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2) Klim Reinhold
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4) f rinker Leon.
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6) Rkhter Jan.
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2) Dantlelewicz .lóz,ef.
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9) Andrze.ia Edmund:
10) Nowa.ko ;vski Sta.n·'.sfaw
11) Marcin·i · Józef.
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4) Cyrański Adam,
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6) lfarasz Antoni.
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1) Lichte11szt<:1.in Izrael.
2) Pozna.ńsiki Leon.

3) Milma.n Szmul.
4) Dr: Marg-olis Ale:ksa.ndeir.
5) Mor gen taiter.
6) Euc:hnerowa Rejz!a:
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2) SzaiPlro Boruch.
3) Szyfman LaJb:
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1) Pos: Was7Jh."".ewiicz lludwik,
2) Inż. Wo•jewódz'ki Wadaw,
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3) Klikar Oskar:
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2) Szwaokowski Franciszek,
Wołczyński Józef,
4) Lesiński Jan:
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1) Dr: Tomaszewski AntonL
Z l!sty nr. 28 (PoL W: kom: gos:):
1) Michaelis Bronisław,
2) Ks: prał. Wyrzykowski,
3) Pogonowski Józef:
Z listy nr 29 (Aguda):
1) Pos. Mincberg Jakób:
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1) \Vajcman Józef:
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Wybory do rad miojskich.

Z\\1 iązku

z unieważni•eniern przez
W KIELCACH.
Główny Komitet Wyborczy w Łodzi listy
'.Aiencla Wschoónla).
n.r: 5 - egzekutywa partii komun:stycznej
postanowlła zfożyć do Najwyższego TryKielce, 10 paiźdq;jemi:ka.
huna·lu Administracyjnego protest prze1
Chr.ześcHań·siki Bfok Polski (Zw Lud:
ciwko temu: W motywach wystąpi enia
stwierdzono, że unieważnienie listy wy- NC!!rodo1wv i Chrześc: Deimolkraicia) uzyborczej nr. 5 nie opierało się na żadnych sikaty 1p rzy w:vibornch do rady mfe1js'kiiej
podstawach prawnych, formalnych czy 11 mandaitó\v P.P.S:-le•w.fca 2 ma111daity,
P:P.S ....pra'Wliica 4 manda'ty, NP:R:~prarwi
rzeczowych: (e)
·
ca - 1 ma.n<lait. Orto<loik'Sł uzyslkaili 2 man
daty:
NARADY PARTYJ LEWICOWYCH.
Dowiadujemy się. iż w związku z rezul
W LOMŻY.
tatem wyborów do Rady Miejskiej odbę
L<>mża. lQ parozJiemilka:
dzie s'.ę w bieżącym tygodniu wspólne poPrzv wy:bornch do mi.ejscowej rady
skdzenie P: P. S.. niemieckiej s·ocja•listy111ieisk(ei Blok Jc<l„1 ości Narodowej o'tr~y
czncj partii pracy ! „Bundu":
Na pos!edzcniu tern' ustaloi1a będzie ·tak mal 11 ma•n<la tów. Nieza1eżini S<>CJ.iaLiśc1._
tyka wspólnej akcji przy wyborach pre· 6 ma.nda1tów. komuniści żad1T1.ego nie ot-rzy
mali. Narodowy blok żydowskii otrzJll18f
zydjum Rady Miejskiej ornz Magistratu:
7 maindalt6w Bund - 2 mandaity.
--:::-W
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~ałargu na Bałkaitach.
Pras a fr a n c u ska o ko n· I i kc ie.

·Ostre sładjum

Ogłoszenie
Polska Aitencfa Teterraflczna.
Białogród, 10 patdu'lemika.
Z Sofji donoszą, że bułgarski minister
I3urow wręczyl jugoslowiański:emu posło
wi Nesi:czowi tymczas<>wą odpowiedź rzą
du bulgarskiego na demarche jugosłowiań

skie.
„P'olitika" donosi, że odpowiedź mm!stra Burowa jest niezadawalająca. Oś
wiadczył on bowiem, że rządowi bułgar
skiemu byłoby trudno przedsięwziąć obecnie zarządzenia, któreby zaspoko11y Jugoslawję. vV każdym razie rząd bułgaTski
sądzl, że znajduje się sposób osiąi;nięcia
porozumienia.
Polska A stencJa T elc1tratlczna.
Paryż, 10 października.
„Le Matin". omawiając sprawę konflik
tu pomiędzy Butgarją a Serbją p,rzypomina. że komitet maC'cdoński systemaltyczni.e
kremuje poczyn;i '· ·, rządu bułgarskiego,
mające na celu ,• 1~cwnfonie bez..pieczeń
stwa. Pismo dodaje, że istotne ni.ebe-zp:ecz~ństwo leży w trudnem położeniu. w
ktorem znajduje się Bułgarja, nie zaś w
stanow!sku Jugoslawji, która myśli przedewszvstldem o własnym spokoju. Zda'.li.cm „L'Oe:uvr·e", niepokój Jugoslawji pły
nie przedews1z ystkiem stąd, że czuje się
ona wprost zagrożoną przez nazbyt dla
niej widoczną grę Włoch. Pismo kończy,

macedońskim.

Pierwszem tak.iem

zarzą

dzen~em będz.Le oi;toszenie sądów dÓraź-'

złe skutki, jakie wynikną d1la stosunków
między obu państwami, jeżeli obecny stan
trwać będzie dalej. Minister Buraw wyrazW postowi jugosłowiańskiemu ubolewa·

. _.Polska nie

uych na obszarze pograJ11icznym Petric

Dżumaja, I\ustend'il.

..„

--:::--

o wojnie z . Litwą.

myśli

Prowokacje karzełka znajdą godną odpowiedź~
Zdecydowany front
ziu;je na

Polska ActencJa Telegraficzna.

10 paździemiika.
Tutejsza iprasa niemiedka 'PfłZ.}111105i· bar
dozo obszerne s'J)raWOzd.ianfe o wczorajszych uroczystoścfa.ch w11.eńskkh, a zwl.a
szcza o w.iecu protestacyjnym wzeaiwko
orześladowaniiom żywilQftu p·ols!kiego ria
Litwie kowieńskiej.
Wsizyis·tkf e dzlie:nniikf pcdbeś1ają przyteim Zigodnńe Ul!l1i.airik:(Jiwany ton udhwa•1'ollV•cth na iem zebraniu r.ez.olucyj.
Po1naid1to dzie·rmiik1 niemfodko ...gda1ńsikic
\'1.tSf1rnz11 ją n a z.namien1t1 y fa Ikt zes:p'O~ en fa
się wszystkk:h 01rganf!z.acy.i wojs'kow-ych
na lereirrie Wliień'S·zczyzny.
W d.aiJ.s.z.ym ciąigu dzie111inilki :t e 01śv.ii1ad
czatia. iii p.rzelbf eg narad wHe:ńsikioch W1Ska-

utworzenie unji bailkańskiei.
zwróconej przeciwko \Vlochom.
„Echo de Paris" podnosi dziwny zbieg
faktu zwiększenia się liczby zamachów
na Bałkanach, z podróżą króla Borysa do
Wfoch i zaznacza, że włoska polityka eks
pansji w kfe:runku do Albanji zachęca Butgarję do uważania \V!ochów za swych na
turalnych siprzemierzeńców w walce prz.e
ciwko Jugos.towianom, stojącym na straży
traktatu w Neiuilly. Pismo przypomina nie
dawne glosy dzienników włoskich, które
gdyby wyrażaly pogląd qpfaji publicznej
we Wloszech, pokój na Balkanach, a co
'la tem rdzie pokój :Europy, byłby bardzo
ni.ep.ewny. Pismo kończy, stwierdzając, że
stanowisko Włoch jest zdecydowane. Jeie1i Włochy zTOzumieją, iJe w głębokim
Ich interesie leży uitrzymainie istniejącego
stanu rzeczy, pozostaną na swem dotychczasowem stanowisku obok Francj.i i Anglji pomiędzy mocarstwami konserwatymnem:i.. Tylko taki zespół może utrzymać dlugotrwaly pokój.

Gdańsk,

ro,

że

polskiego.

Po.Iska nie myśli bynajnmlel

jakłe.i'Jcotwiiek akcii .

Wo.iemei. 11.ct:órabv

by~a silctiemwana przeciwko Utw.fe. Srociki represyjne Pols'ka zmU!SZ(Jt1a byi'a zastosować, :po1t1{ewaiż iniie clidiaJta sitos<Ywać
do LitwY ża<lnvcb innych S'P'O'S101bów waiki. Nad'to Poaska z<lecydo1w:ana jeslt sfanowczo utrzyma'Ć polkój. Llttwie ze strony
Pols:ki ni·e g'l"O'Zi żadne niiebz.ep-i.eczeń'Slt'W<>.
Reipresj.e, wwzięte ze strony Połsiki, na
pro.woku·jące metody ilite·wskle, mają jedy
nfo na celu dolJ)rowaidze111i·e ma1tego pań
stewlka rte1w!Sik'ie'R'o do ooamiętaniia się.
-

kuie

pod tyfutem „P.ersq11'ilt'foo de la minooite poil®aise au. Liłthoise*' dł'IUŻSZY a.rtyiruf, w ik!tórym, Po przeiprorwadzeinliu po
równa1nia stanu szlko.tnfct!wa pi00ski1ego na
Utw:ie iz e sita1nem szko•hriotW:a Htt~łego
w Polsce na zasadzie danycll sta;tyistyczll1'Ch, omaJWi:a ip:rzie:bieg oslfattmoh wypadków w KOW!ieńsZJCZyźnie, ~ w su
rowych s~CJ1Wad1 wyraża. sf ę o iprześ'lado
waniach Polskkh nauczy.deli.
Pod!kreślaijac wysi:~ki pojednia'W'Cze rz"
du 1J>01lsikiego, d:vi..ernnilk wyraiia żał, że rząd
kowiieńslki w spaisób fak ibnfta!'lly odl(JO!W:e
d.zfa1t fla dobre irlltencje Pmskf.

PORÓWNANIE SZKOLNICTWA.
Genewa. 10 październflk.a.
Dzirs,ieJ~w .Gazette de Lau•san'!le" dru

•

Czerwoni szakale

- -_-;_;!---

niiędzy

zrą

sobą.

1 aror sza/aje.
nego mu iprz,ez ndę k.'<>mksalrzY tudoW)l'ch
Obiiegają Mo.slkwę .poglo.siki o łem, te
Moskwa. 10 p~diz1emika.
mret;sca ipOOY'fu.
demon·
nowyiah
do
sfę
szykuje
CAJJ'Ozy.qf.a
Wliel'ką sensaciię wywotata tu uchwala
rewotu10-1J.ooia
oihchodu
okaiz}i
z
s:tra.cY'i
komiltetu orga·nizaicj<i moo~"iewsfilieJ partii
CZERIWONY. TEROR•.
Uchwa·ta ta zaw.ferc c.ii paź<l1ZliernI'kowej, \Vobec ityc!h 'POt&'lOkomunistycz.n~.
M<>skwa. 10 l)a~ieir:hik:a. ~
śrOO
w·s'Zd\kli1e
sc·wiecki
rza.d
p0ezynit
"e:k
zwiróceni.e do kom\item centr3Jlnell"{J· ,Jt>airti1
Jenlisei;ska, · t.e irozstrizefanr)
z
Donośzą
\.q oorr-O'inoścl.
żądania () tts·unięcie Troakiiego i Zi'IllOJWiebyłyclt olicerów, iPO<leirza~
tirudI
tutai
vra z lromi·teitU oentra11lnego l)3Jrl~i. Naijbar'
n~ o dizlialah1ość ~ewolocyjną.
JAK ZA CZASÓW CARSKICH.
dzf~ sansaicyjny chairaklteir pos:iia<la iedna'k
-:o:-zawarta w uchwafo kotrnitet'll wiadOIItlOść
MOskwa. 10 paździen*a.
KONGRES KOBIET KATOLICKICH.
ii TiiJcki zjaiwii S'ię 'PO 1isuni~aiu go z koAretlCJ& Wschodnia.
na1
Vitjoivk:,
jwg0srowitański
Koirm.miista
m~tetu w}'l1ronmwc1z.e1g o międzyinairotd.&wki
Gdańsk. 10 p.aździerni!ka.
komtmiirstyczinej. W lkomftecie cootralnym bliższy w-sip6't:pracownilk Trodkiie:gQ, w łe
się fulłialJ obrady trzy·
R01JP0Częty
~o ako)i· vrzeciwiko rządowi s<Jowieddemu,
pairfji ośw1iadJczył, że nie ir·ezy;gnui}e z rorL
dmow~ koingresµ Związku , Koqie'f Ka
f
Moskwy
oipuszoze:nia
!'011caz
dtrzy11nair
p0iwszeclmliooia literatury O!P'O'ZYCYJinej i
udania sfę do. Woiro.neża jako wyz:naozo- tolf.cze'k.
pro.gramów ()lp'Ozyicji.

PeWca A1eac)I Teles:raflczBL

Sofijski korespondent „Neue Presse"
d:owmduje się, że ogłoszenie stanu oblęże
nfa nastąpi już jutro, gdyż rząd uzyskał
telegraficzn.i.e zgodę na oglQISzenie odnoś
nego zairządizenia. Król Borys wraca do
Sofjl w środę. Ponieważ zarządzenie w
sp.rawie ogłoszenia stanu oblężenia mus:
być w ciąg-u 5 dni zatw.ierdzone przez Sobranie, zanosi się na zwołanie parlame·n tu
bułgairskiego w piątek. Władze graniczne
otrzy'maly polecenie wydania tak.ich samvch zarządz.eń, jak te, które zostały
pr.zeprowadzone przez jugosłowiańskie
\vladze graniczne w celu przesz.kadzenia
przekraczania grnnicy przez nteuprawnionvch. W kotach polPtycznych uważają sytuację za poważną. Skutecznym środkiem
byrohy rozw:ązanie wszystkich orga:n!zacyj macedońskich, wątpią tu jednak, czy
rząd butgarski będzie mi.at do tego dość
isi.!y: pozatem przypominaj:l,, że podobna
nróha doprowadziła swego czasu do upad
.
\:u Stambulijskiego.
Prasa bułgarska ostro atakuje Jugt~sła
wję, a nawet zwolennicy zbliżenia butgar:;ko - jugosłowiańskiego, jak np. ~any po1ityk Ka;r,a:liow, występuje przeciwko Ju~ostawj!, wskazując na różinicę między jej
wczorajszem stanowiskiem, gdy zapewni~ta iż pragn:ie zbliżenia do Bułgarji, a sta
nowiskiem dzisiejszem, gdy granice od
:-tronv Butgarji z.osta:ly zamknię!te. Organ;zacje macerońskie moonaby rozbroić
nrz.ez szanowanie praw mniejszości mace~cHi.sldej w Serbii.

ZARZADZENIA .PRZECIW MACEDOŃ·
SKIM REWOLUCJONISTOM.
As:encla Televafkuia.
Sofia. 10 paźdz.i,emika.

Rząd bu~ga·rski oglosit o?szerny ,k9munika.t o rozmowie posta 1ugosfow1ansk~ego Nesioza z bułgarskim ministrem

o

społeczeństwa

Akcja opozycyjna Trockiego.

KRÓL BORYS WRACA.

Połslta

ska rada ministrów po d.tug.ich obradach
uchwaliła energicme zarząd!zenia, w ra.
mach ustaw. przeciwko rewolucjonistom

oblężenia.

Nesicz zapytał, jakie zarządzenia rząd buł
garski zamierza przepr<>wad:z.ić w celu ukrócenia dz.iatainości macedońskich organizacyj rewolucyjnych i wskazywat na

zalecając

•

stanu

nie ~ powodu ostatni.ego wypadku. pod·
kreśltl dobrą wolę swego rządu w kienmku u~unięcia wszystkich istniejących irnd
ności oraz przyrzekł zakomunikować poslow! o decyzji rady ministrów. Bułgar

. spraw ~anjcznych Burowem. Poset

o

b d z i e o d w o·1a n y „
Zwycięstwo

opinii francuskiej.

Burzliwe narady w Moskwie.
Tet. własny „Kur. Łód7.kle11:0".
Paryż, l O października.

Prasa francuska o niczem innnem nie
mówi, jak tylko o incydencie z Raikawskim.
Oglooz.enie dokumentów dyplomatycz
nych, wymi1enionych ostatnio między Parvżem a Moskwą, przesądza sprawę odwołania ni,eipożądanego ambasadora.
Jeżeli Sowiety nie uczynią zadość żą
daniiu f rancji w ciąg-u najbliższych dni, Ra
kowski odstawiony będzie do grani.cy.
Ale mJmo, że nikt niie tudzit się nadrzieją
innego rozwiązania sprawy, nie wszyscy
jednak mogą pogodzić siię sfę z tym faktem.
Moskwa, 10 pafd:z..iiemika.
Ar;enda telegr. „eX'J)fess".

sprawozdania z sytuacji, poczem do Parvż:a już nie wraca.
Zaznaczyć warto, że decyzja Stalina
przyjętą została dopiero po bardw Jmrzl'.wej i gwałtownej dyskusji.

NIEMIECKI POSREDNIK.
As:encJa WschodnlL
Moskwa. 10 paźdzaiemlka.

Na marginesie decyzji Stalina w spraw!e odwofainia Rakowski:ego z PMyża
t.lrzypomnieć należy, iż wcale nieJ)OOłedni
wpływ na decyzję tę wyw.arl ambasador

n:emiecki w Moskwie, hr. Brockdorff ·
Rantzau.
Konferowal on już od kilku dni z Czi·
czerinem na temat ustosunkowania się SI!
w:ietów do rządu francuskiego. Wreszc!l'
w dniu wczorajszym, po dfoższej rozmo·
wi'e, stwierdzi! kategoryczni.e, iż jest za
jaknajwiększą ustępliwośc.iią wobec f ran·
ej!, bowiem przez zerwaini'e stosunkó,1,1
również i z tern państwem Sowiety wysc·
ce utrudnią„. odpo~vietlnie ufożeni·e się N;,,
rniec wiobec państw zachodniej :Europy.
--·::--

Waśnie wśród przlliaciół.
Optantom niemieckim grozi wydalenie z Klaip~dy.

Na niiedlzielnem posredzendiu ,Sownairko
Be.rłht, 1O :pa:ź,dzłern:ika.
mu" toczyły s.ię burzliwe narady w spraPol!kt A1e11<:)a Teler;raf\caM.
wie zaijęciia. odpowiedniego stanow:iiska w
Agencja Nacjoina[1s~yozna „Tedegrakwestii żądań franouskich odnośme usun~ęci.a Rakowskiego ze stanowiska przed- pihen-Unioo" donosi, że 14.000 op'tanltów
ni.emi.ecikich na Utwie 1 w Kła:ipedzie ITT'O
c;:tawiciela Sowietów w Paryżu.
~ Przeważyto zdanie Stalina, któ.ry oś: zi wydia[enie z dniem 1 lkwietinia 1928 r.
wiadczyt się za jak najbardzi,ej kompromi- OpfamC•i Kfa.]pedy madą bol\V'ieim vrawo po
sowem ułożeniem spraw sp0irn)fch franbytu na Utwle na lat 3. O oPrze<litużenle
cusko - sowieckich i za najrychlejs.zem ich
załatwieniem. Ponieważ zaś Francja uza- iim tego prawa po1bytu :poiwiannv deqndoleżnia swoje sfanowi:sko całkowiiciie od u- wać w myś1 traktatu wtadize iktad1pedzkie.
sunięcia Rakowsklego, usunięci·e ło nastą- Wbrew jed:naik .tym prze,pis·om w'fad'Ze
tewski e wtrąocauą się w tę sprawę i bezpi.
W początkach Usta.pada Rakowski. w~prawnie o n~ej de·cydują.
zwany zostaje do Mo·s kwy dlla zlozema

·u-

Jak dalej twlierdzi ageoo}a „Te'le.graphen-Union", g:rozi więc nieibezip.teczeństwo, że jeżeli nie z:rmisii ~ii~ Llttwy do śd
ste.go wyik<Jnywanfa stafutu ktajipedrzn.dego, który sprawę o~.tów oddaue wYłą
cz.rtie w ręce w~aidz kfajpe<l 1zkich. to prawo ;pobytu Niemców na Lil~vi.e nie zostanie przedtużo,ne i będą oitrl; wyda·leni z
1

K'laipe<l Y•

Popierajci
przemysł krai

wi.

~r.

•• KUR.Jł:R ł.OD.ZKJ"". -
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Wtorek. 1 t

paźdz!ern!ka 1927

YBOR
Rzuca się w oczy przy zestawieniu wy1O października.
WybOrY woz<>rajsze OdbYłv sie w ników wcz<>raJszycb wybi>rów wizmoże
Sl)Oko;t pełnym J]Oczucia Obywatetskieg-0 nie znaczne na sile mniejsz<>ści narodoI tzOdnOśd, Należy stwierd'2'Jlć z u.ma- wyc~ które zdobyły przeszło 40 pr<>c.
nłem maozny udział gł<>suiących. który mandatów (żydów 21, Niemców 10). f'aw m.łelmcacb robotniczych dOchOdził do talne k0t1seikwencje rozbicia się Ob<>zów
90 prOCmt. .Jest to Objaw J)Ocleszafący. J>Olskkh, przed ozem przestrzegaliśmy
śwladcllr on o wiZrastającem wy1-0błeniu ~ylOkrOtnie, nie kazały na siebie czekać.
l)O(łtycmem mas. o Ich zainteresowaniu
dla _.,, pubłlcznych i chętnem kOrzystanta z irządzeń demOkratycznych.
PARYŻA.
LISTY
Jale byłu do przewidzenia, wYUikł
wybOrów wzmOooiły ZDa01t1ie te l?l"Ul>Y.
które tworzyły OpOzycJe w pOprzedmeJ
Radzie MieJskieJ. Nie iest to nłesJ>Odzian
k~ Wfadomo, że eł. któnzy rządzą, którzy b(orą na swe barki odł)OWiedzłahtOść.
(Od własn. koresJ>Ond. paryskiegO).
ttaca wiele na pOpulanJOścl. Opozycja
Paryż. 5 -paźdz1em1ilka.
Obawa prze:d wif.eLkimi ludźmi byta doma mwsu wygOdnv atut krytyki, broń
minującą oechą psy1cho'1og-i.cz.na widki.ej
łatwą ł dająca tanie sukcesy, zwłaszcza
w naszem spOłeczeństwie, ta4c nagmłn:nłe \\"O.im'. N1e chciano Naip0Leoo.ówi. po obu
sitrona.1ch frontu ,m-aOOW'aln<> nad tem. aby
skłOrmem <Io przesadn~o krytycyzmu.
t1!n:bemożBwlć dyktatiofrów. Po wo.in~e p.obłk wrażhem na nafbardzłe.f kłamiiwą wstair we Firan.cli kult N+cmaneg-o żot11k
~ę a r<nvaocześnie tak mało ro- rza. kitóry sie s.zyblko w inmv·c:h krnja1ch
mmieJącem wartOść reałneJ. twórc7.e) pira- prz~ątf. A jedlnak w m~ach za.wsze drrem:e lruH dla kiermv1111iczy.oh .~ino st c'k :
ey,
żorinierz Niie„zinC!!ny ni'e zaćmH sła-wy i nie
Według JJl1)wfZOrycmych obliC7leń wy
Pominiejiszyif popufarno·ści foc.h'a; tacy
nłków wybOrczych, P. P. S. z 9-cht man- „cyw.!'l e" .ia1k C1emeJJ1C1e.au i P0ii:nieaire we
datów w pOprzedofef Radzie wa-Ośnie do Framcjf. lub Lloyd George w Ang-Jji zazin.a-.
22 - 3 mandatów. N1emfeocy sOcia:Mśct Hi niebvwaJej wvros't po,pul.air,ności. a jeś!>
z 5-cht mamatów otrzymają Obecn1e pra- Po'Pttlla.mość ta przech<Jdzita - t-o ni.e bywdOJ)Odobnte 7-8 mandatów. Natomiast ła on:a wtaśoiw?e WVl!l'kiem j.aikfe.iś lnstv1rnk
tyw1ne.i reatkc)i mas: p.ra wie za.w'Sze rea k-stronnktwa dOtychczasowei wieksZIOśct qja tia bvta spowodowana wz:e.z zręczine
llll'aemłe USZC!UJ)lłt~ swój st~n pOsbdania. poki•erow~1ni·e na-strojami ap.irn~i pr.z.ez prz·e
ZwłaSZC7.a oc>wat,ną pOraż~e J)'Oniosła N. ciwmi'k ów.
Po wo~1nie w '"'ielu kraJa•ch doszłv do
P. R., która w Jl0m'zedn1ei Rad~e r<>izpowybitne jedinoist~L które z róż.nc
,,·ta<lzv
rzą-d~ła 20-tu mandatami (lewica i prami w g-tosaieh into1na1cjami okrzv·czano za
wka), zaś ohecnte <>trzyma kh tvlko pięć d:·y1ktatorów. Ten ••naJdziw111iie.i1s·zv z odwie(lewica), a N.P.R. prawica JJOrostała zu- tów iinidvw~d·UJali:zmu. jakie hi.sitor.ia kiedy~
,,ełnie bez mandatu.
kolwtek zainoiowa.ta" zaisitanowit o. AinaBlisko 40 tysięc.v .e-tosów padło na 11- tola de Monzfe. „Pr.zez.n.acz.einiom ponad
1i!Orrne" (Destim biOf!S serie) pOświędl 0~1
m~ażrri<>na, kOmuinlstyCIZna „płatke". Ta c-statnia swa książkę •). \Vsz~tko co p.
znaczna st<>sonkOwo liczba ~tosów. która de Mon.zie mówi luib ·plsz.e rest wairte c:z,y. ufeda aJrltacJ! wywrotoweł, przy róvmleż tarn.fa; wszystko to jęst p.rz.ernyślane m-zie:z
ooważnei liczbie 60 tys, sr,łOsów. iakil~ na- mózg <>rY.i;dinalnw. św1eiv. nozbawi-0.n-y rn~
1
dły sw~o C1J3SU na kotnunlstów przy wy- lynv. deka'WV n•o vrvch idei. Jak wi:ad01J110,
jes-t p. de Mo.nztie świ•etm:vm mówcą, w'lfię
b<>rach w st-Ofłcy, w:tmr... zwrócić bacznicl- ·tym bar<liZo adW10k.at.em. b. mfa1 isttr-em. sieszą uwa~e S!JOłeczeństwa na J)rolJ)a~:mde
naitorem .d epa;rtamel!łtu Loi i me:re:m mfa. kOmunistyoxną. z nłemała perfi<li~ ~nko s ta Cahc·rs. O'\Vei;ro de,pairtame111tu s·tołicy.
Lot - t,o ju:ż fran::ja pa1fud1!1'imvia. kraj dor~·stującą ciężką sytuac.le ~spodar<':r.a
wilTI, ojczvzn.a wykwi1ni1nej kusk<Hl:af.yich
kralu i związane z nią bezrobOcłe. Nie
Tak jak dil;a f•ra111~
g-nla.zx:Lo
chind,
moitta. zamykać oczu na to niebezoteczeń cm.a z p.MnoicvpolHyld.
fachem Jest IJII'z:etnvst lub
stwo. Teito rOdT..afu strusia p<>tłtvk~ mo- ha1111det tak dl.a Frooieuza z oołudnfa fal?łaby się bOleśnie zemścić w przyszłości. chem J.est poilftvk.a. P. de Monzie jest
Me ulega wątptiwOści, iż nasze rzesze ro- Frnncuz·em z IJ{).fudniia. Tyilko. żie .ies t zabOtoicze nie są skotuuniZOWane. Te ty- wiadJac'ko śmLały „p0naid no1rme" i że obce
siączne lt'łosy, padające na listę kOmunł z,awsze myśleć ory;g-i1na.J1nlie. N~e •vaha sie
Prz:v1P-O'!TinHmv sostrczną, są racze) wyrazem niezadoWOle- iść wz.ec.iw prądowl.
1
tylko '.\.rg-o k s•iaż1ke ..Rome rnns .eania, są raczej wym-O~ym prOtestem prze- b'.e
aOłssa'. v,· ydaina w o-sta.nnim roiku woJ1ny;
cłw tym udąż!łwym warimkom egzysten•) Ana.to.le de Monzie: Destins hors serie, stron
c:Ji w lakkh znajduje się rObOtn1k pOłsJd.
• Ten orOtest nie powinien peq;<>stać bez XXXU + 202 i 8 nl.; Les I:ditions de france, 20
Avenue Rapp, Par:s; cena 12 fr.
· echa.
Lódź,

a

roku

·-~~-------·----------------------..::...

