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„ Wyzwolenie" i

!!.je

~e

Walka

a
m

0a

I

własny

„Kuriera

Ł6dzkle10•-.

niektórych stronnictw na lewewnę
dokooywa się obecnie walka
.

- i łonie

d1

„1

~ 1odzl

o ustalenie linii

postępowania i

i c-~zne w stosunku do rządu.
·ęiecjalnie w trudnych warunkach

na tle stosun ku do

opozycji -wobec rządu. A tymi
stronnictw a Malinowski, wicesenatu Woźnicki, sekretarz generalny partii Baghisłd. Niekiedy dochodzi
wewnątrz do tak ostrej dyskusji, że stronnictwo całe trzeszczy._
Tak było I przed ostatnią debatą. Dwie
doby gadano. Nasamprzó d zastanawia no
się, czy iść na Zamek, czy nie - Postanowiono przerwać dyskusję nad tern: niech
każdy robi, Jak chce. Potem zaczęto debatować nad tern: czy mówić i co w dyskusji budżetowej i postanowio no odroczyć
swoją deklarację aż do drugiego czytania
ciągną ku
są: prezes
marszałek

Warszawa, 19 listopada.
elerram

zna-

a się stronnictwa chłopskie radykalne,
poczyniły duże obietnice swym zwo
1 ,om, a teraz nie mogą ich urzeczy-

'f

Nie wiedzą wogóle, co dalej czy.'łięc się dąsają.„
o Djawem takiego zadąsania było za.
tanie się podczas ostatniej debaty po~
~ej w sejmie Wyzwolen ia i Związku
c k'
·1ego.
arS
i1 Wyzwoleniu skupili się najwybitP zwolennicy marszałka Pilsudskieg o.
'\m pp. 1'1iedziński, Anusz, Poniatow~lle ~ też starzy Zaraniarze , którzy
~1 '\ zadowoJeni z tego, co się dzieje I
dJć.

bm:lźetu.

Skmiczyło się na tem, że do sekretarjatu zgłaszali, jako mówcęf raz pos. Langiera, to znów pos. Sejba, a na ostatku
znów p. Langiera, który wyszedł na trybunę~ by Powiedzieć, że Wyzwoleni e powie dopiero coś za· .parę . młesięcy.
Już lepszy sposób ·W}'brata grupa pas-

rwawy tr n sat apów Ros·i

~1 oźne
r

ziały rządowe częściowo

ki
si Tolecr.

drży

w

1ł'ł.

rozbite.

„Kuriera t.6dzkle11>„.
Tałłin,

19 HstOJ)a<la.

· a®srJy tu wiadomości o powstaniu
I cian w guberii pskowskiej . Mimo er~ akcji rządu sorwiieclciego pOIW·

~te to nie rostało dotąd stłmni-0111e. Cah)bernia majduie się oo dnia 10 łisto
• .wstanie Oblęże.nlia. Powstaóoz e odall' włościan pOd dowództwe m byłych
o 'w carskiej armii, zaat.ak9Wały woj
~one i po części rozbiły je. Z Mo
iefl zostały wysłane silne oddziały ka-

Powstat icy

działają

Rządu.

Mikołaja Mikoł

"ewicza.

Władza

bOlszewrków - zaimacmdą ukltki - must
up$ć i muszą illlaStać normalne rządy.
Wojska czeriw~ anni girupują się w
Pskowie i stąd rozp00z:ęty marsz w celu
Natratmią jezłikwid()wama p0wstanila.

kołach polłtycmych utrzymują,

osadac h.

słdemi został wezrwany do Moskwy. aby
tam wytłumaczyć, dlaczego nie utył

Od tak dawna w ROSii.

Łódzkleio".

.'

zajętych terytoriach dOkon.y;wują licznych
aresztowań. 20 osób z.ostało bez sądu roz
str.zelanycb ; między rozsitrizelanymi majduie się 12 oficerów cerskłch.

już

„Kuriera

Warszawa, 19 Usto;pada.
W

walerii i karabinów maszynowy ch. Powstańcy rozrzucają ulotki z ,,odpisami

cenm

własny

ie
la Dąbskiego i Bryła. Tam są też zwołen wiadomości o zamiarze rządu niewysła
nicl'· i przeciwnic y marszałka Piłsudskie nia swych delegatów do kOtnisji budżeto.
go. Tam też trudno doprowadzić do decy- wej potwierdzadą się. Taki sran rzeczy
zji jasnej. Dlatego też woleli nic nie Po· potrwa przez pierwsze dwa tyge>dnie sesji, a jakie będą dalsze zamierzenia ną
wiedzieć i w dyskusji nie zabierać głosu.
du, tegO się dziś jeszcze me przewiduje .
Jakże tu wypośrodkować opinię stronorganach
Po.zatem jest do ,zallotowainia decyizija prenictwa, gdy w dwu głównych
mamy dwie różne opinie: Jan Stapiński, zydjum Rady MinEstrów, by i111ie odiJ>OWiastary przywódca ruchu ludowego w Mało dać na i•n ter:p elacje posłów i senatorów,
polsce, co to i ze stańczykami krakowski- zgłoszone Pod·c zas p0iprzednie.i sesji ł
mi umiał się porozumieć, w każdym „Przy traktować je łako nieistniejące.
jaciełu Ludu" zapewnia, iż wszystko bę
dzie jak najłepiej, bo ponad wszystkiem Pożyczka polska w AmeryCI !
czuwa Marszałek Piłsudski. Równocześ·
poszła w górę.
nie zaś Jan Dąbski, prezes klubu sejmoTel. vl. „Kuriera t.ódzkieio„.
wego, w oficjalnym organie stronnictwa
„Gazecie Chłopskiej" zamieszcza na czeWarszawa. 19 Hstolpada.
le swych artykułów tak wymowne tytuNotowania 8 prOC. J)O.życllki DlUOOOW•
ły: - Cudu nie będzie, Mesjasz nie przyjski~ na giełd12Jie nowojorski ej wykamłą
dzie.
od kłłku dni tendencję zwyżkową., Pl'llJY
A w tydzień Potem: - Czas robić swo- dużem zamteresow anw ze strony banków.
Je.Przyczvną teg-0 jest regularne wpłaca
nie rat amortyizacN:jnych l proeentów od .
tej J}-Ożyczk:i przez rząd polski.
Kurs tej J>Ożyc2lki na pOcZą.tlw b. m.
wyn<>sil 89. D<>tychozas z l)ierwszet tran„
szy PożYczki wymosz.ącej 35 mil). zł. (na
czy.s to 30.800 tys. zł.), w1plyinęło 25.884

w imieniu

wliełkiego księcia Mikołaja MlrołajewłC!Za,
wzy,waiące łudoość cał~ ROSii do zbrojne
go wY\Sltąpieni.a przeciw terrorowi, '1Jf3Ddą

wobec Sejmu .

INTERPEL ACJE POSELSKI E BEZ
ODPOWIE DZI.
Telecram

powstanie i walne bitwy w guberni pskowskiej.

Ul

Rząd

w rozterce.

Związek Chłopski

wewnętrzna

codz. 1-3 po połudal&

codzie nnie o godzin ie S-ej rano.

tro ski rod zim ei . lew icy .

•

()cl

Głównodowod2ący

WO.iskami

tysięcy złotych.

Wywóz nafty wzrasta.

W r. b. wywiezi ono 2 ·i pół ra.
za tyle co w r. z.

małOru·

Telef?'.

własny

••Kur.

tódzkie~·.

Warszaw~ 19 Us'fotpada.

~;;;~H1kę pełną klisz 50-cio oraz 10·cio złotówek znalezio no podczas ·nocnej rewizji pociągu.

W dąigu 1pierwszy;ch 9 miesięcy T. b.
wywiezion o z Po'lsłki przez Gdaińsk 124,2 ·
lys. ton ·P roduktów inaifowydi, podczas
gdy w dą1gu cafe1g-o r. z. wywtieziono tyilko 54,4 tys. fon. W .trzeclm kwarlalle r. b.
wywiez.iono 59,7 tys. ton, a więc więcej
niż za ca·ty r-Ok zeSizJy. Na~'Więc·ej wywieziono do krajów skandynawski.eh (14,3 fys
fon), Prano.ii (13,6 tys. ton), An;gilj;i (12.~
lys. lon).
Szkoda. 'fy.Iko, że 'feln tak znaczny wywóz źle si.ę o:pfaca, g;dyiż wywiezione pro
dl[])kfy sprzedawan e są nirżej kosztów pro
dukcji, a Wyini'kające s;tąd straty 1>0krywać mtrsi .naJbywca krajowy.

Wancentre gera (Nalewki 23) i Srula Gotblata (freta 16) aresztowan o.
W sąsiednim wagonie klasy 2-ej przy.
łapano Borucką, która podała się za Stefanję Irachową. Jechała ona w towarzystwie Icka furmańskiego (Pawia 50), poszukiwaneg o przez policję kolportera fał
szywych banknotów .
Wszystkic h wymienion ych odstawia-

no do Warszawy i osadzono w areszcie
.
Klisze, które wiezli z sobą, a które zakopane byty w ' obejściu Alickiego w Chotomowie odznaczają się iście artystycz..
nem wykończeniem, zwłaszcza klisze dei
t. zw. znaków wodnych.

iia~

Obfity

om

WC

_Janda
P1
ndl.

połów

lałszerzq

Warszawa, 19 listopada.

Tel. wł. ..Kuriera Łódzkiego".

e rzez czas długi naczelnik urzędu śled
nw Warszawie nadkom. Chełmicki,
!lrlPCa jego kom. Sobota i kierownik
, ~Y fałszerstw kom. arosiński roz00'iali sieci na fałszerzy banknotów , aż
r;.~zcie nocy ubiegłej w ręce poHcji wpa
łch:ala fabryka fałszywych banknotów
s~I Z personelem.
~oń:~znaczyc należy, iż wykrycie podob'~c·' fabryk połączone jest z wielkiemi

n

NA'.1;iściami.

czasie, kiedy fabryka jest czynna,
odS_'JlOty nie bywają puszczane W obieg.
- ·.er~ PO odbiciu odpowiedniej ilości faliatow, fabrykę się likwiduje na pe,•okres czasu, dopóki zapas fałszy
:;1,banknotów nie wyczerpie się.
ft • hsze i przyrządy nie są niszczone,
PO umieszczeniu w hermetyczn ych
1 1 ~nkach metalowych, zakopywan e w
'
, ~~·· Wrazie potrzeby wydobywa s!ę
.:~ystko i fabryka, przeniesion a zwyllllt(. k~ne miejsce, znów działać zaczyna.
~·1 właśnie moment przewożenia fa, dal możność Urzędowi Sledczemu
rycia" jej oraz personelu..
s·9!.1

oo~ na~myOJ>ór.Wojskaczerwonew

środkó-w,

aby

nłe dopuśclć

do

wszelkich
powstania.
Sytuacja iest bardzo ~a. Władze
bolszewick ie obaiwłają się by pOwstanie
nie rozszerzyło Slię ł na inne gubemje.

policji warszawskiej.

banknotów w potrzasku.

Przed rokiem niespełna aresztowan o
niejakiego Henryka Boruckiego , przybyłego przed dwoma laty z Ameryki oraz
gospodarza z Chotomow a Alicklego, jako
podejrzany ch o fałszowanie banknotów .
Obydwaj wymienieni przebywają w
więzieniu śledczem przy ulicy Dzikiej. Żona Boruckiego Stefanja poddana była
ścisłej inwigilacji, która też dała odpowiednie wyniki.
Wczoraj Borucka wyjechała z Warszawy koleją w kierunku Modlina. W trop
za nią pośpieszyli agenci Urzędu $Iedczego pod kierunkiem kom. Jarocińskiego.
Borucka wysiadla w Chotomowie,
gdzie pewien czas zabawila. Wracała do
Warszawy pociągiem nocnym.
O godz. 22 min. 15 z polecenia kom.
"Jar. pociąg ten zatrzymano w polu między
'Jabłonną i Choszczówką.
Punkcjonar jusze Urzędu SJedczego
przystąpili do zrewidowa nia pociągu. W jednym z wagonów klasy trzeciej znaleźli walizkę i paczkę, do której nikt z pasażerów nie przyznawał się. Zawierała
ona komplet klisz do fabrykacji banknotów 50-cio i 10-cio złotowych.
'Jadących w tymże przedziale Jankiela

śledczym.

Rząd aprobował politykę

wojewody

śląskiego.

P. GRAŻYŃSKI NA KONFERE NCJI PRASOWE J W STOLICY.
Tel. wl. •.Kurjcra tódzkieio".
dowa o sprawaiah śląskich. W l{o-ruferencji
iciele .pf.sm „Epo- :
wzięli udzi.at przedstaw1
Warszawa. 19 1istrnpada.
,,Ołos Prawdy",
Pomnny",
,.E:xipress
ka",
wczo:rai
bawił
Wojewoda Grażyński
1
w Warszawie i złożył wizytę międey in- „Jil[usfrowany Kurjer Krakowski" , „Ku:rnemi ministrowi skarbu p. Czechowic zowi je1r Pornruny". Uczesfuiczylli w nJ.e§ nadto
W c.z oral tez wieczorem wyjechał do Ka-· przedstawi dcle P.A.T. i iJ)Oset Polakfetowic, otrzymaws zy aprobatę swej p0Ii- wicz. Kornforenoja by.ta tern os-0ibliwszą,
iiż odbyta się o pótnocy w gaibiinede pretyki ze strony rządu.
mier.a, ałe w nł.eolbecnoiści mintsiira Bartla
Wojewoda Gra±yńsk·i dziem się z obeooy·
NIE MA CZEM SIĘ CHW AUĆ.
mt wrażenlami i spostrzeżeniami z wylbo
Warszawa, 19 Hsto.pada.
Wczorajsze j nocy odbyta się osobliwa rów i z obliczenia mandaitów.
konf.erencja prasowa, na której wojewoda
ślą;ski p. Grażyński infonnowa:l iPrasę' rza
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Wyrok w procesie, o zastrzelenie szofera.

Kpl. P·awlikowski skazan11 na 3 lała więzienia,
•

wydalenle z wojska I pozbawienie orderów.
Warszawa, 19 listopada.
Telerram własny "Kurfera Lódzkle10".

•

Po zeznaniach kilku świadków, którzy
imwtórzyli szczególy zajścia, znane już z
wczorajszego posiedzenia sądowego, skla
dał zeznania przodownik Aleksander Rettinger, który pełnił krytycznej nocy dyżur w komisarjacie.
Zaznaczył on z naciskiem, że stroną
prowokującą był kpt. Pawlikowski, a nie
szofer.
Swiadkowie posterunkowi Skuza i Solarski stwierdzili, że szofer mówił przez
cały czas do oskarżonego grzecznie, tytułując . go panem, podczas gdy Pawlikowski krzyczał i wymyślał mu per „ty" oraz
nazywał go łobuzem.
Następnie odczytano zeznania p. Ireny Konarskiej, żony kapitana, która
szla z Pawlikowskim w dniu zabójstwa i
o której zdrowie właśnie dbały Pawlikow
ski nawymyślał szoferowi na rogu Warec
kiej i Nowego Swiata.
Czy auto jechało szybko, tego p. Konarska nie witlziala, w:-..każdym razie oskarżony auto zatrzymał.
Odczytane zeznania Oskara Redingera, pasażera taksówki, którą kierował śp.
Stróżyk, wykazują, że szofer jechał ostroż
nie, trąbił, a kierunek wskazywał sam p.
Redinger. Pan cywilny z kobietą przy
skręcie w ul. Warecką szybko cofnął się
z jedni na chodnik, zupełnie niepotrzebnie,
ponieważ samochód był daleko od nich.Po przejechaniu tego miejsca jakiś oficer
skoczył na stopień samochodu i dal w
twarz szoferowi, „cywilny" manipulował
kolo tylnej kieszeni, a w rozmowie ze
świadkiem był niegrzeczny.
Już w komisarjacie świadek zwracał
uwagę, że ów „cywilny" ma broń, lecz po
licjanci powiedzieli, że nie mogą go rozbroić bo to jest oficer.
Żona poprzedniego świadka Mina Reninger również stwierdziła. że szofer jechał wolno, bo nawet podczas jazdy skonstatowała ten fakt w rozmowie z mężem.
Jakaś para przechodziła przez ul. Warecką, ale byli zagadani, że nie widzieli jadą
cego samochodu. Po krótkiej wymianie
zdań, w której ów „cywilny" powiedział
szoferowi: „dam ci w twarz", uderzył go
jakiś oficer w twarz tak silnie, że widać
było czerwone pręgi.
Szofer po tej zniewadze i następnie po
spoliczkowaniu go w komisarjacie zachowywał się poprawnie, taktownie i bez zarzutu.
Adw. Paschalski prosił o odczytanie
zeznań pułk. Rutkiewicza, pułk. Rayskiego i podpµtk. Różyckiego.
· .Pułk. Butkiewicz zna oskarżonego od
kwietnia 1920 roku, uważa go za „asa"

Pod· pręgierzem

lotniczego, słynny jest oskarżony z ze- cia; jeździł po froncie bolszewickim w
strzelenia jednego balonu bolszewickiego, ten sposób, że ogonem aeroplcrnu dotykał
o którym bolszewicy pisali, że tego mógł głów nieprzyjaciela i można go było ze. strzelić z rewolweru.
dokonać tylko znakomity lotnik.
Oględziny lekarskie wykazały, że śp.
Również pochlebną opinję wydał o oStróżyk umarł natychmiast, gdyż kula reskarżonym obecny szef lotnictwa pułk.
wolwerowa przebiła mu płuco oraz serRayski.
Podpułk. dr. Różycki uważa, te oskar- ce.
Biegły dr. Nelken prosił o pozwolenie
żony nie ceni ani swego ani cudzego ży.

r

Wyrok.
Po dłuższej naradzie są~ ogf 11
OSit pa
.
rok:
rz
l!względnlaJąc fakt, że oskarżo
pełm_l czyn pod wpływem wlelkieg~Y ~ti:
szema, sąd .sk~za! kpt. Pawlikowski cZl
trzy lata w1ęz1en1a zastępującego d~ ca
prawy oraz wydalenie z wojska, b-0'
w.~e!1ie pr~w do orderów „Vlrfutt or
ri 1 „Leg!i Honorowe)", zaUczaJac fi
prewency1ny od dnia zaaresztowa:

i

_;__:o:-

br
t,a:.

Anglja w kleszczach kryzysu,t
wzrost bezrobocia.

Zastraszający
Część

górników wraca do pracy bez

AzencJa Wsch"dala.

Loodyn, 19 listo.pada.
W okręgu Nottingbamshire i Derby. shłre około 100 tysięcy 2ó.mików J>Odpi.
sak> samod'Zliełnie .bez uciekanła się do p0
średnictwa związk6w zawodowych, urnowe z właściclełami kopalń, na zasad.11Jie 'czego wraca~ą oni do pracy od ponie~iał
ku dnia 22 b. m.
Umowa obowiązuje na lat 5. Górnicy
zObowiązuią się pracować w cial{u 7 i pół
gOdzłn dzienńie. Górnikom 11dziieloine bę
da JJOdtwyiJki od J>łac, stosowanych przed
strajkiem.
TĘSKNE

Wlllle

Na zebraniu iposlanowiono ,przyjąć zaproszenie kongresu rosyjskkh zwlązk6 w
zawod-0wych i wybrano Coocka, jako
przedstawiciela g6m:lk6w angle'lskich, 'któ
ry w grud.nfu r. lb. 'l.lda się <lo Rosji.

SRODKI RATU1'"%U.
Agencla telegraficzna „Express".

Lcndyn, 19 Ustapada.
Wynik ~rasowania w zagłębiach górniiczyich, który w:vipadt nie1pomyśl.nle <lita
propozycyj rządowy.eh zaskoczył jednakowo wszystkoieh: rząd, wta5cicie1i kopanń i górn~ów. Konferencja delegałów
na dzisi·ejszem ~osłedzeniu z.adecy.duje o
dal·s zem iposlępowaniu w zwią.zku ~ wyni
kiean ~tosowania. Konforencja delegałów
ma 0ły1lko dwa wyijśeoia: zacrecfć ro«<:owania
w 1>0szcze\g-ó1nycih ok•regach, !które dałyby
mate-rjał dfa nowe.i konforencji d'Uh p<Jno-

hańby

i wstydu.

świadczył:

,,To byli moje pieniądze, a co oni
tam robili w banku, to nic mnie nie obchodzi".
św. Lipko, wicedyrektor Banku 'dla
„Marszałk", nic pozytywnego. nie mógł
zeznać ze względu na czas odległy. Świa handlu i przemysłu, zeznał: Zdaje się, iż
dek przypomina sobie, że rozmawiał z wie dnia 4 lipca r. b., kiedy bytem z p. Modzelu osobami o posiadaniu udziału przez Bar lewskim u p. Czarnlckiej w mieszkaniu
toszewicza \V tej firmie, zwłaszcza po in- Marszałka, przyszedł w tym czasie inż.
terpelacji w sejmie, dziś jednak nic ściśle Miklaszewski i wręczył jej jakieś dokumenty dla Marszałka. Miklaszewski zazna
nie może podać.
czyt, że śpieszy mu się, gdyż wyjeżdża i
św. Gawiński, dyrektor oddziału Bano doręczenie tych dokumentów Mar
prosił
ku warszawsko - gdańskiego w Gdańsku,
po przejrzeniu wyciągu z ksiąg, które na- szalkowi. Po wyjściu Miklaszewskiego p.
deszly z Gdańska, oświadczył, że Barto- Czarnicka dala te dokumenty do przeczyszewicz podejmował różne sumy w dola- tania p. Modzelewskiemu, który w mojej
rach w oddziale gdańskim, któremi centra obecności odczytał je głośno. Pamiętam,
la Banku kazała obciążyć fikcyjne konto że dokumenty te zawierały wskazówki
dla świadków co do procesu Bartoszewi„Marylski", bądi rachunek centrali.
Zapytany kom. Bartoszewicz, po oka- cza. Zaraz po ich odczytaniu Modzelewski
zaniu mu list, na których kwitowal odbiór mocno się oburzył, że istnieje podobna
sum . jak 100, 40, 60, 200 dolarów, oświad zmowa. wśród świadków.
W tern miejscu wezwano na salę św.
czył, że podpisy są jego, ale że podejmo~ ·
wat swoje pi·eniądze, które przedtem wpła Miklaszewskiego, któremu, na wniosek
cat w centrali w Warszawie, gdyż niemo prokuratora, przewodniczący zatrzymał
- żna byto wówczas przewozić pieniędzy czasowo jego tekę z dokumentami i odebrał od niego próbę pisma.
do Gdańska.
Ponownie zapytany w obecności 2-ch
Po przejrzeniu konta Bartoszewicza w
centrali, przewodniczący stwierdził. że świadków, Miklaszewski stanowcw za.11iema śladu, iżby kiedykolwiek Bartosze- przeczył, jakoby miał kiedykolwiek instrukcje takie świadkom .dostarcz~ć.
, w.icz ;wołacał . jakieś swnY. ~ .dolarach.. ,·

udzia~

INICJATYWA ZGODY.
Loodyn, 19 listapada.
Szereg wylbitnyeih przedstawicieli pra·
cy zamierz.a, jak .pcdaj:ą d:zlienniki, wystą
;plć z inkiatywą zapOcząłk<>wainia ruchu
z które!lo celem jest osią~męcie spo:koju w
przemyśle. „Dai'ly News" podaue, iż w kolach robotniczych za.czyna iprzewaiać Po
gląd, że wypadild roku bieżącego tworzą

Dynastia
Mif,rsz.

P-Oiska Agencja Telegraflcz.na.

łów.

prze1pro~

je w sipos6b gwarwfojący
wszysbkidh górników.

ROSJJ.

Loodyn, 19 il5·tdpada.
Na żąidanie defogatów górniczych ko·
mitet WY'kornawczy związilrn górniików O(I
byl dzkś -po poł'ttdniu zelbrantle celem zreda
gowanfa zaleceń na konferencję delega·

z.arzą&.ić głosowanie,

pośrednictwa związków.

dzając

WBJRZ'E:NIE W STRONĘ

SPRAW A KOM. BARTOSZEWICZA I IN.
Osk. Bartoszewicz zapytany, jak sobie
(31-szy dzień rozpraw).
takie księgowanie może wytłumaczyć, oWarszawa, 19 listopada.

Telecram własny „Kuriera Łódzkier;o'•.
Świadek kpt. rez. Józefowicz, mający
wyjaśnić, czy kom. Bartoszewicz był udziałowcem w 30 - 40 proc. w firmie

.
powoływania się na zeznani
ki ~skarżonego, które wvi~n%itki I
karzony za:wsze był nerwowy .h
ny, czasami wykazywał brak ni
cierpial również na bóle serca. DalJ1.i!

na tronie

Piłsudski stanąłby

na czele regencji.

SENSACYJNA PWTKA PRASY
Mediolan, 19 listopada.
Arencja Wschodnia.

Dziennik „Secolo„ drukuje pod olbrzymim tytułem wiadomość, rzekomo z bardzo miarodainego i dobrze poinformowanego źródła, Jż „zjazd szlachty„ w Nieświefu, wbrew wszelkim zaprzeczeniom,
miał przedewszystkiem na celu naradzenie się w sprawie ustroju państwa polskiego" oraz iż na zjeździe tym zapadły niezwykle doniosłego znaczenia uchwały.
Dziennik. stwierdza, iż na zjeździe· w

Na widowni politycznej.
(Od

wł.

