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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

:~~~e~~:';.~': ~ .c~,~~c~

AS I NO''

,,

Dziś poraz ostatni I

rtiewldziane dotychcżas sceny bitw morskich I Pełne żywiołowej ekspresj I
wyścigi kwadryg r M~czefistwo niewolników, cierpienie galerników, orgje ty.
ran6w I Ofiary prowokacji I Dolina trędowatych I

R
do 3-ej ceny wszystkich mieisc 50 groszy i 1

•

Celem adoatvnleaia aseroklm ma•om

pubUcznoieł ob~jrzenła

pół
Po godzinie 3-ej cena wszystkich miejsc: 1

Od godz. 1 I

Każdy kupujący

bilet otrzymuje

bezpłatnie

próbne

mydło

yd o familijne „PIXI

,

do nabycia we w••y•tldch

TYLKO

n

tliia

WYDA.JE

A.

UML IYKlllJBf, SlłClftf OBIADY
Obtlł 13-rb dad Zł.2 od aodL 12-ei do 5-ej
l.

eayflramł.
Rotół 1 ktutlu.mł łrancuskłeml.

Zupa rellowa

li

Barnes hab buljon z paa.ztecfklem.

Sahib

mięsa

Dłtkl po

1

'°' nodldewkowy

B.

Nelloó.sb
Coaber cłei.v-, Gandr
Beeuf a la StrofODOW
Kotlet wiepnowy li kap_.
3.

C.

Ob\łd złib dan D.3 od UOdI. 12-11 da 5-ei
7.ąa

t.
rdowa z aytkami

3.

Indyk z roma z bor6wkaml
Sznycel cłel~y li cytrn~
Steak bar1 ~ ~·nfr
. ~~· ,~gienJd.

'.

I

~

Kompot mieszany

6młetankowe

Knm pomarańczo~
Wlecaor. pienrssors,dny program utyałycmy
Ił ł Nadzwyczajne atrakcje ł ł ł

i

ll1i•d11narodow1 Targi

rokU.

Piobkowska 117, tel. 30-03
wykonywa podług ostatnich modeli

BLUZKI
SUKNIE
PĄt.TA

KOSTJUMY.

--Hod es-składaiłlcego się

I 10-14 OblllfDJCb Ubikacyj I plWDicą
moie być w suterynie.
Wiadomość kierować pod adresem:
E. Wasilewski, Piotrkowska 152.
Wiadomość u gospodarza.

część pomieszczeń

...

.... ,

.. „.

•

·•

.

.

'
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1:·

w, Pomaniu
od 1-.S maja 1927 roku.

Złotych:

Abonament prywatny za opła~ kwartaln-. • • • • • • • • 66.Do tej kategorji należą aparaty1 załotone w mieszkaniach prywatnych i pneznac•one wyłącznie do utytku abonenta i jego
rodziny. Aparat, w mieszkaniach osób zawodów wyzwolonych mog„ być zaliczone do tej kategorji tylko wtedy, gdy
powyłsze osoby nie zatrudniaj" w swych mieszkaniach pomocników lub innych pracowników i gdy odwiedzająca ich
klijentela nie ma dostępu do telefonu.
Abonament zbiorowy sa opłatą kwartaln" • • • • • . • . 96. Do tej kategorii zaliczaj" się aparat,, załotone w instytucjach
państwowych, społecznyoh, handlo~ych lub p~emysłowy.ch
i przeznaczone do utrtku obonenta 1 osób u niego pracuJącycb.
Abonament publiczny za opła~ kwartalną • • • • • • • • 126.Do tej kate~orji zaliczaj~ się aparaty dostępne dla publiczności, jak to: w hotelach, pensjonatach, restauracjach, ka wiarniach, klubach, w salach ogólnych, domów bankowych, dla
lokatorów jednego domu i l p., a również ł w sklepach gdz:ie
aparat załotony jest w miejscu dostępnem dla utytku publicz-

Poszukuje siq lokalu,

1

aldadaeh aptecznych i perfamerjach.

Precyayfny zegarek dwlatoweł muld do ,
nabycia w płerwe15oreędnvch magur-

nacb •saumlstrsoweldch i fubłlenldoh• i

„ „......„ „ „...„„„„--:i;
Prse1 u.aqaiommh neweł sdolDI.,...,
1Uy fachowe! oras udMkonalenla t.clullea·
n• jelłeśmy ne.dal w atanłc wykonftrat
nafl•pne e.rty1tyune sdl4cła ku zupełnamu
zadowoleniu Sz, J(lfłenteU

Zakład

M-me Michel
Słealdewfcza

L. 52, tel. 38..0S

-o-

poleca wykwintne kapelusze
po cenach przystępnych. ::::

Fotagraflczny

H. PETRI
48 Piotrkowska 46

. Zakład czynny codziennie od 9-ej
nmo do 7-ej wieczór.
Ceny pnys~ępne.

=

Komplety

stołowe I

noże, widelce, łyżki. łyteczki i

t.p.
w najtrwalszym gatanku na
BIAŁYM MET ALU poleca

Józef Fraget
w

Pracowu1a ~Okien ~~ryt
A. Maszkowskiej

:-:

niezrównanej dobr0Ci

Powytsze taryfy obejmuj- następujący kontyngent rozmów klYartalnie:
dla abonamentu katcgorji A - 600 rozmó,w kategorji B - 1200 roz·
mów i kategorji C - 1800 rozmów. Za ewent. rozmowy ponad przewidziany kontyn~ent ustala aię opłatę za ka.tdą ponadkontyngento~ rozmowę w kategorji A - 8 groszy, kategorji B - 6 groszy i kategorji
C - 20 groszy.
Pozostałe opłaty obonamentowe, obowiązujące w I-szym kwałtale
i97,' r. ·re_dwyższa się o 10 Pf'OC.
Opłaty~kpne jednorazowe dla nowoprzyłączanych obonent6w zo.
.
.
stają obnitone z~ a .~oo zł.
Abonentom kategc;. Jl C przyzna1e stę prawo odstępowama telefonu ·
. .
.
do utytku osobom obcym za opłatą.
Od liczby rozmów, wy azanych przez hczmkt, udziela się 10 proc.
·\
rabatu.

Polędwica po •ntlelsku

'

,,

ności.

R.ol61 z kłaahmł frucuakleml
Bmzes lab bulfosa z panteclldem,
2
SdaJca mi.... IOł aodkiewkowy
Puat.t na ziumo tot tałafłki
Oml.t • łoaosłnn wędzonym
Sndacs Kolb.n

LolfT

tm

złoty.

„LAVEtlDER·S OAP 124.

podaje ,do wiadomości PP. Abonentów, t-. Ministerstwo Poczt i Telegrafów zatwierdżllo nowe taryfy, które wchod1'Ą w ty~• z dniem 1 kwie-

Rarutowfcsa 28

M

i 2 zl.

Telefonów t.ódzdkich

Zarząd

TEATRALNA

Harutowfesa

płerwaorz•dnych

zł.

tego najwybitniejszego obraza XX wieka

Łodzi,
1-ne

Piotrkowska 99

pł~tro,

telefon

SS·!łll

w Wielkim Tygodnia
przedświątecznym

·

z

ustępstwem

Rabatów.

_;.,;;.;;;o;..________________________________________

rządowy

Kryzys

na Litwie.

Wszystkie teki obejmą członkowie partji landynUsysa.
Mekis kandydatem na ministra spraw woiskowych.
a.-cJa teJesraftcsna ,J!spreu„.

r

,,.,.„

l(OWDa donosr.ą. te na Utwłe
łmchł iryzys e;abinet-OWY. W ROwYlll

rzadde wS'lYStkfe tekł małą <>bla~ człon
kOwłe

oartff

Landyuusysa.

Wedh:rg

wszelklel?O prawdOpOdobieństwa obeimłe
teke młntstra SPl"aw WoJsk<>wych Mekis..
WALDD1ARAS O ARESZTOWANIU
PAJA.lUSA.
l(<>wno. 9 K'w~efnfa:.

Na czele kh ~ej JlaU°'ł stam,ł
Paja.Jus. K!edl' wlad.7...e b! y:- ccze1izauwatyty ie~o an~'istwową

una.

poseł
słwa
dzialatno<ć aapr(.,rl()r>Ował

nad klerch\'nidwn jego varHi wydania· dicida:,1:łi dC;-

'fycz,cej akie·:! f\\'Jwrorowej.

nak

odmów~hi:

grup}':

faszystowska i socjal-demokra:ty-

Bat

temu wezwaniu.

JENNYM.
Kowno. 9 K'w'~.fnfa.

Ar:encJa tełeuaflczna „E::::1>ress".

w wyv,riadizie ora~owym
w sprav,rie ~!.'resztowania posta P2.Jajusa
oświa<lczvit. iż po wzewwcie rrn<lniowym na Litwie .L&częty d7. ' atać dwre:

P H'Uu. i~d

RADl\T'f KOWNA PRZED SADEM WOA~Hcf• łelerraflcJ;na

•Wa1d~rnaras

Na

W<:ZC>rajszem

iż

rndy

dwaj if'adni socjal-<lcmołtaitvczin.i zos'fa-

n ai.res.zlowaru.

Jeden z nld1 ma być odsrawdODOdobale pad sadl 'fl/O}en.ny,

dany

chiński

diruR-i

Zo&ł:91tie l\VY9Wly do obcnłl

kon-

cootracTine20.

przeciw

gwełtotn

Kowna.

RYJ[a. 9 tewłemia.
~ząfd lftews!ld ot:rzwnał w!ede dea>em
z protestami z powodu surowych wyroków. wvdanych na socjalistów Utewsklch.
Qriganizacje

brooy Praw Cztowie'kai

:T'elerram

własny

pary!, 9 kw@ellnta.

!fali C1onosza

~ M&J&wiy. "A' cl$?U ddta

·~to~ odby;wały się rtar.ady

dz-v

rny,wód~ Sowiet<m'

~óiw

li).

w

mle-

spr.rwie

w Pekinie. Zredagowano no-

którą wYStam "·~ t>iO p0t11dł'Ju

\to Pektmt. W nocie te.i.

fcłó'ra dzłś będzie

lwreo.zona Czang-Tso-Lmwł, prOOestuje
nąd sowiecki iaknzjkategOtt-~eJ f)t!Zechv pOStępOrW'a!tin ch.ańsklch w!a.tf:z. Nota
utrzymana ~ 'W forntte ultimatum ł żąda
;wyjaśnleń I prz~ln..

•

WOJ ny.

Sowieccy ozłcrn,kowie rządu Oś'\liad

~łl wezora~ angielskim koZWpoodentom

dsm.

m należy

s!e Obarwiać daleko Idą

cych mf~ow-ych f)OWikłaó.
Poxatooi Jai)Ońscy 1 ~l

Pekinie

~aii szczegółowe

w

sprawo-zda

nłe o ~ 1 sa fednomyślnełtO manti.
łe nalety się splJdzi.ewać kom!Jłlkacyf.

Ogótnie

mów~

Maindłmit

ie

nastąpić

ma lada

w:J.~ SO'Wiecldch d<>

drleń ~targn:ł.ęcle

W śród

łudooścl,

rz.amfosz!r.a-

~ sowiecko-mandŻl!l'
m
Błdem tWYbuchła panłka, Sktepy w Chac·

łei

bkt>e sa IJIQmmykaoe. rwiszielk.00 i!n'teresy
handlowe wstrzymane..
WOJNA?

TokJo, 9 ICwłemia.

Rozeszły się

tu pa.g>.oski, iż

Cr~g-Tso-Ltoo. dział.atąc~rm
mlenło z rv,ąd~m mukdeńskim
~dła

diecyzja
Sowietom.

iw

w
i

S!ltabi 3
'J)QrO.Zu-

pekłńs!dm

WYf)OWfiedzeniia

'W'O$·ny

·NASTROJE W SOWIETACH.
Mo~ 9 kwietnia.
„Tass" donosi, że wrad-0'111ość o napadzie dliilskilm na ambasadę sowi:OCką w
IPeddnfe i obsadzenie lron5Ua!fu sowieckfe-

Dekret ·o

rozwiązaniu

Pekin. 9 kwietni.a.
iK<Jnsuq genera.Jny S01wiet6w w Szanglha~u. !którego ko!fliSttfa~ test obsadzony
tPrLeZ wojska g-elll. Czen-Kai-Szek.a, o'świ.adczyt koresponideilltom 'P}sm Z3igraniC7f'Y·Ch. iż naganka amtysoiwi·oaka, ja'kfej
:ter.er!rnn są Chiny, bardzo 'laifWIO 'lt1l>że
s.prnwoko•wać wojnę.

KONCENTRACJA WOJSK

SOWIBC·

KICH.
Polska Agencja Telegraficz.na.

Szto~rnolm,

9 kwielinta.

:\V ecltug- <lo·niesień z Moiskwy, na proIPO?ycje rewDlucy.it1 (}j ra<ly wojennej czte.TY 1P11l•ki pled10!fy i ipułlk kawaforjf mia~Y
ibyć ;vrzooiesione z lkra.ju do okrę.gu Amur
skir.go. Plano•wana jest akeija drugiej gru
·IPY .aTmji w kienmku Czi-Czf-Kar i Cł.ta1r
b!irn. 40 tysię;cy ik~wałerji i 1Piecihoty mon
.goliskici po.d do-wództwem oifiieerów irooyjskf.ch ~czyło granice chińską. M-ię' dzy Irkuckiem a Czytą gromadzą wielka

JalC-

naawięksu

oburzenli1e.
Obrad>uią.cy w Milfts;Jrn tran.gres· bta~
przyjąt rezd11cję,

domagadącą się,

SowJeitórw pOdfął stanowcze qr:z~ w celu przeszkodzenia ~ mwałtorn nad ctyptomatamł
i instyrociamł SOIWłecldemt..
W Moskwie, Len:i1rlirradzie, Cha:rkow.ie
f 11-mydi. miastach ochwialooo rezoiluc:Ję,
które WZYWaJą rząd sQiW'iecki, by nie dał
rząd J:Włą.z1m

si'ę ~owckOM!ć do WIO'jny, !ecz PoSfarał się utrzymać ·pokój, rów11rocze§nie jed-r::ak aby ooergiczmie wystąp~f iprzedw-

w Warszawie.

rtowe wybory odbędą się w terminie aŻeśclotygodniowym.
(Agencja Wschodnia).
kret wchodzi w tycie z cbwttą umieszcze
~ w Dzienniku Rozporządzeń co
nla
Warszawa, 9 kwfetnła.
'Jak nas informują z dobrze poinformo- prawdopodobnie nastąpi w ponledzłałeki
wanego źródła prezydent RzpliteJ Podpi- najpóźnieł we wtorek. Nowe wybory od
sał -w dniu dzisiejszym dekret o rozwłą będa się w terminie sześciotygodnior
zanłu warszawskiej Rady Mlelsklcł. De-- wym.

Mlnls er . obrudzki w K akowie.
Wizyta u ks. metl'opolity Sapiehy.
Kraków, 9 kwi.emia.
Po krótkim pobycie w gma•~hu WQjewłidztwa, ~- rn~nfster OustMv DOOrudz..1-::i
w rowarzystwfo ·w'Ojewody ip. Ludwika

poą1aka uclait się
J..."l()'śdota Mairjaoekie-

o godiz. 8-eij ramo do

go, zwJedzi1 kościór i prace rnstauraicyjne.
ipoczem odjechal <lo semmairjum męski.ego,

a następnie do szkoty 1Przetm}'5towej. Po-

wskazany I

·---NO•--------------

~go. .........

Bóle w

łołl\dku, 6eiakanłe

w

dołku. ob

lłnikcl•. gnicie w kinks.ch, •le tTawłenle, bdle gło·
WT• f'błożony lęaylr, bladłl cerę, łatwo „lll11lĆ ltohillc naturalną wodę, gorzk, .Fnncl„ka-Jóa•
fa•, błor'c wiecs:orem pr:z:ed udaniem aię na 1poc11ynek pełną si:klankę. Spec!alUcl ehorób narsą·
dów trawiennych bard10 salecaf' wodę Fraaeł„

••ka-J611efa, tako jedrny 1bteony •rodek do•
·
mowr. Żlldać w aptekach I clroffffach.
shra na polu wychowania fizycznego I SPortu...

oraz podpulk. d-ra Wł. Osm61sktego Pod tyt.
„SPort a rekord''. Po południu odbyły się poste
Kongres potrwa dwa dni.
dzenła komisyjne.
MIN. SKLADKOWSKI NA KONGRESIE.

Telegram wlasny „Kuriera

Łódzkiego".

Wanxa'W-. 9 \tw\etnia.

ko provrokac}om.

Rady MleJskleJ

Polska Agen<:ja Telerraficzm.

zz. tal. 41-74
S• Jatka Pl1trlo11•1
66.
Pl1nkow1ka tal. Z0·90

C h i n.

!1.!'Ski

Darowskiego 1 kurattora
NAGANKA ANTYSOl\VIBCKA:.

g r an i ce

aby

w Ra)wł~kszej I NajHazęAlłwHeJ
Kolekt:urze na Wojew6cbtwo Ł6dzlde

Wk1"6łce ciągnienie I

ZBROJENIA ROS.n.
LQndyn, 9 ikwk< n:d..
Tuteisze ageueje lelegraficzm.e ograsza
}ą dmf.ad ałannułące donf('!Sf en!.a o wie1k1ch zb~-en!ach Ros.fi na: trrmicy Man-

na Pekfn.

~~~~~ą?.~~!i~„

Pośpiech

go w Szanghafiu wyWl()lta1a w Rois}i

dżur.ff. Zbro1eni:a te maJą oo celu n.aigfe
dbsadz.oole Mamdżtttli i eweniua:lm;y mairsz

Piotrkowska 11

nie saopatrsyll 1lę feazcze w loa l·•I klaty
Lot. Paflatw., lt takowe fHscn m"g' nabyć

armalf, samolo·tów, samoch :x lów
9111unk';Jf.
ł!crbe

„Kuriera Łódzkiego„.

apteczny

H. HERMALIN

td sprawie.

Ostra nota Moskwy do Pekinu.
p r ze k ro czy I a

Skład

za-

na czerwonym Wschodzie.

s o w I e c ka

padry I t. cl. .
krajowe I ita1,lraniczne po cenach
znacznie mitonych

świetlić '!)05tępowanie rządu HŁ>ewśriego

'\V

śmigus 1·

Nit nadchodzące święta poleca
w wielkim wyborze
wody kolo6alde

żądać od SWO'lch 11.rewsldch C'donków
wszystkidi dokumootów. które moga, o-

Czang- ·so-Lin ·grozi Sowietom wypowiedzeniem
Ar m • a

Przyjemny

I Ugoa. 0-

'[)()Stanowiły

I WYDAJNA.

mydła

I terorowi

amenrka0ńskie

~OMA1'VCZNA,MOCMA

ZltHŚWWOWA FlflMA.ISTNIEJĄCA oo ROKU 1781'

perhuny

Świat' cały protestuio

„express".

DQSi-edzeniu

przewodniczący zakomuni'kowa~

mle.isk'iei

~~~r..:!:!;99~

zaleon 1p. miflister zwiedził sz.koltę przemyslu airtystycznego, szko.tę przemys·tową żeńską i iedno z iutejszycli gimnazjów.
P{l zwiedzeniu szkól p. minis~ DobmclZlki zfotyt wizyty ks. metropolicie
Sapieże oraz cztookom prez'Ydjum mfasta.
W godzinach 'f>01potudnłowycli p. mkJ;i
sfor 'f)Odej.mow:a„ny byl przez prezydjmn

m!.a!Slta śniadaniem, w którnm
dzi;a:l szereg os&.

wzięto

Kongres spo~towy w,. $łolićy

u·

Na otwarciu draziego ocólao-polsklego lcongrc
• sportowego pan młnłster spraw wewnętrz
aycb dr. Składkowski WYlłosU następuf21ce prze
m6wienłe:

„Panie Prezydencie, Panie Wicepremierze, Pa
nowie i Panłe. Imlenłem n:ądu mam zaszczyt po
witać drugi kongres sportowy. W międzyczasie
od pierwszego kongresu szybki rozwóJ sportu w
Polsce spotkał się równlet z wysiłkami z che·
clą nadątcnła temu rozwo]owl ze strony rządu.
Ten drugi kongres ohraduJe w atmosferze ze ~tro
ny rządu zgoła lnaeJ, nit pierwszy. Przez: ten
ens stworzono Instytut wychowania fłzyi:zneito
I przysposobienia wojskowego, stworzono i;;zereg
komitetów wojewódzkich I powiatowych w}·cho
Q unia fizycznego oraz przysposobienia woJskow e
go, To wszystko stwarza moiność dla ranów,
dla sportu, czerpania z pośród tych ogólnie prZl'
gotowanych jednostek dalszego łeb rozwoin. Ży·
czę Imieniem rz:idu, at.eby sport w Polsce, aie·
byście panowie, którzy na swoje barki go ujęli,
prowadzill obywateli polskich do radości I s?:czę·
ścla";

Bezpośrednie

rokowania
Wioch z Jugoslawiq

toczą się w Rzymie między
Mussolinim i pos. Jugosławji.
Telecram własny „Km·lera Łódzkiego".
małogród.

8 kwietnia.
sie z inicjatyw)
rządu włoskiego pierwsze bezpośrednie
lł.ze rokowania między jugosłowiańskim poobtJcności
rozpoczął
słem "' Rzymie I MnssoUn2m w sprawi~
czypospolit~j.
paktn ''" Tiranie oraz w sprawie konflik·
l\'lo~cii;:'ki, powitany u wejścia gmachu przez pre-o
Tel. wL ,,Kur}era tói:lzklcgo".
tu albaiiskiego. Interpretacja paktu, za•
ZY<fWm. Wraz z p. Prezydentem przybyli: włce
Warszawa, 9 kwietnia.
jest najważniejszem
W wielkiej sali Warsz•• Tow. Wio~larsklego ze r.ri'm!~r Bartel, komisarz rządu Jaroszewicz oraz wartego w Tiranie,
brall się dziś licznie z całej Rzplitej przedst:łwi k~menrlant pollcll m. st. Warszawy p. C7ynłow zagadnieniem w tych rokowaniach. Rząd
ciele polskiep,o sportu, sfer oficjalnych i llcznych sĄcL Przemówienie powitalne wygłosił przewod- białogrodzki wysłał szczegółowe instruk
nlj:xący kongresu wJcemarszałek Osiecki, który
kół i;9cleczeństwa. O godz. 10.45 obrady li poi·
cje do nosta jugostowiał1skiego do Rzymu
!>kiego kongresu sportowego otworzył podpuł P tlllreśl•ł, ie w ciągu 4-letnlego okre.11 od pierw w których ułożył wytyczne dalszych rokownik szt. gen. Juliusz Ułrych. Po krótkiem sz o połskleio kongresu spo>rtowego zaznaczył
przemówieniu przystąpiono do wyboru prezy- si~ impc.nujący rozwój polskiego sportu. Wzro-. .kowań. „Prawda", organ białogrodzki
dium; do którego weszli jako przewodn!czącv ~1 !'ila klllmkrotnle Jlczba klub!>w, podnlóst się PO• stwierdza, że po dokonanej rewizji pakt~
sportu, czego dowodem są wynik!. jakli! za• 'tira!1s 1 r'~~"' Jugosławia zawr.ie identyczzi
cernarsiałek Selmu Osiecki, jako członkowie pp.
/odnlcv l'lli!-Cl" uzyskali na \grzyskach mlędZ)'• ny pakt z Alhani-ł. Włochy domagain się
Rywan, Kaz. Lubomirski, prof. Piasecki z Pozna
arodow~·::h.
nil. p. Narbutt-Lączy1iskl, inż. Chrystclbauer or:iz
w rokowania ·: abv Jugoshwja ratyfiko
Po przemówieniach powltalnyctt nastąl>lł)' rejako sekretarze dr. Orłowicz, p. Semadenl I p.
feraty podpułkownika szt. cen. Juliusza Ulrycha: wata traktaty zawarte pomięqzy 'Jug~
SlkorskL
sławią a Włochami w. Nettano.
„Współpraca władz państ,wowyclt i spolecz•
G iodz. 11.15 przybył p. Prezydent

obrady w

g.J · Prezydanta

Wczoraj

rozpoczęły

_x_r.;..•..;.99.;.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

-"~JER

Nłemhla.

t!lDZKI". -

to

l(wietnła

•

1927 rotetf.

nagrody lite·
Problem odpoczynku niedzielnego Laureatem
rackieJ m. Warszawy
w Komitecie Rzeczoznawców.

Wacław

Warszawa. 9

Wykluczeni<l pracy najemnej.
Warszawa. 9 kwiefnia.

Telt... ..rm własny ..Kuriera Łódzkiego".

Sesja Komlfe'fu Rreczoznawc6w lfrwa
la od dnia 4 do 9 kwietnia. Czas 'firwaa.ia jej za·j~ta swawa odipOczYJrlru niedziclnego. W W'Ynllku ·~adzonei:i dy-

skusji ustalono srereg- 'fez. Praca najemna: mai być 'W'Ykluc2'Xlna. Uta'6wienia mo.gą być udizrełane 'tylko drobnvm lru:pcom
l irzemieś:lni!lrom na wz;eciąg- 'k:illlru g'Odzin
czasłe, w
oię naborżeń:stwa.

w tym

Następnie

komi!OOf załat

sprawą

1

W:reszde

i<Oiml"M zaiJaf. sie

ro~

niami roz;p0rnąd.zeń wladz w SPrarwie
s?Jkolnio.Tiwa 1'!U!Ski.ego i bialo.rursMego.

o<lrby,waJJą

k'tór:wn nie

sfe

zwalania alilkiet'Y. dotyc:zącej adminisllraoji pańS<tWQwej ltrzeclJ województw wsch.
Ma f 01P01ski. Chodzi fu o o:pi.nJe Lu:diności
co do systemu ls'tlniejącego. W ankiecie
wez:mai u:dziaJ: przedstawiciele wszystkidl

narod:owoOOi.

.,;_

.._ ..,..--

,.Kuriera

Łódzkiego".

Genewa. 9 lkwiel.nia.

Dyskusja dzlsiejsza znów wykazała
koncepcjf francusJdej z angiel
ska w SPrarwiie ogrankzenfa wydai1!ków na
n·kr.gooność

'\vojsko.

Wo'bec te1 różnicy poglądów i la spraw.a
będzie za:pew:ne 00?<1.Żrnna rtak, jak }uż odłOZ'Ooo !kwe:stję ma~y'.11tM"ki WQderunej i trzy
Pt't'kł1r. tyczące si-ę romrojellbfa lofuiicze-

go.

Komw-0mi.s hyłty m0Zł'i1wy w Taizre
I>tz:yl}ęcia wzez Lo.ndyn QIS.talini1e:i iP<I'OIPO'ZY
tj! Paula Boncoinra w 51PTarwie ognmi.iczenia romett okrętów wo.jemn:yoh.

Jete?f fu n·~e nastą,p1, w takim razie k<>-

rni~a zmuszona 1będzie utworzyć -IilS!tę, obejmującą 1Ptmkity, co do którycli nie mo1.r:a osi.ągnąć porozumienia i odesłać ją
il"OXWagę Tady LigL

ood

bairdzfej nifezadowa-

Syfuatja jes1l tem
łająca , że, oo

<lzisiiaj zazniaiczyt Palflll Bornrom, Prano.Ja i roaczina więikszo.ść komisji
1D>Oglyiby wziąć ·oo sielbie .robo1wiiązanfa

Zatarg

••Loka1 An.zei.ger" donosi. że decyzja
1POwotania a11bań!Skiej komisdi. lktóra bę.
<Wie załatwiać ~westię -zatairiRU wtosko Jjugos'łowiańskiego, ?uż zooadita. Komisja, :zł'oronai będzie z aftache WOt.islkowycil
Immcjł i .A.Qg]:fi w Bial'ogrocizie om.z z
cywii!rt ego cmotrka: itamrejsze,go pasel.sfwa niie:Iniecldego. :F'lltrlroje re.i kategorji
wbrew żąda:niu Niemiec. nie zost.afy dok.fad!nie omaCZlOne. Ust~no ty[ko ogólny modm procerledi czy JromilS(ja: a>Od~aca będzie oosł.om 5Wvcb mo; cat5f.w w fial-ogrodzie. iktónz.y 'Wi razie
!Takiegolrolwiek i1J1cydentu, ~jąoego
.mrl:yclmn:iastowej int.erweiocji, maia m zasad'Zie instruEY:i swych TZad6w zrw.ofywać kom1sję dla przevrowadrenia d'Odlo~enia-. Zebrania postów: ma.ta być zwo-

'fyako w ramaoh kooiweirncjl og-Olne], nie od

proirJkt

W Republice Sowietów.

Paryż.

9 ikwie'tirtia.

51lrawa :reformy wyborczieJ we Pran•oji
przedstawia się mniej więcej w ten srposób. co i w Potsce.
Komisja prawodawcza IJ)Owziela 'fu':zy
rezolucje, ws'Zy.Stłk ie sobie sprzeczne.
Komisja stabą więks.zo·śoią zgodzi-ta
się ·W zasadzie na llJ!l"ZYwrócen1e ir~sowa
nia okręgowego.
Później wwo·w iedziala sie IPI"ZOOi'\\&
.powtóJtnemu $tlosowani'u i bafolaio'Wii., ezy
E w m yśl tezy postów umiarkowanych itofowvch z:g-odzić się na wszY'stiko+ hyle
uS1Unięto balotaż. ;pozwalajacv w drugi.em
g-looowan iu na dojście do slrułfiku na$ńe-

-

~·1lk<ie

rrzeczy.

Cholera w Bombaju

J)O'l11ięd•zy

Paul Booc{)l!lirem,

rozproszyła wątpłiw·ości, .p odtrzymywatne
iprzez deleiga-cję niemiecką, kO!rzystadąicą z
.p-rac nad r<nbro1eniem, aiby wimowić spra

we

kiaruzUll wo}sko.wYci:h itraiktaitu wersa[-

s:kfe go.

tr.a'leży się Qldlfąd .Mc.zyć
tłi v.10ści.ą, że Niemcy nire podpiszą

Niemnieli

z mo:przy-

s7Jej koowemtji, kt'óra byla!by w ich oip<mOW'llem potwi"eiroze111j.enn
cw:.:h
rfra!ktafu wersa1sikiego.

n.num

albańskiej.

łvwane rprzez

drz.lekanai kortmSlu d'Y'J)bna„
którym aesil obecnie poseł ·niem4ecJti.
Jak twierdzi „Loka! Anzei.g er" w berlińskich ikotaoh U!J:'zę<low"Ycll s!l}()dziewają,
sle. że wtaśdwie komisja woi:róle nie bę
dzie czyooa, ~dyż d'Ziataibno.ść ilei o-ka.że
w e dziennik. iak rósię 21bytocma. Te1
.w;nj.eż „Der Tag" wysVęp.U:ia w. związku
z ta komisiią bardzo ostro ,przedwko ulf'zędowi gpraw zat1?1ra1I1iczJ11ych, ut+rzynnrjąe
że Niemcy zos:t afy zioowu 'lllD'Ok'Orzone gdvż nl.e IPO'ZW-Ollcxno im w-ymaczvć do komisji. r:zecroiz.nawcy iwojs!lroweR:Q, lecz
ty!lko osoibę cywilną, a więc inie:łako przed
sfawioiefa 2-.ej kJlasy.
..Lokal Anizeiger" za'1llla'C:Za. że .zigoda
Niemiec na faki skJlad kom~ ie·s t dowodem braku iro.da:toścL

tyC7J11,ego w

Biwł'~zde,

--x---

okrqgów wyborczych.

moraJlniejs:zych ićc.mszachibów pairtvjinych.

W!fle'Szcle p,ro}ek·f ;rządowy. usta!Clawiają1cy .nowv IJ)odz1aJI okir'ę.g-ów wyfbor:czych
zmobi:lizowa•t prz.eciwiko sobie mniej :wię:
cej wsz"YStikie ipa,ruie.
Rezuitta't O?:ó1nv ie'St do~ szczęSliwy,
.gidvz dyslms.jlę nad r.eforma, :wY'borcza. o<lfożono do końca maja lub .na ooczą.tek
czerw.ca, ill!Cl' czem g-Jóv:nie zafożafo irzcr
d-owi.
W-0ig-6le irMwnrvm afu'fem f>Ql:nca.r:egO
J:eśt fo o-dmcz;enie SIPtfaw na•idraiżitiw
szych.
Na-razie rwięc sfanow1siko irzadu j,es~
wzmoonione W;zY.na:ii!TIJn.iejl do końca czerwvt.

Sklonr:ii sq do ukladów z

z Bombaiju,

Na 3,300 zapadnięć na chOłlere
'byto śmielf'teillilyich.

1,300

KRÓL RUMU~Sl(l POWRACA DO
ZDROWIA

Bukareszt. 9 kwietnia •
(Telegram własny „Kuriera Łódzkiego").

PółurzectowY Jromunikat ~ że
stan zdrOw"ra króla fest zadawatrńający.
Życiu ie20 nie za21"3ża inż niiebeimieczeń..
stwo.

Po nnwe kr~~utu

WU[fauaf1r1h~

błąd.

Polską.

w pierwotnym projekcie.
Rząd niemiecki obecnie doszedł do przeke·
ni:nia, ze Polska nigdy nie zgodzi się na traktat
osiedl~ńczy, któryby w czemkolwlek różnił słe od
umów, obowiązujących w Polsce, a zawartych z
bmeml paóstwamL

~owietu ~o rran1ii.

Spodziewana finalizacja
Paryż. 9 kwietnia.
fraincuski zaJJ>rz.e•c zyl i111forma.cJ1 .niemi-eckiei. ia•ko-by układ z Sowietami
w SiPtrawle <1't'11iR"ÓW już byt zawarty.
Koresioon<leinf -nas1z 1I1iemniei dowiad$
si~. że 0tbie S:brony zdofaty sie w.rorumieć w sp,rawie iprotokór.u vrowllzoryczrnego, !!1fr ik:fóre,g-o moc.y Sowiietv uzyska.ty nowe ktredyty w WJl'SOko~d 750 mil'.i0n6w franków :ttotvoh, iprzyczem pierwsza
cześć. madąca być naty.OOmiaSt W!Dlacona,
wvnosita·b v oko1lo 750 miłljonów framków
:paipierowy.ch.
Ze ~v frainoosJdeiJ domaS!aią' słę

Rząd

rokowań.

dównie, aby suma, :prz:ezna,czooa na sa>fa...
;tę procentów i amorf:waicję dtu~ów, .za..,
ciąiginiię.tyc\J. :przez Ros.tę. wY'Jl.Osiłai minimalnie 80 mi.Lio.nów f.rainków ~otycb

·

roczmie.

Powy:ilszie lclauz.uae same orzeiz. s~ę :imIP'Hkudą, faaćt. że doszito do :zasadnicreg-a
,por(}?;.UI'llliemia w sprawie og-ó'llnei bby
·

dfttltl?'ÓW.

Gdyby doS!Zto 'OSitaifecz.nie do mwarcia
układu, Czticzer.iini, J>a~ ·abeanie naJ Rio.
vierz;e, i!Jlrzyby~y do Pa~.
:Ale co mi fO ~o oowte 'Al>,

diet·?

...„„„„„„...„„„„„„„....„ ...... „„„„„111m1mm„„„„„.
Na widowni politycznej.
MIN. SKŁADKOWSKI WE FR~NC.n• .,
Minis.ter spraw wewmtęrz.ny.ch ip. Skła<lkO'W
s1c: .wyjeohal ~zorn.j na dwu.tygodnfowY urłoll
WYPOCZ"Ynk<YWY do Praa:rcji. Za-st~ sipra·woW'1.ć ł>ędizie

:p. Ja<ros:zyństki.

KANDYDACI NA STANOWISKO GEN.

DYR.

SŁUŻBY

ZDROWIA.

Na stanowi'Slko generadlfleigo dyreft!;tora służ!by
:zidrowiia wYmienJiani są kacdydaioi: ck. K.olt'.!,!ta.j,
dr. Ro.gooki ~ były mindsteir oorow.ia. Chod~-0.
·
NajwJ~ szans ma Ohod1ko.

PRYMAS ANGL.0 :W WARSZAtWIE.
D. 5-go ma.ja 1Xl'ZYJeż~a do P()llski kar<Wtnat
W estminsterslm kis. Bourn. Gośclowfi. towarzyszyć
będziie ks. Coote. Na 5-po.tkalllie urz;yb~jących
iwy:Je<lzJe do gramcy kanooLk kaa>ituty metiropo..
Uta.mej warszawl'likiej !ksiądz B11rewlicz. Gość ~
bawi rw Polsce 1JYTOOZ okres dlł.uższy li 11Jw.iedzi 5©e·
reg rn!ie\jsCOIW'O!Ślci, a między d:11111ymi Mmno i Czę
stochowę.

POSEL SKIR·M UNT .WRACA'..
Dziś poseł

nasz w Londynie p, Skirmnnf wY·
do Polski na urlop wYPOCzynkoWY. W pią
tek p. Skirmunt złożył wizytę pożegnalną p.
Chamberlainowi.

je"żdża

Teraz Niemcy przyznaia swój

"ł'.

śmlertelnych.

wy~p.aidłków

Dyskusja

.. ELI.DA .
staj' sł~ mi~c i jedwabiste!

żenie.

Donoszą

SH~r:l"POO

płefęgnujc Ją. nafleplcj: włosy

Londyn. 9 kwietrrla.
iż J)aJtllu]ą.ca w In•
<l:.iad1 eip1demia cholery u1e!R'la znacznemu
osJabie.niu. Akcja ra.to-w.nicza eks'Pedycji.
sa:nita.m~t angielskiej trwa.

a defogaitenn nie:mi·eckim, hr. Berns.doirfem,

czigi3~' blond, ~ ciarna

Nowomlanowainemtt 1DOsłowl włoskie-
mu w czasie ie1rO podróży z RZY1nm do
Moskwy. skradziono już w 2'ran'icacli federa:listyc.znych 'l"ei>ublik sowieckidl Te.go

ho najpierw w Gooewi.e o roZJbro·fem.i·u, na
slwn1e o zmniejisze.niu zbrojeń, w ko'lku
zaiś duż tylko o pewnych og.raniczeinfacll i
stwierdza1jące, że doty;ohczas zgoła nkzego łlie og;ramiczOt11JO ::- S1Pl"<twi~o na zebranych wi•eilki-e, ZU1Peflfliie uzasa.dnioillie wra-

Lepiej p6żno nit•• ~

Teleiram własny „Kuriera Łódzkiero„.
Berlin, 9 kwietnia.
Według informacyj z kół pofitycznycb. nłemle·
ckle ministerstwo spraw zagranicznych prz;ygoto
y;uje projekt traktatu z Połsk• o osiedlaniu się.
PorJmt łea nie zawiera tych prerogatyw, któ
b! "'xkla~1 .-.wałeloa llleraleckha

włoskiego.

1300 wypadków

podziału

Telerram własny „Kuriera Łódzklero„.

wcrro-

Wiadomość rt'e t>Odalli§my Jtit :we
„Łódrz.kiem Echu Wdec:zomem".

raiszem

Brou-ckere'a, przy,pommadące, że m6wiio-

Reforma wyborcza we Francji.

•• ·llblr.

JedY!lly.m łCorutirkaind'Ydalem był .Arftittr

Oppman (Or-Ot).

Arene:la Wschodnia.

7a,cTając zbrojeń na lądzie od zbro1eń na
·IOOr'Z'U i tomtczycli.
Oświadczenie deilega'f.a belgiisld~.

Modus procedenti komisji

~zqdowy

skbe:mu.

włosko-jugosłowiański.

Berlin. 9 kwietnia.
Polika AnncJa Telecraflczna.

oo-

zt.

makomiiteanu
w WYOOkośc:i 15,<m
wie·ściopisa-'rZOwl, ;waor:aw<>wi Sleroszewi-

Moskwa. 9 kwie'mła.

Czcza gadanina rozbrojeniowa.
własny

kwłe'tinia:.

(Telegram. własny „Kuriera Łódzkiego").
Wcw.raij iW'iec.zorem jury! m~ lft'fera<:'.k:iej m. Wa'f'IS.zawy tWZY21!1ało nagr-od:e

Okr'ldzenłe posła

Genewskie wieczory.
Telegram

Sieroszewski.

ZMIANY W WOJEWÓDZTW ACH.
Naczelnikiem Wydziału Bezpieczeństwa na
Województwo Krakowskie został mianowany ma
jor Władysław Dziadosz. Nie jest on nieznany
w Krakcwie. Poznano go w czasie WYPadków
listopadcwYcli, a znany Jest również z okresu
mc.jowego, kiedy w Wilnie zorganizował pułk, któ
ry wysłał z odsieczą rewoltantom.
Analcgfczne stanowisko na Województwo
Lwowskie :zaW maior Rutkowski, który; swego

czaSG nałetał do adiutantury marszatka

skiego z okresu jego

PJkud„

naczelnłkowstwa.

SKUTIQ WPROWA:DlfJNłA UCZM- ,
;
KóW.
Wc·bec rozporządzenia ministra poczt i tel&.
grafów p. Miedzińskiego o wprowadzeniu liemków telefonicznych istnieje zamiar przedstawienia 'V.'1lloskn o podwyższenie kredytów w niekió·
rych inspekcjach na potrzeby komunikacyjne.

PROJEKT DEKRtETU O ODSZKODO•

WANMCH.
Na ostatnrem posiedzeniu Rady Ministrów roz.
patrywano między innemi projekt dekretu o wy'
nagrodzeniu za niemchomości ziemskie, zajęte
i>rzez osadników. Odszkodowania będą WYł'laca
ne w skryptach dłużnych skarbu państwa, które.
bedą spła cone w ci ągu 10 lat w równych rataclt
rocznych z oprocentow aniem 5 proc. w stosunk:tr
rocznym.

- - - : :·-

--

Z sowieckieg o raju robotni•
czego.
MOSkwa, 8 kwietni.a.
spadek realnej w.airtośd czer.
worka sowieckie.go p-01niżelj 30 1pro.c. w.air·
fości n'OminatJneij, wio~e;e utrzymywania r1'
1ym samy.m pozfornie nominailny.ch zaroll.
ikó~· robatn1iczyich WllJfywa na faiktyczne
ich z:mł!lie.tszenie. Wskuteik itego wykw.aliDa~szy

fliko-wa.ni

irobó~nicy

faibTy:czu:i.

n.arwet w

najbarrdziej U!J)rzywi•lejow:any;ch faibrykacłl
jak w Iwaino-Wo·zniesieńs'kich zakta•cfach
w.?óklienniiczyich

zarabiają około

miesięcznie. Nędza wśród

15 rubli

wairstw rolbotniie•;:rch w;o.tyw.a na :powiększenie si·ę pi·
ja:frs't'wa. Wyda:tiki na a11łronio1, wedlug sta ·
'tys'ty.ki admtnis'fracji faJb:ryicmyic.11, wśród·
rohotntików IPO'Wliekszyly się wi cfągu O$tiaJt
nich 5-ciłl bd o 280 prooe&L

-------------------~J!:R L~pw.~e~. _I!! ~.!!!!!.!~ 12?1_r;.oh-~-----------------J(-t_...99._._

•

kapitał

Wschodu.

