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Serji" polskiej produkcji
Sfinks" osnuty na tle
słynnego romansu
HELEnY MNISZEK.
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do rąk I dekoltu

Delouty de Dixor Paris
Zamienia Krem i Puder nie plamiąc.
Sprzed.at i demonstracje w pierwszorzędnych magazynach,
Wyłączni Przedstawiciele na Pot.kę i Gdańsk

Stefeł Rude ca
najwybitniejsza
polska aktorka filmowa

Główną rolę
kłej kreuje

M. Czapnik i 5. Izbicki
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z zakupami

do 3, 4, 6 grudnia. tła kiermaszu
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Waruawa, Dłaga SS, teL .27-69.
UWAGA: Na żądanie wysyłamy pudełko z 3 próbnemi tubkami. Prosimy załączyć w liście znaczki pocztowe za 80 gr.
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oświaty.

Ziemi-=- kredytu -
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O rady komisyjne nad prelfmln rzem budtetowym na r. 1927-28.
Warszawa. 20 listopa'da..
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,;Kuriera l.Mzkleco"'.

Przez <I.ziet\ wczora}są toczyły słę t>-liraay k'omlsłi budżetowe) naa badtetem
Ministerstwa Rom.fetwa.
Na obradach brakowało prze<lstawicieU klubu Chrz. Narodowych. W przeciwieństwie do innych obrad komisyjnycli
wczorajsze zaznaczyly się szczególnie,
'dzięki oświaaczeniom przedstawicieli ~
Cłu, co do kierunku jego polttyki. Obrady
też były pikantne. Dyskusji nie ukończo
no nad budżetem. Będzie ona prowadzona
we wtorek. Rano będzie omawiany budżet M. S. W., a na nocnem posiedzeniu nastąpi dokończenie rozpraw nad budtetem
Ministerstwa Rolnictwa.
Najważniejszem wydarzeniem poaczas
obrad była dyskusja.
Posel Kiernik, korzystając z obecności
ministra Niezabytowskiego na posiedzeniu
interpelował go w sprawie jego poglądów
na reformę rolną. Konkurujący z Piastem
poseł Dąbski, zwracając się do ministra,
zaznaczył, że stronnictwo Chłopskie popierając rząd liczy na wspóldzialanie rzą
'du w urzeczywistnieniu reformy rolnej i
tern samem wyrata przekonanie, że minister podzieli poglądy. Chłopu, zaznaczył
on. potrzeba trzech rzeczy, a mianowicie
ziemi, teby mfał na czem pacować, kredyttt, żeby mógł z pomocą jego pracować
i oświaty, by mógł dobrze i skutecznie
pracować.

Minister Niezabytowski wyrazit przekonanie, że pragnie wspólpracować z reprezentantami narodu, jakimi są posło
wie.
Nawiązując Cło poglądów p. Dąbsklego
podkreślił, że akceptufe jego trzy zastrzeżenia, lecz odwraca ich kolejność. Za najważniejsze uważa dlugotrwaty kredyt.W tej mierze cztery towarzystwa kredytowe zł.emskie złożyly swe listy zastawne
by uzyskać pożyczko; drugą teza, jest pod
niesienie oświaty, kt6ra jest niezbędna do
podniesienia zniszczonego rolnictwa. Dopiero potem idzie eforma rolna. Przeprowadzać ją trzeba powoli. Usitowanła nasze wf.nny iść raczej ku naprawie zniszczo
nego rolnictwa. Ministra nie przeraża pod
niesienie cen produktów rolnych i nie widzi on potrzeby zniżki, lecz uważa za niezbędną zniżkę cen chleba, co można łat
wo uskutecznić. Teorja potantenia życia
zubożyła i zniszczyła państwo. Podroże
nie artykułów rolnych doprowadzi do pod
niesienia rolnictwa t upadku i zniszczenia
i wzbogacenia rolników, których mamy
70 procent.
Przez zbogacenie si·ę rolników podniesie się i rozszerzy rynek· wewnętrzny
zbytu dla towarów przemyslowych. Zachodzi konieczność podwyższenia płac ro
botnikom, lecz tego objawu minister nie
uważa za szkodliwy, czego przykładem
jest Ameryka.
Fragmenty przemówień o wykonaniu
reformy rolnej wywolaty w komisji zro-

tego resortu podwyższona została
o 1.415 tystęey złotych, wydatki w
zm.niejsioo.e o 1 mlljon złotych.
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24-godzlnne obrady ni
Gdańsk, 20 lisro1rnrda.
Wczorad ipo południu rozpoczęty si.ę w
sejmie gdańslkim dalsze obrady (drugie
czytanie nad usfa wą o petnomocuictwach
·
<tla rządu).
Stanov."łsKo zaietc w lokiu oibrad prz.ez
senat wolnego miasta zwtaszcza przez na
c1ctm.listów nfiemiedd.ch. zmusiło stiron:nlctwa opozycyjne do podJęda gwaftownej
obslrukcJi, z po:wodu CZCJS!'.'O· rozipoczęte
\VClOraj o go.dzi'l1ie 3.30 po potudnh.t posiedzenie se'}mu przedągnęto się iprze·z
catą noc d.o dnia <lz.isiejszego godziny 3-ej
po poiudni11, iprz.y akompain:jamencie śpie
\V"ÓW, gwizdów, bicia w pulpity i ~· p.
środków walki Olhstrukcyjnej. Treścią t~
go nfebywate.go w historji mtod.ego ~arla
menłu gdańskiego posiedzenia byta watka

2 ~im ~

sk<i·c:iro. oo'tairliarwm~ ~oe ~
Z. S. R. R. a ~ Polsk~ Pri:y,
fei okruzil R11ad Ziwti~2ftrowlv jeszcze raz
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OO!Slfępwfacą nore:
,,PaJnlie Mi!!lnsfirzie. \V od!oowUled~ oo
no't'ę Milfllisrer&tw1a Spraw Zaig-ramkm,ych
z dm.aa 23 patźdizi-erniika r. b.. 7,.a m. 24DS/26
mann z:ais,z,cxy;t z ;po.J eiceinqia mell?.10 rz.ą<l'll piod:ać ro. wtl1a<l101I11ośai Pam1a1, co 1rnais'tę.p•ti:iie:
W m'y'Śll art. 3 Tralkta:ttt Rviskliie zo. r'7,ąd
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Co o niej pisze prasa. moskiewska?

szoro lło!ł.llcii, a ipnedstawidei nimnieclrn
.
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Seimowa kom1s:ia budzctowa na po- irda.lslk1ej par'ijł lnoowej Bfai.wier nazwał
siedzeniu popołudnfowem po dyskusji . 'J)O~ępowffińe senatu sza.ohrajstwem i oszczcgólowej nad budżetem ministerstwa śwfadczyt, że wniesienie us1a.wy o pelrolnictwa i dóbr państwowych, przyjęła noooo~mc~.-h ."°~ po<lJrl].~wane oba
wszystkie wnioski podwyższające docho- w.~ ~wxr..e.nł<i .tsr.cli szłl!ohra:g6łw wobec
op~i: •i ;p.ubhcz.ne~.
b .. .
. k"
tl .
•
·..:i
Poszczególne iplrzem6wienia "trwały po
·iY oraz wszys ne wn10s l, o mzaJące
k~tlr.a «Odzin. Rekord w tym wz~lędzie orozchody.
i'.Vi wyniku 'dotycliczasowych uchwal, s>ągn~ ft'()Seł S't>tj$_Msfyczny .Mau, który
/

giem c.zytanta działy Złl'lądt cea:!! ~ul
ID. m &ęda WQjewódzkiea 1wetert-

na

S.

wadził dvłkta-łt..~ę ~artyjt\ą.
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Ml ten sposób komisja rałatwu..

Po ugodzie 'sowtecko;.lłtewskleJ.

przez socd.a!list6w niern:ioclkicl.1 i inne stron
r.lctvnt ~Y'.irte w okoq1ie koostytucji,
zumiałe wrażenia.
·a ip1rzedewszy~.ik:iem \V obiron!e parlamenPosel Kiernik do posła Dąbskiego prze farne~c ustro}u wdnf!!go mlas'ta, który na
mówH z uśmiechem: „Popieraj pan dalej cjorniliści m~ocy pr~ną V.."S"Ze!1ciemi
sposo'bami o~!ć, a nia j~ mie,js{;e wP'f9

OBRADY I\OMISJI.
•
WarszaW3t 20 listopada.

czek, Wzlełan.ydl na pomoc r~ poilwytswno na około 2 młtfonów, amłast
preliminowanych 1.536.896 złotych. Dochody
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dla senatu·

doprowadziły

bez p:rzerwy przema wial 5 godzin.
W miwrę iprzewklrnnia się obrad i coraz bardziej prowolkując-e:go postę.powanfa
nocjonafotów, opozy.cję 0:~arnlato coraz
większe ipoónfo-cenie i wzburzenie, któ.re
doszto d'O puolktu ki:lminacyjneigo, gdy okclo 1-ej w nocy pojawit się na sali obr-ad
senator nacjon.a.lista Bischo-f, w stanie nie
trzcźw-ym, wywatujcie przez to niebywate
wz!bur7enic. Po killiku.nastu mfnlrliach senator Bischof, zg-odzH się na iperswazię
swych ;przyjaciół pairłyj.nyoh 01puścić sa1ę
obrad.
W daJszym ciąg-u posledzffiia wśród
ustawicz:nych krzyków, gwizdów f bida,
w pq.1tpay od'byt się szere,g głosowań,
rinyczcm większość p,a,raR"rafów ".lStawy
o <petnomocnktwach .przy~to nieznaczną
w:ielli:szośdą. bo zal-e<l'wle 63 g-tosami.
·Pod konkc pcsie<lzenia doszło <io burz
Hwyd1 za}ść z 'komumstami wobec czeg-o
iprze.\vodniczący wyklu.c:-zyt jedne.go. z po-
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s.l6w komunistycznydi !1'ł 8 posle.t
Ody wykJoczof.ly komunista me chclJI
czynić zadość wezwaniu. pcs!e<h~
iprzerwano. Wobec da~zeg0 pozos
nia wy1doczon<Clgo z safl posied'Ze6
nisty, prezyddrnm z.ami~ wezwać
mocy policji, w'k:ońcu jooook zaroi.~
nia tego zaniechało i z.decydowało srę
czei na ,przerwanie pos-iedzenia, lctór!
stotnie przerwano o godz.. 14 m. 30 l ł
czenie go do wtorlku, dnla 23 b. m.,
ta wa.eh opozyicyjnych wywotltło ogr« J
'Ó'.l
zad owo.lenie.
Podkreślić

Ieszcze

nałeły,

te tra

n:iejsi vrzoostaiwiciełe oPoeyc~ w l»'7
wieniaoh swych po<l!kreś1tn, że j~t.n 1~ki
ko ipra.wem, ale i obowfąz:kiem L1g1 NC':.
dów w razie ucliwaileni:t :przez seitn g
ski ustawy o petnomocrii.ctwach. 7!b2
czy us·ta wa l:a od.pDwmda przedews
kiem konstytucji gdańs•kiej.
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Berii-n. 20 tisioJDada.
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ca~v

szer~~

i\Vivb!Un1nch pirze:rrrystowiców i D:r'Zeds.fu1wtideilli wi1d"doch dion1.&w· haITT-d1o·WV1Ch. zajmud1osfa1wa wesr!b z zaizfohia Ruhrla.icvcl1
rv. którzy wiykorz-yrstałi SYihiac"fe. vtywclana an0e!skMn :stbraJk!em weglowvm w,
ten sposób. że prnem-ycaili on'i za.grainicę

sre

~e na zaJPotrzerowooiie krai-O'we. :
wsfa•re stad dil.a skMbu Rz,es'LV s!'ra~f'a
d:a:tikoiwe ma,ja w;ynrosdć Ponad 11) tt
.
nów marek.
M~edzv in. air.esitio•wamo wcro:-a:1 ~
:rech nańw~ęil{JSIZycil JJ'()ltenfa'f.ów urzem ,
wtvcll w eh Wli!il. it<l'Y' w&·<t&ldi w Dui5~;.a.
do sa.mqloiti19,, alby udać Siie do BerHui•
osobis. t.emd WTP~vwiami uz1'51f zwG.Jt
a:re1S1Z1.1C>JWaJ111YJCh to1w.air2}'WY.

--x-

'hdeHbY ogołocić Polsk~ ze wszystkiego.
WYWIEZIENIE Z KRAJU.DONIOSLYC H WYKOPALISK PRZEDHISTORYCZN.
ry jakoby już tylko w częściach wydobyTe1err. wlasnr „Kur. tódzkiet-0„.
Warszawa. 20 Hsto:pada.
Wielką sensację na terenie Zagłębia
·ttibrowskiego wywotal fakt dokonania
•zCJiernie cennych odkryć zabytkowych
'terenach kopalnianych.
Odkrycia sięgają czasów przedhisto·cinrch ł posiadają olbrzymie znaczenie
nkowc.

1

Według wiadomości przed kilku ty-Omami przy prowadzeniu robót okolo
iercenia nowego szybu w kopalni ..,tir.
~na.nr' jeden z przedsiębiorców, prowa·acych roboty wiertnicze, nawtkał na
brzvmłch rozmiarów kieł mamuta.
()okrycie to przedsiębiorca przez pe·en czas trzyma! w tajemnicy, wkońctt
1

szakże podzielił się sensacyjną tą wia•·,mością z kilkotna czfonkami dyrekcji

w:;rzystwa kopalni „I-Ir. Renard" i os:ecznie uradzc.,no, aby rzecz całą nadal
· wmać w tajemnicy przed odnośnemi
. !~dzami i wykopalisko WYdobyć na ze.
uątrz.
Fiaca wydobycia, jak się okazało, na··ecwla bardio wiele trudności, a pro~d1,0na podobno w sposób dość nieumie,my, spowodowała uszkodzenie kła. któ-.1

Wobeę:

to

nazewnątrz.

O tych wszystkid:l iJ)rzedsięwiięcladi,
mimo kon•Slp'iracji z ja.ka, roboty ,prowadwno, dowiedziia.'fy się wfadre starosrtwai i na
tyicbmia:s:f z:airządzity doohodzenfe.

Z\Vlr6cono si~ do dyirektorów !roJ)'3łni

„Hr. Renard" i zażądano od mdi wyda.nła
wart.ośoiowego wykopaliska. Wtadu <>nzymaty n.a fo żąd-anle od:powtedt. ~

wyk(lł)alł>Ska jut w kra:.łu niema. Wyjaśnto

no, te z~ta'ły one wywieziotte zagran.ieę.
O tern uśwtladczeniu wt.adze~

zawiadomilty centralny urząd kon:serwa-

toT'Slki, z Jkrtóretg"o ramlem1a 'też przybyła.
wczoiract spec:ja~~ia komisja na teren Zag<fę
bia. Prr-zeip<rowadzono -cały szereg dochodzeń, w który-c:h wyniku p0Stacrov.'i.ono
podds:ć badaniu cafy teren, 1')00.}dujący się
w obrębie miejsca, gdzie dokooan1' zostato o<lkrycie !Ida.
Nlezaieżnie_ od fe~o wtad'Ze IJ)OstaooW'lty wys't~pić w drodze dy;ploma:tycmej o
zwrot WY\V'i·eziD·nvcfti wylko,palisk, zaś w
stosttnlm do osób, które .pogwaktly przepisy ustawy, '\\ryTalŻ>'nie z;abrailliająice wrywozu aroheo1ogfoxnych zabyitków. wyt!ocz:yć sprawę kamą,.

„ jest skarbcem 1tMdej k-0btety.

ucisku germanizmu.

~~ri![me 1łoiy ro~a~ów ~~~a ~la

nas

ha~łem wytrwania

PISZE POSEL BACZEWS Kl W LIŚCIE OTWARTYM.
Ntemczech i Połsce. Nie mając
Berlin, 20 listopada.
Agencja telegraficzna „Express".

na sejm pruski, p. Baczew
• i za pośrednictwem Agencji Tełegrafi·
,ej .Expiess" zwraca się do dzienników

Lkh z uprzeimą

:i usta otwartego

protbą o opubłikowa
treści n~stępują<:ej:

\\leice Szanowny Panie Redaktorze!
Nfili~jszym mam zaszczyt prosić S1a·

~ rne-~o Pana Redaktnra o i.amiesiiczenie

• Jegn wielce poczytnem piśrufo poniż"
n· ~·clI \il':u S:ów: Po zajściu na komi.sil
oc .clwdnlrj sejmu pruskiego, gdy przed·

· r.i'!e'e rządu pruskiego nie chcieli wo-

. .~ '.Ilni~ \i yjaśnić programu polityki prus
, · wshmnku do mnieiszości na pogra~ :rn polskiem, ofrzymJ~em cały szereg
e ~amćw i rezolucyj od instytucyj i p<r>
'a-„:egóinych osób pośród mniejszości w

swo}!\

na długo
wygla,d•. - -

urodę. zachowasz
młodzieńczy

,

możności

złożeni.a osobiście podziękowania

.1e Poseł pnlsk.ł

Umiejętnie pie.l~gnując

J

Elida Sav·on. IdeaI czyni cerę "~drową,

wszyst-

L.tm. któr-zy obdarzyli mnie -wyrazami
sympatii 1 uznania, składam na tej drodze

delikatną i świeżą.

wszystkim instytucjom, wszystkim redakcjom ł osobom, które zait~resowały się

Będziesz piękną. używają.o

smutnem ł cłęźkl.em położeniem mnleiswpoJskiei w Niemczech, pajserdecmiej..

ści

sze „Bóg zapłać„. Rozumiem, że wszystkie rezolucie i telegramy nie mnie osobiście dntyczą, lecz są wyrazami serdecznych liC'.luć rodaków dla nas Polaków

w

ciężkłei walce o utrzymamowY ł wiary wobec potwor--

Niemczech. W

nie naszej
neg1> uciskania

gennanłzm11, serdeczne
głosy rodaków będą .dJa nas hasłem do
dalszego '\\<-"}'trwania,.

o· N

SA V

,(-) Jan BaczewskJ
PoSeł oa sejm pruski.

<kl

- "Wilno" i „Kraków" przybędą z polską załogą.
ZABIERA JA Z ODYNł ..POLOGNE"'.
będlzt!ieJro i Stla!nikli:ewilcm ~ob
Odaiisk. 2Q il!i!SiOO!l>ada.

-54;1

f 5 ++4 +•@

N-MS*-+w&W

sesją

Przed

n1ie jurż z końcem ~1z.lletgo zy~i,"!lll
wz.ybędą dio G<l'Vttti, slkad .podJejmą state

Polska A,;encia Telegraficzna.

4

.......

8

11

Rady Ligi Narodów.

WYJAZD A.MB. LA.ROCHE'A DO PARYżA:.
Wnajbti7,s;z:vdt g-odz1!!1iacll od!Jjhin'.e
: do f rancii n.a pokłaidziie oorowc.ai fraon- rai.div do Portów baoMlyooch.
Telecram wlasrlJ' „ltnrJera ł.6dllkleio"'.
dów„ która f;OL!!lhmle ~na dzW ł
P['Zlą~e pirze wlarllze wlskre dałszvcli ~,
' lego .,Pol<J'R'rne" z.aJ01Ra ro~ wzeI
grudn}a.,
llstopada.
ZO
Warszawa,
:~ do n:a-byifyich m-zeiZ :czad po!sld 3-cli ·okreM'W\, z:abln>ioo.'Vdl rov,,m;oaz.eśntiE
1
Na rebT'Mtfe Ud Wriada e ramlen~
p. Laroc&e wY·
francuski
Ambasador
ższvdfł
mtftrl!i
wl
naistąn:Y.iić
ma,
P!faincH
:v.ie
Franc~ o!krętów trramis;po\l'ttowych foohał do Paryża na knka dm. WyjM.d rrządu oołsłdego :mbt1ster 7..al~)d I komł
. 'ty~odin1oc:h. , " n O - " ' - - ::io" i „Kr.ak6iw1".
ten p0zostałe w zwł3zk,u z roztnaitemi sam Strassbu.Tger orąz radca p, TarnoW·
e·ń, lht}ty :te ·P.Didi dioiwi6d:zit\w!em kip.f. Łasprmvand h'aocusk~skłemł, które win- skl Nłe )est WYklucz()oe., 't e 2 OeueWJ.
U'
ny bYć z:ałatwłooe przed sesfa Usd Naro- ;nłobiter Zakskł potedde do ParyQ.

Wielki krach w Nsemczech.

erne

~ 1aiW!ększe wydarzenie życia gospodarczego.
ZAŁAMA.Nre SIE BILA.N SU HANDLOWEGO.

rze·

\ _r~:

Berlin. 20 Ei~•oajc!ru.

.,~xpres~"· .
S na ~JMęx:sziem W'Y1clJa:rzie1ntJem ZVC1i<ł! ~' e c"':::ze,gu w Nti.emc'Z1e1ch w obeici111e~ chwi
~' 1 zc!amam1e S'ie biik.1J11Si11 ha.ndllQIVv'e'ii:<O.
/ _L!t -i' ~-brem zaporw1j1ed!zi1om. w ofchŹdzi•er6· n:{! \V<;k:::•za~ czv11:m1e1>rO' sia~da.
y1·. ,iiJocz.e. śn'.e z klr.a·iiu fa.c!:ńls4de1 Am.ero· n2(!,chod'Zą al~vrmui:tąiCe 'W'iiaidlo'R10ś~i; o
dań 1;zu banikrnctw miesico'W'Y'ah filffil, lctó-

~10

.. A:e~ncia telegraficzna

~

~l

dać,

tvtiuliu ~e Sibrał:v.
Oiroll1~ć ta s&wi.ai '1JIOldi maiklilem

zia;..

saQ•dJo bllkurilsu hia100B.ow1egio w NtteimJC:ZeiclI we mreśn.1i1u._ oon1iewa;ż
W!sklt.tl!lek n11eiroiz.wia2miei p!O'ł\ltvikli· ~ysl
I11i emiieoki· w iivllll miel•Cltt :p10ltlii~1ie 9-owaź_ X:...,.. ......,._
oo oorab1.

p:yitainia C!ZY<l1!111e

1

Berlin. 20 Usfo1D.ad:a.
Polska Agencja Telegraficzna.

&rlirieir Tai):!'eih1aitt" nJcla;SJZa r1e we11a.z.n.a' .r) svrve,ni·ewi.erzie:n.iu 1n.a[ieżaicvioh do
po~

·:wa dzkt s.zruik i w Tuirwiiz ii p,rz·eiz
lJO'. ::.ie wd(YWę \no.n SchwarzijJ•e:rg- i ~<!t] mar
Vv"airto.ść S'P1"'Z'e
f • • .:a dwioru von tla1llrern.
nrl:ro· :erzonvch P'l"zedlrnl1orl:ów s.ieira: srnn'Y
; tvsiecv matfe'k.
I~z-Ie J':a.zui.e S<ie dtOIPi·ern diz:itSłi.ad. żie ubieg-k5to ._lata cdibvta siie przed s.aidie:m w Er111irf!1.1 '. ru.z:pra•\va pirz1ediwku ksii·eżneii : m.alf-

kt{m~ii zia:p.ad!łia uich:\.'llaila:, za•e •":~J~ca osikarżicmwn dia;lis.ze~ ro1zsprze-

' 1.. ru :~~.\na

ue.Jl'

.

S'łę

eodfieitnie •.1eme

z opisa-

mvs.ł'.m

~ P'alli511JWiowei.i 'W1kusooWL ;o:o:d 1foa;r~

Warszaiw~ 20 Mstopada.
Pau ~Teir wHm.yskt i b.andl.1.t Kwi.alf
.,.. ilfowski w ~%erutt wyft;zych unł(łnł
20 ~w tnin+sł~ ~sru i handkl wrę

,
l'.ys:lęcv ma.Tek
. ..B·eir~lne1: Talj{e'b~' ~ ofsffirO
·
.
lieto> 00111~~ dizi!'wmr'Y' w.yirok.
··. ~· ,

Polska A~encia Telegraiiczna.

czyt ;pamt d-r'CJ'Wli. StanlsłRwO'Wlf Ols.zew:skiemu, r::Micy ·minisłąr)aJhremu, '0-dznaki

oraz dyip[Om z.lntego

krz.yiż:a

zasługi

za

jp!r.ace nal!llko-W.e z tlziedztn,y gootog;ji.

PLOTKI.

W arszaiwa. 20 łisifu:pada.
WiadotńQścl o. rzekolllem z.asbJ.pieniu
\Vedtug donies1eń ,,Petn Jo'l.M"uai\ L)'P· Wyszyńskiego' .pirzez .p. Per-enta - są
un:amiberlain miał '!' •'P'OTOz~ientiu z Br~~ ibez.potl:sta1~e. Po~o1bnie poz.ba_wione są
derm zaipro1Jnnow'1!c Mrussohmemu, a.by ten · ~prawdy w1ia<lomośc1 o ,p owolamu p. Kę
osoibiiś-cie re:P're:ze.n;towat Wf'ochy n.a na}- 'tirzyńskf.ego, na szefa wydzlalu ws.chodnde
go Min. S!,)raiw lag.ran.
bliższej sesji rady Lfgi Narodów.
Paryż. 20 }i&.łoipada.

t6dutm.
Jl

;;;z;+

,

*

.

Mi&HFl

•

1

NADZóR NAD BANKAMI.
Warszawa. 20 ~isfu1t>adiai. : ·

Polska A~ Tełef:raf\timia.

MAREK.

MUSSOLINI W RADZ1ł: LIGI.

~-uły

•WilfllmrEJW!L2Z!S

ZA PRACE NAUl(OWE.

iVARTnSC SPRZENłEWIERZONYCH PRZHlMIOTÓW SłĘCM: SRl'EK
TYSIĘCY

iW,YCIECZKA GDAŃSKICH KUPCÓW OO BIELSKA i LODZI.
:mi p'Odrólty ~ub omawłaf.ące po!sfl prze, Po1sh Aitencla Telerra.flczna.
m~r teikstyimy.
Oda.ńsk, 20 H~da.
Dzisiejsza „Dainzł.rer Neues'fe ~fach·
.. ·W·.vdecż& gdMisk't~. ~ów -w~ riie'hCe.n" wydam spooja~ny doda'teik, m'W'ic
~eh do Bie1ska i ~z-i wywo-fuje w ~ rający ki1ka facllow}"oh arfylkn.t:tów, ·potej.szych Slferacll hałl&~lh Olf"a.z w pra... święcofl'Y'Oh ip1rze.rnysJ-0iw{ rfekst:ylinemu w
sie w dalszym cią!a"tl silny oddźwięk w·e Bie1sku. Następny dodatelk, kf.óry t.iikaiże
WSZ'Y'Stkidl plsmaclt ida.ńsłlrich u:ka-wją ~ w ipr.zys:cłym ~gnooiu, zQjmiie s}ę !Pirze
&EłM'A

Księżna malwersantką.

yst·

ł.

rvim l'lr'2e1nTy~t ndemilookli ~iit clbr.z.Ym~ch kir'eia'Vtów fniwa1iall111 i' it)IOn!i.óst Z !~O

Sensacja w handlowy,c·11 sterach wol. miasta.

Telegra!b'

własny

„Kurjera

Łódzkiego".

~01~0111;v
siki~

.pir..zie-z mlimiis.firai sika1rlbu cze.
spie1Cj;a,J1iisffJa1clio SP!f.aiwr naldiz:orn n:aid ban-

k:amf dir. 1ralk zifoży:t milfl„ Oze1ch1owic.zow'
~W:. w !kJt6rwn z.a1w1amtle sa sniositlrz·eiieinła ~2'0. oo.czv!tlUIQrrre ,p odczas oolb:vfu w
Poil!Slce 1 dmis onms-zicza Wairs·ziawe.
Nadlz6r niad ba.inka.mi ma bvć wlZlmocmonw IJ)[rez ZGJaitlJR:.a:ż.01wam.:ile oilmł'b 10 11'0··
wtvcli :i1ns.p·e!kłorów .j W1Y10dite!b1t11i1e1rni e naid:zo
m bamllro1weigo.

--·x-

:.x:==· ,t.~DZ'Kr.
~,;:..._-,-·..&....--------__..:r,Jl'R,IER=-·

- Nkazfm. 21,

,.m! d.;:;;;.;u.--.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..!Wlr!:·JI·

Rł!ą's.

we

nd
~ł finfa 20 nstopa(!a.
ff
1918 rołiu o
listopada
11
Dnla
rano roeh, ~zaląc podplsany rozetm
premierowi ministrów,
fraacusłdemu

plan. Drobiazgowość tego iłochoi!7J oo łeIO stopo.la, że napz. proJektuf(\ aby zam-

rzekł:

ufo z

com.

knąć wszystkie salłny państwowe. oprócz
tlwócb, co ma przysporzyć państwu ZitOd·
szc7.:egółowem

wyliczeniem Kemmerena ołbn:ymie zyskt nawet pod wamnh
, ' Y
„Mo)e zadanie spełnione, niechaj rzą(1
Idem przyjęcia do emerytury zwolnionyc
ł „
! i ob---'
pracowników zamkniętych salłn. Kemmev.;iue swo e •
sve· n ą

•
„

..

.,

rer profektuJe

spn:edaż

llOU w efektow-

W ifntu H ' Ustopalła. r. b. w „'Małłn1e*, - nycb opakowaniach i obmyśla naphy na
1

llajlepłej lnfornm!ącym '1złemdkn fnmcuskim, zjawił się wywłn<l z marsz. Pocb'em,
piastuJącym po~czas ~ojny zwierzchnią
władzę nad armjamt państw spr:r.ymłerzo·

nych. foch mówił:
"Nie rozkazywałem 'tak, Jak się pow·
szechnlo o tem mówi. Robiłem całkiem
oo.~ innego: dn;irowadzałem ofaczafących
mnł13 Clo przyjęcia mych idei. Dnła 24-go
czenvca 1918 roku zapadły najwatn!eisze
Clecyzic wojenne. Zwołałem do gtównei
kwatery w Batnbon szefów trzech armii:
Pershfnga, Petahta ł Halga. Takot Betg6w. Ody wszyscy :iasiedli wokół stołu,
przeczytałem lm uprzeiłnio przygotowany dokument, gdzte wyłożyłem konłecz-

ność pÓ(f'ięcla ofenzywy rytmicznej we'dtltg następu}acei tca<tencU: zaczną Angłt

cy. f rancazl będą riont~owan, fKlStęp
nłe

przyjdzie--:iiolei na Amerykan.

Skoń

czyłem o(fczytywanłe ł zapytałem, kto ma
eo efo powłeifzenla? Wszy!cy' mieli poważne .zastrze:tenła. „Armja angielska nie !st
uleje C!o pewnego st0poJa. fakźe ma atakować !)łenvsza?", ośwfackzył Ha'lg.
łrmcttstdef armil utoczono uwlele
&wł, nie moma od nie) · wymagać podobnego wyslt'1m!"', zawołał Petałn.
' „Armia amerykańska, rzekł Persbfng,
nłe test Jeszcze gotowa, a pan fa już rzuca w wir watkt!"'. Mogłem odpowiedzieć
wydaniem formalnego k:ategoryczuezo
rozkazu, lecz nie był to mój sposób postę

„z

powania.
7-Jy! Jest ł)OSfucb, f11ąey
lionanłu. Pl"ZellOSZę

1szefa.

wbrew

J)ł'Ze

ton doradcy nad ton

Wybrałem drogę przekonywania

.katdego; te plan mói Jest 'dos?mtrale motUwy ł -wykonalny. Obudziłem we wszystlldcli pragnłenłe realizowania mego planu.
OddzłaływuJąc luffo na ambicję, iuźto

na

logikę,

Jutto na

it z własttei

perswazję, dopiąłem,

wen przyłączono się do .mych

"
tder".
W aatszyi:'n cłągn Poclt <fouał: „Przesz
kadzafac w listopadzie 1914 r. sprzymieperswazji opuścić obronną
UnJę Ysery, choclaż nie miałem w kieszeni pap!eru, powierzającego mi dow6dztwo
naczelne, chociaż byłem r>rostym tylko ge
nerałem, właśnie wtedy - nie mając formalnego prawa n.a dowodzenie - najbar'dzieJ dowodziłem. Wtedy znalazłem spo-

rzonym

1JÓ1>

iłrogą

<iowoozenta".

