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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Odpowiedź

Polski na prowokacje .Litwy.

Zamknięcie szkół

litewskich na

Rewelacyjne wyniki rewizyj u
(Tete,ran-. wla~ny „J(ur :era tód~klł'1to").

Wilno, 5 października.
Nocy dzisiejszej władze bezpieczeństwa
dokonały szeregu aresztowań wśród wybitnych działaczy litewskich w Wilnie i na
prowincji oraz zamknięto szereg szkół litewskich. Zamknięte zostało również semi
narjum nauczycielskie litewskie w Wilnie
z powodu braku koncesji. Po za tem zamknięto szkoły w powiecie wileńsko-troc
kim w Bordelach, Komornicach, Nyrbonie
Wldzi1111anicach, Czeszunacb, Czeparach,
Targunach, Dziekczarach, Wieluńcze, Do
brojcacb, Kieniczunach, Gronińcach, Lejbunach, Pomerycacb, Puszkarach, Osolcu,
l.arkiszkach, Boryszkach, w gminie Michajliczuny, we wsi Matki, Protyszki, 01szuny, Wejksztuńcach, w powiecie świę
dańskim, we wsi Poszunice, w ~minie Ml~janka, we wsi Nici~y, w· gminie Dukszlanka, we wsi Mikjady, w ~miaie Tarczo
kii we wsi Rzwiątki i Szkucie. Aresztowa
110 księdza Przypiryca, Bielawskiesto, Rał
czulisai Pawła Karawję, Trajullsa, Trajsku
na, Proszkuna, Sirgjulę, Stefanowicza Lesz
kiewicza, Aleksę, Marję żukowską, E. Lu
kasiewtcza. W powiecie święciańskim aresztowano księdza Michajlisa, Bobilisa,
Kreptopanisa; w pow. wileńsko-trockim
księdza R.ugasa i ks. Kordjanlsa.
Zaznaczyć należy, iż aresztowani księ~
ża należą do różnych obozów politycznych
Przeprowadzona rewizja wykryła u
księdza Rajczulisa duże zapasy bibuły an
typaństwowej a u ks. Trajskuna składy bro
ni. Naogół rewizje dokonane u działaczy li
\ewsldch dały bardzo poważne, niekiedy
wprost rewelacyjne rezultaty.

Władze bezpieczeństwa, stosując się do in
strukcyj z Warszawy, zachowywały się mi
mo wszystko nad wyraz tolerancyjnie wobec nawskroś wywrotowych cech działal
ności Litwinów w Polsce. Pomimo posiada
nych danych nie krępowały akcji Litwninów w żadnym kierunku. Udzielały i prze
strzegały już udzielonych swobód, czy to
w dziedzinie nadawania obywatelstwa czy
w szkolnictwie, w swobodzie organizowania się i współpracy, jakkolwiek w duchu
niepolskim, a nawet antipolskim.
Z drugiej strony, ponieważ kołom rzą
dowym w Polsce znany był stosunek rzą
du kowieńs:\dego do mniejszości polskiej
na Litwie, wielokroć czynione były próby
ostrzeżenia kół rządzących w Kownie. M.
in. aresztowany ks. Kraujalis delegowany

Pożyczka

\\'schodnia)

Wilno, 5

W

października.

związku z dokonanemi w Wilnie

i

na prowincji aresztowaniami, wojewoda
Raczkiewicz udzielił redaktorowi „Słowa"

n'lstępujących wyjaśnień:
Antypaństwowa działalność

Litwinów
na terytorium Rzeczypospolitej była wła
izom polskim tak samo, jak i odnośnym
czynnikom rządowym znana oddawna. iWW&

Restauratia

'·W•
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Tel. 26-30•

. Dziś!

~i~i uarnuukowe

Codziennie koncert pod dyr. M. Chwata.

Najniższe ceny. Wyborowa kuchnia

.Dr. Ma.czewski

działaczy litwomańskich.

był swego czasu do Kowna, aby bezpośrednio udzielić rządowi kowieńskiemu ostrzeżenia, wystosowanego przez rząd pol
ski, grożącego retorsją wobec obywateli

litewskich w Polsce w odpowiedzi na represje, stosowane wobec Polaków na Litwie.
Wszystkie te zabiegi skutku nie odniosły. Obecnie wszczęta akcja, mająca na
celu likwidację antypaństwowej działalno
ści wśród Litwinów, jest odpowiedzią mar
szałka Piłsudskiego na represje, stosowane przez władze litewskie. Gdyby retorsje, wprowadzone przez rząd polski nie od
niosły skutku należytego, wówczas repre
sje posunięte zostaną jeszcze o wiele dalej
bowiem rząd polski jest w posiadaniu prze
bogatego materiału, przez wyzyskanie

na

którego zdolny jest do całkowitego wypła
cenia się Litwinom za krzywdy, wyrządza
ne obywatelom polskim.
ARESZTOWAŃ.
Tel. wlasnv „Kur. Łódzkiego " .
Wilno, 5 paźd~iernika.

WYNIKI

Dokonane rewizje na wileńszczyźnie
dostarczyły władzom śledczym obszerny
materjał dowodowy, dotyczący i ujawniają
cy prowadzoną przez Litwinów wrogą akcje.
W seminarjum nauczycielskiem w Wilnie znaleziono materjał, dowodzący skąd
seminarjum to czerpało środki na utrzyma
nie,
U księdza zaś Kraujalisa znaleziono kl1.
ka pudów srebra litewskiego.

pomyśln. ych

Amerykańskie koła

•

torach„

finansowe i ntormuj ą

o konkretnem sfinalizowaniu rokowań.
~A&.encia

Vv s1:h0cin\a l
Wiedeń, 5 października.

„Neue Freie Presse" przynosi wiado-

moś6 z Nowego Jorku, że w tamtejszych
kołach finansowych, głównie na giełdzie,
rozeszły się dzisiaj informacje o konkret-

Reforma ustroju Rzeszy niemieckiej.
Fodoralizm czy unifikacja}

WYWIAD Z WOJ. RACZKIEWICZEM.
'}\(encła

Wileńszczyźnie.

Polska Ai:e:i:ia Telei:raflczna.

Berlin, 5 -października.
„Voslsooe Zeitung" donos!, ie kan er.
!aria Rzeszy mzestala już dzisiaj 1,aprosz..
nia do Tząd.ów poszczególriych państ\\
związko•wyich na za.powiedz.i:ianą konfere:n
ro.zważa'ć lkwestj.ę
Rzeszy nieustroi.u
grunt-01wnei rerormy

oję specjalną, maijącą

prowaid.zcnh~m

reformy rozdziatu docho·
dów .pafrst•wowyieh m i ędzv Rzeszą a kra·1 ml zwlą·z ikowemi.

nem sfinalizowaniu sprawy pożyczki dla
Polski.
Sprawa kontroli amerykańskiej została
- według doniesień ze wspomnianych źró
deł - załatwiona w zupełności i ku zadowoleniu stron obu. ~isja pożyczki roz·
dzielona zostanie pomiędzy szereg państw
jak: Stany Zjednoczone, Francja, Szwaj·
carja, :Holandja.
Po tej emisji udzielone będą Polsce dal
sze kredyty w wysokości 20 milionów do·
larów, pokryte przez F ederal Reserve
Bank, Bank Angielski oraz dwa inne bank:
państwowe.

Parlamentarzyści japońscy

w Ber/inio.

mieakiej.
Tematem konferen.cii ma ·być fedeiralizm ·CZY tll.1!fi'kacja.
· Jak t·wierdzi „Demokrntis.cher Zeittmgs
Diensi" zagadn.~enle to podnies'ioine zostało
przez ;prezydenta w. m. łfambu:rga, d-ra
P.etersooa.
W dyskusji, jalka się na tern tle wyw!ą
za:ła, premier ipruski Braun wy,powledz:at
się za callkowitą unifikac'.ia Niemiec. Za
sta:lQlwiskiem Prus wy,po·wiedzlaty się tto
sja„ w. m. Lubeika i Meikleml:>urg--Schwerin.

Po stron.le przeciwnej stał .premjer bawarski tteld, który iądat UJtrzymania odrębnej pańs.twowości krajów Rzeszy nlemieckiei i wypowiedział s.i ę tylko za prze

(Akus:ierja i choroby kobiece)
przeprowadził się

ul. Andrzeja 3.

Telef. 17~28.
Godz. przyj.: 1-l1/2 po poł. 5-7 wiecz

Pod przewodnictwem Bukichi Miki (x), sekretarza państ.w~~~o "Ja~,
przybyli do Berlina c:donkowie międzypulamentarneJ. un11 Japoń!'~ ,
Odbywaj2', oni podróż nauko~ po Europw.

„l(l.Jr<,lEt< t.ODZKl 11 •

-

Rozk~ad

Walka

.

własny

Moskwa. 5 października.

b. Wtenczas kfllk:u bezip:a.rtyjnyich, którzy
braLi udziat w o;rganizacji te.i druikarn.i , by-

to rozsfrzelanych.
Ludność MoSlkwy przyjęta wyrok na
Troddego obo.iętnle. T·roclk:i nrie cieszy s!ę

.iuż dixwi110 tą po.pularnośdą. jaką 11:ieg-dvś
u.miał sobie za~k.aribić. Je-d11ocześnie jednak s.tosuneik ludności do g.riu1py rządzą
cej Stalina jest również zn•pefale obojętny.
Ludin<>ść ustosunkowuje sie ~yWllie

rlo <>b:vdwóch walczących

miądzynarodówką.
JESZCZE .JEDNA MIĘDZYNARO
DÓWKA.

głosy, domagające

Usunięcie T.rnckie·go z kouniifetu wyiko
n?w.czeg-o międzynarodówki komunis.tycz
nej nie by;fo niespodzia:nk:ą. O.P.U. wytkry
to tajną drukarnię o•pOZytji, której wykrycie w!J)fynęto w SIP-Osób decydujący na los
Trockiego, jeszcze w pQfowie września r.

ObOZów partii

kow1m!~tyczne;,.

W so·wieakich kotach kierowniczvch
sytuacja uważana jest za p0ważną. W ko
fac1h zbliżonych do StaHna, podnoszą sle

się suro,wych represyij w stosun!ku do 01po·zyiojl, oraz zupełne
go rerwania z nią. Gtosy te nle odbijają.
się iedna:k w pr.aslie sowiedkiej, albowiem
o'br.ani.e te.go Qdernniku poilityki 1przez rząd
sowiedkl równalo1by się zerwaniu z dok-

Berlin, 5 ;paźdzfern.ika.
Opozycyjne grupy ikomunlstyczne, kt6
re usunięto w Si'vo.1nn czasie z lkoiminternu,
lkiervw.aoe obe·cnie przez. Ruiih Pilszer i Ma
ltryna lromuni'Sltyoz.ną ·i wkrOczeniu na dro stiowa, ;przystąipity d-0 oirg.anizacji rokogę „terrnłdOru.". Tak dalece zamiary Sta- wań o stwOrzen.łe IV młędzynarodówk1,
ll.ITT.a, Bucihary.na i i·ch zwo.Jennf.ków na ra- która1by sikrnpiia.ta W'Szelkie elementy kozie .ieszicze sle nie .posuwają. Na og ót na- munis.tvcz.ne, n'.ezad0iwo•lone z p0Ji1tytki ro
sbro:}e „ite11m:i<loru" ob.i a wl.ają się przeważ syjs•kiej, kitórei narzędziem jesił III między
nie wśT6d: mtodegx} {>O!koleni;ia komunistów. n.a.rodówka. Do Berlina !Pl'2Y1bYć ma m.
Starsze iPOlko1enie więce·i pirzyiwfązane jcs't in. iprzvwódca o:pozycjj fran!OUJSlki.ej, S1Jwa
rin, wJ'oiskie~ - Bordiga. iPrzedstawilctełe
do donc'trvnv komoo.istyiczn ej.
W ko~ac'h vrzeciwsowlecikioh nlema frondy ho:lernde'rSl!diej. duń·ski'1ej i t. d. Ooze
r6'"·1nic:ż je<l.no1
1ite.i ocenv wydarzeń: Ist- kiwany jest również wytączi0tt1v ostatnio
z komi•nternu "waz z Troclkiim ikomun:!rsta
nłej1ą dwa lkienmki. z lk'tóryoh piierwszv
}'trgios.!owiańslki Wufoiwlicz. Opozycja rouważa 'J)Olpieranfe opozycji, Jako czynnika
roz1Jc.tadu p.arl~ kommłs1:yicznej i irzą<lru so svi.sika odinois{ się }e.c!n'.ć.ik z rezeriwa. do pro
wleddegtO, za wska·zane, drrugi zaś ws'ka- jeikfo gimpy niem1eck!1ej, ze '"'"zględu na nie
zuje nie!bez.póeczeństv;a teQ"() rodzaju poli- hez;pieczeń·stiwo zaostrzonyich rnJ)'r-es.ji na
tyiki i wy,bieira drogę 'J)(}IPieranfa nastro- terenie So1wieltów TYrzeciwko tvm grupom
jów „termi<lorn" w§ród cz:tonlków gimpy łromtm.isltycznym, ~t6reiby ZSQditlarywtWaty się w utworzeniu TV międizynaro.dówkf.
rząd:za,cej i bh.m>lkTacii sO'Wiedkie.f.
1

U progu nowych wyborów we -Francji.
1 ermometr atmos/ery polityczne/ idzie w

Wszystkie partje
Tel„ram

własny

.IC•rlera Ud:rkfHA•.

5 października.
U progu nowej i ostatniej sesji parlamentarnej oraz u progu nowych wyborów
powszechnych termometr atmosfery politycznej Francji zaczyna się szybko podnosić.

We wszystkich partjach panuje nietylko
przedwyborcza, ale coś w rodzaju newrozy, zakłócającej spokojny sąd i
prace klubów politycznych.
Za parawanem obecnej dyskusji w komisji skarbowej izby ukrywa się niepokój
o przyszłość reformy finansowej z takim
mozołem szczęśliwie przeprowadzonej, dzięki genialnej metodzie pracy Poincaregc i niepokój o losy rządu koalicyjnego.
Poincare zdecydowany jest pozostać
na czele rządu, ale pod dwoma warunkani:
Primo - rządu koalicyjnego; secundo
gorączka

Po

Niemcy

dążą

do

przygotowuią się

do walki.

przy utrzymaniu absolutnej równowagi nym, zarówno z prawej, jak z lewej strouchwaleniu budżetu we właś ny, dlate,:!o też wystąpił kategorycznie z
ostrzeżeniem złożenia władzy przv pierwciwvm czasie.
Decyzja Poincarego jest niezachwiana. szej manifestacji przeciwrzadowej.
Albo budżet, albo też dymisja, wyłącza
Istotnie, sytuację komplikuje fakt, że
jąca nadzieję ponownego objęcia władzy .
w Interesie Poincare~o leży, aby nie on
Tymczasem nietylko kartel lewicowv przeprowadził wybory z tego choćby
wyciąga ręce po władzę, wiedząc że skarb
wz?lędt1, że przy prawdopodobnem zwycię
stwie lewicy, druga izba Poincarego wypaństwa jest doskonale zaopatrzony na okres przynajmniej sześciomiesięczny, wy- padłaby wręcz przeciwko niemu.
\V każdym razfo wobec newrozy, która
starczający na przeprowadzenie wyborów,
ale nawet pewne koła prawicowe, niezado zapanowała w kołach p0Htyc;,,,1ych. nie
wolone z reformy wyborczej, mało zdra- należv soodziewać sie żadnych radykalnych ·reform, jak stabllizacja, uregulowadzają ochoty popierania Poincarefto, który
jak się ostatnio wyraził poseł de W aren, nie długów i t. p.
Przeciwnie, należy raczej spodziewać
sekretarz jednej z liczniejszych grup naro
dowych w izbie, po raz drugi przygotowu- się, te jasny dotychczas horyzont politycz
je wybory o rezultatach katastrofalnych ny Francji niezadłu~o pokryje się chmudla Francji.
. rnmi namiętnych rozpraw w izbie i nawet
Poincare zupełnie jest świadomy trud- z możliwością kryzysu rządowego
--:::-ności, jakie spotka na terenie parlamantar
budżetowej !

klęsce

na polach bitwy

zwycięstwa

wszacherkach dypl ~macji.

Bilans obrad Ligi /\Jarodów dla Rzeszy
się

streszcza

w

uniemożliwieniu

Polska Agencja Telegraficzna.

Berlin, 5 października.
Jeden z czo~owych postów frakcji niemiedlro-:narodowej w Reichstagu, a ostafuiio czfonelk de~egacj1 niiemiedkiei na wrze
śnio1wą sesję rady Ug-i Narodów, prof.
Hoe'ffi·ch, oma.w.iają.c ua łama.c:h dzfennilka
„Der Ta.g" bilans wrzc-śn101w~h oibrad ge
n.ewsikich w stosunku do ipoliity1ki n.iemiieckieJ, okireśH'l go jailm „swkces Niemtec o
chairalkforze n.ega1ywnym, poleg-ają·CY'n1
na nled<>puszc.ze.niu zwycięstwa idei LOcarna wsch<>dn!eg;-O".
Zarów1t10 w ro1zumow.an1i1U frainouskiem
jak i p0.lskiem, - oświadcza dalei:i v.
łfoctsch, bewleczeństwo znalazfo tern sa
mem zarówno w sto·sunlku do granic za·
chodnich. iak i wschodnich, wystarczająca.

i zupetną ~waramcję w układzie locarneń
skim, co sprecyzowane z-0 sfato jasno w oświadczeni.aclJ an.1tielslk,iem, niemiookiem I
francnSikiem. Po za te gira.nice Niemcy ani
1

o krok dalej nie Pó.idą.
Wytyczne stanow.is'ka

niemieclk:iego
opa-riteg'O wvtą.cznie na obecnie islnlejących
warunkach bezpleczeństwa. w celu uzyskania r6wn<>wa2J w zbrOieniach pOszczeigóLnych państw. Da:ls·ze uildadv gwaran·
~yline. 0 He chodzi o Niemcy. wcale nie
wcfrodza w rachube. Niemry z catym u,:porem chronić 1powlnny tv·c•h wynllków ostatnich obrad genewsikich. Dla Nieimlec
w Genewie zapad.to iuż rozstrzy.g'nięcie i
będąc członkiem Lki Naro<lów. mogą ooe
sfreszczają się

w

żądaniu rozbrOjenia,

.SPOłkoinie patrzeć w przyszłość.
N~,e.mcy d10.znały iednak ostałnfo w

·

Oe

idei Locarna Wschodniego.
zi.;romadzenia Ligi. W wake 1ej sta·now.ł
stko Niemiec zo.s.talo ju:ż zgóry oikreśloo e.
W tej pracy prowadzonej w r.amaoh Ligi
Nairodów, iprawlca niemfecika, dako czynniilc wsipótdzi.alający 1w rządzie, m'U!Sd rwy-

newie ro·z czawwania, ponieważ nbe poruszono zuipe.Inle sp.rawv opróżnienia Nadrenji.
O ip.rolfokót ge:newskl i o wY'fi,ikaJące z
nir.go dla oczestniików zohoiwiązainfa toczyć s1ię będzie walka aż do nasitwnego

,

Sledztwo w sprawie

stąipić

z

czy;nną i.nicjatywą.

generała

Zagórskiego

zostało zakończone.

Maior Mazurkiewicz

Zaiścia
Do Wilna

opuścił Warszawą.
jor Mazurkiewicz wyjechał z WarszaWf.

Warszawa, 5 paidziernlka.
Przedstawiciele „Gaz. Warsz. Por." udali się dzisiaj do Sądu Wojsk. na Plac
Saski, by zaczerpnąć informacyj w sprawie śledztwa o za~inięclu gen. Zagórskiego, u sędziego śledczego majora Mazurkie
wicza.
Ze zdumieniem dowiedzieli się, ie ma

śledztwo zostało ukończone i akta prze
kazane zostały pułk. Kaczmarkowi. Mimo
starania nic nie zdołano się dowiedzieć o
wynikach śledztwa.
Jeden z wyższych oficerów zapewniał,
że śledztwo nie wykazało nic konkretnego.

lwowskie w
przybył sądzia

Lw6w, 5 października.
Mozolnie prowadzone od trzech dni
śledztwo zostało ukończone.
Zostały już sporządzone oskarżenia

po
licyjne dla władz rządowych. Z pośród aresztowanych zostali wypuszczeni na w?lncść studenci Prajster, Rusin, Hołubowicz
i apl. sądowy Praliński.

Hr. A. Appanyi,
81-letni starzec,

przewodniczący węgier·

skiej deleaacji do Ligi Nar., wystąpi na
forummiędzynarodowem przeciwko niesprawiedliwościom paktów pokojowych.

Na widowni politycznej.
!Od wrasnego korespondenta}.

POWRÓT P. PREZYpENTA RZPLITEJ.
W cz.oraj powrócif do Spaly p. Prezydent Rzpl.
W dnitu dzJ.sieJszym przybędzie do Warsza:wy.

P. LAROCHE U WOJ. ORAżYŃSKIEOO

górą.

-

Paryż,

~

Stalinem a Trockim.

mi~dzy

„KurJMa tódzklcio„.
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śwletle dochodzeń.
śledczy do spec;. poruczeń.
O j!odz. 2 po południu pod silną eskortą

przewieziono studenta Pszanę, Twardowskiego i apl. sądowego Borysiewicza do
więzienia przy u!. Batorego.
Dziś pr7i,yjeżdża do Lwowa z Warszawy sędzia śledczy do specjalnych poru, czeń celem przeprowadzenia osobiście
śledztwa w s_prawie aresztowanych.

Amba$!ł<lOr francus!lci w w~sza.wje, p. Laroche, który na za•proo;ren,ie p. Prezydenta przylby;
W'C.Wrai n.a Gór.ny Sląsk, z.lożyl wizytę p. wolewOOz.ie d-.rowl Gratiyó.skiemu, POICIZM1 uda.I się
oo Chor.wwa.

POWRÓT MIN. rowIATKOWSKIEGO.
P. mil.ni.ster Kw3a<lkowsłd oouśclt &i.slaJ o godz.
13.20 Górny $1ąslc ud.ad~ się pocią~m p. Prezy<leu.13 R.zpliteJ do Chrzanowa, stąd "\Viec.zorem, Po
lJWkdzeniu fabryki l.okomoty-w, JlOIWll"óci wraz z
p. P.re:zydenitem do Warszawy.
--:o:--

Zbrojny pochód na Polską
zarowiada wojowniczy wódz
niem. ,,stahlhelmowców".
Telegr. wlasny „Ku.r.

Ł6dz.".

.BerJłn,

5 ipaź<lziernika.
Gooer.ali.s.s.im'llS „Stahlhel!mru", Se.1d te,
vrzemav.r\aiąic w Lubece, o·śwtadiczyt:
- Nie chcemv siysze.ć o rozibroJe.n:u.
bę<ląc n.ajsilniejLSzą organizacją niemieckfe:g-o pogQtol\Via 'Zbro1}nego.
Nie jesteśmy d'Z'IK.!ani podżegaczami <lo
w<>Jnv. nie chcemy wojny i nie zagi-atamy
w nicrem .narodom Zachodu, widząc swoją przyszł<>ść na Wsch<>dzle.
Pewnego dnia pOiawimy się tam zno.
wu i wówczas nastąf)ł rzetelna I'Oq)l'aW:'.
ECHA

ZA.Jśt

W TEATRZE NARODOWYM.

Warszawa, 5 października.
Tele,;r11m wluny ..!Curll!ra t.ńd7.kłC'fO'
Wczoraj miała się odbyć sprawa sądo·
wa Nowaczyński contra Downarowicz.
związana z zajściem, jakie miało miejsc('
w Teatrze Narodowym.
Sprawa została odroczona. ·

60 nowych ofiar
lirwaWYCłt sądów sOWieckf.ch za

rrek.Ome

S1łJ'iegostwo na neccz Połstcl.
A&encla telenaflczna „ex1>ress".

MOSkrwa. 5 ipa1;dzfernika.
Za n.ekome szpł~ na rzeci
f>Olsld skarLainO na śmierć 5-clu obyWateJi
Uhainy sowiecJde}, a 45-du imycb na
karę wiezienła

Od 5 do 1O lat.

Fale wzburzonego Bałty
ku zatopiły Piotrogród.
Areacl:i ieler;r:iflczna

„~-xpress„.

Moskwa., 5 patdziernika.
Wskutek gwałtownej burzy, która szalała nocy ubiegłej na Bałtyku, olbrzymie fa
le wtargnęły do Newy, podnosząc znacznie
jej poziom.
·
Wszystkie niżej położone ulice Lenin·
gradu są zatopione. Szkody znaczne.
W ciągu dnia dzisiejszego szereg osób,
u których przeprowadzono rewizje, wniosło zażalenia do władz administracyjnych
na przeprowadzenie rewizyj.
Aresztowani umieszczeni w więzieniu
przy ulicy Batorego .otrzymują p~żywienie
i papierosy od spec1alnego KODUtetu pań
lwowskich.