L6dź, dnia 9 kwietnia.
o te wanmtrJ 'bodzł. o ole mote sJe riei.~ usunęła z kierułącycll tyciem kredyjo..
wem stanowisk jednostek, które te obyPewien lekarz nłemJecld przeprowa- cała rozbić.
Cb::łt w Tfen„ Tsłnle operację na Chince,
,Ciekawą ocenę znajduiemy we wczo- czaje tolerowały? Rząd, prowadzący
swoją gospodarkę pieniężną rozumnie,
dotknlęteł tuberkulozą jelit. Pacjentka
rajszym „l(urj. Porannym" (9 b. m.):
jednak zmarła. :Rodzina nieooszczki wy„Czy jednak zimny rozsądek nie każe przezornie i uczciwie, nie ma tadnego po
stąpłła z oskarleniem przeciwko lekarzowodu łękać słę żadne~ obserwacji t •r
rozważyć, że ten kłclich goryczy zgotowi, który lako NlemJec, czyli obywatel waliśmy sami sobte i że Jeśli - pod tą czy dzie z pewnością umiał stanowiska Ob-tego paMłwa, które nie ma wlasnych kon Inną form~ „obserwacji" - będziemy cyclt „obserwat9rów„ zamienić na synesulamych sądów, stanął przed sądem mus1en go iednak wkońcu wychylić, dzie- lcury, dodane kredytorom w charakterze
chłńsklm. Wezwano cldństdego eksperta. je się to tylko wskutek przewłekłe1?0 ododatkowych tyllm korzyści do procenLekan; wst:ał skazny na więzienie, .,,J>()- śmioletniego skandalu dzłeJów polityki tów uzyskaneJ po~yczłd.
Bardzo fest przytem prawdopodobne.
nle-wat powinien był - zgodnie z opfnJl\ kredytowe}, prowadzone} u nas przez te
eksperta - otworzyć klatkę piersiową, sfery, które uważały tródła flnanrowe te w całej tej „obserwacji" naprawde o
nie zaś jamę brzuszn~. chodziło b<>włem o państwa za niewyczerpany wodotrYsk nic inne~o nie będzie chodzlło, Jak o penchorobę płucną". Podobnych zasądzeń
„tndywiduatnei kapitalizacji" jednostek, sie dla tych zagranłcznych synekurzyiest mnóstwo. Na taktem tle nietrudno tworzących zwarte koło zamknięteł klikt stów, którzy są potrzebni kredytorom la
rozwinąć akc!~ w pewnym kienmkn.
"towarzys1dei ! Państwo, w którem przy- ko unaocznienie, że lokują swoje kapłta
Wlelkł dziennik franc11ski „Le Mattn• znawanie kredytu wymagało nie rękojmi ły w otlf Cf!:~Yll1. nieznanym, nowym i
wysłał via Moskwa do Chin Jednego ze wypłacalności, ale protekcji lewiatanowei przei cztery lata wadliwie 17..adzonym
sw-ych na.jbystrleJszvch obserwatorów p. czy poselskiej. protekcji, za którą nieraz kra!u. bez ootrze!.iine1 przezornośct co do
Jules Sauerwehta. W i~o koresponden- wypadto dzielić się potowa uzyskanego ich produktywne~o ,.;użycia< Okotłczno
cji umfeszczoneJ w „Ma.tlnie", z dn. 6 bm„ kredytu z osoba, którei hłpoteke stanowi- ściCP. nłewatoJiwi<" IJ!'i?abiaJacą obawy co
czytamy: „PrzedewszysLJ'iem rzuca się ły jedynie - „stosunki osobiste" ł ~,wpły do złowrof{iel ro!1 tych „obserwatorów",
w oczy w całej tej sprawie~ iż Chińczycy wy polHyczne", nie rncże dziwić się. je-- j~st fakt, że kapłtat~ którv łch wvznacza,
nienawidzą cudzoziemców bardziej, niźli
żeli eł. którzy mu chcą J>Owierzyć swole nie ma w stosunklI do Polski żadnych pokiltrn lat temu. Co dawr.iei było tnstynk- kapitały, chcą sprawdzić, czy te złe o- Iltycznycb zhinter~sowań ani żadnych ce
~em tłumu, stało się rodzajem namłętno byczałe należą Jttż naprawdę do nłepo-. łów Os:?ólnvch, stoJącvch w sprzeczności,
scl, której ulegaią osoblstoścł najbardzłeJ wrotnei przeszłości, skoro nowa em nie choćby tylko potencJalneJ, 7.e wszyst1deknlłuralne. Czem jest ta nienawiść? Nie
jest ona Jedynie awersją w stosunku do
rasy całkowicie odmłcnnej, lecz gtębo
,kfem przekonaniem, że przebywający na
zfend chłńsłdej cudzoziemcy przepojeni
SW I T Y P O L I TY C Z N E.
są wyłącznie myślą szkodzen~ ek.sploatowanta I teroryzowanra Chińczyków.
DzłeJe się to w Pekinw, gdzle przecież
Chang.Tso-Lfn jest wszechpotężny, e ile
potęga młlitarua znaczy cośkolwiek..
Motu.a sob!e wYObrazić, co d.z.iać się
musi w Hafikeon łub w Kantonłe, gdzie
między JugosławJą
zręcznf ~tatorzy ujęli to instynktowne
~czncłe, sztucznie je WfJhodowałl I naJest r.zeczn.: ~le ja'S.lla. że pań bOtników. powoduj.ac wz.ez to ·znaczne
daff mu siłę doktryny socJalnej i polity- shvo. pr.a·gma.ce z:wainować calikowide oddażenie we wtasnvm krn:tu.
Jttirostaiw.ia sąisiaduią.ca z A~bail1łe. l
czne). Można sobie wyobradć, co dziać nad Adiriatvikiem, w tvm wwad:l.n.t Wtochv
się musf, gdy do uczucia nienawiści do
atbo J11.g-ostawja. 'mu:si: r'Ozoorzadzać poir- vra~ąca widzieć tam jedynie swoofe w .p ty
cudzozfemrow dołączy się nienawiść bied tam! a1bańs'kiemL Por-ty te. Durazro i wv na wszy~ikie te zjawiska opatrzv z
Deg<> do bogatego, lub, ufywaiac termiWa+Jona sto1-ą nieJako na strażv dn5fę;pu z najwyższem z.anlep<lkoieniem. .Ju..~ta
no!01?}l orfo<!oksafneJ. nienawiść proJeta- MJ<rZa Adirtiatycl{:ieR'Q na rrt'O'l"Ze' Sródzle- w:Ja. iP'Odei'r-7..ewa przedewszvstk1em Wło
rJusza do kapftaJJsty !„.
chv. te zawartv ostatnło traktait wto'Sko mn~. pozatem datą }eSlJC'7JC maC'll!le per. . Sowiety, a raczej bolsz:ewtcy dątą efo spektvwy ~arcze, nłe mówiac hrż o a-Lbański stwa!'Za pewne.iro rodza.Ju protektego, aby z Chtn zroMć ocean nknawfści. f-ean. ż.e cara Albanja. kraj stabo z.aludnio-- torat wtoski nad Alba111ją. To t10dejrrenie
'.JeM to Jedyny kapitał, który otli starannie n'V stanowić mote dus.konahr tere111 eks- wywolato na'W'Ct \rn.n.mikt m\ie<l.z-v oby<lwo~ państwami, k't~ na:ra.z:ie Jako tako
gromad~ I Pomnażają, a który pragną it1ls}ł <19.a każde.~ l)1"2Jelucln:ion~ pań
z:osfaf zała'!:!'Odzony.
nczyn!ć kapitałem Wschodu, przeznaczostwa.
Rząd Ju~osławil nie S'POCZvwa Jednak
nym do wałld z „prawdziwym kapitaNic też dzliwin.egO, że o W!Pł'YWY' w A1lłzmem".
.
banji uhieg-aja się ;przedew.sizystldoot wro- i czyni szerokie vrzvzoitowa1t1la. aby 'WY• • •
chy. W interesie rnocamtwo~ tego,
U&W.4@
K
AM8łNMik!45
Na łamach prasy niezwvkJe często o- romvtia•iącego się szalooile vaństwa leży w
mawiano specyficzne położenle Polski, "'-yf ącz:ne pamowa11ie nad Adtr:ia:tykiem.,
fab organizmu socjalnego, ekonomiczne.. nazwanym. itl!i przez Wlochów ,,mare
t.OWICKIE
~ znajdującego się pomiędzy organiz- nostrum" (nasze mone). Da1ei rosnący
wełniaki, kapy, narzutki na ko•etmami bpłtafizmu (typ zachodnfo-euro- w'C1ą:ż han<lell wto~ki zmuswnv iest szu- hl, obrusy, laufry, krawaty,poduszki
l>Ciski) a komunizmu. Życie i kultura Pol kać nowych terenów ekspatl151f!. w cz,cm
PłotrkowHi nastawione są na modłę zachodnlo- i porty albańsikie, aczkolwiek ies.z.cze barHr;•1
aka nr. 64
earopefsQ. lecz niezdecydowanie, ponie- d7o prymitvwnie urza,dzone, mQjtą w pe,wat brak nam kapitału, brak nam stałej, 'w.e.i mierne być pomocne. W końcu nie ' •11Mlll!!ll!iamlll9!lamr.m:11mmm-31
nieprzerywalnej, niezm;:iconej łącznt)ści 'trzel:Ja za·pomiinać o naisttówil1leis.zem. t. m.
Nnjlepszy środek odiywczy
ze śwłatem kapitału i potęgi ekonomi- o konieczności w.ruskie.i szukania obszai
wzmacniający
dla dzieci l dorosłych
cznej.
r6w dla. koloniza·cji. Póll\vysei)) arpeni.ńsk:
Zna.czołeiszy przypłyW kapitału z ze- zamił'sz.ka1y jesit bowiem :prze:z 40 miLjo,wnątn; dowodziłby nawiązania tej nienów wrochów, którzy dusza. sie w grazbędnej łączności i pewnej a spokojnej
ni-cach sweg-o kiraju„ Na<lmiaor ludno·ści
spółpracy Polski z światem finansów, fest we \Vlosz.ech tak wle.lki. że niedtus-o
byłby, powiedzmy otwarcie, wypadkiem, · br~fma..ć może eg.zystencj;i dfa pewne'} czę
o znaczeniu historycznem, wyrwałby nas ści obywateli.
ze stanu izofac}ł i wciągnął w wielka orZ tych wszys:tldch -powodów. Atbain!a
bitę interesów światowych, w charakte- stanowi dfa Wfoch na.iwYirod.niejiszą koło
rze Jednego z Poważnych czynników.
nię. Pr:zestrz.eń mię.dzv wtoskiem mia• • •
stem Brmdisi. a albań:skiem Wałoca Jes·t
Olbrzymia doniosłość faktu spÓłpracy ma~o co większa: oo IP'1"2Jestr.z.em-i. <hiełą;cej
kapitału zagranicznego z Polską nie da
Rzesz~ Niemioc:k4 od PitllS W5chiodni.ch.
się zaprzeczyć. Zapłata za przyśpiesze ·To też trafnie zauważa rposel francuski Pnie nastania takiego momentu pod posta- Dumes'.ne, kt-6.ry ;w ostatnich dniach pocią wiQkszych pr3centów, a więc nieco wrócU z A!lhamJL że Wł0\5i clPca przecrob!ć
cięższych warunków materjalnych - nie irzr.komo -nieipodi!e"g'fą re11m'bll.i1ke albańska
powinnaby nas przerażać. Czy jednak ll.a coś w mdzaju Prus Wscłood'tl.iclt Do nabycia '\Y-e wszystkich aptekach
już nadszedł moment reaHzacji tego na„
1Vi1rzy111.a1iącyc11: się 'Wo 1polski:e rerviK:>1'1j1um
i drogerjach.
turałnego dążenia?
i ro Prus, w którychby Berlin mia~ prawo
45'#'
Wiemy, że trzeźwy świat finansów nie zbroić się i foti-yfrlrować bez żadnej koozachwyca się naszemi gwałtownemi przej ~11.
22W
ściami z ostatecznł>ści w ostateczność, z
Doty.chc:zas WJ.ocliy usadowi;fy si-ę
przerostu f'arlamentarnego i korupc)i par bair.d:z.o moono w A~banji. Za:warly pod,
lamentaruej do walki i ośmieszania przed- koniec roku: ub. rt::r.aktat wJQsko - a•lba·ńsici
stawidelstwa narodowego, do oddania diaie i.mi-w, i:vm . k,ralłru szerokie oca;ywi.J..e....
Dziś ostatnie 2 występy
społeczeństwa na łup „ wremieńszczy
je, 2<tś.-obe.cnv .pirezydent A1baJn.ii Achmed
;kśw", któl.'Yob „polecające bileciki" są
Z9gu jest z.nów gon11cvm zwo1enn.ikiem
kluczem do ukrywających skarby seza- Wi!pcJt i 1po.piera iich W1P'h1\VV u siebie.
'. mći w, wiemy, że tam, śmfafo r.n:c można. To też - -ja'k .p o,y]ada iposet Dumesitne ~czekają na przywrqcenie właściwej roli i
,w, Alha:rrji rpet1m }est wtos'kkh ofice•ró'W\
.należnego szacunku w kontroli tządów i
i !Wb·jSok~wych i.r..iynierów JWfoskicb, ubra-administracji przez pl!Zedstawicielstwa nych <Ra zamaskowania· się oo cvwhl.nePoczeatek o godz. 8.15 l 10-ej w.
narooowe i SllMeczne, wiemy, że również niu. k7tórzy rporzvgotowują dro\Ri, · lmdu;ją
Bilety w kasie Fllharmonjl.
iWYCzekiwano młę.dzy innemi, na zwycię for.ty i mosl'V. aby zamienić tv'Jłl krad1 na
stwo w Połsee „ekonomicznego punktu '-""17!Padową. rpolacówke pr7J€ciw~o Ju_g-osl1a'widzenia" na rzeczy. Wszystko to sta- rw1i. Do iroonych .robóe Wtosi iuż dzisiaj

mi daJącemł słę przewidzieć konf'.:lczno„
ściami polskie) racn stano. Poważne skru
puły, jakle ma czcigodny Prezydent naszej Rzplitei. są Jego naturalnym obowiązkiem, jako stróża godności ł niezawisłości państwa. Pochylłć też trzeba
przed niemi czoło. Ale te skrupuły właś

ole

są także dostateczną rękoimłą,

h te

warunki, którym Prezydent RzeczypoSJ>Olitei da swoją aprobatę, w nlczem
autorytetowi państwa anł Jego suweren„
nel swobodzie tadnel nie przyniosą 111my".
Żadne prywatne przedsłębtorstwo· nie
może obyć się bez kredytu. Podobnie
dzleJe się z padstwem. Mamy zbyt dużo
u nas „kapitału wschodniego", a niezbęd
ny mun ~est tylko ,,kapitał zachodni", któ
ry należycie wyzyskany, spowodute u
nas ożywienie gospodarcze, pozwolł nam
się odbudować 2ospodarczo z ruin, które
nas otaczaia i przyczyni się do tego, źe
lłczne ł uczciwe masy bedą nareszcie w
111ożnośd zarabiać ~f){)koJnte na utrzymanie swet egzvstenc!i na prawdziwie kuł·
turalnej stopie.
S.
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W'alka o panowanie nad

Rdrjałqkiem„

Rywalizacja

a

Italią.
nw>wał z Albwji. w;pfyWy włoskie . . P.rze<lews.zys.tlkiem Jug-osłavr.ta. drog-ą za„

machu

mu.nać chłc.e

z.ujące~o

naste.pn.ie 'DfZYR'Otowuje oo cichu sity
zbrojne na wszelki wvioadek. Mimo ofio~alnej ciszy na 'reretrle waITTd dwl()matvcwei. ostra rvwa:1'i.z.acja obu naństw o
A1ibanie trwa. iak wldz.imy nadal. Poniei 'V/ochy ze swej sh'ony 111ie oo·zostaty\.e.
Walka o 'Panowanie nad Adiria:tykiem
dopiero się zaczf}ta. Pr.zvni€ść ona może
jesZ'Cze nieiedna, 111iespo<lzianke na potudniu EttrO'J>Y.
L. L.
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i krem tormentylowe ks.
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transport

POń[lO[~ ielwa~nn~

z sagranicy w modnych kolorach - oprócz
tego polecam w du:tym wybor:e podccochy
fil de coue' owe, skarpetki męakłe, pot1czo•
szk! i 1karpetki ddeeinn• wyrobu włamego
i zairaniczne.
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Kwietnia 1927 rol{u,

Miasto egzotycznego uroku.
Legendarna

świątynia

hinduska w Madurze.

Jedno z najciekawszych miast na świecie. Swoisty czar egzotycznej kultury.
Świątynia odwieczna. Sala tysiąca slupów.
w) Madura w iJJdyjskiej prow1!11CJ1
Madras jest .iednem z nal}cuekawszych
mlast na świecie.
Już sama rozmaito·ść ty.pów . .iaki·e tam
mo:ina S1POtkać na ulicy god:na jest uwagi.
Tubvlcv tak samo mato troszc:za się o
europejskie. przez AntRli'ków za10!I"OWadzone porządki. jak róż.ne tamtejsze bydlęta,
kładące się na uUcv l któryich nikt nie poważy s<ię spędzić z drogi. Nawet w nocy Pozostają one na ulicy. Są to przewa~nie woły, którycih czoło nasmarowa111e
jest żółtym. białym a·lho czerwonvm pia<skiem waipna co ma U'Wido·c:zinić do cz.tonka Jakiej kasty dany wól należv.
Po ulicy błąkają się również ca.t'te sfada \vvchudłych ostów.
Rozrzucone wśród d!Omów mieszkalnych leżą farblarnie. w któryich barwią
czef"W()ne chusty z nie:bleskim nasem dokoła , iakie noszą mieii:scowe lrobietv. Wiele koibiet nosi d:uże miedziane kotlv z wodą na dowie. Miedź zdaje sie nie mieć
tam wielkiei wairtoścl, lyle na•c.zvń z 'tleR'O meta.du widzi się na karoym kiroku.
Już zda'leka woadają w oazv ootę.żine
bramy w ksizitatcie piramid s.~taszczo
nvch. które wiodą na dziedzililiec ipr.zed
świa.lvnią. Bramy te pokryite sa scenami
z życia ~ów hi111duskic:h.
We wn~trzu świwtyni widz rvchto gwbi się wśród ni•ezliczony•ch posa,.!!ów bóstw
bo~aterów, róż,nych potworów. maków \
zwierząt'.

Wedfug podania kapfalllów z,najduje
sie w fej niebvwaie olbrzymiej śiwi•ąJtY!lli
niemnie.i, niż 33 mdilionv bożków. .Rrawdo1podobnje mają t.e wszyistki1e ~zeźby, wizerunki i obrazy iakiś s·en:s. którego jed...
nak nie moż.na zrozumieć.
. Przechodinia. wzeraża natR11e lf)f()ce&ja
hcz:nvc.h słoni, a w końcu .1r-11ibi drogoę w
hr.eh niezliaronych safa.ch. korvtarzach,
chodnikach, w kitóryich pł·o111a dziwne świa

'Na.

Tu i owdziie można soaść ze schodów
których się nie zauważyło w oótrmrolru,
~lbo reż po&nąć się o pótna$!lezo żelbra-

Gl!OROE MEREDITH.
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Evan Harrington.
AllMl7•,,_,,

Zof1'

pneklad s nnclelsJd_.
Popławskleł.

(Ciąg

dalszy).
\Juljana gładziła drżące ramiona Rozy.
Ody słowa jej stały się niezrozumiałe,

wtrąciła:

. -

Ostatecznie, kochanie, musisz przy-

jąć, że odpokutował...
- Odpokutował?!

a cóż innego mu po
iostalo? ! - Roza szybko otarła oczy jak
gdyby wstydza.c się lez. - Człowiek, któ~ mógł pozwolić, żeby inny cierpiał za
!e~o zbrodnie! ach, nigdy nie potrafitabyrn
JUZ podnieść głowy! Zdaje mi się, że ucielabyrn rękę, którą sama gotowa byłam za
niego ręczyć! Nie śmiem spojrzeć sobie
w oczy! Ale ty nie wierzysz, najdroższa?!
ty wiesz, że to kłamstwo, kłamstwo, kłam
stwo!
. - Ale dlaczegoby się pan Harrington
do tego przyznawał?
- Ach, nie wymawiaj jego nazwiska!
-krzyknęła.

Kuzynka Rozy uśmiechnęła się.
- Dzieją się takie dziwne rzeczy -

P<>wiedziała, westchnąwszy.

. - Nie wzdychaj! bo pomyślę, że
wierzysz! - zawołała Roza.
Wi.ęc przyjęto wyraz wymuszonego
spokoiu. Roza spojrzała badawczo, po~zem dodała prawie bez tchu:
. - Więc ty wierzysz, wierzysz, Julc1u? !
. Zamiast odpowiedzi, Juljana przytułila
Ją gorą co, nie przestając pieścić.
- Przypuszczam, że to omyłka - P<>Wiedziata. - Może był zazdrosny o FerfYnanda .... Wiesz przecież, że nie widziaa!TI ~e.g? hstu„ .Tylko o nim słyszę. W
m1łosc1 Jak mow1ą, należy wybaczać ... A
P:zytem - ten brak religijnego wychowania... Jego siostra ...
R.oza przerwała drgąwszy. Czy to

leżące.go

podłodze.

Boso m-zemyspadeMJa
na oihoe,go, któreg-o powoai opuszcza odwag-a, zwta·s z·cz.a, jeżeli pomyśld. jak tmd1110 jest znafoźć wyjście z tego la·b iryn:tu
klasztorów. saL mag-azv,nów. śwliątyń .i
świętvch sad1zawek, w koń·cu. i•eż.eH pamięta z .iakie.goś opisu podróżnicze~. że
w tvch ta.iemni·czvch murach został raz
nawet sam maharadża zamor<lioiwany.
W koryta.r.zu „tysiąca świaitetek" ro.zia•śnia.ią świeczki licznie przY1bY\vających
ze wszech stron .pątników, ipa11ujacy tam
mwk.
W brudno - zieloneii wodzie sadzawki w pobliżu ką;pią s·ię setki tvslec'V pielgrzymów. ponieważ re.i wodzie DTZY•P.isywa·na iest · moc cudowna.
Woda lnne!!o stawu oczvsz.cza zrn'Owtl
z g-rzoc.hów. Z brz.eITTJ „ztotei sadzawki"
ma słe wsoaniatą panoTamę cafei lej bajeczne.i świątyni orzed soba.
Naokoto na ścia1J1ach namalowano 64
cuda. którvc.h bó.go Siwa dokonać miat w
Madurze. Dym kadzidła z · dir.zewa sandatcw.nego 1 za.p ach sHnych kwiatów unosi
się dookoła PoSą:ITTI Si•wy, odzianego w
bialą suknie.

ka.

kają się

na

tu wie.mi i

W

spogilądają

ojczyźnie

Dookoła świą.1:yni „dziewi·ec1u pla1J1et"
szaleń
biegają wiermi bezustannie . .iak

1

w.

Piękna.

DALAJ·LAMA
fascynuJąca powieść

Arcydziefo architektury i techniki.

WACŁAWA
wy1ała

w) florencia pazos.taie zaw'S!Ze wleir- tęwą s.ka1lę, jako molllumenfaLna budow'la
na swoim tradyo~om artystycmvm. Me- kamienna. mai nosić naziwę „Ponte delda
dv·ceusmwskie k.ry.ter.ia stosowaine są Victo·ri:a" (Most Zwycięstwa). Wszys.ńlde
j1eij irzeźby, ipo·sąg;i, 1t>laskorzieźiby oraz im.ne
niez.m~e:nni.e. ilekroć miasto z:vskać ma no...
wa ozdube arieMte'k'tonicz:na.. chociażby sizczeg-6ty dekoracyjne bedą svmbołilzo
niia. byt 1JWVkły dom mie'Sz'ka1nv. Tern- wa·łv o;fiame poświęcenie tviah, k't6r.zv ży.
baroziei. jeśli taką budowla monumenfaLną cie swoje -0ddaH n~ ipofac.h bitew krajowi'.
Ro.z.oisa111y przied dwoma la.tv 'lronktlll\5
ma bvć most
I'Oiniżei Ponte alfa Car.raia mzierzuoony na piroie:kf te;.Q;O mos.tu przvni6st oibfi.ty
zostaje ,p rzez Arno nowv mo:sil któregO plon. Dwunrns'tu wloisJdch aocihitektów
zadaniem te.St połączenie vrzemvstowej (tvJko Wtosi do.pu:szcza·ni byli1do konkUJrdzłelinicy Pig;none na wybrzeżu ·DOfudinio- su) nadesłało przed rokiem jm modele
vrem ze sfada kolei żela~ej oo stronie swoich po.mystów. Komisja e.11:zami.na,_
aupótnoonej. Most too. zakirojonv na t>O.:-~ --~v.Jna . wyhi-at.ą. trzy z nich i wezwała
- ......

-

Jak inną była Roza od tamtej szczę
śliwej panny z „wczoraj !"
- Myślisz, że ten, kogo kocham,
mógłby kłamać? on nie kochałby mię dłu
go, gdybym ją kłamała!
Słowa te budziły się i dzwoniły w
uszach Juljany, gdy spełniała trud umocnienia nadwątlonego ducha Rozy, która
to siedziała skulona na łóżku, to gorączko
wo biegała po pokoju. Jak tylko wspomniano imię Juljany, Roza pomyślała natychmiast, iż ona właśnie potrafi umocnić
jej wiarę w Evana: ta, która kochała, nie
mogla w niego wątpić. Brzydząc się
kuzynką, skarżyła się przed nią w przystępie zwątpienia, nie pytając siebie, dlaczego szuka podpory. Zaprawdę zbyt była młoda, by móc jasno wejrzeć w siebie,
a krew jej krążyła z.byt szybko, by umysł
mógł widzieć naraz więcej niż jedną
rzecz.
- Czy matka twoja uwierzyła? spytała Juljana, unikając natarcia wprost.
- Mama?! nigdy nie wątpi w to, co ty
mówisz, beznadziejnie powiedziała Roza.
- Naprawdę?!
-Tak...
Na co Juljana spoważniała, zaś Roza
poczuła, że trudno jej jest oddychać.
1
Nagłe stała się zimna i spokojna. Juljana zaczęła być wylana z własnej woli.
- Nie wierz niczemu, kochanie, zanim
nie usłyszysz tego z jego ust. Jeżeli
spojrzy ci w twarz i powie, że to zrobił wtedy - trudno! Ale, oczywiście, tego
nie zrobi... Podejrzewam, że to akt jakiejś niezwykłej wspaniałomyślności w
stosunku do rywala.
- I ja tak myślałam, 'J ulciu! i ja tak
myślałam! __: zawołała Roza, chwytając
się nowego światła, które rzucita Juljana
i Juljana uśmiechnęła się pogardliwie i światło zadrżało i zgasło a w duszy
Rozy nastąpiła ciemność większa niż poprzednio.„ Przecierpiała tyle, że ta ostatnia kropla podziała1a jak trucizn.a .

czną S\'\noją decyzi>ę. stwierdzającą, że ża.

dem z trze.eh modeli w olbecnem &wojem
sładium nie by~bv godzien PTZerzucenia
go :prze:z Arno oibok wielki•e.go, histo.ryc.znegx> Ponte Vecahio l·uib pełnego wdzięku
a•ricyd.zi·eł.a Ammanatie:go. (z 16-i.iro wieku)
zwa•neg-o Pon:te Sainta Trjni.ta. Powszed1ni·e uważany .ie:st za naj.le,p·s zv model. wystav.rionv przez mt-0.ct.e.Q."0 arnhitekta. R·odvefo Sabatini. Podobają się zwtaiszcza
piękne. zdobić _g-o maj·:.we. czterv posągi,
symbalizujące wysiłek i ostateczne zwy-

cy. Ma to być .ialdś zwy.cza.i relhg-i.)ny, o
którym jednaik mato któr.e.mu Bu:ropiejc:zykowi co wiadomo. W ·Pobliżu tej śiwiąty
ni '.łnaJd11.ią się skaribce. w którvicih JYliZlechowują niezlkzr •1e skarby świątyni. Jest
tam m. i1t1. szaf' · · "dzwv.cza.inej wartości,
liczne złote i sn l'rne mi·SY misternie cy- cięs ·fwo.
Arichitekt Bruno f errati inadeslat mozelowane i Posąg konia ze s:zczereKO ztodel tróH'Uk<'>'\,,e..g'o moSitu, p>rzypom1nąjąc·e
la.
Jest ,goo Ponte Santa Triniita: m'Odele Cesare
Naiviękinie~szą częścią ś1 \vlatVi11i
safa „tys.ją.ca stu:pów," które11 '\VlSIPainiałe, Bazzani i wspomniiamego .iuż. Rodvefo Sapiod wz,1dę;diem wykonania sldeo·i·eni1e spo- bati1110. iprnedstawiaja mos.cy pięciotuko
czywa na 997 wysoki.eh slUJPach kamiem- we w stvlu Ponte a1.la Currafa. Wohec
.i'e<l1nak za1JJ1adfoj uchrwafy kom1'sfi' •o rzekanvc.h.
wszysicy 'trze.i ws•r>Mzawodnicy we.iacei.
Trzeba zaz,na.crvć. że fo wszvsfko jest
dz.iietem pl.emienia Drawidów. kt6rzv z ipQ<- zwani be.da do IJ)r.zed'.8.taiwienia zmodyfikowodu ciemne.i barwy swei sikóry. uważani wanV'Ch i ucr·evisronwh pilanów oo raz
sa za n1żej stojącą kastę wzez Hindu- trzeci.
sów.
ttislor.ia n owe~ mo.sttu flo.renckieig'O
Ciekawem jest rÓ\'l."n i eż . że te budawfo służyć wi1n naby za wzór i 1P<>llCZ1enie zapowstalv w ostatnich stuleciach. co jes"f rząidom wie1u miast, 'tak c:zesfu sz.pecodowodem. że PO.l!:ańskie 11eLi!gje również nvm ws1ruitek lefocerważenia m.zez ioo o}nie są bez wpJywu na ro·ziwói s.ztiuki i kul- ców zasad obowiąz:u.ią•ceg-o nadewszys.'6tury, nawet \V czasach 1najnowszvch.
lro piefona H.ni.i W1Szelikidh m0tn'lfillen:falL.
.ny:ah budowli.

kultu dla

możliwe, żeby człowiek, w którym pły
nęła ta sama krew, co w hrabinie, mógł
się zawahać przed małą podłostką? ...

'forów do pioWtórrnego kooktrrsu. nolecająie.
im dokona:nlie w p~erwotnyich ich otl.ainach
pewnych zmian i uJiepszeń. Nieidaiwoo
wystawioin.e ros.ta.fy w Pailaz:zo Vecchio
:11ezultatv iponorw nych icll P'l"aC.
Komi·sJa or:zeka.iąca wiręczyfa obecni~
burmiistrzo.wi (Podesta) .Florencji O'State.

~

- jeżeli to jest prawto tylko tak można go wytłuma
- ciągnęła Juliana. - Byłaś stworzona do szczęścia, Rozo ! I pomyśl, jeżeli to nawet prawda - ludzie niskiego
pochodzenia, jeżeli nie żyją dlugo z innymi, a do tego nie mają religji, są zdolni
do rozmaitych rzeczy. Nie powinnaś go
sądzić tak jak ggybyś sądziła prawdziwego gentlemana, nie powinnaś być za
ostra„. Chce cię tylko przygotować na
najgorsze„.
Nikły cień tej myśli przemknął przez
umysł Rozy, przynosząc jej niewielką
tylko ulgę.
- Każ, niech jego własne wargi powtórzą ci, że prawdą jest to, co mówił
twojej matce. Wtedy - tylko wtedy mu
uwierz! - zakończyła Juljana. Ucałowa
ły się serdecznie i rozstały. Roza nagle
stracila pewność kroku. Zostawszy sama, Juljana opuściła łóżko, błyszczącemi
oczyma spojrzała w lustro, jak gdyby
dojrzała w nim przebłyski młodej nadziei.
- Ona go kocha! Nie uwierzyłabym,
gdyby mi to powiedział dziesięć tysięcy
razy! A ona wątpi, zanim wymówił sło
wo! Zwraca się do mnie jak szalona! jak
gdybym nie wiedziała, że żąda, żebym
podtrzymała w niej to, co nazywa wiarą
w niego! Nie wymawi::ić jego nazwiska!
Pan Harrington ! nazwie go Evanem... kie-

dą czyć

Oczywiście

SIEROSZEWSKIEGO
druku nakładem
PBllła"
In1tytutu Wydawntuego
w W erszawie, Nowy Świat 23125.
11
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bolł i przeczucia mówiły mu, że Roza
była stracona. ~siężyc nie świecił - wo

dy zdawały się obojętnie, bez celu płyna.ć
ku zapomnieniu„. Od czasu do czasu drze
wa budziły się i gawędziły, a z pastwisk
dochodził gwar. Zabił życie, które w
nim było i zaszczyty, które go czekały i
cel, do którego wszystko zmierza. Gdyby znaczyło to mniej niż utratę Rozy,
młodzieniec czułby, że patrzy w świat
niegodny uwagi i być może westchnąłby
za czemś godniejszem jego chmurnej wiel
kości: .ale bezgraniczne nieszczęście zawarte w rozmyślaniach nad powściągli
wą wzgardą Rozy, uratowało go od owei
głupiej wyniosłości, będącej zwykle ostateczną i najczęściej pomyślną walką natury ludzkiej u ludzi, którzy potrafią ją
opanować do tego stopnia, by móc zdobyć się na ofiarę. Utrata tej dzielnej mło
dej 'd uszy - Rozy - która wyciągnęła
go z · błota własnemi białemi rączkami:
co
Rozy, ucieleśnienia wszystkiego
ubóstwiał: Rozy, tak święcie poślubionej
mu, iż na to, by się od niej oderwać, odpaść musiał od jej wzniosłej duszy jak
szary tyn!i. Ach, musiał być pozbawiony
zmysłów, ogłuszony, gdy mówił te słowa
jej matce! Teraz, gdy uprzytomniał i
czuł ów cios, wymierzony wlasnemi ręka
mi, dziwił się swemu szaleństwu i porywczości, co może czyni niejeden poszarpany przez kule żołnierz, gdy pole bitwy
dyś!!!....
Napót w słowach, napól w marzeniu opustoszeje, a on leży słaby, z nieopatrzonemi ranami, wyczerpany wyciem rozwyrwał się jej ów przedziwny okrzyk. I
pierwszy raz od dnia, w którym zaczęła drażnionych nerwów. Stopniowo zaczął
odczuwać w głębi sumienia pocieszające
śni& o miłości i zastanawiać się nad tern,
lekkie jak ukłucie szpilką.
dotknięcie,
o czem ludzie mówią, że pociągnąć mopierwszy raz czuła się Laxley napewno go obrazi! W takim raże mężczyznę podniecona i patrzyła w zwierciadło na zie da mu satysfakcję! Ciemności rozrzeczy o wiele dalsze, niż jej blade stąpiły siP: ukazując ów szczęśliwy obraz
i Evan myślał · o nim z godzinę, z trudem
oblicze.
zdoławszy go odrzucić, gdy lepsze myśli
Rozdział XXXVI.
nadeszły. Czy to nie słodka myśl Przed śniadaniem.
zmusić do uznania 'dzielności jego ramieZimno szemrał w nocy przed oczyma nia? Wziął laskę i wodząc za nią zaduEvana ciemnofalisty strumień. A nocny manemi oczyma, zaczął się nią bawie
powiew szeptał: „Głupi, głupi!" budząc t>onur_o,
I). c. JW).
dalekie echa w sercu mtodzieńea. Sym-
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..
to dzień
Mini!łer ikła~kow~ki
niesie?
"..:l'-----------------~~JER ł.~-~1fil:·

lł_r..;.99~·Nf~~!:... 19. kwletnia l~27J2:.::I{:.;.:;u;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

na lefniika[~ uo~wamaw!ki[~.

W dn. 6-ym b. m. o goaz. 20-e] p. Mi-

~

ffllBdOft I•
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Niedziela
~lllWB@B•"B

DZIŚ: E•echiela Pr. M.

JUTRO: Leona Wielk.

-:---Wach6d ało6ca 4.53.
Zachód ało6oa 18.23.
Wschód kat,t. 13.20.
Zacls6d kalęt. OO.OO.
Długołć dnia 14.35.
Puybyło dnia 5 29.

Przedświąteczne

wizytacje szpitali miejskich.

W dniu wiczo,ra1sizym we wSiI>Ókled mtej
kap1iicy Domu Izo1laicyjnetgQ, Sz.pilta
la·ZaJpasorwego d' Zbiomi Mi,ejskrej - J. E.
ks. lbisktliP W. Ty1mteniecld odipTaJWlill mszę

~O'W·~

Ś\V„ poitą.cz.oiną z ka-zan~em, udzidatiąc C!ho
n;m wispormniaif!yd1 inistytucyj swego p.a-

sierski-ego ibfo,gosJawiierri.stwa.
Magistra~ przy tej moczysfości reprezm·lfowait inspetkfuir szpilta1linictwa miie,isldego, ip. dr. E. Mifte[staedt.
Aktem tym J. E. ks. hisllmp zaJkończyil

fogoroczmą

wizytację

;prze:dśwdąteiczną

Sl.IPilfaJL'i rni·ejiskich.

•

PREZES SADU OKRĘGOWEGO A PALESTRA LóDZKA.
Prezes Sądu Okręgowego p. Stefan
Bełżyński przybył, po objęciu urzędowa
nia do pokoju adwokatów w Sądzie Okr~
go\11ytn. W przemówieniu powitalnem
zaznaczył p, prezes, że jednem z zadań
będzie zadzierżgnięcie ścisłego węzła
(e
współpracy z adwokaturą tutejszą.

MACIERZ SZKOLNA NA DZIEŃ 3-go
MAJA.
łódzki Polskiej Macierzy
Oddział
5zkolnej czyni przygotowania do święta
3-go Maja oraz do zbiórki na „Dar Naro:clowy 3-go Maja". W najbliższych dniach
w tych sprawach odbędzie się posiedze(u)
nie zarządu koła.

nister Spraw Wewnętrznych, gen. Skład
kowski w towarzystwie wojewody war
szawskiego p. Sołtana, naczelnika wyazialu Zabierzowskiego, starosty warszawskiego Okulicza, lekarza powiatowego d-ra Orzechowskiego i komendan..ta policji powiatowej p. Moritza udał się
ao 1Otwocka. Pan minister przenocował
w pensjonacie p. Gurwicza, urządzonym
wzorowo. Od wczesnego ranka zaś roz
począł inspekcję Otwocka; zwiedził bar'dzo dobrze prowadzone przez d-ra Martyszewskiego sanatorjum policyjne, stację kolejową, magistrat i szereg dziedziń
ców w domach prywatnych. Naogół minister wyniósł z Otwocka wrażenie ,do-

PRZEPOWIJE.DNJE METEOROLOOICZ·
NE NA KlWiiOOIEŃ.
1Proign0iza mełe(}ll'ola.giiczina za1po1wiiada,
że w JPimwszei.i .pofQlwiie kwretnfai ipainować będ'zie przewa.żndle piękna, ciep'f.a !IJO•
g-0tda z 1()łka1nemf st.abemi zalb.urze:nia(l11i
atrrosrfeiryicznemi. Gorzej zaipowhuda si'ę
dm„~a J)'Ołowa kwJe"tnia. szcze.góilnde zag1rożone są święta Wieilkano:ane.
e1lkiego TyigoJuż na dm~ą iPOf· owę Wi1
dir..fa orzewiidywaoe są dtn} cModne i sito
tne. Sama Wielka Nieid'zie!la ma lby;ć nieco
pogodniejsza, ale niaogót święta ipozo1sfatią
.pod znakiem alimoisfory znni·el1!tl!eJ i wiert:rzinej Poitem poigoda sfę 1P01pira1wi„ noice bę
1.omiasf dtl~e cieipfe, prawdą chf.odne, na1
dziwie wio.se111l1c. W nocy 22-go kwiertn.iia
zi•m1w, desz.r:' zo\vo i wi-efrzno, 28 kwii.e'tinia
bi:rza.

(o.)

·WVJAŚNlENlE

PRZEPISÓW USTAWY
O PODATKU PRZEMYSLOWYM.
W tactze skarho.w e otrzynna fy z Minlsforstwa Sk.airbu okólln:ik, wyjaśniiająicy nie
''.ia·sne prze1Pisy zawa.r"fo w ·US1ta1wie o ,podał
ku nrzemvs rowY1m.
O•kólin:ik ·defin.iuje 1J)Qtjęcie hurtu i defalu
oraz us ta.Ja oid!po.wiedll1ie stawiki podatkowe od pewnych arty1rnló\V\.
1

ną.

---:<>:~·---

Jak wygląda wielkanocny prezent P.A.S.T·Y·
Ilość

rozmów

zmalała

CieKawe jest, ]ak abonenci sieci lódzkiej zareagowali na zmianę taryfy telefonicznej i wprowadzenie liczników.
'Już w czwartek, gdy zarządzenie Min.
Poczt i Telegrafów nie bylo jeszcze podpisane, lecz przewidywane, ilość rozmów
w porównaniu z czwartkiem poprzedniego tygodnia zmniejszyła się z 123.860 na
116.230, czyli o 5 proc.
Natomiast w piątek, po podpisaniu powyższego zarządzenia ilość telefonicznych rozmów wynosiła 75.200 wobec
115.650 w piątek tygodnia poprzedniego,
czyli uległa zmniejszeniu o 35 proc.
Dyrekcja telefonów liczy się z 'dalszym spadkiem ilości rozmów telefonicznych, opierających się na statystyce Berlina, g'dzie okazało się, że w roku 1920
przeciętnie na jednego abonenta przypadało 5,6 rozmów dziennie, a po wprowa
dzeniu liczników 4,3 rozmów przeciętnie.
Co się tyczy podwyższonej taryfy za-

o 35 procent.

sadniczej miesięcznej, to prócz poowytszenia tej opłaty o 10 proc. w myśl onegdajszego zarządzenia, nastąpiło podciąg
nięcie Łodzi do kategorji V-ej, t. j. do
miast ponad 5.000 abonentów i Łódź
zrównana została ze stolicą w myśl zadawnego już Ministerstwa
rządzenia
Poczt i Telegrafów.
Ponieważ na stacji zwiększono personel o 3 telefonistki, a llość rozmów znacznie zmniejszyła się, połączenia będą
siybkie.
Co do opłat zasadniczych, to ]eanak
rachunki nadchodzić będą co miesiąc, a
jedynie opłaty za rozmowy ponadkontyn
gentowe regulowane będą w końcu
kwartału.

Po za wprowadzeniem

liczników

i

podwyższeniem opłat, instalacja aparatu
telefonicznego kosztować będzie zł. 200,
(b
czyli o 50 zł. mniej niż dotychczas.

:o:---

poleca w wielkim wyborze

WIH. SPIRYTUALJA i DELIRATUY
po cenach niskich

THEODOR WAGrtER
Piotrkowska 101. Tel. 591
Rok załotenia 1901
Własna palarnia kawy •

OCHRONNE SZCZEPIENIA. OSPY.