• • •

Podobn~ metooę perswazji, przekonywania, naprowadzania na idee - zaczęto
stosować w Polsce w celu wyleczenia jej
coorych flnansÓ\V. Profesorowie skar~

wości Adam Krzyżanowski (Kraków} ł

Tayfor (Poznań} z zaciętością hok5er6w
rzucili się na błedne, ich zdaniem, poglądy dr. f. i'\:lłynarskiego, wicedyrektora
Banku Polskiego w przedmiocie f'rzyczyu
'dwóch poprzetln. i grtY.lącei nam trzedei
inflacji walutowej. Uznają oni teorię wałutow;::i ilościową. Każda fałszywa idea jest
tu niebezpieczeństwem, szczególnie w ręk u funkcjonującego działacza państwowe
go. Składając hoł'd metodzie perswazji,

J)Odjęto propagandę wy!ionaniaJI\emmere-

rowskiego planu napraw y finansów w Pol·
sce".
Płan ten w objętości 25 arkuszy druku
(2 tomy) zjawi się w nadchod~ący penie~działek na pułkach księgarskich. Jest to
'konkretny, pełny, obejmujący całokształt
eosJJOdarki finansowej naszego państwa

't ychto z wyrainem uniknięciem wskazanta, te s61 piochodzi z produkcii państwo
wei, gdyż rzecz ta nie jest popularna. Oto d-Owody drobiazgowości planu. Podstawą zaleceń p. Kemmerera są znaczne
oszczędności budżetowe f pożyczka zagra
niczna w wysokości około 50 milionów
dolarów. 'Jeśliby się teł pożyczki nie owtedy oszczędności musiatn:ymało łyby być jes-Lcze znaczniejsze. Redukcja
budżetu państwowego nie jest celem w
sobie, Jest środkiem do stworzenia w Poł
sce warunków dla gromadzenia kapitałów, dla kapitalizacji. Dlatego domaga się
znacznych oszczędności w budżecie, który obecnie zjada kapitał prywatny, ale

•

Polsc,

---

'rnetśclowo. d.loćby aa ełties leifnoroczny.
Dtałego równłet domaga się przefśclo

merera.

wego na okres łat kilku znacznego ograniczenia świadczeń socJałnycb, zabijafttcych
obecnie wszelką kapłtalł1.:ację w Polsce.
Tzeba, aby dwa wygłodzone, wycbudzo..
no, upadające ze znu:tenla konJe: rołnlc
two I przemysł, 1ł'YJ)OCZęły I przyszły do

jących stę

stebłe, a wtedy zdołają ~ wóz,

gadania społeczeństwo ociekułe ~
nego postępowania na zagrożonl!f 1 p
danej placówce.
2{)

Jeszcze bardzll)} naładowamy. a.
ntżełł obecnie", .Pisze p. Kemmerer.
Mamy środek do ratowania naszych fi
nansów·! Prof. Kemmerer podczu swej
bytności we wrześniu r. b. przyznał, że
nie emłtułąc bilonu od czerwca r. b. zrobiliśmy pewne postępy w finansowości, ale
jednocześne ubolewał, że !de dość mamy
męskiego harti1, by zedcydowanie przeprowadzić cały plan. Zdaniem I~ nalezy
działać natychmiast.
Kemmerer odjechał. Pozostaff ludzie
wtajemniczeni .w jego zamiary i przekonania. Postanowili oni działać jedynie dostęp
nemi dla nich środkami: perswazją, szerzeniem idei, zawartych w uwagach Kemchoćby

StąCI odczyty, stąd WYsllet
5Y. Należy szybko zwłęks-iyć 1wzboe
koUsko osób, uświadomionych ł ~

natychmiastowego "clili

w życie pianu I<emme1·era. Inacze'

bezpieczeństwo trzecłel lnfłacłł.

i..

Przedewszysttdem nłeugłęcfe 1
zwracając uwagi na ~
postępować rząd.

Zamlut

•

•

ra~

M

V

•

Perswazja dobra w l>OZYSkanla - li .
'dei, ale samo jut na mocy U'1~ 1acr~ 1
wykonanie musi być szybkie, lak '~f~n
om
podczas bitwy.
Prof. Kemmerer postawił na 11-0łarn
nanse i dyktaturę w 11 kra)ach. N we
na dykt( 25
wspomina Chfii. Tam
Projekty jego na drugi dzień stawa!JtoD
prawem. N.a pożegnanie I(eijlmeren
tator rozkazał robotnikom ustawić d !'!
długi szpaler. Rozkaz został WYkQfo;
da
Zalecenia Kemmerera również.
el
trzymało pożYczkę zagranłcmą,

tram

oY
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SWITY POLITYCZNE.

y

·ro zo ych Wloc „

i

le 1

Rozbudowa Rzymu. Budowa przyszłego portu rzymskiego. Życie I ruch w porcie g„«:;~
rię
skim. Elektryfikacja północnych Włoch. Qlgzntyczne przedslęwzlęde.
Za .prz:vk.fadern stoli.cy Ma cale Wło- de ~. MimvMcie
(Od własoe~o korespondenta).
chy. A wi.ęc ·przede'\V&ZYS1~-iern rozbu®- 'fama wiolk'Je dez:ioro ~
RzYJD. w fnsronadiz.1e.
:wu:;e sire lpOIIlf g-oo~. POO.»ro ;a:t da- "W'YrokDśoi 26:X> metrów. ~
fA.żd:tvi zi®bić ~ o W!'9'Silioadl '1l"OO ~ nad rozsret zeniern dosteoo do ~ ~ ~.
~~Włoch.~
1XriJ t ~ fJOW'Ydt Ot zvst:anl Za- się. w f.troi>1e ~ ~" ,
bvt na mre.tsca ta~ ~. am 31"Pnd. ~ :z ich slY meił wi
:m-7:","IOO.'W'SXY sfse m krótko "' Oenlt mobtiul'Y o ~z;yź:ućie rte- en OOwliem oo- ~em st·w~ć. t.e !-vcte PoriU ~ooueft- rotnocne wroctry. Prądem bil ze
~ o 'tydt doln!rootyidi ~ ~
nfsdJ nad T~ nad Padem f nad łe
ztt wroslkiid1 brzieu.ri'etttl 'W!. kferttrirn OObudoWiy, '!lI"Zebuidlowi:v q' roztbttdow:vi kira\Jtt.
I fa1klrem jesi nłiie2ałprreC?XJl!ll'\m. ie w

IJ)'!'Zleci~ oob-Untiic:h C'Li!ereich liaJ'f

ma,id&w
f:as7;ysfuw1saoi1eh ddlronta1nt0 we WtiQIS."lleCli
Wli~. nirt w c.a:I·vd1 'OOPlt"Zedin~tch d'ZieSJiięcit>leciiach. A lfu':re!OO u'W'ZcledinJć. że
dmro fu się ""; oklresii~ srlmie'lro soadiku Hm. 'trmności kre~łvltbiwvd1 i IS!Otacama ogroimn.yicli d~ 'Wł01.TOOf1!V1c;h.
Od'Y' Itr soodair. nff1e ~irzorro S'Z'.fuczinvclt fum. ndie hiamowia1T110 ()lg'fa1t1iilc.zierriam~
burliQ!w!v dio'llllÓWt C1;i\1ltl:SW\VIV1Ch. aif!e ka.żdy
g-rcsz włk1łla<liam.o w ceg;tę. k:ami:eń. w n-rad
eleiktrw~.'Zlt!Y tt :p:r'a'CC'Wal!llO rÓW't10iOZJeśn11e

~ ~ nadzw:ya:ą! utY'Wble ! Jnreos~ mat'Ków moi cai!ia, moc. ~1ie
~ f)!m(':e.
m'Ś wddiZli
1

*

Kredv rovndei w Rzvm1e rozmarwf.akm
z iedinvm' Wiooinńkalf'retll w11'osnoo1. zbti!Wn"11n db- :p()Sel]stw:a '!rl~~ wi Rz-ymte
na temaff ipo~· rtt ~emve1isikie1ro. dOW!Fedz:!a~em ~tlię, że ~ 1d1l'łru Jiai{lv iesziczie

sifa.:e
· •

ki irocf obca fla~«i C'!Tió~ia:fy Gettme. nraTze·
kaj~ m cl~m!!11cJ<śdi 'D'Olrtowe. · na Dfe...

ipe~mość

sft<it1ad6wl. m

usirawi~zll'ue s'trafld

r·o1oofu11'.6c.&w parfu'W'V!ah FM. Dziisiia,i Geitl'tla

rvW1a•lfi·zit11.łe skit11reczmfle z M:airsv'l'ia. kifóra
,niiieg-.dvś byJ~ g-.f.&w;n;ym i!YOrtem morza

~-ródizJeimme~o.

me

:POO'tadia'*t nn weP01n.i.ewiai 'M0<chv
~la. nii TO!Pv in.aiff<Y\ve.j, prz:elto w dmei mfeni es.ty1charn ie iinlf.er11S'V!V-'i11ńe.
rze 11za•1eżrnf.1{)111ie sa od K>rar.&w. lJOS'iiaióihPr7-edew1SZV'Slbktiic.-'ffi st,ołiic.a W'roch. Po- cvdi fe p;rindv~<l'v zfiemn.e. ll'tówrn1l1e i.ed1na~
wi•ę.'kma; Sie 01rna o . onnrn.ie. njemail z l)y.gvo<l Anir.Hi. ZCIJ1:eżn110ść fa _ilesł badź oo bad'ź
b.!lia mi· fv'Clz:i1eń, iµ z·edmi1o-śc~ rozswrza- !OOo1pobl~ria. a· '.Orzieidew1~JZvs,tktiiem oidlbijai~
~ 1sl1'ę ~f«Ywit1ie, 'P'O'W'Słfiatt.a :nov,,-ie ul'ir...e,
siię <lotkłi;wii:e nia bu1d'Wcie.
pirz:vcz:em :za11..wirużvć m1oiżnia w mzihooQW'.iie
Rzad Moorolńłfllilero rwdN' 1J1rZero nasto
Rzymu 'ld'ernntclc, zic1:2\iia1ąicY: do Ostii c:zyli
forn&u. a w 'P'iierws:zvm rzeelektrvf!'k.ad
ku moirzu.
dz:lle ko~:ei. Do Gen<JJ i }urż b•,egina ze wszy.Mfoj1s.cowt>.ść Osię, l:eiatea -n.aid mo- stkkh sfron fomiu f004-eie clektrvicme. Sze;rzeim SródiZJie.m nem płO• tąic.ziorno lro[ieją ere~ ~i11'llll.i el1e.lklfirvczm,yc.h j.uiż ilSlmtere•. dia•is7..e
lekłlry<:zm:a. '!)Orl1:adtb vbudowooo z Rzymu 111f.e tSia w łnndl()<Wlje. Jadiaic z Getl'tl~· do Medio Os~'i w1y~i0<lna dtr-01g-ę z m'Y1ś1a o przY- fo1d1'anm, j1e1Ciha1k:m P'Oicfa I! i·em ei1etkfrycz.szilrwn rnoo'l~ hlai111dł10'v.nvttn n·aid moirzem.
i' rnf.:aili001 s'P{lisdbino·ść N'Z1eikoin1ac sfo,
Zaś w smmied O!Sit.i~ W!re .-praica O\l!ifOIJTIJrua'.
że ilii1111J,~J ·ta,, n·oidiobnii<e ·aoc z:rieszta we: 7 ~""·~J:e
Bwdlu,ie stie ·fulm tpio•r1f, IPlf:zle.:aniaicZ101111V d1la! u~
iin1rne. fiu111il(domlllti1e he:z Zl'ail'lZlUffiu. Poofiagi,
Z:vitlru s!faukY. wn-.'f. któ1TY w P'l'ZVSZtoJśd z·!loi:l101n1e z TitO'\\"'VCh i czyiś.c~lu'łJkii1ch w.a1gn.
ma być śpqlchlcrz•em Rzymu.
n6w: oddm<l.z ą i !1Jlf'Z :vhvwa~a do ceł'll t>tllll kW oi~o%cacl! Rzv1rmt '!YO'WS'futi.e <:<U'ra koT'U'acrui:e. Pioidia1boo i Rn~i1cra wt10s:lfa ma olion~ai dfa r'Oboitn~ków. U!f;Zędl!lG!kiów I r-0L..
'frz}ima•ć cl~J~fryez1na Ji:n~e kcleiorwa 1 cz.airdmlini wojskiQl\.v;:vich. M;;:l' .e · fa1t1tl<e <ll()nnki, a
n;y <lvm z.11o'R'omoi&vvvrv nrzesfa111'ie wkrórce
~ 1pralk!i1'1c.7.m1lie złmidowiame •.rowis:faia
lle nadbrzeżne. lśinii:q1ce w
brnd:vić Mwfie wi1
tak' ~mbv w <lies21C:7JU. 'Rówmoczie.~e w
b1as'kad 1 ipoifudnP.1mvt.1Vo sfo,ń1ca.
cenitr wm mlilalS:ła bwrzv s·i'e ca•!le lml'l''Y sitaCa,la· t11 ele!Kltiryi1in-:ad~ po1s1fe.tJfliik· rn!·~1stv
r:vdl dionm!S'b\v\ ro'Z1S1z.e:r~<\C •tvim s.poisocha1rnie sp;iJilm. Na pó1f1I110C:v \V'·! och ws:zę
bean wa.slkie uiLiice lJaJplesilgjJe~ RiZYmU.
1
1
MitrS1St()1J:i111.1i <k\.i-y b0iwi em <lo fe;~o. a<i:e by dzie już pirncufa 1p o~n1e d:vn1a!l1· ~--- - ~ ~~''tiY
si.c h.a'S,J:O, wyd:Ia sta1n1ah rzyims1kid~. zrb1•tilrow #.wo:rzvć a w kh w n·kocio ulkrvwa
zwio;la:niia ~c1'!1!0nn§JCZITTeig'O V/lłioch. W Als:rer.aką :pe:rs~"'ę. :tclvv l?.':CłJm wczvooch ,Wlfos~i'ch r~f<o. dzielk> ~nić .,Di1e.r;wsm .s.'fb""".a ś._~„ „ ·
1

anw

·r
ltO'W'e łoołeJe.
t w~.
fabr:vbch do<lat ~ 1.e ~

ne ~

~ ~

vi;;;;;.;Jw

ri.ffoh prawie ziwti~'V łiczbe rdl
1
ków.. wócz 'f.ego zaś w ~illim
~ 'Wide nO'.WYcli zakkdów : a'L
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Y.C
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POSIEDZENIE RADY J\UEJSKlEJ.

f.

ę,

inforpretaieji sprawy
W·dll!llm 10% do cen śv.riadoctw p:rzemyy, wYCh. władze skarbowe ·wyjaśnity. że
o- atek ten dolicza się do ceny zasadnfr~świadectwa przemystowego, a nie do
y ostateczne.i po do'liczen.iu dodatku
~rządowego i na sz.koly zawodowe. ('b

nle-

---

;' ZEBRANIE RADY O (RĘfl0'1VE.J
!e ffftlfśCJ.JAŃSKICH ZW. ZAWOD.
WPl!ietl~iaitek, dnia 22 listopada, o g.
·eczorem, w sali Domu Ludowego (.111.
·(}- eiazd 34) otl>bę<lzie się zebranie Rady

Związków

odowy::h.

KONCESJE TYTUNIOWf.
.
n;t- Izba Skarbowia tódzikai o.frzvmud·e Micz. na
. o ~~-.
h s1·e
•
•~
•
.e ..,.,i
r.vu1ices.ie
S.i....<ra1•ąicyc
IMlama
- ma swz.eoo~ W1r.I'Obów tyti1111ioY· Nałeżv \V1n.taśnd'Ć. iiż dmna 2S oa.ździier
r. b. prawo md:a1\via.1rula k>01J1cesv.i na
- ·wma sprzedaż WIVt"Obt6w tvtum.i<J;wy-ch
eh · \\"Vltąiez.ni·e do UJrzedów skarbowych
i monopoil:i ip:a111stwowvich. Tam te':l:
fa· · n.i~eżv k+erowa;ć v;s zeJlk],e n<J<lla1n"ia

•aięto

ru'n,.

fo)

1

OANIZACJA URZEDU WOJEWÓDZKIEGO.
d-0'\Viad~iemv. w Urze·dizie Wo
/.11\im nastąip4!fa jiuż cześdowa reoc· n1-ekt6rvteih wvidrZliaMw.

Jiknl,sie

1 ~zy in. wvidlztiai! bewieczeń'Slwa
er- ~I wvd1Zl!ta:!lorwii aid11'!11irnri1Słf:raicyjm.,r~mu
~~ czyn:nt00C.i1, )a!k rno. 111ada·w:a1t11ie 0ibv'lłel9twa. utrn~a Qlbvw.a11Jel stvm. spral\VY
~tów za1g'l'a1rni1cznwc.h, l1eg-aiJ:izaicia aik1

sta1J1u cywtlłinego oira1z sreresr imych
mn!<tiszej wia1g.i, które ma~a waczecn-sto admi1niis-tiracy_i,ne. Jaik spraw'Y
wa1n"a zezwol1eń na· kwestv. lombarOOinv kom~IS-O'\V:e itp.
ór"' Oailsza reoirga1n1i·va1cj1a wvd:z.iaił'ów Urzę
o- Woiewódzkie~go jesif obecnie w lo(p)
zą
i
zbrakn~e
Nic ~sa

a

nam nie

~~ lłnsporty

~

an',

CIeem

I

trzody z Rumunji.
zapobieżenl.a daj~enw się w o-

6 ·m czasie odczuwać brakowi mięsa
Clai•
~la· . zoweg-o i ttusz.czów - Ma.gfsrrat
l'dź- I starania o uzys.1<.anie pozwolenia
ViWóz do Łodzl z W ę.gler i Rummtji
1
~tcP Vstoninowej.
Wzwiąziku z tern w dr!iiu wczorajszym
trat otrzyma~ w drodze wyj.ą,tku zeenie na wwóz tymczasowo 300 sztuk
Ysloninowej z Rumunji.

i;i

SPOdziewać się należy, że po nadejściu
lranswrtu, ceny łmszczów zwierzę
! mięsa wiepn:owego oraz -wyrobów

~Yd! ~

•

obnił4

---x·---

1

w obecnym kwar'e IJbyf wysolki czynsz komornianv od
'a.ticie4i sklepów. Wedtug wyjaśnienia
~ymaneg-o na za.s.a·dzie usta wy o ochro
eJakarorów. loka1le handlowe, dla któ„ :h wyknp11.jc s·ię trzecią lub d mgą katempatent'l\Y 'Pracą obecnie 75 % z sumy
cooej przc<l \VO}na. a więc za każde
fo Awojenne 100 rubli pt.aci się obecnie
(b)
n.a. rdlli.

ta!

APEL KOMITETU BUDOWY POMNIKA ś. P. KAPITAN. POGONOWSKIEMU. ś. P. EDWARD OSTOJA. OSTANIEW dniu wczorajszym zgłosili się do re- teczeństwa i przyjdzie z wydatną pomo- WICZ, PORUCZNIK 9-go PUŁKU ARTY·
dakcji naszego pisma przedstawiciele Ko- cą na ten cel.
LERJI POLOWEJ.
Mając na uwadze ofiarność społeczeń
mitetu Budowy Pomnika ś. p. kapitana Po
~ . .P· Edward Ostoja - Ostaniewicz, pogonowskiego. Budowa tego pomnika jest stwa łódzkiego redakcja „Kurjera Łódz
kiego" otwiera z dniem dzisiejszym listę . ruczmk 9-go pułku artylerji poloweł zmarł
już na ukol1czeniu i w dniu 5 grudnia naofiar na pomnik bohaterskiego syna Łodzi w~kutek nieszczęśliwego wypadku \v Biastąpić ma odsłonięcie w obecności przedstawicieli wladz i spo!cczeństwa. Tym- - ś. p. kapitana Pogonowskiego z ufnoś le1 Podlaskiej dnia 3 listopada 1926 roku
'
czasem jednak dla całkowitego pokrycia cią, że jak zwykle, tak i w tym wypadku przeżywszy lat 24.
~tzlitosna śmierć ta wszecbwfadna
kosztów pomnika bohaterskiego łodziani todzianie wykażą swą szczodrość i brana brak jest jeszcze Komitetowi ośmiu ty- kująca suma znajdzie się w posiadaniu Pam h~dzkości przecięta wiośniane życie
jak na1leps.zą przyszłość rokującego ofisięcy złotych.
Komitetu.
cera. J~z 3~1ko 16-letni młodzieniec ś. p.
Bis dat, ąui cito dat!
Nie należy wątpić, że sprawa wystaporuczmk 'Edward Ostaniewicz wych>iwa
Pierwszą ofiarę złożył za kwitem Nr.
wienia trwalej pamiątki ku czci ś. p. kapitana Pogonowskiego leży na sercu każ 660 korpus oficerski i szeregowi 31 p. S. ny w trady~ji ~ycerskiej broni sw4 pier51?.
staro?awne1 s1edzby Orląt - prastaregc
demu 1odzianinowi i nikt nie pozostanie Kan. w sumie zl. 100.
P<1lsk1e~o Lv.:owa. Po zakończenlu wojny
nieczuty na gorący apel Komitetu do spoz U~ra1ńcam1 ś . .P· zmarły wstępuje do
s~k01y Podchorązycb Artylerii w Pozn.1mu: by P? ukończeniu jej jako oficer po·
Sw~ą·ta pJeś
św1ęc1ć się pracy na niwie odrodzenia Ar·
mji Polskiej. Ukończywszy chlubnie szko·
DZISIEJSZA UROCZYSTOśC W TOW. ŚPIEW. IM. „MONlUSZKI".
łę zostaje przydzielony do 9 putkn anvk·
Clou pirlQ~rnrm.i sfaniorwii ć b ed a OO!llefy rji polowej, w którym - z wroclzonyn1 za
W d1111i1u dzJsie.iszvm ..talk ~mż dorno1SiiLlś
my. TowrcurzV5h.vo im. Mo1n iusz1k:i w Łodzi kr:vimski.c - wf.iehld pQ1emat mU'zviczinv. ar- i;>a?em i energją pelni bez przerwy prac~
mz.<.\Jd·za. dmo-cvn·c świi·ęt'° pf,icśrui. SwiGlo cyclz,i e!o nE·e śmi.ede 1111ie gie miis brza n.a/Sire g0 mstruktorską wybijając się zawsze na cze
z.aikroilfJ111e ieSlt oo. mfaire nrnder uirnczysią St. Morn1i<Uszki. Będ'Zl:e wiiec nii1cw1aJp,Jnw.iie lo. "':V uznaniu swych zastug mimo mf oi obe.i1tr!'Uie: o g-o<lz... 1Q zbiórka w ll()kalu ucztą arrtv1StvicZ111a <11.a mf.,llośinńlków IDUl.ZV1- doc;ancgo wieku otrzymuje przez dwa la·
·
Tow. przy ul. O~md1oiwe.i 34. o zodiz. 10,30 ki n.asT.eg-o m:ia:sta.
ta z rzędu stanowisko dowódcy szkoh1
DviSii·eis.z.e świ:eito J)Olf·aicrorne rlesif z de- P?doficerskej putku, z którego wywiązuje
zaig-a~11i1 e u1mczw rości. o godz. 11 d0koro1
korowa111·iem i!J.llbi'1aitów. Zgiromaid.zń o:i.o s;ę wzorowo, o czem świadczą rozkazy
\VaJ!l~:C iuh',k1t.6w - zash1ż>01nvrh ~z onk·'w
kcś,C.:eJ.e św. ndewą•tJJJ,iv.~i 1 e Jii1cme ziastę1ov oibvwatiel'i. iin . . pochwalne przelożonych i miłość podwtad
T-wH. o 12 nrabożeń<si'w!Q
J ózda:, o g<0 dz. 1 herbatka w lo[ca'ht T -wa teres.u1ją1cyiC"h stie sztuika ooal"!lrn w nas:z.em nych. Ostatnio ś. p. por. Edward OstanieP,01111aditb w ntie<l.zli1eae 28 b. m„ t.i. z.a tY'- miieśolie. Obec11110<śelią sw1(}jia na uroczy- wicz dowodził 7 baterją 9 pułku artylerii
stości z.a,ad\:ce1111tuja 1Jc<lztl.a111f1e swoiie sv1rnoad'Zliień. jako T>1l!1ąct lmlmń1111aicy.irnv dm'()t::z.nepolowej, na którem to stanowisku pozog-o śwli 1e•ta - odbe.cb:ie 1Sti1e \vkil1ki ko1nic.ert tJ.e d1la p::10111d era Pf1eś1111i Pollsk;i:ei w l' "'<lzt stawat aż do śmierci.
ch6r &w T-v.ra p!Oid k1.erol\v1rni c twiem p rof. Jaiką to ·rotlę s1pdmiiiai T-wn ilrn. Mo!!ll.i'1.l!S7.r
\V zmarłym pult< stracit jednego z naiK. ProlSITlab. z·e w&o6twc1'zf!a1tem 01r,ki:.estry k:L
V-1 T. b. T-Vv'O im. MomdllllS:Zlkti z.:rumvka. lepszych oficerów - Korpus Oficerski ifilhiatmiorui1CZrnie'.i ora1z sirnlilSltów ooerv war32-le bnti Olk:res ~ ils'tlnuma: t ~taJ,... dealnego przyjaciela - nieodżałowanego
sza~j w sali :f,ii!J.Ja.nnonilf. mzv uiUcv
kolegę.
TIOtŚĆ!.
Na:rutbwii'cz:a 20.
S. p. porucznik Edward Ostaniewicz
nal?żal do tych nielicznych ludzi, którzy
umieją wokół siebie uczucie miłości niecić, co umieją sercem za serce płacić. Dowodem żalu i smutku niech będzie iś
UROCZYSTOśC POŚWIECENIA INTERNATU.
cie żołnierski prostotą, a królewski serWJ1e.c:rotart: Krajie'\Y1Slkti 0<raiz ks. ka1!J101nlik
Łódź w szere9,11 ,l1k.:z.11ych irn1stvtucvi doi majestatem bólu pog-rzeb i ta mogibroczy1nnry<:'h JXl'Siiada n6czmicrti1e ornżyt:c- rek, i1rns!pd;:t1or szi1mJ:n1!dwia o. Skiol\VJ.'Qfukil, cem
ła zarzucona żołnierskiemi wieńcami. ł;::wmf1cy A<l2·m~!k:i i Iia~1wv.rskv. inac.z:e'1o.1icy
cziną oil.a.oów!kę kruiHirnrn,J,nio - Q·św1'.ia nowa n.oA jaką cieszył się miłością wśród wszystzoo.tajaica nia w;fo~r. h nri'ri:i•c-s21C.Zcs1lw- \Vv1C1zli1a·t6w 0IJ)lielkli Spoit'-ccz:nef i· K'llll'tm'v i kich
niech świadczy o tern wieniec naj·
szvic.-11 rws.z mk1dz:iieży sn ole ~ r>rm n:ej Oś·wn;artv.
żolnferzy puł1.tt - elewów or·
mlodszych
b1ks.
E.
J.
dK>llrom.al
Aktlll p0§-wfooc:n1ilai
irnte'11at <lil:a gctwc.h0111·:cmvch.
!destry.
skwn Tvm1e11Jńiedct.
za,~ożyc:ete.m szkioi!v. 11::1estrudronymi cNiech ten ból i żal, jaki ś. p. porucznik
M~ocliz)eż ·in1t>e.nn~vtu ~tar.amii-em Siiit muPi·eblmcm i'l1te.rna1h1 i g:hrcirorr11:iernvcll dz.'.e<..'i
Edward Ostaniewicz pozostawił za sobą
o~o~.a vk~i jest J. 'E. ks. bf.sk:t...l![} Tvmeie:nliec- czvdie.t1S1kiirch ooeg:ra.ra, 2 oibrazv: z ż:vtoia ś·w.
nas będzie osłodą Matki po śmierci
ki. k.iiercrn.1111~i'Clm z:aś zmarn:v w mieście na... Sfarnr.sił'a•v,i1a Koofflrl.
1wśród
- Sióstr po śmierci Brata.
Jedynaka
wYbyił
ch:air:a~'tvicmv
i
Ci>eikaiwy
NaKa·ietam.
.pirefeikt
1~6ąidz
s;rem k?JPita!Th.
Niech ta Ziemia Polska, którą ś. p•
Stfęlf} 1d'l1lchoon1emwh.
s1eir1orw1siki.
Bo za~10~i1crone.i 'lllf\O'czvis>f.nś-di J. E. ks. Zmarły nadewszystko ukochał, przygarSz.'ko·lę <laa v.·ht-::holf:1:1emvich, rol'iożooą w
niieod:r.>aw1i·eidin1i1ej dizrl1cl1r11'icv. oois~iarla(iącą biis«mo Tvmioeni:ieie'ld.• z.a€1J1~1c._bwta1t 'ZO~·g'ałT]iza... nie Go dod swego łona, a Matka Ojczyzna
d:21iieci Z1!:la1Sz.adqice Slie z :n.ctfoofog<~C'.liszvch W!all1Jie To1w. Onlilek[ niad ~ł'iuichornfiernvnnI. Imię Jego złotemi zgłoskami zapisze w
d-zlidruic miiasta. a s:Zic·zie.i:r6.1ini1ei z cikol;'.c J'Ti(Cit::t:tvwe V!l'Zv.leto 7e miczernm Wina... księdze Swych Najdzielniejszych Obroń·
Górn<eJ!O Rvu 1:lm i te.i cześci mńlalS4tai. trreba 11E001. Wvbr.arno lromi1tJet. ktlórv z,a:vrnie snę ców - Żolnierzy .
byilo d'l.a Z1111~ia1nv wain.11T1ików i uid~llbi:cń UJfoż.ein,if~rn s.iJa;tuitru wzy.sz.te.gio l\mva:rzvmfl()dfZ!ietv iprrern:ieść do !10'We2Q R'JI]lalChtt stwa. W ~1kita<l k.iom~ltefu Wle'S!Zll~ t>.P. taiwEkspertyzy, Kontrole, Rewizje ksiąg,
nJk Adan11S11ci~ <lw. GłebDIW1SJ<!i. <lw. ZJilJnOwzv S'ZIO!Slie Pab_i'a1111iioktiei M. 34.
Sprawypodatkowo - buchalteryjne,
W n<OIW'ej sF.iedz;iibiie 7..a1tioinnrv rosta:t w.skti, ll'liaoze1mi!k Wa!J.t1rairus. oroz ks. dyr.
Porady, Organizacja,
irrzv ~le 1ln'tenmait ws·iiad:arla'CV ~ro N:aisieroiv.iskii.
Bilanse, Nadzór, Prowadzenie
Omn:o osób z;g-rois;i'łlo sw.ói allroes i za...
80 diz1iieci.
księgowości.
W z:w\lą:zikiu z ·rem w dmii't.t ~ym o~ia1rowatio o.koto 180 zil.
1bw. ()pijie•kti 1!1lad OlilllchlQ1ntiemvmii oioodhvfa sri-ę u:roczvsoo•ść l)O<Śv,."i'e1oeitld1a. no"Buchalterzy-Rzeczo:a.nawcy"
zvro1~i OO!Stwwrlić i1nifleinna1t ma ooizńomiie wrvwego g;maclllt.1 i sii1edZ1iibv ilnlterlniattiu.
Piotrkowska 108.
W woczvsro~'JC!i "\Yl7)i•eilli u<l!Zfla~ J. E. k~. wikli1m, a. mt10d.zi•eżv da możsn1o·ść kls1z.trul;cebi!sikWP Tymionrl e1oki. rektor sean'iirnarrjum nial s1ię ,pl()ld orptlieka 'J)eida1J~0t_g-ów.
Tel. 6-85.
--n- .d'tllchmv1rneiro klS. pirait.a.Jt Jasi:ń\Slk:iil. ks. pra1

·homości ipobierają

di trcll sprawad1.

karty.

1

lYNSZ KOMORNIANY OD SKLEPÓW

• ręgo~ej Chrześcf.jaflskich

_żałobne·

w

k. Wobec myilnej

~ 0

Z

1

i DATEK 10 PROC. DO PATENTÓW.

w.talŚCioie'le

buha!!rsk!e!]o .łodzianina.

,

20 (IV sesji) specja}ne posiedzenie RaMiejskiej odbędzie się we wtorek. dnfa
listopada 1926 r. o godz. 19 i J)ót punkl. alnie. w saill posiedzeń Rady Mfejslk:iej,
ei zy ul. Pomorskied Nr. 16. Na porządku
iaienn}"Ill sprawa pirzyzca'!11a pracowni1m zam1du micjslkieg-o ornz pracownii im gazowni mie.iskfej w Łodzi je<lnora-: "·ego za:silku z funduszów miejskich z.a
e191.5 i 1926 rok.

Wszeregu wy;padków

piuniąć

TEATR MIEJSK1.

,, K ro'l''•
O. de ·Q ;:mavet'a. R. de Płers'a i R. Arene,
wysteDY Mill Kamh1skiei i Mariusza Ma-

SzYńs1'.1~o.
SzaJtil!Pański wi.eczór ! La.it:vlÓJsika: radość żviciia. uśmioch mądry i s:z,cz.ery. Repi;lblilkańsika swoboda. strąicatiaca koiro:nv z
gtów lcrólów i kh iniaJSiteipców. przewód...
ców . tJł'it.rrnlu. w źile skroilOITl'YiCh ~fu

rach.

Mq1ntl1s.'trow~le. zaitlaitwii1ają1cy

nia.iiiisitloitm.i'e isze o·sobiiste. sprarw'V r p,ańsi:wow1e w Miku W\SlPÓ~IC'Z'eJSU1ej As:pa>zjj - 01ro ka111wa
'rej iktolflOl!llktowej iteabrallrnlf,1 roibio1tvi. j,aikąi i1esf
arric.Y'J)Tzied1111i1a klOłJ1l.edlta mailllń1ooitiei 1JT,zed-wo'}en1111eij i1irn11y teaitra['tlei. zł!oiŻ001ej aż z
trzech WfSIPÓlmliikÓW'.
„Król" nn'le porws,ta.Jt z irvaff\c.h1t11ilennia1 fledneg-o taforntu. !e c:z }est pre•CYZ.Y..tnvrn lifv.:1()!t'Tll teaitra1rnwh meichan~&w sce111v. którzv z m::l'tematvczina ścisl1ośeiia obHicz:ają
effe.k'tv k:a.1ż1de.i soerny 1 r/ia1lo,g ów. aibv wyszlqlfiorwaiws:z:v ai•efl1ki1e dotwleńlDv. naoiliiwl'\v1

1

'1JJ'Z!OOrnij~a ki<!ir111ia~ra1ftow1Q - nn:ceiska. Hus1ro·śaią \viszvstkie lio1ż~1lm szt<u1ld. nttśc:c
śmmQ1i• urowiolf!U w pęd po ws:zv1S1tikli1oh sice-

sizv

nacll ś·wli,alta.
W runkoaiie alkojj· żY'W'Ycli scem Duibl'icm.ość od pilerwszei.go rnotmienfu daje s:.ę
m8e:ść w oszM'am~ aftm>sf.eire .Pwry.-

ktifue,go koibie·t v stwtv isłie Mekka dla
taik s-al!11otniych i ruk~!pewnwcll siwe1g-o. !K>Sfll
w ędrri0w1ców. jaik!itmi: sa królJiotwli!e ~
.
śwtia'1:a.
J.eidmyich iir:afiia za1PÓŹl!110 maindla;rylnka
rnUJco1111a e1ntiu:z.ia1sty.czma dJ'o111,\a rolZllrochainieJ w ·kir6lu -iie0<ubWk1a.111ll\ii\ dtr'll!Jriioh zia wczeża.

