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Sensacyjne wersje o ro owaniach z Litwą.
Piłsudskiego

próby likwidacji „cichej wojny" z

że chodzi
mz2lednie o stosunki 7. Litwa Koliska i uważa. że wyjazd oremiera do
• 1m zaw;iera w sobie cheć nawiaza..'lia
ńów w ce1u zlikwidowania obecnemi naDreżenia miedzy rzadami obu

!Ima zauaniczna twierdzi.

!Iw.

zdarwna znana.
W swoim c,zasie ws1J10minaoo o miisii p.
Kognovtskiie20. którv miał uchoo·zić rzekomo za meża zaufanłi.a marszałka Piłsudskie
20 i miał iałmbv oolnie te sondować.
By nadać wersjom tym ko!orvt sensacil zwracano uwa2e na domesienie o wizy
cie prezesa Rady Portiowei w Kłajpedzie,

w:v

wybierał

zawsze drofie .orzez Wars:za

we.

Wersii zaś. iakoby jakiś poseł D9łski so
cialista bawił na Lotwiie i wylechał do Ko
wna w celu rv.zmówfouia sie na mieiscu z
litewska o.artią recialistvczna. Drzedstawi
ciele PPS stanowcro zaorzeczaia.
Jednakfo zwróciła uwai?:e sier politycznych okolicmość. że nremierowi w iego
wycieczce do Wdlna towarzvszvł o. Switalsld. Chodzlłv wieści. jakoby w rządzie

·a y w komisji Sejmu.
r

,

Mlnra Bartel w obronie swego resortu.
nauczycielstwa pa n u.je duch

Wśr6d
Tel

wł.

,,Kuriera

Łódzkle10".

Warszawa. 26 Hst0toada.
'a dzisieiszem ,posiedzeniu komis.ii bud
ni semw toczyfy sie dwlsze szcze'.;re rowrawv nad: budżetem mi1t1isfe:ioświatv. mianowicie. nad dziatem de
°:..'!lentu sz.1Juiki.
Referent ks. Ka,czvń:ski (C'h:rz. Dem).
0ctt uwairę, że niedois.tatecz.ne są. kre'.Yna te cele. a zwt.aszieza na teatry. :a
Ji' kredyt, 1PrZe2111:aczonv na 001Dieranie ted•b:-1:· :WYilO:Si 5:30.000. g-dy w matei Bufg-a
tem „elimtnuJe s. 1ę .na ten ·cel 75{).00IO zt Ze
tićf "'!oou. na wiellde znaczenie teatru. zw ta
\ ;9:.a na t>rowinci•i. a sz,czezólinie na kre6 - :i. mówca domaita sie. ab:v kredytv na
~~~ tr DOdwyższyć o 100.000 zł„ która 'fo
fi. - ~e nałeżv wze'llać z kredytów. urzezna.
ksk•· :rch na zaikuip dzi e·f sztuki i konsenva-

ża s.ie w suirn.ie 143 jednostek. Liczba szk1f
:prywatmycl1 w.zros.ta ze 150 na 220. tloksztakaj~cyoo• z 300 na 412. kursów z 2i)0
na 300. Uczba uczniów wzrosta z 82,000
na 120,()()(). Oraficzin1e 1Prze<l:sta wi"a się li·
nJa roz.wo.f.u ni.edio-sttate.czinie.
W <lailszvm ciąig'U p. wi·ceil)temier -zanew
niat. że m1nisteriiuim oświatv oosfada nlan
postę,powa·nfa. w !IYrzewidvwaniu wzrostu
frekwenc<fil w s:clrn!ach.. I.liość dz.ied w Pvlsce w.zrasta Wi iPrzvś1Piesz,enrLf1 b. zinacz-

~ma Perne

zrozt11mienie svrawv vro:pa6675 :~.zaoomoca teaitru i ocenia nat·e7.vde
.·;~1.laikie.l!o zes·potu. jak nio. „Reduta".
Hif 1•nIOOek refer.enita pos. ks. Kaczyńskie
ska· 1'.ZViefo. li. kwo te na tea'frv oo<l'wyż.
68- ·-, d
i•' : o 630,000 ztotvah.
·~,- ·~S!f'!>nie vrzemawiat .p. wke.0iremJ0r
f.~ :. W:v~Josit on nr zes.zJo dwmrodzinna
-i•P" e: Jeg-o orzemówienie bvto wvłacznie
~·tll• -~·ka z wvwodami postów. którzv za
g-los w dvs,fouis~i oirólnei. Od:uow?cdź
6ss1 ;riutv niewfaś"::iw.vch rug-.ów. ooid nie. Drzez wsta· Iiarnsewkza. brzmiała
·!ach o. ministra 1bard.zo o·g-ó1nikowo.
:nisrer :uważa. iż. zasfa.niaiac swvm
,."tetem ,p{)1s.zczeg-ói1nvc:h urrzednikÓw
~ ~c za niob odoowied.zia·lność. mus ~
'il:a.1 za to mieć prnwo <lvs.o0'!1·0 wania
:· urzędn ikami ; usuwa:nfa tvclh. kfó
eidą Po ie.1ro· Hnii. a•l•b o ida Wbrew Ie.i

dr:.:
[

~zerniei mówił

wke.Pr·emj.er o
~ctwie zawodowem. które~o rozwój
:.anv iesi, niestetv. wrówno z powo
r.-. ·. _'holo?."ii spo.fecznei. hof<luiaicev .iedv
~ i.vk~ztalceniu akademickiemu iak
.~ami rnater.ialnemi. które nie pozwa
""" ./ na1eżvte uposażen-ie s.ziko1inidwa.
v stan tv-ob szkół za;wowdvoh w,_,,ra
IP.

0

nem. J.eoże1i dzi·ś mamy 3)00,000 w wielfrt
szkot.nvm. a w tern 300 tvsięcv UDZa szko
tą. to wedile obliczeń ministen;um za 9 laf
będziemy tnie.li tvch dzieci 5.400.000. M6\Y
ca po<l!niósf, że komis.i.a podwvż:s zyl.a tuź
etat '!lau.czvdelski. W .p rzvsztvm roku minister będzie rnusiat -prosi·ć o nowy.eh tvsią1c etat.ów. z.a <lwa lata również o taką
licz.be. a za trzv o dwa tvsia·ce etatów. a
wogóle w okresie 9 lat. abv ,pokonać trud
ności. trzeba bedzie 29 i Dót tvsiąca no1

Cud przy grobi
Sparaliżowana

ś

Wedle

dOOiiesień

bytu orem.iera

z Wilna w czasie posie odbvć rozmowy

miałv

z działaczmi biał-0ruskimi. UtrZYlt1yWano
iakohv rozmowy te miały u.a celu osiaf!niecie oownvch linii 00ilityki wewnetrzn~.
Coowiiadano w kołach mrueiszościowvch.
że orenrler ma zamiar wyjechać do i.nnycb
dzielnic~ zamieszkałych orzez inne mniej·
sz.o~ki słowiańskie.

Cytu.iemy te oovroski. jako wvraz za.
interesowania sie wYiazdem oremiera do

Wiilna.

wv<:ih efaf6w. Jesf ro suma 0i1brzvmfa ! o
,g-romne koszta.
P. wi·cepremj.er stwierdził z zadowoleniem, że wśród nauczvciełstwa ;oan.uje jak sie wvrazit - duićh enfa.tziazmu, a łen
czvnnik 1)svcl1iki nauczycielstwa w znacz
nvm sl:o1Pniu iprzvczvnia sie do ro~woiu na:
szego svk·olniietwa.
Na po1ooludniowem oos.iedzeniu seJmo·
wa komisja budżetowa .rozpatrvwala bud
żet ministe:rs.t wa pracy i O.Dieki siootecznej.
Udzial w obradacll wziąt mLnisler Jtl!rk!e
wkz z na·czełnikami wvdziatów wszvstk.
oodlezłvch mu urzedów.
Zgodmie z ,p.mpozvc.i.ami orzewodll'icza...
ceg-o komisia ;oostanowita odbvć 1J10icne po
~j edzenie i zakończyć szcze.z"6tow.e czytanie budżetu.
W sobofo i ,po111iedziatek komis:ia: nie bę
dzie obradować.
,

zakonnika.

i~tego

od lat odzyskuie zdrowie.

Polskie władze kościelne badają tajemnic~ uleczenia Marji Suszko.

~nr·

l&gt6 ~· Wiceitn'emjer Bartel z<łtoewniał. że

e n t u z j a ż m u.

słowiańskich.

Tefqr.

wł.

"Kllrlera t.6Mlea&•.

Warsmwa, 26 list:o-pada.
Po•ls•kJ.e wladze kościelne ot rzyma-ty ·Z
Rzymu p·0Iece1nie Stolicy Aip-os!tolsikiej, a1b y
iprzeprowa:dzity jaknajsumienniejsze <liochodzen:ie w s·prawie cudowneg-o uzdrowienia niejakiej Marji Suszko, mf esz'lrnnki
Warszawy, sparaIUowanej f!a obie nogi,
leczonej dtugo, a bez"skufocznie w polskich
szpitalach wojskowych.
Jesit to je'den z kilku ·c111dów. kit6re miaty miej'S'ce przy grobie zalk:o nnika wl·os•kiego •blskwpa Wincentego Sit>raim!])i, znanego
we Wtoszech p'Od lmienlem Wincent ego z
Tr1eboli.
Wyniki dochodz.eń prnwadzonyC'h w
Po~:sce będą miaty decydują.ce zriacz·e.nie
w procesie ka:nonizacyj.nym zmarfogo
pr_zed 30 laty Wi•ncentego Sf.tampi, zakonnl.ka niezwYtkłej pobożnO'ści, cnót 1 zasfug
ogromnych.
· Dzieje icudowllego uzdrowienia parailifycz:ki Marii Suszko są nasltęipujące:
Przed dwoma Iaty 30-Ietnią Ma,rję Susz/ko przyjęto na kurncję do jednego ze
sz!piita•If wojskowy.eh.
Lekairze szpitalni ·badali pacj>en:tkę ki1kakrntnie i orze:kająic. że cierpienie jej nie
jest organiczne, iprzystąipitl.i do energic_zinej
1

kuracji. Trwafa ona dtU!go i flie da.wata ża
dnyd1 wyników.
Cho.ra byt.a prawosławna, ale po kiHrn
rozmowach z księżmi , którzy nawiedzall
chorych, z a,prng-nęfa .poznia,ć dogmaty kośdo.J'a katoJi.clk:iego.
Wres zcie orze:szfa na fono kościota ł(.a ..:
folicki ego. W 1ym cza.si·e nas'fąoJ.to pewnie
poJepszen!e w sifanie zdrowia chorej.
Nie mając żadn ej nadzieJ na uleczenie
się zuioetne, ni·esz,częś:Jiwa posta.nowifa wy
jechać wraz z córnc .Z!ką do Wtoch, aby
rafowa ć res ztki zdrowia w iC'h sloneczny:m klimacie.
Do Rzymu przywiózł J.ą ks. U. Sfa.n
zdrowia p. S11szko byit wówczas fak zty,
że przenoszono ją na noszach, z ogromnym tm d·em mogta się dźwi-gnąć.
Pewne.i nocy nieszczę. ś.Iiwa ·c hora miafa niezwykły sen. Ukaza·t się jej nieznany
zakoinni'k w śwleltle promi eniejącej tęczy.
Gdy padfa pirzed ,nim na · kolana, zail.rnnnik
poibfogosfawi~ ją i rzekł:
- Udaj się do miejscowo,§ci Casami·c~
dola, itdzie sle zuaj·duje otaczany czcią
grób bi:sktWa Wjf1icentego z Treholl, CZ'fo.n
!ka z zakonu 00. Passjonistów. Modlitwa
uczyni cud!
Nie zwiermiąc sie nikomu z niezw:v-

kf·ego widzenia, p. Suszko po,Konata mot
i dofarta do Casamicciot.a.
. Doczof'g-awszy się do grobu kapitana,
krzyż.em padfa i 1ptacząc serdeczn1e modHta się ·itaąc ża.rliwi:e, iż obecni przy rem
ods1fą1piH z sza·ct:r.l'kiem na srtrony i wraz
z nieszczęs.ną rozpoczęli modMwy na jej
1rndnoiści

in"feincję.

Na~de stał się cud ..• Choora , którą wszy
scy widzielli przed -chwilą, z o·gromnym
~rudem czo~irn.jącą sie f ipowtóczącą bezw.fadnemi nogami. dźwigncla sie <> włas
nych siłach, stainęła i zaczęła Hć o własne1

mocv.

Wie:ść n cudownem uzdrowie111iu spara
Hżow a ne.i Po1lki przelbie1g-ta szyibko cate

Wto chv, dofarifa do Rzvimu ...
O.idee świę'fy zdecydow~tt zezw'olić mi
rozpoc?:ecie •Procesu kano11iz3.!cyjnego bi·
skuipa Wincen'fego.
.--....

~

roz

nrmi on od'bvł narady, Że oremier sondował opinie oo do możności ustalenia stosunków p0Jitycmych iest rzecza jeszcze

prowadzono rozmoWY na temat ustalenia
li11ii oolitvcznei w stosunku do mniejszości

„

zaczeła snuć

wkiełe sPołeczeństwa ~ileńskiOO"o. z któ-

o. Kielstruoa w Warszawie i o wycieczce

iakrie2'0ś P<>Sła socia!!istyczneiw na Litwę.
Jeśli wiec chodzi o o. Kielstruoa. to nie
1>'0raz oierwszv bawił on w Warszawie. a
lfilkakrotnae ieżdżac z Kfaioedv dio G.ene-

.

d. która na ten temat

ie domysły.

Prasa czeroiaca inspiracie z kół rząJo
wych domosła. że w czasie 1>0bvtu premje
ra w Wilnie. mieli 20 odw~edzić orzedsta-

-

"KurJera Łódzklero".

Wars7.awa. 26 1isi0ipada'.
'f:ldy wyjazd l>l'emiera Piłsudskiies?o do
fil lllłlSłał z natUJrv rzeczv WYWOłać
:t komentarze ; wielkie zainteresowa
, kołach nołitycznych oolsklich i za!icmvch. Widać to z domesień prasy

.

własny

Kowieńszczyzną?

„

Tderram

pogłosek.

do. Wilna tematem licznych ·przypuszczeń i

-

Vviazd premJera

I
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:-: o północy :~:

nawrot POWllB[~DJ.
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lelki kongres .Piasta w, Krakowie~
KONKUR ENCYJiNE ZAKUSY . STAPIŃSKIEOO I BRYLA.
tel. wr. „Kuriera l.ódzkleico".
n1ęic1a wlemcte.t iicziby clltops!fwa. Piasiow
cy oi!J:licza.ją uczestników na 6 'tysięcy. Sta
\Varsz.awa, 26 lisfopada.
' Niedizi•ela zapowiada się w Krako·w1e piński i Bry.l rzudli sity a·git.acyjtie w ·o1inłeresuj.ąco. Na ~en dzień Piastowcy za- kręg, by zweribować zwolenników. Zgilo1

;powiedz.leai swój kongires, na który przy,1być mają dele1
gaeje s'tronnichv ludowych
';z innyiclh państw.
\V niedzielę rprzemawlać będzie prez es
Wifos o •Politvice sitronnic:t\va i pos. Dę.lb
.skf o ;po myce zagranicznej. W poifudinle
zaś odbyć się ma po·chód manJ.festa:cyjny
n"a Wawel, a ipo potudniu obrady komisyij1ne, '?których S'Pt:awoz<lani·e podane zosta
,nie w poniedziałek. Tegoż cnfa poset Kier
·.nik \vy,gfos1 referat -gospodaTczy. do któ'reg-o przyw]ąziuJą o·r•g-anizaiforzy kongresu
1

wie•lką wagę.

. Kongres piasto,vców 'nie da wat sipokoBrylowi, którzy organizują wfec manifesfac:viny. Pias-łowcy bę
dą obradowall w ,.SokO'le", a Sitaipińczyicy
na Pla·cU Sziczepa.f1s!kie~go.
Obydwie padje agi 1 tują w cefo §ciąg-

tluSfapi.ńsklemu i

Rząd

sili w sfarostwie również :pla1n pod10du
manifestacyjnego .na Wawel o 'tej samej po
irze, co piasifowcv. W ten sposób ·chcą roz
bić kongers .pfasitowców· i zaitrzeć wraże
nie.

·w

1

Nlemc.Y Już

Prezytlenla Rzmilifo] z dmc. 27
grudnia 1924 roku w przedim1ode rewizji
uprawnień (koncesyj) n.a sprz.ed.aż przedmiotów cbięry;ch monopolem skarłbowyun_,
Proiek'f roziporzą<l zenia PrezyderJ:ta

RzJYHfei w siprawie

Ag. Telegr. „Express".

2.6 HstO'PRct.a.
· .„Journal" l)Odaie. iakob:v von Ifoesch
oodc7.a5 ostatniero sJJtOtkania 7. Briandem
miał wYJJOwiedzie~ orośbe ood adresem
rzą.du francuskie1?Q, iż rzad niemiecki maże
b:vć zmus.:ronv do zbliiżenia 7. Włochami.

skierowanemu or~ciwko Pran~ti. „Jourual'' twierdzi. że Stresemann diomatza sic u
znania Drzez Francie i mocarstwa solusznicze vledu ounktów: 1) że rozibrojenie
iest Żak<>ńczone i komisfa kontroluiaca po.
win111a b:vć odwi}ł'ana, no 2} stowarzyszenia woi1d{owc· stanowia wewnetrzue sorawv Niemiec, oo 3) Niemcv sa rozbrodone i
wobec teir<» inne mocarstwa nowinnv się
rozbroić, nio 4) Niemcv ni·e mo2a ziobowią
zać

rue

do orz:viecia rifaoo inwestvizacyj-

ne20 Liil:i Narodów. no 5) natvchmiastowe
OQróżniende Nadrenii. Briand miał odpo-

Tajny

ra p ort
Woli

w r. 1927

.warunki!

Stresemanna.

Traktat Wersalski·
<r

do przviecia.

z tvch punktów fest nie

PROPOZYCJA STRESEMA:NNA NIE DO
PRZYJĘCIA.

AgeacJa Wschodnia.
Paryż. 26 lislovada.
się „Journal;' Briand

Jak dowiaduje
w
ostani.e.i rozmowie z niemieok im •Postem
YOn Hoesd1em nie tail ,prz.ed nim. że piro'IJ'O~y:cJe Stres emanna, wy,po·w iedziane WI
Reidhstagiu w isiprawie ro·zibroj.enia i k0n'troli woj;sko·w.ei . .iak rónwież w s.mawic okupadi Nadr.enii. 'tlfo sa moż~iwe do przvkcia dla Prnnc.ii. Tvl!ko ko·nforen{'ra amha
sad.orów zako1kzvć może kontro:le, leżeli
ureg-ufowane beda sporne dotvc.hczas kwc
sUe. Rozbrojenie Niemiec jest nrzez ukfad
poko.lo·w v nire~uiowa:ne niezależnie o·d sta
nu uzlbroien.ia innvch .państw.
1

0

cz I c z e r I n a.

.laponję, niż Amerykę.

BERLIN1 26 listopada (ATEJ.

"Deutsche Spiegel'' przynosi sensacyjny
ten, jak twierdzi dzienJest to raport Cziczerina,
wystosowany na wiosnę 1926 r. na taj nem posiedzeniu komitetu wykonawcze~o
Kominternu. Cziczerin uważa, iż nadzieje na zbliżenie pomiędzy Stanami Ziednoczonem~ ą Rosją są najmniejsze w_razie ro?:padnięcia się Ligi Narodów. Rosja
nie chciałaby uczynić Stanom Zjednoczonym zbyt daleko idących koncesyj Ze'
wz;jlędn na· Japonię. Szerokie koncesje Rosji na rzecz Ameryki byłyby boleśnie
o\!czµte w J aponji, z którą Rosja chce utrzymaG jaknajlepsze stosunki. Anglja1 •
zdaniem Cziczerina, prowadzi w Polsce, Niemczech i w krajach nadbałtyckich
poli_tYkę: wyraźnie skierowaną przeciwko Rosji · sowieckiej.
artykuł pod tyt „Tajny raport Cziczerina". Dokument
nik, dostał się do rąk emigrantów rosyjskich w ~ary.tu.

..

.

·~

.

powGdzi cyfr I w mo.rzu aktów

MARYNARZ BARTOSZEWICZ TONIE CORAZ GŁĘBIEJ.
cv<C:ih ,go dokumen.tiów. przez namawianie
Wars:'!awa. 26 listo1pada.
oficerów. aibv zeznawali na Jego· ko:rzyść
.
.
Wśród odczytanvc:h dziś dokumentów. i t. ·P.
ldczytano tei protoikól komisji. wvznaczo
p ,rz,ewod:nkza.icv ikomisii P.ulk. Sidoro.Jej .przez mini·s tra 1s1praw wo:iskowv·oh, drla wkz wvstą:pił witedv z wniaski·em o us:1nię.
1Przedwstę1J)•ne~o zbadania nadużvć w kie
cle Bartoszewicza z marvnariki. co ·też r;le
rownictwie marvnariki.
zwłnc2.nie uczvnit adm. Porebski. ooczern
Z 1xotokó!iu te~ wvnika. że komisja . Bartoszewicz bvt are:sztowanv. Protokót
zaraz na poczta.iku uipa wnifa szereg nadu- lei komi'Sji omawia sz.cz.e~ółowo wszystkie
żyć .kom. Bartosz.ewicza, którv 1J;trud_·1'iat
n1a.ni.n.ufacie Bartoszewicza z firma „l\1'1r
;vrnce ikomisii p[zez. ~-Y.iWa:nie obd'lJŻai)ą szalik". iWYŚJeipującą 1POd czterema: nazwaTelegram wlasny „Kuriera Łódzkiego".

n:

POLSCY JEŻD.ŻCY ZDOBYU PIERWSZA NAGRODĘ W BIEGU O „PUH
ud„iał

brali

Nowy Jork, 26 lisfopada.
Polscy jeźdźcv we wszys.fkkh pałi
stw;:?;ch zdobywają sław?.. 'Ve wczorajszym bif.'.t?U o P!tha.r narfl'dów pierwsza na
grOide ?~cfobyii Pnfacy, W l<on.kursie tym

Na widowni politycznej.

•
o1

NARODÓW".
Tel. wl. „Kuriera t.ódzkiego".

rna.ioir Tooze.k na ,.Ha
rotmistrz I(rólikie.wicz 11na „Jacku" i
c.znik Szos1ai1d na „Reaegled". Dr
grodę
zrtohyfa Francja,
cz:Wairtą I(anada.

trzecią

--o--

kh imieniu na na.radizie

będą posłowie

cm! Zairem'ba i Uziembto.

DBKiRET PRASOWY A SEJ

Termin 1POOiedzenfa komils.]i sipraw za,giranimnych nie iZ:O'Stał ustalony. Zdaje się, że do pa,giedzonia p,r zed wyiazdem rnilnistra Zaleskiego do
Ge1newy nie doddziie.

1

Do wiez-0ral Wiieczore.m dekret 1>rasowi
został W111iesiony do se1mu. y
rach prawniczych !krążą ipogłos4ci, że b~
wniesiony w sobo.tę rano.
'

4 Hstova-d a nie

I(ONf'ISKATY DZIENNIKÓW
NARADY OPINJOD:A WCZE.
Z sizeregu ~ad gospoda.rcizych opii:njo<la;wczych, ziwohwanyoh przy Prezydjum Rady Minisitrów, odbyty się już, jak wfadomo, narady
przemysłowe i rolnicze. Na dzień 28 b. m.; t. j. na
nfo.d.zielę nadchodzą.cą, tzwolana zostanie narada
opinfodawcza sfer m-acuJa,.cyich. Sfery te WYStą
pić mają z jed.noUtemi postulatami. Pirzemawiać w

Wczora·i w Toruniu ~ocl.is.1mwano cab
„Gazety Bydgoskiej", .na zasadzie art. 7
Drasowego, wyda.ne.go IJ)rzez P1l'eizy<leaita
W dniu' wczorajszym skonfisk·O'wa!llo ,
By<lgoski" za arityiku! o u"tą.pleniu woj~
dzianowskiego. ,.Stoiv.ro Pamorsikiie"
ma.rgillJesie obu ik~m.fiskat, iż nie będą
sąd zaalkc~owa·ne.

.

u

QiWMłrl*M

O czem

--X-·

wfod,zieć. iż żaden

Paryż.

•Pohiera~1fa

n.adzwy1cz.ajnetgo 10-cio procenltowego doda1tllrn do IPOda;f:ków 'bezpośrednich~ poda.fków iPOś-rednkh, opl.at s:tem1płowych, podat
ku spa:dkowego i t. d.
Projekt rozpo.rządzenia Prezy;denra
Rzplifoi w Slprawie zmfan niektórych po·sitanowień 'tlstawy o zaoipatrzen:iu emeryffa.fnem fmkcjon.arju'Szy p.a1frstwowych i za
wadow1nch woj;slkoW)llch oraz projekt irozparz~dzenia o usitanowi·eniu biura bada.ni.a
cen.

punl«łów, przekreślających

5

tak musi dobrz.e dz;atać. Ponadto
z.araz na poczatku uja\vnita szerez.
wany.eh ooclipi~ów na protokólach
cania ogromnvc.ł1 sum za nie<los;,
onedmiotv. soorzadzanie fikcvinv:i
kótów romraw ofertowvc-h i t.
ra poczatku dochodzeni.a niektórzy
wie marvnarki oś'.viadc.zvli. że nie
Ją wog-óie wvoadku. a.bv kiedvkol
kierowi!lidwie marvnarki zbierala
kaś komisja dla przviimowania dosi!c

·1

nasi!

KOMISJA SPRAW ZAGRANICZNYCH.

MINISTRÓW.

żądania

te przv.imow.ana bro? nie bvla

{Od włas. korespondenta).

-

stawiają

Niesłychane

ł. p,

Komisfa ;putlk. Si<lorwi.cza ufaw.nHa rei
dekawv s.posób o.dbiorn. wvkonanv mzez
farne ,.Marszalk" broni nod1wodnei. kł6r"
wmiast korr:isii: od:bierar chora;żv Charatv
niuk. Od czasu do .czas.n .prz\'1 1 e:żdżaf on do
fabryki na kiika ·ch'\vi1l i dawat znów od sie
bie zlecenia od;b~orn mauna:rzom. Oczvwri

•

porzą.dzeniia

Warszawa. 26 lisfopada.
Radia Ministrów na posiedzeniu w dniu
26 listorpada uchwama w1:1iosek min1's1ira
spraw wewi11ę1trzinych w sp:ra.wie skasowa
ni.a komisji d1a reorig-anizacji .administracji.
· Wniosek ministra spraw wewnę1 trz
nyich w sprawie doda.tikow}nch kiredytów
na zakończenie robót ibu<lowlanych korpusu ochrony ipogranlicza, 'voiosek miinistra
sipraw zagranicznvch, zawi·eraiący projekt
sta1tutu organizacyjnego M.S.Z.
Pona;Q:to Rada Minis1trów uchwaliła
zrównanie wyimiaru fa1ryi !towarowych na
Jwlejlkach węskotorowych z taryfami kolei' horimailm:i-torowych. Poz.a:tem rpirzyjęta
projekt roZ1p'orządzenia Prezyideuta Rzp1ifoj o przedhrżenh1 lerminu wykotmnia roz

we i

ścle.

~zana. B~rtoszew1.c~ bO\Y1em twie~

I

Zw .
Le.gjonis:tów. kltóry urządza w niedzi;e1ę od
czytł post.a Polalkiewi·cza, na'lelŻącego do
teR'O samego lk:J.uibu •poselrskiego, do któ.r ego
nałeży Bryl. Rówooczeiśnie II(!luib Pracy
zapowiada mi_ niedzle1e urządzenie zebra.ni.a, na IJ.dórem poset Kościa•łkowski wygfosi -Odczyt.
Nie wyikłuczone jes~, ż·e socjaliści urzą
dzą w niedzie1ę zjazd woiewódzki PPS.
Niedziela n.aj.bHisza w Krakowi·e zapowia
da się ba·rdzo •gorą·co f barr".o interesuja:co.

UCłIWALY RADY

twie man'1J:lariki, gdzie za·p isvwat do ksiąg
do'Stair cza·n.e przez firmę przed.mioty, prze
r~mwvwal <lla siebie nalefoości marko~

~;ukm"s Sfaipińskiemu ipo·śpiesw

przy pracy.

PqJska Agencja Telegraficzna.

mi, kt6ireJ p.rze<lsfaw1det ln~. Mikfaszer-\·-

ski byt równi·eż giospodarzem w kierownic

piszą

PRZEGLĄD
.

~

.

\

wie z dnia 6 grudnia r. ib. 01bejnmje kwe1ech11iczne. 1ecz !f'Ozmowy pomiędzy
itninistra:mi :będą dotyczyły za:gadnf eń bardzo szerokich i pierwszorzędnych.
Juleis Saue:rwein w nM.aoo"' z dnia 23
lb.m. w 'tej materji pisze: •
Sltje

„Gdyb}• nie by.Io Innych spraw do omówie-

ma -

mezrozttmialem byłoby wyibieiranie się
do Genewy Brianda z Boncourem, Ohamberla•ina i Stresemartina.
v.,r !!'Zeczyiwistości pod
1Prizyikryrwlli:ą S1P.raw technicznych, a miainowicic
konitroli miHtarnej, cała iPOHty[ca emopejska zosta1llie :przedmiotem rozważań i logicznie bio•rąc - MtIBsoH!lli mus.i się do tego dołączyć.
Niemniej należy iprzy,puszcizać, że kontrola
mllitarna gwałtownie zbliża się ku koń'cowi.
Po ltraiktade w Locarno wydaje md się .rzeczą tmdną, aby nie ptzcdslewziąć wszystkiego - w grani.cach rozumnych - co mogłoby
zapewnić lojalną współpracę Niemiec w polityce europejskiej".

we

.

Inni?

PRAS

.

OTWARCIE RADY L. N. 6 GRUDNIA.
Parzą.dek dzienny Rady L. N. w Gene~

ĆWIEK WE LBIE.

ewą

-

••Kurier Po.Iski" (26 b. m.) oma wla noprądy :po<lityczne w Polsoe:

„Wylania się niebezipiec.zeńs.two poważtne,
że pew111e mnie,j .k rytyczne umysły zaczną szuikać nzdirowi~ia w mrzo~ikach królewskich zamyikając oczy na te wszys{kie śrndki leczenia
z!a, które stosować moona prizecież bez berła, czy bata w ręce. Tutaj tkwi wielka omył
ka sz.anowneg-0 pubHcysty wilel'tskiego, który
omal na wzór sizkolnego sofi.z.matu: „wszyscy
kreteńczycy są z!odziejamL." uku·l sobie
wlas:ne wileńskie rozumowanie. Ustrój mo.narchistyczny przecież illie jest jedynem remedium na nasze polskie bodą.ozilci_; wręcz przeciW'llie - z,namy i·nne śro.dki, które do tego ce.Ju
. szybciej, prnśdej · i bez l)rzewrotów 1Pań.st'wo
v;rych do•prowa.dzą.
Jeśl·i chodzi jednaik o stworze.nie silrJ.ej wła
dzy i ugrnntowanie jej na. 'J}rzyszlość - to nam
republikaynom i calei PoJsce wystarczy poprawa konstytucji i zmiana or<lyma·cji wyhorezej,
;ako 'kardyual111e :postulaty ustroju, następnie udedno·s fajnienie leg.isła·tY'WY [ mdrowleJ1·ie admiuistracj.l, tak, «Jy wy.robiła ona poszanowanie I
kult pai1s twawości. Wiadomo też, że niema
s!i!y moraJ.nej bez ma.t erjaluej; tutaj też p.rogra m jas•n y i hyntaj.rnniej nie rewoh1cyJny: zwięk·
szenie wy·dajności .p:ra.c y, uzdrov_rienie fatalnej
,::ospo.dar.ki dóbr :państwo wych (niech ptzypomni sobie czcigodny realista sta re nasze „kró·
Jewsz,czyz1"y "!}, w alka z drożyz,ną surowców i
Jw murnikac}i, zaprzestanie ro z rzutn.ośei, kt6ra w
ostatnich czasach znów się krzew1 itd. itd.

Brogiram to sta<TY [ zrumy. CM
wszystkich sprawach pomogą sza
klucze?„ .• ·
Jeśli kitoś cierpi na chorobę, ki
my, jako „ćwiek we łbie - tru<lJro,
:pr.zy111aji11miej nie wbi3a tegc ćwiieka ·

CZAS OSTATNI.
Sfosunek obecnego Rządu do
napawa troską "Gaz. Por. Wam
mies.):
„Stosunelk rzą<lu ma·r sz. Pi!suds
Sejmu był od poc,zą>tku I jest do dziś
fon weW111ętrroych spra:eczności, a Iii
postępcrwania wobec pa'flarneintu - fJłf
!llY'I!l zy~zakiem.
łjfo byt chyba śleipym rząd an! 'li
cu. ani w H,pou, ani w sierpniu na t-0,
mem, w !którynn nie poS<ia'da p.oJi.tyc~
ko większo.ści, ale na1Wet jaiklied takiej 11
śoi, ws,półipraca jego nie będzie tatwL
nad tern sqę nie 'zastanov..-it i sądził,
skiem, bojkotem i wstrę.tami potrafi•
Sejm do tego, a'by ze swych ui:>rawnieA
co zrezygnawat, tQ się pomyli!.
!Z
Czas najwyiszy na zrozllllllieniie, !e
obecnym Sedmem rządowi obecnemu wfY
cować jest wyja,~kowo trudno, gdyi r~
poglądy na wzajemne praiwa I. ohoiw;iąiłi,
tllie maią wzajemn1ę do ·siebie palitya
mo-ralne·go zaufania, to nie było łatwo1.
dom poprzedn·im, i inie będzie fatwo 1
nądom iprzyszlyru budować wspólniee.j
mem przyszlo·ść państwa, póki dz~Y
dy.nacja WY.borcz.a s·Iużyć ma za POOsfft
parlamentaryz.mu pOlsk·iego.
Zachowanie jej bez zmian gruntaw
loby ze strony rządu wielkiem niedbi
a ze strony Sejmu obecnego wielką
d.Ja rozwoju państwa, który ·musi się
lbez wsitrząś.nień l zatargów· wewi11ęh
dzy naczelnemi władzami w państwiete
wodawc. zą

i w~,'.kona w.czą.

Jeszcze jest czas na
ostatni."
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DOB
Łódź, 26 Hstopada.

„Ciężkie położenie

mało ooonłallśmy o.r az doceufałiś
lf p0tęgę z}awisk g<>spodarczycb, raczej

'la

111

w oszafatriiaiący

1ątanł

kQtorw~ót

• T('lllych sporów, partyjnych

w! I klasOiWY'Ch

poti-

przekoma-

eg~mów, aż wreszcle

ta i naszego kraju

gospodaroze świa
w opinii ca-

po.głebii<to

łego spoJ.eczeństwa

że wyjście

1

z obeonyct1

rządu

pirzeko.nanie,
wymaga

trudno.ści

wzmożonego uwzględnien~a potrzeb

ciia

żY- -

gospodarciz~ogO. zwiększenia

wYtwóri oitociwnla tak warsztatów pracy,

mnffd w życiu państwa i narodu. Dziś
Pll!ska bierze się z.a bary z owym pOdsta~m problemem, jakim fest niezach-

caości
świata pracującego. wydatną oipłeką.
W dąmOŚciach tych wszyscy <>byWatele
i czynnild wytwórcze powfimy z całych
sił i według naitepszej wolii w.spółpracQ

~

wać.

:zeczYwtstość iz nieubła~a:ną :pTaiwdą dała
11111

odczuć

despotycizne

władztwo

eko-

waluta, sprawna a tania produkcja

flJ'()Sł

®brObytu

ogółneg<>.

Czy oboone poło.żen.ie gosp-0daroze
~łiest złe lub dobre? Słyszy się za~ głosy, zgoła

c.zamym

tchnące

pe-

ZLE.

I

faik i

Rof nfctwo i przemysł roJ,n iczy zachOdniej Po.Jskl, eq-aiz przemysł górniczo - hutniczy Górnego Śląska, witając z pełnem
um.aniem te dążenia. połączyły się po głę

bokiej ra!ZWadze w dniu

dzisi~szym

ga1tdzacii, kMra przy ścisłej współipracy iz
ma na celu rozbudowę żyoia gospoclarczegó, jego wzmocnJen.i e ł ożywienie, oraz przyczynienie sie do utrwa
tema ]}Odstaw i rozkwitu państwa nas.zerządem

~za

wailuta nile

przechodlzł

o-

już

sko-ków oraz wahań, któ~ wywierały
wprost
katastrofaJ1ny
l\l)'W na warnnki produkcji i pracy. Je-

ltdo właśohveJ stab.i!J.izacii jest jeszc7.e
jo a bez powaZinei pożyC\7iki mgrootlub 1ist0ttnie herof.cznych 0<szc1zęd:noś
budtecle (na co się wcale nie zainooi
aeg0 w obecnych stoswnkiach wogólle Jesteśmy, zdaje się, zd-otnł) takie ua8He calkovwłte oienaądm nigdy nle
!lęosiągnąć.

lilans haruBowy Po.Jsitd,

jest znakomic:mmy. Pr~ei dotyclwzas ~aią pesymiści, ale wraz z ukońm strajku węglowego w Angł].i. sycla zmieni Sile na naszą niekorzyść. 1-

llilie, z tem trzeba

się liczyć.

~ faktem, te Iloma ~eh
IW w ostaitnłch miesiącach 4o poło
Pl'ZattYsł

w niektórych

gałę.złach

ll'm wYka.zał macme ożywieniie.
e~

p&myśł!ne

mają

illakter chrftlowy, nie
la

boAle

przeważnie

dalią vewoośd

u-

się, stwarzaią ciągłą cbwiejność

11nacll. Naromiast niepokOljący w~rost
i'Ofymy sUuiowił giroźną chmurę, która
t~mnfa w!d:nokiręga il1!3Sz.ego życła gokaiże powamie zastattta-

. ll'IJdarc?:e!?o i

hć się nad ll!l"ZYS.d<J<ścią oraz obmyślać

Ibł! 7.aradcze.

Reasunmfąc oozewy a oi»nie zarówno
· ~Ylllistów, jak i pesymłstów, d<ochodzł

że jeślii nasza sytuacja go. ~arc.za lłllat'azie jest pod wletorna wzglę
: lml J>Omyślnfejs~a. nli przed kilkoma
. :Wącamł, nie n1pow.a mfa to byttajmttieJ

'ioo wniosku,

wysnuwailliia vmfosków' acż jiUŻ dziś jest
zadaw:alaifąca.

Przeciw-inie, wciąż jelliętrzą się przed odbud-01wu.lącym
funnamenty J?•OiSIPO'darcze kiraiem ot-

·

~
~I

•

i

a
l

Tekst depesz tych
~ następujący:

równo.brzmiących

Nara:zie pięknych .intencyj i dobr~ woli :nie brak, jak widać z tej za,p-01wiedzi.
Oby stała si~ ona zaipoczątkorwaniem
twórczych i celowyc& wysi:łków na Po<liu
odrodzeii:_ia gospodarczego ł

pogłębienia

dobrobytu naszego kraiu.
Czesław Gumkowski.

przestw rzach"
Szal zbrojeń dzisiejszej Germanji.
Beri·in, w list0tpadzie.
Na polu fot11iatwa „cywHnego" Kemcy 1zajmuaą w św!ede ipierws.ze miejsce.
Z maty;ch po'Czą!fi.l\ów lotnłctwo nie:mieckfe, mimo więzów ltrah~ta:f'u werisalskie.go,
rozwinęto si.ę clio nielbywałyoh 1
rozmi.arów.
W .r. 1923 osietm mia'St rri;emfeckiiclh -po 1tą
cron:vich lbyro Hrr.;iami IPOWiefrznemi, w r.
1924 - 12, 1925 - 43, zaś w olbecnyim prze'SZ!!O 60.
Uczine niemi<e·ckie przedsięlbiorslwa że
gfagi na'P-O·wieffrizinej p1 otąiczyły się z knń
cem roiku zesztego w tow. akie. „Deititsche
L'l.1iff...f1,a nsa" !które w kwieitniu r. b. ro-z:poczęlo obs•łui,gę 39 linitl. Po iczlfore:ch miesiąaaoh ilo.ść Un-15 wzrosJa do 50, z k~6ryC!h
15 wi:edzi·e zaigran·iicę.
Codziennie, z wyjąftkieim niedz1eł i
świąrf mizęidowych, 120 samofofóW' „Den'.tlSJcher Luift-łf.a-nis.a" (typy Allba'tro'S, Fokke:r, Dorttie·r, Jtmkers i Ud'ell) qądu'ią w 75
pooaich fofni'czytch, wliczają'.c w ~ę cyfrę
p-0rty zagrainiczne, obs!fu.glwane bezipośre
dnio vrzez niemf,eiclde a'J)iaraly. Samo1o~y
zagraniiczne kull'siują 'tylko na Hnji BerJ•in Lolfl'dyin i odiwroltn!e (an.gi·e:lskie), Be·rlfin Mos;kwa i o<lwrofuie (sowie·akie, 'O:beicnie
lkomunikad.ia ni•eiczyinina) i Pary.ż - Bei'lirt.
HydroP'l.any ktitrsują lfyliko na łkmi Szczecin - Szfokho1rn i odwrofltnie.
Nietrnieclrn. sieć 1ofui1cza 'l'OZdą!.~ą·ć się
ma w mim ·p:rzytszhm jeszcze d1a11ej. Rokowania z Czechostow.a'cią w sipir.awie lintli Berlin - Drezr10 - Praga - Wiedeń
są na ukończeniu, rpodolbnie p1er'fraklfacje
z Wtochami w ispr.awie ru1fy Mo1!1achjium Me.dJjoJ1an - Rzym. O poifączeniu BerHn Poznań - W.airsza wia n1c konikrclneigo jeszcz·e nie słychać.
Teraz, ~dy dzięki urmowie paTyslkiej z
maja r.b. rozwojowi Jolfnidwa n1emieckiei..1to, ~ak „cywHne,go" jak i woiskowego
(Niemcy nazyiwają tę ~afęź Spio.rtt:fliege.rei,
Sp0irlf.fiugzeU1g - a'Paraf myiśliws:ki, S'P{lr·fflieg;erschiu1le - szkoi! a pi:lo't ów „svorfowyich" f.t.d.) ni•c nie sifoi na przeszkodzie,
Nieimcy korzystają ze ·spos·o1bn 1ośd i przygofowują sohi·e gigarutyczną flotę napo-

zni:ie trudno1śoi, cały s.zereg z.asadiniiJ"cb nfodomagań cizeka wciąż napiróżno
· rOrtWiarnme a ogirom palących zadań
·~· cdłc-giem.
.
Wykonanie tego gigantyc.mego zaiisite
'e!a iest trudne do p0imyśłenia bez ścl· WSl>Ófpraicy sfer gOSp-Odarczych z
"l!l!ikami państwo.wemi. Tu raz należy
,a.ijć ten kanon, że wymagamfa i potrze- wielf1rzną.
eko!lornicz:nego żyda nie powinny ł
Tak, jaik l]J1'ze<llfem oibowiązywalo zda: moi::ą być uzalemi.aine od takich lub
nie ceSia:rza Wl,lheama „przyszfość Niel'Ch fluirtuacyj poliotycxnych. P<>imyśl
mfe:c na wodzie", tak olbe·cni1e łwierdzi się,
1il zatem c-ojaweim w t~ dŹ:iedz~nie był
że pirzysz!<o.ś, ć Niemiec 1le:ży w •pirze>Stwo, cdnośny impuls. jaki dia:ły sfory roJni- rzacih.
'e oraz przemysłowe izachod111iej Polski.
W r. 192'5 ibyfo w Niem1cz1eoh 26 szkól
.lak cfunosi oficjalny komunikat, łJ'fzed lollilkzych, ibogato wyposa-żonyich i faka
~v.icieie rołnfotwa i p;rzemysłu rolnicze- sama ilość fabryk, zajmującycih się budoZ<~hodniej Polski oraz wiełkiiego przewaniem samo'lo·tów.; in.aJważnf.ejsze fabry·stu irórn%1ąEkiego, zef7.rani w dniu ki: Junkers, A'~batros, Dornier, U delt {oZOral~zym w Poznan1
iu doszli do p<>ro,- becnie wt:asność rządm bawairslkiego) Daimlenla w celu wspólnej pracy i dali wY· miler i Diefrich. Z wyjąitkiem ni.eilf.cznych
z uzgodni<memu swemu sta111owiisku w mo:oorów za~ra.nicznych, tllŻY'wane są w1ta· 7.ach, wysłanych p0 Pana Prezyde'.11- · ime, szicze.gólniie wyrolby }uK1keirsa, Mayheczyp0isipolitej i prezydjum Rady Ml- b:acha (znia1t1e mot<JrY do zepipetl1in6w) -

. ów.

goto-
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cmsu uległa poprawie.

ciągłych

pszych zamiarów oraq; oświadcza
w-ość do najszerszej współpracy".

SWITY POLITYCZNE.

t1.1t'b!iwcgo optymizmu nastrojooe. Jedr nie ulega kwestii. że ogólna sytuacja

Cli

pew1tienie

,

"mtimem; Jak i opinie w.ręcz na nrute nie~pewnego

w tef

myśli i ina tej drodze. Wynikiem osiąg-·
niętego porointmiema jest stworrenie or-

przyfą6 zanajszczersze~ chęcl i nafle-

!i!O, Nowa ta organizacja prost

BMW (Bayerls.che Moitoir•en-Wenke). Siemens i Ha~ske f Datmfora. DziSiaa prziemysl fopnd!czy~ !llJi.crem me krępowany -

rozw·iną! się jeszcze bardziej. Vv budowie z.najdują się samoloty sportowe (aparaty myśliwskie, je1c1noosolbowe) o OOO
ker.mym motorze oraz gfigiantyiczne aeroplany pasażersikie o tąc.mej sile motorów
4·000 IiP, mające posiadać no·ś1mść okofo
18,000 kilogramów.
Nadzwyczajną opieką oiacza Joit.nidwo
tak „.cywilnie"· (6rarns.por1: p1 asażerów i towarów) jak i „siporitowe" - rząd niemieie-

nieimie.C'ldch .aeropla.nów pasa:iersiki-ch nle
przekracza 150 klm. n.a godzi11ę, tak, że
przy krótszych dystansach 0isz;czędność
na cziasie jeis1t niezna czna.
Te wszyisltkie wz.ględy !kry1tyieme zastanawiają nie\iedneigo, oo co wtaśdwie
Niemcy mają ambkję iposia:dania najwięk
sz;ej floty samolotów pasiażers1dlc:h, najwię
kszeJ lkzby :J!nij napowie'trznyich i najwię·
kszeigo a.para-tu ikomooik:acji lotniczej. Po
co te seitki mi'ljio.nów na ll'zeicz niepoltr.zelb·
ną i n:ie:praik:tyczną? Po co ta iPr.op.aganda w oalym Ikra.du dila spraw fo1tniczych?
Po co lte próżne sa1111odolty pa'sa•ż1eirskie przyJa1tują1ee i odfatiują'Ce do portów i. z poir
tów z punk'tuialino-śdą zegarka?
Nad pyfaniami forni zaisft.ariiawia się niie·
m1eaki pUJb1icyis[a łiemyk S~ri.'.lbel i dochodzi do bardzo prostej odpowiedzi. Ponieważ samo'lot jesrt: -najważniejszem na,rzę·
dziem wo,jny ,gazowej,, więc z.iroziu:miaf.e
je.~f 1P01P1arcie rządowe <lila spraw ·toitnJ..
ctwa. Podobnie zaill'teresowanie, żielby
cZJłcm.kom reiohswehiry i marynarki ni-erniecldeti wo!Jno bylo zajmować się fotni·
ctwem „s'Po,rftowem".
R,z.eczoznaiwcy cafego świaitia :fwier·
dzą, że

Cesarz Japonji Jesibito, który obecnie
ciężko zaniemógł•
\

ki. W r. 1925 suibwenicje rząrdQWe wynosHy 41 mH;jonów marek, ipozatem komuny
ofiarnwaly da1iszyd1 13 mi'lj.onów. W roku bie'ż. poszfo ze zwyczalicJe.go 1bm:Iże
't u n.a ifm cel 20 mHjonów, zaś ,z dodat!kowe.go (jeszcz•e nieuchwa:Jcne go P'rzez
Reichstag) - 26 mm1onów. Pozatiem rzą
dy krajów Rzeszy ws.pomagają lbar<lzo obficie fa:brykf s.amolotów, Móre są iprzedsię1biors1twami deificyitoweuni.
Niemiedde '~oifnktwo cywilne, chodaż
1z Toku na rok przewozi coraz fo więcej
pasażerów i to'War·ó w, nie 1poisiadia jednak
ekonomicznej racji byltu, przyna}mufej w
~aik: wiel!kich rozmiarach. W r. 1925 pirzie\vi.ezi'ono w Nliemczeich 133 lysiąJce 'Pa'Sażerów, gidy koleje Rzeszy mia.ty ich w
~y:m isa:mym okres fe pra w1e 2 mil~1a!l'dy,. Samoloty mogą być dohry1111 ś.rodkie\JTI ko'mt11ni1kacji n.a !bardzo długie dysta.nse, al·bo
tam, gidzłe niema połączeń ko.lejowych lub
okrę.towych. Na,He1pszy m do'WG:dem nłe~
r-eailności Iotniotwa w Niemoze.ch jes~ rt-0,
ve Stany ZjednO!CZOJJ.e, kltóre posiadają 'Odle,gloścf stosowr.ie i ludzi, którzy pfacą
chętnie za zaoszcze.dzony czas, lotnicfwo
pasażeiriski e mają bardzo ntkte. Obecne
siamoloty, mimo .prawie 100-procentowego :bez1JJieczeńsit:wa, nie są jeszczie tym idealnym środkiem komunikacyjnym, k!tóry
motŻe zasitąpić koleje. Poza~em szybkość
1

I

1

0

iprzysZ!la wojna, mimo' zakazów,

m

ko.nwenql1j ttjp. jesffi nie do

1po1myiśle.111iia

lllŻycia ifrnjącyich

gazów.

N1emcy podzie-

lają

zuipet'lmści

to zdanie w

i uważają, że

łep1ej

j•eSlt 'być ;przyigo.row;anym
da.brze, ani'Żeffi ni•edoisttalfeicmie.

może

u

KINO Dom Ludowy
ul. Przejazd 34.
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ren, któreco biją po twarzy

bł~~z:">·

Potężny dramat zbolałef duuy, ukrytej
pod maską śmiechu. W roli głównef
słynny artysta Lon Cheney
--~

Ceny miejsc: W dnie powszednie na
WS"zystkie seansy, zaś w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 21/2 do Jl/a po południu
I m. 60 gr. II m. 30 gr. III m 20 gr.

W soboty, niedziele i święta od god:r;. Jl/2
po poł I ·m, 80 gr. II m. 40 gr. III IJ1. JO gr,

I

KLISZ
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Óslflq cud świata przedmiotem r11walizacji. .oor.>DO=~~ ...
świata w 'Prostej malej fodzL, ~ llaGko•

