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:Wt Reałkclłl Gł.warta oa

19.dZ. J do 7 po
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Wychodzi codziennie o godzinie 5-eJ rano.

61LZY

ŻĄDAJCIE

Fabeykl .Sok6111 w

„.

Całkowłcłe zabeapłeuaf,

IWie i ~li~li"
gł6•n11 rolę

PlfRWIZA KRAJOWA f ABRYM

gra

\tD.~,'

aktor teatru Relnó dla słynny tragik
.światowej

olf Schildkraut

e
sl
ki

czerego realizmu i wybuchoresji kreacja tego genjalnego
sugestjonuje

W

·

•ławie

publiczność

i

Dzł'

sl ~

KUROlfWl[l-WAYD~WA.

i

-

S:zcze4óły w programach.

światów stamłodego pokolenia.

dwóch

·--·

y strzęp tragedji emi
w rosyjskich w new·
łH N·a jbardziej sp61cze·
W ktual. dram. rodzinny
r.

Będzie

~r.s-11a muzyczna pod dvr. LKant~ra.
..........
ncł:~ mlJ mielst Ił. 1„ I50 groszy.
91

pani•

używając

do

tryumfować
rąk

I dekoltu

Warszawa, Długa 55, tel$ 27-69.
UW AGA: Na żądanie wysyłamy pudełko z 3 próbnemi tubkami. Prosimy załączyć w liśde znaczki za 80 gr.

UTOWICZA 20.

•Usta ...... §ij§'* filCQQWMiE
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południu
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Nowootwarty lokal

tyn°"B
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od 5· l 4-ch dań Zł. 2.25
dla i 1 z 3-cb dań Zł. 1.75
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.,CAFE FLO IDA•'

= = = = = = = = = = u l . Piotrkowska 118.

~

• d TRA MANDOLINISTÓW.

południe do 10

1

w1ecz•.

Cukiernia. -

Kwartet muzyczny. -

Kuchnia zimna i gorąca.

obr ~uszkowe

·nr
~

1 11 .

z kaszl\

z kapustą

_7 112 po cielęcy z
opróc:• mader"'
6'
~

kluskami

s- wystawowe

-

Zł.
fi

"
"
"
"

2.50
2„1.50 .
1.50
1.25
1.-

CZOPKI. HEMOROIDALNE
łl8UWAJJ\

STAN

2 AP.AL tł"ll"

s

_,

artntyczno~kanaretowe

ołt' 'ał pierwszorzędnych sił.
JAZZ-BAND
orli batutą S. W einrotha,

wynajęcia

na kiermaszu „Kropli Mleka" w
dniach 3, 4, 5-go grudnia w salach
·
Krand-kino, Piotrkowska 15.
Wiadomości udziela biuro „Kropla
Mleka" Piotrkowska 103, telef. 42-45
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UIMM&A

IMM@
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l
ten nie wie co to dobra

ę;.AGOOZ Ą 501,..E
ł5W'EOZE'11f:

ul. Przejazd 34.

-----------~---------D%iś I
::::::::: Dziś I

fi~Y miłoU kOńUY ~i~

W rolach głównych genjalni
aktorzy Bebe Daniels i Ry·
szard Dix.

· O'CLOCK DANCING.
1dnsftd!·iodz. 11-ej wieczorem
4

do

KINO Dom Ludowy

~':J.A Wł.ASNEGO WYPIEKU.
.
l\tra MANDOLINISTÓW
tełe }.ej do 7-ej po południu

"

KIOSKI

KAWA.-

„7.d~~e porcie ,.TfłTRALftfJ''

e!l1er .~eczone

EffBf'ffWw+•

M. Czapnik i S•. Izbicki

UtATRALNA"

bnf fiz. 12-ej '!
IUb I

.. -----"' ~

Zamienia Krem i Puder nie plamiąc.
Sprzedaż i demonstracje w pierwszorzędnych ma~azynach.
Wyłączni Przedstawiciele na Polskę i Gdańsk

Re.tauracja

uie

Bilety od 1 zł. do 4 d.
sprzedaje kesa Filbarmonji.

Delouty de Dixor Paris

w le
dn·

12-ej do 5-ej po

JANHłA

,

gestu.

;; :

12 w południe

Solistka:

ia. do śledzenia każdego

\ 8

~

Orkiestry fllllarmoDlanei

~·~

,'.'1'.>

o

taaat Jszedziet

PierwnJ Porani IUIJtlDJ

ŚfHEGO. CÓW
,,.

w.,...w1„

orpgba p.lacsy

przed satnrcłem nłk~.

iądat wszedziel

Dziś

reJ

„Owuwatki"

oataotaw.

tM1'tlf.JSZ A.JĄ
ł\RWA'w'IC.Nl~

UWAGA! Ceny miejsc na wszystkie przedstawienia i we wszyst- ·
kie dni I m. 60 gr., II m. 30 gr.,
-·
III m. 20 Sr.
w
Początek ostatniego przedstawie. ,nia o godz. 9.30 wieczorem.

•

li

I

~r.

~łotych

Od 300 do 10 tys.

.karany

będzie~„

wiadomości,

Kto publicznie · lub w . druku rozsiewa
mogące wyrządzlt l~teresom

szkodę.

patistwa

lol .Ministerstwo St>raw Wewinett2ll!

dolmo minist·er Sktadikowski ma ·
swe miejs.ce dofychiczasowemlll · ·

W1i swawiediliiwośoi p. Al. Me:vszto'\\-,,
którv eka.z.at zidolnoś.ci- admi,nistracy;
staioov.~isku prezesa komitS!ii rzad:zą.:i

#"'

"'· Utwy ST<xilkov.rej.

D

Gdytby si~ te :P<>f.?'toski ootwi~
Rozporząd.zenie Prezydenta Rze«:zypoapoliteJ z dnia 8-go listopada r. b.
-'Wifed" w.akimace sf&Ioiv.·I~ko miiniistr1
,r; . .
Warszawa, 6 listopada.
Clawał w formie pogłoski podłeia karze
tych z zamianą na areszt od 3 thd do 6 'Wiool!wości :pr-zypadtoby nri~ar\\mo Pe
: ł'llher. -wł. ,.l:ur)era tódzkleao„.
od 300 do 10 tysięcy złotych z zamianą tygodni. Gdyby zachodzlło niedbalstwo wa'll'Cl!iil.ł wice··mirnristirowii 1>. Stainishp
w ram nłeścl:utalnoścl na areszt od 10 kara grzywny wynosić będzie od SO do 2 earow~
Wezotai wieczorem ukazał się „Dzłen lhd
Wire.~~fo ł':ależ'Y zamorowat "\\-ei{i
do 3 miesięcy.
tysięcy złotych z zamianą na areszt od
nil( U$taw„ z dnia 6 listopada, zawierałą
koł>:vwśród d()mniemamrah 11rus~eoc(\),
)eten sprawca. 'dopuścił sle rozpo- 1 dnia do 2 tygodni.
cy rozporządzenie p. Prezydenta o ka5rta•no\\l~JSko M1nistira Skarrbu mi.air blici
Przedstawicielami władz
państworach za rozpowszechnianie nieprnwdzi· wszechniania wiadomości takłch przez
S.UW!3J'.". v oos·el W aclaw I'.;y:pa1cewicz. ~
wych wiadomości I o karach za narusze- niedbalstwo ulegnie karze grzywny od wych są: Prezydent Rzplitej, marszałek
nie władz I ich przedstawicieli. Zasadni- 100 do -a tys!ęcy złotych z zamianą w SeJmu i Senatu, prezes Rady Ministrów,
NIE PALĘ PAPIEROSÓW!
cze fragmenty tego rozporządzenia. Po- wypad.ku nieściągalności na areszt od 3 ministrowie, sędziowie zawodowi, urzęct.
,_ Może masz papierosa?
~
dni do l miesiąca. Druk zostanie skon- nicy państwowi.
siadające moc ustawy_ są następui<lcc:
Nie
palę!
::>q
Przepisy
stosują
się
równłe.t
t1<>
odfiskowany.
Kto publicznie lub w druku rozpowszech.._ C6t się znowu Stało?
'
~iatów
wojskowych
i
ich
dowódców.
nia świadomie nieprawdziwe łub przekrę
Kto pubtlcznfe lub w <truku rozsiewa
._
Oszczędzam
Już
teraz
ka.tdy
łnlll1°
W dalszych artykułach rozporządze
cone a szkodzące Interesom Pmłstwa lub świadomie nieprawdziwe łub przekręco
móc sobie kupić bilet na „ Tredowat-",
wywołujące niepokój publiczny wiadomo
ne wiadomości, a mogące wyrządzić in- nie zawiera szczegóły dotyczące wykobędą wyświetlać w „Caslnłe".
Czyta!
ści o niebezpieczeństwie grożącem Pań
teresom Państwa szkodę, albo wywołać nania rozporządzenia, którego ciężar
powieść, więc rozumiesz, te nie mogę k
stwu i jego stosunkom zewnętrznym i we- niepokój publiczny, wiadomości o działal składa się na ministra spraw wewnętrz.
obejrzeć na filmie ...
nych i sprawiedHwoścł.
wnętrznym, a wszczegółności nieb. groności władz I ich przedstawicieli choćby
żącem jego ustrojowi
konstytucyjnemu wiadomości te podawał w formie pogłoski
RozporządzenJe to wchodzi w tycle w
lub społecznemu, choćby wiadomość po- ulegnie &rzywnie od 1OO do 5 tys. zło- przeciągu 3-ch dni po jego ogłoszenłn.
ODPOWIOOŻ NIEMIEC W SPIU
~HORZOWA.
„l(arfcn t.6~

Niedyskrecja sowieckiej prasy.

wręczeniem

Opublikowanie noty przed
Poseł
Tele:ram w?asr.y „Kuriera t6dzklego''.

Warszawa. 6 H'sitot>ada.
. W PTaJSie kursują I>01Złoski na temat od
oow:iedzi Sowietów na note oolska. Wsoo
mniano. że nota iuż nadeszła. ootem mówiono. iakoby ooseł WOJ"kow miał sie sta
rać o IJIOSłuchanie u ministra spraw za2ra
n1cznych o. Zaleskiem dooiero Dod koniec

miesiąca.

Po,:rroskt te s.1 orzedwcresne. a ~ła
nieorawdziwa jest wladQmOść o rzekomern zabieirnnłu oosta WO:ikoWa u p, Zales1de2"o ood koniec miesiaca.
Na temat :ren wc:zora!i5izy ..Km.ier Czer
wooy" ipiisize:
1

•

l Cl

iAr:asa sowii1ooka

6 Hsro:oada.
· iWvh'Ydle orown'\raoyJn1ci orgaal!Zai<l'.i fa
s.zys'towlsilGeii na llJ'Ołiudmńu Ftral!1lC.ii iruie wre

sfulłe buid:zić zaci.e!karwfue:nia OPim.ii uubEtCZnetl. Nowe sizic~óty śled'ztwa orreaiv."ko
oollk. Garibatld~eimu z wliietłk;i.iem zadełlmwie
Diem !51ą, komentow.a!Ibe.
f'asxvści 110iSii1Jij, srie :z '?A.mirurem iooróż
ni'Mlia f'rancjti z łi+sz.pam~ą.. MimJ'Stter spraw

1wewi.netmnych. Paumraut, JWYS!ta!Dt na osit.arbndieirn 1POOd1ed:zooiu radv mlnti:sitr6w z o-

Nota ros}1l]Skai i{]je

ZC!Sła1l'a i.e<ltnak dotwhcz.as v~:ai ~ ~:alk sie do'Wliiadiu)ern:v,
ooscl Woj!row! zamówlit WI mJirnisiterst1wie
stmłlW ~.siC1J11"r.11 Wiavte do1D~eiro na
łroniec ~ISłt.opada.

~atalońskiego

wsp
kozłem

stal

ZMziuca'.~aic

mu,

rilŻ

SPiselk katatl1c}ń1S1ki

1Przvw6c!iców fa
szwtów. G.arihalidii milalt SJi·e w odoow:ed-

nie.i chwrl1i wV1oorfać i lf:ZIUICi 1ć odioownedz;atlr!ość .za wviwof.am.iie !f;e·g-o S'D'i!Slk:'l1: inai Frrarncj~
.M'lllSlsolrini IJ)TZ'YlP'US!Zlczal!lntle ocre~irwaif.. :ż z
lkonfil<iktu fra!l11cU!Siko-ilriswaiiisikie.ro ooo i:a
'\\t1Y'Cią~ąć korzv;śic~ dla siiiebi1e·. przerdsfatwtlająic Pram Q;e., daiko obóz emi;g:ra1111t6w p0li
~f\:iczmw:h. dieimasamjąic ja woibeic łi'i1s1wan:i:.
Dym1tsda1 witoskie.g-o miITTJiisitra: Sl!J'ralWI 'We1

l\Vllle'fa°'Z111Y1Ch Pamraut !j.esrt dowo:dlem. że
plrain Mru1ssoU111ii·ero nJie 'Uldait sie. a Pallln·ra1ut
odieg-ral roae ilmz!a oifiiameg--0 za: icihybio:~1y
rplam <lv'ktatora wltosikieJro.

BADANIE• .
Agencja Wschodnia.
Paryż,

6 łisfopa:da.
Afera 11mllk. Oadba1ld:ieg-o pirzvbiera co-

raz ska1nd>a.liicz1nieiLSzvr chairailde1r.
Pt11lik. Garr·iba·ldń, :P1rzestllld:m1nv w1 dinin
w1cwraiszvm. pr.zvrzina1ł sie. iż 'POzosta,vat
na żoiłdzic w!·o•skim. be<l·ąic szioieg-o"em
Wto.ch na tervtorii11m Pram·cii. Zadaniem .ie
go bvto uitworz(;ni.e lila łem tervitor.~t11!11 s.ze
1rng-u Qnra'llizaie•q o chairaikte•rz.e a1nrtvfa:'1ZV-

stows'kiirr11. nashmn+e zadeonumdo1waJ11•lie crg-runizaicyj tvch poikti. Or.g-arri:za1c.ie, stwo:..
rzooe 'J}rzez.c1i. za1T11ien! tv s,ie w 't. zw. sck<:Je ~e:parn tv stów kafa:lońistk.kh.
Za przepro·wadz·ern1ie re.a.te.i a.foci·i oitrzytnać m!1a·ł pulik. Gariha1\,d'i od rzaid:u w1ło·sk:e
1g·<1 ·czten~sta tvsiercv l·irów. S1-11me te otrzv
ma.ł Gairiba,Jd.i od rządu wlosildeirn uośr·ed
njo.
.Afera oołlk. GaoribaitdJ.ego iPIZViPOl11tina
1

cw\i

gacią rządu.

P. KOLBACH W STOLICY,

kryi1n:::zrnemi iki0tmeinta1rzami prasv D01'sk;e~.

P-0s. vVoj1kiow IP'f'D!SH ;podobno swiól rząd
o poz.:wolc:nie vrzere~owainiru no'i.y i otrzyma.ił na to zgDide..

NiO!ta ros--yiska.

krtórą. 2Jl'iożv

Rrza;dom pol

s:kiiemu w końcu li&tO<Pada:. bedizie isdę rótn.i1ta od· 'Pirerwotneg-o ipro·.łelkfu .zairó\.V!Ilo tonem 1alk i· mo.Ww3cia.

rem

isńniej1e ipm.'YID'lllSZczemie. łe
Wiręczeruie nJOłtv' Rzaidow~: polSk:iemu Jest wviwolaine ży:creniem t>OS tia ro
~eak.:~ wi Kow1me".

Po.za

'W!Sltrzrvrrnairne

(:Zesn m

Telegram

afere rooy:i':su{Jileg-o pro-

OflA:RY DYKTATORA.

Rzym. 6 ~i~a.
Mussolim orzyiął dymisie oŚmiu BJOdse
kretarzy stanu rozmaitych miinist«stw ł

Polityka

Warszawa, 6 łisfopada.
stan f,loansów pańsfwo
wyich przedstaw1aJ się 1 Up.ca r. b. o 'tyle
korzystnie, że przy v,rykonan.iu lbiudiżdów
że

miesięcznyich osiągnięto

zrównoważenfre

wydatków z dochodami, a nawet ipokryto roaczną część deficytu za pierwsze pół
rocze 'bieżącego roiku, p, mi:nffster skMb1t
wYJSt-OSO'Wał do wszysitkłch młnistrow p:ł
sm-0 w spraiwic dałS"LC20 J)f'ZeStr7.'e1?ania

w wvdatkach

wszystłdch

resortów.
W pi·~mie fom podkre·śłil p. rninisfer
skatbu, że rozmiary wydatków państwo
wYch nie m0gą być zwiększone. Jednocz·eśnie p, minister prosi o wy<lanie za-

rządzeń,

aby wszelkie W1I1ioski, obeimu·

Pogłoski

SP!ralW'aleh mn.ie.i!S'ZOści

j.eyo

w Wa'ft'.IZ'a\Vlie

11arodowwdl.
clw:ak:rer

nosi•

Wn1y i nieofio.i'adny.
SOJUSZ LITWY Z ROSJA PRZ

TOWANY.

Azeffem.

stanowiska Ich obsadiił J)l"ZeZ oosłów faszvst<>wskicb. .Jednocześnie. na żądanie
Mussoliniesro. oodał sie do dYmłsłi minister
soraw wewnętrznych.. któt'C:2o funkcie
obi..-,t sam Mussolini. Jest
to łut
siódma teka ministerialna. która dzierży
w swych rekach Mussolini.

DZIS. w nłedzł•lę• o ~eta. 8.30 w,

Ostatni wyatc;p

Artystów
Teatrftw StołecznJth
Na czele uroc:i:a jfwluda scen

"Karlen

LUCYNA MESSAL

Odeg1ana zostanie ostatnia nowolt
z t<!pertuaru Warszawy
)

„HRESIBA i ftAPOLEOft~f
Szczegóły w

Wkońcu p. minliSte:r skarbu zaznacza,
wniesiony do s•ejmu preiLimfnarz bud'Że
:towy na 1927/28 rok zostal w wydatkach
w porówillaniu z t. zw. zrewiidowanym
.pre1lrninarzem na rok 19216 znacznie powiększony wo•bec uw~ędnłeni.a w szerszej mierze iPOtrzeb poszczeg61nych dzfa-

w•we

1

Rrorganiz:a.1cfa: Mi!nJisterstwa jest

jtwż

oo u-

„,

3-ch aktai:la

Sz!agie?"y Muzyc.zn.e n
afiuach i programach

„ ti
F1"lh armon11.

że

f ów zarządu

Dobrej herbat
tądaJtla w1zedzl1 untunek N! 12 lob M;

kr-edyity nowe
dzianycli kredytów wskazywa6by musiały fe pozycje
'śnie rniatyty

szenfu.
•

H!~!~e' l.f!!~DlDJ~Ds!~~~n
r
Akcyjna

v.rydatk6w., które równoczeulec skreśleniu wi;gl. zmniej

-?e:·-.......;._

Rządzie.

Bairlel, oob.iąiwszv ~ieroiwnf
ctwiO zreorR"a1rui ww.a111eg-o Komitetu Ekono
1

miiczineg;o. ooświięca się ;pr:zediewis,zvstkiiem
zaig-a<ltnienfan 1wsp.odarC:zYi111. ildóre mu po<.:hł.am:iada coraz wieicC'i cza1S1U i zaichodu. Ja
ko !k.rund'Y'Cl'ata 111ai Mi:nJstira Ośwliaw v.·ymiieiniaaa ;p1rofesma UruiweTsvtetiu Krrallwwi
sfoi.eiw Kos.tain·eickii·e·g-.o, s·zwka1.ia leiż następ
cy wśr6d g-rona pirolfe1s•oirów Unriiwieirsvte:U
1

waisiz.aws-Odego.
Da:lsze Po.Kłosiki UJPO!rCzywiie rw'Ymk~nła-

n&&

Dla amatorów

państwowego.
Wnioski o
lub o powięlkszenLe prz.ew.i

kiońicz.mi1tt. a :P.

Warszawa. 6 IITISło't>ad'ai.
„A. B. C." dooos;k
Od P·ewn eigo czaisiu chi,(g:J.e kwsllltią po~
glo1srki na temait imadaicy1ch nastaJDić zmian
w. Rzaidzi•e. \Yvmire111oiad1ą niaiwe:t: teki. niai któ
nric:h z:miainy 1.e 111aSrtąip1ią.
PrZJediews.zvstk·i;em nalS~'aJPi obsadz.en:e
'teki o·śv.·rraty. Dotychczas Minister·stwcm
Ośwj.aity kiien1U.e wliice-1tl'reimiieir IP. Bartel.

Opera komlczna w

iące żądanie kredytów, mieściły stę bea:·
względnie w granic.ach kredytów ustaw<l!Wo przyzwo-!ooych, oozywiiśoie w grnnicach budżetów miesięw.nych.

o zmianach w
t.6cbkłe•··

•r

pot.ldch

PROF. KOSTANECKI - MIN. OŚWIATY STAN. CAR - MIN. SPRAWIBDLI\)''O
śCI, WACŁAW LYPACEWICZ - MIN. SKARBU.
Tełerr. wł.

Łódzkied

baich. d:wellrtm biU!Ta mrriieh-wśoi
w;yich w sekretariacie tych miti ·
Koliba.eh iprzvbvil z R~. 2dtz;!c

oszczędnościowa rządu.

Polska }.zencJa Tele:raftczu.

oszczędrt1'0!ŚC4

„Kuriera

Warszawa. 6 fist®I
Wczoraj orzvbvI do W.airsmW1V

MINISTER SKARBU W OBRON IE FłNAINSÓW PAŃSTWA.

Mimo fo,

własny

ofiarny111 Mussollnlego.

Agencja telegraficzna ,,Express".

ZO

~amj:wrw:a111v rpmez.

Jak twiie.r.d!za wfu~ernn:Dczeni'. zwtt'°ft.(:a, ifa
je:St wvwo.f.aina 'P'tz.edwozesrneim uiaiwt.'lieniem ;prz,ez :P1rnse s•orwiie·cka freśic.i notv i

w ar'SZaWSy 6 ...·,,....... ...,

Onegdał nadeszła ~ź
e
na notę polską w spraiwłe
Niemcy godzą się na p.rOpOzycję 1
Pf'Owadzooia rokowań bellpośr*1
między przedstawicielami spółek 1

spisku.

wokatora Azeffa.

strem oskarl.ende:m IPI'Z'OOiwlkio MU!SISl().I:nie

mu.

łv

p;owtórzyita or.a&ai oo[silra.

ŻJ'!V."<> :słralnd:aililCZlll'a

Paryż.

PT'Z·ed dwoma

Treść te!ł notv> w o~ólrnych zarvsach po
daitv ..Pra·wrla:„ ·[ .Jzv.miestlla,''. a za Thiemi

tti Gari a

Atencla telegraficzna „ł!xpress„.

jwż

i;odiniarn1i z.a1oov;1k.dzia!a wdzyte l[)Os1tia; rosvJs:lGiieig-o 'P. Wo:ikO\i~a u mi111. Zaileskiezo i
zloi;e.nń:e odoowdedzi sowied:.iei na notc
POł~ką W s;pira'Wlie trr::>Jkfatu U~tewskO-!l'O'Syj
sk1~. \Voohli.1r zwJXJ 1wiiedzi. oowiieckiieii
mta:to to nas;tarpi ć w dntliaic:h ITTatibE'iBz}ich.

Faurraut
""' ·

'Polsce.

sowiecki Wojkow w tarapatach.

Tajemnica
•

Teląram własny

Spółka

w

I

I

Wa„zawłe,

al. IHodowa 25.

Firma egzystuje od 1840 r. '
Przedstawiciel na Łódt,
)E
Stanł•ław Kubła

Przejazd 4. Tel, 7-46.

Miejski Kinematograf
Od wtorku 2-go

.

listopada clo
Dla dorosłrcla

Ołwłatt
9 Ulłopa•

V

P likuszka crrag;:i~hi~;~ 0'

Dramat w 6 częściach podług opo
Lwa Tołstoja. Nad program: „D i:
Mróz (Morozko)
h1
Dla

młodzieży:

...

Hrabianka Popychadlpc

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

·.:.·;;,306;.:..;..- - - - - - - - - - - - - "KURJE~_tó~. - Niedz_·_iel_a._7_H~f.op~~-~J_9_~.tQ;....
KU....,,._______________.;..·_-_
- ----------..;;·;,;;·--;;;·-;;,;;.;-;;;-~-a

~Największe

lotnisko

w

POłscem

tis POSW;IĘCONO W OBECNOSCI P. PREZYDENTA RZPLITEJ.

dzwony.

Pożar

„.

w porcie

hoiry niepokoi sojuszników Francji.
AMBASADOR CHLAPOWSKI W ROZMOWIE Z BRIANDE.M.
ambasador Rzeczypospolitej miał zwróParyż. 6 listopada.
wt „~urlera Łódzkiego".
cić uwagę premjera francuskiego na za45 Parisien" podaje, iż podczas niepokojenie, jakie u wschodnich sojusz~ 1 go spotkania Brianda z amba- ników Francji wywołują nadzieje i zanńa
Chtap0wskim była poruszana ry Niemiec w związku z przebiegiem rokowań
w Thoiry, przyczem kowań w Thoiry.

eł

HlszpanJi

ndydaturze
własny

„Kuriera

w

Warsz~wie _

księcia

•'

pogłoski

Alfonsa na króla litewskiego.

t.ćdzklego".

Warszawa. 6 listopada.
łl!i'is'fwl bat.tyickJclI rozlbrzm!ewa
i wieściami o następcy tronu
o, l!cs!ęciu Asturji, Alfonsie,
ym jakoby do tronu łitewskie-

ć

obala

z Ryg.i, zanotowane dziś ra·e, przyniosły nawe.t wiadoksią!ię A~fons bawit przez dwa
·o w Kowni.e.
fśmy się do poseilstwa rusz.pań
Warszawie z prośbą o wyja-

P. poseł Silvio Pemande.r Vall_iny A·lfonso ubawił się szczerze treśc.ią tych pogtosek.
- Jesf 'fo wiadomość-ośwfadczyt
bez po ds ta w. Nie ma nóg - nie trzyma
się o swojej mocy, dziw więc, żie ta'k szyb
ko biega po świecie.
Hiszpanja nie wdaje się f Clie ma zamia
r:u wdawać się w tego rodzaju politykę
dyn.as tyczną.
Książę Alfons bawi ohecnie we Francji,

---·:x--

po.głosek.

W poszukiwaniu spiskowo:ów.

KAW ALERJA HISZPAŃSKA PRZETRZASA PIRENEJE.
ł
cla telegraficzna „Express".
presją rządu lflie zamieścfty do:f.ąd ani slowa o wykryciu spisku ikatafoń·skil('gO. Ucz
Paryż. 6 liiStooa:da.
f'!! 1 ~szpaf1ski _wys·iar (]~ po~ranicze ba a.resztowanvch we Francji dochodzi
dwa. '])Utk1 kawialerii, ktore prze do 200 oSoólb. vVtadze francuskie starają
ia. podejrzane ustronia górskie się -aibecnie dociec„ kto ffna.nso·wat separa
Jn eh, aby w ykryć magazyn amu tystów kata:lońskich. Rząd hiszpański
lly przez katalońskich se,para.ity- wstrzymaf deb ~t wszystkim dziennikom
lnaniiczne dw.orce, biura '.J)oczto- foancuskim w kraju. Między aresztowane
r. ttaficzne 1PDddane są szcze,gófo- mf we :Francji znajduje się byty generał
!wacji. Dzienniki his-zp1ańskie pod faszystowski Bel'tranii.

lu

,5.

Strajk ang!elski na

ukończeniu!

ato 0R.YCZNY UKŁAD STRAJKUJĄCYCH Z WŁAŚCICIELAMI KOPALŃ.
ad•
Londyn, 6 listopada.
• Ag Telegr. „:Express".

~;!~ lllgielski odbył dzisiaj po potud,po enie, na którem zapoznano się
,Dzi cjami związku górników, uchPrzez piątkowy koQ.l'.{res górni~ postanowił następnie wystu1 właścicieli kopalń, która bęli
tawiona jeszcze w sobotę lub

etd

lllałek.

każdym

razie szczegóły rokowań
o formalność kompromisu, a następnie umowa poszczególnych zagłębi węglo
wych pochlaną jeszcze kilkanaście dni
czasu.
Minister Steel oświadczył, że propozycje górrrików stanowią wielki krok naprzód.
W
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Sp. Akc.
„Radion„
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Kupon Nr. 2
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Miejscowość:

Warszawa

Bliższy adres: - - - - - - - ______
______________

należy wypełnić i nalepić na stronie tekstu
wej, zaś kupon Nr. 1 na stronie adresu.
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Kurier Łódzki,

,

Wyd:dał

gdilńskim.

PAROWIEC DUŃSKI „DANMARK" SPLONAL
Gdańsk. 6 listopada.
zapaliły slę. Na pomoc przybyła straz
własny „Kuriera Łódzkiego•.
ogniowa, która z wielkim trudem poż ar
parowiec „Danmark", który ugasi ta.
ood.róż do 'Japonji z ładunkiem
Statek został poważnie uszkodzony,
06mego Sląska, uległ pożarowi wobec cze~o nie może podJqć podróży do
strefie portu gdańskieg-o. Po- Japonji. Pozostanie on w stoczni gdań
'żam byt ładunek tatwol?alnych
skiej.
---x-, które przez nieostrożność

o nadesłanie bezpłatnej
próbki „Radion".
Na.zwisko:----------

uSaturnła"

SOWIETY ZWRACAJA WLASNOSC POLSKI.
sztuk, wagi 4000 kg. Dzwony będą odKowno. 6 listopada.
sram wfasny „Kuriera Łódzkiego".
stawione do kraju.
<l.tuvos Zinios" dowiaduje się ze
Vviększość tych dzwonów pochodzi z
'drbrze poinformowanych, iż rząd Wilc11szczyzny, która ma \Vszelkie pra\vo
przekazat poselstwu litewskie- domagania się aby zwrócono jej zrabowaoskwie ewakuowane w czasie ną w czasie wojny wf asność.
ony kościelne w liczbie 45
---:o:---

.

wileńskie

,

Litwa zabiera

-

...

karty poczto•

------

~

Prania Radianem odbędą się:
poniedziałek, dnia 8. XI. 26. u firmy A. Brandt, Wólczańska 146.
wtorek
„ 9. XL 26. u „ J. Pich, Główna 40.
środę
" 10. XI. 26. "
u
M. Birnbaum, Radwańska 7.
czwartek
" 11. XI. 26. "
„ S?.:epe, Rzgowska 10.
piątek
„ 12. XI. 26. „ „ W. Szymański, Napiórkowsk. 67.
sobotę
" 13. XI. 26. „ „ Z. Kloczkowski,
„
67.
_._._,.....,_.._D_ _ _ __ __....,_......,_
--

-.i.

--~
--------

Na wido\vni politycznef.
(Od wlasnczo korespondenta).

ZAGADNIENIE KAW ALERJl.
Wczoraj o godz. 12 w poludn.ie przybn d-0
goo. itilSlJ)ektoraitu sil złJ'!'ojnyich Mars.zallek PHsudskl celem odbyicla oopraw :z generafaa:ni o zagadnłe:niacl!, doty.azą-cycli kawalerjf. W odprawie bio
rą ud.Z'iał .ftlS(pekłoTowie ami.il i generałowie, kitć
rych z.akires 11>racy doty.azy zagadnień kawalerii,
a wi~c gen. Dreszer, gen. Rómmel, szef dep. kawnlerji gen. To'ka.rzews1ci l i.111ni.

KOMISJE SENACI\IE NIE FUNKCJONUJĄ.

DO'Wladujemy się, że do czasu otwarci:i sernatu.
t 7Jl1.. do dnia 13 lis<i:o.pada b. r. nie od1będą się
więcej posied-zenia żadmych komisyj senackJch.

DALSZA PRZEBUDOWA GMACHU
SEJMU.
KorzysitaJąc z tego, że otwarcie sesj.i nastąp!
dopiero w dniu 13 b. m. w sejmie roz.poozęto na
nawo roboty i'liWestyc:v.ine P!'ZY wylkańczaJJ.illl
pr.zebudowy. W kuh!arach paniują ~upefoe pus.tfoi,
wmyscy iposTowie r-0zjechali się. Nie wiidać również senatOII'ów, którzy jesz.cze wczoraj obraoowaH w swych komis jach.

USTĄPIENIE KOM. BORZĘCKIEGO.
Wcwrai doręcwny z.ostał gt komendantowi
policji, Mar.}anowi Borzęokiiemu, de'kret. przenoszą.cy 11;0 w ~tan spoczynku.
W myśl tego p. Borzęcki przestał z dniem
dzisiejszym urzędować.
O godz. 13 w .pocludn.ie w biiurze k-0.mendy g;fć
wmej przy ul. Nowy Świat 69 zebraili się W&zyiscy
inspektoirzy, podiinspektonzy i persol!lel urzędniczy
komendy, celem pożegnan ia p. Bo[zęckiego.
Objęcie urzędowania przez świeżo l]lianowane.g-0 gł . kom. Maleszewskiego nasrtą,pi prawdopodoibnie }ubro.

KRWAWA ROCZNICA
Dziś

.priylJ)ada 9-ta roczin.i.ca przewrom boJszewick i e ~o w Rosji. W dniu tym odbędzie się w cer
kwi płl' aw osfaw:nej ś w. Trój.cy na Podwalu z i•nicjatywy zwią.zku organiiz.acyj emigracji irosy:iskiej
w Polsce t.rraczyiste nabożeństwo żałobne za dus~e wszystkiich zamordowanych pnzez rzą.dy sowieckie w Rosji w clą.gu ośmiu lat parJowania sowieckiej partji komunis tyozneJ.

LICZBA BEZROBOTNYCH.
Polska Agencja TelegranC'lAla.

Warszawa. 6 lis.tooaaa„
W o~res.ie paździer:nika. mi.runowi-cie od
2 do 31 lioe:ZJba bevrobtnych zmnieiszv!a ~.;ę
ogólem o 14.742 osobv i wvinosi.ta 31 paź
dziernika - 196.586 bezrnbotnvch.
NOWY OKÓLNIK MIN. SKLADKOW
SKIEOO.
Warszawa. 6 Nsropada.
Min·isfor s1p raw wewnęłtzmvich S:ktadkov."Ski wvsto-SO'\Va·t n-OWY ok·ó1n.ik do \YOkwodlów. by oi w OGp0'\VJi ed!l1~ SDOISÓD oo1:1C'Z"'V1li liudn1ość. abv \\-1SZ>e 11de zażalenia„ w
któTvich zwraicada sie do miifliisterfamn. ~ki.e
wwvwaH do swo·iich sta•rostw i woie·
wód:ztw. gidvż \\im"OiS:zie1ni1e swaw w1oro5t do
mi,ni1sterhtm zmuisza do zais.ia,igrn,i.ęioiai on:nii
u o·dinnśtrvch wta<lz. miej~1oowvclt. co zm;i,c2
-nie oipóźnia sipraw::-. Olkól1t1•iik ;tern iiedmaik nie
r:airusiza w 1t1·i1cvean prz~S'U nJedavn10 wy. damego okóll!niika. i'Ż w rnz:ie in1e.z.aJ.aitwienia
w ej.aigu 3 dlni. swmwv iprzez d:a.111ie;ro staros
te mkiSicov.ne~o. k.aż.diy obvwaite1 ma trraiwo zwraicać s.ie WiP'fO'St do min·is'f!rai z oomindęiciem wtaidiz m~:ej1sico'WV1C:h.
#

1

LORD GREENWOOD U WICEPREMJERA BARTLA.
Warszawa, 6 listopada.
W dniu dzisiejszym p. minister Bartel
przyjął na dluższej audiencji lorda Hamara Greenwooda, byłego ministra gabinetu
Lloyd Georga i byłego wice-króla Indii.
który przybył w towarzystwie człon\:2.
rady portu gdańskiego prof. inż. Ludwika
Noe. Konferencja trwała około dwóch
godzin.
MIN. REFORM ROLNYCH W KA TOWlCACH.
Katowice, 6 listopada.
Przyjazd ministra reform rolnych prof.
dr. \V'itolda Staniewicza i towarzyszą
cych mu wyżsrvr ' 1 urzędników ministerstwa do Katow 1 ~ nastąpi w niedzielę dnia
7 b. m. o godz. 8-ej rano. P. minister bę
dzie gościem wojewody Graży(Jski e go.

il'

DODATKI SŁUŻB OWE INSPEKTORA
ARMJI.
Warszawa, 6 listopada.
Telegram

własny

„Kuriera

Łódzkiego".

Wszyscy generałowie brygady, mianowani generałami do prac przy Generalnym Inspektorze Sil Zbrojnych zostali zaszeregowani do drugiej kategorii dodatków służbowych, czyli zamiast 700 będą
otrzymywali 1500 punktów, co z kolei sta
nowi 645 zl. dodatku miesięcznego do

Masz katar?
lub chcesz mu zapobiec, nabądi
w estetycznym kiaszon''
kowym pulweryzatorze.
W aptekach i składach aptecznych,
Skład Główny: T,A. Ludwik Spłeas I Syn

OZOL"

- - -·- - -

gaży.

2.

Proszę

t.

.

~i r

Odpowiedi jest bardzo prosta:
RADION pierze dzięki wysokiej zawartości doskonałego mydła w stanie
sproszkowanym i bieli wskutek wydobywania się tlenu.
RA.DION zastępuie w zupełności pranie ręczne i bielenie na słońcu.
RADION oszczędza bie!iznę. jest _bowiem pod ~warancją wolny od chlorku.
Wyłączni producenci: nSATU.RNIA" Sp. Akc. Warszawa.

,

zaszczyclr swoją obecnaPrezydent Rz.plitej, który przybył
1ię, szefa !kancelarii wojskowej plik.
'Wtle.&'O oraz adjutantów. W uroczy
~ "8Zię1i ud·ziat iPrzedstawicie'le wtadz
ow-ych, zagranf.cznych, misja wojoraz dyplomacja z arn\basadore'm
bn p. Laroclhe na czele, w.reszcie
!awkiele L. O. P. P.
mszy polowe.i oeJ.e!browaneJ przez
. biskttpa Gal.Ja oraz po poświęcełoczętych robót i narzedz.i pracy,
~tóat Szlagow~ki wyigtosil podniosłe
bi wienie, ,poczem pierwszy podse-

_

W{l.:Zystość

,

tt' # pod Warszawą.