CH.

H<>rosl(Opy pracy i działalnOścj nowoObranej rady miejskiej nie są zatem zbyt
różowe. · Trudno już dziś przewldywać,
Jak pOtoczy się bieg wypadków. W każ
dym razie iest fuź oczywiste, że stwOr.zenie więkSzOści IJ-Olskiej napOtka na przeszikQdy nieprzezwyclęiJOne. Oczekiwać
przewleknależy zatem dłu~l:rwałyc;h,

łych debatów oraz rokowań, za.nim z t~
chaosu rQzprOszkowanych stronnictw f
g_rup wyłoni się jakowaś większOść, która zresztą będzie raczej dziełem przypad·
ku.

o.
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„Piłsudski,
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lvqinowsza sensacja polityczna w Jugosławii.

czyn

synteza Polski"

ksią.żką tą ura towaJ ,p . de .!\fanzie drogę
do i11a1wiąw:1ia st·osrntrków dyplomatycz.1:vch frnnqii z Wat:v:kanem. Uczymiit t<>
formaln1v rnid:vlJrnt, kt6ry .i'est przecież ko:n
~erwatystą z tiradyoji i z temperamenitu.
Tak:1:i11 .fa1k on .iieist w1ięoej we wsoót.czeSJ11iej
f rnn•cJi: ż.c wymieini1my tylko ip. Heinryka
d·e Joun'nel'a. senatora sci~kid01iieg-o deJ)la1rtame·ntu Correze i przy.ładefa P. d.e
Af.011zie'g-o.
W 1<Gią.żce s.wie'j daje ,p, de Mo.nzfe charGktervstvk dziesięciu „Drzezlll,aczeń pon.a1d norme". Oto ich lista: Caiillaux. Rak101wis.kfi. Pitsud ski, Be:thk111 . Pr·imo de R·l,·era. St2mbll'!Jiski. Stefain'ik. Essaid Pasza, Ża-boti1rn''kl l Dz·ierż:viiis'kii. Usta d<>ść
dz;waczna. a•l·e ttum2cz:v sfe tern . że autor
p;.<:,z.e t:r·lko o ty.eh .. lndz.ia1ch- tvpa.:h ńrv
skai c:·:vch indvwtl,d1·.::i !izmem". który1::h zrna
lub zi:·al nsobłście. Pośwledimv tu więc.di
uwa:.~i tvlko chara1ktervs.t:vioe Ma·rsza.!ika
P:tisu.ds10'eg"O. Po raz piieT'\V'SZ'.V za.br.at s•lę
dio takki pr.a-cv wvbft.nv vis•airz oibcv. d-0p·nlltyicz1v=-i.
s.kc1·1~ tv 7.11'1.'\VCa p.sv1chol10.gjl
NiicJ.a·da d·ei~·Ctr·em uczc·s towat p. de
M oozi e <lielega.cję polsk1ilc1h pair l,ame1ntar.zys tÓ\\", kitooy ich pod•ef.mow.a.t p1ew1neg'O w.ie
rzoru mairco,xie.l!o bankietrem w Cahors.
Jc>Jlrn mer mf.a•s ta wv.!!!t-Osit wó\v·czas mowe, która by-ta nkzem inem. iaik tvlko raz
<lzda:t.em ohecir.ef je.go ks~ążki p:oświeco.nieJ
P.~tsud'Sk:!rmu. Pirzypomni.a,t tm. fo już w
Mku 18fi3 j.eigo krr•wini·aik. łfornrt .Lassern,
ollsa1r w bras·wrne Pol1sce p-oświe·cooe':i. 1ż
!1e·~t fo „krad pefe111 sil'', a~e s·~tv re .,zrno'S'zą
~le nawza:.rern wailczaie ni·eustar.m1te z s<>hą"; .gdvbv 1t1a ród P<J•lsk;i byit zdysqr.pl·!ino,,,,-anv - .. sta1J1bv sf e momiej:szvm od.
swrvirlh są:sfadói\v". Ot6ż s100. de Mooz!e
wtdzi w wy;p.a·dik a.c·łJ ma1vowvch .,P't"óbę
zor.ganizowa1nia <lemo'kra<tyc:zinei d .v s.cwEny i oddania i.e.i n.a ushro:i:\ wielk<>śd
pol~ikie.i".

Mądrze i szlachetnie mówi·ł dalej 6v.·
wybitny Kadurceusz (Cadurcien , czyli
m~eszkan i,ec Cahors) o 'liespraw icdt:wcścl, jaką wobec Pilsudski1ego popełnił v.?
swej ,.źle 1~om1o:-mowanej loJai:·w§~i·" p.
Stephen Pichon , kiedy jako mini~er
sp.raw zagran:.czny ch, dnia 29 llstopad'a
1918 roku, z trybuny francusk!1ej 1zby
posłów, zarzucał w!ęźniowi z Magdeburga, że „walczy! z Rosją. kiedy f'ranc.ia
walczyła z Ni.cmca mi". Była to krzywda
wynikająca ze zbyt uproszcz.onego myśle
n!a. byfo to niezrozumieni.e warunków, w
jakiich ksztaltowała si.ę po.Iska myśl politvczna w cz.asie w ielkiej wojny. Za to
należy się
-~ powj.edziat p. de Monzi,e Piłsu<lskiemu ze strony fraincuskiej „dodatek sprawi1 edliwości".

aa

Opowiedziawszy po swojemu polskim
i francuskim bi.esiadnikom dzieje tcf;o ,.potężnego buntown:ka", tego „najniezwyklej
szcgo z konspi1ratorów, jakich w:dr, iafa
hiS!torja", opisawszy tę „karjerę żo.Jnicr
ską godną pióra Plutarcha", p. de Monzie
wspomniał 'W ki1lku zdania·ch zaledwie o
z roku
współpracy francusko-polskiej
1920, ale uczynił to z niezwykłym taktem:
- Każdy naród jest autorem swego
właisnego raitunku, a ci, którzy m11 idą z
We
pomocą, są zwykle niiez.ręczni.
wspomnieniach Z roku 1920, my, f'r a J!CllZ!,
prosimy tylko o myśl przyjazną dla nas i
. o $łowo dla generała \Veygand'a„.
A potem rzucil p. de Monz.i,e szereg
uwag na temat ostatniego „doświadcze
n!a" Pi1łsudsk.iego. „Wolność - powiada
- nie wysz,ła, zdaje się, na zdrowie Polsce; ja'k i w i1nnych krajach parlamentaryzm przeżywa tam lQ"yzys rozrostu."
Oczywi"ście, demokrację trzeba wychować, a demokracja -polska jest dopiero w
powijakach. ,.Nigdy (przed Pi'tsudskim)
nie uczyniono bardziej zdecydowanego do
świia:diozenia w celu odrodzenia systemu
przedstawidelstwa pairlameintarneg-0. Jeśli Piitsudskiiemu się nie powi.ed:zi.e - drżyj
cie parlamenty!"
Poco to wszystko mówił p. de Monzie
parlamenta·r zystom polskim? Dlatego, że
jest IYI'Zekona111y, iż „każdą ~iemi.ę oceni~
się wedtug mocy dębów, jabe ooa swem\
wvżyw:ib sokami". Otóż „PHsud:ski jest
nówvm dowodem, w ich odwiecznej serji,
że Polska pełna jest niezniszczalnej ży

wotności."

Słowa te wywota~v u polskich słucha
czy banki'e tu w Cahors różne brurdzo uczu
cia. Nasi pairlamentairzyści są dokladnem
od'bici'em naszego zaściankowego Sejmu.
Zapomnieli, że są zagraJitiJCą, że zag,rain~ca
jest pełlna pod'Ziwu d1'a P'1™ldsldego, w
którym widxi uosobiente Polski·. Czy chctmy, czy ni'e - indy·widual~ość Pitsu~kie
go jest po za krajem uwaza:na z.a na1bair·
d~ej dla współczesnej Polski reprezoota.tvwną. Żad!en jednak z mówców poi·
•.ik:iich n~e mógł gospodairzowi fran:cus~e
mu W tym Sflmym toni.e OOJ?OW1ediz1~Ć.
Poroz.umiawszy się z kolegami, pos. Ncedziaiłkowski oświadczył, że problemy wewnętrznej poli1tyki polskie.i nie nadają. się
.,tu" do roztrząsania. A patem do 2-eJ w
nocy redagowano ws.pólni.e depeszę (według klucza partyjnego), jaka do Pat'a
o mowie p. de Monzie'go zosta.ta wysłana.

Kazimierz Smogorzewski.
-:o:--
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PRZEGLĄD
Z 6 NA 7.
„Gaz. Warsz. Por.":

Zwalc:zaiący się wzajemnie od lat dwudziestu „nani politycy iugoo::ow~e.ń
scy, ~tefan Radicr. (przywódca Chorwatów) i Swetozar Pribiczewicz {samodz11lny demokrata) zawarli w tych dniach ul{odę i przystąpili wspólnie do oraani7.owania bloku demokratycznelf.o.

Bank Rzeszy podniósł dyskonto z 6 na 7
procent. Obieg pieniężny w Niemczech wzrasta
stale, a pokrycie kruszcowe i dewizowe się
zmniejsza. W ciągu ostatniego tygodnia zeszłego
miesiąca wzrósł obieg o 684 miliony i wynosił
5191 milionów, pokrycie zaś wynosiło w końcu
zeszłego mi e siąca 48 proc. Podniesienie dyskonta
jest tedy zabiegiem koniecznym dla pod trzymani?.
waluty. Zmniejszenie pokrycia jest zkolei następstwem ujemności bilansu handlowego Niemiec.
Bil<1ns płatniczy utrzymywał się w równowadze,
dzięki znacznemu dopływowi kapitałów obcych w
postaci pożyczek państwowych i prywatnych .
które, jak twierdzi znany ekonomista Gustaw
Cassel, od czasu wejścia w życie planu Dawesa,
wynoszą zgórą 5 miliardów marek. Stan ten niP

inni?

PRASY.

z a graża dziś kursowi marki niemieckiej, bo ka•
pitaly z zagranicy będą wciąż jeszcze nap!ywaly
do Niemiec, lecz zmusza rząd niemiecki do zabiegów w rodzaju podniesienia dyskonta, co
znów będzie miało szereg następstw w życiu
ekonomicznem Niemiec.
Podniesienie dyskonta świadczy o istnienii
głębokich i pow ·nych niedomagań w org a ni;~mie
1iec i to nie przejściow y ch. a
gospodarczym
Niedomag.:nia k
trwa łości.
mających cec
mnszą znaleźć swój wyraz w polityce. Należy
więc krytycznie patrzeć na buńczuczność Niemiec.
i na ich pewność siebie, należy w naszej strategii
; taktyce politycznej brać to pod uwagę. N;e
lekceważąc ani dążeń , ani sil niemieckich, trzeb.;
mieć pełną wiarę w siły w!asne i w pomyślm '
!!kład stosunków.

--:::--
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Wybory do

samorządów miejskie~

w niemczech.
Zwyciąstwo socjalistów i komunistów.
Polski Atlencla Telea:rallcsaL

Berlin, 10 p;aź<l.z.femika.
Niedzielne wyibory do rad miejslkich w
ttamburgu i Królewcu wyikazaity znaczne
przesunięoie się si't na J.ewo.
W ttam'łmrgu 111aijwiększy

sulkces uzyskali soiojaliści, zido!bywając 10 nowych
mandatów, l uzyskuljąc w :ten SIJ)OS6b aibso
lutną w1ększo.ść w radizie miejsildej. Pewien sttlkces od1nieślii rówll1ie.ż kOimlmfści,
którizy zdobyli 3 nowe mandaity. Dolbrym
dkazait się te!Ż wynik wYJOOrów dla śwleżo
UJtwor.zone'j partii mie'S·zczańsnciej. Na·tomiast s:troninktwo 11iemiedlro-n.airodloiwe,
·p arlja ludowa dr. Sf.r.esemaooa t deaoolcra
oi s'tiracill po 3 do 5 mandaitów. Mimo
'fe W"Yl!1iki gtosowa!l1Jia koall:ioja rzą
dząca w ttarrnbwrgu ułtzyma się p.rawdopo<lobn~e bez zmian, gdyż nf e oczekuje się
utwone1nia więilrnzoścl socjail.fsityicmo-lkomtmdstyic-z:ne.i. Socj.aMci poz<>stamą tyJJko
za:pewne nada•! w koaliic.ii 1z·e słtonmk'tiwem
demOlkratyiczmem i •partią lurdol\vą.
Podobne wynilkii ois.f ągTiięfe zosfa'ły
'POdiczas wyborów w KTólewcu, s;dzie socja•liśoci rposiiada'jący do:ty;ohcz.as 6 mandatów, zidobY'N pio<lczas OllJ.ecnych wyibor6w
15 mandaiów. Komuniści, którzy stano-

Groźba

wiilf dotyichczas jedną z naiislilnłejsizyclt
frallro}i w Królewcu, uzysikali dwa no.we
mandaty taJ(, iż posiada•ją obecruie rów~
nież 15 mrundatów. Trzecią naasiwni·eiszą
gruipą w K·róleiwcu jes't partia looorwa. p-0sJadaiia.ca dOftychczas 12 mandatów. W<>hecny.eh wyiborach uzyskata o•na da1sze 3
ma1ndaty tak, iż }ei oibecny stam pooiadanita wynosi też 15 mandaitów. Na·tomą•::i.st
pcyv,~a.żne straity ponJios·ły podczas osta1nki1. wyOOifÓW w Królewcu wszys1tlkie gru
py s.k•rafnie 'P'faiwicowe 01raz stronn1idwo
ni.eim.fecko-nairodo·we.
WY1I1ilki wyborów lfl'iedizie.!rry1ch zos'tał'y prz~ęte przez prasę lewi>coiwą ~ socjal
dmtrlcr'atfyicz:ną }alko <n:naJka wi·e11k:iego
ZJWY'Cię'Sltwa i zaip'Oiwie<lź porwaiż.nyd1 sukcesów prizv nowyoh wyb-O'!'ach do Re.kh-

Nr. 219
.,.;,.,._

Mordercy generała Kowacewicza

Wyniki wy~orów ~o Ra~J Mieiikiei wKaliun.
Tymczasowe wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Kaliszu, odbytych dnia
9-go b. m. przedstawiają się jak następuje:
Uprawnionych do j!łosowania było 27,005. Głosowało-21.230, czyli 79 proc.
uprawnionych. Watnych głosów oddano 19.905.
Lista Nr. 1 (Poalej Sion, lewica) otrzymała głosów 1.083 i otrzyma przypuszczalnie dwa mandaty, lista Nr. 2 (P. t>. S.) głosów 2.005, mandatów cztery, lista
Nr. 4, (Bundl głosów 793, madatów dwa, lista Nr. 5 (Poalej Sion, prawica) ~ło
sów 160, bez mandatu, lista Nr. 7, (N. P. R., prawica} głosów 1628, mapdatów
trzy, lista Nr. 8, (demokraci żydzi) głosów 454, bez mandatu, lista Nr. 10 (niezaleini socjaliści) głosów 1517, mandatów trzy, Nr. 11 (Rzemieślnicy żydowscy) gło
sów 962, mandaty dwa, lista Nr. 12 (Polski Komitet Demokratyczny-sanacja) gło
sów 1389, mandatów dwa, Nr. 13 (Jedność Narodowa Z. L. N. i Ch. D.) głosów
3076, mandatów sześć, Nr. 14 (Polski Komitet Wyborczy - grupa 9otychczasowej
większości), głosów 2364, mandatów cztery, Nr. 15 (Aguda) głos 1, bez mandatu,
Nr. 16 (L.ydzi zjednoczeni) głosów 27551 mandatów 5.

___ ________________

1927 rokt:.,
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rące żandarrnerji.

wpadli w
Tel
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..Kuriera

Łódzkleco•.

Berlin, 10 patdziernika.
O aresztowaniu morderców gen. Kown ce,vicza donoszą z Belgradu następuja
ce szczegóry:
W pobl i żu Radowiszte trzech tdeznanych osobnik6w infonnowato się o dTogę
d:} gra.ni.c y bułgarskiej. Wójt wskazał lm
fa.1szywy kierunek. poczem zaalarmowal
ludność wsi i ż.;1-ndarmerję.
Sc.iga.ni zasypali żandlłrmerjc; gradem·
.MA

Rokowania
T1l~gr~m

pożyczkowe.

w!:i•nv .. !-.ur '··

·1 '

Warsx.awa, 10 tlaźdiZierniika.
W diruilU dtzlisdetliszym ni·e odbyly się żadne
konferencje i na1rndy w Siprarwie U!!TIOWY
pożyczkowej. Ameryka:nie oczelkują wfado.mośoi od swyc]l. batJ.ków, które zwofaty rady nadzorcze dla ud:zie1enfa oopOwiedzi.
W ko.fach finansowych panui.ie dolbry
nasrrój, gidyż pirzypuszoza•ją, że Ameryka
11iie pr1zyjmuqą zasadnicze stamowislko rzą
du rpo1'slkieg-o, . wo1b&e czego rolkowania
przyjmą :pomyślny 01brót.

Kazania pod

cenzurą.

TeL wlasnv „Kur tódzkiego"
Wa:rE1r.awa, 10 'Październfil<:a.

Koimi1tet wykornaiwczy nie<lzieilrlych uw Rad·zyrrninie. któremu przewod:nic•zyt pu!U<:. Sztabu Oen. de La.ix, uMadając ·plam 'Oibchodu, :Z1WT6cit siię z proś
bą dl() IJ)'l'Ołboszcża radzymilńskiego o W'Sika
z.ani'e kaznodziei.
Proboszcz ws'kazat na ks . .pr.atata Nowalkowslki1ego 1 wówczas komitet poipros.ił
stagu.
Niemiedko-n:arrodo.wy ,,Lolka[ Anz,etl•g·e r" probo1s2JCza, iby zechciał vrzedsfaiwić telkst
przemóW:oofa do :przejrzeri1a.
podlkreśla ze sweti stir-0iny, że wybory bam
Pro:bo.s:zcz o<lmówi1t tej 'Prośibte i zabmsikle. aczlro[wielk rnie o<lźwi•e:rcia.ctfają
dokt.adni.e uktaidu stoisualków ca-tej Rzeszy pr01p.oniowa1ł ibe21pośrednie zwrócenie sfę
ro jedITTaik: trneba je uważać za poważ~y do ka:zino<lziei.
Komi:tet udar sfę do ks. pra1lata N<>waznalk ostrzega•wczy, za jakieś M2ne Teikel
dfa ws.zystkiic•h gimp :naro>dow}"C!h w Niem koWSi1dego i o.tnzymaif odmo1w:ną odpOwti>etd'ź. wo•boc tego, że na1wet za czasów
czecll.
rosyjskich :kazania nie pad1egaly cenzurze 1p•rewencvrnei.
Udanio· się ·wówczas z ,prośbą o wygto
Łotwie.
szenie p-rzemówienia do ks. Sz.eląga.wsk!e
gie>, k"t6rv w tych wa.runkach rÓ'-'l!fl.feż byl
zmuszamy odmówić.
.

roczyst<>śic.i

---o-

kryzysu parlamentarnego na

totrJwsko . . sowiecki traktat handlowy pod znakirJm
zapytania.

wiedz.iat ohecrui·e wys'fą.pienfo lewfcy ze
S'ttrolmiic twia soc ja listyc zno-demo1kraityczGdańsk, 10 pa~ziemo'ka.
Wed'tug dornesień z Rvgi do pism 1Ju- nego. W Ta•zie mzeczywJstnfenia. siię tej
tois•zyoh, w to.nf e stronn.fct\va socja!listycz zalP'Ow!e'Clz.i mi'knę?aby nadzi·eti.a ratyfi'kono-deanoikratycznego na Łotwie zanosi się wamia sowiec'ko-totew :\{ierro traktatu han
w Z'W!iiąziku z obecną sesją ipairlamen'tu to- dlowego, który sp01!•kat się z 00ozycją
teWSJlct.ego na roz.łam. Przvwódc.a lewico- wszystlkkh olbywa.tds!kich stroon~ctw -pair
wY tego s~mnm1otiwa, dr. Man<f.eirs, "Zai'PO- lamentu totewslkiego.
Pol1b Arencta Telerraftcna.

Wina i.„ kara.
Ttlesram ·•duny _K11rlera t.Ocl:'.lilaac•

kuf i rzucił: l~ombę. Pościgowl udało sil>
jednak wpędz'.ć wszystkich trzech do grO:
ty i przepnrn:adzić następnie regularne o.
blężcn i e.

Mnrdcrcy bronili się do ostatnie~o ladurrku. W wyniku dwu z nich zabito, trze.
ciego rannego ujęto.
Zeznania jego, dotyczące działaln )ś.c:
komitadżów bułgarskich trzymane są w
ścisłej tajemnicy.

, _

e•uw

Na widowni politycznej.
POSEŁ RUMUŃSKl U PREZYDENTA

RZPUTE.J.
Wczoraj o godz. 12-c1 w pof.udnie. p. Prezydent R.zeczy:posj)O]itej wedle ustalooego zwyczaj.u i ceremonj:ilu pr.zyjąl na uroczystej audjcnci!
nowego Poisla rumuńskiego, p. Karola DavlJa, który wręczył listy uwlerzytelnLające go w charaktt:·
rze ministra pełnomocnego l posła na<lzwyoza)nego 11rzy rządzie Rze~zy,pospo.Jitei Polskiej.

KIEDY SKOŃCZY SIE KADENCJA
OBECNEGO SEJMU?
Jedno z pism porannych podaill> wiaJ.omość,
jakoby ustaJany już by! termin zakończenia kaden
oji obecnego seirnu i senatu z dniem 30 listopada,
da-lej roo;,p:isa.nia wyborów na 25 lut()g-O i zwolan.ia
oowego sejmu 19 mair.ca.
Wszystkie te druty są zupellilie dowolne, a catą infonnację .fLaieży uważać Jako wyssa.I1ą z pa.I·
ca. Czynnik·i decy.dujące jeszcze nie zastana wid·
ły się nad tą s.prawą, tembarcWiej więc n•ie Po·
wzięly ta.dnej w tym 'W'Zigiędzle decyzji..

WJCEPREMJER BARTEL KONFERUJ[
P. wioepremjer Rady Ministrów, prof. Bartel.
o godz. 12.30 po pot. Zdzisława
Lulbomirs'.k.iego t LaurySiewiic:za, a o godz. 17-ef
delegatów pracowników umys.lowych, którzy
przybyli z ·posłem Kośc:i:aMwwskim. Tematem roz
mów była ustawa emerytalna oraiz swawa strajku w Banku Dys1koołowym.
Nas>tęp.nie p. wicepremier wzyda.1 p. mi~1istra
s.p.rawiOOiiwości MeyszitowJcza l prezesa Banku
Gos!XXfarstwa Kradowego, dr. Gurecl<'ego.
przyjął wc:wraj

MARSZ. RATAJ NIE ODPOW!E.
Prawdopodobnie na ootatni llist µrem.jera P ' l·
sudsddego, który wsta·I marsz. Sejmu dostarczony
d()l!Jiero w nledzJele już 'PO opubliikowa.niu go w
pras.ie - marszałek sejmu nde odpowie. W każ
dym raizle w tej spraiwle -poraz.umie się z innymi
col-emkami se}mu.

