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Wychodzi codziennie o godzinie 5-ej rano.

,mkni~cie

sesji nadzwyczajnej- Sejm.u i Senatu

na skutek

zarządzenia
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p. Prezydenta Rzplitej.

Perspektywy dalszych losów parlamentu.
„Kur. Łódzkiego•.
Warszawa, 19 października.
łczoraj przybył do kancelarji Sejmu ł
sekretarz Prezydjum Rady MiniTel.

własny

porucznik Zaćwilichowski i doręczył
wt "' Pomykalśkiemu dwa pisma

jera Bartla, donoszące ciałom
wczym zarządzenie p. Prezydeniltej o zamknięciu sesji nadzwyczajobu izb,
6wnocześnie przytaczamy kilka dat.
jąc się na artykule 25 konstytucji,
opiewa 11 Prezydent Rzplitej zwołuje,
·~rai odracza Sejm i Senat". Sejm wibyć zwołany na pierwsze posiedzenie
ci wtorek po dniu wyborów i corow październiku na sesję zwyczajną w
zakwalifikowania budżetu, stanu ligo poboru wojskowego i innych.
ezydent Rzplitej może zwołać Sejm
ym czasie na sesję nadzwyczajną i
nto uczynić na żądanie jednej trzeciej
posłów w ciągu 2 tygodni".
Kwalifikująca liczba posłów i senatozłożyła na ręce p. Prezydenta dnia 2'/
Dla b. r. szereg wniosków o iwołanie
nadzwyczajnej. Wobec tego została
sesja nadzwyczajna dla Sejmu od
meśnia a dla Senatu od 22 września.
zebrał się na posiedzenie 19 września,
trześnia sesja Sejmu została rozporzą
. Prezydenta odroczono do dnia
ziemika b. r. Senat miał się ze.dnia 22 września, ale przed zebraniem
Senatu na pierwsze posiedzenie pojasię zarządzenie p. Prezydenta odrae sesję na 30 dni.
Vczoraj ukazało się zarządzenie zamy
. ~sesję nadzwyczajną Sejmu, który oo
iedno posiedzenie tylko i Senatu, któ• nie zebrał wcale.

. uzyka taneczna
codziennie od godz. 18 m. 30

OGNISKA
OFICERSKIEGO

a ESTAURACJA
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Kościuszki
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Salon Mód

M·me MICHEL
ul. Sienkiewicza

tłr.

62.

Tel. 38-03
f" poleca modele paryskie. -
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Filcowe kapelusze.

Ceny przystępne.

Żądajcie wszędale Staropolakie MIODY znanej fabry~l

ZA GLOBA
Kraków, Jagiellońska 6.

PERSPEKTYWY SEJMOWE.
Warszawa, 19 października.
Co do perspektyw sejmowych w kołach
politycznych powstało kilka przypuszczeń.
Jedno mianowicie mówi, że rząd winien do
30 b. m. przygotować preliminarz budżeto
wy na rok 1928/29 i określić wysokość preliminarza na 2 miljardy 300 miljonów zło-

tych, a w związku z tem zwołana winna
być sesja zwyczajna Sejmu, której rola byłaby zarazem rozwiązana.
Drudzy twierdzą, że rząd będzie się
starał o zmianę roku budżetowego, inni zaś
że nastąpi rozwiązanie parlamentu.
Przedwczesnem jest stawianie już dzisiaj horoskopów.

Przed wyborami.
Mni<2jszości
Tel.

własny

narodowa planują utworzania wspó/nago bloku.

,,Kuriera

Łódxlkiieg;o".

Warszawa, 19 października.
dono11 Gazeta Warszawska Poranna"

si, że w mieszkaniu pewnego zamożnego
kupca żydowskiego na Wołyniu odbył się
poufny zjazd przedstawicieli stronnictw po-

litycznych ruskich i żydowskich, istnieją·
cych i działających na Wołyniu. Na zjeź·
dzie tym, który miał się odbyć w ścisłej
łącznoś ci z naradami, prowadzonemi we
Lwowie, obie strony zobowiązały się do
utworzenia bloku wyborczego w razie ogłci
~zenia wyborów do Sejmu i Senatu. Według tego sojusz wyborczy byłby zawarty
na zasadzie, według której w roku 1922 został zawarty blok wyborczy mniejszości na·
rodowych, występujący pod Nr. 16,
Jednocześnie miano postanowić, by za.
warcie takiego sojuszu zostało ujawnione
w ostatniej chwili, kiedy będą zgłaszane listy wyborcze.
--:-o:~~

Gigantyczny strajk węgloWJ w Niemczech.
Możliwość

utraty świeżo zdobytych kosztem Anglji rynków zbytu.
strajkującymi

X.rwawa utarczki miqdzy
AiencJa Wschodnta.

Halle, 19 października.
Strajk w kopalniach węgla brunatnego
daje się odczuwać coraz dotkltwief, Cały
szereg fabryk, m. in. dwie papiernie i jed·
na cukrownia, znacznie obniżyły swą produkcję, jedna rafineria w Dessaux stanęła
skutkiem braku węgla zupełnie.
Dalszy strajk jest tem groinlejszy, że
zachodzić może nawet obawa utraty świe
żo zdobytych kosztem Anglji rynków zbytu na półwyspie Skandynawskim.
W związku z tern, że pewna ilość robotników wyraziła chęć podtrzymania pracy, między strajkującymi a łamistrajkami
doszło do zajść i utarczek, co zniechęca
nielicznych pracujących, skutkiem czego
liczba ich stale maleje.
Dziś zapowiedziany został również
strajk w kopalni 11 Golpa", dostarczającej
,węgla do elektrowni berlińskiej.
Na dzień jutrzejszy zapowiedziane sa\
konferencje przedstawicieli strajkujących i
przemysłówców z udziałem delegata Mini•
~terstwa Pracy.
BERLIN BEZ ELEKTRYCZNOśCI.
Telesram wrasnY ,.Kuriera tódzkle10„.
Berlin, 19 października.
Strajk w kopalniach niemieckich środ
kowych Niemiec jeszcze w ~iągu wczor.ajszego popołudnia zaostrzył Się. Robotnicy
strajkujący na kopalni Ilse oraz vł warsztatach brykietów wczoraj rzucili granaty rę
czne na kolej, łączącą kopalnię ze stacją
Grossraeschen. Granaty jednak zostały
usunięte. Mnożą się akty sabotażu różnych
urządzeń fabrycznych oraz kopalnianych.
Dzisiaj zaprzestanie zupełnie pracy kopalnia Golfa, a tem samem nie dostarczy

,

a

pracującymi

węgla miejskiej elektrowni w Cornewicach
dostarcz. prądu do eBrlina, tak, że stolica
Niemiec -będzie pozbawłon~ prądu elektry·
czo.ego.

INTERWENCJA MINISTERJUM PRACY.
Jutro przed południem o godz. 11-ej na
zaproszenie Ministerium Pracy Rzeszy zbio
rą się przedstawiciele przemysłowców i
pracobiorców górniczych środkowych Niemiec, aby pertraktować w sprawie porozumienia i zlikwidowania strajku. Większa
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jest zamknięta. Za.
od dostarczania węgla zagłębia prze
niemieckiego także nie pracują.

część kopalń zupełnie

leżnie
mysłu
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Wqdruiqca to'tvarzyszkd,
( A~ e ncla

października,

Berlin, 19
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robotnikami.
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Wschodnia).

Nowy J-O:rk, 19

,paździe:mika.
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tuita.i z Meksyikiu, że oolawti-0·
oo pDis:tallika s-01wiec'ka, p. Ko Mo111'taj, zosta •
la odwola111a ze S'Wego stainowi:ska w MeDO!noiszą

1

dflJlJŻSzej ku·
rncji w NLemczech - udaje się na swoje
p<J!przeKiln;i.e staino1wis:ko db Norwegiji .

ksyku, ipoczem - po odbyciu
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Dnia 19 b. m. ro1począl s~ę w Paryłu sensacyfny proces przeclw·
ko zabójcy atamana Petlury, Szwarcbardowt. Jak wiadomo. Szw~c
bard zamordował Petlurę dnia 25 maja 1926 r. w Parytu. Na rycinie naszej widzimy od lewej ku prawej: tonę Szwarcbarda, oskarżonego Szwarcbarda i jeao obrońcę, J;nan. adw. paryskieio, TOR'ea'a.
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Losy bolszewizmu na szalach rozstrzygni1:f.
WALKA O WŁADZĘ NAD ROSJĄ
między
M~a.

między

Walm(a

19 ipa:Zdziemilka.
Trockim a Stail~nem o

W1Plywy w irosyjstkiiej parlj;i k{)mmfstyozweszła w stadium

n-e.i l o 1'1W.dy w Rosiji

rozstrzygające. WY1t'ZIUIC:Oit1Y z ipar'tji Troc
ki strwoirzył noWą partie kOmunistyczną,

która d!Złała tajnie i w.eisita nie ty!llko w
srere~i roiboltnfcu, a.te i do airnnji. S()!Wie.:~;hwyci'ł się

kie]. Troold

w odpowied'Zli 111a rewiizi.te
jakich

dolronują

'tajnego forom

i

ares1zJtiolwania,

funlkcjo.nairju1S1z·e 9fa111na

w sze.ireg-aieh je.go iiwOilennflców.
Wa~a dwu dygnitarzy '$1()1\'\1.ieddich o

rnl.!ISf W'Strza.s•nąć do g'!ęibi Rosją a
przedewszys'tlki;em k<)U:J111.ml'ZIItlem :rosyjskim. Mndejsza o to, Wo 1zrwycięży - Troc
k i czv Stal!rin. Z wa1ki tyich diwu dyginJ'tarzv bO'lrszewicikkh komunizm ł\V'Yidzhi ostaibtooy a może i zdruzgotany. _
'W'ł.aJClzę

AKCJA OPOZYC.l1.
RYJ1:3. 19 ipaź.ctzi emn"k'a.
W Ki<Jowie wybyto rozgatęzf-01I1ą or-

łiui.fac

do

wałcl

z obecnem adetroWl!licilwem

komurrris'tycznej. Or.gainiizacja 1J10sia-

da1tia w Kijowie ldlka mi·es'Zkati lko1111S1I>ira-

cyi)ryoh. Prowru:l.ziła ag-i'tację wśrótl armj!
ozerwo111ej r 'J)Osiada·t a wielu zwofonndków
wśród ibez;pairtyjnych. Usitailono, liż w we
łu 'W'Ylpadkaoh 0ipotzyicffooi:śd pootiuigłlwail
si.ę termem w celltu U!Stnnięcia 'W'Y1britnieJ-

szyioh zwoderuników S'tailfn:a. Org.an;iizaicja
"raioowaita w ścis1tynn konta!kciie !ZI Troc!ldm. Komł:sja koofVrdliUjąca 1l'Sltmlęfa z pa·r'iji 23 opozycjo.n-i'S<tów, kitórych łosem zaję.1y się on!ainy O. P. U.
„IZJ"Wiesfja' podają s1prawoztdanle obwod01wei komń.sjj kolłltrolu'.iącej sowfoclkiej
pa1rft'ji komUJniils~ycw,ej w Rost()!Wie nad Do
nem. Komi'Si.ia 'fa stwierdztła ds'tn:iiemie 'tad-

ne.i Ołrg'anirz.acjli 0p0zycyijne1, cztonlkowi:e
k'tóreti diziata~i w obwodziie do1rsk·im i na
Ka:ukaizie 'l)Óflllocnym. Rozpowszeclmiono

E!feramirę

wśród ludności

anitysowie·cka..

Siedmiu cztoailk:ów tej organi.zacji wyiklucrono z partji,

POBICIE ZWOLENNIKÓW TROCKIEGO.
Moskwa, 19 ,„"'aiŹdzieimBka. .
1ne.
UroczJ'Stośc:i zwołania sesji oon•tra1
go lkomftełtu rwyilronruwczego soiw!ietów

w

Lefllinigradzie zak'tócooe były iprzez Trockiego, !który usHowar wY!dosić iprzem6-

wf enie na jedmeim :z. zebrań robo'tniczvch.
vw·otanych z okazji Qłtlwardai sesfL. Zelbra.nł w wfe1!ki-e!i 1JkZJbie lJW(lł]e:nnicy Staima
inie doq:mśdli Trockiiego do s!loiwa. ~ltdżąic i rwykrz}1rują c roomaiite 01beilgi pod
Jet!ro adres.eim. Zwo.1eninicy Trocldeig-o W
łeti J·i•czJbie C'zlon e!k komitetu ~e1ningirad~ie
P.:o s'01wfe1Clk:ie; partj i korrn'l.miscycZJ11ej, Agarow, k'tór:zy wsi'l'owalii stam.ąć w olbroołe
Troc!kiego, byli dotlk.Uwie palbici.

ludu żydowskiego'' złodziejem i włamywaczem.
Mordorstwo Petlury dokonano na rozkaz Moskwy.

(Teterram

własny

„Kar;eTa

Paryż,

Łódzldero•).

19 paźd-z.iemiika.

Obrad1y w prOcesie S.z:warcbarda rozIXJ·czely się przy saili sz:cze!Lnłe wwetnionej.
Wśród piooliic:-ziności z,wracają UJwagę
dtzń.e.nr?:ikairze żydorwstcy przybyli ze
JWszys1Jkfoh kiąt&w świa't:a.

lkzini

Odczytarnie alkf.itt oiskarże111fa. oraz lb5ty

świaidlków, jak ró'Wnież wyjasamego Szwarcbarda, W'Y'Peifniity
oba .pooiedzooia dzisiejsze.

Mi•sko 200
śni·e1n:ia

Jedynie dwa momenty deil<:aiwe należy
Szwa'flCbard orzymaie preme
dytację, nie wyraża najmniejszej skruchy,
opo wiada wszystkie szczegóły za1bófshva
z talka. ztimna. ~ą i dumą, że wyj.aśnfooia
Gero w:viwofa(y w całei sall.i niemiłe wrał.ettlle. Sttwieirdza ro natwelf d'Ziemu1k sociaOSty:cZJ11V „Soir".
Drogim momentem ciekawym. ro Od-

byt dwukrotnie skazanv na

więzłenie

Po odcz)"taruu aklliu oskarżenffa nasła.

badanie oskairżoin·e.g-o iprzez pre-zesa
fiotrY. który szcz.egó'f()!Wo roi;watża iz;eznaiplito

wy'kaiZ'Ując ruejedm.olkrot
siprzecz.ności w danycth ~ niego
odipowiedzi
Niektóre
'WY}aś111iroiiacll.
Sziwar·obrurda wy!W01tru1a. Ottywil()tJ1ą ipo[emł
kę międ1z.y o'bron.ą a· przedstaiwf'Clielami po

nda Szwairobairda,

inrle

wództwa cy.wi1!nego. Wa1111ra dioalwdzi do
nadWY'ŻSl'rego napięcia iw eh.w~ gdy adwo
k'a't Campiclmy Słlwłetrdza, te Sziwarobaird

zamo•tOWać:

czytanie listu 1)()Selstwa austriaclciCIR'O, z
którego WYnika. że Szwarcbanl był skaiza
ny w Wiednlu za kradzież. co znacz:n1e
zmniejsza jego rzekome 'J)O'S'tannic'bwo, jako mśclcłela ludu żYdQWSkieg<>,
Obroń.cy parnię.ci Petl.my ibęda dl(}iJ11aga~ się bezwzg:lęd11eg-o ukanmia mordercy, ~rnl?:O 'U'Ważają za narzędzie w ręku
komunistów.

Tajne

arsenały

Akit

zeznaniom Alelksand:ra Srutlgi.na, byfego minisltrai 'SIPfatw zrug.ran.icznyoh w 'tyim
czasowym nządzfe uhains!kim, k'tóry ttu~
maiczv 'Wiiekio1we ipo1WO<ly r-OłztWOju aintysemiifyz.mu wśród l'l.tldno,śeii ukraiińskiej, osfa'fecZll1lfe rozj~fflrzQ,nei wybi'tnyrrn udz:i.aitem
żydów w admln•irs~traicH bo~szev..iclde§. Akt
oiSlkarieinJia ockzu.ca s'tam.Olwczo m0tżlhvość
n.aiwe't te.orelycZ1I1ej odlpo1W'iedizli:attności1 Pe-

f1111ry. iprzyiozem ipodlkreśla ene:rgję, z taką
wakzyt o.n z ipogromami. i szllaicihefoe, pe·t
ne fodzikich ocruć pojęcia jego, 'k'tóre zrnialazty wyraz '\V szere~u odezw do narodu

-

ukraińskiC2o.

zamo1rdoiwa'llie
o<>tępiających

Oskairżo.ny

daje

ooąd'ZOlny rw

Auislfu1i' ii na

kradzfeź z włamaniem.
OOPo'Wiediź wymi1a_1jącą .

która wyiwo·htt.ie śmiech pubticmOścl. Prizy
ipair'ty do muru przez .powQciów c}'IW1iihrrych
traci pewność siebie. Obrońca tero sitara
stę ~aiw.ić 'W'rażenf e, a~e rue udia·Je mu
si-ę ito. P.r.zewo<lnlcz;ący, po stwierdzeniu
noWego kłamstwa Szwarebarda w dan'Ydi
'1FZeZ niego rwyjaiśn:ieruiac;h o !J)Odróży do

1917 r., gdzie jalk się okaiziuje, $ZefranOUJS!kfm propagaind-ę boi
srew.itdka.. - odiroczrl roopratW'ę.
ROISti

iW

nyll na sta1iku

niemieckie na Litwie.
posta-

GENEWA, 19 października. (Tel. wł. 11 Kutjera ł.ódzkiego") - Z ogłoszo
nych tu dokumentów wynika, że z polecenia byłego szefa Reichswehry, gen. von
Seecka i za wiedzą pruskiego ministra spraw wewnętnnych, socjalisty Severinga,
jak r6wnieł l)rezydentów wschodnio-pruakich nadregencyj, prowad•ona była na
wielką

akalt; akcja zaopatrywania Litwy w

broń

I

amunlcj~.

Wzamian sa to Niemcy :zażądały od Litwy oddania do ich dyspo:iycji jednego z maj"tków ·ziemskich, połotoneiao w pobliżu granicy niemieckiej ·w celu
przechowywania tam nlemłecldch materjal6w wojennych, których w }'rusach Wschodnich utrzymywać nie pozwala traktat wersalski.

Na „odzys kanie Wilna".

Polska .AnMJa Teler:raflcaa.
Paryż, 19 'l>aźdizfemmh.
osiKa:rżeinla p-O·świę:ca obszerny u-

o.sikarżein,ia,

byt d!W'u'klrofuie
W ęgirzoch za

Rząd kowieński ułatwił JViemcom zlamanio
nowień traktatu wersalskiego.

AKT OSKAR-żENllA.

.9fę;p

za

kradzież.

Petlury.

pO~y ~

w,zywajacych iło pQszan<>wanla p.raiw lud·

ności żydowskie-i, da1ej w os.'fry.ch /karach
sto.so\\"arny.ch woibe'C s1praw.c6w po.g-romów
w usta1wach, udzielaóą.cyclt l'llldno•§ci ży

dowsk iej szerok~ej au~ornGmji wtąic'Znfe z
ipodse1kref8rJatem słainu do s piraiw żydOIW
skich. O fail<'taich 'tych m6wi·ą w1S1pófipracowlfl·iqr P e·Hury i więlkszo.ść ipisa:rzy ŻY
dowskk h. Wobe•c 'fego, - gfo.si drulej alkf
1

oko1:icznościacih moigłio wy
dz.iwnem. dzisiaj wyiwo·l uje głębo 
ki wshct ·ztWtas·zcza ze wzg<Jędu na fo, że
dQkD·n~me bvto w kilka fal po porzuceniu
rwfadzy przez P et1me, proiwaid.zące~o w

które w -inny.eh

dać si ę

za1pcmndenfu skromne. ckhe życie. Morderca i>O•w;i nf e.n był ml·eć wz.giląd na Pr.aincję , kt6r.a dala mu ,schronien11e, a nie ·Prze! c\„:a ć z. watp1i•wych po1wodbw krwi cz.to.,, !Pika . ż-y.i~ceiR"Q w odoisO'bni·einJu. Wreszcie rola oibrońcy psraiwiied.Hwośd mato l·i CtJlie z osobni!k:iem, :k't óry, 1.alk: S'!JWarobaud.

KOWNO, 19 października. (AW.) - Prteprowadzona tu kwesta na cele
"odzyskania Wilna" przyniosła zaledwie niecałe 7.187 litów. Sukces ten jest tern
słabszy, iż odmawiający nara:tali się na szykany ze .strony kwestujących azau·
·
lisów.

Echa

zagin~ęcia

gen. Zagórskiego.

Procos „Kurjora Warszawskiego" i ," Qazoty
szawskioj Porannoi".
Tele1ram

własny

„l(urJera

Łódzkte10".

Warszawa, 19 października.
Wczoraj sąd pokoju X okręgu w Warszawie rozpatrywał sprawy prasowe, wytoczone przez Komisarjat Rządu redaktorowi „Gazety Warsz. Porannej" i „Kurjera
Warszawskiego" za artykuły i notatki w
sprawie zaginięcia generała Zagórskie~o.
Sąd rozpatrvwał pierwej sprawę ,,Kuriera Warszawskiego" za artykuł p. Izy
Moszczeńskiej. Sąd ogłosił wyrok uniewinniający i uchylający konfiskatę, poczem
przystąpił do rozpatrzenia sprawy przeciwko redaktorowi „Gezety Warsz. Porannej".
Sąd postanowił redaktora tego pisma
uniewinnić za jeden z artykułów, ale zatwierdził konfiskatę numeru, zawierającego
artykuł w sprawie generała Zagórskiego,
wyznaczając karę 450 złotych. Do sprawy
za artykuł p. t. „Ukarać winnych zaginięcia
g~n. Zagórskiego", „Kto wiedział" postanowiono powołać świadków w osobach ma
jora Wendy, kpt. Miładowskiego, prokuratora Sądu Okrę~owego płk. Wełdysza, pro
kuratora Sądu Okregowe~ w Warszawie

War~

Kaczmarka oraz p. Irenę Zagórską i p.
Stefanję Bilską. Sąd zgodził się na wezwanie tych świadków i odroczył rozprawę.
Sąd natomiast odmówił wezwania dalszych
świadków, których zgodził się powołać w
wypadku koniecznym. Chodzi tu o kon'd uktora pociągu, którym jechał gen. Zagórski do Warszawy.
Konduktor ów ma zeznać, że gen. Za~órskiemu towarzyszył oprócz kpt. Miła
dowskiego jeszcze pewien major, że po generała Zagórskiego przybyli na dworzec
inni jeszcze oficerowie. Następnie ma być
wezwany policjant, który zezna, że generał Zagórski odjechał z dworca nie autem
kpt. Miładowskiego, ale autem innym, kierowanem przez pewnego kapitana.
Odroczono również sprawę o artykuł p.
t. „Centrali bojówek strzeleckich".
Nadto sąd zatwierdził konfiskatę i skazał redaktora „Gazety Warsz. Porannej"
na 100 zł. kary za artykuł p. t. 11 Jak to było w Kaliszu", który był przedrukiem z
„Włościanina" i „Kuriera Poznańskiego",
Jako charakterystyczny moment trzeba podkreślić, że sąd zatwierdził konfiskapłk.

prz,~

interwencję.

Telo&r11a

Sensacqjnq wsfęp wprocesie Szwarcbarda„
,,Mściciel

Wicepremjer Bartel

Trockim a Stalinem • .

ganli:zaoję op~z.ycyjną t. '!JW. 't!ro·C!kistów.
Orgam.fzacja fa istniejąca nie1ega!in.ie, rozPowszec!hnla:fa liiiteralturę agttacytjną, nawo
ipair!tt}~

Domonstracyjny stra;l
bankowców w Warszaw~
własny

„ICmrfera l.6d1kleh",

Warszawa, 19 paździ~ttle
Wczorajszy strajk demonstracyin1 i- ś«
ków warszawskicłi prócz Banku Zleinit kSl
Banku Towarzystw Spółdzielczych 10lf w-E
czął się wiecem zwołanym w sali Towtri t1'~
Udział w nim~ •
stwa Higjenicznego.
ą"I pl
.b p
.
ł 3
o zam~ ~
tysiące oso .
przesz o
wiecu uformował się olbrzymi pochód, c
czele którego niesiono transparenty a

lf ł

d

o-amarantowy sztan ar związku\
kowców. Przed gmachem Prezydjumła c
Ministrów pochód zatrzymał się. Do
premjera Bartla udała się delegacja'
kowców, która złożyła deklarację, P°'41
jącą stanowisko Banku Dyskontowel!Od
ta

klaracją wzywa rząd do interwencji,
premjer Bartel oświadczył delegacJi
rząd już w sprawie tej interwenjuje.

Francja a Sowiety,
Dowgalowsk1 otrzyma
agrómont.
A1encJa Wschodnia.

Paryż, 19 paidzie
Rada Ministrów udzieliła swego
ment nowemu ambasadorowi sowie
w Paryżu, Dowgalewskiemu. W
z powyższem ambasadO!' francuski w
skwie Herbette, otrzymał polecenie 7.lf
domienia o tym fakcie rządu sowiec '
Jak donoszą z Moskwy, sprawa n
cji Rakowskiego na stanowisko amb
ra w To kio uległa zwłoce, gdyż
poński wyraził co do osoby Rakow
pewne zastrzeżenia.

RAKOWSKI NA PRZ'YMUSOW"f
WYWCZASACH.
Moskwa, 19 paździe
Bawi tutaj b. ambasador sowiecki w
ryżu, Rakowski. Chwilowo nie obeimlt
żadnego stanowiska w dyplomacji.
sadorem ~owieckim w Tokio mian
został dotychczasowy poseł sowiecki
kinie, Czernych.
Rakawski uda się obecnie na Ukra
aby studjować sytuację ekonomiczną ~
kraju.

...

,- -· ~

~„

Na widowni polityeznei.
(Od

własnego

korespondenta).

RADA FINANSOWA.
We wtorek do godziny ł-eJ po póllnocy •
dowala Rada Pina.ns()'Wa. ~edzede 11ooiło
rekter irrformacyijny 1 Oll'.len:tac~y. CU
Rady przedyskutowali p!8lll stab.iłizacyjny ł
runki 'PQ!Życzki zagranicznej.

KONFERENCJE .MINISTRÓW.
P. wilicepremjer Rady

Min~strów

prof. Ba~

byt w dniu dzIBiejszym ikoleine komere·n.cje z
minist1'ami Stariiewiczean, MeysZJtow.iczem i fili

kowsktm.

KOMISJA RZECZOZNAWCÓW DU
MNIEJSZOSCI.
Kole1j,na sesja komisji r.zeczoznawcÓIW do
mniejszości narodawycli. i

województw wsdli

nich p.rzy PrezydJum Rady Ministrów odbyła;
w dniach 17, 18 i 19 b. m.

ADW. MOŻEWSKI W ARESZCIE.
Sąd

Okręgmvy

roz.patrywa!
radcy Ban/ku Go.sipod~
Kraj.owego, adwokała Możews:kiego na decyzf~
dz.iego śledczeg-0, mocą k.tórej w s>tosun.ku do a4I
Mooewskicgo zastooowlll!1Y rositat ares.z.t Ml
Wcrorai

mcydentalną by~ego

względny.