,

siai o godzi-nie 11-ej rano odbyła
poś\Yięcenia robót przy
centralnego portu lotniczego na

dlziczyst-0..ść

kref.arz stanu w Minl.sterstwie Sp;raw Woj
skowych, szef adminJstracyjny armji gen.
Kooarzewski w imieniu ministra spraw
wojskowych dzfę'kowat w<Jjewó<lzkiemu
komiiteto\".i L. O. P. P. za dotychczasowe
rn-0ralne i materjalne poparoi•e prowadzonych robót, życząc p-0wodzeni.a w dalszych wysiłkach przy rol)budowie rodzimeg-o 1otniGtwa.
W odpowi·edzi na te przemówienia. za
brat głos prezes \voje\v1ódzkie1go komitetu
L.O.P.P. p. Godlewski. 'który podkreś1il
państwowe znaczenie L.0.P.P. i wyraził
nadzieję, żie za :przykładem warszawskiego komitetu wojewódzkiego L.O.P.P. roz
winą .tą samą dzi:alalność I fnne IJrnmltefy
woje,vódzik~e l przyczynią się do pomyślnego i sz};bldei.go zako11.czenia rozpooezęte
go dzfela.
·:o:---

,

Wa."'5.zawa, 6 Hstopaaa.

~

Polska Agencja Telegraficzna.

,

~~

ej

w

'

ł.odzł,

I

Piotrkowska 107.

="

Dr.

Wiktor Probst
Zgierska 158
przyjmuje w chorobach
nych od 4-6 po

wewnętrz

poł.

POLS I
Secłallłd

de

odrzucaJ1t palt fal.o n1eto-

demokracil w pań·
(Dlamand w „Robotniku" z dn.

l'Zlłdzeal„ tada!ą

llłwle.

6-p b. m.)

Lódi, 6 llstopada.
(Ay dę uda p. Piłsudskiemu powallć
iłotychczasowe partie l stworzyć swo-o tem rozstrzygną najbliższe WY•
ją bory ·do ciał prawodawczych. Byłoby
to powiększeniem panującego rozstroju,
gdyby w wYtlikU posunięć p. Piłsudskie
go miało powstać Jeszcze jedno małe
stronnictwo. Mieliśmy sejmowładztwo,
lecz nie mieliśmy dla braku stałej więk
szości w Sejmie, <Ila braku dwóch jedynie
silnych stronnictw w kraju, kolejno docho
dzącyc!t do władzy - prawdziwego parlamentaryzmu. Większość przeważna na
szych dotychczasowych rządów - ttie
miała dost~tecznie trwałego oparcia politycznego. I obecny rząd premiera Pił·
sudsldego zawisł pod tym względem w
powietrzu. Szuka, a winien szukać opar- ,
cia. Dla stabilizowania naszego życia
politycznego niezbędne Jest Powstanie je'dnego olbrzymiego stronnictwa. Od leac:lerów zależy wybór metod: bezpośred.- .
niej konsolidacji, czy rozbijania dła konsoHdactl. Tworzenie się stronnictw jednak, szczególnie w wyżej przytoczonym
sensie (olbrzymich, panujących nad opinią a.lego kraju) nie jest dziełem Jednego
'dnia, Jednego wypadku, jednej osoby, na
to potrzeba czasu.
Mimo wszystko rzeczą najważniejszą
ZWYklO W Polityce, jest wynik~ suk-

aak

, ces.

F~

T GO PODARCZY.

cownfków Umysłowych, zapowiedź zwonarad z ir.nemf jeszcze sferami gospodarczemi nasuw~ m~rśl, ie Rząd skłon
ny jest szu!rnć oparcia bezvośl'ednio u sfer
gospodarczych w wyraźnym celu osła
bienia wpływów ciał poHtycznych. W
ten sposób zaczynają ukazywać się jakieś
odległe kontury planu, zmicrzaj!.'}cego do
wygrania gospodarki przeciwko polityce,
c!o wyzwolenia s!'? od przewagi polityki
zapomocą kontaktu ze sferami gospodarczemi, do wyraźnego podkreślenia przo...
duj~cej roU sfer r.:ospodarczycłi.
Nieoczekiwanie na tle ostatnich posunięć, w tygodniku „mos Prawdy" z dn.
7 listopada r. b„ który to tygodnik zdaje
łania

Hr. Beth!en, istotny
Sytuacja polityczna u
Budapeszt. w liisiio1Dad1zfo 1926 r.
Na azot'° zaLR"a1d11i·eń pańistwow\nch wvsumęfa si·ę tu ostaJtmJo S·P•rn1wa tlltwoir~cri:a
i;zby wvżs.zei. będąica wlaś:nri•e prrzedm:otem obrnclJ 1Darlamientiu węg-iersikie,g-o. Ki·edv
prned ki.lku <lmiiami hirabi.a Bethlelil przdsta1wiH pa'l"łamentowi. bUJdlaiDeisizteńisik!·cmn
swój 21reilrons1truowa11w .g-abi111e.t oświar.kzyt
oo. iż pro,giram ;rz:ad:u ~tamie niezrr.i:·enio11:1'\. or.zviaziern dodla. r, iiż Ultwo:rrernie iz.by
painów będviie 'IJJW1ieńiczieinJem praicv, v."vko
nooei dntvcbczas na W eJn""WCh w. dizi.;-dzi

llłie
zaś

oobudO'WY k-O!IIBwrucJ1i'. Uch'Wlale!n; em

iusta1w'V o utwlo['U!!l:i11.t ~Y !J)aJnÓ\'.\~ pa'fil.am'Cll1rt węg:j.lffi"Ski zdamJie:m hr. Be1thle n'd

mó.g'Jlbv

z:aikof.ie.zyć swią

Wied1l'itnR' usfa'WIY' m. 1.

kadiemic.Te

oheon~.

'J)'IiZyj~ej

w roku
.z,g'l'Ol!Iliadze1nie na1

snroro

1

1

wie

uwagę obywateli, którzy niecierpliwypatrują czynów tegoż Rządu w

łdeiunkn zorganizowania akcji ~ospodar
czej. Całe społeczeństwo dziś jest moc-

no przygotowane do zrozumienia znaczenia walki ekonomicznej, a wszelkiego rodzajn manifesty i enuncjacje kapitahl mię
,Cizynarodowego pobudziły czujność. Jeśliby zrobić bfians działalności Rzadów
maiowYch w zakresie życia gospodarczego i finansowego, to należy przyznać, że
mu się do rozporządzenia bardzo nikły
materjał pcnytywny.
Zasługi Rządu, jeśli o nich mówić wolno, polegają na pewnego rodzaju negatywiźmie. Istotnie, w stosunku do polityki
traktatowej polsko • niemieckiej Rząd,
nGłens volens. trwa na dotychczasowem
zapoczątkowanem w 1925 roku stanowisku wojny celnej. Jest to stosunek negatywny, ale w gruncie rzeczy, zdaniem
wielu poważrtych ekonomistów przynoszący Polsce wielkie korzyści. Oddanie
się pod komendę niemiecką zrobi z całej
ludności polskiej parobków rolnych, pra, cujących na Niemców. Negatywny sto1 sunek ooecny ratuje nasz przemysł, a nie
przemysłu
można sobie wyobrazić bez
potęgi mocarstwowej. Również w sto~unku do reformy rolnej, do eksperymentów socjalnych Rząd obecny zajmował
stanowisko trwania w bezczynności. Takie nieprzysparzanie nowych ciężarów
~hwiłowo przyniosło ulgę gos darstwu
narodowemu.
Z powyższych zjawisk nie można by,ło nic sądzić o planach gospodarczych
; Rządu. Zwołanie i przeprowadzenie kon1 łerencji gospodarczej z wielkim prźerny„
\słem we Wszystkich Świętych r. b., proiekt utworzenia stałej rady gospodarczej,
zapowiedź zwołania w najbliższym czasie narady gospodarczej z przedstawicielami klas pracujących, w której mają
brać udział Związki Zawodowe Klasowe,
lN.P.R.. Ch.. D. i Centrala Zrzeszeń Pra-

zywa pracą z tem, co się nazy•a
tałem". Rzetelny muswlinizml
Skoro się czyta takie sprzeczne
bą rzeczy w organie rządowym (z

b. m.). to można jedynie pow'
plan rządowej polityki gospodarczą
ma powstać, to powstanie Istotnie 1
osu!
Tem niemniej skłonnl Jesteśmy
puszczać, że Rząd, będący w za
ciałami połitycznemi, musi akc
swą współpracę ze sferami go~
mi pod hasłem: „emancypacjl ek
1; więzów polityki".

---:o:---

SWITY POLITYCZNEm

1920 pirzci ~1tm>lkiie
rodowe. zad.atrLiem z,gtromadze'!tiai teg-o _i.est
WlPf<YWa<lizem·ie 'D'ańsifM! nai 111ormai1ne toiry
r:zadów ikoois.t:v:tucJ11.in'Y'Cl11. rui. c~cen.ie
w1:ec
st.ami ip,rz;edre·w~J'lucyijneg-o,
~t v1iet1ders.kt, uch\val; obecrrle usta
we o i:zibie WY!ŻJS'Zei. izadia.in.Ie z.ITToma<lzeJtJ:a
n:airodo:v.~ rostain-i>e S'P'C't1111ione. a fum ~
me:m Sil)ra'W'a' ifO'ZPlllSZCZmial obe·c nero parLamooitu siłlalntle siłę akitmilrrta. \V 1JWj.aizkn z
'tern krwesłfu 11110wiych wvbor:6Wl Jem iprzedganlzaclę ekonomiczną możemy przecłwmio.tem oż:vi'Nlioinej d}nS!kn.llSIJi:. fl.aJl' 6W1Jl. o w.
1stawić kolosalnym zaborczym potegom
1.ełconomlcznym swfata, gotowym w każ- • S1POl:e:cre(JJSitwn1e, j:ak d w w:eig-iierisik·im świe
Cleł chwUI runąć na nas w wYraźnych ce- cie iparlamenltamrrvnn. Nar<llZlie l\edlniaik nic
:peW!t1Jeg-o nai tein temialf ;powiedzieć inie mo
łach oodbolu.
. IO;ad obecny, lako Rząd rozległego żoo, R"<l'Yż dedivmą ooobai. któr.ai wie. iaik slę
kraju świadomie i podświadomie przyku- obecrrtiie st-0s:im1kii pol>iityicme n"aJ W eg-rzech

;wa

Ję często

~

1

Obot ~anłzacfl politycznej krain.
;.sformowanie polskiego frontu ekonomicz..
i nego występuje na czoło zagadnień rządo1:wycb. W okresie,· w którym mówi się o
(ludziach wojny, jako o anachroniźmle, w
10kresie. gdzie głównym
orężem walki
tiest ekonomika, kapitał - pieniądz, gdzie
[naprzeciw pierwszorzędnej potęgi ekono1micznej, wspomaganej szczodrze przez
.kapitał amecykański., (Niemcy) stoi spustosz~ zniszczona, pozbawiona kapita~ów Po.Iska, bardzo na miejscu byłyby dą
Zenla ,.do oswobodzenia życia gospodartzego od Wl>ływów politycznych". Przeciętn~o obTWatela polskiego przejmuje
»bawa. dY pomyśli, fak słabe zasoby eJronomłczne a szczególniej jak wątłą or-

w ręku p. Plbadstdego roporzucanej tuby, czytamy, że
wfaśnie „reformę rolną uważamy za pilne
zadanie państwowe; obszarnicze szcząt
ki feudalizmu dożywają swoją ostatnią
godzinę" i t. d. Jednocześnie Rząd wczoraj ogłosił, że będzie rozparcelowane 200
tyslęcy hektarów ziemi w 1927 roku, z
czego na majątki prywatne przypada 120
tysięcy hektarów. W chwili kiedy paktuje się z konserwatystami. „Głos Prawdy" woła: ,.Niech żyje Rzeczposponta
Ludowa". Kilka wierszy niże) tenże tygodnik pisze: „dla zdrowia Patistwa i dla
poprawy warunków bytu obywateli konieczna jest kolaboracja tego, co się nastę odgrywać

hrabia Bethlen,
lksztaintow:ać !będą., jełSlt
który Je<lrrmlk: uiporic.zV'W{i e m'..lczv ;, n.iikomu
niie Zidlrad•za: S\V'y1ch p1la111iów. Hrabia.i Beth1m desf dizJś nii1eogirami1c.zonvrm w.ta.dcą, na
W ę,g-rz,ed1. a ~.e:dw1ii·e je.g-o woilia: za'\vs.z·e i
wszęidiz:ie <lJe1cyidw,iie.
1

Go do daJJ~1z,e~o
Węg;rrech ilS'ttnieią

iro.zwlQ'.iu w'Y!Dadlków. na

·trz.v możiliwośici: a.l:bo
hr. BefilDJ.oo oo '1.llcb.rwaJlein.iu przez Zg;romci.
dlzoolie Nrurodoiwe usfaw,v o DIZV'W[ÓDenin
iJz,bv '\VY:ŻIS-zei.i iro·z1puśiei obeicnv 'D2.'l·fament i
rOOJJdlS!Zce nowe wvioonr. ambo obe1ane z.g-ro
mOO:reruie illiairodowe. ktióre~o ikade1111oja koń
czy się w CiZell"WICU 1927 T. ws.tanje a•uto-

schyłku

władca W~

kadenc:ji zgromadzenia na rodowego.

wą ord:vinaicję w:vil:Jorcza do s.arrnorząd6w.
na moiev te.i ui.sta:wy prz,e.pr-0wa<lzić wrbc

rv gmi1rn11e, a <l:OIP'ierro ~}otem rD1znisać wvborv do cia-t :us.tawo·d-awczvd1. vV te~1 s.po
sób mu!Sfa1tvbv1~1iie odbyć wybory na1rlamen
tar:nie Z\l?:Cid'nie z k•o,nstytuq'ą. Nie ies:t )•cdrrak w'Vkihv~z<Cme. i:ż hr. Bethlen r<Yz·p'.sze

·uiprz.edm.~ezo prze:pro·wa<lzeiniai wvbo'fów do cia1! s.amo·rząd:owviDh. a to
r sona·l1ny
że skład 'J}e1
P'rzez wz,gfa.d na
ciaJł saimorzą<l.OV."YlCih kst obecnie d:!a

-"vviho1ry bez

ro.

rura

bieg-o Be.tMe:na pcmyśi!mv.
w ·ten SIPOSób P'l"'ZV Pe\Vl!liWTI obej.ś1ciu
kloITTS'tytu:cji ud:a!cibv się hr. Beithilenorwli za

pe-w1niić !ilowe.i ·i:zbie wi:v1ż:sz,ej więiksz.ość
;pra'W1Loowią. Rorzipisa'l'l!i·e 111or\\"Ych wvbo-

r ów ;przed zalkoń1cze!!lii.em 1)1fzewtlidz.ia:nej
pr.Z!e!z kolillS tvh.ncj e ikade:1i:oii· z.1Z1roma<lize1~11 a
111airodowe~ • .Dyit•o'bv chla hr. Beth.!ena koTZYS'fllle i przez w;zQ:rla<l: .n a to. że stro11111icW..'Q O'POZ'V'CY:ime 111i1e są ·es.z;cz.e dosrtafoczr.ie do nowe.f .Jmim1P.a!!l„fi W1} "oorcz;r,; OT'ZYg'O·tovr.im.e. Ii:r. Beth1-em wie vnakornń1cie. lż
kl~ka c'P'OŻ°\'"IC.~i będz.i-e item v:icksza im prę
dzei odlbcidą, Się W'Y'OOrY„
fiir. Bethłm jruiż 'te:ra:z czY111i einergii::zne
przyig-otow.ainJa1<l.o IPI"Z~zitvch wviboirów,
't\J.,'()[)Zv ·w131Zięd1z.iie S'\\"e biurr.a vtvhorcze i
k.ont'rofa.1\.1e. czy admiin1istra10.ia. z;na:idu]a_ca

Nłes.pod·zi.anki w poMyice

sa z.a

sz,cze,g-óilnbe zaś na W ę.g;rz
hr. BetMen iesit Jedvnvm c0liowi
cyid1uia-cvm o 1'osaicb ilrradu. Ba1«tzo
ż.liwie. iii wvn:mdiki 'P·oiliitvcme oot
tu w z;u1Pd111.ie ,j,ninvm ki1emnku. ~ak
żUwe,

'G·i e WZV'PUISZ.Cza. nal{)gÓ>t jiedln.aik s
i2 w d.a1nej dnvHi mo·ż·~!we j.est ied ·
no z 'PO'WiY'ŻISZYOh TOZ\Viaiz.ań.
domv"S·!om i wz.~v·p.u1sZiCzein1om l!la

w

woju w:vma<lków wlitvcmvch
.i:;rz.ech pirzeciwsta·wić nrożina,. :ie<!
fo~ kol!lik-reitny, że mianowdcie ltr.
przez dfo1g-ie lata ]·ewcze sora'
dz;ie \V'Ysofot wzad szefa rzadru w

go.

CASCARI

1

się

w je,g-o

LECZY
przyczyny i s:nt:i

ZATWARDZEtU
~przedat

waptekach r skł~dath 8ptec

rękaich. na1·eżvde fu~cj•o•nuje.

O file hir. Bethil:en s.ię .prz,ekooa. iż 6ytuac.iai óesit w diaineJ ch'\vtl:\i. POilTlVŚłlma. tj. że
ZWV'Ci·estwo stlroihni1citwa rza.doweJro. a kię
ska.i opozvic.~i mie:s.z.c.ziaif1slkiei jes1t rzeczą pe
win·a... to ~i1iewąitipliwie wvbo•rv ro1z.oiis<.tne zo
stamą .iuż w az.a1sQ..e 111.ad:bkższ;vm. Jeśiliby
s!ę jednak mi.a-110 oka,zać. ż.e aiparat a<lmi11i
straiev.i:nv ni1e f·rnriik1cj•o1n11.i'.i,e z.byt s1p.raiwnie l
nl,e za1Pew1nia Be'thle1uiow.i pewnego zwycięstwa. w:ówc.z.a'S iprarwdcnoidobruI1e zgroma:d:zeini1e inairodowe nie zosita1111ie T•O.Z!Wią
zam.e. 1ee:z a111toima1tyic"Z111ie mzeksztaknne

na varriame:nt. \V tein SiPOsób za10ewmi 1 łbv
hr. Bethlen sobie i swe~i partii w'V'łą.crnc
ldierowainie losami pańtsitw:a na da1~SZ:\"Ch
lat sl•edem.

maJtVCZ111die orzieilrszrta.ticone ina nollil11.alny
pariain:uem·~ li w swvm sikJtaidz,iie obemym uzvch ła1t siedem. albo
TZOOlow:alĆ bęidJz,iie dal:s1
'W'I'e'S'ZJc:ie Z1giro1rnadtrem.iie 111iM"Odowe ro.z:wią
zame zostam·ie d:ot))iero w !tenmli111de mO)ez u
IS!fatwę ip.rz;ewtlidti:i.am:y.m, tJ. W1 creT'\VłClli :roku
1927. ;pocz,em ro1ZJPiisa111·e zostama w.vhorv

do mwie&o ipairdame:Jitu.
NaitychmiootO!Wle il:O>Z'\v:i a:za:ni,e pa1·lame:nrtJui i roopiisarrtie illQIWYICh wyborów. do
oibUJ i.z:b w;.taJwotla'\v1czvc.h inaitrafi.ai f,eck1aik
oo oowm.e tiruidITTości inatUJrv kio111Sity,iiucyj;nei.

Cbod-z;ii o 'to, że sann.al usta'W1ai o nmzVWJróce
111:iu i•zibv V.."Y'ŻiS'reJ 1111i·e 1·eis t t)e;sz,cze wY'S<ta·r-

cz.ailinai dJa jel.i zW10,f.amrra. J?:<l'Y'Ż w·iekisizość
czroinikówi izibv namów, wvbie.rał mtlł9za we
d:t'UJ,g' kon.ist:vbtllc.i.D w.ęgoierslk:Jie.i oi.a:tai samo:r.za.idlowe. Twnczase1111 mandaty do dia.1t sa
rnoirzą:dio'\V'Y·ch i'llŻ da.iwino WYil!a•s.f.v. wobec
czie;g'() 111affieżai!'°:by nia1jpiie:r'W opra'C(Jl\V'aĆ no
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POPEŁNI SAMOBÓJSTWO~
- Zastrzelę się!...
..._ Cót znowu? Có się stało!?
,_ Wydatem całą pensję!. ..
~ Nie widzę w tern takiego nieszczęścia ...
..._ Głupi j!steś! Nie zostawifem sobie ani
grosza na bilet do „Caslna"„. Będą wyświe·
tlać „Trędowatą"„ ! Ze Smosarską!... W „Casinie"-· A ja miałbym nie pójść?! ·O, nłe!
Zginę raczej z własnej ręki!„
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)IBDZBNI.E RADY MIEJSKIEJ.
Vsesji) .posleciz.enJe Rady Miejskie]
·e się w czwartek, dni.a 11-go Hstol26 r„ o godz. 19 i p1óf w sali posie-

ady Mi·ej1skiej przy ul. Pomorskiej

i11AZElK SŁUŻBY WOJSKOWEJ
W POLICJt
nvśl ostalnkih wyjaśnień Min. SPT.

l M. S. Wojsk, funkcjonarju:sze
iaństwowej powinni ściiśLe wy.pet1wfą:zki wynlkające z usifawy o po
•z ~ym obowliązku s~y wojskoa
•:rti;cionarj.usze pu.Ucii olJJ01wiązanr są
, się w określonych 1-erminach do
r·z·;wz;gtlędnie rapnrtiów kontrołnycll,
rt~'Jież olbowia;zanfi są zg!as.zać się na
~,·ie !komendanta P. K. U. dla zala6;,czynoośoi związ.anydh z megulolr lub -wyjaśnienietrn Stlo'Stmku do
1 ojskowej.
_
y -wykonanie lago obowiązku
110szczególnych funikcjo na,r juszów
wyiz;nacwnym przez P.K.U. forra.$2.zalo się ze W'Z!g'lęd!U na sfużlbę

iT"Le:eńst!wn

niemożliwe,

pTzetożona

" :xiiicY']na winina z urzędu zwrócić
vlaściwego komendarnfa !P. K. U.
ięcle

il:emtinu stawiienn:lctwa.

llAiNOWANrE URiZĘDN-IKóW .
WO'JSl(OWYCH.
.
nrzędnicy W10jsk-<J.Wli., kfórzy nie
ormailnie przy-jęci do w. p. i obec:z korrnsję kwaHfi!kacyjne inie zaowani do 1Przemiaoow.ania na o.fi• ezerwy, wzig'lęd;nie chor.ąlż-y:ch Te>- powi·rnni 01t'rzyrrnać stopnie sre.h rnrerrWiY. niiez.alerżnię od .pe1!ni:ez nkh funkcyj m-zę<llników woj-

·.· CEJWOJfJWODA LóDZKI.
~OO.ie stanowiska wicewojeworlego, na miejsce przeniesionelg'O
91>0czynllru p. Osso:li!ńsikiego, nie
cbcz:as przedmiotem Toizważań
tttiftraln-ycli. W szeil.ki-e wyrrnfeni.a:rne
1hn'y na fo sfunow1sk'o należy u, lba~on'Y pr&ne.
1.~JA LóDZKA NiA VM ZJEŻ

mACJI WYDZIAŁU ZDROWOTNOŚCI PUBLICZNEJ.
gacja Wydziału Zdrowotności Pu
na ostatniem swem posiedzeniu
wita zwrócić się do Magistratu z
em, by miasto Łódź, przystąpiło
llderze członka do Ogólnopań
go Związku Przeciwgruźliczego.

-

S~WIE

..

LóDZKIBM.
1

o!kólini!k'a. wydanego p.r zez Miro Spraw W1ewnęfrzny.ch, staroti p. Dychda:Ie1wicz, rozpoczyna
8 b. m. 01gó'lt1e przyjęcia !PUhliczgodzinaoh od 10 do 12 -prred pofoięcia ifo odbywać się ibędą w bularoshna (ul. Piotrkowska 100) na
e, w po·k'oju Nr. 3.
'i nrzyjęć oitwarly lbędzle cE1a puhli
od godz. 9 rano. Naczie:J.nik ikiancerostwa o godz. 9.30 przyjm.ie od
r ich siprawy ewent. z' do1mmenczem ;punktualnie o godz. 10 wejsalę przyjęć p. staros.tia i !będzie
J poszcze.gól11ych lnter•esartitów.
nocz•e·śnk na gmachu starostwa
zeny zos.fanf e sz.tan.diar państwo-

,•

.

Obecn:ie mi!llliSteT'S't\~"'O dąiży do megudo
szkól f:i!lmoWVidh. którego
brak mocno da:ie s.Le odioz.1vwać.
Wogóle i!I1!Sh7ituta:lom 'tv1m brnk celó\\r.
czys!fo p1eda@<gi1CZ111JviC!h. S.zikohn f:i!lmaw·e,
:oobi,eraiątc od U1Cmi6wi włlalte zai lekcje"
jedinocreśntie elks!P'l.~a.ifują ioh isi'lv r zdolnoś
cii. ~ ich be.Wtaitnie do ftiillmu i.a.ko
wam·ia ·~amu

sfuftvstów„

Be~

:i' ikiino ;pooi\aJdai swą, wiar
t tiaiko talkie ~es.t 'tJO;pieirane. W 'Pierw5!ZY1Ill je<llnalk ~ie ministier
sitwo zatimul.ie si:ę lfeaitrem. Sł\.l!~ąc wa'i
:nieisire 1piJ.iaicówdcii.
·R1ząd! ro:zrtlaJczai swą OIP'ile!ke wcregóDniie
lt1aldi .~ .olb.!arzidowieimil ~ iklres()lwiem11•
Fiifil11ammoot1e rwt Poa!sice oolW1effi roodlcz:as kOn'
centów ~ air!tYs'tóWHrtlWJY1k6wi
IPOSli~~a: 1111ile11Ilcrziną iireilowtetnc.ie. T!Uta!j iWCho
d~ .im IWt zrę iradik>~
, Sfu.ioiai rnadlaWc7.;a 'VJ1 W :airsz;aiw.i:e datie bi
gociiniiO'WO 13 lkonoerf!Jóvt. CZYJl1}iJ lfb rocznie
:PCJl\V'atlJnJa }b'bę. Wszys'fik.ie ite !konoorlv ai
botnenIB !rad~ z.ai ootaitai mliiesrec-z

lfość ~

fo Łódź n!ile ~
C.ZYIPOB~.

W·

dziedzinie muzyki.

(p)

ru!iei oo mrwoo ~ Rre

Wśród szk:ó? mm:vicm;y1Ciłi W!YMia Sii e
n:a p;ier'W!WY' ipfan konoorwia:tor'.iłulm muzYcZ\11Je p. Kia1eńlslkied.• :kltóre śmii.aito 'Wlyit/rzvm;a-ć może klryttykę 1 p0i:ci10mem
odb,ie·

me

ga od i1runvclł 1eiro ;fy]P'1.lJ iilnsfytńucw n:ruv."ei·
s{()!~eCZ111ycli.

Podlc~a.is ilOOtrufe.r·enicjiJ :P. wd:zYta.fora: z p.
dyir. Ooric;zvińłsilci:m iPCY.w$taitru m!Y'Śil zorgaiai
·ZOiWJa1I11iia w, ŁQ1dlzi: is1zikiQlhn dir:amart.vciirue,j.

---:o:---

Przed przyjazdem wice-premjera Bartla do

Łodzi„

PRZYOOTOWANIA KOMITETU ~wo.JEWÓD~IEJ ORGANIZACJI PARTJI
PRACY.
W zwi~u z wfadionm~iamI o przy- tPrzedsfawiideilt wtadz w komi.fecie, który
1eiździe do Łodzi p. wi.cepriemjera Bart!la
or,ganizuje odczyt p. wicepremjera i przy<Lowdadujemy się, że p~zyjazd ten jes·f ze jęcie nfe j.est :prze'Wi.dzi·any.
sifrony p. wiieepremjera ipostanowtony Termin odczytu podany będzi·e do wia·
jednak co do t,e.rmim.t, to <lzioo przyjazdu domo1ści publkzniej a:f.iszami: i ogłoszenia·
detfinłtywnf.e oznaczony nie zositat Przymi w prasie mfejscowej.
ptrszcza~ie jednak iprŻyjazd nastąpi w .ter
• • •
mi11ie między 20 i· 25 listopada.
One.gdaj i · wczoraj bawif w Łodzi po·
P. wtce,premj1er wYglosi w Łodzi pu!blf- set Barański, czlonek klmu Pracy. Poczny odczyt o :potoż-em.iu ipolifyiczneim sel Barański o<libyfdłuższą konife.rencję w
iPofaki. Odczyt fen odbędzie się w sali lódzkiem kole Partii Pracy i zazn.ajoimil
Pilharmon~j) i d:oslępny ibeclzfe dla wszystgrono zeibrarrych cztonków f syrrn,patyil<·ÓW'
kich. Dochód ze sp·rzedaży biletów wi- z prze!bieg~em osfaltnid1 wydiarze11 IPOlityceprem}e.r 1p;rzeznacz.a na rzeicz pomocy cznych i .parfamenfarnyC!h. Omawiano
<lila he·zrQbotnych.
równieiż sprawę zaipowi:edzianego
przy.
Z inicjatywy wofewódzkiej organi1za- jaz.du p. wlioep·r-emjera Barllla celem wY·
cjt Partji Pracy ;tworzy sfię komitet przy- głoszenia odczYtu poilitycmego.
jęcia p. wicepremiera W! Łodzi. Ponieważ
Zarząd wojewódzki !Parrjt Pracy mie-1
IP. wiceprem;jer przyjeżd'ża nie w clharak- ści się przy ulicy Namfowi1cza w gma-.
forze mzedowvm, le.cz jedyinie d!la wytg1o- chu P. K. O. Prezesem zarządu jesf ad1
szer:iia P'tlbliczn.eigo odczyitu, w sktad fogo v..iokat Bolesław Jasi.e.ński, a sekre.tarzeml
komifofu wejdą wYlączniie przedstawicie- adw. Bołestaw Duszyński.
łe społeczeństwa miejscowego. Udzia1
t

W 10

letnią rocznicę

zgonu Henryka Sienkiewicza.

IMPREZA POLSKIEGO l(LUBU ARJYSTYCZNEOO W LODZL
Działalność swą artystyczną rozpoczNastępną imprezą Klubu Artystyczne~
nie Klub Artystyczny uroczystym obcho- !!O będzie dziennik mówiony, który odbę4
dem 10-lecta zgonu Henryka Sienkiewi- dzie się w sobotę 'dnia 27 listopada w-Teacza. Staraniem Kluba odbędzie się 14-go trze Miejskim.
listopada o godz. 12 w pot w Teatrze
Poza wymienionemi w ostatnim lio-\
Miejskim uroczysty poranek, zagajony munikacie osobami, obiecal przyjąć udziat:
przez członka zarządu Klubu - prezyden w wieczorze Juljan Tuwim.
ta. Mariana Cynarskiego, następnie prze•
Zaproszeni do redakcji dzienniKa. m·6mówi członek Klubu - kurator 1Jan Owiń wionego członkowie zechcą prace swoje,
ski, poczem chór im. Szopena odśpiewa: nadesłać 'do Sekretarjatu Miejskiej Galerji1
na ftirz.ooh ?iło'ilYcll. w~1ł1rnohimie u sfelbie w stosowne pieśni.
Sztuki najpóźniej do poniedziałku dn. 8
dnmu. Nic 'Wtl:ęc d!Ziwm1e,go. że lt1Jiie ŚJDies".bllO
. W części drugiej najznakomitsi artyśd listouada do godz. 6 po pot.
·
mu db Piil!ha!IDJIOfI1lji1, 1?1d1Ziie Jka:żdl()fa'2IOIWO vtai .Teatru M:ejskiego odegrają inscenizowaV! poniedziałek Clnia s· listopada o g •
dit mt.lSil llcilllkai zil'<Jifivch z:ai ib'iil.e!t welśioiiaJ. _ . ne fragmenty z „ Trylogji", „Quo Vadis", 6 wiec·z. w czytelni Miejskiej Oalerji Sztu
Matł\o lkltb i1erl1rnalk zwtracai ~ oo fald„
„Bartka Zwycięzcy" oraz innych utwo- ki odbędzie się pierwsze zebranie pań goZe d!źwtięlk~ 1PTZ1e.n:O!S7JOfl1ie P!WerL !l."~b d'O- rów.
spądyń Klubu.
ch101d:z;ą do udhiai n:as,ze·~o mo1ano skarżone.
Niewątpliwie podjęta inicjatywa poiDochód z imprez Polskiego Klubu Ar„
Z cllruITTe.i sif!ro!IIY rzą1d z;e W1zg-lędl6wl cnoć - skiego Klubu Artvstycznego spotka s~ę ze tystycznego przeznaczony będzie w czę
bv 1"emeiziethita1cYi1iwch Ułfui.2111lt11ać si.ę sfara szczerem uznaniem łódzkiego społeczeń ści na cele Klubu Artystycznego, w czę
fi~hairnronie. StąidJ s1Ulbsydljai. Sa ooo je<l:n.ak
stwa, które obecnością swą uczci wdzię ści na Związek Artystów Scen P~skich
z:b:W ru!k!łle, W na!1eżyote O!PllaJcać '[)eI'SOneJ czną pamięć Iienryka Sienkiewicza.
oraz na Syndykat Dziennikarzy.
orlk1iesitraillnv. To też mwvicvi filli'haJl1l11JOlniczBilety po cenach niskich nabywać mo_ _..,..
_
_ __
v... ,.
ui: - mQWJaJ o Wialf'Slzaiwiiie - oobieraoo za żna w kasie Teatru Miejskiego, począw
~O!IIJOOt~ zaJ1ediwIDe 1'5 ztotydi. O wiicle liel}ie}
szy od poniedziałku.
ip.r~ Się !l'OIZ'WIÓJ szi!ror ltl1łl.WVOzn1ych
w if>olisioe. Nan1lle'Pie~ Sfb1D pod! iC:Yn.n wl'zJgłlię.diem
;.Q._~;,_„,,..a

części Rz1oczv1oos'PO·lifej
naltlolmtilaSt nńema: ain;, 1}edłne.il sizlkoiliv. I wi t)"lm
ki:ermllru idią iwysii1flk-u rz;adu.. ceil-em :u~o
r.zeinial 111.a' l!cr.esia.1Cih ip1aJC6w1ek si"tluikJE uo~·sk.lej
Pozi1om !ko1rnsieirW1aitoil'\iÓWI ~ sizlkóf mmycznr\~Clh rw' iklralłtt <l!zięlkii ipolkalŹlnej. H;czbiiei -wivb!f
nvcl1 si1t 1Pediaig"Og-i1omyich prrZ1ed1s1t:aw:i ai się
barrdro d!o!brzie i s1t0ij1ąi 001e na' WiY1S0iko1ś-c: zai

o czem każdy obywatel wiedzieć powinien?

