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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Dziś

ostatni
dzień

o godz. t.30.

Początek

wystaw y i sprzedaży.

z Warszawy
(111. Chmielna Nr. 5).

H

ŻĄDAJCIE

o 2 wystawach,

frontowego w centrum uL
Piotrkowskiej. Oferty sub
„Loka I frontowy" Pow·
azechne Biuro Ogłoszefl

JUTRO o godz. 8. 30 wiecz.

PIERWSZY

WYSTĘP

słynnego

~Alf IU Wlf Df ń~Klf~~

Warszawa Fredry 4.
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. 3tcy1Vfny 1egarek §włatowej marki do
bycia w pierwszorzędnych magazyh aegarm~wskłch i jubilerskich.
WFWI
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Otwarte od 11 r. do 10 wieczór w GALERJI MIEJSKIEJ (Park SfenJdewlcza).
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Samuel Weinberg
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do 111 klasy 14 loterji
jaz nadesały.
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Z Wilna na

arszal

k Pirs ds i w .podróży.
dzień

Ostatni
,,.

Wołyń.

tlak się dowiadujemy, podróż marszał
ka Piłsudskiego ma charakter urzędowy
i związany ze sprawami wewnętrznemi
oraz sprawami wojskowemi na terenie
obszaru warownego wileńskiego.
Marszałek Piłsudski w dniu 25 b. m.
wieczorem odbyt konferencję urzędową
w województwie, w której wziaJ udział
minister sprawiedliwości Meysztowicz.
zastępca wojewody Malinowski, dyrektor departamentu bezpieczeństwa województwa wileńskiego i nowogrodzkiego.
.Tematem konferencji bylo zagadnienie,
dotyczące ziem wschodnich.
W dniu wczorajszym p. Marszałek Pił
sudski urzędował w inspektoracje armji,
gdzie przyjął ministra Meysztowicza i dr.
Świtalskiego i odbył z nimi konferencję,
dotyczącą sprawy narodowości na kresach wschodnich.
Po południu Marszałek prz.yjąl bawią
cego w Wilnie posta w Rydze p. Łuka
siewicza, z którym odbył dłuższą naradę.
W późnych godzinach wieczorowych
odbył Marszałek Pilsudski dłuższą konferencję z gen. Burchard-Bukackim.
W dniu dzl:si·ejszym o godzinie 7,10 r.
Marszałek Pllsudski opuścił ·wnno, udając się pociągiem osobowym w kierunku
Warszawy.
W ciągu swego pobytu w WHnfe odbył p. premjer kilka konferencyj z przedstawicielami sfer białoruskich i interesował się w wysokim stopniu działalnością
komunizujących organizacyj bialoruskiej
hromady i jej jaczejkami. Krążą pogłoski,
że premier stąd uda się na \Vołyń.
NOWY KRÓL POLSKI.
Wiede1i, 27 listopada.

wt „Kuriera Ł6dzklezo".
Pisma tutejsze przynoszą sensacyjną
kaczkę o forsowaniu przez Marszałka Pił
sudskiego na tron polski syna b. cesarza
ąustryj~ckiego, młodego Ottona tlabsburga.
Według tego samego doniesienia, po
proklamowaniu kandydatury Ottona na
Tel.

J\'llNSKU.
Warszawa, 27 listopada.

Tel. ,,._ „Kuriera l:.ódzktqo•.

· „Narodnaja Sprawa" donosi, te biało-

z~

MARSZAl~EK PIŁSUDSI(I W DQo

DO WARSZAWY.
Wilno, '1J list

Polska Atenea Ttle~raflczna. ~

ruska konferenc)a naultowa w Mińsku, ohecnie zakończona, otrzymała z Warsza·wy telegram powitalny od prof. Baudoiuna de Courtenay.
Konferencja powzłęła uchwale wypc>-wiadającą tal z powodu nieobecnośct wile~skich dzłalaczy: białoruskich na konferencJl.

KONFERENCJA BIAŁORUSKA W
(

Sw1ęc1cki.

pobytu w Wilnie.

tron polski. z.a.warta ma być unja personalna między Polska. a Wegrami.

Wilno, 27 listopada.

11'cłeuam własny „Kurłcr1. Łćdzklero".

. Ze Lwowa telegramy Pow·t
kon.fe~en~ji nadesłali: p.p. Stu~~~

Dzisiaj o godz. 19 odiecha!
Warszawy p. Marszałek Piłsuds5~d
prowadzony na dworzec przez oflki.
garnizonu wileńskiego.
Ctr
Na dworcu honory wojskowe n.t1..,;
kompanja 6 p.p. Legjonów ze sztan~
i orkiestrą.

-
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Prz d posiedzeniem Rady Ligi narodów.

Min. Zaleski o najważniejsz11ch sprawach ii~
Zagadnienie flnansowel sanacU
miasto zaibf.eg:a o

Pdsk:.a ArencJa Telegraficzna.
W arsT.arwa, 71 1isif()łpada.
Dnia 'Ż'l lb. m. odbyta się u o. mi(jisiira
spraw zagraniczny.eh Augus'ta Zales'kfego
konferencja prasowa, na której p. minister

potycz:kę

w bankads.

berli'ńskicli, opartą jakoby na mającym się
w:prowadzić monopo1u tyitontowym.
Rząd po1S'ki - zaznacza pan mintsłer
nl:e zgodzi sfę na próby sa11aeji wolnego

mi.asita wbrew Lidze Narodów i wbrew
Po1sce. Obecnie jedyna droga do sanacji
wolnego nniasifa wiedzie przez Genewę.

:poinformowat zebranych przedSitawicłeai
prasy stotecznej o najważniejszych s.p~a
wach, znajdują.cy.eh sję na fPO;rządlku dzte(I
.nym 43-ej sesji ra<ly Li.gi Narodów, WY·
maczQnej na dzieli 6 grudnia r. b.
Porządek Vl'S'POmniane.j sesjl obejmuje
22 punkty. Żaden jednak z tyich punktów
nie zahacza lbezpośre<loio c in~eresy Polski w dziedizitńe polltyki międzynarodo..
wej, Jestt naifomłast jedna siprawa, która
ŻYWO obchodzić nas musi. mianowicie ;i;agadni·enie ftroll50wej sanacji wolnego mia
sta Gdańska.
Polska - mówłl p. młinłst~ - llrzyma
sfę sta1e zasady uerokie.,go pojmowania in
iteresów wolnego miasta, Jako w znacznej
części związanych z jic.j w1ł'.asn:ym inteire-

PiRZED KONFERENCJA EKONOMICZNA.

Omawlają•c sprawę międzynarodowej

konferencji eikonomicznej, 'której zwotanie projektowane }est na dzień 4 maja 1927
r., ipan minister o·świadc:cyt, że od przy.go-

fowań.

ktióremł Po1'Slka będzie mog-ła
na przyszkj konferenc}{ ekot11>-:
młcmej, w znacznej mierze zawisro. :tak
będzie się r01JWii}at u&iat Polski w uowym okresie młędzynarodowego .tycia

z

wysitąpirć

g~a'l"Czeg'O, na ikfórego ksdaffow30Je
si~ obrady t W"Y'l'lNrl kon1erenc'.fi ekooomlcz
nef wvwrrzeć mogą Wflb'Wy dałeko się
gafą,ce.

sem. Dlatego też ze swej wony przysfą
Pi~a nałtvchmiasf do zreailJ.wwarrla warun-

Pakt!. te do tromłrefu 'Pl'ż.:Vigoto.wa:wcze..:
go zaproszem sa nie przed.sta'Wlciele rzą
dów ałe wybifnf znawcy I przedsl'awkfełe
htia go~ego, umoź11'wi kootlsJI
swdbode oraz oleza.~r<IB obrad I zale-

ków. · od k'fócych l"'O'Ill.lltet fioan~owy Ligi
Narodów uza!~nia poiżyczkę sanacyjną.
Natomiast wolne miasto prawie nic dotyichcz.as nie uczyn!lo, by spetnić część
wanmków, od których komitet finansowy
Ugi maJ-eżnia wspót<lziaJame Lfgl Narodów w san:acn fiirm11sów gdańskkt. Są
pe"''ll.e posztaki witym klenr:nku, '!e wolne

Gdańska.
sice refand w: spr.a.wie ~ronej lit~
zebraniu Li.gi przez forda ~ooerta ~
Z innych 'IJUTiqmów ~orządku d1.i
obrad grudni~rn,ej sesłi. rady L~~
dów \.- :·mlemt pan muuster SJ)rawę Oi

ctl:enfa uchodźców anneńsk1ch, sprawe
ż:v:_czki n.a osiedlenie nclrodźcćw bu~

skich, Sip.rawę odbudowy finansowej k

strJi, zagadnienfe greoko-lmłnrstJe ~
.gadrilen:ie mandatów koiontałnydi sPra
hlgjeny i tranzytu.
'

OBECNOśC POLSKI W LIDZ!, ·
W zakoń1czenru swego PfUanóWi i
pan minister zaznacza, te j~kl4uy

bór Polskf do rady Ligt i Pl'ZYUlnle
jednej tylko vrawa do l>OOO~WJl,ll
by.to dowodem, że 11ietylko tnteres ~
strofy\{a sie u członków Ligi z łlll.,,.
zrozumleni.edn, ałe t~ CTl<>nkowie d
rx!Mia, te d>ecoość Połsk! w ł1d1łe liq1s
~Pili

szeneni-e termamem

na !terenie Ug-i będzie Im~ & 'lll
~eh narodów.
s

ceń.

lf<onferetrcla ekooooncma posiada <ło

nto.ste znaczenie dm IPOS7'CZeg6lnJth kn-

Jów konł'}'!le.1'Jitiu. żvcle ~dareze sa-

nro w sobie zaczęło 'hr! pooz~d lf)IOsmś1'fać

s{)'OSObów md.rowfenła:. co zna!azło
wwaz w ~onen:frrt mł«kyinarodowydt
karleli celem nre'!ntlkrwania wy!fw~zości
poszcz~61nycłl gatezf pr1Jet11'YSfla I podzf'a
rynków zb'Yifu.

MAA

U progu

wieczności.

ru

Bezna~lieinJ iran l~rowia ~rńlo rumnń~~ieuo.

watna. sprawą, zn.a}dułącą sfo
na porządku obrad grndniowej sesji rady
Li.gł Narodów, jest z.a.g-adnf ente rozbrojienia. Termin konfere.nic]t rozlbrojenlowej

KRóLOWA l\iAR.TA WR ACA DO BUKARESZTIJ.
Arencfa teleirraficzna „.Express".
Paryż.

27 listopada.
Minister i 1oosel :pel1nomoc.nv Rurnun:ji
l\Ve Francji Aw.el!esreu wyjechat na s.p0tka
inie kirólowej Mar.ii do CherlJounrn. abv za
komuiniko'\vać jej, że :stan z.drnw;ia króla
Ferdy.nanda dest bemadziejnv i że doktorzy uważają, iż katastrofa może nast:-n>!ć
w każde.i chwili. Wobec takie.!(o staJiu rze
czy królowa najpr.aiwd<>ipo<lobnieł nic zatrzyma sie w ParViu i W!J)rost ooiedz!e do
Bukaresztu. W Paryżu królowa miała sic
wecUuz ipierwotne.1w projektu zatrzymać
abv się sootlkać z byłym naste.'D'Cal :tironu,

księciem

Karolem.

Lekalfze. czuwający bez !Przerwy kofo
loża Karo[a, 00.a•wiają sie skrzoou w lewem ramieniu. Stan 7Alirowia królaJ w godzi
naclJ. nocnych d~na•l .znowu znacz:neig-o po
g-orszenia.
Ludność trumnie irromadzi sie w pobli
żu pafacu. oczcku.iac na wieści o stan!c
zdrowia króla.
POWRÓT KRÓLOWEJ MAR.TI.
Agericja Wschodnia.

Paryż. 27 1istovada.
_
K;rólowa Mar.ia rnnmńska. która 01p.uśd

la ·PoŚIPiesz.nie Stany Ziedinoczo:ne na wia
<lomo~ć o obloźine.i ohorohi.e h.Tóla Ferdynanda, iprzvbvtai iuż do Oier!bourza.

W

iJ>rz~eździe przez

ze"tlwa.ć się ma
ciem Karołiem.

z b.

Parvż

króliowa

nas-tę:pca łto.nu, księ

MOŻLIWOSC KATASTROFY.
AcencJa telegraficzna „Express".

Bukareszt. Z7 listoodaa.

zebrnta się rada reg-encvina, prz,e
w1dziana w koostvt'lłcii rumuińskiei na ·wy
pa,dek śmierci kró1a. Pakf ten. oomimo usvakajaJą.cv.00 urzesdowvclł lronrunikatów
o stanie zdrowia króla. dowodzi'. iż kota po
fttyc7'ne licza się z możHwościa katastrofy
Kr~ża pog-roski. że król Perdvna:nd po!ecil
wezwać do siebie ksi-ecfa Karola. aibv od
bvć z nim roZl!llowę w Sf[).rawie nasf ęp
s twa.

Jak donoszą ~lsma. dzisfai nad raDem
.n ieznani sior.awcv włamali sie do znaJdwlą
ce.i się w <:.e·ntrum miasta kancelarii ministerstwa RekhsweJJrv. Zlo·czvńcv przcdo
.stali się vrz.v p-0mo·CY drabinki sz.nurowd
)do 1winetrza smiaClhu, !O'OCzem ro:ziblwszy, ce

.•·

rnoszyn do pisania

„ UNDER.WOOD"
najnow112ych modeli.

Rdwalał ~A lu1chał,,.,an7oh

••bJN

na :DOW• .U.JUWOQD•.

JlłZEF ltBSUH, t4d1, ~:l~J ~

Pnttlłt. ftn17

L

llUILA~H W WAHUWIL IŚ

l.ódi, Piotrkowska 102. TeL 59·40. łą
POLEC A:

tJą

Elektll'owciągł „Albabo•"· Komplet·~ z

#

ka·s e, usilowali wtair.znąć do j.edne.t?o z pokojów, w którym przecl11orwvwaine sa wa ·;~
ne taine cliolmmontv. W ostatni·ei ~hwlli
sp!oszeni zostali przez noona stuż:bę .
Policja wsz.częla energi,c zne nosvuk!w4
nia. które dotvchazas nie z<lofatv d'0:orowa
dzić na: ślady wtamv•w aczy.

SPRZEDAZ

Suski i Lenkszewicz 1-11 1m ie,

Reichswełłry.

WŁAMANIE. UPOZOROWL\NE KRADZJEŻA PIENIĘDZY.
Po·lska Agencja Telegraficzna.
Iem uDOzorowania kradzieżv. ,podręczna

WYŁĄCZNA

wszecMwiatowo renomowinej marki

·-------mmc!?;ZAm:ima•:1awwm111w•m1•mmmm••lllM1B*•••llo~
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Nocna ivyprawa po tajemnice
Berlin. 27 1listonada.

r.ie z.osfat jes~zc wfa'lony. Powotana do
ży:ci.a w grudniu 1925 r. komisja przyg-ofowawcza. zehraita si·ę po ra.z pierwszy w
maht r. b, Komis.ia ta wytonila dwie pod,.
komisje: podkomisję wojsko·wą i podkomisje cyw.Mną.
Pan minl·slter szcze,z ótowo omówił ukres J)'racv rty•ch k0ttni:Syj oraz sba.oowisko
iposzczeg-ólnyich pa·ńsfw w s'tos1mlru do ~
gadnienia r-ozlbroj-enia .
Do czasu zeibrania się kontferooicn rozbroieniowej - mówtt ipain min!sfeir - pozostaje nam jeszcze do wyikon.:mla ogrom
prac przyv,ofovra'W'Czyich, w kt6rych dofyc:hczas Falska brata ! brać będzłe żywy
oozia'1. Na sesji R"mdniowej PTZ111Pa:d~ Pol-

Następnie królowa uda się natvchrrniast
do Bukaresztu. a>bY - !Ila WYPadek śm'er
ci kirófa P erdynand.a - ohia:ć rezoocję., ce
Iem zafl}obieżenfa wvbucliowi irewolucH ma
.iąieej na c.eJ111 osadzenie na tron.ie kr6lewskf:m b. nastęipcv tronu.
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ne wózki do suwnic ze zmontowanymi h1E
na nich elektrowciągami „Albatro1".
Suwnice, windy osobowe i towarowe wie·
lokrątki ręczne. Transportery stałe i prze·
woine dla węgla, bawełny etc. Chłodnice •J<
„Balcke". Przebudowa i naprawy cbło· •
dnie, urządzenia do czyszczenia wody,
kondensatory, kompressory i pompy. - •
Pasy orygip.

~ Adolph Schwartz et Co" w Berlinie.

W

Zarówki. Silniki elektryczn~. Węże par· u
ciane i gumowe. Oleje oryg·, amer,, cy ler
ndrowe, turbinowe, transformatorowe· •

!f
"Valvoline".
l_...___.._____,..,:::.::~.....------...JCUllllllEW!W!li&S.&&llR'tJ'IJGiMiM&illlilmlSBB...

• 2A
0

ftr, 3Zr.

Nłedzłela . 28 listopada 19:26

=!!ffiJER lóDZKr.
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Wbrew oczekiwaniom,„

KO.MISJA ZAGRiANICZNA.

Tełqr. własny ,.l:11r.

Dekret o karach prasowych wniesiony do Sejmu·.
Posiedzenie Seimu odbt:dzie sit: dnia 9 grudnia.
~

Tel.

wł.

..Kur.

l..ódz~r;o".

eciem m-0cy dekretów. ·l>. wicooremfer
Bartel na<leslał na ręce marszal!ka sejmu
;mio treśei nastęipufącei:
_
,,Mru.ią:c na uwadze postanowienia lroń
art. 44 konstvtuc_ii w brzmieni!l u!fm' z dn. 2 sie!iPnia 1926 r .. zmieniaj~cej
UZUPCtniającei koinstvtU!C.ie Rzeczypospo
et mam zaszczyt ztożyć sei1mowi rozoo

1

!ladz.erlia Prezv<lei:ita RzeczV'DO'S.pomet.
ndanena zasadzie wsfanowień U1Sfawy z
Zsicmmia 1926 r. P' uooważnieniu Pre
•
RzeczvDOS1>0liteJ do wvdawainia
~dzeń z mocą ustawv l <Hrtosm'lei
pjJennilm Ustaw R'zeczyposoofite:f Pola w szczeS?"61n'ości:
rozporządzenie Prezv<lenfa Rzeczv-

Wet za wet. ·

"*fQI
z <linia 24 września 1926 r. o zmia
tłnmleniai uwut 5 do ooz.. 140 taryfy
roziporządzen<łe Prezvdenfa Rzeczy
~z dnia 2.8 w:rześnia 1926 r. o Zltllia
Sfem1P~owvclr
~eklo•weJro.

ek <mtat

od sip6Tek

mr.w>rzadzenie Prezvdenifai Rzeczy
eł z dnia 30 września 1926 r. o zaniektórvch 2'rnntów nańs'twowycn
ro?JpOrządzenie Prezvdentai Rzeczy
ef z dnia 20 naździernika 1926 r. o
·u f)rzeuiSÓw. rnmnmacvoh udz soorek akcvirrvdh.
rozporządzenie Prezvdenta Rzeczy
iz dnia 22 oaź<lzi~rnika 1926 r.

w

ur~t<:>.wania <lbrotu vienieżne~o.

rozroruid-zenie Prezvdenf.a Rzeczy
z dnia 25 p;at<Jziernfilca o utwofteru o.brorrv państwa.
h~rrT..adrenie Prezvdenta R'Ze-czy.
z dnia 25 paźdztemika 1925 r. o

• sm-zeda-tv

i daro'Wimie nieldó-

~ańs~dt.
moorząictrenie Prezvdenfa
· z d'll:ia 4 łi.sfupada 1926

'Mw

Rzeczv
<J karozpowsreclm:ian,i e niooiraiv;·d zl-

r.

adonro§cl. ora.z o ilrarnch za zn!ed-t f kh onzeds:taiwidetl.
~ Prezvdentai Rzeczy
ł z dni.a: 4 :Eimt>ad:a 1926 r. w spra
!lilllla.l'a!lia transportów węgla. kok~ w~

łł02l>Or.L~ Prezydettl'fa: Rzecz•
z dnia 4 ~ada 1926 .r w wra
.._.awwero zasib dta furrkcfo'llaoańs1lwowv'Ch i' osób worslrowvcłr.
i:.,~nie Prezvdein'ta Rzeczy

Sprawa kom. Bartoszewicza

wab!Jliwo§o:t ~e 1lli!. zar<Swno 'Wi
I innych.
komisJi konStVlucyjnel Jak mawmcze1. uTeteiram
własny „Kurjera t.6dzkle10".
jaw'flrHa slę solidam.a: wota wszysUdch
Warszaiwa. 27 'lisltorpad.a.
1.abeZ1PiecZieniu praw z tvtuJł:u na oikazide stronmictwi do oohylenJai łe2'0 dekrretu. któ
Said ukończyt d'Ziiś od1czY'tvw.anie aKla. wvwie:zioovch na ~e.rvtormm O!beone(o ry nietylko w opinii Sejmu ale i całego spo
Zwdaz:kn socJal'istvcmvoh Reuubłik Rad leczeńshrai uwa:ż.ainv 1esif za clleć ~11i Mw. które są, za.tącrooo do snraiwv na
wniO&elk iproirnratora:. Dalsze 5'Drawdzan!e 1
tub rlożonvoh w imv:ah instv'fnclaoh na cz.enla Podstawowvch zasad demokracfi.
Kampan:ia o oohylenie 'teg"o roZ!tJIO'rządze aktów. !które WPłYIIl.etv dlo sadu bezpośred
rem tervtorlttm.
IZ) rom>0rza.dzenie Prezvtloołfa Rzec~v r.fa rozeR"ra się na nai\bliższem oosiedzeniu ir.io. lub na 'Witliosek obrnnv. roz1oocznie sie
ipQ'SIOOlitej z dnia 30 patdzf ernb 1926 r. w sejmu. które 1prarwdo.oodobn.ie odbed:zie sie w :poniedziafok.
Wśród! odczyfunych dzi§ dolmmenlów
s.t>ra'Wie Utworzenia 1J'()!Wia'fu rnorald«O w w dniu 7 f!'TUdin i a.
zastu<ITT!tie
na uwaig-e wycia·S?" konta BartoGdvni.
Warszawa:. 'Z7 Usl:onada.
Dowiadujemy się. że naiib!iższ.e '!)()sie- szewicza z oddzialu Ban!ku warsza wskoPod dokumentem tvm widrniefe podpis
dzenie Sejmu o<l1bedz.ie sie 8 lub 9 g:rudnia. s::dańskie.1ro. .irdziie fjg-uruie na jeg-o rachu:1
p. wiceprewJera Bartla.
ku szereg- sum. które wviptacano mu za po
Na
porządku dzienn'Vim teg-o· posiedzenia
Jasne iesl zatem. że rzaid ma.1rni·e uifrzv
śre<lnichviem odrca. Niektóre z niah, Jak
ma·ć obowiazu.iaica moc dekretu. ouarnicza z·naiduie się 1Pozostatv z pomzednie.iro po
Twierdzi
BarloszewJ.cz. bvlv urawdopodob
1
daceg-o wo I:ność stowa.
siedzenia 'Pltmk'f oorzri<likm obrad1: smawa u
inie iprocenitem od: .ie.R"o ka'Pitalu. który zto
Stanowisko sejmu nie budzi 'żad.nvch ohvlenia dekrefu o· karnah •vra:sowvoh.
żyt w banku. oo do Iitinv·ch za§ nie mo·źe ·
u<lzieilić żadnej informacji.
,
Pozatem odczytano akta< oersonal:ne o·
ska· tżoo'V'cb. którzv naoR"ół maia bardzo
mzvohv1ne ooinje swoi.eh Drzeloronych.
POLSKA ODPOWIE REPRESJAMI NA REPRESJE Nn:MIEC.
Pdsika Agen~ja Telcgraficma.
W pruszkowskiej e&ektrownl
MARZENIA POSŁA NIEMIECKIEGO.
strajk w całej pełni.
Berlin, ?'l lisfopada.
Aa:. Telegr. „Expre!ęs•.
Socfartistycmy „ Vonvaerts", występu.
Żotnłerze
przy kotłach i maszynach.
Berlin, 'Z1 Hsfopada..
fac przecłwko pfalllOWi:mvtn w stosuinkn do
Wanzawa. 27 'liSttopada.
Dzlsia' w Bertinie roZ'J)o·częty sfę oDziś
z
rana
porrucito
,p race w elektrow
brady Osnb!.l'Tltlu, if'o jesif wieiikiei organizaosiadłych na stałe w Nfomczech ro-boitinin!
,
p
mszkowskiej
nawet
tvd 8 nracownicji,
mającej
na
ceht
opiekę
natl
fodnością
Jróiw ootiskłch z.:1!!1Ząd7..ookm1 'WY'Siedleń
k6w. którzv z samero ;po.czatku nie przy-;
niemiecką, mieszikająca na terenach graczYm. zwraca nąoowł nfomiecłdemu uwa
sia'P:Ji do stra.i:lm.
niczących z Polską. Pierwszy dzk~ń zjagę, te Po.!ska ma pełne prawo bronlć
Władze wojewćdzikie inie z.g-odzity się
zdu zaznaczył się anh"tPD1skiem wystą
swych ObyWatefi przed represjami, które pie.niem posita Rein'badena. jedne:i;o z naj- na wy;oofanie 'technicznvch sil woJskowv-oh w elektrow111.i ·p mszko\vskie.i. mclv
doiłmietym niemi rod.zinom za~ażają ka- bliższych wspMpracownikó:w mfnisrtra
S1rresemama. Reiinlbaden O/Świadczył, iż vtu:iąic to, tern. że Zwiazek orncowników utastrofą SOCjafną.
żvteczm-0ści lJUibJicznej. żadaia:c us,uniecia
Rząd JJOlskł - pfsze dzłennłk - nte o- 'Pt"~Hilczna, 'tajemnicą w k.anicelarjadt dV!Plo
sa:p.erów, me daje .g warancji utrzyma.nia
m~i tyicz:nych Europy jeStt przekonanie, ii
~mkzy się do groźby t zastosule napePomorze będzie óde'brane Po1sce i mf ę cią.g-tośd JJ)racv. co .iest konieczne ze wz~lę
woo too sam środek WQbec Nlemców prrze dzy Prusami Wsah<J<ln.iemi a Rzeszą na- du na .interes szereg-u 1Pań!stwowy.c.h zaktad'6w woiskowy;ch i okoHcznvch miabyWającycb w stranłcach R7;plłteJ.
sf<1pJ rpofącvenie.
steczek.
Przel!JieJ? strajl(u jes'f Zl.l'Detnie sook'ojnv
odbvwaia sie rok<>'Wa11ia. mamce charakter ściśle ekonomiCZ>11.v.
którydl orawa .zosta:tv zabemfoczone M
oodstawie roroorzadzenfa Prexvdenta Rze
czyposipolitei z dnia ?'l ITTJUdniai 1924 r. o

Warszawa. 'ZJ listooada.
Zaoewnienla onranów. .z:blłżonych do
•oraz kół, PoPierająicV'ch obecny „rełirtf. Jakoby rząd zdecvdowa~ S'ię nie
~iać sejmow;i roworzadzenia wa
saweio i tern samem znieść ~o. okaiiatv
ę najzupełniej złudne. Dziś o godz. 11
!f7,e(I voludniem, a więc tm wzed wvg-aś

Zagadnienia polsko-sowieckie wReichstagu.

REFERAT ·MINISTRA STRESEMANNA.
Berlin, "Zl tfstopada.
w obraduiące) iedn9cześnłe z komłsią SPI'·
Po1sla ·Ar:encla Telerraftcna.
zagranicznych komisU budżetowe] komuBiuro Wolffa donosi, te w komlsfł St>I'· ngcf i hłttlerowcy, wbrew ofłcialnemu za
zagranicznych Reicłtstagn minister spraw pewnieniu. że minister S.tresemann z pozagranicznych Stresemann wygłosił dzl- wodu choroby przybyć nie może, wszczę
sial dłutszy referat na temat stosunków n awanturę, domagając się, aby minister
ałemłecko - Polskich.
złotył bezwarunkowo dziś Jeszcze oświad
Przed rozpoczęciem właścłwych ob- czenle w sprawie subwencji dla dziennirad minister zawiadomił obecnych człon ka „Deutsche Altgemełne Zeitnni~".
ków komisji, że według zasięgniętych
przez niego Informacyj, ogłosmna w pra.
słe francuskiej wfadonro~ć, Jakoby Brland
:==~.::U::;~:j~~ MYDŁO
w rozmo-włe z ambasadorem niemiecKs • Kne•ppa
w bron1:owem
11
kim von Hoescbem, miał odrzucić tezy
opakowaniu
polltyczne, zawarte w ostatnlem exPoSe ięmmm111*&Ctmr::lxama••M8!mmQii!li!M&•-••wwuii
Stresemanna nie odpowiada prawdzie.
KTO BEDa'E WfCEMfNISTREM OŚWJĄ
„ Vossf.scbe Zeitung„ dowiaduJe się, że
TY?

I

z dnia Z1~em&a1926 r. o:
'-rlecltl ~ na: olat-dcietai, <Io
l...
„lmmlmm._..._........_...._....._„„._.._„......

„„......

„ ...

Lwi pazur hakaty.
REICHSWEHRA ZAGRAŻA GÓRNEMU SLĄSKOWJ.
Berlln. 'Z1 listopada..
zerw woiskowych, przyczem liczba osób

AceacJa telegraficzna „Express".
~-!fezydenta Reichstagu, socjali~o „Brastauer Volkswacht" za.
sensacyjne rewelacje o działał
łalnei rełchswehry na Górnym ślą-

8-o twierdzi, że

nigdy nie miało o~arczania materiału nacjonali11illlCUskim. Obecnie jednak sytna• Górnym Śląsku jest tak wyraźnie
""-'~' iż dłużej milczeć nie może.
~~a założyła n.a Górnym Śląsku
111111: organizacyj wojskowych, pozob pod kierownictwem oficerów,
~ych do oficerów etatowych. Za
łych oficerów Jest szkolenie re-

WO-NACJONALISTYCZNY RUCH NIEMłfCKI PODTRZYMUJE
STARY PROGRAM..

1łecrain własny

„l(urfera

Ł6dzkl~o·•.

Berlin, 27 listopada.
mistrz młodo-niemieckie20 za~ZW• .i1m2deutscber-0rden-Mahraun
8dn..~~ ooblkznych komunika~~Ych w prasie demokratycz~a ministra obronv krało
w sorawie onranizacyJ miliI . . . . . •włńo f'rancl I

"„

k....

Telenam

własny

„K11rJera

t.6dzkłero".

Warszawa. 'ZJ listoooda:.
Kwestia Qtbs.adzenia stanowiska w'.cerninistra oświaty ·PO:Wstalie stale aikruaLna.
Byty vog-loski o :o-owolanlu na stanowisko
to pro;fewra Anczvca. Okazały sie one Jed
nak P'rzedwczesne.
Obsadzeni·e stanowiska te.l!<> nie na·s:fą
Pi ry;chfo.

cywilnych wciągnięta do tej pracy jest
nadzwYczaj duża.
.
Taina Reicbswehra na Górnym Sląs~u
PRACE KOMIS.Jl BUDŻETOWE.l
pracuje w porozumieniu z innemi organizacjami wojskowemi, jak Stahthelmem.
Telesr. wtas11y wlCMT. l..ódzklemo•.
Instrukto.rzy tych organizacyj należą rówWarszawa. 'Zl Hstooada.
nież do tajnej reichswebry. Zadanlem tych
organizacyj jest m. in. zastąpienie dawnePrace komis.n budżetowej mają być
go „grencszucu", trzymanego na Ohrnym WZiilOW:ione we wbor:ek. Brak o.sró11ne:J?:o zeSląsku przeciwko Polsce.
slawłenia budżetowego, które.11:0 ministerAkcja ta finansowana jest z funduszów stwo ska'libu nie 'J)rzedstawilo. utrudnia
dys1>0zycyjnycb ministerstwa Reichsweh- prace.
ry w Berlinie, a organizatorzy czynili
próby uzyskania subwencji od przemy- PRACOWINICY SAM-ORZADOWI A DO
słowców górnośląskich, ponieważ pienią
DATEK 20 PROC.
dze rządowe nie wystarczały.
Agencja telegraficzna „Express„.

~ICiW Francji I Polsce w sojuszu z Sowietami.
1

t6dzkleto".

Warszawa. 'ZJ listoooda. \
Stlraiwa od/bycia koo.ferenc.ii komisii' za
2J"anicmej wzed WY.łM.dem ministra Załes
kie$?"0 za.J?".ranice. co nas'fąoi 1 srrudnia, nte
zCYSt<l'tai :zdecydowa111a. Decyz.ia ma do,piero
:za'J)<l'ŚĆ oo '!>rzvieMizie oremiera.

SWÓJ

Polsce idą w nlewła..~wym łdenm.ku. CeIem mOim.. iak stwierdza .Mabnum. iest tył
reo JJOwrót do dawnych dążności oraz prac
orzyf!otowawczych w ore:cudzac:iach miłitarnych. Dążności te istnieia jeszcze w
Niemczech t zmierutia oo akcii zbrojne}
orzeciwko Franci i Polsce w SOiuszu z
Rosia Sowiecka.
-----

Warszawa. 26 listo1oo.d.a~
Rad.a Naczelna Zwiai7.llru Pra<CO'Willik6w
Samorzadowyoh zwrócifa sie oo Miinisfira
Spraw WewnębrZ'!lv:ch z ;prośba o rozstrzv
~ęcie kwesitji, czy oo iP'1"acow111ik,ó w sa
nrorzadowvch odnosi sie również TO:Z:Porządzenie o :udzieleniu 1oodw:vżki 20 tyrOC.
jaka otrzvunal; urzęcłITTicv 1Daństwowi. Minisiters.bwo umaf o. że ohociaż r-oz:oarządze
r.Le 'to n.ie obejmuje 'Pracowników samorza
dowvah. uwaiia wwta-cenie zas.Llku za
wskazane. :tedmakże nie rowinoo ono s.:e
odnosić do tvch ,Jn'aoowników: któr.zy otrzii

...

ta~

JEŻDŻCY POLSCY ZA OCEANEM•

New Jork, 27 listopada. ·

Telegram własny ,.Kuriera Łódzklero".
W dziewiątym k0nkursie rtm. Królikkwicz na koniu „Unigeno' zdobył 4-tą
nagrodę.

RODZINA KRASINA POZOSTA)f W
ANGL.lJ.
Paryż, 27 li;.c;topa'da,
Z Londynu donoszą, że r.)dzina Kras!r.a nie ma zamiaru powrócić do Ros;\
sowieckiej.
. Ż0na i córki Krasina osiedl~ się J)l'aW·
aopodobnie w majątku, który nabyty był
przez żonę Krasina za jego życia we
Francji.

·

CHOROBA TROCKIEGO.
Moskw~ 27 listopada. ·Trocki poważnie zachorował. \Vystąpily objawY zaburzeń vsychicznvch.
Tlo choroby nie jest dokładnie znane, iecz

istnieje prawdopodobi-eństwo paraUźu postępowego.

.
W obecnej chwili znajduje się Trocki:
w okol~cach Moskwy, w Majątku Archan-

gieiskoje, w okolicy, gdzie zakończył ży
cie Lenin.
A

&i

+mwa E*M"*i'

4-go grudnia 1926
:-: o północy :-:

nawrot Pow~m~nJ.

Wejście z Cegieln§anej.
w

=·~--- „

. .....
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.

l/ZYWAM

TYLKO

DIXDRASE

'fRFUMOWANY RóitJWY KREM
J1Al1T.fKtćJM?PTY „JJIXO/r
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Lódź.

27 llstopada.

skały pod uderzeniem łaski MoiieWJirysło źródło ożywczej wody. Naprzyp<>mlna skałę, opokę ł potrzeba

Ze

ua
ród
ramienia genjusza, aby z narodu wytrysły potęł;ue, twórcze moce..

• • •

Czamy strajk, wyodrębnianie stę po!łtyczne dominiów, utrata wpływów świa
towych - zdawało się, że pognębią Al·
bion. Anglia zawsze Jednak, jak kot U•
pada na cztery łapy. Wydobywa ona z
siebie wciąż nowe ~ródła, które zasilają
ten godny pcdziwu naród i czynią go nłe

całkowite azaletntenlc rządu od Sejmu.
Dr. Komarnłck.ł nazwał ten objaw „absolutyzmem parlamentaryzmu". Przytem
parlamentaryzm nasz dla braku większo
ści, piastując władzę absolutną, sam ~
sobie był ułomny, zwyrodniały. „Punktem wyjścia dla zmiany konstytucił Polskie!, dokonanej w ustawie z 2 sierpnia
1926 r. był fakt, że system p~lityczny
konstytucji marcowej zawiódł w czteroletniej praktyce. Nowa ustawa sejmowa
stanowi bezsprzecznle częściowe ulepszenie systemu pclitycznego konstytu-

cif marcowe). Przez nmotllwlenle rozparlamentu przez Ołowę Palistwa stwar.ta regulator całego systemu.
Przez rozszerzenie kompet CJ'i władzy
wykonawczej naprawia zasadniczy błąd
konstytucji marcowe}" (str. 66). "Dzieło naprawy ustroju nie test skończone,
przeciwnie, jest dopiero zaczęte" (str. 68).
Najbardziej odłogiem leży w Polsce gleba ekonomiczna. Dalszej ulega dewastacji. Tymczasem buine życie ekonomiczne, dobra gospodarka, sojusze elrnnomicznc dadzą nam dopiero rzcteiny
wiązania

•

i shvorz~ kompleks pa~stw t.
dziej bliskich sobie, aniżeli byłyby one
'
•
. ~..t • ·.y1ęzam1
• ]"--uyme
• po ł aczema
Illo
wypa d 1m
Jitycznerni. Idea jagiełlo1iska mo?.e
odrodzić, ale przedewszystkicm na Pił
kładzie ekonomicznym.
Z pozornie nagiej, jak skała p
powierzchni, z rodzimej opoki mo~ą
trysnąć w głębi spoczywające moce.
frzel.>a tylko gen!alllei ręki, tej czar
skiej mojżeszowej laski, któraby z
zliczone! ilości rozpylonych kropel
mowała obfite źródło potęv,t
wpływ

spożycle żywotnym.

