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miana przep1sow o systemie p1en1ęznym
DZIEŁO

STABILIZACJI WALUTY.
.

.

ada Min.

uchwaliła

projekt

odnośnego

Wysokość budżetu
Tllttr••

wł1S11J

„1r11rJer1 tOdtklero•.

Wars1.awa. 27 paździenn~ka.
Na wCZOrajszem t>Osiedzeniu Rady Mltrow !Mld przewodnictwem włcepre.;.
Bartla, uchwalono mledzv innymi
pjekt Prezydenta Rzplitej w sprawie
~lany Drzeolsów o svstemie oienieżnvm.
Wydanie teizo rOipOrzadzenia oozostaie
związku z Pianem stabilizacyjnym.
Artykuł plerwszv teS?o r<>zo<>rządzenła
anawła, ie wvbiianie monet należv do
wzwierzchniczych państwa i iest i~w>
lacma preroizatyWa.
Artykuł 2-ri wymienia rodzaie monet,
blJanych przez oaństwo. a mianowicie
etv złote w sztukach oo 100. 50 i 25 zf,,
me OO 5 i :? złCte, niklowe co 1 złO,
. 56, 20 I JO ~szy i bronzowe Jl-O 5, 2

211l5zu.

MOnetv złote oo 25 złotych otrzymała
we dukata.
Złote monetv beda wvbiiaine ze stoou.
'.eraiace20 na 1 tvsiac cześcl 02ólnej
cześci złota 1 1oo cześei młedzi.
kll<>s?rama stopu wvbiiać sie bę5tysięcy 332 złOte.
Da~ llrOiekt rozpOrzadzenia Prezyden
zPl•tei przewiduie. że nikt nie będzie
do przyjmowania iako środka
... 1.qu tvch monet, ktr:vch wizerunek
I starty lub zniszczOnv oraz do przyj
• • monet złotych. których wasza
etSzYła sie na skutek obie1ru.
NasteJ>nie rozporządzenie omawia sJlO-
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lbidowanla zob<>iw!azań zaclaJ?llłe-

ObieJ?Owych lub złotych w
. llttYczem rozoOrzadzenie oOstana-

1, h'W z!Otych
in

ze ~wiązania
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sio' \~~rasie po;aw.nv sle donieslenda o

Porządek

dzienny sesji zwycz. obejmuje tylko

„Kuriera t6d1kll' !ł <•" .
- WaTSzawa, 27 paź.1z:crnlka.

Telernm

·

własnv

Kancełarja sejmu rozesfała iuż wszyŚt

kim pOsłom zawiado-mien~e o pierwszem
iwsiedzenilll sejmu.
Porządek c!zienny s€sji zwyczajne) obejmuje tylko sprawe prelhninar:za budże
towego na rOk 1928/29.
POsiedzenie odbedzfo się dnia 3-go 11stcpada, o 2odzinie 3-ej po potud:n!u,

~

A. Hołodyniak
iotrkowsk!t 27, tel. 38-09

POWr6tił
I

z PARYŻA

..

---:o:---

sprawą

preliminarza budżetowego.

'

.

sejmu p. Ratai kGnferował
~ p0siem Rymarem na .temat prac komisyj i sejmu w sprawach budżetu. Konwent
se.njOrów zbierze sie dnia 2 lisłepada w
pQłudnie. Godzi sie zc:znaczyć. że kancelaria sejmu C'trzymała JJOlecenie mars.zał·
Marszałek

ka Rataja. by zestawienia obl!rzeni<>we
diet obejmowały tytko 28 dni HstOJ>ada,
bowiem w tym dniu wy.gasają malltdaty
J)Oseł~kie.

TERMIN P9SIEDZENIA SENATU.

Warszawa. 27 paźdz'lernilka. '
Wskutek pObytu marszałka senatu

Trąmpczyńskł~o

w poznaniu, termin .po
siedzenia senatu dotychczas nie zastał ustai'Dny. Przypus>zczalnie decyz;a zapa·
dnie w dlttliu dzisiejszym.

---::---

Ponure reminiscencle teutońskiego korsarstwa
Nuemiecka mina podwodna przycz!tną katastrofy „Księżniczka Mafaldy".
Dalsze wstrzqsaiqce szczegóJy tragicznego wypadku.
Tel. własny „Kuriera Łódzkiego".

LOndyn. 27 :paź,d ziern iika.
Kan:>ita.n dkrętu Formoza, który prowadził akcję ratunkową na miejscu ka'tastrofy pod Rio de Jane:rn donosi, że opuści.t j'UŻ miejs·ce. \V kt6rem statok „MafaiLda" ratoma.t. Statek Formoza zabrat
o.a ipolkład 500 osób statek <tngielsk~ 200.
zaś ;parroiwicc „Ahvena" 450 uratawainych.
Wtoscy ag-enci okręto":vi w Ameryce
oświadczają, że st8kk nietyl'ko n.a~ec1rnł
na skatą, ale ta'kżc na niemiecką m1nę pod
wodną. pOł-Ożaną jeszcze za czasów woiny światowej.
· Ubezpieczenie statku i 1pasażerów wy·nosito 7.300.000 Jlrów. które instytucje ubez.pieczeni·o'we w1fo1s'kie i ani;ielskie bc;:<lą musiały wypłacić.

ro~< 1928-29. Bud!Żlet lf!e111

r•" env;:iorzędny fry•jer dam.ski

t·o ohe.imude po.dwYliszienJe poborów urze<l.nicz1,ch o 15 proc-; co ~niesie rocmte 125
miJ;feinów ztoil1Ylcll,
W pozy.c.ii d1tiugów p.:aństwlO'WTV'clI w~n
na się znaleźć ra:ta na amort'Ylzaoję pożycz
l(i rówma 82 mfFionom.

Konferencja marsza,ka Rataja z pos. Rymarem.

\Vy

IPo;'WZie

wvdrnlrn.wanllu I 01g1foszeoiiu pr,elnninarza
budżetoweJ,'t"o. Dodać trneba. że oblkze:nie

Se_im opracowuie plan swych prac.

SPIS PODRÓŻNYCH.
. Rzym: ?.7 ~aźd~i~rnilka ..
BlUro okrętowe l11:i·1 \\ fosik:1eJ, Nawt·
" e.<k.~,y 1nzetl5.tawiaja, s·ie w oig-olnym
/ gadane Gener.a,Je Itaha1na, . wyid.aito spis
• iak rras.teP'lllie:
cli
;ezvd~um Rady Mlnist:rów. Rada Mi- podróżnych, zna .idują.cych s1.e na z~toimę,t~ ow: s~~m i Senat i Naliwvższ.a Izba tym statku. Wedtiug t.e.g~ S'PISU zina1do•wa:J011 Pań11twa - 21 mi•liiiomów zt. MinL Jo się na nim 62 1pasa·zerow T klasy, 89 art• two Spraw Wewmętrmych od 195 do 11 lkilasv i 828 pasażerów - Ul Masy: Z~
~"i. zł. Ministerstwo Spraw Zaigirainilcz łago Siktada.ta się z 24-0 mary.na•rzy 1 of:cerów.
i•i........._
'Ci budżetu '1.a

~~ w druku· Jalk shichać

na rok 1928-29.

nych - 54 mfljony ził.. Mliniste.rsitwo Skar- mRłonv. Rolnic.twa - 41 mflli„ Robót PLrb
bu od 110 do 118 milljonów zt.. Minister- lictnvch - 120 m:il'.i„ ~eform R01Lny,ch od
S•two Sp:raw WorjSk<lwYch - 694 mvli. zl. 32 do 37 miJij„ Pracy i OpLelki Spotoczme,j
nie7.1a.'!.eiżnie od rezerwow-yich z,a1no1nrz.ebo- .- t56 miU.. KomunLkacji - 4 mili„ emeryitu
rv - 104 mOj* renty in raHdzkle - 145,
\Vań. które będa, podwvższo::e o· 60 mili.
drll(g': państwowe - 232 minii. Wicho<lz.i t:u
zł.. Mf'U!steirsitwo Spraw:·edliwaści ctd 102
do 108 m\11. zit., Mlr:1i'St·er-stwo Wvmań Re ,pozi,1cia 'Tha prz•edsiębiorsitwia p.afustwow1e
- 15 miH zI.
lii~r!~mx:h i Ośw .Pulbł. od 366 do 372 mi'l:j.
Sz,cz.eg-óto.we pazyicj.e będia znane Po
zt. MinisterS'tiwo Prnem:vstu i Iia1ndlu 44

oienieżne wvrażane

,,, _1°tYch lub Dł'Zeliczane na złote płatne
I llłatniczemi określOneml w rOz
lub bhetami Banku P<>lskiea11
„~ I złoty za 1 złoty <>kreślOinv roz
a· 'L<111zeniem Prezvdertta z dnia 13 paźika ostabilizacji walut:v.
fer
0
: Jedynie ZObowiazania, <>oiewaiące na
w z~le, kMrvch tytuły J>Owstały
ttJ . weJściern w życie teizo rozoorza·. ukl?aia Drzeticzeniu w stosunku 1
- rowriv J zt 72 u.
c~ Ucbwatonv wczoraj projekt rozporzą
, ._ Prezydenta wejdzie w żvc.ie z usta11s &ab11izacv.ina,
isJ,
4~
BUDŻET.
01 0
' 'ka.
'd1z1-e:nnir
\" arszawa, 27 pa.z
•

dekretu Prezydenta Rzplitej.

