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wyzwolen ia obchodzo no uroczysc1 e w

o~a: Tefegr. wlasttY „ltur. Ł"Mzlde1<>•. .
wzorowem r6wnanht. Defi1ada kOńczy
się o godz. 1 po pol„ poczem piechota odWarszawa. 11 listopada.
wan
maszerowała do koszar, kawaleria zaś
ie łoczystość dzisiejsza ku upanmiętnie
k "'Mmiolecia wypędzenia okupantów masuje się na placu.
0
W ciągu dnia odbyto się w stolicy
kich rozpoczęła się mszą św., ceną w Katedrze św. 1Jana przez J. szereg uroczystych akademij i rautów.
\ł
J(O ardynala Kakowskiego, a w kapliW KRAKOWIE.
J\ -mkowej przez J. E. ks. biskupa GalA&enc)a Wschoula.
~11 d godz. 10-ej liczna publiczność
zana za biłetarni na plac Saski, oKraków, 11 listopada.
1~
. :wala, mimo słotnej pogody jesienZ powodu deszczu uroczystości świę
zapowiedzianą rewję oddziałów
ta 'dzisiejszego nie wypadły i;byt okazale,
M warszawskiego.
gdyż szereg szczegółów obchodu święta
godz. 11 przedstawiciele rządu, ciał pominięto.
owczych, dyplomacji oraz instytu
O godz. 1-0 rano odbyło się w katedrze
ecznych, umieszczeni około pomni wawelskiej uroczyste nabożeństwo, w
Józefa, oczekują przybycia p. pre- którem wzięły udział cechy ze sztanda' sk i ministra spraw wojskowych mar rami, młodzież szkolna, przedstawiciele
,-z.1 Piłsudskiego który w nieobecności wladz miejskich i państwowych, oraz gerob Prezydenta Rzeczypospolitej, ma
11 ne•
óg mowa Ć parad ę.
rb p c zalegly oddziały wojskowe w
1od•· u. Przy dźwiękach marsza dla
Io •· łów przybyli dowódca O. K. I gen .
. r. ewski ze sztabem, a następnie I wi·ter spraw wojskowych gen. Kona'. Wreszcie przy dźwiękach hym
odowego nadjechał samochodem
.
?olf' Piłsudski.
rob Poczęła się defilada, prowadzona
Telegram wfasny „Kudera Łódzkiego".
s6.,.1 gen. Konarzewskiego, w asystencji
Warszawa, 11 listopada. •
Defisztabu.
jego
i
·~'i~1e1Wr6blewskiego
Dowiadujemy się, że C. K. W. P. P. S.
or..~nie olejno: oficerska szkota saperów,
uchwalił wycofać p. Moraczewskiego z
illPa . . ny 21, 36 i 30 pułków piechoty, z
obecnego rządu. Wybrana delegacja uda
ien1 ~ ami maszynowemi, pułku łączno
~ ~~!radiostacjami polowemi, 1 pułku sa- się do ministra Moraczewskiego, ażeby
• poc kolejowych, oddział marynarki, dy mu tę decyzję .:.;akomunikować.
~ad:z Y 28 putku artylerji polowej, 1 puł
UCHWALY P. P. S.
·lefon lJ:lerji ciężkiej, pułku artylerji najWarszawa. 11 Iistopaaa.
e!, n,astępnie pułki kawalerji: 1
r -~
Wczoraj wieczorem odbyła się wspólI---: zerow, 1 strzelców konnych, 11 i 7
na konferencja P. P. S. i delegacji Związ
'li z 1 dywizjonem artylerji konnej,
.. .
'dzone szwadronem pionjerów, za ków zawodowych, pozostających pod
8~ ciągnie szwadron samochodów pan wpływem P. P. S. Po posiedzeniu tem
P. P. S. ogłosiło komunikat treści nastę
h.
1r •
~c~as defilach przygrywały spraw- pującej:
„Dnia 11 b. m. odbyło się posiedzenie
0'1'1t~k1estry przeciągających oddziaKomitetu Wykonawczego
Centralnego
.
l[dll al
1
P. P. S. oraz Kolawa wojska doskonała. Piecho- P. P. S. z prezydium
ekrokiem sprężystym, ·lekkim, sta- misją Związków Zawodowych przy udzia
--~ '}'m szczególną cechę tego rodza- le przedstawicieli centralnych organiza1w naszem wojsku. Część kawa- cyj górników, kolejarzy, metalowców i ro
~zechodzi stępem, reszta i artylerja botnłków rolnych. Konferencja ustaliła
- krótkim klusem ~:W~PJlYDl ~ "'SP6looU oqanłzacyjoą polltY,czuo-zae

K

neralic}a. Po nabożeństwie na dziedziń
cu zamkowym odbyta się defilada kompanji honorowej.
O godz. 19.30 w Teatrze Miejskim dano galowe przedstawienie, poprzedzone
odegraniem hymnu narodowego i okolici
nościowem przemówieniem profesora uniwersytetu, p. Kutrzeby.
WE LWOWIE.
Lwów, 11 listopada.
Lwów obchodził rocznicę uzyskania
Niepodległości w sposób niezwykle uro.
czy~~
O godz. 9 rano odbyły się we wszystkich trzech katedrach: rzymsko-katolickiej unickiej i ormiańskiej uroczyste naodprawiono
Nabożeństwa
bożeństwa.

rowniez w ·cerICwi, w lfośclete ewanget„
ckim i w synagodze.
Po nabożeństwie odbyła się defila(fa
wojska i policji przed witanym owacyjnie
generałem Sikorskim.
O godz. 12 w Ratuszu ódbyta się uro·
czysta akademja, podczas której wygło
sił dłuższe 1>rzemówienie profesor uniwersytetu Zakrzewski.
W teatrze dano przedstawienie „Halki". Poprzedzone przemówieniem dyrektora Barwińskiego.
W CALYM KRAJU.
Warszawa. 11 listopaCla.
Ze wszystkich miejscowości kraju nad
chodzą wiadomości o podniosłym a uroczystym przebiegu rocznicy rokonstrukcji państwa polskiego.

P. P. s. wypowiada walke

WY.cofanie

f

L

kraju.

. Olbrzymia rewja na Placu Saskim w stolicy.

bp

yB

całym

z.

posła Moraczews kiego
Bojowe stanowisko C. K. Wyk.
wodową w walce o Interesy klasy robotniczej przeciwstawiającą się próbom rzadowym rozdzielenia organizacji zawodowej od politycznej oraz skonkretyzowała wzór postulatów pod adresem rządu.
Konferencja stwierdziła, że stanowisko
rządu pod względem społeczno-gospodar
czym jest posunięciem się na platformę
kapitalistyczno-bankową i obszarniczą,

rządowi!
z gabinetuo

wezwała klasę robotniczą do walki t.
rządem.
Konferencja przyjęła do zatwierdzają

oraz

"ej wiadomości uchwałę C. K. W. co do
opozycji stronnictwa P. P. S, wobec rzą.
du.
Wkrótce odbędą się w tycb sprawach
ponowne konferencje.
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Woiczyinie potwornego eksperymentu ł uiykos1ławlonil Idei
SADY SOWIBCKIE KARYKATURA SPRAWIEDLIWOŚCI.
Agencja telegraficzna „Express".
Iwo jaJKo organ w1'adzy pańsiVwa, która ma
możność kie-mwać czyillnościami sądu.
Moskwa, 11 lisf o~ada.
Prezes sądu n.aj.wyższego Krylenko, Według projelktu Krylenki, wokuraror so·
przedsetawH na. sesji W.CK...W. iprojekt wieckf ma prawo zawieszania wyroków
r1owej organizacji oowfeck1ego sądownic sądowyoh, które zaipadły w granicach fetwa. Zasadą tego p-rojdktu }esf pogląd, iż deracji sowieckiej. To osfatnie posfanowie
nie wywo.l'ato iliczne zas't!rzeżeflfa aufonosądownictwo sowieckie jest organem dyk
tatury TObotniczej. Rząd sowiecki odnm- miczn:vch republik sowieckich, które dopa
cil tearję bur:żuazyj;ną o nieza:lciności są fr.tria. się IW!~ ~We ~Dłczenia
-·
.
du i (W!'ęcz ~ buduie. ~ ~~ -
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komunistyczna przed „ rozbiciem.
wtr6d najmitów Moskwy.

Popłoch

I~~· ~ porozumieniu z malkontentami
lmsktm1 stworzą nową, czwartą mię~
rtarodówkę.

We francuskicm ministerstwie sn·
zagranicznych śledzą bacznie za tą „~
lu?ją. Li~zyć się też. należy z faktem,
o. de Ros1a szczerze 1 z.upełnie wyrzer
się propag~~dy zag.ran;cznej, to rr.iędr
narodowa JeJ pozyCja się wzmocni.
O ile rzeczywiście R.osja rzuci do ~o
si:a sztandar czerwony, to wytworzvte
w :Europie zgoła nowa konstelacja diw
m~yczna.
·l
.

'
Chc11 przenieś~ przez zemstę
centralę do Berllna lub Paryla.
Telegram własny „Kurjera Łódzkiego".

centrala trzeciej międzynarodówki ma po chu robotniczego dostatecznycłi swobód".
zostać w Rosji.
OczyWiście, wśród francuskich komuWarszawa, 11 listopada.
„Jeżeli Rosja przcho'dzi obecnie na „ko
nistów
część znaczna jest dalej wierna
Znany publicysta p. Korab Kucharski
podaje w prasie „czerwonej" sensacyjne munizm nacjonalny", to, zdaniem mojem, Moskwie, co wywołuje w łonie partji orewelacje · o zamieszaniu wśród komuni- nieunih.'llione jest przesunięcie władz mię stre bardzo rozdźwięki.
Jest prawdopodobne, że partia się
stów europejskich na wieść o planie · dzynarodowych do Berlina, albo do Pawstrzymania dalszych lukratywnych sub ryża, gdyż w Berlinie niema dziś dla ru- znów rozbije i że tak zwani „antymoskasydjów sowieckich dla komunistycznej ro
p'
boty w państwach europejskich:
Obcięcie kredytów bolszewickich na
zewnętrzną propagandę wywof afo format
ny popłoch w łonie francuskiej partji koRząd zabezpiecza się od przykrych niespodzianek.
munistycznej, która pod względem pienię
'dzy i wszelkich dyrektyW oraz instrukcyj
Socjaliści udzielą gabinetowi cichego poparcia
·jest ściśle uzależniona od Moskwy.
Na pośpiesznie zebranem posiedzeniu
Pol$d{.a Agencja Tełeg·raficz,na.
listyczna po zetknięciu się osobistem z do wyzyskania trudności z zakresu sp.ot
komisji rządzącej francuskiej kompartji
Berlin, 11 listopada.
kanclerzem Marxem, ma zająć stanowi- cznego ustawodawstwa w celu obalerJł
towarzysz Dorid zdał relację z sytuacji.
Rokowania przeprowadzone w ciągu sko wobec ustalonego przez jej delegatów rządu dr. Marxa a utworzenia t. zw. w
- Rosja - rzekł on - przechodzi o- dzisiejszego przedpoludnia przez prze- projektu kompromisowego.
kiel koalicji, która skrępowałaby socj
becnie ostry kryzys, dotyczący wogólc wodniczącego społeczno-politycznej komi
\V razie aprobaty tego projektu przez stów, - a wkońcu skompletowania w'
idei międzynarodowości ruchu komunisty sji posła centrowego :Essera z przedsta- frakcję socjalistyczną, p5wstanie coś w kiej koalicji i chwycenia władzy wSL
cznego.
wicit-lami socjalnej demokracji, uwieńczo rodzaju wielkiej koalicji, sldadającej się ręce.
F
„Pierwszy wynik tego przewrotu jest ne zostaly o tyle pomyślnemi skutkami, ze związku rządowych stronnictw środ
O ile dojdzie do 'ugody socjalistów:O
ten, że nie otrzymaliśmy z Moskwy zapo że socjaliści zgodzili się udzielić obecne- ka przy cichem poparciu socjalistów od rządem, to już w piątek wpłynie
wiedzianych sum, potrzebnych na ufundo mu gabinetowi cichego poparcia za pew- wypadku do wypadku.
Reichstagu przedłożenie o nadzwyczaiiy
wanie nowych szkół czerwonych na ne konkretne ustępstwa ze strony rządu
Prasa prawicowa ironizuje na'd tą kom opiece dla bezrobotnych.
przedmieściach Paryfa".
w przedmiocie nadzwyczajnej opieki nad bi11acj<\, nazywając ją tajnem zabezpiecze
Zapowiedziana dyskusja na temat k'ł1
Wywiązała się ostra dyskus]a. Mar- bezrobotnymi.
niem się rządu od przykrych niespodzia- lityki zagranicznej będzie przesunięta :at
ty oświadczył:
W ciągu dzi6ie]szego popotuania poseł nek.
dzień 22 listopada.
IZ
- 1J eżeli nie możemy liczyć na po- Esser zda sprawę z dotychczasowych roNa ugoaowe sklonności wpłynąć mia
W ten sposób ma być zażegnane, Plfa
moc materjalną, a nawet moralną z Mo- kowań przewodniczącemu koalicji, wie- ta ta okoliczność, że taktyka niemiecko- najmniej chwilowo, przesilenie gabln
skwy, to nie widzę powodu, dla którego czorem zaś parlamentarna frakcja socja- narodowych zmierzała w pierwszej linji we.

Próby wskrzeszenia „wielkiej koalicji" w Niemczec~

Zamówione przez Moskwę
MANIFESTACJE KOMUNISTYCZNE NIE
,Je!. wt. ,.Kur. t6dzkief0",

Warszawa, 11 listopada.
W związku z otrzymanemi z Moskwy
instrukcjami organizacje komunistyczne
w Polsce, w szczególn<>ścl t. ZJV. mło
dzież komunistyczna („komsomolcy") przygotowywały się w dniu 7 b. m., jako
•W ósmą rocznicę rewolucji do wywołania
'tlemonstracyj, agitacyj, rozrzucania bibuły itp.
Przygotowania te nie 'dały tadnych
wyników.

UDAŁY

SIĘ

Sowieckie judaszowe srebrniki

W POLSCE.

Wcze.raj nadeszły do Warszawy ze
wszystkich
krańców Rzeczypospolitej
meldunki, z których wynika, że nigdzie
spokój nie został zakłócony. gdyż ludność
nie dała posłuchu podszeptom agitacji mo
skiewsldej.
Poza aresztowaniami poszczególnych
emisariuszy komunistycznych, „święto'l
rewolucji bolszewickiej przeszło . bez
echa.

LWPRO/WADZENIE W. ŻY~IE NOWEJ USTAWY
-·

- .,_..

Potalia

Artnc'ła Teterrałlczna.

R~ H Hs'fopada.

. ~· SMan,t INafy.chmi.astow.e zasliosowa~ nowej oofuwy w sprawne :beZiJ}iecz·eń

lsrwa wbM.cxnego, skierowane iprzedwlko
'.org.anizacjom an'tyfaszys'towskllin, oo!byito
:się bez nati1I111J:J.1eijszego fncydenffiu. WszysT
lkie ~ei organizacje polifyc:zne a.nl'yfa-sz:ysithwskiie, jak: rowtn:iet <> oharak'terze
'i)Odejrzanym, rosfuty :roz.wJąrza:ne. Co do

o zniesienie

Paryt, 11 Hsfu.paiOO.
~y.padkfom ipolityicznym cLnda jest dy.skuisja n.ad zniesi·eniem kontiroli a'ljancldej
wobe:cnych Niemczeich i przekazaniem
c.zyinno·ści miedzysojiuszniiczei komisji Ikon
l>roloej w ręce Ligi Narodów. Briand od'był w lej sprawie itlrzy ikonferencje z ambasadorem angieilsldm, rnemfecki:m ł preiydenlfem ~omisii konlfiroktej generałem

Stan

rokowań

organizac}i. ekonomicznych, których a{limf
msh"acja lbudzila podejirzenie, to kierowrnicy lydl or1ganiz.acY:1 :zos-ł<tili zas.tąpioo1
przez 1rornfSarzy z ramienia rządill. . .
l\N~adze nie podjęty żadnyc.h z.arządze:ń
w. szere1gu miejscowo·śd ip.ro.winoj-On.a~
nych, w · krorych od dtlUIŻsz.ego jU'Ż czasu
nie byto fadnego rodz.a.ja or:ganiiz.acyj, wro
go 'ltS!POsohionych W7Jględem us'tlroju fa.szy
s'fow~~dego.

'iW edsihem. Wyniki fyah olbmd

dowodzą,

Jz ~ądaniia Ni.emiec nie odn1os·fy skutlku.
Gen. Welsh wraca n.a StaC1:0·Wi'Sko do Ber
iJ.!na - co je;s.'f dowodem utrzymania sojuszniczej konfroH .w do·'fychczasowym za!!&es.ie. if>irasa zbliżona d-0 T.ząd'tl ihancuskie
go donosi', 1ż wcześniej tli.iż przed u:pty.wem
ro!ku nie m<J.żna liczyć się z p.rzekaza.ndem
ikoo!ko!l.i „W! ręce. Ligi .N~rodów. ...., __ __
r

.l~·
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z górnikami w AnglUD

KOMITET WYKONAWCZY ROKUJE Z RZĄDEM.
Agenci a t elegraflczna „Express•'. _ :, ; :
V CHWALY DELEOATó W.
Polska Agencja Telegraficzna.

Londyn, 11 HstopaG.a. ;
O północy z czwartku na piąte1i ccze-·
kiwane jest zawarcie wstępnej umowy re
v,ulującej nowe warunki pracy i płacy w
angielskim przemyśle węglowym. Kong-res delegatów robotniczych uchwalił w
czwartek po południu pozostawić Komitetowi wykonawczemu wolną rękę w rokowaniach. Oznacza to, iz Komitet wykonawczy ma prawo zgodzić się na ustęp
·stwa w zakresie przedłużenia sledmi-0godzinnego dnia pracy. Dzisiejsza konferencja delegatów górniczych ma znacze)nie przelomowe - ~la ~rajk,Jt ~"1,,ego.

Dziennik stwierdza, iż w samym tylko
na żoldzie sowieckim znajduje się
oko o 1.500 ludzi, związanych w jednej or
ganizacji. Organizacja ta podzielona jest

Paryżu

Na widowni politycznej.

na trzy sekc]e: operacyjną, wo~m.,ł
emigracyjną. Ta ostatnia posiada
podsekcję, mającą na celu dyskr
nie wystąpień emigracji i osób, w
jej wchodzących. Ta ostatnia sek
placaną jest najlepiej. Jako przyk
mo podaje, iż najniżsi funkcjonar'us
cji emigracyjnej otrzymują 350
miesięcznej pensji.

Londyn, 11 li6topa'd.a. .
Konferene]a Clelegatów związków górniczych postanowiła jednomyślnie udzielić komitetowi wykonawczemu pełnomo
cnictw do dalszego prowadzenia rokowań
rzą'dem. Obecnie komitet wykonawczy
przygotowuje się do poinformowania rzą
du, że górnicy mogliby się zgodzić na układy regjonalne w sprawie godzin pracy
oraz wynagrodzeń z zastrzeżeniem, że
ukła'dy będą się opierały na zasadach, ustalonych dla układu ogólno-krajowego
lub że b((dzie ·utw-0rzony. t~bun':lL ~wo

z

la~

,,PIAST" BADA PROGRAM S
NICTW.
Z klub-u „Piasta"

(Od własne10 korespondenta).

O

kontroli wojskowej nad Niemcami.

Arencfa lelegraflczna ,,Express".

zagranicą.

O BEZPIECZf.ŃS'liWłE PU.

BLICZNEM• .

,_,-·

Iistopa'da.
Organ emigracyjny, „Russkoje Wremja", ogłasza szczegóły akcji sowieckiej

ZAtiRANICĄ.

>;[:---

Włochy reguluJą ład wewnętrzny.
I

AKCJA BOLSZEWICKA
ArencJa Wschodnia.
Paryż, 11

płyną••

ZMIANĘ

OBYWATELSTWA.

Bardzo wielu !!ydów, emi.g;ru}ąc z Polski do
Pa~est:YnY. uwaiąto za korzystne dla siebie wYirz.ec slę obyvraitclstwa połskiego, mimo, że w ten
5,1l056b srtradl oni iprawo il-O'Wll'OCU do Polski, Niedawmo roz!)Oczęta s.ię masowa reemi,gracja z Palestyny d-0 Polski, do kitó.rej chcą teri wuacać i ci,
oo wyirzekl·i się obyiwa.telstwa potsikiego. Konsul
po.Iski w Jerozolimie odmawia vt1zy, ale dzialacrze żydo~y rOZJPoczyinają s.tara.nia, żeby i tacy
mogli powrócić. Prty1P11mzać na1eży, że tym raizem władze po1ski.e wyd{ażą odpowiednią konsekwencję.

WYSOKIE ODZNACZENIE KPT. ORLINSKIEOO.
Ambasado.r La Roche w i.rnieniiu Prezydenta
Republiki ;pręczy.t wczo:raj kaipi.ta nowi O!il.ińs1kie
rnu odZltlaikę „KJr,zyia Kawałerii1 ' Le~H Honorowej,
a sieriantowi KubiakO'W'l medal za\ tugL
WYJiA~D P. HA.RDINOA.
Wczoraj wYiechal z Poo1s!cl przez Gda~st po
~~ pobyole w Warszawie p. Harding.

Rł:FOR.1\1A „EPOKI".
Jak s~ycliać, wydawnictwo „Epoka"

b'ęClzie

rwdcróitce z.reformowane, 111awet ty,tuł ule1&1l1ie ZJtrianie. Nowym klerowmikiem będzie byty poset p.
Wito.Id Kaanieniooki,
:WczOII'ad ,..R.zecztPoopollfa" a:ostata skOlllfiskowa
na za ;połem.Lkę z WYWi,adem prQf. Bantla w sprawie detkretu pras<>wego.

PROTEST PRASY K.RA.TOWf:J.
M'czo.raJ do IP- wtce.pre.mjera Barrt:la nades.zty
de1p esze Syndyilm.OOw Dzioo.nikairzy PO!lskich z 11>0~ze;gó!nych miast. Między lamerni depesze taikie
nadeslata Łódź, Byógoszcz i Gór.ny $IąSik. Zarówno w deipeszacl1 do p. Ball'.taa aa.1{-0 też do ZwJąiz
lro Sy.n,dylkaitów D.z.ieam.iikar.zy Polskich w Wairsza
wie 1POSzcze:g61ne Sy.ndyka.ty donoozą, że s.ołida
ryzują

się

z

akcją prnwadzoną

pr~

Ziwiąizek

Syndylkatów Dziennikarzy Warszawskich w obrooi~ pr«w i <Jbowiązków ipcas.v QOlskleł.

komunikują,

te na

cJl stronnictwa w dniu 2S b. m. w KrakOlll
watany będzie su:.ze.gótowo dotyclkzalOIJ

___......

gram stronnictwa.

___.

____

LOTERJA.

we

Tel. wt. „Kuriera Łódzkle:o•.

~

\.Varszawa, 11 listopa~
Z powodu święta dzisiejszego ci
nie II klasy loterji klas.owej przenies
na dzień jutrzejszy.

BERNARD SHA\V LAUREATEM '
NOBLA.
wo
Polska Agencja Telegraficzna.

Sztokholmy 11 listopada
Akademja szwedzka przyznał.a n
etę Nobla na rok 1925 w dziale litera\w
Bernardowi Shaw.
0
Suma pieniężna, związana z nał
Nobla, w każdym dziale na rok 1925
nosi 118.000 koron szwedzkich.
Pr
Sprawa przyznania nagrody w dl(oo
literatury za rok 1926 odroczona z {
do roku przyszłego.

POLITYCZNE POLOWANIE. rał •
Mnda

W.cllocWL
J
Lublht, 11 listopa'
Wczoraj bawili na polowaniu wJasl
Zembrzyckich marsz. Rataj, ministro y
Romocki i Moraczewski, wojewoda.'.\v
helski Remiszewski, poseł Dębski i 'Kttki
wojewoda lubelski, Bryła.
k.

ec
" NOWA WALUTA W BRAZYIJL dat
Proiekt nowego prezyaenta. tni
.
Rio de )aneiro, 11 listo~ ła
0
Nowy prezydent Brazy1ji Wash!nrl

,

zaprojektował wprowadzenie noweJ . 0 ·

ty. Nowa jednostka monetarna wynOl
by trzy milrejsy.
nie
lcOtJ

.

RUNIĘCIE

DOMU.
. bud
Paryż, 11 Iis!oPada.ood

Wczoraj zawalil się w Paryzu d()lf· ~

piętrowy, przebt:dowany na hoteL P
gruzami zginęło 7 robomiWw.

~!ąfeJC :.._1.!_lfs!E.P!!.4a,=-1_,9...26..--:r-.o;;;;.JCu~.--------------------- ł

~r

IEN

.

r~

Y.

ĘGIEL

)-

Lódź. 11

ie

listepada.