Za przyldiaderrn fat Ubiierglycli Wydzia\

w:

dniu 9-igo ma2)cl:rowatmośd Puibliczneij
ja r. b. przystępuje dlo szczepienia ochroo.

oogo 00,py u d-Liecf.

W roku biertącym szicz.e«>IOIIle będa
dzi1eci, urr<Jdzone WI 1926 roku. Sz-cze4Jhmla
te trwać będą diO dilllila 21 mada r. b„ zaś
spraiwdzeuie., czy ospa się przyijęta, od
23-go do 31-go miai:ta r. b.
Szczepienia doikoo.~ będa, IPI"Zez
!eftrnrzy sa.m"farnyidh, w łokafaclt do•zmów
sainlltarnyclt, od goidzitny 8 do 10-e~ rano.
Dzień t godziina, o !której naileży przy·
być do sz.czeipieni1a O'SIPY zooful'y wymłe·
nione w zruwiadomi·ef:!raoh, wysfaiflych d-0
roci'zilców fob wychowawców wY:ie1 wy~
mi·eniion:YlC!h -Ozi1ecl.
M·E MORJAL KUPCÓW MONOPOLO-

WYCH.

!I(ul)Cy hand1u)ąicy wy•t-cłn1mi S'Piryfu•
sowetmi z.fożyli dyirekcp !Patństwowego
Moco1p·ofo Spilry{usowego memoirjaf, w
1mikil dotych
którym wsikamją na trje.mn-e s1
czaisowe1go systemu sprzeda'iy wyirooów
monop-oiłowych.

W memorja:le kupcy zolbowiiązują się
do sp,rzeckity wtyilrurów rnooo1p01}oiwych
na zasa<ladb k<Jtmi'So·wycli przy koszfuclt
nlższyich od koS'zitów d'y.rekoji mono•połlu.

BUDOWA NOWEJ LIN.II. ·
T\RAMWAJOiWiE,J.
Dyrekcja lko1le:i edektrycm.yich tódzkicJ;
1P1'.Zfl1PWW1aidlza ip.race .prz.y budowie no1wief

Iil'.Jl trarnwaj-01wej przeiz u1icę Pirzejaizd.
Onegdaj ustawiano już słUIPY dila przewo·
(b)
dti1ków prądu.

KONKURS NA BUDOWĘ SZPITALA.
W związku z ogłoszonym konkursen:
na budowę szpitala Czerwonego Krzyża
dJ.a gruźliczych dla Okręgu Łódzkiego na
destano 28 projektów z różnych m:ast
Polski.

HANDEL W WIELKIM TYOODNlU.
KomiiSaTja.f rządu 11a m. Łódlź podade do
-«11iad-0nn0Śiei, że w oilill"esre 1Przedświąfocz
nyim ZlOSita:ły t. zw. godziny hatndlu ~ze
dtuio'llie, a rnj.att10;wfcie: w dlflli:ach 11, 12,
13 .i' 14 b. m. sddecy mogą być oitwairte do
godziny 21-ej, w di!lilu zaś 10 kwretniJa. (inie
dztffa) od god7Jirny 13-ej do godzrny 18-ej,
a w dinfu 16 h. m. do godzimy 18-ej.
POSIEDZENIA RiAIDY MIEJSKIEJ
PRZED SWIĘTAMI NJE BEDZIE.
Na osfaflltiem posiedzeniu Radv Mtejislć-iej, oo zamilmięciu IP()sied:zenia: z pa~
du braku quorn!111 ~rapa rad1I1:vd1 zażądala
zwolanła 1POsiied:renlia! nad:ziwyczainlego Rady Mieiskiei.
Jak nas informuje wioo-prnzes Rady
dJr. Rorenblatrt', w poniedzJa.ł'ek IOOSied'zenia nie ibędzie, gdyż prośba o- ZWO'ł'lłtlie posiedzenia•111łe zosta.fa zgłoszona formailinie.

<Iatnie. 'Jedynie w dzielnicy, zamieszkałej przez ludność uboższą, zauważył braki pod względem sanitarnym. Z Otwocj(a udał się pan minister do Falenicy,
gdzie stwierdził opłakany stan dróg i fatalne zaniedbanie podwórek w domach
prywatnych. Wobec tego zobowiązał pan
minister gminę falenicką do wybudowania glówu_ej drogi jeszcze w lecie r. b.
Lepiej pod względem czystości przed
stawił się Kaczy Dół, do którego udał f.;ę
pan minister następnie.
Powrót do Warszawy nastąpił okolo
godz. 11-ej rano; wieczorem zaś p. m!nister ugal się w dalszą podróż inspekcyj-

. tła Święta Wielkanocne

CBNTRALA t KAROLA 12. TEL. 37-77,
FILJA1 PIOTRKOWSKA 43, TEL. 43-62.
UWAGA 1 Nlniajszem zwtacamy uwag• 11as11ej Sz. Klijentelł, te poaa-powyb••
żadne! innel nie posiadamy!

ZE ZBIORU TRADYCYJ LUDOWYCIL

Hie~liela
Plękine

i w.z.nioste

Palmowa.
ull'oczyistości

wie'Lko-

tv~ni{)IWe rozpoczynają sie .im w Nied~ielę Pa.Jm(}wa, zwaną także „nie<liz:ie1ą
kwjetinią".
Ju:ż we ws'fęp,ną środę w ,p ewnych
s:f.ronad1 wyciinają rózgi wi.er.zibowe, albo

z mailiin i porzecrze'k i .wsitaw.iiada

dz1banuszika z

rozwinęty się,

de do

wodą

w m1e:sZlk.amiu, a:by
r-0zJkwifty na Niedzile•lę Pal-

mową.

Gdy dzi1eń 'fe.n uroc·zys.ły nasłaipit, k:ro
wcześnie, 'fen {L • .tiailmą" w
ręku bi.eig.t budzilć inmvch. a budzac i chto~
szcząc kh, żartolbliwie wof:a-t:
,.,Wiernba brij.e, ni:e ja: biie.
Za tydzień - wielki dziień .
Za· sześć noc - Wielkanoc".
Palmy takrie niosą do pioświeceniai k:tóre,go kaiptan dokonuje ipirzed nabożeń
stwem. a ceremol!1ja· oowyższa data w.taśnie fPOwódi do 1!1azwaiflia niedzieH, poela Palmopir:zedza,i1ącej WielJkanoc. Niedzi1
wą. allbo „·wiier!Zlbową" lub ·też .,kwiebW\S.ta!f ra:no

noonei zdrowi1e mzy1nosi. Aiby dobytek
nie uległ chorobie i zara:ziie 1Podczas lata,
gos,podarn w}1pędz.a go IP'ierwszv ·raz w
po'le na wiosn'ę z palmą w rekiu. Pałrny
przechowywane \v domy, zWYklie zatlciilię
te są za· obrazami ś·wlę.tych. z nadejściem
zimy, a'1bo Wieilkiej nocy w roku nastwnY'tn, rzucane są w pfomień.
W Poas.ce byty piękne. tradvcydine uroczystości, ipo!ączone z tajemnicami, dbchodzonem1 w tym dmliu ·IJlr'Zez Kości6t~
Na ipamiątkę wdazdu do Jeroroldmy
.Zlbawilci,e.Ja, któremu dzieci zachodizify
dro_g-ę, r1mcają.c !kwiaty i rado·śmle śpiiie
wafa.c - <l'7'ied :polskie, w biate SiZa·tv ubrrunie, .przvnios-iry kirólorn ipolskim pa:lnnry.
Odiv j.ed:naik Jan Kazimierz. prowadząc
·W'Ojiny UJStawic1.z.nie. lllig-dv ·J)rawie na W1ellkanoc nie znaj1dowar siię w s.to'Ucv, zwycza•j len zos.tair zaipumniooy.
W ko.ści<Jf aich fylko pairafja:Iinvcn, ~·drzie . ibyly szkoty, wvhieiraino cbtoipców
do prncesji, a• ci" :z bukietami u boku, nl·eanmv 01 z.dohio~1e. Dla do~1to .i111i1e~s1zyich
śll p1
0isó'b s.taraf się zaik:irysi~jain sipecfa.Lnie p·ięlkc
ne i ozdobne palmy przvs.pasobić. Po uko6czo1ne1111 nabożeńis'twie m:lodzież siz.kolna, uszyko wawszy się w rzedy, urządza
ła iprzemów-ilenia wierszaml. Brawioltlo
wiec •P erory o śledrziu, poście i 1de!basach

nią".

po·świ ęco.n·v·Cth.

W lcośde'lie ws,zyiScy fr.zymafo, palmy
w reku. P.o ich P·O·świę.c.e,niu. p1rzvDisywa~
ne są im zibawienme wt.aśdwośtCi. Już
Mikota.i Re.i z Naztowiic 1)lisze żarlob~ iwie:
„W Kwiefuią Niedz11ełę k:'to1 „Jba.1."11i<\tka"
czvli' kofki. t.j. pączki z IJ) a·lmv wielka~1oc
nei nie połknat ien ~u:ż zhawi e1nia ni1e otr.zvmat". Wier.z<Jno bowiem. że ·oo!ilmię
cle ipączika wderztbQlwe.~1 z !Dailmy :wiei<:a!-

Nastepnie tu i ówdz.ie is.fuiJat zwyic.za),
Nied :de:le PaLmov-·a p.rz.ed kościo
tem zibl.eraH się stars~ ·chJ.ropcy, za.rów:no
w miastach, jak i po wisiac.h, popirzeb-ierani
za ipiel1ITT"ZYmów. żofITTierzv w 'ko·f.pak1aicih
ze zfocone1.iro pa:pieru. z wasanii i brodami z konopl, z mie·czami d-rew:niaifle·mi. I
ci także. oodobnie, jak uczrn.iowi.e z.doby;wail~ się na iroone mowy, 1~ .g dy .ich w~

z-e w

1

NOWY SKLEP SPÓŁDZIELNI URZĘD
NIKÓW PAŃSTWOWYCH.
Spółdzielnia Pr. p. K. i Sp., czynią'°
zadość życzeniom i potrzebom naszym
szanownym członkom, otworzyła w dniu
9 b. m. "'t. j. w sobotę sklep przy Zielonym
Rynku Nr. 2, zaopatrzony we wszystkie
towary pierwszej potrzeby,
sze stafy się z czasem jiurż nie ośmiesza
al.e w1pros.t nioorzY'1JW01te. zabroniono im teio zwyczaju, mtmierw w koście
le św. Krzyża w Warszawie. a za tym
przvkf a dem posuy inne kościołv w róż
nych sirronach Pollski.
Od 1Ycl1IJ.01Wania Augusta HI riuż tvlko po
domach pryiwatinvich bywałv 1przemowY
chtopców. którzy ca·łą R'TOmada wlóczydi
się IPO domach i uderz.ainiem mtotka w pa.drogę ak.centowaU niektóre w:vra'Zy. Pn
wsiach - jak mówi zinawcai tradwyj łu
dowych KVł'owicz - diłiuteti zachował się
tein obyic:zaj. Ch:łO!PCY obchodzili chały i
karcmny, ośmieszając łudzi. pizyczem nre
obeszło się nieraz bez biiami..
Za bardzo daWl!lyoh cziasów ~ry:wa.no
cija1log-i! o M'ęce Pańskie.i. Mro.i!a :rOZlJ)()czynata się od wia.zdu Zlbawicoofa: do Jeroro1imy, a lrończyfia: się Jego PoJrrrebem.
CZJeistocdlawa: byla stołiica a.ddOrów, c<tgirvwającyc'h Męke Cbirvsrf:usa: aktorzy
j.eźd1 z,Hi z przenośnvm tea·triern oo miasteczikad1 i wsi1a·ch. W roku 1609 biskup
Ber:nard MadeJo.w1Ski tycih P!tiZedsfawłeń
zaka:z.a1.
Dziś .pozosla~a lvJko. cerrnnonda lłituir
g-icz.na. W Niedzie~e Palmowa na pamiią:f
kę wjazdu Zbawilc.ie'la do Jerozolimy odlbywa s.ię IPO kościoł'aich procesja. Część
duchowieńsf.wa wycliodzi nai ziewm.ą'tlrz poczem zamyka się dirzwi światvmi, Wre bvwaj.ą p:óź:nie.i otworzolń.e na skutek
k:zvkrotne~ uderz.en.ia w 111iie k1rzyżem.
Pmcesja wchodzi do wmę.trz.a. l)Oczem
na·s· ~eipiują jeszcze i1nne cerem10inae.
Mają one na: ce ltU ipirzy!J)'omnieni:e wiernvm ·rvch oo<ln~oslyeh momentów w !yiciu
Chrysfusa i podni.esiienie fflem L'Sa!rneml dll:ll··
eha• chmeścijańskieg0.
jące,

1
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Gdzie

~.t.m_t.2hzKr'&=. .filedzfeła.

--------------------r;f_ _,

10 kwietnia 1927:--:..ro;;.;;t<;.;;-tt-..

można otrzymać pracę?

Zapotrzabowanie robotników i

rzamiaślników

CHICHT

w

P. U. P. P.
Pańs'Uwowy Urząd P-0średnktwa PraKilińskiego 52. ,poszukuje
kalJdydat6w z dobremi świadectwami i re-

cy wŁodzi, ul.

!erenclami na obsadzenia

~:miejscu, w

nasteP'tlfącycli

oddziale dla

stużby do-

DmVei' 20 służących; w oddziale dla il"Oro!nlków i rzemieśiliników: 2 . śtusa'!'1Zy, 1
fU/rarza na metal i żelazo ; w odd'ZFaie dfa
i11walidów w()lje11111ych: 4 robotników nieukwa.lifllkowanych; w odd:zfale dla pra~w111ików umystowych: 1 refer enta budowlanego z nkońcronym wyższym zakładem naulrow'Y!m loohinicznvm (archi...
lekturą) w.z,g-lędnie szkota 'te-cłlmkz.ną. wy
dziar budowlany i kilkoletnia maktyką bu
dowlaną.

Na wy.faro w kra.iu: w oddziale dlla
robotników l .rzemieślll1'ików: 30 robotn~
ków specjalisllów do wYrębu fasu z wtasnerni narzędziami 'Pracy: ipilv i siekiery,
l S'!>CCialiste mas'Zynisty do maszyny pa

piemiczej. 1 nauczyciela hodowli. 1 odlew111iika ł'yże'k emaljowamych. 60 Huka...
czy kamieni. 1 rylbaka, 2 ipifa.rzy, 1 tokar:za
w dT1Zewie, 1 gięciarza drzewa. samotneR;O, 1 o~dnlka, 1 odlew.nika żelaza, 50
kamieniaTzv na wyrób ro.z.mait~ch kostek
brulrowy.ch. 1 'tikacza kO'rookoweg"O, IO
mma:rzy na roOOtv tynkowane. 3 ;puszkarzy na dubelrtówki, 1 iryIDama S1Decja'liistę
d'o karibowania wakv mtyńsildlch na nrfJa,rkach. 1 rokar.za na relaro.
W oddziale dla inwalidów wojoonych:
10 lmwaHdów WQjemnvch ciężko ooszlrodowam11ch do róż.nych robót
W oddziafo <lila rpiracowni'ków umysło
wych: 1 mtodeg-o 'technika budowlane.go
z u.końcZ'O·na państwową szkota budowL.,
2 nrztędni:ków do mzedu miar i wa·ir z teC'łtrnkznem wYks!zillaflceniem, ]eden Z WyŻ
szem. ~eden .re śre<lmiem I olbai ·ona}mnrei z kilkonetnią praktyka.

---..--Z Wydzialu Handlowego· Sądu Okrągowago w

Łodzi.

--:o:--

Nowa

W dniu 7 kwteitinia 1927 roku Sąd 0- znaczyć na dzień 24 ma1rica 1926 r., zaw Łodzi w Wydrz. Handlowym miamować sędzią. komisa.rzem sedzieg-o
J>Od przewodnictwem sędzieR:o okr. Ło ha·ndlowego St. Ko·pczyń:skie,g-o, a kuratodzlewskiego w asystencji sędziów Fi.edfo- rem UJPadtości wł. S:zwa:}dlera, OiJ)iecz.ę
ra i Bielińslciego rovpomawat wni·osek ·rować krunt-OT .skład, dokumentv i rzeczy
rzeczin.Lka Wairmawskie.go Towarzystwa wadtearo oraz dokonać WLSzielkiich formaGKwalń We~da i Zakładów ttutniczvch Sp.
nośd i iniezlbędnych czyininości. zwiazanych
Akc. adw. Słomińskl·ego, w k1:órvm furt z odoszeniem UJpadfości. Sad iiedinak nie
mosi Sąd o o~toszenie upadłości kupcowi vmat za koniecZl1le osadzenie UJDa<ltego w
Ludwikowi Stankiewiczowi, orowadzące areszcie dla <l!tużmi'ków.
mu J>rzedsięhiorstwo handlowe w Łodzi
:przy uli. Piotrkowskiej 111, ponieważ
Nas"fęooie Sąd II"O'ZlPOZ11awat sr>rawę uStaiJJkiewkz z.awiesil wy,płatv oraz o o- pa<Lłośd Lejbusia: Rose111rber.rra. Na rozsadzenie Ludwika: Stainki.ewicza w aresz- mawle :p.e.ł1nomocnik uoadife.sro 1PtroSi f O
cie dla dłużników. Sąd oo naradzie po- wydrunie glej,t.u. Adiw. MoS'zilmw:.sk·i w isfanowit o~tosić upadłość Ll.lldwikowi Srtan mie.nlru WIS'Zysitikioh wi.erzycieli orosit o
\ldewk:zowi, chwHę otwarcia upadtQ~Ci o- iP'od'niersienie U'Padtości i w:v'dante weiksi11.
ffiręgowy

1

„M ś ci cie I''·
Dramat w 3-ch

aktach Stanisłaiwia Przy-

bysaeiwskieg(),
T:yil>a,niczną, nj.eoipisamą wtadzę ma
~~ibysz.ewsiki; wtadzę ujairzrniania dusz.
Jemu tylko wlaściwą mocą umie rozedrzeć najtajniejsze za.sJony, umie wedrzeć
s\ę 'i najskrytsze tajniki seirca lud-zikiego
zalargać... Zatairgać z ca:tem bezwzgi1edem okirucieństwem, ca~ą si:tą mocarną za
ać, l!lie, aby paistwić się n.a.cl losem
;zlov.ieka, nre, aby cieszyć się jego M.em, ~ć jego niemocą, aile, alby sa-

Prz

~tm.u poznaić Praiwtdę i Pirawidę okazać

<'l!lg':lll.

~o Przyibyszewski jest jednY1I11 z natiipionierów Prawdy. Jej od
t<>doŚCi oddal się w: stużibę; jeij szukal
• ,zez caty czais swej ogromnej .p racy
.-·6rczej, jej po latach wielu flie swzeniie,erzyl się ani n.a kro!k jede:n. I rnia1 ł od.~gę PrzybyszewlSki jaJSino 1Pra\\lidę R;to~;..~z~~~ się cho6by na we1t cieniem
1
1.ł'UY Jak~ .p-etnyrrn 'byt śwti•ait.... Je:go
~baterzy- to 'iu·dzie pirnwda narwet cl10
IZY. d~howo, a[e, t~go ~zeczyć n~e
~~ nnkt: są ludiźmi w karżdym cafo, h.oclź
.rnegraiącYmi komeid~.fi i:przed sobą f
~en: ~· ieśłi nawet spe1niają z!brodniię,
sp~t(J1a:1,ą z ~artą ,przy!ibką. Bo Przy
„zewsk1 widzi świa:f talk:ilm, jaikirn oo
'· ·naprawdę„. Czy d·zieła jego madą fon
~ ~. morame? Przwuszczam, że nie.
• d zą patirzeć, myśleć i' .rozważac, szair
(:n usze, serce, nerwy. Czy 'fo ni-e do' . Czy _refileksje, choćby wlhrew wyijl'tet „wo:h, a1
utora wysnute; zwJaszcza
oks1e, ktore w niaS'tępstwn1e s'J)Toiwadza
newn~o rodzaju O<::zyszczenlre, coś jak
~eck1e ,.Kaithairsis" nie są jU'ż doistaZł1ym dowodem wfad:ainia Mistrza?
W~zystki~ dramaty jego itę cedhę noz". s~~~tk1e od wnurej trage<l'j; „Dla
~~la : Poprzez ..Zto1e runo", „Śinieg"
az do ostatnio „M:śdciela" wże
ę W. d~szę łudz:ką z catą nieulb1aga1 siłą. We wszysfk:ioh p·r
zebi~a
· t?l0c~
znńnomo" d
,
!on"'·'
N' .se uszv aż do ostaitnfch jej
· · · iema ?la PrzY'byszewskiego ta'X:· RO'zur:iie kaidy o.d:roch duchowy
.. )wieka. W1~. że życie - to jedno paudręczeń l walk, ade i lfo wae, ż.e w
ęzniejszych

sf

r..

......

').. . .,

• "' ;• .tC '-,~
I

1?~Z§Je_9 1f!f!JZfl
Jiz

'/de.cl~

mrd~o JELEŃ• SCHICHT jest

nietylko p-ae

<,:iantoweme ciyste. ale ptZedewszystkiem
ewej

w,dajności.

t~o ~i~

·

·

·-W clzisieisz.yc!' ~ięźkich cza~ach nje wolno niszczyć swej
drogocenneJ bielimy przez ozywanie różnych nieznanycb
mydeł dlatego tylko. że q tanie.
·

-Każda gospodyni. dbała o czystość i całość bielizny
używa tylko znanego od dwuch pokolei)

upadłość.

TEATR MIEJSKI.

„ ..,. .:-.· „

t==::i.__

zn.acz11ej części cz.fowiek sam so~ie jest
wiir.ieai; wile, że st-0s·mefi<: męiJczyzny do
kdbiety jest najczęśdej źrócUem nieszczęść; wi•e, że ·na tej drodze snuje niekiedy człowiek ca1ą J)ajęczynę ma.rzeń,
które są wiotkie aówinież jaik padęczynia.
I staid traigedja - roZlJ)acz..-a nawet zbrodda_. Przybyszewislkf to wszyistilro wiicl1zi,
rozw;aia i rzuca rnyŚ'łi swe, przyod'ziooe
w konUcretine ks'Zltalty Krzyckich, czy Szelutów ,przed sie~ie i 1każe na nie ipa·trzoc i...

róv..m{eż ,roizważać.

I tem przykuwa wiidZJa-czylednilka, gira
na jego duszy wszystkie.mi tonami, jakie
z IPTZelbo•ga.tej swojej wydt01bywa skar'bndcy. A pieśń, którą gra tam sie je5zcze
odznacza, że jest nie.skotkzona, że każe
autor samemu wiidzoiwi-czytetlnillwwi do
:końca dośpi•ewać. Stąd tyle ITT.ieJPoiro1
zumłeiń, tyle najróżnoirodrniej·szyicih komentarzy, tyle różnyoeh f1nteirrp1reta:cyj... Ale
wszystfko to świadczy wtaśnie o wi·e:1ki1111,
gtęboikim airty.źmie poety-mistrza . .
Taką ni·edomówio111ą ,pieśnią jest i

,,Mściide'l".
Niedorrnówioaą, o i.Je chodzi zwilaszx:za
o bohaterkę dramatu, fae. Kim ona ejs.f
na1J)ra-\\lidę? Jakie P<Xl·foże ma jej czyin?
Jest-że oITTa istotnie, jak cll.dat Grzymala-

Sre!CLJ.ocki tYipe:m koibiety-wampi1rzyicy,
jest ooa isfurl:ni-e jakilmś demonem, czyhającym ina dusze, !które uipa1a w szafoń
srn~ie mi'tości, alby ,poterrn je z,gubi'ć? Czy
też jest 1yi!ko tra.Q;ilCzną Qłfia1rą ja!kiegoiś fatatJnego Z!bieigu oknlilczności, które rzocity
ją w odmęt bezmierneR;O nieszczęścia?
Oto pyta.flia, 1Przed któr-emi sitawia nas
a1.l'tor. BeZ1POfiledinio -0d'J)O'Wicdzi na nie
ni·e da1e.. A1e z catego siPiotu zdairzeń ka
że si'e domyślaić, że Iw, t:o jed'na z lych
nieszcześlhvy~h ofia;r
obłudy
świata.
Ko1clia zaipannfeit.aile, na śmierć i ży1Cie k-0cha Jerzego. Mi:fość jej s'fai.ie sie jej duszą lflliemad, w1Sysa się w krew, staje się
narr.lętnością, szalem. (}(Jltoiwa o~ać mu
wszySt'ko, całą sie:bie. Ale wZig,1ędy świia
ta nie pazw.afają na to ni:e Jej, bo ona o
nk nie dba, ale Je:rzemu, któ:ry wszalkże
ma dom. ojca ... A wtedy Iza: w swoijej wła
sned ambicji podrażniona, jak zranlolila
lwii1ca .piraginie zemsfy ... Nasuwia: się Orze:!
ski ... Je<lna ohwifa sulu, a paifem ... ból,
bó; straszny, oikmpny, sp0iwodoiwany
świaid()lmo§cią strasziliwą,
że
wszyst:ko
sk0ńczone ... A Ml zwięks·za sie, gdy Je·r zy się zjaiwia, alby ją zalbrać z sobą. W.allka p,rzeo1kr111tna. Wyznać ·~Ys~o.? Am-

•

iMY.DŁA JELEŃ-SCHICHl
Wystrzegajcfe Slf; falsyfikatów
I zwracajcie uwag~ na merke

Jf°LEŃ~SCH ICHT !
Syndyk oświadczy,t, że termi111 zdoszenia
wierzycieli uiptyw:a z dniem 5 maja 1927
roku i że dostał za1wiadioanie1nie o ter.minie .płatności 3 weksli nie z,~loszonych do
upadlośd. Sedtziia k001isair.z Bertokl Gins1ber:.R" wmosiit o umoirzenie S/psrawv. Sąd

bicia ipowstrzymuje. I zooWlJl Orzelski na
dro<l'ze sf ę zjawia ... On ma do niej prawo
i żąda jej ręki... Co r-0bić? Szamoce się
dusza Izy. Klama-ć inie może; wyznaje
wszystko Jerzemu, choć wi·e, że on odej<lzi·e. A sama w śmie1rd wyz:wole111ita sz,ulkać będzie ... Nieszczęśliwą 01fi.a1rą fosu jest
Iza. Temperament szaloiny, poirywczy,
ambi1cja przecZ'ttl!Oll'1a, kto wi·e, rn10tże to p-0'\\~oidmn jej poieho<lzenj.e wielk0ipańskie,
przynależność do świa1ta da:WnyclJ. tradycyj i ,P{)IZOrów, któTy oporu nie znosił?
Iz.a w warookacll dfa siebie sziczęśili1wy;ch
rnusiataby dać sz·częście ! Takiej mitości
Jerzy z JJew111oiścią w życiu nie zazna!
Nie! nie ma Iza w sobie inkze.R"O z wampirz11cy. jest człoiwi·ekiem w całe.m tego
st.owa zn.a,czeni'll. czfowie'ki·em l])r.aw<l'ziwyrr który tyilko źle się czuje w fym
świecie, stoja,cym n.a przełomie.
Bo nietylllrn trag-edją osoby jest „Mści
ciel'·. a1le jest on również olbrazem 'tragiicz
neig-0 zmagania się dv."óch światów,
dwóch olbo•zów .
Jeden - reprezentowany przez caly szereg postaci ze Zbigniewem Szelutą pa
czele, świat starych przesądów, marzeń,
niedoścignionych ideatów. Zbigniew, czło
wiek kochający Piękno, a zaniedbujący
najprymitywniejsze obowiązki, jest tego
światu przedstawicielem. Nie wiem, czy
słuszne, ale mam wrażenie, że pewna sla
ba reminiscencja „Nieboskiej" Krasiń
skiego odgrywała rolę przy tworzeniu tej
postaci. I o Zbigniewie możnaby powiedzieć: „Przez ciebie płynie strumień pięk
nośc~ ale Ty nie jesteś pięknn-0ścią". Dopowiada to zresztą Sarski, który tłuma
czy o nierozerwalności Piękna z Prawdą,
czego zrozumie~ Zbigniew nie może.
świat taki wśród dążności świata materjalnego ostać sie nie może, musi rum{ć,
ustąpić miejsca Orzelskim, którzy idą po
spadek materialny świata starego wśród
pracy, zaparcia się siebie i niesłychanych
trudów. Ale zdobędą! Czy na stałe? A
może opanują go grozo budzące bezduszne postacie, za deiwzę mające: „będziem
jedli, będziem pili, będziemy się weselili!"?
Wszystko to niedokoficzona pieśń, któ
rą „słuchacz w sercu swem dośpiewa"!
Ale pieśń to potężna ogromem, której
echo długo, długo brzmieć będzie w uszach, a zwłaszcza, jeśli oddaną wstanie,
tak, jak Teatr Miejski ją oddal. ,

po naradzie, zważywszy, że wszvscy wierzyciele udzieli.li u,pacUemu zwłoki co do
ulis.z.czienia długu, a niektórzv zastali zaspok-0je,nj, postanowi.! SIJ)rawe niniejszą umorzyć a upadlego Le·jbusia Rozooberga;
z a·res:ziu zwo·Lnić.

Oddal ją świetnie tak w szczegołach,
jak i ogólnie.
P. Szpakiewicz z całym pietyzmem,
wyreżyserował „Mściciela". To też efek(
był nadzwyczajny. Artyści starali się
wczuć w ducha sztuki i intencje autora.
Praca widoczna, ale jakże błogosławio
na? P. ttorecka, z właściwym sobie artyzmem wniknęła w najgłębsze tajniki
bohaterki dramatu. 'Jej Iza była niekiedy
dumną, pełną ambicji arystokratką, to
znów w chwilach niezwykłej emocji nie ,
umiała zapanować nad swojemi nerwami, :
dawała się unieść szalonemu tempera-'
mentowi i była kobietą, ach! jaką w każ- :
dym calu kobietą; a, kię_~y już nie pozo-,
stało jej nic, prócz bólu i smutku, z jakąż i
spokojną rezygn::i.cją wkracza w podwoje
przeznaczenia! Mam wrażenie niezłom
ne, że taką Izę wymarzył sobie właśnie
Przybyszewski! Partnerami jej byli pp.
Białoszczyński (Jerzy) i Krasnowiecki
(Orzelski). Gra ich była prawdziwa. Może Orzelski w interpretacji p. Krasnowiec
kiego byt za dużo poetą, a za mato realistą. Ludzie tego typu marzeniom ponosić się łatwo nie dają. A ton marzycielski zanadto górował w grze artysty. Jerzy natomiast byt bardzo, bardzo prawdziwy, bardzo szlachetny i bardzo nieszczęśliwy. Rolę Zbigniewa odtworzył z
przejęciem p. Ziembiński. Niektóre mo- ·
menty (rozmowa z Orzelskim) oddane by '
ly z .dużą mocą i prawdą. P. Tatarkiewiczówna stworzyła świetna.. sylwetkę nieszczęśliwego, złamanego miłością dziewczęcia.
·
Wiele życia, emocji, a zairazem :tra1gicmieL
i .giroz.y, tern większej, że ipo'krvtej patyną huanom i be.ztroski wykazały tirzy
tajemnicze oostade w. i.nter.Drietacji pip·. :
Krzemińskiego, Wo&dana i Wblczkowskiegx>. Artyści z tru<lneii. ho nieskrvstalizowainej i nieuchwvtnei roli wydobv.Ji całą
myśll, uk:ry,tą, .p.rrez autora, myśl. pełną
bolesnego :sairkaznnu i iron.Ti. Cała ta scena: -0d we.iśicia pop.rzez k>rótkie. oozornie
niefrasobliwe djalogi, aż ipo Pełen za\vr-0tne.g-0 uwjenia tain szał.u. m-ohifa wraż;enie
~mne.

Z całego przedsfawienła :znać byto, że
tak Dyrekcja Teatru, jak i artyści piragnęll
by ..Mściciel" byt prnwdziwY1tll hołdem złożonym 1Pr:rez Scenę tódz:ka autorowi
..ślubów,",

,

·
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- - -·:o:--1WYKLADY PEDAGOGICZNE PRZEZ
RAD JO.
~ogram wykładów peda.1w.iriczn'ych,
organi:zowanych stairaniem Mimisterstwa
W. R. i O. P. i przemaczonych orz.edewiszystkiern dla nauczyiCiel:stwa obe·jimie w
maju r. b. nastę.pu.jące odczyty: 2 maia
:\"\iz.. ip. dr. Taideusiz MiJmiowi&k:J: Doks-ztalcanre nauczyicie:J stwa szk.óf roows.z ed.111ych na !kursach wakacyjnych; 9 maja r. b.
dyr. .p. Jain Juras.zyńiski: Cele i zadania
naukowe szkoły śiredinied; 16 maia dyr. p.
'Jan Juraszyńs:ki: Cele i zadania wYchotwawcze szkoty średniej; 23 maja drr. Stanistaw Arnold: Historja ojako nauka obywa tie.lska; 30 maja· wi:z. t>. Ka·z irnien
Czerwiński: NauJ«i biofogiczme w szkolmi.
cnwie.
OdczYfvo WYR'las.zane beda nadal na
nadawczej Po'liskie:R'n Rad:ia w W ·arrszawie w poniedziat:ki o g. 17 m. 3Q

•en

WIECZÓR WIOSENNY.

Dnia 23 'klwieitinia 'I". b. ur.zadza sekcja
Oocohodów Niestałych przy Komitecie Budowy Pomnika Ks. SkorUJDce. wieczór
wiosenny w sałi Techników. Piotdrowis.k:a
lOZ. Grono pań goriliwie iprzy:irotowuje
już program, śliczne fiotikowe zaorosz.enia,
niczem stado wioo.e.nmych motvn rO'zlecia'1o

W piątek, dnia 8 kwietnia 1927 r. o godz. 10-ej rano zasnęła w Bogu,
po długich i eiętkich cierpieniach, najukochańsza nasza: siostra, siostrzenica,
bratowa, ciotka i kuzynka

radJo-aparatu

Niedziela, 20 kwietnia.
Warszawa, 1111 m. - 13.45 Odczyt p. t. „Siew
I sadzenie warzYW" - wygłosi p. B. Nehring
(dział „Rolnictwo"); 14.10 Odczyt p. t. ,,Wybór
'l:iemniaków , do sadzenia i Ich sadzenie" - wygłosi p. Szczepan Mędrzecki (dział „Rolnictwo"):
14.30 Wiadomości, wskazówki i komunikaty rolnicze; 15.00 Transmisja koncertu relig!inego z fil.
harmonii warszawskie!. Wykonawcy: Chór mle
szany „Lutni Warszawskiej" i chór akademicki
pod dyr. Piotra Maszyńskiego; 17.00 Program dla
dzieci („Racławice" - wypowie p. Zofia Szaderberg-Ziellńska); 17.30 Koncert PQpotudniowy. Wy
konawcy: Chór akademicki pod dyr. prof. Piotra
Maszyńskiego orkiestra P. R. pod dyr. prof. Jana
Dworakowskiego I p. Mieszyslaw Salecki {śpiew);
18.40 "Rozmaitości"; 19.00 odczyt p. t. „Wojny
infladzko-moskiewskie" - wygłosi prof. Henryk
Mościcki (dział ,,ttlstorja Polski"); 19.30 Odczyt
Jl. t. ,,O czarach I czarownicach w bajce" - wygłosi prof. St. Poniatowski (z cyklu: „Przeszłość
w bajce"); 19.55 Odczyt p. t. „Litwa współczes
na" (Il) - wygłosi b. minister Leon Wasilewski
(z cyklu „Nasi sąsiedzi"); 20.30 Koncert wieczorny. Wykonawcy: Orkiestra P. R. pod dyr. prof.
Jana Dworakowskiego, p. Zofia Jaroszewiczowa
(fartepian) i p. Stefania Mlllerowa (śpiew). W
programie: Mozart, Rameau, Pr. Grossec, Mozart,
J. S. Bach, Scarlatti, Moniuszko, Chopin i Jaro·
szewiczowa; 22.00 Sygnał czasu. Komuikaty pra
sowe; 22.30 Transmisja muzyki tanecznej z restau
racji hotelu ,,Bństol".
Berno, 483,9 m. - Muzyka kościelna; 11.30
Koncert orkiestry wojskowej; 16.30 Popularny
koncert symfoniczny; 20.15 Koncert religijny:
„Pasja św. Jana" J. S. Bacha, w wyk. chóru, solistów I orkiestry; 22.30 Muzyka taneczna.
10.30 Muzyka organowa;
Wiedeń, 517,2 m. 'Il.OO Poranek symfoniczny; 16.00 Popularny kon
cert symfoniczny; 19.00 Wieczór beeth-0venows1Ci
muzyki kameralnej; w programie: kwartet smytzkowY: cis-moll.

się dziś t>O mieście;

doskonałv

jazz.-

band j,uż zamówiony; przyg-o·towuie się oJ,..
brzy,mi 'iro'tv11on, który zamieni się w
monstre ba·ttain.le de fleuors - des7JCZ bratków, nair·cyzów, Sitoik.rotek - stowem
w:io&na cafa oosyipie się dn stó.o naszych
najipiękiniei~zych.

Tylko pamiętać trizeba <> tei wio.seamej
sobocie, nie zaioomnieć o 23-cim. a „wieczór wiosenny" nadejdzie jaSl!lY, kwiecisty.
świetlany, :pr:zepo.i ony muizyka dźwięków
i symfonją kwiatów.

ZE ZWiAZKU HARCERSTWA POLSKIEGO.

W ubiegłą

odbyto się po'd
przewodnictwem p. perzcsa T. Kamit:!iskiego zebranie Zarządu Łódzkiego Oddziału Związku Harcerstwa Polskiego, na
którem powzięto uchwałę zwołania \Val
nego Zjazdu Oddziału Łódzkiego Z. tt. F.
na · ,) eń 8 mai:i r. h n<i którem dokJ•'any zostanie wybór przewodniczącego Zana miejsce ustępującego, z porządu ,wodu opuszczenia Łodzi dotychczasowego przewodniczącego p. Kamieńskięgo.
Czynności przewodniczącego - do
~zasu wyboru sprawować będzie V-prze
( ~dnkzący p .. re~te~·_ Karnawalski.
niedzielę

•..___ _ _ _ _ _ _,_.;,_ _~------=•:.:r~99!?:.·
kwfetnła 19~1 _!.Qłgf_,,

ODCZYT

dzlł usłyszymy z pło•
?
łnicy
Progra111 warszawskiej stacji
nadawczej.

Co

to

1.tp.

CZERiWO.NEOO

__

l<RZV~

o godz.inłe 12 mfn. 30 wi pol. 'ł
sa.U Po·Lskiei Y.M.C.A, Pl~rkowska 89. dr
Jastii;zębski: wygOO·si odtazy,ti .n . .t. „Zwał:
czarne jaglicy u dzi-eci". W.eiści e rut• odDziś

czyt bew!atme.

Jadwiga . EUf1enja SUMIEWSKA

ODCZYT PROF. KULCZYCKIEGO.

przezywszy lat 41.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok z domu iałoby przy Szosie Zgierakiej Na 44 na cmentarz katolicki w Rado~o;;zcsu nastąpi w niedzielę dn.
10 kwietnia o a!odz. 3 p. p. Pozostała w nieutulonym żal~

Rodzina.

We wtorek, dn. 12 b. m. o godz. 5 p0 pot ł
auli Olrri.nazJum Miejskiego Im. J. Pi~sadsk~Cle
(Sienkiewkza 46) staranien• Koła NaHkowero
uczniów tegot głmnazlum Ludwik I<ulczyckf.
profoLrr l ;nfwers.vtetu Warszawskłero wygfo!j
odc:r.:vt na temat: „Przedmiot ł metoda i:ocJolod',
Wstęp dla dorosłych 1 zł., dla wczn. SO gr.

..POCZATI<ll KULTURY W POLSCE".

Związki zawo modyfikuia swe stanowisko
w zatargu z wydzialam kanalizacji.
zawodowe postanowiły odw poniedziałek specjalną konferencje, na której uzgodnione zostaną zasad v
przyjmowania robotników. WedJug tych
projektów związki przesyłać będą listy
imienne tych robotników, których samorząd zatrudnić ma z funduszów państwo
wych, do PUPP. Instytucja ta kierować
będzie tych robotników, co do których
nie będzie miała żadnych wątpliwości -Związki

być

Dwa wielkie

do pracy. Stosunek procentowy roaotni·
ków z poszczególnych związków wynosić ma 33 i 1/3 proc. Związki klasowe
włączają w tę liczbę również robotników
żydowskich i niemieckich, związek Praca
wir.ien wlączyć robotników ze zwinzlffi
kir1 owanego przez p. Łatkowskiel!0, a
związek Ch. D. - robotników ze zw •\Z.(e)
ku „Polska Praca".

pożary

skiej soboty opuścili gmach wcześniej
aniżeli w dzień zwykły.
Ostatni z robotników niejaki franciszek Śnieg, zauważył kłęby dymu wydobywające się z parterowego budynku,
gdzie mieściła się farbiarnia i suszarnia.
Natychmiast powiadomił o swem spostrzeżeniu administrację fabryki, która

V/czoraj o godzinie 9 wieczorem syreny fabryczne zaalarmowały miasto o
groźnym pożarze, który wybuchł w fabryce przetworów chemicznych i materja
lów izolacyjnych firmy Rosicki, Kawecki
i S-ka, mieszczącej się przy ulicy Orla 21.
Robotnicy zatrudnieni w fabryce, opuścili teren zabudowania o godzinie 2 po
południu, poza kilku osobami, które zajęte wykończaniem płyt korkowych, opuściły fabrykę dopiero około godziny 6 wie
czarem.
Dozorca pilnujący teren fabryki na kil
ka minut przed godziną 9, zauważył gę
ste kłęby dymu, wydobywające się z
szopy, przylegającej do głównych skła
dów fabryki.
Dym w jednej chwili, mając niezwykle
podatny materiał - wmry trocinowe, zamienił się w slup płomieni, które objęły
główny skład, z mieszczącemi się w nim
płytami korkowemi, materjałami izolacyj
nemi i surowcem, pomiędzy któremi znajdowały się również beczki ze smołą i ter
pen tyną.
Powiadomiono telefonicznie straż ogniową, przed przybyciem tejże, mieszkań
cy sąsiednich domów, zdołali z płonących
składów wytoczyć beczki z płynami latwopalnemi a tern samem nie dopuścić do
zbytniego rozszerzenia się pożogi.
W akcji ratow niczej, spoczywającej w
rękach p. Kopczyńskie go, wzięty udział
1, 2, 3, 4, 5, 8 i 10 oddziały straży.
Po przeszło 2 godzinnej wytężonej akcji, utrudnionej bardzo przez dotkliwy
brak wody w pobliżu, ogień udało się około godziny 11 w nocy zlikwidować.
Pastwa żywiołu padły główne składy
fabryki i nagromadzone w nich gotowe
m~erjały izolacyjne oraz surowiec na su-

A. C. skoszarowani w pobliżu, widząc
kłęby dymu ruszyli na pomoc pod kierownictwem ogniomistrza sztabowego
oraz chorążego.
Po przybyciu I i II oddziałów straży
ogniowej przy pomocy I plutonu pionierów 31 pulku S. K. oraz żołnierzy 4 P. A.
C. zdołano po godzinnej energiczne\ akcji ratowniczej pożar umiejscowić.
Jak ustalono pożar wybuch! w suszar
ni wskutek nadmiernego rozgrzania jednego z łożysk przy maszynie oraz wskutek iskry jaka z tego powodu upadła na
oraz nagromadzona wewnątrz przędza.
Spłonąl doszczętnie dach parterowego budynku, gdzie mieściła się suszarnia
oraz nagromadzona wewnątrz przędza.
Strat dotychczas nie zdołano ustalić,
prowizoryczne jednak 'Obliczenia dokonane po umiejscowieniu ognia wynoszą o(r)
koło 7.000 złotych.

szcz.orta, prokuratora Szmidta, komendan
ta poi. wojewódzkiej insp. Niedzielskiego,
komendanta miasta nadkom. Izydorczyka
oraz naczelnika urzędu śledczego kom.
Wajera.
Ogień według wszelkich przypuszczen
powstał od niedopałka papierosa, rzuconego przez nieostrożnego robotnika na
trociny korkowe.
Przy zgliszczach czuwało pogotowie
(w)
straży ogniowej do rana.

