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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

Złoty

kluc7-

pożyczki

oł\Vorz·y

nam wrota dobrobytu.

Doniosły traktat ·Polski z kapitałem' świa~a.

Umowa w spra-wie

.

•

pożyczki została

podpisana.

Dziś nastąpi ogłoszenie dekret~w

Prezydenta.
Emisja pożqczki wpierwszqch dniach przqszłego łq_gOdnia~
Ttltl1'•• własny „~11rlera tódzkfei:o•.

Warszawa, 12 paźdz'iernika.
Zgodnie z zapowiedzią minister Czechowicz wysłał w nocy pismo zawiadamiające delegatów amerykańskich, że
rząd polski przyjmuje warunki pożyczki
zagraniczne). Jak wiadomo pożyczka WY·
nosić bedzie 62 miliony dolarów i 2 miliony funtów szterlingów. Ma opiewać na 20
lat, a nie jak pierwotnie przypuszczano na
lat 33. Kurs emisyjny określony został na
92. Obligacje nosić będą datę 15 paździer.;
nika 1927 roku.
fundusz amortyzacyjny, wystarczafą
cy do wycofania 6misii w terminie płatno
ści w ciagu pierwszych 4 lat wynosi 4 pro
cent od -sumy wykupu wynoszącej 103 i
jej sumy nominalnej oraz będzie wzrastał
o pół procent co 4 Iata. Rząd polski ma
prawo pożyczkę tę po 10 latach konwertować po kursie 103.
ODPOWIBDŻ

DELEGATÓW AMERY-

KAŃSKICH.

Rano mtn~ster Czechowicz otrzymał
pismo od delegatów amerykańskich, po.
twierdzające odbiór listu rządu polskiego.
W piśmie tern potwierdzone zostały raz
leszcze warunki pożyczki z nadmienie1tiem, że delegaci są upełnomocnieni przez
konsorcjum banków zagranicznych do pod
pisania kontraktu. Dokument umowy stanowi dość Pokaźną broszurę.
PRZEZNACZENIE POŻYCZKI.
Potyczka przewiduje powiększenie ka
oitału zakładowego Banku Polskiego, wycofanie biletów zdawkowych i biletów
skarbowych oraz utworzenie zapasu ka;owego.
P. PRĘMJER NA ZAMKU.
W pełudnie przybył na Zamek prezes
Rady Ministrów, który po rozmowie z p.
l>rezydentem Rzplitej udał się do Prezy.
dium Rady Ministrów. gdzie czas dłuższy
konferował z wicepremierem Bartlem.
EMISJA.
13 b. m., t. zn. dzi·ś ukażą się
qekrety Prezydenta Rzeczypospoliitej, jeden o stabiJi.zacji złotego, a drugi delcret
legallzujący za.w arcie kont.r aktu pożycz
kowego przez ministra skarbu. W ukła
dzie Poiycz.kowym będzie zawairta kla:Uiula, ie umowa staje się ważną po ukaz.a. niu się 00.powiiednego dekretu p. Prezy-

w aniu

denta ~zt>litej.
Emisja pożyczki nastąp:i w pierwszych

dnia~h przyszłego tygodnia po wydruk~

.tvanm obl!gacyj, noszących
dziernika 1927 roku.

datę

15 paz-

PRZED PODPISANIEM UMOWY.
Warszawa, 12 patdziernika.
O godzlnie 12 m. 50 korespondent nasz
zwróci·l się do biura prasowego przy M;nisterstwie Skarbu po i.riformacje, celem
stwierdzenia, czy akt pożyczki zostaił ood-

pisainy. Otrzymał odpowiedź, że b~uro pra

sowe Ministerstwa Skarbu nie udzida
dnych informacyj prasie.

ża„

ODCZYTYWANIE AKTU KUPNA SPRZEDAŻY.

Godzina 1 min. 30. W tej chwili odbywa się odczytywanie aktu kupna-sprzedaży obligacyj pożyczki stabilizacyjnej. Jest
to umowa zasadnicza, która wstanie podpisana zaraz po odczytaniu.
UPRAWOMOCNIENI PRZEDSTAWICIE
LE STRON.
Ze strony polskiej wystąpił minlJSter
skarbu Czechowicz. ze strony banków amerykańskioo pp. Monnet, fisher i· Spi•t zer
w imieniu banków francusk~ch oraiz p.
Burns w imieniu grupy angielskiej.
W czwartek ukażą się dekrety p. Prezydenta Rzplitej, poczem nastą.pi podpisanie kontraktu.

PODPISANIE UMOWY.

DELEGACJA AMERYKAŃSKA WY JEŻ·
DŻA.

Pebka AcueJa T1lecral\c:a•.

Warszawa, 12 października.
Godzina 2.15. Nocy dzisiejszej p. minister skarbu po.dipisa~ wraz z przedstawiciie
lami konsorcjum bankowego pi•erwszą z
serji umów, dotyczą,cych pożyczki, miianowic·ie umowę o nabycie przez konsorcjum obHgacyj pożyczkowych.
Ornowa pożyczkowa podpisana będzie
w czwartek, dniia 13 b. m. w god:lJinach
popołudni.owych, po ogłoszenilU w Dzienniku Ustaw Rzplitej Polski.ej odnośnych
dekrn tów p. Prezydenta Rzplitej.
KREDYT BANKU POLSKIEGO,,.ZAGRANICĄ.

Telegr. własny „Kur. Łódz.".

Warszawa, 12 paźdz:iornika.
Bank Polski otrzyma kredyt 25 miłiO·
nów w bankach zagranicznych.

Warszawa. 12 października
Delegacja finansistów amerykańs'
·v.ryjeżdża w pi:ątek do Paryża, gdzi
dzie prowadziła prace nad sprowa
pożyczki na rynek polski.
ZWYŻKA KURSU ZŁOTEGO

SKU.

V.

Polska Agencja Telegrafie
Gdańsk. 12 ja
W związku z zakończer
polsko - amerykańskich w
czki, kurs złotego na giet
dn!u dzisiejszym znaczni'- ,
\Vczoraj kurs ten wynosii 57.:
w dntu dz+siejszy.m podniósł
57.85.
--:o:--

Społeczeństwo polskie bierze udział wpożqc!.

,

1 ransza polska wynosi mi/fon dolarów.

Znaczna

zwyżka

Telerram własny „Kurlera Łód'T.lrleiro"'.
Warsza'Ya, 12 października.
Rza.d polski, chcąc dać możność U;CZ~s~
niczenia w emisji pożyczki amerykansbeJ
również swym obywatelom, zastrz~gl so-

bi·e podczas rokowań z delega!am1 ame;
kańskimi wyd1Jielenie z ogólnei sumy 7 ...
milionów transzę polską w wysokości 1
mUjona dolarów.
.
W 1tvm celu powstało pod przew~17twem Banku ttandfowego poroz.umue~!~
m:.edzybankowe, które transzę polską JUZ
roŻdzi1el!fo między siebLe.
P. A. Wieniawski, prezes Rady !3at11ku
Handlowego, udziełit prasi1e następu1ących
Lnrormacyi:
_
k
Do porozumLenia mi ęązyban owego,
które zaijmLe się rozsprz.edazą transzy polskiiej, wchodzą: B~nk ttandłowy w Warszawie Bank Związku Społek Zairobkowych, 'warsz. Bank Dyskontowy, Ban~ .
Amerykański w Polsce, Bank Zachodni,
Bank ·Ziemia,ński. Polski Ban~ Przemysfowy i Powszechny Bank Zw:1ązl~o~.
· Pożycz.ka ta będzie niewą.tphw1e chęt
nie nabywana w Polsce jako lo~ata korzy
stna i przedstawiająca dla loku1ącego ten
poważny plus, że rynek zJ>y.tu dla tego
papieru jest ~ardzo w!elki, ~i1e ulega lokalnym wahaniom, częstokroc .bardZ? ~
cznym, wobec bardzo ~g:amczooe1 mozności giełdy warszawsk1eJ.
-. .
:·
Sprawa organi:zacji sprzed"1;ZY 1 termrnu t. zw. wyłoże nia (czyli pub~1cznego z~
oi!arow an!a) będz! e załatwiona w naJbliższych dniach.
.
Jest to w życiu finansowem Polski mo

papierów na

ment zwrotny, a okoliczność, że w wielkiej międzyna.rodowej operacji uczestnii·c:.zą choć w skromnej jeszcze mterze in-

Od 15

paźdz;iernika

zostaje otwarta

wKonierwatorium MnIYnnem
Heleny Kijeńsklej w Łodzi

Traugutta 9, tel. 30-86
kia•& operowa pod kierunkiem
znanego dyrygenta prof. T.Rydera.
- W programie partje operowe. Zapisy do klaay operowej przyjmule kancelaria od 10-15 codzi•"1ie pr6ca niedziel
l hriitt.

Magistrat
m.

Łęczycy

mle~a wa~~ womw1
w dobr~m stanie.

Wiadomość w godzinach urzędo
wych w biurze Magistratu.

giełdzie.

stytucjc finansowe polskie, jest dowodem
znacznego wzmożenia się siJ gospodarczych Polski.

Nadeszły samochody osobowe

I. ,je~

Autoryzowani Przedstawiciele

:.;~?:~~~;.;~~~na 1
1

™ddol w

Tel. 172 l 84.

Restauracja
„ Tl VOL I"
____
:;..._____________________
Przejazd Nr. t. - Tel. 26-30•

Dziś!

Haki .~arnuukowe
Codziennie koncert pod

dyr. ltf. r»·w nta

NajniisH ceny. Wyborowa ku :11'1ia.

..#f<URJER lóDZKI„. -

________________________________...........
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CO MÓWIA O POŻYCZCE?
Teleiram własny „Kurlt-ra Łódzklcsm".

....:.. ·~

Pokojowa Wola Polski oszczedza . Litw~

Warszawa. 12 październiika.
·.
W kotach finansowych i gospodarczych
zarówno fakt dojści·a do skutku pożyczki,
jak również i warunki pożyczki oceniane
~ niezwykle dodatnio.
· 11, ld
'
A,',..,s/ h
Wiceprezes Banku Polskiego d-r. Mfy/V/ł:' YC
narsk!, jak wiadomo jeden ze wspóftwórrei. wrasny „ Kur. Łód z.11.•·1 ego .
ców planu stabHizacyJ·nego i um-0wy poTen sam dziea1n.~k no1tuie w telegram·t
którym pod adresem Po·lski wypowiada
KOWnO, 12 pa~dzieimfilka.
żvczkowej oświadczył: Jest to zwrotny_..., '
szereg za.rzutów w zwjąZiku z rrekorne- z Wilna aibse:ncję Marsza·lflrn Pilsudsildeogo
w zwiąJzku z wykryciem rzekomego mi rnpresjami w stos'l.tnlku do ludności ll- zairówno w uroiczystości, jalk i w rewjl
lJ!llnk_t w ~asz.~j hist~rj1 _gos~oda.rcz.ej ..~a:
c~e~~e teJ vo,zyczk1 lezy metyl~ w i1o;:)c1 zamachu na J)fezydenta Litwy Smef-One. tewskie.i na Vvilleńszczyfofe. W depeszv wojskowej.
p' e_n1_ędzy, ktore otrzymamy, am .w wyso- w ca'fe'.i Koiw.ieńszczyźn~e nasitąipi1fy dal- sweg ·waildemaras 'PO'' 'ntairza kttamliwe
Piisimo podlkreś<la wyraźni·e. iż w m-0.
KOsc1. kursu czy oprocen!ow~ia, ale w sze masowe rewiJzie i aresztowania.
tiwierdzeni·e poda1ne już w o!ficj.aJlnych ko- waich wileńskii·ch domi1r1oiwa1fa pOkejOwa
A:reszto1wa·n ia fo dokony1wame są przez mu1nlka1taich, wwiera1ą.ce wywiad z m ln·i- wola Polski.
·!em, ze zawrzemy .nareszc1.e ~os w rod.zaDzi·C'nni>kl wie<leń1skie donoszą o przy.
JU traktatu z kap1~ałem ~w1ato~ym, .c.o specj.a'l ne o.ddziatly wojslrorwe, pomaga- strenn Sz.aiukisem oraiz poim1iij·a zu:petrn~e
na;m ?tw?rzy rynki za;grn!·uczp~ 1 umozh: Jące •po,J!.c.jl.
mflczeniem fa~t. że a:resztorv.>:attie działa 2<>{<)waniach roObiJizacyjnych szaulisów
Przy rC\.Yizj.ach .po1llcjanci w bestjałski czy !itewskich na WileńszczyźnTe Pos~ada dla zdobycia Wilna.
w1 W!elk1 dopfvw kap11_af ow 1 1:iwestycyJ
„Czeskosloveńska Re:publiika" omawia
.r;a plan_?:"e kon~tru~cyJne cele i na co.raz spasób ObchOdzą się z ~esxtowanymi, charnkteir odwe·towy za prześlado 1wal'!ie
aogodmeJszy~h 1 t~nszych wa!unkac~ o- nie oszczędzając nawet d·ziied. W Łóź s~lkolnid·wa 'PO'lsklego i ginębliooie poO.sko- w artyikule wstępnyim '1.llr'OC'Zys'toścl wl1eń
sik.ie i przyzna1je, iż Po1lska nie może
pro.centov.;-ama. Pozyczka b?w1em ma1ąca dzia•c.h zmairt 14-letin! łfaras-ymo1wiicz wsku ści na Litwie kmvieńsfil.ej.
:paitrzeć oho 1ię't'ille na wydairz,erua w reipu·
byc podp1sainą, ma odegrac rolę klucza, tek .polb.i1cia ro w cza>sie baidanfa ipo11icv:i··
·
"
otwitrającego rynki zagraniiczne dla pol- ne,go.
bHce li'tewskfej. Dz·!,ennilk zaznacza. iż
GLOSY PRASY ZAGRANICZNEJ.
T1leuam wl11~ny .. Kuriera Lćdzk1„~·
sk!ch potrzeb i powLnna stać się zara:zem
gdiyiby wois ko µOlskie wkirOczyto oo te.
tórawiem, który sam podnosząc się w góBEZCZELNE KŁAMSTW A W ALDErytOrjUJm Utwy, władza Iiitewska prędko
Wiedeń, 12 pa.źd:ziernjlka.
rę, będzLe z góry podnosH kursy i oproMARASA.
,Neite freie Presse" ipodilcreśfa we by się skończyła. 11Jrzv>czem dodaje, i.ż Pol
Sika SZicz.erze v,:yka,zuje maximunn dobrej
• centowania wszelkich innych później
wstęp1J1~~rn a•rtvkulr ~p~kojny przebieg de
KOWnO, 12 paź<lziemfi'ka.
szych operacyj finansowych.
monstraci·i wileńskiej. zwróconej ip'rzeciw woti do zafaigvtdzeni.a antagonizmu, istnle·
Wałdeunarns wysta·t do seilffefairjarl.:11
jącego ,p-0imiędzy obu '])aństwannf,
gene<I"alnegio Ligi Nairodów te:legirann, w roszczeniom Utwy .do Poqski.
JWYŻKA NA Glł:LDZIE WARSZAW·
SKIEJ.

Szał prześladowań

Kowieńszczyźnie

na

dalej trwa. ·

ane lnSynUaC/e wa <Jmarasa.

H

1

TeL

wł.

„KurJera

Krwią

Łódzldea:o•.

Warszawa. 12 października.
Prywatny rynek akcyjny na wieść o

Rząd ·Callesa tłumi bezwzględnie rewoltę.

.PDmyślnem zakończeniu rokowań pożycz
kowych zareagował nadzwyczajną, ży
wiołową wprost zwyżką wszystkich papierów. Akcyj nikt nie chciał sprzedawać.
Wszyscy oczekują na dalszą zwyżkę.
Na rynku walutowym ni1emal vupełnie

zawieszono obroty.
Dolary chętnie oddawano po 8.91 i pół,
ale Bank Polski płaci
, tylko 8.88 i 8.87.

Warunki pożyczki
s~ wielkim sukcesem Polski.

2."'aufanie Ameryki do konsole·
dMcji stosunków wewnętrznych
w Polsce.
{A1encfa Wschocinla).
Wiedeń,

12

Senat pod
ArencJa

stały przyjęte.

12 paźdvi1ernika.
Dzisiejsze p1sma wieczorne poświęcają
otrzymanej prrez
całe pierwsze strony
Gdańsk,

Polskę pożyczce.

„Danz:iger Neuesfo Nachriichten" wyudzielenie Polsce poży
cz.ki dowodzi• o zaufaniu Stanów Zjedino~zonych A. P. do lmnsolida.cji stosunków
w Polsce. Pismo Iest zdania, iż pożyczka
wpłynie korzystnie nietyllm na rozwój gowodarczy miast w Rzeczypospolitej, przy
czyni sLę bowiem również w stopniu znacznym do rozwoju Gdańska przez zwięk
szenie się zamówień z Polski i wzmoien!e ruchu transporto.w ego przez Gdańsk.

rażają pogląd, że

redi-

vivus.
AzencJa Wschodnia.
Lwów. 12 .paź<lz1ie1114ia.

Morderca b. nannies.fni1k a GaUi1cjń Po'F,01okiego; zbi·eg-ty z w.ięz'lemi.a w _Sta1~ista
wo1wfo, Skzyństki, który s·dhroimł s11.ę p~
u'Ciieczce dio Stain6w Ziedno1cz1otnych, 0 1bJe'z
di.a 01bec1nie ró:bne miaista Ameryiki, wygtasz.ada;c otd.1czyty, w któryic:~ os~airi'.a l!lisj.e iukira>ińs'1die w Amer-yce, ~~ Llkw1d~iąc
sw:ode aigmdy llk·wfi:dowa1ły Jedno1czesme
·i n.aigromadzo1ne przez się S'!1'111Y na: swoją
O!

~,Piast''

bagnetów

przedlużvl kadencią

1i e zostafo stluml·onę. Wojska
że po,vsta1
rza;dowe zadały oiddzia·tom geineraita Oomeza decy;duja;cą klęskę .pc•d Vera Orose.
S?Jm gen e-r.a1t Gome·z udeiJ<lt w góry z n1 edo1bi tk ami swej airmji. Połączenia ko1lejowe na ipotudr!liu Meksyiku są Je1szicze pirzerw.ame.
POD PRZEMOCA.
Agen.::Ja Ws(:hodnla.

·

Meksyk. 12 paiździiernflka.
Pod naciskiem bagnetów senat me<ksy
kańs:ki, otoczony ipotdczais caile,go przebierska.. uchwa
gu oibraid siolnym 1mrdoinem W()_

konsoliduje swe

siły.

· Dwudniowe obrady str9nnictwa i klubu.
Tel. wfasńy „Kur. Łódz.klesco" .

Warszawa, 12 ipa,:&f.ziernilka.
Wczoraij s'kończyty się dw1udniowie obrady 1k1rubtt paililamentairnego ,;Pia'S'ta".
UdzfaJt 1p oslów 1 senalt-0irów w obradach
byit z:n.aiczny. Zebra1r1ie klubu byto z;wofane wz.eid 2 tygotdr11i:ami w cellu onnówieniia
sytuaic.;i, ipo1Ultycznej OTaJ7J stosuniku s1tirainnidwa do rząd'U.
iPra:sa sanaiey:jna ~iiczyila, że w klub!e
„Piasba" nrustąpH rozłam. Domysty siwe
praisa: ta; Ol])ieira'la u.a ikoufe.rencjli odlby>tej
11~ed.a1wmo w Rzeszo1\1,1ie gdzie ls,to'tln.ie zje

ch.aito się kHku ipos'lów ;. sena1toirów,,lk'fórey
zais'tana1wiaili się nad stosunkleim do rządu
Dyskusja dwudnio1wa zaik-06cz.yta się
dzis.iad ipo1wzlęciem rezoilu1cji, która zaohwfatta oczeikr.1wa1t1ia· tych, 'którzy · liczyll
się z przesi1Jeniem w t•on-ie „Piasta".
Te jed1no·stlki, które wymienioino, jruko
wt.eg-a1j ąice wipfywo1m sarJacjii, ni·e występO
wa1ły przeclw'ko pcU!tyce stro11nidiwa; k1u
bu i nie ip1o<lni1osty myśH o roiztarrnie.
Ow1szenn, pada1ły naiwo1tyw.a111ia o s!kup.iieni u się.
--:::-

Cud z Kennersrouth.

WRAŻENIA W GDAŃSKU.
ArencJa Wschodnia.

S1czyński

.J!'lprc~s'".

LOndyn, 12 paiździ·ernilka.
Z Melksvt!m donoszą, iż rząd Cai11es1
:przystąipi. t do szerOldch ręp.resyj prizeciwko oficerom p-Odejrzanym o s.urz~.an:łe ~c
nerał•Owil Gomezowi. Czterech i:;enierntów
dywiz;jj r 20 genera1tów brygatdy o.trzymato 'ZlWOffnti.enie Z wou·ska ra'Zel!TI Z wJeJiką
Tiiczibą wdwfa<li11ych ofke:rów wyższych
s'tl()lp.ni. Jaik ołllicz:ają z 1wzip0trzą.dzeinfa g{:
nernta Obre:g0ina zostato r-0zstueila'1yc'h
w cs:talbnich 10 dti1iaich 18 1'eneirałów ł 64
ofiicerów niższych stopni za wdziilat w rewo1Jwcji. Prezyden:f Ca11es oświadczyit,

Cala prasa wiedeńska wieczorna rozpisuje się na temat udzielonej Polsce pO·
'iyczkf·. Pi·s ma naogół stwierdz.aJą, że osiągni ęoie pożyczki tej przez Polskę jest
r6wn.0maczne z wielkiem zwycięstwem
politirki rządu marsz. Piłsudskiego.
S.zereg pism wyjaśnia, iż P ols ce udafo
się l) Okonać w kwestii zadągni1 ęcia poży
czl:d z Ameryki dwie największe trudnoś
ci ·: pierwszą byto oddalenie żądania strony udvi1elającej pożyczki, aby r·e prez.e nto,waną była w Banku Polskim przez cztery
osobtstości„ przez nią delegowane. W spra
.wie tej Polska wyszła z trudnośd zwycię
·Sko, bowiem doprowadzi.fa cLo ograniczenia liczby reprezentantów - kontrolerów
do jednej tylko soby. Drugą trudinością,
zdawało się n'ie do pokonanfa, była sprawa stopy procentowej. I tutruj ruieustępli
we stanowisko rządu polsldego dokonało
zamierzonego celu: propozycj.e polskie zo1

Morderca

łeiez:nficzna

presją

1

października.

żelazem.

i

Władze kościelne badają
Agencja telegr. „'Express".

Berlin, 12 paździiernika.
W Norvmberdze odbyto się wi1elkie
zgromadzen:i·e katoHckj.e dla omówienia
rezultatów badań nad Teresą Neumann z
Konnersroutb. Arcybiskup dr. liauck wystąpił z przemówieniem wskaz.ując, iż
krwa·w e stygmaty Teresy Neumann zac!ekawiają coraz więcej oipinję publiczną
świiata ka1:ol~ck'iego, kitóra zadaje sobie PY

taiemnicze zjawisko.

ta'11Ji·e, czy są to zjawiska nadprzyrodz?r;e.
Arcybiskup oświadczyt, ii wtad"Le kosc1el
ne śledzą z uwagą wyp<ł!dek Teresy Neumarun i w stosownym czas.i·e wyd.ac1zą orzeczeni1e, które wymagać będ11lie jednak
dłuższego i gruntownego badania. Kaito1;,c y ni1e powinni rozstrzygać tej sprawy,
dopóki Kościół nie wyda swego miarodaj. ..
nego orzecz,enia.

- ...--

dyktatora.

Hit v.:brew k<Mstytucji, da1lsze :przedtuże
ni1e katdm:.ji do1tychcza-sowego prezyden·
1'.a Catlle'Sa 'Ila przeciąg Ja1t 6-du.
NOWY PODSTĘP.
Meksyk, 12 paiźdizderni!ka.
Ukaiza1ł się detkireJt pirezydenita Meksyku, Cal'teisa, k'tóir:vm ten omtnti u.dzfeila zupełnej amnestii wsz:ysfil<:im oficerom. sto·
jcteyim po stronie wojsk rev.."O•lucyjnych,
pod wianmik!em jednalkże, i>Ż rmJtychmiast
zlDŻą broń.

---:o:---

stwo przez powieszenie, pozosrtawil list.
w którym pisze. iż przyczyną jego śmier
cl są prześladowania, których doznawał
od kom!sarza partji komunistycznej przy.
dzielonego do biura kredytowego, w któ·
rem Iwastew pracował. Znęcanie się komisarza bylo przyczyną rozstroju nerwowego, a w dalszych skutkach samobój.
stwa.
---:o:---

~ euaraty l mKanad J.
Agencja telcitraficzna „r:x„ress".

LOndyn, 12

paiździernika.