.

my

zostat gwałtownie
wszysfko na statku

spożvwa·li k o lację,

wstrząśnięty.

tak,

że

pol\vvwracalo s1ę. Równc.czcśnic 11astą.'J}H
g\vaftow111v lmk we,vnątrz statku, podobny do udermnia pieruna. Nasta,l\)i.fa nlestvchana .panika wś r ód podró:invch. głó
wnie cmi.,1na11tów z ipotudniowyich Włoch.
Emigranci ci rzuci.li się do prome;n.adowe
g-o 1p()lkfa.du, usiłując urzcmocą zająć mlejs.cc w lodziach ratull'kowyich. Wo•bec n:e.
bez·nlcczeństwa. że w chaosie nic będzle
moż1Jiwości ratunku. ofice•rowie z nab'·tą
bronią odpędzali em1grantów, zamyikając
ich na kilucz, zostawiwszy kQlbietv i dzieci
na miedzyipoktadzie. Starano się w pierw
sz.V1111 rzędzie rntować 1pasa·żer·ów I klasy.
Równocześnie radjostacja statku wotata
sta,Je o pomoc wysyita_iąic teleg-ramy iskrowe. Pierwszy iktórv ustysza.t gtos wotaj<~
sego statku był parmvfec franouslki, formo.za. Późnic:i oficero,,,·ie i maryinarze uwo1Jinlili zamkniety;ch na mię<lzyipoikadz:c
cmlgirantów. Odv ju.l parowiec zaczą•ł to-

nać doszło \\' pobliżu todzi rafo11n{owych
do krwawej bójk! pomiędzy marynarzam;
a ij}Od1·óż11ymi . no części uzbrojonymi w
rewoh1,;ery. Każdy chciat być pierwszy
w lodzi ra-hrnkówej. Liczni podróżni w·1·
dząic. że niema nadzioi dostać sfę na łódź
rzuci.fi się do wocl:v. aby nie zatonąć wra3
ze statkiem.

WRAŻENIE.

Rzvm. 27 października
o katastrofie wvwofata olbrzymie \Ha żcn : e w Rzymie i całych Wlo
szech. $pec.ialne wydania 'Pism \Y; cczo rnych dowsify o strasznej katastrofie po.i
nosząc twierdzenie przesadne. że iatonętrQ 576 osób. w tc111 p0inad 500 Wtochów.
Dzienniki \\"łoskie poclik·reślają. że statek
.,Mafr.,Jda". którv w ten sposób zako-ńczyl
swoje pr.d '•że. odbvwat wtaśnie ostatn;;~
swo.ia podróż . p r 1 ;,\C'\V.aż iako tyip sta·tk 11
wyibudowt1ncg-o \\' roku 1908 miat zostać
wvcofany.
Wiadomość

1

Stan bezrobocia na terenie RzpHtei„
·W

Łodzi

liczba bezrobot,

Tel. wlasnv .. K u ~

zmniejszyła

tódzkiestn".

Warszawa, 27 pażdZ'; ernika.
RELACJE NAOCZNEGO ŚWIADKA,
\Vedług dotychczasowych danych P.
LOndvn, 27 paźd z iernika.
Naoczny świadek katastrofy na statku U. P; P. za czas od 15 ~o 22 oaździernfka
zare.iestrowa.no 117 tys1ę~y 26 bezrobo.t.
· .,MafaM.a" do'll'os·i co następude:
Olw.to gcdziinv 7-e.i wieczorem pot~i~ . r~vch. W stosunku do w~1~głe.;:ro tygodn ·a
dniowo-amervkafisk icg-o czasu na wschnn 11c7hn bczr cbotnvch zmmerszyta SJG o 227
od mate!!o miasteczka porbwego Abetro- o-sóh.
Zarcicstrow<.r.10 30 ·tysięcy 728 bez;rothos na~le olbrzymi statek, w czasie gdyś

siq o 294 osoby.

botnych kob iet i 86 tysięcy 298 mę.żczyz i.
Zminlejsze.nic bezrobocia zanotowano w
Łodzi o 294 osoby. Radomsku o 106 osólJ
w województwie śląskiem o 714 osQib. w
Pozna.n.lu o 3.02· os01by.
Zwięiksżvto sle nMomfast bez.roibode
w Pio·trkowie o 178 osób, Kaliszu o 113.
Sosnowcu o 283. Bialej Krakowskiej o 117
Ró\vuiem o 154, i Orudziądtu o 142 osoby.

Piątek.

J(URJER t.óDlKf"". -

Schwartzbard

zapłaci

1 anio

cenią życia

„Kuriera t.ództleso„.
Paryż, '27 paźdzternilka.

własny

Wyrok, uwailniający Schiwartzibaroa
od winy i kairy w sprarwi1e zarnordowan!a
Petlury, przyznał zarazem rOdzinle zarnor
dowanego atamana źądane Odsll;kOd<>wanie w sumie l franka.
NIESPODZlEWANY WYROK.
tel~gr.

.,Express".
Paryż, '27 ·paź<lziemilKa.

Agtni:Ua

sprawie
wyrok w
Wczorajszy
Sobiw:arlfz;ba,rda, oodewirn.niiają,cy go, zas!Ko
czyf ws·zysitlkkh ponieważ nie 'Pt"ZYIJYUSzw
cza.ino, ażeby proces, k'tórv za:p'()1wiada1t się
na przeciąg szern.i:ru 'tv!lodn1i mógt zalkoń
czyć się ftaik p·rędlko. Po oneg-daaiszych
oświadczeniach oibrońcy Torresa, iż zrzeka się IJ)lrZes.fuchLw.a11iia świadków zgfoszo

paźdz!ernrka

1927 roktt.

--

-------·--------------------------.....:.
~
Na w1"d owm. po1·t
1 yczne

franka za morderstwo Petlury.
ludzkie francuskie

Zdumiewający pośpiech· w
Tele1ram

28

inyioh przez olbronę, iprz:rouszczano, że pro
nf e
Jednakże
skończy się prędzej,
wcześniej niilż •w lkońou 'tyigodnia. W cią

w foj olbrzymiej
SIP.rawie przeifado1wa'l1ej marer.ia·tem falktycznym i zemianfami świadków iprzema·
wiaifo 3 adwolkatów, iprorrrurator i przewodnicząicy. Jes·t to iJ){)'I11ekąd re.kord w dizie
jach sądo1wnircłlwa franicuslkiego, gdz:e
siprawy przed sądami iprzy•sięigfych za··
zwy1czaj trwatlą dlugo i fowarzyszą im
Mwgite ip·rzemówienia adwolkait'ów.
gu <linia ·wczorajszego

UKRAIŃCY A ŻYDZI.

(Air,..nda W:ichodnia).
Lwów, '27 paź<lz!erniiJ(a.

„Di'ł10", oan.awiająie sipra1 wę ipodnoszonych tyle:k1roć ipodczas procesu Sohwair'fz
bairda zairzułtów pod adresem Ulkrai-ńców.

Rosja u progu nowych

przemysłu

iż dokonują oni p.ogromÓWl na żydaoh, zastanawia się nad ,przY1CZyną tego, że taić
za czasów Chmie1niddego, jak 1 w rpóiniejszym o:kiresie painowainia haidama·czyzny, trik samo wreszcfe, jak i w czasach
ostait·n k·h, żydzi zawsze padają ofia1r~ rewol1Ucji.
Pismo stwierdza iż w obja'Wach omawianych wzeti.awia się stara :prawda, mia
111owide. że każda 1ewolucja zwraca s:ę
iprzecfwąrn ·pa:nom. deirniężącym hu.nrtują
cv się lud oraz iprzedw1ko pomocnikom
panów. Po'flieważ iydizi, z 111afury skronni zawsz.e do frzymaTiia sit>rony siilruiejszeg-o. a g-neih'ący ibe·zbroinnY'Ch i s·fabyich, za
pomo·cn'.k6w 'rnrstw 'Pa111uj1ą.cyd1 sfa~e uchodzą, ,przefo g"nicw zbwntOiwainego liudu
'P'rzechvko nim zwraca się 'Przedewszysfkiem.

wstrząsów.

zaciekłych napaści.

„Kuc. tódz.".
r·e;gii·em olbell'źyWIYlCh zdań ood adresem sra.
liifllia 1 ki•erown~ów poiląlfvkii s101wffleCJkile1·
MOskwa. '2!T Daździiiernika:.
Po ukończe'!11u nrz1em6wii.ern1ta lritóre
Wyild1uic.zoin.y z Kom~~eru Cen.itrailm1ego p·airW kom:tm-i'Sffyicmie~ Tro.cki, 1POS't.anow1i>t w!do wy.stu.chane zos-ta1tio w ZU1P1efne..l dsizy. ocz.nie doproiwaidzfać do koruca waJkę z ko- pu.9crt Tri()lcki 'l·oka:l, R'.d.zie s:i'e z;e:bra.nie od-mitef.em oemraJn1'1lII1 Pairil.id. W towa1rzy- bywaito i ·wisfta-dit w ~iczie'lruią1cy nań samostwlie :killiru S'WlY'ch ziwoil1enmi'k6w zliaiw.iif s~e chód. Po1nowme w'YlSitą.ipłmiie T·rotdkiieig-o
przeciwko 1rnmitetto.w.i ~1ntJrai11n1emu ']}artF
~roic:ki w Lemli1n~rndziie nia ziebranrliu rvootwywat•a·to w Mosilrnr.i1e z.ainie:piolkol}etniie. Pire
1 ri:ików. zwołalfllem w c·elu omów1e'l1:a marrrifes/tu C. K. W. Zwraoają,c sfe <lo zebra111yd1 z.es or~ainq·za.cjtf 'komuinistY1cmeti oibv.noid1u ~ie
•vyg:l'oisH T.roe1ki ,for(Yfficiie prremówiimi!e, w ni1!1'R'f3Jdizk:ieii;o zwróclłt się 'te1eii!r~ozmie oo
kffórem oświ.atliczvit żie re1Prestiie zas'to1so:wa Stall.ilnia" wiskia.ziu.tąic ma koni1ec:zn.10lść inaty·chne p1rz,ez wię%s!z0ść Kom1\jje;fu Ge.nitlra[nei;o mia:s~'oweg-o uisu:ni'ęcia Troc:k:f1e1g"0> z piairftli'i.
dio 01poz'VoC.ii nte zltamią, frej O.'P'or'll.
KOMUNIZM ROSYJSKI PA•RT.JA
Uczba zwollen1rui'k6w oipozyc-Oi wziras'ta z
UiRiZĘiDNJ.CZO-WlOŚOIAŃSKA.
dniiiem !kiażidyim. POIN/tvlka komłi!efu ceinitiradM<>sklwa. Z1 J)aźcWiietnnb
nie-go ;w,ytwarza sy!tuaic(tę, k'fóra dlOIJ)rowia-D1ta 7Jf'OWmrenja teigo. oo Siie dz.i.e1Je obec
d:zić m<Y.l;e do wotirw domoiweri. Cai?e prziemówillemliie Troc'ldlego W'Y1Pel1nione b:vito sze- ni.e w Rostl~ w~elild·e maiczeniie piQ1Siia.dalią oTełegr. wla~ny