Pracowników umyslowycli brało zasił'.k i 2,664 os.ób.
W ubieg-ł'Yl!11 'tyg-o<lmi1U S:tracilo pracę
na 'te.renie Łodzi 167 be.z robotnvch. otrzymało ipracę 2,067, wystano do ipracy 248
osó:b.
Urzad TOZlpQrtza.dza: 138 wotnemń. mre)scami1dla robotniików róż,nych zawodów.

POŻAR

W PABRYCE STEINBERGA.

Wczoraj robotnicy fabryki firmy
„Steinberg, Śpiewak i S-ka" mieszczącej
się w gmachu Tow. Akcyjnego J. Rozen·
blat, przy ul. Karola 36, wobec angiel_ __..._ _,,,_,,=----..,,..,--,C"„.

w po-

bliżu żołnierze 31 pułku S. K. oraz 4 P.

--- ..---

Stan bezrobocia w Łodzi
i w powiatach.

I

Hamburga - Główna 50, Głuchowskiego - Na.
rut.ow:cza 4. Sitkiewicza - Kopernika :6 Cilare!l
zy - Pomor5ka 10 I Potasza - Plac t\otcle~
ny ~ c.

ZE STOW. ROBOT. CHRZEŚCIJA~„
SKICH.
W por.ledzialek, dnia 11 kwietnia o godz. 7
wieczC>rem w sali „Domu Ludowego", przy ni.
Przejazd 34 odbędzie się zebranie Stowarzysze.
nia Rf1botnik6w Chrześc!iańsklch, na którem pr7.4
mawia.:. będzie ks. kanonik St. Rybus. ·

Wybory do Rady Kasy
Chorych w Piotrkowie.
Wybory do Rady Kasy Chorych li
Piotrkowie odbędą się w dniu 10 lipca br
Ubezpieczonych w mieście i w powiecl
jest okolo 11.000, pracowników. Przy u
względnieniu pewnej liczby ubezpieczonych w wieku poniżej lat 21, uprawn~
nych do głosowania będzie okoto 9.0
W drugiej połowie maja b. r. listy wybo
ców bedą gotowe.

RUCH WYDAWNICZY.
OBLICZE POU1YCZNE LUDNOŚCI
MIASTA LODZiL
Ukazała się

w druku praca naczelnika WY•

działu Statystycznego Magistratu m. Łodzi p. ed.
warda Rosseta p. t ,,Oblicze polityczne ludnośd
miasta Łodzi w świetle statystyki wyborczej''.

Autor, znany ż szeregu prac poprzednich, p~wię·
conych zagadnieniom społecznym 1 samorzl\dO·
W ostatnim tygodniu pobrało wym m. Ło<lzl, dal tym razem studium z dzie·
dzlny stosunków politycznych, studium nacecho·
zasiłki 26 tys. osób.
wane obiektywizmem naukowym i dostateczn•
Na terenie Państwowego Une.du Po- analizą poruszanych spraw.
Na cał-0ść pracy składa się dziesięć rozdzia·
śred n lictwa Prncy w Łodzi i w t>OWiataoh
w dniu 9 kiwietinia 1927 roku byto zareje- -. łów, w których autor odzwiercifi.dla nastroje pa.
tern lityczne i siły poszczególnych ugrupowań poll·
s browanych 35,870 bezrobotmych.
w samej Łodiz1 było 26,893 bezTObotnyoh. tycznych na terenie Łodzi oraz przegląd synte·
Z zasiłków 'korzystat'O w :uibie,g-łvm tY& tyczny. Analiza obejmuje okres dwudzlestolet·
dniu 26,749 os.ób. W samej Łodzi pobie· ni (1905 - 1925 r.) i daje Gbraz fluktuacyj nastro•
tym okresie dokony.
jów pofltycznych, jakie się
raot-o zapomog-ii 20,028 be.7JTolbotmvch.

Vv

w

Z MIEJSKIEJ OALERJI SZTUKI.
Dziś ostatni dzień WYStawy „Pałacu Sztuki".
We wtorek, dnia 12-go b. m., o godz. 5-ej po pot.,
na~:tąpl otwarcie jubileuszowej wystawy prof. Ka
zimierza Stabrowsklego.
Wystawa obejmie około 200 prac.

wały.

Omawiana praca mimo, że zasadniczo opar·
ta Jest na materiałach statystycznych, ma cha·
rakter rnzprawy raczej historyczno - połityczne~
Wynika to przedewszystklem z szer-0klch ram.
jakie autor swym badaniom zakreślił, a następ·
nie z obfitego zasobu danych o rozwoju stron·
nictw politycznych, któremi to danerni autor ilu·
struje swe wywody.
Końcowe rozdziały, zawierające anałlzę wynl·
ków ostatnich wyborów do Se}mu, Senatu, RadJ
Miejskiej i Kasy Chorych, posiadają ponadto zna·
czenie aktualne, gdyż dają obraz obecnego ustosunkowania sil poszczególnych grup politycznych
na terenie Łodzi.

'C1JJ;"

KOSZE ŚWIĄTECZNE .
gustownie dekorowane 'i fachowo asortowane
POLECA SKŁAD WIN, WÓDEK I DELIKATESÓW

BRACIA

o s:;odz. 4-ei po poi. w l1>kalu przy ul
Pi11trkows'.·iei Nr.-174 odbędzie się ogó!ne doroci
ne zebranie Dowborczyków, na kt6rem odbęd
slę wybory nowego Zarządu i Kom. Rewlzyjnei \

\'.' d'.1h: cizisieiszym dyżurują nastę~u:ąc~ aple•
ki : Pimlnw~kiego przy ul. Piotrk·>wsklci 31Ji.

Fabryka „Rosicki, Kawecki i S-ka" w morzu płomieni.

mę przeszło 100,000 złotych.
Na miejsce pożaru zjechali przedstawiciele władz w osobach wojewody Ja-

ZE ZW. DOWBORCZYKÓW.
D2i~

NOCNE DYŻURY APTEK.

w Łodzi.

wezwała Straż Ogniową.
W międzyczasie znajdujący się

W poniedziałek, dnia 11 kwletnla r. b. w sal
odczytowej Miejskiego Kinematografu O~wfa.to.
weg-0 kurator Okręgu Szkolne~ w Łodzi - "
Jan Owlńskl wygłosi odczyt na temat: „P~t.
kl kultury w Polsce".
Wejście na odczyt wynosi 10 groszy, bezrobot.
ni zaś, za okazaniem legitymacji - za wejście
nie płacą.

ICitłATOWICZ, ul. Piotrkowska

se, tel. s-ss

OD ADMINISTRACJI.
!P .P. P,renumera.trnrów zami·eoj.sicowych

[)'rosimy o śpieszne reigulowanie bidąceJ
oraz zaJeglej należinośici za prenumera~
celc.m uniknięcia .p.rz.erwy w wYSYke P~
sma.

flr, 99

•

Ud

i)

---' w•mr

Niedziela 10 kwietnia 1927 r.

„Kurjer Lódzkiu.

~ło~y ~u~uil[Y[~ i potyue~ ~an~u ~0~11~antwa Kraiowe10.
Krótkoterminowe 1oiyu~i .~u~owlaDe. WHłarnne ~łogoferminowemi ratami.

rujnują ludzi, którzy swe kapitały włożyli do rozpoczętych budowli.

ex) Kwestja mieszkaniowa, którą w
tym miejscu rozważanfy, istniała już
przed wojną, nie posiadała Jednak tego
zaognienia, nie obejmowała całokształtu
.zagadnień kulturalno-społecznych i go.
spodarczych w Polsce.
Komu jest ona w dzisiejszych czasach
obca? Brak odpowiednich pomieszczeń
daje się odczuwać wszystkim sferom, naj
bardzłei bodai, rzeszom robotniczym,

t

1

wiem ule Jeden z klientów Banku nadzaufania Dyrekcji i zgóry otnymane z pożyczek budowlanych pieniądze
zużył na cele nie mające nic wspólnego z
budową i nie dziw, iż Bank bogatszy w
używał

związku z podrożenłem materjałów już dwa razy stosowano podwyżkę. U nas w Lodzi, pomimo wielkich
zabiegów · budujących o podwyższenie

mtr.', a w

45

SU .

„Kurjer

1441! . EL--

Ł6dzkiu.

zl)ytu listów zastawnych oraz ogólnego
znacznego pogorszenia sytuacji na rynku
pieniężnym, konjunktura dla pożyczek hipotecznych doznała dotkliwego pogorszenia. Obecnie nie można uzyskać hipoteki
na pierwszorzędne njeruchomości wielkomiejskie poniżej 7 proc. (6 proc. nominal. nie, wypłata 95 proc., termin 5-letni). Te
warunki są obecnie uważane za wzglę
dnie korzystne, bowiem banki hipoteczne·
żądają znacznie wyższych odsetek, a na
warunkach powyższych można osiągnąć
jedynie pożyczkę hipoteczną w rządo·
wych lub prywatnych instytucjach ubez.
pieczeniowych i t. d.
faktyczne oprocentowanie pożyczek,
.
udzielanych przez banki hipoteczne, wynosi 71 /, proc. netto (nominalne odsetki
6,5 proc„ wypłata 95 proc. kapitału, termin 5-letni, prowizja bankowa 0,5 proc.).
Przeciętnie jednak faktyczne oprocentobank;
wanie pożyczek; udzielanych przez
hipoteczne, wynosi od 7,5 do 78 /i proc.
Prócz prowizji bankowej należy jeszcze
doliczyć prowizję pośredników, wynoszącą od 1 do 2 proc., zależnie od wiei-

stawki do 50 zł. za mtr.', sprawa do dziś
dnia stoi na martwym punkcie. Nie przena wszystkich frontach. Pozatem, jak sadzimy bynaimniel, jeżefi stwierdzimy,
wspomńieli,śmy, fundus-z, pozostawiony że po potrąceniu procentów dla Banku
mu do dyspozycji, jest tak mały, że Bank Gospod. Krajowego za cały okres budoprzy najlepszych chęciach nie może wania, łicnorarjum za sporządzenie płagnieżdżącym się w zapadłych cuchną
nów, honorarjum dla przedsiębiorcy buwszystkich zadowolnić.
cych norach. nłeodpowiadaiącycb choćby
dowlanego za prowadzenie robót (alboRząd zapoczątkował akcję rozbudowy,
w najmniejszym stopniu, już nie powiem, maiąc dobro szerokich warstw na wzglę wiem 95 proc. budujących wskutek ulegodności ludzkiej, ale zdrowiu i wrodzo.
dzie, będąc lednocześnie świadomym, że kompetentji musi się zgłaszać po pomoc
nemu poczuciu higJeny.
rozbudowa pójdzie na rękę właścicielom techniczną), kosztów utnymania na bu- kości obj~któw.
W myśl Ustawy o Rozbudowie Miast, nieruchomo~cf. Cóż się jednak stało? dowll placowego i dozorcy, kosztów prze
Bardzo ważnym symptomem przefunduszów na rm:budowę miał dostarczać Szerokie rzesze ludności nic na tel akcJi jazdu do Warszawy I przeprowadzenia sHenia na rynku kredytu długoterminowe
Bank Gospodarstwa Krajowe;"'o. Cóż z nie zyskały, owszem, położenie ich, z wY111aganych formalnDŚci, cena zł. 30 go St\ nietyTh:o trudności w uzyskaniu potego jednak, kiedy fundusz był zbyt mały natury rzeczy, uległo pogorszeniu, a i cl, (tylko 75 proc.) redukuje się do zł. 18, ce- życzkt i wyższa stopa procentowa, ale
(100 miljonów złotych z pożyczki amery- co młell bezpośrednio ł doraźnie korzy- na zaś zł. 25 do zł. 15, t. j. do ceny w również znaczne zmniejszenie pożyczek.
kańskłei), ale Rząd I Sejm nie chciały zgo
prostej linii prowadzącej do bankructwa, Wtedy kiedy w okresie najlepszej konstać z wytworzone) sytuacji, ufaiąc zadzić się, aby fundusz ten powiększyć z
albowiem wystarcza!ącei zaledwie do do- junktury -dla kredytu hipotecznego (styjuż realizowanej
statutom,
pewnleniom,
innych '~ochodów państwowych, jak to pożyczce. naruszyli swe skromne kapita- prowadzenła budowY do strutu surowego. czeń, początek lutego 1927 r .) z łatwopowinno byłoby być ze względu na ogól- ły (przepisowe wkłady 25 proc. kontów
ścią na pierwszorzędne nieruchomoścl
Trochę cyfr. Statystyka ruchu buno-państwowe znaczenie sprawy rozbudowę rozpoczęli i nie dokoń- dowlanego wykazuje, że Lódź potrLebuje można byto uzyskać PQŻyczkę, wynosząbudowy),
budowy.
120 tysięcy mieszkań jednoizbowych, da- cą 7 do 8 razy więcej, aniżeli przedwó.
czyWszy, utknęli.
Pożyczki budowlane, w myśl tełże
jenny dochód brutto, obecnie za. maximum
łeJ, że w Łodzi rok rocznie przybywa
KraGospodarstwa
Banku
do
co
Tyle
Ustawy, mają oyć wpierw krótkotenni- jowego. A teraz kilka słów o Komitecie 6-7 tysięcy małżeństw, a Komitet Roz- pożyczki uważana jest 5-krotna suma
nowe, na czas trwania robót budowy, nie Rozbudowy. Od czasu swego istnienia budowy w 1926-ym roku otrzymał sumę .przedwojennego komornego.
.
dłuższe niż na okres 1 i pół roku, później
„Industrie- und Handelszeitung" podnie uczynił dla 800 tysięcy złotych na wykończenie
konkretnego
nic
Komitet
zamienione na długoterminowe amorty- uzyskania znaczniejszych kredytów bu- wszystkich domów. Proszę obliczyć. ile kreśla, że wszystko, co we wzmiankowazacyjne na lat 30. W tym celu zorganizo- dowlanych,
w celu wykończenia rozpo- na każdy taki dom przypadło. I na oo te nym artykule o pożyczkach hipotecznych
wany został przy Magistracie m. Lodzi
zostało wyłuszczone, dotyczy jedynie
groszowe sumy wpierw użyć było?
.
czętych budowli.
Komitet Rozbudowy, zadaniem którego
obecnej chwm toczą się poważne pierwszych hipotek. Pożyczki na 'drugi
W
sporządzaniu
przy
Komitet,
1925
r.
W
było: 1) podzielić odpowiednio do obję
kosztorysów i podziale pQżyczek, wyzna- pertraktacje o większą J>Ożyczkę amery- numer hipoteki wogóle obecnie w Ntemtości budowy pożyczki, ·2) kontrolować
czech uzyskać nie można lub też jeżeli si~
czył zł. 30 za mtr.8 objętości bud<>WJ' kańską, przeznaczoną przeważnie na cele
roboty na budowlach I zabięgać o świeże li
otrzymuje, ma ona charakter wręcz
nadzieję, że nąd,
Miejmy
inwestycyjne.
zł. 25 - III klasy w wykończo
i
klasy
kredyty budowlane. Właściciele wspo- nym już stanie, z czego Bank Gospodar- bogatszy o doś)Viadczenie, przy rozdzie- lichwiarski. W końcu „1. 11. H. Zeitung"
mnianych budowli i placów, przewidułąc
pokrywa tylko 75 proc. laniu kredytów budowlanych, weźmie nie dodaje, że obroty nieruchomościami znaw teł tranzakcJi z Państwem korzystną stwa Krajowego
w międzyczasie szczęsną sprawę mieszkaniową pod swo- cznie się zmniejszyły, a ceny domów w
podrożenia
pomimo
i
dla siebie kalkulację, tłumnie zwracali się materiałów o 50-80 proc.
nie przyczynił ją opiekę i dla dobra społeczeństwa wy- wielkich miastach, które w c:agu ostado Komitetu Rozbudowy, przedk?ad:ijąc
tnich trzech miesięcy 1926 r. ciągle si~
płacać będzie długl)terminowe pożyczki
się do podwyższenia tej stawki, co budupodania, PlattY. kosztorysy i t. d. W konpodnosiły, w ciągu stycznia i lutego r. b
ratami.
krótkoterminowemi
jących doszczętnie rujnuje. W Warszasekwencłł uwzględniono tylko 50 proc.
pczostawały bez zmiany„
r. I(.
petentów, drulą zaś połowę spóźnionych wie, gdzie materjały są ule droższe niż w
. ·- ---:o:,'·- - A.
Już w r. 1925 płacono zł. 45 za
Lodzi,
- wclągnięto na listę kandydatów.
Potyczki, przyznane przez Komitet
Rozbudowy, podlegają zatwierdzeniu
przez Oddział Budowlany Banku GospoFARBY olejne,
darstwa Krajowego w Warszawie. W
EMALJE I LAKIERY
tym tet celu prowincjonalne Komitety
ex) ,,fodustrie- und ttandelszeitung" życzek, co do których decyzja zapa'ćlła
R.ozbudowy pnesyłają do Centrali
SIDEROSTE",
wszystkie zatwierdzone przez siebie pla- z 5 kwietnia w artykule p. t. „Hypothe- obecnie, został od~unięty na czerwiec.
CEMEnT,
ny, kosztorysy z opinją wypłacenia po- kennot?" wskazuje na to, że od połowy Tak samo przedstawia się sytuacja rządo
WAPnO suche i gaszone
życzek. ZainteresowanJ, nie szczędząc lutego dają się odczuwać na rynku kre- wych instytucyj ubezp., tow. ubezp. urzę
trudów ł w tej wierze, że osobista łnter dytu długoterminowego w Niemczech dników państwowych i wreszcie kas
GIPS i TRZClnA,
wencla pchnie ich sprawę naprzód, udają wielkie trudności. W ciągu r. 1926 oraz oszczędności. Wszystkie te organizacje,
CEGLA i mączka szamotowa
się do Warszawy. Tutaj nowe trudności na początku r. 1927 mobilizacja kredytu które, jak dotąd, miały bardzo istotne zna
bardzo
piętrzą się przed nimi. Władze centralne długoterminowego stawala się coraz ła czenie dla kredytu hipotecznego,
SMOt.A i tektura smołowcowa
Banku uważaJą zabezpieczenia udzielane twiejsza: w polewie lutego nastąpił zwre1t ograniczyły udzielanie pożyczek.
MASA sklejna,
Prywatny rynek hipoteczny jest obeprzez petenta, za niewystarczające, żą dość niespodziewany i płynność gotówki
przy
bowiem
przeciążony,
również
cnie
dafą listów gwarancyjnych, weksli kau- na rynku kredytu długoterminowego od
CABROLltlEUM,
cyjnych, indosów największych atutów i tego czasu coraz bardziej zanika. Obe- niewielkiej podaży, popyt jest naogól
potentatów przemysłu. Sytuacja ·staje cnie sytuacja przedstawia się tak, że więk olbrzymi. Zresztą prywatny rynek hiposię wprost groteskową, bo weźmy dla sza część banków hipotecznych w Półno teczny rozporządza środkami bardzo nieprzykładu zwykłego rzeźnika z peryierji cnych i Srodkowych Niemczech odrzuca wielkiemi i nigdy nie miał dla kredytu himiasta, skądinąd bardzo dobrego (w zna- wszystkie podania o pożyczki: pozostałe potecznego istotnego znaczenia, wobec
czeniu handlowem), którego majątek i banki są niesłychanie wybredne w do- tego, że kredyt był zorganizowany i zmogwarancje hipoteczne w zupełności zabez borze swoich przyszłych dłużników i nopolizowany przez banki hipoteczne, toŁÓDŹ, PRZEJAZD 21,
oieczyć mogą ewentualne roszczenia Ban udzielają kredytów jedynie na pierwszo- warzystwa ubezpieczeń oraz kasy oszczę
TEL. 7-70.
ku. Skąd ten człowiek weźmie pierwszo- rzędne objekty. Wypłata pożyczek na- dności.
Przewaga popytu naa podażą na rynrzędnych żyrantów? Po dwóch latach stępuje jedynie po dłuższym czasie po
Fabryka, ul. Orla N2 17119.
ku hipotecznym musiała się w koniecznonareszcie Bank doszedł do przekonania, powzięciu odnośnej decyzji.
~ż podobne metody zabezpieczeń są jeInne instytucje, które dotycłiczas rów- ści odbić na wysokości stopy procentoTEL. 18-47.
dnak niemożliwe i od kilku dni dopiero nież zasilały rynek kredytu hipotecznego, wej. W początku lutego 1927 r. można
\Vprowadzono nowelę do Ustawy, orzeka w pierwszym rzędzie towarzystwa ubez- było uzyskać pożyczkę hipoteczną Da
łącc.1, iż petenci są zwołnłeni od indosów pieczeń, są zawalone podaniami o po- pierwszorzędne nieruchomości w wielkich miastach na 6,5 proc. netto. Ta świe
I weksli kaucyjnych.
życzki hipoteczne. \V tej sytuacji oczyBanku Gospodarstwa Krajowego nie wiście tylko wzgl ~ dnic nieznaczna część tna konjunktura trwała jednakże tylko Pamiętajcie
można zresztą winić za całokształt sto- petentów może llczyć na powodzenie dwa tygodnie. Wskutek spadku . kursów
sunków, do czasu wydania noweH. albQ. ~.b. ~s.tłk_ów, a .termin .wypłaty po- na giełdzie i coraz bardziej utrndniooego
doświadczenie,

chciał się zabezpieczyć

ltan ~re~ytu ~łu1oterminowego wHiemue[~.

IZObRCJI\ RUR i KDTlaÓW ,

Rlil[KI. KAWUKI ii-ka

o inwalidach
wojennych!

_...10;;..._____________________________ .J<~~.Jflt1~Q_~~--_.~-ed~t0kwjetnł~..!2~7~r~o~ku~.~----------------------------------'-";.;.;.·-KURS POLSKICH POŻYCZEK PAŃ
STWOWYCH NA OIELDZIE W NOWYM YORKU.
ex) Kurs naszych pożyczek państwo
wych na giełdzie w Nowym Yorku stale
wzrasta. Przeciętny kurs 8-proc. po. życzki z 1925 r. w grudniu wynosił 92,90
proc. wartości nominalnej, w styczniu 95,45, w lutym - 95.47, w tygodniu od 21
do 26 marca - 97.25.
ZA W ARCIE EUROPEJSKIEJ KONWEN
CJI LINOLEUM.
ex) Niedawno zawarto konwencję, dotyczącą jednolitego ustanawiania cen dla
całego rynku światowego, z wyjątkiem
Stanów Zjednoczonych A. P., oraz wzajemnej ochrony rynków zbytu, szczególnie krajowych. Konwencję podpisały zakłady linoleum Anglji, Włoch, Szwajcarji,
Belgji, Holandji, Szwecji, Estonji i Niemiec. Cztery największe zakłady przemysłowe w Niemczech dokonały w koń
cu 1926-go roku fuzji i występują obecnie
pod firmą Deutsche-Linoleumwerke A. G.,
Berlin. Kapitał akcyjny tego towarzystwa wynosi 30 miljonów marek.

kupuje tylko „Mydło Kollontay z; prał ·
k•"· gdy& powie- .
działa jef pracilla.
że nic lepazeizo do L
prania niema. Prosimy utywać takte
tylko tego mydła.

.I

Generalny sastępca na m. Lód.t: S. B. Redlic, Lódi, Pomorska 19.

RYNEK SZKŁA TAFLOWEGO.
ex) W przemyśle szklanym, wyrabia.sącym szkło szybowe (taflowe) rozpo.cznie się sezon przypuszczalnie dopiero z
końcem maja lub początkiem czerwca.
'fabryki zmuszone są produkować w dal'szyrn ciągu na skład, do czego potrzebny
'jest większy kapitał obrotowy. Zbyt na•razie mały, ponieważ hurtownicy mają
'. pełne sklady. Do podtrzymania ruchu w
;hutach szklanych w najcięższym tym
okresie mogłyby się jedynie przyczynić
!urzędy państwowe, dając już teraz za·mówienia w ramach przyznanego im bu~dżetu na rok 1927. Z praktyki lat dawniej
'szych okazuje się bowiem, że poszczególne resorty, pomimo wyznaczonych kwot
na zakup szkła, nie udziel~ły hutom zleceń w czasie zmniejszonego ruchu, lecz
dopiero w maju, lub nawet na jesieni, kie'd y gorączka była największa. Sezon
:wiosenny zapowiada się dla hut szybowych pomyśhtie ze względu na spodziewane ożywienie się ruchu budowlanego.
Zaznaczyć należy, że pomimo podwyżki
płac robotników wszystkich kategorji
przemysłu szklanego od 21 lutego b. r. o
~O proc„ następnie ceny sody od 25 sty·cznia o 12 proc. oraz zwyżki taryfy transportowej na surowce o 10 proc., ceny na
szkło wszystkich gatunków nietylko nie
podniosły się, ale nawet w niektórych
artykułach obniżyły się.

CŁA WWOZOWE NA ZBOŻE.

Minister Rolnictwa projektuje w
najbliższym czasie złożyć Komitetowi
Ekonomicznemu Rady Ministrów wniosek o wprowadzeniu ceł wwozowych na
ex)

zboże.

Z OIELDY LóDZKIEJ.
Na wczorajszem zebraniu giełdowem w
Łodzi zawartv na~feouiące trar:zakcje:
Waluty:
Dolary 8.90,5
Akcje:

zł.

Bank Związku Spółek Zarobkowych
90.00
TencJ,encja mocna. (ah)

DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywatnym w
Lodzi w S?odzinacb wieczorowych dolar
kształtował się po kursie 8.94 i pół w żąi 8.94 w płaceniu. Tendencja
d~niu
spokojna. Obroty średnie.

5-proc. obi. Tow. Kred. m'. Warszawy
62.10,
4 i pół proc. obł. Tow. Kred. m. Warszawy 56.zł.

!.,

Al(CJE.
N&towano w złotycll.
Bank Dyskontowy 120.Bank Polski 139.50, 141.50, 140.50
Bank Zj. Ziem Polskich 3.70
Bank Handlowy 7.40, 7.55, 7.45
Bank Zachodni 3.90, 3.95
Bank Zarobkowy 87.-, 86.50, 87.50
Elektr. w Dąbrowie 72.-, 78.Siła i Światło 110.-, 113.Czersk 0.85, 0.86
Cukier 4.85, 4.80
Mlęgiel 100.-, 99.-, 100.Cegielski 38.-, 37.50, 38.Lilpop 24.-, 24.25, 24.Norblin 135.-, 136.Pocisk 2.90
Starachowice 3.14. 3.12
Zawiercie 34.50, 33.75
Borkowski 2.90, 2.85, 2.87
Spirytus 3.50
Brown Boveri! 2.30
Chodorów 116.Częstocice 2.90
Pirley 60.Nobel 4.50, 4.40
Pitzner 6.25
Modrzejów 8.10, 8.15, 7.95
Ostrowieckie 82.50, 82.25, 83.Rudzki 1.68
Ursus 2.30
Żyrardów 17.50, 17.25
Haberbusch 122.-, 124.-

NOTOWANIA ZŁOTEGO POLSKIEGO
w dniu 9 kwietnła 1927 r.
Za lW zf-Ofyich: Londyn 43.50, Zurych
5e.20 siprze<l.aż, 57.70 kllJpao, 57.95 notowania .przeieiętne. Berii-n wyi,ptart.a t11a
na
Wa:rszawę i Katowice 46.~7.22.
Poznam 47.005-47 245, GdaJńsk 57.70 57.85 wyptafa na Warszaiwę 57.68-57.82
Wiedeń cz.eki 79.17-79.67, Pra.ga 378$7
i .p6t.

,
Swiatowej
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Z dniem wczorajszym Kasa Zamawiali Teatn
Miejskiego zostara przeniesiona do sklepu kwla·
tów W. Salwy, ul. Moniuszki Z (drugi dom od
Piotrkowskiej). Godziny siprzedaży od 10 rano
do 7 wiecz.. w niedzielę od 10 rano oo 2 po Pot.

TEATR POPULARNi""
(Ogrodowa 18).

grana b~złł
lekka komedia francuska Hennequina I Duvala
„Sobowtór" z Kub i ńskim w roli tytułowej.
Jutro wiecz. przedstawienie dla zrzeszeń robotniczych po cenach najniżs zych. Po potudniu
spektakl dla młodzieży szkól śr ednich po cenach
najniższych „Krakowiacy i Górale" w reżyserjf
dyr. J. Pilarskiego.
Dziś Po południu 1 wieczorem

TEATR W SALI OEYERA.
(Piotrkowska 295).
Dzisiaj po południu i wieczorem „Krakowiacy
i Górale". Tańce, muzyka, śpiew. Ceny miejsc
od 50 gr. do 1,50.

V-ty PORANEK MUZYCZNY W TEA-

TRZE

POPULARNY~

10 kwietnia o g. 12 w południe odbędzie
się 5-ty z kolei poranek muzyczny Tow. ~plew.
im. Moniuszki. Program z uwagl na tydzień
Wielkopostny obejmie przeważnie klasyczną muzykę kościelną twórców tej miary, jak: Palastrtna. Casciolini i inni. Program poprzedzi krótka
prelekcja. Bilety w cenie od l ,50 do 50 gr. mo·
żna nabywać w kasie Teatru Popularnego.
Dziś,

OSTATNIE DWA WVSTĘPY „SZOPKI
CYRULIKA".
Dziś odbędą się

w sali Filharmonii ostatnie Z
„Szopki Cyrulika" pióra Hemara, Lechonia, Tuwima i Stonimskiego i piosenkami aktual;
nemi Władysława Polaka. Początek przedstawień o g, 8,15 i o godz. 10 wiecz. Bilety w kasie
Filharmonji.
występy

PERFUMY

,

\

~".

-,
Oka1ia urie~!wiateczna l

J.FRAGET

(

TEATR MIE.JSKL
dwa przedstawienia: o godz. 3,30 po ~
nach zniżonych „Połamana drabina".
Wieczorem również po cenach zniżonych ,)łaj.
droższa m-0ja Peg".
W poniedziatek na przedstawieniu Po cenach
najniższych dany będzie ,,Proboszcz wśród bora·
Dziś

r-

OIELDA WARSZAWSKA.
· Warszawa, 9 kwietnia (Pat.)
Notowania oficjalne.
Gotówka.
__ Dolary 8.92 - 8.94 - 8.90
Czeki.
\.I'.
Holandia 358.15
Londyn 43.47
N. York 8.93
Paryż 35.05
Praga 26.51
r.,,
r\ Szwajcarja 172.16
„ .Włochy 43.2_5

RYNEK LINOLEUM.
.
• ex)' Na rynku linoleum popyt nieco
,łliększy, jednakże ceny utrzymują się na
!•
i>APIERY PA~STWOWE I LISTY
niskim pozfomie i przypuszczalnie wskuZASTAWNE.
tek wielkiej konkurencji ulegną w najPożyczka 'dolarowa 85.-, 85.25
bliższym czasie dalszemu spadkowi. Kon
Dolarówka 56.-, 55.75
sumcja wewnętrzna wzrosła w stosunku
5-proc. pożyczka konwersyjna 62.-,
do lipca 1926 r. o 60 - 70 proc. Linoleum
produkujemy w kraju w drobnych ilo- 63.25
Pożyczka kolejowa 102.50
ściach, sprowadzamy je glównie z Łotwy,
8-proc. listy Banku Gospodarstwa Kra
Anglji, Szwajcarji i Włoch. eto na linoWARSZAWA,ELEKTORALNA 16,
leum jednobarwne gładkie wynosi od 100 jowego 86.50
8-proc. listy Banku Rolnego 86.50
kg: zł. 120.- z dodatkiem 10 proc. jako
WIERZBOWA8, NALEWKI 16.
4 i pól proc. listy zastawne ziemskie
kosztów manipulacyjnych, na wielobarwne - 180 zł. i 10 proc. na koszty manipu- zł. 57.-, 57.50, 57.25
lacyjne. Cło jest więc stosunkowo wyt
EE5MIW
5okie, co odbij.a się niekorzystnie na kalkulacji towaru. Warunki sprzedaży są
czysto indywidualne i zależne od stopnia
solidności odbiorcy. Przeważnie otrzymują stali i solidni konsumenci towar na
Z-miesięczny otwat:fy' rachunek lub na
kredyt wekslowy, dochodzący do 4 miesięcy. Mniej pewni i drobni odbiorcy
płacą do 40 proc. gotówką, resztę zaś
wekslami z terminem od 2-3 miesięcy. ,~
Przy całkowitem pokryciu gotówkowem
udziela się około 15 proc. rabatu. Wy- ·~
płacalność naogól d\obra. Notują w detalu loco skład za 1 metr: linoleum gład
kie bronzowe (grubości 1,8 mm. do 4,5
mm.) - 12.50-30 ..50 zł., linoleum gładkie
w innych kolorach (grubości 1,8 mrn. do
3,6 mm.) - 14.25-27.- z., linoleum z deseniami powierzchownemi (grub. 1,8 mm.)
- 14.25, z deseniami nawskroś (grnb. 1,8
sławy
mrn. - 3,3 mm.) - 13.50-29.50 zl.„ linoleum stołowe i tablicowe (grub. 1,8 mm.
· - 2 mh1.) - 16.- zł.

r.:;r ~E- LEkTkO'N~
.•.~«:>oż,.~·~ ł9:·;
tTt!:r
4 41

Teatr, muzyka I sztuka.

Czekolada

w tabliczkach

Wykwintna i

pożywna.

., ...mnum_.„„„„„...„„„...„„„„„„„„'•

WODY KOLOŃSKIE
PUDRY
MYDi.A
i wszelkie artykuły kosmetyczne
zagraniczne i krajowe w wielkim
wyborze poleca
po cenach wyjątkowych
PERFUMERJA i SKI.AD MATERJAŁÓW APTECZNYCH

L.

Dziwiński

PIOTRKOWSKA 35.
Tel. 28-29.

•
---·

Komunikaty.

-•

MARIEtł · BAD
Perła czeskich zdrojowisk 40 światowych źródeł lee zniczych.
Naturalne kąpiele sazowe -~ie

lazne-borowinowe (Błotne). Sezon od końca kwietnia do
końca września. W 1-ym i ostatnim sezonie znaczne znitki. 50"/o
znłzka powrotna na w.zystkich
kolejach czeskosłow.
Połączenie telef. oraz lotnicze
wprost z Warszawą i t. d. Prospekty · i wsz:elkie informacje we
wszystkich językach bezpłatnie. Z zapytaniami nalei:y się zwracać
do Gminy nBU.rgermeisteramt",
w Marienbadzie.

Od KASZLU
ekstrakt i karmelki

"LELIWA„
w aptek. i skł. aptecZDJch •

_..Nr. 99~----------------------·..a:.JroR~~.JER~~L~~-D-Zl~~~~-----1'1-eCJ-·~~-~-·_t_o_JCw_-.~Je-m_ł_a_l9._'n__,rd?__,d_._________________________________ _~łf~.::
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Zakłady Radjotechniczne i Gramofonowe

.

C-diiłir~~- ~=~-=- ......;;;;~„„„„„„

g

,,RAD I 0--L LO YD''
ulica Przejazd 8, tel. 58-08.
Publiczności:

Polecamy Sz.an.

kon•bokejl oraz plel'WHOl'Zt;dn)'cb
GLOŚl!UIKg; 81pnej w Europie W7f•61'111 „l)R. SEIBT
RADIOODBIORNIKI wla•n•J
wytwórni zagranłcsnycla.
IW
I jak •ównlet „Brown'a i Inne•
•
I
dla
LITERATURA RADIOWA. Ssematy I
llomplety- budowlane dla
Al(CESORJA RADJOWE amatorów
PORADY FACHOWE PRZEZ INtYNIERóW-SPECJALISTóW,
0 ,

ez~lcł składowe
raclło•amator6w.
BEZPŁATNE

PATEfOrtY
Własne

własne

PŁYTY

beatabowe, aalonowe, szafkowe I walizkowe.

gramofonowe krajowe

•agranłe:sne

w daiym 1f'J'borae.

,DOGODNE WARUNKI KUPNA.

warsztaty reperacyjne•

...„„„„„„„„„„„„
••„„„„„„„...„„„...IBl!m!l„„!mll!!lllllllllllllm„„„„„„„„„„...
„

PONCZ OCHY
UWAGAa

Dziś

ldm wyborze oraz skarpetki rękawiczki i re•

formy damskie znanej dobroci poleca

·':c"

~

'

DETAL

łRTRT

robną cebulkę dymk~

-

I

w niedziel-a 10. IV. •klep otwarty od t-6 po
'

J. Neuman Łódź

w najmodniejszych kolorach fodcieniach w wiel-

.

.

poł.

.„.

-~~

- . .' .

Dnie
„

przedśwłątecsne
••

~

".

'·

ul. PIOTRKOWSKA .N! 120. -

do godz. 9-eJ wlecs.

.„ .......,.

-

. . . . . ~.

.'t"1t

1
•lllllghNlll!!!l&mall•E,,._.~,~im~~~sa
~
""' „„„„„„11111llilli„1111„„~M•--m1„1m111E~

NAJl.lPSIA

Nowość!!!

orH

wsi;elkie nasiona rolne, warzyWDe
i kwiatowe iwarantowanej dobroci
poleca:
SKI.AD NASION
w ł.ODZI
ul. Piotrkowska 110
telef. 54 • 90

I

za

pomocą

Rowerów, Motocykli i Części
HlłRDh KiiSTBR i SYłłOUJIE, lalldź, SiankiBWIGZI

za.
fłbrrh L11t111 DJt11rnJa

J. Candryl<

HURT

Z okuji zhlitaj.,.cych się świąt W. Panowie za_pewne e~yścić będą kotły. Zaosxzę
~ W. Panowie bardzo wiele cnsu i roboty, idli ulywać będą naszego

Hdł,

Hurtownia WIN, W6DEK i LIKIERÓW

' ·'

ENGROS '' wŁODZł,Sienkiewicza20
88·44,
Tel.

poleca najwyJn'l'lntnleJiize WINA, MIODY firm krajowych f zagranicznych oraz wyborowe KONIAKI I LIKIERY iwiatowej sławy firmy

WINKELHAUSEN, STAROGARD
Ceny
.

„AKRUSTYrtU"

przystępne

•

I

UWAGA1 'l'OWAR STALE NA

Ceny

SKŁAD.llE.

prsy•ł~pne

I

H•••t

Kraków,~ Kalwaryjska 66.

'

• ' 1' :'

~ ~.

•

'

:

~

'

• '

~

~

•

Na do$odnych warunkach I

Nadesiły

li~~owery.
.
'

.najnowsze sezonowe materjały
Jedwabna Manufaktura
Bernard Dobrzyński 5-cy
Łód:f, Piotrkowska 10. Tel. 18·84.

POLSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW

Ha I ogr. per.

616\0I 11,

fllta Plotrkow„ 255
poleca:
łrH1a. walety. laatra wł· .
Hll•• w clowelayoh roa·
mlvach. - Niklowani•
waeelklch
aam~
ohodowych, dentyltłyH·
nych, chiruilc111ych ; fryst erdł•h ł t. p,
Włuca wyhr6naia ram. UWAGA: Sprnó
dd aa 4 mł~can• 1płaty,
_·

który służy do powlekania kotłów parowych
od wnętrza. Preparat ten roJ:puszcza kamień
kotłowy, który daje aię z łatwością 01Junąć,
nie naruszając przy tem ścian kotła. „Akru·
atyn" otrzymać moina w dowolnej ilości ze
składu komisowego naszego zastępcy pana
W. Gatke, ł.ódt, Piotkowska 189, tel. 530.

\.

oo

motorku „Ruppe". -

Skład

~

EDWARD Lu T z

ULTRAMARYNA

rower na motocykl

,-.
'
8i[lRDit POJiadaue kotłów PBIOWJ[b I
-

.;.t!."

8/EJ.llNY
i WAP.N.A

Cenniki wysyłam na żt\danie bezpłatnie.
:-: Specjalne oferty na lądan1e. :-: I

-DET
...AL--,

.

W przecil\gu 1/2 godziny
zmienia ałę kaidy

W. Ruiko wiki

1-

„ł..

•

J

angielsłla

i fianmslie
marki nLouqsor" oraz części
rowerowe nabyć moina
w firmie „Dobropol" Piotrko-wska 73
W areztat reperacyjny oraz lakierniczy.

~LKO-._

g PIOtrkowskag

Jan [bmiel ,,MARYSIN"

~~„e-Jroat.iteł.·47·09

J.

•

:N~SIELSKI

poeaadam.

me

tOO

•
Przrl•uJe wssel•

tie l'eperncJ• pre•
CJ'syjnycla zeg••·
k6w oraz segu6w
wlei!ow„ch,
kontrolnychelektr
fa•
brycznych i t. p.
Ssybkie I .olldne
wykonanie I Gwc•
.1
ranoje 1
P. s. Przyjmai•

MEBLI
UWAGA-: Za~ej filii

1r

PlOfrdllal

===P O L EC A i.j.:•-====W 1 ELKI WYBÓR

Po cenach konkmenc)';IDJ'eh
Na najdogodoiejasych warunkach

warszawski lnamn
·O BUWIA

- - Skład l<wlat6w i nasion

ząlład lRUllMłStrtOWlki

.1,

również
wn11lki• ro•
boty fublle11kte,

w„e111ą bHuterjt; I
l•I l•I

l•ł

NA RATY.

J. na11era

ul. Piotrkowslla 78, telef. 12. 26
poleca na nadchodzące święta po cenach
kwiaty:

konkurencyjnych.

cięte, doniczkowe, kosze, ślubne wiązanki I wieńce.

Wszelkie zamówienia wykonu1'e s1·ę solidnie. •
· Własny Zakład

Ogrodniczy

w Nowym Rokiciu ul Szkolna 7.
Dojazd tramwajem Pabjanickim - przystanek
Sienkiewiczówka.