POD ZNAK!IBM „TYGODMA AI~ADEMIKA".
' .
„5-'fv Tyidiz:i,eń Alkarlieanfiika"'-· TySią-ce Rusizai Slię L'l.!Jb~iin :D Wffilin.o. Oldlańisffr. dtoczo~ ,
odezw j, :Pll.akiaitów. :TJ1I"a1s1a1 WIS!Z"VlSlt!k:ireih miastl nv ~oźhą: haik.alty. Wlll!Lozv WoYttriw1ale L sku ·
gloisv ·Di·erws:zyich dioisiro.itnritk6wl vaińishva' Jocz:n:iie. Te ik1iillka1sirów. ·i ł'iiczib maJja swą roiz,
skfadaJą s·ię na ietdoo widkd· aip:e:l: ..Aikade
plerość i w'Y'!l1owę ! A toi .1esi~ Miko część
miillooim :p rizez fv1dlz/j.eń - Odicz;yfuie n~ w1i·e pracy!!
k.i". S,po1l1e1CZ1eńsltiw1Q• :piow101r.a111e do mac.vi i
Jallra die:sizic;z,e d:rog-ai 1azelka11dlf'1.lll!a:, 1ilie wv;
dam1ia.
<,fo
ofiary mai ;praJW!OI do P vital!1Jiai: Co robi'<\! Sl~ÓW PIO·ŚWli ęoe111fa1 ~ WiaiMd !
Z cda ·śwliiadiomio:śici:ąi ir.reczvi oowi·calk.a1diemkv? Co się d1Z111e.le z 111iais·ziernti1.P~·c
WaJffi(jaJ n1li1ertvil!ko o by'f ~y;sli,ecv studen-'
dz,ieć mo:Żlna. że n1i;ema1 p10'tr.wbv. b'Y' mlvniędlzmii? W kitlkiui s1~oiw1a1c:h odioo1wliedzt
lówi - w.aiVka, o Po1ls!kę wzY'Szitą.
d.zi1eż' rn11siz:a1W1 oel'll! ikisiztaifioeniiai S'WiYJCJh falerutówi w1'.V'.ieżid1żać mliaiłiai z:rugira1111ice. A ,;,ed zaim1k1ną1ć 1ni1e1po1d10ooia. W s1zie:r~1.11 lkirótllrlich
nalk faildtvi 'feR:O irodlzailll zdiair'Z:alfa: siię czę artvkuil'ów ·wis:tairnnnrv się z:aizna:iomic SIPO SPÓŁDZIELNIA PRAC. PAŃSTW. ZA·
sfo. Do1PaitlryWa:ć s1ię w ;tern 111:ailieżJv fy!k() t-ecz.eńist'w1o łi6dlzide z mchem saimo1Po11T1ocy
akaidiemiih.'10m. Oik!res „ TvJrOidn1iia ~ademi ...
OPATRUJE SIĘ W WĘGIEL.
ndiezem ru.eU:z.aS>ad1t1.d()0111Je iro sim::ibi:zmlL
1
s:ię
Koo:s~'toirj:ai oosze. ~air6w1no 'IY.oiwa:tl · ka" 1nieich b ędiiiie olkir esem zaJP0 Z111aITTli.a
!Prezes spótdzie1ni pr.acownikiów pań·
1
1
!tl'e. ialk t 1)ańisit:wowie dJos tafteazin1e lIB.zfak::t ~ .ziMi·ze111da1 s1P 01te'.cz.eń:s:fiw0J z alkaidem iikamr. stwow-y:cb, komunalnvicih i społecznych w
Co
robiia
alk.adiemicv
z
rp!i.e1
n
dooizm~
spo. . Łodzi·. sędz.ia Są:du Okrę.gowego, p. Bo-:
,,, /k.iemrnuku 't!W16ric·zvm [ odltwórczivm -0-rnz
.
pediaig-01gii1aznv1111. WyJ1a1zd z.aicrandcę za.11e- feczeńS:~wa?
leslaw Wi.llkowslk:i. wyj.e1chat w dlniu wczo 1
Dz:i·
ś
o
diomalClb
aikaidle:mlilclkicih.
Choca1n:v być mo~e mllod:wn kom1pnzytoro~m
rnjszym dio zagtębia w1>ofowego w ce1~u :
<l10'lJ(iie.ro :poi ulkońiciziein:ht nanllkl w kr.at!JU. ~ to d:Zifo o iiap·ewirui.e.niie d'adru i111ad l!l~01 wai rv wyj1ednania większyich dostaw wę.gfa dfa
ceJ.em oigtóillneg-0 :rioziwc,iu ·taffiemffu.ll :ii di1aJ po- siąioom heZ1domn.ryich stiuidle1nlf;óiw. - 'J)lfa'ca cztoinków powyższej s1póldzie!.ni.
~)
z:nam1ia sit1oisttmlk6W\, pa1111ui1aicvioh u i1t1m.v:c.h. ogiromn.ia. rozitożo!lllai l!la ł.aJtai ca1te. wrymaga
.,...
Sooo_ia11rniie uirool1111ionym paińśtiwo 1.11ratw!a ~ąica1 lkofo1s1a1lnrv1c:h su1m !
SKANDAL!
Ldlź:ci1e w W airszaiwli1e nai ul. Gir1
61e1ctca !
WYtitwd. udz;iieila'.'3.tC ·stv,poodttum. _
_
;.. . . .; Więc, panno Ireno, pani nie żartuje?
)'
PaiC!how.e 'WoY'rolbi·enffle w ;twn ki:ein11nku Paffirzcie„ j1alk w;virastad·ą: pa1Wq1J10,nv koł101!1j;i
- Nie...
s fui wi POl!isiee nai w~slQlkoś.cii zaid1am1Bal. co alkademk:lk:ie1 ! ! Niie itaik: darw1rno :i,e:siic:re by- I tak otwarcie przyznaję się pani do testwiLeird:z.!i ć moiż.emy bez wectia•lineg-o sz:o- to !fam .p1u1SJte ipoJe. Obeicmiile wre roibofa na-d
go, że nie czytałaś „Trędowatej"? Skandal!
w11I1 i1zmu.
_ _ bt11diO'Wla mo111umen.rfa1Jnie(g-o gmaclllll oein.tra[
słowo daję, skandal!
Niema, zdaje się, nikoWiielkie .za!il!liferes10iwainile dfa1 szitlulkil oka: 111.egQ. Osrreiin oię'tietr! Ctfieiry! a IPÓ~ miiaiollla
go w łodzi, prócz pani, ktoby tej pięknej, po_"
zutiie oibeanv miltl. oś1 wli,a.JW il). Bair'te] fu dzi ę zlolv.ch !
We L wio1wi1e buidluti.e s.i ę II Dom T1ech n!;
rywającej powieści nie czytał...
k,; jeg-o iniic.ia~-ywii1e 11J•rz1e·piriOW!adizam:e są oków
na
SiOO
mi1
edsic.
W
KraQmiw:i·e
i:srbrnieje
- Trudno, ale nic straconego.„ Zyskam nabeaniie wizyifa1cie.
wet dużo, gdy zobaczę film osnuty Podłu1 tej
Co zaś do Łodizi, 1P. Milke·ma: stwfi;erłlz:r, 547 mi[1ejisc mliieszka11nYICh.
powieści w „Casinie".
W Pozinanhll ki~adzi1e si,ę iiU111damoolbv pod
że miaiSito Ms:zie ma: v..1s1zclk:ie wairunki1rozrPJ01nmiment.
gmach.
K01s·vfoirvs
1.800.000
zł.
:\11'01.iu. Jeśil~· oh.Odlzi, o 'PO!rÓWlOOIW'Ore daITTe
1

1

1

1

1

·:i'Śl

.

cz.!"!'ym.
S'ta11 !ten W!YIP'lviwa. ze .mac~ruie zmnieJ
szone.i frefi{iwenc,ii ·Plllbiiiczmościi. Sz:fn'kę ·czyi
efą WY•P'i·err-a co.raiz baird:zilelj na drn~ii pfan
kir.o i rad.jo.

We WISIClhodmfiej

. iu wczora}szym z Łodzi wy:j1e. egacja na siódmy zjazd kalolicld
' by-wa się w Poznaniu.
(u)

JĘCIA OGÓLNE W STARO·

w Łodz.i b.a'Wlilt ttZY: d:n~ 1WliiZvltaitb['" depairtamooilu s:ztiuiki Mitn:iis1~ W. R. i O.
P. p. Mlik·eit!ta.
Wi1zyrtaft'01r -0dlwiied!zil ttieaffirv. s:zlkotiy mu
zyiki, tańców i pilaJS)tyki oraiz 'lronserwwtorJunn P. Kid·eń1slklie'1.
.
(h)
Kwzyisifad·a.ic z obe1anoślci !P. Milkief.fy
nasz wtS1Pót1p:raiccwilliilk 2iR1tooi1r sie dioń i1dzię
ki uprzejmo-ś.ci p. wli1zy;ta1tora u:z~ai! s·re
reg wviczierp.urląicyich iinfonmacyij o staini1e
roz:woj1U muzvkd i s1ztulk:i1 w Pol1lsce.
Na cait'Y'lll .teremae R:zieczYlP'(ltS.Wldlrei. wv
ja~1ia ITTiasz i:nlie.rloik:ult'or, zna~d'l.lli.e si-ę okoto
100 szłkót muiz-yiozin-yich, w cz.em drwa. kon
serw.aJtocja: pańsrt'W'Owe i diwa 1m:vrwatne.
J:ns1tY1tn.ltct7e 'te ma·rdiu.fą isd:ę w d-e:żddej sy
fua.c.ii :filmamisowej„ W gws.ziem ~iie:szicre po·ło
żen:tu zm:atiid11rlą siię teatry wi PlolJS!ce .i Hhair
m~-nJe., którym inie zafW!S:zie sitarozai n'.enię
dzy na ;p101kirv1ciie koisizt6w aidnntlll1:iisrtra.c-~'1nv·c h : M ·WV1Pfiaice111iie gali si:lom airtysty-

Ma1~01J)0111ska:.

DZIE KATOLIOKIM.

-

wyprzedza inne · miasta

w Polsce.

Wywiad z generalnym wizytatorem Departamentu Sztuki.

W1chód .łoflca 6.40.
Zachód doflca 3 58.
Zachód

~
ar

Łódź

Jana Gabriela

Wschód

l~ledzłela

I

Rozwój sztuk pl knych

> dzień
181
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·Zebrania kontrolne
rezerwistów.
Jutro rejestracja
, zwisk od llter

według na·
Ł. do P-z.

.• ')W dniu jufu"zejszym na zeprania kon~ne winni się stawić mężczyźni rtastę
~ących TOczników.:
Rocznik lS!Jl w loka1u komisji nr. 1
~onslan.tynowska 81. koszary} o nazwi~ach- na łitery Pi do Pz.
.J~ocznik 1892 w lokalu komisji nr. 2
;0(onslfanłynowska 81, koszary) o nazwiskach na Hfory Pi do iPz.
_ Roczni1k 1893 w ilokalu komisji nr. 3
1~eszno 9, koszary} o nazwfs'kach na liłe

ITY Ł, 0.

Rocznik 1894 w foka-lu komisdi nr. ;i
'
!(Konstantynowska 62, ko.s zary) o nazwi"skach na litery Me do Mk.
Rocznik 1898 w loka·lu komisji nr. 5
.{ Sktadowa 40. koszary) o nazwis'kach na
{lb)
1i'fery Me do Mk. .

JUBILEUSZOWY ZJAZD TOWiAR·ZY·
STWA KiRAJOZNA W CZEGO.
Z okazji 20-focia istnienia Pol. Tow.
II(rajoznawcz.ego od/będzie się w Warszawre w dhiu 4 grudnia 1926 roku Ogólny
Krajoznawczy Zjazd Jubileuszowy.
Uczestnicy zjazdu otrzymają zniżkę
taryfo\vą na przejazd koleją w.raz z bezpla tnyi,'Tt noclegiem.
_ Wyjazd uczestnilków nas'fąpi w sobolę
dnia 3 grudnia r. ib. pociąigami1: IPOPOludniowym i w~e'Czorowyim.
·siczie.gótoiwy program l za,pi'Sy - w
każdy w.t arek od godz. 7 i pót w fokafo
.
ifowa.rzystwa Krajoznawczego.
Pożądany jest jak oodliczniejszy udzial
czfonków P. T. K.

PODATEK

PRZBMYSł..OWY.

W pon.iiedziaf.eik, dnia 15 b. m. uplywa
fermin wp.taty .podatku przemysł0o\v1ego od
obrotu, osfągnięitego w poprzedniltn miesiącu, przez przedsięlbiorstwa handfowe
I i II kateigiorji i przemysłowe I i V kate~orjl 1Prnwiadzące prawidlowe księgi hand1owe oraz ,wze<lsiębf.orstwa sprawozdaw
(b)
cze.

NOW A INSTYTUCJA KREDYTOWA.
Stowa.rzyszenie falbrykantów przemystu włCikiennfcz.e~o (Zachodnia 68). w
iktórem zrzeswny jest śrecb1i i drobny
prnemyst, przystą.pito do uruohomienia w
swoim 1Jokalu sipóldziel'Itl kredytowej p. n.
„Bank faibrytlmntów iPrzerrnysfu Wtókiennicze:Q'o w Łodzi."
W myiśl statutu dz.ralalność banku obejmuje: 11dzie'1anie cz.tonikom w'Szeil'kleig-o
rndzaju pożyczek, przydmowanie wkla'd:ek oszczędnościowydi i fokalę kapiita'Mw. pvśredniczeni·e przy zakUJPnie surowców, narzędzi, maszyn, oraz sprzedaży
wtasnych wyroibów swych czlonków, jak
irównieri dyskonto. inkaso oraz wszelkie
inne czynności wchoidzące w zakres ban(.b)
kowości..'

AKADEMJA W TEATRZE POPULAR·
NYM.
Dziś w poludnie odbędzie się w Teatrze
Popularnym akademja ku czci zmarłego
ayrektora syndykatu rolniczego Mielczar
ski ego.
Dochód z akademji przeznaczony jest
na fundusz imienia Mielczarskiego. b)

młodzie!!

~KCJA STOWAiR.ZYSZENIA MLODZIEŻY POLSI<IEJ w LODZI.
tzyniąc z.adoiść połtzelbom istnfejąoe

1

Dom nowo-na/bity nie posiada Je<lna](
urządzeń technicznych, kMre dalyby mo!Żność zUŻyJ;kowania go na p0iwyższe cele.
Sala .gimnas'fyczna, mogąca 1POmieścić
o'kolo 500 ćwiczących, nie ma faooycli
.p rzyborów gimnastyczno - sporlowych;
,pozosfate wielldie sale nie ipostadają 1l!l11eDla codzienne~o pielęgnowania zę
lblow.ań: szaf, slotów, krzeset i:tp.
ust niezbędny jest 4rodek antysep
Mając na uwadze 1JOwyższ·e pofrnetby
domu mtodzieży, Rada Związkowa ZWlI'a- który niszczy znajdujące się w
ca się z pro§hą do sp·oteczeństw1a polskie- ustnej bakterie rozkładowe i ferm
go o taskawe poparcie materj'a1lne i mo- cyjne. Ważriiejszem jest jednakże

sześciu lat Związiku Stowarzysze!ń
lslkiej-{[(atolickiej, organizaMlodzierży Po1
cji apoiftycznei, jednoczącej mfo<lzież IPO-

go od

zaszkoln.ą z catego okręgu łódzkiego, zawiązała się z ,J>C>Śród spoteczeństwa starszego w mLeiście naszem Rada Związko
wa, której dobro i iprzysz1ość mlodzieży

pozaszkolnej aeiy na sercu.
Zadaniem Rady Zwi-ązkowej Jest uc:hronf ć mlodzież pozaszkolną od niekorzyst
nyc;h f zfy.dh w;p?ywów żyda wi·e'lkomieóskiego; w łyrrn celu chce im nietść oświatę
przez zaktadianie domów mtodzieży., świe
tlic, czyteilni, bilblio·tek, wa.r szta'tów pracy i g-odz1wyah rozrywelk.
Obecnie Zwjązeik Stowarzysz.eń Mło
dzieży Polskiej posiada w Łodzi dom przy
ul. Gdtański:ej 111, przeznaczony wyłącz
nie na ecie ktclturaloo - oświatoV\ne m!oi-

r.a1n.e.

Jako pierwszą ał{c]ę fiITT.ansową, Rada
Związkowa urzą,dza w dni.u 7 listopada
kwestę uliczn.ą (dzień znaczka) na dom
mtodzieiży.

Nale'i;y 1Przefo mlieć nadzieję, łe spoteomieszka po§preszyć

czeńs!wo tódzikie n~e
ze szczodrą ofiarą.

dzi.eży.

Pracownicy mieiscy

.otrzymała zasiłek.

BĘDZIE ON WYPŁACONY W WYSOKOSCI

)EDNOMIESiĘCZNYCH

POBÓ·

RÓW.
Opierając się na sprawozaaniu powo-

w tej sprawie do życią komisji -Magistrat na ostatniem posiedzeniu uchwalił przyznać z funduszów miejskich. jednorazowy zasilek za rok 1925 i 1926 pracownikom Zarządu Miejskiego wzgl. Gazowni Miejskiej, którzy w instytucjach
tych pracują nieprzerwanie od roku i bę
dą pelnić stużbę w dniu przyjęcia przez
Radę Miejską powyższej uchwały Magistratu.
Zasiłek wypłacony będzie w wysokości jednomiesięcznych całkowitych poborów według stawek z m. października r.
b., z tern, że połowa stanowi zapomogę
bezzwrótną, druga polowa zaś - pożycz
kę z funduszów miejskich, zwrotd, w 6
ratach miesięcznych, poczynając od dnia
1 kwietnia r. 1927.
Tym pracownikom Zarządu Miejskie'
łanej

· s~~orządy

go, którym - w myśl powyfszeJ uchwały - nie bęazie przysługiwaro prawo 'do
jednorazowego zasiłku - Magistrat -- w
myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o dostosowaniu uposażenia pracowników komunalnych 'do uposażenia
funkcjonarjuszów państwowych - wypłaci jednorazowy zasiłek w wysokości
20 proc. ich poborów miesięcznych.
W związku z tern, Mag-istrnt postanowil wystąpić do Rady Miejskiej o wstawienie na ten cel z przewyżki wpływów
z dodatku komunalnego do pa1i.stwowego
podatku przemysłowego kwoty 245,000
ztotych do budżetu Zarządu m. Łodzi na
rok administracyjny 1926.
Sprawa ta będzie przedmiotem obraa
komisji skarbowo - budżetowej na posie•
dzeniu w dniu 9 b. m.

--::o:
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winny być samowystarczalne.

NOWY KIERUNEK POLITYKI FINANSOWEJ
Jak się dowiadujemy, przedstawicielom samorządu łódzkiego p. prezydentowi Cynarskiemu i p. law. Kulamowiczowi, którzy udali się do Warszawy przed
kilku dniami oświadczył p. min. Czechowicz, że nastąpiła obecnie zmiana w polityce Ministerstwa Skarbu.
Wedle nowego kierunku postępowa
nia ministerstwa samorządy nie mogą się
spodziewać żadnych prawie kredytów od

Zdaniem p. ministra władze mie1skie
winny zachować samowystarczalność.
1
J edyna pomoc, ńa jaką liczyć mogą
miasta, jest to fundusz kredytowy udzielany przez ministerstwo na zatrudnienie
bezrobotnych. Przedstawia on sumę pię
ciu miljonów dla całego województwa, a
więc dla Łodzi da się wyrazić liczbą jednego miljona zl. rocznie.

---:o::- --

rządu.

Stan bezrobocia w

RZĄDU.

Łodzi

i na

prowincU.

Z 35 TYSIĘCY BEZROBOTNYCH POBRAŁO ZAPOMOGI 27 TYS. OSÓB.
Na terenie Pafistwowego Urzędu Po- pobierało 21,019 bezrobotnych zasiłki:
średnictwa Pracy w Łodzi (m. Łódź, po- -344 z funduszu Bezrobocia i 19,675 ze
wiaty: Łódzki, Łaski, Łęczycki, Sieradzki Skarbu Państwa.
Pracowników umysłowych brało zai Brzeziński) w dniu 6. 11. 1926 r. byto zarejestrowanych 35,896 bezrobotnych, w siłki: 3293, w tym ustawowych 179 i dotym samej Łodzi 27,772, w Pabjanicach raźnych 3114.
W ubiegłym tygodniu stracifo pracę na
2557, Zduńskiej Woli 234, Zgierzu 2642,
Tomaszowie Maz, 2218, Konstantynowie terenie P. U. P. P. w Łodzi 470 bezrobo143, Aleksandrowie 11, Rudzie-Pabjanic- tnych, otrzymało pracę 1500 robotników,
.
wystano do pracy 177 robotników.
kiej 319.
Urząd rozporządza 59 wolnemi miejZ zasiłków korzystało w ubiegłym tygoaniu 27,987, w tym 2192 bezrobotnych scami dla robotników różnych zawodów.
10 bezrobotnych w ciągu ubiegłego ty
brało zasHki ustawowe z funduszu Bezrobocia i 25,795 bezrobotnych zasilki do- godnla o.trzymało zaświadczenia na ulgowe przejazdy kolejami państwowemi.
raźne ze Skarbu Państwa, w samej Łodzi

o utrzymanie

ulg przy podatku od Io.kali.

INTERWENCJA PRZEDSTAWICIELI MAGISTRATU m. ŁODZI U WLA!OZ CBN·
TRALNYCH.
W dniu 5 b. m. przedsfawkiele Ma1gi- cal swe IPO'Parde u p. Minłsfra Skarbu w

:.ii

•

. Hgntor Wymiany i Holektnra Loter. Państw
Samuel Weinberg
Piotrkowska Nr. 58 Zawiadamia Sz. Klijentelęf że LO·
SY II Klasy Państw. Loterji wydawane będą do dnia ciągnienia t. j.
11 i 12 Hstopada r. b. pomimof
że termin wykupu upłynął d. 6 b.m.
U
LOS;;,

dla nowonabywców, w ogranic&on11j iloki, są do nabycia. -

sfrntu · pp. prezydent Cynarski i ławnik
I. Kulamowicz
V/ydziału !Podatkowe:go
lbawiili w Warszawie, gdzi·e i.nłerwenjowia
łf w svrawach podatkowyich w. Ministerstwach: Skarbu, S'p>raw W1ewnętrznych
i Komunikacii.
W M!nist·ersfaie Skarbu !Przedstawiciele Ma·gis'tratu przyjęci zosta~i iprzez dyr,
Dc.parfamernfu iPodat'.kowego p. Koszko,
któremu wręczylf memorjat w sprawne
dalsze~o UJlrzymaniai ulg ,poda·t kowych, jakie dotychczas Ma•gistna.t st·o sowat przy
wymiarze podatku od loka:li w odniesieniu
do mieszkań rolbotniczvch oraz pomresziczer1 związków zawodowych i stowarzyszeń spofecznych.
Po zmfiernwani.u sprawy przez przedsifawicieJi Magilstra.tu, o. dyr. Koszko obie-

sprawie zrealizow.ali1ia przedstawfonej
!J).rżez Magistrat - odnośnej uchwaty Rady Miejski.ej.
Zr·ealizowanie lej uchwały Minislerstwo Skarlbu uzależniło jednak od rezuilfatu zabi·egów, jaikfie Zarząd Miaslia. poCZY'tli w tej sprawie w Minisrers'fwie Spr.
Wewnętrznych, którego 'Oplnja może być
miarotlajna dla decyzji Minisit ershva Skar.
b~
Ma1g-isf.rafu
-przedstawfdele
Następnie
uda.IV się d'o Mloisterstwa Komunikacji gdzi,e in.terwendow.a:li u zastęp.cy dyr. Departamentu Finansowego, p. Markowskiego 9raz u dyr. Departamentu TaryfowoBagażowego, p. imż. Kutaczkowskie~o. w
siprawie o.bniżenia prowizyj za pobór komuna:lnego ;pod!atku od ładunków: !lrnłejo-

silne chwilowe działanie, lecz mo
działanie trwałe; przeciwstawiają

procesowi rozkładania lub fermen
ustach. Pod tym wzalędem odzna
wybitnie Od o lf któryf jak ekspe
talnie stwierdzonof działa szere~
po przepłukaniu nim ust i dlatego
zasługuje na nazwę najlepszego-o
antyseptyczne(!o płynu do ust.

Z RUCHU SPóLDZIELCZE

w

dniu azisiejszym

po połu<!Jk

będzie się w sali Towarzystwa

SI

czego im. Moniuszki (Ogrodowa ł
czyt o ruchu spófdzielczym i
członków powszechnej spółdzielni O
Pa
b)
nicy Bałuckiej.

w
ZAPOTRZEBOWANIE ROBO~~~ '
d:
DO FRANCJI.
fJak się dowiadujemy, w dniu ~
do Łodzi przedst~ ~
misji francuskiej dla rekrutacji nie
lifikowanych robotników do kop lif
oraz tokarzy i ciągaczy drutu. a
zapotrzebowanie tych robotników
ga 200 osób. Dnia 14 b. m. zwe
robotnicy wysłani będą do obozu
{W)
cyjnego w Wejcherowie.
przybywają

ZE ZWIĄZKU OFICERÓW REZ z
. · W dniu dzisiejszym o godzinie
lokalu Ligi Morskiej i Rzecznej
Plotrkowskiej Nr. 92, (prawa ofic
ter), odbędzie się likwidacyjne W
branie Związku Oficerów Rezer
wództwa Łódzkiego. O godzin~e
zaś, tego samego dnia, w myśl Pc.iiu
Zarządu Głównego Związku Ol.l 1
Rezerwy Rzeczypospolitej Polski~ i
będzie się organizacyjne zebranie
Łódzkiego jedynego w Polsce Z\
Oficerów Rezerwy Rzeczypospoli e
do
ski ej.
W pieńvszem zebraniu mo
udział jedynie faktyczni czl.onkowl
zku niezalegający wkładkami czl(I
skiemi i opatrzeni w legitymację
wzoru. W drugiem zebraniu mam
udział wszyscy niezrzeszeni ofic :El
rezerwy chrześcijanie, którzy wy
dowodem przynależności do
W.P.
4#

&

nadchodzących
·łódzkie.go.

wych,

na

<l1i

Podatek too i1I11kasują dla miasta "
kolejowe, pobierając za łe czynnifc
proc. od sumy zainkasowanej, prz ·
za:inkasowany podatek wvlaooj,ą dołl.
Miejskiej w okr.esach clekadowYCh. a 1
Na skutek nowego zarządzenia a
szawskiej Dyrekcji P. K. P. wladzelle
jowe zamierzają z dni€m 1 sty:cznia ·y
rnku pobierać za powyższe cz.
stawkę 10 proc. od zainikasowanej.
a pobrany podatek :przekazywać n!:0
dopiero Po U1pływi•e 2-ch do 3-ch rnl'e.
cy, t j. po zakrfw1eniu wszelkich t
ności orzez O<ldzial Rachulby w Ifo
\
ej! P. K. P. w Warszawi·e.
Interwencja 'J}rzedstawioieili Magi(°'~"
fu w Mfnistersłwie Skarbu miała n '7)
zapobieżenie wiprowadzenia w ży i
mierzonych zmian, kłóreby w v;yf.Q.
stopniu krzvw<lzity miasto.
- Obaj wymieni·C'llf przedsfawicielld
111slerstwa Komunikacji odnieśli się si,
chyfoie do wyluszczonyoh dezyder łi
miasta, z zastrz.e!Żeniem jednak, ił: fe
sto w tej sp.riawfe wystąipi z ·o<lnc \\Ttl
wnioskami, w 'kitórycih poda konŁ ]
dane co do wysokości• kosztów, jakle>~
sto musiałoby ponieść, gdylby ipoib6r d.
:podatku nskuteczni:ało p.rzez wfasn
rzędników.

"Ml-:'o

. ~

1~~r:-·36~6--------------„~~!JJ:.R.!-QQZKI". _-

w pJątek 1 dn. 5tgo

Niedziela.

7 lfstoE_ada JJ:.=2.::..6..:.r.:::.ok:;:.;.u:: .;·.- - - - · - - - - - - -----__,;;.........__ _T

listopada po krótkich cierpieniach oddał Bogu ducha nasz niezwykle

ceniony szef

-1Ś,

P•

JÓZEF RICHTE R.

zmarły swym
głębokiej czci

niezmordowanym zapałem do pracy świecił nam stale
zachowamy Go zawsze w niewygasłej pamięci.
Niech spoczywa w spokoju.

przykładem,

to

też

w

Administracja I personel techniczny
IW

Tow. Akc. JOZEF RICHTER.
j;dzie można otrzymać pracę?
z~łrRzEBOWANIE

ROBOTNIKÓW I

~owy Urząd Pośrednictwa

Pratodzi, nl. Kilińskiego 52 poszµkujc
tów z dobremi świadectwami i
jami do obsadzenia następujących

RZEMIEŚLNIKÓW

W P. U. P. P.

W Oddziale dla pracowników umystowych: 1-go re\videnta pomiarów VI-go
st. sł., 1-go inżyniera mierniczego VII-go
st. sł. I-ej kategorji, 2-ch mierniczych VIIgo st sł., wyma~ane wyższe studja politechniczne (geodozja miernictwo), 1-go
referandarza VIII-go st. st. I-ej kategorji,
1-go podkomisarza kontrolera VI-go st.
sl. z ukończonem prawem lub szkołą rolniczą i praktyką w urzędach ziemskich,
kontrolerów IX-go st. sł. wymagana
szkoła rolnicza (średnia)
i praktyka z
urzędach ziemskich, 2-ch sekretarzy prak
tykantów ziemskich i 3-ch samotnych
rządców do majątków ziemskich, 1-go nauczyciela hodowli i nauczyciela ogrodnictwa, wymagane studja wyższe, praktyka zawodowa i nauczycielska.
w Oddziaie dla inwalidów wojennych:
3-ch inwalidów wojennych ciężko poszko
dowanych do różnych robót.

'ejscu dla osób zamieszkałych w
. W Oddziale dla slużby domowej:
ie
cych. W Oddziale dla inwali'ennych: 6-ciu robt'tnik0w niewyud wanych.
61 'azd w kraju: W Oddziale dla
w i rzemieślników: 1-go garzw. falcerza do miękkiej roboty
1-go zdolnego majstra trykodo maszyn okrągłych trykotarundstiihle), któryby przeprowaamodzielnie drobniejsze naprawki
pomocniczych, 35-u hutników,
. lnbiaczy i 15-u bańkarzy, 3-ch
el w produkcji zapalników i 1-go
do łusek armatnich, 70-ciu tłuka'enia szosowego, 1-go wykwalio majstra specjalistę przy prze·
Na wyjazd do Serbii. W Oddziale dla
bejcowania i żarzenia drutu że- robotników i rzemieślników: 10-ć rodzin
1-go werkmistrza pudelkarza, tkackich na ręczne krosna szargardy, mabotników specjalistów do wy- terjaly jedwabne, 6-ć cerowaczek na mar z własnemi narzędziami pracy: terjaly sztrajgarowe, 4-ch śrubowników
kiery, 5-ciu ślusarzy precezyj- na wetnę, 1-go czyściarza (pucera).
r hartowane szablony stalowe,
Na wyjazd do Francji: Misja Prancu·enio rzeźbiarzy, 1-go siodlarza ska zgłosiła zapotrzebowanie na większą
1-go majstra wykwalifikowane· ilość robotników do kopalń i fabryk. Rerobienia szpulek papierowych do krutacja robotników na zgłoszone zapob
1-go pracownika do wyrobu trzebowanie odbędzie się dnia 15. 11.
z~órzanych.
1926 r. o ~odz. 9-ej rano w 'Ekspozyturze

i?i

Msza

święta

za

ś.
odbędzie się

o godz. 11

1
/2

w

duszę zmarłego

'p.

.L

U1W1ieirzy11'ibyśimv może - aile ctwiie
Madaiczvit vtidtooonie ...
M'i'l110 to riz·eź.bi.a1rz FrmeiK zosrf.a;t mu
wzyd:zi1e[o1ny. Usooęli si·e dio wzv1leirlie~o
pol!mi1lru i piairę mi1t1'11t s.pi'.Sikowa1li. Gdy poWTóciilii. F!l°a1J1eik o·św1iadiczyit. ż,e Oeon:cs
Jest .l?'em.~11.nsz;em fit11.a1J1J~10\V'Y!l11 - i że mu da.
Na1sta;ly ,frzy d1nr, pe-l1ne oczekiwania.
Gooirg-es ubiera;t się oodlz.iernti e z WY'SZ:utirnn ą stta1rarn111ośdai w m.a.i'WY1kwd1J1 bnLei's•z,e cz~
~1Ci g-aird:er(llby na1s1 zie~i czw6rtki. i Zinilkait Fm
nek za1111yilra1l się w Siąisie:d1J1i1111 ooikoi1k1.11 i
tw:i1erdznt. ż•e piratCUd•e.
T'l."Zedego d1J1ia FraITT•eGc WY'i.aśmH. że
idtzii·e do mi:as.ta. ai ja mam mu 'towa:rzyis.zyć
i ooima,gać wi :n10'.S.Z'eni1t1 tp.aczielk. Dair m~ cife
rv diuże :pa!lruITTild. sa:m wziąit oz.terv :podobnie i· uidatliśmv si·e w drogę.
P.l'lZvbvwszy do śr6dmieściai •DO p6f..zodzi•n:i e p;r.zes7Jto udaiż.liwej diroig-i - .l?'d'vż
na U-amw:ad '!lie miel,i..ścrn:vi 'P'iieniedzv. zo~·ta~
\Vi1t mn1te na UJ1i1cvi z siedrrnioma naiczikami,
a sam z .iedina. s:kierowa1t siwe \ktroiki· dl() s!de
mi z d1zi·eiłlamd1 siztulki.
- P'()tc.Ztek.atl chwi 1lę - diailed ·0 o·j,e<l:?:iemy ~1a1mo1chl{)l(]em. - P'Oicieiszvf mni·e.
Zląildem się o Je~m wta:d:ze umvs·lowe-.
- Nai tern 'P'Oą,e,g-ai waisz olam? - kirzvkrnąif>em rozg"Oiryiczonv. - A.ileż iniikt nitc nie
kwpfi od debi:e.

dn. 8 listopada
rano w katedrze św. St. Kostki.

Rodzina.

Państwowego Urzędu Pośrednictwa

Pracy w Zduńskiej Woli.
Na wyjazd do Czermiowec. W Oddziale dla robotników i rzemieślników:
1-go majstra znającego rysunki tkackie.

---o--SUBSYDJUM NA WALKĘ Z GRUŻLICĘ.

Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia
przyznata Sekcji do walki z gruźlicą Wydziatu Zdrowotności Publicznej Magistratu m. Łodzi subsydjum w wysokości
2 tysięcy złotych.

ków -

malarza.

-:~ 111rnie,jsza,

podobnie j.a.1k wszyst
węZf ()J}O<\V-ii:a1dat11•ia, jiest na]·mpeln'ej
ta. Dai·t1'1e s.ię o:na; z tyich dotbrych
ta . V ml'leżeili·ś:my WIS'ZV1StCV do a•r~ ci · c~irnnerji.
c.vtere·ch zai.~mo
cz atelier na CZ.\VlaJfltaJlru•: drwóc:h ma
I< rzeźbia1I1z i' mo'.ia eikls:ei!ie:rncj:a.
dT 1'T.e maJo·wa[i•, Tz.eź:biail"z mode.lDv' łoilsia>tcem.
·
0
k ~y byity bairidz·o deżikie ·L111.ie mo
1 1
eźć mecenasów. nie ~:a w.ia:li
n
Na'!>róilno inaisz m9P·ólmy p0kój
~
v dziie1Iaimi1w!faismnoh ra.ik. !larrua bard·owaili·śmy wszvistlk:ie renie5~iąid:z.e na1p.łyiwa1tv sikaipo - a
e WY1Czer;pa.fy sie osfait>eici:nie.
yr 2T<Jźin.ei syitua1cJ1i zwoitaili1Śll11iy· na
. lr ną. PQda<!·e1rn plam ~iDien.iiężmia
15 ~ oos:ia<l.a111vich rncihcmośiei. a·le
~e , moi s.prz;eciw.i1IL ·sie temu, by' oł<. z ambi•d.ii. Ieaz ~ sl1uwn.ego
5
Ilia. że 111iie d'oisfa1Hbyśmy w Sl!.l!mie

We

łe

ce:nta.

. • dJ·
. • . SL·1a1:...
pr ...<lni. me_.ve
u•1· ,smv. c1·e1P1·e:1
erat~el1smv w·1ec:roram1 oo ciemku,
J'l1 nam zamkmie~o.
śne nmci.t nam Geor.!reS. mailalt"7,, 'fto
kre !Ilia::
[e rrJ ·e mi albs·o lubna swołlode i Pran
•r f. zvicji. a w d'fl(giu urz.e•ch d111i zdo
eh ~e ka:nk6w !
1

~ śmiech był jedyinią odiPOw.ien.ry ;pr.zyinzeiklt drwru:Wieśoiat iralfl-

1

1

1

-

Tyim irazem ilillp1 ! -

szeiooa1t faiem-

nk;zo i znń!kna1f za oszkfoinemi drz;wfami.
Po dzi1e:sięiciiu miinui1:a1<::h Franie:k ·wyszed1t ze sklleim. ooświ:stn'a1c weso1to, i zatrzwna1f ·P'l"'Zle'.i1eżtdiżaliącci talksówlke. Se·rce
mi zaiko.Ialfa,!o.
- CZ'cm r,a1p.tadsz. sza1leń1cze?
- Oto tern! - <Jd'POwiedizia1f noru5.zalalTlldlro. :ood<a:ruiią1c mi dv.-a pai'Di.erki d·wudz.iesroframlkowe.

e a

poniedziałek,

.W IECZÓR SOLISTÓW W POLSKIEJ
Y.M.C.A.

f. j. w niedzielę o .godz. 7,30 w.
w s·<i!li Polskiej YMCA, Pl.IOtrkowska 89 Wieczór Solistów. Wi1eczór
ten n.ale.ży do wi.elkiej atraktcji a.rtystycznej ze wvględu na znanyc:h artystów
muzyików, biorącydh w nim udział i zgromadzi za.pewne wszystkich miłośników.
W ;programie cy.tra, śpiew p. Smuznego przy akompanjamende prof. Ullasa B.,
ducl prof. Benesza i Erisiekiego ł ~. d.
Dzfś,

odlbędzie się

M+MlWiLi

śde?

c:

Mi
m.ąldz

Osiz()lkJmil()t11yt, miJLoza,!e.m.
wd WL"lkazaITTv

Pojechtaffiiśimy

przez
F.rairnka ad:r·es, Frarri,eik wziait Zi11'ÓWI k~.den pa
kooclc. wvisiaidif. wb6tJc.e 'D'O!\viróci.t, Podat
szn:Feiro1\v:i !11'0·wv .a<lires i1r7Jl.llci.t vrzez zęby:
- Gati,R'a1t1 ! Da1t tiy:llkio tJrzwz:ieśc.i...
Czv ro'ZIUJmi·e'Cie? Bat~eicz.na surmę trzycziestu framków Oikifeśfa1t sit1(}\\'l(;'!Il . tv1lko"
Nie chce się wdaiw.ać w deita,Ie. Dość.
że o.bj1echaHśmy .ies.zcze sześć sik.Je1
piów. i
Dkotio 2-·e·~ 1PIO :oot1U1d:n1i1u wiróci[i·śmv do diomu z d·wut~1tt11pi·ę6diziesieciQlma frainkanni w
ki esz:en.i.
Zaisyipv1Wa1iiem F ra1111ka pytamfami·, aJe
nie o<lto·a w1iaida1t na• ·n:ie. Do:oiiero w domu,
;przvr wvsita~vrrrvm 00i1e<lziie wvświetMta
się za,g-aidl1rn.
Oto Oeonr wcla.t si·ę do ·wis.Dainia1tie,i;:()! S:liloo1u dziieit Stzt'ulki i zaiozal wvbierać jai.1c4ś
fi.gurę. Po:k.a>zvwaITTo mu hmn.zv. mairmn..:
rv. sri1psy - a1!1e oo oo·firzasa~ orziecząico glo
1

wa.

- No. ITT'O - mówH charraUCf'erVJS1tycznVIJTl aikicemfom aimervf.amd,na. buid'zą..::yim

za1z:wrv1c.za,i !be•z\vzg-.Je.dne zaitlfa:ni·e w SiJ)rzedaw1ca·ctb. ' - Chci.aitbyim md1eć ·CIOŚ i111111ie.Q"o...
So1met:hiiin:g- e!Ise. Yo1n fonow ... Mam w Boslhn~le ibrafa. ai Bmther, k1t6rv trochę za du
żo rr>iie. Chda·I.b:nn mu p;rzVITTieść coś. co
by '!Ilitl 7.aws~.ie rprzyinomi!1na:to. iaik to nie·tad'Ili'E' pi:t. Coś a'111ty~.1!1kohto,JicZl!1e1Q.'O.
Oczvwi:ś.ciie. n:iic o<lp.oiwfodni'el!'o ini'e by
to.