Tajemnłca dotychczasowego pawodzePARYŻA.
LDSTY
nla Albionu tkwiła w zrównoważanym u'
stroju prawno - politycznym.
Obecnie, w chwili kryzysu potęgi, w
chwili rzekomo symbolizującej staczanie
się ku upadkowi, naród niezgłębionej mą
zbrojeń
działania
drości praktycznej szuka rozwiązania zagadnienia potęgi na drodze nowej polityki
niemieckiej skierowany jest w tei chwiH w cus:ki (,pcczą,tkowo miał to bvć .\?en.
(Korespm1denciu wł. „Kur). Lódzk.").
ekonomtcznef. OtwieraJąc szeroko moż
kierunku uczvnieinia z owej Komisji rac!ii gnv. obecnie mówi się o gen. Destic
P:.1ryż, w listo1oadzie.
tvczneg-o i br.rdzo 'v rucha·ch og-rani·czone Otóż Niemcy na to się nie z>radzatą
ność emancypancfł politycznej, udzielnoDnia 6 g-rndnia 7Jbiera sie w Genewie .1rn or;g-anizmu. Parvż i Londvn oo·wiada.i<1. nvch komisii statvoh. w razie '°otrze
ści przed dominiami, które jedne za dru- 'Rada Li,g-i Narodów. Na .oorza<lJm dzienstarcza misje utworzone .. ad ho-c".
że przecież sfera dziatal1 tei komisii j.~·st
giemł wysyłaią do obcych państw swych
nym waż.nv·oh spraw niewiele. ale sam już określona 1wzez rezoilucie Radv Li~i Na
Pozatem 'Samo przez sie rozum'
ambasadorów, Anglia zatrzymała w fakt. że znów się s1pottkaia nad Lemairrem rndów z 27 września 1924 i 15 marca 192.5 że terenem dzia!an.ia Komisji Imvest
swem reku flotę, bez której nie istnieje 'r.iP. Briand. Stresemann i sir Austen Cham roku. Na co Niemcy oświadczaiu. że wów- nei będzie catc; tervtorj.um oboc.nv~
wvstaircza. o.by z 'DOSiedzenia Ra czas do Lig-i deszcze ni·e należ.aiv i nie :mo miec. Przeciwko temu Berlin gwał
obrona dominiów i zapewniła sobie kie- berJain
dv uczy.nić wa±ny wY!l)adck. Bedizie sie w g-ą ibyć wzez owe rezolucje zwiazane. Na prote'stu.ie. P. Stresemann oświa<l
rownictwo tyciem ekonomicznem na Genewie rea:lizowailo „mak Thoirv" (znie
wet. ~<lvbv te.n argument bvt stwsmv. są może się z.godz.ić tyllko na to. abv in
drodze ochrony celnej. Import z domJ.. sienie komisji kontroH zbrojeń). oornieważ Niemcy związane przez oosta.nowicnia gacJe bvłY od czasu do czasu mze
niów obłożony Jest cłem na równi z łm „widkie ThiQli.rv" (zniesie.nie oku'D3.cii Nad Traktatu Wersa11skie,g-o, lklórei:ro art. 213 dza.ne w„, stirefie z,demiliitarvzO'Wan
DOriem Innych państw. Natomiast domi- re'llji) jest ek&pervmentem conaimniej ... .powiada wyraźnie: „Tak dtrusro. iak Tr:lk ren.ii. to zmaczy w ,pasie 50-krnom
przedwczesnym. Tylko·. że w Thoiry pp.
nia małą prawo otrzymywać zwrot cało Briaind i Stresema.nin: -próblYWaH sie IPO'rozu i:at będizie IP'OZOstaw:at· w rnocv. NLemcv z<> na 'Prawvm bmeiru Renill.
Wreszcie Niemcy 111i.e Z1$!ad:Z.aia
hO'W1ią:mtią się utatwiać \tf.SzeLka Lnwestvści lub części tychże ceł. Ten przywilej z
mieć .bez wśredn,ika. a w Genewie sir Au- .g-acie. .iaka Rada Lil?li •.dosuJac wie!kszÓś i:>O•\V'zięta .iuż daw.no rezolucie. że
gooja1na prostotą rozwiązał całą sprawę. sten !będzie nim sit~ rzeczy.
s1ii reorezento'\vane beda Pańs:tv:a
ci ą, uzna za kooiecmia...".
\V obecnych wanmkacli n:ie moie być
Augłja i jej dominia zostały związane w je
Francja- uważala, że d1a wvko.n.a:nia 'fe dzie Lig-i re.prezentowane. Ta obiek
den silny, żywy, prosperujący o-rganizm inacze.i. aDbo·wiem Ber~irrr re-st stroma. doma: iw postanowienia patrzebna jest stara komi rowana iest vłównie przeciw Po
gaiąca się od Parvża ci::i~tyoh ustepcstw:
ekonomiczny. W 1925 r. import z domi- Pairv::i ustę:pować wiele 1iie może. bo ma s.ia iillwestyg-acv.tna~ 'Vielka-Brvtania do te August Zaleski. którv również do
g<> sie nie ,przyX:.Jrylita. Pornzumiano s:e na się uda.ie. będzie musiał tego ounk
niów do Angl]i wynosu 24 proc„ w r. 1926 swoja opfa1ję :pulbHcmta,. a odn>orwiad-ać od- wet. że '11.lł! czele komi'Sj·i stanie g-enerat fran R'ó1mie bronić. I\azjmforz Smo,zo
już stanowił 38 proc. (Betlingske Tidende mowrrtie nie chce. Kiedv Parn. dażą,c do u
niezależnioo.ia IJ)O~itvki fraocuskiei. pr(Ybuje
z 23 b.m.).
Trwoga zapanowała w Dan]i: jej ma- czv inie moiżna ipewnyoh SilmlJW załatwićl
:z Niemcami beZ'POśrednio. Berlin od!powia;
sło, standaryzowany od lat produkt, dziś
da:
trafia na konłmrencie nie do zwalczenia
- Dlaczego nie? Ty,Jko bedzie ro komasła domJnJalnego, otrzymującego zwrot
sztowało drożej ...
ceł. Przemysfowa Anglia, łącznie z rolDlatezo ro~iafo sie „wieD.de Thoiry".
A jakie sąi szanse realizacji, .•matesro"? nlczemł <WmłnJami idzio w . kierunku saNiemcy domagaja się, aby Komi-sia Konmowystarczatn.cści. Biada kralom rol·t.ro.H przestała fumikcjonować 1~ .J?'rnl(linia.
nym w Europie!
Nru to .państwa sprzymie.r:zone w Kooferen
Największy konsument i odbiorca za- cii Ambasadorów re,pre:rento;wane. się nie
myka swe rynki i wysadza w powietrze zgodza. al'bmdem wszystkie oostanowiedawne ubite drogi dopływu.. Anglja jed- nia Traktatu. dotvczące o.g-rnniczenia zbro
1leń 'v Niemczeoh. nie są. .iesz,cze wYikonanakże dla siebie otwiera nowe źródła Po·
ne. Moiż.nabv soona.dzić dtug-ai listę heh
' tęgi i odrodzenia.
:niew~konanvdh zoibowią,zań. mle. mia'S·t gu
• • •
bić się w sz,czeg-ótac:h, wzvjrzv.imv się le
Rzeczypospolita Polska stanęła naraz .pie.i duchowi ..takim ·przesycona ksł Reicbs
w obliczu trudności prawno-politycznych, we.hr'a. nie mówią,c im o Hczmvch oirga•!liekonomicznycb i narodowościowych. Tak, zacjac1h -0dwetowvch. z dowództwem ardo tamtych dwóch kryzysów dochodzi rnj.i st-0sunki 1lltrzymu.ia.cvch.
W roku 1926, a więc .illlŻ oo TJOdipisanlu
kryzys narodowo-ściowy, który przez o- układów locarnel1skic:h. niemieckie Reichs
statnie posunięcia p. Piłsudskiego (wy- wehr~Ministerium wyd.ato no<lreczmik wy
jazd do Wilna w zwh•zku z białoruską szkO!lenia .p. t. „Leitfa.den fue;r den Unter·
polityką) został zaakcentowany. Tracić rioht im Iieere", w lk:tórvm a11foa· dowodz!.
jednak zaufania do własnych sił i energii, że Niemcy niie są odioo'Wlied1zialne za v.ryw'Vfanie wo~nv i że Traktat Wersalsld po
czr:20 potrzebny nam jest wi::::d zapas, \.Vtnien !być z:rewidowanv.. .Afaada. Saara.
niema co. Na niebie najpotężniejszego Eupoo i Ma1medy, Gdańsk. Ktaj1pedtt i
narodu pojawiają się jednocześnie znaki ~lask Gómv - ,pisze anonimowv autor dobro i złowróżbne. Nasz naród dowió U 'to wszvstk-0 wrócić musi do Niemiec. Po4 miJ..ionv Niemców
swej żywotności. W ustroju państwo· kQi, ;podporza.<lkują-:v
o'bcei dominacji - to bewrzvikla<linv w
wym przechodzimy kryzys.
dziejach zamach na nci.ród niemiecki. Taki
Jaklcolwiekbądź, ale zdaniem prof. un. 1
pokó.i Jest niez,godITTy z zasada samostanowileńskiego (!) dr. Wacfawa Komarnic- wienia o sobie in.airodów. Pokói: ten m<l! w
·
kiego ustawa z 2 sierpnia 1926 roku Vo· so!bie za:ro.d~d ;przysztvich woien...".
To jest .iasne. Że lak wieksro·ść Niemsunęła mocno naprzód naprawę naszego
ców rommuie i czuje to zawsze hvto .i.as
„naws1croś perfumowane, odpowiednie nawet
11stroiu politycznego.
ne. A ;pom1mo· to Komi~h Kontroli będzie
dla najdelikatniejszei cery, jest tylko mydło•.
.Momentem decydującym dla systemu zniesiona. Nie 1-go g-rudnia wrorawdzie spółczesnycb jest bo m::>·carstwa smzvmierzo.ne c.hca ,;poisfa
połitycmego państw
ustrój władzy ustawodawcze) I wyko- wić na swoiem" - ale miedzy 15 st}„cznia•
a 15 ma!'ca na.pe\vno. Szkoda tez na O'Pta
nawczej i ich wzajemny stosunek. „Eg- kiwanie instvtuc.ii iu7. na śmierć skazanej.
zekutywa reprezentuje czynnik autory- W Genewie PIP· Stresemann. Bria:nd i
tetu, l~clatywa - wolności, stad ich na- Ohamberlai111 utoża wtaśn<ie <toktacLna: dafe
.
d ceremonjal pogrzebu.
turalne przeciwstawienie wzajemne" Na•tomiast doini{)s!em iPvfaniem jes~. ja
plsze dr. Komarnicki w świeżo wyszłej.
Ki bę.dzie s.Jda.d i zakres.d.ziafa.nia i.nstytudi
z druku książce: „O zmianie konstytucji która Komi-się Kontroli ma zasta.pić. Będ~'.e
Polskiej„ (Wilno, 1927 r., nakł. Zawadz- 'to. iak wiadomo. Kcmisici. Tnwestvir~:cii
kie20, str. 68). W ustroju Polski z mocy ;przewi·dzi.ana -przez art. 213 TraiktatUJ Wer
, ~ z 21 marca 1921 r. mieliśmy seilisikieg-QI. Ofóż ca.t y ·w ysitek d'VIP~oma~~:
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rz tragicznego życia królów filmowych.
Fantast~fczne legendy zawierają tylko ziarnko
Co mówi genja lny Charl es Chap lin?
W") Życie P-Otentat6w filmu. zwtas?A:za

Wystarcz y o to ko~<>ś
a snuJe się odraizu lań·cucih najfanrtYcznie.iSzvch lei:rend. Wznosza się
ivaniate palace i wytworn e wiUe. Życie
rozkoszy i
111 ;e jednvm strumieni em
:zęścia. Od przyjemności orzelatn;e s'.ę
przvJemności. Po<l:róże. zabawy. mitki, emocje niezwvkłe ~TY fi.lmowej i złą
Jnvoh z nia trudności - oto co się koHu
\\' g-!owie i wvo.braźni .przeciefin.eg"o z.w o
ika i wielbiciela kina. g"dv usiluje od•w'edzieć na pytanie: Jak żvia wielcy
ervkańskie.iro?

pytać,

amerykański.ez<>?
sze,pcą sobie na ucho i:rfosem namiałvm zazdrością o fenomenruhivch,

:entaci filmu
Panie

'ecznvch klejnofa.oh Po.li Neui. <> n!eJ\\'!1anvch toaletach Olorji Swa'll'son o ty
acach listów mitosinvcib Normv Taln12go miliardach Marv Pkkford.. . Pano-

ez l!'Orąiczka wsrpominają O powod~enlu
·rosnem Rudolfa Valentina . o stoo.ich d<>
ów Cha1Plina czy f'airibanksa. o -oatacach
rach i okretaoh Harolda Llovda ...
Takie J.el?'endv i oPQ'W'ieści oołataJa. sie
eńcem ucruł ~udzJdah około wvID-itnvcll
mtek i artystów fi1lmowvd1. Jak
WV!!"la.da wa wda? Oto pytanie, nasu
r dzieJ krvtycz.n ezją.ce się umysłowi ba1
Naflepiej odwwiedzieć na to botrafią.
resowani. Dlateg-o mzvtoczv mv w.
lu artykuł', og-łoszonv niedawno
jednej z iraret nowoi·ors'k:ich orzez staw
Char:lesa Cha'Plina. króla komików f!1
iowvch. jedneRQ q; na.fleipszy.cih aktJOrów:
- retvser6w ekranu, nietv1Iko w Ameryce ,
• na całej lru?i ziemskiej. W tvm a·rfy1 • zatrtufowan'Ytl1 ..Baiki z tvslaca i je01in uśmiechrrietą
r:ł nocy" zrywa Cha1
e z ivcia aktorów fi1mowvcli i Pokai z !)01.a tej zastoov twarz smutną. wviona nieraz ITTvmasem bóm i cier, mia.
. Jakto? Ci królowie ekranu nie dzierżą
· (lwnooześnie berla kr61ów żvcia? Wszak
tko komie pada im do lflÓZ. sfw·hamc
· ch®rvs6w. Posiad-aja ta.tent. 11'rode. ~ta
we.Watek. powodzen ie w mifoścl. b<wtdw9 wrateń mirozma!'łszvcll: - czel?'Ot

ae-

więcej mo.Wa wyma~ać od niestafej i lekkomyślineJ zalotnkv - Portl.llilv? A jednak

Char:Les Ohavlin ·n azvwa zawód akto.ra filmowei:ro tnawdziw em oie'ktem na ziemi.
Posiadam y wiele cennych darów naturypisze z goryczy - ale nie możemy ich
użvwać. Kiillo to niewola, a mv jesteśmy
gailerllikami. Cóż nam z majątku. kie<lv nie
mamy czasu na korzystan ie z nfo~o? Cóż
nam z svmipat.ii pięknych kobiet. _g-dy nie
sta-rczv nam czasu na - koohanie :eh?
Co do mnie - na·praw<le nie wiem, :;ak to
się stało. że się jednak ożeniłem. ZrzadzH
to T>O .prostu tyliko mzwadek . Zresztą. nie
r.arz.ekaim i wcale nie cofnaiihvrn mcg-o
matżeńis1twa. c!hoćby to nawet bvto możli
we. Me .tlllŻ na pewne ba'!'dzo mite występy oozamatż.eńskie. stwie·rdzajaice do-

s:konatą harmon.tę 'POżvcia matżeńskieg-o._
sa dla mnie krainą daleką, zm>efinie nieru-

szalm\.„
Zaiwód fimmowy ·oocihłama cztowieka w
~UlPefnoścl. oożern g'O d!ll~za i ciałem. absorbude z;uipel'nde. wyciska· ia1k cytryi•1e.
Nie wi.erzvci e? Oto wzvktad: Myśl!c'.e,
że ów 'Pielmy Rudo:Jif Va•lenti'llo umarł z po
wodu ooeracjl ślepej kiszki? To 1ro tylko
do.bito. g-dvż oniranizm jeg-o nadwyre;i ,yl
się siiblie wlaŚlnie :m aktvka fiilmową. Zd.ie
cia filmowe szaroia nerwami w snosóh
wip rost siirasz.liwy. Teohnik.a o-sohnych
obrazów. z.deimowanivdt nie w kole.inem
następstwie. lecz zu:oet111ie luźnie. wymai:ra niestyoba ne.l?'o skuP'ienfa uwaf!i. og-rom
n~o na.TJieda docihowe,g'(). CoDrawd a pr.awd~'W'V tale:nit przezwvcież.a z ratwością. te szalone trudności. Szczvt w taklem
na5tawian iu sie aktorskie m na oc:IJOO'wi~dni
ton oczruciowv. osia.g-a niewato.?iwie naf~e
r.Ja!.niej.sza arlvstka filmowa. Pola Neg-ri.
Twarz jej to ·PoO.emat o wZiruszenfa.oh r:htszv ludzkiej. Mieni się tvsia:cem odcicnff,
diri;ra bólem na·i,dehsz vm. trvska ołomien
ną radością. skarży sie czarna rozipaczą
lub triumfuje pa:tetvc?)na ooonfostością wv
razu. Pola nie •P-Otrzebtl'ie tez zliceryrto wYoh - Poła pitacze '11awawde itl'I'a.wdziwemi.. rzewnem! łzamł. SVit>iacemi ~ie z
()e7)t1 .Jak ;perły dr~enne. Na ~ nie

pare kroków, ale Roza pozostała przy
boku hrabiny, która zdawała sle tracić
(12
panowani e nad sobą.
Przypuszczając, że został źle zrozu11'\iany, pan Goren dodał:
- Jadę tam dzisiaj i zajmę sie skleAltotrzowaay J'l'%eklad z an&lelsldea:o
pem. Pochowają go w starym mundurze .
Zoffl PopławsldeJ.
Jeżeli chcesz g<> jeszcze zobaczyć, mlo-·
dzieńcze, to jedź dzisiaj ze mną nocnym
(Dalszy ciąg).
omnibuse m.
Przerywając dziwaczną pauzę, która
Dyplomata ze śmiechem zapewnił ją,
mote sobie oszczędzić obaw, dopóki nastąpiła, hrabina zawołała głośno i niepod jego skrzydłem, ale hrabina spodziew anie:
- W mundurze !
óctla już uwagę na intruza, który wła
Pan Goren poczuł, że ktoś chwyta go
e rozmawiał z jednym z kadetów. Był
za ramię, a nogi niosą go o kilka kroków
mężczyzna ubrany w długi, bronzowy
miał
dalej, na stronę.
nosie
na
szalik,
biały
dnt I szeroki
- Dzięki! Dzięki! - szepnęła mu do
ary, które nosił zsunięte, spoglądając
- Ani słowa więcej! Evan nie
zaucha.
ich
nad niemi, jak gdyby głównem
'em było ochraniać oczy, pilśniowy zniósłby tego! Jak to poczciwi e z pań
elusz z wielkiem rondem nakrywał skiej strony, żeś pan przyjechał! Jee. Bylo rzeczą jasną dla pań, że to steśmy panu za to nieskończenie wdzię
OWiek bez znaczenia . Nie zwróciłyby czni! Mój ojciec! Mój ojciec!
Przycisnęła zaciśnięte dłonie do piersi,
et na niego uwagi, gdyby nie zbliże
się opanować. Jednem spojrzeni em
chcąc
sie kadeta.
Podszedł do Ev ana, mówiąc: - Jakiś osądziła, co słyszała, lub odgadła Raza.
lowiek nazwiskie m Ooren, chce się z Sprawdziła, czy aby hrabia nie zrozumiał
em widzieć. Mówi, że się coś stato ani słowa! Szepnęła Eva.nowi, aby oddalil się z tym okropnym człowiekiem.
domu.
Ożywiła jego skamieniałe zmysły, ukła
ego,
Evan zbliżył się do nieznajom
·ąc się sztywno. Pan Goren wyciągnął spokoiła swoje.
·ę.
I, z bolesnym wizerunk iem ojca w 'dudzielna spartanka zwróciła się do
szy,
cze?
młodzień
pan,
- Nie poznaje mnie
:ajafem dla pana pierwszy garnitur, kie- Rozy, chcąc wvczytać prawdę w jej podojrzałeś do noszenia pantalonó w. ważnie zmarszcz onych brwiach. Poczem
· Hm! pański biedny ojciec nie chciał powiedziała ze smutkiem , ale spokojnie :
- Smierć w rodzinie - z wysiłkiem panu
tego przyłożyć ręki!
jąc, ;ieby nie wypłakać oczu, żeby nikt z
soieć
Zmieszany, niezdolny przypomn
tych, którzy nie wiedzą, nie odgadł
t. zdarzeń, z któremi wiąże się to naprawdy.
·1sko, Evan skłonił się po raz drugi.
Evan dotknął dłoni Rozy, nie patrząc
- Goren ! - powtórzył właściciel na.' i~ka. Gros miał skrzeczący, a wyma- jej w oczy. Szybko znalazł się w łodzi
pana Goren. Hrabina szeptała ostatnie
aiąc dwusylab owy wyraz, zaczynał poa. Mrok czuła pod powiekam i,
pożegnani
co
czemś,
kończył
a
m,
em kraknięcie
a jednak uśmiechała się czule, niemal podeś wziąć za pytanie.
godnie. Rozę, swoją słodką Rozę musi
tu- Przykra sprawa sprowadz a mię
m!odzic11cze ! Nie jestem najlepszy m uściskać! Mogłaby zabić Rozę za jej
,slem dla takich wiadomości. Żaloba, słodką powściągliwość! Uścisnęła ją tak,
jak gdyby uściskiem tym pragnęła przelać
dzic1icze ! z powodu ojca!
Dyplomata i jego żona cofnęli sie o w nią zapomnie nie ostatnich chwil. Dziew

van Harrington~

prawdy.

slGromnośc:ł narazić się mQ2'e. ate mtl'S'Zę
wyzmać. ł:t to nastawien ie sie Drzvchodzi
mi również z pewna tatwościa.

Dotychcz as }e.dnak bylem tr·octh e jedno
sl:ronny: dziatalność mo.ia szta w kierunku
budzenia śmieohu u widzów. choć - .taik
twierdza znawcy - nawet wówczas musiatem ta·czvć komi·zm z mzvmieszką
uczuciowości. co 'tlawet sktonito krytyków do nazwania mnie Dickensem ekranu.
Obecnie neci mnie trag-izm nieiako czysty,
rr:efak:zowanv przy.praw a komizmu. Por.ieważ mo~ę sobie pozwolić na eksoerymentv - zaroaHłem się do roli Navo1.eona
Wielkiego. Ten lJ.oihater. ten człowiek cudownv. napawający diurrna mvśi1 nasza. b<>
btvsZiczaf zawsze. •ieszicze w S'Ilach dziecię.cvch moich jako ideat jasnv i vromiennv. W mo-im g-ahinecie nie z,nałdz.iecie popiersia Arvstofainesa i Moliiera. lecz spi.żowe. wYraziste rvsy Korsvkan ina. fa,
kornik - padam w knrnvm pokł'onde m-zed
W7Jt1iostą ooteg-a teg-o g-en.tusza. ze śrnie
sznościa i humorem wcale nie mające~o
WSiPÓll'Tloty.
Myśle o nowe.i kirea-cji Nanoleon a, tworze ją sQlbie', ro<lze niejako w du.szv i to mi
w-yipeln.:a żvde. A dalej reali.zada - ik~
trud•ności. watoliwośd. wa1hań. nieDew:!1ości. nieipowodzeń„. Za chwile artvstvcz rrc.g-o zadowole nia trzeba z.aotacić hezm:iarem zdrowia i z,g-rvzoty. Dlatetro ia „c.ztowiek śmieohiu" n<l!orawde podobnv 1jes'tem
do bohnteTa Hug-a. bo w życiu vrvwatn-ern,
m!mo ni·ei maski komiaine j, jestem ha.r dro. bardzo poważny. Zawzvsiag-łem obe
crJe stać is·i e nim r6wn1ież na ekranie. Czy
misie to uda? Osadzi.cie sami.
Kończę artykuł .p rzestm.l?'a: Wv wszys
cv. co jak ćmy i:rfu;pie p~dzicie Jek!Jmmvś1nie w żar ekranu, wst:rzvma .łcie sie zawczai
su. bo no-palą sie skrzvdta waszvcll nniesień l1Uh nawet ,p ostradaci e żvcie. Tytko
\\-ie4ki. twórczy 'tafont tmrawnfa cztowieka do oodJ.ocia te.f żmudne.i dro.lń. kt.6ra by
najmn iet nie wiedzie do roz.koszneg-o raht
szicześf'ia, lecz do krai1nv zamieszk anej
or-zez Prace. Obowia?:.e k i Samozapa rcie.
Nie 'Wierzvci e? &oróbuicie.„

poddała policzek, pozwoliła się Pocałować, patrząc na hrabinę z rodzajem

czyna

zdziwieni a.
Dopiero zostawsz y sam na sam z hrabią, w karecie piwowara , czekającej na
brzegu, dama dala upust rozpaczy, d<>brze
wiedząc, że Silva przypisze to trosce
wspólneg o wygnania .
Płakała; ale w tej bezmiern ej boleści,
dwa słowa o wręcz przeciwn em znaczeniu, wypowie dziane przez pana Goren;
dwa słowa, które były jednocześnie trucizną i kojącym lekiem, śpiewały w jej
mózgu; dwa słowa, które od stóp do
głowy malowały jej ojca, jego usposobie nie i życie; były to: sklep i mundur.
Och! czegóżby nie dała, by móc zobaczyć i ucałować po raz ostatni ukochanego ojca! O, ile miała nadziei, że natchnione słowo mundur tam na pokładzie
„Jokasty ", zatopi pamięć, zaćmi znaczenie okropneg o wyrazu: sklep!
Rozdział V-ty.
.Rodzina i pogrzeb.
Było to wieczorem , nazajutrz po przybyciu do Londynu żałobnego listu z Lymport.
Żona piwowara i żona majora siedziały razem, czekając na siostrę hrabinę,
wylewały jedna drugiej lzy na łono. Pan
Andrzej Cogglesb y nie wrócił jeszcze z
biura. Waleczny major poszedł na obiad
z generałem Jerzym Frebuter, naonczas
dowódcą marynark i. Major oznajmił żo
nie, że byloby mu trudno usprawiedliwić
przed generałem swoją nieobecność, nie
wchodząc w szczegóły; nie mogło też
być mowy, aby miał powiedzieć generałowi, że nie będzie mu towarzyszył przy
obiedzie z powodu n agf ej śmierci krawca. - Major dat to żonie do zrozumien ia,
prosząc, by przyjęła pod uwagę jego sło
wa. A więc ubrał się starannie . I, chociaż naogół był bardzo wymagający co
do bielizny, i żądał od żony zrozumiałej
pomocy gdy przyszło do guzików, oraz
tego dnia
pochwały swego wyglądu pożegnał ją, nie dając specjalny ch zleceń, .
które rozerwałyby jej myśli. Mogła więc

,

.

Smiert najstarszego repor
tera na świecie.
100 tysięcy ankiet
i wywiad ów.

Urządził

W Londynie zmarr najstarszy rePorter
ang-iel:ski. a prawdopodbni.e i najstarszy re
porter na świecie, Ro.b ert Radford. Liciyl
blisko 80 lat
i w wii:ril.ie śrnierci vrzvnióst do redakc.il
zwvkf ą kronikę. W ciąg-u żvcia Ra<lf-Ord
urza<lzit orz.es.z.to
100.000 ankiiet I WYw1iadów.
Między i:nnemi byt on bioi:rrafem Karola
Dickensa i póki ten żvl. Radford zacho:iz ;/
do nieg-o co wieczór. aby mu ooow i a~l:ić,
ro widziar i srvszat w mieście.

SZE
KLDGAZETOW
YCH
ClO REKLAM

CENNIKÓW PROSPEKT ÓW

Zdjccia fotoQrllliczne db celów rep:-oaukc.y!
,F!YSUNKI. projeKty reklamowe

wykonywa.

; I wyduwnlcz e

A.BO AIKE NHA GEN
&óDż. Piotrkow.sko100.r~: i;Z!

~·.
'

·..

i ··--
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przywilej , któryrr.
płakać, ile chciała nie cieszyła się dowolnie, gdy mąż był
obecny. Wojak bowiem nienawldz il sła
bości i nie zadawał sobie trudu ukrywani 2
swojej pogardv.
Z trzech sióstr żona majora - Wyda
była najmniej posię to może dziwne mysłowa i troskliwa w ukrywani u faktu
swego pokrewieństwa. Oczywiście, wraz
z innemi, musiała nauczyć się dyskrecji.
Major był chodzącą księgą dyskrecji i
przepisów towarzys kich.
Twierdził też - jedynie, gdy się znaże zadał sobie wiele
leźli we dwoje ją szanować je i
nauczył
zanim
trudu,
przestrzegać. Majorow a nie czuła ochoty do mówienia o miejscu swego urodz~
nia; ale, dla tej czy innej przyczyn y, nie
podzielała gorącego zapału swego bohatera, z jakim usitował przybić na głucho
kurtynę, spuszczoną na okres życia żony
poprzedzający wejście jej w szranki królewskiej marynark i. Możnaby przypuszczać, że te wielkie błękitne oczy odbywają od czasu do czasu miłe bezpreten sjonalne przechadz ki i po tamtej stronie
kurtyny, igrając z drobnemi kwiatkam i
wybladłych wspomnień. Major nie mógł
podejrzewać jej o zły smak, ani o brak
spostrzegawczości, żeby nie powiedzieć
wdzięczności; a jednak i jego mózg zrozumiał wkońcu, że jej odpowied zi i postę
powanie (które starak się zastosować d0
jego wciąż powtarzających się protestów
i daleko sięgających obaw przed tetn, co
nazywał niebezpieczeństwem), zdradza.ty
raczej powolne posłuszeństwo, aniżeli na·
leżną mu miłość matżeńską. Niebezpie czeństwo na .c:· nie nieznanvm majorow i.
rozmowie 1
Bez skropułu wymienił je
pewneg ~ 
jeżeli
mówił,
jak
Gdyż,
żoną.
dnia - może i to być zapisane w roz·
dziale przypadk ów - zdarzy mu się WY·
kampanie
prowadzić na ulicę rycerską
Bath i stać się znanym jako sir Mexwel\
Strike - bytąby mu niezwykl e przykro,
gdyby go zmiótł wiatr wiejący z Lym
port. Co więcej, była matka. jego syna
(D. c. n.)
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Zjednoczonych Fotografów
Kto . będzie

o

ŁYCH POLICJANTÓW.

u1. narutow1cza 1a

wicewojewodą łódzkim?

DYR. PAWŁOWSKI B. POW,AŻNYM KANDYDATEM.
Wcrora.i rano udał sie do \Varsza~y, sviskicy;o Związku Mta.s? t.soJm gOCOzawezwany lelefoolicznie r0rzez Miin.. $p•r. dow") ł z te~ tytułu fest doskotlał"ym %na
\Vewn. wysuwany na is:tanowisko wfoewo \vca :rosv.tsłdch zaig-a<lITTień $?'OSIPO~h.
icwody Mdzkieg-o d.vrektor Zwiaiziku Kra- co dla M<lzikieg-o .;porzemvstu wlókiennicze
joweRO Przemyslu \V~ókieooicz.eig-o, a<lw. g-o Jest czynnikiem ważkim. Nasteii:mie za
m1anowanv zo'Stał o. Paiwto'W1Ski konsulem
Stanisław P,awto'\\'SkL Podcz.as ie.st0 Pobv'tiu w Warszawie odlbędai się decvd1ujace poill.skim w Nowo.rosyjsku. oocz.em wzekonferencfo w ~pravli.e tej ilrn.ndvdatur:r. szedt do stuiżtby w cenbrałl mhtii.stentwa
która ostatnio stara sie niezwvk.le aktirnl- 1Drzemvstu i handlu jako nacz.emik WYdz!a
tu. Po O'Puiszczeniu te,g-o s.tanawiska objął
ną. a to z UJWa.z i na cllaraktc.r dotvchczaso
wej d.z.iataiLności dvr. Pawtowskieg-o. Pia- ip. Pawtowski stanowi:sko obeone d:Y'rek'fo
sioi\Val on bowiem w swoim czasje odpo- ira Krajowego Zwią.ziku P:r:zemysfu Wtó(e)
wiedzia1Inie slal!lOVfi~ko- p.rzed.sta:wiciela ro- kiemicz~o.

POLEO

W dniu wczoraj1szvm w Katedrze od.by
fo się wroczvste nabożeństwo żatoone za
zmartych i ,po!e:dvah funkcjonariuszów po
Ec.H państwowej.
Na nabożeństwo przyhyti ioo:7.-eds<tawic:e:le wladz rządowych. miejskich.. wo.tsko
w:vah i wlicyjnych.
Nabożeństwo odprawit J. E. ks. biskup
Tymieniec.ki. ipoczem oddziatv 'D01icfl z or
kiestrą na czele wrócilv do komisa.rjat6w.
OBCHÓD POWSTANIA LISTOPADO;wEOO.

wychowańc·ów

gimnazjum V w Warszawie.

W ooaledzia:lek, dnia 29 H-sfopad.a r. b.
stfa:aniem Wydziału Oświaty i Kultury, w

Zjazd b.

.sah odczyltowej Miejskiego Kinema'tog·r afu Oświ:a·towego odibędzie sfę obchód rocznic;y powstania list-0ipadowego.
• Na ca~ość obchodu 1zJ'ożą się: pre'lekcja
prof. Z. Lorerutza „O powista:niiu łiSltopado
.wem", deklamacja arlysty Teatru Miejskiego T. Żeromsikiego, sofo skrzyipce JP. Claipfńs!Jci, fortełpi1an - p. Henryik:owska.
Cenia biletu wynosić będzie 10 groszy.

WSRóD OBECNYCH ZNAJDA SIE
W dntu 5 g:mdnia odbedzic sie Zia·zd h.
'\\"V'OhO'Wańców g-imnaz.ium V w Warszawie. Z.iazd ten za'POwia<la: sie bardzo ~ieka
wie ze '\vzgfodu na stanorwiska obecne by

łych v.ryclln~ańców w-s:pomnianezo gimna
z.mm. wśród kt'ó:rvcli sPotvka sie takie o~obistośoi, .tak ks. prałat Baczkowski. J)rnf.
Wt. DziewuJJ.iSlki. mof. Wt Grabski. Sf.
Grabski, iJJ.jskJtw Łoziński. sedz.ia St. NifYWOdworsikJ, ,J?"e:n. Sosnkowsiki. St. Skrzyńsk!.
Ziaaxl lf'(}Z1)0Cmie się o j?'Od.z.inie 10 rano
nabore'ń.stwem w kośclete św: Piotra: i Pa

,,..

PIELO~Y1MKA ŁODZIAN

DO RZYMU.
Oslfafuii termin zapisów na wyijazd do
~·z:ymu uptywa z dn4em 2 grudnia 1926 r.
Za!Pisy w dalszym cią,gu przyjmują: Kurda Bfskuipia (tri. !ks. Skorupki 1) od 1 - 2
codżiennie i 1>. dir. Mog.ihticki. (Sienkiewi-cza 37) od 1 - 2 'IJ.ip.

DYGNITARZE PAŃSTWOWI.
wta. Prog-ram wz.ewi<l:u.ie odwiedzen'!e
gmaahu bvte·z-o g-imn.azjum V. zlożooie
·wieńca na ,g-wbie Nieznanegoi Żotnjerza, ze
branie w ~.aohu Sto-w. Techników (Czac
kieg-o 5). wSPó.ilne z.chcie i śniadanie.
Sldadka wvnosi 20 zł. Wrptacać je :lale:na ręce jed:ne~ z cztooków Komiłełu
Wvko.nawcz.eg-o lub ad'Wl<>lra'ta Jankowcskie
go (Mok~ 39).
Fra.li i smokilUń. zte UStlOSObiooie i dys
Jrusje m Zletdzie sci obsolliIDnie w:vklliuczo-

---

ne.

~ości nowomiaoowaini ~
imfaoowicie: sekretarz w.jdziata
Nalll.
~ przy Sądzfe Okręgo.wym
ski J b. sellrretairz kancela:rj ~
e
p. Wąsowski.
W zw~zku z ·I>OWYŻSzą nomi
sfąrpi nowy podział miasfa na rew ę
komorników. przyczem '\\-'jda
nowego rnzkitadu zajmie się sekrelk

„,

r

• • •
.." rw czwatfok, dni.a 2 gi.rudinla. r. b. o<llbę

dzie się posiedzenie \komi~ do sprav.1 o:·
gólnyah.
. Na iPQrządku d-ziennym sprawa '.J)fzedłu.iżenda godzln handlu w s'kllepadi winno'ic:olonialnyoh w. oloresie wzedświątecmym
Bowg-o Narodzen~ia: (w zwiąizku z ;pefyciami Stow. iPolsk. !Kupc. 4: !Przem. 'Chrz.
w Łodzi oraiz I Łódzk. Stbw. !Kupców Detalist6Wi Województwa ·Ł6dizkteco :w. ŁOI
,
d'Zi).
.(
. .
.

kleiw!.cz i Ciszak. Zarzad woiewódDi
&te do dvmłs:ł!. celem um.otl,,.ma c

~łej ł'eontamucjl woJew(xbideł

'

ZMIANY W UMUNDUROWANIU POLf.CJI.
Na wczorajszej konferencjjj w, Urzęd'Ziie
Wojewódzkim postanowiono, t! w 1przysz...
łym ,tyigo<lniu wnrowadzo.ne zostaną pew~
ne zmiany w umundurowałl!liu 1.POli'lcji pań-.

