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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.
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Celem udost~pnienie·
nla najszerszym warstwom obejrzenie te•
go niebywałego arcy•
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Wszystkie miejsca po
zł.

dziś

.

łonie rządu.

zapaść

decyzia.

Nowa oferta ze strony kapitalistó"W angielskich.
Telea:ram

własny

„Kuriera

Łódzklego".

Warszawa, 6 kwietnia.
Ołówna uwaga kół rządowych zwró·
eona jest obecnie na sprawę pożyczki za.
granicznej dla Polski. Decyzji należy O·
czekiwać w dniu dzisiejszym. Dzisiaj wY
jedzie do Paryża przedstawiciel Domu
Bankowego Blayra p. Memiay, który ma
złożyć sprawozdanie z przebie2u i stanu
rozmów prowadzonych w Warszawie
mandatariuszom amerykańskim w Parytu. Zd~e ~ że bardzo doniosłą dla 1>0-

życzki była wtorkowa narada na Zamku.
Trudno dociec szczegółów rozmów, które okryte są ścisłą 1>0u.fn<>ścią. Po tej to
naradzie udali się do prywatnych apartamentów wicepremiera Bartla ministrowie
Czechowicz i Zaleski i odbyli z nim konferencję, która się przeciągnęła do godziny trzeciej rano. Dalsze rozmowy toczy
ły się rano. Wczoraj wyjeżdżał do Bel·
wederu p. Bartel i przedstawił p. premierowi wyniki narad. Po posiedzeniach opracowano kontrpropozycję w odpowie-

dzi na propozycję amerykali.ską.
Zdaje się, że chodzi tu o prestige pa.listwa. Prasa zbliżona do rządu dowiaduje
się, że jest mowa o innych ofertach skła·
danych ostatnio. Jedna ma być propozycja angielską której reprezentantem jest w
Warszawie p. Berger-Górzyński. Qpo.
władają także, że w pewnych kombinacjach wchodzi również bankier Rubinstein.
Notujemy to wszystko, jako wyraz zde
ner'Yowania.

Rumunia wobec chorobq swego monarchq„
Stan zdrowia kr61a Ferdynanda

uległ poprawie.
Próby wykorzystania nieokreślonej sytuacji.

Polska Asencla Telei;rafłczna.
Bukareszt, 6 kwietnia.

R. P.) prosi o zamieszczenie pontższego
komunikatu:
Według biuletynu oficjalnego stan zdro
Wobec tego, że w dniach ostatnich uwia króla Ferdynanda uległ znacznej po. kazują się w prasie wiadomości alarmują
prawie. W kolach urzędowych sprawa ce o stanie zdrowia króla Ferdynanda i o
następstwa tronu uważana jest za zupeł
związanych z tern sprawach w Rumunji,
nie nieaktualną, tem bardziej, że wszy. Komitet polski Porozumienia prasoweg-0
stkie stronnictwa polityczne, nie wyłącza polsko-rumuńskiego komunikuje na podiąc i narodowego stronnictwa chłopskie stawie wiadomości, otrzymanyd1 ze źró
go, porozumiały się co do konieczności deł kompetentnych, że: 1) król przechodzi
podtrzymywania obowiązujących w tej grypę, której przebieg jest zupełnie nor·
sprawie ustaw.
malny i nie budzi żadnych obaw, 2) nastrój społeczeństwa w Rumunii Jest spoWarszawa, 6 kwietnia.
kojny, wobec czego nie byly zastosowane
Komitet polski porozumienia prasowe- żadne środki administracyjne ani wojskogo polsko-rumuńskiego w Warszawie (P. we, zmierzające jakoby ku uspokojeniu
ludności oraz 3) wiadomości o przyjeźdz~
ks. Karola do Rumunji są bezpodstawne.

MiłdlY1111rodo1111 Targi 1'j

I

w Poznaniu
od 1-8 maja 1927 roku.

nownem pogorszeniem się stanu zdrowia
króla Ferdynanda, podaje m. in., iż - jakkolwiek poselstwo rumuńskie stale demen
tuje informacje o konspiracyjnych posunięciach gen. Averescu, potwierdzają się
w dalszym ciągu doniesienia o przygotowywaniu przez tego generała zamachu
stanu, na wypadek zgonu króla.
Na potwierdzenie prawdziwości donie
sień o istnieniu tajemnych własnych planów gen. Averescu pisma paryskie podają
~ ,....,-~;::•7..są;+,

a;::am :c:

jutro w

piątek. sobotę
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Innego znow mianował guoematorem Be~
sarabji.

PESYMIZM W ANOL'JL

"

Londyn, 6 t włełnia. '•.
Prasa tutejsza wyraża się pesymistycznie o sytuacji, jaka wytworzyła się w Rumunii w związku z przedłużającą się agonją króla r erdynanda.

WERSJE ZAGRANICZNE.
(Agencja Wschodnia) .
Paryż, 6 kwietnia.
Prasa francuska, omawiając sytu~ję
w Rumunii, jaka powstaje w związku z po

i niedzielę o

o godz. 10-ej
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„Druly Express" póda]e, iż~nie tułega już
najmniejszej wątpliwości, że gen. Averescu r.a wypadek śmierci króła dokona zamachu -stanu i obwoła się dyktatorem.

FILHARMOnJI
Dziś,

KOMUNIKAT EKONOMICZNY.
Warszawa, 6 kwietnia.
W skutek narad. związanych ze sprawą pożyczki zagranicznej, posłedzenle Ko
mitetu Ekonomicznego nie odbyło się. Posiedzenie Rady Ministrów wYznaczooo na
piątek. Nie wykluczone, że będ7le na
niem rozważany dekret o ustawie prasowej jednolitej dla całego państwa.

włecs.

godzinie . 8.15 I

GYRUlll~lł

3 akty sat.,.ry politycznej i lokalnej pióra: Marjana Hemara,
Jana Lechonia, Antonieao Słonimskiego
Aktualne piosenki łódzkie: Wł.ADYSŁA W POLAICA.
Codalennłe 2 przedstawienia.

11ulj. Tuwim;.la.

Król rumuński Ferdynand, którego
choroba powoduje naprężenie sytuacji w kraju.
_. _ ___
...;.. ;...fl.t'.;•hl

iż generał Polecił przybyć <Io Bukaresztu
kilku oddanym sobie brygadom kawalerji, podczas gdy niepewne pulki piechoty
i kawalerii przeniesione zostały na prowincję. Jednemu ze swych przyjaciół gen.
Averescu powierzył administrację kolei,

Prozvdont Doumorguo
ofiarą pacy/izmu.
A~encJa

Wschodnia.

Paryż, 6 kwietnia .
· Prezydent Doumer.gue przybył dzisia~
do Lille, aby je zwiedzić. W czasie, kie· '
dy prezydent przechadzał się na jednej z
ulic miasta, podbiegł do niego jakiś bezrobotny francuz z okrzykiem: „Precz z
wojną!" Przy rewizji okazało się, iż napastnik nie miał przy sobie żadnej b.rOłli.

•

Odpreżenie

na

Bałkanach.

Mocarstwa wyst~puią z akcią
Bezpośradnie

albańsld,

tak, że obecnie niebez:piooreń·
stwo starola abrojenego 1w ydaie się mżeg.
nane.

nfeż

wersja, iż W:ł'ochy zamierzają powie
sfetr rza.d6w w .Allbanji jednemu z
wdelkhch książą:'f z dynastjt cz.a1mogórskiej
na wyipadek, gdyby Achmeid-Zogu postanowił ize swego stanorwdska 2Jre·zygoować.
rzvć

gen. BOdrevo uważane fest IJl"Zez
opinie 5el"bską u dostateczne zadośću
cxynienie obrażoneJ godności narodowej
sCł"bskiei.

NOWE ALARMY.

Wczoirail
rolrowanla

Biatogr~ 6 ~wtefuia.
rozpoczęiły się ~edtńe

między Mussołtnim

a

p0słem

jugostowłańsldm w Rzymie 'R.akisem w
SN"aW.be wegulowainda w.t10sko~jugo.stowłań
s<kiej k'Wes'Ł'ji.
POŚRIEDNICTWO MOCARSTW.

(Agrncla Wschodnia).
Biało.gród, 6 kwi.efo ia.

W tulejszych kotach po1Hycmych krą
żą a:1airmuiące wersje na temaif m'..liwych za
mierzeń Wtoch w kiwestji iposunięć poM!ty
cznych, które doikonallle być mają w czasie r.adb!liższym. M. in. mzszerza się r&w·

aiżehy

a

Jugosł8fWią

w.ydefogowa!l'y jedlniego t'l urzędni
ków dwlomalycz..nyc'h do komisji, która
w razfe jakieg-olrolwiek iJrucytlmtu na g.ra11iicy aitbańskiej rozipatrzyił'aiby nafychrniasf

Berlkt. 6 kwiemia.
DzfeaJatik\ berHńskie do.nosz% że 3JI11basadorowie a11~+elski ·i francuski· zwrócm
s!ę do niemieckiego ministra spraiw za.gra
nicznych z propmycją, aiby Niemcy wziety ucl:ziait w projekbowanej akcłi pOśredni-

Prasa stwierdza, że Niemcy o-śW!l!ad-
czają zasadnicro goto'WIO'ŚĆ wzięcia ud'ziatu w tej kornisiji pod drwoma wa'1'1t.mkami:
1) ~eby oba zafntereso1Wane mocairstlwa
na 'to się zgodzi•łY i po 2) atieilJy funkcje
p,rojei1dowane.ł kamisJ1 b'Y'hr śdłłe akreślooie.

KOMISJA ALBA~SKA.

Berlin, 6 kwf emfa.
„Berl·iner Taigeblabt" do.nosi, że na sfa
nowisko wzedstaiwiciela n~emieclde.go pro
jekło'W'aal.e.i komfaji arFbańskie:I wytniooła
ny jest radca posels·tiwa mooiieckiego w
BfaJtoigrodzie.

Pierwsza kl~ska wo·sk kantońskich.
zdobył Kwantln.
o pomoc Czang-Kai-Szeka.

Gen. Czang-Co-Lin

Kantończycy proszą
Tel.

wr.

„Kuriera Łódzkiego".

PRASA FRANCUSKA O WYPADKACH
NA DALEKIM WSCHODZIE.
Paryż, 6 kwietnia.
W dwóch pismach jednocześnie, a mia
nowicie w prawicowej „Liberte" i w lewi
cowym „Soir" ukazały się niepokojące
wiadomości o' położeniu
na Dalekim
Wchodzie.
Prowincja Yunnarn powstała przeciwko swemu gubernatorowi i przeszła na

Londyn, 6 kwietnra.
Armja północna marszałka Czang-CoUna pobiła wojska kantońskie w gw·attow
nych kontratakach i wzięła szturmem mia
sto Kwantln, położone o 160 km. n'ł północ
od Nankinu. Okazało się, że wojska kantońskie zbyt słabe przesadnie szybko śpłe
szyły ku północy. Marszałek Czang-CoLin w pierwszych liniach rozmieścił świe stronę rządu kantońskiego.
że woiska mandżurskie, a pobite i zdemo• Otóż prowincja Yunnam ma wspólną
ralizowane oddziały z pod Szanghaju trzy granicę z francuskiemi Indochinami, co
ma w rezerwie i organizuje na nowo. Kan stwarza dla nich bezpośrednie niebezpietończycy telegraficznie zwrócili się o poczeństwo.
moc d911arszałka Czan-Kai-Szeka. Wie„Liberte" gwałtownie atakuje guberna
lu ranlinb przetransportowano do Nan· tora Indochin, Varenne'a za to, że niekinu.
dawno temu lekkomyślnie zezwolil na
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notuje Bank Polski w
zapłaceniu

rat i procentów od

Warszawa, 6 kwietnia.
BilaJtIS Banku Poilsikiego za ostatnią de
~adę mare.a: W!Y'kawje zmniejszenie zaipasu "1."tł!ut i powiększenie OOiegu barnkno-

~w.

Zjaiwisko 'to Numaiczy sfę faiktern , że
zapłaci~ zai skarn państwa
przypadadące w końcu ikwialrtalfu raty i pro
centy od :pożyczek za1g1ra11icznyc:h w sumie zgórą póttOira miJdo.na dofaJI'ów, oraz
kcińcem mi.esiąca, kiedy mnniejszają się ra
chimki żyrowe.
Zau>as ztota rwwćsł w końcu rnaroa do

Balflk P0ilski

Na widowni politycznej.
PRZFSUNIĘCIA

Autor artykułu w „Soir", były minister kolonji, Daladier także stwierdza grożące Francji niebezpieczeństwo z powodu
zajęcia Yunnamu przez kantończyków
oraz całkowite bankructwo armii północ
nej i domaga się od rza.du francuskiego po
lityki bardziej pozytywnej, bardziej realnej w stosunku do zwycięskiego rządu południowego.

Daladier koyczy swój artykuł znamien
„Czy to komu podoba się, czy
nie, - w Chinach powstał wielki, świado
my swej roli naród. Muszą z tego powodu nastąpić poważne zmiany w polityce
ną uwagą:

światowej".

końcu mare~
pożyczek

paflstwowych.

152 mfilj. 2'1'., w ztQcie o 80 tys. ził., zapas
wa1lut i dewiiz obcych zmniejszył się o
1.700 tysięcy zt w. ztocłe 1 osiągną.l 234,6
rnfilJ. zt. w złocie.
Portfel weksfowy poiwięlksz}"l się o 7,3
mfilj. m. do 351,9 mflj.
Rachunki żyr()lwe z.mniejszyty się o
52,4 miljona i 0 1siąg111ęfy 211 ,l milj.
Obie.g ba:rnlmotów w związku ze spadkiem sakla racllu1J1ków żyroiwych zwię~
szyt się o 4(),8 mflj. do 668.4 miilj.
Pokry.cie z.to1te.go ob:niżyił'o się do 54,79
procoo·tu.
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Epilog tragicznego procesu.
Sprawa M. Lindago i W. Baua.
Teleiram wlasny „Kuriera t.6dzkłe1m".

waną, a pozatem Korntejer miał pożyczyć
p. M. Lindemu 80.000 z.t.
Ponieważ ten interes nie doszedł oo
Wczoraj
skutku, a ś. p. H. Linde zażądał zwrotu te
świadków.
Pierwszy zeznawał płk. Hilarski, któ- go zobowiązania PKO, więc mu je oddary oświadczyt, że stosunki między ś. p. łem. Wiem, że potem dokument ten uległ
Hubertem Linde, a Marianem Linde, po- spaleniu. Gwarancja ta była napisana w
cz'ątkowo były bardzo serdeczne, jednak biurze przepisywania na maszynie, gdzie
w miarę, jak sprawa ś. p. H. Lindego wi- posłałem mego sekretarza, ale tekst jej
był przedtem ulożony i to nie przeze
ldać się zaczynała - oziębly, a w ko11cu
- już podczas samego procesu - uległy mnie. Ja na ~ catyrn tym interesie nic nie
zupełnemu zerwaniu. św. Hilarski znal zarobiłem, a jeżeli się do tego mieszałem,
te stosunki dobrze, ponieważ ś. p. H. Lin- to tylko przez życzliwość dla ś. p. H. Lindego i o. Marjana Lindego, którego znam
de, po dymisji z PKO u niego mieszkat.
już od 28 lat.
Następnie przewodniczący, p. sędzia
Z kolei zeznawali świaakowie: PornerKozakowski zadał osk. Bau'owi szereg py
ta1i, dotyczących dokumentu P. K. O. na ski i adw. Podolski.
80.000 zł.
Otrzymalem ten papier od ś. p. H. Lin- PERSJA PLANUJE BUDOWĘ NOWEJ
LJNJI KOLEJOWEJ.
'dego w obecności jego brata, Marjana.
Telegram własny „Kurjera Łódzkiego".
Dokumentu tego nigdy Korntejerowi nie
wydawałem, dałem mu tylko jego odpis,
Warszawa, 6 kwietnia.
oświadczając, że oryginał zatrzymuję u
Rząd perski planuje budowę nowej lisiebie. Korntejcrowi postawiłem szereg nji kolejowej, któraby prowadziła do
warunków, od których spełnienia zależa Tauros i Trebizondy a miałaby połączenie
ło, czy tranzakcja z nim dojdzie do skutz Teheranem. Gdyby plany zostały zreaku. A więc, między innemi, rnialem o- lizowane, nastąpiłoby ułatwienie komunitrzymać 130.000 zt. za sume ?'..ahi.notezowil kolejowej Polsko-perskiej.

Warszawa, 6 kwietnia.
sąd badat w dalszym ciągu

---:o=----

laiemnita d1amati1 wnotiągu
wyjaśniona.

Para samobójców pochodziła
szawy.
Telegram wlasny „Kuriera

•War·

Łódzkiego„.

Wam-szawa, 6 kwietnia.
KrwiawY dramat, jaki rO'zegra~ się o-

ŻVDZI CHCA HANDLOWAC W NIE·
DZIELĘ.

Wczoraj odbyło się ip05'iedzeme komisji rzecu
m2wców do spraw mniejszości narodowych, po.
święcone nairado.m nad zmianą ustawy o odpo.
cn-nku nied:ziełnym. W naradzie w'2llęH udział
pu:e<lstawioiele żydów oraz delegacde PoS.ZCU·
gólnych ministerstw. Dełc.gacja żydowska moty
w<iwała swe żądania, zm.ierzadące w kierunku o•
twiera.nia skłepów w niedzielę ł śwJęta. Narad
mi<>ty charakter iście JnformacYdny. Dziś odbędz.ie
sJ;ę datszy ciąg obrad z delegatami ministerstw.
POSEŁ SKIRMUNT WRACA.
Posel nasz w Londylflie, ~. Sldrmunt, W)ieżdża
w dniu 10 b. m. na urlop, kł6Ty ~~i w kraju.

ZAGADNIENIA MIESZKA1'10WE.
Wczoraj odbyto się posoiedzenie komis)! międz
mitiltterjainei poświęcone sprawom mieszkaniowym. Tematem obrad by?o wstr.zymanie ebmisYl
dla miesz.kań Jednoizbowych oraz czynsz.u dla
mies1kań dwuizb-Owych iZ kuchni•·

DALSZE INSPEKCJE MIN. SKLAD·
l<OWSKIBOO.
Minister Składkows.ld w dalszej swej podrótJ
inspekcyjnej odwiedz.il SkiemiewJce, gdzie stwier
dz:ił wyjątkową czystość, domy w ZO proc. 54
odt:owione, a remout 'OQ?.ostatych odbywa
Po przeprowa<lzooej iJJspekcJi minister Skladłco~
ski wyrazu podziękowanie sta-roście, ł~arzowi pe
wiatcwemu i burmistrzowi miasta. Młnlster o
godz 10 rano ipowrodt do Warsuiwy; wieczo.
rem zaś udał s.!ę w dalszą l>O<lróż.

*

PRZYJĘCIE U MIN. ZALESKIEOO.
wizytę po powt\
Berlin~ Poseł Rauscher. Minister następnie
pr2yjąl posra flnlandz.kiego Prokope i węgierskJe·
.g„ Bełic.z.lcę. Po J>()fu<lmu we wlas.nych iiPariamen

Miinistrowi Zaleskiemu ztooy?

cle z

tael!

donosiliśmy, dziś
przestał być tademnicą co do jegO

rów.

Dziś

rano
akt<>-

mianowi'.cie do Częsroc:howiy przy
Wa1J;szawy niejaka Adamska. J>'O
dzjąca slę za właścici e&:ę Slk1epu n:a PradZ'e, przy ut Łukowskiej Nr. 18 i z.gtłosiJw
szv się do Policji, oświadczyJa, że zna zagac1kę dramaitu.
Doiwfedziiawszy się z .p.ism, że ofia!I'Y
:fogo draimaJtu z:naj<lują się wi Ozęstocto
"\\lie, :pQS-t~owrta rzecz rwyja.9nić.
A<l'ałIT!Slka, po l:~rnzan:iu ied Z!Wll-Ok mło
<le:g-o mężczyzny, ośwfadczyrl'a, li iest to
Matidin Jatorwiecld., $1.llb}e!kłf s.JcleJ)O'WY, zamieszikalv w Wairsmw.ie.
W towairzyszce Jalfoiwiocki•eigo, k'f6ra,
ja!k wfadoruo, przei\Yiez.iona została w sfuinie nieprz}>itomnym do sz,pifafa, gdzie jednak mimo zatbiegów Mrn:rskiah wcrora5
o godz. 4 i Pół zmarra. Adamska roz,p02JIJ.a'ta 17·1etmą swą córkę, Jamhlę.
Jalk się okazuje, JatfiowiecJd, 20-le'fnf
1mio<lziellliec, zailrocba1t się 'W! Janiinie i za·J}ragną1t ją piaśQiubić. Rodziloe obOjga na
.ślub te'łl nj.e gvdziai się i. oisfait'eiSiCme mtod'zi mzed diwoma mcxfniaimi niagle zniknęl'i z 'teirenu WaTS'Z.a.'\V'Y.
VVikróke :pdte.rn zarówrio TOdziCe 'Jain}ny, jak i ojciec Jaitowieiekie:g<> otrzymali
u~ty. 'W klórych mtodzi oświatlczyili, że
inie rno!R'ąc uzyskać zezw<JUeń rodzicfcls'kich na ś.J.ub. „;postanowili wyjechać tam
skąd więcej się nie wraca'.
.
I rzeczywiśde, jaik: 01be1cnie .łui J>O'Ucja
z<lofa•ta ustalić, Ja,nfna A. i Mairjan J., zaopaitrzywszy się w skromne śro<lki rna'ite.rJa3ne, po·cząt11wwo wzeibywruli poitaiem·rtie na 'terf'ni·e Wa!rszaiwy. poiczem wy~ie
dal! do Kr zesz.O\Yic. Prz.ypuszczalnle,
iJ:?"d·; już g-01n.il! osfarni e1t11i ś r()ldikarni. zdecyd<'wali za1m ialf dok-01IJ.ainia samobójstwa
jccliafa

iz

przep-rowaid.zić.

·

t>'TzYJąt

min.lster Zaleski

posła

amerykatiskie·

go p. Ste.phsona.

OBCE KAPITAŁY .W BANKU HAN·

nc,itdaJ w P<>Ciagu pośpiesmym, idącyim
z KraJcowa do WalfSzruwy, o cze:m VJICZ'O·

rai szczegótowo

I ZMIANY.

Po majone Góreckim, który zostal przydzieh
ny do, ~rezydjmn Rady Mfnlstrów, przydzielony
2JC.Słał do Wnisłerstwa Spraw Wewnętrznych ma.
jor R'llłkowskl, który ong!iś był w śwJcie belweder
skie;, k.iedy premjer Pilsudsk·i petnit funkcJe na.
czetnika padstwa oraz maior Wł. Dziadosz, Jaka
lącznik między M.l:n. Przemysłu i Ha1Ddlu a Mia.
Spr. Wojsk., zostar WY'Zł!aczony major Pileus.

południowej.

...„„„11!111„„lllmmll„„Rlll...„„IBD.._.

ł

1'elenam własny „Kuriera Łódzkiego".

przewiezienie do Yunnamu broni i amunicji, które dzisiaj dostały się do rąk armii

~lllll:lmzl„„„„

54,79 proc. pokrycia
po

----::::·-

Sfal1 II"ZOOZy.

ROKOWIANIA.

Ustąpienie włOskieg<> pOsła z BłalO

~u

jugosłowiańskim.

c.zącetł pOmiędzy Włochami

i

Jarowiecki l Adamska zooa>alrzyłi się
w rnwolwer { najwidoczniej w pe.
1Wnym mome.nci.e g4y z.na1doiwaJ,i się "'
!J)OCią·gu, na komendę strzeli~i do siebie,
anlerząc w skrcuie.
Przy Jaqowiec.kim znaleziono wszyst.
kfego 5 zt, co 'WSJkaiiuje na wycze:rpanie
się wszelki.eh zasobów.
Trupy abaj.ga zostalllą iprawdoipodobnlt
IP<lcliowane na cmenta'fzu w Częs.focho·
wie.
bż<le

rozjemczą

rokowania miqdzy Mussolinim a poslam

1T elecram wlasny „Kuriera Ł6dzkłeito„.
Białogród, 6 kw:iełnia.
B~e rokowania między Rzy
diem a BiałogrOdem da.godziły k<>nffikt

.I

DL OWYM.

Wczoraj odby!-0 się posledzeme Banku Han·

dlr.wego, na którem do.ko.nano wyborów do rady
.nadzotczej. W skta<t rady weszli: syn Harrlman2
i dwaj Ross.i, co świadczy, że
Bainlru Wply.n~b
ka:p.rtity amerykańskJe i włoskie.

oo

ARESZTOWANIE MORDERCY KURA·
TORA SOBIŃSKIEGO.
Kraków, 6 kwietnia.
Na pograniczu czesko-stowackiem, w
chwili przekraczania granicy, ujęto Wasyla Adamczuka, poszukiwanego w całej
Polsce, trzeciego ze sprawców zamordowania ś. p. kuratora Sobińskiego. Według
dochodzeń policyjnych kurator Sobiński
padł bezpośrednio z ręki Wasyla Adamczuka. Adamczuka odstawiono wczoraj
ze Stryja do Lwowa.

Komunikaty.

,,MARl4NSKE
Perła

LliZ.NE'.'·-1

(Marienbad)
światowych

młej1c hpłelowych.
628 motr. pon;ld p. m, w pośrodk• cudownych

lasów. -

40 tródel

lecanłcsych,

NATURALNE KĄPIELE GAZOWE. ŻELAZNE,
BOROWINOWE (błotne).
Plel'wszorztadae hotele
i domy kuraeyJnes Hotel TEPLERHAUS - ZENTRALBAD-GOLDE·
NE KUGEL NEUBAD. Br11t1nenin1pektion, VerHndungshH1. SEZON od połowy kwietnia do lllo4ea
września.

Połączenie telef. wpro1t ml,dzy Marienbadem

a

WaruaYą,

Międzynarodowa

stacja lotnic•
na miejacu.
50% zalżki kolejowej powrotnej na
kolei cze•kosłow.
Pro1pekty l weaelkie iaformacje we wS1y1tk.
jęayk. bespłatnie.

RZĄDOWY ZARZĄD KĄPIELOWY.
Amtllche Bider Verwaltuna Mar. Lulał
(Mańellbad).