Alarmujące wieści
• Zwolennicy ks. Karola

Przerwanie komunikacji z
Białogród, '2!T paZdzilemi·kai.
M'·editwg do!!liilesfeITTia „Noivooti". Iiczba
iwoil·emll1iilków ksJęcia Kairo1la w1Y111osi w Ru
mu1mii dad<elk'o większą lllilczlbę. andiż.eJi to st.a
ira sfę ~ratllicy 1PrredsłtaJwtić rumuińtSki rnI
,nis'tleir spratw za~ain;i1c·zinwh.
W ciiąlg11 ostaittnii'ch cLw1Uid!zlieisftu cz;'ternch
sro<llz,i111 wsz.ellk:i:e ;po.tąiozieni.a lte1ief()tl];tcme i
ltieleigiraff'Cme zosta:ły międlzy RiumUfil•ją a
1 Ju:g-ostarwiią, przetrwtane. Staiciai 1tiellic!f<mfczna
w Bia~01R:1"0Cl>zie dttrzVnnał~a old dtvreki!Oira
slta1c..łi ~edefuo~cz:ne~ ·W Temeszwair'ze zawr·a.óomh~m~e ofiicja~ne. iż rzad zaibronil da1k1e~o
lk<>llwie'k komunllkowa'tld:a sJę itled1efo1niiicznei;o
z za.g-randicą. zaiwieszadac ~ednocz~oo!~
ws·zviSllkie pdł'ą1cz.einia z miielis'co:wośC.1am1,
ipolożon·emi ooza i;mnjicam1 Rumunuf.

WiMM

MIAllfff*"JWEWi''

przeciw

PRZECIW RZADOWL
Azencla Wschodnia.
Wiedeń.

27

1)a!Źldzi-em1lra·

rządowi.

dzym inisterjalnei w lipcu r. b. i o:r_.
siedzeniu KomHetu Ekorlomkz>11eg0
strow.

ZA PRZYKŁADEM SEN. ~
Jak się dowiadujemy, do a•kcii
!Zglosili swój akces posłowie Marian

l';

12

Maślanka.

Opowiadają, że dyrnktor depart
sterstw:i Spraw We.wnętrznych ba
wie i Mwl:o;pols<:e Z:i.choonleJ.

POW·R óT MIN. SKŁADKO
WcWtTai o godzinie 18-ej p. minv
wnętrznych

Skladk·O'Wski powróci!
i1nspekcyjnej woiewl' .

pcdróży

wy z

skiiego.

'/Varady stronnictw
wawczych.
„Kur. t.ódzkle

Warszawa, '27 pa

Dziś zblerają się 7.arządv

niizacyj mchOWawczycb, w c
stanowiska wobec WSPÓlnei
ką posta1001Wiono wyd.ac w s
b.radaich komisyj ipororumi
"frzech g-rup Prawicy Na
wawczej, Qrgan!izac;i Pracy
i Stremiictwa Cb. Nar. ustal
v;ytycz,ne i wspal111ą delklaraoję
Zastrzeżono 01g.foszenie tej
do r~Jtyfikacj:i jej przez zairządy
ipowań. Zarządy tych oirg-an'
się dz'iś. Prawica Narodo.wa w
Orga:ni.zacja Zachowawcza
sfwowej i Stronnidtwo Ch. N
szaw.ie. DeklaracJa przeiwidu.ie „
fat11ie i Wzauemne l)O:rO·Z'Ull11i "
1
~Jtrc·nnktw zachowa\vczych.
bo1Ezują,cenn to ws1pótdzla.fa111ie
loniony ws;pólny komitet, w skł
we.idą pirzeds/fawiciele 'trzeci
Deklara<:fo ustala ws1pólne ,

Paryż,

27

paiźdzk.rnika.

Wiadomości na<lichod·zące z Bu!kares·zflu
dro.ga obę;żma donoszą., że Sy1tuaJcJa w R<UmLlin5i j1est w chwHi -0/be.rneti krvt:v~ma.
Wo~sko ! żandanneri:t stlrzeigą .i:rma·chów

prnbHczny,ch. W1sz1enkl·e g.r·rnmatdzie'l1&e sic n.a
rnlkaoh jiest zabron:·oITTie. Komuni/ka.oja tieIDefofl!nczi11,a z za,g-ranJJ;;ą j·es1t Drzerwa:nai Zaprowadzono jaik n;i.Jbairidziieii surową cenzurę i konrtirolc wivs\1lc.1!1,1ch infoirrna1cyj. Do
Bukaresz.tu \ oik:o!.ic p:rzylbvtv kz:-:e oiddzia
ly wojskrt• Ze shony rzatdu i·stnieie ziarniaT
ar.es.z1towanf.a szefa ,pantji ałitoP1Skiieti - Ma•

t'JilU.

Jak widać. chodzi tu o
'kornisolidacie oibozu zachowa
Przyję·cic te.i detkfa.racji uc
PT,zesąidzone.

Zamach, czy wy
200 ofiar katastrofy k

Polska Aitencia Teleitratic:ma.
,r

:Wbriew zapew.n~e.niil()l111 ibutt$z~ ;pos.eł
sff,wa rumuńsk1eigo, Żie w Rumtmtli ipan111.iie
na1j.rupef.nieiszv s!J)O~ói i S'Ylbulactia n01rma1niai, dowh·duie się .Di·e 5't.wnde". diż mitrno
przierwain1a wtn1czenia t.eJ.efonkznei,g-o z Ru
mun•ją i ca;J!kowitetf jeti izolU'dii i11r'zedostrutv
się zag-rani~ce W·i·a·dr.m0·ści. j.aikołbv zwcJenu1cy 'k:sfęda Karola j:a wrnie noQlwJ.e<lizi1eli się
pirz.eciw rządowi z tern zaisfrz;e1ż:e.ni·em. jż
·n•aira.z1,e nie podejmują ża1dneti ailGcti.
Pirzywódca na1Ndoweg-o stronnilcfwa
clJ.łl()lpsi1dieig-o, M!anj;tt k:tórv w·zięty mm! być
pod dozór ipoąf1 c'.ii, ukrył się.

roz1>0rzą

ugmpowań.

STAN NAPRĘŻENIA.

---:o:·---

BlałOsrród. 27 ,oomd9l'I
Na llir!~i kotle.lowielf SerajPM1n...in.1
n-ąt most kole.towv w c'hwflli.
przecreż<lża~ poeią~.

Podaii; runa t w przepaść gl
me1trów. Szcz:eg-ółów na:ra~e
\\<·edlJlnir otirz·vm.anvch wiia
mięto okoto 200 O•sóh. Sz,kod'v
maoia bvć bardzo du:żie . Ma·SZ}'q\
cięż'kle ranv. wobC'c cze·g-o do
nivm O'l asf e 'bęc1'ziie można na
g-o rezinań 'll'S!talić przyczvne
••NeU1es W1i1ener Tag-ebłlatt"
'tastToffe k<>ifoiOwe.i p.oid Serarie~
ofiair w .Judzi<i>Ch \n1nos! 260 o
rtm'De.rjailne są olbrnml·e. PO'tw'
wiadomo·ści zie strony urzed
n!iema.
1

1

---:o:---

U!WW*l&tłi4~@QW

uposażeft urzędniczych.
Obrady zarządu głównego stowarzyszenia urządników państwowych.
,
Warszawa, 27 pa.idz:i·eTtniika.
Odbyto się w Warszaiwi•e me•narne '.PO:;ledzenie za.rządu gfówniego St-0w:airzysrerni:a Urz~dnlków Pa·ńsffwow1'nch z udlZila~ern
czton'ków wowindjo1na1hn1yich. Postanoiw:[ono wsr ziczać alkcję zmierzadąica 1) do w:p•ro
wadzenia -w admin.istraoii pa.ńistwow~n arwa.nsu czasowieg.o, 2) zaLt?:wara•ntowtan~·a urzetd1t1dk>om rz.ecz:vw!s't:ej s1ta1toiśoi s1:0S1U1niku
'!;f•uiżbowe.go. 3) 1.mormo'Wlant~ _s:ora~iy g<?di?.Ji'n niaxlllliczbowvch w a<lm11n1str0Ct11 pancy zarwodo...
stWO'\Viei 4) zaliczienf·a lat pra1
Wfe·i V\' ca:t-0śd do wyisf.u,gi emervtba~n~ i 5)
nt~edwstawiien1ia się te:ndefC/ił do prze)J)ll·o~
~aidzien!a' med1ail'icwie.i r·edUikioi1I osolbowten.
Zairząd główny W'Y'S1uną.t p-Ois·tiulliaif roizs•zier.zie·nla komp·etencii Md'rl!isif.Jetsltw;'L. Pm...
cy i (}pietkl Spot.ecznei n.a wzedy 1· 1msit'Y'hvci•e państwowe. W nagJym v:moslru zarząd apelo1wa1t do rządu o naJie·zvte u;regiu,. iowamPie S!DtafW!Y· Ull>Osaiżień mzęcl!nJk:!z;yciJ.

1

zagranicą.