Piotrkowska ' 09

poleca na sezon wiosenny bo·
wybór najnowszych modeli ze skór zagranicznych. -

lłaty

"B u

I

------------------

lnarek

mdzlecic;ee i dla pe•sJo·
po b. nisJdch cenach poleca

„8080 11 HBWPOf 7

aegary
l•I

w JE

l•ł l•ł

Robota wykwintna.

Solidne

wykoćcaenle.
„

~__._....

NOWOCZESNY GABINET KOSMETYCZNY
NatalJI MildaeroweJ
't.I

:'Ci
1

-!'~

-

-

Godz

llo,1 . trzony w

~

fl

Plotrllowak• 70. front m. 8. - 10-l i od 4-7 w, Gabinet zaopa•

pr1ylęć od

najnowsae aparaty. Racjonalna koamełyka.
P. S. Ulgi dla an:,dnlczek i pracuJllcych pań.

Poszukuje •lę dla
tkalni

dużej

dobrego
maistra
do krosien angielskich.

(Salmelsłer), dobl'ego technika
długoletnią praktyką.

•

Pisemne sgłoazenla do Adminl1tracji „Kur•
tera ł.6dzkiego 0 pod .L. R. 11 ",

Z

kapitałem

zl. 100;000. -

l więcej bt•agnę przystqpi~ tł. rentownego przedsiębiorstwa przamy•
ałowego ew. 1tosown11 w
całości na·
by(;, sgłoei:eai a t.łelonicn1a 57-23,

__!.l.--------------------------~=-'KUR~~·~Jf~R~l~~~D~Z~ICL~·--...-Nt~~~~-·e~~-·-1-0...-!c~.'-ie_tn_ia_....1_9'27;.;...;r_o_f~a.._____ ,_________________________________6;;;.;.:.r~99~-

MEBLE
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w w~fo~~kM

KOMPLETńE ORIADIEftlA ORAZ MEBLE POJfDYńCZE I

°o~f~k~PJ:ti llJPRZYSTĘPllEJS IE CEnY nAJD060DnlEJSZE
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llROftKI I

poleca fylko znana solldaa firma (e••• od' 1883 r.)

.

~

,.

•

„

.

r" ~

12

NARUTOWICZA
- TEL. 34-18 W PODWÓRZU.
„ . )•

•

••

•

-

•

I. M. TERKELTAUB
o#

••

-

•

,

'°.:11,,.' - '.

.„

J{OLOltYT"
·'