MIANOWANIA W BANKU OOSP. KRA-

JOWfOO.
Warszawa, 10 paź<f.z.ierni.lka.
Ra.da nadror~a Banku GospodM'stwa Kr jo·
W dniu <l'Z'isiejszvm odbyta się w Naj:Pra'Wa o wego miaOO'Wala dyrektorami do·tvchcza O"n·ch
wyższym Sądzie \Vojsk0\\'1"JTI
naipad lkpt. Wąs{)lwkza na re<lak~ora „Sto- zastępców dyrektorów, p. Adama PawHk()wsl\'cgo i p. U!ooa Barysza.
wa Pol'Ski·eg-o" we Lwowie p. Korbysa.
Sąd I-e.i f.nstanc:ii lWtlaił. iż ookarlony
NARADY •.PIASTA".
dzia.la't paid WlPfY'\Yem nieodpornego przyW środę zbierze się r.a narady klub parb mcnmusu po wzec;r,ytarniu lł!rty'kutu w którym
do.paitr.zyt sfę b-rnktt szacuniku d1a maNz. tarJJY „Piasta". Na J)orządku dzienn.vm s~r;:, wa
Pitsudsl!rf,ego i ll''W"OlnH kpt. Wą.."'°wicza od stosuniku „Pi.asta" do rządu. \Vyjaśni;enic tcv;o
stosunku idzie po linii p. Szmigla, który wynowie
winy i kary.
dzial si.ę za współpracą klubu z rządem.
wwzględ
Wojsko·wy
Sąd
Na.jwyi'szv
zbliża sią
trząsirJń
n.iając '\\"Tllesionc przez p•r<Jlk:tl'rato ra i oZALESKI - CłiAMBERLA!l'!.
sita wśród ludno·ści wybuchł po.pt'O.ch, bo- slkarżvdela ipryw2..tncgo zarzuty, uzma•t
Polska A:!encla felegraflczna.
Pol~ka .ł,lll'"l~la Telegrafkrna.
zniewaczynneti
\Yil1lly"m
Wą:sowkz.a
kpt.
wiem w cia_sru kflikunastu sekund wyraź.nie
Berlin, 10 paź<l·z.ferni!ka.
Paryż, 10 paździcrnilu.
1
Ko·T1bysa
wd.
osob:c
·
na
doiko1na!flej
gi,
lamsię
kotysa,fy
i
drża'ty
domów
ścia1ny
Ostalni·e "trzęsienie ziiemi, które mia'l'O
na
zamia111ą
z
a·resiz:tiu
dni
3
na
go
~ikazat
donos! z Paryfa :1 rozn~o 
olffa
Vv
Biuro
<lrZ'wi
zamknięte
rów:n'eż
ja'k
wiszą.ce,
py
mi.ejisce w Cz·echostowacji. odiaz•uto r6wwa:ch Chamberlaina z m!nistn~m Zah:sl":m
oltwieraty się saimc. Na ułica>Ch ko·tysatv 30 zt. grzywny.
nież i w Dreznie.
że przedmiotem ich były sprawv, Z\\·:ąza
Dzienniki drezdeńskie don·oszą, że w s.f.ę 1atairniie ele'ktrvcznc, a w ki1kunastu
BROWARY I GORZELNJE llRAnIOW- ne z osfatniem posiedzeniem Lip.:i Narudzii,elnJcach wsclhodnioh i pótnio·cnych mia- domad1 za1rysowa.Jy się mu•rv.
SKIE, CZYLI TRó.JCA KONSERW ATYS dów a następnie sprawa rokowań polskoTóW.
rosyJiski:ch i konflikt polsko - 1it0wsld', którym min. Chamberlain specjalnk miat się
Tele1:ra-n własny .. Kur!e.ra tódzklc~o".
interesować.
Warszawa, 10 października.
\V M<liq~ olsce opow'.ajaj:t s·..:bte, że
W MEKSYKU SPOKÓJ.
kon<.>erwatyści, a także r kota rządowe JUŻ
Londyn, 10 jaźd3iernika
parni ortodoksi prowadziH nieoficjalne roz ustaEłv. kto z konserwatystów ma wejść
T1le1ru'1 własny .. Kuriera tódzkle&o".
Według informacyj, otrzymanych w
mowy.
do prz\"~ztego Sejmu.
Kraków, 10 października.
poselstwie meksykańskiem, w całym Mek
---:o::--M6wią tedy naraz.i.e o trzech postach:
syku panuje sp-okój. Rząd opanowat i! l"~
.Na międzynarodowym zjeździe orttoZdzisławie hr. Tarnowskim z Dzikowa,
całkowicie sytuację, wszystkie po.tw;zr·.: 't
śM1IERC WYBITNEGO PEDAGOGA.
doksów w Krakowie omawia·no m. i111. za.Tainie bair. Gotzu z Okocima i Arturze hr. kolejowe zostaty przywrócone. Gen . t }:
chowanie się ortodoksów w Polsce przy
A.renoja Wschodnia.
Potockim z Łaf1cuta.
zwoleooikami najw nadchodzących wyborach parlamentarZapewne na tych kombinacjach się ni•e mez wraz ze swymi
Lwów, 10 paźid:zierrnJka.
doczniei unlka decydującej walki, ~adnak
nvch.
skończy.
Dziś w nocy zm.a•rt tu'taij w wieku 1at
że, fak się zda1e. wojskom rządowym nda
· Głęboka tajemnica otaczająca wyniki
eme.peda•go•g,
wyibitnv
Bałaiban,
Józef
70
się otoczyć wojska powstańcze.
konferenci~ uniemożliwia podanie do wiaw
ry{forwanv tlyreklto1r sZlko·t y im. Tadeusza
domości definitywnych uchwał.
POŻYCZKA DLA AUSTRJ!.
dano suro- KoiśeiiuszJk:L prezes Połski·ego De:molk:ratyWiadomo wszakże, ż
Agencja Wschodnia.
Wiedeń. 10 październik a .
wej krytyce projekt blok · iejszości n~ cz.nego Stowairzyszenia Nauczy.cieli.
Or<.'dno, 10 paź<l'ziernd!ka.
Donoszą tu z Londynu, że w dniu jutrz.ejrodowych. pod<>bnie. jak pomysł jednej hz ipośród. list po.lsikch przy wyborach szvm rozpoczną się tam roh:ow.mia w
stv żvdcwskiei uległ ostrej krytyce, wska
do radv mie.js:kiei m. Grodna największą sprawie
ZA
ROZSTRZELANY
POLICMAJSTER
udzielenia Austrii \Vit;kszej p : iży.
zano 'bowiem. że sjoniści wszędzie postpoil'Ość g;fosów otrzym.a·ty listy polskie zblo
przy puparciu Ligi Na
inwestycyjnej,
czki
GRZECHY.
STARE
.
.
ortodoksów.
majoryzują
i
nują
ko•wainie w gruipfe Z.L.N. - Chrz. Dem„
Na1om!:ast szerzej zasitanaw1ano się
rodów.
Łódz.".
„Kur.
własny
Telegr.
bowiem w sU!lni·e 9 mandatów. Komuniści
Pażyczka oorócona b·:;dz.!e na cek
aad tern czy ortodoksi do wyborów mają
uzyskali 5 mandatów. P.P.S. - 4 mandapaździernika.
10
Moskwa.
inwestycyjne, gtównj.e zaś na
wyłącznie
pójść sa~odzielnie, czy też wspó}o;e z jaty. żydowscy narodowcy (również zbloSąd sowiecki skaza·ł na śmi.~rć byłego
produkcji mle.:zarsh.:ej ora'.7
rozszerzcnk
kąś listą sanacyjną, np. Prawicą Narodopolicmajstra miasta Wiatki -- \Varmieje- ko1waq1i) 1- 13 mandatów. Bund - 3, Poa- rozbudowę si·eci telefooicmej w Austrii..
wą czy Klubem Pracy.
lei-Sjou lev.:Lca - 1 mand:alt.
.1.da1e się być pewnem. że z obiema gru wa. Wvrok wykonana.

Ziemia

· Fala

ziemi

drży.

do Polski.

1

-~-:n:--

Ortodo si z••. Prawicą Narodową?
Przedwyborcze kombinacje.

„

Wybory

Qrodnie.
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•.KUR.TER

1

młodość

ŁODZKT",

Ten, który ludziom
wiedeńskiego

Wywiad

-

Wtorek. 11 pafilifo-rf1tlfit 1927

~~·· ·-~

korespondenta „Kurjera

.t t; ?79

rurfu~

'·-·-----~·-·~=-------------------------

powraca.

Łódzkiego"

z Woronowem.

Starośt stanie się legendą. O zgruntowanie sit. Tajemnice organizmu ludzkiego„ Zagadnienie
wiecznej młodośd. Wizyta u Woronowa. Woronow a Jan Kiepura. Dwaj ulubieńcy świata
kobiecego. „Objekt darzący". Co może dat szympans człowiekowi? Do czego dąży Woronow?

w) Ar.tykut niirliejszy prz.oczytają nadobne czy-tielnfczki .. Kurjera Łódzikieg-o" z
~ailuą satysfakcją i radvścią. Dow.ied~ się z wywodów znan~l:('O ucz0inego
Woronowa, któreg-o naizwisko st a to sf ę
d:zlsiai syi.noinimem od:mto·dzenia radości
tycia - że stairość sianie się wtkrótce legooda i że fch wdzięki nie stracą z biegiem fa.1t 11ic ze swego urolku. Nau!ka posługuje się dziś bow;iem i.nnemi, skromnemf metodami. prostą meitodą nałuraLnego
badainia zjatwisk cłągotych. droibia•zgowyc·h
ek:spervmenitów. wi{)ldacy;ch ·pOwOiH, lecz
11i.e·chyibnie do oelu. By mtodo·ść zgruntować i ialk nadda1le'j pned'lużyć, na•leży
zgirun:tować te sity wewnętrzne, które ją
two•rzą f do rnzik·wtltu doiprorwadzadą, na·leżv wyna.Jeźć środikl. które1by niedo1puścfly
do za·ni.ku tych sil żywot•nyich. Wo1bec tegQ, postawi.oneg-o zagadnienia zapuścili sfr
oczenf ba<laicze w sztolnie tajemnk: ·organizmu ludzikieg-o i o<llkryili rzeczy nader
cielkawe. Odlk:ryli gmczoil'y. Wszystiko ·
cafa naisza mtodość, ży:cie, za1leży od tych
R"ruczo•tów. Gruczoły stanęty na punlk:ci<>
środlko.\vyim ca:fego zagaduienia wieczne.i
rr.lodości. One są tym natohnforrym artyp<>rank:i
stą. wyczarowLttjącym świeżość
rumianych Hic wiośni.ainych i te niezrówraI11e. piękne Hnie kotbieceg-o ciia·fa.
•

•

*

Obecnie wybra·t się Woronow w podNa odczyta·ch wygfasza
swoje teorje na'l.lko.we ooo'Wliia.da z humDrem o swoich mait•pach. k.tóre chowa w
specirulnych swoich posiadtościach. S1ka1rży się, że mal1py są ba·rdzo drogie i z uogr01rt1ne d<Jcho<lv
śmfed1e1m z.ga1r111oia które mu przynoszą sensaq.~_11e jego preleilcc.ie.
Przytem jest .pra1ktycz.ny, Zamiast
wysla·ć biuiety siprnwo•zda.wcze d-zien.n.iikaroz.oim, :których w Wiedniu .przebywa niematłl{). woli mfeti·sca te sprzedać, a rycerzy
nióra zaip-rasza do wsipania·tycb swych aoa1rteimentów do hvte.!u Ora11d. na - ma·
so-wv wywfad.
sław nasz
też
mieszika
.,GraJJ<l'zie"
W
nv rodalk:, Ja.n Ki1e'J)uira. Spcityikam go w
fo.riier hotelowem. Uśmiec•ha się. styszac
że udatię się do WQ·rOn'Ow.a na wvwliad. B0
i OOJtura1nie. Ten tryska'.ią·cy zdir-01w'ie.m i
szczęściem. uśmiiechnięty 25-fotni śpiew.alk
o świaitoiwej stawie. o dnc.hod.ac'h krezusowych z i·mn.ia słucha o k01nieczności odnitadzaJ11ia. On jesf młodym i świat do nic
o na~eży. ~pi·ewat wczaira.i z Mar.ia Je-

róż a•g'ilfaicyjną.

ri:tzą. Znowu stawa, oiklaskf,
hołdy pięknych koibiet.„
Dwóch u.lubieńców świata

bogactwa i

kobiecego
prze.bywa w tym ring-owym hotelu: Worono•w I K1ie1pura.
•

li

•

WoromJow ._i.est najle'PSZą r·eiklama żyją
ryij. ~wfatowiec smukły, ecą swoich teo 1
lega111cki - z twairzy bide z<lrov.ie, z o.cm
- weso1 !ość i radość życia. Przybyłych
dzienni1karzy wita bardz'O serdeczni.e. Na
osQłb11ym stofo WStpaonfata „Malaiga" dfa. po
krzepi1enia - i odmłodzenia. Wychyfamv
na prZY'\.V'ifa1ni.e ur-0-czyście sziklarie·cZikę.
Woroinow z.aicz1nna z :letkkim hu:m'Orem,
swadą, pewnego r-o<lza1u sammoilironją. Nie
chce żadin.ych suich:vich wywodów, laky
ioh ni,e :zrozumieją, a do leika:rzy nle p·rzema1wjia. O J.elk:a1rza•ch wyirnż.a się zreszt::i
nielkorzystnie. Z&!"Zuca im, ż.e 'J}Od wieloma wzglę,daimi niie zmieniili się O·d czasu
M-01Liera.
- Moje baida'lliia dotychczaoso1we
mówi Woronow - wv!kaiza·ty że są 11a11kowu uzasadnfo.ne. za,cząfem od wyika,zania praktycz.nyich skutków u zwierząit. Wiadomo painnm, że clkruzały się ba•rdzo
pomyślne. Wie:m, ie bair<l>zo często roztoda mowaiża·ją ko~a mia•roda!iJ1c, czy me1
ja Jest b.rurdzfłe(i ·wa·rtości'O•wa od SteJ'Tlacha.
Na czem IP'Olega różnica? A .paltem nasuwa~ą sf ę i wam, pa111owie, pytania: czem
jes't p!I"ZedwczeS>ne sta1rzenie się, czv nle
wszyscy 1uidzi.e starzeją się .przedwcześ
nie? Prne<lłużel!lie kresu życia, jest wzniosfy1m oeleim, któremu wairto p0święcić dużo ofaur.nego trudu i - bezsennych nn.
cy.
I tu lllka·mje się na twairzy Woro1nowu
uśmi.ech, za•prawny nieco mela111ch01!ją.
- Tak,. mO'i pano'Wie, Wż niejed11ą ooc
beL"senną s.pęicLzifom. Zastawal mnfe ranek s·J.01neczny -pochylonym nad biurkiem.
Chciafoym panom wszyst!ko, na~baird-ziej
ia·5.flc i r.01pula-rnie przedstawić. Przedc\V'Szysvkiem więc o prze:szczepieinf·u g-ruepo-tów u człowieka. Przv .prz.eszczep!aniu gru·c·z.o,fow. u zwie·rzą:t odipada pewna
trudność, 'lctóra przy te.i operaoj.i u cztow:ieika zachodzi a mfanowide. k·westja t.
zw. 01b'jektu „da1rzące.go". Skubki przy
prze.szczep'a·niu u zwierząt różinego rodza'u nie są pomyślne. Stają się go1rsze. o
i:c ich cielesne różnice sa wi~sze.
A cói do1piero u czi owielka? Obj.e•kt
dar;ąic:r teil?;O same.go rodzaju co cz'fowie1<
nie może p.rzy -01peraciach na czfo1wiekt1
Ze zw.ierza-t przy"·1chodz;ć w rachubc.

ma•ł1py, a narj1epfej
dać sfę ityLko mogą
szympainse, !które mOgą służyć jako -prtZe·dmiot d:la •tyoh zaibieg(>w.
.l\fożemy się P'rzefonać o tern, między
i11Jnem· i z tej olko·Li·c·znoś~. że cze.rwoine i
bi.a.te cirulka krwi ma1f.py i .cz•ro1wieika, taik
ludzą:oo są po.ct.01bne do siehi•e, że nawet
oa;jw,pra'\V111de·jszv badacz nie jest w sta-n!e
podro-zrÓ'ir.ić ich pod milkrosilropem czas gidy z 'la1tw{)lścią ·rO•z.różnia ciallka krwi
człowfelk:a od knvi psa. kolfliia lub iinneg-o

zwieirzęcia ssąicego.

TyJJko pra•kitytka mo·że rozstrzyg·
jest .jedynie milalrodajną. Czeanniej są nawet najgJębsze teorje
na:u'kowe. Kledy w odnies-ieniu do praktycz,nego i-oh zastoisowania, olkażą się ni.ekorzystne, p0tzo.staną nicwm iinnem. jałf
tylko teor,ią.
Moja ambicją - m6wi Worono·w iest wychować so·bi.e we wszystlkich kraiaich uczniów, kt6rzyby przyswoHi sobi•e
moją me~odę. Ta!kfch mam już we Wło
szech, Hisz:pan'ji Anglii i na Węgrzech.
Niezmiernie waiżnem jest przy o•perncji
rozd1rohnioole gruczo.tów z najsumienniejsza śdsitością. Szikoda tylko. że wyikona„
nie Oi])erncji poit~crone jest z ogron~nemi
kosztami. Wiecie 'J)anowie, że szympa:nse są bairdzo drog1e. Chdia'ł'bym jeszcze
doprowadzić dv te.go, by nietvliko ludzie
bogad mog-ll się odmładzać.
A teraiz może paI110+wie .pozwol~
Zaip1ro1si't nas do dmgiego polk'01ju. gidz.le
na s1ole le,ża1łv llczne ma:py, olbrazv, zd.!ę
cia, fo·tog-rafi.e.
- Oto nip. o.braz u<lanej 01peracj; na o-e\vmym 65 lefai1m staircu. który zuinetnie
wYIZdorowiat. Porówna·tmy fotog-ra1je z
przed i P'O 01peoraicj.i. Różnica \Yidoczną
rest w tei chwl'IL Na1wet zga1r.bi·ona J)Ostawa na ·pfer'\\~szem zdjęciu. wyiprężcną jest
,,- poieznc:u z<lirowfa i tężyzny na <lrm(cj
-

nąć. Ona
że wobec

Wo•roino·w wywo.dizi1I d.a!le•j: Mówi się
o moich szcz.e1pieniiaieih gmczo.tów u
stairców. Jest to niezgodne z prnwdą. jeśli :tak chcą 'J)ewne sfory leik:aTslkfe og-rainiczyć zalk•res dJziata11ia modej meitody. Ona
jest mv·żlfwą do użycia we wszystki1ch cho
robac:h. To le·cznicze dzia.ta1ni1e olbja1w:a
się np. przy przesziczeipian·iu · wyr-est.ka
tairczyikowe.go z v.-yireisvkiem tym o :z.tnnied
atf ji.
szonej wa-r:tości (myxcedem, kretyi.nfam). fO'tO•!IT
przedwcześnie przestarzała 46
Pewna
Turn:i też na11e·żv s·hvi.erdz,i.ć IJ)Ostęp w sto- letnia Francl.llzika
dafa się odmłodzić u
sm1ku d'O wcześniejszych metod z jed.nei Wo-ro.nowa. Gen.ialnje wv1ko•mme poprost;-c r,y w używa1niu organów szympan- o;;tu foitog-rafic. na kt6rych widoczne są najsów i z drugiej strony, przeipr-0 wadzonej mni·c~sze nawet zma-rszczki. w:yilrnzują iapoJ·:.zas operacji tech.niiki moż'liwie jak kich cudów dcikunać może odmłodzenie.
Pa'.'~..nnic',fszego przekrwawiienia zoperowaTa kobi1efa w pót rciku 'PO 0iperac.i'i. wy11',·cl: części ciafa. Te same pomyślne
.iakiby o Ja.t d1\\' adzJ.eścia młodsza.
n-[ada
u~k~lki wi<lo1cz:ne są przy .przenosze11iu
i slk:uircze :m.'1kfy. twarz j.aklby sfę
fa,fdy
boczr,<:1go \.v·yrostka tairczykowe,go w wyradośdą żyicia .. „
.:.mia:Ja
padku c'horo'by ,tetanll'S" i przy jeszcze
Prz.eszczeo·ienia gruczotów - O.])O\Viaznac1.neJ fl.o.ści chorób z waidiliiv.-iemi weda .nam <liailci Woronow sa możliiwe udzie\\•r;ętrznemi funkc•Jami wydzielczeml.
- Co się tyczy ·zaiś pr.zeszcze1pl.ania ci, u chorych i stairców. Wzraisfa si'ta ży.
z;irr..clk{)-wych gruc.zo·tów - ,po1wiada Wo- \v1ofoa. podw:aja się, żyoie •prz•edtuża sie.
rGnO\V -- to są 01ne mo~li'We za•rów.no u Ciało nabie1ra elais.tycmo.ści. W1zmaga się
c:;•i'!a przezwvdęża111l.a wszelkich trudności.
mc;~czyzi: ja1k i u koibfe·t.
Prof. Wo1ronow w osobne.i wie!ikfe!
OlG\u;y clę'iair tkwi mn'i.ej w ożyw.La
nht ftmł;oeyi seksua1lnych, ni•ż w o·dmI-0d~e ~zaf.ie, przechowuiie listy dziękczynne S'WIJ
nitt o.zó1nem ca 1łe:go ci.ą.ta, w oddzia;Ian:u ish pa.cje.ntów. Pełno w nich wyirazó,..,,
na c-ały system ń.aczyniOl\Vy .i na zd-o.Jnoś·~; z2do·wnle11iR z powo.du udania się o.p·era<'f.
n·g-uila.raego fun'kcJ01nowania umysłu.
N::i. chwilę zaltrzymuje się Worono'\V.
•
•
•
znakomiteg-o
Sfacha·lfśmy WY\J.·odów
patrzy 11'\v.<:1Żn.i•e na dzfermiikairzy, no.tują
cvch ~-kw.a·pliw'ie delka'\Ą'e wyw-ody uczo- 11czo1fleg-o i odni1eś'limy wszys-cv wrażenie.
że po-s·iadamy meto.de leik<11rsika. która iest
nego.
iuż dzi.ś n:ra wdziwą _dohrodzi·eiika i wv- ~- Moif ;pa·now·ie - za-czy.na Wo•rQon0
ra-g-1.e s:•t.nym, energicznym gotose:m ~ Pra- ba:wczynla· zwtas.zcza d.ta K{)1biet ~ na,idu
ią.cyich się w laitad:l· orzejściowvch. p-0nicgnąthym <-a:Nd.em o:twwcie oświa,dczyć, ?e
\\·a1ż przywraca im ich mtodzieńczy wvP~S~'111lzm ·pewny;ch sfer le'ka•rslkich w stos.t11nku do mo~ch metod. nie jest byncąimn;Pi g-ląd, potęg-uje w .n'..ch radość życia. budzi
W'iJ<fywe.m praw<l1z,i:wej ~ro.ski nauikowei •1owa <:hęć do prncy. wygładza Z1J11arszczNi.e - bo na1,iczęścf ej w airt~nkuł.ach prze- ki. wskrzie'Sza fizvcziną l ducho.wą pelnie
ci'wiko mnle skierowa11vch usiitują za;prze- <:q i śwle·żość - s.fowem •po.w.strzynmje u~fe1ka1ią.cą mt·odość. a tym którzy ją utracic:zyć nagim faktom. t. .i. s'kutikom pomyśl
li - powraca.
nym osiągniętym w .prc;1kty;ce tia więcei
11.i•ż tysiąc oac,ien taic.h.

często

1

1\\- _

......„ ...„ ...„ „.........._......„ .........„ „............„ ........................„ ...„ ......„ „ „ „.........„ ...„ ..._.„...„ ...„ ...„ ...„ ......

„~

dziaił

CLAUDE fARRERE.

110 milionów wlłD[ie.
(Tłum.

Oabryel Karski).

ID2lr~··

.,:_ " ' ·

Nliedbale Poiruszyw:s.zy dlomdą, Chapparrt odp.a.cl
- W·szyscy i n1f!kt. fa1fw<J to powiiedzleć !... Ależ. dy.rektoirze. czv pan pomy·
ślat o je.d1ne.i dirobno•s ke? Gdyiby pań'Skie
sto miljoinów zostały odina·le:zil()1ne ofLcjaln1;·e, - komu ostate-cznie p1rzyp.adtyby w
udziale? Niemcv •nie śmiaityby się u•pominać. A•ngl·ji nle są potrzebnie. Nikt zaś nie
mó~l1by prete1ndQl\.vać o n!e prvwatni.e. Nle.
nie. nie. mnie to zg-ota nic d.ziwl. że ni·e ruszano tych sz.czatk6w a,ni się o -nie zat:roszczono ofi.cialnic.
Tienei~s·e ze swe.i s.t.ro•nv rówini·eż zamyślił się.

- Co?! - rzekł nag-J.c - Jeżelf dobrze DOimuie pa(1skic słowa, pie.niadzic rzc
c.zy.wiścle leża tam. a 11.:ld ni~<ly nl•e µod;ąt stairań abv ie wydostać?
- Tak - p1rzyt\yierdzit z\vfeźle Chap
part - n~eniądze wciaż icszcze tam leżą;
przy:czem rnldad.am:r że tam kledy:kol'vielk bvh·.
- Debrze! - chrząki11af T·ierrnsse. Jednakże sarn pan PD'wia.dasz: „zakład~• " „. ?
nn.. ze
- Oh ! - "·dparf Chappart - pow·i<!clam .. z ak ła<lamv" pc·nfcważ należv zawsze l \Yszędzie wszvstko J)rzewidvwać. na
wet rze-(;ZV n·ieprawdopodobnie. W danyrrn
f)rzvp:.:i.d'ku ow; czterej age'Tlci niem:e,ccy
pi.e111·iądze. Bezł>czwątp;·e·:i la 0irnma li
wątpien~a też Pat O'Donoghan. jedyny z
carP.i czwór.kii nozOtStalv orzy żwiu. na-

se•rv hole:nderski·e funtami i dolairaktóre to S·ery by~v umieszczone w kommze nr. 4 Tubelg-e•ril stairan.iem Paita i
1ego trz.ech ws.póliników w chiwHi wy:rus·z.einia pa·row1ca w droii:!e. Chyba. ż.e„. jakaś ramlan.a serów„.
Tedy? C6ż pa111 sadzi?
Sądzę - odri:ekl Jan„Pwwet Chap.part
- to samo w i oan. p.a<11'ie dvrriektorz.e. zapewni·am pana. Nie poZWv'litbvm soibi·e wy
lvra·czać przieo~wiko dyscy:pli1ni·e.
- Psiakość! - sykną.t z pais.ia Ti-e1rrcS1Se. - N1.gidv nie '"·iadomo. cze~o się
trzvma·ć, z pc.,nem!
Szk)a.;1c,czki „ma•nhattam" i „martimi"
1m:·enlfy slę kNkakro1Jn,i·e prz.ed anna;tor.em i kapitanem. Tie:rreisse. użvws.zy dowo1Jii medvta•cJi. na·gle sp.o_i1rza1l pnzen•ikli,,·.ie ina Cbap,part'a .•
- Pank Cbappa.rt, c·zy pan uwia1ż.a=t za
istotnie p:o{rz.chn.e samemu p•rzywdziać
skafan1d er ?
Cha npa•rt rzudf lako·ni.cz:inje:
- Ta.k.
Tierres:0 .e po:du.rn.a•t clrn··ilę i zapytał:
- Zatem •nurko-u·oc duińscv ni·c .:pisy''"'a),! slc .ia k należa-t-0?
- N!.c.
- Więc byli za to opf.a.cen.i·?
- z pewn10ścią musieli być opfacen:.
- Ależ, do diaska! prz.ez kogo? w j.aklm celu?
- o tern ni.e mam najmrn;·e.iszego poiocia !
I niespoko.•nv i zam:vślomv Cha.ppairt
:rodniós·t wzrok na n'C'spokojneR:<.i i wś·:::·ie
!deg-o a-rmatQ•ra. Ten zamówił dwioe św:e
ż.e 'tampkl. pocz·em zwróci-I sle do kapitaina:
- Krótko mówiąc. sądzi p:ain. że w
:e: s10rnw~e :3ą ieszcze .ia1kieś osobv zaiinter·e sowane?
- Osoby zarntereoowaine 7Jtlajdą sJę

mi,

1m:honl-0wym blacf.e te<Ie.gir.am. którego
tekst brzmiał·
Tierresse. M:J.de!einc. Parvż.
Wypadek . .J.cstiem rnnny. Przy}eżdżaj
c DO mni.e f'l11 ·ki01·ki Trouduie.
J<ozdzia·ł XI!.
Troszkę„. bardzo„. namietnie„.
Podczas nleobecności Jana - Paiwiła
-.:ha•ppairf zaszły n.a pokładzie Skag-erraka
t:da1rzein·ia caJ:kiLe m ni·e;o·r zewlldz-liaine.
Trou:due za"raz na wstępl,e dozinal przy
:c;,cia demonst·rncyjn!e p•rzyja.zneg-0. Naij·.vidocwl.ei szyper fa•ik tterbesom l ca·łY
·;.ersonel wraz z ntm ll:CzuJ.i rap.to\.Vil1Y
·n-zvP'lY•W najgorętsze.i sympat.ii dl.a teg-o
rncne.gQ Fran•cu.z·a. kapiLtruna Troudue. któ-v starat się wieirn!.e wy,pe.t.nlać DOle·cenia
:: \\'ego pomylo·nego air ma tora. Nie uleg~1to
·,,·ąt.pli\.vości - f.rik ttef!besom bv·ł g'01tow
" Cczyć za to z .ieidiną re-ka ina sersu a dru~4 na najświietszyd1 relikw.tad skam<l~
:a·ws1óch - w tym zart<mlonvm statlku me
·11ogilo bvć żadnego skarbu„. Ale stąd ~
;i dziel•nl marvna·rz.e fra.ncusiev zmus:m111
.-kutkiein· głupotv sw}•ch armatorów do
rrrzeba;nia. w ta:k bczwa·rtościowvich sz,cząt
:~ a.eh iede:n więce.i zvsku1ia tvtuł do pet'llej
~ympatj-i dz.idnvich ratowników dul1sik1ich:
'ctórzv pośpl1eszvli ku n:.m z ooimocą. Toz
:&.wet. temu tvidz!eń. zaocnv P. Chappart
za swó.i oibowiazek sam przy·tważ.a1t
".\ ·dz·iać s.kaafa.ndeT. nile ba•czac na ok·rut.ne
iieobezna·nie z d.elik·afa1vm zawodem murka! Nie wyszło z te·go zres,zit~ ni~ do~re
zbrudzo~1.a.
Tlerrcsse z uśmiechem wzial telegran • z-o: p. Chap.part na.p.citkat osm1ormcę. 1 je{.e\i powrócit ca·to z tragicznego rekonen1 oz,plcczc•towat TX'Z("czytat i oo<lskocn '.
:-a.111su to tv;J.ko dzięki wspaniaJ·ei enerR:')ii
na krześ:e:
wytraiwn:v-ch Duń· czvkó'"'„ ! t:-Tiema ~hyha
- Ma:sz tob;e !
I cisc1ąl pap~er przed oczv Chapiparta, wMploi'\,vości. ii p. Troudue me bed-zr~e rY:
zvlwwać podobnych n·iebezpi:eczcństw 1
którv zakln~:
ie. pod jego kontrolą. nada.) beda vowa~
- Choleira!
Zaczem 8baj wyszl•:, p-0zostaw.iając na cizone bard'Ziej rnzsadne d2l.a.tanir.