Z Ottawy donoszą, iż na zebrainiu kanadyjsfil•ej partji konserwatywnej doozło
do' znamiennej wymiany zdań między byłym premierem kanadyjskim Mei,ghonern
i senatorem Fergusonem w spra:wi·e mizia. tu Kanady w przyszłych wojtrach prowadzoinych przez Wielką Brytamdę. Meighonen wyraził przekonaini·e, i'i: Kanada przed
wstąpie11iem do wojny proklamowanej
przez rząd londyński win.na urządzić pleb'.scyt, aby zaznaj-0mić sLę z O}>inją obywateli. Ferguson wypowiadał przeciwne zda
tia. Dzi1ennikb angi.elski·e komentują te dyslrusje„ jako dowód wiirastadącego separatyzmu Kanady.

zagł~biu węglowem.
Budowa olbrzymiej centrali gazowe; w Bądzinie. Protest przeciwko zawieBudo1wa no·wed olbrzymiej gaizlOIW111>i roz
(Av:»n.:Ja
1p01cz.nie się w d!n11u 1 kiwiettmia 1928 r. We- szeniu działalności OWP.
Bednn. 12 ipa:ździernika.

Nowe inwestycie w
W~chodnia}.

Spól1ka alkcy}na zaiktadów gaizo1wvoh
w K;rótlew1Slk:ilei Hiude 01tir·zyrrna1ra lro111cesiję
na bll!diowę ceinitrarlnyeh galZIO'Wlil·i w Będzi
ni.e. Centralla ta zaioipalłty>wać będzie w
ga1z ca1te Zaigtęibie Dąibroiwi·ookle.

d!ug IJ}rzewildyw:arnch ob1.iczeń ga1Z0 wnia
cenl1lra1lna w Będ:zlnie z/U'ŻyWa.Ć będzie 15
tysięcy ronn węgda rocznie i iprod~ać
rocznie 5 miiljoinów me!trów sześciennych
1

gavu.

Obrazki z ,,raju" bolszewickiego.
1 ragiczna przyczyna samobójstwa.
Agencja Telegraficzna „Express".

Ryga. 12 października.
Wielkie wratooie wśród miieszkańców

Kijowa wywołało samobójstwo ~bitne
gt) dziatacza na polu spótdzidczośCI Iwasiewa. IwasLew, który popetntł samobói·

'

Tet1rr1m

własny

"\(ur)era t.6dzkle10„.

Warszawa, 12 'P131Mzoortrlka.
Adwo!kat dir. Pieraidki z.e IJWOWa win.ióst
w ~mieniu Oboizu W11elikiej Polski rekurs
:prz.ecirwlko oirzecz.eniu dweikcji po~kj{
Jwoi.wisikiei. stwkrdza1ą0cy, że zawdeszenie
dzialfalinoścl O.W.P. w Maropo[sce Wsc:ho
dniei jest bezprawiem.
. __
_..,...,l!!!!!!:Jl...

•

„

~r· 28f

_.{(UR.JER lÓDZKI". - Czwartek, 13 paźdz!ernfKa 1927 roktt<
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znaczenie politycine i społeczne pożyczki zagran1czne1
I

Lódź,

12

paźdzłernlka.

Zagranłczna pOżyczka dla poJski dO·
szła do skutku. Ekonomiczna sytuacja
Polski była z punktu widzenia pOprawy.
do JalcłeJ doszła powOjenna EurOpa - aByliśmy <>rganlzmem
nachrOnlzmem.
g<>spOdarczym, skonstruowanym na modłe ka1>Hatistyetzna, ale niestety bez kapltału. Dlatego wisieliśmy potni.ędzy kaJ)itallzmem a kolektywizmem, pOmiędzv
mebem a ziemią. Taki stan zawie52enła
nie móldbv dłu~o trwać . ~roztto.by nam
przeiście do kOlektY\Vizrnu. iak sic to stało w wyczeroanei wojna ROsii.
Wynik' wybOrów samorzadOwycb w
ostatnich kilku m;~siącaeh przeko1ttałv nas.
fak dalece llłPhokie niedomaganła ekono.- '
miczne, tra.wiące pasz Qn!anizm, d0pt1)walf1ziłv efo masowych ohławów nie-7..ado.
wolenia, do wzrOstu nastrojów k<>murnshrc-7.nych. DOść przytoczyć Warszawe
i Łódź.
potyczka za2rani0Zilla ma dać świeży
d<>płvw krwi. wyleczyć nasz Or!!'anizm
racłvłrntnłe, zrównać nas z krałami zachOdnio - eur0pe.f~fdemi, v.d:zle dmś <1ąż
ł110śc1 k<>munlstyczne są jedynie f)Owoienną J>OzCstałOścfą, sa szybko likwidowaoym anacłtr0nfzmem.
poż:vczka zairraniczna. jako nowa sita. 1>0teinM~za od wszelkich teoryj i konstrukcyi p.Otitycznych r><>cia'3'flie za sobą
szere~ dOtnlosłvch skutków. WzmeżP ona
liczebnie i iakościow-0 warstwę produk·
cy.ina i jej ekspansje,
Pomniej5zy bezrobocie, czyli zredukuje element, bedący rOz~acłn;kiem destrukcvJn:vch teor:v.i i r>rałctvk. PM:yczka
zairra.n iczna w sw:vch skutkach oo-winna
.ł musi złaj!'Odzić wYZYsk lMCłcy. Dotychczas, "><>-bee braku kapitał(lw, wobec nieoi}rocentowania
wysokiego
zmiernie
tychże kapiitałów, d<Ochodzacef!o do 40
proc. w st<>sunku rocznym, zam~ast sześ
ciu do dziiewieciu, Jak j!dzie indziej, całv
pOstęp iz<>s,JJO<farczy, a młęd:zy łnnemt sama możność eksportu, miały iedno rOzwią.zaniie: nJis~ płaca zarObna. Ale owoc
t~o stanu rzeczy, to nedza mieszkaniowa, to zarobek tyiz<ldniOwy, równający
sfę 2 k<>rcOm kartOfli, to Już tie prO<test.
ale rewolucyjne dążenie mas, zagrażaiące
istnieniu państwa, kultury i cywilizacji
poJskłej, pożyczka zagrainłczna ma obniżyć procent Od kapitału z 40 do 9 prOc.,
ma nareszcie stworzyć kredyt, a przez to
dOchOdzie,
spOtęgOwać udział pracy w
J>Odnieść płace zarObkO<Wą i dobrobyt
mas. Po otrzymaniu przez J>Qlskę pOży
w
cz:ki zai:;ranicznei ruch bOJsrrewkki
Wił'

DE

Ht

Polsce będzie ruchem spóźnionym. bęcizie Odumierającą p0zostałością pOwoienną, będzie anachrOnizmem.
POd wz~l~em pOłityC2lnym i sJ)Ołecz
nym rota pożyczki za1?:ranicznej w Obecnei historycznej dobie Polski Odgrywa to
donłOSłe znaczenie, iż stanowczo asekuruie nas od niebezpieczeństwa wpadnię
cia w bOls.zewickl kataklizm a łączy nas
nieroździetnie węzłaml trwałej współpra

cy ,ze światem kulturalnym, ze światem
zachOdn.hn. Ustrói pOlityczny i spOłecz
ny Polski, dotychczas Oparty wvłacznie
na idealistycznych dażenfach narodu, na
Jego włek<>wycb walorach religijnych i
kulturalnych, czyli walorach wyłącznie
natury moralnej, dziś zyskuje mOcne o.
materjaf1nie. Zerwanie z destruk·
parcie
/
cyjnemi w.pływami WschOdu, utrwalenie stosunku WSJ)ÓłIJTacy z ZachOdem,
stabitfaacfa pa.lityczna, ekOJtOmkzna i

społeczna p-OJski - oto wynik, który musi dać za2ranlczna pOżyczka.
Dla na1ogómłejszego zdania s<>bie sprawy ze znaczenia dojścia do układu w
s. ~rawie pl'0 życizki, najpCżyteczniejsze jest
bOdai zastanowienie się nad pytaniem:
-- Coby byto, i na iak dług<>, i z jakie~
mi troskami na przyszłoś~. !?:dyby układ
Obecny zOstał rozbity i dr~a pOżyczek
zagranicznych zamknięta?
,,Od.IJOWiedź na tv pytanie i Jej dOniost<>ść znano do.brze.„ w NiemCliech, ~dzie
wszelkiemi sposobami, nie wvłączajac
sprawy układu ha.ndtoweg<>. a b<>daj i
sprawy litewskiej w tei chwili, czasami
nawet, nip. w lecie, w spOsób otwarcie w
piismach występujący, starano się przeciwdzia!ać pożyczce polskiej" - pisze p
Strańslci.

pieJTWszej
„Dzień, w którym drzieło
wielkiej, międzynarodowej kOrzvstnei t>O·

życzki POiski zostaje dokonane, Jest
dniem o wielkiem zna<:zeniu w dziejach
nasze~o odrodzon~o państwa: przebie2
trudm~ści,

fakłe

przyszło zwalczać wśród

powolnego przełamywania IOdów 1111 ~uf.
nej atmosfery, pOdsycanej przez wytęż<>·
ną pr<>pa~ande niechętnych Pólsce czynników zagrainiicznych, sam Już wskazute
na doniosłość Csiągnietw.o rezultatu. dOniost<>ść, której zakres sie2a daleko Po za
samą finansową i J;tOspOdarczą strnnę zawartei tranzakcji'' - oświadcza Kurje1
Poranny".
Polska bez pomocy z zewnątrz, o wła·
snych siłach d'Okonała ~lgantyczn~~o
dzieła o~anizacii państwa, za<>patrzQnego we wszystkie nowoczesne urządzenia.
To te.ż Cboon1ie, po otrzymaniu oożyczki
zewnętrznej przysrił-Ość Pols·k i staie przed
nami w nowych blaskach pO't~I i chwały.

s.
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SWITY - POLITYCZNE.

GERMANSKI JANUS.

Feldmarszałek von Hindenburg, czy prezydent von Hindenburg?
(Korespondencja własna).
Berlin, w październiku.
„Nie mamy bynajmniej zamiaru czynić
marszałkowi z tej racji wyrzutów, mus!my jednakowoż stwierdzić, że nie umiał
on na·leżycie wywiązać się ze swojej roli.
Niezawodnie, przyznajemy jak najchętniej,
że są to sytuacje bardzo delikatne i trudne, jesteśmy wszakże przeświadczeni, iż
w częstych wypadkach mógł feldmarszałek postąpić zupetni.e inaczej, aniżel i
lego sobie życzył prezydent R.zeszy".
Przebieg uroczystości jubileuszowych do\Yiódt, że redaktor „Deutsche Tageszeitung" wyrazH i tym razem pogląd nietylko swój osobisty, aile i całego oboz,u
reakcyjnego, przy każdej sposobności
jaskrawo manifestującego głęboki żal do
prezydenta Hindenburga za sprzeniewi.erzanie si.ę przeszłości marszałka ttindenburga. Czy jednak obóz ten ma słu
szność? Na piedesfa.ł bohatera narodowego ws.zedt Hindenburg po stopntach
swoich zwycięstw na· polu biitwy, ale zanim jeszcze zdołał · entuzjazm narodowy
pokryć hołdowniczemi gwoździami catą
postać krzyżackiego mścidtela z pod Tannenberga, si·ęgnęli dawni jego towarzysze
broni i najbliżsi podkomendni po wawrzyilY, składane u stóp wzniesii0nego mu za
iycia pomnika i poczęli dzi'Blić je pomi ę
dzy siebie. Tłum dowiadywał si·ę, czytając obfiitą literaturę pamiętnikarską, że
I"f:ndenburg wogóle ani żadnej inicjatywy

n;e

posiadał, an i ważniejszego postanowic
powziąć nie by t zdolny. „Prze-

n'.a sam

s t1li'śmy go w końcu nawet informować o
·t ern, gdzie znajdują się pos~czególne korpusv armji", oś\viadcza putkownik Bauer,
sz.'?f bima operacyjnego w ówczesnym
s z''1.hic generalnym. „Z przyjemnością
poczyna:jąc od bi'tk r-n:. tatowałem, że W ' · pod Tannenbergiem, a kończąc na pa7.d;.-: ern i·ku 1918-go roku - maTszałek
za w:-;z e godzil się na moje projekty i
· 2_n:"'' b ował moje rozkazy, które ustalały
p '.11'. ·..- wszystkich działań naszych", chwai: . <r. generał Ludendorff. Gdy więc
p r~:~ 1:~,i ci sami ludzie, tak kaitegarycznie
no-;"?.c czający Hindenburgowi talentów
w ··is kowych, nawet siły woli, żałują, iż
pr l'zvdent .ni•e potrafił dorównać marszatkow !, W10lno zakwestjonować i szczerość i
słuszność ich ujemnych sądów o dz.isiejszej, cywilnej stużb ! e ex-głównodowodzą
cego armją ni.emiecką. W rzeczywistośc;
Hindenburg, prezydent demokratycznej
republiki, traktuje z w i elką pobłażliwością
Hindenburga, feldm a rszałka wojsk Jego
Cesarsko-Królewskiej Mości \Vilhelma
Iiohenzollerna i pozwala mu manifestować publ!cznie przy każdej sposobno śc :
swoje gorące sympatjc dla monarchistycznych organizacyj bojowych. Jednem :
ustami zapewnia uroczyście ów genna(1Jugosłowiański 'fenera1, Mic11nł Kown - <> ki Janus'. „Od czasów ostatni ej wojn :1
csewicz, zabi y został pr.iez dy wersan- i>Vlem stale przeciwny \Vszelk im konfliktów macedońskich.
tom zbrojnym, jestem bowiem absoluhl k

/

przeświadczony, że wyniki ich byłyby
zgubne dla Ni•e miec". Drugi.emi natomiast
ustami przemawia on na foongresie „Stahlhelmu" w Adrenbeutel: „Wierzę, iż zagracie jeszcze raz melodję: „Einzug na.eh
Paris", tam gdz!e należy na tern samem
miejscu, dokąd dotarłem w 1870-ym roku'"
fiindenbun~-prezydent składa przysięgę
na wierność konstytucji republikańskiej.
fJindenburg-feldmarszatek zaś ustępuje
miejsca przy składaniu wieńców na grobie
poległych gwardzistów reprezenta;nrtowi
cx-ka·jzera. Hindenburg-prezydent ślubuje
siać na straży obecnego ustroju państwo

wego i zag\Varantowanych swobód obywatelski·Ch, tHndenburg-fe.Jdmarszalek odbi.era, po wygłoszeniu mowy tannenbergskiej, depeszę z powiinszowani·em od tego,

O czern

którego zapewnia w liście o „swojem najzupelniejszem oddaniu" i którego mianuje
się być „najpokorniejszym stugą dozgonnym". Jako głowa państwa, przyswaja
sobie nowożytne hasta pacyfistyczne i
akceptuje pakt locarneński, a jednocze:mi1e jako zwi.erzchnik wojskowy tłumaczy
przybyłej na audjencję delegacji weteraliÓw: „Niestety, jesteśmy dziś najsłabsi,
musimy więc ustąpić, zgrzytając zęba
mi!". Hindenburg w mundurze zadaje
c ! ągle kłam Hindenburgowi w tużurku wiązaneg-0 krawata
7. pod nieumiejętnie
z
czarno-biała,
wygląda
cywi1Jnego
pietyzmem noszona, wstęga hohenzollernowskiego krzyża „Pour le merilte miilitaire", usfanowi1onego przez Fryderyka
Wielki.ego ...

piszą

PRZEGLĄD
WZROST PRESTIŻU POLSKI.
„Głos Prawdy":
Szczęśliwie minęły

te niedawne czasy, gdy
Polska była jeszcze nieśmiałym klientem politycznych stolic Europy, zależnym od przypadkowych koniunktur, czy też osobistych sympatyj zagranicznych mężów stanu.
Mocarstwa zachodnie zdają sobie już dostatecznie sprawę z tego, że żaden układ stosunków
we wschodniej, czy środkowej Europie, nie może
bez uczestniczenia w
mieć charakteru trwałego
nim Polski.
I oto,' gdy z powodu słynnej sprawy Rakowskiego, stosunki francusko-sowieckie doznały nagłego zaostrzenia, gdy, zdawało się, iż zamierzone
rokowania pomiędzy obu państwami wiszą na
włosku, przedstawiciel rządu Marszałka Piłsud
skiego zaproszony zostaje do narad, na których

inni?

PRASY.
GLOS OSTRZEŻENIA ZE STRONY
ŻYDÓW.

„Nasz

Przegląd":

Nadto znamiennem jest walne zwycięstwo skraj
nej lewicy wogóle. Fakt, że w takiej naprz. prze1hystowej ł'.odzi nieledwie co trzeci obywatel Jest
kolektywistą, każe się poważnie zatrwożyć o
ustroju kapitalistycznego. Toć nawet
trwałość
p ośród N. P. R wzięła górę lewica, która
(szczerze czy obłudnie) socjalizuje, prześcigając
.:zęstokroć w socialiźmie pepesowców.
Jest to wydarzenie, które musi dać powód do
Nie wolno
myślenia przedewszystkiem rządowi.
się pocieszać, że klę sk ę poniosła także Endecja, bo
nie zastąpiła jej nigdzie lista sanacyjna. sciągnąw ·
szv na siebie ś mies znie znikomą liczbę i:tosów.
- Rząd - rzek! ktoś dowcipnie - pragnąc
•:n iknąć ciosu w prawy policzek, podstawił leWl!
mają zapaść doniosłe rozstrzygnięcia.
i został weń uderzony bardzo boleśnie
Jaka będzie postawa Polski wobec nowego kon
Nie n ależy bowiem z a pominać , : .;; ?PS. odfliktu? Co uczyni rząd warszawski w razie zer- niosła sukces właśnie po wykluczeniu min. Morawania francusko-sowieckiego? Czy Polsk~ sama czewskiego i pomimo protestów ze strony Hopodpisze pakt nieagresji z Sowietami, czy też tówków, Jaworowskich , Ziemięcklch, którym się
wystąpi w roli mediatora? Pytania te podnosił a
wydawało, że mają wielkie wpływy \•; szerszych
w przeciągu ostatni~h kilku dni prasa europejska
!rnfach wyborczych. Taki pomyślny wynik opoa zwłaszcza niemiecka, której zdenerwowanie 7 zvcyjności przyczynić się może tylko do wzmoże
powodu raptownego wzrostu prestiżu Polski jest . ni:>. radykalizrnu w kierownictwie tej partii.
rsychologicznie zrozumiale. Trudno s ię bowiem
N'iemcom do tego faktu przyzwyczaić. Ale rychło
.„~
l'lllSi on dojrzeć i w ich świ a domości. Wiadomo
!ak bardzo wra żliwa jest orientacja Niemiec w poHtyce zagranicznej na czynniki sił y i wpł y wów.
(Akuszeria i choroby kobiece)
Dobrze s ię sta ło , iż be z poś r ednio po konferencji
paryskiej n a stąpiło odpr ę żenie w stosunkach franprzeprowadził s~~
cusko-sowieckich. Stalin, jak donoszą , poświęcił
~
Rr1kowskiego, taktyka Cziczerina odnio s ła zwyTelef. 17-28.
<.:ię stwo . Należy mieć nadzieję, i ż rokowania po1
·ni<,>dzy P a ryż em a Moskwą potoczą się teraz bez Godz. przyj.: 1-1 /2 po poł. - .'7 wiecz.
co wytworzy bardziej sprzyjająca
i rzeszkód,
;;~m osfer ~ i dla naszy ch, zresztą zupełnie od nici•
u i czależnvch , rokowań z Sowietami.

-------mm-.---BiP""·

Dr. Maczewski
, ul„ Andrzeja
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ZIEMIA DRŻYÓDwC~;p·osA'i>AcH
msem1 w Wiedniu.
Trzęsienie wrażenia.
Smutna S pa d ające obrazy. W objęciach
sa1nowite
statystyka. Ponure proroctwo.
.
.
(Od w~edenskiego kOresp. „Kur. Lódiz."l. remnie. Telefon przerwa·ny. · Podnoszę
Wiedeń, w paź<lzie.r.
. w) .. „Zaichwiat się lekko stół, 0isU1nąil
sic; z pod rąk - i doipiero jakby w se1mndę póź.nie1j - huik!
Otuchy huk. daleki grzmot, 11iewiadomo skąd. Eiks1plozja j<>.kaś, nf..ew'iadomo
g'Cizie... ~ciemnHo się trwożnie światro
poruszy! się obraz ,iede·n. dirugi. I znowu
h1lil' pOd 7.iemny. t1·za:sik tomoit.„ ttuik obucha w gtowę... Krzcslo suwa slię raz,
dwa .. ra:z. dwa„. A1arm świadoirrmścl:
Bnęczą sżyby, trzesz·
trzęsienie zi~mi.
cza rc:::m~ o~;enne. Czy buirza? Czy oirk.an się ..1~k!s zeirwa·t potę·żny? Po<l'r<>ga
s:: ę chw1eie. drży. fału.ie Jak tódka. Wah'."dlo zcg~ra stan ęło... Jeszcze się sufi:f
me zawalrt na gtowę.„ Za chwilę... Sekunda ieszcze i. .. konie·c.
Wszysfiko legnie w gruza·ch! ~mierć!
Z 1owu s:',Jniejszy to-skot. Tr zasikają ścia
nv. meble, osunęta sie'na krad biurka maszyna do p'·~211ia. Pospa<la•fy wazo1t1iiki z
kwiatami. Zieirnfa drży w p•O'sadach ...
Sztaba. lam~y ~wieszając ej się z ipufrupu
za·ch\i··1ah s1e. pk wahc:d1'o.
Ctsza. Wszysi~(O stoi. Kam•,e-nka stoi.
Ulga. ~rzeraż·enie zwolna przeimida. Na·
gle: wi·elo•oik:i strach: za chwilę sie to
v.:·szvstko ,powtórzy... Może mocnieij„.: UCil1ekać... Na korvtarze po·wV:blega!.i przerażeni ludzie.„ Z 4 •piętra dola:tuje ne'f\V'O·
wy ptacz k'olbtety. Strwożone zl'osy zeErdbe,ben".
wsząd: „J:.rdbeben Tn•.11oga wyga1t1ia ludzl na ulice. Tram
waje stanęły ipośrodlku drogi. Prąd prże.r
~any. Okna mieiszka1ń otw•,erają się W
n:ich przelękte twalfze. Żywa wy.miana
zdań sposłrzeżeń. Luidz!e na uJi.ca•ch gromadzą się i wzajemnie komuniikują sobie
doznane Wll"ażcnia. Po przebytym str;p.
c~u rozwiązujn, się z ncho:ta języki. Kobi·etv gestykuiluią ży,vo... Zdenerwo·wanie u ·wiszysrkich jeszcze mocne, wohec ogólneJ 'Oh<rwy, że trzęsienie się .powtórzy
i zakończyć się może straszną kartaistro-

spadte PTzedmivny,

P'Orząd:kude

• •
zi.eimi,

•
które

pa!Piery„

n.aiwiedzlto
. T1rz,ęsie1n:e
'Y11eiden w sobotę 8 październ '. lka o godzime 8,45 wieczofem i które trwało olkolo
15 s·elkund, bv~o t1aipra wdę tcilk giro.źne i taki wyraźny miaro przedsmak wielkiej katastrofy. że zaprawdę o cudz.i·e mów:.ć można. ~e żadnv·ch po·ważniejszy·ch nie wyTu i owdzie widać na
rząidz1fo szkód.
cho·?nikach tynik kawal1ki g-zymsów, czv
cc.ro„et, s1padtte z murów i dC!!chów tu i tam
z. dźw~ęiki· eim p~wypa<laty szyby, gidzie
~i~gdz1e za.w:aJ11rv się kominy po•pę'kaity
sciiariy i ~uf!ty, elksp1oz.ia i po.żar w jednej
~e st~CYJ ~leilrtiryicznych - osunięcie się
.iedneJ z ufi.ic - ofo zdaje się i wszystko„.
Wrażenie