Przecież

••

·to

DO
. . 8f'"RwNIKI
FARBO-,

T

OtJlftJWntJ

WAUIA W.SUI.Klot
TKANIN

~~~.......,..~. -.-J.a~sne
..,.._...~~«
4

jak --=
dłoni,

na

YLKO

Główna

A. Abramowicza
nabyc!

Estetyczny
wygląd

Karola
wytworny -

:l:e Koneserzy i prawdziwr znawc1
i splrytualje u

nadaje kapelusz

Goepperta .

ul.
R.B . t.

·II

Piotrkowska .Ni 3,

telef. 26·99.

Firma egzystuje od 1893 r. nagrodzona na wyatawie Paryskiej
Dyplomem Honorowym i złotym medalem sa wytworne wina.
Poleca również na nadchodzące Święta towary kolonjalne
i delikatesy tylko w wyborowych gatunkach po cenach kon„
kurencyjnych z odsyłk~ do domów. Jariu~błak Izdebnie ki,

zagotówt~.

I

Porter Angielski Homary.

własnego

•11

Spółdzielcze Stowarzyszenie Spożywców

11

„S. JAWORSKI"

Pr. narn1011cza (D1111na)
54 rGg 43-76.
PiotrkowskaTelefon

NA RATY

• na nocny
stolik , , • • • •
SatyDowy abatunk " "
• „
„
Jedw.
ln1talacje

łwiała

i

można otrzymaći

7,15 nlki, telaaka l t. P•
4.7.40

siły.

Daleko. id"c• unględnienia.

Zakłady

Elektrotechniczne

ADOLF MEISTER i S~
l:.6di, Piotrkowska 165, róg Anny, tel. 24·61.

„Dźwignia''

ŁÓDŹ, ul. Piotrkowska N! 64.

·s ztuka ludowa.
Dział łowickh

wełniaki,

kapy, narzutki na
kozetki, obrusy, laufry, krawaty, poduszki
dekoracyjne i obrazki po zł. 2.50
Lalki w strojach ludowych.
Dział .zakopia6.ski: kilimy, pantofle, serdaki,
. guńki, rzeźby, kierpce.
Zabawki ręcznie malowane. Pajace w pyjamach oraz jako torebki do ręcznych robót, drobnej bielizny etc. od zł. 9.50.
Jajka wielkanocne w wielkim wyborze.
Baby składane, puderniczki od 90 groszy.
Chu stki krakowskie małe i duie. - Poduazki dekoracyjne od Złotych 5.90.

s1. P. s1ma1111u

-POl:.UDnlOWA nr. a.Przyjmuje alę wszelkle
reperacje I praeróbki ·

w Łodzi.

. FAB BY HA LOSTIR
,
'

f»OOLf \VllA ~IKtft

J. KUKLINSK!

odbędsle •fę

z

następującym porządkiem

obradt

1. Zagajenie i wybór prezydjum
2. Odczytanie protokółu
3. Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 1926
4. Odczytanie bilansu i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5. Sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji · przez p. Lustratora
6. Rozpatrzenie planu pracy na rok 1927
7. Zatwierdzenie budżetu na rok 1927
8. Przeprowadzenie uzupełniających wyborów doRady Nadzorczej i Zarządu
9. Podział nadwytki za rok sprawozdawczy
10. Wolne wnioski.
O liczny udział Członków uprasza

Zarząd.

UWAGA:

Wejście na salę za okazaniem książeczki człon

kowskiej.

___.........„ ...............„ „ „ „...„ ...................

~-

Zawiadomienie.

Klijentelę że
...1 ~Ha~ Artykułów Ueklrolel~niunn~
prze-

Niniejszem zawiadamiam Sz.

z ul. Zawadzkiej Nr. 37 na

ulicę

,

Zawadzką · rtr. 10, tel. "'· 42-41

i polecam wszelkie przybory wchodzące w zakres elekZ powabniem
trotechnictwa.

J. HU PERT
%awadz~• Nr. 10, tel. =~

ł.ODŹ,

'f

Członków

niosłem mój

~ „MARGOT"

•a-

bl'on•, poleea
na cłogodn7ela
wuanhaeh

nłnlejszemzawiadamła swych Czlonk6w,:le w dniu 10 kwłebała
rb. o godsinłe 4 m. 30 p. P• w płerwssym terminie I o godzinie
5-eJ po południa w drugim terminie bez względu na Doić
c•lonk6w, w •ali pr•y kościele Św. Anny al. Wacława Nr. 4,

Ogólne Roczne Zebranie

wpo

Iła ••IJW•l'anto•
OSJ'•łJ'
WaDe

I

NAJLEPSZE.
1 WSZELKIE SPIRYTUALJA PO CENACH
u :: NAJNIŻSZYCH POLECA FIRMA u 11

pofedyócze
komplety

1

tanio i dobre I·

...„ ..................

Wina, Miody, Likiery

mołna

MEBLE

win-.

Wol~kiego

Józefa

modny - trwały
pr•y•tt;pny w cenie.

kupują

66.

4Zachodnia 22
,poleca po cenach naJni41aych lu1tra, trema, tua\etys łasne, ciemne w ory•
azlaalnych rarpaoh o r a z
ualra wfssące, Meble po!edyl'icH oiru
całkowite uuądzenia najnowuych stylów.
Odnawianie i poprawianie luster z prS}'
nieełenlem do domu, Spraedat
NA RATY I ZA GOTÓWKĘ
Prayfmuf e •it wuellde roboty łaplcn1kie,

Lekarz-dentysta

·R. Hanftwurclowa
Sienkiewicza

!ł7

I

WZNOWIŁA PRZYJĘCIA

Ceny

niżej

konkurencyjne ł ł I

OBUWIE
dziecinne

w wielkim wyborze, jak równiei
lakiery, obuwie męskie i dam:skie gwarantowanej trwałości poleca

M. FEIERTAG

Zawadzka 1. -

Le.k arz

(Dom Scbeibiea•

·weterynarji

P. Ailikow
powrócił.

Telefon 54-00

ul. Wschodnia Hr. 66 m.1.
** A

'*A

aa

"UniverseHe"
Creme' MICAR'A

Idealny środek przeciw nad•
miernemu poceniu się i niemiłej woni potu.
01a:1 llółtym plamom, podra:!nłe!liom
skurir p.o ogolenia ł dla adeillllatalenia cery. Do nabyela w akładech
aptecanych i pe rfumerfaob.

.

'

)

•

Nr. 99

.............

I

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

1C0
UU

Przy zbiegu ulic

~~ Głównej I Płotrkowałdej

Plerwszorz4=dna Wytwórnia MebH
l

Zakład Tapłcermko-Dekoraeyjny

ŁOdf,

F. Drozdowski I S-ka,
Rok

Nawrot 23.

u.łołenia

1893.
Telefon 43-14.
F. Drozdowakl I W. Erecbiald.
Poleea po cenach najprzystępniejszych.

Otrzyma Pan to wszystko co
w fa1nem świetle słońca
człowiekowi potrzebne

Właściciele~

WYKWlftTftE I TRWAt.E MEBLE.

·UB I O·R Y
największym wyborze do
każdego gustu dostosowane

w

równocześnie

to,

co jest
cenie dla

najmodnłejsz:e i w
katde~o dostępne

Palta damskie 1-a (la bardinowe 98 - 88 - 71~
1-a Ripsowe 125-110 98Saknle Popd,ina wełniana
26-22"
1-a Ripsowe
· 50-43 - ~
Palta M~skle
130-100-45- ~
„
Turnove:urs
130--115- l'
Ubrania
175-125-65 Spodnie
45-28-14.SO

lo~au wyifaw~ ~rawatów
I. lPl~HKl~Wl[l

w firmie

Piotrkowska 150.

Przez d:r:ied. dzisiejszy udzielam tOO/t rabatu z wszelkich towarów każdemu kupującemu od 50 złotych. :: :: :: :: :: :: :s

Ub ran I a konfirmacyjne dla
chlopc6w I dzłewcząt w wielkim
wyborze.

• •

• •

!'jl!J •

Bolesław

•
11
I

li •

•

•

li •

Jankowski •-

Yłelkłm

wyborae:

a • • • mm a 111 • •

11

a •

Dr. Wcłnberg
Dr. Kamelhar

--------Dr. B. Eliuberit

przedstawiclelstwo

na

płenrnoraędnel

Warszawę

fabryki 'POflcaoch i akarpet (ewULt,
pokrewn.) u 11dadem konaygnacyJnym lub łlH
prsyfmle ftłałelllca od 15 lał flrma, posładaf llC
lokal wraa H składem.
Płerw•zorzędne

referene.le.

Bllłue ••caeióły w odpowiedzi na ofert,., kt6re
kierować _proałmy.

.,Aetorja", Wan•awa, Złota 32.
Sab. „Solidna•.

~

!'I
'8
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~
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Wp6b kraJowy1

SP I N A C Z D O A K T "I R I"

1-3;

nłedz.

Dr.

2·l. -4-5,

Rosenbtłt

Dr. Rółaner
Dr. Sommer

nłedz.

L

PRZEMYSŁOWE

3-5, 7-8; nł;-t:'ii.1
12-2: niedz. 11-12

---Jl/t-5

12-3; nledz. 11-2

Dr. Llbeuld

-

Dr. Wolfowa

5-7 nledz. 10-·11 r.

5-6. nieda. U-12

SeUwa.aowa

S-1, nted•• l-3

-

SseseplenJe ochronne p.rseclw ••karlnąale~
Lec1SDiea esynna od !>-8 wlecz.

przy ul. Piotrkowskiej 160

wynajęcia

do

z

oficyną.

Wiadou gospodarza.

GREX

blu•owe

warsztat repuaeyJny

Stelan UJojewód1kl,Plorrtow11a 14. tel. 18-34.

z1Mm~I

Zł.

450. u

11

Ping-pong po

Fo war trxyw ó owy przynoszą·
cy zapewniony dochód, położony w zdrowej lesistej okolicy z
sześciopoko1"owem kompletnie u. k .
d
rzą d zonem m1esz amem wśró
parku i ogrodu do sprzedania
zaru. Wiadomość: Łódź- tele·
fon 1-16.
Najnowsze modele
po bardzo

prayatępnych

;włose11ne

cenach pole·

ca znany

Futra utywane

damski lub męski najnowsze~o
fasonu z najlepszych skór za-

Piotrkowska 111 (prawa oficyna)

!w z~le:z:
M y DL A R NI A
ruchu bardao
do spuedania
9

łanio

łi!.mże

2 pokoje z kuchnią

I przedpokój od zaraz do odctąplenia.
Oferty pod • M. K. Z.• do administracji.

HENRYK CZULC

al. łw. Allldneja ••• s
poleca na łwłęta -tny, bawełny,
kilimy ł kapy łowickie w duiym
wyborze oras kapelan damnie
najnownych fa1on6w.

Cen7 konkareneyJne.

.--·Institut de BeautA
-

Anna Rydel, Cegielniana 19.

(Diplom6e de l'Unłwerartł de Beautł
"Cedlb" Parła)
Masate twarzy l ciała. Odmładnałe
ko:::scnracja cGry. Elekłrot•rSi)fa, ore•
wu cl klo za ~legi wschodz1u:G w zalttes
nowocz_ecnej koametyld.
Gabinet •aopatrzoo7 w naJl•P•

u.o.~g !ll!!zner, Web!P i Ha
ul. Piotrkowska
1
i

l'łr.141

--'"---

Potrzebni są
••
wykwahf1kowanl

M. Epstein I A. Żółktowakł
Łódź, Kilińskiego

102.

BŁAWATNY•

l.6dź,

lluuuJę:

HnttU gran~~~b~1t·i;:,~i~pić

•

szo aparaty. Pnftjm. od 11-ej
do 7•ej w ecs.
•

=---------------------..::::
Dr. m~~
Dr.~umf~W)[l ,

J.Plk ~'~~!t~J::~

Wólczańska 57

tet 23 _77 parter,
Choroby nerw.
, i wewnętrzne.
wykwalifikowany ekspe· Psychotera.pja

Ch:roby kobiece:
ak1111erfa
prseprowadsłl djent tkalni oraz portjer Przyjm. od 12 - 1
4-1 wieczorem.
al~ Zgłoska 11,
fabryczny umiejący pisać·
!el, 34.n.
P!1:y1cule w lecsn
Oferty sub Tkalnia•.
Piotrkowska L. 29'
med.
od 12-2 i od 6-&
w domu,
---------------

„

Plechanlcy
rutynowani do ma·
sayn do phania
ł liczenia potrzebni
natychmiast.

Pfotrkow11&a 48

A. SKOWROŃSKIEJ

„SKLEP

palta karakułowe, nurkowe, tumuowe,
sobole, futra mę1Jde ł t. d. Hotel .Mo·
11opot•, Zawadzka 7, portfer w1kde.

Ant~ny

radiowe, wszelkiego rodzaju ustawiam
po cenach kanku·
rencyjnyeh telefon
56-90.

o..

Matki!

UJ[Hlfft
I f

ż"daicie w aptekach' 11
i akładach apt. higje- 1tODI

" ft g

en JllOll1&

g

nicznej przysypki dla

Tel '49-66.

rDuer llull

:et~o:.::~f~nttl\-

n dchiecan· . d "" SfumatoJog

E. Telatycki

Salon Mód

l.6cH, Nawrot 19.

Kuullę palto 1ra1luł1w

--~- WfJl~ner Poszukiwany

Pewna
lokata
~amtału.
ł k
1 k

...

"

(z kogutkiem)
utrzymuJllcej ciało
dziecka w zdrowiu
i czystości.

Pudełko

SO gr•

:a::c:~~

ao- .

utywan• lab takiet oraa narkovT szal
lub pelerynę. Oferty pod .A. B" tkła
dać1 Hotel „Monopol•, Z:nrad•ka Nr. 1
u portl•ra.

ZYQMUrtT

choroby norek,
pęehena i dróg
moczowych.

„_.,.

asafirem •I\ nafpraktycmefne, pODi•·
wat e„ 11.ajtrwalne a pnn to nmo
atanowcz:o 11.aftal1sae.
Do kałdegct patefoDU dodałemy
Jednll membrenę łfłow- DAJlllO.
Wybór płyt 1ufiraiwych, igło·
W}'Ch I ol(ęjsi olbr~i.-SprHdat
tówkowa i 1płoły lrilltomieaięcz:ne.
Zamiana, rep„acfo aołld• I tanio. -

UIJ9WIU
Zawadzka ł,
lawa oficµa l·tz• płęłto.

Dr. med.

Dr. med.

li

ArytmometrT i m11Hyny do licnnla
Pisanie na ma11z)'naeh.
Włcsny

poleca w ....telldm •Thone
na aadchcd•2'ce •wł•ta • -

Zgrabny bucik

Lokal olbrzymi

Aczkolwiek

„Pocle1ha DzlEcląca''

no1 .. fardl .• auu

LabonfOTftllll

W

----------~------.v-J

akórne
I weneryczne

ecn

IP.

· r.11 5-· Q' ·?#U W

Prayfmufe od 1-J
i od 5-8.
Pbamowlc111a 11 poóuoaznicy do kolorówek, npułarkł,
dawnl•ł Olgłóella.
cerowaczki I układanki. Zgłasnl ń4I do
tel. 4B-9S
fabryki podceoch

podróżne nCOROtłA"
urządzenia

ł

!łS-74

wykonanie solidne, ceny niskie.

kobiece
akvntrja

Z,b6w I faay
Lek. den.lwtmO'Wtki 2-8;
aatn•f
• ~· Krenickal 9-2;
Gabin11t ko1mcłfcmy pod kierownldwem pani M. Neufddowej.
O,.tm nocny. W~ aa m.kłcie. Rentgeii.
Lampa kwarcowa. ekfrTzacfa. Mam lecmłay.
Operacie I opatrankł. Poradnia dla matek. S11czepłołe
ochronne, Mońki, koronT złate i aeby aatucne.

mość

Amer. mMzyny do pisania
biurowe „ROYAL"
Meble I

Nawrot 20, telefon

dsłeel

U-12

Dla odspned.ajqeych wysoki rabat.

Sp. z o. o.
Pomań, 27. grudnia 9.

--

~

1

Edmund Kadytiakl

chłrutg.

nerwowe

1-2

OT. Lufe

Dr. Lewłttu
Dr. WolJenberg

--

cbor.

+• ·+*

a

,•

poleca

10-1
1-2 7-8; niedz. 12-11/2 wewnętrme

całe pierwsze piętro
Wejście komfortowe.

ł24.

Nafpraktfciulelay, tanł i doldadnłe pH,caj,cy spinacz.
Za pomoą lpbaassa .IRI" mo.tna zesaywać akta przez
1
grzbł.t, 1qi Ila łtrzefu, przyczepiać adrur na drzewie,
na 1krsyniach. tektttn:e, akórH i t. p. Spinacz "m1• jest
wykonany 1 tnrałeao materjału • precy1ytn• doldadnołci,.
Cena d. 25.
ZAKŁADY

d EST H&ILW.SZA
.

Parasole, laak!, graeblenie,
krawaty własnego wyrobu -

____ „ ___ .... -„ . ...- - ....

4"

~'""'~"""~""~"~~"~~~
opatentowan7 pod W U

--·
4-5: nledz.

.„.,,._ ..--...

-tl-t

""~~""~~~~~~~~~~~~~ -Dr.
Wyłączne

4-5

·-

=--•

Wyroby łelahe, prsedmloty goapodar8 stwa domowego, naczynia kuchenne Il!
Iii I galanterj~.
- li

11 • •

„

Lekarzy Specfaliatów Gabłnet lekauko-denłf•łycmT
al. Plobkow11ka 151. Telefoa ol9·00

Piotrkowska 81.
Poleca w

- TIMA:

„LECZNICA rtA WOLCE"

Nr.

Dr.Schłcht

li •

CZ&KOLA.DA.11

..-..&&;

Szmechel & Rozner
Płotrkowaka

dobl'aela Złełc6clee 4
od •łt ł.a•k, od•
dsielay domek o 3 poko- '·
jaela I kachnł do wyaaj'=.
cla na lato, • prawem u•
żywalnoacl parku, teniau,
ką~ieli rzer.snej, łowienia
ryb na w~dkę, ora:a pra..:
wem polowania na ptac•
two , błotne. Umowa nn
miejscu.
w

kiłom.

zębodołów i t.

p. -

dlachoróbskór.
nycb l wene-:
rycinycb.
~wllla

a

pnyfmate od 9-ll
od 5-T po południu

Dr. med.

i.neumar~

~=:~~=~.:.
1 wenervcsne
Leczenie prom.
Roentgena

prz,lmo~e7od ~~-1
Panie od 3-4.
Dl'.

Odt 1/2-5 i 8-9 w.
W nledzlełę 11-2

I gu•
Hapeluantantopuera·
aaf·
błam

11łovnłe 9odłu11

now1:1ych łurnaU.
Fa11on ł praca 3 zł.
Ul. Kilitiakleao 131
lewa oficyna II p.

b. lekan; Ssp. św.;
ł.azarza.

ołaeroby

slt6rae
weneryczne

Zamenhofa 'il...

~

.ed 6·8, -nied• 10-12:
I

1

· _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _N...r..,9'..__
....
...t...,4,___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-=f(UR=-=·TE=R.:...;:l=ÓQ_ZJCI"". - Ntedzltl!.:-10 I<wietnia 1921.._.._ro._Ku
możność mojej stałei klijanteli do większego zakupu na święta, postanowiłem przyjmować krótkoterminowe
solidnych firm jako gotówkę.
kupieckie
weksle
•e w wielkim wyborze: Firanki, obrusy, kołdry, kapy, prześcieradła, ręczniki, chodniki, rolety. Mę-'
skie płas~cze, kapelusza, krawaty, laski, parasole. Wszelka bielizna, skarpetki, poóczochy i t. p.
Chcąc dać

Na Składzl
suknie, palta
Jedwabie ~apodszewki.
• -

•a,,. •a ·t
~

Ceny hurtowo fabryczne.

t

GOTOWKI Magazyn „Universalny"
.„

,

~·:.~- i;:,t!~,:.~ f ·-·~•. • .

:.:

„ •·

SKŁADY

ELEKTROTECHNICZNE

H

...... ·... ~ •

„

. ..

,

. „

-

ELEKTROPOL., B• SZCZEKACZ1

za WadZka 11.!.u-a

I

U·

Konfekcja
Damska

-c:---------.

LIK IE R Y po nafołteaych cenach od 7.50 zl. sa litr.
W I N O lr.rajowe od 2-ch złotych butelka. •••••.
Na»mniejmze zam6włeałe ods7Uam panktualnle.

A

~------------------------------------------'.

~a~ou w~omu. 1ramofon 1ra I

~ poleca swój bogato ~a
'(} opatr;zony skład nał-

nowayeh

wi~~=Q~r::~::J:i

.i2·j !!D~UJ!!!!

gramofonów' patelonów

oraz różnych innych instrumentów muzycznych
po cenach 'vyjąt~owo tanich. .•. •.• ••• •••
Kors7stajcle •okazji!
Bogaty w7b6r

w,.robów ,1rykowwyCb
etc.. etc.

p

r. y

T

tanecznych
I operowych

·POLTON· Piotrkowska 4~

Likwidacja!
En1il Szmechel
L6dź,

Piotrkowska 98

ła/eozn/e łan/o alt

Koszule

„
„

41.-

2.H

1.20

Firanki haftowane
Obrusy deseniowe
Ręczniki damast.
Kolnierze męskie
Skarpetki
!li
Krawaty
tsll.--,

4.oo
2.90

••dzwyezaj fanfo

,,FRANBOLI''

8.tso

„
•

Kaleso11y trykotowe
Reformy damskie
panienskie
"
":lończochy dziecin11e
damskie
!li

100.-, 111.-,

· Ma~trat m. Łoozl · ogłasza konkurs na
wykonanie podloża betonowego pod nawierzchnłę Jezdni na nlicach Sienkiewicza
EPne6a.zd na powierzchni około 1800 mtr.
kwadr-f WZY. grubości warstwy betonu
.
20 cm.;
·T etmfn nadsyłania ofert według wzora, który otrzymać mot.na w Wydziale
.Budo'Wtńctwa - Oddziale Komunikacji
aplywa z dniem 16 kwietnia 1927 roku.
. M'_arun}P konkursu, warunki ogólne . i
techmczne na wyżej wymienione roboty
przeglądać można w Wydziale Budownictwa - Oddział Komunikacji,' · PL Wolności 14, P<>kóf 53, poczynając od dnia
9 kwiet~a l<J2! roku co4Jiennie pomię
dzy godZlną 9 1 12 rano.
_ Łódź, dnia 9 kwietnia 1927 roku.
Magistrat m. Lodzi.

wyprzeda/I I

męskie dzienne 15.50, lUO,
trykotowe
11
trykotow•

Palta damski•
ostatnie fasony

OGł.OSZENIE.

od

„

1.-.4o
1.-

„

s.~o

„

„
„

„
„

:;.1•
2.-"'
-.60
-.76

1.40

Sukni•
mtatnle fasony
ats.-, 112.110, tts.-

I

·

GMACH GRAND • HOT&LU
OLECA NIEBYWAŁY WYBÓR ŚWIĄTECZNYCH
WYROBÓW Z MARCEPANÓW I CZEKOLADY•
oru o.sdobn• bombonierki w wJelkim wyborn'

ll

Pierwszorz~dny Zakład

Fryzjerski

R. SCHIELKE
Grand·Hotel.

Telefon 86-23

Po gruntownem odświeżeniu lokalu
poleca się łaskawym względom Sz• .Klijenteli
UWAGA: W salonie damskim pracuje obecnie

1) Cement wszelkich marek
2) belki ielazne (d:fwigary)
3) żelazo handlowe i konstrukcyjne

panna

KLARA

1 p~n WACŁAW.

------.

4) wapno wagonowo, tektur-= smolowco·
wą do krycia dachów oraz f nne mater·
jały budowlane poleca wagonowo i ze

~ Kasjerka

• kaucją :ZOO al.

z~tosić aię mote
) do Hkła.!11 t.TajereJdego „Adam", ul. Piotrkowska 1'ł.Tam
te potrzebna ma
nicuny1tlra.

składu

·. O g I o s z en I e.
Madstrał

Piotrkowska 44•

łYRANDOLB, AMPLE, LAMPY BIUROWE i NA NOC·
NE STOLIKI, jak równlet w1zellrle MATERJAł.Y INSTALACYJNE

przy u. Konstantynowskiej N2 12, telef. 38·31.
POLECA na nadchodzące święta

l1!~~rk~l!~!~l!J
1!4·

J. _

POLECA:

Marcina Gaganaszwili

:

•

_

•

- -·

,\··-;.,r.~:,

J.""

Handel Win i Wódek

as

-

„

,,ELI BOR"
S-ka Akc. HandBowo-Przemysłowa
Ł. J. BORKOWSKI,

m. Łodzi - Urząi.t ZasłłkoWY 'dla Bezrobofnycli -

oc)dale nlnfejszem do pabtlcznef władomo!cl, ł.e na pokrycie
zaleltfycłi wkładek I kar na rzecz funduszu Bezrobocia ora7:

,.,.. a
Polska AłcJina

~Dółka fle~trynna

kosztów egzekucyjnych Urzędu Zasfłk. odb:dą się nastepuj~ce
licytacje, które rozpoczną słę o godz. 10-eJ rano:
Poniedziałek, dnia 11 kwietnia 1927 roku
watowe
ł7
R.edakcja „Rozwój", Al. ICośc!uszkl 41,
Kilińskiego
Łodzi,
Oddział
wyborn
wielJdm
w
' 2 maszyny do pis. I 1 biurko
WWWJw~...-...--.-....-._..„_ .. _.~..,._~-----SO.
zl
od
zl. 380.......
oszac.
Kable, sznury i wa:selkie~o
Wtorek, dnia 12 kwietnia 1927 roku:
rodzaju przewodniki dla słaHenigstok, za. f-mę Szner, ul. Smugowa 12,
bych prądów.
IS-ka
zł. 192.2 szpulmaszyny
Druty miedziane w izolacji
M. Openheim, ul. Zachodnia 70.,
1ł1.
zł. 500.,
5 warsztatów mechan. glad.
fedwabnej i emaljowej.
•
~
~
poleca
wyborze
wielkim
w
U. H. Warszawski, ul. Kilińskiego 169,
zł. 455.ROWERY
5 skrzyń przędzy
pończoszniczy
ł lch części nal- ,
M. Ullrichs, ul. Piotrkowska 45,
taniej kupuje się
d. 90.1 maszyna do liczenia
Ł.ódi, Piotrkowska 46
wf-mleM.Hoff
I. Ginsberg, ul. Zachodnia 66,
rlchter Piotr62·91.
Tel.
;~;.....----'
zt. 188.rkowska 134. Re·
1 warsztat mech. ang.
peracłe. Emałjo
ł.6di,
Restauracja „Biały Bar", ul. KonstanDzłi sklep otwill'ły od godz. 1-6-eJ po poi.
wanle ram ze
Konstantynowska 53.
tynowska Nr. 5,
be1: prHrwy.
strzałkami zł7.50
W tyi,todnlu puedłwlątecznym sklep otwarty do g. 9-ej
tualety,
Trema,
1,1oleca:
so.~
1 masz. automat. kasa „National" zł.
Ceny koaku!'encyjnc?
stojące i- wiczące
lustr.a
środa, dnla 13 kwietnia 1927 roku:
na raty i za gotówkę.
B-cia Gutman za f-mę R.abinowicz i
Kryształy bel~ij1kie i pół
lryszła?y czeskie. GraweBakulin, Al. Ko§ci\lszki 10, .
. ' rowani• luys1tał6w atoło
d. 340.......
2 warsztaty ang.
Dr. m•d•
wych ł aidif. szłdelek do
Kino ,,Luna", ul. Przejazd l, · • ł
Specjalność: 11klenie aamocho
se1t11rk6w,
maszyna do pis. i biurko dęb. amer. zł. 403.wle!ki wybór po cenach naJni.tszych
Ceny niskie
dów; dorotek eraz okien.
Naiwi~kszy wybór,
i najdogodniejszych warunkach poleca
B-cia Holcman „Wiadomości Codzienne",
WJk. Hyb. i aolidne.
• choroby OCZU •
najtaósze c en y polecają
ul. Zawadzka 7,
Flakowlcz I Recht
Zarząd Dóbr Puczniew,
praepro!"adzil sit;
zl. 250.....SO kg. czcionków drukarskich
d
; Ł d k"
na Al. Kościuszki ltr.13.
Piotrkowska . 145 w podwórzu
Knemińso
powiat 6 z 1 - ma o •Pr2;e•
Godz. przyjęć 12 _ 2 ł 7 _ s w.
J. A. Grinstein i S-ka, ul. Matejki 4.
Na raty
Za gotówkę.
eentnarow
kilkaset
dania
Pkitrkowska L 178.
zl. 4500.~
45 skrzyń przędzy wigoń.
Sprzedał mebll.
St. Goszczyński, ul. Kilińskiego 85,
zł. 210.2 biurka dęb. i 11rządz. biura
Łódź, dnia 9 kwietnia 1927 r.

w

'

70.

ul.

UW?f"tt~e Pań 111

PCh11tZOCHY

Im

-

MEBLE

Warsza11, li. OJazdows•ie ffg
Plattlowska lh 79
tadt,

Stelzner, Weber

~

,.,_

:'jV - " ·· .

Dom

li

ołdry

ut Plo1rkowska

I

szlifiernia szkła
I Podl11nia Luster
P. Tandecki

„.

Ro wen

Ignacy Margolis

B·tia

Jl

SIANA.

I

••99:;,.;;..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~
_.;lf;;.;,;;r~

tOpZJSC. -

NWiftła.

to

J[wfetnła

lato

I

UWAGA1

DAMSKIE,

MĘSKIE

i

DZIECINNE

w wyborze dotychczas w Łodzi niewidzianym
Pończochy i skarpetki w n•J••p•z1m gatunka1

o
w

śr 6

IMDtDJftl'
ff '

NO
lllJ

od zaraz

ł'LI\

Retyaerja Int. Marjan Dederko. -

LOKALE na I, U I Ili piętrze, nadające aię na
magazyny, składy warrantowe, biura I t. p.
Informacji udziela „ELIBOR" S·ka Akc. t.. J.
BORKOWSKI w t.odzi, ul. Kiliilsklego .N'!! 70.

CIĄGNIENIE
ł.oclzł

B. Welnberg, 42 Piotrkowska 42.

„ wym.

JO ll'CllV

•

,,,..
I

łlll)nmtęJID

łlO srosą.
Si*i4

llłh Illlbllllll

l

tndad udaiela lllll•
łematyld, ładny,

~Języków. -

Kńt'8Jdefo H - 3,
u prawo. dnlfa

łram&.

fodslna 5-6.
1417

Iii anm"t;
Dl• uddelam na
akrr,pcach, forte·
•· mandolinie,
ł

fltar•• oru

łctrfi ••zvczneJ.-

torom metod,
"6101l\. - Inatrnlllqły ł naty 14 na
lliel1CU ł do 1prseduia. fortepian do
-.Zarcytowania. Zielona 23 m. 24.
lllatrąm Abd•mfł

l'I Paryskiej, bJla
'łrłaic.lcłelka nkoty
"Wuna11ńe udzie

lalekcii kroi• l
llyoia łatwym apo-

tobł!D

bu

ładnych

ry..U6w. Dla pre
Clf,~b kUray wł•
i=aotowe. Gdd1ka
Nr. 29. Za•newaldleblecllew,

1·-roj-u
l01roeze•nego

łątla,mode lowanła

llodniantwa
rac\ona\nym ayałe
mem - aruntownie
wyuc1a pierwszorzt
d!la alkola miatrayni Paryakiel Akademfi, Wiśniewskiej
au\orki ob11unego
d~~•ł11 • Metoda kro
In - od1n1.czonel
t111.jwyts1ą na~rodą

.Grand Prix" •ło
lemł med11lam\ I dy-plomarnl honoro'-"ełJ:!i na 'Wl•\awach
6wiatowyeh .., Paryżu - Rosiowie _
Rzymie, M.auylji _
Kończącym p!!.\enty
~echowe. Kurs wieczorowy za opłatą
1nlżoną. Fermy bibałkowe w cenach
tdilamowych. Pro1ram bupfatnie. Piotrkowska 86, fro11t.

IJSa

P0-

~ n

Gl10116Dil

„„

IUll I IDPUtłBf .
~!'!~
111111metalowe,
ol..ón:a

tomany, letanld ma
taran pałent01l"a
•• i mlęklde, krze·

Iła ~e, ~bte

kubiurowe,
chenne.
biurka. biblioteki.

etałerki, Wł1>11:ad.
ła, białe aalonlki-

W da.tym wybone
polan na raty Magaeyn Meł>lł Wł.
Romiszowaldego Plotrkow1ka 116 I
p. front, trat. :2161.
DwMebte pofed'fd11 CH I całe komGwll1'allcja
plety'
Jdlłnaletnła. Odłwle
tallłe, umiany. -

Stolanaia Lubal1ka
6, prey N,pi6rkow
1kłego.

Meble, 1ZAf7, tual'ł I ety, stoły. ł6t
ka. trema naltanlef
motna kupić • stolana Zgierska 37.

:nso

o 1przedania fabryka z pałacem,
Oi!fodem owocowym
warunki kupna do·
godne, otu liczne
maj,thł ziemskie domy dochodowe.
wille. lokal handlowy do odst,plenia,
obszerny, 8 ubiluoJł, nada!ą,cy 1lę n11

D

każde przedsięblorst

wo. - Wiadomote:
Wiedza, Al. Kościu
1714
sskl ";7.
Motor naftowy do
~ 1 1 1puedania firmy
Hille -- 2
Morie
(dwóch) (?. S.) Wia
dom•'ć ul. Rndwa~
aka 36, R. Ajer, w
wars:1tacle w podwórzu.
nlac rogo-wy 40x70
li' w Rudda Babjanlcldej przystanek
Rokicie i dwa war•
uti.ty stolarskie do
sprzedania. Wiadoln<lłć

Żerom1klego

63, W, Kri:esz:kie3187
•ie1,

hofa 18. Zleltiieki.
1713
15
f!ospodarstwo
r~ morjów pszenno
avtnief idami, dom
mmo11Fanf, 2 mor•
gł ogrod11 owoeow•fo. Zdeovdowana
epnedat zeraa w
Błarae

twa"

„"Połrednic·
Władysława

Dudli:.., •zgten,

uli-

ca Plhud1kleto 27,
IO
01podustwo
mor1t6w. afemia
p.tzenno - łyłnia w
łedl c.•lć ł4kl, ojfród, staw, dom mar.
Blnro
Wiadomo•ć
„P otrednłe twa" Z!tlen:, ulice Piłsud
ekiego 27 Dudek.
Zdecydowanym refleltantom.
l~~ -;;'oriowy
metrów front11)oparkanienle, •tudnia, dwuizbowy mu
rowany dom w pod
wónu, wielki garaż
szopy. Oferty mb

&

P

ITT

Monu.

m~ntalne

arc,.
t.

dzieło filmowe p.

'larybek

ft

Te•. 7-s7.

łarpł

kr6-

lewekłch, rył>o

l61two Tunyn-Grze
4y. Władomośó 1 ul.
Pwlła 21, .., k81lło
2133
,...,
om drewniany 1t
młen:bti dosprze
dania. Wiadomość
u llO•podarza Mły
2182
narska 33.
2 do apr",;;:
l'I daała, Rz«ow2105
1ka 15.
Orleplan a~;i;=
danła aa 900 zł.
m, Senatonka 2,
II P~ prawa ałroaa.

D

u'"aite

P

natobtts na 15~

tł •przednm. 'Adre1
poda administracja

„Knrfera „ł.ódzkie
2084
llo".
iktep z rii.f;;;h.
il-niem do spr1ed11•
nia łanio. FrancisF.ka61ka 13 - s\lep
2192
tytan Iowy.
f;,' ·-;;;;;;-~n~berman" do Bprz1
danin. Franciufcat111ka 13. ł.acit\ski.
2192

P

GlprHdam

oamo-

n

P

l

Plil8df

Zaofiarowane.
•lę

na-

E' tychmiast 1hełt1p·

ników - męskich
krawcbw do pierw·
nor.cędncj roboty.
Piotrkowska L. 107,
tel. 24·74, S. I.en„F. M."
ni;';'d..~"';Pr~
2138
kidskl.
Mebla różne, exaf ę
ł' przy ut Nowofi tremo, łóżka. stół Polsk!ej. - Wł• do- n-;trz:;bn("'"'natycli:
P miast zdolni aotomant.
krze Iła,
mość ut. Kilińskie
genci podróhfący
massy11,ę 1prsedam
go 10i, Ró.tnńdt i.
na wyaokll i;rowiz:rabai:cen byle Hraz, Główna 55 m.
Maszynę supełni• • ję do apnedat.y artykułu ninbędnego
46, ofibyna pra1'a,
JiOU'!\ Sinfera
· w każdym goi:poizarter,
. 1prsednm ti:nlo darshrle wlelrh!m.
ewe11ta1lnłe d a Cl
yprzedał otomo.n,
Zgłoszenia Lipowa
w zastaw za ?fypokozetelr, kreset,
32, m. 10. godz. 10
łyc1en!e nii 250 sł.
duły wybór, ceny
do 1 I 3 do 6 pp.
na procent. Plac
nłllrie, dale aa raty
1003
\V'olnotcl 2, 1prsePrzyjmnle wszslkłe
dawca od ataefi ben
pracowni tultien
~m6włenia yohoUst. Szymanka. po·
~!!lowej Standard.
d~ce w zakre1 tatrzebne •• zaraa
płcerehra Karola 1
ftlek!irnła do sprzeuczenie•. Naruto•.-iStanłaław Gabał'l.
fł danła w pełncm
eaa 56, front, I p.
biega • powodu
fabryka
kaaja.
2124
zmiany intercsn bl.Usny w Bydechnik droqo1„ygo11czy, 30 ma- . ul. Brzesldska 68.
2135,
wykwalłfikowany
szyn • Singera• a
z technicznym wy-·om~kd~';;;e d~:
elektr. upędem za
kształc:enłem znalbezcen do spu;edanla !5 mlaszlraf1
dde posadę z pła
nia, Zgłotzerila do w łe:n sklep z macą IX kategorji,
„Par•, Bydgoszoa, łym narobym plaOferty pUmleone z
Dworcowa 72 pod
cem nadaj,cy eię
życiorysem składać
.OkazlaM. ·
do handlu, ulica
do Zarzl'!dn drogoWrześnfeńska L. 57,
ompletna uriu,dze
wego w ł.asku.
tamie whdomość
nie techalezno2111
w 1klepla (dawnłel
dentysłycsne tHio
ul. Ciemna}. 2156
-;;'traebii' u;n~
do spnedaaia, do aalonu damp;;;dam tanio pół
Władomość w ad•kiego l uczeó dl)
2116
mlnlatracjł.
p~cu JO łokcl
mę
1 a l o n u
na 68 za 1600zł. tlprzedał chomont
skiego. Zakład fryzWiadomość: Płue
ll gotowych antłel
jerski ul. Prsędzal
czna 15, gospCJdnrz
skich i robec1yeh
nłana93. J. Bittner.
2151
oraz pasów trans·
211f•
~prz:edam tanio 11za·
mlsy!nych - c~ny
eAotrHbny fryzjer
Il fę, lustro i kreKlliópr:i;yatępne.
li' mę1kl. Pn:ędz:al
dens dębowy. Kra11kiego 201, Sltauyń2011
Diaaa 91.
caa 4, m. 18. 1252
2186
1ki.

W

no

O

D

ff-

S

1pn...
P. omihft
dawczyni do

landoleta. Aleluan- 1klep• n:einlcsolfo
drowska 19. Retł• • kaucf11 300 sł. 2t57 Kelueski - No9ynłakow•kl.
iJTadens dębowy w Felłc:fenóy, Ratka.
dobrfm 1tenłe. notnebna 090ba w
do epnedania. Ul ł' wieku łrednim
Płotrlrow.ka 64, le- do pomocy w fawa oficyna IV wel- epodaretwie ł se·
_, ,,, L
ścle. n pl tro. lt5' ••a
ł d ę d. „,,„m
łwła••
Z""'OSZtDia
ębowy do
t6l
'd:'ctwami lub ,...
rozkładaela w
dobrym etaale u· komecdaeię Piotr·
tycbmlast do aprse- kowska 133, m. 5f.
danla. Narutowłcsa ~'!'"'"-:---~21~-.'0
otrzehnv eublekt
56, poprz. of~ m. 27
2115 · frTsf•nll dofpopoio:;.,ł'd;'~drew moey. Kon1knty:2158
• nianego o 4-ch nowdra 78.
mlesz:lranlach z po~ ' nkasent - bacbalter aa wypo:tyłową płaca 1przed•m. M11ryshiska 53 czanłe 6000 złotvch
1
a gospodarza. 2169 ngwara.ntowane hl·
potocznie otr1yllla
i PrHI· osadę. _ Oferty
nossuku!ę

P

n„.

HMMU
aL 6 Slerpala
(Bea11dykta) t6 .

...„

ellor. •k4rne,
••••r~
clr6trmoea.
t •obi. . .
04 ~1J 16-ł

do firmy

..... ,...,.....

Markowicz I asielski Piotrkowska

&l chód marki „Fiat•

r'1

Dramat w 9 aktach

kupić

Wstąp

Zamiejscowym wyaył• losy poczta. po wpłaceniu na r-k P. K. O. 61.016.

. . . .'71dl IP.O I

Ceny bard.so pnyst41pne I

wytworne, trwale, na nar
dogodnłejssych warunkach

włam1J wmv oiułniesz okuję sdo'bycia fort11ny fik: Zł. 60C.OOOKup przeto 101 w NaJszczqślłwszej
ł08.000-200.ooo-100.000- I wiele lnn7ch.

OOLOSZl!NU. DROBNE.

uf. L POPPER"

MEBLE

l·ej kl. 15-ej
Lot. Państ'1r.

lpleu bo przeoczy•• I •

w

OBUWIA firmy

Zdjęcie Inż. Cezar Selen. Dekoracje
Art. mal Wanda Jewniewiczowa.

Chcesz

dobortepian
F
rym stanie do
1pnedanla. Zamen-

---

Wył1'CZDA sprzedał łwłatoweto

I

d m Ie ł c I u w gmachu pofabrycznym

Kolektwn:e

nie WJJtawiamy,

IDziś ~ni następnych „la 1ł1~em ~ena"

wynaj~cia

POJUTRZE

Mo~eli

gdyt takowe sostaill nieudolnie podrabiane.

Najtrwalsze!

Najmodniejsze I

Najelegantue f

•

1921 ro&.

P

pnvi111uje adminilt.
pod "Fabrykant".
~ · . ,.~ ,.._...otrzebn111pnedaw
~~ ~„. •pnedawczynie. Sienkiewicza
315, Zwinek Sfrae•
2172
lecl1i.
. ·~
ngeni lub agenfka
łiJ potrzebny do ryaowni wnor6w. ktucfa 100 sł. Taezy·
eh, Piotrkow1ka 90
_______1_1_1_2
.otrzeb%)y pomoc· n!k frysferski. Bri:esitl.eke 66, Oa2181
kiera.
notr; ebi·y"' woźnfc;
"- stangret do koni.
Cegielniana 62 Ku1pitl.skl.
t;lmaoh korpuśnik
po t ri:e b nv C•Iłł eIniua 62. Kalpidskł

l

notnebna

I!'

zdolne

podręczne do pre

cownł

"Pani" ulica

6-Qo Sierpnia 28.

gotru i,=;;;' blurafi'rika

i: kaucją

1000

d do Biura Po§rcdniozego w Zgierza
ul. Piłsud•kłego 27.
Slotrzebna dzlev·
il csyna do sprzl\Piotrkowska
łania
45, Cnklernla.
Mlleha'°Jtlk-;lektro.:
i'I monter. kierowznam różne
ca,
1amoohody i motory • własoemi 11ar11ędzlami pouukuje posady. Mlefocowość obojętna. Zgło

eze:aia: Torut1, Kopernika 39 Żyri,1ule

wio&.

Poszukiwane.

ftolnłk (Puławy') _,
„mołnT w Aradnim wieka 2 dłuaolełnł\ prakfy114' ponaftuje porady od
zaraz do admint.tracfl lub hodowli.
Adr": Dałłk6w pocsta Poddtblce,
dl
._._ __ il
Il
na p ... '71111 -

fetnłako do

I

llipd„5-1 ,

e4

~
W'fll•· 2pokofea
I ,,.,fodamł do

t0-ł2.

••

I t 111

&I ł•cła Poddtbie·

GnedT w leałe. - WTD•f.a- od ruu
W1adomoł~ : Pasta wprost od lfoapod• l.a!udk bu4owłaay
r&L Oferty w act- I 1amodsłelay wy•
21, w batona.
ałniab-acfl .Kute- kcmywa tanio r61·
polofe I: heh. I'& l..ódzldego• dla ... p1an, badowla·
2149 •• rywmld _ . .
ed ":;-dana : W. Z."
poa.1a'tlw~;~ Clll• MiuJ.'.:aob. t:łno• fółowe I
traa. ULPodrzeaDA =ofo'lltefo po- Sf• Oferty
e młocie. Ma• ałnłstrułl - pod
N
2067
r. 26. m. 9. 1962 d-'-"-- __ ,,,.....;._t-· .P..-u..~.
....,
„ __ ......_ -Jiłlec:sn..._L1•.....
f419m•nł• 2 pokó- Oferty w admłnt.t- llbn.rbiói,„.,...,
fe • li~ 1 racłł .Kartcra • pod U 1h - pt•Jlsnł•
ibt ł 2500 sł ty b
J!"' ~-~ : : ·
!laMl:dy, en:gtc~- hllikon~cu-t:1~ Jotee• •
•
_....
wraal,cla pok6f
n.y, kawaler poHu- nołcl do odńl\pJeameblow&111 z 11• mobyeh uł91hro
· kufe pracv malf.uy- al.a aatychmłast. _
L łU,
nłera. lHJera, rach- Ołertr nb .Zuu• łrZ}'Dlanłem bib b„ Plohlłcnnb
3095
9
mitr.ie, 74ra1'dnf-.- cło admtmm. „Kur· ~: pofedl~nfnef e- -. '
ezerwouy nłyta
ormacfe
euvy.
go •eł. Znafomo,ó, len ł.6dzkil!go•.
bełoaufe ...,._.
2t60 2-4. Zachodma 36,
buchalterfi, dl>bH
nlcnłe wł••er.tcł•
referetleje, skromne pok61 alonecznydla m. !5.
Ztllotnołas
- - ko
•• ..&-'"'pa~ów
Luka
wyma~ania.
•-·
77 · Piotr•
t..
Mieazkanle- 3„okouu.,
w
K
f ..ł.. d
we„a ' a we • e„, 0 • ur- mantem. Juliusza 4, I'! foye pier~o2102
aorcy.
2161
Jera l..ód:akiolło" pod m. 11,
rzędne z wr1:4dze- flraoewnła ,.Amay•
.Kanela 2500" .
21J~ pokot• 2 dute tron- niem I w1:relkieml 'I pnyfmal• aba
_..... •
"'' lł
d t
d
I
t
,_._"""!"--~!"""
ko1:'e •. amd'kt • - ~!.o Pao~nania coend: tar„ ! SOF~~ nost:ttkuję posady
r-.11•
Sflfsa„,
•
(I' sa·rzadzaj•ce.to WwfO al ObWI, OblorO• uuw
aro dam. Oferty „Par" kadalra H, I pł..,o
na
u
" "
d„
21<>r
wynafmę. Płotrkow PoZ11aAI Aleje Mar- m. 4.
odmem
I
ab posa ' łnkaeen · sita 86 m. 5. 2163 cłnllowskłego 11 pod Ba nity I aa gotów·
se.ee.
ta, kalfera, mA!fa0 wynafęcła poO lę poleca Zakład
zvn!era. PiMwszotaptcereko- dekora·
kój umeblowany
nędne refer encie.
cvfny Braci Gaba·
I pł,tro, odd&łelne
Konstantynow11ra
ll*I. Uri
ł6w, Nawrot 8. 'W
wejście wpro-: se
115. M. Tarlecłrl.
dułym wyborze oto2083 schodów. W1ado·
mość 6 Sierpnia 22,
many. fotele· klubollatrymonJam•
łUyb!tna 1ila z wyż- m, 6, od l - 3-ef
we i letanld oraz
1zQm wvkntat- po pot, ł od 6 do • l'I (trzeci rok itł puyjmnle 1łę Hmónłenła) , najwiękeze •
nnlem i d!u(.!olet- 9-•i wieczorem.
w Police Biuro Po- wienia, prserabiamy
Jt21 łrednktwa, co mie- otomany. fotele. nł4 praktyk~ whrlatowyćh Towarzy· Rrynlea p1111fonat 1IĄc doprowadza do Zakładamy firanki.
.Stanł1ława" po- .kat11:u nłe mnie! jak Wykonanie płenrstwach ikcyjnych
zdolny organisator i leca pokofe z utrzy- n - 18 małłe~•tw. 1Zonędno l punktu1395
admitl.łstrator. •pe- m11nłem od płerw- N• kaida li1łowne alne.
I
cfalłtła w buchałnatychzgłosnnla
nformafa.
azego
terfL donriadczooy
kandlu, przemy- maci• do 1 Mafa, miaat wy1yła ri•
gr6d do wynaję
Ale I bankowołcł Gtabow•ka KrakOw kllkadzledąt 1to1ow
cia 28pułk.StrHI
11104 nych ofert, llCH• c6w Kaniowskich
Lubicz :24.
poszukuje po3ady.
Adr. aub „Człowiek l!l.gancko umeblo- gółowe lnformacfe 34, od 9-10. 2085
&ł wany pokój sło I fotografja pragn,energicsny".
neczny w csy1tym ilyoh wy!Gć umąż,
olski Zwłiv:ek Bydomu na Al. Koł · lnb ożenić się 016b.
łych Wo!•kowyoh
ciuszki z telofon11m Kto niema snajodo wy1111ięcia. Ofar• mości, a chciałby Żeromslde~o L. 74,
l!'lo wynalęcla duły ty snb "Słoneczny" się ohnić lub -wyjść poleca robotnilrów
U frontowy pokół. do .Knrfera ł.6dz: zamą.i. niech z lachow16w ł nie
zau~aniem wykwalifikowa1137 całem
telefonem, Pri:c!az:d Jciego. •
nr. 40, m, 4.
pokoje a: kuchnią, zwróci się do Ad· nych za poleconych
mlnistracji „Matry- dafa gwarancja i
1łonec1ne a wyWarsza- błeue na siebie
ienkiewicza 34, m. godami do wynafę monium"
wa, ul. NowogrodzS7. od 15 kwiet- cła. Wiadomo~ć .,, ka 36, śc!s?a dy1kre· wszelk11 odpowie2031
nia jest pokól do Stolarni Lubelaka 6, cia Hpewaiona - d1lalnoś~.
Napl6rkowwyaajęcill dla nau- pr.zy
przy1Łęp·
2193 Warunki
czycielki lub biur11- sklego.
n• - wybór olbny- ·'po1iadacze rowa·
2080
l stkł.
okój umeblowany ml.
rów I W asu nia•
960
~;,fnalmę poki!f dla
do vynajęcła ut
modne wysokie rapana lub panl.- Sen11torska 14, m,
dowiec łat 40 - my, pnerabia lub
:H7ł
Piotrkowałla 189-9. 14, m. to.
po1iadaj111r han- samienia na naJi;iow
209:2 -;;kór~;t:i;;;,;-;y dlowy iatere1 pez- 11y fa1on, emaljo"'n,_o.sz„u""k_u_fe_s_i",..2":3
z niekrępującem na panią po1iadaj114 wanie. rcperael• ł' pokoj6w z knch- welśdem do wyna- cą łrorzłl:• gotówki. wnfsłkil! cz t § c !
niĄ w 'ródmieśclu. jęcia, Alefa Kościu Cel matrymonjelny. ekładoYe - oponr
Oferty •o'b „Czy- ukł 32, m. '1 od 4 Oferty pod .Ibe- saaftaniel Gł 6 w n a

2

hn'°.lu ·

:ii20

..
go

8

„

D .

Matrymn11J11nn.

„

a

lokftl! i mlankanla

D

S
D

etr dola•.

2

P

' ,„

2121 do

lU

nrwisł.o6t•.

· X6ł 36. LT1lv.W.50-41

-- 16

uzy1ke.ło naswł•ko

Plachinger prsez dobre łortT. Kto
je1t prawdziwym 1makoszem mote to naflepief ocenić.

I

Na mezon świąteczn7
prsyllołowaU•my
duło

ple:knych niespodzianek.

e

Kupłwazy raz tort etanl•H alę jego awoleulkłem, bo pnypomnl•• 1obie wyborny smok • dawnych dobrych eza16w.

PISCHINGER i S-ka

Odwładtelo więc 1klep 1uuz leuc:u
dziś, a aniltnieeie natłolru e1tatllłch

dni przedświĄtec:anych.

NARUTOWICZA Nr. 2.

2

Ml

puyrrądzony, łe wiele go1pody:d

I

Tort ten jeat te.k wapanlale

zaniechało wypieku domow•Qo, zaoucaędzająo eobiekłopotów.

,&&WJQW~

BOGUSŁAWSKi

K.

Łódź,

Skład szkła,

krysz·
poircelany

talów I

Piotrkowska · 100. Telefon. 26-17.
Poleca na święta w wielkim wyborze:

Serwnsy

„

stołowe

porcelanowe

Szkło stołowe gładkie I szlifowane
Porcelanę białą I kolorową

Wazony, doniczki, bombonierki
Wielkf wybór kryształów
Szklanki od 15 grosz~.
W niedzielę, dn. 10 b. m. sklep będzie otwarty od l-ej do 6-ef.
1m111„•ww•111111r11B„Blill+mswilt:!l112•e~m+1m„11B11amrl!l„m2uąa&Wlll!!B111BC•1m1„„...

f!r. Ga~{tj.Jd, Po(" monlla 118, ztabR kwit kaucyjny
Nr. 40391, wydany atyvan11. lecz do- .
prae:z Kolefowf\ Ka- bru fankclonuff\c'
sę Stacyjn, ł.6dt, mau;yn• do liczeFabryoma.
Z128 nia marki T rlolaBrunlVłga (tub In·
ny 1yatem) Oferty
sub „gotówka" do
eremł Zamotski adm. nb. pltma.
zgubił matrykułę,
wycian!l w Gimnazjum im. Mikołaja
Kopernika, wydan•
w l.odzł.
2107

-,.
~

Magazyn
Wykwintnego obuwia

w I„.N·• A

Jedynie

s\a~~borowe

~:bż;~A

w firmie
•
Tel. 38-64.

J. JAK UB IE C
uL Konstantynowska Nr. 26
Poleca na wiosenny sezon
wielki wybór damskich i męs
kich najnowszych modeli z
najlepszych skór, zagranicznych i krajowych. - - - Ceny

•

p CZKWIANIANC

~

•

Piotrkowska 69.

•
:::.„
...„ „....„ „.......e.ua.T••„.o.E•T•AL.„„ „ „ „.........„ ...liiiiiil
...
1

ł

na ~wieta Wienanorne

najkorzystniejsze zakupy poczynić można Wfirmie

BRACIA IGNATOWICZ
największym

i najobfici~j zaopa~rzonym .skła
dzie win, wódek, towarow kolon1alnych t delikatesów wŁodii, ul. Piotrkowska Nil 96, tlł.8·3J

bardzo przyBł'IPne.

•

W

ydsierławi• 10-d

mórg ornej alemi pod Kon1tantynowem. Wiadomość
ł.6dt. ul. Gdadsb
o, front, m piętro
m. 9.
2147
Ro.tynę

2,000 :ało·
,._. tych na 1 numer
hipoteki, dam więil
ny procent. Wia•
domość
Alek1androwska 71, J. Matusiak.
1118
Próśb

D1ło!le_nie.
Komornik prsy S4'
Okr,gowym w
ł.odsł .A.
l.agodidtlaki zamleH•
kdy w ł.ods!. prsy
ul. Kłlł!!skiego 55,
na. zasada! e
art.
10JO U st. Poat.Cyw.
ogłaua, te w dnh
19 kwietnia 1927 r.
od godz. 10 rano •
ł.odlli pr:ay
ulicy
Główne! pod nr. 1
odbęd•le ełę 1pra11da.t prze• llcyta•
ej• rnchomoki, należ11cycb do Bolesła
wa Widawskiego i
akładalllcych 1ię •
fortepianu i 61har•
1DO:Dji ocenionych na
·~ 560 .1.
ł.6M d. 9/lV n r.
dzłe

do kawy
Garnitury do mycia

,

Do akt. Nr, 305
1927 r.

Kemornłk
A.ł.ap4•hhkl

J

Okazja łwiąteczna

. ,

za•anJUl
L.· Lid
•
odebrałem w

•

"

TREMA na
Na

W)"plałfł

4-ch

obawie firan•

cswartek. Czekam
'
ab
w ponłedzlałak o 7
Id, Jedw
przy pnystanku. awe~
Tenlsieta.
2117 OIM wielki wybór
3 d przarabłam I ...=.:::::..~.
stare kapeluHe
•1
ora:a nowe po 6 zł Krawiec na mlefaea.
Kilmekiego 87, hont Płotrkowaka S7
parter.
m wełłcłe I pi~tro

spłatę

w ciągu

miesięcy.

za

P. Chul.

zaaublona dohmttlJ
staniaław Ślebockl.

'1 • ~

iuro
R. We.1csyóski, Plotrkow
B
bił
zd~~1. o!w~~-. fu·ank1·, kany
ska 90, Podania do
wydany
.............
Sądu, władz

administracyjnych, wojskowych; apelacje,
ral!uasy do władir:
skarbowych, odwołania w sprawach
podatkowych - do
Komł•ji

04woław

czych i t. p. Prze·
pisywallie na many
nie.
2184

·-- ~„

w ł.od&i.

~-..-k

Mep~~ors~1,'
zgubił

dowód osobi1ty. wydany w
ł.od:ał.
2098
tanłsława. Turek,
Rokkhiaka. 116,
z11ubił11. legitymacje
zapomogową Nr.116
wydanll w ł.odsL

B

w dufym wyboue

·Stelm1r, leber
IS-ka

ul. Piotrko·
wska 141.
Ceny

przystępne.

I

-------------------~-·--~----~c:E:n~~o:o:L~o:s~z;E;~~M~I;Ei~~c;o;~~~c;H~:-----~~o~~~w~fumum~oow%~~~~Y~~da~~~~ew
CENY PRENUMERATY: · ' ;
·
) Łodzi• a centrale gdzie indziej, o 50 proc. drożej od cen m1e1scowycr
d . .
Przed teks tem 4o „"'roszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 lamy