Sąd Okręgowy po wysłuchaniu

.,.

slru pwlru.raito.:-a Swiątkvwskiego, utra;ymaJ arcil
bezwz,giJ.ędny.

tę tvlko tej części numeru, która zawierd
artykuł p. t. „Na marginesie zaginięcia~

Zagórskiego" orzekając, że konfiskacie P'
legała tylko ta karta, na której artykułiit
wyższy był drukowany, pozostała czci
jest w.olna.

.lUJRlrR LODZl(f-. -
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Czwartek. 20

Wpływ pożyczki
19 października.
zag,Tani\!znej, jest
mezwykle dodatnim m<mtentem 7,aufania
śwbta do POiski i o<ldziaływa silnie na u~anie naszego budżetu państwo
m I na ('afe iycie gCspodarcze i wewŁódź,

zawarcie

pożyczki

11~kraiu.

fllsłstOm amerykańskim chodizi w
rzędzie o zachowanie równodlladie'to'\vei POlsk1 i cUatel!:o rząd Po·

„

w 1>lame flna1ttisowym w tym kłe-

zObOwiazan ia.

lazania tiZądn idą m. in. w kiewyc!anfa zarzadzeri. maja.cych na

osłą!!llłeclP. uiacJwvżek bm:lż~A'owych-

dalru naibtitszych rtwu lat. Do btrd-

rok bleżacv 1927128 rza<l zohOwią
sie wprowadzić taka p<>dwvilrn dO··
Idów, abv one uczyniły zadOść dOdatWYdatkOm na: l) cele adminłstra
. które wyniosa okQfo 80 mfJ:tonów
:2l n.a r-0t~te de7arów, wyntxwaia.cych
ria

p<»vczki: ~) .•nra istotna

d:Ocho-

ROk bud7etowv zaczyna sie u nas 1-f?O
Ohe<>nie zatem „rzel<r<>czyliś

~etnia.

v '10plero p0towe rCku. W ciął?ll tych
ecla mlesiec::v roku budżetoweyo musinedwyższyć cJOi'h~r;v h1tdżeti1

rok 1927128 Jeszcze o 300 'fl'liłłOnów.
Plan fłna1tns0wv ·nie n!'l1e1}isuie. w iaki
lll6sób oWo 1.wiPksze1tiP. <lod1<>rtów jeszcze w tern nółrOcro buc1?:etowem mamv
~. Czy orze?. {)OdrwyższentA .,O.
gtłców? ,Takich? Czy »rzei 7JW!łększewoływów z mC111'opolów? To pO?JOstaM> kwe:& otwartą.

·

Co Jii)ml}!ifmie sytuacie, to OkOticz-

IOść, łź 1~tawa
~ mltrcza

nef11om0cinktwach
z noc1 oełnotnOc·nłctw
PreriOOnta jalcfek-Olwiek zmbny Ot>lM ootfcOwvch. Ta.fr. samn waw-0 hudżeto
anla Jest atrvhucją wyłacznle dał ustao

rodawczycb, Z J)OSIZ'~~l:n:vch ustenów
Jlanu flnansowe2o widać. H :ffoa.nsiścł anen;k~ńscy z całym naciskiem domai.ralą
~ę scJSłego wYkOnyWania pOstaml()iwleń

·udietOwych.
lmego t~y wYiścia niema, jak tył.ko
Odwołanie się do seimu o diOdatkowe kre·
YłY na WSOomnfane w tl'lanie stabitizacyjiym podiwyższen~e dochOdów tw,o
~ Jeszcze o 300 miJiGnów zt Do
l'lłóego sejmu rząd się cd woła? Do O.bee~ istnieJa~? Musiałby zatem zwOłać
~ę budżetową Od l listo-Dada i musi
11me§ć do Izby bud.Zet. More chce się
<?fać do pmyszłe2o sejmu? Gdyby
. się o~łoski 0 z.a.mierze-nem
Y rozwiązaniu ciał

ustawOcJawczych.

w
:.Użnaby wybory pr.zeprOwadzić
• a wtedy UOwY, dnu(t sejm zwy• tnótłby się zebrać w s.tyCZ1niu czy

, ale w każdym bądź ra,zfo jeszcze w
~ego reku b-udżetow~o i wtemusćiafbyna slebie wziąć odJ>Owiedzialza !>Odniesienie budże.tiu.
Plan fiąansowy J)l"zewid:uie, iż budżet
r. }928129 bedrie m!t~iał miwierać
:ewidYWan~ .nadwyżkę. Jest to '2!rozul4....... .~wt~le, ałe tylko pO(f warun-

z

~ ze}uz budżet ~Y będzie pOd.
'YZSZOny,

Za 'WYkCnanie budżetu jest Od:JJOwie-

~ ~Y ~ całei rozciągłOści miltiister skartorsłle feż iednak otrzymuie niema! dykta„
By. ~wa co ~o kO,t11trOli nad nim.
""'l~i:ruie ułatwić,

plan fina1t1SOWy

u·

~mure natf:il svs.tem hudżetowainia mie~=· Wydatk< pOszcz~ólnych mi·
llllnistra muszą bvć iXatwforct~aine DTZez
~a\hu. To samo odln!Os1 się do
.
·n1.·etów 1 finansi>wYch OJJeracYi JJl'Zed··
b
~~"'Of'stw
»~wYC •
W . • J>ańsfn,.,.....
,,..,,_~111ide:.z..~ kst ietf11aik !JOStanowienie
• z J)l'a·1 · ad rezvenu.~
""""w•a
• z rz .
„
~ jak· a1ace
~

ie na ·mOcv u<:tawy skarbOwej z

:ieb~0wvw: sam<M1zarł·flnt i orzedm. Jlubl.1cznvm.

Wv1ątek

fe..

którr~b~'a no~vczlci d·l~ samorządów.

t•rln~lać na ttrzeci;w. nai.
12
C:zkl ~lesl~c1r - upa(łafą tedy pOży
rwmOwe - 1 to w wYSOko~
ści ni
~

llJ()7.P

ków ::.ewytszaiacei 20 prOc. oodat. ko' ca~:in~'"h rocznfo na rzecz kQmun
"r.!CI,
RZąd 7.rl'!C d
'

"c nie ·• Y cwał s1e 11'-ł c.ele- hudżeto7.adnych 1Al~a2ać w nrzeda1ru lat h'zech

zelVfietrz:7vcze1<: ant wewnetrznvch, ::ini
tv-k·
''-' I

Vch

7.l!""t'(l ,

budżet państwa.

na

POCzynione też są zastrzeżenia oo dO To salll() też zresztą odn<>si się do pOżyczek za~anlcznych państwowych, wzgl.
prywatnych pożyczek zagranicmych.
Jest i&sadą przyjętą zarówno cUa rzą- ud1Jielanycb orzez pa1istwo gwarancyj sadu, jak i dla Banku POlsk.i~o. łż mają one morządOm czv też J>OSZC.z ególnym gałę
ziom pf1zemysłu, jak np. cukrOwnictwu.
WS1>ółJ)1'3cOwać n.ad J>Owściągnieciem pO·
Wogóle cd opinU advisera czv tei „dożyczek prywatnych dług<>terminowych, ·
o Me Bank Polski będ,rle uważał, Iż p0. radcy" - że użyjemy termlniu dek.retów.
uzależniony części<llwo będzie budżet i ży
życ.Ziki są nadmierne i mo~ą zagirażać stabili23.Cft waluty. Baink będlzfe miał prawo cle prywatne jlOs.pOdaircze. Pamiętajmy,
iż on bedz,ie pQm.agał i służył radami dykzakOmunikOwać swe J)Oj?lądy o cełow<>ści
mkazu p0życtzek zasmmfomych w danym tatorowi finansOwemu, jakim bed zie mi·
nister skarbu •.. w zakresie różnych p<>czyo-Jciresie c213Su.
nań. przewldizianych w plain~e". A, jak
~eważ w radzie banku msiadać
widać ,z IJ(}wyższegO, w plan firumsowy
będ7;ie adviser, ~tórei{o dos w tych spra ·
wchOdzi także budżet państwa, wiec Odwacł1 nfewątplirMe będzie J)OSładał maczenie - przeto o cetowości pOżyczek działywanie advisera na budżet jest nieprywatnych również i cm będzie stanowił. wątpliwe, tern barc!zM. iż bedzie mógł Od
1

ministra skarbu uzyskiwać
fOrmacic.

W

jakim st-Opniu

wszelkie łn
będzie mógł

na regulowanie życia prywatnego gOspedarczego, włdać z Jego

cddziafywać

WiJ>ływu

pOżyczek

na udzielanie

zagra-

riicznych prywatnych i samorządowych.
Z drugiej strOnv jednak J:tOspOdarka
skarbowa i nniansowa państv;a zostanie
Oparta na msadach uregulowanych t na
ścisłym planie, który uniemożliwi wszetJde
oosuniecia dorywcze łub IekikOmyśłne.
Tern należy tłumaczyć wielkie zal!l.fainłe
całego świata w przvszłOść ~O:sp.Odarc'u,
Polsk~ i otbrzymj sukces subskrybcyjny
1>0życ2'ki pOlsklej.

H. W.

---::·---

•
SWITY POLITYCZNE.

Na tle procesu ozamordowanie Petlury
W sprawie pogromów na Ukrainie.

·

W jOO!nvm z :i'ydl()~-sJdoh o'.ism walt'sz:a1ws:k'.1~h z 12-go paiidzi'em~'kai r. b. ukazia.l się l~t oitw:ar~v byitei<.ro mrni'SJ!lna <lila
spral\V żyid01\1v"fikicb w rzadz.i e Ukira.ińisk 'ej
Re.publfki Ludowej, .p. Plnilmsa Krnsne~.i
do prolruraitora g-e1n,eraQ.nie,g10 Reip ublilki
firaoc'll!~:kfr.ej. W łiściie tym p. Pirnikuis Kirasny. k'tórv nia.1lt:'Żat do rzadiU ukraińtS1kieg-o
od 1913 dio 1923 roku, z.alt':mca.. be 1-ząd
aitamama Pe1ti1my wrządza~ pogiromy na
Ukirafni·e. Obocni.e byty m!111ister \vojny tegio,ż rządu g-etrieml' Sa1łslki olP'Uibllilk<>wia.r w
prasie tdktraiińskiie.i niaistępu,jący l~t otl!wair, ty do Kra1Sn1eiro:
.,W zlWfą.zJrn z ofwairt:wn ldistem p.aiń
s;kittn do R'.emJera-Lne_ito pircikur.aitoria Re·p'll'b/1.frki P,ra'11lcU1Sk&e.i. ni,eieb mi be<l!Ziiie wo!IJno, ja1

1

ko byillemru mi1nls,ftro1Wii

Ukir.ail'ń1slkfie.i

1

1

rZUit6iw, pasfu;\\nić panu kfllk.a :PY'bań:
„ 1) Dlru~eiro dlo fyltuil'u siweig-o„ klt'órytm

p.am. w1dip.i'S.a:t wyżej wsrpiomnnamrv liJs!t, !aiko
..byify mi111Jsrer s,p1riaiw żyid1D1wslki1cih na
Uikirai111ce" nj.e do'ClaJ p.a•n "T'zatdu Ukirad·ń

s'kfe.i Republliiiki Ludo·Wlef'. Cw inite po to.,

a1że1bv Ptzied tleimi. dio ki0tg'() llisf ~na jest
1

zama~lk:01W1a·ć s;wiQ1.ia kil:lrull1etn.ia wzv1ruarr1 eż1rio 1ść dio rząid1u„ kM11e1mu pia.n
zaT'Z't.llca tn-ządza1nl1•e po1~r<J1111 óiw?

adreooiwa111y

,...2) Czv 'P't'zyina.teiż.ność paoia oo rządu
a1ta:m.a111a P.et1'1.llrV n~e w1k1tiatdla i na.i 00:nra. odl)O'Wiedziia~t11ości za czyny tero rząd'U?
Cziem-że -pian1 u1d<>wl()Jdind swoia nfe:oidiporwiie
dtzJ.a11'n1Qść z.a rz.elkiome pog;ronnv? P,rziecieiż . .~alk pi'Slre. „2-0{l.0-0() dlZllteictl i o~cÓW'. któ
rvch 'DO!IT10111d10tw:al!lo , i sl-ósłbr. ktfóre zgiw:a~

oono" wvmaig-a w ,pierw.sz-vim rzedizFe od
f)a1J1<ł!, 1a1!m mf.niiistra <lfa spira·w żvidoiwskil<:h
UJSpraw«iedll•ftwnen·ia sie.

„Otdiyhv

rząd

atam.aQlla Petihnry mia-

prarwde uirządzia:t p.oigiromv. byloby pań
skltm ob01wi·a;zilci:em ztoiżvć na zirnak pir0'1Jestu siwóJ urząd i 'l..~1tą1Pić ze s'klł':ardl!l rządu.
Ty11TIC'Za'S1enn p,a1n te9:o ani raiz:u nfie uczyn~t,
otr:zv:mu:fą1c akuiral~n~·e

pein!S.te

!tłtH10terminOwych
•
.
.

Po-

tia2ać mC)ż ll<'CZOt> i,nWP<:fyrvfoe ,--,3d ZSI•

illf:l za z ~ 7:1 ?!"Oda dor2dcy.

Tak sa-

t?la~~ą llo~~dcv może T?lłd 11!.h'ieJać
hviek na f)()zvczki 7,a~ankme jakie' nawet satnor.utdowe.

~olsitierjad

mia01JV do

.,3) rnaicze~-óiż z~uczą,t 001!1 mówlć o pog'f'Omacih ·nia. U'kir.a1ilnfe d10l!)liiem oo OŚJniu ła

ta1ch. Czw w swonm c z.a1Siie. zalt11lkndętle
bvtv droig<l d:o p1roitesfu i inile miia~ oan s.po1

sobu TJr'Oltie!Storwać p.rnec~

„oftrruciłeń

S·fwom" nąd1t1, kltóre,g-o CZJroinlkitem 1JJ1<11J1 bytf
i na c:zioole k'tóre.g-o s.tał ś. o. alfuma01, Pe'tlt.nr.a-? Gremuri aml mz:u nre wvsta1Pi't pa111
w ocas~iie. n~ie zakirzVCZ1aif .oo.'!1 m ca~y
świiat? Przecież mialby Dar ~o sJW10iiei cJly1

spoizy,c~ pmaisę zachodnio-eUJrtOneti'Ską·
..Cz.emuż pa:n te_g-o 1t1ie zrobftt w swoim
czas·i·e? Przecieiż pan móg-f swobodnie z
Uk'ra:i1J1v wyryechiać . 11d·e uiciielka:iaic się

oo

ws1zy15fkicb §rodk6"'~. ktrłrvic,h pian
uży1!. wdaria.c sJe z emigraic.H di~ ZSSR.
„4) Cremiu pan. przebyiw.atfąic w ZSSR.
W'YlSttąpr.ł WC1Jeśnbetl w pmsf,e bdlszewt-

tvah

*

c'ldeJ. a d1c1J·1iciro teira•z ce«:1u "ziw „ 1..,,.b~~.a.a?

w

11J1nzerdldziteń 'J)II'O

r'C.Pr·ezerntutiaic w rządzie
l ~k1raifr~kei 'Repuhl i1<i Luld101we'.i - lud:ność
żv<lv1wiską Ukra.inv pra•wle w P1rzcciągu ,r.;
Ia.t se tiki tys·lęcv s1wo1\.::h hraici OK.Jida'Wlalt p01n
na moirrd ,.ha;<lama'kom" za mi·niis~eir~ad111ie
karbowańce? Nie chcę temu wierzyć. a.te
o :!.e to ftak ieist. to czv n,iie za:bl2dz)t parn.
zw1j2,...:aiL1 C się do Tem'1dv fram:ci:1~1k;,~ .i o u~rn
ria•l1!)e winn.yic.!J. - bo1wioe1111 reika kairząioa
Teml<ly i to !11tite f1rn111cuislkle•J. a e11id101w~dcitei

. ~ .. 5) C~~-ib·~:

1

1

pioiv..·if11ma1by pirz-eidewisZi:vstffk tenn

sioo.ść

1

pa 1ń•ska

„Czy n.i1e z w~aś'Oilwem p.am.ru MOOdla1111iem
I s'l.llml:1em.iem" i n.ad~l ipefnti 00111 oborwią'Zki
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bLi'kr LutdQl\vet którv miał zaJ$1zozm sihnżyć
j)()'CI' 'ki.ercrw1n'.dwem ś. p. a!tannana Peitilmy
- i wie·l!ldie 01.łe-sz.częściie vaizienn z paruenn
na•lieżeć dJo iedmieiR"o rząidu - w~tdizlieć
kh stów.
„Nre mam zarrmalt'u dvisilrultolWlać z pa.niem z po•\v·odu tych i111isyniua•c::v1.l. k1tóre pa:n
rruca ina naród U'k1rn iiiJslki i jieigQ M.•eoiw'YCh
cmv. Nairód u:klrai.ńisiki .iest śi\.vda,...
wzyiw ód1
<lomv siwo~ch dląii.eń i blru'Cl too dl()Jft nfiie
P!rZ'VlSftatniie· W Z!t11az~uni1ach SlWQJflch o woln'()IŚĆ ooeni!t on dostio~n11e swoi1c.h TJiI"ZYlWIÓ<l
ców. 'Których n.ań:s1kriie i?tIIS:Yfil'U!ate.iie nie ~1plia
mt.ą. Chcę tyil'ko z po1wiodu ha:niebnviah zai-

imidu~łllar('a r. h. J>Osiada. udzie'2nła z n~. aż do lipca roiku 1923. ro
kom .w skarhOwych oo?vczek ban- czaisv llihvik:I~cvli m1n:ils'tlensltw..

dYny ~-

1927 roktt.

nadwY7łrn".

WysokOść tvCłi zwlPik~zonych
~w ma wvnieść 300 mitjonów zł.
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PRZEGLĄD
DORADCA W OGNIU KRYTYKI.
„Kurjer Polski":
prasy co do doradcy są różnorodne, zaoczywista od stanowiska, jakie dane pismo
w stosunku do rządu zajmuje. Od bardzo dyskretnej więc oceny stanowiska ,,doradcy" w pismach
do rządu zbliżonych poprzez mniej lub więcej
krytyczne uwagi dochodzimy do skrajnego stanowiska, jakie zajął poseł Lieberman na łamach
.,Robotnika", gdzie doradcę nazwał noWYm suwerenem w Polsce.
Na tak radykalną ocenę roli doradcy nie mo·
jednak
żerny się wprawdzie zgodzić, przyznać
musimy, że naogół uwagi posła Liebermana nie
pozbawione są słuszności. Od siebie stwierdzić
musimy, że niema bodaj dziedziny, dotyczącej
PJ!ityki finansowej, w której wpływ prawie że de.,dorac\cy" nie byłby z postanowień
cydujący
planu stabilizacyjnego rządu widoczny. Mamy
cafy szereg postanowień krępujących swobodę
rnchn rządu, których konieq;ność jest wątpliwą.
Dotyczy to przedewszystkiem sprawy udzielania
pożyczek z funduszów skarbowych przez ministra
skarbu bankom państwowym, samorządom, przedpublicznym. Mln. skarbu będzie
siębiorstwom
mód udzielać samorządom tylko krótkoterminowych pożyczek !la 1l'r;nin nieprzekraczający,
jednego roku i to w granicach jednej piątej całko
witych dochodów podatkowych komun.
Jeżeli chodzi o bezpośredni wpłyW doradcy, to
jest on bard7..0 znaczny i wszystkie szczegóły
bledną wobec faktu, że w razie nieporozumień,
między rządem a doradcą w chwili, gdyby wyrównanie różnic in foro interno było niemożliwe,
decyzja ostateczna będzie zależna od superarbitra
wybieralnego J>O za granicami naszego kraju.
fakt, że sprawy naszej wewnętrznej polityki
finansowej mogą być wywlekane na forum mię
dzynarodowe i doradcą w tym wypadku będzie
strona równorzędna Polsce, jest czemś czego bez·
Głosy

leżne

względnie unikać należało.

Wracając do uwag posła Liebermana, który
stwierdza, że jedynie państwa w wojnie świato
wej pokonane musiały taką opiekę przyjąć i w
miał całe
dążeniu do jej usunięcia rząd będzie
społeczeństwo pomimo różnicy stronnictw za so·
bą, stwierdzić musimy, że mamy w tym wypadlm
do czynienia z aktem paftstwowym ważnym,
który zmienić będzie trudno.

„Głos

Prawdy":

Największe

pole do snucia fantastycznych obrazów daje bezsprzecznie osoba advisera. Ponętny
i wdzięczny to temat! Można się uciec do nai·
górnieiszych tonów, można poruszyć najwznioślej-

inni?

PR·ASY.

sze struny ludzkich uczuć - można pisać o zaI istotnie! ,,l~o
grożonej naszej samodzielności.
botnik" nie ominął tak wspaniałej okazji walki z
Rządem Marsz. Piłsudskiego w obronie rzekomo
z:i grożonei samodzielności.
Niezależność Banku Polskiego od kapitału zair:rnicznego jest najzupełniej zagwarantowana. Zagraniczny członek ~dy jest jednym z liczbY.
12 członków Rady. Nowy pakiet akcyj jest prze·
znaczony do sprzedaży pomiędzy publiczności;\
polską i jest wykluczone, aby ten pakiet dostał si<
w inne, aniżeli polskie ręce.
Zagraniczny członek Rady Banku bezwzględni'
nie może być porównany z jakimś komisarzem
'
Austrii czy Węgier.

„Kurj. Por.":
Jest jednak zasadnicza różnica pomiędzy kom·
petencjami takiego Gilberta Parkera w Niemczech;
Zimmermana w Austrii i t. p., a kompetencjami pol
skiego doradcy. Pierwsi mają w szeregu spraw
głos naprawdę rozstrzy~aj;1cy, drugi posiada tylko
Prawo udzielania rad i to w ograniczonym zakresie oraz na przeciąg trzech lat. Już z tego wyłącznie doradczego charakteru funkcji ,.advisera''
oraz krótkiego i ściśle zgóry określonego charakteru doradztwa wynika jasno, że omawiane warunki pożyczki ustalone były wyłącznie • Pod
kątem zapewnienia jej powodzenia na rynku ame·
rykańskim. Potwierdza to pośrednio fakt. iż tym
„adviserem" jest nie c!cl3gat bmklerów, lecz amerykański wiceminister skarbu, który pełnić ma
przedstawiciela „agentó'\
jednocześnie funkcj ę
flskalnych" pożyczki. W treści swej te ustępy nie
zawierają jednak nic sprzecznego z interesami pafl
stwa, a wobec ujemnych i niezawsze pożądanych
dla skarbu państwa tendencyj naszego parła·
mentu, mogą być nawet pożyteczne, dając rządowi
mocniejsze oparcie w wykonywaniu powziętego,
Planu.
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Próba stworzenia Niagary franc:us

Pierwua 01efB[ja „Woronowa" w Wie~nin.
Dwóch starców

odmłodzonych

Onegdaj w Wiedniu dOikonano po

w.).

5-tetiniego pa!Wiana.
O gOdz. 4,30 w sa1I1a'toT1j:Ull'll „Hera"
wrza.ta 11t11fensywr1a praca.
Paiw.lalll, rzarrnikn:ięity w wecja~iie skonsTu'uowanei Martce o hermetyiczneim z:amkniędu, · zoisl.at chłoroifonnerrn uśpiony, poczerrn dlo1ron.a110 'lla nim c'hlrnrgłcroego za-

bfegu.
NaZJWislka d\YÓch pacje111Jtów, z

się około 20 osób ze śiw.fafa
naruki. Operowaini czują się do'brze. Cafy •Proces cd'byrwa się przy loikalnem roieOZIUlen.iu n-01Wokainą.
Worooow przy:wią121Uje do wiedeńskie
baro1zo włetle wago dośwtadiczenkt
gi ;, ~azat gotowość dailsz.e ~eann)larze

ma:llp do Wle<lnia 11adesfać. (Jak wlaido-

rno,

Wor()ITJl)łW

1t....")
••

ma

wie'llką

!OO'łl!J

klłórycih

jeden >liczy 70 a dirug:i 66 lat - 1JOZ!OS'ta1ją
w tadeimni1cy, a o;pera!C'ję przeiprowaidJzOno
rzupe~iie beiz.pifa'tnie.
Za'Znaczyć t'll należy, że ludzie z da.Mm posuniętą slkleroizą nie mogą być oip.e ..

rowani.