śnlie ·ooś bairid2'i1e11mmikJretmeoo a w skutkach g;oirsiiegio. Saltyira t1e1 łoomedii1i1, mdlffil()
ca.ki S\l"ej w11~raz'i'st;o,śd. infi,e zwraca siie w
rlednvm kik·nmiku. A1ut'-0row1i1e utTzymaili
rars01WV1Ch
PT ziecfzii'l';rn ą ek<\:.,;·;~Nbr:vl5'tvil<: e
framic u:sk~1ch lń1I110!Slk10czików. Razv ilronJli
rcŹidiv;•elone są. s•prawued1Jii~w~e. raz wi pira,..,,o. to mów w J.crwlO. Talk, i·ż diwa1i s.m~ie
d:?Ai - monnr'Chfsfa ~ soid1il1islta SIPOklO•inile

1\l'Vicz1eik'1.1'.ia l~:ioileirnośai· 'l.!ldierrenńia. oidb!iliaią
oej sn·e lel(ikl(} p1\·llki. gicidza1c,ei.i w ~1ooniO, 1..<rtów p101!,i:fyicvn:vioh.
\Vliif yich d10"gima1
Ma:s:z za ktr61a,! Maisz za '!)alrwen~!u

s Z,()IS łt\VIO !

A \Vridowll1Ji:a, ktl1eidvik1o~v.-1.e:K 1 g·dz1'eikQllw1ie1k 'te fedmą z 1:.1a1ilk~ipszv.ch wts.t>ókz,esnvc:h koimedvj Q'ramo. śm9':',ie s.i.e dawno
nii-e·s1fvsw:rrvm ~mf:lechiem.
A w bodz.i?
K r61la g-ra1t DE"f.e1n ski01ncern:tirow1a1111e1sr-0· w
is1obi1e k'°'m~:z1mu Ma :szi:rń 1 siki. kt6r•e,([>o• u~ 1erw
szie wieiśaie dec\nd1t1'.fe o· ro1J1i·. a umdair aTn "sfv1cz1nv W \V'V'i"Z~l•C.all1i'tt.t T'alC (lr ·- · -'-.(W' l
wie.a1e ni ecl1w1UIZ'l1'<ltcm·vich d:wtll'Zlnaicz1nń!kó w.
W robi Teresy M:arutitx, airtvstkli Komedii f'rarno1JSkli~ ~ Mlib K.ammsk:a:.

Rasa ~ wd'ztliędc wiairsmrwskliiet arlystki,
.terl itailenłt ~ W'YIS~"a! lkulńlu:ra soonlicZ111.a
s;prawńJly, ilż IJ)laJl1fi Mairuii.x WI Łodz1i miafa
wisre.filcie ziail.etv 111iatdsieikwań:slk1ile1i As.pa.z.Mi.
ca.oka· kr.ól.ów i' dw~omatów.
MJi:nro ruityrn1Cl'Wia.111.L~ 'Dla:słtyild g-ry w:ar·
szia'W'&k~1ah ~- zelS!Pót łoozik:i. dlZlieikii wy-

·tralwlnJed ll"eż-yi:serj Wlllaid'Y'Słlawa Rvts1z.lrowsikń1ero oikia!Zialt silę naJ v/IYlSoilro śic:i tmdirne iro
zadiamliia. Teanoo sizrbulld. bltvslkanwii0zna kolejmość. śwtiietin'VICh a zaiws.zie alklu,a:l:ny.;h
dow1c!i.pów wrymaigai waicv a ruit:vrrw r:ikto r·
s:kńei kitóra wvik.aiz,aifui vet1I1a werwy pan:
1

JairikkJlwLSiklai,

możie rómiąic.a stl 1 ę swr~ka

\VlitaihrroŚicfilą

OO .•Plf'OIS1Joty" P1alfY.Sik1i1ah iJ.Ut!·

w1a1rów. PieJmrą

wyiraizm poisfaić

;o.

oollifty;c:Zine·

lk:airite'r0\vd1cza stw0ir:wt airtvsta: o dużej
mzip[ęitiośai fa~iernltu aiklto1rnlciiero K. Szu~
bert w roN Bowrdiilelf'a, W:Y1I'ó.Żftln,l1i sd,ę p,
Woisllroiw.sktii w rdl!i BllOOrla. P. Kirol!ke w
r1ol1i ~te!loreifuirm RtltvebiJa, t>.'D. Faibliisiak,
Dztiiewoń:s!kia. .Mmz:ifuiilci. dO'Wlai1D1t1Ue ucha•
ra.kfiennZ1CJ1\vial!1v vVoT<ltaltl\, Ktą1S1WWS1kii· i Bieg>0

fa~z.

Delkorac:ie. zw1tas.z,cza H a;l{fu. ron1y„
sifowie i s'Utiria1I1111ie WV1kiazuia1Ce dioiirmtośc!
aifvstviczmi oon1111ego naibvitku oboooog-ol
sezio1rnu 'tealbral!1nieisro· K. Maic!ki ewnlCz.a.
„Kr61" ma W1TJ1e'Wlt1tli0111e u 111,as oow!Odzeruie nri.iety\lko· w ooiJliityce, ale [ m d~achl
tódlZlkdieJ młi:ejs!łcilej ISICenY.

kon~rolne
re2erwEsió~~111
Jutro reJeatrac.ia według na·
zwl•k od llter a. do ~1-t.

Zebrania

'

tłu~. w f)Onie.działclt.. dnia 22 list0;pawinni sfu~ilć się na zebran.ia kon-

i!a Il'. b.

m.ętayźni
~w.:
Roci:nłt 1890

następującycll

Jrohie

roc1..ni-

w fokaiu kemiisji Nr. 1
81. ftros:r,an•) O ~1:17-' ·sk.."tch o łttery O, P, R. S. T. U, \V, Z.
Roomik 1'893 w ł~kaht ikomiS1!1 Nr. 3

Q(~t}"OIOWSą\a

JUBILEUSZ 20-LECIA TOW. SPIEW.
SW. CECYLJI W {,ODZI.
dzisiejszym Towarzystwo
Sumowy św. Cecylji",
Anny w Łodzi, obc!io-

dniu

W

Śpiewa.cze „Chór
przy keściele św.

dzł'ć będzie uroczystość jubileuszową

20-

lecia istnienia Towarzystwa i zarazem
święto patronki Towarzystwa „Sw. Cecylii" i w dniu tym zalożycieic To\.varzystwa ~naczeni zostaną specjalnemi lir-

--

kami JubOeuszoweml.

DORlAŻNE MANDATY

K.AiRN.E W PA9, koszary) o nazw1skadh na 1iiieBJANICACH.
do iW'.i.
Wtro'l'Uiąic się m Łodiz:i1. vmrowad1zRv
Rocznik 1894 w łohl!u komisji Nr. :i
{il(onstałllty.nows'ka 62, koszary) o nazw·i- ·w ż.vicie pcl1icyjnie manlld'a!tv k.ame tak.że

~Lesz.no
n ~.

.
sk.acll mi. Htery Sro do Szy.
Rocznik 1895 w tokaLu komfsi1 Nr. 2
i(Konstanh,nowsika 81, koszary) o nazwi'Skach na !iferv K. Ł.
Rocmik 1898 w lokału komisji NI!". 5
{Skfadow:a 40, kosza.ry) o naizwiska<Cb. na
Utery Sro d-0 Szy.

• • •

Zamiesrlcati oo. forenle po.w1Ja'ful tódzk~e?;o winni sie z.glosie w tolkaliu P. K. U.
Ł6dź-.PQ·wia'f (Piotrkowslka 187) mieszkań
cy gminy Łaetiewn1tki roczn1ków: 1898,
1894, 1893, 1892, 1891, 1890, 1895, 1896,
(b)
'1897, 1001, 1899, 1900.
REJESTRACJA ROCZNIKA 1906-00.
Na podstawie usfo·wy z dniia 23 maja
1924 TOl!ru ·o powszec!hnem obowiazfou sfoż
'by W()js!lrnweij, w pon1edz.~~l'ek, dnfa 22...go
Ustopada T. lb. do foka1.n bi'U!fa wo.jskowopo1'icyjnego przy uil. T·ratl'g'Uiffu: 10, w ~
d:z:ifl.ach unęd.owy.ch od 8-ej rano do 3-ej
;po ;połudn.iu, 'POw!nnl sie 1..:gloStić osobiście
do spfis.u mę.rżczyźni urodzeni w 1906 roku,
a ·zamieszlkaili w Łodzi, którydI na-Lwiska
roZiPQczynaia się od Hter Gi do Go wrą.cz~

nie.

"

• u

r

M'._

-

- · -

nalet/:e

P.abJain.ij!OO.

Naira:zJie mawto :pmyjm10wlall1fa kair doraoo;yic.h ma1a it'yJko ,tnzied nirweds-t'<11wtid:ele
~j klome.nrliy ro1.k:iii z roś.ród. szairż
"~"Cb ipoo~Ficetrskkil ·wtaiz z kotmflsa-

:r.1Je1In.

RADIO N
absolatnłe

~ oolk.ifla.dooe S'ai w w)11pad~
~~a Pifz.ełljl~aw smm•tar-

K:amy

kiaclt

ip:rn:ei'IJtitsów o :ruiah u n..."'Otioiwrvm i• p.iesziwn. ~tącvch 111.a: rerenile tmaMa.

u&ihlrnła"

na odczyt wynosi 10 groszy,
dlla bezrobot.nych zaś - za obzaniern legitymacji - bez.płatnie.
V./cjście

c
k
r

P~ o aadeałllGie bea&iłałatj

Sp. Ake.

P!6bki „Radion".
Nazwisko:--------

Wydział „Rndłon„

Miejscowość
Warszawa
Onegdaj przed wieczorem straż ogni-o- ,
Bliższy adres:
149.
pocztowa
Skrzynka
wa została zalarmowana wieścią, iż w faKurier ł.6dzkl,
.....uwc:a::aww.ia:www
bryce Bearingera przy ulicy Wólczańskiej
Kupon Nr. 2 należy wypełnić i nalepić na stronie teksta karty ,_,..
nr. 125 wybuchł pożar. A mianowicie, od
wej, zaś kupon Nr. 1 na stronie adresu.
pieca znajdującego się w suszarni, zapaliła się podloga i nłomień natychmiast -0Pokazy Prania Radionem odbędą się :
~arnął catą salę. Dzięki przytomności rodnia 22 listopada r. h. a firmy A. Goldblit, Nawot n
poniedziałek,
\V
botników, którzy natychmiast przystąpili
„ • „ Sz. Borkowski, Żeromskiego 6ł
"
„ 23
'do g-aszenia pożaru, ogień został sttumio- We wtorak,
„ „ M. Dorembus, Targowa ł3,
•
•
„ 24
W środę,
ny jeszcze przed przybyciem straży ogSz. Gers:d, Napi6rkoW1kitat t
•
" •
•
" 25
niowej. Strat wynikłych z powodu poża W czwartek.
" • . „ T. Hauser, Wólćzamka 181
„
• 26
ru narazie nie obliczono, przypuszczalnie W piątek,
• • • E. Rennert, Kopendb ł1,
•
• n
W sobotę,
(w)
jednak są one niewielkie.

Ponury

w!~czór

prr;zy Swletle

łojowych

Swlec.

y n pad b nd ckl we wsi Brus .

Kr

najścia staną

Sprawcy z·brojnego

W związku z podaną w dniu wczorajszym przez „Łódzkie :Echo vVieczorne"
wiadomością o zuchwatym napadzie rabunkowym, dokonanym we wsi Brus, położone] o kilka zaledwie kilometrów od
Łodzi, dowiadujemy się o szeregu nastę
pujących szczegót6w napadu.
Na uboczu wsi w kilkunastomorgowei
zagrodzie, należącej do lodzianina niejakiego Lejzora Mazakina gospodarował 66ZE SZKOŁY PLASTYK I RYTMIKI.
letni Lejzor Blumencwajg z 64-letn!ą żo
Sz'1roła· Pl1aJstv!kft, t Tańców: R:.vitmi1czną Pesą l 24-letnim synem Moszkiem .
.i1:Y,d1o z. J.ain•cz.eiw~ikiiel otwo1r.r.:v.ra. llJK)l'\l,na k.taKrytycznego dnia, kiedy wymienieni
s.e dlla pocz;)ltdrna•ąicvch oon dlQ.rtots1l1vich \.ve siedli do wieczerzy szabasowej, do miesz
~;1ro1rlk!i i IJJli·<l!tki od 8 do 9 gQłd)z. w.
kania wbieg!o trzech zamaskowanych i
ZatP<isv w ,pOITTtl1c<l1Z1;iaim..ii·. wittor!lci. cz;wart- uzbrojonych w rewolwery bandytów. ki :i 1Pi·ą:tk\i od 5 <llo 9 w. Odia(rstka 29 p:r. of. Steroryzowawszy przerażonych najściem
Blumcncwejgów, bandyci przyniesionym
I :JYk~tm.
Dzii1ecJi1 są IPII':?Ni1mol\W1111e cd 4 iLa:t. 0.1.m- ze sobą drutem skrępowali wszystkim rę
arais'fy1ka1 hd1;:dcnJi1c.zin.a 1J111Ziecliw oihr.!lości· dla
ce i nogi i pobitych kolbami rewolwerów
piań rnię.ż.ai'tek Rv•trntlfke J lieichllJllk·e w;yJda,_
wepchnęli do piwnicy, wejście do której
da Tia1etiamma Wyoockia z Wa:rs:z.aKV'Y. Na zatarasowali meblami. Dokor..awszy tego
\\'Wil<!llad'V 1(->e możmiai W'Vlk'UIP:VTW!aJĆ (iOOlnJOll'aibandyci zrabowali 500 zlotych gotówk:.
Z'Q!\.Vle b~:ldV' w ceą1il 1e 3 zt.
kikadziesiąt rubli rosyjskich, które następ
nie porzucili oraz znaczną ilość odzieży,
LICHWA MLECZNA.
rozpoczętą przez
dokończyli
następnie
i z.biegli w
wieczerzę
Blumencwejgów
•e
.
dia1'
sii;ę
ord>c.vu.wa6
dn1il3.clt
oo'ktlti11iiiah
W
niewiadomym kierunku.
dość zrn:aiczrtta; z;Wvlikao ooo ml.eka.
Napad miat miejsce po godzinie 5 po
W SIP'l'aw.i:e tie•r KIOł!111iiSa'fttatt Rz.aid'll sitw i er
dzii.f. u:ż pirzyic.ziy.n 't'e.!ro SZ1U11rać mk:ż.v w pot i dopiero okoto godziny ósmej zdołali się uwolnić z więzó,v. Do pokaleczodlOibrnl\vollinietn pioid!lJliiiall1fLUJ OClt1 tllfUZ PIOŚ re<l nfilk6w ~ w!Zl?.demm:em Uicvt00'\Vla1t1d1U s1ię u nych zawezwano pogotowie ratunkowe z
'Pfl0d'U1Ccmibów. oo IPIOWIO<liuńe midunii1eime Łodzi, którego lekarz udzieliwszy pomocy pozostawił ofiary napadu na miejscu
WY'Ś'!'Ulbowa1T1i1e oein.
W z;wtlą:zi1m z tern. iPOl:icja offirzymala w stanie zadawalniającym.
Powiadomiony o napadzie Urząd Slednirukaiz, bv za piobiieralllli e oe111 wlV!bsz y~h
czy wydelegował na miejsce kilku zdolsp;o:r.za,idz.ać vr•<Jotoikwł'V I' soir-a'W:V' kiierować
bezp1!}Ś·r•c·dn11;,<Jo do sq,du dl1ai S!DII'aJW o 11ch- WAMLW•tw~ZH&&:lM&wt•.1vmMt-:;a!!{.iQIV11J
~
~.
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POŻAR W FABRYCE BEAR!NOERA.

Obe~

„MORZE POLSKiIE I POLS~A".
W pooiedzia~ek, dnia 22-igo listopada
(, b. o godzinie 7-ej wiecz., w s.:;iJ!i odczytowe.i 1\1.lcjsQ\iC!rO K1nema-tui;raifu Ośw:ato
weg-0 przy Wodnym l{ynku, wizytator
sz;kót średnich p, K. Bzowski, wygfos! odczyt na tema•t: ,.Morze Polsik:ie l Pal'Ska ".
Odczyt ten i'li!.1.strowany będzie spe.cja'1nemi przezroczami.
Powyższy udczyt będzie trzedm z
,plerwszeg-o cylklu v;yktadów popularnych
o.nranizoiw.a,.nyoh prze-z Wydzi.ait Oświaty i
iKu.Jttt!iry d!la szerszych sfer naszego mla-
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Pabłt'nlib.

z

ale · ninc•y bielbmy.

Wyłączni produc;~i:--:siroRNIA-;.-5;_-A.k~:'°warszawa.

lłlfVIC!h a1

'

Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
wysfawa „Wnętrz Stylowych'
Domu Sziluki z wa.rsza·wy po raz pienvszy w Łodzi w wysoce artystycznej formie przedstawia kuQhrrę ulbiegtycłt epok
XVllJ i XIX wieku.
OrygLrtailne hole.r~.<lersk1e Wfletrz.e ude-rza boi:;actwem snyceirslk:ich ozdób, a empirowy salon z eq,oki Napoleona zdobić
rnotże salę króie\vskicll ipafaców.
Wystawe zdobią dziefa tej mi.ary, jak
Maforki, mianowicie: „Wyipędzenie ża
ków z Krakowa". Portret żony", dzic·ta:
MaGcsa, Cb:ełmońslkiego,
Glerymsride~o
Wyczóli'..rnwskieg-o f ~ity po•lskicli modernistów z Żalk!em, Boro'ńns:kim i Skoczy.lar
sem na czele.

DAa przecłążonyeh pracą GOSPODYŃ nowy środek samo io•
rący RADION jest prawdziwem błogosławieństwem. Przez 11 P .
RADIONU oszcz~dza się uciążliwej pracy ręcznej. Bieliznę
moczyć, a potem wygotować w rozczyó.cie RADIONU. To WJ•tarcq'
1
aby ją uczynić śnieżnobiałą.

KINO Dom Ludowy
ul. Przejazd 34.
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A~!;;~~ j~j~~HKobi~tai I.
Potężny

W rolach
Ba~bara

miłości.

dramat zakazanej
głównych potentaci ekranu

i

,,

La Marr
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UWAGA! Ceny miejsc na wszystkie przedstawienia i we wszyst„

kie dni I m. 60 gr., II m. 30 gr.,
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Pocza,!ck seanslw w dni powszecbie o
"odz. 5-ej, w sobotę i niedz{elę o g. 2.30
Ostatni seans o godz:. 9.15.
"
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~

~
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sądem doraźnym.

przed

działu w napadzie. W c:zasAe llftlllllll
dzanfa konfrontacji poszkodowal
jednego z podejrzanych. a mlaoowlcle.
munda Welsooa, którema lll!1ęli\
chustka z twarzy.
Aresztowanych okuto w bldaaJ I
si
silnym konwojem odwieziono do
Dalsze dochodzenia, lUZIJące • celn 1
zbite udowodnienie ares:itowanym li
nania napadu trwają.
Sprawcy napadu staDĄ prawdqxj
nie przed sądem doraźnym.

nych wywiadowców i. lrom. Wesołow
skim na czele. Wszczęte natychmiastowe
poszukiwania naprowadzily na ślady
sprawców napadu. prowadzące do pobłls
kiej wsi Nowe - Złotno, itnie też aresztowano inech osobnrków $finie poszlakowanych o dokonante napadu, a mlanow'ici'e 24-letnf ego 'Edmunda l Z2-letnlego Roberta, tiraci W elsonów oraz około 20 lat
liczącego Leopolda Bińkowskiego, synów
gospodarskich z Nowego-Zlotna.
Aresztowani zachowywall się wyzywająco wobec policji, wypierając sie u-

„

Łodzi

Stan bezrobocia w

I na prowinctl.

Z ZAPOMÓG KORZYSTAŁO 27 TYSIĘCY OSóB.

Na 'fuu-.e1rnI1e Paińis·twol\v~o Urz.ediu ~
śre<linl'.1c;tv.r,ai Piracv w ~ (Łódl'L riow!~

ty: ł-óidzlkt ~aslk!i" foczvoeki. istl~a<lvkli· i b.rzieziińisihli) w dlniu 20 Hist-orpiaidia ~ b. hvito z:a.-

mn

w s.aimej tyi
re.i:estrcwia1n')l1ch 36,200, w
Łod'Z!i 28,057. w Pa\Dj,a!liil·cach 2.500, w
ZdiuftS!kiiie.i W10,IO 244. w Zg:ie'!'ru 2Ji09, w

1ro

Toma:srx}wti;e M~. 2,'2<J7. Konist.a111tynoiv..-nie
143. Alekis.an1idr10Wle 8. R~Jd!ziie Pabja1aickii.e~

322.
Z ~a51i:tlkbw ko1rizys·tia•li0 w uihiie'Ritvu.n lyg-i0id1n:iiu 27.960, w tiem 3,005 be·zir0ib0itnych

brai!lo za1sa1N<ii uts1tci.JW01\line z Pu111doo·Z11.1 Bezroho!C'i1a· ~ 24.955 bie:Zl!'IQibO!tn1rv·ah ziasJ11'iki dornźme ze Sk.a1r'bu Paińs 0W...1a, w S1al!l1ie:i Łodzti

pl()lbLe:raiio 20.971 bie:Z1robof!111Ycli • : ·
1,901 z Pm1duszu Bezirobocla i 19.0'111 s
S..loo:rbu Państwa.

b

Pra1coiwin1iik6w um'y!Si!Ow•vch brało
siiłl!Qi 3.199. w tern i.staiwovrych 188 ·
s
.
r.aź.nvich 3,011.
W, Ulbiieg'lym ty;g-odrn.~u ~m'to~ r
re:retnnie P.U.P.P. w Łotd.Zll 620 1Je"adll ż
nyic.11. otrz-virnia•tio piraice 192 ro~
wvis.f.a1110 ero :pracy 134 r()l]JoUników. s
UTiZa,d roz:ponząidza 261 wol:nemł n
Ż
s-c.arrni dJla robolf1111i1kóv.n rożm'V'Ch ZM'~
7 be'Zroboffurvch w Oi'ą~ uhiev1~"" I
gvdintlia. o;brzvnn,aro zaś'\vfadi~ila m. \
V.~ p,niej,a:zidy kr01liej1ami pa'liG.tWOV.'€1lli.
ł

potęgi dolar& f
ODCZYT KS. RED. W. KNEBLEWSKIEOO.

Te1 naszej biednej crnro.poie potrzeba na
któr.ahy ją wyprow:a<lzita z chaosu i nie<lostatftm. Przv.chodza zewszad rozmaici lekarze, jedn< radzą ·to, drudzy owo. a1e niema między nimi tych. którz,nby myśleli scrjo, prnktycznde wzięli się rzeczy·wiście do naprawy
żyda, a szcze~Ó'lnie.i teg-o. co jest je1go źró
pracy i pirzedsię1biorczości.
dłem Krajem, który n10'że być dla nas wzorem bkiego patrzenia na życie i je~o pofrzeiby - .iest Ameryka. Tylko jak ją mato znamy, patrząc na nia, jako na kopa lnię złota bez myśli. woli. ndężenla mięśni
i s.pryh1 żvdo\ve1;?:0. Niech!.le nas zalntere
su.je ten nf.ezwvk'le głęboki p:·oblem ; pytri.nic. gdzie leży tajemnica potę~i dolara.
r.\ety1l1co ja:ko miernika kapltatu. ale i pracy ludzkiej, jaiko ź.ródta dofaobytu i radogwałt jakiojś dźwigni,

1

lego.
Na ten donioslv temat przemM
nas przybyły niedawno z Ameryk(l~
W. Knehlewslki w dniu 24 b. m. w·
o .trodz. 8-ej wieczorem w fi!ha
przy U'l. Narntowlcza. Nasz gość i.
gent zamorski przestudjowat to. ne
czerpane w swej potędze i rozwo:u.
St2n6w Zjednoczony1ch. 'f)odczas s
kilkuletni.eh prac i wędrówek po ca!
mervce, a szczeg-&\niej podczas l)rthl'!i
takich ośrodlka.ch Molocha ameniaó
go. ,iak: New-York. Chic.a_g-o. Detro
1a<lclfH f Vvaszvn,gton. Idziemy n~ ht~
czvt g-romadą - pomie,ści na~ fr ,
nja, gdyż wado s!ę dowiedzieć, gdz:I
żv tajemnica potęgi dolara.

1
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:ywność

I opal dla bezrobotnych niepobierających

· ~

""

W dniu 20 listopada
traizicznego wypadku

zapomóg.

SKU'l'ECZNA. INTERWENCJA URZED1J WOJEWóDZKIEOO.

JAtł!tłA

,.tp.

AURELJA CHMIELECKA

Wprowadzenie drogich nam zwłok z Szpitala Anny Marii (od ul. Fabrycznej) do Kościoła
M!lłki Boskiej Zwycięski.ej (al. Św. Anny) nast,pi w niedzielę, do. 21 listopada r. b, n gods.
:2 po poł. poczem odprowadzenie na Stary Cmentarz Katolicki o godz. 3 m, 30.
O tmułnym obrządku :awiadamłalfl krew'Dych, przyjaciół I malomyoh

Rodzice i

spok6f nnarłef odprawiona soataołe w kościele
wtorek 23 batopada r. h, o Qods. 9 rano .
Mna Św. u

•
Gdzie mozna

kćl dussy, na które zaprassa przyjaefOł pamięci :tmsrłego

~['i'łiil1rowiamte

6~1n1~1k~

f,
:relal?"'ZZ

~~tWwi:
zmia~iro ste m

1 ~
sto1lalrs1tiwie.

ma~

:tiwlaJr7Jv na:}

row~ht~
J-ej ręo.ld, 1 trezarrm 1-<eii '!I"elkffl. 1 ma~
ma.itąreJ 511ę

m

~· ~~
~ll'l@e.

1

ma111f.icure.

mvciie

'W'Yllrw!ałN~·)g()

1 ~brurz:t ?. zw. faitdn mięa<jkijiej ro~ :z 'W1all)nal. 1 ?Jdolma~1 fu-:vikoofairslk!ile1.g10 do m~1SZVl1.
~trv"cll 1n.11roafia~ich C'Ritmdstfiułl1łd ~ PT'Z~IWtldimit' s1arrmdz.i1e11nli-e dro1samo~.

oorprarwft<81 ttraiSf'l;Vi!l' tJIO!rnocimi~h.
bnik6w. 15 o'b'rabi°!a!C7JYI. 10 bafillrairzy,

zruszaiiłca

, zydent Rzpłltej

. Aatory.zo.w.any pr:zeld:rd a: andelskle&O
7..ofił Po!Jławskłeł.

'(Dalszy ciąg).
. ~ i)mczasem zaś Evan, młodzieniec
mmastoletni., spędzał cllugie godziny
U'imniej niepoświęcone swemu rzeczy<l emu zawodowi - zawodowi gentle~ - w biurze piwowara, zabawiając
e 11·ielkiemi księgami i bilansami, któba nienawidził z zapal:em niedoszłego
~ó erza i emancypowanego krawca.
I wa lata zeszły mu na wysługiwaniu
n it ·hytremu szwagrowi, któremu Fortuó 1 askawem skinieniem pozwoliła zbli"" t :ię ku sobie i wyskubywać co pięk:llLg ce pióra z jej wspaniatego ogona.
:·m samym czasie Hrabina przyjechaLizbony w odwiedziny do Harrietty.
salonach Cogglesby szeptano, że
·na przybyła w misji dyplomatycznej
ana przez dwór hiszpański, ale tego
-olno było rozgłaszać). Hrabina ur>a.11 :e wybadała Evana, którego obie sio. chwalify za stale postępy w obranym
. ·ctzie.
'lr Tak! - przyznała hrabina przeciąEvan
' ~udzoziemskim akcentem. 0
[ 0 '.sobie coś nie coś z postawy ojca.
nre :ze coś z jego swobody, uprzejmości.
~w '\'Io rzeczą znamienną, iż damy te u~-vc.:ty, że na świecie niema czlowieka,
\VY' · mógłby się równać z ich ojcem.
el _ze stawiały go za wzór skończonego
rtti e'.llana. A jednak jednomyślnie staSik się go pogrzebać, i każda stawiała
t~ r przy jego grobie, aby ochronić jego
; qa ilrzed unosieniem się w powietrzu.
!:van
l nrf 9czywiście, moje drogie!
~tę poruszać i rozmawiać trochę!
•
.:e a tete - tego nie powiem. Przy1

1

r

~

~

te

~ •an~

•

•IP.
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~

1 mhmiaw..a:.

W odd!zUiade dła iJJ,ra\CO'WtnJilkówi umys;fo-

IWl'.VclJ: 1 ~ hodowilti ~. Tli<lltl!C'LY<Cie.b ()R'l"(XllUOOtvro,~ ~ 'SitOO!jaJ WYŻSZe.
1'raktvdra zarwOOIQrWlal ~ !11.atOCZYdelska.
W od<la::i~e di'la iiiruwlaa~dów1 "WOie!nnych :
3

fflruvro1bM6v.-~ ~ti;einin'VdJ cli;ężllro

przeiywszy iat 67.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w poniedziałek, dnia
22 listopada r. b. o godz. 2-ej po południu z domu żałoby przy ul.
Kątnej ~ 1 na cmentarz ewangielicki, o czem zawiadamiają pogrą
teni w ~ębokim smutku.

OOISi'l.llrodo-

W'alnvdJ. do ~ 'f!OOót.
Na ~ oo FIImlC\~"' M~ PraDCDsf:a, 7.•~dooim z.a~t:n1Jetb01w~mli~ na '\Wększą
ilość robotn1fkó~

%ona, dzieci i rodzina.

d'o bJn:Jratł.ń f ~ Rti-

krut'iac.t.a iro'boitlnclków ami

Z1R1lbs.2'0!1ie z.a.tXJ'"'
tr.zieib.Orwtł!!'i.tiie oidibędt?flie sre dmflaJ a3 ilJils;rorpad-a
~ 9 rnJ11J0
PośrediruciiMl!

r. b. o

dzl'e

u oc? st

w

Pańsif'wlowvm'

pracy

'WI

K!dcacl1-

śt.

giem. Wszyscy wy Anglicy jesteście
drągi! Ale, pytam, gdzie Evan naaczył
się tak kłanła.ć?1 Jak on wchodzi do pokoju?! A Jego uśmieeht albo śmiech!
Evan śmieje się jak kod - zupełnie jak
koń! Jego śmiechowi brak muzykalności!
Ach, gdybyście widziały uśmiech wytwor

nego

Portugalczyka!