K t
4
Firmy zagraniczne o 100 proc. roze1.
on o cze- w todd I n!cih. doo. ilustr. mtesle~e zt. 4.20 w tekście
40
„ „
1
„
„
Każda
nowa pOdwYżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogb
4
1
30
,„
"
"
„
„
szen·ia do zmiany crn bez uprzedniego zawiadomienia.
.
370 Za tekstem
„
kow e Dla robo-tnlk6w •
1 •
4 "
d m1m5
.. t raC'Ja
•
• · Nekrologi
3O
„ „
"
za
terminowy
druk
ogłoszeń,
komunikatów
i
ofiar
a
4
I 5.00 Komunikaty
30
"
„ „
"
10 ła~ów nie odpowiada.
.
.
.
„.
•
11 •
•
•
P. K. O. Na prowincji
Zw;vczajne
8
„ " „
"
"
." . .
ArtykułJ'. nadesłane bez oznaczenia honorarium, uwazane są ~•
Drobne
10 gr., poszukiwania pracy 5 gr. za wyraz - na1mme1sze og1O·
.zairaotc•

.N't 61747.

"

Odnoszenie do domu

•

•

li!

•

--

~ it0.50

„

ł
·
d ł ne
szenie 1 zł., dla bezrobotnych - 50 gr. 0 g oszenie na es a
0.40
gcdz. 7 wlecz. o 30 proc. drożej.

Po

bezpłatne.
.
. .
Rękopisów zarówno użytych jak I odrzuconych redakcja nie zwrac1

„Kurier Łódzki i „Łódzkie Echo Wieczorne" łącznie z odnoszeniem do domu zł. 7.10. _m_i_es-ię~c-zn!-i~e._""!"'9"':"'""~~:"":"'~~'";"""------- ------------~~-":'":'---------"'!'""''!""!"--.-~-----------·---l'-i<l~~c,....,.w ł as nej drukarni ul. Zawadzka Nr. 1.
Wydawca:
Jan StypułkowskLc:..
.
_....
Redaktor Naczelny:
s ~ LI:-:wa Drukarsko-:W~aW'Diczo9G ~z. oi:r• ..._.
,Czesław OwnkĄw-

Kurjer

litę-racko, - naukow,y
...

....

Specjalny dodatek niedzielny do ,,Kurjera
Łódź,
·dnia 10
• •
. - „

RoK II.
Z cyklu:

.

Łódzkiego'~·

kwietnia 1927 ·rókti.

Nr. 15.

„Teatr".

„już v,,:p~nych" zbla-dta postrqma dzietar nie .. porwie nas „Trcimbeclldclh. - mo,wa", .a le patrząc na
„Baribarę" p-rzez :pryzmat . czaru ,iaikkh~
1P.O'Wd eśc1i dlugkh przy . kominku, patrząc
jalk 11.a pOlb'lalk'ty konterfekt, pam i ątkę iurż
zapcmnianą a przecież . d:r9gą, mittnOl\VOli
obleci nas semtyment i wzruszen ie ściśnJe
s,e.rce. jalk tamtyun, na k;tórych „Barbara"
wy\\ii crata 01lbrzyrnie waażenie .
Stabość a:kcji (właści1wa fragedJi tego
łyipu) nie da·je nam, ~udziom kina, aeroplanów, wojny cherrnkz.nej, tego zaidow'Oleruia. j.allde przeżywaLi ówcześni.
To .'też wystawiając „Ba.II'1barę" •) przeprowadziłem ca1ły szereg okreś'1eń
mono~o.gów, by lu.ctzl tyle pfynn.ie i pięknie

: Dla

Q.aS -

:w_yżsp.

Whistorycznym skarbcu .prżeśzłOśct
·Barbara

~

. Radziwiłłówna

Tak zlożylo się, że jeSiimią roiku ~bie- ·
glego - tam, lkędy góra Bony patrzy w '
s!aTe mury K1rzeanienieckie;go liceum, '
.l!"dzie skromne, biafo d\vorki, gdz.ie grób
SJIJome.ji, ma1~k,i Juljusza, kędy a1Utoir widowiska dvrekto1rorw1ait w 1819 r. - 'tam ·
na WO'łyniu w Krz.emieńcu mówiłem o
Alojzym Felińskim w jednym z teatrów
szi"Otnych w sali lk:e.a[nej.
Krzemieniec zbliżył mnie z duchem
autora „Barbairy Radzi1wilłówny", sztuki
~~ nas - jui tylko 111a1lepszej pracy, jak:e.l docze!ka·t się ,polsłki teatr klasyczny.
W szkicu moim nie będę mówiiit o , polskim Rasynie", jalk nazywano :Feliń~kie
go. Jeno stów niew,ieile poświęcę samej ·
trage'Clji, jako dziefu, związ~nemu ·z. tea- ,
trem który wed'tug st.ów iprzy1w:illeju ksią
żąt Sllllikorwislkiich „miat u się sprawDwać ·
poprawę ob}icza1ów".
Dz:i1ś, gdy da,Jeko odbiegliśmy od daty
23 lutego 1818 r., w którvin to dniu po r az
;pitr-ws:zy 111a sceniie na:rodowej a!ktoirzy reprezrntow.aJi „Ba,ribarę", śmiatło możemy
„zana~ 1
poety mzprzę<linąć na nici!'.
Wójcicki w „Warszawl•e" - jej żyic:ie
umvsto," ie l rnch lHeracki - na stron ie
115 w roz. VI pisze :
„Zaipat, z jalkim !Pll'bHcmość ten utwór
na scende nairo<f.orwej iprzydęfa, pll"a wie w
szat iprzeićho<l·zit: · Uniesienie & pochwa~y
nie mi rufy .gramk, zaJ)omrt ianio 1rag-edj.i tejże treścJ · i tytułu Frandsz1ka Wężytka,
ktcirn za czasów Księstwa: Warszaiw.skie1!0 irywoh-1wa-ła: grzrnQ!t oklą&ków, Barbara i f eU.ński byt :na ust.ach każdego. O
tym dramacie tylko "<mówiono, iJ)rzyipomioano so bie s.cemy 1i ' u;stę,py nne'które". .
Wief.ki mistrz ipseudo-'klasycznej lragedi! pol·skiej w myśl pwgraimu zebrań
młodych Uteratów warszawski.e h: przvsv.-o'ienia 'moi\viie ponsik.ie·j arcydzieł "trzech
wi~lkioh dratrnaforgów 1
pse:UldoldaiSycyzmu,
Kornela, Rasyna i WotJtera - bieży ufairm szlakiem pseudolklasycmej kairjery
J,iIT!o~wórczei w :rycerne ostrogi „go<lmelł r.astępcy Rasyna", wyg'tadza wiersze,
~łrągla, zasięga rad przyja!Ciiół, słucha
wtazówek poiwaig lLiiteraickich, pracuje
mó przekładami f.rancusłkich dzie1t teatraRr1'Ytll, te:go g·łównego nall<:az,u „ipracy i dni"

Receipta trzech

Al~jzy Feliński.

-

jedności:

czasu, m1eJkoforyto•wi epoki,
falk:ty historyczne dwóch sejmów piotrko·wsiki1ch ś-ciągnął :Feliński :na zamek kra·
kqwski, wdsną-ł w niego osoiby z różnych
miejsc i zall111mąt dzfatanie w 24 godzi1ny.
sca ii aiklCji

zaiprzeczy'ła

hi.sforycz;ny o POllsce potężnej, koda.cy balsam wspomnień o potędze , wlewafa otu-

chę:

„.„Nad Polską czuwa Bóg potężny,
Ocali On naród ślachetny i mężny.

.....................„„...„ ...„ ...„ .........„1„„„...„„„„„„.
Uroczystości

1

mówiących unaftura1lizoiwać.

By jednak podkreślić . sfo;wo, scenę
wYzbyitem z ozdób 'Operow ej dekoracji. •
W myśl wszelkiego rodza~u · eksperymentowania a styddzująic wido1wislka pe
da1wr:ych dworach, scenę ubra'lem w cztery zaistoiny o ohojętnym t·oinie, lecz chtonącym świaft-0, ify.ł przystion~wszy kota·
rą, odcinającą iba1rwą od zas!lon il>ocz:nych.
Na środlku jeden jeidyiny melbel, może t:ron,
mo'Że ikrzesło ipaiński·oh dWIOrów.
Stworzyws:zy talkie Ho, :zigodne z 1p11nktem ciężkości szrt'uki, dałem st01wu pierw·
sze 1poile dz:iatanfa.
Odpowiednie do nastroju poszczególnyoh aktów i scoo śwd·altta re;fleikforów,
rzucal1e z ramy górnej, do1Pelł1nia~y wraże

Beethovenowskie w Wiedniu.

I

nia ca!lości.

1

1

Stolica Austrii święciła niezwykle uroczyście setną rocznicę śmierci
genjalnego kompozyt~ra . Ilustracja nasza przegstawiasłynne~o kom·
pozyt~ra -Mascagniego, składaj'ąc~go ~i_eniec ·na _grobie Beetho_ve na.. ·

„ ...1!91. . .„ ............„ ....„ ....„ ...„ .........„,„...„ .........................
Nie o prawdę histmyczną · chodzi'ło
wielkim dramalturgom trag&lii tego rodzaju. lecz o prnwdę artystyczną (rnitura.ln:ie
w nnyiŚl wyma.gaiń ówczesny;oh).
Ta była: p<Jibudowaiwszy przejJI'zysfą,

. Niechaj o swoje losy Polska się' nie lęka,
Niech ufają cnotliwi,
Niechaj drżą zbrodniarze !.„" .

Nie ź<lziwi nas, że rząd ro15yjski w
!frzy la.fa po premjeirze inie poizwoli't na
d.ail:sze · widOlwdsika ..Balf'bary", oba1wiając
się „snu o pot ęd:ze ".

. ·Wychoiwany w dafWlłlym Kralkowfo, w
aitmosferze święleigo tkullt111 szitt1ki ·teaitrałl
neJ, ndejeidinolkroitnie miia1łem sp~1.Soil:moiść
podziw.iainia arcydziel nais·z ydi pi1sarzy.
Ch.fonęHśmy cz.air nieuchw.Yttny wieil'kiicb
przedstawień. Jallcby oganllięieJ, iaikąś gorączlką 1lgnęliśmy do oceny i do ~ego z
czem scena .j est związana ...
Dziś to samo ukochan1
ie fa'f :1tffoozieiń
czyd1 temu dn1i kilfkamaiśoie o'Cln.afa:z.tem na
111roczystości 25-leda jedJnego z itódzkich
zaikfadów nauko1wych... w szfuice wie:lkiej .. „ i chlciia.qfryrrn ·b y w~aśni1e fakiie iprzed- ·
stawienia stały się pokarmem dusz mto~yiah l serc .nie zepsuitycli Olbrzydiliwem
ta-rg10w1isiki001 wispókzesn'Ośd, 1polkam1em
'tych, il<ttórzv niezaidiugo muszą według
stćw ,.Barbary" Feli'ńskiego:
·
""„ prawami

Polski
Łódź

szczęścia

umacniać

zasady".

Gwido TTZY1Wdar-Rak~wskł.
- 'W !kwietniu 1927.

•) P1remjera „Barbary"

odlb~a sJę 13.X.1926

reku.

..............„„„„...„.„„ml!ll______

Lot przez Ocean.

~-----------„„„

-.

------=- - - .

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

~

~ .~

.

--

-

-

.Znany portugalski lotnik, major· Sarme~to de Bajro~ puebył aeroplanem Ocean Atlantycki, startując na wyspach Bissagos i lądując
na brasylijskiej wyspie •

...„ ......„„„.........„„...„ ......„„I...„„„„„„„„„_.
~cbrcd1 PO\\ yższych.

Aż w końcu w Wo-

JUtynie czytając „Ludgardę" Ludwi<a
KrcJ}lńskie~o :postanaw.ia, oipforając się na
'~~arach francusk ich, napisać O·rygi1t1alne
d,1E10 .. narodowe".
1 znowu zaczyna się ~b i era:nie h'i.sto-ryc;:y;e.go _materiału, mozo.lne i" d'tugotrwałe
gJa<lzen1c w~ersza,

zwi1ę.Z:łą strukturę, wype'łnó ć ją następn i e

gr•l namiętno.śc i ogmmnyich,

uczuć

p-0d-

niosfych, hudującyich dusze i mylŚ.li a se·rca 1POC'11oszących wyżej, by je zaipaQić na
nowe- czyny.
Taik - „Ba-rbara" musia!fa zidoibyć ten
szalony aiplauz. Ś w.ie·żym 1pogroibowcom
niosła aa>01eoze Połski JagieiMonów, śpiew

.J·,

'w•

Ósma rocznica zało±enia partji faszystowskiej we Włoszech była
z~ów. obch~dzona ": ~zy!llie. z wielkim entuzj~z!llem. Odbył się tam
w1elk1 pochod młodz1ezy 1 dziatwy fasr.ystowsk1e1 przez ulice Rzymu
na Piazza del Popolo, gdzie rekruto wano nowych członków. -Zdjęcie nasze przedstawia . rozdawanie broni nowym adeptom
fasayzmu.

. ..

Wśród
Poezja

sportu~·

Przyprawa

nowych·

książek.

wesołości

„Ziemia

dzidą

- Hl 15.
'

na codzienne smutki.

prze.bita, czy tam

się

na bok
!Przechyla,

Tyczka czy leci z tobą ! rośnie, jak kampanila?
Niebo w hamaku buja, na dót przekrzywia się
księżyć,

Czy ci tego za
·

Dźwięczącą biję

Biegnę

mało,

kogo chcesz jesz.cze

zwyciężyć? ....•

' '.Albo leż jak' prze{aipia w iksztan . paeh'Cki zwycięski krok Nurn1i'ego: ·

nowe rekordy hydroplanów.

Serce, co maratoński wytrzymuje bieg."

Dotychczasowy rekord amerykański lotów hydropianowych
został pobity przez pilota LO OS E, kt6ry przebył 1702 klm.
w 7 godz. 35 mirr. Na ilustracji widzimy rekordzistę w to•
warzystwie mechanika.

') Kazimierz ,Wierzyński. Laur olimpihkl • ...1927. J. Mortkowicz.

i

w

nią stopą,

świat naokoło,

Europą" ....

Wi·ersz Wierzyńskiego ścisły jest. świe
ży i jędmv, sokami prawdziwie twórczej
i :tęgiej indywid'Llalności .poety sycony. W
\\1lerszu tym aiż kipią sita, rozmach, u.
skrzydlony pęd ku „nowej ziemi" i „rado.
snemu ple.mieniu" (vide · mo.cne strofy
-VJ•i·e:rsza p. t. „Panie na stairt!"). Tra.eh~
ibnhaiterskiego, szlachetnego patosu stroi
me!loduę „La'll'liU olimpijskiego'' w g-tębsze
organowe tony - przydając cafości jakiś
podźwięk śpiżowy. W dohie zbyt czę
sfyich dirycznyic!h !kwu·leń i egoisty•omych
za-woozeń - peiten głębOlkiego oddechu tomik Wierzyńskieg-0 jest zjawiskiem bar·
dzo nieprzeciętnem. i godnem zaipamięta.

ni.a.

~Varsza wa

przez

Ameryką

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

;._ ~o też w szeregu kroicząicych dumnie
·:i d'źwfęcznie strof przelewa się młoda,
cwrw~a krew idących na: ipodbój śwfa
towych reikord,6w - wspótzawodników i
prężą się, jak stailowe liny ich n·agrzan·e ·
słońcem.i ambicją zwydęstw~ - muskuty. Spo;rłowe. wadki i zwycięsl'Wa Nurm'."ch. !Paddo·ok'ów, Zamo1rra'ów, Spallów,
podnosi W:ie:rzyński do wys<1H~Jff'ów kied godno-ści metafizycznych nie.nrnl sy~n-

'

„Krok mól jest marszem ·tanecznym,
Krok mól jak serce uderza,
Jestem zegarem oddechu,
Płynę w powietrzu jak wież~
Rytm mój zes-, ala się z ziem:

dla _młodzieży.

książkę.

bolów pano1warnia rzadkiej jednostki nad
C7.a,sem, przestrzenią i - tępym tłumem.
Oto ja1k np. pisze Wierzyński o skoiku
Karofta Hoffa:

1

~-

anta ·10 kwietnia 1927 roku.

O· dobrą

-

. Nielyl!ko sportsmenom ! spo,dsmenko:m, lecz wszystkim, mi'łującym piękne
ppeityckie st.o.wo, rzeteilną saitysfakcję
s·p!awil Kaizimieirz Wie:rzyński, wyda'jąic
ostatnio niewielki a.le celllnY zbiór wierszy *), poświęconych coraz szerzej i
"'.1sze.chwła<lniej dz-iś panują.ce:mu sportOwL Kultura fizyczna, będąca nieztbęd111em
11zupet~ienięm i często na'\Yet potężną odskoczmą dla wsze1kicl1 możlhvości ducho;vych! r_oz~wit~ dziś, jak wiemy, po caw tym niezwykile
~Yf.l1 &\\ 1ec1e, mosac
ou;n:v~. roz.kwicie, zapowiedź łepszej,
szcL.eshwszeJ. bo zi:Irowsze.i ~ ludzkości
t!armoirda i rówuowa•ga pomiędzy da.tern
a dnche·1!1· ~ęd.ąca ~odstąwą radosnego i
~e1r. t.go 1stmema kazdego ludzkie.go ind v1
' ' dt<um. !.taje się ca·łiklem słusznie stoneci1;~·1? ideałem, ściganym przez coiraz 1iczri1eJsze masy. Przewaga jednostroJ11nerw :c ielektua:Jizmu, przeczącego odwiecznym za.s.~dom greckiej ka1l01k:a.g atii czy
rzym~:k1c1: . me.ns sana in corpore sano \Vywctata ~ eaikcję, bardzo rzbawie•nną f U·
dopóty, dopóki sza•le ~ej
z~sarl·.1 foną n!ezbę.dnej rć-wnow.agt 11ie przechy;lą sic
~.nowu cm n:.ną stronę hipertroifji ścięgitm
nieibezpieczel'11 _ muskułów. Zresztą stwo to wv~.je się jeszcze dość da1leikic,
•
i;wt.as,zcza, gdy o Po'1skę chodzi.
Dio11izyjskf _ ,pierwiastek poezji Wierzy11~ki(gO, tak dominującym rytmem tę
tnią-cy w caiej do1tychczasowej jego lwóri lec~ści, uzewil1ętrz:nić się może jak na1
p1ej w lej dziedzinie, gdzie stawi się
„ ...!!~tchnienie. muskuły i przestrzeń, ~

ł.Ódź,

•

•

•

!Porządkowanie wewnętrzinego tycia
!Polskiego, połączone z sto1pniowem zaspo.
!kaijan{em jego naJróżnorodmtejszych poftrzeib, ogarnia na sziezęście talkie naiwef
zaniedbane dziedziny, do ja!kich należała
do niedarw111a sprawa czytel.niotwa dla mtod7-ieży. Karmiona prz.ez kilka lat :PO!\VOjem1ych tandetną a1lbo wręcz s21kodliwą
.,literaturą" sensacyjnych, kolorowych O·
kta.Oeik, młodzież odwykać !J)Oczy.naita od
dobrej i wairtościo1weJ książki, niosącej w
sobie zdrowy po:kairm dfa ksztakących sf ę
serc i umysłów.
Jedt!ym z podjęty.eh 0 1staitnio, a zas·tugujących na uzna1nie i poparcie wysiłków,
zmierzających do za01Partrzenia rynku
k~1ięgarskiego w artystyczną, poży.teczną.
a przytem tanią książ:kę dla młodzieży jest wydaw11idwo warszawskiego Tow.
\Ą.'~idawniczego (J. Mor·tkowicza), dające
dwa !azy na mieslą:c wartościowy, este.tyczny i tylko 1 ztoty lkosz:tujący tomik
;pii6ra wyibLtnyich pisa·rizy pQllsikkh i obcych. A pióra to nie są ·bynajmniej przy.
.godne i na chy;bił-frafit wybierane, lecz
- przeciw·ni-e - należące do aurorów
którzy obok wysokich i niewątpliwych u:
zdolnień litera·ckich, posiada1a. glęboka·
zcajomość duszy dziecięce.i i świadome a
gQSa,ce praignienie słltŻenia iei da,iooLom w
spcsób jak najszla~hetniejszy.
'Te właśnie momenty decy<l:'Uią o lite:ra·okiej i dydaktycznej wairfości wyda.wni·
ctwa „Dohryoh . książek dfa mtodzieży",

.

OTTO KOEN10.
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Zgubiony· las•.
• Będąc dzieckiem, catą dusza kocha!em
fas. jego Jl}Oezji ,pełne g!ogy, to ciche. tit
'gtoś:Piejsze. które ludzie - o d.ziw(}-zwy
'kii „ciszą leśną" nazywać; owo stukanie
'dz!ęcio!ów. ćwierkanie świerszczy, brzc;,czenie ch1rabąszczyi ~ trzmieiH. sl<i;.lesf
skrzydef mot-yllc:h ...
\ Kochałem las o każdej p0rze dnia. i wcz-e
s:1ym rankiem. kiedy .pierwsze oromien:e
'słońca ujmują trawom w rosie skąpanym
trudu osuszani<l! swych sennych jeszcze list
kć:w; w gorące potudnia„ gdy oowietrze w
łesie jest :tak dę.żkie i parne. zapach kwiecia tak odurzający, ż.e się czł'Dwfek w na.J
'.cicmmejszv zakątek omszony krvie, gdz!e
>cszcze nieco rannego chłodu zosta~o; 'Jv'
wieczorną godzinę. kiedy milkna wszystkie odgłosy, ostatnie łopotanie sk.rzydeł
ptaslch po gniazdach ucicha i las. oddv~ha
1
cicho i spokojnie. jak chory PO silnej ~o
ni·czcc zapadają·CY w sen uzdrowidelsk!.
Pewnego dnia - ,pamiętam sro dobrze,
choć parę dziesiątków lat odeń mię dziel!
- s;edzfałem z babką na ławce. gdzie zwy
kła zawsze po trudach dnia o.czekiwać
wieczornego zmierzchu. Z rekami na kola
nach ~pkcJonemi, wpa:trzona w szczyt g-ór
ski, nad którym gwiazdy zawsze najpierw
s:c: z.i1wiatv. rozmawiała czcsto z makem,
zasvr,u_iącvm ia pytaniami.
Gromada chłopców i dziewczat z g-:tara111i zawiesz·onemi u ramion, wvszla z ła
su mi <lro~ę. ś·piewając czystemi świeżemi
gtosami l w takt marszu zlekka targając
struny. Pieśń o Bogu, mieszkaiacemu w le
sic wznosiła sie pod stropy niebieskie.
Skoro nas śpiewacy mineli. porusznny
do g-tębi duszy, zwróciłem sle do babki z
pyt.an!em:
- Powiedz mi. babciu, gdzie iest dobry
Bóg w lesie? Czy możemv Go zobac·zyć?
Babka zaprzeczy ta mchem srlowy:
Nie. mói chłopcze. - odezwała si~ po
chwH: - nie możesz Go :z-Obaczyć. a.Ie rvle

ijuż ra,zy opowiadalam ci. iie Bói:?: wszędz'.e
cię widzi. bo jest wszę.dzie obecnv. A za~em jest i w lesie i d'°brze uważa, ażeby
slc nic nie stalo takiemu małemu gadule,

jak tY. gdy sam spaceru.ie w borze ...
- Jeżeli Bóg jest wszędzie. to i na !ą
ce 'także, .prawda, babciu? - pytałem da-

l•ei.

- - I na łące - potwierdziła babc!a -możesz to nawet zauważyć. Kiedv idziesz
polem lub łąką, widzisz nieraz, jak trawa
i dtugi.e kłosy nisko ku ziemi sie chvlą. Bóg
wt~dy idzie przez pela, łąki i lasv :;w<:, oj
cowsk<t n:ka dadzl dobrotliwie uochybne
głowy i wszystkie stworzenia mHkną 'Vów
czas, przysłuchując się ze czela Jego krokom ...
Od l:ei ;porv w ciszy i skupieniu patrza
Iem zawsze na takle kon1C chvlcnie się ku
ziemi świata roślinneg-o i coś ia-k niema mo
dlitwa. choć nie wiedziałem jeszcze. co to
maiczy modlić się - brało ma dziedęc:i
duszę w niewole.
Pewnego letniego vorarnku. kiedv wśród
rados.nvch okrzyków goniłem ba.nrnegO
moty·lka PO łące wraz z urwisem Hansem.
c pairę lat odemnie starszym synem sąsia
da. spastrzegtem nagle. że reka Boża zlek
ka lrawy musnęła i źdź:bta· nisko się pachy.uty ku ziemi.
Chwyciłem za ramie łfansa. który nie
przestawał bi·egać i krzyczeć i przysuwając się doń bliziutko, szeipnałem taijemniczo:
- Nie biegajmy teraz .po fa.ce! Czyż
nie widzisz. że dobry Bóg w tei chwili tę
dv przechodzi?
- Odzie jest Bóg? - spyfat Hains, patrząc na mnie zdumi<m.y.
- Jakto? Nie widzisz Oo? - ździwi
łem się także. - Nie zauważyleś, jak trawa i kłosy pochyliły się ku ziemi nrzed do
brym Bogiem, który teraz przez pola i łąki idzi·e?
Hans roześmia.t się i:rtośno·:
- Ależ z debie jeszcze duptasek ! Dobry Bóg? Co zno\vti! To wiatr! Rozumi-esz? Wiatr i nk inne.go!
Płacząc .palbiegtem do domu.

Babciu, - za\volalem wśród ł1kań- staną las mordowa~. babciu!! Gdzie )es1
d~bry Bóg? Przecież to jego las! Ja·
łiar.s powiedziat, że jestem głuptaskiem i
k1em prawem go ludzie zabijają!.... Bied·
ż.e to nie Bóg chodzi PD łące i polu, tylko
· ,
ny, d o b ry B'og.11....
"viatr!...
Babcia przeczekała, ai pierwszy wy.
Babcla przytuma mnie mocno do siebuch" mego· bólu ścichnie.- Poczem drżą.
·
bie.
- To Hans jest niemądry - pociesza- cemi rękami podniósłszy ze swych kolao
ia mię - wierz mi, dziecko i zapamiętaj SO zalana. ~orąceini łzami twarzyczkę, spoj„
hic na cak życie: wierzącv są zawsze !llaj rzała m1 smutno w oczy, mówiąc:
- Za kilka lat, mój chłopcze dowies 1
m~drsi i n~j.szczęśliwsi w żvciu. Co to jest
~Yiatr? \~iatr to ~vła~·nie dobry Bó~, który się, że wielką prawdę powiedziałeś, na.iest w w1et_rze: •:ak i w~ w.szystk~ch rze- • zy~ając dobrego Boga „biednym". Tak,
czach na z1em1 1 _nad ziemia. W1afr to moJe dziecko! Bóg jest coraz biedniejsz~, cho~ tak bardzo dobrym jest dla Jupla.szcz~ który ~o.g, wkłada. na ramlona,
dz1 ! Spojrz wokoło: ile pięknych rzeczy
g~,? z 111e~a na z1em1~ zst~pu.ie. ~rzeg tego
darował im na świecie, a oni? Nie dadza
p1;"szc~a ~est ~late.mi gw1az.da1!11 naszytł'.
~ e d1~1e. ich me. u.1rzy~z. ale k1edv d?_ros- Mu spokojnie na ziemi pomieszkać, kiedy
~11e~z ,1 wolno c1 bę~z1e noca chodzie po zstąpi z Swych wyżyn do nich w odwie·
sw1cc1e, zobacz".sz_. J~k ~nzeg tego plasz.- dziny!... Darował im tyle piękna.... Oni
cza błvszc~y i. S\Y1ec1 mernz o pairę stóp tymczasem, nietylko źli i niewdzięczni,
ale niemądrzy w dodatku z piękna robią
tylko nad z1em1a.
'
Mądrale w rodzaju Hansa .powiedzą ci złoto!
l<iedy Hansowi powiesz, że mordują
z. pe\\nośdą, ż.e ~ą !O „tylk?" ma~,e T-Oba:cz
k~, kt~re \".nocy s:v1ec~. J?og z mm1, dzie- las, należący do jego ojca, on ci się w 0 •
emko:. Ni.ech sob1~ mow1ą!..., A ty, wnu- czy glośno roześmieje i·tłumaczyć ci bę·
dzie, że to nic nie szkodzi... bo oni za to
ku moJ,_ wierz ... to J~st stokroc lepsze...
I wierzyłem. Wierzyłem w obecność właśnie dużo pieniędzy dostaną ... !
. Tak postępują ludzie ze wszystkiem
d~b~eg-o Boga w lesie, PD.lu i n~ każ.dem
m1eJsc~., w .Jego wszechw1.edz~ i wszech- pięknem,, które Bóg im na ziemi daruje:
mocnosc. _a.z .•. pewnego dma. k1edv wczes złoto zen robią! Nie bacząc, że piękno
nym rankiem szedtem do me,.1ro ukochane- wówczas pięknem być przestaje bo utramieszk~ł
.i;o lasu, usłyszałem już zdaleka 111lezwykty cito Boga który w
.„
*
•
•
'
hałas. Przyśpieszyłem kroku ... Wibieg-łem
do zielonej świąityni... Co, widze? Obcy mi< .. Babciu! Zapamniałem w życiu moludzie o brodatych twarzach i z toporami jem twoich mądrych słów.„ Nie lepiej od
w dłoą1lad1 w takt g-tośnyich okrzyków raz innych postępowałem... Niejedno piękno,
od Boga mi darowane ściąłem i na złoto
za razem wal)li w mo.~e drzewa.
przekułem! Boga mego tak często gubi·
Drżąc cakm ciałem rnz·szerzonemi z
Iem! Ale oto, gdy po długich latach włó
przerażenia oczami słuchałem stekania sta
rych olbrzymów. które trafione aż do rdze częgi po świecie z siwizną na skroniach
nia chwiały się i z. przeraźliwym trzaskiem do ojczyzny wróciłem - cóżem ujrzał? ...
O radości! Las, w którym dzieciństwo
padały na zi-cmię. Struchlatv i oburzony
do głębi mci dziecęccii·duszy. Pobiegłem do moje spędziłem, przeż który pierwsze bodomu 1 ból mój, gniew. bezradność z g-łoś lesne tzy wylałem, rosnąć i kwitnąć zanem łkaniem ukryłem na kolanach babki. czyna! Gdyż Bóg dobry jest i milosier- Babciu, co oni robią? - wołałem ny! Przebacza ludziom!...
Więc i ja nie tracę nadziei, że i de
jak nieprzytomny. - \Vielkiemi toporami
mnie wróci!
walą w drzewa! To je boli! Ach, jak oTłum. Jotsaw.
ne ntaczą i jęczą! Niech obcy ludzie prze
-

mem

•

ł..ódi, dnia 10 tcwietnła 1927 roku.

.;dzie spoty~aomy ~azwisk~. a·utorski,e ~ai~
znane i ceniOL1e. 1ak Mai:11 Dąbro-w~~1e1,
Janusza Korczaka, ZoUi Zurakowsk1eJ •. z
obcych - Gjems - Se.lmer itd. - wymienlając tytko te. które są ozdobą i rnkornendacją. tomików już ~vydan~ch. .,Do.bre
ks·ąż,ki <lila mtodzie.ży ', z ktorych kazda,
pc(]kreślamv. kosztu)e. tvlk? .1 zt., s~ .n~
prawdę dobremi ksiazkam1 1 wyrózniaJą
~ie pod każdym względem bardzo korzystnie z pośród wielu in.nych !1iemogących
im dorównać tmich wydawnictw. Dlateg1> ti zajmują·ce a pełne z.arwsze glębsze1
i poucza.iącej myśli toimtki .,D-0brych ksią
żek dla młodzieży" polecić można śmia1ło
w~zystkim, którzy cl.bają. -0 odpowiednią
lekturę <lila mtodoici?.nY·Ch czyteln'ików i
z·r.aczenie takiej lektury potr.aifią w ca,fej
i>< lni ocenić.
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setną rocznicą

Rakietą

Wszyscy męż.czyfoi w tk~pie'1isku sza-

Mieszkała wraz z swą ciotką, owdowiałą
hrabiną Freudenistaidt, w w;i11l:i Mizama•re i
tam od1bierata hołdy i aidoraicje. Byfa .pięk
na. smukła, złotowłosa i czairująco kohiei:a, ale jednakże, gdytby 111ie ·była księżni
czką i nie miała <liziewięciopia1tikowej korony na bidetach wizyitowych, na1pewno mfo?Y hrabia Aribaldini nie ochrzcitby swego
Jachtu „Wi1l helmina'', Edgair Chrysoroif.is,
syn dyrektora banku osmańskiego, '1je cz:a
tc.walby od rana: na plaży w oczeki:wianiu
na księżniczkę, a urzędnik baJtitkowy, Fredc.·k Kunert, za1ręczony już od dwóch laf
!,Marysią Drai!e, nie rvsowa·łby ca'łv dzień,
!J~dzą.c przy biurku, W W na wszystkich
:Jihutacli.
A talk, całe miasto ·byto p.oruszone. Ur~ądrnno na cześć wys-Oko urodzonej ,pię.k
1

;QŚci re .~atv ia~lówek, wyścigi pływa1ckie

;lr2ndale z pochodniami, wycieczki samochodowe, przysył<a..no kwiaity, słodycze,
~ca marcepa~10we, koronki. Edgair przy
ał brnnsolete, wysaid· zo.ną mbi!tami, a
~~bia Aribaldini diament na nla1tynowym
. · .uszku. Na co mogto sie zdobyć wobec
:ro kochające s-erce urzędnika bamkowe,, ze stuosiemdziesięciu ko1rona1mi mieęt-znei ncnsii?
,, f rede-k oo zostawał w odda1leniu, obgry
'.Paznokcie i złorzeczył możnym tego
~rnta. Bvł nieśmiabr. i nie od·ważytiby się
V7I~~ć księżniczce. ż.e .ią kocha, bezparlf"1e. hatwochwakzo kocha.
. ~c:~rzał zdai\a, jak półnaga, roześmiana
:n_n1cz;k~ pływa.fa. a przed nią, za nią,
ko.t n~e·! ~łynąt lub jeichal ródeczkami
~ ,,. eilb:~1e:h. Fredek nie ośmiefat s.ię zrzu
• !!brama 1 popłynać za kuszącą syrena.

wojną.

Urodzony ~nia 2 ma:rca 1827 ~· w An:sterdamie E. Douves Dekker. ktorego OJ.ciec był ka1pitanem maryna1rk1i ha1ndlorwe~.
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leli za księżni.cziką Wi11he1Lminą Yoshi.wam.

mniejszych szldców wydane rosfaly w
po•lskim na dług-o przed
przekładzie
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µrodzin pisarza holenderskiego,

Dnia 2 b. m. minęła s-etna rocmica urodzi1n znakomitego pisarza holenderskiego,
znanego po·wszechnie pod p·seudolflimem
. .
Hterackim Multatuli.
Jedna z na,'bardzlej zinainych pow1eś·ci1
Multa·tuili -,„Max Iiavelaar" - ornz kiilka

Bolesław Dudziński.

H1i~iniuta Yoi~iwara.

wróg

obłudq„

Multatuli, surowy oskarżyciel ucisku narodów.

Dla starszych zaś przyjaciół książki
zaZ'Wyczaj •z111u,ionvch i zmęczonych. tai-'
w~itzerpującą dziś i powszechną walką o
ka'Wa!ek powszed(jiego chleba, wspomniana wyżej ruchliwa firma wydawnicza za·
inkjowafa inna bibl.iote'kę, „Bihljotekę
Humoru", niosącą chwilę mi.tego wykhn:enia i upragnionego przy weso.f ej książ
ce o<lpoczy.nku. Bibljoteka ta (dwa tomiki, po 1 zł. miesięcznie) daje bądź w sta:
ranuie ułożonych antologjach, bądź też in
extenso utwory najznakomitszych hurnor:v~tów liforatury światowej, o dużej czę
stokroć wartości airtystyczne:i. Karżdv tomfk stanow! pewną cafość, o czem najlepiej świadczy za•\vartość dotychczas wydanych. Tak n:p. jeden tomik pośiwięcony
Jest humO't()'W\ iranicusikiemu, il1ny am~<d
skiemu; są też tomiki, zawti·erające utwory poszczeg-ólnych autorów, jaik np. Gogol, Teff! i in.
Na podkreślenie z.aslugują, o;bO!k: umieJęfoego doboru materjatu fre<la1ktorem .. B:bljoteki Humoru" jest Juljan Tuwim), widoczna troska o dobry, literacki przekład
oraz estetyczna sza.ta zewnętrzna ksjąże:k.
Pow1iooo to mieć Poważne znaczenie dla
podniesieITTia poziomu bardzo w ostat·nkh
czasach skromnych .pod tym wzgfodeim
'\\lymagań publiczności, przywykającej rzdmmo „wo,be•c .frndinych wainmków po'Wcjennych", ća1f.kiem nieportrze.bn1e do t'lajrozmaitszej tamdety i starzyz:ny wydaw.nic:i:e.f. Wytrwale a umiejętne wvpieranie
tej fandety z w.Uryn księgarski.eh i - co
naiważniejsze - z rąk czyte'1ników - wi'tać należy z glębokiem zadowoleni·em,
1>rzylącz.ając się do tej niezmiernie ważne.i
dla celów ogólnej kultury artystycznej kampanji.

THEODOR LESSING. ·
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profesor Goddard, konstruktor nowej rakiety
księżycowej w swoim gabinecie.

ptywat dobrze, :z1właszcza na brzuchu. bo nawzna1k szło mu trudiniej ...
Pewnego dnia zoba1czyit f'redeik u oipaloneg0 tragarza orygirna1lną taituaicję: w
n.ielbieskiem seircu <lwie Hte:r y.
- To i.mię mojej u1koohainej! - wyja·ś
inc: itraigarz i wskazał f'rndkowi czarow:rnicę która umia.ta tatuować.
Zalkochainy chfopiec podąży! do stairej
wiedźmy i ka1za·ł sohie wyryć niai piers.i'ach
ozdobną literę W, a nad nią <lziewięciopa1ł
choć

kową koro•nę.
Odtąd f'redek ką1pa1r się codz:iennie i
starat z;bli'żyć jaik najwięcej do przedmiotu
swe.i mHośd. Nie udało mu się jednaik zwró
cie jej uwa.gi, chociażby d!a.t-eg-o, że nie
mógt w odipowiednieij -c'hwilH obrócić s.ię
na pleiey i pokia,zać literę - a pfywał nawznak sfan1owczo za sła1bo.
\Vobec tego zarnówit u grawera sf.enl'P~ W z iko·roną, nosif na pilaży krótkie ubra
nie tyrolskie i odb.ija1t sobie cz.eirwonyim
tuszem inkjaty u:k:ochaneJ na kolain.ach.
Narnzi·f się wprnwdlz~ na śmieszność, aile
zostal s.postrzeżony przez obie p•anie i ich
Uczną asystę. Księż1niczka kręcita noskiem. pairskaita ironicznym śmieszkiem i
,nie<lbaile odp0iwia.da1ta na unifony ukton
f'redika.
Ale P'Odcza.s jedne~ ,przedmdzki :zdairzyto się, że .painie by1fy same, że ciocia hrabina za'J){)mniafa w hoteilu woreczka, że
hiężniczce zad1!Ciafo się ptysi z kremem
- i skilneta na s,nującego się zia oją, jak
ciefi. Fre<lika. polecając mu zafaitwić tę
drobnostkę. A potem wo.Jno byf o oszo.tomicnemu swem szczęściem młodzieńcowi
uraczyć księżniczke winem i owocami, a
ciotce ofia·rować bombon1ierkę - a potem... wolno mu było odprowadzić pa.n:i~
do domu.
J.dąc do Mizamairc, miialli g-łówną u1lkę,
ci tam zatrz:vmaita się złotowłosa czarodziejka przed wystawą wiedeńskiego jubHeira i za•wofaifa:

- Ciofochno, jaikie przepysz(]e perły!
Ku11J mi je, ciotuchn-0.
Hrabina zgrnmita ją wzrokiem i surowo oświadczyła:
- Masz w domu dosyć lmszt-0wności,
a ten naszyjni1k wa·rt jest napewno mają.
tek
Wilhe.!miniie zaperlity się na d~ugich
rzęsaich tzy ...
f'redek n.ie spat tej no·cy i powziął waż
Kupi perty książęcej córze
1'1ą decyzję.
- niechaj nigdy o nim nie :ziapomni. TylMizerny
ko - skąd wziąć pieniądze
urzedniczyna zaidrża.L Wprawdzie Mary
si~ Draile powirJia mieć na swej ksią
że-c·zce oszczed:niościowe.i woaile pokaźną
sumkę, bo już od dwóch fait zlJie:rala na
a·le swbtefoość
wy.prawę ·i urządzenie ucz.ucia nie pozwailała f'redkowi prosić
Marvsie o p.ieniądze dla Wiił'he•lminy.
Zł·e fa.tum sprawiło, że dnJ•a teg-o ofrzy
ma: w baniku papfory wartościowe. Zamiast umieścić je niezwfocznie w depozycie, umieściif je u jubilera, a .perły z wierszowaoą milosną spowiedzią ,posłał księż

Douves Dekkera.

udał się już

w r. 1838 do Indyj Wschodnich
w poszuld.wa.niu zajęda. dła siebie. Obją~
szy po·sadę kontrolera :p rzv Jzihie roor~
chunkowei w Baitaiwil. otrzymał Dekker
po kilku lata.eh stano:w isko rezydenta rzą
du holeinderski1ego na1wvspie Amboin, póź
niej zaś na wyspie Jawi•e. w dvstrykde
Lebakd. Przyglądając się baczi11ie1i i bHż~j
stosunkom pa1nują;cym ma wyspa.eh arch1iPelagu Sundzkie·go, należących do ko~o
nja1lnego imperjum Holandii. Dekker stw1er
dził. iż sytua·cia materja1n,a i soołecz,~a
krajowców jest ni1esłychain1e nedzna, ze
111ędza i ucisk, pan·ujące lf!a Jawie są wynikiem rządów księcia jawajskiego, Karta
któremu uchodzą bezkaT1~ie
Naga.ra,
wszystkie przestępstwa pod 1P1rotekcyjlla
o.pieką genernl1J1ego rezydenta holenderskie){o. Brest va!J1 Kemp1ena. którv otrzymuiie w pr·ezencle od księcia bogate podarunki oraz kobiety. Dekker w:vstepuje w
óbro·nie krajowców i piętnuje publicznie w
~rasie poHtykę rezydenta i ksiecia: Ale
walka jest nierówna. Gubernator da1e posłuch r.ezydentowi, a Dekker zostaie przeniesiony na inne stanowisko w gląb wyspy. Po podaniu si'ę do dymisH Dekker
wraca do Ifolaindji, gdzie mz.poczvna kam
panię prasową ... bez r.ezult.~tu. Zwąt~iw
szy o powodzeniu sweJ akCJt. Dekket pisze
l wvdaie pod pseudonimem MultatuH powieść p. t. .. Max Iiaveiaar" (1860), która
zdobywa mu odrazu sfa.wę f rozglos w opi
.
nii europe1iskiej.
Po .,Havelaarze" wyda.je Multatuh
zbiór listów do f'a-ncv, swei wyimaginowa-nei kochanki i muzy. Ukazu.ia się dale;
w szybki.eh odstępach po sobie „Tysiąc i
ieden rozdz,ia:lów o specjalistach" (1871),
.. Szkice mfljonerskie" (1872) na He żyd.a
w bogatei ml1ejs.cowości kąipielowej, ·wre·
szcie w i'877 r. siedem tomów „ldal~i".
Uma·rł Multatun w r. 1887-vim.
Obdarzony bardw czu1ym ~ subte1nym
zmysłem sprawiedliwości, Multatuli pr-0wadzi przez cate swe życie. ta1k słowem
jak i piórem, wytrwała.. niezmordowana
walkę z obłuda. społeczna. i uciskiem politycznym. Mało kto z pisairzv wspótczesnvch odzinaczal się taką czulościa i wra~
żliwością. na wszelką niedole i ucisk.
Polityka kolonialna, gnębiaca kra~ow·
ców, znailazła w Multatulim swego naJs1urovrszego oskarżyciela ~ obserwatora.

jubiler zg.odzil s.ię wydać ty.tiko część akcyij.
f'redek byt bliski sza[eństwa. Nikt ze
zinc.jomych nie ·Chciał mu a1ni grosza poży
czy(. bo od ·czasu kolan z inicjałami uwa·
żaro go za nienormalnego. Prócz ucieczki
nie było dla nieszczęśn.ik·a wyjśda.
Spakował walizeczkę i odetchnął do·
piero w ekspresie, uwożącym go na
wschód. Na.gile z drugiej strony korytarza
uikazal się Edgair Chrysorotis. Obaj UP'U·
1izki i stali be.z s!ów. f'redek pierw
ściai w1a1
szv zeibral silv.
- Niech m.i .pan pozwoli uciec! - sze,p
nąt bragalnie.
- Właśnie chciałem pana o to prosić.
- Zdumio'1y odpa•rl Edgar.
- Ach, ta miłość! - krzyknął Frede'k
w n.a.gtem ,~asnowidzeniiu. - Księżniczka.„
- Co? - ryknąt Edga1r. - To pa111 ,
ni1c nie wie? Te hyjeny uciekły. Ba111h '
osnoaiński jest zrujnowany!
- Jakto? Hrnbina - ciotka ...
- Akuszerka z H.annoweru !

-

A

księżniczk·a?

niczce.
- Kelnerka :z monachijskiej w.iniairni !
Tym razem do·b ry a1niol wziął Fredka A ja jej ofiar:owv\J..' ałem brylanty i zruinow o.p'ietkę - panie n.ie ukazywa·ły sie na wafem bainik. Kunercie. słucha.i pan! Poplaży i rozeszła się pogfoska, że hrnbina
witx.lz ojcu, że pojechałem do Al~ieru za.chora.wala na grypę, a księżniczka ją wrnicaj ! Ile ci ipo.frzeba?
leoietlę,gnuje. Inaczej - :kto wie, jak da1
ko z.a;brnąłby Fredek na drodze wystę.pku.
Na 1rnstępne.i sta·c:.ji fredeik wysia<l·ł.
na której pierwszy ty1lko krok jest rJajfrud wrćdł do banku, <ldd.a.f brakujące akC'ic r
niE;jszy.
spokoinie pracował dale.i przy sw yj~ rn biur
Po pewnym ·c zasie zalllważyf proku- ku. Zmienił tylko bibułę, zapisa,ną litera.
rnr.l braik ·a1kcji i Fredek zostaf wezwany ml W.
przecl oblicze Chrysomtisa. Sktarnat na
Zwróci! Marysi Drale pieniadze, prze.
1poczekaniu, że akcje wziąt syn je.go. dok- bta?:a1 ł kochają.cą dziewczynę i rrzysiad
t0r Edgar i ma .ie jutro odnieść. Mt·ody wier11ość, zahartowa'llą ciężka orób<1
Chrysiorotis byt icdncvk nieuchwvtny (za- OR'J1ia. A gdy Marvsia wbac.zyła na pla.pewn0 ooma,g-af Wi·lhelminie pie'lęgl.1ować ży wytatuowane liter~ na jego piersi, stac.iiodę) i Fredek mi1ail dzi·eń czasu. Po- nąr na !!łowie i r.·owiedzial:
mknął do mieszkania Marysi, oodważyf
- Marysiu, to przedeż M. 'li\P1·::i "wes z1uflade komody. vkradf ksią·żeczkę o- g-o imienia. Dz·iś, gdy ca.fy śy ·:i< '' tor do
sz c zedn()ściowa i pobiegł do jubilera wy- ,Y:óry nogami, <lfacze„1rn miała!"
1.1 ·"1ost
cofać akcje. Me pieniędzy :by.to zamało i
'flu111 ;r.
czytać na mem sercu?

Lódź,
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dnia 10 kwietnia 1927 roku.

OSTATNIE UWAGI WIOSENNE.
Paryż. 5 kwiennia 1927.
Szybkim kroikiiem postępuje rok naprzód. i chociaż kalendarzowa wiosna zalC::dwie od dwóch tygodni nam króluje patrząc na nowe kolekcje odnosi sie \vraże
n~e. że to już lato za patSem. :Faktem ,iest
mez.aiprzeczal•nym, iż Moda wyprzedza, 'porv roku ~ swym triumfalnym Dochodzie,
. Ostat·~1e więc uwagi, dotyczące mody
\V1oseininą ~~ześ~ę ci dziS'iaj, piękna paini
11~ przyszlosc zajmę się już specjalnościa
mi lata: sp.ortem, wyci·e czkamt sukniami
ogrodowemi, wiejskiemi i plażowemi.
Abv dać ogólne resume. musiałam odświeżyć s~e wrażenia i raz .ieszcze odbyć wę~row~ę po wszystki·ch magazynach, piastuJących w P<l!ryżu o<ldawna
zasZ<?zy:tny urząd wyrocZltli modv.
I tak w Agnes widzialam mnóstwo cre·~
pes jedwa~nych i przezro.czystvch. lekkicn
P!aszczy~ow. Pfaiszczvki te sa pr.zeważ
me z dwoch materyj, odpowiadających lub
hannonfriujących z materją sukni. Górai
prultk_ai je~t z crepe drukowane-i w drobnyi
desen: ~ot. a często oblamoiwa>nie. z crepe
~ladlne1. suki.enka zaś jest z jedne.i z tycll
materyj. Sukienki strojniejsze są haftowain~ lub ozdobione a·piłikacjami dużvch kwia!
tow z drukowa•nego mousseline - de - soie
1:1a koronce lub tiulu. Na po południu duzo kombinacyj niebiesko-różowych, czar„
no-różowych i stalowo-niebieskich. Spód•
niczkd dość sz.erokie. czesto marszcrone z
or.z.odu, ·często poszerzone napotv klosza~

lerji jedinos1ajnej z krada s:ta. zwtaszcza
tafty. Proste skromne marynareczki są na
spacerv przedpołudniowe. a ,palta sportowe oryginalnie przybrane plisami lub i11krusta.cjami skóry, z ·tasz.cza weżowej i
daszczurczei.
1

Proste. ale umleję'fue w lfro.iu są van:a
Doonillct'a. Obfitują w naszycia plisami
lub paskami. wysokie ma111kietv. mozolniie
odrabiane kołnierze i klapy. Sukienfoi są
w tych ensemblach zazwyczai innego ko~
loru. jaśniejszego, inkrustorwane lub ha.fro-

______________________________________,___________
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chi.ńs~iemi

lu~ ~'tłasowym haftem na
vmle u. P.a1ta i wieczorowe pelerYiTIY rów
nież lekko 1bluzuj~; :rękawy ~a1U opracowaine i ,pomvstowe.
Goiupy druje wyjątkowo mlodocianą
sylwetkę w }edwaibny.oh kost}uma·ch. Marynareczki są z wzorzystie·j arepe bez !J}Odszewki, ręka1wy bardzo bufiaste. ściągnię
te w kiś.ci waskim ,paseczkiem. Nlebywa,\e
pomysłowe .paisk·i, niernz drań'Owane, wią
zane z boku w duże kokardy. Suknie z
wzorzystego mousseline łaczone sa z mou
sseliine jednostajnym lub czarna koronką.
Gwoździem sezonu są sportowe ko•s,tju
mv firmy Ja111e Pegny z dw6ch różnych
materyj, dwu różnych kolorów lub różnią
ce się i materią i kolorem. Desenie dobiera Jane Pegny nader moderne. naprzyklad ch~ńskie kwiatv i łodY•S?:i na tle jasnego jersey'u. Jednostajne sukienki ooobiednie są przybraine inkrustacjami lub zaszeweczkami.
Modeile Jean Patou ()dzina.czają się
skromnością, przeważa czan1y i granatowy. ca.ta- gama sza.rv•ch, a z ća:snvch champa·i:;ue i rezedowy. Wzory materid bairdzo
modemistyczne. Sukmie stro.ine są lekko
zebrane i podniesione z przodu. dzięki cze
mu tworzv się jak gdyby trenik. Palta wie
czorowe są z przejrzystych tkanin. a na
ulice ensemble mają ciemne żakiety lub
plasz.czyki do jasnych suklenek i odwrotnie.
Jeanne Lanv'in wyka·zuje duży w.pływ
wschodu - a więc szerokie sute jupesculottes szerokie ,pasv z wiazanvch u boku
szairf. zaok•rąg-lone i bo,gato haftowaine
bolera. Do sportu rozcinane spódnkzki
zyskują szerokość dzięki fa.Morn na bio·
dra.eh.
Ca·le niebo błękitu w kostiumach Jen·
ny, dużo różowego i duż.o c:z.amego, ale 'to
ostatnie tylko wieczorem samotne, .a w
dzień /ączone z różowym. b\ahm 1 kremowym. Suknie wieczorowe często biale. n2
szvwane krvształowemi tzami. Motyw
bolera występuje zarówno na balu, jak i
<lo spo.rtu, a zależ1nie od okoliczności bole·

';a błękitnej rypsowej spódniczce, układanej z bokó",
marynareczka z crepe marocain w deseń szaro-granatowo-biały, wykończona błękitnym rypsem. Biała piko·
wa kamizeleczka. - (Model Jean Patou).

1

IL.I„„„„„„...„„„„„„„„„„... „,„„„„„„„„„„„.
Do sukienki z crepe Georgette w gzy~zakowaty pastelowy deseń na rezedowem tle, karbowanej od bioder, o bluzeczce jednostajnej rezedowej z deseniowemi bufkami nakłada się deseniowe
bolero bez rękawów, wiązane ciemnozieloną aksamitką. Toczek z ciemno-zielonej słomki szklistej. (Model Redferna).
wym krojem. Rękawy szerokie u dołu.
Wśród modeli Beera dużo jest sukien wieczorowych z drukowanych w.zorzyście
mousseline de so,ie. Dól spódnic nierównomierny, sulmie lekko dra:poivvane. Na.i ])O
potudnie Beer ;przezinacza suknie deuxpieces o plisowanych, przyhrnnvch inkrus.tacjamii s.'J)ódiniczka1ch, liwb ,pofaczenia mai~