Nr. 'l74

.J<tJRJER

Litewski

karzeł

t.ódź, 5 pafdziernika.

Ody p, Wałdemaras 1>0 swym (>Obycie w RzYmie, gdzie widOk wł<>skiego dyktat<>ra Wflfynął na jego pewnOść sleble

mOcno

pObudzająco,

przywędrował

oo

Berlina, a przez · dwa dni na prawo i na
lewo klepał o •.niewygasłych prawach
Litwy do Włlna", o tern, że K<>wtno Jest
tylko ,JllOWłzoryczną st<>Ilcą", st>Owiadał
sle przed prasą berlińską ze sw<>ich antyJJOlsktb animozyj i .kOnfer<>wał zgoła tajenmfcf.O z p, Stresemannem, łatwo słe
było dOmyśUć. iż za tern wszystkiem cOś
słe kryje I te J)1'1Zebiej!fy niemiecki laureat J1811"(Jdy JJOk(}j-OweJ NObla raz jeszcze
t~. dm>aWeJ!o Litwina, Jak silę to mówi. zaiyfe z mańki.
IstOtnłe, dziwnym zbiegiem <>koticztt-0ścl. właśnie w tym samym c:zasie rozpo.
czety

sle orgJe

niesłychanych.

wyraźnłe

pr<>wokacyjnych represYi antypOłsldch na
Lłtwie. Wedłu~ Jedoobrzmiących dome-

sień, rozpOczęła się nieby:wała, <>burzaJą

ca. przypOm.inająca 1t1aJ~ tradycje· pru
slde (wtadOmo, skąd wiatr włeJe.„) na~an
ka na szkO'fnictwo J>Olskie. Jak pOdaje odezwa oOfskicb stronnictw Witeńs7.CZyz
ny, 30-tu z górą nauczycłelł Polaków uwieziono w O'bOzie koncentracyjnym w
Warnłach za to tylk:O, iż kilka tysięcy
dzłecł oOlskłch naoozali w języku Ofczystym, Oto 84 nauczyclelł maturzystów,
I. m. wszystkich nauczycieli pOlskkh na
Litwie na ~minie kwalifikacyjnym JJO·
ohcinan.O, Wszystkim. z matem.i WYfą1ka
ml Połakom w paszpOrtach p0wypłsywa
no wbrew ich WOlł: Litwin. a Obecnie tyt.
ko dzieciom takich „paszp0rt<>wych" Polaków J>Ozwalają do p0lskich szkół u-czę
szczać, wymagając jednOcześnie dla istlienia szkOły minimalnej iJOści 32 diZłeci.
wteo spoisób am jedna szk<>ła pOlska nie
~rła i nie mote być otwarta nawet w
okoticach. ~dzie niema ani jedne~o Litwina, Szkolnictwo oOlskie w Kowieńszczy
źnie l>l"Zestało izatem istnieć.
Jest jasne, że Litwa, będąca zaiws7.e
blemem narzedziem w rękach p01łtyki
niemfeckiei <>raz sowieckiei i wysłuS!ufaca
!:ię oełzłiwiie ich antypolskim celom i tym
razem uleirła ztośł~ym p<>dsT...eptom Berlina. Niemcy z nlepe.kOjem śledlzą Ostatmo Słał!l•:rmcJę stOstmków 20SJ>(>darczych
w Polsce, a pr<>wadzone pemyślnie rokowania o J>OŻYcd:ę zagranic.mą w Warsza'Wie bpduJ me.małą wściekłOść nad Stz.prewa 1 żądzę mszkodzenła temu za wsz.ell<a
cenę. Nłe trudno się też domyślić. Jaka
była treść konłerency~ Ostatnłcłt WaJdemarasa ze Stresemamtem. Wy.nikt nie kazały na siebie długo czekać.
Memlecka taktyka zł<>śliweł SZ!k<>dltwOśd 1Jł'l7.eClw P'Olsce JJOlen m. in. na
tem. aby wrzbudzać w Opin:łl świata stale
ti~ć co do trwałOści Obecnej sytuaci\ 1l06tycmej ~plłtej. aby przejaskrawiać
i ~ć cia~e grozę rzek<>mo nłepe..

st'Osun.ków na WsohOdizie 'Euretpy.
Obecme. tdv Jesteśmy w stadium flinałi·
zaclt ~ń 0 J>OżYczkę. mos«zente

WftYcb

stosunków międey Polską a Litwą było

bardzo na rękę szk<>dttlczym planom na-

~o ~tego sąsiada. Naturalnie,
ze P. Waldemaras sJcwapliwie skOrzystał
z. za~ęty. Wyinłkiem t~o sprzeitttięcła
~1~ złeJ wa\ z iedneJ, a S!łu!J>awei nienawiSCi z dru~ strOiny były Ost-atn1e repre.
.
s.łe na Utwle.
~-YPadki te nłe rmskOczyły nas i nie

D~tmv były zaskoezyć.

.Jesteśmy już

od lat v,rzyz!Yczaieni dÓ p.rOwokacyjnych'
wystąipten D110neJa ljlfews.Id~. Kręct ise
orzecież wciąż ten kowieński piesek u
naszych n~. a kłQkołwiek go p<>szczuje,

rzuca się z J>ianą wściekłOścł i usiłtde nawet u~yźć. Wiemy 7..e wystarozyłOby
~b~e kopnięcie, aby 'stulił pOd siebie Oi?On
1 uciekł w kąt wyłizYWać swe rany, Wiemy iednak również, że wtaśtllie zimna
krew stanowi nafwiekszy nasz atut i, że
sp.rOWokoWać.
nie J)Owinnfśmy dać
To te.i. POiska d<>tycbczas ze spOkO:iem
D?cmcta swej siły i swej wyżSZOści znos~ła szykany wijąc~o się w JcOntorsjach
11tenamścł htewskie,ro karła. Rozumieliśmy zbyt dotJrze. kto ciągnie za smurki
tego rOdzaiu Paiaców J>Olitycznych, co p.
1
Wal~emaras. Wobec t~o jednak. że ostatnie zarządzenia na Litwie sta.nowła
wszelkie
granice
Już
?)rzech<>d.zącą
pOJ'!ierpliWOścl PTOWokacię - rząd
ski zareai:;>wał na to w sposób stanowczv prtzez zasf()50Wanie nainełniei iuż o.
it
~ hecnie przysłu~ąc~o nam prawa cdwei tu. .Jak donoszą z Wilna, dzisiai rano dokonano z J>01eceoia rządu w Wilnie ł na
lll'OWklcB ~ aresztowań WŚl'Ód dzla-

sie

ŁÓDZKI".

.,

w kont or sjach nie nawiś cil
wro-

łaczy

f:itewskich, znanych ize swei:o
~ie20 stosun.l(u do Polski. W Wil.M> aresztowano 10 księży i 18 działaczy litewskich za uprawialtlie antypOłskie.i pr<>pagaindy. JedinCCześnie zamknięto 40 łlitew
sldch szkół, których f!1auczyciele nauczali

w du.chu nieprzychylnym Polsce.
Ta Odp()wiedź ,ze strOny Polski winna
pOdziałać Jak kubeł wOdv zhnne,i, otrizeź

wiająceJ ~ałOille histerią nienawiści
srłOwy litewsWich szowinistów i pOlityico-

Ultłliesieni zachętą Berlina zapOże Polska rOzvOrządza spo.
s<>b.amł. któremi mO'le ostad7ić niewczesne kowieńskie l.Ul;J>3ły i pijane majaczenia
o urządzeniu na Litwie pleblscytu, który
młałby zadecydoWać. czy Wilno ma być

manów.
mnieU o

-
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stolicą LitwY. Z równą fOJdką i pOWOdzeniem mOgHbyśmy r<>ZDisać u ms plebfscyt

czv mamy uznać Lizbonę za st<>licę P<>lski. DOWch> Zagłoby o Niderlandach p.
Waldemairas 1Xlafo się brać zupełtn[e na
ser.to.
Zdecydowana. looz zarazem pełna spok<>ju i p<Jwagi pOstawa Polski unicestwia
pOdstępny spisek, ui.\:nuty m1ędzy Berlinem a Kownem. Riaz Jeszcze staje się Jasne dla całel!o świata, że właśnie, wbrew
niemieckim insynuacjom. POiska stanowi
czynnik J>O'ko.iu oraz ost-0'.ię st.abilizacjj stosunków na Wsch<>dzie EUTO!PY; że właśnie
wobec taldch 111ieohliczalnych. tkwiących
na wulkanie ustarwicznych r<>zterelc, zamętów i rewlllt pa1lstewek, jak Litwa. pO-

tmebne jest w tel połaci EurOpy mocarstwo, któreby regulowało a pacyfikowało
stosunki swą siłą i swą zdecydOW:>.ną wolą. Tern mocarstwem jest i mO.że być jedynie POiska i dlateg<>, dla dobra pokoju
Europy należy ją w jej wYtężOtJych a owocnych dą,żeniach pOpierać jak niajintensywnie]. T<> Jedyny ·wllliOsek Jogicznv iaki
można wyciągnąć z kształltuJących się o.
statiniio stostmków na Wsch<>drle Europy,
Co zaś do Litwy, to llllie ulega kwestii.
że ten J>Otworek pa.ństw<>wy egzyst-0>wać
mOże sam<>dzMnie tylko dopóty, d0<póki
Jest wypadlc<>wą antypo·k<?}-nwych zakusów Niemiec i antyświatowych planów
Sowieckiej Rosji. Czesław Gumkowski.
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LISTY z PARYŻA.
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Ostatnie

miesiące

izby

posłów.

Wybory nie będą więc się odbywały
wspófprac~ ułatwia i upraszcza. Ulatwia
dlatego. że wfadze naczelne obu stron w całej Francji wedlug jednego szablonu.
nfotw nie potrzebują uzgadniać wspólnego W każdym okręgu niemal będą one no~
programu: wystarczy j~li wydadzą ogól- siły charakter indywidualny. W niektórych okręgach Bretanji i Wandeji ziemiaIlł\ wskazówkę. że należy wszySitko czyprzejdą zaraz przy pierwnie-katolicy
reakcji".
drogę
„zagrodz!ć
aby
n;ć.
szy termin badania budżetu na rok 1923,
szem glosowaniu, tak jak w niektórych
Jeśli wfięc w danym okręgu glosy rozja'ki jej p. Poincare przedll'ożyt Budżet
ten wynosi 42 miJjaTdy franków ·v.rydat- b~ją się przy pierwszem gfosowaniu po- okręgach pod.miejskich Paryża zaraz z
ków i jest catkowicie zrównoważcmy. między ,.reakcjonistą", radyka~em a socja pl·erwszego glosowamia wyjdą komuniAby sobie zdać sprawę z ciężarów, jakie li'Stą - to w drugiem glosy radykalne I ści... Tych osltatnich powrót do dawnego
podatnicy francuscy znosić muszą, trz.cba socjaEstyczne zgrupują się na tego kandy- systemu wyborczego naogół mocno spara
do tego dodać jeszcze 5 miljardów budże data, który w głosowaniu pierwsz.em wię Eżowat: w większości okręgów głosy kotu autonomicznej kasy amortyzacyjnej cej ich otrzymał. A więc w ciasnych ra- munistyczne będą tyłko dodatkiem, dzięki
oraz mach okręgów wybocczych będziemy mie któremn przejdzie kandydat kartelu; taki.e
(dla diługu kTótkoterminowcgo),
3 miljardy komunalnych. Ogółem więc U walkę dawnego kartelu z dawnym bl<>- b()Wliiem partja komuni•stycz,na otrzyma
kiem, albowi·em i prawica do tej samej !nstrukcje z Moskwy, gdzie zdają sobie
płacą Francuzi rocznie 50 miljardów posprawę, że gdyby blok narodowy uzyskaJ
będz!e się uciekała taktyki. Możemy być
datków.
Komisja finansowa roi.poczęta badanie pewni, że w pierwszem glosowaniu z µra- absolutną większość w iizbie - stoSllnki
wej strony stani·e do walki i kait'()llik lron- z Sowietami napewnoby zostały przez
budżetu dnia 29 września. Wysłuchała
ona p. Poincare'go, który nie omi·eszkał · serwatY-wny i republikanin umiarkowa- Francję zerwane.
Kamimierz Smogorzewski.
zgóry zapowi•edzieć, że nie zgodzi się na ny i patr,fotyczny wolnomyśliciel. A w
dro„zagrodlzić
aby
głosowaniu.
drugiem
żadne poważniejsze zmiany w swoim pro- - - :·: - - jekcie, że będzie stawia~ w parlamencie gę socjalizmowi", pozostanie na poi~ tylko
gfosów.
pa<filo
najwięcej
kogo
na
ten,
tak często, jak tego
kweSitję zaufania
zajdzie potTzeba. P. Poincaire jest zbyt
aby
doświadlczonym parlamentarzystą,
ni'e wi,edziat, że w przedediniu wyborów
- a odbędą się ane w maju 1928 roku jed1nostki i grupy wysuną ca~y szereg żą
dań demagogicznych, któreby niebezpiecznie budżet rozdęty jeśliiby przeszJy. A
ani zmniejsz.enlia powięc nie będzfo
szczególnych podatków, ani zwiększenia
jakichkolwiiek od państwa poborów. PoSPRA.WIA SUMmNIA POLSKIBOO.
słowie niewątpliwie odnośne żądania wy- OZY PARLAMENTARYZM JEST STRAPod ipOWyrższy.m 'tyfutem pisze .,.R!1Jecz.
CONYM POSTERUNKIEM?
suną, ale po to tylko, aby dać się wbić.
JJOspołita":
Mogą więc stawiać żądania wygórowane
„Choćbyśmy nie w.iem Me wyda\! na propa.g:an„RObO:bn•ik'' 'Pi·s ze:
i opowiadać poltem wyborcom, że gdyby
dę za•gmJ11diczną, Móraby nas przedstaiWd!ała w jak
~
wolin.OOci
chcieć
musi
dzisiejszy
„Człowiek
to od nich za:Leżało, to... i t. d.
na;iepszem św,ieitłe, ch()~byśmy nie ~ ile tmtą
Wed~ug więc wszelkiego prawdopodo- sam10 jak chleba. Odb.ierzoie mu demok.rac.tę, za- d:zald zjazdów i kong•r esów, tem ws:zystidem Jod<
ocalić
musi
robctniicza
Klasa
wolność.
breństwa bud.ret na rok pnyszty będ'zie bijecie
nak tl!ie m1)f<łlW.imy sobte QPin;il, o Ile ))OWtm7.ać
uchwalony przed 1-ym stycznia 1928 r. wolność, imozej runie bądź w odmęty faszyzmu, sf.ę będą w nalS'Zem życi<u polity.cz.nem mdcsykaóBędzie uchwalony dlatego, że lewica nie bądź w ikrwawą tra ge dię koonun iizmu.
I dla:teg-0 iplacówka nasza, płacówtka obrooy skie i bo~szewickie me.tooy walki iz .przectwni'!dem.
ma najmniejszego zamiarn ani interesu
demokracji pa1Tlamenłar.nei nie jest placówką stra- Dlatego też sfoszn·iie przestrzega prof. Zd>ńeohow·
obalać gabineit p. Poi:ncare'go. Nie ma ża
ski:
d'!1ych szans, aby jej ewenitualne rządy ooną. To, czegQ bron~my, wynika z mjgłębszych
„Nłema czego się dzhV!ić, re w 0011 svraprzegra
nie
nigdy
A
robotniczego.
ruch:u
potrzeb
da~y przed wyborami lepsze wyniki finangen. Zagórskiie•go i gen. RO!Z'Wadows!kłego
VMch
sowe. Jest natomiast dużo możliwości, ~dea, której kor.zenie tkwią w masach".
ustaai'ta się w społeczeństwie, ia:k m;pomnia!em
~~e wyni•k!· te byłyby gorsze. W >takim rawYitei opim.ja, iż ookarżenia i śled?:twa są tylko
1Je lewica napewno1by wybory przegrała. PRO.J.EKTOWANE ZMIANY W SADO·
poonrem. Opinja taik>a J>()dważa zaufai!!'lie dr
WNICTWJE.
O wiele wygodniej jest jej iść d~ wybowładz niądowy-ch, roochw.teiwa wnare w pra.
r6w jako opozycji.
w.orządmo.ść, wywołuje n1epokodące wąt>piein:e,
„oaz. Warsz. por.":
Kiedy mówimy „lewica" myślimy o
czy dbyiwaił:el państwa pclskiego może mieć ta·
Omawia11y PT<liekt „Ro.zporządze.n.ia Prezydawnym kartelu, a więc o radykatach i de~ta Rz~ypos.poli'tei -0 sądach 9C)Wszechnych"
ką samą, jak obY'Watełe wgzystkLch państw cysocjaltstach. Ci pierwsi mają swych przy z wszystkiemi temi arty:kulami Konstytucji pooz-0w.iUwwanych, 111ieza.chwklną pew.ność bezlJ)ie·
wódców w tanie rządu. Nie uważają się sła~e w koli.zji i sprzecz.n-0ści.
czeństwa swojej wolności osobistej, którą mu
przecież za stronnictwo rządowe, jak to
)?.'Wa.ramituje Koostytm:ja".
1
Mniiema.my, że iP.rezydoo10'Wi Rzeczy11>05J>oillte.j,
jasno wynika z odbytej niedawno polemiSprawą sumienia polskiego, spra1wą polską ies-t.
ki prasowej pomiędzy prezesem pairtji kitóry pr.zysiąg~ narodowi
wy rząd spowodował wyświetlenie pra1Wdy o
ip.rarw RzeczY1J>Ospolitei. a pw..edeiws.zysitradykalnej, sen. Maurycym Sarraut'em,_ a
gem. Zagórskim i uspok-0 it opinję publiczną".
kie:m ustawy K()tnstyitucyjneJ święcie przeposłem Franiklin-Bouillon'em, · rzadkim
strzegać i bronić, a dobru J>OIWSze·c hnemu
okazem radykała anty-siocj.ailisty. KonieROZŁAM W BOLSZEWJŻMIE.
na.rodu ze wszystkich st! wiemie s'l•użyć"
cmość parlamentarna zmusiita radyka~ów
..Rob-Otnik":
do udzielenia popa•rcia rządiowL jedności - .projekt -oma'Wli.aJnego dekretu nie jest znany.
Wszystko to razem składa się na dość tragina·rodowej, ale warunki wyborcze. unie- Jest to zapewne elaborait niefa.chowYch mzędni czny obraz sytuacji w ros. bolszewiźmie i komumożliwiaj-ą im przeniesi•eini.e zasady Jedno- ików minisite.rjalnych, kitórzy a.ni usta<WY lmnsty- nizmie europejskim.
ści z Pałacu Burbońskiego dlo okręgów tu<;y.jnej, acni tekstu przys-ięgi, z!oi.<l'nej pr·z ez Pre„Termidorianie", przyjaciele kulaków, naro·
wyborczych. Rozklad silł jest bowiem w zydenta nic mieli w pamięci.
dowcy" - wołają Trockiści.
sądowlilictw-0 ze
p~.nieważ jedna.k ata.iki na
kraju itaki, że gdyby radykafowi.e i socja„Rozłamowcy, renega,ci. pomocnicy Anglii! - .
urzędów wojenawe·t
a
sanacy;nej,
prasy
strooY
400
w
najmni~j
oo
to
liścł się zwalczali
wołają Stalinowcy.
okręgach na 600 zgórą przesze·dilby kan- wódz.ld'ch, np. luibelskiego. Ł!'1W'<lją, ponieważ apeSiiczny obraz. Tak stopniowo owa ••druga
dydat prawicowy. Jeśli natoryiiast rady: tyty ze strony sanatorów, różnych bo1}ow.ców na partia" staje się faktem.
katowi·e i socjaliści będą wsvotpracowah posady sędviowskie są wielkie, przeito liczyć się
- obu partjom wyjdzie to na korzyść, t.rzeba, że ofenzywa przeciw nie•zaJeżnośoi sądo
tern ba1rdz~ej że powrót do starego syste- W'fli'ctwa będzie coraz sLlnieJsza.
Niebez.pieczeńsl:'W-0 jest w.i.ęc bezpooredn.ie i
mu okręgów' jednomandatowych i .dwóch
wladzy
fllieza.leż.noiścl
Znisz.cz.el!l.ie
grofae.
Pamiętajcie
głosowań (drugie na wypadek, kiedy w
pierwszem żaden z kandydatów nie otrzy sądowej byłoby śmiercią prawa. niez:aJe00ego od
muje absolutnej w1ękswści) znacznie te ~u. part.ii i pOOJ:tyid."
(Od własnego koresp0ndenta paryskiego}.

październiku.
Parlament zostanie zwołany na 18 październLka, vnględni.e na 25-go, jeśli komisja finansowa nie ukończy na pi1erwParyż,
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KAINOWE ZBRODNIE.
Z walk bratobójczych emigrantów
macedońskich.

Sensacyjny proces pobtyczny w Wiedniu.
Ponura statystyka. 80.000 Macedończyków zginęło w walce bratobójczej. DJplomatyczne
epizody. „Rozdziobią nas kruki I wrony". Tajemnica politycznych zbrodni. Czttrna lista śmierci.
(O~

wiede1'sk. kores1>. „Kurj,

ł.6chk."~.

Wiede6, w październiku.
w) Sensacyjny proces na tle polity;:znem, jaki w dniu dzisiejszym zako:óczył
się w Wiedniu, wykazał dowodnie, że stolica Austrji, stała się dziś terenem niebezpiecznych zamachowców i różnych rewolucyjnych spisków, bądźto inicjowanych
przez poszczególne orftanizacje terorystyczne, bądźto przez Sowiety opłacane.
Nie przebrzmiał jeszcze głośny proces
Menciu Carniciu, Macedonki, która w teatrze państwowym, podczas sżtuki Ibsena
„Peer-Gynt" trzykrotnemi strzałami, położyła trupem przywódcę
federalistów

Ivanova, szwagier jego 24 letni Borys Proszef, kierując w jego stronę trzykrotnie
strzały.

Wśród

macedońskich.

• • •

Rozprawa wzbudziła ogromną sensacje. Przed budynkeim sądowym wielkie
tłumy ciekawych i - policji. W ostatniej
chwili otrzymały bowiem władze austriackie wiadomość, że kilkudziesięciu terorystów przybyło do Wiednia, aby być na
procesie.
Policja poczyniła najdalej idące środki
ostrożności, nawet dziennikarze zagraniczni byli dokładnie badani.

•

•

•

ogólnego napięcia na sali, w któ
A oto w dniu dzisiejszym zakończył rej zjawili się również przedstawiciele obsię przed wiedeńskim trybunałem karnym
cych poselstw, zeznawał Borys Proszef
proces, odsłaniający potworne oblicze te- Przyznaję się do zamachu morderrorystycznych bojówek na Bałkanie, skąd czego, ale odpieram z ~ałą stanowczością
idą wyroki śmierci na niewinnych ludzi skierowane przeciwko mnie zarzuty, jakoa nawet ustanawia się - jak rozprawa bym był najętym mordercą przez władze
wykazała ceny i premie od każdego
bułgarskie. życie moje było jednem pamordu.
smem mąk i cierpień. Widziałem w latach
Ofiarą ostatniego zamachu padł jeden
1918 - 20 jak Serbowie, teroryzowali moz głównych przywódców partii federali- ich biednych braci. Patrzałem na tę niestyczna - macedońskiej,
Slavko Ivanov. dolę i krwawą tra~edję moje~o biednego
Przed laty, pracował Ivanov w „Imro" narodu macedońskiego -- a wtedy zbliżył
t. j. rewolucyjnej partji macedońskiej, gdy się do mnie Ivanov - przemówił do mej
jednak partja ogłosiła jako swój program duszy i sumienia, budząc we mnie obowią
przyłączenie do Bułgarji, a nawet jawnie
zek pracy dla mego nieszczęśliwego naropopierała myśl anektowania
Macedonii du. Ale już wtedy przeżywałem wielką
przez Bułgarię - opuścił jej szeregi i za- tragedję - stanąłem na rozdrożu. Bo Ivałożył własną federalistyczną partię, na
nov oświadczył mi wyraźnie, że poświę
której czele stanął. Odtąd stał się przed- cenie dla biednej mej ojczyzny, rozpocząć
miotem ciągłych ataków autonomistów, a muszę - od aktów mordu.
nawet znalazł się na czarnej liście.
Dał mi Ivanov całą listę Macedończy
\YI istocie w roku 1922 wykonali tero- ków, których miałem przez skrytobójcze
ryści na niego zamach, trzykrotnie został
zamachy usunąć. \V pierwszym rzędzie
raniony, udało mu się jednak powrócić do nałożono mi zadanie zamordowanie Tomzdrowia. Po utrąceniu Stambulińskiego, Jafkiego, który w międzyczasie wyjechał
zbiegł Ivanov do Wiednia, gdzie zastępo
do Paryża. Potem miałem •eszcze zamorwał interesy federalistów i stąd kierował
dować ó osób. Sumienie się we mnie wzbu
akcją swej partji.
dziło. W nocach bezsennych walczyłem
W marcu b. r. wpadł do mieszkania ze sobą, żal mi było mordować własnych

CLAUDE FARRERE.