7.a wsze tam. gdzi<e się ro.zchodzl o sto mil.io1nów w zilodc - z.akoJ1 kltx!o,v.at aricyioiriczn:e Cha1ppa1rt.
znc·wu zamyślll s·ie l Wi!'eT~er.roes'S•e
szde pofożyt prawkę na ramie kapfta:ncL
.- Chap,pa!ft. przyja.delu! Powiedzdeiiśc-ie ml wszyst:ko co wiecie?
- Po·wi·ed·zla.ł-em nawet w•ięcej - stw'.ieridzit Chap.part - myślę baw.i.em o
bied1nvm Troudue'u„. Och. nie sad.zę, by
ryzykował tam tak :zinów w lietle. .. J.est tak
~atdatliwv i tak naiwiny. że te.iro rodza\ill
czl.ek nie mo.że niikomu zawadzać a1ni być
11·;ebezpiecz1nyim dol.a kogoi1wlwi•ek! Ale
rn"o.in drogą ... w tej przek.tete.i komorz··
albo coś J·€is·t albo niema .n.Je„. w obydw!·
z.aś przypadk.o.1:h w~.dzę tvlu lutdzl. którz:
ma.Ją interes \.V tern. by J)ll'a\.vida nigdy 11:·
ia w : -1 ie wv.irzata„.
W tym mo.mende wszedt do baru p'
colo kli1bow·v. Nie śP:eszyt sie zbyt·nfr· ·
k.ojnym z·wirócH s·ię d<
I toinem ba•rdzo spo<
~o~podana. zapytu,ią·c. czy trnbai czasen·
11ie.i'a'ki Datll Ti·erress·e.„ ·
- P. T~ene:sc - odez,yat sie armsto·r - to ja. P,rios.zę \.Yiec. O có.ż cfi.odz1 ·:
- Ja szukam pain.a T~erressie. - Pok
co.no mi w1rę:::zvć mu t·en ofo pa•oierek
To mówląc. poda? mu depesze. DeP:t:
sza ta 11a}wi.docznie,i musiafa oowedrow2(
;r, mleszka·nia pana Ti·erresse do ie.11;0 hiu
ra. z biura do klubu i z klubu wreszcie de•
barn Pel])·ubllki.„ I była z:hrudzo·na. mo·cnc
0

1
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Wtorek

W1ch6d lło4ca 5 51
Zash6d sło4ca 16.54.
W1ch6d luięi. 11.46.
Zachód kalęt 6.38.
DlufoH daia 11 15.
Ubyło

daia 5.34.

~:o:-

PO WYBORACH.
Dzień rozstrzygajęcej batałll

wyborcze) miwiele niespodzianek.
Wyniki wyborów są już wszystkim znane.
Czekają nas obecnie również emocjonujące wysitki w kierunku stworzenia większości rządzące).
Jaklef można snuć wnioski??
Tworzenie jakichkolwiek koncepcyj Jest za
t1·czesne.
Faktem jest, Iż o większości polskie! bez PPS.
nic ma mowy. Drugim faktem jest, Iż PPS. z Innemi polskleml frakcjami nłe pó)dzie.
Należy się racze! spodziewać wspólnego frontu
PPS. z Niem. Socjalistyczną Partią Pracy i Bundem. Łącznie blok ten rozporządzałby 34 mandatami. Większości zatem jeszcze też nie ma. Nawet
przy sukursie ze strony Niezależnych I przypuść
my Inwalidów. Doszłyby bowiem 2 głosy - razem 36.
Wszelki rachunek prawdopodobieństwa Jest
"1ięc w tych warunkach nierealny.
Główna Komisja Wyborcza ogłosi oficjalnie wy
nlki głosowania dopiero za kilka dnł- Odchyleń
jednak od podanych rezultatów nie można się spodziewać, gdyż są one oparte na podstawie przeprowadzonych całkiem urzędowych obliczeń.
W dniu wczorajszym Główna Komisja Wyboreza nie przystąpiła do sprawdzania głosów obwodami, dokonując jedynie przeglądu protokółów WY·
borcz:vch.
nął, przynosząc

---„---

POWIĘKSZENIE

U~fawa

oźło~~al~

• .;;;.2'.;.;19;__
ok_n._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;.~.;.;.r.:..
Wtorek. 2:__~Mzfcrnfka 19_21_r...

a ~rarnrunirn mło~~[iane.

Wniosek komisji higjeniczno-lekarskiej w Warszawia.
Ositatnie rozporządzenie ministra w
sprawie żłobków fabrycznych wyjaśn'..a,
że dla obowiązko\vego prowadzenia żłob
ka przedsiębiorstwo powinno zatrudniać
ponad 100 kobiet, .,nie wliczając mtodocianych", t. j. robotnic od 4:i.t 18.
Omówienie to nie wydaie mi s·irę stuszne, a kryje w sobi·e pewne poważne niebezpi1e.czeństwo. W sfera·ch robotniczych
często s.ię spotyka matki, nie mające lat
18. Talciie .,mfodociane" pracujące matki
iOrzej sobie radzą z wychowaniem niemoWolęci'a, niż mait'ki dorosłe, zdrowie ich i ich
·aziecka wiięcej jest zagrożone i większej
clomaga się opi.eki. Dla czegóż one mają
być od1iczane, gdy się decyduje o potrzebi·e żłobka przy warsztacie id1 pracy lub
o ilości żłobkowych łóżeczek? Zmnirejisza
to, mojem zdaniem; ilość żłobków i ilość
tóżeczek w Polsce.
Pozrutem omówienie powyższe może
spowodl()wać pr-zesuni;ęai•e si~ robotn!czych bardzo niepożądane z punktu widze
nia zdrowia publicznego. Przemysł nie uznaje wkładów nieprodukcyjnych. Nasz
przemysł w więks7JOŚci wypadków uważa
n.!csiety za n.iie.produkcyj:ny każdy wyda~ek, który nile daje zysków zaraiz, na poczeka:niu. To !flei ni·eJeden mnri1ej kulturalny jego przed!stawjde1, aby nie podlegać
przvmus·owi zatożenia żłobka, będizioe usnwa:ł pracownice dorosłe, a zaS!tępowa.t je
młodoci!anemi. Przekreśli to ntejeden żło
bek w Polsce przy fabrykach zatrudniają
cych około 100 kobiet. Ale najgorsze nj.ebezpieczeństwo dla zdrowia publi.czn.ego
wynd'kniie z zastępowania sit dorosłych
przez sHy mtodocia:ne, ze wzmoż-onego
wprowadzenia do przemysłu mtododanych kobiei. Wiemy, że orga!niizm mło
dych dz}ewc·ząt jest ma:lo odiporny. Bled-

n!ca jest wśród n!ch zjawiskiem powszech
nem. Gdy śmi.ertelność na-ogół jest więk
sza wśród mężczyzn rtiż wśród kobiei,
rzecz się odwrotnie wśród dorastającej
nitodzieży. Na gruźl!cę naogól zachorowuje więcej mę0czyzn niż kobi·et, - wśtód
dziewcząt dornstających szerzy s·ilę ona
dużo gwałtowni.ej niż wśród ich rów1eśn~
ków. - Widocznie samo już dorastanie
dzi·e wczyny do przyszłych zadań macierzyństwa dużo jej si•f pochlania. Należy
więc ją otaczać w tym niebezp.i•e cznym okresi•e żyda specjalną opieką, a powyższe
omówienie może zr.obić rzecz wręcz przec[wną, spowodować wciągnięcie ich do nu
żącej pracy fabrycznej na miejsce wydaionych cLoros•łych sióstr i ma·t ek.
Gdy za rok, za dwa zostaną same matkami, jakie nam dadzą dzieci? Jeśli ni.e
można jeszcze usunąć zła zasadn·iiczego,
pracy młodocianych kobiet wogóle, trzeba 'zawczasu zapobiegać. każdej tendenc}l
do jej wzmagania. \V ttej wtaśniie myśli komisja hiide:ni.c zno - lekarska polskiego komitetu pomocy dzieciom na ):10S.i·edzend1t1
dni-a 15 b. m. przyjęla jednogłośnie wniosek następujący: „Komis.ja łiigjeruc:mo Lekarrska P. K. P. D. uważa, że wytącze
nie w punkci.e 1-szym roz.porządzeniia minl·s tra pracy z dnia 11 marca r. b. o żłob
kach, mlodocia•n ych kobiet z liczby kobiet,
decydującej o przymusie otwarcia żłobka,
spowoduje: 1) zmniej-szeni•e liczby iiłob
ków w Polsce, 2) rozrost pracy dziewcząt
młodocianych w fabrykach, 3) spowoduje
jednocześnie ujmę dla sprawy op.i.e kt nad
matką i dzieckiem oraz dla zdrowia i normalnego rozwoju diziewc.ząt przez masowe wciąga;nie ich do udziiai!u w produkcji.
4) obchodzeni1e ustawy przez szereg fa-·
bry kantów".

Walka z raklem I jaglicą w Łodzi.

Zastawienia statystyczne Wydz. Zdrowotności Publ.

ETATÓW NAUCZY·
CIELSKICH W SZKOŁACH POWSZESekcia do wailki z rakiem, pro.w adzona
CHNYCH.
pl'\Zez Oddzia.t Sainftarny WY'(L11ia:tu Z<l:roW zwiąZ'ku z szeregi.em projektowa- \.VO.tnoś-ci Putbliicznej rozwija w d1a~szym
nych zmian org<mlza•c yjnych oraz z rych- d<\!RU działal!no•ść brurdro intensywną f ołem zniesieniem t. zw. ustawy sainacyjnej wocmą.
I 'talk: w ciągu wrzeŚ111ia r. b. z.głos ny
nastąpią pewne dodatnie zmiany w szkolni.ctwie powszechnem na terenii•e łódzkie siię do z.b.aid.an.ia 84 osolby (58 ohrze·ścidan,
go okręgu szkolnego. Uwzględnione zosta- 26 żydów). N0twoltwo1rów z:lloiśliwy·::lh
ną postulaty związku nauczycieli szkół stW1i•err<.l!zono 7, z czego 3 u mężczyzn i 4 u
powszechnych, zmierzające w kierunku kob fet'.
Z reszty zgłaisozają.cyich się s.kiemwano
powiększenia niedostaltecznej liczby etatów nauczycielskich. Narazie liczba ta wy na leczooie do SZiPi'tała 4 osoby, do naniesie kilkadziesiąt, po Nowym Raku licz- św1ieitlań prcrmiooiami Roeintge:na - 1. do
n.a:świettań radem - 1, na o:bserwaciję-1.
ba ta wzrośnie. (e)
Nadto dok0ina:no meregu baidań pomoc
PIERWSZY KOSCióŁ ŻELAZO - BETO· n~czyich, a miam.orwircie: ibadar:io na miejscu krew u 2 osób oraz 'J)rzes:tamo do baNOWY.
dań balkte,t1jdlogk:zrnyieh 3 0 1soby. WywiaW i'l\ontmagny we fr .:i.nc;i, wybutlt;wa dów dolkonamo 8.
1.0 piuwszy kościół, cały w żelazo - hcDz.ia1ta1Lno•ść Sekcji do wałlki z jagtldcą
tonle wykonany. Jest to gmach nicw;e1ki wed[e dooych cyft"()lwych, ipo.siaidart1Ych
o prostej architekturze. Szki1elet jego slda- przez Oddzia1t Salflitamv W. Z. P. pirzed'da si~ z 10 słupów, patączonych z sobą u slta.wfa się w m. wrześ·niu T. b .. 'jalk nastę
szczytu; w przerwach pomiędzy kolum- 'P'll'je:
nami umieszczona jest sz.eroka krata z że
lazo-betonu, w rozma.ite desenie wyrz.eź
hiona i wypełniona lrolorawemi szybami.
W ten spo.sób kościl6ł robi wraiżenie zalanej światłem kolorowej szklairni. W111ętr~e
jest również catkowide w żelazo-betome
Urząid Imi.grncydrny St. Z'j.eidooczonych
wvkonane: ławki, schody, balustrady, kro pod'at dro wiadomości puibHcz:nej da:ne s·t api.elnice i ołtarze. Pomimo trudności wy- tys•tyiczne, do:tyczą·ce mchu 1p•rizyidhodiźcze
konaini:a, ogólna suma kosztów wraz z in- go do :tego kra•ju .za r. 1926-1927. Daoe
stalacją elektryczną. cetrnlnem Og'l'Ze- te 'W'Ska.zuiją z jed;ne'i s-troiny w •jaik sirLnym
waniem, umeblow:mi•em i t. d. wyni'Osła · stopni.u zmniejszył się na Stkułe1k ogranitylko 325.000 franków.
~a.jąrcyicih •p.raiw amezykańslldclb ruch imigraicyjnw. w porówn.arniu z faity dRwnlejZASIŁKI DLA RODZIN REZERWISTÓW szemi, w drru1gfie·j zaś, j,ak różnolitą jest mo
za•jka nairooów, !które .pT'Zybyw.ają do StaJak nam komunikuj·e Biuro Wojskowo- 11ów Zded1t10.cz-0-nych. Odpo.wiedniiai falbela
PoILcyjne Magi•s tratu m. Łodzi, ostatecz- pr-zedstawia si·ę w st.arsu.niku do ik1rajów
nv termin składania podań o zasitki dla ro- e:umpejskicti w sposób nastę.pu1C\!cy:
dzin re-zerwi·s tów upływa w d!rui:u 15 paź
99 os 6lb
Arllbal11lia
dziernika b. r. Termin ten w żadnym wy8
AnidcYrra
.
,
padku ni1e będzie przed~użony.
„
549
Belgia
Blankiety na. podama nabywac mozna
„
119
But.gair1a
w Biurze Wojskowo - Policyjnem, Plac
„
2619
Darnrja
Wolności 14, ofi.cyna, okienko nr. 5.
„
213
Gdań-sk
132
Estoinja
1909.
„
456
f 'uilaind~a
„
3592
Pr.anC\ia
Dziś winni przybyć do lokalu rejestra„
164
da
c
r.e•
Ci
cyjnego przy ulicy Tra·1;1gutta ~O, mężcz~- .
„
31566
l rola ndiia
ini rocznika 1909, zamieszkali w ,J.bręb:c:!
„
73
dia
n
Tsla.
V kom. pol. o nazwi·s kach na litery L,, ł'_!
„
403.3
WlDchy
M N O oraz zamieszkali w obręb\e X IV
639
Jugosławia
k~m. 'vol. o nazwiskach na litery A~ B. <;.
.,
172
Łotwa
D, E. F. G. Jutro komisja rejestra..:yi1.:i ! 1:1.?
„
34
Ucbrtenstei:n
.
(b)
urz~duje.
„
355
Utwa

---

Do zbadaJnjia. z.gtosH'o się 590 osób, w
tern 417 chrz.eścij.am i 173 żydów. Wśr6d
· zb.aida1t1yoh stvv1ie-rdzo1110 )aig\ilcę u 90 oo6b
(80 chr.z.. i 10 żydów).
Ski·e.ro·wano na lecz.en1e do Kasy Choryc:h - 33 oS!Otby, do aimbuilattor:ium jaig4Loz
netgo - 29, do bfma seik·a~i - 15, do szkoty ja.gliczieti - 1O, dlo a1mibufa1to1rjUJm I...go.3 OISO•by.
Po za łettn zairejestrowa1t10 świiielŻe za.
choiroiwania u 57 ors& (4-0 chrześcijan i 17
żyrlów). Z rpowyższej HcZ!by skierowano
na leczenie do: Ka'SV Cho1rych - 30 osób,
do ambula:toirjurm ja·g1iczne.go - 20, do
2. o.ra•z ambutlaJtorr•jum
siz1k01ły ja.glkze•j I-go - 3 osD1by, do 1eczenira: pry~'tnrego
2 osoby.
Z ipomO•cy 'lellrnrstkiej sekcói lkor-zystaty
natdto nas1tę.puia.1 ce instytucie i zaktarly:
Ewam:.eli.ctki Dorm Sfero•t (Pótnocna 42),
Mie.tslk,; DDm Wychowa"vczy (Sienlkiewł
cza 47) 01ria.·z Ma·rJ:iw.i•cikf Dom Stieirof (rtd.
fran1ciszkań'Sika 28).
---:o:---
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Refestrac1a rocznika

•

TEATR MIEJSKI.

,,Tomcio Paluch''
widowisko baśniowe B. Hertza I

z.

Ta•

tarldewłc.zówny.

- No, d!Zieci, jaik będzlecire ba·rd'Z\l
g;rzecmc. z.albio1rę was w niedzielę do te·
alf>.ru! - rzekł z uradowaną miną p; X. do
swe1 gr-omaidkl, która wytbliegła 11a jega
stPOtkanie.
Okrzyk.i radości, kla.Stkanie w dłonle
bytv <Jd.powiedzią na tę wfard'Om<>ść. Pvlt:am•iom ni·e było końca.
- A co tam „będą wystruwtiailf"? .JJyrła. iz radosną mi1111ką malla Mairysja. 11a.fsitarnza z ro<lzeńs:twa.
- A czy tein T();mcio to na1prawdę ta~
ki ma<luliki beduie, jalk ipatluisz-eJk?
- Czy Looo-żerea n.aiprawdę zład.a
dizieci.?
ucieszona groTysiące ipytań rzuca
madka, a radość bije z fob itwarizyczek.
Idą s-pać girzecznie, c:ichuttlro, bo wszaik ta
:tit.15 p0<wiedzfa.ł, że pójdą tyillko w.teidy, gdy
grz.ecme będą.
A :ramo nie mogą dol•eżeć ;.rż w swych
~óżeczkaic'h. nie mo~ą doczekać się ch'W'!'łf,
kiedv już czas nadejdzie, gdy ubrane w
00.ad•zą 5Uę do lteat-n;
odśwfętne sza.f.ki,
na ,T'Omcia-Pa1ucha''.

•

• •

W lea!brz.e rojno, giw3JI'1l10. Dziecilnne
dooi!ki w::w>eł111ladą catą saO.ę. Aż rradość
bilerize na wid()ik tych rumiainyclt buz!aków. wesołych, 1Jjię'k111ych nau:>rarwdę, lą
swoistą dz[eoięcąi ;pięikl}ościtą. A wszys'tko
oczeikuje z nraiprężeniem <J!i)totwfeśo.i o straszliwyun Ludlożetrcy i o dzi'e lnym T?JtlkU.

• • •

A gdy

świratto

zaigas·fo, gdy

iz. padnie~

sien~ieun kmiyiny cz:airowm.y świat baśnł
roztoozY'l się przed_ OOZ)'lfl1a' d1Jiatwy, w.te

dy gOlręoe.i zaczęły 'biś ~. ucruć
mtodz:iiurtkiclh stucllaoz.y nie moli.na ip0ba~
mować, glośno -wyirai.a!ja swą :radość, CZY

snmtetk, podziw, czy t>rtzesiracll.
.Tu i ówdlz.iie rozlega się rpitaciz dzii"ecię
cy, gdy stairy ojciec ll!ie mal)ąc moino-ści
wyżywienia, ahioe wy!l)rotwad'Zić dzieci
SW<Jtie do lasu; na lwairzyczkaiclh maluje
s~ jakaś ekstaza, ery zacl1twylt na widok
'!'a,;emnfczego tańca iporanku, czy nocnydi
śv.iettl"ków; mim<>wOM t>rz.eStraoh budzi
g;roźina .postać sl!rais?Jl'i:wego Ludożercy; a
radość niekłamaną widać, gdy Tomcio
iwyzwaila siebie i swyioh braci z faktyczne
go 11 le'bez:pi'e".~eńs twa.
Caiły rtea'tr rororamiiewa milu:rtdemi
głosikami- dz-iedęcemi....

Radość

ogólna, 'W'icl'ka, IP!'aiWtdzfwa.

Dyirelkcja Tealbru dobrze robi, wtpr<>wa

d'Zalją:c iprzedstarwien.ia d'~męce. Ni:e iłyl

ko bo1wiem sprawia Tadość o.gromną naszym mi:lusińsi'kim, a1e, co również waroe,
w;proiwadzając je w zaklętą kra~nę lba-śni,
pobudza ieth faintaiz.ję, gra n.a ach ucruciaab
sf<Jwem, ks·ztaki. wyoh~.
P :rzediSttawlenfa dziecięce madą ()g't'(lmną w:arr:i1 ość pedagO~czną.

Wystaiwienie , Tomcia-Pa!l.ooha" nai1e-

żv mva1żać za Z'tlipetn1e udałe. Reżyseria
z zadain·iia wywtląiza~a się ;popraJWltlłe, dając wiele rpOim.Y'S·torwych scen, w.prowadza
jąc duio udiaitnvich a niejedinolkroitn.fe zaiba-

wnych epl1zodów.
Mata J. .Aridirzejews!k:a byił'a droskonały.m Tomciem-Paluchem. P. Jan~i, !a.ko Lrndo'7..ie1rca bud•zit g-roz~ S'W'Oją masiką.
a tp. faibisiiak wywo.tviwa'f sa1wv śmiechu,
ialko k'll1c:harz dworu Luidnżercy.
A't.rakc1ą .praiwdziwą 'były ta.ńce, Ulktad'l.t p. fanczewskliej, która Wylka1zata ra'Z
j.eszoze. jalk wi•e1lki posiada taforn.'t ;ped:a.gogi1cvny.
Muzyika pię:kna, diobr:ze dooto·sowaina.
1 ogroCaif.a.ść n1ezmiernie ci~iwa
mnie pożyteczna.

102 orsóib
„
8
„
1568
tto1larnd~a
6120
NorwegJa
„
5977
P.ol•s ka
„
451
PorrtugaMa
„
753
Rwmun1a
„
2014
R()lsja
„
72
San M.airdlno
K. Ot.
„
1981
Srz1wa1}car\ia
o
162
His-zpa1nja
KASA CHORYCH OSKARŻA PRZEMY·
„
28522
W. BrVotat1ja
„
8936
St.OWCÓW.
Szwecja
„
Czechoskl•wacja 3030
Kasa Chorych m. I:,odz.i zW1I'6cifa siQ
84 „
T u1rc,ia
Urzędu ProkuraJtorskiego o poci.ągnię- •
do
„
49649
Niemcy
do odpowiedzialności tych kupców ł
c!e
,.
492
Węgry
bezprawnie
którzy
przemysfowców,
„
861
Aus tr•ja
wstrzymują składki potra.cane ubezpireczo
Ogółem iprzybyło no.wych srumooziel·
nym robotnikom. Należności te potrąca:ne
nych emi1gramtów z :Ewro1py z.a.tern 155.605. w myśl ustawy przemyslow cy wi11mi naDo cyfry 'J)O•wyższej do.dać należy jesz- tychmiast wpłacać do Kasy Chorych. (u)
cze z,naioma lkzibę rodzin daw.niedszych
fmig:raintów, które to 1-crdziny 'J)lrzybyiwają
do Stainów Zied1:1ncz<mych IPO za t. 2w.
kwotą ornz dość ró·wniie.ż .oo·ważną liczbę t6w euro·pejskkh catość imnograoJi do Staimi'.i?;rantóiw P'O·z.ae•uimpe~s'kich, w r. ost<l't- 11Ó'w Zjednoczonych w oikresiie od 1/VII
r. objęła orsób 538.001
nim zw-tasze.za Meksy!kaińozyil<ów. W su- 1926 r. do 1/VII 1927
1
m:e o.l!'ólnei dwie te ka:tegorje s.tamow:ty t. j. mniej więcej /a imiigracjli IJ)ll"Zed'WO- ,
osób 286.692. wra·z zaitem z wvmiein.ioną jei,•mej.
---10:.- - jtui lLcz.bą 155.605 samoidizielnYJC?h im~gnnLuksemburg
Monaco

1
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inwestycyjnych w Piotrkowie.

Otwarcie wzorowych hal targowych.
"·

od o i
dezynfekuje

· W szeregu zami.erzeń i111wesitycyjnych,
realizowanvch celem zatrudni•enia bezrobotnych przez samorząd m. Piotrkowa za
kredyty amerykańskie - znCl!jdują się rów
nież wiellctie hale ta·r gowe. Tempo prac
nad budową hal umożliwiło oddctnie ich
do użytku publicznego jeszcze prz.ed ustalonym terminem. Otwrurci1e hal odbyło się
uroczyście w obecności przedstawicieli

1

wiadz rządowych i kornunaJlnyclI, organfzacyj społ. eczmych oraz prz.emyslu. Ha.fa
targowa liczy 70 mflr. d~ugości~ 37 mtr. sze
rokości i przykryta jest d:Cl!chem o Ironstrukcji żelaznej z odpowi1edni.e m oświ-etle
niem górnem i bocz.nem. Poza!tem zaopatrzona je-st w.e wszystkiie urząd'zenta tech,(e)
niczne, zlewy, chlodtl!ie i piW'lll!ice.
:o:---

W,.--p ogoni za nieuczciwym zyskiem.

l_o d ł wJ e i a.