Nader i111'teresu;jącemu zabLegoiwi

kosztem pawiana.

paffirywalo

.raz t)let'IWSZY oiperaojl wootug metody p.
Woironowa.
Operację przeiproiwadz.i't <lir. Bmamtel
Schlleier, uczeń <lir. Woironowa, ik'tóry o·
ftarował mu dla celów e3<Jsperymentadinyoh

z

„hodowlę

Eksploatacja wodospadów Renu. .
, w}.~ad GómY:m Renem, na terytorjum
Alzac11, .ro~p~zme się wkrótce pod Kembs
budowa na1w1ększych w Europie elektrowni, czerpiących swą siłę z wodospadów
Renu. Prasa francuska nazywa to nowe
przedsięwzięcie próbą stworzenia Niagary
francuskiej.
Nowe źródła energji elektrycznej, w
P?staci :prą~u i świa.tła, mogą się przyczymć w w1elk1m stopruu do rozwoju przemy-

jak 01POwiaida jeden
M~ody ,pa;wia111 wf ~~~.Lch lelkarzy, śiwiadelk ope.ra-

tez me ollrnZ111e zmarttwimtla .po przy
krym akde ipo·święcenia się dlla dtwóch
s'ta.!I"YIC'h 1udz1. Spotywa.t takomie winogirona i myślait zaiperwne o swej stairośc!
S'Pęci'zi w menaierji
nilec!<JłtęŻlloeij, którą
sch~ftskiej,, mając ~tiplNwy zaszczyt
'.l)IOIStitlzeima za sro<leik: pi.e:nwszc~o ekSJ)e,
~eintiu odmtad'za:,iąicego w oo'Ck:lm,aJs!kiej
s'toiliicy.
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Uroczyste sprawdzanie miary i wagi.
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południowo-wschodniej

słowego
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Francji.
Wielkie to przedsięwzięcie będzie wyzyskaniem wyłącznych praw przyznanych
Francji. Traktatem wersalskim i stanowiących treść koncesji, udzielonej przez
rządy francuski i szwajcarski Towarzystwu
Energji Elektrycznej Górnego Renu.
Zdaniem elektrotechników europejskich
zakłady wzniesione na terytorjum francuskiem w Kembs, będą jednemi z największych na świecie. W tero miejscu bo-

Podobieństwo

Kooferencja Mirur Meltlrycz-

Karżdy z cz'tonk6w konforoo·cji ;pn1z:y1woj:ako .przedsiaiwfdełl poisz.c:ze.g61nego 'lcr'a Umehaira wskaizll'}e na groty sllrza·t Stp<>rzą
ły naj!wyib~tnteJszydh oczonyoh ; maJtema~
me1tr s·~tanda'f'O!Wy swojej oj,czyziny 1
:fyików św:iaita pod !J)rz.ewod1'1Ji.ct:twem Sił'a "WlSIZYIS!t!kle ~e wzory metirów nairodOtWyclt dwne z l1U:pków, ouaiz famą bwń, jak irówrwy framcUtSkie.J Bigourd.an.a.
nie:ż naczynia tego samego typu ~jące
~równyiwaue są z ipilatynowy.m me'trem
. Koincytl'Ut1ą z 50..Jedem it9tlnioola Mifę muędtz.J11t1Mod1owym, od którego n.i.e mogą go sf ę z epQlki lkauni·e<nnei, a odilro1PY1\Van-e
dzyn:airodowego Biura Mia1r i Waig. Dy- ll"ó:bnlt się 'Wię.cej, niż o pairę si•tl'tysięcz zairówno rw Szwecji, jak na Kairei. Olareildor bima tego, ik'tórego siedlziibą jesf nycli części mrtilmetra. W tym sarrn}"lll saSevireis, przygo'tofwat na tegorOC7lną mi.ę !te. obok ,p falfyn0twe1w metra, złożone są ralkteirysty;cme te groty Otdn.a.jdu1e siię rodJzyoo,rodow ą k1Dlllferoocję mon!O'grafję blu- t'eż czitery również plaltynowe wzory lki1o- Wlllież wWlllllŻ diróg, prowadzą.c-ycli ~e
:ra i jego dziaita1:nośd. Pum!ktem ilrullminta- &TaJmów.
rta:rc!e Szwecji rprzez finland1ę, Roisię i Syberję
Ponieważ. najlżetlsze
cyjln ym olbrad lby,to wyjęcJ.e z bezipIOOZ11e- mogłoby zmienić wagę tych kiJograimów. do Chfrl. ro doiwodzi, że terrni drogami
go przech01wa111ra i wystaiwienie n.a użytek pteirtwSzy z nire:h iwy'jlmo;wa1I1y jest mai wfd'ok prrecfągaU w e'P'oce kamienneij p0idiró1Jn.i i
citonków !konfernncji wz.0tru metra. słyn ~HcZ'nY. rnz na 10 lat cel„errn 'J)OlrÓMlan:a
nego meitra sztamdarowego, Z'rolbionego z )elg'O wagr z rwaigą mlę.d!z'YIIlairodowego kupcy.
1Pla:fy1J.y, jako najbairdziej sita!tego met:aht, s.ztaindail'Otweyo lkifograma, 'trz:ymal'lego na
~m~~a ifa; rn'J)IOffeza Oliwiera ~e 1p e!rnadmnłei uJegającego ktm"'cz.enilu się i izmiagórze w 1!Dlkalu hi1ura. Drugi· ma być wyj- s.peJkttyiwy dła badań areheologkmych.
nom porw.ietrza.
mowa1t1y tylllko co 100 lat <filai porównainia
Prof. Umehaira, który jest diy,reilctorem
Uroczystość wvięcia 'fero meifra: z jego
~ z ipferrw'Szym, trzed rniz na 1000 la!t'.
muzemn w Seool na Kore~ stwierdzfl, że
schr0t11łska w safesie odbyta si.ę, ja!k co 6
zbiory aircheo4og1czne, geolo.gicz.ne i pailelalt, z wie~!k;m ceremoin.iaiterrn.
Cztonkowie !konferencji zesz'lii 3 ipię!fr<>
ontoiogfozne iprz}"Wi,ezio.ne z Chin i ofiarona dóf do 'Podziemi, w których mieści się
wall'ie muzeom sz'We.dz:kim iprzez uczonych
safe. · Ażeby dl()łfrzeć do niiego, mus~ieH Pamiętajcie
i podiróżników rej miary, co dlr. Sven HeIPT.Ze.iść przez ipięcioro dężkidh dT1JWi, zaprof. O\llruna.T Andersson, prof. Er:k
<lkt.
m:vikm:voh na 3 rw!.elkie zantlki - WSZY'Stłlro

nY'Ch". Tegoroiczne oibradv Jeij z.gromadzi-

~·
JU

o inwalidach
wojennych!
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CLAUDE FARRERE.

1to milionów w1łotie.
(Thtm. OalwJel Karski).

(Dalszy ciąg).

• - Talk - priylfwieird-ztł' Ohaipipari mów]Hiscie mi o tylffi drugim wylbwchu„.
Jaiko oztelk ostrożny, nie myślla'I'. bymajimnie(j dodać, że !Zlfeszfą sann zlbadait tę spra
wę

na: miejscu.
Otóż!

-

-

crąg-nąt

Pat, zaip0milllają:c

o swej ceHyokiej nienawiści llru danmiernainym z:b6j!om - pod '\\-"PlYJWerrn iirlaindz·
kie:i :rad101ści. z możino.ści OiP'01wiooizenda
wspaniałej hilStorJi - otóż! zaidzi,wfę ~aina
'teiraz: ów druigi wyibuch byt dizieif errn tych

ft\rzech śiwu.ń'tuc:hów - Niemców! PrzyigoitowaJli fadumelk tiriirtltro·te1Lno1lu... '))Od ·polktaderrn Tube1gerjL. pono naiwet, w tej wtaśnie komorze 4! To p. ttuv wy1pa1pilait mi
to wsizystlko... Ich wtaśchvą konnlbiinaicją
było zai'tOiPienie sta'tku przez nich samych ... gdzie? nfe wiem, p0 co? także nie
mam p.o.jęda ... zapew1ne gidzie im sipod.O·
baitoiby się i wtedy kie.dytby im iprzysZita
oohota... Krót!ko mówiąc tedy, rzecz się
mia.fa tak, że w momencie gdy wyrr1Żnęta
w n.as totpeda a oni zo!baiczytli że slfatelk
za~ooie be:z !•eh fatygi, zachdailo im si~
swoią droigą dotorżyć mu jesz.cze! I-bęc!
Jan-Pawe1t Cha1p1pairt, w .na•jwyższem
zdumieinitu. stucha't roZiwartszy usta. Jego
wśdektość z pawo du islnienia konkurelTlltów ustępoiwala miejsca ostu1pl.eniu. Nie
piowiadalfllie Palta
uile~ato wąitp~pwośd. 11Ż 01
O'Donoghan byto prawdziwe: ou sam
w tas.nemi oczyma oglądat .pfaJf:y 01pa11ce·
rzenfa - wypchnięte na zeiwnątirz ... Ale
1

1

iaika,ż ni-esamowita 1zagadika?

-

No, dolbrze. Pat O'Dng-ihan! -

rzeikł

s'widirując wzrokiem Irła.udiczylka uśmiecha
j.ąicego silę od ucha do ucha. - Wredtz·~eJłL

śiciie pan1~e c1oiskon1a~e. ż•e waJSi itrzted towair.zyis:ze pois.fia1da1li '!m p{)";Jda,d1zie 'br:il1libr•o1fel111()il? A mieli go ahY,ba nie na przekąislkRi?
1

Jatklż,eś.c&e sob~e tę rnooz wyobmżia[d?
Palt' O'OQnog.bain, 1dJóry inie wy0brażat

bw solbie me z;gotiai, roobyil' sie m
:re!Bigi[jniy.
- Praiwdę powi·edzfaiwszy -

IW'Y5'ile'!i
bąkną1 .

n ietbarozo v.>dem
PO dłuższej miechi tacji co marrn pani:tt -0dpovrie:d!zfeć,_ Mfte'H 111a po-

mield_ ro oiewrre: dk>1\vQetdlzllaitiem silę o ~em., 2'l"eszlta zatOOWI(),, ij.ak
:fll!Ż. piamitt W1SPOmn1'iia1lieim. ip1e1Wtne.1ro dJrlla gdy
s!ę trochę n1ooipal.TZ'!1'iie roizga1dali w me.i
ciie.olbecności. „ Odraizu wlfieid:'y wy11niairko'\\"0item że choiwa[i tarrn ooiś w zaMtdlriru .•.
rute oo? ... m.itgrly sne d101k!Ultlle111rtin~e ni1e doiw'e
dz1iatern... A i;Wllawcz.a diLaic:rego uir.z~!'f

łilf.ad0ziie tr'.1'1r1t:ro1teln.Ql

~i ę w ten SIP{)IS.Ób ? czemu się uipad1 z c~
n awet oo wybuchu
śni ęci eim Sl\v-io~e; mlny 1

t<>roedv w~vstr:relonie.i ip.rze1z tódiź ootltwodną· ? tego. niiie k01IT11bl.1J1uję !.„
CihaiP'Ptair.t zais~.amaiwia1ł si e. I n~e Qn• ~
diem: T'!'ou1d'Ule i Tierr:esse ·uak samo„ A może nawet. !kro wie? i dlarrnv r6w1nietż .•.
Nrug:le ChafP!pa1r1t z.a1oyital:
- Tamtie'll c.o się talkiżte m~a1tOJ\va1t. ów
Niemliete, dirta:b Old 'tr1i!nitrortie1Lndlu. kltóry
ws:zys.f.ko Oip'Ol\v !e.dzlia•r temu wiais:ziemu p.
ttuy, z W aiter!oo... Ozy wllieoiie rod:zi:e g'O
można ?..nalieźć?.·. Co sie z JJ,itrn tS1tallk>?
- Umairł - od1rzie!k!t la'k:iollllilcmie Part
O'Do1rno.gihiain; po chrwliB.i ją,f WY!łuis:ZJCZ31Ć
s·rezieg-6łi01W10: - nne S1J)Ołt}ka,te:m go już n.igid•y, a v..~z'Y51t!ko czeg-o sie o dm d10iwft!ed:?f1a1te:m. dowiiedzi.aJem sie od rP. Huy, z
Wa1tier110.o... Poidlolbno WY•ratbotw.alf!a.1 g;o brurka• n"baidk:a. tieł~ <lira.ha„ .. BY't ballid1zo ki.e!Ps!ki!: mpa'ko.wiall1i ~o die> siz1p·fltial1a1, w B.ruges„.
A tarrn. m~e w~em Już j.akirrn s1Dosolbeim, 'kltO·ś
się z 1nim zie tlmait... k'.toiE oo mu.suiait coś 111.iłe
ooś v.il.edizieć a chda! dow~etd:zlieć stię wię
cej„. 'too ktoś wzvbyrwia1l ponoć z Wll'oich.„
Dr.ab od 1!fil.n,iltro.tellnl()\\rtt oorro:zmruwtiait <.:llrwRł
kę z oiwvnn .tegomości1em z W•to1Ch.„ a .p0o·rem d!raib od trJ.ni'tiro1t·e]n10Uiu umairit ca1!lldie:m
n.aigl!e .. · O. 1niawe1t. pamiętam rp. tliu'Y', z
Wa1teirlloo .p!Ołdkr.eś.J.<vt to z o,giro1mm,ym niacfslki1e.m: nfiie ria1z, aite p rel\VlfirO ze d:wianiaścte
ra•z,y. po:wtórzy•t: .„Draib od flri111Jitrl()if"eilirnofa
umairt UJWl<liżaicl!e? .„ T•rze.ba się miieć na
1rti.v p qicde: kiaiżd;y z
ositiro0ności. m6l dzite1
nas może tak um:rzieć. oa1Jkf.em rna.gl,e... "'
- łlę? - mruk1r1ą.t Chappairt dtz·iwll1Jiie,
~lad1n!wonv. - Tak sann 'D-Oiwded!z.iall?
1

I niaiW1elt talk ctoiblm~
- żie m4 w
o;wieJ chv:iillł staITTę:fa w ipamfiieci p:eW!l11a ~
wr.ai hiistoirf;a... Ni,eich piam sobie wYObra'Zi,
byto fo tak: kiedy między jedinym a drugim .wybuchem, gramoliłem się w kory'tairzu, niatbią.łem sfie nia motah ibrzech
-

wiem posiada Ren największe wart~
tr~ebne ~la. wyzyskania jego energji. ~
7 1 pół m1es1ęcy w roku wydajność j~
nosi 850 metrów sześcienn. na s~."l
Jego spadek liczy jeden metr na ~
co daje siłę około 10,000 koni na 1 kl.
żyłkowanej wody. Hydroelektryczne•
kłady w Kembs tworzyć będą prz~
wiel~iego kanału Alzackiego, do kt6rl
w miarę zapotrzebowania, dobudowaa.'
dą nowe zakłady.
Koncesja została udzielona na pną
75-u lat od dnia ukończenia robót, ~
wanych na koszt rządu francuskiego.
trwania robót obliczony jest na 4 i Pl
tak że eksploatacja zakładu w Kembi
pocznie się w 5 lat po utworzeniu to
st wa.
Koszt budowy obliczony jest
milj. fr.
Kapitał akcyjny Towarzystwa
ma 125 milj. franków.

kultury Chin i Szwecji
kamiennej.

w) Potdolbieńsnwo lfo sifwlerdiza :fal})Oń
slk·i protfesor Umehara, kttóry obecnie bawi
w Sziwec}i. Dla ipOipa·rda swed teoirji prof.

co
OLilmpjady oo 4 1afa,
jest db Pan'!Ża ,.Między

1VW0 1łyiwaria

-·

Czwartek. 20 pafdzłerniI<a 1927 rotru.

P<llwiedzUł!t !

Sll)free'Y'WMllł' Pa~ O'Domotl?:1łl.am

s:zwia:b6w. Widać by1ło. że sie bairdizo spieS:X1illf. To by;to zrnzumiiaiłle. Tyillko, :że jedlem z 1n.iich 1P01wnaida.: „O. mamv gie>, jaizdia.!"

e

Nys'fiNJ.em { hl.ni nafożą do najr
7Jbiorów w Eurorpie { zwiedzalłlJ.e ich
być gorąlCO 1>oitecane naiwet stud

I

chińslk:un.

Zbiór przedmiotów sztti
s1.1wedzikiego naistępcv ;tifOtnu Iks.
Ad-01lfa uwaiainy jes't za jeden z na·
nfejszyich w EuroPie.

....
·- -----------KINO Dom Ludo
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ul. Przejazd
„ „....ililiiiliilllillliiii„„„1
....„ „
Dzłił

Dziś!

I

i~
lBPDmniana
Je10
przepiękny

dramat erotyczny,
W roli głównej uosobienie pię
i wdzięku MAGDE BELLA
Ceny miejsc: W dnie powszednfe
wszystkie seansy. zał w sobotę. niedzie
i łwięta od godz. 2 do 3 po połudala
J m.60 gr. II m. 30 gr. ID m. 20 gr.

po

•oboty. niedzle e i 'więta o go 1:.
1 m, 80 gr. Il m. 40 gr. III m. gr.»

poł.

t-.vchczas pi.rzez nikogo nie z.auwarż
za!P'ewne znuidmon'V rozmową J)II'01Wa

prz:ez te ()a.inie 1 tvtll penów. nia~ a
opt.lls.ZICZ3. l bar.
Zaip:runoiwaita dość dt'll!gO!brwaita
Byto tak. jaQcgdvbv ka:td'Y. me w
sam dltacziegQ. p0erur sle nieswojo.
Wreszcie ·prz.eirw.a1la to m~crende
irliaindzka kt6ra. naiwmsem t><»Wiedli
od chwn:lf. ~dv wvmJe1ni1la P'U~ICZln.le
szm~e

1

I wted:v w1taśnie niasitaJPat dlr'lll.l!i WY!bucih.„ n.airodo1wość. p{)dfwoita. snać nrrez
skutkiem którego sitra!Cil!le:m OOJrę„. Allle ja- fyz:m, s·we Potrcie i>fiish-whisiky.
- Pamo·wie - rrekła - nie
lroś mi snę wydaJo. c:hiO'ć nie mógłbym
ami sto";va z tyich ws·nrstlkich
łam
przysiąic·„ wyldaito mi się, pnz.ysi~am na
hono:r l da'llldic·zyfl:..-ia! że no·~a mi się rozil!u- d'Ziall"Sit:w ja1k ie tu wy1g1Josbliście. t
dziwj mię, że mój .prz-y1jade1l Paie O'
pala j.efS'ZICzie JJTze<l wyfi:ntohem. „
- I nigdy m~ o tern n.be \\'lS'])Omn.ia:teś? ! han. ten cz:towrek o szl:aiehefJniej i air
czm1e:i dlll'S'zv. m!a.r óeroliwość stiuchae
- cy'kną~ Ja!Il-Pa.weł Chaooa.rt.
- tta. niigx:Iy nic talki,e;g-o n~e priz.yp11>- ta'k d'lugo a na1wet odoowńaidać. Ale
S1ZiCZ:a!t•e1tn. ali do os1ta1tini1ch cms.óiw - wtY- g'Old!zf.na tu2 }est pó7Jna. mv zaś Olboje.
j.aiśnH zad1umail1Y :na.i;1e Part o•DQno,g1hall1.- mv ZIW'V'Czai o'biaid•o·waić wcz.eśrulie.
ścimv was tedv he:z p>Ożeironainła. P
Cóiż? m'Y'. ldatndczyicy, nile je1Steśmv mOoitowiafa się ~ ku WYiściU· Pat,•
nadito by.s1tirizy.„
sipotjirzaił _na ChalJ}Plalr!ta. s.ool
~.po4~<?1inv.
Co to. to p;rawda. Ang1~cy, którzy o
S'J)Oi.1.rza1ł na wszyisitkidJ]
T1ecrirTes•s'a.
oo
zaJW>tern
o
wt\led1ztelł
it6rzv
k
'
i
wile-dtzą·
tem
s•ze. dlo1ść rnaiw1et natduż-Yłi ·llea OflrodinCZ100ści, lejnio... W ko. ńcu Chaooairt t>()IŻi~
żyicm~wte:
od czasów Oronwella„.
- W!oeti. brade. zm:Y1ka.i raz.iem ze
Ir1l.atmd:czycy mimo ws.zYISlfko. nie są Jednak rak g-l u1p: jak sąd~a.. Anigilncy. Pr.re- ją kobietką ... Ał.e zostmw nam siwój
cdw1nte, są .ilrrt.eQfgenlt;ni, choć brak im SIP'fY- bo, uw.ażasz. nieziain.ad'tio weso;trv wr~
't u; a ni1elki1ediy oka1Z1.tią zOOl.11ności dled'Ulk- los, j:erieliby się p. ttuy, z Waiterloo.
cyijrue. Pait O'Doino,ghav, 1l0J tyc.h polS'z:l.ia- kt6rvGwLwi:ek z i·esr<> \l,llSIJ)ó'linilków. d
ka.'Ch -O·slta:te,czm.i.e d1o•ść birudyiah. r'ylchtto dziiiat ż.eśmv dzlś z sota ro.z1mruwd!alf."
I1rLand'ka za1p.rotes.towa~a g-wait't~
ugrwnltowia1t &wie glębolkile p.r•ze!lmniamfte, żie
Kto źle żvczv Pa·towi O'Dom
1
jego ex- w~1póln icy z proipa.g:a1111dy 111jemfiec'k~iej po•stairnJi się ja!k mo·g-li, aibv l!'O s'k!re- ntiechad pirzvichod:zi ! Be<lzi·e miat oo
:ii.enia ze mną!
~lić z Hs~y ŻY\i<\!CYICh. Ni~e oibiu:rzat siię tern
Jain-Pa·wel Cha.ppart
zire!S:Zlt ą b ynianmn..lie i. f \l1Ja!Wtet raic:zert p01g.od1t11ie oc.eaitla1l smako1wilt'Ość falk.tu. i .e na.pa- nkzinem sp;uoi1rzen•ie:m.
- Ws.pa'l1 iafo p0iwie<lziane. pie.~lt'
s tn:bcv prz.entcśll sJę na tamtlei!1 śiwi;a1f. a on,
Leicz na nic tu się mJe p1ra·yda amOI
n.li
ich oflair.a. byt ŻYW'\' ...
e. o którem niiie watt>ię. aiąl
1>rzywdąza111l·
- To· 111f.e Drzeszkadiza - wiairkln.ąil n.aocendam n1!eposi))(J1m~
której
eniergi.ia.
g:1e J.an1-PU1wet Cha·ppart - ż.e k:i1Żld'Y cz.k>wl1e'k żywy m<Jże bardzo pretdlko z.miiem•ić bowierrn. oo będą szukać Pattia O'Donogt.f
posbarają sic z.e.Cknąć z n.im a niie unidll
s·lę w cz.Jioiwieka mairtf\ve,R'O„.
z.e1tlk1nięda s:ię z painią. P,f05:zę by~ Id
- tlę?
Zdetonowany Pa.t O'Dou1ogham zamie- p•ewm1!
Ze:s'koczvt ze S\Yiego t:trójn(Jiga, p~
rz.at prosić o }alkieś v.ry.iaś.niienia. uzupel-nfaku lr'lai!!diczyko·wi l uśoilsnait
jąoe- Lecz w tej samej chwil1i ro1zllteJ~Jo Siię
(c. d...,
leikllcle trzaiśmJ~cie diwwi. Jakiś 2Q•ść OO- dil0tt1de.
1

1

1

mu_,
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Ubyło

llV schód

Nowa interpretacja regulaminu wyborczego.
•

•

•

da.t6w.

iilość zastępców wy1no•si więcej r.iż
(i)
połowę, a ni'e mniej.

Hiczehnde najwi-ększej frakicji. W ziwiąZJku
z IJ)Owyższem P .P .5- zwo:tafa w dniu w~zo

st·wmzen:-em wiekszośd.

POSJEDZ.BNIE PARTYJ SOCJALISTYCZNYCH.

ty1j(le. 111a 1kitóreim {)l!Jlawlano spra:\vę obsadzenia S'tanorwfsk w Magisifiraiciie.

fo

tej

Po <mc.;alnem o,g-!CtSzenht WY'niików
wybo,ró.w do Rady M.iejs:kiej. w-chodz~my
w okres mlędzyfrakcy~nych narad nad

12.54.

Ułu)!ość

dnia 10.43.
dnia 6.06.

-:il:--

AMINY DLA KANDYDATóW NA
RADNYCH.
obec zbliżających się wyborów do
Miejskiej w Tomaszowie skończono
wszelkie przygotowania techniczne
zane ze składaniem list kandydatów
ez poszczególne ugrupowania wybor. Ponieważ niektóre listy posiadają kan
atów, nie umiejących czytać ani pisać
po pol~ku - urządzono dla nich specjalny
(e)
r~zamtn.

Jakie będzie oibHcze tej większości,
wie<lzie'l:iśmy Już w d1niu 10 b. m.

rai.iszym .pi.erri\vsze pos.iedzenie

J.ni,cjatywa w kierunku uitworzeinla sta-

większości w nQ1wej 'Radlz·ie Miejskiej,
leży, jalk wiadomo, w ręka·ch P.P.S., jako

Piro1wizoryazny iprzydziat ma·nd.ató'\•·
przy o:sita~ecmych
obliczein i aoh.
I tak l!isfa Nr. 2 - P. P. S., - dzlęik'i ,
special111ym iprzv1w1'!ejom. jakfe na jsflnl,e.iszym li.Storn daje przyclziat mainda•tów.
przvjetym u nas systemem de łfondta, 11rzysika'fa w d·cldatk<)>wem dzie[e1n~u ai dwuk.roitnie po 1 mandade, talk, iż w rez:uil'faicie
Kiedy się mówi o Instytucie Oftalmicz'
otrzymata j,ch 23.
nym w Warszawie, to należy sobie uprzyUst.ao Nr. 25 - „motku Pra.cownfczel tomnić dwa fakty. Przedewszystkiem, że
ple<rwszed fazie 015iaitecz.neg-0 lnstvtut Oftalmiczny był jednym z pierwŁodzi" - w 1
ootai!ania 'lo~ci man-datów .nie uzyskuje a-n: s~ych szpitali ocznych w Europie, co jest
jednego nunktu. dopie:ro wzvdzia t uzupct- dowodem wysokiego stopnia kultury naroni,a foicyich rnaindaft6,-i.· daJe )ei 1 TYtmik't.
Przy ip10,pwrch1 Poalej Si-0!11 lmvlcy so- du polskiego, który nawet w najcięższych
cl!wilach niewoli kroczył zawsze w pierwcja1liśd ,p-0·1-;cy. riie111icc.~v i Ż''dn".vs-cy rmszeregu oaństw zachodnio-europejszvm
porzą-d7al'by wię:kszoś.::ią _ie·c!,nego zalewe wszelkich poczynaniach społecz
skich
•
dwie !?'f.osu.
oświatowych. Po drugie, że fundai
nych
Jak ~·ttż ioonak .przed kilku <liniami za·
instytucii wielkiego miłosierdzia
tei
torem
są moż.Jhye pe\vne n;eznaczvHśmy. był rntodociany. .bo zmarły w 23-im roku
spo<l7.ia·nlkL
W z.wiazk·u z ewcntua111oś·:::ią wcze- życia, Eclwa.rd ks. Lubomirski. który ze.pisał sumę pół milio;:ia i:łp. i tym snosobcm
śnlejsz-eg-o ztwO'talfl'; a nierw~z!'g-o poslrcJ7r-.
1
nia nol\voobrninej rady - j>t11:7; w .m1ib !7:- rlał mocne podwaliny Instytutu. Jeżeli do
szyich ,dniach mus7ą ni?wnić si~ ~ta n-0 1 w1- fej5o dodamy. że ln<>tytut Oftalmiczny orzez
ska po>Sz<'zf'rrr•1nvch fr(lkcyi na. tle przy- 100 lat nie zboczył ani na chwilę od kieruT!kl', jaki mu został przeJcazany przez
s··dej clziafa·h10ści ,,..samorządzie.
z:mie.ni~ się częściowo

1

1

Wczor~j odwiedzili Łódź dele~aci Izby

Handlowe1 z Galacu, celem sfinalizowania
umowy, zawartej z większymi łódzkimi
hurtownikami. Umowa ta została zawarta
icszcze "'!' sierpniu r. b. Kupcy rumuńscy
o.trzymali wówczas 6-miesięczne i 3 miesJęczne kr~d.ytv.. Towary, które zakupili
są przewazme białe. Zmkoma ilość towarów bawełnianych przy zakupach tłuma
czy się tem, iż na rynku bawełnianym nie
lą usta~ilizowane ceny na bawełnę, co w
t;iaczne1 mierze przyczyniło się do zawar!ta tranzakcyj w mniejszych rozmiarach. (u

Podstacia elektryczna
na Pl. Roymonta.