,

I

_ _ _ _ _ _ _ _•.:-::::.~.:..:U=RJER lóDZfil.::._-.:..~~arfet{. 7 kwietnia 1927_r:..::o~k..,uc~-------------------.:!3_
_.:,N.;.:r.;.• . ;.9,;:;.6_ _ _ _ _ ____,

Polską.

Miliony niemieckie w walce z
Łódź,

6 kwietnia.
Sprawa młljonowych kredytów niemleckich dla Pom<JrZa pierwszy raz J)l"zed
r<•kiem małannowała 0pinJę polską. ByJi~my wówczas jednem z tych pism pOlskfoh, które pierwsze wskatzały naszemu
sp<>łeczeństwu

stwo, Jakle

groźne nłebezpiecu.eń

owo

wYDłka

z tef akcfi

ntemłecldei

dla całoścł naszych ~ zachodnich, a
w

szczególnOścl

dla Pomona

W Obec cfężkłeJ jeszcze syłuacJj

20•

SJ)Odarczef w POisce, wobec braku włdc·
szych kredytów, władomoŚć o miłfOnO
wycb kredytach nłemieddcb d1a Potnora,
SJ_i,Ołeczeństwo p0Jskie J>l'meło wówczas .•
z uczuciem wielki~o zani~ojenła.. Nik<>mu b<lwfem Ide był, Jak i dziś nie iest
taJny cel, fald Niemcy nQą na oku, rm-

caJac dziesiątki miljonów marek złotych
na rzecz terenu. od<f1ziet~ąc~ Prusy
\V sch<>dnie od lJ()z-OStałej Rzeszy Niemieckie;.
Ostatnie wiadomości w tei sprawie są
nieminieł ~ine Od tych, które już przed
rokłem obudziły czujność~ społe
czeństwa.

Zostało

bowiem stwierdzone,

że Niemcy nłe USY't>iaią w
nadał k<JtiZystają

z

teJ a!ccU, lecz

usł112 złotego

cielca dla

swolch agTeSY'Wflych J>fanów oderwania
Pomorza od Pofsld. F~tem fest fuż u-

st.a!onym,

że

Memcy

rzuciły dot~d około

70 mffffonów guldenów bO\en.dersklch (mnie; włeceł 200 milionów złotych) na
pc.fyczki dła swych rodakó-w na J>omo.
r7u., a młan<>rwłcle dla właśclcleli złent
sldch. J>rzemysłowców, drobnych kup·
ców i r7JeMeślmk6w.
Jeżełi idzie o Niemców, whśdcleli

zi<>msikfoh na POJDOr.w, t6 na-dmienić trzeże pOżyorone im sumy ~ęf.Y'a.ią nieraz
~o Pl'<Y.:. wa~ci danego mafotku. Po.iycZJlci te. mające .z,abezJ>ieczmfe hipOte-

ba.

czne, udzie1a:ne sa i to Cd darwina w miJde-

nach hotenderndch. g:u!denach ,Wańskiclt,
atbO te1 w ~ ~~dclt. czyli wedłttll:
kursu h'ainka sz-w*an;ki~.
jest
Na~włęce; charakterystvcmym

prawfe wszyscy ~emcy, właścf
~e ziemscy, CfZeStclfr.roć i Polacy, wzdłuż

takt,

że

f{t'attłczDej!o otr'eymali pOżyczki.

W dalszym clągu stw.t.erd'ZOłlym fak-

tem

ineszło 80 prOc. tJl'7,emystowców, kupc<Jw i nemfeśłników nlendecidch !ł1a Pomorzu otmymało Już JJO·
życzki wekslowe różnej wYsotrości. prze~

te

'\l~·m·ie iednak od 5 do 20 tys. zrotycb z
tern. że ~ góry im J>l'ZYr'Zee~ każdora

zową tirzymiesfęc!Z'llą ~aitę. .Takkofwiek kaźdy praiwie 1Jl'Z001Ysl0wiec lub
kupiec J>Osłada Jakąś reałtttOść, a pttez to
waększe .mbezdeczenie dla zaciąg:nlętef
p0życzkł, pi0żyorek tych n1e hipotekowano. oonieważ zwróciłoby to zanadto uwagę władz

i

SJJOteczeńsbwa

J)Ofskiego -

Jak to ~ zresztą Już srało przy ~
kach d1a właśclcfełi z1fe.msłdcb.
Niemcy, rzucając dmiesiądd
iłotych na Pom0ir.re, małą na

milionów

o.ku cele na·

właścl
stępujące: Udrlela.iąc J>Ożyczek
l>l'Zedewszystpragina
2Jiemskim,
cletotn

kfem utrodnić wykonanie reformy romei
na Pomorzu. Udziełajac kredytu fabrykant<>m i kupoom niemioo!dm. d4Zą do teRO, aby przetrlzymall ooi lr.ryzys łłnanso
\Vy w Polsce, a nawet nel!i moilnOść wy-

kupienia potsłdch kll!PCÓ'W na WYl)OOek Ich
u.padłości. Tern samem p~a Niemcy
tapa:nOWać nad naszym rynkiem handł<>
.Wym na J>otnoimr, a w S:Z1C7.egótności zaś
nad kuJ>iectwem, przemysłem i własnO

kfa

ziemską wzdłuż granicy.

Jest to

robota cełoWa i o.bticzona na
dłcższą metę. Rezultatem iei ma być do czego Niemcy dążą ustawic:ude skonsolidowanie elementu ldemieckiego
1

na PonJO:rzu. a zwł~ na tereniaoh nadtrai.icznych. Oparcie irredooty pruskie)
la silnych pOdstawaclt materjałnych oraz
rng0wanie z Pomorza demeotu IJOI-

sldego, tak ziemiańskiego, Jak i kupieckie2(), który nie mając tak oJ·bmymich kredytów. jak N&emcy, trud.nOści gOspOdarc.zych Die będzie w sta:uie przetrzymać i
Z1d.nie. Będzie to wówczas pierwszy ważnie;iszy krok w kierunku oderwania PoDt-Oml od POiski.

są

Takie

najtajniejsze

dążenia Niemłec

w stosunku do naszego państwa. Ani w
Wersalu ani w Locarno Nłemcy nie :ooo·
ozyły slę niczego. Były I będą w Euro·
pie ~ymikiem destrukcyjnym. źródłem
dąiżeń zab<>ro.zych. zarzewiem niepokofów
militarnych i wo;en.

Polska powinna iaknajprędzej m.aleźć
siły i to we wszystkich trzech
kierunkach, mQralnym, matell"falnym i Wof
skowym, aby tym zaikurom prz·edwstawić pOtęgę swego Odporu I swej g<JiOwo·

potrzebne

ści.

L.

ł,.,
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LISTY z PARYŻA.

•

•

Bełgja I Hołand Ja.
(Od własn. lroresp. paryski~).
Paryż. 4 k.wieltn·ia.
Od wieków is.nieje w Europie ,,sprawa" uiść trzech wielkich rzek zaohodmi<>eirropejskioh, Ska.Jdv. Mozy i Renu, które
wpadają do Morza Pót1t1ocnel?'o na przestrzeni kilkudziesięciu zaledwie kilometr&w. Ska;lda i Moza. iprzeptywaia terytorium belgtl1~kiie. aile ujścia o:bu tvch rzek na
leżą do Hofa111dji. Belg-Ja, jak wiadomo,
oderwala się od. łiol.a1t1d.N w roku 1830 dro
g-ą rewoil.l\lcj'j, Poo1ewa·ż AngiJja widziala
w niepodleg'f ości Belg-Ji zwyc-lestwo Pra'flcii. 'POOieważ w Lnndyinie J)amiefano stów
ko Na'IJ'(}loo.na o tern, że •.Amłwero:ia - ro
p;1Sfole1t w serce Alfl~łjj wymierzonv", pirze
Io w roiku 1839, w L'Ondynlie. na.rzucono
Belro1. wbrew Francji, 'traJctat odbierają
cv Jej u1iście Skaadv i odda1ący Holwndd~.
część LimlburR'U be1igijsiktieg-o z Ma.astrlichłem.

Pierwsze pastaamwienfo

uzafożinfaro

rozwój A1ntwerpfi Q{f po'1ityki holenderskle.i
.a drugiie odg-radza1to od A1t1!flwoomi niemiecki „hinlierland". na czem móg-t v.rygrać

1~ vt ltiściu Renu.
Poza'f.ern trakfaf z roku 1839 usłtmawi:a~
wieczystą lfloo:fra~1I1ość BeloITTii.
W rok'u 1914, Niemcy, jeden z g-warantów podairtv ów ,.świisrek oaipieru".
Tralctaf wersa1lski z,nUJ1Sl neułira1Irno<Ść Belgtji. Ale jeden z gwairamów. Ho.Ja.rrdja,
rraada'tu wersalSIIcleg-o nie PodlP'i'Sat Po.zaifern Belog-Ja miała wiele innych s.piraw
do .załail:wieinra• ze SW'Y'm p6trnoonv:1n sąsia
tylko Rotterdam.

dem.
Natjona'1iści

beltci'iscy, wrJ?"arnz<owruni

w Komitecie PoHtyki Narodowe.i.

zażąda1fii

zwrotu Limburga· holeinderskiiesro z. jednej,
a Fla.ndrj~ zelandzki~ z drugiej strony.
Roziwią:z.atobv to oczywńśde SIT)Tawę 'tiram
zvfu i pozwolitoby .Arn!rwerp.n 5W'Ołbodnie
się rozwHać. atle - r>O!lieważ Hofandda nie
zamierza·ła· tvc h 'feryfor,:ów oddać dothro~rttie. a Mocarstwa pofocily Belirf!. w ro
ku 1919, Porozurnfoć sie bei;rośredl!l~o ze
SwYm sąsiadem - 'trzebabv chvba uciec
się do wojny„. Ami w Bru.kselń. a'fl'i w Ha...
1

1

d21e niklt o fom me myśfat na ser:iO.
Za!Cze-'fo rokowatć. Ro1rowa'Ttfa. 'flrwa1ty

.pięć lał. Dnia· 3 kwiefufa. 1925 oo. Pant Hy
mans i va'!l Ka·rnebook. min1s1irowie spraw
Z3JRTankZJUvch Befadi i Holiarn:I:ri. IJ)l()ld,pisa'M'ftraktaif. którv miaif' na celu rodu:źmienie
'\\'iięz:ów kirwufącycl1 'iJOrt w knfwerpji.
.Mliętd'zv ililineml. rza<l ho~<lerski zOO<>.w.ią
zywlfł się wykopać ka111a4' z AntweTP.ii do
Moeroijck (w ujściu Mozy, ~ ~erVfo.rium

hodenderis:kiem). któryoh iobaiażvł zg-ę:sz
czooy bairdro ruch w Utiśoiu Skałdy. ~

za:fem Holamdja. U'Zltla·wata miesie.rrie neutira.iności Bel.g1ji i zeziwafałai nw to, aiby
okręty

wo.fenrne Ul'W'iiatv do

Ańtwero.fi .

or~

IPI'CJltes'fanoi

Kupcv roiterdamscy,

holenderscv. niena'Wlidzący karolilokiej Bel
g-ji. swzymiermii się zara.z przeciwko temu traktarowi. Pomimo to l1.haJ J'{)slów
rartyftlrowała. g-o 13 B&to11>adai 1926 roku 50
gołosami przeav.iirn 49. Atoli Senat holenderski odcztwill t'rruktaff 24 mairca 33 R"fooami prreciw 17. P. vam Karnebook podał
sii.ę Uł!ratL do dymisji. Za'l'ów1110 w Bruksełł. ~" i ·WP.,..~ że wvty-

wy airntieil6kie .nie są obce '.fakremu 01brOlfoWi sprawy.
fak widzimy, nie chodiZli :tu tvilro o Kolfl
kurencję dwu wiclkich POiTtów: .Ain1werpji
i Roterdamu. Holendrzy nde m.o~a z.aipom-

„bmtownikami" i że
zerwali węzty taczące ich
z Domem Orańiskirn. Więoej: ws:pótoze-

nieć

z

Belgum,

bronią

w

że są

ręku

o aem

sna Belg.ja, w nmiejszym

SIĘ

---:o:---

piszą

IDE·

CYDOWANĄ.

,,Kur. Por." (6 ib. m.) ipodaje:· _

„WilMiootość

o 11Jotwornych -gwa•rtach na kobiefacl; bryityjsk,ich w Nankinie zaczę.ta dopk!ro pr.zenikać do szero4c.iego ogólu i płomień ol>urzettia zaczyna dopiero ,pel:zać przyziemnie, ałe WJbuch
zgrozy jest n-ieuniktrlony.
W ~niedz.klłek w htdnej części Londynu odbyty sie -wybory uzupelniaaące dednego posła do
pa't'lamentu. Dotychczasowy ~set 2l!'ezygnował,
~ewat na.ł~ąc do Labour Party, nie zgadzat
s!ę z oflcj.amą 1x>.1'ityką tego stronn1ciwa w s;pmwie Chin. Glosował za 'l'ządem przy ważnem
glOS'Owamu, a następnie oddał swój mandat do
d-y~cJi wyborcom.
Wskutek tego odbyły ~ wYbory w Sootft.
w.arl<, dzfolnicy, zamieszkałej przez łudnooć robci.1:11.iczą - i w 'l'eZtl'ltoacle Ui.bour Party straclta
mandat tel dz.ie!nicy na rzecz ł.iberalów. Niema
w tym wyniku wYborów nic sensacyjnego pazatem. fe .mafemy to uznać za OWI\ słomkę, która
w!"kaTUJe kied'mtek w Jakim w.la« wieje w brytyj·
skiel polityoe w obecnej chw:ili.
Niema żad11ej wątpli'Wośoi, że ostatnie wiadom~ci o okrucieństwach kantończyków zwróa1y
nastrój WYborców w okręgach robotniczycll przeciwko Labour Party".

NOWE PRZESZKODY W ROKOWA-

NIACH Z NIEMCAMI.
Prezes miin. Tanfaem w „Berliner Ta~eblatt„ (4 b. m.) zamieszcza arlyklft, w
k>tlrym wY'PQlwi.ad.a op.indę, że Prusy nie
mogą dOlpt!Ścić do woinegu przywo~ .z
'Po·lski „S'zfaiehetnych .produktów WleJs1doh" z tego wzg-lędl\1, iż ten rOOza.j pro<i'ufkcji sfaioowt p!Oldsfawę byiflu drropa pruskiego. Jeti·e1i eikspmit 111łew~l~1Wie g-tó-

wnego oogaictiwa Polski, t.J. produkcji witej
sldej do Niemiec zostaJlie zaltamowaniy,
cóż wltedy Niemcy mogą nam ofiairow.aić
:r.a swój import .przemysłowy do Polski?
()piifllię p. Truntze11 ,pOd'a{jemy, 11ZWażając
za rzecz cltar<łłkteniStyicmą i tę olkdlilcrz·
·ność, że podobna
skłego zjafwiła słę

obrOlrtia stanu wtl'ościoo
w miesz.cza!frskim „Ber.

T.aig;b.":

me może być od>aleinia oclJ.r-OBy wierk.ieł masy
wytwarzainydt puez
szłachemych .prodUJkt6w,
cl1f0Pskie gospodarstwa w Niemczech, do czego
t12.l~ży zalk.zyć: mięso, tłus'lcze, .)a!Ja, mie!«> i masł(I. iProduktja świń i świniny ,jest w Nicroozech
tak Oifbr.zynńa, ti wknrwa catk<>W'licie zapot,rzebowanie wewn«>t·rzne o.raz może ~ b.zidą
z.ł1'0łrzebowaną przez za,g;r.anicę ~".
"Traktat iiaoolowy z Polską

kupi-Ony za

cenę

O WLAśCl\VY CR K-OM1S.ll··ANKIE-

roWeJ.

„RobOtnik'" {6 b. m.) J)i:sze:
„Komisja Ankietowa jest pow-0faina nie do wYlecz do ujawmenia
w c:i.irach nieslychanego zaniedbama naszego
przemysłu, jego niedo:rozwoju łecbniczneg-0, przerostu admłnistracyjnego, .zaehtanoo6d kaPt*.
Jafnńe-nia pr.zycz~n dn>żyizny,

:i,

czasów :tiraktaJbu westfalskiego (1648) stoJ)niu, ~est iiladail terenem dyplomatyczinej rywaUzacii francusko - ang'ielskie.i. tn"Zyczem
Hclamdia: jest ~ytlllm fiITTl!l'ą w re-ku brytyjskieiro srraCUt.
Kazimierz S1D020rzewski.

PRZEGLĄD
POST ~W A ANGLJI STA.TE

oczYWiście n1ż

inni?

PRASY.

Nie tł.zeba owiijać rzeczy w bawełnę. Gdyby ju!
szlo o samą rac.ionaUzacle produ:'kc,ji, moglibyśmy
C?.eir•I>ał pełną garścią z do:śW'iadczen.ia ·I gotowych wrorów Zacltod.u. Ale nasz ~zemysł, niestety, nie dorósl jeszcze do tego poziomu. U nas
należy '\\>:pierw oczyścić grunt Pod rac,ionałtza<:Je,
należy wdrożyć przemysr w n-0w-0czeS1De tempo
rozwoju, narw.c!ć przemysłowi zachodni tryb my·
śfe.nia ~ WPOić w nich europejski stosunek do ~ń·
stwa i społeczeństwa, a wtedy dopiero będzie mo·
wa o ir~;cjonaUzacii."

KONTRAT.NK.
"Oaz. Warsz. Por." (6 b. m.) zrurnieszcza atak ,przeci"\\'iko p. StpiczyńSkiemu rooalJ\'tQrO'\Vli

„oroou PraiW<ly'':

„We wczora§szym numeru

,,Głosu

Prawdy"

nofa<tka, która zd%Jw'iić musiała ttot>e·
wne niejednego z przysi.ęglydt nawet ~ów
te..~o pisma. Oto nie starając się nawet uparorować P'f'zyc.zyny swego WYstąpienta, j.alkiiś anooimowy autor napadł na~ziewan~ 11J1 Jedne·
go ~ dyrektorów Banku Gospotfarstwa Krajowe·

pojawłfa się

go, p. Nowotne.gu.
g!l>iewu? Może nieco światła ni.
rzucilaby histor.ia nieudanych zabiegów
redakt<>ra „Głosu Pra.wdy" p. Stpiczyństie~, o
pc.życ.zkę w Banku Om;.podarstwa Krajowego. O
i!e nam wiad0010, p, Stpkzyńskii by~ !ldlkakrotme
w Ban.ku, kon.ferowaq z dyrekcje, i w rerołtacie
nic .nie ws.lcórat, gdyiż nie rnógl dać żadnej gwaravej! ewentualnej pcżycz.k.i. Ju:t wówczas okazał swój gmew niedwuznaczrue - krzyilciem i wy1111Y!,9.rnl, usiłui.ąc bezskutecznie steroryzować u~

Gd.z.le

ź.róclfo

tę kwestię

rzęóvl«6w.

W tyclt warunkach musimy grubo podejrze.
sarnegu redaktora o autorstwo wspomnda.nei

wać

noł.atki.

W każdym razie, jeżeH chodzi o .załatanie d.7Jiu'l'
p. Stpiczyński W'J'brat nieodpowiedr.ią. Te.rrorem, jak si.ę Już raz przekooar niewiele da się wskórać. Raczej należa!,oiby O·
rządowe·
szcz~mej gospodamwać s.ubsydjami
n1i".

w

budżecie, drogę

KINO Dom Ludowy
34.
„...„ „...............
....„ ...ul.„ Przejazd
Dziś!

Dziś!

ntja 2 i 01tatnia monam,mtaluego filmu p. t.

,,QUO VADIS''
podług ucydzłeła Henryka Sienkiewicz~. w
roił Nerona ·nafsilniejszy artysta Emil Janings.

· Ceny miejsc: W dnie powszednie na
wszystkie seansy, zd w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I m.60 gr. Il m. 30 !fr. III m 20 <ir.
W soboty, niedziele i 6więta od g;;d;.J'
po poł I m, 80 gr. II m. 40 gr. III m. gr. 30.

Pamiętajcie

o inwalidach
wojenn)'ch!

KUR~

LóDZKr'. -

Czwartei. 1 kwietnia 1927 rolm.

Człowiek, który nic ·nie pamięta
Niesamowita zagadka sobowtóra.
Tajemniczy złodziej i obłąkaniec. - Fotografja w dziennikach opatrzona napisem: -„Kto to
jest?" - Pani profesorowa I pani drukarzowa jako pretendentki. - A on niczego sobie nie
przypomina I - rłiezwykła •Jłaacja.
w) Jak już krótko doi;iieśliśmy, całe nim kartę pocztową, datowaną z 1916 r.,
z ogronmem zainteresowaniem a podpisaną imieniem jego najmłodszego
czekają obecnie definitywnego rozwiąza
synka „Peppino".
nia niezwykle tajemniczej i sensacyjnej
Lecz w chwili, kiedy życie w rodzinie
afery. Oto dwie kobiety gotowe są z Canella zdawało się powracać do trybu
otwartemi ramionami przyjąć pewnego powszechnego, szpital dla obłąkanych w
biednego obłąkańca, który przebywa obe- Collegno zażądał zwrotu profesora, a to
cnie w zakładzie dla umysłowo chorych na podstawie reklamacji, poczynionej
w Collegno, we Włoszech. Bliższe szcze- przez niejaką panią Bruneri z Turynu.
góły tej sprawy, jakby wyjętej z fascynuktóra utrzymuje stanowczo, iż Canelle nie
jącego scenarjusza filmowego lub też rojest profesorem, lecz jej mężem. drumansu, są następujące:
karzem. który z powodu rozmaitych przeOd dwóch lat przebywa w wymienio- stępstw chciał sobie odebrać życie w 1924
nym zakładzie pewien młody jeszcze męż roku, lecz potem przepadł bez wieści. Naczyzna, złapany w chwili, gdy z cmen- stąpiła ponowna konfrontacja, a pani Brutarza wynosił wazę z bronzu. Aresztowa- neri utwierdziła się jeszcze w swojem
ny nie umiał podać swego nazwiska i przekonaniu.
miejsca zamieszkania. - Nikt też z mieszSprawa komplikuje się tern jeszcze,
. kańców Collegno nie znał złodzieja i nie
· potrafil określić, skąd on do tej miejscowości przybył. Ponieważ tajemniczy ·zło
czyńca okazywał widoczne objawy chorobliwego zaniku pamięci, nie pociągnięto
go do odpowiedzialności karnej, lecz umie
szczano w zakładzie. Po dwóch latach
w) Ioicjaityiwa w:proiWadzenfa pięciQ
stan chorego nieco się poprawił, mimo to d11il()wego tygodintla pracy, z którą wystą
jednak pozostawiał jeszcze wiele do ży pW Ii. ford, wywo1łatfa ożywioną dyskuczenia. Łagodność i spokój pacjenta na- sję w prasie i w opinJf amerykańskiej, a
sunęły zarządowi szpitala chęć oddania
przytem sktonita instytucje naukQwe, pry
chorego opiece domowej. Wobec tego waline, spoteczne i rządQ1we do przeproumieszczono w wielu poczytnych pismach wraidzenlia. szeregu a'!1'ki.eit i badań nia<l wywłoskich fotografję chorego z prośbą o dajrośdą i skuitkamf projetktawainej repodanie jego generaljów.
formy.
Już po tygodniu zgłosiła się do ColDość obszerną i ścisłą amkietę prze1egno pewna dama, która oświadczyła, że prowadzi1t w ·t ym kien.milm rządowy Bofotografja przedstawia jej męża, profeso- ar<l of T·ratde w celu określenia między i.n.
ra Canella, znanego filozofa z Padwy, któ- rówinietż i lkzby robotntków, korzysrf;ary zmobilizowany w 1915 r. i wysłany na ją<:ych }uż obecnie z 5-dnlorwe.go tyg-o<linia
front, zniknął bez śladu. W Weronie, jego pracy w Stanach Zje<lnocw·nych. An1kierodzinnem mieście, został nawet na jego ta, przeiprorwadrona w roku 1926, olbejmopomnik. Po wa~a 66 miast i 764,596 robo1óni1k 6w zatrupiękny
cześć postawiony
wzruszającej konfrontacji między mężem
drionyicih w wielkich f śreck!fkh zaikfadach
a żoną, profesor został powierzony opiece przemystowvch. Otóż na ogó!flą liczbę
pani Canella i powoli odzyskiwał pamięć, powyższą 35,689 robo<t!ników, czyli 4,7 %
a nawet zaczął wspominać o swych dzie- pr~cowa..ta tylko 5 dni w cyg-0dniu w J}rzełach filozoficznych. Zresztą wątpliwości
ciągu cafego roku roboczego 1926. Nadnie było już żadnej, gdyż znaleziono przy b~.rrdzi{Xf 1'0ZIJ)OIWSzecbmooy 5-dtlIDwy tyWłochy

Pi~rio~niowy tJ~lień 1mJ

tego punktu,

GEORGE .MEREDITH.

(111

Evan Harrington.
~-w-.

przekład

z anzlehldele

z.om Poiitawsklet.
(Ciąg

dalszy).
Ale czy Roza nie była w nim samym?
czy nie była cząstką jego?! Czy nie przy
siągł nie wyrzec się jej nigdy? l czy to
właściwie nie byla zdrada? l
Idź, młodzieńcze, idź stoczyć swój
bój! szarpią cię małe djablęta, naciera na
cię potężny olbrzym, nie oszczędzono ci
uwodzicielskich stów Syreny o słodkich
ustach... Rozluźnij natychmiast węzeł, a
wszyscy mieć będą uciechę l A najgorsze
to, że może nie ty, ale oni mają stuszność ... Czy to jest słuszne, czy to może
być słuszne, żebyś splamił srebrzystą biel
swojej skóry, rzucając się głową na dół w
kadź pełną smoły?!... Pomyśl, zanim się
splamisz?! pomyśl, jak potwornie wyglądać będziesz po wyjściu z tej czarnej
ochrzcielnicy l a co się tyczy honoru rodziny. tianie Evan Harrington, to proszę
- z jakiego to metalu jest ów honor rodziny krawca? ...
Jeden mały zuchwały djablik na wła
sną rękę zaryzykowaf to pytanie. Chytre
stworzonko zostało natychmiast zdławio
ne przez starszych doświadczonych towarzyszów, dopiero wtedy jednak, kiedy
duma Evana odpowiedziała. Podniecony
miłością bał się poniżać siebie i zedrzeć
błyszczące szaty. Poniżany przez świat
odwołat się znowu do swojej wrodzonej
wartości.

