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otwarcie sesji Sejmu.

AKT UROCZYSTY ODBĘDZIE SIĘ NA ZAMKU.
>obrane towarzystwo socjalistów, żydów i mniejszości nie weźmie ądzialu w otwarciu.

Minister Czechowicz
własny

am

„Kuriera

Łódzkiego''.

Warszawa, 12 listopada.
• w sobotę nastąpi uroczyste otwar
a sejmowej na Zamku. Udział we~ stkie kluby, oprócz tych. które
l wyraźną uchwałę w tym prze~kierunlm. Jako to socjaliści i Koło
Pozatem mają się wstrzyeud_ "3łu w uroczystościach na
również inne mniejszości narodo-

letie.

uniści zaś. jeżeli wezmą udział,

dlatego by dać wyraz swym anitd owym i wichrzycielskim manife

otwarcia sesji nie został
pub!icznej. Uroc jednak ograniczy się do oi:lczyta
~· 1 p. Prezydenta Rzplitej dekretu
ccgo sesję parlamentarną.
" dzinie 5 pn południu oc!będzie się
.nie sejmu, o ile nie zajdą vrzeg l Na porządim dziennym eksvose
11 0 skarbu przy pierwszem czytaniu
oisiarza budżetowego na r. 1927/28.
:moniał

ido

wiadomości

ku. Ucbawalono na pierwszem posiedzeniu sejmu zgłosić wniosek nagły o uchylenie dekretu prasowego. Sprawa p. Moraczewskiego rozstrzygnięta zcstanie w
sobotę w południe, a to dlatego, że p. Moraczewski zastrzegł sobie czas do namysłu.

wygłosi ·

expose.

WICEPREMJER UP. MARSZAŁKA
SEJMU.
Warszawa, 12 listopada.
Wczoraj rano marszałek sejmu przyjął posła Zdziechowskiego i prezesa Dubanowicza z Ch. N. Po potudniu przybył

U kresu

do sejmu wicepremier Bartel I odbył led~
z marszałkiem Ret
tajem. Obradowano nad sprawami sei•
mowemi.
Wreszcie p. Rataj przyjął posłów Mar
. '
ka PPS i Dębskiego Str. Cbłooskie.
nogodzinną konferencję

---x:---

cierpliwości.

Czesi mają . dość szpiegostwa Sowietów.,
Groźba

zerwania stosunków i wydalenia poselstwa.

udali się wobec tego na miejsce schadzki
sikaniu jego przeprowadzono rewizję,
która dla aresztowanego wypadła nader wraz z aresztowanym Szymunkiem. Po
niekorzystnie, gdyż w ręce policji wpadł chwili przyszedł na wskazane miejsce za\
bogaty materjał kompromitujący. Szy- stępca szefa wydziału konsularnego w
munek początkowo do winy się nie przy- praskiej misji sowieckiej, p. Chrystofow
Dymow, który odebrał od Szymunka do·
znawał, widząc jednak, że dalsze zapieranie byłoby bezcelowe, złożył obszerne kumenty, wręczając mu wzamian za to
zeznanie, na mocy którego aresztowano 1000 koron. W tej samej chwili wyszli z
dalszych 7 osób, między innemi żonę re- ukrycia wywiadowcy. żądając od Dyma·
il I
dziennika komunistycznego „Ru- wa legitymacji. Ponieważ posiada on pa
daktora
KOLA ŻYDOWSKIEGO.
de Prawo", tt. Borkową, niejakiego Wodi szport dyplomatyczny i jako członek mi·
czkę, który już dawniej sądzony był o sji dyplomatycznej korzysta z prawa eksWarszawa, 12 listopada.
Ct
terytorjalności, nie można było go areszjednakże z braku dowodów
szpiegostwo,
d tek zebrało się na posiedzenie
Dymow jest b. członkiem czretować.
Ilję Kratunową i in.
Rosjanina,
zwolniony,
!l.de1owskie. Tematem narad była
i przedstawicielem GPU wozwyczajki
śledz
na
oświadczył
ponadto
Szymunek
SZCZEGÓŁY OLBRZYMIEJ AFERY.
~ec•twarcia sesji sejmowej na Zambec czego nie ulega wątpliwości, że Szy·
że ma schadzkę z jakimś panem z
twie,
listopada.
12
Praga.
-Al anowiono nie wziąć udziału w
misji sowieckiej, który ukradzione doku- munek i tow. uprawiali szpiegostwo n~
Czechosłowacka opinia publiczna pou :rstości. Decyzję tę Koło Żydow
ruszona została w tych dniach wiadomo- menty chce u niego kupić. Wywiadowcy rzecz Rosji sowieckiej.
{1°~wuje tem. że członkowie jego
ścią o aresztowaniu całego szeregu człon
• 1ą swą aprobowaliby politykę
stronnictwa komunistycznego, upraków
F rzadu. zdążającą do postawiewiających szpiegostwo na rzecz Rosji So
Zy wykonawczej ponad ustawowieckiej. Z komunikatu policyjnego wyąte< Uchwalono następnie wystąpić
UROCZYSTOŚCI CHOPINOWSKIE W WARSZAWIE.
nika, że inwalida wojenny, Józef Szymuric:t 1'Wą zmiany artylmłów konstytu- nek,
pracujący w oddziale litograficznym
Telegram własny „Kuriera Łódzkiego".
PoHńskiej-Lewickiej i Dygasa' godz. 8.15
cych sprawy zwoływania i roz
~
jednego z instytutów wojskowych, kradt
wiecz. - przedstawienie w Teatrze WM~oz ia sejmu mocą własnej ucltwalisto.pada.
Warszawa. 12
rozmaite dokumenty wojskowe, które nakim (balet „Pan Twardowski" Różyckie·
ław r sprawie uchylenia dekretu o
Program uroczystości chopinowskich go); godz. 11 wiecz. raut w prezydjum
stępnie sprzedawał członkom misji sowie
ibi~ lwach i karach prasowych.
ckiej w Pradze. Koledzy i przełożeni w \Varszawle jest następujący:
:&pte
Rady Min•i strów, wydany prze.z rząd.
W sobotę, dnia 13 b. m., o god:z. 11.30
zauważyli, iż jego zachowanie
Szymunka
.
Ch<.S. NIE WEŻMIE UDZIAŁU.
ostatniemi czasy jest jakoś niepewne, wo zrana a·udycja u dyr. Melcera w konserwa
Księia katoliccy na Litwie
Warszawa. 12 listopada:··- bee czego postanowiono go śledzić. Agen- forjum (popisy zdolniejszych uczniÓ\\' kon
serw.atorjum); godz. 1 po pot. śniadanie otrzymają dotacje z funduszów państwo
• "ek odbyło się posiedzenie ko- ci policyjni stwierdzili wkrótce, iż Szymu w
wych.
konsenva.torjum, \\'ydane przez dyr.
gdzie
urzędu.
z
wynosił
pokryjomu
nek
mentarnei PPS. Na posiedzeŁódzkiego".
„Kuriera
polskiego
wl.
Tel.
prze<lstawicie'1i
dla
Melcera
\' • wiono nie brać udziału w uro- pracował rozmaite dokumenty. Wsku- świata muzycznego; godz. 12.15 audycja
12 listopada.
Kowno.
o b otwarcia sesji sejmowej na Zam tek tego Szymunka aresztowano, a w mie
kapeli ludowej pod dyrekcją .prof. Kazury
Na posiedzeniu Rady ministrów posta·ene
w konserwatorjum: godz. 8.15 przedsta- nowiono przywrócić dotacje dla duchod g.
dz,
wienie w Teatrze Wie.!kim (o.pera „Król wieństwa katolickiego, wytączając jedAn
Roger" Szymanowskleigo); godz.11 wiecz. nak biskupów, mianowanych niedawno
11
bankief sktadkowy, organizowany przez przez Watykan.
świat artysty.czny.
W niedzielę, dnia 14 b. m„ o godz. 9.30
zrana uroczyste oabożeństwo w kościele
P. S. ZAJBERT
r ,
ś\\·. Krzyża. Część muzykalno-wokal·na
~awiadamia pp. odbiorców prądu, że stosownie do §§ 75. 80, 81,
pnestał być akwb:ytorem
pod dyrekcja prof. Lachmana. Udziat bio2i 96 uprawnienia rządowego Nr. 12, ceny prądu, obowiązujące
ŁÓDZKIEGO"
„KURJERA
rą chór „Iiarfa", organy - prof. Rutko.wordp. odbiorców za miesiąc październik 1926 roku, obliczone w
ski. śp:ewy solowe - artyści Opery war
-i~ a !ucie obiegowej na dzień 7 listopada r. b .• wynoszą za jedną
szawsklej Mossakowski, Michałowski i
„Łódzkiego Echa Wieczornego"
Dobosz; g-odz. 12 w potudnie - ods·lonię
~.llOwatogodzinę:
cie pomnika Cho.pina; .godz. 3 po pot. aka- 1
93,04 gr.
dla światła
tsW
demia ku cz-ci Chopina w Pilharmondi (Pro
34,46 gr.
dla siły
~~
prz:ed dawaniem wytei wymienione11:1u Jagram akademji: chór .. licirfa" tącznie z orkichkolwiek s:leceń ogłosz:eniowych do tych
opustami, przewidzianemi w uprawnieniu rządowem.
kiestrą pod <lyrekcia O. Fitelberga wykopism oraz: p ł a c en i a r-kćw, ponlewat
W zależności od terminów zapłaty oraz na zasadzie po__.-.dotychczasowe n 11 l e t n o ś c. l s ogłuszeti
na Polonez A-dur Chop;na, koncert f-mol1
inkasować będi;ie praedstawiciel administrafortepian z udziałem orkiestry - wykona
;., • tczególnych umów udzielane będą opusty dodatkowe.
cji „Kuriera Lódzkiel!o" wzg\. "Lódzk iego
prof. DrzPwiPrki. Cześć dmga - przemóEcha Wieczornego" bezpośrednio.
wienla. Część trzecia - utwory solowe
Chopina, w ~ykonaniu :P· R,abcewkzo.wej.

s:Ymy

Telegram wtas'ly „Kuriera

Łódzki ~o".

Moskwa, 12 listopada.
Konflikt dyplomatyczny w sprawie
szpiegostwa w Pradze między rządem so
wieckim a Czechosłowacją, poważnie się
komplikuje. Obawiają się tutaj, iż rząd
wydali przedstawicieli
Czechosłowacji
Zw. Sowieckiego z Pragi, a nawet cofnie
uznanie de iure Unii Sowieckiej, motywując to ustawicznem pozostawaniem poseł
stwa sowieckiego w Pradze w stosunkach z organizacjami szpiegowskiemi, operującemi w Czechosłowacji.
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„K!lR.JER LÓDZKI„. - Sobota. 13 Hsfopa<ta 1926 rok~.-

Jr, 31;

złodziejstwo zdaje się być zaraźliwe.
Kradzież akt na sali sądowe).

PrOCeS, w którym
Sensacyjne
telełt'.

oświadczenie obrońcy

wrasny „~11r. l.6dzkieiro•,

Warszawa, 12 listopaaa.
posiedzenia dzisiejszego
Na
adw. Hoffman, obrońca Bartoszewicza,
ztożyt sądowi oświadczenie, gorąco protestując przeciwko podejrzeniom, jakie
mogły powstać na ostatniej rozprawie,
jakoby od niego miały pochodzić instruk_c je dla świadków, jak mają w sprawie
Bartoszewicza zeznawać.
Adw. Hoffman stwierdził, że istotnie,
yiosiadał te notatki w swoich aktach, prze
pisane na maszynie_ ale otrzymał je w do
brej wierze od oska.rżanego Bartoszewiicza i na tej podstawie złożył do sądu pismo, powołując się na nie.
„Po przyjściu do domu w środę" ,..__
początku

kom. Bartoszewicza.

„przeszukałem
mówił adw. Hoffman całe akta i notatek tych nie znalazłem.
Mam przeto prawo twierdzić, że jakaś ta-

jemnicza osoba w

podstępny

sposób je

stamtąd zabrała, aby zrobić z nich niecny
i zbrodniczy użytek, przypisując mi ich
autorśtwo. Powołuje się na moją wieloletnią, nieskazitelną przeszłość obrończą i

pana przewodniczącego o wzięcie
mnie przed podobnemi insynuacjami w

proszę

opiekę".

Prokurator Rumiński oświa'dczył, ·że
wniosek w przedmiocie
rozsyłania świadkom instrukcyj, . jak mają
zeznawać, nie miał nigdy na myśli osoby
adw. Hoffmana, co wyraźnie zaznaczył,
a dalszy ciąg procesu wyjaśni, kto jest ich
autorem.
składając sądowi

Osk. Bartoszewicz oświadczył: Na posiedzeniu w środę, jeden ze świadków zeznał, że teść mój posiadał w Petersburgu
domy publiczne. Gorąco przeciwko temu protestuje i stanowczo twierdzę, że
teść mój Frenkiel podobnych przedsię
biorstw nie utrzymywał.
Prokurator oświadczył, że Bartoszewicz, kilkakrotnie pytany o to, czem zajmował się jego teść, zawsze odpowiadał,
·
że nic o tern nie wie.
Po tych oświadczeniach sąa przystą
pił w dalszym ciągu do badania świad'
ków.
św. płk. Stobryń opisał warunki podróży reemigrantów, które przy ostatnich
transportach były bardzo złe. Statek, na
Bartoszewicz, prze
którym był kapitanem
I

woził znaczne transporty towarów
tek cz~go władze rumuńskie nakl
wysc:k1e kary na naszych urzędnik'
św. płk. rez. Makarewicz opow~
o strasznyc~ war~nkacb, jakie Pano
wśród reem1grantow na statku p01
który prowadził osk. Bartosze~ic·1
statku tym panowaty straszne ch 'Na
tyfus plan;isty, ~kropny brud, w~ ić.
czego umierało 1 chorowało dużo ia
Był na statku wprawdzie jeden 1~ le
ale potem się okazato, że był on w' k~
:i '
narzcm.
Byt nawet wypadek, że jedna z111musiała . odbyć ppród na pokladzieY"
wszystkich podrożnych, a kierowcze
statku nie chciało przeznaczyć c ·a
jedn~j kc:biny, bow~e.m były one SJlJ'toa
ne mcktorym podroznym za znacz;

m

m~

Stosunki były tak okropne - Y
św~adek Makarewicz, - że podróf'z
k1~uli spisek, aby całą załogę stftu
kom. Bartoszewiczem wrzucić do P
lecz dzięki mej interwencji, zani~1
td
wykonania tego planu.

u·

Odroczenie
NASTĘPNA

rokowań

polsko-niemieckich.

KONFERENCJA O OBĘDZIE SIĘ W BERLINIE.~

!Telegram wtasny „Kuriera· Łódzkiego''.

Warszaiwa. 12 ll,fs.fopaida.
Dowiaidu11emy się, że w odpo1wiedz~ na
1 nołę 1nielllliecką: iz d'nia 4 ib. 1ni., w której
il"ząd Rzeszy zaproponował zwotać do Ber
lin:a konferencję w spraiwie Chorzowa,
!I'ząd po.lskL :wyrnzif swą ZiR'Odę ale ze
w2.gJędów technicznycll !konferencja taka
musi hyć odiroazona do din1a 22 b. m.
rfutaij nale,ży zaztiaczyć, że sprawa c11o

!I'ZOWISlra stanowi jedną ze spraw rozrachun.kowyd1. Nie ur.eguilowane są dotyich
czas sprawy funduszu ulbezpie-czeń spo,feczn)l'ch n.a Górnym śląsku i zapomóg- dla
reze:rwistów wyplacallych przez Zw~a,zek
Komuna'1ny za: czasów o:ku:pacji. We wszy
stki1ch s.praiwa:ch rozrachmkowych czynnilld miarodajne polskie trzymają się kienmku zmierzającego dp osiągnięcia pornzumienta.

Bankructwo Thoiry w

zetknięciu

z życiem.

PRANGJA NIE ZREZYGNUJE Z KONTROLI ZBROJEŃ NIEMIECKICH.
# · Tełqr. wł. "Kuriera l.ódzkiero•.
Minister Briand, twierdzi dalej PerLondyn, 12 listopada. tinax, oświadczył niemieckiemu ambasa\
„Daily Telegraph" otrzymał telegram dorowi w Paryżu von Hoeschowi, że pod
z Paryża od głównego redaktora „Echo takiemi warunkami odwołanie międzys'.o
de Paris" Pertinaxa, w którym francuski juszniczej kmisii kontrolującej będzie bar
Clziennikarz prostuje informacje angielskie dzo trudno. Briand w swojej mowie, wy
.jakoby rząd francuski zdecydował się głoszonej w Sorbonie, stwierdził, że nie
zmienić Postawę wobec kwestii między.
będzie mówił o polityce Locarna i Thoiry
sojuszniczej kontroli wojskowej w Niem- Ponieważ kwestia ta jeszcze nie dojrzała.
czech.
Rząd francuskił stwierdza Pertinax,
O ROZBROJENIE NIEMIEC.
Paryż, 12 listopada.
n1e zmlenił swego stanowiska, lecz w dal
'szym ciągu domaga się, aby dotychczaso
W sobotę zbiera się posiedzenie kon.lwa komisja międzysojusznicza pozostawa ferencji ambasadorów, przyczem rozwa•
żana będzie kwestja stanu rozbrojenia
tła nadal w Berlinie. Briand jeszcze na ostatniem Posiedzeniu Rady Ministrów Niemiec i uzupełnienia, względnie zastą
pienia aljanckiej komisji kontroli zbrojeń
zwrócił uwagę na to, że Niemcy nie przeprzez organa kontrolujące Ligi Narodów.
prowadzają w żadnym punkcie rozbrojenia. Militarne organizacje w Niemczech W kotach politycznych sądzą, iż porozu't. zw. towarzystwa sportowe nie przed- mienie w tych sprawach nie będzie osiąg
stawiają w gruncie rzeczy nic innego, jak
nięte.
. ": ~·-.y~ .- --r -;:-. =. ! ; .,. . ,.„
tylko części regularnej armii niem. Co do
tego Niemcy nie dali odpowiedzi zadawał
1

l

!

niającej.

Smutny objaw naszych
ZWYRODNIAŁY

MLODZIENIEC

Tel. wl. „Kuriera t.ódzklego'"•.
i~sfopada.
Kościuszki przy u~l:cy

Lwów, 1'2

- Bursa fmienra
Dwernickiego byta poprzedniej nocy tere
nem sensacyjnego zajścia, któreg<l rezultatem jesf śmierć człowieka.
Od pewnego czasu dopuszczano się w
bursie kradzieży wśród wychowan!ków.
iktóry;ch tacz.na szkoda doszła do 2 lysię
cy złotych. Po.Jicja szukała sprruwców
ltyc'h krad.zie.ży, 'lecz bezowocn_ie. W'O'bec
fogo wychowaflkow-i'e zo~ganizowali mię
dzy sobą straż, !która czUJWał.a co n:ocy w
budynku gmachu.
Krytyicznej nocy pefnili l'ę straż Afoj'(/,Y Niemiec, sluchacz fiłozofji i prefokf
bursy, dwaj uczniowie 8 klasy gimnazjalnej Alber~ i Walaszek. Po pófnocy usfyszell oni pod oknem ja'kie·ś podejrzane
szmery. Roz.le·i d się lrzask rozbijanej szy
by i z ubikacji wyszedł jakiś o.sobn~k, któ-

likwidacją

PRZEMYSŁOWCY KRYTYKUJĄ'

Ag. Telegr. „Express".

Londyn, 12 listopaaa.
Komitet węglowy i komitet wykonaw1czy federacji górniczej pracował do póź
nej godziny w nocy. O godz. 3-ciej nad
ranem posiedzenie zostało Qdroczone. Dzi
siaj konferencji delegatów zostanie przedłożony projekt opracowany przez rząd.
Projekt ten przewiduje natychmiastowe
rozpoczęcie pracy na podstawie układów
regjonalnych, przyczem płace za czas pra
cy będą przedmiotem rokowań w poszcze
gólnych okręgach. Narazie płace będą utrzymane na poziomie z przed czasu rozpoczęcia się strajku, za wyjątkiem okrę
gów: Nord-ttumberland, Cumberland i
pótn. Walji. Właściciele kopań! mają wy
znaczyć delegatów do mieszanego komitetu, który zajmie się określeniem płac.

strajku

w Anglji.

RZĄDOWY

PROJEKT UMOWY.
Wszyscy ' robotnicy zostaną przy]ęci na
swe dawne stanowiska.
STANO\VISKO WŁAŚCICIELI KOPALŃ.

Właściciele l-fopalń ogłosili dziś

deklaktóra świadczy o krytycznej posta
wie tych kół, względem warunków umowy, proponowanych przez rząd.
W związku z powyższem rząd również odpow!edzial deklaracją, w której
wprawdzie zaznacza, że proponowane
warunki nie przesądzają warunków definitywnej ugody, ale dodaje, że ieżeli niniej
sze warunki będą przyjęte i wprowadzone w życie przez górników, rząd niezależnie od teI;o, będzie się zajmował przeprowadzeniem zamierzonych projektów
ustaw z zakresu przemysłu węglowego.
rację,

Konflikt w Niemczech

zażegnany.

OBUSTRONNY KOMPROMIS.
A.gencla telegraficzna „Express".
ina dwudziesfoprocenfową podwyi'Kę.
Berlin. 12 Hsfo.pada.
Stronnictwa socja'1istyczllle wyrażają gofo
RokowaPl1i1a w sprawie kompromisu, do wość nf c1ofkjalinego po parda rządu w spra
wie polityki zagranicznej, jednak pod waifyczącego wniosku w sprawie bez.robotnych, doprowadziły do obustronnych u- rnnkiem. że gabinet w każdym poszczególnym wypadku będzie porozum:ewat
stępstw. Socjaliścf zrzekają się obstawa.nia .p rzy żądaniu .podniesienia zasiłku do się uprzednio z kierownikami stronnic•30 %. Stronni·ctw.a rz·ądQiWR. w.adza.ią s.ię łwa.

I NAPADA.

nr

skierował się ku dir.z:wiom ~311
·e
gdzie się mie'ścita ka-sa.
Gdy wtamywacz przystąpił do'1a
rania drzwi, straż posfanowita goce

Ponieważ włamywacz spostrzegł m ś

lku nim rękę z rewolwer
odpowiedz.ie11i wystualaml z
werowemi. Oddaili o.ni do wtarn ·
14 strzałów, z których cztery ug00i· i
niego, a jeden z nich byt śrnierleluy
Oka:zato sf ę, że zabitym ztodzl
bYly wychoWanek bursy l(onstamy
nicki, syn p·orncznika wojsk poi · ~
Ol
;ry 1po opuszczeniu bursy stużyf
w wojsku i należaf do pułku, sfoi
loga w Zamościu. Osfa.lnio zaś
wat i .p rzybyt do Lwow;a. Że byt
cą po.przednich kradzieży w b
czytby fakt, że byt u:brany w k
dnego z wychowanków bursy,~
:przed kilku dniami.
ciagnąt

wający

......._„...„ ......„ ......mm...„„„„_.ma._.......„ .........„,,,,..

Na widowni politycznej.
(Od

własnego

do obrad. Na pier~y plan z.Im z,
zaa,gdniooia ekonornlcttie
wy oigraniczenfa zlbrojeó.

się

wysuwają się

korespondenta).

OBÓZ ZACHOWAWCZY.
W oJątek rozpoczęty się narady wstępne ·w
celu 11'. worzenia stronnictwa zachowawczego
(monarchistycznego). W obradach uczestniczyły
osobistości, które brały udziat w zjeździe nieświe
skim.
Głównymi dziafaczami będą ks. Janusz Radziwiłł, ks. Eustachy Sapiecha, p. Zdziechowski z
Wilna i prof. Krzyżanowski z Krakowa.

STANOWISKO MIN. ZALESKIEGO.

Przed

~RADNIE

czas6w.~

Grono dziennikarzy w rozmowie z ministrem
Zaleskim na zapytani , w sprawie rozporządzenia
z dnia 4 b. m. otrzymało odpowiedź, że minister
Zaleski ponosi ;.a równi z innymi członkami rzą
du odpowiedzialność za dekret, z punktu widzenia swego resortu ogranicza jedynie do zabezpieczenia korpusu dyplomatycznego.

O NAPAD NA POSLA ZDZIECHOWSKIEGO.
Sledztwo w sprawie napadu na posra Zdziechowskiego trwa dotychczas.
Prowadzi je z ramie:--ia sądoWYch władz cywilnych p. sędzia śledczy Jasiński. Zakończone
ma być ono cat!;owicie około potowy grudnia r.b.
Dotychczas WYnild badań trzymane są w tajemnicy i będ1 zapewne dopiero ujawnione po ukończeniu śledztwa.