KTFOV nnBF07iJF ~T'F P·O~JF07Fl\TJE
OP<TANJZACY.Tl'If: N'OWF.V RADY?
Ofl:c_irul:ne wyniki \1;ybm6w zc:sfa:H\
prze:sta~1e nnez dó\\.-.ną ikomisję w:vbor-

W związku z nowem urzą<l:ze1nforn o - czą do 7.?,t·wie.rdzenia wtadzom nadzor·Jetlenia eleik<trycznego, które bę,dzie za- czym. Wta<lze nad•zc-rcze mogą w ciąg~t
q~e i ~.aszone . au'fOmafy•cznie, wvton!- 14 dni,otrzvnrvwać re1Jmrsv i T}ro'.t esty ze
.s;e .fmmeczność nsta_,wienia w r6'ż:nvch S'i'r<0ny -p.artyi bi0:racych 111d7ia'f w wybo. eotnicach miasta kiosków. w których 11- rach. w ciao{!U zaś nastennvrh 14 dinf orze
ka~ą o uiwŻg!ęd1nieiniu lub odrzuceiniu pro~~zozoine zastana. automaty samozaip.a:la
· 1 samogaszenf a.
~estu.
Jall{ się dowi.adujemv; do•tyahczas wvły
Łódzkie Tow. Elekfryicz.ne zamierza 11a
.. Re~'ll!Oi!1ta wybudo'V.rać ip;l.erwszv taiki nąf ie<len '!}rolfe-st zg'f·o~·rnny IJ)rzez !istę
osk, ktory - prócz ws,po1m111iia111 ych aiuto Nr. ~. która zosfat.a unieważniona.
Jaik nas inform11ją wtzdze wo•ie1wódza1ów - mi,eścić będzie również 'J)odstakie, p. woii-e•wo1da Jaisz.c·zc.ft dążyć bedzi~
~ llrainsformaltnrową.
Spra!Wa ta roz.patryiwana byla na o- do fogu. by ukonsty'tuotwa1T1{e się wfadz
fu1~ pos.iedze:nłu Maigrs·f.rai'tu. lkfóry po mie..is'!doh, t. j. rndv miejskiej i ma:gi1s:tra'ftu
ain01wrr zgod:z.ić s:ę na wyil:>udowanle odbytn się \V możlhvfe 'V.iczesnym termi·
z Ł. T. .E. projektowa1ne.i 'J)O<lstacji po nie. W tY1111 ce·lu urząd .wotlet\vódiki nf-e
odku Pl. Reymonta i ~Y 'Jl'Od Zli·eirni1ą, iprzy sikDlrzvs'ta 1z 'J)r-zysług-ująceigo mu terminu
- celem uuiknię.cia ewein:t. zafania 14-drnloiwego d'la rafwi1erdz.eniia wyibo·r6w,
ą. dOqmszcza.!ne będzie wyn:iesiienie leicz posifara się tę spra~Yę rozpatrzyć na~~cjj ·J>Onad poziom placu, 1ecz 11ne wy ·tvchmlast ipo o'trzyma'l'l:i•U profok6tu gtównei ko:mfsji wyboirczej.
1iak 1 metr.
Możli>we wfęc. iż zrwM21nie 'Oierw.s.zego
or:ga1n·iiz:acyi,ne,go p-Os-i.ed·zeini? Rad1r Mi'~'.i
OGRZEWANIE KABJN W SAMOLOslkli,e:.i odbęd1z:le słe ria1wet w foo1ku bie:iące
TACH W OKRESIE ZIMY.
Dy.rekcja portu lotniczego w Łodzi in- .tro miesia,c a. !f1a11J6źni0i zaś w pieriwszych
(i)
~~u1e'. ~e samoloty kursujące na wszy- dniach 1i'S'topaida.

1"'1:h liniach lotniczych ,,Aerolotu" z na-

sfaruern chłodów zimowych będą ogrzewane. O~rzewane powietrze wprowadzone
0 ~abmy stwarzać
będzie temperaturę
zyiemną i jednostajną, poczem temperara ta może być dobrowolnie regulowa-

WYPLATA ZASILXóW DLA BEZROBOTNYCH.
Wypł_at~ zasiłków dla bezrobotnych

~CO\~ntkow umysłowych na miesiąc paź.ern1k w sumie zł. 45 tys. odbędzie się w

ici11N24 h. m. dla posiadających legitymacje
'-· r. 1 do 1600 i w dniu 25 od 1600 do
lOllca.

złożą rekla-

~ cie.w dniach 26 i 27 b. m. nastąpi w dniu

pazdziernika.

(b)

NIEDOSZŁY BURMISTRZ

lty: fa

zelad.zi większością w radzie jaką
a lewica wvbrany został na bunni· z grupy niezależnych
bejza .m1·.asta B'1tner
• t ~1istow. Jakież spotkało go rozczaroi ~:~.skoro przyhvl, celem objęcia urzę
l!ó ia, ba ot:zymał zarządzenie starosty,
(b)
ry wy ór Jego unieważnił.

..NOCNE DYżURY APTEK.

. k'1ego
,_ k'1: F . W..
Dz1sk dyżuru1·
01c1c
k' ą aoLe.
Nap'·
fiot~kr ows ie~o 27), W. Danieleckie~o
ól 0 ".'s:a 127). P. Ilnickiego i Cymera
a 37), J. Hartmana (Młynarska
J
'b)
· a ana (Aleksandrowska 89).

cl(°h

'lmnfere.ncli trzymane

zie w tajemnilcy.

są

inara-

(i)

---::;---

Instytutu Oftalmicznego Miejskiego am„ ks. Edwarda Lubomirskiego.

szlachetnego założvciela, ieżeli przypomnimv całv szereg ludzi, którzy z zaparciem
się siebie oddawali swe siły na pożytek tej
instytucji, począwszy od kuratorów, lekarzy naczelnych, m·d.ynator-ów i asystentów,
począwszy od sióstr miłosierdzia o skoń
czywszy na niższei służbie szpitalnej, to
nrzekonamy się. dlacz~go uroc_zystość jubileus?Owa, którą zor~anizował Magistrat
'11. st. W::irszawv za inicjatywa nt'lczelneóo
lekarza Dr. L. Czyżewskiego, iniała szcz"'ególnie podniosły i miły sercu polskiemu cha
rakter.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w

kaolicy szoitalnej, którą odprawił solennie
były kapelan Instvtutu, biskup-sufragan
łódzki ks. Tom.czak. Bezpośrednio po mszy
św. rozpoczęła się akademja, którą uświet
nił swą obecnością pan Prezydent Rzplitej

wraz ze swą Małżonką. oraz świtą przyboczną. W zapełnionej po brzegi sali zauważyliśmy p. ministra spraw wewn. gen. Sła
woj-Składkowskiego, I. E. biskupa T omcza
ka, Prezydenta st. m, Warszawy Słomiń
skiego, wiceprezydentów Boguckie~o i Wil

czyńskiego, przewodniczącego Wydziału
Op. Sp. i Szpital. K. Koralewskiego, dyrektora biura zarządu miast Kłosowskiego, pre
zesa związku miast D-ra J. Zawadzkiego,
pr-ofesorów Noiszewskiego i Gluzińskiego.
ławników Dr. Kopcińskiego i Dr. Bychow-

skiego. naczelnych lekarzy wszystkich
szpitali warszawskich, prezesa Zw. Lekarzy p. p . Dr. Łuczyńskie~o, Dr. Stefańskie
go wiele pań z księżną Zdzisławową Lubożoną kuratora Instytutu na czemirską,
le itd.
Pierwszy przemówił p. Kazimierz Korafowski, przewodniczący Wydziału Opieki
Społecznej i Szpitalnictwa, obrazując stan
szpitalnictwa w Warszawie pod zaborem
rosyjskim. Następnie naczelny lekarz Instytutu Dr. L. Czyżewski przedstawił szcze
gółowo i źródłowo opracowaną historię
szpitala, wreszcie Dr. Wojne zaznajomiła
obecnych z rozwojem Instytutu w okresie
powojennym niepodległej Polski.
Wieczorem w pięknych salonach Resursy Kupieckiej odbył się bankiet, na którym czas mile upłynął w pośród toastów i
przemów powodzi nacechowanych wlelkiem uznaniem dla Instytucji, która poło
żvła tyle zasług przy niesieniu pomocy cierpiącej

przywracając
utracić.

ludzkości,

częste

wzrok tym, co go mieli

Dr. W. Garli6ski.
-:o:--

Krzewienie kultury

na terenie woj. łódzkiego.
Misja 1 eatru Mieiskiego wśród mieszkańców prowincif.
Urząd Vlia.jewódzki łóidziki wystąpił z
1intcjakywą :ro1zszerze.nia wiptywów 1Jrn!iturall1J1yc:h Tealtru Miejski-ego w Łodzi na ter·enie województwa i z-wrócir się do dyr.
HczGoir,czyńskie.go, by zapo-zna'ł się z oko1

teresowaly się teim w!adze komooatne
Pi1oitriko1wa .
\V na:jlbil!ższe .i -tedy przys-z'fC'Ś'Cl w P:oi!r
ko1wie i Tomaszo.,yje C'dbyć się ma szere .~
p'lanowo 'P 01T1vśla11ych

J)rzedsfa'\vi-cń

na-

ILU BĘDZIE ZASTfPCóW BADNYCH? !i·emi miasfaml -refom 01rga1J1fzorwania 'tam szego ze-spotu teat1rai!,nego, o fle. o.cz.y•wl·
ście. uda się ip-okonać pe·w:ne trudności raJak wi.adio'!T!O. n-nv.'V regulami1n v; ybor- staJyich przedstawień.
Dyr. Gorczyński 'Udat się w towarzy- tmy techniczo-aidml·nistracyjriej.
iu 1·. b. rnrze,z minls'tra
<'ZV wvdanv w ma1
Szczęś1 !1i ·wej myśli tej .n.ależy ze wszech
~1Jdadknwslkieiro. •\\' 0<l1noś.1wm ar'fV'kufo sitwfe na<::'ze!ni1ka wydz. bezpi,eczeńsflwa p.
n:rzC'wi,dviw~rr. · 7e wszyscy 1ia Hslfa:ch zmi..i- Biefoc'lde-go do Pi·otrko•wa i T·omaswwa. mi,ar 1przyiktlasm1ć ze wzz!ędu na to, że pm
du,iaicv się kmd,•da<C·i na radnych, ,w raizie gdzie nal\viązano ikontak't z mi ejscowem: wi,n.cia po1z1bal\\'iona wa wie zu•pC't·nie teatru
!Zysllrnłaibv nrzez wys'tępv d·ohre.go zes-pot11
g-<lVibv nre zostc:·li radnymi, fom same,m zo- wtadzami r-ządcweimi i muiniicyipaqinemi.
5po1f.e:ca:eństwa tameczne, w oso1bac·h 'feaf6ru tódzkie.g-o rozrywkę ku:Iiturnlną, ktr
slfa)a •z.aisfępcam!.
Na lfieli p--od•sfaiw-ie p01$1Z'Czeg-ól111e oarlie swych prz-edsfawf-cieli p-o:wi'ta•ty tę iITk:jia- retl nie mogły dostair:czyć ad ho·c zorgan: wyste'l)Pia.ce do '\v1nhorÓ'\V. umieśdfy na 'fywę nade:r .przvd1y:Jnic. z wtaszic:za za in- zo•wane trll'PY wędro•wne lub amatorskie
-;v;yi:::.b Hs'f2rb nazi\vfsik-a hnch k'a111idy<lalów.
k:tó.rv-ch ·rhdelń wvu•a·czvć :wsifepcami rad
Łodzi.
zarządu
nvich. W ten s-pos6'b również wslf;:i 1tv umieszC';r.·one n1 czofOlwvch mi,e_iscach nie.
sią w
Jk't<lrV'ch lfo;l tak i~ nazwiska. kfóre mlatv
hvć ·". naisfeTJ-;.fiwf e w'ncofane, na kh miejW c w to.rek odby1to się s.pe·cja-lne po s:e- Zimne1J. na kt6rcj podjeta zos tafa h11do1wa
sce „a;ś weiś.ć mieli ko,lP,ini zaslf.'oocy.
Zaisle1-i:cv ci. w mvśl re<rPfamiirru mfen dzeinie zarząidu Kasy Chory.eh, poświęco nQ wcj wicij:kiej lccz1nkv kasowej. Termi~·
być \\" 111ie<J~r?ti ;·r.Z01fle_i ;~~}ŚCi. 1 'fe;m Sle f1•u · ne -omów:'.enfu sprawy wyibo1rów jedne;- zwotania po>Sie'<lzenia rady K asy ustalo•11~
m.a1C·:zv, iiż niektóre ·liis'fy umieścitty wieąil(ą 'frzecicj czfoinków !Zarządu. W sprawie ki na oikrcs naibli:ższych trzech tvgodni. t. '
odczytano 1pi1smo oikręgoo•weg-o urzędu ube 7 pom:ędzv 10 a 15 listopada. Na tern nni1Io·ś~ !Kanidvd2itów.
siedzeniu za•twierdzonv zosfanlc ogóln~.·
P'ieczeń w s prawie konieczności nrzciprbN!\ diw.fi dnf nrzed \VYiboirami ie~lna~(
Wi'Ytvne'f o dl) dó'\vnei k<'·',,·;~i· wybn,rczei wadze:n ia wobec upfyw'll kad1e1ndl wyibo- nfan r~złwd o wy lecz·nic 1 sainator.h1m w
rów. iedtlei-trzeciej części czronków nr21 Tuszvnku oraz do~onane ,.-yb{)rv do za ·
·~n1m,,me -Pi:Sm-f' mfnis'fra. $kt2 -cłil{:o•wsKfog-o.
(c)
które to wV'bory prze!J)rO'W:a<lzaine być rządu Kasy Ch'.lcrych .
du,
W iuvś•1 tf'l?:o onls:nw . 7.a'Stf':!J'cami mfaro zomaiią 1la 7AYO·fainem sne•c.ia~nic 'DO'Si-e•dze.niu
stać lvilv k~ ·ndvcfa'M,Y. i·l u ttzV'c:ika t;:i da·n.:i.
lisfa m~in.d.atr·" · T!ld:ded<-< 11 .T)'('dz.:e110,nvch rady Kasy Chorych. Po -0•ż-y1wione.i dv~1rn
WIECZÓR DYSI<USVJNY U TECHNI·
nrze7 ciw?. W len c;T' r,•sóh te V>S'tv. lklóre si~ 'POStano.w i.nno zwołać posf edze111ie doKóW.
tlz.yskatv jedcn ' 111a~1d1't radziecki, ·11ie mo- TOczne rady Kasv \\' iaknaihHż-szvm cza21 b. m. o g-o<lz. 8-e.i w.
dnia
•piątek.
W
sie z uwag-! ria ko111iecz.ność za.tatwie~ia
ga "'l i eć ns'fę.p·c-ów.
szeire r;'u 5,prai\v kredvrowy;ch i ro-zn;:i-trze- w lokalu Sto1warzyszeni.a Techników w
Pc1wv•żs1ze r-i<:mo 70!"Jc:i 1to wz~prfe oo<l
uwa.Q"f' ,n.r1ez g-t.ów11a lkorni1·c;je wi.nhn?rrw ! ttfa pfa116'w hudo'\vlanV'rh za1rzą,du. Wnhec Ł.Dó) Pi0,t rkowska 102. od'będ?:le się ·VV~ PrzóT dvslk:usv.inv" z udz1a~r:m p. prof.
'tf'!!o ,pris!.e<lz-eTiie 1"adv Kasy będzie sie mo
n.a 'tPi "1'1d~fi''Y ',o J1?C:t:1;T)ff,n. T)'rru·Q7l(>Je•roit>
Jif"i" 1 1':>~<'i zci ,c:tfr~rw. l\T„dt,.., n-tr'i- ..,.•0 rd1bYć nah.'·::-rm;ast 100 uzg-odnicniu z cl~ \Vie:sł.a \\'a Chr zainowski·eR"o l' a tema,t:
Jc1;7d~ 1i 1
v:na kom!sia '\\„\1n0rcrn k-ierv w;:ila sie t.ą Mag-istratcm Ło·dzi szC'rcgu sinra.w, doly- .. ProJelkt nonn odbiorczycll tUirb in paro;wych".
cząicyic.h :regiU!la.cjj une przy zibiieg\U ulicy
meitooą, rż w Taizie nieipanysfo!i i'laś-cf ma.n
1

(r)

ba ~YPłat~ dla tych, którzy

W~ndlkd

międtZY'J>air

Obchód stuletniego jubileuszu

1

KUPCY RUMUŃ'SCY W LODZI.

wi~kszości.

PPS radzi nad stworzeniem

1łońca

księi

Zachód

~o Dfi[jalnem o~łoneniu wyników wy~orów.

P. M.

6 08
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Handlowy w Warszawie S. A. Bank Amerykańakl w Polsce S. A., Banie Cukrownictwa S. A„ Bank Dy1"ontowy Warszawski, PolJki Bank Przemy.łowy S. A„ Powsuchny Bank Kredytowy~ A.
ownechny Bank Zwl~zkowy w Polsce S. A., Bank Towarz:y,tw Sp~łd11ielcz:ych S. A., Bank Zachodni S. A„ Bank Ziemiański S. A .• Bank Związku Spółek Zarobko„ych S. A., Dom Bankowy n· 11'
' '"'
Snreuowakl.

'•

~ank

~ ~o~nieiienie ~oiiomu iY[iowe10 ma~ 1rarni1[J[~.
pracowników

„Hiszpańska mucha' ~1

państwowyc·h.

KirOt-Ochwiła

w 3-ch aktach .T.

Arn<liją ~~

E. Bacha.
Wpo\\;<i<lozona na deSkl Teatru~
uc1es'Zna i pełna humoru i wen
łam~o
Z głosów zawodowej prasy pracownrczej•
„tt.i'Sz.pafrs!ka mucha" jes't ipewnego rodz
„Głos Nauczycielski" (Nr. 30), nie za- niedotrzymywane, weszły u nas już w zwy- uwagę, że interesy jednej, czy też wszy- iu wyt< bin ien.i.em 'PO grającej na n~·a
,.Pieczęci mikze-nia". Niema ttu V!llfar
~łębiając się narazie w ocenę rządowego czaj, stały się bodaj systemem traktowania stkich grup pracowniczych muszą być rozprojektu ustawy o ustroju szkolnictwa, tej sprawy. Powtarzają się one tak często patrywane łącznie z całością ruchu zawo- d11i·e żadne.i głębi myśli, iest zam pra·
stwierdza, że „Władze szkolne przejawiają i regularnie, że dopatrzeć się można w nich dowego i stosunków w Państwie. Tu też dziwy humor, le'k~rn za·p ra,wfony pieprz
zdrowe dążności do naprawy dzisiejszego nawet metody, zaiste, bardzo ciekawej i j~st miejsce na uwagę, że związki zawodo- k·i,em, a z.at.em smaczmy, zdrowy. Zal:
złego stanu rzeczy w sz1rnlnictwie".
jak dotąd - skutecz- we prac. państw. winny zwrócić uwagę w wne, u·struwicznje zmieini.ające s~ę. iak
przyznać należy A dalej:
nej. Zapomocą tych obietnic rząd utrzy- stopniu większym, niż dotychczas na współ katetldosk0tpie sytua oje, zmuszadą do n·
Qlt t
dobre
i
dążności
znaczą
„Cóż jednak
muje pracowników swoich w spokoju i kar- pracę międzyzwiązkową, której odpowied- us-tanne&'o śmie:chu, a kooieczine

Troski i

•

bolączki

p

TEATR POPULARNY.

f~~

dJ
11~
1
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1

chęci, jakąż posiada wartość teorja, wygłaszana papierowo mniej lub bardziej
głośno, jeśli życie i praktyka dają nam

smutne przykłady, stwierdzające, że realizacja wygłaszanych haseł i postulatów stoi
pod znakiem zapytania?"
„Życie Urzędnicze" (Nr. 16) w art. p. t.
„Uzasadnienie projektu zmian w ustawie
uposażeniowej i w ustawie o państwowej
służbie cywilnej", podpisanym· przez J. Stypińskiego, prezesa Stow. Urzędn. Państw.,
pisze o projektach Stowarzyszenia zmian
v.• wymienionych ustawach. Zmiany te idą
"!" kierunku, by zapewnione było posiada-

Jącym dobrą ocenę kwalifikacyjną urzęd

nikom czasowe posuwanie się do wyższych
grup uposażenia; nie otwiera wprawdzie
przed urzędnikami perspektyw wielkiej
kariery materialnej w służbie państwowej,
zapewnia natomiast każdemu urzędnikowi,
o ile tylko obowiązki swe spełnia sumiennie i gorliwie możność osiągania z biegiem
czasu lepszych warunków bytu. Według
projektu tego urzędnik III kategorii stanowisk po 24 latach służby osiągałby uposażenie, stanowiące 273 proc. uposażenia początkowego, urzędnik II kateg. - 300 proc.
_ wreszcie urzędnik I kat. - 333 proc.
„Głos Niższych Funkcjonarjuszów i Pra
cowników Państwowych" (Nr. 7) przypomina:
Rządy poprzednie ·wiele zawiniły w sprawie płac prac. państw. Rządy te, zależnie
od różnych, reprezentowanych przez nie
kierunków, miały rozmaite sympatie społeczne, większą lub mniejszą opieką otaczały tę lub inną warstwę społeczną. W
stosunku do pracowników państw. wszystkie one jednak odznaczały się finansową
„wstrzemięźliwością", a niekiedy wprost
skąpstwem.

„Maszynista" (Nr. 18) pisze w art. p. t.
Obietnice

„Za kulisami poprawy bytu".

i=

Polska

&•MAA&

ności,

przy zastosowaniu tej metody, nieomal bez kosztów, ma święty spokój i może się oddawać innym zadaniom, które
snadź uważa za ważniejsze i pilniejsze.
. Wyrażając się jaśniej: przypuszczamy i
mamy powody przypuszczać, iż rząd z peł
ną świadomością obiecuje nam rozmaite
rzeczy, o których dotrzymaniu na serjo nie
myśli. Ma to być sposobem na uśpienie
naszej czujności, środkiem na uspokojenie
wzburzonej masy. Aby zaś masy tej nie
doprowadzić do ostateczności - rząd, ~dy
czuje, że naczynie cierpliwości naszej zbyt
j:1ż jest przepełnione - rzuci od czasu do
czasu jakiś ochłap, załata byle jak tę i ową
<lziurę i tak za darmo, czy też za pół darmo, odwleka celowo i metodycznie zagadnienie dla nas, a sądzimy, że i dla Państwa,
najważniejsze, choć dla rządu przykre, t. j.
ostateczne uregulowanie poborów pracowniczych.
A dalej:
Srodków na zaspokojenie skromnych
naszych żądań jest dość. Znane są sposoby ich zdobycia. Wiadomo dobrze, iż przy
dobrej woli, może się sprawiedliwości stać
zadość. Niestety, brakuje właśnie tej dobrej woli.
Stąd wniosek prosty: Polityka ekonomiczna, rządu porusza się po linii wręcz
sprzecznej z naszemi interesami, tak, jak
zresztą, z interesami całej klasy pracują
cej w Polsce. Polityka fa, z tych czy owych
powodów, w imię takich, czy owakich, zawsze jednak utopijnych ideałów idzie na
rękę kapitałowi. Trudno spodziewać się
naprawdę zasadniczej poprawy bytu wcześ
niej, zanim nie zmie1-li się zasadniczo polit vka ekonomiczna rządu. Jak dotąd, nie
zanosi się na to, dlatego sceptycyzm nasz
i !1iewiara, są ze wszechmiar usprawiedliwione.
„Konduktor" (Nr. 18) słusznie zwraca

w

jesień.

Po•}sk.a ,n.aiz.wa jesień i rrnsyJ.ska „o'S·i0eń",
to slkw1ienie Sipólgfois.etk miek1kic:h za
ła1_gi0idno;ść l
Z'IlaiCZ!adą vrz edei\\„szy51rrci.e;m
1 p.01rv wlku, niar
j1akąś tęskma rzie•wność te1
1tomiaiSf ni·em!1ec,lki·e ,,łforbis.t" i 0-0k1rewrn1e
p.rzez

1

am.g-i;e~islk:ie „łfarve~;t''. w•yido.bY'wiają z ni1cj
z ,,aiu()!Sttrość ! ·c':•erp1mść, a f,ad'li·sk 1i wwa1

tummus" jaiko i frarncusiki ,,,J'.a111to1n1nie" w
. s-w:xnch g:tęiboik'.ch i 1'war<l'V·ch dźwfękad1
· mają oo .ś w s·obie g:-r01bow·eg:o i odtda~ą pirze
dewszvistt!k!iem owo p1e•lin·c smeit\ku jesJ.e111ne
zaim!era•11iic przy1r-cdv. }e,i n:aistrOO po1gir:z1ebowv.
Potd wzgi!ędem a1s.tront0miczrn-y1m, 01a
pótnornei półlkurri jesień za,czv:na s·lę dlnii.a
23 w•rześ111ia. kiedy przy.piad.a .i:esi,e1rme
zrów1n:c1?:.ie d1ni;a z noca. i tl"\.\·a 01rna do 22

Mi

dam le.
Spolko1j.n.a i uśm!c•ohn.ięta

p.rzyichio.dzi

~·eisi·eń ma,ies~a~vic·zin-i1c na zn01jną
zi-cmJę piaslbo 1 w1slką, kfóra - j.a[c mówft po-

zw\ilde

•n1·eisi'e je.i w danń .sir1e1brzY\S.ta ·PĆ[ itikia-

nb.ę.

T1ein piteir·w szy ied:nallc. sł1011rnc·zinl()-błęk·i
i uko~1nv -0kre1S je<;im~. k J.edv lto „ztottie
'triwia u nas
słońce" §wce.ci z nl.e'bios r •.a~późn!e! do koń;ca p.a-źid1ziemi•ka.. pocz.em
,,·111ieit pir·zV1Chodzi oin·a w l1t11rne.i swiej posit:a~
d, roz1pa·cz1li.wi•e z:aip1łalka•nen f aircvis1~pietruej,
kie-dv 'to· ..
Slwnat. Ialk broone s.ood molT'Z•e

tny

I hez wid:zię!lrn. hez uiro\ku.,
kl.edv dzi.cń jest rna ilk.róJtts·zy. Na
Zda się, czielka cz.cgoiś w mr<Jiku.
-prnlwdnfowe.i pó.!llmli za1ś ,ics·i·eń wc•zyirna si•ę
Zi·e:ml.a obda~ta już z ws:z1e1lkiłe:g0 odziiewt•edv. gdv u nas pirz:vlChodzi wiQ1S111a, Ł j.
n·ia. cze1r !'.lrr .swę wis1zętd1 ziie żal!t0biniie. dir1Z1e1Wa
dln1La 21 ma1rca.
cane z .r ófo1obairwnl'V'Ch J1iś.ci site1rczą
ogc1to1
za
roilo·g-i1c:z11ynn
PD1d wz.g-lędern me1teo1
111ag-i:e, wl!chry TJ<01sęipnie s·tiras1za s1wem wry~es1ie1n1:1oe uiw a:7a sic u in.as mbeis~aiee: w1rzeciem. IJ)O.wleibrz.e przejmui1e ciMode.m i wi[si·eń . paździein1ik f J.isto.p•ad, ale w :na.s1z-y'l!l1
ooilskim k.liimaic!;e i•uż 111~ernz w <ln.tdeiJ ipo- go1cią, <l•esizcz zf.mnv dUid~1i ża.tio·śmiie ipo szy
bai~h. - wsz-y1stko pirzvwodzd .iak1iś d1ziiwłowi•e sJ•e11pnia ni•ebo i c.atv kira•i-obirn•7. naibi,ern„ią oe.ch ,i1c•si·e11111n~c11. a uo św1. Ma1rcl- nv smęlt i tęskniQ!te.
· Nile 'feż dzhvnie!l!O. że fa111.taJziia 1udlU w
r1d1e. który 11 l!sitcf.}f;id'<l . '\ved1ług oibra1z-01wies1tygo po1wi·etl!ziemi.a Ju.dowe~o ,,.n1a bi.a1tvm ko- żato:S•n,em wvdu .i1eisi1e1111nv-ch w 1id1r6!\\'.
1 p 1 iąicy.ch za
alie·r
cz.vśco1wvc:h.
duisz
i
k
ję'
~zv
niu" z.wv~d przv,i.eż,d'żać. wra·z z tv.m oibfipa.d.em śn1iegowy1n1 rnastad1e u •nas jurż pop1e'linfo1ne na zi1e.mi girz.e dw.
~vm 01
W Po[sce, gidz,Le do dziś dniia je;g1zicu
'J)O<ra zima1wa.
bralk gestyich kn.:1e! i ·pó1}1m1"'()laz111vich bonie
Nasze prnlsilde niaiziwv mi1eslecy są
wiszvs1tkie .cto.ść ohairak\tlery1s,funozrne, a \V'i'ęc rów. j'esr1eń za'tl~z.e by1ta ra.i•enn <lilia myś!li
~i.eń '1Jak sdę wifaśinó;e 1I101Z~ bo iw, wY\Clh. Boiuje się t·edY na mgacre. m m~
girndin1~1a,

Państwowych.

