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chwartzbard ba1 ·
Zaznania
· Potsb AcencJa TelcgraffcmL
Paryż. 23 paźdz;iiemika.
· J)łą'fym dmu procesu Sahw:artz:bairda
prezątlru 1>0stedzi111i.ai je.den z s~d!zi'ów
czy
ęgl~ za.pytuj:e oisk1airżone1?'.'0,
.t~ie:k cz!'onkQl\vte j.ez<> :roic!Jzf.ny ucie r
· wskutek pog-romów Ill(IJ U:kiraim1ue. 0-

odpowiada: tiwiieirdząico. Obrońca
e nas'fę;pni.e liJSite kirew1nyoh
wartzbarda, częś'C!owo zannordow.aczęśdowo <>lk:a1ieczomnch. Ten sam
·a py:fa, dlaczieg-o Schwairtzbarid nae d'O
swej zemsty, R"d'V zmal.idowat się na
afonie. Oskar'ż<mv o<l:powiaida„ że byt
'C1AłS w Ode:.sie, ziby,t 'Oididiailoine'.i od K»ra, dakąd nie móirł się dos1 tać. J1e,dien z
·okatów t>Owód'ztwa cywrl111egu WiHm
cza. że w bż<lym :ra•ztile oiska1rżon1ry
t wcześn1ei wvilmrnać sw6ii z,amiair. o
miał Mowy przed 1926 :roikiem. Do.wie
\est. ie -v.Je<lz.fa!t .iu.l '"' 19:?5 roku.
eUura ma!d'll'ie się w Pa1ryiu. Na to !n~ wokuTator, zaiznaicz.aitaic. ile Pe
a do końca 1920 roku b"Ytł w Pol'Sce,
e Schwairibairdt mógł do od!szu:kać· Jeteiro nlie uczvni1t, to dfatego, żie wieal, iż w iPołsce są sądy doraź1ne, pirzed
em1 me obromli1tyby g{} all"gumenity, kltó
wytacza obecnie, s1po'Cliz:ieiwlatiaic s•ię u
.

a

mh sędziów
traktowanila

'

p.rzyis1ięg1łych WIZlg'lęd
:Prrestępis'twa~ któremu

Jlfzemocą chce nadlać charakte:r
ideowego. Z te1go PD•wodu wy1wiązu
'ę RWaiłtoW!lla Po[emikia miectzv oibirof1a1 ~ai'tore.m, l&rra tl'iWła blllis:ko go
e. jaklo ma miieijsoe stail•e. gidy ipodlni·eZOS'tlaje jakalko1lw1i1ek zas1aditl'icza; kwe. Starcia 'fe zetjmuną maiczna część każ
rosie®Jenia. w1p!fywa•ją,c UJjemnve n.a
~ Ś\\~dk&w, którie się 1P1r1ziedił'UIŻ.a,
Ęciczemu sprawa postę,pUtiie hairidiro wo~
Zbad~ dotąd 24 ś·wiaidik:Ó\\·. po·z0isita
~órą 150. <X> g;rozi. że s.mawa nf.e za, .lY się wzed wp1tywiem <lziersiedu dini.
Jaj U'lmwa! A1eksa1ndier Doaenko, aid.Petfury, który ka1:ie,l({Jn1cz.n~e stwier
ze w mieiscowośdaich. gidzie s.taity
• mi\\-e \VOjSka ukra-in·slklie. nie by1fo ni1g
llO!rtomów; byity one dzieił•e:m n1i·e:sforbain<! różnvich s.amo·zw:aiń-czVJCh artama
. którzy wytannywaiH się z .Pod wiszelBch-scwH111iv, <l'ziat.arąc niai wirrusną rę
etłura 'POtęJ)iat s:ta1nKJ'\\1aw .p0,g-romy ~
tawar Drzieclwko nim w swYIC'h wo, ci'aclt i Przemówffiein:ia.ch do wojis:ka.k t>rzyt-a.cza wzykltaid, ,gidv oo wz.i<;
~Ukraińców kijow:sik:1i·ego a•r.senarozie b~~o dużo zbofa1z,ewkza•tvioh ży
'?~których z bronią w reku irZ1U1Ciai się
• eczeni żO'ł'tlf.erne. Pie:tllurn w 1raisną
ą obronit za.~rożoin:yich żvdl&w. Da, ko Ośv.:la<l~.za. że !!div Uklraina od

ż'YldolW'Ska
OJnl.eszka WV15tawić Pieitllllirze 1oorrn111i'ka
. ód '\\1!.zięcmooci zai jeti obiroo.ę.. Gdy
ll'tłJXldieg-tość.

1ud1n.ość

z~inętobv inl·e ooire. Iie1oz mo
~(ct!ura,
1
tvslecv

)e

mów. Na&fęvrnie zie·Zina-

~iotr T]t!hh<, bvity oficer mill:ktti w PVos

sądem

przed

parqskim.•

Poliki AitencJ1 Teleuaftczna.

. Warszawa, 23

•

pols ich

sądów
.

doraźnych''.

świadków obciążają zabójcą.

nę. Osita~in~ zeznaje Ko'Se111ko. sc:krctairz rcda!kc.if ,,Tr{!z:uba". którv \\·y,J.;,a•zu,i-c biFskic
stos·unlkl ląicząc.e Schw.art.r.b a.rda z <w~e;1tami bołszerw•ite'kimi w ParV'·i:u i bro1ni S\\'<'
pismo przed za·rzutami antv.semitv.zmu. Do
wodz,i, że sta1l Jcdvnic w obronfe ziemi u0

k1 ralński·eii. kfiórq odbiera1no .ahf.opom ukr.aiń
~km, odda(iąc ia z,hdJ.szewJ.zow.amvm ty-

do:m. świadek przedstawia PctthrrG jako
7,dccydow1anego w:ro.za POJ:?.TOmÓ\\", którv
r:.e w:szvsthim kdnaLli: mó..d Zia•n01biec. z bra
ku dostatcc~noj ńlo.foi sH z:brodn:wh.

1 ,Loc~rno nie gwarantuje pokoju''.
Senator de Jouvenel

obnaża

l'olska Agencja Teleiraficzna.

Clermont Ferrand, 23 paźclziemi'ka.
W p.rzern6wic111lu, wygfo:szonem na za
kcń-czmiu ko·ngresu bv•lyd1 wD>jskoiwych.
se:nator de J0uvem·l s•twie.rdzi·t, że sol<lar}1zm narodo•wy zapisat na swoftm rachHn
lru od <CZa'S'.'

skończe.n:ci

wojnv <l•wa 1)l:ekne

sttkcesy. a mfa.no.wtcic phm Da·\vesa i Locaimo. Locarno olk<l'zato się jednak n•'.:C'\VY
statt"Czaiąice dfa zapewnrenia :po11ro'.fu. gdyż
kokażda z.e stron, biorący.eh u.dział w rc1
wanrl:ach, p-01dipl'Sa·fa 1:l!da.ct w o:dmie:n.nem
z,fO'z'll!ITlielniu i l\vydąirnęfa 01d1mie1nne kotlkiluz}e. Dla Prnncji L·ocar:no sta>il'O\Y! uświ.ęcenie teryto.r}a1nego sta'tus quo, dla
Angłji Locarno jesf ró,;1,·nozna·czne z utwo
rzeniem kci11so1r.cjuim wic1lbch mocairstw.
p·oidcza·s gdy N"1cmcv. i2k się zdaje; ,s~anl;
si.ę n.v ~ych samych układach znaiezc sro·d,
ki, ipr•()J\Yadza;ce ,przede1wszyst'lciiem 11a Z:i. ·
ctha.dzie do zniesienia konitro.U wo.jslkowcj.
do z:mnlejsze.nia stmu Hczeibnego wo}slk o-

ZGUBIONE-DOLARY.
·

Warszawa. 23 pa·źdlzl.erni!k:a.
\V nie'Cl:z!C'lę, dnia 23 b. m. 01Cl1b"1r się ~v

kupa.cyjtT);ch w oie~e1dwaniu ewakuacji
Nadre:nji, 113 \Vschodz,! c zaś do zape1wnie11ia sobie siwoibody ruchó1w, która .pozwo,
lila!by im pewnego dnia oibailić jednem
pcrnięclem traikta·t wersalski.
Jeś1i i111tenic.ie nh~mi·eckie nle byty ta·
kic. to dlaiezeg-o nastąipHo silne wzmoż:>
rn.e karnpanf, na rzc·cz 'Przyłączenia Aust„:'
i <llac:zeizo Rzesza P·OdpisaJa nowy traktat
z So.witetami. Mó\\·ca ma maiło wuf2nia dr>
bezipośrndnkh ro.zmów mężóiw s1atnu, .!!dvż
:7.daniem jego ·pc'kó.i musi być nrzygotoiwa,
ny z uv:zig-lednleniem s•pecjalnei technik
pr.tez Ligę Narod6w. Nie na11.eży się oib.a\\~i1ać. że U~a r,{)is'fainie :prze·z to na:rażoua
na trudności. Prnec:i\rn·i,e, mo1że bardziej
o'ba'Wiać sle na.leży oszczędzania jej tych
b y je .pomstawi.ć samym zaintr'Llldno.śd, a1
teresowanym mocarstwom. Dla Li1gi Narodóiw jedynym groźnym kryzysem jest
kryzys zaufania do ni.ej.
1

--:o:--

V./ godz i1iJ,aic1h pr ze.dpaf ud niow :vch 01dlby'ła
przed.stawlon.c zostasię dyis'kus'.ia„ poczem 1
0 u ruichu momia:rło ·~;iprct\\"Oz>dian:e o TO'Z\\"1
11
(

chfst\1cme•go w Po.Jsice. Jaik z omawfamespraiwozd·an;a wynt'ka„ ruch morn,a.richistvcznv w•zm6g-t sic w aa.s1ie ostJa1tn<ilch miie
biu gru1p .g-en. Ra1S1Z1e\.v:s:k1c· sięicy ,\r Mia1!01po11'sc1e Ws•ch.aid1niie>l. w Wi,e1po·tą.cz.e~1fa się 01
kopcltsoc i na Gónnyim $ilaisk111.
,
gio d ·pl()S'la Cwitl'kow~ kie.go.
W g:odz!nach popof.trdinro'WY1Cih <lt0ikomaNa z.i.azid ,pitzvbvifio 01k'01to 100 die1l1ą~atow
z ·caleg-o kma.tu. Po za1ga,i1eni.u ob.rad_ '\VYlQ:'fO 1t1·o 'W'\;1bori6w nc1wvch w1fa1d:z OIJ'l.iranii,z.acjri,
St2iO:r11e zo!Slta•Jv refera1tv· W ref.etra1c·11e piro- nrniczem vr1eze·s1e:m wybraniv zoislfla1f pos·el
~1raim01wvm p. Moszvńsłóego s.twuer·dzono•, ćw'latko:w:sk), \vi·c.e•pre•z1es-em g-e:ni. Ra1sizewi·ż sfano."vi;sko. mona~'Chis,!6'"~ wclb~ rz~1d!1 skl, siebetairzetl1l gie1111era.J:nvm . tt. Pirzy1borow1ski skaribnjllń:lem - p. PJ!.ate:r. 1nai stain<>i)a1egać będzie ·na zy1czh we1 111e1u:f.railin.oisc1.
P.nzv wybOlrfluch mo:niauichiś1ci 1Poft:ść marla 01d wisko ~edalk.tora „Qitosru Mornilr1chis.t y" po
wofa1niy zoisłta1t dT. J. Mo'S.zyńls'kf·
• ,
d z·~etlnile.
---:o:
Obra<ly z,Jaizx.iu tr:wa·ty przez cafy dzicn.

siali TO\\"'a!f•zvstwa

Hi1g1j.e1n1~c.Z111ietgo

zja·zd

wsziechświaitC,wei origanii:z1acii mona•r1chi·sfy
cz:rnej. Zjazd tie;n ·je,st p.tenYISlYm cd ch\\:ili

.!!o

Walka. miast o kredyt ..budowlany.
'Dalszy

ciąg

obrad zfazcfu.