Z POLSKIEJ GRUPY MIĘDZYPARLA·
.,_ MENTARNEJ.
W niedzielę, dnia 14...go b. m., o godz. 10-e]
tzrana, odlbędzie się w gmachu senatu wal.ne pO'Sie
dzenie polskiej grupy rniędz~airJamentarnej. Pp.
prezes Dębiński i sen. Posner, którzy z ramienia
grupy polskiej brali w sie.nmiu udziar w posiedzeniach k001i.sji mię-dzyipaxlamentamej w Ge1t1ewie, zdadzą o~ecmie sprawę z obrad, które miały tern wię;ks ze z.naozenie, że w r. b. nie bylo
walITTed konferencji między,parfameintair.nej. Natomiast w roku ;przyszłym U.ula jest zaproszona
przez parlamet11t fra!llcuski na konferencję w Paryżu. Na niedzielnem posiedzeniu gr.upy ma już nastą.pić podzial referatów między cztooków grupy
tak, ab~ delegacja polska · rza wczas u przygotowała

Telegram

własny

„Kuriera Lód

Warszawa, 12 f
_ Wobec tego, że wczoraj, jako
~więta narodowego, ciągnienie Z.eo
1o!erji państwo.wej odbyć się nie
dziś dokonano ciągnienia zar6
pierwszy jak i drngi dzień.
Poniżej podajemy gtówniejsze
ne z ohyd.wu tych ciąignień:

Pierwsze ciągnienie.
Zł. 20.000 Nr. 28480.
Zł. 10.000 Nr. 43513.
Zł. 5.000 Nr. 35280. ry
Zł. l.000 Nr. 20844.
Zł. 500 Nr.: 4249, 18624, 73619. 0 ~
Zł. 300 Nr.: 1799, 27991, 5435(!. ni
Zł. ·250 Nr.: 7895, 29560, 33~. n·
rł(
54248, 54557, 72690, 74354.
Zł. 200 Nr.: 13864, 14279, 26322••n
33779, 37157, 46251, 49735, 5()620, IŻ
59986. 77879.
Zł. 175 Nr.: 16D6. 1998, 2623 (
5336, 5574, 5592, 8291, 10514, 12104. c
13704. 14243, 15926. 16217, 16664. ó '
24593, 25179, 25857, 25983, 26798.tt
29225, 31094, 32116, 36248, 36767, o
41207, 43783, 44816, 47910, 49803. n
54065, 54422, 57428, 57545, 58974.rs,
59301. 60793, 60898, 62626, 6.3()16,
66250, 66444, 71665, 72508, 73984,
75748, 75915, 77954, 78435, 79512. o
I

Drugie
Zł.

clągnienie.

40.000 Nr. 53305.

Zł. 2.000 Nr.: 18548, 60483.
Zł. I.OOO Nr. 56113.
Zł. 300 Nr.: 16393, 46833.

Zł. 250 Nr.: 12081. 43316, 47743.

• ']

re-~

r

Zł. 200 Nr.: 4579, 4801, 9~. ~
16107, 16252, 17872, 50953, 58550,:k
64229, 68304, 74251, 76843.
---_:o:~
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DE AGOGJI.
a

Łódź, 12 listopada.
je
'6tapiło wreszde to, co musiało na·o~ p.P .S. po długotrwałych lawiiro-

wymarsz. Pił
·a\go. Wc.zorajsza deklaracja C.K. W.
e w. P.P.S. Jest otwartą pobudką do

(Utsft i

wahadłowych krętactwach

S<"tzlała wal!i:ę rządow,i

Nie pomogły wpłyiwy

sędziwych

o.bsów socjalizmu, Daszyńsk~ego i Mos.r,skiego. Tego ostatll!iego samą u-

CtJą OJ>OZl'CYJną odwołano właściwie
oc1netu. Zerwanie ies,t więc komplet-

e<

\ powinnQ to nikogo
1 p0rządkiem

rzeczy

dJz,Iwić. LogJnlie mogło być

~'· Entuzjazm socjalistów dla orze.:

1 majowego istniał dopóty, póki akkljegała rut rewolcie. Z chwilą gdy
ohr" wszcząć dizieło tworzenia, 1!'dY
a.i zaczęła szukać Qparcia na pier-

h

trwałych

i

dążyć

w 1cienmku

wziąć
lCZllą uwagę J)t'Oblemy żyoia go-czey:o i myśleć o rozwiązaniu sze-

konstruktywnej, gdy musi2Jlo

:asadniczych

społeoznych,

zagadn~eń ekon.omicz-

rozbrat

stał się

nieullli-

'
!Ila mieć różne zastrzeżenia w sto.
do obecnego systemu rządów w
Nie da się jednak :zapneczyć. iż
zystko zarysowała się ostatnio
rych dzied!Zinach akcja zdecydol dObro państwa oraz kraju mająca
· Czyż J)Odobny stan meczy mo•et dłużej rodzi.ma demagOgja,

c arowała coprawda na jakiś ClZ'3S.
~e pies, ale nrgdy niP Qrzesiłała kłów
a ~ i warczeć ••• ? W Oczach tych

dsk.i byłby herosem, gdyby droczalnych eksperymen:tów s<>cjach Sfl'l'oWadZiił nt>!nę finansową i
_ą na kraj. P:dyby rozpętał
, 1 marchię.. r0Zluź1niił ostaitniie węzły
i przygotował PO!nOSt dla komunio ego przecież P .P.S. się nie wychce go realiizować według
r.e
ił

.
prrec7pty.„
CJa P .P.S. dosiada staret?;o,
ś

a

ięilt dychawk21n;~o konika doktryzftłmY aż

nadto dobrze owe wszy"w.lechtaine komunały i górn<>a0t1lące frazie,gy. Pookty jeJ nle wią
SObą i zgoła nev,uif ą twarde J>rac!a. Ale nie o l<ł·~tkę przecież tu
r .. Anmmellltaicda wtiecowa mało się
91Zy, Jediook zasadnłczvm kamierazy !Zdaje sdę być próba ze strol"lądu roz1faieieinta mchu zawOdo1. <>ozanizacyj pO!~tyC7Jtlych, c.zyli
Ama p0fltykierstwa z akcji ekotrorobotników. W w.f1rmśuym ustę
,o„. racja b:r.zmi wyramie:
pa- Ol'g'ait!Jizacie uznają plan rz~diu

misj,i, złożone) ze sztabu zrzeszeń kapitaffprzykładem jaskrawym tego stanu rreczy••.
,.próby odibudO•WY
pl'!Zerażają
p .P
stycznych jest

.s.

gospodarczej kraju" „ w

pOil'Orut11ien~u

z

wielkim kaipłtałem przemysłowym i finansowym". Jakby do v<>drniesienia intensywności ek:oo{)młcznei można było dążyć

bez

p0t1"01Zlłlmienia

z temi sferami. Dlaczegospodarcze.i kraju musi

go wzrost p<>t~i
sie koniecxme odbyWać „kOS1ztem wyłącz
nym mas pracujących" - to już p0zostaje
naszych
foJenmicą talmudycznych głów
p.p. socjal~stów. Czy wielcy myśliciele
ekonomiczni z P .P.S. sądzą, że pOłożetllie
rzesz pracoiącycłi w Ro5ji je.st lepsze, niż
np. w Ameryc,,e? A przecież Sowiety realitzują właśnie program „dykfatury prolet2rlatu", natomiast w Stanach Ziednoczo-

z

narad o 'J)ołoże1ttiu ~podar

żYcfo gospodarczego z dotychczasoweł
anemn produkcyjnej zasługują na J)Oparcie zdrowej włększ<>ści sJ>Ołeczeństwa.
Te uSiił<>wainia należy ~.awsze p0pierać
bez w~lędu na to, jaki rząd ie realizuje,
bowł~m ciągłość gosp0darczego rozwoju
kraju iest nakazem wyższym niźli wsze1-

ktc or.zesłanki uartyj1ne lub doraźne a ma-

łostkowe uprzedzenia OSQbłste. O tern
winien pamiętać Pl'lzedeiwszystkłem ten obfkz, kitóry się prawica p0tską rowfo. A
otwforająca się dziś właśnie sesja sejmowa bedzie brizemiennym w sku~kł kryter-

jum, czy zwycięży roz,waga, z mnlarkowania mądrego płynąca. czy tak często
nieoblicz.aJ.na namiętnOść J>OJ.itycznych animozyj.
Czesław Gumkowski.

---x·---
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SWITY

POLITYCZtłE.

Prawo azylu .a prawo spisku.
•

Zamach

kataloński

W QStafułch dniacli dwie alfery spfskowe o odręibnym clhairakterze lecz o wspól.Ylem podif.ożu, wyl<mity się we Francji. Oble są ustępami z waJki o wolność, którą
emigracje naJrozma1tszych krajów prowadzą pirzeciiw niesympatyicznym im ustrojom, obierając 'k1asyiczny kraj azyilu pol'itycznego, Pr.aaicję za terein :przygotowań.
Sprawa jedna, ro wykryde spisku kata.Io.ńskiego przeciw rządoiw:i Primo de Ri•
very, druga, to w1gląd za kuilisy dziafailności antyfaszystow;skie j emigrantów wloskich.
iPui:k. Macia, .przywódca emilgrainMw
ka'falońskkh, b. poseł do parlamentu hiszpańskiego, zmolbitHzowat i uzlbroit swoich
zwole:nn:ików, separatystów ka.talońskich,
i o<ldzia.!'ami sk!erowait kh ku grnniicy hiszpańskiej, którą z.amierzait iprzekrocyć w
okolicach IPenpignan, aby w fen spos&b
dać hasło do powstania Katailonji przeciw
ttiszipanji i znienawidzonemu przez Katalończvk6w rząd.owi Primo de Rivery.
Władze francuskie byty poinformowane o orzygotowantlach i pozwolity z.gramadzi1ć się gJpi'S'kowcom, aby móc wszystkich
wspó1nie :ują1 ć. Pró:ba urzewi·ofu .pirzygo'towy.wa.n.a ;przez pllillk. Macię nie udaita się.
Nici, 'biegnące od .fej afery łączą .ją ze sprawą dmgą, wtois'ką.

Ricciofti Oariiha'1di, bra'faineiJ( wfieilkieOaribaldieiio. byt jednym z rorzywódgo
'?1'k'~oostawiclelam1 Zwią1lków Za,J ·311 a z wyłączeniem polityczne.i ców antvf aszysto wskiego, reoublikańsk·i e~°ticii seimowej klasy robotnicize.t g-o, r.adykafoe•go riucihu wf.osllde,g-o, który
koncentrował się we Pranej.i. . Słynne nat rozbicia WS>pótnej i soHdameJ
lego ruchu :rc,botnJiczego; s.twier- zwisko, którego jest wf.a1ścide!Jem, dawało
wY', i;róby te n~e osi~na celu, o.rga- mu 0!1brzymie atuty do reki. zje<lnyrwato
~tnkze niie U:Chyłą się jednak od mu sympatję zarówno rodalk:ów jak i culleJ narady p.:oie:._ip(}dairczei z rzą dzoziemców. o·t wiernto mu drogi zamkn:ię
Iedłożą mu sfonnuł&wane pe<wy- le dla Innych.
Oan'ba1ldcz}'lcy maja s.wo]ą 'Kar'fę w
tisko, które nie może ulec zmia~zacje u~naią za poitrzebn~ ood- w.aike o wolność .ni.efyfiiko Włoch, a~e i inre narady gos.podarci:e rządu z nyich krajów. Ri1cciofti zibieraf sily i fuindusze, jak twierdzit. n.a rewolucję we Wtotruoam~ ~·J>Oteez1nremi nie mogą w
szech, na nowy pochód na Rzym. Okaza~padlm ani zaistapić Seimu. jako
łnrej repirezenta~i ludowej, ani fo się, n.a 1podsfawre dQchodzeń wta:dz fran
•
3 4'11Yć iego zna<:><Ze:nfa i zakresu koin- cuskich, że rzekomy przywiódca rewolu• tła1lzą wyk01ttawc1za".
cy•.i ny, pozostawał w porozumieniu z po31ta s.lę za temi sfowaiina Obawa u-· licją rz.ądu fas1zysto"'rskic1g-o, że po.b ierar
' 5 1>ływów pcntyczinych na masy. od niej zasi.tki i miał wydać w 1ej ręce
' lierrane i podniecane agitacją de- swofch zwolenników. Co więcej, mi.al podo'brm wziać udział w przyl{oi'owa.niu spią ll'l"ZY pomocy rzekomej obro~3.
}4 Jów materialnych rzesz prac<>rw- sku kafafońslk:.ieiro, zasilając jeg-o szeregi
1 '2~
swoimi przyjaciórml. Stąd wyip1fywają J>O
•
~~..t
• r LąUU
"- • wysdki
.'
w kłez• QiS.•+a'lft.•e
dejrzenfa, że mÓ'g-f przvczvnić się również
3,
7 3~~o!id<>wania akcji JZ0!11flO<lar- do jeigo wykryda. Spisek kafafoński nie?' 5;n,1esienia k,raju, t. 'IJW. Niieświież wdany jesf hardzo n.a rę.kę rządowi wto4: S'}"v. 1ma!azły ostrą krytykę iittż skiemu, gdyż iprzvlbHża Hiszpanję do
6, 6,.'ie deklaracf;i:
Wtoch, a od<lafa od Francji i czyn.i emi4, 7~~anizacie stwierdza~ą. że po- grantów rewolucyjinv.ch nifepożada.n}1'111i
J?darcza rzadu zm!el"za wvraź- go·śćmi oa forenle frnncnskim. Pra.ncia
ł.
tozumienia z wielkiim kap!tałem g-ościom swo;im bowiem daje prawo azylu
,.
!wym i fi.nansowvm oraz z wiei- lecz nie daje ;prawa spisku, niedogodne:go
. ~ristwem; rosnący W:t>łYW tych dfa wlasnvC'h interesów.
Okazafo si~ .przy tej sposoibności, że
bez,prośredinfo p0iłożeil1iiu sJ>Ołe
ltOsPOdarczemu k!asy robotnm- Ricciofti Oarilbaldi byt iednostką 1niiez:wytadzi c!o prób odbudowy gOSpO- kle ambitną, rozTZutną i niel)e'Wną w sw-0~lu w rnyśt p:roirramu żvwiOłów ich przekcl'laniach i l)}rzed"' iewzięci.ach. Po
~3, 1 Lil'() - ziemiańskich i kasztem dojściu Muss01!inie!!.o do wtci<lzy, pośpJ.e
mas pracujących. Powoł.ainie szyf do Rzymu, abv ofiarować mu swą po•
tt gospcdarczej JM'IZY Komite- moc. Ody spotkata go odmowa. wyjecihat
O,
'1icmym Rady Ministrów,. Ko- do PrancH i sfaną.l na czele ruchu antyfaenła

nych, owym !słotnym raju warstw oracusystem gospOdarczy oparto wła
,,porozumieniu z wielkim kapitałem przemysłoWYm ł łLnainsoWYm"••• Czyż p.p. z P .P.S. niie wiiedzą ł nie widzą,
że kapitalizacja nietylko nie wyklucza do. brobytu ogółu, ale właśnie jest jego zasadnkizym współczynnikiem? •••
Przejście P .P .S. do ~p0zyci$1 Jesit mamieminym symptomem wyłaniającego się
stanu rx.ec.zy w Polsce. ObOk pewnych
niedociągnięć, obOk wielu tendencyjnych
a zgOła nłepotrzebnie dra~nlących sp<>łe
ci:eństwo posunięć, jak ostami dekret prasowy, w łonie rządu nu.rttdą prądy myśli
twórcze.i, reaJ1ntie zarpatru~ącej się na cało
ks.zf~,f,t zagadnień państowych <>raz gospodarczych. Te usiłowania trzeźwe J
mogące przyczynić się do wyciągnięcia
jących,
śnie na

i afera Garibaldiego.

szystowsi'kiego. ZaJrzUJCają mu, że funduszów, 'Zebrainych na tein cell, użyil na wła
sne cele.
Dni os'tafude ,przyniosły dowód, że w
Nkei, w której bawU, mrzymywat kG11-

takt z urzędnikami policji wtoskieJ, od której Pobrał J;>Ót mrljona '1i:rów.
Afera Oari!baldiiego, ,przykra dila opozycji wloslkiej, nie ipole.pszy stosunków
francusko - włoskich.
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O czem

piszą

PRZEGLĄD
FRA!NCJA I IT ALJA.
iP. Stroński w „Warszawiance" (12 b.

m.) iprzemawia na rzecz ;przyjaiź.ni franco ifalskie. Kro ma initeres w ipokMceniu
tych dwócih krajów?

„Wszyscy 1Pisar.ze 1Po.!ilty.c:z.n! łra111cu~y są
litai!Ji Jll<>~yiby się p0igodzić z
dool!'ean Pra.!ltQji, a uSltę(l)Sitwa i przyjaźń Franstataiby
celów
tych
oji w osiąignięoeiu
się oodsitawą JD~umiemia 'trwafeg-0 dwóclt
!Państw. Jedni, ja1k Pe.rtLoox lub JD. Bull'e w;pros.t 'l'.lawotu}ą do STPotkania się P. Briand'a
J.trb p. Poincare'·go !Z Mussolialim, inni, jak p.
ChaS'tenet, sądzą, że ·tr,zeba czekać '!'.la zwrócenie się Wfoch, ałe ozeilcać z .najżywszą goitowością. Daiw;no nie bylo tak Sita.trowczego w
tym kiem111ku U61P05-01bie11ia we Francji.
Porozumienie francus'ko - wfos.kie mialolby
irozstrzyigająice znacze<nie dla ukfadu stoounków
~ Em-01Pie. Wfochy wesziłylby w okres świe
tnego r-01zwoju. Francja z.na.Ja~!aiby s.J>Olkój i
nie okupyiwafaiby go nieibezipieczeńsiwami na
!PTZYiSZfość !Zwią.za111emi z tern, c-0 się nazywafo
Uspokojenie Eumpy dokopolityiką Thoiry.
nywafciby się przez utrzyma.nie a inie 01balanie
traktatu wersalskiego.
Bardzo r01ZWażny pjsairz !Polityczny fra·ncuski p. Jacques BainviUe mówi w L'Aot>ion Fnmc;aise z s~go b. m.:
,,Pomija.ją.c wszystbko, lbyfo1by poprositu zibirod.nią !PI'zyjąć myśl za.targu z Ita'Uą, bez myśli
o Niemczech ... "
Tak samo Le Te.mps z 5 b. m.:
„Że iJ)rzyjatń fra.nicu5ko - włoska może kfuć
w oczy .pewną politykę, Z1J11ierzalącą Pl'IZedewszys.tkiem do rovbicia zwią!Zilru mię.dzy narodami, które byify &pra:ymieirzone w czasie woJlllY, to rzecz uoizumia·ta, ale jest WS1Pól1nym Poży;tkiem Ita·lii i Prnncji, by ze s01bą wspóf,pracowafy"„.
dzą, że dążenia

„Nowa Reforma" (12 b. m.) . podikreśfa,

że a;petyty Włoch 'Urudno będ:zi-e Francji
zas.pokoić i że starcia są wcią.ż możliwe.

„Js.t0it;riie, silne i piekące po'i:Jrzeiby wroskie
zaspokojone koiS.Zltem jedyinie Pra111Qji, .jej kolonij JPótnocno - afryikańskiich i jej deparitame.nitów a!l])ejsko - morskich .. „
Dopiero na grum.cie tych faktów nabierają
wfaściwego !Zlllacze.nia mno.żące się eJPizody takie Jak brutalne 111apady faszystów 111a koosufaty francus1kie w T1ri1polisie, jak i.ns111towanie lcoJeja1rzy francu'Slkich w Ventimi-gjlii, jak w.re5.roie
wyikry;ty §wieżo fakt, że agent pr01Wokałor
wlkii faszysitowskiej, wrrmk wieil.kieg-0 Gari1bald!ego, organizuje spisek katalońslki dfa wywo.
fania Jmnflifotu między ttisvpainją i Francją i tern
pewniejszego wpedzenia lfiSZiPa.nil! w objęcia
Wtoch.
mQ/gą być

inni?

PRAS Y.

bowiem w rav!e zwycięstwa mogfaby
NatOlllllast agresyWność
W~-0chom?
Wloch pci,tę:guje się z dnia na dzień. Nie łest
to s.przeczne e logiką ll'zeczy, bo w il'azie powodzenia Wiochy miafyiby do zyskania ciezmier·
ni·e wiele. Aile wlaśnie idzie o ite111 dirOib.iazig o 11>owodzen!e.„"

C6ż
zabrać

RZĄDY KLASOWE LUB

STAiNOWE W
POLSCE NIEMOŻLIWE.

Tego usfuiwiicmie aktuaLnego tematu
dolylka St. Oraibsiki w "Oaz. Warsz. Por."
(12 b. m.).
u nas str-0nnidwa, domagarnbotnk:zyclt czy cbtopski.ch,
czy t-0 chlopsko - robotniczych. A co C7AS JaKM WYsuwana ie.sit z Krakowa i Wilna ik:Ol!lceipcja nądów ziemiiańs.kich, w~ędnie arysitokratycr;nyoh.
Te1Yretycwie doJ>1JS>ZCZalna jest dyskusja na
temat rządów klasowY'ch, •POl!liewat ll'Ządy takie
bywafy i bywafy nie.raz dobre.
Rządy stanowe czy klasowe są WIPolsce .nie
rnożiliwe, bo niema klasy s.pofecznei kt6raby
u nas państwem kierować i rządzić mogla.
Ziemiaństwo od póf wieiku odprzedaje coraz
więcej ze swej oócowizny wtościanom. Jest to
dziś warstwa brooiąca l!'eszitek swego daw111e•go
gOSfPodarczego i socjafoe.go stanu posiada111ia,
a .nie •przooująca nairodowi w bogacenLu się.
Burż,uazja jesit zbyt nieliczna i przeważnie.
111ie ;poJS!ka.
Robotnicy stanowią róW111ierż ledwo kiilka'.
procemt Judno·ści, a jedyną ich przewagą
naście 1
może lbyć ich łiczba.
Największą żywotno·ść, najwię.kszą silę eko·
nomicznej i cywilizac:y.jnej eks.pam>ii posiada u
nas watSttwa włościańska.
Jest jed111ak w swej masie zby·t biedna, z,byt
maro oświecona, by mo1gla słać się Olbecnie
. :przodu;iąicą wall'stwą narodu."
„I znamy

dziś

jące się rządów

WE MGLE.
· Na drugi dzień po konfiskade za przegląd prasy „R·z ec.zpospolita" (12 b. m.) pisze:

„Nie jest że sluszrnem zdanie, że p.ofożenie
·nas.ze jest najeżone nies.podzia111ka111i, że jest
najdziwa.czniejsze, jakie soibie wyo1brazić możma? Że na wszystkie 51trony same imponderra.
hiHia? Że nik.t ·niczego .nie wie, nikt niczego·
nie rozumie? Że, sfowean, jesteśmy Jak gdybv
prądem IJ)()rwa.ni niesfornym w niew!a<l001c
:klresy?
Żyje.my, nie wi.dząc nie.z.ego na :klrOlk Jedein
przed sobą. Jak w mgle".

1926 ro'!Cu.
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W kr ól es tw ie chło pc zy cy .
paryżanka

Nowoczesna

z

wdziękiem

łączy pracę

Praca we wszys tkich dziedz inach.
Radośt życia i zdrow y realizm .

Dzieln a bojow niczka walki o byt.
w) Jaką jest nowocz esna paryżanka?
Musimy tu sprecyzować pytanie jaką jest
powojenna, pracująca paryżanka. Tylko
o tej można obecnie mówić, o tej, która
kultywując piękność z elegancją pracuje
tak intensywnie, jak żadna inna mieszkanka wielkiego miasta. .
Pracująca paryżanka boryka się dzielnie z codziennemi, ciężkiemi warunka mi
życia powojennego, sprawiając niezwyk le
mile wrażenie na cudzoziemcu, który nie
obserwować jej u
mogąc oczywiście,
ogniska domowego, widuje ją tylko przy
pracy poza domem; tu właśnie wywier a
ona lak najkorzy stniejsze wrażenie.
Spotyka my ją na każdym kroku we
wszystk ich zawodac h. Jest telegrafistką,
biuralistką, ekspedjentką i t. p. Przy pracy odznacza się niezwykłą uprzejmością.
'J ako sprzeda wczyni np. jest nieporównana - zdaje się być całkowicie oddana na
usługi kupujących, jest uosobieniem uwagi
grzeczności. Niezwykłą zręczność wyka
zuje jako kelnerka.
Jednego tylko paryżanka nie nauczyła
się jeszcze: nie potrafi być tłumaczką.
Podejmuje się tego zajęcia, nie opanowawszy dokładnie trudności językowych,
to też sprawia niejednokrotnie śmieszne
wrażenie.

Nieporównana jest zato ]ako właści
cielka hotelu, lub pensjonatu. W tej dzie'dzinie pracuje z niezwykłą ochotą, wytrwałością i zręcznością. Jest portjere m,
tłumaczem i służącą w jednej osobie; prowadzi również często kuchnię do spółki z
jakąś wykwalifikowaną kucharką. Lecz
tu kończą się pochwały. Trudno ®wiem
chwalić francuską kuchnię, w której
graniczy ze skąpstwem.
oszczędność
Tylko Angielki i Amerykanki potrafią siedzieć przy pustym stole i prowadzić z
gracją towarzyską rozmowę.