„Kolejarz Związkowiec" (Nr. 26) pojest sprawozdaniu z niedawno
odbytego zjazdu. W sprawozdaniu tem
autor podkreśla jako jeden z momentów
wybitnych zjazdów: zdecydowane stanowisko wobec rządu, który obiecuje wiele i
.
nic pozatem.
„Pracuiemy dla społeczeństwa, dla pań·
stwa. I od tego państwa doma~amy się, by
dobrobytu swego nie opierało na niedostatku naszych rodzin, bo taki fundament
iest kruchy i łatwo zwalić się może".
„Kolejarz" (Nr. 19) poświęcony jest
prawie wyłącznie zwalczaniu Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych, wy·
suwając sprawy partyjne a nie zawodowe
na czoło dyskusji.
„Związkowiec Polski" organ Polskiego
Zw. Zaw. prac. przemysłowych i handlowvch, Nr. 15 (18) odpiera Insynuacje jakoby ruch zawodowy graniczył bezmała z
bolszewizmem, podczas gdy istotnym celem jest walka o wszechstronne podniesienie rzesz pracujących, gdyż w tern widzi
jedyną gwarancję potęgi i rozkwitu naszej
ojczyzny.
„Obniżenie poziomu życiowego mas
pracujących, lekceważenie ich potrzeb
materialnych i duchowych, brak należyte
go ustawodawstwa ochronnego, umożliwia
i~cy kapitałowi uprawianie krańcowego
wyzysku, będą zawsze we wszystkich pań
stwach - hodowaniem nastrojów rozkła
dowych, które rzeszom wygłodzonym i
maltretowanym, zdają się być jakąś ewangelią przyszłości, gdy rzesze te w podświa
domej tęsknocie do lepszych chwil traktują
bezkrytycznie obłudną robotę różnych emisariuszy krwawych eksperymentatorów.
święcony

--:::--

fibWśAMQI

tym m~esląicu w.rws kwdfuli1e, paiźldziemik
ot11zymaf S'\\ie mh:;,1no 01d o.aiźidlziiorr'kiów, kitó
re przy'krywaja włókno na Lnite. a w mię
d'benin obJa1 tudą. listopad zaś wslkia'Zuj·e nam
na IJ)rz·edzg--0•nine już w JJirZYirodzne liści op.a

eta -

nim terenem okazuje się Centralna Komisja
Porozumiewawcza Zw. Zaw. Pracowników

1

1

1

•

dźwiledzi· e. kt6:re już zinnov.iego s7Jllika0ą
le,gio1wi·slka, na dzi!kl na1paisik:ltn1e żottęd:zią,

takiż.e i borisulka s~e nrre pomija. Stusz.nde
te.dy powi1ada poeta
I mgły ~ię ścielą porn.atd zle:mje ndisilro.
Laisv in.a zi:emJ w ~1!1e6 razdzie stoją
Myś!r:lwislką "irza1Wą kiJpi urtczy!S'ko...

Je1sień \V· Po~sce ma jeszcze jed1no sipe<',Janne :maiczenie. a miainowtide h~srtbryiczną

i r •a1roo101wa.

traidyQję.

W <lziej.atc'h in:alSIZ'Y1Ch .iies1e:ń. a rw s1Z1creg6!111o'Ś'Ci His t-o,p.aid za1Z1t1aiczyt sfie mkjeidlook!r·o.tnl1e W'Vll)a<llkamd hiilsitio1T:v1cz1me1g-o ZJ11iaic·z.er.ia. W 1fis!001Padzi;e WY1bwchto OIWO tr~i
cznli1e zailro'I11czo1111e ooiv.r:sifa1t1de z 1-IQ!ku 1830
- 1831, w Es1t0tpaidlziie 1916 rdkiu imię Po~
ski wynna12an11e z kan:itv fa.11r 0,py., 'W'Y!Pltym.ę
to w oz.a.osie wormy ws.zed1świ.at()IWie..i p<>
1'\a·z Pi•eTSiV z.nów nia wifldiomie 001Ntyicz.nią,
w ijistopadzie 1918 'l". Wars,z.aiWa. stoH~a
i 51e1r1c;e 1n!!1eszcz e ś•l iwe g-01 ktr.a.1~ll Zll"'Vttichta z
sleble ja,nzmo uku:r>aintów. w1resizde w lic1to1Dad:zite ] 920 roku zi1emie :poibs'k•le U'WOl!n,L
~v s~e oistate•cznfi1e cid n.aiwa•t v girvź.n1ego
hohw·ew izmu.
W Hsltc'1J.aid:z!ie wypada Dzień Zad•usz;nv. a w Polsce. fe·.l „korainle mo1,1r1it i kirzy
w1Sz.e ,.pirzedmurzem
żów", k~óra byfa za1
ohr:zcści ja1ńs·fiwia", w kij krnil!lfi1e tvdu tiragi,c·mv1ch watJ'l{ w imię wolniości. - tein iesfiem1nv c1zicń. w któryim ..idą miedzv ŻY'
wy:ch d'l11chv P·01!eg:tvch boh.ateir6iw l mę
czie111111;U<:ów i raizem sie braita~ą", te lis.toP'adio'\vie Zad1Usziki madą swolie osrnbli:we
zna•c·z.eni.e i po w~zys!l!kie cz.aisv po:zootlawem·
ną w Pod6ce ś;wję.'tem 111mrodo1
1

. i:

quo baowią, naprnwdę ipiraiwd!z.iw.i·e.
Bo j, jakże nie śmiać się, gdy „ma
f cem.iooy" f.albryk.ant tJllOOZtamdy, li. 1
wilk Kfa1pso1J1, mąż wdeike oootHwej pre:i
sowej „Ko.ta małe!k" w1pada najni1espodz
waini·e:.i w Ś\\liecie •w klopio't prawdzIT\\
Odzyiwa się stairy grzes·zelk mtodośc:, 1
ma'l15 z .pięlkną fancerką „hfszipańską rr
chą", którego oiwoc001 'by'to dziec'!{{), Si
reg- 'lat fQIŻY't 11.a: jego wyicho1w2rij.e w n.
mn.icy iprzed on.o•fli1wą m;
wię:ksizej ta.ie1
Ż{)1rnką. I oto na·g.le stafo wobec niebezp
czeństwa. że spraiwa wyjdzie na JCl!w. ~
dO!JTLiar z.Jeg-o zja1wi.a się pewien mt0i
cztowiek; któreg-o dzięki przypadki')
bierze za swe~o syina. W:viwiązują ~
sytuacje aircvikomi•czne. 1Zalba1wne oul p
quo utrzymude w wesołości widzów
końca, iJd6ry, jak zresztą we wszvtsk'
po1dloibxwch sip.ra1waJch musi być dobryrr
sorowa·dz,ić sz:cześc!e rodz·i11me w post:
sko·jaorze.nia mtodyoeh maitże'lis'tw.
!~kk
„Ji.11.Sz:pańska mue!ha" - Jako
beizipretensjonalna farsa jeSt zuipetnie lid<
na i m1mo, ie :nf e jest n'()IW-Ośc!·ą, zawS! _
motie sie nodl()ibać. Oczywiście zra art
stów musi być nierią.igainna. Ostatn
prze.dis'tawienie nod 'tym wzgilędcm br
zadaiwafadące. Mimo ogÓ'l1neij :wady. dot
czą.ce.i cateiw zes.po:tu sfalbego opanow
nfa. p.am{ęci-0iw·ei!'O rÓll. simka ode?;ra1
byfa z w.e·rwą i żyiclem.
Na 1plam. .piePwsz:y wytbHi si.ę rpp, Zieli
~ka. Bie<lecki i Urbańslkf. P. Z.ie~ińska d.
ta <łosi1roinaifv tyn onotliweti prezeso ·
.,Kota ma:tek". P. Biefodci, jalko fab
kainit musizfardy - byit świetny. Już s
strój koloru musztardowego wzbud
śm:ieich. A cóż dopieTo go.ra, ruchy, mi
lka bwairzv. To sarrno moma 'POWied
o 'IJ. Urłbaiń1sklirn . kreu iącym 'l"•Olę niednl
nego amaon1a. Mazs;;aj.a.
P,p.: Openówna i Za·strze;Zyńsika
dobre lf~py g-arną•cv.ch się do życia i
żeńistwa mtoidych r>odlo'Mców. Dobrv·
byiłlby rówrnież p. Kubiński, g-d:v<bv ,:
l)r.zesZlkadzało grze te.::r0 aikto:ra zbyt C'~
ste 'Zerkanie w strone bu<l'k; suflera. R
szta obsadv (pp. Madaliń~ik:L Skorasińsli
S7X:zęsna i ~wieża\.vska) bez wrzutu.
Nafomiast mia.tbvm pewr1e 'Zastrzeż'
nie ipod· adresem o..Ma:koinifka. jako dcl:r
ratora s·ce11y. Zbvt ~vałtO\\iilY 'llOŚn:~.
w iprzygoitnwanlu dekoracv•i da1wa·i się
cruć l\V ipel\vnyich zbvt raiiącyich niedokl
dintośdach w wvikończenfu scenv (do
WSrPom11ieć sztuko\v<ini.e ścian ~Oliu. r.•
r0ibiace1ro wrażenia mi,es~ka:n!a zam<nn.
rodzliny) mżą-ce żótte portjerv odbUał.
doiść dzi•w,nie od ciemneg-o tra. Stowem de'korac.ie tvm tazem pazois'fa.wiatv do ty
0

cieni.a.
Naogót jednak przedsfa1wienie uwal.a(
na:le:ży za zu'J)e'fni.e uda1te.

K. Ot.

Dzinlalność Sekcii do

Walki z

Jaglicą.

W pfcrwszci poło1wie października r.Ł
do se1kcH wa1!tki •z jagolką. dzfałajacei prz~

Oddz.iCł~c Sa.nlta•rnym Wy<lz~afu Zdrowol
n.ości Puibliczn.ej. z?Josi·ty s·ię do zbada.ni
:i.n osoibv. w tem 249 chrześciua111l123 tv
dów.
Sekcja zarejes-troiwała 33 świeże zach
ro·wa.ni.a oraz 22 staire. Porad u<lzie1on~
ogółem 122.
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Wyzyskiwacze

ludzk~ej naiwności.

Hadużqcia Z-eh urzędników cqwilnqch wP„K„U„
NlelstnleJące ulgi
1>\I codalennego pielęgnowania z~·
Wir ł ust niezbędny jest środek antyfyczny, który niszczy znajdujące się
jamie ustnej bakterje rozkładowe i
Jmenłacyjne. Ważniejszem jest j1adnak
1 nie silne chwilowe działanie. lecz
111iliwie działanie trwałe, przeciwstariające się procesowi rozkładania lub
lermentacji w ustach. Pod tym wzglę
lm odznacza się wybitnie O d o 1, którJ, jak eksperymentalnie stwierdzono,
dsiała szereg godzin po przepłukaniu
nim ust i dla.tego Odol zasługuje na naiwę najlepszego obecnie antys-epty~
go płynu do ust.

Zebrania kontrolne rezerwistów.
Biuro Wojskowo-Policyjne Magistratu
rn. Lodzi podaje do wiadomości, że jutro,
t. j, w dniu 21 października r. b. winni stawić się do zebrań kontrolnych następujący
izeregowi rezerwy i pospolitego ruszenia
i bronią (kat. A, C i C jeden)
roczników
1901, 1899 i 1887 oraz ci z roczników od
1890 do 1898 włącznie, którzy w latach
1925 i 1926 byli zobowiązani do zebrań kon
!rolnych, lecz z jakichkolwiek powodów
obowiązku tego dotychczas nie spełnili.
Zamieszkali na terenie P. K. U. Łódź.
!iiiasto I (Komisarjaty Pol. Państw. II, III,
V, VIII, IX i XI): Rocznik 1887 o na1w1skach na litery Ka do Kn - w lokalu
~!ZY ul. Leszno Nr. 7 /9 (koszary 28 p. Strz.
Kan.), rocznik 1899 o nazwiskach na lilery Ga do Gn - w lokalu przy ul. Kon.
1tantynowskiej Nr. 62 (koszary 31 p. p.).
Z przynależnych do P. K. U. Łódź-Mia
rto II - zamieszkali na terenie komisarjatu
VII: Rocznik 1887 o nazwiskach na litery
Ado J _:w lokalu przy ul. Leszno Nr. 7/9
~oszary 28 p. Strz. Kan.}; zamieszkali na
~renie komisariatu IV: rocznik 1899 o naiwiskach na litery C do K - w lokalu przy
il. Konstantynowskiej Nr. 81 (koszary
!Baonu Sanitarnego).
Zebrania kontrolne zaczynają się o
pdz, 9 rano. Rezerwiści winni się stawić
:unktualnie z książeczką wojskową, kartą
:obilizacyjną i innemi posiadanemi dokutentami wojskowemi.

NIE WOLNO
BRA~

UCHYLAć SIĘ

OD ZEKONTROLNYCH.

Władze wojskowe stwierdziły, że rezerliści niejednokrotnie uchylają się od zetań kontrolnych oraz nie przestrzegają
trminu stawiennictwa.
Przewodniczącym komisyj kontrolnych
:tzysługuje prawo pociągania do odpowie!zialności karno-wojskowej.
Niezależnie od tego wydział wojskowy
misarjatu Rządu zarządza przymusowe
rowadzenia uchylających się od stawientwa, a po za poniesieniem odpowiedniej
ry rezerwiści tacy tracą wszelkie prawa
rzystania z przywilejów.
(b)

Z POLSKIEJ I.M.C.A.
Zachęcona znakomitemi rezultatami, jaóe wykazały egzaminy, odbyte ze słucha
l!ami dwu uprzednich kursów w szkolnym
'.lku 1926/1927, Polska IMCA przy ul. Piotr
!Owskiej 89 otwiera w najbliższych dniach
!.ci kurs wykładów prawno-ekonomiczcb. Wykłady te mają zaznajamiać szer~ o~ół z zasadami prawa cywilnego, kar„
~o i skarbowego, nietylko w ogólnym za'rs1e, lecz winny one ponadto przygotować
cbaczy do należytego orjentowania się
Problemach prawnych, z jakiemi w życiu
lotykamy się nieomal codziennie. Zain! ~ować. się winni temi wykła~ami wszy'Y r.racu1ący w biurach, panstwowych
ł(; ~~. ~rywatnych, którym środki materjalle1 zajęcia utrudniły możność poznania po,. 'lższych przedmiotów. Opłaty miesięcz
lt są nader niskie, wykłady odbywają się
r ) ~odzinach wieczorowych. Zapisy przyjdo dnia 29 b. m. sekretari'at Imci
l.t ~Je
Kl..
;iotrkowska 89) w godzinach od 19 do 21.

\

W diniu onegid.aJszynn 4 dywd,z}o111 żaf1da:rme.r:ii powiadomiony zosta1I o systematycznych n.adużycfaoh, doikoinyiwarnyoh
·Prze1z VISO'by cywiaine utmdmnone ,w P.K.U.
t~ ódź-miia!Sro. przy wł. J.l',01wo-Targowej 18.
W1diwżcr.1e· naltychrrnia&t dochoidzeni,e wy·
ikawto xmuwdę doniesienia, wdbec czego
airesz'flołwani zos'taH: Mairja'll Raitaijczyik, u-

rzędniik

i fikcyjne

ułatwienia.

nych rewrwisitom in.a okres rQlb6t ·poilrlych,
w czas.ie po.vro.łainia na ćwli1czernia, ,pozwolenia illa z.ruwMocie ma·l!żeństwa ·i t. ip.
Zrujmując się p.iisaruieim podań petentów,
Ralta.vctz'Ylk i K.aileita sza.nta,żoiwa~i, kh, wyl:t!idza.ia;c 1pie.nfądze -r:z.eJkoimo ipotirzeme na
iprzeJlmp;i,e!ni.e i•nnyich urzędl!1iik6w d jooe „ko
szta" 7Jwiąizame z ipomyślniem za1tatwieniem s•praJWy. Glówną ro1Ię w afenze foj
odgrywa.Ił RataJczyGc, j.alko :zatmdnioov w

W 'ten &posób uda1ro si~ a>Ottnystowym
wis·pó'l.ruilkom „za!aittwić" k.Hllrudziesi.ęciu irrteresain:tów, old k!tórych rw~Zlilli
~woty od 25 do 1OO zł.
O .naduiżydach RaJta,jczyb,

rome

I Ka[e'ty do
wi·eidzfat się 1wo•źny P.K.U. Ci11ie1\.V!Sik.i, 'k't6iry poislta1no1wi1t 1t1a wt.aJSiną ręlkę rówruieri w
podio1binv SIPO'sób za1faifwmć pelten'tów.
Pro1Wadizą-cy w 'teij s1pra1Wfi:e dlQlobodizeniie kaipi1tan żamdarme.riji, Beireww~i. pirz,~
,prowadzH rewizję :w mfetSzika111.:iiaich Ratajczyka, Kałety i Ciriier\vs1.del~. !która uja1wnita znaczną jJość malterja.fl!l ilrom;promitu·
jąicegio rw postaci '!)Odań, zaiP'ilSków, eiwiden

X kafogorji, za.mfes'Z!ka!fy 'PfZY ut
Gdafrs1kiie.i 103, woinv PKU. M-f1oha•r Oinieiwslki, !Zami.eszika.fv 'J}rzy ut Waweaslk!e5
Nr. 25 O'raz urzędn'.lk cywilny szefois·twa
inten<lenwrv. Jain Kafota, zam. ;przy ulłcy
Raid10ms.'kiei 6.

:r nz piisa.r rpodam.ia. Podaruia te,

Jaik t11Sta~ifo dochodzenie, Ka1Ie'fa i Rafa,jczYJk, iP01Z10sltając w zmo1wie, ipoidiejmow.a~·i się za.tatwiania takiich sip.rnw, kt6Te
z reguty na mocy ,za:rząidze:nia wla<l'z woislrowY1Clh nałeża'to rozstrzygać 1Przychyl ·
nie dfa p efon'tów.
Choidzito o sprruwy U'fllO•.PÓW, udzńda-

Zrucna. rtró.i'kę a1resitio1Waino ·i odida!llo de
w·zywa t on1 ipetenit.a i po wyl•uid•zen:iu odei1 dv•s po•zycj1i l\Vydzia1lu śileickzeigo rw ŁodtL
giotówlfoi. wręcza,t mu po<lian11ie, 01patirzo.ne, P.01d!k1reś1ić należy, -że w nadwżyici.ach n.ie
necz ziro·zwmia•ta, decy.ztlci, 1p!'lz:yichyilną. Na- br.aity ud·ziafo o.solby wojsikatwe.
fr)
łwnv ;pe.tent byt 'J)eł\vioo, że ito istdtnfe Ra---::---ft:aijczyilc
talką mu &Tzeiczno·ść. . ..
wyświadczyl.
_....,, ,_ __ ,

Jak

P.K.U., Kaileta

zaś „napędzat'' ~dfeill!tów

w.aly do dziemika

były

o·
które wp'ly
z.aJlabwiane nor-

ma~1ną dr-O·gą mzędową, n.i·e wdąiga•no ich
jeidnaik do książki doiręcooń. Gdy rpoidia:nfo
zin.a'1az'lo s.ię •znowu w irę'ku Rata~ic•Z"Y'ka.

cyij ;peten1tów I 't. 1p.
1

1

~

zginął sierżant Peżanowski.

Drugi dzień procesu wSądzie Wojskowym wŁodzi.
Oskarżony

o dokonanie zabójstwa Teichman

W drugim dniu rozprawy sądowej przeciwko sierżantowi T eichmanowi, oskarżo
nemu o skrytobójcze zabójstwo sierżanta
Peżanowskiego, zeznawali eksperci.
Pułkownik Mieleszko dr. medycyny są
dowej zeznał, że denat, którego badał na
stole sekcyjnym, miał lat 20, był mężczyz
ną dobrze zbudowanym i dostatecznie odżywionym. Na piersi znalazł ranę w od1egłości 2 cm. od mostku długości 7 cm.
Klatka piersiowa silnie była uszkodzona,
kula przebiła płuco powodując śmiertelny
krwotok wewnętrzny, nic tedy dziwnego,
że denat po godzinie skonał. Natychmiastowa nawet pomoc lekarska nie zdołałaby
go uratować.
Ekspert zastanawiając się nad przyczyną śmierci sierżanta Peżanowskiego stwierdza, że spowodować ją mogło: samobójstwo, nieostrożne obchodzenie się z bronią
oraz zabójstwo. Samobójstwo, zdaniem
eksperta, jest w danym wypadką wykluczone. Jest bowiem rzeczą stwierdzoną,
że samobójca strzela sobie w serce, bądź w
głowę, chodzi mu bowiem o śmierć natychmiastową. W danym wypadku kula przeszyła pierś w znacznej odległości od serca.
Pozostaje więc zabójstwo i nieostrożne
obchodzenie się z bronią. To ostatnie posiada według eksperta najwięcej cech praw
dopodobieństwa zwłaszcza, gdy wziąć pod
uwagę, że denat był histerykiem i w momencie krytycznym podniecony alkoho.
Iem, który na histeryków działa daleko intensywniej niż na ludzi normalnych.
Ekspert kaligraf prof. Leman stwierdza,
że charakter pisma w liście denata do rodziców załączonym do sprawy, jako dowód
rzeczowy ma wiele cech wspólnych z pismem, którym wypełniony jest „wyrok
śmierci".
Zachodzi więc ewentualność
svmulacji. Podkreślić należy, że przy denacie znaleziono aż 20 podobnych niewypełnionych wyroków śmierci.
Ekspertyza rusznikarska wykazała, że
do denata oddane były strzały z rewolweru systemu „Nagan". Rewolwer ten wraz
z czterema wystrzelonemi nabojami i 9
nabojami niewystrzelonemi znajduje się
wśród dowodów rzeczowych. Na stole są
dowym znajduje się również „wyrok
śmierci" opatrzony trzema nieczytelneml
podpisami członków domniemanej organizacji terorystycznej P.S.O.P.K.L.
W dalszym ciągu toczy się polem.lka pomiędzy prokuratorem, a ekspertem dr. Mie
leszką.

Prokurator. - Czy zdaniem pana majora denat był histerykiem, czy epileptykiem?
Ekespert. - Był to stanowczo histeryk,
na co wskazują częste ataki nerwowe.
Prokurator. - Czy jest możliwy wypadek zabójstwa?
Eksper. - Był to stanowczo histeryk,
jednakże jestem zdania, iż śmierć denata
spowodowało nieostrożne obchodzenie się
z bronią przez niego na co już wskazywałem poprzednio.
Sędzia asesor major .Jaskólski. - Czem
sobie pan major tłumaczy okoliczność, że
denat przed śmiercią oświadczył: „Przysię-

ręką na sercu, że zabójcą
sierżant Teichman".

gam z

moim jest

Ekspert. - Tłumaczę to histerią 'd enaTego rodzaju oskarżenia nawskroś
imaginacyjne są dla histeryków typowe.
Po wysłuchaniu mowy prokuratora i
obrony sąd udał się na naradę.

ta.

został

uniewinniony.

Po dłuższej naradzie sąd ogłosił wyrok;
na mocy którego sierżant Franciszek Teicl~
man został
uniewinnionv. Prokurato1'
wniós~ zażalenie. .
·
(rJ
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Kosztem krzywdy ludzkiej„.
Za puszczania w obieg I alszywych monet 4 lata
wiqzienia.
Wiczorai tWydziat karny M<lznriego Są·
du Okręg01We·gu ro,zoatrV'\\'.at SIJ)'rawę prze
dwlko nietiaikiej Józef e P i·et!'1zak, ookairżo
nei wsz·czani·e w 01bi·e:g frutszyiwyieh mo··

°'

ne.f <lwuiz1!1otoiwy;cih.
Jak wynilka z zezinań śiwi.adkóiw S;Prawa 'ta 1prze,dsta'Wi.a się 11aos.tęp1utlą;co:

Józefa Pi•eitrzalk,

hrndlująic

naibialem w

P.Otdęlbilcaldh 'J)Odo Łodzią, w dn[IU 22 cze•riwca Il". b. ;przy<byla do jednego ze sklepów
"iW' 1-efże osadzie i tam usHowat.a za·p'łaclć

za naibyty ,przedmiot fa.lsyifilka1tern d1WuzloWit.aś-ciciel ·sikile!p!U slkoinstatoiwa•t

~-OfWym.

jednak,

.

że dwuzł,otóWka

.

W czasie doohod~roia UJS'tafono, łe 'Józefa Pletrzalk otd ditużs0egQ czasu IPU!S?JCza

,fa w olbi,e g fa1·syfiilrn·fy d'Wu.zł'olt-01we.
vY.c:wra•i na prz.eiwodtzie 'S'ąidiOIW'Y1Ill P.L~1
'tirzalko•w.a do winy się nłe 1PrZY1ZJ1a1fa. Poi

;przemowie .prnkurratora Marnd-eclciiego,
Są!d ogtoisH wy.roik, mocą !którego Józefa
P:etrzalk ska.zana zostata na 4 fafa ciężkie.
go więzh~ini.a z .po1zilJaiwienieim !PraJW.
(r)
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Ideał partnerki ekranowej.
Co mówi ulubieniec kobi<Jt, Ramon lvovarrof
Novairro zaczyna ...swą sipo1W1iooź od
że g'dytby miaił Nzpoczynać

liwierdzenii.a,

swą kairj·erę filmo1wą . .prngnąbby rorz•począć
ją ,p od kfeiriu.rnkieim Rexa In,g'!"ama. We·

d!tiug stów Ramona. Ingram

~el5't

Jednym z

flii.eiwi,eau reiżyiserów. !którzy umieją iwydo
być z rur,tvisty !.ndvw fd'l.talino·ść, .nle ma1I1ierujaie g10 jednocześnie.
Ze swoi1ch 5 pa1rt111e·reik (A1ice Terry.

Cammd Myers, EnM Bennetlt, May Ma.c
Avoy i Barb.air.a La Marr) na 1Pieir1w szym
miejscu sfaiwfa. A.J.iice Terry.
,.Uznainie s•woje <lila nie.i. jalko <lila a•rlfys'tiki i Lndyw.i<luailnośoi, 01pieirann - mówi Ramon - na tem. że Allce ma s.z.cze,góll!la z'Clio1k10ść 1pobudz.a1t1..iia do wysillkn
'twór.czego wszyistk!oeh, k't6!'1ZY

z

nią iws,p ót

ipracwją.