Tak, powołany jest, żeby ją okazać.
Jest na drodze do okazania jej. Wyrzekając się ukochanej i najlepszej, odrzucając
na stronę sny, marzenia i pożądania, w
imię tego surowego obowiązku będzi e
przynajmniej wiedział, że stał się podwakroć godzien jej, która go porzuci ła, zaś
świat będzie nim pogardzał tylko dla jego
bezwzględnej zasługi. Gdy doszedł do

węzeł

zacisnął się znowu...
tyzmem męczennika.

jego postanowienia
Sciągnął go z fana-

Religja, której brak w Evanie opłaki
hrabina, mogłaby się stać jego przewodnikiem, uspakajając ów wewnętrzny
spór. Ale nie pogardzajcie czystą cnotą
poganina! Młodzieńcy, którymi kieruje
światło nauki Chrystusa, są niewątpliwie
szczęśliwsi: Ale są też bierni: są bez woli: sądzą, że w przy szłości nie tworzą doskonałych chrześcian. Ni.gdy nie grozi
im poważne niebezpieczeństwo, wiem.
Ale niektórzy w tern stadzie są więcej niż
baranami... Ideał pogański niełatwy jest
do osiągnięcia i ci, którzy od niego wznoszą się ku Chrystyanizmowi, w mojem
pokornem mniemaniu pewniejszą mają
wała

podstawę.

A więc Evan miał stoczyć swój cieżki
bój od pierwszego do ostatniego szczebla.
Poganin, to znaczy nasze biedne bezsilne
żądze, nigdy nie jest pewien zwycięstwa.
To klęczy przed swymi bogami, to im
urąga, albo każe im za siebie walczyć.
Z początku wydaje się zadowolony. Evan
przestał rozluźniać węzeł jedną ręką, by
go zacisnąć drugą. Ale nie znalazłszy na
dole lady Jocelyn i dowiedziawszy się,
że się już udała na spoczynek, poszedł do
siebie na górę. Walka wewnętrzna powtórzyła się od początku do końca.
Dziwnie to brzmi, ale Evan prawie nie
zdawał sobie z tego sprawy. Jedynie podszept owego szalonego djablika brzmiał
głośno w sercu jego sumienia. Resztę
odczuwał silniej nerwami ni·ż mózgiem.
Myślał: dobrze. Powiem jej to jutro i myślał to tak szczerze, iż z uginającej
się pod ciężarem piersi wyrwało mu się
westchnienie ulgi.
Zaledwie uleciało owo westchnienie,
gdy zauważył na korytarzu postać lady
Jocelyn, zbliżającą się z lami:>ą w ręku.
Szła ciężko, krokiem prawie wojskowym.
Jej wielkie, szeroko otwarte szare oczy
patrzyły prosto przed siebie. Byłaby go
minęła i on pozwoliłby jej przejść, ale na
widok niezwykłej bladości jej oblicza miłość dla tej damy zmusiła go zbliżyć się

syna, który nazywał się
Nie dość na tern; albowiem i Canclla i Bruneri operowani byli
na te samą chorobę, a wskutek tego posiadają takie same blizny.
Dzienniki włoskie poświęcają całe
szpalty tej tajemniczej sprawie. Większa
część prasy jest jednak przekonana, że
Canello jest mężem p. Bruneri. Natomiast
pani Canella, jej dzieci i cały szereg znajomych, a nawet byłych uczniów utrzymuje z całą pewnością, że odnaleziony
jest niewątpliwie zaginionym profesorem.
Zagadka zaiste wyjątkowa. A ten, o
którego chodzi, napróżno wysila swój
biedny mózg i nie może sobie niczego
przypomnieć ..•
---::·--że drukarz miał
także Peppino.

witaoa[~ lie~nounnJ[~.
dzfeti roboczy jest, jak się o!kaizuje z ankiety, w przemyŚile odzieżowym; w zakł'a
daich przygo 1towujących odzież męską pro
porcja zakładów prncująqnc::h tY'ltko przez
5 dJnl w tygodniu wyinosi 45 pro.c. o~ólnej
liczby, a w stosunku do Uczby zatrudnfion}icih w ndch rob" 1ników - 1/3 ogó:tu praco\\ ni1ków konfe>kcyjnych.
Jalk wfdać z zestawielilńa wwyższegQ,
5-dniowy tydzień pracy roz.powszechniony jest tylko w staby.m stopniu w przemyśie ame.ryurnińs'kim i k0irnysta. zeń tylko nie
maiczna w stosunku do og6tu rotbotników
garstka pracowników.
Przemysł wfolki i ciężki nie stosu1e
wcalle 5-dn i<Jłwego tygodrnia pracy, a przeciwnie zw1a·J.cza <lo~ć osflro projektowaną
n1Qtfmę forda, uzasad11rr ająic swój opór
odmieooemi vrornnika1111i pmd<uikcji i konsumcji w przemyśle a111:tomoibrlo•wym mż
w ir.nych dziaiłach przemyst'll.

i wyrazić nadzieję, że w danej chwili nie
ma ona żadnego powodu do smutku.
Słysząc nazwisko matki, lady Jocelyn
odporzucić konwencjonalną
chciała
wiedź. Poznawszy Evana, powiedziała:
- Ach, pan ttarrington! obawiam się,
że stan jest bardzo grotnyl niewiem czy
przeżyję tę noc.
I znowu stał sam. Sposobność minęła.
Czy mógł mówić z nią teraz, gdy cierpiała? Jej spokojne ciche oblicze miało owo
piętno młodości, opromienionej wzruszeniem w chwili oczekiwanego spotkania
lub pożegnania. W ukłonie jej zauważył
Evan przemiłą uprzejmość, rzadszą,
aczkolwiek mniej drogą niż wszystko, co
kiedykolwiek czytał w twarzy Rozy.
Prawie z radością pomyślał, że nie będzie
miał sposobności powiedzeć teraz czegoś,
co by tej szlachetnej głowie i n~jwierniej
szemu z serc ludzkich kazało na zawsze
odwrócić się od niego. Przyjdzie jasnookie jutro, a dni które nadejdą, będą tak
jasne, jak te, które minęły.
Owinięty w płaszcz swego tchórzostwa spojrzał zdumiony, gdy lady Jocelyn
znowu do niego podeszła.
- Panie ttarrington l - powiedziała. Roza mówi mi, że pan nas jutro opuszcza.
Chciałabym już dziś pożegnać pana. Rozstajemy się jak przyjaciele. Zawsze będę
rada uslyczeć nowinę o panu l
Evan uścisnął jej dłoń i ukłonił się.
- Dziękuję pani! - nie byt w stanie
powiedzieć nic więcej_
- Byłoby lepiej, żeby pan nie pisyWał
do Rozy.
Głos jej brzmiał raczej jak prośba niż
rozkaz.
- Nie mam prawa pisać, mylady!
- Ona sądzi inaczej. Chciałabym, że.
by naprawdę doświadczyła siebie.
Głos jego zadrżał. filozoficznie nastrojona dama, sądziła, że czas go po-

ASEKURACJ ~ URLOPÓW.
w) Wiadomo, że przeciętny śmierteJ.
nik - urzędnik państwowy czy prywa.
tny, lekarz, inżynier, adwokat, etc. - <:a·
ly Boży rok pracuje z myślą o cdpoczyn.
ku w czasie urlopu. Jeśli więc niebo ..,
okresie tych sakramentalnych kilku ty.
godni nie jest nań łaskawe i deszcz psuje
mu wywczasy letnie, wtedy mozolnie
zbierane oszczędności idą na marne. Nie
wszędzie jednak, w Niemczech bowiem
niektóre towarzystwa asekuracyjne zobo.
wiązują si~, za opłatą należytej premii,
zwracać niefortunnemu „urlopnikowi" pie
niądze, wydane na wyjazd nad morze, w
góry lub na wi·eś. Zabezpieczać się w
ten sposób przeciw niespodziankom atmo·
sferycznym mogą również i impresarja,
urządzający widowiska „pod golem nie·
bem". Obliczaniem rozmiarów p;emii
zajmuje się specjalny wydział meteorologiczno-sta tystyczny, pracujący dla pomie
nionych towarzystw.

WYMOWNE CYFRY.
\v) Sowie>Cikii urząd sta1tvsty;czny ustaiiT bardzo interesujące da1ne liczbowe. z
kt:>n"Ch wynika, że kons'llmcja a1rtY1kutów
pierv,,szej po.trzeby ulegfa w dzisiejszej
Rosji znacZITTej redukcfl w porównaniu z okresem prizedwojennym, Wyciąg z oficjall'ego sprawo'Zdania przedstawia się w
sposób następujący, biO!rąc •za podstawę ilość, przypadającą w ciągu roku na jednego czfowie'k:a. Cukfe.r: 16,3 fontów rQS.,
w 1913 zaś - 18,9 fontów; wyiro.by baW( •f'nfane: 17 arszyllÓW (1 a.rszyn r6willa
sic 71 ctm.) w 1913 - 25 aorszynów; papier - 4 funty, dawniej 6,6 f. i wreszcie
mydło: 2,5 f. p<J<kzas gdy .przedwojenin~
Z11i:ycie wynosiło 4,8 f.
Gte1boka nawka mieści s.ię w tyich krllku
•
cyfrach!

w strojach Jadowych

l ALKIZabawki reczoie malowane.
„Margot", Piotrkowska 64
- Czy pani czuje się zmęczona, my·
lady? - rzucił pytanie, właściwie by od·
wlec chwilę powiedzenia tego co powie-

dzieć musiał.
- Względnie. Pańska siostra, hrabina, zastąpi mię tej nocy. Zdaje mi się,
że moja matka uzna ją za lepszą pielę
gniarkę.
Lady J ocelyn spuściła głowę, a twarz
jej rozjaśniła się w miły, właściwy jej

sposób: Ale wspomnienie hrabiny i jej
opieki nad panią Bonner zirytowało Evana: kontrast hipokryzji i podstępnych planów siostry z tą otwartą szczerą naturą
uderzył go z nową silą. Prosił lady Jocelyn o pozwolenie pomówienia z nią na
osobności. Zauważywszy jego podniece·
· nie, spoważniała.
- Czy to naprawdę takie ważne?
- Nie mogę znaleźć spokoju, póki te.
go nie powiem!
- Chyba to nie dotyczy Rozy? m<>
żerny spać spokojnie ...
Wyczuł, że wystarczy jej odpowiedź:
- Dotyczy to pewnej niesprawiedliwości, którą pani popelnila, a którą ja
mógłbym usunąć.

Lady Jocelyn zdziwiła się nieco.
- Proszę iść za mną do gotowalni powiedziała, wskazując mu drogę.
- Niepodobna już byto myśleć o
ucieczce. Szedł jak na egzekucję, a w
ciemności jego mózgu tańczył John Raikes ze swoimi groteskowemi zmartwie·
niami. Widocznie ostry smak rzeczywistości oczarowat to słabe stworzeniei
które prawdopodobnie nigdy nie czuto co
to obowiązek lub zmartwienie. Komedja
życia Jacka byla jedyną rzeczą, którą
uświadamiała sobie tragi~na gorycz
Evana i zdawała się jedna jedyna opro·
mieniać jego mózg. Na ustach jego bfąkaf
się uśmiech w chwili, w której gotów był
błagać nieba o grom, któryby go zmiaż,

żegnać.

'dżyl.

więc dowidzenia. Wierzę panu,
nie żądając przyrzeczenia. Jeżeli kiedykolwiek będzie pan potrzebował przy-

zaczęła lady Jocelyn.~
- Więc Evan czuł jak te cztery ściany zamykają
się nad nim ... - I cóż takiego zrobiłam?
(D. c. n.)

-

jaźni,

mnie

A

pan wie,
napisać l

że

zawsze

może

pan do
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_.:o_:_ŚWIĘCONE WIELKANOCNF..

za niaszem

pośrednictwem podaje do iwia<lomości, że
śwfięcema poka:rmów w WieiLką Sobotę

w

djocezJi łódzkiej z polecenia J. E. ks. biskupa będą się odbywały talk, jaik w ła~aich
ubleglycli.
śWJĘT A WIELKANOCNE W WOJSKU.

ze święfami Wielki·ejnocy
rozkaz dzienny Min. Spr. Wojsk Nr. 24-27
zarzadza. iż dn. 15 kwietnia r. b. urzędo
wanie 'trwać będzie do godz. 13-ej, dnia
zaś 16 b. m. do godz. 12; dnfe 17 i 18 b.
m. wolne od zajęć stmbowycll.
Na QtMes świąf Wielkiejnocy o. mi.nisfer •zezwo!lit na udziedeinie mJopów świą
foc7mych ofi,c erom li szeregowym 0iraz pra
ccwn.iikoim cywPJinym od d1I11fai 14 do drna
19 b. m. witąc2'Jtlłe, wliczając w rpowyższe
dni 'takż.e i dni jazdy. Ilość U!I"loipowanych
ni.e może .przekraczać 50 rproc. oficerów i
prac01Wt11k6w cy.wi.Jnyich oraz 10 proc. sze
'l"egowych.
Kredylowane bilefy mo:żna wydawać
'W rama.eh przysl'ugują:cego osobom wojsk>0wyrrn prarwa do tych Ml e;t ów.

W

związlku

Wbrew W10ZOrajszym i<nfurmacjoan, p.
·\vo.ie\voda Jaszczo.M pomimo zaipoiwie<lzi
do Łodzi inie przybyt, bo'Wiem zie względu
na s.prawy Todzi.nne zmuszony był zatrzymać slę jeszcze na p.rzooiąg dwócll-(p)
uzech dni W1 Wrurszarwde.
NOWY STAROSTA W LODZil.

Wczoraj naozelniik urzędu sfanl\l cywil
nego Magistratu m. Łoozi rp. Aleksy Rżew

ski, o.t rzymat J>'rzez mz~ "''Ojewóclzikl dekret aiomiinacyjny na starostę t6dzkfego,
które fo stainnwisko obejmie ju·bro.
Do'fycllcza'SOWe sfuinorwisko p. Rż.eiw·
s:K.iego w urzędzie s.ian'il cywilnego obejmie ly1mczaisowo p. Ubrach Ignacy, do'fychozasowy zaslępca 11aiczeilin1ika wspom
Gu)
nianego wydzia~.

NA WYSTAWIE HIOJENTCZNEJ
W WAiRSZAWlE.

Maigisuraif na osta1tniem swem posiedze
rozważał' między ininemi sprawę wzię
cia udzfa1łu przez zarząd m. ŁodzL w Mlię
dzynarodorwej wys.ta.rwie s.anifamo-higjenicmej, która ma się odbyć w Warszaiwłe
w czasie od 30 maja do 20 czerwca 1". b.
w związku z IV MiędzynairodorwYllll Kongresem Medycyny i Pairmacji Wo1Skowej.
Po wszechstronnem omówieniitl sprawy, Magisfira't, biorąc pod 'lllW!algę ikonieicz
nośić moż:Hwie oszczędne.go gospod!air()IW'a
,ntia finansami miejskiemli, p:ostiainowiit, by
zairząd m. Łod'zf nie brait udzia,Jlu w wystawie, ze względu na wysokie kOS?ita,
wynoszące, we<lrre ko:s~l<>rysu, 20 tysięcy

n.iu

_ ..

zlotycb.
PODWYŻKA

_.

PLAC NAUCZYCIEL·
SKICH.

Mtnislersl'wo Wyznań .ReDLgi;nyioh i 0Puiblicznego ,przyzruato od 1-go
stycznia r. b. 10 proc. Jl'O<liwyż.'kę uposaże
nia tynn naoczydekim szkól <loksmaika1ą
cydi za'WG<lowych, klórwh wynagrodzenie jest O•blicZOine w ·mriożnych.
W ziwi ązku z ·tern, na skutek' od.nośne
R'O pisma kurato rfum okręgu szlkolnego
~ód7kie go-Maltistrat na ostatni'e m swem
posiedzeniu posfainowit - w myiśil wniosku Wy<lzia l1u Oświaty i Ku:lfory - od
dr.la 1 styicznia r. b. podwyższyć o 10%
1
r "'' C wszy s·tkim na;uczyciefom szkół wie
c - ·~vc·h, t. j. zawodowych, p0wszechn y~h oraz kursów dla do.rosłych.
śwfoicenia

1

Łodzi.

POżEONANIE PULKOWNIKA RACHMISTRUKA.
W dniu wczorajszym korpus oficersk\
X-tej dywizji w Łodzi żegnał pułkownika
.Rachmistruka, który opuszcza Łódź, prze
chodząc na stanowisko dowódcy dywizji
w Grudziądzu. Pożegnanie odbyło się w
salach Casina Oficerskiego w obecności
delegatów wszystkich pułków, zakładów
i urzędów wojskowych. Pułkownik .Rach
mistruk cieszył się w Łodzi dużą sym-

&i.a ·!I'..aoczycieli kiwailifikowanycli, w Słup
cy - rysunlk&w i robót, w Tu11ku - hu1112inistyczny, w Widuniiu - metcxlycznopcidag<>igicmy.
Kursy rozpocwą się dn{a 4 łiipca d patją.
lrwać ibędą do dnia 30 Upca r. b.
Na kursy waika1cyjne nie mogą być
ZAKUPY KUPCÓW RUMUŃSKICH W
pr zyjmowa.nii nr.mczyci e'1e ni·ewY'kwa1Nfiko
LODZI.
wam.:. mia•nOl\viamn po dniu 31 sleir:pni.a ub.
w ,c zoraj olJ)uśdli Łódź ~zedsta'Wicietle
roiku. Ci nauczyci·ele mng-a, uzwpeil!nić swe
k\,·ailifikaicje je<ly.nie przez ztożemie uzuipeł d•wóch największych hurto1wni wt6kienniczych w Gailaczu: Percniam i B-cia Chlcobni.aiJą· cego semLnarjafoego egzamfnu dojni:h.10w. Przedstaw.iicictle tyc.h firm odbyli
Tzakiści w ciągu dwóch Jarl: od da~y nomiszereg lronfor.ern.cyj z przedstawicielami
(u)
.naicji.
przf"1!11ystu wł6'kienn1czeg'O oraz z hurtoWll'likami mam1faktury. Wyinik·iem pertraft<:
facvJ bvło zalkmpie'lliie poiważnfeJszyich par
!o 300 tys.
tyJ manuifakiturv na surmę oko<
złol~nc:h. Gł6wil1e tranzak·cje doty·c zyty -to
rwa r6w zittnO!WY'Ch.
W przedągu roku o.ble firmy zrukupiify
w Łodzi m2rmfalkit11ry na sume ollrnto rpót(e)
lor~ mi1jooa złdfy.ch.
rytusu dla cel&w looz,nfczych sprzedaje
sic wódh nawet dzi.eci'Olf11. Idea walki z
RACHUNKI ZA TELEFONY.
aMrnholiz.mem mai ioolflak już w POl!sce wie
Zarząd telefonów łódzkich nie wysyłał
lu zwolenrników i fo ics't czytmikiem ze
abonentom rachunków na kwiecień wowsn:chmia:r do<latni1m.
P. Zaleski, którv ro kHkuna&toleifnfm bec mających nastąpić zmian taryfy.
\V najbliższych dniach zostanie za<łe
pcbJ'cie powrócif do Po1Jski z Amerviki,
czy zmiany te w bieżącym mie
cvdowane,
zobrazował dodatnie wpływy prohihiicji,
(b)
walka la :przyini-0sfa spo;foczeńsfw'll amery siącu nastąpią.
kańskieimu spadek p· rzestępczości, wzros.f
NOWY ZARZĄD ZWL\ZKlJ INW Alloszrr.edno:ści i t <l.
DóW.
.
W -wyniku OŻY'WiOnej dysllmsji p0isfa1no
wion·n Przystąpić dl() zorga111izo.wamfa: w to
Ukonstytuował się nowy zarząc! łódz
dz: fi.Iii Towarzystwa ,.Trze:twość". W kiego okręgowego koła zw!:tzku inwalirczmowach z :przedsta1wicielami Łodzi de dów wojennych .Rz. P., w składzie nastę
le.gaci warsiza wscy poruszyli sprawę e- pującym: J. Skarzyński - prc1..es, P. Pa·
"''(:rfo:al'tl ego odibycia przypadaijącego w wlak - zastępca, S. Patester - sekret:\"111 roku powszechnego ko1ngresu antyrul- tarz, J. Kamiński - zastępca sekretarza,
(e)
ke!holow·ego w Łodzi.
Z. Markel - Wielozierski - skarbnik, S.
(p
Bornstein - zastępca skarbnika.

Do walki z alkoholizmem.
\łi Łodzi

odbqdzie sie oqólnokraiowv kongres antyalkoholiczny.

W>C70WJ wleczornm oobyła się w sa.li
w siprawie
wailki z alkoho1izmem na terenie bJdzi.
Na korferencii obecni bV'li prze<lsta'\\ide!Je
Radv Mie.iskiej z rad. N01,vadd1111 11a czele;
Wistawski.
Ma.g istralu - naczelnicy:
Kempner, Rosse·f i Tairt!o'wski, urzędu wojc.w6dzkiegoi---.dr. S'kalsik:i (JII'az świ·ata lekar~kiego z <lir. Sa<lokiersild1111 n.a< czele.
Reiforały zasadnkze wygłosili w tej
sora:wiie przybvili z Wa1rszawy: dr. Za·leski ! Teid:a!kfur Szvma"1 ski, przedsta wicicle
Tow. ,.Trzeźwo·ść''. P. Szyma,ńEki naszkf
cowa~ losy 11sfarwy ao1tya1ko1holD 1wej, pl()ldkreślając. i·ż Mooc.pOJl Spirytusowy w wie
lu wypadkach daje :przylkta<l przekraczanie:. przepisów tej 1tstaiwy, przyczy;niaijąc
się oczviwiście do wzrostu pij.a.ńs1hi,ra w
kra1u. Pod :pił'iaszczykiem sprzedaiiy spi-

Radv Mlejs:kiej konferencja

~iedy Łódź będzie

POWRÓT P. WOJEWODY JASZ·
CZOLTA.

ŁóDŻ

Kuratorjum okręgu szkolinego łódzkie
go poda~e do wfadomości, ·Iż w czasie nad
rostaną ITTw<Jrzone
cho<lząqnch wakacji
w okr{:igu szko1Lnyim łódzkim państwowe
kursy wakacyj'!lie dla na-uczydeli szk6ł
powsz:ec!hnyich w następu~ctcych miejsco-

<lila naiuczydeli powfaitiu f6dzkiego kurs fizylko-maJtema1tyczny, w Kad-iszu ik1lirs geografiiczno-<przyirodiniczy, w
Kdle - śpieiwu i wy;chowa1n1.a fizyicznego,
w Pabjrunicach - merody;czno~ped.agogi
czny oiraz śpiewu f wychowa11iia fizycznego, w Sieradz.u - hu1tnanlis'tyiczny ikońdo
wy, .Ra<l<Jmsku - o Po1sce współczesnej

22.20.
Oługo•t dnia 1'.23.
Praybyło dJlia 5.17.

:łódzlka

dla nauczycieli.
Xomunikat Kuratorium Szkolnego w

wościach:
W Łodzi

Zach6cł klłęt.

iK'll'rla djecezjalna

kursy wakacyjne

1

skanalizowana?

·Plan robót kanalizacyjnych na rok

biożqcy.