(10

ito milionów wlłO[ie.
(Tłum.

Oabryel Karski).

• (Dalszv ciąg)_
- Zużyjesz pan tyle czasu ile d go
będzie potrzeba,
panie Herbesom! · oświadczył armator, który nie tęgo znał
historię a przedewszystkiem nie wiedział
czem byli starożytni ratownicy skandynawscy.
Tym razem Jan-Paweł Chappart skoczył niczem jeleń. Lecz, na nieszczęście,
Izaak Tierresse w tej chwili nie patrzał na
Jana-Pawła Chappart. Patrzał na Trouduea. Zaś mniej przezorny Troudue apro. bował namiętnie czołem, podbródkiem,
powiekami, uszami.
Zachęcony w ten sposób Tierresse,
prawił dalej:
- Nie poU-zebuję dodawać, że mam
do pana pełne zaufanie, panie Herbesom„.
Podczas gdy Chappart, utraciwszy
już wszelką nadzieję,· że go zrozumieją,
mruczał sam do siebie:
- Wiem dobrze, że na dziesięciu ludzi wybranych na chybił trafił, naogół bywa dziewięciu dobrych na jednego złego.
Ale na dziesięciu żeglarzy-ratowników, a
przytem duńskich - nie zdziwiłbym się
zbytni-O, gdyby proporcja okazała się odwrotna.
Komendant Skagerraka, acz pogłaska
ny pochwałami armatora, niemniej uznał
za wskazane ponowić swe ostatnie zapytanie, aby słyszeć raz jeszcze - że nie bę
dzie krępowany co do czasu. Upewniwszy
się w tym względzie ostatecznie, raczył
mruknąć - gwoli usprawiedliwieniu swej
nativczywości:

- Bardzo ciężko!.„ Duża głębokość,
36 metrów!... Nurek ryzykować wielUie
niebezpieczeństwo!... A możliwa niepogoda„. Nieprzyjemne porzucać zbyt dobry
interes.:.
Na zakończenie wyciągnął z kieszeni
l>Ot'tfel oll>rzymich rozmiarów, z tego zaś

portfela dwa wypełnione formular.ze; bratylko jednego podpisu: Izaaka
Tierrese. On, Erik Herbesom, już był podpisał w własnem oraz ratowników betleemskich imieniu.
Tierresse przeczytał. W przedłożonej
mu dwuegzemplarzowej umowie ratownio:.y betJcemscy nie przewidywali żadnego
.>graniczenia trwania swych działań, to
było niewątpliwe. Skagerrak wraz z jego
dowódcą będą poprostu odnajęci armatorowi francuskiemu Izaakowi Tierresse na
czas nieograniczony, co kosztuje tyle a
tyle dziennie. Armator Tlerresse zobowią
zuje się, naturalnie, zawiadomić ratowników betleemskich na tydzień naprzód kiedy orzestanie z ich usług korzystać.
Tlcrresse ujął w dłoń pióro. Chappart,
zdenerwowany, wstał i podszedł do swego
pryncyPała. .
- Pan to podpisze?
- Musowo.
- Ależ to nie jest umowa! to - wpakowanie się!. ..
Tierresse fpojrzał na Chapparta.
- Masz pan inny statek ratowniczy
do zaofiarowania mi? Nie? Zatem, milutki, trzeba mi zgodzić się na tego Duńczy
ka. Zawsze co specjalista to specjalista.
Chappart obruszył się:
- Tu nie chodzi o specjalistów, skoro nie zamierzamy wyławiać szczątków,
lecz tylko zajrzeć do wewnątrz! Pierwszy
lepszy z pańskich holowników z pierwszym lepszym nurkiem załatwiłby całą tę
kowało

sprawę!...

- Nie, nie! - odparł Tierresse. Holownik holownikiem a ratownik ratownikiem.„
Zniechęcony Chappart wzruszył koleino jednem i drugiem ramieniem.
- Panie Tierresse, nigdy nie wdaje się
w proroctwa„. ale tu przepowiadam, że
poprowadzą pana rozmaitemi ścieżyn
kami...
- Et zawołał z rozdrażnieniem
Tierresse - poprowadzą 'lię dokąd ja
zechcę a nie dokąd zechcą inni!... Cóż, u
djabła! nie jestem dz!eciakiem, nie myślę
bynajmniej puścić całkiem cugle temu
Duńczykowi... Ot, posłuchaj pan, uregulu-

braci, którzy może błądzili w życiu, ale
czy miałem prawo ich zabijać? W snach
moich widziałem okropne widmo Kaina.
Przechodziłem nieopisane tortury, piekielne męki. A Ivanov jak szatan kusił. Nie
mogłem się oprzeć jego wpływom. W krytycznym dniu zjawiłem się u lvanowa. Zażądał stanowczo ode mnie, abym jeszcze w
nocy wyjechał do Paryża - celem dok<r
nania mordu na przywódcach autonomistów - wyjął pieniądze - i wtedy ogarnęła mnie wściekłość i ból, że w ten sposób naród macedoński morduje się wzajemnie - jedna myśl - niech zginie jeden
- bo inaczej śmierć skosi wielu innych i oto w tej chwili, nie wiem co się ze mną
stało - nie umiem sobie wytłumaczyć padły strzały i stało się.

•

•

,

Rozprawa obfitowała w różne „dyplomatyczne" epizody. Oto oskarżony w mov:ie swej oświadczył, że więziono go przez
długie miesiące niewinnie w Serbii. Po
południu zjawił się l'a sali sądowej przedstawiciel poselstwa ju~osłowiańskiego Bedekowicz i oświadczył:
- Nie mogłem znieść spokojnie publicznego zarzutu, że ktoś niewinnie w
kraju moim był prześladowany. Dlatego
zgłosiłem się
dziś jako świadek,
aby
oświadczyć,
że Proszef przybył w roku
1925 do Białogrodu i zgłosił się do prezydenta policji, gdzie oświadczył, że brat jeP.o został niewinnie zamordowany, przez
Bułgarów, że teraz zemścić chce śmierć
brata i oddaje się do dyspozycji władz jugosłowiańskich,

oświadczając

gotowość

za.mordowania żyjących zagranicą Bułga
rów, szkodzących państwu jugosłowiań
skiemu. Prezydent policji, odrzucił z pogardą tę propozycję i aresztowPł Proszefa, aby się przekonać czy nie ma przypadkiem do czynienia z ajentem bułgarskim,
mającym za zadanie dokonywanie terorystycznych aktów w Bułgarjl.

jemy te kwestję natychmiast. Panie Herbesoml Skagerrak jest w Kopenhadze?
- W Kjobenhaven, faktycznie tak!
- Kiedy możecie podnieść kotwicę?
- Choćby zaraz: tylko pojadę pociągiem na miejsce i odbijam od brzegu.
- Jedź więc pan jutro i wyruszaj jak
najrychlej. Chappart, pojedziesz pan z p.
Herbesom. Wsiądziesz pan na Skagerrak
i zdasz· mi relację. A po dwu tygodniach,
o ile wogóle do tego czasu sprawa nie bę
dzie skończona, zastąpi pana Troudue. A
teraz dość już o tern. Panowie, idziemy do
baru?
Rozdział

IX.

Potęga pieniądza.

30-go kwietnia 1923 roku, z wierzeniem południa, Skagerrak, po pięćdziesię
ciu czterech godzinach drogi z Kopenhagi,
orzystępował do sondaży wstępnych na
Flander Bank.
I odrazu można było się przekonac, te
Erik Herbesom miał gest szeroki... Spuściwszy szalupę naftową,
przystąpił do
dragowania dna aby naprzód odnaleźć
szczątki statku.
Jan-Paweł Chappart, postanowiwszy
sobie raz na zawsze nie wtrącać się do
czynności,
których był jedynie stróżem
lecz nie kierownikiem, mimo wszystko nie
zdołał powstrzymać nieśmiałej uwagi:
- Ależ, panie! toć pan chyba wie
gdzie znajduje się szczęt?„. zupełnie ściśle
- pod 51. 0 55'22" szerokości północnej i
3°35'10" długości wschodniej! To przecie
określa jego położenie z dokładnością do
<lwudziestu pięciu metrów!
Erik Herbesom, pełen pobłażliwej
wzgardy, odparł:
- Tutaj chmur dużo, horyzont zamglony... niemożliwe oznaczyć dokładnie„.
dziesięć mil, dwadzieścia mil omylić się„.
łatwo„.

- Aż tyle? - warknął rozdraźniony
Chappart. - Daruj pan, ale mam sekstans; proszę mi tylko użyczyć swego
chronometra, a znajdę zaraz miejsce zatopionego okrętu.

Teraz

nastąpiła

dramatyczna

scena.

O~karżony zaprzeczył słowom dyplomaty,
jugosłowiańskiego, Wtedy ten ze spokojem wyjął jego fotografię i odpis aktów w

tej sprawie.

•

Ciekawy epizod z rozprawy. Oskarżo-.
ny nie włada ięzykiem niemieckim. Okazało się prawie rzeczą niemożliwą znalezienia tł11macza.
Przyczyna leżała w obawie tłumaczy
przed zemstą poszczególnych organizacy}
terorystycznych. Z trudem znaleziono tłu
macza, o którym jednak oskarżony .twierdził, że ~orzej mówi po bułgarsku, Jak on
po niemiecku.

•

•

•

a pełen zgrozy.
Działacza macedońskiego Protesofa,,
który występuje w charakterze świadka,
zapytuie obrońca:
„
. .
- Nieprawdaż, że „Imro (orgamzac1a
rewolucyjna macedońska) wykonuje stale.
zamachv u10rdercze 11a swoich przeciwników. c 'zy zna pan ich liczbę?
- Pr7eciętnie 30 w rok.
- A ileż to Macedończyków padło .
w walkach bratobójczych od chwili powstania r11chu macedońskiego?
- W przecią~u lat 30 ZRinęło przez
i:ikty wzaiemne&o teror1;1, wydawa.n~ P.rze~
poszcze66lne organizacje wyroki sm1erc
Albo djalog krótki,

80.000 Macedończyków.
Okrutna ta statystyka czyni
wrażenie na sali sądowej.

ogromnf'

*
*
*
Późnym wieczorem zapadł wyro~. ~
uznaniu okoliczności łaRodzących: 3 1

po!

roku więzienia obostrzonego postem .t
ciemnicą w rocznicę dokonania zbrodni.

•

"'

*

Na sali rozle~a się nagle ciche szlochanie -- staje się coraz głośniejsze, przechodzi w ołacz spazmatyczny.
W mroku sali sądowej - ukazuje sif
naraz zgarbiona postać siwej staruszki
To matko Borysa Proszefa. Na rozpra.wę sądową przybyła do Wiednia, gdz}e.ś
z dalekiej, zapadłej wioski macedońskie).
Teraz usłyszała wyrok. Płacze rzewnie,
~orzko nad dolą swego syna, nad jego ży
ciem złamanem - a może nad tra~edją
swojego narodu, który od lat trzydziestu
tonie w okrutnej, strasznej bratobójcze 1
walce.

Roma.n Hernicz. -:o:-

Erik Herbesom potrząsnął głową:
- Nigdy chronometra na Skagerraku
nie

było/•)

Był z tego bezspornie wielce dumny.
Raptownie zbity z pantałyku Chapparl,
nie nie odezwał się już ani słowem.
Swoją drogą, gdy nadszedł dwunasty
maja, a wynik dragowania wciąż był ża
den, zaś Skagerrak miał za trzy dni stawić się do Dunkierki aby wysadzić Chapparta a wziąć na pokład Trouduea -Chappart z własnego impulsu zatelegrafował do kolegi, który też przybył do park
zaopatrzony w uregulowany przez Obserwatorium chronomeh'.
Dopiero zresztą 26 maja bagierv Skagerraka natknęły się na poszukiwany
szczęt. Nawet z ·chronometrem sprawa
nie poszła tak łatwo. Bez chronometra
zapewne nie osiągniętoby wog61e tadne~o
wyniku.
Z boji niegdyś zarzuconej przez admir&.licję angielską, nie pozostawało mn się,
rozumieć, nawet śladu. Prawdopodobnfr
· jaki dundee, łasy na owe roje ryb spoty,
kane zawsze pod takiemi bojami, musiai
w bezksiężycową noc zbyt gwałtowni"'
potrącić ją. Nity niewątpliwie puściły, wo·
da pomału wtargnęła przez otwory. I w
tej chwili martwa boja spoczywała na dnie
obok martwego statku. Mała ruina przytulona do wielkiej„.
Pod koniec miesiąca Skagerrak powró
cił do Dunkierki. Nurkowie odbyli dopiero jeden rekonesans, ot jedyniP- gwoli upewnieniu się iż na .spodzie rzeczywiście
tkw'ł okręt.

Troudue ujrzał oczekującego na końcu
grobli Chapparta.
- No i cóż? - zagadnął Chappart.
•) Ze względu na to, iż cala ta historia jest
prawdziwa. autor uważa u właściwe zaręczyć
swym honorem, że istotnie na Skagerraku pod·
czas sondaży na ftander Bank nie było chrono•
metra. Swfadkowie, oficerowie ·marynarki, m~
gą stwierdzić powyższe pod przysięga,, o ileby sw
to kiedykolwiek okazało potrzebne.
i; .: n.
---:o:·~--
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OZIS: Brunona '11'.
!UTRO: N.MP. Rótańcow.
\\' 1ch6d słotca 5 44
Zachód słoi!ca 1T.06.

-:o:-

w Łodzi.

tł zrost drożyzny
PQd 1>rzewodnktwem

dr.

Skalskie~o

odbyfo się posiedzenie komisji do 1badania
~mian

kosztów utrzymania.
Komisija stwierdziła. ' że w miesiącu
wirześniu koszity U!trzymanfa '\vzroistv w
i;>orówmmiu z sierpniem o 1,11 ,proc. ·
Na wzrost w,ptynęto podrożenie iaj
mięsa i białych towarów, podczas g'dv i;nne artykuły nie wyikazaty zmian. (b)

Ruch budowlany.

Wczorajsze „Łódzkie Echo Wieczorne'
doniosło o unieważnieniu listy nr. 5 ,,Bloku Jedności Robotniczej".
Decyzja Głównej Komisji Wyborczej
nie była niespodzianką dla tych wszystkich, którzy rozumieją, iż Rada Miejska
nie powinna i nie może być odskoc'znią dla
propagandy komunistycznej, -

a ma po-

zostać ciałem, regulującem życie miastaprzedstawicielstwem ludzi, uznających wa
runki spokojnej pracy za podstawę rozwo
ju każdego frodowiska.
Trudno przewidzieć, c7.y komuniści
łódzcy mimo unieważnienia listy nr. 5 rzu
cą swe głosy na nią w formie demonstracji
czy też poprą listę nr. 10 - ,,Bloku lewicy

socjalistycznej".

KONFERENCJA GLóWNEJ KOMISJI
WYBORCZEJ.
W dniu jutrzejszym o godz. 7 wiecz. o<l
będzie się w sali Filharmonii wielka konferencja, zwołana przez przewodniczące
J!o Głównej Komisji Wyborczej, sędziego
Zaborowskiego. W konferencji tej wezmą
udział przewodniczący wszystl<ich obwodowych komisyj wyborczych, którzy poinformowani zostaną szc7.e~ółowo ó techni
ce j!łosowania, iakiemi dokumenta.mi może się wyborca legitymować i t. d
Po za tern otrzymają oni koperty, efo
których wyborcy mają wkładać numerki
podczas głosowania.
W ten sposób, po omówieniu techniki
ostatnie przyszczegółowej głosowania gotowania do wyborów zostaną zakończo
ne przez gMwny komitet wyborczy, a w
dniu 9 października rozpoczną swe czynności o godz. 9 rano obwodowe komisje
(e)
wyborcze.

wysokości dzielnika, który stanowić
będzie o ilości mandatów uzyskanych

niu

przez poszczególne komitety wyborcze,
Główna Komisja Wyborcza w myśl reguła
minu ogłosi oficjalne wyniki wyborów w
dągu 2 tygodni od dnia wyborów, tj. do
dnia. 21 b. m.
\Y/ ciąf!u następnych 2 tygodni przysłu
guje urzędowi wojewódzkiemu zatwierdze
ńie lub unieważnienie wyborów, wobec
czego dopiero z dnjem 1 listooada wybrani
kandydaci z poszczególnych list otrzymają
oficjalnie godność radnych miasta.
Posiedzenie więc nowej Rady Miejskiej
a którem dokonane zostaną wybory prezydium rady, odbędzie się dopiero w pier(i)
wszych dniach listopada.

ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA
RZEMIEśLNIKóW.

CIE.
Niektóre ,p isma po.daty ostatnio wiadomość, Ia:ko1by w d'1iu wcwraiszym miaf
wv1buchnąć powszechny sf.rajk pracowników mf eisk:ch.

W

kuje,

1 zwią.zlku

iż

z fom, Magistrat komuni-

w dniu wczora;jszym w godzirnaoh
1-ej pewna, 11ie wie~ka część pr:a

<>d. 11 do

C<>wni'ików miefski·ch. -przerwaJa p.race. Z
Ogóf.u prncown~ków. za'trudn.iot:Jyich w Wy
dziatac1h i ibi1Uracl1 z.arząidu miejslkiego.
przC!rW~!a praCę zafo<lwie mn'iej więcej
110 czesc.
• W ·\\'arszifatach miejsikkn przerwano
r?wnież pracę, z D01wodu nie1porozum'en.1a które Jednak zosif.a.to zli!ktwi.dowane.
NOWE DOMY PRACY.

• y.J wzvsztym

tygod.niill.I Wydzia·ł Ople-

Łodzi obc'hod:zić będzie uiroczys·tość · ·PoŚWięcenia do-

k1

M.ag'isbratu m.

Spotecz.nej

rnów .Pracy przy ul. Cmentarnej I ul. 28
p. Strz. Kan ..

Na

uroczystość tę przyibędą
państwowych i

wiciele wtadz

n:vch.

~b)

nrzedsta-

komU1Jal-

-

•

9

Cil

un1ewazn1ona.

Ostatnie godziny walki o mandaty do Rady Miejskiej.

Jak wynika ze spraw<n:dań irJspekcjl
budowfane1 Wvidziat.u Budownictwa Ma.gi
ska~u m. Łodzi - w m. sienmiu r. b. przv
stą1p1ono do budowy o•gófem 38 bu<lO'wli.
;v tern 27 mieszlkalnych. 7 orzemysłowyC'h
1 handlowych. 4 innych. W tymże czasokr.esie 'Yylkończooo budowę 15 budowli.
m1an-0wJ-cie 12 mies~ka!riyr·h. 2 przemvsto
wo-handlowych, 1 inneJ. Budowle ukoń
czone liczą łącznie 76 iZ'b mieszikal.nych.
Ogółem w cląg-u 8 miesięcy r. b. ro7-P<>częto 178 budowli - 11.1 mfestkalnych.
35 1r>rzemyst01Wydi i hand·l•o\vv-c.h ol!"az 30
innych: ·zaikończo10 zaś 208 budO•\\·•li; w
!em 109 mleszika l·nvch. 3fi nr7,e.mysf,owv·~h
KIEDY ROZPOC'.1.NIE URZEPOWANIE
i ha.ndlowvch i 64 innf'. W budo,vlach 11NOWY MAG!STRi-\1'?
og-6kończony.ch w r. b. mieszczą się się
o
·
Według prowizorycznych obliczeń.
tem 732 lztby mieszkalne.
Po za tern nadbudowano wz.rrl. nrze- ile· zatwierdzone zostaną wybory do Rady
bti'dowano w 'ltl. s,:,er.pnf u 7 budowli. e1koń· Mieiskiej - nowy Magistrat rozpocznie u(b)
czono zaś 10 o i'z'bach miesz-kalnyc:b. Ra- rzędo-wanie w połowie list.opada.
zem w ciągu 8 młesięcy r. ib. T<>2'T}()częto
nadbudowy wzg-!. przeibudowv 41 bndow·li TERMIN PIERWSZEGO POSIEDZENIA
NOWEJ RADY MIEJSKIEJ.
111końqo.no 24 (14 mieszlkałnv0h. 9 nrzemv
Po dokładnem obliczeniu ilości oddasto•wy.eoh i handfo.wych. 1 i:nrną) o 95 i21bach I
nych głosów w dniu wyborów i oznaczemieszlkalnych.

PRZERWANIE PRACY W MAGISTRA·

yborczyc

Zatwierdzenie 24 list

dzień

W dniu dzisiejszym, tj. w czwartek, dn.
6 b .m. o i;!odz. 8-ej wieczorem w lokalu ce
chu mistrzów szewskich przy ul. Piotrkowskiej 79 - Polski Wyborczy Komitet
Gospodarczy (Piotrkowska 104) urządza
informacyjne zebranie dla rzemieślników.

ODEZWA WYBORCZA PRACOWNIKóW UMYSŁOWYCH.
W dniu wczorajszym komitet wyborczy
pracowników umysłowych wydał odezwę
wyjaśniając, iż połączył się z blokiem pracowniczo-robotniczym, który wysunął pokrewne hasła wyborcze.
W odezwie swej komitet m. in. zaznacza, iż dotychczasowa bierność pracowników umysłowych w życiu publiczne~ spo
wodowała, że rola ich przy kształtowaniu
aię stosunków była minimalna, wobec cze
go solidarnym i stanowczym wysiłkiem na
leży stwierdzić, iż pracownicy umysłowi
mogą wywrzeć korzystny wpływ na bieg
(i)
prac samorządowych.
JAKIE LISTY WYBORCZE ZATWIERDZONO?
Onegdaj wieczorem odbyło się plenar
ne posiedzenie Głównej Komisji Wyborczej, na którem rozpatrywano szczegóło
wo wszystkie zgłoszone listy kandydatów.
Po przejrzeniu dodatkowrch danych,

przedstawionych przez mężów zaufania
tych komitetów wyborczych, których listy zawierały pewne niedokładności Głów
na Komisja Wyborcza zatwierdziła ostatecznie następu;:i,ce listy kandydatów:. li~
sta nr. 1 - NSPP. lista nr. 2 ...._ PPS, ]ista
nr. 3 - Ch. D., lista nr. 4 - Bund, lista
nr. 6 - Poale-Sjon lewica, lista nr. 7 NPR lewica, lista nr. 10 - Blok lewicy so
qalistycznej, lista nr. 11 - NPR prawica,
Usta nr. 12-Kcmitet Stowarzyszenia Wła
ścicieli Nieruchomości na Przedmieściach,
lista Dr. 15 - Poale-Sjon orawica, lista nr.
17 - Inwalidzi wojenni i h. wojskowi, lista
nr. 18 ·- Zjednoczenie Niemieckie, lista
nr. 20 - Bezpartyjni Polacy, lista nr. 21 Hitachduth. lista nr. 22 - Bezpartyjni ży
dzi religijni. Hsta nr. 23 - 7.ydzi mieszkań
cy m. todzi, lista nr. 24 - Zrzeszeni·2 Gos
T)Oclaracze przy „Resurnif'", lista nr. 25 !1lok Pracowniczej łJodzi, lista nr. 26 -·7.y<lowc:ki Rlcv Demokrstyczny, iista nr
28 --· Polski Komitet Gospodarczy, Hsh
nr. 29 - A:!t..da - ortodoksi. lista nr. 3{) żvdowski Komitet
Sioniści, lista nr. 31 Gospndarczv, lista nr. 32 , - Komitet Lokat.-:•rów ! Sublokatorów. .
O~ńłem więc zatwierdzono list 24. w

tern polskich list 12, niemieckich 2 i fy·
(i)
dowskich 10.

ZEBRANIE NAUCZYCIELI SZKóL
POWSZECHNYCH.
W czwartek o godzinie 8 wieczorem w
lokalu Zw. Handlowców (Piotrkowska nr.
108) odbędzie się zebranie przedwyborcze
nauczycieli szkół powszechnych.

BLOK PRACOWNICZEJ LODZI.