Uśmiech

ten

jest slodłó~

O

mio

Deus-!

tak miód, moje

kochane! Ale Evan tego nie ma. żaden
Anglik nie ma takiego uśmiechu! Smiejecie się ot tak! - Tu hrabina przyci.snęla
wskazujący i maly palec do kącików nst,
naśladując śmiech sióstr.
- Wierzcie mi.! Nie przesadzam! Ani
trochę! Towarzystwo angielskie przyprawkl mnię o mdłości! Wciąż się siebie
pytam, gdzie jestem?! Pomiędzy jakich
gburów wpadłam?! Ale Evan nie jest
gors~y od innych. widzę to wyraźnie.
Gdyby umiał trzymać się prosto i odpowiednio korzystać w swoich oczu! Ach,
oczy! Gdybyście widziały, jak mnie
mówić oczyma wytworny Portugalczyk!
W jego oczach przebija .dusza - tak,
dusza, moje drogie! Czy która z was potrafi spojrzeć tajemniczo, i nie mieć przy
tem głupiej mi:ny? Patrzycie ot tak!
I hrabina wywróci1a białka oc:ou, stając się podobną ziewającej owcy.
- Widzę jednak, że Evan nie jest gorszy od innych - powtórzyta. - Gdyby
potrafil należvcie władać oczyma i ustamil Ale tego niepodobna nauczyć się w
Anglji - to wykluczone! Co się tyczy
twego męża, Harietto, to człowiek rrm.si
nieustannie pamiętać o jego zaletach, by
móc temu biedakowi wiele wybaczyć!
Albo to sztywne pucllo - twój mąż, Karolino ! - dodała zwracając się do żony
przedstawiciela floty. - Wygląda, jakgdy
by cały składał się z kątów i wycinków,
które codziennie rozk1ada się na części,
by je z powrotem złożyć ran<>! Być może, to ci-Obry żołnierz - dobry, do czego
chcesz - ale, Diacho! być żoną czegoś

.ar.- · podobGegol
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Pabianice, dnia 21 listopada 1926 r.
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NIEZWYKLY CEREMONJAl CHRZTU W WIDAWIE.
Ojcem chrzestnym był Prezydent R.ze
N Widawie pCFWiatu łaski'ego odbyla
'ezwykle uroczysta ceremonia chrztu czypospołitej prot Ignacy Mościcki. w iif!rtniego syna miejscowego murarza mieniu któregG występował starosta povri:atu laskiego Wallas. W uroczystości
kc.ryka Wernera.

i. fan Harrington.

da

oo

ojcem chrzestnym 10-letniego syna mural'za.
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Dnia 19 listopada r. b. zmarł po dłu~ich cierpieniach nasz ukocha.ny
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mato udzial cale miasteczko.

władze miej

skie, strrl ogniowa l t. p.
Po spisaniu odpowtedniego protokółu
w kancelarji parafjalnej w obecności
władz omędu chrztu dokonał ks. Patrycy, a przemówienie wygłosil starosta Wal
las, poczem doręczył rodzicom dziecka
nadesłany przez p. Prezydenta jego portnyl Wszyscy Anglicy są niencywilizowa
Nte umiecie znaleźć si'ę w salonie·!
Rmzacfe st~ jak niezgrabne woły! Dosłownie! Któryś z waszych znajomych
nadepnął mi wczoraj wieczorem na nogę - i~ co zrobił, ofiara? Szarpnął
sfę wtyl. potem gwałtownie pochylll się
ku przodowi. myślałem, te stę złamie na
dwoje - wreszcie wyszczerzył zęby i
chrząknął: ,Przepraszam pani dobrodziejko!' Nie wiem, dlaczego nie powiedział
„dobrodzI1m".
Hrabina rozłożyła ramiona dając gło
śnym śmiechem wyraz swemu obarzeni"u-!
Kiedy hrabina była zlekka rozdrażniona,
lub podniecona, mówiła akcentem ojczystym, podobnie, jak siostry. Natychmiast
jednak wracała do przezornego i subtelnego v.--ymawiania wyrazów z cadzozfernska.
- Oto, co mi· się przytrafiło pewnego
'dnia na jednym z naszych wielkich balów - ctągnęla. - Po jednej stronte miałam księżnę Eugenję de Ponnoza de Pontandigna, po drugi.ej siedziała hrabina de
Peł, wdowa. Mówiłyśmy tego wieczora
o lodach. Eugenia, trzeba wam wiedzieć
moje drogie, kochała słę w hrabi Belmarana. Byłam jej jedyną powiernicą. Hrabina de· Peł - okropna hTeatura ! była
zawzi'ętym wrogiem księżne.i i zabiłaby ją
za Belmarana, który był najpi'ękniejszyrn
mężczyzną w świeci'e ! Uwielbiany przez
wszystkie kobiety! A więc rozmawiamy
o lodach z calą swobodą, Eugenja i ja, a
ta okropna de Pel nie mrała wyobrażenia
o życru ! Właśnie Eugenja powiedziała:
,Te lody mogą przyprawić do milości!
Nie czuję w nich zapachu wanilji!' Odpowiedziałam: ,Ależ dodano wanilji, napewno ! MusiA.no dodać wanilji do lodów!
Czy lubisz zapach waniljl?' Widzę ją
jeszcze, jak mówi ze swoim niezrównanym uśmiechem: ,Aż za bardzo! Waniłja
jest dla mnie konieczna! Żyję wanilją'
Właśnie on nadszedł. W pośpiechu noga
nł!

jqo of.larowala moją suknię.

~ ~

„

ret z dedykacją oraz dekret z podam.n„
kiem dla chrześniaka, któremu nadano imię Ignacy Mieczysław.
Uroczystość powyższa przemieniła sl~
następnie w manifestację na cześć Prezy,

dent.a Rzi>litej.

·

,(b)

W jednej chwili rzucil,
na k-Oł.a.na: stało się to
tak szybko, Iż ntkt tego nie zauważył 21
wyjątkrem nas trzech - a uczynłt io •
tego nie zapomnę!

sie przede

mną

niewypowiedzianym

wdziękiem.

,Wy.J

bacz', szepnąl w stodkłej portugalsldeJ ma
.Wybacz', powtarza, pod:nosz;ąc
wie.
oczy - najpiękniejszy męł.czyzna.. jaki~1
go ldedylroł"'Włek spotkalamt Kiedy Po'myślę o tym wstrętnym. straszydle, oo to
wczoraj: ,.stowo daję! jako żywo! przepraszam !' Byłabym go zabiła! J)aję

słowo!

Ta hrabina wybuchnęła śmiechem, ale
natychmiast opanowała się, ciągnąc:
- Niestety! Ten Belmarana miał

zdradzić ową cudowną, pełną ufności
istotę dla de Pel. Nieslychany skandal!
Pojedynek! Ksb\żę został raniony! Przez
cały rok Eugenja nie śmiała pokazać się
na dworze, i musiała zamurować się w
swoim pałacu na wsi, gdzie doniesiono jej
o matżeństwie Belmarana z de Pel! Oczywiście, zrobił to dla pieniędzy! Bogata,

jak Krezus - a zepsuta, jak sam Czarny!
tak mawi'al kochany papa. Prawda, ale

to nie mówiły o !:vanie?! Ależ,
tak!
I tak dalej. Hrabinę podziwiano bez·
granicznie i siostry mówify chociaż o
ni.ej, że się „scudzoziemczyła", były d-J
niej rozpaczliwie przywiązane. Miały
wrażenie, że zupełnie wyrwała się z krawiectwa, czyli „Demogorgonu", jak hrabina była łaskawa się wyrazi ć · kt ó ż mógł
uwierzyć, że ta dama o wi elkopańskich
manierach i ukoronowanych anegdotach i
doskonałem wychowaniu była córką te·
go? Niepodobna byto przypuszczać czegoś podobnego! Hrabina zdawata się zz,przeczeniem takiej możliwości!
Winszowały jej kompletnego wyzwo·
lenia z „Demogorgonu". Hrabina uśm i e 
chała się do nich z uroczym smutkiem.
czyśmy

oczywiście,

.....--::«i--
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Kalendarzy k zebrań l p0gadanek.
Staraniem Stowarzyszenia Robofników
Chrz.eścijaństkicli od'będą si ę w dn·iu dzisiej
szym zebrania... pogadanki w nastę'P'U.ią
cyich oddzfatach:
\V oddz}ele „\Vidzew" o g-odz. '.4.30 vo
ipotudniu wzema-wiać będzie ip. fijatkowslki.
W oddziele „Dąbrówka" o te,iZe godzinie ·przemaw iać bę<l,zie JYTezes mieisoowego ko?a p. DąbrowSlki.
IXtia 22 1istoipada o godz. 7 wieczorem
w sali Domu Ludowego, Przejazd 34, odbędzie się pogadanka, na lk't6rej generalny
'P3.'tr-On Stow. Rob. Chrześc. ks. kan. Rybus, wyglosi odczyt na ~emał „ttisfuir1a

PoI'Sk·i".

Dnia 23 1listopa<la o ~odz. 7 wieczorem
w o<ld7iele „OITTodowa" odlbędrzie się pogadanka, na kfóre1 iprzemawfiać będzłe ks.
prataf Sienkkl.

PRACOWNICY KASY CHORYCH
OTRZYl\IAJĄ ZASIŁEK.

Jak wiadomo urzednicy państwowi otrzymali w.sitek w wysokości 20 procent
miesięcznej pensji.
Obecnie Okręgowy Urząd Ubezpieczeń
.w Warszawie zawiadomił zarząd łódzkiej
KaS:y Chorych, że zasiłek ten przysługuje
takze pracowniko m Kasy Chorych, przyczem przy wypłacaniu tego zasiłku przestrzegane będą następujące zasady:
Jednorazow y zasi!ek wynosi 20 proc.
uposażenia miesięcznego i przysługuje
~szystkim pracown. Kasy Chorych, maJącym prawo do calkmviteg o uposażenia
za miesiąc listopad, a nie dotyczy odpraw.
Zasiłek ten platny jest w dwóch ratach PO 10 proc., a mianowicie 15 łistopa
aa i 15 grudnia r. b., lecz osobom zwolnionym z dniem 30 listopada należy wyplatić zasiłek w calości przed grudniem. (b}

Z TOW. OPmKł NAD IN"WAIJIDAMI.
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POSAGÓW SKAZANY NA PÓŁTORA ROKU WIĘZIENIA.
. Sąd Okręgowy w Łodzi w trybie po- ny nie zjawiał się przed swą wybraną. ·Dębowska wszczęła poszukiwan ia za Zustępowania uproszczon ego rozpatrywał
ŁOWCA

Karola Zuberta,

sprawę

oskarżonego

o

wyłudzanie pieniędzy i datków w naturze
od niewiast, przyrzekając wzamian oże-

·

nek.

Akt oskarżenia zarzuca Karolowi Zubertowi, że w marcu r. b. zapoznaws zy
się z pokojówką Janiną Dębowską, zaczął
bywać u niej w charakterze narzeczone go, a gdy zdobył sobie jej zaufanie, zaproponował jej urządzenie wspóln. mieszkania, na które Dębowska wręczyla mu prze
szlo 1000 złotych.
Po kilkunastu dniach Zubert oświad
czył jej, że mieszkanie jest już do ich dyspozycji, lecz niema w nim pieca, a na postawienie go potrzeba pewnej sumy. Podczas rozmowy tej Zubert pokazał Dębow
skiej klucz od wspomnian ego mieszkania .
a Dębowska po krótkiej rozmowie, nie ma
jąc już żadnych podejrzeń, ofiarowała mu
pieniądze na ustawienie pieca i jednocześ
nie wręczyła walizę ze swoją garderobą
i wyprawą, by Zubert ulokował ją w W':inajętem mieszkaniu .
W kilka dni miał nastąpić ślub t młoda
para rn!ala przenieść się do wtasnego mieszkania, wymtj~tego przy ullcy Zielonej.
lipłynął jednak miesł1\c czasu, a narzee?.o-

bertem, które nie daly żadne~o rczulfatu.
Wtedy udala się do policji i zameldowała o wszystkiem , gdzie dowiedziała si.ę,
że Zubert jest zawodowy m łowcą posagów l wypraw, za co karany już był kilkakrotnie przez tutejszy Sąd Okręgowy.
Badany na rozprawie SB,dowej Zubert
oświadczyt, że Dębowska rości sobie do
niego nieuzasadn ione pretensje. Jako starający się bywał u rodziny Dębowskiej z
myślą ożenienia się z siostrą Janiny Wandą, lecz skoro dowicdziat się o złem prowadzeniu się jej, zerwał z nią wszelkie
stosur.ki, co do zawierzony ch mu pienię
dzy i wyprawy Janiny Dębowskiej nie
przyznaje się.
Przewodniczący sę<lzla Korwin - Korotkiewicz po wysłuchaniu mowy oskartyciela publicznego prokurator a Hermana. domagającego się bardzo surowego
wymiaru kary dla oskarżonego, który zawodowo uprawiał swój niecny proceder
zabierając zaoszczędzone grosze od niewiast, -0głosil wyrok skazujący Karola Zn
berta na jeden rok i 6 młesięcy ciężkiego
więzienia oru pokrycie kosztów sądo(u)
wych.
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„WALKA

Z CHOROBAMI ZAI<AżNEMI
DZISIAJ A DAWNIEJ„.
W dniu dzisiejszym , t. j. w niedzielę,

Sekcji
Propagand y Oddziału Sanitarneg o przy
,M'ydz.iale Zdrowotności Publicznej w lolkaltt Narodowej Organizacj i Kobiet przy
ulicy MoniuszkiH , dr. Tadeusz Mogilnic:ki wygłosi odczyt z dziedziny higjeny na
temat: „Walka z chorobami zakaźnemi
(izisiaj a dawniej".
Wejście na odczyt dla wszystkich bezpłatne. Początek odczytu o godz. 6 wieczorem.
~rtia

21 listopada r. b. staraniem

ŻAD ANIA PRACOWNIKÓW TRA.MW A·
JOWYCH ODRZUCONE.

Onegdaj odbyło się posiedzenie rady
nadzorczej tramwajów miejskich i mię
dzy innemi omawiano sprawę żądań pracowników tramwajow ych, którzy domagają się podwyżki płac o 30 proc. i przyjęcia . z powrotem do pracy wydalonyc h
podczas strajku pracownikó w.
Przedstawi ciele Magistratu przemawia
li za uwzględnieniem postulatów pracowników, podczas gdy pozostali członkowie
rady wypowiedz ieli sę przeciwko jakiej..'
kolwiek podwyżce, dowodząc, że pracow
nicy tramwajów łódzkich są dostateczni e
uposażeni.

vV rezultacie większoścą glosów uch~
walono nie uwzględnić postulat&w pracowników tramwajow ych.
W związku z tą uchwałą odbędzie się
w dniu 25 b. m. zebranie pracownikó w
tramwajow ych, na którem zapadnie decy(b)
zja co do dalszej akcji.

PODZIĘKO W ANIE.

Komitet budowy pomnika Henryka
Sienkiewic za w Bydgoszcz y wystosował
do p. r>rezydenta M. Cynarskieg o pismo,
w którem dzięku5e za życzenia i za wzJę
cie udziału przedstawi ciela Magistratu w
uroczystościach w dniu 31 października r.
b. położenia kamienia węgielnego pod pom
nik tI. Sienkiewic za w Bydgoszcz y, w lctó
rych Magistrat m. Łodzi reprezentował p.
ławnik Vv'ydziatu Oświaty i Kultury- Fr.
Kruczkows ki.
GDZIE KUP!C PJA;NJNO?

W
mi

ze zb!U.żają.cemi się świę'ta
Naro<lzenla k>d'Zianie coirnz
odwfe<lzafą sklepy, czyniąc różne

zwią:t.ku

Bożego

częściej

zakupy.

Między innemi wiellkiem powodzenie m
mimo cleżlkidh czaisów, cieszy się sktad
;p!a-nin „Seilerowsk ich" IJ)Od firma „~zef
Grzeg0irzewsiki", u1J. Piotrkowsk a Nr. 117.
Na ,po.pyt w tym wypadku WP'tywa talkże
sprzeda·ż pianin na ws·p onroianym s.ktadzle
niery.lko ra go,tówik:ę aile także 1 na •r nty na
dogodny.eh wa.runkach.
Pianin.a i fo.rte1pianv f.aibryiki Ed. Se!lera
zal~żonej w iroku 1849, cleszą się oddawma: uznaniem sfor facho~ch i uchodzą
zia naj'lepsze. Instrnme-nt y 1nnyc'h faibryk
nie <lorównywują seiforowski m zarówno
ipod wz;glę.dem mi-tego petnetg-o leniu, jak i
ełlasty.cznej ·Jr.TY oraz le!kikiego uderzenia.
Poc.hwaty mistrzów <lawniejsz1~ch zostafy .przewyższone uznaniem :przez obecnych mistrzów i fachowców . Wrszystlkie
te atuty wiptywają na freikwe.ncję w wymfon1onym siktadzie pianin i fo r tepianów.

tokolwiek odczuwa potrzebę prawdziwe go wzmocnien ia i
odświeżenia organizmu po przepraćowaniu, chorobie lub
przy niedomaga niach nerwowych , niech spróbuje środek odżyw
czy "BIOlłt!ALZ". Niema bogatszego w subatancje odżywcze,
pn;yjemniejsze~o w smaku ani prostszego w użyciu środka.
Niema środka, którybv siq cieszył w świecie równie wielką
popularnością jak BIOMA~Z.

K

ODCZVT CZERWONEGO KRZYŻA.

Czerwony Krzyż przyp0mina , iż w dn.
dzisiej:;.cym o godz. 12 min. 30 w pot. w
sali Polskiej YMCA.. Piotrkowsk a. 89, p.
dr. Leyberg wyg.rosi odczyt na temat „Zagadnienie nO<lmfadzania" w świetle najnowszych pojęć".
'Vejście na odczyt bez.płatne.
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SP~OSTOW ANIE.

Z powodu nstęou w SJ>rawozdaniu z posiedzenia Zarządu Kasy Chorych, umieszczonego w „Kurjerze Łódzkim" <lnia
18. 11. b. r., jakoby Izba Lekarska lekko
potraktowała przewinien ie lekarzy, Zarząd Izby czuje się zmuszony kategorycznie zaprotestować, przeciw tego rodzaju zarzutowi.
Zarząd Izby nie widzał i nie widzi dostatecznyc h danych w piśmie, kierowanym doń przez Zarząd Kasy Chorych dla
postawieni a lekarzy w stan oskarżenia.
Zarząd Kasy Chorych, jako składający
się z ludzi niekompete ntnych w tej sprawie, mógł tego rodzaju nieuzasadnioną
opinję powziąć, ale rzecz ą lekarza naczelnego bylo, wytłumaczyć Zarządowi Kasy
Chorych mylne ujęcie sprawy i należycie
sprawę wyświetlić.

W imieniu

Zarządu

~

'

Izby Lekarskiej

Łódzkiej.

I

Naczelnik Jzbl1 : (-)Dr. Tomaszews ki.
...... -#.
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Piękneo ł zdrową
..._
używając 1" 11

o.trzy.ma11z,

li' • Knanp pa

'I.IS

'oi!Oi.<ll

·i

w bronsowem

opakowaniu

B!OMALZ przywraca organizmow i stracone siły nadaje
'
·
zdrowy wy4ła,d.
U czuje si s
BIOMALZ
~ażywaniu
znem
Przy systematyc
człoy.riek jak odmłodzony. Ządajcle tylko ory!lina1neao BI~~
MALZU, nie pil'Zyjmuj cie rzekomo „równie dobrych" prept P

ratów.

11

Do nabycia w aptekach i drogerjach .
Wyłączna spneda~ na Polak~:

„Zabłode" Zakłady Chemiczn e S. A. Żywice 2..JI

Na żądanie wysyłamy prospekty bezpłatnie.

1'

•

ur er li eracko - nau owy
,,K~jera Łódzkiego''·

Specjalny dodatek niedzielny do
Łódź,

ok I.
świecie

_F antazja czy

:o z najpięknie.jszych dzfe·t La:n:iarm1 wro.cze1j i poetycznej GrazieH!, za-

Ja oddawnia umys'ly baKfaczów twór·a znaikdmitego liryka frnncu:skiego.
~}io sipra wie fed ·~oś~ięcfr spory tam
taw Charlier,

'LIJchylając rą,'blka

PISl okrywającej doiychcza6

za-

ko1 nce:r>cję

bó·tlne'o•w:skiego Tomam1sru.
··~'książce tej w sposólb naidei infore.
s1n prsze
na 1t ama·c1h „ T etm:ps.a " p. t:li,m1•'ł
Pi
t,· którego komenta1rze .rzucają rówJi~ro światta oa is:toitę zagadnienia.
•'lii\strzyg:nięcie jego w tę 'luib i:nną
jes:t iteim1b.ardziej tmdne, że u:silo. ~ Lamar.tine'a, zmierzają,ce do naidab~azle1H cech ży;ciowej rzeczywistośDil.. J partner.ce roman:su !Poety, znajdu20r po,ważnej koilizji z pewnerni ·szicze-~llr jego bi'O·grafi! ~ ikom~'likując i u· jąc a:-oz.wi!kilame hternck1ego prn1Meka W „Zwierzeniach" („Confic!en•woich opowiada Lamartin-e, że podoi ·ej ipie.rws·zej ;p_odróży do Italii zapeiwnej pięlknej ne.ap-0 litancc,
się w 1
nej w ulbo:glej chacie rybackiej na
.e Procida. Mlodz.iwtka Włoszka
ied:zia1ta wzajemnością na mitość
g-dy zaś ten zmuszony ws.t al do p.odo Frani~ii - zigasla z tę:skno·ty.
lnia{ÓW
~kszoi'.ić pierwszych czyte1
ell:" p1takata ze wzrnszeni.a nad lo'.eszcz.ęsnej dziewczyny, a nie bra·ak;ch, Mórzy Lamairtine'owi prz·.·.
okrucieństwo, powodu1ąc~
.H nea plliHanki.
-ydat1v·oh nia'Stępn.ie „Pamię'fniika>Cb''
~ine ~.proś'towa:t kiilka szczególów
~ mlymen'fa'lnego romans,u, dodają 0
~m, że ·wszystkie inne perypetje w1 ~c1

ułudy.

poetyckiej

„Graziellę"

"'~·estJa reafoeigo rsfuienia bohaterki

Nr. 270

.w r. 1810 wydany, został anonimowe>
romans p . .f. „Chalflles BarLmore, powieść
---·:o.:.- - sen1tymentafo.a", Wtóry - jeśli chodzi o fabułę · i te:reo ak.cji - jest naj:ścf śkiszą an·
ttcedencją daleko później.szej Lamartine'·
owskiej „GrazieHi. Z · wyjątkiem bodaj
,
„
,.
imion jedynie, wszys.tlko inne - tre-ść. O·
soby, środowf:slko, ·tifo i .p erypetie w po„GrazieHi" ·odpowiada całko
przooniczce
,
I
Przyipuszczenia skierowane zosfaly w'icie jej ; same·j~ Mówimy tu O•Czywlście
jąic kofo.j.riość . daJt i inayioh oko:Ji.czności ·o ie.wnęfrzny.ch •t y llko · aikceso1rjach prncy
więc w inną s.tronę. · Znakomity kry_fyik
związanych z „Grnzi'ellą", ciekawi szpe1racze doszli do wnio~:ków, ·które istni'ejącą lHeracki Sairnite - Beuve wyrazif mniema- ' awtorsikiej, poz.os:tawiiając na ·urbocz;11 jej
poprzednio powsze.ohną wiarę w ·realność nie, żr. Lamartine z jakiejś pospo'Htej awan walory liifetrackie.
turlki neaipolHańskiej, ozqabiając ją f u1b.a:r„Oharles Ba;rimore" miatw swo·im cza·
Orazieilili sflnie zachwia'ly. poe1vcswej
środków
a·Etwem
g
bó1
wiaii<ic
duiży s.ukceis, czego dowodzi a·ż ipięć
sie
Lamartine
Podróż do Neapoliu o:d'byl
aileczarującą
stworzyt
wyoibraź.ni,
klej
wydań romańisu ipomręclZy r'O!kiem 1810 a
w r. 1811; „Graziellfa", rozpoczęta w r.
Jak się o:kaizaf.o. wkrótce, auitorem
1843.
„„_..,....
je.go byit znany rw okresie Resfamacji ary·
s:fok1rafta franoos!ki hT. de Forlbin, podróż·
Alkohol z ciasta.
ni!k, pisarz i matJ.aTZ. Osobist<ość hrabie·
go by1la niewą.t\pJi.wre dohrz.e z:nana: La,
martine'o1wi, cho·óby już :tw:ko z fo,go
wzgilędu, że p. de Fo·ribin lbyl it.eiścietm blJ.f.;
siki.ego przydadelfa 'POeiły, io. de Ma'l'·celłus'.a. Zres-z.tą is1fuieje naweft !k:oresp<mdeincja, wymienliona bezipośreid[Jio ipomię
dzy aU't.01rami „Grnz-iel.W' i „Chariles Barjmore'.a". NietPodol!ma w.ięc pirzyp1uścić.
'
aby Lamartiltle nie znał ~ej IPOWie·śd; wtla·
śnie „Grazieiłla" wyikaivuj.e najdow·odnfej,
że.ją czyfal. Czyitail zaiŚ na]pirawdopodlQbniej w r. 1843, po wydani1u 'OS1tafaied edycji p'Owieiści. W roik za:ś :późnilej, w 1844
r„ LamaPtine iorzelbywar :pono.w.nie w
lschia, w towairzyst~ie swej sio'Strzenicy.
Walen'tyny de Cessi.ait. Świete W'spcjmWłoskiemu inżynierowj Mario Andrnsieni udało się skonstrunienie fabuły „Ohairleis Ba.rimore'a" \Vll"az
ować aparat, umożliwiający otrzymywanie wysokoprocentowez p2mlęcią IQ ;pienvszed ipocLróży do Neag,o alkoholu z rozczynu chlebowego w piekarniach. - Na fot.
(w :r. 1811) polbudzi1ty Lamarit~ne'a dó
polu
w~nalazca obok swego dzieła podc_zas próby.
na\l)isani'.a 1romansu „Grazieilili.

W

Spór .o

dnia 21 listopada 1926 roku.
·

Lamartine'a.

r-zeczywistość?

1
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1844, ukazała się w r. 1849.

Zaśtan.awia

co bądź, że pamięć o neapo„przygodzie" ip·rzeflrwa'fa aż
litańslkiej
P·rzesz·lo 30 fa.t, zanim przybrała ksztat.t li~
terackfe,g o u.tworu. Niemniej dziwnem
wyidać się rnpsi, że ani dziennilk :podró:ży
poe•ty, ani jego 'listy-z. r. ·1811 ni·e zawierające

jes.t,

bądź

.........„ ••„ „....,._„...„„„.........„„„..................._
/

Sa.r iki z propelerem.

Grazieilili, Móra we wtasn.ej fantazj.i
ibyła mu symiboilem i złudą miaionej
m:todości. Ta litera·c ka Grazlel:la poczęta
żyć w umyśle· twórczym Lama·rftine'a już
od T. 1815; jej rto, ·choć pod in1nem imieniem e.fwi1ry, l]JO'ŚWięca poefa kflka elegij,
ona to bvla uat.c'hnieniem inny.eh poezyj
jclk .np,.;,Zaiłoki w Baiia". Tak wlęc Graz.ie:lfa. nie 1ako kobieta z trwi i !kości, jest
jalko - Muza i Beatrice poeity.„ ttiipoleza
'ta nie jest bynajrrmie j ·bezpo·ds!tawna, a następ.ujące fakty zidają się ipoważ,nie wzmacrdać supo~"cję istnienia GrazieHi jedyni€;
w ahara!kterze twórczej poetyokiej fikicji.
go1",ię

poe1ty

1

Moiżłliwe ~.eiż, że śliczna 1Po1Sfa~ć rntod7i1Utki ej Waaenifyny de Cess.i at sfala s!ę
oryiglinatem <lila nielkfóryoh f'Y'SÓW ideal·
nego wyobrażenia czystej i stod'kfej Or.azieUi.
Odyby Lamartine byt z~h-11m .i prze.
ci{.:faylIIl pracoWillikiem .pióra, jednym z licz .1ego szereigu, nie unr.knąillby z .pewn'oś
cia za1rziuifu - p1Jaigjatoirst:wa ze wzgolęd't.1
ca lak uderzające podobieńshva 1 pokrewieńsfwa tematowe, z jakiemi mamy do
cżynienia w „Oha·rlesie" · i ·w „Graziel:li".
B. D.
~ ·~o:·---
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Udoskonalenia w lotnictwie.

\.

W sporcie mo~ym ;anotowano nowy wynalazek. -Szwedzcy
sportsmeni d'la ułatwienia sobie poruszania się na sankach zaOI_:>atrzyli 1e w · śmigła na wzór samolotów. Na ilustracji naszej
widzimy ten nowy typ saneczek.

~

s1rzygody mifosne-J są zupeJnl.e rz"' ·

BI ;;e i prawdzfwe.

Te zapewnJenia
reP•nie wysfarc.zyty jedinalk skrz.ęfaym
:'wacz1(·m l-.a niwie IVfernokiej. O
ie slę na •Pt'Wll1''Ch dyferencjach n···µ'.cnv51,ym ·a d:rugfun w.airjanitem

Ił

nel:o rnm:rnsu Or~Ziiel1i 0Ta2 111Sfa'.1-

j::i. najmniejsze aJłu~ii co do 3aikie:jś hls:torjl
rcmantycznej z o·sobą te.g o pokroju ł usvosobien1a, co bohate.r:ka „Grazielii" chodaż w .ty.eh dokumentach aulohiografi.cznych znaj.dujemy spo·ro szczegółów,
dntY!czą:cych różnych epizodów uczuciowego życia Lamair~ine'a.

Na angielskiem lotnisku w Croyton· z~demonstrowany został
w ostatnich ·dniach o I b r z y m·i sterowiec napowietrzny
nowej koristr'ukcii. - Nowość pokga tutaj na zastosowaniu
specjalnych gondol · bocznych "dla motorów. Olbrzym ten za..:
opatrzony jest w kilka małych jednopłatowców, które umocowane u spodu sterowca służyć mog" jako samoloty ~ończe.

. I

,

Lódź, dn. 21 listopada 1926 roku.

Al nobile amico della Polonia...
---:o:--~

Na zgon wielkiego rzyjac ·ela Polski.
Chlubna

działalność

W ip'tomiennym wieirsziu Gabriela Rossetti'ego, czyitamy (w poemacie: „Polonia"):
cleir.piąca

w pr,zedz,iw.nei pokorze!
Europy skałą,
o k•tórą srogie barbarzyńców morze,
jak o granity się rozbryzgiwało.
„Fals.ko,

Tyś była .niegdyś

Dzis!aij zagasły ci wolności zorze
i .poszarpanem jest twe ŻY'We ciało,
ale Ty wiesz, że po dniach niedoli
wstaniesz piękniejsza w blaskach aureo~L
. Przedświt

już

pera di nuovo i suoi frgili schiavl e dispe.rsi
intorno- ai vessllli de'lle aąuile bianche".
SpraiwdzNy się jego s.lowa, a wJdzi~t i
dożył tego dnia radosne,go, by znów Polska w oczach J.ego stała się rzeczywistoś
cią, o jaki·ej w jasnowidzeniu mówił poeta: I. N. Riociardi, w strofach .poematu:
,,ltal'ja e Polonia".
W Neapolu w roku 1924 wyszła „Grażyna", nowełla Ut1uana, trad. dal porlacco,
com proemio e note di Aure lio Palmieri.
Acżlkolwfek w prozi·e, dial przecie·ż
1

N4edługo

z oddal!
trawnych padołów •..
Orzeł Sarmacji i orzeł Italji,
jako feniksy z umarłych popiołów,
ku słońcu chwaty ulecą - nad ·chmury" ...
bUski.

prof. Aurelio Palmieri.

zaświeci słońce, śród

świetny, a nadewszysflrn ddkładny
kład, który spopufaryzował utwrór

Znat te111 wiersz, niedawno zmairty nasz
przyjaciel, Aurelio PaJmieri, t.łomacz Micikiewkza, Słowackiego, CieszJmwsikie,go,
Kra-sfckiego, Sta'Sz:ica, Koaarskiego, a obok
~rze'kładów, atlftor 1•ic-z.nyich prac o Poisce
śród których pozostała w tece i prac.a o„.

Piotra.

„

Gdańsku!

On to zo!'lgani.zowa.l rzymski „lsitiituto
pe.r ['.Ewoipa orlen~a'le", a zna1ąc znatkomicie wschód, umiał o nim .pi.siać, wyitrawnie
.fnformując włos.ką opinję o.„ ws,c:hodnich
sprawach. Polsce tam oddał zaszczytne
miejsce, boć w jego ipiersi tD..ala d~w1110 ta
isGd:erka Wiary w nasze wyzwolenie.
Byit czas .przed wnjną, że ws~zyscy z
obcych, zaczęli powoLi wątpić w odzyska~
nie nieipodleglo·ścf naszego narodru.„ Tę
Rosja I
zreszitą
niewiarę wszcze'Piafa
Niemcy w oplrnję Euroipy. Do rzadkich,
wlerząicych W'raz z poetą Ros·settim, n.ale:żał Palmieri. ·W jednej z rozmów z pol~im uczonym w bilbliotece waty!kańsildiej
(1eszcze w łarrach 1908 - 14), wyirazi'f się,
że Po-Iska ipowstać mu·s.i ! ToiZ samo a!kcentował pwbllicznie w Rosi}i: ,;forse verra
u.n giorno fn ani 'l'inifellice !Polonia iraggru-

EUGEN MOLNAR.

Jest laska!
Do krnćsert ! Ze'Szłego tygodnia otrzymałem w .podarunku pięlkną, dirog-ą laskę
ze zlotą skówlką i rą•czlką z kości słonio
wej.
I

proszę

so1bie
!

wyobrazić, że

dzisiact

ją

gdzie·ś zgulbfł·ern

Gdzieś!

przeMLc-

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ „„„...„„„„„„„„
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Gdzieś!

Aie gdzie?
Gdzie byłem przed pofodnłem?
O 9-cij rano w księi;.arni. Potem w apłe<ce ... nie, P·rzeid.tem zabiegłem do szewca, aby zelówki mego o:buwi1a przyś·pf eszyć.„. późni·ej doipieiro a:rYteka ....
O 10-ej poszedłem do banlku wyml•en~ć
czek, stamtąd do o.woc.arnl, następnie do
mego vrzyjacie.!a Oer'hardta po Uumaczcuie, no ... i.„ do domu!
W księgarni:
- Czy nie maliazt pan .przy.padikiem la
s·ki ze ztotą sk6wlką i rą,czką z kości stoflio
wej? Zdaje ml się, że ją t,utaj za,pomn1ałem.

Zwracam się do subjelkfa, rpafrząc mu
przcnik'liwfe w oczy.
Pan subJefot ma osolbhwv wyraz twarzy!
Aha 1 Mia.rsz·czy czo.to, a·ż lbrwi sięga
ją niemal włosów. Zmiesza-ł się najwlidoczniej. Ręczę, że znafazt moją elegancka la·skę, ~łe nie chce się do fogo przy-

W roku bieżącym obchodzi swoją trzechset letnią rocznicę ·
istnienia najpiękniejszy i największy kościół katolicki, Bazylika
św. Piotra w Rzymie. - Bazylika, którą widzimy na ilustracii
zbudowaną została w roku 1626 przez papieża Urbana VIII.