• • •

byto j.ednak zgioita niesamow1ilt·e i i;ieza1p·omniane. Pain ':ka ogarnęła
caite miasto, wy<buchata wśród ttunnów
puiblkmości w teatra.eh ki'!laich kawi<ł!r
niaoh i barnch. Przerw~:ne z.ost~tv pirzedsitaiwienia, z kotyszących s:'ę lóż i galeryj
rozle:dy się g-lo·sv p1rzernż,e.n:a , pQip1rze:rvwa:ły s!ę taśmy fiilm01we, po•gasty świ.a·tta
i dioibrvoh kilka m'mut tr'Wa1t0 zanim c;ię
wszvs:tlm zwoil'fla usp·oikolt·o...
Nader czute i1g'fy rejestracyjne sejsmografó_w centra:I.neJ sbc.ii 1'Tle:teo1rolo,g-kznej
za PI·erwszem wstrząfoieniem (bvtio :eh
'trzy) Po'WY•padaty z a:para:tów, l<lÓ·re ńa
ty;c:hmia:st pirzestaty funkcj.o.no1wać. Przer·
wany prąd elelktry-cmy, uniernchomH na
pół g:odzirny traimwaie. na wielu ulicach
staitlęty nawet auta. !których mo1to.ry ustlrodzcne zosta1ty s:Jnem "'·strząśnieni.em.
te!lefon przerwany zoistat skutkiem uszkodizOłtlyich ainrura:tów w cernbrnlach te.1ef-0niczny.ch. Na wszystlki-ch wi·e.żad1 sta1n"tv
zeg-ary, w dzwo1t1nlcach kośdelnyich sa·~e
zadzwo:nify dzwct1y.
. Ja:k df'Lt·go pamięć sięga. ruie byto fa1k
sIJneg-o trzesie.nia. ziemi w stoi!icy na<ldunaijskie,i. Ostatn~ e silnie·js·ze kzęsienie zanotowa1no w r. 1876.
fą.
W·edtu.g konnuni'katu rząidowe,go ogn1Wracam pośpi.esznie do mieszikania.
1
ZiMiżam slę do telefonu„ Dzw<::uię, nada· siko trzęsienia ipo tiożone }esit w naibliższej

;pudle Tubelg·erja? Stosując
CLAUDE FARRERE.
dawtki ws·kazane na stronicy 66 i 67 mię
dzyinarod1o•w•ego podręcrnika ...
- Tak. tak. talk„.-mamlfotat Trouduc
zaiczv:naiącv teraz pojmować.
Rzecz ja1sna, należało działać 01i;lędinie.
(Tłum. Oabryel Karski}.
Trochę czy dużo? Stosowtr.:i.e do Hości
1tiżyitlego mruterja1lu zachodzito ryzyko rn.f.e(Dalszv ciąg).
otrzvmainia UłPatrzorneg-o w:vitomu bądź tież
- To pan nilbv ipowaiżnie opowiada fa.tailir11eg(J znLszczienfa poszukiwa1TI1ego ta~
m:i 'to wszystko? :zawo1la:t Troudue. Nie dunlku...
·
byil nurkiem, a'le by·l ma·rynarzem. ZaiczyTeraz Trnudue wyisłuchal naśfę:pu:jąna1r siię już gniewać.
ceig.o m onoilo g-u we \VTI ę t·rZ1ne.1ro:
- Zaręczam panu!... - rzekł Eriik
- Poszuikiwa!Tlv tad'UJT1ek. to zt-oto:
łforbesom. - Nleip0idloooa dostać s.ię do n:ema tu ryzyka z:nisz·czeni.a! Przvpuściw
komory nr. 4! Jalkże! sam-p.a111 <:hyiba coś szy na1wet. :be serv holeindeiris.kf.e zostaną
o tern wie? Przecież pan był na dole!
popsute \Vs'1mtek wvtbu1chu. ~mairt'W'iemie
Troudue, który chocia1ż b:y~t na dole nie .::tąid rn'.ezbyt wiiellde ...
uczuiwIDt zbyitniej dumy z tej 01k01Hczności, Pocz:em \VVJ}rosrowat s·ie, i tonem iroiniiezpr.zesta· ł nafogać. W sannei rzeczy, czy
n ym a ;pel·nvrrn tri11mfu pol\vtórzvit po ra-z
ni·e nale".ta:to rnczej s.po!kojnie oicz.ekliwać trzieci swa die1cyzję:
TO·z.w'ia,zan.ia? Wstrząsną'f dyplomatycz- Pa1nte tte,rbesom. mówiif.em i'UJŻ, że
nd.e głową i zami1kf. Wsa1dzi.wszy ręce w nte tt.Z'tla.ię P·ótś.rodków! N1e ~mche. a1rui dukieszenie w zamy§J.ein.iu iprzyiglą<laJt '5ię to: namiętnie! Chce pa1n d:Yln.arrnitiem?
Duńic•zyikowj, ów również nie myślał ha- Wal pa111 pm:cję malksvma'lna.
zardować s1! ę. Jest rzeczą nader mailoiwni- tI m... hm !.. . - miruczair SiZYIP'eir,
czą, zajmującą, 01bfi:tutlącą w po·ciieszue nie og-rom~1ie zak~o.pota1nv.
.
spodzianki - d.ialog dwóch nieszczęśliw
Z Po'\vyż.szego w:vniOC.ły dwa fa~. Naij
ców. z których ani jeden a1t1i dim&ii· nie pte['W - że tei;oż wi1ecZ01ra z a'Ilten:yi Skarzna sedna sprawy o którn.i dysij(utują, ka- ge.riraka wvfruln a1l d1!ilg-i te1eroram zaaid!reż.dy zaś z niC'h jes~ p:rze!konany, iż on 'tyl- . sow!MJY <l:o Anlwe·ro51. poste resitamtie. dla
ko jest ciemny f obaiwia się zo•stan.ia .po- p. tluy, z Wa:ter1oo. ·C'hod.aż bowiem na
chwvconym ·i1n flagra:n:ti prz.ez doislkoinale Skag-eriraku .nfie byfo ch1:onomeitra. b-.v1t tam
poinfo1rmo•wanego parlilera. Tail<: też wo- a1pa1rat oidi'b1oir.czy i a.par.at na'd'<łwcz.y
bec przec.iąg-a·japei;o się mnilczenia Fran- T. S. P„ kt&re d.z.1.aJały do-ść s1Pira'W'11i:;.
cuza Duńc.zvik jął .puszczać różne wymnaDru1g-i zatŚ faM był t1en. iż 'flaza~iutrz ra~
nia. Nie! nie podjęto być moż~ wszyst- no podoza1s catklem prv1wailniego eksip.e·rykich pa.t.rwbnych s'ta•rań <lila dostairuia się mentu ld6rv sizy<per Eriik prne:oro'Wlatlzfit \V
do tej zatracone-i komory 4 ... · Ostat.ecmie, n1fee-0 zb:v't bliiskiem sasi1eid~tiwie swe:g-o za
mO'Ż'Hwe naiwet. iż nurikoW'ie duńscy za- on1eg'O· i czic'ii!odn1egG pirzYtiad1e1
l a k.a:p&taina
wahali się w 01blkzu ni1elbez'J)ieczeństwa.„ Tr.oudue, wymien!o1nv Tto'tliduie. sarutlkiem
bo n!.ebezpieczeństwo byto nie1a<l;:i jakie>: przypadkowe1i cksplozil nabotlu dyina:mi:tofu n:ie unegalo kv>est}i ! i o.n sam, T1rou<lue, wego, otr:zymaJ ranę drugiego stoP111ia w
który przyWldzia•t slk:afainder. który spu- Lewą rekę. Trzeba stwflerdzi·c. Iii 1 tak kaścił się na dno i któremu Cha1p1pair!f o.po- pitan francuski miar do'J)lrarwdv sizczęś.ci:e:
wiedział byit o ośmiomicy ...
irdvż możniabv śmiaito za!-0.żvć sie .p.tacąc
- Tak. laik, t&lk.„ - przy't·wierdzaił t,rzv za J1eden. że ów ni.e;pożaida1ny wyzamyślony Tiro1udue.
buch powinien bvt go r.a·czei potożyć truA'1e faiktem bezs1pornynn byto istotne p-em na miejscu. Ale sa lud.zte. któirym sfe
n:i-eipodooi·eńsfwo dosiania się 'J)rze·z wta- w1eidzfe. faik jak znów iln.nynn nie wiedz1i-e
ściwe wejście. Otóż - jest pod ręlq dy- ·s.i.e. Naid tiem witaśni· e rozmyśfa1t mrurkofuy
(16

ito milionów wlłD[ie.

namlf; a 1d'6ż może iprzeszkodztić ooz.)'ltląć

wyłom
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strns·zl1irwego tirzęsienla. ziemi w To1923 r.?

września
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, 9s~atnie trzęsienie ziemi ockzwto też
sdn:e 1 w )mych miejs·cowośc.aclr Auskji
zarown.~ na Węgrzech jak i w Czecho~
s.fowaq1.
C~e.~awe ,i.est, że dopiero przed kilk1o·trwogi. Widmo śmierci. nie· ma ctrnami dwa1j wybi'trri uczeni Anigl~k
Jazz-band ~buntowanej ziemi. Gre~ori. i Rosjaniin Muszby:tQIW ogłocsiU w
p~asie, ze f.wmpa st·oi w iprzededniu wieilokoiJicy Wiednia. T·rzęsienie miailo - w k1?11 kartailctrzmów piodiziemrrych. N.ieodróżnieniu od wuilkamiczne;go - chairakw1iaid.omo, czy przepowiedrtie ty.ob katateir te:k'tonkzny, t. m. s·powo<lowaine zo- strof.:,zułących w~es~czów już się sipef.nipy ły łe.~r1er:i trzęs1e1t11enn ziemi w sOlboię B
s~alio 'D_r~cesc 1i:r kurczenia się s1kOffU1
zi1em~ik1~J., yYie<leń le·ży n;a t. zw. d1yislo- 1Jaźd~1eirn:ika - czy też te 'brzęsi1emia 04
ka~yJneu l~J i t~<rmaJ.neJ, c1ągnąicej się od
stalt~1!e nie, były tylko ipierwszą lekką
d~Qinv. rzeki Murz w Styirlii, przez łrotliit1ę
choc zto:in~szczą przyg"rywką do katawi.edenską, aż do Ma·tych Karoait.
strofailn.eJ, iazz-bandoweJ orki·es·try zibun. Poino h'nja ta była ni·e1gdyś iprzed'tuże towainej ZJiemi
·
m~:m gór a1ipejs~ioh, które przed milljoinaNa1b'liższa przysztość to pOlkaże.
~1 la.t zapad-ty s i ę po·d ziemią. Ale jest to
Roman Hemie.z.
hip za, po:d!Olbni e .ialk htirpoltezą są wsize·l·
--:o:-kłe •;'na,~ik-o:"·e . stwieirdzeinia" µrzyiczyn
STARODAWNY ZWYCZAJ.
trzęsiema z1em1. W ;st·ocie ma:to co jeszcze o tem wszystkiem wiemy.
. w) Najbardziej konserwatywnym kra·
To tY1lko. pewne, że zi·emia stairzeje się, Jem n~ świecie jest Ang!ja; starodawne
~·l"IS~zczy ~; ę, kurczy. Lecz z tą nais·zą
e.
tr~~YCJe .zachowywane są tam wierni1
ziemią, to .~ak z kobietą - niewi.ad-Oimo ile 1 VV Jedne] z północnych wysepek Anglj;
m~ I_at.. N~c pewoe·gQ. o jej wle!ku pow:e.
zwanej „The hole isla't1d" czy'li „święta
diz;:ec się me da. Uczeni biorąc 1>0d uwa- wyspa" istnieje zwyczaj, że panna młoda
~ę sk~1 rupę, ziemską, po<laJą lkzbę. wa'haw dzie1'1 ślubu przeskoczyć musi wielki
Jąicą S ! ę m1~dzy 90-oma a 200 miljonami
kam_ień, ustawiony na rynku mi•a steczka.
lait. Inni z.as biorąoe w rachU1bę sptasz.cze- Dwoch starych marynarzy, wybranych
qi~ s1:ę kuli. ziemskiej utrzynnują, że ziepoprzedniego dnia. podtrzymuje podczas
m:a 11asza hczy co nąrmnie_i 5000 miiUonów ceremonii pannę młodą, ubraną w ślubne
lat. fantastyczne cyfry, bynajmniej !1i:e szaty. Skok ten symboliz.uje pokonanie
rGZ\\"iązv,ją zagadki naszeJ ipla,nety.· U- trudności. które mogłyby z czasem poczen• przYiP'US'Zczają, że w śmdlku ziemi wstać w małżeństwie.
painwe tempcira:tuira 20,000 do 100,000 stopni. Znowu liczlby fantastyczne. Gzem
iest j~dn~k punkt śmdkoiwy ziemi, ja:k się
KINO Dom Ludowy
dok~1a r11eg-o wan·twY ukta,da1ją, czy są w
ul. Prze.iazd 34.
.stame R"a2'0\V}"In, czy 'też uitynnyim - o
immmm•ll!!lllllllllllm!ES!mi1111111111m._m;11„maea+:..
te.m \Vszys·tkie.m Istnieją t~~Th:o hi1poitezy.
Dziś!
Dziś!
W isto·cie ziemia na sza nie jest nigdv
Pneplękny film p. t.
spcikojna. Skompa iej jest w wiecznym
ruchu. Żaden dzfeń nie ·przechodzi bez
Przeciętnie wy.pada j>edno
wstirząfuień.
trzęsi·e1I1;e na godzinę. Tu i tam kurczy
dramat aalonowo-1ensacyj11:y. W rolach
się coś wewnąltrz, o-suwa, ścia·R"a 1i 'ty'lJko
nych 1łynnl at'łyścl
nader czute apa1raty se.jsmo goraficzne podHenri Baudin i Ginette
·
chwytuja te drżenia i rejestmją ie na
Mad die.
wstęR'a·c:h ipa1pleru. Sta.tys·t\'ikę .wiei/kich
--c=-e_n_y_m-ieisc:-w dnie powszednie
trzęsień z1iemi czyta: się jaktby jakiś pean
w.szystkie seansy. z:iś w sobotę, nienzif'lę
·
i święta od godz. 2 do 3 po południu
p·ogrzeib0iwv„„
1 m.60 gr Il m. 30 gr. III m 20 gr .
Trzęsienie ziemi r. 1693 w Sycy:lji pO·
W soboty, niedziele i święta od godz. 3
chlloinęlo 60 tys,ecv 011.ar. również w Uz·
po pol. I m. 80 ~r. II m. 40 gr. III m. gr. 31
ooni.e w r<liku 1755, Ja:pon.ia rria rocznie
s
.,
6000 trzęsień ziemi - któż z na:s nie pa-

śmiertelnego lęku.
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wnet.ce Erik tterhesom wi1eczo1rem. po
c iw em prz:vkrem W}idarze:n.iu. wiracają~
do siwe.i ~abinv - pod sz1c~e·gól1nem wrażeniem. że oto niedocr-zecz'!lie Drz.elait krew
blffoiego, a mimo to chiybi.t celu...
Rozdzia1t XIII.

Jeszcze Tierresse. Troudue.

Chaooart

1 S-ka.
późhi.ej, w Paryżu.

w anW pięć dn.i
tresoli miesz·cza;cej blurn czdgoidruego Izaaka Tierre'SIS·e, armatora. tr.zech meiż.czyiz.n
patrzaito wzaiem na sfe iirat5ob1'iwre. Jeden z n~ch mial zamiast lewej reki ogromną kukte. należvde aiSerptyzol\vana.
Ti·err,cs·se, Trouidue i Chapp.airt odlbywaH '!larade. V/ tvm zaś czasie Ska.g-errak
oidnawia1l w Du~~ kierce swe zaip.asy węg.la,
żv1wnośic! i wody.
- Nazywa.Jmv r.ze.czv po ilmien&u za.czart Cha1p·part - usttowano zaibić cię!
a 1jie'2/e11 się 'to nie uida:fo„ to z.a!sifie nie z
t·wo.jej wiiny!
Trouid.uie nn1eP1ewnlie kwieist.iion·oiwa1l ten
po·itląd:

- 'Wiidz:isz. braclie, .ia linie niie mogę
twfer<lzłć naip,ewno. Wvrawdzie podcza~
wylme!hu ładunku szyper tlierbesom z.naidowat sie w dil'ugi.m k-Oń·cu i:zxiebk1 ...
- A tyś sterczał tuż tJl1"ZV ł:adUIIlkU..
ni·eszczes.ny kretyin1ie ! - huk1J1rut z pasją

Cha1p.part. - Ja na twojem mle.isicu byił
bynn prawą ręką w.palkow;a1r im w rbv
sz,eść ku1 r1ew'01lwieir-0wvich. b'rm s'ZY&tlcim
zbójom ...
- To siętak mówf - zan.11waży1! z wyii
s'Z()śda Troudue.
- I tak się rabi! - pe<litrzvmat Chaip·
part
- W każ,dym ra.z.fe leraiz zairówno }ed1!10 jak dirugic jest nieaktualne - rozs'trzy
~nąt o.sta1tie·cznie Tierresse.
Bvt wi.e ke zi•rv•towan.y. Mla~ dosta!eczine p.o temu przvczymy, to należy lojalnfe przyznać.
Boć ist-0:tnie to ws-zyis'fko. Jego przedew szvstkiem dotyczyło i om Jeden pooi<>s.H
odpowiedziadność nletylko za poszuklwatl•C mi.Jjomv. nietylko za zwrot 0011lesio~
nych kosz;tów, a1le i pirziedewswstIDiem za

Iaiemni[e iei a~wokatagłów·

n-;;-1

skóry tyich po-cz.cf wców tak chęt ·
narażaia.cvch sie w słmbi·e u mie~o„. I o to w1ró~ za.czynial i.eh atałrnwać !...
Wróg„. jaki właściwie \vr6g?
I nagle Tierress.e. wracaja,1c do postawy so!ldnegio armatora, który prz.ez caJe
życie puszczał po morza.eh na.łtoz:maitsze
okręty. nie wyfączając naHkhszvich. lecz
tym n?gdv nie omieiszlk.a1ł zaioew1t1dć comajmnfej mi.nimum bez.p'.ecz.eństwa. Tłerresse
wvprois.tow:al s1e l prz.v>S,taip~t do ba'.(la111ia:
a w ~dO\vie k1g•o brz.mial taki autoryt.et. iż
Cha:p:p.art 1 Troudue Jnstyn'ktowni1e wyprę.żyli siię na baiezność: to prz.emawia1;
szef: a możrn.a ręczvć, iż ~yby d:\'"'S·cypli·
mia!a z1:i!knąć z catei na.sze•i
nia kl·edyś
pla1nietv. o<lnal.eźlibvście ia na pokład.ad
ostat:ikh okrętów.
- Cha p1pairt! Pańskle szczere zdan1e?
Us'.J'owano zamo, rdować Troudue'a?
Charp:pa·r t ni-e zaiwahaf sfe am.i chwili.
- Tak iest. pan!e szefie.
- Czemu?
- tla. zarpewnie dlabego, że sa. ludzie.
z.a'.n'f.eresowao1i w te.m. by.śmv ni.Ir.dy ni1e
znal.eź1i tych pańisiklich stu m'il_i.01nów w
zrode.
- Ludzie? Ja.cv ludzie?
- Gdybym wiedział. by1!bym to już
panu O-O'Wi·edzlat.
- Troudue ! Ma pa111 iaki1eś pod.ej·
rzeinie?
- Jim ... panle szeifne„. n:iie mogę pO·
wled'Ziieć ani tak ani nfe ...
- No, do tk:ha! pańsikii wY1Pa deik w
każid:vm rnzle nie wyda~ sdę 1J)ail1u na'tu·
ra'11t1v?
- To. to' jUtż iruna sprawia ... a ra1cz1ej to
ta sama sipirawa: miie śmfem aini twferidzić
ani pirzeczvć.
- On .i1est gił'wp.i aile uczJCilwY - wytlumaczv? Cha1ppa·r t: - ta odoowie<lź. panie szefie. wa1rta jest pQdwviższ.enia gaiy~
Troudue. SJPOtniatv. nie mówi.l iuż sto\\'a. Tferressie potrząsnął g-łowa frasobliwie:
- Chctppart. to co1ś :oom po1wleid~iail
nie jest i){lzha,wdoin-e ;pewllleti radl...
d. c. a.

całość

tnich
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OZIS: Edwarda Kr. VI,
fUTRO: Kallkńa P. M.
-~

W1eh6d •łdca S.56
Zachód słoflcra 16.50.

Wschód kaięi. 19.S4.
Zach6d błęt 8.02.
Dłuiott dnia 11 07.
Ubyło

J. Em.

dDia 5,42.

kardynał Hlond
jeżdia do Łodzi.

przy•

Dnia 16 b. m. w niedzielę, o gXJdzinie
11-e:j Tano odbędz'e się poświęcenie kościoła przy ulicy Pomorski-ei 123.
Poświęcenia 'tiego dokona J. Em. ks.
kardma~ dr. August Hlond, pr}'lmais Pollski.
OSOBISTE..
Wojewóda łódzki p. Jaszczołt wyjechał dzisiaj w sprawach służbowych do
Warszawy, skąd powróci w piątek wieczorem.

Statystyka w zakladach
przemysłowych.
Rozporządzenie p. wojewody
Jaszczolta.
Wcror.a;j p. WOiJeiwoda Jaszcz~f obwie

kil ·wszystlkim właścicielom przedsię

hrorsfw .przemysfowYch · oibowi·ąz.elk iprowa<lze.nia staltysty!ki wzemystowej.
W roz.porzą:dzeniu tern p. woiewoda
po1leca, by wszystlkie zakłady .przennyslowe. które zatrudniają chociaż1by iprzejśoio
wo 5 1uib w1ęcei TOibatni'k6w, 11Llib <lia kttó!!'ych wykupi•ono na roik g,pra!Wozdawczy
świadecnwa 1przemyist-0iwe od I do VII ka'teg0rJi wfącznie oboiwiązaine są 1Przetdi!{ltada<ć spraiwo.zdania sfatystyczne g:tównemu mzędowj statystycmenniu, jeden raoz
do roiku.
Wszystkie zaś zakłady przemysrowe,
z~.trndniatiące normalnie 20 htb wtięcej robo-ti.~ików. obowiąuune są wysyłać sprawozdania do głów!Ilego urzędu staltyistycz
nr.gir co miesją·c w ifetrmlnie najpóźniej do
dr ia 5 nast. miesiąca.
W szel1kie faiforma•cie będą zużytkowa
ne wyłą:cznfo dla ce[ów sfałtys~:Y'Cz.nych.
Wtaśdcie'1e wz.ględnie lk.ierowinicy zak~adów, ik!tórzy nie zalSrosui.ą się do powyższe.go roi~po·rządzer.ifa, kairani będą
grzyrwną do 500 złotych. a w rnz1e nfe1111oż
naści u.iszczenia jej, kairą aresztu oo 1 mie
sicica. W wypadiku pvwtórnego wYluo(i)
czeti.ia, kara ·będzie pOd'WO'jona.
NOWY LOl(AL WYDZ. ZDROWOTNO·
. SCI PUBLICZNEJ.
Wczoraj Izba Przyjęć i SĘ)f{cja kwałi'fi
kacji ohoryich Wydziału Zdrowotności Publicznej, mieszczaca się dotychczas w lolaku prz-1 Placu Wolności 14, zostafa prze
ni·esiona do lokalu przy ulicy Żeromskie„
go

4.

Przyjmowanie chorych odbywać się
będzie codziennie (z wyjątkiem niedziel i
świąt) w godzinach od 8 do 11 i od 1 d<:> 3.

.•DZIEŃ OSZClf,DNOSCI'' W POLSCE.
Przygotowania do propagandy i.dei oszczędnośdowej w Polsce w dniu między
narodowego świ'ęta oszczędności dnia 31
paźdz'.ernika - są w pełnym bi.egu.
Komitet rozesłał okólnik, przypominający o ,,Dniu oszczędności", wydaje afisze
i ulotki propagandowe i poleca broszury
w tej sprawie.
Min~sterstwo Wyznań i Oświecenia
przyrzekto współudzia1 nauczycielstwa
w pracach miejscowych komitetów obchodu.
ObchodV miiejs.cowe odbędą się wejfug następującego programu: rozlepiartie
Plakatów, rozdawanie ulotek, wykłady w
szkofach. pochody organi:Z>Owane przez
spółdzielnie i kasy oszczędności.
ZAOSTRZENIE STRA.U<U W PRZEMYŚLE DRZEWNYM.
Od czterech tygodni trwający strajk
IV Przemyśle drzewnym zaostrzył się. Robotmcv żądają 25 proc. podwyżki plac. By doprowadzić do zlikwidowania zatargu, inspektor pracy~· Wojtki1ewicz zwołał
konferencję, która \VObec zdecydowanego
oporu przemyS.Zowców nie dała pożądane
go rezultat~

S
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Po wyborach do Rady Miejskiej
Dziś P. P.

s.

zadecyduie, kto będzie kandydatem na prezydenta.
bądq ogłoszone.