NO\VE DOMY WYCHOWAW e
· 'Jai{ się dowiadujemy, miejski do
~owawczy przy ut 'Przedzaltlw(0
fl!Ż wykończany { niebawem od<lalt',;i
:i.·
.
sltani~ do u~~u.
. N1ezalezme od 'fe.go fawn.ikowi c
Opieki Spot·ecznej p. Adamskfemu ·
się uzyskać kredyt w bud.Zecie ml
na . budowę domu wyichowaWICZego
1ly
da'leko szpiita!la na Chojnach.

"'

stwowe}..

Mianowicie, wsźyscy ipolicjanci, pe1l111J.ą~
c;y słu·żbę na posterunkach, otrzymają pe-

1

f

i

leryny -gumowe, . impregowane, kaffosu d
kołnierze futi:zane.
Na dl.a· stuiżby bezipiecze.ńsitw.a w1pro
wadzone będą stopniowo rowery.
Dal§.ae zarządze11l.a: w 'kierunku 'll'Spra'Nnicnla sfoż'by bezpieczeństwa są olbeooie
(p)
;;rzedmiG-tem obrad.

Wszyscy mają i dlatego używają wyłącznie

I

W domu 'tym urz.ądzooe zostaną 0
,sZJtatv l chlopcy 'Przyjmowani będą
ku od lat 7 do 18, 'tak, te opU'S~ .
wychowawczy jako wYkwalifikoW311 :V·
(b)
mieśłnicy.

(~a:~

W,YCJECZKA URZĘDNIKÓW ~UE.TS~• .

MYDŁO

• PERFUM
WODĘ KOLOŃSKĄ
:~ PUDER ::

ZAORANlICE.

'Jak sie, dwiaduiemv ;w:v:isi mzęd111icv
.magi·stra·c cv wvjeż.d:żaja z wvdeczka do
'.Kato\vi·c. Wiednia i Prag-i Czeskiei.
Wycieczka ma ina celu zaooz.nanie się
ruzę,dników z urządzeniami· samorządowe .
.(b)

NOWI .KOMORNICY I ZMIANY W
lf
DZIE.
Z dniem 1 e'IUdnia r. b. Podeb*

mm

..

1mf zag.ra111ica.

.ZMIANY W POLIC.U POWIAT

BRAK DRÓG PRZYCZVNA ZAMARCIA RUCHu BUDOWLANEOO.
· Mie.iscowość Nowe Cho.mv. łiczaca oko • sł!USzne i diate~o ;przwuszcz.ać nałeżv. fe
to dwóch tysięcy mieszkań.ców. '!".ekrufują, dvrekcia. kolei l)a(1stv."()\VY'Ch urw7JZ1ędni
cvdl się ze sfor robofuiczvcll. zmusz.onych stusz:ne ładania mieszkańców tero 'P!'Zcdcodzieininie clloozić do fabr:vk lódmch od .młeścia i wiadukt. o h.'iór:vm muwa:. d01>ro okr. sądu pokoju p. JaroszyMd.
czasu "WOirrv komunilmie sie z Łodzią "Wad,zi tik najprędzej do oorza<lku. Ma l[o
W~ze>lkie akm egzekucyjne, Ck
przez aro.Id. ipol,ne, bł'otni5te i okólne. nara ~ler'W'S?..OT'Zedne z:nacrenie dla komu:ni~i~ czas ieszcze nie wykońcwne J>n4
ża:łaic 'Siena scvsłe z właścicielami okolicz. ~ z Łodzią, .trdYŻ obecnv sta!l• ·wia- ręce nowornianowanydi łromornikÓ'I
rr:vcli ~. ·:oo ~afnvch dr02'aclt słn d'llktu ooma'Wia irobolinikow. m<>f,nOOcl ko-Na miejsce p. Wąsow:sklego
:rzvstania z. droirl l«ałucl i 'ZJlTUSz:a. do mu ny zoslal sekire'tarzem Pl"e7JeSa Sądti
szme W'2'.hrafi1ającvclli ,prz.a\ścia.
Jed'V'll.a ~ ;1'UbllcZM. IP't'.rełaro Pod. obodzenia ~rzez: torv ko1efo~. n.arata.Re gowego, dofychczasowy sekrel:an
forem l!ro1ejorwym jest uszJrodz.ona w 1etr- ich nieiedookrot'n1e na nfeberolecreńsfwo. i działu uproszczonego p. Boaędd.
kim sfuvrnn oo dzi.esieciu fat i zosłala ~a- odm·owiedziatinąść za tahie urzekrocz-e-n:a.
SV'DaJna 'PrO'\vł:zorvcmie; .z;ainiedibanie dopro
DOROCZNY Z.JAZD WOJBWóDlr
PRZEDŁUŻENIE POBORU 10 PROC.
,i,.·adzenia jej do poorz,ednie~. a możl!we
P. R.
DODATKU DO PODATKU NA r. 1927.
go do IUIŻYfilru ipubUczine:g-o ~tanu: 'D:TZYPiSaĆ
0
W dniach nai·bliższych ma się ukazać
W dniu dz.isieiszvm odhe.d:zie s.ie
moiŻina 'tvlko in'iedba.1~twu. Ma ro 'f-en sku't ek że m1ejs.CO'\VOŚĆ ta nie IPOd:leg:ru ro.zib.u- roziporządzenie Prezy<l1enta Rzeczy!posp-0- Rady Miejskie.i <lorocz.nv z.tazd wo~ie
Mcj o przedtnżenf·n 1PObon.1 10 proc. nad- kl NPR. Ziazd ten za,Po'Wiada sie
dowie.
Tvie mówia miesz:kaii.cv Nowvch Oho-}!'n zwyczajnego d-0da·tku dD poda•tików .na :rok kle sensacv.~nie i za<lecvtl1uie 'OO'!MdJe
(k)
da~szvch 1osad1 partii. W pierwsz 4
Nie moie być dw6ch z.dań. <ie ż.a1e kh są 1927.
dzie s·padziewać się nafożv szemra ·i
lacvr o przvwódcach i wl.adzach 0
nvch stroMictwa. k'tóre rozwiazał-6 0
irza<iv w Pab.ianicach. kierzu i Zdlfro
Woli. Na zjeźdz:ie dzisiełs.zvm ~
O.zie równłeż szerej? działaczv zwi1
zawodowvdt oraz wzvbeda oost. l

:Z. l<OMISYJ RADZIOOKICH.
Najlbliższe posiedzeme !Komisji SkaTboW<>-'Budżctowej odbędzie si-ę we W!łt>rek,
dnia 30 Uslfopada ir. 'b.
. !Porządek dzienny ob'ejnruje: sprawę
konwersji 1>0życzek miejskich ~ wydania
w związku :z Item nowych olb1iigaicyj miasta
Łodzf oraz sprawę zamierzeń sk.airtbowyah
Zall'ządou !Miejskiego na I kwa1"1ial 1927 roku,

.- ,

ki„ utmtszać ł_>oozie 0 mała choć 0fi~~·
~o'Ye ko~c1oła dla biednei robotr.
l(r
ooel:ntcy w1dzews.kiei.
(z.
Z UROCZYSTOSCI 20„LECJA TO ra
SPIEW. SW. CECYLJI•
o
· Dnla 21 b. m. Towarz~ śpiewtr<:o
..Chór sumowy św. Cec-ytlfl" przy ko i
·c
św. Anny w Łodzi, obchodziło
s1ość 20-lecfa i's'tnioo.ia Towarzystwa r
rar.em święfo ,,św. Cecyiji" patrott!
rwa!"zystwa. Cz:lonkowle -wrnz z ~ c
11;ymL delegacjami z pokrewnych eh k
uda.li się w ipochodzie ze sztandar d
miejscowego lro;§cfofa na woczys~ u
św„ przyczem okoilicznośc!Qwe
wy.gitosH ks. prałait: Wyrzyikows.ki
ciell Towanyśtwa. Po naibożeńst~e o
ikalu wl.asnym, urządwna ws1:ata ~ni
st.a akademjit i wspófoe &iiadanie i
W}'konał szereg reiprod'thyj ~ "Y
d'Y't"Ygenfa M. Kró'likowskiegQ. U
s'to'Ść zaogait prezes ip. Makówka PG:k
przystąipit do. odznaczenia założYici r
warzystwa· i pier~zy odznaczony
ks. pra-ta'f W:wzykowski, .zaś teniźe l
czyt :pozosfałych członków ł. j. 1J. A
ków!kę, A. Sikorskie.go i 14-h.t f,nnycl! r
!k:ów. Po 'tej uroczystnści odbyta '
bawa ftaoecma.

zv

Nowe Choiny odcięte od l~dzl.

POSIEDZENIE RADY MIEJSKIEJ.
_ 21 OV-ej sesji) posiedzenie Rady Miejski·ej odbędzie się w ·czwartek, dnia 2 grudnia 192.6 roku o godzinie 19 i pól w sa.U
:J>Osie<lzeń Rady Miejskiej przy ul. !Pomor1kiej nr. 16.

'

duży

(dawniej Dzielna)

/

NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE ZA

ortret

wielkości 40X50 cm. dodaje się do tuzina
fotoirafji gabinetowych. a do tmina pocztówek portret mniejny a

W'nla6cl 1ło4ea 7.16.
Zach6d lło4oa 3,31.
W.eh6d kń•ł. 12.25 pa.
Zaeh6cl k•l•ł. 1.20 pp,
· Nledzlela
Dłaio'4 dnła 9.38 r.
"'Wlali_ _ _,.
Ubyło cbala 8.16.
'•

·od dnia dzisiejszego do 31 -grudnla 1928 r.

CEOIBLKA NA KOśCJóL SW. l(A? ,__
ł
MIERZA W LODZI.
, Dz:lisiiad na uticach miasta odbedzi!
kiwesta-m~cz~k na rzecz budowv k.
la św. Kaurr.i:erz.a w Łodzi na Widze
ąrono t>aTafJan, .zaoPatrzonvch w

J.

·

•

'
i S. STEMPNIEWICZ • POZNAN.

PROFESOR HIRSZFELD W LOf 0 a
BawH w Łod:zi dyrektor Państw ur
Zakładu Badawcze~-o liirienY w W. i
1\1.
:wie wof. Hirszfeld.
Gość międ:zv in111emi odl\viedzitW-cz
Zdrowotności Puihliczne.i. R'(tzie in9-st

wat .se cLzialalinościa toe.iro wvdzialu za
razu się o niej z ipetl!lern uznaniem. :mi

Zebrania kontrolne
rezerwistów.
rejesłrac ~ a według

W dniu 25 listopada 1926
przeżywszy lat 60.

na·

zwisk od liter A. do Z. ·

Maurycy

nni stawić

się na zebrania kontrolne
·ęiczyźnl następujących roczników:

Rocznik 1896 w lokalu komisji Nr. 3
ieszno 9, koszarv) o nazwiskach na life~: P, T, U, W, Z.
· Rocznik 1897 w lołrnlu komisji Nr. 1
. . -~istantynowsika 81,' koszary) o nazwi.dl na Htery: T, U, W, Z.
Rocznik 1899 w 'Ioka'lu komisji Nr. 4
'llStantynows1rn 62. koszary) o nazwi:h na litery: A, B, C, D, c, P, G, Ii,
. I. J. K.
Rocznik 1900 w fokalu komfsji Nr. 5
':dowa 40. koszarv) o oazwiskach na
":A, B, C, D, :E, P, O, tI, Ch. I, J, K.
Pocznik 1901 w lokalu komisji Nr. 2
'·
-

.1tanfvnowska Sl, koszarv) o nazwi:h na Htery: ł'J, M, N. O, P, R.

*

*

*

a Szereirow.i rezerwy i posipo'1itfego ruu · zamieszkali na terenie powiatru tódz
. ~ino! się zgfosić jutro w lokalu PKU
a '·Powiat (Piotrkowska 187) mies.zkańc
·ny Rszew, roczników: 1898, 1894,
d i 1592, 1891, 1890, 1895. 1896, 1897,
' 1899, 1900.
(b)

-1Ś,

Jutro, w poniedziatek d. 29 lis1:o·pa<la r.b.

Uczcijmy pamięt bohateral1
W sprawie pomnika dla ś. P•'
kapitana Pogonowskiego.

nasz

Szybkiemi krokami

p.

Kuczyński

sie

termłn

nowskiego, a nad przysztym losem uroczystej tej chwili piętrzą się ciągle cięż
kie chmury niepewności.
Przed Komitetem stoi jeszcze widmo
przekorne braku 7 tysięcy kilkuset zło
tych na wykończenie pomnika, choć codzień apeluja do uczynnych serc łodzian.

Wyprowadzenie zwłok nastąpi w dniu 28 b. m. z domu iałoby przy
ul. Sienkiewicza L. 37, o godz. 2-ej po poł. na Stary Cmentarz Katolicki.
Na smutny ten obrzęd, zaprasza swych członków

Stowarzyszenie

zbliża

odsłonięcia pomnika ś. ·p. kapitan.a Pogo- '

Właścicleli
ł.6dzkle.

Piwiarti na Woj.

Obniżenie cen

na pieczywo•

WCZORAJSZE POSIEDZENIE KOMITETU DO BADANIA CEN.
W dniu wczorajszym pod ,w zewodnkChleb .p ytlowy pierwszego iratunku

twern p. wezy<lenta Cynars1kieiro odbylo
sie posiedzenie Komitetu do 111stalrunia cein
na a:rtvikutu Pierwszej ootrzebv.
W obradacli brali uidzi.ar iorzedstaw!c'e
Ie pieka.rzv.
W rezuiltacie dysku~1ii postanowiono ob
niżvć oenv pieczywa i mąki w svrze.daży
d etaliczmej wedłllL!t następujące i skali:

bę

kosztował

60 gr. za kHo. chleb pytlowy dmgie!R"O gatunku - 55 g-r„ trzeciego
g-atun'ku - 5() g-r„ ohleb razówv żytni 45 gr. z.a kilo. Ce+nę butek ,pszennvc.h i i::bJe
ba. przeninego uisfalo1no na 1 zt. 20 g-r. za
kilo .
Cenv tę obowiązuia od dnia 28 b. m.

dzie

l!JESTRAC.JA ROCZNIKA 1906.
t>Oniedziateik, d.nf.a 29 :Jisifopada T. b.
:dstawie usifawy z dnia 23 rnaia 1924
:o lokalu bloura WoJslkowo - PolicyizY uli•cy T.raugwljta W. w godzinach
wycli od g-odz. 8 do 3 po pot, po-

ó

sfę z:dosi'ć osobiście

do s.pisu mę.ż
nrodzeni w 1906 ro'ku, a. zamiesz·e. Łodzi, których nazwiska rozpoczyęod liter: L. L
e W'!orek, dnia 30 afsfopada T. b. w
h urzędowych ipomiędzy godz. 8
3po pot winni się zgfosić ci, któzwiska irozpoczy:nają się od litery:
il·

GIEŁDY PIENIĘżNEJ

W LODZI.

'em 1 grndnfa 'I'. lb. wznowione 'zoehranla Gier.dy Pieniężnej .i odibybę'dą codziennie od godz. 12 do 1

TWO ANGIELSKIE NAWMZUIM'AKT Z PRZEMYSŁEM LÓDZK.
:rorai ral!lo 1llfzyibvr d.o Łodzi radca
JJiV oosels'flw'a ani.I!'. w Warszawie p.

ną~ . Celem :ieg-o 1t>obvtu ibvło nawiaza

OJ·~ z 1Drzemvsłem tódzlkim. P Ki
który doskona~e włada: .iezvkiem pol
'L~edził z;wia.zki ,przemvstu wfókie.n

tn 1'fX'IO, !nfomm,taJC się o sitarriie Ulf!Ucho. lron.tuttkfuradh ~&tvoh i ek.spor
i~ • warmkadt kredvtO'WVCh I perb1~:!J'wach na: wzvs,z;fo·ść.
°(e)
'es

przemyśle

Zatarg w

bielskim.

INTERWENCJA OLÓWNEGO INSPEKTORA PRACY.
Jak donosiliśmy, w bielskim przemyśle włókienniczym wynikł zatarg na tle
ekonomicznem z powodu nieuwzględnie
żądanej przez robotników podwyżki
wysokości 40 proc.

nia

w

W związku z tern wyjechał z ramienia
zarządu głównego w Łodzi do Warszawy
p. Walczak, który odbył konferencję z gló
wnym inspektorem pracy p. Klothem.
Podczas konferencji p. Walczak wskazał, że zarobki włókniarzy w Bielsku są
niższe, niż w innych okręgach, to też stanow!sko przemysłowców wywolało rozgoryczenie wśród tamtejszych robotników, którzy gotowi są przystąpić do
strajku, o ile polubownie nie uda się zatargu zlikwidować.
Zdaniem p. Walczaka ewentualny
strajk w przemyśle bielskim byłby klę
ską, gdyż przemysł ten w lwiej części pra
cuje na eksport, wobec czego główny in-

spektor pracy winien podjąć kroki, by zatarg polubownie zlikwidować.
W odpowiedzi p. Kloth oświadczyl, że
w sprawie tej skomunikuje się z ministrem pracy Jurkiewiczem i rząd podejmie odpowiednie kroki.
. Jak się dowiadujemy, p. Kloth odbył
dłuższą naradę z ministrem pracy, który
był już poprzednio poinformowany przez
posła Szczerkowskiego i w wyniku tych
narad p. minister zaprosił na dzień jutrzejszy do Warszawy zarówno przemysłowców bielskich jak i przedstawicieli
robotników.
Dowiadujemy się, że po zbadaniu cało
kształtu zatargu p. minister zaproponuje
pewną podwyżkę dla robotników, a o ile
przemysłowcy nie zgodzą się, to ministerstwo wystąpi z propozycją zlikwidowania zatargu w drodze arbitrażu.
(b)

EU POLSKJE(JO KLUBU ARTY·

Walka

SITCZNEOO.

Polslct Klub Artvs'fycznv, kfórv rozpe1·
,wr swa

.Teatrze Mie.i.skim w 10 rocznice zg-o
n ~·n1rn s:cnkiewicza org-anizuie- w c:o
sk dn'.a 4 !!'.rudn:ia o pófnocv marng-uracyi!
0 10 etzór w; Teatrze Mieiskiim. BPdzie fo
ra ~kle nonwstowv „Dziennik 1\ft.ówioR01. i. . t\awrót Powszechnv - 4 z.:-nddo e1~ie z Ce·idelinianei". Celem :~ada
:~zorowi charakteru kllubowe1go, w~1
oc "a wido"·nię tv1Iko za za;owsze~:ami.
lorma~v: udziela sekrefaTiat. tei. 1l?i.
rz' '. nabywC\ć mO'żna w kasie Teatru
:ezo rn okazaniem za1Droszenla.
kU
ozo OCZENIE OTWARCIA SANATOR.JUM.
j!i i )rrż donosiliśmy w dniu dzisiejszym

s•e odbyć otwarcie sanatortlllm mi cri

nna: ·w Ła.iriewnikad1.
·eil-:
kute~ iednt1.k p.rnesz.kód fechnicznvch
1

11'Stosć otwarcia sanatorium odroczo

w 1 tala do dm.g-iei ·p otowv g-rudnia. (b)

handlarzami

ZARZĄDZENIE

<lziata·lność urrządzeniem nora~

.

~

żywym

towarem.

·KONSULATU FRANCUSKIEGO.

W ostafo~d czasach coraz częściej
zdarzafo sit: wypadki wywożenia dziewcząt zagranicę przez handlarzy żywym to
warem. a i w Łodzi ositatnf o usiłowano
·vyw:ieźć n:cświadomą dziewczynę do
Krakowa, ską<! miano ją prze:ńran'S'PQdo
wać zagranicę.

Ponieważ lbran'S>por1ty takie odchodzą
przewarżnie przez terytarjum francuskf e,
wtadze tamtejsze postanowi:Iy przedsię
wziąć kroki zapobiegawcze. Jaik się dowiadujemy, konsulat frnncusiki w Łodzi '0frzyma'ł pa lecenie sipeicj.a!lnego baczenf a

na wydawanie wiz franicusk i•ch dla IJwbiet.
Stwierdwno 'bowiem, że do .Fr.ancji :przyby;li ositatnio agend cen.tra! handlu żywym
tovrnrem i oitworzyili oddzialy we Prarucji
przyczem sitarają się tam o z'1!pokze1bow:a
nia l1a shr.żbę domową i zapotrzebowania
te wysyłają do. Pol1ski, aby w •t en SIP'OSólb
uzyskać w koosufa't ach wizy.

Konsulaif francuski otrzymał po.lecenie
wyda wani·a wiz kobietom samotny1m tY'lko w tym wypadku, o He zawód wyszczeg-ólniony w konitrakcie zgadza się z zawodem danej osoby, zapisanym w jej paszporcie.
(b)

--:o:-OPODATKOWANIE PISANIA

• .„ --.· . .- -.-·.

PRÓŚB.

Biura trudniące się pisaniem próśb i
udzielaniem porad prawnych winny posiadać świadectwa handlowe o ile udzielają
porad i pisze\ podania za specjalną opła
tą, a nie mają do tego obowiązku.
Dotyczy to również związków kupiecki'Ch, które trudnią się pisaniem próśb dla
swych członków, jeżeli odbywa się to w
granicach zwykłych, przewidzianych statutem, świadczeń stowarzyszenia na
rzecz swoich czfonków.
(k)

Sprawą wydobycia choć części te;
sumy winna się zająć pracująca inteligen
cja i zorganizować wśród kolegów biurowych skladki na ten cel.
Łodzianie, spełnijcie dobry uczynek
wobec zmarłego bohatera i nie pozwólcie
odroczyć terminu odsłonięcia pomnika ad
calendas graecas.
Dalsze ofiary złożyli: N.N 2 zl., N.N. 5
zl., dyr. Dienstl Dąbrowa 5 zl., p. Sumiń
ski 2 zl.

--:o:--

ODCZYT CZERWONEGO

KRZYŻA.

w

Czerwony Krzyż przypomina, że
dniu dzisiejszym o godz. 12 min. 30 w sali
Polskiej Y.M.C.A., Piotrkowska 89, p. dr.
Smoleński wygłosi odczyt n. t. „O ane·
mji". Wejście na odczyt bezpłatne.

ZE

ZWIĄZKU

HANDLOWCÓW POL·
SKICH.

Zarząd Związku tlandlowców Polskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 108 wyjaśnia, że istniejący przy związku komitet dla załatwiania spraw bezrobotnych
pracowników umysłowych został zlikwidowany, a wszelkie czynności jego przejął Wydział Pośrednictwa Pracy tegoż
związku i kontynuuje nadal prace zwią
zane z opieką nad pozostającymi bez pracy kolegami.
Jednocześnie nadmienia się, że żad
nych absolutnie zbiórek i ofiar na rzecz
bezrobotnych związek w obecnej chwili
nie przeprowadza.

DODATKI FUNKCYJNE DLA PRACOW
NIKóW PAŃSTWOWYCH.
Jak się dowiadiujemv. Ministerslwo
Skarbu rozważa projekty w s1prawie po„
prawy by1tu piracown.ików pa·ństwowy;ch.
Między temi projelctami z.n.ajdu.ie się ró~
wnieiż projekt podniesienia plac urzędni
ków, przez zastosowanie dodatków funkcyjnyich, jak to· zostało przyjęte dla wojskowych.
(k)

Piękną I •drową cerę MYDŁO
otrzyniasz, ułY""ając

K s • Kneippa

wsse

I

bron1owe.m
opakowan 1u

1W
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Zażywajcie Biomalz
zdrowie a wraz z niem kwitnący wygląd. I pracy zawodowej, gdyż Biomalz wzmacnia
bez
wymogom
w sposób wprost

„er

c~cecie zachować
w stanie podołać

ecie

!·1ra~.

.

zwiększonym

bOl;b .chudych i niedożywionych wzbudza Biomalz apetyt i podnosi

·~

zdumiewający.