Sbaw'i.ają;c identyczne pytania, patrzę
mu prosto w oczy.„
Mój szewc robi glupikowatą minę.
Bhe!
Obfudrriik!
Myśli, że mnie wyproWJadz·i 'Jl. poile !
- Zlodzietju - mówię w duchu - ,.vidzę J)'rzecież ko.to ,twego nos•a, rpod dolnem odg-ałęzieniem nerwu· trójdzielneigo
nndę. 'która, wiem od mo,jej teściowej jej pierwszy kon'kmen t był dete•kty\vem !
jest charakterystyczną cechą przestepcy.
- Odzi•e pan ją raczyt ze.stawić?
- Raczy!?„. - oburnam się. - Ja
wcale .ied nie chdałem zosba.w1ć. Miałem
ją z sobą, ,gidyż, rozumie.sz rpan, moja laska chodzi tylko wtedy. kiedy ją z solbą
wezmę. Sama niie chce, a ja bez ni•ej się
nie ruszam i tutaj bytem, więc przypuszczam, że ją u pania z.apomnia.fem.
- Przepraszam pana uniżenie, ale pan
sf ę myli - mówi szewc - nie ruszyłem
ana byitności więc bym
się s.tąd od chwilli ip1
ją zoba·czył, nie widziałem je'j jeidnalk. ponlew.aiż pa n jej futaj nie za,pomnial.
Trwają.c w ipodejrzeniu, śpf eszę do apt ok i.
Zasta.fę aptekarz.a we własnej osobie.
Je·.1;0 małe, chyfre oiczkia bieigają szybko
1

1

porbtvStkując.
Re.czę. że

fo on.
Takie ohfodne, c.hytre spoirzooie mo·że
mieć tylko przywtaszczycie.J cudzej faski.
Im dłużej i dob\.tniej wykradam mu o1m1iczności zniknięcia mej zguiby, tern
z.nać.
· szvbcie1l mruga błyszczącemi oczkami ten,
Wreszcie mówi z trud.em:
- Laskę?„ Nie, panie, żadne.! la·ski tmcicie1l!
Czelka.i, ta.iida1rn, nakryiję cię!
rl'ie wldziate.m. O<lz!e ją pan 1pofoży.t? Na
11mlp Le ie ?
.fakkohvieik .ie<lnaik podejrzenie zapu- Ba11dzo bvć mo·że, to Jest n.a1pewno ściło g-fę!boko swe wąsy w mą duiszę - o.dpowiedzi1ałem zdecydowanym gło- g-rnam do banku.
sem.
Starem przv 'kasie numer czwarty. Ża
- Nie, rpanie. Nie zalliwrażyłem.
dnych kinych k1ient6w!
Pędzę do mego szewca.
Kas.je·r zatem był sam. Zaczynam mó-

!

W rzy;,:nśs'kiej „Pi vista di Cułtura" cu (
s t o czyita 1 my te piękne przektad y "-·
17
d .
. ,,
m1~1 ego, a wsz~, zie wiar too zew l O
dma, .ta ~ubtelnosc duszy, niby k\\°'1
rzuc.aJąCeJ na naszą poezję, by w k sk"
ciarch - jalk „ninfa gentile" stąpała~ ni
rynkach tych cudownych ..forl" w Rzym ~·i
czy pod .a11kadamf Bołogul, Plrenze lub d
lagunach Vooezia, albo w żarze Nea n-0
pod WemwJuszem, prz~ominała VI· pe
chom Mldkiewkza, bohatera ł o woln ra
wtoską .. „ czy Stowackiego, zako-chaner se
w lk.rain.ie. gidzie cytryna i dusza ari}i c
· cz
dojrzewa".
Palmi-eri lkochal fę pótnoc, tę ~w
jaik ją tyilu we Włoszech kocliato„. ~ <>
chał naszą kulturę ducha, 1 naszą ·
se
szczerych dusz jasnych.
Ten człowiek ni~ znal hipokryZji n;
sztucwych kwiatów, robionych, ale 11'~
w Polsce „Duchy skrz)"dłate''. któl}j l
· mowa, jak „ainio-tów m<Jwa", g~ Ję ~
ka Dantego ipo D'AnnunlJia .by ich wti r
w panteon narodowed ł1foratury wlolklld
która ~ale nie gairdzi przekładami. k;
je przynosi tam ipraca udtwórty, praca m
mtary, co ttomaczenia Pałmieri'ero. Is
Polska zachowa sCJlbie w pamięci w
zwislko tego „frat·eUo d'lta1ia e di Po!Mii r
boć z oim lączy się szereg nazVl!skPrl;, tY
ków, których pował Wtoch, z łejk! iY
tłomaczeń Palm! eri'ego.
„Spocznij teraz na wJ~i
„Strudzone Serce.„„
powlemy s·towy Leopardi'ego, adJ
przypadła wieczność w udzia'1e, gdJ
mo.że „Ja gentilezza del mour"
jeno noweim życiem w zaświa
tam spotlka Wie:Jkich Duch6w P
go poznają, jako że z nimi obcowahb!l ·
łerntwie dusz, w. miloścl zboe~ Dllłrc
dów„„

1

kiewicza.
Wi·edziat. że w Turynie isfoieje lkoto
1przyjaciót Polski. wfoskkh Towiańczy
ków z panem Atillo .Begey'em na czele.„;
dla nich tedy napisał świetną książ.kę:
„Il mis.Ucismo di Mfokiew:icz". ·
~wierna ta pU1b!ikacja, na równi z pracami Gallarati Scott.i (znawca i enłuz.jasta
Mlokiewicza we Wtoszech, nrupisał naHepszą monogrnfję ducha i poezY1 naszego