Polska Agencja Telegraficmia.
POznań,

23

vaźdz1i1e1n1ilka.

związku

miast. .

.,

siki,' lkttóre,go 1pO\viital pirze:wod111i·czącY:, ze~.
hrnnia prezy:deinf m. Warrsza.wy Sto~1.n~k
poczem ip: iministeT wygfoislt iprzemow•enle, w którem .przypomniał dężiki,e po•loże
nie miast pnlski:ch. dławionych :prze'z dtu:
~ile ·1ata jako ośroc.tkl ku1Hu:ry nar~oiwc.i
przez zaibar,oów, a :następme g"nęb1101I1YC.h
przez ciężki.e ·nastę.ps1twa wnjny.
Po zalkończe'l1'iiU dyskusji nad sprawą
buidio•wnktwa:, <lr. Wcrchoiwi1alk wyg-ł'oisW re
ferat 0 :powsze.chnej wys.fa.wie kraj'Owej
w Poz.naa1!u w roiku 1929.
Po poludnrr1u ć<lhyilo się posiedze:nte 'P!e
narne, ina ik16rem przyjęto spraiwo1z,dame
ikomfs.H rietWizy.,fnej i

budżeitowej

tA&encia Wschocinla).
poznań.

prawdziwe oblicze rtiemiec.

Monarchiści „wszystkich stanów" łączą się.
Zjazd - program - wybory.
( A1t<'n.:la W:ichodnia ).

pa·ździernilka.

K01menda m. st. Wa1rsza.wy pro}e:kt!llt
\V dniu 1 listopada r. b. o.d go1dz. 9 rano
do 21-ei wy:sitaiwić 1wa:rtę wzy g-ro1bic N:\!
znanego żolruierza, zloża.ną z chorągwi i
sztaudarów organizacyj b. wojskowych.
Przy każdym sztanda1rze (cho,rą,giv.· i) poczet zloioinv z 3-ch ludzi.
Organizacje i stowarzysze1nia b. wojsko\vyd, pragną·ce w tcl!l sposób oddać
hold Niccnancmu Żo-lnierzo1wi, zechcą
zg-ł0:s·ić swój udział do dlllia 27 b. m. po-d
adres: Komenda m. st. Warszawy - oflce,r ł>c·zipieczeństwa, tel. 521-74, pcikóJ
Nr. 2.

Celem lviemców - obalanie traktatu wersalskiego.

\V nic<lz!elę , duia 23 'b . m. iprzed połu
ktory Sizcr.egótowo o:oilsutie ·P-Ob, dokona-nv 1tam p,n,e.z niie.gfome bain- dni1em rw da:!JSzym ciągu v1bra<lowa.f z.jazd
iedące oo str0niie bo!isz.ewiików.. Jaiko Związku Mfast Po~:skich. W ~Iii un~~en·
zemaje Prairrouz. Allbeirt Ba'llld!tY. by sJ-ite.ckki odbyito ·Siię ·P<)lsieidze.me sekq1 roz
~ francuskF w KHoiwie. kt6cy za- budo.w y mias1f, podczas kłfórego r~fera t
twał.cVwiadz.iieśda d.zbewie· ć ta.t nia U- .na tema1f g-fównych zadań bud01,~n:ietwa
. · 9msUlje on hiSltorję oo·w:stairuia nfe mie:s.zk211io1we.g-o wyig-!Qsit p. Toeiphtz ,o~aiz
t;-i Ukrailn•y, us1i1towain.f.a Pe·tturv 11- inz. Pajerslki, radca magistratu ,poznans•k!e
1~: r..l.ei oorządek. P-Odkr·eś'la!ją1c j.e- gio, a refora't na te.mat krc<lvtu hudoiwlan c
' ob' 1 ~_00inanitame zasady, życza1we ~o dr. Groiss z KraJko1wa. Po re!era tach
\YVW1i .~rzafa slę ożywio•na dysikusJa .. i;>o<l.1 reinl'I: dfa żydów. kt&rv1ch zawsze
na salę m:mster
~::_lXl, ~~siorniem·i· ba. ruclami, vrz.ewiaż cz.as referatów przybył~eneraił
Skiładlko:w~~~ zrom@a.oeum cala. Ukira'i s,pra-w :wieiwnęljirznych,
ie,

1 listopada w Warszawie.

ip0ezem

23

paź,dziierni1rn.

Uboga, mi1es,zka1~arn Po1zJrnmia. inaiz.wl5·
kiem T1rtz'01wa znia:lazfa w 1Doblf,żu Mię<lzy
<.:h~diu. przy gmnicv n·ols1ko-111iiemteakficj, tecz:kę. za1\-i,•::1era.ią1 cą 25 tvs. do1liaró\v.
Uczdwa zna1Jazczyni zw:r ódta s1ię z tecz;ką dio •wta1dz. W:ytjaśnrlito sie. iż tec~kę
z pie1niędz.mi zi;ubif zamOIŻl11Y Ameirykain.ln,
kitórv w:v,p1!.adr z·nafa1zczvrni t. zw. na•gT-Odę
uiczdwo.\ci w kwoci:e 2500 dOłlarów.
1•

--:o:-HEINE MEDINA W MAŁOPOLSCE.

AEencła Wschodnia.
Przemyśl, 22 października.

W powiecie przemyskim ujawniono trzy WY•
t)3.dki zasłabnięcia dzieci . na chorobę Heine Me·
tli na.
Dwa wypadki miały miejsce we wsi Droho·
jów, jeden zaś w tturkowie. Jedno z dzieci zmar·
.ło wśród męczarni wkrótce po zachorowaniu.

napad bandytów na plebanję
w Czyżkach pod Samborem.
Agencja Wschodnla .
Lwów, 22 października.
Wczoraj w miejscowości Czyżki, pod Samborem, miał miejsce najwidoczniej zgóry we
wszystkich szczególach . opracowany napad na
plebanię.

Do mieszkania księdza Dubiela · wkradli się
przez okno pandyci, którzy żbliżywszy się
do śpiącego księdza rozsypali jakiś narkotyk,
śpiącego .
chcąc uchronić się przed zbudzeniem
Następnie przerzucili wszystką zawartość szaf I
szuflad, zabierając gotówkę, sporo cennych przed
miotów i rzeczy, przedstawiające poważniejszą
nie niepokojeni przez nikogc
wartość, poczem i niezauważeni - zbiegli.
Policja wszczęta drobiazgowe śledztwo dla
ustalenia tożsamości złoczyńców.
nocą

do glosowaula nad tezam .
za;wartemv w referatad1 d-ra Grossa i rad.
Toetp1Mza w s.pra\\":1e kreidyit•u budo1w'lane·
go i w S'prawie budo.v..111icuwa mi.cszkaniowegO. Po za tern przyjęto w,niosek o
z:wróceinie się do min1istra S'. P,raw1iieidl'i,wośct
z proiśibą o zarządzent.e wstrzyirnania n:i
czas .zimy e'ksmis.il z mieszlkań od 1 do 3
·
iZJbo1wych.
· Nakot11i1ec przvstąipiOl10 <lo wyiborn nowego za:rząidu. Zgfoszoll1o dwie listy: iedną ikomprnmls(}wą. obejmująca 23 na·
z:wis.ka ~ drugą P..P.S., ob.ejmującą 11 n.a .
zwisk. Po111!e:waż więcej lis'l: nie zgloszo
no. 1izMno ·osoby. objęte temi liiistami za
wyiorane:
. Dotyic.hczatSO'WY prezes z,wiązku Mla;;,
dr. Zaiwadzk·! zaibrat głos i ipod:zięk0iwaJ
zelhr.a11ym za żvwv udział . w z.jeździ1e, pij
czem zjazd uznano· ·za zannllmięiy.
Wieczoirem w sa'laich zairrillwwy'Ch od·
byt sie bainlklieit wydany pr~ez Radę Mie!·
ską i Magistrat m. POf.m ania, nia. cześć uczestników z}azdu.

1przystąpiono

-:o::··---

..KUR.JER LóDZKI"'. - Ponie"działek, 24 października 1927 roku.

Nr.

~~----------------------------~;.;..;.~

Znaczenie poZyczki dla kupiectwa.
Warszawa. 23

1październi1ka.

Kwestia pOłskłeł pożyczki zagranic!neJ stała sile od pewine20 czasu oslą pO·
wszechnego zaiinteresowama, centratnem
zagad1nieniem, absorbuiącem w spOsób dO
minujący umysły w Po·l sce. SpOłeczeń
stwo nasze uległo pewne~ rodzaju zbiOrOwej Sui!e.stji, ;. ż bez pożyczki z.a~ran.icz
nej nieipeiwna stać się może już najbliźSza
przyszłOść 2ospodarcza POiski. że pOżycz
ka ta decydować będzie już' o najbtii:sizvch lCsa~h Państwa. Wytworzyło to
w 0<kresie finaJiz<>wooia rOk0Wa11 niebezpieczny stan nerwowe!!o zaniepokoJetllia
i n<>dniecenia 01pinii publicznej. WyW<>ła·
ny nrzvtem na~trói nievewtn!Oś<'i i wvczekiwan~a dał się Ostatnio wyraźnie Odczuw naszych stosunkach gOSp<>darwać
czych niietylko wew1nętrmych, ale i zeWJtJęłrznych. W tych wamnka~.h nłedOl
ście do skutku dla tych czy innych ~ide
dów pożyczki gro:ziłp sJJOw-Od<>waniem pO
wszechnei depresji i zwątpienia. wiemy
zaś ze smutnego dCśwladczenia lał ubiegłych, Jak t02o rodzału czynnik psychicznv deor,irymufaco oddziałyWa na nasze żY·
cie gQspOda'Tcze.
To też Oceniając znaczenie zawarte.i
J>Ożyczki stabłlizacyjnei - muszę pr~e
dewszystkiem pOdkreśHć jej 9Rrotnne zna
czeinie moralne. Ostateczn-e sfi1natłzowa
nie dłu2Qtrwałych rokowań przyru"<>sło w
Opinii publłc:ZlfteJ p-Ow·s zecbne Od,prężenie
w sensie p<>zy.tyW:nym i stało się n1a.,ipOwaini~j51zym ozynnikiem giruntułącyrn w
na.s wiarę we własne siły 2os~odarcze, w
m'lżłiw<>ść realnej przysztOści gGSipOdarczei kra1u.
Co się tyczy materjalnes?o znaczenia
pożyczki dla naszego go~ntrdarstwa naro
dowego, to - Jl·O i7a jej głównym bezJ>Ośrednlm ceJe.m, jakim jest stwOrzeinie trwa
łe~{' fondamentu stabiłizacyin~o z. łotes!o
!u skutki
rozrMn11łbym dwOjakiego rQdw1

'te;

o<>życzki.