Polil~

Radziwiłłów

korespondenta),

POSEŁ AMERYKAŃSKI U P. PREZY•

WŁOSKIEJ.

Nieświeżu zdecydowano stanow"
Polsce nastąpi zmiana ustroili
monarchii. Na zjeździe tym
jakoby wobec zrzeczenia się
na tron polski księcia Sykstusa
skiego, najbardziej właściwą by
dydatura księcia Dominika R
15-Jetnlego syna ks. Hieronima
ła(?), przyczem do czasu doiścla
minika do pełnoletności, marsz.
stanąłby na czele regenc)I. (?!~

ki.eh i rady miejskiej. By nie narałać sio•
niczość rada postanowiła delegowaf w..W
Jednego prawicowca i jednego lewk.olra.łftY
z prawicy pawołaino red. Zy~ta Wi
go, z lewicy zaś za,proszono p. KotblS!et\
kto zacz on, nie wiadomo.

DENTA RZPLITEJ.

Wczoraj w pot.u.dnie Prezydent :RZJPli~ej przy„
jął iPOS-ta amerykańskiego p. Stephsona, który wy
raził mu pod,z;iękowanie za pozdrowienia pr'zesb·
ne p.rzez mr6d polski Stanom Ziedn~onym z o.kaz:.ji kh 150-leda. Adres narodu polskiego do
.Allnery1ki wręczony zos.tat prezydentowi Coolidgeowi w koń~u paź<lziemika.

Komunikaty.

POSIEDZENIE KOMITETU EKONOMICZNEGO.
Najhl!żs.ze posiedzenie komitetu ekonOl!lli.czncgo mi•nistirów odibę<lzie ~ię diziiś, w soootę, o godz.
5 po południu.
Na posiedzeniu tem m. ie. omawia.na będzie
sytuacja dro:tyvn!aina w kra.j.u oraz s11rawy zwią
zane z irozwoiem portu -i miasta Gdy.ni. Komitet
zadmie się .również s.prawoiidaniem ko.misji między
minisierJahleł, która bada~a kos.zła produkcii w
pr,zemyśłe Ctl!krow.niczym,

UNJA MONARCHISTÓW Z UKI{AIŃ·
SKĄ PARTJĄ LUDOWĄ • .
W ostatnich dmaeh

został

pod1>isany akt uni1
a Orga0nliza.clą

mlę.dzy U~raińską Partją Ludową
MooarcMsłyc.z.ną.

NIEMCY O WYBORACH ŚLĄSKICH.
Weid.lug „Koemligsberger .Allgemeine Zeitung",
WYnLk wyborów na Gómym S!ąsiku każe oozeilciwać iż w?adzom 1POlsk!m nie prędko uda się odebrać Niemcom śla,ISlklm ich zdobyczy a utonomiez
nych, gdyż - jak stwierdza pismo - nadkomisa.rz
Callonder prze\bywaiacy na Sląsku z ramienia Ligi Narodów, nie Jest statystą jedynie i zda.le sobie
s11>rawę z sy~uacjl na Sląsku.
0

NAGRODA LITERACKA M. W A~
SZAWY.
Rada Miejska w Warszawie uchwaliła 15 tysię
cy złotych jako nagrodę literacką. Jury kookuT·

so we
0

stanowią

P,rzedS'tawkiele

or.ga!llizac~j I~~

Ekspertyzy, Kontrole, Rewizje '.
Sprawy pod2'tkowo - buchalte c
Porady, Organizacja,
1
Bilanse, Nadzór, Prowadzeai• '
,
księgowości,
"Buchal\;rzy- Rzeczoillawcf ·

Piotrkowska 108. r
Tel. 6-85.

••KURJER

Nr. 319.

ŁóDZKf:._-

Sobota. 20 Tfsfopada 1926 .rołtt.

;~ankructwo okrwawi()ilei
Łódź.

19 Ilsto-pada.

że komuini:zm, mimo cały

:andY i

wyteżooą

akcję

wrzask pro-

rozkładową

jednak ftr<>ź1ny a nie 5,f anowi
tpalące;;ro zagadnieiniia chwin, świad
. z choćby too fakt, iż d2liewią,ta roc~ni
o dęcia ;w Rcsji władiZY przez Wojujący
1
!reW'łzm w patclętine dni „ołdiabria"
~ wucet11ia boioWo dumneJ?o hasła ,,re• \ucii światowej" prz.ęszedł mem.al nleei'tt'Zeżeme. Diziewieć łat temu r<>iz' miewał świat przOOteż ad srumnyc'h
~at być

1

~iedJzł, nęcących .~prołetariait

wszy.

cli krajów" sitworiZeittiiem „robOtniozeraiu", gir:omiących ••stropieszałe burżu
!", potępiającyclt tmperjaUzmy i miłi
mtY ••pańs,tw kalpiitailistycmych. gł9:yclt nową erę trrwałeg<> J)OkojrU i Wile~ srozęśltwoś.ci ludów.„ W killka mief natomiast Po zamachu n.a Uflickiego,
wiadomo, roizszalat się w Rosji krwater<>r, co do rolZlllmairów swego okńt
itwa a ilości swych ofiar nie mający
l róWlllego w . d:1Jietiacb. RoZIJ)OCZęła się

-~e ,,nórwa era" obłą;kaillych sadyiz~ '11 oraz f.akąś :ntesamowffą d'Zli:koścła
~wych rzezi, gwałtów, nieprawdo,p o.
~.aiącyieh kresu ani granic
2ivch.

me

~adoiwań. Rórwinooześnae szal mimia J'OIZbliił <>sitaitlnie iundamenty uu sPołoom:er{o t systemu goS1vodm--

a~. rzucając kiraj w pOmire · obięcia an i głoou. Niebawem też w myś:l

i9mviednl mhil:iisfycmych p$sat"zy

])O-

ist<Xtuie "goty caiłOIW1iek na gołeJ

~

?St

?Jnamfemte, te

tę ~ocmicę

kcmu-

czną Pf'..ZJlillO'J:llffia w,łaśnie „«obot.nilc"
krytykując dotychczasowe rezułitaity

eJcsperymentów: „BolsT..eŚtWlialt 2 idee - p0wszecltolucji s<>cja1uej i budowy s<»cjalilz-

ddcb

1m:uclł

w

'.ROIS}i. To dwie glóWlłle, zaisadiniicze
bolszewizmu.
remu nie zaprzeczy, że przez lat
pro1etadat świtata ideą rewoluJJO'tężne~. W1Szecb1 isityC1ZOei.

~ej. W imię tej ide·i roztaro;a1no mieówkę, trtw&.rz0010 I(-01ndntern fIII
jrYnarodówikę), razpo.~zęte waJłd brał re, urządzotno . ,.nucze" (bunity) w

ech czy EstO!nM. a nawet rewolucje
~zecb. ł w Baiwa~ p0ditłooa1t110

•

'.i.

riat do taJkitY'kii Z3(Jmowania fabryk

'

lisia.i. iza:raz (Wtochy) i t. d. Ozy tak
yło?
~-

Czy inie mtfiu)WaJnQ duszy ro-

a .wiS1ZY.Stko w ~mfo {)JWe~ wiela!,ucji świaitowej? Ody niie no.
a s4o nic, czy 111ie rz.ucono nowych b.ademagogfomycb - a1!'l'arad j.
a i nacjon:alistvcrz1t1ych. byłe roizdmu-

""ae

sijeudaj~y s~·ę pOżail'?

• 11t rośfało z teii rpier.wszei Mei b<>łslze
u? 14 ziaiZd ros. kOUJ.on~ISltów (!UU„
1925 roku) ł (J(l)ec111a 15..,fa 'koofe-

. stmeril1z~v

„SltaJh~UJZ.aicje kaJO!it.ał~z

zape~a zac·hed·zie• . Cz~JC~-Oiwą ttzmq1, a nie wi~e staMHwcję kaii>ita1
-ewotucji. Konilintem sta~e sile co,ralZ
kt~iejiszy i ~ikil"nimnieiszy, zaś naiipovt ~ J~o fiiłje (Niemcy) są ro~sa
u 5 'straszLiwą walką wewnęfirz.ną, i są
łó~.„

ruga

-

-

..

ideą bOiI~.zewi:zmu byfo budo-

pnzy pomccy dykta~ !"'.w Ros.H, 111i,m:0 at!ram:v !11§,t fói, słaltnak1d1b11raJn~ Md. Naiweit. n~ezaiteimie
le niu2.c;t m~ędzy;n:arc,d<J\wej, od losów
dJCi1i mięcfayoaro1low~.
, stii zositaiło z tet <tiruą.ie; idei? Nair.:iąco tern ()it)Owiooziafo rosv1,sldm roflecsom i catem11 światu bOlis:zewfoka
'Y 11 C<p<J<zycja" (NOP), do której przy- jak wiadomo - prawie wszyscy
r starzy bo.tszewicy. jak ~inowjew,
sią iew, pozatew Trocki itd. Wska,sociatiizimu -

r

r

.ne, bOłszewizm jest zafa:ny żYWfołem

kim. że po Iiiityka :na~miłościwiei pa1

Statin8 iest pOli:t yil,rn „kułaków"
lallstów. Na to Stalilll jedTiiych wydiowat do Nairymskieg-0 kraj.u. iin-

e

':!(()

„

~~stii1wi~ lfta kolana i oś"Wiadczył, że
mają, że WPadaią w he?ry" (!)

me

'<lcjaHsłyc·zna".
szn~. zucełnie słuszne są

te zesta-

i zuoełni.e Jotr!czne wycią~ainc z

niostd, Ale,

._

h
• .

'

'!J,P~

jeśli Już

tak d01Sko.nale
w mizernych rezuttato~,rewickiego reglmu, jeśli stwiieirorjentu~e się

iłwaroie jego całikoiwlte banJ!,ructwo,
~e wa~·to zaistainowić s,ię nad przy-

,J tej degretig<}fady? •••

rilłoM~ahuiąc zezwierzecenię a brutalne

rtlk~. ltwo metod iakicb cbwy~li sie wład-

~

cy ~osM dfa realizacii d0<k,t ryny m.arksowskiej, nie ulega kwesti1. że i sama ta
teoria odni·osł.a całikowli.tą klęskę na grunicie nzoozvwistości. Życie dowiodło, iż

na.tu!l"ą Iud,zką kierują pewne niezłomne
prawa, których '()(}gwałoel11lie nwsi sp<>iwo-

dować

kataistir-Ofe zarórwno w d2'Jiedzinie

SJ>ołeczneJ. jak i g-OSp<>darozej. Na czern
0parti swą refeirmę boJszewfuy? Zaiprzeczyli oozyiwistości fakitów realnych a niezbitycb, a witęc 1Zrtieśli właisoość prywat-

n:ą, zdeptam

,iJndvwidualizm we wszelkich
przejawach życia, uczynili z ,państwa molocha, wydzierającego d:r3JJ)ieżnie fedoostce ludZikfej ~ej potrzeby wrodzone, fei

utopii

Wynik.i są do.statec.mie :mane. Absur~
wszystkie i na.~niezbędnie.isze
t główny organ
dal.ność kh podnosi ·nawe1
Zrobtlł z człowieka
ślepą ,bierną, be7iWOlną maszynę, której .naszego sOtjalizmu, za!J)Omina Jeno dodać
na.wet samodzłetnie myśleć zabrc1nfono. że moraloo ~ fa;k,t yczne balt1lkntotwo komu~'
Aby zerwać wszystkiie węzły, łączące nizmu stanowi równocześnie bankiructwo
człowieka z glebą jego bytowania. roobi- _socjalizmu, bowiiem lfllieZ3i!e.żmie Od tak~eJ
to. i siprofanOJwano rodzjnę. Aby odebrać lub tnnej taktyiki praiktyka żY'cia rosyjmu święty płomień wiaty, pOdltrzymuJącej skiiego d<>iwiodła iz jaskrawą oczywistości~
a kcizepiącej siły moral111e, WIDOSZącej w że ,t eoria sOcjalistyC2'llla jest absurdem.
Trzeba mieć tę odwagę. aiby i tej prażycie wlZtl!i<>sły piierwtastek bosk:OIŚCi, zdewdzie sp0<.łrzeć w ()Czy. N!łes.tety, na ta1ki
ptalłlO reUgję i u:p0ko.rzc!łlo kościół. Dokonaiwszy tego po.twomego dzieła de- heroizm socJaHści nie umieją Sile .zdobyć ·
Czesław Gumk<>wisld. •
struk:cji, ustanowfoino przemoc soldateski,
a t~ę b~a~ jako ostmeomyclt re- - --:o:--gulatorów owego osialałego ustroju.
pr:zywlłeie

normy egzystencji.

1

,

SWITY . POLITY.CZ NE.

hisłorqczne zbezczeszczone
Wielkie nazwisko
na
marginesie afery Garibaldiego.

(KorespondencJ;i wł, „Kur). Lódzk.").
Paryż. w Iis'topadzit'.
Niestusznie posftligqlge się prasa franous!ka określeniem „ wfoslka azefszczyzna"
przestę.plsll:wo nmralne, :popelnlone przez
Oariiba1Idi'eigD, dest zna,cznJe gorsze. Az,eif
bylł ostateicz.nfe zręcznym tyliko, po@awionym e'lementamej e1tylld ,prowolkatorenn,
za pewnem wynagrodzeniem zdradzają
cym swoich ;pseuido-itiowarzyszy .p arfyjn'.Y'dh. Jest fo ·PTzecieiż histoirja, jakich
wtl.ele znają, z 'temi fob innemi warj.antami
fokalnemr, dzieije . p'ofa:yjne wszystkich
k:riaijów i czasów. Judaszowe pocafuniki~
<>ptacane !udaszDwemi sre'lmilikami. „Normalnie"' brudna i lbrmi'ząca 1roibofa: wyzysikiwanie „w ce:lach 1pańsifwowych" na~niiż
szyiclh insty:niktów czt<lwielka, ,w y.zyskiwanie, uiz.asadn1iarre i nawet ~ra1wliedliwia
ne racją stanu.
Cóż więc .t ym razem spowodowalo fatt{
mocny Lpowszetlmy odriuieh szczerego oburzenia? Ricciottn Garilba.Idi d:okooał !bowiem /bez porownania ohydniejsze9 z.lhr·odni. aniżeli jakllś Azef. OczY'W'locie nfiemożliwem jesf wymag;ać od każdeigo Oaribaldi'ego, by ibyL. Garilbakti'm, a!le z dirugietl strony pod żadnym ahso!liuifuile powrem nie wolno komuś, nosząicemu takie
nazwlisko, sfa·ć się ,ptamy.m szipiclem-i'J)rowokaforem. Zanurzając się dobrowo~nie
i ·b ez pofrze1Jy w cwcihną:cem błncie, foala
on tern samem pel'!ną chwaty trady1c:ję, klt'óra iesf jutż nie ·wyf.ącznie Je.go, a1e ogólno1

ffudzJką, mo·ra.Jną SP'U'Ści1zną ndbi.1Ltacyjną.
Państwo, zawfdzięczadąice isłn:iai1e swo1e

ofiarnemu bohafors!fwtu GarJlbaJ:di'ego, nie
ma prawa we'rbować jei~o 't miomka na 'tak
uipadlającą s~u,żlbę - ceq nie uświęca środ
ków, dutlldiwie krzywdiząicy·ch naród ca-

ty.

~

ufność do poprzestające.go na szll!moych
frazesach „rewoh1·cj.onisty". Pociąg do
wyigód i hazardu 1pod}11ktowaI mu zaproponowanie. Rzymowi swoi·ch uislug w cl!a
rakterze sufo O'Ptaoaneigo „kornffldenfa policji n0Hty cznej". Odtąd staj1e się on już
;powoilnem narzędziem w ręlkach policji
wtosldeij, która winna jest termu, że 11azw,i sko Gar.i!baldi Jąiczyć się może dzi·ś z
prowokapojęciem nafniikczeITTmieijsze.go
forsltiwla. I nawe1r ws.zyscy ci, nad'b'liisi,
1

O ·czem

wyisylani ,przez niego na niechybn·ą śmierć
SP'fzeda wan:i w tak ohydny spasÓlb, rzrucają mu w twarz nie swoją osobistą krzy-

o świętokrad.
na j.ednej z na}
cem1ie.iszy·ch re,Ji:kwiji narodowych.
Zr·ozumialym się wyda .glęlboiki ża~. l
jakim o.pisują całą tę iprzy6uą sensację
sympatyzuj.ące z Musisolinlim dzi·enniild
franc:uiskie.
wdę, oskarfają

piszą

PRZE .GLĄD
PRASA NIEMI:ECKA I !POLSKA PO
WYBORACH SLASKICH.
U Niiemców objawy zadowo1en1a i
wzmożona dh~ rewindykacjii. U nas ....
dalsze spory 1 napływ kal:uimnij.
.J>eutsche Allgemeine Zeituing" o.r,gan
nacjonal1istiów (li)emieiCJkkh znajduje wylbory na Górnym ś1Ją:slk1U za „druzgocące
liis:ty ziednoczone!j niemieiczwydęstwo 1
'
kiej".

„Do izwycięOOwa t~go - jak Podaiie ów
dopomogła lllałibarozie1 Niemcom
dzie.nnlk: izta go.sip-0tlatika Polaków we wsa:ystkkh wiedz~nach żyda ;putbliozne1go i g-051podarczeigo. GoS{J)Odarka iPo1'S!ki w 111iesf.uSIZlrlie jej przysą,dzonej
części Górnego Śl1\\Ska, spo1wooowała klęs!kę
wYhorezą Polaków. Nafoży się wię,c spodziewać, ·iż Liga Narodów ipraymajmniej .zroz'llmie
ikirzyw<lę wy:rzą<lzom. Ni<emcom przez <>r·zecz.e"
111ie Ra<ly Ambasadorów„."

Zdaje slię, że 1:UIŻ daJle~ U1c.ieoha i różowe
nadzieje Niemców ,pój.ść nf e mogą... Tymczasem oto ·CO pisze "Vos siische Zeifung":

go

również

czą zbrodnię, :po1petnioną

inni?

PRASY.

NOWY GŁOS CO DO UML\JRKOWANIA
BUDŻETOWEGO.

Osfatni „l{<>botnik" (19 b. m.) :przema·
wia za skrnmnem budżetowaniem. Do·
tycihczas stamtąd ,pocihodz:Dł'y głównie żą.
da.nia nowych kredytów .. Ciekawa zmia·
na 1pog1ąidów.
„Jed!neim sfowe1I11: zaiprQPOnowany

prze1

rząd budżet je.st ziby<t wysoki. Dałsze Z'Ulbo·
żen-ie iudnośoi wsilruitetk !k<ry.zysu i meuirodzaju
masy bezrolOObnych i droż:vrzoo - 111ie 1PO.?JWa1ada
·Ila !PQOOosu.nie budżetu.

Kooiec z :k()lń:cem ledwo się :wiąiże i naJ
mniejsze osłalbienie wiplywów sika.r oowyclt c·z yni go budżetem defkyt01Wym".

CO MOżE DAC KONSERWA RZAOO·
. _~
WI?
Sfery, kt6re oibecnie dosztY' dio wład~
zajmują ży·cz:liwe, aie wyiczelkujące stano·
Wisko w sfosiuuku do ałrojł ko111Serwaty.
stów. Od!i·wierdad1enie . iclI ·PO,gi{ądów
maJduiemy w „Kur. Por." (19 lb. m.)

Ze snfut!kle:m czyifa się szcze.g6towe
oikaże, czy pootoit
„Nai!Ja,iższa IJ)r.zysizlość
O!Disy !badań i Hczne do nich komentarze.
„Podzia.t Górne1go Sląska zosrat pr.zez wyłY'Ch czymiilków, iktÓll'e się obecnie gr,u,PUia
Na począ:t'ku m:ijny tar·guje się Ricciotti
pod has.rem „111ieiświ~ie,go ziwrom" ,- pomm
bory komunaJme w polsikiei czc.śd Gónne·go ~ą
OcirfibaMi z rządem francuskim o cenę swo
ska ostatecz.nie IJ)rzesą,<lzony. NietyJko boiwiem
niewął,p1iwie .nie do zlekceważenia, o ifo ·idzie
j·e!?;o kondo.tjerstwa w Leigj1 OudzoziemKrólewszozególliniej
a
emystowe,
z
pr.
ośrodiki
pewne goSIJ)Odarcze i .psyoholo~i~e ma.men·
o
skiej. W 1915 roku ,prnpon1uj1e wywotanie
ałe taikże i 'i111ne, jak Pszozyma, Tar- !fata,
ska
'W'Śród mastrojów wa.rstw, wro.go d<Jtychoz.a~
ty
za odpowiednią zaDfafą, mc·haw'ki we Wto
:nowskie Góry, Widkie liaJdilllki, rpowia·t Katodla hase-t przetomu l!lladoweigo us<pO<Sobionych
szech, by zmusić kraj do wypowiedzenia
wi<:e wykazaty dOITTli,nującą wlęk~zość 111i emiecn.ie sta.nie się dla <popularności 1PO!liitycz.nej r1za.·
się za Enfonte'ą. Taką ibyta j·u:ż wóW1Czas
du w.śród szerokich ma's raczej ciężairem, ni?
ką.
je.go f.de'owość. W przeciwi1eństwie do
śwd:aidczy dooiitnie, że
tych
wyborów
Wynik
ulgą".
starszego brata, is~otnie wia.leicmego i 1praślązak, iMóry 1es2'Cze wiczora'i hyl uważany za
we1go ge:ne:rata Pep;pi11Jo, soędza pułkow
,na,cJanalis:tę :J>1)J!skiego, s·tat si•ę dzi.siaJ na<:jonaili·
CIEŃ AZJI PADA NA EUR-OPĘ.
nik Ricciotti znacz.ną częiść wo1jny na tystą 1liettnie·c kim".
„Gaz. Warsz. Por." (19 b. m.) cfeka·
Iaclh armil w ·c harakterz.e ofkera sifab()„Głos p ,r awdy" (20 b.m.) nie oszczę vrie charak teryz:uje ostatnie posunięcia
wego. Z goriliwego zwdoonfik·a faszyzmu
S'taje s i ę jego za.wzietym wrogiem po d~u dza ostrych wyrazów pod adresem Kor- d:yiplomatycme na !bHsikirn Wschodzie:
„MaineWTY i pogłoski zmier.zaly do wywar
ższej rozmowie w 1922 .r:oku z Mussolinim fa111fogo . Czy fo ma być sikuteczną me1ocia :nacisk.u, Móry miał 'ziniiweczyć demorali·
iprzez urażoną mito:ść wf.a.sną oraz chci- ' dą na!prawy sytluacji?
rujący Wll>fyw ch i ńskich porażek W. Bryfa.nji.
„Niejednokrnbnie .i niejedinem już IJ)iórem zowość srnetk1ułanta, pragnące~go szybko doa Turcję przydąignąć do genewsk·iei Ligi Na·
ne, iiż metody 'J)racy, rozwilllięte
stało usta.Jo1
roibi ć się 1rn:ai·ątlru na: nos.zonem :przez się
pleibiscyto.
waJiki
okreisie
rodów; z czas.em zaś może i do paiktu :gwaran·
w
Korfantego
ez
z
JPr·
nazwisku. Zawi:e<liziDny w swycli nadzieeleajlepsze
n
,
'Cf.Olpmwa<lzify
Śląsliill,
G.
:na
wej
go tu.recka - persik<J - iracikif'go, proJekto·
cyj.ne·
jac!h emi.gruje do FrianicJi, vdzie zak~1ad:a
wane·g·o p·r,ze·z · Ainglję w i<0sną, bez udzfal.u Momenty sipoleczne, do fata1.neigo ro;zgoryczeinia,
„Aw;a,ngarde Oariba:ldy1iską", origanizatję,
skwy, a wię-0 przeciiw niej. Jetd:mLk S1ku1tek O·
pr1zenoszcme,g.a z osoby samo~ańcze go „komimajacą z 'bfie.g1em czasu ,pr·zeksz'fakić się
kazal się wręcz pr,z eciwny: właśni e b01Wiem
sarza" na Rzoo:apo s11>0litą. Pa~ar,z ł deimago1g
w zbrojny korpus, powofanv dio 0Jba,Je nia
ne za.gro1żemie włos·kfo posłuży.fa Turdomniemai
stawa
te:go
szem
r
111aigo.
w
spryciarz
brutalny
rzą;dów fa.szysfo.wsik:kih we Wtoszedh. 0ucie,cz>ki pod skir.zydla Sowiepreil:eikslf:
za
cji
polizmyS!u
y
n
odrobi,
pQJZ/bawi<J1ny
z.naczooiu,
gfoszoną na fen cel :p'Ożycz:kę „Wo'lności"
tyiczne;go i państwowego , Korfanty byt i jest
tów.
1poparty nader zna.cznemi sub'sy<ljami róż
W Lon<ly1nie w pierwszej chwili povrs1ała
elememtem deGtruk<:y:}ny:m i irewoltuJą<:ym w
ne inslyfucje zagrnniczne - MiędzY'tlaro
konsternacja. Obeonie rpodesizają się
wiellka
górnośląsikiem środowisku ciężko praoujące:go
socjaldemokracja
Amsterdamslka,
dówka
że ko.n trmainewr turncki (O<les.sa) nie jest
teim,
klasyę.ho>kie
gf
dirzemie
y
z
di11s.
którego
w
ludu,
· czeska efc. - uwa.żająice Oariba[ldi'e:go za
!POmy~Ja.ny na serio i ma na celu tylko odparoczne IJ)O·a wcie s1p rawied liwo5ci . .
bojownika o Idea.ty demokratyczne.
wanie' pogróże·k wf.oskich oraz ztlobycie PO·
Co myśli ten Jud o Ko.rfantyrn?
Wszystkie :te ·powazne fu.ndlusze ufonę
życzJd alllgielsikiej.
reo
jako
,pr,zeideiwszystkiiem
nim
o
Myśli
tv !bez ś:I.a<lu w domach gry na Rivierze,
W każdym ra"ZJie byto to .po.suinięcie wys-cJ<Ce
i
fajemn,
Jest
;nie
bowiem
iikogo
n
Dla
ne.gade.
gdzie zamiesz lmt w okazale.i wi!Jli pur.kowZ'Wiąiza,ne z niem moillwośc! i .nic·
efektowne.
i
ka
i
g6:rin·
o
g
ie·
g
uibo.
sy.n
ite111
spcsób
jaiki
w
cą
ni!k R.iccfoMi, ,prowadząc ziby tlkowny liryib
be'ZIJ)ieczeńslf:wa wywarty już wpływ na wza.
maJąibku i tej
d<J
doszedł
nik,
rolbot1
m!odości
w
żyda. Z czas.em wyczerpalo stę ~ednaik: :to
jenmą wobec sie<bie połittykę wleftkłcłl mojaśniepańsik.iej stolJ)y żyda, od:bijadą<:eJ aaskra'W'O
rry;C!h bowi,em poźródło dochodów, w ho11
co d IPoilskę bHsik<> <lbcfłocbl.„
carstw,
ludu."
ś1ąisikieigo
doli
twa.txlei
od
cząifkowo o-fiaro<la·wcaie:h Nodzil.a s!e nie~
1
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Nami~tności

ludzkie w rydwanie sztuki.