Zbliża się otwarcie Sejmu, 2lb1iża się
wznowienia nietytko Jałowych,

r_

?<1 tstotnych sp0rów, do których uświa
~~·miona Opinia st>Ołeczna izalicza kwestrównowagi budZetorwej, nadimtemego

owania I wY'PIYWadącei
wałutf.

Zacmłe się

znowu

wałka

JIOlskłeito pieniądza,

stąd

o stałą war-

o tę nie2lbędną

ł sp<>łeazeństwa.

Waluta jest nawskroś

Jej clnviania

się

<hiełem

w pierwszej

pan-

i~ ateżnione od błędów g()SJ>Odarki łl

li-ia.
1-i. mm. sk. p. l(łarner w
sehn. z
rea 20 wrze5nła przyczyny spadku zt-0tel wr. 1925 dopatrywał się w tem. że

mowme

Jeden punkt mnome], -wynoszący 1
eit'lllia 1924 r. groszy 15, p<>dniósł w clą-

d

czterech miesięcy o 140 proc„ wyipła
o- bOliem 1 maja każdy pu:ukt po grona 36. P&wfisxa okoliozność SJ>Ow<>dOzy)la Mierny w.zrost budżetu i nadmiar
to-~mla. co zmiaMżyło walutę i
o dode życie ekooomłcme w Poł
Dodać n.alefy, te Niemcy, którzy uOWałi markę róWlftoc:z:eśnie,

sitoso-

odwrotną p0Htykę, pOłegają

znacmeJ a bezw74tlędnej redukcji
I czasowej wypłacie niskich po. Tema Memcy zaiwdzięczają zauą ~ kredyty zagrai:niczne 1i stabiliizację
człl oo dziś dzień.

f am r.aś bankier Diliton. stojący zdała,

~\iadaJący na swe usługił sporo materpi llOrÓw.MWczegO, odmówił WYPłaty

s ' · raty p0żyozki. 87.ereg osób, pia-

ró fCh wPłyWOWe w zakresie J;>Ołskiich
isów stanowiska, do których liczby
Y I p. Czechowicza.
skarbu i
·· Feliksa Mtynarskiiego wtice-prezesa

mm.

NJu Polskiego, zdaią się nieoo odmien-

~edać 1VPływ nadmierności opodater~'da I tńedążenia bud6:et<>wego na

~e slę walu.ty. Dr. Młyna1'·
wydanej

róWlłlooześnie

Isku pracy P.

t.

po pe>lsku i

,YMłędzynarodo

!!DaC2:enłe

spadku złotego" (Warsza1926 r. str. 71) expressis verbis od-

id~ JIOgląd, jakoby spowodowana nad.111~lą budżetu emisia błlOill\U pOder;iot złotego, Jego zdaniem nieuirodizai I
błtaos handlowy w czasie od 1
1924 r· do 30 07.el'Wca 1925 r. wy-

Y katastrofę.

;· łych wYI>adkach, gdme t>JP. Zdrzie;; 'ti i Klamer mówili: tabu, tam p.

: tufowicz uważa, że przysługuie mu

\Ida ruchów w posooięoiach wydatrrro 'eh budżetu.
"
~
czasem nauka polska w Ostatnich
(lz;i~!Ch !}rof, un, w POizillantu Taylora
sta szczególnie: „Druga roflacja polOraz prof. un. krak- dr • A. Krzyża1•
„
ego, staw.iając kropkę nad „i", wy-

. . Przypisuje zjawisko załamainia się
a~ w 1925 inflacji. spo.wodowanei

:o

r.

~Ością wyd&tków państwowych.

il

la5 · .
·ro moiem r0zumiooi11 rzeczy wzrost
ttków budżetowych w 1924 roku wywi katastrOfę - pi~1xe dit'. Krzyżanow
, czwartym kwart. „Ruchu przem.,
Jl· . i socj." za 1926 r. Tamże nieco
.Jestem głęboko przekOITTlatly, że
enie: indeksowej metody obliiczania
1J?a0zdnia 1 stycznia 1926 pOrwstrzyma1,J!0! ·żkę cen i dalszy spadek złote

aa

vno~

,_.

torytet nauki mówi nam, że kamie~ęgietnym sytuacji fmansorwei i enicZlltej Poaństwa jest równoWaga

ad~owa, Ollarta na umiarkorwanem odo owaniu.
l. lrfymaHśmy tytekroaie clęgi. że mu-

Niebez.pieczeń

w Polsce nie

minęło.

dxie śled7Jiło pnebłeg zlbłliająceJ się

skusji budżetowej i udzieli poparcia dąże
niiom realnej równowagi budżetowej w

trzeba sprawę równowagi rozwtiązać należycie, aby móc wreszcie wejść na drogę p0stępu gospodarczego i poskromić nę

całem

dzę ludn<>ści.

dy-

tego słorwa znaczeniu.

DOść już

deptaniey na defscu !

s.

Raiz

,
SWITY POLITYCZNE.

•

Zólte niebezpieczeństwo u wrót świata
na tle konferencji pan-azjatyckiej.

tinjł

ieJiwweł. śclśleł mówiąc budżetOweJ pań-

wvrost

dmuchać.

budżetowe

Swłeczeństwo nasze, dzłś już mniej wrażliwe na wszelkiiego rodzaliiu tramtadracje, z P!l'arwd:złwem zainteresowaniem hę-

zmieo

•walinę p0myślnego r01JW<>iu finanso' ekaoomłomego, p<>l!iltyomego Pań
t

simy i na 2limne
stwo

KonferencJa panazjatycka w Nagasaki,
w której wzięli udział przedstawiciele
Japonji, Chin, Indji, Wysp Filipińskich i
Korei, nie była jeszcze skrystalizowanym
faktem politycznym, lecz mimo to stanowi
poważny sygnał ostrzegawczy dla całego

przedmiot uregulowanie komunikacji lotniczej między temi państwami, ma również znaczenie etapu, a odbyta się w atmo
sferze znacznie bardziej
harmonijnej.
Oznacza ona zbliżenie się dawnych ko-

lonji hiszpańskich oraz Brazylji, do dawnej swojej macierzy pod względem politycznym i ekonomicznym. Prasa madrycka podkreśla to z wielką radością.

---r:o:---

świata.

Solidarność ludów azjatyckich leży
jeszcze w dziedzinie postulatów, lecz samo ich zaznaczenie stanowi już krok na
drodze ku realizacji, choćby narazie miały się wysunąć poważne nawet trudności.
Nie brakło ich na konferencji w Nagasaki
i one to zadecydowały o ograniczonym ze
względu na uczestników i poruszane tematy przebiegu konferencji i o ogólnikowym charakterze jej uchwal.
Z negatyWnych tych momentów wysunął się na czoło konflikt chińsko-ja
poński. Chińczycy żądali, by Papończy
cy zrezygnowali z układów narzuconych
Chinom a naruszających ich samodzielność polityczną i ekonomiczną. Papoń
czycy oczyWiście w tej sprawie jak i w
wielu innych zajęli stanowisko wymiejające. Za kulisami czaił się antagonizm
koreańsko-japoński.

Delegaci Indji

zajęli

średniczące zwłaszcza

stanowisko pow sporze japoń

sko-chińskim.

Stanowisko rządu japońskiego wobec
konferencji pełne było rezerwy. Podyktowana ona dwuznacznem stanowiskiem
'Japonji, która jako najbardziej ucywilizowane i najsilniejsze państwo na Wschodzie grę swoją prowadzi narazie na
dwóch platformach:
mocarstwowej i
azjatyckiej. W charakterze pierwszym,
wspólnie z Anglją, Stanami Zjednocwnemi, f rancją zajmuje stanowisko uprzywilejowane w Chinach, zasiada w Radzie
Ligi Narodów, odgrywa rolę protektora
na równi z bialemi mocarstwami w stosunku do azjatyckiego kontynentu. Lecz
równocześnie nie rezygnuje z drugiego
atutu, ze swojej azjatyckości, trzymając
ją zawsze w zanadrzu i używając jej jako
środka presji w rokowaniach z państwa
mi posiadającemi kolonje, przedewszystkiem z Anglją, do której po chwilowem
oziębieniu stosunków zbliża się na nowo.
Tern też tłumaczy się fakt, że władze
japońskie nie dopuściły na kongres w
Nagasaki przedstawiciela Afganistanu, jako reprezentującego tendencje jaskrawe
anty-angielskie. Wogóle cenzura w okre
sie zjazdu była bardzo czynna. Wywoła
ło to niezadowolenie u pozostałych człon
ków kongresu. Wyrazem tej opozycji byt
wybór Pekinu, a nie Tokjo, które proponowali Japończycy, na miejsce następnej
konferencji, mającej się odbyć w roku
1927.
Mimo wszystko, bez względu na te
zgrzyty i na swój charakter nieoficjalny,
konferencja w Nagasaku, akcentująca wy
raźnie swoją odrębność od Ligi Narodów,
ma poważne znaczenie jako krok wstęp
ny, odsłaniający sięgające daleko perspek
tywy.
.
' .
Konferencja państw potudmowo-amerykańskich i Iiiszpanji, która w tych
dnia.eh odbyła się w Madrycie i miała za

Q czem

piszą

PRZEGLĄD
ROCZNICA NmPODLEOLOSCI.
Obecny rząd posifarail się otoczyĆ
Splendorem niebywałym 8-111ą rocznicę
odzyskania niepo<llegfości, czyniąc z dnia
te.go drugie świ~ nairo<lowe obok 3-go
maja. Prasa warszawska omawiia !rOCzmń
cę i r-mca szereg ref.leksj!j.

JEDYNA POLS~ RACJA STANU.
„Gaz. Warsz."
„Data 11....go US'OOtPada 1918 roku jest

tpliwie hlsklrry.cznl\, ja.ko doaitia

niewą-

zaaiocząilkowan:la

niepodlegto§ci odrodizoned Pols4d i ipocząit:k.tt
:zu:astania się 1POS1ZCZególnych dzielni.c nasrze.J O}czymy, proce siu. k>tóry i . iPO dzied
dr.lsiet}S<Zy jeszc.zie się me ulmńc.zyl.
Oflcda!ne sfery dztslejs.ze datę tę łąazs. z
Jl'()'W'Totem J. Piłsudskie.go a; Maigdeiburn l
;przekazaniem mn prze.z Radę Regencyijiną ~a
dizy woiSlkowel i n>aczelneigo dowództwa wojsk
IJXl'!IOW11le©>

p~Slk:tch.

Kro chce jednaik wi.d:z:leć niedawno UP?Y1!1.i<>·
ne dz.leje w OIŚ'WIOO!einiu właściiwern, Ul}rzyitomnić sobie musi, M IPOWTÓIŁ J. Plbudisklego z
Magd-eiburga możliWY !był tyliko .na skutek zalamainia się w wojnie państw ce~raih1ych i tej
UPe>kairrz.oaUąceJ ka1Pitufaq}I Njemiec, ~óreJ obraz daje wainmki rorre]mu, pod~owane pr.zez
PiranC<lę.

W dniu 11 lis.t®ada 1918 roku świędła
1SW6i trimi myśl iPO.Jitycz.na, rozwiJllllla przez
Romaaa Dmow5tkiego na długo Pf!Zed w'Q)ną ł
reallzowana iJlol'UZeti pod.1czas wojny ,PJ'UtZ iKomtte't NModowy.
M~ ta zaiwiera.fa się w ~ótlkiei formule:
tylko na g>ruzach 'Państw ceintralnych, powstać
może z·iedJooczoina, nieporl1e.gta Polska. Prawda tel myśli, Mó.ra pe-lnem świailem zabłysła
<linia ll~go 1.imo.J)'ada 1918 r-Otk;u, nie utracifa nic
na swem znaczeniu ,j dzisiad, w odniesieniu do
aiktua.Jnych izaigadmień 'POJi.ty;ki Polskiej".

BE~MYśLNOśC NIEZGODY.

„ Warszawianka":
„Za sobą mamy ooiem lalt ;próby. W cią,gu
tych lait o.śmiott izazn>aczy.fo się, na sz.częście,
ni·e.mał-0 wysi!Jru zdrowego l itwórczego, w budowa1t1iu granic nazeWllląitrz, a prawa i gos;podamOOci nawewnąitm;, wtśród wiet111 zresztą -

Projekt

rozporządzenia
o

inni?

PRA·s v.

•ste.ty ogrornnydl błędów. Nk ~w cflto
gu tych ośmtu !'at me zama<tLyło się na szczę
ście, tak dobitnie i ll>OiPl'osi!:U naczelnle. jak upiornie znnoowYJChwstale, ha, pobwomie rozm·
śnięte jeszcze, walki wewnętrZl!le, kitól!'e daw·
ną Polskę 00\eipiaty, 1Przestania3ąc Jej najwięk

sze l
jest tak

naib4Jr!.s.ze

nt~wa.

samo, a na wet

&isial

gonz,ej.

Trudino, skOII'o sami lłlll'L Jooteśmy ośłeipieini

pytajmy Sit>Odcoli1t1ycli, roz'lll!Ilny.c:h, życzliwych,
ondrozieanców. Ani jeden z olch, zaipytany, co
w Polsce uważa za zJawis.ko naJbarda;leJ uder(tafe.ce, me ~ ioaczej, tyłko tak. te tza•
cle.kilość wałlc wewm.ębr.znyich, ~ ich zdumie·
waląca bezrnyśliność."

ZORZVT DOKTRYNY.
,.Roboitnłk":

,,Naród Olbohocld
głoścl.

6&r.ą rocznicę niełpodle-

Odbędą 5ię

rewie wodskowe, nabo2Jeń·
stwa uroczyste, JmLedoSitawiooła gafotwe Po tea•
tracll. W IJ)()J'Ządkiu I Dla 111as walka tnN da·
leJ. Połskę mO!Z.na ut:reymać wśród narodów
tyilco, tako zo.,ganl!rowam,, nowome~ demokirac,ię. Detnoacracja - 41o droga nie7.lbędna do
nowe.go, S-O!Cjałis.tyczoogQ usłt<>,ju, kitóry ocałić'
może świat ~ widmem ~ ł kulCmaifleJ katMtrofy.
Wa!ka trwa daiet!... W
omicz'st~
obchodów SoojaJizm !l>Ois:ki ma jeden <i>owią
zeJc: S'twie.rdzić, iiż PoZOStaóe wie.my demo1ora·
cji il... sobie sa.memU."

amu

„Głos

ZAWSZE JH)IN!A.CY.
Prawdy":

„Jednail<: władza Józefa Pilsudskie.go w Pol•
sce tak dziwne IPIUOO-Od:z~ ikoileje, od Ma.gdeburiga do BelwedC>J11, od Belrwedero do Sule-,
iówka i do Bdwed.er.u Zl!IOWIU - poczęła się Die
wątpliwie w tym dni.u, w din.i:u 11 łłsitQiPada. r
przez cały lait szereg byla t.o i jest dzisiał wJadza na<iiw;i ę'kisza, niem.,Jeżnie <Jd te.go, jaka jef
była w da111ym moane,ncie f-OII'rna1
lna ]eg,itY1111a·
cja; Jest oo bow.iean jedynym w Po.lsce czitowleikiean, który ma duszę Wodza i tę nieopi·
saną, a pooad wsz--0 potę.żną moc, że na jego rozkaz ludzie na śmierć idą - i 'idą z roz·
k<JS1Zą w duszy, a pieśnią na ustach,"
----·~---

Prezydenta Rzeczypospolite}

zasiłkach

wojskowych.

2) w okres:ie mobjl)izacH rodzinom: a)
W myśl udiwaty Rady Mi1n1s~rów proje:k:f rozporządzenia Prezydenta Rz.p•li- ż,o~nierzy wojska staf ego, którzy wskufek
ogłoszenia mobilizacji zgodnie z pvstanołej o zasiłkach wojskowych ws.taił przez
Minis'terstwo Spraiw Wewnętrzinyich ro- . wi'eniem arl. 58 us'tawy o powszechnie obowiązującej sluż1bie WDjskowe•i, nie maga,
zesłany do uzgodnienia do poszczególuzys;kać odroczenia, luib nie mogą z odronych ministersfw.
·
Zgodnie z tym pro1ektem praWD do za- czenia fe.go w daJszym ciąigu korzystać.
si·tku wojskowego ze Slk:arbu Pańsfwa b) osMJ należących do rezerwy lub pospoprzysługuje:
_
liitego m.swnia, po·wołarriych do czynnej
1) w czasi.e ipoko·.tu rodz.iinom rezerwi- słurhby wojsko,weij z 'fyitutu mobHizacji, c:
stów, petnlących CZY'l1Jilą stuż.bę wojskową ochofników, odhy.wających służbę ochotz !tytułu: a) nadzwyczajnych ćWTiczeń lub niczą.
kursów wo:isko.wyeh, b) zaxząrdz,einiia R~
dy Ministrów.

-.

I

Tam, .gdzie podpisano pokój.
Wersal, przepyszna rezydencja dawnych monarchów Francji.
Połoienle

królewskiej siedziby. Dzieje rezydencji. Przepych
Park i wodotryski.

(Od nas~

spec. koresoondenta).

Wersal w li1sltl()oodiz.ie.
l'w) W ósmą rro1CZ1!1Ji1cę zimaitttwrvic:h'W1Stanfa Po1lislklu w1Yhr.aitienn się do teg-o Msiroiryic.z
:negQ miiet~ca. g-dJzie .alkotiem 1Pirawinvm, mot.ai do niiwod~·eisd~o ży
cą !k1tóreg-o ipoiwsta1
oia naszai Rirec2:1P'QSPoHta. iilaJP'l'aiwńOOo s'fa:re d2:1iie]Qwle gmeahy ro.zihiorów. ·
Ta silairai irezyde:nio•.ai ll11JOinairchi!i ńramou
&kiiieci. ipa1faic siłymy .~UIŻ z tiraid1cyH hiistorY{'Z
neJ. Jeży oilml'°rnv łesi 1s.temi wzz6naimi„ ,X1l
J;!\Odzin;y dlmzi koff ej1ą odi Pairvża1 . re~ noV/lOICZieS1111e1,R'O Baihitl·o1nu.
Ozlowa eb, wryirw,ainei;ro na~J.e re zg-tcl
lku P.airvża:. z 1l'llldirw1ch uQtiic i 'żyiweg"o łęfua
tej meitiro')}o~i fra1I11c'UISl1<liei. - mumo· woli
wrxowaidiza w naistW'.fO'We sikwDi1eITT1iie wi'doik roizlie,gih11ch Sikr:r:zyidiel ;oafa1c11 wersal. skie1zo i ,,~spain.iaitość prais.tarrezo. 01llbrzymi·e·2:'0· pair'kiu.
ZwJYil<itiy zamek mvśiliiw'Slki w ozas.aeth L'll!diw!i~a XIII. za LuidJwiik.a XVI 7fJsta1f wispamJ,aile pirzeooidiowamv i oow1ęk'
szorn.y, .1?"!ów1rnie we<lllu1g- ntlaniów Q"enja~ine·go
arc:hitelkta Ma1uisairt'a. Po roiku 1678 Wersail .iiuiż by:f si1edziibą !ktrótkwis·ka i oś·mdUdiem
żvicia .p0Hitviczrn1e.g-o. W rioilm 1789 tu oidl>v
łio- Stię zigiroi1naid'Zle!Iliie Sta1116w lu Z!O'Staitai te±
·w ikJitlka ł1v!g>01dn1!i 1PÓŹ1rui1ett 'll!chwa1J1ona Ko1nstvliUJ~i.a. Upadek Wersailu bv1f z.aira:zem
rocza.ltlkienn U1Paidiku :trooo. Pirnez dt1u;g-ie
lafa ipamowatło tu OO'tem zmi!S.z.ozern:ie. dop:e
ro Lud'Wiik Piff'irp od!restaiwrowa1l oaifac i za•
fi0Żiyil w nim murrellll!11 h!i stoirvicz.invcll ob:·azów. W !l"Oik:u 1871 Wer'Sa'l bv't S?:fówną
kw1a.rteir'1! cesar:za ni1emiec.kiezo Wi1lhelma I.
zaś w irolkiu 1875 byił' świ.aidfki,em pro1~da
mowa1niia ,RePUJbltik1i:.
Swtletiność. zS?:as;,0111a iDnziez W.iel1ka Re
ersa1lowi t'e<lnak
woQUJcję pirzywróC:i1t W1
l1eo'11. Późin!ei i saim nar:}d
gł.ówllliie Na1P01
fraincUJski nie za1po11111niał o te.I kol-2bce niekna d wvbv:intu. to też ro stairnżvt•n.e srn;azd;o zachowam·e Jest dzisiaj iaik na.i1leo'~.i.
Paita·c szeroki na pół kilometra. ~ldaóa
~·ię z ·części Ś'rOd1ko 1wej, wyrrięt.ei w sfr'J!l~
.pa!rlru, oraz sk1rzyd.e·r - ;póinoicneg-o i po1

Hi&toryczne komnaty.

Bolnewi[~ie ~BMJ ~I~ ~m1~w~

forlai LU1Striz.atn1ai". .łJe(iin.ai z na!wfie'klseyiah w
fitllrOiPi'e. w !kltómi to1 (.g-aJle!r,H') 18 s;t!ylcmia
1871 iroilru ikiról pm~i o~tlo:sił si1e oesainzem
Nienn'iiec. a 28 CZ!e!lm~cai 1919 roilru IO'Otdlpitsano ISlłYirunY rtiralkitalt wers.aJ1skL IOOW'0 1łtutłacv
do Ż'Ylci0.' szereg mrwlYCh oomlf!W. oram na-

POMPATYC.ZiNE PRZY.JECIE W R
PRUSKIEJ KS!fŻNICZKI.

urządzeń.

wsa;ys.'llkie 'te beroenine igQł>eilirnv. WISiPatn1.a:te
ohraizv hiS~OirytCJZIIle. pernidzila s1ł1y1rnn.vcl1 ma
t.airz:v;. wwv•stll\Jie :rzeźiby a marrmmowe poS<lJ.R'i. To co· mi1eiś1c:i, się w W1ersaau. s'ta1noWiić może ftemait do na1Pis.a1I1iia1 11:1ie airtyikuriu. ailJe ca1l'te.i htiisltomii szftlullci:. co :iurż - nai'wiasem mówliiąc - dalWttlo wsbailo l.l"Objooe.
.w1~;.tYO'l11lfl~ ilu j·ediyinie o '.f.em co m~ na1Jw:ięcej 'lllt.łkwi'fo w ipamięci. Sai ~o mia1I1orwide 1Poikt0'.iie 1.Juidiwi!ka XIV. Ma:rj;i A1nt:oll1Ji[nn i
„Gruloojai Luistirizam.a".
Szereg- WIS'Pa1t1:iatwh sat diekoirowan:vich :pirze·z ;z1t1a1t1•ViCh a1rtyis.tów d1o;oroiwadtza
do jeid1nei z 1I1ta1~pi.ęllmietitszyich lk0tmi!laft. biato-mtotieJ foo'111l1l1aft'Y' z 1łożiem. na k:tóre1111 sipo
CZ'YIW.aJf 'tim niiezaro01J111niiamr. ..klról-amai11t"
L'llld!w11k XIV. W tiJrun.ej m6w ikolJ11lllaci-e,
zwa111..a1 .JClhamlbre die [a reim.e" zmairtai Mar.ia Teresai, lL1!roidz!i1t sie Luidl\viiik XV i wyda
la ina ś.·w1ia1l czworo dzi·eci, Mair.ia Ainrontna. W ,pó1łlnomej częśd pałacu iesł Sal.a
0PetrY'. w l(itlóre:i dlo roku· 1879 odbywat·y
s1ie ooisiied1zernia. Se1nalftu. w in.nem mieiscu
znów W1SPa1ni:aiła ka1p1lka pafaioowa. ~dobna
w 1)m1szrowme mairmurv. wHira:że i· maloWliidifia1. Karp~i1ca j1e·sł 'tak wd,e1l!ka1. żie czvni
ra1CZiei wra:żie1ni1e iko 1śdioila1.
Nathvię:ksre j1eidmak wrażenie robi- „Ga-

Duchowieństwo

-·:o:---

szą

RwcZ{P()lSIPOlilte.