PierwsZe wyniikaJą z faktu, 7P. na terenie międzynarodowej p.O·lityki fi.nansoweJ
osh!gnięto sukces warunkujący likwidację
dotychczasOwei izolacji kredytOwei J>-01ski. Wyrazt się to pr.zedewszystkiem w
znacznym, choć niewątpliwie s.to.p niowym
dopływie prywatnych kredytów i1n1Westycyjnycł1 i towarowych. OstrOżne i wyłą
cznfo produkcyjne wyk'Orzystattie tych
kredytów p<>wlnno warunkować prawidło
wy rozwój naszego ~pedarstwa narodo
we.go i sfw()rzyć pOdstawy dla 1tt111·rmałne·
go narastania kapitałów własnych.
P'J dru2ie korzyści doraźne pożyczki
w-.;!likać będą w pierwszym r.z~!rle ze
zwiekszenia zd·oJności emisyjnej Banku
POiskiego - zwiększenia powai-nego, bo
opartero ua przypływie walut Obcych z
pożyczki. na pr,:eszacOwarnu d<ltychcimsowego ookrvcia emisji W5.kutek prawnei
dcwaluaci: złOtego, oraz na J)C'większe~
niu l<apH:iłu zakład<>we~o Banku. Oddziała to nlewatoliwae na znaczne Cdprę ·
zenie rynku pienlężne~o w sensie J>Otaoienia we" netrzne.g.o kredytu, w czem hande; iest to1a1 najbardziej za!interesowanv.
R6wnfoi pierwszCrzędne znaczent!e d!:l
rozwoj1~ naszych stosunków handł<>wycb
hęda miały kredyty towarOwe, z których
!t<: n del prz~dewszystkiem korzystać bę
dzie. a któn~ dotychczas stanowiły w naSlyd1 w arun!rnc:h 2M1wne, jeż·eH nfo iedy.;.
ne, źródtfl Jrrerlytowanla procesu wymi3podkreśl~ć pragne jednak, że kupiectwo re<J~k;e widzi swói bezpośredni intere~, wynik~1ący

z zawarcia umowy oo.
żyi:zkowei. przedewszystkiem w trwałem
m:tabHizaw:mht waluty, co stworzy staht
v<>clstawę Irnlfu•l~cyjną w prOcesfo wymia
Dh Jak również w sp<Jdziewanem pOdniesieniu zdolnOści kOnsumcyjnei lttd111<>ści,
Ja.ko wyn:!m dopływu na rynek polski kre
dytów inwt»stvcyjnych. Należy wszakże
stwierd:z1ić, iż dla faktycznie trwat~o !
mocn~o ustabilizowania waluty nie WY·

starcza prawna ieJ stabilizacja, a nawet
chOćby duŻ-0 większe rezerwy kruszcOwe
i walutowe Banku EmisYi!łlle2o niż te, które pos1iądziemy. Warunkiem decydującym
jest w tym względzie trwałe wyrównanie siłv nabvwczej złotego na rynkach
k.raiowych i zagranicznych, uwarunkowane odpowied111ią stabHizacją pOziOmu cen
wewnętrznych. Te~o rodzaju prawidłowe
kształitOwan.ie się ce.n zależy całkowicie
od OdpOwłedniego obniżenia kCsztów wymiany i prOdukcji, niemożliweg'O do osiasr
nię.cia bez zasilenła handlu ąńszym kredytem, wstrzymania dals zej rozbudowy
świadczeń socjalnych i u-efiOrmoWania do
tychczasowego systemu pOdatk-Owego.
W przedstaiwionych wa.runkach kupiec
two ~skie będzie śledzić z najwyższern
zainteresoiwanfom reaUzacię uzyskanej po

stabUizacyjneJ oraz le.I skutki w
dztedziinae flnansOWej ł S?OSJ>Odarczej.
Obiektvwnie i trzeźwo oceniając znaczenie tei p.Qżyczki dla kraju, uznać nalebez względu nawet na jej warunki
ży i fOrmę, które mogłyby zresztą wyWOłać
niejedno 2.as.tirzeżetllie i niejedną krytykę,
iż samo doj.ście do skutku te20 łYiPU pożyczki zai:rranicznej musi być uznane za
fakt zasadinic z&,i?'O, niewą·tJ>tiwie dOdatnie20 znaczenia. Społeczeństwo polskie dało 'ltlailevszv wyraz temu przeświadczeniu
prze.z chętne i ~lhve wzięcie udziału w
subskrypcj.j p-Olskiei transzy naszej J>-Ożycz
ki zag.r anicznej.
J ózef Jakubowski,
Kupców
StOl\varzyszenia
dyire!kto·r
wi:e.
Połsl!dch w Warsza1
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Ubyło dnia
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ln/ormacje lódzkicn
„rzeczpospolitaków.

J1edmo z lokai1n:\1ch pism. ix
sw11ch fa 11'1•n•sty.cz1nych pomy1slów i
wia1)!ancvinv.ch ,;·wv1p·a1d'óiw" . i~i
nyC'h, pusz•cz a się na „śm;·e1rfteil1ne sł
--.„-śl-owe i usiifuie wmówić w SW\,~h
kilch czvtebników, iż Ch. D. ocha
wspótpircv z PPS na ·te:reiniie Ridis.k:Le-i.
Od szereg-u dni ów m1l·ością nan.
spcdzlc\v.ama ku PPS pa:tada.cY
s1. .c.iie dażvć dio teigo, abv ko1T1fore1ncje m~ę tworzv J11ie na tll1e r·eiporterslldch
dzvnairoid.01\v;e zwoh.~wać '\VISPm·nie. Na k'Jn l'OC'z w zdan1iad1 „ex ca thiedir:a" r
gr.esfo fo·n·d'Y ńsł<!m zwy.cieżYlt tef!1 oista.tit;1i - w~·1p·owied1z!ainyich konc:eipc.ie .·
k:ti·eiru1111ek i w tym du1ch1u u1chwai!ono· .re1z·olu- nie. to z.n.aczv zrodz0tne '11 Miko 11
c.i<:. Ma miam owide p01W1Sta ć wsipólna ko· n·vich g-abinietaich r:epu:bJ41rańsldch.
Czy n11e sąd1zą łództcy ,xz;e•cz~
a.
m~si.a org-a01.!1zacv in1
P o1z.::i tern k<m.g-r e:s londy1frski .mzydąf do cy". iż zbytnie inatl'US!ZiCzan1ię nroże
f fdaic·u po 1 rflu~a1lsk:i Leig-o dios Comlbaióen- w1ct i PPS zmudizić?
tes daa O:r m.d•~ Grner ra. co orndmt01Si do dtzi.esl<;-ciu Bez be ikrn~ó w w j1e15ro fo111!1e ireore.re'l1lcwanwch, a do 31 liicvhę zwict'Zków sfetleprezentuje szeregi swoich
ch.
f,J'~\:a1n y1
lenniczek.
1
Fi.da c'u z-0stia1t wy.bm.ny
Pr·eizes·em
23 b. m. o ~odróniet
d;n.
We:zorali
W'loc11. p. Ni.cofa Sansane!M. cz1tvn-elk Izby
przez ul Piot·r'kawską od K.atecrr
Po ~1lów i· iediern z trwch tirfii.11ml\vi116w ASisoc!a1z,io1n1e Natzlona~:e de·i Comha1tt.e111 ti 1-tailia:;ii szie!dl 1Po·ch6d. z;f-0rżo:rw z 2000 orz
(450 tvs. 021!ic1nków). Wicen:Jtr•e21es•em 111a Po1 hiet z by1ta r2Jdi11ą p. Grodowa. 1r•a
ske 7'0sta1t c·oino·wni.e o. Ma1ni.am K.ainfor. pire tem 51pos.ób i óc!Jzk i o<lidz.iaJ Nairo<lo
ze:s Związku ln\v.ali·dów.
ga111i!z·aic .ii Kobiet pra·gnął pwbllkzq
P,p. Rot41er Ma:rle d'Avi1gin1eau. siekretairz fest-ować swa Hczebnoiść.
gien,e.ra1•ny, H. W. Dwnn Lng, z.a.sltę,pc.a s.ek.re
Mówią, że w tej dt>,m<Jtn.strac...
tairza . Kazfmies z Smo.g-01rz.ew<:ki. redak.toT la pewna rnle dą:?Jność udowv
or.Q!a»n'U fidac ornz J)t'.1fk. Crowtber. skairh- Nara.dowa Orga:ni.zacja Kobici n
nrlk - -nada.i piastują s·woi:e urize<lv.
tvm .razem !' !e 01trzy,mala maooa
Na•stęJ)Tiy kong-res fida1c'u orlbedzie 51c
dy 1\He1.bklej„ tem:bia1rdzfoI. ie P.
w Buka1reszci·e \v koń>cu w1rz.eśin.i1a 1928 r. pe,ln~ta, maindia1t ra.dtrne1 miia1S1ta Łodil
Z tJO·wodin sa sfe<lztwa 10-ael!~niei roc-znicy sLtmi1e1nnjc, aicz ni.ek:rzyild~1te. bez
zawi1e'S·zenia hrooi z2.1po1wfad'a s·i e o.n szicze- k.laimv, n ~ e s1p1rz.eid.a'\va1ria s·um1ie:nla
·
g(.J!.nie mo1czvśde.
ry,, nie „kiręci.la", 111ii.e wiy1tLg-lwiait1a s:
na bvto na ie~ stowle p{)l1'eR"ać. W
&ITTWWW!
czeni.a slę jiedrnego z olbiec!lfYlch
Hsty nr. 28 p:aini Crnd.ow.a zOStta~abr
1

1

1

8-my kongres FIDAC'u w Londynie.
zmia1rf'Y'l!l krółu Feiridynarnh"lll roku rumm1sk'm
związkom by1fy1ch wo.i]s:kiowvich zo·:.-~a· 1lzi0wan:c ko1r Qrtsu ff.c1a c"1 We lc: ra i :•:'i'~~ J:iTe.ratiVe des Ar.de1ns Combalttain~s). av11l Mfę
d1zyso.!lu•szn1k z:e.iro Zw!atzku Byłych Woj!~lk o
wydi, .1a 1l~ to pO'sfamo1wJ10110 ·n a ri.: .'.d L~.; t.a !t··
n.~m h.10nR:reisie w Warsz.aw,l•e. Wolbeie teg'O
:teg-orr•czny ko.ng'r>e1s odiby1f sic w L01:i:.ly.!1ie.
Otówna ~1oriarwą nai oorzadkti d.z 'e.: .~ y. n
byt ~:fO'st:tiiek Fidaie'u do by!h1c.h wo:.slrn\V".\'lch 1'1m'.iÓ\V w czasi1e w o:1av ni1eprzy1iacielskic·h Jak wia.d:Oimo. w 1nocu r. b. ·r·dac
n1fer1en c!ę mię 1
zwo•?a~ do L uks.eimbuirga ko1
dzy:r:aircdo1wą, ktńira. u'Chrwiallifa. że ! y1ko
pos.z,anowia1'1fe tmaktait ów motżie bvć noc1:sr!a.
Żatciba po

d :lit. 'l.lJt1iem dż~iwffta w

1

wą p.rzysz1l\1Ch sfo~itm.ków z

b. wo1i's-kowy-

mi ri1eimf.ed<";iml. a·ws:tirlia cik1imi. iwegk•rskimi i bulg-ars:khnf.
Poza tern ju~ i1s1t!ni.eje mle1d'zyniairodo1w y
rnch 'li",;,'.a·:'dów i ko~nbal.arri'tów zorg-ar.'zn.
w~Hnv w talk zw.anvm Ci1ama1c'u. dlO k~óreig--0
r.3.leia 'Z\Ylązkf raievei lew~cmve za rÓ\V:!O
lnv1-::ih. }a:k i kir::tC:,awny-1~h mo1ca1rshv 0enltira1
.i6w sprz.ymterzo·nych. Za1chO'dzlito \Yiec ny
tank:-, czy fidac ma dążyć do ulfęd'3J mchu
miedzynaroidow.e1go w srwio1i,e recie (co rów
n·<i!IQIJJy siię w1ake z Ciama,c'ie.m). c:zy ma
ZWJJ'et~ni.e się nim nie }n~e!re1SO\\na1ć. czv wre
1

1

*'A

z

O czem

1

Pani Credowa

1

1

1

1
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PRZEGLĄD
NIECZYSTE J(NOW ANIA W PROCESIE
O ZABÓJSTWO PETLURY?
„K.urjer P.orrnny":