Oficjalne wyniki wyborów wkrótce

Prax::a ta jest tak żmudną, iż zanosiło
ie potrwa ona przez sz.ereg dni. By jednak rychlej ją zakończyć,
pc-sLedzenia odbywać si•ę będą codziennie
punktualniie o godz!'q,ie 6 po potudlniu, przy
cz.em komisja starać się będzie o przejrzeruie każdego dnia conajmniej 50 obwodów,
by w piątek bi·eżącego tygodnia prace wstały definitywnie zakończone. Po tern na

Polska Partja Socjalistyczna ma wielki kłopot z obsadzeniem stanowiska prezydenta m. Łodzi, gdyż O. K. R. P. P. S.
w Łodzi ni1e posiada odpowiedni!ego kamdydiata na to stanowisko.
Wobec powyższego na strunowislro P'l'C
zydenta wymieniane są różne osobistości
z poza t,odzi, przyczem wysuwana jest
kandydatura, jak już donosiłiśmy posła
Ziemiteki~go oraz sen. dr. Kopcińskiego.
Na stanowJska wiceprezydentów wysuwani są: Marjau Andrzejak, dotychczasowy burmistrz m. Aleks~ndrowa i radny
Kuk z Niemi·eckiej Partji Socja·listycznej.
Stanowisk<:> prezesa Rady Miejski•ej ob
jąć ma podobno radny RapaJski·, dotychczasowy pracownik Okręgowego Zwh\zku Kas Chorych.
Dalej ·dowiadujemy si·ę, że ugrupowania socjalistyczne: P. P. S., Niemi·ecka Socjalistyczna Partja Pracy i „Bund" starają się, by nowy Magi-strat sktadał się wyłącznie z działaczy socjalistycznych, bv
w ten sposób nie powoływać do współ
pracy ludz~. należących do innych partyj.
Gdyby pl~n ten 1J0Stal zrealizo\vany,
to stanov.'iska ławników przypadałyby:
5 dla P. P. S., 1 dla N. S. P. P., 1 dla „Bundu" i l dla .,Poalej-Sjon" lewicy.
Są to jednak dotychczas tytko projek(u)
ty.

s:ę początkowo,

B.udżet

m.

stąpi podział mandatów według systemu
de łfondta, zmodyfikowainego przez ministra Składkowskiego. System ten polega
na tern, iż poza mandatami - otrzymancmi przy pomocy przyjętego dzi·elnika, iloś
ci oddanych na każdą lisię głosów dzielone będą na ilość mandatów plus 1 i otrzymane w ten sposób najwyższe ilorazy de-

cydować będą

Łodzi

(i)

na rok 1928.

Prace komisji nad preliminarzem rozpoczną siq dopiero w grudniu.

W{)lbec przeciągania się s·zeregu czyn
technicznych i formailnych, zwi1ąza
nyich z. zaif.iwierdzenie1111 wyiborów do Rady Mi1ejskieJ, wytaniają się trudności .przy
uohwalaniu n'O•wego preHminairza budże
tu Łodzi: n.a roik przyszty. PieirwJSze posiedzenfo Rady Miejskiej nie 01dibędzie s!ę
iprzed dnt-gą po 1!ową listopada rpo1niewa7
do·pi:eiro za 8-10 dni zak<:Jń·czą swe czynno~cl k0f!11isje v.rytbo1rcze, .przez na.stępt1r
8 dni· bieginie tennin składania sprzeciwu.
przez dalsze 3 dni - pr<;ntesity. Doip~eiro
po tym ()łk>reisi,e cza•su wszysffi\:ie aikta
Urzędu Woje1Wódzkiego
wipfyw:a:Ją do
k'tórv ostalte·cznie ro1Z'Strzy..ga w te•nni111ie
CZV CHRZESCIJAŃSKA DEMOKRA· 7 d11l. Biuro Rady MiejskieJ będzie więc
mo,gito zwo1fać pienvsze p05ńe.dzenie tioCJA BĘDZIE W OPOZYCJI?
we:j Ratly na termin cQ{ofo 20 listqpada.
Dowiadujemy się, iż w związku z wy- · Na pieirwszem teim •posiedzeniltt po1wofane
nikami niedzielnych wyborów do rady zosta'llie · do ivcia tylko prezydjuim Rady
miejskiei, w Ch. D. toczą si.ę obcc!lic na- .poszczególne komisje zaś będą wybrane
rady w sprawie stosunku tego stronnic- d<mi.ero na na1S1tępnyich p1osiedzeniach.
twa do przyszłej większościi socj:iI:stysz- Z tych więc \V·z:gfodów komisja ska1r1bow~1
nej w Radzi·e Miejs.kiej.
b11dże1tvwa Ra<lv Mi:eJskiei zajmtle się pn~
Ni·ektórzy członkowie stronnictwa stoją na stanowisku, iż frakcja Ch. D. win•.a
stwo.rzvć bezwzględną opozycję w stosunku do nowej większości, inni natomiast
są zdani·a, iż przedstawici-ele Ch. D. dą
rozstrzygać
żyć powinni do wspófpracy z nową więk
-szoscią. W ciągu najbliższych dni sprawa
pieczeń
powyższa będzi·e ostatecznie wyjaśniona.

liuni.nairzem budżeto\vym dopiero w ,pierw
szych dnia·ch grudnia, co ze względ11 na
~blfżające się święta Bożeg<:> Na•ro<lzen!a
\Vptynie ujemnie na tok jej .prac.
Z drugiej strony Magistrat m. Łoozl
n::c ma prruwa podejmować żadnych w
tym kiernnku uchwał, ponie\vaż Rada
Mie:jska nie. była rozw·iązana, a tyiliko w
tyim wyipatdku deikre·t o samorządzie PTzenosi prawa Rady Miejskiej na Magistrat.
Ze swej strony jednaik Maglstralf: •pOCzynU
wszelkie .przyg:otowwia techniczne w
cc'lu · 0opraco1wa1nia prelimiinairza budżeto
wego. który oddany zostanie nowej Radzi:e Mi<(.i~1kiej .pod dyskusję. Pirelfuninairz
budżeito'\VV 01pracow·any już zosita.r .przez
poszcze.gólne wy.dzialy Magi'Sltraltu, 'DfZYczem budżet ten ovler.a s:ie zasaidnicro 11a
li·czbach zesz'foirOCZff5"Ch. Wermilll ustawo
wy uchwa-lenia budżetu orzez Ra.dę Miejską wpływa 31 ma•rca, aii.e zasadniczo pow!ni en Qll1 być mzedstaiwi01ny wła1dz.om
nr.dizorczym '11.::t 3 miesi~ące •przed tym te:r(e)
111inem.

Jalk się dowfadrujemy z Urzęlu Wojewódz.kiego, dnia 1 stvcznia 1928 ro ku urwo1rzony bP,dzi:e w Ło<lzi Sąd Rozjemc2>·
dlla spraw uibez:pieiczenia od wyipadlkó\\'
w z.alkres 'kompe1tenieji którego woho·d78
sprruwy cate1~w w'Oje\v6dztwą łódzkeg:o
za1leżeć
Wła:śdrwość Sądu Ro·zjemczego
będz!e od wyboru -po1woda, a mia1now:c:e
może nfail być sąd ro-zjemczv. w któreg-o
okręgu za'Szedt wypadek. >luib też sąd w
którego okręgu powód staile zamiesziku1e
Do o•rganiza.cii prze<lmioto wego · zall<ires11
dizi.a1tania Sadów Rozjemczvch o:raiz poste
po1wania tpirzed niem' Z'najdują zastOISQ'W?.nie iPrze.pf.sy razpo•rządzeni.a mi'nistra 'J)'ra
cy i Q1pieiki ~pcJ!eczn.e 1.i w poiro1zumie1t1!1u 7
m:'nisifrem s.pra-wiedliwości i mfnisifrerr
n,rzemys•lu i hand'lu z dnia 28 ma1j1a 1923 r
Us'ta\VV o 111bezipieczeniu rolbO<tnikń''

od wyipa1dików c!bowiązywafy do czasu 'tl.·
stawy z dnia 30 st:Y1Cznia 1924 rr. jedynie
na oibszairze woue1wództw: krakowsikie·go
!wio wslk:i1eg-o, s'fa1nis.fa wio1wsilde.go, ta1moip101
-:1Jde.~·o ~ cie·szyń-s'k:i.ei części W()jewództiwa
śląskieQ"o, 1przyczem dodać należy, że w
wojew6dzt1wie lwo\vskiem upri:icwnienia
byłego nam1estnicrwa i na1111iestnilka w sto
suniku dip tych spraw, należa.ty doo wojPwody lwowskie.Q'V: obeonie na zasadzie
artykuł ów 1 ; 12 wyż ei cytfOl\vanej usla\t..·y z 1924 r„ 11stawv n przY'nmsowem ubezpieczeniu rnbotn'ków od wyipatdków
na obsza,r wotJe„01zcfą911ięte zosta·łv
,,·6dzhv: wairsza•\\"Skiri\!"O. tódzikiego, k1e. f'C:kie·Q;{}, 1ube•lski ego. blalostocikiegx>, \\'{):vńsJkiego, no•leskiri!'O .;. n0iwo·g-ródz:ki·eg<J
~.,.ar, Zieimi WilJeń~kfej (ohecnic w<:Jjewód7

ności

Nowy

rodzai

Sądów Roz~emtzych w Łodzi.
bądzie sporv na tle ubezod wypadków..

Instytucja ta

POALE.l SJON LEWICA NIE WE.TDZlE
DO BLOKU SOCJALISTYCZNEGO?
W związku z lansowanemt pogłoskami
iż w przysztej Radzi1e MLejskiej do bloku
socjali-stycznego wejść ma prócz P. P. S.,
N. S. P. P. i Bundu równleż frakcja PoaoleSjon lewicy, dowiadujemy się, iiż najprawd<:>podobni-ej stronnictwo to do bloku nie
będzie zaproszone.
W naradach, jakie odbyty się już mię
dzy przedstawicielami stronnictw socjalistycznych. zdecydowano, że z partją tą
prawdopodobni.e nie b~dą wogóle pertraktować, ponieważ ideologia jej w zbyt ra7-ący sposób różni się od ideologji stron(i1}
nictw socjalistycznych.

I

Kiedy ogłoszone bądq o/i-cjalne wyniki wyb9rów}
Wobec prowadzenia przez główną ko·
misję wyborczą prac związanych z osta:tecznem obliiczanitem rezultatów niedzioelnych wyborów, zwróciliśmy się do sędz.ie
prz.ewodniczącego
go Zaborowskiego,
glównej komfo;ji ce~em poi111formowania się
kiedy zostaną zakończone obliczenia gło

-sów.

Sędzia Zaborowski oświadczył, iż początkowo faktyczni·e sądziłi wszyscy, że
prace kom!.sji g1ównej potrwają około 10
dni, ponieważ należalo sprawdzać raz je-

sm:ze wszystkie oddane w poszczególnych komisjach obwodowych gtos-y, by
zadecydować o tern, czy unieważ.nione
głosy, poza temi oczywiście, które oddane
zostały na li'stę unieważnioną, nie mogą
zaliczyć się do ważnych.
Przy rozpatrywaniu tych spraw docho
dzi niekiedy do dłuższej dyskusji, ponieważ zdarzają si·ę wypadki, kied'y trudno
zadecydować, czy oddany głos był ważnv
czy też ni·e. Jako przykład podaje sędzia
Zaborowsk~ iż w jednym z obwodów
przewodniczący unieważnił gfos oddam
na bia·tej ka.rtce poplamionej jednak jak!mś
różowym płynem. Po dfaższej dyskusji
jednak postanowiono uznać glos ten za
ważny. Również za ważne uznawane są
glosy w wypadkach, o He na kartkach
przy cyfrz.e postawiona była kropka. Nickiórzy zaś przewodn-iczący komisyj ob\vo
dowych głosy takie uniewa·żntali.

1

1

:":a wileńskiego).

(r)

Lekarze Kasy Chorycb podwyżki płac nie otrzymają.
Wysunięte żądania odroczono do stycznia p. r.
Na wtorkowem posiedzeniu zarządu
Kasy Chorych komisja lecznicza przedstawi'ta sprawozdanie. dotyczące postulatów
podwyżkowych lekarzy, darnagających
się podwvższen!a plac o 15 proc. W oży
wionej dyskusji wskazano, iż dodaltek mic
szkaniowy, p.rzyznany obecnie pr21ez rząd
wszystkim urzednikom państwowym, nic
jest żadną wartością konkretnie ustafoną

,
Smierć

raz na zawsze, gdyż jak wiadomo regulacja poborów urzędniczych nastąpić ma do'
p'.ero w styczniu 1928 roku. Wobec tego
postanowi·ono odf.ożyć zafatwi.enie podwy
żki pfac dla lekarzy kasowych do stycznia 1928 roku, a jeśli sprawa regulacji poborów będz,ie załatwiona, to wówczas pod
\vyżka dla lekarzy Kasy Chorych stanic
(e)
s'ę aktualna.

w piwnicznej izbie.

Rodzina dozorcy

uległa

zaczadzeniu.

Ubieglej nocy mieszkańcy domu przy ko oznaki życia. Wyniesiono wszystkich
ultcy Narutowicza 37 zaalarmowani zo- z mieszkania i zawezwano pogotowie ratunkowe Kasy Chorych, którego lekarz za
stałi głuchemf jękami pochodzącemi z suteryny zamieszkałej przez dozorcę domu jął się udzieleniem naitychmiastowej po.Józefa Janaszczyka. Zainteresowani tern mocy. Janaszczykowi oraz synowi jego
mieszkańcy domu udali się tam, by zba- . zdo.fano przywrócić przytomność i p0 udzieleniu pomocy pozostawiono ich na
dać przyczynę podejrzanych głosów. Drzwi od suteryny zastano zamknięte, wo ;nicjscu. Stefanję i Michalinę Janaszczyk
bee czego wyważono je. Mieszkanie do- odwieziono do szpitala im. Poznańskich. ·
zorcy przepełn:one byto gazem, od które- $tan matki i córki groźny.
Rodztna dozorcy uległa zaczadzeniu
go ulegli zaczadzeniu dozorca Józef Ja11aszczyk, żona jego Stefanja, doros1y syn wskutek wadliwie urządzanego pi·eca centralnego ogrzewania, sąsiadującego z ich'
Jan oraz 15-letnia córeczka Michalina. Cała rodzina dózorcy da~afa 'stabe już tył mieszkaniem.

..
/

o dalszych mandatach.
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W NAWIASACH.

nl~-<loJścla do porozumienia między

rządem pof-

_skiim a bankami amerykańskiemi w sprawie J>O·

!ycz.ki - jest aż zanadto zrozumiała.
Paniczny strach przed dalszem wzmocnie niem
uasze.g-0 . org~.nizmu Państwowego dykto wat »rasie mem1eok1eJ zajęcie „Hs.ieg-0" stanowiska.
Początkowo usifowala P'rasa niemiecka wmówić światu, iż Bo!Sika nJe jest pewnym terenem
lokaty kapitafów - na~tępnie oblud11J1e wyraża
ra ~<lziwJenie„ że nie chcemy się zgodizić mi kurs
urusyjny 90!
OS>taitnio znów (zapóźoo niestety i zgoła bezc;kitJ~eezlJoie) starali si.ę Niemcy wykazać, iaJc sn11 y
na~1sk w;wiera•ią kota gospodarcze na rząd polski w k1eruDku przyjęcia warunków amerykatisk.ich.
Grosi'Ji urbi et orbi, że bez pożycziki grozi Podsce kata&trofa gospodaroza ! że syituaoja na
Wschodzie jest laik niejasna, iż wogóle mkawania
pożyczkowe porwi.nriy stać się nierealne!
. Wmawia1M światu, że większa część pożyczk
cżyita będzie na cele militair.ne - leci.nem słowem
czyniil~ wszy~tko, co bylo w Ich mocy, a.by tylko llitmdnić dojście do P-Orozumienia I
Poslugi~vaH się calym arsenalem klams~. insynuacyj, byle tylko „przysłużyć się" sąsiadowi.

Dziś, P-0 defrnłtywnem, pomyślnem zakończeniu
negocjaieyj poiżyczikowyclt mmemy t:viiko z pogardą wskaizać na stanowiska prasy niemieckiej.
-Hp-

Io~alu foura wt0jskowo - poliicyjniego przy
ul1cy Traugutta 10 mężczyźni urodzeni w
roku 1909, zamieszkali w obrębie V komi-

sarjatu policji ~nazwiskach na litery R. S,
Sz, T oraz zamieszkali w obrębie XIV kom;sarjatu policji o nazwiskach na Htery tt,
Ch, I, J, K, L, Ł, jutro zaś mężczyźni roczn.:ka 1909, zamieszkali w obrębie V komlsarjatu policji o nazwiskach na literv U
W, Z, ż oraz zamieszkali w obrebie ·xrv
komisarjatu pol!cji o nazwiskach na li.tery
M. N, O, P, R. S. (i)

KONFERENCJA Z PRACOWNIKAMI
MAGISTRA TU.
Wczoraj zarząd klasowego związku
praicowników instytucji użyteczności publicznej otrzymał od Magistratu m. Łodzi
piSmo, dotyczące żądań pracowni.kćw
·
miejskich.
Magistrat komunikuje, iż przestał do
Miniisterstwa Spraw Wewnętrznych szcze
gólowy memorjał z wyłuszczeniem postulatów pracowniczych, niiezależnie od tego
zwołuje na dziś wspólną konferencję celem omówienia istCJltnych przyczyn zatar-t

,(i)

-rł-11::-· ,
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Sqd skaza/ jednego z nich na 4 lata·

•

ZE ZW. ARTYSTÓW SCEN POLSKICH.
Związek Artystów Scen Polskich w
iW arszawie informuje nas, że artystka Teatru Popularn.ego p. L. Jurdzińska, uczenica szkoty śpi1ewu solowego r>rof. Br. Oleck!bei oraz p. J. Ka:lińs'ki, uczeń szkoty dram.
reżysera K. Tatarki·ewlcza, artysty Teatru
Miejsktego zostali zaliczeni w poczet

1

1

wiqzienia.

Bednairkowi oskarżonemu o rrn1pad ban·
dyckl, znala·zfa się wczo,raJ w Są<lz!e
Oikiręi.ro-wym na wokaindzfe. Prócz nieRU
n.a l.av1ie os:kairżoinych zasiad•t l Moszek
fu1tlrnwski. usilrnrż:ony o na.bycie rzeczv,
pochodzących z ro~boju z Wlie<l·zą. ż·e Pl1·
chodzą ooe z nie'1ega.lnego ź.r6cHa.
Przewód sądio1wy udowodnii1t winę &d
nar'ka. Sąd \\-y;da1t więc wyirok skazujący
f:rainciszika Beidinairka za dokonanie ws.p6!.
nie z finnemf Siprawaicami uaipadu bandyt
kie:go na 4 lata ciętkiego więllie.nia z u.
Ik'zeniem are<sztu preiwencyjne·g<>. futkow
sk:effo zaś z bralku dowodów w'.uv - un~
·
wi111rH.

1

a

Dokształcenie

W&.Jb&!A ;;

i#M&bUZłtU6JJ

sanitarne

skiei sz11<0ily sMtiltarned.
Pirogiram kuirSl\1 •w zewiduje piro•w.adzen.ie wyłkład.ów wed1fug trze·ch dzi~tów:
ogólniego, przyrodnicze·go ~. te·chnkzl1'o-sanii:·falmego. Dzia~ pienvszy oihejmuj.e •oodsl'alwy inżvnierdi sainitainneij, wga<linle11ia
higjeny publi.crnej, rpfa.no1wzl:i:·e mla'St .i hig;}einę mies·zkań. sitatystykę i e1nidem}oilo~.tę ornz wa:J1ke z gruźlicą. Dzi.a1t drugi ba1k'teir}o1lo•\>'ję. hvdroibi()110.gję i cJheim.ię sa~
nita1r:ną. Do dziailu t:rzede:.go wchodzą
hy•drio['01gia, osus7.e1nle tere111ów. wodoic:ą
gi I lkaina1.iza.cja (konstrukcja, eks.p1J 0.ata.ci.a
i onnmilza·cja budol\vy), usuwanie śmieci.
higJ.ena wsi, wentylacja i o.g-rzewanie, dez:v·nfokcja, d-e.zvnsekc.i.a f d.era•tvzacia, higje.na zak.fa.dów użV'fe<CZlf1-0iŚcl ;puiblicznei
(szkoty s·zpiita1le, iką'Pie:li~lka . rzeźn1e).
cModnictw-0, hi•gjena -orzemyslo1wa i bezpieczeństwo pracy, ośwtietl·enie i walka z
dymem.
Na 'lmrs 'fen p.rzyjimo·wa111.i będą kandy
daci, którzy wykażą się ·p·osiada111lerrn dypl{)lmu inżyinieira wyższ·ej sz!ko·łv technk~1

H

t.4J.ł;;az

*

w

4

inżynierów.

nef krnjowej lu.b zagranicznej. Ka1t1.dydaci
rnu, mo·gą Porzenie.posic~idający teig-o dviplo1
s.trnchać qmrs, jeidm:ij{ bez ,pirawa pcrzystą~
pie•nia do egzaminu.
Za1p.'isy 'PTZvimuje seikre:t.a1rjat Pa1ńsh\-o
we:j SzkOltv tfl1g-.~e111y (u.I. Cho1:--l1mslka 24)
do dnia 1 Hsto.pada r. b. W!Srn11kid1 wyjaś·11ień w spraiwach kursu u<lzi e•la l0e·mw11.i1k kv;1~11. i.nżYnie-r Zvgmurt Rudolf (Mln.
Spraw W ev.'11:, tet 23-87). On-tafa z.a kurs
wynos-:. 75 zt. od osohv. Stuoeha·cre w licz
b'e co•n.a.imnlej 20 beda m<X>'H kc1Tzyst.ać z
mieszkania i c<i lknwilte:l!'o ufrZ'"mania (bur
sa .. Amelin1", ul. Pufa1wska 91).
1

Kurs tfl1.a trwać 5 tygooni, a więc o 2

tygo•d11ie dłużei. nii podo1bny vi•e1rwszy
którv zoO\o ńczV't s~ ę w g-rn1dini1u roku
1eszJeP-n 1 z:a·Poc za'1kow~rr 7..afa1.!cjowaną
prze7 Państwowa Stużbę Z<lir<1•wii;i akcje
wyisz:ko•lenia sa11lta-rnego i'llżyiniE'irów pań
s1f!wowy.rh. samor za-dowyc'h i z biur insfalmcymvch.
Pod11ń ~ienle sta·nu sa'tlrltairnego k·raju
zależy w dużym ~t()t1)niu od 1}racy .iinżvinle
rów tio też ni-oieik:toiwanv ikurs zos'tai1 s;pe
c:]atlnvm ckć~In::\k!eim P. mi.nfstra wratw we
z·wiąz
wnętirznych za:le·~oiny za1rzadom
ków k()ltTiuncilniyich i im;tytu•c}om· zaintere~
sowrn-vm.
kt!T1S.

Od kieliszka do

. .•••
,

p1ęsc1

1 ragiczny epilog w<Jsolej libacji.

W dni:u wczora.jszym w Sądzie Okirę
gowy:m w Łoid~ ro1zlJ)O!Z1I1a.IWana ibyła spra
lfonsa Zejmana, la1t 16 i Jusltyny ZejW1a! A1
mam, 1ait 40, 1ero ma1tki, o:s:Irnrżoinyd1 o za
b6jstwo Leona W<J~ni1ck.ieg0.
Tifo siprarwy przed'S'taJwia~o się w let1
s·posób, że w dniu 3 ma'.ia 1927 r. odbyczłonków związku.
lllbacja
'Jest to bezwątpienia poważny sukces waita się w mieszkaniu Z€gmamów
'J)Otiram.zalkcji
sikutlku
do
dojścia
ipowodu
z
obu profesorów, gdy się zważy wymagaMa
alk:ą
J
n1ie,
a
osika1r:ionyah,
nira kwalifikacyjne związane z egzaminem między ojcem
sztuki.
składanym przez adeptów
rją Ma1 rszailkową o ąmpno dioimu. W czasie uczty oijciec Alfonsa Ze.i:mana, W.illieilm
Oszczędno§ć nalety stosować właś WIY'l'&Zilł się, że syin jego Alfol!'ls j.eslt mą
tiwie, i tak np. oszczędzanie na środ d\ry cz.emu za1przeiezy1t Wo.tinidki.
\cach odżywczych, s:r:czeg6lnie płl:y odSprzeczka pomiędzy nimi iprzemien.itywianiu dzieci, byłobyl wielkim błędem. ta się w bójkę. Ojciec d.01w101dlzitt wcia.ż
Katdemu człowiekowi dla. podtrzymania
zdrowia nie.tbędne są pewne środki od· bijąc Wolnicldeg-o, że jednaik SYIIl jeigo }est
tywcze, które m. i. może spożywać pod mądrym i życiowo wyro1])ionym !ll1'1'od1zień
postacią doskonałych i bardzo . smacz- cerrn, Vvołniicki siprzedwłatt się ~eanu pag1ą
nych budyniów D-ra Oetkera. Ze taki doiw! fi rÓ\\''nież btt s!tairiego Zejmana pięś
budyń Oetke'ta, pn:;yrządzony bez wszel·
ciami IPO gf•(Jow\J.e i ~wairzy. Reszta !I'Odzimv
kiej trudności z mlekiem, masłem, cukrem, ewentualnie z jajkiem jest dobrze Zc•jm2'!1ÓW 1przygilądai!a się wal1cząq11m, oczck.u;iąc :rezuHa!tiu wamld, kro z zaipiaśuiwyrachowaną oszczędnością, powinna
·
wiedzieć o tern każda pani domu. Po- k6w ;o.i·erwszy ul}.egnie.
dany nadto z sokiem owocowym lub
W 1pew1n ym momencie jedinan( Wclnkświeżo ugotowanemi owocami albo ko?,sii:ln~ej ude'TZY'ł Zejmana 'W': git'<)lwę wsllmki
fiturami, iest budyń D-ra Oetkera na11teik czeigo 'ten upadł, 'k1rz.y.cz.ąic: „Alrons".
dealniejszym deserem.
Po·śpieszyit na lo syin z ip0t1110Cą i jallómś
twaird:ym przedrrnii0~em u<ler.zyit WolrJ1iclde
WYBORY DO RADY MJE.lSKIEJ W CZĘ iro w gło•wę. To spowoido'Wa•fo rt\raigfc1mY
STOCHOWIE.
.
E·.pMoig ca.te.go zajścia, Wo1n.ioki boiwiem
Onegdaj uptynąt termin skaladania list
1
. wyborczych w głównej komisji ~borcz~j w~u~eik razów z.aidainych vmairł w svpl·ao Ra:dy Miejskiej w Częctochow1e. qg?- ta:lu.
lem złożono 14 Ji.st wyborczych, wsrod
Pod zairzu:tem zaibójs~wa slainęLi· .przed
których znajduje się blok organi.zacyj sa- sa.C.em AUons Zejman syn i Jius:tyna, :ionacyjnych oraz skonsolidowane k·omi~etv r,a !J}Obitego Zejmana, która rówinie•ż mia!fa
wyborcze :Polskich ugrupowań prawicoipoiCk>tbli-0 stolik.iem ttiuc den.alta.
·
(e)
' :wych.