Miłość

podooofie, jak ,I>rasa - to
przedewszyst!kiem z:jawi'Sko społe·czno kultura1nre, dziś już nieza.p rze1czen:ie pierwszo:rzędnej wagi. Jego dobre strony nalcrży si'ę sifarać ipo·tęgować, złe - umniejszać. Powiedzieć można nawelt z catko'\\"f:ta i.pewnością , że jego znacz·enie 'będzie
w) Fi1m -

wiciątż wzrasitał'o.

_ Film - :podolbnie, jak prasa dosifar<::za,
·i coraz więcej dostarczać będzie, ktformacyij, rozrywki. i wiedzy, oraz .shiży i coraz bardziej stU'żyć lbędzf.e, jako :pożylecz
ny środek .pro1pagandy.
W dzies.iej·szy.ch czasadJ., kiedy kinematograf roz.powszechniil się i s-po.pulary12owat, kiedy wszechwładna Pillmona zapanowała w pałacaC!h i ·l epiankach, ufarfy
się ta~że Wiśró<l ogóJu ,pojęcia i nazwy kinematograficzne.
Każdy wie, że „parę tysięcy metrów"
'fo wcale nie jest fak dmo, jak się czy'fa;
wszystkim wiadomo, że j.uipifoT, fo wcale
nie jest bóg gromowładny, "tylko „taka
fampa", a już każde dzie-clko powi'e, co l'o
jesl „gwiazda". Nafara1ri!e, nie taka ~la
zda z nieba, afo gwiazda fillmowa, kf6ra
ma miUon S'Ulkien. selkre'tarza, niezliczoną
Mość dolarów i własny samochód. Niema
iZTesz'fą cztow.iefica, a napewno niiema kolbieity, któraby choć Drze·z clJ.wi~kę nde
cl?ciafa być ~wlaz1chi filmową.
'As'lTonomija kinematograficzna , która
stworzyta .g wiaooy, itwiazdeczkł. Pfszą ·o
n.ich wis·zyśtkie gazefy, wie o nich ca:fy
swiai?. Dzisiaj ipomów.imy o przejawaicli
'tlCZ11Ć mi.fosnvich tych „staT'ów" na złoci
stej ta~łe fillmowej.
!MięcLzy 'licznemi anlkiełamf, na 'k<fóre

musza

odpowiadać arty.ści amerykańscy,

zn:a1fazta się ffeż i sprawa .pocałmtlw na
e!Kranie.
Richard Dix t,Biaty Bóg Papuasów")
za·p ewnia, rie jedyna metoda, której si'osowanie da.to mu s.atys!falkoję ... n.a e!knmie,
brzmi, jak na'Slępuje:
„Pamięfać o cenzurze, nie z.a.oom1na·ć
o szmince i fryrurze L. 1x»cat-Ować 1Predko
ł krót'ko".
!Th-Omas Mei:ghan w od'J)owiedzi swej
Jesrt ostrożny. Twierdzi że Anglosasi nie
lubią dl"ll'giei!O ipocaJunku, natomfa&f narody r-omańskle 'llutbuią sie w :pocahroku,
~rwającym bez !końca. Wobec uego, sto-

przekład

(5

z

an&łelsklego

Popławskie).

'( Dalszy ciąg)'.
i kochającemi dziećmi i
ale oczywiście musiały
liczyć się ze swojem nowem stanowiskiem
i ze stanowiskiem mężów, i z rodzinami
mężów, i ze światem - a cóżby powie'd zial świat, gdyby przeniknęła doń ta
okropna wiadomość?! Plotkarze Lymportscy, niemniej liczni, niż w innych miastach, twierdzili, iż cudzoziemski hrabia
szalałby w sposób niesłychany i postąpił
według zamorskich obyczajów swojego
kraju: gdyż przed nim, oczywiście, warsztat był starannie osłonięty i hrabia nie
wiedział nic o bliskiem pokrewieństwie
swojej uroczej małżonki z Plutonem.
Małżeństwa te zostały zawarte w następujący sposób. W miastach prowincjonalnych urządza się bale, na których
wdzięk córek kupieckich może być podziwiany nietylko przez kupców, ale
przez mlodych, lekkomyślnych ziemian z
sąsiedztwa, przez niższych oficerów, a
także przez urzędników, którzy marzą o
wykonaniu słodkiej egzekucji nad odwiecznym wrogiem mężczyzny, a równid o
znalezieniu rozrywki dla nóg.
Poszczególne klasy naszego gmachu
społecznego mają tu i owdzie swe punkty
styczne, a jednym z nich są właśnie prowincjonalne bale publiczne. Bale te są
niebezpieczne, gdyż miłość nie szanuje
Były Clobremi
pisywały często,

przesądów społecznych.

Jeżeli jesteś

synem ex-handlarza her-·
lekarza wiejskiego, emerytowanego
oficera, lub kogoś z wyższej sfery - i
uczęszczasz na takie bale - możesz być
narażony na otrzymanie pocisku Amora
równie dobrze, jak pierwszy lepszy kupczyk. Wiemy, że nawet zamaskowani
lordowie otrzymywali na takich balach
batą,

Pocałunki

na ekranie.

gwiazd.

Obyczajnośf

suje „pocałunek szybki i gorący, kMremu
towarzyszy mocny uścisik". W ten s.posólb dogadza wszystlkim g-u'Stom.
Helena Pergusson ma metodę indvwiduaffn·ą: podczas pocatunlku !iczy do sześ
ciu. W ten sposób daje swemu par.tnerowi czas dostateczny n.a pocafiunek oczy.wisty, a je<lnalk niezlbyt dfUJgi". Jest' :to syS·t em bardzo pra'ldyczny. J.eże!li partner
jest ładnym i miłym oh"lopcem, można
przeci~ liczyć.„ powoli.
:Erik Stroheim twierdzi, że w komedoji
grywa wie•lkiej ran, zapocałunek nie od1
ledwie go się zauwa:ża, zapewnia natomiast, że lki'edy !będzie „krędr' jaką:ś wiellką hisfor}ę mltosną, wtedy :poikaże, co lt<>
jest ·pocatiuneik.
Ciellrniwe tylko, jalk sobie .poradzi, je:że
,fii Je.go ,parlneirka nńe da mu więcej cza.su,
jak sześć sekund łlelooy Fe·rgusson?
Viola Dana utrzvmtt'je, że rp ocatunek na
e~ranie. ito wtaśdwf1 e kwestja„„ sukni. „Są suiknl·e, stworzone do pocatuników
wampira, i inne - do niewinnych pocaf.mk6w pensjonarki".
Wreszcie Do'l.l:g!\as Fafr1baniks ocLpowfada dv:pilomatycznfe:
„Pocatunek nie powinien być ani za
gorący, ani za zimny". Oto ipub1iczna odpowiedź cztowie«<:a.„ żonail:e:g-o.
Caro1ina Detnpsleir. najnowsza g-wiazD. W. Gri'ffiltha. mów.i: „Pocatme1k na
eikranle j·est' akfem. który należy ·w ysfud1Jować, ialk wszystko, co Jes{ :przeznaczone dla -ekranu. Pozałem pocafiunek'. jalko
~aki, nie i'sfuieje dla mnie, nie byłam nigdy i nde jestem zakochana, nie mam na fo
czasu; mito·ść .przesz!ka<lzafaby mi w pracy".
Przeiawv l(lCzUć mfr.osnyoh n.a filmie
naite:żv :fraktowa.ć. .iak l 'kino wogól·e, z
dwóch ipu'fl!klfów widzenia: arlysfycznego i irozrviwkowe~o. Artyzm w przejawiac'h mitosnych nie mctże ibyć za~eżnym
od tet.140, jak daleko reżyser cz.y aktoir mogą s·ię pos1Itląić w ich ~d'Stooi:ędu. Le.ży
~n w arlyg.fycznem ujęciu scen. NaJ]Jardzrei „niemora.l'na" scena. o lle jes'f u.ięfa
pięłknie, pozostanie piękną. Arcydzi·eta
zn~komitycih rzetbiarzy i malarzy pozosfadą zawsze arcydziełem be:i względu na
:idh .tre-§ć.
I d1aifego z :ptmktu wldzen'ia o'byczaj1o.-

Evan Harrington.
Zoffi

pocałunek

aa

publiczna a sztuka.

publicznej reżyser gd.yiby chciał się
iposunąć dalej, powinien pamiętać o tern,
że może to czynić tylko ,p od warunlkiem,
że odsuwać się będzie od realizmu i jego
brzydoty po1przez jego piękno aż do możliwych do osiągnięcia dziedzin piękna
albs·trakcH czy snolbtzmu.
Inaczej :tuż na.ler.ly ifraildować fiilm'y które nie kuszą się wca~e o arfyzm, a sfużą poprosfu d'la rozryWki widza.
W kinie rozrywką Wlidiza - jest 'freiść
obrazu, s.cenarjusz. Nafuralnie, że nawet
na.J,le.pszy scenarju'Sz w robocie marnego
re'Żysera, lki epsiklcih dekora'forów 1 aktorów mo·że być zmarnowany. Fi lmy 'fe
starają się najczęściej o seil'l'Sacyjne i realistyczne odmafowanie życia. Odtworzenie żyicla na fi'lmie musi odbywać się ze
znajomością istoly kinowości: ruchu i
ścl
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Vłl) Buirmistrz Atnslerda A. All.
po.rządzenie, wrorariia-jące ·:~ft.
ZCll'.1\i'
ców w niedzie1ę.
- Taniec - ttiumaczy on .
gannem ~ęciem, dła którego-;, iesl
sześć dm w tygodniu w niedz'eł~

na·leiży siedzieć s.pok~in-ie w~~
Zalka~ ·!e~ wywotat nieiadowol .
catem m1esc1~;. w protestach wzięlit'łJt
~awet .Po~azn~ profesoro\Vie uniw
fu. Ozyw1one1 dY'Skusji na, ten t ff!J!
święca :prasa ho1enderska Wie4e ~

1

zmienności.

Mitość, ja!Ko jedno .,, gtównydl 'MS-.
det wzruszeń codziennych f ipowszecihnych

musi być fralktowana od'powi1ednio przedewszvstkiem „ilościowo". Gdyff)y nie
wzgląd l1a obyczajność :pulb1iczną, filmy
rozrvwkowe iposuwaty!by się na.pewno b.
dafoko, nie oglądaiąc sfę na ło, czy fa ~'Ulb
inna -poza, czy mch iposia<la choć odrolbinę
artyzmu czy kinowości. Miłość wzntsza,
jej ,p.rzejawY si'lnie dziaf.ają - i fo bytolby
diosfatecznym powodem wiprowadzenia
jej w kina iak na1obficlej.
Obyczajno,ść .nubliczna kładzie hamiulec na s'vobodę !korzys-f ania ze wzmszeń
mit-osnych. Pirz·ez zaciśniefa rekę jej oi.ganru, cenzury, przeciska się, ialk może haczyk ernlyzmu, na który widz fa1Pie sie
C'hę-lnie, 'bo mf.tość zajimufo kolosa1ną. część
żyicla; panuje przez g-tę<bokość wzruszeń
nad :ora1R11foniami wu i .P oiywienia.
Skierowani·e w i.n'llą stronę zainferesoW'an widza i lbutlzenle w nim nowyd1 ncruć. może wy.i!ść fy.'lko z dotychczasowych jeigo uipo<lobań 1prnez stopniową. domieszkę nowyic;h wra:żen. Sceny rnitoStle
nada1ą się do 'fego s1-ezególl.n·ie, jako naj._g-tębiej .p oruszajace. Z ich pom'Ocą można
by kirzewić smak esfolyczny, lkullfiurę arłystyczna. „"7Jbudzić zaciekawienie. 'tyczą.ce się a-rłyzmu nieil:yllko w scenad1 miSt.
losnych.

----:r -

ciosy, i chociaż Spofoczeństwo kowala mu za szczerość tych słów, dopozwala swoim najwyższym i najdroż dając, iż widocznie jest to rodzinne, gdyż
szym ratować honor rodziny i szukać pan Andrzej Cogglesby, jego bogaty
ukojenia w niedopuszczalnym kompromi- krewny, ujrzał łlarriettę i oświadczył się.
sie, to jednak, jeśli stoisz poza ich na- Porucznik oznajmił nierozważnie, że
wiasem - nie możesz liczyć na podobne nigdy do tego małżeństwa nie dopuści.
Faktem jest, iż dotychczas udało mu się
względy. Musisz koniecznie oddać siebie
za to, co pragniesz otrzymać. Chociaż ukryć wszędzie - za wyjątkiem jadalni
- mniej pochlebną stronę swego „szaleń
brzmi to strasznie w uszach filozofa musisz się ożenić! To właśnie postano- stwa", i miłość pana Andrzeja post~wila
go wobec trudnego dylematu. Jest niewił uczynić rozkochany porucznik Strike,
zbyteczne dodać, iż żona przy pomal
Karoliną
panną
z
raz
przetańczywszy
Harrington. Nawet dowiedziawszy się o mocy zakochanego piwowara ostatecznie
odniosła zwycięstwo. Co więcej, zmusizajęciu ojca nie cofnął swego postanowieła majora, aby stał się współwinny oszuumizgów
uciążliwych
nia. Po miesiącu
stwa. Gdyż, chociaż major protestował,
poślubił ją wreszcie, wprost z demu ojca.
Aby oddać mu należną sprawiedliwość że umywa ręce, że jest to podstęp i zasadzka, nie zdradził przed panem Andrzenadmienić należy, iż póki nie zostali mę
jem zajęcia rodziców swojej żony. Zażem i żoną ani razu nie pozwolił sobie na
napomknął o nich, mówiąc „zieledwie
porównar.iie lub choćby nawet zastanoPrzypuszczał, iż należałoby
wienie się nad nierównością ich stanu lub mianie".
o zgodę - jak mówił.
„ziemian"
prosić
krokiem, który przedsięwziął. I później
się ztożyć im wizytę.
ofiarowal
Piwowar
do
czynił to jedynie w słabym stopniu
chwili, w której otrzymał stopień majora. Ale major naszkicował nader niemiłą
O awansie tym dzielny wojak szczerze sylwetkę „ziemian", a żona jego przyjęta
mówil żonie, iż nie jej go zawdzięcza. tę propozycję tak chłodno, że pan Andrzej
Gdyby wolno nam byto wyobrazić sobie oznajmił, iż ma zamiar ożenić się z panną,
przyjacielski stosunek między dowódcą a nie z „ziemianami", więc jeśli ona go
pulku a kapralem, mielibyśmy wzór do- chce - oto jest! Od chwili zjawienia się
mowego pożycia majora i pani Strike. łlarrietty był stałym gościem, zwracając
major się do surowego porucznika z ·chytrą
Pomiędzy oficerami garnizonu
bru- uprzejmością. Gdyby porucznik odesłał
zazdrosnego
wyjątkowo
za
uchodził
tala. Panie w przemiłej swej gwarze łlarriettę - pan Andrzej niewątpliwie pojechałby za nią i wykrył wszystko. Pookreślały go krótko „Ananas". Otóż, zapodwawarłszy tak świetne małżeństwo, Karoli- dwakroć przeklęty przez miłość,
znakokrawiestwa
ofiarą
padłszy
kroć
na, istota szlachetna, zatroszczyła się,
Andrzejopanu
oddał
marynarz
nasz
mity
od
aby siostry nie byty mniej szczęśliwe
niej i zaprosiła je do siebie, pomimo pro- wi Cogglesby łlarriettę łlarrington za
żonę.
testów małżonka.
A wtedy radość po raz drugi klasnęła
- Nie grozi nam żadne niebezpieczeń
dłonie, zaś cień, padający od zgrozy,
w
stwo - mówiła, gdyż mieszkali właśnie
w nowej dzielnicy, zdala od miejsca zgor- pogłębił się jeszcze.
Głębsze przyczyny wskazy\Yały jasno,
szenia. Sam porucznik szczerze przy- '
siostra przedsięweźmie śmiel
trzecia
iż
znawal, iż patrząc na te panie, niepodobna
szy lot. O milości pięknej Luizy i cudzobyło ani przez chwilę podejrzewać ...
ziemskiego hrabiego o tern, jak po raz
Widział też, iż wielu młodych ludzi gotospotkała go w salonie piwowapierwszy
szaleństwo,
samo
to
wych jest popełnić
będąc osobą wesołą drwiła z jego
jak
ra,
co on.
Gdy uczynił żonie to drugie i nie- uczucia dla siebie, jak ubierała się w
:wymuszone zwierzenie, Karolina podzię- suknie, które on lubił; iak pO<lnie\."fila A
śmiertelne

ilEOROE MEREDITIL

AułorJ'zowany

I

pojęcia.

nowe

Znaczenie filmu.

~? ~
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CZA.
w) Nf.emiecka Kompanja ~~
g!.afic~n~ ~rzy:>ląpiła do bu<iowv "Ja,:
'Ili}! ?a~w1ększe'J w świecie stacfi
CZe].

Rolbo-ty, wykonywane w znaczn ·
rze na rachunelk odszko<lowaft woj~
ukończone będą w cią:gu 1928 rob.
duwa ta stanowi jeden z zasa ·
•
punlktów na o:~brzymią skalę zakr
go iprogramu, mającego na cefa na~ J
nie bliskie.i i re,~amej łącznośd
\\
dzy Japonją a Europą.

tu

od
LADY STANLEY.
.
(w) W tyC'h dnia-eh zmada w · la

nie żona słvnn~o .po-dróżnika, lady pa
ley, której rodzina - Tannand ~
w ·p rostej li11if od dykfatora CrO!ll"' M
Odz:naczafa się ona jako młoda t>anna.
nie;pos.polit-ą urodą. że lo-warzyszył ~ ·
wsze na ulicy mcsikuttarny foka~ kl6iy rz
lecone miał bronić swoją pa,flią ęd
J
zbyt nafarczywemi dowodami a
·
ze skony tp>rzechodniów.
piero w 36 r!fu
Zamąiż wvszta do1
przyczem r6żnka wle'ku miedzy
Stanley'em byta znaczną. Dom Id!
się jednym z najwy1Mtniejszycb o
a1m~ie1sikiego życia kultiuralnego Sfanffey odziedziczyła po matce
wanie do szfulk .pięknycli i samallbi 11
prawiata z ·Powodzeniem rnafaq yr
rz
Ze śmiercią jej znika bardro
ny, ,t>rz-ez naj'lepsze :towarzystwo azi
'
dzany „salon londyński".

Szkoła tań

W.

Lipińskieqo c~:_n

Do rozpoczynającego w niedzie1'
nauczycielskiego" może być
jeszcze kilkoro reflektantów płci

łagodziła jego zazdrość - wiemy
le poza tern, iż poślubiła hrableo
auspicjami bogatego piwowara i
si~. że dzieci ich będą wychowann z
sadach kościoła rzymsko-kat
0
czem, jak twierdzili plotkarze L
1·1
zapłaciła djabłu za swoją pychę.
A więc trzy siostry, wyzwoliWS1J t
szczęśliwie dzięki własnym w '
musiały z kolei pomyśleć o rnlodsZJI k
cie W jaki sposób zrobić z e
gentlemana? To bowiem było ich
Muszą ochronić go przed krawi
i
przed najlżejszym kontaktem z
W przeciwnym bowiem razie na r.a
będ:>. związane z owym okropnym
dt.m, który miały nadzieję przeżyć
grzebać. Jeden z kuzynów pana
chizedeka wzniósł się do godności
ra!a i posiadania wielu orderów u e
żne czyny, dokonane w danych wo ·
kiedy ludzie mogli jeszcze awan
Prosiły jego więc o zaopiekowanie
mtcdzieńcem, celem wykształcenia i
wybitnego marynarza. Grzecznie
wil. Wtedy zaatakowały żonatego
1
cna.
Piechota czy marynarka - bylo
obojętne, byle tylko zdobyć dla brah a
znaki jakiejkolwiek broni. „Wtedy
stanie się gentlemanem!" powtarza!J
ktoś. kto widzi przed sobą kres
zabiegów. Strike udawał ztośliwie,H
tów jest im pomóc. Oczywiście, h
mu niezwykle milo widzieć przy s
stole w jadalni syna krawca, chw
gdy mu się spodoba powitać szwagra :-.
ceremonjalnem: „ach, bracie", lub
wszędzie o bliskiem z nim pokre
stwie. Strike popełnił szaleństwo
.po mistrzowsku wytknął sobie '
odwet drogą konsekwentnej m~ą
Piwowar - zaślepiony w żonie .
Cogglesby - powinien podjąć s1e
zadania - i podejmie się. Strike ś
na samą myśl o tern, że możnaby za
za coś, co się zrobi darmo.

czekać.
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Polity ka finans owa me Łodzi.
, dzie li
nies ie? Magistrat wobec zagadnień pożyczek inwestycyjnych.
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DZIŚ: Feliksa Walezego
JUTRO: Offarow. NMP.