Członkom

innych narodowości odechciewa się rozmów na widol~ homeop atycznv ch porcji,
które grożą perspektywą pozostania z

pustym żołądkiem.
Jednym z najcieka wszych punktów
·'•

•

•

•

;

,l

,!

-:W zaisaid:~e rnd bviłrem. że Madame
W1e1r11ri'er z®aczę. NaJWeit z:orbo'.łetniaitem
,wisffruteik llla.JWtYikU .lekairrz.orwrr111P•r:ZY'.i1emrniie P'D
rozmar\\~ iać z Qi.cisz.a.cym s:i e ,petrnią z-drov."ia pacjootem, !które.ro m ·zed! parm tyrgow
rlrn1i.ami na fożu śtnierici widriiiia1t
Co dn OOl!ti We1nrni.er wc:ho:diziJ orzvitem
v.· ~rę pewtirem ()ISObli:wrv szic.ze.g;ót: nad jej
wyzdrow~ien.iem 'U'l10Si·ta sie j1allrarś ta[jieinmic.a. k~óra mię bardzo ·i1ntn11irorw:arla.
Madame Pa'lll Wennilelr WYtSOOe i1nforesujqic.a:, ipię'kmat, i1nt·e1Li11rein1ttnai i dobire·r o serca ooóbtk.ai - W51JJi<era~a wdre1u ~girch i
V.'l(Ylne ~odzi1111y pośwrręcafa P.C1W111emu ToWl(!Jf:zys.twiu Dobr'()lcwv1nnemu. krtóreg;o nawre t była :prrezeiska. Ki1edy M-me Wie:micr
\v.esz:fa, do rnais·zego gaibriinetu. uderzyitraJ mi·ę
je~ biladość. Ręlka. która mi 111ai poiwli!fa.!lie
podai!a. dil'!żaitai jaik w f elbirze.
tyichimiaist i ,proiłJ.i1eg-~ia1 ~óu
WV1rwa~a ją na1
ńf'WIO.żini·e.
dól
w
o·kinu ,pa'frząc
- Pa111. danl!.ie. afo ibQ)e sie. ż,e mnire
-

ślred1za.i?

Talk. Me 1pall1!

2'11mi1eć.„

n~ie moiżie

iteg-o zro-

RobHa Wll'a:żieinJ ,e 1nireiprzyitomnC!.t Zrozu
w6w1czas„ ż.e niefyl~ko ze W1ZiJ;llęda
do mni1e pirizysz!fa.
zdrowi-e
na
Mimo to da1ta &ię zibaida·ć od1oowiad1a:}ąc
e pypo1~1l usznrie na zadrawa111e orrz.e:zemni1
.
ta:n.i a.
P.odrczais alUISkUJlfaic.ii pirzysiieidlt mi ina pa
mi ęć falkt. ·talk osohlhv.y, że nlli:e nieponrier
ni1e zd:unnii.a:f miesiaic t·emu.
Cho•r oba Madame W~r1nie:r wlZ?ida· w6w
c.zas baird.zo zfv obrót. Ma.iż mimo ż,e n!e
e:sz,cze o .RT-O!Ża,ioem 1nfobeziDiecze11.
wiedzia•ł j1
stwii•e sartn .iedll1'aik: dO'g-ląda1t żo1rne i oz.uwait
przy ni1ej 'PO• i!lOrCa•oh.
l m!1 s: ę
Piąt.eiro dnia stan ohorej WY1da1
ra:t. Mu
e
zami·
i
chwilam
bezinadzJ•e.irny. Pulls
sfa,l•em rs1ię udec do ko·foilllv i eteir>Ui. ni·e ma
iąic inadzi·ei ratuirnku i 01czekiutia1c CrUJdu h~lko„
który ·n!i1e1rnz ikaże 111atm biredrnvm kaip!arncm
: t.aiuiki, sohyilać komn~1e ozolra !WrZed! mi1s~mia łem

Resta uracje dla kobie t.

cuzów zakąsek t. zw. hors d'oeuvre s i jakiejś potrawy z menu, każda z pań udaje
się do kasjerki po bony. Następnie bierze
sobie nakrycie i, otrzyma wszy za bony
odpowiednie porcje, biegnie do stołu. Po
spożyciu obiadu odnosi nakrycie , następ
nie przy wyjściu reguluje należność.
Umiejętność intensyw nej pracy łączy
wyszuk ania
paryżanka z umiejętnością
z tym sa
się
oddaje
której
i,
sobie rozrywk
mym zapałem i dobrym humorem, jakie
towarzyszą jej czy to przy monotonnej
pracy maszynistki, czy przy obsługiwa
niu klientów w magazynie, czy też w
biurze. Przysłowiowa francusk a radość
życia i zdrowy realizm pozwalają nowoczesnej paryżance borykać się zwycięsko
z piętrzącemi się trudnościami walki
o byt.

OSTAT NI MOHIK ANIE SZCZEP U SAMAR YTAN.

w) W Północnej Palestyn ie żyje dotychczas , jak podają pisma amerykańs]<ie,
resztka szczepu Samary tan, biorących
swą nazwę od istniejącego niegdyś miasta Samarja .
Szczep Samary tan powstał mniej wię
cej przed 3000 laty. Kiedy północne szczepy narodu żydowskiego uprowad zone zostały do niewoli, pewnej ilości rodzin ży
dowskich udalo się pozostać na miejscu.
Na oko zmieszali się oni z obcemi przybyszami i w dalszym ciągu wyznaw ali
Jehowę.

Kiedy następnie żydzi powrócili z niewoli babyloń : kiej, nie chcieli uznać Samarytan za swych współplemieńców i
wspóhv yznawc ów i nie dopuszczali ich
do obrządków religijnych w Jerozolimie.
Po długich i krwawy ch walkach mię
dzy nowemi a staremi szczepami Samarytanie zmuszeni byli opuścić Jerozolimę
i zbudowali swą własną świątynie na
górze Larizin. W roku 129 przed naro•

"t>"..!,.,,.„, •

żyda.

CUJOO.

Gdrv

dizieć:

m01gr~em

pamhli Wemie.r tJrQIWie-

- U rairowa1n.a ! Ręczę zai ]ie.i wy.zdiro-wirenie ! - ocze!kiwałrem frez rardośd.
Pcun W e1'1tldre:r jedITT:akżie oooczesta1t na
bam.aillnem1:
- Cie:sz,v mię 'to rniewymowintle.
Plff~001s1roza1jąic, ż.e nqe Zll'Owrr111iaił doem:
niQ·&t1ośiei mokih st6w ,powitórzvil1
- P!rzyis.ięgam .p.ainiu. żie, m6w1ie siZCz.erą ~rw1de.t Nieibez,pitecreń:sl'wo miinęl'o .ziu
pellnie. StaJt si·ę cuid. z .ildfuyim moiai wiedza.i Qiek.ar1slkcu inJ.emcu nk WlSP'óillnrezo.
- Dz.i1 ęlk111rję IJ):mu - ()ld,pairr krótK()l z
lodl()JW:a•tvm W'Y!rairem :twairzy.
W oi·ą1giu dni n.ais.tęipn1V1ch rotSito z.diuri:nienie mot;e z porwodlt~ <JISQihHiweiJ rezerwv 1~
R'o c.zilow:i·e!ka1, lktór·erg-o ro12ipaic.z widrzia·tem,
a 'k::tÓirY' faik obo.łętniie IP'flz:Y!iunowa·t :niesp.odz11ewan1e. s·ziczęrśd ie.
:Arzierwa1tem mol.ie wJi0YffiY' WIO'OOc teR"O,
że lkuira1cja rp·aia.iierntJkd, n·ie•wvma1g-a.ra jiuJż mej
cordzii1ein1nej byitrnoś.ci j1oto miliailo dtwl(IJ ~ygo
cfnrie tiak Madaime Wem1re1r wiidzii:a~iem oora•z 0 sfa1ti111k
Madame We:rrn.j.e:r sc1hO'W'.aiwszv rooe.ptę
do torebtk,i· sikiernwa1fa1 sie lkit.1 wvjśdu.
Prrzv drrzi\vfa1cih zaiwaha1fa sri1e chwHę. Poczem wróciwis.zy do mnrie zaiczeita mówić
.
zdiecyidro,wamV1m gif101sem.
1
!
łiać
WY!Sitlt.iic
mie
Mrws1irsz
- Do1k'to rze.
Mru1Sze ,panm po·wierzvć tajemnice - otkropną 'ta:}emmiireę.„ Nfo wiiem l)ak mam fu panu ipowJiOOzieć. Ni·ooh l>ałll ~. ż.e :la
1

dzeniem Chrystu sa świątynię tę zburzył
Jan liyrkan, jednakże miejsce, na którym
świątynia się wznosiła, pozostało dla
Samary tan święte. Samary tanie zawsze
trzymal i się ściśle nauki Mojżesza, jednak
że interpre towali ją nieco odmiennie, niż
reszta narodu żydowskiego. I dzisiaj j.e.szcze nie przestrzegają oni wszystk ich
przepisó w rytuału żydowskiego.
Wskute k nietolerancji religijnej szczep
Samary tan uchodził zawsze wśród żydów
palestyńskich za rasę nieczystą i był
przedmiotem ogólnej pogardy . Samary tanie żyli wohec tego w zupełnym odosobnieniu, mieli swych własnych kapła
nów i nie troszczy li się o losy całego ży
dowstw a.
Kiedy w roku 70 po narodzeniu Chrystusa Bar-Koc hba stanął na czele wielkiego powstan ia przeciw ko Rzymianom,
Samary tanie do akcji tej się nie przyczego po zwycięstwie
łączyli, wobec
Rzymian nie zostali wypędzeni z .Palesty -

Królow a Hiszpanii w drodze do h
w czasie pobytu swego w Paryt
""ml!Z!!l!!ll'Z:!m:mm:mmm. . . . . .._..l,~a
:eh
p
ny. Podczas kiedJ'. ~~ły naród żyd :wa
zmuszony był opusc1c swą ojczyznt·wi
~arytan.ie. pozostali w Palestynie b, 1~
Jeszcze ZYJą m tym samym miejscu
żyli przed lat tysiącami. Poniew~i p
marytan ie wystrzegali się zawsze·
gokolwiek kontaktu z otoczeniem u 'T
rając związki małżeńskie tylko 'm ~.
sobą,, szczep ten pomatu wymiera! WI
dzisiaj glówne ich siedlisko znajdu' 0
w Nubulus w pobliżu dawnej Sa
gdzie mieszka już tylko okola 175 go
stawicieli tego odwiecznego szczep{t
Damaszku, Askalonie i Cezarei zall(t' a.
kałych dawniej prawie wyłącznie J m
Samary tan, dziś narodu tego już nie:.ta
Samary tanie z Nubulus uważaj;~
za najczyst szych przedstawicieli tni
żydowskiej, nigdv bowiem nie opus: •
ziemi praojców swoich, nigdy nie UVJ
rali małżeństw mieszanych, i dotyc
żyją ściśle podług przepisów rytua:
z przed 30 wieków. Wysmuk
twarzac h bladych, delikatnych rf.Z
pięknych czarnyc h oczach, poważniwó
wszy~;tko obojętni Samarytanie S4 pii.
wemi przedstawicielami rasy zmec~s1
1z.Y
i skazane j na wymarcie.
po
tie·
---:o:~

tz

, • • •„,"-<

Nde mo.R>fiem wiszakiż.e zaniedwia,zilm ,i, otwoa-zienfa
bać 01kr1.lltnrego <Jobo1
i ina.idzie; meżoiwir ;na
w.iairy
OCZIU '))etinremir
grozę svituac.ii.
- Aileż dok·torze„. sw.pta1t mowpaiczon;y,
- Nireisf.ety fak, łJli1edrny 'PTZvl'aic1klu,
niemai mad.z.i ei!
- Na.i mi1łość Boską, raitllit. doiktorrz-e.
M·i kzaikm bez1radinie.
- Nie. n.ie. dokforze.„ To :nie może s'ię
e .irorąiczko
sfać„. be!!kiotal~ rCJh!wry.tartąic mi1
faJk d:z:le0rczvi
w
mi
wo z.a ręce i ;pa·trrza.ic
oko umne w modą: mlQ1c - ,p.m .~ai 1.!ll'a!tiu1e.
Uwńerizyt Wlfeszde okn.11Cień1stwu mc,z o
· mulrcz,end.a: i ,giwarht'O'Wl11.e łlkamiire WlS•fu°ZC\IS!llelrO jre:g-o męsiką IPOS taiaia.
W dwa. <lin.i po<tem stamąrtem '°W; oiblk:zu
rjum

Iaiemnirn o~fatniei go~linJ

rozrywkę.

Rasa, skazana na wymarcie.

• ·.•
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LOUIS ROUBA UD.

~.Ieidza.

obserwa cyjnych , gdzie można przyjrzeć
nie pracującej jest restaura obiady i kolacje wylącznie
dla kobiet. Zdziwienie, graniczące w
pierwszej chwili z przerażeniem, ogarnia
cudzoziemca po przyjrze niu się sali, pozbawionej najprym itywniej szych ozdób.
Sprawia ona wrażenie raczej garażu niż
sali restaura cyjnej.
Wą skie, długie stoliki obsiadły gęsto
wesołe, ruchliwe i obdarzo ne dobrym ape
tytem par yżanki. Panuje tu zupełna swo
boda - niema ani śladu jakiegokolwiek
przymusu. 'Vidać, że wszyscy czują się
dobrze i są u siebie.
Charakterystyczną cechą tych restauracji jest brak usługi. Goście usługują so
bie sami.
Po wybrani u ulubionych przez Fran-

się paryżance
cja, wydająca

i

PTarwiie ż,e bytann 11uiż n.a ,tanrJ.fvm świreoie
P.rarwida<. doik:t-Orr'Ze?
- Niech pani' s-i ę wiy.powde z cafom
z.a'll!fami·em - rzekliem oo ojicows!kiu - wy
z,n1a1nie z iP·el\v111o§cj.a, u:l·irę 1oianir o:rzYll1iresie.
- Byli()· to dn.icu owte·iro. kti1e·dv uświado
mi1fam soibie. :be i•estem z.g;ulbiona. Odd.a11a
na ;pa1stwe .irorncwe leżaitam 111ieruc.homo
staite.cmezo lm11ocz·elkiuj.ąic 1aida reh1WiJa ()1
ca. Pcun ooaJt się wP!OSt z meg-o ,p0ko~oJ. na
drt11gi ikio1111iec lk1orrytairza. Dt1uzo 'f<J•Zl!111a1Wlia1iścire z moim me:ż.eiin.
Kiedy Pa!Ul staITTąrt zrrLÓ1W orzv mojrem
Mżlk:ru1 miaJt ciie<r:wiooe i zao•irrrrioine ad Diaczu oczy.
Ursiadrl1sizy 0100ik mnie. w.ziiait modą ręl{ę
:tir,
i· zvmrut mi'lrcząc w swiei cl1tonL Sfrnch
mi·ę org-arnąi!.
- Paul~ 1p.l'O!szę dę,

1Prziemóiw do mn:e,
oo wiedz cokohv:iiek !
Da1ren1111i·e się sHiit Stt1U1miQi111e łlka.nie
d'łaiwMo go. Nie1przy.tolt11ltlv 111i·ema1l ·chrwyci't
mie w oilJ'j.ęicJ.a. jak gidvbiv prai_ginąic ()lbrornić mię prz.ed zib1Hia..i.ą1cvm słe wiroiri-em.
Groz.a śmiiier1cii z24,rzaif.ai md w ()C:Zy.
Ohicia1ram wvslko1czyć z 16żikai. lerciz wine:t
UJPadtam bezsiŁn.ai i wycz,e.r;p.a1na.
- MO:.ire u~o 1 chani·e„. mo,~e bied!Ile mar Pa.rui.
Leińrstwo.„ Jk.a1
gfo me da~o w .oośm1,ert
U~rzait.am na1
nem stęż·erni<U, <Jlfszak iporgirre!bo~nvi. mo1ą
1Jr1111mnę. 11:r·ób dla. mmi.e otw.airtY'.„ I wi owej
stratSzmej chwdQi ja!lrnś moc 1111i1e1mzre:zwvcię
żo;na. <J1:woirzv:t.a mi uisitai.
W1brrew mej wo1li wv1.laiwd1fann ta~remnicę
me~o żyiaia o ikttórej il1tlikffi n.ie w:iediZiiiait i
k•tÓ'rą d!z,iś oa1111u z rumi,eńoem wstvdiu wvja1W1i am :
- fa marrn kioichailllK.a „. Nfo wliem. co
s·i•ę póź1niei sła1fio. zd;yiż sitrnci.tam w'6wtczas
pa1mięć. Sł'Y!Szalram <Jidr ,pain.a. że b'Y'fam
prr:ze-z kliWka rdini in:ieorzvf.omna. Kiedv śwfa
domo1ść wiróci.ła vhzartaim Paru1a si·edrzące
R'O J,aik: prziedtem u meRo we:zdow ia.
Bie!lei.gino•wtal mię oo darwinemu. ale
bez tkliweg;o s~owiai. bez llmchali'ąice'g--o
oomie:ch1t1..
SJ}cllnfart :tyillko swói oiho1wj.~ a ja;
11Je śmia.ta.11n ~o obJą.ć i PlfQISiĆ o.,prneba,cze-

W dinriu. ki·edv

-01puścitaim tóżko

M
1j

mię:

- Ozy będziesz s:ię z nim v.idrnu
Próbowataim sp-owiedzi mei na
ra:krer zora.-cz:kov.nej wdziii. leC'l P że

ż\nt .i1uż zbadać s.P'rnwę dokładnie. ft-u

dziait się, ż.e i·g dy nrie p.rzewoon·
Sto wa1rzyszen+u dobro.cz:wmemu •
'v:strzasa.tąc.e refa.cje z wizvt u bi ;i
choirvich. które mu wieczorem zd
hvty w~·erutrueim ik!amstwem. Pr
w1ięic p·owa·ż1nY!m t-0111em SUTO\\'e2'0'
1

g'()o:

- Je1siteś terarz zdrowa. nie t»l:c
Jesz iUJż mej Qipiieiki - rozstanie ·ą,o
Rz.lllcilam mu się w rrarrnioM I obia
j:eg-o szyję ipłalkart.am. otarkaitam aż ta
wr·e:szic1i·e ł•zy w oiczarch stallle!v. zd
- Dlaicze,g-o to zrobiłaś? - fó
rwt berustaooie.
P!rzC!barcz mi. Pl!'rziehacz„. p
datam.
Da1ł się w:zrl.l!szvć w końcu i 'e
snąJW1S.zy mię do oi.eiriS:i obieca~
nieć. Tviliko chce wiedzieć jeiro nal~h
- Po co. Pa'l.l11. oo co„. Jui '~Ys
skońiczone„. P1rzvsięg-aim

ci...

Omtaim jredrnak.że. iż nie mzero;ti
póki mu wsrpół'Wliinowajcy sweg-o „
.iawiie.
· - J·egio na1zwis1ko - oovitar7>
•
- !)eg-o narzwisko„.
- Byilam narwipół vrz-vtomna..
rze ! Rzru.cit.am mu nazwisko!... .P I
które mJ na mvśl prrzyis0lo„. me (
slę zaistain.arwiiać. wierz mi dokto
nie-waż ooidic.zas chorobov widY\\'a
tz
ko PaUJla j paua.„
~r
- Pa111i WYIITl·ie;nirtai?„.
w
- Pa·ń1skri·e inarz;wtlsko !
- I ·pa111i przyszła do mmie. ab
. P
dfa na kolaina prrz,e<llemna.
- Ja nie wirem - nic w1 ·
wiem„. Ł:kaifl.Ji,a wis. łtząisatv nia. Zc
zębami. l'aima1ta ręce, od mnvstów r
„r a
dz:i.fa !„.
Ocr tei~w d!nia rok .iuź u:p~al C/e1
SZicze 01cz,e.Jmlie se!lrn1nrdal!l'tów 1ei m.z ,
e iJOIS:ła•l,em mu r" e
r~zecz .prosta„ ni1
'fihnn. J j
ruie
ot
Tm bairdlZ:ite:j sii-ę :poillCJP'srza~ sTuun mego
w
zdrowia, tern Pai\lll byt UJP!l'·zejmiejsizyi.
1

~ d1 da1ł~-z,J11.„

<.KUR.JER (ÓDZKI". -
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OSOBISTE.
for Wyznań Ret. i Ośw. Publ. zal p. Stanisła.wa Grzędzie[skiego
rem gimnazjum państwowego im.
\\'a Chrobrego w Pfotr!k:owłe.

ttYTACJE W SZKOLNICTWIE.
ry?JWiede sieradzkim odlbywa się wii
. minisf erja:lna szkól powszech-

eprowadzadą ją wiJzyfafor Min1sfordó'.R. i O. P., p. Srwak w to.w arzyneacz. wydziatu kuratorjum łódzkie{p)
1()gorze.Iskiego.
u,
a!YJAZD P. WICEPREMJE~A
BARTLA DO LODZI.
e
zsię dowiadujemy termin przyjaz.du
remjera Bartla do Łodzi ustalony
d owo na dzień 15 b. m. może uledz
gdyż w początkach przyszłego
S a projektowane jest zwołanie kon
gospodarczej rządu z przcdstaw!ep organizacyj pracowniczych i ro. : h. Termin . przyjazdu ustalony
n· ostatecznie dopiero w dniu dziNie jest wykluczone, iż przy.1
z1.a 'cepremjera Bartla do Łodzi zo1 a kilka tygodni odroczony.
u
et ~ P. WOJB,VODY .TASZCZOtyr:. TA N:A INSPEKCJĘ
•
tu·
u1niu dzfsiejszym rp. wojewoda JaiW fowairzysitwie komendanta woażiGego polilcji ipaństrw. !P. insip. Wisątego oraz sekretarza osobiste.go p.
(ego, udał się do Wielunia, celem
~ii tamtejsze,go starostw.a., wyidziaaTuwego, lk<:lmeody · polkJi, jak róiunktu granicznego w Praszce. (p)

LUżENIE TERMINU ODWOLA~
=-""'MIARACH PODATKU MA·

Łódź
wyższych

. ,lnik w sprawie przedłużenia ter:1giatwienia ztożonych już o\f wołań
a' "iaru podatku majątkowego. Prze
at; tego terminu do 1 grudnia 1926
e . .„ wodowane zostało nawałem pra
dmi ;nędach skarbowych.
(e)
'
~
ZJAZD ROBOTNIKÓW ME., ~eir1YCH ZA POWSZECHNĄ PODg-o ! WYŻKĄ PLAC.
~ Zwią'Zik'll Ro'bou111ików Me'falo• 'p oi( Łodz:i o't'rzymał zawiadomienie o
rne.rn_asię odlbyć w dniach 13 i 14 ~ru
·' 0 ~· Warszawie 'Zjeździe rolbo.tników
aiZ łeh. Na porządku dziennym tego
ID!'ÓCZ szeregu sprawozdań f refe- . kluje się sprawa 'ta1k ty1k i przy
dzarnbkowych i strajkach. Zarząd
oi !Wlązku zamierza wysl:ąlllić z alk. l'yikową zarowno dla robotników
1
,qu metalowego, Jak i dia wszyisr:u1!l1a_łfni!ków-mefalowców zal:rudnio1~ w-· ·Przemyśle włókienniczym. W
1ll1 'tygodniu odibędz.ie się zebrainde
iT,.
eba"'ll nastąp~ WY1bór dele.g atów tódz~A. r.~ólno-krajowy zja1zd w Warsza(e)
,..v

Jid

tar z~ demonstracyj

bezro1[lpi/th w Pab.ianicach.

n·ie

cja Chrześc. Związków
c.torr-~Urzędzie Wojewódzkim
.y rwa.

..1u, 12 b. m. delegacja z Pabjanic
·J.anskiego Związku Zawodowego
'!owała up. wojewody Jaszczotl aib :awie pozbawienia zasiłku bezro. ~tórych jeden z członków rodziwii uie. Delegacja przedstawiła, że
a. i·szystkie fabryki w Pabjanicach
.fÓ \v od 3 do 4 dni i robotnicy mogą
.arobić do 20 złotych tygodniowo
~
!liat ciZna z dnia na dzień potęguje się.
iei wilelegacja prosiła, by p. wojewoda
1111 r U rządu odpowiednie kroki. Pan
li. .1 1a oświadczył, że będzie inter!, aby nie odbierać zapomóg tym
'3!!1, : .1rzy dotychczas je otrzyaPracy nie znaleźli.

··

z,

św. Stanłsł.

Kostki, patrona

dziś składa hołd

rzeczy Jestem stworzony",

(Dewiza

Kostki).