Znafoz.fono !lam giroby ozlfereicb girup mt~
turOIW'}'1ch.
Ml foQiwairtm Orchow1ie maff e.z.f!Oftlo osa
dę, 'f. '!)W. llrul1mry 1lużycld1e:J. Badania .p ro
waJdz.i dr. Jaohilmowicz. Znale.z~oino Hczne
doly do S!l!U!Pów dlO!t11IOOtiw, oo ipozwo1i•to
S'fVJti1erdZi·ć p[runy doirnos;twa f samej ~a
dy. Osada :ta, jalk wf<lać ze znafozli0i!1.:vdt
szczątków, tcleg.a.ta! częstym 1poż.arom i od
buldow:viwa1la siię na 'tern s:amem miejscu.
Wewin~rz chalt roatlezłoroo ża!r:na lkamien·
oo, rOJZCieracze do mlclooia ztboiża, pottuczoine ruuozynfa ~ IE. d. Brucfanlia wyikaiza,fy
że htdmo'ść ku:lfury 1?uiży:c'lde.i lbuJdtoiw ata domy na<l zf e1ITI~ą kitóre imialtv kornst.riuikcr~
słUIJJOWta. ~ tpOSiadaJty Z<We słę ipo<licienla.
Na wsdiodrriJm 'krańlC'll oisad1y :Zltlaieiz~c
oo cmenitalI'Z'Y'S'ko z XI wieku, nia lktórem
na•tiraifiloino na !lctllllca ba1r<lro źil e zaichowa ny:cth grobów sz!kieletofW'Y10h. Przy jednym 8'1.!kietl.ecfe znaleziono oiS'rrze żelaz
ne od sfuiz:aly ~'l.llb <lziirytu, :p rzy lkmyich że
laizne olbrącz!k:i od ktt.1!beil!ków i naiczyrn1ia goli
ruane. Nadto -z.na1lezno1I10 w Orichoiwfe §la·
dy ois.aid z mrods1ziego olkres11 !kaimie11.nego

niebezpiecznr oszust pod kluczem.

ODWOLANIE WYCIECZKI PRZEMY· ' PrzeCI ki1ku tygo'dntlami na bruku lódz- szych sum - sprawą zajęta się policja. kim pojawl1ł stę oszust, niejaki Srul Becher Sledzitwo ustal!fo, że Becher wyjechał do
SlOWCóW WĘGlfRSKICH.
-.: Wczoraj przybyć miała do Polski wy- który pod pozorem zawierania trmzakcyj Warszawy, gdzi-e nada:! uprawia swój oci:eczka P:zedsta.wicieli życia gospodar- kupieckiich nara'Ziiil szereg fi1rm kupieckich sz.uk::i.ńczy proceder. Urz:\d Sl~dczy zalwczego Węgii.er, w celu zapoznania si.ę z ca- na powafne straty. Brz.edstawialł stę on munikowa! wyniki swvch dochodze(1 poloksztatte. m z. agadni:eń produkcJ·i· przemy- przeważnie jako wfaśc.i:Ci'el wielkich skla- Hc~J warszawskiej i• łwowsk?ej, a onegdaj
dów towarowych w Mafopolsce i na tej Srul Becher osadzony zosltaił pod kluczem.
t
s u ~lók1en.mczego. Jak nas i!lJfo,rmują sfe- pod:stawl.e uzyskiiwail kredy1ty od firm lódz \V najbii.ższych dniach os·z ust przekaiz.any
ry miaroda1ne przedstaw.ilciele I>rzemyslu kich. - Uzyskane za kredyt ten towary zostanń1e dkl dyspozycji prolruraitora. Smna,
Oświatowy
handilu i· baJtlkowości Węgier nie przybędą sprzedawal, poczem ula1m'iał si'ę. Ponie- na jaką zostały wszkodowaine firmy ku- Miejski Kinemato~raf
Wodny Rynek
do ~olski w ustalonym terminie, J>On~eważ waż marupulacje te dosięgły powamuej- Pll>iekie si>ęga 100 tys. zt (e)
Od wtorku, dnia t1 do l)oniedziałku 24 pałd1!er
wyc1eczka ta zostala zdekompletowana
nika 1927 roku
wskutek choroby kilku wybitnych jej
2 tygednłe
2 tygodnie
czlon~ów. tych względów przyjazd deDramat w 12-tu aktach.
legacji gospodarczo - naukowej zostal od- ·
B E tł HUR
łożony, a wyci.eczka w najbliższej przyciałopalne
(e)
szłości do skutku nie 'dojdzie.
W Hll tytułowe!: RAMON NOVARO.
Naatępnv program:
W osta.Jfmfclt czasach dokonano· na z!e- 1reszta z 'ltLah w lłcz.ibie 14, zos'talta zbada30-LECIE PRACY SZPITALNEJ DR. A. miach Pols!k~ szieregu cieilra!WY1C'h odlkiryć na przez .p. Zygmmta Szmdd'tai, a znru,iduAfryki.
OELDRANA.
airoheolo giiiomy.cih.
jące Slię w girolbacli obzy iP•rizesitiamo do
passe-partout
tygodniu
plenrs1ym
W
AGA.:
UW
We WtootiaJWlku, rpmy mlkifadainliu ka- muooum llruia1ws!kiego we Wtoda1wllru.
W niec:lz,ielę, 16 b. m. zarząa szpitala
(pr6c1 prasowych i urzędowyeh) oraz
stare omenltaP. SZ1tI11itlit diolkonaJ irÓ'Wlnfeż !badań
bllety bezpłatne nlewatne.
Poznańskich wraz z gronem lekarzy ob- b1a na jeidm.ei ·z ulic, oidkryfo.
1
chodzić będzie 30-lecie prac.y szpitafoej rzvslko ciiatopa~ne. P rzepiroiwadlwine b.ada cttnem!ta1rzY\Slka wte wsi: NLdz"iie w kfe!lec(b) nia wylkaiza~y że jest 'to cmentairzysiko z !ldem, •pod!da}ąc badainioan 271 gT()ibów,
nacrelnego lekarza dr. A. Ge!drana.
końca ®'(liki bronzoweoj, oo.J.e.iąioo do 1ru1sl'K.f.adaJjąieyoh się na cmenit3Jl'IZY$ko ze sfalr
robót'
proiwad.ze111iu
Przy
!fmyokiej.
·
turry
szego olkresu żefaza, a ·Więc z 1POliowy
ZAOSTRZENIE STRAJKU TKACZY
część girdbów została mis~zona, d0pf ero
!Pierwsizego :tY'SI°'a.clecia !PI"zied Na.r. Chr.
PLUSZOWYCH.
Ostatnia konferencja w Inspektoracie 111mma-.„„„...lllll!!lllm„1m1„111m111R1111B111EE!łlDl~am1m11„„1m1„„......
Pra·~Y nie dowowadz:ila dC> po;ozurulcn!a

Wykopallska przedh1·storyczne w Polsce.

z

we Wloclawku.

Stare cmentarzysko

Wyprawa ferd. Oss1ndowskl100 do

to 1ot~1a I

Reklama --

„ ...„„„.....,

pomiędzy

przedstawi.:;ielam~

strajkuią

.cyc~ tkaczy pluszowych a przemystuV.·cam;, wobec czego wc~c-raj tka<:ze strajk
zaostrzy.li. .(u)
NOC~ DYŻURY APTEK.
Dziś dyżurują apteki: M. Li.pca (Piotr-

kowska 193), E. Millera (Piotrkowska 46),
1W . Groszkowskiego (Konsta'Illtynowska
·nr. 15), K. Gaertnera (Cegi.elniana 51), H.
Niewiarnwskiiego (Aleksandrowska 37),
{b)
S. Jankielewi:cza (Stary Rynek 9).

Czy homeopatja jest
Nainowsze wyniki

badań

lekarskich.

Mlnerał1 Jako łrodek leczniczy. Hemeopatja w . medycynie ·praktycznej. Badania lekarstw
na zdrowym człowieku. Zindywidualizowanie leczenia. nowa djagnoza. Zasady biologiczne.

w) W wiledeńskiiej MedJi.zin:is.che Zcitung „Oa~ecie leka:r·skiiej" z.najd'tl'jemy bardzo ciekawe uwagi o leczenJiJu metodą
homeopatjL Różn-e są zdlall1da lekarzy na
ten temat; czytelndików ,,Kurjera" nieNIESUMlfNNI SPRZEDAWCY.
wątpJLwue zacLekami pogadmka o nowej
Państwowy Zakła-d'a Badia1ni:a. Żywnoś metodZJi.e, która tyle wrzawy wywołrula.
ci zawdiadomii Od'dziail Saniitamy Wydziia-·
Zasad!a „homeopaitjii" hrzmD: Stmi[ia,
ht Zdrowotności Publicmej, i.ż badanie 3 simiHbus cura1I1tur" - „Podobne leczy sW:
prób salcesonu, nadesłanych przez 1-szy podobnem". Homeopatja chce leczyć cho·
Dozór Saniltamy, a wziętych ze skleI>U Ja- raby środkami, które wywołują w zdr-O·
na Zgadzaja (Spacerowa 4) dafo następu wem ciele podobne zjawiska, jak choroby,
jące wyiniki: Zbadane trzy salcesony znaj
które mają być leczon,e. Ta metoda w.pro
dują się w stani.e daleko posuniętego rozwadzona na początku 19 w~eku przez
kładu (gnicia) i jako szkodliwe dla zdro- I-Iahnema:na w Lipsku, rozprzestrzenia si-ę
Wlia ulegają zakwesttjonowaniu i zniszcze- w całym świlecie. Ci-e kawem jest, że gdy
Illiu. Sprawę zaś celem ukairainia Zgadzaja w Ameryce stosuj.e się z ogromnemi resk1erowano do sądu.
zulitatami homeopatje, Europa pozostaj.e w
tyle w zaistosowaniu tej cilekawej merody
PRZEMYTNICTWO TYTUNIOWE.
leC'renia. ISJtnieje caly szereg homeopatycznych kli:nik, a tal(że na niektórych ulil.i'Przed kilku dniami policja ustrulila, iż wersytetac.h jak np. w Anglji, uczą
11a szlaku pomiędzy Łodziią a Częstocho homeopatji..
wą grasuje banda przemycająca tytuń z
Że homeopatja nie jest żadną nauką taNiemi·e<!. Dochodzenie policyjne dwrowa- jemną czy miS!tyczną, a tylko polega na
d'zilo do aresztowania zamieszkałej w Ło doświadczeniu i wi•edizy, dowodzą najnowdz,i ni-ejakiej Janiny Oawrońskjiej, w mie- sze wyniki- badań lekarskich.
szkaniu której Z1I1aleziono tran1Sport tytuW ostatnich czasach załnteiresow.anie
n?u ni·emieckiego. Aresz,towaniie to ulatwi- się homoopatją wzmogto się znacm:iie w
lo Hkw!"dację szajki p.r~emytniiczej, operu- szerszych sferach naukowych. W koiącej na terenie województwa łódizik:rego.
lach lekarskich coraz bardziej rozkrzewia
si.ę p.rzekonanie o koruiec-zlllośc.i słudijowa
WYSTAWA R.UCHOMA PRÓB I WZO· nia gruntownego metod leczniczych
RÓW PRZEMYSŁU mAJOWEOO.
·
homeopatji.
Wśród lekarzy byłoby roz.ipowszechniieWYSttaiwa ruohoma iprób i wrLO•r ów
;pr.z.emys'fu krajowego w ipruriku Helenów, nie nauk homeopatycznych przyp.uszczał
gdyby dawaktóra iaiko fmweza, łącząca w so1bie pięk nie większe ni.ż dotychczas,
nauki
podczas
medykom
studjującym
no
no z poży:tikiem nieizaditugo orpUŚCii· Łódź,
możność z:ajmmvainia się
j
e
uniwersytecki,
na
aikakcją
nadla:l
jest
i
była
<lla 'k1órei
czasie. Przez catv czais swego .potbyitu bu tą dziedlziną w sposób zwyczajny.
Zamia.Sit tego albo nie mówi się kadyda
dzi-la zrozwmna'łe zainteiresowainie szeroki1ego ogótu. a boga.ctwo ekspo111a'tów i a•r- tom medycyny nic zgoła o tych zasadach
homoopatji, albo zbywa się ją zazwyczaj
~yisityczne ich r·oz.plaino1wa:nie będ1zae mia.·
to zawsze elfa miasta IJ)rzernyS'ło1 wego, ja- kil'koma szyderczemi uwagami. Ten pokieun iest Łódź. donioste znaczenie. Jest s!iew jest oczywiście owocny. Dla usuona lfamim i pewnym fnf<lirimaitorem dla nięcia tych przesądów i tej niewiedzy żą
sfer ku1nieckich i Hicznvch rzesz koinisumen dają lekarze homeopatycy obiektywnego
zbadania nauk homeopatycz,nych, a miałów. Wiele cieka1wy<:h i aircywesotych
miedzy i1nnemi przez kreowani e
nowicie
rikieslrv
01
rozrywelk. c<Jdzieinne koncerlv
katedr na uniwersyhomeopatycznych
28 p. p., a·udycje radtofo•nuozne i in ne atetach.
!trailw.ie dają zu.pC'tne g-wa1rancje mitego
łiomeopa:tja jest m e dy czną metodą lespędzenia czasu na terenie wystawy. Kto
której lekarstwa pochodzą z flory
czenia.
1
ni·e ·7a1JJ07.na•t sle z wystawą niecha J nie
zwkika, bo cz.asckres jej .pcibytu 1mńczy i faun y oraz z pańs twa m i nerałów.
M\ędzy temi i s tni e j ą takż e niektóre
się. ~pieszcie zaitem ws·zyscy na wystapraktyczną
stosowane przez
metody
wę.
1

1

nauką tajemną?

zwyczajną medycynę. Matetiail leczn1crz,y jako taiki nie jest ni.ozem chara:ktervsfyczn.em dla homeopatjl, lecz zasada,
wedle której ma:terjał ten jest p.rzysposal:ńany i przecilw chorobie srosowainy.
Ta zasada stosowaniia jesit homoopa:tyczną r.egulą ana'logicmie do zasad w medycy1nfo 1>raktycznej. Ona powiada: Skoro
jakieś ciało w ludzkim organilfmi.e wywołuje pewne zmiany np. sulny kaszel, to to
samo cialo podane w mniiejszej ilości mus~ też być w stani·e zniszczyć ta:ki kaszel.
Każde ciafo (.malt'erja) powodujące chorobę, zawiierać musi w sobie rówiruocześnie
sułę koJą·cą. Różnica naitomiast między
obu skutkami jest uwarunkowaną li tylko
i·lością, dozą.

Da;lszym ważnym punktem homeopa:tyczinej nauki je.st badani1e środków
leczniiezych na zdrowym cZJlowieku.
łfomeopatja stoi na trafnern stanowisku,
że orgainizację cz.towteka i zwierzęcia w
. stan:ie zdrowym i chorym i także reakcje
fych różnych ciia1t na te środki lecmicze
nie można .iiden1:yfikować ze sobą, lecz
przedewszystkiem czlowi·ek ~dirowy za
prawdziwą miarę i p.rawd.ziwy przed!miot
porównawczy siużyć może wobec cz.low~1eka chorego. Przytem nile należy zapominać, że zwierze nre może poinformow ać na o swoich uczuciach po użyciu
środka, a więc o charnkterze bólu np. tak,
że wypróbowanie środków na czlowreku
daleko zupełnLejszegQ dos1:airczyć nam mo
że obrazu o działaniach odno$nego środka
leczniczego.
Ta gruntownuejsza znajomość środków
i większa Uość środków stojąca dlo diyspozycjii, wymaiga, by do skrupulaitnego zbadania choregio była stos01Waną miiaira
ziindywiduali.zowanl·a w ki.erunku środków
'''schodzących w rachubę (t. zw. diagnoza
środków leczniczych obok diaignozy chorób). Tern bardziiej, że homeopatja nl·e
tylko
częstuje miksturami lecZ111i1Czemi,
darzy jedynym środki.em, a najwyżej
dwoma.
,Ażeby zatem ze skutku chorobo.twórczego pewnego środka otrzymać skutek
leczniczy, trzeba, jak już zauważyliśmy,
zm!any ilości-. To przeświadczenie, że wie]
kic ilości pewnego środka odnoszą skutki
wr ęcz p-rz eciwne do tych, jakie wywoluj~
mak dawki, nie .i est homeopatyczną spekul acj~\. lecz polega na tak znan.ej „zasadzie biol~i.cz:nej", która w oot:aJteozino..

ści jest tyliko wyra'Zem ws:zęd2Ji.e
istniejącej pdaTnośc.i>.

w na.-

turze

leczni'c:zego należy
zbawienny, jes,t
rzeczą doświadiczenia i przystosowani!a
s~ do siy cielesnej i ck> naitury i czasu
trwania choroby. W każdiym razile musi j
druwka być najmi:nimafaiiej tak n~emacma,
aby jeszcze zdolaJa odiruiieść skutek do-.
datnt - nie szkodząc.
Mala dawka nie jeS!t nilczem char.a.k:terystyoznem d.1a hom.eopaitji, lecz względna
małość dohrioczyninych da:wek wobec chorobotwórczych.
Współczesne wyni!ki badań przyrodniczych w kienmku najmniejszych hlości dawek i ich dlziafań są tak powsz,echnie
uznane, że d!awniiej tak często kpi.ny z
homeopatj"i, obecnie tylko przez la1ików są
powtarzane.
Jak orga-n.i.z m działa na najmniejsz·c
dawki dowodzi następujący przykład:
J eżeH włoży się na kilka dni do czystej
destylowainej wody wyczyszczioną monewysfa1rczają te minimalne
tę miedzianą,
Hości miedxi zaabsorbowane przez wodę,
by spowod!awać śmiierć.
Nawet jeśli Sli.ę WY'leie tę wodę, a
szkla1t1kę stairannie wyczyści, diziafa woda
potem w szklankę wla'!la - ciągle jeszcze
Jaką ilość środka

zażyć,

by skutek

był

trująco.

homeopatji odigrywa rolę
w innych metodach lecz.n!czych r-ozpoznanie i traktowanie lmnstytucji. Wiele świeżo powstałych chorób
są w rzec~ywis 1tości tylko objawami od.dawna w ciele ludzkiem istniejącej choroby, która tylko ws.k utek przezj.ębieiniia lub
iin'flych przyiczyn wyraź.nie jest widoczną. ·
W takich wypadkach naturalnie nie wy
starcza leczyć np. wypi1eków na ciele
maściami, gdyż tym środkiem nLe można
dotrzeć do wnętrza korzenia choroby,
trzeba przeciwnie lekarstwami wewnę
trzniJe użyttemi, dzi•alać na główną choW nauce

większą niiż

robę.

Vv ten sposób dopiero unicestwia sic
źródło

choroby.
Naturalnie, iż środki homeopatyczne
bywają stosowane już od dłuższego czasu
z równi1e dobrym skutkiem także w lccznilctwie zwi.erzęcem. Już z tego wynika, że homeopatja nie jest żadną su g estją,
ani żadną sprawą wiary.

Rom-i cz.
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:·KUR.Tt:R l(>DZKI". -

Kącik dla pań~

Hege r~

„·nia futra.

~utr~ rozpa.noszyly się tego roku wszędzie,
~dz1e su: dalo, często bez istotinej nawet potrzeby. Płaszcze ~sie n.ne i zimowe bogato obłożone
są futrem u dołu, najczęściej asymetrycmlie - ta-

ka iuz bowiem jes·t o gólna tendencja mody tegorocz;nej - z zębami, zachodzącemi do góry i aplikacjami. C:zasem tylko .ieden bo.k, sta.nowiący nie
iaiko pr.ze~:Muże.n.i e kołnierza szaiowe&'Q, pokryty
jest futrem w ukoŚin y m kierunku, tak, że wY·gląda
lrukby się róg płasz.cz.a odwin ą !. Wogóle, w modzie nastąpiła reakcja przecrwko surowej prostoci·e lbn.j! i faso.nów. Modele tegoroozaie cechuje
prze:py.ch, wpa.da·iący często w przesadę. W pła
szcmch Jesiiennych daje się odiczuwać to bardziej
niż gdzieindzie1, gdyż futro, z natury ciężikie, mato się na.daje do pomysłów fa.mazyjnych i a.plikacJe futrz~ne zwy.kle sprawiają 'W't'ażen.le przeJadowa·nia.
Taok czy . inacrej, jest to modine i trzeba się z
tern pogodzić. Należy tylko wybierać z pośrM
It.tter modnych takie, które nie oboiąią zibyit okrycia i nie ,odbiją się n?. smuklości sylwetki, bo trzeba liczyć się i z tem, że dodatki futrza111e jed·naik
pouubiają .

Stanowczo w nielasce od df.użs:ze~o czasu są
fok i. Doipus·zcza.Jne są t ylko przy maiterjałach
cza·rnych, najlepie j rypsach i to je<l•w abnyclt. Naimodinie:isze są wszelk.ie futra fa~itazy}ne, a przedews.zys.t·k.iem „agneau rase" i „la-pin cotele" •zairy królilk. przypomiinając:\( trochę popielice,
rurkcwany, któn' ta.d.niei wygliida joom11k jaDco ca
rość futra, niż jaiko przybranie Olkrycia jesiennego. Naioml:ast „agneaiu ra.se" może być z pmvodzeniem zastosowa.n e w obu wy.pa<lkach. Po za
tern - cie·lęta, farbo•\vaine na róŻ'lle SIPOOOOY, trebak.i o jaikna.i krótszym i najgladszYllll wł'O!Slie, oraz imiłacje lampartów, ty.grysów i wsoolkich
zwierząt egzOltyozinych. So.booe są zaiwsu wytworne. Z tańszych futer noswne są bair&o do
pa.lt Jesien.n ych bibrety.
Co sJ.ę tyczy fasonu, to po za kloszem z boku
lub z przodu, Jinja naJczęściej równa. Za to materiał pooięty w kawa.tki, jakby umyślnie w celu
t~niemożHw:ienia przeróbki. Na1modniejsz;e materJaly jes.ie11tne to booton~'. kasha i nmy.
--:::--

Z MIEJSKIEJ GAT.ER.li SZTUKI.
Dziś, we wtorek. c111:1 11 h. rn. i iutrn
.'.:' śro'de odb~dą s!ę w M!ejskiej Galer.ii

."' ztuki J!.cvt:tcJc dzieł sztuki po cena.eh ołrnzvjnych. dajace m'..lośnikom prawdz·i we.i
knl!urv możność nabycia orzep i ęknvch
ckspona1tów bardzo niewielkim nakladem
n: c n'.eżnvm.

W oiatek. dnta 14 b. m. kulturalna Łódź
Vlastimilowi Hofmanowi z ok_azji 5-leciia jego dz:ia:łaln.ofoi artystycznej
1 ego dnia bowiem o godzin.ie 5-ej po
0twa.rci'e zbi:orowej
poJudn.iu nastąpi
wystawy jubifata, kióry nadesłał na wystawę około 100 o!crwsz.orzęctnych swych
prac oraz osobiśc i e v:eźmi.e udzial w werz!ożv hołd

nisażu.

Pozatem na wystawę tę nadesłali swe
prace: z Par y ża - Adam Styka, z Krakowa - Br. Rychter - Janowska, z Wa.rszawv - St. Centneszwerowa i J. Fida·n za, z · Łodzi - rzeźbiarz prof. Sługocki oraz al't. malarz Krause.

Najmłodszy
Big Boy,

\Vtorek, 11 paźdz i ernika 1927 roktt

artysta filmowy
następca

Jacki•e Coogan, jak donosi „Ki1no", znaTak przepowiadają również doświadczeni filmowcy i reaHzatorow!e.
Być może, że sąd ten jest jeszcze
Przedwczesny, zważywszy, że ów „w!elk!" artysta lilc:zy ' obecnie zaledwie dwa i
pót roku, gra on jednak, proszę się n:ie
śmiać, od trze•d ego tygodnia swego istnienia. Pire rws·z y ten „wystęĘ>", coprawda,
w roli zupełnie bternej, odby~ się w powija!kaieh w sztuce „Three weeks".
Obecnie wzroS!t jego wynosi 3 stopy,
\11aga 50 funtów, a mimo to, jest cm .,wodzem" całej dimecinnej trupy w .,Educatioool Studitos" w Ka:l'ifomj.i~ I chociaż są
od niego „artyści" .o w·irele sitarsi - ale
Big Boy w sw-okh olbrzym.ich buciskach
i melolllirku, dwakroć większym od główki.
kroczy dumnie, ja:k stary weteran vrzed
objektywem aparatu.
Ma:jąc 18 mi1es.i-ęcy, Big Boy zwrócił na
si1ebre uwagę dyr"ekt.ora Jacka White. lctóry. uderzony zdolno~Ciami niimicznemi i
n'.eprzedętiną iinteligencją w wyrazie dużych oc.ząt dzieciaka, podpis.al umowę z
matką jego.
lazł następcę!...

(Korespondencja własna).

w pa~dziemiku 1927 r.
we Fra:ncji wogól.e, a w
Paryżu w szczególności dawno już przeszła do legendy, a mimo to wi•ększość przy
ieżdżający.ch z kraju rodaków wciąż jeszcze jest pełna złudzeń i wybiera si.ę do Parvża z niedostatecz:n. zapasem pieniędzy,
n.by na miejscu doznać bairdzo przykrych
rozczarowań i kłopotów. - Rodak nasz
stwierdziwszy, że z przywiez.ionych na
mies i ąc pobytu w Pa·ryżu pieni-ędzy, nic
mu już prawie nie zostało po tygodniu·,
przedewszystk!em ma żal do znajomych
stale tu mi.eszkajacych i robi im gorzkie
wvmówki: .,Cóżeście mówi:Ii, że tu jest
tak tan.io ... " Ni.l<t tego ni1e mówit Czas już
najwyższy, aby ci, co wybierają się do
f ra:ncji, byli poinformowani dokładni3 o
tem, że wa.nmki życia w Paryżu są niezmiernie ciężkie i caraz cięższe. ·
Francja przeżywa ba-rdzo trudny kryzvs ekonomi.c zny, zastój w haind1u daje się
odczuwać coraz dotkliwiej, a drożyzna rofoie. Udekają z Paryża masowo ·wszyscy
ci cudzoziemcy. którzy przebywając na
studja:ch ; mając ograniczony budżet, nie
sa w możności utrzymać s·ię najskromn:ej
wet za te same pi.eniądze, za które jeszcze ptęć miesi·ęcy temu mogli żyć, nie licząc się z każdym gros.zem.
Na najskromniejsze u:trzymanie w Parvżn, nie licząc ubrania, ani wydatków
.•ro 7 r: · - ·,,·1 :- ·., · ·· ~ 1·•· „. • '.' 1-„ ,.,,: i:'Ć minimaln.ie
Paryź.

Taniość życfa

na

.. . , .., ,...·?flll

_______

Nr. 2..,.,.

.świata.

Jackie Coogana.

Wairsza•WStkie k.oita sanno,rzaAowe czynią przygotowam.ia do ogólnego zebrania
związ\ku mfast 'J)<O>lskic'h. k'tóre o.dbęd~ie
się w dniach 22 - 24 b. m. w Po·znaniu z
udziałem 1Przeid'Sltawici:e11i 500 Z1rzesz•o11ych
w związlku gmin miejsk-icih.

Co dzl! usłyszymy z gło·
śnicy

radio-aparatu?