~~~~~a~ar:a~~e s~1!~<l~~~~·~

Wyścig narodów w dziedzinie arcydzieł sztuki I techniki.

\ enteg-od t. wyczenpana burz'' u.id~ 1lal
'\\:ą ..swo.ie.i:ro me.ża I wmcita ia~.

Otwarcie gigantycznego tunelu, olbrzym pracy na usługach żeglugi. Walka z przyrodą.
tlieobliczalne

Marsytja. w 1'is.fo1)adzłe.
{l(orespondencia własna).

w) O nazwę same·iro cudu śwfafu ws.pół
'Zawodniczy mnóstwo arcydzieł szitub i
:teciht111iki. J.eżeli wszakże za:sl1umie ina nią
owoc oomysrowości i prncv ludzikiei. Drzy
byt owyni łronilruren:OOm jesz.cze .ieden 0tlbrzym1. kaitJal~'l:um.el świeżo otwarty dla.
żegfag-i, a ląiczy Marsy!ję z kanałem Roda.nu. Dl•u,g-o-ść jego wynosi 10 ikilometrów;
_ szerokość 70 stóp. Prze,P'fy:niooie ~w mo
'torówce, Uidoote1miooe uczestnn!k:om otwar
cia. 't!rwato :trzy kwad;ranse. ooświęcone
rwyląic.znie na p.rzebycie oodziemnej cześci cale.i <lro.g-i. Od: jedne,g-o wvdotru: swo•je.go w Mars~M dio dm.g-iei.g:o w slynnym
:Etan.i?: de Berre cia;g1rnie iSie 'tuin.e'l tak prosta Hn~a. z niezmieniona ani o slto;p.e srerokością i wysoJrośoią. że srojąc TYrZY mar-·
svfaisil<Jiem doń wejściu, dostrzec można
mzy jeg--0 koń,Cllt slabszv. o kis:zttałcie ootksięż'Vca, bł'ysk światta dzienne.1?'<>.
· J,UIŻ mze.d. ipót Wtiekoiem rozważam była
mvśl wvkorzvisrtainiia Rodanu i .iero ka11alu, aby ootączyć Marsv:liile z W111ętrzem
Pr.ainieji. Doioiiiero wszakże, m.z.ed 15 hały
IPtzvsit<llPion.o do robót do którvch zann·J?aż:owaino 'tirzv tvsiaice robofuiików. l)I"Zewame Wtoohów.
Z og:rom dokończonej pracv zda·ć
sobie rn<>Ż111.a SIJ)rawę pirzez 'OO:równanie.
Obli·CZO!lO. re ii~ość ziemL i skat kllóra W'Y
ipadJ1o 'WY'Wieźć. był.a: dwa rn:zv większa,
aniżeli fa. jaika 'lllSIUIIl~ ę:ro pirzv urzekopa'n:ittt if:rzv razv dturższeiro· TI.melu Simn:>loosk.ieiro. Na łraż<lym kroku nat.rafiaH inżv
nierO'W'ie. ilderują:cy rolbotami. na n:iestv, c:hane z:arwodv i n~es'PQ<lizianki. Pokta<ly
·skat znajdowano łaim, .g-<lzie s,nodz;iewa•no
się g-J1.11t1,tu g;J1111.JasfogQ, zaś w samvm środ
ku 'filmiefo. R"dzie licrotJto na skale. naitrafity ~idiruliąice maszyny na .Pas J.u.źnej ziemi. orzesacrone:i woda. pfynacai z wdzliiem
OOJro ~f1rurnioofa·.

k'fóry wvirz.uca·t 81.000

s:łóP "MX!v

na RQdizi'The. Owar.toW111v fen
crą<l nietyJl!{.o obalit śćianv tuneilu. ailie Por
wat i uinióst ;precz wativ cementowe i maszvnv. .tak źdoźlbta· trawv. Trzeba bvto
zrOOi.ć nowe mzykoPV i odin1r-0wa<lizić woaę do naibll1iższeR-o uio'usfu. a '!)Otem dio!piero zabrać tSie do świdrowania tunelu.
Teraz~ kiedv 'hmel Rove zostat ukoń
czony i o'ńwarty <lila żeg11!I.gi, oositanowiła
mMS'V"filfska I7Jba Iia1!c:Mowa urzadztć śm-

KOLOM.AN .MlKSZAm.

la1omniaDJ areutanf.
Nastęainy świ.adek mia~ we'jść.
Woźny w!Pw§ci~ wywlkie.go mężczyz,nę

w chlopsld.rn narod()wy:m sitroju. Spoj'rzalem i zdrętwiatem. Toć 'to srraiżnik
,po1ny, iktóry rp.rzyif.a:pal mnie jes:oczie w

'CZasaclJ. szk-0'1111ych na polu ku1mrydzowenn
·pana Macskasa. Pamiętam fon fakt ®brze - nie byto '.to 'talk dav.n:n-0, al'bO'W'iem
diopieif'o ukończyi!em moje s·tudJa i zastę
powałem sędziego komi'taltu. Miaitem dwa
dzieścia kilka lat i zie:loruo w gtowie.
Żądza zemsty z.a doznane prred ki!łllm
Ja.ty U!Poko:rzenie :z.awł·adnęf.a mną ~,aJk: dlaI•ece, że śdśiniętem g-ariditem zada watem alibrzyimiennu Stow.akowi saikrament.alne pyt::n.Ja.
- Nazywasz się?
- Michat Brana, do us!lltg.
- Wiek?
- Trzydzieści dwa lafa.
- Żonaty?
- Kaw.aiJer.
- Kair.a.ny?
- Nie.
Więc ite·raz !będziesz - 1pomy:ś1af em w
duchu i z szatańskim uś.miochem ośwlad·
czyf-em:
- Jesteś, zda.je sie, pijany?
- Nie, paote sędzio.
- Zbliż się i ohnchnij.
Brana urocz yś'Cie podsze:d! ·f cliucliną.t
Oddech jego ib:\nt czy\5lty, jak pi1erwszy odde•Cih nowOIJ'odka. i .anl ś1.adu wódki nie udai!o mi się wyczuć. Mi:mo 'to zaw9.fa.!em
"
wo·źmego.
- Co pan sędzia k a że?
- Zaprowadź te.g-o pijaka do aireszfu,
może do j,Uifra wytrzeźwieJe !
Brana ·przysiągl, że od. tygodinlia me
Cmiatf-krooli wi6dlki Wo· ~ - ·a&-eoóź· nio-

c.iąg1em. Towarz:vszyć od~

możliwości.

zv i· <liro~ wodna w Etain,g: de Berre t JCarnde Rodanu w te.n siposób, ahv prneprowa<llzić bezipośre<lnie pola·czenie z Marsył.ii do Lugidunill: a ooi:em daJ.eJ. d:la c-iężiko
ładowanych, wy,pLvwają.cvcih na mvrze
sta:tlkiów. Norwy rnneł niety liko O•ttwiera do
stęp do środka Prane.ii dlia ~zYl\V'O'.Wnych
1

Genąjusz

na

morzem 'towairów. ale ułama im dosranie
sie do Szwajcarii -pr-rez Oenewe oraz do
Alzac.ii i NiemJec :Przez M'l.!:filliuze. Nowy
kanał otwiera n.ieobHcw'!Le mo:żiliwości dla
hooidllu nietvlko francuskiego. aJe i między
narod:o1wego.
-.
---:o:'

usługach ludności.