Zebrania przedwyborcze Błoku Pr2cowniczej Łodzi od)Jy>.vają się we wszelkich dzielnicach miasta i to w miarę zbliża
nia się terminu wyborów coraz liczniejsze
Uczestniczą w nich zarówno pracowni
cy umysłowi, jak i symp;:.tyz11Jące z ]istą
nr. 25 ugrupowania robotnicze.
Czołowe nazwisk;:i listy: <l-ra Tomaszew
skiego, znanego społecznika, adw. Biłyka,
c.zynnego w szeregu organizacyj spolec7.nych, który objąwszy kierownictwo rozbro
jcnia okupantów w Łodzi pozostav-ał następnie przez lat parę na stanowisku kor.~endanta miasta. tudzież nazwisko doktQ
rowej Więckowskiej, również znanej · spo
stanowią atrakcję dla symłeczniczki patyków listy nr. 25.

Przvznanie dodatku /abrycznego może
v1 drodze, ustawodawczej.
W związku z artykułem p. t. ,,Pracown!.cy miejscy w Łodzi żądają dodatku fabrycznego". który ukazał się wczoraj,
wład7.e wojewódzldc informują nas, że nienrawdą jest, jakoby Nacze1nik Wydziału
Samorządowego, p. Zal<rzewski oświad
r.zył przyjętej u siebie delegacji pracowników Instytucji Użyteczno~ci Publicznvch
Miejskich, że płace za godziny nadliczbowe wipny być ustalone zgodnie z ustawą
obowiązującą w całem Państwie: za pierwsze nadgodziny 50 proc., za następne 100 proc. Sprawa umundurowania dla
'Nożnych winna być również pozytywnie
;i:ałat.wiona. Za sprawę zasadniczą. i palą
cą, której załatwienie będzie w Warszawie forsowa,.,e bardzo energicznie - uważa Urząd Wojewódzki konieczność przy:mania pracownikom miejskim 25 proc. do
datku fabrycznego .
Zgadza się natomiast z istotą rzecży,
że p. naczelnik Zakrzewski przyjętej przez
slebie delegacji wyjaśnił, iż sprawa przyznania pracownikom miejskim dodatkowe
go wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
należy do oceny Magistratu, który z sum
preliminowanych na ten cel w budżecie,

nastąpić

może przyznawać pracownikom odpowiea

nie remuneracje.
Do kompetencji władz miejskich należy również sprawa umundurowania woź
nych.
Co się tyczy dodatku fabrycznego, to
przyznanie takiego dodatku dla m. łJodzi
mo~łoby nastąpić jedynie w drodze ustawodawczej. W myśl bowrem obowiązują-·
cych ustaw pobory pracowników komuna! .
nych winny być dostosowane do poborów
funkcjonariuszów państwowych, którym
Rada Ministrów może przyznać dodatki je
dynie w stolicy i na Kresach. P01;1adto za
uważył, że jakkolwiek Łódź jest miastem
bardzo drogiem, to jednak w tern samem
położeniu znajduje się zagłębie węglowe i
naftowe, wobec czego przyznanie Łodzi
specjalnego dodatku musiałoby w konsek ,
wencji pociągnąć przyznanie takichże d<>:
datków funkcjonariuszom państwowym 1
samorządowym w tych zagłębiach.
Wreszcie zaznaczył, że Magistrat w
sprawie tej przedłożył bezpośrednio memC'
rjał Ministerstwu Spraw Wewnętrznych
Urzędowi zaś Wojewódzkiemu przesłał od
pis memoriału.

. Walny zj_a zd koncesjonariuszy
województwa

łódzkiego.

Obrady dotyczyć bądq projektu nowvch zarzqdzl3ń
skarbowych.
W .przysz!ym tygod.riiu odbędz1e s;~
w ŁDdzi w2,~ny zjazd konceisj-Oinarjuiszy
wo:j,ewódz.t•wa ló<lzikie.gio, zwo1łany w c~h1
podij ęcfa1 obrony z.a_g-ro·żo•n ycrl1 lr!1ter e'Só w
konceis}o111arj.uszy, którzy ma•ią być prrzez
urząd

JX>zibawle:r.i koncesyij
~-tyczn'.a.

swy·c h już z

w.riad'ze sil<arhoiwe pod
jęly •p rzygotowania do odbierania koncesyj wirmo-wódczar.y.ch, a to w:elbec zde·
cydowanego stanowisika rządu w teJ sprawie. Zanfopa1koieni te.m ko!1cesj0ina1rjusz~
zrzeszeni w seikojf "·(~mo-wódczanej stowarzyszenia kupców dc'ta'llstów wysiali
do Warszawy specJ,afoą delegację, 'która
dniem 1

Pożar

odbyła szereg narad. W .pieTwszyim rzę
dzie narwia;zany zo•stat śdsły ikointak't z ·PO
zostatemi organiz.aojami, gmpującemi kon
cesjo1narjuszy winno-wódczanych, .poczem
wspólna delegac~a udała sii•ę do dyre+kc!~
Moflol})Olu ornz do dyrektora de1par·taimen ·
tu aikcyz i m;Ol1'01J)O;!oi M!·n. Skaribu. Na kon
ferenc]ach ty.eh za'P'oznano się daktadnie
ze stano1wiskiem przedsta wicieli rządu, po
czem postanowiono zwo.tać do todzi
zjazd w celu powz!ęcia 1kornk:retuych uchwał 'Przecl'.iwlko tym zarz.ąidzenlom, godząicyim w byt setek tysięcy ko111°cesjonar·
(e)
juszy.
0

w powiecie•

Zbrodnicze podpalenie ma1qtku ziemsk. pod Łączycq.
Onegdaj w majątku ziemskim, należą
cym do Zygmunta Neumarka, a położo
nym pod Łęczycą, wybuchł wielki pożar,
ogarniając prawie jednocześnie wszystkie
zabudowania gospodarskie. Ogień podsycany silnemi podmuchami wiatru, szerzył
się z zawrotną szybkością. Zaalarmowana
straż ogniowa była bezsilna w walce z nikrótkim czasie
szczącym żywiołem. W
spłonęły doszczętnie wszystkie zabudo-

wania.

Na miejsce przybyły natychmiast wła
dze śledcze. Zdołano stwierdził, iż pożar
powstał na skutek podpalenia, którego do
puścił się niejaki Otto Klinger, zdradzają
cy od dłuższego czasu objawy choroby U·
mysłowej.

Badany przyznał się do winy. ~.,lingera:
osadzono w areszcie do dyspozycji władt
sądowych.

(i)
.,...._,.,...;J,;;- = ;: --
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WYSTAWA RUCHOMA

Prób i Wzorów Prrzemysłu
Krajowego.
Wystawa Ruchoma Prób i Wzorów
Parzef!Iystru KTajo.wt;go w parku Helenów c1eszy się powo<l'zeniem, zresztą
zgDita zasłużornem. Wywiera ona niez\VV
kle dodatnie wrażel1f.e estetyką umiejęt
nego rozpla.no.wa11;a i log"iczneRO .podzialu
pos1..czególnycl1 :lzialów. Eiksponen.Ci na
obecn~ Wvsta \Yie zdawali so1bie sprawę
z domosfoścl iei ·zadania i urzą,dZ1i1ll swe
slols.ka z należyityim pietyzm001. Bez
z1bytecznych przelaJowań, unika1ąic jas!.c_ra wości derkoracvjnej. nie siląie się na
h: 1ące ~ oczy efekty rnklam0iwe, nadali
~ystaw1e piiętno wytworności. która poc1ąg:a pub.Jicz1w.:ć, nie rozprasza jej uwagi
zmusza do najdtuższeQ.XJ przeibywania na
tym terenie, Po raz plerwszy poświęco
nY,1ID ws.zystlkim dziedzinom wytwórczości rodzi.med.
~~zl;;,czne atrakcje 'tworzą artystyczną
.:dosc. Wystawę w·lnt1i -zwiedzić wszyscy.

Kary za antysanitarna

utrzymywanie posesyj.
Komisar.ia1t Rządu na m. Łódź po rozpatrzeniu motokó!ów nadestanych przez
Dozory Sanitar:ne w sprawie antysain.itairin~.g-o utrzym.a1nfia po5e:svi w drod·z e admfrilstrncvin~i u1kara.f następują.ce osobv:Brauna ElrJas~a i 0.ro·sma.nia .lak·óba. Woilb?rska nr. 34 za uchyleni:e s·ię od wi•ercema studni1po 100 zt irrzvwny. Eng"iela lek~ i Gelibertia Ch.a-yę. Aleje I Maja 8, za
meczvnne urzą.dze111e kłozeto\ve no 100
zlotvch grzy.wny, f'uksa Szlame. Żerom
skiego 44 za a.ntysanLtairny stan posies.ii na
1~0 zł. grzyv.r1I1.y, Godzinowski-e.!?'o Kazim.erza, Abramowskiego 9, za uiniernchomi~ie urządzeń wodociąg-owych na 10
dm be.zwzględ'l'l·ego aresztu oraz He.nii;a
Władyisfawa I tturwtl·cza Szla.me, G<lańf>ka
92 za am~vsandtamy stan posesji oo 50 zt
grzyWltly.
TYDZIEŃ

LOTNICZY W POWIECIE
KOLSKIM.
Tydzień lotniczy rozpoczął się w Kole
dnia 2 października r. b. uroczystem nabo
żeństwem, w którem udział wzięli przedstawiciele władz państwowych, samorzą
dowych i organizacyj społecznych.
Uroczystość ta zbiegła się z rocznicą
10-lecia szkolnictwa polskiego na terenie
powiatu Kolskiego. W dniu tym rozwinięta
została ożywiona działalność propagando
wa na rzecz L. O. P. P.
Na czas Tygodnia Lotniczego orzyleciał do Koła samolot wojskowy z Warszawy, który odbył szereg propagandowych Io
lów pasażerskich nad Kołem i Kościelcem
~ciągu Tygodnia Lotniczego około 500 osób zapisało się na członków LOPP. (r)
BUDOWA GABINETU ROENTGENOWSKIEGO KASY CHORYCH.
W przyszłym tygodniu wyjeżdżają za~ranicę wysłani specjalnie przedstawiciektórzy
Chorych,
Kasy
zarządu
le
zapoznać się mają dokładnie z urządzenia
mi wielkich gabinetów roentgenologicznych na Zachodzie. Delegacja zwiedzi kilka zakładów w Niemczech i we Francji,
poczem po powrocie złoży sprawozdanie,
na podstawie którego przeprowadzone zo
staną roboty techniczne w planowanej budowie ~abinetu roentgenowskie~o Kasy
Chorvch w gmachu przy ul. Al. Kościuszki
(e)
nr. 23..
Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
Dzisiejszy odczyt Cezarego Jellenty,
zapowiedziany na godz. 8 wiecz. w Miejskiej Galerji Sztuki zainteresował szerokie
koła miłośników sztuki, pragnących doz artystycznego
wiedzieć się „nowinek"
życia „ville lumiere". Znany zaszczytnie
krytyk i essaista p. Cezary Jellenta we
właściwej mu wykwintnej formie streści
swoje wrażenia z odbytej niedawno artystycznej wędrówki do Francji.
Niewątpliwie publiczność łódzka poprze usiłowanie Miejskiej Galerii Sztuki
w kierunku rozbudzenia życia umysłowe
óo w naszem mieście i zjawi się licznie w
;alach wystawowych, mając równocześni<'
sposobność zwiedzenia obe~nej wystawy
mistrzów malarstwa oraz pięknych eksr:o
natów tkanin i kryształów francuskich.

Czwartek. 6 paMziernika !~-~..~„--o_k_n-._ _ _ _ ,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;..._ _;N:.:;r:.:.·...:27:.:,::ł_

~oł1[zenie ooses~i z sie111 kanałlza1uin1 mlo~zi

catem Hollywood za.ledwie 710 osób dzien.
nie. Place zaś są tak ską,pe, że ołespema'
t~zeci..a .częś~ tych wyb,rańców jest w sta-1
me z mch się utr-zymac, reszita więc musi I
nastąpi w
szukać dodatkoweij pracy i należy do kategorii przygodnych a·rtystów. Porzuć
Celem zapewnienia stałych źródeł fi- do sieci kanalizacyjnej, po upływie które- · myśl o zdobyciu fortuny na 1)01u sztuki
nansowych dla dalszego kontynuowania go to terminu właściciele tych posesyj o- filmowe!. Za.pewniam cię solennle, te
robót kanalizacyjnych oraz umożliwienia bowiązani będą do płacenia normalnych wiecr:.i .iui szans masz gradąc 11a wy§c:racjonalnej eksploatacji już pobudowanej opłat kanalizacyjnych, bez względu na to, gach lm1nnych w totaHzatoira i sta,wiając
sieci kanałów - bawili onegdaj w War- czy posesje swe przyłączyli do sieci kanali wylącznie na bezwzg-lędne „futksy". A jeszawie pp. ławnik Wydziału Podatkowe- zacyjnej, czy też nie. Rygor ten z jednej żeli jesteś taik am:ł>itnv i pragnłes·z dola sie- :
strony zapewni miastu pewien stały i spra bie rozglosu za wszelka, cenę, to le.pief
~o J. Kulamowicz i naczelny inżynier Wy
wiedliwy dochód z kanalizacji, z drugiej skacz z mostu .pomiędzy New Yorikiem a.
działu Kanalizacji i \Y/ odociągów S. Skrzy
zaś skłoni właścicieli nieruchomości, by
•
wan.
Broc~dYncim - o wl'.1ele mniej narażasz
DeleJ!aci konferowali w Ministerstwie przyłączali swe nieruchomości do sieci ka się na skręcenle karku. alfliżeli wakząc w :
Spraw Wewnętrznych na temat możliwoś nalizacyjnej.
t1o11ywooo o laury kinemaro~aflcz.ne.
Przedstawiciele Ministerstwa zapewnici obciążenia podatkiem kanalizacyjnym
Nie h1dź się, ma•to komu udaje się zwy. ·
tych nieruchomości, które znajdują się li delegatów, iż rząd jak najprzychylniej po ciężyć. i znacznie liczniejszy jest zaster>
przy ulicach już skanalizowanych. W spra traktuje kwestię zatwierdzenia wspomnia dyrektorr)w banków. po1Me:ra.jących wys0
wie tej Wydział Kanalizacji miałby opra- nego statutu i pobierania opłat kanalizacyj kie pens.ie, od g-arści aktorów filmowv-ch
pewien ter- nych.
cować statut, przewidujący
mogących pochwalić się dobremi ga:?:arn 1•
!
:
:
min prekluzyjny dla przyłączenia posesyj
Większość :pro.wadzi nędz·ny żywot. w po
równanin z którym nawet s'•tuac.ia mater
jal:na sllib.ioktów siklepowyich wy<laje s:ę
Łodzi.
Pomoc doraźna dla najbiedniejszych
godna za1.<lrości. Zapewne wyobrażasz
so·bie. że sama praca jest ·pir·zyna.JmnieJ
i
Urządu
tak j.r,.tc-resują•ca. lZ w:vnagradza wszystkie dia·ry i trudy dla tei~o celu poooS'ZORządu.
ne. Niestetv. l ~oid tym względem rozcza·
Obecnie, gdy chtody jesienne nadcho- rn,iesz sle szvhko i gruntO·Wnie. ł',adnv·ch
W kwiefoiu r. b. p. wicepremtier dr.
Bartel 1PO swej bytności w Łodzl, przeka- dzą, g<ly na 11i.eiktórych robotach z,iemnych chto1r·.: 6w i dz!ewczat posiada ttolly\vno·d
zal na rece p. woje1Wody Jaszcz.otta fu~ Poczynają zwairiiać roibo·tn.iU<:ów, gdy w p.rzerażr.~iacyrn nadmlarze - żadne mi<>
rn'-e mct.e sie ooszczvcić taka ilodusz na doraźną pomo.c najb:edniejszef lu- w:prowa•dzo•no red11ikcję f)Olbleraią:cyoh za sfo inne
ścią pię·h1vch k~1biet ml·od\nch. 11.amóż11n
'POakci.ia
Bezrobocia.
Fll'l1<luszu
z
pomoi;i
dności naszeg-o mlasta. Ak<:ja ta byta prze
się o zaroiaek. · Przybyty o.Pe
orowaidzcna przez urzędnlków Urzędu moiey znowu jest pro;wadzona l wyko.nv- stara:aieych
w nadziei zabłyśnięcia n~
Ho'llyiiwood
do
pań
urz.ęd11ików
przez
dawniej
ja1k
wana
W•O•jew6dzikiego i KomisaT.iatu Rządu. któe:kraniorwym, a t>O·k :m rade s:.i.
rzy osoll:>iście o.diwi·eidzali TJ1ieszikanloa bie- stwowvch p•rzy udziale opieilmn6w dzielni flrnamende
się im otrzymać mie:.is-~P p:'.elerrdnej ludno.ści 11a Batuitach. Żubar<lz,i•u, Ro- cowych . którzy do te.i akcji z-0rstaLi zaipro- rrdy uda"P01ko
1,i6wki. hony. · lu'b
sikle1n6wk!
11'.ar:ki.
są
1kwalifilko1wane
lin'.ii
'Pierwszej
W
szeni.
i
Ko·zi.nach
klciu, Cho1j.n.ach Rado1,g;os·zczt1,
J)'0 1vt 11<.
siPzmógf
w
·
rzasach
{)S•fatnk:h
W
I. d., rejestr1oiwali rodziny, potrzebuią<:e wdowy 0barcZiOne dzlećml. nozbawfeni bar<lz,o brzyd:kir.h meżczyzr1 brodatych
praktórzy
o:„
też
Iuij:J
naj1b!.edniejsi.
pracy
doraźnei pomoicv bez różnicy wyznani.a. a
cować nie mo.ga i ż:>dnvch zasV:ków ani z ale tvch }c'St wfaśnie zn.aczn!e mniej. aninasitępnie ·PO sipra:wdzeniu również osobiMagistra.tu, an.i z Funduszu Bezrtboc!a żel,'· k.J.asy.cznvch piękno·ści. J dliltet?o jes1
ście wrę.cz.at~ 1p0itrze'buja.cym żyiwność i
cze raz ,powtarzam ci - ksztatć się na
·p01bieraią. Obecnie oo'bywa się rejenie
pieniądze. Tym sposoibenn u<lziekmo ws.par
inżyn1era. lflkarza śpiewaka. ban:knwca
cia ,pirzeszto 400 rodzinom najbledniej- siracia po domach.
leicz rni1k::i·i .ia'k ognoia karjery IJdnernatosr.ra·
---:o:-- ·
sz~~m i ok OOO dzieciom.
ficznej. Sia<lź ,pirzy Sltoile i wykomQinui ja·
kaś nową mi.es-zanbnę !benzyny, :;i_ bę<l?;:lest
mla.t wważn{ejsze szanse 11a O'hiecie sta11n
nłi
v.~'Słka dyrnktora .. Standard Oilu"
w Hollywood.
trhxi:fowania
pols.kiei.
bolączek
Pamiętaj. nie przyjeż,d·7..ai tu! Graj w
fotaHzato•ra na wyściirach, rzucaj się z m...,
scenv.
od
e1kran11
odróżnić
chcąie
n6e
też
P0ils1ca, które.i .p rzemyst fitmoiwy w .p<lc;fu do w<'dv - wszysilk-o. bvle ni'? '"?Ti''~:
rów:naniu z produtkcją ame:rykańs:ką i t1~e udatlą się z z.apo<trzeoc1waniem do •. ~blfżo stawy i fort1my w ttciUyrwQ<l(}. Bo 11'(
teaArtyści
te.atru.
do
filimu
muzy
nej"
mieoką. znajduje slę w powijakach jes1,c'Ze
ma$7, ·;acinv·ch szans ku 'temu."
p0sia<la ~bflty i bardzo dobry materjat r'1J- tralni chętnie „flilimują". skuszeni wyso.laik fmy. nrzycfą~a )11.dz! ofb;ihi;:i ····
mowy. Pisząc stowo ,.materjal" mam na kiem hono.rarjum.
la1mo kinema~rafkz.nych. I jc;k
blask
Tu zaoezyna się akt drugi trag:edii filmu
my§ili aktom i akito•Pke filmowa..
ich z::!biia ....
też
ćmy
nie
którzv
teatralni,
Aiktorzy
O prawdzi1wośc1. stów ipowyiiszyich za- ipo.\5ik6e~.
-:::-"
I
technice
i
wet
fl'lmo•
sz.tucc
o
'OOJęcia
mają
świadczyć mogą gtośne nazw.is:ka rodagry fillmmvej, zaczęli grać do fi:lmu. PolODCZYT.
czełk nas·zycih zagranicą; a mi.anowio:e:
Po.ta. Negri, Helena Ma'lwwslka. Stanlsta- ski wytwórca fi.lrno•wy bierze 'tych ltrdzl
wa Wina'\.ver (Soava Ga.Il{)ne), Lya Mara, je<ly.!1iie dla ttazwi·s1ka wyr-01bioinego na sceJrma Greelil. Aleksandra ĆwilkiewkzÓW!la nf.ie. Są wprawdzie wyjątki, ale takkh
(Zorina) i wiele innych, jaik również sta- 1esii: bardzo niie·wiele i tym brak sze·rs-z.ych
tyścr i czcścioł\Y.O akt<J•rzy ostatnich fil- wla<l•omoścl o ~rze f!lmowej.
Z dotychczasowych filmów polSikkh
mów 1pio\s1kich.
mie1iśmv mo•żncść przeikonanfa się o warRozgt<Js ty·c:h „~wiaz<l" i \VYrti'k 'i>racv
adeiptów Dziesiąite.i Muzy w fi1ll11ach 1101- tości g-ry atkrora te.atra'lnego na filmf1e. Naii zade·ra artysta
slkieh, świadczą o ich 7idolnośclach i talen- foPSz.e "-rażenie p~ujcekranle
zagrać Vana
r11ca·c
scen'cznv.
tach, a taiklch talentów. drzemiących na
'7)Wa7ając na swój
nle
Veidta.
Ju:h
a
JE-n.tlrn1
dnfe du~z PIQQek i Polaków. jest u nas wiele. Nale·ży tYilikO te uśnlon1e talenty od- wiek. mas.kę hs.•arzv . .;ylwe·tikę i. .. zdc1l'f'!ośC'i.
na}dV1wać i •n:ie dać im i;inąć.
Posiadamy szikofy fi'lmowe i 2.bsolwen1
Niestetv. nie znalazt się w Po 1's ce czto"tychże. dtaczeg-oż mateirjaf ten wytów
'J)O<ljaJ
się
v
b
wlelk i z.dolny i chęrnv. którv:
tei ważne i i pala.1ce.i misji·: nle mówmy. że twórcv fi.!mów nie c-hcą zużyć. daią.c mu
talkich Judzi niema. lecz. że nie chcą svibie po'lr• dio ,pracy i trrn samem J')o.dnie~ć wa·rzada:ć trudu. A j.ak wl.dcić dot-vchczas. o- tość artvstyczn4 filmu p:-il-s1k:ego . Tl!110TObecni 'twórcy fiilmu pol~ikie.Q'o zosf::twiaja, wanl ,,. Polsce absnhYenci szlkńt ftilmotę ,J)rncę przysztynn .1w1~<olenloim. To jest wvch ZJnrnszeni są do opusz.czenla krnm.
\\.·taśnie tra.ged.ici fHm11 p·olskiego i tra~e celem szuikc:i:J'ia zarobk11 i zadowo·lenia
mo.ra.l·neg-o, zag-rani·ca. Z catym S'P'Oikojem .;rodę, dnia 12 b. m. o ~odzinie 8 wieczo
d.ią fa,Jentów po1Js:k!c·h.
Ponieważ ·iednak w Po.ls·ce coś niecoś możin.a abg.o•lwe.ntom 1Y'm pow,ierzyć prace rem punktualnie.
s.ię .ikiręci" (bieża.ic:v sezon zaipo1wiada na- a·rtyist}l'Czn.ą w fnmie, .!!dvż :poisi.adają doKATASTROFĄ SAMOCHODOWA.
wet osiem oowo.śd). wytwóricy szukają sfa'teczrn.e wyszlkolenie fachowe, a'by naleza<lanla.
swego
ze
s.ię
"''ywl:crzać
żydc
<;it artys1:yicznych 1 11ie ro·ziróżnia.iąc. czy
Onegdai autobus, utrzymujący komuni
kację pomięd7.y C:;r.ęstochową a Łodzią ulc~ł katastrofie zderzenia się na szosie i
sią świeci.
złoto,
jadącem szybko .prywatnem autem, które---:o:-~o pasażerowie wyrzuceni zostali do po·
bliskiego rowu, ulegając silnemu potłucze·
niu. Również kilku pasażerów autobusu od
niosło lżejsze poranienia wraz z kierowcą
(e)
;i.utohusu.
kinematograficznej.

drodze przymusowa;.

mn

Akcja reiestracyjna
sariatu

Wojewódzkiego

Komi-

1

Artyści
Jedna z

teatralnl na filmie.
kinetmatografii

0

-
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Nie wszystko

Szara prawda

życiowa

o tęczowej bajce

Se1!iki, tysią.ce i lkrlQ.cie mtoidz.ieńców oraz .panienek, śniąicych ,po noc.ach o wawTzynacll OhaJrlie Cha•IJ'l1:na, Poili Negori
Douglasa f'aiirhanba, Mary Pioktfoird, etc.
1 oa .jawne manącyich o i<Clh mi'l'.ionowych
:rnroibkaich, wi'rl'llY gtęibolko z.astarnOIW'ić się
tldzielonemi
11ad życz'li:wemi radami·,
przez znalmmi'N>ść reiyse·rnką Hotlywoodu sw„ouemu młodemu wzyjacie1lowi. pra
~naioomu ipośwlęcić się karje!rz.e fliQ1mo1weJ:.
NOCNE DYŻURY APTEK.
„Drogi mój Jacku! Otrzymaterp tw~)J
1
trDziś dyżiuimją a1pteikl: M. Li!pca {P·i0
nst w którym d<J:no'S'isz mi o ulkonczenm
ko.wslka 193), E. Mi1lera (Pio.trko1wsika 46)
Pc~u:rn i nieztomnern postanio:w·ienlu wyW. Oroszlk·owsikiego {Kons•tantyinmvska k1erowanria się na g'" iazdę rnmową. WleNr. 15), K. Gaertner (Cegie!lniana 64). Ii. rzę ci {lajzupetnlej, kochany chtoipcze, gdy
Niewtarowslldego (Aileiksandiro1WS1ka 37), p'iszeSz, ż.e będziesz rzetelnie pracowat
$ . .J~~cza (StalrY Rynek 9). (bl

te.go celu, i że giolł:ów JC·
w ple·rwszych latta~h
miin1iima:!ny.mn· za roiblkaml. Ale muszę <:
szczerze wyzinać. że my wszyscy, doisko·
naie znająicy tutejsze warunki i stosunki,
!!'silnie odradzamy przyjazdu do tto'lływo
()d ka·żdemu. kto m:rnca się do nas z ,proś
bą o utah\·ienle mu µienvszych kroków
11a drodze iku slawje ekra:nowej.
Wiedz bo.wfe:rn, że przeszf.o 18.000 męż
czyzn, koibieit 1 dzieci żebrze forma.lin.ie w
obecne.i chwili o jakleiko1lwieiklbądź zajęcie
w tufoj.s·zyich przeds1ię.blo'f'Stwaich kinowy·ch. A zabiel!! ich są niemal beznadziejne, ,prz.edętnc bowiem za:polfrzebowanie
na statystów wynosiło ubiegtego raku ~

n.ad

dopięciem

steś za.doiwo·lnić się
0

imejski Kinemato!(raf Oiwłatow ;•
Wodny Rynek
Od po11led:dałka. dnia 3 pałdaiernika 1927 rok 1
i dn! naetępnych:
Dramat w 12 akł·~h.
Dramat w 12 aktach -

WIELKA PARADA
(Parada Śmierci).
W roli

1tł6wnej:

John Gilbert i Renee Adorec.
Następny program: BEN HUR.
Ilustracja muzyczna pod kluowolctw1~:

Jp.Claphi.......