Z MIEJSKIEJ OALERJI SZTUKI.
W piątek i w sobotę, t. j. dn. 8 i 9 kwiet

nia r. b., o godzinie 6-ej po poł., odbędą
licytacje obrazów, rzeźb i dywanów,
wystawionych obecnie przez Warszawski „Pałac Sztuki".
się

W związku z roz;poczęcieąi robót kan.alizaicyjnych istnieje obszerny .plam tych
prac. itak, by można ibylo częściowo uruchomić kaiooauzację jesz.cze w ·bieiącyim
IJ'IOiku. W ed1ług tyich projektów ma być w
ly;m roiku gotowe ok. 16.000 metriów ikatna
lów. związamyd1 w jedną caitość z gOlrowynn juiż ikolekrorem Il, iprzez1nacron)'lłt1
do sk.a.11fil.i.zuwamia cated środkowea części
miasta ora:z ko1l-ektorem I, iprzezinaczooym
<lo skanallLzorwania po•tudni-Orwej części mia
st.a.
W zależności od uzyiskanyic:h kredytów
!!)Odjęta oędz.ie budowa gtlównego koilektora do staicji oczyszicza1n}a śdelków, rozpoczęoioe budowy stacji, wybud.oiwa1nde
.prowizorycz;nego wylotu do rzeki Ner o-

raz drad.&ze rozwijanie kanałów miejskich.
Program więikszy natomiast, kttóry z.ostaf
przez Magistrat przedsfa1wfony czymiikom miruroda1nynn w Warszatwie, przew4d'll.ie poza temi raboitami zupeitne wyiburlowainie sta.cji oczyszczania śdeków, całko
wite; regula,cję rzeki Ka-wlewki z budową
burzowca i porwa.żn.! .piosunlęci·e .gtówneigo
karna.tu mieJsik:ie,gQ ,na ·u licy Tow.aroiwej w
półlnocną część miasta, wszystko n.iezależ
nie od wydatnie pawiększcnego rprngramu
roz.bu<lowy sieci ka111a1t6w u1kz.nyoh . .Realizacja te.go programu umoż•llwi jedn<Jcze
śniG !Z.aipoczątkorwianie e1ksploafacji kana[izaicji w Łodzi. .Bks!plo:aitacja sieci (przytącze.niia domowe) przyino,si.f'yby Maigis'f.ira001wi dochód, powavnie mogący zaważyć

Z CYKLU TRADYCYJ LUDOWYCH.

pcstu obowiązywały przepisy :1ajsurew- wem nieco pokropiwszy. W inne dnie
sze. Domy zamożniejsze używały w tym postne używano do potraw oleju lub oliczasie oliwy zamiast masła, uboższe ole- wy. Piątki suszono. wstrzymując się od
ju. Stąd powstało przysłowie: „Moścr pa picia wina. Ci, którzy w nabożeństwie
przesadzali, zamiast mięsa używali masta
nie dobrodzieju, dobre kluski na oleju".
dnie powszednie, to jest do postów nie
w
Oliwą kraszono barszcz, były też w
przeznaczone; nawet nigdy nie jadali mię
użyciu grzanki z chleba smarowane olisa, lecz w miejsce jego używali ryb, za
wą, osypane kminkiem, cukrem lub solą.
postny zwykle używano prze\varzo
napój
Grzanki takie z piwem grzanem stanowinej wody".
ły zwykłą, postną wieczerzę. Piwo grzaKiedy w XVI-tym wieku Erazm Cio·
ne ~ żółtkiem nazywano polewką piwną,
biskup płocki - pisze dalej Maciejow
tek,
podawano ją w szklankach i bardzo lubiano w czasie postu. Podstawę postu sta- ski - przywiózł z .Rzymu papieskie pozwolenie, ażeby wolno było w środę mię
nowiły ryby i dlatego przy wszystkich
jadać, nie znalazł się wtedy nikt w caso
zamiasteczkach
dworach, klasztorach i
kładano hodowle ryb w licznych stawach lem Królestwie Polskiem, któryby chci::i.l
z pozwolenia tego, korzystać. Zmienita
i sadzawkach.
W czasie wielkiego postu milkły weso- się postać rzeczy za panowania Zygmunta Augusta. Na stypie, którą on ojcu swełe i światowe pieśni, ustępując mi-ejsca po
mu (Zygmuntowi I w r. 1548) w środę na
bożnym. Kobiety odkładały jaskrawe i
wyprawiał zamku, po raz
krakowskim
strojne suknie, przybierając się ciemno i
pokazało się mięso na królewpierwszy
skromnie.
Kitowicz w opisie obyczajów za cza- skim stole, z powodu tego, że przy nim
sów saskich powiada, że w Wielki Piątek siedzieli Niemcy, postów nie zachowują
wieczorem, albo w Wielką Sobotę rano cy, a których uraczyć trzeba było. To
było hasłem do rozluźnienia postów tak
czeladź dworska uwiązawszy śledzia na
dalece, że już niektórzy nawet w kwietn ią
długim i grubym powrozie zawieszała go
nad drogą na suchej wierzbie lub innem niedzielę mięso jedli, udając, że niby ciedrzewie jakoby za karę, że przez sześć szą się z tego, iż w następnym tygodniu
niedziel panował nad mięsem, morząc żo Chrystus Pan zmartwychwstaje".
Smutny okres postu, lud nasz urozmai·
łądki ludzkie słabym posiłkiem.
Z pism Aleksandra Madejowskiego 'do cał sobie wesotemi obchodami, będącemi
wiadujemy się o postach w wieku XVI co pozostałością pogańskich jeszcze czasów.
Kościół zaś katolicki rozumiejąc i uwzglęo
następuje: „Oprócz postów od Kościoła
nakazanych, pobożni pościli w poniedział niając naturę ludzką, umiat pogodzić stary
ki, środy, piątki i soboty. W sobotę za- obrządek z. nowym. Dużo z tych obcho·
chowano post największy, obchodzono się dów zachowało się po wsiach polskich. aż
o chlebie samym, raz na :dz.ień język pi- do dzisiejszych czas4w~

ZE STOW. TECHNIKÓW.
Dnia 8 kwietnia, o godzinie 8-ej wieczorem w lokalu Stowarzyszenia Techni·
ków w Łodzi, Piotrkowska 102, wygłos 1
odczyt p. Oskar Kossman asystent uni·
wersytetu na temat ,,Struktura miasta Ła
dzi".
na korzyść dadsze.g o fina1I1soiwa11ia buiOOwy, a każdy dailszy rok, przez możność
rozwoju sieci ka:n.a1tów 111li-czinych, dochód
(e)
ter. by powiększat

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

Wielli PoJt w~awnei Polne.
Piękną cechą narodu polskiego, która
przejawiła się zarówno po dworach szlachecltjch, jak i ubogich chatach wieśnia

czych, zarówno po wsiach, jak i po miasteczkach, - była pobożność i gorliwość
w spełnianiu nakazanych przez Kościół
praktyk religijnych.
Do tych praktyk w pierwszym rzędzie
należą posty. \V dawnej Polsce obchodzo
no je o wiele surowiej i ściślej, niż w innych krajach katolickich. Polacy przedews'zystkiem stosowali się do jakości potraw, ustalonych przepisem postnym,
mniej zwracali uwagi na ilość spożywa
nego pokarmu. Jednakże w Wielki Pią
tek wiele osób z różnych stanów nawet
wody nie brało do ust, niektórzy znów
ślubowali nieprzyjmowanre żadnego pokarmu w pierwszy dzień Wielkanocy i
ściśle ślub ten wypełniali. Gorące wrzeczach wiary serca polskie nie zadawalając się więc ramami nakazu religijnego, do
browolnie i ochoczo większe z siebie czyniły ofiary.
Zwłaszcza w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa Polacy tak gorliwie prze
strzegali wielkiego postu, że od Il-giej jego połowy, aż do ·Wielkiejnocy, nie przyj
mowali pokarmów ciepłych, lub gotowanych. Żywili się tylko chlebem, owocami
surowemi i wędzoną rybą.
Pierwszy i ostatni tydzteń wielkiego

PRZEPISY Dr. OETKERA.
Do części nakładu dzisiejszego numeru
2ałączamy trójbarwny prospekt z przepisami na szereg smakołyków wielkanocnych. Przepisy dra. Oetkera, sławne od
fuiesiątek . lat na zachodzie .Europy, obecnie znajdują takZe w Polsce coraz szersze
.zastosowanie. Niedawno temu preparaty
dra. Oetkera nagrodzono na Wystawie
Higjeniczno-Spożywczej we Lwowie zło
tym medalem. Pieczone według wskazówek dra Oetkera mazurki, baby, placki
i torty udać się muszą, są przytem smaczne, zdrowe i - tanie. Słusznie wskazuje
prospekt na to, że można być oszczędnym
a mimo to nie odmawiać sobie w domu te
go, co uprzyjemnia życie.
Kto dzisiejszego prospektu nie otrzymał, niechaj zwróci się po bezpłatne dostarczenie wprost pod adresem: Dr. A.
Oetker, Oliva; stąmtąd otrzymać można
również bezpłatnie książeczkę z przepisami.
KU UWADZE EMIGRANTÓW.
Urząd Emigracyjny informuje, że rekrutacja robotników rolnych do Niemiec
w liczbie SO tys. została już na rok bieżą
cy zakończona.
Do dnia 30 maja wszystkim byłym woj
skowym amerykańskim, pesiadającym pa
p;ery zwolnienia, konsulat amerykański
udziela wizy w każdym czasie poza kwotą, przyczem ci b. wojskowi płacą za prze
jazd do Stanów Zjednocwnych tylko 35
dolarów.
. Równocześnie Urząd Emigracyjny ostrzega emigrantów do Rumunji, że wła
'dze tamtejsze czynią trudności przy sprowadzaniu rodzin do Rumunji, wobec czegc. o zezwolenie na sprowadzenie rodzin
należy się starać równocześnie ze stara(b)
niem o własny wyjazd.
OBROTY POCZTOWE W LODZI.
Wedlu.g statystyki Urzędu Pocztowego w Łodzi, w miesiącu marcu wystano
listów poleconych 109,558, paczek 57,209,
przekazów 6.842.000 i zleceń na inkaso
57,422.

Otrzymano 107.908 listów poleconych,
21.750 paczek miejscowych, 5.810 paczek
zagranicznych i 17.624 zleceń do inkasa.
Wyr-tacono 124597 przekazów i czeków na sumę zt. 24.430.000, a ogólny obrót
(b)
ooczty wynosił 32.842.000 zł.
CYOARA STANIAŁY.
Z dniem 1 kwietnia r. b. monopol tytoniowy obniżył ceny cygar, które kosztują obecnie: Wawel 50 gr., Trabuce 40
gr„ Kuba 35 gr., Brytanika 50 gr.
W odpowiednim stosunku potaniały też
cygara, wyrabiane w fabrykach poznań
skich i pomorskich, natomiast ceny tytoniu i papierosów pozostały bez zmiany. (b
PODANIA IMPORTOWE A OPLATY
STEMPLOWE.
Szereg firm łódzkich zwraca się stale
ao Min. Przemyslu i Handlu, wzgl. do cen
tralnej komisji przywozowej, nie zaopatru
jąc pism i podań w opłatę stemplową.
Miejskie organizacje handlowe otrzymały zawiadomienie z Min. Przemysłu i
Handlu, że takie pisma nie będą rozpatrywane. Wszelkie monity, zażalenia lub
zapytania należy kierować do izb handlowych, które ze swej strony zwracają się
'do władz a wówczas opłaty stemplowe są
.
zbędne.
Jeśli firma zainteresowana dołącza do
pism pod adresem izby jakiekolwiek dowody, które mają być przesłane władzom
celnym, dokumenty te powinny być ostem
plowane w wysokości 50 gr. od każdego
(b)
załącznika.
PRZEMYSŁOWCY PRZECIWKO REOR
OANIZACJI UBEZPIECZEŃ.

•.tp.
Elżbieta

z J6iwiaków Graczykowa
obywatelka m.

Łodzi

po krótkich lecz ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami
zasnęła w Bogu dnia 5 kwietnia 1927 r, nasza ukochana Matka i Babcia
przdywszy lat 58,
Wyprowad1enie dro~lch nam nrłok nastąpi dnia 8 b. m. o god•. 4 po poł, • dopray al. PlwneJ 10 na atary cmentar& katolicki
Na em•tny ten obrzqd upraszają krewnych, przyjuiół ł •naJomycb w nieutulo-

mu

żałoby

nym

żalu

Córki, syn,

zięć

i wnuczki.

Dalsze etapy walki
z autonomfq

Wydziału

fW dniu WICZ01radszym raidziocka komi-

sja pracy rolZIJ)affirvwata wniesiony przez
frakcję

N.P.R.-u 'P'rodelkt znieslernfa aillt'0-

11J0mH Wydzia1tu Budo1wy

Ka111ałizacji.

Obecny na komisji prezydent Cyna1rski w
obszemem przemówieiniu uzasadiniaJI' poutononnji Wydzlaitu,
trzebę 'llltrzynnania a1
POWl()łując się na ·impom1jące wyiniki, które łen system 'Pracy dat a czem n'i·e mogą P'Oszczydć się inne Wydzia·ły.
Przed:wiko wto.nomji Wydz1aifu wyistą
pit wiice-prezydeinf WoJewódzkt
Radny Bartczak rwskaiza1t, że w danej
sprawie p,rzetdewszystkiem nah~zy przePTO'Wladzić rewizję statutu kanalizaicyjnego. a .poniewati rz·ecz ta 111ie zosta1ta przeprowadzona, więc iteż cafa dyskusja jest
hez,przedmio.to•wa. P. Bartczall<: wyrazit
rozdwieni.e, czemu :to rostruta o.mi1nięta komisia regillfaminowo„prawina, skoro rpietr'W'Oitny staffiut wtaśni·e przeszedf przez tę
komisję. Następm.ie r. Ba•r tczak oświad
czy(, iż R'<l.yiby wke-prezydeint Wojeiwódz
k:t J)Oitrafirt się byit utrzvma:ć ma stamo1wiskiu przewodniczącego Komitetu Budowy
Kailializ.arcji i gdyby się udaJo wprowadzić
ftam ·niebair<lzo godine naśladow.a.nfa prnk~Ylkl. ·istniejące w fnnyich Wydzialach, to
bylibyśmy ś!\\•iadkall1li innej waUki, miruno

Z

Wydziału

Budowy Kanalizacji.
wicie wa·liki o WZJ111oonienfe auifOl1()!0tji Wy
dzi;a;liu Bud. KanaUza.cfi. „Modem ro.aatt'ienn,
rnówit r. Ba:rtczak - zwailczająicynn aiwł'o11r0im.ie Wydzia1ht chodzi o aik:cje w}'1bo 1rczą,
o 1000 g-tosów, i nic sobie z tego nie robią,
iż pc-rwawa praca zostanie obrócona rw ni.wecz. Istnieją czy;nni'ki, które podfliecają
r0rbo1tniików do aild&w ler0rrystycmycli,
dada dzieciom brzytwę do ręki., a portem
ipr1zecf1w1ro
występo1wać
madą odwa1gę
tynn, którzy oborwiąza1111 są bronić IJ)'raiwor1ąd1t1ości. Wydzla1t Bud10>wy K.aJrtia~izaoji,
dzięki sv.><ej auton01111ji, d'alf doskomaite wynik: i nfe woą1t10 fogo dzi•eta burzyć".
Na kOfITTis.ii pracy '\\'l.1•i·osek raidziecldej
fraikc.ii N.P.R.-u znailazt większość.
W dniu dzisiejszym sprawa ibędzie roz
pafrvwana na plenarnem posiedzeniu Rady Miejskiej.
A s:prarwa jest w.a:żna:
Pośpi-esz·ne bwdo.v:airuie kanaliza.ej! jest
spirawą, do.tyczącą cale.i lud111· 0 1ści i jej stan.u roro1wia. Wa·l'ki mogą spowodować oslaibiemde poparcia fa1.a111sorwego ze strony
Paf1stw:a, wy;daitne zmniejszenie iJo.śd zatrudni10J!1y;ch przy kanaliz.ac.ii robotników
oraz grożą izatarrno:wa:niem dobrze pro•wad.zor:oego d/zifera.

- -·:o:·--

Handlowago Sądu Okrągowago w

Łodzi.

---:o:-

~1~a uoa~ło!(i łirmu „Henruk Ha~ler IUk[esorowie".
Sąd przywrócił upadłego
Dnia 21 marca 1927 roku pod przewod
nictwem sędziego komisarza p. Kopczyń
skiego odbyło się zebranie w!erzy.:ieli ma
sy upadłości „Henryk Kadler Sukcesorowie" w obecności syndykató,i.· tymczasowych adw. Osieckiego i adw. Missali.
Syndyk tymczasowy masy upadłości
adwokat Osiecki odczytał sprawozdanie,
z którego wynika, iż upadła firma jest zarejestrowaną spółką firmowo-komandytową i że do masy upadłości zgłosiło się
i zostało przyjętych 69 wierzycieli z pretensjami na sum~ 151.104 złotych 53 grosze, nie zgłosiło się zaś 13 wierzycieli z
pretensjami na sumę 15.082 zł. 45 groszy.
Z dalszego ciągu sprawozdania wynika,
że księgi handlowe upadłej famy były pro
wadzone zgodnie z przepisami prawa, a
niewypłacalność upadłej firmv była spowodowana dewaluacja, marki polskiej,
nadmiernemi odsetkami, .iakie upadła firma zmuszona była płacić dla zdobycia ka
r,itału obrotowego oraz znaczncmi podatkami państwowemi i komunalnem:. Następnie upadły Fryderyk Robert Kadter

KURSA OŚWIATOWE 10 p. Kan. a. p.
W trosce o wychowanie żołnierza
obywatela zorganizował 10 pułk Kanowski artylerji polowej z początkiem paź
dziernika ub. roku kursa analfabetów i pól
analfabetów. Prowadzone były one
przez zawodowe siły nauczycielskie uży
czone pułkowi tak . jak w roku ubiegłym
całkiem bezintersownie przez miejscowe
Koło Polek, dzięki uprzejmości prezesowej p. Łuszczewskiej oraz p. Kaczanowskiej, przewodniczącej sekcji oświat.·
kult. Kurs analfabetów grupujący 55 sze·
regowców dał rezultaty bardzo dobre,
gdy się zważy, iż kompletni analfabeci posiedli w tym czasie w zupełności umiejęt
ność pisania, czytania i rachunków. Rów
nież pożyteczne rezultaty wykazały kursa półanalfabetów, grupujące 114 szeregowych, ogólny bowiem poziom szkolnej
wiedzy żołnierzy -podniósł się i rozwinął.
Z prawdziwem uznaniem i wdzięcznością
podkreśla pułk ofarną i gorliwą pracę instruktorską pań: M. Knorowej, H. Rokickiej, H. Stankiewiczowej, Z. Skupińskiej i
1
J. Spolińskiej, których energja i celowe
wysitki wydały tak wielkie rezultaty. W
trudnych bardw pracując warunkach, ab
sorbowane własnemi zajęciami zawodowemi nie szczędziły mozołu, by praca
przez nie rozpoczęta i prowadzona, na do·
brą padła glebę.

ROZPOCZĘCIE

--WIOSENNEGO SEZO•

NU MYSLIWSKIEOO.
W tych dniach rozpoczął sie wiosenny
sezon myśliwski polowaniem na słonki.
Głuszcze zaczęły już tokować i w bieżą
cym tygodniu myśliwi podążają na polowanie na „trubadura puszczy". Wkrótce rozpoczną się toki cietrzewia.
ZWIAZEK INW ALIDóW W OBRONIE
PRAW DO KONCESYJ.
Wobec tego, że ostatnie rozporządze~
nia rządowe w kwestji rozdizału koncesyj
wódczanych ochraniają do pewne.go· stopnia uprawnienia osób, które dotychczas są
w posiadaniu koncesyj, nie będąc inwalidami wojennymi, a zatem krzvwdzą inwa
lidów, łódzki związek Inwalidów wojennych przedsiębierze na jednem z najbliż
szych zebrań odpowiednie kroki oraz domagać się będzie przeprowadzenia rewizji polityki, stosowanej przez rząd przy
rozdziale koncesyj.
ZA WODY SZERMIERCZE O MISTRZO·
STWO D. O. I(. LÓDŻ.
Dzisiaj rozpoczną się zawody szermiet
cze o mistrzostwo D. O. K. Nr. IV Łódź.
{u
Zawody będą trwać przez dwa dni.

do czci kupieckiej.

MAGISTRAT DLA PRZYSPOSOBIENIA
WOJSKOWEGO.
osobiście i w imieniu firmy „Wykończalni
Magistrat m. Łodzi, na wniosek D. O.
i Farbiarni Henryk Kadler Sukcesorowie" K. IV, przeznaczył szereg placów oraz sal
zaproponował zebranym wierzycielom udla prowadzenia ćwiczeń P. W. i W. f.
kład na następujących warunkach: to jest,
wśród młodzieży i starszych osób.
że zapłaci wierzycielom 20 procent przyOgćłem przeznaczono około 30 sal, w
jętych do masy wierzytelności w ci~\gu Z których ćwiczy się przeszło 800 osób. (u
tygodni po uprawomocnieniu s!ę układu.
Sędzia Komisarz zarządził głosO\vanie w
HANDEL PRZEDSWIĄTECZNY.
wyniku którego z ogólnej liczby 70 w!eJak się dowiadujemy z Inspektoratu
rzycieli na sumę złotych 151 .816,33 za u- Pracy w Łodzi sprawa przedłużenia gokładem wYPOwiedziało się 53 wierzycieli. dzin handu w tygodniu przedświątecznym
reprezentujących sumę złotych 127.555.14
została już przestana do Warszawy z owobec czeg-o Sędzia Komisarz uznał, że pinją przychylną, wobec tego sklepy w
układ został zawarty prawidłowo i zgodprzyszłym tygodniu będą otwarte codzien
nie z art. 519 K. H.
nie do godziny 9 wieczorem a w niedzie·
Na posiedzeniu sądowem w dniu 4 lę dnia 10 kwietnia od 1 - 6 po pol. (r
kwietnia 1927 roku Sąd Okręgowy w todzi w Wydziale Handlowym pod przewodnictwem s. okr. Łodziewskicgo i sę
FARBY olejne,
dziów handlowych: Miszewskbr:o i HerEMALJE I LAKIERY
ca postanowił układ pojed11awczv zatwier
SIDEROSTEn,
dzić. upadłego· Fryderyka Roberta Kadlera uznać za usprawiedliw!oneg;> do przyCl!MEnT,
(m)
wrócenia do czci kupieckiej.

WAPnO suche 1 gaszone
GIPS I TRZCIHA, _

Na wtorkowem posiedzeniu zarz. Kasy NADZWYCZAJNA KOMISJA ROZJEMKOMINIARZE ŻADAJA PODWYŻKI
PLAC.
Chorych omawiano projekt Min. Pracy ·w
CZA.
sprawie konsolidacji ubezpieczeń od bez·pracowników ko
zebraniu
Na walnem
Na skutek nieosiągnięcia porozumienia
robocia, chorób, starości i inwalidztwa.
ekonomisytuację
omawiano
miniarskich
Na wstępie pracodawcy złożyli oświad między właścicielami domów a dozorca- czną i warunki pracy. W dyskusji wskaokrę
wniosek
czenie, w którem zaznaczyli, iż w dysku- mi, Mnisterstwo Pracy na
zano, iż nieunormowane warunki pracy
sji i glosowaniu udziału nie wezmą i prze gowego inspektora pracy p. Wojtkiewi- wymagają zasadniczej sanacji. W pierwślą do Min. Pracy opinje o projekcie usta cza postanowiło powołać komisję mini- szym rzędzie wysuwają pracownicy komi
wy. Uważają oni, iż opinja zarządu nie sterjalną rozjemczą.
Przewodniczącym komisji i przedsta- niarscy postulat zaopatrzenia przez 'mimoże być jednolita i silne rozbieżności po
strzów cechu kominiarskiego ich przedgladów nie pozwolą na wypośrodkowanie wicielem Min. Pracy został mianowany siębiorstw w umywalnie i szatnie w celu
Min.
ramienia
z
Wojtkiewicz,
inspektor
iedncj opinji przedstawicieli robotników i
umożliwienia doprowadzenia po pracy
pracodawców, którzy uważają, iż udział Spraw Wewnętrznych naczelnik Wojcie- odzieży do porządku i zagwarantowania
jednej i drugiej strony w władzach insty- chowski, a przedstawiciela Min. Sprawie- minimum warunków higjenicznych przy
tucyj ubezpieczeniowych winien być o- dliwości wyznaczy prezes Sądu Okręgo pracy. Pracownicy postanowili zwrócić
party tylko na proporcjonalności w stosun wego w Łodzi z pośród sędziów.
Komisja ustali umowę o warunkach się do :najstrów z postulatami podwyżko
ku do sumy wptaconvch wkładek, a nie
i płacy dozorców domowych na rok wemi, a w razie nieuwzględnienia ich zapracy
na przewadze delgatów pracowniczych.
(e)
(b) grozili pod}ęciem strajku.
bieżący.

,

CECiLA 1 mączka szamotowa
SMOLA i tektura smołowcowa

MASA sklejna,
CABROLlltEUM,

IZOlaRCH\ RUR i KDTłtÓW

Hil[KI. KAWUKI i1-~I
LODŹ, PRZEJAZD 21,

TEL. 7-70.
Fabryka, ul. Orla .N! 17/19.
TEL. 18-47.
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W bagnio mora/nogo rozkladu.

dziś usłyszymy z ało~
śnicy radJo-aparatu ?
Program warszawskiej atacji
nadawczej.

Co

t.,zwartek, 7-go kwietnia.
Warszawa, 11 il m. - 15.00 Komunikaty: gospodarczy i meteorologiczny;
16.00 Trzeci wykład dla maturzystów
szkół średnich z cyklu „Nauka o Polsce"
wyglosi prof. Aleksander Jalwski; 17.00
Odczyt p. t. „Sprawa włości ska w Polsce przedrozbiorowej" wygł. dr. S. Rosłowlec; 17.30 „Wśród książek" najnowsze wydawnictwa omówi prof. Henryk
Mościcki; 18.00 Transmisja muzyki tanecznej z kawiarni „Oastronornja"; 18.40
Rozmaitości wygłosi p. Lawiński; 19.00
14-ta lekcja kursu elementarnego języka
angielskiego. Lektorka p. Merni Gardiner
19.30 Kornuriikat "rolniczy; 19.45 Odczyt
p. t. „O wściekliźnie" wygłosi prof. dr.
Odo Bujwid (dział: „ttigjena - medycyna"); 20.10 Przerwa. Przypuszczalnie ko
rnunikaty; 20.30 Koncert wieczorny, poświęcony twórczości Mendelsohna. Wykonawcy: Powiększona orkiestra P. R.
pod dyr. Józefa Ozirnińskiego i prof. Jan
Dworakowski (skrzypce). Część I. 1) Uwertura „Ruy Bias" wykona orkiestra, 2)
Koncert skrzypcowy: a) Allegro molto ap
passionato, b) Andante, c) Allegretto non
troppo. Alegro molto vivace wykona prof.
'J an Dworakowski. Część II. 3) Suita ze
,,Snu nocy lettndej". Syiginatf czasu. Komoolika1ty pras'Owe.
Berlin, 483,9 m. - Koncert z J>lyt gramofonowych; 16.30 Koncert muzyki lekkiej; 20.00 Transmisja z teatru „Metropol"
„Księżna cyrkówka", operetka Kalmana;
23.00 Muzyka taneczna.
Frankfurt 428,6 m. - 13.30 Poranek
muzyki lekkiej; 16.30 Koncert popołudnio
wy, poświęcony twórczości Oskara
Straussa; 19.30 Transmisja z gmachu opery: „Madame Butterfly", opera Pucciniego; 22.30 Muzyka taneczna.
ODWOŁANIE ODCZYTIJ ST. PRZY-

BYSZEWSKIBOO.
Z:ipow4edziany na dzień dzisiejszy, na
godzmę 8-mą wieczorem, w sati' Miejskiej
Galer.ii Sztuki odczyt znaikomiteg<J pisarza Stanfstawa Przyiby5zerwskiego na temat ,,Drama{ a seena" - nie odbędzie się
z :oowDdu niedySl}'JQ'zycji giowwej PirelegeirQ.

ODClYT CZE!RWONEOO ~lYŻA.
Staraniem Czer\VQnego Krzyża w nf.edz~clę, dnia 10 b. m., o god!z. 12 min. 30
w saHi !Polskiej Y.M.C.A„ Pio1ftrk<liw&ka 89,
dr. Jas·trzęibski wyigłOOi odczyt na temat:
„Zwalczanie Jaglky u diZ11eci". Wejście
na 'Odczyt •beziptaitne.
SZMUOlEL TYTONIU.
Onegdaj władze skarbow:! skonfisko~rafy transp<1rt tytoniu, szmug~aneg1> z
Gdańska do Warszawy. Transport zawierał 50 kilogramów tytoniu.
Władze policyjne aresztowały szereg
osób, należących do szajki przemvtniczei
przyczem wpadły na trop szeroko rozga~
łęzionej akcji przemytniczej, obliczonej na
fmport nielegalny tytoniu ~iemicckicgo
(p)
gdańskiego do Polski.