i

odświeża

organizm

Na twarzy zakwitają rumieńce, cera staje się czystszą

~~~ .. 1.Ct~a, wskutek czego kształty wypełniają się bez osadzania

~~·

·

wysiłku

'1111.!e · d

. pozą anego

tł

uszczu.
Jest godny polecenia wszystkim osłabionym i wyczerosobom.

Znane autorytety naukowe wyrażają się z najw yższem uznaniem o war„

tości Biomalzu jako.;..środka dyjetetyczno-odżywczego. Do nabycia w aptc

kach i dro~erjach . .L.ądaj cie tylko oryginalny Biomalz, nie przyjmuj~
cie innych rzekomo „równie dobrych" preparatów. Wyłączna sprzedaż
na Polskę: "Zabłocie" Zakłady Chemiczne S. A. Żywi~c 2b. Na ża.da,.
Die w.ysyłamy prospekty bezpłatsaie.

'
,
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ROaf 5PóLDZlfLCZY w
Jak się dowiaOO.femy, dnia 8 f 1

Opiaty stemplowe
w

najwyżs•ym

Trybunale Ad·
minlstracyjnym.

Nowe

l'OZIJl()rZądze wchoctd w

bde z

dniem 1słYcm1a1927 r.
OStanli<> wydane .zostato nowe :rozt>Orzą!dzenie. wipirowadzająice

ioewITTe ZIIIli.aalY
do ool'at stetnJPllowy-cih 'Wl smawach kiero
wanydl do Najwyższez.o Tr'Ybunaw Adl!ni
nistracyineJ!O.
W my.śl te.iro il"01J1JQ1rza.dzenia Ot>taity te

1

wy,noszą:

1) od! !Pierws~o egzetnlPlarza oodain!a
3 zl. bez ~lwu na .ilość arikUJSZY: 2)
od k~o zala,,cmdik:a, jako też od każde
JtO dalsze.2 0 eyzemvłarza [tuJb odioi1s.u1ipodania. wraz z niem możonych - oo 50 gr.
Podanie Ponowne, pr.zy którem iedmie zo
stają złożone zalączm.iki. uotrzebne do zai
latwienia pJerwszeg-o oodania: nie oodl•e.ga
o-ptade; oo zała.cz:nHrów O!Placa sie jednak
oo SO .1tr. od mtuiki: 3) za świadec't:wll! 3 zt bez wz.1tk<lu na: iil<Jść aTiku.szv; 4) zai
odJDis SIPOtrzadzoov i ipośiw.i.adcZ0111V' orzez
Natwyższv Try.butna:t Adiministracvin.Y 1 zt od ka-Met.i stronicy petITTei lub z:aiezetej; 5) za IP Oświadczenie :oTezz Naitwyższy
Trybunat Adminis'tracv.iinY z,iroctnośoi z
o.terwoJJi!Sem od'Pisu. S1POrzadtZO'ne6?.'0' nfen
'l"ZOOowtnie (iprzez sama strone) - 50 ~.
od kruż.dei oof!nej lub za.czefoi s:tronicy.
. Ro7jp()irządzenie ro wclhodzi w życ: e z
(p)
dniem l Stycznia 1927 :r.

-

O IGOSKil DO SPRZEDA.tv PAPllERO·

Przeknnajcie się o fenom~nalnem d.1:iałaniu togo nowego uodka

I

samopiorącego.

lAl(I

V• 1.
I . 2.

BieliT.nę się moczy i gotuje 30 minut w Radionie.
P.ranie ~adione::n jest . na_iwyg~dnieiu•, gdyt wyklucza kon1ecznośc szczotkowania t tarcia.
3. "Radion" bieli bieliznę, czyniąc :zbędnem suszenie na słodcu.
.f. „Radion• jest zupełnie nieszkodliwy, gdyt bieli bieliznę
prnz działanie tlenu.
Pod gwarancją wolny od chlorku i innych szkodliwych domieszek.

. „SA TURMIA"
_,. .
___,.,producenci:
--:L-Wyłączni
.._....~,,.._~

„ - ..........

,- ' -. - ·----.....- Sp. Akc. Wara:sawa.

--

·-~-

.~„...

2.

1.

Proszę o nadesłanie bezpłatnej

"Saturnin" Sp. Akc.

;

Wydział „Radłon„

próbki „Radion".
Na:z:wisko:---------Miejscowość:

Warszawa

Bliższy adres: - - - - - - - Kurier Łódzki,

Skrzynka ,Pocztowa 149.

___

---=~-=-------.-..--~---------------~------~._,..,.,.,_,,,,_, -=
Kupon Nr. 2 należy wypełnić i nalepić na stronie tekstu karty poczto·
wej, zaś kupon Nr. 1 na stronie adrest1.

1

SÓW.
~ 'lali. słe aowiadu jemv. UJl[cmi smzeda w
cv rpaJDierosów zamierza.ią. wi mzvsztym tv
!2'od:niu zwtrócić się do M~istratu z memo
ir:iakm 'W' swa.wie zamianv na oJm"es zimo
1W"Y do?ycliczaJsowwł1 skirz:Y'!lek inwalidz!k.ioh. a óednoosobo'We zakirvte kioski. W
meor;iałe SW!:vm soirzed;awcv uliczni uzasad
mają sw<ą ~be ifem. te wrzedaż Da:p!ero
sów 'W' do'ttvobc:zasowvch wanmkaoh w't>fiy.
rwa Qjerrmie M stan roroiwfa: .i:n!Wa'.l:idó:w WO
lemvch. IPT:ZYczeml wwolać sie ma.fa.i na
Wa:rszawe;. R"<lzie Magistrat na OO<lohna i(w)
ttO'Waeie Zl2'Qdę swa udzielił.
1

KURSY R'.A1CHlJNKOWOSC1 O.MINNFJ
W LODZI.
,_ Na ~lek' coraz większego roz"WOju

ias

gminnych w Wk>iewództwie łód.Tkfe:m

IPańs'iw.

Pokazowe prania Radbnem odbędą się: u następuhcych firm:
W poniedziałek, dnia 29 listopada r. b. w S96łdz. Robota.. „Posiew", Przejai:d 34
„ u firmy I. G'?lbart, Andrzeja 29
„
„ 30
We wtorek,
„ 1 ~rudnia u • „ Sz. Wajnsztajn, Abrame>wk~a 32
W środę,
„ 5. Bornstein, Rokicińska 47
•
•
•
2
•
W czwartek.
„ • „ R. Barcz, Ki .ińskie~o 125
„
„ 3
W piątek,
„ • „ A. Lange. Wólczańska 131
„
„ 4
W sobot~
1

4fiRW- iEĘ••tMU01t*'%MWWt4FM•St+1*'~

BM E@ł&W#i\fłiRM

/

Długoletni fotograf firmy „H. Petri!' otworzył
własny zakład

fotograficzny

p zy ul.

Główne~

36.

Polecając si~ nadal łaskawym wzgl~dom Sz.
Publiczności

pozostaje

z powa.tanle111

Bank Ro!ny ~ urządzić w

t:odzł 4-dmowy kurs !I1acl:tunkowośd ł JderownJclfwa gm&utych kas poctyczkowo - o-

F. HEMPEL

szczędnościowych.
,,.i

!Kurs łen odbędzie się pra'WdQPOdobme
dnłach 14. 15, 16 i 17 ,grndnia. a obej-

,mo.wać bedzle

w:yłdady z zakresu racl:am-

~f, komenltow;a.nia ust.awodaiwstwa
1kas gmmn)łci:i oraz sP(>rdzieilczeJ ł komu-

:namei organdzacji drobnego kredytiu.

rw

$Pra!Wie tej !Państw. Banłk Rolrry
1:WII'ócil si~ do Urzędu :Wojewódzkiego z
· prośbą o dostarczenfe sa.U wykfad<>wej oraz 30 - 4-0 oodegówi i tan.tego uftirzymanfa dla aczes.m1ików kursu.
Urząd W ojewódlzikt wyszukał odtpow.iedni łokal, który mle1ścić się tęd:Zi'e w
szkole pdłicyJnej ;przy u!l. Kątnej, a ikosita
(dziennego urtrzynnania dla sfrtrchaiezów tycih
(p)
kursów wYT1iosą po 3 zt dziennie.

••DZIENNl'K ZAJRZADU M. LODZI".
Wyszied.l z drrUiku nr. 47 „Dziennika Za-

rządu m. Łodzi". NwneT ten zawiera: airt.
A. Rżewskiego, lb. prezyderuta m. Łodzi p.

t. „Tooden•cja wzmocnienia wtiad:zy wykonawczej w s.aano.rząda·ch miej'Ski:ch", spra,woroa.inie Wydziaitu Kanalizaieji i WodoclaJgów za m. październik 1926 r.; Biuletyn Statystyczny: Sfatystyika protestów
wekstowych: Spr.awoz'Clanie rachunkowe
larządu m. Łodzi za miesiąc ipa1źdzlerniik
1926 r.; kronikę miejską oraz rubrykę: z
żyda mia'S1f .poliskioh.
Adr·es redaik:cjl i ad:minls'tiracii: Plac
Wolności 14, II pi·ętro, ipokój rir. 33, telefon
28 - oo.

o godz. 10 rano z Inicjatywy Zaf7.!M
dzieł:ni. Pracowników Pat\stwoWJQ
mun.ainych i Społeic~h, ~b
kwaa1ta.lna konierentja o rucłru !d ;i
czym, na której zostaną w}T!: ric
stępują-ce referaty:
!Prezes sipót<lzie1flt sędzta
gowego B. Wi1ikowski - „o i
spoda:rczym s.póldziedni•, czlooei p:
du Spórdzie-lni dr. A. Ora.00ws1d .e
dzlelczość w żydu urz~1czem" :-1
niczka Spótdzielrri p. Pruszy11~
woz:d:mie łiezibowe.
Konferencja odbędzie się w tQ
na Spó!<lzielnf pny ulicy Sieftld
iWs~tęp b~zptatny. Udziat w k
wziąć mogą nietylko cztonkowi
dzielni, łecz 'także vr5zyscy int
•
się mchem spóitdz!e1czym.

POWRÓT EKSPP..DYC.łl GRAWD
CZNEJ.

Po trzech mi.esiacaclJ. pobvifuna
ipaciu wrócHa do Warrszawv
~awimetrycz:na. skfadają~

sie z

:Pe!lSOnelu naukowego z P. 'E. Jan
na czele oraz ze stuż•by Pomoc:niti
fo pierwsza w Poilsce eks:pedvti
rprzy oomocv nie.zwykle cŁll.ilvdt
witacyjnych systemu w~iers..\.iea
z,~ka ·:Eoi:voesa. zawczątkowala
tyczne badania rozmieszczenia
mi1neralnvch w ~dębi ziemi. Znac u
badań pałe,g-a na tern, że ina oo<ls
stematv~nvch Domiarów. wvnik
odczvtvwa1nia PoZVC.ii -pionl\l., .któn
bvć dokonyWane co 1:!'0dz.ina. mobn
sób racionalny W!Iliosko\vać o ro
nlu pp]dadów. ukrytych pod oowi
ziemi i w:v'bierać wlaściv.re mi~
ce11.
Wv:żei ws-pomni.ana ekS1PedvciiJ
wala w okoHcach Katusza. srdziev
kfaoh dokonata ;pomliaT6w l?'ra
111vcl.1. O_g-ólnv wvnik Pomiarów Ili!
deszcze w ahv.r:i1i obecne.i ~IPT«fe
dziś iedmak można już pO'Wiedziel
widvwan,ia na:tmv g-roloS!icznei
tv 'Się i że wz.cHuż categ-o Po
stv,ierdwno istnienie ooktadów ,
sowvch. Dalsze ooswkiwama na
o~ciu. jakie be<la prowadzone z
ku !Przvszf.eim. będą miatv na c
!ko tere1w soli ·P otasow:vch. Lecz r
·
renv naffowe.

e

ODCZVT „0 ZJAWISKACH W
DES".

W 'd niu dzisiejszym o go·
w sali przy ulicy Ogr

południu

Stan bezrobocia w lodzi I na p owincl .
NA 36 TYSIĘCY BEZROB0Th1YCH POBRAŁO ZAPOMOGI 27 TYSIECY OSÓB
Na: terenie Państworw.~ Urze<lu Po- z :Fw.dusru Bezrobocia i 18,768 ze Skarbu
·średlnictwa· Pracy w Łodzi (Ł6dź. row!atv Państwa.
łódizikft, -laski, łeozvcki, sieradzkli i brzeziń

slci). w· dtniu '27 b. m. by.to wreiestrnwany.ah 36,666, IW\ tern w sameii Łodzi 28,603.
w Paibjarucaoh 2,501. Zdu1Jskieii Woli 244,
Zl?'iemu 2~78. Tomasz.owie-Maz. 2,263,
Kon.s1a-nifylno·Wie 143. Aleksandrowie 7, Ru
dzJie-Pa:bjanickiei 3'27.
Z zasiłków korzystało w uibie .l:?'łym !y~lfli'l.ll 'ZJ,6'2<.J. w tem 3,093 bezrobotnych
bra.to zasUki ustawowe z :Fundusz:u Bezro
bociai i 24.527 bezrobotnych zasiłki doraź
ne :re Skarbu Pańistwa; w samei Łodzi Pobleraofo 20,791 bezroootn~h zasitki: 2,023

•
Gdzie mozna

Praco'W'Il.ików U1111Y's.toiwvah bra-fo· za-

siłki 3,207 w tern ustawowych. 174 i doraź

nych 3,033.
\V uhie.1tfvm tvirodniu snra.ciło ocacę ir.a
terenie P. U. P. P. w Łodzi 1.063 ibezrobot
nych, otrzymato ,!Yl"acę 513 rohotników, wY
stano do pracy 215 robotników.
Urząd IOZiPOTzadz:a 263 wolnemi miejscami dla robotników :różnvclt zawodów.
18 bezrobntnych w ciągu ubiedeg-<> tyirodin.ia otrzvmato zaśWiadczenia na ulg-o
we przeiaoov kolejami państwowemi.

otrzyDlaĆ pra~ę?

ZAPOTRZEBOWAN{E ROBOTNIKÓW i RZEMIEŚLNIKÓW W PUPP.
Pańs'tiwowy Urząd Pośrednictwa Pra- ników, 10-u obra.biaczy, 5-iu bańkarzy, t
c'y w Łodzi, ul KiHlńskiego 52, !p()'Szu1rułe wyk·-wa Hfiikowanego majsh. specjalistę
kaooydatów z dobrem! świadectwami i re )}rzy 'J)'rredąganlu, bejcowania 'i ż,airżenia
fereincjami do obsadzenia następujących drutu żeiaznego, 60-iu robotników specjaliS'tćw do \\ryrębu lasu z wtasnemi narzę
posad:
pr~cy: 1Pi~v i siekiery, 3-oh karniedziami
Na miejscu dla osób zamieszkały.eh w
L'Odizi - w oddziale dila stużlby d(Jmowej: n fio-rz:-źb:arzy, 1-go imajstra wYkwaliffirn„SKAD I JAKIE NIEBEZPIECZEŃSTWA 6 sił'U!Żący:ch. W oddziale dfa :robolfników i wane-go d'O rnbienia szpulek ipli[plerowych
GROŻA ZDROWIU DZIECKA?" .
irzemieśJ.nilków: 2-ch tokarzy, 2.-ch odleW"- do P'fZCd7..aJn:i, 1-igo pracoW111ika do WY'!'Obu batów ~kórzanych, 4-ch tokarzy drzeW niedzie1Ję, dnla 28 ll.slt opada r. b. w nlków 11ai metal W oddziale dfa łnwali wa. 1-go majstra do obsługi masz,y111 dru'lokalu Narodowej Organizacji Kobiet, dr. dów wo.jeninych: 6-iu rabo1tni!ków niewy- karskich ~ysitemu „Offset", 1-go mtyn;irza,
La1mentowicz wYR'fosi odczyt oo fomaff: kw2.liif:ikowan'V'ch.
Na wyjazd w kraju: W oddziale dla ro- 1-go 1:okan.a merailowego I-ej ręki, 1...go
„Skąd i jakie niehezrpleczeństwa grożą
f rzemie.ślnlików: 1-go o.grod.'1.i- specjalistę !naszynisty do maszyny papier
lbofaików
?Jdrowlu dziecka?"
znającegó slę na stola:r- niczej, hrn weirkmisitrza puszkarskiego
ipszczelarza
ka
Powyższy odczyt bedzie bs'taif.nim z
dzieinego fachowca na dubełrtówki. W oddrnt;iego cyklu odczytów .hig j<enicznyicih, stwle, 6-iu pomocników szmuklerskich, 1 dziale dla "J'.racowuików umysfowych: 1-o
1-ei
frezarza
1-ig-o
ręki,
1-ej
szczntkarrza
organizow1anych iprzez Sek'cję Propaga111.nauczydela l:odow[i i nauczyiciel.a o.girod-dy Oddzlafu Sanf1t.air:nego iprz.y IWyidziaile .n~ki. 1...go garbarza t. zw. falcerza do m ięk nidwa, wymagane stud.Ja wyiższe, prak- ·
majO
g
zdolne•
Zdrowofnoiścil 1Pu1b1icznej, dfa szerołdch kkj ·robotv z wa'Pna. 1-g-o
stra 1ryikotarsikiego do maszyn okrągty:ch tyka z::n vodowa i nauczycie1ska. W odsfer naiszego s1p0teczeńsfwa.
dz:.a:le dla imvtl:dów wojennych: 3-ch inPocząifek o'dcz-ytt:u o godzinie .7 w•iecz. 't rykctars1dcl1 (Rund'Stuhle), kitóryiby prze- wa:Hd6w \Vojmnych ciężko. .poszkodowanadrobniejsze
samodzielnie
l>ł"owW.1.ait
\IW eiście na odczyj! d1a .wszysiV}{ich bez".' prawki maszyn pomocrucz.ycb, 15-tu bult- nych do różnyah robót.
.
·~
j .pfeinie..

zostanie odczyt „O
ska.eh w Lourdes" ilustrowany I
zroczami. \Vejście bezpłatne. ::t
Tego samego dnia o godz. 5, e
ludniu staraniem Pań Sodalic~ .
skiej będzie powtórzony ten sam '
w sali Mlodzieży Katolickiej p ·
Gdał1skiej nr. 111.
\Vejście 50 i 30 groszy.

wygłoszony

KIERMASZ POLSKIEGO CZfR
GO KRZYŻA.
h

\\Tielki przedświąteczny Kiel'lfil1
Czerwonego Krzyża Młodzieży
'd zie trzy dni, a mianowicie od I
grudnia włącznie.
Niestrudzony komitet org · 1
nie szczędzi zabiegów i pracy, a
za odpowiadata zadaniu, . łącząc
praktyczną w dostarczeniu tanieli)
niego jednak gatunku przedmiotói ·
z szeregiem milych ni'espodziane
kcyj.
Dopóki więc jeszcze czas,
skrzętnie grosz do grosza, aby ~
wiedziany bajkowy Kiermasz ru
nas z pustym trzosem.

:

Z TOW. KRAJOZNAWC

We w.toreO.<:. dnia 30 b. m. o ~ r
wlecz. w sati Towarzystwa K
czego (Al. Kościuszki 17) P'rof. jęz
skfego p. Andrzej Puzyilewicz "·
czY.t. i\Justrowany .przezirocz.ami, a·
„Chif1czy:cy i fajemtJice kh zycia '
Bilety wejścia dla CZ'tonków F 4
Krajoznawczego bezptaifulie, dla c
<lila ucz.ni ów i szeregowyc'h IP-O li s

Czy wszyscy pami~

3 grudnia w

piątek

on

nie 6-ej rozpoczyna s
masz „Kropli Mleka"? I
bedzle co niemiara-

.........- - - - - - - - - - - - - - - : : : ' - - __~
.....
!!f
-~~~. ~. ~-----·.....23.........,~---.!......

• a dziś
ii śnicy

~iirogram
.~ e

Ie

usłyszymy

z gło z UNJ:'WERSYTETU POZNAJQSKIEOO.

radJo-aparatu?

dNiedziela) - Godz. 14,15 Odczyt p. t.
zeólowa rodu pszczelnego - wygłosi p.
liawranek (dział: Rolnictwo); 15 Rensmisja koncertu z filharmonji warszakiej; 17 Program dla dzieci. Audycja
d tyt.: Rocznica listopadowa; 17,30 ncert popoludniowy. V/ykonawcy: or~tra P. R., prof. Jan Dworakowski (dyrcia)) Marja Przemi'eniecka (śp,iew) 1 a)
~eutzer: Noc w Grenadzie. b) Prof. Ant.
~3ndoliera - wykona orkiestra. 2 a) Pa'C'.ewski: Polały się lzy, b) Niewiadom5ZI: Powrót, c) Godard: Pieśni florjana,
śpiewa p. Marja Przemieniecka. 3 a)
:ima J.: Senerada, b) Teodor Morse~ Ini.~mezzo indyjskie - wykona orkiestra.
~') Jarecki: O niedobrej dziewczynie, b)
21norowski: Kalina, c) M.oniu.szko: Przączka - odśpiewa p. Marja Przemre~lcka. 5 a) Tymolsld: tlej, z góry mazurr( b) Miller: Marsz p. t. Sobieski ood
:edniem. 19 Odczyt p. t. Państwo Polwygłosi p.
p; :.ew rozwoju dziejowym f. Mościcki ttenryk (dział: ttistorja
~#ki); 19,30 Odczyt p. t.: Aspazja - wy
si inż. Eugeniusz Porębski; 19,55 Rozliości nad program; 20,05 Odczyt p. t.
Jdukc!e kopalni I hutnictwo w Polsce gfosi p . .iuljan Suski (z cyklu: Co każ
Polak o swoim kraju wiedzieć powl·
n); 20,30 Audycja z okazji święta najowego w Belgji.
•,.l;

DUSZA ŻOI NlERZA POLSKIEGO.

„.

jDziś w niedziele. o ~odzinie 7 wieczo~·: ~al: Stow. Techników (Piotrkm>.1-

~

. 102) JZ"e1:. Mid:iaelis wy.g-losi od·:Z}'t 1'.

Dusza

Żolnierza

Bilety do

P<>lskieJ?"o".

łlabycia

nrzv

weiścm

na sale.

BRANIA tOOZKICH SPÓLEK AKCYJ
NYCH.
, W dn~u 22 nuct:nia r. b. odbooz'.e się
,ra.ajn e t:~rornad:zernie akcionariu<;z~· S.
Kolej Elek~a: Łódzka". W. dniu 8
· ia r. b. odbedzie się w dnlJ2'im termi
ze.branie akc.io.n~ S. A ...5ete1ana•
wOdzL W dn.in 17 ~a T. b. odbędzie
w <lTUg"im tt:erminie na<lzwvicza.ine wa'1
z.ez:branie akdoom!imzv Tokanyc;twa
:rjnezo flelctrownt ,Zg.ie.rskieJ w Z1"ie-

1

••

'STR~C.TA PRZEDSIĘBIORSTW

HAN
DLOWYCH I PRZBMYSLOWYCH.
Jak nas ififonn111i'a wl.adre skarborwe,
upfvwie lerminu v.ryzmaczo!Ilero di.a za

trzenia się iprze<lsiehiort5ftw handlo·oh i przemvstowvoh w śwJadect"va
iemvsrowe na rok 1927 odhedzi.e sie luac:ioa fych przedsię.bioirstw. Ci. którzy
czasu nie wvkUJP:ia oidmośnel{ro śwfadcc
~a. nocia~nięci będa.: do .z.aipf>acenia wvso

1

.i karv. :prz;ewidzi.ame4i ustawa o no.datku
'1enwstowym. T ermiITT wvkm>i-eniia św i a
1 *w rołvwa, z dniem 31 grudinia r. b. W
.Z&ni ;później, ~dv minie przewi<lz.ianv ter
n uJigowv. wtadze skaribowe mzyistąoi<~
" lu:stracii rprzedsięibioirs:tw. kontrohtjąc
, .ia<lanie świadectw i i·ch wtaśdwa kate
<w>
lj ię.

·

1

OLE.JNOść PRZVDZIALU W AGO·

[}

UTRZYMANE.

Dowiadujemy się, że przepisy dewizo·
we zostaną calkowicie utrzymane. Przewiduje się jedynie szereg zmian technic1 „
nych, które nie godzą w zasadę wolneg •
(k)
handlu walutami obcemi.

szycki po czterotefuiclt studliach otr.zymgl

wanazawskleJ stacji
nadawczej.

- - -

PRZEPISY DEWIZOWE ZOSTAl!i4

iW dDln ~ b. m. lodzfanht p. Ma'i'ja,n Ta-

NÓW POD WEOIEL.

:planu opraco,wa1ne12'0 :p,rzez p.
'tlis,tra komutnikacji, jako ikocrnisarza we·
1we.1?;0, w 1Pornz:umie.niu z zai1t1teresowa

! Wedf:ug-

:ni mi,nisterstwami. or.R"anizaciami g-os.po
rczemi 1 kopaln:iami. ustafon:a:. zostata na
ou.ia,ca kołeino·ść pr:zvdzia.tu wag-on6w
, d węgiel, który obowią;z;u:ie od 1 ~rud, r. b.: 1) koleje, 2) w!e.lki·e 'Oiece, b~.l!~Y i
·iska. 3) Lnstvtu~ce wżvtecznoiści publicz
a·. 4) org"anizacje zaopatl'vwa:nia htdnoś
i instytucje .państwowe i ilromt:mal1ne. 5)
ł '"emyst będą-cy w cią,glvm mclru od dn.
•neśnia do 31 grndnia (cukro1w1nie, mły
~i t. d.), 6) ipozost.ate przemysły, 7) trans .
lftv wgraniczne. 8) tral1StPO'TtV P'r ywa'bie

IECZORNICA W ŻENSKIEM GIMNAZJUM „KULTURA".
[. Dla uczczenia 1·oe:z:ni.cv powstanie t.!sto

b(dowego dv~·eJ\:.Q;~ .gi.mnaz.ium ..Kuil~~a"
i.ządza w dm~ dzr~1~Jszym ~la .rodz!c~w
,zerszej 'PUibl!icz:nos,c1 w salr M1lośn1kow
zi;zvki (we.iście ·P rzez ..Grand Kino·") wi.e
gornice z udzia.fem zaip,roszonvch sir arty
~, l\Cz.nvch. m. in. ipp. St. Prv<lber.ga. A. Bal
~)ina. J. Bukowięckie,go ! airtvsiv t~atru
eiskie~o. p. T. Zeromsk1ego.
Począiek o 2'Q<lz. 5.30 wieczorem.

dwlom magi$-a farmacji.

„ WNĘTRZ STYLO„
WYCH".
Obecna wyst'dwa „Wnętrz Stylowych"
która wzbudziła uznanie prasy i szerokiego grona prawdziwych miłośników sz.tuki, zostanie zwinięta, by ustąpi'ć miejsca
wystawie grupy podhalańskiej, której otwarcie nastąpi w czasie najbliższym.
Około 10 grudnia zademonstrowany
będzi.e pokaz dobrego i ztego smaku z
urządreniem Jednej tzby inteligenta I robotnika. \Vystawione będą projekty znakomitych naszych artystów w:nętrz z
Fryczem, S. Czajkowskim, Drabikiem i
Przybylskim na czele.
Konkurs na zdobnienie okna sklepowego rozpocznie się 10 grudnia. Jury przysądzi nagrody honorowe Magistratu m.
Łodzi po obejrzeniu zgloszonych do konkursu oki'en w dniach 19 - 21 grudnia.
Zgloszenia do konkursu przyjmuje oraz informacyj udziela Sekretarjat Mi•e jsktej Galerii Sztuki (telefon 1-15) od godziny 12 do 3 i od 6 do 9 wiecz. codzi'en~
nie.
WYSTAWA

18 SflłD. RDbOOl'Ba1

GhPZUSIQńs•llh.

TEATR MIEJSKL
przedstawienie dla inteOgencJI w Teatrze Miejskim.
Dziiś dwa pr.zedsta.wienia dła mteHgencGi po ce.
oaclt od 50 croszy do a d.
PQP<>!rudnin: „Róża" - Ż~e«<>. "Jlłecz.<>
rem "Sprawa Makropu!os" (Kobieta 3441-letnła).
Jutro, ponietl-J51atek: przed-stawienie !>O cenaoh
&ud.owych (Ceny: 50 groszy, 1 d., 1,50. ł 2 zł). Dana bę<f.z.łe :po raz ostatni rw seronie ,,iRMa".
Wtorek, środa, czwaritek ositatnie h·zy przeidstawien4a „Krófa." z Kamińską ł Ma®Z]'ński:m.
W piąłek prernje:ra „GdyilJym chclała" p. Ge·
r.aM:y:'ego.
DzłsleJsze

TF A 1"R POPULARNY.
(Ogrodowa

~r.

18).
doskonala kroi taii~.ami „Cór·

Dztś p0 JPOłu<lniu :i 'Wieczorem
tocłwr.Ela w 3 aktach ze śtńewa.mi
ka lll()jego mę±a" (Oo..Q-0).

Idealny odbiór
Tylko
zapewnia
Lampa kattodowa H

W oddziele Widzew o godz. 4,30 po po-

Logogryf

łudniu przemawiać będą:

prof. Wojakow-

ZJAZD WLAŚCJCIELI PIEKAR~.
'W najb1i?bs'Zym cz.asie odbędz:ie się o-

cowe

góhllOtPO'lski zjazd

w1.aiścicieli

piekarn.

Na r;,ietd.zie będ:ą omawi·ane nast~pują
ce sprawy: 1' ~Vv-Y prz-emystowej, 2)
Podab obroto~, a) Mecbamzacta pie
karń i 4') Budowa piekarń mie:tsklich, wzyczem zjazd lten odlbęcliz:ie s1ę w Warszawie, oo który wyjedzie szereg delegatów
(u)
łódmch.

ULGI EKSPORTOWE.
'Jak się dowiadujemy, z ulgi przy eksporcie zagrani'cę półfabrykatów i gotowych wyrobÓ\V korzystają narówni przed
siębiorstwa przemysłowe i handlowe gdyż odnośna ustawa nie czyni pod tym
względem żadnych różnic.

(k)

WYOHOWANIE FIZYCZNE MŁODZIE
ŻY POLSKIEJ.
Pomyślnie rozwija swą działalność po
'''Siach Związek Mtodzieży 'Wiejskiej, który uprawia wśród sv.r}"ch czfotllk:ów sport
oraz pracę oświat-Ową.
W bieżącym .tygod11iu Związek Mtodzidy Wiejs1kie;j wys tar 20 cz!onków na
!kurs wYChowaniia fizycznego, Jkitóry zosta·l
zorganizowany przy Centra~ne·j Wojsikowe.j Szko~e Gimnas'tyiki i Sporitu w Pofo)
znaniu.
1

O DROGACH DO ZBLJŻENiIA STAREGO
I NOWEGO ŚWIATA.
D?Jiś. 't.i. w niedziele. o godz. 7 wiecz.
w :sa!Ji Polski·e.i Y. M. C. A„ Piotrkowska
89, dr.. Vv. J. Rose wyg-fosi o<lczvt na: 'temait: .•O dro~ac:h do zbl:iżeniia StaTe,g"o j No
weg<o: S vti ata".

EOZElKUC.JA ZAU30LOŚ'CI PODATKOWYC!I.
Izba Skarbowa wydała do wszystkich
urzędów skarbowych okólnik, zalecający
iprze'stirzegani.e ściśle prawi<llowości przeprowadzanych e•gzelmcyJ IJJOdatkowyich zwlasz<:za w kierunku ściągania zai1egtoś
cf w ipodatlku giruntowym i dochodowym.
Za1egłości w tych pedatikadh winny być
zlikwidowane lbezwamun'kowo do 1 sty;cz,n ia 1927 r.
Zarzą:dzoo.i.e fo nte arnulluj.e ipoprze<linio
wydanych, co do przyzna wian la 1J1l:g w spta
cie po.datków. Już udzielone ulgi w sp<ta(p)
itach pozo.srtają w mocy.

~~m,

Jarockim

się

ł

in. na. czele. Obchód zapo-

uro~Y'§cle.

b11roro

UZISJEJSlY KONCERT T-WA 1lM.
MONIUSZKI.
Dziś ni>elm w !ałi NhaTllltOOlili 1:
nego śwłęb !P'leśnt ~e'!. T-wn

litery czytane z góry do dołv
niezmiernie atkfu.ałne 2Jdainie.
Sylaby.
at - bak - tiel - ból - bycz - -dam - dje - dro - e - e ho - i - in - ka ....:.. kir - ko !ap - mac - mal - n. - ru $ku - sn - son ~ ster - sto _,
tyk - wą - wle - wóz - ze-:
zdro - tre.

utworzą

am czew

gar kor ski ty -

w -

'Znaczenie wyrazów~

1. lnstrunent precyzyjny.

2.

Przejście wśród

gór.

3. Kraj w Azji:.
4. „Żołądek" w obcym }ęzyku.

5.
6.
7.
8.
9.

'to.

ROCZNICA LISTOPADOWA W TEATRZE POPULARNYM.
Jutro, iw J)ODie<lzia·Ied<:, wiecZ'O'Iem, uroozysity
obchód powstama listQ1ladorwe.go. Na ~rogram izfotą S'ie: odczyt G:widooa T.rzy•wdar-R,ak01V."Skiego o

'Wiada

niżej sylab należy ułożył

Z podanych

·

ski i p. Rychterowicz.
W oddziele Dąbrówka o tejże godzinie
przemawiać będzie prezes miejscowego
koła p. Dąbrowski I p. FijałkowskL
W poniedzfalek dnia 29 listopada r. b. ,,Nocy łis~j "IV IPOe.z:ll IPOiskiieJ", IP'l"Zemówle
o godz.. 7 wiecz. w sali Domu Ludowego, - nie prezese Rady Miedsklc.i d-:rn B. F!cllmy. deklaPrzejazd 34 p. ławnik Ku1amowicz wy- macja arty'sły Teatnt Popalarnego IJ. Orewicl:a,
głosi referat o powstaniu listopadowem.
Otu "Wairszaiwiaillka" Wysipiartsklego z dyr. PlWe wtorek dnia 30 listopada o godz. lar.sldm (ChłopJokJ), TrzY'wdar·RakowsQdm, Wu·
7 wiecz. w oddziele Ogrodowa odbędzie nisÓWllą. oraz !IT ca:ę§ć Mister;um Namdowego
się pogadan~ na której przemawiać bę
.,Dziady" Mlck:łewk:za iz Tr,zywrlair-Ra"i!:1JWskim
dzie radnym. Łodzi p. Pawlak.
(Konrad), Bte!eclt'im (ks. Piotr), Góreckim, Slron·

z nagrodami.

16 WY'ra:zów, których początkowe i kofl-

Jutro, '9T <poole&ia!ek, z obzti rocmicy lłsto
parowej - odbędzie $'ie ur~ a'ka~emła. ee.

han.

•

•+e!'!!f

,,_

ny :naJniisae.
Kalendarzyk zebrań i pOgadanek.
Pra;cdeft3!Wiein1e dla Z>TZesa;eń irohotiniczyclt prze
W niedzielę dnia 28 listopada r. b., sta- llliesic:ne :na wtorek, Dana będzie ;po cenach na]·
raniem Stowarzyszenia Robotn. Chrz. - _ 111!2lszyi0h „Córika rnojeg-0 męża" (Ol-0-0o) sza:m·
odbędą się zebrania - pogadanki w nast~
pa6m k.rotochwlla w 3 aktach z mnz~ą P. Le·

pujących oddziałach:

({ff~''

11.

12.

Miasto w Polsce.
Mlode zwierzę domowe.
Postać z Balladyny.
Rzeka we Włoszech.
Lekarz.
Moneta.
Malarz polski.
Stolica.
Zwierzę .
Najcenniejszy skarb czfowieka. '

13.
14.
15. Środek odurzający.
16. Prowincja staro-grecka.

Rozwiązania µrzesylać należy

1

oo biural

T-wa „Kropla Mleka", ul. Piotrkowska
Nr. 103, do dnia 2 grudnia 1926 r.
Za rozwiązanie logogryfu wyznaczone:
są następujące nagrody:
1. Oz.dobna żardyniera. 2. Statuetka
porcelanowa. 3. Trzy bilety <!o jednegr
z kinoteallr6w. 4. Dzielo powieściowe.
Rozdanie nagród nastąpi na Kiermasw
„Kropli Mleka" w salach „Grand-Kina" w
piątek: dnia 3 grudnia 1926 roku o godz.
7 po pot.

ob.z.n do~
im. Mooiusdd

ut"Z(lldz:a 'l\'llelki koncert. Na !PCO!!iraim ztł<ll±ą się WY
stępy IWiel'kich ch6Tów T-wa (pod ikie1'0fW1!1iotwem

iprot K. Prosnaka) :re 'W'Sl)óludzia!crn orkiestry
PiłharmonJ!, i artystów -01Pery wanmiiwsldej. W
p~amle 'P<l Taz pierwszy w Łod.zl „Sottety Kirym

s:lcte" Mickiewicza z

tlusłta.cią :n uzyczną Stanisła

k0111certem
też
rrnuzylki i J>ieśni wlskiej jest o1b1;zymie. Bilety do nab:vicfa w kas,ie Filharmonii.
Począ.tek o godz. 8.15 wieczorCITil.
wa .Mo111i11szkl. ZaiJntercsowanie

16 złotych
Od
,
SNIEGOWCE

wśród mUośniików

S:r.wedzkie „Tretorn"
L'Ilu.!ilosze.• Ros:,:yjslde
.;rreugolnlk"

DZISIEJSZY PORANEK MUZYCZNY.
Dziś,

o go>dz. 12-ej w

ipo!ud'lłie odibęd.zie się

w

Krajowe „Pepege" .
od 5.50 zł.

f :ilharmo1n.ji za,pQ\",Vliedziany 3-ci P.oraneik MuzyczBron1sla'W'3. Szulca, na Mórym
many piami5>ta Zbiiginiew Drzewliecki i -0de~ra iz to;warzy:szeruiem nrkiestry :koncert fortepianowy F.moH Cho'f)ina. Pozateirn chór Tow.
ŚJl'ieiw. im. Moniuszild odśpiewa Poloneza A-dur
Chopina, a orkiestra wykooa nieśmiertelną 3-cią
symfonię „Eroica" Beethovena. Sł-owo wstęifile
wygłosi inż. lfonryk Goldlbeirg. DziisieJszy Poranetk poświęcony · zO<Sltaje ;pamięci Pry>deryb Ch-0ny JIOO

dyreikcją

dopasowane do kztdego fasonu bacika

wystąip1

„MAGAZYN UNIWERSALNY"
44 Pfiotrkowska 44

tamte Wyprzedaż o25°/0 taniej
Bielizny zimowei, lfalanterli, obru16w. kołder
firanek, chusteczek, ręc1mik6w, pr1:eściuad1ł
ł resztek Jedwabnych.

,

pina.

JUTRZEJSZY

_r/I

WYSTĘP

BALETU WIE-

DEŃSiKJEGO.
Jutro o godz. 8.30 wieczorem o<lbędzie się
pietiwiszy llaiPOl\Viedziany wieczór słynnego paletu
wiiedeńsklego Bode;n,wicser. Cala prasa ~groo·i
ozma WYraża się z rne!k!a.ma;n ym zachwytem o tym
nadzwyiczajny;m balecie i nie znaiduje slów poróWl!lan:la. Wsiystilcte tancerki two.rzą 1PTarwdziwe Po
ematy taneczne. Gertruda J3o,de!D!Wieser to nie tył
ko §wlet.n:a ta1t1ce.rika, ale i wielka aritysitka drama·
tyczna. Niezrów.nania w soenach ozysiOO cb:oreogiafi.czny1ch, 1eslf: :rów:nież ni.edośdgnioltJa w tań
caich charaikte;rys.tycz.nych. Gracde jej mają nie0WYkly wyraz, njeitylko dz.ię:ki giętkości ciała i kle
alneJ harmonii rnchóiw, ale równi eż dzięki WS'Pania1ynn oowm a.rttyst!ki, w który-eh mieści sie -Oifbrzy.mia skala ~.kspresji. Oczy i ruchy sJdadaJą
się razem na W1s,pa111iaifą !Pieśń bez stów. We W'to're1k drugi i ostatni wystę[J. Program nader boga,t y
i niezmiernie mteresujący.

Pięk~ą ! 2ułrową ce.rei MYDŁO
otnym.aH, uż~ając

·ł

1 grosz zaoszczędzony codziennie w gospodarstwie domowem
jest początkiem dob:robyta
każdej rod:dny.
Do ceiu tego do.idziesz używa
jąc do pranła proszku mydła·
n ego

,,

I:.§·.

.!!:w!!~!!efm~=:ei~ut

L

SK''

Tow. Akc.

IIeltop. Wyfw6rnl ChRminnai w POZHIDID.

Jest wydajny w praniu.

!.;zy bielizny.

Nie ni~:-

I

Wszędzie do nabyc!:;.i

,_10_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-.:...==.ł<UR~~.T~ER I.<1DZK1„. - NfodZ"fela. 28 tfsfopada 1926 roiu.

Niedziela 28 listopada 1926 r.

Rząd winien skontygentować przywóz,
zarówno

prz~dzy

iak i wyrobów

bawełnianych.

Nie ulega wątpliwości, że tego rodzaiu
ex) Niejednokrotnie już omawialiśmy
na tym miejscu sprawę dumpingu przę. stan przemysłu czeskiego doskonale iludzy na rynku krajowym przez przemysł struie konieczność plasowania przędzy na
obcy. Do jakiego stopnia wzrósł przy. innych rynkach. konieczność, która nie
wóz przędzy do nas, świadczą najdo~ · cofnęła się nawet przed dumpingiem zubitniei przytoczone przez nas w swoim pełnie jawnym. Dla nas znowu bronią
konieczną do przeciwdziałania katastrofie
czasie następujące clane:
Import przędzy bawełnianej do Polski jest bezzwłoczne i twarde ograniczenie te
go wwozu zapomocą kontyngentu na podod dnia 1 stycznia 1926 roku: Styczeń importu przytoczonych
tonn,
liczb
4
7
stawie
marzec
tonn,
-55
luty
50 tonn,
W}"te).
kwiecień - 89 tonu, maj - 81 tonn, czerwiec - 129 tonn, lipiec - 148 tonn, sier217 tonu, wrzesień - 245 tonn.
pień Jeżeli stan tego rodzaju się przedłuży
na okres dalszy, staniemy przed katastrofą zupełnie Już nieuniknioną, gdyż własne
warsztaty nasze zamrą, a co zatem idzie,
wartość pracy robotnika i Innych czyn-

ników, wpływających na·kalkulację towarów w rubryce złotowej (wszelkie koszta
przeróbki w kraju plus pomocnicze wY·
korzystanie rodzimych surowców) co w
sumie tworzy odsetek olbrzymi. będziemy
musieli również płacić w obcej walucie.
Nie trzeba tu wcale tłumaczyć, jak się taka sytuacja odbije na bilansie handlowym.
Zwracamy na tym miejscu uwagę czyn
Dlków miarodajnych na następującą oeenę
sytuacji w Czechach z dn. 1 października
r. b.t która ukazała się w ,,Międzynarodo
wym BiuJetyoie Bawełnianym", oficJalnym organie Mlędzynarodowei Federacji
Przędzalników ł Tkaczy w Manch~erze:
„Stosunki od końca marca 1926 roku
pogorszyły się jeszcze bardzie}. Obecne
ceny, które osiągają przędzalnicy i tkacze,
stały s1ę jeszcze mniej zadawalające.
·M arta między ceną bawełny, a ceną sprze
daty, nie · pokrywa dziś nawet połowY
kosztów własnych. Nawet przy tak
otuanłczonych cenach przędzy, nie jest
w stanie przemysł tkacki pokryć kosztów
produkcj.ł.

·

przędzald, w l>Oł'ÓW
miesiącem wrześniem roku ubie-

Stan obstalunków

nanlu z

głego, spadł

mniej

więcej

do

połow-y,

zmnfe!szając się stale co miesiąc. Dla wY·
iaśnienla dodać to należy, że w sumie
obstalunków, są tn jeszcze pozostałości

mo

że przemysł bawełniany zredukował
pracę swoją znacznie. Płace robotnicze

!na,

przez ostatnie trzy miesiące pozostały na
tym samym poziomie. C-0 do przewidywań na p rzyszłość, dodać należy jeszcze,
że prócz eksportu, również i konsumcja
wewnętrzna zastraszająco maleje.
J est to zrozumiałe, poniewaź przez
ogólny kryzys gospodarczy ludność robotnicza odchodzi od pracy z zarobkiem
zredukowanym do połowy i dlatego, jako
konsument tych materiałów nie może być
brana w rachubę.
Dochodzi jeszcze i to, że hurtownik i
detalista nie ma zaufania do stałości cen
i kupuje tylko to, czego mu potrzeba do
doraźnego popytu na rynku. To zjawisko
utrudnia bardziej jeszcze normalną produkcję."'

rodzaju ciężarów.

Adhal.

itoHne~ rli~D ~o ~ro~urnntów rolny[~ wAmeme.

NAJBLIŻSZE ZAMIERZENIA STANÓW ZJEDNOCZON. W TEJ DZIEDZINIE.

ex) Obecny rząd Stanów Zjednoczo- nież na budowę lub dzierżawienie instanych nie uznaje zasadniczo udzielania ze lacji i mechanicznych urządzeń jak elewaskarbu finansowej pomocy jakiejkolwiek torów, młocarń i t. d. Z ogólnej sumy projektowanego kredytu do 25 procent przebądź gałęzi twórczości, a w tym rzędzie
i rolnictwu, uważając, że pomoc finanso- znaczone zostają na kredyty inwestycyjwa ze strony rządu wytworzyłaby w re- ne oraz opłatę dzierżaw i \Vynajm urzą
zultacie niezadowolenie wśród tychże fer- rzeń mechanicznych, pozosta!e 75 promerów, którzyby niezawodnie po bardzo cent służyć mają jako kredyty towarowe.
Rząd Stanów Zjednoczonych uważa,
niedlugim czasfe uważali swoje dochody
sztucznie przez rządową ingerencję pod- że w ten sposób będzie mógł najskuteniesione, znowu za niedostateczne i żą czniej wpłynąć na podniesienie rentownodaliby dalszych zapomóg i kredytów, któ- ści gospodarstw rolnych bez stwarzania
rych rząd nie byłby w stanie już udzielić. sztucznych warunków. Tak zorganizowa
To też jedyną drogą ku okazaniu po- na pomoc rolna i tak zużytkowany kredyt
mocy rolnikom jest współdziałanie z nimi usunie potrzebę sprzedaży zboża niezwło
w kierunku zawiązywania wlasnych cznie po zakończonych żniwach po cenach
organizacyj eksportowych, zsyndykalizo- znacznie niższych, niż przeciętne ceny rowanie handlu zbożem przez stworzenie czne, usunie również krzywdzące fermedostatecznie wielkiej sieci kooperatyw, rów spekulacje domów zbożowych. Pozatem, zaznajamiając farmerów zrzeszonastępnie połączenie tych nowych kooperatyw wraz z tymi, które już egzystują, nych w kooperatywach z rynkiem zbożo
w związki, wreszcie zaś utworzenie zwią wym, da się im tą drogą możność uzyskazku naczelnego dla objęcia ogólnego kie- · nia lepszych cen.
Jednocześnie rząd ma na uwadze, by
rownictwa nad polityką undlową i eksstwarzać sztucznych warunków rynnie
portową tych związków.
Po utworzeniu się dostatecznie silnych kowych, któreby mogły doprowadzić do
nadprodukcji i musiały się ostatecznie
związków kooperatyw, rząd gotów jest
skończyć ostrym kryzysem.
przei
finansową
pomocą
z
im
przyjść
Sfery finansowe nie uważają jednak
znacza nawet na to kredyt w sumie
zamierzeń rządu za wystarczające.
tych
być
ma
100,000,000 dolarów. Kredyt ten
stworzony drogą zainteresowania ban- będąc zdania, że należy wynaleźć punkty
ków prywatnych kwestją kooperatyw dla styczne pomiędzy wytwórczością rol· handlu i eksportu ziemiopłodów i produk- niczą i przemysłem amerykańskim i w
taki sposób dostosować politykę celną,
tów rolnych.
W praktyce · kredyt ten polegać ma eksportową, taryfową i kredytową, ażeby
te nie faworyzow -.ły, jakiejś specjalnej
według projektu na oddawaniu odpowiednio mocnym związkom kooperatyw sum gałęzi przemysłu na niekorzyść innej.
P.
pod zakontraktowane lub zamagazynowane ziarno, kredyt udzielany ma być rów-

dawniej udzielonych, których wykonanie
musi być ciągle przesuwane ze względu
na stanowisko klienteli.
Skład przędzy doszedł w porównaniu
z wrześniem 1925 r. do wysokości czterokrotnej. Sprzedaż miesięczna wynosi
mniej więcej jedną trzecią część produkcji. Praca w przędzalniach została tak
zredukowana, że dochodzi najwyżej do
dwóch, trzech dni w tygodniu. W tkal··
niach, ze względu na zimna w sierpniu,
wzmożono obstalunki na zimę. Popyt na ,
te towary został całkowicie anulowany
przez ciepłe dni września i października.
Tkalnie w międzyczasie musiały pracę
?:redukować, ponieważ wiele drukarń
zamknięto.
Reasumując powyższe, powiedzieć

Jeżell zasada kontyngentu nie zostanie
natychmiast i to radykalnie prz;eprowadzona, ocena stanu przemysłu w Cze..
cltacb, będzie doskonałym obrazem sytuatjl u nas, z tą tylko różnicą, te nasz mło
dy organizm państwowy bez środków pOmocniczych w porównaniu z czeskim, któ
ry ma do rozporządzenia świetnie zorganizowaną bankowość, nie wytrzyma tego

REWELACJE POLITYKA NIBMIECKIEGO O ROLI PANA LEWALDA.

Berlin, 27 listopada.
ex) „Weltbi.ibne" w artykule Morusa
poa tytułem „l\ackoto wrogowie" zarzuca
rzadowi niemieckiemu nieumiejc;tno~ć w
prowadzeniu rokowań gospodarczych.
Pismo bardzo ostro występuje przeciwko
dt:legacji niemiecki'ej w rokowaniach z
Polski{, nazywając Lewalda prz:::wodniczącego delegacji niemieckiej, opiekunem
niemieckich towarzystw gimnastycznych
i sportowych, i najpiękniejszym sekretarzem stanu cesarza Wilhelma. \Vilhclmstrasse orjentuje się doskonale w personaljach Lewalcla, lecz umyślnie wysyła
przeciwko Polsce najgorszego ze swoich
negocjatorów. Skoro Polska nie chce
słuchać, Wilhelmstrasse przerywa rokowania. Ponieważ Polska podług Wilhelm, strasse, zdaje sie być nie~odna pokoju z

Ni·eimcamf, Niemcy raczej sami sobie są
gotowi wyrządzić szkodę, przez wojnę
celną, niż dopuścić do za!varcia traktatu.

KII-CO Dom Ludowy
ul. Przejazd 34.

„.
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Dziś !

Ten. ltóreuo bUa po twarzy

Dzii I

bł~~,.

PotętnJ dramat zbolałel duuy, ukryłel
pod maską łmiechu. W roli gł6wn•I
słynny artysta Lon Chaney

Cen„ miejsc: W dnie powandnłe na
wszystkie seansy, zaś w sobotę, Diedal•l•
i święta od godz. 2112 do 31/2 po południu
I m. 60 gr. Il m. 30 gr. III m 20 gr.

W eoboty, niedziele i •więta od godz. Jl/a
po poł I c: 80 gr. II m. 40 gr. IIl m. 30 gr,

MORATORJUM DLA HIPOTEI(
SIOCH.
ex) Z dniem 1 stycznia 1927 r.
termin moratorjum dla długów
cznych wiejskich, podlegających
chowaniu na zasadzie rozporządz
zydenta z dnia 14 maja 1926 r. o
rachowaniu zobowiązań prywatn
nych, oraz moratorjum dla innych
wiązań (niehipotecznych), o ile p
ją pod postanowienia § 37, a tegot
rządzenia. Powyższy termin mo
ny ustalony był w tern przewid
do r. 1927 sytuacja gospodarcza w
ulegnie gruntownej poprawie, że
majątkowy będzie już spłacony,
stąpi pewne odprężenie na rynku
żnym i że wskutek tego będzie m

odrazu 'swe r
Przewidywania te jed
sprawdzizy się w pełni, gdyż mim
nej poprawy gospodarczej stan fY\1
niężnego nie daje możności dł
spłaty luó konwersji swych zobo
w zakreślonym terminie. Wobec
staje się koniecznem dalsze prze
moratorjum, która to sprawa jest
przedmiotem rozważań kompet
czynników, przyczem przewiduje
żHwość wprowadzenia spłat rataln

dla

dłużników spłacić

wiązania.

BANKI GÓRNOŚLĄSKIE, KT
PRAWA DEWIZ

OTRZYMAŁY .

ex) Na podstawie ostatnich
Ministerstwa Skarbu następujące
województwie śląskiem otrzymały
dewizowe: w Katowicach- Bank
Międzynarodowy Bank Handlowy,
· dział Dannstadter und Natlonal-B
dział Deutsche Bank, Oddział
der Discontogesellschaft, Oddz.
Bank. W królewskiej Hucie Dresdner Bank i w Tarnowskich
- Oddział Dresdner Bank.

Dobra okazja dla lud

ze

słabym

wzro

Połska publliC1Jllość. odwiedzająca
PalfJ'Ż. Nivzę, ]lub Viahy. mia.la
ność wiellOkirotnie a>azna.ć z.rume:20
kciooiste. czv1i s.pecjal.istę od 1Dll"
r.ia szkieł do oczów. IP<lM Leona ~
skieg-o, :pod firma. L. K. Leon. unn~
ca lnstytubu OftalmiczineJ?"o W'

dvn.

Jouffrey, ldóry po trzydzi
tniej ;p rakty.ce w Loodmie. Nowvm
i Parym. zdecydował się zaioornać
Io ze swoja. wiedizą. W tym też cekr
dzie 'Przyjmował interesantów w
„Savoy••. Trau2utta 6, -0d wtorku ci.
Hsto:ooda od .!?'Od.ziny 2 - 6 oo ·oof,
krótki czas tytliko. Celem j,~o
jesf roemoostrowa:nie ll'O•WYCh zd •
jqcyclt sz.kiiet A·rnSC01Pic. Szlda owe.
gołej for.my, po cenac:h .p aryskich. t. i.·
10 z.t. z ladna 01prawą. nadzwyczaj
rownesro szlifowani-a. 1prncvzvinie
ne, daią wieile wię.c~i 1J]I'omieni ś ·
·
dizięi!d cziemu ])oz.walają iasno
przez szkla słabsze. aniże;li użvw.ane
.1?:0 zwvcz.a.ine. co bardzo WJPtvwa na
w.m-oku i nie faik go męczv. Panie
szkiet CYPtvcznvch Jest przeszło 50 ·
kombinac.ii d-eibrnnie takowvd1 odo<>
nio do wz.roku a także do osobowości·
raz,u twarzv klienta. stanowi nraw
artyzm, kitóry pan Kokociński. d.zieki
'&'zvdziesiol:etn.iej mamce, w ZitJ{)e
posiada.
pasażu

o

Kito to Jest

refrekcfoołsta?

.I;

k
z
k
c
z
8

c

I
R"

·
p

·(t

RefrekcjoniSta :rest to spec.la.Lnv fadl. b

na dokfa<llllem zas~·
przymierzaniu szki.et do ocm. nie · c
.iedltl.ak nic WS•Pólneg-o z leczeniem r
wych. Pach ów istnieje od l!a'f dw;ud ·
?
tiietvliko w Amen~ce. at-e także w
z
Praincji. g-dz.ie jest, jako Od:iclen-

le·g-arący

I

szerodro znany i

/

•,

ceniouy.

~

"'il( POLSKI OBNIŻYl, STOPĘ DYS.KiJNTOWA DLA WEKSLI SOWIEC11
KICH.
ł- e:;) Jak się dowiadujemy, Bank Polski
,_ ..niżvl z 10 proc. do 8 proc. stopę pro~ ~!ową przy dyskoncie weksli p~zedsta'-·'rielstw handlowych Z. S. S. R. 1 „Sow11.- :.:0rgu" płatnych zagranica. i nie prze:;:zających sześciomiesięcznego termię.._.., p/atności. Nastąpiło to równocześnie
~- ~uewróceniem przez Bank Polski zaF\ ··swnego w kwietniu r. b. dyskonta
H :ksli, pochodzących z eksportu. płaeh w uotych zarówno zagranicą Jak l

Notowania oficjalne.
Gotówka.
Polary 8.99 - 9.01 - 8.97
Czeki.

ZASTAWN1!.
Potyczka 'dolarowa 77.25, 77.50

małe.

Pożya:ka kołej9wa 87.~

Nobel 2.40

Lilpop 16„50, 17.-', 16.!8 _.,·,
Norblin 92.---0strowleckie 7.~. 7.50, 7.40
Rudzki 1.18, 1.23, 1.19
Zieleniewski 1225
Zawiercie 14.50, 15.Borkowski 1.18, 1.20

Kijewski 0.21

Notowano w złotych.
Bank Dyskontowy 9.70., 9.80
Bank Polski 82.-, 8225. ·
Bank Zachodni 1.35
Bank HandloW-y 3.-, 3.10
Bank: Spółdzielczy 65.Bank ZJedn. Ziem Polskich 1.50
Cerata 1.:-"
Puls 4.15
Częstocice 1.40, l.42
P'irley 22.Wysoka 3.~

PAPIERY PA.1'STWOWE I LISTY

dolar

41.50, 41.25, 41.46

AKCJE. .

iWłochy 38•35

tował się po kursie 9.01 i pół w tą19.01 w płaceniu. Tendencja spo-

·a. Obroty

zł.

• P~ry~r 32.65
Praga 26.72
Szwajcarja 173.92
Wledeft 127.32

DOLAR W LODZI.
l· Na wczorajszym rynku prywatnym w
t

·

Belg}a 125.50
Holandja 360.65
Londyn 43.68
N y k 9

kraju.

w godzinach wieczorowych

Potyczka konwers. 5 proc. 46.75, '46.25 3
8 proc. 95.50, 96..-~~
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie '·il
rzt. 36.20, 36.15, 36.50
' ,J
5 proc. obl. Tow. Kred. m. Warszawy "

OIELDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 27 listopada (Pat.)·

:Elektr. Dąbrow. 20.Cukier 3.40. 3.75. 3.f>O
Łazy 0.12
Węgiel 70.- f'' „~_ ~--.r
f'itzner 2.05
Modrzejów 3.90", \15, ~- Ę,
Ortwein 0.23
,
.,/. ," '. . '
Pocisk 1.30
.
Starachowice 2.25, 2.28, 223
Synd. Rolniczy U.SO
Żyrardów 12.-, 11.75 ; 'i ~-'"

---x

::~')f"

),_...m11as:mz111111am1m11"111Z11111nllll!l„1m1„„„„am:1mr.1111111111111111111•;-;;••••-~11&1fullllli!l~411!imAAAllllllllmM!M~jMlllBlttae1111m~ąaramum•IZ!:lllllZIBll!'.lllll~m!łl~3\itłiM~•n·~IEllWBIR&BiUiiiiBi!lllE!IMMMllMHllll!llllllllE!A~wml!ll~mnmg111m1mww1111111•111111lll!ll•mm~owww..a...,~~-llilillmlllllm1911~111111111111m1111

ny
I
fJ

K~ f

udzielam przy kupnie
. z~~arków
1 wsz. b1tuter11. -- Sumten. i solid. obsługa u KUjenteli

?hrącze~,

.-

~

7

Piotrkowska

W!1 *Mi-1

Zarząd Spółki

Elektryczna

~olej

t<

Akcyjnej

Łódzka,

,~ wzczyt zawiad·omić PP. Akcjonarjuszów, że

5 ~od~ dnia 22

grudnia 1926 roku o godz. 4-ej po
. ,,~!lnlu odbędzie się w lokalu Banku Handlowego
._~l.OOzl przy AI. Tadeusza Kościuszki Nr. 15, sto'i1 'e do §§ 30 i 31 statutu Spólld

IJIUf Z