-··

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

Nr. 274

Raiastrac1a rocznika 1909.

Dziś winni przybyć do lokalu biura
·wojskowo-policyjnego przy ul. Traugutta
10 mężczyźni roczni.ka 1909, zamieszkali
·w obrębie IV komisariatu policji o nazwis
kach na litery Sz, T, U. W, Z, ż oraz zamieszkali w obrębie XII komisariatu poli:::ji o nazwiskach na litery N, O, P, R, S,
Sz, T, U. W, Z, Ż, jutro zaś mężczyini rocznika 1909, zamieszkali w obrębie V ~o
misarjatu policji o nazwiskach na litery A,
B, C, D. E oraz zamieszkali w obrębie XIII
komisariatu policji o nazwiskach na litery
(i}
A, B, C, D, E, F, G, H, Ch.

STATYSTYKA POżARóW W LODZI.
Według zestawień zarządu Ł. S. O. O.
w miesiącu wrześniu r. b. na terenie Ło
dzi zanotowano 25 po7arów, w tern wiel~ich - 1, średnich -· 6, małych - 16 i po
Z:lru sadzy - 2.
W 2 wypadkach przyczyną pożaru by
ło zapalenie się sadzy, w 2 wadliwa konstrukcja kominów. w 13 - nieostrożność,
w 2 - samozapalenie się, w 1 - krótkie
Spięc?e, a w 5 wypadkach pożaru przyczy
(r}
ny me ustalono.

KASA CHO'RVCJi PRZFCJWI<O OPORNYM PŁA TNil(OM.

Na one,_g-<lajszem posiedzeniu zarzą<lu
Kasy Chorych postano·wfo.no w:vstą,pić ze
!'lkarg-a do prokuratora przec.'.·wko licznvm
firmDm 16dzkim za nieuiszczanie wfa~nvch składek oraz za niew.11taca11i.e skta·a ek robotnilków. Po za tern oma wia·no
I>ro.letkt ud'z,ie.Jenia Podwyzki n-tac lekarzom Kasy. Sprawe tę ·przekaz2no komisii lecznictwa w celu sfwierdzenla. czy u.ttzicle-nl-e poodwvżki możliwe jest ze w·zglęo
(r)
tlów bu<Jżetowych.

ECHA UROCZYSTOśCI śWIĘTA
MŁODZIEŻY.

W

uzupełnieniu

wzmianki o niedzielwychowania fizycznego i przy
s1fosobienia wojskowego donosimy, że uro
czyste nabożeństwo zostało odprawione
przez ks. prałata dr. J. Bączka na placu
Hallera. Oklicznościowe przemówienie wy
głosił ks. kapel. St. Nowicki. W uroczystościach tych wzięli udział p. wo.jewoda
J aszczołt, p. gen. Małachowski z przedsta
\vicielami sztabu generalnego, p. wizytator szkolnictwa Czapczyński, p. Inspektor
poi. na woj. łódzkie F oerster, p. starosta
Rżewski i inni.
n~m święcie

KURSY PRA WNO-ET<ONOMICZNE
POLSKIEJ Y. M. C. A.
Polska YMCA prowadzi specjalne 5iniesięczne kursy prawno-ekonomiczne dla
kupców oraz urzędników prywatnych i
państwowych, którzy nie mogą z różnych
powodów być słuchaczami wyższych uczel
ni. Program kursu został tak opracowany,
aby zapoznać słuchaczy z najważniejszemi
·zagadnieniami prawnemi, najbardziej potrzebnemi w codziennem życiu zawodowem.
W programie: zarys prawa konstytucyj
nego, administracyjnej!o, karnego, cywilnego, handlowego, wekslowego i skarbowego. Opłata 12 zł. miesięcznie. Informacyj udziela kancelaria od godz. 5 do 9 wie
czorem, Piotrkowska 89, 1-sze piętro.
Z KONSERWATORJUM MUZ. H. KIJE~
SKIEJ W ł.ODZI.
Dyrekcja Konserwatorium Muz. H. KiJeńskiej w Lodzi za naszem pośrednictwem
komunikuje, że przedmioty teoretyczne w
roku szkolnym 1927-28 obejmują: prof.
Jan Maklakiewicz, który po otrzymaniu
dyplomu kompozytorskiego w Warszawskiem Konserwatorium (kl. prof. Statkowskiego} studiował w Paryżu u prof. Paul
Dukas'a, prof. K. Wiłkomirski, już znany
na ~runcie łódzkim muzyk i kompozytor i
prof. F. Wróbel, mający za sobą studja w
Konserwatorium Warszawski~m i kilkolet
nią praktykę pedagogiczną. !nowacją b. ro
ku szkolnego jest otwierająca się klasa operowa pod kierunkiem znane~o dyrygenta T. Rydera, do której zapisy przyjmuje kancelarja Konserwatorium codziennie od godz. 10 _, .15.

T

Jak w głębokich pampusach Meksyku.

Kącik

dla pai.

Krwawa walka na siakiery w Chojnach.
WcZ'oira.i c1ko1to godz.:ITTY 9-ej wieczorem na u1licy Lelewela o.boik: posesji Nr. 25
w Chojn:ac.h, czterej znanl na ibmku łódz
k~m aiwanfam:icy a miano•wicie: Antoni
Cho}nackl. zamle-szka.tv przy ul. Lelewela
Nr. 25. Konstanty K111bfak. Dą1browS1ka 3.
Wi.bhe1l1m Wo,itklewicz, Lelewefa 30 ·i Bolesta w Maj, P·etersbmska 8 - wszczęli
między so•bą kłótnię krwa \V.o zalk·o·ń::'.z·oną.
Awanturnky raczyli się dt·użej wódką,
a oo s!koń·czonei .!libacjl nostanowionn Choj
naokfego odprowadzić do domu. Przed
do1111em .iego pom:.edzy oija11ą ozwórką
WY'Wiązała się ·b6jka. VI/ pewne.i ohwi1i
OhoJnacki wsz·edt do sweg0 mieszkania i
pochwyciwszy siekierę, wybf egf na ulicę
ł z fu;rją uderzvr na· i!wlegów.

Alkoholik w

Bójka rozgo•rzała na d<J1bre. A wantumi
cy wyrywając wbie z rq,k sie1kierę: walczy!; zacie:kle. W pewne-.i chwili Cho.in.ac-

ki i Kuibiak opływając krwią, oa<lll ria
'Z•i·emię. co \Yidzą·c \\f.ojti'kiewicz i Maj rzuci'li slę do udeczikl.
Oho:]'na·oki eidnfósl 5 głęboki·ch .ran gto
wy i klatki piersiowej. Zavvezwa.ny J.eka:rz
po.g-o:to•wia raitu:nikowe·iw po nafożeni~111 opa
trnnJku, odwi-óz,f 01bu rw stanie bar.dzo cięż
kim dio szpHala im Pozn.ańSikfch.
Wo.jtilde.wk:z i Ma.i zostali ujęci p.rzez
ipolloc.ie i v•sadzeni w areszcie przy urzę
dzie

śledczym.

---:::--

płomieniach.

Spirytus zapali/ siq w ustach konsumenta.
Onegdaj w Lodzi wydarzył się niezwywyncidek.
W j.ednej z resfauracji przy ulicv Nawrot raczyło się wódką kilku młodych męż
C'zyzn.
W pewnej chwili w pokoiku, zajmowanym przez zabawiających się powstał tumult oraz głosy wzywające pomocy. Kilku
(:ośd wraz z wł:if.cicielP-m restaurncji znalazłszy się w pokoju, uirz<>li jednego z bawiac:ych się w płomieniach.
Restaurator zarzuceniem obrus;;i na
twarz ~ościa stłumił ogień. Nieszczęśliwym
okazał się niejaki Brunon Sztopp, zamiekły

WYNIKJ LECZENIA D7.JF.Ct GRUżLI
CZYCH W TUSZYNKU.
Na ostatniem posiedzeniu zarządu Kasy Chorych omawiano wyniki tei!oroczne
leczenia klimatycznego chorych,~ wysyła
nych przez Kase do miejscowości leczniczy~h w kraju. Szczepólnie ożywioną dysktts1e wywołały wyniki leczenia dzieci
gruźliczych w Tuszynkn. Po sprawozdaniu
naczelnego lekarza wskazano w dyskusji.
iż sezon tegoroczny wykazał dodatni
wpływ stosowanych w Tuszynku metod le
(e)
czniczych.

----·----------------------

Czwartek. 6 października 1927 roktt

- KlJR.lER ł ÓDZKI". -

szkałv w Aleksandrowie przy ulicy Kościu
szJd 43. Pociągał on bez umiaru spirytus,
pafac nrzvtem napierosa. ad którego zapa.Iił się alkohol w ustach pijącego.
Sztopp doznał o~óJn~go pooarzenia ust
jamy llstnej i przewod11 ookarmowego.
wf1'11"'ek czego utracił mowe.
Pierwszej pomocy udzielił mu lekarz
pogotowia noczem koled7-y odwieźli Sztop
pa do Aleksandrowa, gdzie wczoraj rano
zmarł.
Zwłoki tragicznie zmarłego zabezpiecza
ne zostały przez oolicię do czasu zejścia
komisji sądowo-lekarskic:?i.

Ohydna zbrodn.ia matki.
lvowonarodzonego synka spali/a
Do.n-0·szą

z Warsizawy:

Od kilku mie·s iecv 'Wśród

m:ieszkańców

domu Nr. 22 w A'le~a·ch Uj.azdoivvs~ich \\"
Warśzawle, !krąży.ty

rj°u•c:he

doiko'!lać

wieś·ci

o po-

mlata 22-letnia Czestaiwa Choidacifrska. bufetowa na
wyścigach ko1Jmyc.h, mieszikanika tegoiż donm.

nuorej zhrnidni. jalkiej

\V' eś-cl te zna'laztv po:tl\vierdzenfe.
W marcu r. b. Ohodaci-ńsika powita w
~z6stvm miesiącu clążv cht•o1Pca. Przy po
ro.dz'.e cibeicna bvła a:kuszenka Wo·7.n'iakowa. Mimo zbyt wcz~snego mzy:jśda na
świat, 0M0tpiec byt żywy f zdT6w.
A

g;z

+

żywcem w

1

czynu -dO'tarf.o do wtadz

policyjnych.
Umlejętnle :badana ChodadP.ska ;p·rzy~nata się do s.trasznei rbroidnl. Zbrodniarkę ·w raz z :'>~trszCT1lrn Woźni?ko.wą odstaw,'i::mo do sędzie1go śledczego.

---:o:---

su;

Z Milnskiei Stacii Opieki
nad Dzieckiem.

Nowa kuchnia dla pracowników fizycznych.

Działalność I-ej Miejskiej Stacji Opieki
nad Dzieckiem przy ul. Tramwajowej 13,
prowadzonej przez Wydział Opieki Sp?łccznej w ciągu września r. b. przedstawia

Z poodu braku odpowiedniego lokalu
w górnej dzielnicy miasta. (Chojny}, obiady, dostarczane dotychczas biednej ludnoś
ci tej dzielnicy przez Wydział Opieki Społecznej Magistratu m. Łodzi, dowożone by
ły kuchnią polową, co oczywiście znacznie
podrażało koszty obiadów.
W związku z tern Magistrat wszedł w
oorozumienie ze Stowarzyszeniem Kobiet
Pracujących Samodzielnie „Przezorność",
które buduje obecnie własny dom przy ul.
Keniga. W domu tym urządzona będzie ku
chnia dla pracowników fizycznych, gdzie
przygotowywane będą na miejscu i wyda
wane obiady dla biednej ludności wspomnianej dzielnicy.
Na wydatki, związane z urządzeniem i
prowadzeniem nowej kuchni dla pracowników fizycznych, Magistrat, na wniosek
Wydziału Opieki Społecznej, postanowił
wyasygnować kwotę zł. 3000.

ła się następująco:

W okresie sprawozdawczym na wycho
waniu u osób prywatnych znajdowało się
76 dzieci, z czego w wieku do 6 miesięcy
- 2, od 1 do 2 lat - 24 i od 2 lat wzwyż
- 50.
W tymże czasie lekarz zbadał na stacji 145 dzieci, pielęgniarki dokonały 90 od
wiedzin domowych. Do szpitala wysłano 1
dziecko.
Celem Miejskiej Stacji Opieki nad Dziec
kiem jest roztoczenie opieki nad dziećmi,
oddanemi na wychowanie do osób prywat
nych. Opieka ta polega na odwiedzaniu
przez pielęgniarki mieszkań, w których
wychowują się dzieci, badaniu warunkó;-v
higjenicznych i t. p. Po za tern każda opie
kunka obowiązana jest w pewnych odstę
pach czasu dostarczać powierzone jej
dziecko na stację, celem zbadania przez le
karza stanu zdrowia dziecka, otrzymania
niezbędnych wskazówek dla racjonalnego
wychowania dziecka i t. p.

WIEC ZWIĄZKU OCHRONY WIERZYCIELI LóDŻKICH.
W najbliższych dniach związek ochrony wierzycieli podejmuje a~cje u czynni.:
ków miarodajnych w sprawie waloryzac11
polis zagranicznych towarzystw ube.zpieczeniowych. Na wiecach manifestacyjnych
omówiona zostanie sprawa uzyskania najwyższej waloryzacji polis zagranicznych to
warzystw ubezpieczeniowych, działają
cych przed wojną na terenie Rzplitej. Jednolite rezolucje, ustalające dalszy konkret
ny program akcji w tym kierunku przedło(e)
żone zostaną rządowi.

•

ks.ztałtóvv.

Moda cnsemble'ów <l1a s1lkien p.rzen·ios!a si·ę tei
na dessous. Mo<lne są ,ensemble'e", sktad~.iącc się

z

szłafroczka.

TRUP NA DR.ZEWIE.

tkapy nat

łóżko

i po.duszki z

różowe

go sation. piikowanrngo w n.ie'l'e•iw.lairny deseń i sze·
mko oibram-01wat!ly żółta. k<lUOill•ką. M·oże być także

ensemble z!oż0lle z ko~dry i ,:>od11.1svki z róż.owe\
tafty, -0<zdobic1ne różami z mars=onej wstążki,
na tle blado-11iebieskjcm, calość z.aś sha11monizow2ma z różowa. crepe'·owa. koszulka. no.cną haftowa.ną w ko.ta róż.owe .i niebieskie i 7JWdą.z.aną z
obu stroo szemką wstążką„
---:o:---

Komunncatv„

piecu.

Wyr<lidna m.ałika owfnęfa maleńs·two w
ga.fg;a·nild, mviąza:fa sznurkiem. wrzudta
do o1e-ca, w którvim unrze<ln1ri ro 7,na!i'fa ogfoń i ·zatrzasne1a drz\vkzki. W kflka
chwil mate cia!lko <lzieciąfika zwęg:lito s.:e
d0iszczętnl·e.
E-c:ho o.hy;rłnego

I

Po powmcie z wakacy! należy po.myśleć o
odnowieniu bielizny. Jaka będzie moda na h!e-i
Ji;znę? W ciąż jes.z,cze utrzymuje się dessous kolo-'
rowe: pemouche, •różowe i żó!te we wszystkicll
odcicni:!ch ze wstawka. w innym kolo.rue. Koszulki noone I ws.z tkieg-0 rodza.ju C()lmbi.n<>)'50'IlS utrzymane w t~•ch tonatCh oodabiia.ne są haftami Iuł>
rr;ereżkami. Modne jest też hafitowanie i.nicJat6w
na Jmmbinacjach z lewe.j strcmy u dlO'lu.
P-0 za biel.iiz.n:i. fa.n:tazyjną, nzjba;rd;r,icj eleganc·
k.ie ies.t dessous z cre]}e de chti:ne lub t. zw ••. volle
triple" w k{)llorze różowym. Ozida1bia się Ja koroo
ką lub haftem a taikże dr.obiniutlde:mi p1i-sami. Wy~
raHnowcnie elegancką jest też .kos·zulka nocna :
crC.pe de chi111e białej, obramowana koironką bre-,
tońską, obcimuią<:a. raimi10oo.. DwbnJutkie plisy, u!ożooe w grupy n-a przodzie i plecach dodają !inF
wiele smuk!ośct Rękawy wszyte są ba:rdzo nisko, prawi•e ;Jia wysrnkości staim.1. Wszycie to stosuje si·e także przy skromniejsze.j bieliźnie nocnej
oz.dot!Jj.()lnej tylko d-0brnna. wstąż,ką i ma-jącej z
przo.du <iw.ie klapy do zaipięcia. Przy skromnvcll
tych k>eszulkaich !inia z prz·adu przerv'Wan.a jes1
za,zwyczaj kokardkami, umieszczonemi w o<lste
pach. Koozulka nocna z dużym ko!n.ierzem z ró·
żmvej crfpe de ch:me iillkrustmvana iest m:ejscami
białą crep.e de chine, wyciętą w 'Platki różnych

Zarząd

Tow. Opieki nad Sierotami po

Żołnierzach W. P. zawiadamia, że wynik

zbiórki, urzadzonej w dni.ach od 12 - 18
i 25 wrześ~ia, przedstawia się następują
co:
Zbiórka uliczna w dniach od 12 - 1P
września. r. b. zł. 1.113 gr. 87, zbiórka w Io
kalach 18 września r. b. zł. 833 gr. 68.
zbiórka w lokalach 25 września r. b. zł.
903. dary różne zł. 137 !!r. 95, razem zł.
2.988 gr. SO; wydatki zł. 56 gr. 30, czysty
dochód zł. 2,932 gr. 20.
Zarząd Towarzystwa składa wszystkim
ofiarodawcom serdeczne „Bóg zapłać" za
złożoną ofiarę, a W. W. Paniom i Panom
kwestuiącym za p.omoc w zbiórce.
Za Zarząd: Sekretarz Kamienobrodzki.
ppułk.

WYNIKI KWESTY NA RZECZ SZKOLY
RZEMIOSL.
Dochód z urządzonej w niedzielę ub.
tyg. kwesty na rozbudowę Szkoły Rzemiosł nrzy ul. \Y/ odnej 34 wynosi ogółem
zł. 725 gr. 85.
Wszystkim łaskawym ofiarodawcom
osobom. które pomagały w kweście, Dyrekcja Szkoły za naszem pośrednictwem
składa publicznie podziękowanie.
ZAPISY DO TOW. OPEROWEGO.
Tow. Operowe rozpocznie w bież. mie
siącu nowy okres pracy przygotowując jed
ną z oper dotychczas w Łodzi niewystawionych.
Celem zorganizowania silnych chó·
rów przyjmuje Tow. Operowe wpisy nowych czł~ków, amatorów śpiewu w
czwartek i sobotę o godz. 8 wiecz. w lokalu przy ul. Piotrkowskiej 115, oficyna.
Pierwszeństwo mają kandydaci, rozporządzający dobremi głosami. W dni wy
mienione odbędą się też zebrania dotych·
czasowych członków chórów.
Pierwsza próba chórów we wtorek, dn,
11 b. m. o godz. 8 wiecz.
4

Wczoraj przechodnie w lesie na Starej
Mani dokonali ponurego odkrycia. Na jed
nem z drzew kołysał się trup nieznanego
mężczyzny.

Zaalarmowano policję, która poleciła
wisielca. Zawezwany lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon.
Jak ustaliło dochodzenie policyjne desperatem jest 48-letni Michał Kaźmierczak
robotnik kolejowy ze stacji tódź-Fabrycz
na, zamieszkały przy ulicy Gazowej 7. Przyczyną rozpaczliwego kroku był brak
pracy.
Trupa zabezµieczono na miejscu do
(r)
zejścia władz sądowo-śledczych.

odciąć

•
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dzlł usłyszymy 'ło·
łnlcy radjo-aparatu?
Progra• warszawskiej •blcJI

Ca

nadawczej.
Czwartek, 6-go październuka.
Warszawa, 1111 m. - 12.00 i 15.00 Komunikaty; 16.00 Odczyt p. t. .,Przeglqd polityki między
narodowej za m. wrzesień", wygtosi dr. Jan Gr.zy
mala-Ora'b ow.iecki; 16.25 Nad program, komunikat~; 1?.40 „Kącik dla kobiet", wygłosi p. Marja
Ank1ew1cz01Wa; 17.05 Komunika1y P. A. T„ nad
i;r ~gram; 17.20 O cho.cobie „Heine Me<Hna" (zwa11ci vowszechnie „Ostry paraliż dz.lecięcy") szerzr,c~j się obe-011Ji·e epidemicznie w Europie _ wYriow1e dr. med. Juljain Rotsfadt (Dz.ial tUgjena l
Medycyna); 17.45 Audycja literacka: a) Ech.a leśne" - Stefana Żeromskiego, lb) Julja111 Woloszyiowski „Na margi·nesie moje) ~wieści o Juliuszu
Stowaokim", c) Bluetka radJO<Wa „Time Is money"
19.00 Komuni,kat rolniczy; 19.15 Ro1!1Tl.aii·tości, wY
Pow ie p. Ludwik La•wińsk!: 19.35 Lekcja kursu elemirntarnego języka angielskiego. Lektorka p.
T\lr.mi Oardi·ner: ?0.30 Koocert wieczorny. \V prze
rwie ko.ncertu biuletyn „Messaiger PolonaJs" w ję
~ yku francuskim. \Vykonarwcy k<lncertu: 01'kiestra
P R. Pod dyr. Józefa Ozimińskiego Martylda Po?ih.ka-Lewicka (sopran), Eugeniusz' Mossakowski
(ba.ryfon) i prot Ludwik Urste.i.n (a·komp.). W
rrogramie: Rossi~1i, Le-0.nca,v allo. Gounod, Puccini,
Po.nchieHL Verdi i Diaz; 22.00 Sygna,1 czasu komunikat poHcji, kom1m'1kait J.otn !,czo-ancteor~Jog!
czny, komunikaty P. A. T„ nad pr<>g.ram.
--==~--

Teatr, muzyka n sztuka.
TEATR MIEJSKI.
Dziś oraz w sobotę wiecwrem przepięknie wY
stawi(lne „Kredowe kolo", które stal-O się 'WYP3dkiem dnia w kulturatnem życiu naszego miasta.
Jutm i w .nieclz.ielę wtleczo.r em ucies7Jlla. efekt-0wnic wys.tawio.na kcmedja-buffo L. Verneuil'a
. Pan.na Flute" z Stefanią Jarkowską nieporównaną od·twórczynią roli tytułowe).