300 lecie bazyliki

wieszcza), cieszy się pcx:zytnokią b Po
to .
mi er.i wnilkat calą di:szą w lab·r'
I Yll W•
~~~· t~m roz~szny Wlocb łączy! sle'
1ćc ew1czem, aky o geni,uszu Polski 0111
e .
row om• z rown1rm
w· swym
J"' n1uz,~
.
.
mem, Ja!k się tam mowi 0 Dantem T·
' 11S!
czy P e t rarce„.

-x-

wić o ·me1j lasce, a ten gał•gan przerywa
Niesl·usznfe posądzŁłem księgarza, s e
rr.i:
wca, ~pteikarza i kasjera.„.
- Pan ma stosunki..„ Jak pan myś1i,
Tego łajdaka powinienem za usty
.
czy akcje wytwórni cyłkaty ~e sikórek po- celi więziennej zawłec.
marafi.czo.wych pójdą w .górę?
Patrzcie państwo-! ~miele się we rv:
- Co proszę?
swoją puco·łowiatą fizjonomją, mrocząc a
V
Ten ananas wydiaje się więcej od po- kółko:
przednkh •podeijrzany.
- Przykro mi bardzo, ale nie wid N'.
Tyipowv rys psychologic:my złapane tern.
P
go na goracym uczyn1ku złodzieja. Ja go
Na odchodnern że.gna mię w doda ·
·
o moją pięikną la,skę pyfam, a on mi o ja- bezczelnem:
k! ejś wytwórni cyka ty prawi!
- Pole.cam się pamięci, wielmoin
Tym podlym wykrętem pana!
Oszuście!
Niema dwóch zdań, że 011 skradł M
chcesz mię. zbić z tropu?
.
laskę.
Jeszcze raz zatem:
dowód! Odzie jest rzeczowy•
A'1e
- O ile sobie przypominam, potoży- . wód?
km ją 1:u na marmurnwej ptyde, podicz.as
Nll<:czemny z·fo.dz·leju ! Wymykasz
kiedy pan mi czek wyimf eniat
się z rąk!
Patrzę w niego, jak w tęczę.
Pozosfaje jeszcze Oarhard, mój P r
Wzrusrn ramionami, mówiąc:
jadel.
- Chcesz się pan założyć, że pójdą
Zwąf.piaty ma d'uchu. podąiam do
w tg-órę?
go. Dziwi s·lę wi·dząc mię znov.11 us:
· a gidy mu po·w6d wytuszczam, rzuci
Na to już nie odoowiaidam.
Mam go przecież w ręku.
z
nied!ba1e:
Kasjer. który zamiast piet1fędzy, mi'ljo- Co znowu! U mnie jej nie zaJl(I ~
niateś - zaczyna się w oo~epsze ba 'i
nów. kradnie 1aske !
Co za upadek!
ze swoim czteroletnim synikiem. •C ei
A.te ja, jako cztowleik nieskazite'lny duszą, calem swem rozkochanem wl · 1 ~
wówcz,as tylko mó-1.;l'bym mu 'krndz'ie•ż rzu- t1aku ojicowskiem sercem!
. -~
cić w twarz, zdybym g-o n1a go;ącym uO ma Jej ~asce. o jej raczce z kości s ·~
czynku zta.paL.
ntowej, złotej skówce, słyszeć nawe! ·~
Wobec czego ~dę do owocarni.
chce.
.,'·l
,,,
Opow'iadam handlanowi moją przyOk roonosc.
rz
g-odę.
.Czyż:bym się m!at zawieść na in. „13
Nie od.powiada.
c
najJe,nszvm przvi·acieilu?
Ze z.boliatem sercem żeg-nam go, tJO' •
Lecz sie uśmiecha,
Wdaje się w szczeg-óły, O'PiS'lltlę laskę n.awiriiąc w duszy nie znać go v:ięcel. śią
od g-óry do dołu.
Wlokę się smuitnie do domu i p0dr
On się uśmi·echa.
rozmyślam nad podlością Judzl. k , k:
Zaczyniam mu się badawczo przyglą
N:a m6j dzwonek przybiega po OJ0 ~d
dać.
h1b:
.
ka z rozradowaną mll'lą:
Co·ś mi nieswój, g-alg-an !
- Proszę piana, jest Jaska! BY 1
t Uśmiech pelen zaktopotania„.
szafle z rzeczami. Spodnie na rti~ w!. ni'
.
r
Sormrn podei.rzana !
Y.
['tonl. J~· kn
Mo·cno oodejrzana !
1

Lódt, dn. 21 listopada 1926 roJiu.
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~reatr

si

rosyjski w sezonie obecn m.
twórczości ope
Repertuar teatr6w pod znakiem realizmu.

i.osy rewolucy,jnej

PI

łZjc

a

c sna koresp. „Kuriera Łódzkiego."
P.
Moskwa. w Lisło1Paidziie. .
t1 oiwocze1suei rosyjdiro:g-1
13Wila.ląc
P?
1

-'
' Ś·CI'śle Ol\.l'gra
. in.ailezv
.
1 s 1 Ceirl!l.cz1ne~
,~IC ztu1k'1

.·
1

oiperę

Qd diraimait'll. P.otdicza.s bo-

rd'Y rois}'t\slka s.cena draana1tv1czma

w

z~ ()Stait:nich la1t k.iiliku przeżyta poważtmiainy zarówno pod wrzg-ledem reapc j.aik i odnośn•ie do rei:vis1er.ii. opel (}Stara wid każ,dym wz.giledem ~on
~. n\wma. Próby w 1demniku rewofo·
.
, . O•p·eroiweJ. s.oe1z tv na manttwA
vrcros.c1
.
rty Ani }eden tea'tt roosyJs;ld niie wysta:iś wz·erohioine.?:o „R•il!ro1letta", jako
ot rewoih11cy;jnej p. t. „~róI s1ie baiw1".
l ,,Rig'01letto" ~a sie na wszysbkich
j· roisy_jsikich w .i·eJ stare.i „btnrż.uazyj
rml•e. To samo powi!edz.ieć mo:żina o
i-ji yj11ej p.rz.e:róhce oiperv Gli11mki „ŻY
~ zca:ra", kit6ra już daw1110 :zdieM. z,oslaór, erVuiairu teaitir6w sowfookiich. Nało
; Jęnie.da'WU1'() 'POCZY1111i·OfllO próby w k.\cncf wzmowiien.ia 01p·eiry „Le:g-.ooda o, groos terz" Rimslkiieg'O-Korsrukoiwa. Dz,!ę
u :Uu md•stvicroemu I inh!iorzeclę't
'i,
ca etom muzvcz1nyim oibera t:a ciets1zyolbrzvmJ1111 powodzeniem zaró·w110
cl ~tie. jiak i w Leinii1ngrndzie. Ale pair
lon Ud1i1Styiczina oiraz komuirnistv.cmi kry
p ojąicy, jak wuaido11110. zawsze na stra
isią by;czv re·wo11wc.ii", mviaż.2iaic. że w
te.i u1krvt·e są „111Jielbez1oi1eczme f>e11tdein
ljne". dio~a:l.i sJ.ę ZJdj~cJia .Le·genepcrtunrru. Wladiz.e sow:iieicil{ie sora~ta.twilv w tein spo1s1óa:J. -że zezwol!Y ę „Lcg-enda o ~r<0dz.i1e Kiterz'' wvr i r>ewn1ą ogoramsi·c:mna :ii!Dść raizv. „ie
ta zez wzitląd na jej zailetv muzyka!;;!h.
ki, .11y re.Jjert•ua·r teatrów S 0\\ ie·ckich
w tę.pują1cy: (za ipodstawe biern;;my
n··r ostaittniego .tygoid111ia w mo·skfowe2!t!fz,e Vviie1kJ1111. w mosildews.k:m
tpo _Elks1perymetn.ta1l1nvrrn ora.z.. w leninn Teatrz.e A.kademiicikim): Lohenmiein. Leg-ooda o cair.ze Saittanic,
SeWi:~Slk.j, Dalll1.Jai ,p•lkiowta. La.kme,
· Ju.Ua. Ril~letto. Śpiiewiacv Norym
ia, Jezi:iorn łabę<lzi·e. Es:merailda. Jak
rv wsz.ędzde sarnie stare irze CZY1.
. ,_. . b
h
.
szY
Q~ O• ew OIP·eir-ze [0SVJ'S.l\il
emJieraic
1
w "''ić n!e możma . gid1yż ~pod oremic:ząorum1. s1ię tu .i1edV!11Ji1C wZAnaiw!a1nie sta
ieczv. Tail{ ino. mo1sklewski Teatr
wid z.a~owkdzia1ł 111a dz.ień 16 '1:mdnia
lod re" „Bo.rysa Godtnooiwia". a Teatr
vme'11ta1tny wystawi drni.a 16 listo-

·adt

padia ,,pr 1 001jerę" opery Moz.arta „W,esele
Fhrara".
Z'l.llpe1m1ie ą1J1aicz.e.i :prnedslawia się r.zeocz
w rosvjsk1i1ej sztuce dram.aty.cznei. Tułaj
zmi•e,ni1to się bairdzo wiele. a- reoertuair roSY'i&kiiał1 .teia~rów draimatyicZ111V'Ch różnią
się za1sa1dnicw O·d re:per·buairów Ja,t ,po1przed
!lllioch.
Zi! sfains1zvd1 szbuk teaitrv rosvjskie wy
sfar~vli<>hi. j.ed:ymlie klasyików~ Tendencje rewolucyjne prz.eniikłv nawet do 'takich teatrów. jak mosk i•e\vsiki Teatr Malv. iistniefo.iey 1iwż poinad 100 Ja•t, o-raz mo1skiewski Tc
a1tr Ar.tystyicro1v, poisfadaj.a.1cy w chwl1h obe
cne.i czterv saanodzi.elne S•ceinv.
Poidc.zais. ,g:dy żyde teaibrafoe w <Jrperaich
mos11dewskfch i le1n!inigradzk•i1ch w za.sadzie
.ies.t taacte same. Moskwa dramalviczna da
leko jest ci1e:kaw.sza od Looi'flJ?'radu dramaty1czinego. W sezol11ti·e bieżącym. jak zres,zta. i w sezo111aich porned111id1. MoskWa na
d.a:je toin w życiu teabrnlnym. Na repert!.l1

owej.

arze s1cen mois1kiewskich zinaJdu:.la s.lę na]dekawsze siztrlliki nowoczesne. których
iinsice1ni'zaioia i w1yilfona1111e 111Jc ni·e ooz.01staW1i.a tło żY1cz.e1nia.
Mosildewsika scena drama1:vczina w sezoruie hi·eża.•CY'm zerwala .ialk sie z,da•je, raz
na zawsze z koinstmktvwlzmem i impre&jonahzmem Me.Ierholda, orze.chodząic clio
sztrnk wvbitinie rea.Jisty;cz.nvch.
„La·s" Ostro\\1ski1e.f!'o \V przeróbce Meje1rho1lda. WY'Sfawiia1J1v .•w k0instmkc.i,i żelaz
ne.l" bez oliomie<t1Jl1yd1 dekorn1cv,i „Ryczde
Chi'ny!" - wszvstko to 1naileżv Juiż do pr;w
sdości. Wielki•ern P·OWodzeniem <Oiies.zy s·;ę
natomia:sit sztuka But~akowa .. Dni TiurbInów", której treść z,aiezerpnieta :mstała
WPta-\Y•dzie z okresu wo.i'nv domowe.i która
tern nieillll11ie.i nie Jest two•re~n a1.l{Hacyjnym
i czysto „bolszev.'Jiookim". Inscenizacja sztu
ki te.i nie wyikazUti·e równi·eż żadrnvcll cech
„rewolt11cyjinych". Zupefin·ie nowvm typem
szt111k teatrnLnvch w Ros.ii sa. t. zw. kome-

„„...„ ......„„......„ ...„ ...„ ...11m11mmmmmmmm„...•

............mm...

Królewskie gody weselne.

lako s.tuJde111t za!ko·ohaiłcm sie.
.j pi:sz,paikowa1tv, ni1e111azbvt g-adatI.iwy,
ll1ruJk i z.~·rYźliwy. oro·feosor. orygido ! ik. w swodm rodza.~u. a iuż iistny
L si w peda111teirj,j sweJ?:o faichu.„ Zakotd\.Vi. jak WISZYS·CY stt.nde1t1Ci w, pecho:zasie, ikiedy za diwai młesiaice m:a1t
z.ap<ostatmj egzamirn ... A w dodaitiku. on,
~ ba buroiwatv i ini eokitwsad1V. ai ;~uiż ;-i,;e
Cdo uwuć na· kalllw,ie sreibrzyisitv·cl1,
w j \1~h 111i1t•eczek. tka111yd1 z oriie.dzhvJą. by fe dz!crzg-ać su1btd1J1ą ra.cz~ści ei .ie tar.gal.„ A 1uorz.ede:Ż ko-chan~
wet ooetvcz1na, ctervcz1na . .iak:by z nwj
z.ei ba~kil. koibi!·eta. za którą s1. .a110 sw•e.i 111.atmv z 1POZ01ru zi:m111e.i ·i
1a m ·„. Ba! wyszitnkat dla nie.i i1tnie
h .iasina". a liiHowemi zwat iei re
. po edv w1Z>iąt Ie.i pamietni'k. bv się w1pi
:ce1. jedy.ny w żyiciu bvit .poietą. kreslowa:
1 dro.
. oie ramiona sa . .i.ak de1li1kaitne l'odyi
:JkOJĆ bia•l·e . .iail< foiehchv tyich kwiaitów,
r 'e pake. sa. .i1e·i ,platika:mi. dielika1lnie
BY a „.
~ wl edy te słowa wY1Piisa:l. ni6st paiak bibl.ie na.idroiż:sza.. gdzie zam·ota swie.g-o dz;~,,,. "..,.""T'iac ko~
1

Kinoteatry za lat kUka.
Serusiacyjne wynafaz'ki ostatniej dOlby
w dziiediiinie ll'aduofonji do1prowadzUy do
o11brzymie1j zidobyczy 11a tern polu. Dwie
angfe'1skie stacj·e iradtiowe rozpoczęty próby przesył1ania na odQegło·ść fotografji
I o.brazów ruchomych.
'Jednej ze stac-Oi udało się na.wet 1p.rzestać
•
na znaczną odle•gfość
film,

0

amerylkańskim.

1

ręce~

_ _...,;;,a_;,..___

dOść duży

1

::zlilJQwe

w.praiwdzi.e kairyikafurą srooisu1ników. panujących obeon:ie w ZSSR. Nai1001pwl.arniejszym a·utouem tvch łmmed.i·i sowieck;d
dest mfiody powłeśdio1odisairz Borvs Rormaszew. JeR:o drzi·e.fa: „Mmdait". „PowJietrzne pilfo.gi" i „K0in!iec Krvwoivils'ka" gira-no
z niezwy1kt·em •PoWOdJzeiniem na s·cooaich le
alrów mosild•ewskń·ch i Ienitni.1m'tdzikii1ch.
Pomimo wszyisbko oed1J1Jalk siz.Uuki klasyiciine oid.girywatfą bairidizo D>Owaiiina ro-tę
w 1rIOwY1ch reo·er:ttnairacli. 'f.e.ainrów snw!ecki·ah: „P.romete·tnsz'' n „Rew1Zioir" w Mo...
skwJe. „Wesele fig·air.a", i „Fa1ls'taf"- w: Lenin_g1raidzi1e będą 111:iewąltpHwdie 111a1wtiekszemi wyidairZ1ein:i.anni 111owego se.ro:nu tea1fra-!nei;co. Że szl~i te będą ,g-rain1e w. i1ah s~tarej
Po1S1taici, bez i'aiki1chkdlwlek eikispervnnenlów:
- tJda1e się być rnecza p.ew111ia. WipraiwdZii·e 1ria poc.ząitlkiu bieża.cep,:o sezonu z.roibiono w Leruid1•g-raid~i1e próbę przekszfałicen!a
„Sadru wi1śniiorwegio," Cziechowa w kiomed.ię,
iedinaik:że m&ba fa ahsio/liultnii1e sie nie uda~
fa. wolbe.c cz·egQ dweGroja łeniirtlll!radz11dego ·
teatru „Komed1a" PosfunO\vii1ha zidjać z reper·tuairu .zes21pOOOl!la. sz.tuike..

który II'aduoodb'iorcy mogli oglądać s'ie·
dząc wygodnie w swokh domach ii iposlug'ując się taniemi a.p.aratami odlbioirczemi
specjalnie do tego celu skonstruowaneml.
Przesyłanie fotografji drogą radjową z
jeidne1 pó~kuli na dmgą,
praktykowane jest już Od dawna.
N1edawno sensacj.ę wywal.at dodatelk nad
zwyczajny jednego z ,pism a~łelskicli, !któ
ry w pół godziny po odb11ciu ie w Ameryce w.alk! bokse rskiej mię.dzy Dempsc~
yem i Tunneyem zamieścił już fo.tografję
slynnyich IJ)ięściarzy, walczący.eh na ringu

1

I.

die sowi·eo~ie. będiaice ndeJako os'tr<>żlią

Z wielką pompą odbył się w Bru. seli przed dwoma tygodniami śluo
księżniczki szwedzkiej Astrid z mstępcą tronu belg\jskiego księciem
Leopoldem. Młodej parze towarzyszyła do kościoła niebywale wprost
wielka ilość gości weselnych. Nasza ilustracja przedstawia parę oblu-

Podobnie zid}ęcia z katastrofy na· Pło
ry1dzie byty reprod1uk.ow1ane w pismacl1
europejski1ch .już
w kilka g<>dzin po przejśclu
n-lszczydelskiego huraganu.
JeżeH doświadczenia, robione w te)
dziedzinie ip6jdą da[ej w tak szyłblkiem tern
pie, to niedługo jUJŻ może lkaidy z nais, zakupiwszy 51pe1oj.a1ay rndgowy apa.riat odbiorczy,
będzie oglądał

codziennie na własnym domowym elkranie daiekie kraje i znane gwiiazdy filmowe.

--x---

bieńców przy wejściu do kościoła.

Bvfo w tern coś z podobnei checi bibUo
cham.ce, caitowat je.i pake i rece. mówi~tc.
że są.„ kwia1ami J.H.iii. która calu.ia usta z f;Ja, a:by znaleźć bialeg-o kruka s.zukahie
1
na.i\V'Vżs.za rrozJrnsza i ro.zmodJ\,eniem„. Czy g-o w setnych arntvkwarnia ch. AJ.e przvaiaiu:skrzvdłata.
go
szybciej
starość
nH to :z.r.eszta. w ek1s1tazfo mifosnei. sam nie . tem
1
przy
ornca
i
wiedza
a
ewat.
sl]Jodzi
się
żeli
mo·ga.ic się nad:z.iw1ić n•oidobnemi stal!lOWi le
le.i man.ii iinalezi·en-ia ra.k UUowv·ch. UJczvnl
go„. uiho,g-ie.i z.rcszita, <liuiszv .
W .parę miesięcy, kiedy zda·ł eg-za1111:n i ta zeń ma1J1Jaika. <lzJwaika. a i mizantropa„.
ofrzvmait tvtu.ł „doiktnra". dziw11ie - 01rn- W k011.1cu w ~dol\vi·e pozostało tvlko imię
śc.iw1szv miasto - zaµomniat o Lil.ii. o te.i Lil.iii. gdv sz.czegóty z epoki milości. zdzicś
,.Bia·ki lilii .iaisn~1", a utkwHv mu w pam!e utonęitv. czy zaginę!y bez. śladu. niby te
c! 'tylko jej reice, łiHowc„. O! tvch nie ciernie na pustY'fli wraiz z przeoadła w. dali
móitrl zaipomni·eć! Jaikżd .ie czesto. sobie J-arawaną„. A .i.edmi.k ręce. Hliowe rece,
iprzy,p.amiJI1ait, g-dy ju~ż niepamięć s1klryla mu nie z.gi.ncły w namieci I
Raz p1rzv11icsio,no n.a noszach kohietę.
tak d1roza. postać, te ,i.ei rooc. które ciągle
sic ,poddać Q1perncj.i, on zaś mia1l 1·~i
Miała
go obe.~mowałv. om .ie ró\'v111fi,eż w myślach
Oto uile.d.a wvpaidkowi: na ułi
dokonać.
caft01wa1t bez końca„.
A naw•et po lafa1ch h'zv1 dz.ies~u. ni·e s'fra cy, w,padfa pod wóz, ko1nie wiraz z wozem
ciit i1ch z prz.cd oczu. tJ.ic z.dofat id! zmiernć po nic.i przde·c.hatv. Kkdv .ia. po1lożono na
w ,j1111ne. hoć te liil.'°wc go wńezilv. iakbv iuż "'.lole op.crnc:v.iny:m, ł\varz zcsz.oecona. w
na zawsze.„ Ra.z przvszla mu O·chota, ahv krwi i btodc. nic dafa możinośeii uo,zrnania
D'sobv. a wiłoisy laik zmies.z.ainc z krw1iią. że
zoba.czvć. bodaj raiz w żydu .oodobne rece„. Bo pirzecież i i1nne kobictv maia H!.io- wprnst sh\;orzvtv mase twarda. iednolilą.
we ręce.„ I kiedy się znafazt w zos.podz;e . Powoili przystarpiono do opernch delitkatkiedy s,iedz.iait w ka.wiairni. lub w teatTzt'. nic usuwając ś.Ja.dv krwi ze zmasakrmva·na ilw1ncercie. \vszędzie sZ:Uikat rą.k lilio·· nvich czcści dala. Przv te.i nracv z.egar
v;,vi'ch. n:i-era,z b-ez•czel.nie \VPafruia·c się w uderzat monotonne: tvik tak. tvk tak. }8.kreice kohiet: a 'tla wet .i1e ściskaia.ic zbyt dht- hv sobie idrwi1l z b6lu chorei. a mówit. że„.
cza·s naHc.pszyr.1 Iekancm. z cza1s1em i ~:1
go, foicz„. naoróżin.o.
N+.~dz·ie nie z,na1lazt lil.iowvich rak ..Bia- · \VV1f'C:7'r!
Kicdv .i'uż skońcwno usuwia1nie krwi i
ki li:lii jasnej". - A w tern n-oszukiwa111iu
świeży;ch rain. wszedt leza-skle:oi-01nvch
L111awet 1J1ie prn,gna.t. bv zob::i·czvć sama
karz - pro.fesor wra.z z asvste.ntem. Asy])ię, a:J.e tv1iko jej rąk, rąk tY'ch. lil.iowy,ch
stent oświadczyt, że no~i naileży &'TIJP'lltO·
t>Ta\IWa.'I:.

wać. a gidZiieindziiei.i przedsiewziać nale~~\'
ZW'V'krfa 01Peraic.ję.„ Lekarz wi:iat choira za
puilis.. „ Zra:zu ,pa1brzvt na ze~arrek. a kiieidv
~o s cl1ow.ait. z,da•l się mi·enić na twa1rzv. z.aś
wowu patrzY1ł 111a ręce. bia•ł·e. liliowo biate. - I o<lwrócit się na1g-le ku oikrnu. a tam
v„· szy:be zaioa,b.rroinv. wnd.z+ait te rece, Ji:Uowe ręce, o któryich P·i'Sa•l w pamiętniku:
„Twoie rnmio111a są . .ia!k delikatne todvżki
lil.ii"„. etc.„ Po1tem nie m6d wvtrzymać
aby ini·e wrócić do chore.i. a kiedv sie nachvli't. szepina.it słowo: „Lilia". - Z ust cho
re..i d:rl!illelv też w odpowiedzi sl-0wa, 1He
zmieszane z bóitem, z oi1chvm iekiem„. N~e
wąitoit że to„. Oiria, laik 01na. a1le nies.tcfv„.
bez inóg„., chora i tak wleil~sztaf.com leżs
pr:ze.d nim! - W t·em przvbvt asvsteinl. ~
kiedy się zbliży1l do chorni. od której le·
ka1rz odisz.edit na clnviiłę. abv ,poszukać śroc
ka 111a wzmocnienie plUllsu. zbaidat i:e Jui
nieżvwa jest. nie przetrwawszy i nie wvtrzytrnawszv talkie.i 01Pernc.ii.„
- Pa111ie Dokto·rze. paicjenl1ka nie„. ~
urwaił. bo i R:O prz,eszvty oczv leka•rza, tak
straszne. tak odmie.nnoe. że mu aistatni wvraz wornst z.aimairl w krtaini...
Nie wiedziiat aisvsfe.nt. kto iest owa. ko
bietą„. A k•iedy się oddalił profeso1r. wklakt
szv. cat{)IWa~ liiUowe ręce. caitowia·ł Je fak
o!igL g<lv wrę.czvit pami-ebnik. svca1c się roz
kosza. dzisia~ 01sftabni rnz. Jrdy iuż ie sfu'aciit na zawsze.
0
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· PIĘKNA PANI TAŃCZY.
Paryż,

16 -listo.pada.

Rnzśpiewaty się fortepiany, skrzypce,
bebny. flety i saxofony, k.ręcą się :ptyty na
gramofonach i 1Paitefonoch, og1tuszają radJofony - wszyiscy fań.czą od r.a!Ila do wie
czo.ra, od wieczora d-0 rana, podczas tanga
i bostoina odpoczywają, w charle'Stonie,
shimmy i b-Luesie lbl.is·c y są wyzionięcia
ducha-' w pr.zerwie. lylkną fi}iiżankę ·czarnej,, kieliszek aperJt!f lulb sz.ktlaneczikę wina . .pano•wfe za·cią1gają się pa1Die;rosem 1luib
mod·ną o !k:rótikim c.Ybuszk'll faje·cz!k:ą, panie do 1f1kną :wairg różem a policzki puszkiem - i znów biegną oa lśnią.ce taifile
po.sa·dzkowe na środku sa!ll.
Sz.a'ł tańca fr.wa.
Szczęściem trzeba
nazwać, że epidemia ta, ahoć oortdzo zairaiźliwa i itroahę s.zko-cliliwa .__ nie jesf jedr.aikże śrni1 erte1ną, ho umęczyta·by się ludzko,ść tak dtuigo przewlekaj<l!cą się i niebez;pi.eczną plagą.
W sŻystlko, co mówi się i IJ)i.sze o szale
'tańca, f11ie1tYil:ko nie jest IJ)'rzeisadą, ale . za:ledw!e dość wyrraźnie ·prawdę Oid:ma1o'W111je. Nie możemy oczYiwiście uogólniać, są
ludzie nieis!ldon'n.i do .tej choiroby Lub te!Ż
u~egający jej tyrllko częściowo, zatlęci pracą, nauką, oibo:wią~kami - a'le niety1
llko w
Paryii;u, leicz w całej BuToipie. Ameryce i clryiba ifl1awef w oa,zach Sahary trudno
dziś· zna:leiź•ć czt·owieka, któryiby cho, ć rnz
nc. tyidizień nie poszeid't na dandrng lu1b wieczór tańc:ujący. Jeśli sa:m - a i to należy
do rzadkości - nie tańczy, to .patrzy i podziwia wdzięk par, lek'kość „pas" f urodc:i odsłoniętych prawie an imHnitum nóżek
kobiecy.:h.
"Pewna Je.sitem, że ty, mila czyte1niczko. też namiętnie tańczysz i temat sukienc!J< do tańca jest dla cieibie wiecznie cieka wym. Im si[nieti 1uilegtaś tej epi<lemji,
tern więcej •potirzelbujesz s·ulkfene:k - toć
trudno, na Boga, co-dzie.ń w ted samej tań

gdyż

czarn.e, granatowe i szare wełny zachowujemy na Slkromne „petites robes".
Kołory natomiast rdzawe, malinowe, bo·rde.ruux, b'le11.1, vert amande i beige przeznaczamy na fiVe'y. K1rój su!lcienelk przewa 1ż
aie robe-manteaiu, z przodtu widać spód
z jasne:j crepe de Chi'ne gfadkiej, pliso·waneij [ub oaszy.tej zitołemf koroneczkami.
Kot·nierzyk, ·czasem wyłogi i buiiki przy rekawach z te:j same.j crene de Chine. Nzjuilubieńsze noiłaczenia. bo weter.ka boirdea.ux z .tak.i:tn:że spodem, rdza \V"!l z jasnozłotym mauve, b1eu z pedowym, vert amande -z beige lUih kremowym.
Sukienki jedwabne · są zriów prze.waż
nie ciennne: cuhme, bor<leaux; granaiowe.
Krój ich aillbo te:ż robe - man.teau, alibo

mlif.

·

.

'

Sukienka z wefe,nlki, oczywifoie kunsztownie iffkane1 we wzóir L'Ulb nawet
„cloud'or". winna być ko.loru jasnego,

B1uza leilrl<:o wyrzucona, rękaw
d'lugi bufiasty, w biodrnch ściśnięta kinkakrotnem przemarszczeniem, pasem dże
towyrm lub zębami potą.czona ze spódniczką, prostą z tyłu, z przodu kłos,zową htb
·przynajmniej o k'l.Lnie suito klo1sznwym, nieco wydlużonym. Klin może być też z
białego jedwabLu. Bluzę .po!krywamy haftem czarnych korallików al1bo na,szywamy
pasami czarnych dżetów, bądź też koraliikowych barW11Y'Ch galonów. Pasy te
twarzą szele·ciki lulb literę V od ramio.n do
bioder, mankieciki i grzelbiet wzdłuż ręka
wód, oraz kryją po!lą.czenie bluzy ze sipódn1czką.

Te bialo-·czairne kombinacje są u1lubionym : e1le•ganckim strojem popofodniowym

lllillilllm--•.„ . •. 111m----------ml:!--~---lll!IE-----111.

czyć.

Mam nadzieję, że z tobą, ipiękna pani,
nie mogtaoby mieć miejs,ca nastęipują1ca autentyczna rozmowa, jaką wio<ltaa:n przedwczoraj z przyjaciól'ką z prze:d kfJikiu lat,
S·po•trkaną przypadkow-0 na BUilwarach.
- Czemu tak ile wyg:lądasz? - pytam, szczerze zmartwiona. - Blada twarzyczka, nadmiernie wychudzona, podbite, matowe oczy, wyraz apatji i zmęcze
nia na świe.fotkiej ;tak niedawno, uroczemi do!eczkami zdobnelj buz.i.
- JeSitem przemęczona i 'fak zajęta!
- Czyżbyś pracowait a?
- Wlaściwie oie; trnchę z filanfropji,
o tyle, że urządzanw ·bale, wieczorki - w
bar-ze na cel do1broczynny pije się więcej,
ni'. Ż zazwyczaj.
P.ozatem codzień o ·s'-ej
zwykłam fść nia herba1tę ido którejrś ka wiarn: - wszędzie się tań.czy. Mimowo'li UllTia
wia się czlowielk na wieczór - na ta·ń
cu noc szybko mija, o brza-siku po.wiracam
do domu. I 1Pomyś!l tylko - nf.e mogę nawet wys,pać się do obiadu. bo muszę chodzić do kra\VCO\ve·j robić i prze:raibiać s111knie. Nigdy nie mam ich dosyć„ ..
.„Bard7.o mf ża1l moJe.i dawnej ·przyjaciótki„„ Za męcza się, bie1dadtwo.„
Ale - taCliec jest pięlmą i godziwą rozryw'.ka,, wiec nie gardzi nim zupe1fnie, ipię
kn.a pa.ni, i wedle rad moich z.r.ób sobie
do tańca suikien'ki.
Najwlęcei.i jesit okazyj do tańca na popołudnf o·wym danicin.gu. Strój ·twój po.winiein wtedy mieć charakte1r przyipadkowy: o•t, p:rzysztaś na filiżankę kawy. a rn
cie proszą do fań·ca! A więc swk~enka
s1foromna. obowia,·z:kDwo z dJt1ugim reka,w:k:'e.m )_ r~e·zbyt wieil!kim dekoltem. Ma:terja do,wolna - welenka, jedwa·b aksa-

bluzą.

.....

kierek. Do czarnych sukien wida~od
su do. cza.su czar.ną poncz<is~ę, d ci.
ry.ch r giranato.wych - P<l\l)ielałą. 0 Ili
, Drugim etapem .tańcząiceJ 'll3Jl
w1eczorelk Lub dancing wieczorny T
wiikają rę,ka wy, powiększa się deko~
'ter~a staje się łż~isza. krói fl!JWit
Ch~fon, mo.usselme. de soie, er~
Chme, crepe Georgette i tafta-królują
podzielnie. koronki i piękrie kwiaty
stra1ają suknie.
,
, .Te t~po:"'e t.ak zwan.e ,,robesłdanst
maJa. s·pódmc·zki szerokie, suto ~zer
ne, fruwają·ce przy 'lrnżdem· pas tanec 211 ...
stanicz.'ki pro'S.fe, 'lekko wyr~ wb'
drach są przeważnie ścia;ITTiięle m()s~arfą z Jamy._jedwabiu llllb zlllaletf;
m. a ipa'S ten .mera z dochodzi at oo w!a!
wej taiji, p.rzyzwycżajając nas ~e
krótkiego stanu.
O barwach tych sukienek łruOOo ·u
wić. Wszys:tkie kolo.nr tęczy\ cliod a
ny widzimy w tanecznym !mrOVXld.t;·
Tyłlko różowy kdłor po długiclrm.:.,:,:"'"·:-r,•.„.11
znfkit najz:u1oetniej - pozafem illellab t'
niemodnych. Bieili widać dużo.zwłas1*l
w połączeniu z me.taHczn~mi
· in
czarne suiknie · są w tym sezo
.przy każdej ·okazdi.

*

• •

•

Na wieczorek taneczny uroczo wygląda sukienka Lucien Lelon~a z mousseline de
soie pomarańczowego, przyczem falbany suto marszczonej spódniczki są degradowane do ciemno-pomarańc:i:owego. Biodra związane orange lamą. Ramionka
nieznacznie- zmarszczone, na lewym. ramieniu kwiat z orange-lamowych płatków.

deux pi·eces :-stanik lekko bluz•uja,cy, spódnicik:a .plisowana, karbowana lulb marszczona. . Jedwab na suknie popotudniowe uży
wamy gruby, ciężki - crepe satfn, morę,
ka·szmir i crepe marocain. Dół s11kie 11
sfro.Jniejszycb iprzybieiramy czasem koronika, śc~śle dobraną 40 !lmloru sukni, gru1

bą, .gf:piu:rnwą.

Su'kien!k'i ą1ksp.mi°t1ne utrzymane są w
formie priń·cesse. Przylegają do sylwetki. spódnfoźikf mają· roi.szerzone, zw!aszcia z przodu, kll!n~mi kloszo.wemi lub podwójaerni 'k;ryitemf kontrafałdami, przybraną są ko-ranka, bi.alą lu1b mefaliczrą.
Kolor aksamitu c.zarny, rdzawy i wiśnio
wy je·st najćh(:fniej' widziany, kHka w!eil. kich magaz:Yn6w lans,ttde też ciemny fiolet.

.

.

Uluibi0nem ~po~ączeniem Jesf spódnkzka aks·amitoa czarna z białą jedwabną

Odbito w drukarni: „Kuriera Lódzkie20"„

odpowieidn1m także na skromnietlsze, niż
premierowe przedstawienia teatralne.
Muszę jeszcze .nadmienić o wiel'k:iem
ipowodzeniu mi'Siureik, to jest jumprów ze
-ztotej liub srebrnej mctalo,wej nibk:i, nosżo
nych jako „le dernieir er.i" do jedwabnych
i aksamit\wch spódniczek.

Kapelusik na dancing dowolny - filcowy, aksamitny lub z wstą1ż.ki je:d'waibnej, o
dużem rondzie faJ.is.tem al1
bo be1ret czy roczek. Oczywiście, dodawać nie trzeba.
że kapelusik ipowinien być doi.Stosowany
do sukni.
Aby zakończyć z dancingowym snrojem, dodam, że pońcwsz:ki ktadziemy nada1l jedwabne, jednakże wipadające w kolor rdzawy, a nie różowy. Pantofolek. 'tego kolom, co ·pończoszka, ze skórki jaszczurczej, glace lub zamszowej z jaszczmczą, a'i·bo za wsze modny i odpowiedni la-

Redf ern przeznacza na dancin~ sukich'
z popielatej mou o dwóch klina
szowych z przodu. - Stanik ~U111P.f,r~
ozdobiony szerokiemi rewer~ 1 ~1{
pielatego iedwabiu. Popielate! J~llu
czej skórki pantofelki i perłowe a
czaszki.
on
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Jak naleiy natychmiast
Straik górników w Anglii ma
Jeszcze dni kilk~ trwać

m~owi.

się
bę

jlliy i głosowanie robotni.1<ów w po-

~ zu!nych okręgach, jeszcze może szar
ffa' będzie Mr. Cook w sioofach, w
aJiam się zaplątał. jeszcze może boz,cJę będą właściciele k-0p~dń, którzy
aiyrsz~r robotników głodem do kapituiaie u1aią miary w dyktowanych wah i chcieliby doprowadzić do „parycięskiego", takiego, !akim Niem-

;w.e!i uszczęśllwłć Europę, ale są to
y;.ko tylko ostatnie podrygi i n!e1 zn r..arę dni strajk zostanie osta~
r zlikwłdowany i roOOtclcy na wa-

' o pt"ze-z

rząd

narzuconych

,,
kt~ .znaczenłe miał

powrócą

0

strajk ten dla SY·
FL ··sr,>0d.arczei nas:iega państwa nie
t ·:1yba przypominać. Dzięki stra!.tvlko nast~pifo ogr-onme ożywie
wmyśle górniczym, lecz równow miarę jeg;o trwania nastąpiła co
·"'cznielsza puprawa we ws:wst.

emal dziafach polskj,:ago

przemysłu,

rtórvm w miarę wyoofywania słę
Ja angielskiego z rynków kcnty1cb I zamorskich otwłeraty się eoM
'e i'Ynki z.bytu. Naiwlększą oczy„
korzyść z strajku tego odniósł
! węglowy. mimo iż skutkiem zna
dności transportowy"h nie mógł
lf rrrzybliżeniu wykorzystać całej

odzfanie nadarr,ooej rwnjnnktunr.
' y v: cJug-<J rokl!l nbiegtego, t. j.
Ii gdy zai::tniafa nmżłhvość tego
byU poczynili odpo'\'lriednie vrzy.:a w kierunku zwiększenia spraw
łszych koki i rozbudo-wy naszych
,hyła~w Polska tak wi.eild.e i trwa~
alim tego odniosła korzyścE, te ze
I!! moglibyśmy patrzeć w najbJiż ..
·szfość.

tety twnhmktura

wytworzona

an~i~!skim zastała nas zupełnie
11>"fOwam1ch, więc też tyiko tyle :t
rzyst:aHśmy, ifo w d:mycb warun.o możliv.r~. Teraz gdy idzie o to,
·a)'lm tey,o wyciągnąć i na przy·i wszvd1 .ie korzyści jakie z niego
·ać się dadzą. Mimo niooględnei
iwęglowej, Rftóra d~puśdfo do wy4
'wnłc:: : najgorsze i najmniej war„

węJ?ła pols!dego, wĘ,-gie!
aegót zdobył sobie na catym nie1trne11 cie doskonałą markę i prze"
pełnie zali.orzeniony w wielu kraesad, jakoby węgiel aii.gietsłd ża
nym nie dał się zasfapić. Rów. względem argauizacH handlowej
polski przemysł \"".'t;;.>gfowy, mimo

s marki

tJnych pr:rnciw niemu w krain za„

-

rzi;;kome~ niesołłdności,

ie stoi en

wysokości zadania i zdołał
, ~ięki ~emu p.a,.zyskać w całej nie.· mnie, a zwłaszcza w krajach §kan-

na

.
~;~'- .bb i bałtyckich

ęglo

e u

Angljl?

chętnych

od:

, Cafa rzc:.::z w tern, by połslu
l węilowy zapotrzebowanie odĄ
det tp::b rzeczywitcie mógł zaspo-

~uf'.et:v,, sytuacja w tym kierunku
z Jwla się bardzo smutno. Wprawzct'azie łuki wywołane w ~opatrze11\em Euro(>Y strajkiem angielskim
wielkie (brak około 120 milionów
.prezentujących 6-miesUęczną pro-

--·ngielskich kopalń). że choćby naainie angielskie z chwilą uko1icze
0

iku poszły natychmiast Peł.u!ł ~&

ne ceny wegb na rynkaci!

z.a~ra-

dłuższy czas będzie m(~l wy
wozić węgieł przez v-0rty niemieckie, r,a„
tern utrzymać eksport wę~ła, który i tak
iresztą spadt w 1>aździernnm w porównaniu z wn:eśnient z l,487,000 na ':HM),1)00

szcze przez

tonn. co najmn!ej ~ tym ostatnim %ziomie, a nawet, o ile dopEszą i:;tos1mki ko-

munikacyjne, znowu go pm:lnfoś~. Z chwi
jednak, gdy ceny wrócą do normah1ego

Ją

poziom~ ~hoćby nawet ten poziom był
naogół Jrlew w-yższy od pMfonm przetl-

strajkowego, eksport węgła z Polski przez
porty niemieckie ustać musi zupełnie, a
wówczas zda.W będziemy wvlacznfo od~
nośnie do rynków północnycl1. a ""Zęścio„
wo takte o<tuośnłe do rynku wtoskiego ł
sowieckiego na porty p-0łsWc. Porty te --

mają ciągle jeszcze zdo!
około
zaledwie
prz.cladm!.kową
350,000 tonn, a równ1et i sprawuość obe„
cna n~5-zyc.b pclącze(t kofojowych z portami nie pozwala na pr7.ewledenie więk
Sl'ej iiości w~ Tymczasern nie ulega
już obecnie bdne1 wątplhvoścł. że na ryn-

jak ·wiadomo -

0

ność

kach &łamdynawsldcb i bałtyck.kb, nawet
po 1Mnrrode węzła ang!elskl~ ma te
rynki i &a"Vl- et bez nvrzględnieuła tranmicr
tów mo.rskfoh do Włoch i Rosji sowłecł<lei
możemy n.mieścić około l miliona tonn

me

I( westję tę rozwi.ązać ł przed

nowym kryzysem nas uchronić może tyl-

ko forsowany z

wielką energfą

przez b.

min. p. Kiedronia projekt budowy Unii ko-

służącej wyłącznie dla przewozu
tow:'!rowego pomiędzy zagłębiem wę-.

leioweJ,

glowem a morzenL Projekt ten bowiem
w zupełności nietylko svrawę
transportu węgla w !rnniecznei i możliwei
ilości okofo l miijm1a tonn miesię>.CZnie;
rozwiązuje

zresztą ze względu na dużą poir:mność północno-zaciro·dr.!ego rynku sowłecldego może jeszcm doznać dalszego
znacznego powiększenie, lecz nadto pociągnąć m1u;i za sobą znaczne zmniejsze-

któr2

nie kosztów przewozu węgła do nruszycb
na tonnę 1ta 6 zł.., a tem
portów, bo z tz

z,.

samem zwiększyć znakomicie naszą zdolność konkurencyjną na i}ółnocnych rynkach węglowycb, gdzie watka z powra~
jącym na te rynki węgłem angielskim
będzie łatwa. Kwesija
sfln-ansowanla tych wszystłdch Inwestycyj nie powinna absołutme stanąć na prze-.

bądź

co

bądź

nie

szkodrle szybkietnu łeb uneczywistnłe
nłu.

Dla takich

jęciu. $1)ra'WY ltZlrskać

wem.

powłtdea Rzild.
cznłe do pedięcm tych
przyszło

li~ okreśłonyclt

l WJ'·

u~

kredyt zagraniczny.

Qdyby to fedmk okazało

Je

nfprawdo·

Ile przy cdwwiedniem

'Wlem hnvesty* tU

kwestii bezrobocia na Oómym Śląsku

rozwiążą.

nutowuycłl łmwestyeył

~ief łlda

choćby

thdafać.

nicznycb tylko :twołna będą spada.:, sirntkicm czego polski przemysł węglowy je-

soce

fi.

lłę niemoźli
ło bezzwfoprzystąpić,

mhoo
Pt"ac

poknrv1ać

cych dochodów skarbowyl:h,

gminne ilZ Górnym Sląsku powinny nas nauc~yć,

ei

~,.,,..,

zakoń

=··

&Jl

R*@

zapobiec no e ukryzysu

se

t-.

$
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na~ce ł

z

Są

błeżą~

to bo-

tvwotne,

a w z~ z vvnfkłem ostal11ich W·Y·
borów na O. Śłąsb o tak o..fbr:cymłem nlea
tyiko gospcd~ .n!e I połftyczncm
znaczen.b4 ie f:mdusze na ten cel bezwatmlliowo zn3letć się powmny. Są ta
zresztą lnwestyc!e. i~ uwzględnimy,
że od 11.klł nie.ty utnyma.."lie na długi

okres czasu obecneJ pom:v.śłnei konjunktury. utrzymanie aktyw-noścł bilansu handło
wego I płatnkzeg.n. a tem samem tak.te i
stabMizacia złotego, dalsze zmniejszenie
bezrobocia, a w związku z tem zmniejszenie wydatków na pomoc dla bezrobotnych

i t. d„ tak wysoce za.równo pod względem
gospo&:rczym jak I pofitvcwym produk-

tywne

ł r(rtvno-zześnk>„

ze

wzgiędu

na

w tym w:irp-adku zw!-Qkzzenie się
przewozów kołe}owych, r~towne, te nlc .
ogromne

aboołutnio

nłe

mogłoby nstmłWledłłwić

ich odłoteoła saa cus pótniejszy. Wszelka bowiem zwłoka grozi da1sHnt zaostrzeniem • sytuacił na n. Sląsku, s:

przedsmak skutków kryzysu. gosłJ'Odar·
czego na O. Sląskn dały nam ostatnie wy

bory.

Jeżeli

me chcemy

dotyć

na o.

iesu..-ze gonzyclt ~!anek1
musimy natycbmlat;t przyUąflić do zieta.
Błs dat. qrd dto 4at.
Dr. L faft.
---}e:r·-- śł:,;skn

7

miesięcznie.

Tę ilość także

bez,warunko-

wo musimy na tych rynkach .nnieśdc, jeżeli nasz przemys! węglowy f1ie ma z pow
r\Jtem popaść w dawne przesil~oie i po-

ciągnąć za SOh:3. nowej
zagłebfach węglowYch.

fali bezrohocfa

Czem Jest bezrobocie

speciałuie

W

dla

O. Ślaska, wykazał na]Iepi,ej wynik osta-

tnich wyborów <!-0 rad gminnych. Nie
wolno nam prze,to za żadni:). cenę do tego
dovuścić, by nowe r,rzesiłerne w r.rze~
my§łe węgłowym wyrzuciło

z powrotem
na bruk tych 30,000 roootników, którzy
znal.eźli prace w czasie strajku angielskiego. Przeciwnie dołożyć musimy wsze~M
kkh starań, by i dla tej pozostałej j~szcze
arm!i bezrobotnych, wynosząca] cbecnie
przesz.fo 46,000 łudzi, znaleźć zatrudnienie
przez zwiększenie produkcji i zbytu z łw
p:;Jń górnoślnskich. Pojemność rynku kra
jowego, jakkolwiek zwiększyła się nieco
wskutek ogólnego ożywienia w przemyśle. jest

jednak stosunkowo mała, a za"

teru nie Jest w stanie wpłvnać na dalsze
zmniejszenie się bezrohoda, a choćby tylko na zapewnienie pracy chotby w części
tych bezrobotnych. którzy w czasie strajku pracę i:nałeźlł. Ponownemu wzrostowi
bezrobocia za.pobiec mcże jedynfo utrzy..
manie eksportu przynajmniej na dotych·
czasowym pozh1mie.
Do tcao celu prowadzi tv~ko jednak
droga. Za wszelką cenę, bez względu na
trudności budżetowe należy

z

całą

ener-

ghi forsomać rozbudowę portu w Gdyni
aż

do ostatecznych granic jego

pojemności

jak najszvbciei przeprowadzić rcn:szerzenie wszelkich stacyj węzłowych na liniach
prowadz~cych do Gdańska i bezzwło
cznie rozpocz3ć budowę drugiego toru na

Ur.ji Kalety-Podzamcze oraz jak najszybciej wykmiczyć jej pnedłużenie do Wielunia i wreszcie rozpocząć budowę dalsze

gl) jej odcinka z Wiehmfa do laowrocławia
i z Bydgoszczv d~ Gdyni. a równocześnie
Dł'Zystąpić

oo

bardzo z1_1.acznego

powięk„

szenia naszego taboru kolejowego.
Ale i to są wszyst!m tylko półśrodki.
które ostatecznie prze.silenia węglowego
w Polskim przemyśle węgłOWl'U'! o::n:

NA/LEŻY WYTOCZYĆ BEZ\iVZOLĘDNA WALKĘ ZALfY\•VOWI RYM<ó'W POL-

SKICH PRZEZ IPiWORT TOWA....T{óW OBCYCH.

r.:r:i

ex) Nieje<lTIDlkroitnie

pon.."Szaiiśmy

na tem miejscu S'Pra1we wzmoionego łm
porlu do ,nas, goto;wydh .t kanin zarówno
bawelniat1yich, jak f wełnianych. Wskazy
wa[l:ś-my na n<ieolbli-cz.ałne szkody, na .taide
nairaża się nasz przemysł wMlkienniiezy,

siku1tkiem zanfod!bania prze.z mi:arod.aijine
czynnfiki tej taJk ważue1 sprawy.
Zaznaczyć należy, że obecna konjunk
'fura w •przemy1Ś'le wtókierrniczym jest nieświetn:a. Trzy gfó;wne czynn!ki w1p!ywa,ja
na uksztattowanie się sytnacji zar61,.vno w
hran;ży wełnfaue.l, jak i ba wetnfane.j:
1. R.a1ptowny i nieprzewi dziany s~adeili
srurowca, co specja1nie dotyczy lbran1ży ha
wetni1ainej, gdzie bawetna suro.wa rrle gta
w ciąlR"U ·ostafnid1 ki1l'ktt miesięcy bard:zo
ipowail1eJ znii,żce. 2. Pomyiś'lny sezoin, któ
ry uzale'żniony jeisf w pie•rwszym rzęd:zie
o<l ,pogody, Co znowu oibecnfe przybrailo
k.a!taiS.ffofa'lne "Prawie rozrniairy, ze wz;!tlę
du na cie,p!e pogody, 'któ!l'e frw:ają ju:ż od
dłuższego cz.aisu. Jest rze·czą ·wiadomą, ie
sezon zimnwy jest ft.12 n.a rnkończ.eniiu, a
dofychczasowe z.aipofrzetowa.nie klientedl,
wslkutek wfa,śnie cieipłej vogo<ly, byto do
teg-o s'f.o1onia st.albe, że wsizys t1de prawie
sllda<ly fa!brycz.ne są zapefukme towarami.
1

1

3.

Sta,toiść naISze.i wia;!u'tv.
Jak w1c1ać z poowyżs:zeigo d~a pierw~

sz.e czynnik,i miaty <l'J..a naszeig:o ipr:zemystu
przelbi-e?," ca1ł1lcowkle uJemny. Nie ulega

najmnfei:szej wą;tip~iwo1ści. że ;przemysł
nas1z musJ.a,f PTzezwvciężyć ogromne prz·e

szkody, by przetrzymać i s1padek cen Sttlrowiea i brak rapotrzeibowa:nfa. Nie możrna jednakże

twierdzić,

że uczyniliśmy

wszystko, by za.pe;wnić e?.zystenicję na
w!ókfennLczemu.
szemu tJrzernyslowl
R1ecz oczywista, że u stablilizowanie naszeij wa1wty, miusiato ogromni·e dodatnio
wiptynąć na .uksztatto-vvai\)ie się syt:u.Q,ojoi w
branżacih :wtókieninfozyet.h, w przeciwinym
ra.zfo, przy jed no·czesnym sp2dlku cen surowca, kałastrofa byfaby ni·eunilkniona.
Z drngiej sitrony, jak jlurż za.z:naiczyli§my
wyżej, w:sikufe'k 'Wpełinego braku zaipotrze

jm

1

bowania ze strony kiłi.ooitdl młe)scaweł,
jak 1 zamiejscowej na mtsze ti}Wmry, S'Ylłin
atja obecna w ~rzen1}~ wtókiennkzyrn

pmvatżt14, temba,rdi:iej, że
jesteśmy u cc:i.-.az bardzie'j zwięk
szającą się ikonkmentję fo,w;a.rów z.agra--

jest ogromnie
na·ra±eni

nkz1ry1ch.

Smerdizić t1.11ta~ :nałeży z C'.ał.ą staininiw ~
c1!0śdą. że w t:;ikicb dizretmca.ch tak n;p.

Małopcl.~ lub Gómy Śląsk towairy za-:

uoołczne, i~k nie~~kile, C7_,ech0Sł~wa
wiedeńsfoie caf.kG'Wicle f-l!"-Wwie wyp2;-,!y towary krafoiwe. W s~c!t kait.owickkh, dokąd wvsła'łlh§my speq:;d:ney.6 ko
reS!)O!łldoota, celem Zorl,oot9wanfa sie w
Sł"tttacjl, sp0i'tvfrnmy na każ.dym k!roku
wary wiedeńskie, p.o z.a biard!W matą i~o..
śclą s:ttutc nasze.go towaru, ktćre zresa:tą

clrle i

ro..

ukorte s~ oo w:vs taiwfo skłop-oiwej w takim
:Me,isou. irł zupęł"ttie ich. doisf.rzec nie można. Nałety sobie zadać !'łY·tainre sk~d w~a
1

śn~e

ty!e towarów Z"a1tf8Jłik~znych tufaj ~ir;

bierze.

Nie możemy bawi-em ahso-tutnie przy.
puścić, f!Ż taki załew za.~rarnJcznemi towarami n~szydh rynków d:?ieje się wiedzą
I<zą<lu. Pirz.n1P'U:szczamy baw.iem, fri Rząd
zdaje so1bie <l.oktad:nie sprawę, n,a ·co tia,,ra
ża nasz przeimyi,sł wlókieimiczy, wpuszcza

z

jąc

do si·ehi.e takle ma-sy fowair6w w.!:?'ranicznyoh. Pfz~;ć ·ooJl.e'iy rnczej. iź w•ie>k·
sza .częiść tych :towia.1rów 1pocbod:zi ze szm11
du. foże'li jednakiże fak jesf w istocie, mo
żn.a fomu zaradzić z lalwością. r-.ra,le'.~alo
by tylko 7„1~row.a·dzlć '.to co 'Przed woja1ą,

A mia~1owio1e, dom"'1~ać sie n-a.le~y, by
w~zyst?<le

te ~·ary, frmr'.) r.r.:;o:~rc!;Od.za i

zarra&i.cy za('. ?ałtzooo Jnrfy na ncxątlru.
i końcu ka.U\ei szt!t'k1i pJom'bami. "\l'Vszy~.t
kłe iinne S2ltukl t~ana nie ptowbo.wan'2 be
da musiały pócłtOdzlć :re siz.muglu, t.o zna czy, że sprzedllwać fch nle będzie wo1no.

B'!i~:;:~;=~~~fii i~fv.Diótl

I Ks:_ Kne:ippa :~k'!~°.~.; .I

„
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~ciłzfe'ła.~Jis~!•..l~,..;r...

AKCJE.

Z drugiej strony domagać si) na1eży Od
czynników rządowych z calą. tanowczością by przywóz towarów do nas, naweif
drogą legalną, bezwzgilędnle ulkrócić. Jesf
rzeczą niedo!p'Uszczalną, by mając u siebie
t<lk oibrzymie ośrodki ])rzemysł'owe, dcprow.adzać do za.devtu naszych rynków
tkan~nami ohcemi. Nie uiega naJmntlejszej
1'·ąt)p!iwaści, że kupiectwo mato:poh;kie
oraz g6rno,śląslk:ie, !które tak chętnie kUIYUic towary olbce, nie ma zu.peł'rnie towarów
naszych, mając zaiś u siebie z.arÓWiTlO to.wary nasze, j.a'k i zagraniczne, V."().Li ilrup'ować towar obcy, choćby z przyzwyczajenia. Ody'by jednakże łmpcxrf towarów z:a
g:rc.l.n!cznyc-h byt zupetnie zakazany, ewen
tiwAnie powar7,nie ograniczony, 'k:lieniefa fa
nolens-volC'ns musia?a1by lmpować t-ov,·ary krajowe, które przecież pod wz.oglęaem
jakn-śd absolutnie nie są g-orsze CYJ towaró 'V zagrnn ie :rn yd.
Bio;-ąc pod uwalg-ę, z ~akimi tru<lnościa
mi \vakzyć musi na1)Z przcmyst w?ćvkien
ni.czy nb cenie, do1rrw ~a ć si e wfuro Mmy od
czyndków m'a 1·odajnvc-h, by sprawy te.I
nie ;;ar:cdbyw2iy, doyść bowiem mo'i~e do
tei~o że ·red11'kcja w naszycll falbrykach
\v-f<SiklcnniczJ-~ah będzie slę zwfększ.ać coraz bardziej. czenrn przecież na1etżatolby
się nrzec-iws.taiwić wsze!kiemi moż1iwem1
~!'C~k<'.mł.

--x---

DOLAR W

Adhal.

łJODZt.

Na wczorajszym rynku prywatnym w
Łodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształtował się po kursle 9.02 i pół w żą
daniu i 9.01 l pół w płaceniu. Tendencja
StlOkojna. Obroty małe.

GIEŁDA

WARSZAWSKA.
Warszawa, 20 listopada (P~t.)
Notowania oficJałne.
Gotówka.

Notowano w złotych.
Bank Handlowy 3.-, 3.10
Bank ZJedn. Ziem Polskich 1.50
Bank Przern. Lwów 0.16, 0.18
Bank Polski 80.50, 81.Bank Zarobkowv 5.50
Kijewski 0.20
Cukier 3.05, 2.95
Nobel 2.55
Lflpop 16.50, 16.25
Norbim 93.Parowozv 0.26
Starachowice 2.16, 2.12, 2.14
Borkowski 1.20
Spirytus 1.90
Cerata 1.Sita i Sw!atło 24.Węgiel 70.'Cegiełskl 15.75, 14.Modrzejów 3. 75, 3. 70
Ostrowieckie 7.30, 7.45
Rudzki 1.14
Żyrardów 11.30, 11.35
Haberbusch 65.-

Teatr)

TEATR MIEJSKI.
o godz. 3 m. 30 po cenach Po·
pularnych „Rewizor z Petersburga".
Wieczorem po raz 3-cł „Król" z Kamiński\ i
Maszyńskim.

Jutro, poniedztałek, tanie przedstawienie dla
inteligencji {naldr<>tsze m1ejsce 3 zł. - trzy zt.),
dana będzie po raz przedostatni przed zejściem
zupe!nem z a!lsza sensacyjna „Sprawa Makropulos" K. Czapka.
We wtorek I środę „Król".
W pelnyeh próbach pod kierunkiem reżYsera
.M. ~pakiewicza k-0medla w 3 aktach P. Geraldy'ego „Gdybym chciała ...". Jednocześnie reży
ser W, RYszkowskl przystępuje do prób z ko·
medjl bohaterskiej Rostand'a "Cyrano de Ber-

gerac".

W tygodnitt bieżącym dane bodą w Teatrze
Miejskim dwa przedstawienia po WYiątkowo
nisk1ch cenach (naidro!ne miejsce a zt) w ponie·
dztatek I czwartek. Na oba ukaże się niezwykle
interesu!Ąca o sensacyineJ treści komedia w 4 aktach I<. Czapka „Sprawa Makropu!os" (Kobieta
340-łetnla} z ~ Kozłows~ w głównej roll ko-

Paryż 33.90
Praga 26.72
Szwajcarja 173.95

Wecd.

te ~ miały ~ frecb'rekcla dll'Vl'2t będzie at:tle raz Jeden
lul:i dura razy w tygodniu tanie przedstawienia dla
lnte~encji pracuJiiceJ.
Mcz:ałeżnle od sprzedafy detaliczne! w Kasie

1Z7.18
37.85

Jdefl

pnedw. 3825, 38.1~ zl 07.5 proo. obt Tow. Kred. m. Warsizaw:y
dotowe 42..90, '43.25, G.15

większych partyj

89, m. 8,

IW

Fabryka I Magazyn MebU
poleca w dutym wyborze Sypialnie, Stołowe,
Gabinety i Kuchnie w kompletach oraz po-

W.

warunkach

ŁUCZAK

uL Piotrkowska 102, teL 14-17
• 45-87
Stolarnła
Sprzedał dywanów, pokryć meblowych
firanek, serwet, chodników i t. p.

W.

ŁUCZAK

aL Zamenhofa 2, telef.

\

DWA WIECZORY PJE~Nl WJKfORA
CHENKINA.
NatwYbitni1*;o;y wstP6fczesny olosookan, feoo
rnett w arly-styczttym ~ecle Eurof'y, wysit11pl w
cz~rte'k, dnia 25-go maz w sobo<ę, dmia 27 b. m.
w sa«i Piiharmon}I. Wysteipy Wn.."tora Chooklna

ood·nowfa,

nieiw~iwle wyją~O"W-O ~rde.cr~na

ma-

z p·uihHcz'lłOOcią
na\Sza llJO<lcr.as niezruvommian:vch wlew:zori'Yw „Ptaka Niebieskiego". QiÓ'W1!1y m.v tego doskonaf~o
teałl'll iwywofał Z<l'!>O'\Vied'Z'lą swokh !roncertów wy
hrt1cową seon<Sac~ę w tyci'U arr.tystycz;nem nas:r...ego
mfasta. Udzlal w kO'!toerrcie bierze rrrtv<>t~ oor>CTY
DOOrow()l]:<;'.ka~Pawf~.
Z{)lfja
wars-zaws'kiej
Przy fortepialtlie zasiądzfe iprof. Lu<lwlk Ursitellt.
}orność, którą IZ'adzłerngną.f airty~ta

Na temat wyt~ podany wnłosl o<l~yt makomi~y powiCIŚCfQpjsa.m fnwcuskl Claude ra~e.

Słynny autQr ,,J.Aldzł CyiwHiozo·wa.nych", „.MaT1key
Yorisa:ki", „NaszJ"Ch So}u52ltlicl'.Ck", „OpL11m",
„Omtniei Bo.glni„, „Nowych Lu.dzr' I ·"rielu i·n·
nych, .przybędzie do Łomł w piątek dnia 26 ns.t<lpada. Odczyt te:n ze 'W"Zl&1edu na ooobę mak<Jmitego prelegenta w:vwola.t wśród mtelj<gcncji na...<:.Ze'j
tz.rozumiale rmitltteresowanie. P~e4c o go.dz.
8.30 wieczorem.

NAJlEPSZE Cl

biletów.

m. Łodzi ....., ~ ZasllkoWY dla Bez:robotnych
podaje nłnleiszem do publlczneJ wiadomości, te na pokrycie
załedycli. wkładek l kar na rzea Put1duszu Bezrobocia oraz
Urzędu Zasltkowego odbędą się na stępuj~ce llcy
ko~tów

Madstrat

I

fiiiiliJf.,;

Tapicersko-Dekoracyja,

jedyńcze meble na do~odnych

OSTATNI WYSTĘP 'IHKO K!WY.
. Juitro, t. !. iw pooiedzfałek, odbędzie się w Pił
h<1rmonji osta~ni wys!eD w-s:z~w!atowe4 stawy
a.rfystiki javońskiej TeiBm Ktwa, ·l«ón wystąipi. w
tytufowej roli w ()!Jerze ,.Madame Butterfly" G.
Puccin1iego. W!Szys'tfkie WY~fo.py tei nie?JTÓ'W'llanej
aa·tY'S'l?ki cie~ się ni.ezwyildem powoorenl.e.m 1
W5ti:r,<l:zi'! gdzie tyfi{o wYStęfpUJe teaitin' I sale są
wyip-r,ze<l.2.ne do osfat'llieigo mie;is.ca. PrO'Sze'lli Jef.teśmy o xaznaczesnle, źe we wtorek tn'ZeCStawdenia nie beiclzie, lecz tylko :le<ltm wYSti:t!> futr7...oJszy. U<l7.loaf bl<Jn\ artyści o.pery wam.zawsk·ie-J,
Początcl!: przedMaw:!em o goclrz.. 8.45 w1ec.rorem.

OGŁOSZENIE.

MEBlEI
Zakład

Pilbanncql.

___ ..._._

Osrodowa 18.
l po J>()łsdnl11, znakomlta trotodnrUa z Dni~ f'. Lełuma „Córka

(obok poczty}.
&SiiiW4Wiił

!),.f§ IW cłed7Jelę. odbęd-&łe się 'W ~ji

o go-dz. 4--0-~ po ll>Ołttdniu dmlńe I ostatnie przedsta
wtenle dla d7.iecl. W dali.u w07,oratszmi dziatwa
wybornie sj~ ba'W'ila i gorąro oida&dwala ~~
klcl! w0cona<Wców z S.!etnl~ Rcmisi1\ ł 10-letmrn
"Romkiem na czele. Wykonane b~:i, dwie piękne
baśnie fa'llta&yome p. t. „Baga Jap ł Krnk'' w 2
aktach ~ .,.Zaczal!'<>warie JabłuS'l.lk<>" w 2 aktach ur<nma·l.eo:oe §plcwamł ł tańcami. Blety w
cectie od 75 gr. do 4 ził. ubYWat mo1.na w bsie

Dżlł. 'W' nłedztełę. wieczorem

RUSS A
(Widzewskeł

DZISIEJSZE PRZf:DSTAWIENIE DLA
DZIECI.

Tl!A TR' POPULARNY.

dlapletnła Dłl1lcsy'elelka
udziela lekcji pisania na matł&ynaeh
rółnych I nafnowuycli system6w • dokładnem oblaśnłe
nłem konlłnlkcfł ł hektOllrafJI.
Udziela równleł lekejł ksł~gowołd,
arytmefyld handlowej ł korespondencji.

uL Kllb1skiego

-

dyrekefa ntatwiać będzie zwtązkom lub
lrorponatjom mołno§ć 'W'CSeŚTlielszego nabycia

8 nroc. 93.50
4 t pól proc. nsty ~ zfemskłB

ł.ódź,

!!_a__,srebrnym ekranie. „

1.ammań,

dolarowa 75.kolejowa 87.-

k:olrw-ers. 5 proc. 46.75, 46.30

e.·

J)l"Zcdstawłenła

Jnvencję,

PAPIERY PA~STWO\VE I USTY
ZASTAWNE.

moteco męta" (Clo-Clo) z Jl'ł'. Broiaowsk~. Zlellń
Bieleckim l Urbańskim w rolach głównych.
Muzyka pod kierownictwem K. Prosnaka. Ta(1ce
układu baletmistrza Majewskiego. Dekoracje Rudolfa Sikory. Krotochwfla cieszy się w dalszym
ciącu nadzwyczaJnem powodzeniem.
Jutro, w poniedztatek. przedsta'Wienla dla zrze·
szeń robotniczych po cenach najniższych.
~

KOBIETA- WCZO.RAJ, DZIŚ I JUTRO.

TANIE PRZEDSTAWIENIE DLA INTE~
LIGENCJI W TEATRZE MIEJSKIM.

9.01 - 8.97
Czeki.
łlolandja 360.60
Londyn 43.69
N. York 9.-

Pożyczlia
Pożyczka
Pożyczka

sztMka.

Dziś, nledztelłl ,

Dolary 8.99 -

Wiedeń
Włochy

~n~zvka §

Jl,

1-ł-25.

rozpoczną słę

o ,;odzlnle 10-ej rano:
Pooledzłałelc, dnia 22 łhtopada 1926 roka.:
D. Myśliborski, ul. Rokłclllsb 43,
zł. 135.=
meble I rolwaga
Rudolf Klnzler, ut. W61czańska 53,
z!. 165.-1 tra.ibmaszyna
ł:fobert Milhk, ul. Leszno 3,
Ul'ządzenłe biurowe, kasa ogn., r.olzł. 615.;....;i
waga i kolt SiwY
~a. dnia 24 Dstopada 1926 roku: •
Maurycy Gcdald, ul. Piotrkowska 35,
zł. 310._.
1 buiet dęboWY oszklony
Jonas Kon. vl. Konstantynowska 18,
zł. 440.__,
meble
Gzwartek, dnła :ł5 llstopada 1926 roku:
K. Tar~ski, ut. Piotrkowska 114,
zł. 240......
motor elektr. 3,5 HP
'I. Szaniawski. uł. Piotrkowska 113,
U. 435.->
2.9 stolików marmurowYch
Łódi, dnła 20 listopada 1926 roku.

:taele, które

lmllaMlll:lmmzimlZlllll••••••. .111..P
_ _ _ _111115FW;=,.lO;a;;flilZSlllilll!'S______

SZKŁO OKIErttłE
ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli
po cenach niżej konkurencyjnych
-

J„

O~e,ijniczak 1 Główna Ne 14. ·

UWAGA! S:::Sdo inspektowe w wielkim wyborse.
'''*
W'WN* WW·f AP

Żądajcie wszędzie!

n

CHLEB DESEROWY TRENILlll(

-

Nagrodzony na wystawie
higjenłcznef złotym medalem

Ra Trenkler,

Łódź, Cegielniana

Telefon 47-36

Teichmann

•

I

Mauc

Biuro ołnt:ymm mz nnztatJ r~racyjne. tódi. Piottke11H lłl. lt
Przedstawicfolstwo Angielskiej Fabryki S1c1otel

„The Morgan Crucibile Co", Lond
REPERACJA elekłromotorów,.

maszyn, transformatorów Z!
elektrycznych wogóle wszelki•
kres elektrotechniki wchodt. ,
BUDOWA rozruszników, reg
kolektorów i kotwic i t..J;.m
SPRAWDZANIE i ZAł..Ot.r.iu~
.
fly
runochronów.
·
„
INSTALACJA elektrycznych
r
i siły przenośnej„
URZĄDZENIA dzwonków elektrycznych i telefonów. ,
SKŁAD wszelkich artykułów elektrotechnicznych, jako leż k ,
rnf
TORY i DYNAMOMASZYNY o każdej sile.

1yt

tralne

Garaże

I Warsztaty ReperacrJne Samochodowe

y.·

Połs

•
~ AhJ• ltoid..-.S !&. '8, W. Jlr. lt-M•
OTWIERAJĄ
Aleje Kołci11Sdd Nro 68, tel. Nr. 2WI
" 11ąboł41t dnhi 21...gc ~ '-- r. nowy 4-:mrlelńęcmay K11n1 Blerowo6w Semo~ercla .U. ~!a i ~ eboJp płd.

z_.

jlliZJfrnifw łttmofią eoał •h ,., pdrl o\ .S t • U i ecl H ' - 31.
łlemoały I Lałde~ Sam~he.t!6w, wadde robo!J' ~. wWrttu>clr!e I &aaHfde pe CMCad pn;sĄ;&)ełt. ~d:d ~• . . , G~

pm wehodMlr}'l!h

~·.

llMłllL---~~iWltSBllBB~~Slllł

I

lrylnrintna praeoiinda
2 okryć damskich

aukłen

p. f. „Helena"
przy al. ~otdcows!deJ Nr„191
pod ~- b. ~1·~ kiuownl·

Tylko Rzgov ska 71

czkl praeowm Bc~w Heńo .., W ar·
nawie. prąf1m1io waeb ebatalukł
1 włamy• I powłoanoDyd mat.rf.ułów.

EBLE

Z. Bocian i L Tron
NAJDOGODNIEJSZE
WARUNKI.

buraków p stawnych w

Wid~ewsk!-aj S 6łdaieDni
Spoż!rJICÓW.

ul„ RokiciAska 93.

Prz,/jfl"łnaJe eh~ W&;ite&· le
przerób~d. •

- re~eracj~ I
Akm11r.erja i shorubl\" kohi~ce•

Przyjmuje od 5
d~ 7 ~odz. w

płatę! Poleca

iunotlnia

leon Rubaszkin

Kilińskiego

44 m. 10 tel. 3-486

~~-~~

lRaiun~_-·!'ł~~uu

Uv.raga !
r1>Pb1d:zle do Uii~-ug da:m.akł kll'mwło2c.

t inefYi(~iii8iiiłiiLlkifiiili:D-ra MAR.Jl LEWIMSONOWEJ

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

141\ll'y ~ '"'łomów. Lecxenie defektów c11:ry, Spea'lUda twnnv i dała. .Magaże o-:!tł11l!a:c1ają.ce. Usut'lasów et12ktroli11ą. Elektro!iu. Ehildroterapia.
a.a. Godziny przyjąć od 10-7, Dla 1>anów od, l-~.

~zt-

·o ·tt.ivowa f ab!"yka

tt 2ów TytJUtnRO~l!J:,re:h

MA RATY!
Na!"eszcie WBllyscy
Ilię int vrxekonali
że tylko w flrrnłe

„KREDYT''

ic1iaieiszero miejscowe fir:\\'ozowe do złożenia otnewozy lokalne na rok
1927.
f; )
telkie informacje i wa-

r

~etargu otrzymać można

!l!J :e przy ul. Kopernika

il. 41-70.
:nin prz~targu 30 listopa-

15 Newret 15
I • s:e piętro.
Kupić motaa fo.nio
i na doqodnych warnnkach towary: na
koGtjumv. suknie U•
bruiia. palta, firaakl. b1T kołdry wafowe i biały t owar.

nawrntłm15
JRrnYr
I-sz:e
piętro.

Tanio, dogodne warunki.

Kawi ·e lu~ [Hki~rnle

~raminr~i

i~ UV1h!J"ft! . Kupię

Młotldewh:za

Sienkid9t>ncza 56, front.
W'ykonywa ostatnie nowości
w zakres krnwiec!wa o~az umundurowania ~czmowskie dla szkół średmch.
rd
.
w k
Y onanie ~o ~ n.e,
Ceny msk1e. -

wchodzące

tel.

w

Łoizi

i okolicy.

H~

28-~,

I,

M r.1~l"I'

FUrfER