Przed

konferencją władz
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Od pierwszych niemal chwil powstania w Łodzi samorządu Miejskiego w roku 1919 rozpoczęto nawiązywanie pertraktacyj z przedsiębiorstwami fin:msowemi
zągranicą, ażeby uzyskać fundusz, potrze
bny dla wykonania całegQ szeregu urzą
iOboła
dzeń miejskich, w pierwszym rzędzie kanalizacji i wodociągów. Pertraktacje, które toczyly się między miastem firmami:
JF;·~J·
---cO>--do· ··
·/!-"'
Batignol i Almerience de Riegos, porusza•J
ły się w płaszczyźnie równoczesneg o fitaqo P. · WOJBWODY JASZCZOL· nansowania
i wykonywania robót przez
. TA DO WARSZA:WY.
tenże koncern finansujący. Jednakże · pn'J
mimo zawartych umów (z T-wem AJię dowiadujemy, 1P. wojewoda Jamerience de Riegos) nawet na bardzo nie- ·
Warszawi·e
w
dni
dwóch
od
• baWli
korzystnych warunkach, firmy te do rok~twienia szeregu ak~ua'lrlych spraw
bót nie przystąpiły i na tern została spraeśtlttwa.
.wfn. JPOdczas p:oby'fu w WarszaWie wa w roku 1922 przerwana .
Nowy zarząd miejski ustalił swoją pobQ,·oda interwenjl.llje w · da1~szym ciąinwestycyjną w nieco inny spolitykę
zaopatrzenia
1raw:ie racjonalnego
województwa w wę:gie1l, ~ar6wioo sób: Postanowiono część inwestycyj dokonywać z funduszów miejskich, mając
\w ,pirzemJ1!5.fowyd1, }alk i myil!ku
celu utrzymanie kapitałów w kraju i zu
na
OtgO.
. ~
życie krajowych sit roboczych i materjałó\\', część natomiast inwestycyj,wykot!ać
~·cłm:;ż KU CZCI JANA KASPROfunduszami zagranicznem i; jednakże wza_ jemny stosunek tych inwestycyj miał być
.WlC2~. .
~
j lu 28 ii'StOiPadai r. b„ o go.diz. 11-ej
taki. ażeby inwestycje z funduszów pozaórj!udniem, w Tea~rze !Miejslkirn, od- krajowych, obciążające wydatki miasta
't'ię uroczysta akademia ku czd ś.
wysokiemi procentami i kosztami, nie ria.m~aS'J)rowicza. Akademję o:rgani~u
ruszały równowagi i nie spowodowały
ie g~mn:a.zjum fm . .E. Orzeszkowej dla 1niasta specjalnych trudności finanso:u ~ męslkie p. TornaSiZewskiego.
wycł1.
n
Zgodnie z tym programem Zarząd Miejd1?RZVBĘDZIE DO ŁODZI WICE·
ski pr~ystąpił w roku 1924/25 do budowy
o<t:MJ.BR PROF. BARTEL.
kanalizacji miasta Łodzi sposobem gospodarczym i wykonał dotąd około 17 k:toBar
pro,f.
aiiadomo, p. wiceprem}er
kanału, asygnując na ten cel okometrów
a yć miat do Łodzl w d:ni•U wczora1
złotych, z których część mHjonów
8
ło
skuteik nawału zajęć do Łodzi nf.e
jego wizyty nie .iest na- w wysokości wyżej 5 milionów złotych
0 'i tęrmin
została pokryta z pożyczek ze Skarbu
0 cze oficja,lin1ie usta•lony. W każ- Paiist\\~a;
przyczem należy zaznadyć, że
nastąpić
Łodzi
e wizyta jel,Q;o w
pożyczek w kwocie 3 milionów
tych
czQść
(k)
· gu najblilŻszy.ch dni.
złotych będzie spłaconą w roku 1926 z
nadzwyczajny ch wpływów miejskich {eNa pozostałe jednakże inwelelrtrownia).
NA
CT:W A PRZEMYSŁOWE
gazownie i szpiwodociągi,
j.
t.
stycje,
ROK 1927.
talnictwo miejskie, kapitały muszą być uH SKa-roowa w Łodzi lkom'Url.ikude,
zyksane z zagranicy.
zeta wydawanie śwfaldectiw ,J)'l'ze
Rozpoczęto dalej pertraktacje finanso„ i :karf rejestr.a;cyjnych na. rok we. Zdosilo się do tych pertraktacyj szeer7'.!!min wvikupywania świ.adectw reg przedstawicie li rozmaitych firm zafr)
p h dniem 31 grudnia.
granicznych, jak np. The Merkantile Company z Londynu, J. G. White, hr. Ronini\\N REGULACJI MIASTA.
kier, liird Co, O. Landreth i t. p. Pertrakte ogótem nie wyszły nawet ze stae~c\llni'k inspekcji budowlanej mz. 'tacje
przedwstępnego, gdyż warunki, stajum
d
e wski oraz kierownik oddziatu
przez firmy, byty tak niekorzystne,
wiane
lic miasta prof. Michalski opracowu że w żaden sposób Zarząd Miejski nie
m :ny memoriał w sprawie planów
ciężarów, wynikaregulacji terenów w Łodzi i o- mógł rziąć na siebie
pożyczek.
tych
1.
jących
s · myśl projektu znowelizowan ej
Przeważnie firmy te wiązaty finanso11.zi rozbudowie miast. Memorjał ten
danych inwestycyj z wykonywawarcie
zasadnizostały
sprecyzowane
zy
przez siebie. Pomijając wysorobót
niem
i wytyczne planów regulacyjbudowlane, jakie pociągało
prowizje
kie
i
~ cdzi oraz dotychczasow e braki
wykonywanie tych robót
sobą
za
by
przesłany
dziedzinie,
tej
w
l~ctiania
ę finansującego, byprzedsiębiorc
przez
an~ zarządu Związku Miast 'Polłoby niemniej trudnem zgodzić się dla mia
za(e)
sta na dalsze warunki, wynikające z WY·
robót przez przedsiębiorcę,
PASH>ORTY DLA OSÓB konywania techniczny zagraniczny, prajak: nadzór
~~a. WOJSKOWY CH.
wo zakupu materjaf ów i maszyn zagranicą 1 t. p., z którychby wynikło oczywista
Spraw
·c~~rządzeniem Mitnfstersrwa
odpływanie pożyczonych kapitałów z po1!1·
na
Rządu
Komisarjat
nnych:
0
ansclważnMmy z.ostat do wytdawan1a· wrotem zagranicę.
Tylko w wypadku jednym, t. j. - inż.
ani ·eh paszipottów za!R'.ranicznych
ia .oiby;wate.lf Pals:ki, którzy miesz- O. Landretha, który stawiał sprawę na za
ie '. zagranką, a IJ}rzyjechalli do kr.a- sadzie czystej finansowej operacji przy
warunkach stosunkowo dogodnych, jak
teg< yicia sJużby wojskowej, wzigJ.
kiib te•ż w celu speilnienia ja'kiego~ się miastu początkowo wydawalo, doszły
to ~bowłązku wo.jslk:owego i którzy pertraktacje do udzielenia opcji. Opcja wy
raf wracają do miejsca zamieszka- ników nie dała, ponieważ p. Landreth zmie
nit w ciągu dalszych pertraktacyj swoje
(_b)_ _
Y o•
warunki, przechodząc też na koncepcj_ę fi· za; OW AM·E KOLEJOWYC H LA· nansowo - budowlaną, wobec czego miasto zrzekło się dalszych pertraktacyj, uie, tfNKóW WĘ!JLOWYCH.
_
ważając je za bezcelowe~
e, b.rnictwo tódzkie,go węzła kolejodo Mas·ię
zgłosił
dniach
ostatnich
W
iy 5 iymato polecenie z Ministerstwa gistratu p. dr. Zieliński z Warszawy. któawa5cjl w sprawie taduników 1wlejo- ry na zasadzie pośrednich upoważnień, oagr.:lzczególnfe węg'.la.
trzymanych· z tąk -finansistów niemi'eckoub ~wszyim rzędzie mają bvć u- amerykańskich, zaproponował miastu poi>kre me wszelkie fadumki wojskowe, życzkę czysto finansową w formie amor0 - taidu.nki przeznaczone <li.a dyrek
tyzowanych obligacyj miejskich na ogóle 0 dtwvch, a po nich w pierwszym nych warunkach 7 proc. rocznfo, 87 - 88
ma ~~iel! kamienny i brunatny w na- proc. kurs emisyjny, czas trwania - po~ ko.J.ejno'Ści: dla kolei, dfa hut że zostawit do porozumienia - i 2 proc. pro~51 1dla wo.is.ka, wodociągów, garowizji.
, s l!l trowni. ma.g-i:slrailu, l11s:fytucy.i
Po bliższem zbadaniu sprawy okazało
za h i samorządowych, a następnie
się, że p. Zieliński · posiada upoważnienie
bio.roów.
vsłn ~ prywa<tnyd1 od1
D.
od o. Hansa Spalta. reprezentanta firmy
o. c.'
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Wschód 1ło6ca 7.03.
Zachód tłodca 3,41.
Wschód lrlięł. 4.38 pp.
Zach6d 1111•*· 7.3:1 r,
Oła~ołd dnia 10.03.
Ubyło dAla 7.53.
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miejskich z przedstawicielami sfer gospodarczych.
W. Henning, (Frankfurt), która to firma
posiada upoważnienie od p. Alberta Otto,
wiceprezyden ta firmy H. W. Dillon et
Sons, New - York, stanowiącej część koncernu, złożonego z firm: H. W. Dillon and
Sons, New - York, Paine, Webber and
Comp„ New - York, Robertson and Malcąlm Ltd., London, J. G. White and CQ!np.,
New - York, Potter Bros. and Comp.,
New - York; firmy te tworzą koncern, finansowany przez firmy: Bankers Trust

Bohat erowi na

New - York, Guaranty Trust Company of1
New - York, Broadway, The de Lange.
Company, New - York, Dillon, Read and
Co., New - York.
W związku z tern, celem omówienia
sprawy pożyczek inwestycyjnyc h, odbę
dzie się w Magistracie w poniedziałek,
dnia 2 listopada r. b„ konferencja z przedstawicielami sfer gospodarczyc h oraz
czynników decydujących.
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chwałę wieczys-tą.

LÓDŻ W HOLDZIE KAPITANOW I POGONOWS KIEMU.

W ułbJ.egłą sobotę odibyt.Q s.ię ,posiedz·e- zwi1ązki zawiodowe powvższycih u~rupo·
nie Komite~tu budowy pomnika kpt. Pogo- wań.
W uroc.zysto.ści wezmą uidziat wszyst,now'Skiemu pod .przewodnictw em kr. dr.
kie cechy ze sztandarami. b. wojskowi, '1oficja.fa Jana Bą.cz:ka.
W zehranbu w1zięli udzfaJ prze<dsfawi- raz orga.nizacje mtodzieży wychowawcie:le p.rasy, władz woj:sUrnwycll, komunal- czo-wojskowe .
Spodziewać się na:leży, że cała tódi
nych, lmstytucyj sipolecznych, związków
względu na swoae przeko.n ania weź·
bez
pozawodowych oraz sz kolnictwa. Na
siedzeniu postanowiono uroczyście poś mie udziat w obch()<lzie poświęcenia p<>mn.ilka bohaterskiego Olbrońcy Warszawy.
więc!1ć pomniik św. pam1ęci ktp. Pogonow~
K9mifot tą drogą zwraca się do org-a·
w
lkatoHckiim
cmentarzu
skiego na starym
z nizacy•j społecznych, politycznych. zawodni·u 5 grudnia r. h.
Na uroczysfość .powyiższą Komite·t za- dowych, korporacyj, lnst~rtucyi , kfóre domierza zaprosić p.rzedstawidel i najwv.ż tąd nie z..gito3Hy swe~«;o udziatu w ohraszych władz duohownycli, wojskowych z dach Komitetu budowy pomnika. by tap. gen. Że1i.gowskiim na czele, państwo skawie zechciały przyistać ·swych nrzedwych, komutla'lnych oraz społecznych. · . stawkieli w dniu 21 Hsto.oada o godz. 19
na posiedzenie do kancefarii i:iarafialnei
Wzięcie udzia:tu w poświęceniu pomprnv uiJ. Prze.iazd I. 13.
zade'i
p:r.zedstawkie1J
swokh
przez
n'ka
W każdy oon icdziale!k o g-odz. 19 od·
klarowaH: wojskowość. ugrupowania sposię zebranla Komitetu 1budowy pobywają
O~ani
feczne ij. Koilo Polek. Narodowa
zacja Kobiet, Sodalicja Mardańska Pań, mnika w kance.lar.ii ipa.rafl.a'!nei,i przy uHcy
Aoosto•l stwo Moidłitwy, Stow. Robotników Przejazd l. 13.
Do Komitetu na wice-przewodniczące
Chr z eścijańslkioh, Tow. „Rozwój", UJgrupo
wania .polityczne jaiko t() Chrze,~cijańska rro powołano o. pnlk Voir1a. dow. 31 p. S.
nemokracia, Narodowa Partia Roibotnicza K.. oraz ks. kap. St. Nowickiego.
Związek Ludowo-Naro dowy, ia'k r-ówniee
1

Stan zatrudn ienia w

przemyśDe.

PRZEMYSŁ ŚREDNI LICZY 206 BEZROBOTN YCH.
Według ostafuii0h zesfawień statystyczn~"Ch, dotyczącycih stanu produkcji w

średnim przettnY'śle włóldennicz'm

- w
lyim czyrnnnvcłl jest o•becrtie
176 fabryk, nieczyi:mych zaś - 6. W fabnnkach 'tych zaVn!<lniono 14.937 rob.otnf· ków, z cze1go przeważa.iąca większość.
14.525 pracuje w 165 fabrylkach prze,z 6
dn'i w 'fyg-odni'U, 5 dni pracuje 254 robotników w 6 zaktadach, 4 dni - 72 rob'ofników w 2 faibrykacll i 3 dni - 86 roibotnlków w 3 fabrykach.
pirzemyśle

Przemyst średni uruchomiony jesf obe'm ie w •lwie.i części na jedną tylko zmianę, wobec ;pewnego pogors~e:nia sqę konj11miktur p.rzemysfowv·ch oraz zakończenia
sezonu eiks.portowego i nasycenia rynku
wewnęfrzne6!0. Na tr·z v zmiany macu.ie
zailedwie 12 falbrvk. na dwf.e - 46 fabrytk,
reszt.a zaiś t.j. 118 zalk:tadów na jedną zm!ia:
nę. Ogófem jest obecnie w średnim przee)
myśle J.ódzikim 206 bezrobotnych.

-x----

Zaliczki na podatek od obrotu.
OBOWIAZUJ A ONE · PLA TNIKÓW NIEPl~OW ADZĄCYCH
WYCH.
W dniu dzisiejszym uplywa termiu
drugiej polowy III zaliczki na po
datek od obrotu za rok 1926.
Tyczy się to jedynie tych płatników,
którzy nie prÓwadzą prawidłowych ksiąg
ha;idlowych. Płatnicy ci otrzymali w swo
im czasie z urzędów podatkowych specjal
ne zawiadomieni a, okręślające ustalony
jedynie w formie zaliczki podatek · obrotowy, płatny w czterech ratach kwartalnych na poczet tegoż podatku, którego
wymiar obliczony będzie definitywnie PC
upływie całego roku podatkowego.
Zaliczki te, ustalone przez urzędy skar
bowe, oparte są na ostatnim wymiarze
o<l obrotu, dokona11ego dla odnośnego płat
uika za rok ubiegły.
płatności

Czy urz-=dnicy miejscy

KSIĄG

HANDLO-

W myśl bowiem ustawy o pqdatku prze
myslowym od obrotu, płatnicy, nie proksiąg handlowadzący- prawidłowych
wych. winni najpóźniej do dnia 15-go po
upływie każdego kwartału kalendarzowe go wplacić do kasy skarbowej zaliczki nn
pe.datek wspomniany w wysokości conaj·
mr.iiel 1/5 kwoty podatku wymierzonego

za r&k ubiegły.
Ci płatnicy, którzy

prowadzą prawidłowe księgi handlowe, płacą podatek od
obrotu miesięcznie, najpóźniej do dnia J5

każdego miesiąca
miesiącu

za obrót, dokonany '"
(p)
poprzednim.

---!': :------

otrzymają . 13-tą pensję?

OSTATECZN A DECYZJA ZAPADNIE NA PRZYSZLEM POSIEDZENI U RADY
MIEJSKIEJ.
Jak wiadomo Magistrat zdecydował ich w Magistracie lub gazowni miejskieJ
si;; przyznać pracownikom miejskim i ga- są jedynem ich fródtem utrzymania.
Radziecka komisja skarbowa-budże
zowni gratyfikację za lata 1925 - 26.
zmieniła tę uchwalę o tyle, że graty·
tową.
pracowMagistratu
W myśl projektu
nfcy maja, otrzymać gratyfikację w wy- fikację mają otrzymać wszyscy pracownicy bez. względu na ich źródła dochodu,
sokości pensji październikowej, przyczem
gratyfikacja ma być bezzwrotna i m <i
cala
pożycz
będzie
stanowić
pesji
połowa tej
ją ją otrzymać również i nauczycrele.
kę bezzwrotną, polowa zwrotną, płatną
Obecnie ostateczna decyzja zależy od
w ratach miesięcznych.
Rady Miejskiej, która ją rozstrzy gnie n2
Gratyfikację otrzymają urzędnicy, któ
(b)
rzy pracują w Magistracie lub gazowni następnem swem posiedz.eniu.
zarobki
ile
rok i obecnie są zatrudnieni i o
'11

••
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NADUŻYCIA PRZY POBIERANIU ZA·

POMóG.
Do wiadomości Funduszu Bezrobocia
'doszło, że wśród pobierających zasiłki do
· raźne pracowników umysłowych mają
\miejsce nadużycia polegające na tern, że
.wielu już pracujących pobiera nadal za-

Przeciwko

zwyżce

czynszu komornianego.

PROTEST DELEGACJI

TOW. „WKATOR".
W najlbli~szyclt dniach udaje się de[e- od te.go ,poda1llru, a i obecnie zamieszkują
gacja Towarzys<tiwa „Lokator" do War- ca je łudność robotnicza ~ trudnością zua
szawy celem prizedstawienia szeregu ptl- biia na utrzymanie. Da!eJ die4eg.acja pornnych spraw wice.premjerow.i Ba.r tlow! i mi szy sprawę rozbudowy miast, tej na~waż
siłki.
niejSiZej kwestji dla warstw niezamoż
W związku z tern w ostatnich 'dniach nistrowi skaribu Czechowiczowi.
W pierwszym rzędz>ie deJe.gacja .po.ru- nych. Takich mieszkań jest w Łodzi 60
odbywa się szczegółowa kontrola i wykryto już cały szereg nadużyć, popełnia szy sprawę 1olkatorów mi·eszlkań jedrloiz- ftys., zamieszkałych przeż 10 do 12 osóib
ibowych, dlla których w kwietniu r. b. w jednej izJbie. Statystyka wykazuje, że
nych przez pracowników umysłowych.
Nazwiska pozbawionych zasiłków są wstrzymano zwyżkę komorne.go do dn.l.a gruźlica szerzy się w mlesz1kaniach jedno.
.
codziennie wywieszane przed biurem dla 1 stycznia 1927 r., gdyż po .t ym if!erminie izbowych.
W
związku
z
ł'em
deilegacja
w
domagać
myś'l
uchwały
sejmu
miesz:kańcy
ci
mupracowników umysłowych, a niezależnie
się będzie od rządu energicznych środ
od tego zostaną oni pociągnięci do odpo- sie~iby płacić podwyższone 'komorne.
ków
dfa 'budowy mieszkań rooomuczych,
Deile.gacja
wsikaże,
że
w
ostatnim
okrewiedzialności karnej.
a
to
nrzez
sie
mzyznawanie nisiko oprocen1oczasu
warunki
gospodarcze
Państwa
Pozbawionym zasiłków . wskutek obecnej kontroli przysługuje prawo odwołania nie ufogty zmianie na le1psze, zaś s.topa wanych lub bez.O'rocentowych kredytów
rzadowyoh (w Niemczocii 1 %), alby ~nsty
się do zarządu Obwodowego Funduszu życiowa tyoh sfor sroleczeństwa zna.czBezrobocia, gdzie mogą przedstawić do- 11ie się pog-orstyta, gdyż drożyzna wzro- 'tucje społeczne i spótdziekze mogły .p.rzy
wody, stwierdzające niesłuszność decyzji s'ła, a zaroibk{ nie ufog-ły zwy.żce co w re- stą!pić do budowy.
Wreszcie delegacja ws'każe na tfczne
zułtaoie iprzynosi zniżkę zarobków o b!liurzędu zasiłkowego.
(b)
Slko 50%.
eksmisje, którym :podlegają ostatnio rod:7JiNastępnie delegacja będzie domaga.t a
ny robotnicz·e, wobec czego domagać się
OBNIŻENIE OPŁAT NOTARJALNYCH.
się ca,ł1k:owłtego umorzenia po<latiku lO'kabedzie wyibutdow.a.nia baraków, dla wyeks
Związki handlowe wystosowały do
fowego od mi·eszkań do 2-izbowych włącz m!towanvich szczegćllnie woibec ZlblifaiąMinisterstwa Sprawiedliwości memorjał nie, a to z tego względu, że nawet
(:b)
za cza- cej się z.imY. ·
w sprawie zmiany wysokości opłat notar- sów rosyijskfah miesZlkania te
były wo.Lne
jalnych wobec tego, że stan obecny jest
dla życia gospodarczego nadzwyczaj uciążliwy, albowiem różnolitość wysoko- ~anufakturzyścl nosfawłll lądania
łódzkim
ści opłat pobieranych za sporządzenie akDOMAGAJĄ SIĘ ONI SZEREGU ULG I OBNiżENIA CEN.
tów notarjalnych w poszczególnych dzielnicach nadzwyczaj utrudnia wszelką kalJak się dowiadujemy manufakturzyści
Sprawa ta będzie tematem obrad na spe
kulację kupiecką. Np. koszt zaprotestowa postanowili
zwrócić się do przemysłow
cjalnem zebraniu manufakturzystów w
nia weksla na sumę 1000 złotych wynosi: ców branży bawełnianej z następującemi Centralnem Stowarzyszeniu Kupców,
pow Warszawie - 12.20 zl. 11 w Łodzi żądaniami:
czem żądania te przesłane zostaną wszy1220, we Lwowie - 17.50, w Krakowie
Obniżenia cen o 10 do 12 proc., bonifi- stkim przemystowcom.
- 19.10, w Poznaniu - 24. 75, w Katowi- kacji 2/3 na skład od towarów, kupionych
Ponieważ stwierdzono, że niektikzy
cach - 25.75 zl. Wyrażając opinję o ko- w październiku i listopadzie, gwarancji manufakturzyści,
ciągnąc zyski z dyskonnieczności ujednostajnienia oplat notarmksięcznej, kredytu do 90 dni, lub 6 proc .
ta, a nie handlu, sprzedają towary niżej
.jalnych na terenie calej Polski, związki upustu za gotówkę, zamiany towaru zi- ceny kosztu,
utworzona zostanie komisja
oświadczyly gotowość wzięcia udziału w
mowego na letni oraz bonifikacji 1 i 114 kontroli cen.
odnośnych pracach przygotowawczych.
11a. podatek obrotowy.
Manufakturzyści, którzy sprzedawać
2ądania te spowodowane zostały obce będą towary poniżej 5 proc. brutto, wyCENY W LISTOPADZIE.
m~ sytuacją i w razie nieuwzględnienia
kluczeni zostaną z organizacji, a nar.wisPierwsza polowa listopada przyniosła ich, kupcy nie będą mogli wywiązać s!ę ka ich wicągnięte będą na „czarne listy".
iWy'datną zwyżkę kosztów artykułów spoze swych zobowiązań, co pociągnie za sobą groźne konsekwencje.
żywczych. W pierwszym rzędzie dotyczy
to nabiału, a zwłaszcza jaj, które wsku1tek wzmo~onego eksportu, przekroczyły
'.~ złote za 'mendel. Również ostatnio pod1niosły się ceny pieczywa oraz mięsa. (u)
UCHWALA POSIEDmNIA ZARZĄDU KASY.
W dnht 17 lb. rn. odbyto się posiedzenie
ZASTRZELONY NA WLASNEM POLU.
J etdflocześnie :pos.tainowt'iono rozpisać
Oospodarz we wsi Szarlejka, gm. Gra- zarząd!u Kasy Chorych m. ł'..odzi, na któ- ko~urs zamknięty na spo;rza,idzenie p.labówka, 52-letni Józef Organa, zawiado- rem po wyczerpU!iące1 dyskusji, omówie- nów budowy lecz.nicy przy ut Łagiewnic
mił po!icję, że w ubiegłą środę okoto godz. 11iu obeonego s.tanu fi.nanso we go instytu- kiej oraz ,przystąiplć już do zakupu wi~
·
5 rano nieznani sprawcy zastrzelili jego cji i po .przyjęciu pod uwa1gę ewentuail- szei.i ilośc~ materjałów budow1anych. '
nych, a mo•żlD'wyoh w iprzyszt-0ści tru:lnoNiezaiteżnfo od powyższego ipowzi.ęfo
24,Ietniego syna.
Zbrodnia dokonana zostala na jego wła ści finansowych, ucihwalono, ahy na ipo- UC'hwałę aby w da'lszym ciągu !ko.ntyrvuosnem polu w odległości 400 kroków od do- cząitlku najb'llrlszego sezonu tbu<lowlanego; wać ipracę nad wY'kończentem pierwszego
"t. j. od 1-go marca 1927 rok'U przystą:pić pawilonu budującego się sanatortjum w
mu.
. Przyczyną zabójstwa były prawdopo- do budowy 2-clh wieJlkich lecz.nic Kasy Tuszynkin i iprzystąpić do hudowy drugie
dobnie osobiste porachunki. Policja wdro- Chorych pr:zy ul. Zimnej (Chojny) i P'fZY go pawillonu.
--:o:.- - żyła śledztwo celem wykrycia mordercy. ul. Łagiewnickiej (BaJutyi).

nr1emyslowcom

Kasa Chorych wybuduje dwie wielkie lecznice.