Prasa francu ska prze,drukowu.je zapyitania, ia·
kie z pawndu ·Porocesu Schwartz,barda sforrnu ~ o
wat na famaoh ·µisma „Ccrrnaedia" porważny pub) ;.
cysta 'J). Oaibriel AlplumcL
Zapytania brz.mią:
„1) Czy prawdą jest, że p. ttemy Tor.re~ .
a<i'Wokait zabójcy Schwartzbarda przyją~ obron ę
w o'kolicznośc:ach, których nie m oż na nazwać no~
malnemi?
2) Czy prawdą jest, że suma dwóch m~li1J
nów fra.nkó-w została wręc zona pewnej grupie bez kiw~tu l bez clbowiąz·ku zdania raclmnku '
w,ziętych sum - nietylko w tym celu aby ściąit ·
nąć przed trybunat pewmych świa!Clików, le cz także po.to, aby procesowi tciwarzyszy !a ka1mpanja
prasy. zmierzają.c do wyjednanfa m1ieiwinnieni,i
mor.dercy i zol\ydze.nia pamięci Petlury?
3) Czy prawdą jest, że już TOZ'IJOCz.ęto rO!Zdawanie subsydiów naokolo sali sądowej?"
1

••Nasz

Prze~łąd" re-płikuie:

„Stwierdzonem zostało, że Gabriel Alplumd,
który we wczornjszym .numerze pism.a „ComoedLa" z.w;rócit się do T orres'a z zatPy-ta.n.iem, c-z:v
prawda jesł, że otrzym<rl 0111 2 miliomy jako hooorarjum oraz na przekupywartie prasy i świadków
-jest wychrztą.
Prawdziwe na.zwis:ko ił.ego dzk.nni:karza brzmi
HalffJe.ne.

OPOWIEŚCI REWOLUCYJNE P. ŻU
LA WSKIEGO.
Zygmuinlf Żut.a1wslki w .,RObOtniku" pit. „W Obroinie demokracji":
SZf' o. 1

Mdody walki z dyktaturą muszą być i11me,
ne przez nas w usitro;u
an.iźeli meitody, sfos()Wa1
dem~kratycznym. Pod absolutyzmem carskim ril
boł.nik JJO·l&'ki walczył bombą i rewolwerem - od
powiadaJąc na gwałt gwa·ftem.
I«asa robotnicza, stojąc na stanowisku demo·

inni?

PRASY.

kracji i bro.nia..c jej - mus! zdawać sdbie spraw~
że dyktator, k.tó-ry władzę swą oparł 'Ila przemocy fi,zyc.znej, ~ist ąpić może ty.Hm przed przemoq
fizyczną. Byloby najwię-kszyrrn błędem, gdyby
dziś kitoś sądz i ! , że w Rosji, czy we Wfoszech.
można Zl!llienić obecną fo.rmę rządu przez demJ.J·
kratyczne u.}av.:inienie odmiennej woli większości
na-rod.u. Nie! Czy to Wiochy, czy Rosja, czy jaki
kalwiek inny kraj , który zos tał dotk.nięty nieszczę
ściem dyiktatury - wyiwolić się ! pod niej maiże
tylko prze.z przepnw;adzen.ie bez·pośrndn i ej wałki.
A cf.y w razie zwy cięstwa w te.j walce Jdac;lr
ro-bo.tn.icza nie musia.faby objąć w ladzy nie bacząc, czy ma, czy nie ma większo ści za so.ba;
czyż nie musiałaby stwo.rzyć własnego Rządu, O·
partego o sitę, która jej wzw-0l·i·la zwyciężyć. a
więe własnej „dyktaitury"?
Po talkiem zwycięstwie w walce przedw dyktaturze nie Jest przecież możliwe, by klasa ro·
botnicza w imię jakiejś i<lea·l.nie pojętej s;prawiedli
wooci, wezwała klasy mieszczańskie i ka'J)ttalistycz.ne do podzielenkl się z .nią zddbyitą wJa<lzą. Nle
jest do ·Poięcia. by np. w Polsce zwróciła się do
W.iitosa i Dubanoiwkza, ofiarując fan pod.z;i'at wła·
dzy i r-ząd koalicyjny! Nie! W takkh warunkach
gdy w wake oihalo•na .zostanie dyikłatura, staae się
wprost kooieczno..~c4ą pełnia wla.dzy - klasy, która zwy.ciężyła, chocia:bby tylko na 011!:.res przejściowy.

- - - :·: - - -

PRZED LIKWJDAC.JA.
Berlin, 22 paźd ź iernika.
Polska Agencja Telel:'raficzna.
Strajk górników w zagłębiu środkowo - n!iemieckiem ma &ię ku końcowi, gdyż górnicy ol()11'.Ze·
przyjąć
hrzy~ więks.zością postanowili
czeniie rozjemcze. Wobec tego, że właściciele kopalń orzeczenia rozjemc·zego nie przyjęli, minister
µracy ogłosi orzeczelflie to za obowiązujące.
Wobec powyżs zego panuje ptzekonan1i1e, że w
Polliiedzialek podjęta zostanie praca w kopal'll'iach
środkowo-niemieckich.

Zebrania kontrolne
wistów.
W dniu jutrzejszym wiinni sta
zebrani.a koinitrolne sz-eregOIWi r
-posp·o1liteo1;0 ruszonia (ka1:. A, C i
kału komi~ji Nr. 1 przy ul. Leszno
czyźni rnczn~lka 1887. zamiesizikaij
bie komi'Sair.iató1w polic}i: 2, 3, 5,
o na,zwiska-ch na lltery M, N, om
kal.i• w obrębie 10-i;o komisariatu
sk.ach na Hit ery: A. B, C. D. E. f
Ch. I, J, K. L, Ł.
P·rzed kom:sję Nr. 2 przy ul.
ty1now-sikiei 81 wionnf stawić się. rn
rocznika 1899 zamieszkali w obr
rnisarjatów pob::ji: 2, 3, 5, 8, 9, I
ZIWI'Slka.ch na literv I. J, 01raz WS
zel'Wfści zamieszkali w obrębie
(b)
misairiatu p0Hc.ii.
O PRAKTYKĘ LEKARZY ZAG
NYCH.
Wtadze ad:mn::stracy}ne stiwie
catr szereg- 1·e karzy, za'tru<lnioo~'d

ga11izaiej.ach sa.mo1pomocy lekarskki
styt:ucj.ach dobroczvnnyich, posiada
nficz,ne dyp,Jomy nie nostryfł~
krratu.
W zw·iązku z powyższem 1'0$
się oibecn:ie spr.a1wdzanle

dw1ooór

poisfaida.ia·c v n-ostryfiikacji będą
prze,rwać ipralktykę lelk8!rska. (bl
OŻYWIENIJ: NA NOWEJ

WJ

T1R AMW AJOWE.T.
W dlfliiu w.czo:r.a.tszvm ip0ra,z piel'lf

rnchoimfonv z.osta·t tramwaj m lilf
pirz•e!z nJi,,;ę Prz~i.aizd.

P!·e·nvszv <l'Zliień wy~aziat ~
a d.z:!ś f w dmie tl'Jł
nie friekwe11ic1ta ie·szcz.e baird'ziiei s!e
żie d:zieki ltczrnvm interesantom
lcktrow:n'. i g-.azo\\'nl<, k~óre to '
wreszde uzvs.'ka1tv prorąc.zenie ·
wie z krań·mmi mliast.a.
J.uż

by,ła ni1ezbęc!ma.

•.KUR.TER LóDZICT"'. - PonieazialeK. 24 pafaziernilfa 1927 roKt1.
__N_r_._29_3_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _=.
Pomnik pamięci 100.000· zabf•
t,ych wskutek trz,sienla ziellllr

Rodzina jest podstawą bytu społeczeństwa.
Ważkie rezolucje Narodowej Organizacji Kobiet.
W walc<J' o zdrowq ustawą.
W d!n~ill wczt:·!"a'~Hm o ~odz·'.a'1? 10 jaodb:vf:l sic mr.;ndfostaicia Na1roduwei Orga'l;z.acii Kc•bie.t. w Móred wzfetv udz'a1ł
óiega-~ie z Gómego śhi.isk:ai. Poimoirz.a Foz
1111i a, \\'i!).ły.r:ia i Woohoidnnen Malopol.skL
' Zjazd n:zpCtczą1t siilę Msiza św. w kiaif-e~, ś;w. Sf<1111:dawa Ko•stlki. p'01~l.cm •> go.. 1e 10 rano \\·.yruis1z.y1ł z kinścfo(a po1chód
'-l Piotrk<rw,.-,'b1 d:o Sla.fiJl kinoroatrn „lm~jal" Drzy ul. Zachod1ni1ei. g;d(·~ m'.ai}'·
1e odbyć olbra.dy z.ja)zidu.
. Zi-azd ntw,·rzyfia PolSiłarrk~t Ładzi1ra. cfaie
lttjąic zrbrain}'m za l'fcZd11e p.rzvb:vicie (w
neźdz•l.e bir.a·lc udzia1ł 5000 kolb1ct). poczem
l!V

r::-zelIDÓ'Wi1e'llli·e, z.a1Poz•nając ~fo
chaiczki z pr0jekltiem ill01W1e'.i uista wv 0 p.rzc1
1tępsiw' e oor;·'l.l'cie:n1i1a iroidz·~nY. w;i ie:; nrreroiku.
ro ~'° se:imu w diniu 22 c\Zle:rwc~ 1927
wv~rosi,fa

pornuce1nie rodiz1i1ny bezwizdędruiie mzyiczy1111 się do w.zmoc1J.1ienia [<Jldiziil11Y:. o!he1on1e siil-

n~e zaichwia111eu. dopomoż;e d10 oodn1ies:i1e:n»a
mocy mo1ra11lled i e!ko1nomkZ1rnetl SIJ}O~ecz:eń
s11lwia„ a p1rziez to 'J)'rzy:ezY111if sie dio w1z:rosh1
poifęg-i Pań1stiwa„

W()Jbieic p01wy1i!s.ze1go kolbiletyi-Po['ki dl(}..
rnagają się <Jld rz.ą<lu d sie.imu

co·ryc:h!Lejs!zie-

go z.atw.i:elI'dizle.nia wS:ftaiw:y O· kiatr.aich za po~1nVe rodiz·i1ny i wwowa1dlzie:111ia: jej w ży
<:;Je.

Tragedia

Sp<Jlniony s<Jn żony.