•

cfqżkiego

W nocy z 29 oa 30 stycznia 1924 roku niem ca•tej rodz:ny. Dwóch napastników
m:iesz:ka1ky jednego z domków na pine<l- plą.d;row„aifo mieszkanie. p-rzeszu:kując szu
mieściu Koonstantvnowa . zostaU w nocv fl.adik:i w szafach 'i stole, inni sta•li na strazbudzeni o<l.~doisam: wlaimywania i z prze ży w sieni i kudmi l uważa·Ji, by nik:it z
d-oimo•wników ni·e ośm i eli! się wytrzeć po
r.a1ż.enf em uJrzeH ki1k n u:zboro„joiny.c·h mę.7czym, którzy po wyświdro•\vaniti w za o:bręb mkszikan!:a i wzywać ip0trnocy.
dirz1Wiach olh voru i oitwoirzen1iu hatCzylka o<l Bamdyci zabraill wszys.tką znade-zioną ~
tówkę , a prócz tego ba1ję i aie.co węgila f
wewnątrz w sieni, wtargnęH do mieszkania rzemieśilnilka Nucena Lilbeirmana . drzewa 01ra17, 'tirO·:;<hę rz.eiczy z blelizny, poDwóch z dnich byto zaimaiskiol\Vanych. czem z lwpam i zginęll w mrc~aoo•nocy.
Ste<rorvzowal\viszy rewOllweramf ca=łą 'fO- Domo•\vnky by li ta'k przeraże<ITi . że nie
\vzywa1li po odejś9iu bandytów pomocy.
śp i ąceg-o
dzilnę Ubermaria f czeladnika,
z niemi w mieszika•nh1. zażądali na1pastnicv DolJ)iero cfochodzenf.e ip-01icyjne ro pewydania pieniędzy. Liberm.an 01pie·ra t sl«,> wnym czasie wyikrylo Je,dne!!o z uaipastni
ków w osoib !·e frnndszika Bednairka, lat
tłumacząc , że Jest b!eidnym i że nl•e ma
39, którv \vedlui.; zeznań św i?idlków, mi~r
środików do żyda, co jeidnaJk o'ie przeko.
na.to naipastniików. którzy 'l)Oczę'li go ko- siać w ku.chn1 w czasne na~adu.
Sprawa ka rna. wvtoczooa p.rzedwko
r<l'owapać oo. z:femi., bić i grozić wymo1

W dnfiu 15 HsitG1pada r. b. roz1pocz;n'.e
w Państwuwej Szkootle ttig-jeny w War
sz.aiwje dru,g-i kurs do!ksztaken1a s.anita'1'11e
go dla inży:rui-erów z udziateim si1f prcifeso1r
skich •poilite·cnhilki un·iiwersy.te:tu i ofiocer-

Dziiś .winn~ się zglosH do reiest.racji w

gu.

Zamask;owani bandyci wtargn~li do domku biednego rzemieślnika.

się

'fłejasfrac/a ;~cznika 1909.

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

Wcichą noc zimow .„„

Fiasco pobożnych życzeń.
Radość Niemców na wia.d-Omość m<Ylliwoścl

Nr. 281

Przewód sądowy jedna'!( nie udowod·
n:: winy Zejmanowej, a co do Alfonsa Zej
man1a usta1lił, ż.e dzia1fa1t O•n pod WfPll'ywem
sihieg-o wzruszenia <lucho•weg'O 1 w 'tym
sfanie zadat en c!.ężkie uszkodzeinia cia1fa,
nie miait zao:niarn pozb.a1wfć życia WoUnickiego. Sąid sikazait go na 8 mliesięcy rwię
zien:.a, a Justynę uniew.innH.
---:O:•---

WYSTAWA ROŚLIN I ZWIERZĄT.
W niedzi.elę nastąpi otwarcie Wystawy Roślin i Zwi:erząt, organizowanej
przez Towarzystwo Przyrodniicze im. S.
Sta-sz!ca. Publ'i'Czność ł:.od.zi będzie miała
sposobność przekonania się, ile umiłowa
nia przyrody tkwi wśród mi·eszkańców
tych zakopconych, brudnych murów naszego miasta.
Komi·t et wystawy zbiera gorUwie wyhodowane w mieszkaniach rośliiny i zwierzęta, stara się stworzyć dla nich jak najestetyczniejsze otoczenie, jak najlepsze
warunki - Poza in·s tytucjami, firmami i
szkotami, Hcznt prywatn~ miłośni.cy przysyła'}ą swe ulittbione rośHny, przyjaciół
swych wvipresziczonych z.e świ:aita.. zwierzęcego. To też już dziś- wesoło jest na
uHcy N<Jwo-Targowej 24; pdno śpiewu
ptasząt, pomruków zwierząt, p.lu&kan!a
ryb w wodz.iie. Stawy, lasy prz-eniesiqno
do czterech ścian ludiviom na uciechę, ludzi·om na pożytek!
Protektorat nad wystawą objęto Kuratorjum Okręgu Szkolnego Łódzkiego.
NOCNE DYŻURY APTEK•
Dz,iś dyżurują apteki: N. Epsztajna (ul.
Pio•t rkowska 225), M. Bartoszewski.ego
(P~otrkowska 95), M. Rozenbluma (Cegiel
n!ana 12), Gorfeina (Wschodnia 54), J. Koprowskiego (No\v'omiejska 15). (b)

!W

.Podział
z X-ej

zysków

łołerji państwowej.

W tych dnie>.oe~h 01dibyła się w Mi111lster.
s'twJ e Pracv i 10piieki Sp01tecz.nej przy
1

wsipót.udziafo g-enera;Jniego dvrelkto•ra Lo.
prawie
'fein~: Państwo 1wej ko1n5er.encja w s1
1podz.]a1ln czvs'te.g-o zyslku X-ej Lolte·rji Pań·
s1'wi0 We'.i 11a ce!e do!hroczym.ne. ObdzteJq.
no ogó'fem 155 lnstvtucY.i dobroczyinnyd.
S'J)O•te-cz1wch i huimanit.arnyich. w tern 8.1
w Wa·rsza·wlc. 72-na prowJinicji - na o~ól
na sumę 13.3.159 zto tyc·h 88 giroszy.
1

1

Choroby zakaźne w Łodzi.
j. od 2 do 8
r. b. włącznie, do Wvdziafu
Zdrn~otności Publicznej (Oddział Sani·
tarnyJ zgłoszono następujące wypadki cho
rób zakaźnych:
Dur brzuszny 42 wypadki (w tygodniu
poprzednim 53 wypadki), płonicą-34 (34).
hlonica -· 17 (30). drętwica karku - O (3),
odra - 10 (16). krztustoc - 9 (11), gorąci
ka i>oto~owa - O {l). jaglilea - 31 (8), ra·
zem 143 wypadki (156).
Jak wynika z powyższ.ego, stan zdrowotny miasta .w tygodniu ubiegłym doznał zinacznej poprawy, gdyż wszys.tk~
prawie choroby wykazują poważne
zmniejszenie przypadków zachorowań. Odnosi się to zwtaszcza do duru brzusz·
nego, który po raz pierwszy od dłuższego
czasu wykazuje spadek liczby przypad·
ków chorobowych.

W ub!egtym tygodin.iu, t.

października

---

uDZIENNIK ZARZĄDU M. LODZI".
Wyszedł nr. 40 „Dzi·ennika Zarządu m
łJodzi" o następującej treści-:
Dr. :E. MHtelstaedt: Walka z gruźlicą
w Łodzi w r. 1926. .F.. Rosset: Organizacje
kartotek nieruchomości w mia~ach nie·
mieckich. Okólnik Nr. 18 w sprawie jednorazowego zasHku dla p.ra.coW!tli'ków miei·
skich. Okólnik Nr. 19 w sprawle żądaii.
' '\\rysuniiętych przez pracowników mieiski'Ch. Ze statystyki gosPOdarczej: Si>adek
bezrobocia w przemyśle włókienniczym
Poświ•ęcenie nowych gmachów mi.ejskich
CKrondika miejska. Z życia miast palskich
Ogłoszenia.

Redakcja i adm!nis.tiacja

„Dziennika

Zarządu m. Łodzi" mieści się w Oddziale

Prasowvm Magistratu, Pl. Wolności 14.
IT p., pokój Nr. 33. tel. 28-00.

KOMUNISTYCZNE WYSTĄPIENIAI.
W dniu wczorajszym na ki·lku odcin·
kach robót kanalizacyjnych ciemne ele;
menty komunistyczne usifowały prz.erwac
pracę robotnikom zatrud!nionym przy ka·
·
naliizacji. ,
W ni·e których wypadkach doszło na·
wet do ostrz,ejszych wystąpień, które jed·
nak skończyły się rozprósreni·e m awantur
ników i robotnicy powracaii d,o pracy.
ZAPOMOGI DLA BEZROBOTNYCH
PRACOWNIKÓW UMYSŁOWYCH.
Obwodowy 'fundusz Bezrobocia w b
dzi otrzyma wkrótce odpowiednią kwot.i
na zapomogi dla bezrobotnych pracow1y·
ków umysłowych na miesiąc październik
Obecnie bezrobotni pracownicy u~Y:
stowi obowiązani są do składania ~św1ac
czeń potwierdzonych przez gos.p?darz}
iż bezrobo•t ny pozostaje bez pracy I zam.
szkuje w Ł.odzi.
Za.5wiadczenia· takie' bez.robotni wJnn
składać do dnia 15 paździierniika r. b. (u

,.
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NOWY SEZON w TOW. OPEROWEM.
Towarzystwo Operowe wkracza w
!i'o~ą f.azę rozwoju, a żywotność jaką obJaw1a Jest zapowiedzią pomyślni·e rozpoczynającego siię sezonu.
. Pierwsz~ próba chórów dokonana przez
dyr. p. KleocMa zgromadz.ifa si.lną drużynę
śpi1ewaczą ożywioną wolą i postan()lwie.
mem pracy a1rtystycznej. Towarzystwo
Operowe przygotowuje m. in. jedną znajnowszych polskich oper „Pomstę Jootkową" słynnego kompozytora polski.ego dyr.
Bol. Wallek - Walewskiego, kitóry zapew·1 T
owairzystWIU wylącroość w wystani
wieni•u tej opery w Łodzi.
W dniu dzisiejszym próba 0 ~odz. 8 w.
w lokah.t przy ulicy PiatrkowslcieJ' 115, I
~orma. me. zaś próby w poniedziiałki·, środy
ł czwart~i.
-'
INSTYTUT REDUTY.
Wz,nawiając roz.poczęte przed kHku lafy w Warszawie prace w d'zi;edziniie wych<?wawczo - naukowej, zespól Reduty otwiera w tym roku w Wilnie Ins,t ytut Sztu
·
ki teat·ru.
Przy Instytucie jednocze§nLe otwiera
się bursa dla nł1ezamożnych adeptów.
Szcz.e gólowych objaśruień dotyczących
programu ora:z warunków przyjęcia i u~r~ymania udziela Sekretarjat Instytutu od
duś cod2i-ennie.
Zgłaszać się można w ciągu calego roku. Odpowi edzi piśmienne będą udzielane
za nadesfaniem znaczka pocztowego.

Co dziś usłyszymy z głośnicy

KREWKI

PŁATNIK

PODATKOWY.

7
· Kącik.

dla pa fi.

Wczoraj po południ1u Wi.told Smolnicki,
sekwestrator Magistratu m. Łodzi, zamieJEŚLI TO KONIECZNE„.
15.oo K~mutJ1- szkały przy ulicy Gdańskiej 131, będąc w
!:?'la upiększeintl:a oczu wysta•rczy deE·
kaity; 16.25 Koomnika·t harcers~i; 16.40 Odczyt mieszkani1u ni1ejakiego Stefma Andrzejewprzy<Ciemnić powjelki. Nad1pię!mieij
katn·e
celem
141,
KiJińskiego
ulicy
przy
skiego
.~ostQIWnfild 3111<JOOwe", wygłosi p. GaJC!kowski;
i wyrnz nadaje oczom „kho1".
blask
17.05 Koanm1iikacy P. A. T.; 17.20 „Wśród ksią- zainkasowania sumy należnej za podatek
żek" - przegląd na}nowszyclt wydawnictw - • mieszkaniovrv wstał pob11y jaki·emś tę t. J. ipuder ze skaf!bOtnizowanych roślin egzotycznych. Częs'to tarkże używ ane sa
OllTiówi ,proo. łfonrY!k Mości1ckJ; 17.45 Am:l.ycja li- pem narzędziem.
O'lówki, z 'których naJmod11 ie[jsze
koforowe
P. Smolnicki odniósł rozcięci·e glowy
teraoka: a) Kazimierz Tetmajer: Ksiądz Pi~r; b)
są Dlbecnie niebi·esiki i zl·efony. Powieki
zamu
udzieli~
pomocy
Pierwszej
nosa.
i
Pel!ietoo littera.oki·; c) Gem.. ZarusikJ:: Na mo1Tzach
puzydemnla sie wp•OITIQ•cą waty lub po·
dai.leik:ich; 19.00 Korrnmfkat rolmczy; 19.15 'Roomai mieszkały w pobliżu lekarz.
1
OOśoi i k0d11Ullliik.ait T()IW. Zachęty Hoooiwli Koni;
, Powiadomiony o powyższym wypad- prost u pa1lica, vrzyczeim farbę r-012'Jp1wwa19.35 Ledccflł ilmrs.u elementarnego jęizyika angiel- ku odnośny komi·sarJat politci'i wszczął e- dza się tylko na górnej powieoe. Na.jważ
.
.
niejszym wan11nildem umieJę.tne,g-o up!ęk
.slde.go, lekt-Ol!1ka ip. Menu Ga1Tdi111er; 20.30 K10ncert nergiczne dochodzeni1e, w celu pociągnię
oczu Jest uimia.rGmwane za•stosowaszania
odpowiesurowej
do
pobicia
winnych
cia
w.ieczQ11'ncv. WyBcQnaiwcy: Orikiesit.ra P. R pod dYtt".
nie fanby. Olko zbyit jasikraiwo pod:k·reślo
Józefa Ozillni'ństkiego, chór męski TO'W. śpiewa- dzi.alności.
ne naibiera wyra.zu ostrego. Przyoie~mnić
czeg-o „Hada" pod dyr. Wadaiwa La.ochamna,
na.leży mz.edev.TSzystkiem śr-0<leik powleZalewHelooa
i
(śpiew)
Aleksail1lder Michałowski
ODCZYT U TECHNIKÓW.
lkj i cieruką li'Illją wvdtużyć ją ku skroni.
ska (akOltnp.). Podczas przerwy kooceritu biuleDnia 14 b. m. w piątek, o godz. 8 wi•ecz.
Na wieczór pOilecany jest dla blondyty;n „Messager Boiloinaiiis" w języku francuskim.
w
Techników
Stowarzyszenia
lokalu
w
k0ilt0!f szairy, dfa bruinetek -zie•lo-ny,
nek
„Sisuirry
z
Marsz
Grieg:
E.
iin.
m.
W mogira1rnie
gurd J'Ol!'sa.t.fa.r" i Suifa ,,Peer Gynit" I: St. Moiniu- Łodzi, Piotrkowska 102 inż. Tadeusz Til!in rzęsy powimny być zawsze :prz1nciemnioszko: Ba~a<la o Florianie Szarym; St. Ndewiado.m- ger z Warszawy wyidosi odczyt na temat ne kQ'101r·em niellJi.eslkiim. Naogót ple.nvs.ki: P:ieśrui d Noskowski; 22.00 Sy-gl!lał c.z:a•su i ko- Kanal Go.pl·o - Warta, bogato i1lustrowa- szeństwo maiją szmi·nki suche tłuste bo- '
ny planami i rysunkami..
w.iem ro21pusz1 czarlą się w goin\'~U i mieszamurui:kiaty: ł1oitni'C.'ZO-alleteorok>g!iczny, policji. P. A.
slę na twa.rzy. Nai1epie.i oczyszcza się
ją
T., ora1Z nad program
-:o:-----.
twairz ze sz.mineik: 01Jiiwą lub w.azelliną.
.przyiczem należv lekko wysmaro•wać ~ór
ne 1>0wi·ekli. Oczy zmęcz-O'Ile podkrążo
ne, d1o:brze }est p-rzemywać ''rieczorem
k kiką h ertbatą, lub wodą różaną.
Są tf.o wslka.zówki dla pań, które uw2żają, że s·zituczna de1wrncJa o•czów jest
p. ~. ,.Pieczęć milc.zen·ia". Począiteik o godz. 8.20 (liezbędITTa. A1
TEATR MIEJSKI.
le można też uważać, że ta
k<.-a;.k"C/ o 10.45 wiecwrem.
Dzłś, czwartek, tr.zeoie w sez-Ollłie przedsrtawie
moda nie jest nieodzownym warunkiem
nd-"! dla Ż'Wiią!Zików Rołx>itrr.iczych. Dame !będzie
srezęścia rodzaju l'llldzkie.go ...
Z MIEJSKIEJ OALERJI SZTUKI.
---::o:--•
1Jutro, w piątek, o godz. 5 po pot ver- „W rajskim ogrodzie".
TEATR POPULARNY W SALI GEVERA
p.i'ą~edc, premjeira weso.!ej, pogiotd,nej k<:>Jutr<>,
zaibawna
nfod~elę
i
s-000tę
inadcbio<lzącą
W
Skrzynka do listów.
nissage otwarcia zbiorowej wystawy
dwóch świetnych komeicijc)pisairzy pa- krotochwila w 3-ch a:ktach p. t. .. Kootroler wadzieł WlastimLla łiofmana z okazji 25-let- medj! plóra
Szan·o1wny Panie Re<laiktoirze !
rysl.~ch Hennequ!n'a i Co10lus'a „Królowa Biarritz'
gooów sv;piailnych" Aleksandra Bisso<!la z R Urł1Le:i. jego dzia~alnośd artystyczne]. Znany i
główne graaą J>t>.:
RQJe
Btarrrtz).
de
irei111e
(La
Bielec.
M
Reżyserja
tyitulowei.
!'Oli
w
bańskim
Uprzeijimje preslmy Pana Redaktoira o
ceniony artysta przybywa dziś z małżon
Irena Oryw.ińska, PeJa.gja • 'Reliewkz-Zieanbińska, kie.go.
pomieszczenie w Jego p-0 czvtnem .piśmie
ką do naszego mias.fa, aby wziąć udzia·ł w
nas tę.pują:cy;ch stów wyjaśnienia:
tej r~aidkLej w Łodzi uroczystości artysty- Dziewońska, Mors.ka, Janow.ski, Krortke, Krizemień
!!ki. Kwiart:ilrowski, Zn~:c.z. Reżysen.tde Artur KwratW Nr. 279 .,Otosu Po'lsłrieg-o", w a1rczneJ.
TEATR ARTYSTYCZNO-LITERACKI
kowsW.
-0mawia 1jąicym zwydęstwo g-mp sołytlmle
Katą.log wystawy obejmuje oko.Jo 200
„GONG".
W próbach J>Q.d ldenmkiem rei. M. Mtfeczys.facja1li>stycz1nyC!h przy os:tafai1ch w}'lborach, 1
prac A. Styki, B. Rychter - Janowskiej, J.
Pirzygoitowania do iJ!lauguracyjnego przedsfa- zamieszcz·ony zostait paszkwH :pod a<lre·
wa Sw;ikiewńc:z.a „Dziady" Mickiewicza w uk·fa~entnerszwerowei. J. fidanzy oraz lódzdzie Stal!lisława Wyspiańs.klle.go oraz 1)od :kier·Ulll- wlie.nfa, kitóre s!ę ootbęidzie dnia 15 pa.ździemika r. sem „t. zw. saL11a·cji", jalkolby przeds:taJ\vrok !1ch. artystów prof. Sługockiego, rzeźbia kie.m reż. Konsbnitego Tałark,iew:i~ amcydzieło b. diollnega.ją końca. Cafy ze.spół i;n1ensywme 1>racie:l·e tego ugimp,01wiania , zba'Ilikrntowani i
rza 1 pp. Dobrowolski·ego i Krauzego art.
cuje pod kierUi?!Jkiem dyr. Jastrzębca i ·&a!efunistrza
ihse·nOIW'Slkie „Peer Gynit".
potulni" pf.aisoczyU s•i;ę oibecnie woibec zwy
malarzy.
Woóinara. Na mauguraicję sezo111u kie·mw.nictwo cięzców „węsząc jalkoweś dfa s.iebie koteaku dalie w.ie·l~ą. rewję w 14 obraizach p. t. ,,Ja.
„KREDOWE KOLO"
rzyści".
STATYSTYKA „KROPLI MLEKA".
ne wczOO"aaszean przedoSlta.'Wiien.i!u zarrnk.nęlo ula do ł'...o<Wi".
które
W imiieniiu Ko.mi'teiu PracPiwni!ków U1
Wed tu1g zestawień staJtyisffycznycih Toiw. kasę na ~ godml przed przedsta'W1ie.nl:em mw'łowyiah wohodząceig6 w czasie wy„K:r0tpla Ml·e!ka" w miesiącu 'W!r'ześn'ilU r. grane t~dizle w daiszym dągu w ooboitę <> godz.
bOJrów w siktad ta.il<: 111iemil.ego d1a „Gtoisu
· KONCERT SMIRNOWA.
b. przyjęto dzieci · w ambu!laltolt'Jwm 871 , 4-e; Po i,'OllMl.niu ora1Z w p001iedziałek wie.ororcm
ego" o1bo-zu - 01§wuaidcza:my, że caPctisiJ<li•
się
odhędz;e
ipaździernJ1ka,
20
dnia
czwaxtek,
W
przvtost wa1gi sitiwrlerdw1110 u 638 dzieci, Ob:\;dwa ~rzedstaiwie111ffi po cenach po11ltl'larr11ych.
twieird'zenie od p.oczątiku do końca
to
f.e
w P1!hlllI"l1100ii drugi kot11JCert misitrzowski, na kMv.zedt;og wymiania: dzieci chrześcijan jest '11.iecri.ą itisynuaoją. Ani 1prezydj1.lll11 Ko
Dmiitry
rosyjski
§J)!ewaik
wakomiity
WYSitM>I
rym
520, I'Zl!'ae!lltów - 351, weidltug za3ęć rodzi
,,PANNA FLUT.E"
Smi1T.oow. Oprócz tego u.dzla1 w kMcercle weź mLtetu, arni nllktt z pl()szczeigólnych jeg{:
ców: dlziec.i rob:oltn.!lków - 455, Tzerrniieślni
cz~Ołnków dio ri!lmgo z żad1nerrn. i ófwtami
bę
grana
M<i·elskiego,
Terutru
sukces
v;iielki
drugi
mie artysilka sceai za,grani:cwych Lidia Smfum-OIW'<lków - ~43, drroibny;ch haindllairzy - 83
,propio1zycjami się ni·e zwraica1ł 1 o ni·
czy
i1nrny;ch 'Zćl'W10t<f.ÓW - 90; 01gÓlTia1~iCZ!ba dzie dLie w 1!1adchodizącą niedzielę o gQ1d.z. 4 pa pofu- Makewa. Pa111 Smirnorw jest dobrze many tódz- czy.le względy nie zaibiegrut.
następnie we wtoa
.po11mJatrnych
h
c
cena·
po
Jn!u
klej publiClllllości z ipr.zed kilku laity, czair jego ci na Staic1ooh - 1531, zmado 31; lJlo·ść
Et:vicz:na stronę te•gc rodz.adiu el'Ukurbrawydainego mleka 12192 ii'trów; ifość wy- rek !Jrzyszlego tygiodtl'ia. BHety na niedzdclę po to nleziwyikle ])!ęk.na, mienj.ąca si·ę tysiącem pro- cyj, 'U!Si'l\uljących kultyworwa1ć brudne ktam
mtellnyoh odcie.nl, ba.r wa jego ~u. Olbrzymia sJtiwo w życiu puibllcznerrn ja3rnaijois'trze! •
dmyic:h rni·eszainek łec2Jllioczyclt - ()646; pofud r. .u od drz!ś w kasie zrurllawiaó.
skala, utrzymana dzięki świetne.nru WYSZtkolen!u pi;ętnudemy.
licztba dzieci llrorzys'ta!jącyah z mieszanek
„TOMCIO PALUCH",
na lidea.!neJ .rÓ'W1tl·I dtwi ~koiwej, znakomiita techni1613, liicziba odiwlediZ':l!1
łecz.nf<(z;ycih Prezyctjum Kotnłtetu Pracowników
iprzez ipieilęgniairki w domaich - 1162, licz prze~lktnie wysłarw;iooa ba1;ka w 4 akt.ach B. Her- ka oddechowa, fatwa emisja l>O'lJWafaia.ca artyUmysłowych:
gfosu,
natężenia
z.mi.a.ny
raptown.e
tta 1i W. T<:.ltarkiewiczÓW111y po'W/Łór.rona będzie w ście m szyhkie,
ba . dzieci naśwffielttany;cih !laltlllPą k-wairic. (-) Dr. Tomaszewski.
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najbliższą
27, J1lo.ść na.śwłettlalń - 152.
Sefilrelfair•z : (-) LewandOWSld.
wspók1zesśpiewaków
najwylbit11ii~iszych
.le
z
d.
do !!laij)yc~. w ka~de zama'Wi:ati.
. „. nych .
1WYSTAWA PRÓB I WZORÓW PRZł:
Ko.n.cert lego będiz.ie niewa,tpliwie prawdziwą
DLUŻYLA SWÓJ POBYT 1W LODZI.
TEATR POPULARNY.
ie zas•iądziiie dyr.
airtystycZ111ą. Przy fo.rfopjam1
uc.z.tą.
olbrzyrniem
się
cieszący
~tępnych
dni
i
Dziś
ze
pu
w
zoró
rw
i
!Prólb
W ysltaiwa :rucltroima
mysitu !k•ratjowego w pairku ttefonów w o- ~zen.iem sensacyjny dramat w 5-ciltl a~a.ch Taideusz Mazmikiewkz.
•
kresie swego cz.feirołfy.godtrlioiwego polbytu
zjednaita so1bie szero!ld 0;gół zm.1ed:zaijąicy.ch
Nieiz1icioi11e II"Zesize pubHczności-, ll"ełk:rutu
dące się ze wszystllcioh sfeir spoił'eczeństwa
mielisrowego dają ood'zieirmde wyiraiz poi wa!Żnego zam~eresoiwania,• zaipemia(fąc 1eCo mówi p. Hertz, dyrektor polskie; wytwórni fiJ,.,
rein W'YS!talwY, k'tóra będąc 11ln1Pfe!Zą na cza
sie, ląoząca iw S'()łbi,e !l)ięl}mo z pożytkiem.
mowej „Sfinks"f
•
spe1cJa1nie dfa Łrndzi jes'f alfiralk:cją abso1ulniie ilro111ieicznią. Ze wziglęcJiu na doinJois•ł:o·ść
IP.ragnąifuynn ziwirócić uwagę czyn:nf- slkainlai ieli Qltmltl1C'zności1 <lila ceilów państwo
mda1n~a·, ja!kie wys'fawa S'Petinda o•ra·z na liików miaroida1mrch Ina fedną x rwtaiśdiwośd w.ych. Prz.ez swą ipowszeclmą 'ZlfOZU!mfacme Z1gfoS'Ze1J1la ji 'P'rOl§by sfor zai111tte!eso- 'kim, mogą.cą· być bardzo S'Ze'!'Qik:o wyzy- tość 1 dodeira1ni·e dlO na,jisze.rs•zych wairsltw
wan:voh w d.z<J.edz.infe ha111dilu i g0spo:dar- sikamą w interesie ogólnrnpaństwowvm. i najda~szyich zalką'f!ków, lki1110 słało
wego dyrekcja rwys:tarwy !P'Osta Mattn na myśli znaczenie kina, jalko 'kuiltu- się Jde.a-l1nY1tn
! s~a IIDraJ01
p.roipagandośirod'k'iem
rllOw,i:ta iprrzed'łużyć swój ;po1by!f iw Łodzi dio ra1nej 1JJT01Pa·ga111dy po1skiej ina zagranicę.
wynn. Nam, Polalkom, dla k'tórycli
idnia 23 b. m. By deid:nalk U1p.a1tnti ęlnić się i
'fa jest laik jasna. że uwalniJa prQpa:garnda ku1tlllrailna w dzlsieUiszym dorem wszec1hświa1to1wym. Jeśli ludzie,
Irniz ~esreze zadolkUJmenłtowa-ć. że w'Y'Sla1wia mnieSprawa
od dtuiszyioh wvwcdów. Od cza- o~rooi e zysikiiwania na świecie 'kire- sfoją:cy u steru irządów Rzeiczy1pOS1politej
].est atralkcją, k1tórej ni'e do·róvroatlą żadne sów 1egen<la•
rneg-o v·omf esumia dęzyików dytu 1111oira1lnego i malfor1a1ine.go 1es!t poipro- ni1e up:rzyłtomnill soibie 'tego dOłt~d. niechaj
ffego rodza~u imprezy, ipo1sta111oiWi101110 :uczy ludzikidh na wieży
powi·nna ta zaleta fi,1- uczynią !to obeonie. Le:pied ipóźno ,· niż ni·
Balbe'1, \vszystkie wy- s~u kwesfją ży;ciai,
nić z· 'tereinu wysfarwy dzi·erdiz.ooileic raldo·śc.i .'
duiżo diO my§lenia.
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stiiłlk~ slwi01r.zenia wsipólne·go języka i)(lszty
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wil{'rólce swyim uśmiechem ni·etyiHm łdna swe1 oj~Y do1tychczais. dowiedzą się
.prze4~01nać, czyja do1ty·chczaso1wa d·Z11ia1lrullm
za,grani1cą, lm g-tęb'i-ej do~rze fi 1
Polski
Podl.ci.slkiej
Biaki
w
,JJ.uz}on"
i
e
]
a!
czyznv,
wszyscy. A z,alfem pa11111i ę.'tać c11a'1eży, ie
1
fom szersze kręg\ zataczać będzle ność rnmowa zastuguje na zaufanie, a czy
sobota i ni edziela b.i eżącezo tvg-od·nia. 1'0 Ws.pó.J,nv ię zyik ca te j ludzko ści wsta•t od- JJO~ski.
naszego kra1}u. Piolrn bę.dzie ja n.ie„.
Jomość
:;ma
drwa dni, iktóre srpędzić winni be1zwz;glę<l nałezit01nv ! „ ..
niaJ.ie'{}szym naszym ambasa$POrnie
Z
be·
wyzy
idea
się
Sama iprzez slę nasuwa
nie rwszyscy na terenie wysfa1wy.
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Czwartek, 13-go paź<:W!ierniika.
Warszawa, 1111 m. - 12.00 i
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Czwartel< . 13 października 1927 roku.