NIA.lNOWSZE ZDOBYCZE WIBDZV. CUKIER Z DRZEWA.
w) W Niemczech panuie s.ta:le brak ten sposób byt bardw niellrwal:v i zanieśrodików żvW1J1ośc.io'\Vych wvtiwarzanych
czyszczony. Do'Piero teraz udało się udow kraliit~. zaś import z za.11:rankv psui.ie rów skona1ić metodę otrzvmvwania cukru .
nowa.gę buidtże.tową. Praw.ie wszvst:k'.<:
Prz.edstawJ.a się ona w o.i:r6lin:vch zarysach
.,erzace" WV1!1.a1lezion.e w cza.sie woiny oka tak: fr()dnv drze\Y.ne s.us.zy sie w t. zw.
zatv się bezwartościowe. Lecz chem\~y bębnacih obrotowych i wd.daie dziataa'.u
niennieocy nie ustają w .p.racv nad umożli hvasu soiln~g-o. Otrzvmanv w ten s1pos~)b
s,peiżytkowania
korzystnego
wieni.em
svroo odwadnia się i oczvsz·cza z wodv
v.-szel!k:ich resztek i odpadków. óakioh do- chlorowe.i i w rerultac.ie otrzvmude się
&laircza· wz.emvst OłJ.e,cnie aktuallna jest ty m-osze:k cuJcru. Jako produkit uibocznv
sprawa wytwarzania oukriu z dirzewa. Te- 'tv. orzy się przy lem es.encfa octowa w t;j
oretyczmie kwestie tę r:ozstrzv1:rnie.to h1± w same.i iilości -co 'Przv suche.i destvlacl'i drzeroku 1913-ym, kiedy ohemik Wilailstater po wa. Czv ouikier tak otrzymanv bedzie fa,
rnz ipierWiszy otrzymat cUJkier z celul·ozy, ka sama odżywiką <lila nerwów ltuidzkich
po<lidaiW'SZY ją d1Jatan.i11 kwasu solineg-o- w .iak cuk:ier buirnozanv lulb trzdnowv. wyka
wvStokie.i tiemperaifurne. Bvro to je<IJnak 'fyl zać mo.zą do.piero badania c~hemi'Czno-le.:
ko dośwfadiCzenfo a c1ukier o'trzvmany w karis1kie.

bia
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Przymusowe· leczenie.

w
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Wól a,llbo wo1e - albo roz<leci.e szvi jes!f chorobą haro;z:o 'P'Q!PfLllarna wśród itóu nas w
rałi. Srotyika sie dość CZlelSfłlo. .i

w

Taffradh

lłtl!d'Zi cie:rpiącycih

na wo:Ie a·le w

kra~1ach alipe,iskicho, a s©cze.11:óan1e w Szwaj
carJi. Tyrolu i Bawarii diorcl>a: ta par.luje
pioopros.fu n~mie. Poliesra ta dtorooa na

zbv!łl rnakd ilości *>du ~ w oirn,nitmie i ieczenie odbvwa sie IO'I'Zez W!PT'!J·wadzernie iodlu. Ate ludno§ć ·.l?'Órska uparta
i za<XJfana nie hnbi się łecz-yć. Aże+bv w.iec
de dU!IYl1ŚCić do zbvmieiro rozszerzenda sie
tef iPfzvfil"ej o r-oby, 1'JO'WOduiaioei ziresztl\
z czasem z;wpetne zidioc.eni-e choire~. trze
ba stosować leczooie wbrew woli i bez
wiedzv tr.Parivcłt ~. Dr. 1"lda5 z Wet-

do mu fu pomóc? Apelatja zadaleb, a
areszt b1iSl'lro. Zosfat zarnlrntęfy.
WszOOt naisltępny !wła<lek, i pracowatem do pófuego wieczora, gd'Y!i iprowadz.Hem Wiła.śnie p.roces Gy.unka, nie wiem
<lila Ja.kich 'POwoidów powierrony młode
mu, niedo!ŚWiadcz:onemu sędziemu? Sę
clzia-p1r1zewo<lin1iczący :komifafu zarmowar
się Jedynie admfin:isffiracją, a nam mtodyrm

pozois'tawi.af lbie.g- spraw i troskę o sporne
dolbro i krzywdy ludztkie.
Ody wieczorem schowa1lenn akfa do
dębowej szafy, odelfdmą•llem z U'1~ą i wraz
z killkoma fowarzyszami pDue•cha.fe.m do
sąsfiad:ujące~o z niaszerm miasteiczlk'iem ką
piellliska, aby fam zabawić się i inaza.iulfirz
ra~o powrócić zt}.0w do .pracy.
Zabawi~i.śttny się faik do'brze, że z Jedne.i;o W'ie·czoTu :orolbity sf.ę dw.a i ies:ocze
c·aty dzień nais~ępny.
Proces Oym1\a wytpadt mi ;zurpetnie z
p8mięci, a1e naigile przyp·omni.aPem sohie o
Mtcltale Brania, z:amamie1ym w areszcie
przed dwoO!ma dlniamt Przecież niesziczę
srry chito:p zmarł 5ill'Ż napewino z gitodu ...
Zerwatem się od sitotu. Przyjaciete
spoJrzeJH zidwmien~ na mój lbtę'dffl' wlZToK i
podbladte J?waff:o·wtnie 'Oblicze.
- MU'Sz,ę rra'fychm1astf 1'ecliać! - o~iadczyt em.

-

Czy ro·zum11ocie panowi-e? - farifo-

-

Afoż

wa~ archiwarjusz. - Półlnoc. księżyc, szyb
1d o.dja~d - g-fowę daję, aeMi rtu ni.e wohod~ w .zrę ifoJbiefa.

on rnie wyg1a;da na zak-OclianofaTj'UISz - racz:ej oo.

zauważy!
ne~rn mordercę.

Zadr.żahm1.

r do

mną

do

. Sfrasz11 e. st owo

1gitębl.

Odyfbyż

'fo

wisbrząs

b~'Q 1PT3'W-

dą.„.

PoJeichatem, .przyna .r;'fa,ją!c wo:inicę. afo
wvclawiato mi s'ię , że lo nfo koń, a żótw
mnie_wiezie. Nie1toperz. lkitóry orzefrunąt
tltŻ koto mnie, wy1nro,,·ad zi1! mnle do rieszty z rów1oowa.gi. Nerwy miałem roitrzę.
s4ooe.

heste·pihan w Baw.adi WtPadt na oornyst,
aby do wszvsilk:ioo s~cz.nvc:h nawozów
wvsylanvcli do fy.ch oikdl.ic dnda,wać n.!eco so[i .iodowyclt i w ·rein. soosób wziboITTtcić rośliny od:żyW1cz.e w jod. Dodaie on fuk
że sole jodowe oo soli kl!.lic:hiennet kulp0<wa.ne'.i dla zwieTZalf ;lak kirowv. lrozv i owce.
~newcz.n.ie: oo&a!Pit rząd ret!JIUhlik!i austtiaddei, rozikazar on bowiem w Stvr.ii,
Kannnłii i Twclu ~iPrzedawać w sklep.ach
motlOPoliowyd:Ji 961 z domieszka iodiu. \V
'ren 5'P'Qs6b każdy kęs m!esa- i każda tyżka
IP<!'Zez mieszkańców !vch
ZłlP'V s:PorłYł'a
górskidl kira1in staje sie lekaTstwem lub
środkiem zaipobiezawczvm ;przeciw tej n.ie

be2'Plecznci chorobie.

pewno

O, BO'ie -

myśfalean

niesrozęsny

sobie -

Brana umaTT, a ja

nia-

1e-

Sfem zgubioin.y na wieki.
(Sęidzia miar prnwo '{YI'ze'frzyrnać are-

sztanta dwadzieścia czteiry godz.iny. Jieślliby go sika.za! 11ta dhtższe zamlmfęcie, powinien go p.rize!kazać więzienlu, gdyż w
areszicie sądowym n-ie dawano pożywimia
an[ tóżka).
Oko!o 2-ej n.ad ranem przyibyi!em do
mfas.teczka i zapu:kafom dio bramy gmachu
sąldowe.go.

- Co 1pa:n. so.bie życzyi? __: 5q)y1tla.f zbudzony odźwierny.
.- Muszę we,i1ś.ć do kance~ar]i.
\V kain1cdarji ibvt 'klucz z aresztu - ale
nieste1tv, k1111cz z ka.ncefar~i zna.idowat s1ę
w p0tsl1ada111fu '\l,l'IOŹneg-o. Pom1rną1tem nia
drng-i koniec miasteczka do woźniegc.
- Andrzej, w'SfuwaJcie na'fycfflmi.as~!
- A cóż lto, talarzy napadli? - mrniknaJ wofuv i odw.rócif się na dirugi bok.
- Andrzeijill. 'to ja, staro się C'Q.Ś srraszneigo ! - wuf.ałem. - Czy pamiętacie
go Stowaśtraiżni'ka ipolne1go, 'tego wielkie1
'lrn, lkrtóre.go kazaitem zamknąć przed dwoma doiiamf1?
- A laf, 'IY.łmiefum - oolpairf, TttlP'Oł'Y
Zil:>Udzony.
- Czy wzułiniecie, tie ~ człowien{
mó·git umrzeć od ~ei.g-o czasu?
- Rzeczywiści1e. A1e oiby nh~tlv pa/isfflwo nie ponfos,ro większ.et; szkody!
- Ubiera'.f,cie się, afo s.zyfuiko, pójdiiemy go z.wo1nić!
- Teraz? - ź<lzlwił się woZiny, ale
już !bez odą;~nrniia ogam~ się i wyszUś
my.
- P.rędzej, p.rędzej! - jęczałem.
- Panie sędzio, jeśli umairf, to l. ·faK
dopiero duiBro możemy g-o ipochować, a iieśli
7.yie, naipewno śpi i nie ibęd.zie zadowo1o(Jy
z naszeRo poś:pfedrn.
DotarąJ.śmy 1vreszcie d:o .gmachu, wat.ny otworzy: ikance1iarję, chwyicilem 'lduoz
z~~ k::icho--~esz1liśmyi

!IX*kwórae.

e:.,
H-eQ.

narzowi oostan<>włl wówaag
zna.łomy

z

KoPenba~. t>an

"11111):.

~.

!~

duaik olba·llitv v.id<Jrótce oo w:.nnuJdtk
Jl1.
dir&ży fale morza Bislrajsk(ciai.1riu ~ie~1u Jto.dzin 'lmloował ~ 9!'z!.
ocailemem oiba.i wodni :Rlbb-trutt ~
nąc ku oddakmemn ~ ~r·
ną:t rozibitv o skaty, :oon V~ lt
sfat się szczęś1iiwie na l~ Sf.ał)! by f:lł&
ku dniach odooczvruru mat ste 11 ~'~
-a
<lTog-ę .na nowel. lee.z równiet
Sa łu<lz.ie zdimw:i1, chorzy ni~

"W'

PILOCI I SAMOtQn,
w) w.c~ą.g-u rokiu biei_~~
d•osza of.1cia.J~e daitJ.e s'tatvistvczne. 73 ~
tów. samol•otow. zaś roz,biło sie
262. Okazu.fe sie. że iąość śniette411Ydi !I!!
pa<ln(ów. wvwotanvch kataS'trołanil
cvJnemi, jest mała w oorówmnłn i cvln
zms~czoinych w tvch razach •lńt

J

r:.

MODELOWANIE DZIECI.
w) Nietylko zdrowie, lecz : Pi.oi
przyszłych pokoleń stanowi tros~ !udzl.
Lady Pagette wystąpiła w LondYUlt
prelekcją, propagującą projekt zatohnit
towarzystwa, które pracowałohy !lad
cstetycznem udoskonaleniem flJCznCll ·
dzieci i postawitoby sobie za cehtwor1\
nie pięknej rasy ludzkiej.
wygląd noworodka można dowolnić zm·1
niać - umiejętność tę znaną watar.ITT.
tności, posiadają, tak twierdzi Lady Pa.
gette - do dziś dnia pewne mew .•
Meksyku. W zamożnych rodzbq ~·
tejszych istnieje i teraz jeszcze & CU:
wzywania odpowiednio wy~ 3 •
nych kobiet, które umie•~ usuwa~ftylt.
kie braki estetyczne dziech wllatU'>
clzin po jcg-;-> przyjściu na świat. Clab
twarz, kończvny etc. noworodka
h~·ć wprawną n~ką modelowane, ii
ła gliny przez rzeźbiarza. Prele
gnie poprawić los tylu ludzi,
różne niedoi _ - - nieraz spo

Ze-;

brzydotą fizyczną.

PonlePaUle
Hale Riele

I

Wszystko

CbPZltdłl
Ho!dunłl

dostać

I

tam.....,

W skroniach mi hucs, llOlldlwN

się podemna.. ledw-0 zacbowyowałan ni
rorrnność. Tym !ld11ru minutom rrAc der ·

nie mógłby d<HÓ'wmać.
Klucz zigrz:y1mąit w zamkttf~włotł1
rzyfy się.
- Wejdźcie 11aprzód, A11łuUl
pnąle.m - 1a się OOję. Wołajcie!
- Hej, Brana! Mkhafo J,łrana!
- A co! --0dkrzyilrnął Braoa I
czyit do nas.
Krzyknątem z radości i OłJ'lfłfll1 sit

pień

śdanę.
- Więc żyjiecie?

- Alflo, oo}nha! - oopaflł Słowak.
- Myiśfoliśmy, żeście ju:! umtdl.
- Ni•ee ! - zaiprzeczyil z lekkim 1
. LI
cieniem szyde.rs'liwa.
- Je.steśde woLn!, Brana. W}111!
cham was zaraz w siprawfo Oymti Iut '
·
żecie i'ść.
Ntc nie odpowiedz!af, lecz zbHtył .
do mnie. Myś'lalem, że choe una
zemścić się za moją samowolę, ateon~
ch·y.li:t się do mojełj ręlki i mnim 711~
,
zaipoibiec, pocafowa·l ją.
- Dz:iękuję wie.tmożnemu sęd!itftł .
że mnie 'IJ'U'SZ\Czia.. Ja jestem naprawdę
.
w.inii en.
Krew uderzyfa mi do gtowY ze rif ·
.
du.
- Wiedziałem, że nic ml ~~ml ;
kończył Brailla. - Przecież wr- "
je~ s1prnwied1Mwy!

• • •

Po lyig-o·dniu zjawił się Bracia
,
.
k"anceJariji.
- Co cihcede, mój kochany Brana.
\Vyją•l z pod peleryny koszyczek i~
ęd ·~
ka.
....;.. Przynloskm wf.elimożn«Jl~S ~ s
'1111 z wldz.ięczno„§.c~ trochę słodtMI '"~
~ron...

Skoszllowalem ie -

...a..;.

ałe nal'f&1M

v.ryda.wały mi się sł'OOkłeml

-.•

~li~r.~3:,:26_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_BJ]J,,tLóJ?.~KJ". -

Co

dzień

niesie?
~

ilsmoad I
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Sobota
A

Depesze

świąteczne

Na okres świat Bożego Narodzenia i· No

wezo Roku WJProwadzonie zostatv ulgowe

· "tełeITT"amy ITTatula·cvine „XL" do Stanów
Ziedinocz'Nlvoh Amervki Pótinocneu i odwrotn.ie do Polski.
DZTŚ: Wirgiljusza B. W.
Treść zniżkowego teleg;ramu musi być
JUTRO: Mansweta B. W,
identvczna z tednym z 30 ustaQonvoh teks
-:"tów an..g-ieil'Skich i pollskich.. które to teksfy
W se hód 1łotiea 7.14
wvwieszone będą w lokalach urz.edów P'Oczrowvch.
Lachód słotica 3.32.
TeleR'!amy R"ratuJ:acv.i:ne m-zv:imowane
W1ch6d k•i•i· 11.20 w.
będąi 1począwszy -0d dnia 5 '.2.'rudin.ia do dnia

ZHhód 1r.1.t. 1.00 PP•
Dh1~ojć dnia 9.41 r.
Ubyło dnia 8.13.

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE.

.
· ·
11)/\C""STOśC KU CZCI św. CECYLJI
1
Li

Towarzystwo ~piewa.cze „Echo", <lo:'JCZllYlll zwvcz.aJem. śpiewać hedzie w ko
'."ele św. Krzyża podczas mszv św. w
·edzielę, dnia 28 b. m. o J?Odz. 1 oo pot
:OO batuta swe:ro kierownika mof. A. Pę
· Czime'ia ze wsipórudzialem wtas111eii 01rki-ertrvmsze Adlera i kantatę kiu czici św. Ce
;~ ks. QruberskieJro.

Odczyt Claude

Farr~re•a.

Wczorajsza iprelekcja w sali Fi.łhar
ii ~1ełkiego pisarza Francji, sulbtelneo1.lla'WtY duszy !kobiecej, awtora „Na.ijcli sojuszmczeik" IJ>.. Claude Farreire'a
· meln~a widownię ipo brzegi. Znakomi1 ~ID guścia powiitar w imieniu P-0-Jskfego
• u Ar'tysitycznego dyr. Gorczyń1s!ki.
P e&"eBt w swym pięknym ódczyde, petgłębokich my§li i SU'btelnych spostrze
· im maHzowal dmzę kobie-cą, jej dzisieJe nledomag-ania i drogi wyzw~lin w
zloŚCl. Ptililiczność entuzjastycznie
iwala świefnego pisarza, zaś konsu:I
hmki Marsy w imieniu zebranych po~owal mówcy za }ego 1piękny Oldczyt.
OPRZVWóZ KONTYNOBNTóW IM·

PORTOWYCH.
Jałi się dowfadrujeany, podania l:m!porlezahife.resow.any;cłt w !Przywozie arty'ów_„zaigraniczmych, pod:legająicych re'4roematji, \będą przyjmowaine jedynie
dnia 10 grudnia 'l". lb.
Zezwolenia te wytlawane będą na imwmlesiąicach: stycmi.u, 1wtym i mar19Z'l r.
(b)

do Ameryki.

28 grudnia 1926 wku wlączni.e w uirzęda:ch .
teileg-r.aficznvch.
.
W telesrramach g-rat.u:lacvmv·Cih należ.y
prned adresem IPOdać rnak XL. nas1tęP111ie
adres. Hczibe :porządkowa tekstu wybraąe
gio pnez nadawce i ;po<l1Dis.
Do rrJejscowości ooza New-Yorkiem
należy w teleg-rama.ch g-ratulacvmvah Podawać dokład111v adres jak dla listów.
Opłata od tekg-ramu g-ratulacvfarng'O wy
nosić bedzi·e 9 zt niezależnie o i;lości zavrnrtve!h w 1nim wvrazów.
(ib)

Konferencja gospodarcza w Radzie Ministrów.

Od o I
dezynfekuje
i

odświeża.

PRZEDSTAWICIELE LODZI ROBOTNICZEJ .JADA DO WARSZAWY.
roz.p()częcie rnbót
nad budową kanału
W dn.iu 28 b. m. o godzinie 11 rano w
Na powyższe.i konferenc.ii z-0staną wy- • Gop!o-Warta, co w poważnym
stopn!u
ITTTia·ohu Radv Ministrów w Wars.zawie od doszone przez ks. oosta Wóicickieg-o i po

Dziś o gQdzinie 10 rano w Katedrze zo bedizie się konferencja g-os.uodar.cza, na
~anie odprawione wzez J. :E. ks. biskupa
która z ramienia Chrz. Zw. Zaw. zostali za
~\illienieckieR:o ma.czyste nabożefrstwe> • proszeni 'f ł'.:o.dz.i pose~ A'!lt. tta~asz. pr~
:At~bne za s1pokó.t zmarfvch ~unikcionarjuzes C_vrans!k1. radny m1as'!.a Łodz1 oraz kie
·!ÓW Policji państwowej m. Łodzi i Woj.
rowmczika 'P. tt. Pleah<Jtkowna. Warszawę
.ódzkiei;o.
reprezentiow.ać
be19a:.
:vJoemarsza tek
Na nabożeństwo to zaiprasza Komifet OdY'k. poset lJr~ansk1. . Je~ernlnv s.e~·zanizacvinv.
kretarz Oiirz. Z.Je·mHJ~zenrn fozef Kosmaiw

---·-----------------! .-'

SobqJa 27 Jisfot?ą,ą~J.926 r~of::.:tt:.:.·

rzewski i sekretarz okrę.g-owv SDasiilski
Z ramienia zw.iąz.ków klasowvcih wyj.ci.dżają poset Szczerkows!ki i p. Wakzak oraz ze zwiavku ..Praca" - ;poset Waszkie
wicz i p. Kaźmierczak.

sla W. Bit.nera nastę.puiace referaty: 1)
Walka z d.rnżvwą. 2) Budżetv robotnicze,
3) Or·g-aniza·c.ia pracv, 4) Ankieta o kosz.tach pirodukc.iJ i wymianv. 5) Naiwaii.nteJsze oostulatv pirncy w zakr.esie św1adcze11
s-0c1;alnv·cih i ustawodawstwa sooialineg-o. (j)
Polityka g-os1JJodarcza z PUJnktu widv~n1a
interesów mbotniczych i wacowniczvch.
Sferv wbotnicze przvwiazuia do konferencli w Ra.dzie Ministrów pierwswrz~><l
na, wag-ę.

władz
na terenie· województwa łódzkiego.

Akcja

KONFERENCJA P. WOJEWODY

W dni.n wczorajszym w urzędzie woaew6d2Jkim ip. wojewoda Jasrozort odbył
konf.eren("Ję z przedstawide1ami prasy
miejscowej z udziatem ipp. Jlacz. wyidziafo
samorządowego ZakrzewskieR·o oraz naczefoika wydz. opielki SIP'CJ!le:cznej i1nż.
Wojciechowski ego.
Na ws'tęofe p. wojewo'da .przedstawił
w.rażenia swe, o<lniesi<Jne w dokonanej du
tyiohczas 'lu'Sltracji szeriegu ipowiatów na te
renie wojewódzitw.a. Jak sttwierozilt ip. wo
jewoda, w miasltach datie się odczuwać
Z\\·iekszenf e ruohu w dziale bu<lovn1!ctwa
inwestycy1niego, w szmegu miast i miasteczek wmosi się budynki szikofoe, niekiedy przerastające możności finansowę
samorządów, dalej widzi się sflne zainteresowanie SIJJ'l"a wami szipitfa.lni'Cltwa i 01pie!ki społecznej. Niekitóre mfas'Ca wyibudowa
ły wtasne .gmachy ką~iefowe, tai.nie, Stacje e'lekitryczne i !f. p.
Jednakowoż konieczność załhrudinfenia

mas bezr-O'bolflnych od.daga znaczną ifość
śr-0dków faian.sowych mia'St w kierunku ro
hót sezonowyich hm iJlnych, dokonywanych przez rohońniików niewykwalifikowan}"oh.
W tej dzfodzinde rząd przyichodz1 mia,kt<Jm z pomocą, którn w roku c'Sftatnim dla

Z PRZEDSTAWIClELAMI PRASY.
Łodzi, Pabjani·c, Kalisza, Piorrkowa. Tomaszowa Mazowieckiego, Zduńskiej Woli,
Oznrkowa i in. - wyraiża się sumą 2.350.000 ztotY'ch.
Również i sejmiki powiatowe wykazują coraz większe zai111teresowariie roibofami puiblfcznemi, choć jest ono bardziej
jednoslbronne, przeważ'!lie w kierunku budowy dróg. Ostatnio sejimiki paczęty
ZV\"!"acać większą uwagę na sz1ko'lnk:tw-0,
zwtaszcza zawodowe, na akcję siewną,
meUorację i .f. ip.
Rzą;d o:kazyw.a:t p-omoc materja'1ną mia
storn w wyikofrczeniu niektórych budowli,
jak komll}1ekSJU budyn!ków seminarjum nau
czyicielis:kiego ipańs'tw. w Zgierzu, gimnaIZ.jum królowej Ja<lwi~d w Palbjanicach,
mzebudowy pałacu pobiiskupiego w Wonibornu, gmadhu ipnczty w Piotrkowie, remorntu gmachu po1ezuiokiego w Łęczycy,
w dzia1e .budownictwa mos1tów wymf enić
nale·ży ztbudowanie mositu na Warcie w •P'O
wiecie \vieluńskiim i 2 mostów na Węźni·cy
w ipowie:cie radomskowskim moistu drewnianego na Pi'licy, w po\viecie łódzkim
mosltu żela.mego na Nerze pod Rzgowem.
Poza~em przeprowadzono iremonlf dróg oraz !prace nad obwatowanioem Wanty.
W zamierzeniadh na rok 1927 leży:

przyczynić się może również do likwidacf. bezrobocia.
Stan bezpieczeńs1twa pole:pszyit się zna
komicie, a sipoiradyczoe wyipadkf napadów
li1kwid:owane są szybko, zaś sprawcy i>eh
wyikry<Ci i uijęd.
Wa•l ka z uchyfaniem drobnyich przestępstw w drocl<ze kar doraźnych daje dobre wyniki. Kary te, bardzo niskie, wyrr.ieirzane są i śdganie doraźnie za przekro
czenla sanrta,rne i o ruchu ulicznym. Upoważnienia w tym kieruinku posiada na teT·enie wojewódzitwa 361 funkcjonarjusz-y
pol. umundurowanych. f. j. przeciętnie po
Hl <lo 3·0 poHcjarutów .n.a miaslto, w ł'.odzi
zaś 138, która to liicziba wkrótce ;zwięk·
szona będzie do 200.
Co slę tyczy opieki społecznej, wojewódzitwo otrzymywało fo.ll1dusze z Ministeirstwa Pracy na opiekę riad niemowilę
ciem i ma~ką oraz dz~ećmi i sie:rntaml ł
iprzyczyniato się do uttrzymania sierocl.ń
ców . .przychodni P'l"ZeciwgmźHczych, kolonij 'leitnkh i t p.
Nadto wojewódzitwo bralo iudzial w
pomocy doraźnej 1nwalidom i weteranom
powstań oraz w~teranom ,pracy, jak również przyiczymiato się do wzmożenia akcji
dożywi.anla dzieci w szikotaoh, utrzymania
kuchni ibC'ZJJJtatnY,ch diJa bez.rob01tnyiC1h. dla
pracowników umysłowy·ch, b. wojskowyob oraz ur1op-owanych bezterminowo.
Wspomnieć należy również o przeiprow.adzanej obe·c.nie przez województwo z
inicjatywy Ministersitwa Pracy - doraź
ciej akcji ·POm(}cy żywnościowej i opala·
wei <lila !bezrobotnych, niepobierających
zapomóg.
Rozdziatem
dostarczonych
przez rząd al"!tvkuJów żywno·ściowych i opałowych w 'tej akcH zajmą się samorządy
kitóre iponosza również koszty transportu
i adminis1tracji.
Naogót stwierdzić można u 1ludności
pewien op'fymizm i wiarę w niedtugle opa
111owanie obecrJy'Ch trudności g<Js!J)odarczyd1 i wvniilrnjącY'ch z nkh Mopotów ekonomkznycih ludności.
Następnie p. woj.ewoda, odpowiadaiąc
na zaipyitania u.czesitników konferencji, udzielał wyjaśnień w 1poszcze.gók1ych kwestiach.
(p)