Progra111 warazawskl•J •łacjl
cu11dawcxe~.

Wtorek, 11-go paź<lz·ierni•ka .
Warszawa, 1111 m. - 12.00 i 15.00 K<Jirnu·nikaty; 16.00 Odczyt p. t. „W spraw.ie 'J)()lśikiej ekspainsji zamorskiej", wygłosi p. Wojciech Szutkiewicz; 16.25 Nad .p.POgram, komuJ11ikaty; 16.40 OdcZ~'t p. t. ,.Łowiectwo w dawnej Polsce", 'W'Ygłosi
prof. Wkldzimierz DZJWl(mkvwski (cykl: „UJ<wJectwo w Po<lsce"); 17.05 Rozmaitości, WY\powie P
Ludwik Ławiński. Komuinikat Tow. Zacllęty Hod.
KOlll<i; 17.20 Odczyit p. t . „Par<YWanie wody przez
rośt~ny" (z cy:klu ..Przymd-0·zinawstwo"), wygłosi
prof. Adam Czar-tkoiws;ki; 17.45 Koncert l>O>t>Oh1duiowy symfoniczny. Wyk~mawcy: Orkiestra P.
R. pod dyr. Józefa Ozinniftsk.iego i· LeQP<Jllda Szpinalskiego (fort.). W programie: Jóuf B1sner: Uwertura do opery .,Leszek Blaty'' (OT\kiestTa),
Choipin: · Koocert . forte'PianowY i-moll, wYkooa z
tow. or:lci.esitry p. L. S~inalski oraz Saillnt-Saens;
19.00 Komunikait rolniczy; 19.15 Komunl!ka>ty P. A.
T.; 19.20 T'I'a.ns.mi6la z O!l>e.1'Y paz.na4\skieJ: „Zygmumt August" Ta.cl.wsza Joteyik.i; 22.00 Sygt1t3l
czaisu i komunika.Iły: lołtlicz.o.meteorolo!1ftcznY,
policji , P. A. T„ m<l prog:ram.

Dyrektor White-, reżyserujący ' stale
wszystki.e dziecięce obrazki, twie.r dzi., że
Bi:g Boy. mając wrodzony talent aktorski,
będzie kiedyś wybiltnym artystą filmowym. Obecna gra jego zyskuje również
wiele, dzięki posłuszeństwu dzi·eciaka,
który z przejęci·em słucha każdej najdrobni:ejszej wskazówki _swego mistrza.
bawiąc się vrzytem sarn doskonale.
Sa. wprawd;zie sceny, mni.ej maleństwu
przypadające do smaku, s·zczególni·ej, kiedv chodzi o ni.ezbvt mille prysznice, naśladujące ulewne deszcze lub niespodziana
kąp i:el błotna i choć. n.i.eraz zapłacze naprawdę, mlmo to posłuszni.e gra nakazaną
sobi·e rolę, ni.e przerywając nigdy, aini n:ie
psu.iąc akcji.
W obecnym sezonfe B!.g Boy zostal
promowany na „gwiazdę" i ukaże się w
sześciu komedyjkach, · w rolach czoto·
wych.
Ni·c dz.iwnego, że matka jego, dumna
ze swej 'poci:echy, kolekcjonuj.e wszellcie
krytyki o Bi.g Boy'u · i ma ich już spory
album. nie l icząc fadnych sumek, które
odkłada, jako fundament pod przyszle
m!)jony swego synka.

~:kic:h .

Obraidy zja1zd1u ])01prżeidzą wydeczki
nrzera-stawide!li ·zwJ'ą·z!k>u · miast, majace na
c-efl·u zwi.ed-zooie tyipowy;c:h urzą<l·zeń mi1e.i
~·Jóch w miasltaich b. dzfefoiCy prru.slkfej.
Wycieczik·! 01d!będą się w dwóch g-rul"'a>~h: dlO mi:ast p0mo·1-skkh i ·wie1kopo1~1kfoh f trwa.ć będą 3 dm:i, 18, 19 1 2Q paź
dzi.e.r.ni•ka.

OF? ARY.
Na sieroty oo 1)0I. żObttl~ch.
Fraincisze~

Olei:itnfi1Czak

rl. 5.
Kw. Nr. 843. Bezimieamie zt 26 gr.

Na

Ugę

Obrony PGw.

Kw. Nr. 840.
:z:f. 10.

Na

Kw.

5(),

Państwa.

Sfe.fan W eso1to1wskf

najbiedn~e.łszych

TEATR MIEJSKI.

starców.

W S1}r.arwiie
W 1lad. Jaibtońslki zt. 10.
Nr. 841.

c.

po ra:z 10-ty arcyzabawna komedja Ver·
neuWa „Panna Flute" z Stefanią Jarłmwską w :
popisowo granej roli tyitulowej. Ceny I>O:PUlarne.
Jwtr.o o godz. 4 po P<>f. specjaLne przedstawien•ie dla s~kół. Dany będz.l e po ra,z os.tatni dramat
CaJderona-S~owackiego „Książe Niezło.mrry". Bi·
Jety do nabycia w kasie zamawi.ati. Ce.n-· miejsc
sz.ko!ne (oo 50 groozy do 2 wl.).
Wieczorem o FXidz. 8 m. 30 p.rze·pi.ęknJe wysta'\vjl()!}e „KrooQ!We kolo" z Kar. Lubieńską w jej
ślk.z.nej krea•cji łfai-Taing. Ceny popularne (od 50
gr. do 4 zł. 50).
W czwar,teik tr.zecLe ~wlie.nie dla Z~
ków Robotn~.czych. Dallla będrz;le Z3lbalwm lrornedla Bemauera „W rałskim og>r'(llliizte". Btlety w
Zw.tą.z.ka.eh R<>botnk:zych.
W ptątk premje.ra leiklkiej komed;i saJooowr'
tlennequina ł Cool.usa ,,I(Tólowa Biarrlltz" z Gry·
wińską, Morską, Imiewooska. . Kw!:allarowslrlm, Zn!
czean, Kroit>kem i Kir.zemieftslldm w . rola.ob wri·
tiiejs.zych.
BBety od dzi>ś do mlbycia w kasie ~mawiań w
cukierni Goot-0msk>ieg<0.

TEATR POPULARNY.
Dliiś wiecwrem i oodrz.iemrle dra!llla.t w 5-cłtl
<!!kłach „Pieczęć milczenia". W g,fÓ'Wlllyich rolach
Edmund Szaifrański (ksiądz Pioux), Sł. Ja.rszewsiki (doktór Bordier), Dębłocz (sę.drlla śledczy), Boi

kowm (stolarz) t Mada Biskm>ska (-tona stolarza). Reżyserowal J. Pfilarsikli.

P·rzedmiotem obrad tego1r0tcmego zjarou będą dwa nneiz.wytkle waż:ne i alktualne za·gatlnieinia: sprnwa finansów miejs.kkh maz S•Prarwa rozrbt:.idmvy miast.
1'ema.t pienvsz:v. któ-rv ·reif.eroiwać bę
d'Zlie prezydent m. Po1z.mmi.a, p. CY'rYl Rargall1dzacji fit1a·n ta~sikl, obeijmie spraiwy -01
sów ml•eJskkh oiraz k<rooy.tu łromu1T1a1lnego,
bez o<lrodzenda !którego nie może być mowy o należytym WZ\\"iQju miaist.
SP'ra:\vę rio·zbudowy miiaist noruszą p.
T. Toe•piMz. b. tawniik m. Stt. Wairszarwv
ornz me:::. Gross, rad.ny m. Krakowa, prŻy
taicza.jqc licz.ne · i ciekav.ne ip•rzvildady z alkcii •budowlanej mi:ais·t zadroid:niio...ęiurrope·.i

Kw. Nr. 839.

1 eatr, muzyka i sztuka.
Dziś

Zjazd przedstawicieli 500 miast polskich.

_..............-am_....„_.1„....................._._....................-

Warun~I ID~~IU w 'BPU~U.

-...-. ---~~~~_,,,

481/27

„KRÓLEWSKI JEDYNAK".
W środę, o godz. 4 .PO paiłudniu Po cena.dl
na,iniŻszych (oo l rzł. do 40 gr.) po raz ostUnI ·dla ·
mlodz;ieży svk.olnej „Królewski Je.dymi&" L. Rydla. Biilety do naibycia w ka5ie tearłlru w dnW
Drze<lsta wie.nia o<l godz. 2 po pot.

--.„--

Na srebrnym ekranie.
KINO-TEATR •.SPLENDID„.

,,KS IĄ i Ę OR LO W".
Film pod tyit. ,,Ksi'ą.że OrlOIW''~ ~\
obecnie 11a ekranie ki.no-.teaitru ,,Splen.di'd", iłuMru
ją-cy życie rosyjs3cich ks-łą.żąif: m emtgraicji,' słyn
ny jest z te~o. że równorzędnie z ks.ia:żętami ekraioo, Lowelem Shenmanem i. Pauld.na, Oairon, wyst ępują w nim praiw<lzi'wl ro5YllSICY ksi~ęta krwi.
to Je<len z nad-dOS!kona.l·
„Ksi<ążę Ortfow" szych fiLmów oież. seZOO'll, spra'Wli:aUący wrorom
szozegóJ.ne i ka1IJ1pletne zad01Wl()l!~e. Jest w nffit
ciekawy i wie-cz.nie zajmują.cy dramat psychologiczny, jes·t mterest1tjący koloryt, iest wreszci&
ws:parniala gra dwójki wyilrona!W'Ców, na kitóryoh
grę patrzy sif; z zapartym oddechem.
„Ksiiążę Orław" ~osJ nOWY xupeł'llie motyw
do oklepanych teanaitów z życi'a rosy~Lch iksią·
żąt i arystokracji dworskiej, odz.na(:.zadą.cyoh się
zawsze bruialnością z domieszlką cklłwego sentymentaHzanu. Otóż zdegemerowarna dusza księcia
Ol"lowa odradza się pod w.pływem miłości do śpie
V.'aczJd z Mootmart>re'tU.
„Książę O.rł<Y\V" hypnotyzuje uwagę swą nie
zwytklą ak<:ją, oszałamia szeregiem scen o dy.n.amk.zr.ei sime napięcia. Matema~ 1>recnl'ł
lł00ci , a .zaira.zem pofok>iwti w ~e zasa.dnir
czej treści scenariusza, odpowiada rozwnna budo
wa szczegółów, stalllowiących wiązadła między
PQSz,OZeg{>!ln~i eta1paJt11i w rozwoju a;kcji.
Na szczeg61ną uwagę zasługuje .ró\Wlież techniczna strona z;djęć, dają.ca mesłychalnie ~ęboh
os·trość. W.ogóle kino-technika amerytlcańska, . kłó
ra pod względem ulepszeń wzn';ęła rekord świa
towy, świ~ci tu wielki triumf.
Lowel Sherman, w roli k~ięcia Orłowa, da'
kon.oort misitr.rowskiej gry, opraoowanel w nalSteep
:lrobniejszych szczegółach

mieć malutki pokoik w jakimś tan:im hoteliku i obiady w studencki.ej restauracji•. Na Czerweny Krzyż.
Pozaiem można się przejechać kH1rndzi.eK""'· Nr. 842. Augu'51yna Arndt w spras!ąt razy metrem czy a:utobusem, wypalić
potrzebną Mość monwolowych „mai-ylan- wie Nr. K. 1161/27 - z!f. lQ_
dów" i w raziie kon.i:eczności kupić pairę bu
t6w, która się rozlezie p.o dwóch miesią- ·
cach.
Są to kontk-r.e tne dane, z któremi po'ł.'.inni liczyć si:ę wszyscy wybi'erający się
_londyńczycy:
r.a studja czv dla rozrywki.
Prowincja jest tańsza, ale też tylko
wtedy, gdy mieszka ~ię nie w hotelu czy
oensjonacie, lecż ma się możno'' mieszkania pry\vatnie. Ce11y bow'.~m 1 ntclowe
prawie ni.e różn.tą · siy od p:.u:vsl:ich. a restauracje sa rtak samo drogie, bo iibliczone
,.
na turystóvj.
Wyjątek stanowi p6t110-c fra: !cji, gdz.ie
życ!e jest rzeczywiś~!e i dtisiaj bardzo taniie bez porównania nawd do c.:n parys
kich. Ale są tó p.rzeważuie miasteczka gór
nicze, które ni!e ' wZ.bud1,aJ~ żad1~ego zaint:!resowa'Itia u ludzi- prz::;rj.:żdżajqcych do
Pra11cji, w czem zreszt;i :1ienia !lic dziw-

---..·- --

bajgru_bsi_

n~go.

Na południu Frar. ~5·, · w Ni·.:ei, Can:1eS,
Ant5bes etc. pensjonat kosztuj~ przed~tn:ie
od 60 ·cto 80 frs. d·zicm)i·e, plus ob.)wiązują
ca w tych miejscowr:ścia.::h taksa kuracyj•
.
na.
Niechże więc przestanie :.stnicć jege1ida o raju we Francji · za taui:e plcniądze.
Polska jest bez porównani·a ta!1s:rn, chociaż z właściwem sobie niedocL·n:a11iem
tego, co mamy u sieb-i·~. nJ.c .::hce1n·1 się z
I. O•
tern z.god.zić.
..---:0:-

.Naj~rubsi

wru ze

mh~szkańcy Londynu, W. Taylor i G. Burges stworzyli
swą partnerką misa P. J.anson . nową komedję filmowil-

_____________________
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Rozgrywki ligowe dobiegają końca.
Dal sze zmia ny w tabe lce.
J~zcze kilk~ ~ier, troohę ernooji, parę
zlamari nóg, mme:i przykr ych ro,z;czairo•wań
ooraz mnfed ni·eudolnych sędziów i nastą
p.i wreszc ie b-iO'ga cisza na boislka·ch pił
karskk ih. Cisza nastąpi fY'l'ko na boiisika.ch
gdyż ooś do POl\Vi·edzenia będzie mfa.t terniz „izielooy sooJik".
Niie wfadom o, ile jeszoze nastą:pi zmiM
gdyż filOŚć pTotes tów 11ie mafoje, a ;t e co
s~ WY!11a~aiJą 'P()ważnfejszeR"O

ujęcia. po-

mewaz meik'tóre kluby naskuteik doznan ej
k·rzyw dy szuika·ją spracwiooliwości w insta111cjaoh coraz wvtszy cli. Nie de>wcdzf
tu byl!la(fruru:ej o mafo v.rażnycll przyiczy11ach. przeci'W'llie. umacn ia wszyst lddh w
pneko.narn·iu że sa proitesty o które warto
w.a.Jczyć i trzeba dążyć do należytego wy·
jaśni e.nia zadany ch !krzyw d.
o
gtlyż
Ale wróćmy do samej tabe1lki,
nlej chcfe1.fśmy m6w1ić.
\Vfśle po·tlknęla się v,cr.esz de noga. n:e
Prze-szkadza to jej iedna1k ~riumfować. \V
oibccnych roz~ryiwka1ch lig'()wy•ch każde
mu pirz~~padto smucić się po.raiżlką. W!stę
jednak niep0wod:zenie to nfe zasmuc i, bo
nikt nie idola jej nn wyidrneć zwycię
stwa.
Pogoń, dioć pokona•ta Wfstę, nie zdo•ła
za1pew1n.e znwleźć się u jetl 1bolku, gdyż nia
:przesZ11rodzie stOi IFC. Popisujący się w
atatku IFC, Gorlftz ma pecha wyjątllrowe
go i swói temper ame.nt m1lSj w ciągiu jeprzy,pieczę~ować lkaJecdnego sezonu
twem. Jak na iednegQ gra1cza - za wi.ele.
Wairta miałf'a de-fi{ą iprzeip 1rnwę z Czairnymi i zidałata z nimi wyj:ść ledwo na remis. oo nfe l>rreszikrud1za jej nadal figurow:ać na czwair tem miejsc u.
ŁKS P<> św.iem.em zwycięstwie nad rucheim przesuinąt sf ę na p'iąite mietisce. a1e
'trudno będzi1e czerwo nym utrzymać sie
„a _tern mie(tscu, ipo1nieważ fnne zespoły
mau.ą do końca 'Wlięcej gier od ŁKS, a tern
samem - szans do a:wansu.
Legja i Turyści oota'tniiet.i nfodi:ielf od3JO.czywa1y, więc lełkko się tylko aailroły
~aly w :tabeli. '
Leipie_i powjod lo się ~ormkzytkonn, gdyż
oo zwycięstwie nad Jutirzenfi<:ą rpods!koczyf'i w górę o dwa miejsc a.
Poloni a wairsza!W'Ska po niem.a•czne.i
porażce z JFC spa.dla zatletdw.te o jedno
miejsc e na diziesfąif.e.
Talk samo iJ)OW!io<lto się niiieoo Czail'-

awainsudąc .po

wynik u ·re:misowyim o

Stos't11I1.1kowo naij.liepiej pov,.iod'to się
Wairsz.aJWiance, która da1fa n.ałeż.ną od1prawę łfa.smo:nef lwoW'Skiej i ostudziła jej zapa:ł w zwyici·ęsldnn O!Stafocznym IJQch1Jdzi.e. Mfmo taik świełtnego zwydęsńwia Warsz awiian ka nada1 utrzymll(fe się na
prlie(fostaitniem mi ejsC11.
Obecn y 11kł.a<l taibei1i Ji.g"Owej pneds tawfa siię •następująco:
N„„a •„1ub u I

a~

.. 1
,Ń

·§„ I ~s

I 2.;
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24

Polo•ja
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2
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7
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24
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MOTO CYKL OWE MISTR ZOST W A
POLSK I W GRUDZIĄDZU.
Mistre osbwa motoc yklow e szoso.w e na
dysta.nsi•e 250 iklm. :zgiromadl)i•ty na starcle 24 za;wo~:Inilków. z któryc h jednalk meg
Najlep szy czas
ukończyf.o za!!e.dwiie 10.
(Uruja - Pozyński
Ko1szc
dnrla rnsią1gną·t
znań) - 3 g. 14 m„ na•jt.e,pszy azas na jednrenn olkrą:żenru (10 klm.) - Brii.ok 5 rn.
4() sek.
W :posroz ególny ch kalteg-orJ.ach tytttty
mistrz ów uzY'skaH: w kait. oo 250 om. sz.
poj. - Riohte r (Waors"Zaw.a), do 350 cm.
sz. ,po.j. - Koszczyńslki (Poznań) i w lkat.
do 500 cm. siześc. - Zvtierd<>W'SG<i (Łódź}.

o inwalidach
wojennych!

Pamiętajcie

li ty:liko prawą stroną mem.t reS'tauracyjnegQ.
Nagle - wz1rdk mu się T'Oziaśnit Of.o
pirzy sąslednim_ sto1ilku zoibaczyl Toma
Brews tera z ja1kiemś dzf ewczą,tkiem. C<l
oraiwda n·ieder piaf tego krzykl iiwego dryblasa. a.le 1JXJ:ży1ozyć soible od nieg-o trochę
ru.iiąc s1ię

Wilczy apetyt.
John.ny jechał w iprze<lzia:Je hzecie j
kfusy z Loindyinu do Bri.ghrtotl. Koto nlego wzyitu lona mocno (ścisk, p.amrj-ą.cy w
wagoni·e ipozwadał' na 'to), Slied!ziaita ślkz
-ztotu!\V'tosa Naocy . M·iia~a siedemnaś
cie la:t i siprud awata sfu1barwne ga.'lony w
o<ld2':ale galante rj{ wielki ego domu ha'11d1owe!YQ w Oharilltg - Oross.
Jołinny mi.al ·ju!Ż dziewiętnaście lalt wacow a·t jalko dapendenł w lka•ncefarjii ad\\(~!kadkiej i ·był dumny w <k11i1e .p01wsze<lnie
z tec.ziki, w !której nosN' aikta adwok aok'ie,
· a w niedzie1ę z Nan'Cy. w lldórej ikochał się
od ki1ku fygo<lni.
Chodził ze swoją rozkosz:na. bogdanlką
na sp.acer y. oglądał wY'sltawy, cafowa>t się
o -zmijerzchu w Hyide..Pa'I'lku i U!Pa~a.t swoem

na

s-oczęści.em.

\V ohwl1i sza.fiu zaiprorpo,nowa:t Nain-cy
spedzenie 11iedzl~B nad m0trzern w Brighlon, I ofo jechali ściśnięci. ale szczęśliwi,
a może wtak!r wie szczęśl1wi. ibo - ściś
Je<lnakż.e l!ćtoby

ny;m,

jedno miejsc e.

dtem ml~lem z karto!f lami i chlelbem, kie-

JA.MES LAYC OCK.

nlęct

,:;....

rotat•
ernłlfa
,
" ' _tm
••... ,___
Wtorel (. 11 na'łch:T
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móg-f sipojrzeć wgł~b

s~rca. Johnny, zolbaczyi!Vy czerw ia troski,
'tocz<ice~n ono serce. Allbo:wiem Johnny

zara1'i al bardzo ma•to, P<> 1k·UIP'ieniu Metów
P'{l'Sf.ada.t w chwili obeaie i dziesięć szvłi1t1~ów <°! BriQ;htoo !byto bard:zo dro~ie„. Nie'>zczesny Johm1y zacza.,t ż.a.tQ!Wać. że 't'OZPorz~dza,ią.c talk skrom nym mająfildern zat:rn}E'!ktowal dzisiejszą 'Wycioczikę.
Ale czas trudno ws'frzymać w srwym
Pedzie. PrzY'hYli do Bri1g:h:foo, IP'l"Zesziti się
TJO nlażv i„. J}Ocrull g-tód. Rycers ki Johnnv r:ie mó~.1 ,pozwO'Hć ~~odować pani swejedriej ze
f!1i serca i z.avrnwadzift Ją. do
s\rr,mt1vc:11 mleczarń. Na:ncy swobo dnie
za.m0.\,·ih śni.a.danie. Johnny wyitlu maczvf <>·e b:alde m aipe!yfu (choć g1fód skrę
~a.f m;1 wnę"trzno-ści) f zadowokt·llt się sla-

gio.lóv.ikq może śmiało· !

Po<l-ej<lzie, przy-

wita si'.ę i iJJOprosf o kołeżeńslką przysh.tgę.
Przy tej -panience nawet nie •będzi;e Tomowi \vyipadafo odmówić! Tak, za .pa1rę mi111ut iP'Odejdzie i siproilmje 5zczęśda.
Rozwes·e1D111y, zacząt obsy.pyw.ać Nancy ik0miplementami i pNekomarzać się z
nia. Zap?aci1t kelner owi i otrzym a•t 7 szylirugów reszty, l mi.at je schować do kieszo.nGci, gdy ręikę jego zgn1ótt w uśdsku
dwóch o:Jbrzvm'ich łap To.m Brews' for.
- Jak się masz. przyja cielu. Te>ź w
Brigih"fofllie? To świetnie! Przedistaiw ~e
mni,e ftwode.i ipakl'i.
Johnny uskuiteczinit fto 1JO·§I>~esznie.
- Cieszę slę niewyimQ\vnie, Johnny !
- 1PW1a~ da1ej Tom. - Spada sz mq· z nieba. Wyobraź SOlb:1e, że zaip0mnlafem p!eniędzy i nie wiedziałem, co z sobą począć. Po.życz mi 5 szyling ów! Przy twoiob doohoo.acti nie zrobl ci 't.o różniey, a że
iesleś 'J)Orząd111y chfop o tern 'Wie każdy.
Co rnia.f z.roibiić lo'hnn y? Zwrac am sic
do czyteln iików: co móg:t Jo1hinnv ·z roib!ć?
Wzia;f 5 szylin gów i d?:t Tomow i.„ Dwuszylilngówkę wsmą·t do kannf 7,etllkl l pos-z.edf z Nancy , zgrzytając zę!bami. Czy
moig.ło go 'Pocieszyć sizcz-ebiołani•e dziewczęcia:

- Jakiś fy ml~v. Johnny ! Tall{ pomóc
-przyjade1ocwi, lek!ko i serdec znie. Jesłeś
naiprawdę wyją:ekowym chro.pcem„.
A JoihI11ny kląir w douohu. Bo pomyśl
cie! Dwa szylfng i, .a dopier o jedena sta
przed pofudo iem.
- Czy nie pójdzi·e.my się kąipać. najdroższy? - spyta·ła Na ncy.
Ależ oczy-wiście, pójdą natych miast!
1

Roz wói cielesny w społeczeństwie.

W osfafodoo czasac h dużo się mówi i
piosze o wycho waniu fiizycznem. Miainem
tym jednak obdarz a się sprawę, która j.est
jedyni·e rozwo jem cielesn ym. Ze swej
strony dla uniknięcia Il'i'eporozumień usta-

morza i w góry, w pola i db lrusów zagini;e w miasta ch typ nerwo wca, such~tni
ka 1 ~rubasa, wtenc zas będzi.emy mogt:
us~ah:ć _dla calego społeczeństwa polskiego Jedną metodę, mającą na celu, przy
pomoc y rozwo ju cielesn ego jako jedneg o
ze środków, rozwinięcile pewny ch cech
charak teru.
Oczywiścfo narazie , niestet y, mowy o
tern b~ć n:ie może. RóżnaTodne metod y
rozwo3u c1·elesn ego mus1my zastosować
do człowieka z miasta i do wieśniaka.
A. M.