~~~tępując!u~~a!~~dk~!ID!ie~~~~DdllDle

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

ROBÓTKI RĘCZNE, ryso„1ane i haftowane
oraz wszelkie matetjały D M r wełna, jedwab, filoflos,

Sp. Akc.

I

do tego ; artykuły
przybory do haftu,
poleca

książki

•
• \1.. kordonki. rysunki filet,
do robót ręczn. i filet oraz tamborki

•

M. JOSKOWICZ„
Pfotrkowaka Nr. 9.

lódź„
„

NASIELSKI

I

----POLECA:===

=-----w_sz_E_L_K_1E_R_Ys_u_NK
__1_N_A_su_KN_1_E__
• ---

;i·~

Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania.
·e1 bilansu i rachunku zysków i strat za rok 1925.
a Podział zysku za rok 1925.

c1l Wybór 1 członka Zarządu l 1 zastępcy na

Teichmann

„

WIELKI WYBÓR

a uch

I

I

Błoro elłltr1'IH
ZłO. Tel.
et Wybór Komisji Rewizyjnej na rok 1926.
Przedstawfclelatwo
.Angielskiej
Fabryki
Szcsotek
' PP. Akcjonarjusze, zamierzający uczestniczyć
·iem Zgromadzeniu winni stosownie do § 38 stadoiyć swe akcje lub kwity depozytowe w
e Zarządu Spółki w Łod.2\ przy ul. TramwajoREPERACJA elektromotorów, dynamo·
Nr. 6, najpóźniej do dnia 15 grudnia 1926 roku
ma.szyn, transformatorów żelazków
cznie.
elektrycznych wogóle wuelkia w zali Gdyby naznaczone na dzień ~ grudnia 1926 r.
kres elektrotechniki wchodz. roboty,
·' ,e Zgromadzenie nie doszio dó skutku z powodu
BUDOWA rozruf.l:r:ników, regulatorów.
'. :<lstawienia niedostatecznej ilości akcyj, to zgokolektorów i kotwic i t .• P·
Ą z§ 46 statutu odbędzie się ono w drugim terrniSPRAWDZANIE i ZAŁOZENIE piowponiedziałek, dnia IO stycznia 1927 r. o tej
runochronów.
ei godzinie i w tymże .lokalu i będzie prawoINSTALACJA elektrycznych oświetleń
U:ne bez względu na ilość złożonych akcyj.
i siły przenośnej.
Ostateczny termin składania akcyj na \Valne URZĄDZENIA dzwonków- elektrycznych i telefonów.
o:nadzeni~ w drugim terminie upływa z dniem SKŁAD wszelkich artykułów elektrotechnicznych, ja.ko też MO_ycznia 1927 roku.
TORY i DYNAMOMASZVNY o każdej sile.

Pl miejsce ustępujących.

oraz warsztaty reparacyjne. lódt, Pla1rkow1ll

U-fil.

Po cenach konkurencyjnych.
Na najdogodniejszych warunkach!
UWAGA: Żadnej filii ni<
posiadam.

„The Morgan Cruclbile Co",Londyn.

OGŁOSZENIE.

-

agis!rat m. Łodzi - Urząd Zasilkowy dla Beirobotnych - , : nini~szcm do publicznej wiadomości, że na pokrycie
r, vc!J wk!atlek i kar na rzecz Funduszu Bezrobocia oraz
C'll egzekucyjnych Urzędu ZasUkowego odbędą się naU ącc licytacje, hióre rozpoczną się o godz. 10-ei rano:
Poniedziałek, dnia 29 listopada 1926 roku:
warsztaty r~czne
Wtorck, dnia 30 !lstopada 1926 rnku:
'i Jużelewski, ul. Piotrkowska 109,
_.

zł.

300.-

biurka

zł.

340.-

zł.

221.-

zł.

235.'-

zł.

435........

,,CHEVROLET''.
ł..ócH,

Auto Dom „UobHe''
Sp. z o. o.
9

GW MAA G llMiFW™idWWW'~~-llliZl?l!Wm

I PODLHIUIA SIKU
J. KUKLINSKI

zł.

120.-

ŁÓDŹ,

zr.

280.-

.Zachodnia 22

:ił.

zł.
zł.

włmanego wyll'o
bu 11uagwaranło·

poleca po cenach nalniiszych lustra. trema, taale„
ty: jasne, ciemne w ory·
- ginałnych ramach o r a z (.
250.- lustra wiHące, Meble pojedyflcH oraz
110•.......;

całkowite urządzeni.a

najnowszych stylów.
Odnawianie i poprawianie taster z przy·
770.niesieniem do domu, Sprsedaź
NA RATY I ZA GOTÓWKĘ
300.- Przyjmuje się wuelkle roboty tapicerskie,

MEBLE

.

poleca'po cenach najprzystęp
niejszych

„mentowe, surowe oraz szkleme budowli
po cenach niżej ko:ikurency)nych

.Ne 14.

AC.At S:11klo iaapL-ktowe w wielkim wyboHe•

·

Plobkowlika 175
tel. 25-06,

11==:~· FABRYKA LUSTER

il. 290.-

SZKŁO OKIEff ~E

·Olejn~czak, Główna

Otwarty samochód turystyczny
ze zdejmowaną nasadką zimową

FMilJiilii'.l?A&

zł.

~/
/

Przetarg.

zl. 53.-

rriostomski, al. Piotrkowska 76,
Z bilardy piram. z kijami I bilami
1
~szawski, al. Al. Kościuszki 10,
, warsztaty ang. wąskie
Cl.ll-:1zawski, AL Kościuszki 10,
z
Zl warsztaty ang. wąskie
Czwartek, dnia 2 grudnia 1926 roku:
·sztadt, ul. Piotrkowska 26,
~mszyna do dziurkow. papieru
• Jlcwski, ul. Piotrkowska 58,
z. dens i pomocnik
ztlasinowscy, ul. Piotrkowska 175,
nawijarka o 40 wrzec.
oS'
Piątek, dnia 3 grudnia 1926 roku:
t :ergman, ul. Przejazd 78,
>a ogniotrw. i ma.szyna do Pisania
[. '~iberman, ul. Wierzbowa 18,
i ' tuz. pończoch
r. ;kowicz i L. Mączka, ul. Pomorska 77,
' ogniotrwała
6dź, dnia 'l:1 listopada 1926 roku.

·
.

m.4
y (]

-~~~D~ł§l

d. 230.-

, :zancwicz, ul. Pl. Wolności 7,
aC:eble
<.11
Sroda, dnia 1 :rudnia 19Z6 roku:
zen. ul. Konstantynowska 3,
~':uiko, bufet, 3 półki, fotel
1
~ int feiner, ul. Piotrkowska 116,

"0

~

te", ul. Polna 5,

, ~Q

ZBBład

THllBPSIO •f4BblDIU

Łódź, Piotrkowska

Nr: 183.

waoe 1o1a cmy•t)'
brcns~
poleca

na

dogodn.,.ch

Wl!ll'Ulllb:ae:&

sz. P. Szmałewicz

-·
„Maison Splendide''
pod fachowem i artyslycznem
kierownicłwefll

A. Maszkowsklej I St !zymauko

Piotrkowska 117 tel. 30-03
przyjnuję zamówienia z własnych
i powierzonych materjałów.
Ceny umiarkowane.

4. Okr. Szefostwo Budownictwa (Piotrkowska 212) sprze•
da w drodze nieogranicwnego przetargu publicznego na rozbiórkę budynek łaźni, znajdującej się na pasesii p. Rosenblatta, przy ul. 6-go Sierpnia nr. 102 pod następującemi warunkami:
1) Nabyvrca otrzyma mt własność wsi:elki uzyskany materjal (pojemność murowanego budynku 4473 m. 3 wewn.
urządzenie raźni i centralne ogrzewanie) za rozbiórkę tegoi
i za oferowaną maksymalną dopłatą na rzecz Skarbu.
2) Nabywca zobowiąże się zabrać tnateriaty i doprowa
dzić plac do stanu poprzedniego w ciągu 30 dni od przyjęci•
jego oferty.
,
"3) Jako gwarancję dotrzymania powyższego winien re·
flektant złożyć w kasie skarbowej wadium 200 złotych, do·
wód zlożenia którego należy dolączyć do oferty. Wadiurv
to bedzie po stwierdzeniu przez Szefostwo wywiązania si(
z obowiązków, zwrócone; oferenci zaś, których oferty nie
będą przyjęte, otrzymają wadium po przetargu.
4) Niezależnie od wadium złoży nabywca po przyjęciu
jego oferty pefną oferowaną sumę dopfatj' . w 4. Okr. Szef.
Budownictwa.
5) W WYPadku, gdyby warunki, dotyczące. terminu uprzątnięcia budynku i uporządkowania placu nie byly do·
trzymane, wadium przepadnie na rzecz Skarbu, który za·
strzega sobie nadto prawo dochodzenia pretensyj na mająt·
ku nabywcy.
Oferty, należycie ostemplowane (2 zt.) w kopertach zam·
kniętych z odpowiednim napisem, wpłynąć winny do kan
celarii Szefostwa najpóźniej do dnia 14 grudnia r. b. godz
10-ta, o której rozpocznie się rozprawa ofertowa.
Nadmienia się, że w razie ujemnego wyniku ofertowego,
odbędzie się przetarg ustny.
4. OKR. SZEFOSTWO BUDOWNICTWA
L. dz, 6531126/Bud. I.

,,PARLOPHON'.'.
Łódź,

.zajdi d<> flrm y

MAHKIWl[l i HA~lfUKI

ul. Piotrkowska 96, Tel. 43-17.
Poleca"'':

IRSTRBMEDTY muzyczne, gramofony

RADJO·APARAT~ ~~~
aprzęt rozmalt»:ch firm zzgra•

m, duły wybór lnatrument6w
dla orkiestr szkolnych. - -

nlcznych I krajowych.
Sprzeda! det•Hczna i hurtowa.

or1;1z P t. Y 'i" Y gramnfonowe
w wie lkim wyborze. 11osiad•·

tł A

nLECZrtlCA

Lekarzy Spocjati1t6w Gabinet
al. Plo~kowaka 151.
Dr. Schłcht

l--J1la. 7-8; ułeda.
- - - -------„·-·
-Dr.-8.-Eliubeqz
1-3; ałedz. 1-2
--U-1
Dr. Laqe
Dr. Kame!har

Dr. Rosenb!H

:;a...3,

4--5,

nicdż.

--

lfho:r.

Dr. Sommer

H-12

Jll»-5

Dr. Wolfowa

5-6, nleda. H-t2

to-Ur.

MIL.

S-7, niedz. 2-3

;;!~"!mlm;~:::;·n:~e~:U ;::

kierunkiem. Wielki wybór męskich
i dziecinnych kapeluszy i czapek.
.Fatro" (wł. Gnat) Główna 9. Tel. 40- 06
•-

I

l'"LEc'ZrticA

alr6rua
I weneryczae

fJ-2

2-!1S-7nłeds.

Dr. Wweaowa

lroblcee
I abazerfa

:1#-2; nłedz. H-12

Dr. IJb.ndd

f~IRA

dzieeł

-'--

nłedL

cbirari·

D&rWOW•

3-5, 7-8; medz. f2-t

12-3;

Chor. sk61'J' I wlosclw. Lecsenle defektów cery, SpHfaloe ma1ale twanr ł clala. Manie odtłaucsaJ,ce. Ue11waołe wło16w ełektrolizllo Elektrolba. Et.ktroterapłL
Godalny pr.yJęć od 10-7, Dla l)anów od 2-l
Slax

12-11/2 wewnętr-

---·--~

Lcwłlter

Dr. Wollenb.-.:C
Dr. R6taner

Cegielniana 6, m. 3 te1. 43-63.

Teletoa ,,_..

....--------·
4-5; meda. 10-1

Lekarzy Spe:Jan':łó:-~

I saJ>łnet cłentystyc:nay
aL BRZEZlfriSKA 11, telef. S74S.
Cz,_ Int od 9 rano do 7 włecz.

11ardt.. .-rv

-

I

famr

utneł

cbotr. akó:rne

Dr. Labie•

Drtur nocny. Wizyty na mfełcie. Renłgca.
Elektryzacja. Muat I~.
Lampa kwarcowa. Operacje i opatrunki. Poradnia dla matek. s~cupł.Dle
ochronne, Mostki, korony dote i aeby ntuczne.
S•czepfenle ochronne prsecłw ..karla~

„.

wecer.

Golcłblatt

u.-.i.• .

chor.

lłowe

••lcN pi-. o,._;. po „i.aą ._ Ullji

Płaaell

Artel'ło·Sc::le:rosa
(

Kwasy

URODONAL· CHATELAIN'

ponlewał URODONAL rozpuazcaa K.WAS MOCZOWY
UROOONAI. CHATEUUN"A motna MllyC ;.,. wnysl1clcb aptel<acll I 1.:l)dach aptłczl!Jltł

Prą k u p n i e - · nale~ uwaft na flrme wynala&cy CHATELA.iN'A.
~-lilll O e - .__„CJ<t Werwawe, Fred.,, ... Tel. T3-IS5 I IO!I·-

Łódź

i okolice, Hurtowy skład apteeil

J. Bt.ASZCZYK, Piotrkowska 93.

nc~ i amrl leczenie wad

CHLEB DESEROWX TRENK

-

Na~rodzony

bigjenicznei

R. Trenkler,

na wystawie gospodar
medalem

złotym

Łódź, Cegielniana

Telefon 47-38

ehoroby kob&eee
l .Jranerta

Dr. Berpoa

M E B LI

prs7b<eN koloo

Poda1ra
Reumaty:J.Q

1-3

SIĘ

,_ .....

ll4„ „ -

I dlwllf. ,., -

I

wymowy

MIEśCI
SKt.AD
mój
tylko na Górnym Rynku ul RZGOWSKA 2

WłmJ.

..,..__. -t}o:u.,.. I lolulDI-.._

12.30-2

choroby oczu

Dr. Woly6sld
9-2

jest obecnie

NAJTA~SZE tRODŁO MEBLI

F. nasielski, tel. 43 08. • 2 Rzgowska 2
lllltłltlJa l\łBrlDda.

[UJ llilłlllła

lłmln'llll łr8ilJ

, -- --w I
I
6

'

Kursy Kosmetyki Praktycznej
D-ra MARJl _LEW1nsonowEJ

CBGIEl.NIANA 6, m. J, front 1-a•e p.
P-ielęgnacja twarzy i ciała. .Mas.te.
Zapisy uczenie codziennie od 11 - 12 rano.
Kurs trzymiesięczny.

-

PM**

.

szkoła
/Zawodowa
RĘCZNYCR
ł ROBóT
·;

=

Milłr:z:yr:al ~

04-taczona dotyim me-dałem.

tit PłatrUISH 154.
IL KondlowmteJ.
modelowania b3eUtnlanhra.

Kan

bcfu

palOWałl.la.

ł

)tan

Kun wazełkich robót ręcznych, elofda.
rob6t,fretllo-W1kłch. Po noAczonym kunie ucndcct oł:ray·
mują łwłidectwa prrwatna lnb cechowe. Dla pracllf~ci.
karsy wieczorowe. Zapi.y w bccelarłi ukołf od 10-1
i od 6-4 włecdr. Spn~&t fuon6w p.,i.ro"łl'JCh.
UTcła ł~erzen.la.

Ku'ra modniarstwa.
Hurra haftu maszynowego.

Szczyt

doakonałoścl I
Dostać wszędzie

I

Pl ER WS ZA

LECZNICA LEKARZY S·P ECJALISTÓW

prsy al. Plotrkowsldel 17, (drugie podw6rse)

PHJ' Za-

chodniej 52, tel. 3 4•67.

BANK

'

Przemysłowców Łódzkich
Spółdzielnia

Rak

z ogr. odp.

załoknia

1881.

ul. Ewangielicka N2 16
pnylmufe z: oprocentowaniem: Wkłady 011•e•qdnolieiowo w :z:łotych z: wymćwłenfem i na ka:tde tądame

Wkłady Oszczędnościowe
w Dolarach i !onych walutach obcych
zwrotne w Dolarach i t. p.
Zalatwła wsselkle operacje ~anhowe.
Bank Dewisowy.

Wy~ajem kasetek stalowych (Safes)·

Gabinet elelttro ł łwłatłołec:z:nic:i:y Renłfłenoterapfa, Ndwłetła
nłe (lampa kW"arcowa).
Prayjmuf' chorrch we wuyat kich apecjaln. aaatęp, lekarze.
Dr. NOWICKI
Dr. ALTENBERGER
Dr. OLSZEWSKI
Dr. ARTYFIKIEWICZ
Dr. OSIECKI
Dr CZAPLICKI
Dr. SKIBIŃSKI
Dr: DUTKIEWICZ
Dr. SKUSIEWI<::Z
Dr. GARLIŃSKI
Dr. STAWOWCZYK
Dr. tUGOWSKl

Dr. MANNTEUFFEL

Dr MARX
Dr: MICHALSKI
Dr. Mlł.ODROWSKI

Dr. STARZYNSKI
Dr. ZAtĘSKI
Dr. ZIEGLER ARTUR

Dr. ZIEGLER ED. (Jr.)
Lec•nlca otwaria ocdslennfe opróc• iwlł\ł•

0r. Mfl.

powróciła z

'· MARK OWl[l

·

Ofiary liwasu..::~:~„

11-1

I mOC%opłciowe

Dr. Ssmfrgeld

W cale nie na Piotrkowskiej 9

spłatach długote

Źądajcie w.szędzie!ll .

Dr. s.,.1m-

lllłh6w

• A. Knnk:lra 9-2; Diedz. 10-1

~:g:;::;~h n~

lohata parantnml Ceny kantumnmn1. IJJ6b

Przedstawiciel na
9-12.30

choroby m:ied

Labontorłaa

iIA.cf..ła.~ ).-I;

I

:·:

D·ra MARJI LEWINSONOWEJ

lekanko-deatrst,CłlDy

4-5

--Dr. Weinberg

„
I 6

PIOTRKOWSKA
:-: telefon 49-71 :-:
tylko tam zakupin

MEBLE
I

abrykai
Potad111°wa 10 I

liabłnefy Kosmqfyłłi lłtt~mrskl1J.

WOLCE"

- -

Dr.

6

NA WYPLATE!i
A

a

Gotowe damskie pła••eze. Najmodni•l•n sweatry
C:z:yate wełniane gabard~y, boston„, rypa7, popeliny.
weloury, aam1ae, kotik, baranek, akaamit. Crepe-de•chlne,
bfta. menlioa. Towary poduawkowe, Flanela, barchany!
błaly towar, purpt1r materacowe praeścleradłowe, obrusoYe
r•c•nikowe. aafiry, Flrankl od metra I odpasowane Portjery.
Chodnikl, Kołdry, Chu1tl.d. Pońcaochy. Gotowa blellsna damska i męzka ora1 duło innych towarów. W11y1tko najlepne.
lakołci. Na ne!dogodnief uych warunkach w najtańuych cenach

Na wyplatfłr Poleca

Leon Rubaszkln

Kilińskiego

Uwaga!
Przy składzie do

usług

44 m. 10 tel. 3-486
damski krawiec. - - - -

zabawki 1o;~=j choinkowe

w wielkim wyborze po eonach bardzo n':akieb
Paryia przyjmuje w gabinecie
poleca „Raj dziecięcy"„ Narutowicza 34
. lekarsko_ kosmelłycznym Piotrkowska 124,
(daw. Dzielna) I p. f.ront.
od godz. 3-7 po poi.
Choroby skórne i wlo9Ów. Elektroterapja. ":-...;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'!"_9'1!"'9_ __

cenie ·gotówkowej!
MA RATY! ·
2
YGODA", 238 Piotrkowska
clamskieh pelt z obszyciem futnuom oraz kotłkowe palta, męskie palta z najlepszyah krajowych i za~ranicmycb towar6w
polccamY na sezon zimowy! włełłd wybór
btzyciem hitnanem oraz kotuchv, Jesionki, ubrani1a i

10

smołrln~. Przyjmufemy w92elkie zamówienia. Wykończanie saUd:a11a. - ładn!!J fUlł n!e po•ła:.hmy.

zmłękeaa

I u.suwa

E Cholekinaza

H. NlEMOJEWSKlEGO

Kamienie schodzą bez b61u Ataki w zupełnoicł as bł)~.

~bjawy (początkowe)
Odhiiaai•

••aaad.

Wzclct=i• i bal'eiao:iiritnbełl. Bó1e l uwrotygłowy.

:1:~„ch~t~:~~. ~=~'do ~~.;.:1;i.1;,.„~~::/~

:

(podrz!!las
"' U

Obj~tUU
uvw 11

"' clołb ł włlłtehte

!lt!~'!lllk"!M).
otu Uw •

sftn-y b61 kt6rysl•

111thodll ka ..tr-o:ilłe tyhi•I· w puie - kr&7h - ł ałua at pod łop•tł:I. Wzdęcia bnucha rouadume tebn 1picie li& ~ słolcow-. Niekiedy wymioty ~~ i eh-cze zimne poły, .t6łtael'lka.Spr11tHld w aptekach ł ckła
lach apł•cmych. Szt„gółowe informuł• v bro~nnułlaoh. Skład g!uwa 7 Mowy Śwłat 5, w podw6n:a tel, 504-9'

0i;J1laoo.,,.cl ~ CHOLEK1NA%Y w aphkttell . . _ wyłlJilaay I• po.n~ P9 a&dcsht.ma

PRZEDSIĘBIORSTWO

zł. t.30 n ltompl•t.

••

Wyłąezny przedstawiciel na woJ. Poz:nat\slde Mieczysław Nowaik; Po-znati ul. Strzelecka 33.

: li»

Bracia Plaeschke

~-· •

w;•etUA&'Nl'"'••SfW!hW§4Wi!l MWFMJAl!W~a••asr

' r-··-

budowlano - makatorskfe

11·. HELENOW. ••
Od 5-«e cl•

S-.o padu.le

192G roiła wl6clllli•

1ni11 drełlt oetebl, p1B1
po cenach

SIR. Di ... -

l'!l"E7•łępil.ych

UWAGAt

Pracowuła Kuśnierska

wsze?kłe

na

młej11cu

N11jladnlejsse
Najlepti••

••iJ
;.p!u~

gobcliaowe, Mtynko'IH ł pikowe.
;atnuowe, pndeien.dłowe. R•nniko we.
""• Y~ na ici11~ i koło ł6tek. Chod1dkł.
""VUf• Kołcb-Jr watowe. Podpinki. Wyły•
naflopsaef ameryk11!1akief konafrukcfl. Werynafdogodnłefaąch

' 11:1ftdaTeh c-ach. Ne wypłatę I

''6-go Sierpnia Nr. I

wanm-

:l~ !16--:.~

fr

smrmwww

W!'M '

Śniadania

f"b1aq1.

grece~ polęca na nadchodzące święta
1110Wllej Publlaności swoje niezrównane

dobrccl wyroby w róinych gatunkach

A la

nłsldełl t

Szc.."Zi - SHsdyld - Fdipki -.Kulebjnki - Stroganów i t d.
Codziennie :

mpraw do wddek I so!<dw

J

róg Piotrkowskiej
poleca: lllH!l.komlte obiady
• 4-ch dmi - 2 d.

carte po ee:1uteh

Pierwsza l:.6dzka Pabryh.n
k.

kap~ mołna ł:J<lko

BLINY, KAWIOR

--- -s;oM&lt

'

~· Wiśniewski, Łódź,
,enkiewlcza 39, telefon 42„04
AGA: Fuma moja została nagrodzona na
wystawie w Lodzi złotym meda-

KUJĘ

~!~iJ~~!il!!~~~~!
licytacji.
o
łoszenle
telefonicimilł
Szezeg6łowc
Ł'd
~f1 Wyd1iał Powiało
3 ii

a nuanowłcl~

.,.

15-66

ofertv

KUPUJE I SPRZEDAJE
Znana Warszawska firma

J. Krzrpow, w Łodzi

ul. 6-go Sierpnia Nr. 16
ozu, landa, wozów, rolwag, brywszelkiego rodzaju meble, dy.
~. upr;zęży, 2-ch pieców dezynfekwany, maszyny do szycia1 !Zarde. jnycb oraz starego żelastwa.
robę oraz kupnje pianina i an·
tyki.
Src:-e116ło~y spis ruchomości obejrzeć motna
Płaci najwyższe ceny.
enn1e w biurze Wydziału Powiatowego ul.
iowhska Nr. 100, II piętro pokój Nr. 10 w
~io· '!lać biurowych.
Przewodniczący Wydziału Powiatowego z:ł. potrzebne n.a I numer hipote~~;
ki majątku ziemskiego.
Starosta (-) Dychdalewicz.
re~
Zgłoszenie do administracji „Kur,:arz Sejmiktt
iera Łódzkiego pod Nr. 11 ks. woj
3770 zł.
I 11, ICielecki.

25 luli- so

(i

[

•

Viażne

dla

Pań!

tysięcY

Ir dużym wyborze solidnej robotr

,''.0 '-<o!łl Aksamit w prążki aa suknie i ułafro

l~.:.~tdzwyczaj łanio, ładne i praktyczne, f.ak rów~· Cl'ep-de•chlne, rypsy, pOpelln7 wel•
~ .:11 rah, flanł.lla flanela ws~yatko w r6łaych ko;;:•c · Gotowe p!an:ci:e, swetry! Biielizaa dam•

r

S.pBalnie
<.

Stołowe
f

Gabh1e·ty
wszelkie meble pojedyńcz~
poleca po cenach przvstępuy~P
:·.

~eł „.·~; Pońc:ochy, parasole, torebki poleca DR wyr• I: ·a ~I i'l&it11l1srę ceny I Najwygodniejsze warunki.

~raz

Kilm.słd•110 Nr. 44.
21- Leon Rubaa:!z1F1"n
m. Ul, tel. 36-48.
;;,, U.
· -.

I

Telefon 27-31

~łata

na lS V.,
prdła

clt«6b

DOI S

a,

i phae.

KWłftlłłJBDiilł

9,

pnyfmuje od 12-2
ł ed 5-Y

'· ,

W. Przed!!d2!:iecki,
al. Piotrkowska 108'

RA RA.TY

~

Motor ropowy 12•· 1·„ 1;::o':t~~ue
~ta. 12
pd'rirn tel.

w ruchu 10 H. P. 1przoda1B n-

-. PabJ":~\!i•Pik_"-

E BLE

Thd-

C. Fo'ks';°ńska *

wznowiła

przyjęcia w „Lecznicy na Wólce"

„

Prarn\\~ia BielimJ ~

parler,

P11chfosne metody
łecmłctwa

puypadłości nerwowo-du
chowyih ląkanłe,
(l,k, nwroty etc.)
Pnyjm. od 12-1
4005
4-7 w.

Dr. med.

-

u:

Naświetlanie
lampą

kwarco..
wą.

Przyjm11je od 7 do
9 po południu.

•

45-87

dywanów, pokryć
meblowych, firanelt, ser\vet,
chodników i l p. ,:: .-· .-·
Sprzedaż

l

I~.:h!,:'tS~~~ I
I

...

'I

SW3i!!!m'\l!'J!'BILW&WWWlllll!lllrmli!llll!l!al1l'lWllli-Rllll!i\1111iEWJill!lllElillllll4

Plac
do

„

Stolarnia

Posiada na składzie duży
wybór bielizny od skromnej
1-: do najwikwintniejszej. 1-1
Damską, dziecinną, poścle.!ową l stołową.
UWAGA! przyjmuje 7.amuwienia na wyprawy. • - - 1-1 Ceny pHy•tępne. M

w~glowy Lekarz • dentysta

wydzie;ż;.ri::r:c,: doskona-

punkcie, przy stacji ł.6dź
F abryczna. Oferty pod "IGNIS"
w Administracji niniejszegó piłym

1

S. SOKALSKI

I

u!. And.Heja 4. Tel. 54-12.
Przyjmuje od 10-2 i od 4-7.

Si~~!!!~~owe
D·ta J. KARMAZYN Palta
desenuje na r6żne.
Poł111dnlowa 2

-

pcwrróc&.r
Lecznica xębó~v i jamy ul!ltnęj
Specjalność: białe, sztuczne

deseraie.
Piotrkowska 21, II podw.

Dla

~'.· '

urzędników państwowych

_

30 proc, rabatu.
_„,....,_

T A N ! O, bo w prywatnem

I
f

Iant.i l

zęby 1&1/#iVDmN&i\i~lliil.'fifi!riWM*

bez podniebienia.

Sienkiewicza 34.
Choroby skórne !

weneryczne.

/

Piotrkowska 105

Dr. med.

Choroby nerw.
i wewnętrzne.

I

W. ŁUCZAK'
~tantstawa Ja~unewikie~o Piotrkowska
102, tel. 14-17

od godz. 9 - 2 p, p.
l włea. od 8-9.

pr:r.eprowadzłł się
na WólcJ1tu'!.ską 57

J

poleca w du:t?m wyboru
Sypialnie, Stołowe, Gabinety .
i Kuchnie w kompletach oraz
pojedyńcze meble na dogodnych warunkach.

lecsnicza-odde..:howa I malał
godziny przyjęć 11-1; 4-6.