· NOWE TOWARZVSTWO POLSKO·

PERSKIE.
Mi się dowiadujemy, rorganiziowane

. ~o Towaorzys1two p. n. ,,Persopoł",
_tzjące na oolu naVJiiązanie sftosu!1'ków ban
WJ'th między Polską a: Persją, przy0~ do sp61!k1 weszta również grupa kup
wDOiskich.
ZŁotlzi do spól!k:i naleiży .p. Biedermann
s:iól'ka uzyskata ostat.nio od rządu SO'Wiec
? ficencję tHł! kanzyt '!}rzez terylt<JrJum
. w1efów towarów 1POlskk:h do Persji w
ści 50 wai;on6w miesięcznie, iprzeważ.e manufakitttry.
(b)

e

-OO<IETA

e

O BUDŻETACH DOMO-

WYCH.
Pk~ięki poparciu ze sikony sfer nauczy-

e~ ~h - ankieifa o bud!ż.etach domo!'Ch objęfa, przewidzianą przez Główny
~z~d Statys'tyicroy Hczihę prowadzących
e.;ązeczki budżetowe. W związku z tern
Y~ziait Sta'tys1ycz.ny zamknąt 'listę in.:rutrtorów i nowych vgtoszeń nie uwzg.lęd

SALA PILtl!,~~..U.~„

Wiktor Chenkin
i Zofja

Dobrowolska-Pawłowska.
Że każtly rodzaj inlterpreitacji, czy es'h"a<lowej, czy sceniczne:j wyma:ga subteilności, o tern ka'idemu wiadomo. Nawet
przeciętne występy arlfyistów są przygoifmvaine do najdrobniejszych sz.:czegótów
r.1iezawod'!lemi ś.rodikic1mi i żaden sumienuy artysfa nie odważy sf ę na występ, siko~
iro czuje 'Pev.me 'braki 'fe.chinlczne, mogące
mu późnie'.i zaszkodzić. Zwykle 'teiż wyslfęp poiprzedzany bvwa d'h1go1elfnią ipracą
niad zdobyciem środków wyrazu, lub orzy
większej częs'f:otliwoiści artysta ma .iuż ru~yinę i pewną fatwość wyrazu. Nie zawsz•e to je'dnaik WV'SlfaTCZa. oprócz fatwości i 1echnilki trzeiba mieć jeszczie pewien,
nie wyczeirntljąicy się u ar1tyis.tów większej
miary, zasób fnwrncJi i l])Omyslowości, do
skonalić się ciąg1!e i przy eona.z więlrnzej
nftyin1ie w Itaki spos0b ukazać artyzm wyko.nania, alby jei wpetnie nic byto znać.
W ten S'{)O'Sób osiąga się tatwość wylf)Owiadania. niezawodną pewność, śmia
fość i swobodę.
\V grze s>eenicZ11ej jesif fo ipie:rwszorzędny warun1ek. ut.a'twiający występ na
deskach scenv. które pomimo foisaimości
materjaitu, z iakie1go są ·z1robf.one, nie są jednzkże desi,\:ami n11. wf1a s11e~o poikoi·u.
Znany jnż Łodzi p, Wilkltor Cheniki1n
ieiSif hmem oiosookarza k:aba,retoweJro. je-

dnym z gJ:"1U1py afltys'tów 'f. zw. „Niebieskie
.go Ptaka", pełnego pirostoty w wykonyw2.niu naiwnych a j1ednak ze sma1dem i
wdziękiem ułożonych piosenek.
Lwia
część jego wyikonania gopoczywa na dźwię
ku śipiewanym. nie zaś mówionym, czy
rytmf cznie w itakt foritepianoweg-o akompa.njamentu delklamow:anym. Do 1:ego środ
ka vdeka się w momenta.ch albo g-rozy,
pa'tosu, czy wyibuchn, nie nadużywa i o<tlędnie sltopniuie wszelkie odideinie poe'tvc
kie(g-o af.ek'tu. Na korzyść ta:Ienitu frzeba
podkreślić,
że jego śpfew (]ie zdradza
wptywów żadnej szkoty, ani estradowych
efektów, jest pros1ty. iprzyjemny w barwie barytonowe.i i nawert w falsetacb nie
sprawi.a v.·1r ażenia cze~o·ś niedosikonafe!gO.
i niedopasowane.go. Donośny. rozbrzmiewa cz·a·s aml potegą w por:t.e. lub szemrze
w 1piano. Chenkin rovporządza olbrzymią
sikalą ·uczuciową. W róiżnorodnych p!1osen
kac.b rodzaiowych nig-dzie prawie jego uczuciowa s'ka1la głosu nie jest iednakowa i
możr.a pov:fedzi·eć śmlaifo,
że w żadnej
piosence nie jcslt tym samym lub podoibnvm co w poprzedniej. Prawda. że ! dobór ·ic'h by! swe1go rodzaju kuns·z~owoym
pomyslem.
Program skladat się z pieśni wesolka.
czy jak kito choe, btazna. pieśni Berang-era i pieśni Ki.nta wykona.nych w kos~ju
ma-ch z odpowiednią da·rak'teryzacją i mi
. mi1ką t\varzy. Ta sz·czcg-ólnie jak i modnlowanie .głosu sitatv na wvsokości niemze
dęlne.rro artyzmu. :pozwalającego p. Chen
kinowi n;i stwo.r-zenie zu;pefnie odrębnych
typów i charakterów. Skończenie pod każ

dym względem wyp~dfa pO'S:tać sifarusZ'ka
Bera.ngera i znakomirte wyikonani'e pios·enki ,J.1seifite" i o „starym fraku". Stabiej uję'fy bY't 'typ Gruzina, za'lecające.g-0 kupno
rozlcżonego towaru, sfabsze akcenty lmitujące g-ardifowy timbre intona·cji mowy
gruzińsiki·ej, posiadającej jaik'by przyid11szor;e ga.rdłowe dźwięki. Pyszną była pomimo wszystko opowieść o wiel!btądzieij karawani·e na pusitvni. znakomicie uchwyiconej w ipuslyn:nym nastroju słowa i towa·
rzyszienia forte1pianowego, kitóre s.poczywafo w ręikaoh wyitra wnego akompanjatorn prof. Li1dwika Urs teina.
WySitęp p. Chenkina przeplatany był
śpiewem p. Dobrowo:l skiej-Pawtowskiej,
koloraturowej śpiewacz,ki o b. ml1łym,
wprost dziewczęcym, ale małym głosie.
W szerngiu akcji wykazafa dużą s•prawność , zdolność panowania nad głosem w
technicznie ~rudnych epizodach i dosko·
na·tą dyl!ocję. Pod względem CZY'S1 tośd mo~
żna ;posita\v]ć •pewien zarzttt: mi.a.nowide
w różnego rodzaju „akroibatycznych ła
mańcach" gtos czasem nie dociąga1!, to
znaczy nie trafiał na te drolbne f przelotne
nurki na jakie trafiać naiJeiży. Trudno! r.fo zawsze się wszysitko udaje. Wariacje
Procha są wpirost śmieszną kompozycją
nawet nienudn.ą. Poco 'tyle pracy wldadać w wtwór bodą-cy niby etiudą woka·lną,
prędzej zaś dobrvm ćwdczeni1 em.
Wvs'tęp p. Dobrowdh;1kiej-.Pawtowskiej
byl b. mutym zjawfskiem, ale nie harmonizowat z wytkana wozym slfyilem p. Chen.kina.

SzymOio

WaJlewskł.
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RADJO.
Słuchacze! Pamiętajcie, że lampki PHI-

LIPS MINIWATT wykonane są według
najnowszych wymagań. radiotechniki i
że odznaczają się minimalnem zużyciem
prądu i nłedoicignłoną trwałością.
Żądajcie prospektów PHILIPSA od
Waszego dostawcy lamo radiowych!
W prospektach PHILIPSA znajdziecie wskazówki, jak wybrać najbardziej
odpowiednie lampki dla Waszego aparatu.
Polecamy specjalnie typy: A 109,
Ą 209, A 409, A 410, wzmacniacz oporowy A 425, niezrównaną lampę głośni
kow8. B 406 i lampy dwusiatkowe od 1

-

do 4 Volt.
._.,A

DEKOROWANIE ŻETONAMI HONOROWEMI WETERANÓW PRACY.
Po akcie dekoracyjnym 1!'.0ście udadzą
W dniu dzisiejszym Zwjazek Ma.istrów
fahry;cznych dorocZl.!lym zwycza.iem świę sie do sa[i banikietQwej.
Uroczys.tość jubileuszowa zakoń.czv ca
c; 'Uroczystość dekoracJi odznaka zw.iązko
'\Vą weteranów ,pracy. pozostaiacvch ;pod
ionocna zabawa "taneczna.
Nagrodzeni honorową 0Z111.aika zostaną ju
sztandarem zwia:zku ćw i erć wieku i prahilaci: St. May, A. PigtDwskL z. Mora wiec
cują;cy.ch dlla jei:ro rozwodu.
W !!:oku bieżąicym zwiaz.ek wsiada 9 K. Pestkowski. M. Oai<la. A. Piot·rowski,
1faki1cih członków. Dekorac.ii dokona wobec M.. Niewiadomski, L. Gastman j A. Sztajzebraneg-o zarządu i lri·cznfo zamoszo~ych ko·wski.
r! O : - - I•
Rości Preze.s zarządiu.

Trzecia powszechna wystawa
ptactwa i

YW

dziś usłyszymy z gło
śnicy radjo-aparatu ?

Co

Urouy~tou iu~ilennowa w lwi~i~u MaUtrów fa~ryunyr~.

Program wzrzzawskiej stacji
nadawczej.
{Sobota). Godz. 16 Komun.i.kat Q'OStPOdar
czy, 17 Odczyt p. t. „Dz.isiei;szy jezyk l!te
racki" wwdo si 1prof. Adam Kryński. 17 30
Jazz...,])and. 18,30 Odczyt P. t. „Polowanie
na ;paipu.g-i" w:vidosi ·por. Mieczvsta\v Lepeoki (dział: ..Podróże-przy.g'()dy"). 19 Od
czyt IP. t. ..Wadaw Berent" wv.srlosi red.
Zdzistaw Deibioki (dziat: „Lite.rat·ura oo.1ska"), 19,30 Komrnnikat rolnk.zv. 19,45 Nad
,pro.srram „Rozmaitości". 19,55 Po.1rawędtka
z dziat'll! „Radjokr<Jnika" wyzlosi dr. Marian Ste!P'Owski, 20,31() K<Jncert wjec.z.orny.
.Między ininemi 01powieść Tebmaiera p. t
.. O Zwvrtak muzykancie". w rcżvser.~i p.
M . Wcronkza z iJ.us.trac.ia muzvcz.na o. Na
"\v·rockiezo. W roJ.i tytułowej Marian Rentgen.
,~--------------------"""'"'"""""

1-dealny odbiór
Tylko
_zapewnia
Lampa kattodowa H

zwierząt•

OTWAROIE NASTAPI W DNIU 5-20 GRUDNIA R. B.
Jako scd·zi-ów komitet wystawv za.pro-"
Dnia 5 .srrndinia r. b. o i:rodz. 9 rano na
sfa1Pi otwarcie III r>owszeohnei \\'YSta\VY sił JJP. dr. Pauila Truehe111bacha. M. Trybul
drobiu. g:olęibi, kiróliik,ów i ,ps.ów w Łodzi, skiego, R. Pasz.ka. "E. Wil11l'a. P. Gehrkć'go
w salad1 Helenowa. Wys.lawa trwać bę A. St01!arowa. W. Kolodzie.ia. J. Zielińskie
dzie od 5 do 8 R:rudm.ia, a obe.~muie: drób. go, dr. J. Szumana. dr. Mcv1ew1sikLe.g-o, O.
Saeng-era oraz Jakóba Beczalla i Stacha.
ROfęibie, ikiróliki. ptaki ozdobne ·i śniewają
ce, 'PSY s,portowe i mvśliwskie. zw.ierzęta Ł ód zkie Sto\.varzyszenie Hodowli Drob!u
laboraf.orv'.ine, narzędzia. ;przetwory. no- Gokbi i Zwierząt Domowych z.wróciło
karmy, środki lecznicz·e i literature z dzia się do Mag.i.stratu z ;prośba o ustanowienie
nagród w 1postaci 3 medaH ztotvclt. a to na
łów rpowvże.i '\Vymienionvch. Zsdoszeci:a
do udizialu w \vystawie na1leżv nadesłać gotęhie pocztowe. któ.remi interes'll.ie o;ię :
popiera Ministerstwo Spraw Woiskowych
!!a)późniei do dnia 30 listoipada r. b. na rę
ce 10rzewodniczą1 ce.g-o komitetu v.·ystawy jak równ i e. ż na kury ras lekki·ch (nośnych)
p. tt. Kamieńskiego, 1t1.\. Kilińskiego 85, lub 1i cieżikich (mięsnych.). Na ten cel orzeznasekretarza zarza,idu. p. A. Sze10~. ul. czył·o na1g rodv równ i eż i Ministerisitwo Rol
Rz.g-owska 10. Wszv~:tkie eks1ponatv musza nictwa i Dóbr Państ·wowvch. Ma.srislrat
być dostarcz.one nai1Późniei do dnia 3 grud. vrzvchvla.iac się do powv:iszei il)lrośiby. ,po
nia· r. b. do .srodz. 2D-e.i. Późiniei nadesfane stanowit udzielić wspomniane 3 nag-rody .
okazy nie mogą być nagrodzone. Zw!e~:e Nagmdv te zo s taną wydane 'O'rzez deL:ga
n.ie eks'Ponatów z <lwor.ca nskutecz.nia ko- ta m. Łodzi na podstawJe o<lioov;iednie~o
mite't wyslawy.
postanowienia sędziów-rz.ecz.oz111awoów.

_______ Odszkodowania po po

egłych żołnierzach
armji Stanów Zjednoczonych.

([ff~"

•

TBRMJN UBIEGANIA SIĘ O WYNAGRODZENIE ZOSTAł, PRZEDŁUŻONY.
W sp.rawie odszkodowań wypłacanych bi1tym względnie żona weteran.a-inwalidy
MAGISTRAT OTRZYMAŁ 500 TONN _;prnez rząd Sitanów Zjedno·czonych Ame- i dzieci iró\vniieiż nieślwbne i adoptowane~
ryki Pótnocnej rodzinom fruwalidów i pole- po przeditożeniu koniecznych dokumentów
WĘGLA DLA LUDNOŚCI.
.glych 'byly.ch żolni·erzy armji Stanów Zje- oraz b) 1ro<lzice zaNtego lub weterana-in'Jak już donosi.liśmy, ma.sris.trat chcąc dnoczonych z woijny światowej wla<lze od wa:\idy, 'lecz tylko w 'tym wytpadku, gdy
przy.iść z ;pomocą ludności "\vvde1cgowar
niema osób w poprzednim punlkcit wymfe
nośne podają do ·wiadomośd. że uchwa.'lo<lo kopalń na Górnym Śląsku sweiro 1przcd ny !przez kongres Stanów Zjednoczonych nlonvch.
stawjciela. który zaJmpil wiekszc trans- formiin 5-lefai <Jd dat y śmierci lU!b utraty
Wdowa IPO zabHym, wzg-lędnia żona
tiorty wę.gola.
we1terana i dzieci nie mają rpoitrzelby udoz<lo.I.nośd zawodowe.i żołnierza, w przecią
gu którego pirzys!fugiwalo prawo ubiega- wadniania zależ.n ości materjalnej od ' weJednakże pomimo interwencii ma~i
stratu lmpa1Jnie węgla nie nadsvłałv. tłu nia s!e o odszkodowania - zositat obecnie ff:crana, 'POdicz;a.s gdy rodzice muszą udowodn i ć, liż byli zaoleżni matcrjailnie, gdyż
przedłużony na da·lszych 5 lat, it. j. do laf
macząc się brakiem waJ.ronów.
przeciwnym razie odszkodowanie nie
w
wyipadku.
da~y
od
10-ciu
Wobe·c 'tezo taw[lik Muszvński z.wró·
im przyznane.
będzie
wykorzynie
k'tórzy
Zairnter-esowani,
cit się kole.ino do wo.ie\vódzhrn i do miniPodania o <Jdsz~rndowania mogą być
p.rzystugu.iącego im prawa odszikodo
sterstwa komunikac.ii-. które wreszcie za- staJli
'k!ero\\ anc be'zl]){)średflio do biura wete·ra\ 1tania z powodu upfywu 5-'letniego 'termi[·ządzilo podstawie-nie wa.g-onów i mu ~i
111.u, mają więc mo•żność dalsze.go starania nów w Waszyngifonie (Un11tet States V-eitestrat otrzymał okoto 500 to•nt11 węda.
:rans Washington D. C.) fob na,leżycie o\Ve.ziel len •Pirzeznacwny Jest w pierw się o nie.
s;teq-nplowane <lo Mini'St1ersitwa Spraw Zaubfog.anła
do
U.P'fawnionemi
Osobami
szym rzędzie dla instvtucylj miais.kich: SZ'P1
(u)
granic~nych.
z.apo
wdowa
a)
są:
<Jdszikodowania
się o
lali', szkół IPOWSzechnych i t D.
Le'iowym
Niezależnie od teiro na ,pfacu ko1
,przy ul. Węgfowe.i 1 sprzeda.ie się ,po 1 ikon~u
1·wę..srla- na rndz.ine za zt 4,75. a oo nadej'ści;u większvah tranStportów weg-iel s.1xzeKOMU PRZYSŁUGUJE PRiAWO UZYSKANIA KONCESJI LUE POZWOLEN1A.
dawany będzie w 111.ieog.ranJczonvch ilośJak się oowiadu.iemv z. Urz.edu Pocit<J kie_gio i bezpośredn.ie.go vo.rozumiewania
(b)
ciadi.
weiro koncesje lub zezwolenia na zaklada sio tvch instvtucv:i z instvtuciami naukonic, utrzvmanie. eks!Piloatowanle stacii na- wcmi, dotvczy to w szcze_!:!'ólności P!.mkPRZECIWKO DROŻYŻNIE PRADU Edawczvch, wzg!. nadawczo-odbioriezvch, 'tów obserwacv1inych. astronomi·cznyd1 i
LEI\TRYCZNEGO.
·
n:: ete orol 01.1rk: zm vch.
mog-ą być •Udzielanie nastę-pu.iaicvm iprywat.
i l:ym
prawnvm:
i
naukowvm
fizycznym
zaktadom
osobom
nym
Wvższvm
IA.kc.ia zapoczątkowana na terenie Ło
którvch
że
terehnicznvch.
zakładów
handlo\vvch
ośród
p
.
z
statków
Vvłaścicieilom
[!admierziniżki
<17,i celem spowodowania
11ic wyg6ro\vane.i ceny za praid. ;pos·tępu;·e gluzi wodnej i :oow.ietrzne} dlia WV'P<Jsa:~c prosrram nauk obc.imuię radiotechińikę.
nia: tycih s.tatków i za.pewnie·nia taczności
Wytwórniom aiparatów radJotechn!czIJ)Omyś1nie i po1pierana jest przez szerok:e
z radijostac.iami sfatemi:
nvc.11 dla siprawdzania i demonstrowania
kota Ddbior-ców ,pradu.
Towarzys.f\vom, którvah radlosfację bę w·vprodrnkowanvoh. a·paratów oraz przeW dniach na.iib1iższyoh wviedzie do
wfacz.one do o.g6l1ne.i sieci iDaństwowej prowadzania doś\viadczeń.
da.
Via.rsza wv z ramienia tvchżc konsuimenStowarzyszeniom miłośników rndiot<iw oraz Zwiazków deile.i?:acia ce'lem przed i eks.ploatowane, jako stacje u.żvteczności
p:rnhlicznej.
oraz za poręką stowarzvs.zcń p0hiniki
c
·
k
stawienia s.prawy te.i czynnikom miarodai
Towanvshvom eks1ploatuj<1Jcvm t zw. sz.cze.g-ólnvm cz.tonkom tvch stowarzysz.eń
nym. bv wywotać ze stronv tvchże sku„Ra·di'ofcn", upoważnionym do rozpow- ·posiada.ia·cvm odipowiednic tecl1111iczne kwa
teczna i nterwenc.ię.
pew:nvch. ściśle określo·nvch Uika·c.ie dla przep.rowadzenia doświadczeń
szechniania
Wi ado mość te otrzvmu.iemv ze Zw. Zaw.
naukO\"\'VCh.
kate~oryi wiadomości.
Handa·o wców PoJskich w. Łodzi.
Irnstytuc.iom na'Ltikowym. o i!Je <lila skuPrzynależność do ]edne.i z wvże.i wy'tecz:ne:g-o 11JrzC1Prnwadz.a!11ia :r:>rzez nie ba- mie1tionvch 5?:rtllP nie zapewnia iiesz.cze pe
SZEF SZTABU D. O. K. IV.
'{.u)
dań i spostrzeżeń zachodzi po'frz.eba szyb
tentowi otrzvmania zezwolenia.
Do w iadąiemv się. iż fonkcie Szefa Szła
bu D. O. K. IV z rozkaz.u Mi.n. Sm. Wojsk
ręki sprawiedliwości.
uszedł
111rzc.imie z d.nie.m 30 b m. od dotvchczaso
weg-o v. o. Szefa Sztabu utk. Szt. Gen. Dr.
ZŁODZifE.J. KTÓRY PRZED ROKIEM O KRADŁ URZĘDNI..l(A MAGISTRATU ZO
P utka Kazimierza -1Ptk. Sz:t. Gen. Koziow
STAL SCHW YTANY.
ski Mar.ian. były ins:pektor Woisk Tech~
nicznych.
W r-0ku 1925 głośną. byta iS!Drawa wy- się <lo kasy i chciał wv.ią,ć z paczki p.ienlą
kradzenia w Banku Polskim o.tatniiezemu <l ze. stwier<lził brak jednej pacz.ki bankno
ZE ZWIAZKU HARCERSTWA POLSK. urzędu zasit1koweg-o w Ma.zistracie W6j- tów. za wierających 2 tys. zt. Skoro Wójdk obf1irzal <Się poza siebie. zauiważyt że
W niedzi-cle. dnia 28 b. m. o l"!Odz. 11, w clkowi zJ. 2000.
młodzieniec, stojący <Jtbok ni.ego wyb:e~!
o
kas·
okienku
rzy
p
.
słał
.idk
ó
W·
Kiedy
HarccrZwiaziku
<J·ddziat
Zarządu
fokalu
z banku.
na
4000
z!.
t<Stwa Polskie.l!O, J:wan,g:ielicka 9. dyr. M. wem. chca·c r ozmieni ć sume
Na wszczęty alarm zamknięto wyjśc!a,
·~:i
pew;
stoi
nim
za
że
zauważyf.
drobne,
'Dic n.stl-Dą!brow a wvdosi odczvt diJ.a miolecz złodzieja już nie schw:vtano.
m1ody ·cztowiek.
, <lzieżv P. t. „Wrażenia z oodróży do
Magistrat uznał winę Wójcika i DostaGdy Po 1Pewnym cz.asie Wó1cik dostał
['M'Joch". i'l1mstrnwany wzez.roczami.

Prywatne radjostacie nadawcze.

Nie

jednak

-....

„ Tajemnica potęgi dolar.-

~

Odczyt ks. W. Kneb:ewsk'
w Sali Fiilharmonji. le91
Wo1bec doborow~o au<lJior'
de w Filha·rmonji wypowie<lziaium. ·~
zwykle ciekawy i aktualny odczs~~t
Kneblewsiki na temat „Taiemni~ 1· 1:
dofara". ·wielu z'dawato s'ię że billl'
jakłeś suche rozwa·ia.nia gieldowe ~d~
znowu, że świadom! są tej taiemni~ .1ltl
dolar wi~~i~li cz-y go. k!llpov:a1i, a\~·~
co chodzie 1 zab1erac mreisce w obsę,~
·· N·1e przygzJi wiece··zer,.
1· armonJ1.
s.air1 P'łh
afo niech żatują, odocz)llt wart byt p0 i
mia, gdyż ttrnkitowat CC1 'Problem Pot s..
lara nie z punktu jeg-o gieldowego ~:.
niat al~ ze s~o1~y ideowej, gdy!
zw1erc1adto zyc1a amerybftskiego a
dziś ciekawego w świetle IJ)Otrzeb ~
~
posltępu i kultury WSiPÓkzesnej,
. S~a~. pre'leg-enł ze s:'·adą i gtębo«
3omoscią tematu rozwmąt wzed si~
czami wąteik swoich spos,trzeżeń na ·
maiite przejawy życia am~r)'kańskiroi
podnió~t jego 1t~tżyz:nę: sys1:em, kult~
c.1a1tośc1 1p.racy i uczciwości 1udzkiej
ze,st~ói .warfo~ci ducho\~'Ych z matericl·
m1, Jtiikt cechu1e pra ~""dZ'WY amer}'kani
!Potęga dola1ra, to nie tylko wyraz ma·
jalizmu ame.ryikań·S1kiego, ale fo ~ei i OOi
'f\vorzącej sie nowej sity, corazbardz'ei
krc-śfaiącej się zbiornwośd, naroou i p
stwa.
W drugf,ej 1polowic boga~e.go ws
góly i oibraz.ki życia. iteima:tu :prelegent
rzuci! sylwetikę wychodźtwa 1>0lskiego
Ameryc,e, ~mówit jeg.o zalety, pofrzebv ·
bolą·czkt, nic szczędz1l też slusznvcb 7<irzUltów ipod adresem naszeg"o sllliłecz ·
stwa, kitóre.&:o za~~10wanie się wobeq.
· 'blemu rieem1graci1 zatamalo jej ~en~
falę , a.Je da·t jeszcze nadzieję, że naprat
jeszcze moiżna iten stosunek przez~r.
dnie uświaid<Jmienie sobie połrze!J i dcl

t

0

wychodiź'twa.

Serdeczny okfask byt podzięk~ pre!
tak h~jiny w treść is~
referat. Nie wątpimy, że meiegentlf!1
jeszcze iraz na estradzie jednej z salae:
dzielinicy faihryczinej, by go mogoty
chać '1icznle'jsze. rzesze robotaic~
go miasfa.
gent<J~i z~

.

ODCZYT P. K. H. ROZTWORO
GO ZOSTAŁ ODŁOŻONY.
Zapowiedziany na dzień '27 b. m.
p. K. tt. Roztworowskiego pod tvtule! •
„Na Wschód czy na Zachód" wstatz
wodu choroby ,pre1legenita odloionv na
późniejsz:r.

ZE

SZKOŁY RZEMIOSł.:

niedzi.e'lę,

28 b. m. o ,g-odz. 5.JOno
od.er.;rany zostanie w wieillr.ei
ks. Salezianów wspanialv dramat bibl"
w 8 odsłonach .p. t. „Syn Marnotrawn
Rzecz nader odpowiadająca nastroiow!
poczvnaią.ceQ'o się Adwentu ściairnie n·
zav..-o<lnie liczne rzesze uczestników do
szcrnc.i sali pirzv uil. Wo<lnei 34. Ce
mie·.isc o·d 30 g-r. do 1 zt Dochód na ro
dO\YC Szkoty Rzemiost
V•/

ł'11c:Lniu

UKARANI WLA~C!CIELE DOMÓW.

Komisariat R:rndu na m. Łódź, ta\\
domH \Vvctzial Zdrowotności Publiczn
iż - na skutek protokółów Dozorów S
nitarnych w spra·. ie antysanitarnego 1
trzymywania posesyj - w drodze ad1
nistracyjnej zostatv ukarane następują
osoby: Lipiński, Wirsztajn, Tyber, Ruh
nowicz, Zamet (Starv Rynek 10) kaźd
na 3-dniowy areszt, Ń. Zelichowski (W~
borska 16) - na 1-dniowy areszt.
r:owił odebrać od
50 zt. miesięcznie

niego owe 2 lvs. zl. ~
i dotychczas odcbrat!u!