W dni.u wc·zora.j:szym 11>rzy uL Ll:Powej
.Nr. 24, w sU<:la.dzie wlas1nyun mafterJa'łóM'
op.a•łol\vyiclh pol\vi1esi1! się 47-łeltni, Ja.n Wó;Paifrsitwo". poc•zem zaibr·rul:a. ~łos DOtSqiainka cilk, zamfeszJka1ły przy 'Ulliicy Toiwa1rnw~j
Ho1l<lcr-- I~g-gie1r0iw.a. \yYŁg'f1as1za1ją,c referat p.
NT. 14.
t. „P!·aca koibie·t w sam.orr-izaid;zfe".
Sz.cze~~ótv lliej P'0!11U1rej 'trag-.e1<lj'i, która

zoJuc,jl! treści 111aiste1Putia.icie1:
„Kobiety zgroma.diz.ooe w dlości 5000 osób r.a wie~ktim wteoo Narodowej Os.g-ani1za
ej.ii Kobiet w Ło·dzd w dniit 23 ·paidzier'.l!ka
1927 roku wi saH 1d111a ,Jm;peda·l" stwierdzają:

1) że todizim .ieSit pQ!detaiwa byiu 5!f)Oteczeńsihv:a i PafJ.stw.ai, oo'vż orna wy.ch'OW!U

ie i ksztia!d obyiwatiei~il Pań•sttwa:
2} że tyij'k:o iro'<l_,ziina z pi01wodiu r.ahurC1Jllle.i pod!l1.iielty do 01sziczędizam1~a i.stn1~e:Jąozj u
nie'L wiy•twia1rza zdrowe żylCile ~1~ipod1aircze,
które ie'st 9ed1ną z n:aijiwialilni1e1.lis!z.yiclh J)'Od-

sta:w

si~y ·oo.irodiu, aQ!bow~ean 01broma gra.nic

11fozyima1nfe i uimocmLe.n1i1e n:iiearoidffie1g'!1Q§cii po
lftvcz.rrej zailieiżn•e są Old bo1R1a1c'il\viai Na,rodu;

3) że rod'z:i1t1!·e więc, jiaGco n.a~iważm·l·ejs:zei

.łednc•stce żVicła: ipoaństtwowea:ro. n:a·Ieżv dać
W!airu.llki-, zalbez·pii.eczadą·oe Jei h\nt i w1!1aśC:
\vv rozwólt co 'J)01winnio być troska s,poieczeństwa i ipańisifiwa. Ust1a wa o kiaraich za
oorzrnce'l11ie ro<l'z!fny w'Yltęipl cze:ste wypadki zitoM!w1eigio .porzU1oonia vnz.eiz od·ców i rnę
żów sw.vclh diz.iecł -i Żl()ln. !Dlrizez dtzi,eci swy1ch

&fuirVlch oilc•óiw„ a wrez 'to• pirz:viczyni ste do
zadśnięda. węzitów rod!z,iJnn1Y1cJ:t i z1a.ftamui~

rozibici.e rodz,i.ny.
Uslawa zmniie'jsz;y ilość IJ)J.-usitę111ców,
k'tórzv prze,waiżni.e re1rn.t:fuia si'e z dzieci
opus mzoinvch !ub pod!rruoom.v eh.
Ustawa prZJe·z \l.-"'Y·Zl!1!aiczem.i1e kair za porrucenl.e rodziny i naipię'tnowamie itvich czy
nów ha1niebnY1Ch jallro kairatl1nyich. :podlndiesie mQIJ.·a'h-1.ość piulbliczrn ą., Z11111U1Sziaóąic in.a~b1l7,
s.zą lfOidlz.llnę do ro'Ztoczien1i~1 01Diieki .naid dzieć
m1 i sta rcaml.
Usfaiv.·a w,pty1nie nia zmni.ed1szem1ie się
1

śmierteln.0 1ści nremowilalf.

Ustawa zrrJme11szv l«ość ż,etbralków,
t>r·zez co z;aio'Sziczedzl wiet1·e w:vidaltików
~minom. towa'l''ZYStwoan i irun;ym hnistytiuc'.om pa1ństwoiwym i gmi-nm11m.
Pro1_,ekt-0·wania wie-c ustawia ·o lk.airateh za

„.

·Nowe drogi

do gtę!bi wstrząs·nę.t.a całą dzielnicą, IJ)i!·zeid
s'taiwiaja ;s•ię 111astęrpująico1 :
Ja1J.1 Wójdk. ż-0naty, o·jdeic dwoj1gCl! dz!.c
ci był drolbnyim kiupcem węgl.a f drzewa .

Za'!'obki: je~m z trudno·ścią wystarcz.alfy (la
bardziej niż :skromne utrzyima1J.1ie rodzi111v.
Prred dwoma ;l.a~·y WóJcillrorwi poczęto sk
,p°'.wod·zlć nad wyrnz źle, 'talk, iż ż.0111a Ma
gidafo.na zmuszona byta prncoiwać, bv pomóc męż01wr w ufrzvm.an'iu domu. Przed
ki'lku mi,esiącaml Wój.cilk 'P'O':m at ni1ejaikie. g-o Ka.zimieirza Tomczyka, zamieszkailego
przy 'I.li!. Pivrtrik-OIW'Skie.i Nr. 225. g-dzi1e posialda sikleip SIJ)()Ż)liwczy ornz sktad węgfa .j
drzewa.
Gdy Wójdk: zwi-erzvt mu sii,ę ze siwych
kiło1IJ()lt'ów malfeirj.ał111y;ch. Toimczylk: za!p•roP10ITToiv.r1rut mu. z.atożenie do ~1pó!1ki s!k•ta<lll.1. ma
terjatów opa,!~ych. Sp6f!ka z.oistaifa zaiwar
ta. Soolnfcy wyinajeH bu<lrkę iPTZY ul Li'J)Owej .24 i. ro1zpocze1'i ha1ndie1 na skalę do~ć
szeroką. Prz.edsięibi·oirs'hvo prospeirorwalo
barozo dobrze. jednalkże n:.el\vi'e1e mia1t z
teigo po•żytlku Wójcik.
Toimczvk. ik:'tóry .zamiia 11oiwat się lkasj·e
rem slkladu. nie wyptaica1r WóJcilkorwi a.ni
g-riosz.a„ odtldadając ł\vy:pilac.e111i:e u<lziafo do
czaisu olb1lk:.renia. Talk uipty111ęfo, ik'i$ka mlesięsy a do „01b]i1cze:nia" n'i:e dochodzfifo. W
1

mi-ędzyiczasie

za:cho.rowata

kupca.

któr.a by.ta doty<0hczais jedyną ży;wiioi.el!K:t
r:od ziiny. Wówcz.a.s W·ó.idlk, zroz,pacZOLny
cho•rolbą żony, iposta·n-01wCI slkończyć z ży
cfom. lf.embaTdziej, i1ż skład pod. uipad-t \-i,rskn
tek „gospodarki" Tomczyka. Sy1tuac.ia sta
wata si,ę coiraz b.ardzie.l kryt,~czna. Ub:e~:tej s.oboffy ośw1i.a1ckzyt ż.cnJ.e, że idzi:e do
Tomczyka się oibQJ1czyć i że ;pr:zyjd1z:ie na
obi:ad. Ody d-o giodzi,ny 10 wieiczoirem Wó.i
c!1k do domu nie wraca·?. żona jego po'ł'O
żyfa si-ę spać. W :nocy zibudzlta s·i,e z prze
ni~źli:wym krzy.kiem. g-dyż śnii!ło jej sfę, że
mąż ll'marf. Sąsi·edzl, którzy p1r1zvibi·eg1i ina
s'ku1te'k jej krzvlku, s;poko!~,; ją. Dręc:zo•nR
złem p.rz.e·cz't1dem. udała sle o godzinie 5
rano w dni'll wczo1raiszym do sU<:.fadu p.rzv
u.I. Li1powe.i 24, gdzie przez sZJpa-re w
d:rz:wiia•ch '1.ljrzala wisząice.zo na belce puta1JYU mętH. Z 1us'f i:rozp.a.czonci ł\vydart się
okrzyik z.g-rozy. Zawe·z\YiWa noHicJa wvwa
żyta drz.wi r odcfęta zimne już z:wt•olki dena:ta. Na foia111ic przytl\vierdzc11y u:lus„
kieiwik:ą l\viistait 1F;sf. adreso1wa1nv do Ż'Oi!ly.
w k't6ryim samolbó}ca 7.eg'n.a 'fk'ltw:emi s'ło
wam! żo.ne 1 dzieci: ,.Że~nadde mi lkoichana ż0i110 1, dzfa~l!d - pi•saf denat. - Bó.'r m!
świadkiem, że •nie mOiKf.em poisffąo'ić i.na1

\Y/ ogrodzie świf\tyni Densoin w Tokio
ustawiono pomnik „trzęsienia ziemi" na
pamiątke tej tak strasznej katastrofy z
przed dwu laty, która pochłonęła życie
100.000 ofiar.

1

POŻAR W FABRYCE.
Orne~d.af o g-od;z. 11,30 v.:if.ecZIO!l'ean vYYniild pożar w tk,aln·i Ka·ro'11a Sdmltzia pir;zy
tlll. Kc:irola 11, mieiszcząic:e\ sie w mu:racll
~ta1n.owiacvch wfas::msć fUnnv Kwaiśnier i

Und1enfeM.
Og-leń po•wsta1i podczas ·P1racv iwslk1UJttek
z:a.p;rós•zieni.a .i!sk'f ą z ma·s·z:viny_
Roibot,ni~iey, r.ie ftraicą1c zi,mne\l kirwd„ umchomiH hyd1r.a111ty 1 mfo.imarxvi. woheic cze
g:o •p1r·ze<l P'rnnJydoem zaaft1an11111orwiam'Y!Ch n
l XIII odd-ztlalt6w s'trażv ogirniowefi pofair uzaisi1li. Stiralty nie prne!kraiczada Sl\.lflTI'Y 1000
(ir)
z.to·tiv.ch.

1

WYŁA WIANIE. UCHYLA.JACYCH SIĘ

OD KONTROLI•

·
czei".
Ja1k usfaMo dochodzenie 'J)()łlicy,i:ne. W.
:P·Oipe11n'i't samobó}s't\,-o O' zodz. l~j w nocy
fo jest w czasi1e, RdY żo'flie śniito się, it
mąż

- KomiisaTJa·t Rząid.1t1 mrz.a.idizJ~ s,pirowadiz.ani·e 'P1rzez p01liicie u{:hvLa1a1evic:h sire od z;ebraf1 kontr:o~nych rez1erwiist6w ro1oorrlków
1887 i 1889, kfiórz,y w p1ri.z1e1P1i1sanyieh termfna1ch nile staiwilJi 5·ię na te zemamffia,,

umart

Sp·roi~;·adzie1n:

Zwlo'ki denafta zaiJJez'l'.>ie·CZ'C1no na mieiscu aż do 11)J'zy 1b~ic!a władz sąido·wio-śled
(r)
cz,nch.

W

środę ubie~la

na

diwolflcu kocr.e:jo·-

WYlm w Ka1fowi,ca•ch ~aikiś l1zra1eł1iłtlai z So-.
Sino·w1ca g-a<rciJcZ!kowo posz.uik;~wat wś1ród Hu
mu po1dróżniych ko1,g-o'k:01J.w1i1ek z miasta Ło
dzi. Na s'kl.1'fleik jielg-0 woitainila: wys~ą1p~\l!a: z
a.rka wędrowinia Mairdniako·~h1mu ha1n<lll1
w.i•cz. z;ami1esiz!ka1ta w Łold1zi p.rizv u1. Po:m'<.>r
skdtej nT. 95.
Wówcmis rzrnedlta ozmaijmill j;eij„ ż,e we

przemysłu

i handlu polskiego.