OSTATNIE PRZEDSTAWIENIA „KSIĘCIA NIEZLOMNEGQ" W TEATRZE l\\IEJSKIM.
W na1jbliższ::i sobo,te, o godz. 4 po p.or. o,raz w
niedzielę o te-j samej g-0.dzA,nie da!lle będą ostatnie
<lwa pO'Wtórzenia wspan!alego dramatu CailderonaS!owackiego „Książe Niezłomny". Ceny w sobotę
szkolne fod 50 gr. do 3 z!.), w ni edzielę popularne (od 50 gr. do 4 zl. 50).

„TOMCIO PALUCłl" DLA NAJMŁODSZEJ
DZIATWY
Za.powiedziany na nadchc·dząq n·iedz.ie!ę, na
godzinę 12 w pofodlflie w Teafrze Miejskbm obuw szerokich sferach
dził żywe zainteresowanie
naszych milusJńs~ich. Ruch sprzedażny w kas.ie
zamawiań w cukierni Gostomskiego bardzo duży.
Pozostałe bilety s·prz;edaje kasa codziennie od 10
ra.no do 7 wiecz. bez przerwy.
ZESPÓL TEATRU NARODOWEGO Z WARSZAWY.
który mial wystqr·ć dwukrotnie w przyszłym tygodnht :na scenie Teatra Miej~kiego (pollliedziate-k
i wtorek) zawiadomił dyrekcję Teait-ru, iż z pow-Odu zmiany repertua-ru w Teatrze NamdCJWym
zmu~z.ony jest przedstawienia odwo!ać.
Kasa zwra,ca plenią<lze za bi.Jety naby:te w godzmach zWYkłycb.

TEATR POPULARNY.
Jeszcze t~n\ko d-zi:ś i jutro dwa osta<Łn·ie prze<lsta!W.ienia db:vczajowej sztuki w 4-ch akta.e h o. t.
..Popychadło". SZJ!uka ta schodzi już z afisza. hr z
powrot,n.ie. Ceny miejsc od 50 !(r. do 2.50 !(r. Począ,tek przedstawień o godz. 8.20 wieczorem, koniec 10.45. Kasa czynna oo I 1 ra1no do 3 i od 5 d·o
9 Wlieczorem. Druga kasa w kwia-ciarni B-ci Dvm
kowskich, Plac Kościelny Nr. 4, czynna od l . po
I>OI. do 7 wieczorem codz.iem1ie.

T.EATR POPULARNY W SALI GEYERA
W nadchocJ.zącą sobotę i niedzielę czeka bywalców Teatru w sa.Ji Geyera mHe s.pe}dzen ie czasu w wescJej atmosferze za1ba'W.nych ~ytu;icyj w
k,roioohn~i·ld p. t. „Hiszpańska mucha". U<lzial biorą pp.: Bielecki, Ur·bańs1ki, Zielińska Openów1na.
Szczęsna, Mora!llowi:c-z, Grewicz i inni. Kasa czyn
na od 5 do 7 w1ieczorem. W niedzielę i święta cd
11 rano do 1 i od 2 oo 9 wiecz. Ceny m!e}sc zł.
Z.OO, 1.50, 1.00, 75 gr. i 50 gr.
„PIECZĘĆ

MILCZENIA„.

Teatr P.o,pularny przy ul. Ogrodowej w nadchodzącą s-obo<tę wyst~wia od dłuższego iuż czasu
przygotowywany pod reżyserią dyr . .T. Pil?.rskiego sensacyjny dramat w 5-ciu a1ktach A. d'Erneya
P. t. „Pdeczęć m!k:ze.n fa", który w swcr1m czasie
by.I gra.ny w Paryżu 400 raiy z rzędu. Obsad~
dramaitu tworzą pierwsrorzę<kle sily dramatyczne
teatru z pp. Bisku,pską, Szafrn,ń~kim. Bo;lko•wskim.
Góreckim, Jarszewskim na czele. D-raJJlla1 otrzvmat całkowicie ,nawa oprawę dekoracyjną pend;la
a•rt. mal. Wiesła<wa J\faikojnika.

---:o::---

KURJER SP.O RTOWY.
Ł.

miał słuszność protestując przeciw
rozstrzygnięciu sędziego Rutkowskiego.

K. S.

Proj.

\łeysenho/f

rozstrzyga spór na

(C-S) W dniu wczoraJszyim donosil!ś
my. że zarząd ł:JKS odwotat sie do refece'Jlldum klubów w s.pra:wie kr.zywdzącej
<?'O uchwały zarządu PLPN, mocą k•tórej
unie·ważniono uchwale wydziaJ.u g"ier i
dyscy,pllny, która znów unie\vażnila zawody r,omiędzv ŁKS - Polonfa, r-0zg-rane w Warsza\vle z wynikiem 2:1 dla Polonii. a to w związku ze zm:aną decyzji sę
dzie~o Rutlmwstkiego na tych zawodach.
Miano•wicie sędzia Rutko\\·ski wzyznat
najpierw po'zycję spa:loną. a w związiku z
tern rzut wolny w kiernn1ku braimk] Polo1j1, zaś na fi,nterwe·ncje Polontii decyzję
swą zmieni! i przyznat bramkę dla Po.Ion.ii, Humacząic to omy.l!ką, jaką 'D01pelt1it
przy odg-wizdvwaniu sipaa101nego. Do btedu swego sędzfa Ruv'ko\vsiki przyzna't slę
w protokóle ·z zav;·odów.

korz.vść

Sp.rawę tę ro·z.patryiwać będzie referendum klwbów. Tymczasem ŁKS zwródt się do auitora ,J)'rze101:•sów gry w ipilkę
nożną prof. Weysenhoffa, który 1p0 do1ktadnem zazna}omieriiu się z prze•bic:giem
S!Prnwy, orzekł. iż sędzia nie miat prawa
i>rzyznawać Po,Jonji hramkl, natomiast w·nien byt podyikto.wać rznt sporny. To samo stanc1wisko zaiat ró\wież wydział g-ier
i dyscyp1iny PLPN, lecz uchwala jeiro zosta.fa unieważnlo,na przez większo,ść zarządu g-tównego.
WQlbec ,powy.ż.sze.11:0 oś\Yiadczenua autora ,w ze,pisÓ\Y . .ie'St rzc·cza pe,\vną, że n:i·
staJpi na na.~bHższem posie·dze'!liu reasurroja uchwały PLPN i zawo<lv zois<ta.ną p;;
wtórz·Olne.

.. CA SI N O„.
„KSIĘŻNA CZARDASZKA".
Sezon tegoroczny w kinach rozpoczął s!ę pod
z.nakiem operetki. Niedawmo oglądaliśmy „Hrabinę Maricę", obecnie „Księżnę Czardasz.kę", zapowiedzia,ny jest „Hrabia Luxemburg", po pewnej
zaś przerwie ujrzymy „Ostaitni Walc". Sytuacja
!>od w.zgięciem wy>bo:ru tematu jak widać. jest dość
poważna, sk<lrO wy~wórnie filmowe zabrały się
inż <lo filmowamfa operetek. w 'n adziei, że będą
s.ię cieszyły powodzeniem nie mnic}s,z.em, niż w
teatrze. Jak dotąd, nadzieje te n1ie zawiodły, publ.iczn-0ść bowiem chętnie ogląda sfMmO'Wane operetki!
Gdy ujrzatem „Księżinę Cza'!'daszkę" na ekra11le
!Gino-teatru „Ca1S i·no", opamowafy mnie wspomnieni<..„ .. z Wa.usuwy„„ Przypomnia•ł mi się teatr
.,N<YWości" w dawnej jesz.c ze sie.&Jbie na Dan lfowlczo.ws.kiej, Jego nierozproszone i młode jeszcze podówczas siły ailctorskie„. Jak p!.ęknie gramo
tam wówczalS tę prześliczną operetkę Kalmana,
jak rczbrzmiewaty wszys•tkie ork!iest·ry warszaw
skie PO\\"i,ewmie kołys i: ąccmi. upaja.jqcemi melodja
mi kalma•nol\vskicmi..„
. .Ks-ięż,na Czar<la.sz.ka" - to is.fula wrie1ka :parada pr.ze.kcmicz.nych JX'·Wiktań i niePQlrozumień.
przesuwających się w szybkiem tempie poprzez
srebrny ekra.n i co chwila strzela jących piel'WS·rnrzędnym Sj1t11acyjnym konceptem w ro~baiwi<ma
do ostaiecmości publ'cmość. Ca!y Hlm pr.zew!·ja
si~ przed oczami widza taki }aS111y, po11:od1ny, tak
serdecz:nie i n·iefrasobliiwie wesurfy, taB<I rnzśpie
wa·n ' i roztańczo.ny.
Przyz.nać trzeba, że silna Jba•terja e·l ektryczności humOTu ~.pocz}"Wa tu w rękach stw01Tzi>ne) d-0
tego rodzaju repertuaru, mi!uitk,fej Liany Hald.
11;rcjącei 7. werwą i wdzic1kiem tvtutowa rolę. Part
1 1 •erp;ą 'ej d,wie nowo-c:dkryte .• ~via·z.dy" męskie:
OskH Marici.n i J1wre Rada)".
„Casino" nie przypc.mi'110. sobie tak oszatamiającezo <;pkcesu kasowego. T to jest zupetnie zrozu
miale. Nie masz lepszesro kkars<twa n.a troski ży.

era

cc-d·zien.ne~.

j?•k ..Księżna Czarda~zke"!

Steep,

..ODE0N" -

w

,.RILF i RALF' .lAI<O MAAYNARzt:".
Z 7A><lnej z dc.t ychczascrwych komedyj nie można bvl(l się ta.k uśmiać. jak z obecnie wy,świetla
nej w k.i·noteat.rac11 .. Odeo,n" i .,Corso". Sto111owrzo grą SW<\ craz hvm:;1rem amerykań~!ci Pat i
P<'ita.cbcr.1 vrzewyiszyli '.';WYch koleg&w z Eu.rop~'.
nś śm1a1o ich można na.zwać najlepszymi kcmiikrnni świafa.
~:erżant
R-olę :;r1ówna kreuje niezapomniany
„\\":{'1klej Parady" \V. Beery, któqr S'V!Ym nief:8-

wodników. Z J)Owodu choroby znakomitego naszego gracza Maksa Stolarowa,
sk!ad reprezentacji łódzkiej jest mocno
osłabiony. Kapitan łódzkiego la vvn-te.nnis
klubu. p. Karol Steinert, wystawiił nastę
Wi,e ra Richterówna,
drużynę:
pującą
Jerzy Stolarow, dr. foerster, Lunn i Stad•t
l;inder. Drużyna krakowska przybędzie
do Łodzi w składzie najsilniejszym, a miannwicf.e: dr. Potuczek, Konopka i Jędrze
jowska - nowa gwiazda polskiego bia~e
go sportu. Dr. Potuczek może się ponad
szczyc : ć wspaniatemi sukcesami
Kucharem i Stablcm \V ub!eglym tygodniu, Jędrzejowska zaś zwycięstwem lekk!crn (6:2, 6:2) md najlepszą lwowianką
Groblewska.. Zawody zapo\viadają się
bardzo interesująco. Mecz będzi.e roze(E)
~rany w ciągu jednego dnia.

•

3) ~iiedyśmy się ·zg.łosili z za,pyitaniem
do 1prezesa K01J11iitetu Wyboricze.go przy
Resursie, czv ·Drnwdą _i.est, że Komitet Wy
·bariczy przy Resursie f całe wY'bD1ry fi.nan
suje Zwią-zeik Wlelkie.11:0 Przemysłu. to
prezes Re!Sursy .j K{)ltnitetu otdpO\\'iedziat,
7-e nieznaną rzecza jest '"·iedzieć o tern,
że C'r1 prezes. jalk będzie chelat, to weź
mie pieniądze od d.ia'bta i wy;bory po1p,ro·
wadzi samo<Melnie. Wobec P'O'Wyiszych
faktów Cech Szewców stracit zaufanie do
Koim. Wvb. przy Resurs.'ie Rzemieś1nkze.i
i wycofał sle z takoiweg-o.
Jedna1kże jaiko orrganizac.ia nie chcąc sif'.
przyczynić dio powlelk!'ze.nia dezoriien ta<:.:'
w.śród rzeunie~lniików Ce :--h Szewców zło
żył aikces do p~,lstkieg-o Wvb. J<"om. Go·
spodarczego, które:l!o lista .porzą<likowa do
g-ivsowa11ia ma Nr. 28.
Z poiważa.n!·em
C·eC"h ~ze:wców
Prezes .T. Jakubiec.
sobl.iwym humorem pooudza do beimsta.nneii:o
śmiechu .przepet.nione Wtidownk Lwfa część akcyj toczy si·ę -na mo.rzu. g-<lz1e nas·i boha<terowi~
irko ma'fynarze są ka1pi'ta·lni.
Ca.tość jes•t doskoi11afa i pozostarwfa po sobie cl,
skona.te wrażenie. Nad p.rogram dookoo.ała dwua:ktowa ko.media amerykańska. l11.1stracja muz~· 
czna -pod batutą p. Pietrusz.ki jak zwykle, dobra

--:o:--

Zawody o mistrzostwo Ligi
Ł. K. S. - Ruch odbędą się n T:1
boisku D. O. K. IV.
(C-S) Dowiadujemy się, że wobec
pro,wadzony·c:h robót ziemny;ch okoto budowy pływalni na boisku ŁKS, ·zawody
niedzii-elne pamiędzv ŁKS i Ruchem z
Wielkich tta.idlllk (Górny ~la,sk) odbęda. s!ę
oa boiisiku DOK IV. gdzle róvntież znajdu·
.ie się kryta trybuna.
Za:wody z.e wzglcdu na okres jesienrn:
odbędą się o godz. 3 po po-?., przedmecz
natomiast o godz. 1.30 po pot Na .J)rzedmeczu s.p'O<bkają się ŁKS III - Orkan (Karolew).
Skład ŁKS na wspomniane zaw'Odv 11i c
został zm:,e nlcllv i będzie nastę;pu~ący:
Mila, Cyll. Gałecki, Jasiński, Trzmi.el, Gosławski. Śledź. Al<lek MTller. So'\viak, Sto

C-S) Dorocznym zwvczai}em YMCA
rozpoczyna prace sportowe w ofor,esiie z:mowym. Czynne będa zinów \\rszvstkie
se;kcie sport•owe; zor.g-anizowano iuż kurs
szermierczy. g-imnastvczaw. !rier i z.aibaw
i t. d. Ki.erownictwo spoczyiwa w doświaci
c.zonvoh rekach instruktorów pp. Tryipki ;
Szora.
YMCA podaje do wiadomości. iii klandyda
d przvłtno·wani sa codzi·ennfie w sekretarjaoi-e. Piourkowska 89.

Łodzi.

ŁÓDZCY KOLARZE NA ZAWODACH

W WARSZAWIE.
C-S) Dowiadu}emy się, że w nadcho-

dząca niedziele Warszawskie TowaTzys-

two Cykllstów org-aniru.ie w Wairszawde
widkie za..wody kolarskie dda si>rl1itterów
udział w których wezmą najz.nakomits.i
hilarze Polski.
Z lodzia'il w za.wodach wezrna ud-ział
mistrz Po1sk:ii Szmdd.IJ: (Union) oraz pirawdo1padobnie Zybert.

Łódź.

mraistowe to spotkanie, z powodu dobrel
formy drużyny krakowskiej, zapowiada
się ze wszedm1i'a-r interesująco. R.eprezentacja Łodz.ł składać się będtie z oieciu za

sk1iich.

SEZON ZJ.MOWY W Y. M. C. A.

~kła~ rHrernntntYi tenniJOWJtb omiituoJlwo Pul!ki.
Jak już donieśliśmy, na nadchodzącą
!liedz!elę projektowane jest spotkanie fiaafowe o mistrzostwo Polski i puhar
Schlasaengera Łódź- Kraków. Między-

LIST OTWAR1Y
do wszys.tldch cechów rzernieśłn·iczych
w Lodzi.
1) Dla-czego ce·ch szewców wystąipit i
Komitetu Zrzes·zeń Gasipodarczych przy
Resursie Rzemleślni•czej?
Dlateg-o, że Komitet Zrzeszeń Go:s.1)-0·
dar.czyich przy Resursie Rzemieślniczej
zlelkceważyt uchwalę Kola StarszyC'h i'
Pod-starszych, w które.i domagano się wy'
sunięcia inicjaiywy IJ'C'łą,czenia się Komitetu przy Resuirsie z innymi Komiteitami
polskiemi.
2) Zata1jeinie 1przez Komitet Wy1borczv
pirze<l.struwk:l1eli
przv Resursie wQłbec
wszystkich cechów otrzynna11ia pieniędzy
na .prowadzenie wyiborów od Związku
W1-el'k1'1el!o Prz.emysłu, na czele którego
stio,i p. Bardńsiki, zastrzegający sobie decydujący gtos w osobie swego przedstawi
cieila p, mec. Jastrzębskie~, kltóry ni'e do
puścit celowo do po1tączenia słę list wl-

lar z.

wielka, że wysnnięty pr1.ez organizatorów termin schodzi si·ę jednocześnie z
terminem ciekawego również meczu TurySitów z warszawską Polonią o mistrzostwo Polski. Niemal zawsze imprezy kolarskie i piil'ka1rskie kolidują ze sobą co do
terminów. Czas najwyższy unormować
(E)
te sprawy na przyszłość.

Kraków -

Skrzynka do listów.

. ~ORSO".

--:::--

Zamknięcie sezonu kolarskiego
Bogaty sezon kolarski w roku bidą
:ym zostanie zamknięty w dn. 16 paźd1zi'er
nika. W wspomnianym dniu na torze Helcnowskim rozegrane z.ostanie mistrzostwo każdego poszcz.ególnego klubu kolar
.skiego, posiadającego siedzibę na terenie
naszego miasta. Impreza bardzo intere~ująca, lecz nieco spóżniona. Szkoda

t. K. S.

Na srebrnym ekranie.

Gene Tunney,

który pokonał Dempseya i zdobył ponownie tytuł mistrza świata w boksie.

I

Nr.

„f<UR JF..._ l óDZKI". - Czwartek, 6 października 1927 rokti.

'rlł

„KurJer

Łódzki".

Czwartek, 6

października

'

1927 r.

„Kurjer

Palmki ~łu1oterminowe Pańifwowe10 lanko Roln~10.

proc. do 18 proc. - 1j zt za 100 kg. loco
Katowi.ce, tomasyn.a - 0.83 zf. za kg.
fraJ11CO NOWY-Bytom. waipno nawozowe
za tonę zł. 42 franco wagon Chęci'lly
ne z ty.tutu powyższych pożyczek, są kainit za 10,000 kg. - 276 zł., sól potaso~
przez Bank obecnie realizowan·e na rachu~ wa naturalna za 10,000 kg. - 800 zt., frannek dłużników, którzy wobec tego otrzy- . co wagon Ka1łusz.
mują pożyczki w gotówce.