1000 zt.
Wó}cik jednak postanowi! schwyf:
ztodzie.ia i zaipamictat sobie jel!'O wyzl~
wedtug- fot-0.g-rafri z al.bumu orzestę.pcć
w Urzę.dzie S.Iedczym.
W kilka dni po ·k.radzieżv Wóicik ZiłU
wa:żyf ztodzic1;a w g-łówne.i Kasie Mic]Sii·
focz i łvm razem zładzie.i zdotat z.biec. P
dobnie wvskoczył s.wvtnv złodziei ztrn; j
waiu. g-dy .\Vó.idk zauważvt J!O na prze
nim nomoście i usitowat zatrzvmać. . i
Ze swei stronv Ur zad ~ledczv równ;<
noszukiwat z!oczvńce. aż wreszcie prz,
paru <liniami w1oadt on w rece funkc.ionar.
szy Policii śledcze.i. przvczem okazaro.y
że .iest to zna.ny ztodzi.ei i recvdY''.1;'•2
Icek Glaielman. zamieszkaty przv ul. ~tt
.
'tomieriSkiai 18.
Gla.ielmana osadzono w wJezien[u d~)ai·~
w
uozycji wla<lz sadowych.
---„.;„~

~r.

••l(URIEB L"óDZKJ'". - Sobota. 27 Hsiopa<Ia 19.26 rotCu.

326.

Olbrz11mia arera z przekazami poczłowemi.

~~AJ'_l~ĄLNJ~:

„Cl0 -CLO"
wTeatrze Popularnym •.
MilY teatrzyk . przy .ulic~ Ogrodowe~
dalszf!II ciągu .frzyma1ą:c się wytyczneJ
1rf'PeJ'ituarowej z µowodzeniem konly·e swą zboiż.ną pracę ku zadowoleniu
IJIYCh rzesz teatr omanów. Tania i na
~,owiednim poziomie prowadzo,pia poży
zna ta placówlka .ar.tys1tyczina t dnia na
:ień coraz to ipomyś'1t1iej się rozwija, da'. robotnikowi ofó·d zkiemu godną rozryw-

~·().jainią 1premjerą w Teatrze PollJ'Ul1.a.r-

l!D była arcywesoła, pefna nie~rasobli
-.ego bl1!110ru ópere't'ka Lehara ('1i1bre~'t-0

Jenbacha, :przekład Konrada Toma)
„.Clo-Clo" („Córka me.go męża"). Stai wyreiżyiseirowana
~e opracowana
z Mar:iarta Ble1eckiego, wyp<>s~ona
a aktualne wkładki śpiewne i faneczne ·a i rozśmieszała do łez Hcznie zgrodzoną publiczność. Zdrowy humor mleku ewoft1 oie taneczne, śpiew melodyj, stworzyły całość, krfx)ra zadowoln!ć
· rata najwybredoi ejsze wy1maganiia.
,_ Wybór operemki, przero!J:Jioinej na koroh\\ilę okazał się bardzo sz,częśliwy.
r- Rmserja i wystawa „Clo-Clo" więceti
z · staranna. Dekoracje iprrof. Sikory e. ttoWtJe i ipomys1 łowe.
Liczny zesipóit krotochwiffi god'llie wy'ln'lswe zadanie.
e~ Na pierwsze:m miejiSiCu wymienić na.te• ·p.Bronowską, kltóra w p-osfacl akitiorki
"' Oi;CJo" itidhrlęla wiele żyd.a i należyitą
I r !empera.me,nłu i humoru. Qibok niej
a· ~hlelbne wyróżnienie zastug-ują 'P-P·:
·ka, Bielecki, Urbafrsikl, Dębicz, Gań·
1

O·
z~ Stałyści przygo~owani
i~ ewolucje taneczne p.

Łódzki

Urząd
Główny

Pocztowy w odpowiednim momencie
ma~wersację wykrył.

oszust, Szaja Bazyljan,

W dnfo wczora}szym ekspozytura U-

rzędu Sie<lczego w Łod.z.i IDO·w iadomiona

zostata o aresztowaniu fal~zerza 'Drzekazów prQcztowy;ch. który gra1~wat na terenie Łodz-i i usifowa~ podejść tu Urząd Pocztowy 0iraz szereg- poważ.nvc:h firm włó
kieinniczvoh. SZiczeg-ół'y tej olhrzvmi.e j afery· mzedstawiają się nas'tęiP'U.iaco:

Przed dwoma ty.e;odiniami do pewnej fir
my wyrobów wl-Okiennkzvoh w Łodzi
ZR"losil się mfodv. e1e.g-ancko UJbranv mc:ż
czviina, k:tóreg-o wyg-ląd zewnetr.zny wzbu
dzat calkowite zaufanie i iorze.d .stawiwszy
bramowricz, kupiec z Lusię jako Chaim A1
nitka. ziemi wolyńskiej, wvrnzit ,i:rotowość
zailmipienia większ.eij ipar-tiH 'towarrów.
Po dluższvch ta11g-ach zadecvdowat on.
iż cena mu odiw·w iada, lecz mUJsi się p:rzed
dokonaniem tranzakcji 1p0Tozumieć ze S\VY
mi ws pólnikami, posiadającymi w Łwn:1icu
wie1ką. firmę :t>. n. „Oszcze<lność". wobec
czeR"o wJaściwe zamówienje nadeśle drogą pocztowa. Te_g-o sameg-o <linia odwi.edził
on rów1nie.ż i dmg-ą. firme w Łodzi, g-dz:e
przedistaw.it się jako Bas.sman. kupiec z
Chorodziei i :powtórzvt te sama historję,
co i w firmie 'J)()1przedniei.
W 1 xmiedz.iatek, dnia 23 b. m. nadszedł
aktvczn.ie do rpier:wsze.i z wvmienion y ch
f;nn hi:s·t z bunińca„ w którvm finna „Oszczędność" ipi:sała, iż zamawia łowar na
sumę 8,700 ztotyoh oraz 1Przesvta rów.n ocześnle przekazem pocztowym 9.150 zt
Ponadto firma „Oszczediność" wYSzcze
.i.tólniata nazwy rowarow. które zamierza
ta nabyć i rpo4ecata towar ów IO. Affxamowi
czowl. którv się oo nfe,g-o osobiście zR"tosi
wraz z nadw1'Zka :it50 złotyah wvszczegóilniooych w :przekaz.ie.
Nas'te1J1neg-o dinfa firma łód~ka olrzyhla
ta zawiadomienie z Urzędu Poczfuwe,R"O',
te pieniądze nadeszty i sa do odebrania.
Jeden z w·taśc.icieli firmv ud.at sie natychmiast na 1oocitę. W te.i chwHi. R'dv doszcdJ
do okienka i zażadat wvdam:ia mu pie tł~ę
czv. 1podeszfo do nieg-o dwóch wvwia<l.ow
ców ·oolic_i.i §ledcze_i i P'01JJ;rosi.li ~o o udanie
się z nimi do g-aibineru naczeilnik.a oocztv.
Tam oczekwal juii: lromisarz oolicfi. rp, Mi1

został

ka. który iprzv·słąipil do .p rz.estuchania lfop
ca.
Okazato sie, iż przekaz ów bvl fałszy
wy. Od dtuisze1ro czas1u bowfom kurso\va
fv na ,p oczcie fał1s.zywe 'P·rzekazv. wobec
cze,l.!'o urzędnicy mieli ,p olecenie zwra.ca'!1ia
wec.ialn.i.e baczn~i uwag.i na urzekazv. Po
nieważ nie praktyku.ie się. bv przv ·pomricv :p rzekaww .pocźtowvoh przesvtać po\Vaż.niersze sumv Urzad Pocztowv w Ło
dzi musiat zwrócić uwa·R"e na fakt. że z lak
zarpadlvch mieścin kresowvcih. iak Łunl
n.iec i Chorodzide nadeszły tak ol1brzvmie
sumy na przekazie.
Skomunikowano się więc 'tekg-raf.\cznie z lam'fe_iszemi urzę.c1ami IPO.cztowemi i
dow.iedii.ano się, ż·e stamtad oodobn~rch
sum nie nadawano. wobec czego powiado
miano o tern Urząd Śledczy w Łodzi.
Urząd Śledczy po-lecil prze.orowadzet:i e dochodzenia komisarz,o.wi Mice, który
sikomunikowar się z tamteiszcmi wtadzam!
policv.inemi i dowi.edział sie. ż.e firma ,.0sz,czędność" ani w iednem. ani w drngicm
miasteczkrU nie istnieje.

schwytany.
Postan-0w1iono więc ·P rzy ,pamocv fam
lódzkid1 przyfapać otzusta. A mia1nowicie
\V składach tvah JPOzostawlono wvwiad·o w
cę po-lic.i.i śledczej, który uichodzac za pracownik;ł finnw. wz~. za k?htroJ.era fosiąg
handilowvc.h. miał za zadanie orzvtrzvmać
fal1s zerza w chwili, R:<ly!by 'tein z.g-losit się
PO odb.iór towarów i zaa1resztować I?<> na
mie.lscu.
Falszerzowi ,oow i nęla się dedJnak noga
wcześniej. Zosfaf on zaaresztowany w
\Varszawie. 1P'Oczem fof.o·.g-raf.ie jeg-o w czte
rec:h Pozad1 iprzysfano do Łodzi.
·według lyd1 fotografii wstat on ~.a
lrdhimiast 1p rz.ez właścic.ieJ.i zainteres·owa·
nY·Cih firm ·p oznanv.
Okazało się, że właś-ciwem jezo nazw is
Idem jest Szaja Bazvl.ian. Zarówno nazw:s
ko Abramowi·cz. iak i B ass.man bvlo fatszv
we. Afera .ieg-o s.ię.g-a olhrzvmich sum, bo
oto. jak się dowiadu.iemv. zdofat on w \VYże.i o.pisany spos.ób narazić na stratę 'kilk:!set "tvsięcv złotyah Urzad Poczrowv w
Warszawie w szeregu innvd1 miast w
(w)
kr3iiu.
1

Liceum Handlowe w

Łodzi.

NOWA UCZELNIA OTWARTA ZOSTANIE W PRZYSZŁYM ROKU SZKOLNYM
W dniu wczorajszym w kuraforjum
szikolnego odby ta się konferencja
w sprawie zaloż.en i a Lice:um ttandl!owe·go
w Łodzi.
W ko!fliferencji, prócz ip. kura/fora OwLń
sk!ego, wzięU udział pip.: naczelnik wYdzialu szkoh1idfwa zawodowego Krzywoblo-cki, imie niem Z7 romadzen ia Kuipców:
rpirezes ttordlic21ka, ttorodys.ki 1 dyir. Idź
kowski, oraz imieniem Stow. Szkoły Nauk
lfan<lolowych i Ekonomicznych w Łodzi
dyr. szko!y handl!. PHicltowskl; Dy:l i nauczycie4. szko lv handl. Bieniek.
Tematem obrad byta sprawa założenia
w Łodzi średnio-wyższej uczelni ha,n<l'lowej, przystosowanej do specyfi:cznych wa
runków przemys!owycli. i handlowych rn.
Łodzl. Bytaiby 'to szilwta 2-letnia. do któ-

rej wslęp mieai•by uczniowie ! uczeni.c e do'tycllczasowych 3-J.elfnich średnkh szkól
hand!J.owyicb oraz ucznio\vie 6-e:j klasy gim
_ . _
n.azjal.nej.
W dy s.kus.ji podkreśfono m. iin. konfec2
ność -pofącze1.1ia się Zg-romadzenia Kupców oraz Stow. Szkoty Nauk ttand1. i :Eko
nomkznych, a•b y obie ins tytucje wspólnemi silami dąiżyty do zrea~izowanła plam;
11hvorze.n!a Liceu1111 ttandfowego w Ło
dzi.
W wyni•ku dyskusji sllwierdzono. "że
wedle wsze1kleigo prawdoipodoibieńsh• a
szkołę !furką 'będzi e można uruchomić oci
przyszt.e~o roku s.zkolneigo.
Podooie o koncesję zosfalo Już ztożo
ne w Miniis terstwie Wyznań Reliig. i Ośw .
(p)
Publl.

Mniej więcej w porze, oznaczonej przez
tej samej płci. Na mężczyzn patrzą, jak
na zdobycz naturalną: w kobietach widzą dyplomatę, dzienniki przybyły na pokład,
wspótzawodniczki, walczące ich własną on zaś, nie zdając sobie sprawy, jak się
to stato, że dama przestała mu się plątać
bronią. Hrabina uśmiechnęła się do dyplopod nogami, oddal się zaspokajaniu wielłagodnym uśmiechem,
powolnym,
maty
y'
kobrytańskiego głodu nowin.
zwolniła brata i delikatnie skłoniła głowę
-o Autoryzowany przekład z aniielskłeito
Ustępują one jedynie rozbefowi, i poprzed dobroczyńcą .Evana.
Zol!i Popławsldej.
ie
- Znając pańską · uprzejmość i wielce Clobnie jak on, o ile nie są świeże, tylko
0..
(Dalszy ciąg).
.
dobrze osolone mogą być strawne.
powiedziała
życzliwość
rozważną
en \astępnie hrabina wykazala mu c::tte mam pewne obawy, czy nie będziemy
Zostawiawszy ofiarę państwowości z
ei1stwo, z jakiem pozwom, aby mu się swojem towarzystwem kompromitować nogami skrzyżowanemi, z twarzą noszą.
:nknęfa z rąk tak niezwykła spo- pana w Anglji?
cą wybitne piętno człowieka, którego
V n.ość! Portugalczyk oddawna poNatychmiast upewnił ją, że nie myśli, myśli unoszą się nad wodami wypadków,
, • .lby oplątać młodą damę! W ła nie przypuszcza c~goś podobnego.
aby a discretion rozkoszowat się wspania
·i· nem świetle księżyca, w zniewalają
- Myśl tę podsunął mi mój brat - ci~\ lemi daniami świeżych i solonych nowin,
n . słowach, w cieniu pomarańczowych gnęla - gdyż ja„. kobiety są tak niedo- hrabina zeszła na dól. Tymczasem zaś
·w - Portugalczyk ściśle obliczyłby świadczone! - nieświadomie mogliśmy ,„Jokasta", jak przedtem niewinna i nieJ tanie woni kwiatów na jej przeczulopana narazić na przykrość. Być może, że świadoma tego, co się dzieje na świecie,
tn .ozdr~a, wiedziałby, kiedy uklęknąć i przewidywania mego brata są nieuza- suneta po rzece, korzystając z przypływu.
ą 1,,1ęcznie wyznać milość.
sadnione, ale poniekąd rozumiem jego Stof1.ce zawisło purpurowo nad lasem
ub A tak! - powiedział .Evan. - Je- intencje, obawiam się, że gdyby pan masztów, pieszcząc sz eroką wstągę pore;d iuż to zrobił. Mówiła mi Roza.
otwarcie popierał sprawę Silvy, mógłby tów wszystkich narodów świata. Mlody
Va Mówiła ci?„. A ty co na to?
pan ściągnąć na siebie nienawiść, panie Anglik, powracający do Ojczyzny, nie
- Oczywiście, wyśmiałam go razem z Jocelyn. Bóg mi świadkiem, że chciała może patrzeć na to bez dumy, :Evan stał
bym tego uniknąć! czy mogę przeto pro- na przednim pokładzie. Roza, w skrom. Smiateś się z niego?! Ona ci to sić, aby stosunek nasz i nadal, w Anglji, nym angielskim kostiumie, uci ekła od
.edziala, a tyś razem z nią się z niego utrzymany został na stopie osobistej przy ciotki, aby się z nim połączyć, i śpiewała
mu do ucha, chcąc go ożywić:
jaźni?!
1 t! Czy nie domyślasz się niczego?
- Czy to nie piękne? Czy to nie
·
" zei.w Raza ci to powiedziala?
Dyplomata spojrzał na jej podniesioną
ft - Ponieważ uważała go za głupca -- twarz, której słodycz przypominała kan- piękne? Kochana stara Anglja!
- Co uważasz za .tak piękne? ,..1: najr:iniej tak przypuszczam!
dyzowane owoce portugalskiej krainy.
spytał.
że będzie służyć
: ó - Nigdy nie będziesz znał kobiet! -Zauważył poufnie,
„ cdziała hrabina z pogardą.
- Ach, ty tępy chłopcze! Al e ż okręty,
jej z największą chęcią , przypuszcza też,
za 1·an nic byl w stanie znosić zbyt dtu- że narazie lepiej utrzymać stosunki na tej i domy, i dym, oczywiście.
- Okręty?!... myślałem, że pogarlk iiwarzystwa swojej światowej siostry. stopie - niezależnie od względów poE~
dzasz ha ndlem, panienko!
r c symptomaty uporu, zakończyła tycznych.
- Pewnie! To znaczy nie handlem,
~a illowę, rozkoszując się spokojną, ma- Jestem przekonana, że mój brat por, eCc'· czną przechadzką wzdf uż okr<;tu dzielałby pańskie zdanie - powiedziała a handlarzami. Mówię o ·kupcach!
Oni to wysyłają i wyhdowują
Wzrokiem porucznika. I chociaż hrabina. - Biedny chtopak ! Karjera jego
inie Jej byty zaabsorbowane poważne jest zwichnięta! Będzie musiał wsiąknąć okręty i tworzą. pejzaż, który ci się poiskami i niepokojem, znalazła nie- w obcą sobie sferę! Będzie mu bardzo mimo w szystko podoba!
- Taak? -- spy tała obojQ tni c. A poar" zadosyćuczynienie w skonstatowa- brakowalo towarzystwa pana i pańskiej
tem dodała z oży wieniem: - dlaczego
'· s:·~ udało się jej pogrążyć ostatecznie sympatycznej rodziny! ~ slego marynarza.
Ponowhie doznawszy ulgi, dyplomata staj esz się taki zimny, kiedy mówimy o
1.,t4Wicnie się na pokładzie czcigo'dn ·~ wyraził się nader pochlebnie o rnfodym tych rzeczach?
·- Ja? zimny? - nieusta nne obaw y
elville'a, bez żony, sldonilo ją na gentlemanie, jego zdolnościach i wyraził
d. do zajęcia się interesami. Pewną nadzieję częstego widywania go. Po- siostry-dyplomatki zrobily go dziwnie
1) ną właściwością wszystkich dyplo- ~orną ofiarą xdobyla więc hrabina to, drażliwym na ten temat. Odrzucil: -- Nie
ffizwniesi! w.zecież zgadzamy się w po.iest aha wa iedynie przed istotami czego pragnęła.

glądach ! Czy wiesz, o czem myślałem,
kiedyś się do mnie zbliżyła? Myślałem.
że nigdy nie splamię imienia Anglika!
- Jakiś ty szlachetny! - uniosła się
dziewczyna. - Jestem przekonana, że ci
się to uda! ale .Evan: gentlemana-anglika.

bar<lw słair.an
Nlemirzanki -

i e. wne.

ołJ

llusfracia muzyczna potl
em p. Karo1a Pros'llalka.

kierowni-

St. S.
--:o:--l Zf SZKOLV PLASTYKI I RYTMIKI
ST. PASZKÓWNY.
e
u- Szkota Plastyki i Rytmiki St. Pasze· my z powodu nadmiernej frekwencji

le'

~nic

w poszczególnych klasach rozm1a w II-gim kwartale już 3-cie klaf.. równolegle, do których zapisy przyj'e kancelaria codziennie od godz. 5-7
y ,:z. w budyn~u szkoly przy ul. Gdań
m ei 94 (weiśc1e boczne z ul. Andzeja
. 24).

ORGE MEREDITII.
P\

(1

2

·~~van Harrington.

rlt

Vz

okręgu

1

1

tak

wolę!

- Więc wolisz, żeby cię uważano,
raczej za prawdziwą angielską lady, ni.żt
za prawdziwą Angielkę?
- Nie zdaje mi się, mój drogi! -odrzekła żywo. - Ale dla mnie „gentle·
man" znaczy to samo, co człowiek!
- A co znaczy „gentleman", panien·
ko?
- Tego nie potrafię powiedzieć, Don
Doloroso! Coś, czem ty jesteś, dodara.
patrząc nań dadawczo.
Evan przetknąt gorycz i słodycz tego
wyjaśnienia. Siostra, nakazując, by miał
się na baczności, nie potrafił a zmusić 60
do zapomnienia o pochodzeniu.
Siostra Evana, dyplomata z żoną, wygnany hrabia, wraz z pokojówkami pań i
bagażami oczekiwali j ... : na glównym pokładzie, zaś master Alek, dla rozmów pry
watnych równie niezn '.) śny jak sprawozdawca dziennikarski, przerwał pogawędkę mtodych.
Skupili się wszyscy wkolo, gdy okręt
zawinął do portu. Dyplomata, pożeran y
głodem nowin i pragnieniem potwierdzenia nominacji; hrabia milczący, uprzejm y,
przenikliwy; czcigodna dama przepojona
świadomością dobrze spakowa nych bagaży ; hrabina, bez wytchnienia mówiąca
miodopłynne wyrazy pożegnani a. mające
Evan i Roza
wywołać zaproszenie.
wpatrzeni w siebie.
Spuszczono łódź, która miała prze~
wi e źć towarzystwo na brzeg, wszyscy po
sunęli się naprzód, w tej chwili na pokład
okrętu wszedł jakiś człowiek.

- Czy ta kreatura jest funkcjona~
rjuszem \Vaszej komory celnej? sądziłam,
że nas od tego uwolnią! -- zawołała
hrabina.
:-er·~-

•
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Akademja
ku czci Henryka Sienkiewicza.
W Śll'odę, dnia 24 llStopada, z powodu

10-e:j rncznicy zgonu wiclkf ego rpatrjóify
Iiell!ryka Sienkiewkza, s•ekcja
.pracowników umyS!f.ow:ych Związku Zaw.
„Praca Polska" w 1okalu przy ul. Nawrot
Nr. 36, urzą:dzita uroczystą akademję poświęconą parnię.cf Krzepidefa serc polsldch.
A kademję w kró'Vkich stawach zagai:ł
poset K. Chądzyński, poczem tawnik Wydziaht Oświa•tY i Kułtury Pr. Knrczkowski
wvdo·sut 1refera-r o życiu i <lzliatailnooci mistrza stawa . olslk:iego oraz odczyta·t Jego
noweilkę „Le ,nda że.1tl.arslka".
Następ.nie chór Tow. Muz. im. Pr. ChopifJa pod batU!tą p, proif. Z. Szcze:pańsikiego
odśpiewar ,.Dz\volfl Wi·eczomy" oraz „Mo
d!itwę" poczem na'S1tąpi1 ty okolicznościo
we deklamacje.
Po odczytj:aniu urywku z Tirylogfi
„Smierć Radziwitra" i od_egraniu kilku uprzez orkiestrę
tworów muzycznyd1
smyczkową Zw. Zaw. ,.iPra:ca Polska", na
zakofrczenie wysitawiiono żywy obraz
przedsltawia.iący popiersie Iienrylka Sie.nlkiewicza artystycznie wyiJmna111e przez
czitorJka Związku w moczeniu pastaci z
Tryłlogji i „Krzyiżaków".
---:o:---

W dniu 27-ym li~topada r. b. o gc:>dz. 10-ej rano w Katedrze Łódzkiej
zostanie odprawione przez Jego Eks. ks. Biskupa Tymienieckiego uroc.:yste
nabożetistwo żałodne za dusze zmar.łych i poległych ·

skiego,
'POl1

0 POLSCE I POLAKACH.
Dztś, t.i. w S()łbotę, o g'Odz. 7.30 w!ecz.'
,;w saM Nskiej YMCA. Piot11kow:ska 89 wv
,dosi Kanadvrczvk dr. J. W. f'1se nader
cielk:awv odczyt ,p, !. .O Pailsce i Pofakach'.
Pieirwszoirzędny ten odiczvt cieszy s;ę
~rozumiałiem zainteresowaniem.

CHLEB STANllE.JE.
rW'obec Olbniżoo.i<ł' cen zboiia Komisarja'E

Rzą;du PoStanO'Wit zmusić mtvna.rzv do ob

niżen.i.a cen mąki, dzięki.

cbileb.

czemu. stanieje i

Rówttlocześnie kierownik oddziatu kar
r..eiro dr. Grabowski zamierza wezwać do
s[ebie na konferoocie ip,rzedstawicieli mtv
narz:v i ipiekarzv celem U:Stalenia ohniżo(b)
nvah cen maki i -chleba.

KATASTROFA TRAMWAJOWA W
SRóDMU:ścru.

:1:
Łodzi

m.

Zebrania kontrolne
rezerwastów.
Dziś rejestrac~a według

zwisk od liter I. do

na·

z.

Dziś, w solbOltę, dnla 27 lis1topada r. b.,
stawić się na zebrania kontrolne
mężczyźni następu.iących roczników:

winni

Rocznik 1894 w lokalu komisji Nr. 4
(Konstantynowska 62, koszary) o nazwiskach na literę Z.
Rocznik 1896 w lokaru komisji Nr. 3
·(Leszno 9, koszary) o nazwiskach na litery

R.

stworzyć

Związku

Miasl' posfan-0wiono

'f. zw. Rady Samorzadowe, do

których kompelenc_ii należeć ma nietvHw
opiniowanie nroiektów ustaw. mwo:rzadzeń i za.rządzeń w dziedzinie samorzadu,
afo także wvdawanie oipi,nii co do od<l-zfatvwa11ia istnieiacvch j1u,ż ustaw i rnvporzą
dzeń na catokisztalt żvcia samorzadowcgo.
Rada fa bcdzie zwotvwana na nisemne żą
dania określone.i liczby członków. Sfafot
_łe~ ma zoslać uc.hiwafonv w dniach na~bli·i
(w)
szvd1.
A\VANSE PUNKCJONARTUSZÓW PA~.

STWOWYCH.
W dniu wczoraiszym Iziba Ska.ribowa
óTrzvmata okólin.iik Ministerstwa Skarbu. w
scrawie awansów furufoc.ion.ariuiszów skarhowvch. 01~:.óilnik ,przewiduie a\vansowarie
funkcionar_i.uszów skar1bowvch w wvi~tko
wv:ch "·vioadkach, .~.powodowan,r-ch dobra
stutź;ba. Wnios·ld awansowe mai<l bvć 'l}rz.ed
lożo11e do dinia lO .!!'rudnia r. b. i maia zawierać imienne wvkazv \vraz z uzasa<bic
(w)
niem .potrzebv dokonania awansu.
P1RZERWA W !(OMUNIBAC.H LOTNICZEJ Z GDAŃSKIEM.
Z powodu panujące.i na szlaku rrdań
sk m mrrfy. komunikacja lo,tnicze z Gdań
skiem zo·stafa za\Yi,eszona na okres mie-:
sięcy zlrrnowy•ch. Podjęcie komunikacji -tej
(e)
n:as!fą.~i w początlkac<h mairca...

zmarłych

Łódzkiego,

i obywateli wszystkich warstw

l.6dzkiego

s.