I.IKWIDACJA UPADŁOŚCI FIRMY
„BRACIA SZWALBE".
Syndyk masy upadlości firmy „Bracia
Szwalbe" złożył Wydziałowi ttandlowcmu Sądu Okręgowego w Łodzi raport, z
którego wynika, że likwidacja masy upadtośc! firmy wspomnianej została już ukończona, a wierzyciele zostali stosunkowo zaspokojeni z osiągniętych po zlikwl(r)
'd owaniu masy sum.

NOCNE DYŻURY APTEK.
W dniu dzisiejszym dyżurują następu
Jące apteki O. Antoniewicza (Pabjanicka
50), K. Chąd.zyńskiego (Piotrkowska 164),
Sokolewicza (Przejazd 19), R. R.embie
V:J..
1
(.1n~ldeg-o (Andrzeja 26), J. Zundelewicza
Plotrkowska 25), M. Kasprowicza (Zgier
ska 54), S. Trawkowskiej (Brzezińska 56).
DWA POŻARY.
W suszarni Abrama Tądowskiego,
przy ul. Pomorskiej 46 wybuchł pożar, któ
ry ~ostał umiejscowiony przez I oddział
strazy ogniowej.
Strat dotychczas nie obliczono.
P?zat~m wybuchl pożar z powodu zapalenia się maszynki od lutowania w zakładzie dentystycznym Marji Ciupińskiej
(u)
Przy ul. Nowo-Zarzewskiej Nr. 17.

U-letnia ~1iewuynka łu1em ~an~lariy tywym towarem.

Policja

zlikwidowała

Przed niedawnym czasem policja war
szawska powiadomiona wstała o tajemniczem zaginięciu niejakiej Wladyslawy
C., 15-letniej dziewczynki, córki bogatego
kupca warszawskiego. Na podstawie zło
żonego meldunku władze śledcze wszczę
ły dochodzenia, które narazie nie dały po
żądanych wyników. Rodzice zaginionej,
nie mając możności rozwiązania zagadki
tajemniczego zaginięcia córki, z czasem
pogodzili się z losem.
Po upływie pewnego czasu władze
śledcze w Łodzi z.ostały powiadomione
anonimowo, iż przy ulicy Cegielnianej Nr.
50 w znanej policji spelunce złodziejskiej,
która jest zarazem dornem podefrzanych
schadzek osób płci obojga, zamieszkała
niejaka 27-letnia Eugenja Bednarska,
pseudo Anna Bednarczyk vel Kaźmierczy
kowa, dobrze znana władzom policyjnym
warszawskim z niemoralnego prowadzenia się. Bednarska, kobieta powabna, mło
da jeszcze i przystojna przvbyła do Ło
dzi z Warszawy, gdzie zamieszkiwała
przv ul. Krochmalnej 11, by uprawiać nadal swój p0dejrzany proceder. Dom jej,
który był własnością kobiety tego samego pokroju co Bednarska, odwiedzany był
przez rozmaitych mężczyzn wszystkich

dom schadzek przy ul. Cegielnianej.

sfer zwabianych szeleszczącą jedwabiami
Samo przybycie do Łodzi
Bednarskiej nie tyle zainteresowało wła
dze policyjne, ile wiadomość, że z nią
przybyła również 15-letnia dziewczynka
Władysława C. Dom przy ulicy Cegielnianej 50 poddano ścisłej obserwacji. Dochodzenia policyjne ustaliły, że Bednarska
przywiozla z sobą tę młodą dziewczynkę,
jako żywy towar, którym zamierzała han
dlować i czerpać z tego zyski. Istotnie
Władysława C. umieszczona wstała w
specjalnej garsonierze i oczekiwała, nieświadomie swej niedoli, na „poważniejsze
go kupca", któryby za cenę znaczniejszych sum kupił ją, jako przedmiot rozpustnej igraszki. Amatorów na kupno nie
winnej dziewczynki było wielu. Niecna
Bednarska chcąc zarobić sowicie puściła
swój towar na licytację. Posypały się
pieniądze. Zwyciężył ten, kto dał więcej.
Ostatecznie 15-letnia dziewczynka przeszła na własność, niestety osoby, której
nazwiska ze względu tylko na stanowisko, jakie zajmuje nie wymieniamy. Pan
ten, będąc ojcem i\ mężem, zdobył się na
karygodny gest, obdarzył ofiarę swego
zwyrodnienia kosztownościami, dając za
razem Bednarskiej znaczną sumę na urza,
Bednarską.

dzenie specjalnego apartamentu. Tym
sposobem podtatusiały lowelas ustał sobi€'
gniazdko. Wszystko byłoby okryte tajemnicą, gdyby nie IV brygada Urzędu
Śledczego, której wywiadowcy wkroczyli
do podejrzanego domu w momencie bar·
dzo krytycznym.
Po wylegitymowaniu obecnych osób,
amatora „kwaśnych winogron" wypuszczono, Bednarską zaś aresztowano a
Władysławę C. odprowadzono do urzędu
Sanitarno-Obyczajowego.
Badana tam dziewczynka ze łzami w
oczach opowiedziała historie porwania,
nie okazując przez nieświadomość trwogi
przed tragiczną przyszłością, jaka ją czekała, gdvh1r w porę nie zjawiła się policja.
Po ukończeniu śledztwa policja Bednar·
ską odesłała do Warszawy, celem oddania jej w ręce władz tamtejszych, a nie·
szczęśliwą Wtadystawe C. odwieziono do
domu stroskanych rodziców.
Mieszkanie przy ulicy Cegielnianej 50,
wytwornie umeblowane zlikwidowano, a
Istotną jego właścicielkę Marję Szkudlarską, znaną ogólnie pod nazwą „cioci
Jasińskiej" pociągnięto do odpowiedział·
ności sądowej.

---:::---

...„ ...„ ......„ ................„.1....
...„ .........„ .....................„ „...„ .......................„ ...„ ...„„
Regulamin biegu: a) frasa '.b!egu wyPrzyszły sezon teatralny
Teatr, muzyka I sztuka.
nosl <Jilroto 5 klm„ Teren: bieżnia, po;le,
w Lodzi.

las i afo•je; b) bieg dostęP'lly dla wsz.yiStze zgłoszoną iniedawoo re- kicli obyw.aitelli R•zeiezypospolitej Polskiej.
którzy ukończyli 18 rok życia; c) pieirwsl
zygnacją d-ra Arn01l<la: Szyfunaina z kie1
row'IJ&ctwia! w przvs1Jl'ym sezonie Tea'tlru trzej zw}icięzcy otrzymują d'YJplomy ~ że
tony.
Micisfkłego w I'..ocftzi. Slt.a1la sfę aik'tiua~ą
ZgJoszenfa zaiwodników przyjmuje do dn.
sprnwa WY'SZllilkanfa odrp ow.i.edn.ieti OS01bi16 b. rn. sehefuirjaJt Ł. K. S., Piotrlrnwska
stości na sła.nowislro dyrektora TeaJtru
108, wraiz z \V!Pis<Jiwem 50 gr. od zawod· Mie:J$kiego w Łodzi w seronie 19'27/28.
Sprawa la bytł'a: przedmiotem obrad na nika.
Bieg odbywa się wedłiug przepisów
ootaitnie.m posiedzeniu Maigistiram, kl6ry
L. A.·
Z.
P.
dyskusji
ożywńonej
i
długi.ej
w 1\1\''Ytl~'ku
2. Poma1ńS1ki OK<ręgowy Związek Lell{posla:now:il naOl!óf przvcliyiHć sf ę do wnio
sików iKoimis.ił Teatraanej, 'J)OS'f,ainawia·jąc koo1tlelycz:ny organizuje w dniu 11 b. m.
nie roZIJ)itSywac kom:ursu, lecz naiwiązać o godz. 12,30 bieg na !PI'zcla~ o .puhar wę
w iłei spraiwie rokowania rz ruu]D01Watini ej- drovmy ofiairowa11y iprzez redakcję „Kmszvm kandJldaifettn p. d'Y1f. B. Golf!Czyń ;e.ra Pozmiailskiego".
W blieigu mogą braić udzfalt wszyscy
sk1im.
obywaiteile R.z:P!Me1 Po~s.'kiej, którzy ukotiDa~sze prowadrenie petr1frakłaicyij i ew.
sfiin.aHzowaoie U'l11DWY, Maglstrait powie- czyili 18 rok życia i zostali przez 1ekarz:a
rzyt st>ecja.lne.i komisji, w sktad kfórej m.r1.a:ni za zdolnych do odbycia· biieigu.
Sfa1rt i meta na boisku Tow. Oimn. ,,Sowd1odzą w. fal\vnicy: Pr. K-rnczko•w!Siki,
Z łiaj1roW1Ski i W. A<lam~d pod prze\VIOd- kól" (Brama Dębińska). DTugo.ść t:ra'SY
bieg-u wyinos1 4 ki101111eibry.
nictwem p. prez. M. Cyinairskiego.
Zaiwo.dnltk przY'bywający pierwszy dlO
mety rooibvwa whar wędirow11y (srebr- SKRZYNKA DO LISTÓW.
ny) na przeciąg 1 ro6cu. Pulhar sta:ie się
Do Redakcji „Kuriera Łód~fego''
własnością za'.\'J'OOnika, o ile zdobędzie go
W związku z komunHrntem, Jaki się 'l.t'" trzy
razy, niekomiiecZ111ie z ·rzędu.
kazaf w .,KuTjerz.ę Łódzkim" iz d111ia 6/IV
Na•sfę.pnych 9-ciu zruwodinfików o'łtzy
r. lb .• a piodpisruny Przez posta na Sej.rn U- rnu1e żet<Jny pamiątkowe. Wipisoiwe wysfał\vodarwiczy tp. W. Mi.drnilalka o 'term, że
no.si 50 groszy od zawodnika.
Nairodow.a PMtJa Robotniieza nie bieirze na
Zgfoozernia (waiżne tyl'ko z zatączooem
slehfo odpowti.edz.ia:lno.ści za d!zia.tailność wpisowem) przyJmuJe do dnia 15 b. m. sefrakcji radziooki·ej na tereinie sarrn<Jr7ądu kretarz P.0.Z.L.A. p. A. Rvszczyńskf, uil.
foozki~o. przeio uprze~mie proszę SzaSew. Mie1lżyńskiego nr. 23, III p.
nownego Pama Re<laktoira o pomłeszczen.ie
Pod•czas biegu obowiązuje regulamin
w swem poczytnem piśmie :nastę:ptt<jące;go P.Z.L.A.
wy ja·ś.ndenia:
3. Wairsza:wsJd Okrę,.irowy Związeilc
_ Pralkc.ia radzie.eka N. P. R. .na iposiedze Lcikko.aitletyczny org-amJzmie w <lmiu 10-sro
11iu odbytem w dn. 4 b. m. roziparl:rn}ąc kwieitnia r. b. „VII D()lrocmy Bi-e.g „Kurjesprawę pomiienione:g-o wyżed pisma, poslfara Palskie1go'' weclit<uig n.iż-ej 1PO<la111ego renowiła Jednomyślnie, l>f!ZY pięcht wslTZYgu!la1mi nu:
mujących się od g-fos/Ql\vatttia, p·rzajść naid
a) bi eg Qdlbędzlie się o g-odizmie 12 rta
takowenn do p.o;rządrku dzie11111ego, w}"Cho- 'ferenle
nairku im. JaJJa Sobiesikiero i Ła
dząc z lego zafożemia, że rozfa1111 parłji w
Stairit i meta w pairKTólewskich.
zie.ne'k
fad.it1Yll11 wyipadku nfe może i .nfo po•wiSobieskiego. Dtugość traisy 'biegu wyku
nim sfwairzać p.rncedensu, Zltllierzaią.CeR'O
6-c'iu kmometrów.
do rotZ!bicia fraik·c.fi radzieckiej N. P. R., nosib)oilmlo
do-st!}pny jest dfa rwszysMdch
bie.gtembaird1zie,i. że jaik dofyc'hczas, frakcja ra obywaite1i Rzp1ifej lf'O'f Slkiej.
dziooka N. P. R. w inite:resach gospodarki
c) i1nine praiwidila biegu 011crei§la regumie.is'kieij dzfata jednomyślnie .j. niiczem nie lamin P. Z. L. A.
nrurusza swej i<leo.t~ji pairłyjnej i prograd) pierwszy zawod'Il·ix .przerY'\l/0Jaicy
mowej.
lfta mede taśmę roolbyiwai rpU'hair sreibr.ny,
Łącze wyrazy .gfęookiego szacunf.u
ofiarrowalily przez ·redalkcję „Kurjera Po1Przewod.nkzacy frakcji N. P. R. skie..g:o".
w Radzie Mi-e.iskiej m. fJodzł
d) puha'f sła~e się wttaimo.ścią zaiwodK~mens Dworzui~C'ld,
_
lnib kfobu do 'którego z.aiwodnik nale11ika
Łódź d11. 6/IV 1927 r.
ży, <l He będzie zdobyty ~rzylkrotnfe.
Pierwszych sześcil\l z:aiwodników 2E SPORTU• . .
przybywającvch do rnefy, oitrzy;mu_m że
tonv oamiąitllmwe.
8.
KOMUNIKAT
V\fpisO·\Ve WY!lOSJ 1 zt. Od zawooniiKa.
Łódzkiego Okre2owego Związku LekkoTrr.mi.n zgl<Jszeń upfyiwa dnia 9-go b. m.
atletycznego .
Zgtoszernia przyjmuje sekreitairjrul W.O.Z.
z dnia S kwietnia 1927 r.
L.A.. ut Wiejska 11 m. 16.
1. W dni1u 18 kwietnia r. b. o godz. 12
Zawodnicy zamiejsc0iwi proszeni są o
odbędzie się trzeci z rzędu „Doroczny
możliwe naj'Wcześniejsze Z'~ raicalf1{e się do
międzyklubowy bieg na przeład Łódzkiego
Wa•rszawsfo1ego Okręgowego Związku
Khrbu SpO!f<towego''.
Lekkoaitletycznego w spraiwie noclegów.

W
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TEATR MIEJSKI.

JUTRZEJSZA PREMreRA ,,.MŚCICIELA" ST.
PRZYBYSZEWSKIEOO.
zapowfada slę jako wiolka mamfesta.c;a boldu <Iła
śwuetnego i izaslUŻOll!ego iplsa.riza, który ;przybył
d" Łodzi i będzie obecny ca "Meczor:z;e ipremjerowym. Cała mtełigencJa ló<bka będzie obecna aa
wl moczyst<>ści. Sądząc z mchu Sl)Tttdażn~o w
kasie zamawła6, teatr będzie apclniooy do osłat
ntogo miejsca.
Dziś po ru 6..ity ciesząca s~ oużern })OWOOzł!
nlem, baTwna, efe1rtoWUta komedia w 3-ch aktac' i
Pawła Gavault'a „Połamana drabi'lla". Ceny nalnits.ze.
Jutro, oi~telc. premiera dramatu w 3-cłi akta1eb
St.;rusła·wa PrzynyszewStkiego „Mściciel" w m~
ni.7aoii Mieczysława Szpakiewfou w obsadzie ról
głównych pp.: Ireny Horeclciej, Zol)! Tataridewlcz6w11ty, Tadeusza Bial<>SZ(:Zytlskiego, Antoniego
Klis.zewskiego, Wladyslawa Kirasnowieckiego, L.
Kr.ztmieiiskiego, Wt Zlembińs.kler;o, T. Żero.mslde
g), WilCZikowskieg<> :i W<>J<Iana.
,,Żywy trup" Tołstoja
Ta.z jeszcze i nieodwotałnie ostatni datty będz;e w
s<Jobctę na przedstawiemu p~udniowe.m. Ceay

·

naJnitsre.
„Najdroższa

moja Pei",

w:rborna krotochwila ameryikańska ze ~w-ietoą
wykcnawczyn!ą .r.oH tyłułowei, Stefanią Jarko.wską, dana będzie w nadchodzącą niedziielę wiec.ro
rem IPO cenach

zniżonych

(od 50 groszy do 5

zł.).

'

TEATR POPULARNY.
Dm 1 jutro ,J(rako-wlacy d Górale", komedJo0r:>e.ra w 3-ch aktach J: N.

Kamińskiego,

z

muzyką

~e!yserja dyr. J. Pilarskiego.

I<. Krupitiskiego.

W rolaoh glóW111ych pp. Bronowska, Brzozowska,
PiJ9rski, Puchalski, Bielecki, Urbańsk1, Górecki,
Oałęokt •I Skoraslńskl.
W sobotę po południu powt6rzooa zostanie dla
mkd7~ety szkół ~redn:!ch oper.a dziecięca „Za
Późno" Hoeokówny z muzyką Karola Prosnaka.

TEATR W SALI OEYERA.
Wobec dmego ipowoozenia dyrekcja Teat::-u
Pqmłarnego powtarza w sobotę wieczorem I w
nk·dziełę po południu i wJeczorem znakomitą ikome<lJo-operę polską ,,Kra•lmwfacy i Oórałe" w 3
akti:ch. Nowe dekoracje i kostiumy. Slic.zina wystaw.a Tańce i śPiewy ludowe

•.SZOPKA CYRUUKA" W SALI PIL1

HARMONJI.
Dziś odibę.dzie się w sati Filhannoo}i 1>remlcra.zai;cwfadanej .,Szopki Cyrulika".
D.zM przed oczyma łodzian ·przesuna. się w
banvr.ej cewdi lrukiel!k:I najpierwszych osób w
Polsce. które na nutę POC>uia1nych melodyd śpie
wat będa. piosenki satyryczne pióra poetów: Mar
ianił Hemara, Ja11a Lechonia, Antoniego Słonim
skiego ! Jul.lana Tuwima.
I Łódź Jest bogato w „Szopce" reprezentowana Nł!.jpopula1nieisze osobistości tódzikie śpiewać
będa. aktualtt1e łó<l'Zkie 'Piosenki, które Jm nap:isał
Wł.;:i<lyslaw Polak.
Dz!~ dwa 1>rzedstawienla: o godzinie 8.15 i o
.ł'Odz . 10-ej. iB.iłety w kasie Ffibarmonji.

ł
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7 kwietnia 1927 roku.

Czwartek 7 kwietnia 1927 r.

„KuPjeP LódzkiH.
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zagadni'1ń

„Kurj

finansowania konsumcji.

Czy sprzedaż na raty ma znaczenie gospodarcze?
ex) Krytykę systemu sprzedaży na
raty sprowadzić można do 3 zarzutów:
1) Twiedzł się, że konsument skłonny
Jest naogół do przeceniania swej zdolności
płatniczej. co wywołuje niepożądane obiawY zaspakajania potrzeby mniej pilnej
kosztem potrzeb palących. Krytycy Po·
wotują się przytem na znane prawo gospodarcze, według którego świadczenia
przyszłe bywają zazwyczaj niedoceniane.
2) Dalej gł-Osi się, że nabywający towar na raty mniej zwraca uwagi na jego
jakość, niżby to czynił, gdyby kupował za

gotówkę.

3) Wreszcie twierdzi słę, ze cena towaru nie odpowiada jego jakości.
Przyjrzyjmy się ~ym zarzutom:

1. CZY FAKTYCZNIE ISTNIEJE DLA
LEKKOMYSLNYCH NABYWCÓW NIEBEZPIECZEŃSTWO „PRZEHOLOWANIA"?
Zdaniem naszem, szczególnie u nas
przy braku odpowiednio zorganizowanych wywiadów (istniejące wywiadownie
o osobach prywatnych nie - udzielają informacyj niebezpieczeństwo tego rodzaju
istnieje. Lecz jest ono poważnie ograniczone ryzykiem sprzedającego.
Wiadomo, że każda tranzakcja ratalna
naraża kupca na Poważne ryzyko, którego nawet najprzezorniejsza stypulacja umo
wy nie wyklucza. Gdyby kupiec chciał
omamić klienta, wmawiając weń, że z
łatwością będzie mógł uiszczać raty
(faktycznie znacznie obciążające budżet
miesięczny konsumenta) to koniec koń
ców ofiarą chciwości kupieckiej padłby
sam kupiec. Z chwilą bowiem zalegania
z ratami -otrzymałby on od spożywcy w
najlepszym razie zwrot używanej rzeczy
- dobrze wszyscy wiemy. Otóż w
dobrze zrozl:mianym interesie kupca leży
sprzedawać tylko w ten sposób, aby budżet klienta nie został przeciążony; przeto winien kupiec raczej odmawiać od
lekkomyślnego zakupu, niż doń zachęcać.
Tem niemniej niebezpieczeństwo „prze
holowania" istnieje. Kupiec sprzedający
na raty chyba tylko przez przypadek
mógłby się dowiedzieć, że jego klient już
w innych magazynach dokonał szeregu
tranzakcyj ratalnych, pomniejszając przez
to swą zdolność płatniczą. Lecz niebezpieczeństwo niewypłacalności nabywcy
grozi hardziej kupiectwu, aniżeli spożyw
com. Rzeczą przeto kupiectwa jest takie
zreformowanie omawianego
systemu
sprzedaży. by ryzyko zostało pomniejszone do granic ostatecznych. To też jest
jednem z zadań systemu finansowania kon
sumcji, o czem niebawem się przekonamy.

2. CZY GŁÓWNIE TANDETĘ SPRZEDAJE SIĘ NA RATY?
Zarzut. że kupiec, sprzedający na raty,
posługuje się tym sposobem zbytu tylko
poto. by p0zbyć się tandety - sformuło
wano dawno temu, bo z chwilą powstania
omawianego typu sprzedaży. Zarzut ten
nie jest absolutnie niczem utwierdzony.
Uważamy wręcz przeciwnie, że jakość
towaru zatmpionego na raty musi nietylko
odpo w iadać jakości towaru kupionego za
gotówkę. lecz nawet ją przewyższać,
gdyż im gorsza jakość, tem większe ryzyko dla kupca.
.Jak już zaznaczyliśmy, jest kupiec stale narażony na zwrot rzeczy używanej.
Jeśli ona po krótkiem użyciu wskutek
swej wadli wości nie przedstawia takiej
wartości, by ponowna jej sprzedaż pokryła stra tę kupca wynikłą ze zerwania
· kontraktu ratalnego - to niebezpieczeń-

Ł6dzki••.

żliwoścłą nagiego zu.bOżeoła ldł)eota. -.
bądź to wskutek redukcji Jego posady, bądź też Obniżenia płacy iii>.
Lec.z nietylko ogólna sytuaqa gO!;IJOdarcza oddziałuje na tranzakc,ię ratalną;
odwrotnie: sprzedaż oo raty oddziałuje na
kszJtałtowanie słę wanmków ekonomłoz.

nych.