Cześć dla ludzi zasługi, cnoty i poświę
cenia, których kraj nam wydał jest obowiązkiem sumienia narodowego.
Dlatego też sięgamy do dziejów ojczy.
stycb, by z popiołów zapomnienia - wydobyć te postacie świetlane - i stawić je
do naśladowania.
Do wielkich ludzi - bojowników ducha, którzy wsławili imię Polski - bezsprzecznie zaliczyć należy - Sw. Stanisława Kostkę.
Dziś cała Polska, od śnieżno-białych
przełęczy Karpat - po modre wody Bał

tyku. od ziemi czarnego granitu - Sląska
po równiny poleskie święci dzień
pol200-cia kanonizacji - świętego
skiego - Stanisława Kostkę, Bohatera nieskalanej cnoty. Rycerza, który odniósł
zwycięstwo nie na polu bit~w, nie w
szczęku oręża, nie w oparach krwi, ani w
jęli.u i rzężeniu rannych, przy żniwie ŻY·
cia, przy kośbie śmierci. Ale na polu
własnej szlachetnej duszy, na terenie
rozpalonego do czerwłasnego serca Boga i Ojczyzny, w
woności miłością
ścieraniu się złych namiętności i złych po
pęd~w. Ze śmiercią duszy toczący bój,
dla życia dobra, prawdy i piękna.
To zwycięzca cichego czynu! Sw.
Stanisław Kostka, choć syn magnata polskiego, kasztelanic, umie ocenić życie w
wyższych jego wartościach. Poświęca
majątek, stanowisko, użYcie, dla służby
Boga.
W życiu codziennem ukochał, cnotę
czystości anielskiej, która była dla niego
programem pracy w zacisznych murach
klasztornych, zdała od targowiska świa
ta, szuka zbliże11ia się z Bogiem, któremu
w wi<>śnie żYcia oddaje młodą - nieska-

,

kanonizacji .

młodzieży

polskiej.

rycerzowi nieskalanej cnoty.

laną jak kwiat śnieżnej linii - duszę polskiego chłopięcia.
W dniu dzisiejszym staje Swięty Stani
sław Kostka przed młodzieżą polską, jako
Wódz, zdobny we wszystkie cnoty bojo.
we.
On wzywa młodzież do wielkiej i WY·
tężonej pracy dla chwały nieśmiertelnego
Boga i zmartwychwstałej Ojczyzny.
Do czynu - młodzieży!

średnich, zaś w niedzielę w tejże sali aka·
demja dla osób dorosłych.
Dziś o godz. 5 po pol. w piątym Miej~
skim Domu Wychowawczym, przy ul.
Sienkiewicza 47 odbędzie się również akademja dla młodzieży z Miejskich Domów Wychowawczych.
W niedzielę o g. 6-ej akademja popu·
larna w domu ks. ks. Salezjanów.
W sobotę (13 b. m.) o godz. 2-ej po pot
odbędzie się akademja w Teatrze Popular
nym z prelekcją p. Gwidona TrzywdarRakowskiego, kierownika literackiego te-.
go teatru.

PROGRAM UROCZYSTOSCI.
Katedra już przez całą nowennę w go
dzinach wieczorowych od 9-ciu dni wypełniana jest młodzieżą i starszymi, lecz
uwieńczeniem tych uroczystości będzie W DOMU MŁODZIEŻY KATOLICKIEJ.
W Domu Mlodzieży Katolickiej przy
nj.edziela dnia 14 listopada. Uroczyste na
ul. Gdańskiej L. 111 (róg ul. Kopernika)
bożeństwo odbędzie się o godz. 11 rano z
wystawieniem Najświętszego Srtkramen- odbędą się c:kademje. 1-sza w dzień Sw.
tu, procesją, kazaniami i mszami: jedna Stanisława Kostki, t. j. 13 bm. o godz. 7-e)
suma w Katedrze z kazaniem, a dwie wieczorem, na program której zlożą się:
pod batutą
występy chóru „Echo" Msze św. obok Katedry z kazaniami.
Chór na sumie łącznie z orkiestrą policyj- prof p. Pędzimęża,
referat z przezroczami: „życiorys Sw.
ną i akompaniamentem organów pod dyStanisława Kostki"
rekcją p. B. Ulasa odśpiewa Msze jubileui część wokalno-muzyczna.
szową. Na sumę przybędą kompanję z
.oraz 11-ga w dniu 14 b. m. (punkt. o
kościołów: Przemienienia Pańskiego i
godz. 7-ej wiecz) z następującym progra\Vniebowzięcia N. M. P. Nieszpory odbę
mem:
dą się z wystawieniem Najśw. SakramenWstępne słowo-wypowie ks. pref. Notu i kazaniem o godz. 16. W dnie powszednie przez calą oktawę suma z wy- wicki,
występy chóru „ttarfa" - pod batuta
stawieniem Najśw. Sakramentu i kazaniami o godz. 9 rano. Nieszpory z takąż o- p. Przybyłowskiego,
referat „Żywot Sw. Stanisława K°'
kazałością o godz. 18 i pół.
stki" z przezroczami, tudzież część kon·
AKADEMJE.
certowa.
• • •
Poza uroczystościami kościelnemi roW dniu dzisiejszym z okazji 200-lecb
cznicę kanonizacji Patrona Mlodzieży Pol
skiej społeczeństwo łódzkie uczci na licz- kanonizacji Sw. Stanisława Kostki mło
nych akademjach poświęconych młodzie dzież szkolna zarówno szkół średnich ja·
koteż powszechnych jest wolna od zajęe
ży i przez młodzież zorganizowanych.
A więc dziś, dn. 13 b. m. o godz. 4 po Dzień poświęcony zostanie wytącznie P<>'
gadankom i odczytom.
południu w sali filharmonji odbędzie się
uroczysta akademja dla młodzieży szkół
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Spiewaczka z kraju chryzantem i wschodzącego
Słynna

'JĄTKOWEGO.

·o zsfarbu przesłało Izbie Sl{arbo-

katolicka

• • •
"Do

i...,u.,_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...-c-s

ro.....
13Us'fopa<!a12~_.......

200-letnią rocznicę

SW. Stanisława

St. Kostki W.

I .Jl~TRO:

W

·sot>o.'fa.

pani Teiko-Kiwa

w

słońca.

Łodzi.

Co powiedziała przedstawicielowi „Kurjera l.ódzklego" o sobie, o Polsce, o muzyce pol•kleJ
w Japonji i„. o Łodzi.
Wczoraj ipo ipotudniu za.wilat do nasze
go ,grodu ciekawy, egzotyczny go·ść z dafokiej kra1ny WschD-dzącego Stońca, kwlmą-cych chryzantem i1 pięknych gejsz miana już na obu półkulach, podziwiana i
adorowana .prz.ez caty 'bez v,ryjątlru świat
muzy,czny Teiko Kiwa.
Z miłym uśmie:chern na sympa'fycznej
i ładnej„„ ni1ety1ko z azjatyckiego, ale i z
niaj.wyibredniejszego euro.pejskieigD .punktu
śp<iewaczka
w~dzenia tworzycoce wita
przedstawiciela „Kurjera Łódzkiego".
- I am very happy to see you - jesfem soczęśliwa, że wiidzę pana.„. - DziWllle ciepło i szczerze jakoś brzmi to zwy
'!de konwencjonatJne kfamstewtko w drob·TIY<Ch różanych usteczka1ch fej kulturalnej
az}atki..„ I 'Zachęca do rozmowy:
- Czy ipani dawno j'lltż bawi w Polsce?
- Od ki'lku 'fygod.ni. J esfo:m w kraju
.po1sikLm już po raz <lmgf - po raz pierwszy hyfam w Warszawie w iluifym 1925 r.
i z wielką, szczerą r.ad:o·śdą jooh.alam "tu
do was .pono'Wnie.„
- A więc Pols:ka czynł na ·pani wrazende doda'fnie?
Jap·o·nka uśmfecha sf ę zalotnie f przewraca w górę białka ·zleikka skośnych,
pięknych, wyrazistych oczu:
- Dodalinie - fo mato.„ Warszawa
jes·f fak mitem miastem - poznałam fam
faik mile, fak ser<lecznie nas·fro.jone dla
mnie towiarzystwo, że 11ic dziwnego, fż
jestem -Olśniona.„. Dos'fatam kwiaty od
Prezy<lenifa wasze,j Republiki, poznatam ·
tylu wyiblfinych Po'laków, rozmawia.fam
z "tylu sympatycznymi przedstawicieilamf
wszys"tkich sfer kulfurnlnych waszej stolicy, że :potbyt w niej będe zawsze zaliczafa do naj.przyjemndejszyich chwil me.go ży
cia„.
Znam jes~cze Pozna·ń. Wyiwarł na
mnie niemniej dotbre wrażenie.
- A Łódź?
- Łodzi nie znam jesz.cze, ale stysz;atam, że jesf to miasto, pos i adające publiczność o :wielkie.i kulturze muzycznej.
1

Będę tera:z jeszcze na 'tourne w Krakowie, Lwowie, Katowicach, Poznani.u 1
:Willnie.„.
- A czy Łódź znana jest w Japonji
jako wielkie centrum .przemysłowe?
Ja1ponka kręci glówką:
- Ta-ak„. Atle-przemystowe? Wi1emy o wielkiej bitwie po.cl Łod:zią na początku wojny„. I wiemy, że Łódź jest dutak, bardzo duie„.
że miasto„. O - Czy po1lska muzyka jest znana w
.
J.apon'ji ?
- Naturalnie! Wprawdzie ostai'fni'O Japonka uśmiecha się przy 'tY'ch słowach
najwdzięczniejszym swym uśmieszkiem
ipopularniejsza jesf u nas waS'za awiatyka.
Waszego kapitana Or!Jińsikiego poznatam
w Warszawi.e - ode.bratam od niego uktoov z oj:czvzny mojej„. A1le muzyka jest
"tez znana„. Bardzo :mana.„ Od mniejwię
cej W laf ojczyzna mo.ja zaznajomita się
gruntownie z muzyką europejską wogóle,
a więc i z po.lską. To wojna europejska
przyczynita się do Tego.„ Paderewski no, na.turalnie.„ I Wieniawski - my znamy dobrze waszego Wi.eniawsklego. I ttuibermam1 jest nam znany.„ I wasz hymn
.
„Jeszcze Polska nie zginęta„."
Pani Terko Kiwa wypowiada 'Osfa'finie
stowa po polsku - tak zabawną polszczy
zną, że sktania mnie to do zaipytania, czy
rozumie nl.eco po polsku?
- O, tak, aile ni.ewie.Je, bardw niewiele - odpowiiada z zasmuconą minką„.
I recytuje:
- „Dzień - do..'.bry-do-bry - wieczór - Kocham - cię".
That 's all - to wszyst1rn.
- A cóż powie mi p.anf o sa:mej sobie?
-- O sobie? Urodz iłam się w Tokio,
jestem od 5 i pót fat w Eur-0pie, kszfatcitam się w Medijolanie. Plerwszy delbful
w Uz1bonie. Spiewalam ju~ we wszysfkiich większych mia.sfach Emopy, Ame1ryki Pol udniowej i PótrJ ocnej„.
- Ulu1blona rola?
- Oczywiście - ,,Madame Bufier. __..___ _.
fly""'
~

1

- Zalem zobaczymy pandą w niedziel
ny wieczór w Pilharmonji w jej najlepszej
chyiba kreacji? Do mife·go zobaczenia.
- I wiH be very-very happy to see
you.„
.

Kv'.vadr~ns m.ilej r~zmo~y z ur'Oc~ą Ja:

go

wrażenia„ ..

0

ponką minąf jak mgnienie oka„ Pozosta.'
Wlił za so•bą wrnże11i1e jakow.e1goś jakby 1
baJ'ki egzotycznej wyjętego epi•zodziku;
bo też ten niesamowicie Iadny uśml'ech,
fili.grano.wy w<lzięk, blask wyirazistych O•
czu - trudno - nle może wywrzeć inne·

J.

Ożywiona
Związku

z.

działalność

Eksportowego.

Związek Eksportowy w Łodzi rozwija energiczną działalność w kierunku zdo
bycia rynków zbytu dla łódzkiego przemysłu.

Od pozostawionych agentów w Persji
znów nadeszły w dniu wczorajszym zamówienia na towary bawełniane. Do·
tychczasowe zamówienia mają jednakże
tylko charakter próbny, albowiem kupcy
perscy chcą się przekonać, czy towar aa
destany odpowiada próbom.
Oprócz akcji intensywnej na rynku per
skim Związek Eksportowy korzystając z
wyjazdu jednego z przemysłowców łódz
kich do Australji, pozyskał w nim swego
agenta, dając mu różnolite kolekcje !ódz~
kich welnianych i bawełnianych wyrobów.
Agent ten miesiąc temu wylądował już
w Australji i rozpoczął ożywioną działal
ność, narazie brak. jeszcze szczegółów,
których się spodziewają za za 2 - 3 mie·
siące, list bowiem z Australji do Łodz!
(m)
idzie 3 miesiące.

Pamiętajcie

o inwalidach
wojennychl
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Ku czci Krzepiciela serc Narodu.

PORADY DLA RADJOAMATORóW.
się dowladrujemy, wy<lzia1 le·chnft-my radjostacji warszawskiej postanowi•t
urządzać raz na Ff:y.dzień, w środy -0d godz.
18,30 do 19,00 specja[ne audycje, podczas
ildórych udzielać będzie informacyj, dotyczących s:Vrnny 'technicznej audycyj, oraz
odpowiaid.a;ć ibędzte na zapylaaia radjoamatorów odnośnie k\vesrji instalacji i urządzeń radjo;od'biorczych.
Zapyfania na1eiży nadsyfać ilisfownle
do wy;dzial'u' 'technicznego „Polskfe R.ad.io"
(h)
Warszaiwa, ul. iJ(redy;rowa 1, m. 2.
1Jak

PODATEK OD Nlf:.RUCHOMOSCI.
Dzięki energicznemu .poparciu .p rzez
Maigis:Vra't m. l'~odzi akcji, ws·zczęlej przez
Sf·o warzyszonfe Wfaścicleli Nieruchomo~ci łódzkich w sprawie 10 proc. dodatku
nadzwyicza.jnego, pobieranego .przez Kasę
Miejską przy uiszczaGiu pańsrwowe.go podatku -0d nieruchomości lódzki·ch ·za roik
podat!kowy 1926 - Ministerstwo Ska·r bu
w drodze wyjątku zezwoliito na njedoliczanie 10 proc. dodatku nadzwyczajnego
do I raty :państwo.wego ;podatku od nie;ruchomości za rok 1926 tym ptafn~kom, którzy rate tę wptacą przez uplyrwem mfiesiąca od dnia ukończe.nia czynności ro12estania aakazów pfa'fn.iczych na pomienfony podatek, t j. do dnia 15 Hstopada r. b.

wlącznie.

Przefo w interesie pfafui!Ków omawianego poda'tku, chcąicycli uniknąć do.liczenV.a 10 proc. doda.'tam nadzwy;czajnego do I
ralty - le.żv, by nale1żność !fę uiściU rrnJpófoi·ej do dnia 15-go b. m.
Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
'Ofwarcie nowej wvsfawy „Wnęfu'z
St'ylowych" nasląpi dziiŚ, w so·bo:tę, o godzinie 5 ;po pot
Wystawa urządzona .p rzez „Dom Sztuki" będziie pferwszą w Łodzi, za1poznająicą
zwiedzających z kulturą miesz:ka.niową
minionych lat. !Pośród przepięknych ekspoaa'fów znajdują się muzeai1ne dzieła
5zfuki, pochodząiee z pa.faców fram~u
skkh.
Dzfat pfasryczny reprezenivują m. in.
ozieła Matejki, Lanple·go, Brandta, obu
Giervmskich oraz bronzy i porcelana po lska (Belweder i Korzec).
Wernisaż dzisiejszy będzie wyifworinem świętem artysfyicznem dfa :prawdzf~
wyich mifośn.iików sztuki.
Na 1iczne żądania, wys.fawa zbiorowa
K Wierus.z-Kowalskłego l!}Ozostanie jeszcze czas .pewi,en.
0

~BORGANIZACJA

FUNDUSZU BEZRO·
BOCJA W PIOTRKOWIE.
~ 'óbwodowy Fundusz Bezrobocia w to
dzf zarządzil, lby :Fundusz BezTobocia w
IPiofailrnwie, którego czynności spełnial
do~ąd Ma•gis'fraf, przeniesiony zostat do
.ipowiafowej Kasy Chor„ która będ.zie obecnie pelniła te funkcje z ramienia P. B.
w Ł-0dzi.
W zw.iązku z 'fem ~owfauowa Kasa 'Ch.
w Piotrkowie rozpoczęta starania, o 1>rzedtużenie zasHku dl.a bezrobofoych i przyznainfie doraźnej pomocy na na<lchodzą•cy
· '(w)
miesiąc grudzień.

„ .........

JAK ŁÓDŻ UCZCI ROCZNICĘ ZGONU HENRYKA SIENKIEWICZA.
W dniu 15 listopada święci cały Naród Polski Klub Artystyczny w Łodzi złożą
Polski smutna. racznicę 10-lecia zgonu się:
wielkiego pisarza i polskiego rycerza pióPrzemówienie czl-Onka Zarządu P.K.A.
ra Henryka Sienkiewicza.
p. prezydenta miasta M. Cynarskiego,
W dniu tym myśl i serca wszystkich krótka prelekcja p. kuratora szkolnego J.
zwrócą się ku Temu, który w czasach
Owińskiego oraz recytacje i fragmenty
ciężkich dla narodu, wskrzeszeniem wielinscenizowane z dzieł Sienkiewicza „Quo
kości dawnej Polski potrafił wlać otuchę
Vadis". „Krzyżacy", Ogniem i Mieczem",
w serca słabych wywołując płomiennemi „Pan Wlodyjowski" itp.
słowy wiarę w zwycięską przyszłość NaNa poranek zaproszeni zostaną reprerodu.
zentanci władz duchownych, państwo
W dniu tym w Łodzi przed południem wych, wojskowych i samorządowych, a
zostanie odprawione nabożeństwo w ko- w połączeniu z szerokiemi rzeszami imściołach dla młodzieży a w szkołach odbliczności, które niewątpliwie wezmą ubędą się pogadanki i odczyty o Henryku
dział w poranku - uroczystość ta stanie
(u)
Sienkiewiczu.
się wielką manifestacją całej kulturalnej
W dniu zaś poprzedzającym rocznicę Łodzi dla pamięci Wielkiego Obywatela.
zgonu t. j. dnia 14 b. m. w Teatrze MiejBilety w ceRie od 30 gr. do 3 zł. 'do naskim przy ul. Cegielnianej odbędzie się o bycia w kasie zamawiań (Grand Hotel), a
godz. 12.15 uroczysty poranek.
w dzień poranku od 10 rano w kasie TeaNa program poranku, który urzą'dza tru.•

Łódź

przydzielona do nowego

urzędu

probierczego.

ZMIANA DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW,
W dniu wczorajszym weszf o w życie
rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu, zmieniające obowiązujące dotychczas
przepisy, dotyczące działalności urzędów
probierczych dla przemysłu złotniczego i
handlu wyrobami ztotemi.
W myśl powyższego rozporządzenia,
utworzony został Warszawski Urząd Pro
bierczy z siedzibą w Warszawie, któremu
podlegać będą obszary województw: war
szawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, białostockiego, poleskiego i wołyńskiego.

Do zakresu Clziatania Warszawskiego
Urzędu Probierczego, tudzież istnieją
cych już urzędów probierczych w Krako
wie, we Lwowie i Wilnie, należą następu
,
·
}ące czynności:

Próbowanie i cechowanie wyrobów i
zlewków z metali szlachetnych, dokonywanie prac analityczno-chemicznych, badanie zawartości metali szlachetnych w
monetach i zlewkach, wymierzanie i pobieranie optat probierczych, bezpośredni
nadzór nad przedsiębiorstwami wyrobu i
sprzedaży przedmiotów z metali szlachetnych i wydawanie świadectw złotniczych
dalej, wszczvnanie i prowadzenie w są
dach spraw ,karnych o wykroczenia przeciwko przepisom probierczym, orzecznictwo administracyjne I instancyj w sprawach probierczych, wreszcie popieranie i
wykonywanie ustawowej ochrony prze(p)'
mystu złotniczego.
---!b~ ·

.
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Egzekucie podatkowe w listopadzie.
ZARZĄDZENIE

MINISTERSTWA SKARBU. ,

1W obec upfy.wu w miesfą·cu łisłopadzie
terminów platności .wl'elu pa{latków be:zpośrednich, miainow.i cie: z dniem 1 listopada rt·e rminu pta'tności p-odaiiiku doclJ.odowego Q raty .paździe.rnfilmwej podat!lrn majątkowego, z dni.em 15 listopada 'terminu
p adatku .grun'foweigo i
,ptafoo.ści 2-ej rnry 1
z dniem 20 listopad.a drugiej polowy 3-ej
kw<l!rta1nej zarliczki ina vadafok ohrofowy,
M~niis'feirstwo Skairhu w mLesiącu lym oczekuje znaczniejszych wtPł'yWÓW z 1:ycl:J
zródet
W zwia;zku z powy.ższem O·raz z 'l.l!wagi na k-0.ni.eczność osiąignięcia kwoly preUminowan.ej na miesiąc listopad, M!nis:tersrwo Skarbu przes.fa'to łódzJdej Izibie Skar-

O kredyt na

walkę

z

bowej zarządzenie, alby n·iezwitocznie po
upfy.wie 14-dnioweg-0 te.rmimt od ' niezapta
ccnfa prz}'!padających podatków - wf.adze przystą,pUy do przyhmsow.e.g o ścią.g11ięcia nowo.pows'tailyd1 źailegfości.
Jednocześnie Minis'tersrwo Skarbu przy
pomina koni1eczność prowadzenia nadfil z
nies•taibnącą energją akcji ścią.ganla dawniejszych za'legf ości pod~t!kowyieh.
Akcja egzekucyjna, w myśl powYż
szych zarządzeń Mioisforsliwa SlCarhu powinna 1być skierowana przedewszyslłkiem
przechvko płatn:iikom ekonomicznie sflnieJszym i zalegająq·m z większemi kwotami
'(p)
n1ieuiszczonych ipoda:'t!kó.w i Ot>łat.

epidemją

chorób zakaznych.

POSIEDZENIE DELEGACJI WYDZIAŁU ZDROWOTNOSCI PUBLICZNEJ.
1) Sprawa 'ferenu pod budowę miej~
W dniu 15 listo.pada r. lb. odbędzie się
posiedzenie delegacji Wydziału Zdrowo:f- s.kiego szpitala powszechnego.
2) Spra.wa wewnętrznego urządzenla
ności Pulblficznej, na lktórem m. in. omadla sanatorjwn w Łagiewnikach.
wiane będą nastęP'ujące sprawy:

, 3) Sprawa doda.tkow~go kredYllJ
10,000.- na walkę z epidemiami
1927-ym.
4) Sprawa usta:lenia optat za ~'1
\~:
na studnie.
5) Sprawa przepisów, do
chory.en zakaźnych, pozosławlon t:
y
Ieczooiu w domu.
5
6) Sprawa dodal'kowych kred
żywnoś-ć dla chorych w r. 1927, ciź
7) Sprawa prowadzenia w r Ll
5-mies.ięczne•go sainalorjum dla d · lll
1rn -1gruźUczny;ch,

8) Sprawa ustalenia opl.al za in
,
nfe.
9) Sprawozdanie za III kwarfal ~
f:u Sanitarne.go.
10) Sprawa opłat od podań sk
w Ins.peikcji Mieszkaniowej.
11) Sprawa uruchomienia w
dwóch przychodni .przeciwgruźli
ł2) Sprawa ustalenia opłat za
i ułrzymanie chorych w szpitala
skich.