Rocznilk 1897 w lokalu komisji Nr. 1
(Konstantynowska 81, koszary) o nazwiskach na litery R, S.
Rocznik 1898 w lokalu Komisji Nr. 5
(Składowa 40, koszc;ry) o tiazwiskach na
Hteirę Z.
Rocznik 1901 w foka1lu ko.misji Nr. 2
·(Konsfantvnowska 81, ko~zary) o nazwiskach na Hfery: I, J, K, L.

końca.

siedzeniu

i Województwa

na które ma zaszczyt prosit rodziny
Społeczeństwa

Wczoraj o ROdz. 12 w oo!u<lnie przy
• • •
zbieg-n ulic Piotrkowsikiej i An<lrzefa nastą
Szereigowj ireze.rwy i posipoH~eg-o rupito zderzenie dwóch pociąg-ów trrumvaio- szenia zamieszkali na terenie powiatu tódz
wych. któ.re spowodowało na oewien ~zas kiego winni sie zg:tosić dziś w 'lokalu PKU.
zatrzymanie ruchu tramwa.ioweiro. vVsku Łódź-powiat (Piotrkowska 187) mies.zkań
tek nieostrOOiności motor1ni.cze.!!o „tr6iki", cy gminy Rabień roczników: 1898. 1894,
idą-ce.i w kierunku .Pilaoo Revmonta (Gór
1893, 1892, 1891, 1890, 1895. 1896, 1897,
ne,g-o Rmku:) tulż za trnmwa]em rur. 7, na- 1901, 1899, 1900.
(b)
StatDifo g-waf!rowne zderzenie. wskutek kló
' Jul'ro, w fliedzfe1ę, dnta 28 1istoU>ada r.
reg-o iprzód .:tr6.iki" został strzas1kanv. a b. k<>'mfsje konlfro1ne nf-eczY111ne.
(b)
bufor .przedni rozbity i z.irniedonv od tego
uderzenia. Tramwai nr. 7 nie ocLniós.t P-OREJESTRACJA ROCZNIKA 1906-00.
.w.aiż.nieiszych uszkodzeń i .DO cJiw.iJi ruszvi
.ku Górnemu Rvnkowi. Uisz:ko<lzenia tró.iki
Dziś. 'r. ]. w so•boifę, dnia 27-go Uslfookazatv się p-oważnie_isze. 'DOnieważ drew pada r. b. na po'dsitawie ustawy z dnia 23
niane części przednie motorowesro wa .Q:onu maja 1924 r. do lokafo !biura wojskowo--po
zostarv .pafamane. a sam motor ufog.f cze Hcy:inego przy uit. Trwg-u'fta 10, w godzlściowemu z.eipsuciu. Zaweziwana natvc:hnaich wrzę.dowyich od godziny 8-eij rnno• do
miaS'l! ipomc teclmkzina dokonafa cześclo 1.30 IPO 1potudniu, powinni się z;g-tosić osowej naprawv. Umoż:Viwi:aJąic w ten SiPosóh bf:ście do spi1su mężczyźrli. urodzeni: w
OO·dt'edie ruchu framwajorwef!<>. Ofiar w 1u 1906 roiku, a zamieszkali w Łodzi, któryich
(e)
dzia-ah nie byto.
'nazwiska irozpoczynają S'ię ·o<l liifer K do
RADY SAMORZADOWE.
_ Jaf sie dowiadujemy, na ostatniem ;>o-

Państwowej

Funkcjonarjuszów Policji

W ponle<lziafeK', dnia 29-.go llsfopada
r. 'b., w gadzinach urzedowych p-0miedzy
8 rano a 3-cią IPD p.ot., winni się z.g:tosić ci,
'k'fórych na;zwiska TOZ!J)oczynają się od liter: L, Ł.
W ROCZNICE POWSTANIA LISTO·
PADOWEGO.
Sfara:nlem \\Tydziafu Oświaty I Kulfory
w poniedżiatek. <foici 29 lisłf.o.pa,da r. b. w
sal' od'czyffo•wej Mi·eisklego Klr.1emaifogr.afu
Ośw1a'towego -0dibędzie sie obchód rocznfcy nows'.tania Jisfoipadowezo.
Na cat0sć C:bchodu złożą się: prelek'cJa
1Prnf. Z. Lorentz.a „O powstaniu Ils'fo'Da<lowem", deklamacja arfvsfy Teaitru Mlejskie.go T. Żeromsk:ego, s·ol0 sh·zv•pce p. OtapfńS'ki, fortepian - p. tte.nrvkowSJki.
Cena bi1ełu wynosić będzie 10 graszy.
Z MIEJSKIEJ OALERJI SZTUKI.
Obecna wysfawa ,.Wnefrz Stylowych'
frwać będzie Iedy,nie co dnia 28-go 1is'fopada r. h., pocz,em z po-cząt1kiem przvszrego tygodnia nas1~1ni otwcrcie wvstawy artyis't0w nocllhalańskich. katóryich prace w
Hczhie 300 iuż nadesztv.
Pozafem ;znakomita artys1tka Zof.ia
Sitankic\vkzówna nadesfala rpo,vaż.ną liczbę ~vrvch P'T1.C na nasf<'Dną wvs;l2wę.
Pok2z „Dobrego l zrrrro ~maku" urzadzony wsta•nie okoto 10-zo zrudnia. rókonkursu na
wnocze1śnie z raz.pisaniem
zdobienie okna wystawowego,
,,

OPŁATY

ZA TABLICZKI ORJENTACYJNE NA STUDNIACH.

W wykonaniu uchwat delegacji Wyzamódziału Zdrowotności Ptnbłlcznej wio·ne rostaiły i wykonane tablłczki OTje~
tacydnie do umieszczenia tla situooiach tódz
kkh. Tabliczki te informują ludMść o zdat
nośici ewentuannf e niezdatności wody do
u~:ycia. Obecnie 'P'fzesyfane one będą wita
ścidefom poszczególnych posesyj.
Na wniosek o'ddzialu sanitarnego posta
nowlono sprzedawać tabliczki te po zt 1
za szitulkę.

Z KONSERWATOR.TUM MUZ. H. KIJEŃ
SKIB.i.

niedz.iclę. dnia 28 b. m. o srodz. 4 po
poł•udniu w SaN Korus.erwatorium. Trau-

W

gutta 9, odbę.d.zie się I w mlm szko:h1vm
bieżą,cym wieczorek uczniowski. Udzial w
bio·fą,

klasy fortenianowe (kurs
Prze,dpetslkie.i. Jarzebowskej,
Lan.g-e i Pionroswk.i.ej (kurs średni i wyż
szy) prof. Dohkiewicza. Ilcewkzównv i H.
Kiieńskie.i-Dohkiewkzowe_i: kfa.sa skrzyp
cowa - p.rof. Dzierżanowskie.11:0 ( kaJlllerai
mh 'Prof. K. Witkomirskie·g-o.
wieczO'ftku
nl.żiszy)

p.

„HIGJENA WZROKU„.

w sobotę, dnia '27 listopada r. b.
sfaraniem sekcji roropagandy Oddztatu Sa
nifarne·go przy Wydziaae Zdrowoitnośd
PwbUczniej w fokalu T-wa Gimnas'tycznoSportowo-Oświa'f. „Odrodzenie", przy ul.
R1::1gowsłkiej 90. odbędzie się łtrzed z drug:ego cyklu odczyitów hlg-,ieoicznych. Odczyif ten wygfosi d•r. W. Ga·rliństki na temaif „ttigjena wzroku".
Począ'tek odczytu o godzinie 7-ej wleczorem. We'jście dla wszystfkiich bezpita'f.ne.
Dziś

.

AKCJA ŻYWNOSCIOWA DLA BEZRO·
BO'fNYCH.

w związlffi z akcją pomocy zywnościo
wet dfa bezrobolnycb, nle p()!Meraj.ących
żadnych zasiłków Wydzia~ Gospodarczy
Magis'traitu rozipisuje konkurs na dostawę!'
57 500 k1g. fasoli 'kolorowej, 73.500 klg. ka
sz:;r orkiszowej, 4-0.500 klg. mąiki nszennej
60%. 19.750 kl g-. mąlkf żytniej 70%.
Arifykufy ffe w wymienionyich lfościach
dostarczone być w1nne w pofowie do d:niia
10 grudnia r. b. i w dmgiej potiowie do dnia
15 grudnia 19'26 r.
Ofer.ty w zamJruięfych Koperifach nale
skfaidać do dnia 3 grudnia 1926 r. W
OC'·dziale Zao1pai6rvwa·nia. Pfac Wolności
Nr. 14, II pfę'tro, pokój Nir. 36.
1

zy

PRACA 01.A WYSł.UŻONVCH PODOFI
CERÓW ZAWODOWYCH.

Mh1.isforslwo K<Jmunikac_ti vowiadom!to
Min. Spraw Wo_Fsk. ż,e. mo.g:Ioibv DTZYiqć
1J:1a praktykę 17·0 wvs! uio·ny;ch nodoficerów
zawodowvd1. Podania o tD'rzviede kandydaci win11i kierować do· dvr.ekcj1i: warszaw
~kiei. ooznańskiei. radomskiei. ka-fowiokiej
i g-<lański.ei. Zg-taszający winni wvikazać s!ę
człeroklasowe:m -wvksifatceniem ozóltnem.
1

WOJSKO OTP7VMA NOWI: MUNDURY

POKOJOWE.
.
Ze sfer wo.is:kowyc:h dowiacLuiemv się.
ii z dniem 1 styicznia oddz.ialv wojskowe
ofrzvma.ią n<Jwe mumduirv tv.ou noko_inwe
go. Cz.aioki o)Jszvle beda barwnemi oloka
mi. zależnie od rodzaju broni. sipoc!.nie zaś·
beda kolom g-ranatowego z lamoasamt1,
r6w.nież zależnie od rod:z.am broni. Na mun
durach be<la Sirebr!l1e pasy l s.muirv„ tw~

Teatr, muzyka i szt ·r

OSTATNIE PRZEDSTA \VIENIA Jl
W TEATRZE MIEJSKIM.

Teak Miejski za.powiada na niedzielę t
dniu i po:niedzfatek w!e..::zorem ostatnie w ,
przed:s.tawieinia d.ramatu Stefana Żerom ei
„Róża''.

Ceny na

niedzielę

po pohi,d!lliu t. z.

~

gencj:i (od 50 groszy do 3 2?.), w ;oon1~i

dowe (od 50 groszy do 2 zł.).

TEATR MIEJSKi.
Dziś,

sobota, o godz. 3 m. 30 po raz Il •
tni t>rzed zejściem z afisza „Balładyina" •
,
kiego. Ceny szkolne.
Wieczorem J)O raz 7-my @baW111y, sa:
„Król" z wystęipem M. KamińS<kleJ i M.
skiego. ~wiebna sztrnka w tej wy<borowej
oiprócz dzis1lejszego wieczora ukaże się
dwU1krot1J1~: we wtorek i czwa.rte;k 11Jrzys.zt
godnia.
Jutrn, niedziela, o giodz, 3 m. 30 ,po c i
niższy<eh „Róża" Żeromskiego; wieczorem
zapO'Wiedzianego „Króla" ukaże s1ę sensa ł
„Sprawa Makr()IJ}ulos" (Ko-bieta 341-letnia)
ka. Ceny od 50 groszy do 3 xl. Po tern it
wieniu niezw;rJde ory.ginall!la sztuka czesklitora zejdzie na czas dtu&'i z afisza.
W poniedziale.k uroczyste przedsta'll
<lewe z okaz)i rot:znilcy pow:Sfainia list
Dana będzie :J>O raz o-staitnl w se·zonie t
Żeromskie.go.

TEATR W SALI OEYERA
(Piotrkowska 295).
Dziś, sOlbota o godz. 8-ej wiecoorem, tt

3-ci efektowmy rne1o<lramat w 5 akitach
wami i tańcami ,,Na.d przepaścią".
Jutro, niedz.iela, O· godz, 7-eJ wieczore111d~
ostatni z.nantoani'ta komedja F!1'ed1'y „Damy
Z
ry". Ceny od 50 gr, do 1.50.
W IJ)r.Zyszfym tygodnoo obchód Iitc;.tO!Jla~
oił>razów 2 dramat'l1 Staclstaiwa Wysipiań
„Noc llst()lpadowa".

Tf •TR POPULARNY.

r.
{Ogrodowa Nr. 18).
ipotudiniu po raz os.tatni meodv
,.Dwaj malcy", ~szająiey me1otlramat w
zach. Ceny miejsc najni.żsize oo 40 do 80
Wieczorem ciesząca s-ię takiem powodzeni ·
wyiborina krotcx:hwiila ·w 3 aktach ze śpi •
tańcami z ~ięikiną muzyką F. Lehara „Cód
:»Jl
jego męża" (Cło-Cfo).
Dzi~. Po

„SONETY KRYMSKIE" W SALI FIU!AR!
W nadchodzą-cą niedzielę, o godz. 8.15
w sali Fi:lha·rmo111j?i T-wo im. Moni,usz.kii. zn ~
s:oczyitnie ze swej działalności na polu k
wania pieśni polsikie·i w Łodzi, urządza w!e
cert ;połączony z występem ol'lkiesfry Filh;
i z ·udziałem air.tystów opery warszawsk' "I
pr.ogramie po raz pie.rwszy w Łodzi „So'!lełr:h
skie" Mickiewicza, w or>racowaniu muzr:~
polsk>!ego mistrza tonów St. Moniuszki. ie

n·
DZISIEJSZY OSTATNI-WIECZÓR CHE1
Dziś, w sobotę, o gooz. 8.30 wieczorem. fdzie się w sali filhairmonji drugi i ostatni~ t
pieśni W·iktora Chenkina, którego p.ubliczn r.,
.czwartek tak gorąco przyJmowafa. Wspó!u .
koncercie bierze artystka opery warszaw.·
tr
fja Dohrowolska-PawJowska.
JUTRZEJSZY PORANEK MUZYCZ~1t
Jutrzejszy poranek muzycwy or:k!estry
monicZ'llei wzbudzi~ wiel:kie zainteresowan!e
niuzyikalnych sfer naszego miasta, gdyt
zaipowiada sie nader uroczyście I imponuj~.
czątek koncertu o ogdz. 12-eJ w l)Ołudn!e. \
w kasie 1'11harmooi:i

,.K!JR.JER LÓDZKI„. -

Nr. 326.

Sobota. 'if ti!topa<ta 1926

ron.

'

'

Potrzeby _tennisu w Polsce.
Kleinadel w

Paryżu.

Oazetv rowios,fy do wsz.e~lik:i·ch ośrod
S!Porrowy.ah wieść. że wi. mistrz renirtjsu franiemkieg-o - że druuacz św:lała wecUu~ ik'Waillifikacii te~o
;inycli - że joonvm s~o·wem Jan Borra - .prze.grat j.eidmegn seta i· ty!Lko z
• -:dem z.wydężył w iP<LTYSkim lwn.ieju
\lrix Gal\lllt". Sprawca ityah 'PeIJ.'IP•Jl'Y\i
;,~iace.~o Balf'Slk:a" był - oo:lski 'ten!lis!:. ~den z ~ez.v ~je.nnyoo e
:1adel.
Ina podstaw.ie łe~ reziuilitąfu -

do kM
mdolaczaJai iSti.e :ies,z.cze bo11!(}rowe wy-

Czefwertvflsk.i e:go - m<>ź.nabY' nm'ete tentl!is w iPo'lsce jesre oo 'WYlSOkim
m!e. że upra:v.rłata sro 1l!lcme rzesze
_WCÓ'i\~

i

ł. IP.

MDii wniosek ten byliby z,UIJ)e.t'111ie btęd

• .rennis ooliski w swie_i, łaczoości z oR"ó~

.imdsitawJa S·i e w ba!Tdiro njekor:ivst

- śv,·ietle; inaczej: mówi aic

ł"e'ZIUJ1.tatv

rc-

·rek świadczą. 'tvllko0 o inldvwidiua:lnvm
'-tmie. o O"Sobj s tvm iuz<lo~ni eni u .1rra·arJe są W'Vniklem ia·lde.fś Po'WS·zech-

!rurv ł'ennśsowe;:

w Po!Stee ces~t dofad Jeszcze 91)0'!'
: , posiadających, nos.i. ieszicze ·c.zchv
n: arystiobatyc.znegn sooritu, .iakievi;;nku w ipośriód S·zarej masv ;DO!P'ttla·r

T:~'liS

Ć\i~czeń

'i:!ada

się

fizycm'.Ycll,
na to wiele

CZ'V!nlll·iMw.

wszvstkdem :uffienis·'inltta 'fenniisow.e

są

Rakietv. plłk~.
e. tbran.i·e - 'to ws.zvs.vko m-re·d'• - ldla IP'l"Zecięlineg-o dbvwaleła mairz.e·~ ~'Ile ·do ur.zecz'.V'\visflnienła. A daJie-j. ~
" ·'.Placów. I clioci.ati. w o!beoovm s.ero: 'Ozooczą1t się dość ożvwtlOOV' T'UIC!h w
~i? POWawy te1ro fata!l!nielJ[o stanu M.dz:wycza~ dro~e.

:it!J dowodem iniic.lał.Yw'a ŁKS. · nai

.Łodzi - fo fedttiak da!'ek!im rres;f

terei:!ość

z 1ów do koolec:zrnvcli oołlroob norma4e· :o l'01JWQju „blaifeRO s.oorfu.."
WA~. Frnncii:. Sz.wecjii. Da.ndd'. ttoz, :ti I lll!lvch ~ oosiadają:cv-ah ws.pa
~-I ~e. sfaroda'W!De. sai w parkach sioe1cjał1 riie

Jdlóre mvcmoca :p.fóckm
si .h.nnji- morna: ZiU'P•eflillie berotatnie za
J

!IlaezQoo tąki~

:ruć na śticz.ny;

ztl.efflon.v kort.
o ma.cZ-a! w taśni e ~&-t<lkoWv i oierwoifutle wliko n.a 'frarw:e
mireiktki.

wru - tooniis -

!lilrawiaoo).
Ale oprócz .~ braku i dro:żvzny Jro,riae 'letnich maik ZwPellnfo w Poilis.ce - pla
·kr1'i:vtcli. Tenis ,przestał. bvć .im grą
nr. arzvską - slial się ;pra wdrziwvm Sipor

~

ze · wvma.R'ałącym racjonaJline,g o .j, met-0[ 1 '.z~e~o lireniinint. Braik tedv kortów kry
1WiProwadza 'Ul nas przerwe w tre1nin0•
'-: a nie kie.dy wsizak moż.e sobie po,'!!ć na wyija·zd do Cannes illuib Men.toJl
I~ Do t:vc1h wszys-tkiah 'trudności i m~Nlra: :~n.tów dorecza s.ie j.ers.z.cze ta oikotli11;zfo· ~„ ze niie ma w P•o[s•ce khibów lenn:scln· :~ opartvCJh na ;prawdziwie SiDO""ło-11ii ·•zasadach. Js.tniejąice k1ru1bv tennisoMr ~·Polsce są racze.i ikonig;re.g'.ac.iami fil:, :1erv niż zrzeszeniatmi taiczacemi c:hęt
a.deptów tezo nadi wvrnz z.droweg-o,
'rueco .iedmos,tronrnego spo.(tu. A w.re". nie marny tr·e·nerr6w. Trener d.Ja
.sisty .ies~ tak samo kim1iecz.nvn11• ~ak
l ~. .zyc1el szermierki cUa feohitutaicc·i:ro· ::ii::.
ór ·narrinę-,1mrt.ner dila boksera. Mu1sri on
f~, 'l'li;~o vczvć . a! e ma za za,danie „ocr,vI"' :~~' styl. PO•Prnwiał taiktvike. wtafomro- _:~w subteline a'limna tecihniki a nadc:'·stko wykorzenia.ć ma1n.ie:re. Braik tc::nerów nie t'111foo. 1miemoż1liwia na-ncze
.:e. tego siportu wieiju chietnvm i DOar it.~ącvm, a·le fakż·e DowodU1i,e stag-:-1apd ;:..i.oostepach zaawa:nsowa>tL:vd1. J.eśH
11
11e ' cemv. bv 'tem11is ;11WS1Z s:tat sję lsfo ·
IO· · 'll!Or!em S•POte'Czinvm 'to koniecznym
:t1 .~br 1) ·stan.ialv mtykutv 'fe.nini·s m've,
~a:!1}e kor1v. yY<lz.icc~ne tu
0"li!~\\'sta1·~·
munmCI'P'JO'W oo11Sk1ah. ktore w
1
'l0sób moJ?:rYlbv zuiżY'tJk•ować fierer:v

• • •

W mi sh0<sifwie ;pilk.ars.kiem Au·s'f.;l': na
1

Tennis w Polsce nie Jest sportem społecznym.
i· i zrz.esze.ń

Związek niemieóki zabroinil "Dfvwaik0mama,tiorom in.teresow.a·ć si·e problemem
,,La Manrahie". twierdząc, że oodolbine gigantve'Zille imP!l"ezyi, s.a odpowiednie tylko
dila zaiwooowców.

Rola trenerów.

ii)i.eriwszem mie.iisicu utrzymmiie sie nadał Br.i
gi~en1aioor (B.A.C.) ma1ąic zai1edwie 1 P'ltnkt
s~rareony. F1oirisdod ma· 3 poo'ktv stracoi.
ne. Ex-md1sitir:z Ama:tome j:est ciątcle n.ai 8
miejs,cu.

sz.ra111M biaf eg-o Slportu, będa mo1R"~V we~ć
nadrszersze rzesze )nlodziezv - wtedy do• • •
piero· będiJ!-e-mv moroLi ocze~iwać istntnych
i 7 ł\sitopada odibylo się
6,
5,
<lnfoch
W
wmik6w w tej dz.ie.diziin1ie rSiDOrtvwej święto l))rzyis1pasolbienia woi1
Radomiu
w
\\1fe,dv doipiero naw;iąiżie s.ie n.ić' miedzy ten skorwieg-o, w którym ~eto udział 1095 za
nisem a wynjJ:dem S;pot.eczinyrn.
And, Z. · wodnaków.
• • •
:Warszawskie kol sędziów zaw!a00ml- •
to ikllluibv, jż w0bec s.flwieniwnei inde}edno-,
ikrom.ie u wiedlu ig>ra!C$Y ~etineJ .tginora·ncli
obow1ią;Zllllią,cyoh iprz.e,pisów j?TV w p!lkę
rnoż.ną., mozą one zg-laszać sle z IP'l"Ośbą. .o
wvZ1na1C'Zetl1:i•e :Pr:cl·egeinrt16w z oo·śród: czlonOPIEKA NAD MŁODZIEŻĄ.
kćw kofog-J1.mn, lctórzv wyig-fros,zą odczyry
inia r-zą.d.1u ii samoriząlG,ów ze slfo.wa:rzysze- na t.ema:'fl oficj1aLnyoh iprre,pis-Ow. Czy nie
Mooąi oohwałv Rady Minis1Jr6w z dnia
13 ib. m.• ~utż w dndaoh naibliU.zvcli <Jibnw.ią mami 1Pirzysv1osohlenia woi:skowe:."o 4 W<'Jrfolbv wvzfrosii ć odczvrv dl~ n•i,ek:tłórvch'
zwJąizkami s.porttowemi. iktó.re za świadcze
zvwać będzie ustawa o r>ows.zecihnvm wv
sędziów cak maia mow:adzJć zawody?
ohowaniu fizycmvm mtiodzieżv. Re:i.:ln;e nia na rzecz og·ótu i przyjęcia t>aństwo
• • •
&l>ra'Wa! or.ze<biifawia sie W1 ten soosób, ie wvcih 'P.ro.g-ramów wyicfuowania fizvcznego
rSiie sioWarzvsz.e· ,
utworzyfo
Pary?,u
W
otr.tvmają szere.g- IJ}Omocv. a w P1Leorws·zed
ooczynająic Jluż od 1 ~ttia b. r. w kdus'!Jt()rl1owe !Prncown:ic iild"v ood nazwą
u'i'e
rzee
inite:rwen.cj.
instrukotorów.
:pomoc
linii
bt:c-h i tS<towaT'Zvsrenfacih s:oortowvoh wpro
.Ii;ta sioorrowa". lkltóire w c.i.ąm11 diw1ócll fywadzone !będą obowiąJZ!kowe lekcje Rinma czowe o.raz tereny ina uirzadzenie boisk.
zairejes.tirowa·to 300 czt()111Gń. U na!
godini
fizycz.n.e
3. Powszedme wvcdmwainfo
stvki. ibolam :i sz.ermier:kQ dta cztoinikhw, re
~ą· ilrość ilrzeibaibV' zibierać ze 3 '3rta.
rozdo
bedzie
zmierzać
siZl!ro~nJct'Wlie
w
szkol~1ej,
krwtVłlaJCvclł się z mkid.zież
• •• •
Ponad&> w celu rozburlzeinfa wśród soote- wooju/ pełni fizYcZinesro życia j rn:l.'odzieżv ł'
f\V zWiąizikru ze ZJbl~a~arem[ sfe f1tr'ZY •
czeńs.twa szeroki~ ruchru wvcllioiwania fi wvtworreniia zdcltti.ośoi fi.zv·ciinei !kaZdeiro
zvczne.i:ro i SPOrtoWie,g-o. rza.d oodeimie ak- ucznia, a dążeniem w tvm celtu będzie &kami Olim'Pi~skiemi ~11 Amsferdarnie, Arne'
cie oowolia.nia do WS1PóVpracy zwia:zik.ów; i 'v'IJrowadzenJe oceny Zie SiPITaWnO'Śd fizycz rvk:ani e WY1!1a.i ęH już foka:J.e w Amsierdia ne.i dlO świadectw s.z.kolnvcll. oraz za!P'l"owa mJe diLa: 'lllmie:s0czein.ia siw-0loh 350 a.merów.
stowar:zvszeń. kitórvm z.a świadcz.ernda ~1a
Francja :f)l'01ek'tu'e ~anie swo!cłi'
rzecz <W:Óf!U zaltJieWIIl.i mO'Żlliwa ze isiwej sfri0 drenie ohoiw.iąmmą.cy.eih ksiąiżecze'k wvcllo
wania fizvcmesro.
zaw001niik6w na wicllcim oktecie 'llrans~
nv IJ}Oanoo.
4. Cclern nad.anda ruchowi wtv·cll.owa- a-tlantty.ckim, ikt.ón~bv na cz.as I_g:ri~ s:tar
Uzasadnle!n1ie t!eł ud1iwa:tv zam,>Ka się
nfa: fiz.vczneg-o podiSifaw 1nauikowvah i ~ro na koit\vicy :p.od Amsiferd.amem.
w citerecJh Pll!lllktaohi:
. -1. Po~zeclllniv obowJw__,eik' wv·chowa- madzenia d!O'robku do1św:iadczenia. J>(}W'On'ia fizvcmeg-o zostanie W1Drowadzonv na ?anvm zos:tarue do ży1c:i~ o·ańis.twowv i·nstv
Kawaleirzvści Po:tsev. na .mfeaz~m„
,padsfawie odre.Jtmeji 'UlSitawv n.a wz.ór odnoś fut wvohow.amda fizviczneg'O. a w celach dowvdh zawodach. hiilPfpicz.nvcll w Ameryinydh usitarwi za·giranicm'Voh. Ustawa wnie- pr.010,a:ganidv i .iiruko nai:rrod.a usitain-01w.io·!la ce co· <lin.fa osiM!;ają. zasoc.zv'łlne wvnJkł. ~ra
siona do Seilmtt w rokiu uib.ie.dvm. iiako nie bodzie pańs~tc\,1o·wa odmaka S1Dra \VlllOśei fi \\'iaic lym S1])JOSOJbem piol'Slka. ik.awa:lerję a
zvcz.ne:j.
odoo·wi.ada~~a {)tbecnvm zadaniom zo·s,faia
O ile decyzja w 'f.ak waiineii dfa Pań swój kirrui.
wvrofanai.
• •
2. Ruch WYOhowairnia fizycme'2'0 w .;-oo s'fwa sprawie z.nafa.zta wireszcie na1iei.ne
Tmvśc'f z.mierzą ~ię iu'fro orzv 1'!ct
toczeńshvie. ~ie.ra.nv w mvś:l h.rusJ'a „im wvrow1mien4e, żvczvćlbv nale'iato aby
Wodnej z Widzewem. Os:fafflnd.e SIO-Ó'tftrnnfe
w!ię.cei.i iboJsik tem mnde.i szio,ita1.1 i wfoziell'' szy.hlm ·nastąipifa rea.J.iz.a·cfa 'te.i uohwałv.
międlty t.emi d.riużvuaiinJ zakończvlo sie n<1
WSl!}ótidzia!awsl'.aniie ooairit'y na zasadzie
!l"emis 2:2.

miejsiroie. 3) .zorg:ainiww.a·ly sie demokra!tyrcz,ne Mubv ~ten1nisowie; lmo1uas w Tym
kierunku datv zwiąizlk.i sipo·r towe w Warszaw.ie jak AZS.• Le~ia·. Vairsovia, ktióire za
lożylv sekicj.e te n.nj1sowie. 4) kcruecm:vm
jest. by ścia....011.aić do Połiski łdlku trnne·rów.
Wtedy doPi,ero. gdy na takioh p-0dst.awacll zbuduje sie 'POi~ ~1is. gdy w
1

Krok n ap r z ód.

...

,-~ ~

----x--

Sport w kilku
ŁKS. wy1'e~dża

Jutro. do Wa•nsz.awy,

gdzi.e ro·z.eg:ra zawody towa1rzvsfoie z tam-

słowach.