ex) Na .podstawie przepisów z <lnda 14
Hp.ca 1926 roiku r. zn-01welizowany,ch obecnie przeip1is.ami z dnia 29. 8. 1927. Pa11stwowy Ba'tllk Ro1ny wd·ziefa d~ugoternif
nowych ·pożyczeik amortyzacyjnycli w
światowego
złotych 8 'J)f'OC. listach zastawnyicih lla inwełnianego.
v:estvcie rolne ara:z inne potrzeiby gOSipodarcze. a więc również na sp.tatę udążli
ex) Na ostatnich aukcjach welni<mych
ex) Podatek przemysłowy od obrotu,
wych długów, tudzież sptaty, wyinilkające osiągniętego w mies. wrześniu, dla przed- w Brisbane panowalla tendencja bardzo
z ro.z.porządzeń testamenmwvch i d·zna- siębiorstw, płacących miiesięcznie, płatny mocna. Ud'zi al kupujących byl poważny
tów rodzinnych. Pożyczki · te za:beziple- jest w terminie ulgowym do d!niia 29-gio i sytuacja ogólna bardzo ożywiona. Do
czane są hLPoifeCZllie na 1-szem mieijscu hi- października.
najpoważniejszych kupujących załicmno
poteki. obciążonej niosiadJośd.
Dopłata do zaliczek kwartalnych na
Francję oraz Japonję. Jakkolwi·ek ceny
O pożyczikę d?ugo1te·nminową na po- podaJtek przemysłowy od obrotu za rok ksztaltowały się pod znakiem tendencji
wyższe cele starać Sli1ę mog-ą ty;lko wtaś
1926 jest ściągana z karą za zw~okę, licząc mocniejszej, notowania z.ostaily utrzymacicie;le hh>otecmycll poslad~ości rotnvch o karę od 30 maja.
ne w granicach dotychczasowych. Na
obszarze nieprzelkraczający.m norm pO<lZa.Uczka nia II kwartał 1927 roku na aukcjach w Melbourne wybór wet1r1y byt
stawowvch wf.ada'TJia 1przewiidzl1anych w podatek przemysłowy od obrotu dla przed naogół dobry. Udział kupujących poart. 4 ustawy z dnia 28 12 1925 ro!ku o wy- s!-ębiorstw, placących kwartalni.e, której ważny. Sytuacja ożywiona. Zapotrzekonaniu rnfonny ro1nej, oraz ro:lĄJOrzą<lze przedqużony termin platiności upłynął 15 bowanie kli;enlte-li zwrócone było główni·e
nia mi:nfastr.a reform rofilyc:h 'Z dni.a 1. 12. s!orpnia, J)lł•atna jest z karą za zwto•kę, w kierunku dobrych gatunków Cross1926 r. z tern jednak, że:
licząc karę wstecz od 30 lipca.
hreds'ów. Do najważni.ejszych kupują
a) ogólny posiadany przez ubfega.jące
Zaliczka za III kw~rta•t 1927 r. na po- cych zaliczano Francję i Japonję. Ten.(('o slę o .pożyczkę abszar gru:nbu nie rprze- d~tek przemysłowy od obroitu dla przed- dencj.a na rynku b}"łia diość mocna.
kiroczy dla gospodarstw, p<>fo·żonyioh w <>- s!ębkm~tw płacących kwarlalniie, płatna
W tygodlniu bi·eżącym od1bywaj"ą, stę
kir~g-aioh :PTzeimys·toiwyoh l podmleJs6doh jest od dnia 15 pddizfemika.
aukcje w Melbourne oraz w Sydney.
80 ha. na ipo:rosfatym zaś dbszarze 240 ha,
Podatek majątkowy. Celem osia,gndę
Na aukcjach londtyńskich zostala ui.z wviątfkic1111 Kresów Wscihodn!ch dfa kló- cm wip.fywów, prelimin<YWanych z tytułu
w d'n. 29 września piąta serja temkni•ęta
rvch norma 'ta moiże być ziwi ękswn.a do podatku majątkowego w budżede na rok
aukcyj. Całkowita prawie
gorocznych
400 ha i
1927/28 zarząci'zooo pobór od platnilków podaż w ilości około 144 tysi;ęcy bel znab) że ;{)iie<rws.zeńsltwo p.rzy oitrzymaniu ·wyższych stopni (ponad 10,000 z.ł. malazła odbiorców. Do głównych odbimpożvcz!ki mają mniejsze goisip<Jdarsi'Wa.
jątku) na pioczet zaległości tego podatku ców zaliczano Angilję. Równiież not<YWan!ehi.poteflmwa· w.raścidefo grunłów
dalszej raty w wysokości 0,8 proc. od szanych mogą doiple:ro wówczas Ulbiegać się cunku majątku. ustaiJonego w roku 1925 no dość zoo:azne zapotrzebowanie Ni'e mi·e.c i Francji.
o oożyczkę. g-dy wywo1fają hipotekę n.a przy wymi~rze podatku majątkowego.
Dobre gatunki Crossbreds'ów ksztaltogos,p0Dzieirżatwcy
posiadlość.
s·WO.ią
Rata płatna będzie w dwóch równych
dairstw rolnvoh o ;porżyiczlk~ tDbiegać S1i-ę nfe częściach: pierwsza - do din:ta 15 listo- w-a.:ły silę pod z.n.aktem teml!encji mocniejGrunta obciążooe og'fainilcz;oolami pada 1927 roku, dlruga do dnia 15 stycznia szej i osltatecznLe ceny ich zosta·ly podm0igą.
0
wyższone o 17 f pól! wocent.
urawa wtas.nio•ścl n'i·e mogą stanowić za- 1928 roku.
bezipilecze:nia d.Ja uidziela'!lydh przez bank
N~stępna seria aukcyj londyńskich zoPlaónicy nj.ższych stopni, ni-e podlegaPoŻY'C~ dłuigo'ternn1nowyich. Bank ma
otwairta w dn. 22 pa:tdlzi errndka b. r.
stallli:e
jący ZWYŻCe kontyngentowej, obowi•ązani
~rawo od11116wfć pożyc1lkli· bez podania poW roku 1928 aukcje w Lond'ynie odnach resztę
będą uf.ścić w tychże termi1
wodu.
będlą stę w termi:nach następujących:
przypadającego podatku majątkowego.
Ubiegający się o po.życzikę wi:nien zło
1 serja - 17 stycznia;. 2 seria - 13
Platniikom, którzy nadlpfacHi dotychżyć poidanle (wed.J'ru~ uistal-0neg-o wwru
czasowe raty podatku majątkowego, nad- marca; 3 serja - 8 maja; 4 serj1a - 10
przez Bank) ze wskaza.niiem a.dresu, wy- płacone kwoty zaliczy się na polcrycie na- Hipca; 5 serja - 18 września i 6 ser}a jej uSO'lrości żąidrunej ;porżyczilci, ~resu
20 października. (.ah)
leżności, pfatnych w myśl powyższego
morzenia, a nadto na7JWY } ip0flotżen'ia (g;m1- zarządtzien.i:a.
ny, ,porwtlialu, po1sf.ad'tości ziemslldej, je•.i obKONSUMCJA CUKRU W POLSCE.
O wysokości podlegających ściągnięciu
szaru, 01r.az s·z,czeg6!10łwego oznaczenia r.e- zaległości i termlna.ch platności tychże zo~
ex) Konsumcja cukru w Pols·ce przedJ.u na jak1 ma być użyta ipQżyczka). Do
po'wi'adomieni.
semnie
staną pła'tlnJ'Cy pi1
się w poszczególnych mi•esiącach
stawiaJ.a
iTJOdania o rp-OŻyC'zkę nal·eży doitączyć naopłaca si. ę od upodochodowy
Podatek
wartości bialego kryszta~u natonnach
w
1Sfeim}ace doOrumen<ty: 1) wyipis hlipołtecz
ny wedturg- obo'W'ią'Z'll1jących ,p ra;w w •posz- sażeń Sllużbowych, emerytur i wynagr<>- sitępuj ąco (picnysza cyfra z kampa'!lji
w ciągu 7 dltlli po 1924125, druga 1925/26, t rzecia 1926/27:
czeitó'l n}"Cih b. zaborach, 2) kiwe'SltiJomarjusz dlzeń za naj'emno. pracę
paździ ernik 18,781 - 18,763 - 20,983,
S1tatystycroy we<l'fug u:sta1onegio przez dokonaniu potrącenia.
głości odroc.zonych listopad 21 ,618 - 21,400 - 34,165, gru..:
zale
są
pfatne
Nadto
b:mk wzoru, 3) t)Ollisy u:bez'J)i eczmia budynlków od ognła ·za rok !bieżący. Nadto, i rozłożonych na raty z terminem płatno dzi•eń 18,681 - 27,010 - 21.172, styczeń
1927 roku.
19,165 - 20,766 - 29,742, luty 19,495 'JJ'fÓCZ wyżej W1"łllienfony.ah d<J!kumentów ści w mi'esiącu naździerniku
zwlokę wynos i 2 proc. mie- 15,399 - 17,436, marzec 25,316 - 24,551
za
Ka<Ta
B a nk moiże żądać zł<»że:nna innych t11Zt11Pe1sięczini.e, przy czem mi·esi ąc zaczęty U.czy 22,542, kwi.eci eń 17,085 - 20,04-0 niła.i a:cych ddkumooifów.
ca.ty.
za
maj 18,766 - 26,417 - 24,990,
si-ę
26,605,
Po orrzyunianiu wy:ż·ej wslka·zanylClh d0czerwiec 22,142 - 16,405 - 26,098, lipiec
'lramerutów Banlk zarządzi o:sz.acorwanie .p o31,292 - 31,742 - 32,255, si1erpiteń 17,252
J\Jawozy sztuczne.
siadłości. Osz:acowainłe mO'ie być d10lko21,228 - 30,132, wrzesi,eń 22,486 -nane: 1) prz:ez 'taksatora Ba:nncu n.a girmex) Tegoroczny sezoo w Pa·ństwowej 23.524.
cie oca z 2) kamera1nie, lt. zn. bez zjarou
na grunt i to w wyipadk.aclJ., g"dy żądana fa bryce Związków Azot owych w Chorzo
wLe zaznac.zyl się wybitnym wzrostem hlliE4M !WiiJi&liWWJ&~&'i.4JM"iW'
ipożyiczlka n.te przełk:racza 20,000 zł.
W okresi1e od 1. 9. 1926 do
prod11kcjii.
KINO Dom
Na ipod$l:a wie os.'ZaCO!Wania !pOSliadtoś
cyfra sprzedaży wmiioola
r.
1927
30.8.
wyisolro-ści
ul. Przej a~d 34.
c\ BaF.lik udziela 'J)OOyczlki do
:~mwwmE*Z1.z:aa:uw:zwww:::\;,„www-p6t utSta1ollle.go szacun!lm, jeże1l oiszaoorwa- 103,000 ton, podczas gd'y w tym .samym
Dziś!
Dziś !
nia dolkonano przez talksaitora Banlku na okresi'e roku 1925-26 - 72,006 ton. We-.
grunoie. a do wYOOJrości 1/3 szacunku je- d~ug obMczeń zapotrzebowanie azotniaków na rok przyszły wyniesiie 178,300 ton.
żeli osizaooiwama ddlronarlo !kamerahlfe.
oo maczini1e przewyższy możność produk- .
(Jabłko grzechu).
,Pnżyiczka nile mote być udzie'lona jeW rolach ~łównych trz„ 1ławy ekranu
cji fabryki, która pl'Zy pełnem wyzyska- ·~
że!' wysoikoiść je:j, olkreślOitl:a na pOłdslawie
Mavguerite de la Motte, Lewh:
niu 5 pi;eców. wynosi około 144,000 ton. ;:.
ustalon~go sza.curnlku wynosi!łaby mniej
Stone i Conrad Nagei. ~
·
i
oko
prace
rozpoczął
zarząd
tego
skutek
W
.
ni!Ż 500 zto.tyc:h w 2'łod:e. PożyicZJki udzie'.super-~
na
Popyt
Treść filmu nielłychanic frapuillc:a i odpow' r.zakladu.
roz'S!Zlerreniia
lo
taine btXla. r11a 1aif 1-0, 20 łuib 30.
;
~R na najpowałniefszy temat naszego ży cia.
co.{,i
niewi.elki,
nM"a:zie
jest
krajowe
fosfaty
Wysokość rat półrocznych, któremi
1
·fv
Ceny miejsc: W dnie powszednie·;;
pożyczka będzie svtacona, wynosi łącrote przypisać należy poczęści znaczn.emu im-1
zaś w sobotę, nie'dziel ę
seansy,
wszystkie
·
Mimo
zag;rani'cznej.
tomasyny
portowi
z amortyzacją w złotych w 1Jłode:
i święta od godz. 2 do 3 po południu
a) przy pożyczce 10-ció leJtni:ej zł. 7.50 od 'dość znacznej obni'zki cen sprzedano Wi ~ :·
I m.60 gr. II m. 30 gr. III m. 20 gr.
każdych 100 ził. w zlociie pożyczki, b) przy 'tym seronie tylko około 13,000 wagonów. ~4
W soboty, niedziele i święta od godz. i
20-to letniej - xł. 5 !ff. 06, c) przy 30-to WY dziiaile soH potasowej daje się zauwa- tl
po poł. I m, 80 gr. II m. 40 gr. III m. gr. 30
"
Nozbytu.
spadek
pewien
równLeż
żyć
letni'ej z.ł. 4 gr. 43. Prócz tego przy każdej
§GW
4#4JU'.Ei...,._Mi!
Mtii'
racie pobierany będz;ie dodatek na admini- 'tują franco wagon Chorzów: azatniia:k 22
strację w wYSOkości 'I~ proc. od nominał• proc. mi1elony z workLem - 1. 75, azotniak
Popierajcie
nej sumy cltugu. ~aty półroczne płatne 23 proc. granulowany - 1.95 u. za 1 kg.,
za
zt
1036
piroc.
35
amonowa
s.aleittra
będą dtUa 1-g<> kw:ietnta. 'i 1-go paźdlzterni
· przemysł krajowy.
tonę W!M'Z z opak<YWani.em, superfosfat 16
'ka ka~ ~ Ustr sastawoe nz~

rynku

Ze

Sprawy podatkowe.

1

1

1

1

ludowy

I

,,Lepiej

•

smę żenić"

Łódzkiu.

~yneK ~awełniany

v1

to~Ii.

ex) Na łódzkim rynku wyrobów baweł·
pod zna
Idem zupełnej ci.s zy. Zapotrzebowanie
klienteli byfo do tego stopnfa minimal:ńe
~ż notowano pojedyńcze tylko tranza:kcj~
L to na bardzo male sumy. Powyższy brak
r?clm nie dowodzi absolutni•e pogorszenia
s1 ę sytua-cji w bra n ży wyrobów baweilnianych,. jest on bowiem zupełni·e normalny,
skutkiem obecnych świąt żydowskich.
Swi.ęita te wpłynęły na zupetny brak kup- ,
ców przyjezdnych oraz na tak poważne
zmni.ejSzenie się zapotrzebowania kupców
miejscowych. \i\Tedlug wszelkiego f)rawzapotrzebowan!ia
dopodobi eńst,va , brak
nŁainych tydzień ubi.egły przeszedł

cechować również będzie tydzień biieżący
przyszły. Wzmożonego popytu ocz.e
kiwać na1eży dcpi.ero około 15 lub 20-tego
paździ,ernika, kiedy to kończą si ę św:ięta
żydowskie.
\Vedl!ug stów przemysłowców ora:z

oraz

hurtowników dalsze losy rynku bawetnianego w Łodzi przedstawiają się naGtóWlilY bowi.em
ogół bardzo dobrz.e.
czyniniik, wpływający d!otychczas ba·r dzo
pcrważnde na rozbijani•e się tranza:kcji„ a
mianowiiCi.e stosowana prziez przemysfow
c&w n'iiekliedy aż do przesady poliltyka
ostro·żnościowa przy przyjmowani:u pokrycia, obecnie wskutek znacznej poprawy w tej mierze protesty bowiem wekslowe należą obecnie dlo rzadkości i wypłacalność klienteli ba1Tdw znacznie się po
prawi~a. prawie zupełnie minęla. Jedynie.
co może sipowodować ntechętne zakupywani.e przez hurtoW1I1i:k:ów towarów, to
oczeki'Wlanie przez nich ziniżki cen. Jak
bawi em zaizn1aczaliiśrny jut nLej.edln.dkrotniie trwa-jąca w swoim cz.asi,e haussa na
rynku bawełny surowej przyczyni~a s i ę
do mniej więcej poważnej zwyżki cen towarów bawełnianych. Obecny mowu
spadek bawełny Wi'Illien, wedllug ~ów hurtowników, wPlyrtąć na obni~enie się cen,
czem v.llfaśnie ijjłumaczy się wstrzymywanie się od zakupów baTdw widu kupców
z..arówno prowincjQnalnych jak i miie)scowych.
Słabszą tendencję na rynku surowej
baweJny, a w każdym raziie tylko minimalne wahania, które, jeżeli chodzi o ceny,
uwidacznia naHeP'iej następująca tabUczka:

Notowania bawełny amerykańskiej
w cts. za 1 lb. loco:
N. Orlean N. Jork Liverpool Brema
centy 1
pensy
centy
centy
15.80
7.85
14.85
1. 3.
15.87
7.86
14.40
14.11
1. 4.
16.73
8.34
15.45
2. 5.
18.42
9.26
16.95
16.50
1. 6.
18.49
9.11
17~10
16.67
l. 7.
19.80
świ·ęto
18.25
17.75
1. 8.
24.39
12.00
23.10
22.62
1. 9.
22.43
11.20
20.90
20.74
23. 9.
22.65
11.33
20.85
20.56
24. 9.
22.72
11.45
21.50
21.18
26. 9.
23.39
11.84
21.90
21.55
27. 9.
23.57!
11.81
21.25
21.98
28. 9.
23.90
.
21.55
21.34
29. 9.
Jak widać z powyższej tablicZJki ten'dencja na rynku bawełny surowej jest·1
obecnie nmiej więcej stała, w porównaniu
jedlne.k z notowaniami: z początków i z
polowy wrneśni:a maczm11e niiższa. Śmi:alo
wi:ęc można stwierdizi'Ć, że ruch w branży
baweł1I1Jianej uzależni1ony j.est caJkowide
od dalsizej sytuacji na rynku bawelnianym. O ile boweim ba.wetnia w dalszym
ciągu spadnie, ceny będą musia~y być
obniżone, przy tendencji strutej ceny zostaną ufrzymaine w granicach dotychcza•
sowych.
· Na ry.nku wełnianym wohec obecnych
świąt żydowskich żadnego prawie ruchu,
nie odczuwano. Tranzaikcje należą tutaj
do rzadkości. J eSlt jednakże rzeczą pewną, że zaraz po świętach ruch ponownie
rozpoczni1e się w całej pelnii.
Adhal.

Dzi1eń

_1_0_~-------------~,KUR.lER ŁÓDZKI".=...Cz~rtek.
Pomyślna

koniunktura dla
przemysłu polskiego w
1urcji.
ex) Niedawno tei:nu odbyła się wystawa turecka w Smyrnie, na której jednakże
były reprezentowane także niektóre · firmy zagraniczne. Największą uwagę zwracały dwie sale, w których przeszło 20 fabryk. łódzkich. wystawiło swoje eksponaty
Targi Smyrnensk1e wykazały, iż nasz prze
mysł włókienniczy coraz bardziej zdobywa
ry~ek • t1;1r~cki, a to także z powodu, iż
na1grozn~e1szy konkurent naszej ekspansji
w tym kierunku, mianowicie Włochy, z po
wadu wzrostu wartości liry, już nie jest w
stanie obecnie konkurować z Polską. Gdy
z~ czasów strajku angielskiego polski wę
giel .zdobywał rynki skandynawskie, bał
tyckie, a nawet rynki morza śródzlemne
iJ,o, przepowiadano ogólnie, iż z chwilą zakończenia strajku rynki te ponownie utra
cimv. Tak się jednakże nie stało i eksport
węgla utrzymuje się dotychczas w zwięk
s::~mych . ramach
osiągniętych
podczas
DJerwszeJ połowy strajku. Wskazuje to
kierunek w którym kroczyć winien rozwój
naszego eksportu obecnie. Chwilowa konju?ktura, stworzona przez zwyżkę liry, po
wmna być w całej rozciągłości wykorzys~a?a. Widzimy, iż czyni to przemysł łódz
ki 1 to samo powinien uczynić cały przemysł polski, eksportujący na Południe a
konkurujący z przemysłem włoskim. Tak:en;i są wszelkie wyroby metalowe, ceram1~a, ~zkło, wyroby jutowe, cement i
chem1kal1a. Podobna przejściowa koniunktura może nieraz niepomiernie wzmożyć
eksport polski do danego kraju i raz zawładnąwszy rynkiem tureckim, stać się
podwaliną ożywionych stosunków handlo
wych. Wszelkich informacyj dto. odbiorcć'!' udziela Wydział Zagraniczny Miejskiego Urzędu Targów Poznańskich.
--:::--

NOTOWANIA ZlOTEUO POLSKIEGO
w d.niiu 5 paźdiziernika 1927 i-Oku.
Londyn za 1 fun.t szterl. 43.50. Za 100
ztotyich: Zury-ch 58. Bernn 46.72 i .pół 47.12 i ,pór, wyr.płaty tellegraficz'Ile na: War
szawę ·i Katowke 46.75 46.94. Poznań
46.77 i pór - 46.97 ·i pół. Gdańsk 57.59 57.73. wyp.tatv telep;raficz~1 e na Warszawę 57.53 - 57.67. Wiedeń czelki 79.02 79.30. Praga 377.30.

~

DOLAR W LODZI.
Na wczorajszym rynku prywatnym
w Lodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształtował się Po kursie 8.92 w żądaniu
i 8.91 w płaceniu.
Tendencja bez zmiany. Obroty średnie.

Bank

, l.
RO

na Salon damski oraz

manicurzystka

Choroby skór•
ne, weneryczne

A. F. BITTtlER,

Mechanik
potrzebny do witrsztatu reper.
maszyn do pisania i rachowania.
Zgłaszac się do firmy

Józef

Leżon,

Przeja:1d 4.

NARUTOWICZA 9
(Dzielna) tel. :ł8·98
Przyjmuje od 8·10
i od 5-8.
Dla pań oddzielna
poczekalnia.

CiABlrtET

~~~!~~A. J~m~~t t::n:;:~~
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51 Główna 51
LECZENIE

a

Lekarz - dentysta

P. lytni[ka- Ka~an owa i.i~J.~~~;:;,
POWRÓCIŁA

tConstantynowska 9. Tel. 33-53
40

z

m

kl I czwartłli od 11-1 l od
3-5 PP• pnr ul. Południowej 10,

Szkoły Tańców D. Frydwalda). Komplety dla pań,
Dllleci pnyjmowane są od lat
22EiWiMMI
a

(lokal

6-•.

.

.s1a
"I

do wydzterzawienia

•
• WI·11·I
z1mowe1

z kanalizacją i ogrodem w okomoczopłciowe
Leczenie sztucz licy Łodzi, nie wyłączając miast,
nem
słońcem w zdrowej i suchej miejscowości.
górskiem.
Oferty w administracji „Kuriera

Andrzeja 15.

·

MIÓD PSZCZELNY
:aysty, świeży, lipcowy ir własnej iiuielci w blaszankach BRUTTO 3 kg. Zł. 11.
5 kg. Zł. 15, l O klg. sł. 28, 20 klg. Zł. 54
wraz z opakowaniem I opłatą pocztow1ą
wysyła za zaliczką I. WASYLYSZYN, po
czta DenysOw koło Tarnopola.

...

Łódzkiego dla

„W. L.

11

PALACZ

Polska Agencja Telegraficzna.
Paryż, 5 paździ·emiika.

Na podstawie stów dolbrze poinfo,r mowanych osób, przyby!fydh z Hiszipanji,
A~en.i.::j.a łiavasa :p odaje fia'Stępujące szcze
góly o świei10 wyikrytem s•przyslężeniu re
wo·Iwcyjnem:
· W nocy .z 30 wirześnia na 1 ipaźd:zierni
ka po1liicja dowiedzia'ła s.!.ę 0 1przygo1to1waniac-h. czynionych przez SJpis1wwców anar
chistów d'la dok<mania zamachu na życie
rodzl111y ~r6'lewslkiej. W zwia;ziku z tern
aresvtoiwa'flo Lezanę, nacze·l,n ego rndaktora pisma ,J,ibertad". Barnisfaro, b. depu'towanego teiJYU1bililkań'Sklego, jednego Jmpi-

18,17
18, 47 1/2
Norw•g1a
Helaingfou 193,05
Warna wa 43,ISO

„ ....

A

leżących do Józefa
Włodarskiego i alda

dafących aię li mebli ocenionych na

sarnę

2250

złotych.

Dr.

A. SZWARC
drzewa i koksu
Te!. 16-H

(dawniej Matysek)
podniebienia. Korony ałote i .piaty.. poleca ze składu ą!ęgioI, tylko pierwuonowe. Mostki złote rzędnych kopalń. suche drzewo, sosSpłaty
nowe i dębowe w szcaapach i rąbane
częściowe.
oraa: koks po cenach konkurencyjnych
nbiedy domowe z dostaw14 do domów własnemi końmi
Stałym klientom udzielam kredytu.
U smacirne na jwie
Sumienna i n ybka u5łu9,a .
żem mdl• po 2 I
3 zł. ul. Abramow-1
skisgo 19, m. 29 II
P• front.
7li9

HlszpanU.
życie

i Józefy

mał.

Wilmań1kich i skła

da!11cvch si, & meb~i. 62 worków
k1 psaennei I żytniej, konia i innych
ocenionvch na 1u·
mę 1927. zl. 50 «r
"
tćdt. da. SIX-27 r.
Komornlk
~c..nod:ai4akł.

m,-

o

Dr. med.

Do akt. Nr. 9'2/J7 r. Do a1d. Nr 1651/l7r
onm1a111~101e 001:.oszENJE.

K

omornlk prlly

!l\f-~• d~~~·~06';::f
Tom

BłllileWs

lla1!1leukały

w

kl

'

ł.o-

(Cegielniana 19)

Choiroby 1:1kórne
i weneryczne.
Leezenie lampi\
kwarcowi\•

Pr:i:yJmuJa od goda.
od 4-9
Dla pań od 4-53
·Oddl!ielna •pocae
kalnia, tel. 37-70

U•U ft

~

4

Ordy.nator Sspi
tala Miejskłe~o
dl h 0 6 b k

ac

~

!I

ór-

dst pr:i:y Zachodni•!· nych 1 wen li~'· 36d o14bwl~•dll~lla.
rycznych.
.e w n. paz iuernika 19!7 r. od g. Plotrtowsta 51.
10-•I li rana w I.odal PU'f •I. Karo- pFzyfmufe od 9-11
5-l po peładnlu.
· la nr. 9, \Vólc:zań1kief ~'· 156, I Za-

1
Hs Woł~ownki ' RY ~ Ol~ KI nl\~vif~~~:
•
~nu~r::~
llcytaclt rnchoPowrócił
Zachodnia 57.

rodziny

fana. 1eooe.g o p-0mczni1k"a i 15 anarchistów.
Z rana Hczlba airasztowanych doszła do
40..:tu. Poli:c:ia zralazra u ait1aJI'iehl!sitów ibon•
by, które mieli 01111 rzuoi1ć irano 1 ipaździer·
11iika na ·kiróla, iprzeJeż<lżając-eg;o otw:airtym
powozem z di\VlQlrca północnego.
W ciąigu ca;~ej nocy policja i stlraż cy·
wil:na doik onyWa'tv w olkol'icacih dwo1rcP
1po.sz:rnkiwań i iodagQtWa·l'y iprzoohod.n.iów.
Do.chodzenie ipo:liiieyj:ne usfaliilo, że spisek 01bej1m0ował także Algesiras, gdzi·e do ·
konano r6\vnfeż llcznyrch areszrtow.ań, po.
d()bn~1e 1alk w ca.tej Anda\iuz..ii. g<llzie aresz·
towaino szereg ważnych oooibisto5cL
---:o:---

d~~ęd;~:e~ę !~~~~:: ~~:t i:l~ś~1::l~!:= Obmlls;11un11.• nr nutbfnw1·r1

cję ruchomości. ne- ~o

~~~

eamochód- autobu!
.Ford• prawie rno·
wy

w

ruch•

luli

oddam w d:riuła·
wę na dogodnrch
warunkach, Wiado
mol~ Lódt, Piotrkowska 92, m. 82.
łUykwalH!kowana

kuaharka-goapodyni, li jęaykielP
niemieckim poazukufe posadr. tylko.
w dużych domaoh.
mote być na wy·
fasd . lesltawe 2gło·
sun•a prosi;ę nadsyłać do p. Wdowialr. ul. Pn;~dzal
niana Nr. 31. 7468

. Dr. med •.ł
R
ap epor
Dl • Pr• n1ruto1·1,11 2S
(Dzielna) T•l.«-10.
h b
k
c oro Y ner• • Ptcherlla i drójl moczowych. Przyfmuf•
od 6 8
- ·

Dr.