Sprrzedaże na raty, nie rM:ułąc się za..
ro7umie się sama przez się, iak również sa.O:oiczo od tralflZakcYi gOtówkOwych prawo kupca do doliazeni.a do ceny ZwY· cddziałuią korzystnie zarówno na produkkłej odszkodowania za pem111ieJszenae obcie. Jak i na st<>suntd rymikowe. Dla prorotu. wskutek uwięzienia kapitału ob:r'O- dukcji, jak i wogóle dla żyda ogólno - 20tOweg<>. Zważyć trzeba. że kapitałem ob- sVodarc~o je5,t rzeczą obofętną, CtLY kuw~owyrn, służącym do zawierania tranPtrla.cy uiszcza cenę w gotówce, czy tet
znkcyj ratalnych. mógłby kupiec. i;i;dyby w ki:Jku ratach. Rzecz oc:zvwista, że ro.
sprzedawał za gctówkę, Obrócić kilka razumowanie pOWyżsre stosuje się tylko do
zy.
czasów normalnych.
Wyższa cena. którą musi płaclć nabyW cz.asach gospodarCZJO niepewnych
w~iący na raty, nłe s tatt0wi zdaniem na·
trzeba s.ię Uczyć z tl!iebelipłoozeństwem zasvem ar~mentu przeciiwko omawianemu is'.nienla dwóch mometlttów krytycmydt.
systemowi zbytu. Wszak jako ekwiwa- Pierwszy z nich, to możłiWOść nagłel „epidemkmej" niewyptacamOścl spożyw.
len~ wchodzi w rachubę umożliwienie na3. CZY CENA PRZEDMIOTÓW, SPRZE- bycia przedmiotu, w kt~o )JOSiadanie ców. WY'W<>taneJ np. beuobOclem. MeDAWANYCH NA RATY JEST GOSPO- może ni~dy konsument nie byłby wszedł wy1J.fae3ln<>ść konsumentów Oddziałuje ogdyby nie kupno na raty. Qo.spodarczo czywiście na zwężende kaipitałów obrotoDARCZO NIESŁUSZNA?
wych ktf!J):iectwa, iZibywającego swe to·
niesłuszną będzie cena dopiero wówczas,
W pytaniu powyższem streszczono
wary
soosobem ratalnym., czemu «>wa~
17.dy nadwyżka nad normaJ!tlią ceną rynkowątpliwości przeciwników systemu sprze
wą będzie wyźsza od sumy tych wiszysitrzyszy
Jako skutek J)Onmieiszenie J)t"Oduk·
daży na raty twierdzących, że wobec znikich
doda&owycb
cli
składntków cooy ratai·
przemysl'Owei.
Drugi moment krrtv·
komości poszczególnych rat nabywca z
nej. o których p0wyżej była mowa.
cz:ny - to bY'J)erirOffa sprzedaży ratalłatwością daie się oszukać; nie tyle bo·
Reasumując twierd1dmy, że z punk- nych. Objaiwfa się ona w tern., że dochód
wiem uwagi zwraca on na zazwyczaj wy- tu widzenia zasad gosoOclairczości
system szerokiich mas pracuf ącyclt fest wskutelf
soką cenę ostateczną, ile na niską spłatę
sprzedaży na raty zasłu~ naogół na ozhytnłego za:an~ażowanta się w tramakmiesięczną. Chodzi tutaj innemi słoWY o
cenę
przychytną.
cjach rataJnych uwileziooy w tak ,zinaczZachodzą
ccwawda
zbadanie, czy system sprzedaży na raty momen,ty. do których trzeba odlttlłeść słe nym Sito.onłti, że l)Opyt zwęża się do iuaułatwia lichwę towarową. Antycypując,
scep.tyc.znie, które c.zy.nią reforntę nieod- nic nąiniezbednie.łszych J)Otrzeb, 'WY'W()łu
zaznaczymy na tern miejscu, że wyzysk zowna, lecz są<f:rłmv. że Po ufe,pszen:iu o- Jąc J>OWażne :raburzenia J>l'O<fukcji. Krytego rodzaju podpada pOd postanowienia ma'\\iainej metody zbytu ws7.elk~e zastrze. zys t~o rod·7..a:Ju da1e się obecni.e teraz Ul·
karne kodeksu, czyli, że istnieje wYstar- żenia będą musiały Odp~ć.
uw~iyć w Stanach Zjednoczonych.
czająca obrona prawna interesu konsuTem niemniei uważamy, że ryizytow •
•
•
•
mentów. Co się tyczy gospodarczej
nt~ć omarw.ian02'o systemu w niczem nie
System
sprzedaży na rMJr wymaga
słuszności ceny towaru
sprzedawanego
może oddziałyWać na ocenę zasadniczą
na raty - to proces bardzo interesujący dla swego ist:nienfa u.n<JnnOwanych wa· systemu sp;rzedaży ratalnych; nie zapo.
runk6w
gQsipOdarc~ych, w szczególnOści
kształtowania się tej ceny poddać należy
mh!Ą\my, że chOdzl tutal: w pierwszym
zaś t!!łrw.alonej sytuacji na rynku pienięż
dokładnej analizie, poczem dopiero będzie
nym. WysoJ<ość sropy prOcentOwel ma WYl>adk:u o skutki J>rzesl:1eń Ogółn~·
można dać odpowiedź na pytanie zawarte
darczych; na które względu brać nie młe
sz~zególnie wielkie znaczenie, iako źe im
w nagłówku.
.
ży. J.?:dyż w prrzeclwnym razie doszonOby
większa rozpiętoŚć jest między ceną „go.
Jest rzeczą oczywistą, że inna musi tówkową" a ceną „ratalną'', tern mnieisze „nirwanę ~<>spOdarczą'', w d;rugi.ńt zaś
być cena przy zakupie gotówkowym, Inna
Jest zainteresowanie spożywcy kuJJOem w3rpadku chodzi o skutki nadużyć w dziezaś przy zakupie na spłaty. Towar, sprzedzinie techniki zbytu, kitórym można ?.a·
nara.ty,
dany przez kupca na raty, więcej go
Jak wiadomo, jednym z głównych ()Obiec.
kosztuje. niż towar. oddany za gotówkę. czyirnników ceny ratalnej jest J)1"0Cent Od
T. K.
Na wyższą jego cenę składa się kilka tyl- uwie.zi-0nego w trat1zakci1 kapitału obl1>ko przy sprzedażach na raty, trafiających toweg<>. Im jest en wYŻSZY, tem droż
KARYi ODNA NIEŚWIADOMOŚĆ.
się elementów. Są to: a) wzmożone ryzyszy jest towar sprzedaiwany na raty. tern
Zaparcie powod11je rótne dolegliwoki, która
ko, b) specjalne koszty handlowe, c) pro- mnrieiszy jest interes nabywającego, Czycent od kapitału. uwięzionego w tranz- teJnHc zauważy jednak, źe nigdy SJ)il"reda- zatruwał' iyde kat.demu. kto nie wie, .te zaatosoakcji ratalnej, d) zmniejszenie możności że na. raty nie były tak lic.me jak w 1113· wanle CASCARINE LEPRINCE w ilości 1 I ub
zarobkowych wskutek uwięzienia kapita- sz}-clt czasach, których cechą charaktery- ;i pigułek wiec1orem podczae jed1enla uybko
i pewnie ueuwa wHyatkie clerpleaia xaleł.ne ocł
łu obrotowego.
styczna iest b. wysoka stopa ~.
Najoczywistszym ryzykiem jest dla Spostrzeżenie to nie będlziie Jednak traf- 111parcia. Spr1edat we wszyatkich aptekach. kupca łatwość z jaką może się stać ofiarą ne. Objaw bOwiem dzisie.is.zego rozwoju - Nie naleły dowierzać środkom aastępuym.
sprytnych oszustów. Ryzyko tego ro- omawiane.~o systemu zależy od innych Pra~dziwe tylko w polakiem opakowaniu: białe
dzaju jest coprawda ograniczone naturą specja1lnych J}rzyczyn, iak paUllJel'Yzacji lltery na niebłeskiem tle.
przedmiotu (tak np. trudniej jest zdefrau- i t. d.
dować lokomobilę lub motor niż futra,
Nieprze.rr-,zysiłQść stoSU!llków ~
ubrania i t. p.), lecz metody oszukiwania czych jest dfatesro tak iatal:ną dla ratalnesą zazwyczaj tak wyrafinowane, że na
go systemu zbytu, J)-Onieważ p0większa
· niebezpieczeństwo kradzieży kupiec stale ryzyko kupca, któn' musi się liczyć z momusi być przygotowany.
Dalszym momentem ryzykownym jest
kredytowanie ludności niezamożnej, która
·.„. ___.....
jest głównym klientem przedsiębiorstw,
uprawiających handel na spłaty. Nawet
przy zachow~niu najdalej idącej ostrożno
ści, a więc przy zastrzeżeniu prawa wła
sności do chwili uiszczenia pełnej ceny za
kapu - niemożliwe jest wykluczenie ryzyka.
Wfadomo nam. że na Zachodzae bazary kredytowe współpracują 1Z tO<warzystw ami asekuracyjnemi, z któremi dzielą
się ry,zykiem.
Premia ubeZiPioozeniowa
jest jednak dOść wysoka. Tem niemniei
przy swzedaży samochodów, maszyn rolod roku 1709
niczych i t. p, większych objektów po.czyPrawdŻiwa tylko z czerwonym znaczkiem.
niono doŚiwiadczenia pmekOnywuiące. U
nas ta fQrma ubezpiecreniowa nie ieSt do· Żądać wszędzie.
ty\'hczas znana; naletał<>by w interesie
lmpfoctwa sprarwą tą się zająć.
Ostrzega się przed naśladownictwem.
Zw yżka cenv. wyWołana dolicwniem
do ceny 1ZOtówk-0wej procentu od kapitału uwięzio0020 w tranmkcii ratalnej -

stwo tranzakcyj tandetowych jest zbyt
wielkie w stosunku do ewtl. zysków.
Zresztą praktyka dowodzi, że klient,
który kupił na raty towar o miernej jakości. nigdy nie wypełnia obowiązków. cią
żących nań z racji podpisania umowy.
Dalej: przykład niemieckich i francuskich
bazarów kredytowych.
posiadających
swą wierną klientelę, świadczy o tern, że
spożywcy z jakości zakupionych towarów
są zadowoleni.
Przeto zarzut, o którym była mowa,
należy odrzucić jako niczem nie poparty.
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Międzynarodowy Targ

w Poznaniu

od 1-go do 8-go maja b. r.
TaJrg'i Poznalńskie madą ustałooą rettllOw kraju jak i zagranicą. Istsiedn-niu, a zaiwdzięczając pra
·cy celowej [ organizaicji sprężystej ro.zwój dzisi·ej.szy, TMgi Pozruińs.kie wniosty
widie tiwórciel} tnkjaitywy do żyicia go&plO
daTczego i w ten spasób ulflrwarlUy na zawsze srwo~ą ,pozyoeję goop.odarczą.
Zor;g.amilizow.aine na modtę europejską,
reP'fezeinbują.c wiairtości gospQprzyitem
a
znany ze swej osz:darcze Po1lS!kfi, Tairgi Pozruatńskie są rOOJl.cz:ędnoś11i, u ż y w a
nym pomostem zbliżmi:a się i utrwa1enla
tylko .Mydło Kollonłay z pralką",
współ1praicy gosipooairczej pomiędzy Zaznane jako najlea Wschodem. Z tego pow(ldl!.t WQ
chodem
psze a pn:ytem bartak z,naiczne zafnteiresowawzbudzić
talv
dzo tanie. Do nanie". i.ż na tegorocznym Międzynairodo
bycia w każdym
sldadz:ie,
Vi1"m Tairgu w PC>'1lilalrlliu od 1 do 8 mai.ta
bedzie retPrezenirowana gremiailnńe zagrar.ica zairów110 jak i przeimys1t krajowy.
Z pańsvw za·gramicznyich wezimą udzia1ł
Francja, pod pro1tełktorateun l"ząd·u. Bekj.a
(wraiz z Ko•lootiami). Szwajcairja, Wtochy,
Aust:rja, Czeichoistowa.cJa. kiraije Bal'lrniń
skie. Ska.ndynaws1de, pozaoteim Turcja,
i Stainy Z.iecJ,nocwne. Z krajów
PeTsja
GeJleff,IQY :i:a'tępca na lll. Łódź: S. B. Redlic,
tych na Targi przyibę<lą liczne wycieczki.
ł.6dj, Pomorska 19.
R6winneż i krajowy przet!l1yst n:a Targ-ach
weźmie wakiy uidzlat Ze wszystkkh ośrro:dików PQ1ski od Górneg:o ~ląska aż po
ś-.,viatowego
GdaińSlk, od War~zawv aż po Lwów i Kra
ków. stąd po Wflno i Wo.tyń zjadą się na
wełnianego.
TairRi tysiączni g:oiście ze wszystihe'h sfor
ex) Ostatnia serja aukcji w Londynie gcl51P'Oda'l'czvC'h. Wiidomy to z;111alk rozwoju
rozpoczęta się pod z!lakiem mocnej tenTairgów i kh znaiczoo:ia. Po·vwierdza się
dencji, wynikiem której podwyższono ceny Merynosów o 5 procent. Również pod
znakiem mocniejszej tendencji kształtowa
ly się ceny lepszych gatunków Crossbredsów, które podniosly się o 1/1 i pól procent. Pod koniec jednakże aukcii ceny te
RYNEK BAWEŁNIANY.
znowu opadty i ostatecznie notowano je
tódzJdm rynku wyrobów ba'\\nef
Na
ex)
· o 5 procent wyżej, aniżeli na aukcjach w
nianvch w dnłacll ostatmich ni1e odczuwamiesiącu lutym b. r. Sytuacja podczas
trwania aukcji była doskonala. Zaintere- no już \\'ieksze12"0 rucltu w zWtiazku z o:be~
sowanie i udział kupujących był po- cny-m okresem. którv śmńato nazwać m~
wszechny. Do glównych odbiorców za- żina przedświątoczmym. Ogólna sytruacJa
liczano Francję i Anglję. Zwiększyły pirzedsta'Wia się obecnie 111ieźle. więks.wść
również swe zapotrzebowanie Niemcy. fabryk łódz!ldch ,piracuie bard!zo intensywNastępna seria aukcji londyńskich roz- nie, UZll.llP'ela1fa4ąc swe sktady, które przed
strnjkiiem wlókiniairzy zostały IJ)rawie calpocznie w dn. 3 maja.
Na aukcjach w Brisbane, jakkolwiek kowlcie OJ?O!ocooe.
Wybór wełny pozostawiał wiele do ży
W okresi·e straa1m liczono sie z tern, że
czenia, ożyWienie byto znaczne i po- zata~ wtrwa dłuższy przed~ czasu, a
wszechne. Tendencja na rynku pozostała wiec, że mu.Sli prędze.i czy póroiet} oastą;pić
mocna przyczem ceny ksztaltowaty się braik poszcziególny-oh R'3.twnków towairów.
pomyślnie dla sprzedawców. Najwięk KUJPCY, .llic.ząc się z tą ewentualnością czy~
szem zapotrzebowaniem cieszyła się weł Qilii bardzo po•waŻllle zaku'PY. gromadząc
na ze strony Japonji, Niemiec i Francji, zupeł1nie iniePotrzebni.e na sk.ł'adach swych
znacznie mniej natomiast niż dotychczas towa-ry. PJ-zemystowcy natomiast. widząc
kupowały Ang-Ija i Belgja.
jak ogromnym zaipokzeborwaniem cieszą
W bieżącym tygodniu rozpoczną się się ich artvlruty i licząc również na długQ'
aukcje w Sydney, gdzie przypuszczalna trwa.tv strajk PodWYższyB cenv towarrów
o kHka piroceint. Nastąp1ła woibec tego sypodaż wyniesie około 40 tysięcy bel. (ah)
tuacja taka, że strajk, który stkończyt się
macmie wicześniej amżeLi przyip.uszczaino,
NOWE BANKNOTY 20-ZLOTOWE.
ex) Państwowe Zaildadiy Graificzne w nde WJPlyną.t zasadniczo zupetnde na. zwyż,
Warszawie. na zamówielilie Bamku Pol- kę cen. nas~a:piła oina bowiem iiuż z:naC2'!11ie
skiego, roz,poczęty już diruk nowyioh ba111- wczieśrn:iej. Podwyżka cen tiraiktow.anao byknotów 2'0-ZJł'otO!\Vych. Pewna część tyich ła przez piosziczeg:ólne firmy toozikie ZU!Pet
ba111lrnotów jest już gotowa i. z chwfrlą, gdy nie ind'YW!idua•linle. Firma „Wola" naprzyzapas dooięgnie ollmto 1 miiljoo,a srlutk. P'l.1- kład 1>0<l~szyta swe cenniki: dwukrotnie
szczo,ne one bedą w obieg, co naistąpi w jeszcze prze:d zakończeniem sie strajku. 'P'O
'końcu b. m. Druk nowyic:h 20-złotl:ówek strajku wiec ceinv .porosta~y tutaa zupełnie
o<l•b ywa się względintle powo1i, poiniewiaż bez zmfainy.
Pańsitwo,we Za!ktady Graficzne drnikiu.ią je
Krusche d Ende·r począukDwo J)iO•dnióst
dinocreŚIJie niedal\Vl11iQ emitowane banlrno- oeny, Jeszcze ,podczas trwaniai strailku włó
i.v SD- j 5-zlotowe. W mi·airEl puszcza,nia ki·enniiczeg:o, na wszvstkie .irałuinki tawa...
w oibieg norwyich 2()-zfQf6w.fik, wy.cOlfy- rów bia·fy.ch o 2 do 3 procemt. Zwyżikę tę
wane będą z ohieigu barozieij iiniS'zczone Hum.aiczą hurtoWilli.cy ora.z kuipcv nadZ"NYba·nkno.ty powzednijej em1is.fi. Jedimk ba111ik czamvm zrupoitrzeibowandem Jakiem cieszy
noty stairego wroru: 5(), 20 i 5-zitofuiwe ly się towary te 1I1a mieście. Jest rzeczą
nfe będą ca1fllrowide W'Y1Cofane i powstaną chairakte:rvsl:vcz.ną, że ta sarna firma p()ldn2d.a1 w orbiegu nairówn~ z bafllik:nofam1 czas strajku obnliżyla o 1 vro·cent ceiny
nowej emisji.
't yclt artykuł ów, kt6're nie ciesz;yłv się popytem mpiet!l1i·e. więc, ia·k Wlidać z .J)l()IWyŻ.
WYBORY DO IZB HANDł~OWO-PRZJ: sze~ hvło to kor.zysfainie z konimkfury.
l\WSŁOWYCH ODBĘDĄ SIĘ NA .JEPo straiku firm.a K:ruschea Bn<ler oodwyż
SIENI.
szv?a swe cennitk1' IJ}O ra.z dru.2'i o kilka
ex) Jak się dowriaid<ujemy, ustawa o procent (2 do 3 proc.), pocb.vvżika tai nie
hbach haITTdlowo-prze:mySIJlowyich będzie dol'vczvta rupe·fITTde towarów vimowyclt.
rrc~:pa.trywa:na oo jednem z na~bli:ż.scyc:h
Za·znaczyć }eS'zcze naaeży, że wszvs.cy bez
rosie<lzeń rady minisitirów.
cy, sta·li o<lbno'l'CY Kmw·yjątlknl hur:toiw.ni1
Wobec teigo wybory do fzb ibędą mo- schego i Endera, ska'l'ża się 1t1a to iż fl1rma
gh· być przepro'\\'adzone na jesieni.
ta ~ielai im ba.rd'ZO male ilośoi towairu,
tak ie nfkt z hu:rito'Wl1.ik6w niie moiże poohwall.iĆ słę PoSiadaniem więkiszej ilości t0warów Krasah~ ina· składzie. WvdzielaiDOBRĄ KĄPIEL
nie fo 'fowairów Vł'llma1czy s1e 'fe:m. iż fiTllla
balsamiczno - kosodrzewinową można Kirusche i Ender ba.rdzo DOważ.ne ilości ma
otrzymać jedynie przez dodanie i{ałki
nllifak!furv ekspoifłtuje zag;rainice o.raz ten;.
SILV • OZON'U - „MOTOR"
że maisę · rowarów zakuaJ1uja skfady lrom~
przyrządzonej ze świeżej kosodrzewiny.
sowe.
Kąpiel z Silv-Ozortem wzmacnia ł krzepi
Pitma SUbers'tein wy1przeda~a ,podczas
organizm.
skfaidy swe prawie ko~10!1e'tnie, c?.
stra.jku
\\l"ystrzegać si~ tanich, lecs bezwartołcio
1
wych naśladownictw pozbawionych wła• w1płynęfo na uksztaftowa,nic, s1e ~y~ua·Ci 1
•no'cł lecsnłczJ'Ch.
ryniłrowej ujemnie. za,~na·CZ:V? bow1~m nale:W. iri air.'fykulv tej. firmy c1esza się ohe~
mę zairówoo
niejąc od lat
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- 9,90, kotMry ze&o.
we K - 1-0,08, ko.kl.Ty fu.&moiwe - 10,35,
ikoklry dzi.ecię.ce - 5,13, kotdiry d:'Oiecięce
K - 5,22, 1wtdry dziooięce fi.gurowe 5,40. derdci melanż - 7,65, serwe'ty K 15,30. ofb.msy M. - 14.23 (44X32), chmt!ki I - 12,12, -c.hustki II - 12,58, ahustki
Jl[ - 13,04, chustki lV - 13,49, przeście
:raidla fla'łle'lowe 5,67.
Kołdiry zełirowe

w roreiągtlości 7.dal!lfe, że Tairg:i Poiznarń:
skie ze względu na przyrodzooie wia:rnniln
w jarki.eh .pozostmią a przedewszys1Jkiem z
powodu dztle1nde nastaowiooego aipairatu
pracy są instyitiucją o wyibttnle państwo
wem znaozenilll oddają P.aitisfwtu .J>O!Przez
RYNEK TOW ARÓW WHJNIANYCH•
.przemysłowca f ikupca rz.eteline 'USif!Ulg!, stu
Na 1tó<lzkim ry;nilm materja1f6w wefniażą·c tmskllwłe naszemu żyiciiu gos1piodairr.yich me zamva.żon10 w dniach osta·tni.ch
czcimu.
Przy Tairgacll Poiznaińskic:h dlzia~a od za~8dnkze.i zimiany syfiu;aieji. Paniuje w
dwóch laff i.ntensywinie Wydztia'ł Zagranicz branży te.i bowi·e<m ruch ściś1e przedświą
ny. Dzia~acr110 1ść Wydziatu J)Otlega iz je- itec-zrty. Zw.iększo.nego z.a1po.trzebowa1nfa
dne.! strony na wyczenm}ącern oświe'tl'e oczekują w braJllŻy tej za·rae; 'PO świę
niu Sitosunków, panujących 110. rynka.eh za faich.
gr2:nfcznyich ora~ przetk.azywa1t1iu otrzyDYSKONTO PRYWATNE.
mywanych wiadom<;ścl z ~ieirwszego źró
d!fa na użyitetk po~skiim sforom przemystoNa prywactnym ryinku pieniężny.m w
wo-'handlowvm. Ta1r,g-i po.siadrują w.fa.sną Łodzi no'rowano stopę -proceniiową dit.a
zo~gainizowa1ną stu-ż:bę irnrormacyjn-ą. CywE'łksill ipierwsz-0-rzędinyc'h w g-rnni1c.a-ch o<l
frv oibej1mu.ią zg-órą 80-ciu 1roresponde.n- 2 ! pół do 2 i 3/4 p.mceint w s.rosunku mf et6w ł przeidsta•widei1i, pr.ac-ująicycll <lila sięcznyim, we:ksle mni.ej pewne dyskontoTan~ów w ważnfejszyich centrad:t gospioWirllflO przy sroipie procenitoiwej dochodzą
d2·r czyc.h zag:ra1t1icy. Na tej drodze uzy- cej do 3 i ćwierć proc. w stoistmiku miesię
!'k~me wi.adomości dootaircza1ne sa sfufo
oznym.
przez Tar~i insiyrucjOITl1 i firmom kra.ioAdhał.
wym \V tein sposób dio'konu•e się cellorwa
\W'Półpraca ~ospodalT'Cza Polski z ·zaig'raZ OIEŁDY ŁÓDZKIEJ.
nica i e'ksna.ns}a oolskiego przemysłowica
Na wczorajszem zebraniu giełdowem "'
l kuiD<ca na zewnątrz.
Lodzi zawartv m•„+ 0 nuiące trar..::akcje:
Spodziewać sie nafoży, ie feg'O'I'oczny
Waluty:
Mie-dzVltlcirodo•w v Tar.go w Poznani11 vd 1
Dolary zt. 8,91,25 do 8.91,5
do 8 maja ochla rze-te'l:ne us!nITT. wieksze
Papiery wartościowe:
niż poprze<lme, tyciu go·spodarozeimu w
5-proc. listy zastawne m. Łodzi ztoto·
P(li!sce.
we zl. 50.00
4 i pół proc. listy zastawne m. Łodzi
złotowe zł. 44.00

Co słychać w manufakturze łódzkiej?

oruie ;popytem bardzo poważin:vm. Po zwyż
ce uzyskanej przez włók·niaTZ:v. firma pod
nios.ta ceny swyich wyrooów o 5 ;orocenit.
Obe-onie firma pr~cuje 6 dnd w tvg-odiniu
na dwie zmia111y, braik wi'ec towMu, który
t.e raz jes·z.cze odczuwać sie <late bardzo dQ
tk1iwie, na.iiprawdo!podobnie'.i mdil1de już w
dnia•ch naibliż:szvch.
Piirma Blederma1t1 oodniosifa swój cennik o 3 do 5 orocoot, jak za..znae-za1]ą hmtorwinky. jedV111ie -z tego· w~.ciedu. it uczynii•tv to finnv inne.
Obecny słaiby mah w łrr.an1'Ży bawetniaineti tl'umaczyć niafoży naistępującemi
wz;g1ędamil~

1) Okres -przerl:świiąfocmy, kiedy fo
kupcy woigóle 'k:1l!putą }u.ż Z1110Cz1nfo ,f11ltlńej,
a •w,ekszy ruch ipaniu}e jedyinfo w handlht
d1~fafcznym.

2) Ci lrupicy, którzy przedJf.em., fo maczy podmas straik'll nie zaoipatrzyili się
w rov.--a'l'y, obecni e się nie śpfeszą, są oov.ierri peiwni, że ce.uniki te będą l\.tltrzymane
przez czas dtmszy, n:iie zaptacą więc za
f>t'wary drożej.
Ceiny w pos-ziczegóh'lych firmadi łód:z
kich ksizfa.f.towa1ty się nastę.pująro:
Firma Kntsclie i Ender. Ceny w foj
firm ·r; rnoto•wmne są w zt. za metr, przy
pokr ydu następują1ceim: ceny netto, 40
proc. nafożności _g-otówką, reszta wekslam: z temniinem dochodzącym do 60 dnl.
Tkaniny białe bieliźniane.
Polskie płótno prima (20) zit 1,53, ptóIno ipols:kie denikie 1.46, pabjanicki·e płót
no „ex tra" 1,SQ, paibjain.i<:Jkie ptótino (1000)
1.46. pfótno „Kośduiszko" 1,51, Szyrting
A. J ,40, Ma.depofam 90 - 1,67, M~de:IJ'?
Iam 80 - 1,56, Victoria 80 -1,59, V1cto'f!a
90 - 1,70, Krea1s 70 - 1,13, Kreas 80 122, Krais 90 - 1,32, Azai G - 1,38, ptótno
'bkaine w krai!ki 1,44, suróv.n1rn 2,23, w.f'oś
1,37, wil'o,ścijańslcie
da1i~kie płótno A pfót.no '13 - 1,23, p1ł'6bno na J)rześderad1a
rJ - 2,41, ptótno na prześderadita wi·ejskie - 2,56, płótno .na pl"ze&c.te:radra wto2,50, ;płótno ~'lldOIW'e - 1,22,
ściaii1!':lde 1,37,
płótno domowe 1,41, Dryilich B Drvl:·ch A - 1,53, Dryilic·h w palS!ki - 1,41,
n;czr.iki - 1,55, pFka - 1,70, obrusy białe -- 2 99 Aza - 1,31, sn.t'l'óWka 71 - 1,12,
Chustdcziki ,,:K" 41X41 2'ł. 4,50 za fuzi11.
Płótna kolorowe.
HeriP g-bona 70 - 1,52, He:r·inigioona 80
- 1,55, ko[owwe ,płótna prima - . 1,36,
Ty'k 20 - 1,45, wsypy C - 1,7'1, J,Dileit A zt. 1.5C.
Tkaniny na ubnmia męskie.
Ve!louir Genua A - 4,03, Ve1o;ur Genua
C-3.58.
Tkani.ny na suknie damskie. .
Druniia - 1,55, Karmen I - 1,31, Lwonja - 1,79, MuśHn I - 1,28, MUJŚltn H 1 31 Muślin IIJ - 1,35, Szewiot iK. - 1,37,
We.nocja - 1.45, Pa1r:ma 4/4 - 1,52, Parma
8/4 - 3,06, Mesyna - 1,41, Szewiiot 1,37.
1

0

Akcje:

Zgierski Przemysł Chemiczny zt. 2.00
Obroty śre
Tendencja spokojna.
dnie. (ah)

DOLAR W LODZL
Na wczorajszym rynku prywatnym w
lodzi w ~odzinach wieczorowych dolar
kształtował się po kursie 8.94 i pół w żą·
d'niu i 8.94 w płaceniu. Tendencja
spokojna. Obroty średnie.
GIEŁDA

WARSZAWSKA.

Warszawa, 6 kwietnia (Pat.)
Notowania oftclalne.
Gotówka.
Dolary 8.92 - 8.94 - 8.90
Funty ang. 43.47
CzekJ.

Holandia 358.12
Londyn 43.47
N. York 8.93
Paryt 35.10
Praga 26.51
Szwajcaria f72.15
Wiedeń
Włochy

125.83

43.20

f> APIERY PAiqSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.