Chanta.I R"USfuje w prns1e.i. smuklej, poszczUIP'lają,ceij !inji. Spódniczki dzieki nakta
dainym pa:rmeaux dodają dużo ,;dzieku pod
czas ruchu. Na popołudni<l! do spodniczek
z dtrukowaine.i orepe dobiera Chanta! jedno
stadne jumpry lub białe bluzeczki. za1pi1nane na spódniczka·ch wydłużonemi kieszonkami lUib szeleczkami. Wśród sukien wieczorowych dużo czarnvch z mousseline de
soie, obramo\vanych tiulem. Ca,pes wlecz.o
rowe nader pomysłowe z potrójnei maten)i. Zewnętrzne jasne warst\vv pozwalają
przeświecać środkowej ·ciemne.i lub dość
jaskrawe.i. naprz·yktad podbicie .. cape" z
bladoróżowego mousselinc. środek mocno
chabrqwy, ·wierz.eh n!ebieskl. Kotni·erz tej
ca.pe z szaireg-o Hsa.

wane, kolorem palta. Mousseline'owe sukienki popołudniowe ozdabia:ne sa rzędami
drobnych zaszeweczek lub stebnowane
grubym .ied\vabiem, i to dest ich jedyną,
ale wytworną ozdoba. Wiele sukien,
zwłaszcza wieczorowych, ma dól niesyme
trycz;ny, wiele bolerek otworzonych z
przodu lub z tyłu, albo przytlfzvmanych z
przD<lu ząbkiem. na·s zvtvm w pasie. Kolory niebi-cskic i szare przeważają w kolekd.i.
U Dreco.\la przeważają efektv bluzujące
i"pasy lekko podniesione ku .l!Órze z przodu. Ten sam efekt powtarza sie w spódni.czc,e, tworzącej z t'ylu jak gdybv trenik.
Suknie wieczorowe w lag-odnveh. pastelowych kolom.eh. haftowane motywami

Palto firmy Philippe et Gaston z różo
wej wełenki, proste i młodociane ozdobion~ w pasie i na mankietach grubem
jedwabnem stebnowaniem.
ra są z kashy. trykotu, jersev'u - crepe je
dwa•bnei haftowanej lub naszvwa•ne•i koraJlkami. Palta prnwie wszystkie pól-<ltuRie.
lekko z przodu kloszowe niektóre wiązane
z boku na kokardę, wszystk•ie wvorncowa
1:e pieczołowicie koto szyi. przv mank1ie·
tach i kar.czka·ch.
.VarSovienne.

LMź;

-

<tnra IO kwietnia 19Z7 roku.

....

I

I D~iBiiim

H·rystjan Wutke

Telefon 46·10.
Chor. skórne i weneryczna; lecnnlt
lamp' kwarcoy" ł
prom. R6ntgeaa.

w

ŁODZI,

sukna, kortów,
chustek wełnianych i
koców.
Bogaty wy b .6 r.

I

Zakład

. Tel.

ANDRZEJA KS · LUBQMIRSKIEGQ

zawiadamia swoj, Sza n o w n ą
:Ee wszelkie nowości w materiałach francuskich
i angielekich Już nadeszły -

l~-1!.

__

,_,__,.~

FABRYCZNY Łódź, ul. Zielona nr. ~O

SKŁAD

.

1

Ważne

dla sklepów .i hurtowników!!

zajączki,

baranki, świnki, kurki I jaja E18łOladOW8

I

FABRYKA CUKROW I CZEKOLADY
UWAGA I,

Bandaż

Wkłady Oszcz-=dnołclowe

UW AGA ! !

w Dolarach i innych walutach obcych

:awrotne w Dolarach i t. p.
w••elkle operacje Bankowe.
Bank Dewl•owy.

„Elasta"

WfnaJem kasetek stalowych (Saf&&).

todzka fabryka Pilników i Raszpli
Łódi, ul. napi6rkowskiego nr. 61.

tłA

FRONT I

I'

;
Dl

!:.

PIĘTRO

Dywany wnrsz. fabry'i „Dywan" sp. akc.
Łóżka m1tolow1 Tow. Akt Konrad Jarnm•iew!rz i srn

~ Piotrkowska 37, front I-sze piętro.

.,.,
I

d

Towary jedwabne,
Wełniane,
Bawełniane

oraz Galanteryjne
l'ła

dogodnych warunkach.
FRONT I

a raty i

Duży wybór pojedyńcz, mebli: Kredensów.
!Holów, Kl'zeseł wyścielan7c:h, Foteli, BlblJutek, Biurek, Garderób, Szaf, Bieliźnia
rek,Otoman, Leżanek, Łóżek drewnianych,
Toaletek, Szafek nocnych, Et ll żerek, Slup•
ków, Materacy miękkich, Łóżek pol owych,
Wózków dziecięcych, Lełaków, Narzutki
pluszowe, Kapy, •erwety 1 jedwabne i
bellnowe.
10 kwietnia nled:dela Maguyn otwarty.

N

otówk~
~

w wielkim wyborze
•••• wszelką konfekcję dam•k"' i m.,.ską.

'I
W 0 CZ a n' S k 8

.,.

""

"°'

~a

l

I

J

fortepianów i pianin

Stro!enla ł odświeżanie. Przyjmowanie transportów. upakowań-wvnajem instrumentów, także na koncerty i uroczrstości.
Rsetelna ł szybka obsługa. Rok założenia 1891.

PIĘTRO

zapoleGca

~

Meble Biurowe amer., Meble gięte
Thoneta, Meble Klubowe, Materace
patentowane.

Włatny warsstat reparacyfny pod osol>istym kierunkiem.

•He p

ęuo

t.

f
ron

I.

I~~~
!~!~~~~~m~
wary galanteryj.

Ł6dź od 1 stycznia r. b.
_
Piotrkowska nr. 67. Telefon 54-78 i 24-72.
Wyłączny przedstawiciel ~wiatowych firm:
BECHSTEIN, BLtiTHNER,
jak również innych pierwszorzędnych krajowych
i zagranicznych firm.
Fortepiany, pianina i fisharmonie w wielkim VfYborze od najszlachetniej5zych do najtańszych znanej
jakości i na dogodnych warunk2'ch.

Poleca w bogatym wyborze:

na dogodnych
waYunkach do
3-ch mleait;cy
jak: krawaty, ko, szule, pończochy
' rękawiczki, akar
petki . paruolki

Lecznica chorób ·zt:bów
Lekarza-dentysty H. PRUSS
146. Piotrkowska 146.
Plombowanie oraz wprawianie

niskie-podług

Ceny

zęb6w

taksy.
Dr. med •

Magazyn
Wykwintnego obuwia

J. JAK UB IE C
ul~ Konstantynowska

Nr. 26
Poleca na ·wiosenny sezon
wielki wybór ,damskich i męs
kich najnowszych modeli z
najlepszych skór, zagranicznych i krajowych. - - Ceny
bardzo przystępne. ~
~

BIBlllH
aku11er·alneto101

przeprowad1lł
się na ul. Ewangłelicką 16. Tel.

.I
~:~~~~~~ s.e~!~~!~o~ski ti~u~e;iu
Pi otrkfi~1ka. li!! 89

Plątłowski.
••

nie, na męskie
palta. I ubrania,
jedwabie, obu•
wie. f Ir a n k I,

.

.

przy1mu1e od 4 do 7 wiecz.
ul. Piotrkowaka 85 f. III. pięt.
'

kołdry, mę•ką
i dam•ką bieli••
nę 1 białeipoicie•

lowe to w ary
oras galanterję
- wnystko w najlep.Zych gatunkach
tanio na dogodnych
warunkach poleca
firma nKREDYT"
Nawrot Nr. 15
(r6~ Sien k,), I p.

Gą seckiego
ból krwawienie
pieczenie zmlajuają Gusprzedają apteki i składy
aptecsne.

Czopki hamorojdalne
swędzenie,
zy {żylaki).

Jh', med,

lełi~!ODOWa

~b :,~:
KosmelYki LekarskiBI. t;u:~b~!~;
Oabłnety
neryosne (wył!łuD·ra MABJI LEWINSONOWEJ

nie u kobiet); porady dla kobiet
Char. skóry I włosów. Leczenie defektów cery, Sp11111 cl.-iarnych, 11 /1 - :. i
falne maaaie twarsy 1 ciała. Masaie odtłuaacllllJące. Usu3-6 w niedziele
wanie włosów etektroli•ą. Lampa kwarcowa. Elektroterapia.
i święta 11-1
Sollux Godzlnr pu yjęć od 10-7, Dla panów od l-f.
• - - - - - - - - - - - - . - - - - - - Plotrko••k• 8ł

10-26.

Puyjmufe od 5.30
do 6.30.

p oszuk'1wane

al .And

•

J

ne a

11

37 41
•
Tel.

Choroby •k6rne
I weneZ'j'C111ne.
Ood.tny pnył,ć:
9 - 11 f · raco ~
51/a-7112 po "południu oprócs świ,t
Panie 5-6 po poł.

Dr. med.
{r. Kogutkiem)u9uwailł

0

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

(dojHd tramY. nr. f).
Przrjmuja pilnlkl i ras1pl• do ponownego nacięcia oras na
CENY UMIARKOWANE
tychmlutowa 1111.miaca.

Dla P. P.

,~ Karol Koin~wiłi

Sp. z ogr. odp.

folf

5 tonowy - marki
Graf i Stift, w do·
brym stanie.
Zwracać się pod
Nr. tel. 49-lO od 9
12 i od 2-4 po p.

5500, Saloniki od 700
do 4500, Sypialki od 1800 do 5000, Kuchnie
od 260 do 550, Gabinety od 900 do 3!00 1
Wies:sadla białe z lustr, od 115 do 300,

Skłdd

poi

ciężarowy

Stołowe od 1050 do

Wolności)
Telefon 57-10

nowomiejska 1 (róg Pl.

DawaieJ Nowomiejska 21.

RATY

Piofr~ow~ka 116 I P. frnnt teł. l1-i1

:1. ROTEnBERG, Łódźg
Q

!BffiO[~Ó~

W wielkim wyborze poleca
Magazyn Mebli
WŁADYSŁAW A ROMISZOWSKIEGO

RE8.

firanek, dywanów. chodników, portjer,
kap pluszowych, tiulowych i etaminowych, oraz obić meblowych,
- linoleum, cerat i rolet. -

Do lDrie~ania

MEBLE

.Uwaga!

IELKIWY

Spółd•lelnla • ogr. odp.
Rok załoienia 1881.

Załatwia

opatentowany na Rzeczpospolitą
N, P. 1107126
za P. 17153
leci:y skutecznie w eląga nawet kilku
mieelęcy iylaki, gruczoły, opuchniębi , otłu
szcz.one .nogi, zapalgnle stawów zastoiny
krl\'I w zylaiat0h, Peumatycrnłe wysad10•111 koś~!, jut konieczny po wyjęciu nogi
lub rękt z l{lpau po wywichnięciu ' nogi
ze. stawów, l.J_znany przez Sa. pp. lekarzy
ch:rurgów i gmekologów aa doskonały.
f?ealny zarys pod bandażem „Elasta" •y.s<ta kBtda niekutałtna noga w krótkim
czas!e. Otr.z:ymuje podziękowania.
Pasy pr11epuklinowe
w wyborowym gatunku. specfalnie dopasowane zapomocą których usuwa
się nnjwięksu i najbardiiej zastar.z:ałe
przepukliny.
. Pasy na przepuklinę pępkową. Pasy brzuszne damskie
pooperacyjna, nerkowe, na obwisłość i dla osób
bardzo otyłych.
Opaski brzuszne damskie,
z patentowanego bandaża .E 1as ta" do noszenia
podczas ciąty i po ciąty.
Napleczniki - pros~obzymacze.
Wkładki 1na płaskle stopy.
Su•pensorJa wsz.elkieFO rodzaju
wykonywa pracownia ortopedycsna
St. Lewińskiego, Łódź, ui, Nawrot Nr. 38-a.
Tyloletnią praktyką zdobyłem wiedzę techniczną tak,
te kaidy przedmiot, nabyty w mojej pracowni daje pełną
llwaranclę odpowiedniego rastosowania.

waga!

BAN; PrzemySłOWCÓW Łcldzklch
ul. Ewangielicka N2 16

M. TURIK, -Gl6-wn-a-56.

Hurtownikom odpowiedni rabat! !

Przyjmuje od 12-3
i od 6-9 wiecz.

ptayftnu/e z oprocentowaniem: Wkłady O••••°'dnoł•
-cłow• w :ałołych z wymówi enlem i na katde !ądanle

Pnd~aliną każdego człowieka są zdrowe nogi

·

Szkolna 12.

Choroby, włosów,
skórne, weneryć&
ne i moczopłciowe
leczenie prom. Roentgena i 1 a m p li
kwarcową.

-

oraz torty,. kremy, czekoladę, kakao
i wiele innych wyrobów cukierniczych.

W· PRZEWORSK U
~.-...--~,,....;.---._,.;;_,..;:_..............,..._

krawiecki

Klljentelę,

Na nadchodzące świ~ta wielkanocne .
poleca w wielkim wyboue po cenach fabrycznych
PIUE.WOk!:>KA · fABRYKA·WOOEK ·l.I Kl EROW •l SVMV

Oodr:lny prayft~
!1-7 włecs•.

ul. Piotrkowska rtr. 157

Skład

n. J1

Al. Kolduszkl

WLAŚC. A. WUTKE

16

Sienkiewicza 34.
Choroby skórne f
wenervczne.
Naświetlanie

Z. Ch11dzyfl•ka

Przejazd

ftiewiai!~i
lampą

16

poleca
tanie koRdry ucsnfow o~ie,
oraz puch i pleHe.

kw arco-

wą.

Przyjmuje od 5 do
8 popołudniu.

„

Lódt, dnia 10 kwietnia 1927 roku.

płókaf .

Czem

Eliksir przeciwgnilny

"STOMATOL" 1
_N2111_

- ,..... .
i1 ~;f;~

dezynfekuje jamę ustną,
wzmacnia dziąsła

odświeża i

Bardzo
oszczędny

w utyciu.
Flak<'n
starcza
na czas

.// tllK~IRPRUCJW6nllłłY

/I 1 ~dświeia i dezynfekui.e
1amę u:itną.wzrnacnia
r~bv 1dIJąsta.
,I /

il

I

dłuższy

Odznauoor DB WJSfSW!B
hloiunlnno - lekarsklti
x-tego looomu IBkarzy
IPrmodnikOw Polskich
we Lwowie

Wyatrzegać

··"11~DWłff I ,,~·

Zamieszcaaiąc opinie lekarskie o klinicznie wypróbowanym środku nadmieniamy. :łe dodatnie dziłl-łanie eliksiru „Stomatol Nr. 111" pole~a na tem, że środek -te~
przygotowany jest nietylko 11 aubstancyj chemicznych lecz
równlet z wyciągów roślinnych aromatycsnych, posiadają
cvch własności antyseptyczne i dlliałających nader dodatnio.
Elik1ir "Stomatol Nr. 111", Jako środek płynny-pr.eciwgnll
ny przenika przy płókanlu uat we wszystkie szci:eliny pomiędzy zębami, niszczy zarodki fermentacyjne, jakie zwykle
rozmnażają się w jamie uatnej z pozostałości pokarmów
zwlerzł;cych i roślinnych oraz wsiąka w błonę śluzową uat,
okazui11c nai1kutec1m!ejsae działania odkataj,ce.

j

I

Kompletne i pojedyńcze po
CENACH B. NISKICH
poleca

•••

M. ·KOŁODZIEJSKI ~·-d•ik~Uiia~tiryińY .':
Poleca na

świę-;a

ostatnie

nowości:

KRA WATY,

BIELI·

II

K_A_w_I_C_z_K_I,_---.;1
z_N,_E_D_A_M-SK_Ą_l_M_Ę_S_K_Ą_,_P_O_Ń_c_z_o_c_H_Y_,_R_Ę_
TRYKOTY i t. d.

•~-

W ·INTER
41. s-:
KILIŃSKIEGO
utywane meble

M

KUPUJĘ

Kopydłowskiel, todź.

KOrłKURS
na posadę referenta budowlanego w 4 Okr. Szef.
Budownictwa: kandydaci reflektujący na powyż·
szą wakującą od dn. 1.V r. b. posadę, muszą posiadać ukończony wyższy zakład naukowy techniczny (architektura) względnie średnią szkołę techniczną wydział budowlany i kilkuletnią praktykę
budowlaną. Warunki płacy według IX wz~lędnie
VIII st. płacy, zależne od posiadanel!o wykształ·
cenia i poprzedniej sł11tby państwowej.
Pierwszeństwo do objęcia posady mają byli
wojskowi i inwalidzi.
Oferty i; odpisami świadectw należy przed·
kładać w .referacie personalnym 4 Okr. Szef. BudPjotrkowska 212 w godzinach urzędowych.
s~ef Budownictwa O.

,

w/z.

K. Nr. IV

łowej eławy psycho_(rafolog Szyller-Szkol'l!ik autor prac naukowych, redaktor pisma
.Świt• (Wledu Ta- - _
\emna), opowie Cl,kint
lesteł, lr.lm być mo• ,
.t„11? Nad„łij charakter pl1ma ••óf, lub
•ainteresowan•ł MOby alcomunlkuf
.
„ok, miesili• urodsenla,kawaler. łonały• •
•dowlec, llołć 01ób nafblluuf rodaln11o1
!<>tńlyma11 ucseg6łowll analiz, c:harakt„'
'wu, okrdlenie aalet, wad, adolnojci, pra„
iSnaczenle, Jak r6wnlez horoakop ełya.
11ego medfnm M-11• Evlgny. WHyatkim
szytelnlkom „Kurjera ł.6dsldego• anałia,
'wysyła 11, po ołnymanlu tylko 2 d.tyełt'
bamlaat sł. 5). 01oblłcle pnyfmuk o4
12-7. Protok6ły. odezwy, podslękowt•
cia najwybiłnłeJaaycb 016b etolłcy.
1111awa, Psycho-Grafolog Szyller-Sskolałt,1
Piękna 25. Gabinet redaktora.
P. S. Niniej11e ofłoueałe - wycillf
Ałllcayć do liał11.

Im"- ,

rłA WYPŁATĘ!!!

WaZ•ne6 dla- . Pan· I•

Got owe eleganckle.
płaszcze ryp1owe, bostonowe. gabardinowe, fumowe i Jedwabne. Towary
wełniane na soknie, płaszcze i koatjumy. Podszewki. Wielki wybór swntrów wełnianych i jedwabnych. Płaszcze
sweatrowe Bawełniane kolorowe towary na suknie i szlafroki. Crep-de-chine, tafta, messalina, akeamit. . Białe towary. Gotowa bielizna, pończochy, torebki, ręltawlcaki,
chuatki jedwabne i wełniane.
parasole. Perły. Saale.

WnJSfko wnalleoszel
b

&..__

iatołtll

Tanio! naJwygodnlaisze waruakłl

u LEONA RUBASZKINA
Kilińskiego No.

[ała tó~l i o~olirn

i naszemi butami

~

Łódź
1:.agiewnicka

Swój
do
swego

•

JA

nas

zwiedzają

się zachwycają

.N'223.

Chcesz mieć buc:ik modny trwały
Zamszowy, czarny, żółty biały
Fokstrot czy też fason inny
But z cholewą czy dziecinny
Najwyborniejsze sandałki
Cud lakierki, bez pochwałki
Towar tani do wyboru
Bez krzyku, blagi i sporu
Kupisz w firmie swój do swego
·
U mistrza Gordoniego
Dla pracowników państw., trani·
wajarzy i kolejarzy udogodnienie.
Koszta tramwajowe zwracam
Dojatd tramwajami Nr. 2, 5, 6, 9, 10, 11.

Krzepłński
Ppnłkownik.

44, tel. 36-48.

~ Pn:y składde do u1ług kawiec damski - i męaki.

r

nądzwyczajna
Przeznaczenłel Swia-

Piotrkowska 154.

======

najwyisz-e ceny.

1113·1191m-llll'lliBBiBIBB

i Propozycja

L __
i_.-:_

11111:

i niiuy kurs kroju pasowania, modelowania i biell:tnlatstwa. Kurs szycia i mierzenia. Dla pracujących kuny
wieczorowe. - Uczenice otrzymuill świadectwa prywatne lub
cechowe. Zapisy w kancelarii nkoły od 10-1 i od 6-8 w.
Sprzedaż fasonów papierowych. - Przy Hkole prowadzony
jest tray miealęc1ny kurs haftu - kroju i Hycla bielizny.
Oplata 10 zł. miesięcznie.
Dla prr.yjesdnych miuzkanie przy ukole.

płacę

i
MWQi

Kroju i Szycia

R.

I
I

1111MEBLEam

'szKor.A zAwonowA
odznaczona złotym medalem na wystawie w Rostowie - Mistrzyni cechu i paryskiej Akademii kroju
J
Wyższy

I N:.riii:~gnllnego

1

J. Walickf.

I

0
elikałru

„Przegląd dentystyczny" roc•nłk VIII Nr. 6 Warazawa - red. Dr. med. Bolesław Dzlerławakl. ,
Eliksir oueciwgnilny .Stomatol Nr. 111 • wyrótnia
się wybitnie odświeżającym smakiem i działaniem antyaaptycznem. Preparat ten niewątpliwie zasługuje na jak najssenze rozpow111:echnienie.
rocznik
„ZahnKrztlłche Rundschau" Berlin XVIII Nr. 42.
Staranne pielęgnowanie jamy ustnej w eelach z~po
biegawcz.,.ch jest rzeczą pierwnorzędnej wa gł i wybór
odpowiednich środków muli być celowo zastosowany.
Eliksir przeciwgnilny „Stomatol Nr. 111" zasługuje na
wyró.tnienie. gdył w rzeczywłetojci po1lada wybitne
działanie odka.taf~ce. Dla katdego dbającego o hl~jenę
jamy ustnef eliksir przeciwgntlny "Stomatol Nr. 111" H•
sługuje na ezczególną uwag• Jako środek antyseptyczny
do codziennego płókanła ust.
„Odontołogiczeskofe Obo•renje", c•aaoplsmo
Moakiewaklego Tow. Odontol., rocznik VI Nr. 8.
W walce z chorobami 11ębów wogóle a chorobami zakatnemi w 1zc11eg6lnokl przestuegante jak najelementar·
niej1.1ych zasad higjeny lamy ustne! nabiera niezwykle
doniosłego 11naczenia. O ile profilaktyJ.. ~ jamy ustnej w
celach rapoblegawczych jest rzeczą niezbędną, o tyle wybór środl<a musi stać na wysoko6ci zadania.
„Zubowraczebnyj Wieatnłk", Petersburg, rocz•
nik XXI Nr. 11.
Z pomiędzy różnych środków eliksir przeciwgnilny
„Stomatol Nr. 111" odpowiada waz:elklm wymaganiom higieny jamy ustnej, gdyż w rzeczywistości jest najskuteczniejszym środkiem dla zobojętnienia kwasów jamy ustnej,
konserwowania zębów, wsmocnienla błony śluzowej dz iQseł i odkażania ie.my ustnej.

W. T Y R K E L T A U B, 5 Zawadzka 5, w podwórzu. :: ::
l ...
„ ...„ ......„ „...-.„._am.... - mr..._._._...._._.......„_.._......

Wybór obuwia fest dla wszystkich stanów
Ol a robotników i chłopów i panów
~
I dla dam z salonów i dziewcząt zalotnie
•
Tak dla tramwajarzy jak i dla robotnic
"
Każdy tu dla się obuwie dosłanie
Modne, -trwałe wygodne i bajecznie tanie I .

Drewnowska Nr. 33

Żądać

w aptekach
i składach
aptecznych.

•

Łódź,

plelę1nuiących zęby.

Ważne

„ słom ało

SYPIALNIE, JADALN!E, GABINETY - KLUBO·
WE, panieńskie - kuchenne oraz pojedyńcze poleca
po cenach pll'Zyatępnych na warunkach dogodnych

lwiei~~ nowinij na [ały ~wiat lerim
le aa ORf WftOWlKlfJ pud U1m

dla

ndladownictw.

się

-oraa na mlędzynarodowych wystawach
higjenlcznych w Paryżu I Antwerpii najwytszemi nagrodami.

l ~~~~~~--IRłlł

::::::

Jama ustna to wrota wejściowe do nagze!{o ciała,
dost,pne wi,kszości ukażeń, jakim podlega organizm ludaki. NajCZfłśolej zarazki, wywołujące choroby Infekcyjne
(zakaźne) dostaj11 się do ustroju tą drog11. Jest przeto rzecz!!, pierw1&oraędnej wagi. by poczynając od lat dziecię
cych jak najusilniej dątyć do przestrzegania oaystodci jamy ustnej.

ZĘBY

l. ~t:~~

Badaala naukowe słynnych profesorów - jak Pasteura, Kocha. Pettenkofera, Galippe, Huntera, Roaenowa,
Bilingsa, W. Millera I innych dowiodły - że jama ustna
każdeio człowieka daięki 1tałeJ wilgoci i temperaturze
ciała, wynoszącej 370 C. jest istną cieplarką dla rozwoju
mllfonów nafróżnorodniej1Zych bakteryj. Poza obojętnemi
dla adrowia ludzkiego mikrobami anafdufą się w jamie
u1tnef zarazki swoiście chorobotwórcze, jak dwoinki za.i>alenia płuc (diplococeus pneumoniae). laseczniki pło
nicy (bacillus diphtheriae), gronkowce (staphylococcus) paciorkowce (1treptoco1ca1), lil8eczniki gruźlicy i inne.

Cel i zadanie bluienJ iamJ nstHi.

Idealnie czyści
I konserwuje

dzłat-iu

I Opinje lekarskie

Co powinniśmy wiedzieć ozebacb i iamie nstnei.

usta?

15.

PIERWSZA

LECZNICA LEKARZY SPECJALISTÓW
prs7 ul. PlatrkowakleJ 17, (drugle podwórze) prz„ ZaehodnleJ 52, tel. !łł-6-7.
Gabinet elek;tro i •wlatłolec1mlczy Rentgenoterapia. Nahrletla
nie (lampa kwarcowa).
Praylmu;\ chorych w~ wuystkich apecjaln. naalęp. lekarze:
Dr. MILODROWSKI
Dr. ALTEillBERGER
Dr. NOWICKI
Dr. ARTYFIKIEWICZ
Dr. OLSZEWSKI
Dr. CZAPLICKI
Dr. SKIBIŃSKI
Dr. DUTKIEWICZ
Dr. SKUSIEWICl
Dr. GAJEWICZ
Dr. STAWOWCZYK
Dr. GARLl~SKI
Dr. STARZWSKI
Dr. tUGOWSKI
Dr. ZALĘSKI
Dr. MAJEWSKIDr. ZIEGLER ARTUR
Dr. MARX
Dr. ZIEGLER ED. (Jr.)
Dr: MICl:lALSKI

Leoaaloa otwarta codaiennl• opr6•• lwl"t"

w...:

ME BLEI

„

.---.-mm._„...,............,...

Iakład

Taplcunko-Daloracyj ny
fabr yka I Magazyn Mebli

J. STEIGERT,

~m

UL. ZAMENHOFA L. l. 1111
Sklep galanteryjno-blawatny
Poleca na święta bieliznę dam•llll m•ską i dziecinn!l. kołnierzyki, rękawica
ki, pończochy, skarpetki. Firanki od
1-do do 9 zł. za metr, towary, szewioty, pościelowe purpury i resatkl białe.

poleca w dutym wyborze
Sypialnie, Stołowe, Gabinety
i Kuchnie w kompletach oraz
pojedyńcze meble na dogodnych warunkach.

-

.._

ŁUCZAK

W.

Piotrkowska 102, tel.14-17
45-87
Stolarnia

„

Sprzedaż dywanów, pokryć
meblowych, firanek, serwet,
chodników i t. p. .-· ••· .-·

1~:h~v~~~~
- lakła~ ~rawi~[ki -

L A K• I E R K I dziecinne
7.50
od
Zł.

Pantofle domowe
ad Zł. 3.00
detal
poleca
hurt
Fabryka Obuwia i Sandałek w Łodzi
OGRODOWA 2 (róg Nowomiejskiej)

R.MŁOTKIEWICZ, 1

Łódź ul. Sienkiewicza 56, front.
Zamówienia wykonywa z właanych
- - i powierzonych towarów, - Ostatnie nowości angielskie i francuskie.
:: Wykończenie solidne i punktualne. ::
Ceny przystępne.

ł

I

Panadto

dział umundurowań

Institut de

Beaut~

de M·me Neufeld dłpl6m6ea.ed
l'Ecole Fran~aAae d'Orthop6de
A. Maasage a l' Acad6m!e de Parli
Specjalne hygleniczno-eatetyczne masaie
twarzy. Odmładzanie cery. \Wzmacnianie
porostu włosów. Radykalne l » ~zenie zmar•
sscaek w11gr6w, piegów. brod11.w~k i kro·
stowatef cery wedłu~ metody r • of. Jacquet
Usuwanie włosów 11 twarzy dektrol111,
Godziny przyjęć od - 7
Wschodni.a 5T, front, : pl~tro.

urzniowslltb. wlennicy na Wólce P•.r:i~f.~~~o~~'
od iods, U do l p '.> pot.

L6dt, 'dnia -10 kwietnia ·1927 roliu. .„

15.

J\!

~;;.·~·

LE cz rt ICA

;,MACiAZYn MEBLI"

: li~~nouonn~ ~tnlarIYi Ia1irnrów

gabinet dentystyczny
i Instytut Roentgenowski
{Djagnustyka, terapja powierzchowna i lekko-głęl>oka)

Spółdz. z ogr. odp. w ł. OD Z I, Narutowicza 45
Posiada na składzie kompletne urządzenia mieszkań od naj•
~
skromniejszych do luksusowych jako to: urządzenie pokoi syE
pialnych, stołowych, gabinetów, salonów, kuchni, meble klubowe, biurowe, żyrandole, ample, obrazy i t. p. - jak również
"-~
~· przyj mu j e m y wszelkie zamówienia w .zakresie wewnętrznej
~
~"
. . h. architektury.

·'O ..f! ~

~C1011nanulrni!one~I- ~ ~ i'R"i'D ~
· ~ • 6 -1
MAGAZYN

·~ •

~ JAROStAWSKI ~ ;;~:\~€~~
-

.!
-e
-

Łódź,

rycznych i mo•

..-.

~

Piotrkowska 19, tel. 29-61.

~

:

POLECA

a
;

N~ NADCHODZĄCE SWIĘTA

·

Przedświąteczna

' . Skład apteczny ł perfumerja
M. Rżewski
ul. Andrzeja Nr. 2. mm:: Telefon 29-01,
na nadchodzące święta poleca wielki wybór
kosmetyków krajowych i za~ranicznych
:„ /. :. Po cenach przystępnych. /, /, :.

przy ul. Zgierskiej 17, tel. 16-33
Lampa kwarcowa. Djatermj,a. Sz:cz:c•
pienie ochronne,, Anslizy,
Przyjmuil\ lekarze:
Dr. GOLDSTEIN-POLAK
Dr. JUSTMAN
Dr. M. KANTOR
Dr. PAPIERNY
Dr. RAKOWSKI
Dr. ROZENCWAJG
Dr. RÓŻANER
I>r: W AJNB.ERG
Dr. STUPEL .
Lekars dentysta GRODZIE~CZYlt
N. · ROSES •
•
•
Lecznica caynna cały da1ed.

==

Zarząd.

:~

dla pnJcbodzat-Ytb chłrJCb, -.

~

-~~ -~

7

Patentowane
GILZY

„DW~WAIKI"
nSokół"

w Warszawie.
zabespiecJajll organizlj
palaczy praed zatruciem nikotyn!\. Żądać wsaędzio!
Ż!ldać wszędzie!
Fabryki

Całkowicie

konknrentia I

Eros"
"

Perfumy, pudry, mydła toaletowe,
wody kolońskie I wszelką li:osme•
'
tykę poleca · najtanlej

Pe~fumy

t!~f!U!~R~.:.a;aa::;.~J;· !

czopłciowych. Wodv kolońakie i kwlatowe-3.75 kilo.
Leczenie światłem Vegatal 3,00 kilo, ProsHk do golenia 6.25
(Lampa kwarcowa). kilo, Brylantyna 3.80 kilo. - Wszelkie
pnybory.
Przyjmuje 9 do 12
11.
i od 5-8 wiecz.
I. DRU.KER, Zawadzka
"J
Tel. 40-26.

Poszukuje

. po cenach znacznie zniżonych wielki wybór

Mydło

i Woda kolońska
zadowolnią

najwybredniejszego :

się

znawcę

Do nabycia w skł.
apt. i lepszych perfumerj ach

2-ch nadzwyczaj energicznych
zdolnych inkasentów w srednim
wieku, któuy potrafl11 duto bla!lać. do
zairika!owania wątpliwych należnolc1 .w
ł.oosl i na prowincfl. za odpow!11dn11n
wynagrodzeniem. Natychmiastowa oferty
sub .Morus" do Admiu:latracJi ninlejS1ego
pisma.

ff.

SKŁAD GŁÓWNY

WARSZAW A, NOWY • ŚWIAT L. 5, TEL. 504-96.

77
- k•
K1.,.1ntesl.
581:"e.3g?·o --.
.

-1.

poleca w wielkim wyborze trema, toalety, ·luw niklowych i drewnianych
stra
' ' ścienne stołowe
1 k
l d• • d
b d
opra~ac h· S ~y Y 0 sa~oc 1 o ow i oro .0 •
PrzyJmuje się ~o gr~w1row~nla wszelkie k!y, •ztały stołowe i szk1e~ka dla zega!'mlstrzow.
Ceny konkuł'encyjne Ir WJkODftDtDpJanvuarzę~ng

: ~ank Prrnmnłow[óW łó~lki[~
.~ódź,

z

ograniczoną odpowiedzialnością

Ewangelicka 15.

'.

R()k założenia 1881
zawiadamia niniejszem, że w dniu 22· kwi eł·
nia r . b. o godzinie 6-ej po południu odbę·
dzie się w sali Łódzkiego Towarzystwa Śpie·
waczego przy ulicy Piotrkowskiej rk. 243

'a~lwmaine Walne l~roma~rnnie
Członków

Banku.

Porządek obra~ c

.

Zmiana paragrafu· 4-go statutu.'
Uprasza się ~»szystkich członków o liczne /
i pun k tualne przybycie, ponieważ chodzi tu
o bardzo waż•1ą uchwałę jak r 6 w n i e ż
aby znacz ne ):oszty, związane ze zwołaniem
drugit:go ze%Jra~·1i.~, mogły byt zaosz1.%ędzone.

Zarząd•

choroby skórne

z, • •

poleca

Meble

.swykłe

i luksusowe

orar; pnyjmuie wszelkie zamówienia

-w zakresie atolarstwa) tapicerstwa-

C')

•... .
I»

!»

1:1

!?.

"'

'

"

......
o -

r,

s·

;;

. „s-

~·

~~

Tylko Górny Rynek Rzgowska 2.

SIĘ
MIEśCI
mój SKŁAD

I

płciowe.

Leczenie światłem
(Lampa .kw.arRcowatl
oen ~ prom1emam1
gena od 9-2 i od
4-8, 4-5 dla ~ań
oddz. poczekalnia.
Zawadzka nr. 1
Telefon 25·38.

Dr. med.

fKKUI

Kili6skiego 145
:: przy Głównej ::
choroby wene•
ryczne, skórne
i dróg moc.owych p zryj mu je
od gods. 12 - t1t2
od godz 61/2-8'/2.

Dr.

WILLA PRl„AVERA'

... .
'
. pierwszo'!
· Nowo_ otwarty,
rxędny pensjonat, p.o:łotony
Zakładu
bl'żu
d1
.
1
zpodro~oswemeńwo ppoole ca od 1-<5o
·~
o5 ,
)
czerwca 1927, pokoj e słoneczne z balkonami i tarasami.- Kuchniadyetetyczna
pościel na miejscu piece kaflowe .- łazienki
etc. Pensjonat ot"'(arty cały
rok. Zgło szenia przyjmuje
właścicielka D.rowa Fuchsowa do 25 maja -pod adresem:
Kraków, ' Długa ·33,

4~ :a~ ~2ŁR~g~!s~~J
I ~. ~!!!a~i~t!I~
kredyty
uwarnnrJa. r.eny minimalne.

„.

iMWffWM

MO.DES

M ·me

Mic~eli

Sienkieiwłc•a

M E B·L I

tylko na Górnym Rynku ul. RZGOWSKA 2
jest obecnie

· RABKA
pftVI Bu l~KI
~
włosów wene•
ryczne i moczo-

WUTKE

ŁÓDŻ, CEGIELNIANA 70, TEL. 31-20

I_ __
~I

OR. MED.

SŻłifiernia Szkła
Fabryka Lust~r p. f .

, ,

:i

Przyjmuje od d-10
od 5-8 popoł.

Mechaniczna

.

'u 11 ~z

wyżynowem.

-------------------------------------------

SZLIF'' - -

~I~I

Cegielniana 43.
- tel. 41-32. Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych i moczopłciowych. Leczenie szt. słońcem

LECZY:
kamienie żółciowe, choroby wątroby, artretyzm
·
i ·inne ".horoby na tle złej przemiany matefji.

Spółdzielnia

~I KAROL

Dr.

H. · Niemojewskiego

.

Ł6d

• •

Piotr ko-wska 44
..:._FABRYKA MEBLI I ZAKŁAD- - TAPICERSKO-DEKORACYJNY-

Holekinaza

i

JUNO

52.

: . Telefon 38-03, :.
poi ecamodele paryskie

DłogofermJoowe

Długolałoła

SZKŁO

OKIENNE .

ornamentowe, surow<? oraz szklenie budowli
po cenach niżej konkurencrjnych
-

J. Olejniczak,

Gfówna "2 14.

UW AGA1 S•klo laepektowe w wlelldm w;rbone.

• Dr. med.

LEON · GOLDLUST .

Dr.A. SOŁOWIEJCZYK
chor. dzieci
wznowił przyjęcia.

Tel. 29-SS.
Andrzeja 4.
godz. przyjęć 9- 10 r. i 5 • 6 p.p.

Maiątek -

Łazarza,

choroby skórne
wenerycxne
Zamenhofa L. 6
od 6-8. nieda. 10-12

Dr.

M. ~łarn1
Zielona 6.
TEL 45-49,
Choroby skórne
weneryczne.
?rzyjmuje od 8 do
9.30, 12-2 l oA ;{-!I

Lek.-Dent.

H.Saurer

ul. Piotrkows~a Nr. 6
pnyjmuf a od 10 - 1 i od 3 - 7 wieca.

11 .[b~

Choroby wewnętrzne
ul. 6-go Sierpnia 2 (Benedykta)
Tel. 58-68 przyjmuje od 41'2-7-ej. · eho•ob)' ek61'ne

po cenach p t z y • b ; P : ,
b. lekarz Sap. św

w. U811 ftU
Dr•

Zataz: do sprzedania 26 klm. od
Łodzi, 11 kim. od kolei i tramwaJu. Ogółem 12 włók , zagajnlka 40 letniego 37 mrg. budynki
masywne nowe, ziemia w połowie .tytnio-kartoflana b. urodzajna, w połowie psaenna, dre
ny. Dom w świetnym. stanie tuchy, ciepły w pięknym parku.
Ogród owocowy, pnynoaz~cy
ogromna dochody, Całe gospodarstwo w kwitnącym stania.
Inwentarze żywe ł martwe w
nadmiaru. Wiadomość w Gajówce prz:ea Aleksanc1r6w koło
,
·
ł.odzir

I weneryc•ae.
Tylko kobiały.
Prsyjmujeod Ul od 3-5. po poł
Pat\aka l m. 1
róg Zawadw,

Dr. med..

I. ~en~

choroby wewnętrz·
ne i dzieci,
Plotr_kowaka' 6
telef, 44-95.
pnyjmułe od 8-l l
l od 4-6.

Dr. med.

I. Banan
U " o I O fl

przeprow.adaił si• na

· · W6lc•ańską H
tele fon 39-88
, pr&yjmuje od 7.S W

_.ódź, . dnia

„

10 kwietnia 1927 roku.

PO NARODOWYM BIEGU NA PRZEŁAJ.
Zwy ci

Bie;gi na przełaj zdobyty so1bie w Polsce. w nad wyraz krótkim c.za·sie, prawo
c·t ~ \\ c:telstwa. Toż jeszcze rok temu ud1c1~łz,i!y c•ne za inowa1cję, za noiwość najro.1m„:'.dej przez ogór 1publiiczino.ści przyjmowaną. I dzięki intenisywnej propagamdzle - po,Jiska pras.a sportowa może sob! e
to 11 a karb swych zastrng za.pisać - doszło jLl·;i \V bic.żaoevm rodrn do tego, że crosscc:untry stato się ulubionym środlkiem
zdubyda „formy" sportowej.
Sfery oifi.ctlal ne, jaiko otwarcie sezonu
le~<koc.tletvcznego, zgodnie z i1rntencją sana pierw111C;Q;O biegu, postiawily cross
szym punk-cie zawodów og6'1no-po•lskkh.
W tym roku na liście P.Z.L.A. zaipisalo
si~ 116 zawodników, z których na starcie
"dnia 27 marca zawHafo - przeszło 80.
Pięk1ny park gimna·zjum Girzyckieigo,
ze swemi pogórk1ami, stawami, poilami i
le.likami, zda.ie się być <lila tego rodzaju
To też pu:błiczność,
fr~:1prez sof\yorzo•ny.
żąd1na pięikne,go wido1k:iu i rozistrzygnfęcia
rywa1Jizacj1i między trójką czofowy.ch zav.·odhilków - f eyerem, Sa·warynem i Jaw.arc-kim - stawiła się n1aider l.iicznie.
frever do tego czasu nie dawał o sob;(' z.n.aiku żyoia - oogóilnie mniema.no, że
spadł z formy i że będzie miat Ciężką walwielu zwoleinn'.ków
kę z Sawarynem;
pcs!<!dial także Ja wm~'ki - zeszłoroczny
mistrz. ziJ'lany ze swej amh'.·cji.
fod 1 nakże już pferws'Zy kiilcimetr wyJc. zat że wieści o zki kondyicj-i freyeTa
sz mistrz
/''~'<: niv się zwykłą .plc1:1ką. Nc.1
'Pi"0\\"2<lził swym pewnym, nioco ciężkim
krttkim kmkfem, cały rozc1ą1gnięty na
orzestrzeni 200 - 300 mtr. barv.iny koro" rd atlf'tó,,-; za nim srnn2J smukły Ja,, ·sld. ze SvYym ko•leg-ą kfoibowym MaIn O\Y~1kiim; niie.co w tyle podąża·t Sawaryn. Na czwartym kiac1111etrze - Freyer
od~adz't swyich najbliższych k{)ln/kurentó,.,,,. o 70 - eo metrów - ·i ten też dysta11s
:I1f e'l.il go, gidy rn'.rym finiszem ko·ńczyl
bier.-. wH<.·:1v frnnctycznemi oklaskami wid1ów. Wa1lkę o drug-ie mie·jsce st·oczyl
Jaworski z Sawaryinem - przyiczem tylko błąd taktyczny spowodowat, iż zeszto1 c<zny 1r:strz nie zdofat zają"ć pozyicji
po Freyerze.
Ten zaś jest st·anowczo o klasę le,pszv nd swvch przeci\\inik6w. Rów1ne tern
rio. d·oskonaly fl'oiisz. n1e·zmordowana enen:~ja - to wa1lory freye;r,a, które przez,nc::•cziają go na biegaicza wys.o!lderl klasy.
Jeśli nie zman:ierują go ztbytnie ipoichw1a1ly
pcwneti części prasy, k!tóra gwRMownie
chce z niego zrobić po1lsikiego ... Nunmi je~l: nzda1! będz.ie szedł drogą wytrwalej
i raicjona.Jnej pracy - 1o istotnie może z....
crasrm stać się ry\\1a:leun niejed.neigo zachc1c!111lo - europejskrieigo s•tayera. Toż
czas jeg-o 5,700 mtr. w 19 m. 20 s·. - dade
po o-d'li.czc,n.'.u froudności tere110iwy;C!li - wy_
n·:lk Misko 16 mfnut na 500'0 - co jak na
po·czą·te'k sezo.nu jest bardzo dobrym r·ezul
tatem. A za1teim możeimy 01czeki•wać, że
Freyer będzie piierwszym Po1la1kie<m, kt6iry
p:ubier,gnie 5 kim. w mnieti, nfż 16 mim„

wych ·nazwisk: ttaJi.cki (4 miejsce), Dudelk (5), Wa'WrzecZ'Uk (9), Cel.ilń.ski (10) <C)!tok całe\_l{O "Zeregu inny.eh - taik, że w

na osbatnfon etapie dogo1nić Sa·waryna, kt6

pod górę i właśnie błąd z,eszło1 01cznego misfr'za tk\'\"1i w tern, że ode
wykorzvstat prz.ewa.gi S\vego styilu uiprzedr.fo .na równej .powierzchni.
Ogól•nie moiżna powiedzieć, że kondycja styl i taktyka biega.czy podniosty s.ię
bardzo wyrafofe w porówrpaniu do zes·ztego roiki1. Zarazem wyptynęfo lkHka oorv

obecny~

Horoskopy na sezon

cy: Freyer- Sawaryn - Jaworski.
łatwo bie1gł

sumie moi.na z ufno.ścią s.pogilądać na rok
1927. który lllewątpliwie będzie da1lszym
etr.ipem rozwotlu lekikiej - atletyki w PolS·ce.
--:o:--

And. Z.

1

cr1

sfian.owr normę europejską.

Zresztą

zrtaczymy, co ddrnże w Rzymie na majacym się odbyć .na.otich'u Włoc·hy - Polsik<:. (25 kw;iedeń).
Sa \Yaryn z Po.gc·ni lw·owskfej jest bie~n ·czem o dużej amb.ircji, dooibrym s·ty1lu i
TGkuae nadzieje na gwźnego rywala Rrey·eria. Kto pamięta jego ipie1rwsze krnkń na '
bież1nf - te.n musi przyznać, że rozwinął
sir, doskcn.ale "taok pod wz1~dędeim talk:tycz!Jlym, iak i o1Panowania s~y:lu ibiieg-u.
Trze.ci zwycięzca Jaw01rsiki (A.Z:S.)
.;x,siada pięlmy sity! biegu, który je1St jed·ri.a1k rrzedewszystkienn dostosow1any do
licżni. O i·Je pierwsi dwia.i bieigaiją doiść .
krć·tikim urywainym kroki em - bardzo:
w.aciniwym na ż·użlowym tmze, dois:kona.fe
udugi oddającym '!la nferównomiernyrrn
1tnen.ie - o tyle Jaworski przez cały cza.s
rpcsuwat się niamz6d swym d:lugiiim, e1astyezinyrn susem. To też tmdno mu byto
Redaktor: Klemens Orcb1 dskl..

15.

Of.1cerskie grono milośrrików .1ay pingponigQ:wej t>rzy 4 p, a. p. rozezralo plerwsze za1wody przyiade}skie z drnżvną ŁKS.
W alczy:lo 6 oa·r:
Brzes'k·i - por. Pogorzelski 42:12, Radomski - por. Gaj 42:17, Stollenwerk mj.r. Weryński 42:19, Korcelli - oor. Pożniak 42 :9, Jane·oki - por. Narnsz.ewicz
42:8. Feja - por. Kochanowski 42:18.
Ogólny wyinik zawodów wypadł 6 :O na
korzyść ŁKS.

Po zawodaoeh odbyto

się p,rzv.ięcie

dla

Z!WYOi ~ców.

ofiooroiw.ie 4
podkreślić, iż
Należy
p. a. p. wzięli się energkzinie do salonowego i tak miłego sportu jakim ,i.est pLngoong, a przegrana ich z dobrze grającą dru
żyną ŁKS. powinna zachęcić wo1iskowych
do wvtrwatej pacy dfa wy.robienia dobrei
formv.

---:o:--POLSKA -

JZCZEC.OL~N~IE~L~U~9~1~A~N~V~M~PR~Z~E~Z:~~~=~
POL./Kl

JEfT NADOJ EM
JPOl.ECZENJTWO

E.

NALEZY ZAUWAZYL, ZE

OLBRZYMIE POWODZENIE
NALE2'..Y ,
I ROZDOWJZECHNIENIE TEJlE, PRZYPl.fAt:
pi:mcz WYKWINTNEGO /MAKU,- 00./'KONAŁEMU
DZIAŁANIU NA Z~ŁĄDEK,REG.ULUJĄCEMU PROCE/ TRAWIENIA.

ZAPAMIĘTA(Jos1E,2fB1AŁAC.rnw1<A /źuJTQWĄ.

NALElY

TO W CHWILI OBECNEJ O./TATNI WYRAZ PRODUKCJI
WOOCZANEJ, JE/T ONA NIE DO ZA/TĄDIENIA POD
WZ~L.ęDEIVo /MAKU I GATUNKU.

NALEZY QOWNIEl NIE ZADOMINAt o KIELl/ZKU
BIAŁEJ

G.-t..uwK1

OBIEDZIE

I

POŁĄCZENIE

MA

Ml~DZVNARODOWVCH

CioRAND PRIX_ RZ.VM

·spór o

PRZY .rN1ADAN1u,
WTEDY
OJIĄG.NIEMY
KOLACJI,
PRZYJEMNEC.O Z PO~YTECZNEM.

WYJTAWN.H NAG.RODZONA MAJWYUZEMI NAG.RODAMI

J9~61ł.

C"aAAND PRIX

- zwią~ek piłki

koszykowej i

Do Związku Polskich Zw;iazk6w Sportowyich zgtosH się niedal\vno t6dzki komitet 01rga1nlzacvmv Polsk iego Z'W;iazkiu Piłki
Koszykowe.i i Siatkowej. Pooi,eważ podobny ·komitet po:wstat ró·wno.cześnie: w
Warsza.wioe przeto Zwiazek ZwJąz:ków
zaproponował aby obydwa komi te.ty o·rganizac-y1Sne w· Warszawie i w Łodzi połą
z dotychczasowym Polskim
czyły się
Związkiem palanta i -gier ruchowych w
Kato\vicach w jeden ogól·nv Pol·ski Zwią
zek Gier Ruchowych. Z drug-jej strony
1

Górnośląski OZPN. nadesta.f
ŁOZPN. w s1prawie wyznaczenia

list do
termJnu

dla rnze.g-rainia zawodów międzyokrę·gO
wych Łódź - Gómv Śląsk o .ouhar Zjed:noczon-y,ch hut. Ple·rwsze zawody o ten
puhar odbyły się w zeszłym roku i Górny
Śląsk nie chce stracić szai11s o .ie.1ro zdobycie, dlatego też dopomi111a sie o ter.min.
Ł6dź będzie miała ciężkie zadanie z ~ór
noślązakami, którzy nie czu.ia sie \\'Cale
osłabimi po odejściu dwóch klubów do
Ligi.
* * *
Na tegorocznych za'\\"Odach nar.ciarskich o mistrzostwo Aust.rji ty.tutv mistrzo
skie uzyskali Pofa.cy zdobvwa.i<tc iprzytem 4 puhary, 2 1iargrody hc11vrowe, 3
wi·ełkie p.Jakicty mistrzowsk.ie · i 5 plakiet
srebrncyh.

*

*

TKS. niema szczęścia do tterbstreicha
1 do swoich zwydęst\'\· nad Polonią warszaiwską. W zeszłym 1oku Polonia mimo
przegrane.i otrzymała jvalkower za ud.ziat
tlerbstreicłia w barwach TKS. i ostatniej
niedzieli Po'\vtórzyłio się to samo. Czyżby
toruńczykom obo,;ętne były p.rze.pisy ·o'
· zdaszainiu g-raczy i formalnościami z tem
zwiazanemi?

• • •

Ma.1ristrat m. Piotrko•wa oostano1wit
udzielić tamtej:szemu .!:!"arnizoinowi 28 tysięcy złotych na budowę stad.ionu sporta-

LIEC..E 19'1.Ga

slatkąwe).

Polski Związek Lekkoatletyczny czyni sta
ranla. ażeby gry ruchOl\Ye i odoowi·ednie
or·ganizacje podporzadkowano iemu, jako
jego sefocioe autonomi.czme.
Wobec powyższeg-o Z.wiazek Związ
ków odroczył swą ostateczną decyzję, aż
do zasiągnięcia opinji zainteresowanych w
tej sprawie organizacy.i.
Niepotrzebnem wydaj.e sie tworzenie
nowych Zwh1zków. skoro istnieie duż Jeden gmpujące w sobie wszelkie gry ruchowe.

Sport \IJ kilku

*

..li:u..i"TOWA

słowach.

Roboty na terenie P•rz·ezinaczonym
na boisko zostały już podjęte. Przew1dzia
ne jest wvbudawanie 1pływalń. bieżn.i, skoczni i boiska pilkarskieg-o.
we~o.

*

*

*

W „P.rzeglądzie spmtowvm" ukaza.ła
recenzja .p'O meczu ŁKS. - TuryścJ, w
której powi,edziane .i·est. że Wielis.zek
przez cały czas statyisto·wal. a nawet opuścił boisko (kiedy?). że ŁKS. uzyskał
wszystk·ic bramki ze „spalon•e.sro" i w ko11
cu K\Yizdek 0Z111ajmia zak'Ończe.nie walki
„byków".
Gdy się czyta recenzję 'PD'\V.Vższą w po
ważinym tvi:rodniku, trudno przy.puszczać
iż pisat ją cztowjek obeznany z oitką nożną i z pisaniem.
się

*

*

Węc;r.ry zerwały

Wt.OCHY.

Mecz lekkoaHetycz!l1y „Polska"
„Wtochy" odbędzie się w niedz.ielę, 24 b.
m. w Rzymie. W d:ni.ach 9 i 10 kwietnia
odbyw:a~ą się w Wa1rszaw1ie zawody elimi
na·cyJne w następujących konkurencjach:
9 .4. 1) 400 m. przez plotki, 2) :JJchnięcie
kula. 3) skok wzwyż, 4) bie~ 5000 m„ 5)
skok o tyczce, 6) rzut osz,czepem. 7) ble~
SOO m. Z Górnego Śląska największe szan
se miałby Gilewski w skoku o tvczce. Rojek w 400 m. przez .p-liotki i Loewe I w
SOOm.
10. 4. 1) bi·e~ 100 m., 2) rzut dyskiem,
3) bieg 1.500 m., 4) skok wdail. 5) bieg- 400

m. Z Gór.n ego śląska szanse ma.ia: Ryba
w 1.500 m., Lebiedzik skok wdal. Loewe l
1
Roiek w 4{)0 m.
W ostatnie.i chwili do:wiadrn:emy się, że
za.wodnicy śląscy do Warszawv wyjechać n·ie mogą ze wzg-Iędów mat:erialnych.
Niema niko.iw. kto zaplacilby -chodai ~o
dróż dla wymienionych zaw·odnik6w. Tym
razem nietvlko ~ląsk al·e i Polska iest noszkodowana. bo porażka remeze·ntac.i.i Pol
ski w Rzymie nie będzie należała ... do zaszczytów.
,znali:omita farba na
Juveno
.a!we
trwale i naturalnie we wuywłosy

d&lała

stkich odcieniach i test buwarunkowo nłe1Zkodliw11. Żądać wszęd1:ie.

Perfumerie d'Odanf, Warszawa.

I

Kll~O Dom

Ludowy

ul. Przejazd 34.

........„ ......„ ...„ „...„ ........

Dziś!
Dziś!
serja 2 i ostatnia monumentalnego filmu p. t.

,,QUO VADIS''
podłu!ł arcydzieła

Henryka Sienkiewicza, w
roli Nerona -najsilniejszy artysta Emil J anings.

I

Ceny miejsc: W dnie powszednie na
wszystkie seansy, zaś w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
I m.60 ~r II m. 30 ~r. III m 20 j!r.
w7oboty, niedziele i święta od godz. 3
po poł I m, 80 ~r. II m. 40 j!r. III m. gr. 30.

*

stosunki z Niemcami
z po1wodu ich odmo·wy rozegrania spotkania r·e\.Yanżiowego w µilike noina Budapesz.t - BerJ.:n w BudaJ}eszieie. Jako po\;;ód wy.suiwa1ią Niemcy zakaz g-rywain,ia
amatorom z z.a:wodowcami. zakaz obowią. zu.iącv w calem państwie .
• * *
. . Wszystkie kluby żydo'\vskie w Łodzi
· doszły '\Vr,eszcie do porozumienja,i jednoczą się pod ws.pólną naZ\.Yą „Makkabi".
Prezesem nowouU\vorzonego kh.thu jest dr.
Krausz. SefocJa pdkarska te~o klubu· hę
dzi·e w roku bież. '\vvstępować oodr 111azwa „ttakioah".

łła

wzmocnienie organ1zmu

doskonały jest, jako dodatek do kąpieli,

SILV - OZON - nMOTOR",
Jedna
przyrządzony ze świetej kosodrzewiny. , gałka Silv • Ozon • u • nMotor" wystarcza do
· oluymania kąpieli iitliwiowei i onetwiającef. Wystrzegać si~ tanich, leci be:i:warłościo

wych naśladownictw po:i:bawionych wła•
sności lec•niczych.

:ldbito w drukarni: „K11rjera Lódzkieco".