Po zwiedtz;p.milll

paił:aJoo ~ 1{-0tei
Je!R"o IPI"miOVlc:h d WY-

na ;paJflk weirsa1lislkii.

nie UJStę,mttiie 111iiowm 1Da~acowi.
I tu ciagiruie s:ię fab1irynt .R'aileirY'i i k01ryitarzv. maiąicy ZaJ śioianv irzed'V dr:z1ew i ikirzewów. Mairmtllmw1e rz.eźiby 1i ;posaizi zdob!ą
de1ni:stie1 aJle~e pair:kowie.
Nal~Di·ęi1miejisza ]tedl!1ailc orodba iDa111kitb są
w1s1pall1liail"e w-0do;trvski fot111ta1runv. .i katSka<l!v. dztietio a!IIBm,e:rów wroisk~cil. SrQidJkiem
par'klll iro2:1pirZieis~urz.e:nda się wi1ei11k:.ie ~eizioro,
w ksztait1cie !krzyża.
Na lrońtca1:::h rteJro 1Pairm l1eża j,es.zczie
<lwai irn1ne 1J1a1laice. ai mńalil<Jwiieie „Grand
Triam:o1t1" i „Petilt Triamoo". W l>i!Clrwszym
w irokiu 1920 wsta1t ;podipisarriv :trakitait P'Ok·o,iowv mi·eidzy Pramcią. so1;U1swr:lka:mi„ a
Weii1:rami. Obydiwai t.e ipaJfaioe zawierają
durtio pi ękin yich ois·oibili wo 1śd.
Samo miaisto We:rsa[ Hczv 50.000 mi,es.zikańiców'. 4 Htnje tiramiwaJ·o.we. 2 dwiori:e,

itwórcwść

1
,

i kinematograf.

w) RosJę ziwi1edza~a niedaiwmo •

bo.R'a;tviah 'tU1rVS1tów TOOnYCh nairod°"
PTZYhYła do Pefors~ai na oolofadZj,
kStUJS01we.11:0 oi!Qręfu ..Caf!}JP®nio". bv
eo'kii:rn mm-oiem. N;e!tib
p.ozinać s1ię z SO'Wi1
cJc,i „Vorv..Ydfti5" zickadza w zwia"Dku ~i.
W.i,zy.tą ipe·wi·ern chaira1kt-erystwznv s~
sróit. staira:run;i~ uikrvwanw d°'.~"Chczas llr'tY
prrus:ę ik:O!ll11urmstvcZ1I1ą. Pcnn1edzv WJt
k'()IWiiiczam: zmajdtowała, sie mianow
księ,żina pruiska. sioo'froonica ex-~aizt
którra· bo.Jis·ziewiicv. 111lie baicz.ac l[)a swoti
tirar-ezie:rw-0n:ość. 1Drzvi'1nowa.\i z nadzt(r
czatlnemi iśieie królev.1sk~emi honorami. t
Moskwy przyiby.ta kisieżna tiohenzo!la
spec.ia11nvrn p()10i1ą.~d'em saionowvm. r
rY diOirrnu" czV111H sam Cziic:zerin ~ e
sinej osobire. pclkazuij:ąic siostr.renicy iJ
hclma osohl:!·wośd oraiz za:bY'ti ar~o
czllle s tio4i1cv. zaś nai IP!fZJedistalW!itmiu rł'·
wem w teaitrne oibeooą h'Wa: staraamie.f
bra:na. niełi1cZ1I1a ipuibl:iic.z1nnść wel~oo
stradach. Ptrawdziiv.r.ie p.roletariacki ~k
Potralfi oddać creść na1lema kr®\\$
krwiL
n

1

'

,-

Cże-rttJkii]
cteseronJe

/pmliriy
T

h;d1n'.owe1~0.

W rama1ch lkrótlk!eJ llmreStPoindeinc.H •1ie
podobna o:piisać a1ni w 1Slńrieszic'Zlem·iu ten niesk1o·ń,cz.ony szieire.1r wspaintia1ł'Yd1 komnat '"e
w1netrnu 1DaJła1au, ikaipfaic:vic:ih od z,tot.a•. lśn'ą
cy1ch ba1rwmemi attatS01wemi. obiciami. ~:k~'b
nyich Wie ~pamfaitie mebl e, PfJiklrvte adama:
sz;kiiem l<UJb brokatem, 1pr-zepfa:ta1nvm sz.cze
rci:ziti0lemi· nitil(,aimi.
Trutdl!lo byit'()by lak ~1amo w;y.m1entć
1

B111„......

Jiardynał

Dubois,

arcybis~mo Paryża,

części

asystuje przy
filmu p. n. "Dedal".

naświetlaniu

mriB11a11...

m111. . .
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wielki festyn na zakończenie podró:Źy.
Wyitworne p.anie w eleganclklich sukniach,
pa1110.wle w smokin1<:;a<:h i oHcerowie w galowY'ch murndurach przy dźwięlrn.ch murzyńskie•go jazz-iba·ndu 1Jostanowill.i wspólnie prz,e,pGdz!ć ostatnią noc na pokładzie
(Z prawdiziwego zdairzenia).
J.ulltsusowe.go p.aro.wca.
Kapitan z powai;rą ndibiera z r~k oficeMa.ty skrawek jedwab.11tej bar.wnej tkan:ny ukazuje się wśród gr21bictów fał. To ra wyfow!·oną z morza flaszkę. Ukfonem
mika pod wodą, to znów, podemniały od p.rzeprasza to.warzys.two i oddala się do
v;il1goci, ;wychyila się l unosi na :powierzch- swej kabiny. Zawiedzeni w oczeki.wani1u
sensacji pas.ażerowie pornzumieli się w:zro
n~ ocean'tl.
Obser.wa'roir nastawia lornetkę, bada k[em -, l<Jrd Seymour zastąpił drogę kad·ziwmy przedmiot, ipo.czem syignallz:u~e P1tanow1.
- Kapifa.nie, wi.em, że prośba moja
sposiłtze.ż.enia pierwszemu oficerowi.
- fiasz:ka zakorkowana - oczywiś- jesit dziwna, ale z:roZ'Um, ż,e chcieilfbyśmy
zaznać całe.i po.w,agi i ·tragizmu podróży
cie poczta morska.
Blyiskaw:iczni.e z ust do ust przechodzą morskiej. W miłej beztros.ce spędzi1liśmy
dnie aa pokJadzie twego parow~a - porivtanła i rozkazy. Zatrzyma.nl,e wielkiego okrętu pasażerskf e·iro polączone jest z zwóI nam zajrzeć w oczy ,grozie, która na
wie:1kiemi kosztami, i d.Ja błahej pnyczy- nas czyha.ta. Za-dość uczynienie mej pror·y nigdy nie decyduje się na to kapitan śbie wynagrodzę tysiącem funttów szterlingów na dobro si.erot i wdów :po za:toparowca.
111ięty;ch marynarzach.
- Spuścić moforówikę !
OgorzaJy. doświadczony wilk m<Jrski
Kilku .Ju<lzf opuszcza kofyszący się Ienlwie okręt i n.a mo'torówce kieruje się do z mi.tym uśmiechem spo.j.rzar na loirda.
- Nfe leży fo we zwyczaju. myforbarwrnego skrawka wśr6d fal. Po chwili
dzie. a1e ze wzg-lędu na hojną ofiarę niie
dosięignę-li go, wydobytJ.l I po·w:rac.ają na omy:Ślę się wahać. Oczekujcie mnie pań
kręt. Z ipcw~1.ego rodzaju czcią odda.ią kaiP1tano,wi pękatą flaszkę szampańslką ze stwo w salonie.
Z fomi" stawy udał się do lelegrafisly,
złoconą szyjką. na której P'Owiewa szmal'ka JecLwahna, jaklby oderwana od lekkiej aby odczytaną wiadomość natychmiast
· nbwfeś.cić światu. a pasażernwie wytJiewieściej sukienki.
Mimo orygina!CJości tej zdobyczy z,a.to- chwa'lali hojność lorda.
- ZrO'bitem fo jedyniie z wdzięcz.n·o
ga nie ośmiela się na żaden żart - ludzie
morz;a rozumieją, jaka tragedja kryje się ści, że moja żona prz.ez catą drogę ·un!knę
fa moirskiej ohoroby - ·,Humaiczyt lo:rd
często w butelce, rzuconej na morze jako
Seymour.
f>stafoie pozdrowi·enie dla świata.
Wszyscy z·gmpowali sie w safonie i
Z saJloniu zwabi1e1ni szybko rozpo.wszeczekając ·na kapffana, brali kieHszki sekfo
chnlo·ną wieścią o „butelkowej poczcie",
pasa- z rąk stewardów.
1 wychylają sfę na ·I>Ok'fad rozbawieni
ll(apitan tymczasem wydoibyf z f.lasz:ki
zerQwie. Kapita11 okr®u urza;diza dziś
MAX HAUSHILD.

~~ta tnie ~01 drowi eni ~.

z\vitek papieru. roz.prosl:owat i odczyfal.

Pociemuiało mu w O·Czach, zachwiat się i
kurczowo ścisna.t poręc.z krzes!a. Tele-

gr.afista pakzaf zdumiony - nie tak laitwo tracił kapitan pa·r.owanie nad so1bą ...
Cicż.ko chwytajcrc oddeC'h, nakreślił
kapHan blkanaście słów na ćwiartce papieru.
- Proszę fo nadać najtbliiższ1ej sfacjl~
rzucit wy.chodząc.
Te.leigra.fista chwydl karllkę - przeSipojirzar osh11p iaty w ślad za
czytał zwierzchnikiem - przeczytał jeszcze ra2
nazwisko - i pas.tal ,przez ocean żał-0bną
\Vladomo·ść.

Kavitan zjawH się w sak>nie.
- Moi państwo, przychodzę, by speł
nić iprzyrzeczenie.· ..
Sto.wa je.go padają twa:rdo i świszczą
co. Odsuwa podany mu kielkh. Pasaże
rowie iniagle przeraż,eni również nie śmfą
zw1ilżyć swych us.t winem.
Kapiitan czyta: :
„Na poldadzie jachtu „Iduna" 22 wrzeJes·teśmy pędzeni sHoym wia'trem
śnia.
p6tinocne~
pót.nocnowschodnim ·wzditu1ż
Al1lglji. Zatogi ni-eana na poktadz.ie. 18-go
wrześni.a staliśmy na kotwicy przy norweskiem wybrzeiu. Pogoda <lopisywaJaCiterej ludzie skorzystali z udzielonego im
przezem{lie kilkudniowego ur.Jopu, piąty
:poszedl po ·pro,v'ianty. Koto wieczora nagły wiche:r o sile jede:n.astu zerwał nas z
lańcucha. Nie jestem w stanie sam nakierować żag.lj ani przedsięwziąć żadnego
manewru. Na jachcie znajduje się jeszcze
Solveig Pe.tersen, moja narzeczona i stew:ardka. Bmza trwa nadal. Nie mogę
usiłuję jako tako u~rzy
o.puścLć steru mać kurs.„
24

września.

Wbrew mojemu zakazowi s,feiwardb

oo,·

wyszła na po'lrtad wezwać mnie
ra1ącej So!lvei·g. OI'brzy1111ia fała zmJ '
i ,poch!onęta. Przywią.zatem koto
we liir1ami i sµuścHem się do ko~. Sit
leiży wyde(J.czona g-todem, pragniem<l
zimnem. Nie mamy niic do jedzenia.
Jacht .pęka· Woda zaczyna się .i
dostawać do środka. Zrzucam Ul!
aby łatwiej ptynąć. Wypijemy o ·
fiasz.kę wioa po trzech dniach pragll'j
Solve.ig omdlała. Przyiw.iąruję ją~
ble. Umrzemy razem... Flaszkę rzz
morzę. Niech Bóg ma nas w swejt~
ce ....
ChcleHśmy jechać

oj.ca.

Porucznik marynarki w,
Kapitan opuszcza rękę z ka
Twarz jego drga nerwowo. Pasaże ,0
mi'J.czą.
1·
Wreszcie ford Seymour przeryw

J

czącą ciszę:

- Dziękujemy, kapifunde. Ale ~Z
lsen... Czy :pan nie
powiiedzieć ... A1
śc
wa się tak.że AJ.sen?

'r

- Tak! I te stowa są osta.fuiin 0
zdrowienqem mego 1edynego syna.Bt
.Ji
chał na spotkanie ojca·..
Sygnały. syren obwiieśdty, te~
brie:że ojczyste niedaleko. Kapira .0
•.Q
brat sf ę w sobie, stę.żat.
- Nie chcialem pozbawić wdó11 ie
rot tysiąca funtów ... - wytbelikofat. o:ri
W
śdt salon.
Gwizdek sygnałowy! Trzeba ,z
szyć na mos.tek kapitański. Dwa nz
fodzi .test zdany.eh jego opiece.·. NI ·o
tI.u
być słabym!

---x___. ,

••Kl!R.lI;'.R_lÓDZKI„. -

dzień

„

SIODld Ili

12

DZIŚ: 5 Braci P. M.

.JUTRO: St. Kostki
-:-Wschód słoćc:a 6 4~.
Zachód ałoćca 3.52.
W•chód kai,t. 1.03 r.
Zachód księł. 10.10 w,
Długość dnia 10 26.
Ubyło dnia 7.30.

rfA DNIBM WOLNYM OD ZAJĘC.
W SZKOLNICTWIE.
.
ie
adze rządowe wydaty zarządzenie,
'eń jutrzejszy, jako święto St. Kost·my był od zajęć szkoilrryich.
>tń ten ni.e wstaje wliczony do 5
ZlC\h dni w roku oddainy,ch do dys.po(b)
P· rekitorów szkóf.

*

vie;.

I>·

ORAZOWY DODATEK DLA

jzlĘDNIKóW I WOJSKOWYCH.

iiąpodsfawie uchwały Rady Mi·ni1z wypłaceniu fo111kiej·onarjuszom pań
i. rm i wojskowym jednornzo.wego
~01} V:"Y~any . z?stał ~o odpowiednich
kolmk, stw1erdzaJą.cy, że mzędni
nie spoczynku oraz wojskowi eani lub pobierający dodatki słU!Ż
f.ego otrzymać nie mogą.
okólnik stwierdza, że ci mzędnii
iYtil :termin wrymówieniia pracy u• w dniu 30 listopa:da r. •b. zasiteik
ę. !lwy okzvmają .w całości, przy
·0 wsza ipotowa tego zasi.r.ku w wy
10% pensji rniesięcmej wypłaico15 b. m., druga zaś - 3{) b. m:

mru

USTAWY PRZEMYSLOWEJ.
dę dowiadujemy, projekt usfawy
bwej jest o'becnie - po uz.god~ z zain'tereso.\Vlanymi mfnister"°sf.ate·cznie rozpatrywany przez
stwo przemysfou i handllu, skąd na
Ił skierowany zosfaoie do rady
Jej. Przeciw wydaniu -w obecnym
~ UJSfawy przemvsf.<:J.w ej wys'fę
azo energicznie Cenffira1ny Zwią
'1'.zemys~u. handłu, finansów i gór
lewiafan1), 'fu.k, że we,iśde ustawy
ie mo,że jeszcze ule<lz zwłoce.
:ZCONKlE.M ZWIA ZKU PRZECIWOR!UŻLICZEOO.

I

s;poteczina. z

gmźlicą

wymaga

r zairÓWllo ze strony !Państwa, $frony

saimorządów,

gmdn oraz

j społecznych.

ianie tych wszystkich wysiłków,
myinowainie i .p lanowy podzia1ł
i.adani·em Związku 'Ptrzeciwgruna które.go czele sfoi ,g-eneralny
stuźlby zdrowi.a, p. dr. 1W:r-0czyń-

z 'tego założenia delegam~t 'atu Zdriowofuości !Puhliczne:i -

o

dzą.c

) s się do Magistratu z wnioskiem o

S0:1 nie miasta: w c'haraik'ferze człon7m~mnianego związtku z udziałem
~ lJlfych rocznej składki człol1lkow-

ubr e tę Ma·g isfrat Tozpafry.wat oa
os. swem rposiedze·niu w dniu 9 b.
owp "\Vyrazić swą Z!gode na zaocle miasta na cztonka Związku
ri;u J.Uź.licze.go w Warszawie 'Od dnda
re3 la 19Z7 roku.

ugdi .

ie

-

I<SZENIE ILOŚCI BIUR WYPŁAT.

.· w

awna Magi1s'traf ufrzymy.wia·1
o wypfat na uHcach AletksandTOa.rrck4>omorskiej.
tż er 'o biura te zosf.ały wfą·czolle do
mia.nowiide z Plicy Aileksandro'('-Na ? biura na ul. Żeromskie.~o. a z
ei do biura wyptat przy Uil· Rokie .pre
ie n-aa fa wyiwotafa ni.eza.do.wolenie,
~Ych zamieszkatyich w póf.noooej
aietTl asta, gdyż 1>0 zapomogi musieli
ma. ~awać na d.ruig-f koniec miasta.
botni zwrócił! się o inforwe•ncję
i;e 1(}Wej komisii zwiazkó.w zawodot~itl la skierowata się . do Mag-fs1ratu z
. Ponowne ~twarcle biur w poóW 1 dzielnicach, ponieważ bez:robofat, i <igą icździć tramwajami .p o odtbfór

•

1

la

ś:P<J.wiedzi Magisf.rar w dniu wiew-

a tys·zawi_adomif

~i

okrę~ową komisję, że

. odpowiednich loka1i na bima w
· C7.ęści miasta, lee.z z l]Jowodu
szkaniowei!'o trudoo będzie je u(b}

W

niesie?
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ósmą rocznicę

odzyskania

niepodległości.

Dzień

11-go listopada

Uroczystości

wczoraisze

wczorajszy, jako ósmą roczniodzyskania niepodległości Państwa
Polskiego, obchodziła Łódź uroczyście.
Od rana miasto i tramwaje udekorowane były chorągwiami o barwach narodowych, a sklepy zamknięte były całko
wicie od 11 do 1 po poł., inne zaś nawet
przez cały dzień.
O godz. 9 rano, na ulicy św. Jerzego
przed kościołem garnizonowym ustawiły
się oddziały wojskowe z orkiestrami i
sztandarami pułkowemi. Dowództwo całości objął ppulk. Zawiślak, który złożył
raport przybyłemu dowódcy 10-ej dywizji piech. gen. Małachowskiemu.
O godz. 9 min. 30 przybył dowódca ogenerał Ledóchowski i
kręgu korpusu
odebrał raport, poczem odbyto się nabożeństwo w kościele garnizonowym przy
udziale korpusu oficerskiego i żołnierzy.
O godz. 11 odprawione zostało uroczy
ste nabożeństwo w katedrze przy udziale władz państwowych, cywilnych i wojskowych, samorządu i instytucyj społecz
nych.
przedstawiciele
nabożeństwie
Po
władz odjechali przed Grand-łfotel, gdzie
dowódca okręgu gen. Ledóchowski przy
jął rewję wojska.
Podczas defilady obecni byli p. woje.
woda Jaszczołt, prezes izby skarbowej p.
,T owarnicki, prokurator grzy sądzie okrę
gowym p. Szmidt, kurator szkolny dr.
Owiński, komisarz rządu Iżycki i zastęp
ca jego p. Janiszewski, wojewódzki komendant policji inspektor \Vizimirski, komendant policji insp. Niedzielski, nadkomisarz Izydorczyk, prezydent miasta Cynarski, prezes Rady Miejskiej W. Fichna,
wiceprezes dyr. Wolczyński, korpus oficerski, komitet obchodu uroczystości i
tfumy publiczności, z trudem utrzymywane w porządku przez policję i żandarme
Dzień

cę

rję.

Kolefoo przedefilowały oddziały piechoty, karabinów maszynowych i artylerji, następnie maszerowała szkota przod-0wników policji z komisarzem Danczukiem na czele i policja konna z kom. Rozumskim, a wreszcie straż ogniowa.
Defilada mimo deszczu wypadła znakomicie, obserwowana przez tysiączne
tlumy w oknach i balkonach sąsiednich.
Po południu w teatrach odbyły się
przedstawienia dla żołnierzy wojsk garnizonowych, a następnie pogadanki.
Wieczorem w sali Filharmonji odbyła
się uroczysta akademja, na całość której
złożyły się prelekcje, orkiestra i popisy
(b)'
muzyczno-wokalne.
ŻYCZENIA FRANCJI.
Po uroczystościach przedpołudniowych
z okazji wczorajszego święta państwowe
go, zgłosił się do p. wojewody Jaszczotta
w godzinach południowych lrnnsul francu
ski w Łodzi, p. Marcy i złożył imieniem
państwowości francuskiej i kolonji miejscowej serdeczne gratulacje z okazji racz
nicy odzyskania niepodległości przez Pań
stwo Polskie oraz życzenia bratniego narodu francuskiego dalszego świetnego roz
(p)
woju niepodległej Polski.

NA PROWINCJI.
Po otrzymaniu w swoim czasie telefonogramu min. spr. wewn. Sławoj~Sktad
kowskiego w sprawie urządzenia uroczystego obchodu święta rocznicy wskrzeszenia państwa - wystosował p. wojewo
da Jaszczolt do wszystkich starostów wo
jewództwa łódzkiego, polecając powalanie do życia lokalnych komitetów obchodu. Na skutek tego wezwania w szeregu
mniejszych i większych miast województwa powstały komitety, złożone z przedstawicieli władz rządowvch, samor7:idowych, wojskowości, organizacyj społecz
nych, kulturalnych, duchowieństwa wszy
stkich wyznań, nauczycielstwa, urzędni
ków itd. Komitety te przystąpiły natychmiast do pracy, ustalając program obchodu, zamykający się w nabożeństwach uroczystych, defiladzie i uroczystościach
wojskowych, obchodach w szkotach i organizacjach społecznych. W Piotrkowie
po capstrzyku orkiestr wojskowych (śro
da wieczorem) . odbyto się uroczyste posiedzenie rady miejskiej, dzień wczorajszy rozpoczął się nabożeństwem, po którem nastąpila defilada i przegląd oddziałów wojskowych. Miasto byto dekora-

miały

poważny

charakter

wane flagami, a przed magistratem urzą
dzona została iluminacja. W podobny
sposób obchodziły święto wskrzeszenia
państwa i inne miasta województwa: Pabjanice, Zgierz, Konstantynów, Kalisz, To

Wiel~i

w Łodzi.
i

podniosły.

maszów. Dzięki wydatnemu współudzia
tu miejscowych wtadz oraz przedstawicieli społeczeństwa - obchody te pozostawiły na uczestnikach niezatarte wra-

W

ż~e.

konmt -~al na mu

niewi~omJl~.