8-proc. pożyczka konwersyjna 98.75
Dolarówka 52.50, 52.40, 52.75
Pożyczka dolarowa 84.75
Pożyczka kolejowa 103.5-proc. pożyczka konwersyjna 60.75
4-proc. listy zastawne ziemskie 47.75
5-prpc. obl. Tow. Kred. m. Warszaw~
zł. 59.-, 59.10
4 i pół proc. obi. Tow. Kred. m. War·
szawy 53.75, 53.50, 53.75
8-proc. Banku Gospodarstwa Krajowe·
go 86.50
8-proc. Banku Rolnego 86.-, 86.50
NOTOWANIA NIEOFICJALNE

GIEŁD

ZBOŻOWYCH.

Lódź,

6 kwietnia (A. \V.)

Żyto 44.00-44.50

Pszenica 58.00
Jęczmief1 zw. 40.00-41.00
Jęczmień brow. 42.00-43.00
Owi-es 42.00
Otręby żytnie 31.00-32.00
Otręby pszenne 30.00-31.00
Kowalski, Friedenson i S-ka, daw.
A. Deutschman w Kaliszu:
Żytnia spec. najprzedn. 69.30
Żytnia luksusowa 67.80
Żytnia Patent 66.30
Żytnia OO 43.00
Bracia M. i L. Kowalscy w K:>Ji:.zu:
Pszenna I gat. 86.00
Pszenna Wilson 90.00
Pszenna 0000 83.00
Pszenna ooo 68.0 o
Żelechowski w Łowic zu·
Żytnia luksusowa 69.00
Żytnia 0000 67.00
Pszenna 0000 86.00
Pszenna OOOOa 82.00

/

--'°-------------- __
Schneider i Zimmer, Leszno (Wielkopols.)
Pszenna 0000 87.00
Pszenna Patria 93.00
Mlyn „Korona '" w Łodzi:
Pszenna I gat. 86.50
Zakłady Rolniczo-Przemysłowe

Prawica N. P. R. przociwko Zw. Zaw. „Praca".
Ołirzy.rnaQ~y poini:ższy

prośbą

w Kole,

Sp. Akc.:
Ceny bez zmiany.
Tendencja stalsza.
Sytuacja spokojna.
Pszenica 51.00-54.Jęczmień zwykły 31.00-34.00
Jęczmień browarowy 34.25-37.25

FRONT I PIĘTRO

J. lf llMAB i ~-ka I
Sp. z ogr. odp.

Piotrkowska 37, front 1-sze pi~tro.

.a

Poleca w bogatym wyborze:
Wełniane,
Bawełniane

oraz Galanteryjne

-

dogodnych warunkąch.
PIĘTRO

FRONT I

ł.6dź

od 1 styeznia r. b.
ł>lotrkowska nr. 67. Telefon 54-78 i 24-72.
j Wy~czny przedstawiciel światowych firm:
BECHSTEIN, BLOTHNER,
I
iak również innych pierwszorzędnych krajowych
i zagranicznych firm.
·
Fońepiany, pianina i fisharmonje w wielkim wyborze od najszlachetniejszych do najtańszych znanej
jakości i na dogodnych warunk„ch.

Właeuy war11tat reperacyfny pod osobiltym kłerunkłem.
StroJenła I od.śwkłanłe. Przyjmowanie transportów, sapako1'Wa!i--wynafem łutrument6w, takte na koncerty i aroczy1tości.
1

R11ete1na ł •&Th•a obsługa.

I r--

Rek 1ałotenia 1891.

konwie
·Wirówki
I I w•a:elkfe prmybory
i

mleezarekłe
nadlagotermłnowe spłaty

tudziet całkowite ur~dzenia mleccarni
poleca

"I

Z1ia11k SpOłdIIRIDI MlltWlllcb

ł. ód ź,

AL

Koścła•zki

29.

1·

I Nadzór sądowy nad

Polskim
Banki em Handtowym,Sp.Alc.w Poznania
ukończył się skutkiem uprawomocnienia

się u-

chwały, zatwierdzającej ugodę przymusową.

Potnań, 31 marca 1927 r.
Sąd

Powiatowy 2-a

rała tó~l i o~olirn
Swój
do
swego

sklada się z ludzf n.ależącydh do odtamu
N.P.R. do t. zw. N.'P.R.-lewicy, na czele
której znów sooi ten saan prof. posef L.
Wa-s2'Jkiewkz i kierownik ~iąziku p. A.
Ka'2:imieirczak, w01b-ec tego zwłązek tein
jesl Pod caJllkowitym wptywern NJP.R.le·wky, a poni.eważ NP.R.-ilewica należy
do o.bozu rządowego, przeto z:wiąze.k „Pra
ca'' jest pod w1plyWem N.P.R.-1ewicy i obozu :rządowe.go, a nie pod WtPlyiwean N.
P. R i dlaitego Narodowa: (J?art:jai (R0100linił.6di,

N~23.

Chcesz miet bucik modny trwały
Zamszowy, czarny, tółty biały
Fokstrot czy też fas on inny
But z cholewą ćzy dziecinny
Najwyborniejsze sandałki
Cud lakierki, bez pochwałki
Towar tani do wyboru
Bez: krzyku, blaiii i sporu
Kupisz w firmie swój do swego
U mistrza Gordonie40
Dla pracowników państw., tram·
wajarzy i kolejarzy udogodnienie.
Koszta tramwajowe zwracam
Dojazd tramwajami Nr. 2, 5, 6, 9, 10, 11.

6

:i.'.

i'

'

na rozporządzeniu Rady Ministrów z
dnia 19 lutego 1926 r. "O reguJowaniu cen przetworów zbót
chlebowych, mięsa i jego przetworów oraz odzieży i obuwia przez wyznaczenie cen" (Dz. U. Rz. P. nr.18, poz. 101)
na rozporządHnie Prezydenta Rzplitej z dnia 31 sierpnia
1926 r. o zabezoieczeniu podaży przedmiotów powszedniego utytku (Dz. U. R:z:. P. Nr. 91, oo:r;. 527) oraz na uchwale
Magistratu m. Łodzi Nr. 355 z dnia 16 kwietnia 1926 r. niniejszem podaję do publicznej wiadomości mieszkańcom m.
Łodzi, co następuje:
Uchwała Magistratu m. Łodzi Nr. 329 z dnia 5 kwietnia 1927 r. zostały wyznaczone ceny maksymalne:
na przetwory zbóż chlebo1yYch za 1 kg-.
1. mąka pszenna I gat. w detalu J!r. 92
Zł. 130
2. pieczywo pszenne (bułki)
70
"
3. chleb żytni pytlowy I gat.
• 65
n „
"
ff
ff
4.
" 53
" III "
"
5. „
„ 53
" razowy
„
6.
na mlę110 cielęee za 1 kg.
w hurcie:
220
11
cielęcina
„ 250
w detalu:
na wy'Q'oby masarskie koazerne Zll 1 kg.
zł. 9.50
1. kiełbasa „salami" I ~at.
„ 7.oo
II "
"
„
2.
„ 6.00
wrocławska I gat.
"
3.
" 4.60
II „
"
ff
4.
„ 8.00
I •
gęsia
„
5.
„ 6.00
II "
ff
,,
6.
" 10.50
7. wędlina „rozmaitości"
" 8.00
8. kiełbaski wiedeńskie I gat.
" 6.50
9. wątrobiana
„ 10.00
10. salceson eksportowy I gat.
W myśl zacytowanego Rozporządzenia Rady Ministrów
§ 7 wyżej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od dnia następnego po ogłoszeniu.
Zaznaczam, te zgodnie z § 10 i 11 wymienionego Rozporządzenia Rndy Ministrów, winni żądania lub pobierania
cen wyższych od wyznaczonych lub nieujawnienia tych cen
w cennikach właściwych przedsiębiorstw handlowych będą
ukarani przez władzę administracyjni\ I instancji wg. art. 4
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31-go
sierpnia 1926 roku (Dz. U. Rz. P. N. 91, poz. 527) o zabezpieczeniu podaży przedmiotów powszedniego użytku - are·
sztam do 6 tygodni lub grzywną do 10.- tysięcy
złotych, o ile dany czyn ni~ ulega :mrowszemu ukaraniu
w myśl innych ustaw karnych.
Łódt, dnia 6 kwietnia 1927 roku.
Prezydent m. ŁODZI
(-) M. CYNARSKI.
MAA

„,g

Gil

Cho'I'. skóry ł włosów. Lecaenle defektów cery, Spealalne me1de twany i ciała . Ma1ałe odtłu1111czafl\ce. Usu·
"'ao!e wlo16w etaktroli11\.Lampa kwarcowa. Elektroterapia.
Sollux God1lny prayJ•ć od 10-7, Dla panów od l-4.

Za 100 złotych: Zury.ch 58.38-57.8058.0E. Betilin wryptaity na Warszawę i Pozna.fi 47.03-47 27, Gdańsk 57.68-57.82,
WJvłaity na Warszawę 57.65-57.80, Wie
de1i czeki 79.25-79.75, ba'llknoty 79.10 80.10 . Praga 378.50.

s.

„

rm•sw+a

niewioUki
Sienkiewicza 3-L
Choroby- sk6roe i
wenervczne..
Naświetlanie

lampa kwarcową.

Pnyjmuje od 5 do
8 po południu.

Dr. med.

fKKf RI

Kłll6skłego 143
:: pn:y Głównej ::

choroby wene•
rycsne, skórne
i dróg moc•o·
wych p aryj mu ie
od Qods. 12 - 1111
od godz 61/1-8 1/a.

Podręcznik
do

latwago i subkl;ao

obUtnn\a DTDtentów

od 4 do 24 od b.tdego kapitału opraccwany prze:i; Juliana W ojtowłcza nrz:ędnika ban'cowe
go, do nab7cia

w

k1.1ięgarn ach
Cena 3 11łote.

ciężarowy

5 tonOWT - marki
Graf i StiH. w dobrym stanle.
Zwracać el• pod
Nr. tel. 49-20 od 9
12 i od 2-4 po p.
zlotychrołesłę-::
cznłe. Wyuc::iam
kapelu11y damskich
systemem wiedeń
skim 1:1ybko, gruntownie. Słenklewi
c:za 26 front, parter
gd1ie kapelu1ze).

25

Dla P. P.

LOK.ALU
odpowiedniego dla

lmdolkaw -ml

••koły

średniej.

Oferty do Sp. Akc. UbezPiotrkowska 57.

pieczeń „Orzeł"

Piekarnia

e!c1.zystująca

od 20 lat w dobrym stanie jest natychmiast
do wydzierżawienia. Adres
d
W administr. Kurjera Ló z.
kiego.

•

sprzedajemy towary galantervt.
na dogodnych
wa.runkach do
3-ch młe•łfłey
jak: krawaty, koszule, pońc:mochy
Fękawlczki, 11kar
petki, J!&raaolki
i t p.

Plottkow1ka • og

PJatkowstl.

#UCH•iMW&EMMWY

Dn ~une~aTiia wlako~~nem

(pałacyk) murowa!la•
400,m2 zabudowane! pow. I.a wykonanie•
pod dachem, 01zklona. z materjałe~ . na
wykoflczenie, a salaml reprezenłac:Yfn••
mi i tarasami, w najpifłkniejszej dzlelniCl
Zakopanego. na słonec1nych stokach Gubałówki, 1 otwartym widokiem na całe
paano Tatr, z dwżym jednomorgowym
ogrodem. Kupno okazyjne. Infor·
macii ud1iela: Biuro architeldonicane-L.
Winnicki. Zakopan~. u\. SJenkiewlcza,
wflla „Bajka H.

Willa luk•uaowa

~

•eee •w

Radjo aparat
4lampowy z głośnikiemsprzeda111

31 Pol•nki•wic7..

zwraca uwagę na "Monitor Polski" Nr. 74 i „Polskę Zbrojn"„
Nr. 89 z dnia 31 marca r. b., w
których zostało ogłoszone wezwanie do składania ofert na ma·
jący się odbyć nieograniczony:
przetarg publiczny w dniu 26-fło
kwietnia r. b. o godz. 10 rano na
przedmioty nie nadające się do
użytku wo\skowego.

la,ła~ ~rawierki
-

OBUWIE!
Drawnowsłllal pod

się

wieku, którzy potrafh1 duto bleQać do
••inkasowania wątplłwych nale:tnoici w
ł..odai i na prowincfl. za odpowiednim
wynagrodzeniem. Natychmiastowe oferty
sub .Morus" do Adminlatracfi ninlejssego
pllma.

„

ł.ódź

-

j

ul. Sienkiewicza 5,, front.

dzienną i nocną. Rękawiczki. Skarpetki. Parasol. Z wielką nowiną na cały
Towary na ubrania i palta. Wszystko w najlepszej
świat lecim
jakości! Tanio! Najwygodniejsze warunki u Leote na
na Rubaszkina, Kilłńaldego nr. 44, tel. 36-48

Poszukuje

się

Re MŁOTKIEWI cz•.1

70. front m. 8.

bieliznę

Poszukuje

2-ch nadzwyezaj energhiznych
zdolnych i!1kasent6w w srednim

-

Godz. pnyfęć od 10-2 i od •-7 w, Gabinet zaopa•
trzony w najnowsze aparaty. Racjonalna kosm„tyka.
P. S. Ulgi dla urr:,dnłczek i pracul2'cych pań.

rtA WYPt.ATĘ!ll
ŻONO I Kup mętowi: płaszcz gumowy,

biegu
miast
\V/ielkopolski w najlepszym punkcie miasta wskutek zmian familijnych korzystnie na sprzedaż.
Wiadomość w naszej administracji.

!amo[~Ó~ Dkrn~o~a~~~,n~uroWJ

MiłdaeroweJ

Płotrllow11ka

pierwszorzędne w pełnym
w jednym z największych

OOJ~fle~BDiB ~~ościus•ki

NOWOCZESNY GABINET KOSMETYCZNY

I=---------Bimi________...._________.___________________I
Cegielniana 6, m. 3 tel. 43-63.

NOTO WANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
w dniu 6 kwietnla 1927 r.

Dr. med.

'i

OGŁOSZErtlE.

~CSi1--lmlll!mUDZ.al12Dllll„...lml:lllllllll„„...„lliDli!lllll. . . . . . .

Kosmetyki hekarskłal.
Oabinefy
D·ra MARJI LE'WINSONOWEJ

Sekretarz: R. Kuchciak.

KINO
------M.

Nataljl

Łódź
t.agiewnicka

Okręg Łódzki.

Prezes: w z. W. Michalak.

Poleca na śwl~ta oatatnłe nowoieła KRA W ATY, BIELI·
ZNE DAMSKĄ I MĘSKĄ, POŃCZOCHY, RĘKAWICZKI,
TRYKOTV i t. d.

nas zwiedzają
i naszemi butami
się zachwycają

Andrzeja Nr.

żad11e:J mierze za dziaitadn'O§ć zwł!WZ·
•
ku „Praca" odpowiadaić nie może.
Narodowa Partia RobOtnłcza

cza. w

KOŁODZIEJSKI • • Sklep galanteryjny ••

Opierając się

Towary jedwabne,

~

2)

o zaanieszczeni.e.
KOMUNFKAT.

-

ziwiązku ,p. A. Kazimierczak
Ponieważ zairząd zwią·zku „Praca''

kierowl'lik

lroanuni.kaif z

opil!lja P'Ulblicz.na miasta Ło
dzi itraktit.rie Związek Roibotników i R-0~
ootnic Przernysłiu WJókie1111iczego ,,Praca" rw Łodzi, jako związe:k: N. P. R., wobec .tego n1niejs 7 r·" ·wyijaśnfamy, że:
l1otników f Robotnic
1) Związeik
Przennys.fu Wlók .c .;;·czego ••Praca" w Ło
dzi oosiada swój sJ.a1twt na za.gad.m·e które-

Żyto 41.50-42.50

na

go jesf samodzie!lną instyłucją ' i rządzi się
samodzielnie przez swó.i •zarząd, na czele
któregio stoi prof. pos-e.t L. Waszkiewicz i

Poniewa·ż

Poznań:

.!

....._
6_r.-98
Czwarte!C. l Js...~1~)227_r-o_kq...,.____._______________

-

"!RQJP!:~J.„Q.tg,Kr-.

33-lm

Zam6wlenla wykonywa z wła1nyc:h
- - i powlerzonyoh towarów. - ~
Ostatnie nowości łUl·
gie Isk.le i francuskie.
:: Wyllodczenie solidne i punktualne. ::

I

Cen7

przystępne.
unniow1łl1b.·

Panadto dział omondorowań

Wyb6r obuwie jest dla wssyatlrlch stanów

}:~::i~;,~r~!i:,~;1:i~e~~~:F~!~~ic w m[~edn.er
Ka•dy tu dla lię obuwie do1tanie
Modne, trwałe, wygodne i bafec1nie tanio!
Łódź,

ul. Drewnow•ka Nr. 3S.

DirJ.

•
Choroby kobiece:
akal8erja

J• Wa UCkl • pr•eprowad•łl
- - - - - - - - - - - - - - - ale; Zgierska 11,
teL 34·72.
Prsyjmufe w leczn
Piotrkowska L. 294
od 12-J i od 6-8
w do1Du,

H
1

LDUrB. Ip

z

U

Cegielniana 43.
- tel. 41·32. -·
Specjalista chorób
skórnych, Wenery•
cznych i moczo-

płciowych. Leczenie azt. słońcem
wyiynowem.
Przyjmuje od d-11l
od 5-8 popoł.

Nr.

- - ----------------=--••t.

9.0::.---------------~!<URJER L"QLLKr". - ~ 7 kwietnia 1927 rokit.

Rada

ft

Sf!dzla Komlsus masy apa· Do
Nr, !91127 •
dloicl firmy
W ansawald
Bank Zjednoczony" Sp. Akc.
w Warszawie
os8aaza, te Sąd Okręgowv w ltomomlk prsy •-Warszawie, w Wydsiale II Han- dale Okrtlfowym w
lodsl ST.ouu:ow
dlowym, wyrokiem s dnia 28/31 SKI.
aam. w Loda!.
marca 1927 r. postano-.rił:
J>UY al. Gdal1alrlef
1) o~osić upadłość firmy ,„·War Jilr. 6, na suadsle
szawski Bank Zjednoczony S. A. 11 ; art, tOJO Uat. Poat,
Cyw. ogłaua, łe
2) do chwili wyjaśnienia oko- w
dniu 14 kwietnia
liczno§ci sprawy datę otwarcia 1927 r. o 10-ef rano
upadłości ustalić na dzieti 3 wrze- w l.odd, prsy al.
Żeromskle;to nr.15.
śnia 1925 r.;
1
się sprae•
3) Majątek upadłego Banku, odh,d•le
dał prnr: łicyłaci'!
znajdujący się w Centrali Ban- ruchomości, nalei~
ku przy ulicy Marszałkowskief oych do Icka-Ma129 oraz oddziałach Banku, jak fan Joskowic1111 ł
1kładaj,cych 1lt z
równie! wszędzie, gdziekolwiek- mebli
ocenionych
bądź znajdować się będzie, za- na sumę 57l Zł.
jąć i oddać pod zarzlłd masy u• l.ódt,d. ~/IV-27 r.

„

Towarzy-

Zarzadzaiąca
stwa Górniczo-Przemysłowego

„SATURN", Sp. Akc.

ma zaszczyt

zaprosić

pp. akcjonatjunów na

.XXVll·me

lwyuaine Walne l1roma~lenie
mające się odbyć

w dniu 5 maja r. b. o gods. 10
rano w Centrali Banku Handlowego w Łodzi.
PORZĄDEK
OBRAD:
1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady
Zarządzającej i bilansu za rok operacyjny od 1
stycznia do 31 grudnia 1926 r., oraz udzielenie jej
absolutorjum i podział nadwyżki dochodów.
2. Zaakceptowanie aktu kupna nieruchomości od
p. Ingatera.
3. Rozpatrzenie ł zatwierdzenie budżetu i planu
c:h:iałalności od 1 stycznia do 31 grudnia 1927 r.
oraz upoważnienie Rady Zarządzającej . do czy.
nienia nadzwyczajnych wydatków.
4. Wybór Członków Rady Zarządzającej i Komisji
Rewizyjnej oraz określenie ich wynagrodzenia.
5. Wolne wnioski.
Dla uzyskania prawa uczestniczenia i głosu w Ogólnem Z~romadzeniu pp. akcjonarjusze obowiązani Il\ w
myśl § 39 statutu przedstawić zarządowi naj pótniej na
7 dni przed dniem Zgromadzenia swoje akcje lub odpowiednie poświadczenia depozytowe.
O ile Ogólne Zgromadzenie nie odpowie warunkom
§ 41 statutu, to powtórne Zgromadzenie wyznaczone bę
dzie stosownie do przepisów zawartych w tymże § 41-ym.

MEBLE
nA RATY
W wielkim wyborza poleca
Magazyn Mebli
WŁADYSŁAW A ROMISZOWSKIEGO

'iofr~ow!ka 11~ IP. tront, tel. ll-~1

Stołowe o~ 1050 do 5500. Saloałkł od 700
do 4500, S)rpialki od 1800 do 5000, Kuchnie
od 2'0 do 550, Gabinety od 900 do !IJOO,
Wleazadla białe z la•b'. od 115 do 300,

Dywany warsz. f1brJłl ,,Oywan" S\l. akt.
Ł6tka m1felow1 Tew. Akt Kanrad J1rn111liafrz i ~ro
Meble Biurowe amer., Meble gięte
Thoneta, Meble Klubowe, Materace
patentowane.

padł ości,·
41 Sędzit\

Urząd

Akeyjnej

·
w myśl art. 15, 17 i (9 statutu, zawiadamia
pp. akcjonarjusz6w, it 6-te zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonatjusz6w Spółki, odbędzie się dn.
30 kwietnia 1927 r. o godz. dwunastej w lokalu biura
Zarządu w Warszawie, przy · ulicy Trębackiej 4.
Po1ządek dzienny Walnego Zgromadzenia
następujący:

1) Sprawozdanie Zarządu.
2} Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu za
rok 1926, oraz Rachunku Zysków i Strat.
3) Zatwierdsenie budtetu na r, 1927.
4) Wybór 2•ch członków Zarz~du na miejsce
ustępujących w myśl par. 33 statutu.
5) Wybór 5 c:donk€1w Komi1ji Rewizyjnej.
6) Wnioski Zarz"du.
7) Wnioski pp. akcjonarjuazów.
\V celu uzyskania prawa uczestnictwa na
Walncm Zgromadzeniu, pp. akcjonarjusze obowią
zani Sfł złożyć w biurze Zarządu swoje akcje na
7 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.

Opłat

Stemplowych w ł..odzi, podaje ·do publicznej wiadomości, że na pokrycie zaległych opłat i kar stemplo~
:wych odbędzie się...w dniu 13 kwietnia 1927 r. od godziny 10 do 16
sprzedał z publicznej licytacji zajętych ruchomości u nitej wymienionych płatników :
1) A. i B. Torończyk, Ceg_ielniana (6, meble,
2) H. Pfeffer, Piotrkowska 111, 30 koców,
3) S. R. Dytryn, Piotrkowska 82, kredens,
4) R. i M. Ulńch, Kilińskiei:to 118, meble,
5) Z. Lebowicz, Z~ierska 15, meble,
6) R. Kleinerer, Cegielniana 66, szafa,
7) K. E. Philipp, Piotrkowska 158, meble,
8) M. Zelmanowicz, Piramowicza 12, m eble,
9) H. Fajwin, Cegielniana 57, meble,
10) N. Izraelski, Piotrkowska 82, uafa z lustrem.
Zasekwestrowane przedmioty 92' do obejrzenia u wymienionych wytej płatników w dniu sprzedaży.
ł..ódź, cL 5 kwietnia 191.1 r.
NACZELNIK

PISTOLET

URZĘDU:

J. Kordasz.
Gaganasżwili

ul. Konstantynowska .N2 12, telef. 38·31.

. STRASZAK Nr. 2

POLECA w wielkim wyborze <111~-----------

„

f•'h

~'~;a; „DW~WAIKI"
Fabryki „Sokół" w Waruawle.
Całkowicie
zabupiec.iaill organizm
palaczy przed zatruciem nikotyn,. Żitdać ws:i:ęd:i:iel
Żądać WHędaiel

O~łouenie.

ALWina,
likiery, wódki i koniaki
firm krajowych i zagranlcanych - po eonach
najnłtuych.

Wino majowe od 2-ch

złotych

butelka. ••••••••.
M

Dr.med. z. RAKOWSKI
Tel. 27-81.

1

I-·„

Zarazem aa mocy art 476 i Limornllr pray
naat. K. H. Sędzia Komisarz wzy 4ai• okr.4owym
wa wszystkich wierzycieli wytej Łodzi S. G4:nld,
w ł.o
wymienionej masy upadłości, a- nml•nkalf
lłsł prsy •l. Sknll•
by w dniu 13 kwietnia 1927 ro- włen
9, na aancłał•
ku, o godzinie 11-•j z rana sta- arł. tOlO Ust. Port
wili się osobiście, lub przez peł Cyw. o~aaaa. ••
nomocników w WTdziale Han- w dllla 15 kwietnia
1927 r oln - od
dlowym (Sekcja Upadłościowa) •odmy
10-•f rano,
Sądu Okręgowego w Warszawie, .., Lodal, pray alloy
ul. Miodowa Nr. 15 z dowodami Nowo-Targew•I 20
wierzytelności, celem wysłucha odb,dlłe •I• apri:e·
prHa ll•Jłacl•
nia sprawozdania Kuratorów ma- du
ra1homo6ol aal•hSJ' upadło•ci i wyboru kandyda- cych do Gu.Iława
tów na syndyków tymczasowych. Schónwalda !' aWaNiestawiennictwo wierzycieli f,oych alt z r6tnych
I raeczy ow wyze1 oznaczonym terminie mebli
cenłonyeh ·aa 111m4
spowodować
może umorzenie 443 •••
l.6cłł, d.4/IV-19J7r,
posbapowania upadłościowego.
Komomłk ·
Sędzia Komisarz
8. 06rskt
(-) Józef Wegner.
Warszawa, d; 5 kwietnia 1927 r. Do akt. Nr.314127 r.
OGLOSZENIE

·Handel Win, Wódek i Delikatesów

Marcina

epot·towych ł harcerak. T. Falkow•kłego, Wars:zawa, al. Eudljl Plater Nr, 20/701.