Sprawa

Teterram własny ,.lCurl11ra t.6dzklc2'o„.

srłoszo1ne w o·rasf·e mos'ldewskiefi i1nfo.nmacje o sktc;_id•z.i,e rosv.iiS.kJiej ·oiairltlE kom1misif\.,_
CZl?'.12d. W r. 1924 robofnłcv s.ta·nowiill'i w par
t.ii k·o·m1mitstvicz·nej rosyijis'kie.i 75 pr.o•cent.
A tv•m,czaiseim od dn. l Iipca r. b. r()lboftr.fcv sfa/!101\\'i~] w par't1i 38 prOic„ wił'ośda
ni1e 13 proc .. a urzędnhcy i ma1cow;11icy urny
slow! 49 p,roic·
J.esz:cz:e óeika ws.z,a jesit s•taityis:t1rika l.
zw1. ka111idyda fów czyli 111iairv1bku i P1rzysztioś
cli pa:r'i1ii1. Wśród kamid1:vdwt'ów robio1ttn1Jcy sita
nowia tv•lko 8 piroie.. wto1śdarni~e 33 nrioc., a
rnrzędnkv i pra.co>W•k:.y umvs1owi 59 ·proic.
W\11nii~d' z tiego jas•ne, żie komundSityczmia
part~a w Ros.n s~ad-e sfę obccn1e 1Darttią urzęidlnhczo-wlościańsikai. a nie ro.boł!Jnf.czą.

o sy uacil w Rumuńii.

wypowiadają się

l !Ja.ndlu pró,iekit

denfa Rzplitei o popieraniu naftowegr,
niczei;to. Preijo'kt był ustalony na kr

Teł. własny

Trocki, staie do ostre i w a I ki.
Stalin przedmiotem

,,..~

POPJ:ERA RUCH WJ

Rada _Minis•trów uchwalila na wn:

sądy.

tym wielkim procesie.

ces

w•=-••*-

RZĄD

uwiaigę na nfeibeiz.pieoveńsfl!wo zag;raJżaijace spra."wnoś:ci aparatu ;państwo

Zwtracai

\\1eig-o. Wyraził p.nekonarniie. że za>JJOrwdit::
dziana prz·ez rzaid re•guila·cia pfa1c U1rzęd~1 1 czvich i.Stolt'n!e naisitą.'Pi w diniFu. 1 slt'yJcztnii'a
1928 roiku. że O•c.eną ie·i będzfie W!Yll"ówniani1e po'k1r'ZV'\'\nd'Z'en ia 1l1l"Z ęd1n !'k:ów w aidmd•n is:tr.arc'ii pafiisltw·ol\vie:j w s:fos1unku do fo1111iyich
~mp· ·urzędników pa:f!.sttwow111ch.
Poiza: tern wyraiża zdiziwi!eni1e. że 1111iie zos·~aJv pirzez rzad zdementowane info~:
c1'e mais'Ol\\"e o matia1ceń rzelkomo nast~(!)Jc
10 ,piroc. podwvwe plfac. co sPoWOdowwt.o
zaini1ePokod1e1nve sz:ero'kiiego og6l'u wzędtn.1-

Gen. Zagórski bawi we .Francli?
Sensacyjne
(Telerram

własny

wiadomości wiedeńskiego

„Kurlera t.ód:tklero•).

Wiedeń,

27 rpaździemiika.

Dwutygodnik ,Kurjer Wiedeński" zamiesz.cza sensacyjny 2irtykuł na temat zni
knięcia gen. Zagórskłe1to.
Pismo donosi, że mador b. a:ustrjackiego szifaibu g-eneiratneigio K. (nazwisko jego
znane rndafoc.iii <lw11tvg-odni'ka) dnia 2'8-go
września r. b. sJ)Otkał się z gen. Zagórskim w iednei z mie{6COw-Ości kąpielo
wych we franc~i. Gen. Zagórskl. chcąc
nie chcą;c, musiał się z nlm pr:zywifać.
kńw.
Wyiwiąza.fa s·ię nas'.tępnte obszerna roz
DOI ~omite!tu nowoitat za·rzaid zrówuy P'P· mo.wa, w kitórej gen. Zagórskii z goryczą
Stlwfńskfqg-o, Wa1rmskiieg-o.. Zielińskieig-o,
Saisorowslkiiegio, 11J01c.ziem przvrlęto riezD 11'~~ wy;r.ażat się o swoi.eh .•wześiladowcach",
ofo w vakrresi•e s.amo·potnl()ICY i w zakres1e zaw.aczyt jeditlak. że żywi gfęboki szacunek d:Ja Mairsza·lka PHsudskiego, a na wd
ku:litur ah101-oś'wiaitowvm·
osohiścle jest mu wdzięczny.
Gen. Za,gór&ki Sitwierdzil d.a:lej, ie

pis

wcale nie uciekał z poJski.
czasie zamierza on opuścić 'E
Obe.cni>e pisze pamiętnilkii.
biczem" dla tvch którzy go
wadi.
Z rozmowy wyini'ka daleii, ·
mość. iż gen. Zagórski barwił w
pole.~ata (Ja ipra wdizie.
Ge.n. Zagórski bawił w
krótki czas dnia 12 sierpnia w
na Zachód.

IB.

FRYZJER DAMSKI

Dorożyń

Piotrkowska 277, teL

po zapoznaniu

się w sztac:c &yąj

w PARYŻU pow

.KUR.JER

Nr 296

lódź,

Włochy m>3dały.
soadkob.iercą

28

.października.

Kraj, będący dnwielkich koncepc~'i

· · wych a organilzacyjnych R<>my,
świetnego rozkwitu myśli w hutłJ.e. )[Qlebka szczytnych idei Rene·
aclerz DimtegO, Machiavella, CaOarlbaldlego tonęła p<>d grotnym
anarcbJi. pod napOrem katastro1'07.kladu sił, pełnej bezsiły ustęp~
• .11ądu, tchórzlłwego marazmu par• Moralne atutv ZWYcłęskleJ W(>J·
ab· zatracone orzez wzrastające
lnflac.ll i nędzy ek:On-OmiczneJ. Lir
z zawr<>tttą szybkością. BezrObo!m'zyło

masy. Rady robOtinioze int
fahryld. Strajki perjodyczne
2aniz0waty przerażająco życie spOi ~arcze. Koleje, instytucie
ęłv

~znośCł

publiczne1 przestałv pełni~
alnie swe hmkcje. Defety~ ujar!z.
· w czasie wOjny przez pfOm.iemw
D'AllKmzia i nieustępliwą, że
wolę Mussoliniego, brał swój p0rewanż. Płynący z mrożneg<>,
, barbarzyńsk~. nieWlniczeWschOdu bOtszewizm, stanął u wrót
znel ltalj, niegdyś IJTekursOrki cyZachQdu, bojOwnicZild ideałów
il bmnatlizmu.
Otii Obraz Włoch orzed niespQdziesm czynem Musso'!iniego. tak zdumie„ 'ącrm swą tzwycięską potęgą i swą
zapału Oraz młodOści twórczej ży
• ią.., Naród na rozdrożu, naród
t any, bezsilny ; p.rzeraż-Ouy,
ujrzał
wielka itleę Odr3dzer..ia. która niezatrzymała ~o na p0chyłej upadku,
równocześnie, ~iby słup 0g.nisty o.
o ~fyzmiJ a wiary w swe siły,
adziła ku lepszej przyszf'{}ści, ku
ducha i ciała. Italia znalazła sweel1JUS7.a I sweio WOdza.

,

ObrazOwo

J>Cdkreśla

sam

Musso-

rewotucią

faszystowska nie była
altem, lecz zabiegiem chirurgicmym
' ciężko chorego na anarchję i rozWewnętrzny

narOdu.

pai-

28„go

1922 roku na rozkaz \V-Odza z
r th Wfoch ruszyły kOlumny czarnych
ku R:zymowl. Serca ich biły rniojczy.lilly i niezł-Ollll!lą wiarą

swej s.prawy,
władzę

w

Rząd ustąpił.

słu

KróJ

w dłonie Mussoliniego. Bez

. 111.ełewu WłOchv wkroczyły w no1

er~ swej historji, a piędotetint bilans
6

te właszyzmu stwierdza wymową nief\·. MC1.b i nieodvartych faktów. że jest
k a ~o rozkwitu, era .niebywałe
'esierua się duchOwycb. p01ityczia .i gilspodarczycb walorów Italji.
·z~ . artykllle swym z Okazii 5-cioteda
'Ja rządów, zatytułowanym. „.Tak
Yliśmv władzę" - Mussolini m. in.
: „Dawny rząd użył specjalnej straaby się utrzymać przy władzy: U•
..at l'i>ze~zattować kraj w wielkiej
acjl P3tri0tycznej, zapOwiedziaótk Ila d.zień 4~o listopada, r0cznice za-

. .
cz nu ·ussoI1n1ego.

ŁÓDZKI„.

-

Piątek,

do swych miast i wsi,
najmniejszej nagrOdy.
Faszyzm. jak każda Wiielka próba roz-

wiróciU w spOkoju

nie

żądając

wiąrLanła s.k<>mplikowainego
ustrO.i~ budzi ,namiętne

prOblematu

dyskusje swoich

28 pafdziernika 1927 rok11

przet1·wał

Nie uł~a wątpJiwOści, że to, co jest Ogół

czasu i próbę życia. Ozy jednak
bytoby mOżllwe zastos&wan1e w petni jeRO do·świadczeń i jego wskazań w innych

oo - ludzkie i wieczne w tym ruchu odro~
dzeqC!zym, 7llt3jdzie wcześniej lub późnici
szersze d:rn-v.i promieniQrwania, Natcm!as!
ślepe n.aś!ad>0wi11ictwo byłoby
fatalnym

twórczym, który

zwycięsko

próbę

krajach -

trud1no

przewidywać.

Leeiz fest On, mimo wszystko fak- rod>Owy, mający przeprOwadzać w Eu.rotem dok<>naoym, fak.tem
realnym,-, ple badania . nad <>wem zagadnieniem,

błędem

że

DOKOŁA

SYTUACJI NA

rzeozywistt>śd„.