LISTA HONOROWYCH GOSPODYŃ I GOSPOU.ARZY.
W sobotę, dniia 13 list-Opada 1926 roku maszewiska, Leom:Jwa Towarnicka, Leo.
w sali Fi1Jharn11onji, pr t,y ul. Narutowicza nardowa TaMerowa, Wadawow.a Tymo·w
Nr. 21() od.będzie S>ię pod J)'rote'ktoratem p. ska, RudDlifowa Wizimirska, Wactawowa
wojewody Właidyslawa Jaszc:wtta konr- Wojewódzka, Józefowa Zawlślakowa.
Panowie: Jakó1b Arct, Karo-I Anstadt,
cer.li-lbal na ce'! Zjednoczeni.a PracowniiGusfow Bennich, Rysz.ar.d Bradke, Mar:kó.w Niewitdomy;ch.
Jan CynaTslki, Tadeusz Czerluniczakiewic2
Obowiązki honorowych go~podarzy raczyli przyjąić panie: Jakulbowa Arctowa, Brunon Czaplicki, Dr. Mi·ohar CzylingarKarolowa Ainstadtowa, Gustawowa Ben- jan, Stefa.n Cy;gański, Stanisław Dohrordchowa, MarJano.wa Cynarska, Tad.euszo wolsiki, Marjan rnenstil.-Dąlbrowa, Karol
\Va Czerhmcz.a.ldew1•czowa, Bruinowa Cz.a- Eisert, Wtodzimierz Eiborowicz, Artur Eiplicka, Micha.fowa CzyiJin.g-arjanow1a, ~ta senibraun, Jan Fiszer, Dr. Bolesław Fichna
nistawowa Dobro.wolska, Karolowa Eiser- Franciszek Fiszer, Wiktor Groszkowski,
towia, Wtodzimierzowa Eborowiczowa, Fr·ed. Grnnwod, Leon Grohrrian, Karol
Ar'tmowa Eise(Jbraunowa, Franciszkowa Geyer, Gustaw Geyer, Wtadyslaw GarWiktorowa Groszkowska, liński, Robert Geyer, Henrvik Grohman,
Fiszero.W1a,
Fred. Grenwodo.wa, Gustawowa Geyero- Dr. Alfred Grohmat1, . Karni lioffric'hter,
wa, Leo-nowa Grohmanowa, Karolewa Wilhelm Hordtliczka, EmH Hirszberg, StaOeyerowa, Gusta.wowa Geyerowa, Wta- nistaw Iżycki, tlen.ryk Janasz, Ernest Kaf~
dystawowa Garlińska. Hemykowa Groh- serbrecht, Tadeusz Kokeli, Ryszard Kaimanowa, Alfredowa GrohmanDwa. Karo- serlbrecht, Tade'tlsz Kamieński, Henryk
1owa Hoffrichterowa. Marja Haess,J.erowia, Kindennan, Wilhelm Kaiserbreaht. rran·
Emilowa Hirszbergowa, Anna Jtl'ljuszowa cisz.ek Kar.piński, Prezes Emfl Landsberg,
lieintze1, Stanisłowowa Iżycka, Adolfowa Senator Stanisław Lipkowski, Antoni LiJohnowa, Władysławowa Jaszczortowa, piński, Jan Łuszcze.wski, Stao\.sław MataErnestowa Keiserbrechfowa, Rysza:rdowa chowstki, Tadeusz Mogifoi<Cki, Stanistaw
Keisehre:c'hfowa, Tadeuszowa 'Kamieńska, Miszewski, Dr. Stanistaw Messinlg', LuIienryko.w a Kindermanowa, Wilhelmowa dw1k Neugeqaue·r, Anfoni Olbromski. w .tz
Keisebrechtow.a, Fra·ndszkowa Kar.piń · dysław Odechowski. Jan Owiński, Wtad:Y
ska, Anrtoniowa Lipmska, Janowa Łusz staw Polakowski, Sfanista.w Pawłowski.
czewska, Stanislawowa Mafachowsika, J.an Pacer, Wtodzimierz Rachmistrmk, JóTadeuszowa Mog:inn.ic!ka, Stanista.wowa zef Racięcki, Paweir Rumpel, Kazimierz
Miszewska, Stanisławowa Messingowa; Rossman, Hęinryk Rueger, Józef Rosie·
wicz, Jan Skrfrflrnwski, Tomasz Sto·żkow
Ludw~ko.wa Nev!;eba·u erowa, tteLena Czestawowia Nowicka, Antc(Jiowa Ołbrom ski, Dr. Stanis1aw Skalski. Jao Stypuł
ska, Wił'adystawowa Ode.chowska, .Tano- kowski, Stefan Szmidt, Adolf Tochterman,
wa Owińska, Wtadysfawowa Polakow- Dr. Antoni Tomaszewslki, Leon Tow.amic·
ki, Leonard TaHer, Wacław Tymowski,
~ka, S'tianista.wowa Pawtowska, Janowa
Pacerowa, Wtodzimierzowa Rachmistru- Putk. A1!'fred Vogeil. Bronistaw Witkowkowa, Józefowa R.aciecka, Ka.zimierzowa ski, Dyr. Walczyński, Rudollf Wi.zf.mirski, .
Rossmanow:a, Henry.kawa Rernr.erowa, Wadaw Wojewódz;ki, Józef Zawiślak
'
Jerzy Zieliński.
Pawłowa Rumpelo.wa, Józefowa RosiewJ
czo.wa. Janowa Skrutikowska, Janowa
Początek o godzinie 10 wieczór. 'C ena
Stefanowa Szmidtowa, biletu 10 ~ro'tych.
Stypu1lkowska.
---!()!"--Adolfo.wa Toahterma.nowa, Antoniowa To

Import z Czech grozi

zamknięciem

przędzalniom łódzkim.
MEMORJAL PRZEMYSŁOWCÓW DO MINISTERSTW A PRZEM. I HANDLU.
W okresie ostatnich 3 - 4 miesięcy puszczenia do dalszej redukcji, stanowią
zauważyć się da! na rynku łódzkim wzmo
cej obecnie czynnik niepomyślny i niepo~
bawełnianej, w
żony eksport przędzy
udaje się w przyszłym tygod·
żądany głównej mierze z Czech, gdzie wobec niu do Warszawy specjalna delegacja
spadku eksportu do Niemiec wszystkie przemysłowców z p. Adamem Osserem
wysiłki skierowane zostały na rynek polna czele. Delegacja ta zawozi Min. ·
ski i Łódź. Czesi dostarczają bowiem Przem. i Handlu obszerny memorjał, preprzędzy na rynek lódzki po cenach b. nicyzujący obecną sytuację, wytworzoną w
skich, nie pokrywając nawet niejedno- Łodzi przez nadmierny import przędzy
krotnie własnych kosztów i na doskona- czeskiej i wskazujący na konieczność kon
łych warunkach kredytowych. Nadmiertyngentowania przywozu przędzy z zany import przędzy, zwiększenie jej zapa- granicy dla przeciwdziałania redukcji pra
sów w składach fabryk łódzkich i wzrost cy w przędzalniach łódzkich, a tern 4'akosztów produkcji wywołał ujemne zja- mem i redukcji robotników w najcięt
wisko redukcji pracy we wszystkich szym stosunkowo okresie zimowym. (e)
przeędzalniach łódzkich. W celu niedo-

Tramwajarze

grożą

ZWIAZE\K ŻADA OD DYREKCJI K. E.
Zarząd okręgowy związku pra:cowiników i1nSitY.tucji uźyteczności pub1icz11ej
przestał do ins.pektor:aotu pracy ipisrno następuiącej treści:
„Zarząid okTęgowy, rozipatrudąic

propozycje, udzielone przez gtówne•g:o inspektora pracy p. Klotha, w obecno•ści inspektora pracy .p. \Vo.itkiewicza, podczas inter
wenc.H przedstawicieli naszego związku w
<ln•iu 8 listopada r. b. w urzędzie woj.ewódz
kim posta·n owit:
1) Utrzymać w mocy żądania prac'Owni1ków lframwajowych, wysu.nięte na po
siedzeniu komisji mieszanej w urzędzie
wojewiódz.kim w dniu 20 sierpnia r. ib., t. j.
:podwyższeni.a wszysfk.im pracownfkom
tramwajowym 'l>O'borów o 30 %, !()faz przy

straikiem.

L. PODWYŻSZENIA PŁAC

O 30 PROC.

jęcia

z powrotem pracownlików zwo.Jnionych w dniu 10 sierpnia r. b. z.a udział w
strajku i komisji strajkowej.
2) Upow.ażr.lić zarząd oddzia•lu w Ło
dzi (tramwaje) do .przepro.wadzenia osobl
sty;ch pertraktacyj z dyrekcją kolei elektrycznej I.ódzki·ej na temat powyższych żą
dań pracowniczych, w cefa ostatecznego
zlikwidowania istniejącego zatargu".
W zależności od powyższych pertraktacyj ustalony będzie termin wiecu pracowników tramwajowych na którym w
rnzle nieu:względniooia żądań pracowników ma 'być pnyjęta uchwała strajko~b)
wa
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Organizacja Kasy Chorych jeszcze szwankuje. co dzls usłyszymy z.-

powieść

Nowa

„ Kurjera

Łódzkiego"•

„Evan Harrington" Meredith'a.

Jerzego

śnicy

DWIE OFIARY NIEDBALSTWA FUNKCJONARJUSZÓW LECZNICY„
Na osfabniiem posiedzeniu zair-ządu Kasy Chorych wywo!ata ożywlioną dyskusiję
sprawa niedo.patrzeń leka·r zy jednej z lecz
nic Kasy oraz jej funlkcjonarjuszów, które
staty sfę iprzyczyną .pośrednio śmierci
dwóch ubezpieczonych. Zami ast przewleźć obie ko'biety niezwloczdie do s~itala, 'lekarze i urzędnicy 1)rzez niedopalirz.einie f niesumienność sprawę tę zwró-

czyli, powodując niebezpieczne kompilika
Cje dla chorych. W W'Y'lillru dyskusji nad
hi sprawą posta..nowiooo przekazać dailsze szczegó!owe śledztwo komisjl administracyjoo-prawnej. Komisda ta udata się
w dniu wczoraiszym do wyrniendonej Iecz
ni<:y, gdzie iprzesluchafa fu.nkcJo·ruairj'Uszów
i iekarzy, celem zeb-randa obszerne.go mater}alu dowodowego d'la do·chodzenia. (e)

radJo·aparatu ·

Program warszawskiej
nadawczej.

(Piątek) - Godz. 15 Komunikat
Jerzy Mere.dibh uirodzU się w r. 1828,
darczy; 16.45 Komunikat harcers
Clmarł w rok'll 1909. Za p-0cząte!k jego dziaOd~zyt p. t. !,Ze wspomnień karyk
1.alnnścł U1teradkiej uważać może.my rdk
sty wyglos1 p. Jerzy Szwajcer·
1859, ~· 1. roik ogil'oszeuia drukfiern powie_O dczyt p. t. „Sejm i jego praca '
ści „'rhe OrdeaJ of RichaTd Feveret". Dadawcza" (z cyklu „Zagadnienia pr
la 't a jest 1Pondekąd przelomową w historj.i
wygłosi p. Bolesław Janusz Kach
:ws1Pókzesnej powieści ang1elsikiej: n!e uKoncert popal. '\Tykonawcy: .Eliza
stę.puaąc Dickenso-w f ;\,V bog-actwie nagroblumówna (fort.), prof. Jan Dwor
madzonych szczegółów, do·równrując mu
ski (skrzypce) l prof. Ludwik
:łm.nw.rem, Meredith pieirwsży w sposób .
(akomp.), 19 Odczyt p. t. „Natur
)óZEF SIKORA SKAZANY ZOSTAŁ NA 1 ROK WIĘZIENIA.
śmfały i sttlJJttelny poruszyt 'temaity mił1osne
runkl gospodarcze Polski" wygłosi
W dniu onegdajszym Łódzki Sąd Okrę lono, że oskarżony wraz ze swymi kole- jan Suski (z cyklu: „Co kaidy
!Pod tym wz•g.lę.dem .powie·ści jego byty
prawdziwą rewelacją. Stosunek Mere- gowy pod przewodnictw.em sędziego Kor gami rzucał kamieniami w stronę policji. swoim kraju wiedzieć powinien")· 1.
1
di·tha do boha:terów jes~ stosunkiem akloTa Win-Korotkiewicza rozpatrywał sprawę Józef Sikora w dalszych swych zezna- Komunikat rolniczy; 19.45 Nad p
niie a~tora: Mere·dfith nie opis.uje, atte wcru 'J ózefa Sikory, któremu akt oskarżenia niach przyznaję się do inkryminowanego „Rozmaitości"; 19.55 Odczyt p. t.
zarzuca, że podczas pamiętnych zajść ma mu czynu, tłómacząc swój czyn tern, że wanie na strusie" wygłosi por.
•Wa się w kreo warie pr:zez sieibie ipostacie
wraz z tłumem napadł na komi- wówczas był pijany i słuchał tylko okrzy sław Lepecki (dział: „Podróże jowych
rnówii kh sfowa.ml., myś-Ii ich ka'tegorjiami'.
ków nieznanych mu osobników 1 którzy dy"); 20.30 Koncert wieczorny,
~lateg? to je~o dr.ama.tis ipers0i11,a e tak są sarjat P. P. przy ul. Rzgowskiej.
że
tłum do rozbrojenia policji.
ustalono,
sądowym
podburzali
przewodzie
Na
z~. l ludzlk ie zarów1no w swoim trngiź
ny. Wykonawcv: prof. Zofia Rabc
mie, Jak w karykaturze, której Meredith 'Józef Sikora podczas napadu na komi- Prosi więc sąd, na podstawie powyższych wa (fortepian), prof. Józef J
mie sziczędzit P.o'Wiedzia;f ktoś o Mered.1- sarjat przy ul. Rzgowskiej uderzył poli- faktów o łagodny wymiar kary, zaznacza (skrzypce), Stefanja Mlllerowa (ś
[thie, iże nikt ni1e dorównał mu w suilite1:nej cjanta butelką w twarz tak, że ten za- jąc jednocześnie, że przy aresztowaniu, tt. Sztompka (akompanjament).
jak to może stwierdzić policja był w sta- ven: Sonata skrzypcowa e-moll Nt ,
chwiał się i stracił przytomność. Kole~-r.iajomości , ta.ie'łl1flicy serca kobiecego. nie nietrzeźwym, jednak przedstawiciele Alegro con brio, 2) Adagio cant ·
znajdą
wkrótce
którzy
oskarżonego,
dzy
11~st o tyle tyl.lko niie.ści.ste, że iposiada-f on
zeznali, że oskarżony znajdował Scherzo, 4) Finale (Allegro) wyk
policji
koi
bić
poczęli
skarżonych
ławie
na
się
męskiego.
serca
,zna~omość
rowną
Tresć :powieści Merndi.tha jest bogal:a i pać leżąceg-o na ziemi posterunkowego. się jedynie w stanie podchmielonym, lecz Rabcewiczowa i Józef Jarzębs
-oryginalna. Stył <!P niedawna uważany Tylko zawdzięczając energicznej posta- w żadnym wypadku nie można byto go Beethoąven: 1 )Adelaida, 2) Tęsk
lbyf :za niez:mzum.i.aty: dziiś cofnięto ów z.a- wie przybyłych policjantów, którzy skie- poczytać za nieprzytomnego.
Mozart: 1) Kołysanka, 2) Poiegn
Sąd po przemówieniu prokuratora i
1T wf. Meredi1fu jest popros.tu roz.rzutlny w rowali lufy karabinów w stronę napastniśpiewa p. Millerowa. Karol Szy
:S•łow~ch, a irzadkie i cetm1e polCl/Czeniia be:z- ków, tłum rozproszył się, dzięki czemu obrońcy oskarżonego skazał Józefa Siko- ski: Sonata skrzypcowa op. 9: 1} 1·
1tros'kie1go humoru ·z prawdziwą mąidrośdą ofiarę swych obowiązków udało się wy- rę za czynny opór władzy na 1 rok wię moderato, 2) Andatino traquillo, 3)
zienia z zaliczeniem aresztu prewencyj- le (Allegro molto) wykonają p,
rwać z rąk rozzuchwalonych opryszków.
,czasarrni stwarza .poroiry dziwactwa.
(u)
nego.
ustarozpraw
przebiegu
dalszym
W
c'hara'KTrudn:o nazwać go mailarz.em
wiczowa i p. Jarzębski. Sygnał
i~e~<?w foho-ciaiż stworzyf szereg iPOStaci I
prasowe.
Informacje
w
A
f-WAA4JMUWk
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<lzilś prawJi'e !kLasyicznych, jak eg-oista. s.ta,rry '.łfarr.ington, Roza, Hrabina de Sakla:r i
ZE ZWI~KU POLSKIEGO NAUCZ.
lfw!ele innych), gdyż jak zazooiezyil.am poSZKÓL POWSZECHNYCH.
J\\ryiżej, sfo·s unek jego d'o /bohaterów jest
'.Czysfo su'bjektywny. A1e Meredith uczy Odczyt prof. Al. Janowskiego.
W 'dniu wczorajszym, min. prPz
W p!ątek, dnia 12 b. m., o godz. 6 m. 30
inas ,'Wlidzieć sle•bi·e. !Przez niego vomajeStamniem Łódzkieigo Oddziału Pol- .w ilokalu szkoty ipowszechnej im. kr6lo-w ej handlu zakomunikowało organi !any d'zielo Bo•ga.
skiego To warzys.t wa Krajoznawczego od- Jadwigi, przy u'1. Ceg-ie'1nianej Nr. 58 na- kupieckim i przemysłowym, iż dilil9:
: Z dziel Me;redi,tha niektórzy cenią naj- będzie się w niedzielę, dnia 14 b. m„ o stą'Pi otwarcie kursów ruzupełniiają.cyich przybywa do Łodzi wycieczka gdle
;1Wy!iej „Bgoistę". Jest to rzeczywf.ście godz. 12 w pof., w sati Grand-iKfrla, odczyt dla nauczy;cieli czyltl'nych a ni.ewykw.alifi- złożona z 30 przedstawic!eli n
!,genjlalne wczuicie się ;w charakteir czło 'Z'l1ane~o i ogólnie cenionego prele·genta i kowanych, zorganizowanych przez Og;ni- gdańskich kupców - koniekcjonal·
gru- hurtowników. Wycieczka ta zaba'
rM"l.eka. ai~cy.dzieto anailizv. ipsycholo gicz- ;podróżnika prof. Al. Ja.nowskie.go J>Od tyt. sko lódzkie. Uruchomione .będą trzy
py: metodyicmo-;peda.gogiczna, humani- Łodzi przez 2 dni podczas którycb
111elJ. !Posiada· o.no ws.zyistkie zakty i w.a- ,.Brazy(Jja i Argenty1J1a".
'dzi W zewską Manufakturę,
styczna i rysunków i robót.
(dy 'tlw6rczoiści Mereditha. e:oo rua~pfękTreść odczytu: Ame.ryilra facińska, uPrzemysłowe Scheiblera i GrollmaJ
1niejszych powiieści na.leży bez.względuie roczystości na równiku; w:vs:PY Fernando
• *
W sobolę, dnia 13 b. m. o g-odz. 4 mln. K. Poznaf1skiego. Poza przyięc· ..
)•.Eva:n Harrington". Na ki:lka fat przed Noronha; wjazd do Rio-de Janeiro, San
,!śmiercią Mereditih doko,nat znaczny.eh
Paulo, p1antacJe kawy Santos, Curityiba, 30. w drugim terminie, odbędzie się wal1ne cjalnemi, jakie urządzą 'delegowT ' ·
ztYbranie czlonk.ów Ogn•is.ka. Na .porządlku cjalnie do Łodzi przedstaw;ci~le •
'IS1\;reśleń w tekście, :przez co powieiść zy- ikoionje polSikie, szko.fy, życie kolonistów,
\iSikata na jasności i poezji• - oraz ,.Rhoda kol·onje :w Rio Grande do Su1, Ar:gentyna, dziennym: sprawozdanie ze z.jazdJU w przem. i handlu - odbyć się m11 "
\ tiFlen1Tiinig" - moż0e tlajs'!libfelnlejs.za i rnaj- rruldy jezuickie, Apostoles, jeden dzień w Warszawie, odiczyrt; p. t. „Reforma ·progra nież przyjęcia zorganizowane przez 6
gospodarcze Łodzi. W sobot~. .
pbardzieJ okruitna oporwletść o ztamanean !Paraguayu. podróż Parana, Buenos-Alires, mów szkolnych".
dniu pobytu wycleczkl g 1
drugim
sercu.
na
ipoW11'ót
kolonde w Rosario f w Berisso,
ZASTÓJ W PRZEMYŚLE POŃCZO
w Łodzi odbędą się konferencje 1
,;'Eva-n fiaitrJnigfon" przyswoJoifl!Y zosfut Oj:czyzny lono.
przemysłu i kupicctlł!
stawicielami
SZNICZYM.
!literaturze polskiej dz~ęki staraniom „KurW stęp zł. 1.50, cztionkowie Towiarr-zyktórych omawiana będd
na
kiego,
iera Łódzkiego". ..
stwa, woiskowii i mtodzieiŻ szkolna pf.acą
Wszystkie fabryki pończosznicze
wa ścisłego współdziałania : zaci .E
•
'
• - •
. ' 1ZQfja P<>pławsfia. ,· 75 groszy. OłLczy:t boga.t o ilustrowany czuwają1 od pewnego czasu brak zamó- stosunków gospodarczych pomi~dt;
przezroczami .
wień. Jeszcze do niedawna nie można
.,,.,,,,,. „
.-"
. kiennictwem lódzkiem a gdańs!<iemi
bvto podołać zamówieniom. Sezon zimo ml gospodarczemi.
'.REFORMA ROLNA W ~RĘGU ŁóDZnie
to
pomimo
a
wy już się rozpoczął,
e
--I~IM.
~-; '.'':, i :i/ 'o i
OBECNA SYTUACJA GOSPODARCZA
przyjeżdżają kupcy z kresów wschodnich
NA CO SIĘ POWOLvWA-C W~tł.
BUROiPY.
i zachodnich. Fabryki tłumaczą to cie·
l()ll{ręgowy tJ:rząid Ziemskf o'f.rzymar z
SACH O ZMNIEJSZENIU PODA~e
płemi pogodami, które wstrzymują hur' Młnisfors~v;na Reform ·R olnych polece1nie
W sobotę przyjeżdża do Łodzi znako- towników od ":Ynienia zakupów.
DOCHODOWEGO? •
niadesta1111ia s.prnwo~dania z wykonian'i.a p-la mity ekonomfs'ta, znany j'l1iż prefoR"ent n1a
Mimo to wszystkie fabryki tej branży
nu parce.JacyiJnego, ustalo111eg-0 na rok 1927 'terenie Mdzkim .prof. St. Lewiński .i wyNiezależnie od uLg ,przewkfzian
w Łodzi są czynne, pracując na skład,
dia mająitików ·pirywafuyich.
głos! je-de.n tvlko -0dczyf ·w solbotę dnia
o podatik:u .dochodowym,=r1
usfawfe
gdyż fabrykanci spodziewają się zmiany
Na poczef wyikonanla pilanu pa•r ·cela- 13 listo·pada w saH ,Jlollskiej Y.M.C.A. głosi, że podatek może być zmni · e,
kupców.
przyiazd1;
i
pogody
cyjnego, iwyznaczonego dJ:a grunit6w piry- Piotrk·owsika 89 n. t. ,XJbecna sytuacja go·
w zależności od ifości osób bę<l cl
Obecnie fabrykanci czynią specjaln~
wamych, mają być zalioczo.ne następu1ą·Ce spodarcza Europy".
utrzymaniu podatnika, lo ł inne
przygotowania do okresu „gwiazdkowe- .nadzwyczajne okoliczności mogą
~r.unta, o ile ttie są umiesziezotJre w ·w ykaNa odczyt powinnf po•§ipieszyć wszy. go".
(m)
i~e imienlllym ina r· 1928:
'Y
dawać zmniejszenie ;pod'alku.
scy, Mórym zależy na wykorzystan·iu ipe...
1) wszel!.kie ~runfa ip-rywia:fule, kMre są winych ilmn:jui!!lk:fuir gospodarczych i usty·
olkoliczności ·ra
nadzWY'CZajne
Te
KURS OGRODNICZY.
oddlaine w pos1actanie naibywtców nai pod- szeniu .dobrych rad fachowca.
wane są w W1nva>tlku jeżeli dochód i
kurs o·g'rodniczy <lila ka !1ie przekracza 12 tys·ięcy zl<>!i'Cj~
stawioe za.tw:ierdzonyich przez Okręgowy
zymies.ięczny
r
T·
W nledizie1ę o godz. 6 tamże wygłosi
Urząd Ziemsk! proiekt6w 1par·celacy1inych,
lat
_
odczyt dr. Zawisza z Warszaiwy n· t. ,.Co mLto•śników ogrndnictwa w Warszawtle cz1n1e.
rozpocznie się dorocznym zwyczajem w
wykazów maibywców;
się d.zie<lziczy". Odczyt ten o.pajr ty będzie
Do okoliczności nadzwyczajnych)d·
2) grunffa roz.parce'lowiane z mająit1k6w, na nowoczesnych zdQlbyczach doby obec- połowie distoipada r. b. Po ustaile111lu ści czarny: wypadki, które spowo<l. k
sfogo terminu raz.poczęcia kursu, niast~pi macz.ne ostabienie materjatJne pod\
nabytych przez Państwowy Ba ruk Rolny nej J: należy do jedne-g o z najciekawszyoh.
dru1g ie zawiadom!eni!e. Kurs będzie po- a powstate z dt•ugohwatej choroby,
.po 9 stycznia r. b. i wzietyd1 przez tein
dzielony n~ 4 cykle, z których każd,y sta- cla do \V'OJs.ka ł ;i tmych nieprzewidz '
Banik do komisowed parcefacii;
3) grunta sprzedane banlkowf rolne- KUPCY DETALIŚCI W hlAOlSTRACIE. nowi zamkniętą catość, a miatlowiicie: I. wypadków. tl
(m)
mu.
W środę przedsąwiła się delega-::ja I ;Wfa<j.omoś•ci o gleb-ie f jej uprnwie, nasien AA
Wymienione ig.ruofa mogą być z.alkzoStowarzyszenia kupców 'detalistów wo- nlcliwo. II. Warzywnictwo i przetwory.
ne na :poczet t ego p'1anu iparceil.a.cyjn·e1go jewództwa łódzkiego p. prezydentowi Cy III. Sado.w nictwo i owocarstwo. IV. Kwla
KltłO 'Dom
jedyn1.e w tym wypadku, j.e.żeH odipowi:a- uarskiemu, przedkładając mu memorjaJ w cia.rstwo gruinitowe oraz ipszcz:elnd.cwo.
- · ul. Przejazd 3!.i.....i
daJją swem umiejs.cowieniiern ;wskazaniom
Infor.macjf udzi-efa łnStPektorka lk'ltrSIU
sprawie przedłużenia handlu detalicznego
(b)
ieg-o olanu.
w okresie przedświątecznym. Przedsta- M. Chmurlkowsika. Warszawa, Poln:a 32
Dziś e
Dziś
wiciele kupiectwa wysunęli postuiat wr:ie m. 6, te'1. 55-88, od godz. 3 do 5 po tIYOf,
s
Potężne arcyd:tieło filmowe
BUDOWA KABLA NA LOTNISKU
sienia na porządek dzienny ua1bliższego
BEZROBOTNYCH
DLA
ZL.
95.000
LÓDZKIEM.
posiedzenia rady miejskiej sprawy przeJeźdźców A1okali~!f rn·
PRACOW. UMYSŁOWYCH W tODZJ,
Dramat w 12 aktach z prologiem. V
Elektrownia łódzka podjęla pracę Bad dłużenia godzin hadlu przed świętami Bo
W rolach głównych: Przedwczdnie zm.il,_
Zarząd obwodowego funduszu bezroprzeprowadzeniem specjalneg:o kabla, pro żego Narodzenia w dniach od 10 -- 23
najgenfalnief szy artysta „Rudolf v..-z
bocia w Łodzi otrzymał zawiadomienie
wadzącego na lotnisko tódzkie. Założe · grudnia do godziny 9-ei wiec:1,. oraz zelentino" i Alice 'terry. Ze
nie silnej instalacji świetlnej, którą ckk- zwolenia na otwarcie sklepów podczas 2 Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej,
-Oż
porzcd·~ających
grudnia)
19
i
(12
niedziel
iż Ministerstwo postanowito wyasygnoUWAGA! Ceny miejsc na wsZJ 0
trownia uskutecznia dla LOPP bezpłat
stkie przedstawienia i we wszys s
nie, staje się niezbędne wobec możliwo te święta w godzinach od t „- 6 po pot -vrnć na zapomogi dla bezrobotnych praPozatem przedstawiciele kupiectw:i pro- cowników umysłowych w Ł,odzi na mieści wprowadzenia w niedalekiej przyszło
kie dni I m. 60 gr., II m. 30 ~ c
sżąc o poparcie przedstawili obecną
siąc listopad 95 tysięcy złotych. Pienią"
ści na polskich linjach lotniczych któw
III m. 20 gr.
kupców detalistów. P. Prezy- dze te w najbliższych dniach nadejdą do
sytuację
nocnych. Zakończenie robót instalacyj------------;;..;;.;...;~----
oczą tek seansów w dni pow!!ednl•
P
nych podjętych przez elektrownię na lot- dent Cynarski obiecał postulaty deh:gacji Łodzi. O terminie wypłat zapomóg bezgodz. 5-ej, w sobotę i niedzielę o g. lj.
.(e)
robotni pracownicy umysłowi będą poOstatni seans o god~. 9.15.
nisku lódzkiem . nastąpi w ph!rwszych potraktować przychylnie.
.(w). i
wiadomieni drogą obwieszczeń.
~e).
'dniach grudnia.
0

Echa napadu na komisarJat pdlicJi przy ul. Rzgow.skiej.
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„BrazylJa i Argentyna".
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ul(\JRJER L~DZKI". -

:1·~ 311,

Pi;Jde. 12 tfsfopa<Ią_ll26 rotcu:·

rozstał

W czwartek, ·dnia Il listopada 1926 roku po krótkich cierpieniach
§wiatem nasz ukochany

Francis

się

z tym

awłi

rol

przezywszy lat 60.