ZE STOW•.CHRZ. - NAR. NA
LI SZKÓL POWSZ.
Zarząd Stowarzyszenia Chrz.
uczycieli Szkół Powszechnych -za
pośrednictwem donosi, że pasie
rządu Stowarzyszenia od.będzie
dzinie 11 rprzy ul. Konsfanfynow
ZE ZWIĄZKU HAiR'CERSTW
SKIEGO.
W nledzie1ę, dn.ia 14 b. m. o r
w [okafo Zarządu Oddzf:ału Zv.i
cerS:twa P0:!skie.go, .Ewangelicka
A. Goldeniberg :wy.g-fos:i odczyf
dzieży .p. t „R.odzina i spotec
zwierzą't" ilustrowany przezroc
W PONIEDZIAŁEK UPŁYWA
PŁATNOŚCI PODATKU OB
WEGO.
Przypominamy, że do ponie
15 listopada przypada platnoś
przemysłowego od obrotu, osi
w poprzednim miesiącu przez
biorstwa handlowe I i II kateg
przemysłowe I do V kategorji.
= p · TI

PRZED UTWORZENIEM STAR
W TOMASZOWIE - MAZO
Jak się dowiadujemy Magist
maszowa-Mazowieckiego przest
rzędowi Wojewódzkiemu proj a
rzenia w Tomaszowie starostwa. e
wego powiatu tomaszowskiego
oprócz pobliskiej okolicy To
również skrawki powiatów gr a
R.awskiego, Piotrkowskiego i
skiego.

najlepsza i

[YK~RJA ~H
prawdziwa tylko
z

podkową
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CUD.

jubileuszu św. Sta·
nisława Kostki).

dzień

Przeciskat się przez tłumne o tej porze
wszelakim ludem wąskie uliczki Habsburgowej stolicy. Ubrany był biednie i
na modłę niemiecką, z małym tobołkiem
na plecach niczem nie odbijając i odróżnia
jąc się od otoczenia, chyba niezwyktym
w swej słodyczy i pełnym dziecięcym
radości wyrazie twarzy. Nikt ·też nań
uwagi nie zwracał: Nie zaczepiały go już
roześmiane, wesołe mieszczki wiedeńskie,
patrząc mu figlarnie w oczy, i rzucając z
chichotem krótkie jakieś niewinne żarty;
nie zabiegały mu drogi grube przekupki,
nęcąc różnemi smakołykami, ani nie zapraszali go pełnym godności ruchem otyli
kramarze, aby wszedł do ich sklepu. Nie
miał już bowiem na sobie atłasowego kubraka ze świecąceml guzami i pięknej
spinki turkusowej, którą przypięta była
czapla ki tka do bobrowego kołpaczka„.
nie nęcil już bowiem nikogo swym wyM
glądem bogatego cudzoziemca i szlachetnej kondycji pacholecia. Nic już teraz
nic przypominało w nim imć pana starości
ca Stanisława Kostkę, syna możnego ro'.c4t, który dla ogłady towarzyskiej a zclo.-

bycia wiedzy naukowej Cl.o naddunajskiego grodu z domu rodzinnego wyslan został. Wszystko zostało tam za furtą„.
Szybko wydostawszy się ze śródmie
ścia, minął bramy miejskie naroścież o tej
porze roztwarte przy których zmorzeni
letnim upałem i nudą nieznośną drzemali
wartownicy, odstawiwszy swe halabardy. Gdy już od murów mie]skich odsze'dł
na ·j akie dwa stajania i upewnił się, że
idzie po 'd rodze augsburgskiej, przysiadł
okute
grube,
na murawie i zdjął
gwoździami trzewiki: lżej mu iść będzie
boso, a i obuwie uszanuje, boć 'drogę nie
krótką ma przed sobą. Włożył trzewiki
do tobotka i ruszył raźno naprzód, pośpiewując sobie pieśń nabożną do Panny
Marji, a potem gdy mu nieco w gardle
wyschło, odmawiając w półgtosa koronkę. Ani spostrzegł, gdy okrążyta go cisza
pól i zielonych gajów.
Szedł szerokiru zakurzonym traktem,
·w pełni blasku słonecznego skąpany. Nie
spostrzegł też zrazu jak tuż za nim z za
minionego gaju, pojawiła się bryka w dwa
dzielne kasztanowate konie zaprzęgnięta:
dopiero jej turkot zmusił go się odwrócić ...
I cały w przerażeniu zamarł. W bryczce
poznał swego brata Pawta i mentora swo
jego imć p. Bielińskiego, którzy w pogoń
za nim widocznie jechali wydowiedziawszy się w jakiś sposób, że właśnie drogą
ku Augsburgowi uchodził. lfakie prze-

rażenie owładnęło młodzieniaszkiem, że

jak stał pośrodku gośdńca tak i pozostał
z nogami jakby wrośniętemi w ziemię.
Usta mu się jeno szybko poruszały od
stów modlitwy cichej, a gorącej „Matko
ratuj! Matko wybaw!" powtarzały nieslysznie, wtedy gdy z serca unosiła się
w górę prośba o takiej sile, i potędze, i
wierze, i zaufaniu„. jaką wlaśnie prośba
być musi, aby przebić się do nieba„ i niebo zniewolić do cudu.
- Na bok smarkaczu! krzyknął wozni
ca poważący bryką i chlasnąl batem
przez plecy nie dość szybko odskakujące
go z poprzed koni Stanisława, przed ocza
mi którego tylko mignęła nieco przemę
czona ciągłemi nocnemi hulankami twarz
brata i mocno czerwieniejący nos men'
tora.
zaBylibyśmy pludra rozjechali uważył pan Bieliński i machinalnie odwrócił sie w tyt, a zanim uczynit to samo
Oczy ich spoczęły obojętnie na
Paweł.
wystraszonyn:i liczku chłopca, ześlizgnęły
się po całej jego postaci i znowu skierowały się przed siebie, pomiędzy wyrywające konie hen prosto po gościńcu, gdzie
znowu tropić jęly azaliż zbiega nie ujrzą.
Gladki jakiś Niemczyk - rzekł tylko
Paweł i pomyślał sobie, że szkoda, iż to
·
nie byla dziewka.
Długo stał jeszcze Stanisław, patrząc
na szyb_ko. o,!.idalającą się w tumanie }{m:zu

brykę. Staf w obawie, czy brykłc
zatrzyma, boć wierzyć mu się ni
iż rzeczywiście go nie poznali.
wreszcie przekonał, że tak było
że nie- mu już więcej nie grozi,
s!ę do siebie wesoło i puścił
drogę, spokojny, pewny i ufny,
nigdy nie pojmają. Nie przypus
na chwilę, że to co się było st
się przez cud z nieba wyproszo
wielka błogość go ogarnęła i taka
bezbrzeżna ufność jakaś.„ To
pod wieczór spotkał znowu pow
brykę wleczoną stępa przez zzi
nie nie uskoczył w bok w krz
minął się z nią bez strachu w ś
ścińca sam patrząc teraz odwa
sto w twarz jadących„. ale ci z
nieudan
zmęczeni, zniechęceni
ścigiem, tym razem nawet na eh
spojrzeli: mentor myślał o dzb
a Paweł o schadzce, która go t
czoru czekała.
Takiem byto ich ostatnie s
Stanisławowi markotno tylko byl
na duszy, że nie mógł pogtadzić
go przezeń bardzo kasztanka„.
prawej strony. Był to zresztą
jeno odruch tylowiekowych ata
jego rycerskiego pochodzenia
lotny i ostatni na zawsze.
.;;
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Wyjaśnienie.

v ektórych pismach niemi e·ckich po
.:ę

vstatnio

władomości, jako.by
Maigis~ra'f
mielf wiele kłopotów z

1:.le domów, u !których

1

1je lokale,

iąniem

Przejęci do głębi ciosem, który dotknął
naszą współpracowniczkę z powodu zgonu jej

czynszu komornianego z ka

iej.

~

ojca

wiąz.ku z 'fem Magis'frał wyiJasnila,

ffe - zresztą podane ogól! bez przytoczeniia 'konkre'tnyich
- są absolutnie nieśdste, gdyż lka
ish wsze'1kie 11aleiżno·ści wypłaica
ntom bez najmniejszych łrndnośd
' kiem tempie, przyczem jednakoisi oczywiście przestrzegać skru.c by przed wysłaniem :polecenia
-, były 'Złożone wszelkie :wy:maigaIax1y i za·ta;czniki.
!nfenia powstają lyilKo w fych wty
ut' gdy wfaściciel l1leruchomości,
'~trzymać czynsz komorniany z
c~ejskiej, zailega z podatkami hllb inllatami na rzecz lejże kasy, w któwvpadku rozrachowuje 'Zaległość
·ej sumy, co vczywiiścfe musi o.póta'ty z powodu 'konieczności u1ia odpowiednich pozycyij z wyr. podatlkowym.
a.'ę lyczy zarzufu, jakoby wyp.fai"fy
!er się z powodu braku polecenia
o ze strony p. wiceprezydenta W.
zaznaczyć naileży, iż
~ ~wskiego ~ pozJbawiony jest ir6wnież W5Zel
:stawy, gdyż p. wiceprezydent
'lO!ecenia wypłaty na:'fychmiast: po
wieniu mu odnośnych dowodów ·i
fł>w iprzez 11aczelp.i!ka wydziału p. eg-o,
n
·" .A DOKSZTAŁCA)i\CE DLA

ś.t p.

imości

·

RZĘDNIKóW

fRAU[l~lKA KAH~lA 'AWllKA
tą drogą _wyrażamy

jej •woje

gorące

wsp61·

czucie.

i współpracownicy
~,KOBJERD tóDZKIE60" I ,,lÓDZKIE60 ECHA Wlf[l0ftHE60".

Współpracowniczki

:1:
Wanda z Luksów
WA

TR UTWEIN

wdowa po ś. p. Karolu, właścicielu składu aptec~nego
Boau dnia 12 b. m , prze.tywuy
po krótkich lecz ciężkich eierpłenJach zasnęła
lat 45,
Naboidatwo łałobne za 1pokój Jef duuy odbędzie się w kościele Aw. Krzyła
w 1obotę dnia 13 b. m. o Qodz. 11-ej rano.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nast11,pl w niedzielę, dnia 14 b. m. god:i:lnie
2-el po południu punktualnie z kaplicy azpitala ewangicllckiego przy ul. Północne!
Nr, 41 na atary cmentarz katolicki.
O powytazych obrzędach zawiadamiali\ krewnych, przylaclół l snaJómych po.
zostali ,.. ałęboklm .talu

„

MIEJSKICH.

R . rat orzymał pismo oa Dziek"ana

'alu nauk politycznych i społecz
olnej Wszechnicy Polskiej z za, eniem o utworzeniu studjum saod:wego 'dla dokształcania pracowni morządów miejskich. W piśmie
zeo kanat zwraca się z prośbą, by
ii t ułatwił swym urzędnikom wzię
lu w tym kursie przez udzielenie
ów i ewentualne pokrycie opłat
>S'". Studium to ~ostało utworzone
Cffzg-lędu, że młody nasz samorząd
, :n da wykwalifikowanych sil pra·u ;eh, co stanowi jedną z przyczyn
u o działania aparatu samorządo0 'ierwszy 5-miesięczny kurs do~zt cy dla pracowników samorzą
o ·rwać będzie w czasie od styczr.nyija 1927 r. Kurs ukończy się ecz1 przy udziale delegata Minister
(iw Wewnętrznych, przyczem u. otrzymają świadectwo. Nadtleży, że celem ułatwienia praa :i samorządów prowincjonalnych
zenia na wykłady, zarząd głów
'ku pracowników miejskich w
ie 'dostarczy mieszkań, przybyz prowincji uczestnikom kur( w)

rr

Córka,

Zię~

i Rodzina.

W czwartek, dnia 11 listopada r. b.
naszej straty, topornik III oddziału

t
Brzeziński
6.

J"ó zef

p.

W zmarłym, który w ciągu lat 14 ~orliwie pełnił służbę strażacką tracimy zacnego człowieka i wiernego Druha po topor;e.
Cześć

Jego

pamięci I

Zarząd

i Komenda

ł.odzkiej Straży

Ogniowej Ochotniczej.
Członkówie naszej straty ogniowej zbierają się na pogrzeb w
niedzielę dnia 14 liątopada r. b. godzinie 1-ej po poł. w III oddziale,
ul. Sienkiewirza 54.

KWESTY „NA MOGILY POLEGŁYCH".

ty urządzonej przez referat gro
wojennego w dniu 1, 2 i 3 listo
·roku „Na mogily poległych bo• 1 ogółem wpłynęło zł. 1242 gr. 34
~1c~a zchodowano na urządzenie kwe
dv :15 gr. 52. Pozóstatą sumę zł.
.15io :wniesiono do PKO na konto
~!11 , Zarządu Polskiego Towarzy-

Wycieczka kupców

l

MOŻLIWOSć

wta§ i

fcai ~UKIERNIA
ne 1 ~Traugutta nr.

1 ===

ku g ·a powiększona i poleca

swo-

f:~i fi!!li-iOiiYiiOnni~~broci
\V
ti(at1

troc

cłta'

e1~t

.
~
riittl

prz.'

~i·l~r~ata-[le~ola~a
na miejscu.
-...-

~~-a do domu-największych
obsta1unków.

gdańskich

w lodzi.

ZAWARCIA POWAŻNYCH TRANZAKCYJ WŁÓKIENNICZYCH.

Wczorajszej nocy przybyła 'do Łodzi
wycieczka przedstawicieli gdańskiego ku
piectwa, przemysłu i prasy. Na dworcu
oczekiwali gości gdańskich i witali w imie
niu przemysłu włókienniczego Łodzi: dr.
Solański i inż. Rumpel. Goście udali się
następnie do Grand-Hotelu, gdzie też zamieszkali. Po śniadaniu przedstawiciele
sfer gospodarczych Gdańska udali się w
towarzystwie przedstawicieli przemysłu
łódzkiego na zwiedzanie większych fabryk i składów fabrycznych. Goście
zwiedzili fabrykę Geycra, a następnie po
śniadaniu składy towarowe firm: M. Silbersteina, T-wa Akcyjnego Schlosserowskiej Manufaktury oraz Kruschego i Ende
ra. W wyniku tych oględzin wyłaniają
się konkretne możliwości zawarcia więk-

1;~ i1ift~~~iiitterów w

0

'
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'
szych tranzakcyj z szeregiem firm łódzkich już podczas obecnego pobytu wycieczki w Łodzi oraz staf ej współpracy go·
spodarczej pomięc:3y temi firmami a wielkiemi domami konfekcyjnemi i hurtownia
mi wlókienniczemi Gdańska. Po zwiedze
niu składów fabrycznych Związek Przemysłu Wlókienniczego w Państwie Polskiem podejmował gości herbatką w
Grand - Hotelu. Na przyjęcie to przybyli
związków
przedstawiciele wszystkich
przemysłowych. W toku dyskusji poruszono sprawę współpracy gospodarczej
pomiędzy Łodzią a Gdańskiem.
W drugim dniu pobytu wycieczki gaaii
skiej w Łodzi przewidziane są konferencje informacyjne, zwiedzenie szeregu fale)
bryk i przyjęcie oficjalne.

Zebrania kontrolne rezerwistów.
DO REJESTRACJI WINNI SIĘ ZGŁOSIĆ SZEREGOWI REZER\VY ZA.MIESZKALI W LODZI I NA PROWINCJI.
W dn}u dzisfejszym winni stawił się
na z.ebrania kontrolne mężczyźni następn
jąicy.ch roczników:
Rocznik 1891 w lokalu komisj.i Nr. 1
(KonstaL1tynowska 81, koszary) o nazwiskach na litery Sz.
Rocznik .1892 w lokalu ,komisji Nr. 2

(Konsitantynowska 81, koszary) o nazwiskach na mery Sz.
Rocznik 1893 w lol(alu komisji Nr. 3
"( Leszno 9, koszary) o nazwiskach na litery Sa do· Sn.
[Rocznik .18~ w lokalu ~<>misji Nr. ~

(KonsftianTyinowska 62, koszary) o nazwiskach na mery Pi do Pri.
Roozmdik 1898 w lo'kail.u komisji Nr. 5
"(Składowa 410, !kosz.ary) o nazwiskach na
Mery Pi do Pn.
}u"fro, w n.iedzie1ę, komisje !kontrolne
nil ecz ynne.

• • •

Szeregowi rezerwy i iJ)OspoJifego mszenia, zamieszkadi na terenie powiatu
lódzkiego, winni z.g'fosić Si'e na zebrania
kon'~roilne do !P. K. U. ~powi1aif, ut
Piofa1mwisllra 187, w nas"tę:puijącym poTząid:ku:

13 ilis'fo,pad..a z gmillly Ohojny rocznik.i:
1898, 1890, 1895, 1896, 1897, 1901, 1899,
1900.
15 1llis'fopaaa z gm. Czarnocin roczni!ki:
1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895,
1896, 1897, 1901, 1899, 1900.
16 lisl'o.p ada z gm. Gosi,podarz roczniki:
1893, 1892, 1891.
17 His:topada z gm. Oospodairz ~ocznikl :
1898, 1894, 1890, 1895, 1896, 1897, 1901,
1899, 1900.
18 'l is'fopida z gm. [(ruSJzów rocziniki ~
11898, 1893, 1892.
19 liisfopada z gm. Krusz.ów roiczniild:
1894, 1891, 1890, 1895, 1896, 1897, 1901,
1899, 1900.
20 ilistopaaa z gm. Luemierz rocmiki:
1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895.i
.
1896, 1897, 1901, 1899, 1900. . .
22 lisf0ipada z gm. Łagf.ewnild rocznikl
1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895,
1896, 1897, 1901, 1899, 1900.
23 łistoipada z gm. Nowosoilnia roczni'ld
1894, 1893, 1892,
24 ilistopada z gm. Nowoooln.a roozinUO
.
1898, 1891, 1890, 1895, 1897, 1896, 1901,
1899, 1900.
25 Usfopada: z gm. Puczniew rocz.n1m{i;
'1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895J
. -'1896, 1897, 1901, 1899, 1900.
26 lfslopada z 'gm. Radogoszcz ,rocz.niki
f1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895~
'1896, 1897, 1901, 1899, 1900.
27 iiisit'opada z gminy IRąlbień ~cznlfL~
f1898, 1894, 1893, 1892, 1891, •1890, 1895,
'1896, ·rn91, 1901, rum, 1900.
29 lisfopada z gmi1ny Rszew rt>oz.ndfte1~
1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895,
1896, "1897, 1901, 1899, 1900.
30 Hsfupada z gm. Wiisb1fno irocz.nlk1:
1898, 1894, 1893, l8'J2, 1891, :1890, 1895„
1896, 1897, 1901, '189<), 1900.
1 grudnia z gminy Bełdów: :roczn[ikł:
1898, 1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895J
1896, 1897, 1901, r189CJ, 1900. · ' · '· ~·
1 '....-:
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Na poO.stawie nowycłi rozporząoze7i' ~
przepisów Min. Pracy, aotyczących akc}ł
zapo~ogowej 'dla . pracowników fizycz·;
nych i umysłowycłi, specjalni funkcjona•
rjusze funduszu bezrobocia przeprowa-'
'dzili kontrole bezrobotnych pracowników,
umysłowych Łodzi, korzystających z ak·
cji zasilkowej. ,w wyniku tej kontroli
znaczna liczba bezrobotnych pracowni•
ków umysłowych uznana została za nieodpowiadających nowym przepisom o ak
cji zasiłkowej, ani warunkom, uprawniającym do dalszego korzystania z zasił
ków. Wobec tego około 100 bezrobotnych pracowników umysłowych pozbawionych zostanie zapomóg. Od ponie·
Clzialku wywieszone zostaną w biurze za
pomogowym przy Al. Kościuszki wykazy.
zakwestjonowanych bezrobotnych pracowników umysłowych, którzy będą mogli wnosić w tej sprawie reklamacje. (e)
ZAKOŃCZENIE

INSPEKCJI W OKRĘ-

ŁÓDZKIM.
zakończono całk"owicie in·

GU

W czo raj

spekcję ośrodków przemysłowych okrę
gu lódzkiego przez głównego inspektora
p. Klotha, który wyjechał już do Warszawy. Na skutek tego powrócił Clo Łodzi

inspektor pracy p. Wojtkiewicz.

(u)

Kino RESURSA
Kilbiskiego Nr. 123.
-

DZIŚ

-MłJil wiani-iou[i
(Fryderyk Wielki)

Potężny dramat w 10wielkich aktach. W rolach głównych Otto
Gebiihr, Olga Czechowa, Hani Weisae ł Llssl Li~d.

-

U waga: Ceny miejsc we wszystkie dni na wszystkie seanse
balkon 60 gr. I m. 50 gr. II m.
30 gr., m m. 20 gr.

! /
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Sobota. 13 Hsfopaaa
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.oz·siejsza stude'n terja francuska ....
W

ci~żklej

kształcą się

(l(oresponltencia własna).
Paryż, w listopadzie 1926 r.
Żyicie jes'f drogi.e, nia'llka ·rówinież. Dawniej byito inaczej. Odzie te złote, beztroskie czasy w dzieh1icy tacińsikfeij! W

jaką.Z zamierzchłą przeszłość zapadły się

Nle można zębom więl{s(ego- 'dob~ddii~J
stwa wyświadczyć, jak przyzwyczaić się
do regularnego pielęgnowania zębów przy
pomocy O d o 1u.
WIP ttdC1J:

•a er

1

fEATR POPULARNY.

„Dożywocie".
Komedia w 3-ch aktach At m. Freilo-.
Teaitr Po))Ullarny, llrlóreigo dzialalność
W.ob~wai so'bie cor~z 'to więlksze uznanie,
!POdjąf rw lbleżą:C'Ytt!l sezonli.e my&1 ch1u1bną
~ Wlielce poży'teczmą. Nie Ucząc siię z 'tru(lnościami

fi;nansowemi d z niepiroil)orc.io-

:nia11lnością wysttków .w s'fosumilrn do efeiKftiu lkaisow:ego, irozszerzyil swO'j'S, dzi'a'.ł:ai
inOOć 1rulfttrailną m mł'od:z;leż szkomą, k't(i"'.
!l'ai nrewą~Mwre r;w dz!isli.errsz111Ch sfu.sm!kacli

sp!Otecznych ffaką o,piekę rrJ'(}zaszkoihtą lpO•
{frzelbuje. !Pod C'ZU:Jlem Oil.dem d)'!l". PU:a:rskiego ] 'I>e1mem zaipaliU kiertll11ki'etll reiży-.
seirskim ~rzyiwdar-Raftcows'kii.ego odlbywa..
crą się Wi reguflarnyidh ods'fępaidh CzaSJU
!J)'rzedsitlaiwnliai iprzemac:rone d:la m!lodlz:i'e
wylborze r.eiperlittarn miairo
riy szikotll'ef.
<lajna desil za'S.a<la, ażeby w igodzi:wej rozil"}'IWCe z.aipomać ml'odą publliczno.ść :z hi-:
s'foiri~ lfora'fury i szJnuki 'feiaitlrałnej. Dotąd
wys'fa:wi:fai dyirel{cja; ipattjol'yiczną szfu:kę
Syirokomłi ipod l'yif. „Kaope1r Kartliński",
„Baribarę RadziwiLttówITTę" Alojzego PeHń
skieigo, w ins.ce11~zacji, zarówno pod wzgile
dem ,g ry aktorsikiej jalk i reż deko:racyjnej
,p seudoklasycznej, oraiz ostatnio „Doży_
.
wocie" Prednr.
„Doiźywocie" - sztuka napisana w o~
kresie naj;b ujniejszego rozwoju 'llwórczego
Fredry, nadaje się !bardzo na tego rodzaju
przedstawienia, iponi;ewiaiż ·fączy w solbie
w slkoncenlfmwanem Sfo-pniu wszystkie elemenfy wielkości komedjDpisarza: umito
w:anie fr.adycj1 swiOJskiej, żywą i barwną
akcję, senifyrnenlf, a nadews:zysitko ko'milzm, U'W'Ydafumjący . się rw mlstirzowslkich charakferach skaJJ>Ców i li'ChrwiaTzy
Ła:llki. i Twa:rdosza. Pomijając to, że „Dożywocie" :bardzo rzadko spo'tyka się na
. scenłe miatai mtodz1eiż 51p·osobność po1glą
'<towo 'za'J)o.znać si1ę z cechMIIi lW6rczości
'.Fredry, przworowana do lego. przez .pre..
1ekcję prof. Zecona Kosioowslkiego.
Jak' na wairunki swoje, wywiąiza,r się
,te:afr PoP'U!larny 1bairdzo <kilbrze ze swego
zadania. Grai zes.po,f111 mogta zadowolić
przedęfoe wiymaganial, ponieważ reżyser
T;rzyiwtdar-1Rakowsk:B 'J)orrafrt nadać ca.remu prze<is'fa wi.einiu ryi!trn żyiwy i swoibo'dny. Z przyistowiową lmdrnością wiersza
!f redimwskieigo urporaH się aktorzy dość
doJnize a kreaicje reżysera (Łatka.), dyrek
fora: Pflarsk1ego (Orgon) byty artystycznie szczęślilwie i umiejęfnie przeiprowadzoine. Z uznainiem nale;ży jeszcze po.dkreś1ić ,grę Skorasi.f1slkf ego, który rolę Leona Birbanckiego 'fr.alf.nie ujął. P. Niemi~
rzanika w rnli Ró.zi naidata sweJ p:ostaci
dużo wdzięku, lecz wie:rS\z Pire<lry mówiła
zbyf na zimno, nie ożywiając go cieplem
wewnęfrznego 1przekon.a.nia. ~I:e. wypad.a
.pominać ról Rafał.a (Matuszk1ewJ·cz). M1chata (Gafęcki) i filip.a, wykona:nyah bez
zarzufu.

rw
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dziś usłyszymy z gło
śnicy radjo-aparatu ?