Wief~i 1rogram
IIDł~ań
PolI~iego
lwi1itu
lo~Ien~ieoo.
. w przededniu Amsterdamu.
Nasi .
"

p1ęsc1arze

Polska wyplywa na
Polsiki Związeik Bokserski o.pracow.a·ł
defini:ty\\ nii.e swój program V.' związ
ku z przyg-0.fOłwaniem za.w odni1k6w i ewen.tu.alnem wzięciem udziału w i•grzysikach.
Wychodząc z za•k>żeni a. że tylko spotkania międzyinarodowe mogą być miernikiem 11aszych sil. zaip'Tojektowano nastę
pujące mecze:
1) Polska - Łotwa w pierwszeJ po'towie listo1pada w Rvdze;
2) Po1lska - Węgry na początku grudnia w Wairszawti1e;
3) Polska - Niemcy w ipoczątlkach lufugo przysz:tego roku równi.e i w W.airszawie.
JaJk wi1dać z pro·gr.amu spo1tlkanLa te
1J)Omyślane są z góry w ten srpoisób,
ąby
walczyć nadpierw ze s.ta1bszym iprzeciiwniłriem, a naistępt11!·e z cornz silniejszym.
Zawody z Łorwą. która wedtug obliczeń jest słahsza, ma•ją być wzy.g-01tO'wa11i·e m do bairdzo ta<lneg-o spotlrnnia z Wegrami. Ci osfaitni S1pisali się śwf.etnie !la
mis·t rwstwach Euroioy i 7.a.ieli trzec;e
mJie}sce w ogólnei klasyflkacj i na!ro<lów .
D.\Yudniowv ten me·cz - z drużyną rnprczenta.cyjną Po1
l'Skl w o!envszvm i rezerwowa w druidm bę<lzi.e miat chani.:kte·r
zaw'()ldów
.
• eliminacyjnych na sześdoty<W'l•
~··
dn ewy zimowy ikms prze<l·ofmpi,tski, który roz,p•o czyna ~ię w p0<Iowi1e gmd<nia. i ma
być pr{)lwad-zony przez sipecja1Jnego trenera zag-rankzne.g-o.
W końcu p0 kursie projektowa.n y jest
me·cz z Niemcami, którzy w mistrzo.stwa1ch J:uropy zdobvli p 'orwsze miejsce
w ktas.yf;:kac.H na.rodów.
·
Oczywiśde dla każdc~o pt}w'nna być
}asną koncepcja: te.Ila spo.f'kania. Przegrana z tak silnym IJ)1"zedwni:kiem jest z ~ó
-;y wzes.ądzona . ctle zaiwc<lnlcy na&i skorzysj:ają w ty-:::i1 " a•lkach bardzo
wiele .
nabędą rutyn y i d-0 świadczmi.a. Nie sztub Jes.f łxl•wiem sipotyikać się z·e stabym
przedwniki c111 a-le ulec hono,ro,vo z sflnfie1iszym; wykazudąc hart woi!i i wytrzy:
maifość - to ·bardzo dnio; przei;rana n:e'?)tla1czna n.a punkty, bvtaiby sulkcesern.
Trener i lwimis.ia fac110·\va w ta1k iem
wł.aśnie sp.otka.n iu będą mo1
gli oce:nić kwa
~i.fikacie swvich naj!eipszvr'h; jes1t 'to zresz'tą jeidvna droga. aby PZB nie nairazić na
zairzu1ty, które po nieudanym występie
paryistkim spo•tkać g-o mogą. Po tych próbach bezwątpienia będzie Już można nZl!laczyć kfa jest g-odnwn być w r·elJ)rnz.elfltacj{ państwowej. Oceni:ając sity naisze i
biorąc za ·JX><lstarwę występ w Berllon le
już

szeroką areną miądzynarodowq.. .

który znoiwu ni·e byl tak ruieipomyślny, ja1k
go ocenicooo w paru wyipadlkach - nie
wystą1piUśmy bowiem z naij1Jeipszą dirutyną, wailczą1c w d1odai'ku
z wyjątkowym
„pechem" - moż.eany przy11Yuszczać. że
dwóch luib trze1ch pięśd.airzy bez ujmy <lila
pol'Skiego SiJXl•rtu da się wysilać do Amsterdamu.
Zaangażowany trener będzie mia·t na.iważn!'.ejs·ze za.danie objeżdżać poszczególne ośrodki, c<lbywać krótkie kursy, no i
wysz11k!wać no'We s ! ły.
Na zaikończenie najleipsi z kandydatów
od•będą definityw'ny kurs ostrego treningu
w matiu. a następnie wyjadą na i•g-.rzvska

Pro.gram Jest ohmyślany racjor:ialrui·e i ma
na ceł!u ja1k najintensywniejsze wyrównan i1e braików naszyah mistrzów, którzy
w tym spo1rcie po za ki1iku wvją1ikami. tak
da!.eko pozostali w tvle w stosunku do zagiranicv. choć eilement ludzki mamy świet
ny.
. Po raz pienvszv spO'ft polslki rozip0>cza·f
mtensvwne i racjo111a'lne przygoi()'wanie
zawodn:kó\v do Jg-rzys•k Olimpijskkh.
Pro-{!ram PZB zostaJ przekazany wszv
s:ikim 01krę~owym związkom b01ks.e rskim.
g-dzie ~,potika1t się z ba:rdzo życzlhvem
przyjęciem.
(e)
--:o:--

Dosłowna ·opinia prof. W eys.e nhoffa
w sprawie meczu t.. K. S„ - .Polonja.

Mecz musi

-
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być

powtórzony.

O

tytuł

mistrza Polski
w boksie.

Tytuł mistrza Polski w wadze cięt·
więc wszystkioh wag, walkuae, a
używanie go przez zesZJto.roczn ego mi-

k.iej, a

..c;:t·r za Tornas·za. Kooarzewskfego, jest bezprawne.
Polski Zwnązek Bolkserski z.aiwiadom!·t
tódzki okręgo•wy związelk, że mistrzostwa \V wadze ciężkiej oobędą się defiinftywnie w dniach 29 i 30 b. m. nai Górnym
~lą1siku w KatowU.C.ach.
Org-ainizaicję
mistrzostw powierz.ono
OómośfaS!ki·eimu O. Z. B. Ty:fu~u mfs·rrza
l:J.rcni T. Kona,rzewsild, który n.Le w.iaidomo.
czy stan.ie do za1wodów, ailibowiem nie trenu~e.
(e)

Ostatnie wiadomości ztJ
świata zawodowych bokserów.
Phil Scott mistrz Anglji w wadze cięi·
!dej, pirzytbyf dio Nowego Jorku l weźmi·e
udział w rwal1kach e'liminaicyJnyich, które
wyznaicza pirzyszlego rywa.la Tunuey'a w
decyd'ującem spotlkaniu o tytu1
t mistrZ2
świata.

Scoft sipotka się w Nowym J011ku najpierw z ttiszpa'Tl·e m Paiołino.
Kid Nitram. mistrz Praincji w wadze
średniej, po1k·o nal w Tulonie już w dmg-iem 1mle · przez k. o. swego rodalka Rouqueta. Niltrnm w paf.owie lis·topada walc zy w Londynie z Milliganem, misitirzem
.\nglji tej sa1nie'.i kategO[ji.
(e)

(C-S) W dniu wczorajszym Łódziki przyznać bramki. . Chodzi wi. ęc tylko o
K'luib S!}O>rtov.·y otrzymat w cieikaiv.·ej roztrzygnh;'cie pomiędzy ewe n tuafoościa
~nrawie unieważni.onego meczu Ł. K. S.mi I-sz[l i II-gą. Znowu według przepiPolonja w Warszawie orzeczeni.e prof. sów zdanie sędziego jest tu miarodajne.
Weysenhoffa. które- świadczy wybitni•e o Niestety oświ~.dczenia sędzi.ego, które
tvm. że wydział gi·er i dyscypli.ny P. L. cz.J onek W. Panów dal mi do przeczytaP. N. m:ar rację. uni.eważniając wspomnia- nia. nj.e są całkiem jasne. Mam jednak
ne wyż 2 i za\vody i że uchwala gfównego wrażenie. że należafoby je raczej interzarządu P. L. P. N. unieważniająca znó\V
Paryżu.
12ret~wa~ na korzyść ewentualności IT-ej.
ucJnvak sweg-o wvdzialu, byla mocno Sedzia pzsze w svrawoz<la:niu, że gwizdnął
Edward Kleinadel. jeden- z na11epszych
krzywdzącą Ł. K. S.
·:.w czasie strzału Polonji na bramkę Ł. K.
przedstaiwicie·li
polskiej rakieil:y, powrócft
. Opinię tę podaiemv dosłownie do wia- ~- i roblnsonadv bramkarza w celu uchwy
domości pubHcznei. Opinia ta udowodni- cenia pHki". Trzymając się wi,ęc ściśle znów <lo formy, czego dov."Odem są sukcesy odniesione na tumieju paryis'klm o putego oświadczenia, należy chyba uznać
ła, że Ł. K. S. po5'.ada w swym gronie
że w chwfilr przelacywainiia. pilki prze; ha:r Ma·rcefo.g-o Poiree. Oto w grze p0jedzielnych prawfl.ików sportowych.
dyńcz·ed panów po szeregu suik·cesów nad
vramkę gra byla już wstrzymana. To sa.„Wllno, dnia 10 października 1927 r.:
dohremi
raikie.taml. Iaik Vie'llaird, ulegt
mo chociaż j.eszcze mniej wyraźnie wyniDo
'N
ka z dodatkowego oświadczenia sędziego. Kleiinad.el w ćwierćfinale Olasse'rowi
Łódzkiego Klubu Sportowego w Lodzi.
s
tosunku
2
:6
1
:6.
W
grze
podwóinei
Jeżeli „przeciągły gwizdek zlal się" z
W odpowiedzi na list W. Panów z dnia chw~lą zdobycia ~ramki", to znaczy chy- wraz ze swvm •partnerem de Buze!let zwy /
4 b. m. po rozmowie z czf onki1em Klubu ba, ze ozlega·ł s ię on przed i P-0 chwili c i ężvt w finale parę Pa,rre'leit de Rkon w
W. ~anów, śp i·eszę donieść, że mojem prz~jś~ i''!-, p i1łki przez bramkę. Ale ponie- stosunku 6 :3, 7 :5. 6 :4.
Poprzednlio wyeliminowait on takich
zdaniem z punktu widzenia przepisów waz, scisle bmrąc, początek gwi.zdka
sprawa przedstawia się jasno, a chodzi przerywał już grę (wszystko jedno jak g-raczy. jak: Da1J1e't. Timrnryssen 7:5, 6:0,
tylko o ustalenie faktu, czy sygnał sędzie dt~go potem.. sędziia dm~e w gwizdek), Job, Oui1lemo'Tlt 6 :4. 6 :2. Boussus. Rolan<l
go rozległ się przed czy też po przejściu wi ęc w , chw1·h przechodzenia pi.tki przez 6:2. 2:6, 6:2.
Pra,sa francuska jcchmmyślnle unosi się
piłki przez bramkę.
bramkę gra była już wstrzymana. Zachonad znalkoimitą grą nasze.g o roidaika. zaili·
Ewentualność I-sza: Sędzia zagwizdał dzi więc ewenrtualność 11-ga.
po przejściu pi~ki przez bramkę. Bramka
Jak już wspomniałem, sędzia pokrzyw czając g-o jako doublistę do ·rzędu naJle:p·
(e)
jest ważna. Sędzia ma prawo zmienić dz<it Polonję zbytnim pośpiechem w gwiz- szytch ralkiet w Europie.
swe orzeczenie, aż do chwHi, gdy gra zo- da~iu, chociaż ni.e można zaprzeczyć, że
KOBlf.CY BIEG NA PRZEŁAJ
stanie wszczęta na nowo, jak to wynika ~WJzdek ten mog-ł przeszkodzić ni·eco
O MISTRZOSTWO POLSKI.
jasno z urzędowego rozporządzenia P. Z. bramkarzowi Ł. K. S. w obronie bramki.
P. N. na stron~cy 61 przepisów. Chociaż Zresztą te ostatnie uwagi nie mogą mj.eć
(C-S) W nadchodzącą niedzielę w Warwięc sędzia dawał sygna·ł na ofside, to
wpływu na zafatwieni·e protestu
które sza\vj·e rozegrany zostani.e kobiecy bi.cg
jednak gdy si.ę w porę przestrzegł, że spa musi, jak zawsze, nastapić ściśle 'według na przełaj o mistrzostwo Polski na dys.tanionego nie było, powinil.enbył uznać bram- Ftery prawa. Jest to jedyna drÓga umożli s!e 1500 mtr. \V biegu tym wezmą udział
kę,
Howa zwolenniczka lotu trans· gry, gdyż gwi1zcLek jego ni,e przerwał toku wiająca usunięcia subjektywności w oce- najlepsze zawodniczki Polski. Oczekiwać
podczas gdy pHka była na boisku. n;·e syttuacjk
•
należy ustanowienia nowego rekordu
atlantycklego.
Rzut neutralny byłby tu nieprzepisowy
Z pozdrawi•ęniem sportowem
Polski.
i krzywdzący drużynę Polonji. Sytuacja
-:::-Prof. Jan Weysenhoff.
zmLenia się zasadniczo jeżeli;:
--:n:---.
Ewentua1lność ?-ga: Sędzia zagwi·zdal
przed przejściem piJki przez bramkę.
Wówczas bramka nie może być uznana za
ważną. Jest tu oczywiste, gdyż bramka
TAKY
nie może być zdobyta, gdy gra jest przerwana. Przepi·s y nie przewidują wtedy
wyraźnie, czy mialy wtedy nastąpić rzut
neutralny, czy powtórzenie rzutu wolnego. Mam wrażenie, że zgodnie z duchem
przepi1só\v sędzia powi1nienby zarządzić
powtórzen!e rzu1u wolnego, jeżeli, jak to
Sisters:
podług Dolly
miafo zapewne miejsce na meczu Ł. K.
„Naldy
wziqć trochę tego c11down11go perfumowanego kremu
S. - Polonja, gwizdnął podczas, gdy pi~k:l
„TAKY" w lei form!~, w falsiej wydobywa •i• s tuby. Niuh
1'Yła w locie do bramki i pilka be-zpopani zacseka 5 minut, i po u~yciu trochę wody pań1ka akóra
średni10 po gwizdku przeszła przez brametanie 1ię białą i gładkit. oraz nie będ:r:ie po1iadał• ani fednei
ciemnej plamki. Jak panie mogą d:ia!aj jeucze posł114iw•ć
kę. W przeciwnym razie rzut neutralny.
się
niewyt-:odn11
brzytwą
,
która
drażni
siórę
. wyvołuje prysT.cze i po użytku której wło1 odrasta cora:r:
Zresztą w danym przypadku jest fo rzecz
bardzie! szorstki, nływny I lcłuj"cy, - lub td akonipllkowanemi w użytku depilato!re'amll „TAKY"
obojętna. W każdym ra.z,ie, o He zaszła
jest nader ekonomlc:r:ny i nies~kodliwy: usuwa skut11csni~ wło1ki. iiaś po dłuhz:ym uiytku kremu "TAewentualność 2-ga, sędzia nie miał prawa
.KY" włos wkońcu zanika zupełnie. Jelleś'm y zdania: źe „1' AKY" jQst wspaniałym i niezbędnym wy•
nalub:iem pr:zy obecnej modzie krótkich spódnicult I pnelnystyc:h pończoch".
uznać bramki chociiaż przez lekko··
.
• TAKY" jest do nabycia we wuystldch odnośnych ~klepach po cenie ;d 5.- sa tub,.
Wiedeńska aktorka Lilly Dillenz, zamie- myślne gwizdinięcfe wyrządził krzywdę
Ganeralne Prndstnricleistwo: A. Bornstein 8.z Co. Gdań•k. BoeltchergasH 23/17.
rxa dokonać .w charakterze pasażerki Polonji, podobną naprzyktad, jakgdyby
T•I.: GdańJk 266-14. .
Poczt we Konto C:i: ~ kowe P. K. O. Poznań %07-170
przelotu rtad oceanem, odlatując z Nor- byt piłkę zatrzymał przypadkowo ciałem · Tylko przy tubach z na~rukiem fill'my A, BORN.STEIN & Co. dołąc•ony je•t spo•6•
utych w języku polskim i tylko za te gwarantujemy!
derney przez Lizbonę, Azory do N. Jorku. - wówczaiS również nie miałby prawa