- Sz:kodai. i'll<l-ee<l - mó\\tii~ d.a1!1r~i Geor,g - .pis•e'UłdJO~iamikes. - Me może n.aibędą
pamO'vV'i·e ooś ·talki.e go? Ja 'fu ,p.ozosla Ie ieszicz,e trzy drni, wlięc w 1Dia.i'telk zai~dę. Pier.iąidz nie irra u mniie żadiniet ro1U.
(Zr.eszta nie b:yil'o ito kiłarns~wem. Pie1

wiaiż

:nie grai~ u uoorig"aJ żaidtnied roli!. tp0t1}c-

nie OO<Siiaidail goo 1111for<liyi.)
Tę samą a1meryikatisika llromedv.Jlkę odtworz;W Ooor.I?' w sie·dimiu jooyah Si<łUiOlllach
SZim.nki. Dalł' F!l"amJ!rowli l;itsitę skilieoów. które
za1SJZ1CzY1Ciq swą wiLzyrą, a F!l"ainlk: S1Pęd!Z'i1t
cz.aJS Wf SWiY'Iu 'POilroiikiu n.a motdełotwanitt
o·śmitU sstaiiU'efok. p;r.zedsitaw.i atfaicycli wyfrai0zo.n e1g-o •Pama. •trzvmaiąicego w mi1ł{)
Sl'!Y1111 u:ści!Sik'lt ·'l.liliicZll1ą laitamie ga.'ZO·\V::\.
F raITTk u1da1t się 111at t~ec:i <llziień wtra:z ze
mnia do witalŚtci'WY!Oh sildiooówi. jalk iprzyzniait z bidąicem sercem. A amrż is1ie n1i•e uda'?
Uda1ł•o si e !
W 1pie1rwsizym sailvrue sztuikI siIDromr.ie
ptO!Wtiedzi.aq:
- Chci.a:lbym ooś s1prned:ać.
- Ża.fu.iemv bairdz::o. Jesteśmv: zac.pa·
'trzttmi.
- J\.foże prz.edeż zafa1teresute par.ów
mć~: p>0sążek. jest-e:m rneźibiairzem Tet•deincv.in i vm. a.11!f \"<dkoholi1cznynn, DO'\V i e:'l.:i,.ia1fbv:i1 ...
Mćwiąc 11C . rovwijait pa1cz:ke.
W sk.Jieipfo ziriolbHo ~1ię 'DO·mszenle. W idok l)i,j.a'!1ieg-o ge.ntle;mana pod: latairn:i ą pirz~'
•P'Otmniail orry,R'i111ala z Boo,ftoITTu. dla 1i:!i) re.g-o
PiłMiąicLz n.ie g-ra roli. Wezwa1
00· s~efa.
Za1piróiwnowamo Pra111kov.li 10 fra1n'kó\v .
Za·żąida:f pię6diziesię.c:iu. Ug-odizono sie !13
cz:terd'z.iie§ci.
To samo ,poiw!tórzyil\o sie we w·szvsfki1ch skileipa1cih z „k1dektsiu" Georga. Fra.nek
svrneda1t wis1zvstiki~ sfaitue1tJ!d, a w ośmiu
safonia•ch szfmikłi cz.elka'hi· ina amervika1t1i'!la z
Bosifo1nu.
Moiże j.eis21cze :czetkadią ...
Tqmn. Jr.
--·:o:~---

Ni~złela. 7 lfsfopada

· ~~-----------'-------~l\U..R.JER t,!)DZKI„.
2 KATEDRY ŚW. STANISLAWA KO·
STKI.
W Katedrze Sw. Stanisława Kostki w
Łodzi 'dnia 7 b. m. o godz. 12,30 w połud
nie w czasie Mszy św. wykona śpiewy
religijne prof. Krygier, przy organie prof.
W. Oorzelniawski.
EGZAMINY DLA EKSTERNÓW.
Z z.aikiresu 1. 2. 5 i 7 ktlas s·z.kotv po:wsirechnej oclh ę.d:ą się w dlntlu 10 Urst·oipaida
(u}
iegz.amtr111v dJla. ekts1temi'Sltów.

DELEGACI ŁÓDZCY NA Z.IEŻDZIE
łIALLERCZYKóW.

W diniu wiczoirads1z:ym z Łodzi W!Y'.iiecha
ta dełeJ:raiQi:aJ do Osfu"owfiai llUłJ Z<iaizd HaHerczyków. k:ti6irv oicUbędiziie rslię w dniu dz·isie}
szvm.
Na z..ieź<l:z.ie będzie !tów1niież obeian.v ge
ner.at Józief Ha11Ler orn~ sz.ere.1t of.i1cerów ostaitinio prz:enies.ioni:\noh do rererwtv. (u)
DZIEŃ OŚWIATY

POZASZKOLNEJ.

W d'l1liu 15 i!liistoip.ad:a uinz:ad1z.0111v wsta-

nie w ca1le~i Pol'Sloe Dz.iień 0śwti3Jtv Po.z.aszko.Ln.ej, w kitóirvm ;ro1z.wi!Il.ie.tai bed'Zde p.ro
;paag-n·d.a oo irzecz. IJ)'racv ośwńatoiwe,i. V-/
d:rni'll twn riPZVPada1bo1wtieun ro1czml1c.a; śml.er
c1 pi.enV>Sz:eRo preziesa poiLsik'iej mwcierzy
sz!k:o1ne3. wi1eiliki1eig-o IJ)iSa.!fza Hemvb Si.en~dewiiicz.a. Na teref11ie Łod.z.i onra111i:zacją
„Dnia" zajęfa11sfi'ę mie.iiS1CO'Wllł made;r:z szkol
!Il<l, z Neziesem dw. ]\4acińisikirn :na ozeJe.
Obszemv ;pro1g nm mtaJl!olily bedzi.e w. ~o
roz;umJ1emdill ze spooj1rul!Il'Y'nl [roa:nd1tetem sipo(e) .
J1ec:zuwm.
ZARZADZENIE O PATENTACH.
Onegda; .zl()tsta1to p 1odpisaine zrurz.ądz1en:e
o V11YilruPie ś.wiiadiectw pr.z.ern'VlS·fO'\VlYICh na
roik 1927.
Do kosz.łów ;patem:tówi dioda.de się róW'.ll•ież 10 proce:tlToiWY dooi·elk <lio· oodaitków.
Osta1t.e·CZ111'V formi!ll 'WY'k'111Pu świadeci\V'
:prze.myislowvich '1.llTYtvwai z dlnlierrn 31 ~ru
dnia r. b. i oo tvm lt.ermilnde ·wtl':a.dlz.e pirzy(m}.
stąipią. do e111eir;g>i1czm ej ikiont.TOili.
OPŁATY STEMPLOWE.

· W związku z podaną wczoraj w niektó
tych pismach wiadomością, że na podaniaoh do urzędów na1eży nak1edać znacz.ki
stemp1Dwe od 3 zł., na legatach zaś po 50
inoszy, upoważni en i jesteśmy do stwferdzcoia. że stawki te, wymienione w nowej
ustawie stemplow1ej ooowiązują dopiero
z dniem wejścia w żyicle tej ustawY ~. z.n.
od 1 styicznia 1927 ;r.
Obecnie obov.riązują nada1l 1bez zmiany
dotychczasowe optaty w wysokośici 2 zl.
(p)
od podań i 4() gr. od 1egatu.

W sprawie zaopatrywania l:.o·

dzl w

węgiel.

Na slkutek osta'tni·e1 ibyroości p. wojewody Jasz.czotta w Warszawie, wydelegxywianv został prz.-ez de.parfament górniczo-hutniczy Ministerstwa Przerrnystu i
Handh.i, p. inżyniieT górni-czy, Stanistaw
'Korwiin-SzymanoW1Ski w ce'lu dołdadnego
zazoajomienia sie ze syituacją węgilową w
Łodzi zarówno dla celów przemysto.wyc:h
jak i d'la [udności.
P. in1ż. Szymanowski odbyt w 'fej sprawie kiillku.godizinną kon1fierencję w urzędzie
WO'.iewió<lzkim, przyczem zasiągnąt równie± ],nformacjJ od związków przemysto~
wy;ch w sprawie kontyngentu potrzebnego przvtlziatu miesięcznego <lila przemyewództwa, osłu w Łodzi f na lerienie woj1
raz ipoinformo,w at się za pośredrtictwem
Mag,istratu w sprawie przydziatu ;potrzeb
nego węgfo. o.patoweigo dla :ludności. (p)
DROŻYZNA MIĘSA.

Ostatnio niektórzy rzeźnicy podwyż..
szyli cenę mięsa wieprzowego wędzo
nego, nie stosując się do dotychczasowych cen.
W pierwszym rzędzie grają na zwyż
kę rzeźnicy w śródmieściu, wobec czego
rzeźnikami tymi winny się zająć odnośne
organa policyj,ne w celu pociągnięcia ich
do odpowiedzialności za niestosowanie
się do cen ustalonych przez Magistrat.

SENSACJA W WARSZAWIE.

- Wracam z Warszawy ... Coś niebywale·
go!... Sensacja„ ..
- Rząd upadł?
-Nie...
- Podatki zniesione?
-Nie...
- Więc cóż?
- Wyświetlają „Trędowat.ą"' u SmosarWars.awa wali
Cała
ską w gfównej roli...
do kina, zapomina j ąc o świecie._ Jestem zrozpaczony, gdyż nie dostałem biletu ...
- Nie martw się, gdyż czytałem, że „Casino" będzie wkrótce wyświetlalo ten film ...

1926 rot{u..

Teatr, muzyka I sztu

Tydz ie tł Polskiej Y. M. C. A. w r.odzi.
l(AMPANJA FINANSOWA ROZPOCZNIE SIĘ DN. 8 B. M.
N1e:maina l\v. Po['Slce ;przieid klillllrn łaty "!. którym w biież. roilru zmai)dn.ute sie odroito 350
M. C. A... dizięki swemu wl.Slz•echśwda!towe st:ud1aiazów. Toiw.-Spotfielcmy. 2'Cliz.ie sGmP'ia
mu rozmaichowi i w ie 1llkie1 ;pooiuilaniości. s·ię ca.ile żyde rod:ztlme Y. M. C. A. dła
chfo;piców: Wvchowam;ia Pi.zv1c1zniesro. S~k?
dzi;ęlct swemu au;tiory.tetoiw<L w !11'ie.dh.1:g-!m
czasie zvstkala sobie trwaifc prnwi0 oibvwa- ty kiemw1ców samoc.hrnd-0w'YICh i Admm;'telskJ.e w Po<lsic,e i stafa sie dziś Wia!Żinyrn strncvJnv.
W tym roiku Y. M. C. A. P1'ZY'Sitenmie do
czVlłlil1'iik+em w życiu mtod'Vlah lud'zii i w
stat.e·im 0001Z1U letmrreR:o w oikołi
budowy
1
rcz.wc}iU samelro S Dot.eiezieńlsifwa.
D~ię;ki· swerrn1t1 :poizmaichow'i d1aJDairat ja- caich t,,0,diziiJ i· :nie wąitpi. że cel Item. zmatldtz.ie
ikiim .slię Y. M. C. A. pQ\51ł'il.l1gu~e. W1 :twn wy- swói Qdid:źwi·elk w S1Po 1 te1ciz.eńls1iwtre Mdzkiem
;paidJkiu Ogini:sko Łódzilr.iie. aesf o~briz.vunlii. Pira kt6r1e niie ilJO~iką!Pi siweti pom{)1cv" mMerja!lca. IPlfOrwadizona wi Łodzi w 4 od<lz.'i·e bvch nełi w cz.a&ie ..zbiórki Fi111anisowci". rtirwaią
i
gmacllaic:h. slkiwpia 6 diz.ia1tów.: 111tauilrowrv. in.a cej odi 8 do 13 łilSltoPada 'f. b.
I I,

Jak za czasów Janosika.
NAPAD RABUNKOWY POD WIELUNIEM.
Po ucieczce rabusia, napadnięty zamel
W dniu wczorajszym dokonano napaClu rabunkowego w lesie pod wsią Grun- 'dowat o rabunku w najbliższym posterunty, gminy Działoszyce, powiatu wieluń ku policji. Wszczęto natychmiastowy pościg, w rezultacie którego sprawcę udało
skiego.
.
Do przechodzącego mieszkańca Dzia- się ująć.
Jest nim około 50-letni rJ akób Cieślak,
łoszyna, Tobjasza Lejzerowicza, podbiegł
zamaskowany osobnik z rewolwerem w zamieszkały pod Częstochową. Odebrano od niego rewolwer i wszystkie rzeczy
ręku i steroryzowawszy go, zrabował
porfel z wekslami na sumę kilkuset zło zrabowane Lejzerowiczowi. Cieślaka otych, oraz 176 zł. gotówką i zbiegł w nie- sadzono w więzieniu.
wiadomym kierunku, grożąc wystraszonemu Lejzerowiczowi śmiercią w razie
wzywania pomocy.

K~tastrofa kolej'o\~a

pod Kaliszem.

ŻLE NASTA WIO NY SEMAFOR PRZYCZYNA WYPADKU.

Z Kalisza donoszą nam:
W dniu wczorajszym około godziny
10 rano na torze kolejowym Kalisz - Łódź
w odległości 4 klm. od stacji Kalisza, miała miejsce katastrofa kolejowa.
Pociąg towarowy nr. 537, dążący w
kierunku Łodzi wypadł z szyn i część
wagonów stoczyła się z nasypu, przyczem brankart i 5 wagonów towarowych
zostało częściowo rozbitych. Również
uszkodzony został parowóz.
?dWS

uległ

poranieniu

Przybyły na miejsce katastrofy pociąg
ratowniczy z Kalisza zajął się oczyszczeniem toru. Przerwa w komunikacji trwała godzinę.

Przyczyną katastrofy ny semafor wyjazdowy.

źle

nastawio-

---·x--se5ee

e

'MM'

++ff

W czasie katastrofy

prowadzący pociąg, nadkonduktor łódz
kiej drużyny kolejowej Bracik, którego
odwieziono do szpitala w Łodzi.

IQ

dziś usłyszymy z gło
śnicy radjo-aparatu ?

k.Jadzie A. Wlienmwslde.2X>: 1) Przede dwo
rem 2) .M6wi·t IITlli Jas.i>eńJko". 3) OJ dyna.
4) A gm~la dz.iev.rula. 5) Jasio kor.ie Po : ł.
odśp.iewn. :P. Dob[Owo<l ska-Pa'\\-.lowska. a
W uk'tadz.1e T ade'UIS:za foteY'kil: 1) ,„\fatu
!u moia/', 2) Oj Jamie. Jam.Je, 3) Oa1cze;k z.!e
loov. 4) ..Nacó.żeś mni·e", b) 1Pieśrn.:!1 ik.ar'llZub
s'ktiie 'WI ruiklta1dziie St. KaJZ1U1ro: 1) Seiwrv golomil:>ecrek. 2) .Aindztia, 3) Ptasie wiesde.
wyllrooo. ikaipeilJa: [llldo:wia.

Program warszawskiej stacji
nadawczej.

Ze Słom. Roboln1BGm CftP.Z9łlł)BftSftllb.

(NJ.ediziefa). God1z. 16,30 p. 'f. „Zn.aicZienle
bakited~ w ro1'niictw:1e" WY.!!ŁO's~ dlr. W. W<r.
kair. 17 Fif'OJ~1ram <l~ai d:z,ieicl~ 17.30 Ko1t11De'l"t
'POP'O•l'uld'Thi>OWV. w .yiJro1naw1c.v: Oa'.'Jdes1tTai p.
R.. 'P'rof. Jain Dwoirci!l~owski (dv.reikcja),
\Vainida Ło'Zliń'Sika (ś,p1i·ew). B0Ie:s.tarw1 Ko1nin
(for;t.epia1n). Część I-tStz.a: Brahms: a) Taniieic weJti1e;rsik·i. m. 4. b) Wak oin. 39 nr. 1.
c) W~ner: Kairtlka z ailibunnru. wivkona; or
ikfositra. a) Wąl!ner - Liiszt: Pieśń do irwia
z<lv z ...Tairunhaewsiera". b) Pag-am:i111J1-Liszr
Ettiruida a-moai!. odeITTa IP. Bołes.taw Ko1tl.".i.
a) Sziopski': Bairka!roQai. b) Karlowkz: 1)
Z emtyików. 2) Zasi111uc omE'Ji, odś.P'iew'c'l! p.
t.ozi·ńisk.a, a~ Sarasa1tie: a) Romains andalu
zvisiki1OIP. 22 1t1ir. 3. b) Tam.1iie1c hii1sz1pa.ńisllci' nr.
8, wvl1mna101rild·estrn. Us.i t: Ra11J1St0d\ia: wę
R"h~1risffca m. 2. wyilmna orlkieBltrai. a) Zarz:rc
:ki: Do~a1. ib) Ż·eJeńtski: ••Po1leic:iatv i1J1Leś111 mo
je.... c) Nń1e1wiadonnski: „Dz.iiewic.ze z bruiz'.ą
j.ak maJ!ii,nai'' od&pi.ewai ip. Łozi:ńsnra. Wa·g-ner
-LiszJt: Mairs.z z o'P. „ Tain111ihaeiU1sie.r". wyfoo!llaJ IJ). K1om1I1. 19 Odczyt :p. t .Rozwój teit'yt-OiciaJl:n'V' pańisifJwai IJ)()tlsikie;go" W1Vtg1łlosii moif. H. Mośd1clkil~ 19,30 Od1cz.v't 1P . t . .J!utu:iclłwo sizlkltla/' w:vgo!os.i iiniż. E. Poiręh~kP,
19,5'5 - 20,05 Ni<Ud iprogirnm RtQ1zmali.it{)śd1•
20,30 - 22 Ko1rnce:rt wtlecz.o:m v. iDOśw:ęco
nv 001listkJie; pieśm~, lwdio.wiej. WvkoITTaiwcv:
Ka!Pie-lia' [1UJdow:ai ipod <lYir. Stain1iistawia1Kaziuro. ZOOa Dbibiroiwo[s!kJa.1-PalWlłkYw'Skai (śipiiie· w)
.Malrg-er:flt.a Trom1Yi1t1'i-Ka>Z•UJro (ifo1rte,p:i.rud i
pro;f. Ludrw'1ilk Ursite.iin (aJkomoa111tament).Sl'owo W1Sif.'.e;D!1e o ipi•e śn1i h11dlorw1ei '\VYPOw~e
IPTO:f. Bromisitruw Ru·tkt0iwsiki. a) W uik1t~zie
Statn. Kiarruro: 1) ~fJul11U! mo11a:. 2) Od·z.iei to
jed:z:iiesz. 3) Zl1o'Ci:z.i1e4i. b) wt uik1ladz:ie Ta&
Cwnnii.aw1S!Jci1e.i:ro: 1) Zielo•na 1ta1cz:ka~ 2) Ma
'tuś modia. 1w'YlktQfn~ !ka:P da liuidiow:ru. W uk:ład'Zie Adama W'iie1ndaw1slk1!eiro 1) PtYJn ie
cwainecźk1a. 2') Sta1ta nam s.i·e no:wlim. 3)
A ikfo smuitmiy., ods!P'i:ewrcr D. Dolbro!\vo1liska-·
PawJiowska. a1) W n!k!taidz1i1e Pet Szio1pskkgo: .,W·:vi.i1eŻld0a1i iZ n am~.". b) „UśmU że mi"
c) „Kiedym Jeic:hiąJt do diz.iew;oczik.i'' ornz b)
Ta.ooe palsk:ie Und. Róiyidk:jieg-o oo. 37 nr.
II ł Jl[ :wiY'.ioali<l' .'P. Tromilfil!ldliKairuro. Wi u-

Ka:lendarzyk izebrań i pOgaidanek.
W ni.edzie1lę, dnia 7 lfstopada r. b .. o

Idealny odbiór
zapewnia Tylko
Lampa kałtodowa tł
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godz. 4.3'0 po południu, w oddziale „f.a~
rzew" odbędzie się po~adat11ka. na ktoreJ
·przemawiać !będzie p. fijałikowski.
W oddziale „Widzew" o tejże godzinie
prziemawiać !będzie p. prof. R. Wojakowski i ip, Rogacki.
W poniiie<lz.ialek, dn1a 8 Ustopada o g.
7-ei wieczorem w Domu Ludowym .przy
ul. ·Prz,ejazd 34. p. Ciancfara wy1d·osi odiczyt na temat „Drogi wodne w Polsce".
\Ve wtorek, dnia 9 listopada o godz. 7
wfreczorem, w o<l:dz.ia'le „Ogrodowa' odibę
dzie się p0giadanka. na której przernawJać
;będzie ks. pratat Sienicki.

Z KOLA MŁODZIEŻY CHRZESCIJAŃ-·
SKIE.T DEMOKRACJI.
W dniu 11 [isfopada (czwartek) o godzinie 7-ej wi.eczor1em w sali Domu Lud-0we:g-o. Przejazd 34, od!bedz,j.e się zebranle
Kota Mtodzf eży Ch. D. Ze wzig•lę.du na po
wagę spraw, zarząd Kora prosi: ćztonków
o :liczne i pun!k:fuałne iprzyibycie.
ODCZYT CZERWONEGO KRZYŻA·. .
W dniu 'dzisiejszym o godz. 12,30 w
pot. w sali Polskiej YMCA, Piotrkowska
89, p. dr. Mittelstaedt wygłosi odczyt n.
tęmat: „Higiena życia codziennego". .
__
. Wejście na odczyt bezpłatne.
DZISIEJSZY PORANEK TAŃCÓW
PLASTYCZNYCH ZENOBJI JANCZEWSKIEJ.
Zapowiada się świetnie 'dzisie]szy poranek w Teatrze Miejskim o godz. 11,30
punktualnie. Program bogaty. W pierw
szej części występuje p. Zenobja Janczewska z uczenicami, w drugiej p. Tacjanna
Wysocka ze swym znakomitym zespołem.

Pozostałe bilety do nabycia od 9 rano
w kasie teatru.

TEATR MIEJSKL
Uroczyste przedstawienie dla uczc~
odzyskania Niepodległości Polski

Z racji pr zy padającej w czwartek, dn. li b
rocznicy Odzyskania Nicpodleg!oścl Polskiej
Teatr Miejski specjalne Przedstawienie prze1
nego dramatu Stefana Żeromskiego „Róża:
cenach wyjątkowo niskich, by umożliwić w
do teatru najbiedniejszej inteligencji pracujące!
sferom robotniczym. Ceny od 50 gr. do 2
Takie przedstawienia ludowe dawane
przez Teatr Miejski w odstl}pach kilkutyg~
wych w dniach rocznic i uroczystości n~
wych.
Dziś, niedziela, o godz. 3 m. 30 11o ra::
przed zejściem zupełnem z afisza „Caly dzlet
kłamstwa''. Ceny popularne. Wieczorem
drugi po wznowieniu St. Kiedrzyćskiego •
kobieta i dancing" z Milą Kamińską w gl
roli kobiecej. Wobec znacznego zaintereso
świetna komedia polskiego pisarza będzie
jeszcze i ostatni powtórzona we wtorek.

TEATR POPULARNY,

,

Dziś po południu i wieczorem .,Dwaj m~r
Niezmiernie inte. J
wzruszający melodramat.
jąca ta sztuka o treści l wystawie wprost ~a
matograficznej (sfilmowany ten melodramat Ś\
świetlano niedawno w Łodzi) - znalazła na ro
nie popularnej dyrektora Pilarskiego nale.ze
Ośm barwnych obrazów, zmieni~o
oprawę.
z szybkością kinematografu, świadczy o S'fn·
niach, dookoła wystawy poczynionych. C-Of a
czór tłumnie zebrana publiczność huczneml ile
skami darzy wykonawców. Bilety n~jd
można w dwóch kasach Teatru: w cukierni
możnego Gostomskiego i w Teatnoprzy ul.~
dowei. Kasa w cukierni otw~rta dzi!, ~Jot
dzielę od 10 do 2 po pot„ w dm Povruedme~·i
otwarta po południu od 4 do 7 wiecr..lasa lll!z~
n~ c~ynna od 11 przed ~ot. do koica przC\y
n
wierna.
Zapowiedź świetnej operetki l.ehall. ~e
ujrzy światło kinkietów w Teatrze Poiiulid' s
w sobotę, dnia 13 b. m., wywołała 'llfl6d bJłz
ców Teatru olbrzymie zainteresowanie. ~
, ta, grana z nadzwYczainem powo~ ~h
· tnio w ·warszawie, otrzyma na naszeim S\
pularnei wspaniałą wystawę. Muzyb ~ av
rownictwem prof. Karola Prosnaka. ~ w
baletmistrza Majewskiego. Reżyse?t I h
~s
Ieckl.

•tn
DZIS!EJSZY OSTATNI WYSTf.H(f\
CYNY MESSAL.
Dziś wieczorem w sali filharmonJ
się ostatni po~egnalny występ artystów g
Wystawiona będzie świłllg
stołecznych.

retka Straussa p. t. „Teresina I NapOltCll'łk
ra wywołała na przedstav.1enlu plątklllRI s
ki entuzjazm ze strony licznie zgroma
bllcznoścf.

Olówne role spoczywają w rękacłl
Messal, Bolesława MierzeJewskiego, PoU
skiei, Mieczysława Dowmunta, Mariana z
skiego, Stefana Laskowskiego, Czeslawa!C
l
rzyńskiego i innych.
W akcie drugim i trzecim wykonane lfC
lubione szlagiery muzyczne. Kto więc cha
iemnie spędzić dzisiejszy wieczór, nlec
szy do f'ilharmonji na operetkę.

DZISIEJSZY PORANEK .M.UlY

Dziś, w niedzielę o godz. 12 w poludak
dzie się zapowiedziany pierwszy inaugm:
poranek muzyczny Orkiestry f'ilharmoni
Łodzi ze wspótudziałem znakomitej arty
rowej Janiny Korolewicz-Waydowej. Ni
ilość pozostałych biletów sprzedaje kasa
monjl.

WIECZÓR BEETHOVENOW
Jak już pisaliśmy, iutro odbGdzie się vr .
monji Wieczór Beethovenowski, na któ
stąpi pianista światowej sławY Seweryn
Artysta odegra WYlącznie utw"
berg~r.
thovena ku uczczeniu 100-ei rocznicy śmi.
njalnego kompozytora.
Początek koncertu o godz. 8,30 wiect.

:~

. 1

DIVA JAPOŃSKA W LOl>Z1

na obu półkulach japońs
waczka operowa Teiko Kiwa, odbywając
triumfalne tournee po Europie, zawita I
ski na szereg gościnnych występów, a mi
nemi miastami, odwiedzi także I Łódź,
scenie f'ilharmonji odtworzy dwukrotnie
tulową w operze „Madame Butterfly''.
· Nadzwyczajne to przedstawienie ar
Puccinie,go, w yikomane bę.dzde pr,zy V&ll' l
specjalnie zaproszonych znakomitych ar!J1P e
d
pery warszawskiej.
Zamówienia na bilety przyjmuje kasa d '
~a i
monji.
Słynna dziś
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Specjalny dodatek liiedziell'.'Y do ,,Kurjera
Łódź,
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dnia 7 listopada 1926 roku.

·Nr. 25.
najzupełniej miejs·ce ·autDra i znaczenie je·

mieszczańskieg_o bytu~

25-lecie zgonu
~'\

Łódzkiego''.

Michała Bałuckiego.

Dzieje twórczosci autora „Domu Otwartego".

:eżącym roku upfywa ćwf erćwie

dnia zigonu Mkhała Bałuckiego,
aUnobójczą kulą w kr.akiowiskim par
~te na skończył byt swoje z życiem
st 1 ki. W fra.giiezny s.posrÓb zeszedt
lat ·a człowiek, którego trzydziestona dziaralność pisarska pelna jest
ale l śm}echu i bezpre~ensj1onalnej
nia1 . ktory - zdawało się - nastab st sKej psychiki awtorskiej daleki
arpiących problemów, \V samoi c eniu
indywidualności
ludzkiej
ab ych swe rozwiąza11ie.
i 1'xlzie w młodości i Bałucki
I. em. I on próbował !'karowych
~ 'la skrzydtad1 poe:tyckietj pieśni,
nie ·ej gasnącemi już tonami romante oki. Plytkie, ale ·wart'kie fale
.mu, zalewające w siódmym. dziesiątkach ub. stlllleda \\' SZYdziny naszej literackiej produkulat !y rychto i z au1tora poematu
b .y" .pogrobowe barwy romanOp 0d be,zgranicznych, niebosięż
" m. tzon'tów poezji - zwr,óci-t Bahl'c
em zrok ku szarym i ·p ospolitym
pod dnia codziennego: miast obsere u ogi ·st,ońc i gwiazd, .poruszająM. w kosmicznych bezkresach,
· wielkićh a nieśmiertelnych naprzelew.ać rv..' tętniące uczuciem
s~at się " Batu~ki - obsenvatonnyćh i ograniczonych pod każod ęden;i wnętrz mieszczański"ch,
tet;i mieszczańskiego bytu, w któtna 1·stiJ<:o je:st zadziwiająco proste,
on"oikowane ł - komed~owe. Moem 1ierać oczY1w1ście o to, czy o:bzone.ttorskiei obserwaicji Bałuckiego
~·szyis~rn. co istotnie się w jej
L iowato, . czy też tyliko ·to, co
li
chciał i co mu ibyło najdogodDa.l charak~erze tkomedjowego sua Bez w.z,Q.-lędu jednak na wynik
'1\\', nikt nie potrafi odmówić
bę ! Ęatuckicigo, choćby niejedno

t

P,

,hce

·

da,lń

krokowskiego miesZ'czańsikie.go świa~
że ipróboW;at uwoilnić się od następu
jącej mu na piety natarczywej dżby ka-

ka;

rykaturailnych figu;r, panów radców, starych panien. f .j1kalskich. zatwardziałych
kawalerów, Pagatowiczów i W isto\'\,skkh
I, że - wz.orujac się na ówczesnej komecl;ii francuskie'i, kwitnącei pod berłem Aug.Ior'ó\v, Dumas'ów, Sardou'ów, Scrlbe'ów, - usiłował rozszerzyć krąig swo-

czeń w trwały sceniczny wąftelk i poglę
bienia w ten sposób ogólnych perspektyw
u~woru. To też na 'Osobnej karcie, którą
bezs-p rzecznie Bal'ucki posiadać musi w
dzfejach po·l skiego teatru, jako najpierwsze pozycje pisarskich zasług- Pana Michata, figurować będą .. R.adcy pana radcy", „Klulb kawalerów", .,Gruibe rytby",
„Dom otwar<ty" - i te wszystkie komedje
w których rodzaj au~onkiegc talentu

Europeizacja Turcji.
... --- --------·~"·~·'.-W.·:· ··~'':

·:~„-.•

Parlament turecki niczem się opecn~e nie różni od każdego
innego parlamentu Europy. Po zarzuceniu strojow narodow~ch
deputowani tureccy, stosując się do nakazu Kemal - Paszy
przywdziali fraki i cylindry. Scena na fot. wyobraża moment
opuszczania gmachu parlamęnlu ·p rzez deputowanych.
•ws -s
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ich tematów i od · ka.ryka.tury przejść do
spotecznegio _malarstwa. Wy.raźnym tego
dowodem są takie komedje, jak „Eman-

·

hai„„„„„...„ ...„„„...„„...„„„„11111111'1111:„-mllll!ll„„„„.....
Skutki strajku angielskiego.

mógł się wyipol\vie<lzieć

najpetnfej i najbardzie,j swobodn'ie, choćby chodzllo w
nich tylko, jwk z. pewnem lekceważeniem
twierdzą niektórzy krytycy, „o przygodę
zabawną Wśród zaibaw.nych figur".
Działalność ipisars'ka Bafuckiego trwała lat czterdzieści. W ciągu teigo okresu
czasu napisat Bałucki, prócz ml·odzleń
czych poezyj i szeregu dojrzałych już zupel!n ic, rcalis1tycznych powieści, ':') 34
sztuk teatralnych. Z tych ostatnich - zaledwie jeden dramat („Rodz ina Dylskich")
i jedną sz:tukę

histor yczną ( „ Kiliński"):

olbrzymia przew a1ga k omedjo wego dorob
ku i jego ciężar gatunkowy determinuje
•) „Błysz czące nędze" ,
bina ", „Życi e wśró-d ruin",
1 inne.

.,Biąly

„z

MurzY1J1", „Saobozu · do obo,zu",

go wśród . pisa1rzy scenkznyich po-Fredrowskiej epoki.
Pf erW1Szą komeid.ję ' s•v,r ą napisał Baluc·
ki w r. 1863 („Polowanie ńa męfa"); dopiero jednak w .pięć lat później ujrzała on.a
światło kinkieitów w teatrze krakowskim.
Tym sposobem istotnym deibjutem scenicz
nym Baluctkieigo byili ,,R.adicy pana radcy", ._,,
wystawieni już w r. 1867 . . Od teigo czasu
aż po ro'k 1900, w ik:tó.rym powsitali „Blagi-erzy", r.zucat Bailuoki na scenę krakowską corocznie
prawie-jedną komedję,
znacząc temi perjo·Gyeznie powstają.cemi
utworami zarówno swoje ilwrócze istnie·
nie. jak etapy komeddopisarslkiego rozwoju. Komedie Batuckle,g o, sitanowłące przez
długie lata inte;gralną część repertuaru te- '
atru krakowskiego cieszyty się niemal do
ostaitnftch lat żyicia autora niezmiennem a
bardzo szerok1em powodzeniem. Sekret
tych sukcesów spoczywat nietylko w zaleta.eh pióra Ba~uckie.go i w plastyce je- go scenicznych poSltaci; dla publiiczności
w cużniejsze bylo bodaj fo, że wśród tych
posta:ci spotyikała. raz po raz znane do!brze
i popularne na podwaw-etlskim bruku osob i stośd, i że charaktery i słabostki tych
osobistości refleiktorem tago-dnej a·l e trafnej satyry autora pirześwieblone, nabicraly cech prawdziiwe1g o komizmu, pobudzając świadków tej komed.jf - „szopki" do
niewymuszonego, bo z wewnętrznej kon-ieczncśd płynącego śmiechu. A 1
ludz;ie.
nao•gót lhiorąc, lubią się śrr..itać, zw:laszc.za
z - bliźnich swolich i zwłaszcza - 'takim
gtośnym, a nic z cierpkości - w solbie niema
ją)cyim śmiechem .... Talk rup. jest rzeczą cal
kowicJe ustaloną, że członkowie słynnego
„Kluib u kawalerów" są w stosunku niezwykle bliskiego po-krewieństwa do popularnych krakowskich byw1alców kawiar
nianych: aktora. Sobiesława~ adwokata
Łazarsikie;go i bankiem Mendeilsburg·a ;
Pfotr Wis.zew:Slki m« swój prorotyip. w dorobkiewkzu-fa!brykancfe . p. Z. l„R.adcy
pana radcy"); · w „Wędrownej Muzie" opowiada Bałucki dzieje aktors'ki,ej dynastji Trapszów - i t. d, i t d. *). Dla czło
wieka, posiiatdającego ~ziroik: tak bystiry f
przeni!kliwy, jak Batucki, nie mogło zbralk
nąć interesujących figwr w mi1krokosmosie krakow~!ldego środowiska, t•a k samo
zresz1tą,
jak nf e zbralJdoby iich niKdzie,
gdzie tyllko są żywi ludzie. z wszystlk!emi
czfowieczemi staihostkami i śmie·sznostkami, wadami f przy\:v'arami.
Jest momentem bardzo c.haraktierySityczinyim. że Bałucki nie uigiąt się pod
supremacją ówczesnyich wzoirów komedjowyreh franicutSkitch f technikę · swa, opart
raczej na a1nachroni.sty1cZITTych metodach
mo1ieroiws'kich, mimo iż utworom s1Woim
dawał treść ·najzuipetniej nowoc-zesną . Ten
szczegót świad1czy o samoistności manje. ry plsarsJdej Bahtckicg-o, a wraz z do·ść
udatną w jego_ komediach indywidualiza•) P. „O utworach scenicznych · Ba łuckiep;· '
przez St. Rumelfa („Życie Teatru" Nr. 31-3?, r .;
1926).
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i~c doJak szkodliwy w praktyce dla obu stron zainteresowanych
1
.ęd:okazał się strajk górników angielskich najdosadniej świadczy
,nugd2nasza ilustracja, przedstawiająca olbrzymie składy kolejowe
ro
węgla całkowicie opróżnione podczas bezrobo:;ia.
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• ło d z1s1iaJ
. . . l'1-t y lk o
tys ~ Przy,pc,mma1
ar
dagerotypy, \vartości ju:ż choć
a f obyczajowej i rodzajowej, war
cas
:nc-ntów, w laboratorjum komem odpowlednii-0 dla .p otomnoowanych.
dliwość zrcsz•tą każe przyzt11ać

e

Bałucki prólbował

niejedno-

' ć ipoza prngl saLoni1ków l ja-

cypowane", „Spraw.a kobiet", „Po śmier
ci doci" i niektóre. fn.n.e. Na tym szerszym
· tcre11ic kome<lji s.riofocznej czul się jednak
autor „Domu otwarteg o" mnieJ pewll'ie,
nfiŻ w czterech śc.ianach mieszczańskich
saloci·ików: bra'klo nietyle zdolnośd wglą
du w nur:tUJjące podówczas ·piroblemy społeczne i umiejętno•ści kh analizy, ile daru sto,pienfa tyc~ . myślowych doświad-

Na zdjęciu naszem widać też same składy kolejowe
w Anglji przed strajkiem górników.