Co

Program warszawskiej stacji

nadawczej.
(Sobota) - Godz. 15 Komuikat gospodarczy; 17 Pogawędka p. t. „Dzisiejszy
język literacki" wygłosi prof. Adam Kryń
ski (Dział „Mowa polska"); 17.30 Jazzband; 18.30 Odczyt p. t. „Chopin w Warszawie" wygłosi prof. Antoni Urbański;
19 Odczyt p. t. „Wacław Sieroszewski''
wygłosi red. Zdzisław Dębicki (Dziat: „Li
tera tura polska"); 19.30 Komunikat roln:czy; 19.45 Nad program Rozmaitcści:
19.55 Pogawędka z działu „Radjokronika"
wygłosi dr. Marjan Stępowski 20.30 Koncer.: wieczorny. Muzyka lekka; monologi
i piosenki. Sygnał czasu. Informacje pra
sowe~

wispomnieni.a o 'tych ml.łyich restamacyijkach studenckiieh na rue Cu1:a:s. Souffloif
efc., gdzie za marne I fr. 2'5 cenf. „wclifan:ialo" s1ę obiad :zitożony z 't rzech dań i
ipieczyrwa a discrenon!
Włęks-zość S:fuidenitów Prnncuz6w zaT'a
Ma dziś na swe u'fu-zymanie i 11a koszlfy
sfudjów pracą, ciężką pracą. Czasy wesoty;c;h, bezfro.skich ibumlów, wa1gaimwania
nocnego ipo knajpa.eh, m-omenatly na Boul
Miche'u przes:z.ł'y il nde wrócą jU!Ż lfak pręd
ko.
Sfud'enferla: pracuje. litość ł ro:dzaJ z:a„
wodów wylronywanvclt przez studentów
i slfudenrk~ paryski.e jesr .róiflorodną i bo'Z:wanego Paryg:a'fą, jak życie 'ko'losa: np. na żyicie,
żeim. Sfudenfild za1rabiają
pe:lni.ąc funkcje dozo.r·czyń w in'fernafach.
Pracują ooe od 5-ei ipo piat do 8-ej rano i

i

żmudne)

charaktery I serca

pracy

„Młodej

o.frzymuJą za to 120-150.fr. miesięcznie;
zja znajdzie się sfudenlów przy Prat
wynosi to mniej więcej potowę wyrrngro- pofach, w wiinnfcach Burgmdji lub ~Y
dzenia slwżąicej w zamożnym domu miesz ?a~Ji: Kilkud~iesięciu chętnych PTa~
Studenci-.prawnicy zarabiają s~teizem _pow1,etrzu ulokowało studen·
cza·ńskim.
jako kopiiści i dependencf u notairjuszy, ad- b1~rn, posredm~twa pracy w fermaca
wokatów, 'Za 8 godzin pracy 2ro-25-0 f.r. wmrncaieh, gch1e za cały dzień orki poi
Sfudenci medyicyny ołtzy lącemi .promieniami słońca otrzymu~
młesięcznie.
m'llją acz z lirudem ipracę w aptekach, lafr. oraz dwa lltry wina. Znajdujem·
boraforjach; szczęśliwsi z t>Ośród n1ch za brać studencką w halach wytadunko;
raibiają po 40 fr. za dyżur dzfesięciogo
i fla Quai ttavre'u lub Cberbourg'a t
dzirmy.
pełnią fu~ikcje nadzorców przy wyJal
Ale są jeszcze smutniejsze przyk.fady. ku okrętow.
Ofo filolog petilli funkcję dozorcy w
Tysiące mlodzf sfu<lenckie] pt~
wszystkich krańców Francji ku stoi
garażu auromo 1btl{)lwym. '.Praca od 7-eij wie
czór do 7-ej rano. Wynagrodzenie kró- Rodzlny ich nie mają już dzisiaj śrnAhno
lewskie: 160 fr. fygodnfowo·! zazdroszczą na .pokrycie koszfów ki'lkole'tnich sMes
mu koledzy i koleżanki. .. A ot prawnik z syna lu/b córkf w Paryżu. Walka 0 z
Ul lkursiu rozdaje kaitaiio.gi i prospe1dy na c:odzie~na żmudfla t ciężka praca iarp
wystawie aufomobtlowej ucharaffderyzo- kowa to przedwstęp do wali 0 św'
n
v..-:any na M. Chevalier, znane·g o fe[je'fonu- wiiedzy.
Dziś w progi A1mae Matris wkrac:n
sfę. Gruipa sfudentów i studenitek z :Eco.le
des Sciences Po'lLtiques rozdaje ,p rospekty już nie beztroscy, weseli urwisi, lecz "
i reklamy wi:elk:iego ma1gazyrnu w Bois de iPOjeni dojrza·łą troską o jutro ludzie. 'Jl
_ .
Boulogne.
leifnim nadarzy się okaJeśli w o:Kreste 1

„ .......:„...„„„......
~
Ku likWI.daCJI.. kryzysu w~g Iowego•
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NA m. GRUDZIEŃ BĘDZIE ZAPEWNIONA NORMALNA DOSTAWA W.ĘOLA.
Po wy'daniu zarządzeń komisarza wę nie może być uważana za całkowicie opa
glowego w sprawie 'd ostawy wagonów- nowaną. Sytuacja ta kształtować się bę węglarek na potrzeby wewnętrzno-krojo 'd zie w zależności od koniunktur na rynku
wej produkcji przemyslowej - sytuacja opałowym. Jeżeli nagle nastąpią chłody,
w przemyśle włókienniczym ulegla pew- zwiększy się siłą rzeczy napór konsumen
Transporty węgla, tów węgla opałowego, a wówczas, znanemu odprężeniu.
leźć się może przemysl w sytuacji poważ
zwłaszcza dla mniejszych przemysło
wych ośrodków prowincjonalnych, zaczę nej. Z tych względów czynione są starania ze strony łódzkich sfer gospodarczych
ły nadchodzić w większych ilościach oraz
bardziej normalnie. Dotyczy to w pierw w celu unormowania tej sprawy, posiadaszym rzędzie Pabjanic i Zgierza, gdzie jącej pierwszorzędne znaczenie dla proprodukcja wielkich fabryk, jak Kruschego dukcji przemysłowej. Według informai Endera oraz Borsta, byla zagrożona. cyj czynników rządowych, trudności tran
sportowe z powodu braku wagonów będą
Również i dla łódzkiego przemysłu włó
kienniczego węgiel nadchodzi ostatnio w trwać przez cały listopad. Poprawy spo'd ostatecznych ilościach, ale wobec zupeł dziewać się można dopiero z początkiem
(e)
nego wyczerpania się zapasów sytuacja grudnia.

W obronie

Francji".

B

Poniedziałek raz jesz.oze po Cenaclt"' o
nych „Kobieta, wino i dancing'' z Milą~w środę ostatnie wieczorowe powtit.f,'
d\
„Rewizora".

~~

TEATR ROBOTNICZV.
(W sali Geyera, Piotrkowska 295l
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J.Y

Dziś, so·b ota, o godz. 8 wiecZ-OTem, na
rację świeżo Zibudowanej sceny na:Qdowa ~~
dja żołnie1rska w 5 aktach Al. hr. Predry
„Damy i huzary" w wyikonaniu najl~
spot'tl Teaitru MiedsJdego pod reżyseria R Z
i
go Tatamkiewfoza.
Jutro, niedziela, o godz. 7-el wiecz<r1111
rzenie „Daim i huzarów" w tei same!
obsadzie.

godności żołnierza.