wiec ełl1eme.n:nu oor<lzii1ej aktyw1niego. Pom<l

ftio w.z.ez ·~z.yjęde ty'.cih ood'S!taiw OJijtairnitza-

cji ~zb pr21emy·s1tov.no~ha:ndli'()iWV!Ch. nie bę
dią, JP1Qld!erw.an11e zrnaic:ziein1le li m-aioai "-..offnych
ztt'.ziesiz,eiń,

które pna,cow1a1ty dolty1cihcz.ais i u00woid:ni1!y j1UJŻ swa ż'Y'w1otJność.
Ja:kko1lw'iiek d'ziailaQ1n·oiść ·ilzib bę;dizi.e miaP Z. F·iedle·r·
chara1k1te:r d!Omdc.zy.
IJ)II'Z!OOetWSzv.sllJ.dem
ła
Referaitv wvi;rlO'SiM pir•zybyli Sipie.ojaJn,ie
w tvm cclu z W a1r.s1z1a:wv 'I:>. meic. Adam lo [iedm.ak u wizględu na uirtzędowY C!hairak
tetr r1€JP!ooerr1tacji IJ)lr'Z.etz nlie ·P1rzemys1tiu. i
Che 1tmo·ńslk:i i v. Bohdain Stroińisiki.
1
P. Che.lmońs'ki p orltkr:eś!lli1WSzv zmiac.zie- ha'!lld[u. jaik r6.wm.1ież z U!W1a1gi ima Sitolsunkonie izb rpr:remvsit01Wo-hiamd[oi~ciJ. ziairów.no wo ama-cZITile ś.Tod!lci fi1n a1nsowie. Jlc:tlóirem~ łz
z:n1a1C'zen1ile iicih bę
z imnktn wJd'zeinla irell)!re'ziellbfaJa.H i ob:ro111ry bv będą rozipo-rządizaN.
:roirga111•i1zowa~
Poaskie
donlo1Sit.e„
naider
dzi.ie
f.r:'tC1resów prZlennystru i handlu. .ialk i Z1I1acze
rne sfory ?.:O-lJPOdia1rcz·e winmv wzia.ć ~iallc .n·aj
1
ni>e polit';icz.nie ~~h notwylC'h orsrarn.fa.a1cy_, pr.zedis-tawit treść roz'P01r-zadze:n1iai P~zy ba1rdz•ie,j czvamy Ud'ziait 'W Z()ll\glaJl1ii'ZOW!a.n'U
dein'ta Rzeczvp·o·s:po1\'te1 w 101r:ziedimii0iciie or- :zib 'P•rzemy1s.fowo-hal!:Kfiow""Cil1.
P. S1!v1Pi'ń~kli zobrnz•o1wia1t s1ta111i P!mc na
giamńza1c:H izb •prremyS1towoi..ha1t1dfo1Wy.ch.
Wan's1z.awv w ziwia,:7.lklu. z o-rg-a·n:·za~
tcr('lf,ie
Naisze rzbv 01parte bę'<i1a o no-we ziasatdy,
większość rad-ców izbv ~trzy .piąJte) p01wo- c11a i:zbv na ·o:ktre1~ w1a:rs1z.aiwslkf. ·
1
Sz1cZ1eii;ó1!101w a or:ga1n.i;z1a1oie ki<:JbcLe.i zby
11 lv1warwch bę<lzńe prze.z wiOfune Z1rzie,g,ze.111iia.
iwsipod-aircz.e, riesztia zaś (dwie pi-atie) p1rizez O'k1rieś!ia, IŁ Z\V, reITTtfamin wyiboriczy. Taki
l-1 og-ót pirz.edisięb;onstw p•rzemvs1to1Wych i reg;u~arm~1 zos.ta~ '.l.u1ż in.a t'e.r1e,niie Warsza,wy
o~
~)I h<lln<l'.l.owych. Taka konce~:iai pozwalla na 1.g<Jdtric p1tz:ez orga1niiz.ac.i1e g-DISDDdairczc
i na· ·reirenic t ·o
i•es.t
Kodliiec'zm1e
priaicowanv.
pirz.emy
re:pre:z.e'!1'tac.ii
czoło
na
r wysunięcie
stu i haincllu elementu zrneszome~o w tych dlzi ,pir.redsięwziede j1utż oiheie.rui'e t,·ch pirac
Lili> innych 01rgamfaa®cll mwodiolwlYch, a ~z fQdlz!kie o.rg-ia,n1:1zacie goSIDQd.iaircze.
1

pod p;rzvmusem z.()lsitan·ą

uk1a:r~amf przez przew:oidn:icza..ciet1to lkom1·sji

aire1S'zt•em wio.i'S!kol\Vym do 2 tyig<eidinii.

(b)

-·-·-!O!'- - .

"NOCNE DYŻURY APTEK.
Dzf-ś dyżiu1ru,ją ap1telki: G. An~on'ietWiJCza
(Pahja1t1i1aka 5'0). K. Chądzyńskiego (Plo'tlr- 1
kowslka 164). W. Sokołew.i1Cza (Przejazd.'
Nr. 19), R. Remlbie 1lińiski·e·go (Anidrze;Ja 26),'
J. Zunidelewicza (Pi!Oh:lwwislka 25), M. Ka·

Zbrodniarz rozplatał mu głową siakierq i zrabowal
pi<Jniqdz<J.

Doniosl<J znacz<Jni<J izb handlowo...prz<Jm.vslowych.

d

(r)

Wó.i<Ciikov·:i

4CIWili4riMM*4

Wczora~ w Stow. Pol:skroh Killi!YCÓW· i
Pnziemvis·!01wców Chrz. w Ł'Old.lzi QmaJWia:iia.
~osfafa n:,ezmierrni1e aik'trnailma il walŻl111a.• obeicn1e SIJ)fa.Wa 01rga1t1izaic·j i izlb 1pn«z.e1t11Y~tlic:lt\l/O·
b~m<llowv.ch.
Zebranie zat~art pre-zes Stowia1rzvszicJLia

mtoidzieżv.

W śmi<Jrci szukał ukojenia.

1

B•!ta r.a<Clrna Croooiwa wYRio,sifa referait:

1

podupadłego

N.a~tęffP1l1 e ,prze:mó\vT~a oois1ła11ka B~·t<l'icka,
'll'YJ.d.<i1s7JGą1c relfera:r na temat „Kob;eta i

o w,1chowaniu d1z.i1eci Wi diwchu 1narodo"W')l!ltl
wz·e'Z ma:ilkl-Pocrild.
Po wv~fuC'.hamiu referartów pirzvjęfo re-

Zebramie kob!e'ty }eidnomyiśll!l~e 1Ptr-i.Vlięify
Po wVJŻ·sz.ą rnzoUwc.i ę. ·
O .!!od:z. 4 po .pot odhy1to sie 1POsred2ente nudy w1otje'\vód<z'kiiei N· O. K. p111zy Uil'.
Monvws·z1ld1 11. zaś o• go•µ.z.1tnfle 6 wiie1arorem
oidlbvtlo się '))oisie.cJlzen&e diele1giatielk i czifortldń N. O. K. m. Łotdz.i.
O go<llz 8 wne czo'!'em odbJ'lla ste ws<pól1t1a he:rbaltkia dfa gości i· cz:tonlkiń„ umzmaiooina !JJlr'OidiUk:cjami airtvis•tv.cmenni seke[jii

śpe:rki·e\vicza (Zgi.e1r'Ska 54). S. Tira:wlkOłW·
(b)
S'lde.i (Brnezl1l'ska 56).

ws! Bo:rv:ni '))Od Katowi·c.aimJ zamoirdowain.v
zos•va1r k:UJprec-domokra;żrca loidlzf1ałl1iłn Jan
Muńidiziio. zami1e'Szfoaty pir zv u1Ikv M.a·ids!ra•c:k1!·e.i 24.
Marc~ni.akowk:·z. będa,ic O'sobii!sta ZIM.,_
jo1111a Muńldtzi1a, natvic:hmia1s1t po pirzytbydu
do Ła1dizi udal!a sie do ż·c'l1.v z.amo!l'dowa.-ieg-o Ka•z·imieirv i 'P0~··!1aidomitł1ai ia o sttlrasznym W'Y1P'a1dlku.
Muń1 dzio\va \Wa!z z 14 letnim sy1rnem wy
ioech:aifa do Boiryni, liecz tu .iUIŻ z,wtt ok m'ęfa
nie zais.'talfa, g:d'-·:Ż ,p,rz,e1nieisio1111e zQIS;fiall'v ooe
do· llrostnlcv w p1obQiisk!1em m~a1S1te1cz,1rn Zon.
Tu do!J)iie·r-0 stwl1e:rd1zii,f.a. że z,amordiowa
,!1ym i.e1s~t ig;fultnie mąż )e!i 38.Jilefod J0ln Miuń

WZNOWIENIE POKAZÓW GOTOWAN!A NA GAZTE.
Po dłuższej prze,rwie za•rząd gazOl\\':J
\Vmaiwia poikazy osz•czędneigo gdtorwan:a
n.a gaizie. .
Piiierwszy pokaz odbędzie się w slklepie ·gaz-01\V1J1'i w dn lu i1u trzejszym, a 11a(1b)
s'tępne co wtorek

1

1

•

1

1

Tragiczny finał nieporozumienia małżeńskiego.
Samobóistwo, czy ofiara

dzfo.

zbrodniarza~

Zaim-0rdo1wanv byl ipr.zed wotwna.. rnuimrzenn. po dcza1S wo~.nv za1ś ZOIS'tat 'klt.tJpcem-

W d!n. iu w:czoraijszym u:l. W<Jodlzimi1erska
sitalfla ~ie aireina 'tlrałl{cdt.ii ma1tże11-

1

1

\V· Łodzi

dounokirnż,c ą.

\V diń·i.u 19 b. m. we wisf B0trY1IJ.d w ro-

s1de~.

włile w i)or!J.liżu _g-01rz.el1J.1~ Z!łladiez1iooo 2Jwlllolki
mężczvznv z g-fową ro1Z1P~fa1I1a slie'klerą i

W donnu pod rn·. ·30 nia: dm@:iem piętrric
wmite:s.zkLwaill ma,fiźomkoiwie łfiermam. Maż
imf.en,iiem Relinhc!ld Hc:z.yit ~aft 43. ż01na Emi!Eia - lalt 42.
W.edf.ug zez,!1an są;s.i1adów maił1żonkowie
m~liii po pOłfudni u g'()IŚICf i pil! w tvm ·c.zais l:e
- Iaik zwiyk'le l w1S1zę.d1zie siie 'Ólra"\vqe dzi·e·

owiązana

chu•s·tka.
Przy tmpi1e 11Je znafoz.f-01110 żru:ltmvch do„
kumenfów ami pl1eonięid'zv·
\V1eclih11g wsz:e1kiiego J)ll'iaJW'd.0010diob~eń
sfwa mo,rd mii!Cllt ch.aralklteir iralbuinlkoiw.y.
,g„dv!ż wiedllwg- -01bli1c.zeń żo111v. zamardn'Wlanv
poiwini·en mieć przy sobie olkołlo· 5(X) zto-

ie -

wód!ke.
0 g-O·diZ. 7 poifo~y~'L srę nia s,po1czy1nek.
Bez:poś.redmfo musiaita w1'1lllkina1ć ptO·waż.na
sip.r·z.eiczka. gid'Ylż w ;parrę miilnu•t poitem w
bie11źnJe wvskoc:zyitia Em.tlija p.r'Ziez Ot1rno z
druigfecgo p.ięłka, uJ.egadaic vł·amia:niu lewe;

tyiclh. Poidwtlą:z:a1nie gł'OWY ·tlr'l.lloa cllll.I1sitlką.
ny
świaid1c·z:v o tern. że kitt'Piiec zamo1roowa1
zo·sta~ w .iiaildmś 1okal'U. skąd dopiiie1ro• lfuiulpa
wvntesd.01110 n1a drogę do 'I"OW1U.
Pl-:zechadlząicy

pirzyrpad!kowo

rę'kl l dozmadąc pę'knlłęcia :podstawy cz.aisizkl
Pog'(lifiorw~e Ra;t11rn.koiwie Kaisy Choryic11

lrupiec

7,yid z Sosn10w:ca. roz•p-0wait w zamordD1w3
nrvm .Jarna Muńdizlia z todizi, k'.fóirelg'O znat

odwjoiziło niesizic·zęś\l1lłwta w Sita1ni.e
clz~ejmym die ~·Pitala św. Józefa.
Kra.ża J)Ogt<>sk'f. iiż maż wvrnudt

o·sobi śrcie.
Zam01rdnwar.v osi1e roicfi!r cz.wiO[O• Thre1lc·t1

dzł.