Uu1111v zgTomadz on.e.i ,publ.icznoś.ci. Niezabr.ak·fo również i orfoiiestrv.
1

•

•

•

•

,p;rzeciwn.!ki·em ŁKS
III. w 1roz,g>rywkad1 o misurz-0stwo ikil. C.
jest Burza 1paibiafllkka z ktiórą .hll11iorzv tKS
b.iankac:h dmi:rie spot
rozeg-rai.ią: ju.tro w Pa1
kanie.
Na~~po;wa:żniejiszvm

•

•

•

l; ;

„Bologn.a'' w zamian za w:vbitne zais·lu
,g-i na rpolu faszyzmu.. ma o.trz:vmać wspaniały stadi}on. wylbudowanv koszrem miljo
n•a 1ir-ów. Po' raz pi,e rwszv s.oolft zarobil
coś nia swY1ch prz1eikonaniia·Cih ;P'()l~tvC7.41YCh.

r

Aima'lome. n.aJ~s,tynmi.e.isza dil'U!Żvna wiedef1Slka. idąic śladem MTK. ( ttUJn.gafi.a). po
stanow.il.a zmienić ncimvę na ..Au..c:;;trja 11 •

•

•

•

• • •

5.par:fu.i 'Pltaisik'a JJOW1ródta jiu;,t do O}czyznv. C01Pra""-'1da! bez .p:a!fu ,giraczv. lecz za
to z za:rO!bkietn 6.000 dofa.Tów. Po Powrocie <lo Pil1lR"i ~olowaino fet ,niiezwvk:le en tu
z.iasty.cz.ne iprzviecie na dworcu. a 'tł1um:v
Je1 Z1WO·lien1I1ików zafamowalv na dłi\.liższ.y
czas 'l."IOOh 'llll~o~nv.

•

•

•

Reprezen'facJa Lwrowa ipo zwv·cięs1kim
powro'Ci.e z Wrodaw:ia. bvła owa·cv.inie wi
tana: na dworcu Jiwowsk·im p.rz.ez JDrz.edstawide.li sarnorząd:u. kilubów. zwiazku 0raz

Wiadomości
Oerhciirt H.auptmain przez ntik.rofOn.

Radjofo.nJa w Nicmczecih s:fata slę jwż
rprzeidmlot em rpfe·rw>Sz•ei 'Potrzeby w ŻV!Chl
każJde,go ·o bywaitela. :Enfuzj.azm dla lfego
genjal11ego wyna.taziku agamia 111.dzi wszy
sttkich ldas.
Jak się dowi1adujemy, gorącym zw/O~
lei!mlkiem ir.ad~ofonjl sfaf stę r·ównfe,ż sf.awnv pis.ar.z niemiecki, autor „Dzwo.niu zalfo1Pione·go", O. ttauptmao talk dalece oddany
jerslt irad1ofonji, f1ż zgtoslit się na Stf!aicję n,a...
dawczą w Berlinie z ipropozycją, że osobi·ś·cie odczy!fa kiLka mywlków z•e swokh
<faieit. Radjosffacj.a z1godz.ila slę skwa·vlf""1ie i 30-go z.e'Sztego miesiąica ttaup11man
1

osoibi ś cie infon>TeJtowaf SWl'l~ dizieił'a prne'Z

radjo.

P1r-0paganda r~djOfOJllii na wsi.
Francuski zwląz0k r.adjofoni'cz.ny, J/tóreigo nirzewodnicz1.1cym jes~t znakomi.fy fizy1k . Daniel Berlhelo:f, liczy wśród S\\roi·ch
C7iloruków najwylbiful~jszyich pirzedisiawicielli rad~ofonjf; ,związek ten posiTumr0wit na
slfalVnicm wa1nem zebraniu wszcząć enrr-r··
g-icz.ną akcję cefom $J)oipufaryzow.alilia radijorfonji w.ś ród farmerów francuslk.i·ch.
Do ak1cji tej iprzytączy-ily się wszysł!lde
związikl rolnicze we Francji, rozumieiją•c
doniosfoś.ć rnd•ia elfa ro3.niilrn. jako niieocenf onego środka mformacyj ora z g-0dziwej
i pażyftecznej rozrywki.
1

not.n~

ogfosN

mfodzViflarodowe zawody htppiczne z uazlatem 8 narodów, między k'fóremi są ir6wnież olbe.cni i '.PoJacy.

• • •

Ze wZiględ:u: na d(Jbra fo-rmę
warszawiak·ów. mecz ten zaiDowiada sie
ci eik:awie.
te}s,z.ą Le~da.

Na: s6rzelrn kv ŁKS. odibedz.ie się iutro
d.a:Lszv ci~ zawodów strzelecldoh dla mtodzików. 001:ieważ na .p~mrz.edrnidi zawodach za,w odnkv nie wv.kaza1i <tostatecznv·cih wvrtl~6w.

• • •

Włoski zwi·ąze!k pilk'i

- -·: o : -

radjofoniczne.
Statystyka rad~osłuiehaCZl1'.
Wed:fui~ danych iprasy niem1e'C'ldeij Hczba radjoabooenltów w Niiemczec'h w diniu
1 patdziemikia T. lb, wyinos.f1ta l,246,5e4
o~oby,

W Cze.chostowacji, gdzi,e radjofonja
sifaw1ia jesz:cze rpie1rwsze ! woki, ilość iradjosi1'ucbaczy d01bie 1~da jil:l!i cyfry 115,000 osób,
1z. czego w Pradze znajduje się 80,000 ra.
djoa.ma.'forów.
Ciw.aMowin1a rozbudowa siecl sta-cyj
fonic~nych

w Rosj~.

radio·

Sowie'ty z nadzwycz.aj'!1ą enerigją za,
do rozbudowy sie·ci sft acyj r.adiofonJ.cznych. W .roku bie.żą!cym powsfanie
w Rosji sowieddej 75 sifaicyfj .nadawczych
o si'le od 500 warttów do 4 1kilow:a:tów.
, Oprócz slab1~ch s:tacyd Sowie11y buduja
suki e :radjostac.ie w Taszik:en1ci.e o silie 50 kilowatów, w Pel~roo.awlowsku l Baku. po
10 kfilowaMw.
Poza,fem pr'ojektowaua ges't budowa kt
fosaqpe'j srl:a·cj1i w jednej z gulberni ceinfrał~
nyc'h o sile 1000 kilow.at'ów. Rozibudowa
sieci radjofoniczne'j U1111o:ż.1iwi w więk'Szej
~zęś-ci Rosji sowiec!kie~ odbiór audycyj n:a
deifoktor.

•

orały się

1

_..._.....

':~•--•-aa
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Sobota. 27 lfsfopada 1926 ro&.

„I<UR,JeR._lODZKI". -

„Kurjer Ł6dalriu,

Sobota 27 listopada 1926 r.

11 Kurjer Ł6dzkiH.

Zadania rządu .wobec. rolnictwa
Wywiad z ministrem rolnictwa i dóbr państwowych.
ex) Przedstawiciel nasz w Warszawie

otrzymał następujące informacje od p. Mi-

nistra ' Rolnictwa i Dóbr Państwowych, p.
Niezabytowsklego:
z najważniejszych czynniJednym
ków wpływających ujemnie na rozwój
• rolnictwa w Polsce był do ostatnich czasów brak stałości w polityce gospodarczej Państwa, który to czynnik bamo-wał
inicfatywę obywateli podczas, gdy ta jest
właśnie naJważniejszym elementem WY·
· ,
twórczości.
_ Za główne przyczyny utru<tnlałące roz
wól produktji rolnej uważam: 1) brak
kredYtu długotemrlnowego I zbyt wysoką
stopę procentową kredytu krótkoterminowego; 2) dysproporcję pomiędzy cena. mi produktów rolnictwa, a cenami prodnk
K~rola

łów przemysłowych, zwłaszcza środków

produkcji; 3) nadmiernłe i nieracjona1nłe
w zakresie zbytu wytworów gospodarstw wiejskich;
4) brak urządzeń, ułatwiających i ułepsza
rolnych;
'iących wywóz .. produktów
5) zbyt małą poJemność rynku wewnę
trznego dla produkcji przemysłu rolniczego oraz brak odpowiednio poJemnych I
rynków zbytu;
stałych zagranfcznycb
6) nieracjonalny system podatkowy samo
rozwinięte pośrednictwo

rządów.

Za główne za{ianłe RząClu w kierunku
1M><tniesienia rolnictwa uważam ustalenie
warunków ekonomicznych. Obecny Rząd
kilkakrotnie wyrainie zaznaczył, :!e wy'tyczną jego polityki gospodarczej jest
oparcie rozwoju gospodarczego Polski na
rozwoju rolnictwa. Tylko na dobrobycie
rolnłCt:ym będzie można oprzeć dobrobyt
ogólny kraju. Przy nakreślaniu programu gospodarczego specjalną uwagę nalety zwrócić na rozwój w Polsce tycb
'dzłedzłn wytwórczości rolnej. które WY·
, magają znacznego nakładu pracy ł nie są
organicznie związane z rozmiarami warsztatu rolnego. Praca jest obecnie w Pol
sce najtańszym elementem produkcii; roz
wiJaiac dziedziny produkcji, wymagające
maximum nakładu pracy, będziemy rozwijali te gałęzie, któr~ są istotnie konkurencyjne wobec wytwórczości zagranicznei. UznaJąc konieczność .z astosowania
czynnika pracy w rolnłctw~e w wiek·
szych niż dotychczas rozmiarach, pragnę
podkreślić, że jednocześnie musi być prowadzona polityka, zmierzajac:i do powięk
szenb kapitałów czynnych w produkcii
roln.ej, co sie da tylko wówczas uzyskać,
gdy stosowanie tych kapitałów będ1ie
opłacalne. Zwiększenie zuiyci.1 rąk roboczych i powiększenie kapitałów czynnych w rolnictwie, wobec odpowiednich
warunków naturalnych, stworzy inten·
sywną produkcie rolną.
Rolnictwo jest tą gałęzią produkcji,
na której opiera się aktywność naszego
IJHansu handlowego. Gdy większoś~ gałęzi J)rzemysłu w Polsce nie posiada zdo-1uo§ci wywozowych, prawie wszystkie
dziedziny wytwórczości rolnej są kon·
kurencyjne wob,ec rolnictwa za.grani
cznego.
Znaczenie rolnictwa dla bilansu handlowego stale wzmaga si~. Gdy w
1924/25 r. (od września 1924 r. do sierpnia
1925 r.) wartość wywozu artykułów rolniczych wynosUa 565,079,000 zł. w złorie,
co stanowiło 45,5 proc. ogólne20 wywo·
zu. to w 1925/26 roku (od wrz~śnia 1°25 r.
dn ~ierpnia 1926 r.) wartość wywozu artyknt rolniczych wzrosła do 739,573,0f}O
zł. w złocie, co st~nowiło już 5~,9 pror.
og(•!nej wartości wywozu.
lt.foszę jednak stwierdzić, że rolnictwo
poł~!de tylko wówczas będzie stale zapewniało aktywność błlansu handłowe&o,

zwiększenia aktywności

gdy przeprowadzone zostaną łnwestycJe,
Intensywny system zagospodarowania, a nadewszystko, gdy
chwiejność 1 niezdecydowanJe w poli(yce
agramo-ekspartowej ustąpią mleJsca stało~ci ł cłągłości, która Jedynie Jest w
sfanie pobudzić wszystkie czynniki do
zwiększenia produkcji rolniczej: zbożo
wej i hodowlanej, a przez to do stałego

naszego bhansu

handJowego.

zahezpioczające

Realizacją reformy rolnej tylko wówczas nie odbłje się ujemnie na produkcji
rolniczej, a tern samem na całokształcie
życia gospodarczego, o ile przeprowadzana będzie stopniowo, t. j. w ten sposób,
aby proces rozdrabniania własności odbywał się równolegle z podnoszeniem kul-

„„......„ ....„ ........................„ .........„ ...„„„......-

ltan um~omienia uuemyiłu wielkiego wto~li.
wmsząie ·z ilości zia.itrud1nio11yich {zgodnie z
tyigodniowemi wyikazarni Oibejmującemi
tylko wfelJ.lki ipirnettnyst iba wetniany} -wbotników, że sytuacja w ciągu ipaździernłika
nie uilegta 11;U'Peifnie pogoT'SZemiu, odnośne
Hcz!by przedsltawiają isię 1bowiem następu

- ex) Zmniejszenie urucllomienii.a przemyis1r.u bawetnianega rozp.oczęto się z koń
cem września i po'Czątkiem p<a.Mziiernika
r.lb., !kiedy ft<> afa:r:rtl'Wjąice Wlieści o zniżce
cen 'SIUrowei bawefny zahamowały i os'fu'tlecznfe zakończyły ita1k świeJtnie rozpoczę
fy sezon iziimowy.
Na ipierws·z y rzut oka zdawat<Jiby się -

jąco:

27 wruła.ła do 3 pa.tdz:łernika o«i6laa llc;sba robotników załradn, w przem, baweła., wynosiła 53 851
54.026
•
•
•
•
•
•
' patd&łemika do 10 pddzieri:a. •
55,686
•
•
•
•
•
•
•
•
do 17
•
U
56,105
•
•
•
•
•
•
•
•
do 14
•
18
56,393
•
•
•
•
•
•
•
•
do 31
•
od 25

od
od
od
od

g61nej ifośd zamocl.nionyclt robomików pracowało 6 <Lni w ltyigodniu w o~resie od
27. 9. do 3. 10. aż 99,96 fl}TO'C., na.fomiast
w .nastę:pnyich tygodniach paźd.zi•ernika od-

Cyifry te wskazują nawe'f m sfopn.iową poprawę, tnaczetj jednak wygiląda stan
Ul"U.chomienda po uwgzlędnieniu filo·ści dni
pracy w ity.godniu oraz, najdosadn1iej świad
cząicei o syitnaC!ji, ll!czby .przeIJI"acowanyich
robołniko-<lin~. okaże się

bowiem,

od 4 patdsieri:alka do IO pałdalernłlra
•
do 17
•.
od 11
•
do 24
•
od 18
•
do 31
•
od l5

że

setek ten ma-leje, wynosza,c:

z o-

,
- 93.24<'/0, a około 60/o pracuf• tylko 5 dni;
- 79,5'1'/o, prayczem ok. 120/o i>racul• !I dni. a 80/o pracuf• 4 dni;
- 65,830/o, a 340/o pracuje 5 duł;
- 70,240/o, przycrem tOOfo pracuje 5 dni, fi/o 4 'dni, 160/o 3 dni.
n~nego

'Jeszcze doibliftniej uwidaczniiia iproces ufabni4c urzemysłu bawier-

I

Ogólna

Okrea

27. IX 4.
U.
18.
25.

X
X
X
X

-

łll"ść

robotnłko-dnł

3. X
to. X
17, X
24. X
31. X

322,986
320,405
318,226
117,408
301,668

jednak na:leży, że proces itien
]esit sfop.niowy, a redukcja zatru<lnieniia.
naogót !biorąc, jak .n a okres mię'dzysezono
wy nieznaczna. Jeżeli iprzyją:ć za przeciętny, nonna:l!ny sfan uruchomienia z koń
ca wrz·eśinia, lto redll.llkc.iia. wynosi w końcu
pa:bdziemilka, jak widać q>OwY'żej - tyliko
6,6 !PTOC. Zważy.wszy zaś, że niebawem
rozpoczną się 'P'rZY'g-otowania do sezonu
Ietni•ego, inie aależy sytuac~f w sfanie uruoho.mieni·a iprzemyst11 bawe.~nia1nego -oceniać zlby't pesymistY'cznie, tembardzie.i, że
o<l111ośnile do sezonu 'leitnie•go panuje w hand1u itflrnni~iami bawe·lnianemi nastrój dość
mocny, jeżeli oczywiście przewidywania
te nie zawlodą.
Sfwier<Izl:ć

27.
4.
11.
18.
25.

IX X
X
X
X

-

I

październb

zestawienie po-

O/o

Praed,tna łlołć dni

100
99,2
98,52
98,21
93,36

6
5,9
5,7
5,6
5,3

pracy w tygodniu.

Zmniejszenie uruchomieinia fes'f jednak
.faktem s.twieir<lzonym. Inaczej przedstawiia się sytuacja w wieHdm przemyśle wet
nianym, gdzi·e ogólna li'cz1ba •za.trncLni>0nych
w ciągu paździ1eirni!Jra rolbo'tników n·i eznacznie wzrasta, a od1powiada jej także nieznaczny, sto1pnia.wv wzroslt Hczby :przepraco,-vanych rob01fK.11ko~d.ni. Odseif.ek roboitnikó,v, zaikudnionyich pr:zez 6 dni w ;tygodniu i •tu jednak acz minmmainie, maleje,
co się z kolei uwidacznia w nieznacznych
wahaniach przecięrnej floi§ci dni pracy w
poszczególnych ty.god:niad1.
ZHus~·mjemy wywody powyiżs,ze cyfro-wo:

1 Robotników \ Robotnika·
dni

Tydided

3.
10.
17.
24.
31.

w

~ilisze:

nłernchamiama

satrudnion.

O/o zatr.

6 dni

I

X
X
X
X
X

Z porównania sytuacji w przemyśie
bawełnianym a wetnianym widać, że sitan
umchomienia jest dość wiernem odlbiciem
1
syituacji I: niastirojó''' · panujących w h2c1d Ju
·ni<a.ninami bawetniancmi i wetnianemi, ry· 1'.tk zaś •z kolei reagu1e żywo na ruch cen
surowca.
Nic iteż d:Z1wm.ego, że w związku ze zna_

94,552
94,863
97,423
97,026
98,112

Przec.-dni w tygod.

95,781
90,93
88,67
86,02
92,69

)

5,9
5,9
5,9
5,8
5,9

cz:ią zniżką ceny bawefny i zwyżlkową
raczej tende1J1cją na rynku surowej wetny,

przemy.Sit we·fniany po•l•ski w obwili obecnc~j rprzechodzi okres 1pomyślnie~szy niż
przemysł bawetnlany, mimo że z,godnie z
tradycją tódziką zwykle rzeczy mfały się
odwrotriie„

odwrotnie.

małorolne mogą produkować ~

1
wet więcej, nlź gospodarstwa
Jednakże tylko po doprowadr.enlt Iii
należytego stopnia kultury ~
zdrobnienie zleml bez Z8Pftllleali
rolnym należytych kredytów In
nycb i obrotowych, bez OOUczenłi
pasługiwaniu się zdobyczalill no
techm1d rolniczej I bez ~
roko poJętego ruchu spółdzlet
wadzłć musi do zaniku ProdukcJI
do podważenia równowagi bllaasa
wego i do ruiny gospodarcr.o.
która zakwestjonować mote
gospodarczą kraju. W interesie
nego (a nie rewolucyjnego) zre1-...1
reformy rolnej należy dążyć r611W
tego, aby grunty potrzebne dla
parcelacyjnych zdobywano .....,...__.
klem w trybie dobrowolnym, I lłJ
musowy łeb wykup stosowany 'fi
iako ostateczny środek uzyskalJa
Nieopatrzne Posługiwanie się
tern wywłaszczenia musiałoby r.ałli
watną inicjatywę i odstraszać
zi~mskich od wszystkich prac
cy1nych i melioracyjnych, co
da się pogodzić z dążeniem do
nia wytwórczości rolnicze) at
wysokim pozi<>mle.

MOCNA TENDENCJA NA
NAFTY.
Na rynku naftowym panuje
mocna tendencja ze względu
zimowy. Nafta w hurcie za 1 kg.
w detalu o 15 proc. wyżej. I
wielki popyt na niektóre oleje.
tańsza. Na rynku ropy naftoweł
cJa spokojna, cena za ropę waha
'd zy 206 a 207 dolarów. 25 b. 111.
się w Krakowie dalste obrady
wicieli orzemysfu naftowego w
stworzenia centralnego biura
.
go. Organiz?,..ia zbytu parafiny
h się już tak daleko, że może bJt ski
miona niezwtocznie oo ostatecąn 18,
Lvierdzeniu przez nrzysz.ły kartel eh
towy. Sprawa centralizacji p
naftowych w kraju jest rzeczą dok
Nie ulega wątpliwości, że w nowym
tel u eksportowym weźmie udział ró
Polmin. Sfery naftowe wyraiają
przekonanie, że konferencje krak
doprowadzą do pomyślnego wyniku.
KONOPIE I LEN.
ex) Na rynku konopi tendenc]a n'
popyt minimalny, przypuszczają, t.e t
zon zimowy przejdzie pod znakiem z,
nej ciszy. Notują za 1 kg. franco s
zaladowcza: konopie czesane 2.45 zł.
rowe 1.55 zł., pakuły konopiane 1.25
Staba tendencja w dziale bawełny fi
bija się również niekorzystnie na s
lnu. Obroty są mate, ceny obniżyfy ·
dość znacznie. Notowano za 1 kg. d
stacja załadowcza: len czesany 2.45
len surowy 1.55 do 1.80 zt., pakuły
72 gr., 1.08, 1.62 do 1.72 zt.

Z PRZEMYSŁU BIALOSTOCKlf

I

15,887
16,070
16,565
16,575
16,653

tury rolnlczel • małorolnycll.
Danii I Szwajcarii uczy, te 1

L K.

ex) W tutejszym przemyśle wló~
niczym panuje wielkie ożywienie. W
kie fabryki pracują przez pełny tydi
przeważnie na dwie lub trzy zmiany.
junktura dla sprzedaży bardzo dobra.
je się zauważyć liczny napływ kupc6
prowincji, a nawet do pewnego ~to
ze stolicy. Wielka część zamów1on.
przez M. S. Wojsk. materjałów zos
już , dostarczona. Strajkujący ... ~. 1 ;
dawna farbiarze białostoccy zawuw
procentowej podwyżki płac, podczas
fabrykanci chcą im podnieść Pb~
maximum o 15 proc. StraJc dotyc
trwa.

~r.

LÓDZKr'. __:... Sobota. 27 Usfo. a<:ta 19~ ro:r11.

326.

O programie gospodarczym . Polski.

1!~ł~ wia~om1~[i
~o~pooarue.
-:::-

;) Prace nad zmontowaniem wielkiej ,
•.stacji warszawskiej, która równo:.
·je będzie centralną stacją radjozną w Polsce - dobiegają już końca.
:e antenowe podciągnięto już do wy'ci 75 metrów. \Vieże tę wykonano
,wicie w kraju z krajowego surowca.
:aż aparatury .iest również na ukońa u. Próby niektórych _ aparatów już
izpoczęly. W najbliższych dniach novielka radjo-·s tacja rozpocznie próbne
.\Vanie na fali 1000 metrów i dostraaparatury.

• • •

:inisterstwo Kolei zgodziło się na
fbyższenie ceny węgla, dostarczanego
~ .m o 16,5 procent„

I

1n:

• • •

~n:zamian za odmowę podwyżki cen
<i, cukrownie otrzymały od rządu zal •ienie, że ani jedna cukrownia, mają

~ł~arunki rozwoju nie upadnie, zaś
· wnie takie, o ile znajdą się w trudno
1
rhn finansowych, otrzymywać będą

~nl't długoterminowy.
SZ•
•
•
•
I
tP!'Jia 23 b. m. odbyło się

.

~

1

rn..

•

•

•

v:ostatnich obliczeń Departamentu Rol
Stanów Zednoczonych okazuje się,
ziewany zbiór bawełny amerykań
1clW roku bieżącym vvyniesie około
. z),000 bel. , Powvższy szacunek r „r.::.(!i wsz~lkie dotvchczasowe oczeki\Va
tćGdbi~e się ----awdo·)odobnie na. cenach
i:łl'jtny.

ka
"'
•
*
ni' dniąch najbliższych ma być znieog nadzór sądowy i odwołany konkurs
s~i „Waleska" na Górnym śląsku, oę
własnością przemyslowca hiszpań
~ Stanberga · d' Armela. Kopalnia ma
ić w ręce polskie, nabywa ją mianoaf hr. Ronikier. Pertraktacj~ nowego
s.Wcy z ministerstwem skarbu w kwetPf1 podatkowych podobno już zostały
·a~czone i to z wynikiem pozytywnym.

*

s

•

*

~vnk Angielsko-Polski w Gdańsku rozcf.l swą działalność dnia 23 b. m. pod

ni BrytyjskO"-Polski Bank Handlowy
~ Kapitał akcyjny w sumie 3,000,000
an.mów jest w posiadaniu Banku Oospo
' '1wa Krajowego i Anglo-Internationale
ia

d~zęsto naśladowany, lecz niedości·
, z~,niony oryginał · wody kolońskiej

,zi_

, .

I(

r:

n~

cz

HENRYK

tl\K

POZ NAN

Nie przyjmowaf

STANISLAW ROSCISZEWSKl
ex) Konkurs Banku Gospodarstwa Kra
jowego. Tom III. Warszawa, 1926 r.
Skład C iówny - Księgarnia Gebetlme
ra i Wolffa. Str. 31.
Rówi.ocześnie z pracą p. Diamanaa ukazała sio w druku konkursowa rozprawa
p. Rościszewskiego. Autor jej, na podstawie zbadania wartości poszczególnych
gałęzi produkcii krajowej oraz po analizie
naszego handlu zagranicznego, przycho·
'dzi do wniosku, że podstawa wytwórczości Polski jest nrodukcja rolnicza. „Rolnictwo jest jedyną gałęzią, mogącą dać
Po1sce wielkie i szybkie fezultaty, oraz
przedstawiającą możliwości wytworzenia
w szerokich masach prawdziwie polskich
kapitałów. , Przeto ugruntowanie ,)konomicznvch j politycznych fundamcnhiw
Polski wymaga zwrócenia głównych wysiłków i środków w pierwszym rzęó: '.e tta
produkcję 1'olną. Rozwój innych izatęzi
gospodarstwa krajowego nie da się pomyśleć bez uprzedniego podniesieria kultury rolnej". W dalszym ciągu stwier-

dzaj0,C. fo „pf __ ; mT3{llaSz nie jest ('}(spor•
towy", autor wskazuje na konieczność dostar~~ ~nia go głównie O.la ' potrzeb rynku
krajowego. W tym celu należy nalpierw
zreorganizować nasz przemysł metalurgiczny. Na dalszym nlanie stoi Loni':!czność sfinansowania budownictwa oraz
produkcji węglowej, a wreszcie przemysłu włókienniczego, oraz pozostałych
przemysłów. Autor podkreśla przytem
konieczność finansowej pomocy 'dla handlu.
Praca p. Rościszewskiego odznacza się
Jasnością i przejrzystością uktadu i - mimo swych niewielkich rozmiarów - zawiera szereg ciekawych zestawień oraz
sporo zdrowych i oryginalnych myśli.
Dlatego też winna wzbudzić szerokie zainteresowanie nietylko wśród osób zajmu
jących się specjalnie zagadnieniami gospo
darczemi, lecz również w szerszych kolach obywateli myślących o naprawie stosunków ekonomicznych kraju.

n.-,

GIEŁDA ODA~SKA •
Odańsk. 26 łiis/fo.pada '( PAT).

Zamknięcie notowań końcowych
danach gdańskich.

100 :!!lotyoh polskich
100 dolar6w
czek na Londyn

-

talsy!Ui~tów.

66,88-157,1')2
618,47-514-,78
24,97 1/s

GIEŁDA LONDY~SKA~
Londyn, 26 listopada (PAT).

Notowania

DEK1R ET O BADA.Nru KOSZTÓW PRODUI\CJI.
ex) Dziiś rada prawlnlcza ma się za.jąć
osilatecznym wVkończenieim projektu ·ro:zporzą<lzenia o lt. z.w. komisji anikfetowej
dla 1Prod'llłkcj1 i wynnlany. Sprawa ta wetldzie 1rmjprawdopodiolbni1ej w p•rzy:sztym tyigodn:iu .na porządek dzienny ;posi•edzenfa
Rady Minis.'trów i ma zostać ogtos,zo.na w
pierwszej -pofowie gmdini:a w formie delkretu ip, Prezydenta Rz1Pli'tej. Jest ło z.a!POcząifilrnwrue wieiikieJ akcji, ikit:óra ma na
ce1u zairówno kontrnlę produkcji, j'.ak i
Sttworzenie zdrowyich p{)lds<taw. któ.rehy
re1gufowaty s~OS'Ui11k ł rni.ędzy kapitałem i

w dniu 26 ltist&pada 1926 r.

Za 100 zło~ych: Londyn 43.50, Z.urycib
5'l.5'0, Berlin 4'6.26-46.74, wypfata na
Warszawę 46.48-46.72 na Ka'towi"ce 46.43
-46.67, Gdań-sk 56.88-57.02, wyptala na
Warszawę ,56.93-57.07, Wiedeń czeikf 78.3'5 -78.85, bain~noty 78.50-79.50, Praga 376.

DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywatnym w
Lodzi w godzi.nach wieczorowych dolar
kształtował się po kur sie 9.01 i pół w żą
daniu i 9.01 w płaceniu. Tendencja spo-

kojna. Obroty

pracą.

LEWIATAN PRmcIWKO IZBOM HAN-

DLOWYM I

NOTO W ANIA ZLOTEGO POLSKIEGO

PRZEMYSLO~rvM.