.MANEWRY PRZYSPOSOBIENIA WOJ· Sytuacja węglowa
województwie lódzkiem •
SKO WEGO.
NA PROWINCJI STALE JESZCZE BRAK OPALU.
Celem skontrolowania sprawności i
stanu wyszkolenia organizacji PrzysposoNa skutek podjętych przez p. wojewoZ uwagi na ten fakt Urząd \.Vo]cwódzbienia Wojskowego, wladze wojskowe w 'dę
Jaszczołta, łódzkie sfery gospo<larcze ki podjął energiczną akcję zmierzającą do
1
Cz~stochowie w porozumieniu z D. O. K.
o raz samorządowe starań, sytuacja wę bezwzględnego wykonywania rozporzą
1Nr. JV zarządziły na dzień dzisiejszy ćwi glowa w Łodzi ulegla
znacznemu odprę dzeń Min. Komunikacji, aby transporty
czenia wszystkich organizacyj P. W. po- żeniu. Wpłynęło na to w pewnej
micrze wc;gla dla odbiorców krajowych były uwiatu częstochowskiego.
-również i ustalenie się ciepłych pogód, co ruchamiane przed innemi transportami wę
Cwiczenia polowe rozpoczynają się w spowodowało powstrzymanie się
konsu- glowemi, nawet gdyby miało to przynieść
dniu dzisiejszym o godz. 6 po południu i mentów opału od
znaczniejszych nkupów uszczerbek eksportowi tego artykułu. ·będą trwać całą noc.
i przyczyniło się bezpośrednio do zlikwi- Okazuje się bowiem, iż nie dość ścisłe
W ćwiczeniach wezmą udział: harce- dowania paniki na rvnku lódzk!m.
przestrzeganie tych przepisów powoduje,
rze, sokoli, strzelcy, strażacy i młodzież
Poprawa ta nie daje się jednak odczu- że brak węgla w uprzemysłowion. miasinnych organizacyj.
wać w szeregu większych i mniejszych
tach okręgu łódzkiego daje się odczuwać.
Oddziały te zostaną podzielone na dwie
miast prowincjonalnych województwa
grupy walczące, przyczem jedna będzie łódzkiego, gdzie brak węgla j.~st j~szcze
się broniła na wzgórzach pod Częstocho
dość znaczny.
wą, zaś druga będzie nacierała.
Z ramienia władz wojskowych na tych
ćwiczeniach będą oficerowie 7 dywizji pie
choty i ewentualnie z D. O. K. nr. IV.
Cwiczenia podobne będą się odbywały
co pewien czas w poszczególnych powia·
Z WYDZIAŁU HANDLOWEGO SĄDU Oł(RĘGOWEGO W lODZL
tach. znajdujących się na terenie D. O. K.
Powód załączyl wezwanie rejentalne,
W kwestii stafo na porządku dziennym
Łódź.
(u)
będących .z atargów dolarowych wydział
1ist ,p ozwanego, lis•t finny ,,Maks Wyszehand:lowy Sądu Okręgowego· w Łodzi roz wi.ański i S-ka" i 3 ceduły gie1dowe. .
ŚW.JĘTO PIEŚNI POLSKIEJ.
ipoz.nawaf w tych dniacil chairaktervstyczPozwafly wnosił o oddalenie powóctz..
W dniu jutrzejszym kulturalna i mu- ną sprawę z powó w.a Mojżesza Ka hana lwa i zasądzenie kosztów sądowych i za
.zyc-ma Łódź z·łączv się z Towa;rzystwem ·D rzeciwko Moj)żeszowi vełl. Maurycemu prowadzenie sprawy.
·Spiewaczem 1m. Moniuszki w dn.f1U jego Piot·f1ko.ws'.kiemu o 215 dOllarów 75 cenSąd w sik~adzie sędziów handlowych
dorocznego „święta Pieśni Pollskiej".
tów.
łiauka i Fuksa pod nrzewodnictwem sęProgram juflrzejszego święta .prz:edsfaW 1powódzliwie z dnia 12 maja 1926-1'. dziego okręg-owego Łodziewsikiego zwawfa się, jak nastę.puje: o godz. 10 zbiórka Mojżesz Kahan ż·ąda zasądzenia od Mau- żyW1Szy że listem z dnia 20 N1pca 1925 r.
,czfonków T-wa w lokalu wtasnym przy rycego Piotrkowskiego sumę do.I. 215 c. ipozwany .przyjąt na siebi.e odpowiedzia:l- ·
ut. Ogrodowej 34 o godz. 10.30 zagajooie · 75, czyl'i 2157 zł. 20 .g r. z różnicą kursu ność za kms złotego w stosu.nku do do,uroczystości, o g-Jdz. 11 dekorowanie juw dniu zapfaty wiraz z 15 % ad daty po- łara amerykański-eg-o Hcząc 1 dol.air = zf.
.GJifatów, o godz. 12 nabożeństwo w kowództwa z 'kosztami sądo.wemi .i za pro- 5.185 za trzy welks.le, że na 1podstawi·e zelscie.le św. Józefa, o !PY<1z. 1 skromna her- wadzenie s.prawv.
znań świadka Lewfna w zestawientiu z lre
baltlka w lokailu T-w.:;,, ,
Powództwo oparte Jest na zasadzie, że · ścią zatączonych do aikf sprawy weil\:S!li na
Niewą:fp'liwie uroczy:;tość jutrzejsza
pozwany .przyija,if na sfelbie odlpowledzial- leży ;przyjąć jeldynie za udowodnione, i'ż
9Jg.romadzi szeirokie sfery o.bywakli nasze ność z.a qmrs dolara dwóch wekiS:li na su- weksel na sumę zt 1426, p.ł'aitny w dniu 3
f:O mis4me z1. 1426 i zł. 1556.
'\Vlrześnia 1925 r. powód J)rzenióst w da:o-

Wystarczy poprostu rano, w połu'
czorem wypłukać usta Odolem i
nim zęby, aby zachować pr~ellllly
z jamy ustnej i ochronić ją przed
mi gnilnymi, co stanowi nieodz~
nek utrzymania zębów w stanie
i zdrowym.
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d.ze indosu na WyszewiaflskieRU
udzle·lfił analogicznej gwararn:fi ~di
su dolara po zł. 5.185 i że nastellDle
wlańskl odstąipil weikset wymi
łej w dn~u 7/X 1926 r. - obeCllio
wiański żąda od .powoda zapłaty
kursu, że list z 20 lLpca 1925 r.
zumieć w tym sensie, że po~
wiąz·uje się .pokryć straty, Jaki~y
.poniósł z ipowodu rćżniicykutsUif.e
lego uzasadnione jest ipowództwo
ty;lko do wysokości :udowodniooJ<ł
że st.r aty te wyn-0szą różnicę kQ
za wekseil w sumie zt. 1426 zł. od
stawienia w dniu 17 lipca 1925 r.
odstąp\.enia weksJu wzez WJS
go w dniu 7/X 1925 r., gdy
wvnosit zt 5.98, z mocy odpowt
łyikułów kodekS!U handlowego S(d
nowit zasądzić od Mojżesu vel
go Piotrkowskiego na necz
bana 36 do·l arów amerykaństlch
tów, pfafuych w zt<Jtyclt w
dnfa uiszczenfa d.fu,gu. Nadm
wiił zasądzić od Mojżesza Kah
Mojże:sza ve<I Mauryicego Pi
kosztów sądowy.eh oraz za
sprawy zt. 70 gr. 43. WY'I"Ok
gorem lymczasowe:j wykon
stałą częcić .p owódmwa oddał
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ZESTAWIENIE CBN W
Komisarjat rzadu rozważa kw
ka.zu 'l.liktadania cenników przez
kupieckie stojąc n.a stanowisku, te
obowiiązują.ce,go !I"Ozporządzenia

spraw wewnętrznych o OO<>mązka
niania cen, każdy !kupiec 00po...1..i~.r· H
nioo za swo,ie ceny, prze:prowa
podstawie wlasned kałkufacjf, które
ny być umi·eszczone be~r
przedmiooie sprzedaży.
(p)
PIELGRZYMKA ŁODZIAN DO
Dnia 19 gmdnia.r. b. wyjeidia
dzi IPielL_g-rzymka do Rzymu pod ir
nictwem J. E. ks. bfsku]}a Tyntiesii
Zapisy przyjmwie się w lrurJi b"
Ks. Skorupiki 1) od dnia 25 I'
dnia 30 listopada wtącznie od godL
codzf·ennie i u p. <lir. M0igifoickiej t
w1i~za 37~ również od dnia 25 łisto
dma 30 hstoipada wtącznJe od god1
codziennie.
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ROBOTY na POLESIU WIDZf
W najbliższych dniach zostanie to ·I
jętych około 100 robotników~do w1
plantacyjnych przy budowie dw , Ja·
warowego na Polesiu Widzews ra<I
dotychczas pracuje ogółem prz edu
robotników.
(u).

----------------~!SPR~~.,,,!..~P..~f„.

~dziś usłyszymy

z głoJnicy radJo·aparatu ?
igram warszawskiej stacji
·
nadawcze).

~bota) - Godz. 15 Komunikat gos:czy; godz. 17 Odczyt p. t. ,,Jak u-

; dzieci i młodzież od nerwowości"
Jsi dr. Stanisław Kopczyński (dział:
_ycyna - higjena"); 17.30 Jazzband;
Odczyt p. t. „Strachy i upiory na
~eh historycznych" wygłosi prof. A.
1 Jskl; 19 Odczyt p. t. „Stanisław Przy
i ·,,wski" wygłosi red. Zdzisław Dębic
fY.;iał: Literatura Polska); 19.30 Ko~P!at rolniczy; 19.45 Nad program Roz1c~ci; 19.55 Pogawędka z_ działu „RaW~nika" wygłosi dr. Marjan Stępow
k ~.30 Koncert wieczorny. Muzyka lek
'gnał czasu. Informacje prasowe.

~

PIENIA OCHRONNE PRZECIW·
TYFUSOWE.
·

~ri

~ 1idlug d.at1ych cyfrowy-ob, ipos!ada-

~.

~- rzez oddzia~

sanitarny P•rzy WyPuth'l.i.cinej w cią.gu
:unfika r. b. dokonano szczepiień o-J:ych przeciwtyfusowych u 1.438 of. wtern u wszystkich mieszkańców
~0~przy ut Sitairka 3/5 (163 _osoby).
~wska (80 osób), Po·mo·rslka 144
~sób), Włdoik 7 (178 osólb), żerom. ,44 (Miejski Dom Noclegowy) 24 o[ ~Nawrot 80 (50 os_&b), Nowogrodzika
-Y(sq 0-sób), N.aw~ot 64 (66 osóib)_ornz
L> ,os<Yb z otoczema: choryclh na tyfus
Zdrowotnoścl

1

~

lńrY·

~

luENA ŻYCIA

CODZIE1NNEGO".

CliJiu dzisiejszym, t. j. w sobotę. dnia
U:pada, sfaraniem sekcji .pro.pagaindy
, a,'u s-a:nitarneigo przy Wydzi.aile Zdiro
~ ki IPulb-li.cznej w 1olka1u T-wa Gimna
[_kigo Spo•rtowo~Ośwfatowego przy
iO~wskti·ej 90, o godzinie 7-ej wieczo~ !ilędzie się odczyt d-ra Edwaroa
edta na temat: „H4,~jena życia co1lego". Wejście 11a odczyt dfa wszy
ezptafoe.
~

EPRZESTRZEOANIE USTAWY O
PRACY.
c~

inru

wczorajszym w sądzie pokoju
~r odlbyfa się roZ1Prawa przec'iwiko
!ającemu finny „Widzewska Manu
J:• RudoMowl Jandiryd10wi z oskar
isbspektOI"a vracy za zatriudnienie iw
nocy.
,;, ~rysłuchaniiu oskar'iydei.a w osobie
o~ra pracy, sąd skaiza-ł !IJ. Jandiryclla
nfalzi.eń bezwe::ględnego aresztu i 500
ni wny, oraz na •z.aipłacenie kosztów
o h.
na1eżnie od lego w na-.ihli:iszych
~aprzedwko powyższej finnie odbę
n~· Je:sz.cze jedna sprawa za lo samo
~~enie, a to dziiękt protokółowi spo
e emu :prze:z tg1l6wne1go insipekłora
i, K1otlha nodczas jego ins:pelkcji w
(b)

z

--.
· ERWATOR.JUM MUZ. H. KIJENi
SKIEJ.

dnia Zl b. m. o godz. 4-e]
re~j~'edzielę,
dniu w sali Konserwatorjum muz.
nr.
odczyt prof.
cz!ta

9, odbędzie się

skiego o Chopinie. Bilety w cenie
L zł. (dla mlodzieży) do nabycia
tj esie.

l\V~KT

USTAWY O

PRACOWNł-

1ni l<ACH UMYSŁOWYCH.
uj~ze zwiaz.hl pracowrnDków umysło
ać rzymaty zawiadomfooi-e od swych
.nez Warszawy, że w najlbli,ższych
tpO}Oszczególne zwiąizki pracown~
.io ·1 slowych otrzy.mają odplsy -proia wy o IJ)racownikaclh umyslo~mj.ekt rten będzie wkrótce rozpa~YJ na ,pos·iedzeniu międzymini.s;ter-

Bezrobocie

(u)

t e~

M
ld.tV(}KRAJOWY ZJAZD WLAŚCI

ideJ:JELJ NIERUCHOMOŚCI.
· I a
.,, 1edzielę, doia 29 listopada ir. b. wy
[~ 11 --1 Warszawy de'leg:acja Łódzlkie_g-o
da laśc. Nie-r·uiC'homości, cel·em wzię1 lu w ogólno-pol'S!kim zjeździe wla
·:e.mchomości.

irządku

olbrad zjazdu jest referat
mo•ratorjtnm
1wdh11g-ów hl-poteczny>f'..h oraz re;fe
iC'leczno1ści sto'])niowej likwidacji uca. OOhronie loka-torów.
•ett1as informują, ftoo wfa!śruie pu-ntld
·ł 0 \'wota ożywioną <lY1Skusję i odipo~
uchwały.
(.u)_

51( -znoścl .p-rzecUueenia

So~l~.:-~20 Hs!opaa.a 1926 r._o_Eu.

pochł~nia

-olbrzymie ·sumy.

POPRAWA SYTUACJI OBNIŻYŁA WYDATKI SKARBU PAŃSTWA O 50 PROC.
W okresie największego natężenia bez
Podczas gdy jeszcze w czerwcu wyrobocia w okręgu łódzkim, spowodowane- płacono ogólem bezrobotnym z tytułu akgo przewlekłym kryzysem w przemyśle cji ustawowej i doraźnej Z miljony 254 tywobec zupelnego załamania się konjuktur - siące 146 złotych, to już miesiąc następny
w zimie ub. roku - skarb państwa pono- wykazał poważny spadek kwot pienięż
sił olbrzymie ciężary z tytutu wypłat zanych, które nie przekroczyły 1 milj·Jna
pomogowych dla bezrobotnych. Ogólna su 700 tys. zt. We wrześniu wreszcie sumy
ma kredytów na ten cel wynosiła prze- te w przeciągu zaledwie dwóch miesięcv
ciętnie w miesiącach zimowych przeszło
spadły prawie o potowę, t. zn. ·do 1 miljo2 milj. 500 tys. zt., a nawet dochodziła na 256 tys. 503 zł. Wreszcie i październik
już do trzech milionów miesięcznie, co spo
przyniósł dalsze zmniejszenie wydatków
wodowane zostało katastrofalnym wzros- skarbu na ten cel. Naczelne miejsce zajtem bezrobocia w styczniu i lutym b. r. muje Łódź, gdzie w przecią~u ostatniego
oraz podjęciem akcji zapomogowej dla ro- miesiąca wypłacono bezrobotnym 982 tybotników sezono-.vych.
siące 983 zt., dalej Tomaszów 86 tys.,
Dopiero poprawa konjunktury gospo- Pabjanice - 80 tys., Zgierz - 65 tys., 23
'darczej ·i wzmagająca produkcja w prze- zł. zaledwie wypłacono bezrobotnym w
myśle
włókienni-czym
Sulejowie, co ::tanowi najniższą wypłaco
spowodowała
zmniejszenie się kwot wydawanych przez ną w przeciągu miesiąca kwotę zasiłkó·v.
państwo na akcję zapomogową. a to woPrzeciętna norma miesięczna wypłat ustabec poważnego odpływu bezrobocia i sta- wowych dla bezrobotnych pracowników
łej poprawy na rynku pracy.
umysłowych waha się od 15 - 12 tys. zł.

„„„...„„„.•„.___.1„am111m„...„ ...mm11111111„,......llE!lll!lmB111mm11m:11111111
DYSKONTO WEKSLI IMPORTERÓ\V
ŁÓDZKICH.

Dyrekcja łódzkiego oddziału Banku
Polskiego .otrzymała pismo w sprawie dyskonta weksli importerów łódzkich. Bank Polski bowiem od dłuższego czasu
nie przyjmowal do dyskonta weksli kupców manufakturowych, sprowadzających
towar z zagranicy. Represje dyskontowe
wobec tej kategorji kupców łódzkich nie
były uzasadnione, ponieważ sprowadzają
oni albo artykuły niewyrabiane w Polsce,
albo tez surowce, a w każdym razie importują w granicach norm reglamentow.
Z uwagi na to, na skutek starań, podję
tych w Warszawie przez przedstawicieli
kupiectwa łódzkiego, trudności te zostały
usunięte i Bank Polski weksle importerów
łódzkich przyjmuje narówni z i-nneml. (e

ZAWIADOMIENIA O EGZEKUCJI PODATKÓW.
\V myśl najnowszych przepisów obe-

cnie Urzędy Skarbowe przed rozpoczę
ciem egzekucji zaległych podatków zawiadamiają
zainteresowanych podatników na 14 dni przed zamierzoną egzekucją.

{u)

DOKŁADNE ADRESOWANIE PRZESYŁEK R'EJESTROWANYCH.

Tutejszy Urząd Pocztowy jak i poszczególne agencje pocztowe w mniejszych miasteczkach województwa łódz
kiego otrzymafy w Generalnej Dyrekcji
Poczt i Telegrafów polecenie, aby przy
przyjmowaniu przesyłek rejestrowanych
w obrocie krajowym sprawdzać dokład
nie na podstawie spisu urzędów i agencyj
pocztowych, czy podany przez nadawcę
w adresie przesyłki Urząd Oddawczy ist- ·
nieje i czy · nazwa Urzędu Oddawczego
lub agencji odpowiada nazwie ustalonej w
brzmieniu urzędowem.
Przy stwierdzeniu jakichkolwiek n!edokładności Urzędy Pocztowe winny wymagać od nadawcy uzupełnienia lub sprostowania adresu.
(u)
ZABA·WA TOWARZYSKA W

ZWIĄZKU

ZAWOO. DRUKARZY.
W niecfaie.Ję, dni.a 211 'li:s·top.ada r. b. ko-

misja kll1ltura}.no-01światowa i ko.to .kofa-rzy
przy Zw-iąziku Zaw. Drulkar-zy i Pokrewnych Zawodów w Polsce, w Gokaau przy
ul. Nawro·t Nr. 2Q, urządza o g-odz. 5 ~o
p01~u<lniu herlba1 f!kę ,po-łączoną
z tafie.ami
dla c~tonków Zwl-ąvku i f1ch rodzin.
PIĘCIOLECIE

1

z

-

VI DRUŻYNY HARCER·
SKIEJ.
niedzielę z racji V-lecia VI

W ubiegłą
drużyny imienia Klementyny z Tańskich
Hofmanowej w Łodzi odbyła się uroczy-

sta Msza Swięta w kościele św. Krzyża,
na którą przybyły delegacje zarządu Oddziału, Komend, Chorągwi, Hufców, Drużyn oraz pokrewnych organizacyj. .
Po uroczystościach kościelnych mło
dzież udała s:ę do lokalu własnego przy
ulicy Ewangelickiej 9, celem wzięcia udziału w otwarciu wystawy, której dokonał uroczyście pułk. M. Polkowski.
Przemawiali putk. Polkowski i ks. kapelan St. Nowicki.
Wystawa przedstawiała się bogato,
świadcząc o wytężonej pracy druhen. Piękne były eksponaty robót: szydełko
wej, mereżkowej, rzeźb oraz ozdoby na
choinkę.
ła

Wystawa dla publiczności ,.,twarta byprzez, cały dzie~
-

lNTER:WENCJE I PODANIA DO
KlEROW Ać PRZEZ KOMISAR
.
JAT RZADU.

WŁADZ

Kamisair}.al rządu na m. Łódź, na skutek -okólnika min. spraw wew.nętrzriych z
dnia 15/X 1926 r., 'PO-daje do puiblkznej
wiadomości, że ministers·two spraw wewnętrz.ny;ch zafoca interesantom w i·ch
własnym 1nfo·r-esie, alby ,podani.a i i,nforwootC]e (osolbisłe czy też .piśmienne) kierowa'li nie do' mln. s:pr. wewnętrznych bez
pośrednio, lecz do władz loka~nycih, iponie
waż władze cenlra'lne n1e - zatatwiaJą
spr.a.w be,z poprzednie;go wy;pow1edizenia
się władz fokalnych.
Beztpośr·ed.nie zwracanfe się (inteirwenoje, pe'tyc-je) do min. s.pr..weW111ętrznych
może być uzasadnione ·tylko w
wypadkach wyją~tkowycih, zwłaszcza za5 w ra.zi:e składania z~a[eń na d,zia.f.alność władz
1olkalnych, ipoza'tem zaś whllien być zacih10wa.ny zwykty lok instancji.

PO DOSWIADCZENIU Z ELEKTROWNIĄ ŁÓDZKĄ.

Sprawa

dwadzieścia

przedłużenia

koncesji na lat
dla konsorcjum francuskiego,

eksploatującego elektrownię warszawską,

jest w dalszym ciągu przedmiotem Magistratu, poczem zabiorą głos w tej sprawie
ministerstwa: Spraw Wewnętrznych i Ro
bót Publicznych. Jak się dowiadujemy
władze nadzorcze, po doświadczeniu z elektrownią łódzką, nie skłaniają się do ewentualnego projektu udzielenia konsorcjum zagranicznemu uprawnienia na eksploatowanie warszawskiej elektrowni.

Z TOWARZYSTW A ŚPIEW. „LIRA".
Nowowybrany zarząd Towarzystwa
ukonstytuował się jak następuje: Włady
sław Adamski prezes, Adam Cyrański
- wiceprezes, Fr. Krajewski - sekretarz
Stan. Nowak - skarbnik, W. Kurczewski
- bibljotekarz, A. Szmidt - inspektor,
Eug. Lutosławski - zast. sekretarza, Pr.
Wiliński członek zarządu.

Kierownictwo artystyczne chóru z dn.
1 listopada objąl prof. Aleksander Pędzi
mąż.

Lekcje chóru odbywają się w środy i
soboty od godz. 8 do 10 wlecz. w lokalu
Towarzystwa przy ul. Przejazd 34.
W niedzielę, dnia 21 listopada r. b., jako w wigilję uroc: vstego dnia, poś\vięco
nego czci św. Cecylji, patronki towarzystw muzycznych i śpiewaczych, staraniem Towarzystwa Śpiewaczego „Lira" odbędzie się uroczyste nabożeństwo
w kościele św. Józefa o godz. 9.30 rano,
podczas którego pienia religijne wykona
chór Towarzystwa pod dyrekcją prof. AI.
Pędzimęża, zaś solo na skrzypcach p.
St. Płuciennik.

DRUGI ZJAZD WOJEWÓDZKI NPR.
W LODZI.
Mimo usilne zabiegi w celu ponownego scementowania rozbitych odłamów
partyjnych NPR., nie dato się dotychczas
osiągnąć pomyślnych rezultatów. Na 21
listopada zwołany zostaje do Łodzi ponowny zjazd wojewódzki NPR„ który ma
opracować dalsze szczegóły swej akcji i
który ostatecznie ustosunkuje stanowisko
łódzkiej organizacji NPR. do lewicy i zarządu głównego.
(k)

Idealny
odbiór
zapewnia
Tylko
Lampa kattodowa ' '

([ffI''

Zebrania kontrolne
rezerwistów.
Jutro rejestracja według na·
zwisk od liter a. do W·k.

Dziś, w sobotę, winni stawić się na ze
!:>rariia kontrolne mężczyźni następują
cych roczników:
Rocznik 1890 w loka1lu komisji Nr. 1
(Konstantynowska 81, koszairy) o nazwiskach na 'litery K. L. Ł, M, N.
Roczniik 1893 w 1oka1u komisji Nr. 3
(Leszno 9, koszary) o nazwiska-eh na litery We do Wlk.
Ro.cznlłk 1894 w lokailu komisji Nr. 4
(Konstantynowska 62, koszary) o nazwiska.eh na liifery Sza do Szn.
R0-cznik 1895 w loka!lu komisji Nr. 2.
(Konstantynowska 81, koszary) o nazwisJk:ach na litery G, H, I, J, L.
Rocznik 1896 w 'lokailu !komisji Nr. 5
(Sk1adowa 40, koszary) o nazwis!kach n.a
Mery Sza do Szn.
Zamleszlkaili na tere1ll!ie .powiatu Mdzkie
wo winni się z&;tosfć w 1oka1u P. K. U. ,
Łódź-powiaif (Piotrkowska 187) mies.zkań
cy gminy Lu6mierz ro-czni!ków 1898, 1894,
1893, 1892, 1891, 1890. 1893, 1896, 1897,
1901, 1899, 1900.
Jutro, w niiedzielę, kom1sje lk:onfro-lhe
n~ urzędu~ą.
(ib)

REJES'PRACJA MĘŻCZVZN, URODZO·
NYCH W 1906 ROKU.
Na pods·tawie ustawv z dnia 23 maja
1924 ·r. o powszechne.m 01bowiązku stużby
wojskowej. w dniu d-zisiejszym, t. j. 20 listo.pada r. b. do Iokafo bliura woj1skowo-po
licyJne,go przy u1. Tra-ugu'fta 10, w godzin.ach urzędowych od 8 do 1.30 po pot.
powi.nnii się zgJosić osolbiście <lo sipisu mę:ż
czyźn.i urodzeni w 1906 roiku, a zami·eszkaili w Ład.zł, !który;ch nazwiska rozp-oczy
nają się od li.ter: F do końca, Ga do Ge
wilą.cznie.

W p0-niedzia1fek, d.rnia 22 1istopada :r. b.,

,pomi-ędizy godz. 8 rano a 3 po pot, mają
się zgłosić ci, których nazwiska roiipo·czy
naJJą się od 1'Jfeir: Gi do Go w-ląicznie.

OSTATNI DZIEŃ WYPł,AT.