Błbym nasitepującą nomenklacturę:
R<>zwój cielesn y powini en dać dobrze

rozwiniętą jednostkę, posiia.dającą mocne
mięśnre, odpowiedni'O wyksztakoną klat-

oraz ztlirowe i sprawn ie
kę piersiową
wewnętrzne.
organa
e
onując
funkcj
Wycho wanie fiizycm e pow.illlno, posłu

rozwo jem cfolesn ym jako je---:o:--dnym z najważniejszych środków, wyks-ztafo~ć jednostkę, która cailkow icie zdro
PIĘCIOBÓJ O MISTR ZOST WO
wa fi.z:rcznte, będzie p<>siad:ać max-ittnum
POLSK I.
cech charak teru, najprz ydatni ejszyc h oo
W Wiolnde od.był się pieciobói lekkoosiągania życiowych celów.
Polski w któRozwó j cielesn y w sipoleczeństwie mo- atletyc.ziny o mi strzos two Cej;ik 32,62
odniósł
stwo
zwycię
styrym
ghnnai
wców,
że dać stawny ch sporto
punkty przed \Viecz orkiem (Wilno)
ków, rekord smanó w.
ego
3064.63 pkt. i Rejem (A. Z. S.-Wa rszawa ).
fizyczn
Zastos owanie wychowaJThia
ów
Dobro wolski i Urban i:ak nie sfartow ali.
szereg
ch
liczny
czyć
powinn o dostar
ludzi, zdolny ch do podjęcia każdego trudu
zwyciężających w walce o byt, mogących
KIN O Dom Lud owy
olbrzy mia zwiększyć ca'l'kowity dorobe k
polu.
u:d 34.
ul. Przef
społcc. zny na każdcłn
.
tlltego
Nie roszcząc preten sji do catkaw
złś !
Dziś!
opanow ania albrzy mtego tematu zwrac am
t.
p.
Pne}>lęlmy film
uwagę, że jak dotąd nic się nie robi dla
anego
pomyśl
tak
życie
wprow adzeni a w
system u wycho wawcz ego.
Troska o ewentu alne cechy chairak tedramat aalonowo·aen~acyjny. W rolach głów· ~
ru, która obecni.e daje się zauważyć u punych ałynnt artyłcl
bli'cys tów i dzi·enn lka:rzy sporto wych, jest
Henri Baud in i Głnette
Midd le.
podyk towan a Jedyni e obawą o zmniej szenie się wyczy nów sporto wych.
Ceny miejsc: W dnie powszed nie n-;Należy stwierdzić, że wprow adzeoi·e
wszystlt ie seansy. zał w sobotę, niedzielę
i święta od godz. 2 do 3 po południu
w życie tegoż system u będz11e jednak moI m.60 gr. II m. 30 gr. ill m . 20 gr.
społe
cafo
kiedy
,
wtedy
o
dapiier
żliwe
roz
stopień
ww.:bo ty. niedziel e i 'więta od godz. 3
czeństwo osiągnie cdpowiiedni
poł. I m, 80 gr. II m. 40 gr. III m. gr. 30
po
ego.
cielesn
woju
izić,
Przechodząc do wsi muszę stwi1erd
że różni-ca w metod ach prowadrenii!a rozwoju cielesn ego na wsi i w mlieści'e jest
spowo dowan a jedyni e różnemi wairun kami zewnętrroemi, w jakich znajdują się
MIEJS KA GAL ER JA SZTU KI
Park Slenldewłe•a
m!'eszkańcy miast i wsi.
Kiedy przez odpO'WLedtni dobór ćwiczeń,
przez gimnasttykę i poszcz ególne rod..zaje
D:s!ś l Jubo
sportu oraz gi1er i zabaw ruchow ych i spor Niebywała oka:o; ia tanie go kupn a
ść,
towyc h uzyska my odpowDedlJlią S'Zybko
dzieł sztuk i, d) w .ino w persk ich porruchliwość i zwinność człowieka wiiejskie
celan y, kryształów etc.
go, kiedy przez odpO'W'l'etlnie z.rnilany syste
Poo111 \tek o godz. 7-eJ -1ec•.
mów nauczaonfa w szkołach, przez racjo11alny wdzila~ godzin wykla dowyc h oraz
wysyla'lli:e mlo<lz iety z miast na okres -wa
kacyjn y (odipowiedniiio zwitęksrony!) na

gując s.ię

1

-.;ii~·

Jajemni[e iei aowoiata

I

Lic yta cja :m*'•=*:

Że

mufo do glo·wy nie przyszło! Pewne

wYCi.ąignąil

dwie godlzin y beztroslk:iej zalbaiwy, dwie
gOdzin;y, ibez wy<latlków!
Ro.zeb.r.adf sie w kablnkaclJ. i spoitlka4i
siię na piaohu . Wśród gwaru , go1t1itw, .pluJohnny o
skań i śmiechów zaiponm:ial
swyah lkłopo'tach. P-0dziwia~ świat, słoń
ce, m<>rrze ~ swą ukoc<ha.ną w zieilon-ym k<>st.tumi:e„.
Ale wszysf.ko się 'koń-czy - l 1pirzyszta chwila , gdy Nancy 'Poczuta się izmę
cz<>na i zaproiJ)'()!l1owa1a u.brainiie się. Nag-Je p.rzyWr6cony do rzeczywistości sze<lt JQlhn:ny z Qlpus.ziczoiną grową do swej
kahiny , g-dzi·e zo•stawi~ uibranie i <lWUIS'ZYJi,ngówkę a za nim bleg.t jeszcze głosik
Naricy :
- Tylko śpf esz się, koohanie. Mam
po kąipieli 1wilczy apclyl' !
- Wi'lcz y .aipeltylt! - ,pow'farz:a•t Johnny, ootate czni·e 21g11ębiony. Wie!I'ZY~ jej.
Sam mliat wilmy apetyt . Nilkczemny
Br.ews·ter! Gdylbyż ml.at swoje ipięć szyFiagów ! Gdybyż byił poiżyczy~ jewcze
pięć od Brews forn ! Niechiby mu tamfen
ztorzec zyf, a Johnny jadł1by oibi.ad„.
Ubiera J się 'P'O·ŚIP.i'esznie. Ody nakładał
kam!zel'kę, dwuszy.Jting:ó\Vlka wysunę'ta slę
z !kieszonki i pofo.cizy.f.a na podtogę. Nlm
Johnnv się schyiut. znliknęł.a w S?JPaTze ka· biny.
J·oihny ?idirę.liwiat. Upad! n.a k·o1ana !
sfarat się .przeJJić wzro:\\:iem demnośd,
pa111l'jące ipio<l ,podlo.zą. Wys.k oczyf z 'kabmw i ba.dat g:mbą warstwę szlamu. nag-r:omadzoną 'P'O<l k?.ibiną. J'l.tŻ miał iść po
Nancy i wyiznać jej swą rozipacz (a może
utradć raz na zawsz e jeJ szacun eik, mlf.o·ść i zaufamie) gdy ujrza.t ośw iole.f.niego
nagieg o malca, tarzaią·cego się w niachu.
- Ma•! y! 1 ChCldź no tu! - Widzis z
do tego mufa W1Padfy mi ipieniądz-e. Właź
:ood po&~ę i sz:ulk.aj - dam ci na cuki1e'!'-

kl.
Malec
- O!

opod schodh.i.
Mam! ,_ zawot at rw!krótce

wślizgriaJ się

do bladeg 0,
.

ialk 1Dt6tno, Johnny ,

UlltlOru'Saną ~ączikę .

Chyba
piieni.ąiek.
Ma1eńkl
w ten
zgiu'bil
k'bc>.ś
którą
ka,
lllJSów
sześ6Pe
sam "S!POSób„. O Boże! To dziesięć szylitttgów ! Johnny myślał, że śrli, kiedy umO'rUSana rączika znów podała mon-etę.
Co to?

Pót .szyling.a! J jeszcze raz - dwa s.zyJmgi. Ozy to zg-n1bio1ne -przez niegO. czv
przez innego peicb{)lwca.
świeżo
N~e ba·cząoc na za.prasowa1t1e
sp0d11le, padt foh nny ·w piaseik na kocra·
na i zaczął podn ieo:a ć 1Yor1f wie malca.
- Tu jes.?icze ! W lewym rogu! ~ro·
deik wresz11ikaj ! Jesz.cze musi tam być!
I do rę!kł us·zcześliwionego mto<lzień
c.a. ipada~y szyling i, sixpe1·~ y i ,pennies, na~omadzone widocz nie w dą.gru lat w mule drewn ianej .fiazienlkL
Kiedv rna1ec wy~raimolil się z ,p 0wrotem, nie 7 r - iodują•c nic więcej, Johnny dal
mu sześć pen.ców i pówied z.iat:
, - Wprawd'Zfe 'to jeszcze · nJe wszyst ko, ale trudno , da1my już pOlkój szukaniu.
B:1f:,grnjij do morza i obmyj się„.
Joonny miat dwadzieścia si·edem szyllingów' O radości'! Do'J)iero slę zaczyna dzień ibez 't ros.1·( ! Jednym susem WY·
biegł z kabiny na s polikanie Naw~v.
- Gdzież ly s·ię ipod Ziewas z? - p.owdita'to g-o dziewczę.
- Gzy d.tuigo trwa•ło, na.idro:ższa? Gdyby m
m:pr.a!\1iiediliwia·ł si'ę Jolhnny. ~otowa.
i<uż
na
ukocha
moja
że
.al,
w:e<lzi
byrbym się p<Jśpieszyt.
R(lześmia•t sle, nie panując n.ad sobą i
u..~is.nat z.tófowtosą 'bo1gdaJ11kę.
- Widzę że ci się 'PO 1ką;picli

.po>pra'
wit humor - zao1.Hva'ivla Nancy ,
- Jestem w świe.tnym humo·rze ! ~
A żeibyś wledz!av,~y!krzykną.t Johnny . ta. jaiki mam w-ifozy a'Petyit!
Tłum. Ir.
---:~:-..;.......-
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U~iary 1o~at~owe a~O[~D~Y naro~owe woań~twar~ eurooei~~il~ Rynek iboiowL!lDY wto~lt
i
Przed I• po woin1·e.

ex) Na lódmkim rynku 2lbażowym w
clą.gu ostaitt!tiiOh ik:iiAku dni \l)ialI1JO!WaJta wpetca vraiwie cma. Za.!IJQtrz.ebowain'ie lk.lienfolf ibylo ni.ewieUJkie i 'llra!Jl:Zalkqpe doich<Jdzily do slk:Uitiku w wyjąltikOIWycli tY!lko wyp.adikadh. Nileco więcej intereso.wa.1110 slę
jedynie owsem, 'kJtóry cieszyił' się srosunkowo maicwfe wię[<:szym 'PotPY'teim. Jaiklrohw:ieJk na oota.'tn1ej giełd.zie zlboit0we1
Po.'ZlrtalńsOdeij cooy tyt.a ks·mait't'Owatły si~
~1kfom tendencji mocnieijsz;ej, nie odbiło s~ę ro nairaizl.e ru;petnfo na cenie ży.ta
w Łodizii.
Wo,g61e z:boż,e n01t0Wal1Q w grainicad1
dOltychczasoiwyioh i ceny 'llllega!ły minirrna.Jnym tylllro wa!hainiom. W eid!hlig wsze !~ie
go praiwdopodobieńs1trwa więksizy moh na
ryiniku zJbtożOiwym ro.z.-pocz.n'ie się' po świę
ta.ich ży>d01wski·ch. t. zn. 'P'D 15 'P-Clździerni

ex)Sekcia ekonomiczna Llgi .Narodów dolarów; dochód narodowy Stanów Zje- widzimy z zestawieii powytszych, róż
i zebrała w wielkim tomie dnoczonych obliczony zOstał na ten sarn nica 10 prnc. na korzyść Stanów Zjednodane statystyczne, obrazujące obciążenie o~~es czasu w sumie przewyższającej 60 czonych, odgrywa już i odegra w przy.
podatkowe krajów europejskich przed nnhardów dolarów. A zatem prnJ}orcja sz.łości niedalekiej poważną rolę w kształ
towaniu sie kosztów produkcji oraz waciężarów fiskalnych w Stanach Zjednowojną i po wojnie, wysokOść dochodów
narodowych, oraz wzajemny stosunek obu czonych nie przewyższa JO proc. Ta nie- runków eksportu towarów.
P?<i
W.P.
tych pozycyj. Obliczając ciężary podatko- równość obciążenia podatkowego między
..: - - we, jak to podatki pośrednie, bezp0śre Europą a Ameryką, która się wyraża. jak
dnie, zyski z monopolów, dodają do ogólnej ich sumy autorzy memoriału również
podatki gminne. Dopiero z tak otrzymaną
sumą ciężarów fiskalnych pOrównywują
ogólną sumę dochodu narodowego. Na
podstawie powyższych obliczeń stwierex) Prasa moski·ewska stwiierdza, że szczęś.l i wcó·w, którym udało się sukno kudzono zatem ogólnie, iż przed wOjną więk rok roc:zmie z nad·eiściem zimy znikają ze pić, 5 - 6 jest spekulantów. Sp.ekulanci k>u :r. b.
Cetny Oll"ieri.'taicy[jne na tód'Zlkim rynku
szość krajów europejskich wydawała na
skt.epów detalicznych wszelkiego rodzaju c!1 wvsyf ają zakupiony towar na prowinutrzymanie państwa i gmin nieco więcej gatunki maJterjafów zimowych. Okolicz- cję, gdzie s.przedaią go z lichwiiarskim zy- zbożowym ikszfatM'O'Waty się naist~ującc
za J OO kg. Io,co s taic'ja za.fad'O'\J,1a1n.i1a : ·
·
niż 10 proc. d-Ochodu narodowego.
no<Ść ta jest jaskrawym dowodem istnienia _ skiem.
Żyt'O z'ł. 39,50. pszenka zl 49.5(), jęcz
W wyjatkowo korzystnej sytuacji znaj w Rosji Sowiecki'ej szkod1iwej spekulaO rnzmiara-ch oberenego kiryzysu madowała się Szwajcaria, która wydawała cji.
nuf.a:ki11imwego w Rosji ~'Owieo'k!iej ~ mfoń zwvkiły zt. 40.-. jecz.miień br'O'wa1rO· przed wojną na utrzymanie państwa i
Obecnie w składach ma'Tlufaktury brak czy wymownte fak1t n:astę-pu.jący: pewaie- wy zł. 43.-,_QIWie'S zt 35.-. <Jlf!ręby żyif
gmin tylko 278 mili. franków, co czyni jest np. sukna, tak że kupujący zmuszeni g-o d·nia sta,f w Sewa!StO.piOłlu tn'Zled S'kle- nie za 100 k~. l'O<C'O t_ó<lź z.t. 27.- Ótręhv
psz;einn e zł. 24,50.
około 6 i pół proc. w stosunku do 4 i pół
są ~odzinarrń ca~emi stać w ,,ogonku" PE:m z ma1t1ufaktura dtiu~i og-on-eik kupują
.fal!\ kszta1tt.o<Waly się ceny na innych'
miliarda fr. dochodu nar<>d-0wego. Na- przed sklepami„ gdzie sukno się sprzedaje. cvch. Na.gie w mleśiciie p'()'W1Sfa1ta sitra.s z.rw
tomiast Austria ponosiła znaczne ciężary „Rahoczaja Ga~eta" stwierdza., że ogonki p:a,ni•!rn. ·rnmzato sJe. iR- Sewa.stoool dl()- g ;{~·tdach w k'ra1jiu, zi!lustrn.ie 'J)()ni·ższa ta.,
podatkowe, które wynosiły prawie 16 takie co do rozmiarów w niJCzem ni1e ustę ~·ietv z.ost.a·r trzęsiie.n1lem ziemł. W stras:z bt;a:
..><!
.!I!
a„„ ~„„ ~„...a
„a
proc. dochodu narodOwego. Niemcy ł :pt!ją ogonikom wojennym wzed sikileipami nlym z.g-iier:ku ludność ml.asta rzuc:fa się w
f
•
•
·;;;
Anglia wydatkowały na cele wyżej aprowizacy.tnerni. Robotnicy mosldew- kjer-unku wvl>rz.e.ża. by ratować swe zy-;;
·;
·;o
...,
...,
.,.,
sklepu
ftwwróe
01
na
dma1k
k
.
Czekający
cie.
do....
swych
proc.
11
około
wzmianłrnwane
scy, którzy chcą sobi,e na zimę sprawić
„ ""
""... ""... ""o.
chodów nar<>dowych, f rancia zaś poświę nowe ubra'Tlia, zmuszeni są od godziny 4 manufaktmoweg-o m1eS'zkańcv Scwasto"'o. .,.,ei."' ...."' ...o. eo"'o.
cała na ten sam cel około 14 proc. swych rano stać t)r.zed sklepem, który otwiera P-Olla n!e m sizv.\ii sle z mi'e')5ca. 1 z catym
Żyto
38.25 31UO 38.00 38.25 38.20 38.00
dochodów, t. j. 5 miliardów fr. rocznie w ~ dQI>iero o god'Zinie 9. Niiejednokrotni.e spo.koJeim crolcaili dal.e1 na otwaircie skle- W aruawa
37.75
38.00 - . - 38.00 - . Pomań
stosunku do 38 miliardów dochodu ro- zdaua się jedn3!k, iż wycz.ekiwa'llie takie Ptl. W 'Tli.ek1t6rvic1h oi!Qręgach rosyjsiki'ch Lw6w
38.00 38.00 38.00 - . - 38.00
sa
zmu.sz.enti
t
mias•
v<:h
z
mni.ejs·
1
mieszka.ń·CY
wfaści1dele
gdyi
zbyteczne,
jest
łnie
rupe
cznego.
39.00 39.50 39.00 39.00 39.00 38,50
Lublin
Od czasu wojny ciężary fiskalne we sklepów po 30 minutach oświadczają, i.ż w braku tnine_g-o wyjścia ·robić sobtiie uibraPszenica
nJ.a z tkan;i:r1 oa. obfoie mebli.
- . - 51.00 49.50 -.- 48.50 48.50
Warazawa
wszystkich krajach wzrosły znacznie. Na- sukno jest już wysprzedane.
---:o:--47.00 -.- '100 -.- 47.00 47.50
Po1111ail
Podkreślić tu przytem należy, it na 10
ogół przerosły one wszędzie poziom 20
49.00 49.00 49.00 -.- 49.00 -.Lwów
proc. .Tak więc w Anglii ogólna suma J>O49.00 50.00 4900 49.50 49.50 49.00
Lublin
datków państwowych na r. 1926/27 wy· .J~czmfeń
40 75 40.00 40.50 40.50 40.00 40.00
\Varsaawa
niosła 691 milj. funtów, co wraz z pO•
4000 -.- 41.00 - . - 41.00 40.00
Posnad
datkami gminnemi w sumie 166 mili. funt.
40.00 -.40.50 40.50 40.50
Lwów
wynosi łącznie 857 mili. ftolłów, czyli
36.00 37.0Ó 37.00 36.00 36.00 3T.00
Luhlłn
więcej niż 21 proc. dochodu narodowego
Owie•
ex) W ositatnich czasaich sferv gQspO- sowanych i wvwołat Polemike na lamaclt
34.75 35.50 34.50 - .- 34.50 34.50
w sumie 4 miljardów funtów. Niemcy na dareze Niemiec, gdzie ))'Odob<n~ e. jak u nas. pirasv facho·v.iei. Niemrrie·J _i.eid1nak. nl,e u:l-e- Warssawa
32.50 - . - 33.00 - . - 33.00 32,SO
Poznat\
rok 1927/28 preliminowały sumę pOdat- podstawa prodttkcii s,p.i1ry tu1sowiei - przie- g-a w ątpliwości, że p.ostawi0tn1e zostato. w Lwów
31.00 .Jt.50 31.50 - . - 31.50 - . pół
i
7
wysokości
ków państwowych w
35.00 35.00 36.00 36.00 36.00 35.00
mys.l goirzeln. j,es1 w ręikaicih wiekszie.i ,wfas sposób nad.e·r paważnv i pirzekonvwui ący, Lublin
miliarda reichsmarek. Podatki i świadcze ności złemsikiiei, żywo pvirus1wnie zoS·ta'ly ninw.e zag.cidn.ie1nie r:ew1:~zj'i doitvchcz.asowej
MAKA.
nia gminne wynoszą ok. 3 miliardów mk., g·watto•v.r::lV'm atakiem na ))'O:lltvke popiera gosn()darki spkytusowei \V se1ns~e vrze51U'Na łódz1ki1111 ry;nku mą,cmyrrn not()1waczyni więc to razem około 10 miliardów nd.a g-orzielnkrwa ro1ni.cz1ego, n:i!ewZTus·zal- nięda pti:niktu lei c.iP:tkcśd na go.rz.e1nitct'w() no w ostą1tnf<ch dnfa·ch sytuaio}ę C'iągle jemarek ciężarów fiskalnych. W stosunku ny. jaik s·ie dotyichc.za'> zdawało.. ka:no1n gD- prnemvsl o.we. prz.er.ab: ające tańszv sutfO- szic:ze niewyiaśni-0:ną. Ol6w!!lyrrn powodo ogółnei sumy dochodu narodowego spiodarki spfirytuisowe.i.
w~ec, a .T~~rn st•rnowiąoe dz1i ś g.a,tąź wielkie
dem rupe:tuego bralku ruchu w ten brainży
Niemiec (1927/28) w wysOkości 55 mipirzemystu che:mi·cz:negoo. zalWS'Z.C sktoo jest ootaltni1e mz.porz~dzeinie Magistratu,
gio
oBaa<l'e.
Fritz
dr.
l:ec
fa.chow
ybitnv
vV
liardów mk. wynosi prop0rcja powyższa rrtal\\':[ a.jąic (międ·zv i·rm.eml w czasopiśmie nlcjsze do da•lszeg-o postepu teic.hlili'czineg-o które weszło w iy'Cie z dn. 8 b.m., a weokoło 20 proc. Obciążenie podatkowe
·Produkc_H .
dfttl'g którego ce.na rn ą;'kl żytndej 65 1proce:n.,Di:e Geselltsdrnft" nr. 11 IIT . .lah!rir<tng, w i potanien:a
ObDk · szeregu różnitc. sit()surikd w prze rowej winna wynosić z't. 6D za 100 kg. Na
Włoch wyraża się sumą 15 i pół miliarda
p. t. „Bra.nn t\vei,n.pollHk") przyalf'tvkufo
i·czym i gos p1odar1ce srp;hryfumyśJ.e zorzel1n1
lirów na 1-ok 1926.1 27, podatki i świadcze
ma.ty.eh zysków. które przv1J10S1i nie StO<\vej Nlemlie,c p•rze<lstawia.ia wiie~e anailo- cenę tę dostaiwcy mąlk1 a1bso[1utnie się nie
nia gminne dochodzą do sumy 4 miliar- cz:vinv
godza. motywując siwe postęp:orwa1nie tem,
moą1-01pi0,l S•P~ryi•utSowy. mvaż:a, że
g-f; z nas·zemi s.toisu:nkami l. d1atego utważa ii 'ta sama rnąika na Urzę<lowej Gi.etid:z.ie
dów lirów~ oblicza!ąc dochód narodowy !Wecld
pi·~,rw.s.zyrn rzedz:e, właś
w
je
powoduje
my, żie poruszon·e z.a.g-.adn:i.e'!1 ie ma •i d:1a nas
na sumę około l 03 miliardów lirów,
po'l'.ty'irn tnVTI{}nolu w stosuinlku do gQ'- żyw()tny .j,nter•es i p<JOwl:n1t110 zw!fócić uwa- Poznańsłdej kosztujie zt 59.50. Jeżeli zaś
otrzymamy stosunek wzajemny obu po- nie
zwa:żymy, że .przew6z z Po.znania do Ło
rz.eih1 T01ldczvch. Po,oi1eran;e giorz.eiln:dwa i::-e .rnaszvch s.re!r miaTotda'i1nvch.
S. W. dzi ko~z:tui}e z wszeillkiemi dodalflkamf minizycyj równy 20 proc. We Francji na rok rolt11
1Lcze:go zidainlem Ba.a1d:e'go to sz:tu·cz111'e
--:o:-1926/27 ciężary podatkowe łączne pań UJT)rzywl:l.eiD•wa;n.:e p1rz.eirobu dr<J'.11:f.ch sumum zt. 2,50 za. 100 kg. stande sie rzeczą
stwa i gmin wynoszą sumę 47 miliardów I10wców
WĘGIERSKIM RYNKU
NA
SYTUACJA
iasną. że w tyich grnnkach w.talŚllite w'i111ina
swrowprzerobu
o.g:rainkz·enf.e
i
franków • . Oceniając dochód narodowy, <:ów tankh. to p-o<ltr zyman1ie zacofa1t1ych
PIENIĘŻNYM.
być ·noro1waina mąi'ka ·n a rynku tutejszym.
po uwzględnieniu rewaluacji franka, na
ex) Sytuacja na węgierskim rynku pie- wobeic tego jedmalkie. że przedstarwidel01t11
boch1ni;cz.nle wars·zta1t6'w .
około 200-250 mili. franków, otrzymamy
mły111ów nie woUno sprzed:aiwa:ć mąki te)
niężnym w dalszym ciągu jest niepomyiemz
Znacze1ni·e g-01rzie1nidwa rnlnkzo-.
20-25 proc. stosunku podatków do doślna. Brak p ;.eni ędzy daje s.ię odczuwać drożej, aniżeili po zł. 60.-, wolą 011ti ·WO1
ni•aczan·e.go d'la kultu1rv rolinej, ów mo tyw
chodu.
coraz dotkliwiej, co przypisać należy kam g'Ó1e do Łodzi ·nie SIP'T'Owadzać, tak że Łóclź
uis.pral\v1edJLwdają1cy dotychtcza:s owy k\.e:ru
zestawieniu
zatem
Przyglądając się
jes!ennej oraz inwestycjom w w os'taitnk.1h d'nfa.oh jest przez mtyiny, jepanji
pozycji ciężarów fiskalnych i dochodów nclk ))'Olityk,L s:piTytu1St0wej. PD.leg-a na za- przemyśle. Z p.rowl:ncji nadchodzą wia- żeli oh-0dizi o dns'taiwę mąlki om~jana. Z
narodowych w krajach europejskich, któ- pewni.einiu g-os.po,d.airst\v'<J.m rofovni dlosta.- domośd, że w!.eśniacy zużyli pieniądze, drugi.ej sitr1c)lny .pi,e!ka1!'1Ze, kltórzy muszą ~
re brały udział w wojnie, widzimy, iż pro- tie1cznej ilości pasizy bla~ikowiej w postaci jakie otrzymali do dys.poz.ycj.i w związku sp.rzedarwać c:htle'b. na zais.adz:ie ostai't ni.ego
porcja wydatków państwowych wzrosła wywaru. Ceiny na1byicia surówikd stJirytuso z wydatkami przy diowozie marna d-0 r()'JJJJOII"Ządze·n!a Magisitraif'u, po gr. 60 zz
po r. 1914 do wysokości 1/5 docb<>dów. we.i są w Niemczech (tak. j:ak l u :11ais) o:Dli- miast,, na najrozmaitsze spekulacje, a kio, nie chcą J>!acić za mąikę dJroiżej, wy.
Stosunek ten utrzymał się jednak nietylko czame w too s.p'Osób. aby wvw:air p10•zos1ta.l 0b-ecni:e ni.e mogą uskutocw.ić swych .zo- tworzyfa siię SY'tuacja taika, ie itmu~aJko:r.
w krajach woju!ą cych, ale nawet i w kra- gorzelnl rolniczej za da['mo. D.r. Bwde do bow!qzań. :Eksport zboża odbywa się wo- naJieią do rzaikości, piekairz bowiem 11 '.e
jach neu tralnych, jak w Danii, Szwecji, wodzi. ż.e wartość użytkowa wvwarn. ja- bec tego w tempie bardzo powl()lnem i chce ;pf.acić za mąikę diroiej, mtynairz na Norwegii, Szwajcarii etc., gdzie wydatki ko pas'ZV. nie p-0zostaie w żadnym stQsun- narnzi'e nie można liczyć na to, by pienią tomfas't niie obce jej sprzeda!Wać tani~'j.
państwowe, więc ciężary fiskalne wzrosły ku dą strat. pon<Jszonvc:h PTUz p.ań·stwo
Dzięlkl temu i ceny nie można byfo o~
wyasygnowane na kredyty dla rolwskutek wv_g-óro<w>ai!1e; ceny nabycia su- dze,
znaiczyć śdś.1e. Miarodajną byla fułtaj j e·
powróciły do
czasi.e
znacznie po wo!nie.
krótkim
w
a;ków,
Jedyny wy~atek wśród krajów wojują rówk·i z.iemni:acz,aillei i. ie oplaicatobv slę bainków. Dlatego też gotówka w Buda- dV11ńe cena noto,wana na Urzędowej Gie'lcych stano·.v ią Stany Zjednoczone, które racze.i dost.aircz.an!e ro'ltri'Ctwu i1nrnych . rów peszcie bardw jest droga, a stopa dyskon- d'Zie Poznańslkiie1 . do ldóreł.i dOOaiwiaino od
nic zazn alv wzrostu ciężarów fiskalnych. nowartośdowvieh pasz bia1likovtvich. niż towa waha się między 8-9,5 proc. Na z{. 3 do 4 za 100 kg., jako !f)fzYIPUS'ZIC:zalłne
Dd'Pę<lu s.Di.rytusu.
kosizitv prz.eiwooo z~ dio t.ocłzi.
Tak wiec w budżecie na rok 1926/27 udzi1e]a.nie mu
Pogląd powyż'SZV. rziecz jas111a. s.potkat µrowincii ptaic·i się naweit przy dyskonc!e
4cllal.
hi.czna suma podatków państwowyclt i
do 14 ·1>rOC.
g[ninnych wynosiła około 6 miliardów słę z R"Ot"ącym S'P'fzeciwiem sfur z.aiiinteireopraco w ała

---
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·FIASKO AKCJI
na rzecz radukcji kosztów produkcji
w Sowietach."
ex) Moskwa. (CEPS). Półtora roku temu organy sowi,eckie podjęły energiczną
kampanję na rzecz obniŻlenia kos.zrtów produkcji w przemyśle rosyjskim. Żądanie
rządu sowieckiego w kierunku przeprowa
dzenia redukcji kosztów llf'Odukcji przemysłowej zakomunikowane zositaiło wszystkim orgrunom gospodarczym w formie
bardzo stanowczej. Jednakże życie -wykazało. te naturalne ustawy gospoda:rcze nile
podp()rządkowywał si:ę wymagam()gą
niom rządu.
Wychodząca w Moskwie „RaboczaJa
Gazieta" zmuszona była w tych dniach
stwi•erdzić, że ogólnorosyjski sowiet gospodarstwa narodowego nie spemil dyrektyw rządu sowieckiego w przedmiocie zni
żenia lrosztów produkcji przemysłowej o
5 proc.
Fakt ten z.daje się być dla gau.ty sowieckiej niezrozumia1ym. Bo przecież pisze „Raboczaja Gazieta" - przemysl
rosyjski poświęcił sprawi·e racjonalizacji
produkcji jak największą uwagę, stMając
się zredukować do minimwn wydatki na
surowce. silę roboczą i paJ:iwo. Zdawać by
się Powinno, że akcja ta nie powirnna pozostać bez rezultatu. A jednakże okazuje się.
i.e koszta produkcji przemysłowej pomimo wszystko obniżone zosta·l y zaledwie
o 1 proc.
Zjawisko to przypisać naileży w plerw~ym rzędz,ie okoliczności, że do produkcji
v.r roku bieżącym zużyto surowi·ec, pochoifzący jeszoze ze starych zakupów, a więc
9tosunkowo drogi. Wysoka cena surowca
'mUsiała oczywiście WI>lynąć ujemnie na
koszta produkcji przemysłowej. W dalszym ciłą.gu ujemny wt>ływ na akcję rządu

przemysłowa;

w kierunku obniżenia kos'Zlfów produkc]i
przemysłowej wywarł fakt podwyższenia
w roku bi1eżącym opłat trans.portowvcb
na kolejach żelaznych, jako też podwyż
szenre niektórych podatków. Jeśli dalej uwzględnimy dtrożyznę na rynku paliwa orruz drotyz.nę kredytów, to z,rozumi:emy,
że wykona•nie dyrektywy rządu w kierun- .
ku redukcji kosztów produkcji przemyskawej o 5 proc. było w roku bieżącym
rzeczą niemożliwą - kończy swe wywo(ły ,,Raboczaja Gazreta".