Dr.

p. ~ ft AuH p. Klinge1

mośch 1ldadafl\eyah
powrócił
choroby skórne 11ię li war„ntatów
włosów
wene• tkackleh I mebli' Południowa 23 Piotrkowska 51
Specj~lista
ryczne i moczo- nalei11cych do firli piętro fr.
my .Klndt i Fisaer• Chorób
płciowe.
s k Ó 1!'• Choroby weneJana
Ludolfa
KlndLeczenie światłem
n ych,
wene- rycsne, •k6rae
Lampa kwarcowa) ta i Jakóba Fisze- rycznych i mo•
i włosów~
ra, os"acowanych

promieniami Roentna 2045 zł.
~ena od 9-2 i od
4-8,r 4-5 dla pań ł.ódt, d. t l X. 2Tr.
oddz. poczekalnia) Komornik .
Zawadzka ar. I.
Tomassew•ld•

czopłciowych.
Prayfmufe od 9-12
Lecaenie światłem i 4-8. Od 4-6'tyl
Lampa kwarcowa) ko dla Pań. W aie
Pr:i:yjmu!• 9 do 11 ch:łel, i świłła od

od 5-8 l wka.

18-ta.
' (

•

U

W nocy z poniedziałku na wtorek polii
cja dokonała licznych rewizyj w mieszka.:
niach osób podejrzanych o należenie de;
spisku.
Wszystkie lokale nocne z rozkazu policji zamknięto, ruch pojazdów wstrzymano,
a przechodniom zalecono niezwłocznie udać się do swych domów. Wojsko otrzym<.
ło rozkaz być w pogotowiu.
,.:---

kucharki.

ódf, dn. 4. X/J7 r.
Komornik
A. Łagod:idl'lskl.

ul. Kolejna Nr. 2a.

's

21:941 /21

Hisspanja
Dania

Komornik puy
Komornik pray Sąd1i• Okrtgowym
SĄdllie Okrtlfowym w ł.odai Leon w._
w ł.odlll, J6aef sowshł, zamleazTomassew•ld, kały w ł.od1i, przy
.
sam. pr:i:y al. Za- ni. Praeiazd nr. 8.
Ad res w a d mmisłracji nin. p~sma chodnlel 36. obwl• na zasadzie art.
HMM AfAMii
~xcaa, łe w dn, 4-go 1010 Ust, Pos!.Cyw.
w
Do akt. Nr. 84 • 1„ 1 r. lletopa.da 1927 r. od 04łassa, te w dn. lO
Do akt Nr. 167127 r.
~ "'
g. 10 r.w lodd.przy października 1927 r.
OOLOSZEPlll!.
ul. Al. Ko!•luukl 87 od god1.to rano w
Ogłoszenie
Komornik pny odbędzie ,,, tpr:i:e ł.odai, pray ulicy
Piotrkowskiej n. 38
511chie
ddprzea:publłt:anl\
KomornlkpnvS11 ' w
lod•!OlnęJtowvm
A. I.ago licytacJę
ruchomo· odbędzie slP, 1przed:łe Okręgowym w dzłóski. 1111.mieu- r ścri: składaf11cych dd praex l!cy!acj~
lodzi A. I.ago· hły w Lo:l-:1. puT 1łę a: konia nalei11· n1chomołci. należ,.
d•h\skl umless:Ul. Kłllńskhao 55 cvch do Mofteu:a cych do. Judy Pinkały w Łodzi, pn:y na;;1mu:h:ie art.101() Krumpholca osza- cnka, składających
ul. Kłl!t\sldego 55, Usl. Polt Cyw. 0 • cowanycb na 1umt się a: rOtnych towarów, ocenionych
na zasadxłe art. f.lłana. 1e w dniu 1.200 zł.
10!0 Ust. Pust.Cyw. 14 p~źd~iernika 27r. ł.ódt, d. 30.IX. 27 r. na sumci Zł. 1152,
ł.ódi,da . 4-X-l7 r.
o~łasza. że w dniu
od ~odainy 10 rano
Komornik
21 pafdzlernikal7r. w ł.odlli, pra:y ulicy Komornik
od god:i:. 10 rano w Kilińskiego Nr. 158 J. Toma•sewsld
(-) W ąsowakł.
lodd przy ulicy odbędzie się spr:i:e- Do akt. Nr. 776/l 7 r
Główn<"j pod Nr. 26
dd prr:es llcylacfę
0

ł.

Skład węgla,

114.18
H,51

Sprzysl~żenle rewolucyine w
Udaremniony zamach spiskowców na
,
królewskiej.

,
1
I
•

Zdolny

Według nadesłanych tu wiadomości
Portugalja znajduje się znowu w przededniu rewolucji. Opozycjoniści chcą obalić
prezydenta Carmonę i powołać na jego
miejsce posła portugalskiego w Londynie,
Garcia Rosada.
Spisek był szeroko rozgałęziony w całej Portugalji, a centrum jego znajdowało
się w Lizbonie.

pierwszorzędnej

DAISY SMITH

powrócił.

44

i

Poszukuje· si~

Kanc•larJa czynna tylko we wtor•

U'°

Wiecłeń

Londyn, 5 października.

udziela

aner POSZU k."'·.-~

Praga

Tel. własny •. Kur. Ł6dzkJego".

AKCJE.
Notowano w złotych.
Dyskontowy 133.Polski 148.-, 149.Hand1owy 123.ZaroMrnwy 90.-, 91.-

.

~:cwaionrja 26 ,':!4N'
Portnl:(alja 98,50
S•wecja
1s,ns1/,

nową rewolucit:.
dziqki wie/olet. wprawie znakomicie wyreżyserowaną..

Rytmiki i Tańców
Plastyc•nych

I

GIEŁDA LONDYNSKA.
Londyn, ó październrka (PAT.).
Notowania końcowe.
n,131/s
New-Jork
4,86
Hołandja
3ł,95 1 /,
Franoia
124,02
Belcja
20 41 1
Wloohy
89,0il
Niemoy

OSTATNIE
Portugalia robi

PAPIERY PANSTWOWE I USTY
ZASTAWNE.
Dolarówka 61.-, 61.50
Pożyczka dolarowa 85.50
Pożyczka kolei-0wa 102.50
5-proc. pożyczka konwersyjna 62.5-proc. pożyczka konwersyjna kolejowa 58.50
8-proc. listy B-ku Gos.p. Krajowego i
Rolnego po 92.8-proc. listy zastawne m. Wars za wy
z,f, 77.-, 76.90
5-proc. Ji.sty zastawne m. \Varszawy
zl. 65.4 i p6t proc. listy zastawne zi1emskie
u. 58.15, 58.05, 58.15

Dr„

zdolny pracownik

M

GIEŁDA WARSZAWSI<A.
Warszawa, 5 paździ'emika (Pait.)
Notowania oficialne.
Gotówka:
Dolary 8.91 - 8.93 - 8.89
Czeki:
Ifolandja 358.70
Londyn 43.53,5
N. York 8.93
Paryż 35.16
Praga 26.50
Szwajcairja 172.46 i pót
Wi.edeń 126.21
'Vłochy 48.84
Sztokholm 240,75

Baink
Bank

Os~rowiecki.e 96.Rudzki 59.-. 59.50
Ursus 16.75, 16.50, 16.75
Borkowski 3.50, 3.60
Spi•r ytus 32.-

77.-, 80.-

v\Tysoka 135.Nobel 48.- ·
Brown Boveri 3.50
Fitzner 6.Mod!rzej:ów 9.30, 9.40
Poc~k 2.85
Starachowice 70.50, 72.50
Żyrardów 18.25. 18.50
HaberbU'SCh 151.50
Sita i Swiaiło 106.Cuki·er 5.25, 5.35
WęgLel 106.-, 107.50, 107.-Cegi·elski 43. 75
firlej 54.50
LiiPOP 34.-, 34.90

.
'Jęczmień prz~miatowy 33.00-35.00
Jęczmień browarowy 40.00-42.00
Owies 32.00-33.50
Otręby żytnie 23.00-24.00
Otręby pszenne 23.00-24.00
Mąka żytnia 65-proc. 57.25-58.75
Mąka żytnia 70-proc. 55.75-57.25
M ąka pszenna 65-proc. 72.50-74.50
Ogólne usposobienie spokojne.

•
Cegielniana 6, m. 3 tel. 43-63.
Char. •kól'J' I wło•l1w1 L•cnnle d•felrtćw cery, Sp„.
falne maaab łwarsy i.ciała. Masałe odłłt1Hcsaf,c•. U1awanle wloaów •l•ltłroltlll\- Lampa kwareowa. Elektroterapia. Sollux
Godlllny prsyJęć od 10-'7, Dla
panów. od 2-4. Nowootworzonr dział chirurgjl Hł•·
tyc:a:ne1 I daiał fiaykainef terapji pod kiuownictw•m chirurga d-ra Z. L•wlnsona, w godz. przyj od ll do :i.

Potrzebny od zaras

Dąbrowi e
Częstocice 3.25

Pszenica 46.50--47.50

D-ra MARJI LBWINSONOWEJ

I

Elektr. w

Poznań, 5 paźdz:ernika (A. W.)
Żyto 37,25-38.25

Lek1rsllł1I

Kosmetyki

-tL-----------------_,;N:..;.:.:r....:2:..:..:74
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GIEŁDA ZBOżOW A.

Bank

Dabłnefv

6

Nr

11~

Opierając się na Rosporz2'dzeniu Rady Ministrów s dnia 10 lute~o
1926 roku o regulowaniu cen przetworów zbót chlebowych, mięsa i je110 onetwor6w oraz odzieży i obuwia przez wyznaczenie cen <Dz. U.
R. P. Nr. 18 poz. 101), na rozporz"dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 31 sierpnia 1926 roku o sabezpiecseniu podaty przedmiotów
powszedniego utytku (Dz. U. R. P. Nr. 91 pos. 527 art. 8}, oraz na uch·
wale Magistratu m. ł..odsi z dnia 16 kwietnia 1926 r.-niniejszem podaję
do wiadomości mieszkańcom m. ł..odzi co następuje:
Uchwałą Magistratu m. todlii Nr. 987 z dnia 4 patdziernika 1927
roku postanowiono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Soraw W ew~trznych z dnia 16 sierpnia 1927 roku o przemiale łyta, które webo·
dzi w ż"tcie w myśl postanowienia par. 5 s dniem 8 paźd.2iernika na całym obs:r:arzis Rzeczypospolitej Polskiej fDz. U. R. P. Nr. 78 poz. 683} oodać do wiadomości mieszkańcom m. Łodzi, że z dniem 8 październi
ka 1927 r. oowyts:a:e rospor&Ądz:enie zakazuje przemiału żyta na mąkę
ponitej 65°/ 0 wymiału oraz używania mąki :tytniej, pochodzącej z przemiału poniżej tej normy do przerobu na wszelkie~o rod7.aju pieczywa,
wobec c.tego Ma~łstrat m. ł.odzi niniejsza uchwałą znosi z cennika o~ło
szoneJ!o w dniu 7 września 1927 roku chleb żvtni pytlowy 500/o, które,io cena została ustalona na 63 Jlr. za 1 klg. (Uchwała Maitistratu m. Ło
dai Nr. 860 z dnia 6 września 1927 rokul, po za ceną na chleb tytni pytlowy 500/o, reszta cen maksymalnych, dzisiaj obowiazujących na nrzetwory sbót chlebowvch, obowiązuje nadal i po 8 października 1n7 roku.
Tąte uchwałą Magistratu m. Łodd z dnia 4 października 1927 roku
zostały wyznaczone ceny maksymalne:
Na mlęao wieprzowe i wyroby masarskie za 1 kg. w detalus

wieprzowina
achab i baleron
słonina
aadło

salceson

kiełbua krajana

„

serdelowa
pasztetowa
serdelki
podgadana
csama
kassanka
krakowska
szynka g„towana
sur. wędz.
·•
bez kości
•

sł.

"
"
•
•

„
"
„

3 gr. 30

"
"

4
4
4
4
4

„
•
"

10

40
30
30

4 " 30

5
„ 5
• 2
„ 2
1
" 5
„ 7

„

"
"
"
•
"
"

„

50
70
70
70
20
20

„

4 " 50

•

5 "

baleron ~otowany
surowy
11
hoc-iek sur. wędz.
gotowany
„
szmalec
siekana
polędwica sur. wędz.
słonina paprykowana
kiełbasa surowa
rolada
kiełbasa sucha
salami
parówki

sł.
11

„
„

7 gr. 20
5 „ 70

5

5

11

20
" 5 „ 20
do umowy
7 11 50
11
„ 5 „ 70
do umowy
„ 5 „ 20
„ 6 „ 60
„ 9 „ 5()
6 „ 60
"
u

zacyfowanei;!o Rozporządzenia Rady Ministrów par. 7 wyiej wyznaczone ceny maksymalne obowiązują na terenie m. Łodzi od
dnia następnego po ogłosaeniu. Zaznaczam, że zgodnie z par. 10 i 11
wymienionego Rozporządzenia Rady Ministrów, winni i:ądania lub po·
bierania cen wyższych od wyznaczonych lub nieujawnienia tych cen w
cennikach właściwych przedsiębiorstw handlowych, będl\ ukarani przez
władzę admninistracyiną I instancji według art. 4 Rozporządunia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 sierpnia 19l6 roku {Dz. U. R. P.
Nr. 91 z 1926 roku poz. 527) o zabezpieczeniu podaty przedmiotów
powszedniego utytku - aresztem do 6 tygodniu lub grzywną do
10.000 zł. o He dany czyn nie ulega surowszemu ukaraniu w myśl innych ustaw karnych.
myśl

ft

Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego
m. t.odzi

Łodzi

(--) W. Groszkowski.
ZAWIADOMIENIE!

Zawiadamiam niniejszym, it po długoletniej praktyce w Paryżu, otwonyłem Ś

ZAKŁAD KU NIERSKI
przy ul. ZleloaeJ 1 (front II ,lęfro)

i wykonuję wszelkie roboty wchodząc• w zakres
kuśnierstwa pg. ostatnich modeli po cenach prsystępnycb. Punktaalna I aolłdna obaługa.
Z poważaniem D. MOSZKOWICZ.

podaje do publiczneł wiadomołci, te nitef wyazc:r:e~ólnłone nieruchomo§ci, poło·
żone w Łodzi, obciążone poiycskami Towarzystwa, za zale~łe raty obowiązkowe
od tych że potyczek wystawione zostały na sprzedaż pn:ez publiczne licytacje,
mające się odbywać przed wyznaczonymi notariuszami w Kancelarii Wydzhtłu
Hipotecznego przy ul. Pomorskiej pod nr. 21 w terminach nitef podanych o godzinie 11 rano, a mianowicie:
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Gda1\aka
Znwadalra
Podueozna
Wachodnia
Starr Rynelt
lConstanhnowaka
Lcazno
Konstantyn Qwska
Piotrkow11ka
R1gow•ka

7~!!

Plotrkowsh
Zielon '

Słeradsh

W ólcu.óalra

787-b
795-t
803-o
805-o
821-h
8J7-e
875-a

6-Jło S ~c rpnla
Pańslrn

Zakj\tna
Kopernika
Gd:1ńskr
Radwańska
Wysok~
ł.owlcka
Rokicińska
Kilińskiego
Kll!ń~'ltiego
Główna

914-g

958-11
1090-bb
1108-d
JH8-b
1177
1183-e
1404
H28·b
1531
1612
1660
1828
2009
40l1

Jnljuua
Cegielniana
Kemi.sina
Zalrl\tna
Cegtelaiana

I

5.460
6.640
500
14-0
t.610
2500
4.78()
2720
1.180
1 no
4.880
.'.t 780
6.680
3.480
4.280
6.660
2.440
HOO
8.400
1.540
380
240
5.420
2.000
l860
1.180
180
3.94-0
1.560

Nowo-CegłełnłaBA
Narutowlc:r;a
Roklcłóaka

Ra11owsk:a

2.420
3.720
2.JOO
520
1.720
1.m

4M50
49.~00

3.750
1.050

t :uso
18,'!30
35.850
20.400
13.350
8.400
36.~00

28350
50.100
26.100
ll.100
49.950
18.300
18.000
61.000
11.550
2.850
1.800
40,650
15.000
21.450
8.850
l.350
29.550
11.700
18.150
27.900
17..250
3.900
12.900
lU50

WCISŁO

Komisarz Rządowy.

w.

A.
B.

Kamawalskłm
Li1ow1kłm

J. Andnefewsklm
W. Siniarskim
K. Rossmanem
J. Rzymowskim

E.

s.

Kornem

A. S111olłóskim
A. Kunawalsklm
W. Jetew•khn
W. Słnlanklm
S. ' Jara,b11tla
L. Kablem
E. Trofuow1kłm
ł..adą

J.

W. Sal'oaiekiem

s.

ne. ł6łka meta·
lowe materac•
do meblowych
łótelt, .Patent•
Nafdoitodftlej i
naltanlef
w akł. fabr.

• Dobropot•

.Kora cm

w

330 kg.

zużytych

koców około 360 kg.

fabr. „Sohół" w Warszawie.
uznane na m iędzyn arodowej wystawie w Paryżu jako jedyne, które
zabezpieczają oq~ani'?:m palacsy, prnd
zatruciem nikotyną za co otrzymały najwyższą. odznakę wielki medal „Grand
Prix".
ZĄDAĆ WSZĘDZIE•
zostały

I

Miejskie

otuyma!Ą

s powrotom"kou:t6w
pueayłkl w wyao·
kości 1 1ł. (ewtl.
snaukaml poc:atobnpłatnl. <'
wwmll
:uoją kll11.tkę o mym
sencacylnym wynala:i:lm „R0urokn"
Adres „Patent 30.
Cuj, Kolouvar (R t1·
muni 11) PoGtfagh 1
~jf,jl

.
"

"
•„

.•
"•
•
•
•

"•
•

"•
"„

.
"

•
•
•
•

.
"
•"
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ł..odzl

podaje do wiadomości, ł:e w doin 20 patdziernika r. b. odbędzie się przy ul. Żerom
skie~o Nr. 88 sprzedat publiczna:
1) 4 źrebaków
2} na~ozu od 100 dni na przeciąg czasu
od 15. IX. do 1. XIl-1927 r.
3) szmelcu telaznego z kuźni konnego oddńału P. P. około 2.500 klg.
4) łomu mosiężnego około 60 kg.
5) rowerów xużytych około 20
6) znoszonego umundurowania około 450 kg.
7) znoszonych butów z cholewami około

w

szkółki

drsew i krzewów
owocowych

Poznań - Naramowice

ł.odsl,

W 6lczańeka 57 1 p.

1 pa11łsłemlka utworsoH
komplety r6wnol1 ,
Zapbr prayfmuje w 1ekr1tarfacle
codaiennle od 11-1 i od '5-7 w.
Dla pracuJ,cych kuny wieczorowe.

Z

dałem

zoatały

I

NIEMIECKI
Nowa metoda gruntowna, nad~
zwyczajnie łatwa:
BEZ uczenia się na pamięć,
BEZ nauczyciela
.
BEZ słownika
4 z ayty 10 zł.10 zeszytów 20 zł.
Do nabycia t1lko u autora

Pror. F. DIETRICH,

WARSZAW A, Poznanska 21, .
Wpłaty na P. K. O. \Varszawa
Nr. 14.357 albo za z.aliczeniem.

CEBULKI KW!ATOWE
nasiona do jesiennego wysiewu, oraz narzędzia i przyrządy (ol(rodnłcze i pszczelnicse} polecaj2' składy
L. JASIŃSKIEGO,
w Łęczycy, Poznańska 30
i w l.odsi, ul. Andrzeja 10.
e

•

Wyoskolo11ego w1p6łpracownlk:a chueś
cijanina początkowo za stałem wysok.
wynagrodzeniem, pćaniej w charakteru
w1pólnlka poszukuje

w wl<llkil4 wybor u: fabłonle, l(ruue, •llwy. CHrdnie,
wi,nle, buoskwlnie, morele orzechy oraz krsewy perzecselt
malin.
Jabłonie naiwięc' I polec~ne, motemy dostarczyć po kils większą frekwe.e.eją pacfentów pryw, i
b tysięcy sztuk z katdel odmiany.
Sz!ićlki mun od:tnAcaono na Wystawie Ogrodniczef w Kaa Chorych. Zgłouenla d:lerować do
roku · 9:!6 w Poana ą iu. dyplomem uznania (najwyłu' na~rod,). Biura Ol(łoszel\ „PAR". Kraków, Rynek
Ce.anik uu wyayłamy 11.a .tądanle bempłat11łe.
Gł4wllf 34 pod .Leku• • okull1ta•.

polecają

z

(lokal włamy)

e ,m :.a:z:z;g

płolową,

atyctnła
styc:anła

H. KRUKOWSKIEJ
I L. BORU~SKIEJ

I T! w Podwóunw:
olcrph1cy na nlwmoc

„

Klll'a~ R~lrł, Gimnaatyld
I Tańca Afot7et:;yesnego

Piotrkowska

Męłczyfni

~rudnia

„
grudnia
grudnia
""
grudnia
styczni'! 1928 r.

11:2

Trofanowalr:łm
Ladą

J.

!1,rndnia 19l7 r

1tyunla
1tyc111ia
stycznia
1t-ycr:nla
st„cr:nla
styHnia
atyoi:nia
mt,cznia
to atye..:nia
10 •tycznia
11 atrcznia
12 atynnin
. n stycanla
stycsnla
13 1t.,.caia
16 mt,unla
16 stycznia
11 1tvc1nia
17 stycnmia
18 1\ycmla
19 •tyczsiła
20 mt,cmla
20 atycshia
20 11tyesnia
!4 mt,canla
24 atvoznla
24 atyc•nla

s.

A

,,DWU WATKI''
Wóskl d•lecln·

12~

I.ad!\
Sarosl111tiem

29
30
A. Smołidakłm
31
A. ICarnawabklm
31
B. Lisowskim
l
J. Andrzejewskim
3
J . <Tdewtkim
J. Krumleniew1kim 3
4
J. Słnlarakłm
4
J{ . Ro11man'lll
4
J. RzTmowskłm
5
.J1Ju•b•kła
5
L. Kablem
E. Trofanowakim , 5
9
W . Sarosieldem
to
A. Smolhlaklm

Patentowane gilzy

Powiatowa Kasa Chorych w Tomaszowie-Masowie~

(-) W.

J.

Zbiór objdnień i warunki licytacyjne znajduj!\ się w księgach hipotecznych
odpowiednich nieruchomości oraz w biurze Dyrekcji Towarzystwa Kredytowego
m. Łodzi i tamie przeglądane być moll2'·
W razie gdyoy dzieii wyznaczony dla apniedaty był fwi,tecsnym, spnedał
odbędzie się dnia następnego,

9) siodeł kawaleryjskich różneao typu około

kim ogłasza niniejszem przętarg ofertowy na wykonanie

Dnia

Prae4 notarfuaa:•m

~·-er

74-at
51-na
131
217-a
225·a
320-tt
320-abr
320-gga
586
627-g
63"-c
640-ccdd

8)

przetargu.

centralnego ogrzewania w9dne~o, ~analiaacji i wodociągó_w
w gmachu Kasy przy ul. Sw. Tekli l'li 32 w Tomaszowie·
·
Mazoy.'ieckim.
Slepy kosztorys i warunki te~hni~:zne otuymać motna
w Zarządzie Kasy w Tomaszowie, 1ak równiet obejrzeć
.
projektr.
Należy równi~ż obejrzeć gmach, w którym ma1ą być
.
.
•
powyższe roboty dokonane.
Kosztorysy podpisane przez oferentow z p1eczęc1ą
firmy z napisem na opakow~ni~. „Ofert!'- p_rz,~targowa na
centralne ogrzewanie. wodoc1ąg1 l kanahzac1e wraz. z dowodem złożenia 5 proc. wadjum od sumy ofertowe) s~ła
dać należy do dnia 12 października rb. do godz. 12-ei w
Zan:ad.zie Kasy.
Oferty przysłane w niezapieczętowanych koperłft.ch i
bez złożenia wadium rozpatrywane nie będa,.
Zarząd Kasy zastrzega sobie prawo wyboru oferty,

.

„.„ ....a

·u-~ ::1

25.

Ogłoszenie

N'1 1578.

Komendant Wojewódzki
Policji Państwowej

l.ódt, dnia 5 października 1927 roku.

Wiceprezydent m.

1927 ro!Ctf.

Obwieszczenie.

OGLOSZENIE.

W

pa'MzTernłKa

„t(URJER tóDZKr. - CzwartelC. 6

lecznica oczna

12
--~~U~.lf P ŁÓDZKI". - Czwartek. 6 października 1927 rokt?.
--==-------------0.-.--otrHbna zart.s do
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