-ex) Jak wiad-omo, 6-go gmdnia r. b.
odbędzie się w Minister-sitwie Przemysiłu
i IiandGu iko11Jferencja w &J)Jawie usfa wy o
i·zlb<t!ch hJa.ndlowYCh i przemysfowycli. Zainrt:ernsowane organizacje, które otirzvmały projekt uis1
tawy ~ej do z.aopinj.owania
nades!a·ty juiż po szczególowem rozważe
niu projektu uwagi swoje. Gtówoie chodzi
o na;t\'!Chmiias1towe przvs1tąipieni•e do or.g aniza·cti irzb handllowych i IJ)rzemys1!owych
w całiej Polsce, przeciw!ko czemu szczególnie ostro wyis~ę:puije Cenltra'lny Zwią
zek dla przemy-stu, handlu, górnictwa i fi,..
nansów. Jest to nawett powodem p-odniesiooia _sipir awy wystąioieni a ze Związku 'tego iSitniejąieych izlb hancłJowyc'h. W sfeir0ch tych panu~·e przekonanie, że Lewf.ahrn dąży do odroczenia ter:minu wprawadzania w życie 'omawianiej usfawy w obawie. że organizacja izb han<llowy;ch w
cafej Polsice · zmniejs1zy z.niacznie jego
\V;pfywy.

Banku, w razie potrzeby przewiduje sic;
powiększenie ka\)italu zakładowego, gdyż
bank ten ma popierać i finansować eksport, zwłaszcza do Anglji.

•

*

*

. Do Berlina przybyła delegacja polska,
celem rokowań w sprawie fabryki w
Chorzowie. Rozpoczęty się już rozmowy
przedwstępne. Na czele delegacji polskiej stoi p. Resowski, a delegacji niemieckiej dr. Kaufmann. Obaj przewodniczący \vystępowali w swoim czasie w
sprawie fabryki w Chorzowie przed trybunatem rozjemczym w Hadze.
- -·: o : -

małe.

GIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 26 listopada (Pat.)
Gotówka.
Dolary 8.99 - 9.01 - 8.97
Czeki.
Belg]a 125.50
Iiolandja 360.65
Londyn 43.67
N. York 9.-~aryż 3ą. o5, 32.85
rraga 26.72
.Szwajcaria 173.90
Wiede(l 127.22 i pót
Włochy

Wł

Nabiał: mas•to osełkowe 5.50 - 6.00 do
6.50: masto śmi.e:tm1ikowe 650 do 7 ztotych
za \kHogram; jajka 3.5{) - 370; za pierw-

.
/

szy gatunek jad talk izwaflych wybieranych
pta,c ono ipo 4 ztO<te za mende[; jajka skrzytti
kowe sprzedawano od 3.00 do 3 i pór zfofogo za me.nde'l; z.a [i,t r śmietany sł??:kiej
żą,dano 190 - 200; zaś za ł~fu- śm1elany ,
kwaśnej (zibieranied) dQ 2 złotych 50 groszy'. litr mleka s.todkiego l{)'lacono od 40 do
50 g;roszy.
·
Drób: kura 4.50 - 500 - 600 do 7 ztolych; kaczika 4.000 - 4.50 do 6 ztotyoh:
geś 8.00 - 9.00 do 11 ztotvch; indyk od 12 do 15 ztotyich; łrurczalki 3.50 - 4.00 d'O
5 zitolvch.
.
Ziemiopłody: kilo,g-rnm ziemmiaków nd
12 do 14 groszy; za 100 1d.log-ramów ziem
niaków (kor,zec) ptacolfl'O od 10 do 14 zło
ty.eh; ki1logram marc!hwi 15 do 20 groszy;
klfogram buraków od 15 do 25 groszy;
ćwiart!ka ma rchwi 2 zt, ć w iiartka buraków
ćwikłowy.eh od 2 do 3 złotych; kalafiory:
od 80 -groszy d-o 1 zifole.g o 50 groszy, kffo-;
gram cełmli cukrowe,j od 80 g'I'Oszv do 1,
złotego; gtów:ka 1rnpusify wtoskiej od 15:
do 40 groszy; gró wka ka.pusły zwyjldej od:
20 do 50 g:roszy; kapust.a do l dszenia ·od 8i
do 14 zl'oty ch z.a ko. pę.
. Owoce·: (za jeden l dlo-1tram) g-ruszki
60 - 80 - 100 do 1.50: jab!ka 60 - 90 do 140. Owoce na pudy: gmszki 6.00 - .
8.00 do 12 zfotvch; iab lka na kompot s.oo;
- 6.00 do 8 zlotyich; jabłk a do jedz.enia
od 8 do 14 zt

•
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Syndyk tymczasowy upadłości flrmv .$klep Bławatny A.
Tetzlaff• adwokat Wojciech MiBsala na mocy art. 512 Kodek~u
Handlowego uwiadamia wierr.yciell tejte firmy, te 1Ąd Okręgowy w ł.odz:I wyr.nacr.ył 01tateczny, miH!ęczny 1 tarmin, do
sprawdzenia wierzytelności.
W!euyclele, którz;y w powy:fszvm terminie wierzytelności
swoich nie sprawdzl!l podlega6 będll Śkutkom w art. 51:Z i 513
tegoł Kodek!u puewldzianym.
\ Wobec czego, wzywam wieuycieli aby • ch,gu miesiąca
od dnia dzisiejszego 1ta'\Yill si, osobiłcie lub puez; pełnomoc
nika do kancelarii 1yndvka tymczasowego w godz, od 5-7 popł.
i aby oświadczyli s jakiego tytułu i do jakiej sumy SĄ wierzy·
cielami firmy „Sklep Bławatny A . Tetzlaff" i aby tytuły swych
wlersytelnoścl ałotyli u niego b!ldź w kancelarii wydsłału Handlowego Slldu Okręgowego w ł.odzŁ
Sprawdzenie wierzytelności odbędzie się w dniu 13-go
grudnia ~926 r. o godz, 10 rano w Kancelarlł wydziału Han·
dlowego Sądu Okręgowego w Lodzi ul. St. Żeromskiego Nr. 115.
Syndyk tymczasowy Wojciech Missala
Adwokat.

GIEŁDA PARYSKA.
Parvż. 26 listo.pada (PAT).
Notowania ko11cowe.
~7 ,62
Lond yn 13 i,<1 21/2 N. Jork
Belg,1a
378,00
Hiszpanja 419,00
Wtochv
t 15,80
Rzwajoarja 527,50
'782,00
Holandja 1OlH,00
Szwecja
16,80
Niemcy 647 OO
Rumunia
Praga
82,30
Norwegja 703,00

11aslepująco:

AKCJE.
Notowano w złotych.
Bank Dyskontowy 9.70, 9.60, 9.75
B ank Handlowy 3.-, S.10.
Bank Polski 81.-, 81.50
Cerata I.Elektr. Dąbrow. 20.Chodorów 107 .1.30

końcowe.

New-Jork
4,84:7/s Holandja
1~,13 1 /4
Franoia
H4-,00
Balria
3-ł,88
Wloohy
115 /)0
Niemoy
20,43
SY.wiiicaria 25 . Hi 1/, Hisz ri snja
31.93
Portngalja 2, 5 'ł
Danii\
18i21 1/ 2
Szwec ja
18173/, Norwegia
19,00
Praga
)113,62
Helsingtora 192,56
Wiedeń
34,4/l
Warsz:i.wa
43,50

W dniu wczorajszym ceny produkMw
na rynkach tódzkiich .przedstawiaiłv slę

PAPIERY PAJQSTWO\VE I LISTY
ZASTAWNE.
Pożyczka dolarowa 77:50
Pożyczka kolejowa 87.Pożyczka konwers. 5 proc. 46.50, 47.30
8 proc. 95.75
44 i pól pro~. Usty zastawne ziemskie
zt 36.80, 36.10, 36.20.
5 proc. obl. Tow . Kred. m. Warszawy
zł. 41.75
·

Cukier 3.05, ~.60, 3.45
Wysoka 3.Polsk. Przern. Naftowy 0.60
fitzner 2.05
Modrzejów 3.90, 3.80, 3.85
Parowozy 0.26

f,'
I:
1

w
25 O/o tanie] wszelkie
systemy manyn
do pisania I liczenia,
nowe oran: okasyjne
Rownłd zamiana i kupno masr.yri.
Taśmy, kalka I wstelkie przybory
Nauka pisania na maszynach
W arutat reperacyjny dla
wsr.ystlich systemów.

&W44 A NI;

Or. med.
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Ceny na rynkach łódzkich.

38.30

Częstocice

w gul·

Telegraficzna wyplata:
na Warszaw~
66,98-67,07
na Berlin
122,04-7-122,353
na N. York
514,22-515,53

'

posiedzenie
rz(Jkatu Interesantów Drzewnych we
~ ·e, na którem omawiano sprawę
r,'. "cia Oieldy Drzewnej we Lwowie i
b~~Jon? odbyć pierwsze zebranie pr.ze
~cJwcow i kupców drzewnych w me!'D~ dnia 28 b. m. o godz. 12 . w po, w sali Giełdy towarowej.
o
•
•
•
Y)rnicy f hutnicy wypowiedzieli uf.Z'!!- zbiorowe w przemyśle węglowym
rl dczym na o. Sląsku z dniem 1 grub. Żądań swych robotnicy dotych'e skonkretowali, pewnem jest tyl• „ chodzić tu będzie o podwyżkę zar1~. Co do podwyżki zarobków dla
6j t~ów, miarodajne sfery przypuszczan chodzić tu będzie o podwYżkę płac
i1ektórych klas robotników w kopalnatomiast podwyżka zarobków w
!Wie może mieć fatalne nastcustwa.
ajne czynniki przewidują ·„;, i.ajych dniach względnie tygodniach za
.ie się konjunktury w przemyśle lem, a to z powodu znacznego podf!ia złomu żelaznego, . to jest ponad
zcleent w stosunku do maja i trzy~i podwyżki zarobków od maja r. b ..
0 ias gdy w ciąku tego okresu ceny
:fii' utrzymane były na tym samym po
~e'· W obecnych stosunkach za1ńe się konjunktury eksportowe.i jest
J ętknione i z tern należy się liczyć.
f

Rudzki 1.08, l.16, l.14
, Zawiercie 14.50
Borkowski 1.20, 1.17
Lombard 2.80
Kijewski 0.20 :
Sila i Swiatło 21.- ~
Czersk 0.40
Micha!ów 0.23
Firley 20.vVęgiel 71.50,
71.Nobel 2.35
Lilpop 16.- - „
Ostrowi eckie 7.20, 7.50

•
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SZKŁO

-

Telefon 37-54.

-

~

OKIENNE

ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli
po cenach niżej konkurencyjnych
-

J. Ole.en i czak, cu6wna

.N'2 14.

UWAGA• Szkło iaspektowe w wielkim wyborae.

Róianer
powrócił

Choroby skór•
ne, weneryczne
moczopłciowe

Leczenie sztuca
nem
słońcem
górskiem.
NARUTOWICZA 9
(DZIELNA)

telef. 28-98.
Przyjmuje od 8·16,
od i 5-8.

••KUR.JER LODZKJ•. - Sobota. 27 lfsfopada 1926 rolCu.

ti

I

Suski i Lenkszewicz s-ka Kom.
ł.6dź,

anioł

RosvnKA

, ,, li.WJ

1

Kompletne wózki do suwnic ze zmontowanymi
na nich elektrowciągami „Albatro•".
Suwnice, windy osobowe i towarowe wielokrążki ręczne. Transportery stałe i przewoźne dla węgla, bawełny etc. Chłodnice
„Balcke". Przebudowa i naprawy chło
dnic, urządzenia do czyszczenia wody,
kondensatory, kompressory i pompy. Pasy orygin.
"Adolph Schwartz et Co" w Berlinie.
Żarówki. Silniki elektryczne. Węże parciane i gumowe. Oleje oryg·, amer., cy-

4'1.LCfSW r·tK! !Lł~~

„.

przeniosła się

do lokalu
dawn. Rydz a przy ul.

6-go Sierpnia Nr. I
róg Piotrkowskiej
poleca: znakomite obiady
z 4-ch dań - 2 zł.
Śniadania lkolacje a la
car.t e po cenach niskich i
Szczi - Szaszłyki - Filipki Kulebjaki - Stroganów i t. d.
Codziennie :

ow e ,• t r anlls f•o rmma•t o•ro•wmem
. -----t•l•in•d•r•o•w-e,1!1!6tl!urBb•in
-li~
„Valvoline".

_. :
.&-rl
·~.f

UJ&!
1111
11
1111 11111 11iMi#ifYA
11111

St. Wl.KA & S!!!t
właść.

Dr. med.

śniegowce

Ceny b.

st

i kalosze.

ua,waJcle

ANGEL US
w Aptekach, Składach aptecznych,
Perfumeriach i Drogerjach.

PAS BIODROWY
~urną

kombinowany, zastosowany do teratniejszych wymagań mody, specjalność dla
pań obarczonych nadmierną tu•zą, poleca Pracownia Gorsetów

„MARTA"

Konto cze•
kow e

P. K. O.
• 81747.

Za zJ!!odność z oryginałem.
kwarco- Sekretarz Sądu: A. Salacbimki.

piętro.

Dr. med.

Pftl~Ul~KI
choroby skórne
weneryczne i moczo•
włosów

płciowe.

Leczenie światłem
(Lampa kwarcowa)
irromieniami Roentgena od 9~2 i od
4-8, 4-5 dla pań
oddz. poczekalnia.

Zawadzka nr. t.
Telefon 25·38.

Poszukuje

się

wojażerów, którzy mogą złożyć
pewne gwarancje, obeznanych z
miejscową klijentelą do ~rzeda
:ty mydeł, proszków do prania,
b. leka.n Ssp. '-· mydeł tual8towycb, lakierów i t. p.
Oferty kierować do admin. sub
ł.asana;

DR.

~. RY~Iewiki

Specjalnie choroby
11 0. L. 47".
skórne, weneryczne
i moczopłciewe.
Poszukiwani natychmiast
Ulica Zamenhofa
(Rozwadow1ka)nr. 6
Przyfmuje od 9-10
z rana i od 4-7 na produkty rolne i drzewo opa·
wiecz. W niedzielę
łowe.
od 10 de 12 z rana Gdańskie Biuro dla Zakup6w

Wellengang 8.

~. Lu 8I~ z[ O~L:~N!':!~ 8~~
Cegielniana 43
- tel. 41-32. -

I

uutu!ąeytb pra." I crosz7 a
<11loszenłe
NafmnteJsn
.i;yrn.

Specjalista chorób
skórnych, wenery- cznych i moczo-

p

wyżynowem.
d 8 10
· ·

rzy1mu1eł 0

•-

50 iiroszy_

„mi11m_im1_..._aa_ •_ _C111B

ffOUłB j Wll(~DWDOll
11

•

przed po ndmern t Rutynowany nauczy
lekk
• ciel udziela
o d 5- 8 popo ł·
CJ 1 w za resie ołmlu kl. Specjalność:
matemat-yka, fbvka,
łacina polski. Puyspaaabla szybko a
dobrze do eJłzami
nów dla eksternów.
podług najnowszych
programów. - Kurs
(Dzielna) Tel. 44-10 klasy 4 miesiąc~.
choroby nerek, pę Lekcje pojedy1iczo
cherz:a i dróg mo- i !trupami. - Ceny
czowych. Przyjmuje przystępne ul. 6-go
od 1-2 i od 4-7 Sierpnia 14, pralnia
6737
wie-r:.

1iPi~Ort
namtowfua

ni. Pr.

25

Uauczy;1elkfz frann cu1k1m I muaykil. freblanki, intellgentne osoby do
nr:r-du domem Świadectwa chlubne, poleca Biuro
Adamowic1towej Piotrkowska 91.
Uauczycielka z wy!
n sz:em wykutałce
niem udziela l<!kcyl
i korepetycyj w za
kresie gimna:z:fum,
Szkolna 33. m. 10,

S

otnecny robotnik
P
5.00
z
do fabryki korkó..,,.
zŁ

kaucfą

A.!~l!)~

l!nerJliczni agenci i
li aJlenlki polrztb'li
do rozprzedawania
nowych b. potr1ebnych nowoki, Zgłasr.ać się Piotrkowska 3, Wystawą
i sprzedał Nowości
I Wynalazków.

Poszukiwane
osoba z
francuskim i dobrem! świadectwa
mi poszukuje miei•
1ca, mote być do
towarzystwa atar·
uei oani, Of12rły
sub „Starsza".
fi;;i;;k; z 6-cio
klasow11m wy
kształcaniem poszukuje posadydod1i1ci. ~ Wymagania
skromne. Zc!losze·
nia dC!I administracji
pod „Stefa". 6736
ntelli~;ł,;';' oanien
ka (6 kl. wykutał
ceniem) poszukuje
od uraz posady do
dzieci w zamotnym
Zitłou12nia
domu.
do administ. „Kuriera ŁódT.kiego"pod
"Maryla"- · 668~

S

łiinza

l

nanicnka sierot:!

li

11 prowincji pou:ukuje zitiłcia iako
ekJpedjentka - do
s&lepu, obez:nana w
powy:!:uym zawodzie lub do ponąd·
nego domu do dzie·
ci. Wiadomość ul.
Aleklłandrowska128

St. Pawlak.

6753

Lal1l1 I miankau11
kuchnią do
wynafęcia od go-

P

okój z

apodaua pny ulicy
Alej;i I-go Maja 88.
pomi,dzy Lenną I
Stacją Towarow,Kalł1ką. Wiadomołć

na miejscu od 1-4

g~~!.ubert.
nnyjmę

l
HeM:d,.

t imłcmtilllil

wv•

k~rłę oł

1500

2

l

l

2

P

S

P

otrzebne komplewyucaa
tnie :zdolne panobecnie darmo, ny i uczenie• do
listownie Reda.keja suldan. 6-go SlerpStenografa, War- nla 10, m. 17, front
6643
aaawa, Szczygla 12,
teno~re.fji

PC?!· -------,

na mieu- .
D' kanie z utnyma· 1 J, K. p
ał~ld;p niem lub bez, oraz
auteryny do 01t11i·
nłeduty w
pienia. Andrzeja 60,
łr6dl:'lieściu z calem
6749
m. 22.
ur:z:ądsenlem z to·
o wynafęcia dwa
warem lub bez. pokoje umeblo·
Towar do oblicze·
wane, Wiadomołć
nia, cany hurtowe,
mleczarnia GiemOferty sub „Okuł
zów - Płotrkow1!s.a
cłelowł kwit 6745"
6739
6745 307.
pokoi• umebloo 1przedania 11-e
wane słoneczne
mórg. ogrodu o·
1t uływalnołcil' kuwocoweJZo płenr·
chni do wynajęcia.
ezef klasy, dom drew
Gdai11ka 61, Kra•
nłany o 4 pokofacb,
ma1:1ow1ka od fo·
bes dłul!ów, od 1tadzin tt-1.
cli kolejowe! jeden
kilometr. cena 23000
amotna osoba pr.z:yi
zł. - Wiadomość u
mię intellgentne•
pośrednika Borowie
40 pana na mieszcldego, Zgierz, Iła kanie. Radwat\ska
re miasto, Parzę
47, m. 63, oficyna.
5717
czewaka 3,
6751
pokoi• z kuchnią
Plll~J JJHI,
i wygodami na I
piętrze do wynaię·
Zaofiarowane.
cia zaraz. Zgierska
ntroliitator potrzeb
115, tel 2-1 G. 6653
Potzny. Feliks
-;;'kój umeblowauy
Slenkiewicza L. 35.
z oddzielnem wei·
6738
ściem, zaraz do wy·
łutąca starsza, unajęcia . Szkolna 3(),
miell\ca dobrze · m. 4.
6764
fotować i prać po·
1olldn1go
ftrzyjmę
trzebna do wszy1ł·
ł' pana na mleaz·
kiego z~łauać się
kanie wapólne. Kiświadectwami H
liti11tiago 124. m. 14.
Piotrkowska 116, I
6769
6738
piętro front.

D

i Sprzedaiy, GDAŃSK,

Or. med.

.,

D

Kupcy - hurtownicy

L DalkowlkL płciowych. Leczenie szt. słońcem

11 ł li

biady i kolacje
prywatnie ul, Zachodnia 18, oficyna.
6757
parter.

O

..-- ·Odoszenta zamleJscowe o SO oroc. drotel.
CI! NY O Ol o~ Z I! 1':
Zauanlcme o 100 oroc. droteł.
z n1edz. doo. ilustr. mleslęc.znle zł. UO PrzeCł teksłem 40 rrosu za wiersz milimetr. t tam. &trona ;c lamy)
Katda nowa oodwvtka obowlazuJe wsz:vstkłe ~ _.,..
4 •
•
I •
„
"
•
40
W tekście
11
szenia do zmtan:v cen bez UPrzednleio uwiadomieni&
4 „
•
•J.f ...., I •
~
•
30
• 3.70 Za tekstem
•
•
•
Dla robotników
Za termlnoWY druk odoued. komunikatów I aftlr
;,- T • ~ • 4 •
„ • •
38
• 4.70 ~ekrolo~
•
•
•
Na l>l'OwmcJl
llłe ochx:iwłada.
4 „
•
„ I •
„ •
•
Komunikaty 30
Zagran!cą
„ 10 łamów Artvkuf}'. nadesłane bez 02:Dacunła bonorarłm& . . - •
• 1 •
„ •
„
8
• to.50 Zwvczafne
•
•
•
• 30 Drohne 10 V"~ poszukfwanre oracy 5 2f, za wvraz - nałmnłe~ze ogto- beznłatne.
•
•
Odnoszenie iło Cłomu
Relropłsów u.równo utytych lak I odrzuCODYdl reilatOI*
szenie 50 ~r. Odoszenle nadesłane oo ~odz. T wlecz. o~ oroc. drotel.
,
. Łód k'" . ~ód ki E h w·

CENA PPfNlTMER ATY:

W Łodzi

„ •

teczornc ·
c o
z ' ' ·-.i.
·•Kurier ____
____z...,e....__________
__....__________

.._

D

wą.

przystępne.

ul. Piotrkowska Nr. 109, front, II

S

Sąd Okręgowy w Łodzi,
dział Kamy Odwoławczy w

Pn:yimuf• od 7 do
9 po południu.

eble. garderoby,
asafy, łóżka, no·
cne azafld do aprze·
dania u stolarza ul.
672'2
Lipowa 42.
r;Je*n";";i"tit;'.,;y okazyjnie do
sprzedania. Killń
aldego 151, m. 9.
6731
przedam skład wę·
dlin w do1'rvm
punkcie. - Wiadomość: Hand~l Win
i Wódek Rzgowska
6732
52.
o aprzedan ia motor na ropę "Dittl wsnchświato·
wej firmy „O t to
Deub" :25 koni w 1tanl1 b. dobrym.
Tamte dynamo, tablice rozd:ielcze l
kompletne urządz:e
nie akumulatorów.
Wiadomołć: Kaliu,
gar. Kaliska, Al.
5701
Jór:eflny 1.
lprzedam maszynę
Il do szycia Singera
mało uiywaną
Piotrkowska 291. m.
6750
19.

H

Naświetlanie
lampą

5677

M

cję.

weneryczne.

trwałe

wrot 15 I p.

płaty sądowej 50 złotych.

ftiewiaU~i

Syndyk tymesa1owy apadłołci fir. M .• Schohnboni• ad- Do akt. Nr.1188-26 r
wokat Wojciech .Mlnala na mocy art. 512 Kodeksu Handlowe· OGŁOSZENIE
go zawiadamia włerzycłeli łejte firmy, łe Stid Okrtfowy w Ło
K<1mornik pr..,
dzi wyznacaył oatateczny, miesięczny termia, do eprawdsenia
~fłdzie Okrtl(owym
włerzytelnołcł.
Wlenyełele, którzy w powyłsaym termlnle wierzytelnokl w todzl S. DULawolch nie sprawdzą podlega~ będ11i skutkom w art. 51:1 I 513 KOWSKI. sam. w
ł..od1l, przy ulicy
tegot Koclek1u przewidzianym.
Wo bee czego, wzywam wierzycieli aby w ciągu mieeląca Gdadskiej pod nr. 6
od dnia dzisiejsa:ego stawili się osobiście lab przca pełnomoc na aasadzie art.1030
C. ogłanlb. do kancelarii 1yndyka tymczasowego w goch. ed 5 - 7 U. P.
po poł. I aby ośwładcayll a jakiego tytułu I do fa.klei 111my są 1:1a, te w dn. 9-1!•
wierzycielami firmy „M. Schóhnborn" i aby tytuły nrych wi.- frudnia 1916 r.
1O rano
rzytelności złołylł u niego bąd:f w kancelarii Wydziału Han- od godz
w lodzi, przy ul.
dlowego S,du Okręgowego w todzi.
Sprawdzenie wler:zytelnołci odbędzie się w dnł11 11-go Piotrkowskiej nr.17
1tradnia 1926 r. o !łodz. 12 w połud. w Kancelarii Wydaiału odbędsie 1łę aprze,
Handlowego S,du Okr,gow* w I.od.al aL St. Żerom1kiego 115. dat, przH public•·
aą Ucyłacl• ruchoSyodyłt łymcusowy Wojołech lr'lłHala
naldl\cych
mołci:
Adwokat.
do firmy "A. L.
Weinberg" i 1kła·
dalllCTCh slę z 46
I
palt damakkh, ocetylko pastę do zębów
nfonycb na 1umę
1030 zł.
ł.ódt .dn. 25.Xl,26 r.
Komornik

i~dać

~--

buwie
zgrabne tanio na
O
raty "Kredyt" Na-

Wydniu
24 września 1926 r. postanowił :
wyrok Sądu Pokoju zatwierdzić
61eoklewlcza M. i skazać Rogozińskiego na 25 zł.
opłat sądowych za drugą instanCłloroby skóme

OBUWIA

poleca na sezon bieżący :
wielki wybór obuwia podług
najnowszych modeli paryskich

oraz

Tow. Akc. Konrad,
i
Jarnus:i:kiewicz:
S-ka poleca po cenach fabrycsnych
Skład Mebli Wł. Ro
missow1kiego Piotrkowska 116, I plę ·
łro front, tel. :21-61·

Szymona Rogozińskiego u z n a ć
winnym pobierania oczywiście
nadmiernych cen za mąkę i skazać na grzywnę pięćset (500) zło
tych z zamianą w razie nieścią
galności na karę aresztu przez
3 miesiące oraz na zapłacenie o-

Wytwórnia chemiczna
BYDGOSZCZ, ul. BernardyńBka 10.

Cegielniana

łyski. umywał.fabr.

postanowił

Jan MROCZKA

mosłę

I niklowane,
wózki dziecięce, ko

W Imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej I
Dnia 11 lutego 1926 r. Sąd Pokoju dla spraw o lichwę woj. w
Łodzi rozpoznawszy sprawę Szymona Rogozińskiego, zam. w 0zot'kowie przy ul. Hanke Nr. 23
oskartonego z art. 19 cz. 1 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 r.

gotr:z:ebn• medelkl
do portretów, Szkoła Rysunlca l
Malarstwa Andrze.
jevnkiego, Kilhhkle
go 141 od 3-4 po

meta.

:łne

OBWIESZCZEnlE.

damy na województwo tamtejsze solidnej osobie
lub firmie. Warunki: zdolności organizacyjne i odpowiedni kapitał do przyjęcia składnicy hurtowej.

L. Frledland,

Aga lewe

ł.6tka

N. K. 168126 r.

pierwszorzędneito artykułu codziennej potrzeby od-

I SDPlldai

ftlDDI

BLINY, KAWIOR
SI OM GA.

Hi

Generalną reprezentację

wy~Tego

KAWIA~HA oo~

„KRESY"

Plotrkow•ka 102. Tel. 39-40.

POLECA:
Elektrowciągl „Albatros ".

~lB

'

l!runtownle
udzielam lekcll
muZTki na skn:vpcach. fortepianie,
mandol!n!e, 1titarn
oraz teorii. Amatorom metodą akróconl\. Instrumenty,
nuty na miejacu,
forteolan na l!odziny do eitzucytowa
nła Zielona 23-24
6759.
ltudent udziela ma~ tematyki, łaciny,
fizyki, fęzyków. K11id1kie40 96 - 3,
na prcwo druga 6754
goda. 3-4.

__,

.._

Redaktor Naaelny:

c...law Gamkowald.

zł.

miesięcznie .

łącznie z odnoszeniem
:-~~~~~~~-·---------~~-··· ~~~~~~~----~-----~;._~~~....;..~~....;..;._....;..~~~....;..~...

do domu

6.90
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