Eksportacja drogich nam zwłok z domu żałoby przy ul. Piotrkowskiej 261 do Katedry
sw. Stanisława Kostki nastąpi w piątek, dn. 12 b. m. o godz. I w poł. Nabożeństwo ikłobne
odbędzie się w sobotę, dn. 13 b. m. o godz. 9 rano w Kaplicy Katedralnej, pogrzeb za§ tegoż
dnia o godz. 2 po południu na Stą.ry Cmentarz Katolicki, o czem zawiadamiają krewnych,
przyjaciół i znajomych Zmarłego pozostali w głębokim żalu
.

ŻONA, CÓRKI, SYN i SYNOWA.

s~!ueneń ~u~ownirm~ i pnemyiłowrów ~u~owlany[~ wKra~owie
i·eg'lą 111ie<lzde~ę

odb:vt sie w Kra· loka11u Irov Przemy.s·l0twe} i Han
XI i!role.im:vi ZJaJZd Detlegoo_ti. Stale.i
. B'UłdoJW111ioz}'IC;h ; Stowamz)llSŹ·eń
IWYCh Pirzemrys1fO\VJCÓw Budowfa· e»rólrnolJ)Qłl!S'kiej O!I'J!ain1ieaicjt :iiedrrnr •remiys.l buidowfainV' nai lerwe ca1iz!lń,s.bwa i· oorwotameti do ż;y10i'c:V w
lzi~ Obradom ;pr.zewod!niczyt pircd eg-aio}i adw. I. Obaibiieilslkri. (WMszaz

li~Y 1POŚ'Więoone w oierwsiz.ym rzę
fr awom oiźY'Wiienia [l(.lJOhtu łmdowfarh :az s.praiwlle kiredy.tów. budo·\vla-

Zdo

wrvic.rerou1iąoem

SI0!11liWnzdan1!11

in · oś1 ai M7l tej dlZliooziiniie iw <Loibiie obe

arożo111em w:ziez Plrezyd~IUII11 Dele.11:a~u 1 ZW1ilnęl0i sdę obisizemai dlw.kn.ls.ia.

l e'.rono. że rom.r:ój tbudłO'Wn1ctwai rest
ie ;vim SlJOOObem ZtWalltczainiai bezro11;"" koll11iecamiem ]ie.sit 'ZaSi!llroie ś-rodi~ Ck>ISIPOdarntw.a Kirai(JtW:eJ!Q·,
dr-"Zo111iyic:h 111:ai :fił!l:amsowarn,ie mchu
'z ~igo oraz motwieiHirowain1ie usla~-

.i·

ie,

cieczka oficerów

wv o

~owiie

mi~l.

W ziro.ziUJtllJiieniu

nieziwtVftrf.ero macireniai fakifu dąrżenla
PT2eZ !r"zad do !l1Mv1i.ąza1nfa kO!Iltaktu ze sferaittńi 2"0SP-Odiarezemi zjaizd uchwaffłl JtetOOO
mvśllinie d1~1t 1113: :ręce witOODrettn!icra
d-a'a Kawimierz.a Barllai oost~ą d~pe
szę :
„XI z;aro Deil~aicJd· State) Zrrzies.zień
BUJdowlt111CZ1Ycl1 ~ Stoiwairzysren ZaWXYdowlY1C!h !Piraem'Ys.lO'W'CÓ'WI BtUtdlQIWil.:aITTvich, w1i~ati<\ic z IJ.li7.ITTaJn:lem 111ti1cd:aitJywe Rządu wtswldziiaif:arniiia ize s1f.ernmd1 ~osoodiarore:mtl„ wo- •
bee !k:alastroifa.Jlneigo sfatnu s.maiwtyi m:es.Zik.amilowo'-łbudowfa1I1ia1 'WI Po1isoe i z.a111iku
v.r.rott11YBlł'U llJutdUwilan~. rl<Wtra!Ca się do
Painai l\WtDeWenntiieil'aJ z mo·ś'ba <li zwo{auie
wec.iaJlinej1 !korrtf.erencjj, f\V' celu iro.zw:a.00.'lia
· iprzioo se.zottlenn StPraw:y ikredy'tówt budowla
lllYIDh il ożvwdooia ll"'lllchUJ ibud'Owiliaooiro. Pet
nomoonidfrw'o orr~an~izal('Jy!i\ne oois1:atda1 Prezydmm Sita.1łlej Deaeyaic.iL"
!f>.rei~y:djrum Zjaizidit1t: 'Ch.aiMe1Iski
(iWall'S·zia1wia). WiOHyiczikoi (Kira·lków.). ROIZlkoo·zl!W (KafowJ.ce).

Jugosłowiańskich

w Łodzi.

. z_TUALNOSC ZAMÓWIENIA NA SUKNO DLA ARMJI KRÓLESTWA
S. H. S.

,mi

·odę rano przybyła ao Łodzi wy-

wyzszych oficerów sztabu genefkrólestwa S. tt. S. W skład wy
»A ej weszło 8 oficerów z gcnerarlzfi Nediczem na czele. Wyciecz
warzyszyll gen. Litwi:iowicz, ja_ny.zentant szefa administracji armji
' ' swym adjutantem, przedstawime· p . Gologórski oraz przedstawi·C elstwa polskiego w Belgradzie.
, jeyciu goście udali się na śniadanie
łfotelu podejmowani przez prze
'astępnie w towarzystwie ofice:::i :bu DOK Łódź udano się na zwie
d · bryk Scheiblera, gdzie go~cie
t y< swe zdumienie z powodu wysoziomu urządze6 technicznyclJ i
~chw jakie oglądali w składzie. O
od : odbylo się wydarte przez zwiąo da:mysłu włókienniczego w Pań?Y• 'skiem w Grand Hotelu, śniada(liz. ~óre przybyli: dowódca O. K. ge

nerat Ledóchows i1 gen. Małachowski,
szef sztabu DOK płk. dr. Putek i płk. Gadomsk!. W imieniu przemysłu witał gości serdecznie wiceprezes związku p.
Kernbaum, a w imieniu wojskowości gen. Ledóchowski. Na powitanle to oupowiedział gen. Nedicz. Po śniadaniu udano się na zwiedzenie fabryki Bennich:.t.
I tu również wielkość fabryki oraz ucloskonalenia i jakość produkcji wywarta
na gościach jaknajlepsze wrażenie. \V
związku z tern poruszono m. in. sprawę
współpracy przemysłu~łódzkiego ze sfera
mt wojskowemi Jugosławji, zwłaszcza z
uwagi na fakt, iż firmy lódzkie otrzymywały juź zamówienia na sukno dla armji
jugosłowiańskiej. Po zwiedzeniu fabryki wycieczka jugosłowiańska oraz przed·
stawiciele przemysłu podejmowani byli
przez wojskowość w kasynie oficerskiem.
(e)
ri

ad bandycki na szosie widzewskiej.
ŃCY

Wszystkim, którzy oddali ostatnią
ukochanej naszej córce i siostrze

„t

posługę przedwczenłe zmarłej

p.

•

HAI.INCE IZYDORCZYKOWNIE

od1't'owadzając zwłoki na miejsce wiecznego spoczynku, a wszczególności
wielebnemu ks. Skowrodskiemu, panom przedstawicielom właścicieli nieruchomości, kierownic:zce Szkoły p. Pfeifrowej, paniom naućzycielkom,
koleżankom za odśpiewanie pieśni żałobnej nad grobem oraz wszystkim
krewnym i znajomym składa serdeczne Bóg zapłać

Rodzina.

nieubłagana śn1ier~ zabrała nam nieodi:ałowa

nego

kolegę

i przyjaciela,

-:-t

Aleksandra
Hoeflicha
który
10 b.

w dniu
w 55-ym roku

m. rozstml się z tym światem

życia.

Zalety Jego charakter11 zjednały Mu szczere
uznanie i przyjaifl naszą, to też pamięt o l'łiRI w
sercach naszych nie zgaśnie.
rłiech Mu ziemia lekką będzie.

Współpracownicy

Zjedn. Zakł. Przem„
K. Scheiblera i L. Grohmana, Sp. Akc.

W

środę

dn. 10 listopada 1926 r., po

ś.

ROZKRADLI TRANSPORT TOWARÓW FIRMY PIESCH IS-ka.

aj około godziny 5 nad ranem . szy stawiającego opór, a nieprzygotowa·
Widzewskiej, niewykryci dotąd nego na ten ruch wykręcił mu ręce, a dru
dokonall na.padu rabunkowego gi wyrwał z dłoni rewolwer gotowy do
ienta firmy Piesch i S-ka w To- strzału. Wówczas bezbronnemu Coblo·Mazowieckim Alberta Cobla, wi bandyci zagrozili śmiercią, poczsm zra
a!ego w Tomaszowie.
bowawszy towar rozbiegli się po szosie
ro. lkspedjoWał do Łodzi wóz nata- pojedyńczo w rozmaitych kierunkach. Oun~ towarem.
\Voznica~ którego ryginalne było zachowanie się podczas
;I się zwolna, drzemał. W tern napadu woźnicy, który ocknąwszy się z
ając obok wsi Piaski, w przydrzemki zorjentow. się w sytuacji, urn- _
v s:t1 rowie ujrzeli sześciu zama- knął niepostrzeżenie z wozu i ukrywszy
zys :h bandytów, z których dwóch się w pobliskim dole zemdlal. Odszukagtwszy zatrzymało konie inni zaś ny w godzinę po rabunku drzał jeszcze z
_.....:ióz i przystąpili do rabunku.
przestrachu.
Łupem opryszków padło kilka sztuk
ani•. ient, nie tracąc odwagi wyda~· 2. Wer by stanąć w obronie wtaslepszego towaru wartości okolo 2.000 zl.
snać okazał się mato obliczalPowiadomiony o napadzie urząd śledczy
ill jeden z napastników, znajdu- wszcząl poszukiwania.
' ę Poza plecami. ~o.PJa schwyciw

"
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PODZIĘKOWAHIE.

długich :

'p.

i

ciężkich

cierpieniach zmarł

.!.

Aleksand r Hoeflich
który od lał 43·ch pracował w zakładach naszych.
Tradmy w nim oddanego i gorliwego wsp6ł·
pracownika, który sumiennem wykonywaniem obo·

wiązków zasłużył

sobie na naszą wdzięczną pamięć.
Spokój Jego duszy.

Zjednoczone

Zakłady Przemysłowe

K. ~l~emlera il. ~ro~maoa, 11.
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Zebrania kontrolne
rezerwistów.
Jutro rejestracja według na•
zwisk od liter P·i do S·z.
W dniu jutrzejszym winnd sfawfć się
na zebrania kontrolne mężczyźui nastę,P'U
jących roczników:
Rnczni'k 1891 w lokah1 komisji Nr. 1
(Konstantynowska 81, kosz.ary} o nazwiskach in.a litery Sz.
Rocznik 1892 w lokal'll komisji Nr. 2
(Konstantynowska 81, kosz.ary) o nazwiska·ch in.a 1l:itery Sz.
Roc.zni:k 1893 w fokalu lrom1sii Nu. 3
(Leszno 9, koszary}, o caz:wdSlkach na li-tery Sa do Sn.
Rocznik 1894 w lokalu komisj1i Nr. 4
(Konstantynowska 62, kosz.ary} o nazwiskach na litery Pi do Pn.
Rocznik 1898 w lokalu komisji Nr. 5
(Sktadowa 40, koszary) o ina,z wlskach na
('b)
litery Pi do Pn.
WYSTAWA „WNĘTR.Z STYLOWYCH''
W MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
Wystawa „Wrięfrz StyJo.wy·ch" stosownie do zapowiedzi otwartą będzie w sobotę o godz. 5 po pot Będzie to jedna z naj
ciekawszych 111r:ządzanych w Łod:zi ekspo
zycyj, gdyż obeJmowiać będzie nadzwyczaj cenne ko.lekcje, między !któremi
;wśród obrazów znajduje się Jana MatejkJ;
„Portret żony" z Muzeum Narodowe.O'o w
Krakowie oraiz „WyJście Żaków z K;ako~
wa", .W\Śródl wystawiony1ch mz~dzeń .znaj
duwiać się będzie empirowy sa'1on z epolld
pochodzący według relacji z pałacu Cham
1berry, pozafom wnętrze h()lleniderskie,
piękne szafy z XVII wLeku, tfkan1ny i świe
cz.n.ikt z e.poki baroka. Po akcie otwarcia
wysnawy, dr. Sterling, dyrektor „Domu
Sz'fuki", ceniony krytyk i autor świeżej
!ł'Ozprawy o Sfunii.Sławskim, wy;glosi krótkie iprzemówdenie o stylach w sztuce wnę
[trza.

Wystawa ipo.w!nina zaJ.nfferesować ja!K11a}sze.rsze grono mitośnik.ów sztu:ki •o raz
Slfery nauczydelskie. Do .posiadaczy karf
roczny:ch ni.e wysyłano specJa:lnych zaproszeń.

1

~ ~;'11

JUBILEUSZOWY ZJAZD WŁ. SKLADóW APTECZNYCH.
W dniu 14 listopada b. r. o godz. 10-e]
przed południem w lokalu własnym przy
ul. Piotrkowskiej Nr. 69 z okazji 20-lecia
istnienia Stowarzyszenia Właścicieli Skła ·
dów Aptecznych Województwa Łódzkie
go w Łodzi, odbędzie się Zjazd Jubileuszo
wy. Zjazd ten zainteresował szeroki ogół
drogistów w calem Państwie, będzie prze
to b. liczny ze względu na interesującą
treść spraw zawodowych, które na Zjeź
dzie tym będą omawiane. W związku z
powyższą uroczystością odbędzie się akt
wręczenia jubilatom: p, Arno Dietlowi dy
plomu prezesa honorowego i p. 'J uljanowi
Prydmanowi dyplomu cztonka honorowego Stwarzyszenia. Po wyczerpaniu się
porządku dziennego Zjazdu, odbędzie się
tegoż dnia o godz. 7-ej wieczorem w Białej Sali Manteufla bankiet.
WYPLATA ZA ORDERY „VIRTUTI
MILITARI" OSOBOM CYWILNYM.
Izba skaroowa w Łodzi otrzymała
rozporządzenie Ministerstwa Skarbu, aby
począwszy od dnia 15 b. m. rozpoczęła
w wywypłatę całkowitej należności kawalerom orderu
sokości 300 złotych
„Virtuti Militari". Do izby skarbowej
zgłaszać się mają od wymienionego termi
nu odznaczone tym orderem osoby cywil
ne. Wojskowi bowfem otrzymają wypła(w)
tę w swych oddziałach.
OSTRZEŻENIE EMIGRUJĄCYCH DO

BELOJI.
Ostrzega się emi·grantów polskich do
Belgji by :Je przybywali tam bez wizy
lub tylko z wizą tranzytową, gdyż zgod-:
nie z obowiązującemi przepisami, cudzoziemcy tacy są niezwłocznie wysyłani z
powrotem z kraju. Żadna interwencja w
tym kierunku nie odnosi skutku, wobec
czego zaleca się emigrantom zaopatrze(w
nie się w odpowiednie wizy.

PRZERACHOWANIE UBEZPIECZEŃ
DLA OBYWA TELi POLSI(ICH.

WŁOSKICH

Jak wiadomo weszła w życie konwen
cja w sprawie przerachowania na złote
umów ubezpieczenia na życie zawartych
przez obywateli polskich z włoskiemi zakładami ubezpieczeń, które działały na
obszarze należącym obecnie do Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl tej konwencji obywateli polskich, którzy ostatniej
wpłaconej składki nie uiścili w oddziale
polskim, mają prawo do dnia 26 grudnia
r. b. żądać przerachowania ich umów z
(w)
_
rubli na ztote polskie.
LIKWIDACJA ZATARGU W PRZEMYŚLE JUTOWYM.
Przed kilku dniami podaliśmy wiadomość o likwidacji zatargu w przemyśle ju
towym, który miał się odbyć drogą arbitrażu. W dniu wczorajszym odbyto się
w sprawie tej posiedzenie komisji arbitrażowej, na którem zgodzono się na podwyższenie płac robotników o 7 proc. Wo
bee powyższeiro robotnicy, którzy pracowali w fabrykach Stradom, Warta i
Gnaszyn w ogólnej liczbie 4000 osób powrócili w dniu wczorajszym do pracy. (w
WYSTAWA PRAC HARCERSKICH.
Z okazji obchodu 5-lecia istnienia 6-ej
arużyny żeńskiej Związku Harcerstwa
Polskiego w Łodzi nastąpi w dniu 14 b. m.
uroczyste otwarcie wystawy prac harcer
skich tejże drużyny, na które zapraszani
są harcerze i sympatycy. Wejście na
wystawę, w lokalu komendy ttarcerstwa
przy ul. Ewangelickiej 9, bezpłatne. Otwarcia dokona członek zarządu. W dniu
otwarcia wystawy odbędzie się nabożeń
stwo uroczyste w kościele św. Krzyża o
godzinie 8 rano.

Z KA·M PANJI FINANSOWEJ ŁÓDZKIEJ
YMCA.
dniu wcza:rajszym do'tyic<hczasowry
w
.
BACZNOśC WYBRAŃCY FORTUNY!
T.ezultat kampau~i finansowej łódzkiej Y.
fanty wygrane na loterji „Tygodnia M. C. A. wy:razit się cyfrą 23 tysięcy zło
Akademika" odbierać można w Halach ty.eh. Jest na,dzieja:, że niezbędna suma
Al. Kościuszki Nr. 73 · 50 tysięcy zto'f ych zostanie do końca tego
Rzemieślniczych 'tygodnia uzyskana.
- w godzinach 10 -1 i 3 - 7.

PORANEK KU UCZCZENIU H. SIEN- .
.......„a:m1111:1mm„...am111. . . . . ..-„......„
l(IEWICZA W TEATRZE MIEJSKIM.

.

w przed
pisarza f
obywafola H.emyka Sienkiewicza odtbę
dzie się w Teatirze Miejskim uroozysty po
ranek z następującym programem:
!Przemówfonie prezydenta MarJana Cy
narskie1g o, iprelekoja (10-minutowa), o
5ienki-ewiczu kmafora Jana Owińskie1go,
spiew chóru 1m. MonJusziki oraz recytacje
~ fragmeri'ty scenizowane z· <l:zieł Sien:kie.wi1cza „Quo vadis", „I<rzyżacy", „Ogniem
1 m1e.czem", „Pan Wotody.towski" w wyIKonanf u arf. Teatru Miejsk1e·g o: Ho.reckiej (Horpyna}, Jalmblńskiej (Krzysia),
'Morskiej, Tafarkiewiczówny, Pa'bisiaka
(Ke'tlinig), Janowskiego (Zaigtoba), Mroziń
ski.ego (Saiba·ła), Tatarkiewkza: (Bohun),
Woskowskiego (Wołodyjowski), Znicza
{Chilo Chilonides) Żeromskiego.
BHety w cenie od 30 l?:roszy do 3 zt,
w kasie zamawiań od 11 do 2 i od 4 do 6
rpo rpot., w dzf eń .p oranka od 1D rano w ka
sie Teatru. Początek o godz. 12 m. 15 w

Wiadomości

TRĄBAMI MORSKlE:MI NA
MORZACH CHIŃSKICH.
Roz:wój ekonomiczny Chin, ·p omimo
nieustającej wojny domowej stale wzrasta
Dowodem tego może być mac.ziny rozwój ·rad.iote!l.e.graifj! i radjotelefonji w Chinach. Znaną vlaga na morzach chińsldch
są 'trąiby morskie, które w znacznym slopniu utrudnfają żegluigę. Rz~d chiński na
drodze któremi 'trąby te przechodzą, zainstalował catą sfeć sfacyJ radj.otelegraficznych, k'tóry>ch zadaniem jest ś1edzenie
urąb morskLch i za.wia<l.amiiain1ie o icih przy
bl'iżanih1 S'ię przez radjo statków na morzu.
I Osfafnio wybudowana zostata rad.iosta
cJa o'bserw:acyjna (Ja wyspie Pratas. Wysepika ta jesf skałą, która wystaj.e załe
d wie 30 stóp nad poziomem morza i zna,jduje się o 170 mH o·d ttonsr-Kongu na nofowde drogi do Ma.nHli. Budowa stacji bypołudoie.
ta .połączona z nie.slkoń·czonemi tmdnościa
mi. Caty mate·rjat budo.wlany okoto 2.500
ŁÓDZKIE T0W ARY WŁÓKIENNICZE
ton, musia! być zwieziony aa wys1pę. W
W DRODZE DO PERSJI.
ciągu 9 mi·esięcy pomimo niesłyichanych
związany.eh z diostarczanf,em żv
W bież:icym tygodniu rozpoczęło się fr.udniości
wno•ści oraz sz1wrbutem, który dzies1ą'tko
wysyłanie towarów, zamówionych podzostat.a wvbudoczas pobytu w Persji delegata Związku wał robotlnlków, sfaci.a
wana. Wyibudowa,no latarnię morską wiEksnorterów p. Markusa.
w ·P romieniu 18 mil i radjosfację
Towary te zamiast iść tranzytem cfoczną
flad.awczą. kt·órei antena z.awfeszona jes'f
przez Rosję zostają skierowane' do Tryjena wieżach o wysokości 26'0 stóp. Radjostu skąd idą drogą morską do Azji., a na- sta.cja słyszana jest w prom!en1iu 2.000 mH
stępnie karawanami do Teheranu i TaOdlbiera ·o na z fatwo·ścią Angi]Je, a poz.abryzu. P. Markus prawdopodobnie w ni·e
posiada sfatą tączno•ść radjofonicziną
lem
długim czasie znów wyjedzie do Persji,
z Szanghajem.
że przy odpowiednim
gdyż okazuje si „'.
Rzad chiński wng-anizo.wat. snecjailną
nakładzie pracy będzie można zdobyć ::.y
eskadrę aeroplanów, która do'wozi na wy
nek perski, któr dzisiaj jest opanowany
morskich, !kieprzez przemysł wtoski i niemiecki. To- spę żywność 'J}odiczas burz
okręty C1ie mogą podiptynąć.
dy
wary łódzkie nie są obce dla rynku perskiego, gdyż bardzo wielu dawnych kup
ców perskich zna wvrohv łódzkie z prned „MA<RSZ WESELNY" PR·Z EZ RAD.JO.
Na m:ilną ;orośibę iedn.eg-o z radJostu(m)
wojny.
chaczy Bdtish Broad-castlng Comoany
1n adata przez radio .. Marsz weselny" Men,..
Z POLSKll:'.J ORGANIZACJI WOLde1sohna z okazji ślwbu. który odbywat
NOŚCI.
się w pewnej wiosce. No.v.nożeficom zale· Zarząd P.O.W. w Łodzi stwierdza, iż żało 'bardzo na tern. aby marsz te.n byif ot10tatka, umieszczona w niektórych pis- de-i:;rany na -ich ś1u1bie, a w najbHżs.zei omach fódzkich z dn. 16 października r. b., kolicy nie byto nikogo, ktO'by go umiał z;a
g-ra,ć. B. B. C. OŚ\vl.adczvlo, że tylko w
dotycząca Walnego Z~brania i Kursów
drodze spe.cja.Jnego wyjątku zgodzi!o slę
Dokształcających przy P. O. ~V. jest niena ip'l"oś:bę iradjoamalora.
zgodna z rzeczywistością. · ·

'VALKA Z

Kradzież

w fa bryce Kri-

kowskiego.