wula

„ Lódi. dnia 7 Usto'.oada 1926 roku.'
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bi·e dom i usta.1nowHi wfadze. Z;i{
się zajmować nauka. abv ootomkc
si mfoli opiekę duchową.. gdv na)
dzii1e". W XVII-ym i XVIII-ym
Uniw. PO•d wiZg-lędem dor-0bku du
p1ers1ą. musiait bi~d!nie wvglatdać. za to
ma,terja1lrne byił za1sobny. Bo on
się ll1lim prz,e:różni ludzie, na .iakiłll!
po
nai-przyddaid wiidny na\P'i!S, wświei;
w111emu pro~. orzez z.wia;zek :ooree;
ckie ltiemaitv iremeratów. moiże wu;eszoie ma- nynni z,msztą cieikaWY!IThi· ludźmi. orzvbv.- na iltllnvrch nap.i1sv no1diobne. Nie dz
fo śc.isJły 1i 1n.iie 1t1a1ul1mw:yi, s.poisób uiirno1Wa:nia lvmi na Z.iaz,d, do którvich za1N1czai nrof. ł u że U111i1w. in11Poniuje swoim o~ome
saimyich za,ga1diniień, dio1ść. że wirażeni~ z kasfow~1cz. ;pirnf. Un1iiw. w Hairid!ward, :PVIC.hem. W ogmd:z:ie rozisiaine sa r,c
:po1si·ed1z·eń bv1lv raicz.ej :Przvikire i .oodaj.ące L'UJiis·s 'a· ; Sch!effe:r'a•. oira1z p,rzV1byitieg-.o, z Zu w.yik!laidioiwe i Ko1l~egja: <lila si.tuden! ~
wą)tip~i1wość potirzieby: 1podobnivich ziatZidów. ri.chl\1 tJ.eirma!Ila Weila. Ciekawe bvito rów kaŹine mi•ejs1c.e wśród 1niilch zruimuie
Nie 1P'rzv1bY't ir6wm1ież :na; K(Jn11gir·es Bertrand nież za,po·zinami·e się Z·e s.ta:rvm Uniiw. łfar ta biblljo.td:~ obe.imUl.iaica ok oto :· ·
Russel. oo ipr.zV1czvirni1to się w diUJŻ!e.i1 mierze vwrd1skim. za.lożomym w 1636 r. Po1c.zątko :tomów. Ni-ewl1k,o obJ.iiooe 1iei ze
do zaJWOdl&w. ć.aik:i1ch dozin•ait prof. ł:Jukac;:e wo musiia1tio taan być j.akieś stuid1ium teolo- leicz i urzad.lZ!eniie wew1nętr.roe ze~
g.iczne o cz.em śiwfa<licza ciekawe nrupisy, na siw10L
,,·iic:z.
ia. wv.go<lę i ce.toiwość zas! ,
BvJv Jedmiak i m~1ł·e chwile. wvip.tywa... jak .na1przv:~rad: „Gdy1 nas Bó.Q:" .l)!rze1prowa spoc.iail111a. 1U1wa1gę. Wszy;scy pra
1aice z osobi'steg-o zieiti1mięciai sie z nieiHcz- <lz•it Pll"Zez moirz.e i g-dv wvlłmdo•wa1Hśmv so uJmwo mada pomieszicwn~ie w sa:n
n-tcy i tam mo.gą sobie sami n<I'
lrnią1żlk::i wvbi1erać - wstawfaić iti"'
ż.ek na miieJ1soe nile Wl()lmo. w oba
Rozbudowa Ąngory.
pomyillka. która w taik Wlielilr.iei 1
r&wm.atia.ł>v się z.aitraJCie kisiamki. og;ej części stWe.gio Sipr.aWQ1Z1damfa.
wio o :zinruc.z1ni·e krótszej, drut !Prof. v.
rw:i1cz obraz żV1cia amen1kań1Sikiei~t
r1o·wego ś\\ii·a'f:a. Jak mnv z.u,włl!
szeg;o jest kradobrnz ameryka~
pel1ni1e ilrunv j.esit tY\P łamtejsz;esro J.
ka. J.e:st on re:ziuilltafi:em jaikie:iś &
szamiiny l'UJ~i· ina·jmzmant'S'zyc;h r.
dów, przyibyif.}1ch ina dirug-a pó~"''
rv\kwn1ie, to•nairód iJ)eifen sitv. ma.Gb
mizmu. często nieuzaisa.1cli11Jionell:llk
nieg,o 111•i1eorrnail. Nairód wailil<l'. UJ0$1..,
bok•si·e, weselai i bus1iiniess'1u. Nie .
n'llldY i smuitny.oh n.a1sllroi.rówi i.alki n
że 1111p. dramat w ltea.itir.ze - ki
cie i te i·ego ipr:ze,taiwv. ikitórie 'WillC
czude w~asil1'e.i mocy. Nair·ód ~
ważmei roli w świ·ooie, ;prz.v\klład'
ucz.ai. że zwyJde }alko naiSltępstw< r
nH fi111anisowie:.i :i g1Q5\po•daircziej in.
Nowa stolica Turcji, Angora, wyrasta z pod ziemi z 1sc1e
hegemo!ll)a :poli.tyic.zina. Ale do 'te*
amerykańską szybkością. Przedsiębiorcy budowlani zbiegli się
rvka n1ie !i<oot }esziczie ipn-z~;toiw
ze wszystkich krańców kraju. Gmach parlamentu ujrzał już
N-'·v po1Htvik·i ell!roipe:iskieti n:i·c tła 1t
światło dnia, również cały szereg innych gmachów rządowych.
obchodza. chY1ba o 'tyfo o ł1l.e mot.ri
Na przedmieściu zwanem Tszankala, powstaje dzielnica amba-,
nać w pewien sposób 111a faiter-es:
sadorów, w której rządy państw europejskich powystawiały
P. bainkiie-rów i faibrykam:tów. D
już szereg monumentalnych budowli dla swych przedstawicieli
niie prizyinosza ża<lnwh w.iaido
dyplomatycznych.
na „oomge" iaik mówqą Amer.
fam mo.żliwa .w kwdiei chwiil;i1•
go <linia zaiczna. Amen~aniie 11.lŻ~
o.ceny dornbku tego zasłużonego wśród kO\\'s'ki - n ależy mleć inadzieję, że za 't"ym lotów d:la pasaforów. fa~ " .pe :'i
najpielflWszych naszy1ch tw1órców S'Ccni1cz- przykładem ,pójdą też inne teatry pol- 11 mogą zaicz.ąć i•ruteresować sie ·
EuirniPY' i :wzi1a,ć wi nie.i udzdail'.
skie.
nyich iPisarza.
D.
B.
Godnie p~mięć 1eigo uczdt tealir kira-

·Yankesi nie znosza smutnych nastrojów.
•
•
Pełni

optymizmu, czerpią radość życia.całą
Wrażenia

z Ameryki

Na ,posii1eidizenil\1 Wall"szatW~ildie~o To.wa
f'ZYISittw1'1! P:sy1cho1lo.g-i1czm1e·.R"Q• w <lm.1il\1 29-ym
b. m. prof. Jam ł:Juik~s,iewdicz z.da1w at s1praW1Qzidmie z ~oo,giresui f'~ł-01wfiicz1111e.g"O, .iaiki
Dd!byit się mi~ęidzy 13 - 16-Ym wtrz.eśniia1 w
Cannhr>id~e pod Bootoo:l!em w s:iedz.ibie
· Un.iw. w Hairdva:rd.. ·
W1s·porn1111ieniiai z samego Kom~esu są
na10gót nikte. Mo·iie w diu:żiej mierne !Wf)ły
v..ąt 111a to ze~1Pól ludz:i1. kt.órzv. na kollli.~res
wzybvli. mDiie zbyt og-&l111e i raczej Mera1

stylu oraz oryigiinalnością fornalów.
z n"ch zaczerpnięta jest z nowel i po1wdeś'Ci Bałuckieig-o) uwalnia autom „Gęsi i gąse'k" od za:rzutów zwylkteigo
hond-Owania
naśladowtr1iccwa i śleipego
tyun czy innym wzorom. Absolucja izaś
pod tym wzg;lę.dem stanowi conditio sine
qua dla 'każdego pilSarza, il)iragtnącego posiadać w hi'&tonji ,piśmienm'i1ctwa swoje
imię - "'1tasine.
Na takie vAaśnie imię zastużyt sobie
w zupE1tności Michał BafU1Cki, jako j1edeo
z najzdolniejszyich i najpłodniejsizyich twór
ców po'lskiej komeiclJi mieszczańskiej, która dla 'POzytywllstyiczneigo eta.pu naszej liiteratnry ma znaczeinie TÓ\vtnie znamie1nne,
.jak, po.wie:dz;my, dramait ary8tokratyiazl1Y
d:la epoki Szekspirowsko-el~'bietańS'kiej.
Gdyby nawet, 1ak osądza Antoni Po~oclki, t\viÓrczość Ba:tuckf eigo miała dla liforatury „raczej wartość materja'łu nie zaś
dokonanego dzie:ta" - to i przy tej, niewąitpliwie 1z·byt ostrożnej, oiceinie puśdzny
a'U1t.ora „Klubu Kawalerów", - nie możina
styprz.ejść do iporządku diziemnei:;o nad pla1
ką, barwnością. d.okta:dinQ1ścią i ohntością
tego „matcrjatu" komedjowet1ro, Móry d1tui:;o będzie zasobną /kopalnią fiiglllr i pomysłów dla późniejszych pokoleń pisarskich.
Tak, czy inaczej - l\V 25-ą wcznkę
$mierci Michała Batuokiego rnale.ży mu się
serdeczne WJS•pomą1iemie, nietyilko ze sbrony ludzi pióra •czy s'lów, ora:z parę skromnyich a prawidziwyich istów, lkt6re oby spo'fęgowaty chęć p.oznania i s1prnwi1edlfwej
cją

(większość

ANDRE BIRABEAU.

Policzek.
PiętnaśĆJe lat Dd lj:,ei) :porv minęif.o., cd
rok111 1910. k1i1edry Mo1111Siet11r 1,e Oo,lilet de
Dez.e 111a1z:v1wiall10 jeS\Zlczie szvk-lkawallercm.
Ro·zurrniam,o wiówcz.ais ipr:ze:z .to naide.r m:Ie
w:i<liziia1t1eg1Q1w1tQ.WlalI'ZVIStwie giośda, kt6ry
przy;tem ws1Pa1rnia[e. s.i·edlział' na kion~u.
P.iię:tnaśde lait!
nii1e ~alk d:a;v..mo. po;iny
Riętnaście· lait, toi 1
ne ... a~e witedv wa<htit.a ieis:zcze
~Hoi1e z.aioew1
nie sikakafa. ko1bieitv :n5.1e pokazviwa.l'y nóg
Po ki0Ja:1nai i moiźmai byill{) s1pokDdn:ie czytać
g-a1Z1e1tę bez obaiwv n.atJkitHęda sie co w-i'e~z

n a nvida!t!k:f.

P.ię1tlnaśde lait ~yJko, .a .ja doonaiię wrażenia, .iaikbvm O'lJ'OIWliaid:at hii1s1torję z czasów moJe~i bablk:i!
Zobaiczyicie zir1 es·zią z.airnz, że no1sill\1f!'Uj1e
s:ię ,}ryiraiże1nia1t111i nde'll~viwia:nemi1 diz1iś zupei~rnie.

Nikt nie umia1ł, lak 1alk Mio111si1ew 1e to.i
!et die Deze. ko-tyiłjio.n:a vmwaidziić.
K•01tvl.iioq1? (W.ildzii1ci1e! Widzicie!)
Kiedv wch-0idzii1t <lo sa1li. g-l.a.ciz.aic końce
swego łJ'udnegio z.airoisifu... (W1,dz.iicie! \Vldzi1de !) damw Qlmd[erwa1lv ni1ema1l z zac.hwvtu.
Ż yit z·e swo.iich reniL i (W1iidz:iiei e ! \V,i <l zióe !)
W pięitmaśde lat wtem, fu .Ies:t dz.iś -M.Q1111si.eu1r J.c Co1Llet de Deze .iest biiedmym
,cz.liowi·eki em.
W młodości SIW.ej ma1wia1l czesto ·
„Ja za;ws·ze mfoć będę pieniądze!" Rob:ł
w;ra.żenie tak rozumnego·. {)s,twż•neitQ. v;y
rachowaneg-o ...
P ie:niaid:zc \\ry;daiw:aJ. aile z mllmtslien"!.„
Grat tvillm tem,i pieniędzmi·. które miait w
ki'eszenii ...
Ku1poww! tvlkn pi.erwsz.oikla1smv•e pa.pic
rv waTtośdowe. które niewie1le oiroicein,tuiaic bvilv za to p.ewine ...
I o.rzez:O'mość ta Zir'111.iniowa1ta !!'O.
ch pię•tnasitu. oo żvdl\1 próDzi·ś po la.ta1
irill.aiczem. Momsi·e m 1e CDID11e.t die Deze ;,est
·
bi edailciiem.
1

„

Kongresie Filozoficznym.
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T10 nfo są ża1T1tv, dla k-01gioś 100 pr.z,ez ca
te żyde byt czyi -lk:a1wailerem?
Wy:obiraźcie sohie w ned:zv czlowie"ka,
który zaiwsze cho·dzi,f z momokJem w o~m.
~tór.eg-0 jedvmem z.a'.iędem b:vito biegać po
u:Jiicaich za SP'ódJn.iJczkam1. Możrn1a sdę o.statect>Jn.iie z tem pogio.dziić. o mói Boże. ż,e ~~ie
ma: się co samemu do ust wti0żvić !
A:I.e :n1~ie mieć ,p'i·ei1iięidizv. żebv l.a<d1na ko
bieitę ma ilrofa1C1.ię -poiprnsić. t•o straisz.ne !
To pir.atWidziwa: ńr.age.d'.i.a!
Chodzić oik-rągiłv roik w .iedinvnn ga:miruir1z,e ! I Jeszicze .go osziczędzać. aibv do
końica ż-yioia wvs tariczV1ł !
Ni·e mń1eć kwiaitk~ '°' " dz:iurce k:il.apy sttrdlll!t.a!...

Ni1e mam ]1ed1naik zamiaru wz:ruiszać was
<fo J1ez..
Ostalteczmi,e ma ;prziedeż diwo1\e sńilinvich
r aimioll1', d1a za1Dra1co;wainiia· na' s:we ub:" z ymall1Ji€ - Powiecii·e.
Monisi,euir fo Oolfo.t d.e Dezie praicn;ie
zaJtem.
Nie rami10111.aimi siwe:mi copraiwda. a !'OgamL niieoo przv1tem .iie'szcze inleiHg-e:ncją
swa i w.ZJrDild,em.
Co 1'0bi?
fos t "PfY\VaitlJ1Y1tn de't eiktY1Wem.
Dzhv1ic.ie się?
Dlaiczego?
Woł,t to. a111iże.1i jako niżiszv UJrzędnik
siedlzieć w bil\.l:rz.e.
eg-o żvici 1a ;xzy
Zres2'Jtą tryb 1ieiw obecn1
lei; ;pra1cv nfowiele się różin·i od daw.nJ~·.i
s.zeg-0.
Oo on robi.t wJaśd1wie dawmieii ca·tiemi
d111.iami?
Spaieermviat ze zhla•ziowaina mi1t1ą. po
ulkaich. paląc papieroisa ...
Róż.nica w 'tem tv1ko. że darwtniei Dapiew" bvtl O• wlele le.psz·ei malflkii...
Ohodzi i te.rnz. ja;k 'Przed pjeitnaistu la.ty
za daimanni sz1~kwią1cemi nrzvig-ód ...
S:oef J.e.go, Morn'Siie•ur Pms.pe1r (bvitv wachmiistirz kirviminan1nv) ie'St zeń bairdz.o za.
dowoiio1n v.
Nadaje s·ię bo1wi·eim do1sko•na1le do wvśledz.enia n,i.ewi ern virh 7,o!Jl. uimie. będ ąc
n!·ewidz:ial1nvm iść j1ch ślaidami. zaistaiw!.ać
na 111. ie sii•eci~

O. 'Potęgo p..r:zyziwy1c.z.a.ieinfa.!
P.e·wneg1Q d111iiai otrzvmait 1DO.J.ecerrrj.e śle
dwnfa. kobi·etV1. kitóra mu się o wiieiJ.e oięk
ni'c.łsza wvda1ta od ''"SZ~lSbkkh innych.
Zallm1cha1t ~lię ~n ni~i.
;Uważait .ia. za czairn.icvca.!
P.i•eit\"\1szai piękma ik•obi1eita1, która i.aiko de
foktV!W tropi!
Zadz.iwtiw.iaica !l:Wccz. zaJPratWidę, ile
brzvdlkiich k·oibi<et O!SZJU1kruti.e mężów!
A jesvc.zie rzecz dziw1nie.i1sza.. iłu z.c:Lradz.an}1ch pirZ'ez hrzvrdkie Żl()lny me.żczyzi11
_
ma1 rim~i 'S1ię tern!
Ta jedinaik jesit bezsorzeic.z:ni•e śl'i1cz.na..
To też Mons.iem 1e Co•llet de Deze z.apom
lko obo·wiaze1r ·---?vkunia,ł 2mpeftl'ie. że 1v1
wa go do j,ej s.tóo. Czuje się .~.akgdvibv prze
niesi•o1nvm w ubieg-~e dav.mo przehrnmiaf e 1ajta, w rok 1910.
Pairvż Jednak -nii,e .i'esr h11m sannvm Paryiżem !
Paryż nk des.t już diz:iś Paryżem!
Na u:~lfach w·i·eilu .pirz.e1chod111iów obca,
tiez:roziumiaita mowa ...
Lecz ta kobieta j.csf umc.za. i!stna Kobietv z 1 c-ku 1910:
Mo1nsi·eur le Coillet idzfo z.a nia iaik pfatnv wrzędn1i•k. lec3 d:la ,przV1krm.ośd. ~ kle
altrvch .p{Jbiuidek. jak bemadzfo:inv wi'Clh:oiel.
Zapomi1na. ;pra~nle za1Pom111ieć. że ta
KQfoeta. ó któreti w:iini1e1t1 oaidiziień zi1'oiżyć ra
po1rt, gid:zie czas spę.diziiita?
Nie. Ona jest <lfa il1iicgo dama. spoitkaną .orzv1padko1\v10 p·oidicza•s s1paiceru pio buł
wairze i krnszą1cą go -swym czairem. Sam
da ie.i dosta.wców,
już :n ie wie <lila1cze1ro ba1
w jakim celu wd:ska .iei.i .po·rti·e row;i· ban1{no·t do :ręk+. czvha na progu ie.j <licmm, Q."Oinii
za nia w .a'l.lcie ...
Wsz\~~1film to robH berdyś w stois.u'.lku
dio kobiet. w którvich się kQicha.t i 'teraz
'\~mawia w siebie. że i l:vim razem iest tvlko zalmc:lrnny. iaik oingiś.
1

Opęta.ta gl().

Idzie wśta.d za nią ...
Wvprz.edza ć a ...
Uśmie1cha się d.o ni.ei. ..
Jaik diawiniej ..•

Jan{ przed 15~'Uu ław..•
P.ev.1nego ramka. gidy ja :truk'
na.gle odwir,a,ca s;i1ę i staie mzoo
mą w twairz m6wli<l!C Ot>TV'slkili'wi <>
- Już dosyć lteR;o śledzenia
mn.ie pan naireisvoie w spoko"
mlllie rapo rt i>rzyichyJ.ny... maisz r
siaic fra1nków ... I viltylka mu w r1,~
nQJt ~tladrankowv.
Mo1nsi1eur łe CoLiier die Dez.e s P
zhlaic:U i serice mu siP. w Pi1eirs·i bo '"
1

~o

snęlo.

Dotknęła

giłęboko !

g-o
Ni·e przysz,ło jej nawet przez„
idzie za nią gnamy uczuciem1
wita się nad tern amJ cł)}'"i>li.
• Czv zmać Po nim. ze jes~ 1
chudopacho·likiem?
Ach! 111\l'Zl.ia była lak cudna!
Z omdJ.la.fe:m seroem wyprOS'.
się z duma.. nia 1.aka i:ylko Sltać V!.
part d.amde:
Stafość moda desl p.ooz:i1werr
m.a111a ...
s
- Co pam bredzisz?
Śmieje się! Nie- wiiierzv mul. tli
Tak Ong-jś, w roku 1910 s z
lepie.i bvifv wvpraoowane i kama)
)1
z.ni1s z.czoine. ..
Ale .ia1k }e.i to wvttuma1azvć?
Trzyima wcia:ż w dłoni ban },
mu wdsneta - tvisiac· frainikÓWz a
tć
suma dlla biedaka!
PrzyrwotaJ mijadąiceg{) ioh d
kairskiie~o:

- Ha1lilo, zbHż się mta1. koc, 'I
'iE
n! cli to daije !
I "'1tyika ml\1 ba.inkino~ w reke z
c:
Uwierzviła mu.
U"'1i1e·rzyita do tego stopnia. a i
!zywiszv siię na.g.le... uderzv a
twa1rz... Żadina pi.esz.c.zofa z
wszv!Slfik!ieh kQbi1et. które 21nait
ciu - a z:na1l i ich roiedVŚ J,ero\0111 ~ ej
sprawHa Monsi,eur le Ool11e.t de oi
.i
radośd. ·co ten 'P06.liiczek.

v.?v

num.

Lódź.

Gdzie kochankowie
· "Z.tł

W drodze na

dnia 7 listopada l.926 roku..

snują kolorową bajkę

o

miłości.

szCZYi;' WeźUWiusza. ·'"

(Wspomnienia z la~ włóczęgi.)

11ia werarrndzie w hotelu w Pomoei•, przy
maiw1'u. U:Siadto sobie trzech w1oda,żeró"v\
w.ru-yd1 m;fiu.gii'wa!f pk1co.Jo. zadawa1lmiając
~ zaiChdairrkii we ws·zv1;it1dem ...
· ę ,;Av.:unti" - da.ł s:.ę sJysz.eć d·os rosłe
tórv w hufach z dobrej
~ cz.101\vieka. k1
v. a"~cza1o·ce z naoiisem: „giuJde". sta·a.i. przed wojażeram1. bv jm za.J)01w,ie. na sz;c.zvt W·ezu1e1
,ur.teć ,czas wvru:sze1ma
0)1sa;z. dokąd miał iieh za· su•tem w1ynazro
··e .eniiem za:or{)l\vadzić„.
'ibl Mil.oda 'J)a1ra i ~1ta·r.szy pa1n, ' .t\yo1rz. ą.cy
trójkę, a do kt6nich „ava1rnH" wy.poie od stoh11i
.ziiał „r0iloe rone", ze1rwaiH s1
udać się z n:im '" dro~ę.
Czekata bl.·}1czka, zdzie z.atieH mie1•sca,
„gukle" nai koźle wrnz z woźn:'cą.
. nieraz i ai iejeden .ieźdz.Hi. zinali się
~\;e,mrrt1ie w swynn kumsz!Cie 1i· inra:cy prze
e. dnik6w„. Ruszyita: bryicz1rn. ai trzask
oe·i• , zmusH llmni.e do C\nfo. to też swb~'Jlll~nę1i• ,giośd1111 i:eie, a 1w~ed1a1H na d•rO!?;ę z
gdtzii'e zall\iręly 1 chrO!PO:\vate skalv
ibi
eą Ulbmdmia./v.„ Dwa.tj tOl\Vairzvszc .:~~
wcisofo <:·obie g-wa:rz,1li, inie bacz< c,
"'6z M1Vitrz.vnna ai z.nów. czv !\\' pojdipaisaż.eiro;wie !11Je W1'1Padna z nie~o„.
Ich to obic.hodz.iło ! ZTeszita koń wyv, a. a '\\"Óz też, ·więc id. oo iadą„ nie~h
,.O uzhro.ią się w cierpll'\vość i również
~~ia . rmało·ść„. Tak doic~e:rają do wioisk'.,
pz1· d WiewwJuszem. m1inąwszv Bosco
. diomv w1Dót irozwafone , mel
r :ra ,taise. R:dzie
na0icz1me o ha•rcaich WezUl\\1iiusza-.. a ;
~oi . która rrie ba•rdzo sobie wi·ede robi z
a~ d:omÓ\v, lwdzl\'i.ch ! W la1Wie też róż
jaJk ka.wat da1chu,
1 · 1rZedmdo tY z domu.
a~drzwi. oraz z '\vtnę:trza·. iak szafy sitoJ
tnie ławki„. W·iidzieli .i- imiesz.k:ań· có.w.Bos•c;>
ase, w.earle '.J)ędza;cyich ŻV\V01t cv;::-afrna z;kima.a11 i z.ręba1ch lGUWY„. P·o,pędz,i
ai1'e ra.źinio po t.e.1 .{!'ruidzi>e. a. nk obeszto
·z ni1ebezir>i·eiezcńst\v, kiróre ni·e s:lrn!1i1e za'io-isa,l v s.ie w
Y si·ę :\v:yipadkami, 1
eai· •• i:rnartów" bieid'11Yich pod1róŻl!1y1ch
te żyicie„. WII'·zesziczal trorche starszy
e : aile go młoda :pair a usip·oikoila~ ż,c ro
„. zj je~dzie odm!odniq'e. 1raicac trzv···· ści la1t przv Wez'l..lM1ms1m„. Zajechali
:: n gio:spodę. Radzi. że l)'01CZUl1i ziemię
ę no~a:mi, lubo na chwilę ~v1liko. Z go·
c-cU bow;i·em wlaścideu • a nieJ
P 0 y W"'Sz·
~tLeśrOOl trzy konie ois·iodlrune ·czekai!v na
L.. Przy korniaich i•ah wlaści·ci·elie, aby
bić na tej po.żyiczce ilwni.„ Choc!aż
z e" z.apewnia.t. że trz.eba ·im będz:e

'["ra

1

1

1•

·nieba. ni1by (liczy manvdeli wliecz.nyich ht
opladt
ita,i, vod 'Dem niebem„. W·tem k•res ia.zdv
k·onnej! Jeźdź.cy zsiada1Ją, bv nieco W"Vraz
po
Sioed1li sohie s:poik:ci.~nire ! Pa111'i
Pieirwszy w ży1cj1U na ~0111·i1tt„. A tież zwie- oróbować si.t n6~ \\1ła'Slny1ch. Oo·ad1tv ich
rze ooczu.ło Jeidfoa1, bo zarczeło od-~azu różne positarci1e z patsami. Hillami. iarkbv tra
:alaoować„. Ourdine obraizv naturv do1rn- garrze mebłi etc.„ Madą i siłote·c~i. zachę·
rn ! Ale maż. \Vi<lzą1c, że koń n1eieo unosi ·caiią. ce do s1poczvinku„.
Trz·eba 06.iść do krateru! Już czuć zaza s·zvhko żorn:. k:rzvczy na „.srnide'a", abv
pa1ch sdairlct. woń n.ieroo .niremiła.„ W koń
ją ratiowaiL. Ten śmieje się i śoiewa sob'e
cu i• sam W·ez.uwji~sz.„ W•iec tież na:s:lvch
p;o,snikę wubi·Oll1ą„. Ma.iż . łaimaina wfiosz.czygości .{irz:cba bv:lo· skrrę;pować. abv i1ch ook!.n:c
oam
starsizv
a
Zil!a pow.tairzai prośbę,
oo.kazać
01 rzienkść naid k•ra1te·rem.
'tem
w s.woim ięzviku, lrec•z Wtoich wca:ie nrie re
agouJe. ·P1U1Sz1czadąic mimo uszu i sl'Owa fal- zrofay ohvór. skąd łaiwa sie w·vdobvwa„.
Painri .iaikoś nie do"~ierz.a tej oróbie. a11e. ie
szvrw·e~ wf.asziczvzl!lv i 21roźne mzeklc11sfwa cudzo·zi,emca„. A tyimczaisem pod :.,:ó mą!ż .p rzy nied j staruszek. wiec nie reazn.ie zbyt krzykiem„. WszaQ{ ieden Wezurę zwo 1ln·i·ł koń hi·~. cz.cm s.ie ura1dowa.U
mężrczyźni'.
\'dusz na świ•ed~. więc trz.eba go dokhdZreszta ii cud111v v:idok. bv z zaiczaro- nie o.be.Trzieć„. A gdy zobaiczrla. nie żah:.
wal!leg-o świaita ba illd. o<lraizu ka,zaJ o .ie „Ven1ti U.re". boć wart ten „ża•rt" i stu„.
wsz\isltkiem za;pomnicć, a wdęzH oc.zy obra GO'rzej b}1t.; ze starcem. a1le s· i ·ec1Prrirdziestąt
zem Pwnta di PosHi1p0, Procidai. I~chia . „ la·t dla Wezuw}u~za wcaile nfo nowi·na„.
A po1nad CaisteJmaire g-óra. nibv w i:dr1ain- A ~dv zmęcze,~ie bierze g-óre. krzvk:
<lzie szczvtol\v"Ci Mon.t,e Sam An1?:elo.„ Na „Laianiima.e Chri1sti". r0iz<l:z,i1e1l'a p.owi•e beze
skrai'u Sorrrnruto, Caipa Cat111Pcl.Jo. Isola Ca- i każd v P·~'e p·otcm pcrlistv n.:wói wina. ~a
prL. A zatoika ma1rrv w srcbrz·e fal, a1by • kic tam sma1kuje wvboru.i e i tak się i-: z
kró1ev;na. okrvita bai:ka mona i cndHci rozkoszą pije, · jaik bo·g-owi1e na Olimp:e.
gdy ucztoiwaili S'Obi·e w beztrnsce o ziem:ę.
OPO'\viircści o te.i da1i zhvd i ma.iak orze:J:~k
I tak się lmńczy tc n mHv „soacer" P.a
n\iich„. NeavoL niby !Cza<rująic.e wibrnc.ie żv
sz.czyit. wejście do krateru,
WczmYJU1S·za
cia, zaś wzg-óirza Camaldioli chi-oną 1av..tr

<la·ć lyiliko ••manda"

(napiwek). a oo i1ch

iuż
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słońca.
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Teatrów w Europie,
f rancia

uzyskała

rekord.

Statyisityka wykazuje, że z wviątkiem
tliszpam•.H. nadwiększa irlość teaitrów w sto
sUJnku <lo swojej wielkości ·i ilości zalndni·e111ia wvk:a,ru_ią k!rad1e romański•e. Na cze
le kroiczy Piram cja z,e swo·imi 596 teatrami,
nasite:onie zaś Wf<ochv rówmi-e imoonu}ącą
cyfrą 544. W dużej odileidości· za nimi PoO
dą,ża do1P1'e:ro .Air1.l!:Ua. .P<Jsiaid<ł!.ic.ica 372 fe·
atrv i Niiemcy. które maia 364 lea.try, następini·e tHsz.pamfa z 288 tea.trami.
Ci1eka we jes1t , że Ros•.ia która wykazy.
wała prned wodną 150 teaitróiw 1J'os.iada i<:h
obecruie tylko 62.
Mm·e,i zaisohne w tt·eaitirv sa: Ausbr.ia 75,
tlo1lamdja 56, BelgiJa 94.
Dodać należy, ż,ę cyfrv te z.eslawi011e
są na oo<listawii·e roku 1925-26. który był
dla teartrów w ca.tej t:mopie ill•i•e1oomy§l111y
final!lsmvo. NaJuborhs:zyrrn ,pod wzg-ilędem
tcaitirów lk,rnjerrn eu:roPejsikim iest Alba:n1:a,
która wo,g-óle ża1dinego tea;tru nie uo,siada.
W ostartmi1ch czaisa·ch ipow&talo fam kilka
kim1tea:br6w. krtóre w z11JPe•t111ości w:vistarczatią airtvs.tY!CZIIlYl!ll WYl1110R"om mies2:1kań
0

coo.

Mapka nieba w

miesiącu

---~:o:---

listopadzie.
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-------------------·-----Pewnego dniaGnany
zlaparLo w naszym domu
w
peilen
~b Ra~in~ranatha Ia1orv.
mie;isce, gdzle

t1

unos,ił sfaimfąid „mi.Jiioinv wira
żeń". których nie spwszkuJe oodzie~indśe
nie zatiraici myś.J. choćby sto iim1V1ch, mo~
crniejszvch przvszto. boć„. ta:m sie c11id v.ridzi" by :potem _umierać. ;„1kbv z da1ntejs.ką
ro.zilms.za, :be się wtl(izia1f.o pardw na zk~tmi'
'talk ;piękinv. tak zresztą pros.tv. .iak t~
otwór krnteiru. railde~oś w1netrza tajemnic,
do któ.reg·o za.gfoidmęi]:i ; naisi nodró~n~. oo
cięż!ki•e.i dir0tdz,e Zlmęc:zeń i urdrekii ia.zd Podwó.iny;ch.
M'ł<oda para pirzeżyila 1.11poj,eini·e bez gira
nirc, w podrwód1ne.i ekislaz:ire: miłości i p.ięk11ao! A sta·r szv 'J)a111 :sifrad1t istoitmie 'trzy<lzies:tlkę 2e swe.iro wiei1m. bo z ooWll'o.tem
wcalte nii·e jeicha1f. fooz sz.e·d.t Dics z,o„.
„Guide" zall'obit boć o<lwi·ózl i1t11na pare,
która 111ie szczędziiiła Mirów. a:ni tież ni-e bala się 'Przviród. a •• mamda" sowH.e cz,ekato
na wf.a·śicird·eiH kon:i .„
I Wita,ści.oie1l g;o1spodiy·1ni1e 'l.l'stkal!'ż.a..t s.ię na
braik: zairobku. bo wiszyis•cv zmeczeni. a
.iuż w do S1Y1ciie wrnż.eń. nie omieszka11i s,pę
dzrić tygodnia, z miodowvich din·i dla mło
dvch pa,r. 'llajmHszeiro. natd·roiższe;!O.„
W1ezuw.łusz kochanik:,om bowiem nie sziezę ·
dzi emoc.i1i, zaś sitarcom zt·udzeń m!o<lości,
gdy rów111ież z mł:odvmi .pna sie' na \'e;to
sz,czvt. talk pdęk!!lV, ja1k młodość. iaik i jej
po lafach ws:wmnieniie.
M. A• .J,

1

Gwiazdy i
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cie,ka 1\voiśdą.

z.łodzieja.

bodaźni i drże.nia,

choć

zaglądnąłem

siedział.

I zobaczyłem ca~kiem zwykłeigo cito,Moje robienie wierszy".
,rn
wleka ! A gdy nasz dozorca chwycił go
iatcm wówczas zalred'~·ie ' lat sledem. rubasznie. ogarroęło mni1c serdeczne \vispół
!Ot1, syn krewnej moje.go ojca był czucie. Czegoś podo!bneigo doświadczy
! „. nie starszy i w ·tyim to czas le rozenłem z wierszami.
pod mowany literaforą angiels'Ką, recyGdy s•postrze.g-lem, że słów pairę, dori.a157Ai mi ci ąg.Je z wieliki·em uczuciem mozfa.rezonyich, state się wierszem wolnie
łiamleta.
?
.ryimowanla stradta dla mnie
szfoka
mu strzeliło do głorwy, aby takie
11imib. A leraz, kledy widzę czawszelki
~. _ko, jaki1cm wówczas byifein - 'llauz •tą biedną rpoezją źle się obchojak
sem,
sztuki wierszowania, nle mogę po- .
tę samą li'toiść, jak wtedy
odczuiwam
dzą,
chł<Jq
1rneigo popotudt1ia zawołat mnie do widząc tego zfodzieja. Ilc!Ż lo razy ch'Cla,.cha' o pokoju i zażądał, abym napisał tem ku pomocy jego ipo.śpieszyć, atoli nie
z. wyttumaczy1\vtSzy uprzednio na bylem w stanie zatrzymać 1yich żądnych
budowę 14-o z,g-łoskowego. Do- radośc_i rąk Złodzieje mają tyle i przez
ie~
ty.lu muszą cicmpicć.
że ..:zas \v}dzialcm \Vie•rsze tylko drnkoPrzezwyicięży1wiszy . pierwszy lęlk°, nie
w ksią•żkach - tam błędów, ni po~ r~& nic byto , jako foż wyraźny,ch śla znałem hamulca. Dzięki U]J!rzejmości je~J zw4tpie.nia, frudu lu•b slabości ludiz- d(1reigo z 1naszY'ch mzędniików, dfrzyma~e plDlak1g-o v.1p.rost wyobrazić sob ie nie leim ·b?ękitmy zeszyl; pollnjowałem go
m - by mimo przełamania lrudno- własnoręcznie ot.ów1kiem aczkolwiek inie
bardzo rÓWi!10 i za,cząfom wielkiemi, dzie11 • .1 Podobny mógłbym napisać.
1

kn'°'to

krla

I

cięco .nieudolneml literami w.pisyrw.ać wier
współpracownilk:, robił mi reklamę, Stasze.
wiąc :piękno lk-wiatu dolosowego, pofetniPodobny mtoidemu sarniątllrn, k'tóre z leim lej lfreści ki!lka wierszy i 1e właśnie
dopiero co wylaniającemi się różkami, to n.a schoda·ch o<liezyfalem Nabago.palowi
tu. to tam rzuca się, tak i ja rzucałem się Babu, glo1sem, którego ton odpowiadał wy
z moją poezją. Ale w większym jesz.ezie sokośd mojego entu~jazmu.
- Brawo! - po-wiedział on z uśmie
ferworze był mój starszy brat. (jam był
najmłodszy z siedmiu) dumny z mojej pra- chem - ale co 'fo jest dwi;rerpha ?*).
Dlacziego wifaśnie to slo~o naplsałe1tri 1
cy, go nH po całyim domt.J rposzukują<: słu
nie mam 1pojęcia. Zwy.kła nazwa bytalby
<:haczy.
się tak ~amo dobr·ze dosł-Osowata. Lecz
Widzę doslkona1e jak fo pewnego razu
biura gdzie urządziliśmy to było wlaśnle w całym wierszu jed1110
wychodząc z 1
jedyne st.owo, na którem cudne budowaświetlną wyprawę na nowych słuchaczy,
łem nadzieje. Przecież w'idziałem jakie
natknęliśmy się na wyda.wcę narodowej
gazety, ina Naba1go1pala Mittera, Móry wrażenie wywarto na naszych urzęd(Jl
wchodził właśnie do naszego domu. Brat kach. Dzfi\vne, ż,e lo nie podrniecito Na'ba, go.pala - przeciw.nie, roześmiał się! O
mój zaafarkował go bez 'Ceremonji.
- Oh, Nabagopalu Baibu! chce pan u- byłem tego ipewmy, że 111ie jes't bardzo mą
dry. I juiż polem nigdy nie qyłalem mu
styszeć 1pięk1J1ą poezję, którą Rabi napimoich wierszy. Mógł Nabag-opal śmiać
sał?
-się do syla, słowo „dwi'I'~ha" siedzi.1ło
I odrazu zaczęto się czytaflie.
zawsze na lem samem miejscu podobne
Dzieła moje nfe byty wówczas obszer·
pszczole opitej miodem.
ne. Poeta wszys.t'kie swoje wyle.wy wierPrzetożyla O. L.
·· '"- \
szowa1ne, mógł doskonafo zimieścić w kie•) Starożyt.ne słowo, które używał często Ka~
szeni. Bytem w jedne.i osobie autorem,
druikarziem i nakładcą; brat mój, jedy111y lidasa, oznacza: psz,czota.
1

----
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PIĘKNA
Paryż,

.2 Hstopada.