Sukcesv Kleinadla w

W jaki sposób usuwa
się ·włoski

i puszek
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POLITYKA FINANSOWA· .RUMUNJI. nma
Chcąc

ex)

k'I'ótko scharakteiryzQiwać

politvkę finaifl'Sową Rumvnji w czasie wojny śwli·rurowej 1 w pierwszych laitach poprzedewszys,tlkiem
wojennych. należy
podkreślić posuwarnie się ieij po linii nai-

mnleiszegio 01poru.
uktadu
Konleczriość sprawiedliwego
systemu podatków za,rysowata się ia'ko
sprawa p.ieikaca iuż po v."Oinie ba,/1rnńsikiei.
Podatki: bezpośrednie sta·nowity wó\vczas bodaiże naislabsze źr6dto do::hodów
pańshvow.ych. ialedwie 9 .proc. w budże
cie na rok 1916. Okres neutra:lnoś1ci od
roku 1914 do 1916 przesze<l't na te«'l<relfycznych dyskusjach. lubo była to najba:rdziej
Odpowiednia nora dla przeprowadzenia
pożądainei reformy, poprzez należyite opodatko1wa:nie chociażby dochodów benefidanitów nieruchomości.
Pro-cesu talkieg-o n1e z<lofa1ł na'W'Bit wyzal))'Otrz<"'howotać r6,v11-0czesny wzrost
wania państwa na środiki .pfa.tni:cze. Wolaino sięgać odrazu do oistatecz:ne:g-o środka
zaradcze.go do pożyczek wewnętrznych.
do 01Pfa't wv"'·ozowvch. do zastawu, a
potem do spr7e<lażv państwoiweg-o zapasu kruszczcu Bairnkowi Na mdoweimu.
Na<l zaiirad<niienleim no1itvkl fina'flsoweR"o przvP'01towa111ia wo1:11v nie zastainawfano Sile zbvtni·o. w nrzeikoonaniu. że wojna
lrwać be<lzie króll\ro. oczywistą zaś jest
rze,cza. że przeo1czeni1e to wywa1rt.o g-tębo
ki wofvw na :oóźnieisze vksztattowamie się
starm fmmsów rnmuńskich.
Zawieszenie ko'tlwersji i wzrost obiegu .,poikryteg-o" bonami SJkr.rhowemi, zapisem wi.erzytelności a1n.g-lelskich i nie·
miecki oh ornz siprzeda1t1ie11T1 sikairbca byty już 0 1bjawaim.i .pair exceHence inflaCYiiinEmtf. Nadmi~r 111ie'sfra'Wionego przez
nnnek obieigu pien1ężnego wytwairza1t Huzję bo 1gac~wa, a bo,g-adwo to naraizi,e oceniano dod.at11io. nie ba1 czą.c na to, że ten
dzięki
. desncz ztota" moilhvy byit
wprOJWadzeniu przymusowego kursu funta szterhim-gów oraz rQ~piętośd między
wewnętrzną a zewnętrzną sHą 11aibywczą
Niews:pótmi-erność
wruhrty rnmuń·skie\i.
obciążenia po<la/tkCJ1weg-o w tynn wtaśnie
OJkresie czasu, szeir-okich mais w stb spinku
do śwla.dcz1eń ko1rzYtStającej z lkon}U11iktury 'va1rstwy dominującej, nairzudta pfer• wsze •pęta gos1podairce ipańsitwowej i sta1ta
s:ię po,czątkiem ni1e1po1hamoiwame·go wz·rostu wie1rzyfoliności l!)a:ństiwowyich. Nieprzewildziano przyfem ż.adneg-o sys1remu
PTewency,inej k<J1t1tir01li wvdat'ków ua okres wojenny. Skutkiem bralku tejże
przez.ornoścl byit faikt, że w trzy lalta 'P<>
uk9ńczen{u woijnv nie1wiadioimo bvl'o, jeszcze, ile wtaściiwie wydalt'krowafa Runnun1a
na t>Okzeby wo jerme ; dQ!J)iero w roiku
1921 rząd n11111uMki sipos'trzegt się, że pań
stwowy deificvt budżeifuiwy wyin:osi olk:Q1ło
.
5 mi11Jardów lei.
Na ohszairze podlegzjąicym ciku1Paoj1
ni,e1111ieckfej rw czasie woljny, ogioifo.cenie
ludności z peitinow.a!I'tościowego '))i 1eniądza
by.to iplano'WIO w-yikony'Wame wed~Utg pro~ra1111u, 0i])T'acowar1eg-o prze:z Niemców Jeszcze przed za1ęciem sto~icy. Puniktem
kulmi1nacyjnvm tej akcji ra1buinkowej {)lkuoan tów bvto wy;m1szczenle przez Sipecjalw ad hoc stworzony ba.mik „Bainca Generala" nowel emi1sji lei bez najmni e1szego
poikirvd ą.,
Co1prawda już w iroku 1918 PO z.a1war
ciu fralkta·tu bulka1restf.eńisil<Jiego M. Sait11le~. rumufrsikf minister skairł>u w gabi'tlecie
Mat!thi1Joma•na. usHowat usku1tecz:nić reforme stoisu111k6w podaitlm~ch, Q1Pi1erając
ją na. dodłO,dzie z nieruchomości, opodaltkowariiiu Sjpadków oraiz zysik&w Wojennych ; t.d„ nie do'J)ia;t iednalk ceiu gxiyź
refo.rme jego zmiweczyito unieważnienie
w cal<>ści us.fawodawst:wa gaibi111eltu Ma1rghi10tnalf!a.
roku 1920 do rulkiu
Trzeci okres,
1924. cechu}e wysi1łelk osiągnięcia zrówna ·
W.1'.żenia budżetu. Reformę 01pÓźuHa po:
'nrreba wyoofamfra z obiegu koiro1n, rub1i 1
WQ'Jl11i.an:trowainej 1p0wyżej emisji niemiec1
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1
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kiej. Do dzfeta wziął się pvważnie dopi·ero mi nister ska:rbu Ti.tules-cu w roku
1921. Jego re:foirma poda bkowa wprowadz;fa 1p0 raiz p.ie:rwszy w Rumunj.i dysk-rymlmJcję poda tiku od do1chodów w z.akż
ności od ich fródet. zasto,sowal1ie systemu oedulairneg'(). st-0.pniowa1nle i eksonerację, świadczenia od sp2dlkÓ'.\', od wydatków zbyitkowyc:h, od o<bro1tu. od kaipitaf.u
0iraz od zvsków w-0·.iennvch. Te dwa ostatnie podatki nie zosta.ty jednalkże wvkoo.a111e. Rządy iren. Ave•rescu uip.a1dfy z
tego po wodu. a Ko-rvfeusz partii l:'ibera1nei. Vintila Bratiainu, wvtączvt Ie z pośród
dochodów pciństwowvch, zastosowując
Po za tern reforme Tltules::-u. z ninna·cznemi zmi1amami. Zas<tu1.Ya Vi1nti:l1 Bratianu jest że p•owstrzyima1t inflację, prze1pr'OwadzH 'lro111is011i<l:aicję za,~rmk'rnvc:h dtugów plV'11'11Y1Ch i O•Parno\\'at def~cyit bt'•dże
toiwy; doikonał zaś te„!!o kosztem urzęd'1i
ków i mod1'k<'.ii. Prze1nroiw?dza.iąc iednaik dzief10: ·lt=>żace w initeresie państwo
wym rumuńskim. Brati1anu nairzudt n!etno sweig-o strrrinictwa ca·teimu :przvs7te:mu
rozwo,jowi poritvkl fina111~0 1 wei rumuńskiej.
Mistvcvz.m n-0.titvcznv. 1J11b ieś'li vżv.iemv
wtasneg-o oheśleinia Vin tl<Jl Brati1a 1n:u Olotvnfrzm ooąitvcz.nv. ~inc 1wr 1 c101wat że gonH 0111 za trzema <'hirnera1111l: 1) za rewaluaicoia, 2) za riad1o't1al:iz.acia :przemysf1u i
bainlków 01rnz 3) za 1J111i1eza1-f'711ie1nieim baju
od zagiraniicy. W tvm du chu na1rzudt on
z
zawartą
nańi:::hvu. p.rzez kon'''encję,
Bankiem Na,r-0do'\vYm. obov.riazelk stosowania t?iktvki deflacvinej ni·e jr1ko śrndelk.
lecz jaiko ceU - by do1p,f01W.(ldZJĆ \VatJutę
rtll111uńs'ka ,.do 1tJOziomu najsi'1 niejszej walutv w EmlQn'i,e".
·Ba<la1t1ie żyda g'()'Sll;>Odaircz,egio w Rumunii natrnfla na niiewzezwvcię.żo 1ne trudnośd. Br.alk bowiem naull<orwei dolkumerl'ta1cji uświeco1nv iest w Rurmuinil dtugolef'l1iia rra<lvc.ią. Prace rnmuńskfe·g-o urze<lu statys'tv·czne,g-o nie111po'Sażo:neiro należydi·e, nie odpowiadają wymogom infoirmacyJ i naukowemu mierzeniu oihiawów
spot·ecmyich i ~·s.noda1rczvch. Wystairczy w~azać na fakt, ii statyslv!ka handlu zag-rainkznego we<l-tv·g- <parństw się,g-a
farm dlOlpieiro do roiku 1923, staltyistyka dorhodów kofoi.01wyic'h <l'o1pro1wadzo1t1a jes'f
do roiku 1924, a o rze.czo1we.i stta'tvs!tyce
cen, pfac robo1fnfczy1c h. staitvts.tyk:i 'DTt()·d'llik<\ii 'P'I'Z·emys1l<Qw·e1, za wv.iątłk1em g6rni:czei
i t.1n. niiema jeszcze mo•wy.
Prngn~c na1eżvcie zoiriernlt<JlWalĆ s1e w
ca1lokszta1łdie problemów fi11a11sowvd1 Rumunii. n<iłeżałoł>v wziąć za pulfl'kt wyjśda iei bi'la1ns 1Dta1tniczy. Cóż kfe<ly takiego biila.nsu nii!Ct iesz1cze w Rum111nii n.ie
zestawił. a w kaiidym razi,e i0Uh1icznie nie
o.dosi.t. Taki,e wlęc pozycje fina1J1siowe jak
1
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dywidendy odpływające zagranicę, długi
kupi eckie zagrani,czne, premje asekuracyj
ne, dopływ kapitałów prywatnych, oszczędność wychodźców, sumy .policzone
przez koleje za transport na rzecz inny~h
państw i t. p. są nieuchwytne. Budże,t to
widoma ks·ięga. z której odczytywać należałoby politykę finansową państw jest, a
nrzynajmn!ej za lafa ubi,egte, ni-erealny. ~
Teorctvcznie od roku 1921 Rumunja ma
budżet zrównoważcmy i to wyrażający się
w następujących cyfrach: w roku 1921/22
7708 mi·lJonów lei. w roku 1922/23 -10.498
mi·li. lei, w r. 1923 - 15.406 mi,Jj. lei, w r.
1924 - 24.000 mHj. lei, w r. 1925 - 37.000
mIJj. lei, w r. 1926 - 39.000 mili. lei i wreszcie w r. 1927 -- 50.000 mi!j. lei. Za kryterjum do oceny realności tych budżetów
11ależnłoby przvjąć porównanie z osta1nim
rumuńskim budżetem przedwojennym t. j.
zn rok 1915/16. który wynosił okrągłe
600 milj. lei złotych, czyli 120 mMjonów do
Jarów przy 7,5 m;ljonowem zaludnieniu
ówczesnem, wobec czego przypadało
wówczas ca 16 dolarów na głowę ludnoś
ci. Stosując tę s::i.mą normę do Rumunii po
wo,iennej o 17-mlljonowem zaludn!1eniu nor
malny budżet powinien wynosić okrągłe
272 mi.Jl. dolarów. Przeliiczywszy zaś budżet od·roku 1924 do roku bieżącego po.kur
si·e gi'eldowym na doilary, otrzymamy:
rok 1924 - 117 mi,lj., rok 1925 - 183 mili .•
rok 1926 - 193 mi1lj., rok 1927 ,.-- 250 milj.
Wynika z tego, że dopiero budżet za
rok bieżący zbliżyłby się do tej wysokości, którą teoretycznie uznaćby należa.to
za minimalny warunek realności budżetu.
Faktycznie i ta wysokość musi być nie\\rystarczająca. Biorąc pod uwagę spadek
wartości z.lota wywnioskowaćby można.
że potrzebny Rumunii budżet musiatby
\vyinosić ca 400 m!Uonów dolarów.
Nadzieje obecnego rządu idą w kierunku wyśrubowania dochodów do 70 mi1jardów lei . .Test jednak wątpliiwe, czy przy
obecnych warunkach pracy i produkcji
naród rumuński będzi·e m6gt wytrzymać
podobne obciążenie. Wątpliwości podobne
są ttem więcej uzasadnione, że dochody
pa:ństwowe rumuński1e za pierwszy kwartał wvkazaty w stosunku do pr.elimi111arza
niedobór wynoszący okrągłe 2 miiljardy
leL Tylko takiemi niedoborami wytłuma
czyć można powstające od czasu do czasu
w Rumunii paniki giiełdowe, jak również
ów pamiętny tajemniczy pośpi 1 ech, z jakim
gabinet gen. A veresco w pierwszym mies•ącu swego urzędowania zadąg111ąt nie~o-;
rzystną pożyc7,kę włoską w wvsokosc'.
200 miljonów lir, której celowość inac-zeJ
po <liz.is dzień byłaby niezrozumiała.

St. O.

Ze światowego rynku baWern;anego.
N. Orlean N. York Liverpo.ol Brema
ex) Urząd rolniczy w Waszyngtóni'e w
centy
centy -pensy
centy
swotem 4-tem sprawozdaniJU z d:n. 8 b. m. Dzi'eń
15.80
7.85
14.85
-.l. 3.
(wecUug stanu plantacji z dnia 1-go b. m.)
15.87
7.~
14.40
t. 4. 14.11
szacuje stan bawetny amerykański:ej na
16.73
8.34
15.45
-.2. 5.
54.2 procent, a przypuszczalny zbiór na
18.42
9.26
16.95
16.50
1. 6.
12 678,000 bel po 500 funtów angielskich.
18.49
9.11
17.10
16.67
R~k temu szacunek urzędowy opiewa~ na 1. 7.
19.80
święto
18.25
6l ,3 procent i 17,910,258 bel. W osta:tnrsh 1. 8. 17.75
24.39
12.00
23.10
22.62
J. 9.
p!ęciu laJtach zbłór bawełny amery'k:an23.37
11.57
21.80
21.56
s~Fei wynosi1ł przeci-ętni,e po 13,508,723 bel 30. 9.
22.61
11.64
21.80
21.56
1. 10.
roczniie.
23.65
11.94
21.60
~1.42
3. 10.
Dniia 8 września h. r. oceniano jesz.cze
23.44
11.82
21.40
21.17
4. 10.
stan bawefay na 56,1. Ostatni szac~nek
23.27
11.73
21.00
20.74
5. 10.
dowodzi, że poglądy na tegoroczne zb1~ry
22.81
11.46
21.30
21.02
6. 10.
staly siiię bardziej pesymistycme, co wmOstatni szacunek bawetny, jak zaznano się odbi·ć przedewszystkiem na cenach.
W ciągu ostatnich kiilku tygodni na czy.tiśmy wyżej, jest mniejszy aniż,eli z rorvnku bawełny zarówno amerykańskiej, ku ubiegłego. Prócz tego naogół przyjii.k i a'łl.gielskiej i egipskiej panowała ten- puszczano. iż wyPf!.dnŁe on wi.ększy ani.ż_eli
dencja m11<i.ej więcej stafa z miinimalnen:i opublikowany w dn. 8 b. m. Według stow
odthyłeiniiami w ki'erunku czy to zwyz- fachowców powyższy szacunek bawełny
kcwym, czy też zni.żkowym, co zresz!ą · wpłynie naiprawdwo<lobni:ej ~a tendencję
uwi.dacznia następująca tabliczka, na kto- mocn1i•ejszą, a co za tern 1diz,1e na pewną
.
rei podajemy notowania bawetny w cts. zwyżkę cęn. (ab)
z.a 1 lb. Cho<l'Zi tu o bawclnę amery---;_o:--,
ka·ńską: (loco):

~JfOB[ja finan~owa

przed

1

Łódzkiu.

pożyczką.

ex) Sytuacja Skarbu Państwa przedstawia się nadal pomyślnie. Wpływy z
danin publicznych i monopolów państwo
wych przynfosty we wrześniu r. b. ogółem 165,8 milj. złotych, t. j. o 28,7 milj. zł.
więcej niż we wrześniu r. ub. Wpływy z
danin wyni.osły we wrześniu b. r. 103,1
mllj. zł. \Vobec 82 milj. zł. z tego samego
miesiąca r. ub., wpływy z monopolów 62,7
miJj. z;t, wobec 55,l milj. zł. z wrześn~a
•
r. ub.
BHans Ranku Polskiego za trzecią de·
kadę września wykazał wzrost zapasu
i srebra o 2,667,401 do kwoty
złota
183.228,926 zt Zapas walUlt i dewiz zwięk
szył się brutfo o 42,004 zł., a netto (wskutek zmniejszenia się zobowiązań waluto·
wych o 1,8.12,299 zt.) - o 1,8 mili. do kwo·
ty 244,964,642 zł1 otych. Portfel wekslowy
wzróst bairdzo znaczni,e, gdyż o 17,5 do
419,6 milj., pożyczki zabezpieczone zastawami zwiększyły się o 514 i pót tys. de
30,3 mili. zł. Salda na rachunkach żyro·
wych i innych zobowiązaniach zmni,ejszyty się o 38,3 do 255,6 milj. Obieg biiletów
hankowvch wzrósł bardzo znacznie, gdyż
0 66 miij. do kwoty 844,479,090 zł. przy.
jęty naltomiast do zapasu banku stan pQI·
skich monet srebrnych i bilonu zmniejszy!
s;ę o 488,159 do kwoty 348,398 złotych
Dlug Skarbu Państwa w Banku Polskitt'
wynosi nadal 25 milj. złotych.
Cate zapotrzebowanie na gi,ełdzie de·
wiz pokrywa wyłącmi-e Ba·nk Pol~kj
Obrót dzienny ostatnio znowu się zmmcjszył i wynosi przec!<ętni.e 350 tys. odfarów.
Dolary notowane są ofiicjalnJ.e 8.91. dewizv na New York 8,93. Bank Polski płaci
za dolary 8.89-8.88-8.87 (drobne bank·
noty), za d.cwizy 8.91. W obroita.ch prywatnych utrzymują się dolary na sta~ym
pozi•omie 8.91 i 3/4. Trakzakcje kablem
na New York przeP'l'owadzaiją banki na
8.95. Przy zamiani·e gotówki na ~a~I
1
dopłaca się przeważnie 3 /4, przy zamiam";
czeków na kabel 2 promille.
Kurs obliczeni1owy 100 złotych w zło
ci,e wynos: bez zmi·any 172.30, a gram czy
stego złota 5.9351. Za ruble złote płaicono
os1afai 0 4,72 i pól, co przy p arytecie 53 od
3
powiada stosunkowi 8.91 /. za 1 dolar.
Bank Polski nfa.ci za monety z.lolte: ruble
- 4.59. m. n. -- 2.12, k. cz. - 1.8ł, unję
łac. - 1.72, do.tary 8.92, funt ang. - 43.47,
fun. tur. - 39.32, k. szw. - 2.39, guldeny,
hol. - 3.59, dukaty 20.42 zl„ monety
srebrne: ruble now~o stempla - 2.68,
starego - 2.23, m. n: - 0.74,_unj~ - 0.62,
korony - 0,62, 5-cio koronowk1 - 0.64,
floreny - 1.65 zł.
W grupie dewi,z europej·skiieh wykazu- 1,
je bardzo mocną tendencję Londy„ kt?rY 1
w stosunku do dolara przekroczył swóJ po
7.!om parytetowy. Pomimo zwyżki kUtrsu
dewizy aingiielskiej, zapas złot.a. Ban~u
AngiielskŁego uległ dalszemu zmn;e~szemu.
Pode.z.as gdy bowiem 14 wrzesma b. _r.
wynosi~ 151,059,783 fun. szter„ ~o dma
21. IX. b. r. tylko 150,456,015 fun. szterl.
\\'skutek tego p.okryci1e obLegu banknotów (według wykazu z. 21. IX. „ wYrażał
się obi1eg banknotów w AnglJr kwotą
135 628 870 funt. s~erl.) spadło z 31 proc.
na 28 i ' 1 1>t proc. Zyski osiągnięte p:rz.ez
Bank Angielski w pi,erwszem półroczu b.
r. wynoszą 696,633 funtów szterlin.gów.
Dvwidenda wyznaczona wsfała w wysokÓści 6 proc. Angi.elskie ministerstwo sk~:r
bu ogtosito w pi,erwsz_ej połowie ~rześ~1a
b. r. subskrypcję 4 i pot proc. bonow sk~
bowych, które wykupywane będą w c1~
gu stycznia każdego roku od 1929 do dma
1 lutego 1934 roku (termi1n ostatecz~y~.
Kurs emisyjny określony rostat na m1mmum 99,6 funtów za 100. Zgł-oszono ofert
r;a sumę 80,090 tys. funtów, jednakże rząd
przyjął tylko 65 mHj. furntów. Drugą ove-:
racją an,gLelskiego mi.niiisterstwa skarbi!
1

I

~nr------------------~"KURJER lODZKI". - Czwarfel<. f3 pafcfzlernfka 1927 roktt. ·
---~------~~~~--·------------~~fest wypu~zc.zenie 3 i pół proc. pożyczki
1rnnw~rsymeJ. Kurs konwersyjny: funtów
100 mmns 3 i pót pr·oc. Rząd zamierza razem slrnnwertować 209 mUj. funtów.
Dewiz~ francuska utrzymuje się w
dalszym ciągu na wysokim poziomie prawie ustabiHzowanym. Dtug Skarbu Pań
stwa w Banku Francuskim zmniejszyt się
w ciągu ostatniego roku z 36,4 na 24 4 miljardy, czyli o 32,96 proc. Zapas 'złota
Banku Francuskiego wynosH w dniu ?2
września b. r. 5,545,834,000 fr., a obi;g
banlrnotów 53,772,970,000 fr.
Dewiza ni•emiecka utrzymuje s.ię w sto
sunku do ztoitego na poziomie 213,15 ztotvch za 100 i:iarek (tra:nzakcje między
bankowe~. Bi.lans handlowy Niemrec osią
gn.ąl w s1.erpniu b. r. dość maczną poprawę. Deficyt bowiem bilansu w obrocie
towarowym wyniósł 292 milj. marek wobec 430 milj. z lipca. Poprawa ta tłu
maczy się spadkiem przywozu z 1277 milj
n~ _1161 mHj. i wzrostem wywozu z 847
1'.!1IJ.. na 869 mHj. marek. Dewizy na
Gda~1sk notowano 173.50. Czerwońce
sowieckie cieszą się w dalszym ciągu siln~m popytem. Placą za nie w Wa.rszav-'1e w obrotach prywatnych 4.10 dolarów.
-=--:o:--

z. w.

Normalizacja
~tosunków handlowych
• polsko·amerrkańskich.

AKCJE.
Notowano w złotych.
Bank Dyskontowy 133.Bank Polski 156.-, 153.-, 154.50
Bamk Handlowy 123.Bank Zarobkowy 95.Czersk 1.30
Cukkr 5.60, 5.55, 5.80
Węgi.el 114.-. 112.-, 113.50
Cegielski 49.50, 4:!.-, 49.Fitzner 6.50
Modrzejów 10.-, 9.70, 9.90
Ostrowieckie 98.Rudzie 63.-, 62.50, 63.Ursus 16.50. 16.Zawiercie 39.50, 40.50
Borkowski 4.-, 3.80, 4.Spirytus 33.50, 33.Majewski 40.Częst·Ocice 3.40, 3.50
Wysoka 134.Nobel 55.- 52.50, 53.50
Zgi,erz 2.10
Lilpop 37.-, 36.50, 38.50
Norblin 205.-, 208.-, 206.Parowozy 2.95, 3.Starachow-i.ce 80.-, 78.-, 79.50
Zi·eleniewski 22.Żyrardów 20.-, 20.50, 19.75
tlaberbusch 155.Żegluga 0.50, 0.52

OTWARCIE KOMUNIKACJI LOTNICZEJ NA LINJI BIAł,OGRÓD - SOFJA
KONSTANTYNOPOL.
Bi-afogród. (C.EPS). Dnia 1 październi
ka ~· b. otwarta została regularna komun!kaie~a . samolotowa między Białogrodem,
S~fJą 1 Konstantynopolem. Na Hnji tej kurSUJą samoloty znanego międzynarodowe
go towarzystwa lotniczego (Cidlna).
EUROPEJSKI RYNEK CUKRU.
ex) Glównemi czynnikami, które decydują o sytuacji na europejskim rynku
cukru, jest urodzaj buraków w :Europi.e
oraz z<l!soby cukru trzcinowego, rzucone
na rynek europejski.
. ł·eżeH chodzi o pierwszy z tvch czynmkow. to według nowego szacunku, dokonanego przez P. O. Lichta i mato odbiegającego od sza.cunku dr. Mi.kuscha zawierać będzie tegoroczny zbiór bura~ów
8,10~,ooo tonn cukru surowego, co stanoW1 o 16,6 proc. więcej niż w roku ub.
. c? ~o cukru itrzciinowego, to .zbiory
JawaJSk!.e przedstawiają się lepi·ej niż w
roku ub. _Sytuacja zaś na Kubie za.leży od
w
przyjętego
sposobu zastosowania
dniach ostatnich przez parlamenit przedtożeni·a prezydenta Machado. W myśl nowej ustawy ma prawo prezydent na podstawie badań, dokonanych przez specjalną k<;>misję statystyczną ograniczyć produkcJę cukru dTogą wprowadzenia kar za

OIEt.DA PARYSKA.
(PAT.).
Notowania końcowe.