/

ie dmocześn•ie -wyid:zfu;t ISledcz.y .w: Ło
,(tł
.
. .
. .

oiknem

swą 7,{)1!1C za nleuil.egfość.
Poa~cja. ma1ąc poważne !){ldie~iT·mn·la

nid1 dL.icci. Polliicja g-ómnśilas'ka .l)roiwadzl
energi1c·z:11e dochodzeini.e w cc1'u w:v!ktryda
S·TJ1raw1Ców besi.~a lskieg-o m.owdu. pi01w;iadiami1ają c

be·zirna•

w.
tym kiferua:®u, aire:S'iJtowiala Re1imlhollda Heir.

(d .

111aJI1!alo
I

.~~

Nr. 292·------------~~KlJRJER ŁODZI<!". - Poniedziałek. 24 patdziernika 1927 rot<u.
Jutro roz.pocwie się w kasie z.attnawlań sprzebiletów na pierwsze dwa przedstawieni;,i:
piątkowe premierowe ornz sobotnie.
daż

Dnia 21 b. m.

zmarł

,.lp.

TEATR POPULARNY.
Dziś

ARTUR KLOETZEL

członek

Stowarzyszenia Polskich Kupców ·1 Przemy·
·
słowców Chrześcijan. .

Cześć

pamięci.

Jego

Zarząd

Stowarzyszenia Polskich Kapców

i Przemysłowców Chrześcijan · w l:.odsl.

dztł usłyszy111y
łnlcy

Co

wreszcie samej KryJlicy - .i poda! p,r-ojekt, że tak
poiwiem, Jmmer<:Jalizacjl tych uzdrowisk, czyli za·
mienienia ich w jedno samoistne przeds.iębiorstwo
z wlaSiną radą radzorczą, któraby pod kon.trolą
Ministerjuim Spraw Wev;nętrznych, miafa pełną
sw01bodę ruchów, mogla robić i·nwestycje ·i d:v·
spon-ować doch00ami wedłitg zasad, przyjętych w
przedsiębims.twach
pr?:emyslowych. Rac;onalna
gos•poda.rka pozw-oli na z,naczine oszczędności.
Konferencje, k·tóre wi.cepremje.r &riel odbył
z prof. Nadolskim i dyrektorem departamentu zdro
wia p. Pietrzyńskim, 1,ak-0ńczy•!y się zasadniczem
przyjęciem projei~tu komerciali.zac}i.
Dr. Bartel
oświadczy!, że .,rzecz jest zrohiona „
Trzeba jednak, że'b.y była naprawde zrobiona.
i to szybk-o, bo każdy rok dotychczas owej nieracj-onaJ.nej biurokratycz.rei gospo<larki wyrządz:1
skarbowi państwa l st>Oleczeń s bwu ;:.:11czn<>
szkody.

gło·

z

radJo-aparatu? .

Program wantzawsklej atacJI
nadawczej.
Poniedziałek,

24-go października.
Warszawa, 1111 m. - 12.00 Sygnał czasu i ko
mun ikaty; 12.20 Ko.n cert p!y<t gramofonowy.e h;
16.00 Stosookl s!.użbO'We nauczycieli. · Cz.ęść I"
{<lz.ia! „Pedagogika I szkolnictwo") - wygłosi wi·
zytator Józef St3'.iPiński; 16.25 Nad program i k'1·
munika.ty; 16.40 Odczyt p. t ... Zbiory rapperswil·
skie" (z powodu ich przewiezienia do kraju) w y głosi prof. Ucnn1k Mościcki; 17.05 KomunPi(at~'
P. A. T. ; 17.20 Odczy.t „Zagadnienie jag[i.cy w Polsce" (<lzfał łiigjena I medycyna")-wygtosi dr. Za
chcrt; 17.45 Program dla młodzie.ży i dzieci. Wvpowie redak.tor .,I~kier" p, Wt. Kopczewski (MafJ
kronika); 18.15 TranSimisja imuzyiki tanecZJ1ej z kawiarni „Gastronomia"; 19.00 Kconunikait rolniczy;
19.15 Rozmaitości - wy•porwie p. Bocheński; 19.35
Lekcja jęzj•ka fra'!lcuskiego; 20.00 Odcz:\i p. ~.
„,V~·ciecz.ka .na Polesie" (Dzia•l .. Kra joznawst wo")
wyg łosi
dr. Regina Danysz-Fles zarowa; Z0.30
Koncert kamera-lny; 22.00 Sygnał czasu i komuni,k aty: l<lltnfozo-meteorologi,czny; pol icyiny, P. A.
T ., sportowy oraz nad program.

---.-:o;---

1

Otóż

w Krynicy prooeS<l'I' politechni1ki !wo-w skiej, Nadolski. który kieruje rnzszerzcnicm tegn
u.zdrowiska. przedstawi! wkepremje.rowi Bartlo·
wi w sierpn iu r. b. oplaka'flą syituację Buska (w
woj . .kieleckiem), CiecllQcinka, Szk!a , Bur:J<uta i

zawiadamia ,h prayi
muie tod•lennle od
5'odainy 11-tei do
3-ej wuelkie zam6·
wlenla wchodsące
w i:akres modniarstwa i krawlecsyznr damskiej i dz:ie
cinnej . Pracownię
krawiecką prowa·
d1i długoletni a klerownic•ka
działu
krawiectwa w firmie B. Hene w
Warszawie. Na
skład:de ubran·
ka dla chłopców od
~at 5-10
po ce·
nach bardso prsy·
!tępnych.

Na spłaty!
Jedwabne. wełllla·
ne i bawełniane
materjały po 1 e ca

!. ·Ro~en~ern
O W

e

P. K. O.
•

skórne
wene·
ryczne.i moczo-

-

tel. 41·32. -

,

Specjalista chorób
skórnych •. wenery·
cznych t moczo·

płc1owe.

Lecz:enie światłem płciowych. LeczeLampa kwarcowa nie szt, słoncem
promieniami Roenł·
wyźynowem.
!!ena od 9-2 i od Pnyjmuie od godz
4-8, 4-5 dla pań
8-10 i 5-8
oddl. poczekalnia)

h..
n

Południowa

Le O
lnftn~WSHD
I]

23

Specjalista
Chorób
s k 6 rn 7 c h, wene•
ryeznych i mo•
czopłciowych.
Lenenle światłem
(Lampa kwarcowa)
Pr:syjmul• 9 do 11
i od 5-8 wlecz.

51 Główna51
LECZENIE

plombowanie sę·
bów.
ZĘBY sztuczne na
podniebieniu i bu
podniebienia. Korony :dote i płaty.
nowe. Mostki :a:łote
Spłaty

częściowe.

norny

Potrzebny

rl.

ltlo

,.Kurier

w t.oib.t

1

do wewnętrsnetto
lokalu fabrycsnego.
Zgło1ić si4 Sklado·
wa 15, fabryka me
bll.

robotników

N•

prow;lncłt

Za1ratńca .

'

~

.

Odnouenie

P.cdaktor Nacsetn:v:

001.0S?ł:NU. DROBNf:.

lO 1ro11w l i •IVra•.
...,
"
_„

•

•

•

..

•
•

•

•

'

V ,

Cnllaw. ~oclt)t'" .

..,.

•
z

•

~,

rn.

1.uh!tlCYdl V~~ S lrOH~

DO·

H

lh~~!:. •lł•11•nl•
Ch;:::dę 10tr;,~~i~~

ukońCJ:'fĆ

I! IJll
a
kuna fa·
nutynowanf naucsy chowe koresponden
ciel udllłela pol- crine prof. Sekułosklego. łaciny, fi.
wicza, Warszawa.
zykl, matematvkiŻórawia 41. Kuna
w sak.re.si• ośmiu
wyucsają listownie:
ltla.1. Przyspuabla
buchalterii. rachundo eizamln6w na11kowokl kupiecltiej.
u.ycielsklch I dla
korupondencji han
eksternów. - Klasa
dl01nj, stenografii,
4 miesl11tce. - &--jo · nauki handlu. pra·
Sierpnia H w pod· wa. kaligrafjl, pin·
w6r:su.
nia na massynach.
towaroz:nawstwa
utynowany kare
angielskiego, fran·
pełyłor vdz:lela
cuskieio - nlemielekcji I prz11poaa·
ck!ego.
.
bia do etfsam!nów.
Po ukońcnniu śwla
Opla ta niska Głów
dectwo.
Ż11dajcie
na 9, m 8.
7999
prospektów! 5082

R

t

,.I''·

1

„

odnoszeniem do

Dz.iś po raz 22-gi z niesta•bnące.m JlOW!lil._:
ar-cywewla szlagie·rowa rewia w 14 obra~
„Jazda do ł'Al<lz.i" pióra Lela, Nela, Szer~ la D.\
ma i A. Własta. Rewja ta mimo nieslabn~ n \\
wodze·nła będz.ie gra111ą tylko kilka dni, k~
two teatru przygotewujc nową aktualną re .'
ra na.j wybi·tn iejszrch autorów p. t. .. Plać

:fl

tówkę"I

lid;

Dziś dwa ~rzedstaiwien.ia:

wieczorem :

o godz. i.45. i 11 _

.„

„MIRAż'•.
s.:rm~.t~cz.ny „Mira~" po<! kieru nkiem p, .
wah1ć

w1men wszystkich znającycl1 s~~.' c~·~
tyltko na le:kkieJ sztuee ~ lodz.ialTl.
·
""li
Samo już nazwisko Józia Staruszlc:e,·
pierwszorzędl!lego piosenkarza estrad<'.'Weg,i Ił/.
tnty-humorysty słarczyć wiqin.o za ·cal; t
!!:ram. A para mistrz.ów tań c a: p. MellervU)•
imitator kobiet p. Messalini? S.zukadc e ~
Do „Miraż.u"!
JUoil

M:ECZE TOWARZYSKlE.
POLON.JA (Przemyśl) - POGO~ tt
CRACOVIA - ZW'IERZYNIECKI
DRUŻYNOWY BI:EG LEKKO-ATl!l

CZNY O MJSTRWSTWO OKR
LÓDZKl:EGO.
Stan.niem ŁOZLA odbVtl' sie w P
ca1ch '1113. bież:rli buf~a K. S ... Klf1.!Sche
d1rnżvnowv hi.ez 1.e.kko-a•Hetvcznv na
s'ta•r1'sie 40{)0 mtr· (4 klm). Do biegu
to 16 zca wod1111'ikó'v rep1re·zemt'lljacvich
~:.y 1nv JJO
ŁKS.

4 ZaJ\\.·odni~ów z ka1ż.deti. mi
Krmscheindeira 2 i Sitrzeka ].
h~n1a Bucrzv w osta1ilni,e.i chwfill 'V1
się. Bieg ukc0ńccz ·tv wrszysif!kcie d ·
wzvcrem pi.erws.z..e mie}s.ce z.atieif.a
ma Kin.1sdJ..emderra. drug.ie r6\,1ni1e:ż K
C•l"'<lc.ra. 3-'.c ŁKS i 4-'te Strzeka.
przie'Clstawia się na·ste'J)ll1'1!CO: I - 18
H - 36 punkt. 1 HI - ł.KS 41
c~wartie z.a1}a t S't.!rzediec równa,eż 41
Indv\viduia J;n•i·e zW'Y'Cięh1t Kuoka (l<
c:ndcer) w czasie 14,28 or.red 0J)()'CZ}
ŁKS i Kt.Ppką Il ((Krus~.hiC111d1errl
la drnż:vna w silda1dlz! e Kupka. Ger
wandlOl\\.~kl i Jailrube'k.