Mam dzisiaj wielka ochotę być n:edy·
skretną, uchylić kotary w drzwia·ch syp'al·ni i podpatrzeć piękną modnisię w sło
necznych .g-odzinach po.ranku. Sądzę , że
tym razem nicty:lko wy, stale a wierne
- mo.ie czvtr·:n iczki, lecz i brzydka polowa
rodzaju ludzkiego chętnie stanie za mną
przy tajemniczej kota1rze i z ciekawości.ą
niestusznie kobietom 'jedynie przy.pisywl).ną. będzie obserwo\vać nieswiadomą naszych oczu śpiącą panią.
U waga! Pcikojówka ods!on fl!a okna.
pa.ni budzi sie,
światło zalało .pokój przeciera oczy i przeciąiga leniwie. jak
kotka.· Potrząsa dówką o krótko obcię
tych włosach, nie \Vymagajacych czepeczka, chroniące:go ondulacje i siada, zabierając się ze smaikiem do foiada111ka. stoią
ceigo przy Miku na tacy. Teraz wid'ać ko
szuil1kę nocną z cieniutkie1go różowe1go batystu w formie „garc;onne", a więc długi
koswlo\VY ręka w, kołnierzyk „a la Claudi'l1e", związany różową w1stążecZ'ką przód ;.,v formie gorsu, zdoboy pliseczkami, rozszyty wąską \1;alansjenką. W odróżnieniu od ·. dadkich mpef,n~e koszul nocnych „g-arc;onne", modnych w ug;.cg łvc.h
lafach, ta koszuilka przvbra·ni em gorsu koronkowym kołnierzykiem i mankiecikami
oraz wstążkami u szyi i n ::k jest urn.czo
kobieca.
Piękna pani pos iada całe mnóstwo takich nocnych koszulek: liliowe. seledvnowe, niebieskie, żółte , łososiowe i kremowe z batystu. etaminy lwb krepdeszynu.
nosi
Jeśli dful!ich rekawów nie lubi proste , kr6cl utl-ie. do poto'"Y przedramic-

PA.

1lł

i!'! : i

w SYPIALNI.

Nasza modnisia, jak to widzimy, Ida--.
dzie pydamę. Wcią~a czarne. jedwabne
spodefJki - ale nie mają one w sobie nic
męskiego. Są szerokie i fałdziste, falują
przy każdem poruszeniu, nie U\vydatniają szerokości bioder. · właściwej płci pięk
nej, a szpetnie w spod 11iach o męskim kroju uwydafoionej - słowem imitują spódniczkę, a 1orzecie zachowują wygodę
„d wo ~stości ".
Następ.nie błvskawicznie (czv.żby domyślala się, że ją T'".dpatrujemy?) p'.ekna
paini .z rzuca koszwlkę nocną, a "!dada
bluzę z blado-lila jed\\·abiu. nha ftowaną
s;dzie nie.gdzie rliowcml orchldejami. Bluza jest vra wie że o bcisla, iak jvmoer. \\'
biodrach nieznacznie . zwdona , rebrn·ek
prcsty, krótki, wycię c ie niezbyt duże, owalne. Teraz pani może \\·y1:;odnie krzą
tać się po pokoju. nor.zc:clkowa•ć w swej
przrktabieliźniarce, prz;yklPkać, kucać
w

w;;•

gr•@

jasno-vert-amande w haft demno-zielonych, o złotawem jesiennem zabarwieniu
liści "klonowych, a kaftan z chiffon.u vertamande, obramowany szlakiem materj.alu
bluzy, pokrytym haftem liści klonowych.
Uwag-a! Nas.za modnisia ukończyila
porządkowanie, zdążyla się jUIŻ nawet umyć - i raz.poczyna tualetę. Jako dbala
o za.chowanie swych wdzięków kładzie
biustonosz z różowego tiulu, niewieil1ki.
cias·no wiażący pf.ersi, o ramlonka-ch z girlandki drobnych różyiczek. Ramionka takie mo.żna naibyć w kaiżdym odpowiednim
piorą się równie dobrze. ia.k
sklep ~ e wstążeczka, są ładne no i... modne! Uży
v.;amv je naszyte na wąskie.i wstążeczce.
wogólc do bielizny, dobierając kofor r•óżyczek. Gdy widać je z opuszczonego ram1onika sukni, wyi:dąda to nader estetycznie.
Rdzawa jedwabna pończocha juiż obWA

EM·

i

a

e'leiganck1ch comblnaison pod trochę pr
zroczyste suknie można wziąć metalica
złotą. Sz,erolwść koronek - okoto ~
centymetrów.
Dolna część comibinaison, 'f. j. majt~
ki. w~nny być bardzo szerokie .I lbarc
krótkie. Szerokie, bo zastępują spód ·
kę, krótkie, bo przy tańcu 1'ub cho
wzniesieniu ramion wobec uroczo pod
sanej mody dzisiejszej zbyt w1ene był
a co zanadto, to
widać dessous zdrowo. · Jednakże majteczki pow'
by;ć tak długie, aby się.gały do pończo
i nie po1zostawialy wfdoczne1go skra
ciata. (Na szczeście pończochy zach
bardzo wysoko!).
Ramionka combinaison; jak już ~
łam, z gir!Jand•Pk paryski-eh al1bo wązi
wstążecz1ki. Do sukien o odstonięty
mionach w górny brzeg koszulki za
ca spc:i:::jalnle podszytej listewki lub
ganych pętelek wdąigamy gumkę
combinaison trzyma się świetnie be a
'
m:onczek
Pod przejrzyste suknie wieczoro ·.
pisane combl·naison nfie wystarcza.
dzimy sobie inaczej. Na kr6ciutkie
teczki narzucamy eoiś pośredniego m· ~
koszulką a spodem, w kolorze śukni,
jak combinaison, tylko nie spięte, z
czone równieiŻ u dolu i u góry koron
go samego koloru lub metaliczną.
Ale oto nasza modnisia narzud
bieliznę, zdobną w koronkę ecrue, i
po stakienkę - więc zapuszczamy
i pouczeni dostatecZ1Tii1e mówimy
„dowid.zeni·a" !

.

n~a .

(Po\ ·iem wam

\V

sekrecie,

że znam

~ka pań, mo·dniś co się zowie, a przecież
n;c uznaj.ących koszulek. któreśrny zoba~ zfli. Giezłeczko nocn e lnbią mieć ,gJęibo
ko wycięte, zdobne suto kornnkami, wa-

lansjenkami i haftem. o szeroldGh, motylich rękawach, z batystu lub iedwabfu
bia!ego albo blado„różowego. Przyznać
trzeba, że i ten typ bielizny jest pełen uroku).
Tymczasem nasza śpioszka wstafa z
łóżka i namyśla się przez ch\Yilę. Widzimy teraz, że koszulka jest led\YO za kolana, zakofrczcna mereżkowanym brzeg-iem. Piękna pani ma zamiar pomarudzić trochę w pokoju, więc zdecydowała
się na ·pyjamę - cieplej w nóżki i wygodniej. Gdyby chciata tyilko przejść qo ła
zienki i tam zacząć ranne pluskanie, otuHlaby się w peniuar, leżący kolo łóżka,
bo latwiei kładzie się on i zdejmuje, niż
pyjama. Przyjrzyjmy mu się - bo zda- Mary Nowitzky stworzyła pyjamę - arcydzieło, Szerokie spodnie z białej c repe·
je się warto! Prostv, kimonowy, z frez satin, takaż bluza zahaftow:ma wielkiemi stylizowanemi barwnemi kwiatami kaftan
jedwabiu .,matelasse", obramowany frez
z bleu-lavande mousseline-de-soie, obramowany białą zahaftowaną plisą.
puchem ła1będzim - sikromny a v;ytworny.
Ranne ,p eniuary mają obeienie alibo forp alta kąpielowego. ahbo japońs1kie1g;o dać sterty bielizny, nle obawiając się, że ciągnęła nóżkę naszej pani. Zapina dwie
mę 1
klmona. Robimy je z jedwabiu matclasse, rękawem lub koronką zahaczy o coś lub pary podwiązek z jedwabnej, o pastelowym kolorze g'UtJ1Y, wiiSzącc do wąziut
velours-chiiffo1m, attasu lub crepe jakiej- strąci f'lakoni1ki z tuąlel'ki.
Spodnie pyjam obecnych są prze\vaż kie.go paska z taikiejże gumy iluJb angielkolwiek, w kolorach ŻY\Yych. najcześciej
wzorzysi;Kch, brokatowanych luib hafto\va nLe czarne !UJb bardzo ciemne, mogą mieć sldego gorsetowego attasu. (Oczywiście,
że panie korpulentniejsze powin11y bezwanych w k.._·iaty, smoki, czy ptakl, a dla u doht wyłogi z materii bluzy.
Bluzy sa bla!c, różo\ve, .zielonkawe, runlrnwo nosić elastyczne gumowe pasy,
przytulności dajemy obrnmow?nie z pui Żó.ltc, albo z wzorzystych, da- ob cf skające cale biodra i brzuch). .
uiC'bieskle
chu łabędziego. strusiego boa.a~bo futerka
combinaison. Modnisia
A teraz daistycznie barwnych materyj o wzorach
'1czywlście farbowan y.eh odpowiednio.
klilika garnituniezdecydowa•nle
przerzuca
[nacze.i wy,giląda peniuar strojny, ta1k bądź kwic:Cistych. bądź tureckich. farma rów. Krój \vszy,stkich jednakowy - do
widzidlśmy,
·
ipo\vvżej
jak
t2ka
a!:bo
ich
".Wany „tea gown", nadający się do wtobiode.r prosty stankz.ek, 'Od bioder namar·.';· nia przv blis1kich przyjac iółkach i nawet albo luźna, haftowana. Ta ostatnia nadalub plisowa1nie na -bokach, przód
szczenie
nr zyjaciohch, g-dy spowodujemy ten brak .ie się zwłaszcza do materyj wzorzystych.
dłvższv zaploa się od spodu na 3 - 4
tyit
i
a
odowate,
~
pa.
d!U:Q;ie,
wtedy
są
Ręką.wy
żenadv lck lrn ni cdyspozycja lub... prośta
guzkzkl. Przytem - de rigueur - kokokieteria. Takie peniuary są z cienkiej kaftan pr.zeważ,nic związany w biodrach
ronka u góry i u dołu. Jako materja·t jedwabnej crepe. brokatu na chi'ffonie, sznurem czarnym . .
de Chine, toiile de soie, eta.mina i
crepe
Bardzo strojne pyjamy, odpowiadajamousseline - de - soie !·ub koronkowej maKolory - biały, kremowy. wszybatyst.
trzech
z
się
składają
gown'om".
.,tea
1ce
terji, przvbi r.ane boga.to koronkami o
pastelO\\.'e i - pod czarne S~jasne
tkie
s
skrzydla:stych reka \rach, opadaiących do części. Spodnie, wprost przesadnie faliBez względu na kąlor comczarny.
11i·e
kostek. o misternych drnperjcch i unie-· ste, suto namarszczone, bluza obcisła. wykoronkę bierżemy kremową lub
binaison
narzucony
to
na
i
.
rękawów,
bez
dęta,
dach. narz11tkach koronko\v ych, s?:arfach
złotawą, do białe.i b ielizny oczywiście biaro.zwarty, 1-uźnv kaftan n'!)wvże.i ria 10 ze ztotej lub sreib rnei lamy - stawem
do czarne - 'czarną. Gatul)ek koronlą.
. przypomina.ią racze.i iba·lową tuaiJetę. ale 15 centvmetrów nonad kolana. Snadnie
malines. brukselska alibo
valansienne,
ki
czarno-zieilonego
z
naprzyldad
być
mol~ą
swobodną .Jiinją dodaja niezró\vnanego
je.dwabnych bardzo
czarnych
do
eligny,
crepe marocain, bluza z crcpe maroca!n
charme'u.

• •
•

•

•
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Odbito w drukarni: „Kuriera Łódzkiego".

Pyjama firmy Douce.t: spodnie sz.er1 i
czarne jedwabne, bluza .z crepe satlll
mowej, haftowana w złote lóto ! :v1
\erlaktor: Klemens OrchulskJ.
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~~onkursy zdolności

ÓwPeą

Rł. we Włoszech zd(>łano Oźvwić znamaf temoo J)l'Odukcl. że tam odbyWają
ę d łraz J)l()Disy. na któnrch , uwidoczn ia
kro ZllY vosteP. iaki naród ten 7Jl"Obił

u p0Iach życia irosoodarcze1!o, daw

no x.:miedbanych.

Przy20tQwują

'cy włoscy do tesro, bv ntietylko za
ć TYOOk własny. ale zd.Obyć rynek

,

•

dotYchczas

zaooatryw any

~~~ W~ t Polskę. Rachlda włoscy
na traktatv handlowe włastre2'0
1. ale ten ostatni liczv mów na uiaw-

konkur'Saćh wvroka I ood:Itlesio~mie Od ci:asu W10inv zdolność WY-

e. 1na
rza

wiarą

energ ji osob istej i

~-~ • •
tkit)
h rł Potrzeba llVU!lllesiema WYtwórczo
~m~ na ustach W\szYStkich. Słabe temziereJ pracy orodukcy jooj iest notowa- !7JeZ wszystkic h iako nasre idóWlle zło
a
„ rarłówny obiaw. a również i orzyczyn
elro kryzysu irosJJOdarcze2i. ia-ki f)rze
~
·e Ff· JednOcześnie dochodza nas wie

bi

MM

własnych

Obywatel i.

*kolwJek uś'\\-iadamlam;v sobie dziś
ISCY doskonale ~ nodniesi.enła
rórczości kraiowei. ale jakże inaczej
IJl'fl' się do tefro zasradnten.ia. niż ~
h. Nie bOOe t>OróWDYwał spraw
OwYCh i kredytow ych w stosunku
ukc.ii u nas i we Włoszech. Nieza• DOd. tvm mzidedem patUJJe
J>I'Oducentów i tu ł tam. choć u nas
W1ieks7.e. bo nowodtt do talde~
olenia mamv istotnie wdecet Ale

. nami a Wł.ochami ~za się

w:vbltna rM.nica os:vclr..ki OS!óht pro
w. a w ~b:JOiści DSYchika in. reorezentujących O!lół wvtwórTe ostatnie n nas oszraniczaia sie do
rtania na rzad i wła<he i na io-rmutoDOd Ich adresem DOISltnlatów. Tam
· ·mv znaczna działalność na oołn
Da producen tów w kiieruniłekszei intensvfiłrnc.ili ich wvtwórc zo-

. aa

ednym z obiawów tei pracy to konvI llOIJisy i'Ych. którzy nai!eoiei. uai~ i naitaniei produkują. Dziiedzina ta
fest rażaco zaniedbana. Miewamy
wY i tanrl. czasem udane zupełnie,
o naszej żYWotności na wielu
ł o DOSteoach naszei ruchliwoŚci
znef. Ale właściWYch k<>nkur1Pl>Disów u nas się nie urzadza. GdyOOWStała imciatvw a. bv ZOIYanizowa~
rótnycb okreizach kraju, a nasteooie i w
'.Vm kraiu. konkursy z na2l'OdamJ dla
h: .kto dawał naiwieksz v dochód z mor
l rózrteiz'o typu własności w ciam ostat~h ~ Jat. kto miał najwieksz e olony,
UWięcej mleka oo krowy i t. o.. naiwlęk
.a WYdainość w różnych dziedzinach
rzemysłu i handlu i t. o„JO dziś zaoowne
)()tk:W!>hY taka iniciatvw e z cała masa za
rzezen. Dziś Oflół tw~erdzi. że warunki
1 ta~ie. iż dochodów mieć nie można w~a
· wiec OOt>isywanie ste dochodowościa
b wv?ainościa widziane byłoby iako coś
ewł~iw~. A iednak taka osychika
st ob1awem cłiiOTObłiwym. którv należy
-remóc i orzerc.bić. Jeżeli widzim v w
)d~i~ie!liu nrodukcii istotne źródło sa1c,, stosur.ków, nowinniśmY szc~ólnie
me soosobv możliwości oodn1>Szenia uro
·ker. zarówJliO brutto fak i iei dochodow o
i. Powinniśmy wydobywać odoowied ~ orzykładv na światło d:tiem1e. stawiać
~~innym Drired oczyma. by mGi?łi sie orze
t·nać o teru, iak można sobie nawet w tru
ov~h wanmkac h radzić. w czem m~nna
siadami innych. Na tle ogólnej niewia""" w cel.owcść wysiłków indvwidu alnych.
;krzesirny w ten SOOSÓb niezbedne siły
)rałne. bez których .nic wiiekszet!o nie1ko w życiu oolitvcme m. ale i w 2osporczem sie nie osiai?Die.

„Kur jer

że

we

Nasze Mit11isterstwo

••·*'

Przemysłn

.

wzrastać.

własne siły można
ma du-

w tei dziedzinie oole vracy. ale naiwiek

sze bodaj ma Ministers two Rolnictwa . Roz

oorząd:za ono 02f0Dlłlemi sumami na subwencie dla instvtucl'\i rolniiezvch. Pienią
dze te idą przeważnie na utTZYmanie Ogrom

nee:o uersonelu tych instvtucy j. R'Olnky

sa orzytem tYmł. którzy nruwiecei narze-

na biu:rokra de państwowa. chOć sami w swych lnstvtucia ch ooarli sie całko
wicie na urzedn:iłrach. W ten soosób ofoniadze. które ida ze skarbu dla insty~ucyi
rolniczych. w bardzo mały soosób ood zia
ływują ożYwcro na działalność 2'Csoodarczą samych rolników.
Personel łnsM1tcYi rołniczvch piGwt:irza różne stereotypowe rady, mało uważ
nie Siłucltane. orzywtar za :narzekaniom
rolników na cleZJde czasy i na rzad. który
łożv swoJe Dieniad7.e na nłrZYmanie taszo
uersonełu. oraz pneważnie onesiadu ie w ·
lokalach bitrroWYch. 01.rół wsi nie widzi
dostatecz mrch t>rZeiawów akt:vwniOŚcl instytucyj rolniczyc h. WY:iatek dodatni w
b'III stanie rzeczy uwidocznił sie dooiero
w ostatnich czasach. " to ~ QŻY)Vienie
ruchu drenowan ia oół oo wsiach. Na02ół
iednak: iest zadużo w oracy instvtucy i rol
nkZYCh rtttYnv d.Ydaktvcznei. za mało bez
oośrednierro wołYwu na wole ludzka. która iest decYdtdacYDI czvnn1łdem nostepu
istotneiro w żYciu mas ludowych .
Takim czYDnikiem. oobudzaf acvm wole do czynu. do decyzji, l>łodnei w skutki,
iest clObrze ~zowanv p0kaz i konkurs dodlatinich rezultaitów u tych. którtzy
umieli! Dl'l'ZY' oomocv własnei siłv umysłu i
charakteru. do.iś c:!o lepsZYch od innych rezułtatów. J>Omimo cież!dch warunków na02ół dfa wszystkic .h jednakow o panują
cych. Tacy htdZl!e oowinnł być wynakJyoodawanł jak.o wZIOTY. nairrad7A.ni,
szanowan i t uznawani . PoWinna sie wytworzyć cała nieistnieia ca dziś atmosfera zasłuRI srosoodarcze]. Dziś na ludzi.
którzy uzyslruią rezultaty na oolu ~ospo
darczem oatrzą s!e inlti. z rJedowier7.aniem
i sąd.za. że ro iakiś traf. jakaś orotekcia im
doPomoizła. Nij?dy sie me vrzvousz cza,
fe nowodzen ie mo2ło bvć rezultatem ich
zasłuci. Dochodzi na tern tle do teiro absurdu, że ludxi2, którym sie nowodzi. krvia siie z tem virzed innymi. Bardl7.0 czesto
widoczne iest to u włościan. A właśnie
iest rzeczą najważniejsza. by wśród tej
ogromnej warstwv nasze1ro narodu WYdO
bywać na iaw prawdziw e talentv na polu
walki o byt i ocacy srosoodarczei. Gdy oe1·
sonel instytucy j rołniczvch i 2:dv członko
wie ich bedą zaieci wyszukiw aniem teu.o,
co iest na.iwYhitniejsz.e w zakresie oracv i
oowodzen!ia w uracy, beda mieli w r ;;ku
materiał znacznie cemtieJszv do oddzłał:v
wania nasteon1ie na innych. któnrm tr?,cba
dać J>Obudke do oostępu.. od teiro. co mo.
f!a znaleźć w książkach ; w o!smach. Same zreszta t>isma i ksłgżki zaołodnia s!e
który d(l!Starczy
właśnie materiałem.
kają

w:am.

życie.
Chcąc inicjować konkursy , należy zacząć od ciaśniejszych zakresów , gdzie

ocena istotna tego, co jest najwybitn iejsze
w danym zakresie, jest .naitatwfe jsza.
Ale czyniąc to w okręgach na pro•
wincił, zdobędzie się materiał porównaw czy dla całego kraju. Wtedy będziemy
mieli do czynienia z płodnym i dobroczy n
nym objawem rywalizac ji różnych okolic
kraju na polu wykazyw ania energii gospodarcze j, zamiast obecnej często obserwowanej bezpłodnej krytyki jednej dzielnicy przez opinję drugiej, lub rywalizac ji
na polu wyso!rnści uzyskiwa r.ych od rządu subwency j i kredytów .
Konkursy mogą dać rezultaty dla pod-
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niesienia produkcji całego kraju, jeżeli bę
dą poważnie I szeroko zakrojone i jeżeli
towarzyszyć im będzie zwrot w sposobie
patrzenia na rzeczy i na wartość pracy
ludzkiej. Inaczej mogą spaść do rzędu
zwykłej rozrywki , łub rodzaju zabawy pu
blicznej, albo - co gorsze - stałyby się
terenem rywalizac ji faworyzo wania partyjnych luminarzy .
Urządzane przed powstani em w 1863
roku po kraju wystawy , popisy oraz konkursy gospodar stw i t. p. nie mogą być
dziś dostatecz nym fuż dla nas wzorem,
choć na swoją epokę dowodziły o istnieniu dobrych rozumnyc h zamierzeń. Dziś
takie rzeczy trzeba podejmować na szersi;ą skalę, tak, by wydobyć na jaw istotnie naj.wybitn1ejsze zdolności na polu go
spodarcze m i zapłodnić kh przykładem
masy, które zawsze są skłonne iść zatem,
co ma znamiona wYŻSzoścJ, o iłe wiedzą,
że te wyższości są walorami cenionem i i
uznawane mi.
Trudność największą w realizowa niu
myśli, przeze mnie poruszone j, widzę nie
w braku funduszów na daną akcję, nie w
braku ludzi do lei przeprow adzenia, a w
b!ędnym kierunku całej naszej psychiki
zbiorowe j. Zwątpiliśmy sami o sobie.
Wydaje się nam, że wszystko jest źle, że
nic się nie opłaca, że niema widoków na
lepsze, że sami sobie nie poradzim y. Jest
to nieszczęsny stan, który jest, oczywiście, wynikiem trudnych warunków
.w Jakich się znajdujemy, ale który te trn~
dności tylko zwiększa I petryfikuj e. Z tego trzeba się otrząsnąć, przestać trochę
narzekać i spojrzeć w głąb samych siebie.
Często lubimy mówić, że w naturze
polskiej leży indywidu a!izm, Szczęśliwie
by to było, gdybyśmy naprawdę byli ind}'widualistami. Ale u uas częścJeJ, niż
gdzie indziej, słyszy się wyczekiw ania
rady na każde niedomaganfo od rzctdu.
To nie jest indywidu alizm, ale mazgajstwo. Prawdziw y indywich:~lizm, ten,
który idzie z prądów i;:ywiHzacji :zachoduicJ, gdyż ją wytworz y - to wiara, ż~
w wewnętrznej warłości czf,lwiek a sa za
warte naiwiększe sily, przy których 1>0mocy przełamuje się przeszko dy i toruje
dragę ku lepszej przysz?ości.
Odszukaj my te siły wśróJ. nas samych
na polu działalności gospodar czej. wydobywajmy je na jaw, otaczaintJ• vałeż~ tem
uznaniem , stawia!m y jako wzór do naśladownictwa, róbmy z nich p'ldmiot masowego nauczania i propagan dy, a zbliżać
siE; będziemy wtedy istotni~ do naszych
zachodnic h sąsiadów na polu intensyw uosci życia gospodar czego. Cesarl niemiecki przed wojną sam robił p..>kazy rezultatów, jakie otrzymał z gospodar owania we własnych majątkach. Było to
opisywan e, drukowan e i rozsyłane. Na..
dawał on w ten sposób ton pewien kierowniczy m warstwom swego narodu.
oz;s Włochy urządzają na wielką skałę
na gruncie ludowym swoje popisy i konkuf'sy postęru produkcji. Dł:J naE więcci.
niż dła innych narodów, potn:~bna jcSt
zachęta do tego, by otrząsnąć się z apatji
gospodar czej i przełamać rutynę, kMra w
wielu dziedzina ch trzyma nas na J>(lziomie zacofania, a jednocześnie by wykazać, jakim sposobem można drogą cnergji
osobistej zabezpieczyć istotne. powodzenie w pracy wytwórcz ej z jak największ,ą
dla ln-aju korzyścią.
Wład~1sław Grabski.
'

-=

SPADEK PRODUK CJI WĘGLA.
ex) Mimo bardzo pomyślnej konjunk-j
tury na rynkach zagranicz nych i wielkie-!
go zapotrzeb owania na nasz węgiel za-~
równo produkcja jak i wywóz węgla poH
skiego zagranicę w ubiegłym miesiącu,
obniżyły się. We wszystkic h trzech Za-j
głębiach wydobyto w tym miesiącu okotOj
3 milj. tonn węgla (we wrześniu 3,777,000~
z cze~o eksportow ano około 1500 tysięcy'
tonn (wobec 2030 tysięcy we wrześniu) i'
na rynek wewnętrżny dostarczo no około
1100 tysięcy tonn. Zwały w kopalniac h
powiększyły . się w tym czasie o 300,000
zgórą tonn. Przyczyną spadku eksportu
i produkcji są trudności transport owe.
Nasz przemysł węglowy wymaga dostarczenia takiej ilości wagonów , by można
byto załadować dziennie najmniej 120 tysięcy tonn, koleje zaś mogą ich dostarczyć zaledwie na 90,000 tonn. W listopadzie wobec intensywn ego nasycania wę
~dem rynku wewnętrznego powiększenie
eksportu w stosunku do paźdz.iernika nie'
jest spodziew ane. Cale zagadnien ie produkcji i eksportu wobec trwania strajku
angielskiego, sprowadz a się obecnie do
kwestji transport u.
DOLAR W LODZI. -, ' - „ . ,
Na wczorajs zym rynku pryw'a lnym
w Lodzi w godzinach wieczoro wych do-'
lar kształtował się po kursie 9.01 i pół wl
żądaniu i 9.01 w płaceniu. Tendencj a
. ·
spokojna. Obroty małe.
GIEŁDA WARSZAWSKA~

'

·

,Warszaw a, 6 listopada (Pat.} .
Notowani a oficjalne.
Gotówka .
I>otary 8.99 - 9.01 - 8.97
·c zeki.
Belgia 125.65
Holandja 360.65
a ,
Londyn 43.69
N. York 9.Paryż 29.75
Praga 26.71
Szwajcar ja 173.85
Wiedeń 38.70
Kopenhaga 239.95
PAPIERY PAŃ'STWOm I LISTY
ZASTAWNE.
Pożyczka dolarowa 73.50
Pożyczka kolejowa 87.Pożyczka konwersy jna 5 Pl'OC. ~. 75,
8 proc. 92.50
4 i pól proc. listy zastawne ziemskie
przedw. 38.75, zl. 38.5 proc. ol?l. Tow. Kred. m. Warszaw y
zlotowe 44.25
AKCJE.
Notowano w złotych.
Bank Polski 84.50, 84.75
Bank Handlow y 3.20, 3.25
Bank Zjedn. Ziem Polskich 1.60
Bank Dyskonto wy 9.50
Bank Przem. 0.18
Bank Zarobkow y 6.Cerata 0.05, 0.10
Częstocice 1.35, 1.30
Cukier 3.20, 3.17
Wysoka 3.Nafta 0.30
Cegielski 15.50
Lilpćp 18.50
Ostrowie ckie 7.60, 7.70, 7.62
Rudzki 1.38, 1.35
Zieleniew ski 12.50
Żyrardów 13.-, 12.50
1Jablkows cy 0.12, 0.13
Spirytus 2.30, 2.20
Kijewski 0.23, 0.25
Gosławice 40.50
Łazy 0.14
.Węgiel 78.-, 78.50, 78.Nobel 2.60, 2.65
Pitzner 2.15
Modrzejó w 4.30, 4.35, :t.30
Parowoz y 0.30
Staracho wice 2.58, ·~
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Zarząld Hcldroiwn~ ŁódzKi'ej

nadesbł

nam niiżej poda.ny . arifylrnt z pro'śibą o zami·eszczerrte.
„W miejscowej prasii.e ukazały sie wiadomości o oobieraniu przez el'eldro~
lódzką nadmirerny:cih cen za !Prąd, ~ry
jalk-ołby jest najdroższy w kraju., pomimo
korzystnych wiarunkówt pracy w jakich e1lekfrownta się znajduje.
Chicąc <lać -wyja;śn:i.eniia isfu<tnego s'fanu
.rzeczy, porównamy elekfrow.nię w Łodizi
z.e zlbliżoną do ~ościi elcldrawni'e w
vVarnzawie, posiadającą maszyny <:J mocy
30,123 kw (kiilowailów1) W{)bec 28,900 kw,
i.ainstafowanyich w clelk'troW1ll!i łód!zkiei.
Otóż w 1925 roku etlelkiłrowttlia tódz1ia
wy:produkowata 41;04l,64Q lkwh. (ki1-0watogodz~n), z filtórych sprzedano 33,022,040
kwh, pnzosffate zaiś 8.,019,8)0 ~ stanowią straty w elekitrowini i sieci. oo ceytrł
okoto 2() proc. w sfOSUTiilrn do w:yiprodft..
kowanej ifośoi.
Za sprzedaną energję uzysKa.ta ele'k:trownia ogótern zł. 10,5a5.771.~, czydii
przeciętnie po (10,525,771 : 3.3,022,oro) =
32 gr. za 1 kwh. Oprt)cz !tego za dzierża
wę :liczników pobrano C/7 ,533 żt., co odi.
;powiada okol<> 0,9 gr. za 1 lkwih.
W 'tymże rokn etclr.t:ro-v.mfu w Warszawi·e w:yvrodukowa:fia' 60,473,570 'ltwh., z
Jotórych ~la: 50$12,(BJ kwh, a ~'fem
sttafy WJll!Osib 10,100,913 kwil, czyfi O.koto 17 proc.
Za Sl,Plrzecianą energię w IWarszawie
,pohr.a.no 24.253.7~ zł'., co Stano"w1ii przecięifn:ie po

(04253.765 : 50.372.007) = 48,14
gr. za 1 k'wtt, na'tonn~ w. hxl~ fyiko o'ko?o 32 groszy,
A za1Jem odbio.rey .w W alrszaiwie płacill
za enerIDę przedęfnie o 50% drożej. ant-

.żeli "W! Łodzi.
~d !WaTSza'W!Y nie !iesf faddem
odosobnionyni, ail>owiem Wi0g61le W\ elekffro\Wllach ~eh cena, nlliszia od! 40 gr.
za 1 k-wi1 sprzeOOnej ~ moze !być <>siąrgł'lliięfa błlro 'WJ wy}ąikoW!Ydi wanm:t.:--L.'

·~

fycz}1i opiD:jt, te eldd'orowriła
. ~•
imtnn. il)'r8IC1lje wr · mcłzwiyczaJ ~OTZY51f-

'

nyd1 ~. ~ za~.pa!fniłe w ener
gję e1~ma przemysł w.tó'k:ienniczy o
macweJ i~ośd ~in pracy, fo por9wna-

111e z

e1eadrownlą warszawską

wać eleklfirov.milłl..

gd'ylbv pracowała cat~

mocą swtyeh ma~ lbez iprzervrv vr cLą
ga caf-e,go ro!lru, t j. w prz·eciajg'tt (365X24)
=8.760 goarln.
W ł.odzi stopieft wykorzystania ma.:.
szyn przy 28.900 kw. w 1925 roku

wynosił
•

szaw1e

41.041.640

28.900x8.760

60.473.570
30~l'20x 8•160

== o16 gd w war,

f

== o,23.

Dlat~o

1-

m~em etelk'frownfa w'a~wsKa l)yW1JlkorzV'Stam 1J11acmie ielpłej. Gorszy
sPOTczynn.ik w-yizy-ska·niia maszyn w ele'kiero-'Wfli ·tMizJćileł WI 1~ roku przY1.J)isać na
foł!y ez~iOW'o mepomy§lnetf 9ionj:un'kfun;e, ~ecz na.welf i w ro'Ku 1923 uo&czas zna
cznie ~orzysfEniie'jlsreJ kon'.iitro.kfury clek'fr-0wnła l'iód'Złka wyprodukowiafa !}74,ko
54.689 ..SSO kwlh, czyli wylkoT_Z'Y'Stanie maszyn było rowni.~ manerrsze (0,21), aniże1i

- W.

w Warszawłe

w -ro&

ulbi:egł'yttn.

:Wreszćie Sl)ec'Jałne wanmiłd 1P'l'acy e1ekllrown.T t&htiea 'Povrodują w~ększie srra

'fy ~~&Waooj ene-rgji, aJhowiem et-eairowma f6diJka: oosła:rcz:a ener.gję prze
~ie (!;la. eJlełd'rooroforów (około 68%),
t !. posirufa. ziracz.ne obciążenie l:ndukcyjoo, w WarszaWie natomiast obciążenie
'te.go rodza~u sta.oowi lyiko dkolo 36%.
Wobec lfego shafy energjl wyprodulk:owanej wYttlOSły w WaI'S'Zawie tydko około
17%, zaś w todrl około 20%, jak fo bY'ło
W!Skazane 'W!Y'ŻeJ.
Przy.toczooe dane s'f'wleraza}ą, że eiJe'K
łtoW1I1ia tódzJka sprzedawał.a enerigję .p o
cenie o w:ilele ni.ższiej, m<i.mo rże ;pracowata
wi ~ ?.nacznde mniej ke>rzysfu.yeh
od ełekłrownł waTszawskiei.

an~e1i

w 19215 r. (32 gr.), ipommno spadku

zlor-eigo. Nasfępnie we wtrreśrlliu
b., igdy Już obowiązy.waty sfu.sowane
o'becnie far'Y[y, e1elkffr-0wnia, sp'l"zedawszy
4.162.427 k'wh., mrz-yimala l.250.38.3 d.,
czyili iprredę'tlnie po 30,1. gr. z.a 1 kwh, a
więc mnłeJ nawet -Od prreclefuej w
c~u dz~ewlędu m·iesięcy rolrn bieZąrego. Je:sl fo '\\rynilk sipec)alinelg'o S}"sfunm lan1fi.kacji, s'fosowianeg'O dfo odbiorców znacznych ifości energii, powodującego zmnrejsrenie ceny P'l'ZY ·zwieJKszenin zuiżycia, co daje 'korzyści obu sfro
n10111, a1lbowi1em d'zięki temu eleldrownia
lepsze WJ'lkorzysfanie
morże osiąlgnąć
swrycli maszyn.
. P-Odiane wiadomości dos'fufocznle wv].aśniają, jalk niesfuszne są ·zarzuł'y co do
nadmiernych c00i, rzekomo p·o bieranych
·PTzez e;Jelkfr'Ownię tódzką.
Na~e.ży mieć na względziie, że atta drobnych odbiorców światlfa stosowane są od
1926 ro:ku opl'a'ty ryezattowe z us'fawia·
niem oigraniczników, które zmniejszają
znacznie croę zmywanej ener1gji. Jak d<>godny jest 'fe.n system dfa odlbiiorców,
śwtiadczy fak't, że iilość insitalacji o oplafach ryczatfowyclJ, wykonana w ciągu
ki1lku mi•eslęcy rnku bieżąceg-0, wynosi
około 6000, a ogól.na i1ość albonentów elelk.frown~ w Łodzi wzrosfa w ciągu roku
z 26.57'5 prawie oo 36.000.
5/XI 1926.
wiar'fo·ści

T.

to

Anglel•kiej Fabryki S•czotek

"The·Morgan Crucibile Co", Londyn.
REPERACJA elektromotorów, dynamomaszyn, transformatorów telazk6w
elektrycznych wogóle wszelkie w zakres elektrotechniki wcbodz. roboty.
, BUDOWA rozruszników, regulatorów,
kolektorów i kotwic i t .• P·
- SPRAWDZANIE I ZAŁOZENIE piorunochronów.
INSTALACJA elektrycznych oświetleń
.
i siły przenośnej.
URZĄDZENIA dzwonków elektrycznych i telefonów.
SKŁAD wszelkich artykułów elektrotechnicznych, jako też MOTORY i DYNAMOMASZYNY o każdej sile.

„„„...„„„„„„„„„„„„......
i

-

i

z

w nr. 305

„r eczc

'

1
na Kozarska 15-letnia córka zamat
nego była uczenicą II kl. pensji p, )owa:
szewskiej" - Zarząd gimnazjum fqsp6ł1
stycznego H. Miklaszewskiej p g r o :
wi'adomości, że Irena Kozarska nie
czenicą tutejszego gimnazjum, bv
nią tylko tytułem próby w roku n~AdI
zaledwie kilka miesiccy od dnia 1 UU
śnia

do

końca

grudaia 1925 r.

Za zarz.id (-) Dr.
, .

,; / "

- - u - .-,. _
PODZIĘKO W ANIE.

Zarzą'd Komitetu

Wojewódz~

O. P. P. wyraża podzi"kowanie l01a~
„Pisch!nger i S-ka !Narutowicza rn:'chm

która,

urządzając sprzedaż reklamą

pewien dochód przeznaczyła na I
btOllV Powietrznej I';.?f.stwa.

RUCH WYDAWNI
BLUSZCZ.
W numerze 44 „Bluszczu" w
wstępnym p. t. „Zagadnienie, któ
to poznać" jest omawiana sprawa
i zarobków robotnic fabrycznych
sce". T. Męczkowska mówi o „Pr
mowej uczni. Stefanja Szuszowa
ciekawe zagadnienie „Matki - pie
lata nauki". J. Rencki poświęca
wspomnienie Chopinowi.
W dziale literackim czytamy
N. Druckiej „Marylka", piękny wi
Mortkowiczówny „Żal" itd. itd.
W dziale praktycznym zasłu
podkreślenie piękne wzory robót.

Zębów.

Piotrkowska nr. 120. Telefon nr. 53-72

WZNOWILI

żądaJ wszędzie

PRZYJĘCIA.

tylko

F o R MI
·

Zastępc' na prowincje poszukiwani.

„„„„„„„„...„„„„„.........„„„.....
w najem w
,T• WO H LOKATOR'' wypuszcza
swych skanalizowanych

Jim...

domach przy ul. Keniga róg Rzgowskiej (Lokators ka) przy
przystanku K. E. Ł. (linje tramwajowe 4 i 11) 60 mieszkań
złożonych z 2-ch pokoi I kuchni z wszelkiemi wygodami {gaz, elektryczność, wodaf zlewy i klozety).
Mieszkania oddaje się od dn. 1/VII. 1927 r.
Zgłoszenia

ogłoszonym

a. LIBERMAnA

Pnellońl CbemimJtb KONRAD HAESSNER, lódt Piotrkowska 186.
sprzedaż w firmie Henryk Drose, l:.ód:t, Piotrkowska 154, tel. 27·92.

Przedstawłclelllłwo

artykule

Łódzkiego" z dnia 6 b. m. pod tJl:-zY
zamordował Kozarskiego" - jakob

R. GLIK·LIBERMAN

oraz Laboratotjum Sztucznych

flbrJh

Bi1ro·elektr1t11e oraz warsztaty reparacyjne. todt Pletrło11ka ZłO. Tel.13-62.

-'

WYJASNIBNIE.

W związku z notatką, umieszC1

Gabinet Dentystyczny

doświadczona

Teichmann i. Mauch

„---------

Y

·t.a

bielizny jest prawdziwa. pr.zyjemnoścla., używaJC:\C
gospodyni ui,wa tylko
tet katda
Najidealnłejszy, najlepszy I najtańszy środek do prania jest
Chcesz l Ty zaoszczędzić swoją błellznę ; mleć ją śnieżno-białą,
Dziś pranie

'W'Ykaznje,

mniilemanie fu jesf btędne.
O mni!etl ifu!b wlęced ik:j).rzysil'nei pracy
aecyd>U'}e ia1C ZW'lll!1Y sfu!p,ieiń w%orzysi'farńa ma'Szyn eleiffro'W'Il'i, t '. j. sfosunek' rze~Le wyiprodukoWanietl ene:rgif dio Jej
ticl ooergjl, 'ldórą m~falby wYlPI"Odukoże

Do r paZdzle:mikla r. b„ t ł. w cłątg'IU
'9 mi.esięcy e1ekłrownia 16dzka sprzedała
26.088.484 kwth ł otrzymata 7.930.566 _zt.,
c~ przecięffinie lPO 30,4 grosze za 1 kwih
sprzedrure1 ener.gji, a zatem naw~ tr111iej,

~

Komunikaty.

iPonrieważ w drugiej patowie 1926 roku
cl.ekfirownia łódzka podniosła ceny, oasuwa się ,p rzypuszczenie, że różni:ca zostala
iwyrównianą. W Tzeczywi:staiści jesf ina-

prz,Jmuje od dnia 2 listopada r. b.

T-wo LOKATOR''

s.- 3
swem biurze

w godzinach od

po poł. w
H
przy ul. Andrzeja M Hf gdzie udziela szczegółowych informacji.

będą wynajmowane
według kolejności zapisów.

Mieszkania

LECZNICA
Lekarzy specjalist6
przy ul. Zachodniej
róg Konstantynowsk
Przyjmują

Tel, 16-44
w zakresie wuystłrich
ności lekarze:

Dr. Kollfiski

Dr. Jastrzębski
Dr. Kalin
Dr. Trawifiski
Dr. Kołudzkf
Dr.Mision
Dr. Reiterowskl

e

i.J

~~~1~~r:o

g„.