Parvł. 12 paź<lziernJika,

124,03
::\54,10

\1. Jork
Hiszpania

· Ą5 .46

lll9/l0

~zwajcarja

491,00

75,50
6rn,1>0

Holandja

Londvn

Belgja
Wiochy
Praga
s~wecja

4.4-ł,OO

1022,0'l

OJELDA LONDffiSKA.
Londyn, U października (PAT.).
Notowania końcowe.
12.•:ł'f~
Ffołandja
4.87
New-Jork
34,96 51 s
Bel~ia
124,02
Franoia
Włochy

89,12

Sicw&icar1a 25 .<>lW2
Portugalja 9fi,2::)
lS,nSs/,
Snreoja
114 37
Praga
8i,5i
Wierleń

20 41 8/ł

Niemcy
Hiunania
Dania
Norwegia

27 .<J71/2

18 l 7
18. 171/2
Helsin~fors 193 20
48,50
Warszawa

GIEŁDA. OOAJQ~KA.
Gdańsk. 12 paź<lzierntika (PAT.).
Zamknięcie notowań końcowych w gul·

100

danach ~dańskich
57.71-67,85
!!łotych polskich
Tełegratiozna wypłata:

'7,67-57,81
na Warszawę
26,n~a/,
czek na Londyn
-·:o:--

,

-

nadpr.odukcję. Jednocześnie upoważniony
zostaJe prezydent do za·l1ożenia towarzystwa akcyjnego, którego czit.onkami będą
producenci cukru i którego prnwadzić bę
d:z;ie kontrolę. eksportu cukru.
Wpływ tej ustawy na sytua.cję na ryn-

N'r. 281

OSTATNIE WIA.DOMOSCI.
Drżą chwiejne fundamenty Litwy.

Kupcy łódzcy b~d'l Informowani o
zdolnościach płatniczych swych
klłentów zamorskich.
ku europejskim moze być także i niepoe~) Wczora1 Związki Gospodarcze w myślny. Jak wiadomo głównym celem
·lłaldemaras zagrożony.
ł.odz1 otrzymaly pismo z Ministerstwa powyższego zarządzeni·a jest podwyższe
GDAŃSK, 12 października (P. A. T.) - .,Baltische Presse" donosi n pi·
Pr.zemysłu i tlandlu, które informuje sfery nie cen cukru w U. S. A., gdzie cukLer
zamte_r.esowa!le że, by zabezpieczyć i u- kubański odgrywa dominującą rolę, dTOgą smarni ryskiemi, że na całej Litwie panuje wielkie zaniepokojenie, wywochr?mc kupcow polskich od strat, wypły ograniczenia jego importu. Pozostałe nad- łane niepowodzeniem ataku rządu Waldemarasa, skierowaneio przeo:hv1<o Polsce.
Obie~ają po$!łoski, że pozycła prezydenta min1strów Wałdemmra!ła
waiących na skutek darzenia zaufankm
wyżki cukru będą może wówczas rzucone
malo z~ane firmy amerykańskie, przed na rynek europejski i przyczynią się obok jest zachwiana. W łonie rządu Waldemarasa mają nastąpić zmiany. Prezyden„
zawarciem tranzakcyj lub kontraktów z powyższych czynników do pogorszenia tern ministrów ma zostać gen. Daukankas. Dyktatura ma być wzmocniona. Nowy
firmami amerykańskiemi, należy się zwra sytuacH.
rząd zaniechać ma plebiscytu w sprawie :z;mian konstytucji.
(ah)
Z drugiej strony donoszą, te gdyby między Waldemarasem a chrześci'
cać po wskazówki do plaicówek konsular11ych pol<>kich w Stanach Zjednoczonych NOTOW A. N1 A Zl0Tf:t10 POLSKrEGO jańską demokracją dosdo do poroz .1mienia, prezydenbm mlnistrów zostałby Galw d.nitu 12 października 1927 rO·ku.
oraz do Amerykańsko - Polski,ej Izby tlan
wanauskas.
Londyn1 za 1 font szte:rL 43.50. Za 100
Dzienniki łotewskie podkreślają, ie powyżne pogłoski dają ·do poznania,
dlowej w Nowym Jorku. Izba, z którą naz.tolty·ch: Zurych 58, Berliin 46.82 i pór leży w tym kierunku prowadzJić koresponjak krytyczną stała się aytuaeja na Litwie,
dencję w języku polskim, nos'i nazwę 47.22 1 ipót, wyiµtaty 'fla Wairszawę 46.95„American - Polish Chamber of Commer- 47.15. na ~oznań 46.90 - 47.10. Gdańsk
ce and lndustry in U. S. A.", adres jej: 57.71 - 57.85, WY!P'taty na Wa1rszawe
57.67 - 81. W•!.e<leń czeki 79.27 - 79.55.
New - York 952, Thi.rd Avenue.
Pismo powyższe ma dla firm łódzkich,
GIELDA ZBOżOW A.
Euz
Podróż
które pozostają z firmami amerykańskie
Poznań, 12 października (A. W.)
mi w stosunkach handlowych, poważne
Żyto 38.25--39.25 usp.osob. spokojne.
znaczenie. {r) ·
Pszenica 47.00-48.00 usposoblen:e
LONDYN, 12 października (A. T. E.) - Samolot kierowany E_rzez pannę
mocniejsze.
Elder był widziany przaz okręty pod 41° s?:erokości i 650 długóści. Samolot poODZNACZENIE.
Jęczm'.eń przemiałowy 33.00-35.00
suwał się naprzód z wielką szybkością. Warunki atmosferyczne w miejscu, w
Jęczm!eń browarowy 40,00-42.00
którym widziano samolot były orzychylne, chociał naogół biorąc warunki lotu
ex) Pirma :Eryk A. Koł!ątaj, fabryka
Owi1es 32.25-33.75 usposobi.enie staf e. miss Elder są o wiele tiorsze od warunków, w jakich lecieli Lindbergh i Chamchemi•cz.na Katowice- Brynów, która wy
Mąka żytnia 65-proc: 58.50-{iO.OO
bertin. W wielu miejscttch musiała ona walczyć energicznie z wiatrami. Nie jest
rabia znane „Mydła Kotlątaja z pralką" oMąka żytnia 70-proc. 57.00-58.50 wykluczonem, iż napotka ona na wielkie kłęby chmur i burz. Pierwsze atronj
trzymała na I. Ogólnokra,jowej Wystawie
dzienników amerykańskich zawierają pod wielkiemi nagłówkami opis startu miss
Gospodarczo - Spożvwczej w Katowicach usposobienie spokojne.
Mąka psze-nna 65-proc. 72.50-74.50 Elder. Panuje przekonanie, it pomimo niezbyt przvchylnych warunków atm'.>sfejako jedyna z pośród dziesięciu ilnnych wy
rycznych, lotniczce uda się szczęśliwie dociec do Europy. Byłaby to plerwasa
stawiających większych fabryk mydla- usposobienie stalsze.
Otręby żytnie 25.00-26.00
nych najwyższe odznaczenie w postaci
kobieta, która dokonałaby lotu do Europy.
Otręby pszenne 24.00-25.50
Złotego Medala.
Usposobienie ogólne stale.
REWIZJA RUMUŃSKIEJ TARYFY
DOLAR W LODZI.
CELNEJ.
Na wczorajszym rynku prywatnym
górą.
ex) Bukareszt. (CEPS). Rząd rumuń w Lodzi w ~odzinach wieczorowych dolar
.
ski" który zamierza przeprowadzić grun- kształtował sie po kursie 8.90 i pół w
ugranicz·
spraw
Ministerstwo
E.)
T.
(A.
patdziernika
12
LONDYN,
towną rewizję taryfy celnej, wwołat obrotach prywatnych.
Tendencia bez zmiany. Obroty średnie. nych rządu pekińskiego ogłasza, it ofenzywa ma'l'azałka Czang-Tso-Ltna oodprzed niedawnym czasem specjalną komijęta w 16-tą rocznicę ogłoszenia chiń!!kiej republiki rozwiia. się pomyślnie. W ojsję, która ma zbadać wszystkie braki taska marszałka zdołały przerwać łl\czność między oddziałami armji południowej
GIEŁDA WARSZAWSKA.
ryfy obecnej. Jak pisma rumuński•e donogenerała Fen!1a i wojskami gubernatora prowincji Shangsi. Wojska południowe
Warszawa, 12 października (Pa·t.)
szą, prace komisji tej postępują szybko na
poniosły wielkie straty. Trzy pułki piechoty są rozbite. Do Mandturji wysłano
oficjalne.
Notowania
przód. wobe-; czego rząd rumuński przed10 tysięcy jeńców.
Ootów\.:a:
łoży prawdopodobnie projekt nowej ustaArmia gubernatora Shangsi znajduje się teraz w odle~łości 230 klm. od
Dolary 8.88 -· 8.90 - 8.86
wy celnej do zatwierdzetllia parlamentowi
czyli te w ciągu dwóch ostatnich dni odparta została o 80 klm. MiasŁt.•
Pekinu,
Czeki:
już ~iesi•ęcu grudniu r. b. Nowa tairyfa
·
nie zagraża ni1ibe:1piec11eństwo.
te20
wobec
tlolandja 357.75
wesztaby w życie według wszelkiego
Londyn 43.42
prawdopodobieństwa w miesiącu marcu
N. York 8.90
roku bteż.
Paryż 35.02 Praga 26.41
iE ŚWIATOWEGO RYNKU WEŁNIA
Szwajca'l"'ja 171.95
· doku~
kowieńskiemu
Dostarczał
NEGO.
. Wiedeń 125.82
ex) Na ostatnich aukcjach wełnianych
wrochy 48. 10
w Sydney, jakkolwiek wybór wełny byl
1
PAPIERY PASSTWOWE I LISTY
WILNO, 12 października. (Tel. wł. „Kurjara Ł6dzkiego' )- W tych dniach
uiedostaiteczny, sytuacja na rynku była
ZASTAWNE.
władze be11pieczeństwa publicznego aresztowały w Mejszagole szpiega litewskiedość ożywiona. Tendencja ksz.ta1łtowa:ta
Dolarówka 67.50, 68.-, 67.go, Piotra Sagajtisa, b. kapelmistrza 1-go pułku piechoty legjonów..Sa~ajtis zeznał,
się po.d znaki'em mocni1ejszym i obrotów
5-proc. Pożycz.ka konwersyjna 64.50, że był szpie~iem litewskim, za co otrzymywał 260 litów pensji miesięcznie. Dodokonano znacmych. Do najpoważniej
chodzenie ustaliło, że Sagajtis dostarczał sztabowi litewskiemu różne dokumenty
szych, pod względem zapotrz,ebowania 65.5-proc. pożyczka konwersy}na kolejoodbiorców zaliczano Japonję oraz Rosję.
treści wojskowej.
Poszczególne gatunki wetny zostaty pod- wa 60.-, 61.8-proc. listy Banlku Gosp. Kra]ow.ego !
Rosja u wrót głodu.
niesione w ceni.eo 3/5 procent.
po 92.Rolnego
w
wełny
podaż
bieżącym
W tygodniu
nieubłagana . konsekwencja bolszewickiej gospodarki.
8-proc. liisty zastawne ziemskie zł.
Sydlney wyniesie prawdopodobnie okoto
46.000 bel. Następne aukcje odbędą s:ię 78.-. 79.25
Obecnie długie kote}lri, przyi)Omtnają<.-e
A2enoia Wschodnia.
4 i pót proc. listy z~awne ziemski e
namorsze czasy wo-jny i r~ucii
również w tygodniu bieżącym w Mel, . .
zt. 60.50, 60.-, 63.Kryzys żywnościOwY w MO!Skwłe poMoskwa, 12 parźdtzier1mlka.
bourne. (ah)
8-proc. listy zastawne m. Warszawy
Hrak śr'Odków ż-ywnOści w Moskwie 1dębił sie jeszcze Od kilku dni prrzez zazJ. 80.-, 79.50, 81.do tego, iż przed sklepami, _. pełny. brak dowozu tłuS'LCZÓW i pneC:wO·
Popierajcie
5-proc. Usty zastawne m. Warszawy d-Oprowadził
·
sorzedającemi mąkę i chleb tworzą się· rów mtecmych..
zt. 66.erzemysl
1

Pierwsza kobieta nad Atlantykiem.
Ameryki do

powietrz.n a miss Blder
ropy. ·

.

1

Na . trampolinie chińsk~ei wolny domowe)„

-

Czang-1 so-Lin znów

Aresztowanie szpiega

litewskiego~

sztabowi
manty wojskowe.

polskie

•

1

kraiowy.

I

,,

',•

.•KUR.JER ŁÓDZKI„. -

Czwartek, 13 pazdziernih 1927 rolCu..
. ~- .... , ,"-„~
---------------.~

Teichmann i MaU'ch

Dyrekcja Jrnncertów: Alfred :Strauch.-Tel.13-84

FILHARMONJI

SALA

\UARTEK
Cz
2-gi KONCERT

,

W

Bhif,1 eleltrnzae oraz warsztaty re111ratJioe. ló11t. Platrko11H 240. Tel. 13-62.

dnia 20 patdsiernika
1927 r o god1 8.30 w.

Przedstawłcłelstwo

MISTRZOWSKI

Wykonawcy programu:
Znakomity śpiewak ro1yj1ki

SMIRNOW

REPERACJA elektromotorów, dynat110·
maszyn, trr.n3formatorów żelazków
elektrycznych woifóle wszelkie w za.
kres elektrotechniki wchodz. roboty,
BUDOWA rozruszników, regulatorów.
kolektorów i kotwic i t. p.
SPRAWDZANIE I ZAi.OZENIE pio.
runochronów.
INSTALACJA elektrycznych ofwietleó

LIDJA

Smirnowa- Malcewa

Artystka scen zagranicznych
Przy fortepianie: Dyr. Tadauss Mazurkiewłc:s.
VI programie:
„RIGOLETTO•. „POLA WJACZE P!REL" „TO
SCA", wCYGANERJA•, „MADAME BUTTERJULJA", .MAFLY", .SADICO", .ROMEO
NON" oraz oleśni romanse:

,

i siły przenośnej.
URZĄDZENIA dzwonków elektrycznych i telefonów.
SKŁAD ws:r,~l1<ch artykułów e l e'd r..,~ ...... ·,„1 ,::~ny<:i, jako tet MO-

Raehmaninewa, Rłm•kłj • Korsakowa,
Greezanlnowa, Csajhowaklego i innych.

zł. 50
nabywać można w

Bilety od 1

Starońskiego

pHJ al. Zamenhofa 11. Zakład zoatał całkowicie odte1taurowany. Jednoe1eśnie z dniem 4 pątd11:i11rnłka r.b.
iostał otwarty salon dam1ki pod kierownictwem p, HANKI. długoletniej
pracownicy firmy
,

L

1

M. STAROŃSKI.

Drzewka i krzewy owocowe oraz
zdobne i róże

Najnowsze modele

GAZOWYCH

obejrzeć"";ystawę

w oknie,
Prosimy
UWAGA: Cena gazu do celów ogrzewania
pomieszczeń niższa od normąlnej o 400/0

~lerwszorzfłdne kursy kr oj u, s z y el a
modelowania ubrań damskich, dziecinnych

1

i bielizny, zatwierdzone p r ze z Ministerstwo
Oświaty egzystujące od 1892 roku

,.iny ''
„
,, Joze
Mlałrzyni Cechu ł.odzklago, . p. Cechu WnrHawakteao.
dTPlomowana przez Kololi•kll Akademię. nagrodzona
alotemi medalami na wy1tawach: Belgii, Warszawie, ł.o
dd oras dyplomami honorowemt za artystyezne kroje.
- Naua krofu prowadzona ie1t nowoc:se1nym systemem
UłJYaaym obecnie w Akademiach ugranlcanych ł1orytyc1nie i praktycznie (aa materjałach .) Koliczą,cym
kura wydaje sit świadectwa i patenty aechowa. Dla
prsyleadaycb pomieu:c:senie zapewnione. Zapisy kandydatek przylmuje •lę 1od1iennie.

• 163 Piotrkowska 183. •

Zakład

fryzjerski
ul. Piotrkowska 47, tel. 13-49.

r

Po gruntownym remoncie i znacznem po-

'liększeniU

11

SALOnu DAMSKIEGO
! wprow1d11en!11 aparatów nalnows:sego •r-temu. polecam się

Mieszkania dla Of i cerów Garnizonu
Łódzkiego

:.„......„ ...„„!mll...„„„„1!91„„l!!E!ftllm:llllml!~-- ....
Dr. med.

Zakład

~~n~ ~1n~lowo-,nemy1łowy wto~li
Sptłlka

Akcyjna

UL. PIOTRKOWSKA Ne 96.
Telefon11 2·59;

1-nł

8-72; 9-fS;

Bank Dewl•owy.
Odd•falya WaHsawa I

Sosaowłec.

Załatwia

Opodniezy

ilD 8 HDłlllMDWSBIBBD
86.
Prs::~dzalnłana

Poszukujemy wykwallfikowanego

ROBOTNIKA
ma11111Blll!lllllDBłl'łD!Wmm„„„

Przyjmuje

Dr.

Vłldad7 o••czc;dnołciowe w walucie
k•ajoweS i •agraniciinej .

P. Markowicz

Przyjmuje Piotrkowska 124,
od 3-7; w niedz. i święta 11-1.
Choroby skóry i włosów.
Leczenje defektów cery, masaże,
elektroterapja.
Gabinet kosmetyczny.

Mechanik

ST. BIBERGAL
MONIUSZKI 1 !.

Telefon 63-22.
Choroby skórne i wenerycsne.
Przyjmuje od d-10 r . i od 5-8 włe ct<

z zagranicy

wz:nowiłam prac~

I

się łaska wym względom

Sz. Klif en tek.

Z poważaniem
LEOKADJA OLEJNICZAK
ł.6di,

Ewangelicka 9,

front Il

Kosmatvki
Gab1nefy
D·ra MARJI

piętro.

Tel, 9-%9

h1~11rskłal.

LBWINIO~OW'BJ

Cegfelniana 61 m. 3 tel. 43-63,

I

Chor. skóry I wło•dw. Lecsenle defektów cery, Spujalu1 maeah twarsy ł ciała Masde odtłuuc:sa!"ce. Usuwanie włosów elektroll:sl\. Lampa kwarcowa. Elektroterapia. Sollux God1lny przyjęć od 10-7, Dla
panów od 2-4. Nowootwor:sonr dział 1hirurgji 11te·
tycznej ł d:slał f!1ykalD.el terapji pod kierownictwem chirurga d ·ra Z. Lewlnsona, w godz. przy! od tl do l.

Powatna zagraniczna firma

I

ogłasza

Konkurs

•

na 4 posady sprzedawców

z gwarantowanem ni Infmum
i

prowizją.

Wymagane: Dobre referencje: doskonały wygll\:d sewnętrzny1 nieprzekroczony 30 rok tycia.
Oferty z załączonem curriculum vitae naleły
składać do dnia 10 b. m. w adm. pod „Konkurs"

. SZKŁO

OKIENNE

ornamentowe, surowe orar; ssklenie budowlt
po cenach niłej konkurencyjnych
-

J. Olejnicz~k,

Główna Nt 14.

UW AGA1 !•klo ln•p•kłowe w wielkim W7borme.

„

Centralna lecznica

zębó~

88 Piotrkowska 86. Tel. 38·27.
:: Plombowanie i wprawianie zębów

Ceny

podług

:~

taksy.

przy naprawie maszyn•do ssycia

Powaina firma poszukuje
natychmiast inteligentnego

„.alllllillll!IE••

Jłl{WIZYTORA /

do robót precyzyjnych

do obróbki drzewa.
poszukiwany.
Zgłaszać się do fabryki MEBLI Oferty składać do administracji
ul. Skwerowa 15.
niniejszego pisma pod „J. B". -

lnlr.aao, Dyskonto, Zlecenia Giełdowe.

•

S. B. Reclllc, -

Łodzi.

Komisarjat Rządu na m. Łódt poszukuje w drodze
dobrowolnego najmu większej ilo§ci mieszkań od jednego
do 5 pokoi wraz z kuchnią (Ustawa o ochronie lokatorów
nie ma zastosowania).
Oferty z podaniem rocznego czynszu komornianego
należy składać w pokoju Nr. .f (ul. Kilińskiego 152) w terminie dni 7 w godz. 8-15.
Komisarz Rządu na m. Łódź
( - ) IŹYCKI.

OWOCOWE, JAGODOWE. OZDOBNE i inne w dużym wyborse, poleca

"

w

ł.ódt:

pa.tent.

sukien I okryc damskich
i polecam

ssanownej klienteli

Drzewka

Pray ku.rsach pierwszou,dna pracownia 1uki1n.

~o powroc~~

STABROWSKI

drzew owo<'owyeh w Jelonka kolo Poznania poe•ta
· Złotniki.

na m.

w me1 pracowm

krzew~

Premiowane na Jubileusaowel Wy1tawle Ogrodnic:sef w Poznaniu 1re wrze6Riu 19%6 roku naJ!rodą Miui1t.ershra Rolnictwa i Domen Palilłwowycb:
Zloąm Medalem Wielkim! - Cenniki beapłatnJe na !,daniel

POLECA-

fiaiowni Miei1~iei wło~ii
!~le~
ul. Piotrkowska 40, tel. 21-08.

,
I

DOrłAT
Szktłlki

:sastępca

I

I.ód•. Pomorska 19.

w partiach walfonowych i mniejazych poleca na sunn l„ienny

li![Jków ouriewalnYl~
'

\.Jueralny

IB,

nej w Lodzi.

'

-

$5"

TELEQRAFICZrłA
Tel. 111 I 15-24.
ŁÓDŹ, Zielona 8-a.
Wydział Ogłoszeń PolsldeJ AwencJI TelegrafłczneJ

pn:yjmuje na miejscu w Łodzi obowi11,'lkowe of!łosze
nia dla „Monitora Polskiego", „D•iennłka Urzę
dowego Min. Skarbu" i wszystkich innych wydawnictw urzędowych.
DROBNE OGŁOSZENIA
o zagubionych dokumentach, mające się ukazać w
„D•ienniku Urzędowym Wojew6dztwa ł.ódzklego lub „Monitorze Polskim" przyjmowane są tylko
w wydziale ogłoszeń Polskiej Agencji Telegrafie•-

z. pm.ff;!q

{lZJ\liJf 0[~10]

I

POLSKA AQEl'tCJA

Stray.łi\ i c1e11" 1lę ledynłe w pierwasonędnym :sakładaie fryzjenkim

-

KlllDIJI

gr. oraz karty abonamentowe
kasie Filharmonii codzienni•.

Piękne Panie

1

Mydto

TORY i DYNAMO.MASZY.Nl' g każdej sile.

do wszystkich pism w Polsce i zagranicą przyjmuje i
załatwia na najkorzystniejszych warunkach

St.

wraca wieczorem do domu zmę
czoua I pokryta kurzem. O troskach
codzlenuycb zapominamy jednakie,
przebrawszy się w czystą I pacbDlłtą blellzuę, wypraną wybornem
„mydłem Kołłoatay z pralką",
a świeżość odzyskufemy, wykąpaw
szy się wwodzie, zaprawionej ła
godncm „mydłem Kołłoatay". Każda
mądra gospodyni stara się więc o to,
by mydła tego w gospodarstwie jef nigdy nie zabrakło.
Katde poważniejsze przedslęblor.
stwo handlowe prowadzi „mydło
Kołłontay" 1 chętnie je sprzedaje.

.,The Morgan Crucibile Co", Londyn.
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Angielskiej Fabryki Szesotek

Pewna egzystencja I
Z powodu wyJasdu sprzedam ~tyth
miaat tanio dobrze pro1perul„cą w peł
nym bie4u parową pralni• bl1li1ny, budynek jest nowy i r; wualklemi zaowoc:i:eaneml maszynami wra:1 :s mlas:skaniam.
Po1n ań ul. Lan:fiewiaza 2
J. GO$LIŃSKI.

z dobremi stosunkami w ł.odzi.
Z1tłoszenia z fotografią składać do administracji pi~ma pod „Pracowity".
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(01pl omh de l'Uniw ersite de Beaułe
„Cedi b" Parit)

Cegłelnłana 19,
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Elekt rotera pja Solux.
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Po1t, Cyw. ogłaua,
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Jan Bend11!1w1łi.

Cegła
poznllń•ka 'W dolinl nych llośclaeh do
sprze dania ,
Zarząd Cegie lni
Roma n Bieliński
War1 zawa. Króle wska Nr. 31. m. 7 telefo n 279-76,
od 16-ej do 18-ej.

Sa m oc hó d
5 osob owy „BUICK"

do sp rze da nia .

Wi~dom~ść P. HOLC, ul. 6-go
S1erpma Nr. 88, telefon 2-36.
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