Dziś ostatni dzień wypłat zapomóg 'doraźnych dla bezrobotnych pracowników r
umysłowych, posiadających legitymacje

od nr. 1101 do 1511.
Wobec tego, że pozostałe pieniądze po
potrąceniu dla prowincji wynoszą razem
na listopad zaledwie 77 .325 zł., pozostali
bezrobotni uprawnieni do pobierania zasil
ków otrzymają zapomogi dopiero po nadejściu pieniędzy przeznaczonych na grudzień. Po ul\ończeniu tych wyp!at w dn.
od 22 do 24 b. m. przyjmowani będą jedynie ci bezrobotni, którzy nie zgłosili
się w odpowiednich terminach i zalatwia·
ne będą wszelkie reklamacje, a po tym
terminie żadnych reklamacyj przyjmować
się nie będzie.
(b)

KASY EMERYTALNE DLA PRACOWNIKÓW MIEJSKICH.
_

W dniu wczorajszym Urząd Wojewódz
ki otrzyma! pismo Ministerstwa Spraw
Viewnętrznych w sprawie kasy emerytalnej dla pracowników miejskich. W piś
mie tern Ministerstwo zwraca uwagę na
zmiany, jakie poczyniono w kierunku usprawnienia organizacji władz kasy emetalnej oraz zapewnienia ubezpieczonym
maksymalnych korzyści w granicach funduszó~ kasy. Ponieważ równocześnie ob-,
niżono wysokość wkładek z 15 na 10 pro- .
·cent uposażenia ubezpieczonego, a utrzymanie zniżonych wkladek pozostaje w za- '
leżności od ilości członków kasy emerytalnej, Ministerstwo uważa za pożądane,
by Urząd Wojewódzki zwrócil uwagę, ażeby związki komunalne, które jeszcze de
tychczas nie przystąpiły do kasy emerytalnej w charakterze członków, zgłosiły
swe przystąpienie w możliwie najrychlej·
szym czasie.
(w)

KIERMASZ-„KROPLI MLEKA".
Przygotowania na kiermasz w całe]
pełni. Przedmioty pierwszej potrzeby oraz zbytkowne zapełnią gustownie przystrojone kioski. W dużej sali przygrywać
będzie orkiestra p. Kantora, w małej sextet 28 p. Strz. Kan., a podczas podwieczorku quintet pp. Kataszka i Karasiń
skie.go. Pr-zygotow.ana w!i-eilk.a i.Jość ce11nych fantów i szereg niespodzianek pozwala przypuszczać, że Towarzystwu
,.Kropla Mleka" przybędzie znaczny zasiłek i urzeczywistnićć będzie można wszystkie projekty i zamierzenia.
Dla uniknięcia tłoku na kiermaszu wej
ście będzie od ul. Traugutta 1. wyjście
Piotrkowska 72.
(Dalszy cl2 kroniki aa slr'. 10-ei)~

OBLICZE LIGI
· Okres odrodzenia i sanacji.
Zachorowali wszyscy na ligę. Zawład
ona umysły nietylko mocarzów sportowych, ale stała się ogólnem zagadnieniem i zmartwieniem.
Słyszy się o .różnych projektach ligi,
że ma należeć do niej 16 najlepszych w
Polsce klubów, to znowu liczba ta maleje
do dziewięciu najprzedniejszych, aż wreszcie według „życzenia" odważniejszych
prowodyrów wystarczyłoby w lidze tylko
pięć klubów z grona śmietanki.
Nowotwór ten ukształtuje się zapewne
w pierwszych dniach grudnia, na konferen
cji jaka się odbędzie w Warszawie z udzta
łem projektodawców ligi i zaproszonych
przedstawicieli innych poważniejszych klu
bów.
Uciążliwe byłoby rozgrywanie mistrzostwa ligowego w gronie 16 klubów i było
by to srodze ponad siły, jeżeli się weźmie
pod uwagę, że w grę wchodzą również spot
kania międzynarodowe, międzymiastowe
oraz ligowców z nieligowcami i t. d.
Racjonalniejszem byłoby dopuszczenie
do ligi 9 czy 10 klubów, (projekt lwowski}
przez co liga nabierze · większej powagi, a
Okręgi do mistrzowskich rozgrywek okrę
gowych będą posiadały również poważniej
sze kl. A. klasowe co wpłynie również na
większe zainteresowanie się ich przebiegiem.
Poważniejszy szkopuł tkwi w doborze
ligowców przy mniejszych zestawieniu.
rtęła

Murowaną

obsadę stanowią:

PIŁKARSKl·EJ?

Projekt lwowski ma

nie myślał, ale pogląd na powyższe może
mieć już z góry wyrobiony. .
Że obecny system rozgrywek o mistrza
stwo jest zły, nie negują nawet najpoważ
niejsi kierownicy życia piłkarskiego z pr1!zesem Cetnarowskim na czele.
Musi więc nastąpić jakaś sanacja, jakieś ożywienie, przeinaczone normujące
anomiczne położenie naszych klubów, jak

również utrzymujące naszą klasę piłkarską

na dobrym poziomie.
Szczepionka ligi wydała

już

swoje owo

najwięcej

szans.

ce i teraz czekają wszyscy objawienia się
tej inowacji w formie wyra:źnie i formalnie
ujętej.

Musi to być przez zimę załatwione, aby
z początkiem roku przyszłego nastało na
boiskach inne życie.
Jeszce tu i owdzie dadzą się słyszeć
głośne protesty, intrygi różnych klubów po
krzywdzonych będą niepokoić organizatorów, ale wszystko da się szczęśliwie pogodzić, gdy do rzeczy zabierzemy się odważnie, poważnie i szybko.

pozosfonh nadal w lidze na podstawie wyt:ików lub przejście do prona pozaligowefO , na ich miejsce weszHby nowi kandyćiaci.

Ci nowi kandydaci musieliby stać się
profesjonalistami zgodnie z otoczeniem,
r;d.y natomiast zdegradowani staliby się z
' ' "'' icczności amatorami, nie mogąc plamić
E~roro. po zn !igowego.
Jak to w rzeczywistości dałoby się
uskutecznić, na\)ewno nikt jeszcze o tem

Pol

Podróżnicy łodzianie
do Brześcia,

W dnd•u 5 b. m. wyruszyli z todd
doGkGta Polski dwaj sp~
to.dzianie: Stan,s-zewski i Mał'.IU
W dniu wczora!i:szym ooaj et m
przY!Jyli do Brześnia nad Bugiem
podróż

Podróżnicy iprzewędrowall

lai

lometiriów.
Z Brzeiścia udają się łodzianie do
wilia i Łucka. Zamiarem Staimz~
i Margasiewicza ies·f Przewędro
wszystkkh województw Poi*i.

m111. . .

• •

•

Do projektowanej ligi piłkan
dług opinii projektodawców nje
kie kluby jak: TKS., Czarni, Ju
ryści, Legja. Większego przez ło
wienia nabiorą rozgrywki okr~

• • •

zawody -piłkarskie, rozegrane
i reprezentacją. Szwecji. Zdjęcie przedstawia

W Bei-tińie :ei~-~~ · reprezentacyjne
pomiędzy drużyną Berlina

nut Szwedów do bramki Berlina.

„„„„„„...„„„„„„„„„„„„...„ ....„„...............„.

Boks jako sport
Zupełnie

nowoczesnym i dopiero od nie
dawna uprawianym jest sport pięściarski.
Boks ma wszelkie dane aby nosić miano
(sportu nowoczesnego i wychowującęgo lu
dzi silnych, takich jakie wymagają obecne
warunki życia i stosunki społeczne. Jest
to sport w swojej istocie najsprawiedliwszy, gdyż rozstrzygnięcie jest widoczne i
efektowne i nie może być żadnych wątpli
wości. Tutaj zawodnik musi wyjść i pokazać swoją wytrzymałość, swoją siłę, odwa
gę, mocne nerwy i technikę, gdyż wszelkie
fortele, wykręty nic nie pomogą. a pięść
nieubłagana dosięgnie i walkę rozstrzygnie. To co widzimy w innych sportach.
kłótnie, nieporozumienia, unieważnianie
i t. p. rzeczy.
Sport ten chcąc l;>yć zupełnie sprawiedliwym podzielił wszystkich zawodników
według ich wagi by czasami ktoś dzięki
swojej wadze nic miał przewagi na drugim,
~:<lyż w sporcie winno decydować wyćwi
czenie wyrobienie wszechstronne sił ducho
wych i fizycznych.
Niepokojąco trochę brzmią wieści, że U
Anglicy i Amerykanie lubią ten sport.
ga ta będzie oparta na zasadach profesjo. i widzą
w nim potęgę siły. To też można
nalizmu.
skonstatować iż sporty a specjalnie boks
ma;ący
nie
profesjonalizm,
Gdyby ten
VfY'Varł swoje piętno wychowawcze na spa
narazie żadne140 fundamentu, zamykał się lcczeństwie angielskiem i amerykańskiem,
w gronie ligi t. j. tych kilku klubów nie
stwarzając ludzi silnych, ludzi czynu, przed
omawiałoby to tak niepokojąco, ale przysiębiorczych , odważnych, pewnych znaią
ratrujac sie !>posobo~Ni rozgrywek ligo- cych swoją siłę. Nic też dziwnego iż te na
wych dojdziemy do wniosku, że ten profe- rody wprost rządzą światem i zajmują dof.jonn.lizm zatoczyłby szersze kręgi.
minujące role w rodzinie or1rodów.
że dwaj
Prżewidziane wszak będzie,
ostatni. Iil{owcy muszą rozegrać z dwoma

zwycięzcami mięclzvgrupowymi decydują
ce spotlrnnia o orzeklasyfikowanie, a więc

naokoło

„ ...„ „ „...„ ......„mamma:.1111m1m1. . .11:11ma„... „ .........„ ...„
Reprezentacyjne zawody piłkarskie w Berlinie.

Pogoń„

,W arta. Cracovja, Wisła, IFC. i Polonja, re
szta będzie przedmiotem pertraktacji, raz
ważań, intryg i t. d.
Jak słychać, Łódź ma miec jednego tyl
Jio przedstawiciela w lidze - ŁKS.
Podobno na wybór wpływają różne wa
' ttmki przemawiające za kandydatem, a
więc: 'żywotność klubu objawiająca się nie
tylko obecnie, ale i w latach poprzednich,
aobre wyniki w spotkaniach międzynaro
dowych, posiadanie własnego boiska, dobra firma klubu i t. d.
Dlaczego pominięto tu Turystów jak'o
mistrza Łodzi?
Może nie odpowiadają oni stawianym
warunkom, może mało znani są jeszcze w
kraju i to zdaje się najwięcej stoi na przeszkodzie do zakwalifikowania ich do Ligi.
Tytuł mistrzowski widocznie nie wysfar
' cza projektodawcom, aby pamiętali oni o
Turystach pomijających tak przedsiębior
czy klub jak ŁKS.
W ten sposób np. w gronie przyszłej lil!i znajduje się już IFC. gdy nie widzi się
obok nich mistrza ~órnoślo,skiego Ruch,
Mylnem byłopy twierdzenie, że tylko
mistrzowie poszczególnych okręgów winni znaleźć się w lidze, co niepozwoliłoby
tak wyrobionym już kfo bom jak Wisła,
Warszawianka, IFC. czy LKS. wzmocnić
o.tutów ligi.
Pomiiejąc już sam skład osobowy ligi na
leży podkreślić iż wpłynie ona niewątpii.
wic na uzdrowienie fino.nsowe i sportowe
polskiej ekstra-klasv piłkarskiej.

Pieszo

wychowa~czy.
U nas sport ten ma bardzo mało zwolen

Opinja sportowa jest zanie
tychczasowym brakiem decyzji
wytoczonej wojskowemu ref
towemu jednego z pism łódzkidt.
Jak słychać, czynniki zain
chcą interweniować u wojsko
wyższych, w celu przyśpieszenia
nia sprawy.
W Budapeszcie odbył się
mecz piłkarski:
Rok 1911. - Rok 1926.
W śród sen jorów grał szereg
cyjnych graczy przedwojenn~
rów nowe gwiazdy. Spotkanie
się wynikiem remisowym 1:1.

• • •

żaden kraj niema tyle gazet I
łi6w sportowych co Włochy.

popul'arna „La Gazetta delio
chodząca 6 razy w tygodniu, r
po całym kraju w ilości 200.000
rzy.

ników, nic też dziwnego, bo społeczeństwo
nasze jest bardzo słabe i niezdolne do czy
nu, a w boksie trzeba się zdobyć na olbrzy
•
mi wysiłek i trzeba nieraz wytrzymać
Projektowane '"zawody mf
sku
siły
wściekły ból od uderzenia, zebrać
w piłkę nożną między Berlin•
pić się i wszystkiemi sił~.mi wywalczyć zwy
niem nie mogą się odbyć, zdaQlłlltr
cięstwo. My tego nie potrafimy siła u r.as
ców, ze względu na prestige (l}
jest w językach i gadulstwie, każdy pra- berlińskiego.
wie że umie dobrze gadać i rozumować,
ale czynnie dać pewien wysiłek, nastawić
W Warszawie wojskowi zannenr
się i odebrać cios. wytrzymać go, a nie cho
tynuować budowę rozpoczętego ·
wać się po kątach gdy trzeba walczyć W tym celu drogą rozkazu będzie
oto co stanowi różnicę między nami, a An na z gaży oficerskiej 1 zł. mi
glikami czy Amerykanami.
ą
w ciągu 6 miesięcy da poka~
Więc na gwałt trzeba wychowywać no
lsz
ści przeszło 30 tysięcy.
we społeczeństwo. Szkoły niechaj dają
Tylko tą drogą można coś zrolił: ler
nam ludzi śilnych, odważnych, a nie kazno
lk
•
•
dziejów. Od małego dziecka trzeba uczyć
:WJ
Kilku awanturujących się- graclf
znosić trudy, cierpienia, walczyć i odnolwowskiej, podczas zawodów
nei
przez
nauczymy
tego
a
sić zwycięstwa,
sporty, a specjalnie przez boks, który wi- nea - ŁKS. w Łodzi, otrzymało
nien być szeroko uprawiany w szkołach. ną dyskwalifikację od lwowskiego
przeciwni- Gier i Dysc.
Najczęstrzym argumentem
Zdaje się, iż wybryki te i kart
ków boksu jest twierdzenie, iż sport ten
Hasmonei przy każdym fei
rcyszą
'
objawiają
ordynarne1to
nosi cechy sportu
ce się w biciu po twarzy, aż do utraty pn;y dzie.
• • •
tomności. Na to można odpowiedzieć w
Przed zawodami Wrocław ten sposób, że chcąc się uchronić przed bi
Niemcy byli tak pewni zwycięstwli
·
ciem trzeba samemu umieć bić.
,
leżniały go tylko od napadu
Państwa zachodnie prześcigają się zaZaznaczyć warto, iż reprezentaCJI
wzięcie w umiejetności władania pięścią,
my nie możemy być obojętni na to zjawi- cławia pokonała przedtem re
pał. Niemiec w stosunku 2:0.
Kort.
sko.

Sport w kilku

• •

• • •

•

/

słowach.

Większość klubów łódzkich zamyka już
się ponownie .do pracy.
sezon piłkarski, :::nimo iż warunki atmosfeZ puharem PZPN. było gorzej i jakoś
ryczne są wymarzone do kontynuowani!!. się przetrzymało, więc i teraz zapewne nie
pracy.
odpadną chęci.
W innych okręgach potrafią grać cały
• • •
rok, my potrzebujemy odpoczynku.
ŁKS. rozegra na własnem boisku zawody rewnnżowe z Widzewem, chcąc poweto
*
'/•
*
A więc cały 'Wysiłek k!ubów najmłod- · wać p1)przednią klęskę. Zawody te odbę
szych w ubieganiu się o mistrzostwo kl. dą sie rano o gcdz. 11-tej.
C. przeoadł na marne i muszą one zabrać
..

•. •.

.

I

Wiedeńskie

*

*

•

kluby sportowe
j~ obecnie poważne przesilenia, tak
czas rozgrywających się meczów'I
zasiadają wierzyciele i inkasują i
należp.e sobie sumy.
·

•

*

•

w
da

W Warszawie odbędzie się~ ne
gie z rzędu emocjujące spotkanie o ·an
W
stwo Polski. Przeciwnikiem
....~~t
clzie Warta poznańska.
Od wyniku tego zależy jak sił•~ /
.na
tuią losy przyszłego mistrza. .

---·.s •.•
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~1jistotniejsza propaganda oszczędności.

•ki

Sprzedai na raty
idy

się weźmie amerykanską

gadziaW
raty.
ó
stolarska „General Purnitures"
~ J:iO ogłasza na całej stronie w
I ku Związkowym", że na łatwe
: uive lub miesięczne spłaty, rozłotdwa lata sprzedaje, sypialnie, basalony, jadalnie w kompletach lub
L Dla przykładu podajemy wy• ałoścł, nie poprawiając błędnej
~Ji zny. Oto pod rysunkiem, wy[k ąwm szerokie łoże, komodę i tuale
ęki, uderza Europejczyka w
:eń masa ofert sprzedaży na

r

y•

~

. ci(OWE: GARNITURY DO SYPIALNI.
e. dobra osób, których pakoie nie zena utycie kompletnych garniturów do
o n postanowiliśmy sprzedawać podczac;
1
.p nzedaży wszystkie garnitury albo na
albo kompletne. Jako przykład wy·eh wartości zaofiarowanych tym razem,
s o~ tę trzy-sztukOWI\ taniość. Garnitur
w dwuodcieniow, orzechowem wykoń·
z nakładanymi płaszczyznami. Sprzena łatwe tygodniowe lub miesięczne

rvi

podstawą

dobrobytu w Ameryce.
za

będą mogły być spłacone, co pociągnie
sobą ruinę wielu fabrykantów i kupców.

Tymczasem zwolennicy sprzedaży na
raty wskazują, że w handlu automobilami
98 proc. zobowiązań spłat na raty wypełniono. a owe 2 proc. nie oznaczają
straty, gdyż prawnie można wówczas towar odebrać. Przemysłowcy stwjerdzili,
że od zaprowadzenia sprzedaży na raty
mniej zachodzi stra)ków· i zatargów i pracownicy chętniej pracują ponad godziny
taryfowe, gdyż nabywszy np. dom na raty, chcą stać się jak najprędzej jego wła
ścicielem. Sprzedaż na raty staje się więc
zachętą do pracy. Bez sprzedaży na raty
nie można w Ameryce pomyśleć sobie
obecnego Poziomu wydatków na życie.
To też przykład amerykański oddziaływuje na EuroPę, zwłaszcza na Niemcy,

1

·gi

!l.

, lak
om:

można nabyć

w Ameryce

e l NIC NIB WPLACAJCIE.
i"ie nam wybudować własny dom na

pń lasnei locie. Wszędzie naiJepsza kon, Najniższe ceny, jakle kiedy zaofiaroPrzestańcie marnować swe pieliiądze
z, kiedy on zapłaci za wasz własny
a cenę włączono asekurację zabezpiert„ Wasze spłaty. Zaufania godna stara
0 d;Zdoście się, piszcie lub telefonujcie do
rze wszelkie szczegóły. Bez zobowif\zań.
Thorsch and company
ark St.
State 6348.
[ia w gwarze polsko - amerykańskiej
p,parcelę budowlaną. Lot - po angielrzyp. :Red.).
ykład poucza. jak
xlarstwo rolne:

można

na-

DARMO! BEZ WPLAT'V

zaj: można swój własny dom, Bungalow
1ta ·anioWY lub 3 mieszkaniowy. Zbudupofue składy (stores) i garaże z małą
czn Wszystko co potrzeba, to mieć czyę długu lotę.

My zrobimy resztę. Naylko swoje nazwisko na skrawku paić. rvszliicie do J. P. Ropa, Box: 40, Dzienikowy.
SIN -TANIOSCI W FARMACH
H~ W POLSKIEJ OKOLICY.
m ieTów - zabudowania z klo~ów - 40
ystego, mate jezioro przylega do far1tasta ziemia, 2 miłe od miasta. Cena
:y t $ ZOO wpłaty, reszta po 6 procent.
j ge<l.: Przekreślone S oznacza dolar).
:ów, duże drewniane zabudow.ania, z
m basementem pod domem. 50 ak- Vstego, piaszczysto-gliniasta ziemia.
a, • miasteczka. Cena $ 3000, $ 300

,cła

rja

~;z;et

szkól i polskich kościołów. Inne
Piszcie :
Grimmer, Marinette, Wisconsin.

cautomobil, wpłaca się 30 proc.
zela reszta spłaca się w 12 miesię
.k :Złmych ratach. W r. 1925 sprzew k~ sposób samochodów za 3,5 mi...
• rn5r6w. Wedle obliczeń urzędu
• nego w Waszyngtonie sprzeda, ·r. towarów na raty za 6,5 mitro.rów, z czego 3 miliardy były
1
tnscznła 1926 r. Ogólne zapotrze
lonfYnoslło około 40 miliardów doże 17 procent kupna dokonano
uk eryce są „ta k'ze przec1wmcy
• .
iaty, którzy wskazują, że w
Mcnia gospodarczego, zastoju i
tow~iry Pobrane na raty nie

POLSKA LINJA śRóDZIEMNO
MORSI(A.
ex) W związku z realizacją projektu
polskiej floty handlowej rząd interesuje się:
żywo kwestją linji śródziemnomorskiej,'
którą ma być stworzona przez Towarzystwo prywatne „Polska Żegluga Morska".
Rząd, jak się dowiadujemy, gotów jest w
którzy ślą komisje dla podpatrzenia ame- zasadzie udzielić pomienionemu towarzyrykańskich metod gospodarki.
stwu żądanej przezeń subwencji, o ile ToNie ulega wątpliwości, że zmysł oszczę 1 warzystwo to uwzględni interesy gospo„
dności w Europie nie. da się inaczej po- darcze rządu, który ze względu na rozwibudzić, Jak przez system sprzedaży na rajające się pomyślnie stosunki handlowe z
ty. Drobni ciułacze zawiedli się na ban- Bliskim Wschodem, głównie zaś Turcją,
kach. Teraz jest kolej na banki pozyska- stawia „Polskiej Żegludze . Morskiej" za
nia sobie ciułaczy przez okazanie im za- warunek przedłużenia tej linji do Grecji i
ufania. Trzeba naprzód ciułaczowi dać dalej do portów Małej Azji. W ten sposób
t~w~r do ręki, a mając zastaw w ręku, za- z pominięciem kosztownego frachtu lądomes1e on grosz do banków.
wego można byłoby eksportować na .
Systemem sprzedaży na raty zaintere- Wschód szereg najróżniejszych towarów,
sowali się w Polsce przedewszystkiem jak spirytus, narzędzia rolnicze, manufakkupcy żydowscy. Pierwsi oni chwycili turę, węgiel i t. d. i przewozić do Polski
znaczne ilości zakupywanego zagranicą
się sprzedaży na raty. Kupiectwo rodzime zbyt późno się zorJerttowało, a nawet tytuniu monopolowego.
Projekt pomyślanej w ten sposób linji
obecnie niechętnie naogół na raty sprzedaje.
_
rozpatrywany jest przez przedstawicieli
1
rządu i Banku Gospodarstwa Krajowego
z punktu widzenia handlowego. Wkrótce
ma się odbyć konferencja przedstawicieli
Min. Przemysłu i Handlu oraz „Polskiej
Żeglugi Morskiej", na której sprawa ta
ostatecznie zostanie zdecydowaną.
SKÓRY MIĘKKIE ZAGRANICZNE.
WIELKA PANAMA PODATKOWA
. W dziale skór miękkich zagranicznych
W BYDOOSZCZV.
dają się odczuwać ostatnio gorączkowe
ex) Dnia wczorajszego rozeszły się
przygotowania do t. zw. sezonu karnawaw Bydgoszczy, jak donosi „Głos Pomorłowego. Ruch ten wprawdzie cechuje spe
cjalnie importerów, którzy w przewidy- ski", alarmujące wieści o wielkiej panamie
waniu dobrego sezonu wysłali już odpo- podatkowej, w której skarb państwa ma
wiednie zamówienia zagranicę, jednak być poszkodowanym na ogromne sumy.
Bchaterką skandalu jest największa firma
dość znaczne ożywienia zauważyć można
hurtowa towarów włóknistych w Byd·
było również u kupców mniejszych. Normalnie, w okresie obecnym, wytwórnie g;cszczy. Jest nią „Tekstil", mieszczą:si
obuwia poczynają już robić zapasy na się w ogromnych dwóch domach przy
sezon zimowy. Bieżący sezon jednakże starym Rynku u wylotu ulicy Niedźwie
jako spóźniony pozostawił jeszcze duż~ dziej.
firma ta ukrywała swe obroty prze2
ilości niesprzedanego obuwia. Zaznaczyć
dwa lata, podając je w śmiesznie małych
należy, że podrożały ostatnio o 2 centy
ceny lakieru Sterlinga. fabryki zagrani- cyfrach, nie płacąc w ten sposób podatku
czne już od szeregu tygodni podwyższyły obrotowego w właściwej wysokości.
Podobnież już firma oszukała skarb
. ceny swoich wyrobów i przesłały Importerom odpowiednie zawiadomienia. Ci polski przez fałszywe zeznanie danych do
wymiaru podatku majątkowego przed pói
jednakże nie podwyższyli odrazu cen, botora rokiem.
jąc się, że minimalna nawet podwyżka odJak poważne mogą być z tego powod11
straszy odbiorców, tem bardziej, że każdy
straty
skarbu. świadczy fakt, iż po ujaw·
z importerów posiadał znaczne jeszcze za
nieniu
tych
defraudacji w ostatnich dniach
pasy skór na sk!adzie. Obecnie zapasy te
są już na wyczerpaniu,
świeże
przeto ubiegłego tygodnia, sędzia śledczy zarzą·
transporty będą sprzedawane już po no- dzit odrazu zaj ę cie partji towaru firmy
wej cenie. Ze skór miękkich zagrani- wartości 100,000 zlotych.
Na trop malwersacji wpadły władze
cznych największym popytem cieszą się
skutkiem
doniesienia jednego z pracownilakiery, skórki krokodylowe i t. p. artyków firmy, który niedostawat od dłuższe
kuty wybitnie karnawałowe.
W dziale tern obowiązują następujące go czasu swoich poborów.
Wśród współwł aścicieli oszukańczej
warunki sprzedaży: od 25 do 30 proc. nafirmy poploch z tego powodu nieslycha-:
leżności gotówką, resztę wekslami do
trzech miesięcy. Przy sprzedaży lakieru ny. A jest ich aż czterech. Jeden z nich
sterlinga warunki były bardziej obostrzo- mieszka stale w Gdańsku, a wszyscy prone. Importerzy bowiem żądali większej wadzą niezwykle bogaty i wytworny tryb
życia. Teraz dopiero wyszło na jaw, skąd
części pokrycia gotówkowego.
się czerpało środki na ten luksus.
Adhal.