óe

1

1

z,

INNE MECZE W KRA.TU.
Katowice: 06 Zalf.ęż.e - NaiDrzód
4:2, Diana-Tam- Góry 5:5. P~~
NaipTzód. Rill-da 2:1, Pogoń- N<>wv

G. M· S. - HAKOAH 2:0.
- JfC Króltewslka Hufac 2:1.
MISTRZOSTW A LIGOWE,
· .„
Poznań: Poi:g-oń- Un1ja 2:1 (0:0.
RUCH - CZARNI 2:1 (2:0l.
1.a (Oniev10) - Vi1ćfo1da (Jalf'OCilfl) 1.
POLON.JA- HASMONJ:A 9:2 (6:0). ' Mecz o \Vtejś-oiie do kl A.
---··--GARBA·RNIA~ P. LOTNIKÓW 4:3 (4:2)

waiłcle,

piętro.

wiecr.

~•wce,

aksamity.flanele deseniowe
na Slllafroki Leon
Ruban:kln, -Klllńlakiello 4ł
. 509~
a wypłat,!
Ele·
ganckie damskie
nłuzcze i 1weatry
Rubasz:kin,
Killń
ekiego 44.
ll~wypłatę! Dam·
n ska, m•ska bielizna, poil.czochy.skarpetki. pausolki
Leon Rubaszkln. ICł
lińsltle~o ""· 4892
·spuedam caltleml"
lokal rogowr na
dający się na ka:tdy
inny Interes. Wia•
domość
cukiernia
Przelud 86.
ij;zedam dom dwu
1· piętrowy prsv ul.
Glowackie(o. '\'l'ła·

H

domoić Kilińskiego

Nr. U7. u ssewca
w 11ilepie.
7928
ipued.am 11 powotl du wyjasdu n•
kład fryzjerski dam·
sko-m,ski przy ul.
Piotrkowskie!. Wiatłomość Piotr·
ltowska 123; Cezar
Matz.
7952

8012

tokale i ml1nian1a
awaler poszukuje
pokoju ttmeblo·
wanego z niekr•pu-

K

POSldJ i Dfnt,

ok6i umeblowany

skie, obawie i Dprzy łntelil!enł
nunnn 1 RDPZDdnt U
a wypła ł•I Swe· swetry na wyt>łat, nej rodzinie do Wf'
trowe płancze Piotrkowska 37. Jil najtcla,. ICarola 18,
H
I
m. 5, ~d god1. 8-ei
długie i krótkie śnłe

lltrymonlałna.

Ch(M~

.

jącem wejściem.
szybko :
Mote być z: obła.
tłobrz:e.
darni. Oferty sub. WTIŚ~ zamąt_ lub 11ę
„Kawaler• 1 poda- • ołen1ć? Uda1. si• i:
niem ceny do nłn. calem zaufaniem do
isma
Mł4dsynaroclowefo
P
·
' Biura Pośrednictwa
Hotrsebny okuały Małteil.stw Matry·
f.Ji frontowy sl:lep. mon!am• .,; War·
mote bvć część lo szawie ul Nowo·
kalu. Pot"daae w l(rodz:k~
Na
ce!'trum Płotrliow- kude ll1towne zgło
sk1ef. Oferty pod szenie natychmiast
~O kasaty•·
wysyła się kilka·
okóhumeblowany, dlliHiąt
1losown.
csysty. w mlet•· ofert, sscseg6łowe
kani• z wy!lodaml, informaele i fotood cbntitljan, nai- grafie 016b. pragchęt•lel w okolłc:y n,cych wyjść n·
Placu Wolnołci m'* lub si• o:tenić.
(mote być i gdllie· W arnnki pnystęp·
indziej), possuknJ• ne. Wyb6r c-lbnysamotny łntvniH. ml!
Oferty pod .I.ty· - - - - - - nłcr•
prryfmuje llrayjesdn• paana
.,Kurier
Ł6dzki• Il' lat 22. przystoi·
na, inlłej powier1Piotrkowska 11.
cbownołcl, pratale
rzyjmę panów aa
młcnkanie. An· po 11 n a ć bogatego
pana Oferty pod
drzeja 60, m. 24.
aspiracie•
1891

•il

Poszukiwane
atµr11y1tlta
lntfe posad-y biuM
rowej w charaktel;>OSH·

rse praktvkantkl.Ofertv sub .Maturzystka".
7962
lfdolna

n

n

"w,••„

krawcowa

O poszak•ie pracy
w domach prywatnych. ł..aslrawa oferty do ~Kuriera
ł..6dskiego" pod „M

K."

Teodorowi
towl

zam.

d•i. Aleks
ska 102, akr
i>ałenł Nr. 1
kat. na rok

I t tu

36. -

CENY OOLOSU~ Mlf:JSCOWYCH:
-łO rroszy sa wiersz mllimetr. t tam. (strona 4 tamy)
w tekście
.co „ • •
1 •
•
4 "
30
•
1 •
• „
at. UO za teks!en.
Nekrolorl
30
•
•
t •
•
4 · „
• UO Komunikaty
30
„
„
l •
•
4 „
s.oe
Zwyc:iaine
I
•
„
•
„
1
„
JO
łamów
•
O-robne JO rr .• posxukiwanla pracy S ir. za wyru - najmniejsze odo·
~1o:so
szenie 1 zł., dla beuobotnycll - SO r;r. Orloszenlc n11desłar.
po
0.40
rcdz.. 7 wlecz. o 30 proc.
Przed tekstem

nłeds. iiQi. !lum. mteslęcstlł•

Oła

1otr ows a 6„.

H11111 IWlllbDmaą111

R

entu".

.

Ina -

ORKAN - POGOŃ 2:2 (1 :Ol.
Zawody mi·st.rzaw1Skie Liigi II z.a!końcczy
ty się ncLe·sipodziewa.m·ie w-ymiikU<e.m remloow:nrn Gra ;pr•ziez calv czas baird1zo cllek.ąwa
Li'-'v..i.1. Zai\\'odv p•ro\Ą· ad,z.!lt P. Krncch'u~ec.

biory męskie. dam·

do robot damskich oraz podrę·
c:r:ni„ Zgłoszenia u P• M. Rub
p· k
k
.1

P. BROR un I .,_

zawadzka nr. 1.

cło clomu •
Łódzki I „Łódzkie f!cho Wie~zorne" lllc1nle

617 4 7.

śro<lę, cie1izące

Potrzebni

CENY PRENUMERA.TY:

k

w

P
~!~.~~tK1L~,~.~-~~! ~rawie1rn 1ze1a~nirn
I

Piotrkowska 103

Konto cze·

dalsz).~m Ciągu

Dr.

zań·
w Łodzi choroby
włosów

Kopernika 41

oraz w

Jułto, wtore.'k, wes-ola kome<l1a salooowa He.nnequj.n'a , Królowa Biarritz" z Michałem Zn>czem
w popisowej roli pechowca Ramon{Ji,n'a. Ceny ,,i
puilar.ne . Będz,ie to już jedno z os·tatnich Po"Wtórzeti. <tel wybornej sztuki.
·
W pią.tek d.ruga wie1ka premiera sez.oou „Dzia
dy" Adama Mickiewicza w układzie sceni-c znym
&. Wyspiańskiego z M.. Szpa1kiewiczem, .J. Wo<:.kow~kim i Koost. Tatarkiewiczem w rolach nacze:
nych.

wiących wlasnoiść państwową.

skie1

TEATR Ml"EJSKJ.

się rekordowem p01Wodze.niem „Krooowe kolo".

W Krynicy uc<lzil się doniosły projekt, który
.na na celu racjonalny rozwój uzdrowisk. stano-

lawodowej

„ŚLASK" 6 :2.

\\ y.:;h po,yiodto się · tvin ra:z1em io1dzi.ainom
którzy ro z.irrom:·li w:proist gó:rnoś'Ja1z.alk.ów.
Po wczo:ra~siz;e.m z.wyc iestwie ŁTSG zaDC\vnifo solbfe sz-<mise · wzvs'k;a111.i.a mistrz;osli\,~a m!ed'zvukręl!(J•we~.g-C? ~l~l I-ce:i.

wych.

Pafistwowei S1koły

Ni1es'Pod:zi,erwiam1e z.wYlCJfęJStwo W.aTSza
która w d.rulltiieJ poiło'\vde IJJ()6<aiz.a<la
grę ko1
ncerrfowa. Tmyści ·górowa!li w pi.e1r\\·sz:ei DO.fowie i prowiadiz·ill·i w ciąg'U 20 mlnut i3 :O.
Os ~~·f1 11 i ten me1:.:z na irrunde tódz:kicrn
wyp i d't fata '1 n:• c dla i!O'~'P'ódairzy, którzy p0
1>r zct"w i c wyk a•z:a li n1i1e \vi'd·zi.aq1 n dcotvclrczas
d·rz o1:··.: .e·11'ta>e'j ę i ~1tiaba g;re. Wa1
tsz.a1wiiianka
nife \\'Ykorzvs·t.a1ła .ted1ne.g:o rwh1 karr·111ego.
Sędziowa•t :>. Nawrncki ·z Poz1na1
nila .nie
wfainki,

ł. TSG -

Dziś

Or. med.

WARSZAWIANKA-TURYŚCI 7 :3 (2 :3).

W mledzyo'kręgO\\'YCh z.awo<laJCh li:go-

kqpfr~lisk państwo

Dyrekcia

Kurier .inrtowJ.

PC\t;'J11ie.

Komercializacia uzdrowisk i

w poniedziatek. wesoła amerykańska lekka komedia w 3-ch a:ktach „Mąż z loterji". Cct!Y
najniższe (od 1 zr. do 40 gr.).
Jutro we wte.rek i dni .następnych do pfątku
włączn i e „Mąż z loterji". Ceny zwykłe (od 2.50
do 50 gr.). Kupo.ny na bilety z.niż.kowe można re.
a!irować na wszystkie przedstawierna „Męża z
loterii" w kasie tea tru przy ul. Og:rOldowej oo ~.
10 rano do 3 po poi. i od 5 do 9w.ie-czorem. Druga
kaiSa tea tru w kwi·a ciarni B-d Dymkowskich na
Placu K()Cściel.nym Nr. 4 czyn.na od 1 po pot do 7
wieczorem bez przerwy.
W sobQtę premje•r a granej w Ło<l2i po raz
pierwszy sztuki wspólczeS'nej o wielce ciekawe;
treści francuskieg-o pisarza Ka~oła Mere p. t . .•Szd
mitości" osnutej na tle emigracji rosyjskie! w Pa·
ryżu. Reżyseruje :Edmund Szafrański.
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ltu11erka J.Oluew

1l:1t - przylmuje
R
:i:am6w. dla nieza·

moinTch u1tęp1two
Piotrkowska L. 118.
m. 9.
7519
łlk11szerka llłlew
~ ska praJlm•le

zam6wienla pad niezamotn.ym m,p
stwo. lódt. Żerom
skiego 9, (Pad1ka).

7873

ltJ61nika do intere·

'1

au

węsitowego

poszukuj•· Włado·
mość biuro zleu!t

„Ar~us• Kłtidslciefo

Nr. 157.

'194•

Ortoszenla firm zamieJscowych, chociażby PosladaJllcy~
todzi, a centrale idzie Indziej, o 50 proc. drożel od cen mle
ł"lrmy zuranlczne o 100 proc. drożeL
Kaida nowa podwytka obowlazule wszystkie luż prz
szenia do zmiany C"ft bez uprzedniefo zawiadomleDIL
Za termin1wy druk odoszeta. komunikatów I oflar adml:nie odpowiada •
Artykuły, nade•tane bez oznaczenia łionorarluni, uw~

bezplatńc.

drołcj.
Rekopisów zar6 'Wl\O utytych jak I oariuconycli tełakclt"'
domu sł. 7.JO mleslegnle. Prenumeratę moina przerwać· tylko 1-fo i 15-~o każdego miesi~ca,
Od.Plio we własaej clrvkarai vL Zawadaka ~r•. 1.
Wvdawca: Jan StyoułkowskT.
'' _,

· ,

~ qowaialenla T-wa Dnkanko-WJ't!awnłcdlO

s,_ s.