Choroby chirargic11ne godz. t1!2
Choroby chirurgiczne godz . 41/2-Sl
Choroby wewaę•
łrSDe godz. 111/2-11
Choroby wewaę•
łrzne godz, 31/2-41
Choroby płuc
godz, 1,
Cbor. •k6r•.i weae1
godz. 11-12 1 4-5 p, I

Dr• Dobrowolskl•
Chemiczna Farbiarnia Futer
Dr. Brooilrowski Chor;::di:·: 0~os
gl'ldz, 10-1 li 1123.1/34 p
W. SCHoNMANA, ul. Gdań•ka 8, front li P•
(sztrajchuje)
Farbufe wszelkiejlo rodzafu futra na wazystkia kolory,
Dr. Knicbowietki chor;~r t~~eci
nurki. sobole, foki etc. na kolor naturalny,
utywane: wydry, skunksy,
Akaszerja l cho
najnowszego systemu lipskiego.
spo1obem elektrycznym
Dr• Marynowski kobiece
g. 11-13
oposy farbuje si4 na kolor skunksowy
lisy ,szopy.
futer. Garbowanie.
Popielice na kolor soboli i fok. Czyszczenie
Chorg:~~ ~2~:ec1
Dr. Jasiński
Dr. Kon Jakób Cho~:~!. ~:iec,
Swiatlo elektryczne Or. Stbwankt Chor;~;. ~~~•ee
dentystyczny lek-dent. Goeb
W Ciągu 5 dnJ• •f · b, Gabinet
asystenta kliniki stomatologicznej cz7
PIERWSZA ŁÓDZKA

odświeta

małpy.
podług

HfRBAJA
„BRACIA
r'

Równll'ż

K • c .POPOWY"

DO NABY.cL\. WSZĘDZIE.
Przedst. EDWA'.-RD EPSTElt-.Tf ł.6dt ul. P;ez. NarutowiTelefon 13-73,J
cza 18.

t4
"-r.w7nr2&&$&t&11 __ t _&&&J»&~..-av

amerykańskie

MEBLE
pojedyncze oraz kompletne urządzenia poleca naj·
taniej i najdogodniej tylko
znana solidna firma

I. M. TERKEL TAUB

12 ~~~!~!>!f. ~~~ 12
1

białych

Insłal.acje elekt~yc1ne o~wietlenia usku-

'
ny godz. 10-12 i 2-4 pp.
Wszelkie badania i analizy lekarsk
akuratnie na dogodnych
Zastraykłwan)
Masaż.
warunkach (na weksle lub na raty) • • • Elektryzacja.
Prześwietlanie i leczenie prom. Roentgar
ZAKŁAD
Lam~a kwarcowa. Operacie i opatra ,.
ELEKTROTECHNICZNY
Poko1e dla chorych. Gabinet kosmetycz·

łeczn1a s:i:ybko

1

Piotrkowska 44 {w podwórzu).
się wszelkie reparacje.

UWAGA : Przyjmuje

W

poniedziałek

dn. 8 lipca r. b. o g. 7-ej
w domu cyklistów
Przejazd Nr. 7.

:~ czorern, odbędzie się

Je

1Jl.

Królew~ki Wło~ki Kon!nlat wto~Ii

"
407. Serja kwartalna..
Ir Podając powyższe do wiadomości naszym

tWrarzyszonym majstrom, prosimy o liczny
tk ~dział
1a
•
Urząd Starszych

~

łlaJ•łr6w

madnanla

Tkac:klc:h m.

ł.odsł.

zawiadamia, te wizy na wjazd do Włoch dla całe~ okręgu konsularnego (województwa Łódzkie, Poznańskie i Pomorskie) wydawane
będą tylko za pośrednictwem Konsulatu. Podania o wizy skierowane bezpośrednio do Kr. Włoskiego Poselstwa w Warszawie nie

st..-----------------------------------"
z.
rt fabrJkł Pllnlków i Raszpli
'rz

l

·z.

tt, ul.

(dolud tramw. nr. 4).

nacięcia

•

11m11MSms11wsmWB111„me;w~WfuH~•

ED''

MASZ·BDlE 6ARDlA

UŻYWAJ Jł

f65TYLKLp,._ ~ _

oI A6A: Szyldy czerwona.
Swój

SwdJ

ul. Ewangielicka M? 15
pnyfmufe & oprocentowaniem: Wkłady Oa•c:•ędno~

do

do

Wkłady Oszczędnościowe

swego

c:low• w złotych & wymówieniem l na ka!de tl\dan1e
w Dolarach i i nnych wa lut ac h ob cych
ntrołne w Dolarach i t. p.
Załatwia wa•eDde 01'eracJe Bankowe.

,ABll"IM CJU!M.l'ARMAGEU'l'VClllA

B.KROGULECKI
WARSU\WA

s~• gruczoły,

ęk

zapalenie stawów, obrzękłe
:.nogi, otłuszczenie usuwa patentowany

Bandaż

„ELASTA"

Nieodzowny po złamaniu, po wywich'nięciu nogi. Uznany jest przez znalkomitych pp. lekarzy chirurgów, ginekologów za doskonały.
Bandaże przepuklinowe specjalnie
.wykonane zapomocą krórych usuwa
.się zastarzałe przepukliny. Suspensorja. :Wkładki na płaskie stopy własnej
~
konstrukcji.
•Bindy (opaski brzuszne) damskie po~operacyjne, specjalne dla pań w ciąży
~i po ciąży z patentowanego bandażu
„Elasta" wykonywa podług figury

Pracownia ortopedyczna

St. Lewińskiego w
wrot 38-a.
Obsługa

-

Egzystująca

Łodzi

od 1886 r.

damska i męska.

Wynajem kasetek stalow,ch (Safes).

i RO.BóT RĘCZNYCH.

Odznaczona złotym mednlem.

Ił.

Kapydlows

łeJ,

Mistnyn! cech•

"'.

i

Wł

liabinufy
Kosmefykt laek1rski1J.
D·r:11 MARJI LEWINSONOWEJ
.

f'"LECz'r11cA Leka~zy Spec)aii~t6:"
ł

gabinet denfy11fycany
al. BRZEZIŃSKA 11, telef. 37·'5•

choroby

Dr. SZ}'fman

Prsyfmttje od 3-5 po

..

najnowszych fasonów

eci

n>falnie, Stołowe, Gabinety,
'amje do odświeżania i reperacje

A. l(ARKUT

·ar• otrkowoka Nr. 44, w podwórzu.

11/2•-t================
D~

YWA

y

2-1
ro~-!Orzędnej marki różnych wielkości po
1
a-4 fab:rrycznych oraz okazyjnych kilka

h jak również całe urządzenia : stosypłalek, gabfuetów, salonów

klubowych w skór~.
~o• llletalowych·niklowych i mosi~i:.
124 p eh, kuchennych urządzełi.
M

; p.

eci po cenach najniższych i na dogodnych
cb„ - warunkach -

-1•

Magazyn mebli
Piotrkowska 116, I piętro, front
tel. 21-61.

1feCr----------------.!
oeb'JlllRllam

:j cz

r:;; YKo~metyki Praktycznej

chor. seórne

Dr. Lubicz

i

wener.

moczopłciowe

I

-

OJAEG)l

10-12
i od 5- 61./2

Precyzyjne zegarki w wielkim
wyborze poleca

• KANTOR,

11-1

Omach Grand • Hotelu.

Szmłrgeld

nerwowe i umy·
słowe i lec:tenie wad
wymowy

1-3

Dr. Eljaoherg Jun.

cbor. chirurgiczne

1-3

Dr. Berg•on

choroby kobiece
i akuszeria

3-4

złoto, srebro, perły, zęby sztuczne nawet połamane oraz

chc>roby uszu, gardła
i nosa

3-4

kw~ty

Wejście

ze sklepu „Fran.boli".

chor.

Dr.

Wołyński

•---------~------ -

Lek.wdent. Zylberstejnówna

„ „

Łozłńska·Staropol•ka

-

---·li

9-2

RW!

1n s1g

"

r

C:U:

kupuje i płaci o 50o/ więcej niż
wszędzie.

J

1

la~ła~ ~rawie[~i

R. Młotkiewicza

Sienkiewicza 56, front.
Wykonywa ostatnie nowości
wchodzące w zakres krawie·
ctwa oraz umundurowania uczniowskie dla szkół średnich.
Wykonanie solidne.
Ceny niskie. -

0

~tg•

trdll

tyc

MARJI LEWirtSOrtOWEJ
tl.NIANA 6, m. 3, front 1-sze P•

Sprzedaż

beczek

dębowych

ęgnacja

twarzy i ciała. Masaże.
cumie codziennie od 11 - 12 rano.
Kurs tr:;ymiesięczrsy.

l(r. 134.
Dof11d tramwafamł '- 6, IO. - -

'!"" dutym wybone aolidDej r~~J
Sirplalnłe
stołowe

,
--' _ . ·- ..

Gabine~

...,.,

PrzeHzleckl,

,,--

oraz wszelkie meble pofedyt\ea
poleca po cenach przy1t(Qp11Jdaj

·

w.

uL

Piotrkowa~

HA WY~!!f!

Hlll!I

mmtaktm

Szkolna la.

galanterJa
jedwab
obuwie

ChOł'oby,
skórne
włc;i16w, .weneryc&-

ne i mociopłelowe.
Leczenie Awlatłem
(Rentgen. L a m p a
kwarcowa) Elektroterapia .
Przyjmuje o<ł 6 - 9
wieczór
· Pat1łe od 12-3 pa

firanki
NA RATYll

Dr.

ZYGMUffT

ługow~~i

„KREDYT 0
NawrotNr. 15.
róg( Sienk. I p. fr.

DR. MED.

~. B~A UH

ny c h, wene•
rycznych i mo•
cz o płciowych.

wielkości i wyrobów be- Leczenie światłem
(Lampa kwareowa).
dnarskich, również i urządzeń Przyjmuje 9 do 11
kuchennych, ul. Główna Nr. 11. i od 5-8 wiecz.
różnej

poł.

Najlepsze to w ary
na damskie zimowe
płaszcze i Dlę11de
palta oraz wykwintną, bielłznę damsh
tanio na dogodnych
warunkach kupić mo
ina tylko w firmie

Południowa 23
Specjalista
Chorób
s k ó r•

108.

Dr. . , '

. Lewin !'~1!~ \{;:,~~~~~: Płotrko11ka nr. 37

3-7

#llmU~

lombardowe
0

-

1

Opatrunki i operacje. Zastrzykiwania, szczepienia ospy. Le·
c;enia sztucznym słol1cem gónkim. Elektr.yzacje.. Psychote- .
rapja. Wsz.elkie analh:y (mocz.u, plwocmy. krwi l t. d.)
- - Wizyty na mieścfe. - Z~by sztuczne, korony i mosty.
S:iz:czepfenłe ochronne przeciw •zkarh\tyole.

TAtłlO

-

L OPATOWSKI,

12.30~2

Dr.

-

ulłca Kłlid1kleQo

choroby oczu

Dr. Goldblatt

poł.

"
I
ft
I
~~~'·10,:~";;: :a:~
U
f
·.· MEBLE,i
TAtłlO I

9-12.30

wewnętrzne

L.

Pomorska 7, telefon 27·84.

Czynna jest od 9 rano do 7 wlecz.
choroby drlecł

nasiena do feslennefo 'W'fllewe. oraz n„
l prayr&!ldT (ogrodnlc1e) polece,
'' 1kładys

raędzła

-

Chor. •k6ry i włomów. Leczenie defektów cery, Spufalne masn:ae twaray i ciała. Masate odUuucHl\ce. Usu·
wanie włosów ctektrolisą. Elektroli:r;a, Elektroterapia.
Slux Godziny prayjqć od 10-7, Dla panów od l-ł.

Dr. Kerssner

Cebulki kwiatowe

Dr. me~. Jó1ef ~lWBi[er

Cegielniana 6, m. 3 tel. 43-63.

.

I FUKS

f~ 1RI

tOdt, uttkm 15 .

Kan L"folu puowanła, modelowani& i bielltnłaratwa. Kuu
UTCla i mierzenia. Kurs wszelkich robót ręcznych, alofda.
robót frebfowskich. Po skol1cz.onym kut'Sie t:czen!ce dtnymuj~ 6wiad~ctwa prywatne lub cechowe. Dla prae11J~ych
kur&y wmzorowe. Zapisy w k1UJ~larji s:wkoły od 10-1
- i od 6-8 wiecz6r. Sprzedał won6w papiero'W'f"h.

Kurs modniarstwa.
Kul'S haftu maszynowego.

do ręcznych robót
w pa•mach I kl~bkach
Nowomiejska 7,
•
1
Tel. 26-97.

Ośmielam się zawiadomić, :te

szkoła ~~:i

zawo o

Wełna słoneczna

Jasińskiego,
posiadam na składzie duży wyprowadzone
roku w ł.ęczycf ·
bór obuwia gwarantowanego. Kto Po1nad11ka 30odł 1870
w ł..odai, Andrzeja to.
chce z szanownej Klijenteli bucik
g•-arantowany, niech spieszy do TA N I O, bo w prywatnem1
mistrza Gordoniego.
mle11zkanł11 I
Dla pracowników państwowych,
~-;;:•~i~o::~;~u •~an-:!
kolejarzy, tramwajarzy udogodnienie.
·
I. OPATOWSKI,
Mam na składzie duży wybór
Nowomlef1ka 27, Tel. 46-0ł
~adnej flljł nie po•ladam.
batów: filcowych, chromowych
i juchtowych.
·
Z powalaniem
majster cechowy M. Gordonl.
Dojazd tramwajami nr. 11, 5,
6, 9, 10, 2.
Akuazerla ł choroby liebioce,

'*"*-!

N&fuł'

swego

Lódt, (Bałucki R ·nek) Lagiewnicka n. 23.
Szanowna Klijentelo I

Bonk Dewizowy.
US!

'•·

oraz

li

·

,_ jlilkoaciA

ADAM OSSER Konsul.

n 11.towa
aami1ma.
CENY UMIARKOWANE
t).:_
______________________________
_.. ..._.„...mmmammi::mm...
~~-„._._,...-=1111n1--8111mmma
&AnK
KASZLfSZ,
Przemysłowców Łtldzklch
C(f
1'
1
11
lf51
PRZfllfBf
ONY,
Sp61dzlelcla • ogr. odp.
-' \ł.UU
Rok nłotenia 1881.

,. EZ. f

flDarGDłolXIOci

będą uwzględniane.

l'llapi6rk~waklego. nr. 81.

mj• pilniki i raupl• do ponownego

'&ater;.

chor. kobiece l a•
knuerja
ut, Konatantyoow•
ska 31, tel. 51-70,
Przyfmuje: Leczni·
ca Piotrkowaka l7
od 9-10 r. i od
2.30 do 3,30 p. P ·
w domu od 6--8 w.

SKLEP
z mieszkaniem w
dobrym punkcie poszukuję od zaraz.
Oferty pod •A. B:
do admin. n. pi11na.

Jill.&If'.Ji.!~D,lKI". - Ni_e<lzfefa. 7Jf.sf212a(g.J2?§..,.r...,olt;,;.;u;;,;,·----------------..!~

12

Piękną

cerę

,,PAR·.LOPHO·N''•

zdrową

l

c-Jtrzymasz.
środki

utyw~~ąc

.

lec~nicze

1

Łódź,

Kneippa·

Ks. seb.

ul. Piotrkowska 96, Tel. 43-17.
Polecamy:

Mydło Tormentylowe, Krem Tor·
mentylowy w bronzowyltł opako·

calem

metodą

leczenie

świecie

Ks. Seb. Kneipp a.
Żądać w•zędz.e.

Cliorob1 lt

N~~

RADJO·APARAT~

IHSTRUMEnTY muzyczne, o·
raz P I:. Y T Y gramofonowe
wszelkiego rodzaju. Posiada·
my duiy wybór Instrumentów
dla orkiestr szkolnych. - -

od 75 lat znanem Jest

gdyż

w

Słenklewl~

waniu,

·~
Naśwłettt

sprzęt

rozmaitych firm zagra•
nlcznych i krajowJch.
Sprzeda! detaliczna i hurtowa.

łallll>ą

n.

. ,,,,.

Pny1ma!1 et
9 po

PGhl

Przedstawiciel: Hurtownia Perfumeryjna
„KOSMOS", ł.6dź, Piotrkow•ka 60.
TeL 15-22.
.

llDW m

KUEM,~. FASCINATA'

. J

li I

że

~li tli'
~
żpAć ~mnzn~\ I

Pani nie zna proszku do prani a

.

.

\

I

.

UDELIKATNIA. tCEllĘ .

~

Oskarżam Paniąl!I

~'

MN 'WMl••iM;

-

·- - - - ---- ·

.

- - -- - ·· .

_.

i przez to sobie szkodzi.
Proszek „BLASK" zawiera 300/o, a pro·
szek „MEWA" 450/o najlepszego mydła,
znakomicie bielą bielaznę nie szko·
dząc je].

,

MEBLE I·

I MEBLE

Znajduje się również w handlu zna·
komite mydło aromatyczne do prania

Zakład

Tapicersko·Dekoracyjn'
Fabryka I Magazyń Mebll

,,MEWA''·

poleca w dutym wyborze Sypialnie, Stołowe,
Gabinety i Kuchnie w kotllpletach oraz pojedyńcze meble na dogodnych · warunkach.

ms

ŁUCZAK

W.

ul. Piotrkowska 102, tel. 14-17
45-87
Stolarnia

„

Wszędzie

MIBIANll BOHMA

Kursy dzienne i wieczorowe kroju.
szycia oraz modelowania z żurnali
najnowszym systemem angielskim i
francuskim. prowadzone przez dyplomowaną mistrzynię cechów Warszawskiego i Wile11skiego

ZASTĘPUJE DROG~ KAW~ ZIARNIST~

Sprzedaż dywanów, pokryć meblowych,
firanek, serwet. chodników i t. p.

ul. Zamenhofa 2,

I

MA WYBORNY SMAK i AROMAT-JEST
POŻYWN~· NJ[ SZKODZI NERWOM i SERCU

-

ŁUCZAK

W.

"LECZNICA

telef. 14-25.

q0K

ł/UllC

fOWAROWW

--

chor. chirurg.

4-5

4-5; niech. 10-1 wewnętrme
2-Jl/1, 7-8; niech. 12-tl/2

Dr. W einberg
Dr. Kamelhar

Dr. B. Eliasbuit

t-3; nieda. 1-2

nerwowe

Dr. Lange
Dr. Rozenbllt

11-1
2-3, 4-5. niedz. 11-12

dzieci

Dr. Lewitter
Dr. Wallenberg

3-5, 7-8; niedz. 12-1
12-2; niedz. 11-12

Dr. Liberski

2-3; 5-7 nłedz. 10-11 r. nos., gardł.. uszu

Dr. Wolfowa

s--6. niedz. 11-12

Dr. Seliwaaowa

5-7, niedz. 2-3.

pft YI

. w·
Pabrylła l'lłebłi K' aroł
l ·~~~o:::;;:;skił•

utke.(

wla•aego w:rro
ba zagwaranto•
waae •a cz7•ty
broaz, poleca
na dogodnycla
warunkach

poleca po ceniłch rekl«m9w7c.h \

.,

SL P. szmalewiu

·~'.

POŁUDNIO W A Nr. 8. -

~ Przyjmuje się w•zelkle
i • reperacje I przeróbki.·

skórne
i weneryczne

~

LDM~V po~ ·

Ciwarzncje 'IO•letnie. ;

kobiece

..
Jl/2-5
12-3; niech. 12-2

Dr.
l

Fkma •pystuja
od 60·cia lat.

i akun:erja

Dr. Rótaner
Dr. Sommer

Zapisy codziennie od

naJmudoluJne

Lekarzy ~pecjallstów Gabinet lekarako-dentystycmy
al. Plotrkow•ka 157.
Dr.Schicbt

Piotrkowska 191, pr.11-7ofłc.wiecz.

ZAŁOZE„IA

~BOHM!:!!.

n A WOLCE"
- - Telefoa 49-00

do nabycia!

choroby I
wło•6•

JYCzne ł 1
płclo1

Leczenie ł
(Lampa
promieni

~~.

:..r

z'!a~~a1d°zb
Telefon I

~

oczu

~~~~:an~~~:~~. :. :..~:
ucza szybko, grun'
1

Laborałorfum

zębów

Lekd-ta.Iwanowski 2-8;
„ A. Krenicka 9-2; niedz. 10-1

:

i Jamy usłn•I

-

Szczepienie ochronne przeciw •zkarlatple~

'

W anmkł dogodne ;

M EB LI

Cegieln!ana 70, teL 31-20. ~

mój SKŁAD
tylko na Qórnym Rynku jest obecnie

NAJTAtlSZE ŹRÓDŁO MEBLI
F. Nasielski, tel. 43 08. • 2 Rzgowska 2

DłogulełnIB

uwarantia. Ceoy minimalne.

Dłnueterminowe lredYłJ.

"

n

ni. Pr. Dard k

• (Dzielna) Te
choroby nll
cherza i dl
czowych. P
od 1-2 i I
wiec1

·~====::::::==============·

Wcale . nie na Piotrkowskie.j 9.

ul RZCiOWSKA 2.

toJwnóieZzEnafna• .:..zyko!a

Mistrzyni cechowej, nagrodzona medalam.
Stancja zapewniona dla przyjezdnych, Ceny :anlłone. - Kończącym patenty
Firma egzystuje od 1892 r.
Piotrkowska Nr. 16.!I.

Dyżur nocny. Wizyty na mieście. Rentgen.
Elektryzacja, Masd leczniczy.
Lampa kwarcowa. Operacie i opatrunki. Poradnia dla matek. S'Eczeplenie
ochronne, Mostki, korony złote i zeby sr:tuczne.

MIEśCI SIĘ

KROJU

~-

f~JRA

w wielkim wyborze, dogodne warunki.
Warsztat kuśnierski na miejscu pod włas.
kierunkiem. Wielki wybór męskich
i dziecinnych kapeluszy i czapek.
„Futro" (wł. Gnat) Główna 9. Tel. 40-06

Uwaga!
W prywatnem mieszkaniu

posiadamy dużą ilość korzuchów wartowniczych,
krótkich, zakopiańskich,
sportowych, oraz skórek.
Zamówienia kuśnierskie
przyjmujemy na miejscu.
Zgierz, Średnia 39.

Stefan

?Baczyński

w bard

rym gat
niodood
nia.Wia
w biurze
Dojaz:do ~
Piotrkow

YLKO

C@#fi\łJv•

•

WIELKI WYBÓR

~an.t6w dla prsyehod•ąąeh

elt.017eh

"
DA
O
WYG
''

~I

ITELSON.

KRYSZEJC
URYSON.

Clloroby ddeel.

J. Wł.A ~sn

!ruRJAŃSli

J6ul KON,

S. SAQT.

Dr. J. SZWAJCER

MAMDELSOWA.a
ro
CZ

::;i:::

Choro1ł7

OCJAlo

Dr. IGN. MARGOUS.
br
C!ioroby l!f~ aoaa,
o t·EKKERT
. . . ., wymo11r7 słoa•
)n ł. UGUNOWSJa
Dr. A. J~ etc.
.Huroby . . .
Chwob1 pnłlat . . . .
zi~ URBACH
I
ral'lbJ eJalnu..ft'łe&ra•
Dr. A. 2EBROWSIO.
DOBULEWICZ.
bJ sęb6w I J~ „tnej.-Lakarse-deat7łcl
Jak6b ROTENB.ERG
• COWOWA
F.ROZfiliÓWNA.
ERNOWA

w

„...

„ .....

E

ont.t- Mkterfolof.·ohea. Dr.
eaeałe wd wymowy I

D!.t.rmfa.

I

poleca

MARX

'J.

M. JOSKOWICZ, t6dt,

11.

WSZELKIE RYSmntl NA ~

. . . .klo plasae•o. HaJmohlef1H awentry
WIWaae plła.Nła7, boaton7, IPYP•7t popellny.
ed !ff, - . . ko&łk. banmń. akaamłl Crepe-de-cthiae,

Wtont, . . . 9 ~ ~ robi
111. Piotrkowska 109,

J~
piaałno

Dzla.ło'W'dd.

i6clt,

się urządzisz

-•Uaa. Towary podauwkowe. Flanele, barchaayJ
'81'W mate:racow• prn6cłeradłowe. ohrmowe.
•• 1aftry, Ftr.akl ocl mem ł o4palOW&A• Porłfay,
lołdrr. Chastld. Podcsoohy. Gotowa bleliaa dam·
I lłab oru d1lło lsuayq towarów. Wny1tko nalłepae.
d. Na najc!ogod11łeJ1aych wanmkach w naft&1111ych cHac.la