Włamywacze skradll przęd

za 1OOO dolarów,
Wczor~jszej nocy dokonano kradz!

z wtamamem w farbiarni Izraela I<rab
skiego przy ulicy Zgierskiej 73
Włamywacze snać doskon~le obez:
ni ~ te~ei:iem dzi~tani~ wybili, od SlrJ
sąsi.edmeJ fab:·yk1 Ka1serbrechta, dz::
'"'.' m1:1rze prowadzący~ do składów
biarm, skąd zrabowali większą ilość
rowej przędzy, na ogólną sumę Prz 1
1000 dolarów.
Po dokonanej kradzieży, nieoostr
ni przez nikogo ~biegli tą samą drogą.
Kradzież spostrzeżono nad ran
powiadomiono, o niej odnośny komi
oraz urząd śleoczy, który zajął się
kaniem włamywaczy, ponawiających
pewlen czas swoje występy,
ODBUDOWA MOSTÓW W WO
WóDZTWIE ŁóDZKIEM.
Mimo nader szczupłe fundusze 2SJli
wane dotychczas na budowę mostówr
szczonych podczas wojny europejski~
naszem województwie roboty przy
dowie i odnawianiu mostów postępU~p
g
bem normalnym.
W okresie trzech lat w WoJewtł'
twie Łódzkiem zbudowano drewnianell!
sty na Warcie pod Kotem długoScigl
mtr. i pod Koninem 100 mtr.
Obecnie buduje się żelazny mostitl
rzece Nerze pod Rzgowem 26 mtr. t(
Oprócz tego z średnich mostów
aowano i odnowiono 26 ogólnej dl
900 mtr.

Jak się
artykułów

dowiadujemy od spr
kolonJaloych, panuje '
branży nie'bywaty zastój od dawmij
Kupcy wstrzymują się ot
miętny.
kich z,akup.ów, chodaiż winni jlt
2
zamówiienia świąfeczme.
Jedną z :przy;czyn iłego zasfu;' llD
:?
czynienie :przez kupujących
't ytko kupno na ,p otrzeby dnia.

„„
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nadchodząicą niedzielę, jako
dzień rocznicy śmierci wielkiego

, "iVV'

ll:fr. 311

Niewąrtpliw:ie dzięki foj
'będą

radjofoniczne.

sjonaty nowojorskie
dużą frekwencją.

ill'ftaCl«!2ł

•

SYGNAŁY

Z MARSA PRZEZ RADJO.
Jedoo z anigielsikich uczonych. dr. Robinson oświadczył przedsta.widelom prasy londyńskiej, że w zeszł.ą środę wieczorem udało mu się sclJ.wytać przez rad.jo
syignaty z Marsa, któr.e wska1zywaty na to
że mieszkańcy tej odległej planety uslf.o...
wa·li weMć w .porozumienie z ziemią. „
Dr. Robinson h;,~ierdzi. że sygnał skta<iał się z titer M. M. Q. B. R. Po o'trzymainlu tych znaków ud.al się uczony na
pocztę centralną 'londyńską i wręczył dyżurnemu urzędnfilrnwi de,peszę rndjową

z

.po'1eceniem wystania jej na Mairsa.
dep.eszę
się,
Urzędnik. nie dziwiąc
przyjął L :poiHczyt za nią ~aksę, która jes'f
ustalona dla depesz na okrety zrna•jduja,<ce
Przytem obosię .na otwartem morzu.
wiązkowy mzędnflk raznaczyt, że depeszę wyśle, jedt1akże nie gwarantuje, czy
będzi e ona dmęczona adresa!towi...
AKAiDEMJA DLA- RADJO-ARTYSTóW.
Królewsh akademia: sztuki <liramafycz
nej w Londynie posfanowita mządzfć specja.Inv kurs d'1a artystów radJowych. Bri"tish Broadcasting Company usfanowHa
specjalne na7ro<ly semestralne dla studen
tów obojga pki, którzy wyikażą specjaloe
't alenty radjofoniczne.

r
i
.
'
'
e
. Jednemu z franouskicli ra
udafo się wynaleźć specjall1Y aparal
czynny, wysyłający syg.nal ra
O. S., co ma duże znaczenie dla~a
na wypa<lek kalasfrofy łulb cłebe1.pib

stwa.

s-.

,

Dolfy-chczaso,wy ztowiróżbny
'funkowy S.0.S. byf p.rzesY'łanYt>U4a
legrafistę okrętowego ,przy pomocy
ratu Morsego i fal radjowych.
jednak zdarzafo sf.ę, że .podczas~
fy ginąf folegrafista 1 nie mógił wysl(i
gnatu, 1ub te1ż okrę'f wogóle nie ~e
li
foleg-rafisfy.
Obecnie będzi,e on już niepolnfl
g-dyż spec.ialt1y mechanimn wYSYłarłc
padek nieibez,pf eczeństwa w kró~z
stęoach po so1ble nasfopujące syigna(i
funiko.we·
_Apam:r /fen jes.t poruszany mo z
Iekfryicz;nym,
GOŁĘBIE

POCZTOWE I RAD

o

Dyrektor radjosfacji nadawczej
forne koto Va·lencji w Hisupanji zda!
wozda.ni·e z dekawy;ch spostruieiL
rych dokonat obserwując wDł%'
RADJOAPARATY W PENSJONATACH <ljowy;ch na obieranie drogi przez
pocztowe. W chwili kiedy stacja 2
Ai\1.ERYKANSKICH.
wata wypuszczał kHkanaście gol~
W Jednej z nowojo·rs.kich dziełnii,c zibu- obserwował, że za każdym rawm '
dowano 14 nowych. luksusowo mządzo go!ęhie prze"latywaJy nad anteną o
nych pensjcna.bów. Każdy z ty:ch pensjo- stawa! się w:idocznie niepewny. Po
r.atów po•sia<la po 500 pokoi, przyczem · nastu mchach nf ezdecydowanych
zarząd tiegu przedsiębio-rstwa hotelowego
guibily się i mlato się. wrażende, ie li
zaopafrzył każdy z tych ,p okoi w radjoo
gą 'Odnaleźć kierunku, w którym
odbio1mi'ki.
się kh gołębniki. Momentalnie j~J
W ten spos&b każdy go 1ść pen:sjonianu wyjściu ze sfery otaczającej anfoo: I
może prze·z proste wtącze.nie radjoodbior•
razu odnajdywały kierunek lotu.
nika przystuchi.wać się audycjom stacji merif ten powtarzany 'Przy rozmai!} .1
nadawczej.
gościach fal dawat za wsze "te same ·I
W każdy>m z pensjonatów znajduje się fały. Jednakiże o ile sita n.adawt?J i
specjaina ceotra1l1a radjowa 'Otbstugiwana była mniejsza, an1żeH 100 watów.
pr:zez Tad:Jotechników. Alby jednak sluciha swobodnie iprze3Jywaty naeJ~o
nie audycyj przez gto 1śniik rnie przesz:ka- przesfrZJeń. -:1dzato w spo·czynku lokatorom sąsiednkh
pokoi, ściany vensjonatu są w tym celu
bair<lzo skropulatni1e izo1owia;ne.

ooo:

=·n-a

·~~1 ,Kurjer ł.ódzkiu.

Piątek

e

ilifi!!łli

22

..

I

li lllM&:t!FWrBł'ali!EIJJ'!MlfijllJ&d

12 listopada 1926 r.

Iii& :li...,._

I Id MS!„

Ł6dzki".

,,Kurjer

.

OC

iu et~o~rt w~ola 10 uru[~omieniu ko1alń wAnolii.
Wywiad z b. ministrem p. Marja11em

~i B. minister I poseł p. Marian
TuwskL przedstawiciel konwencji wę
górnośląskiej w
~pracownikowi

Warszawie, udzie
naszemu następu
?-nfbtformacyj w sprawie eksportu wę
~cluru~homieniu kopalń w Anglii:
ma strajkiem eksport roczny wę0 elskiego wynoslł około 60 mili.
zyli około 5 miłj. miesięcznie. Dłu
~ Jle bezrobocie wstrzymało ten wytu musiało w konsekwencji doprowa
głodu węglowego na rynkach euro
Z chwilą powrotu do pracy miiełsldch rohotników górniczych,
zlewamy się w najbliższym
sytuacja na europejskim rynku wę
a uległa zasadniczej zmianie, a jez następstw tego faktu będzie
a meni~ się naszego wywozu. Spa~ nie nastąpi wszakże nagle. Można
i c: za rzecz pewną, żę nie wszystkie
1palń angielskich zcstaną uruchojełdnego dnia i że upłynie jakieś
as&siące zanim nasz eksport odczuje
( skutki uruchomienia kopalń anL Przypuszczam, że przez naimiesłace, mianowicie: w listocrudnłu i styczniu, ma!ąc wygło
r.tC;i~opę i koniunkturę zimową, bę
c1cmogU utrzymać nasz eksport na
~ 1 i pół mili. tonn miesięcznie.
lalszych kalku!aci~ch musimy się
~J ważnie tylko z Angłją, ponieważ
kolei kraj eksportujący węgiel z różnych względów natury
t! 'f ej i gospodarczej nie może zby·r a .rlększyć swej produkcji. Roz0 po kolei wszystkie możliwe do
0
~.lllia na stałe rynki zbytu, może
WKoozfellć na dwie zasadnicze gruIOCDą i południową. Do rynków

milj. tonn, Norwegia
Oce około 4 ~":Po~~:~:~:
,'~~ciz~~~

]taił' 2 mllj. toon}, Dania (3 i pół miłj.

5 :raz finlandja, Estonia, Lotwa i
rY zaootrzebowaniem rocznym ramłlj. tonu). Pojemność wszyst
e
wYnosi zatem około
rynków
)1onn.
Możemy liczyć z pewno~ dfu"
t.a ~
~fk·1 eli nie stanie temu na przeszkość przeładunkowa Gdańska i
rgna. że będziemy mogli umieścić na
l0 t 0 '!:łach do 500 tys. tonu miesięa
~li około 6 miłj. rocznie.
·
' nieograniczona zdolność przeD a naszych portów moglibyśmy
tA ·tą drogą do Rosji około 100 tys.
·z.ej ~ęcznie, czyli utrzymać nasz wy
~ zda'ółnoc na Poziomie 600 tys. tonn
· eże ·
~ fUi>Y południowej należą: Austrja
r~z bowaniem ~~cznym 4 i pół milj.
acla igry - 1 nuł]. tonu, Włochy ·o tęh.łlnn, Rumunia - pół milj. tono,
z.ettl - 4 mili. tonn i Czechy. Na tych
~na możemy ulokować około 400,000
, po ~ęcznie. Dodajmy do tego 2 do
'.eh 'lj. tonn rocznie, które może
~ że nas Rosja, a otrzymamy przy.
'b cyfrę naszego eksportu na pół'
~ed nie i do Rosji w rozmiarze oko[a 111fe tonn miesięcznic.
,u :e.~ie kwestia eksportu do Nieług mego zdania w rokowafri ~it
sam e'lktat handlowy z Niemcami muwcz.ararować sobie kontyngent mieÓw ęgta w wysokości niemniej niż
ltlld?)O doprowadziłoby nasz wywóz
ts. tono.
Iłując, że wywóz roczny węgla
~1u. traktatu z Niemcami wynosić
1Oło 15 miij. tonn, a konsumcja
lna około 21 mil]. tono, dochowniosku, że cała nasza proParę miesięcy PO strajku angiel-

Szydłowskim.

skim wyrazi się w cyfrze 35 milj. tonn.
Cyfra ta na nasz kraj Jest stanowczo za
niska. Powinniśmy dążyć, a mamy wszelkie dane po temu, by podnieść produkcję
węgla w ciągu p&ru lat najbliższych do
35 m.iłj. tonn rocznie. Na drodze do dal-

szef ekspansji poza względami natury we
wnętrznej i gospcdarczej stoi tylko kosztowny transport, który zapomocą najkrótszych połączeń kolejowych z naszemi
portami powinniśmy obniżyć do 3 i pół 4 fr. szwajca- za przewóz tonny. P.

Depresja gospodarcza w Szwajcarji.
ex) Szwajcarski handel zagraniczny sla. jak również ilość bezrobotnych. . W
w roku bież. znacznie w porówna- końcu sierpnia było np. 11,818 zgtoszeń o
niu do lat poprzednich. „The Economist" pracę, a 1969 posad wolnych, we wrzepodaje w przedostatnim zeszycie szereg śniu wzrosła pierwsza liczba o 7 proc„
dat dowodzących tego ponad wszelką zaś druga spadła o 3 proc„ chociaż mieWyniki 3 kwartałów r. b. siąc ten przynosi normalne ożyWienie na
wątpliwość
przedstawiały się jak następuje (w prze- rynku pracy.
Zwłaszcza daje się odczuwać depresja
liczeniu na funty szterl.):
I kwartał przywóz 24,389,440, wywóz w przemyśle metalowym, który ekspor17,154,440 Ł., II kwart. przywóz 22,968,339 tuje coraz mniej, a ponadto musi w kraju
wywóz 17,638,683 Ł„ III kwartał przywóz tolerować obcą konkurencję, pracującą w
dogodniejszych warunkach walutowych
23,890,241, wywóz 17,989,621 Ł.
W porównaniu z takim samym okre- (f rancja, Belgja, Wiochy, Czechosłowa
sem r. 1925 spadl import o 3,720,000 Ł„ cja). Zachodzi obawa, że niektóre metalowe fabryki już wkrótce przejdą na skrózaś eksport o 9,480,000 Ł. Niepokojącym
objawem jest, że spadek importu zazna- coną pracę.
Równie silnie cierpi na przesileniu
czył się głównie w surowcach, co świad
czy o osłabieniu sprawności przemysłu. przemysł hafciarski, który w r. 1920 zaWywóz natomiast spadł o 15 proc. w trudniał 71,000 osób i wywiózł za
16,440,000 Ł„ zaś obecnie zajmuje 35,000
wartości, ale tylko o 10 proc. w ilości, a
to z powodu spadku cen. Przeciętna mie- osób i wywiózł dotychczas za 5,28,000 Ł.
Wogóle widoki poprawy sytuacji są
r. ub.
sięczna wywozu wynosiła w
6,795,811 Ł., zaś w r. bież. tylko 5,864,651 bardzo ponure, chociaż pewną nadzieję
ożywienia się eksportu wiąże się z wejŁ„ przyczem zresztą uwzględnić należy
ściem w życie traktatu z Niemcami, w sty
niesłychanie wzmożony eksport do Anglji
w zesztym roku na wiosnę przed wpro- czniu przyszłego roku.
Pokazuje się, że źle jest mieć walutę
wadzeniem w życie uchwalonych z koń
cem kwietnia ceł Me Kenny, dotyczących zbyt mocną, będąc zmuszonym handlować z krajami, których siła kupna skuttakże zegarów i zegarków.
kiem wojny osłabiła się.
Ilość bankructw we Szwajcarji wzroostabł

Ostatnie wiadomości gospodarcze.
ex) W ciągu trzech kwartałów roku
bieżącego wywóz węgla wynosił ogótem

9,9 miljona tonn, z czego na pierwsze
4 miesiące przed wybuchem strajku an· t · 549 ty ·
dl
1k
s11;gie s iego wypa o przec1ę me
cy tonn, zaś od maja aż do września przeciętnie po 1543 tonn. Anglja, która aż do
maja nie brata prawie wcale węgla w
Polsce, zaczęta od czerwca energiczny im
port i wysunęła się na czoło odbiorcó\~
·węgla (21,5 procent) z przeszło 2 miljonami tonn. Drugie miejsce w imporcie węgla polskiego zajmuje Szwecja, która
przywiozła 1,8 miljona tonn (19 procent).
Trzecie miejsce zajęta Atistrja w rzędzie
importerów (18,7 procent). Najbardziej
łamaną linję wykazuje wywóz naszego
węgla do Wloch, które w pierwszym
kwartale roku bieżącego przywoziły miesięcznie po 13 tysięcy tonn, przyczem jednak we wrzęśniu tylko 30 tysięcy tonn.
W porównaniu z rokiem ubiegtym rok
bieżący dal dużą nadwyżkę 0 blisko 40
procent (3794 tysiące tonn), przyczem
trzeba bylo pokryć stratę wywołaną zamknięciem granic niemieckich dla naszet
2700 t ·
l
ysręcy onn.
go węg a, a wyn~sz~cą •
Celem zaznajomienia się ze sprawą za
opatrzenia rynku szwedzkiego w węgiel,
bawił ostatnio w Sztokholmie naczelny
dyrektor Towarzystwa Rubor, inż. Palter, który wobec przedstawicieli prasy
dał wyraz przekonaniu, że mimo wszystko Górny Sli.sk wypełni swe zobowią
zania wobec Szwecji.

• • •

Z dniem 1-go grudnia b. r. wygasa
moratorjum dla weksli przedwojennych,
w związku z tern centralne organizacje
przemysłowe, kupieckie i bankowe wy-

stąpią w dniach najbliższych do rządu z
memorjałem o konieczności przedłużenia

moratorjum jeszcze na 6 miesięcy.
•
•
•
W Lublanie tworzy się specjalne biuro
eksportowo-importowe z programem prze
prowadzenia szerszej i systematycznej
propagandy na rzecz eksportu polskiego
oraz celem ułatwienia wzajemnych stosunków handlowych.

'dooatku, wynoszącego sti. 1,6 na ton~
Przy wwozie do lfolandji obowiązuje cena 76 fl. hol. za tonnę franco wagon. W
. razie potrzeby przewidziane jest ograniM
czenie produkcji drutu.

• • •

W nalbliższym czasie ma być o1:1niżo·
na oficjalna stopa dyskontowa na Wę
grzech z 6 na 5 i pół procent w stosunk.u
rocznym.

• •

•

Ostatnio zwiększył się ogromnie wywóz polskich otrąb do Czechosłowacji,
gdzie wskutek marnej podaży tamtejszych młynów oraz zagranicy, ceny wykazują tendencję mocną. Ostatnio noto·
wano otręby polskie po 76-80 koron
czeskich za 1OO kg. franco wagon granica.

• • •

Na angielskim rynku bekonów panu]e
tendencja wybitnie zwyżkowa. Poprawi
ty się również ceny bekonów z Polski,
które notują obecnie sh. 96 do 100 za sa
kg. loco.
.-

•

•

•

o

-

orazylijski Odebrał IfoncesJę lian
kowi niemieckiemu pod firmą: Banco Ger
manico del America do Sul", wskutek
udowodnienia dyrekcji tego banku szeregu malwersacji walutowych oraz dzialal·
·
ności na szkodę milrejsa.
Rząo

•

INSTYTUT BADANIA KONJUNKTURV
GOSPODARCZEJ.

ex)" W najbliższych tygodniacll powstaje w Warszawie Instytut Badania
Konjunktury Gospodarczej.
Będzie on pod względem administracyjnym związany z Otównym Urzędem
Statystycznym. Na czele Instytutu stanie
kierownik i Rada, w skład której wejdą
przedstawiciele ministerstw instytucji go
państwowych,
banków
spodarczych,
organizacyj gospodarczych oraz przedstawiciele nauki.
Instytut ten, którego zadaniem będzie
baaanie koniunktur gospodarczych, ma
być prowadzony na wzór podobnego Instytutu przy Uniwersytecie liarward w
Cambridge pod Bostonem i Instytutu „ffir
Konjunktur-Porschung" w Berlinie.
Instytut Warszawski będzie wydawał
specjalne czasopismo poświęcone powyż
szym zagadnieniom, zamierza również
specjalnych wyprzygotować szereg
dawnictw.
KONf'E.[{ENCJA WĘGLOWA.

ex) W dniu 8 b. m. w lok~hi"°Minister-.
stwa Przemysłu i Handlu odbyła się kon-:
ferencja, na której dyskutowano sprawę;
* • •
dostaw węgla polskiego krajoml
Dnia 6 i 7 listopada r. b. odbyły się w kolejności
W pierwszym rzędzie)
importującym.
Krakowie obrady zjazdu dyrektorów
uwzględniono kolejność tych rynków, kt&
giełd towarowych Rzeczypospolitej Pol- ·
stałymi naszymi odbiorcami.
skiej. Podłożem Zjazdu była konieczność re mogą być
przedewszystkiem kraje
nowelizacji rozporządzenia Prezydenta Takiemi zaś są Austrja,
Węgry, Czechonadbałtyckie,
Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 1924 r.
słowacja i t. p.
Nr. 114 Dz. Ust. Rzplitej poz. 1019 i przyPodkreślono również, że zakończenie
stosowanie jej do potrzeb życiowych han
węglowego w Anglji nie jest już
strajku
dlu. Po 2 dniowych obradach ustalono
polski,
Jmiany, które w przygotowywanej nowe- dla nas zbyt groźne, gdyż węgiel
już dziś tak dobrą markę, że może kon'
ma
li winny być uwzględnione i to zarówno
na rynkach zagranicznych z wę
w sprawie przepisów, normujących organi kurować
obcym.
glem
zację gield, jak i do zakresu działania gieł
dowych sądów rozjemczych.

• •

•

Departament Rolnictwa w Waszyngtonie ogłosił w tych dniach wykaz statystyczny, w którym szacuje tegoroczny
na
amerykańskiej
bawelny
zbior
17,918,000 bel. Jest to cyfra rekordowa,
która wywola bezwątpienia dalszy spadek cen bawełny.

•

• •

W tych dniach nastąpilo porozumienie
pomiędzy francuskiemi, belgijskiemi i niemieckiemi walcowniami drutu, na podstawie którego ustalono zasadniczą cenę minimalną drutu na Ł 6-2-6 za tonnę fob.
Antwerpja. Zobowiązania pośredników,
eksportujących do Anglji, do pobierania

I
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~OTOWANIA

ZLOTEOO POLSKIBOO
w dniu 11 llst0pada 1926 r.
Za 100 ztotycli: Zmych 58, Beirilin 46.61
-47.09, wyq>lal:y na Warszawę 46.53 46.77, na Katowice 46.505--46.745, na Poznań 46.555-46.795, W1edeń czeki 78.25-78.7'5, banknoty 78.00-79.00, Pr.aga 376.87
·i pót Londyn za 1 fu.n:~ sz,tert 44.00.
DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywatnym w
Lodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształtował się po kursie 9.02 i pół w żą
daniu I 9.02 w płaceniu. Tendencja spolcojna. Obroty małe.
GIEŁDA LONDY~SKK.

Belgia

150,50

Wloohy

Niemoy
Hiszpanja
Danja
18.161/, Norwagta
Helsingfon
163,62
118, 12

SY.wii.ioarja 25,181{,
2 1 53
Portugąlja

Szwecja
Praga
Wiedeń

Warszawa

34,4 l

34,8211/,
20,42
32,01
18, 191/1
19,361/1

192,6~

44,00

GIELDA ODA~SKA~
Odańsk, 11 Lisfopada (PAT}.
Zamknięcie notowań końcowych vr guldenach gdaflskich.
67,83-57,47
tOO złotych polskich
26 02 8/s
~zek na Londyn
'
Telegraficzna wyplata.:
67,18-57,32
122,1547-122,853

· na Warszawf2

na Berlin

OIELDA PARYSKA.

Paryż.10 lisf0ipada (PAT).
Notowania końcowe.
30,86
N. Jork
Londyn 149,55
Hiszpanja 468,00
430,00
Belgja
Włochy
8zwajcarja 850,00
129,90

Holandja
Praga

Niemcy

826,50
17,15

Szwecja
Rumunja

12,35
92,20

TEATR MIEJSKL
~ piątek, O

·gOOz. 8 m. 15 pierwsza

'W Sea'X>-

nłenrylde orygina4Jnef,
premJera utenaclca
niegranej na ładne! scenie polskie:! komedj1 w 3
akitach( 4 odsto.nach) głośnego iPiJSarza ozeskiego
Karola Cza·pka p. t. ,,Sprawa Malk!ro,pulos''. Szituka O'Parta na za,gadnieio.iu wiooz.natrwalości życia
ludzkiego, daóe !Pole do ciekawych ujęć i razwią
mń zał"Ó'W'Il.O reżyser58dch J dekoratorskich, jak I
akitarskich. Wystawia reżyseT Mjeczysław S2q.tklewiC'Z, QJJII'awa dekora,cyjna K01I1:St.an.teigo Ma-ckie-Mcza. WYlkooawcy: Iza Koo:towska ($iewac.z
b Emlłja Marty, kobieta 341-letn.ia), Jerrzma.oorwSlka, Niedzłalkowsb, żeromska, Biaf()S(tczyós!d,
Pabtsiak, 01-<Jftcld, ~. Ktumie6skf;
nłe

iWWdan. Znicz.