Rynek skór w Lodzi.
SYTUACJA OOóLNA.
ex) Na rynku skórzanym w ciągu
ostatnich kilku dni notowano pewną poprawę sytuacji. Przedewszystkiem zwraca uwagę stała zniżkowa tendencja surowca, która zmusiła prawie wszystkie
garbarnie do obniżenia cen wyrobów.
Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, ie kupiec, spodziewając się dalszej zniżki cen,
stara się zapotrzebowanie pokryć tylko
częściowo. Tern właśnie tłumaczy się
rezerwa w zakupach ze strony prowincji.
Zmniejszone zapotrzebowanie tłuma
czyć należy jeszcze tern, że wytwórcy
obuwia posiadają jeszcze znaczne zapasy
obuwia gotowego, inni zaś nie kupują prze
dc·wszystkiem z powodu braku gotówki.
Większy zbyt spodziewany jest dopiero
w najbliższych tygodniach, gdy się sytuacja całkowicie wyklaruje, ponieważ nię
było jeszcze mowy nietylko o sezonie zimowym, ale i sezon jesienny dal się mato
we znaki.

SKÓRY MIĘKKIE.
Na rynku skór miękkich w tygodniu
ul.Jieglym panowało pewne ożywienie, ze
względu na zjazd znacznie liczny kupców
prowincjonalnych, którzy całkowite swe
zapotrzebowanie skierowali na artykuły
wybitnie jesienne. Tydzień bieżący natomiast przeszedł dla branży tej spokojnie.
Te bowiem tranzakcje, które mialy miejsce, były do tego stopnia drobne, że zasadniczo nie mogly zmienić charakteru rynku. Według słów zarówno hurtowników
jak i garbarzy, należy się spodziewać, że
ożywienie nastąpi szybko, rynek bowiem
miejscowy od dłuższego już czasu nie wy
kazywał żadnego prawie zapotrzebowania.
GARBNIKI.
Jeżeli chodzi o ceny, to w garbarniach
ex) Na rynku garbników sytuacja
nie uległy one zasadniczym zmianom, poszczególni jednakże hurtownicy dla za- mocna, ponieważ kartel międzynarodowy
podwyższył ceny.
Ożywienie w przechęty odbiorców często schodzą z cen.
myśle garbarskim wpły nęło na wzmoże
nie się popytu na ekstrakty zagraniczne i
SKÓRY SUROWE.
krajowe.
Ceny tych ostatnich nie zmieNa rynku skór surowych zauważyć niły się, ponieważ
zapasy starego surowsię dało w ostatnich dniach, przedewszyst
kiem wstrzymanie spadku cen, które ca są jeszcze dość znaczne. Notują
ekstrakty płynne krajowe loco skład za
trwało już od dłuższego czasu. Nastąpiło
tonnę: Quebracho 791.15 zł., tyleż samo
to w pierwszym rzędzie na skutek wzmo- „Gloria" i „Mimoza", markę
„Mars" nażonego eksportu skór surowych zagratomiast
834
zł. 83 gr. Ceny ekstraktów
nicę, specjalnie do Ameryki. Obecnie na
zagranicznych są następujące: for estal
rynku skór surowych notowano tendencję Mimoza
.Elephant 26 Ł, for es tal Ordinary
utrzymaną, przyczem ceny obowiązywa
23.10.
Foresta!
Crown 25.10 funtów szterl.
ły następujące: skóra cielęca wagi 3 i pół
za
tonnę cif Gdańsk.
kg. od zl. 12 do 13, skóry wołowe ciężkie
~.....-x :x:.,
zł. 2.60 do 2.65, niesortowane 2.50.

K'in5:;;~~t~·1
Dziś I
A imię
Potężny

W rolach

::::::::: Dziś I
Jej - Kobieta!

dramat zakazanej miłości.
głównych potentaci 11kranu

Barbara La Marr
i Ramon Novarro.
UWAGA! Ceny miejsc na wszystkie przedstawienia i we wszystkie dni I m. 60 gr„ II m. 30 gr. 1
III m. 20 gr.
~~--~_.,,.-~

Pocr.a,tek seansów w dni powsr.ednłe o
i?odz. 5-ej, w sobotę i niedzielę o g. 2.30
Ostatni seans o godz:. 9.15.

_..t_o__________________••Ią.IBJ,:.R...l,~'.Q~I„.

Ceny na rynkach łódzkich.
W <ln!u wczorajszym ceny produktów
na rynkach tódz.1(1ich przedstawia,fv się
nas'fepuJąco:
Nabiał: Masło osełkowe 5.00 do 5.80;
masło śmietankowe 6.00 do 6.80; jajka 3.20

- 3.50; za pierwszy gatunek jaj tak zwanych wybieranych płacono 3 zł. 80 gr. za
mendel; jajka skrzynkowe sprzedawano w
cenie od 3.00 do 3.30 za mendel; za litr
śmietany słodkiej żądano 180 do 2 złotych,
zaś za litr kw iśnej (zbieranej) do 2 zł. 50
gr. Litr mleka słodkiego sprzedawano ;)d
40 do 50 groJzy.
Drób: Kura 4.50 - 5.00 do 6 zł. 50 gr.,
kaczka 4.00 - 5.00 - 6.00 do 7 zł., gęś
8.50 - 9.00 do 12 złotych; indyk od 12 do
15 złotych; kurczaki od 3 do 5 zł. .
Ziemiopłody: Kilogram ziemniaków od
12 do 14 groszy; za 100 kg. ziemniaków (ko
rzec) płacono od 12 do 14 zł., kilogram
marcln•„-i 15 do 20 groszy; kilogram buraków od 15 do 25 groszy; ćwiartka marchwi
2 .- 2.50 zł.; ćwiartka buraków ćwikło
wych od 2 do 3 złotych; kalafiory od 80 gro
szy do 150 za sztukę; kilogram cebuli 60
~roszy, zaś kilogram cebuli cukrowej oo
80 groszy do 1 złotego; główka kapusty
włoskiej od 10 do 40 ~roszy; główka kapusty zwykłej od 20 do 50 groszy; kapusta do
kiszenia na kopy od 6.00 do 12 zł.
Owoce: (za jeden kilogram) gruszki 70
- 1.00 - 1.20 - 1.50; jabłka 60 - 80 do
1..20. Owoce na pudy, gruszki 6.00 - 8.00
do 12 zł., jabłka na kompot 4.00 - 6.00 do
9 zł., jabłka do jedzenia od 9 do 14 zł.
Ruch na rynku duży.

POLSKI EKSPORT DRZEW A.
_ ex) W stosunku do ubiegłego miesiąca
eksport naszego drzewa spadł o 82,831
tonn, wartości 1,885,000 zl. i wynosit we
wrześniu 412,725 tonn wartości 29,440,000
złotych.

Pierwsze miejsce w naszym eksporcie

zajmują Niemcy, importujące 53,8 proc.
całego wywozu, następnie Anglja - 19,5
proc., Bełgja 6,2 proc., Czechoslowacja -

5,6 proc., Francja - 5,1 proc., Holandja -4,4 proc., Danja - 1,8 proc., a jeszcze w
mniejszych ilościach Węgry, Łotwa, Austrja, Szwajcarja, Rumunja i Szwecja.
'J ako nowi odbiorcy w nieznacznych ilościach występują: Norwegja, Litwa, Turcja i Jugoslawja. W przeciwieństwie do
ub. m. zwiększył się WyWÓZ drzewa opałowego, osiki zapałczanej i desek; zmniejszył się natomiast wywóz papierówki, kopalniaków, drzewa okrągłego, łat, fryzów,
słupów telegrafi:;znych,
podkładów i
innych.
Eksport arzewa w październiku wzrósł
na ogólną sumę 3 miJj. zł. w zlocie.
WYDOBYCIE NASZEGO WĘGLA
· W PAŻDZI'ERNIKU B. R.
ex) W październiku wydobyto ogółem
ze wszystkich kopalń 3,531,000 tonn. Z
tego Sląsk aał 2,514,000, Zagłębie Dąbirow
~kie 756,000, Krakowskie zaś 261,000 tonn.

-

Solig~O_lls!9Pa<1!

Epldemja chorób zakafnych włr6d bydła Słabi

AKCJE.

Notowano w

złotych.

5 :ko.tów, 116 Pt~ów O•r!L'Z 93 psów dow1onych, walęsa1ąieyich się.
Dozór We'feryn;aryjiny zbadaf na 'far-
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QOBOTNICY BUDOWLANI ŻĄDAJĄ
PODWYŻKI PLAC.
. R01boiin!.cy

-·

OIEiDA

PARYSK~•

.

-r

Notowania koncowe.

·

1!7,00
391,00
118,lSO
n,28
671 OO

,,......

N. Jork
Hiszpanja

~1

28,27
428,50
~zwajoarja. 544,00
Włoch V'
Sl'lwaoi'a
755,50
Hołandja.
Rtlmnnja
16, 10
Niemcy
r.,· -·
.•
>;~-\
GIEŁDA'.- ODANSKA. · „
Odaósk.19 Lis.fopada (PAT).
Zam!rnięoie notowan Jcońoowycli w gnl·
denach gdańskich.
100 .totych polskich
67,26-67,4.0
100 dolarów
51ł,16-5Hl,65
ozek na Londyn
25,0l
Telegraficzna. wyptata:
na Warszaw~
67,06-57,20
na Berlin
122,822-122,628
na N. York
515,10-516,40
Londyn
Belgja

.

~,.„

Skrzynka do listów.

budowalni

wystąpili

do

Prze<lsfębioroów z żądaniem ,przy;z.nanda
im 'POd wyiżki w wysO'kości 4-0 %.
W sprawie ,powyższej odbędzie się w

'<~~ r

Paryż.19 listo.pada (PA'f).

i·nspektoracie procy wspólna konfereooja
we wforek.
'(b)

,i'
ZLOT SOKOLóW.
-„ Z oKazji fiO-leffinłego lisfoieniia „SoKoJa"
-wt d.n.illl 5 i 6 czerwca 1927 r. odbędzie się
we Lwowrre zl'O'f sokoli, n.a który wyjadą
<lefogacje z poszczegóh1ydh gni.ai7,<l sokolich województwa tódzJdego.
(u)
CZYTELNIA ZWIĄZKU MŁODZIEŻY
POLSKIEJ.
'~ Rada Związkowa Stow. Mtodzieży Pol
skiej posiadając dom przy ulicy Gdańskiej
Nr. 111 (róg uli. Kopernika) otwiera salę
odczytową, zakłada warsztaty, sale gimnastyczne, sale gier i zabaw, a przedewszystkiem czytelnię i bibljotekę d1a najszerszwch mas młodzieży.
W tym celu zwraca się do spof eczenstwa z prośbą o przyjście z pomocą przez
zaofiarowanie zbytecznych książek, pism
i tygodników.
Znając wielką ofiarność łódzkiego społeczeństwa spodziewać się należy, że bibljoteka dla młodzieży w niedługim czasie zostanie oddana do użytku.
Łaskawe ofiary prosimy kierować
aomu młodzieży przy ul. Gdańskiej 111
w godzinach od 10 do 14 i od 17 do 20.

się

Teatr, muzyka I
TEATR

KOLEJOWE TARYFY PODMIEJSKIE.
Jak się dowiadujemy kolejowe taryfy
podmiejskie nie zostały objęte ogólną pod
wyżką taryf osobowych. Przy opracowaniu nowej taryfy kolejowej, która definitywnie wchodzi w życie w dniu 1 grudnia b. r. wprowadzone będą pewne korektywy w opłatach za przejazdy na wielkich dystansach.

z zakupami

na

41

nM:

MIEJSIO.- -l10

·~ o g od zm1e
.. 3 m. 30 iio cenach mwi.; Jl
Dz1_,,
"Rewizor z Petersburga". Wi~;;'IZ
gi •.Krór' z Miłą Kamińską i Mat!aszeaLiia
s.kim w rolach głównych.
..,

W niedzielę, o godz, 12 min. 151llOazJllJ
14
nek Siemkieiwkzowski z 1lr07AllalC011Ja
15
mem w wyikona•niu sil Teatru M~rei 16
recką. Morską,
Tatarkiewiczem, ~ 11
Zrilozem i in. Ceny od 30 grOGzy do 311.
18
W nie<lzielę o godz. 3 m. 30 Po lll.~l9
na nie<lizieJ.nem pa.po}udniowem ~ 30
„Rewiror z Petensburga". Wieczonn Jt
Karnińs.ką i Maiszyń~i.m.
.$prawa Maff<iropufos" (Kobieta
sacyijna sztuka rna.komitego czeskie..,
rola ~ka, Móre:l wysitawłenit 11a
stało się WY!Padikiem d,nia w na""'""'-"-""~ 1
sferach lóctzkiej publiczności dana
dwukrotnie: w
tygodnia.

poniedziałek

I czwarłlł

Przez wz~ąid .na to, ie obydwa lt,
przezna.ozone są w 11>ie.rws.zy,m medzle
teUgendcich naszego miasta - sfer
tak uwsażooe, aby mogły opłacać
fotów, dyrekcja Teatru Mieiskle111
pooied.ziatek ł czwartek przyszłego
WYłątkowo niSikie: od 50 groszy do
po tych cenach będą od dtz~ do 11
za.mawiań.

ao

Szanowtiy Pan.ie Redaktorze!
Ze S1prawozdań z ostalniego nadzwyczajnego ogólneigo zebrania cztonlków ToNOTOWANIA ZLOTEOO POLSIU:EOO. wairzysłwa K-redy'foweigo m. Łodzi, zaw dniu 19 listopada 1926 r.
mieszczonych we wczorajszych n!Ul!lle- ODDZIAŁ CENTRALI HANDLOWCÓW
Za 100 zt'oty.ch: Zurych 57.50, Berlin rach miejscowych pism, zakradl si'ę szePOLSKICH W CZĘSTOCHOWIE.
wy;ptały na Wars za wę 46.4D5-46.645,
reg nieścisłości.
W bieżącym tygodniu bawili w Czę
Wi,edeń czeki 78.3.5-78.85, banko-nity Cat·e zadanie ogólnego zebrania pole- stochowie z ramienia Związku Handlow78.30-79.30, Pra.ga 374.75.
gaJo na uchwa·leoi1t1 winios:ku, jakie o.płaty ców Polskich z Łodzi pp. Wawrzynkowna admiinistraC!ię 1 ewe.ntuanne straty rn- ski i Hejwowski, którzy byli obecni na orDOLAR W LODZI.
stytucji, mają ponosić dttllŻnicy, któr·zv ~a~ ganizacyjnem zebraniu pracowników han
Na wczorajszym rynku prywatnym w obowiązkowo, jednorazowo będ.ą dhc1e1h
dlowych w Częstochowie.
Łodzi w godzinach wieczorowych dolar
s,pładć ;po,życzki swoje i raz na zawsze
Na zebraniu dokonano wyboru nowego
kształtował się po kursie 9.02 i pół w żą
wyj1ść z ryzylka, p;rzerziucając .p-rzyszf e
daniu i 9.01 i pół w płaceniu. Tendencja ciężary Towarzys'twa na resztę pozosfa- zarządu, wobec czego został całkowicie
utworzony w Częstochowie Oddziat Zwią
spokojna. Obroty małe.
tyc:h członków.
f
zku Handlowców Polskich.
(u)
Otóż, zgodnie z wmioskiem władz ToOIELDA WARSZAWSKA.
warzystwa, ogólne zeibranie, .p:o ożywio
FAŁSZYWE ZNACZKI STEMPLOWE.
Warszawa, 19 listopada (Pat.)
nej dysikusijl, zaakceptowało, że 1>e nadNotowania oficjalne.
Ekspozytura Urzędu Sledczego stwier
zwyczajine optaly mają WYlflO'Sić 10 .pro?.
Gotówka.
w gotowiiźnie od spłacanej pożyczki w h- dzita, że w obiegu pojawiły się fałszywe
Dolary 8.99 - 9.01 - 8.97
znaczki stemplowe 50-groszowe. Ostrzesfach zasfa1wnych.
Czeki.
Szczeg6t podany w Siprawozdaniach, ga się wobec tego ludność przed nabywaBelgja 125.50
iako'by Komisarz Towarzystwa Kredyto- niem ich. Zaznaczyć jednak należy, że
Holandia 360.65
w·ego . p. St. Natrder miat lwierozić, że uch- falsyfikaty te odtworzone zostały nadLondyn 43.70
wala bedzie IJ)1"awomocna, bez wzl(J~du na zwyczaj udatnie. Różnią się one od znaczN. York 9.i1ość olbect1ydh na ze!braniu cz.toników, jest ków autentycznych tylko w drobnych
Paryż 31.95, 31.70
szczegółach rysunku. Wybitniejsze różni
zgoła nde,prawdziwv.
Praga 26.72
Racz :J)'rzyjąć, Panie Redaktorze, przy ce, po których można poznać falsyfikaty,
Szwajcarja 174.dają się zauwaiyć w poszczególnych czę
sposobności, wyrazy poważan:ia
ściach orta, jak: dziób, oko, skrzydła i pió
Leon
Oaiewicz
PAPIERY PAŃSTWOWE I LISTY
ra. Pozatem w falsyfikatach odmienny jest
Dyr. Tow. Kredyfowego.
ZASTAWNE.
papier i klej.
(w)
Pożycz!o.t dolarowa 75,25, 75.75, 75.- f~ódź, 19 'lisfopa<la 1926 r.
Pożyczka kolejowa 87.Pożyczka konwers. 5 proc. 46.75, 47.46.60, 8 proc. 94.-, 93.-, 93.75
4 i pót proc. listy zastawne ziemskie
do 3, 4, 5 grudnia.
kiermaszu
przedw. 37.75, 38.25, zł. 36.85, 37.10, 36.90.
4 i pół proc. obi. Tow. Kred. m. War··
„KROPLI MLEKA" kupi się tanio.
SZ<l\\'Y 7.fotowc 39.35
Wybór przedmiotów olbrzymi. 5 proc. obł. Tov:. Kred. m. Warszawy
przeł.iw. Z9.75. 1). 42.25, 42.50

Wstrzymajcie

W rzeźini ibatuokiej :- 2,441 st
roga.tego, 1,721 szt. cie1ąf 2450st
i kóz, 71 koni, 2,158 szt. łt~y~:

_................_...._.• ._........................„ „...

OIELDA LONDYŃSKA.
Londyn, 19 lisfopada -(PAT).
Notowania koncowe.
New-Jork 4,841/, Holandja
12,13
Franof a
136,87
Bela-ja
Sł,86 1 /1
Wloohy
115,50
Niemoy
20,4S
Sxwii.icarja. 25,14 11fs Hiszpanja
31,92
Portugalja 2,$8
D&nia.
18,201 /2
Szwecja
18,171{1 Norweg1a
18,90
Praga
113,75
Helsingfor1 192,56
.,:„~·

l

WYNIKI DOZORU SANITAR NO-WETERYNA.RYJNEOO w LOD
Wedtuig sp.r~wo,~ni~ Wydziaht Zdro- gow.!sku 920 !koni, na stacja
ZL
wotnośd Pubhczne1, dz1ala.11ność Urzędiu 17 koni, 2663 szt. bydła ro:~~
WeterY11arytj.ne:go w ciągu ,października r. lęta, 188 owiec, 4.409 szt t...~4ł2
b. przedsfawiafa się nastęipująco:
nej, 38,130 szt. drobiu 20Q''~Y ~
Z pozostalych z POl])rzedni·ego miesią- · 3320 klg-. drnbiu biteg~ 306~ k
ca 29 zagród zairażonyd1 p.ryszozycą by- 3690 ik:lg. kiszek i pęcherz
u
dta rogalego, umano zarazę za wyigaislą kilig. i.nillych .produktów. Y orai ~o
w 23, wzosfato w kwarranbnn.ie 6 za. Dozór Sanifarn-0 - WetetYn
JS
ganXI. .
konat oględzin 265 miejsc
arykylen
Wściekli.wę u psów s.'fwierdzono w s.a i rylb, 15 mleczarń 30 s~z~
~omaoh pny 1111. Kr:zemienlieckiej 28 i Aie- 6 rzeźni d'Ia IJ)tactwa.'
en, 238
ksaindrowskiej 87.
_
. W rzeźni miejskie.I 1>0ddano
Nosaciznę u 2 koni (u:l. Do1na 14 i In- 1.627 sz.t. lby<l.ta roR'afogo 154-7szt.
żyniierska 1)._
,
~499 S<Zł. owie.c i !kóz, 70 koni 6.9*i
W irakarm z._~tadzono 22 ko'rlie, 25 psów lirzody cMewuej.
'

Bank Dyskontowy 9.70
Bank Polski 81.-, 80.25, 80.50
Bank Zjedn. Ziem. Polskich 1.50
Bank Przem. Polski 0.16, 0.15, 0.17
Bank Handlowy 3.-, 3.10
Bank Zachodni 1.35
Bank Zarobkowy 5.50
Kijewski 0.19
Chodorów 106.Cukier 3.10, 3.15
Łazy 0.12, 0.13
Węgiel 70.-, 71.Lilpop 16.75, 16.50
Ostrowieckie 7.45, 7.35, 7.40
Pocisk 1.30
Starachowice 2.15, 2.13, 2.19
Żyrardów 10.90, 11.15, 11.10
C-erata 1.-:Sita i Swiatło 24.-, 25.Częstocice 1.20
Firley 21.50
Wysoka 3.Nobel 2.60, 2.50
Modrzej ów 3.85, 3. 75
Parowozy 0.27
Rudzki 1.20, 1.15, 1.16
Ursus 1.50
Spirytus 2.-, 1.90

>:.-· .)

)2,26......,..,......_
rolfo . __________________________~!~~..!!,

Oiuodowa 18.
D~iś ·Po .Pof:udiniu prrzed5tavtlen!e po
nid:&zych (40, 60 i 80 groszy) grany Wl
l:lramait „Dwaj maky".
Wieczorem dyre'ktja Teatru ~ lf
rtJttakomi-tą kiroto.cbwi>lę z muzy(cą ~
akta.eh ip. t. „Cónka mojego męża"
dziat bier.ze niemal cały zesipół a
Bronowska, Zieliń~ą, Biedeolcim ł
ozele. Taóce układu baletmłstru
wl'!kO'lla·n.ftt Lody Niemirzattkl ł Z

DZISIEJSZE PRZEDSTkWłll
DZIECI.

Dziś, w sobO'tę, o godz. 4-el &JOJ

9

ł!tzie się w P·Hha.nnoo}i ,przedstawienie dl

wyikonana zootanie piel'IW'SZY rai
Jaga i Kruk". Jest to baśń famastJCll! a
aktach z tańcal!11i układu Elwiry K<t
drugiej częlŚCi odegrana zostanie
„Zaoz:arowane jabfiusZ1ko" w 2-dt allfacl
wami i tańcami. Dla naszych milushl
to zabawa nielada. Bileity w cenie od'll
zf. S(J)I'IZedaje kasa filharmonii.

WIKTOR CHENKIN W
Niepos!}O!lity artysta teatru ,.Piat
WiiJctor Cheniki.n, zna1t1y nam ze swoich
nich występów, przyjeżtlia do Łodzi
saH Pilharmooji dwa wieczory pieśni. 1
tm1jący śpiewak ,,Dzwonów wieaorllJlf a
nas humorem w śUcz.nem marzeniu K"sb.
wciela się w ducha Bera·ngera. aby
gos'PO<larz izby cyganów rozlać szef
swe.go głosu. Udział w wieczorach · a
Dobrowolska-Pawfows.ka, artystka
szawskiej. Pr.zy fortepianie zasiądile prti
Urs.tein. W ipro~ramie arie operowe,
rMgera, .me1odie Kiinta, Pie~ni Btazna.

Znakomity powieścj.o,pisarz iw"'.":;"J
Parrere autor tylu cenn~h dzieł pnzYill'I
ce do Łodzi i wygłosi wielce interesalld
w języku francuskim na temat: Kd>!ei
dziś I jutro. Odczy.t ten ze względu 111
nionego prelegema wy.wolał w midt
wieikie rzaciekawienie. Wspom~ianY:
dzie się w sali filharmonii w Pląte.k. tlP
pada o godz. 8.30 wieczorem. Kasar
s.pr:iedaż

biletów.

~.,_ _ _ _ _.....,._ _ _ _.;........,,_..--i·~·J<U~RwJ~EJL!...óDZK!:::.._-

i!Jlili! lflJmn~owe.

m. Łodzi - Wydział Po·
Vif - niniejszym zawiadamia, te w
n t·ym grudnia r. b. między godz. 9-tą
a 4-tą po południu odbędą się przynitej wy-.
licytacja ruchomości
: Magistrat

;„e

ocionycnbzsóeo,

u

iewpłacone

podatkh

erJ. Abramowicz

J„ Aleksandrowska 134, ~•·
fa, kredens.
AJndt O., Pomorska 122, maszyna do szy.

l

c.ia.