OTffiO Pf\1 ~f<IEOO
NOTOWANIA
w dniu 10 października J 927 rOku.
Londyn za 1 funt szt-0111. 43.50. Za 100
zioatyiah: Zurych 58. Ber Mn 46.72 i pół' 57.12 i ip6l. Berlin wypłaty telegiraffozne:
na Wa·rsaaiwę i P{)mtań 46.77 i pół 46.97 i pól. Kaitowke 46.75 - 46.95

Gda.ńS<k 57.55-57.69. wyq>faty te1e·g raficzrJa \:Varsza.wę 57.49-57.6:3, Wiedeń czek!i

78.98-79.'26. Wi·edeń banlmoty 78.95 79.35. Praga 377.30.

DOLAR W LODZI. ·
Na wczorajszym rynku prywatnym
w Lodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształt<>wał się po kursie 8.92 w żądaniu
ł

8.91 w płaceniu.
Tendencja bez zmlanY.. ObrOty średnie.

---:o::---

BEZROBOCIE W ROSJI.
ex) Kormsarz prncy w RSfSR .• Rachutow, oświadczvl w tych dniach, i'ż U.;zba
bezroiJotnvch w 2.SSR. w roku bież 1cvm
wzrosła. Dnia 1 stycznia r. b. na gie!fd:zi;e
było
bez.robotnych zarejestrow~1nych
1,310.000 osób. zaś dnia 1 cz.erwca i.Io.~ć
bezrobotnych wynosi~a 1,363,000. Zwięk
szeni·e się bezrobocia przypisać należy.
zdaniem Bachutowa, wzmożonemu dopły
wowi robotn~ków ze wsi do miast, jako też
przeprowadzonej n1edawno redukcji personelu w zakładach państwowych.
SPADEK CEN NA BYDLO NA RYNKACH WĘGIERSKICH.
ex) Budapeszt. (Cf.PS). W zwi·ąLJk.u z
panującym tu brakiem paszy, wieśniacy
zmuszeni są masowo sprzedawać swe bydfo, co powoduje znaczny spadek cen. Przecięfu.ie spadły ceny na byd~o węgier
skie o 20 procent. Ponieważ podaż SJ.'lę stale zwiększa, liczyć na:leży na dalszy spadek cen.

GIELDA .ZBOżOW A.
Poznań, 8 października (A. W.)
Żyto 38.00-39.00 usposobienie mocne.

Pszenica 46.50-47.50 usposob. stalsze.
Jęczmień przentlafowy 33.00-38.00
browarowy 40.00-42.00
Jęczmień
usposobien~e spokojne.
Owi.es 32.25-33.75 usposob. stalsze.
Mąka żytnia 6S-proc. 58.25-59.75 usp·osobienie mocni.ejsze.
70-proc. 56. 75-58.25
żytni.a
Mąka
usposobienie mocni-ejsze.
Mąka pszenna 65-proc. 72.50-74.50
usposobien~ spokojne.
Otręby żytnie 25.00-26.00
Otręby pszenne 24.50-25.50
Usposobieni.e ogólne mocniejsze.
GIEŁDA

N. York 8.93
35.13
Pr~a 26.50
Szwajca'fja 172.50
Wiie<leń 126.21

Paryż

Włochy

PAPIERY PASSTWOWE I LISTY
ZASTAWNE.
DolaTówka 62.50, 63.Pożyczka dolarowa 85.25Pożyczka kołej<>wa 102.50
5-proc. t>ożyczka konwersyjna 62.5-proc. pożyczka konwersyjna kolejowa 58.50
8-pl"oc. ltsty B-lru Gosp. Krajowego i
Rolnego po 92.8-proc. listy zastawne zi.cmskie zt
76.85
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie
zł. 57.50
8-proc. listy zastawne m. Warszawy
zł. 74.50, 75.-

WARSZAWSKA.

Warszawa, 10 patdz..iierhika ·(Pat.)
Notowania oficjalne.
Gotówka:
Dorary 8.91 - 8.93 - 8.89
Ciekł:

Belgja 124.58
Londyn 43.56

•

&41*1WMAA

AKCJE.

Not<>wano w

+w;egę+ą

pn

Sprawa K. 138111917 r.
Y/SZELKIBdLGŁOWY w Imieniu Wyrok
Rzecxypospolltej
Zarząd Towarzystwa Przemysłowego
U/UW
Polskiej f
Leśmlerz, Sp. Akc.
Dnia 6 września 1927 r. Sąd
. n•ładamła, łe
Pokoju dla spraw o llehwę woi enną w ł..odzi. Obecny Sęd:sia
ZDPDmadze~łe AMl)DHBP!UUGW
roxpoznawszy spraKopaciewski
odbędzie li• w Leśmlerzu w dniu 17 listopada · 1927 roku, t. I w
wę przeciw oskartonemłl Stanicawartelt, o Godzinie 3 po południu • 11a1tępuJącym pou,d1riebl obtNAl<OMICIE
rad:
sławowi. Szumlakowi o ptzestęp11 Wyb6r piraewodnlcz,cego,
określ w art. 19 Ust. • dn.
1two
2) 1prawo:11danie aau,du, bilans, rachanek atrat I :11y1k6w aa
217. 26 r. i swa:tywszy, te wina
rok 4oapodarcay 1926/27 wraa a raportem lromi1fl rewloskartonego na mocy art.119. 122,
1ylnej.
Poszukujemy •
3) hdtet na rok goapodarczy 1927128,
123 U. P. K, i art. 19 cz. I ust.
4) wybory do sarz,du I komi•ji rewizyjnej,
o lichwę woj. K. K. postanawia:
5) Wolne wnio•kł.
Stanisława Szumlaka za pobranie
W rasie aledofścla do skutku walne110 afromadaenła w pona ma„yny k11rblowe-płytlto
ocrfW].ście nadmiernej ceny za
wyłuym. termlnle, odbędzie •l• bu •poojal11yob sawiadomieć w d.nlu
ście1towe (Plattatłch) ·ł dętobrze
1 grudnia r. b. w tem tamem młeJ1cu, o tej 1amof lfod:dnle, zwykart-ofle skazać na grzywnę dwiejfowe (Hoblt~um).
csafne walne ·~romadaenłe akcfonarlaszów w dragim termini~. ld6ście :słotych z zamianą w razie
Co.
i
NOTHHAFT
modeli
Dom
refo uchwały będłl prawomocne bez względu na iloić obee nych aknieściągalności na karę aTesztu
GD~SK. Holzmarkt 4.
ctonarjuuów,
prxex 4 tygodnie orax na zapła
cenie opłti.ty sądowej 20 zł.
Wyrok nieostateczny. Tryb
zaskarżenia of%łoszony.
termin
i
Sprawa K. 1380/1927 r.
Odpis.
Sęd:sia Pokoju:
Wyrok
(-) Kopacsew•kł.
w Imieniu ltzeczypoa polite;
Zenith
finn
Zogary,
:
zgodność
Za
Polskiej!
i in. złote, srebrne i niklowe, obrączki ślubne
Sekretarz Sądu:
Dnia 6 wrze śnia 1927 r. Sąd
oraz wsxelką biżuterię poleca:
A
(-) S. Ostrow•kł.
wolichwę
o
spraw
dla
Pokoju
Zakład zegarmistrzowski
~..c2.~~_!!o.. V.
j znną w Lodzi. Oba cny: Sędzia.
~-~~-JAN
Kopac:zewaki rozpo:in "lWSJ:Y.. spraPrxyjmuje wszelkie reperacje xeaarmistrzowskle wę przeciw oskadonemu Ferdynandowi Brzei Jubilerskie, wykonanie szybkie l solidne.
Piotrkowska Nr. 145.
o przestęostwo określ.
zińskiemu
Telefon 61-96.
Tel. 62-81.
I
w art. 19 cz. I z 2/VII-20 r. i zwat.ywszy, te wina oskarżonemu na Choroby wewnętr:sne i ddeci
mocy art. 119, 122, 123 U. P. K.
1·
Godziny przyjęć 51/2 do 8-ej.
K.
K.
lichwę
o
ust.
I
cz.
19
i
D·ra MARJI LBWINSONOWEJ
postanawia: Ferdynanda Brzexiń Nałwletlania lamp" kwarcową
• gotówką
Cefłielniana 6, m. 3 tel. 43-63.
w godzinach do omówienia.
skiego za nadmierne pobieranie
12.000 sł.
Cli.o,. 8 Jaór7 I wło•6w1 Leoaenle defektów oary, SpeG·
U1aodtłuucaaf,ae.
.Muate
grzyolała.
l
na
!a\ae muał• twaflf
cen n mas ł o skazać
tlę z wnę 100 !(ato) złotych z zamianą
pouukuJe
w&11le wJ01ów elaktrol1a,. Lampa Jawareowa. -E lek·
pa·
do
wspćłpracj\
Dla
10-7,
od
praylqć
troter"pfa. Sollu• Ood.słny
w razie nieścią~alności na karę
wnejo prud11ępan6w od 2-4. Nowootworzony dział ehirurgjł . Ht•biontwa. 0.ferly do aresztu prze• 2 tygodnie oraz
łfc111ej I dalał fiaykalnet terapii pod kiero•nichnm chi·
adm. .Kur„ • pod na zapłacenie opłaty sądowej 10
ruraa 4·ra Z. Lewłnsona, w godz. pr&yl od t:lł do l.

"~~ąwA~,.
I

HAFCIARZA

, __

~a~ ~!.!o~2

I

--Gabinety Kosmetyki b~k~rsllłll.-'Jpo'

Dr.· Stefan Lewy

Inbau~

Dr. med.

I

• Pewny •

-....:a<'·

Sklepowa
samodxielna rutynowana potraebna natychmiast do sklepu
l towar:tmi kolonjalnemi. Oferty
~od „M · składać w administracji .

. ",
„ROZWOJU

Cukiernik
młody
posaukłw•nY

natychmiast.

Zgłaszać się do piekarni, ulica

Konst antynowsk~a Na 44, o go d z.
4-.> PP•

złotych.

Żądajcie wszędzie

I

ł..ótka

pat1ntowa11•

„PALMA-PATEnT".
za które gwarantujemy n11 3 lata ; Stale na składzie w wielkim wybone
lói:ka angiehkie, polowe i 11meryka11ki.
wózki sportowe i krzesełka dziecinne
oru materace druciane, wyści•laM
i miękkie .

II

.Pó~noc::na 24, ~el. 31-85~

Przy1mu1e się wszel~ego rod1a1u r eperacji.

Samochód

I

5 osobowy „BUICK"

do sprzedani a.
Wiadomo ś ć

P. HOLC, ul. 6-go
Sierpnia Nr. 881 telefon 2-36.

iLAiz ·-r,~

1

rutynowany, który przejąć może cholewkarnię dutej fabryki obuwia Polski Zachodniej
po•z• kiwany.
Zgłoszenia u pr. się do biur~ 'j
ogłoszeń

l'oznań, !·.

„P AR"

Al. Marcinko 'IJskiego ft · ·
"
dla „F a bryki Obuwia „

'' Utu

-

.--

„

Dr. med.·J.

Bette~

choroby wewn,trsne i chiecl

pow rócił,

Plotrko11ili od6.

telef. 44-95, prayjmufc od
4-6 po poł.

s-11

Kursy Kosmetyczne
Dr. Marjl Lewln•onowej
Cegielniana 6, m. 3.
Masałe. Pielęgnacja

-

la i

twany, c::la

wło•ów.

Po uko6czeniu Kunów wydaje Il•
.dechro. Zapl•v codaiennla.

RADJO!

łwla

-.
I·

RADJO!

!> 0-92J?!.Ę ~!:_!-~!,.Y f
Polska W.,.tw6rnla Radjofonicana

I
'

„RADJO JAR"
w Warnawle.

Marszałkowska

108,-19.

Najnitn. ceny. Modele 27/28 r. 1·
bez wymiennych cewek. - - - 1,
Pniyja•d sbyteczny, aałatwla
my tran••k•ł• drGgą koreap oodenc::yJną ,

Kilka cen: 1 lampowe 80.- zł., 2 lamp.
130 zł., 3 lamp. 180.- ał. I t. d.
R11d•lmJ' wazystkim posi a dać nau;
cennik i kataloa ilustrowany, który
wys17łamy hesplatnłe na iqila·
Prosimy nu o'1wledaić.
dan ie. Zut~pcy poszukiwani. Odsprzedawcom dogodne warun1tl.

·Toch erman lii UD~tiws~i

Wyrok nieostateczny. Tryb
i termin zaskadenia ogłoszony.
Sędzia Pokoju:
(-) Kopaczewski.
powrócił.
.......Jlll.B...
Za zgodność:
Sekretau Sądu:
(-) S. Ostrowski. TANIO f ~========-TANIO!

„„„„...„„......

I1

M oo

•

ZWUllBJDe IJDlne

CHMIEL, Piotrkowska 100

złotych.

Baink Dyskontowy 133.-, 133.50
Bank Poliski 147.-, 146.Baink Zarobkowy 88.Bank liandlowy 123.Bank Zachodni 25.Elektr. w Dąbrowie 77 ...,..
Cukier 5.05. 5.10
Węgiel 100.-. 102.50. 102.Lfilpop 32.75, 33.25, 33.Norblin 217.-, 216.Pocisk 2.75, 2.67 i pól
Starachowice 68.25, 69.50, 69.25
Zawiercie 37.Borkowski 3.35, 3.40
Wysoka 130.Nobel 46.75
Modrz.ejów 9.-, 9.05, 9.0strowiieclde 91.Rudzki 57.50, 57.75

Odpis

~

48.90

FUTRA
a.

wszelkiego rodzaju
w 1urowym
i gotowym 1tanłe.

95
Opatowski
...__ _ _ _ T~l!'.10D 5ł •134.•
__
-

Kibnskłego

-

Dojazd tramwajami 4, 6, 10. -

-

leczy naturalną bezlekarstwową
metodą kręgarstwa choroby: nerwowe, wewnętrzne (astma) przemiany materji (artretyzm reumatyzm) i kobiece. Przyjmuje od
g. 4-7 wiećz. ul. Piotrkowska 85
fr. III 1. .

Lekarz· Dentysta

nnrnn uuu

Łódź, Nawrot ta. Tel.

25-22

12

______~__________________________________......_„i<URJER tOO.Zf<r·.

,.,.,.

~'torek. 11 patdziernika 1927 roku.

Nr. 279
...
--------·-------....---------.................................;.:.;;.;...:.:;.;..

--...-....-.-.

„tzy ~ l śmiech

Przepiękna sztuka filmowa według motywów

=~~u :!:i~~e;~cfi 1!:!~· hrlato~

MADY CHRISTIANS

H. Branscwetter, Erich

Wiednia"
L. ANZENGRUBERA.

lmegena Robertson,
Kaizer-Titz.
0 ru

Film ten swą pogodną treścią i niebywałą grą wywołał uznanie prasy całej Europy.
Orkiestra symfonfozna pod kier. p. LIDAUERA.

D.

L

APOLLO
Konstantynowska 16.

Rekordowy podwójny program.

K1No ~l~ł~zlełn~

....

l!liitifiiim
tam

Od wtorku 11 października do poniedziałku włącznie.

II

Czegoł

I

Państwowych

Sienkiewicza 40.

Jest to film zadawal11iaiący naiwvhrednieisH i nalroalel!leilz11

QABl"ET

Dokt6r

Daokt.Nr. 1nr21 r.

DbwlesHzen!e. Hmłh k. r 11 D·ł
nOnO\VY! 1 u~n.- en1US,
Komor••~
przy

•

~:i?:ii~;:ę~;;:2 ~~:::i~i~!~ ~z·
A. GalHyliial'd.

urs ę duj.

w Pabjani

co.eh o~łuso.. tci da.
17październllr o.192T

r. od i.:ociz. 10 rano
'ff'Pahianicaah . pr&'f
ul. z ; mkowel 37.
odb~:l:i:ie się •prae
di:~ pn: es publłcan,
Hcyh.cfę ruchomości : kredensu, nafy l masz:yny do
~zye!a, nalet11icycb
do Jana Woldadskliigo, oszacowanych na Zł. 1.100.,
przyczem zgodnie
a art, 1070 U. P.C.
pomienione rur.ho·
mog, być
mości
sprzedane nłtef onacowanla
Pabjaałced . SIX - 17 r.
:Komornik
A. Galcsyó•l:d·

Tnppnmoun
Imn~UWdn ~1

C:b o'!'oby slxó.-ne
1 w0nerycznc.
Lcezea;le IE1mpą

51 Główna 51
LECZENIE

kwarcową.

Pr:i:yJmuf• od godir.
od 4-9.
... niedJI. i 6w1ęła,
od 11-1.
Dla pali od 4 - 5 00
Oddałelna .poc5ekalnła, tel 37-70

plombowanie :i~bów.
ZĘBY sztuczne na
podniebie.niu i bu
podniebienia. Korony dote i płaty.
nowe. Mostki :dot•
Spłaty
czt;icłowe.

Lek,•dentysta

Telefon

33-53.

ryeznych i moczopłciowych.

UJ[HJ(I

Do ald. !Cr. 887/l7 r

DDWIUBSIZODll.
Toma••ew•kl,

w Ło
dzi pray :Zachodni•!·
nr. 36 obwfonua,
łe w dn.18 paidtiernlka 1917 r. od g.
10-ej a rana w todal pray wł. Ąl.
nr. 68,
Kościuszki
odb,dale 1ię 11praedał pun publican!l licytację rncho-

aaml•ukały

Kon1łnntJ0011k1 lh

lódt, d. Z1 1IX. 2Tr.
Komornik

Tomaszewakl.

Dr.

StomatoJog H. ~UBI ~z
Chnr. saca•k· dał!l·
seł. podnleblenl11 zębodołów 1 t. p. Od 1t/a-5. W nledalelę i świ,ta !0-12

Dr.

Cegielniana 43
- tel. 41-32. -

Specjalista chorób
skórnych. weuerycznych i moczopłciowych. Leczenie szt. •łońcem
wyżynowem.

Pnvjmuje od godz
8-10 i 5-8

~- Kłin~er

1ię

zł.

g

Tel '49-66.

moścl: 1ldadafĄoyc:h

:i 1111mochodu,
nalei~cego do Karola .Matyśli:a, ossa
cownnych na 700

Lecaeni8 światłem
ILampa kwarcowa)
Pnyjmul• 9 do 11
od 5-8 I wlecz.

Piotrkowska 51
li piętro fr.
Claoroby wenerycsne, 1!1h6r.ae
i włosów.
Przylmule od 9-12
i 4-8. Od 4-6 tył
ko dla Pań. W ale
dzielę i święta od
10-1,2

Loknrz - nentnta

Wal ner

Płotrkow•ka
Sp11cjalnośt

73

u1uwe.-

nie ••b6w aupełnie
bez bólu.
ZębJ' ••tacsne•

CENY PRENUMERATY:

Konto cze· w

t.odzt r nłedi. dod.

nustr. atłettęctmł•

kow e

Ołs

robotników

•

•

•

P: K. O.

Na

p.row1nc.łt

•
•

•

•
•

Zasrank:a

lfł 617 4 7 •

•

Odnoszenie do domu

1(urler Łódzki I „Łódzkie Echo Wieczorne" l~c:r;nle
11
Pcdaktor Naczelny:
/

1cenujuz. Pierw-

Na

przyszły

tydzied:

I

Pocaątek

w dni

pOWIZ,

o

wymafania.

4-ej, ostatni 9,30, w 1ob oty, niedziele i
ta o godz. 4 po poł.

B

lsk1J1 i ml1sztaa1a

iłuteri•

D

I

~~!.~~:

_____..,_"!"9'..,._

O

PftYBUl~KI

A·n

R

PofftdJ i

r

ł

P

ff

óianer

„.

UO

„

1.70

• I.Ol,
0 50

•t ·

o.40

!

ANONS!

„Królowa Foli es Bergere".

kró-

OOł_OSif:NIA DROBNE.

QflfRf

powróciła

Południowa 23
Specjalista
• k 6 r•
Chorób
wene•
n ych,

ANON~I

Hnnun i snrzodnt

P. BRAD H

Dr. m•d.

Komornik pray
S,dale Okr,gowym
w l o d a I, Jósef

te

Dr.

lłonrtaotyoowska g

łntere111f,ey

nałnow- potnebna natycbmiast bufetowa
szych fasonów a
własnego lub p„- a ltauci1' lub porę
o wynaięeia 2 poDO lG ll'DllJ' 11 wyraa. Ola PoPnelazd
wierzonego mater- czenlem
iło!• a kuchnią
jllł• Jak r6wni•t re 3J, .Bar Płwn.,-•.
I praedpokojem nUlUhtCJd DAO I 1r011)' 11
7620 oraz pok6i a kachp11racje, wykonywa
1'1loaaenle
1'a)n1nl•Jn1
.W'Yff9·
Nowomlefska 19,
włas11ej praco- ftotrzebny chłopiec ni~ przy ni. Gómef
••
SO lt'OUY.
niniejszym
wni. T. Panklewic„. ł'do praktyki do 41, dojaad tramwana iinmsimmm1111&11. . .11m111111.-....„m:2 199 Piotrkowska 199 krawcaFranclszlrad jem Nr. J. Wiadokomunikuje,
mość od 9 - 10-ej
mocy uchwałv Ogól
Ua wypłat, I Swa- s_!a~
rano i 3-4· •I po
nego Zebrania w d
ałuł•ca
gotraebna
pła11cza
łrow•
!1
20.9-27 r. Spółdsiel
7522
p~
schoW
pralni.
do
·
długie ł krótkie nla 1osł11!e w dniu
7636
śaleitowce, abamł- dnia 53.
wyucza
1klep11
ntenografji
gos:rulrafę
15 p11idciernika rb.
~ li1townie, najdofT i flanele desenlo- pot;;';b;;-;;t;i;;; • 1potywez•1ło Y
:ilłkwfdowaną. prze
skonalef : Instytut
tóika metalowe, o- we na ulafrold. eklpedjentka do dobrym punkcie z
to wzy~wa w1zy1ttomany, le.tanki ma
Leon Rabud:ln. skłe.p11 Jcolonlalnecro mieulcaniem. Wła
kich wierzycieli I Stenograficzny.
W arna wa, Knacza
teraae patentowa- Klłirtsklego 44 ·
Narnł•włcaa Nr. 29. domołć Zawadaka
udsiałowców o przy
~da!cł• pros26.
miękkie, ltne·
i
ne
7630 1, Skład Bronł Na4830
bycie w dniu 12-go
'1612
adrowicz.
$1913
pektów.
kumebla
gt,te,
11a
zdolna
Botraebna
do1przedanla
o
i;iaź<hiunlka na
bh,1row•chenne.
llamlaelc;arka.ił
t>lacu.
p6ł
i
mek
gokój pray rodainle
O~ólne Zebranie
elenofrafli biuroblurka. biblioteki Cena 2.300 al. Wta Slanklewłcza 91, m.
nałycbmlast do
Członków Spółd•lel "
wel, parlamenetałerki. \V!Pszad. domołć, Spólna 14 14. Kaalmlen}:I,
wynaję11ia. Szkolna
ni. na ldórym o- tarnej (faktura) wyu
ła, blale aalonłki. "Śmłało-.skl.
7618
7495
7637
33, m. 16.
omó"l!'iona b ę dal• cza listownie, uybVI dutym wybon• · ~Jnla futro elki
spr.awa o.tatennel ko, na!dosltoDalel:
e·aukam pokojlt uMamfT
na
poleoa
likwidacji I wypła lnlł'ftut Stenogra •
Poszukiwane •:J meblowan•llo od
do spnedaala.
Jtasyn Mebli Wł. Frattcinkadslca 11.
cenie dłu~ów ł 11· Romy- W1nzawa,
l -go Ustopada PITf'
Romiszewsldego
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