A~ice jeis't dc·wd-OTI.o: i '])01\Varima, betfrosk'a l S1Umi·einna, '!>O'sfa<la s.t()ldyicz .nfezlemską f ipeiwiną „dia•bile·r>ie". któr.a j1
erst n.a'PeW'llO.„. ziie1
mska. Alke 1e&t idea•t.enn p.a:r"f111erlkii clkrar1owe.i. g-dyż zaw•sze jest w rakii:m 1J1aistrnju, ialk1ego danv momerri't wymag-a.
W scenach mflosnych fillmu .. Tam.
gdzie się kończy ulica" A~i·ce byta t.a~rn
-.1msta f sz·c zera, że · wie!'lzyłcim, iż wszys!:ko 'to, co g-r.amy, jesl .pra.\vd r-i . Gdyby w 1te
dy śmia.ta si ę ze mnie. nucilfovm si·ę w wo
dy wodos,p2idu '\'.\-cze§nfcj, ni'ż 'tego a.il<c.ia
wvm aga. Al e AHcc bvta t.ak pr ilejęta. że
ptallrn ta ·prn•.Yd.zi\Yemi łza mi.
Po tej s-ce1nic przy śniadaniu rz.eik ta:
..T ak mi d z iś fa\l bvfo na1n.a, Ramoin1ie, że z

trnd em t vl~ o po1wled<iafam - nie". <Ja~
wia<lorrio, Ramoin w filmi·e tym jest Poli-

I
I

jest faltszyiwa ;,
wezwa.r naty-chmiasf ipostemnk01wego, k't6'
ry Pi.e•trzakową aireszrowait.

nezyijczv1k i.em i dtla'tego

miitoiść Jego jest

odirzucO'fla IJ)rzez bia tą dziewczynę).
Po chWlili, cr.bracajctc swą ipraw<lzil\Vą
myś'l w ż.a.irt,
jalk to jei.s1t .ieti zwyczajem
Ailiiae dodaila głośno, talk aiże'by mąż jei
styiszał: „Co gorsza. 11rupel\\.l1obym fegio
nie 'J}OwJed:ziata, g>dyiby •Ilii•e byto IJ)rzy tern
Re.xa, !który mn ie do teiro zmusft. Muszę
powi.edzleć, że

gd:i,.ibyun mo,g-ta sam1
w 'f,ej hi·storji, wyszla1bym sitanowcro za pam.a. chociaż ,pa.n jest Po1Hnepa111u

decyido1w:ać

zyijczy1ki eim ".
T.aik, odrzucifa mnie w fi1Irrnie „Tam
gdzie się unka kończv", a.re przyjęta mn:e
w .. Sicaramo•uche". Oto dla1dziego jesit to

mój ua1Ubi10ny fi.lim."

Praignęlribyśmy wiedzieć

wiele w s))O ·

wdedzi tej }est szczeire,go uwania. dila a·rtys.tki, męż.czywv <l'la kobi1elfy f lkoleg1i dla
ilro1leżanUd,

a wie'le

chęci

sipr.aiwf.e111i a •orzv(A1i:ce
Terry jest żoną Rexa Ingrama).
St.

~iemnośd

swrotleimu...

TeżyseirOrWd.

Szkoła- tańca

W. LIPIŃSKIEGO ~i!~~u~t~T1~~
Wykłady

jut się rozpoczęły. Wobec
nadkompletu zapisanych - zostaną U•
tworzone grupy równoległe. Zgłoszenia
przyjmowane są w dalszym chutu. - -

------------------
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PRZEGLĄD SPOŁECZNY.

Kongres polityki społecz
nej w Wiedniu.
W Po·lsadem Towarzys·tw.ie Podityk:
Spofocznej w W.arszaiwj.e odbyto się w
dniach ostatl1ich ·zebranie, na którem k5.
poseł At Wóvckki i dy.r. J. Drnciki zfożyJQ ohszeinne spr.awozd am!.e ze zjazdu poł·i1tvikf spot.ecznej w Wiedniu, w którym
obaj siprawozdaiwcv uczest.niiczyH jako de
legaicr To•warzyshva. Zjazd bvt bard!z:o t.lczny z,g-romadził bmv"em 01ko1to 400 osób;
w te.i Hrczible po·wa •żna dele.ga.cję ze Stanów Zj,ednocz0invd1. Głównymi relferentam1 byill: prof. tteyde. !który z·r·eife.roiwat
..Metodę niemieckiej ainkic1ty o wy<lairrlO'śai pr.aicy"; prof. Za:hn, prezes ba:wairskiegio urzędu statystycznego.
„Porlfty!'I{ę rod:z.i.nna"; P. La"'.a.rd. prezes fr.ancw:;ildeg-o
zw'1azku do wa1!1ki z bezr 01b odem: .. Mf edzv
nairo·d o'''a iJmntro1Ję 1credvt-ów"; p. Fm.S.
szef sek:-.ll w Między.nar. Bimze Pra1cy
..Zas2.dy n?1cze!ne ube.z.pie1C7,e1nfa od hezrn
bod .a": n. f'·u-ste r, prnf. Co·lrJ.egc de f'rarrlcE·
.. POlfr?e'be o.chronv rodzi.ny", wreszcie p.
nevfnet. dv.rektor MlPd 7 ' "nar. Inslvtultt
N~111kow 0E"i Org-arn'izac il Prncv oim:ówfl
..Skut'ki s·· poteicm 0 ra.c.iona.J iz?•Cji żyic:ia g-o~1p oda rczcg-o" . \iVszystkie reforaity wvw0
fah- obsze1r1P.ą dvskursję. w którPi dełe~a ;:·
polscv wziell żywy udzia1t. Poinadfo fi.
dvr. Dred<! ztożyt kon.u rsowf referat o
11he7.piecze:n:11 na 'vvo2deik brnku nraocY.
Zar6wno rcf.era·tv te. jalk rezolu cje o,P. ""foszo
ne są w osta.f.n:im zeszY.cie pisrma .. Ave1ni-r
du fravafl''. k'tórn je:s't 01rga nem M i ę<lzynar .
Zwlivikn •PO·stęp·u s•rrotecznegoo t. j. orrg-ai1;zato•ra KQ1nigresu. Konc;re'S'D'\Yi ·Pfizewodni
czvf b kandeorz Au str.if. dr. Karol Re1me:r.
0

1

Inspekcja zglerskiei
Strażacy złożyli

Z i.nk:.ia 0ti;~wy „Wia rusa Polskiwro", iedneg-o z Drg<l'nów wy.chodź-twa p\JUsk.ieg-o
we fraincJL zo rga.nizo·waov zost.al w trble
golyim mlesfa.cu w Do.na! zj.azd deilegatń·w
po'1skii1ch z blilmd z!.esiędu m' e jSCO\\:OŚc;
we :Francji. Na z.icźdz',e tyrrn zr01sta.t •n qi\VO
la•ny do żyda ,.Ge•ntrałny Komitet Po'1alków". któ.ry prag.nl.e się stać nacźelną re:oreze.ntac.ią
wvC'hodf-twa polrs1k:ieog-o we
:Francji Czv się to uda, p.rzesadiz:a·ć w tei
.chwilli bv·ło-by przed•\,„czeSrne. Ni·esterty ju7;
na zu.aźdz'.e inau.ir nrncyjnym do no1we.i org:a
nfza c.if. slkądinąd niewatp l1hwie po•trz~bne~
w<la1rfv się pierwiastki p.a.rtvJ,no-palrtycz·
ne. O :ile 011e us·u1nięte nie będa. lnkjarvwa utwo•r.ze.nia zrzes1z;e1nfa fa:cza:ceg·<} wszy
sflkich Perl aków ·we P·rain.c.ii bez wz.g'lędu :!a
k~h przelkomainiia .potitvczne, s.paili oczvw1śde na rpaneiwice. Byt'<Ybv to sm'1.11tinem świa
d:e'C'twem rnzihida 'VY{'hodźitw<ł! 1polsikie<:ro
nawet w dziredzin\e sro raw ma·toerj.al1ny.ch i
łmlturnlony.ch, z,g-oła o.d ipo·1ity.ik!i ipa.r lfyj·ne1
'l1iezak~ny1ch.
·
1

1

0

Zw. Narodo.wv Polaków
w Stanach Ziednoczonych
Orga1nizacja po•wyższa i·e!St d:zfsiad pod
wz.g-lęidem swej Hczebmośd i siwej zasobności finarnso1
\ve.i. najrpotęźnri ejszą <»rg-anin•cią n al!'ką na ~wi ede. Uczvła 01
na na
<l. 1 siernn:ia r . b . 250.840 czton'ków . w
cz e'!11 179.280 osób pe·f,no·l etnkh l 71.560
mfvidzi,e·7v.
Mafal.ek 7,wiąizku przckm rzvf 14 mil
:"„. : ,,. dn:J::i rów.
1

F,
.,,c.h a

.
n.ozaru
w Zar<Jrzu .

'Y/ zwi .~. zk u z oożarem, jaki miał miejsce
ubie11lvm ty~odniu w Zgierzu Starostwo
ł,ódzkie informuje, ?:e dnia 15 h. m. o godz.
5, w fabryce firmy Frajlag i Zukier, mieszczącej się przy ulicy G. Dąbrowskiego
Nr. 27 w Z~icr7U iskra z motoru e!ektrycznego pr.? e costała się na zewnątrz, wskutek
cze~o zatlił się surowiec t. zw. figonja.
Częściowemu zniszczeniu uległa maszyna zwana trzepakiem oraz spłonęło
1000 kg . surowca.
Strat"v wynoszą 2000 zł. Ogień w zarodku ugasili robotnicy.
Na miejsce wypadku przybył natychmiast komendant straży ogniowej Hoffman, który porozumiawszy się z właści
cielem fabrvki , telefonicznie odwołał zgierską ochotniczą straż ogniową, jak również
w tenże sposób odwołał straż ogniową prze
mysłu chemicznego. Wiadomość pierwotna podana przez pisma łódzkie na podstawie biura informacyj prasowych „Reporter" nie odpowiada prawdzie.
~,·

---·----------------~

straży

ogniowej.

egzamin ze sprawności ratowniczej.

W celu zbadania sprawności oraz akcji
ratowniczej spełnianej przez straż ogniową
w Zgierzu ZwiązekWojewódzki Straży Pożarnych w porozumieniu ze starostwem
lódzk!em wydeiegował do Zgierza specjalną komisję inspekcyjną z p. starostą na
czele.
Komisja ta przybyła do Zgierza o godz.
11 w nocy i zarządziła alarm. \'Y/ niespeł
na 7 minut na miejsce alarmu odległe od

siedziby straży zgierskiej o 1 kilometr nadjechał 1 wóz ratowniczy samochodowy poczem w minucie 10-ej nadjechały wozy kon
ue. Akcja ratownicza straży wypadła
wzorowo. Strażacy okazali wiele sprawności mimo brak dogodnych warunków
jak wody i środków lokomocji. Po 20 minutach przybyła również straż Przemysłu
Chemicznego w składzie 14 ludzi z dwiema
~ikawkami.

opłat

Zniesienie

stemplowych

. ·przy odbiorze towaru.
Akcja kupiectwa
Po uika zan.!u

się

uwieńczona pomyślnym

n-0wej usta.wy stem -

plowreri wy1staJp·i•l10 Stowa·r'zyszmi·e K:up·cÓ\Y
m. Łodzi (Pio'trlko1\yslka 73) z akcją pirze-

dv.iko
ją:cym

zarzą·drzeni.om tej ws ta,wy, wrp lywa·C~Jokszta'l1t ży·cńa g-osp,;

uj.e.mnie na

darczego kup·'.·eoetwa. Mię.ctzv i1n.nemi wy
surn.!ęto podczas kHkuna-s tu konferencyj po
stulat Z\Y(Jllrnienia cd o•pfat st.empłO•\\.· ych
wszellki,eg-o rl(J<l.z a1ju po1kwitD 1wań na Ddblór
t·owaim, gdyż ust2.1b .j ący te D·Dlatv a•rt. 137
n<}wei 11stawv stcm ;1Jowe.i .nakta dat na ku
1

1

wynikiem.

p1iec·two ni•epra1ktyikowa:ne w fnnyic:h kraia,ch ciężary .
Afk.cJa ta mvfeńczona z<Jistara p01I11yśl
!\ y:m wyn :adem. W·c w•ra.i slti01w:a:rzyszen.ia
ku1pieck:.e m. Ło.clzl p-01wi.adomic()e Z'O'Staty .
f: ż na zasc.:d:7ie \Yyd2.neg-o na morc v rorz,po
rząd 1 '·e'11!l a Prezydenta Rzrp'life.i za,r zadzeni.a M.'n . Sk21r1bu z dnia 7 rp.aźd 1zietrin~ka r
b. wsz.::r'.kic CF)faty stempfoiwe na rpolkwi'to\\.t:Jlli,<t'Ch z or:lbiO'ru ro.,nrów zostały zoiesfone.
(e)

~emonstra1;e rouołnł8óm ~anan~a[ułnu1~ m~o~zt

0

Centralny X.omitet Polaków ~1e Francii.

--·-·- · ~~

1 lum straikufących obiegi lokal Wydziału l\analizacyi.
Wcz.oraj stra'jkujący robotnicy kanalizacyjni udali się do Okr ęgowC"j Komisji Zw.
Zawodowych przy ulicy Narutowicza 50,
gdzie odbyli konfere n,cję z przedstawicielami OKZZ w sprawie akcji, mającej na celu uzyskanie 17 proc. oodwyżki.
Przedstawiciele OKZZ obiecali zwołać
konferencję z przedstawicielami Magistratu n inspektora pracv.
· O godz. 11 rano tłum strajkujących robotników, w liczbie kilkuset osób udał się
do gmachu przy ulicy Narutowicza 2, gdzie
mieści się Wydział Kanalizacji i Wodocią
gów, zalegając podwórze oraz klatkę schod~wą oraz domagał się widzenia z inżynie
rem Skrzvwanem.
Powiadomiona o zajściu policja w liczbie kilku posterunkowych udaremniła straj
kującym dostęp do lokalu Wydziału. Ze
WSI

!M

względu na to jednak, że napływ strajkują
cvch wzmagał się zawezwano pomocy.
Na miejsce przybyło kilkunastu policjanl0w konnych i kilkunastu pi~szych, którym
u::.1.Rlo idę usunąć część strajkujących z gmachu. Do lokalu dopuszczono tylko delegaci~. która przyjęta została przez inżyniera
Skrzywana w obecności komisarzy policji.
P. Skrzywan oświadczył delegacji, że
nie zmienia swego dotychczasowego stanowiska w tej sprawie i że podwyżkę w su.mie 1 zł. dziennie na każdego robotnika
mocen jest jedynie wypłacić sam Magistrat.
Na skutek oświadczenia inż. Skrzywana delegacja postanowiła dziś zwrócić się
do p. wiceprezydenta Groszkowskiego, uzależniając od wyniku tej konferencji dalszy przebieg akcji.
(r)

---:o:---

„

w wa••e

Wykłady dla raf]nych
i działaczy mieiskich.
W dniach 30 i 31 października i 1 - 2
listopada r. b. zostanie urządzony w Warszawie z inicjatywy Biura Pracy Społecz
nej cykl wykładów dla działaczy samorzą
du miejskiego. Tematami powyższych wykładów będą sprawy: nowoczesnej organizacji samorządu miejskiego w Polsce i zagranicą, ustroju finansów miejskich, sposobu układania budżetu oraz zadań gospodc> rki komunalnej, opieki publicznej, orowadzenia urzedsiębiorstw miejskich itd.
\'Y/ykłady zostaną wygłoszone przez
wybitnych znawców teorji i praktyki samorządu miejskiego w Polsce i będą niejako
przygotowaniem do rozpoczynających się
prac bu<lżetowych rad miejski.eh. Bliż
szych informacyj udziela i zapisy przyjmuie kancelaria Biura Pracy Społecznej (ul.
Kopernika 30 tel. 117 .12)

KARA WIEZTENJ A '1..A NADUŻYCIA
PRZY ZAPOMOGACH.
Fundusz bezrobocia podjął akcję przeciwko ujawnianym podczas kontroli naduży
ciom bezrobotnych, którzv pobierając zasiłki z funduszu bezrobocia jednocześnie
pracują, a nie powiadamiają o tern Pań
stwowego Urzędu Pośrednictwa Pracy.
Fnndusz Bezrobocia postanowił przeciwko
tym wykroczeniom podjąć dochodzenia, w
wyniku którego kaidy bezrobotny jeśli zo!'ltanie mu udowodnione nadużycie niet_ylko
traci prawo do pobierania zasiłków, lecz
stanie w obliczu sądu, który ukarać go może więzieniem z obowiązkiem zwrotu pobranych nieprawnie zasiłków.
(e)
---:o:

KOMUNIKATY.
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i
Ekonomicznych (Narutowicza 68) komunikuje, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 1927/28 wykłady rozpoczęły się
dnia 17 b. ro. o godz. 18-ej.
Pierwsze egzaminy dyplomowe rozpoczną się na początku listopada r. b. Do
egzaminu zgłosiło się 20 słuchaczy.
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Do ogółu pracowników
bankowych m. Łodzi.
Koledzy!
miesiąca

trwa ~trajk pracowników
Dyskontowego Warszawskiego.
Słu.szne żądania naszych kolegów napotykają na niesłychany upór i zaciekłość ze
strony Dyrekcji Banku, która za wszelką
cenę dąży do złamania strajku przez wygłodzenie pracowników i w tym celu dotąd
odmawiała nawiązania bezpośrednich pertraktacyj z pracownikami.
Sprawa kolegów z Banku Dyskontowe°'o jest wspólną naszą sprawą. Musimy kolegów swych poprzeć przez zamanifestowanie naszej solidarności z nimi. Pracownicy bankowi Warszawy uczynili to już w
dniu wczorajszym przez imponujący strajk
protestacvjnv. od którego żaden bankowiec
się nie uchylił.
Pracownicy bankowi miasta Łodzi na
zew Związku uchwalili proklamować jednodniowy straik protestacyjny we wszystkich bankach na piątek, dnia 21 b. m.
.JPdnakże naskutek
polecenia Zarządu
Głównego, który zawiadomił nas, iż dzięki
nadspodziewanym rozmiarom warszawskiego strajku protestacyjnego zwiekszyły
si~ szanse zlikwidowania zatargu, Zarząd
oddziału łódzkie~o w porozumieniu z delegatami personelów bankowych uchwalił
proklamowany na piątek strajk protestacyjny narazie odroczyć. O ile natomiast
Dyrekcja w ciągu najbliższych dni nie
uwzględni słusznych oostulatów pracowniczych, wezwiemy kolegów do bezwzględ
nego przystapienia do strajku w dniu, któ17 podamy do publicznej wiadomości.
Od
Banku

Z'!· Zaw. Prac. Bankowych
Rzplitej Polskiej-Oddział w Łodzi.

Popierajcie
przemysł krajowy.

Co

dzl~ usłyszymy

z fJ4 .

~nicy radJo-aparatM?
Progratn waNzawskleJ •lłtii
nadawcze i.

Czwartek, 20-go p a ździernika.
Warszawa, 11 Il m. - 12.00 i 15.00 I(
katy; 16.00 .• La politique etra1ngere de la Pe·
au rmois d'a-011t et de septembTe" I. - wygj~
Ja.n Grzyma1f.\· Grahowie.Cki; 16.40 „Kącik <Da
biet". wygtos1 p. Marja Anlkiewkzowa; l7Jl5l
munikaty P A. T.; 17.20 „Wśród książek"
gląd najnowszych wydawl!lictw, omówi P!Of '
ryk M·ościcki; 17.45 Audycja litera-0ka: a\
Srebmy Salomei" - Jrufjusza Slowadtiego·
tmpre.sja Hteracika - JUJljusz Kaden-Ban<irO'
c) Recyta<"ie - w wykonaniu p. RYchteróri
19.00 Komumikaot rnlniczy; 19.15 "Rozmait~l.
gfosi p. Ludwik I.awińskL Komtmikaot T
st wa Zachęty HodO'Wli Koni; 19.35 Lekcja ·
elemeintarnego ię.zyka angjelskiieg-o. Lektorti
Memmi Gardiner: 20.30 Koncert wiecz
Pl zerwie biuletyn .,Messager Polonais" w j
fran.cus1k'.m; 22 OO Sygnaf czasu i komun lok~'-.
tniczo-me.te.ornkigicz:ny, polic.yJny, P. A. T.,
t<rnry ooraz nad ·pro.graim.

--- ..

--~

Teatr, muzyka-i sztuki,
TEATR MIEJSKI.
Dzi·ś.

czwa.rtek, przeds-taw.!e.nle dla Zwi
R 0botnkzych .,Kredowe kok>".
Jutro, piątek 01raz w dalszy1m ciągu w
o godz. 4-ei po połn<l•'liu ciesząca się <J.lbrz
powcdz e.niem „Kredowe kolo".
Zn~kcrnita kcnne.dja-buffo lttdwi'ka Vernt
..Panna f~ute" z n.ieporównana w ro.li tytul
~te.fanją .larkows.ką grana hędz-ie jui tylko
razy na sec.nic Tea.tru Miejski c~o: w s c \x!.~
czorc.m i w niedzielę Po pofnd111h1 o gądz. 4-il
Obydwa przedstaw!enia po cenad1 p
nych (o<l 50 gr. do 4 zl. 50}.
Na)bliższe przecl~taw.ienic \••es.olei. efel(t
bajeczk: dla dz.iei:-i R. Hertz'1 i \\i. Tatark'c'
wrn y .. T~m1clo Paluch", dane będzie w najb~
niedzielę, o gooz. 12 w potu.d.nie.
BHety w kasie zamaw!ań p.rzez ca!y dzi~
JO ra'llo do 7 wieczorem bez l)rz.erw~-. Kaid
soba dc:rosfa może wpro-wadzić je.d no uziecko
pla'l·nie.

TEATR POPULARNY.
·. Dziś p'1 raz o>t.atni świetna kro.t-0chw·ila w~
aktach .,Hiszpa1iska mucha~• .
fotro Po raz 15-ty i osta·t.ni .,Pieczęć mil
sensacyJny dramat w 5-du aktach.
W sobotę premiera leJkk.iej amerykańskie'
med}i w 3 aktach p. t. „Mąż z IG!te:rfi" w wyb
niu pp. Zie0lińsikiej. Wernisówny, Brzoz~
Sz.częsnej, Jur.d.zirlsikiej oraz pp. Urbafis,kiegl).
dalińskJegc
Skorasińskiego. Reżyseiru:ie ),
Urbański.

TEATR W SALI OEYERA
W sobotę i niedzielę „Piecz,ęć milczenil,
tireanjerO'Wei obsadzie ról. Nowe dekoracje.
sifawa Mak-0t)nika.

TEATR ART. LITEP. „OONO".
Teatr .,Gong" gra w- dalszym ciągu z :il!M
nąoeem powoóeniem pef.ną żyda rewię p. l
zda <lo Ł{)dzi". Na cz.oto programu wy.s!llV,lr
skecze .. Serce kcbie·ty" z pp. Popielewsik:\ I
skowskim, ..Przewrót w PiikutkowJe" z pp
ranow~ką,

Bokiem

Kamińskim

i Sielańskirn

mery baletowe. u-' ol.one przez halebmistru
nara deszą się natlzwyczajnem Po
Mtode i urocze . ~ c nS?:iątka" zyskały ·sobie s
tję Łodzi. ~licn1 .: gtos p. ifalarico. wdzięk
na temperamentu irra p. Jaśkówny oraz do\\
profog i konfcrensierka ·d:vr . .Ja.strzębca dop
mili\ ł wesotą ca?ość.
Dziś dwa J>rzedsfawiooia: o godz. 7.45

W•iecrorem.

DZISIEJSZY KONCERT SMIRNOWA
Dziś, w czwarłelk, o<lbędzie się :z:a.J>OWied
drugi · kcmcert mistrzowski. na którym wystąp
nor śwJarrowej stawy Dmitry SmiJinow. 01>1'
tego udziaf w ko.ncercic bierze ma.tżon.'ka ieio
dia . Smi1"nO'Wa~Ma1cewa. Artyści na prol(ram
braJ.i <per~y ze sw-e go bogaitego repertuaru. P.
fortepianie zasiądzie dn. Ta<leus.z Mazurk'e"
Począteik koncertu o godz. 8.30 wieczorem.

KINO „LUNA".
Dyre1<cia kino-teatru „Luna" i·nfórmuje. W
dniem otwarcia w „Lunie" teaofru airt.-1Pter ...fu
sea.nse ki:nematografk:zne odbYWać się będą
dz.ie;imie o<l godz. 3-ej J>O pool., ooezą.łek osta1~·
seanoo o godrz. 6-ej. W soooty, niedziele i św'
od godz. 1-ed po 'IX>·T.. PoCzątek ostatniego s~
o godz. 4-ej.
Ceny mi·eusc na pierwszy seans J><> 50 gr.
z1., na porosita.fe seanse od 75 .gr.,. przyczęm,
re.keja za'Z.tlacza, iż wyświetlać będ:zie nadal Ili
s.zor.z,ę.dne filmy o rozglooie świałoWYm.
Od dnia dzis.iejszego demonst·r uje s-ię w~
e.1>Q1Peę .~eon

w
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KURJER

„Kurjer

- Czwartek, 20

Czwartek, 20

Łódzki 11 •

Niebezpieczeństwa
Ostrzeżenia

ŁÓDZKI".

w

paźdz!ernika

października

... _

1927 r.

nadmiernego bogactwa.

ekonomistów

Echa pobytu

„Kurjer

Łódzkiu.