BAŁKANACH.

Parlament bułgarski o ostatnich wydarzeniach w Macedonji.
Parlament bułgarski, który w tych
dniach zebrał się na sesję nadzwyczajną,
poświęcił swe ostatnie posiedzenie dyskusji nad sprawą nadzwyczajnych zarzą
dzeń rządu w okręgach kustendilskim i
petrioskim, gdzie, jak wiadomo, w związku
z ożywioną działalnością dywersantów
macedońskich, ogłoszony został stan oblę
żenia. Prezes rady ministrów Ljapczew
umotywował krok rządu bułgarskiego w
sposób następujący: "Nieszczęście Buł1!arji' nie polega na tern, że.obszary zamiesz
kałe P1"Zez ludność bułgarską, zostały od
państwa oderwane, lecz przedewszystkiem
na tern, że ludność terytoriów tych burzy
się przeciwko państwom, do których obecnie należą. Do usunięcia stanu tego nie
można się posługiwać innemi środkami, jak
temi, które przewidziane są w traktatach
pokojowych. Każda inna akcja, jak np.
akcja, prowadzona przez państwo z nami
sąsiadujące

(Jugosławję),

może

swej partji, że zadaniem każdego rządu buł
garskiego powinno być dążenie do utrzymywania jak najlepszych stosunków z są
siadami. Rolnicy bułgarscy muszą jednak
pomimo swych przyjaznych uczuć wzglę
dem Jugosławji, protestować w stanowczy
sposób przeciwko ogłoszeniu przez rząd
bułgarski stanu oblężenia, z którego rząd
korzysta w ten sposób, że zwalcza przy tej
okazji swych przeciwników politycznych.
Poseł macedoński Miczew omówił rozwój ruchu macedońskiego, podkreślając
przytem, że macedoński komitet narodowy w Sof ji jest organizacją, która w walce
c;wej posługuje się wyłącznie środkami legalnemi. Jedynie ludność miejscowa w Macedonii jugcsłowiańskiej chwyta się metod
rewolucyjnych, a jeśli poszczególne je.

O czem

jedyni~

wyjść

na szkodę państwu i narodowi buł
garskiemu."
Po przemówieniu premiera w parlamencie wywiązała się ożywiona dyskusja,, w
której przebiegu posłowie opozycyjni w
ostry sposób atakowali rząd bułgarski.
Tak np. poseł radykalny Andrejew zarzucał rządowi zbyt wielką ustępliwość wobec Jugosławji. Radykali bułgarscy domagają się aktywniejszej polityki zagranicznej we wszystkich jei dziedzinach, w
szczególności zaś w dziedzinie ochrony
mniejszości narodowych. Uznanie mniejszości bułgarskiej w Jugosławii powinno
być conditio sine qua non dla porozumienia
bułgarsko - jugosłowiańskiego.
Wreszcie
oświadczył Andrejew, że rząd zrobiłby daleko lepiej, jeśliby całą sprawę przedłożył
Lid~e Narodów.
Obecny przywódca rolników bułgar
skich i były minister w gabinecie Stambolijskiego, Murawiew, oświadczył w imieniu

piszą

KOSZULA I KONTUSZ.
„Gaz. Warsz. Por.":

odbywają sią

inni?

Czy

i na co nadzieje swoje

przyszły

Seim będzie i kiedy rozwiązany,
kwestia, nad którą nikt poważnie nie
będzie się w warunkach obecnych zastanawiał.
\V~zystko raczej wskazywałoby na to, że jeżeli
nawet Sejmu obecnego, w którym rząd obecny
posiada mniej zwolenników jawnych, aniżeli ministrów, nie śmiano rozwiązać i doĆzekał się on
swego natnralncgo kresu, to tern mniej odwagi i
j;;sności m:61i wykażą koła decydujące po zehaniu się Sejmu nowego, w którym przecież
kilka tuzinów popleczników rządu znajdzie się
niechy lmie.
Natomiast pewną jest absolutnie rzeczą, że
jeżeli agentom w rodzaju pułk. Sławka, p. Lednickiego i im podobnym uda się „wyzyskać" lekkomyślność pewnych
kół
ziemiaftsko-przemysło
wych, jeżeli uda się im rozbić żywioły umiarkowane, narodowe i chrześcijaftskie w kraju, to
µrzyszły Sejm będzie posiadał zdecydowaną więk
sześć radykalno-socjalistyczną, z czem się liczą

to

iesłcze

„
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Jak

dnostki z Bułgarii do akcji Macedończy
ków jugosłowiańskich się przyłączają, to
rząd bułgarski oraz macedoński komitet
narodowy stanowczo za to odpowiadać ni<:
mogą. Macedońska grupa parlamentarna
:rn.jmuje podobnie, jak i rolnicy bułgarscy .
negatywne stanowisko wobec ogłoszenia
sfanu oblężenia, który siłą rzeczy wyrzą·
dzić musi dotkliwe szkody ludności pogranicznej. Poseł Miczew zakończył swt
przemówienie oświadczeniem, że ani jeden
Bułgar, ani jeden Macedończyk nie życzy
sobie dzisiaj oderwania terytorium macedońskiego od Jugosławii i przyłączenia go
do Bułgarji. Ludność Macedonji chce mieć
jedynie zapewnioną swobodę swego rozwoju kulturalnego.
---:o:·- - -

-PRZE GL~ĄD PRASY •.
pokładają nawet kota rz11dowe, jak o tern świadczy prasa rządowa z
„:Epo]Gl" na czele.
A wówczas nie rozwiązanie SeJmu nastąpi na·
pewno, ale właśnie oparcie się rządu o Sejm z
czerwoną większością, co przyjdzie tern łatwiej,
źr bliższa jest zawsze
ciału
koszula, aniżeli
kontusz. I wtedy to, lecz po niewc3asie okaże się,
że „Polak mądry po szkodzie", że nawozy sztuczne, pożyczka i mówki pułk. Stawka zaćmily
zdrowy rozsądek i uśpiły czujność oportunistów.

WOJNA LITWY Z LIGĄ NARODóW.

„Epoka":
Litwa zachowuje się bez przerwy jako pierwszy f stały buntownik przeciwko pokojowi po\Vszechnemu. Wiemy dobrze, że nie czyni tego
cafy naród litewski. ale taką politykę prowadzą
iego obecne rządy. Litwa przez mocarstwa pobłażliwie traktowana i nawet korzystająca z ich
r!cbrodziejstw (sprawa Kłajpedy) j~dnocześnie wy
ciąga miecz wojenny nietylko w kierunku Polski.
ale także w kierunki! całej Ligi Narodów, bo proldamując stan wojenny z Polską,
tern samem
wojuje ze wszystkimi członkami Ligi.

wybory w Meksyku.
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Dziś!

Przepiękny

I

I

film p. t.

Na paryskim bruku
(Golgota serc

W roli

kochających).

głównej

itenjalny artysta:
Ramon Novarro.

Ceny-~iejsc: W dnie powszednie na
wszystkie seansy. zaś w sobotę, niedzielę
: święta od godz. 2 do 3 po południu
i m.60 gr . Il m. 30 gr. III m 20 gr.

W soboty, niedziele i święta od godz. 3
po poi. 1 m, 80 gr. lim. 40 gr. III m. gr. 30
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Yprzez faszystów nasta.Pito bez bi·

życia

Czesław Gumkowski.
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We Włoszech. Należał<>
b dOooś:ić do tego, aby żołnierz Nie:;a Sluzyt iako alibi dla rządu, który
51
'bil, Zdecydowatiśrnv to uprze~ałając Od 28-g0 paźd~iernika. I
iła okupacia <lgólna kraju przez
koszule. Twierdzenie, jakie krąży
'e. iż armia regularna mogłaby ła~Okonać kolumny faszystów. jest bez
wy, W istocie wodza.mi tych kob~li ~eneratowie, wielokrotnie oden~ ze swe czyny z czasów wielkie}
~ Jaką całe; Odbyli, a ludzie. k.tórzv
1
t>Od kl: rozkaz.ami byli w swej
•..zości ich dawnymi' tOwaTzys:zami
etna

Ostat-

nfo pOwstał specfalny instytut międzyna-

entlliz:iastów i przeciwników.

W Meksyku, państwie. rewolucyj i prz.ewrotów. polity~~nych, _wy~ory

mają zazwyczaj przebieg bardzo burzliwy. Na tlustra.C)1 nasze1 w1dz1.
my fra~ment z wiecu wyborczego w Meksyku-City.

inwalidach
wojennych!

I
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28 pafdz!ernika 1927 ._ro_k_u_.
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.W krainie dobrobytu i dobrego apetytu
Masowa

kons~mcja

w

amerykańskich jadłodajniach.

to obvc~aj. Jak i co jadaiq Jankesii Czas to pieniądz! Dużo, trrnio
szybko! Bo1kot kelnerów. Uczciwość gości. W restauracii luksusow e· .