~~~~~a

Kl~ \VECtn·E&O
IJWRa
Piebkowaka U!.
B. vepółwłalicidela nrfystyczncj 1>racGwJ1i futer w :MOSKWIE, wykonywa 11owe,
p-ni;oHbia i odśmeb 1Ui11e oru farbnic
spo\llohl?m lip.sltim.

NAJTANIEJ-SUMIENNIE i SOLIDNIE·

I Zgłoszenia Łódź,, Piotrko,„ska Ut. U U ~ nMailson Spłend~de'l;

I . .,_.,_, _
~
i

J~

Nr. 2i8, Hoifman. _ -~--- ·
z.klona 6.
· ~- '·
Chorooy 6 urne
KUPUJE 1 SPRZEDAJE
wenerveznt;,
Zna.na Warszawska firma

Krl)J'POW Ił W

ł.Odli

pod fachowem i artystycznem
kierownictwem
~
WM łl 1 ~
I M h

ł!. mfiSY.aHWbmj

I

tlL

i>ZJ!ła~„3

Piotrkowska. 117 tel. 30-03
s d-0
op 7-8 przyjnuię zamówienia z własnych

?rzyjmu;e oo

9.30. 12-2 t
ul. 6 _ q 0 Siermn!a Nr. Hi
""'""-™nT.'~ i powierzoaych materjałów. - r
&
Ceny łtmiarkowane.
wszell{iego rodzaju meble, dy-

wany, maszyny do szycia, gardeorai kupµje piat7.ina «an-

·a~Uft[U~'ljniftft"~· robę
0ut~~=·~
me~. nn1~ I liHUłUU 1~ Płaci

DSj:;;i~ze

.

C'fmy.

nt·:'„y

I

Rliih2Hl1

P. M~~~~wu:z
lrmj~lUUłl
;!o:.obypu~;~:~~: t.::f:e~~~!k"r.k!~~~::s!.i:
,

ulicę Piotrk,., walrn 124 - od. 3-7 pp. Choroby •
skóry i włes6w. U111wanie defektów ce:y,i
Kształtowauie rysów tw11.i'ZJ'. Stosowanie'
"~
Przyjmuje od 3-5 najnowszych llfJosobó•N 1..,czenia. Maante
Pr:yimuje od 12-J l od 7-3 wir.ca.
.
. Elektreteriipja..
~-- złoto, sreb:ro 1 perły, zęby sztucz- ~
~--„
. ~--„---:--"""" --~
ne nawet połamane oraz
TAftłO
TIU'HO! _ _
~'łaoreby oczu.

-~~~~

. Zactlod;:da 57.

~.
~Y/ I~ U
!łj

··--L~-~ ciził się

na

36
WÓLCZAŃSKĄ
Tel. 3-10.

kwity Bombzrdowe J U~lrow~b·1 Syp~~lnł~ oowa I
wszełkie~o
50o/ więcej niż • Hhł~Y iBI Ok?l:!!;YJlll!e TA1\ik-O sprzQ3d&J>"4.
kuouje i płaci
( gotowv.m
,' ~I R~ rowym
sypialnie
dz;
·
I. OPATOWSKI
k'.
w·
M L . p· k k 41
U
„H t l

f

.

.

~

red.:a.fu w •u
ntnnie;

o
ulica Kilidaklego Nr. 134.
Dofazlł tramwafamł 4, f!... IO. - -

•

o

0

wszędzie.
ł ows a
iO.r

;f'!U1.i.ł ~ ml

·

•

i;; W Ili

::id
_eh~:'·
N;r. 6!
Tel. 50-0l.
• G..tówua

sklep frontowy

Puyjmuie ocl 2-4

.J

taa.

dębowo fomierowaną.
J>J[ __ ,,_ __ 1..:.·111
P• 01
l~~

C> ~

Nil 6 od g. 11-2 i~. oi 6-7.

_g _________________::„;.;;.f..'UR;.=.;;;r;o;..ER .:~ó.~?.!9:-„~l~.ili.!~Jlsfopada

'

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

lnSTSD~rnTY

t'.~!J
··~j

w wielkim wyborze. Posiada·
my du~y wybór Instrumentów

~j

~rkiest:. szkol'.:!.~h••::::..:

K ~ c ~OPOWY '
1

HB ACIA

RAD Jo „ Ap AR ATY, radjo·
aprzAt rozmaitych firm zagra•

muzyczne, gramofony
or~z P Ł Y T Y gram.ofonowe
-

·.\1

0

OPHO ''•

Łódź,

~:~
··'::1~

l2.,26 rotCu.:..,--w-• __

DO NABYCIA

WSZĘDZll.

Przedst EOWARD EPSTEI11..r,

,

ł..<>dt

ul. Prez. Narutowl.
Telefon 13-73.

cza 18.

nl:znych i krajowych.

Sprzedaż detaliczna I hurtowa.

1

r~~„~if~~-

.JRA ;a~!:~:!~u;~:~~~:~~:;" ;:~-:~::

f~
,. .,.„..

kierunkiem.

męskich

Wielki wybór

i dziecinnych kapeluszy i czapek.

„Futro"

(wł.

Gnat)

„

Główna

9. Tel. 40-06

~..

,

llCBlllNN!@id

!:!!!;80HM:!

1
1
i-·-~-·~~"
:~~~~!~ej
~~!1
e
~0::
Ku~!
Il
I
I
I

Wcale nie na Piotrkowskiej 9.
I
MIEśCI SIĘ
I

~rłi!?NMM• Kura

MEBL

mój SKt:.AD

t?". nasielski, tel. 43 08. • 2 Rzgowska 2

CIDJ m:Rimałne.

ukarxy

!łnaumm'con łrudJfJ

Specjslłstów Gabłnot

jakości prz:edwojenn2j, już nadszedł.
· Wyłączna sprzedat u A. ZIELKE
Płotdo.OWlłka 173 r~ Tel. 2509.

lekarako-deatyqtycmy

ii>-:t wew:;·=-~

· Dr:Weinb;;g- . -- '4:5-;-~·~d~--2-3111. 7-8; niedz. 12-1 11
Dr. Kamelhar
Dr. B. Eliasberg
Dr.

Rozenblłt

Dr.

Lewitłer

1-3; niedz. 1-l

- -------·
11-1
2-3,

Dr. Wollecberg

4-5, niech. 11-t2

11--------1

i,l

nerwowo

kob~ce

i akuszeria

skórne
i wcneryc=e

12-3; niedz. 11-2

r. nos., g1młl„ uuu

nłedz.

10-11
2-3; 5-7
n-------1------------·
11-12
Dr. Liberski

Dr, Wolfowa

~6.

nied:z.

oczu

Dr. Seliwanowa

5-7, niedi:. 2-3

Laboratorium

Płob~owek ej 17 • (<lru!łłe i>od 1~ne)
c.:hodnle~ 52 1 bł. 34-~7.
Gabin~t elektro i ~wiatłolecznlc:zy Rentg.aw:iterapia

prz;y ni.

Leesołca

~- !i2WW!lmfl@ IWĄW@ff §

·-

ti I

LECZNICA

·-------- ---------U.d-ta.Ivranowski 2-8;
„ A. Krenicka 9-2;

IOABINET

., =

~Choroby dzieci

tł

J

Choroby
wewnęh-:me

I
~

~

r

~łl

I

DENTYSTYCZN~

„

„ 'L
"

Szreiber
F okszański

Dr. D. Ałterman
Dr. M. Feldman
Dr. Ch. ZeldowiczKlaczko
Dr. Gustawa Zand· Tenenbaumowa

Choroby
kobiece
i akuszeria

OdU-1 .
„ 5.30-7.30
3-5 sob. niedz.,
wtorek, uwart.
3-5 niedz„ poni
dz., ~roda, piątek

I

~:Choroby skórne

I Od" 1/212--1/23
5-8

ne!."V,'OWe

Dr. P. Braun
~ J. Sołovtiejczyk

ki-

!~ Choroby oczu

I

~)

'

~
6-B.G

Od 11-1 i od 7-8
~-"-3_-_s_.___-u

Dr. M. Klaczko
„ Bol. Kon

i~

Lek. dent. S. Szewes Od 8314-10314 i od 8-9
„ 11-2
„ M. Reznikowa
„
„ B. Czudnowska „ 21/4-5
„ N. Kacenbogen „ 51/4-8
„

& Choroby zębów/
i jamy u~tnej

I
;

B

I

Lecznica czyinna od 9 rano do 9 wiecz.
Wykonywa się operacje, naświetlanie
lampą kwarcową, ele~tryzacje ! analizy
Szc:zepł~il!iie ochronne przedw Bllk1tr~atyn!e
Poirad111la dla mate!t.
Zęby sztuczne korony, mostki złote , platynowe i
t.d. Wtiyty w mieście. Dyżury nocne. Pomoc
<.Mii

akus,;mJw.

-

•

IS

-

L E O

tł

R U BA S Z KI

II

fł

10-12

choroby

Dr. Lubicz

chor. skórne wcner.
i moczopłciowe

11-1

c::horoby oczu

12.30-2

chor.
słowe

Dr. Szmirgeld

wewnętrzne

nerwowe i umyi lecJ:enie wad
wymowy

i od 5- 61/i

chor. chirurgiczne

1-3

Dr. Bcrgcon

choroby kobiece
i akuszerja

3-4

Dr. W ołyńskł

choroby uszn,
i nosa

gardła

Lek.-dent. Zylbe:rstejnówna

"

li

Łoziiil!k~·Staropolska

Paryia przyjmuje w gabinec!e lekall'SUO•
kosme{tyc:i:nym Pfobiirnwalt:tt 12~ od ~odz. 3-7 po poł.
Choroby skórne i włcs)w. UsuwaniGI defektów cery. Ks:.itał
Stosowanie najnowszych sposobów
owanie rysów twuzy.
lec%eni&„ Masaże. Elektroterapia

Odi;naczona

złotym

medalem.

Mistr:.:y::ił

cechu

P!ntt~~ws~~

A. Kł!EJY~~@iU!lU~H, iódt,

9-2

K"rs kraju pasowama, mod.elowania i bieliiniarstv:a. Kurs
~!łCia i !!'lier.r.enia. Ku::s ws~elldch robót r;;::zoych, slojdu,
robót fn:biGwskich. Po skoilcz'Onyi=i kursie uczenice otri:y·
mują świadectwa pr)"ivatne lub cecl:!owe. Dla pracni•cvch
lrnray vrleczorowe. Zapisy w ltancelarji sakoły od 10-1
i od 6-8 wiecz:ó:. Spr.z:P-c!ll."! ł:asonów pap~7i:h.

3-7

mieście.

S:a:c:zepienie ochronne puzeciw azlluarletynie.
MU·-10»

Ut.

i ROBÓT RĘCZNYCH.

3-4

Wizyty na
----Z~by sziucr.ne, korony i mosty.

WLAUFCTRWMSK"'a'WłllllmD

nicy Ili;,

llla4d! n

r1111u111
odgod.z.9·
l wlecz.

CP

przepro
na Wól

J

ił

'

Ktsrs modniarsbua.
hwft!M! m;:a$:Eynowego.

15l

!'hi!l!':'&i

~'llffO'~AllllllAll!illllll'Ullllll. . .ill\'itat.1ilMlllilll&;1:i;::;,\'i!Óillllt~:.';'lll;ll-

h

parł

Choroby
i we
PsycbiCllł

lecznictwa
dlości n

fi~w~;;;~5·~;~S(ZRY"o.cr~q-- ~;~;:~h~

Opatrunki i operacje. Znstrzyk.i.wania, szczepienia ospy. Leczenia sztucznym słońcem górskim. Elektryzacje. Psychoterap;a. Wszelkie analizy (mocxu, plwociny, krwi i t. d.)

n11wą•wm

__,__,

-

powr6ełla z

1-3

Dr. Eljasberg jun.

............,
-

Dr. MU. ~..MARK ~WIU

9-12.30

Dr. Szyfm1u11

!Dr. Goldblatt

Choroby uszu
k~~dła i nosa

li\

choroby dzieci

I

Od 1-2.30 l 6-7

-

_.WWWSL&!WWW

Dr. Kcrszner

Od 1-2 i 4-S
„ 11-12 l
niedz. od 12-2 PP.

Dr. I. Stupay
• „ S. Holenderska

w y p r.i. t C1 r Fbill!lld blale, kolorowe,
na metry i odpasawane okna, roh,tówe, kapy tiulowe, plusi:owe, gobelinowe, satynkowe l pikowe.
Parpur matc:meowe, pn:eścłeradtowe. Rttcimlkowe.
Obrnsy. Dywe.zay na ścianę i koło ł62ek. Chodni!(ł.
Port:;ory. H.'.O'.clry va'ł•.nve. Podvlnlt!. Wyły•
mac:rJd naflepsJ1ef runerykań.lkiej lroostrukcji. Wszy·
stko najlepszej jakości. Na n1tido!łodniejszych warunkach w najtańszych cenach. Na wyp?ate;r Poleca:

Na

l~~~- · ·

r

i gabinef dentystyczny
aL BRZEZIŃSKA 11, telef. 37-63.
Czynna jest od 9 rano do 7 wiecz.

Od :2112-4 i 7-Sw.
Od 11/a-2112

r·------1-------Dr. M. Maślanka
Choroby
~kJ
weneryłczne
Jr~ mcczop
ciowe

I

ł"lif'!'lt.

W·
KUiń11hłe~o 44 1 m. 10 f;el. 31-«8.
r:/fZJ;!llJii·u;o~~-111118~:am-a:mm:i11Wmu:m:r:i~~;.;i:~:nmmm~ I~
. S""eC]cdistów
-~
r~-==~
rr LECZNICA 11..e~a"'~Y

Od10-11iod7-8
• 1-3
„ 4--,.6

M. Wolfson
A. Tenenbaum

~------~-

Choroby
chirurgiczne

I

11:di:arlafyułe•

Szc:zep!enle ochronne pl1'11edw

Na~włeil.a

w=po;;:;;1

otwarta oods!euuh1 o:n-4cz

1.~:-~.1 ru-;:;;kszaj~~
ł

Od t-0-11i od 6--7
„ 12-1

L. Familier

Dr. B. Robinson

„

1

Telefon 31-53.

Dr, St. Gutentag
"

t()-1

Dytur nocny. Wizyty na mieście. Rentgen.·
Elektryzacja, /"Iasai lec::znicsy.
Lampa kwarcowa. Operacie i opatrunki. Poradnia dla matek. S'tczep!enłe
ochronne, Mostki, korony złote i zeby sztuczne.

LEKARZY SPECJALISTÓW
L ó D 'l, Piotrkowska Nr. 62.

nłe<h.

pny Z.-

n!e (iampa kwarcoi..·a).
Prsyjmui• chorych we ~-uy~t!dch specj12ln, na1tę:;>. lekarae.
Dr. NOWICKI
Dr. ALTF.NBERGER
D~. OLSZEWliKI
Dr. ARTYFIKIE\';'lCZ
Dr. OSIECKI
Dr. CZAPLICKI
Dr. SKIB!~Sh.'1
Dr. DUTKIEWICZ
Dr SKUSIEWICZ
Dr. GARLIŃSKI
Dr. ~TAWO';i'/CZYK
Dr. ŁUGOWSKT
Dr. STARZYŃSKI
Dr. MANNTEUFFE'L
Dr. ZALĘ.SKI
Dr. M.ARX
Dr. 2.!EGLER ARTUR
Dr. MICH.ALSKT
Dr. Z\EGLEP. ED. (Jr.)
Dr. MJŁODROWSKl

dzieci

3-5, 7--łl; niedz. 12-1
12-2; niedz. 11-12
~t/$-5

Dr. Rótaner
Dr. Sommer

PIERWSZA
LECZNICA J„EKARZY SP1:CJALISTÓW

chor. chirurg.

4-5

Dr:Schicht

:m;łMłffifSU

Telefon 49...00

ul. P!otrhow11ka 157.

Dr. Lange

1

'
8

Tru~~';:'czska

tnymiesi:zny. wwe@MtiJ

„LECZrtlCA NA WOLCE"

,:~AJTAŃSZE lRODŁO ~1EBLD

owmncJe.

'
Pierwszy traru1port,
gatunkowej A. SZ!W&it:gera
Jak Reklamowa

Francuska

tylko na Qórn,m Rynku jest obecnie
ul RZGOWSKA 2.

::uuGiełnia

MU§Złardy

ciała. Masaże.

Pielęgnacja

CEGIELNIANA 6, m. 3, front 1-ue p.
twan:y i
Zapisy uczenie codziennie od 11 - 12 rano.

4-7 "·

c

..

LEKTROPO

Składy

ektrotechnlczne

udo•łloualone
ł. rówld

poleca:

Brylanty, Biżuterię
i kwity lombardowe
pełną

wartość

''o

płaeę

'',

I.

Jl

polecamy na aezon :drnowył wielki wybór damskich palt z obszyciem łub
em oraz kotik
palt , mę kie pal z a.aflesnąch krajowych i ugr niemych towarów
z obuycicm fotrzanem oraz b.";)tuchy, jesionki, ubrania i smokłn~. Przyfmaf omy w zelkło zamówimfa. Wyko~cs ni •oDdne. - t dneJ Jjł nie ponad a my.

Dr. med.

O Ja

Kamieni ach
y (początk

„zą

H. NIEMOJEWSKIEGO
ł ołci Ultają.

be

lfl.l°ti

v;;p :

Ból w bo?tach ł dołlom ~sercriwrm (f'dz!e ttlltlM:- się tebta. Po·
bolewanie w •lltroble, ~oon ~ć do ob1trukcjl.Jęzvk ob otocy. -

oi„ '"a

(oo

"

) • ...

<Mbifauio guaml. Vlzdę~a ł !>mon~
dołh ł wątrob~·
aJa w „zlcach. Bóle I zawrotrgłovy.
.i.:J
e
IL
• s!lnv ból. kt!WT Ił•
roz:chodzt Ina tlronic łylm:f, w pasie - lt~ yta - 1 !ę<!a r.t pGd ło atW. hd ciA bu ch11 roviad:iallie .teber ł
parcie Ila kłnkę stolcow-. Nleidedy wymioty ł6łci i&.r szC1;? zl • połv, t6lłac%l::a.Spt-se~at w aptakaoh i ' a
daah aptecmych S:teugółowe informacja w • nnarkach Sk!ad g' W.DJ' Nol'l'f Swl!łt 5, w pod rz:u teł. 504-96
Do młelecowokł l!dsł• CHOLEKINAZY
apŁotltMh ni.ma WJ•Yłv.lv '' poe:dl\ po nadnłautn .z:ł. 9.JO za komplet. •

w

Wyłączny przedstawicl l na , oj. Po:mru1s!de

Mi czyi· aw Novt k, Po:m

ul. Strzekioka 33.

powrócił

e!ioroby skórne
wllosów wenel'J'CJnle i moczom
płciowe.