Do akt. Nr. 440127

l:omotnłk pray
!,dal• Okrtll· w
lod:sl ST ANISl.AVI
DULKOWSKI. aam,
w lodsł, prsy ul.
Gdad1llłel nr. 6 na
•Hadale art. 101()
lJat. Post. Cyw. oWi Mińkiewiczowi, zamieszkałe- głaHa, te w do. 14
19J7 roku
• mu przy ul. Smolnei Nr. 17 w kwietnia
od !loda. 10 rano 11'
Warszawie, lub Kuratorowi adw. l.odd. przy •ll•y
Lucjanowi Altbergowi, zam. przy 011rodowel p o d
ut Poznańsk~ej Nr. 36 w War- Nr. 76 odb,dsłe al'
szawie, lub tet Wydziałowi Han- aprHdał pran U•rtaelę nichomołcl
dlowemu (Sekcja Upadłościowa) naleł,cyeh
do GórS21tdu Okręgowego w Warszawie noślllSkiego Tow.
o swoich pretensjach do upadłe Węglowego l ekła
lifo i o należnokiacb, które im daf-cyeb el• z 350
oaeprzypadają, chociaiby terminT korcy
nlonych n nm•
płatności ich nie nastąpiły, a tak- 1200 z.Ł
że o wszelkim majątku, pienię L64J. d. 2/IV-17 r.
Iomomlk
żnych sumach i funduszach, na·
L DlftewdL
leżących od nich upadłemu, lub
znajdujących 1ię w ich poaiada· Do akt. Hr. 3'4127 r
niu i rozporządzeniu.
001.0SUNIE.

Ogłoszenie.

1.anad warna11ko · lódzkieao Tow. Baudloweuo.

Oatatnla nowołćl
Koloaalny wyałrsał I
Wyflodnr, płuld, dlugolel 11 cm.
Nalłepna obrona od napadów, na u 11
wycieczkach do rowerów. do tamo- mila& wdJtlDł
chodów, do furmanek, obrona od
:rłodsid, domów podml•lskłch, dla nocnych słtóły, ałarlar
dla klubów lekkoatlet. Cena • prse•7łkll •l.12, naboi
50 sztak sł, 5 1 futerał :&I. 2.50, ollwa 50 SP'• Poawolenłe
nlepoluebne. l(llpulemy używane dubeltówki
i :n.mieniamy, reperujemy. Porady lak 1111le:t;y poprawić atr:zał
śrutowy. Na odpo-..ledź 20 fr. znaczek. Adre1 wyci-ć ł zachować. Pny sam6wieniach 1/1 aadatk•. Cenniki broni
i sportu bepłatnle. Firma znaoa od 1908 roku.
·
„HerknBanum" Składnica bro11ł palnej, arł)'k.

S. DULKOWSKL

••l11&.

.Kreden•6w.
FoteH, Bł·
bljotek, Biurek, Garderób, Szaf, Błelfźala
rek, Otoman, Leżanek, l:.6iek drewnla11ych,
Toaletek, Szafek noca„ch, Etałerek, Słup•
k6wr. Mate.acy mif;kkłch, ł.6łek polowych,
Wózków dziecięeych, Lełaków, Narzutki
pla•zowe, l(ap7, •erwety, jedwabne i go•
helfnowe.
10 kwietnia nłediiela MagHyn otwarty.

I

l:omornłk

Komisarzem masy upadłości mianować Sędziego Han·
dlowego Józefa Wegnera, Kuratorami zaś adw. Wacława Miń
kiewicza i Lucjana Altberga.
5) Wyrokowi nadać rygor natychmiastowej wykonalności.
W skutek tel1o wszyscy wierzyciele upadłej firmy i iej dłużnicy
obowiązani są niezwłocznie do•
nieść Kuratorowi adw. Wacławo

Dały wyb6r pojedylicz. mebli:
ltoł6w, Krzeseł wyściełanych,

Spółki

Ogłouenie.

Specjatfatn chorób uszu, nosa,
i płuc.

gardła

KONSTANTYNOWSKA 9.
Przylmufe od 12-2 i 5-7.

MOD ES

M • me Michele
Slenkiewlcsa 52.
:. Telefon 38-03, :.

poi ecamodele pary•kle
po cenach przy•t~pDJ7Ch

Creme „Universelle"
MICAR'A

P·iegi '

t6łte piamy,. opal1nimę usuwa pod gwaranci' aptekarza Jana
Gadebuecba „Axela •
Juem od piel!ów; 1f2
lsłoika 2.50 Zł. 1Ji .t.
_
·~4.50 ZL do tego mvdło,
„Axela" 1 kaw. 1,25 ZI. 3 kaw. 3,50 Zł.
Do nabycia w 11aetępuj11cycb droaerjach
i aptekach;
J. Slkonki
Udt, ul. Roldcilieka 6
J. Lłpid1lll
•
• Piołrkoweka 50
St. Mat-ski
•
„
12•
St. Roma11ow1kl „
w
„
259
J. Auerbach - skł, apteczny-Zflcrz
M, Bartossewakl, Aptella ł.6dt, Płotrkow
•ka 95
H. Recbmann, lódt, Piotrkow1ka 95
J. Gadeln1acb, Poanad, al. Nowa 7 (Bazar).

Idealny środek przeelw nad·
miernemu poceniu •łę i niemiłej woni potu.
------------oru ióltym plamom. podwa:inleaiom
•k61'J' po ogolenia i dla adeliłlat
ałenla eer„. Do 1111byela w 1kładach
apłecanych i perfumeriach.

.....1„...„ ...„„„„„......,
J. STEIGERT,
m1 UL. ZAMENHOFA L. I.

1tt1

Sklep galanteryJno-bławatny
Poleca na twi,ta bielizn, damalu, mtaką l ddecinn,, kołDleri:ylri, rtkawlcakl. po,czochy, 1kerpetkL Firanki od ·
1-Qo do 9 zł. za metr, towary, saewloty, pościelowe purpury I reułkl biele.

....„.„ilml........................

Małki

I

Żądajcie

JComornlk płl'
!,dale Okr•llOYJD
w l.odsl 8. 06reld, samleukały w
l.od1l przy ul. Słen
)tlewlHa 9,na sasa•
cłsle art. 10JO U. P.
C. ogłaHa, ł• w
dnie 15 kwietnie
19Jfr. od g. 10 rano,
w Lodzi pray 11lłey
Północnej
Nr, 7,
Nowom!elaklej 19
oraz Zawad1klej 19
odbędsle aię lpłH•
dat ptHI lkytacj4

ruahomołc:l nalał,.

cych do Mendla Ho•
rowlcza l Isaaka
Jochlmka. 11tładaj,·
cyc:h 1lę z 16znych
mebll i 35 utak
rótnych materiałów
ocenionyeh na 1um'
1750 zŁ
l.6dł, 5.llV. 37 r.
KOMORNIK
S. G6r•ld.

Dr. med.

llJ(HUI

w aptekach'
i .ekłe.~ach apt. ~igjemczne1 przysypki dla
dzieci

Hon1t•n1Jnow1"1
ll..R
li
ł 1113

''

seł. podniebienia z•bodołów i t. p. -

Tel '49-66.

·Puduer oliw.I
n ·~,·" StomatoJog
eaczęk. ~zią·
Chor.

(z kogutkiem.)

utri:ymuj-cej ciało
d.iecka w zdrowiu
i czystości.
Pudełko

50 gr•

Odll/z-5 i 8-9 w
W niedzielę U-2

•

_t_~.._

________________ „f<tIRJĘJŁCl'lDZIQ•. - Czwarfei. .,
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Nalwybitnlejai artyści wszv-tkich baj6w, bło~ adslał w plerwazym h1snie mitdzynarodowy:m

kwietnła_l9~7.!,2K;;;;.1f;;;.;;•..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;•::.;,;r~96~.-

I

"''

Pierwszy film mlędsyoarodovy z naJwybitoieł••Y·
mi artystami wszyatkich krajów.
,

PREMJE·R A!

Wł.OCHY

I

Początek

IVOR NOVELLO
nalpięknlejszy męłczysna łwiata

FRANCJA.

ISABELLE
JEANS
„

TaJemnice oryglo.alnych spelunek apauowaklch na
Montmartrze. Autentv•m• Hwj• 'w •„Folies„ Bergere" z nalpłęknl•f•~lł1lll ' baletnicami Paryza, Tyałące
kochanek I tytko raf
1edna
akocban.a.
etollcy
llWiata.Piekło, czyśełec i

o godz. 6-ej, w soboty I
niedziele o g. 3-ej ostatni se·
ans o 10-ej.
Ludzie, którzy w w wieku radia walczą
o kobietę na noże i kobiety, które walczą o mętc:iyznę na pazury. NamiętnOśf,
która upokarza i miłość, która się poświęcaf„. Frapu1„•ca epope1'a złota
d
.ł -t • •
• d
.
• nę-

AMERYKA.

MAE MARSH)
tragic:r.ka

wssechświatowej aławy.

ROBERT SCHOLZ

I

NIEMCY.

w SALONACH i SPELUNKACzyH,oścptpAoząanRsa.yz·A~~:f::E~:~::::!:~:::~=::!°:
roił wyrafinowanej ' hrfcy p61'wlała.

ml

.. 1a arystokraty.
w ro1ł 11wodzic1e

l

ty ulgowe

kasfa f Do aprH• otr11:1bny pomocokoi• 2 dute
O
dania obrazy D nik ogrodniczy.
P
neczne s frontu
olejny ł aobelłn
a goGod%.
ałe

li:

Zgłauać 1ię

18 yieb, strzelba
bukarkowa i t. d.
Kilińekiego 84 m.
~3. B,kowaki. 2033
anio sprsedam tre
mo, atół, krzeeła,

apodarsa. Brzezi6slta 110.
2029
iłotrzabna pnyatojli' na inł•llllentna
panienka do podawania. Mleczarnia
Piotrszafę, otomanę, łót· Udsiałowa,
2066
ka ł mauynę. - kowska 92.
WLAŚC. A. WUTKE
Główna 55, m. 46,
otrHhny fryzjer
prawa oficyna, par·
mę1kł, Prsędzal
ŁODZI,
ter,
niana 91.
2021
przedam ot~
oszukuję
HfZll·
tnmo. 1t6ł. krze
dzaj,cego domem
Zakład krawiecki
sła i ł6tka. Piotr- lab poaadę lnltaaen
Skład sukna, kortów,
ta, ka1jera, magakow1lta 189-9.
uwiadamia swoi' S z a n o w n ą
chustek wełnianych i
eble po cenach zyniera. PierwszoKlijentel~, że wszelkie nokoców.
zniłonych oto- rsędne referencfe.
wości w materjałach francuskich
many, ldanki kne· Konałantynowalia
B g t1
1b6
i angiel1kich ju:ł nadeszq ala apraedaf• za· 115. M. Terlecld.
2083
kład łapłcerako-me
blowy. Z. Kalid1kieotrsebna podręcz
go Nawrot 37.
na do aakien. 1917 Gdadska 21, m. 6.
2087
kazyjnie w o z y
węglowe I platformy do aprzeda'•,DR. MED.
.
.
.
„·
-. .
·~J·
. ·~..
nia, obejrzeć motatrymonium~ ' na w gods. od 12-1 •
(trzeci rok iatpoł. W ólc:r:adaka L.
nlenla), największe.
143.
208l w Police Biuro Pochoroby skórne natobua na is ooób łrednictwa, co miewło•ów
wene• li sprzedam. Adr•• siąc doprowadza do
ryczne i moczo• poda administracja akatku nie mnie! jak
płciowe.
„Karjera "Lódzkie- U - 18 małłe6stw.
Leczenie światłem 110 ".
2084 Na. katde li1town11
(Lampa kwarcowa)
prudam tanio zło- zgłos1111nla natych·
promieniami Roentty 1:1garek - miast wyayła 1ię
gena od 9-2 i od bransoletkowy. Ul. kilkadslesi,t 1to1ow
4-8, 4-5 dla pali Abramowslrłego 11. nych ofert, szcs•·
odd:r;. poczekalnia. ai. 5.
1983 gólowe Informacje
Zawadzka nr. 1
orteplan do sprse- ł fotografja pragacTelefon 25·38.
danła za 900 r.ł. •ych W'J\łć :r.am,t.
oa6b.
Ul, Senatorska 2, lub oteaić
niema snalon p„ prawa atrona. Kto
mollci. a chciałby
ik:i;p" koloniał;;;:' słę
otenlć lub wyf6ć
Pi
'
I
społywćmy ład zamąt.
niech z
Do akt. Nr. 442/27 r. Do akt. Nr. 686-27 r. Do akt. Nr. 350 i 351 Do akt. Nr. 4n/27 r
nie urządzony wy· calem
zaufaniem
1927.
OOLOSRNIE.
OGŁOSZENIE Oglosaenle.
d:r:łertawłt lub zwrócl •i• do Ad·
aprsedam. Wiado- młnistracji "MatryKomornik prsy
Komornik prsy
l:omornłk pray
mości adzlell Ka- mpnjum" W arszaS,dzlo Okręgowym Sl\d1łe Okręgowym
cbł• Okręgowym w
maalewlcz •I. Naw- wa, al. Nowo4rodzw Lodzi Leon Wą w
ł.odsi,
LEON
ł.odd 8. G6r•ld,
rot 49.
1093 ka 36, ścisła dy1kre·
sowsid, zamiesz- WĄSOWSKI. zam.
Komornik prsy samiesskały w 1.okały w todzi przy w l.odsl, prsy uli- S,d1le Okrę4owym dsi pny al. Slentie
llarja Cscmpik - cja Hpewniona ul. Prujazd nr. 8, cy PrHfasd nr. 8„ w Lod1ł Jan B•T· włosa 9, na naadzłe
Pl Lódt. Główna 17 Warunki przystęp
na zasadsle art. na sasadzie art. 1010 mow•kł, samleH· art. 10JO Uat. Po.t.
11kłep galanterii ne - wybór olbrsy1030 Ust. Poat.Cyw U. P. C. ogła11a, łe kały w ł.odsl prsy Cyw. 011łaHa. ł•
poleca bielisnę mę- mł.
960
oitłasza, łe w dniu w dniu 28 kwietnia ulicy Slenkłewlcu w dlllu 15 kwietnia
1k4. letni• trykoty,
22 kwietnia 1927 r. 1927 r, od !łods. Nr. 67, na1a1adsle 1927 r ok u - od
krawaty - szelki,
atynowany naacsy
od godz. 10 rano
skarpetki, podczo•
10 rano w l.odst art. 1030 U. P. C. Slodslny 10-•I rano,
clel udi:lela lek·
ł.od&l
chy, reformr. parapuy allcy P~•„ ul. Naruto· ogła11a, te w dnia w Lodsl, prsy ulicy
cfl w sakr111I• oł
sole etc. - towar
Plołrkowakiej nr. 62 w1cza pod nr. 38, 14 kwietnia 1927 r. Wschodnie! Nr. 34,
rzyJmę na mlHll·
mla kl. SpeclałnoAd:
trwały, ceny rzetelodbędzie aię 1prze- odbędsie elę 1prse- -0 d ·g. 10 rano wto- oruPłotrkow1kiet88
kanie panów. polaki
łacina
ne,
2094
dat prsez licytację du prses lioyta dzi
prsy
ałlcy odbęd:d• •I• apu•Andrseja 60, m. :12
matematyka.
Prsyruchomości nat.a,. clę ruchomołcl na- Al. Kościasskl 24 dat przes licytaclę
om murowany 33
oa11t1kul• pokoju
spaaabia Hybko a
cych do f 'rmy „S. l~t,,cych do Teo· 0 db ę d z i e
mieszkania ewenałę ruchomołcl nalet\w clródmieścla od
dobne do eS1samlJolin i I. Rudomin" fili 1 I4nacego Ger- sprsedat li pn•- cycb do Wolfa Żar
tualnie l/2 Zł. 9.500 gospodaraa. Oferty
n6w
dla
eksternów,
1kładająeycb się s aztów, składaj,cych targu
kowskiego
i
Abra·
przy
111.
Rzgowskiej
pabllcsneQo
do .Karjera ł.6d:r;
podług nafnowuvch
8-mi biurek. ocr się ~ mebli ł t.p. ruchomo6oł naleq- ma Spiro, 1ldaj~
- okaryjnie tanio ltłego • nb ,.J.
J. •
program6W'. - Kun
nlonych na sumę ocen10nych na aa· cycb do I.caaka oych się z różnych
1przedam. Wiado2035
klasy 4 mlesl,ca,1300 sł.
mość: Restauracja
mę 1100 Zł.
Drosdowsklego - mebli, oce nlonych
Cony przystępne.
tar a za samotna
ł.6df.4- IV-1927 r.
Rzgowska 39. 2096
ł.6dll. dn.5/IV-17 r. ł składaj,cych ałę na sumę 170() i1ł.
6-go Siarpnla L. 14.
pani pouukui•
ł.ód•.d. :WUI-1927r.
l:omoro.lk
s
mebli
oHacowa
Pflll·
pralnfa
Komornik
1490
czystego ałonacsne
Komornik
L, WĄSOWSKI. nych o.a 11tmt sł.
L. Wą•ow•ki.
i;yki.-·~he'mii I
Zaofiarowane. fo pokoju w okoli970.06nłl.
amodslelna kra•· cy Górnego Rynku
prsyrodoznawat•
Dr. med.
tódł. dn. 4/IV, 27 r.
eowa z wyrobio• z wej6clem oaob·
wa, może udzielać
Komornik
n\ kł ilentel4 bes nem - pnyzwoicie
dyplomowana naMęłczyini
Dr.
J• R•'J'mo••lkl·
kapitało poszakhra- umeblowanego, mo•
ac1ycielkt1, poaiada
na do zaprowacbe- tUwie wraz 11: obia·
Jąca najlepue refeclerpl,cy na niemoc
nla wspólnej pra· dami. Warunki sapowrócił.
rencje,
Zawadzka
płciową. otraymaf4
cownł. Oferty pod lełn• od amowy.
Nr. 41, właścicielka
sa swrot.am kout6w Południowa 23
„Samotna"
do "Kur- Oferty składać do
domu.
1853
Choroby
skór·
Specjalista
pnuyłld w wy10wpłacie wykony1'11
iera•.
1557 adm, .Kurjera ł.ó
s k ó r• jemy garnitury i pal- ne, weneryczne
kołcl 1 1ł. (ewtl. Chorób
moczopłciowe
czciwy infel!gont ddtieQo" dla "R.S"
odowita, Niemka
llnacskaml poczło ny c h, wene· ta męskie ora:r; ublo
1064
Leczenie sztucz
mote zarobić od
neucsycłelka uweml)
bespłatnł1> rycznych i mo• ry dam1kie w najienkiewłu
...
34.-m.
nem
•łońcem
sł.
15.daiennie.
dsiela
niomiecldawykwintnł
ejHym
czoplciowych.
mol' kal,łkę o mym
37, od 15 kwietgórski em.
Wymagana kaucja
go (ltonwersacll soinsacyłnym wvna- Leczenie światłem wykonaniu. Sprzezł. 60.- Zgłoszenia nia jest polsól do
la:1k11 „Heu!l"oka" (Lampa kwarcowa). datemy r 6 w n i ei; NARUTOWICZA 9 iEram - literatury,
oeoblate Wólcsań wynajęcia dla naukorupondencii. Adres .Patent 30• Przyjmuje 9 do 12 ~azelkle materjały (Dzielna) tel. 28·98.
ska 129, m. 5, mię c&ycielki lab biuraOferty pod .RutyCuj, Kolouvar (Ra- i od 5-8 wiecz. na wypłatę „Glob" Przyjmuje od 8-10,
l istki.
2080
dzy 5-7.
nowana".
i od 5-8.
2088
Piotrkowska 7!>
Tel. 40-26.
munfa) PoaUaoh 1

Krystjan Wutke
w
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CENY PRENUMERATY:

S
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F
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P

CENY OGLOSZEiq MIEJSCOWYCH:

U

S

wynafmę.

20-21. Piotrkowska 86, m. 5.
wa lokal.e biurowe na p1erw1sem
piętrze przy ulicy
PiotrkowakieJ 113,
w ł.od1l. Pier•szy
frontowy po•ierschnl 231 metry •
dwoma wielkieml
oknami wystawo•
wami, drnQI powierzchni 68 m. i a
5 oknami od podwórza w oficynie
uras do wynaj,eia
Bllhze Hc:r;egóły
w admlnlałracji domu Piotrkowska 113
w Lodzi.
1i83
okój ładnie ume·•
blowany duty z
balkonem z nlekrę
puj ,Hm wefłclem
do wynaf ęcia, Sian
klewleza 48, m. 3
dnajmę pokól dla
pana lab panł.
Piotrkowslla 189·9.
2092

D

D
O

~. ł

u

koncesję na
sprsedał win I

ddam

O

wódek. Oferty d11
"Kurfera" pod
.Sprzsdat".
2046
d~i:;;;"'15 czerwi ca 19l7 zo1ta1'ie
otwarły nowy pen•
•/oaat w 1RJanem uzdrowla'au Hrebeuo
wie (Kott)ały Wacho
dole), Mlefscow~~
urocH 11 at6p wyniosłyeh. lasami pokrytych gór, nad
rzellą Oporem • cło

n-

akonałemi łl,plela·

ml. W mlejacu azo1a

aamochodowa, lł:a
cl• kolefnwa, pocEta. Pob,czania kolejowe do1konałe,
PQkoje słonec1n• •
balkonami na
W1ch6d i południe.
Kuchnia obfita zdrowa I tmacsnL
Zgłotzen!a pr11yJmu
fe ł bllhzych infor·
macyj udaiela do
1 czerwca włdcl
clelka M. Nedeczky
Skole, wofewództwo stanisławowskie
1410
a ratyi za gotów·
kę poleca Zakład
taplcenko - dakoracyjny Braci Gabałów, Nawrot 8. w
du6ym wyborze otomany. fotele klubowe i letanld oraz
puyjmuje 1ię umówienia, pnerabiamy
otomany, fotele. Zakładamy firanki.
Wykonanie pierw·
szorzędne i punktualne.
1395

K

T

echnik budowlany
1amt>d1i11b:1y wy·
konywa tanio róż
ne plany budowlane, rysunki szc1elf6łowe I kosztorysy. Oferty do administracji - pod
„Praktyk".
2067

nłew•:lne.

llkaHerka Plpl•
li kowa prsyfmaJ•
samówienia I masa.
ł• Plortkowaka tJ!)
acownla Sukien
p1ayjmnle robot• oraz przyjmlę
uczenice. Zachod·
nia 51, Popielska.

r

_._..,~~-..:l03l

olski z";..1;ks;:

Wojakowych
D
Żeromskiego L. 74,
łych

poleca robotnllrów
facho••ÓW I nłe
wykwalitikowanych aa poleeonych
daje gwarancje i
bierse na siebie
wszelk, odpowiedzialność.
2031
rsyb~kał lłę plea
młoda nka-wilk.
Zgło•lć aię po odbiór do kuczera, -

P

Żeromskłeso 94.

a

gród do wynai•cia 28pułk.Strzel
ców Kaniowskich
34, od 9-10. 2085
osiadacze rowerów I W asse nia•
modne wysokie ramy, prHrabia lub
zamienia na nainow
11y faaon, emaljowania, reperacfa wu1stkie c z ę ś c i
1kładow11 - opony
naftaniei G ł 6 w n :1
36, L.Taler.tel.50-•12
kuaurka l.Oiaze~
akl\ - przyjmuj&
zamówlo.oia i udzie·
\a porad, c!la nie'Zll·

P

R

motny~h u1tępatwo

PJotrko'W'llta L. US.
m. 9.
1095

zaunblen1
dakom1atr
taniaław Ślebockl,
S Zawi11y 38, zQu-

blł

dowód 01obi1ty,

W'f dany

M

w ł.odd.

arła

Gr1elak Piwna 10, sgublła passport niemiecki, wydany w
Zgierzu, oraz lefl·
łymację Nr. 98. H•
pomogow,, wyda~
w ł.odzi.
2058 ,
~-=
,.
fubiono ksi,teczkę wojekow' atana służby oflcerakłel
wystawion'
na imię Ryuarda
Kanenber!ła. wydaną prsez P. K. U,
Łask, w Sieradzu.
r. Brunon Czapli':
ckl. Piotrkowska
120, sagublł dowód
01oblsty - wydany
puez
Komisariat
Ri1ądu na m. Łódź.
I/gubiono koocesfę
li. Nr. 2874 121, wv·
daną na lmlę Gnio·
sdo ł · Botz ł.6di.
ul. Św, Jakuba 2. '

l

D

lr.Out~fewlu

Ordynator Szpi
tala Mielsklego
dla chorób skórnych i wene·
rycs;nych.
Płotr?<owsha

60.

prsyjmule od 9-1 t
od !1-7 po południu.

Ogłoszenia firm zamiejscowych, chociażby posiadających filie w
Łodzi, a centrale gdzie indziej, o 50 proc. drożej od cen miejscowych

Przed tekstem 40 groszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 łamy)
Firmy zagraniczne o 100 proc. drożej.
z ntedz. dod. Ilustr. mles\ęc1mle d. 4.20 W tekście
40
„ „ „
„
1 „
„
4 "
Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogi)·
Za tekstem
30
„ „ „
1 „
„
4 „
szenia do zmiany c~n bez uprzedniego zawiadomienia.
'
• a.7o Nekrologi
30
„ „ „
„
1 „
„ 4 „
kow e Oła robotników •
•
Za terminoWY druk ogłoszeń, komunikatów i ofiar admin::tra"ia
S.OO Komunikaty
30
„
„
„
1 „
4 „
„
„
prowłflc}!
Zwyczajne
8
„ „
„
1 „
10 tamów nie odpowiada.
P. K. O. Na
„ t0.50 Drobne 10 gr., poszukiwania pracy S gr. za wyraz - najmniejsze ogło Artykuły, nadesłane bez oznaczenia honora rinm, u waża ne są 7. l.
•
•
szenie 1 zt, dla bezrobotnych - 50 gr. Ogłoszenie nadesłane po bezpłatne.
N! 6 1747. Odnoszenie do domu
Rękopisów zarówno użytych jak i odrzuconych redakcja nie zwrac
gcdz. 7 wiecz . .o 30 proc. drożej.
•
n
" 0.40
,.Kur jer Łódzki i „Łódzkie L ' Wieczorne" łącznie z odnoszeniem do domu zł. 7.10 miesięcznie.

Konto cze-

w Łod~

Redaktor Naczelny:

.~sła11i ~umkowskL

Wvdawca: Jan Styoulkows!d.

Odbito we własnej dnikarni ul. Zawadzka '·1r. 1,
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