~rai,

Co
l

w) Trudno porównać nasze restauracje
z amerykańskiemi. „ Tam" jest wszystko
zupełnie inne. Już sposób, w jaki Amery·
kanin siada do stołu i je, jest nam najzupeł
niej obcy . . „Time is money", zasada Stanów Zjednoczonych Ameryki, posiada
znaczenie również podczas jedzenia. W
połyka Amery~1o~czkowym pośpiechu
k anin u otrawy, zup ełnie nie zważając na
ich kolejno~ć i porządek, byleby tylko nie
tracić czasu. Nic dziwnego, że Ameryka
icst krajem demystów i lekarzy, zajmują
cych się specjalnie chorobami żołądka.
Amerykanin jada bez wyboru: rybę,
mięso , zupę , leguminę , lody, drób, owoce,
ser - aby tylko nasycić się jak najprędzej.
.Jankes lubi tylko potrawy ot!romnie gorące lub zimne jak lód. Wszelkie owoce,
kompoty i zimne potrawy leżą ustawicznie
łla lodzie, a gorące potrawy są ciągle ogrze
wane do stanu wrzenia,
W chodzącego do restauracji amerykań
skiej (wyjąwszy naturalnie lokale wytworne i luksusowe) uderza nadmierne stosowanie barwv białej. Wszystko jest utrzymane w kolorze białym: ściany, stoły,
co się nie
krzesła, a nawet kelnerzy rzadko zdarza - noszą białe ubrania, białe buciki i pończochy. Większość lokalów
1edauracyjnych ma kształt podłużny. Po
jednej stronie wznosi się długi bufet, przed
którym bie!!nie w '"rielu lokalach pas trans
portowy. Jest tam wszystko, czego sobie
Nad każdą potrawą mieści się
życzysz.
wyraźnie cena .. tak że gość nigdy nie pos;ada najmniejszej wątpliwości, czy jego
apetytu.
portfel sprosta wymaganiom
Owoce, ser. masło, kompoty, nairozmaitsze
pcfrawy mięsne, ryby, przekąski, ciastka,
leguminy, słodycze leżą w wielkiej obfitości. Potrawy wybrane stawia się na tacv, a te umieszcza na pasie transportowvm, biegnącym do kasy, znajdującej się
·n<'. przeciwległym krańcu sali. Kasjerka
rz:tca okiem na nagromadzone wspanialości i wyJ1J1ied a cenę ogólną.
Go~ć ołaci, bierze owiniete w serwetę
nakrycie ·i siada przy najbliższym stoliku.
Tutaj znajduje wodę z lodem, pieczywo,
musztardę, sól, pieprz, chleb i najrozmaitsze korzenie.
®MiN$Wł*4t::M&&UUDl§WW
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ffi

dę i znikm.ęla

(Tlum. Oabryeł Karski).

<Dalszv ciąg).

Ale zarówno jemu jak P. Izaakowi T!er
;ess'e nle tajne Jest istn1'.e1niie w Os:tend1z'ie
·
kasyna z rul1etka·
Zar6W'i1rO j eden jak drug-i, choć oddaile!ll od si ebie o cz1e:ryista mfJ. ka.ż<lv z nkh
zest awit swó.i rnclmnek strnt i zvsków w
tym Lnt-eresie. Straty sa zn1acme. Zyislkti ...
}epi,e,7 0 n.kh nie mówić pra.wida?
\V Parv:ż,u . te<lnaikoiv;orż. Jaa1..-Pa'We~
Chappar t nf.~·clv nie uzna.t się za polkon:a,neg-o. An~dia wta-da na mo rnu. to nl•e uleiga
kwestlii ... lec·z .ied•yini·e na J)l(J•w1ierzdm1i morza ... ho\v·i,em !1i7,.ci zaP'U1svcz.acta sie lodzie
podwodne. a wv'ie.i manewiruda hvdro"P!art <:o dnia. od świ
11y..• Jan -P<rwreł Chapipa1
ti1 do zmroku bieili k-roda swa talblkę i
cze:rn•i atrnmenitem kartki papierit. git.ow.ląic
się nad wv1nalezfe,niem fof1111nly k'tQ.ra mu
pozwo11i 11kr2dkicm sprząt11ąć An.g-ljf z pod
nosa. z pomoica. hy;dropJanów czy todz1
po•dwod111vch. sto mfHon1ów zfoita ni•ernl1eckiego z.gnbiQ.nych prz.e.z lio 1!aQ~·dję n.a pdncm mo1rn1 w strref;•e w:111'brneża he1l1g"i1}1

s'k ie.go.

Do.tvchczais i•cdnalk.że nie uda.Io mu się
wvkombin ować ...

Rozd.z.iat XXVI.
Trzech chm:!ych 1?entlemanów •.•
Tvmcza,~cm na dnle morza (.36 metrów
pod ooz.\omem) flrz,ech chiud'y1cb g-ent1ema,..
1nó"\v. skupionych w krąg. rnzmawiia lo
SO!bk.
Trzeich clmcly;ch ge:n.tlemami6w. TtuS'Z•Czu i mięsa w i1ch posita1ciaieh nie wddać
w1cale. Są to }U!ż tYLko t!rzv srldie1lety;
itrzv s z!ki.erletv b a·flCi:zo dia wno temiu ZJI11arr·tyich meżczy1zm: zma r1tiyich 15 rnar•ca 1917;
. eweó trag-1cZl!1eJ nocy, M ra.Wn.a torpiedą
1

1

wo-

na zawsze

Owóż tr'ZY kośdoitrupy ga:węidzą mię
dzy sobą. Kitó'ż z żywy.eh l!J'OdsJ:uidłua k'Be-

~to milionów wlłG[ie.

sumpcja wywołuje z koniecznośc ~ uproszczenie obsłu~i i sprawność całc Jo aparatu restauracyjnego. Nie będzie prze.
sadnem twierdzenie, że Amerykanin nie
potq:ebuje na jedzenie więcej jak dziesięć
minut. Restauracje są zawsze doskonale
przewietrzane. Naogół nie wolno palić.
Dopiero odchodząc zapala Amerykanin
cygaro, które może dostać u wyjścia. Wykałaczki i zapałki otrzymuje się za darmo
- dla celów reklamowych!
Kawiarnie w naszem znaczeniu w Arne
ryce nie istnieją. Kawę pije się w restauracjach: zwykle czarną, bardzo mocną i
bardzo gorącą. Napoje alkoholowe są od
czasu prohibicji wykluczone. Jako namiastka alkoholu występują najrozmaitsze
8łodycze i smakołyki. Trudno wprost Europejczykowi wyobrazić sobie, jak olbrzymie masy czekolady, pralinek, cukierków
i ciastek pochłaniają Jankesi.
Prócz zwykłych restauracyj istnieją
jeszcze liczne jadłodajnie jarskie. Wielką
popularnością cieszą się wśród mniej zamoinej ludności amerykańskiej t. rw.
„Drairy-lunchrooms", w których za nieprawdopodobnie niską cenę dostać można
nojrozmaitsze potrawy i produkty mleczne. W tych lokalach istnieje wyłącznie

diy1wlwiek rnzmowę umairit:vich? Czemuż
jednaik umat1H nioe m1.elilbv rozmawliać w
swQiJem k6'!1m jak to czynia żY!Wif?
- Czy wiie,c·ie, 7.ie ten s'ta:rv rotir Loog1ave atrzyrnywair. i ż ja n:e ztg"im11Jem plQdczas katnstmfv? .led':v·nie w cel'!l nia1Sltraszein:fa te~o nleszcz~sneg-o durnia Pa1:a
O'Don1'0·gha1n...
Za·cZtem wszy'StCY flrZ{'j chórem:
- Ach! t.en Pat O'Dcinoghan! Pomyśleć. żeśmv u1Yla111owaiH soibiie w:szysitko
tak dloildad·n;e, a prz.·ecie o.n się urialtowat
mv zaś p1r z ero ad1 Dśrnv!
Teraiz zabi•era gl<JiS ckull!"i cihiudy gierntlemarn1 :
- \\''cd1e. że t.am n.ad n.ami są diwa
czv 'tirzv czv naw•e1t czterv s1batkl ra-towmfczc? Zaprz.cszle~i nocy, gdv mo1r1ze b-yito
tak mocno wzburzione. pod11J1tyną1tem aż
prawie pDd samą p0\\1:e rzdlll1de .•. i w;tdziiałem kil-e ... porachowałem.·.
W·tedv ozwie s•ię rriz.eici chudy g.einlt!emam:
- Niema oo, hfstor1a jes"t zalbawna.
arcy.z.a b a vvina-! Ci ludzie Drzeiciie wiedlzą.
żeśmy sami zbom:ba·rdoiwaJl okret - już
po wvlbiuchtt torpie<lv... Zostalo ro stwńer
dzo!l11e pl'z.c.z nurków•.. Lo1J1~fave ~rnsita~ o
ticm polnformowanv n.aty.chm!aiSt.·. I swoją
diro1g-ą wyoibrażaja. sobie, że w komoirre 4
jeisit z·tot!o? ...
Na t1o D'Cirzieczie ptfierwszy sizikielllelt, WIZ't'U
szająic lewa kośda ra:miernna:
- Czemutbv mleili WYOhrażać sobie
oo i1J11J1·elgo? czyż n;iie otrzvmaMmy ~ia!k najrzeiezvwlf;ciei stu mi.ljonów w zt-01cie z bfura tpro1pa~anidv niemi1eckilei? ...
I z,nt01wu chórem. tym ra.z·em dchut!ko
ale z res'P'e 'kkm:
- Dewtsch1~1nd iiheir a1ltes !
PQlczem p\.er-wszy pra.\Vi diale,~:
- Otnvma11fśmy i skraid1fśmv j;e. I 7Jł'o
ż:vQiśmy je za odpowiieón1iem DD•b\~i,towa
Eiem w1 owvm wdadomvm wairn banku w
R~damiie- I kiwdlt ~ ~.. .Oh. me

Najstarny aktywny dsiennika!lr

literat rosyjski Niemirowicz - D
wyjechał w tych dniach w p
rężną

po Czechosłowacji.

łvajwyższy

drapacz
w Europia.