Piotrkowska lh 157.

t ~IH

I

TBPklllltMtmJllJ I
fa buka t l1P1J1 Inii 1

Piotrkowska 101 I piętro front
telefon 30-76
·
iłmito.r;tyka

Hiewiaiiki
LE

~;------....,,....______________________.,!!..._

~„

Z. ftiUISM

A. Kreni[ka

r':,

S · "ku o zk.tego powy e1m1
•
ftle
0
:~~ ~adom?ści, te w dni~ 14 grudnia r. b.
1 ~11!-e 10-eJ ra.uo w Łodzi przy ulicy W61_ltiti ~r. 66 .odbędzie się public~na sprzedaż

Dr. med.

lRłłfl -dHłJltB

p OS Z U

poJedy6cse oru komplet• • arządsenł~eca naJ•
eł tylko
taniel i najd
znana aoll a firma

4

~~

Miód

·~-·łe•m.-•(1•Nma11111m.i111ejsmcu„smpmeą121·.aln-y1111ra•bllllla1111t)•._:I

~ośc1.,

ZA GOT.ówq -

~

ttnczelo.y, pod gwaraneJ• w bla11rukacb. Btto S kit, pis ał. 14
" 10 • • • 21
wnu: • opakowaniem i opłat- pocztow1VJ1tYła za uliczkt\ Firma E. Waltuch
Tarnopol, Ruska 57.

nyało

Południowa

4

I

LE

Kozetki i Krzesła
do lokalu
dawn. R yd• a pny ul.

Poleca:

W dniu 3 grudnia 1926 r. o
godz. 11-ej rano odbędzie się
licytacja nawozu końskiego w
K-dzie Rezerwy K. i P. P. P.
m. Łodzi przy .i. St. Żeromskiejo Nr. 88.

Otomany pluszowe,

przeniosła się

LEon RUBASZKlH

.„ „

najtańsze

ro21o1;y fatr:uane.

ł mlmał 4lmJll

• •1Pł•t41 • Finmki białe, •olowowe,
I odpa110wan• o.luta. rolot:ówe, Jiiapy t111-

~-=··

Piotrkowską 92
front, drul!ie piętro mieszk. 8

2 ZIELONA 2, tel. 42.-38, róg Piotrkowskiej.

iększajde =:=;,ł;e~

-i:1•epszel Jalrotcł. Na

ue.

na

poleca

B·cla PIETRUSZKA I M!ELMAN
wslr0111""'•

LlcytacJa.

z ul. Przejazd 12

w eiuovym ł gotowym stanie

"°""fłdego rod.satu

Otwarta hqd.de od 9 rano
do 8·eJ włees.

Dla ddeci, uc::r;~cef ń• młodddy
ljowych - -,5 gr, W poniedsłałek przed poł. dla
nkolnej grupami wej~ćła 20 trossy. Miejsce sgło
Bluro Stow„ al Kllłdsldego 85 l 2) Alfred Sn,-,
~. lbpwaka Nr. 10, hL 43-43.
YtiUI

dla--------------"'!

pracownię

analiz lekarskich

F~icl• Zł. I SO,

1

swoją

przeniósł

_ :-: I 11łerząt domoWJtk. :-:
.·~
'if:~

ZAŁĘSKI

Dr" T.

Ili Powszechna

t6dt, ut Nawrot 43147, Tet. 50-65.
Roboty raetbiarsko-ntakatorckle, I tyn•
kowe. MarillW' utuc1ny, Sztuka pomni·
ko-. lzolacfa rur parowych l kotl6w
Roboty bełOllowe. holr.ela przeciw wldod & •PrioHtQi•,

w.łeszkanb1r

złoto,

I

:Jl

srebro,

perły, zęby

J#I

sztucz·
ne nawet połamane oraz

kw5ty lombardowe

fi Dn;:~;~iig~o::;~:ll s~a:i~ kupuje i płaci o 5~o/Q więcej niż
wszędzie.
.
lJ Hff I. OPATOWSKI
46-~s M LeWl"'n Piotrkowska 41,
•

Nowomiefska 21 •.Tet

Zadnej ffłjl

me p03llafłmaa,.

•

1

sk{lep frontowy '!

-

„KUR.JER _lÓDZKI„. - Nie<tz:fela. 28 tfsfopada 1926 roh.

14

w

a-

&iWMł

21~•;;

Składy

Elektrotechniczne
fMriiff**@i!§Spi.ifi

••

........

f*flW

ae;e

i

MS

LECZNICA

pHJ' ul. PIOTRKOWSKIEJ 17 (w podw6rsa)

LEKARZY SPECJALISTÓW
I OABINl!T DENTYSTYCZNY.
Telefoa n..a.
LO D %. Piotrkowska Nr. 62.

-

pracownlll Grand-Hotelu,

I J6sofa l Stanisława Plotrkowska 25.

Choroby dzieci

UW AGA:• Wykwintny manicve, wodna ondulacla, cze·
1anle, elektyczn• ma1ałe, farbowanie wło16w. brwi Int•
orylłłnaln, L'oreal Henn~.
a u
c
&

Kołodziejski
l.ód~,

Bieliznę,

krawaty, poflczochy,
skarpetki, rękawiczki i t. p.

•a•••••••••

i•••·•-m@Bl'iifilllMe:t!iiJIEiBMjiMliilllllEB-Bl!lllti'JtiBW·A>l?J™!lmm:!lllll!IBll1

mieszkania

t, 2, 3 pokoje s

I w•zelldemł
wygodami od zaraz przy uL Magistrackiej
Nr. 6, Zielonej 63 l 1-~o Maja 73 do wynajęcia
Wiadomo.ść

I

weWDęłrme

kuchnią

Nr. telef. 46-04.

Od10-1Uocl6-7
„ 12-1 • 4-~

Dr. B. Robinlon
Wolfson
• .M.
• A. Tenenbaum

Od 10-1Uocl7-8
• 1-3

L Szreiber
Fokszadskl

Od 21/s-4 r7-8w.
Od 1111-2111

Choroby

Ogłoszenie.

•

•

i

akunerła

Choroby
nerwowe

Dr• .M.

Choroby skórne
wenerycme

Maślanka

Dr. M. Klaczko
„ BoL Kon

Choroby ••bówl
i famy ustne!

Lek. denL S. S1:ewe1
• • .M. Remikowa
• • B. Czudnowska\
• N. Kacenbogen
•

I

·--

I

100, 50 and 20 Mark-Schelne.
'm haber solcher alten deutschen Reichsbanknoten
melden sich zwecksAufklarung um~ehend schriftlich
oder miindlich bei Landesarbeitsgemeinschaft
Randstaaten u. Nordostdeuts~hland u. deutschen Aufwertungsórganłsatlonen Meldestellen in Lodz bei unseren nachstehenden V ertrauensleuten: 1) M. Orzechowski. Al. Kościński 22 von
11-1, 2) A. Farber, Andrzeja 46 v. 6-8 abends.

ł

l

I

Poszukujemy do

Przędzalni Bawełny

Majstra

Oddziału

dobrĄ praktykę.

sxczególnie w Zgrzeblarni.
Zgłoszenia pisemne przyjmuje Dyrekcja nausj fabry·
ki przy al, Milionowej, róg Pn:ędzalnianej.
po1iadafllcego

Tow. Akc. Wyrob.

Wełnianych

1 Bawełnian7ch

Teodor Steigert w
U&ywajcle ty3ko

l
~

Pnygetowawczego,

pastę

Łodzi.

do

czębów

ANGEL US
żądać

w Aptekach, Składach aptecznych,
Perfumerjach i Drogerjach.

43
tel. 41-32. -

ZYGMUfiT

-

Da

Wólce P!;!:~f~~S,~oi~

MEBLE
wielki wybór po cenach nafniłszych
i naldogodniefssych warunkach poleca

-

Flakowkz i Recht
Za

P!okkowska 145 w podwórzu
Na raty.
gotówkę.

Sprzedaż
•

PrzyJmuje od U-:2 i od 7-S wiecz.
W niedzielę od 12-2.

H. !Iumarher
Choroby skórne
ł weneryczne,

przyjmuje cod:lien·
nie od g~ 5 do 71/2
po poł„ w nieddele i jwięta od 11
do 1-ef, Tel. 48-61.

Zaginął

pies
rasy "Doberman"
czarny z: tólteml łata
ml. Odprowadzić za
wyn11grodZeJ1lem do
apteki D-ra Rembielińskiego

al Andrzeja nr. 28.

ko~!~wa~~?a~~?a!'! terat- BOSEHBfR60WA odi~wcze ..
il! gumą
niejszych wymagań mody, specjalność dla
obarczony-eh
~

~

wszelkie środki

Dr. AftnA

p ań

nadmierną

tussą,

poleca Pr•cownia Gor„t6w

„MARTA"
ul. Piotrkowska Nr. 109, front, .Il

piętro.

c1aorob711k6ra•
I weneryc•n•
kob!ety i dslecł

D' •

Cboroh1
ne, wenery

mociopłci

Lecaelllee
nem lło •
g6nkie

(DZlELNA

nadaf,cy

Dr.

1

·

LKKLI\ ·I
Kłll6ekl•ro 14S
przy Gł6wnel :
11

chorob7 ••DO•
1f7Csne, sk6rae
I dróg moc•o•
wycb. P nyl ma le
od god~. 12- 1 1 111
od god1. 61111-8 /1

Dr.

I 11macma1ące

dla d1ieci i dlll
dorosłych poleca

KÓosłaottnomk:4u. Skład IDWlfŚW aotmn.

Piotrkowska 50.

przyjmule od g. 9
-1 I od 6-8, dla
pań od 4-5.
Dla nlez:amotnych
ceny lecznicze.

Dr.

Dr.

S-7

WleO&.

uoo I

wyucza na 1amod1łelnelfo buchaltera-bł· ~:~
lanai•ł• pod 11warancj' w cillg• 30 lek·
cfl. Warunki dogodne. Uuędnikom ustęp
stwa. Informacfe od :2-3 i 8-9 wiec1. Dłml
~omotDlk
Nowo-Cegielniana 21, m. 41. pr. of.
3 4i11 <>
III piętro.

u...

i::4

al. AndrseJa 11
Tel. 37•łS

ul.6 Slclrpnla
fBenedrkta) 16

ehor. skórne,
wenerycsae,
dróg moa„
ł kobleoe
Od 9-12 ł 6-9 w.
od 10-u.
Dla niuamotnych
ceny leculc.
snako·

PrzyJIDUJe od 5 U mite hurtowo ł
do 7 godz. w detaUc:a:nie poleca
1

MN.o

9•

„Cukiernia W arua·
wska" Kil1A1klelfo

86.

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

UM MIR

tandrynki

choroby skórne 11ian•I pod Ilf.
wene· 0 db• dsh
r:yczne i moczo• •prndat
publicsn~ .li
płciowe.

włosów

Zawadzka nr. t.

Dr.

AkuszerJa I oho•
rob~ k~blece•

I

nr. 36. ob

w nłed1. i łwięta

· ST. MAJEWSKI, ru. Hoitlmki ~ 31 Wschodnia Ht 38
Piotrkowsks 124
~- l8-l
Godziny przy1ęć
TeL 39-12 TeL

CJY.

Buchalter-Pedagog -·

dla pa4 od 5 - 6.

I. HRHIHI H. Hammer
ł6·10.

1/

Grilibap I
14CJ~ 8' •
U, ..WO.~

~. lew~owill

•onluHkl ll·!G

Telefon

d

clllalit
Dywan perski 4 /1-5 I W O- ~m r.olO..!
brym stanie oraz futro z sy- w lodzi. P'll
beryjsldch bobrów dobrze Alti• lio
utrzymane. Wiadomość Julju- t~·:~c
sza 26, m. 56 w g. 10-12-2-6. ;~
1

przyjmuje codńeD•
nie od 9-11 1,'ano Choroby skórne
I weneryc1111e.
d
• ć
o-7 PP po1u n111•
puy1ę .
Godziny
· lę 0 d
· d zie
w nie
I
rano
"·
11
9
„
9 - 12 rano
"
"
~l/1-7112 po potud·
Dr.
nba oprócz 4Wll\ł
Panie 5-6 l>O po?

KoostantJnowsta tZ

Chor skórne I weneqczne; leczenie
lamp' kwarcową i
prom. RontQena.

nahy[1·~
et!am.
U U ~~-Dit,

Ordynator Szpi

FELCZERKA

Przyjmuje

do
nkalYJ·n1·nli U
U

W.~utkieWi[l Dr. med. Dr. med.
ł!h~r~;~ f. !ko~iewiu PHłBUUKI t~§

DYPLOMO\YABI

K. MrrnAJtowa

o

l.tdl!ST.D
· - SKI,
... ,

4

Choroby skórne.we
neryczne i płciowe

numrta-111a!JlfU

ds!•

'K

u

rycznych.

choroby oczu.

~~"WlWi~~MAN~~+•~·~wmą;p~~~~r=~~~auu~~~~~-~~~~·~~

-

mebli.

IMW@AACiM

3

Zachodnia 57.

DR. MED.

.i

• •a

•.k_o_w_s_k_a_N_r._16_3_._ ..... NARUTOWI
:..___P_io_tr

od 1-2 1 od ._7
wiez
•

od gods. 11 do I popoi.

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

Dr

„ Józefiny"

Institut de Beaute E D M u " D
iD
::!~~h~di:~-:t&f),~~~1~ · A. ~;7~!~~= ~

I leunicJ

tuuow~~i

'101r~n11u

Krawiec 111

Znana s dlufoletnlel i fachowe! pracy,
poleca wykwintne wykonanie 1ukien
balowych. wizytowych, kosłjuców i palt
Ceny prz:yałępne. PrzyJmule obetalunkł.

~~~~;c~.:~~;~~E

zębodoł6w

..J.
a l'Academ ~ ....
Specjalista chorób
skórnych, wenery· Specfalne hylflenłczno-este ty cL o e masałe twa
cznych i moczo- rzy. Odmładzania cery. Wzmacniania popłciowych. Lecze· rostu \Vłos6w. Radykalne leczenie zmarazcsek
nie szt. słońcem w._grów. pieg6w, brodawek ł krostowat•f
cery wedłul( metody prof. Jacquet.
wyłynowem.
Uauwanie włosów • twarzy elektroliz"Przyjmuje od 8-10
Godziny przyfęć od 3-7
przed południem i
Wschodnia 51, front, 2pł~tro.
od 5-8 popoi.

Dr.

jedwa
obuwi
firanki

z koncesją

(Dzielna) Tel. 44-10

dd,101,
ł t. p,) Pnyfmule od 1-3 I 7-8 wieca
W nie:łzielę od 10-12 w poŁ

Cegieł n!ana

galante

nbłracl~ I\~ li~

• 21/ł-5
" 51/4--11

Lp n fD I

s-: Tel. 49-66

H 'u BI~ z

-

Alte 1000 Mark-Scheine

Z1chodnłe1')

(ucsęk, podnłebienła.

1

mnu1u1

.„

=~ ,,Dwuwat~i" I• ~;f,~;;~ Ghorob„!=:!:!~~~y ustnej
.

Autobus

I

OB

:ZO osobowy w dobrym 1tani•, knr111.
f,•T 1tal• na b1Td10 dobrze pro1perul1'cef linii w Bydgoucą- l okolicy tut aat:ycllmlast kor•'f•tnl• do
spnr.edanla 1 po~oda przej~cia iii·
nego pr1ed1ięblorstwa. - Oferty 111b
.Nr. 29.f9• pronę nad1yła~ do admi-

'

skórne, weneryczne
i moczopłcie1we.
Ulica Zamenhofa
(Rozwadowska)nr. 6

„

łaa tylko ~

LO ka I ~e;,::~~:!f!.
H. W'i:H1ER, Biieiort 1:~~:€:ii~!~~~-150. Lmod~
o r. 1rv I us
(r6"
"

WaHsawle.
palacsy
organizm
praed aa.truciem nikotyn,.
Przedalawiclel na ł.6dł I po•lał
ST. LEWANDOWSICI, Sienkiewicza SO tel. 23.39

::~
~~

IOd fll'-108ł• I od 8-9 ' Pracownia Sukien I O~ryt damskl[h
„ 11-:2

ui. Konstantynowaka Nll'.

,,Sok61" w
Fabrykasabezpleaalll
Całkowicie

Jłantz1 1 ~
pdta oru

~~--~lt~

Specjalnłe choroby

Dr. med.

~~= 0

r6f( SI.al. •

wyrobów metalowych, masowych YI pełnym biegu w Poz..
naiiskiem, zapewniaj2'ca wysokie dochody jest korzystnie do
nabycia. Potrzebna gotówka
60 do 80 tyś. zł. Zgłoszenia pod „Fabryka" do
._,_.._-.„ .-..-.- -

1,

·::!~n

FABRYKA

Od 11-t i ocl 7-8
„ 3-5,

Porad!illa dla matek.
sztuczne korony, mostki złote, platynowe ł
t.d. Wizyty w mieście. Dyżury nocne. Pomoc
· ?$·
.
.·

ł.uarza.

od 11-ef rano do 8-eJ wieczór.

I

Le<:znlca CZ'Y\llna od 9 rano do 9 wlecz.
Wykon;rwa si~ operacje, oaśwletłaole
lampa kwarcow11, elektryzacje ł analizy.
S:sczriplenłe ochronne prseciw e11karlatynle

b. lekarz Szp. iw.

lapisy: CEGIELHIANA 57

~

Od 1-2 i.._.,
„ H-12 I 6-8.
nłedz. od 12-2 pp

Choroby uszu
gardła i nosa

lhymow•kl

rozpoczyna w tych dniach
1-1

Od 1/112-1/13

Dr. L Stapay
• • S. HolendeTI1ka

Zęby

liOWOCZESNYCB ,.,.

.

na magazyn pr:iy lłłównej ulicy
z dużemi oknami wystawowemi,
za odstępne. Oferty z podaniem
warunków pod .Fabńkshaus" do
biura oi!łoszeń Beck & Herzfeld,
Wien I.. Adler4asae Nr. 6.

Administr. niniejszego pisma.

Od 1-l.30 I 6-7

.

Choroby oczu

.....

OdU-1
„ 5.30-7.30
3-5 1ob. nleds„
wtorek, r.swart.
3-5 nłedz.. ponle
dz., łroda, piątek

Dr. P. Braun
J. Sołowlefcsyk

mocsopłclowe

DR.

,.. a-t EURS T ~CÓW

„

Dr. D. Alterman
Dr. M. Feldman
Dr. Ch. Zeldowłcs·
Klaczko
Dr. Gustawa Zand·Te·
nenbaumowa

Choroby
kobiece

w Lodzi JAN RZY
MOWSKI, Hmle•
szkały w ł.odzł puy
ul. Sienkiewicza 67
na saaadale art.1030
U. P. C. ogłeua ie
w doba 14 11rudnla
29l6 '· od godL 10
rano w &.od.al prsy
uL Piotrltow1klef 71
odb,d&le ałę
aprHdał • pueta.r·
gu p•blłcmcfo ru·
nalea,.
chomołci,
cych do Tadeuua
Prywina i 1kładaill·
cych 11, • manufak
tury ouacowanych
na 1am, 550sł.
ł.ódf, d.:zs.'Xl 1926 r
Komornik

J-

Dr, SL Gutentaf
„ L. Fll!llłlier

chirur~icme

8'dzłe OkręQowym

poleca na nadchodzące święta po unach konkurencyfnych

. Różne

Do akt Nr.3194-26 r

Choroby

Komornik Jl n: y

Andrzeja rtr. 3

Sklep galanteryjny

~

Poszukuje się lokalu N A

SALON DAMSKI
były

•

żarówki

ff"'''

BRONISŁAW

;

udoskonalone

poleca:

e

loat obecnle pod mola e1obl1łym kierunkiem
Z powatanłem

M.

*FM

ul. Zawadzka 16-a

Si 5eesm

jff

w

A. SZCZEKACZ

,,ELE~ TROP~ L''
ił

a

*

M!C

h

,

rnc omo~.cc z
1 OO
l1101ch llę ...,
rek na1eł~..- "
Wolfa Mil ••
ouacowanyd
065 ł
3 z · Jl
ł.6dł, d.18.
Komornik

~3P~------------~~Jimr.
·~~~~~-9

.,

-- Ńf~!e.1-.:...!8 ~e1a '1t:M· ~.

!iiltfiF.RGlllM~

fabma L~n 1ntklłllłl

ftuturyznwHne nrz1dstawlt1eJst10 naiwłęKSzel a1erykifi1kleJ ranrJkl

J. Candryk
Udf, PICffkOWJłU li! Z55l
fili& Oł6wJia u

pol•ai

łrs:r:!l.a. łllalety, la1tra

miara.eh. - Niklowani.
vuelldch csę~cl 111mo11bodowyeh. dcntystyc•
nych, chiruFlflcmyeh -

W. Tomaszewski I S-ka,

Samochody osobowa I

c;lę.tarowe .

stale na

PO Z N AŃ, ulh:a Wenecjcn'iske. Nr. ł.

składzie

ł

fr71:jer1klch

~-

nELIB OR''

wt.J

ft4C• · w do•elnych roa-l

.BATElł.JE DO RADJOFONJI,
batairle anodowe ! batorje do narsenia.
Fabryka elemontłlłw I Dałcar~J

Motor . C-01111pany

t. p.

kupujący tremo,
otrzymuje figurkę z lu·

Uwaga.: Katdy
ctręm

darmo.

Sp6łka Akcyjńa Handlowo~ Przemysłowa

•Jli BORKO SKI, Oddział w Łodzi
Skład:

lep: Piotrkowska rtr. 48
TeL 4-94 i 84.

KiHflskiego flr. 70
Tel. 173 i 112.

dlatego

. Lecznica

NAJTANIEJ!

Choroby wewnął.Rn1t.

Dr. M. DAWIDOWICZ.

I

eodf.iennci potrzeby .oddamy na ~~iewództwo tamteisze solidnej osobie
lub firmie. W anmki: zdolności organizacyjne i odpowiedni kapitał do przyjęcia składnicy hurtowej.

St. WIKA· & s~
\Vłaść.

Bernardyńaka

~
S ,.

Proposycja

naduvyc•aJna l

10.

tow•I

llłswr psycho11rafolo~ S1yllcr-Szkoi-

ufk 11ator prac naukowych. redaktor pi1ma

„świt•

znaoHme, Jak rćwnle.t horo1kop •Im·
negQ mcdj11u. M-ll• ETłgnT· W1:1y11łk(m
eqtdnlkóm .Kuriera Łódddege• •uall••
wyeyła •I• po otr11ymanl11 tylko 2 sł•troh
(•unłast 1ł. 5}. Osobiłołe przflm•I• od
11-7. Protokóły, odezwy. podMl,kowanła nalwybiłnleluyeh oe6b lłollcj'. wu~
11awa, Payeho-Grafolog Sayller·S•kolllłk'
Piękna

25. Gabinet redaktora.
P. S, Nlnief•ae ogłoHeiile
zał1'c117ć do Hitu.

wł'~śdciell nieru~homoścl
przedsiębiorc6w b:J.1dowhu1ych.

i

Posadzki

Ta-

jeste•. kłm brć mote1:1? Naddllj charakłef plama aw6f, lub
zaintoreaowanej 01oby akoaauul!tuf i.1,,
rok, młeai4'o uroda:enia,kawaler, łon•t,..
wdowiec, llołć 011lib nafbllisnf rodsłnr.
OtrsymaH uci;eg6low11o anau., cbarakteru. okrełl•ni• ._1.t, watł. •dolnofcł, prH·

Wl\'!ltne d;a

W.

(Wl1tdn

jemna), opowie CL kim

5Et1Rł'J@f1llł!i

N

~wła

Praeznac:nrdel

wad wymowy i gło11~. 1-h11ie eta.
Diatermia, --.. Muiał lecz:nJci:y.
Ssczepienie ochronne przeciw s:rkai:littvnie. O p er ac f e
ł opatrunki. Wi..,.ty na mieście. Mostki. korony t:łote I
zl!łhy 1:1tuczne. Leunln caynna od 9 rano d• 8 lrlę•11 •
W niedziele od 9-2 po poludnln.

WOYrłA,
· Łódt, Piotrkowska 91, te!. 49-11.

. 1/

6, 9, 10, 2.

Dr. M. KANTOR.
Dr. E. KUNIG

Labontorfull! bakterii:ilog.-chem. Dr. ŻURKOWSKI

~,Kuru ~iif!ffinió(fo~owJ[~
~
l}hl

chce z szanownej Klijenteli bucik
gwarantowany, niech spie1zy do
mistna Gordoniego.
Dla pracowników padstwowych 1
kolejarzy, tramwajarzy i policji
na raty.
Mam na skład;de duży wybór
b~t6w i filcowych, ehrolllowych
i Juchtowych. Z powataniem
majster cechowy M. Gordout.
Dojazd tramwajami nr. 11, 51

Roenłl1en.Lec1enle

m..,.111US~E---niiim:11111JZ!i5llllll!eilillll::EU1::m11Jl111!i1111111-=„a.1111r:.u

.

VITA1'

Dr. J. !TELSON.
Choroby Jiohłeee
Dr. H. KRYSZEK
i akus~~i-!a.
Dr. A. URYSON,
Dr. M. MACZEWSKI
Choroby dsłecL
Ot. A. POGORZELSKI
Dr. J. KAPŁAŃSKI.
Dr. R, RAJTLER·
Dr. J6nf KON.
KURJA~SKA
Pr. S. SAlołETDr. J. SZWAJCER
. MANDELSOWA
Choroby oczu.
Choroby 11k6rne wene- Dr IGN. MARGOLIS.
rjc:i;:ae ł v:aoezopielowe.
Cho:·oby gardła, nolll!n,
Dr• .E. EKKERT,
UHU, wymowy rło••
Dr. W. l.A GUNOWSKl
jąkanł11.1 etc.
Choroby ntNwowe.
Dr. A MAZUR,
~1", M. URBACH
Cho:iroby 1"ardla1 noaa
nhoroby chirut'gican•• ji
ł D$11Q.o
. Dr. M. DOBULEWICZ,
f Dr. A. ŻEllROWSKI.
Cb.oroby sqbów i Jamy 11:stne1.-Leka.He•denty6cl
L. GECOWOWA
FOR,$TER-LAJZEROWICZOWA
H. łJ.ALPERNOWA
F. ROZENÓWNA.

,

pierwszorzędnedQ artykułu

BYDGOSZCZ, ul.

!H

tt
posiadam na składd.e duży' wybór obuwia gwarantowanei.!o. Kto

Przy lecznicy laboratorium bakteriologiczne na
miejscu, gabinet fizykalnej teraoji: Lamoa kw ar„
cowa {górskie słońce), Lampa „uHra-słońcew,
Solux, Aparl$t Beirgon!egQ (odtłuszczający)
Elektryzacje, Kąpiele świetlne. Poradnia dl~
matek. Gabi net lekarsko-dentystyczny.

8

chemiana

eka nr. 23

Szanowna Klijentelo I

lekall'l'ly •p11>cjalł!1tów d!a przycłtodzą,cych chorych
przy ul. Pl01'.R!t0W.§!!;:IEJ .f .5, tai, 47-44.

A. SZNAJDER, Piotrkowska 7o.

JanWYtwórma
MROCZKA

ł..a~iewni·

swego

dla Sz. Klij nt· lim

........,;
~Jienera ną reprezentację

Rynek)

Ośmielam się zawiadomić

Z powataniem

K.

1l'ł~"lii.ł..,..,

(Bałucki

do

p. f. ,,LUXE" P!otrkcnvska 51.
Stale na slrladz.ie towar, nabywany bez"
PQśrednio z fabryk zagranicznych

Tel. 29·33m

Tel. 29"'33.

aine

po

ł.6dt,

Swój

i SKARPETKI
bardxi:o ll!Aeklch eeruu:h. poleca·

NOWOOTWORZONY DOM PO~CZOSZNICZY

Po gruntownym przerobieniu, podług nowoczesnych wymn~aó mody
I błl!ieny, salonów damskich i męskich, oraz skompletowaniu doborowei!o personelu w każdej specjalności polecam strzyżenie podłu~ żur
nali paryskich, ondulacj~ ondulacja wodna krótkich i długich włosów,
.~~tJ farbowanie na wszys~e o~cienie, masa.te i lec~enie c~ry, manicure,.
usuwanie odcisków, orai: włosowe roboty.
ei
Znaj~c sympatie >)Z. KHjenteli do mego zakładu, polecam się i
10 nadal Jej względom. .
·
~~
P. ZQfja z firmy Szwarc i Jabłodski przeszła do nas,

ekt1eliło'f.>Ver

schod.y, płyty cementowe,
burty i rury kanalizacyjne stalr,: na skhdde w dłu~
Kurar zawodowe i iamatpn\s:ię dle. Pań i Panów. - Sa~oletniei . znanej firmie
la modeli i warsztaty przT mt:lcąle.-Do nauki jiu:dy szkolne
. D. PRUSZYNOWSKI, Łódź, Lipowa31, tel. 46-28
samochodr nowoczesne.
UWAGA: P.<.u1ad.zki ek~e!itowe wykładane są na
drzewie alb0 cemencie-ba.tonowym, ffugenfreU nie
Kurs trwa 3 miesiąc$.
Oplata ni.ska.
Zapi1y przyjmuje i · informacji udziela Sekretarjat Kursów od
dopuszcza zimna ani ognia i zabezpiecza również
od grzybów.
.Jodz.
lfr-13
i
22.Jf~a11ii!9m.
-iD--!lli'
*
lllllll-••m::iMMi!ilml
·§
mm

~~~;;~A DROBNi6wacw

·eh~ lt'Qllz;f d

Ula 001Gfm,\eytJI Pfi.W 6 cr<mY sa
Naimntejsa c:11tos:zellł•
.i
50 crosno.
wyt'JZ.

„

~.DiWiliftWL$lPWZblW41E$JS&N

„.im~lMWiRI~ ft ~::!i ;;:s:t:ł!!
11

•

:wan:rnaue1y
udzt'l~ lektakreme ot•
eS~ecialność:
1· trka, f!zyke,
µohki. Pny-

!t •~ybko a
do •lim.ni·1 Qkslernów,
,tnajnowszych

;inów. - Kurs

cl• 1 miesiące,-

~ZJ pojedyflcto

rnflll!. - Ceny

s. ;pne
1

ul. 6.~o

14, pralnia
6737
l:O ~J
Jcie ki t -IranP•lim i mu~ye'iblankl, inl~el•' osobr dp
domen: ·

be

i\~twa

chlu!J-

~l~ca

Biuro

1Wiczowej

••aka 91,

_

0

niem udJ:iela lekcyj_
i kor~petycyj w sa
kresie ghnnnzfum,

S:ikoli:~a 33, m. 10.

męnografji wyuca11.

i~ obacn.ie

darmo.

)łitownia Redakcja

Stenografa, W arszawa, Szczygla 12.
§Hauk a haftu many~~ nowego, Naukn
haftu ręci::nego. od

g. 6-8, 5 d. mie·

&ięcz1:iilr. Ta1:1:1cka,
Piotrkowska 90 prawa gficyn11,
5697

....,............,,,..,,."""",,.,.__..
l!rnkładv

(tłumn

til cl!enia) z niemi2
clcie!to 1 rosyj5kier,o

i odwrotnie naukowe, Hter!lck!e, 2awad:ika 41, u właś
cłriela domu, 6634

r.~lccle

H Meble na

raty,

m.11::yki (for- '

lil•miec w v u c :r. e
llniemiecki~go szyb

H

oraz pocz,tków przrtllotowanie do "
1&modzlebi.I pracy
nahaowsz:11 1;11etodJl.

ko, zaaadnicr.o, li.hr' flletodą. Cena

komplety, · gwarancja kilkulelnła. Od

U tephn) wytszef,

m11

doroałyoh

skróconr.

:złotych

brs

Od

20 .

miesi•c•nie
Radwail•h ł3 - 9
II piętro frot\\. {la
lewo.
6788

JtYuntowJ:l.ie
udr:iel111.m lekeli

anio!

T

u:iu:i:yki n• ekri:yp-

cach,

fortepianie,
m11.niłollaie . gitarr;1i
ortu: teorji. Amatorom metodą 1kr6Clltll\• I11strum.111nty,
nały

Ila

111.łeflQU,

fort•plan saa fo4biny do egHrcytowa
nla Zielona 23-24
6759.

wyu-

U czam: l1rofu, HV•
da modelowanfa~
bą.ftu masHnowego
01az flle ręczne i
masaynowe, W ąrun
ki de;!odae. Selska.
Napiórkowskiego 23
6823

i

pn:y•t1111:ma. Oferty

świetauie.

pod .Niemiec• ·do
„Kurjen1 Łód1kie

Stolarnia Lubelska
nr. 6, przy Napiór·
kow!~!~~~:..-,_ _

C!'.:·

6776

~tu.dent

ud:del11 ma-

umiany

lpue~am

psa §ledc~ego , pol!oyinie

~ te:ąAtyld, ładny,
Ję•yków. K.Ui.ł\skilłgo 96 - 3,

n

na prawo gQd1, 3._..4,
6754

cego dużo wyników
oraz przrjmuię psy
do tresury. Zakład
Hodowli i tresury
vsów, przewodni.

fb:ylcJ,

, HcHd słaruy po•

U

111tukuje korepe~

~Yelł · ~a

obiady. -

Zgłonenla do ~Kur
jer.a ł.ódzklego"pod

„NHka",

6815

11111 I IDPl&dłi
·ID ft
RllH

Meble I Dyw a
ny, ł6%ka me

talo"(ie,
~rantownie

pojedyńczo

mderace

pp.teidow11i:u1, otomany, le.tanki, me·b le klubowe, garni·
tury s{llo~ow11 w
du~ym wvboru naj
łaniej poleca ' Mal!a
zy:;. Mebli Piotrkow

eka 116, I piętro
front, tel. 2:-61.

eg1;ami~o~apigo

-

silnego. posiadaj".

lrów dla ·ociernnla·

łych, psów . obronnych i śledc:z:vcb do
tropienia śladów Bydfłpucz: śluz", właśc.

:ia V
Frap.-

ciul:lk Buda. 5751
Meble, szafy, łóżka,
l'ł

garderoby, kre-

densy, nocni' stoliki, krze•ł•, trema i
in.ł'c•oty . ~~;ta.n ;eł

moina k1.1pić u •ło·
lana, Zgierska 37.
6813

ł;';;i~r;p~;~
~ uyny do axycia.
Awrot, 6-go Sierp!lia 34.
6787

,..-yal-ć.

KHajn

;~!::.nra;t:~~:. ~1;~
1

ucu. „„biło, grua.i
ło•i:>.'e l!PĄQa 81koJ~

„J OZEFltłY '"

·

Młs~uynł cechowej, nagrodzona medlllaaa•.

Stancja !t.a.pewnlop" dla prji;yJcz:dnycłi, --.:

CeQy 11nlłouęi. -

Kę!1~z~cylll

pateq!J

Firma egzystuje Qd 189~ r,

Piotrkowska N,. l6S.
i tti

pr:

~

·--- ·~--

j

ił

· ll!yprzedai iiw!aid . iiud!ta na węgiel i lom murowany o ilrtden•. stół, ltr;i:eW kewą. poleca U dr1ewa w dob- iij 23 mies:zkanAach 9 ~ła, tremo, łół~•·
Zakład
tap!cenkj ?fm punkcie do od- 1;e •1'lępamj, świat m1.łerace, sJ.ał•, gar
dorobo z lutr~IQ~
ło elekkyc:iine Bracl Habołów, .111. str.ipłi:n!a ura;i;. Nawrot 8, w duty111< Wiadomojć
u.lica
wy'bone otomany. Brze~li:a 13, m. 8.
tapcllany,
leżanld
6817
i kr:iesla, ceny. ni- f!osp'°;;·~
~kie. Za ?,otówkę i li1 morf~ów. ziemia
ną r<ity. Zaktad nie psienna: r&eczka. ;2
zosl!lł prsen'eslony. m. ł'ąki. dom 0 2-c:b
Jilji żadnej nie po- t>oltojach z wu:elsiadamv,
6727 kim in,.v-entnrzem.
~-;;;'da1~ tren;o ·~ przy sta cji bell ob.
l! łomanę, su.fę oiqsęń, Cena 1400)
łótb. kr:il~sła bibl- d.p l"l lęi::a biuro poś
jotą)t<j , Plotrkows!cJ>. t'e~nici:e Zglcm: 18[;) - 9
6808 Pib~4~kl. $flG Ilf, 27.
do spuedanla.
Nawrot 72, prawa
ęficyn2'. I piętro -

m. 12.

lip;;;;i;;;,;

6789

pofo";ę"

•l domu o 4-eh mieszkaniach, 2 wolne.
24. m.
1 Chojny.
6784
= ebFe' wyściełane
· . oto many,
t ĄD10
dywanowe i phm.:owe, !rnzetl!.i. mate:o-ace, krzesła, stoły
Wysock!~go

M

oraz przyjmuje obJtb.lunki i reperację
Tapicer, Zielonia 39.

złotych. Wiadomość 42, oficyna, drugle
ul. Krótka 16 przy wejście, pierwas;e

Zgluskiej włdci
ciel domu.
6822
Qprzedam lub wył} dw;ier.tawie dwie
morgi 11iemi, dom
murowJ11ny z ogród-

ldem

OWOCOVfm.

miuzl!'anla

4

wolne,

3 kHoroe!ry ąd P1Abjanic przy szosie.
~,lprz:ede.m masz:ynę Ofarty sub „Ogródeic:".
68:;!5
~; Singera, mało 11:lywaną. Kopernika
59, lęw11- oficyn11- Go spri:cdania •Tpadęr .
6110:1 U piJlnla cl~m1u.
dębowa, kredens i
r[;j<l;Slll'J. n;-·J;;;;: kuchenne
urz11,dzeJS n.ach w dobrym nie, wszystko
w dostnnie do sprnda- brym stanie. Udań
nia. Sienkiewicza tka 4, m, 3
6828
19, m. 8. obejrzeć
Ói;pr~~
ud
2-1
p.
p.
6799
-r-~rm:ir-~:1!<"1r::.il.,_,;"Jy~
moaja-h')PIJletyi;ir.:
~pfze!łalll tanio na · na. dyw11n 3x2 mt.
~' fę. 1 st6ł. krzesła, i maszyna do urtrem<:>. łóżkll, letan- aie bębenkow~. firkę Iufr'o męskie. my „Siń·~ier", To'Główna 55, m. 46, mlHZl'lWllcl. Gł6w
oflcvna pra\'lla,
D& 42.
6785

u;;,;~~~ ~!-~.!!. ;

PS

1puedam połow11 9tomllnę. biclitidar·
na dogodnych wa- k~, tanh> 1pued1&pa
runkach n 7 tys. SienJłlnric1.11 59, m.