SKAZANY ZOSTAŁ NA 3 DNI
ARESZTU.
W 'dniu wczora]szym WojsKowy Sąd nego mu aktem oskarżenia brutalnego obejścia się z szeregowcem.
Okręgowy po1 przewodnictwem majora
Gralewskiego rozpatrywał sprawę choSąd po wysłuchaniu zeznań świadków,
rążego 37 p. p. w Kutnie Jeża Stefana o
oskarżenia prokuratora i mowy obrońcy,
to, że w dniu 4 marca r. b. jako przełożo uznając winnym chorążego Jeża Stefana
ny dopuścił się zniewagi szeregowca Me- skazał go za to przestępstwo na trzy dni
'dwina w następujących okolicznościach.
(u)
aresztu.
Szeregowiec Medwin wyznaczonv zośd „Córki modego mę.ża".
stał na żołnierza służbowego I kompanji
37 p. Tegoż dni:::. w nocy ogłoszony zo- I
Kasy Teaitro C.ZYID!le: kasa pr,zyliO!ł
([8~99
Nr. 18 czynną jest od 11 do 2 po pot I od d
I r
dea I ny O db"6
stał alarm, o którym służba inspekcyjna
do końca przedstawienia i kasa w caklent"
zapewnia Tylko
miała obowiązek zawiadomić oficerów
StD!11Skiego od 11 do 2 po }>Oł. i od 5 dol z
•
kattodowa"
Lampa
kompanji, zamieszkujących w mieście, by
O godz. 2 po pot. uroczysta akademia U
.
stawili się .na alarm pułkowy. Wszyscy
św. Stanislawa Kostiki z prelekcją owldtlf
oficerowie zostali o tern powiadomieni o.:
la
wdar-Raikowskiego.
prócz chorążego Jeża. Ody chorąży rapo pot. po ra:z ostatni ,,Dwal O
4
godz.
O
no dowiedział się o przeprowadzonym
!
Ceny _najniższe (40,60 i 80 gr.).
w nocy alarmi~ zwrócił się do żołnierza
z
służbowego kompanji po wyjaśnienie dla.JUTRZEJSZY PORANEK MUZ'
czego nie zo_tal powiadomiony o alarmie.
Szeregowiec Medwin zameldwat, że pod··
Jak już podaliśmy, jutro o godz. 12-d .
oficer służbowy starszy szeregowiec Padnfo odbędzie się zapowie<lziany Porantl ·
włowski wysłał kogoś z · powiadomiecz.ny Orkiestry filharmooL~nei pod d lf
niem. Zapytany Paw!owski zameldował,
nislawa Szulca. Spiewać będzie JgnaCl' I
że wydał rozkaz Medwinowi, jako sweCelem uniknięcia natłoku przy kasie, d
mu podwładnemu, by ten powiadomił o
wcześniej za01Patrzyć się w bilety, k!Óll'
alarmie wszystkich oficerów, zamieszkuki
stała już niewielka ilość.
TEATR MIEJSKI.
jących w mieście. Chorąży Jeż uważa
jąc, że na apel nie stawił się z winy szeJUTRZEJSZY WYSTĘP· TEIKO j
Dziś, sobota, dwa przedstawienia: o go-O.zinie
regowca Medwina'ubliżył Medwinowi, na 3 im 30 po cenach najni.ż;szych po raz ostatni „Bal
Jutro, t. j. w niedzielę, o ogdz. 9.ej w
zywając go chamem. Szeregowiec Melad~a". Wie·czme.m ,po raz drugi sensacyjna, faodbędzie się w fiJhanmonji pierwSZl' t i
dwin oznajmił mu, że wyprasza sobie scy11HJją.ca komedja KaroJa Czapka „S.J}rawa Mastawy śpiewacziki J~d
zwracanie :::i ę do niego z podobnemi wy- k!Olpulos" z J.zą Kozłowską, w popisQIWeij roli ko- wszechśwlat{)IWej
Teiko Kiwa. Wystawi-o.na będzie w cało!i:I
razami i jednocześnie zaznaczył, że za o- biety 341-Jetniej. Na wcw.rais.ze.j premjeme licznie
„Madame Butterfly", w kitórei znakorniU
brazę stanie do raportu służbowego. Choz.t..Jbrana prublic.z.ność z :po•śród najkulturalniejszych
gra ty.tulową rolę. Do udziatu w operli.
rąży Jeż wrócił do kancelarii, gdzie po
sfer tódz,kich przyjęfa zarówno sztukę sarną i girę
szeni zosta.ti najwybhtnieisi artyści ope!Y
przejrzeniu ewidencji szeregowca Medwi jak i niezwykle ciekawą oprawę dekoracyjną wy- s.kiej ttalina Leska, Adam Dobosz, fran(.;i •
na stwierdził, że posiada on cenzus nauko różniającym aplauzem. Bileity ulgowe ważne.
szel, Maurycy Janowski i inni. Public.'lf.
1
wy oficerski i był podporucznikiem, jedchwytuie bilety. Znak<imity gość przybY ;
po
cenach
po
30
m.
3
z.
d
go.
o
niedziela,
Jutro,
nak za wykroczenia skazany został na de
pularnych wesota, finezyjna komedia lekka R. Gl- naszego miasta.
gradację do ~topnia szeregowca. Chorą
,j
gnoux „Niedojrzały owoc" z Stefanją Jarkowską
ży jeż wobec tego przeprosił szeregowca
z KONSERW AT,ORJUM MUZ. Olen
Medwina. Mimo to szeregowiec MeJ.win w gtówmej roli kobiecej.
·
.TENSKIEJ.
Dyrekcja zwraca uwagę rodziców, że sztuka
o zajściu za'.Tieldował dowódcy pułku, któ
w!eczorelll,r)8.15
ani
godz.
o
młodzieży
sobotę,
w
Dziś,
dorastającej
dla
skazana
w
jest
nie
ry sprawę przek<lzał prokuratorowi wojkonse.rwatorjum, ul. Traugutta Nr. 9. odbf7
dla dz!eci.
skowemu.
recital skrzypcowy prof. Bronisława Le'
Makmpulos"
„Sprawa
trzeci
raz
po
ieczorem
W
Na rozprawie sądowej chorąży nie
na. SzczegótY: w progr~h.
przyznał się całkowicie dq inkryminowa- Bilety ulgQwe ważne,
CHORĄŻY JEŻ ZA OBRAZĘ SZEREGOWCA
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Sport
ja
o
widowisko.
iuon
wkilku
~~~oi:m1'"
owry~o n1'~10 nością
piłka nożna lekką atletyką?
niebe21pieczeń
r·.

az .s1'ebc1·c zem

onocwjoaczessnpe

; "'

1.

1.

:.:

odiormy gospodarcze, nowe potrzeby
czne, nowe środki techniczne. Wraz
d zmieniły się nasze poglądy, nasza
aka, nasz caly światopogląd.
=wlnakże kto bacznie wniknie w cat1
stru!durę duchową, kto okiem psya,-a zbada naszą strukturę duchową
' z trochę inaczej oceniać będzie zmiaiZle w obecn~m życiu.
np. ludzkość od prawieków poe środków zdolnych oderwać ję od
zajęć codziennych, pożąda jaidowisk, które grozą, napięciem
zy humorem są w stanie dać zanie, przyprawić o dreszczyk nerm forma tych widowisk by la różna:
t ku czci Appisa w :Egipcie, Olimpja1recji, krwawe igrzyska gJadjatorRzymie, turnieje rycerskie w Euro
ln!owiecznej. Treść ich ta sama:
•). enie widzom jak największej do.1 mszenia, wzbudzenie naprężenia
ego, oddziaływanie na ustrój du-

~

1

góruje

nad

sytuacyj, z catyn;i aparatem udanych i chybi.onyich posunięć - dostarczy
aż nadto emocjJ przyigilądającemu się. Obok tego wielką przewagę foot-ha-lu s'taflOWli t-0,- że idąic na mecz nigdy nie jesteśmy pewni rezuilfatu, nigdy nie znamy posunięć i sytuacyj, j.akie się wytworzą i·dąc na spotkanie lekko-atletów z góry
niejako wiemy jak bę-dzie wyglądał fich
skok, rzll!t ew. bieg.
Oprócz tego podczas meczu znaicznie
wwaźnieij są ;poruszone rozmaite uczucia
pafrjotyzmu lokalnego, przyWiązanie do
poszczególnych kl1.11bów, graczy etc.

1R.T.S. Widzew

Ale l:u tkwf zarazem
srwo.: foot-bal przez swój element walki
bezpośredniej mQIŻe laitwo stać się terenem ekscesów - lekka-aitletyka praw:ie
wyikrlucza ten moment. I jeszcze jedn-0:
rm więcej różnie uspQrfowienie kraju, tern
liczniej wyipetniają sic; widow11ie stadj·onów lekko-atletyczny.eh, a ,pustoszeją rtrybuny boisk piłki nożnej. Zdaje się, że ohecnie i u nas powo1li ta sytuacja zaczy:na
powstawać, na co powinny zwrócić uwagę zarządy klUJbów.
---:o:··__._......... Am. z.

„„.......„ ...„-....„manm...„ ...mm.__.„„.........111m. . . . ma1...1m11m11•
Zwycięzcy

w _raidzie samochodowym w Berlinie.

a( publiczności.
r h zasach obecnych ta prastara żą
n ·owiska rozwinęła się niezwykle.
i

nowe

środki

techniczne (kino)

ily ·łą, ale samo nasze życie tak
y'ak pozbawione uroku, zmechani-

podniecily jeszcze

dążenie

ku roz
zaczyna się
anie jako widowisko tego, co w
1wej jest tylko indywidualnem dą
do udoskonalenia swego aparatu
a fizycznego, t. j. sport.
·worzyla sie nowa emocja, emocja
1a, dążenia do zaspokojenia swej
ci do widowisk przez oglądanie
e r sportowych.
e :m g!ębiej idzie znawstwo techniYI 1przepisów danego sportu - tern
e.twzrasta liczba widzów; czem
Y1I tradycja sportowa danego kraju,
niejsze rzesze widzów.
rolllodcm tego kolebka sportów nowo
Ch: Anglja. Liczba 120,000 widzów
Gd1dach pilki nożnej, 500,000 przy
wioślarskim Cambridg-e-Oxford
YC.·ie gromadzą się wzdlnż 6 i pót
:e.nwej trasy wyścigu) - oto naj'ustracja powyższych twierdzeń.
Jgrakże nie wszystkie sporty mogą
się do zgromadzenia takiej ilośd
~I\11 · Rzeczą oczywistą jest, że tam
7 .odz! o walkę bezpośrednią czy to
ua czy to pojedyńczej jednostki, tam
olJ!.J jest jaśniejszy, wyrazistszy, a
. rzeczywistnienie najeżone tru·aJ .ii - tam udział publiczności mo1ewniei-:zy niż w ty.eh sportach,
"'' I jest mniej widoczny, a walka
· :i ryta.
el tż wszelkie sporty zespołowe, t.
ne~mają wielką przewa1gę nad sporrek '"Widua1nemi np. lekką atletyką,
cY _1rystyką. Porównajmy nip. foott'.ką-atletyką z punktu widzenfa
rY owego. Lekika-atlety:ka,
jako
Ywidualny, wymaiga prze<lewszy'skonaJeigo obeznania się 'Z każ
) ~dnikiem, by móc wzlbudzić sen-

:a szarzyzny.

1

-:-

~łowa[~.

uważa, iz

w

piłkę

no-

żną grać może i musi 'tylko !}}rzy uL W-0d·
nej, dfatego 'też nie dosztlo do skutku spofka.nie rewanżowe z ŁiKS. Pier.wsze Sp{)'f·
kanie odbyto się przy '1111. Wod:nej.
Widzewowf ipodobno rozchodzi się I.i
jego ipuhlicmość, która do parlrn ŁKS ma ...

za dalek-0.
W ten spos-ćfu Widzew nile lbędzi-e m6g~
grat w Zgierz:u czy P.aibjaniicach, ho tam
na.pewno :będzie drroga za uciążliwa dla
sympatyików Widzewa.

• • •

Po zawodach Turyi&ci - W]dzew ....
sprawozdawca spo.rtowy „Głosu Polslkie·
go" podał, iż mistrz wystąpił bez Mar·
czewskiego, Kahla (!), Kahana (! !) i Kula·
wiaka.
Chcąc być ścislyrm, lirzelba ibyilo nadmienić, że pr6cz ipo,wyższych brakowala
jeszcze Stencla, Michalskiego I, Frrydma·
na I i II, oraz Tadeusiewicza.
Po zawodach ŁKS - WiKS fon sam
dziennik podaje, że w ŁKS lbrakowa:to tyl!ko Cylia, gdy nat-OmiaJS't brakowało Fiszera z taki-eh samych -powodów: jak LKahfa u Turystów, 11.llb Cicheckiego anailogicz111ie do Ka1hana i 't. d.
Zapomniano fam jeszcze dodać, że Widze:w wystąipi•t bez W ailt-era.
Czasem hUJmOir rw spr.aiwozdaniiu jesf
IPOtrze'bny.

* na
* zaw<Jdach
*
iPodo1bno Warta
mls'trzo·
.sklch z Pogonią lwowską miała w kasie
około 18 tysięcy zł'otyah. Rekolama na
mie-ście 'hyta pierwszorzędna, ale i 1prze·
grana dla warciarzy - oie1byiwata.

Stąd

•

*

•

•

*

•

•

•

*

Reprezen_facja Ni-emiec roze:grafa do~ychcz.as 58 meczów pi'łkairskich, 'Z czego
t~n1ko 17 wygrala i. 12 razy .wyis:z!a ca remis.
W sezonie 192,5/26 rozegraitlo po.na·d 400,0GO (!) me-czów pi•Pkarskich o mistrzostw-0. Do Związku niemiec'k.lego należy
6,28:5 związków z 850,000 czronikami.
Zwfązek .pi.łki nQżnej

w Tunezji ipolecit
klubom by damy wpuszczano ina zarwody
i na boisko ibezptatnie.
Postanowienie to wywołato proresfty
ze strony kluibów. Niema kurtuazji w
sporcie.
W b. tygodn!u odbył się raid samochodowy w Berlinie. W raidzie
wzięło udział wielu przedstawicieli sportu zagranicznego. Zwycię
stwo odnieśli dwaj Franc~zi Wambst (na lewo) i Laeqehaus (na prawo),

Poglą

y na przepisy
CO JESZCZE

Przez <lih.11gi czas przepisy o grze w pituchodzHy za w;r,ór doskonal-Ości,
tak, że nie słyszało się o jakkhś po.prawkach, a nawet zamierzeniach ku temu.
Ostatniemi jednak hasy, gdy piłka nożna staje się strawą niemal codzienną dla
sportQwca, ciąigle się słyszy Q pewnych
udoskona1leniach prze,pisów, które wypiewie,
.
rają iprzesfarzale już poglądy.
,y e wie, co znaczą nazwiska NurPamięfamy, ile po1emiki wywo!afa
·.pońe lub Hubbard i Oourdin, Konlg i
zmiana
o „spalonym", ile trzelba byto potoś4- ten na zawoda-ch dr-0bl1ej tyilświęcić stów, aby prze1ko.nać osoby mfa·ta : e1!1ocji.
rodajne o tern, że wyrzucanie pitki z autu
~rze·!!Ie, nie orientując się w subtelboczt1ego
do.prowadzone jest do komlz~'Y J"ach sty.lów, z trudnością można
ci czem polega wyższość jednego mu I t. d.
Obecnie staje się akfuafoą sprawa czn a nad drugim. Dalej wielokrot„przekraczania"
p i łki poza HnJę .autową.
y-bY ·alki trudno nie zaobserwować
koku w dal. DQ tego dotączają
I sfuszne są l.wierdzenia, że nie powinilści optyczne: siedząc na wiel- no się uznawać ,piłki kursującej w.powier, t~fe po prostu nie widać poszcze- trzu poza linją autową o tle mo.że ona być
• :ichow zawodni!ków.
Stąd najjeszcze s:kiernwana na boisko.
:
POwodzct1iem
cieszą
się
biegi,
Często sie zdarza, lż ipi!karz fapie gfo11
ore 1 ~el iest widoczny (taśma) prze- wą górną pitkę znajdującą się poza linią
~b ::ę ohserwDwać, różni-ce stylów au'tową i grę się z tego pQwodu przegryi.-e dostrzegalne.
wa.
:i! wymaiga od widza lylko jedIle na fokiem przen1waniu cierpi gra,
":lcntarnej znajomości przepisów może postużyć przyktad pcwnega Angli~Przebieg ze swą ciąglą zmien- ka, lktóry twierdzi, iż właściwa gra w pitk'ę nożną

iłkarskle.

NALEŻY ZMlBNIĆ?
kę nożną

'trwa zale·dwie 60 minut, reszfa
przy.pada na różne przerwy.
- Zmiana o przekroczeniu 'Piliki w powietrzu wyjdzie bezwz·klędnie korzystnie <lila
grających.

Slusznem jest rówcież tw.lerdzenle. że
w rozgrywkach mistrzowskich powinno
być dozwo1onem wstawienie gracza rezerwowe1go na miejsce kontuzjowanego
zawodnika. Mowa tu może być tyilko o
kontuzji powa:żnej, jak złamanie nogi czy
rękl, potruczenie gt-0wy, ;wicboięcia itp.
Często się zdarza, iź·;w rnz.gryw'kach
mistrzowskich jedna ze stron staje się pokrzywdzona tylko z tej racji, że jedeQ z
zawodników na skutek poważnej kontuzji nie jesf w stanie nadal brać udziatu w
grze. Oczywiście szanse poszkodowanej
strotJy są wtedy zagrożone, gdy strona
przeciwna stara sie wówczas nieszczeście
'to wykorzystać. Dobrze, je:śli podczas
zawodów ustępuje ·z gry tylko jeden .potur'bowany zawodnik. ale gdy jest idi
dwóch czy trzech, wówczas wynik zawodów jest z J?:órv przesądzony.
Walka dwóch zespotów po'ł.·inna sję
opierać na szlachetnej rywalizacji i wi.nna tQCZ~'Ć s i ę przy równy1ch ITirliejwięcej
warunkach, a orzeczenrie dolychczaso-

•

•

*

We Francji odczuwa srę braf sędZIJÓW
IPil:'karskfich, a zwtaszcza takich, 'którzyby
się na swym fachu rozumieli. Związek
francuski zwróci! się do slarych pił.karzy
z a.petem, by za.pisywa1li się do kolegJuw
sędzfów.

• • •

ł

Podszas zawodów pi!ikarskich Czecho·
stowacja - Wtochy w Pradze, obradowali przedstawiciele Auslrji, Węgier, CzeC'łtosfowacji i Wtoch nad sprawą utworzenia środkowo - europejskiej konkurencji
p~likarskiej o puhair „środkowo - eumpejski". ,
Wspaniały puhar w cenie przeszro 5 'ty
sięcy zto'fyd1 ofiarowa1l czechosfowacki
przezyident ministrów p. Svehla.
wych przepisów, które po.wiada, że wolno zwyciężać jedenaske przeciw dzleslą'f
ce czy <lzlewią'fce. Wallka taka wzbudza
ty;lko 'litość. ale nii.;dy zadowo1enie.
Tak jak np. w grze w kar'ty, jedna 'tyilko podarta kairta uniemożliwia dalszą grę.
tak samó winno być i w grze piłkarskiej.
że uszkodzony zawodr,1ik, nie mogący brać
nadal udziaft1. staje się powodem gry nierozsądzonej, bez je~o udzia·fu.
Oczywiście mQ,żJiwość zastąpienia usifodzone.1.to gracza data.b y powód niejedrrokrofnie do nadużvć przez symulacje
chorobv. ale do 'takich \\'y.b ryków rzadko
kto byPby sklonny, mając .przed sobą opiekę lekarską, która stain faktyczny po'tra.fi (Ja miejscu zbadać i ocenić.
To są najpo.wxżniejsze narazie zagadnienia, które zajmują umysfy pos'tępowych
sporfowców.
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W~prawi~ im1ortu Pfl!~IY la~raninn~i ~o 'ol~ki.
Należy
jeżeli

natychmiast

nie chcemy

zwaloryzować cło

przędz~,

doczekać się zamknięcia łódzkich przędzalni.

ex) Przy wszelkich tranzakcJach han- obrotowych, korzystając z daleko nied<>dlowych przędzą do sierpnia r. b. byliśmy statecznej ilości kredytów dyskontowyc h
w Banku Polskim (10 procent rocznie) i
świ~dkami zjawisk~ że · hurtownik lub
też fabrykant tkacz, chętniej kupowali państwowych, dochodzących czasami d9
17 procent.
przędzę na rynku miejscowym, mimo, że
Nie mówimy tu o tych firmach, a jest
przędza zagraniczna była o kilka centów'
na 1 kg. tańsza i mimo, że warunki kre- ich 90 procent w wielkim przemyśle badytowe dawane przez przemysł czeski wełnianym, które obracając pożyczonym
lub inny, były korzystniejsze dla kupują kapitałem zagranicznym , wcale zresztą
cego. Przyczyną było to, że towar kra- nie łatwym do otrzymania muszą płacić
jów był uważany za lepszy ze względów do 20 procent rocznie. Przy uprawianiu
następujących: nasz tkacz składający się
z elementu napływowego, a wiec mniej
wyrobiony przy przeróbce przędzy czeskiej przez lichy gatunek tejże, musiał
stale natężać swoją uwagę, tak, że ostatecznie praca była b. trudna.
Od lo1ku miesięcy stosunki radykalnie
się zmieniły. Import przędzy zagrani1
cznej, który· dotychczas wyrażał się
mniej więcej w 65 tonnach miesięcznie,
osiągnął we wrześniu r. b. olbrzymią
liczbę - 245 tonn.
Zastanawiając się nad przyczynami
ex) Dla kupca i klienteli nazwisko hantak wielkiej różnicy, należy podkreślić mo dlowe czyli firma jest czynnikiem, jak
menty następuiące. Najbardziej daje się wiadomo, o charakterze decydującym;
na naszym rynku odczuwać przypływ zatraca ono tutaj charakter osobisty, jaki
przędzy czechosłowackiej. Dla podkreśle
posiada zwykle nazwisko cywilne, i nabie
nia, Jakim je:t przemysł bawełniany w ra znaczenia specjalnego. Firma może
porównaniu z naszym przemysłem, poda· być wprost przedmiotem tranzakcji tajemy następujące dane:
kich jak sprzedaż, zamiana i t. p. To też
Czechosłowacja: wrzecion: 3,806,000,
ochrona prawa do firmy musi być rozuludności 10,000,000.
miana pod kątem ewentualnych strat maPolska: wrzecion: 1,400,000, ludności jątkowych, a używanie choćby tylko po80,000,000.
dobnej firmy, mogące wprowadzić w
Stąd wnioskujemy, że zasadniczo
błąd klientelę, musi być zwalczane. Takie
przemysł czechosłowacki bawełniany l ~st
jest stanowisko nietylko teorji, lecz i prak
w 75 procentach eksportowy. Analiza tyki, a zilustrujemy je następującym przy
stosunków gospodarczyc h w Czechosło kładem z życia handlowego wziętym.
wacji przed kilkoma miesiącami w poJak wiadomo istnieje w Warszawie od
~ównaniu z wrześniem r. b., stwierdza kakilkudziesięciu apteka i laboratorium
lat
we
się
pogarszanie
tegorycznie stałe
wszystkich dziedzinach produkcji, w prze chemiczno-fa rmaceutyczne Marjana Malinowskiego, którego wytwory jak mydło,
myśle zaś włókienniczym, gałęzi haweł
i t. p. cieszą się względami szeropuder
katastrofie.
ku
wręcz
nfonei chylenie się
odbiorców. Otóż pewnego dnia
kół
kich
W związku ze spadkiem cen surowca bawiadomość, że na rynpowzięta
ta
firmy
nieuniknionej wprost po
wełnianego.
się artykuły przez nią produukazały
ku
unia
urodzaju
obliczeniu
pierwszym
~owane, zaopatrzone w etykiety do złu
1 września 1926 r.
Producent czeski, z zupełnie zrozumia dzenia naśladujące napis firmy „M. Malinowski". Różnica polegała jedynie na
łych wzgędów, widząc absolutną nieiż novra firma zamiast litery „M"
tern,
możliwość, ulokowania przędzy u siebie,
na oznaczenie imienia literę „A",
użyła
teilość
stara się wpchąć jak największą
go materiału zagranicę i zna~duje z na- dodając przytem do nazwiska dodatek
szej strony drogę otwartą. Po stracie nie (notabene wydrukowany małerni literkamieckiego i innych przed ekspansją cze- mi) - „S-ka", tak że nazwa jej brzrnia!a
sktl, broniących się rynków, w postaci „A. Malinowski i S-ka". Gdy zajrzano
do rejestru firmowego okazało się, iż kon
możliwości wzięcia na lep stosunkowo
przedsiębiorstwo jest spółką
kurencyjne
całą
z
Stwierdzamy
długim kredytem.
skład ,której wchodzą niejacy
w
firmową,
stanowczością, że Czesi nie zeszli u siebie
i ... Adam Malinowski.
Rosenberg
Petszaft,
z cen ani o jed1;cJ!O centa, ratując przestatutu tej noprzejrzenie
tylko
Pobieżne
przemysłu
swego
posiadania
stan
zornie
zdupozwoliło
handlowej"
„placówki
wej
oraz, mając na uwadze dobro swego hanstwieru
Malinowskiem
M.
p.
mionemu
dlu wewnętrznego, który mógłby się zadzić, iż ów Adam Malinowski jest zgoła
chwiać z powodu raptownego spadku cen.
\V stosunku do nas natomiast uprawiaj~ osobliwym w~ .... ólnikiem, gdyż do tej spół
jawny dumping i f..,rsują sprzedaż w Pol~ ki nie wniósł ani gotówki, ani żadnego insce, asekurując się dostatecznie. Spra- nego udziału, a1'oi też w razie likwidacji
wa ruiny naszego wielkiego przemysłu nie uczestniczy w zyskach. Zagadkę .ę
snu im oczywiście z powiek nie spędza. jednak rozwiązał § 16 kontrakt'! spółki,
Warunki sprzedaży przędzy zagraai- który głosił: „W razie wystąpienia ze
cznei u nas przedstawiają się jak następu spółki Adama Malinowskieg o, spółka ma
je. Przędza czes:.:a kosztuje u nas o 2 do prawo używać nadal we firmie nazwiska
3 centów na kg. taniej od krajowej. Kre- „Malinowski" , aż do 5-letniego terminu
dyt akceptowy dla hurtowników lub fa-· ekspiracji snółki . " Jasnem więc się stało,
brykantów-tk aczy, w dolarach na trzy do że ów Adam Malinowski nie byt właści
wie żadnym wspólnikiem, lecz że sprytni
.
10 miesięcy.
kupili od niego
Przem13ł wielki u nas nie jest w sta- pp. Rosenber · i Petszaft
jego nazwiska.
używania
prawo
grosze
za
procent
2
nad
kredytu,
nie dać tańsze'."o
nieuczciwą
jako
sytuację
Oceniwszy
pro anno. Nie mając ani dostatecznego
„M. Malifirma
ów
·
'
.
konkL:.-r
walkę
oparcia w bankowości prywatnej, pozbaprzed
powództwo
wytoczyła
nowski"
kapitałów
poważnych
wielkich
wionej

.„

na

wobec nas dumpingu, mają dla siebie
Czesi do pomocy świetnie zorganizowaną bankowość i przez taniość swego kredytu, która dotąd oscylowała w granicach
od 9 do 8 procent rocznie, dziś w warunkach ratowania swego stanu posiadania
przez plasowanie eksponatów swego
przemysłu u nas, może być obniżoną nawet do 6 proceni.
Sądzimy, że komentarze są tu całko
wicie zbyteczne. Jeżeli w najbliższym

czasie sprawa importu przędzy _iOO
nie zostanie zlikwidowana, katastr~b'"
nie się nieunikniona. R.edukcja ~
miej masy robotników doprowadzić · ~
do następstw zgoła nieprzewidzl a

Sprawę tę należy załatwić bezzwl~lcb

~Io.
i radykalnie.
~~
iest
dowodem
Najlepszym tego

następująca, wskazująca, iak zastr151.t 1
co powiększał się w ostatnich miesiąq)
import przędzy czeskiej do nas: sty~ 1

50 ~o~.. luty 55 ton~, marzec 74 ltfel
kw1ec1en 89 tonn, mai 81 tono, cze~en
129 tonn, lipiec 148 tonn, sierpień 217
wrzesień 2·i5 tonn. . Tabela ta w~
dostatecznie, że najważniejszą oheqs(l
sprawę dła naszego przemysłu p~
czego jest zwaloryzowan ie I to jak~
".!
szybsze cła.
A~O

---:o:-

. Ochrona prawna firmy. ·~:i
Rozpowszechnione korsarstwo handlowe zostaje ukrócoi
Charakterystyczna spra\Va przed

Sądem

Okr,gowym w

Sąd Okręgowy w Warszawie, domagając·
się: 1) wzbronienia Petszaftowi, Rosenbergowi i A. Malinowskiem u używania .1a

zwiska „Malinowski" jako nazwy firmy
i uznania aktu notarjalnego ich spółki w
tym punkcie za nieważny. 2) wykreśle
nia z rejestru handlowego odnośnego wpisu firmowego. 3) skazania pozwanych
na uiszczenie kosztów procesu i prowadzenia sprawy: oraz 4) zaopatrzenia wyroku rygorem natychmiasto wej wykonalności.

Pomysłowi wspólnicy, zaskoczeni fatalną sprawą, poczęli tłumaczyć się wzglę
darni formalnerni, dowodząc, iż dla sprawy takiej właściwy jest nie sąd, lecz

Warszawłi. ;:z

patentowy. Sąd jednał 114
argumentem przeszedł do PO!Jlb,
wyroku zasądził na rzecz po.~
kie wyłuszczone wyżej jego~
rok ten, co jest zrozurniate, wywrlP
kie wrażenie w świecie hand!OWJI
Tak oto wygląda zilustrowana
'danym wyżej przykładzie ochrllla
zwiska w stosi.nkach handlowych.
damy jeszcze tylko, że ogłoszona
no w Dzienniku Ustaw R. P. 1ISłai
zwalczaniu nieuczciwej konkurenCJI
w podobnych wypadkach korsarstwa
dlowego surowemi represjami natmr
równo cywilnej jak i karnej.
urząd

a

---·x-

Uzdrowienie .handlu rolnego.
ex) Od pe'Wll1ego czaisu - DOllr:reba
1>01dini·esi1ooia produk1cJi ro1rne.i Zinow1u V.'Ysunęta siię n.a czioto zaiga<lm..i·eń gl()!S1po<darczycli. Kwest>.iiai ta 01clJczUJWa111a rncze.i ir.faiqnjini1e. ja1k o p-0<ls-tawa by.tu lcraiu ro~Lnicze
S?:o d101piero ternz wiklra1cz.ai ina d:roig-ę istotnieigo i realineg'() r-0zwiazamJa. Okazało się
bo·Wii em. że ogófoiik:Qwai teza. o tern. że pod
staiwę nrus1ze1i pomyś.Lrne'.i gospodall'ki· sl:ano
wiita: im.1ernsywma i wyida;t1n.a p1rndiUJkic.ia roina. z.a'\\1iera w sobie ca1lv sziere~ Uifaionyich a foo1J11i1e1czin'Y'C1łl ogirnil\V\ które ni·e dały
sie pomi1t1ą.ć w d-ąiż.einiu do o:siąig:nięda koń
oowego ce1lu t. i. dl() p·odin.iesi·o oia dobrobytu na:.iwiięiksz·ei Hczibv obyiw.a.te'li k:radru. Aże
by bowiem podni·eść ,proidnill<:c.le roł!na trneba uisiP[a!Winić i zasiJić warsztaty roł1

Otóż p.ieirwszyun etaioem - oa
do le.i poiadainej reformy - bed6
tery. Kw.est.ia nati!barr<lz.iei odioowi
t:v:pu i1ch dla nas,zyich srosU!lkóWI
\V10-1ro1Iiniczych. S?:e.stość sieei
oraiz iin1ne techinkzine zaig-adm'enia:i.
sz.lv .iesiicze z oIDr:esu rowraw te<d