Szwecji wz~
zas!Zlczy"t pOls.iada·nńa n·
ze wsz;vistik'ich euT<J1Peiis'kiieh do
oe bowiem ro;z;p'Oiczc-fe zostaina w
mie prace nad vnitll'e'SfenJ.em .
samoobsługa.
Na przedmieściach istnieją często t ~ zw. p1'ętu:a1ch, które~go. budowa '!XP'la1n
„lunchwaggons", t. j. stare, wysłużone wa- na wz,ór amieryikańskich
~ony kolejowe, zamienione na restauracje
Pr·r ez dltul!i c•za-s sprzeciwtla.tv
dla robotników i przechodniów. Potrawy
m-e6s'kie te.mu p;rojiełdowi w
,,..
są liczne i bardzo smaczne.
Wielkie amerykańskie restauracje urzą zairooeni!a. iż istnfienie ta'lóeigo d.r
dzone są z niesłychanym, wprost niepraw- ba będziie nieestetycznym
dopodobnym zbytkiem. Posiadają sale, mie a.1"1Ch! tekticm:icznvrrn. s.tanowtlac ra
szczące cztery tysiące osób. Koncertują
tra1Sf z o·g-ólllwm wyglądem miaist
kapele, złożone ze setek muzyków. Ptaki
za !•cd1110 z na.ipiękn1fejs1zyich
nego
latają wśród palm i sztucznych kwiatów.
jest okolH
Zdirmi•ewa~ąica
pie.
Tutaj jada się powoli, bez pośpiechu.
Tutaj nie obowiązuje zasada: „czas to pie- oP6r radn~~ch. prze·fiam&l:v w
niądz". Ale bo właśnie te lokale luksu- ~U„!?'l.IJme't11tem ba!rdZ-O wą,ttpliwed --;
sowe dostępne są tylko dla ludzi, dla któ- mtl.ain-0-w ide. że Sztokho1m bę<l
rvch zaplaćenie .rachunku w wysokości
szem m:a1Stem starego ko1ntY·l
paruset dolarów jest drobnostką.
Tak się jada w Ameryce. Europejczyk gącean z dtuma oświa<liczyć, ·
niejedno podziwia, ale niejednego wcale . iprawdz·!wiie ameryikańslki b1ll!1
nie

w1)

StiQłky

u.ch~ia'1e

zazdrości.

„,,

f§

n.fiemiłecką Tuibe!1geiria oounęłla się ood
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CLAUDE FARRERE.

Zwykle w lokalach letnich niema kelnerów. O ile są, posługują bardzo szybko,
sprawnie i nie przyjmują napiwków.
Amerykanin pochłania olbrzymie ilości
Mięso zresztą jest bardzo tanie.
mięsa.
Przyrządza się je w restauracjach bardzo
smakowicie, a porcje są wprost ogromne.
Jarzyny dodaje się do mięsa w niewielkiej
ilości; nie zawsze są one dobre. Amervkanie lubią potrawy silnie pieprzone. ·Nie
korzeni.
znają jedirnk subtelniejszych
Wogóle nie są zbyt wybredni w doborze
potraw. Odcienie wyrafinowanej kuchni
francuskiej są im zupełnie obce. Amerykanin nie zastanawia się nad tern, co
i jak je.
Zwraca uwagę wielka konsumpcja piekukurydziany,
chleb
Gorący
czywa.
biszkopty i specjalnie sporządzane gorące
ciastka spożywane są w wielkich ilościach.
Przy objedzie pije się kipiącą kawę lub
te.i bardzo zimną wodę i oranżadę. Lody
s::i. doskonałe i bardzo tanie, a je się foh
bardzo dużo.
W wielu lokalach sam gość oblicza cenę te~o, co zjadł i kładzie należytość na
stole kasowym. Nikomu nie przyszłoby
na myśl oszukać kasjerkę, która też nie
kontroluje gości. Amerykanin lubi, aby
się wszystko rozgrywało przed jego oczyma celem sprawdzenia czystości i istotnej
wartości potraw. Dlto.tego niektóre potrawy sporządza się na sali, np. sławne
pies (mało nadziewane omlety).
\V/ pewnych porach dnia, zwłaszcza rano przed otwarciem sklepów i zakładów
przemysłowych, o dwunastej w południe i
wieczorem o godzinie piątej są wszystkie
lokale tak straszliwie przepełnione, że
Europejczyk wprost tego zrozumieć nie
może, a nerwy jego są narażone na nielada próbę, Przyczyną tego przepełnienia
jest fakt, że amerykańska gospodyni, o ile
nie posiada zbyt licznej rodziny, nie gotuje
sama, lecz jada wraz z najbliższymi w restauracji. Czas, to pieniądz! Dodajmy
znaczną ilość 03ób samotnych, panien i
kawalerów.
\V/ czasie pauz obiadowych lub po
zamknięciu przedsiębiorstw odbywa się na
te lokale istny atak, a ta masowa kon-

---:o:···- - - -
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mryiś'lę t.Dtrzy.mywać. bv iro ktolkol'Wliek zdp
lat Oldlc:vifmw·ać: vmda mors:ka: dziaita ni-

sz.cza1co...

Zko~er d1ru'!ń

z rozma:wizjąicyich

ciąign:fe:

- Tak ma s~ę romm1eć, z t.ero w.ziglę
du tp101sltano1widfśmv z111!s1Z1czyć sitart:ielk przy
.~ajbLfż'Sz.ej dog-odnej sposcbn.ośc·. bez zby-

tm!·eg-o ryzyilrn <lila nas samvclt.... W tła"l
s,posób uznaniQby n.as za zmarh~cih a &
tówke za prz·e:p.aid1lą: . w c,zem. zmaritiwychw<S1faH. b:r1Wby[łm y dz ie1l~'l·i sle - uc.ziciw.ie
wszw 1cv trzej - ow•emi stu mili-Onail:i....
Ro'ZIP'O·cz ę l aby się wte'Civ dla nas p;ięikna
egzvs1ho'1•c.ia ...
Na to wlfrąca trzeieL sme!fm·ie ktwając
czais·z·k a:
- Ni.esite1ty ! d1laltJClgo wlaśnie. i wiylą
cz1n.iie dfateg-o, usi~owaJiśmy uśmiercić Pa-

ta O'DonoL{!.1ha.n, hiedin~g-o kr1etvna·! Boć. zai.site. nik-t z nas in1!e mfat nic 'P·rz.e1ciwko niemu. Nam oso.Mśde nJ,e p.riz.eszkadz.a;t, ainl
!eiż Ni1emcom ...
I znów chór:
- Ale De'U1tsicbland ilheir aftks ! A
'frz1ech N!iemców, to iuri tmclłtlo. nile mo~lo
przV'P'Uś>C!ć do spólk-.i J.rl.a'111Ctczvka !
l1C'renie. Potężna frula z z.a.cho~
Dfiu~i·e m:1
dnkh hezbrze1żv narl()Gfa ko~vsze zMoo w
g-romadkę pcstade trzie1ch 0huidvch gentlemainów szczier!ząic:v1ch zebv w oorworm ym
W:le czvstvm iu'i uśmie<:hu.
Na morzu i ·nia 12,idz;l.c i·nn,f l1uidizile. naraztc mnre'j chutd·z;i, szairipfa się, trudzą,. ..
Daremnie...

Ro:ze!-rzał się po

plugaiwetl

mu doity·cllJczas st1uż:v1ta za
wy1da·ta mu s1ę jesz<:·ze szpiertniie."
kiied)11!rohviek Umrzeć tuit.ati? mile
zog w'<i•zia.f okrycie. ka!l)e>lwsz i
lr"\W:r ul.ie ŚW· tlool()ri,
rej nieba\\i-em umknąt ku Sekwwairze drepta•ł Hrnw czvhadąc,1ch
na się mężiczvm l koibf e.t. Ja
wvciag-at ku przechodn i'O m swa
Jef IierzO!l?; zatrzyma1J sie pr
zgiieilikłVw1"

mu sie. zapy~ał:
- Nie w<Jla.lbyś rnczierl z<k•.•
- Że też sle .paimu chce kpić
mr.le! - o<lparł ta·g-odnym g;to
Jef r1e.rzog- poc;zed'ł dalej.
s!ę na Pomt-Rovał. przvstanąl i
o bahrstrade. Wody Sekwiainv
cznfred by.tv bardzo chlodmie.
CLil-owiek madą.cv umrzeć
się: zabić sf e? w J)Orza<lku. to
wane. Ale '" ~aki sP'Oisób? ...
Za~e·żafo mu. co l·i:s<t ralkiem
te na t.em by ja1k na!imnie<.i dero
tem a wlakiw.fe przooe'\vsz'
bv nie dawać widmviska. Roz\Y~
przyjrwwszv

.l!O ooidwó~ne~o zaicfa,n,ta n1e b:'l~O

twie: lec·z na)!ile Jef flerzog- s
czoto:

-

że reż

o tern rn:e

Po'111VŚ

k!.cdvkolwfoe'k me-dvcvina m
co nirzvd ać ...
Ni·czwtoczni.c sikierowat ~Ae w
Bac. M\c1s1zkat tam jego pirzv.ła
śl1ed·n·ie .i mfary l"!ieurolog.
Po ll1rittVW'.ie g-odzinv prz,·
SamObóJca.
iog-, 01pa.d szv takcie na sioae.
Ze·~air ko§cie1lny wv·d'zwoni't ósmą. Jef z wielka. m~·.ag-ą Jis·t witaśinie
rlerzrng zamkn ą•t swód e-gizemol.arz Ucz.ty paid1pisanv przez Herzoga.
i ws.ta.t z fo1tie!La. Gz:v1ta;t Pla~ona vrzez d!wfe
„Drog-l nirz-yjad-eltU. wvba1cz
godzi.nv z rzędu. Teraiz za.ś oo·s ta1nlQ'l.Yiien.Le ram sob'.ie żvici.e tu. w twoiem
1
i-c,go zaipaidlo o stiavoczmiie., n.feodwotlah1ie: t1baw!am sję iie w zwiazku z t
7,a:bl:ć się. Bo,ć istotruie po z.a ttem Je<Lnem
m!1e ć sporn kłopotu ... Ale znasz
ni1c :roz·sadnł'l~o n&e po·zosita~~a.to mu do zro fem zaws.z.e s.t:abość do ddmrnc ·
hienia: bez ;:iie :!iędzy bez moż-nio-ś.ci zdo- Mo.ie locum j-e:st po?.bawlone daki
bvda i.eh i hc:z ohęd z:re:s.zta do daIT·s·ze1 cleg-amcti: poz.wo!i'lem sobie zadać
cg-zvs.tcncjJ, Jef flerzo.g uwa:żat z.a rze1cz le t:won•e. Ni.e miei mi OO!ro ?Jbyuzaisa<lm1\·0·11a ścisł~ log-ika: ztożienie poż.e
d
g_11:aJnegn pe1k.lo·nu żydiu l odledści•e f'1<llme
---:e::::..
ilrldZJiieU - "" kra.~ śmierci.
1

ż,e'li

.f<UR.TT:R t.óDZKI

Co

dzień
Ili. DZIŚ: Ssymona ł Tad.
n I .JUTRO: Narcyza B. w.

l'

Waoh6d dol'lca 6 23.
Zach6d słodaa 16 18.
W1ch6d k1ięt. 8.20.
Zachód l:ait.t 19.16.
DłulfoH dnia 10,07.
Ubyło dnia 6.38.