Londyn, 11 iisfopada '(PAT).
Notowania koiicowe.
l!,12 1 /e
New-Jork 4,84-111' Holandja
Francfa.

Teatr, muzyka I sztuka.

'l>'l'emierę fPJ'ZybyWa um~illie

z Wa.rrs:zawy
oosla Ozechosłowacldego w Waa-szawie.
Jutro o godz. 3 m. 30 po cenach naijn!r!szych
IPO ra-z os.tam! .,.Ba&dyna". Wi~em a>0wtórzenie d'?)isiejszej premjeiry. Biilelty uhgowe ważme.
W niedzielę o go,dz. 3 m. 30 po oonaclt 'P<JtPU·
laa-nych „Niooo}rzaly owoc". Wiec-z.oirem ,.Sprawa
Malk;ro,puloo" po raz tr:zecl. Bilety ulgowe ważne.
W poo.ie<lziałek !l'M ~ IPO ce.nach Po11>ułar
nycli · „Wi.no, ko:bieta , da:nci111g" z MHą Kamińską.
Na

zastę.pca

TEATR ROBOTNICZY.
(Sala Oeyera, Piotrkowska 295).
J'Ulbro, soboita, o godz. 8-ej wieczorem, na inaiugwraqę świe1W ZJb.udowooej sceny artyści Tea.tTu
MieJskie.go odeg,ra.ją w odnowionej saili faibryoxne-J
Geyera, !PI'.ZY m. Piotrko~ieii 295, wesołą k.roitochwflę żof.niersdcą AL hir. Pired!ry (ojca) „Damy I
łromry" w ipię'knyd1 koo·tJrnmach styfowyoh z Teaitru Polskie·go w Wail"$.Uiwfo i w i!IQiwej, s,pecjaloie dfa Terutro RDiboihnic.ze•go namalowai!lej dekoracji. W obsa&ie !Panie: DllinajewSlka, Dziewoń
ska, JałubM.ska, ŁaJ>ińsJca., Rodowiczowa, Rwtkowska, Tata.rkielW'icz6woo o.r az pp. Gurymow.ic.z,
JamowS!kl OMaQ'OO'), KTotke (Porncznik), Mil'oziński,
Ryszikows.ki (Kaipelan), ~ Smbert (Ratmis.trz). Reżyserr Konstanty Tata.r,kiewkz.
Przed pr.zedstaw.ieniern WYigłosi praemówienie
Jl). IPOSeł

780;00

Romb.
TEATR POPULARNY.
{Ogrodowa 18.)

RUCH WYDAWNICZY.
„MUZVKA".
Wyszedt z druku n'11Il1er październiko
wy tego pięknego wydawnictwa, po.zosf.ającego pod sprężystą r.edakcja. Mateusza Glińslkiego. Treść numeru dostosowaną ws'tafa do uiroczys.tego momeintu od.stanięcia pom11ika sziopenowskieigo dlUJta
iWacfawa Szymanowskieigo. Jest fo z.a'fem specjalny ruumer swipeno.wski, który,
jak zaznacza r.edakcja nia. 'W'Sfępie, dade
„SJ'intezę żyicia i 'twórczości n-ieśm~e:rfolne
go Mistr:za".
Na czefo n'l.llineru :ma~du 1jerny prze:pięk
ny fragment mowy Ignacego Paderew~kiego o Szoipenie· Sfainistaw. Ndewfadomski kreśH zwarty ob-raz życia ~ ·Vwórcwści Szopena. Prof. Zdzista.w Jachhmooki
pod<l.aJe szczegółowej analizie nokturny·
Szopena. Niezmiernie interesującym jeislf
artylkut :Edwairda Gal!lche'a1, :prezyldenfa
„Sfo.warzyszenia 1im. Fryde.ryika Szopena" w Paryżu; aul'or daje .pf.ę.kną apoteozę
dzieła szopenows:Ide,go i dDchodzi w kon·
kluzji swych rozważań ct:o :wn1io·sku. że
irndszedt czas „najwyższych zaszczytów
d!a Mistrza, który czeka wyniesieni.a n'l,
-najwyższy szcz,elbel chwaty narodowej wjazdu l!la Vvawe-1, g-dzfe Po,Jska ztożyta
swyich królów i wie'lkich bohaterówf'.
Z treścią n1umeru pięknie tąiczą się li.cznc frngrrienty z i-istów Szopena, odźwiie.r
ci.::i.dlaja:ce sto-sunek jego do muzytki i mu7-vków. Poniekąd sensacją jest artykuł p.
Vladawa Szvman.owskie•go, tw6rcy pom·n ika szo.penowski,ego; zawiera on dzieje
tego pomnika od r. 1903, ·W k'tórym powstał pierwszy szkic. Obok spraw-0zdań z
życia muzycz,ne,go z.amfasf polskich, zamieszczone zostały specjalne !korespondencje z tegorocznych fes~tlvai.6w muzyicznych zagranicą (Zurych, Genewa, Za:lc:burg, Ryga i in.).
Numer zawiera 80 str., 215 Husil'racyj i
kosztuic jak zwykle 1,50. Adr es redakcji
1 adm ln.is.tracjl : W a:isz.awa, [(apucyńsika
0

!lr.

13.

Treść numeru uz:u.pef.nia znacznie rozszerzony dział bieżący, który obejmuje
czasokres wakacyjny i po.cząfok sezointl,
h!eżąceg-o. W dziale łym znajdujemy cle-·
ka."r,e przyczynki pióra tt. Opfeńskiego,
M. Glińskiego, B. Sza.rilifta i in.
V\T części ilustracyjnej zamieszczone
zostały obolk :lf cz,nych :;djęć aktualnych,
piękne re.p rodukcie pomnika sw-p.enows1<ie-g-o. W dodatku nutowym znajdujemy
,.Mm11er"' W. Łabuńskiego, nagrodzony
na pierwszym konkmsie KQ'ill1()0-Z}'\for-

skkn ..:Mazyki",

f

~

Dziś, w IJ)iąłek, o godz. 8.15 wieczorem „Dwa1
malcy", w.z.rus:z:ający mefocliramat w 8 obrazach
IPO iraz ostatni na w.ieczorowean przedsstawiellliu.
W sobotę o go.dz. 2 'PO ipof,udilliu ur~ysta akademia ku czci św. Stanrsława Kost1d; o godz. 4
po pot. Po raz ostaw ,.Dwaj malcy". Ce!lly na1-

a.ttsze.
„CÓRKA MOJEGO l\\ĘŻA" W TEATRZE POPULARNYM.

ikrro;t.ochwiH z mUJZyką ł
„Córka m-0Je.go męża" wYWoła!'a żywe
poruszenie. Melodyjna muzytka Lehara ipod kier-0wniotwem PTof. Kaa-o.Ja P.rosnaika. Ewolucje talle
cme ballertimistr.za .Majeiwskie..~o. Główną ll'Olę ikobiecą be.uje p. Brooiistawa Brooowsika, poza.tern
biorą udiział: ZieditiSka, NiemirlZ'3JtlJ1ra, Urbański,
Bielecki, Dęlbicz. Nowe baiecz.ne deJkmaoje. Premiera odbę-dzie się w .s·01botę, drrtia 13 b. m. o godz.
8.15 wieczorem. Dyrekcja doł10.ży1a wszelik.ich starań, aby „Córka mojego mę:ża" zn"<lllazla jaiknajświe.tniejszą 01P.rawę na s-cenie Teatru iP01PUlarneigo
Kasa sprzedaje bi'lety w clllkier.rii IP· Gootornskiego
przy ul. Piotirlrowskiej róg Moniuszki od godiz. 11
rano do 2 'PO po.t. i od 5 do 7 wiecz.orean. W gmachu Teaitiru ;przy ul. Ogirodowej od .go.dz. 11 ra1110
do 3 pop.o?iutlinu i od 5 do 10 v.rieczór.
Zapowiedź świetmej

tańcami

NAJBLIŻSZY PORANEK MUZVCZNi

ORKIESTRY FILHARMONICZNEJ.
W 111ad-chodzącą 111iedz.ielQ, dnia 14 b. m. -0-dbę
dz.ie się w filha.rmolf!Ji dmgi z kolei Poranek MurzycoZny Or1kiestry Filharmoniaznej pod dyrekcją
Bronistawa Szuka. Jako so1lis-ta wystą.pi nasz .znakomity tenol!' ope.r y warszawtSkiej Ig.nacy Dy.gas,
kit&ry od-śpiewa z to1warzyszeniean -Orkiestry \Vagm.era Pieśń wiosenną z op. „Wa-lki.rda", CzajkowSckiego „Damę PHrnwą", Bizeta „Carmen" i inine.
Pozatem orkiestra fil-harmoniczna WY1kooa uwea-turę „W Tatrach" żeleń, skiego jak również SYl!ll·
fonJę IV F-moll Czajkowskiego. Za·powiedziany
!Pora.nek -wywołał wśród statych bywaków wie.lik.ie zainteresowanie.

OPERA „MADA ME BUTTERFl.Y".
1

Zaipowiedzifu.'le w Filha'l'ltllooji dwa g-0,Sci1nine

WY

stępy na niedzielę, d11ia 14-go o.raz na IJ)Oniedziatek
dnia 15 b. m. wszechświatowej stawy japcńskiej
śpie•waczki .p. Teiiko Kiwa w ty1but-0we.j roli ,.Ma-

dame Bwtterlly" obud.ziły ogrOJ11ne zaciekawienie
śród licznych meiloma,n ów naszego miasta. Zazinaczyć mieży, że p. Tei1ko Kiwa obda.r-zona jest pięk
nym głosem wywkolonym u najwybiitniejszych
mistr.zóy.r wtoskkh i ipos.ia<la niezwykly .tempe;rament dl!'amatJrcztty. Jej śpiewu sl·ucha się z rozkoszą i je.j gra w.zrusza do tez. Prze.pl~k11e, oiryginalne i bo.gate kostiumy Japońskie, które wywołują wszędzie o.gólny 7,a-cbv.-ył, przyczyniają
się w cktżel mie4'v.: do uświetnienia wwanialesu~ ~~ ~e;e:o ..-zedsta'WiełP.

......

KONCERT UCZNIÓW INSTYTUTU
MUZYCZNO-DRAMATYCZNEGO
ST. ANGLIKA.
W ubiegłą niedzielę o godzinie 6 wieczorem w
Sali Łódzkiego Stow. Spiewaczego odbył się IV.
koncert uczniów Instytutu Muzyczno-Dramaty.
cznego 1>. Stefana Anglika.
Na całość koncertu złożyły się produkcie
orkiestry symfonicznej i występy solowe. Orkiestra uczniowska p. Anglika przedstawia sobą dosię z
i zgranie, rekrutując
calość
skonalą
uczniów daleko zaawansowanych w muzyce.
Wszystkie kiesy wykonane byty z odczuciem i
zrozumieniem. Na pierwszy plan wYbiiały .;ię
skrzypce. Reszta składu orkiestry również zasluguje na wyrótnlenie.
Clou wfeczon koncertowego stanowlly reprodukcJe solowe. Sollścl, WYSO!G\ kia~ swej gry,
najdosadniej świadczyli o swych niepoślednich
zdolnościach muzycznych i WYrobieniu fachowem
pod kierunkiem sumiennych nauczycieli. Na wyróżnienie zasługują w pierwszym rzędzie p. Anglikówną, Prokopawlczówną - fortepian, Mrowiń
ski - kornet. Burzą oklasków wywołały reprodukcja małoletnich, lecz rokujących jak najlepsze
nadzieje skrzypków.

Z WIECZORU SOLISTÓW W POLSKIEJ YMCA.
Wieczór Solistów, który się odbyt w ub. niew sali Polskiej YMCA. przeszedł Pod znakiem nawskroś artystycznym. Licznie zebrana
publiczność szczerze oklaskiwała p. Borysiewicza,
który na cytrze odtworzył ze zrozumieniem Idyllę
- Umlaufa I Nocturn - Entsleina.
NadzWYczai udatnie wypadła również Uwertura - Conradiego i Aria z oratorium Stabat Ma·
ter, WYkonana przez zgrany zespół mandolinistów
Kota Sam. im. ks. Konarskiego.
Pan Smużny li. dał zebranym kilka niezapomnianych chwil dzięki swemu miłemu nader i
nieprzeciętnemu głosowi, jak również i subtelnemu
wyczuciu odśpiewanych przy akamp. p. prof.
Ullasa B. Aryj z oper Tosca i Pajace.
Po zmęczeniu, jakie daje się odczuwać wskutek
wszędzie brzmiących jazzbandów z wielką rozkoszą słuchało się starych lecz nigdy nie przestarzałych utworów Brunl'ego, które z prawdziwem artyzmem odtworzył w duecie skrzyp. prof.
Benesz z p. Raabem.
Wieczór ten należał do zupełnie udanych imprez artystycznych.
dzielę

KONCERT TOW. IM. CHOPINA.
W solbotę, dnia 6 b. m. odbył się w lokalu Zw.
Ha.ndlowoów Pol~kich koncert chórów, orkiestry
oraz sol.istów Tow. Lm. Ch~ina, odnosząc pełny i
:zasłużMY .sukces. AtraolccJą w<ieczoru byl wYStęp
śpiewaczki p. Irmy CefuelóMled (szkoła prof.
Olecki.ei). W pieiŚiliach i a.rji oipewwej Mimi z CJ<P.
„Cyigalflell'ja" wyiklIBała śpjewac:z.ka dos1ko0nalą
sz.kołę, piękny głos, rokujący duż~ nadzieije, oraz
dużą muzyilcamooć. Licznie zebrana pubHczność
darzyła wykonawców szczery;m i go.rącym a!Jli).a.uZellll.
----0- ~ --

PORANEK TAŃCÓW PLASTYCZNYCH.

Zenobii Janczewskiej wystąpiła dnia
w Teatrze Miejskim na poranku z
gościnnym udziałem p. Tacjanny Wysockiej I lei
zespołu. Przedstawienie odbyło się be'Z najmniejSzkoła

7 listopada

szego zarzutu. Uczenice 11 Jan
Piii-"
wały się co prawda widz!~ym jcuz~wskleJ
1.razna,...,.
. odtwor ~"p
programem, a1e zato precyzy·Jme
Na pierwszy plan wybiły się tańce . ZOt!
p. Irki (marsz Beethovena I polka ~dziec! ~
wa), następnie Motyl Szumanna 11 ~~Z
Deux valtes Beethovena p. Mus!eto~cz. u~
Produkcje pani Z. Janczewskiej (P
relni,
Szopena I Smierć Azy Griega) P 1
e ne ek5'1\P
.
.
g t ę bok1ego uczucia, a zarazem spokoju 1 0 n:
nie wywoł7wały oklaski na Widownt Piłlmł
W drug'Iej cześci programu wnt~Plla .
socka ze SwYm zespołem • ZademonstrP
•
Ć wiczema
rytmiczne I techniczne T
budziły ogólny zachwyt. Oranicz;;.ł e OSU:!
tyką, a były piękne wytrzymane w~in~ ~:
Cudownie były wykonane Marsz tal:~·
Pleśń bez slów Mendelsohna. Sllcznie oblJp
solo panie Łukaszewlczówna (Intrada Po~·
I S. Górska (Walc Szopena). Tacianna WyYt.
zarówno pięknie tańczyła z całym zesllOI
w duetach (E' cossaise Beethovena Pr;
Szopena). Lekkość i wdzięk cechują Jej
Dane na zakończenie mazurki I krakowiaki~
wołały burzę oklasków.
Tacjanna Wysocka będzie częstym go!Q
Łodzi, obejmie wykłady rytmiki 1 tech:
szkole plastyki Zenobii Janczewskiej kt6 el
leży się uznanie za sprowadzenie do ~asz~0
sta tak miłych I utalentowanych goścL

--x-

Na srebrnym ekranie.
LU N A.
JAK POWST AL „ZŁODZIEJ zBA.'
GD AD U"?

Cały sztab naibrdziei uzdolnionych art!!:
na po!u kinematografii pracowal przez 14 z„
miesięcy nad realizacją filmu ,,Złodziej z ~v
d1:'", Koszta filmu WYniosły 1,800,!XMI dołarii(o
Douglas Pair'Janks i Mary Pickford, kt6riif/
właścicielami wytwórni „United Artists". ie
filmowano „Złodzieja z Bagdadu", wtofyt( •llO
dukcji tego filmu cały uzbierany majątek,
czuwał brat
stroną filmu
techniczną
0
Douga Robert Fairbanks. Reżyseria ~
w ręku Raoula Walsha, któremu JIOlll8Dltł
mocników-reżyser6w. Oprócz trzech
operatorów: Artura Edesona, Richarda
i P. Whitemana, wszyscy operatorzy
„United Artists" asystowali stale pnr
Cały sztab artystów, malarzy i d
sowat projekty kostiumów I dekoracji,
nym artystycznym poziomem filmu
zies, sława Ameryki l Irwin Martin.
efektów mechanicznych, tak zwanYf91łf&51
tricków, zawdzięcza swe powst.adlll!lli48ł
Hamptona del Ruth. Przez cały
„Złodzieja z Bagdadu" wszystkie
były tak zaabsorbowane, że musiano
cę nad wszelkiemi innemi filmami, któii...
sie nakręcano. Obsada głównych • ł
,.ztodziei z Bagdadu" stanowi lsm.
„wieżę Babel". Prócz Siamu I an.Ili 7
stawiciele wszystkich narodowości 611* fló
w nim udział. Nie szczedzono naiwldliłdfi6
tów, ażeby do charakterystycznycb dl
dzić aktorów nawet z naiodległeiSIJck
świata. „Złodziej z Bagdadu" w7ł-~
dzie w kinoteatrze „Luna".

„,_u

J~

OSTATNIE WIADOMOSCI~
Tajemniczy napad pod

~

Gdynią.

RABUNEK I W,RZUCBNIE POSZKODOWANEGO DO MORZA.
Kuszyński zdołał jednak
.l.-1c? W'!chodm.
wytbrzeża, a gdy wydostanie się na
Odyniia, 11 listo.pada.
Nocy osla'tniej zaszedt tutaj wypadek, przychodziWo mu z trudnością, dW21
. kow1ie bandy wydobyili go z wod!
który trudno wyUumaczyć.
czem rprzen1e·śH: do hotelu ,,RMea'
wraMianowicie oko-to godz. 23-ej na
żyU iprzed wejśdem.
cającego z Sopotu mechanlka J.ózefa KuPrzypuszczają, i.ż a!libo na~
szyńskiego, napadli kolo pomostu czterej
n:eznani, zamaskowani osobnicy, którzy mylili się co do oso1by napadnięf$
obezwt.adn.ili go, po poturbowaniu poziba- też napad byt zemstą partyjną w
wiili pieniędzy i dokume111tów, poczem ku z wytborami do rady miejskie~
v."fzucili z pomosfu w morze.

UCIECZKA SOWIECKIEO O PRZEUSTAWICIELA.
byto w kontakcie z wykrylą osfa
Age?Jcia Wschodnia.
nizacją ·s~piegowską. W związki
Praga, 11 '1iS'to pada.
i aresztowania trwają w
rewizj.e
Szef wy.dział·u konsularne-go misji sowieckiej w Prad·ze, Dymow, zamieszany ciągu.
w wykrytą wzed kilku dniami aferę sz.pie
gowską w Czechach, wyjechat w nif.ewla- OSTATNI PULKOWNIK-POWSI
ZMARłJ WE L woWJt ~
domvm kierunku.
Zaznaczyć należy, ·iż Dymow był
Telegram własny „Kuriera tódflid'
Porzed trzema dniami aresztowany, j.ednak
Lwów, 11 IisłJ!ł
że po stwierdzeniu przystuigiwan.ia mu
Józef Niecd
tu
zmart
Wczoraj
prawa eiksferytorja,l·no·ś-ci wyipuszczono go
niewski, osfatni żyjący w Polsd111.t
na wol(1o·ść.
W·tadze czechostc.wackie, w toku pro- wnik ka wa'lerji narodowej w llllll'
wadzonych dochodzeń, stwierdzlty, Iż bar Mi.nl-ewskf byi kawalerem.~~
d,zo wiei„ osobistości z po.śród członków Mi1ltari ł 4 krzyżów ~,...
ii-zesuń ~tycznych w Czechach ~~~l,~wa.

I

li'

•

J
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ZIVA"l~(O~Ml-r·y· DO' 'ftE-RIJA r·r-1-WINA!· .
'T'
Dra. o.tlcaa proszkiem do pt.,.
I o rl k ruc Ił] ptask ow11) pnynqdzony
llUłllo
acltln", Dra. o.aua mączką „liustin•;
J
J •
a. •t ef'a c , _ „wanilinowym •

!J (. •

11

~

„

in della-* a1ne126 .i.11a canr„

ap •• ' . ' •• ' •• 4 tł •• n f • : Masło nl!Ql'.Zewa się leku,
ł 1ilblla M pluę, •utwnfe dodaje sięi stopniowo culri~

1•ir.
tłalra llltłll ,._..,
n~ den Dni. oc.a.n lll4Cdl

·

1

ł C1lłder w a a 11 ł a owy Dra. Oetkera. Milkę mie1Jza się
• ~ Dra. Oetkera .Ousfin• i z proszkiem do pieczenia
y:tecsł:o Dre. Oetl<era C1dlftrwaa!ll110..,.
„ .Backłn•, W.ziłl~ f Jafko oras nieco tej .zmieszanej mziki
11
t łyteodtęi DN. Oetkera pronlra: do plecuala „Baclda • i dobne. abić.
Naat~e dodaje aięi do tej masy, ciiigle
miesaa)1c małemi dawkamlt m-.~ ł wbija aię po kolei Jafb, eł smtesznna m11ka f JeJb sostnm& / ·
swłyte. Gotowe ciasto kłactsłe afę do dobrse ~nej formy f piacse . 1 godzinę w niubJt
gonacym piecu. Tort ten pnes długi czu pozostał- 'wlełym1 podoje ~,~o wlna}ab herl>atJ.
'

J•I•
1
4

ŻzidaJcle książeczki

kera w sklepach

L,,<hmta".

.z wszerfden\i przepisami Dra. Oefa w razie wyczerpania ·od

bezpłatnie,

Dra .A Oetkera Oliwa
.
·
1

ł

•

1

Zastqpca: J6zef Montag, l.6d~, Północna nr. 8. Tel. 31-29.
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ZJA w Imieniu RzeczypospoHteJ Polskiej.

I

rt.

października 1926 roku Sąa Okręgowy w Ło'dzi w Wydziale Cywilskładzie następującym, jednoosobowym: Sędzia Zajkowski, sekretarz apl.
lai: , na posiedzeniu publicznem rozpoznawal podanie „Tow. Akc. Wyrobów
tór h i Bawełnianych Teodor Steigert" o unieważnienie tytufów na okazi-

z

a5

i

".

mocy art. 712 U. P. C., art. 7, 8, 9 i 12 Ust. z dnia 26 lipca 1919 roku, art. 1
Min. Spr. z dnia 30. IX. 1924 r. postanawia:
ek. unieważnić następujące tytuły na okaziciela: a)" 5 proc. listy zastawne
[wi twa Kredytowego m. Łodzi NrNr. 25134, 25135, 25136, 25137, 25138,
li

oczb83, 25686, 25687, 25684, 25094, 25001, 25095, 25107, 25373, 25398, 25401,

fto '466, 25469, 2~665, 25666, 25667, 25668, 25685, 25688, wartości nominalnej
ric~bli; NrNr. 45078, 45092, 45099, 45100, 45101, 45607, wartości nominalnej
Hołubli; NrNr. 65247, 65248, 65249, 65250, wartości nominalnej po 250 rubli,

proc. listy zastawne Towarzystwa Kredytowego m. Łodzi NrNr. 225,
nominalnej po 3000 rubli; NrNr. 6977, 4680, 255, 6697, 6698, 9187,

di 1 wartości

or . 9192. 9193, 9194. 606. 614, 13Sl, 1993. 2392, 2394, 2546. 3042 3630, 4866,
na . 7601, 8535, 8665. 9320, 9979. 9982, 10569, 10885, 11780, 11787. 12141,

aJ.494, 12503 12500. 12932. 9190, 9191. 2346, 6572. 12415, 4771. 4768, 4769,
elk!4, 1789. 6026 6027. 6028. 6029, ·waJr:tości 1t1om.i1t1a:1inei po 1000 rubli. NrNr.
po~. 21966. 24390. 26801. 27772, 27774, 28128, 26532 33882. 33883. 33384,
po;:m. 32748. 33750, 33180. 3.3181, 3443.3. 3'56.32, 25217, 25227. 20644. 20521,
z 230, 24675, 2.3101. 31718. 26468, 20187. 23656, 24447, 24449. 244.50. :M451,
f~. 34477. 24460, 24461. 24463, 24465, 24466, 24"-±67, 25665. 35703. 25709,
er 11, 25714. 25727, 27325. 34375. 24986, 26296, 29e52, 32006. 24446. 24432,
tY\(39, 24441. 2'4442. 24444 24445, 32287, 34369, 30975, 32482. 24769. 34766,
2, 25666. 25668, 25669. 25673, 25677. 25679, 25680, 25681. 266&2. 256S..1,
spó~n. 2-5705, 25706. 25707. 25716, 25717, 2575.3, 25754, 25755, 2'5756. 25758,
i:idjl.160, 25162. 25763. 25764. 25765, 25167. 25768, 31270, 33079. 25670. 2.5671,
;riat~6. 25678, 25686. 25687. 25688, 25690, 25692, 20065, 33754, 33810. 25693,
szY~S. 25696. 25697. 2.."698. 25699, 25700. 25701, 25702. 25715. 25719. 257'20,
61 ~. 25722, 25723. 25725. 25726, 31732, 25747, 25749, 25751. 32460. warr-tości
i z " po 500 n.1bhl:
NrNr. 48646,, 43420, 43418. 42856, 41056. 48172. 48155,
etl :19, 45844. 44366. 44358 warr-toś1~i nomi1na.ilrr1iej po 250 rubli: NrNr. 639C4,
17, 65618, 65619. 68338. warrtości nomirnałne,j po 100 rub1i; 2) za.rz4dzić
deicyzj.; niin.iejsze.i w .•Mo.nitorze Polskim" i .,Kq]rJerze ŁódZiklim". 3) odpis
'.ejs.zej dioirę.c.zvć TO'W'Mzyist'Wu Kredytowemu m. Łodzi.
·
(poidip.) Zaikowskt
Za z,irod.ność: Po&:;e'kire'farrq; fo·oidio. n1i.e1czvtdny),

~~
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Robótki ręczne_, ryso~ane I haf1dzk_ '"""''*ow,kd 22
towane oraz wszelkie mater1ały do tego:
ust<
artykuły „D. M. C." wełna, jedwab,
filoflos, kordonki, rysunki, filet, przybory
do haftu, książki do robót ręcznych i
filet oraz tamborki poleca

MAREK JOSKOWICZ

-~~:liiil
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22 Piotrkowska 22

Żadnej filji nie posiadam.