świałłea
(Lam,pa kwarcowilt

Leczenie

promieni.ami Roent:.i
pna od 9-2 i oc1
4-8. f-5 dla pa6
odm. po=~kal.nia. '
Zawadzka nr. 1. ·

T.t.fon 25·38. ·

UWAG.lu

Z po ecenia

zar.ządcy

kon

owe o V/nl ema

Janz~na w Gdl:ńsku sprzeda a~ będą na.i ięee~

Choro!;v

óma

crv

dającemu następ!ljące przedmioty, należące do1-2 r 4-7-4..
Towarzystwa Wydawnicze.;10 P mors rie1o w Gcań„ S~z::k ewica:a 51"'
om-!rlego Nr. t„
skn, a :tI?ajdujące się w realności w Gdańsku przy
(uw:iłtf Pańtb).
uL Brotbankon~asse 1.14.
'~
W czwartek, dnia 25-go listopada 1926 r. o
~odz. 10-tej przedpoł.: jedna 16-to atron"cta masxyna rotacyjna z kompletnym n pędem, 1 komplet.a a
stereotypia okrą~a z ka ndre 1 2 linoty "'/ z
4-ma m~ynami i kompletnym z
m, kilka
tysięcv kilo pisma z od~~wied ·em. m terja!':m
jusłtmkowym, regały do p1sM1t, cfos1'1 i;~cłtrsi.c.1e.
szufle %ecerskie, 1 du~y komi,. 1et pisma
ew.mapoii osolnstym k'eronldem St. Hol-u~a. Maaleure, wodna
c>ndulacf11.. fulto1nnle wlcs6w oryginalri~ L' real t:lenne
ne~o, 1 zupełne urz~tł:reaie ofs~towa i _do fa ~()
Polecamy 11' łukawym względom Sa. Klientoii.
należąca maszyna ofsetowa fa!:> ·y tu "V 11 ..,. l
format 50 :x 70. 1 maszyna po~i-:m:n fab :.-y 'atu
Józef Litwłak
... tanłeław Holub •
.,.Johannislmr&t" wielkość 50 x ?O• .1 m~sz:y!'1a pośpieszna fabrykat „Faber & Sc le1cher
~iel ość
70 x 100, 2 tłocznie i 2 ty:zló ki, 1 muzvna da
I
bronzo nnia fabrykatu „Leko" z motorem. ! R:A* puyjmufo obecnie -·-......,,,.,,.,-~""""'~m:.. _,.,,-·~
S?:yna do la.kierowania, ~ liniark.i\ fabr-ka~ od 8-10 rano I od
J-5 p. p.
"Forster & Fromm„ 1 metr szerok1', 1 ma~1a "~ w Lecznicy
„SAkrajania pat'ieru, ' rokość noż 7' cm. 1 no~yt:a NITAS" (Ce"ieldo krajania tektury, 1 maszyna do szycia c„~~Ó"łi ni111:;.a 29, telefon
Vlł""b., fabrykat Gebr. Brehmer, 1 kompletna str.u- 41 -51, o.i 12-2
i od 5-6.
i;tarka do obróbki płyt stereoty,owych, roz..tn1'łd{
przybory druf<arskie i urząd;r;-::nia biurowe.
Przetarg odbęclzie ~ię naprzód na wszy ~kic
nec~ razem jak.o całość, a
braku odpow1ecłniej oferty poiedyńąto.
.
.
Pr
ofercie na całość wymarłam\ 1est kauc1a
guld. ~dańsk. 5.000. przed złożeniem oierty.
. Wymienione przedmioty o~lądać można na
miejscu w środę, dnia 2~-go listo„ada między godz, Cegi ia
2 zm..ol. A 2, tel. 4'2·3 , rag Piotrkowskiej.\
- tel. 41-32. tO-tą a 12-tą.
UWAGA1 z oow i.s Ka • nka a mlejecu
wykcnyva
sellde robofy f ł
e.
,
BIEBERSTEIN, k ornik są
Gdaftsk, Karrenwall Ne. 1 b

.

platz 18 Odd

ee

w-0. Lecz
Pii 1

2

Ci P•

ę.ejalł

lał

888.

Iii
~

tów dla pr:ryeboelzących cho ryc'-i

IL. PIOT . OWSKIEJ 45, tel , o17-H.

lecznicy laboratotjum bakteriologiczne na

~.-.--..... gabinet

fizykalnej

Łerapji:

Lampa kw ar -

lcórskie słońce), Lampa „ultra-słońce'',
Aparat Bergoniego (odtłuszczający},
cie. Kąpiele śWietlne. Poradnia dla
k. Gabi net lekl'trsko-dentystyczny. i
Dr. M. KANTOR,
Dr. E. KUNIG
Chorohy kobiece
i akasziarja.
Dr . .M. MACZEWSKI
Dr. A. POGORZEL.~KI
Dr. R. RAJTLER1
KURJAŃSKA
1 Dr. J. SZW AJCER
j
Choroby oczu.
Dr. IGN. MARGOL!S,
Ch1)roby gardła, noaa,
uszu., wymowy głosu
jąkania etc.
Dr. A. MAZUR,
C o:roby gardła• nosa
I USSUo

Dr. A. ZEBROWSKI.
11tnej.-Lekarze-dentyicl
Jakób ROTENBERG
lecs~ EP.NOWA
F. R.OZENÓWNA.
arco
ż
tge
~torjum
bakterJolojl.-chem.
Dr. URKOWSKI
00

tkl fb

or~~I
1e~

.Lemn1e. wad wvmowy i ~to.su, l"kani• etc.
- Maiid leozMCzy.
l1e ijC'!Jro11ne pn:e~ n kana tynie.
O p e rac I •
t '\l: ixyty na mieście.
Mostki. korony złote i
tne. Lcuaica c.r:ynna od 9 rano de 8 wie••·
W niedziele od 9-2 po południu.

. D1aterm1a,

.„. ...

AN1

w•

t

12

elekiryczny, mark· „Poge• 300 volt w
najlepszym stanie do sprzedania. Oferty sub „R. M." do „Kurjez-a ł..ódzkiei!o".

Z WARSZAWY

listopada r. b

-----------------------------przyjeżdża

na

poniedziałek

22-go, wtorek 23-go,

Srodą

24-go

I

Poleca Sz. Klijenteli wielki wybór sukien
wizytowych ~alowych i wieczorowych. :-:

I

Ogłossenle
Komornik przy
Seidzie Okręf?oW'T115
w Lodsl S. Gór•tf.l, samles:d1ały w

ini~i i len~newin. Ha Kam.
ł..ódź,

Do akt, 2281 l926r.

Piotrkowska 102. Tel. 39-40.

Łodzi

POLJ!CA:
Elektrowcłągl ,,.Albatro•"·

Kompletne wózki do suwnic n &montowanymi
na nieb elektrowciągami „Albatros".
Suwnice, windy osobowe i towaro•.ve wielokrążki ręczne. Transportery stałe i prze·
woźne dla węgla, bawełny etc. Chłodnic
„Balcke". Przebudowa i naprawy chło
dnic, urządzenJa do czyszczenia wody,
kondensatory, kompressory i pompy• .Pasy orygin.
!1.Adolph Schwartz et Co" w Be\"linie.zarówki. Silniki elektryczne. Węże pa!'ciane i gumowe. Oleje ornf, amer., cylindrowe, turbinowe, transformatorowe
V alvc.Jine ".

PH'1 ul Sle:akl•wlcn 9.1.u zaaa•
dsle arl. tOlO U. P.
C. oQłana. te w

4000

Obr.Jl ·~!filD!R
sam. prq
al. Konstantyno.... b-'
5
'-I
'"' ef lo w1cn:c:z:a,
te w dnła 2 grudnia
da 1926 r. od g. 10
rano w lcdrl przy·
ul. Staro Wólnadaldef Nr. 9 odb•d11łe ń• tpnedat
pras pabUcm, IłlłpYtacl• J'UGhomokł przędsy •dr.ich
aalc 4 •
garnow•I
eyeła d<> firmy: „Goa
ald l Eng.tmaa• e-

PIOTRKOWSKA
:-: telefon 49-71 ~

5

-ao 1: ; ,

'r::.padała

•

I

HlklM
:UIUI

Dr·

QJed.

ZYGMUPłT

11,~ f

theroby nerek,
pęełswm i dróaf
moczowych.
Pnyfmul• od 1-2
i od 5-8.
1i"li'amowłc•a U

dawn.ltf Oiti.deka l
tot. 48-95.

Dr. med.

f. !ku~ie kl

ul. AsdrseJa U
Tel. S7•4S
Chowob7 •h6nio
I wenel')'CDD•·

puyj,ć.
Godziny
1
9 - U fł. rano I
1~71/1 po połud1 Dlaopr6c• ~t
-~ ._. po .,..

mn

I

.ttOW. uuu. llflllł., U1.11~u1 Zn~11ąt dOIDBWYtłl.
--

~
··

~ ·../
WlmW dzi&da·
pe. tMka metalowe matera«
do mehlowTch ·
ł6Uk. "Patent"
Na!d~dnłei i
naftanie1
,1 Dobropoł"

Pfotrkow•ka

73 w Podwónu

l'ELCRR!tA

nu1mn-l11amtłd

K. M1HAJtDWA
„~mit.-

od-.

ouacowanyda
, _ , 700 ZL
1926 r,
Ogłoszenie Udt. d. :iCfXI-1' r.
Komornik prJIT Sir ~OMORNIX
dsle OkręttoWTm w J• R-zmOW11k.L

!i
U

~

tnJlłeUtIIBI&.

Komom& pńy
dst pnry al. Sienki•
Pnyjmuje od 11 wtou 9. IMl aaaadzi• ff-d o•Ust. Poił. ';4 ~:d:si:V'ł::łli
-12 i od 4-7 art
tylko kobiety.- Cyw. ogłuza, te SłaniH, itam.prrf
t
.I(
~ dnłn 26 llcłopada
p
• 1926 r ok u - od 111• onstan ynow·
aiUka 12, m; 14
1
róg Zawachkie,. aoddny tO-ef n,no, ::~I ~: !, ·~ł29
w Lodzi, prll~~cy lietopada 1926 r.
- od itodz.10 rano. w
Kllió111dego 2
r
Oiłd
~n1a odbędsie 1.1ię llprH• todzl, przy ul.
dał pner; lic:ytaclę Klłłnej Pod Nr. 32
ł
się s-snalet2'• odLęd...:e
0
.... v
••
d rucbomośd, H
d
ugona dat prze:z: pułtlicz·
na bardzo ego • cych do
--'-11
licytaci'ę ""'°"
aych waninka.h - Geunera
~„
li -··
h 11I alrłado.tą·
l in. Tuckomości
ę r; me
cyc
cą-nna
omcęen.=c·'· Da au- pr:ry ulicy Noweum.
Cegielnianej Nr. 50
IJ riJI lllś
Oferty do admin. L~._d_~2/Xl.:1,r. K.m1:z:cll, chuśttlwek
woi:u, wat-u i 2
~•........,_,
..f!!..i.,K. )I. 11•
____§._G,Ars!!: ~:m6w&aieącycll
,~
ł\o Leona Bcc:Uhi
-ói'.~.
DR. MED.

U

6

I

sam. P r & Y ulioy
S!anldewicza Nr. 67,
na nndide art. 1030
U. P.C.oałuaatow
dnia 30 llatopada
ior..
im roka
W Locld. P"T .i.
Nowo· Cel!iclołanef
er. 4 odbędsl• .i.
apnedat a pn•~

Bo

,„. .._.__

.

MOWSK:a
.ot

0

"O'UY

SOJO

- I !tł d wvth
:-: I lY# erlą1 omowJtU. z..: .

Otwarta b~da:łe od t rano
do 8-J wio~•·
W ejfcfe ZJ, f,50. Dfa ditfeci, U~cej tł• młodzldy
ł neregowych - 15 gr, W poniedziałek przed pot. dla
d •iatwy 11%k o1nc I łlru_...,.
" ~--• -J~
... v ~ossy. Miejsce :z:gło·
""""'ćl e ..,.
sid: l) Biuro Stow.. ul. Kłtińsktego EIS I 2) Alfred Szepc,
,
_, 43-•3.
-•- a "'•• 1 Rz
'"'"· 1-0, t .....
gew....
~·
11.&.n
aMM
hatł tłwM
N

pny

~kt. Nr. 22"

•I[k
W~ I U !':!!nt;:"~~

Ili Powszechna
drobiu, gołebt pst1i
wustawa
l

~~

•...

Dr.

•
• •

Od

lłamJ.

l:omonzłh

Sf\dJJło Olu-ęgowym
J
ł. d 1

nacowaaych • .t. p•bllcm•to nchomoK! aalri~ctłl
960 _
ł.6'U. . d. f8,XI 1926 r do Sslamy Lewhta
lłrłada!-CTch ał, a
)(omomłk
ubn6. męsldch. fa!.!. ·~ tra I nici do -,da

spłatach długotennin.

llit&till ClaJ Dnlnri!UJID. Id

ut. m.1284 26 r.

!11,d~:d?t~r1i~";,}il Ogłoszenie.

tylko tam zakupin
Na warunkach najdcr
dogodnłejnych pny
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S. G4rskł.
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Słanl11is,

6

I fa"r.
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B. !llllDMll ~. lnkMl ~::r.::.::.
maa,!„~~·
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p
Jedwab
obuwDe

flranki

Płl!Mmllka

lr.17

CboJP0'1t7 sk&Pae Curoby alr6roe,we KOMORNIK
I wenerycime, nuyezae i pł()W>we Teoffl st-In.

~~!,du~~ td~zt;Pt; RODJtantJBMkn t2
po pol, w nledałe· pn:ylma!„ od I!· 9
od U - I I od 6-S, dla
le

ł łwłęta

do I-ej. TeL 4ll-6't,

pań

od 4-5.

H

D•Mn
;~~;,;;;- sk•e~.
.~,. „ ..~ „ RelDKlJ ;:.."=;·
waryna raty tyltro wru: s wanzt.tem.
w fłrmle.KREDYT• Fargcn i ml•n·

Nawrot 15 I piętro kanie 0 2 pokojach
(~g Slenhiewlna) z kuchnią tanio do
bo rH'C&Y'Nicłe bar 1prscdania. Wiado·

TANIO I na moł~ w admlnł1tWA,. acjiJJiAlefnetoJ>i..
dogo&r,c:h

dso

R~

.._

tn nI

----Dr---~
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łi

Szkolna 12.
skórne
Choroby,
włosów, weneryane i moczopłciowe.
ebow. •kórne, Leczenie łwiatłem
(Rentgen. L am p a
weaelfJ'C•ne,
Itwarcował Elektrodrdg moc•·
terapia.
I kobiece
Od 9-12 i 6-9 w. Przyjmuje od 6-9
wieczór
c!la pd od 5 - 6.
Pai• od l~"°
w atecb. l łwi.tD
~

„IO-U.

przybory do haftu,
poleca

ksiąi;ki

•

•

r
'°•

do robót

wełna. jedwab, filo11oi..t

kordonki. rysunki file~Z

ręczn.

i filet oraz tam

M. JOSKOWICZ,

Ł6dź,

Piotrkowska Nr. 9.
WSZELKIE RYSUNKI NA SUKN!E.

tmar t mt11młł
J. Candryk
fal!iYłm

łML

P!mtrli!Wlkla lit m

filia Główaa 11 poleca:
trema. tu"lety, lnstra lrin•c• w dowdnfc:h roa• .· ~ miarach. - · Nlklowanl•
wuelklch caęłci aamoc bo.:!DyYch. denły11tye&11ych. cbłnn-4łcsnfch fryajer1kicla I t. p.
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\,t

sŁ

KOMORNIK

M

oraz wszelkie ma tetjały
do tego: artykuły

wicz I S-ka" skła·
dal~cvch eie :z: m•·
błl 40 becnk telaroych. zbiornika
I 2 wag anltiełskich
oce-nlonych na sul.6dt. d. 4/XI. 26 r.

urządzisz

ROBÓTKI RĘCZNE, rysowane i ha~-;J

odb,dste alę apncdu prsu lkytacf•
rachomo&cł naletcaeycb do Zy~m„nta
Abi:amowiczn i fir·
my .Irrael Jakubo-

mę

Hotel

Salon 209]10.

, da. 26-fo lł.topada
r. 19%6 od f. 10 rsno
w ł.odsi pn')' allcry
Skwcrowcj nr. 1 I P•>morskicf m f02

„

Komornik

Gra

tef;~

Uwagas Katdy kupuj~cy tremo,
otrzymuje fi~urkę z lustr~~ d~!DO•
Znana z przed wojny

Jlnrmarze«aa Dramrnła dmslfm
Pła•mc.a:v

Fatell'

i Knstjum6w

DRABIKOWSKIEOO
Robi art.,.tycule :iwłamyeb I powłe
nocaych mato.rialów ul Kuola 20 a. l1
front.

Niedźwiedziom"
Kllhialdego Ul

Pod „Białym

wydaje tanie obiacly:
Obiad E 3-ch dal\ • • • • sł. 1.0biad z 4-ch dań • • • • • UO

Kotlet wieprzowy • • • • "

Kotlet cielęcy • • • • • •
Sznycel po wiedeńs~ •
~Kiełban a kap~ • • • •

Flaki ...••••• , •• ,

Kolacja • • - • • • , • • - •
l powdanlem
, Wł. Pastuszak.

Sw6J
do

swego

ł..6dt,
(Bałucki

Rynek)
ł.,agiewni-

eka nr. 23.

Szanowna Klijent•lo I
_ Ośmielam się zawiadomić, ie
posiadam na składzie duży wybór obuwia gwarantowanego. Kto
chce z szanownej Kłijenteli ~łk

gwarantowany, nieuh spieszy do _,_ _.....________,
mistrza Gordoniago.
Dta·pracownłtr6w państwowych.,

kolejarzy, tramwajarzy i policji
na raty.
do wynajęcia od
· Mam na składzie duży wybór dwa pokoje z pr
butów : fł1cowych, cht-omowych n~ące się na biuro
i juchtowych. Z poważaniem
we gt'ttntownie zre
majster cechowy M. Gordonl.
ne. - Wejście komf
Dojazd tramwajatni nr. 1t, 5,
Piotrkowska 150.
'!---------.::ii
-~Q?.t 10, '.;.
I

Ku~sy języków
Do you speak English? Par- ,
łez-vous

francais? Sprechen
Sie Deutsch?
Małe grupy. - Lekcje pryw.
Profesorzy-An,licy, FP.tle.
i t. cl.

Berlitz School
· Piotrkowska 39, front

ATELIER

YLKO
Piotrkowska
I p. front. tel. 47·09

J.

Przemysłu
79

Artystycznego

PIOT~KOWSKA

79, FRONT l·e P.

Il'

NASIEL Kl

po cenach tonlcll

===POLECA:=·=~

Palta daMfSkle

WIELltl WT BÓR

ostatnie iesonv 125 do 7S.-

Fatrom ubleran
pałta

od 190 do 125.-

·
MEBLE
~~7 fftBRfKfi LDITfB
ffHf 11 ~1l'l1A wfoikł wybór po cenach aafnłtnvch
· ?'f
I DafdogodnłeJsgych warunkach poleca
mI ił • !\'I.i
tl
/f" ~' I PRfl!

Sukn le szewioto e
od 22 do 16.-

Po eenaeh konkaroaeyjnyeh.
Na najdoaodniejszych warunkach!
UWAGA: Żadaei fUP aio
posiadam.
S%łtoła

ftiUrłTA

mi

P opeli nowo suknie

I!

' rj:· .J. KUKLłNSKI
Za
r. ó

od 32:do 290-

D łt,

Su!tnle Jedwabne

--

od S5 do 65.-

Toea

HEHRYKOWSKIEQO

H w łych iałteh

ł.ódź,

it•H T&Wców Nowocze••7eh

Piotrkowska 100 i 160.

dit pvp poe1u,~h I a wurowaayela.
nhma 57 od U ... f re&lO de I-eł 1fieca6r,

kompie·
Jan-Band
bly s
l

glokaał
lnnemł
ft•xłonetn
pny11aletnośdamł
hinfo spn:edam &a•
ru Kuvlak Kościu

6611

szki 37.

.,....eh bttdtal

terria?ch. bł'łu
wyafa f .-t:yj·

„. .

Duplę fhw u ";
n gwintem, mało
11t,wa11y w dobrym
11tude. Oferty do

.Kmfera l.6cbkt ...

.z. L

H.-_

..,chaa~

40 pod

(••modld~~
...,..nbmlnłe ffivnłd

lfueta 4-o oaobo=
~] wa ł pow6•, ła·
ko- Da gumaeh
oraz chomonta an·

hllrnmst..q
~
rannf4'1!1
firmom

obeimtlf'c

111Lmowlsb),

ca

wyuprairtrcwe w

łnydzie~u lekcjach

ft'tt!ZOfll&'WCa & wył
enm wy t:rlałff

n!era ł
l"f!ldyfc,

kot1łro!u

~Hmf•

tło c~w. Ko:iel14·
cym llw!!!dcołwe.
Dla bluralintthr-ek,
.sptaedawc6• I vofóle 016\ ntntd
nłcmycli, na11h wicuorem. Infermael.a:
11~12, 7~a wieC%6T Bturo B1!Chalłcryi1lo - Rflri;rp'fne.

P!ctrko'"b 1S3 I.
:pJ~tt?,;__,~~
Vfhdy eraer~ezny
!)rofuor .gmu:u1.:i:jałoy p!arw:;zorzęd
11'.ła, udxlela lek·

na

cyf oru :p:zyg.>fo'I'

-li: do wn;l!ltkfoh

egll'l.,"!:lin6w

w

za-

kresie 1zhofy kedniej {pn:edmioty bn·
mimistyczne) pojed· ńczo bh w kompletach Wiadomo8f
· w Księgami Gebetr;ua i Wolfa.
--~
30 Jli. W ciąi!U
lfa
fi jednel!O :niesi~ca
naucr.am ~r.mtow
ni.o hroju i szycia
11•n.1c:i:11m także bielltnfarohva Aleje I
Mafa 41 m. 17,

okasvfnłe

Jiłelslde

do 11pnedanła
Obefne6 PlQtna td.
6-go Si~nla L, 16
diu:orca w•~ałe,
om marowanT o
16-tu 11 !kacia~
do spn:danta, ka·
pnkcy mote otny·
mać HHS •klep. 5
pokolów l 1al11 dnłl!!tlo

chnia. UHt".a Grr,·

bowa Nr. 9. Nowe
ChoJ:llT.
f!§ypn:"e-d"'3-t-o""k-"a--:i:-yl-W na cłoman ko
i
xefak. kn~seł
fohtli kluboyYch,Karola 1' Sto.uhław
Gabała.

51'39
i'pn:edam do b ;';
L~ skrzypce (udbiom.1) oru futerał
Wlado·
skMzany
-mość Anduefa 46,
m. 7, ml'łdzy 2-4
M20
p. p.

~;uderoby,
ł'I sufy, łóżh nocne raatki lło
sprxedania 11 stolana Lipowa 42.
~pn~dl:n tr&o ~ otomanę,

nalę,

~!'!~ ł.6łlca mełai12ill l>:>we mosię
.tne i niklowane,

Okazyjnie do spne•
U dania cptomana i
l~:ianka draz prJ:Ti·
muje się wuellde ob
3łalu iikl, prserabiamy materace otomanv oraz układa
nie firaoek xakład
Braci
tnpicer1kl
Gabał6w, Nawrot 8.
6618

i
Jarnuukiewicz
S-!:a poleca po C!f·
nach fahrycxny~h
Skł11d Mebli Wł. Ro
miuewskiego Płttlr
kowska 116. I płę·
tre front, tel. 21-61'e M.eble na iraty,
rojedyńczo i
ł
k<>mplety, gwarancja. lrllk!lletnia Od
świetanie, umiany
Stolarnia Lubelska
nr. 6, pny Napiórkow.titlefo,

lf:'w~11 i klacz: 5-;
Ili' le tnla do sprzedania. Aleku.n drow
11ka 26 - dor.•rca
6561
W3kate.
ti?utro łninskie (m11t! py} pr;;wie now11
okuyjnie tanio do
spn:ed1:mia. W.iadomość; Piotrkowska
144, c:alderl.\ia. 6513

ł.

adatlnł·

'Ilf

„K: • r I e r a

6 d :1 Ir ł •to•,
6488
ł6t

M~ble. n11fy,

rl b. llł.-iły. krze·
Iła.

trema, kndeollf I łn:at necsy,
Naftamef motna ku
dolana płf •
Zfl!nsb J7,

I

OWT 4omefl. akła
daf~ .&ę a 4

pokofów do •pne·
))rły

daała

Choi·

ueh bl!ako tram-

wai~ Muuraka
11 Yłdelcńela.

189 -

9.

661?.

.uplter::La;;p;·; obiektyw. aparat
Joraz
trtemeatalny
sprndam, Główna
46, Fotografja.

~- '-"' -""'~
Uupię domek plę·

F. cłopokoJowy prty
tramwafu, 0j!r6dek
obewi,:i:kewe. Cana
do 15 tysięcy Szcae•
gółowe oferty su1'
"Nauczycie!• 6471
eltle wykłełalll
tanie, 11łema11y,
kezetki. fotele, klubowe, krzesb., za·
kł11danle firanek. Zakład tapicenki.
St.mi.ław Gabała

Karola 1.

11.

Urehns a hlStr;lll;
!'il otom--., atół.

krrnła.. ł6!lia.
terae?~. enfę

masprae

d!l.18 uns. KArola
1.0,

Zaet.6

6.

DL.

motu od 2.
llUtrOWUJ O
młenka1iłach

iDJtq 1 H~r11!a8

Tow, Akc, Konrad.

domość

stncfł

iG

hie\i:toiarkę, łćtka,
Piotrkowska
stół.

w6zki d:zieci.ęce, ko
ly!ki. umywal.fabr.

łłzdnicgy eklep do
~ sprzedania. Wia-

Nr, 78.

oflcyna pokól 1 Ilu·

145 w podwó::sa

Na raty.

Sprzeda! mebli.
-

...-i."""°

nugi.1as1tar-Pndanog

NA RATY I ZA GOTÓWKĘ

i~. Aleltaandro'Włb

Uprud&Ill dem. 4
tl pokofe HHl:l s
J&uchniit, w ogrnd:r.ie

Zachodnia 22

gotówką.

. pol•ca po cenr.1ch natnił~
Ił;;
arych luatra, brema, łuAłe- Qwi!f..iHIU łliii
ty: jrume, ciemne w orr· wyaeu. n tamoddoln•go buchaltera-bł·
• .J i,tiwiloych ramach o r a : lansidę pod pannch' w ei~• 30 lek
lustra "Wił:r;l'/,ce. Mebhi poledyllc:e on& ctL Waranld doto.!ne. Untdnllcom uełęp
całkowite uno.d:1enia Jh•.jnow:uvch afyló'l?. słwa. fofomi.llC!• od 1-3 I 8-9 wiec&.
Odatlwl&rtie l popru1'ianie lust<!r z i;iny- Nowo·Cegtel.alar.11! 2l. DL 41, pr, of, II •·
ID piętro.
nłffieniem do domu, Spnedllł.

ozner

I

Ceg!elnfo.na Mr. 4S

j

Flakowicz i Recht
Piob'kow1ka

om
8-a
u- uecbrua sdw.t-

nym lokalem przy
ut. W~bla Nr. 16.
Cou 9.();JO :i:t 6".!94
Qprudam mauynę
Il ;Io nycla !!łęs!rłl
An.
Grabowa
6597
Pao!.

n.

~clcle

1.hwe

n biurko. stćł. krsa-

sła,

foteliki, gondolki spnedam olta:rvi·
nie. Sfl!doreka 35323
I p.

il!~

iB

01tr6tfaitnn
prs1 tnmwr.ju
&

aprndam. Wiadoul. Promvka

mość

~Ko;_U:t.:.......2?.~

"ltmlo do apnedai nia otomanv dywanoYe i pluuow11,
koze!kł mlterl\ce krte!!ła, atoł.,., oraz
pnyjmafe obstniu!1kł I repers.cjs. f.11.picer, Zielona Jg.6603
~
dom nol'!pnedam
ll wy blisko tramwaju 5 pc.lte16w
wolnych. Cen~ 3300
dolarów. Lubelska
20 prxy Napi6rhow6583
·
ski9go.

-

ii6"' '~~(;;[:

Y wark 118 mórg
ziemi wyborowej-

z&budo~enia ve:i:y1t

kfo murowane pod
dach6wk". inwent!l•
r:i:el!ll ływym l raarlwym

bali długów,

7-m kUemetrów od
stac!ł kol~owtj, od
U.Olł'\' 3 kilometry.
Wil!łdomo!6

Ztlera.

Pu„ęo:i:ew•ka

3 -

Bo:-o'lrieckL

„zru do 1przeda~ nia urzadzen!e
sklepowe, n~dające
al11 do gal'!lnierji manufaktury lub dy-

Pneiud
ałryhucji
66, akład w6d~k.
0591!1
ł'~as~nn do

s:i:ycia
111 do sprzedania.Ul. Nawr<tf 72, m.
22, prawa oficy1.1a
I piętro.

7609

l!ardarob11 Il luat•
O nm lakierowa.~
kredens, stół. m•eła, tnmo. Qtom1m11.
t6tko. materace suf4, bielitnliukę
apYJledam tanio, Słenftlnvlc:i:a 59, m.
42. oflcyna, I piętro
druttle ••łłcle,
6'556
Vpnedata połowę
111 c!omc e 4 deuk..n!aeh, :I webie,
Wraocld~o ł4. m 1
65'4:1
Cholr.i„.

ilół. tai';;'
O"'i;man~.
Sinara.

1!1om

murow&n'r e no

a~r6c.!'.klom

dania. -

do sprzc
Kup•!~cy

molle zaru: otn:vmać wolny aklop, 5
pokojów ł salę du.tą, n11dafąc' 9ię na

piekarnię dl11 ~··
Uca
p.
Al•lnaadmvika TI!.

I

z u IE li I •

li łę

do powaneito bHil:onbnnctfue1to ar
łykułu na prowinłę
lub pe:uafę, Oferty
„Pr:zedstawlpod
clel•

tnłb ł t

F<:~~>':a~

H

A. Roinu

Rr.J:,,,..,,.11ka. 6 t. 6550
~nuk';ftd;. uty.
wany. kuplę n.·
ras. - Zawia domłt
~ka

6%15

d';';.;;G; mu":
'lr -ied.no ramłeen,
oraz an_.tuttle do

wyrobw fw7:!Ił6wb!a

n:mveh.

z„~on*•

do admin!!l g-Kurjera l6ihkieg1>" pcd
6566
„Gwint".
f.llac ~;p;.11-;d~!;
ł' 1535 ł kei kwadratowTch. Wiado&ka 74

intel!gentna (wycl-owawei:yni) JPO-

nnkufe pau.dy na
wyJazd, IM 4fzłeci,
1~ do tow1m:ystwa
starszef pa11i. Ofer•
. ty pro!l:rę skieiro-

A., Knbiak

~;;;;;b6~

wać na ul. W O:lborsk• 41 M. Rusi·

UJ ka. m11rk! "Ford"
n11 chodzie w do-

brym etanie (karetka nr 68) do S;>flle
dania. niedrogo. nliea
Wiadomość
~6wna nr, 48,m.30
,?;i-sd~':n pśr;-r;:
el tek dębowych
utywanrch Zachodnia 36. m. n.

~dailta. a

M 1:H\Wo:łu WTIAz&u,

l!\l<>trnbna z ar n z
~ dz!ewc11yna do
dsiec!t11 i chPmicnr
ha, Pralnia chamin
na Ce~ielni11na 15.
~
6548
fł;';;!;;:;y wvf;;;tf:
!) fikowe.ul do tl!lksówek p . trzahnł. \l'/ ar nru k: uczcłwość, eumlcnność
w prar:y, praktyka
lt11koletnll\ . nier-.~zorzędne świadectw-a i :rafeuncie
oraz ka•.tcia.. Zgłarzać aię Piolrko.,.,eka 199, m. 25, od
8-e! wleczonm.
6552

n~wna.

Poszukiwane
d
k •
i os::u u;• 0 Htaz
- · z.aft:cla jllko dozotca Oferty do Ad
ministrncj! pod #Do-

zetca"

q'To~~b.~'";p;7;

vinoii, poi:adaś'.llhdect..,.o z
ukoliczenla łwćch

fĄca

kursów S··mlnarfttm
n!'lwo wybadowanA
nauczyci::!ski~go,po
olicyna, pok6l g
s:rnka!11 iaklejkolkuchnią. - Wiadowiek poKacły. tamość Zgier: ulica
:Boe1:t1a nr. 8, druskawe oferly ~Kur•
d
„ Sd •
•
Jtitm podwónu u
Jet 1 ' · u11 P 0
6528
geis~odarza.
Wieś".
Uupię na r11łf --;'/;:: iii-~ t<łmi.1strację omu
n-~no utvwałle w ~_,~ ·n;c n.a
praso- iii "'r:t','/m111'e owoba
„
wacz.ka na drodobrym stan!~. dam ~!a.:i:itl.
Za- ołlpowfod~ialaa Pi·alnla
ir.rarancję. ZgłMzc
ch.edl!ła JO, F. W a· łhgoweka 63, sklep
nła pod „PiaainoN
645:2 F:-~.?!'.I:
admlai- &M<ews\i.
pn:ylm!e
ha!H'łlu wl i
s~acia ~K'.urt"n Ł."
w6cfok 'eszuku·
ny ageat na
d;'pię panł':ś2łe eł.66 „ Ofeirły suJ, ję posadv samoJe~11n<"kh1 ł6tko „Mus:it" do admin. dzielne~e ekape\i·
ienta. 6bunanv jest
metalowe utywane „Kur!. Lódz.H.
Zachod:uia 36, m. n
otr';;°dbna dz.i;';: wprc.-wadr;oniuksiąg
r.okatę 4000 rubli ~ c::yna czysta I akcyjnych, m o 4 ę
lJj na I nu;.>l!lerze hi- uciciwa do słu~by, ał.t>rć llwiułectwa,
Raul.wattska 7, m. re>fere;;acje i Jt.aucje.
poteki wif:jslfie!, Oferty pod „sa-tOfartr 11, Ul •ętro.
s,ned11m,
6.S ,3
etn:::i.:1.a zielna nyM.
pod • H i p o t eka "
pr,r;yjmie admi-rils~ra
prasowaczka na ~•ba umidąca szyć
cja .Kuriera Łólis- k4szi,,ię i dr•bi.ufi, W P"~1tk•ie pracy
ld @u',_,~..--- KłliMl."ie![• Nr, 16&. 11U1:!e za~ć &i~ &łe·
•SS& mem luh di:> ffieci
f)s~';J;:[„7ki;:';; .Prahoia.
lit wier:r.claewa, do- eJ:..ł~i;;' ;;;r.fn'.k-;'d; r.ra pnychtJ.i:&ie.Ofer
hrao ujeżdtona - ff ręcz11ago haftu ty sub „z T." io
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Firma od1nacxona Wielkim Z?otym Medalem na tegorocznęj wystawie przemyałowo-handlowej w R1ymle. - - - -
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Nieznane dotychczas w Polsce. K~żdy posiada możn~
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t Foto~Portret 40X50 cm. zdjęcie z uat. c.. r. 10
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wystawach w Paryżu, Wiedniu i t. p. za artysty
wykonane fotografjc.
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