1 llecharJer S„ Cmentarna 3, pJanino.
Borrcho~·ski I., Berka foselowicza 12, me

.
l !Ile.
d. Bra111er M" Zgierska 146, meble.
Berlcenwald J„ Aleksan<Jryjska 20, meble,
zegar.
Broaner M„ St. Rynek 5, meble.
Blderman M„ Zawiszy 35, meble, zegat,
1. Bacgarjer S., Cmentarna 3, 'meble.
. llomSzt$ N., Wschodnia 18, meble.
· Bauman Cb„ Wolborska 36, meble, zegar.
cl BncJkowskl M„ NoW()miejska 6, 20 swe·

11'6w.
yil!. Berten'fłftld J„ Aleksandryjska 20, gardetoba.

dyl

Bon!Slłain

w„ Ogrodowa 5, meble.
Br1111 M., Pofudniowa l, meble.
ttiJ. Birnbaum H„ Szkolna 17, meble.
k:!f. ChbtMkl A„ Cmentarna 3, pianino.
Cymer J., Gdańska 9, 10 ram do rowerów.
S~· Celik w„ St. Rynek 9, meble.
ienJl Cerecki M. F„ Zgierska 38, meble, zegar.
J. Chmelenki z., Konstantynowska 146, sza

gra.i.

r

IL
, set? Cllklermln D„ WolbMSka lZ, 20 korcy
Ka wędL
en~ c,tmibaum N., Północna 25, meble.
Y~On!lllałt, Kon.stantynowska 9, zegar.
zc~*9tf A„ Cmentarna 3, pianino.
I~ Cftk J., Krótka (Bałuty) 13, szafa.
r, DailYdskl M., Narutowicza 38, kredens.
~ ,,_St., Narutowicz-a 20, 2 pianina.
iJ. fllll A., francisz.kaóska 15, meble, zegar.
ie "'*?..Narutowicza 31, meble.
Y . l'!l'dmn I'., Nowomiejska 3, skóra.
t l'urtOOski f„ Aleksandrowska 28, meble,

Sobota. 20

33. frajtag Sz„ Dolna 5, urzttdz. mieszkania.
34. frymcrman M., Wolborska 36, meble.
35. fuks M., Sz. Konstantynowska 20, meble.
36. fuks I., Pomorska 73, meble.
37. Goldberg J., Brzezińska 3, meble.
38. Goldberg H., Nowomiejska 18, meble.
39. Gumińska H., Rybna 10, szafa.
40. Goldfarb M., Lutomierska 19, meble.
41. Ck>łdberg 8. M., Łagiewnicka 19, wyroby
blaszane.
42. Groskop G„ Zgierska 28, maszyna do
szycia.
43. Goldberg L„ Jakuba 3, meble, maszyna do
szycia.
44. Gociał A.. Północna 23, meble.
45. Gnat N. M„ Pólnocna 16, meble, zegar.
46. Gelb L, PI. Kościelny 6, 15 par spodni.
4(1. Gelb M., Podrzeczna 11, meble.
48. Grynbaum I„ Zgierska 17, umeblowanie.
49. Hodes J„ Bazarna 1, meble. ma.szyna do
szycia.
50. Hammer E„ Wschodnia 18, meble, żyra.'li.lo!
Sl. Ickowlcz A„ Aleksandryjska 13, meble,
zegar.
52. Józefowiczowa H., Wolborska 34, meble.
53. lkka D„ Konstantymiwska 63, patefon, ma
szyna do szycia, meble.
54. Joskowicz Z., Zgierska 11, towar w apte.;c.
55. Krajzlach H„ Dołna 21, szafa.
56. Kowalski J„ Konstantynowska 65, meble.
57. Kurc W., Cymera 12-14, maszyna do piSa·nia.
58. Klimaszewski W„ Dolna 15, lustro.
59. Krauze M., Zachodnia 17, 2 szafy.
60. Kiliński M„ Wolborska 3, szafa.
61. Ka:szylewicz T. M„ Zachcdnia 26, meble,
kapa pluszowa.
62. Kalmanowicz N., Franciszkańska 30, meble, maszyna do szycia.
63. Krygier H., Rybna 17, meble.
64. Książe Ch„ Pieprzowa 24, 10 chustek.
65. Krygier A„ Zawiszy 9, meble.
66. Kramarski A., Zgierska 5, meble, zegar.
67. Kohn J. Ii., Aleksandryjska 13, meble.
68. Kan I„ Pomorska 67, meble, zegar.
69. Kapfan A. M., Poludniowa 3, meble, zegar.
70. KapJau A., Południowa 3, meble.
71. Krakowski 8„ Południowa 36, maszyria
do pisania, meble.
n. Karpf L„ Pomorska 19, meble.
73. Kowalski K., Nowotargowa 9, meble.
74. Kapelusz E., Pl. Wolności 10, meble.

łfstopada

t92t.i ro&.

rfl

76. I<lfer Sz., Wolborska al, meble.
77. Kawenokl S„ Wschodnia 17, meble, t,y.

ra.ndol.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

90.
91.
92.

93.
94.
95.
96.

91.
98.

Karmioł

S., Wschodnia 22, meble, zegar.
R.. Zgierska 8, meble.
Koper L„ Zgierska 46, 100 kg, skóry.
Lewin P„ Zachodnia 23, szafa.
Lablłner Ch., Aleksandryjska 8, meble
Liberma.n Ch„ Dolna 19, meble.
Lewenberg A„ Pieprrowa 24, meble .
Lubochiński Ch. B., Podrzeczna 11, meble.
Lubochińskl I„ St. Rynek 1, meble, zegar.
Leszczyński H„ Zgierska 1, towar.
Łuszczyński K„ franciszkańska 13, meble.
Lubochiński J„ franciszkańska 17, meMe.
Leśniak M., Raitera 12, meble, zegar.
Lewin H„ Jakuba 12, meble.
Lipszyc A„ Poludniowa 16, meble.
Lungen O., Piotrkowska 45, 3 bilardy.
Miiller J., Sierakowskiego 43, waga.
Morozek J., Aleksandrowska 96, meble,
firanki.
Majerczyk I., Północna 18, meble zegnr.
Mendelson J., Zgierska 38, szafa.
Morajne J„ Konstantynowska 77, kasa

Kalińska

ogniotrwała.

99. Mindel G„ Sz. Konstantynowska

27,

urzą-

. ·nnie piwiarni.
100. \fatz r., Żabieniec 21, krowa.
101. Mikulski Pr. Zachodnia 22, 1 biblioteka.
102. Nowicki Sz„ Aleksandryjska 24, mi!ble,
zegar.
103. Olejniczak M„ Aleksandrowska 153, szafa
104. Piasecki B„ Rybna 5, urządzenie sklepu,
105. Piat Ch„ Aleksandrowska 8, meble.
106. Piotrkowska A„ Dolna 11, 111eble.
~ 107. Pitel Ch. 8„ Zgierska 15, maszyna do szy~
cia, meble.
108. Pągowski K„ Kiełbacha 24, meble, zegar.
109. Pakuła S., Wolborska 33, 7 srebrnych kieliszków.
110.
111.
112.
113.

114.
115.
116.
117.

Pakula W., Południ-owa 2. 200 mtr. linolr.um
Putka Fr„ Srebrzyńska 20, stół, szafa.
Rotenberg f„ Jakuba 5, meble.
Rozdział A„ Zgierska 28, meble.
Rosner K., Cmentarna 3, meble, żyrandol.
Rozenberg J. L„ Wscho4nia 12, szafa.
Rappaport J., Południowa 44, 10 biurek,
2 kasy żelazne.
R-0zenblrum Sz., Pomorska 4, 25 szt. tc.waru biafego.

119. Szwarcberg M„ KonstanłyJlowska 2', ...
ble, tyrandol.
120. Szlamowicz A„ Zgierska 28, meble.
121. Szmuklarski J. M„ Aleksandryjska 18, me
ble, zegar.
122. Szukowski M., MarySłńska 6, meble.
123. Sza:łdajewski I. M„ Zgierska 17, mebłe,
zegar.
S., Wolborska 30, meble, 2
Szmuklarski
1Z4.
pary firanek.
125. Szanjnwach L., Zachodnia 14, meble.
126. Srebmfk Sz., Południowa 5, meble, zegar.
127. Stow. Właścicieli Nieruchomości, Potn<">I•
ska 21, maszyna ck> pisania, biurko.
128. Sllbersztajn I., Szkolna 30, meble.
129. Smaragd Sz„ Wolborska 37, meble.
130. Sztyft H„ Wschodnia 13, meble.
131. Szymański E„ Wschodnia 24, meble.
132. Tygielski 8„ Konstantynowska 90, mebt~.
133. Trubowicz, Ogrodowa 9, meble, fortepiaa
134. Talmam J., Nowomiejska 30, meble.
135. Topolowicz. M., Wolborska 12, meble.
136. Torończyk M. H„ Wschodnia 6, meble, ka•
sa ogniotrwała .
137. Tsakumakis N., Zachodnia 16, kredens.
138. Tobias H. I Kirsztajn, Zgierska 12, mebfc
139. Uz<iowski A., Sz. Konstantynowska 20,
biur!«'.
· vski E. f„ Zgierska 13, meble.
140. v.;;·
: T., Rybna 17, meble.
141. W
142. Wik;,1wwskl J. L, Lutomierska 21, meble.
D., St. Rynek 5, szafa.
143. Wilk
144. Wosk I. J., Zgierska 38, zegarki I platerJ,
145. Wandachowicz N„ Zgierska 97, meble.
146. Wajkselfisz A„ Wschodnia 15, 2 szafy.
147. Wajnberg J„ Nowomiejska 21, meble.
148. Wróblewsld H„ Wolborska 33, meble,
zegar.
149. Zalcberg I., Aleksandryjska 15, kredens. .
150. Zamek A„ Aleksandrowska 106, 2 s1,afy1
maszyna do szycia.
151. Zajf Ch„ franciszkańska 6, zegar, kredens
152. Zylbcrberg A., Zgierska 9, 2 stolikL
153. Zając W„ Aleksandrowska 37, meble.
154. Zukin Millch, Konstantynowska 7, kredens.
chłodnik, waga.
C„ Nowomiejska 26, tremo.
Zeife
155.

e.

---:e::---
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k·

an Gosp d s

ZET
Główny Urząd

rajowego.

gJ

adać względnie przesłać następuj<\ce dokumenty.

1l dowód osobisty, wystawiony przez władze polskie,

21 dokument, stwie-rdzający pobyt interesowanego w swo•
· , ie we Francji jak nprz~ dawny paszport zali!raniczny
V: ny wizą Urz~du Emigracyjne~o lub kartą identyczności
e1·błoną prz~z władze francuskie.
a 11 31 książeczkę wkładkową lub pokwitowanie wydane prze:t
zfrancuskich oddziałów Banku dla Handlu i Przemysłu w
d wie lub Warsuwskiego Banku Zjednoczonego.
Przy zgłoszeniach listownych mają interesowani podawać
gr.
dokładny adres,
Zgłoszenia pretensji przy równoczesnem składaniu doku·
lf. wmogą być także uskuteczniane za pośrednictwem Od~
Banku Gospodarstwa Krajowego: w Białej, Białymstoku,
bi
<l'Prz~ Cieszynie, Drohobyczu, Katowicach, Kołomyji, Kra.
dać ~·Lublinie, Lwowie, Lodzi, Oświęcimia, Poznaniu, Przemy.
n pr nownem, Stanisławowie, Tarnowie, Wilnie i Żywcu.
cza J~stateczny termin przyjmowania zgłoszeń pretensji upły
to ~ 1lllliem 15 stycznia 1927 r.
ie 1 Likwidację pretensji obywateli polskich przebywających
str. jako emi~ranci-zarobkujący we Francji, przeprowadza
[
c Z dnie Bank Związku Spółek Zarobkowych, Oddział w
l
28, rue Saint Lazare.
.rY
dzie

Lud~

enki

ogłasxa przetar~

Likwidacyjny

1) 1077 sztuk wałków do osnów.
2) 159619 sztuk szpul i cewek.
3) 9 sztuk szarpaczy.
Oferty tak na całość przedmiotów przetargu jak i częściowe
osobno ji;dnak dla każdego prze?miotu sprzedaży, naleiy składać
w zamk01ętych kop~rtach z naL'1sem: ~ferta na kupnó z przetargu wałkówJ„ szpul 1 szarpaczy do dnia 1-go grudnia 1926 r. w
Głównym urzędzie Likwidacyjnym, Warszawa, ul. F okaal 3.
J?o oferty należy ~ołączyć kwit Kasy Skarbowej lub Central~eJ Kasy ~aństwowe1 na wpłacone wadjum w wysokości 1<1'/ 0
zaof1arowane1 sumy.
Oferta winna być opłacona markami stemplowemi na sumę
zł. 2 zaś załączniki po zł. 0.40 każdy.
Objęte przetarJ!iem przedmioty sprzedaży można oglądać
na składach Sp. Akc. C. Hartwig w Łodzi. Wzory szpul i cewek
są do obejrzenia w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym w War„
szawie, ul. Foksal 3 w godzinach 10-14.
Jednocześnie Główny Urząd Likwidacyjny zastrzega sobie
prawo przeprowadzenia ustnego przeta:r~1J w dniu 10-go 11rudnia
1926 r. o godz. 11-ej przed południem w lokalu Głównego Urzę
du Likwidacyjnego.
Do ustnego przetargu ewentualnie mogą być dopuszczeni
wszyscy życzący sobie przyjąć w nim udział, przyczem osoby
które nie składały pisemnych ofert winny równid przedłożyć
kwity na złożone wadjum.
Wszelkich informacyj udziela Wydział Rachunkowy Głów
nego Urzędu Likwidacyjnego (Warszawa, ul. Foksal 3) w godzinach 10-14.

U:ływajcle

tylko

pastę

DR. MED.

do

zęb6w ~Hnort

ANG ELu.S
łądać w Aptekach, Składach aptecznych,
Perfumeriach i Dro~erjacb.

E

25 O/o taniej wszelkie

ay~temy maszyn
plerwszorz~d~·
do pisania hczen1a,
1

jest najtaóuym l uafpraktycznłef11ym przy~dem
elektryc:i:nym do podnouenia l pn:n"wania cięta
rów, niesb~d_i:..ym w katdel fabryce, irkładzie e t,c.
ELEKTROWCIĄG „DEMAG" amortyzuje 1lę
.., ciągu 2-3 młHięcy. - - - - • - - - - • - • - Uddelamy chętnie fachowych obfaśnłefl ł demonstrufitmy elektrQwcilllZl prsy pracf. - - • - • - • -

WARSZAWSKA FABRYKA DIWl60W

„fl Oft r

WaH11awa, EmUJ!„Plater IO. Telef. 11·20.
- . „„.

ofertowy na

sprzedaż:

je do wiadomości tych obywateli polskich, ktc5rzy w czasie
O'). tego ~ytu we Francji w charakterze emigrantów-zara.bkuz ltht zło~li swoje_ oszczędności_we francuskich oddziałach
·m In dla Handlu i Przemysłu w Warszawie i Warszaw·
.~Banku Zjednoczonego, a którzy obecnie przebywają
ie likwidację ich pretensji do wymienionych banków
go.
rowadza w swoim Zakładzie Centralnym w Warszawie, przy
ulicy Królewskiej 5.
DL
lllleresowarlt malą z~aszać- się osobiśCie lUb liStownie i

.

RG.

nowe

.

orą11

oka•yJoe

AndąeJa 1, I-sse P·

-

Telefon 37 .54,

-

wzywa niniejszem miejscowe fir·
my przewozowe do złotenia o·
fert na przewozy lokalne na rok
1927.

Wszelkie informatje i wa·
runki przetargu otrzymać mo.tna
w fabryce przy ul. Kopernika
N2 62, tel. 41-70.
Termin przetargu 30 lłatopa•
•
dar. b.

Poszukuje posady

Majster Kierownik
z długoletni~ praktyk!\ bran:Ły
jedwabniczej
Oddziałów: Odwijalni, łączenia
(Zwirnerej) motalni, nitkowania
i sortowania jedwabiu.
Oferty do Administracji
Kurjera Łódzkiel!o pod litery

"A. W.".
Wykwintna pracownia
sukien i okryć daJDsklch

p. f. „Helena•'
przy ul. Piotrkowskiej Nr.191

pod kiernnklem b. długoletniej kierownlcakl pracowni Bo!lusław Herse w War- '
ssawie, prayimuje w11ellde obstalunki '
z własnych i powier:i:onych materiałów.

z w •• •w

25
ni. Pr. naroto1fun
Tel. 44-10

(Dzielna)
choroby nerek, pę·
cherza i dr6g moc10T(yc:h. Prsyimuje
od 1-2 i od 4-7
wieoz.

Dr. med.

n1·ew1·a.l~~.I

Równld zamiana i kupno maSienkiewicza M.
szyn,
Tngmy, kalka l wuelkie przyboi')' Choroby skórne I
weuenrczne.
Nauka pisania na maszynach
Warntat reperacyfny dla Naświetlanie
lampą kwarc<>·
wuystlfeh systemćw.

'
'I
Adolf il"':.oldberg

Pafistwowa Fabryka
Wyrobów Tytuniowych
w ł.odd

wa.

Przyjmuic od 6. do
9 pe paa •. ihl.

UM

•

ff

Sypialnia nowa I
Okazyjnie TANIO aprzedam
sypialnie dębowo - fornierowaną,
Wiad. „Hotel Manteufel" pokój
Na 6 od g. 11-2 i wiecz. od 6-7.
Poszukiwany natychmiast

Maister do

prasł

tylko pierwszorzędna siła, na to·
wary zgrzebne, półwełniane i cze~
sankowe. Oferty składać do adminbtr.

„Kurj. ŁódiłdeQoN pod
J.'r,,.y".

.)z ..,,......._ _ _.....__ _ _.....,_ _ _ _."_ _..:.:••:::.:K.;:;U.:..iR=.IER..L~DZKI". - Sooota. 20 trstopaaa 1926 roftt.
Często naśladowany,

lecz

dla

gnionY "oryginał .wody kolońskie~

.

'

onJchodiąnch

Komornik przy
s„dzi• Okręgowym
w ł. od zł. Jó••f

powrócił

Toma•zew•ld,

choroby skórne
wene•
ryczne i moczo•

zamiesskały p r :i: y
Zachodniej
ulicy
nr. 36. obwieuc:sa,
*8 w dn. ~ grudnia,
1926 roku od 1toda:.
10·•1 a:rana ,., I.oda! przy •l. Cegielniane! pod n1'. 114,

włosów

płciowe.

Leczenie światłem
(Lampa kwart:owa)
promieniami Roentgena od 9-2 i od
4-8, 4-5 dla pań
oddz. poczekalnia.

przy ul. Zgierskie) 17, tel. 16-33
Lampa kwarcowa. DJatermh~· Szcir:e·
pieni• ochronne, Analłzy.
Przyjmują lekarze:
Dr. GOLDSTEIN-POLAK
Dr. JUST.MAN
Dr. M. KANTOR
Dr. P APIERNY
Dr. RAKOWSKI
Dr. ROZENCW AJG
Dr. RÓŻANER
Dr. WAJNBERG
Dr. STUPEL
Lekarz dentysta GRODZIEŃCZYK
N. ROSES
•
•
Lecznica c11ynna cały dzieli.

"Nie przyjmowaf · talsy~atów.'
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~RYBlll~KI
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gabinet dentystyczny
ł Instytut Roentgenowski
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'i

Do akt. Nr.99!-26 r.

Dr. med.
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ruchomościt 1kłada
alę s l l bia
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„ WIHllR1IWO DOMOWf"

i gabinet dentJstJunJ
IRkanr snucJalistów
przy Górnym Rynku
Piotrkowska 294 tel. 22-89

I WYRABIAJCIE WINA DLA SIEBIE
W DOMU I DLA SWOICH, W KRAJU.
ADRES REDAKCJI: ł.ÓDŻ SIENKIEWICZA 4.
- - lewa oficyna, 4 piętro mieszkania 9. - -
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H. LUBICZ
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Ktllttakteiro HS
11 przy Główne! •
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OGŁOSZEtllE.
Kurator upadłości Cbaima Pinchasika
zawiadamia wierzycieli, że zebranie w ierzycieli w celu wyboru syndyka tymczasowego
odbędzie się w dniu 6 Qrudnia 1926 r. o godz.
12-ei. w poł. w Sądzie Okrę~owym '\V ł..odzi
ul. Zeromskiego Nr. 115 pokój 64 (Wydział
Kuratoir
Handlowy)
·
Adwokat Korelald
(ul. Piotrkowska 5)
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l'J"C&ne, skórne
I dróg mocno•
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Łodzi

Dla nlez1UDOłnych
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przyjmuje od 2-5
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przystępne, lak w
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Dr. med.

składach aptecznych
aptekach, perfumetjach i w skła-
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tel, .f&-95 •
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jedno ramienn11
oraz urz, dzen Ie d o
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na zasad&ie art. 1030 Wvsocklego 24, m 1
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u. P.C.otłasa:at.w Chojny.
dniu 2-ao grudnia
1926 rok 'li Ou. Ił· 10 r., otomanę. stół. krze
S
Iła, mauynę inw ł.od&i, przy ul.
ki · 0 d Qera sprzedam ta•
p·10t le
nio. Prze1'azd 14 m.
r ows •I P
n1'. 45 odbędzie dę
8Jlrsedat z praetar1t11 20• oficyna 1II płęt
6555
public:1n•1lo rucho- ro,
mo6cL nalełllcych Motocykle nływa•
do Micliała ł Marii l'J ne kup uJę z domałi, Ulricha i 1kla kładnym opłaem i
dafllcych 1ię :r me- ł ceną. A. Roman
bli i bilardów, ona R:rgow1ka 61. 6550
cowanych na 1umę p;';tro ua wuosł 're
dni, bardzo sze7290 Zł.
ł.ódj, d. 18/XI-Jł r. rokle, tchórze, apue
dam niedrogo. Od
KOMORNIK
do 8-oj. RokicińJ•
ska 36, m. J. 6540
l!larnik duży. utyIli" wany, kupię za.
li JU
2 POKOJE Z KU· raz. - Zawiadomić
CHNIĄ - Lipewa Zgłera - skrxynka
~zy Andrzefa.Wia pocztowa 14. 6568

Leczenie światłem
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Przyjmuje 9 do 1
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23

Specjalista
le ' i •wlęta od 11
• k 6 r•
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rycznych ł mo•
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Główna nr. 48,11130
·

Miasto, obok magt. p~Ili
1tratu, Panęc1tw- Płaa1 W~
Gł6wotl.• I
1ka 3.
Meble! Dywa przedam par, ł6· po pot..
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o
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Specjalista chorób
skómvch, wenery- .. chomości, naletącznych i moczo• .. cych do Bolesława
Gontarskiego i skla
płciowych. Leczenie szt. słońcem dafących slę .s mebli oszacowanych
wyżynowem.
Przyjmuje od 8-10 na 1umę 1095~:&1.

Choroby 1k6me,we
neryczne i płcłow•

podaje do wiadomości pp. Absolwentów tej
Szkoły, :te egzamin praktyczny odbędzie się
w sobotę, dnia 20 llstopada 1926 r" o godzinie 3 i pół po południu.

Konto Cze

MOWSKI, :ramie•
szkaly w ł.odzi pray
ul. Sienkiewicza 61
na r.asadir.la arl10l0
U. P. C. ogłasn ie
w dniu 27 liatopada
1926 r. od gods. 10
rano w ł.odzi prry
nl. Piołrkowaklel 85
o d b 'ł d z i e się
sprzedat z prsetarg11 publicznego ru-

tel. 41-32. -
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Sądzie Okręgowym
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Zabiegi i operacje od umowy

Szczepenia ochronne przeci

I
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Komornik p ny

Or. med. :•.il

-

listowni• Redakcja
Stenografa, W arszawa, Szczylfla 12,
uzyki (~ortepian)
wy:t:ne1 oraa: pocz„tków u d a: ie la
gruntownie metod11
nafnown,, rutyno·
wana aaucz:ycl~lka,
Od 20 zł. mledęc11·
nie Nawrot JO, m.
5 od g. 5 do 6-e!.
6525
tudent udziela matematyki, łaciny,
fizyki, języków. Kilh1skiefo 96 - 3,
na prawo druga
bn.ma, godz. 6. 6569
Uauc:1yclelka a wyż
n 11zem wykształ
ceniem udnela lekcy! i korepetycyj

~~łonenie. ng

6 ppnł. Szczepienie ospy, analizy
(mocau, kału, krwi, plwocin i t. cl.)
operacje, opatrunki.
Porada 3 złote.
- - Wizyty na niieście - -

Zęby

łttilhYl<-2

Do akt. n1'.1930, 1931
193:2 1926 roku

stkich specjalno1ki od g. 10 rano d o

lampa kwarcowa. ·
sztuczne, korony złote,
platynowe i mosty.
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św.

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

Kąpiele świetlne,

ltenografjł

rek na.let4oych do
Wolfa .Ma1'ku1fełda
ouacowanych na
3065 zł.
I.ód~. d. 18. XI. 26 r.
w nkresię gimnu·
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fum. Szkolna 33 m.
10 od 5-7 w. 6564
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