nycll.

nie. Kiredy:ły i11twes:tyicvi.i1ne i obrotn·we ni·e wvtworzą trwa:fie,g-o POil1e'P'S•renia, tvch
sto:s'U1t1ków, o i'l.e ro:!Jni1k. slmtiki·em nieu111ormowanegio haindl1u, będzie sta1le wvw!aszie,zanw z lw1i1ej c.zęśd ;pfon.ów swoi1ej pracy, a: wvw1łas:oc:zaini•e to będzie trwa~o dopótv - doip·óki ni1e będzi·e obmvś.1o1t1y rel?:U!1ato'l" w procesie obrotu zi·emiootod.am;"
I oto w WVltliiku dłiu.~k:h wzwaiżań ·tego z.aigadmi·einia sko1nikretvwiwia1l.ai się pot·rzelba: hrndo.w v siieci eilei\vaitorów. które ma I
j::t rnz<lirO'Wić. ham.-dei 1wliniiczy, s·oirarw.i·edliwde podizie.Ji.ć plonv zi-emi nomieidzv Vv"Ytwórnów. pośired1n:ik6w. a koinisumeintów. i
wireszde - iuchro111ić ludność krni:u od falailnyich skutków po 1śpiiesz1neiro i lekkomvgl
n.ego po•z.bvwainfa siie co i}es·i·e1t1i za1pasów
ch n1i·skich. z tem. a!iiebv r.a
zboża po ce1n.a1
w;i'O!Si!le SiProwadzać z zag-rain.icv mą:kę po
ceha1C1łl - n.ieraiz wdietlollcro:tlll·ie wiiedmzych.

„-.!
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Potężne arcydzieło filmowe

„Czterech Jeźdź[óW A~okałi'

Dramat w 12 aktach :i prologlim.
W rolach głównych: Przedwcześnie
najgenjalniejszy 'artysta „Rudolf
lentino" i Alice Terry.

UWAGA! Ceny miejsc na
stkie przedstawien ia i we ws
kie dni I m. 60 gr., II m. 30
III m. 20 J!r.
w dni pow11edili
seansów
~k
godz. 5-ej, w sobotę i niedzielę o ł
Ostatni seans o godz. 9.15.

,..J

*F""1fi&H96 fi

~

„KUR.IBR L'óDZKI". - ~t;o'fa. t~ Us'fopaoa l~ ro&:'

312.

na rynkach łódzkich.

Włochy

37.45, 37.37 i
Szwajcarja 174.-

:u wczorajszym na rymkach ceny

wprzedstawiały

się nastę.pująco:

5.00 - 5.50
6.00 - 6.50
jajka 3.00 - 3.2D, za pierwszy ga
j T. zw. wybieranych płacono do
'loteg-o za merJdel; jajka skrzynko
:edawano w cenie 2.90 do 3.15 za
za litr śmietany słodkiej _ 1.80 do
h: litr śmiefanv kwaśnej (tbiera2i l{>Óf zloteg-o. Lifr mleka sfodildeldo 45 groszy.
1: Kura 4.00 - 4.5'0 - 6.00 do 7 zł()
:zka 3.50 - 4.50 do 6 zło'tyoh, gęś
1.00 do 11 zf.. indy!k 12.00 do 14
_
'"s;1ki od 2.50 do 4 zloTych. .
•·opłody: kilogram ziemoiaków od
Q'rnszy: za 100 kilogramów ziem
m ~orzec) ptacono od 11 do 13 zto1g-rnm marchwl 15 do 20 groszy:
c buraków 20 do 25 groszy, ćwia.rf
wi 2 ztote. buraków ćwik~owvch
a · zfotvch; kabfi.ory od 50 g-ros.zy
sz;~o, kilogram cebuli cukrowej od
c 1 zt; gtówka kapusty wfoskiej
c <Kl groszy; gtów:k'a kapusty zwy
t !O do 0.30 ~roszy, kapusta do ki
4 do 1O zło'fych za kope.
(za jeden kilo~ram) .irruszKi
a iO - 1.00 - 1.50; jabtka O.fJO e ·ro. Owoce n.a ipudy: gruszki
~~ do 10 zt.; jabl'k'a na komp<>f
)) do 12 ztofycl1. ,

AKCJE.
Notowano w złotych.

12 łlstOpada '1926 r.
ztolych: Londyn 43.50, Zurycli
rlln 46.51-46.93, w·y.pfata oo
ę 46.53-46.77, na Ka'fowke 46.795, Gdańsk 57.26-57.40. wy
Warszawę 57.03-57.17.

0

DOLAR W LODZI.
.zora]szym rynku prywatnym w
i?odzinach wieczorowych dolar
ał się po kursie 9.02 i oół w żą
~l i pół w płaceniu. Tendencja
· Obroty niałe.
s·'EŁDA WARSZAWSKA.

•.

. 8.99 -

~ ed

a · 125.57 i

Notowania koncowe.
New-Jork 4,843/,
145,50
Fraocfa.

9.01 - 8.97
Czeki.

Holandja

.,.r

12,121/s

34,84:
Belgia
20,42
Niemcy
31,97 1 /1
Sr.wi.ioar.fa 25, 1482 Hisznanja
18,201/t
Danj&
Portugalja 2,53
1
19,88
Norw6g1a
/,
18,17
Szweoja
Helsingfon 192,71
l łS,62
Praga
43,50
Warszawa
34,43
Wiedeń
Włochy

pół

· glia 360.80
a n 43.70
ry·k 9.30.-, 29.77 i pół

26.72

lioncowe.

!!),7 6
N. Jork
Hiszpanja 468,00
l=;zwajcarj a 618,00
T91,00
Szwecja
16,85
Rumunja

145,50
418,50
Włochy
124,50
Holandja 11,96
89,~W
Praga.
Niemcy 780 ,00

118,'25

_ . _ _
giczne1?0". _
Na trnść zeszylfu sktadaią się: , M:lczenie wtadz adminisrracvjnych" iprzez p.
prof. Wasiu'fvńskieig-o. , ,.Me'fryki ipod rzutków w b. zaborze rosyis'kim" przez H. Konica; ,,Nteco o sifosun~ach prawnych na
Li™e" przez prof. Olasera; „Pr:awo sfrajk'u woib ec il(o.nslfyfiucjii" przez P. Le·śniow
s1dego: „Druga infl.ac}a .polsK'a" iorzez .P!"Vfesorn Krzyżaf1owskiego: „PrÓiby rewizji
zasad ekonomii a(!?'rarne.i" przez Dr. Biegeleisena: Przegląd Pi§m1ennlcfw~: 63
rocenz~ i spr.a.wo.zdań kryifyczinych z zaliresu prawa, ekonomj1 i s'Oc,iolo.g-j.j oraz bo~afa bilb1jog-raifja odnośnej lfferafuiry ·p ois'k~ej ł obcej; Przegila.d P.r.alWOdaiwstwia
iKarnego, hand1lowego i :Kironiika us'fawodawcza; Prz,e;g;lą.d orzecznidwa Ka.mego
i cywHnego Sa,idu Najwyższe1g-o dla wszystkich 1zrem rpolskich, oraz Orzecmiic'fw'o
Najwyższego Tryl:mnatu Adminis'Eracyijnego; Kronika ER_o.nomjczna: iprzemysf.ł !{Ó:r
nidwo, stosiun'ki walulfowe, kronika śWia
fowa.
Prenumerafa r'oczrua 20 it. we IW'SZ~
k1fc'h ksi ęgamfacli'.

oryginał

gniony

I

POZ NAN

WarHawa, EmllJl·Plater 10. Telef. 18-20.

.,,11"

~

s1.:yysł-

gf·• w Aptekach,

r:::-;;

zębów

LUS

Składach

aptecznych,
Perfumerjach i Drogerjacb.

~;;?ef

Huppert I!1t~A~J~~

lSzej wystąpił i z niem dzisiejszym
owatniony do przyjmowania zleceń
1
e.z do pobierania należności

Schulz

jun0 J~„ ~:·P·

fabryczny

.......

ie

2

.

r('
.1

__

--~

__ .__...,,

__________

...

25 O/o taniej ws:r:elkle
pierwszorzędne systemy maszyn
do pisania i liczenia,
nowe oraz okazyjne
Równlet zamiana I kupno ma-

__.__,,.._..

ozyri,

kalka i wszelkie puybory
Nauka pisania na maszynach
Warsztat reperacyjny dla
, ws:r:ystlfch systemów.

Aciolf Goldberg J

AndrzeJa 1 1 I-sze P·

-

Telefon 37-54. -

PAS BIODROWY

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa)
promieniami Roentgena od 9-2 i od
4-8, 4-5 dla paó. - ,_
oddz. poczekalnia.
Telefon 25•38 •

~_,..._..

Ta~my,

wene•
ączne i moczo•

N:ut!;~Pc;~ 6 Zawadzka nr. t.

- --------

i~~~~

~

włosów

płciowe.

----

poleca swą wyborową kuchnię
jak i bufet obficie zaopatrzony.
W czwartki i niedziele
Flaki, oryginalne piwo pil·
zeńskłe I porter Barclay'a.
Codziennie od 8.30 do 2-ej
koncert artystyczny.

Poszukiwany zdolny

przyjmować falsyftlłatów.

. _· Nie

Jeden z większvch
sklepów w6dczanokolonjalnv pos:r:uku
SAMODZIELNEGO
KIER@WNIKA
Oferty proszę kie·
rować do administracji niniejszego
piama pod wKierownik•.

Okładka Wsp'Ofnnfan~ k'sią,i.ki ozaobłó

Józef Petrykowski.

HENRYKtz\K

gumą kombinowany, zastosowany do teraź• I ' ' dla
d
« ,
h
• •

mel,szyc wyma 6 an mo Y•• spec1a nosc
pan obarczonych nadmierną tuszą,
poleca Pracownia Gorsetów

,,-ARTA"
1•1

i:------------------'"
• ul. Piotrkowska Nr. 109, front, II

•

piętro.

~ego 1

na ]es'f bairdzo 'f adnym k'ołorowym rysun·
kłem A. Natęcz-Korzendows1kiego.

I. poważaniem

WAB!ZAWSHA FABRYKA DIWIGOW JL OHft"

do

!

au'furn z

i powieści eigzo'fyczny;c'h, na1jlepiej gwa1rainlfiu:fe jakość i 1fre§ć
[{si a.ż:ki.
pamiętników q:>odróży

Hotelu „Manteufel"
'

pastę

za'k<»ńczoną wo}nę.
Znane_ zresz'fą już iplóro

Restauracja

lecz niedości·
wody Kolońskiej

fest najtsó.saym i najpraktyczniejszym przyrządem
elektrycznym do podnoszenia l przesuwania cięta
r6w, niezbędnym w katdej fabryce, składzie e t.c.
ELEKTROWCIĄG „DEMAG" amortyzuje się
,. w ciągu 2-3 miesięcy. - - • - - - - - - • • • - •
Udzielamy chętnie fachowych oblaśniel1 i demonstruf~my elektrowciągl puy pracy. - • • - • - • -

)cle tylko

W ~sfa'fn1ej swej pracy 1p. l. „W bla·
skaich wojny" wydanej niedawno nakła
dem Głównej Księgairni Wojskowej, M. B.
Lepecki opisuje swe .przeżycia z wojny
polsko-bolszewidldej. Praca la sfanowi
dzieje szarego żo.f.nierza frontowego„ o.pis
jego służby zas~czy<'fnej, ie.cz ipe•tnej lru·
dów i znojów.
Aufor, kuóry uc:z.es'fnkzyt w wojnie po
czą'tkowo 1ak'o sferżan'f, .później jalko pod
porucznik, dat w swej p.racy dużo ciekawych srwslrzeżeń co do wysokie.go ducha
naszego wojska, jego v;ylirzyimatości i -po·
'święceinia, zarówno w dniach wlielkkh
zwydęsfw jak i w czasie odwrotu._
Sposfrzeżenia 'fe robione z punktu wlazenfa szeregowego, w.zg1ędnie mfodeg'O
oficera, walczącego w !linj'i łla rów.ni z pro
sfym żotnierzem, mają dużą wartość jako
dokument chwHi sfosunkovro rzadki a jednocze6n1e bardzo ciekawy. Ksią~ka zawiera wf ete epizodów i przyigód wojennych, o.pisanych na .pods'fawie ;zdarzeń pra
wdziwyich, z podaniem osób au"fen'fycznych. Czy'fa się ją z niestalbclącem zaję
ciem, jakie irzadko wzbudza1ą pamię'fniki.
Przyfem jes~ fu nlezwyiktty Typ pamiE('tlnika, gdyż ujęfy w formę Po·wieśd, skuiflk.iem czego odciążony jes'f od wszelkiego
<balasfu, dat, cy[r i wspomnień nie1inrfereSll!jącyich czYfe1niK'a, a częsfo nawe'f m.lli:ą
cych. Pozosfalo w nim 'fylko fo wszystko
co rzeczywiście podnieca cie'Kawość .czy'fającego, budizi jego osobisfe wsPomrdenia
i w formie ilekkiej i zajmującej :rozwija foma'f ifak' aktualny ze w.ziględu na niedawno

· ·-~1

tzęsto naśladowany,

.

blaskach wofny" M. B. Lep.ee.kii, Warszawa, Główna Księgamła Wojskowa
1926. Cena 2.20 ~•

RUCH WYDAWNICZY.

- - - - --

o.arłr

„W

Wyszedł z druku 4-'fy zeszy'f ..Rucliu
Prawnkzego, Ekooomic.znego i Socjoto.

Londyn, 12 lisfopad.a '(PAT).

Gotówka.

Nofowanła

Londyn
Belg.i a

„

GIEŁDA LONDYŃSKA.

a

OIELDA: PARYSKA'.
Parvt.12 1isfo.pada {PAT)'.

fom -przynosi szereg de:Kawycłi ar'fykutów. „Lisfonad nie'biezpieczny miesiąc dla
Polaków" H. 'Ceysfm~:erówny. „Zadusz:k_I"
M. Wrólblewskfoej. Z. Zawlsz'Ka ;pis1z~ 9 ·~P
dwóch nie:inainych iotnierzacch", a 'C. walews'Ka o ,.Cywi1nyd1 ofiarncli wo~ny''.
W dziafo merac!Kim czy'famy nowe1ę
Kisielewskieg-o „O zmverzchu", ipięKine
wiersze F. Kruszewskiej, ,powiesć Chivaz
Bazan „Trzy ko1biefy annamickie" i t. d.
W dziale praktycznym o.próc.z pięk'
nycI!i wzo.rów ro:bóf. zasług-ufo na uwage
artyknt Zyigmun'l:a Knoithe „O , w1nętrzacli
h"
·, k~ .
m1esz. an1ffW'Y'C , . · · · - ·-·- ,..-.---- -·-

Notowania oficjalne. ·

a

· Umwa, której <lonii<:l·ste znaczenie it'Od
niesio1no na odbylem niedawno w Warsza
'Wde Międzyin.arodowym Kongresie Prawa
'Autorskiego, ukazuje ·się tu z wyczerjutfą
cym komentarzem jednego z jej 'twórców
l 'Il.a,iilepsze1go może znawcy Tej maferji,
prof. Pr. ZoHa. Dodano 'fek'sr francuski i
ipołslki Konwoocji Berneńskiej, oraz dokf.adny indeks. Dla prawników, Iiifera:rów, ar
ltyslów, wydawców, dzie·nnlkarzy f f. p.
)es~ fu ksiąiŻlka niezbędna.

„BLUSZCZ".

i .,.•szawa 12 listopada (Pat.)
.

koticowyoh vr gal·
denach gda'6skich.
67 126-ll7,4-0
JOO llłotyoh polskich
H,02
ozek na Londyn
Telegraficzna wyplata:
'7,08-67,17
na Warszawę
122,647-122,853
na Berlin

Nr: 45 „Bluszczu", :p'oswfocony ZaO:usz-

Bank Polski 81.75, 82.-, 81.- -.
Bank Ha:ndlowy 3.-, 3.10
Bank Zachodni 1.55
Bank Dyskontowy 9.70, 9.75
Bank Przem. Lwów 0.17, 0.18
Bank Zarobkowy 5.75, 5.50
Cerata 1.Siła i Swiatlo 20.-, 21.Goslawice 38.50, 38.75
Firley 21.50, 22.Węgiel 72.50, 72.Nobel 2.45
Lilpop 16.50, 16.25
Norblin 100.Parowozy 0.26
Starachowice 2.34, 2.26
Żyrardów 11.50, 11.60, 11.30
Haberbusch 66.KHewski 0.19, 0.20
Ozęstocice 1.20
Cukier 3.05, 3.10
Wysoka 2.Polsk. Przem. Naftowy 0.60
Cegielski 13.50, 13.25
Modrzejów 4.-, 3.85
Ostrowieckie 7.30, 7.20, 7.3.=i
Rudzki 1.22, 1.18.
Ursus 1.50
Borkowski 1.27, '~.30

dntu

'..t

Zamknięcie notowań

Pozyczka 'dolarowa 74.50, 75.-, 74.75
kolejowa 87.50, 87.Pożyczka konwers. 5 proc. 46.75, 47.50
·
8 proc. 92.50
4 i pół proc. listy zastawne ziemskle
38.75, 38.25, 38.40
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie
zlotowe 37.25, 38.4 i pół proc. obl. Tow. Krea. m. Warszawy 39.5 proc. obl. Tow. Krea. m. Warszawy
przedw. 30.-, 31.50
5 proc. obl. Tow. Kred. m. Warszawy
złotowe 41.50, 42.-

a \NIA: ZŁOTEGO POLSKIEGO

Prof. dr. P~ Zoll:
POLSKA: USTAJW~ O PRkWIE AU·
TORSKIBM.

udańsli, 12 lisfo.pada '(PAT)'.

Pożyczka

,_

u

GIEŁDA OD~SKA:.

pół

PAPIERY PA~STWOWE I LISTY
ZASTAWNE.

~: masło osetkowe
masło śmi.efa·nlkowe

1T

Akwizytor
na roboty telazne i metalowe.
Oferty pod „B. E." do administracji uKurjera Łódzkiego".

Do akt.Nr.2335-26 r.
OGŁOSZENIE
Komornik przy
dde Okręgowym w
lod•l ST.DULICOW
SKI, zam. w lodzi.
pray ul. Gdal1sklef
Nr. 6, na zasadzie
art, 1030 Ust. Poił,
Cyw. ogłasaa, .ie
w dniu l grudnia
1926 r. o 10-el rano
w Lod1i, przy ulicy
Alefa I Mata Nr. 29
odbędzie •i!ł 1prze·
dat prxez lic1tac:ię

s,.

ruchomości naldą·

cych do .Moryc•
Orladaklego i 1kła·
dafących sit • me·
bli i mauyny do
szycia firmy Singer1
oćl•nlonych na su·
mt 1060 Zł.
1.6df, d.11/Xl.1926 r .
1
ltamomLk
I. Dalkow1kL

ODOJIBiZIUIDle
Komornik przy
S,dde Okrtitowym
w Lod1i K. Suslr
pn;y
zamieszkały
ul. S z k o 1 n e I Nr.
14, na zasadzie art.
ł
1030 U. P. C. ogła·
aza, ie d. 19 listopa·
Dr. med.
da 19l6 r. od Qodz.
10 rano, w l.od1!.
pny ul. Zgierskiej
LECZENIE KALECTWA.
Nr. 50 odbędzll? sł"
sprzedat pr:r:ez: puSkrzywienia kręgosłupa (garb) - bliczn,
l!cytaclę r upłaskie stopy, choroby mięśni c:homoścl : rozmaii. stawów - krzywica - próch- tych µiebli naleią,
nica kości, gimnastyka lecznicza, cych do S:damy
oszacowamasaż, gorsety, lampa kwarcowa, Bergera
nych na zł. 6.100.-;
solux, kąpiele świetlne, elektry- ł..6dt, d. 11/XI.26 I

GABINET

rblrurulcmi ortopedii nzykalnel terapii

A. FÓkszańskiego

zacja Piot,kowska 101, tel 30-76 Komornik
g.
godziny przyjęć od 6-cj do 7-ej.

IUZINtł

Sobola. 13 Hs'fopa<i.~.J9Z6 ro'!Ctt. .

• l~Z_.;...__ _ ___;..:._.~...;...-----..::··=t<U._R=.TE=R-t'óDZKI„.
Towarzystwo Akcyjne Sukiennej Manaf aktury

LEOłtHARDT, WOELKER i CilRBARDT

II

w t.odzi.

I

Stan bierny.

Stan czynny.
Kasa, należności bankowe,
papiery wartościowe
Weksle
Dłużnicy

Złotych.

322,454.48
618,342.18
3,223,118.71
1,254,404.80
3,237,405.81
4,702,446.84

Grunta
.
Budynki
Maszyny i narzędzia
Remanent towarów, surowców i materjałów 7,735,184.02
Strata
za rok 1924/25 177,226.06
za rok 1925/26 309,312.01 586,538.07
21,679,894.91

277,226.06
2,706.555.37

2,983,781,43

~oszy.

szafę, stół,
krzesła, otomanę,

uahtra:ystka '
kurM
1em metodyczno-

Kapitał

11

Jen. Repr.

Warszawa

Alfred K.

Leszno 77

kończonym

·tel. 207-04
i 510-46.

Przeworsk!

i S-ka
•

Ządać

wsz-:dzie.

Zysk na produkcji :
fabryki sukna 1,484.888.23
przędzalni czes. 91l,355.13 2,397,243.36
Strata
za rok 1924/1925 277,226.06
za rok 192511926 .-3.-090..:.,3;;;.;;1;;;;;;2-..0.-1.~5;..;8'.'""!!6,~5~38-:=.0~7
2, 983,781.43

Piotrkowska 191, pr. oflc.

11-7 wiecz.

Zapisy codziennie od

Dr.

Krawcowa

damska przyjmuje
do szycia po cenach bardzo przySuknie
stępnych.
wykonywa za ce·
nę 10 sł, Robota
solidna, Zachodnia
nr. 34-38, Zwierzchowska.

'~l~Klf IUWAHlYiIW~ KHAJ~lHAW[lf.
Specjalnie choroby Leczenie światłem
skórne, weneryczne (Rentgen. Lam pa
kwarcowa) Elektroi moczopłciowe.
terapia.
Ulica Zamenhofa Przyjmuje od 6 - 9
(Rozwadowska)nr. 6
wieczór
Przyjmuje od 9-10 Panie od 12-3po
z rana i od 4-7
poł.
wiecz. W niedzielę
od 10 do 12 z rana

Dr. Jan

K

tudent udziela matematyki,
S
fizyki,
łaeiny,

języków.

Kil!11sltlego 96, m. 3,
naprawo dru~a brama, godz. 6. 6365

flower
z gwintem tylko do·
bry' mało utywany.
Oferty do "Kurjera

"Z. L."

Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych i moczo-

płciowych.

podaje do wiadomości tych obywateli polskich, którzy w czasie
swojego pabytu we Francji w charakterze . emigrantów-zarobkujących, złożyli swoje oszczędności we francuskich oddziałach
Banku dla Handlu i Przemysłu w Warszawie i Warszawskiego
Banku Zjednoczonego, a którzy obecnie przebywają w Polsce,
te likwidację ich pretensji do wymienionych banków przepro·
wadza w swoim Zakładzie Centralnym w Warszawie, przy ulicy
Królewskiej 1, 5.
Interesowani mają zgłaszać się osobiście lub listownie i
.{)rzedkładać względnie przesłać następuj!\Ce dokumenty.
1) dowód osobisty, wystawiony przez władze polskie,
2) dokument, stwie-rdzaj~~y pobyt interesowanego w swoim czasie we Francji jak nprz. dawny paszport zagraniczny
opatrzony wizą Urzędu Emigracyjnego lub kartą identyczności
wystawioną przez władze francuskie.
3) książeczkę wkładkową lub pokwitowanie wydane przez
jeden z francuskich oddziałów Banku dla Handlu i Przemysłu w
Warszawie lub W arsi:awskiego Banku Zjednoczonego.
Przy zgłoszeniach listownych mają interesowani podawać
swój dokładny adres.
Zgłoszenia pretensji przy równoczesnem składaniu dokumentów mo~ą być także uskuteczniane za pośrednictwem Oddziałów Banku Gospodarstwa Krajowego: w Białej, Białymstoku,
Bydgoszczy, Cieszynie, Drohobyczu, Katowicach, Kołomyji, Krakowie, Lublinie, Lwowie, Lodzi, Oświęcimiu, PozD;aniu, Przemyślu, Równem, Stanisławowie, Tarnowie, Wilnie i Zywcu.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń pretensji upły
wa z dniem 15 stycznia 1927 r.
Likwidację pretensji obywateli polskich przebywających
obecnie jako emigranci-zarobkujący we Francji, przeprowadza
równocześnie Bank Związku Spółek Zarobkowych, Oddział w
Paryżu 28, rue .Saint Lazare.

Konto cze•
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111&.
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-am •

„

Dr. med.

Lecze-

nie szt. słońcem
wy:lynowem.
Przyjmuje od 8-1 O
przed południem i
od 5-8 po poł.

Dr. med.

Uiewiai~~i

RiiiiDrl

ut Pr. narutowlnn 25

Akn1zarja- choro(Dzielna) Tel. 44-10
by kobieoa i wechoroby nerek. pę·
cherza i dróg mo- . neryczne (wyłącz
nie u kobiet); porac:aowych. Przyjmuje
dy dla kobiet cię
od 1-2 i od 4-7
:żarnych, usuwanie

o:·::.
nIH
l'

) I
Sienkiewicza 34. [
Choroby skórne
wenervozne.
przeprowadził się
na Wólczańską 57
Naświetlanie
parter.
lampą kwarco„

Choroby nerw.
i wewnętrzne.

wą.

Przyjmuje od 6 do. Psychiczne metody
lecznictwa przypa9 po południu .
dłości nerwowo-du
g
chowyeh fąkanie,
M
(lęk, zawroty etc.)
DR. MED.
Przyjm. od 12 - 1
4005
4-7 w.

„,

włosów elektrolizą;

1t112 -1 i 4-7.

Dr.
EDMUrtD

fKKf RI
Kilłńsklego 143
przy Główne( :

11

choroby wene•
ll'J'CZne, skórne
i dróg moc•o·
wych puyjmuje
od goda. 12 - 1 1/2
od godz. 61/s-8 1/a

LeIlrlrZ - dnnty~ta
„

Dr. med.

d

Południowa
Specjalista

s k ó r•
Chorób
ny c h, wene•
rycznych i mo•

czo płciowych.

"ł

wznowi a przyjęcia w „Lecz·
nicy na Wólce"

Piotrkowska n~

Leczenie światłem
151.
(Lampa kwarcowa).
Przyjmuje 9 do 11 od godz. 9 - 2 p, p .
i od 5-8 wiecz. i wiecz. od 8-9.

akoszer-glgekolog

przeprowadzł i

się na ul. Ewan-

gielicłQ~l:.· Tel.

~ewy,

no sprzedania fol~
7 włók do
brei ziemi. zabudowania gospodarcze
murowane . pod dachówki\, stawy rvb
ne, inwentarz tywy
i martwy wyboro·
wuelkiemi
wy H
abiorami tegorocineml. Cena przy.
stępna, 5 kilome·
trów od stacji kolejowej. Wiadomość
u pośrednika Boro·
w!eckiego, Z~ierz,
Parzęczewska 3.

iii wark.

utnTm•nit:J
fortepil!
tr do .KUtj
dzldcgo pod

:i:

że

Poliófz eleUl!!~
ohrietlenie~

d:i:i11lnem t
do wynaiędi

1tantrnowali
m. 9.

IU1N

M.I.~~
re111 cele111 "
nlkowanla 1
Kosmo ollhc
akopant,

• bltisk11fo.
•1onat .Wn
komfort, DO
ne,d, praw

mil-,
Ceny

PDHdJ I Dratl.
Zaofiarowane.

n

S

D

R

P

6

P

n. Kreni[~a H. 8~81~~1- i~~~~~~:~:~.:i~

23

S

• nlekręr.

wej!ciemtllt
panów 1110~

P

(. lflł6!0ROWA T
przeprowadziła
•lę na ulłeę
Piotrkowską 84

O

F6,-;„

l!HHI ny. łóżka me !fiotrzebna służl\Ca
materace
talowe,
fł' wiadomość, ulica
patentowane. otoNr. 14 many. letanki, me- · Półnoena
· 6329
pralnia.
ble klubowe, garni•
i koMężc:a:y:i:na
tury salonowe w
111 biała do słutby
dażvm wybor~e na.i
poszukiwani. Zgło·
taniej -p oleca Maga
s!ć się di:iś od Ił·
zyn Mebli Piotrkow
3-4 Piotrkow1ka
ska 116, I piętro
85, Szkoła.
front, tel. 21-61.
otrzebna kelnerka
upię lewar i mado piwiarni, Kiuyn kę n:etnilińskiego 1'.21. 6361
czą, z~ładać się poatychmiast
Pogranicz1:1a 65 za
trzebne maszyniciarnią do Piwianistki do wyrobu
rni.
pończoch do Pozk 1 e p 1przedam
nania. Zgłoszenia •
apożywczo-kolon
podaniem warunjalny z powodu wykbw „Par• Poznali,
jaa:du, Place-Stoki
Al. MarcinkowskieWeselna 46. 6330
go 11, pod 45.98.
a:iio na wypłatę'
o fabryki po11obuwie Piotrkowcioch potrzebna
ska 37 w pod w6energiczna zdolna
rzu III-cle wejście.
kontrolerka towaru
(majstrowa). Zgła
estauracla istn!eszać się od 4-Sw.
j11,ca od 40 lat w
do fabrvki poń
centrum Łodai, 11
czoch Nowo· Ce·
powodu zmiany stog!elniana ao.
sunków rodainnych
fest natychmlut do
Wiaodstąpienia.
Poszukiwane
domsść; Aleje Koś
oszuknfe posady
ciuszki 26, skl<!p
kapelmistrza w
6247
spotywczv.
lodzi lub na pronom murowany o
wincf I. Wiadomość
H 12 ubłkacfach • do „Karjera ł.ód1ogródkiem do sprze
lriego po „A. W."
dania. - Kupująćy
6239
otrzymoże zaraz
~~p;'dyril :"kucharmać wolny sklep, 5
k• poszukuje popokojów i sal~ dutą,
sady w miejscu lub
nadafącl\ się na pie
na wyjazd. Adre1
karnłę dla rzeźnika
Przejazd 23. 6343
i t. p. Alaksandrow
ska 78.
os:r:ukufę posady
vprndawcy ewentualnie magary
lprzedam meble do
niera lub posady
Ll syplalnJch i sto- biurowej
w Łodzi
łowych pokoi. Celub na prowincji.ny zniżone Bszezlń
Oferty sub „B.126"
ska 65 P. W alendo admin. „Kurfera
6358
czykiewicz.
Łódz:kiego".
otomanę. stÓfkrze-

„BOBO" R

specj. obuwie dziecięcę - wykwintne
robota, najnowsze
kolory. Reparacja
lalek przez fachowców. Nawrot Nr. 7,
•w podwórzu.

manyn,, kredens
kuchenov spn:edam
tanto, Główna 55,
m. 46, ficy11a pra6356
wa.
kaxjal Eutr~·dam~
skie (małpy) mało utywan~ oraz lisa niebieskte~o sprzedam, Wiado.
mość Piotrkow1ka
nr. 144-Cukiernla.
~edam dom na
8 rodzin za '1
tys. zł. potraeba do
kupna 5 tys. Wia·
domość Skwerowa
nr. 18, front parter

Runnn l SDPIR~Bi
Hftn Meble! Dywa

Kupi4;

Łód1klego"

pedagogicznymi dobrą matematyką freblanki, inteligent
ne osoby do nną
du domem. Świa
dectwa dobre, powatne referencie,
poleca Biuro Adamowluowef. Piotr5227
kowska 91.
tenografii wyucza
obecnie darmo,
listownia Redakcja
Stenografa, Warszawa. Szczyitla 12.
un Filet ręczne
go wyuczam za
10 sł. oraz maszynowe. Filet. toledo
aplikac(e wenecki\.
robot• haftu białe
i kolorowe. W 1chodnia 64, pr. oficyna
m. 22 każda maszyna nadafe się do
· 6355
haftu,

S

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

Rachunek Strat I Zysków.
Przeniesienie straty za rok
1924/1925
Koszty ruchu i handlowe

60

.....„„1'.11111„11111„......„„„...
a1una 1mmnoman1a Tremo,

ua:nana a:a najlepazą w świecie

7,800,000.00
Akcyjny
159.178.10
Kapitał rezerwowy
Kapitał rezerwowy specjalny 11,439.50
1,333,018.65
Kapitał amortyzacyjny
537,719.55
Kapitał obligacyjny
79,012.35
Fundusz zapomogowy
11,759,526.76
Wierzyciele

ogloszenłe

Nałrrmleisze

\VYl'U.

(extra vierge)
Złotych.

JO CTOS'ZY za wyraz. Dla p0o
sz.ukufa.eydf prao S groszy n

I

~liwa ia~alna

' 30-go !twietnia 1926 r.
BILArtS zamknięcia na dzień

OOLOSZENIA DROBNE.
Po

Oficyna III piętro.
6346
iurko, kredens z lu
strem. otomanę,
łótka, matarace -

B

sxafę,

krzesła

stół.

sprzedam tanio. P.rzyjmuje od 5.30 Karola 10 m. 6. do 6.30.
Zastać można o4 l.

Lokale i mieszkania
nokój z

niekrępu

~ ją:.:em, wejściem.

ładny, słoneczny z
elektrycanem oświe
tleniem odnajme 1
lub 2 panom z utuyman!em lub bez
Abramowskiego (Gubarnatorsk a) 4,
6360
m. 12.

----------~----·----------------·--------""""------------~'Il
Odoszenra zamtefscowe o so proc. droteL
CI! NY O Ol Os l E IQ':
Zagraniczne o .100 oroc. drożeL
miesięczn!e zt. 4.20 Przea tekstem 40 groszy za wiersz milimetr. t tam. (strona 4 famy)

CENA PRENUMERATY:

W Łod.z,t z niedz. O.od. ilustr.

„ ,.

Każda nowa oodwyźka obowiązuje wszystkie Joł
4 11
•
I •
• _ •
•
40
W tekście
szenia do zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia
• 11
•
.,. ~.. ł • .
30
• 3.70 Za tekstem
11 , . • -"- • :
Za terwinoWY druk o~łoszed.. ·komunikatów t ofiar a
•
~ v · · 'f •
• •
w
38
~ 70 NeJcrolo~
nie odpowiada.
4
w
I •
• · Komunikaty 30
•
""
•
Artykuły. nadeslane bez oznaC%CDfa bonorarłam. afałlll
10 tamów
l
„ " •
8
.10.so Zwyczajne
•
•
Zagranf.cą
30 Drobne IO gr „ poszukiwanie oracy 5 21'· za wyraz - na)mnteJsze ogło- bezpłatne,
l d
Od
Rekoolsów zarówno uiytyc:J:i łat I odrzuconycli reifPdlałt
szenie 50 gr. Ogłoszenie na'deslane oo iooz. 7 wlecz. o a> oroc. drotei
•
111
•
noszen e 0 0oma
..Kurjer Łódzki" i ..Łódzkie Echo Wieczorne" łącznie z odnoszeniem do domu :d. 6.90 miesięcznie.

Dla robotników
Na prowincji

Rc!daktor Naczelny:

•

•·

•

„

„ ., •

,.
„

„

Odbito we wrasnej drukarnJ ul. Zawadzka Nr. 1.

.„

„ „"
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