/

ehu. dsleel
Gl6w11a J&o. A
Tel 50-02.
Przylmuf e od 2-4
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I WYRABIAJCIE WINA DLA SIEBIE
W DOMU I DLA SWOICH, W KRAJU.
ADRES REDAKCJI: ŁÓDŻ SIENKIEWICZA 4,
- - lewa oficyna, 4 piętro mieszkania 9, - -

WJ"Szecll seaayt sa Upiec -

Heller

róg Na;yrot
wg. t-2 i 4-6
Ceny lecznic.

CZYTAJCIE

„WIBIHUW~ DOMOWf'

.-I-

Choroby skórne I
weneryczne.
1-2 I ~-7
Slenkłewlcsa 51

I~ 1111 .

" 11e·...-rtłft·-·~

•

11111 ~r.

r

sierpień•

_µ~

~

===

--

-

.

I

PIERWSZA

LE

LECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW
pirsy ul. PlotrhowskleJ 17' (drugie podw6rH) P••r ZachodnteJ 52,
34-67.

t••·

c z N Ic A

Lekarzy specjalistów
I gabinet dentystyczny
ul. Piotrkowska 294

Gabinet elektro ł •wlatłolec21nlczy Rentgenołerapl•· Nałwł•tl•nie (lampa kwarcowa).
Telefon ll-89.
Praylmul, chorych we wuyatldch apccjaln, oaał•P• lekane - - przy Górnym Rynku. - Dr. ALTENBERGER
Dr. NOWICKI
I
Dr. ARTYFIICIEWICZ
Dr. OLSZEWSKI
e~:~ ';~"ft~-~\1:· I n:~6
Dr. DUTKIEWICZ
CZAPUCKI
Dr. SKIBIŃSKI
OSIECKI
Choroby wewnętunc
Dr.
Dr.
1
Dr. GARLIŃSKI
Dr. SKUSIEWICZ
'
i nerwowe 3-4.
Dr. ł.UGOWSKI
Dr. STAWOWCZYK
Choroby ~.~cUl/1-3
Dr. MANNTEUFFEL
Dr. STARZ~SKI
D
•
Dr. MARX
Dr. ZAŁĘSKI
SłODOdS"I c11hlo/sroby o_czu _10 '/a_
Dr. MICHALSKI
Dr. ZIEGLER ARTUR
O
Dr, .Mil.ODROWSKI
Dr. ZIEGLER ED. (Jr.)
f;ori°by chłrurgtcx~

OP. SBUBIBP

DP eo1bneP J
OP, PDfBhOW

OP.

1..r,t.
l.~I le DJ ~-----llDJl!l~:l!llZl:ll--0". WB'ShPUm

e~e

Lec1mlca

otwal'ła

Chowob„ nerek, -

P~!:::'!r!:h~Jr

Pravfmufe od 4-7,
I.

N\~~?T/~~:
Dr.

łno» •

Mar~oll

•J

spec. ehor. oemu
praylmuJe w lecznicy .VITA•

Płotrkowsha 4 5

od 1l-1.l0, 6-7.30
" aled1. U-12.

oz

BP. ftfBJbaum

ood11lennle opr6cis

~sz

~

U

U

.ta ...
f'

•

lub chcesz mu zapobiec, nabądź
n
w estetycznym kieszonkowym
U
pulweryzatorze.
W aptekach i składach aptecznych
''
Skład Główny: T. A. LUDWIK SPIES~ i SYN
w ŁODZI, Piotrkowska 107.

L ''

ł'

uuu.1/1gardła
ichoroby
nosa 21/ll-3

t li

DP. RlemlBISBI ~:;~::e si~e i
D"•.. BQ'IU"Dnn
Wakuszeria
Choroby kobieco
Dl'
12 11-2

w.:·

I

1

LBk. D·IO I. &HIS ;; ~~~Jei z~~ 6 ~1J~ lu
od godi
" f• [bOIOw'
" ltI .Przyjmuje
2-6 w. codzienni<'
Wizyty na mieście. Zabiegi i operacje od
0

umowy. Wsulkie analizy (krwi, moczu·
1 l ) s
· ·
zę bY sa;tuc1·
P woc: n • zczep1eme ospy.
' ne, korony złote, platynowe i mosty.
Na6wletlanłe lampą kwa rcową.

Szczepienia ochronne prze•
clw szkula tyn~e.

·----------------.!!.:.lf,
"Jlf'
~ ftl iiew~~i I o?.u~:~N!\';!~B~li... P „
Motor P.ropowy
szuku!ącycb 11ra.~7
sprzedam za- • Y

_1~1:.---------------~-"J<tlR.~R.J.ÓQZKJ„. 7~ą.~~- 12 lfs!Qp,a-0!_1926 ro&.
W dniu 8 b. m.

został

otwarty

S-A-L-0-N D-A·M-S-K-1

w ruchu 10 H.
Kap 1·1czna Tk a1. •
raz. P a b1amce,
• t 1 108
.
nia, e .

pHy ul. PIOTRKOWSKIEJ 17 (w podwórsu)

pod osobistym kierunkiem byłych pracowników GrandHotelu, ·Józefa I Stanlaława Plotrkow•ka 25.

BOLESŁAWA

I BRONISŁAWA

Manicure. Wodna ondulacja, Farbowanie włosów oryQłnalu" L' oreal Henn~.
Polecamy 1ię nadal łaskawym względom Sz. Klijenteli
Bole•law I Bronlaław.

się

J. N. GRYNHOLC,
ul. Piotrkowska 37.
Wytwórnia piecyków i kuchen kaflowych, szamotowych, przenośnych
oraz przedsiębior
stwo robót budo, wlanych, posadzki
terrakotowe i glazur

A4W*MM
odbędzie

ff

W sobot~ dnia 13 b. m. o godz. 6 wiecz.
we własnym lokalu (Piotrkowska 46)

Nadzwyaaine Ogólne Zebranie

z następującym porządkiem dziennym:
1) Zagajenie i wybór prezydium Zebraniai 2) Zmiana
Ustawy Stowarzyszenia; 3) Rozpatrzenie wniosku Władz
Towarzystwa Kredytowego m. ł.odzi, znajdującego się na
porządku dziennym Nadzwyczajnego Ogólnego Zebrania
członków Tow. Kred. m. ł..odzi odbyć się mającego w dniu
17 b, m.; 4) Wnioski .larządu i Stowarzyszonych
Zarząd li Stow. Wlaśc. Nieruchomości
m. Łodzi Piotrkowska 46.
ew a
*'
Dr.
Stowarzyszonyćh

•

I

fako§cł przedwojennej, jut nadszedł.
Wyłączna sprzedaż u A. ZIELKE

Plotrkow•ka 173 •! Tel. 2509.

chorob7 wene•
r:yczne, skórne
i dróg mocao•
w:ych p rzyl mu le
od godz. 12 - 1 l/2
od god1:. 61/s-8 1/2

Motor 125 konny

na zutaw

ftiewiai~ki

ruchomo~cł

(Lornbard Akcyjny)
Oddział Łódzki

Sienkiewicza M.

Zachodnia Nr. 31

Cłłorobl'

uwiadamia, te 24 I 26-•o lllłopada 1926
roku sprzedawane będ~ prHz public1:ną llcytację za1t1>wy we włafclwym czasie nieprolongowane. Zastawy wymie·
nione składał~ 11, z wyrobow złotych l
srebrnyeh, drogich kamieni, pereł, masr.yn do 111ycia i do pisania i rótnych
tówarów I ubrad,
Jeśli nstawcy nie opłac, procentów
przed 19-ym listopada to ponios,
koszta probierui pańatwowel za cechowanie prób.
Do spr;i:edaty lrwatifikuf~ si• zaatawy
h Nr.Nr.
8181 15553 21398 26721 30749 34463
466
801 31585
414
9532 16427
562
642
840
666
627
544
587
714
966 27362
783
571
617
515 32444
790 22112
835
627
513
406 28110
996
10100
ó39
514
207
447
101 17014
689
892
484
802
933
237
692
964
792
851
943
310
826
968
801
961 23029
534
858
035 29027 33046
541 18116
881
041
063
080
686
812
882
214
238
411
881
11392
933
518
354
547
699 19324
960
539
362
844
481
12134
984
703
452
954
517
135
765
478
586 24330
708
939
736
711
636
731
847 34063
.714
772
13022
115
879
830 25366
488
122
962
749
14204 21186
127
187 26067 30008
310
164
042
209
192
15056
410
132
248
197
370
456
299
646
241
457

•

Dr. med.

B~Bll~H
ff.aknszer-ofnekofog

LUBl~Z

f.

m~
lfl16!0ff0!!.
Dr.

skórnych, wenery- Plotrkowaką 8ł
h
.
cznych i moczo- Ak
uazer1a- c oroh Lecze
.
•
- b k 0 bi
P łctowyc .
1
eoe
nie szt. słońcem Y
wyiynowem. neryczne (wyłąezkobiet);
u
nie
d
.
.
p rzy1mu1e o 8 - 10 d dl k b' pora.
0
iet ci~Y a
przed południem i
farnych, usuwanie
oł.
_
d
8
0
5
0
włosów elektroliz,;
P
P
tt1/a-1 i4-7.

w•-

Dr.

nn1~1
Szkolna 12..
Choroby,

skórne

włosów, weneryczne i moczopłćiowe.
Leczenie światłem

(Rentgen. L a m p a
kwarcowa) Elektroterapia.
Przyjmuje od 6 - 9
wieczór
Panie od 12-3 po·

BRACIA ECKSTEIN

p • N• O.

Zapisy codziennie od

....,,..

11-7 wiec;i:.

b. lekarz Szp. ~w.
Łazarza.
Specjalnie choroby
skórne, weneryczne
i moczopłciowe.
Ulica Zamenhofa
(Rozwadowska)nr. 6
Przyjmuje od 9-10
z rana i od 4-7
wiecz. W niedzielę
od 10 do 12 z rana

224.

poł.

Na dogodnych
wairunkach
aplatyl
Materiały wełniane,

jedwabne okrycia
damskie i garnitury
męskie (według mia
ry). Swetry.

„GLOB"
Plotirkowaka 79
Jeden z większych
sklepów wódczanokolonjalny poszuku
ie
SAMODZIELNEGO
KIEROWNIKA
Oferty proszę kie·
adminirować do
stracji niniejsze!!o
piama pod .Kierownik•,

I

•

•

•

• 3.70

Na prowln<:J!
Zagranica

•
•

,;
•

•
•

• 4.70

„ 10.so

5 iI"OSzy ca
01loszenle

NaJmnte)szo

wyr.q.

50 ll'OSZY.
i:m

- - ••Gil!'WC-il

IBłlDa i wu1noman1e

Matnnystka :a u-

1'1 kończonym kur-

W.Out~ieWi[l

S

~iaierowiu

Swiatło

elektryczne
w ciągu 5 dni!

tlHll lowe

tne i niklowane,
ul. Traugutta 8.
Od 9 do 11 r. i od wózki dziecięce, ko
5-el do 7-el p. P· łyski, umywał.fabr.
Instalacje elektrycsne o~wietlania usku •
Tow. Akc. Konrad,
Tel. 35-71,
tecznia szybko i akuratnie na dogodnych
i
Jarnuszkiewicz
warunkach (na weksle lub na raty) - - S-ka poleca po ceDr.
nach fabryc1nych
ZAKŁAD
Skład Mebli Wł. Ro
ZYCiMU"T
ELEKTROTECHNICZNY
miszowskiego Piotrkowska 116, I plę·
Piotrkowska 44 (w podwórzu).
tro front, tel. 21-61UWAGA: Przyjmuje się wszel-

kie reparacje.

LECZNICA
i gabinet dentnrmny
przy Górnym Rynku
Piotrkowska 294 rai. 22-89

lałam smialisłów

prayjmuje chorych w chorobach wsz'} stkich specjalno~ci od si. 10 rano d o
6 ppol. Szczepienie ospy, analizy
(moczu. kału, krml, plwocin i t. d.)
operacje, ooatrunki.

Porada 3

złote.

łu~owi~i s

chor. kobiece I akuszeria
ul, Konstantynowska 31, tel. 51-70.
Przyjmuje: Lecznica Piotrkowska 17
od 9-10 r. i od
2.30 do 3,30 p. p.
w domu od 6--8 w,

Or. med.

Róianer

powrócił
- - Wizyty na mieście - .Choroby skór•
Zabiegi i operacje od umowy ne,
weneiryczne

Kąpiele świetlne,

moczopłciowe

lampa kwarcowa.
Lecmenie •złncz
ełońcem
Zęby sztuczne, korony złote, nem
góHkiem.
platynowe i mosty.
NARUTOWICZA 9
Szczepenia ochronne przeciwll
(DZIELNA)
telef, 28·98.
szkarlatynie
I
Przyjmale od 8·10,
od i 5-8.

Propozycja
nadzwyczajna I

Dr. AHHA

nłk

autor prac nauko·
wrch. redaktor pisma
"Świt" (Wled1a Tajomna), opowie Cl, kim
f.uteś, kim być motesz? Nadeślij charakter plama 1wój, lub
zaintaresowanal osoby akoaiunłkuf imię.
rok, młe11ią11 urodnnia,kawaler. !onaty,
wdowiec, ilość osób najblitszej rodziny.
Otrzymasz uczegółow" anal!zę charakteru, okrdlenie 1:alet, wad. zdolności, przeznac111nia, fak równlei horoskop 1łyn
nego medjum M-lle Evlgny. Wa:r:ystkim
czytelnikom "Kuriera Lód:i:kiego• analizę
wysyła się po otrzymaniu tylko 2 złotych
(zamiast zł. 5). Osobiście przyjmufę od
12-7. Protokóły, odezwy, podziękowa·
nia najwybitniejszych osób stolicy. War·
szawa, Psycbo-Grafolog Szyller-Szkolni!r,
Piękna 25. Gabinet redaktora.
P. S. NinieJsze ogłos1enie wyciąć
załączyć do li1tu.

Wełna słoneczna
do ręcznych robót
w paBmach i kłębkach
Nowomiejska 7
Tel. 26-97.
1
• Ir

I teUKS

ROSEff BEHGOWA
Choiroby akórne
I w;1neryc:11ne
kobłety i dzieci
przyjmuje od 3-5.

Hon1tantJoow1l1 40.

przedam psa wilka. Pomorska 49,
m.. 23, I piętro.
6273
Meble, stołowy, sy
l'I pialny do sprze
dania. Wiadomość:
Cegielniana 31, m. 5
od 2-4.
nuto ciętarowe pra
li wie nowe do wynajęcia. Oferty wraz
.ir: podaniem adresu
proszę składać w
administracji .Kurfera L6d:akiego"pod
6336
• Auto".
eble biurowe wy
kwintne, systemu amerykańskiego
40 procent taniej
gdzieindziej
n i t
Polska Hurtownia
Mebli Warszawa=
Ho.ta 51. Wysyłka
za zaliczeniem.
„~p~-;;"i ~
szynkę netniczą, ziładać si, Pogranicz11a 65 1:a
niciarnią do Piwiarni.
k l e p sprzedam
1po.tywczo-kolou
ialny s powodu wyjudu, Place-Stoki
Weselna 46. 6330
ó-;;'dens,7tóU;;;:
ił sła otomanę, garderobę lakierowaną z lustrem, szafę,
tremo bielitniari:ę
sprzedam Sienkiewicza 59, m. 42 Oficyna, I piętro,
drugie wejście.
6302

M

H

S

Posady I prm.
Przyjmuje od 11 Zaofiarowane.
rutyno-12 i od 3-4 rawcowa
wana z dobrym
tylko kobiety.- krojem, po1zukiwa·
Pańska 12, m.14 na do pracowni su
Pierwszeń
róg Zawadzkiej. łden.

K

stwo dla wykwalifikowanych. Oferty
~agazynier z kil- pod „z. K." do adm.
~ koletnlą prakty- .Kuriera Lódz."
ką w fabryce ma· Jiierwszorzędny
szyn przyjmię po- f pracownik fryz·
sadę. Oferty pod lerski potrzebny.„Biegły" do „Kur- Narutowicza 5, Ja6327
kubowic1.
iera Łódzkieizo",

~lecznic.

--

U11t7zyzna lub kob1eta w średnim
wieka z kapitałem
500 złotych o!nyma pracę :i: pen1l11,
200 zł miesięcznie
mote
wzgl~dnie
przystąpić do spół
ki. Oferty w 11dmi·
nistracji .Kurjera
1 ub
Lóclzklego"
„Prowincia•.
do
nkwizytorzy
łl przyjmowania ogłoszed-rutynowa

ni i usto1unkowanl
potrzebni zaru. od g,
ZQłoszenia
1-3 po poł. Zólchodnla 32 m. 27.

Zdolny~h~dl;;;;i:
ków przyjmie B.
Karola 6.
Górecki,
f'iotrzebna

l'

słut11,ca

wiadomość, ulica

Półnoena

Nr. 14 6329
notrzebna 1:dolna
r panna do ka.mi·
zelek. Pnejazd 47,
6135
m. 18.
~Inia.

Poszukiwane

me~a

rnos1ę

ulrx'!'rn
dnej 1
dwo111 pa
uczeni col:!.
akiego 7 li!

1'1

Runna l SUPZBdB&

nnn tółk~

Choroby
kobiece

1:łotych
złotę
posadę

kaucji
300 -700

otrzymują'l

praktykanta biuro·
welfo, kasjera. ek1pedjenta magazynie
ra lub inn11.. Oferty
pod "Sumienny" do
niniejszej administ6305
racji.
iloszukuje posady
ł' kapelmistna w
Lodzi lub na pro·
wlncfl. Wiadomość
do .Kurjera lód1lriego po .Ą, W."
6239

R

1:ądca

- administr„
łonaty energiczny l dobry
Jłospodarz ostatn. 5
prowadzenia
la t
maj. podmiejskiego)
chlubne świadect
wa i referencje poszukuje posady.
Zflers, Szkoła powszechna Nr. 2 6243
Houcaar.

lat 34,

rojczyn! poszukuje posady do
K
prowadzenia pierw
uorzędnel pracow
ni sukien l okryć
damskich. Posiada
kwalifikacje artystyczne oru kilkuuastoletnt, praktykę w zawodzie mo
dn~arstwa krawiec
kiego. (Potądana in
stytucja państwo
wa lub ideowa) .Mi·
Oferty sub
1tuyni• do admin.
• KurJ. ł.ódz. •

Lokale I mieszkania
młoazukuję

miesz·

I' kania jednopoko

śródmie·
ściu. Łaskawe piśmienne zgłoszenia

fowego w

do adm. .Kuriera
pod .Miesz
kanie".
prost od go1podarza, domek do
ul. Pewynajęcia
tesburska Nr, 23 u
6313
gospodarza.
ł.i>dz. •

W

!Jouukufę

2 wyt·

ł' wornie i nowo·

cześni• umeblowanych pokoi z przyłazienką,
legającą
Ssczegółcwe, wycz.
tylko powyższemu
odpowiadafąt'e ofer

„Wytsze
do
admin, pisma. 6299

ty

sub

wyks.ztałcenie"

-·- --------·-----=--- --------

CENY OGtOSZEA:
CENA PRENUMERATY: -{strona 4 łamy)
groszy
40
fef{sfem
Przeił
?.Q
4
•ł
mlesl<>cznle
ilustr.
._,.o._,..
.
z
d
n!e'
z
ł
"'o·d··
W .._ "
4 „
•
•
„ I1 tam.
• milimetr.
„ za„ wiersz
40
„ · .w W tekście
„
u u

Oła robołnik6w

I

sem metodycz:nopedagogic1:nym i dobrą matamatyką freblanki, inteligent
n• osoby do zauą
du domem. Świa
dectwa dobre, powatne referencie,
poleca Biuro Adamowiczowej. Piotr··
Ordynator 's zpi kowska 91. 5227
tala Miejskiego tenografji wyucza
obecnie darmo,
dla chorób skórRedakcla
nych i wene- Hstowni•
Stenografa, W arszawa, Szczv~la 12.
rycznych.
Piotrkowska 50. Muzyki (for.teplan)
pr.ayjmuje codzien- l'I wytsr.ei ora:&
nie od 9-11 rano poc1:,tków udziela
5-7 po południu, gruntowni• metodą
w niedzielę od f najnowszą rutynow11.na nauczycielka.
9-U rauo
Dla doro1łvch kurs
skrócony, Mietięcz
nie lO sł. W 6lczań·
Dr. Leon ska
253, I p. g 4-5,

Cegielniana 43,
Pneir:nac;i:enlel Świa
- t~I~ 41 • 32 • - prze prowadziła towej sławy psycho•l4; na ullcę
Spec1ahsta chorób
grafolog S1:yller-Szkol-

fabryka wyrobów metalowych

k o w e

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa).
Przyjmuje 9 do 11
i od 5-8 wiecz.

Dr. med.

poszukiwani

Xonto cze·

ny c h, wene•
rycznych i mo•
czo płciowych.

Naświetlanie
lampą kwarco- przeprowadzł i
się na ul. Ewanwą.
16. TeL
gielicką
PrzyJmul• od 6 do.
10-26.
9 po południu.
PrzyjmuJe od 5.SO
do 6.30.

Zdolni kotlarze

Łódź, Wólczańska

d:6rne I

wenervczne.

H.

Kursy dzienne i wiec1:orowe kroju.
szycia oraz modelowania z !urnali
najnowszym systemem angielskim i
francuskim, prowadzone przez dyplomowaną mistrzynię cechów W arna wskiego I Wiledskiego

Południowa 23
Specjalista
• k ó r•
Chorób

Dr. med.

' Warszawskie Akcyjne
Towarzystwo Połyczkowe

Pomorska 7, telefon 27-84.

fKKf RI ....... Piotrkowska 191, pr. oflc.

Ki!lńaklego HS
11 przy Głównel :

DR. MED.

elektryczny, marki „Poge" 3000 volt w
najlepszym stanie do sprzedania. Oferty eub „R. M." do „Kurjera Łódzkiego".

Dr. me~. Jóief ~lwai[er
Akuszeria i choroby kebiece.
PuyJmuje od 3-5 po poł.

EDMUrłD

Musztardy gatunkowej A. Szweltzera
Jak Reklamowa
Truflowa
Angielska
Francuska

fścienny.

I

..,„

Pierwszy tranaport,

oli6t

po

Ogłoszenia z:amfejscowe o 50 proc. drotel.

I lał
nowa podwyżka obowlazule wszystk e
szenia do zmlan:v· cen bez uprzednle11:0 zkaw~dom lenl~
.C „
•
~ I "
za tekstem 30 • 111 •
Za termlnowv druk ogłoszed. komuni atuw o a
:ł „
'f " ·
• ~ "·
38
Nekrologi
nte odoowlada.
4 „
I •
•
•
"
"
Komunikatv 30
„ I „ ~ to tam6w Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honorarłum
„ •
...
8
Zwvczalne.
_ .,. .:.i.
.
.
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