„ ~!

D

l t
E' .ro.

ypia nil\ 1aiui11., ę-',
QOWll.

natyohrolH~

:powod1.1 ~yia•ctu
łMdo d11 sprie«lu1i;,
i

~łurf{ , kredens - Wiadomo§ć: Przę- '
~i atół. krzesła, oza- dzalniapa 28ill, m.
f~, otoma.n~. łó~ka, 32,
673
materacę $pr:zedam - •
Karola 10, m, 6, \i!pr:ieda!ll 5 dęnu
Zasł11.ć motna od il ~kompleit orld11·
etradf) qru dutv.
7,!L-.,.
repułU'1'· - Hotel'
- t) anrz';°J;.:";f;'~
„
„S avoy " Nr. 3•7
, ,
sa. ogniotrwała
•791
nie duta, komplety - ·
"'
Gąuty SĄdC1w11j o;l sprz:e.dam ~om dre1
1876 r, i inn11 ksi"łwsiany
muraki. Południowa 28, Vl'illDT I: oerode!D
owocowym puy ul.•

D

m.1Sfronł,lewe welście, a- 9 rano ~południu.
lpazedalJl r. powo.
~a du wyjazdu. •klep
spotywc:i:o-kolonia\
ny, Wladomo6ć, ul.
Wyeoka JQ.
~796
......,.,..,,_
Datlerek roczny i
fi papuga m6wl"ca
do 11pr1•d•nia. Ul,
Karola 29, m, 5.

Afekaandrowsldęj.

Kielma iU. u ttospo- .
diu:za,
6796

l'Jp~'łJ(;d; "";.ifii;dU'
sprzedam zaru
piwiarnię,
Drew~

a

nowaka 52.
6783
lprzedam skład wę-

O dlin w d<>brym
PUAk.eie. - Wiado·
_DIQ64;. lł~del Win

i \V6d•k R111ow1ka
6762 52.
6732

_,1;;.;.:6,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ..ĘU_~R LODZJSL. - t!!.~~taJ..S lfsfo,eada_J926--..ro...&;;.:a;..-..- - - - - - - - - - - - - - - -

Oddział

Zawiadamia, li od d. 29 listopada r. b. rozpoczyna

detaHczny firmy

yprzedaż

KAHAN i SZPIGIEL
ul. Piotrkowska 80,

te~efon

po niskich cenach

• •
• • ·-·
·-·

8-52

m terjalQ
..

Wielki wybór resztek.

-·-·

~

l

Do dnia 4-go grudnia

Doroczna

wyprzedaż

ESZTEK
I towarów wysortowanych.

Jedwabn·a Manufaktura

Bernard

poleca •l«Q S:. Klljentell przy

Dobrzyński

ul. Piotrkowska rtr. 10

hlllJ I 1rat1.

Do oddania

.

Zaoffarowane.

u bardzo dogodnych wanmkacb
'

czynna

Fabr. Wyr. Kosm.
Oferty do adm. pod nSz. M. 11 •.

PoszukuJc: spólnika
(ehnełcłfanłae)

s

kapłtał•m

to.ooo

zł.
prodakcfl artykułów chcml·
cmo.technicmych a dobrym zy1ki11m.

od 8.000.-

do

masowęf

Waehoduła

55, front, 4 plt;tro a
p~ Kotllcldosro od 5-eJ-l•eJ wl•cz.

~prudam rolwagt

I
U wosy. Konstant„.
nowsk" 138. 6752
o sprzedania inotor na rop, „DJ.
sel wszech.twłato
wef flrmT „O tt •
•Deata• 25 koni w atanl• b. dobry:n.
Tamte drnamo, tablice rosdzlelcH ł
kompletne tUJn\dzcnie akumulatorów.
Wiadomod-ć: ltaliss,
'gar. l'.lllbka. AI.
1
5701
J6nłlllJ 1.
~pnedam manrn•
11 do azycła Singera
mało aiywan11, PiotrJr:owaka 291, m.
6750
19.
· s1;t;.&:;k"1;;
~00
ałedałT w
6r6d1111łełcfu • cał9121
an11.dsenl•m s fo..
warem lub bes. Towar do oblicze•
nia, ceny hurtowe,
Oferty .ub „Okuł·
cłelowi kwita 6745•
6745
o aprzedauia 11-e
mórg, ogrodu owocowego plerwszef klasy, dt1m drew
niany o 4 pokojach,
bez dłogów, od sta·
cli kolejowe! jeden
kilometr, cena 23000
:zł. - Wiadomość u
pośrednika Borowie
ckiego, Zgi.en:, stare miasto, Par:zę·
5717
c:z~wska 3,

.
D

15

D

......--...~ ,.-......:-

U.ble wyściełane
fi tanio, otomany,
kozetki. fotele, klubowe, krzesła, za·
kła danie firanek. Z11kł;id tapicerski,
- Staniaław Gabała

·Karola 1.

~praedam

tanio ma;.
tJ ło atywan11 meble, kredens. łółka
z materacami (nł·
lrlowe) stół kuesła,
lułto I lampę ellilk·
tr,.cm11, Wiadomoać
Kłlid!klefto 159, m.
3. obejruć motaa
cod:deaale od 3 do
6729
6.
upl• dobrego csuf
nago psa mieszZlfła·
kaniowego.
azać li•: A. Blłdorf
ł.6di. ul. Napi6rlcow1Jcieito Dl' 19.
kufal Kasa kont·
rolna .National"
zaru do epuedanla
Wiadomo•~ Piotrkowska 69. w akl•ple Jubileraldm. 6719

H
D

l!utro •• w1ro1t łre
[ dni, bardzo IH•
rolde,tch6rae,sprae
dam niedrogo. Od
1 do 8-tf. Rokicłl'i·
aka 36, m. l. 6540

W

yprzedał

okuyl·
na otomau ko
zetek. krteseł i
foteli kluboYfch.Karola 1' Stanisław
5639
Ga bała.
upię dom z ogródkiem do 5000 :d.

ł

Proszę

zgłoszenia

do Adinł·
.Kurjera
niatracjł
ł.l>dzkłe40 dla „S.
6679
J."
buwie trwałe
zgrabne tani<> na
raty „Kredyt" Nawrot 15 I p, 5677

składać

O

Uredeno stołowy okazyjnie do
sprzedania. Killó.skiego 151. m. 9.
6731

n

otneb.., nbotnk
P
z 1caac!11 5.00
do fabryki kork"6w,
sł.

A~ja...,!!
F!nerlffcznł afenci i
fa agentki potuebui
do rosprzedawania
nowych b. , potrsebny~h nowo4cł, - .
Zgłasr:ać .ł, Ptotr)rnwska 3, Wystawa
i 1rprzcdai Nowości
j w..,n~łazk6w.

R9EHCI· ::i~ •
0

posrakłwa-cil
OferłT z
odp!samlłwładectw

wntdzle.

Warszawa. aknyn•
ka pocztowa nr. 61
ani, która poiy•
esy do interesu
na procent 500 sło·
tych otrqma pra·
c41. Oferty pod„500"

D

6836

anłenkt amlej11ce
HfĆ na łll&Uf•
ni• Iale r6Yaiet, pa·
nłen1tł •o lekkieł
robotr poazaldwan•. Zgłosić tlę do
Kamb\skłego, ulica
Pomonka 3. 6g34
ltolarz potrnbny.
Il wiadomo46 Głów
na 55 -prawa Qfl.
cyna.

D

hłopcy

C do W'Y'rob6w dzia-

p otu11bm

nych. Panika 6 w
w podwórzu. 6831

.~~~?o
FfIOUBPll
Pneiasd 40, m
1ić

18, do god1. pierw6812
uef.
ucsenlc"
nrjmę
do nauki ręcsnie
perskich dywanów.
Karola 20, m, 5.
llfossukuie ddcw.fl' csynlci od 14 do
16 lat, pierwnel'istwo mafii, sieroty ul.
Naratowłcaa 13, m.4
6777

P

llotraebny chłopiec:
P na posyłki. Mły
nank& 30, Stolarnia
64173
nossukuje od :zaraz

l' epólnika z loka-

lem nadaj14cy się na
skład Yin od noweli• roku. Magiatracka 5, Rofalskł.
6793

S-cy

Hldowa po ofłccne, lrs„lm• paa6w na obiady I kołacie
prywatnie ul, ZaW pr:zy1tolna, łnł•· Il" m.łeazkaaie. Plac
li~entna branetka'- Wolnołcł Nr. 2, J, ch,odnia 18, oficyna,
dnim p o s 11: a k u •
' 6757
I e . posady, naf- wrsoka • dobrym CnchoJHlri 6781 , parl:er.
111.iu1
na
lab prz:emyśle. KH·_ charakterem. l. a!...28,, pr•yl-•
.....,,„ m•„czy-• gomy, m.af-tld. m?l'
kanie
cja :zapewniona ma·
Pochodzi • ob„wa·
, " „„ ·~ ·:ny, łnteresv, han·
,
teli ziemskich. po· · Nawrot 42 • m· • 8
fqtkiem, mote bTć
dlowe l t. p. pnri·
pienięłua, lub sa
tiada fachJr:or•ystny s·~=otna pani po- mufe' ł poleca do
k
·
I
d
·
mętc11ysnęin·
o1na·
posady
wyszukanie
P
11a a e,ca w1ę • 1prz~dały biuro zle'
· po- ced „Ar'!u•. Piotr
• k ant•
t11ligentne"o
potyczę 1000 1ł. • na do· su mHH
"
k I8 0 d
Oferty ·„Kaucfa H• br<Jm s\anowh1ku saraa kow1ka 90.
mo~e - być wdowiec, uu u
6685
pewnłona •.
aublokatorld. Wia- p' ; 0, -b.""";_d_o_:i_•_d,_ó...;=-,
Poszukiwane
„
'
po1iadai11.cy ·zadne domołć Płotrkowflłl sł. dam lf&
UU ..,,.robienie
.
mlecurnl11
174,
ltanza oaoba :z pondy mal[urnle- ·
ll franeuaklm i do- ra, kasJera W'El(l. te być wojskowy. •. polt6f dwuoki•n- wof skowych, urst·
ny •went. dwa d6w 1karbowych
Oferty do „Kariera
brcmi twladectwa- błarowef. Referen·
ł.ó~;kłe~n" - ,pod muicjs:ze nieameb· piu• ła.nilł biuro
mi pos1;akuje miei• cle pierwszorzędne,
lowane poszukuje „Argue• • Piotrkow·
.Kouyśtne 100•.
10&, mote być , do
Oferty tub .Preca
_ _ , , , _ _ 1amot11y, motllwie aka 90. Uwaga: pra
towanvstwa atar-. :z•.
6790
anna krawcowtt. w łr6dmieśclu. - wa oficyna!
pani, Oferty
HłodT dzlemalkar•
• braku saafo· Oferty lldadać pod ,-- ._ ITk
sub "Starua".
T•wll I l OWana
l'I PabUcyata po• mołcf pOZIUl inteli• .Jntyaier• do adiryiierka, eze·
~enka z 6-cło uukuJ• uięcla lab gentnego pana w miałltracfi pisma.
si:e po domach _
i" idasowem wy · l:orepetycf1 na gocelu towarzy1kłm. poiofu umeblowa- prsyfmłe lesseze kłl
kułałcanfam posu1- dsinT popoładnio
nogo pouukufe ka pali do ć:auanła
Oferty do "Kuriera
kul• posadydodllie- wc. - Oferty 1ab
sub ~ł.o- młod•lenlec. Oferty na stałe, Cena b.
cL - Wyma1tania :Dzłennik'lr.! • M!ll"\ L6dz1'tłego"
6756 przytł,pna. Zamó·
· 6686 dla „E•,
d:aianka" •
1kromne. Zgło11e
hłzytor rutyno·
~kój 11meblowany, wienia nadsyłać do
nia de admini.tracił
.wany po11:11kuie
pr.s:y chrześcifań· "-K uriera Lćdzkie·
pod "Stefa 11 . 6736
sklei rodsbała. Kili4- go• '11b „Dla fr'Y'•·
-;;1.-;~ odpowiednlef pracy
kuchnią do
z
ok6J
branła obofętna.
6687
Jerki".
m. 6.
prowlncfł poazuwynaf ęcła od go- 1kleio 96,
ł.askawe oferty do
'Wl:zelk\
6767 ftrSTlm•
kuf e zaf •cla tako .JCnrl•ra ł.6dslde• apodaru Pr:&'Y' ulicy
&ła do wynai•cia, P! błell:mę do SZT•
ełt!rpedJentka - do
Aleja I-110 Mała 88,
pod .PonakuJ•
aadaf11ca 1łę na cła ł reperacli. aklep11. oh,zna!la w izo
I
Lesm14
pomiędzr
6804
pracy•.
zawo•
powyłlZTIQ
Stacj11, Towarow11.- biuro, 1kład, 11b- Spec:ła!aołć mę1ka.
ddo lub ,do pon\d·
Kalł1ki\- Wiadomojć rani• 1towar:ry11eO., mogę nf6 do pierw·
na miejscu od 1-4 lelrc:łe tańca saba- 11:&or:zędnrch marta·
nego domu do dzłe·
lllVt.ł Ul
cl. WiadomoH .t. li
..,,. I t. p. Wiado· :zfn6w. Przeiasd 46
Qodz. Szubert.
Aleksaadrowakat28 lthceu uybko I deb
;;;~, na mien- mołć1 Płotrkow1ka m. U, Ba61ka.
6675
6753 U n• wyłj6 zam11.ł
St. Pawlak.
kanle z utrzyma• 307, Resta11raćja.
6766
l!nergiczny młodsi• lab ałę ołenł~? Na- niem lub bez, oras
apelu11• przerafi niec Inteligentny płaz do Międzyna· nteryny do o•ł!ł·
11
biam łanio ł Qtt•
• kilkal11tn(11, prak· rodowego biura ko·
pienia. Andrzefa 60;
1łownlo t)odł11g aaf·
tyk11, blurow, po· Jarsenia małłeńałw m. 22.
6'749 meblowanefo a od- nownych tamali.
snlnife pondy ha· „Matrymonfam• w
n;;kój umeblowany dzielnem wefłclem Praca 3 zł. Killńkasenta, elrapedJen· Warszawie, ul. Noz oddzlclnem wej- w okolicy Gónaefo 11dego 135, prawa
fi
ta, maguy:nłera. - wog?odska 36. Śd
wproat se Rynku do al. Karo· oftcyna 3 p. m. 27.
ściem
Gwaraiicfa- nłer11· iła dyskrecja sa·
1ched6w zaraa do la. Zgłouanla nadchomo~ć w111rtołcl pewniona. Wybór
adminiat.
wynaięda mo!e być syłać do
8,000 złotych. Ofer o.l""b""rz_„_m_i_I_ _ __
Iak o
rST•ł11pie
ze śniadaniami i o· „Kuriera ł.6d&lde
tpólnik do dobdał.teństwa 1kutety pod „ L. L-"
biadam!. Ul. 6-go go• pod .Górny
6763 rse prosperufl\C•l!o
łoda inteligentni! FI cznie koiarzy
Sierpnia 18, m. 3.1 p. Rynek".
lntare1• z kwotą do
biuralistka • ma- biuro „A!'.gus•. d wó eh
pr:zyjmę
Zł. 15.000- Upraazynlatka . kasjerka, Piotrkowska 90, panów na miesz·
rsyim• 2 panów, ua ałę o złotenle
posiadająca kilka- Zgł9s:aenia pań prsyf
kanie z calodaicn·
na mieaskanie, ofert w adminiatra·
letnill praktykę ł muJe zaa~ana dama
nem utrzymaniem. warunki dogodne, cił .Kuriera t6d1powalne referenc-je poniedziałki, środr.
T:unże obiady go- Andr:zeJa 49, m. l. Jr:iego"po Ut.• G.G.•
poszukuje odpowie ctwartki 6-S wie6650
1podarskle.
6819
'dnJego zalęcia. La· czorem. Absolutna
zapew- Ul. Skwerowa IS,
akawe 'oferty 1ab dyskrećja
lewa aficyna I p.
nional
11Zdelna"
6820
u-aw""-"""a1·.-r'""1a_t__3__0...,,'.....,„a-~..........
celu towar:ayI dolna bielltniarka Il piec, cbudciJa · pokój umeblowany
n 1 f~.- iii skłtn poszukule
dla
rodzinie
przy
O. asyie wazel~I\ · nłn posiadafl\CY go- Jednej albo dwóch
li "'" 1amotnv m,tcs„zna
btell:znę, pouuku1ę tówk,, pozna pan•
otwarcie w średnim wieku
nast11pi
wynajęcia.
do
016b
azycia w domach ne tub wdówkę do
wykwintnego pens- . BTmpatyczny, skroprywatnych. Sp~c- lat 30. zamołnl\ lub Kachnia do dyspo· jonału .Nirwana- mnych wymagad oSienkiewicza
zycjl
l~lność mę~ka ln11- posiadając!\ własny
Stefi" - Chałubió- soby - naichętnief
lina, Pr:ze1azd 46, interes. Cel matry- , 74, m. 29. . .~ sltiego, pod nowym młode! wdowy lub
~ 1. Bańska. 6676 monjałny. Dyakre·
dowa odda po· z~rn,dem. Doboro- · rozwódki w celu
lanistka młoda ru- cja zapewniona. w1p6ln111?0 spędza
kół d~om panom we towarzyetwo tynowana possa• Oferty modiwie l! z całodsiennem u- kuchnia plęrwa10· nła wiecz.r6w.ł.aak.
kuje posady. Ulica fotograff11. do admitrzymani11m . Rz!fow rsędna. Ceny nor· ofuty pod "DyskreStyckiewlcsa 30, m. nlstracfi "Kurjera•
ska 45, Wichertowa. malne. - Przyimt.1ie efa• do administra·
pod ·.Szcs,śćlc".
6806
4, Brzdć n/B.
6805 zamówienia. 5752 cfi.

notrzebna s ar ••
dzłnrc1ya111 do
cblecka i cheml·
csarka. - Pralnia
Chemiczna, Ccgłel
61.9'nlana 15.
i:f;i'a;bny chiop~
IP do praktyki do
krawca. Kiliósldego
678~
254.
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wszelkich towar6
jedwabnych.

Ceny
C!!mlłczne o

najniższe!

b Ia d y

el domowo po 1.20

ul. Trau~utta 11 m. 9,, lewa oficyna
6824
od 1-4-ef
lhp11.rat Polak. lat
'1 ~redn!ch. bezdziet
ny, po~iadał inłl'res
handlowy, orax kon·
cesje na artykuł dobrse prosperujący
POHUkttJ• nparatkl
lub wdowy chrsei·
el!anld lat §rednlch,
którabv miała wła·
SD'f sklepik . kolon·
falny lub budk41 •
peus., ew. węglem,
maf11,c ·troch, ple•
niędzy

pra!ln14łbym

je umłdclć w wyA
wymienionrm
hl
lntensie l wspólnie
pracować, iako fachowiec. Oferty sub
6671
„S. S."
Mlci"di" int•ll!!eatna
a'I 01oba praJ!nlo
solidnego
poznać
pana w celu łowa
nyaklm, Oferty do
"Kuriera" p'Od • Tow11rzr1two ". 6795
awaler lnteUg.en'tny zamieszka
przy samotne! oso•
bie w okolicy Dwor
oa Kaliskiego. Oferty pod 11 Pny1:złotć•
6809
iklcp s konf.o kc1ą
l!ł dam1k14 w Byd·
11011csy przy głów·
neJ ulłcy poszakuJe w komi• kapelun:e. poi1czochy chuateczld. trykoty
p. p. Zbyt sapcw·
niony. Oferty 1 podaniem warunków
pod Nr. 611 Biuro
ogłoezed .Kurier•
Bydgoucz Parkowa
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Odnoszenie do domu
• &1747. - Kur1·
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Wydawca: Ju Stypułkowskł.
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Łódź,

I serce

r-i

Im

.

się

.

w wielkim bólu

at

fe- e „H de'S eirto

e ila fomba". ale pwsrty

[ ako żotn.ie-rz • :legjoni1sta. a dz1s1aj za1dano o teij mogiie- zupełnie ...
~~ zucie ·ll'zewne, jalktby z p{)ema'tu Le{)\nĘ:go, dony~a„ się ,z . nasz;ej, 'l?~.~rsi, na
~ n· tego„ .• ~m1e~sca w1eczinosc1 .
lit-erce mi się wtl.e:lkirrn !bólem zwija .
myśł, ja'K W·s zystlko na świecie
przemija„.
' '
: Jerzy . ŻulaW!s:ki, da1ko autor żyje,;
t w dzieile swojem, serbne i ityisfą'Cz
zy w ręnmch .p'olslkkih czy.te!lnlikow,
- jako ry,cerz-po.e.t a. czeimużhy dzie•
1zaipomnienia, a już tlie mia'ł, 'bodai
m, 1l.SY1Panego - ręlkoma mfodzieży,
.ro nosi we wdzięcznej p,amięci za
·ę: „Nai srebrnym gil.albie"„ albo tych
. k<Jchają: „:Erosa t !Psyohe", a z ut1 i pamięć ipoety.
· legł 1przetCież 'W ziem? 01b ce;j, jak
sz Midi1s1ki, które.go lo'Sy ifzucily •na
mę, a kres 1
zasta! ,g o w cha·osie i
h, gdzie trudno marzyć o ipamięd
mej duszy", g-dzie czlowieik is tat się
nazwanfa, a dusza chyba ..naml.ast~
iyteczną ... (Bo:lsze\v<la!) Nie 1zgi.nąt
iacil, ani lasac)l.;dziewiczyieh, ale na..
Ojców.„
-, .
- _:_· - „pciszedtem w /bój
ako nasz· dziadek, a ojciec mój, .
„jalk _oj,c a ·01jc~'C · f ojtca dziad,
„co z legjonam1 pirzemieir1zyt świat,
„szuikają.c dmigr iprz.ez krew i_ lb1izny
„do inaszeij wo.lncj Oj.czyzny~ - :1mczasem wolina Qj,czyz!'.'1a, <lila !kt9żuta wski,-ipoeta, 1zapomniaita o nim.
Im i ,pewną rezygnaicją mówvf 1111 pan
·Kotas z Debicy. ia:k lbezow;o:cnie ko»szędzie, aby zdolbyć bodaj na gró'b

Jerzego

e:pfidemkzny, tam Zt!llarl na tyfus, rozstawszy się ze światem po ohrześcijańsku spCJlwiada.iąc się dwukrotnie. Pogrzeb odbyt s·ię skromny pr>zy udziale garstki powrncających z uchodźtwa obywateli w

ZułaWskiego.
Dębicy).-

Żu1awskie.go.

„I ja

wojennym w

dziś

inny na 'fym in.nym świecie~
„mocnieij,s zy jakiś i wyższy - a !I)irzede
„C'hciallbym coś śdskać, coś 'tuil1vć w
ramiona
„i rirzed cz.emś na twarz .paidaić w
ipokorrze. - Oto cyibujemy z „Narod1zfn iJ?syiohy",
slo\v a poety, Jby byify r6wnocześnie jego
prośbą i jeg-o milosnem wezwaniem z :p0
za g.robu,-a,b y te 'Sf.owa pad-ly na ser.ca, na
te polskie serc.a. 'Czule inai :piękno, aile i na„.
zapomnienie! Niechżeż przedwnfe: :pa:.
. mięta to serce po1l1sikie o wie1lkiem Poety!
„Serc setki, tysiące! nied1aj powsfaną.„
„dzfalajde cu:da, a cud wam się uda. Jalk: mówi Żutawslk:l, 1poeta, a jaik dzisiaj anelujemy do szero:kiego ogóił-u w Poi!srce.
(A taskawe sJda·dlki ip,roiszę nadsyłać ipod
adresem: Kolo T. N. S. W. w D~icy gimna:z1um).
·

Krzyż na grobie poe i:y1 J -erze_io Zuławs±ćiego (na cmentarzu
Dębicy}.

Michał Asanka-Japołł.

„„...„„„„a..„„111111.-„.........„„„-.mm-.mm:11111111111111111R111mmaml„„..._
Dębicy

i woj1sika...

Oboik jego gwbu pacho-w.ano dwóch mfodyd.1 legjonis-tów.
Taki 111ań czeka·L „g.ród sl·ofrca". na

1-.m:.1„„„...„„„..................„„......„ ...„ ...„„„„„„„...
~iędzynarodowy

'

-· ' Na · kamieniach . wy.ryte albo ty~uły
dziel, pieśni, a~lbo' strofy, kfóre sfę stały
najpopularniej:s zemi.„.
•
Trze:ba:b y i o podobnej moigile - nie u
dr·óg rozstajnych, ale na zierrii Wyzwolonych, pomyśleć dla s1z.czątków Jerzego
Żut.a.wsikiego, w Dębky.„ Stą.d apel do
społeczeństwa, a.b y drobną . sklac!Jką gro.sza wdowiego p;rzyczyinlJo się do wwiesfonia, bo•da:j murowanego_grobu, godne1go
pamięci a·utoira: „Dvk-taJo·ra" - - O! Poeta Żulawslki, jak każdy poeta,
Zacne gr.ono profesoróiw dębkkieg-·o gi•
żyt tą ztudą ni.esikończom,„„
J akżeż się przy:pominają oktawy ,z Je- · mnazjum,. w ionie ,,Towarzystwa (Kota)
go „stau:c o .pieśni", przy tej a.puszczonej Nauczycieli Sz:kól średnH::n i Wyższy,ch",
zaw i ązał-o komitet ·z księdzem dyrektorem
mogi:l e:
Kotfiszem, na czele, ma,z z IJJP . .pro.fesoramf, Miclta1tem Sfa1roniem, Broniistawem
Nagawieclldm, wraz z podpisanym autorem airtykulu. by zaijąć :się rtą siprawą ser·
decznie, a 1pu!bli-cZ111ie !
Nie można bowiem fokce·ważyć sobie
sprawy! JeiżeH Żurawski, jako ip.oefa, należy do s1pofoczeńrst'Wa, oruo powi111no mu
w1znieść godny .p omnik i gimbowiec, w zamiam za jego p·racę <lla .1k:u1tury, tę 'Prncę
„acr.e .pe:renintus" dzie,t a ,po.ety, Jerzego

(Na
.wo.j~nnym cmentarzu w
·

~- debówv . na: :kępce m.urawy 1Z1t1a1czy
p·cnogilnv ·zmarłego poety Jerz.e.go żu~
0 -:iego. któ:ry rnzstaf się z tym świa

-Nr. 28.

~wija.„
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mogiła
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turniej szachowy.

„My -

nJ.e uma.r:li,

chociaż śmierć

----~o----

nam
sima

Więźniowie

„w oczy zajrzata! Ciel:sko martwe leży,
,,:lecz duch dzi.eń boju l wallki za·czyna!
Walkę cfąg1ą, bo ;poezja ciągle walozy.
by triumfować mocą ge.njusza i z poza zapomnianej mogiily! Gdzieś w starożytna- .
ści, mogiły · 1pieśnlairzy, byty d-ro1
g owskazami; <lzisiad są u dróg rozstajnych w Indjach ,a też i u ,pewnyich szczepów mongo;lsikich„„. aby ,zna.czyly, jaik kamienie
graniczne i pom111iki, olbszar wiel:koścf kraju wraz z jego przeiszlością„.

Wyścigi między

sankam.i

z dyplomami.

Spoteczeńsfwo amervka.ńskie zaniepokoj.one .ies·t zwięlksz:dącą sie staJ.e liczbą
przestę,pc6w ikrvmtnaLnvc.h 001siada.iących
wvksztak,enie uniwe·r svtedde. Ze SiJJrawozdania. og-toszone.g-o w tvm miesiącu
Przez dyrek·t ora slvnneg-o nowoiorskiego
więzienia „Si rug--Sing" wvnika. że zna}duj.e
się tam <Jbecnie 672~c.h pensjonarzv-studen
tów. :pod.czas g-dv w ubie.1rłvm roku Hość
więźni·ów z <lvPJłomami uniwersvteckiemi
nie 1prwkraczała 1liczibv 20-'tu.
1

zag~owemi_

zdjęcie
1ę przęd

przedstawia uczestników turnieju szachowego w Berlinie, który odqwonia tygodniami. Od lewej ku prawej - Ahues1· Bogoljubow Samisch, List, Rubinsztajn (Polska}, Soilman1 Johner, Colle, von Holzhausen
'
i Griinfeld.
·

-.„„..................„ „......„ ...!Blll„.,..„„_.
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siat

ow ny fundusze, a równocześnie, ·aby - łoni e l}J!rzyr-ody, w pustkow iu, kędy tyiliko:

tierść tirumnę _

z groib u zbyt iprymityw- - „l'inifilnita vanita del'! tutto", a dla .poety,
słowa Leo:p ardie.g o:
„Spocznij teraz .na wfeU\:i,
Lille.: Poety!
„Strudzone serce. Zamlknąkm pG•w ieki
1adetk też jedy.ny {)iSta'tnkh ohwhl
„p.rzed zludą, ·CO trwać miała nieskoń..-zutawsikie·go. . Przywi;eźli go z o- .
raną do Dęlbi-cy, gdzieJJyil_ sz;pi.ta.1 .
czenie - -

~obna cmentarz miejski, gc!Jzleiby oyl
su dpowf.adający i dumie n.a1rodowe· i...

N a rozmaitych międzynarodowych zimowych placach sportowych wprowadzono w bieżącym roku nowy sport zimowy
w postaci ·wyścigów na lodzie pomiędzy sankami żaglowemi
i automobilem, przyczelJl automobil prawie zawsze wychodził
z zawodów zwycięsko. · ·

Łódź. dn. 28 listoDada 1926

Czy martwych·

moż

a

''

roku.

wiać"?

psią głową.
Dwie godziny przy iyciu bez serc·a i pł c.

Cieka we ekspe rymen ty z

Dzięki auloma'.fwznej lej
n.aurr<owy chemi·czno-fi:lrmac.eu świadczeniu się postug-iwano. sktacla sie z cych obieg krwi.
automatycznie reguluj1i- fun·kcji temperatura krwi nie soada. Apatvczny przy Wyższe.i Radzie Narodowo~ szeregu arten1J.
...„„„„„ „..._..„,._„„mm„11m11„„„„„.
„„„„„
„„„„„
Oos.po.darczej ·w Moskwie, p,rowadzą:cy od
dł·uisze1R'O czas.u badania w dziedzinie chorób zakaźnvcih. dokonat calesrn szeregu d()
świadczeń naukowych. wycho.dzacvClb czę
stokroć po za g'ranice pro~ramu prac tej
instvtuciii. a iposiadająicych pierwsz.orzęd
re znaczenie naukowe.
Tak nip. oddziatowi doświadcza1nemn
ws.pomnianeS!o instytutu udało sie niedaw
no rozwiaz.ać jeden z na.ibardz!ci skomplIkowanych mohlemów techniki fizj.ofog-iczt!ei. Tu-zv pomocy specjalnie ku temu skon
st~uowaneg-o a1p~ratu udato sie ws,półpra·
cownikom moskiewskiego instytutu chemiczno - farmaccutyczne~o w:vkonać na
drodze mechani·cz:nej cały szerei;r funkcyj
żywego onranizmu. Pierwsze doświad
czenie na tym .pQIJ,u w:v•konano z odc!ęią
cd tut.owia vsia i;>;to\Vą. Olowe psa poł<icz.o
1;0 z aparatem. do któreg-o mano świeżą
krew. Przv ,p0mocy srpecjalnc.i pompy,
krew powo1li wtłaczano do glowv. wywołując w ten sposób sz:tucznv -0ibieg" ~rwi.
Już no chwili sp·ostrz.eżono. że martwa do
wa za,czyna przvchodzić do żvcia: zamknięte u1przednio powieki zacz.ełv się :P-0v.roli otwierać, uszy zaczęły sie .poruszać.
Prócz tego stwierdzono. ż,e i or.1ranv wezuipelnie normal1t1ie dziata!y.
wnętrzne
półgodziny, a
Doś\viadćzenie to trwał
obecni mieli możność w czasi-e tvm stw!er W tych dniach ma nastąpić otwarcie wielkiego gmachu znanej wytwórni fildzić całv szereg clekawvch nad wyr:i.z
mów 11 Parafamet Film Corporation". - Ten kolos kamienny posiada 36 pięter
objawów.
i zajmuje cały blok mieszkalny. Oprócz pomieszczeń wytwórni, mieści się tam
przed wykończeniem.
Aparnt, kf.órvm t>rzy powyższiem do- kinoteatr na 4600 miejsc. Ilustracja nasza przedstawia gmach

Insfvfu~

Na myśl o S\\flem o amotnicniu na tery rl:lczilwwym snem człowieka zdodnialego'.
topjiurrn nieio1rzvjacie1skiem. z.dala oo swo- I znowu jutrzenka z.abl:vsla nad je,ito ~le
ioh w ż,0J111i.erskim mundrur,z,e 1 .wzv broni, wą.
Rowjrzat sie.
dir.esz.cz go prz.esz,ed!r od: stóv do· iR"lówi.
Pustka. jak wicznrru' woikofo. PanJ1czny
- Ach~ gdyb}m1 miód być ~er1ccm ! strnch vr.zed śmiercia dodowa ścisnat mu
ooimyśfal nagl•e i serce zapałało WJ1et ·iit:ser.ce. P.rnetrwaw.szv w mece do wieczosię
<loistania
pirag-ni•eniem
pohamowanem
wraz
zh~mi
Odką.d stanąit na f1rairncu:sJcieii
ra \VYS1uną~ sie ostmżnie z rowu i skufony
z arnn.ią naj,ezdiczą Wa11teir Sznaff -c21ur się do inieiwo~ fran.oosiki.eii.
drżąicv posziedf \l.l 1demn1ru zamku. w któ
- leni.ee!
:r.ajni·esz,częśliwsz'.Y1m z ludzi pod sło·ńcem.
dolnych oknach 1Pa:!H>o sie światto.
!f'eg-o
B()Zpie•c.zny!
stopach,
ttrustyich
i
szerokrch
o
Gmby,
z okie:n by:lo otwairte. Zaipach
Jedno
- NaJkarmio1nv!
z trudem się pom1s.zaił...
mięsa doleciał <lo nozdrzy \Val
smażone.g-o
!
s•brzezonem
do.brze
więzj.eniu
W
się
Liubhl późno wstawać i !WCześ.ni1e
Schnaffa.
tera
!
- Zdala od kful1. szabel i bal!'Iletów
<lo snu ukfadać. zajadać P'OWDH smaczne
Nieprzeparta si1fą wfodzlonv .po~rn
- Co za Śl\vi,eiflna 'De·r.Si]).eik:tmva !
rzeczy i ·pić ipiwo w piwiarnia.ich„.
do 01k1na i :stanąit w obramowaniu z
czvt
natych:miast.
się
Zdecydowa'l
ubóktóre
<lzied.
ezworga
Byt oJoem
na g-towie.
hetmem
woli!
wJasnef
z
- Zositan.ę jeń·cem
stwiał i za żonę miat mtod;ą;, hoża hlorn:lvs!·użby siedziafo· nr.zv obied;;ie.
Ośmfo:ro
pomysł
swói
wy1wnać
zamierza.iąic
Wstał
nę. za Mó.rą tęskniJ ni.ezmi·erini,e„.
1
z kobiet w.patrzvla się w
.iedn.a
Na,g-lc
To też g"dy z nastaniem nDcV owi:nię niezwfoczni·e. Za .chwi.lę 1~eid1J1ak \v aibPiliwootworzvwszv szeroko
Schnaffa
\Va.Jtera
opacfiły.
go
ści
tv w •Ptaszcz ·Ieżat obok swv·ch w nMlepisze
szklam;ke z reki.
lSz1cza.i·<:\!C
l
WV!P'
i
usta
woli?
wrasnci
z
jeńcem
Zostać
srorzddemi
ni1eraz
towa1rzy.szv
chrnpią1cych
wzirok w. .ieiro stroz\wócili
Wszvscv
Ale jak?
zale\vał s~ę lzaimi.
wxo.Q:a.
Uirzano
nc;.
stro.ne?
.pójść
!która
W
Normand1ji.
ku
Kor,pus je,lfO JJ10suwat sie
Wiel'.ki Boże! Pru:5acv atakufa zam:!k!
Straszne wiziie stahęJv mu nrzed · oczaPcw,n.ego dnia mahr o"ddzia·t do k~6re
Okrzyk zgrozv. stu!k przewracanych
~o Wrul'ter Schnaff na·leiżat został wYSifanv mi..
zamieszanie i szakma udeczka.
l:rzeisd.
wie·
spobka
jeżeli
slanle,
nim
z
sie
Co
miat
okolicy
zbadainiiu
po
i
na rckoneiSanis
sekund kuchnia OiJ)Ustosza
dwóch
dą~u
W
Wolnych
śr.iak.ów franicuskkh po diroidz1e?
niez,vtoiczinie się cofnać do swoich.
ła.
francuska?
Arnn1ie
str.zeków?
o.rz·e\vi.dy
SpokóJ pa.nowa t wokolo i ni.e
Walter Sohnaff ostu'Piat:v stal wciąż w
Usiad1t zno·wu peiten rozpaczv. Svit-u•.yano oPoru.
oknie.
zaJ.e.rioc
Czairina
Ody jed.r:ak P•nusacy znałeź;li sie w do- a.cłia hY.ta bez wvdśicia.
Po ·cbwi1i wahania vrzesadziw:szv mulince. poprzecinane!i ~tęlbo!demt oamwaml', .da do•li!llę. Nd.e śmiait sie ruszyć, dtrża,c za
"~1koczvt do kuchni. wsiad•t nrzed nie
rnk
Kró11ai.vmniicjszym szelestem w krzakach.
.l~w.aittowna Sitrzelaniina zatirzvmata i.eh :-iataleirzem i zabrał się do iedzenia.
tkin'ctvm
norv.
S\vei
brzo.1r
o
zac:Lu
uderz.einiem
ż.obie
lik
p:Le fotadąic rtiru1p,e11n ·zie dw.udtziestu
Opróżni! \ szystbe pótmiski i butelk:.
sowa swym 1prz;enikliwym krz:vkicm. zabo
rzv.
O<lc:Lziait wo~n"1ch st!rzetlców w:viłoniw: bon na 'trwogę wzniecata w ie.11:0 zibohtej aż wresz.ck obiedzony i ooitv. czeirwonv
k.k burak', wsnrzą:sany cztkawka. nie,z,do'1szy .się zni•e.nacka z mateg-o 1as!kiu rZ1U1ciit sie dus,zv.
Po· niesl(ończonych g-odzinach katuszy nv ruszyć się z mie1i·s.ca roz.Thi,at mundur,
ku Prusakom z bag-neiami w reku.
.pirz.ez ba~dachim liści uirzat \\~reszc!c opart c.z'Oto na skrz}-i.o\vanvch rekcich i za
po
Walt.er Schnaff zas·tY.d w bczmchu,
bk z przeirażenia straciwszy dowę, że o skrawek iaśnieja10ego nieiba. Sewe uc'.- trncit nic1bawcm świadomość fakt:1w.
Sie.r.p księżyca oświeca! nie.oe1wn,;e 110chll(), cz:tonki się rozprężvtv. nrzvmknat z
i:circz,ce ani 1mmyśila1t narnzie.
'Park i zamek. kt6re.go czarna svlrvzont.
kamie:n1t1ym.
snem
zasmvt
i
powi.eki
sze'ść
o
ul.[ta
z,o.c.zvw1szy
j,eidtnak
chwili
Po
wi·eŻV'CZAkami strzelawvsmukt.emi
wc11ka
KiedV' sJę obudził stońce miar .ponad
kr.oków od sieh!·e sz·eroki irów ndcn krze·
niebu.
ll
k
'
m
doiwa.
w.ów w.sikoczvt doń bez namvsh.1 obie~a
Wtem drn1ośnv .dos zag-rzmial:
Cisza g-robowa ota·czafa .(!'O zewsząd.
r10g-ami.
Naprzód. dzh1ci ! Do szturmu! W
.
Przez .iatklś .czas sitvsza r 1lesz.cze wv- Ucziut ostry git.ó.d.
Hi d·rzwi.·okiennice. szvbv runcdrn1
icdncd
ab!v
t
osi
i
kroków
killka
zrnbi1f
zystko
Wstat~
w
.póź.niei
a
strzatv. forzvki i Jęki,
· ty pod nacisik:iem N·uimu. ·kitórv \V•net zai'-lł
o.wniąr sie na ziemie.
udcMo.
Ani j,ec:Ln.ej żvwe;i duszv na j1esienii•ą :do zam ek. Picćd'Z;esiędu U7.:bm:o,nvrh od i;Vm
Ciemna noc za1paodta n.i.cbawcm nad do
do .l."lów 'i.otnierzv w.nadto do kuchni. g-dzi,~
.
co.1wch no Ja.eh.
lina.
\Va•lfc;r ~chnaff s·oat so·olm.inie. Przy)taslab
W oddali na :p1rawo mata wioska
WaJt,eir Schnaff .roz:myśilait nad swcm
dvm
'"h' szv mu karabi.ny do oiers,i oba.J.ono ~a
komtnów:...
swych
dym
ni·ebu
k1u
.
ootożeniem.
\Varrono st.rawc„. oodlozc i zwinano. Starrszv \YO~skowv
oir11i1~k przy któ:rvoh
Co robić?
Na I.ewo \V 'końcu zadrzeiwio.ned ale: w zfiotych \!·alonach nostawit mu no .g-ę na
Ni·c mo:żie 1pozosta1wać '" tym narowie
hrzuchH wrzesz,cz:a•C:·
s.ię pięknv zamek z wieżvcz,kami
wz1nosif
Peirspe-.
woj.ennvch.
aż d.o koń1ca dzia·fań
- J.estcś moim ieńce.m ! Poddaj sie !
ktvw.a taka nie .pirnerażałabv 1!'.0 z.b,: t.nio, na ro.zach.
Prusak u~ tv>Szaw.szy sito,vo: „Jenh~c"
przemeiczarni.
.nieo.pisanvch
Wśród
gdyby nie ok0·liiCZt11ość ż:e ifrzeba„. jeść.
frwwt d.zi,eń ca•tv i zmsnait•o· zimierz.chu ~o- zaskomlaf ty~ko: „Ja, iai. fa."
Jeść co dzień!
QUY DE MAUPASSAN T.