~t...„,

6

R<;> 0 llJ lkładsle do adag damski krawłee.
1

W1a

~~P~kszajcie wasz; pok;;;1

~····

~~~~ł6•kłe20 M, m. 10 teL Sl-48.
od

r;.

~

N%tJ1

MS&łi

825.-

Pr'fY

WCiW

W a

"•'·i

'i

gumą kombinowany, zastosowany do teraź
niejszych wymagań mody, specjalność dla
pań obarczonych nadmierną tuazą,
poleca Pracownia Gorsetów

„MARTA"

spłatach długotermtn .

Robata PBrautowana. [IBJ konlumotJlll. Wrrób

Nt 14.·

PAS BIODROWY

ul. Piotrkowska Nr. 109, front, II piętro.

własDJ • :-:

O

~~k. 1 L E o n R u e A ~ z K 1 n

sł.

UWAGA• Szhlo Inspektowe w włelldm wyborse.

PIOTRKOWSKA
:-: telefon 49-71 :-:
'd
tylko tam zn.kupisz
Na warunkach na1 odo~odniejszych

:i

zao.-

SZKt.0 OKIE"rtE

,._

IDlimkiego łl m. to tel. 3-486

d.

dllla 6 ftsto\'l&da 192'6 :rob.

J. Olejniczak, Główna

MARK~Wł[l i i'.DA~lfllKł

E:) wyp1at~1 Poleca Leon Rubaszkln

„

ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli
po cenach ni~ej konkurenovjnych
-

zajd:E do firmy

kól'l

d. 230.-

s:l. Plotrkowika li,

.....
L Ji.stedmtm, & Zadlodnla
iortePia

Pioblunnka Nr. 9.

§

Dr. STAWOWCZIK
Dr. STARZY'ASKI
Dr. ZAl.ĘSK1
D~. ZIEGLER ARn.Jlł

tUGOWSKI

M.ANNTEUFFBL

H. M&bJe I s.ą, al. ~ I,
~unio biwro"llJe, kasa or&k>tnr„
d. 6tl.r-dhraca l koA makł tlw'4
%. Jurd:owskl. Ili. Pomorska G.
r:l 9CiOv-'I
12 "łf.!lll"IS!lltów ani;.

D M [.

._• •1plat.a1 FłrlUlkł błalea, kolorowe,
t Mpuowane oba, l'oletówe, kapy tłup assowe, fobslillowe, Atygkowe l pikowe.
111&łer&1owe,. prnłcłendło.,.. R,csnikowe.
_ o,..-X1 raa łcł&D1 l koło łMek. Cbodnlld.
ołdrJ- watowe. Podpłnkł. Wył,...
~*·
I naflepnef ameryka1bkłef konstrukc!l. \YISrf•
m(Uflch na,lepu:eJ lako!c:L Na naldogodniefnvch warttn·
"44- w naftdaąch cenach. Na wyplat4QI Poleca:

OSIECKI

MICHALSKI
Dr. ZIEGLER ED. (Jr.)
Dr. Mił.ODRO'WSXI
Lennloa ohrał'ła oodsłema!ia o.ns•• lwliat.

walna, fedwab, ftlofloa,
wu wazeł1de materjałf
kórdonki. rysunki filet,
•
•
do tego : artykuły
prsybory do h.afta, bi~ki de robót ręczn. i met oraz tamborki

I~ et..

- 14.-. 1-ecmicey.

~~A WYPŁATĘ!

m.

Dr.
Dr.
Dr.
In.

NOWICXI
OLSZEWSKI

SKIBIŃSKI
Dr. SKUSIEWICI

Dr. GARLIŃSKI

ROBÓTKI RĘCZNE, rysowane I haftowane

I

~ b•

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Dr. ARTYFIKIEWICZ
Dr. CZAPLICKI
Dr. DUTKIEWICZ

1tełn, 13lilthner, Bettin.g, Feurh::h, Fibiger,
Grotrian-Steinweg, Ga'f'eau (Pańs}, Hupfeld,
Ibach, Schimel, Zimmermann i innych.
.M.agłsfrat m. t.o<hl ~ Urząd ZasłłkowY dla Bezrobotnych,
Własny warsztat reperacyjuy pod najdzielniejszem kierowpodaje llbńejuem do JmbU...-mcł wtadomołd. te• pokrYcie:
nictwe:n fachow~m.
zalettyclt 1l>1dadek l br n n:ecs l'andaa Besrobocla oraz
lmtrumenty uźywane zostai2' usprawłon fak nowe.
Zamiana 1
Kupno !
t.Jne&a Zaslłkowep edb~ się na sttPn~ llCJ
k-0S%t6w
Wynajęcie insrumeu.t6w takie na koncerty i uroczystości.
• aod*le 10-e! raao:
:tacjc. które J!Ol:POC._ •
P~Ti_ęcle tranaport6w i opakowd.
~. '6 de • 111 ;;pda 1936 - Skład etat.erek i taboretów.
ft. Dwłkiewla.. d.. Aotrk..... 16,
Oprana się o :wiechenie okładu baz ~mma kupna.
d. ta&r-i
scbkl
Ol)shfga aafrzełelnlejsaa.
Obołqa nafrzetełniejna.

w ........

·~tł,
• wa.a I
co'-._ 0

Dr. ALTENBERGER

1891.

gdzie W. P. :r.najdzio wszystko w naJwiększym
wyborze podług gustu, jale ~ortepiany, pianin3,
fisbarmonje, nmograj2\ce pianina etc. od ~i
ftlachetniejszyeh do najtaAszych z 5-cłoletmą
parancj~ piśmienm\ i po cenach amiarko1\"allTCh, równiet i mywane dobrze naprawione instrumenty.
Spłata na raty dopuszczalna.
Wył~czne przed.st&włcielstwo firm: Bech-

'

ale ochromae paeciw nkarWfDłe. O p •rac ł e
2.
o lnmld. Wiąty aa młdcłe. .Moatld. korony &łat. I
llłuc-. LMmica ..-,.- od t n.no de 8 włen.
oł 9'-l P9 pohu1rabi.

1

nłotes4a

Rok

ŻURKOWSD

-on.

Telefon 45·21.

llMlR KRJH' W!JlR
Hl R
R

sfttxi Aparat Borg-onłe~o (odtłuszczający),
dla
ny~cje, K4pitie świetlne. Poradnia
Gabi net lekarsko-de:itystyczny.,
c. matek.
' Ot-. ' M. KANTOR.
•
Dr. E. KUNIG
Choroby kobiece
l alu1Herja.
Dr. M. MACZEWSKI
Dr. A. POGORZELSKI
Dr. R. RAJTLER-

poleca po cenach najnit' eaych lustra, trema, tuale' ł)'f laane, ciemne w ory·
•. 'fb3alnych ramach o r a :r
lustra wł0&4ee, Meble pofedydcge oraz
całkowite an,dzenia najnowszych stylów.
Odnnwfanłe i poprawianie luster z przy·
nleałeniem cło domn, Sprzedat
MA RATY I ZA GOTÓWKĘ

PIERWSZA
Nlm W. P. aię zdecyduje kupić, wynająć lub dać do naLECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW
prawy fortepian. płanino. fia~arm,anię lub instrument do sztu~znej
gry, p!'oszę nie zaniedbać zwiedzić nałstarszy tedo rod:tafu 1 re- pHJ' al. Płotrkow•ldeJ 17, (drugie ~drirn) p••Y ZaehodnłeJ 52, tel. 54-57•
nomowany
Rentgenoterapfa, Ndwl etlaŁH!, nl. MOllUi!kl ftg Z. Gabhaot elektro ł •wlatloleczniczy
Skład fortepianów U
nłe (lampa kwarcowa).
Tel. 24-72. Pnyfmafłl chorya ,,. werr.tldch specJaln, utł•P• lekane
Ul~ł.,
IUłłłU
I pianin

'scu, gabinet fizykalnej_ terapji: Lampa kwar«71 {górskie słońce). Lampa "ultra-ałońce„,

b7wewn~s12e.

Zachodnia 22,

Kupno pianin Jest rzeczą zaufania!

1 pn;'f !IL PIOTRKOWSEI!!J 45, toi. ł7-łł.
1•·
•
. Iab oratorJUm
O'\łl 1
bakteriologiczne na
eczmcy

Il DA WIDOWłCZ.

I

WYPOtYCZALNIA BIEi.IZMY I PRALNIA UCHANICZNA
Ł6df, Klllłłsklego tir. 43.

LI

.,.,

ł. ÓD Ź,

(dzłentlł\, nocnfl i t. p.).
zteeenła 11ostaJ11 _,.konano w aqp 2ł •ocbłna Wyl:onaa!e pl.....,1121orz•dne.
ltałcła Roii! b!eUzny mo•ta.l• odebrana I Od•ał-••
Prz„jmuJeay tełefo111łczna •am6włenla.

===POLECA:===

i Lecznka ·,,VITA''

· FlllYRI LUSTfl
I PODlfiftlA StRU
J. KUKLINSKI.

fryi,e:.,.kicb

ld.end. hoteli. aldad6w

NASIELSKI

Po eenach konkareacyJnyoll.
Na najdo~odniejs:ych warUtlkach!
UWAGA: Żadnej filji nł•
posiadam.

BEZPZ.ATrłlEI

lecznic, restauracji. cu~ D.o6ć bittłimaf dl;a _:nllładóW
i terwetki na bale, zabawy
k!UJłtllowyoh, oraz o
i ect., fartuchy dla ektepowych ł ~ do kantorów, wydajemy do 11iytlnl
besplatiate. OPŁATA \VYl,ĄCZNIE ZA. PRANIE.
Jednocześnie :awiadamłarny, te prsrimufemv wszelk, blełlmę do prania

9~~~!..~~~~~g

J.

'*'"Wij BIELIZltA

•

Wyprzedaż

Dr. med.

po cenach zni!onych

J. Ma~ow~~i

trem tualet I lu·
eter ls•~cych

· lLJi

'·""; w wielkim wyborze
~ na

MA~

J

RATY I za

got6wk-=·

UW AGA: przyimułe sję do niklowania
· części samochodowe

rowerowe, chirurgiczne, sprzęty
domowe,. kuchenne i t. p.

Jan CAftDRYK, Piotrkow
ska rtr. 256 (w podw.)F ilja uL Główna 11 w podwórzu

Z.

1

Chądzyflaka

Przejazd

6

poleca
tanie kold!!'y ucznlowside,
oraz puch i płerae.

-

ehor. dzieci
Nr. 62

Gł6waa

Tel. 50-02.
Przyjmuf e od 2-4

Dr.
EDMU rt D ·

UKfHI

Kłlbi&kłego

14!

przy Głównej :
c1loroby wene17czne, skórne
i dróg mocn10•
wych puyjmuje
od. ged1. 12 - 1 l/t
od godz. 61/s-ti'/1
11

__r.ł~--------------------------~~~-~l(tJR----~.JE---=Rl~DZKr._-Nf~e~.....!~.J-~IB~ro~~~d.a=-.J~~C)2(,..--~ro-&=---·--------------------------------w•r-.::·I

Brylanty, Biźuterję
i kwity lombardowe

Kupuję

pełną

płacę

wartośó

J FIJAtKO
•

„FUTRA"
Pł

..

nasze

. . .ca• fwbolla
etole,kolnl•
„,
roW
rae,

)'-:

DO-.

odflńeta

Ceny zimowe

włamefo

Drablko1"kl

jakości

Karol. 20, aa. U,
front.

Dr

w.Ontkiewi[l
Ordynator Sspl
tala Miejskiego
dla chorób akór·
nych i wenerycmych.
Piotrkowska R.
c:oddaa
nie od 9-U r-.oo
5-7 po pol11dnłu,•
w Dłeddel, od
9-IJ ruo
pnyfmuł•

Szmechel i Rozner

...,._

'

~AIYnU
choroby nerek,
pęcherza i dró~

mo~owych.
Pnyfm11f• od 1-2
I od 5-8.

ANGLIKOW
FRANCUZOW
NIEMCÓW.

Phamowlcsa 11
dawniej Ollllli•lta l
teL 48-95.

DR.

R-ói aaer
powrócił

Chcwob7 •kdr·
ae, weneryczne
-,ocz:oplcłowe

I

Lec•enie ••tae:s
•łoiicem
nem
g6rakiem.
N'ARlTI'OWICZA 9

Pań!

NowoUI AllH•łt w prąłld aa nltnle I nłafro

kl DMhwyosaf tanio, ładne l

(DZIELNA)
telef. 28-98.
Przyjmo.I• od 8·10,
od I 5-8.

praJctrcoe, f ak równłd aep-cle-c:hlne, l'J.'P8Yt popeliny wel•
flanela w1rrlłko w rółaych koniaae,
lonch. Gotowa płatun, ewetryf Bielłzaa dam•

n„•••

•ka, podczochy, parasole, torebki poleca na wy•

pła~I Naftdsze ceayl !'łafwyQodnlefne Waniaki.
o

Leon Rubaszkin

I. H~'~IHI

Krulblde 40 Nr. 44•
to, teł. 36-48.

m.

Telefon 46•10.

Chor. 1k6rne l we•
neryczn•; leczenie
lampi\ kwarcowi\ i
prom. Rontsteaa.

N a spłaty kłlkumłe11l~czne
Wykwintne stroje damskie
w zakresie
SUKIEN

IL lt
Al. Holrfnszkfprzyjęć
Godziny
5-7 wiecz.

OKRYĆ
i KOSTJUMÓW
~ ~łasnych r~wniet powierzonych mater1ało~ p/g na1nowszych żurnali, wykony-

wa

1

Dr. dem.

J. ~lu~iewiu

poleca renomowane atelier • • - -

„Maison Mignonne"

ul. Andrzeja 11
Te!. 37.45
Ch~oby skórne
I wenell'J'Czne.

ul. Zachodnia Nr. 33, front I piętro.
Propo:yc}a
'nadzwyczajna P

Przeznaczenie! Świa
towej sławy psychografolog Szyller-S:r:kolnik autor prac naukowych. rednktor pisma
.śwW (Wiedu Tafemnn), opowie Ci, kim
Jesteś, kim być mo.tesz? Nadeślij charakter pisma 1wój, lub
zainteresowane! osoby akomunlkuj imię,
rok, młesiąa urodzenia.kawaler, tonaty,
wdowiec, ilo6ć osób nalblłtszef rodziny.
Otrzymasz uoug6łow4 analłzt charakteru. okrdlenł" zalet, wad, zdolnofoi, pr:i:eznacuinla, lak równłez horoskop 1łyn
nego medjum M-lle Evigny. Wuystkim
czytelnikom „Kurjera ł.ódz:kiego• analizę
, wysyła się po otrzymaniu tylko 2 złotych
: (J:&młaat zł. 5). OsobHcle przyfmttlt od
:12-7. Protokóły, odezwy, podaiękowa
;nia najwybitnłefszrch osób stolicy. War·
111zawa, Psycho-Grafolog Szyller-~zkolnik,
Piękna 25. Gabinet redaktora.
P. S. l'{!niejeH ogło11enle wycl'ć
-...łl&csyć clo lleta.

01a-.,..,„
w Lodsl, l••
RZ'YmOWStl,

s,dde

sam. p r • y .tłCJy
Slenkiewlc:zaNr. 67,
aa auadałe art. 1030
U. P.C.ofłaasauw
clnłu 16-sto listopada
10r.,
1926 roku
w l.odsł, pny al.
Padeki•I pod ar. 75
al•
edb,dzh
aprseda.ł a pn.tup
publicznego ncbonald11cycll
mo•cł
do firmy •.B-cia Gałana" I 1kladaj11cych •ł• motoru,
tokarni I bormat&y•
ny onacowanyeh

od,_

na nm• 750
L6cfj, d.

Zł.

5/Xl-Jł

DYPlOIOWłl4
FELCZERKA

nn1mtn-111at1arta

K. MICHAJtOWA

puyjęć.
Godziny
9 - 11 11· rano l
!51/s-71/2 po południu oprócz śwl11t
Panie 5-6 po pot

Dr:

Le~n

•o~l!!l~ui~.„ ~laJefOWl[l

od llodz. 10-ll
4-6 po pot.

1

lel1rz -dlOfJsła

blaecłe lelruwko • ko111110170~
Piotrkowska 124 - o4 3-T pp. Choroby

Flakowłcz I Recht
Plotrkoweb HS w pe<lwMinl

Za

gotówk~.

Na raty.
1

Sprzedaż 111ebli. '

Żakiety

kotlkowe

i plas zow• oraz aksamity cJeaeałaf•
aię w rótnych dueałac:la.
Plotr~owaka

21 w O podw6na.

Choroby

. kobiece
ul. Traugutta 8
Od 9 do 11 r. i od
s-el do 7-ej P· P·
Tel. 35-71,

Komornik pny
s,dałe okr,goV"flll

m.

ftg
od godz. 9 • 2 p, p.
l wlecz. od 8-9.

Pr:f::;:-:~c~~7.
NAWROT Nr. B.
Telef. 19-90,

się

s jednego du!ego pokoju i
ob1zemej sali, nadający się na
zebrania ogólne, odczyty a nawet przedstawienia amatorskie
i zabawy natychmiast do odstą
pienia. Oferty składać w administracji Kuriera Łódzkiego pod
"Sala <t5".

n ELEKTRO POL "

wykwalili
wnech._

A. Ssczekacs, ul Zawadzka 16-a
polecail\ wszelkie matetjały instalacyjne po cenach fabrycznych
P. P. Monterom spec. rabat.

peszukull
. poaady,
nsnkach11
nych

MAJłQOLIS
chorobT ocn Zacbochała 57 (róg CePrzyjmufe od 12-2 i od
llfelnianej). -

IGtlACY

zamJenbły w
ł.odzl pny al. Słen·

9, na zua•
dzie art. tOJO U. P.

Do akt. 1231-26 r.

Ogłoszenie
Komornlk przy
Sl\dzle Olłręgowym
w ł.odał A. I.ago
dslńakl, zamieaz.
kały w ł.odzł. pny
UL Killdskłego 55
na zaeadzłe art.1030
aat. Post. Cyw„
oQłuza te w da,
17 Uetopada 1926 r.
od 11odziny 10-ej
rano w ł.odzi pray
111. Kitłl11kie40 176.
aię
odb ędz le
sprzedat przez licytaclę

A.

ekładall\ce 1ię :

t. • budynku fabr„ 2
(4 eale po 35118 mtr.) 2. z ha
li maszynowej i mauyn11 par. 111& 200 KM.
3. kotłowni wraz z kotłem parowym (w
pobliżu nowej stacji towarowej). Oferty
pod .M. M, N do admin. .Kuriera ł.6dz. •
piętrowego

Prarownia Bieliiny

Łagodrdńakl

~OńUOt~Y
!~aruet~i

w wielkim wyborze naitaniej
detalicznie motna kupić

Zawadzka 9, m. 13.

polonista na Kursy ~a:r;jalne p .
wieczorowe do klas wyższych. rir 1. oi
Adres Radwańska ~r. 51, m. 12 tylko kol
Posiada na składzie duży
PM.ska 1
~ 2-5 wieczór.
wybór bielizny od skromnej .
róg Zawa
M do najwikwintniejszej. •·•
Manicurzystka Ceny
lea
Damską, dziecinną, poplerwazonc;dna alla
ścfelową I stołową.
poszukiwana
UWAGA! przyjmuje zamuod zaraz do Zakładu Fryzjerskiewienia na wyprawy. - - - go Cegielniana 53. (w podwórzu).
a-r Ceny przystąpne. M

p S y ••

Pierwszorzędna Pracownia

Gorsetów.

„HYGIEtłA

11

Łódź, ul. Główna Nr. 12.
poleca gorsety nafnowszych fasonów
Biustoxrnsze, pasy gumowe i zwyczajne
bez fiżbinów nadaf4ce piękną linję
niekrępujl\Ce ruchy, Pasy brzuszne
przed i po połogowe, okolicznościowe,
pooperacyjne ~urnowe I zwyezajne
Wyrównywa i figury; przyfmuje reperacje, pranie i przefasonowanie gorsetów.
,

Ceny niskie!
Pracownia Sukien i

Okryć

„Maison Splendide"
pod fachowem i artystycznem
kierownictwem
Piotrkowska 117 tel. 30-03.

przyjmuje zamówienia z własnych
do
i powierzonych materjałów.
sprzedania

Ceny
umeblowany duży
pokóf z balkonem. www::ttnow
R:r:gowaka 47, m. T.

umiarkowane.

'*Ml AA&WWWW

3 morgowy plac

niedaleko Łodzi, 150 metrów odległości
od rządowe~o lasu rosnow ego d"grodzony
Aff HA
ładnym parkanem, z pięknym wjazdem
zadrzewiocym, - około morgi sosnowego
xagajnika. 40 dnewek owocowych. krześliczne świerki i duże drzewa, nadaCho:roby •kórne wy,
jący się na sanatorium, lub lepszy penI wener,-c:Kne
do sprzedania natychmiast. Tylko
koblety i dzieci sjonat
mogą złożyć oferty
przyjmuje od 3-5. poważri reflektanci
pod „Plac Z z• do administr. niniejsz:ego
HOD!fBDfJDOWS~a
oiama. -

40.

nauczyciel

Piotrkowska 105

z powodu n. rnaszkawskiei ISt. Szymanka
wyjazdu
Wiadomość

Wune

rblmralcznei orfope~n I HzJkalnel terapii
Dr. med. A. Fokszańskiego.
LECZENIE KALECTWA.
SkrzywieJł,ie kręgosłupa (garb) płaskie stopy, choroby mięśni
i stawów - krzywica - próchnica kości, gimnastyka lecznicza,
masaż, gorsety, lampa kwarcowa,
solux. kąpiele świetlne, elektryzacja Piotrkowska 101, tel 30-76
godziny przyjęć od 6-ej do 7-ej.
Poszukiwany od zaraz

~tao111awa Ja~uuew~~ie~o

ruchQm.oścl

nale:t4cych do Mariana Królikowskiego I ekładających
się z mebli I urzf\d:i:enia sklepu ocenionvch na sumę
405 Zł.
ł.ódf, dn. 5/XI 26 r.
Komornik

Derlacld,
TiuszCJ,

GABI HET

w

KOMORNIK
S. GcSr••I.

z,

7-8 wiecz.

kłewlcxa

b

prakt,.q1
CSDll I I

przyjm$

Dr.med.

S. G4r-

l rn1·111~1in11
~~~~~~r~fii ~ J ft0Sf HBfR60WA
jęcia
w „Lecz- •
nicy na Wól- Chorob:y nerek,
pęchell'za i d7óg
ce"

Waine dla Stowarzyazefl
Lokal w śr6 dmieściu, składający

Składy l'.lektrotechnłcsne

Do akt.Nr. 891926 r.

ogłaua,

'-

włoa6w. Ueuwanł• 4efekt6w ewy.
K11tałtownk ry16w twarzy. StoMwanl•
aafaowssyeh ··.epoeob6w laczeała. .Maeata.
Elekłrołerapła,

alt6ry I

l

J. Rzymow.U

or.·

Piotrkowska

wielki wybór po ceaacll nafnłłeqch
l aafdOl!odnlefnydi warunkach poleca po~6ella • P•ryła pnyfmul• w fa·

r.

da, tl-go listopada
r. 1926 od g. 10 rano
w ł.odsl przy ulicy
Cegielniane! Nr, 86
odbędzie aię spr:i:edat przez licytaci'ł
nu:homotci nalet.4cych do Hugona
Mafba składających
z urządzenia
się
eklepowego i mebll
ocenionv.ch na IU•
mt 500 Zł.
I.ód•. d. 4. XI. 26 1.

Piotrko

P. MARKOWICZ

l:OMORNIK

C.

lllf

DR. MED.

MEBLE

„ ~~łonenie.

Dr. IMd.
ZYGMUnT

JĘlYKóW

dla

ltomomlk pny

udzielam pny kupnie
?br"cze~ s~.gark6w
1 wsz. b1:tute11L - Sumlen. l solid. obsługa u Klijentell

ald,

100 I UiO.

Na-jlepna metoda. - Naflepał pll'OfHor97.
HaiAJbne naaJta17. - Kchnrenac. metoda.
Male Slrapy. LełreJe prywat. Koreę. Rudlowa.
Zapisy od 10 - 11/a i J - 8
PIOTRKOWSKA 31

Ważne

OGLOSZENIE

w l.odał

BERLITZ-SCHOOL
NOWE KURSY
ENGLISH - przez
FRANCAIS - przez
DEUTSCH - przez

roboty wytoHita.

Palta zimowe
męskie 165.- do tss.Palta zimowe
z futrz. kołn. 250.- • 175.Jesionkl
135.- • 75.Garnitury
l 10.- • 65.Spodnie w paski
25.- • 16.50
kaml!arn. 35.- • 32.-

I

powł•·

ll'fW'a t.nło apecfa·

niskie i towary znanej dobrej

<
„

•

~aler

w... lkł.

~iobkowaka

l

~

towana l

rzonel(o
lkłe

eą

aapkł
pl'Ur&bła -

Do akt. Nr. 2411
19:Z6 rok..

L
KR ~DYJ

Sprzedam dwa uczenłakł
(samce) 6 mleaięcme,
do~I
maAoi czarnef, Cena za 1Ztuk4 ZŁ 350.Doga arlekh\sklego Suk• 4 letnią eau
Zł . tOO.- Jelenia Samca 3 letnlefo cena
Zł. 300.Wiadomość u Int. Cholewldsklego Rypła
telef. 52 między godz. 1-3 po południu
lub w firmie L. Spiess ł Syn ul, Piotrkowska Nr. 107,

LECZHICA

dla

przychodzących

chorych,

gabinet dentystyczny
i Instytut Roentgenowski
(Djagnostyka, terapja powierzchowna i lekko-głęboka)
przy ul. Zgierskiej 17, tel. 16·33
Lampa kwarcowa. Djatermje. Szczepienie ochronne, Analizy.
Przyjmnją lekarze:
Dr. GOLDSTEIN-POLAK
Dr. JUSTMAN
Dr. M. KANTOR
Dr. PAPIERNY
Dr. RĄKOWSKI
Dr. ROZENCWAJG
Dr. RÓŻANER
Dr. WAJNBERG
Dr. STUPEL
Lekarz dentysta GRODZIEŃCZYK
N. ROSES
"
•
Lecznica czynna cały dzieli.

przepro
się na ul.
gielicką 1

10-26.

Drzewka
sadzić najlepszą porą jest jesień; owocowe, jagodówe, alejowe, parkowe i róże.
wielkim wyborze.
Nabyć je motna

w

HOłBlZBDWSMIBDD

zu.wogr.
Biuro Piotrkowska 225 -

Ogr6d 241.

PnyjmuJe f.
do 6$
wowl:o
czykowL
Staailła

1

ska 90 •
portfel zawl~
bilet woln•~ ę
judu KoL El1e
poinroleni• ~
dow• orufl :'.
lmm••łr·

• - N!eadela.

„
RoWtld ~ 17110Wane I...._
towan• oru waelkle materjały do -.,O:
artyłm17 .o. M. c.• wełna, jedwab.

NOWOOTWORZONY SK.ł..AO

Instrumentów mtńyeznych
GRAMOFONóW i PLYT

ffioflos, kordonki, rJ9UD.kł. filet, przybory
haft~ ksiątki do robót ręcznych i
met oru tamborki poleca

do

MAREK JOSKOWICZ
22

=

Piotrkowska 47

Doleca w wielkim wyborzo idealnie JZr•illce gll'amofony
heztabowe - od najb~z:ych do luktasowych - jakotd
waa.Udego rodz:aja imtrucn~:1ty i dodatki.
Na płytach ostatnio nowofoi tau.ec:i:ne i operowe.
Własne warutaty reparacyjne. - Muzykom spećjalny rabat.

PATEFOnY

M--PATEFOnY

,

Siedzie

tania y !

·

lat Wam• dla Kupców Łódzkich, prowincjonalny~b

oraz dla Kooperatyw.
lwi Nadszedł świdy transport śledzi jarmuckich do jedzenia i m!.rfnowa~1 •wietqo łowu w cenie 125 zł. za 111 (cała\) beczkę.
gr Wyfmienite nkockie 135 zł. 1'1 beczkę.
·
al Na lkładzie zawsn wielki wybór rótaycb pocztowych i atłków pe
tułcb cenach.
Z powataniem

A. I. BERGER

al. 1.gieraka Nr. 18. Kantor: ul. Piotrkowska Nr. 641 te~ 32-73
: GA: F'U1Da epy1tujo od 18•t r.

szW

en

Po naJnltszych cenach eprzedaja
fy!ko firma

„ Parlodance"

prseprowad:dł się

aa W 6lc:aadsk, 57
parler,

Choroby nerw.
i wewuętnu..
Paychlua•

Nadszedł

lllMbły

o.ie..

aurroty et..)
Pny!m. od 12 - 1
4-7 w.
4005

teny,
iak ~oty[~UaJ. IDilone.
,

•

Za kła y el

iW

ow ka 165, tel. 24-81.
KUPUJE I SPRZEDAJE
Znana Warszawska firma

J. Krzypow, w

ę

iii

1

-

-

Mistrzyni Akademii

łłl Pary•kief,

SZENIA DROBNI!.

Dfa p0o
10·~ Pra;, I crony n
orroszenle
1 e Nal:mtleł!."M
7

l2

ll'Osiy a wyras.

50 crosą.
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ca nauczam aruntownie kroJa t SZ'J'
cła, takte nauczam
bielitniantwa. ·Ale
la
.. I Maia 4.1.m. 17.
anio! j,\runlownle
uddel11m lekcfi
mazykl
skrzypc•ch, fortepianie,
m•ndollnfe, gitarze
oraz łeorjl. Amatorom metodą skró·
con11. Instrumenty,
nuty na miejscu,
fortepian na godziny do cjfnrcytowa
nia Zielona 23-24
-;;;ju sz!c:la ł p;:'
1owanta wyucza
pracownia ubiorów
damskich ł di:ieein
nych, oraz bieliź ·
niarstwa, haftu l filet. Żeromskiego 75
(Pań1ka) m, 52, of.
parter, IT wejście.
tudant matematyki udziela lekcji
korepetycji i przy·
gotowuje do c!!za·
mlnów :ze wszyst·
kich przedmiotów.
Cegielnian• n, fr.
.__...._.~~
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I p. m. 3,

- dzielam,_...,.l_e_k_c_j""l
Ufrancuskiego. ła·
clny, matematyki w
:rakre~ie 7 kl:as, po
jaknajniższych cenach. - Konstantynowska 80, Kuliń
•kł.
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Skład Śniegowc6w
Specjalno.ść: białe, macz:ne zęby
.
bez podniebienia.
OgrodOW.Jl 2. (JłJ Bmril!IJUllD. Dła wrzędników pd.stwcnrycla
Reparaćle łlli•fowc6w aa młef._.
.
30 proc. rabat1a.

Kuqnn 1 snriu as~ Do:z!pr:zedan!uklep:;

1owe mos1~
łne i
niklowane,
tzycia łatwym 1powózki dziecięce, ko
tobem be:i: ~adnych
łyski, umywal.fabr.
rysunków. Dla pra·
Tow, Akc. Konrad,
cających kursy wie- · Jamusxkiewicz
i
czorowe. Gdańska
S·J.:a poleca po ceNr. 29. Zakrznrakinach fabryc;inych
Lebicdjcw.
Skład Mebli Wł. Ro
Naucza'°;;?'''~ mi:111:owskie go Piotrli nycia, modelo- kowska 116, I plę·
tro front, tel. 21-61wania, haftu maazynowe110, e>taz file
11 Meble na raty,
ręczne i maszynowe
H pojedyikio i
W arunkl doltodne.
komplety, gwaran·
D l a pracufiteych
cja kłllr:ttlełnia, Od
lekc!e w!ecaorowe.
świdanie, umiany
Solska Napl6rkowS'olarnia Lnbclska
1klego 23.
nr. 6, prZ'y Naplór·
kowskie!1,o.
utynowana nausprl!edam kiiretkę.
czycielka udziela
powóz w ~obrym
niamleckiefG (konstanie. Radwań3ka
warcacJa, gramaty10,
6119
ka. lfteratur11, ko111m;"~~~~
re1pondencfa) Cen•
nłska. Zielona 14
W 6 pokofitch w
m. 6, Neufabr.
tem 1 mórg &iem!,
3 m1>r~i orne! • 2
ffdzielam lekcfl ery
U fortepianowei po morgi ogrodu, 2
morgi parku, &abupr:iysłępnej
cenie,
dowania gospoduZastać mo:ina w po·
cza w dobrym stanledziałki i czwartnie, :zaraz sprzedam.
ki. Kilińskiego 140,
Wladomo6ć u po•
lew• oficyna, dra·
średnikca Borowiecia wafście.
6068
kiego, Zgierz, Pateno:trafji wyucza
rzęaewska 3.
darmo listownie
llprzedam rolwagę
Redn~~ cja StenogratJ i bryczkę na gufa, Warszawa, ul.
mach. Al. I Maja 60
Szczygla 12. '5266
u kowala.
614
n:yjmę
uczenice
olwagę,
bryczkę,
do lllluki ręcznie
furJlon rzeźniczy,
perskich dywanów.
fargon piekarski Karola JO. m. 5.
towarówkę wóz
tudent udziela ma·
węglarski i libarje
tematyki, łaciny
na kożuchu sprzefizyki, jęs:yk6w, -' am. Kilińskiego 32
Kilidskłeito 96 - 3,
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w Warszawie udzieln lekcji k t o I u i

•zvde.

oraz k:apaje plaalaa ł aa•
tyld.
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Meble, szafy, łótka ~alon m6d "Par!- Rębowy kradea1- l!lebll readę, naly
rawey dam1ey 1
zr~ trema, kr:iesła. ~ słenne" poleca U stół krzesła oto- 111 atoły, trema uceemc• do kr•·
stc!y, kr11densv i wybórwykwlntuych manę. ł6tk11, 11arda· krzesła
sprzedam
wfecayny_ połraebr
tsresu ul. Francisz- inne raeczy. Najta- kapelta~y damskich robę lalrierowa1111 ;s tanio, oraz warsstani zaraz. Karola 20,
kańska 62
niej motna kupić najnovs:zycli faso- lu.trem, tramo, ble- ty •łolarakie l:rf•Z
111. 11, frotd.
6135
u
stolar:::a.
Zgierska
!!ÓW,
Jedwabna,
c.hi
lifoiarkę
aprsedam
•
lokalem
od1fllpl1.
~klep=;ze:fnicz.y z
foa
velurowe.
W
Sivn!rlewicza
59,
m.
Główna 55 of~eyna
~~ kornpletnem tt· Nr. 37·,--~-Poszlfktwane
6176
n dzenłem do sprz:e ~~~';k murowany cttnle od i:ł. 9.50 42, ofićyna I piętro, pra'Wa.
cl1111ia. Wiadomość :
w rn.11: z mebl11ml Andrzeja 7 u Wo- d~ie wejście.
przedam, dom~ , llrawcowa pouuKonstantvnows){a75 do s;irzad!lnia. Wia· lińskiej.
~ kule axycl• w
• Diurko, 1t6ł krzemurowany na wy
majfaxynie a wanła
~;;dmt;.:J-;:;1':' domość Odyńca 5t, fi11pe.lusze prz;~ra: U sła, lrredcns; •· kończeniu. Wiado•la!a w domach
6093 g biam tanio ł gus- fomana, łótko, IZll• moU ut. Zana Nr. 2
i~ ne 52 Morgi zie- oJ 12-3.
pry1ntny~h. Oferty
mi wyborowef, 601) ~~;dam 2 P"IT:' łownie według naj- fę, materace, sprze- P. Gancki.
BUb nKrawoowa•.
drzew owoccwy~h b damskie, ieóno nawsz:ych :turnali, dam Karol3 10 m. 6,
6169
l klaty, zabud:iwa- pluszowe, kołnierz fason i praca 3 zł. ustać można od 2.
nła wszystkie mu- futr.r:any. Przejazd Ułlca Kiliński elfo 133 !l1rawdiiwcj r a• y
aoba inteligentna
Zaofiaro waue.
rowane dachówką 14 m. 20. oficyna.
lewa oficyna II pię P w i 1 c z y c a do notrnbna cldeww wieka łradnlm
kryte, pierwsza kia ffiJ~p "';pot1•~c;'Y.' tro.
ft' ezyoa do apr•I\· z dobnmi rcferon~rndania tanio aa. od łramwafu i l~ w centrum z po- M;;~;-· .~;. Zgieraka 55, I p. tar.iła na praychod·
Cf•ml poazukuje po·
kolei 3 kilometry, wodu wyjazdu sprze R•k cla sprzedam.- od 1-7.
1&dy zarz\dzającej
6191 nła do pracował
ma do sprzedania clarn. - Oferty cob Nawrot 75, m. 22, QP-;;"d;i';;tani;;-;;;: 1aklen,
gospodynl w maj,t.
wzamłan
pośrednilt Borowie
ku. Gruntowna ma·
"Wyjazd".
6120 I piętro prawa ofi- łl fę. tremo, atół, raoh 11lę a c z y ć
cki, Z~ierz, Parzę
f•mo'ć kuchni, pie6163 krzuła. otomanę -· uycia. Gdadska 211.
u;isolidri'itj!i:e oto- cvna.
czewska 3.
czywa, przyrzt1 .h~
6181
~] many, kozetki- ~Tac przy ni. Ro- maszynę, kredem,
nła wuelldch k:>n·
Maszy;°;-krawi~ lc:r:zesła, W datym p kiciń!klel 79x15 kuchenny, etahrkę. notrzebna ału:tąca
strv, koufitur w
111 ka, no wa c1-a- wyborze oraz
!\!'
na
puyehodnla,
Główna
55, m. 46,
wszel metr. do 1przedaaparacie "wecku"
ay j nie
łanio
do k!e roboty tapicer- nia Wiadomość u prawa oficyna.
Lutomieuk. 40, 1-e
ora1 mleczarstwA1przedanla. "Torpe- skie nn warunkuh Qotpodaru Roki@przedam dom li piętro. prodo w
chowanie drobiu I
do• Pomorska 39,
schodt
·
do~odnych poleca cińska 49, m. 8.
al mieszkać za 7
t. p. Oferty w Ad·
u~b'1;-;;-;;p1;1n1 i Zakład Ti:picerski
6159 tvs. z:?., potrzeba do figeilci zdolni do
minl1tracji .Kurie111 kuchni tani• do Braci G a b a ł a.
H
sprzedawania
ar•
kupna 5 tys. d. ~prz:edam trem11,
ra ł..ódtkilłgo,w pod
ods!"pienia. Piotr- Uwaga Zakład Ta- tl szafę, atół, krze- Wiadomość: Skwe- tykułu codziennej
"Zar:ządzafl\ca".
kowska 123, m. 28 picersko-Delroracyj sła, łótka., bieliź rowa 18, partu le- potneby
nat17ch'-u7"ba!t';rka7bf1;;:
m!\dt:v 1:1-3.
ny Braci • Gabała niarkę. Piotrkow- wa strona.
6188 mia't potrzebni.
•istka z kilkole•
Oferty
do
„Kuriera
o!uch. du;t7, .bia- nie :zost&ł przenie- ska 189-9,
'I. powodu wyjazdu Łódzk." pod A. Z. P. łnlą praktyki\ biuły, niekryty. do siony z ul. Nawrot
ff. sprzedam meble,
rowi\. ze znajomo·
sprzedania. - Kon- 8, na Karola 11 f!lji laapugę mówi-c11 I jfarderobę z lustrem notrzebny._,podrą•
ścl\ poliki ego i !!:e.
stantyi:iowok!l 80 m. żadnej nie posia- l" pcr.łefon z płyta· łóżka, nocne szaf· Il' czny atolara i
mieckiego ję:i:ykn
5225 mi sprzedam. Ka- ki, tremo. otomanę, praktykant, Lwow9.
6138 dam.
orał
1tenografj! i
l!ihoy dla kła ob- rola 20, m. 5.
podstawy do gra· ska 14. Bałutv.
dla
pisania na maszyn·<
iazdowych, azkół an!o do sprzeda.- mofonów i s~upki
f!ij
go stanu,
poszukuje posac·:
czcnice potrzebne
1„!idne tanio. Pol- i dzieci oraz apaIlia. Otomany, dy do kwiatów. Mły·
od zaraz, lub pói·
raty
tanio
wyprzedo
pracowni
k•·
ika Hurtownia Mewanowe i pluuowe narska 67, B11na·
niej. Laslt. oferty
Piotrkowska kozetki. materace, c:howaki.
peluszy.
Z~łaazać
hH Warszawa, al. daj~.
sub „Bilansista".
82,
m.
19.
.•
• • ..;..;;;;:;.:i
:..~.c---się La belle Saison,
Hota 51. Wysyłka
krzesła, steły oraz
tom;ma
nufladolnanna
z
Piotrkowska
lepszej
ro
126,
1:a nlic:zeniem.
przyj
mu
fe
ob
stal
u11Maszyna do pisawa kryta dywar dziny poszukufe
~:z;g';tćwkę 118 nia "Remiul!ton • kl ł reperacje. Ta- nem w dobrytn sta- ~oszukuje d:riewpracy w gospodar·
mało uzywana utywana tanio do picer. Zielona. 39
nie du spn;edanla. i;: czynki od lllł
stwic lub popro·
meble do pokoju sprzeda'lia. Wiadoprzedam s k 1 e p Narutowicza nr. 56 14 do 16. pierwwadzi samodzialnle
panieńskiego. Zgła- mość: tel. 39-16 w
rzetniczy z urzą I. Lew poprz. of. szeństwo mail\ 1i1oferty pod „Skrem
1Zać się Główna 52, godz, 10-1 przed
dzeniem. Przeja::d od 2-4 i 8-10 w. roty. Narutowicza
nau do .Karjera
Bartosiewicz. 6128 poL
76.
6181
6184
6156 L6dzkie40•.
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STOŁOWA

STOŁOWA

ANA BIELIZNA

L

BIAŁA

TRWAł.A.
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i KOLOROWA

Garnitury stołowe z mereiką l11b bez
Obrusy Jacquardowe (wzorzyste)
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Na łycHnle molemy ewenhlalnle doatarcą-6
biellant atołow, • wrtkaaeaal makami lub firm,

DOBRA !łlELIZNA JEST W UtYCIU NAJTA~SZA
ABY liUEC DOBRĄ BIELIZNĘ NALEŻY ŻĄDAĆ Z MARKĄ

TOWARZYSTWO

··ZAKLADOW

ZVRAADOWSKICH
&.A.
ł.ódt,

Przedstawicielstwo

uL

Ewanjłelicka

A SWIAZDq
Jconiti d:decinne
R
teki. torn!atry, tor·

rlan!enka 20 l.tnla llłOb. •c.ełwa I ftok61 ameMowaprowlncfł. • . Ił 10Hdna pr11gnle l' ny a: odd.telum
&
'S-clo kluowem wy- .,.j~ lię fospodar- . wełłciem, du.ty .tolłwem domo1nm • necauy dla dw6ch
kutałcenlem l -prak·
tylui naucz-ycielak-. aamołn•l!o pana lub lub lechaeito paoa
poszukuje jakiejkol- puL ł.ukawe ofer- do ..,,.naf4cla &UU
wiek pracy, nafeh.e ty do „Kurfera ł.6- W 61csa6aka 112 m.
6H9
n!ef. fako naucsy- '1 d:&lde,.f0• 1ub .Ucz- 11. fr.
6162
cielka dOmQ--. - '.· clwa •
Wymafanla llbom- · ~luaarz-pomor:zanin lokt•• pł• • 9'L\_ do
ne. I.ub- carty U • dobr, 6włade- · 0 '"' en1a. w 1a•
etwami ł Jdlkoletnil\ domo~ Gł61"Ul 0,
proaz• 1kła~ w
6139
praktyk, po11:ulmje Goldberg.
ulminłdracfl .Kur, fera lóchkhfo• tub ed sara,s pracy. miea•„O. B. t•t•. 6147
łtanłe .,uM lab
Włktor Stamm To
llJ,oda, ln!eUgentna n§, Bart. Głowac- paa6w. Dre1ł'llow6168 nowika 33 & 27.
,111 ...ti. ponuku- ~o 2.
610
lltsilaentna, ;com
Je ~ ekspe·
dłenłkł w Interesie.
na panlenb po- ftnTim• aa aiłea
pod
ł.ask. oferty
Hukaje pracy, lako P hnle paałe, lub
,.Ebpedjentka • skła
1łułĄca do dwoi• panów. AndrHja 60
dad w admłnietr.
6083
m. 22.
9*arnych .
dsłemńb.
pod
taab-o
ad- poaukuje do 1uu
.Pncow(ła •
polsoja • hldoJl
-'-I
Blnleł- nem aa biuro w
- atr.c
6196
6r6dmJe4cła. Oferty
plama.
ntellgentu panien pod .E. H. • Admib • 4-kłaeowem stracja .KttrJm
{;.'

P

U1owaai• · I ltar•
bowanle w naf·
nownych de1en I a c b (Radjo) wykonał• 1peojallsta
& Paryła. po cen•ch
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/:!:;twa.
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przylł•pnych.
Nafman, ł.6dt,
Wolno61ł Nr.

Łódddelfo".

lub 1 pokój a
gw.telefonem
na bita

POJS•. ::-:--:-"l'~-~-
knłałcenłem
'

ilrawcowa sdolna,
,, pnylui!na po'zukuje ny.cła po
\ domach. - Wiadodororca mość Piatrkowska 58.
Rsoba lat •rednfoh
G przyjmie miejsce
na stałe, wycho•
wawczyni - nauczy•
cielki w domu rodzinnym do mło
dych dsiecł. Posiada francuski, niemiecki z konwer1acją oraz: muzyką.
Oferty proszę do
aduilnistrac!i „Kuriera ł..ó<b:kleito" dla
6164
„A. K."

tconto cze·
ko we

ro od zaru ponumf,. Cena obo1ętOferty pod
na.
3
w oo• do adm. „K;

D

ł..6dz.•

pokój umeblowany,
słoneczny, wynaf .
mę starszemu solldnemu panu. Oferty
pod „Wdowa".

lDklJQ f mieukanla

r.okat sklepowy z

U urzlldzeniem -

pokojem i kuchnią .
do zamiany na pokój i; kuchnią. Wa·
runki przystępne.
ulica
Wiadomość,
Pomorska L. 70.
6122

go wynaj4eia pok61
frontowy, umeblowany • oddzielnem wejściem. fednej osobie. Konstan
tynow;ska Nr. 7, m.7,
!!od._.t._„4...,.._ __
ftrzyjmę dwóch pał' nów na aie1z:kanie z całoddennem
utrzymaniem.
Rzfowska 45, Wł·
6186
cherł6woa.

kow.aka 132 3997-2

ta'·Bibl r!peruje
dodaje
U n
DlO ł

P

oszukuję

miesz·
kania 2 pokoi• z
kuchni, z wygodami, parter wykluczon„. Oferty do
_Kuriera ł..ódzkie
~D" sob „H. F.".
okój do wynajęcia
może być z calem utrzymcniem.
Wiadomość Narutowicii:a 45, m. a.
III piętro. front,
6179
oszukuję pokoju
umeblowanego z
wefściem H schodów. Cena obojęt
n•. - Oferty pod
„Obojctaau w adm.
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który połycsy ml Główna 46, m. 30,
na równy termin. lewa oficyna, 2 pię
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płanino .Matteństwo tro.
budŻietue lntelłgen
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I ft ł 11

oferty pod chiłfre
awaler lat 24 K .• poste re11 400
blendyn' średnie
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go warostu, pragnie
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downą. wozowni~ i sceny lub ekranu
ogródkiem w dob- w celu towarzyskim
rym punkcie od u- Oferty prouę skła
raz do wynajęeia. dać do AdministraWiadomo•ć: Rzgow cfi "Kuriera ł.ódz
eka 16 .u. p. Sztni· kłego" pod .Ddeta w 1ldepie. 6175 11,t~ Musa". 6060
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Prezydenta Rzeczypospolitef. Podania
do Sądu, władii: admlnl&tracyjnych wojskowych; ape·
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