Najbogatszy Bolgijczyk.

amerykańskich.

ex) „Le mieux est l'ennemi du bien", się z dniem każdym bardziej ostra, przy- czonych. Produktami, wyrabianem.i serjaczem punkt ciężkości przenosi się na kal- mi na wzór samochodów Forda, ofiarowa,,Surtout pas trop de zeletł'', etc., etc. język francuski posiada cały szereg takich kulację kosztów wyrobu. W pierwszej
nemi p_o wyjątkowo niskich cenach, sprzeprzysłów i popularnych powiedzeń, głoszą mierze odbić się to musi ujemnie na podawanemi na długoterminowy kredyt, nacych pochwałę mądrze pojętego umiaru w łożeniu matetjalnem sfer robotniczych.
leżycie zagwarantowany takiemi towarami
każdej dziedzinie systematyczne1 pracy
„American F ederation of labor" prze- ma być zalana Et&opa. Na pomoc przetwórczej a stanowiącego, zdaniem wielkie- widuje w niedalekiej przyszłości ciężki mysłowcom pośpieszą wtedy i · finansiści,
go Pascala jeden z niezbędnych warunków kryzys na rynku pracy, zmniejszenie sta- udzielając amerykańskich pożyczek temu
jej produkcyjności.
wek zarobkowych, zwalnianie robotników tylko, kto jednocześnie zgodzi się zapewDobrobyt ekonomiczny Stan6w Zjedno- w fabrykach, lokauty na zmianę ze strajk~ nić odpowiednie ulgi wwozowe amerykań·
czonych rozwinął się w zawrotnie szybkiem mi, słowem walkę klasową w całej jej bez skim wyrobom ••• Bezcelowem byłoby się
tempie i dlatego na tak jasnym dotychczas pardonowej zaciekłości.
łudzić: rozgorzeje wówczas pomiędzy stahoryzoncie amerykańskiego życia gospodar
Podzielają prawdopodobnie te wielce
rym a nowym kontynentem wojna straszliczego poczynają dziś ukazywać się już niepocieszające poglądy również i sami wa, choć ani na białą ani na palną broń
pierwsze chmury. Uczeni teoretycy ·i do- pracobiorcy, którzy, chcąc uniknąć tak gro toczona. Gdyż do ostatniego tchu ekonoświadczeni praktycy z wyraźnym niepoko- żnych komplikacyj, usiłują zdobyć dla amemlcznei!o walczyć o byt będą już nie pojem badają pewne objawy symptomatyczne rykańskich towarów zagranicznych od- szczególne jednostki I nawet nie oddzielne
w zakresie stosunków finansowych oraz biorców. Polityka konsekwentnie prze- · narody, lecz całe części świata. A po„
przemysłowych, widzą w nich bowiem zaprowadzonego, klasycznego już dziś dum- wód? Ameryka posiada zbyt wiele złota,
powiedź możliwego, a nawet prawdopo- pingu zyskuje cotaz więcej i coraz goprodukuje zbyt wiele towarów.
dobnego przesilenia o charakterze bardzo rętszych zwolenników w Stanach ZjednoK.
gwałtownvm. Kraj coraz większy wysiłek
czynić .mus~ by strawić olbrzymie zapasy
złota i niemniejsze ilości towarów, wyrabianych masowo na skutek nadmiernej
obfitości kapitału.
Stale
wzrastająca
do Ameryki.
dysproporcja zauważyć się daje nletylko
pomiędzy podażą fabrykatów a popytem
w Łodzi
amerykańsko,..polskiej
na nie, lecz i pomiędzy wzrostem produkcji a zapotrzebowaniem sił roboczych.
Groźba utraty równowagi ekonomicznej łą
ex) W związku z dwudniowym pobytem wy wzorów i próbek wyrobów łódzkich
ci;y się z niebezpieczeństwem komplikacyj
w Łodzi prezesa amerykańsko-polskiej przy Izbie Handlowej w Nowym Jorku da
socjalnych. Wystarczy przytoczyć kilka izby handlowej w Stanach Zjednoczonych sli: wprawdzie zrealizować, ale niezupeł
t2sadniczych danych statystycznych, by p. Lorda, który przybył z Warszawy w to- nie wystarczającem będzie dla tych wyzdać sobie dokładnie sprawę z ewentual- warzystwie prezesa polsko-amerykańskiej stąpień propagandowych, które są niezbęd
nych konsekwencyj takiego stanu rzeczy. izby handlowej w Warszawie p. Kotnow- ne, aby móc ze skutkiem przeciwstawić
skiego, dowiadujemy się ze źródeł zainte- się konkurencji innych państw na rynku
A więc, wszystkie zakłady przemysłowe resowanych kół przemysłowo-handlowych
iimerykańskim. Również i sprawa bezpoStanów Zjednoczonych wyrzuciły na ry- następujących szczegółów o konkretnych średniego importu bawełny ze Stanów
nek roku ubiegłego o 75 proc. więcej łowa„ wynikach dwudniowych narad:
Zjednoczonych, z pominięciem kosztownePp. Lord i Kotnowski odbyli podczas go pośrednictwa portów niemieckich, narów, aniżeli w r. 1914-ym, Iiezba natomiast
robotników, w tych wytwórniach zatrudnio swego pobytu w Łodzi dłuższe konferencje trafia na poważne trudności i utknęła od
nych, zwiększyła się zaledwie o 3,5 proc., z przedstawicielami Związku Przemysłu roku na martwym punkcie. Z tych wzglę
Włókienniczego w Państwie Polskiem, dów właśnie wzmoże nie eksportu włókien
czyli wydajność Ich pracy wzmogła się, Związku Eksportowego Polskiego Przemy- nkzego do Stanów Zjednoczonych wymadzięki znacznym udoskonaleniom techni- słu Włókienniczego oraz stowarzyszenia gać będzie dłuższego przygotowania, bar„
cznym, przeciętnie o 54 proc. w porówna- polskich kupców i przei:nysłowców-chrze dzo dużej i kosztownej organizacji i akcji
niu z okresem przedwojennym. Jeśli ze- ścijan. Na konferencjach tych poruszono propagandowej. Po zakończeniu konferenstawić zaś r. 1926 z 1919-ym, wówczas w pierwszym rzędzie sprawę stworzenia cji z przedstawicielami związków przemyodpowiedniej organizacji syndykatowej, słowych
objaw ten występuje w jaskrawszem jesz- h.tóra zajęłaby się propagandą ekspotru rencje i kupieckich p. Lord odbył konfez reprezentantami szeregu więk
cze świetle, a mianowicie: produkcja wy- włókienniczego do Stanów Zjednoczonych szych przedsiębiorstw
włókienniczych:
kazuje
25 proc., podczas gdy redukcja i realizowałaby równocześnie zadania kre- Scheiblera i Grohmana, Geyera, I. K. Posił roboczych dochodzi do 16 proo.! Oczy- dytowe, które przy tego rodzaju wielkich znańskiego, Widzewskiej Manufaktury i
(e)
wiście ta 41-procentowa zwyżka lnten- tranzakcjach okażą się niezbędne. Propo- Klndermana .
nowane przez p. Lorda urządzenie wysta-·
:
o:-svwności pracy osiągnięta została jedynie
dzięki kolosalnym postępom maszynizmu,
wcielającego w życiu łabrycznem hasła
taylorystyczne. Logicznie rozumując, można byłoby przypuszczać, że sytuacja klasy
pracującej polepszyła się w tym przynajex) Wskutek dwuznacznego stanowiska wnętrznej konsumcji cukru spowodował
mniej sensie, iż stawki płacy uległy odpo·
rządu kubańskiego w sprawie uregulowa- rząd do podniesienia zasadniczego kontynwiedniemu wzrostowi. O takiej kompensania produkcji cukru na rok 1928 i niepew- ~entu tego artykułu, przeznaczonego na po
cie niema wszakże mowy, zarobki bowiem ności co do podaży cukru w bieżącej kamkrycie potrzeb ludności kraju, na okres od
~ przecią~u ostatnich 12 lat zwiększyły panji, na światowych rynkach cukrowych 1. X. 1927 r. do 30. IX. 1928 r. na 300,1 tys.
się przeciętnie o ••• 6 proc.!
naogół panowała tendencja dość mocna. W
t. cukm białego (w r. 1926/7 - 258,7 tys. t.)
Należy przeto mieć na względnie, jak Londynie za 1 ctw (= 50,8 kg.) kryształu a kontyngentu zapasowego na 30,0 tys. t.
słusznie zauważa poważne czasopismo fa- gat. A (z dostawą8 we wrześniu) płacono (w r. 1926/27 - 25,8 tys. t.).
sh 1515 i pół do 15 /, przy tendencji naogół
Po za tern w przemyśle cukrowym pa.chowc - nowojorski „Annalist", nadmiar
utrzymanej, a tylko zlekka osłabionej w sa- nuje zastój przedsezonowy. Tylko cukrow.Płynnej gotówki w połączeniu z nadmiarem mym końcu miesiąca.
nie na Wołyniu, jak donosi oddział wołyń
Ptodukcji prżemysłowej, fłorączkowo zabie
Na polskim rynku cukrowym sytuacja <>ki, zaczęły przyjmować dostawy buraków
cS.
h
5
„aJącyc o rozszerzenie rynku zbytu, nie bez zmiany. Zwiększa się nadal spożycie cukrowych.
Cukrownicy z Zachodniej Polski czynią
~ogącego już dziś sprostać istotnym po- cukru, które w miesiącach styczeń-sier·
trzebom ani finansistów ani fabrykantów. pień 1927 wyniosło 209,7 tys. t. wartości starania w Londynie o uzyskanie większe
białego kryształu, a dla tego samego go kredytu.
Konkurencja na terenie krajowym staje okresu r. 1926 - 176,5 tvs. t. Wzrost we,
Produkcja cukru w Polsce w okresie

·Priemnł łó~lki

·-'

1927 roku.

nie wiem weki1ort włókienniru
prezesa
izby handlowej.

+

Konjunktura na rynku cukrowym.
Eksport. po/skiogo cukru.'

I

~I

Bankier Lowenstein, znany muitimiljoner, 1
przybył w sprawach finansowych do
Berlina.
powojenn1m przewyższa, począwszy już
od roku 1921, zapotrzebowanie rynku krajowego, cukier polski pojawia się na rynkach zagranicznych. Ilość cukru eksportowanego stanowi w ostatnich kampanjach
przeszło 45 proc. całej produkcji cukru w
Polsce, co zapewnia mu w szeregu krajów
eksportujących w Europie drugie miejsce.'
podczas gdy pierwsze zajmuje Czechosło
wacja.
Cukier polski, nieznany poprzednio na
tych rynkach, przyjęto początkowo z pewną rezerwą, lecz wystarczyło kilka lat, by
w pełni oceniono jego wartość. Dziś ~ukier
polski cieszy się zasłużoną reputacją na
Światowych rynkach cukrowych.
W okresie ostatnich lat wyeksportowa·
!10 następujące ilości (w tonnach):
Kampanja 1920/1 - 43,184, kampania
1921/2 39,230, kampania 1922/3 - !
93,350, kampania 1923/4 - 152,752, kam-·
panja 1924/S - 203,791, kampanja 1925/6
-- 235,647, kampania 1926/7 - 204,871.
Eksport cukru silnie wzrasta aż de
roku 1925,'6. Zmniejszenie się eksportu w
r. 1926i7 wynikło nietylko z pewnego
zmniejszenia się produkcji, lecz w pierw·
szym rzędzie -ze znacznego wzrostu kon·
sumpcji na rynku krajowym, która wzrosła
z 267,000 t. w r. 1925.' 6 do przeszło 300,000
w r. 192617.
Wię!kszą część. miainowicfe 50 ·proc.
cukru .p01lskiego zakuipuje Angil,ia, co wyja-

śnia się kiredvtamf ottflzymywarJemi Cu
rocziruie z tego krao.iu n.a potrzeby .po,Istkiego
prze:mystu cukrnwintczego.
Sew111owy
charaikter prodiulkcji cl1'krowniczei wymaga w :pel\vnych olkresach p-0.waż·11yich inwestycyj. Ce~em SIP'l'OSta111ia fym przeszkodom ziwraca się corocznie l>()1łski prze·
mysł cukroWU1iczy do syindyka'tu bainkó·w
ang-ieq5kj1ch, który dostall'C'za sum niez,będ
nyC'h do sfinansowania lkampanjl.
Dane o elksiploa't.acji oukru wskazują
coraz wię.cej, jalk w.ie1kfe z,na1czenle m<3
wzemvsr cukrowy <lila żyicia gosipodair·
cze.go Pols!ki . a w szczególiności dfa Mam·
su handl01weg(l, o cwm świadczy warto·5ć
cukru eksportiowaillego.

Magistrat
m.

Łęczycy

!Dfle~a wag~ WOlOW~
w dobr»m stanie.
Wiadomość

w godzinach urzędo
wych w biurze Magistratu.
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Stan nasza; produkcji
rybne;.
ex) Polskie ryibołós·two stodkowodin"
Ulf'I~wiane jest na p.owi-erzclmł oikoto diWJU:
~'tu t"Y\Sf ęcy h~ jezior. w czem przeszfo
.J0,000 stano\v1 wta•sność państwa i 60 OOO
·
ha stawów szlucznych.
Ale weiw1nętrzna produkcja ryib w Pol-

-~e pokr~a drohną za.tedł\vie część zaipo-

'fI'1Zebo.wanua. Wskuteok tego jesteśmy
zmuszeni S'lJ!rDWa<lzać roiczinfe oikoto 75
tys'.ęcy ton śle<lzl so1rnych oraz o:kofl() 5
tysięcy ton innych pmclulkt6w ryibnych,
lącz.nej war'tości oikoto 50 mfljo111ów ził.
Polirą!dws~y drobną iłość wyiwoi:;i;u, k'tórv w _os'fartn1em trzY'leidu wyinosi~ Qdrof()
2,300 ton1 rocznie. p1•zekonamy się. że ro·
czna konsumcja ryb w Po1lsce wyinosi około 25,000 ro1t1, z czel{o weiv.·nętrzn.a p.rodukcia pokryWa za·lootwie 17 -proc. Odsetek ten wobec feg-o, że ip.01si.adarrny wyjąf
kowo sorzyi2-,iące wanmkf d1la ro1zw-01iu gic>~podarki rybnej, jest \·vięc ni·eiwsipól'mieir·
ny.

Go&poidaTslfwo ryibne na wod.aoh nalf'uralny:oh 1n.aszego krah1 stor. 111i·es'1'e1fy na po?.iomfe niezwykle nis1kim. Obecnfe mo1ż·na
'shvierdzić, że ma ono s1z1czegM1T!·e na woda·ch \''O.iewódz-~w centralnvieh I wschod.
nkh, charnikfor czysto ra1bunkoiwv nie zaś
ra.cjona lrio - ekS'P'loa ta.cyiny. Nal~ży"fe or>anowanfc g-osooidarki na w<J1dach parst\vowych, d·o k'tórvch OIJJlfÓCz wymicnlo11vich 'trzelba z.a1Jfczyć z•naczną CZGŚĆ wód
hi_eżącvich. S·P'farwmyich. ure.gul•o wainie usfawodav:cz.e ryibotóstwa. \Vlpro·wad'zeoie
oC'brony, zasfosotwa111.ie o•bo1wiązikowego
zan~bienia .j wreszde szerzenie kuaturv
r:yiha1cki·e.i iprzy je-dnoczcsneirn wyik{)lnywa-mu fachowego nadzoru pr,zez '\·dadze, mo1

1

że P-Od111ieść ~waicznie

wyd.adność
Wvd:ai·ność

rybną

'f::t mo..naszych rzeik i je·zlor.
żc wzroisnać nrzy:na.im11ie(d\l;11krohlic flościio•wo, a d7,ięki wproiwa-c1zen~u cemi!eiszvich galUłltków równi.eż i p·od wz·g-lę.dem
1

jalkoścł.

'

'
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~OTOWANIA

Zl.OTEUO PO'LSKJEGO
- w d·niu 19 paźd!zlemika 1927 rOku.
Loindyn za 1 fuin't szlerł. 43.50. Za 100
zto ty1ch: Zurych g-odz. 9-fa 58.05, godz. 12
58.10. Berlin noty większe 46.82 i pót 47.22 i .pół. wy.pła.ty tekgraificzne na War
szawę 46.80 - 47. Ka'to1Wi'Ce i Pozmań
:.t.6.82 11 ipÓf - 47 .02 i pót Odaińisk 57 .65 1

te'1e._g-raficzne n.a WaTSza57.73. Wiedeń czeki 79.30 rwę 57.59 79.58. ba1rukmo'ty 79.28 - 79.68. Praiga 378.27 i ,pót
57.79,
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;.:·•KU:,:;;,.:.;R~JE:;,R:.;..:l;,;0;;.:D~ZK=J:..:•·

=. ~wart.elC. 20 pa.fdzierni1Ca 1927 roteli.
~--...-----~__;.~------------------------!:!!~~

DOLAR W LODZL
Na wczorajszym rynku prywalnym
w Łodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształtował się po kursie 8.90 w żądaniu
i 8.88 w płaceniu.
Tendencja utrzymana. Obroty niewielkie.
GIEŁDA

WARSZAWSKA.
Warszawa, 19 pn.idzi.emika (Pat,)
Notowania oficjalne.

Gotówka:
Dolary 8.88 - 8.90 - 8.86
Czeki:
Holandia 358.55 '
Londyn 43.42
N. York 8.90
Paryż 35.Praga 26.41 i pół
Szwajcaria 171.93
Wiedeń 125.81
Włochy 48. 73
Sztokholm 240.05

Pra,cra

Wiedeń

PAPIERY PAN'STWOWE I LISTY

ZASTAWNE.
Dolarówka 60.-, 59.50
Pożyczka dolarowa 87.-, 86.50
10 proc. pożyczka kolejowa 102.50,
103.50
5-proc. pożyczka konwersyjna 64.8-proc. listy zastawne ziemskie zł. 86.85.50, 85.75
4 i pół proc. listy zastawne ziemskie zł.
63.-, 62.75
8-proc. listy zastawne m. Warszawy zł.
85.50, 84.50, 85.5-proc. listy zastawne m. Warszawy zł.
69.8-proc. listy B-ku Gosp. Krajowego
92.-, 93.8-proc. listy B-ku Rolnego 93.-

;

błL'liZ
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184 25

łH,61

Dania
Norwł~1a
IIelsin~łora

Warsuwa

18,l T
18,51
193.!6
48,!SO

!'i7,ll5-~7,79
polskich
Telegraficzna w:tplata:
'7,69-17.73
na Wars,;awę

100
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RUCH WYDAWNICZY.
P. Jakób Stefan Cezaik. dyr. pa-ńs!f.wo
wetl sziko:ty hall'cJllowei w Zderzu. na.pisat
pożytMz11y po<lrncznilk p, 'f. ,.Geo(!rafja
!!OSIT>Odarc.za (Rok 1927. w1nd•a.nle TI po\'f,:i.ększcne, sffron 352. ceil1a 5 zt. 80 ~r.) Ksia·żka zwv,;·:.era 66 ma')} i wvkresów, dalfv
stalvstvczne zaś doiprowadrone sa do
ch":ili bleżąice.i (pierwsze f)ótroicze 1927).
dfa

ucz-

niów szkót handt!owych. wi1J11na zalnforeS!)'\l"Cl -ć sze-rolki ng-ót. ..Kc;fdy inteb~e11'f
nv kniPicc n-0 wl nien tę książkę iprze-czytać.
tem baridziei, że Qpraco·warna jest grmtowt11ie, alktu.ailtriii'e i sifanorwi doisilronall'y 'J)Oldreczn:iff( w mak'fv;cznem żvoiu kupf(';Cklcrn" - ;pis:ze .. Tygotdiniik Handlowy".
K•siażik.a wypetn:.a -p-01\vai7.111ą łukę w .na<:.z:y;m sika;PY1!11 dizia·le z zailore'S11 waed'Zy
handlowei.
Dyr. Ceza!k, jaoco d-ziaf:a;ący oo 'terenie
'.vy'SQiCe u;przemysf1Qrwi-0rrrng-o okręgu Tód-zkiegio, mocno 'te ip0trzeibę poilskie~o 111.świa
dcmien i,,;i eikom.omkznego odczrnwa·t i :p-0 •
święcit kl1lka la~ sumiernnej piracy nad vryoetnleni-ettn łśfni-eja„c~ w ltl!iem ipołW'alt;nej
tiuki.
D1a :praimą:cycli rpo·sdęblć srwe s:mcrJ<l,
pioidrec.ziniik d1a}e cełlITTV wykaiz Hfeira~ury
pdlskf eJ i obcej z z::ilkresu g-oo,g-raiji gospo.
d:aTCZeJ. M-ietjsce P<Jilski wśród g'OlSpOdarrs'tlw ioovch narodów rest rnoono piod1

Adam Miokiewicz: Bajki (Utwory ~
Objaśnieniami

UIJ(}llatrzrt

- Nasza Bibljo~
Wy<law.nddwo Zruldaoo Narodowego im. n;...
~
skich - 1927.
Ja.ko 18-ty itoonik „Nasze] Btbl1oteki" ~
się „Bajki" Ad~~ Midciewic.za w_ 01>ra~
prof. St. Łemp.1ck1ego. Całość obeimuje I!
cled<aiwszy.ch utworów, 'W5'brainych i prz~
Łempicki.

dr. Stanfo;!aiw

umiejętnie

dla utyfku

s2'llroły

i

~

Przy ustafamiu te!lcstu kor.zysitat ~
z przy.czyink:ów prof. St. Pigonia, a tekst ~
„Golon? - stnyżono" uropetndl według autlltll
paryskiego. Teksty poiprzedzane są kr
rormacyt}nym W'Sltępe.m () ima.czemu ba.Pld
o badkach

Ze
cz.ne

1

M-ieiklewicza.

wzgl~u

na swe -wybitne warory dy
ta J)(YW1inna się m.a!leźć lak

ks1ąże.czika

rydlie;J w

25,03 /,
2~,03 1 '2

na Londvn

c-rej świata.

ty,

lllłotyclt

czek na ·Londyn

czne.m do dźwig-a11d.a kr.a:jru na coraz
wyższe szczeble w hierarobji g~

bionych

GIElDA ODA ~~KA'.
Odańsk. 19 paź,dziernika (PATJ.
Zamknięcie notowań kołlcowyoh w gulClenach ~riań11kich.

.,Oeio,gn=1f.ia" acz urzezrnaiezoina

AKCJI:.
Notowano w z!otych.
Bank Dyskontowy 137.Bank Handlowy 128.Bank Polski 159.-, 160.-, 158 Częstocice 3.60, 3.50
Michałów O. 75
Chodorów 182.Cukier 6.10, 5.95
Fitzner 8.25, 8.30, 8.Modrzejów 10.85, 10.45, 10.55
Starachowice 82.-, 79.75, 80.Żyrardów 20.50, 20.Haberbusch 160.Kijewski 80.Firley SS.Węgiel 123.-, 118.-, 120.Lilpop 42.25, 39.75, 40.25
Ostrowieckie 98.-, 97.Zawiercie 43,-, 41.Borkowski 4.05, 4.10, 4.żegluga 0.60

rę:kaieh mlodzfeży

i wYlCłlomiwcót

„PRZOOLĄD GOSPODARCZV".
Wysze.dl z druku zeszyt 20-ty „Przeglądu
s.podarezego" z dnia 15 11>ctMziernika r. b., ~
ra~ą.cy następujące ttrtykuly: Przegląd SYlua.ii
H. T.; KonJunktury w przemyśle chemiczn
A. BaTszc.zeiwsld; UbZl!Jieozenńe :praoownik
mys.fowy.ch - M. Jastrz~bow61ci; Pers
gospoda1czych polsko - niem·
rokowań
Rosyjsk-ie fina.nse państwowe - S. Skrz
Brunki angJiels.kie w pie.riwsze-m póJ.raczu 19Z7
S!arwińs.'ld; U111ja celna łotewsk<> - estońska _
Ponadto ze-szrt zawiera nas.tę.pujące
Kronilm izagramcz.na i krajowa, RYJJe.'k pieni
r:vn'kii tmva-rowe.

SzwaInia

1

~-wa 0[lrony K1~i1I
I

'ł.6df,

.

ID~b.

-

Piotrkowska 1()4..f

SIJ)B lllllllRt

damsk11. ddechmĄ ł Je.
łoiel°""' OIU

kołdry

I all1i11'J.

Dzierganie dziurek,

"1te szycie. merdld. aiurki, ~
maczenle I plisowani-.

I

f i1r11 I puch

połclel

C:eny

na zamówienia.

przystępne.

z

&UPA#

#h
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WsnniaU 1nmnrn ~ziałalnoś[i ~. ~. w f.
w Królewskiej Hucie.
Sta'cljon w Krolewskiej Hucie otwarty
ostatnio w obecności P, Prezydenta
Rzplitei jest jednvm z dzieł, których betonowe fundamenty i stalowe konstrukcje
będą świadczyły wiecznie o pracy, dokonanej przez Państwowy Urząd Wychowania
ruchu sportowego w
Fizycznego dla
Polsce.
Dziś, kiedy budowa parków sportowych
zaczvna być aktualna na całym obszarze
Rzplitej, nie od rzeczy będzie poinformować ogół, ile wys:ł1·ów, pracy i pieniędzy
wymaga wybudowanie takiej - zdawałoby
s!ę napozór- błahej rzeczy jak widownia
sportowa.
Plan stadionu obejmuje:
1) Boisko piłki nożnej 175 na 95 m.
'wraz z boiskami ćwiczebnemi i zawodnicze
mi dla lekkiej atletyki oraz bieżnią 400 m.
długości, oparkanioną poręczami 1 m. wysokiemi.
2) Boisko ćwiczebne i popisowe dla
piłki koszykowej i palanta.
3) Budynek administracyjny z mieszkaniem zarządcy, pokojami posiedzeń i klubowemi wraz z kawiarnią i werandami.
4) Plażę słoneczną na około 1000 osób.
5) Kabiny dla publiczności obejmujące:
a) przechowalnie garderoby; b) kabiny
ogólne na 160 osób; c) pokój lekarza; d) kabiny dla młcclzieży; e) kabiny pojedyńcze,
oraz f) natryski dla publiczności.

18,0B

~

rzędmem. a kslą.ż'ka !lesf naipiisaria~
<l'a1e impuis dziataczo.m 'fla 'P<>lu ek l

Tekst oprarowar i

Loodyn. 19 paź<lziernhlrn (PAT.).
Notowania końcowe.
n,10 1 fs
liolandja
4.R7
N ew-J orle
34,98
RelJtia
1?4,08
Franoia
!?O.SB
Niomoy
89,1?
Wloohy
,8,SB
S~wiiioarlll 21') ?fi 1 fs HiSIST)llUia
Sswecia

nie ies'f ooo 'Wc.ałe

kreślone;

PARYSK~.

OIElDA LONDY~SKA.

Portu~atja 9Q,87

KURJER SPORTOWY.
i'

OIELDA

Parvt.19 pa:7.<lziern~ka (PAT.).
Notowania ko1kowe.
25,47 1/2
J..iondyo 124,08 1/2 N". Jork
436,00
Hi1111pnnia
854,!>0
Belg.ja
Szwajoarja 491,60
189,05
Włochy
681,00
Dania
S11weoja 886,"0

iak: ziemi przerzucono 13,500 m.,

a

ZU•

żyto do pracy grubo ponad 7000 dni ro-

boczych. Koszt budowy do dnia otwarcia
przekroczył 300 tys zł.
Kosz.ty pokryto przeważnie z zapomóg
i subwencyj: Rząd przez M. S. Wojsk. M,
W. R. i O. P. i M. Spr. Wewn. przyznał zł.
65 tys., Sejm śląsk: - zł. 150 tys., magistrat Król. Huty - 17 tys. zł., Przemysł
- zł. 16 tys. - resztę zaś datki i składki.
a także pożyczka - zł. 25 tys.
Zarząd i eksploatację stadionu oddan0
w ręce utworzone~o Towarzystwa Stadjonu Sportowego W. F. i P. W. w Król. Hucie .

Praga:
V·Fdforia Żi.iJkov - Siparrifa 5 :3,
viiee - CAFK 1 : l, Slaivia - Klladno
DFC Sparta - K'ladno 6:1.

'!vowv rokord plywac '

6) Kabiny dla startujących, obejmujące
2 kabiny wspólne, każda dla 20 osób, z szafeczkami na ubranie i 2 magazyny pod--:o:-ręczne, 7) Basen pojemności 3800 m., obejOK.REGU KORPUSU
DOWÓDZTWO
mujący pływalnie 27,5X50 m. z wieżą do
IDZIE NA REKĘ
WARSZAWIE
\V
niepły
dla
basen
i
wysoką
m.
10
s!rnków
POBOROWYM.
SPORTOW'COM
wających 30 na 30 m.
n.O.K. '" Wa1rszarwie nade.sita:to ipismo
8).Pole ćwiczeń dla P. W.
do WOZPN-u z treści którego 'WYl!1ika·, ż.:
9) Rzutnie dla granatu.
kluby -zaintereso:wa1ne wi11my irdk rocznie
10) Cztery korty tennisowe.
w te.rimi•n.ie od 15 do 30 'S!i'ffi1Ptl1la. naidsylać
11) Trybuny odkryte dla 6000 osób.
12) Trybuny kryte na 1300 osób obej- ewidencję graczy. W 'ten sposó'b kilU1by,
mujące: a) 7 lóż reprezentacyjnych; b) 32 których g-ra-cze mają iść do szeregów bę·
da m(a.ty pewno·ść, że gracze zostaną wde
loże dla publiczności, c) 1200 miejsc sie·
leni dio wairszarws'kkh pullkó'W i t'em sadzących; d) muszlę dla orkiestry, pod trybunami; e) 2 sale gimnastyczne 28X6X4.50; mem ud·zi.at ich w made.rzyisfyich drurży(e)
f} restaurację i 9) natryski dla mężczyzn i nalClh n'i-e będ·?ie proiblemalfylczlny.
kobiet; h) W. C. mężczyzn i kobiet; i) 2
OSTATNIE WIADOMO~CI ZAGRA- kioski; j) pokój dla lekarza.
NICZNE.
Na miejsca siedzące prowadzą cztery
Budapeszt:
klatki schodowe 3.60 m. szerokie.
Fcrenczfaros! - ttum:airi'a 3:2 (2:0,
Z planu tego wykonano już lwią część.
l
Reszta, t. j. korty tennisowe i pole do ćwi III keru~et - Vasas 3 :1, 33 - Nemtz;eli 1 :O.
Boeskay - Sa•bcurja 2:2, Aftifa - Kf·sipesti
czeń wykonane zostaną z wiosną 1928 r.
Stadion położony wśród drzew parko- 5 :3. Ba!Stya - Ujpestl 1: 1.
Dzies1ędolbó1 o miis~frzo15'f:łwo Węgki
wych na wzgórzu, z którego okiem daleko
sięgnąć można wgłąb okręgu przemysłowe wygra:f Semf.av (MAC), uzyskując w sugo - jest doprawdy wspaniałym podarun- m:e 7104.017 -p111niktów.
kiem, jakie społeczeństwo otrzymało od
Wiedeń:
mistrz świata w;t
BAC - S-lovain 2:2. Vie·nna - liakoah Sawed 1 Arne Borg.
Kom. Wych. Fiz.
poprawił swój dotychczasowyt
waniu,
Jak wielką była praca, włożona w sta- 4:0. Admira - Ranitd 3:1, Iiertha - Au- kord, na 880 yardów, o ćwierć mińalł
dion, ocenić można choćby z takich danych stria 3 :2. FAC - Sportdulb 1: 1.