PrlHD~a Waltera ~[~Ralfa.

1

1

1

rat działa z niezwykłą dokladoo~
1est zresztą .pierwszym i nicodzolli
wamnkiem wykonywania tak skarn
w~nych doświadczeń.

Zachęceni świetnym wynikiem ~
b
sze.l!o doświadczenia. współoracow~
stytutu chemi>CznD-bakter.iolo.11:iczne"" .Juru.r
ęa,cz
stanow1'1'1 wvk Dnać dalszy eksoerv ""Wll1
mianowicie utrzymać iprzy życiu osa, Ro
esz
remu urprzedniD wvJęto serce i or
{'
':
urzedstawicieHfY
obecności licznych
nst
or
skieW1S<kieg-o świata naukoweg-o
p~ono d~ ~iekawe.i te.i „ope.racii". p ~~eh
Ro
pierw usp1ono. następnie wyjęto mu
Koflst
wł
~ :ptuca. a jednocześnie art-enie
z aparatem. napełnionym świeża
•
. teg-o or h,Ro·
, . dczema
W vm'k dosw1a
wszelkie oczekiwania: ohlorofor Skfad
:terY:
pl es bez serca i bez .pluc żyt dwie
R0,_
sztuczne
i
krwi
oble~
Mechaniczny
chanie zast~pily W ZIU!Pelności fu~ '
1
ca i płuc. Przez caty ten czas >Pies ·ac
wszelkie oznaki żyda: je~o oczy re sz
fy na światfo, SZICZęki i kończyny Si
szatv. Puls bil ipod w1ohwem ci
apa.ratu na<lzwvczaj szybko. w.
na minute zamiast normalnvoh 80 ~9fm
400 uderzeń. Zaznaczyć należv. że 90 1: 1
doświadczeniu tern oosł:i&iwano sle
RE
m.a elektromotorami o 0.25 HP.

acp

onr

PDdniesiiono Jio z ziemi. oosa

krzesło i mzy$clądaa10 sie z cieka
Prrusakowi, którv uśmiechał sie tera

i:ro. szczęśliwy, że stanaJ u szczvtu
marzeń.

oficer z mel<liwtk:lem:
Pahie pulkownhlru. wroir z
jesteśmy :panami sytuacii. Starszy
skowy ocie1raJaic ipot z czoła hitl!kinat
- ZwV!Ciestwo !
I wv~iawszy z ildeszeni matv n
banidllowv za.pi:sał:
- Po zadetej walce Prusacv z.n
ni byli cofn.ą.ć się zaibieraja.ic z sobą
'fy.oh i rannych w liczbie okoto pie6
ciu. Ki1:ku <los.tafo się do :nasz:vich rn1 E
Ofi.c.er snvtał saJ.utnia,,c:
- Co pan ·ou1ł:kownilk rozkaże?
ot
Wyższy wo~lSikowy odparł:
- Cofoiemv sile. aż·eby uniknać p, s
fu wro.ga z artvlenią i w wię;kszei sił 11T
Oddział sformował sie 1 r.uszvt z e.
1:.e1rem Sch11?ffom pośrodku nafożvde (dn
ipowanvm i w otoczeniu sześciu uzb e.
nvch w rewo1!we'fy żo~·nierzv. Nad .v' .
kiem dotarto· do IPOd!Priefektiuirv de la;·
che-Oyse11. kt6re!i .icwardia narodowa C'i c.
:
naira te.g-o walecz.neiro czynu.
_ &trwożo1na i pedniecona ludu.ość ~~
kiwafa ich ;poW\l'oltu.
Kiedy ~iirzano heJm 1p1rusaak! ok .,
·
nienawiści w,yrwa·t :sie z ,piersi luidiu.
Jakiś starzec bez1n•O·gi rwcit SWĄ 0
w ,pwsąka ranią.ie w nos Jednei;ro z d
ją.cvich ..
!{.
Purko\vmik hufuait:
- Cruwać nad bezpieczeństwem .si
ca!
W ra~usz.u oit:wa~i:o brame wiezienn
zwolniwszy WaUeira Schnaffa z wie?S
.t
we.nchnię.to do ce.U.
Wówczas mimo groźnych oo.iawó
~l.rawnośd, która mu a-srodze doku
Prusak osza1atv z radości zaczai skał
ta6czvć wmosz~ do i:;órv ramiona i
daia1c frnnetv.czne oikirzyikii. a•ż ,.---M ~
nv lcd pod· muirem.
Jest' bet..oie·c c
- Jest }eńcenn!
Oto okolicz.ności w iakic:h zamek .de De
nil!'.t et za.staf ncl1bitv ni.eprzv.iacicln\
sze~·rill za1led,yi0. «10dz,ina1ch r.kl'·"'.lcii.
· PuJ.kownik Ratiieir. wtaścir.'<_i naob
nu SitTlkie.nnego, 1ctóry dokonał ·,~::::o
'terskieg-o czvm1 na czele 2°Warri·ii ak
wei de la Rą.ahe-Oyset zostal
iJlum, l
WP.iny.
;wszedł

-

j

.
z dwóc częsc1:
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Człowiek złożony

,

z okularów i komizmu.

Je t nim niezrównany Harold Lloyd.
Haroki Lloyd sklada sie z dwu części: swvch występach w nastęrpu 1 acv spo5ób:
i okułarów i komizmu. Okuil.ar:v nosi na
- Nie wiem. czv znajduje sie na śwle
nosie. komizm zaś ma rozdzielonv równo cie coś trudniejszego, od dostania sie do
w calei sweti postaci. Komiczne iest u nie atelier filmo\vcg-o w charakterze arty~ł:v.
~o wszysrko: rece. nogi·, twarz. id<nva, ka
pel~z. łaska. walizeczka... Ocz:vwiśde w
ttrlare patrz.ebv. Do naiwię,ce.i komicznych
cze~ Harolda Lloyda należ:v niewa.tpliwie to. co u irunvch ludzi nazvwamy twarzą. Harold Llovd posiada zamiast żywej,
ruclfiliweJ ·twarzy - zimna maske. która
nigdv n!e zmienia swe,g-o wvrazu i nawet
w najkomkznie.iszvch momentach pozostaje kam!ennle ~·P.Okodna i zrówno\v aŻOili,.
l na t~m wlaśnie 1P•ole,g-a trzy czwarte jego
komizmu. Nie 1Przy,puszczajmy jednak. iż
Harold w życiu i'Prvwatrt·em tiest również
J.;-ornicznv lutb że hvarz jego nie zdradza
iadnvch wzruszeń. Wiprost .przeciwn:e !
Harold. oo za oo1em objektywltl. iesit m!lym. żywym, intel'ig-entnyrn i zaiimuJącym
mlo&ieńcem. któreKo hvarz zawsze zdradza myśli i zastanawia każ.de.1ro swym \YY Dla mnie problemat ten bvl naitmdnic.irazem. tak dosilronalc i!iustmiacvm chwilo szym z p-0międzv wszvstkidl. iakie kicdykohviek rozwiązywatem w żvciu. Wszywy nastrój,
Ta właśnie zdolność .zaohowan.ia wła scy reżyserzy filmowi, do ktiórvch uda··
wato mi się docierać po przez\\'vciężenia
ściwei maski w czasie zd.ięć. :pasuje ,g-o na
prawdziweJ;!'o. rasoweR"O artys te filmowe- niez;Jiczonvch trudności. OŚ\\ iadczali rni
bez o~ródek, że z moje.i kar.ierv fihno\Yt'j
go.
nic nie może być, ponieważ nie jestem
Początki kariery jeg-o nie bvtv łatwe.
,;typem filmowym".
pierwszych
Harold Lloyd opowiada o

Pozostato mi tv11.w :przekradanie sie do
atelier i słuchanie wraz z tlumem stalvstów dosów slynnych reżvserów. W ten
sposób „poznałem się" z Griffithem i Mac
Sennotem. Nares~cie, pewnego dnia. pozwofono mi również brać udział w zdi<::c;ach w charakterze dru.11:orzedneg-o staty
sty. Był to dzień epokowy w mc1;em ży
ciu. najpiękniejszym jednak szczególem le
go był bezplatnv bufet. z któreg-o mog-tem
korzvstać do\voli.
Od te.i chwili zostałem artvsta filmowvm. SP·elnilv sic moje nai1g-oretsze marze
11ia. Mod·em statystować. wic:!e chciaf em,
pomimo te.go, że nie byłem „tvoem filmowym''. Mog-tem przvtem jeść również, w:e
k mi się oo<lobało i to również oomimo teg-o, że nie bylem „tv·oem filmowvm".
Gaża moja w:v110sifa \\ tedv 3 dolary
tygodniowo.
Królewskie honorarjum dla biedne,g-o,
bczrobotne.l!"O. obdarzonego szalon~m r.petytem aspiranta fili11owe.ll:O !
Dziś zarabtam nieco wiece.i i nie zależy
mi tak bardzo jwż na bez1p/atnvm buf.ecie,
mogę ~ednak z czystcm sumieniem prr-vs1ąc. że obecne ie<lzcnic nig-dy mi nie sma
ku.ie tal· jak pierw zv mój po:ilek w atelier filmowem.

Wspaniały

bankiet
dla :l:ebrak6w.

Po odbytej ostatnio z niesłychanym
przepychem w Marrakesch potrójnej uroczystości wesela trzech synów sułtana
następcy tronu Mulai
marokańskiego:
Idrisa oraz książąt Mulai el Hassan i Mulai Mahometa wydano zwyczajem wschodu olbrzymi bankiet dla żebraków. Był
to niebywały kontrast bogactwa i nędzy!
W mieście oświetlonem tysiącami pochodni i świec, za które zapłacono 250,000
franków, roiło się od żebractwa, przybyłego ze wszystkich stron Maroka. Zgodnie z tradycją żebraków obsługiwał sam
sułtan, a goście weselni, ~omiędzy któremi znajdowali się i wysocy francuscy
dygnitarze, obdarowali hojnie nędzarzy.
Przy bogato zastawionych stołach zasiadły postacie w łachmanach i pochtanialy podawane im potrawy. Po uczcie,
z rozkazu sultana, rozdano pomiędzy nę
dzarzy miljon franków.

tary sport.
O~ tatni numer paryskiego or Leg-ląrtt
sportowe!!;o „L'cducation Phvsique" pcda.ie l'i.'Produk·~ię g-ra\viurv holendersk'ei z
1674-R"-O 1Ck1l. na której przcdstawie.ti Sr;
'iWai'. zapa 'nkv walczący chwvtami dt' ·Z1
tsiu "1 ro :vadzó1n mi nieda ~·no do Europy.· Okazu.ie się, że wykręcanie rak i nci~
praktvkowane było wówczas iuż przez
ucy-..; ilizowane lu<lv!

-:o:-

'

I KOLOMAN MIKSZATH.

_

Pc\\Jle<go dnia, gdy pracował m 'w ko• e (sąd 'Powiatowy na Węgrzech) •zedł do mej kancelarji, poprzedzony ob:ukiem dymu z cygara, pan Ma·rtin Paro'. eden z najdztwaczniejszyich ludzi w
smn -Okrę.gu. Uważano go za surowego, g ltow1nego, po mrego i kąpego - a
r·~ za złego czlowieka.
Ale Parozi posiadał wielki majątelk i
wobec czego
~pływowe znajomości 1/ bardzo dobrym człowiekiem.
- Co pan sobie życzy? - sipyta·lem
•prrefmle.
- Okę wydziedziczyć jednego z moich synów - odparł olbojętnle.
- Wydziedziczyić syna? Którego?
- Najstarszego. Karola.
- Toć on nie pije, nie gra w karty i
··e robi długów....
- Ale ożenił slę, ga-~gan !
- Ożooit się? I z kimże to?
Stary u iadt, wytairr gfośno nos, po krę
C.!ęnlewniie w dwie strony swe długie siie ąte wąsy i zigrzytnąl .przez zęby:
, - Z osóbką, z k'tórą miar stosunek„.
.zy to nie jest o•burzające?
, - Nie uważam tego za nic traszne,go.
·rzeciwnie, bardzo tadnic Karol postąpi·ł,
:yi, o ile mi wiadomo, ze związku tego
atzteroJetniego SYtJka.
- Ha, hal Mtody Parozil - gorzko
śmial
1 się stary. - Uduszę tę jejmość.
,.y lą g-dzic spotkam! Rozerwę w kaalkil
. - Najle.plej bylolby dla pana pogodzić
ozivm faktem.
- Po.[!'odzić się? Ja? A moi przoadw~e? Do naszej rodziny, szlachciców
za~a pradziada, ma wejść mieszczan,, lr!ora kilka lat przed ś'1ubem by·ta ko, nką swego męża? Która na domiar
e~o nic nic pcsiadata, nawet sukni wła.~1bna ~rzbiecie? Biedui .przodko~·ie L V'Śc!c powiedzieli!
- Nic, zapewnfam szanowne•go pana.
1• ~am przodków, i ja po.pcfnitem wieile
. h\', ale dotychczas nic mi j2szczc nie
·
'edzieli.
tary P:irozi :poczerwłenial i pojrzat
11 ".P dziko.
- Wiec ja zaibio.re g-fG!i ~·tej sprawie!
• ; dumą WV1f)rę.żyt '))terś). Oto moja

~

a~Vv!ął z kieszeni arkusz papieru f zaz !11! odczvtywać, że ,.nl1że.i podni anv,
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.~0~Yctonv ojciec swc~o sv11a Karola

Z mitości rodzide.lskiej i
że nikt nie ma· odtąd uwa~ ar0la za ;ego syna, lub pożyczać mu
,~ 1\\·ek, bo· nic placić za niego nie bę~

Ile kosztuje ogłoszenie fe.go w dzien
urzędow:YtrtI?
Obliczyłem podlug tabeli.
- Jedenaście .guldcuów, pic;ćtlziesiąt

niku

krai arów.

tęknąt. ~ Dużo, bardzo dużo Nie może być tan lej?
- To cena ustalona przez ,państwo .
- Jednakże to dfa mnie nic miłego.
Tracę dziecko i mam jeszcze za to .płacić
jcde.naście l pól guldena.
- Trudno, szanowny panie.
Z gfębokiem westchnieniem stary wy.iął saikiewkę

i

zaczął odliczać ipieniądze.

Gdy już wylo;;,yr dwa l.{Uldc11y1 spytał:
- Kiedy to \\ yjdzic?
- W nastę.pnym numerze.
Odlicz:vl na tęp·ne dwa.
- Ty.lko żeby błędów nie byto! /
rzucit.
A pod\'\ óch dal zych guldarnch:
- Niech aby litery będą duże, to każ
dy zauważy i przeczyta.
W ten sposóib wydusil calą sumę i od5zed r, mówiąc jeszcze od drzwi:
- Jeśli będzie pan chciał coś uzyskać
tu, lub w mini terstwic, niech się pan
zwróci do mnie.
Byt to jego sposób zobowiązywania
sobie ·Judzi. Malo kto miał stale tyle interesów, procesów 1 zatargów. co on - ale
umiat wynaleźć prywatne zatrudnienie dla
drobniejszych urzędników, diurnistów i .pisc;rzy, a inni wypełniali ,grzecznie jego ży
czenia. choć wiedzieli, że jest mistrzem w
za.imQwaniu czasu, a jedyną ozapłatą bę
dzie s.akrsmentalne:
- Jeśli 'Pan tu lu1b w mlnlstcrstwie bę
dzie chciaf dojść do czegoś, proszę się powofać na mnie. '
Ja znałem Paroziei:ro niedawno i dla.te.!rn nic spodzie\ 'atem się, co za klęskc
śclą11rnałcm na mą g-lowę tcml jedenastu i
·
pół guldenami.
Co tvdzicli przychodził dowiadywać
sfę, kledy wyjdzie dziennik urzędowy. a
w międzyczasie przvsyłal przyrrnimniej
<lwa razv z kartPczką, na której pi al:
- Czy prędiko będzie?
To irytował;o mnie najwięcej. Od,powiada~e-m lakonicz(1ic:
- Będzie, ,iak wyjdzie.
W istocie WY.iście dzletmika nic bvto
ozna.czonc na żaden ścisły termin. Gdy
się uzbieralo dość za.gubionych krów. znalezf·onvch koni, ukaraovch dłużników i poszvl]dwanvch nic.pani, ukazywały się dwie
zadrukowane kartki, a podżupan, który
wważaf obawy, czy nie zajdzie kiedyś w
okręgu naszeg-o komitatu :potrzc'ba dziennika. dumny bvt. że tak rzadko org-un urzeclowv ma pole popisu.
Wreszcie ukazat s1ę jcd11ak nasz biuletyn, ale ·- o zgrozo - nie byto w nlm
oświa.dczenia Paroziego. Stale upominany - zapomniateml

Parozi \ ·p• dl do gmachu komitatu tak pót godzh1ą, kilku chlopcó • ba\ ilo tę obok gmachu. Jeden z nich podszedł nagle
wzburzony, ze zatrze ly siQ mury.
- Góż to znaczy? Na co poszły moje do mnie i odezwał się w te słowa.
- Obcy wujku. dzieci mi powlcdziapienlądze? Czy moje .iruldcny nie są tak
.
samo dobre. jak \\ z tkie i1me? Czy w lr. że ty jesteś mój dziaduś.
PJ'Z 1g-lądam się chłopcu 1 poznaię ry Y
tym kraju 11ie można jut własnego syna
Karola, jak był tnały. Mimo to odpycham
kandal ! Hańba!
wydziedziczyć?
go. Wtedy staje buńczuoznie na mej droUdało ml się uspokoić go, pokazalem
mu nfen.aru zone pieniądze, wyjaśnilem dze l mówi:
- Odpychaj mnie, \Vujku, ale i ja ci~
me zapomnienie, przeprositem 'za CJie i
święcie przyrzekł 111 natychmiast zanieść odepclmę!
Łzy zakręciły mi się w oczach i SPY·
oświadczenie do drukarni.
Widzialcm się dwa razy z Karolem, talem:
który wynajął sobie mic z.kanko w blisko- . Co chcesz odemnie?
- Jeśll jesteś mój dziadzio, lo kup m\
ści komitatu, lecz mimo to znów wyszedt
cukierków - odpowlad.a ten lbąlk, patrząc
m! akt starego z pamięci.
Gdy \Vięc po tyi?'odniu zjawH się Paro- mi prosto w oczy.
W tej chwili make przewrócił kała
zi, prze.rażouy trochę i f)rawdopodobnie
czerwony z powodu klamstwa, oznajmi- marz na mem biurku i wspinając się na
lem mu, że już oddalem sprawę jego do palce. by lepiej widzieć, z niekłamanym
druku.
zach\t,:ytem pokazywał dziadkowi strugę
- Dobrze, bardzo dobrze! - odpad, afr amen tu.
szczerze ucieszony.
- Ty dzfkusie ! - krzykną.ł stary we·
Tym razem ' pa.kawałem przeklęte o- solo i widać bvto, że figiel chłopca podobaf mu się. - No, no, nic nie szkodzi. Nie
świadczenie ! pieniądze do kieszeni. poślę
czałem jeszcze małe p·ółog-odzinki nad aktabó.i się, ten wujo nk ci 11fe zrobi. Tak.
mi, i wyszedłem, by się udać do drukarni, drogi panie. Nie mogę się oprzeć uroilrng-dy na schodach wpadł na mnie, jak bom- wl tego dzieciaka. Chwyciłem go na ręce,
ba. Parozi, trzymaiący na ręku jakiegoś pieścilem, nosiłem - tu l)rzynlostem i nie
maleg-o, jasnego chlopaczka, machające puszczę \Vięcej. Takiego chłopca jeszcze
c:-o euerg-kznie nóżkami.
nie było! Spójrz pan - le oczy, ta 'buź
- Idę do pana! - rvknął poruszonv.
K.a„.
- Do mnie? - zająknąfom ię. - Ale
- Istotnie, słodki chłopczyk.
to już ocldane do druku.
- Prawda? - podjąf wzruszony. __.
- Wejdźmy na ch.w!lc do 1pana. Taik. Wobec tego moje oświadczenie nie może
A teraz spuszczę cię, malutki - tu możesz się ukazać. Czy nie zoajdzie sf ę żadna
póbic ać trochę.
rada? - rozpacz.at.
Malec dreptał kolo starcl!O, poganiając
- Znalazłaby się - kazać di rnkowac
i;o od czasu do czasu baclklem i pokrzy- nowy nume•r.
kując:
Rzucił mi się na szyję.
- Wio, siwku, wio!
- Ile to mus! kosztować?
Słońce oświetlało korytarz. którym
- Kolo czterdziestu guldenów. Dostliśmv do mej kancelarii. a stary z pogowiem sic dokładnie i zajmę tą sprawn.
dnym uśmiechem żartował:
- Niech kosztu.ie ile chce. - krzykną!
- Cóż to. konia robisz z dziadusia?
- Bądź pan tylko taska w natychmiast to
- Gdzie idziCl11,\'? - dopvtvwat sfę załatwić, a ja należność z podziękow:"t
ciekawie mal~c. - Czy do stajni?
niem uiszczę. Czv me.gę mieć pewność,
- Nie. kochanie, do te.go wuj1ka.
że oświadczcofe moje nie ujrzy śwla~fa
Nic miałem pojęcia, co on może chdeć dzienne.go?
odcmnie.
- Jest to fak pewne, jak fal\t, że tera1
- Przykra rzecz stała sie, dmi;i pa- słońce wleci.
- Bó.I{ za,ptać. Chodź, mój aniotku,
nie - rzcl<t Parozi, gody z11alctliśmy slc
Czv to aby napewno poda.i mi rącz1kę. Dowidzenla. drogi, ko\V moim •Pokoiu. /
.iest jnż w druku?
chany panie. a je '!iby pan chciat oslą?"nąć
- · Oczywf'cie. Pra\ 'do.podobnie już coś luta.i lub w minislersl:wic, .proszę powydruikowane.
mówić ze mną.
.
- Co bv tu zrobić?
- Dziękuję.
-· Co z.robić? Już nic nie lrzeba roPrzv.p szczałem, że na lem o~ran·!Ct"Y
bić?
się moje wynag.rodzooie.
- Kiedy to nic nmże wyjść.
Nic omvlitcm się. Stary nie byl u mnie
- Cooo?
odtąd nig-dv. chowait się prze-demną na uf!.
- Tak. drogi Danie. Znalaztcm olo l:e- cy, unikat mnie w towarzystwie.
go dzieciaka, a wlaścf wlc tcu dzieciak mię
Starv dupiec mvśH, ie nak7.v mi ii~
znalazt
czterdzieści guldenów, a fo .ia icstcrn mu
- Pewno synek Karola?
winien jedenaście_:_ i pi~iesląt kra~- ·
Ttum. Ir.
-· Tak, to on. Ody wychodziłem przed rów.

I
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palli ńa i-aucie i na balU.
Piekna
..,
-

Paryż,

23 listopada.

A te1raz, piękna pani, J)'rzystę.puję do sukie.n wiecwmwyich rautowyich i balowy;ch. Raut, czy'l! rodzaj akademii potą
czone·j z prrz yjędem, jed!flo z rna:j:wytwornlejszych zebir ań towarzy~!kkh. wymag-a
stroju balowe:go, wohec czego eleganclkfe
suknie do tańca są zarazem oid:powiedrtie
na raut.
Jakie więc mają być te suiknie?

.'

'

zawsze kol0iru wienzchu, a jedwa·b ny spód,
zależ.nie od chęci.
Kolejno przocho·dzimy-do suikien kornnkowych. Pierv.'\Sze miejsce zajmuje tu ostatnie słowo mqdy - koronlka meitaliczna
zfota i sre1brna, a w1taściwie - materia koronkowa dtugości caJei suilrni, zakoń1czo.na
u doJu oiełzinacznemi Hściasto zao'iuą.g-lo
ne:rnf zęlbami. Suknia ma formę dość luź
nego worlka ..IJ<:i'l'k<t:krotnle Drzemarsziczonego w biod'rnch iJulb (na co o<lważyt się Patou) - w pasie. Pod koronlką jest spód

Zasadni.czo utrzymanie w tYJPie sukien

na darucing wie1crorowy, ale 111lniiej w nich

mater,ialu, a więcej przylbrania. Af.ówią.c:
,;mniei.i materjafo" mam 01C1zywiście ria myśll stafiilk. bo sipódrticzka z jednej stronv
m-0że być suita, jak najszersza, z drugiej
zaś - krótlkośt suilden dianicinigowych je&t
talk iniebvwa.ta, że o oiszczędno.ści materjafu pod tym wzg>Jędem nie spasbb już móest
wić. Natomiast s1:a.niik wieczorem j1
bardzi1ej wyicięty, zwlasrzcza z tylu i pod
pachami.
Odróżnllć fatwo !kidlka zasadniczy.eh rodzai suJkien. A więc - chiffonowe lU!b z
mousse~fne de soie, koronikowe i hafeowane Jkorailiikami.
Pie11wsza grUJPa różni się mewie-le od
suJkienek darncinigowY'ch. SpódinJiczlka suto
rr.a·nsziczona, stta.nfczelk luźny leklko bluzugio kolojący - spód jedwabny tego same1
ru, co s.uiknia. Ale drnbne napo1zór szczegóty czynią z ty:ch prosty.eh su!l dmek istne arcydzlelka. P 1rzede.wszystikiem zaliczyć tu należy spód, t. zw. fourreau. z lamy ztotej, s.reibmej lub metalicznie barwne]. Trudno wyobraz i ć sob i·e coś .piękniej
szego. jak na srebmym jasnym sipodzie
suty powiewny wierzch z mousseline de
soie; vert a:mande, opalowego 1ub btęiki1,,~ go. Na ramieiniu będzie oczvwf1ście jako dopetnienie sulkni kwiat z taki1ej samej
la.my.
I1nnem mozimaiiceniem takkh sukieneik
~ą rozsiane sztuczne kwia1ty, niewieil!kie,
płaskie, z 'l)anne lub aksamitu.
niewyczerpaine
Pomy!Sło\v ość ma tu
pole ipopfisu. Doeui'llet sukiiealkę mauve zarmca kwiatkami ró:żowemi, niebie1slkie:mi
i mauve, Lucien Lefong 111a rdzawo - zło
tem tle daje bra11ki degradowane od jasnyich żółto - li\ljowy.ch do ciemmyich bronzowo - fiotkowych, ,przy;czem górne kwiaty są małe, naturalnej wielko·śd brat!ków,
a prz.echodzą do coiraz to większych, talk,
ie t uż nad do.lnym brzegiem ciemne bratki są dUiie, jalk chryzantemy. Stani·czeik
kmyzująicy się z przodu nf e jesf przybrany
kwiat'kami., tyl!Urn na ramieniu l{)rZYJPięty
iest bratelk stylizowany jesz.cze większy
0d dofoe:go szfa:ku.
[)recoll d'la nadania s1pódni1czce sztywności naszywa u do.fu 30 p·odtużnyich pótliści ta~towyich, talk, że od1S1tępy między nie
mi są niewaczine. Dłu1gość ttych 1platków
wynosi około 25 centymetrów, SJze1roko·ść
Asyryjska suknia firmy Martial et Arokoło 8 ·Cm., brzegi fanfazyj1nie, mereżko
wa1n e. Kolo1r tafty śdśfo musi· być dopa- mand z czarnej crepe - satin, haftowana
sowany do koloru suikni, talk, że .ptatki ft\\.·o koralikami białemi, mlecznemi, czerwonemi, zielonemi i złotemi. Biodra ściś
rzą ha pierwszy rz.ut alka jaklb y riUJSzę, wynięte prostym szerokim pasem, stanik
stępującą z suikni.
bluzujący, na spódniczce druga rozcięta
Szwy staników wykańczamy rzędem
w zębate pas.y.
błyisziczą.cyich koralilków stziklanych koloru
suikni dla inada('Jia sZitywnośici i zaznaczenla k o.n;tur óiw.
Le.lo•ng i Pafou fanis1ują również su~<.!en , niezibyt obcistv z polyslkującego jedwabiu
ki chiffonowe o dwu sp6dnicz:1rnch na.rnu- duches1se fob orepe satin, dokfadnfe dobraconyich jed1na na dmgie,j, łą.cząc 1przyitem nego do ikoroniki, oczywiście w graini1caich
ko·l ory: mauve z champague, vert amande w jakich jedwab m0:że dorówoać meta1iz bialyirn, ja1sno nie1bieslld 1Z srebrzyście perl'owym. Obie spódnf.czlki mają dól wy- cznej !koronce.
cinany w zęby i tak są da1ne, że ząb SiPOdu
Spody z [amy pod komn!ką nie nadają
WY1pada na wykrój wierzchu. Wierzichnla się, ibo ·zatrnca się meta·Iiczność koronlki.
s•pódni·czka jerst przy tych kombinacjach
Na sipódnicrz!Jrnch spotykamy leiktkie mu
często mzieięta z bolków 1urb z prtzodu i
1
lub chiffono.we tufy, zalkończo1ne
ślinowe
·<.>rtedy przez te.n otwór wysuwa sf ę si lniej
z je~1nei;o boku, czasami upięcie
szarfami
jeist
1:1...;:iJmarszczony iklin s.podu. Sta.ni·czek
<--------~----------------~~~~~~0 dbi to w drukarni:. ;,Kuriera Lódzkie2:o". -----

talkie sptywa z jednego ramienia aż do dołu sukni.
Sp1ecialnie bogato przystraja suknie z
metalicZ'!lyieh korone!k Jenny, naszywają•c
je różnobarwnerni koirali!Jrnmi l kamyczkami, ornz pertami w a-svn~1snde wtzory. Te
suknie. od1pDwiedn;e ty1Jlko na bardzo eleganciki~ bale. nrzvtirzymywane ł>ą (la ramionach sznurkami barwnyich koraili.
Wielki. pfaiski kwiat chyffono1wy pastelowevo ko·loru o hrzeg-ach plat!ków zło
cornych. lub srnbrzonvch stanowi zakoń
czenie każdej 'Prawie 'sukni.
· Po za metali.cznem ~ :zalafa cafy Paryż
fala koronek barwnvich, urobkrwch artvsityczn ie w chiffon w ten spnsób, że nap.rzyldad w granato1wym chiffonie są ·głę
bokie kli1nv pert.owe.i koro·n!ki. w wiŚJJ1io
wym luib vert amande - ko1ro.niki oere. w
czamyim - białej. Spód tlę.jemy teg-o koloru, co chliffco, a nieodłączny kwiat
koloru koronlki.

'11
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suikien modny ieist ud kilku seron6w.sollutnle nie zJbHż.a się do schyllku s
ist?leaia. ,:Vid1zimy tu dwa rodzaje:
!kme workowate, b1UJZ'Ują.ce, mto<locii
skromne a wytworne. pokiryte delika
wzorem dwbnych pas.telo.wych pacior
ków sziklanych.
Drugi typ, to asyryjsikie szaiv:
bluzu,ią,cv naszywany w Mpowiednl
spódnicl'lka podw·óina - - prosta,
mainszczona od spodu, a wierzchnia
cięta w ciPżkie i sztywne qd gęstegc
_tu ?.asy. Te suknie są prwwa~nie 1
ter.•11 c1emrne1j - bnrdeaux. rdzawei.,
towe.i, broinzówe i czarnej, .::i. wzór f\Ji
likowy ieiSt barwny z- przewagą zto ·
czarnych zaś sukien - biały· i cze
.
ny.
Barwy jedwabnych sńrojpw bafo j
t'lajC'hętniej widziane, to biata. bl~ n
bleska, mauve, rha.mpagne. ·vert am~
a swkiemk chyffonowyich .f z mous..di
de soie: ma perwenche, mocny vert 2 •
de, jaskrawo - czerwony, mors.ko - b
·'
ny, ognisty i szafranowy.

Suknia Doeuillet z mousseline de soie
vert - amande na .spodzie ze ·srebrnej
lamy, ,przybrana wstążkami srebrnych
dżetów.

..
do 0 1Sfa;tecznego efaij)U
strojów b'alówych, fo jesf do suikien ·-Z
crepe Oeorgeilte, crepe <le · Chilne lub Ninon„ haftoiwa1ny1ch - kor rulikami. Ten J'Y'P
.Dbłiżaimy się

Suknia krepdeszynowa rdzawa, Ii
bratkami aksamitnemi liljowo-bro ,
mi degrade od jasnych do. c~raz
niejszych, korale szklane złociste '
rewery krzyżowanego stanika. D~1 i'
z boków wydłużony. (Model Dóeś
_.t
'
.
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