.
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Kru«:be t:iasio na pla«:ki owot:Owe ·
Pieczone z Dra. Oetkera proszkiem do pieczenia „Backin". - Kruche ciasto nałożyć można jakim·
kolwiek owocem gotowanym, pozatem nienałożone przechować można kilka dni.

I

-----Dodatki:
•
1211 deka masła 1/,paczkiDra.Oetkerap1osz-l
2 jajka
ku do pieczenia „Backln" 1
10 deka cukru
30 deka mąki

Spos6b przyrzędzenla: Dobrze zmieszać jajka I cukier razem z

ł.6łka

jedną częścli\

m,kl, poprzednio zmieszanej z proszkiem Backln. Następnie przerabia się tę
masę masłem rozdrobnlonem na kawałeczki I postawionem w zimnem miejscu,
miesza się wszystko z resztą mąki I dodaje w razie potrzeby tyle m,k.i, by
ciasto móc rozwał!<oftć. Rozwałkowane na grubość 2-ch tylcy od nota
ciasto wkłada się do formy tortowej, którą poprzednio wysmarować nal~y masłem I posypać tartym chlebem. Wstawić na
11 godziny w piec miernie ogrzany i piec na kolor jasnobrunatny. Przepis ten wyda 2- 3 placki. Upieczone spody nakładać
ja°klmkolwlek gotowanym owocem, np. agrestem, poziomkami, wiśniami, śllwkami itp. Sok pozostały od gotowania owoców
zagotować raz jeszcze z Dra. Oetkera proszkiem Gustln, by się stał zawiesisty i jeszcze na gor,co oblać nałotone owoce.
Wypieczone spody przechować motna klika dni, 11 dopiero w dzień utytku nakładać je nalety owocem.
Proszt za.t11da6 w składach moich kaiq.taczek z przepisami, w razie wyczerpania zaś zwr6ci6 sl9 wprost do
.r
.
Dra. A. Oetltera • Gdm9'sk-Oł!wa
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Te.ich mann

•

października

a 21

b. r. o godzinie 10-ej
się w ł..odzi na Wodnym Rynku sprze•
d•Żw ·drodze licytacji

będzie

~„
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Masalle odtła11csaf~ce. Uau·

troterapia. Sollu
Godalny prsrl•ć od 10-7, Dla
panów od 2-4. Nowootwonony dział chirurgii Hłe·
lycmel I d1lał filr{kalneJ terapji pod kierownictwem chlnarga d·ra Z. Lewlnsona, w 11ods, przyJ od t:ł do :ł.

poważnej

firmy

przyjmę.

- -

I
~

Potrzebny

Przedstawicielstwo

Kłlłńsldego

llJ

I

nasiona do jesiennego wysienanęd.zia i przTnądr \o"Rfódnicze i pszc.zelntcie) poleca;!\ składy
L JASIŃSKIEGO,
, w Łęczycy, Poznańska 30
1 w lodzi, ul. Andrzeja 10.

•

210.

(Cegielniana 19)

kwarcową.

,

Piegi '

.tcUte plamy, opale-

nlmł uauwapod fwa-

rancj~

aptekaua Jana
Gadebn1cha .AXELA•
.
.,.._, krem od piegów; l/a
! 'l0 1łoib 2.SO Zł. 1/1 1 Ł
- - 4.50 Zł. do teio · mydło
1 „.,.
rv.r.LA"1 hw. 1.25 Zł. 3 hw. 3.50 Zł„
J Do nabycia w aalł,pokcych droge01ach I aptekach:
} ~~~raki

16di, al. Roklchl.tka 6
• • Piotrkow1lla 50

si: tm.,ki_„

łYoal
•
"
. •
124
"'59
J ARoD1111ow1lt
b
"
"
•
•
~ lir ach - 1kł. apłeesny - Zgierz 5

St.

~~ztwsld, Apteka ł.ódf, Płotr-

•OWoaa

9.

} lecbtm111n. l.ódt, Piotrkowska 207.

M, D~~bi'ph,
Po1nat1, al. Nowa 7 (Bazar).
1

B
•
lolrkow1ka 157.
' IUawakt, Andrzeja 2
A. Plic, Pl Reymonta s16 (Górny Rynek)
M. Włodarek, Rzgowska 7
oraz we
11
: 1•tltblcb Innych lepuych 1ltładach ap·
Clll'fc I P'1fa111erJach.
0

Odpł1.

De akl Nr. 176 1927 r.

Ogłoszenie.

toJa~~~~- pray S~dsie

oJu,g. w
Dalkow•ld, sam,
Ut ~d~I, Przy 111. GdańakleJ Nr. 6 na
•al~z111
art. 1030 Uat. Poat. Cyw,
1

wt

-uQf&W

1927 ' ta w dniu 28 patdziemlka
PU r. od (od.z. 10-ej rano w ł.odal,
bęlz1:l ~awadzkiej pod Nr 10 odrucho ai~ •przedat prsez lłcyłacił
Zaj"b!ości nald11cych do Salomona
itycb ~w· I •kia.dających się 11 rozma·
dotyeb. 1 oc:en1onych na swm• 350

111

lódt, dnia 11

października 1927 r.

konaornłk

S. Dulkowskl.
Dr. med.

,Ignacy Margolis

-, Al. K-J~duszk"I

18

,,r.
N

Telefon 65-17.
I

M

Ch orob F oczu

1•1

m•f• od 13-2 po poł. I od

7-s

Zachodnia 57.
Choroby ek6rne
i wenel'J'csne.
Leczenie lampł\

1

w

PrzyJmufe od gods.
od 4-8
w nieds. ł •więta
od 11-1.
Dla pań od 4,...... 5
Oddaielna pocsekalnła, tel 37-70

Dr.

H. LUBICZ

Cegielniana 43
- tel. łt-s2. -

Specjalista chorób
skórnych, wenerycznych i moczo-

płciowych. Leczenie •zł. słońcem
wyżynowem.

•

•

'

'

~·

:

I '

•

•

„

•

~·

nie q plętne. He! to jednak pR·
RJCh gospodyń cierpi z tego powodu. Złe I tanie mydła DISZCZł skCrę
w okropnJ spos!lłl I czynił )ł łlrzJd

deały•ta

a wypłatę I Sw11trowe płaucze
długie ł krótkie śniegowce, aksamity i flanele deseniowe 11.a ulafrold. Leon Rubaszkiu,
1Wilisklego 44.

H

ftotrsebna po:tycsł' ka 4000 dołych
na ziemię podmieJ•k14. Wiadomość w
B I u r z e pośrednl
czem ZQ1erz, ulica
PilsudaklcQo Nr. 27
W . Dudek.
7825

ll stwowa poazukupań

je potyczki 300 zł,
na dobry Jlrocent.
Zstłouanla do adm.
„Kuriera" pod "Solidna".
7858

z111up16 nalełJ llonlecZllll ..mJdlO
Kolłontay z pralkł"• odZUCza)1ct
~ l19odnoic~ w uty1l11 I ujzv-

pełnlej nteszkollUwe. Trtko wtedJ
ochranłamJ ręce

nuze I blellznf.
wywołłlJ• za- ·

Jut pierwsza próba

chwyt ogólnr wiród tyslęcr gospodJ6. Neletr Jednak !ądaC wrrupJt

„mydła Ko,t.!9J!~f•

tet. •O·

SALOrłU

DAMSKIEGO

Geaeralay 1astępca na m. ł..ódt: S. B. Redlic, ł.6dj, Pomorska 19,

ł

wprowedseniu aparatów naJnow1111go 1yatemu do wod·
nej ondulacfl polecam aię saanownej klient11li z powałaniem

M. STARO~SKI.

I

J

Ogłoszenie.

Magistrat m. ł..odzi niniejszem ogłasza, że Wydsiał Budow·
nictwa, posiadajĄc plany pomiarowe miasta, moze wydawać osobom, mającym zamiar budować, wzgl~nie intynierom i architektom, którym powierzono wykonanie projektów - wycią
gów z planów miasta, za opłatą od zł. 25. - wz;wyż według poniższej taryfy, zatwierdzonej przez Radę Miejską dnia 17 czerwca 1926 roku uchwałą Nr. 28.
a) do 2.500 mtr. kw. opłata stała zł. 6.- opłata dodatkowa
za kaidy mtr. kw. 0,014 zł.;
b) od 2.500 do 5.000 opłaia zł. 20.-. opłata dodatkowa za
katdy mtr. kw. 0,009 sł.j
c) ponad 5.000 mtr. kw. zł. 43.-, opłata dodatkowa za każ
dy mtr. kwadr. 0,005 zł. pnyczem minimalna opłata za
powytsse czynności wynosi zł. 25.0 ile czynności te dotycz!\ niezabudowanych części posesji
- opłaty wynoszą 50 °/o wyżej wymienionych.
ł.6dż, dnia 19 patdziernika 1917 roku.

Magistrat m.

•

Ban~ Han~lowo-~uemy!łowy wto~ii

"'"

Łodzi.

Spółka

Telefon71 2·59J 11·71; 8-72; 9·YSJ

Bank Dewl•owy.
Oddslały1

przymusowa.

100 szkieletów do składanych łótek polowych z buczyny i 50 krzesełek ogrodowych 11kładanych, sprzedam przymusowo najwięcej dającemu za gotówkę.
Reflektanci mogą się pisemnie zgłosić najpóźniej do
dnia· 25 b. m.
Kozłowski, kom. sądowy
w Bydgoazczy ul. Zduny 9.

Załatwia

PrzyJmuje

WkladJ' o•sczędnośclowe w wAlacle
••aJowej ł 11agraniczn•J•

GABlrf ET

Lek.-Dentus.

i in. złote, srebrne i niklowe, obrączki ślubne
oraz wszelką biżuterię poleca:

~~~~~JAN

Spłaty
częściowe.

·

Dr. med.

mewiaUki
Cłiorobp

Zegary, zegarki firm Lonitines, Ome.ita, Zenith
Zakład

plombowanie Jlł•
bów.
zęBY 1ztuczne na
podniebieniu i bez
podniebienia. 1'0rony słote i piaty.
nowe. Mostki ałote

Sienkiewicza U.
Tel. 59.,0.

NA
zegarmistrzowski

CHMIEL, Piotrkowska 100

Przyjmuje wszelkie reperacje zegarmistrzow•kle
i jubilerskie, wykonanie szybkie i solidne.
Telefon 25-35.

W aruawa I Sosno-Jec.

Inkaso, Dyskonto, Zlecenia Giełdowe.

51 Główna 51
LECZENIE

Sprzedaż

Akeyjna

UL. PIOTRKOWSKA Ne 96.

IIBDDWSKR

Ordynator Sspi
tala Młefakłe~o
dla chorób 11k6r·
nych ł wenerycsnych.

Plołrbwab U..
puyJmuJe od 9-'-11
5-T po peł11d.nlu . .

ką. lstnleJe Jednak wapalllałJ łrodłk przeciw tamu ałtdollllganłu.

powiększeniu

Dr.Dut~łiWi[l

nędn!czka

~

...

fryzjersl<'

Przyjmuje od godz
8-10 i 5-8

Lek.

• ("

111. Piotrkowska 47, tel. lS-49.
Po ~runtownym remoncie i znaczneu,

ff. WołiOWY!li

wu, oru

.t

i siły przenośnej.

Zakład

Doktór

CEBULKI KWIATOWE

'1,~

'

Fabryki Sacsotek

TORY i DYNAllOltASZY.Nl." o kaidei 1ile.

1alau

Pniadam dobre stosunki w Łodzi
i na Pomorzu.
Kaucja na ządanle.
Zgł. do adm. sub „Aldor",

'

71 w JlOdwóuu

I

IJąZĄDZENIA dzwonków elektrycznych i telefonów.
SKŁAD wszelkch arty kuł ów elektrote•::!:nkii:nvch, iako

11atychmia1t sdolny

-

'""';

REPERACJA eł•ktromotorów, dynamo· ,
muąn. traD3formatorów teluków
elektrycznych wogóle wszelkie w :zakres elektrotechniki wchodz. roboty,
BUDOWA rozruszników, regulatorów.
kolektorów i kotwic i l p.
SPRAWDZANIE l ZAŁOiENIE piorunochronów.
INSTALACJA elektrycznych ołwietled

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

Lampa kwarcowa. Elek-

I

„The Morgan Cruciblle Co",Londyn.

Cb01'. 861')' I wloaclw. Lecsenłe defektów GllfT, SpHmuałe hrarsy I olała

• "'

"Dobll'opol•
Plołrkoveka

•

Przedatawłclelatwo Anglel•kłej

Gabinety
Kosmetyki bekarsllłal.
D·•a MARJI LEWINSONOWBJ
laln•

'

irodnleJ ł naJ
tani•! w•lr.ła
d•le fnbl'J'••·
nym

Biuro elntmzae oraz warsztafJ reparacyJ01. lOdt. Plutttow"a 2łD. Tel. 13-62.

19 koni wojskowych

waale wło16w el1ktrol111,.

•

metalowe. małe•
race dnicłan• ł
wyściełane w611
Id d11!11cłnne. umywalki Najdo

1Hm1
wenerycsn•

Naświetlanie
lampą

kwarc<>·
wą.

Prsyfmufe od S do
9 popoludułu.

Dr. meit.

Dr. me:·

J.P1k !IM Mrn

IY~!~~~~~'~

7

Choi'• nerwowe
I wewnętuae,

ł'aychoterapja cier-

pieli duchowo-nerwowych.
Przyjmv.je od 12-1
15-T, ceny lecznic.

Dr. Jan

Do~rowo11~i
Choroby skórne
wenervc1ne,

Andrzeja L. !.
Przyjmuje codzi11nnie od 11-12 i od
5.30 do 1.30, w niccł:ałelę od 11-12 w
Lecl!nicy Zachodnia 27 od 4-5.

Dr.

H. !iumarher

chorob)' sk6rn•
I weneryesne,

prayJmujc eodllen·
nie od g. 5 do 71/1
po JlOł., w nledde·
le i śwl,ta od Il
do 1-eJ. Tel. 48·62.

6••o Sierpnia 1.

ul. 6 Sierpnia
(Benedykta) 16

choi'. •k6rne 1
weneryesne,
dr6g moc11.
A kobłeoe
Od 9-11 i 6-8 I

dla pad od 5 -6
w nledz. I jwięła
od 10-U. w.
Do akt. !fr. 930/l7 r

ODWIUl~(;onł~.

Komornik prsy

~-dale Oltrctlfolł"Jm

w ł. o d

I

I.

J6••'·

Tome•new11kł,

aamleukaływ ł.odl!i

prsy ni. Zachodnlef.
ur. 36 obwi11ncn,
Ile w dn.27 paźd1ier
nlka 1917 r. od g.
10-11j z rana w Lodsl pny al. Koper
nika pod nr. 26,
odb,dde 1!~ apr.rdat prx111 public:n~ llcylacfe rucho·
mołcl: allładafe.oyeh
alę

a Jllanina na-

leł~oego do Jana
Palłauyl\skiego o-

nacowanych
na
980 sł.
lódf, d. 27/IX. Hr.
Komornik

Toma••ewakl.

,., ..

I

J<UR)ER lÓDZKI". -- CzwarteK. 20 października 1927 rotCu.

12

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

Dziś

W 2·ch kinoteatrach.
Nieśmł'!rtelna

wielka prem)eral

chwały

epopea

Francji

NRPOltEON W]VIOSKWIE
.

Glorja i martyrologja genjusza wojny.
! Wandeat-Moakwa-Pall'yź-Ofen11ywa w 1812 r. Borodino.
Początek codz. o ~odz. 4 p, p,
W rol. gł. Karol de Vogt, Marja Mincell, Angelo w sobotę i niedzielę o godt I
Ferrari.
po poł.

Początek

seansów codz. o godz. 3-ej ost.
o 6-ej w soboty i niedz. o g. 1-ej ost. o 4.

w

Skradzione

zostały

Dyrekcja

~

Kasy Hotelu Europejaldego na•łępujące
paplerys
1) 24124 sztuk akcji Hotelu Europejskiego: sa
N. N. od 3001 do 20000, od 40001 do 44750, od
47151 do 47200, od 53151 do 53350, od 53401 do
53900, od 55001 do 55440, od 56311 do 56360, od
56441 do 56460, od 56541 do 56660, od 56681 do
56720, od 57001 do 57520, od 57531 do 57540 od
57961 do 57990, od 5&081 do 58110, od 58121 do
58160, od 58421 do 58430, od 58441 do 58480 od
58571 do 58590 od 58601 do 58630, od 58841 do
58860, od 59001 do 59030, od 59096 do 59135 od
59231 do 59250, od 59271 do 59285 od 59291 do
59295, od 59436 do 59450, od 59481 do 59485 od
59511 do 59566, 59673, 59705, 59707, 59708, od
59714 do 59741, od 59754 do 59773, od 59785 do
59799 od 59809 do 59813, od 59981 do 59985.
2) Nom. sł. 53 - 5010 L. Z. T. K. M. War1zawy za Nr. Nr. od 22821 do 21826, od 42820 do
42826 i od 72822 do 72813.
3) Kwit Ministerstwa ~karbu z d. 16/V 1918
r. Nr. 55149 na Rb. 100 - 5% Pożyczki Premjow~

Ili Emisji.
·
4) Kwit Nr. 5 Związku Producentów Ryb na

Mk. 14.000.
Wszystkie potrzebne zastrzetenia poczynione zostały. Ostrzega się przed nabywaniem powyłnycb papierów.

„„„."'

...

~„„„„„„l„„„.AUBllUUl!Jilllllll!li!Rlillim

Piękne Panie

I

St?J1ył!l i CHHQ tlę jedynie w pierwuoraędnym aakład&ie fryzjerakim

·- St. Staroliskiego

DbmleHHP.Die
Komornik pray
S~dala Okręstowym

loda!. Jó•ef
Toma911ew11Jd,

w

sam. przy ni. Za·
chodniel 36, obwłe
szc1a, te w d.27 pat
dzłernlka 1927 r. od
li· 10 r.w ł.odd.prn
ul. Plotrkowsklej141
odbęd:de al, powtórna s p r 1 e d a ł
przez
publłc1nQ
lfcyłacfę ruchomo1kładafl\cyab

z 2 mas1yn dru
karskich,
nalet,.
cych do Włady
sława
Komorowsldetto. 011acowanych na sumę 900

stał cał~owłcie odre1taurowany. Jed-

został otwarty aalon damakl pod klero11rnlctwem p, RANKL długoletniej
pracownicy firmy

zł.

~„·.·„s.-:,1aA11a;Rm·~--N'.!.a..KeP•I.„MZF„„.....~

„DWUWRJKI" ~

fabr. „Śokół" w Warszawie.
zos~ły uznane na międzynarodowej wystawie • w :S:•ryżu _jako jedyne, które
zabezl?1ecsayą organizm palaczy, prsed
sa~c1em nikotyną za co otrzymały najwyzs~ odznakę wielki medal „Grand

~

stępnvch .

Do akt. Nr. 755/ J7 r.

~cl:

nocześnie z dniem 4 pa:tdziernika' r.b.

GILZY

zawiadamia ,h prayi
muje fodsłennłe od
szodalny 11-tej do
3-ef wu:el1tia sam6włenla wchod11\ce
w zakres modniarstwa i krawieczyzny damsldel l dzie
cinnef. Pracownię
krawiecką prowadd długoletnia klerownicska
działu
krawiectwa w firmie B. Herae w
Warsuwie. Na
1kład:de ubranka dla cbłopc6w od
lat 5-10 po cenach bard10 przy-

się

prsy ul. Zamenhofa U. Zakład zo-

PłTfftTOWnNE

Pafistwowei Szkoły
zawodowei zen„
skieJ 1 lodzi

ł.ódt,

d.

t:ł.X.

27 r.

otraymal,
1 powrotem kout6w
prHayłlr.l w wy10•
kołel 1 sł. (ewtl.
anankamł pocatoweml)
bespłatnł&•
:noil\ k•IQłkę o mym"
sen1acyfnym wynalukn „Heureka"
Adres .Patent JO.
Cu!, Kolo11var (Ramnnja) Po.tłach 1

II

OOlOSlf'.NIA DROBNE.

PD 10 l~IY Il WYfH. Dla DOnuł\lJlCYCfl DrQJ I ll'Ołl7 n
Na)lnnt•!lH 01ło11enle

•nn.

SO lfOIZY.

ftłanista r~tvn.owa

" ny prsy1mu1e &a
mówienia •a wieczorki pabllcxnl! I
01ywatne
Katłkst
Or. me~.
Swl,tkow1kl, Zgier'l!a 11, m. 8 tel.
34-'Jl
7791
lluzyki l!runtow1'1 nie uddela!, na
powrócił
sknypcach, fortechoroby skórne pianie, mandolinie.
włosów
wene- gitan• 01aa teorii
ryczne i moczo- mu:yc&nef. A.matorom metodQ skr6płciowe.
con2' - In~trumen
Leczenie światłem t„ i nutr na. mi•f!cu
Lampa kwarcowa Piotrkow1ka 87 m. 8
promieniami Roent~ena od 9-2 i od ltenografji
wyucza
4-8, 4-5 dla pań '1 listownie, najdooddz. poczekalnia) !konalej : Instytut
Zawadzka nr. 1. StenottraficznT. W aruawa. l{rucza
26. Żl\dajc!e prospektów.
5198

PRYBUl~KI

Dr.

P. BH AUft S

tenografii biuro•
wef, parlamentarnej lłliktura) wyu
Poładniowa 23 cza listownie, IZ'l'h·
Specjall1ta
ko, najdoskonalel:
Chorób
• k 6 r- Instytut Stenogra n y eh, wene• fiuny- Warszawa,
rycznych i mo Krucza 26 Ż~dal·

czopłciowych.
Lacaenła §wiatłem

~!e pro1pekłów.

(Lampa kwarcowa) r.ekcfe mu:1yld na
Prayjmufe 9 do 11 li 1krzypcach, man•
od 5-8 l wiec&. dolinie i glhne Opłata nish, Zie·
łona 23, m. 24, Ill p.
1148
Dr.

Komornik

DDUJIBUlllDll.

Szkolna IZ.

Komornik pray
S,daie Okręfowym
w l o d • l, J6sef

Do Biura Dyrekcji Towarzystwa
Kredytowego miasta Łodzi
(ullca Pomorska Nr. 2t)'
1>otrzebni są DWAJ MŁODZI INTELIGENTNI
URZĘDNICY.

Ofdrty z krót~iem curriculum vitae i referencjami
po awal!-e hyc mogą w temże w Biurze codziennie
od godziny 9 rano do 3 po południu do dnia 24
października r. b.

Zakład

tapł·

cerald poleca
ma ble wy§cielane
oraz magazyn mebli posiada duży wy·
bór ceny nlsłtle. ltarola 1, d1ję na
apłaty.
3992
il-Meble solidne i
111 tanie polec a
Stolarnfa,-uy. Orla
1lr. 23.
6102
~Po'd;';.two 1S
morgów 1łemi
p1zenn1j :1 komplet
nem! inwentar.iaml
i lm1scencją natychmiast sprzedam. Biuro Po•rednlctwa
Zgiera ni. Piłsud
skiego 27. W. Dudek.
7842
1

Jedwabne, wełnia
ne i bawełniane
materjały ·Po 1 e ca

B. Roien~eru

Płotrkowska 103

Dr. Heller

~01podarcZ11,

błia

!r:o miasta I kom•nlkacfi, okolica let
niak. Cena 10,000 zł
Choroby skórne I Biuro ł'ośrednlctwa
Zgierz, Piłsudskie
wenervczoe.
Przyjmuje do 10 r. go 27, W, Dudek
7841
1--2 I 4-8
przeprowad.1. się na
utro m,1kłe do
ul. Nawrot 2.
sprzedania PoDla niezamożnych morska 73, m. 41.
Ceny lec•nic parter.
7774

P

**i

Pouuklwane
lh o f e r mechanik

~ monter podmlstrz
'l1:1sarsld poszultule
natvchmłut posady
Ofertv do "Kariera"
tub „Podmhtn".
711=;0

ylko Nawrot 8
uchalter -bilan«bmofna kut>il! na
ta pona1tuje praraty i aa 11ot6"\Ylr.ę
cy j(od1inowaj. Pow zakładzie łat>l·
•zukule zakładanie
ceraltlm Braci GaI zamknięcie hią~ .
bal6w, otomany. foznła11rian{a hllantele klubowe tap&ÓW ou1 w11elklecsany. lt o a e t lt I.
i!O rodialu kontrole
krzesła ora1 przyjAdret ul. AndnemulemT ob!talan'.tl, ckłel(o,
prnrabłamy.
od- Po ukońc:i:tnlu łwla la 60, m. 21. 1si;t
hrlełamy meble ł
dectwo.
Ż11,d11lcie ~teli~cntna O!Oh"l
układamy firanki.
prayjmie po~adę
pr_~!f!któwl
5'1<1?.
wykonanie 50lidne
na wvfa„d - lako
otnebna
bufet•>I punktualna . filii
ft<>spodyni do 2-ga
11ra do skła!\11 państwa lnb do eanie posladamv. 3953
ladnłe •piew&!ąee ••dlln. Brsezldslr.a motneito pana. Oferty ped „W.P"
tł k1na1kl stale do 8l.
7776
otrzebni chłopcy
sprzedania.
W 61do ślu1arn{ na
czańska100 Q Bren
nera
7659 Qrakt„kę. ul. 28 p.
lamochód "Ford" Str&. Kan. 25. 7854
ra„jndn, panna
~) w bardz11 dobrym notr~hn'f' -.~lny
lat 22, Qt'Z'/'Sfoi•
młody czeladsłani• tanio spn:edam. Prujazd 41. nik krawiecki na na. miłej powieum. 17.
7837 prowincję. Wiado- chownoścl, pr:i~n\e
po z n a ć bogateg„
mo§ć 11r adm.
l!orlaplan czarny
7846 pana Ofert„ pod
Hoffera w do·
o frysJera potrae- "WyiHe uoiracle"
brym stanie - do
D:\1 szvhko i
bny podręc1ny.
aprndania nledro Konstantynowska'18
. ~fJ .Zobrze
go była
natych- Trofanowski. 7879 wvj§ć zamąt lubaię
mlaet. Wiadomość
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