Piątek

ZENIESIENIE W STAN NIECZVNNY
Rządu

na m. Lódź, p. Stanł
przeniesiony został w stan

Eczynny.

Hlodzież

szkolna w hoł
dzie 'Nieznanemu
Żalnie.
rzow1.
W~

~liro.jeik·fowaną

przez rz~d
r. b. mwnifes'fatją na•
itOOwą dla uczczenia prochów Nieznane
o Żol!lier.za kuralforjum łódzkiego okrę
gu szkolnego na skutę!k okólnika qJ. mtnlstra oświaty ipOOecfło wczora~ dyrektorom
i kierownik-O'm szikół ws.zeilkich lfypów,
wrganizowante w solbo'tę dnfa 29 b. m.,
mJCzystych odczytów okdliJcmościawych
Po odczyifuch młodzież szkolna uda się w
~e do ·pfytty Nieznainiego żotinrlerza
przy !ratedrze. gdzie ~i ipamLęć bolntuów dwtmlimilfowem mMczeniern. (r)
z

12 dzień 11is'ł'opada

ZJAZD PREZESÓW OKREGOWYCH

ZWIAZKóW

STRAŻY POŻARNYCH

W LODZI.

.

Wdniu 6 łisto1pada odbędzie się w Ło
dzi zjazd iprezesów 01męgoiv,rych z·wiąz
ków straży IJ)Ożarnych wojewód:z.tiwa tódz

k'~.

1 Na zjeździe oma wi.a11,e będą spra!Wy or-

Jganią.acyjne oraz fina1I1sowe straży p0żar1Ych woje\VÓdz!twa. Szeroko omawiana
będzie r&wnleż sp.rawa obr-0ny przeciw~azowej państwa.

Na zjazd prezesów slraży 01gniowych.
óry:mi są iJ)f:Zeważnie s'faros'towj.e po-

szcz~ólnych

p<>iwia'tów za1Proszooy zoota.ł
wojewoda Jaszczol'f. qdórv IJ)iasluje g-0dność wezesa
raidv Wojewódzikiego
Z\\~ązliu Straży Potamycli.
fr)
·

~.

POSEŁ ANG1ELSKI MAX Mll·L LER W
CZĘSTOCHOWIE.

-·

Poser a1ngidski Max Miiller bawił ne~egda~ w Częstochowie, dCJlkąd iprzybyl
11 amem w lowanystwie urzędników Mtr..
;svr. Zagr. Posef angie1slkł ziwiedzil k.ila5.Srlor Jasnog-órski, gdzie podejmowany był
!l!zez OO. Patlllinów.

·~ ~alka o Izbą Przemysła
wo-Handlową

.

w

Łodzi.

Wwzy-sztym tygodniu 'Odbędą się w
Min. ~eimys.tu i Ha1I1dlu konferencje w
.~a\\1e ilOWofania do życia fód?Jkiej Iziby
~;;zem\'Sło\vo - Ha11d[orwej. Przeds'ta.rwi;,~!ele <>rii:an\zacv.i ;przeanysowych i kll'Pi-ec
- ~ch zlmy.U w me.moriatach do rządu szed0:ego oosfułalów kft6re ·będą :J)Oddane zasa,,·idn~czej dY$kush, Pr.zedmioffem lkooferenCY.I Po za Iem będą przeipisy wyikonawcze
'bsłatenie sle<lziby Tziby i us'fafonie granic

, okreITT.t.
·
·
~ . Yifta~iwa wa:lka rpomiędzy. ·przedsfa„~ic1ela·~1 obu grup rozegra się ipodiczas
te;~"Skusn .nad regulaminem wyborczym d.J
i/D.
(e)
.
1~

e~

Dodatkowe komisje po~
borowe.

1

d ~0!J1isarj<it Rządu 11a m. Łódź, oddział
l<lmmisiracyjny, za 111.aszem pośrednk
. em Wdaje do wiadomośd iż ina doda'f1
ą komisję oohoroiwą ~I. Tiraug;ull!fa
1~. z rocznilk:ów 1883 - 1906 wląiez
:e..k!órzy do'tychczas nie s'faw:ali przed
ornis:tą P0h9rową ' nie mają uregrnlowav:tii~ kf~~unku ~o s~użby wojslkowej, a za
,~z a: 1 w drli!u 1/VJII r. b. na !terenie 2,
~~ '. 5,. 8~ 9 i. p komlsarJat6w _1policyjnych,
1 awic sfę w dniu 12 lkaż,de.go miie1.
,i ą~,7n~~omiast zamieszkaili na le.reinie 1,
:i4ażd' • O 12 i 14 kom. ipoUc. w dn~u 28

r

~~

i;f;

e~o miesiąca.
Q ile W.d_niu 12

lu'b 28 '{}riz.yJJXtd'a swię

'zie .ł-~omis.ia p()lborowa uuę<loiWać bę-

•

Ui!L'l'a

naStęooego.

„

Łódź istnieć nie . · możel

palących·

potrzeb polskiej stolicy pracy.

W związku z dOilronY'WllJącą się zmia- wą:tplifwości, że IPO uzyskanlnl pożyicziki a- weń6uruLnie z.nacmiejszą pożyczkę inwegospodarzy mfas'fa oraz mniej lu:b wię mer:y:kańskf ej zwalą się na POll'Sikę H·c me s1:ycyjn.ą, którą mżyje wedifUJg dobrze obmyślonego ipla•nu, · bacząc, by rentowność
cej aficjailnie wypowfadanemi 01pinjamf o oferty ipożyicz:kowe.
I Łódź będzie mo.gfa przy zacho1wan!u i.nwesitycyj umożliwi.la amo.rtyizaaję d.fuprogramie prac nowej Rady, krążyć p-0gu ibez oibciąiżenia budżetu mia•s'ta.
czę!y w todz~ ipoigf-0ski, jakoby przyszli
niez:będny·ch „oistroż,nośd" · zasięgnąć eWllo<la.rrze mie:li w IJ}lan.ie z.a,prze8tainie robót ka:na1:iizacYlf.nych IPTZY irównoczoonem
umysłowych.
slkferowaniu wysi;llków ku bu<low1e na
wiellką skalę domów ro.botniczyich.
Łódź niestety znajduje slę foima11nie
Rozporządzenie Prezydenta Rzplitej wchodzi w ży...
w faibiryncie niecieripiących zwlolkJi,
cie z dniem 1 stycznia 1928 r.
WlP:ros'f J)alląicyoh .po1trzelb.
Zaospotko}enie 'tych IJ)Oltrzelb wiierasla
Dnia 17 październ~!kai T. b. Rada Mim.~ zosfającego !bez pracy n.a wyipadeik cho·
si1fy jednego ipollmlenia. Jedynem !feż zada
nf e:m samocządu jesrt wy1bór z pośród roz sfrów uchwalHa projelk·t rO·Z1POrzą<lzeinia roby i zwrot kosztów •podróży, w celu
licznycll odifogiem 11eżącycli dziedzin tyoh, Prezydenta Rze·c:z.yip0sipo1l:itej o UJbezipie- ob.jęcia .pracy PO za miejscem zamieszczenlu pracnwników imnysło1wtyoh, noirmu kania.
k~re
są 1be1Sprzeczini-e naj!k:a:rdy1nklilejŚwiadczenia emeryfrulne są na·stę.pu
jąicv uibez.pieczenie ich na W}"paideJk braku
sze <lita 0igótu ludn10ści Łoo~zi.
jące:
renta inwalld.z!ka lwb starcza (4-0pracy.
na
wy,padeik
niezdolności
do
pracy
Na czoło ft-akich inwestycyj wysuwa s~ę
zawodowej. na sfarość i na wyipade1;: 100 %) '{}rzeciętne.i ptacy 'J}Oidsta wow ej p;J
S!PfaJW.a ~ailmajśipieszinietiszego uikońcZienY:a
fatach ubezipieczeinia, renta wdorotóf '.kana:Hzacyijnyidh.
. '.;r.' śm'i·erci. Obowią·zkowi ubellpieczenfa pod- 5-40
wi.a (60 % re:nty inwalidzkiej) re:n'ta sic·
legają .pracownicy 'll'lllystoiwi, iPO'ZIOStający
w sirosunku słiuilbowym, lbez wtz:g:lędiu na iroca (20 "''z.ględ!nie 40 % ren!ty irnwa1idlCO MÓWI INŻ. SKRŻYWAN?
wyso!kość wynagirodzenia. Dla p<r~epro· kiej), jed0irazowa OO'P'rawa dla ulbez:pieczo
Zain'fe<rpelowany przez nas ip. linz. w<i.dzenia ubez;piecze:nia
nego lub członków Jego rodzl.nv \\' wyipad
będą utworzone
Sk•rzywan, czy nie wie czegoś o rzekomej zaMady
iku nienabycia praw do renty lub w razk
ubezpieczeń pracoWiników uimylendencH do zaiprzestania robót llrn.naUzaśmierci beizże.nnego a·llbo berozictnezo ucyJnych, względnie do odroczenia ko111'fy· stowych.
Stosownie
do
wysokości iwyna·grodze ibeZ1Pieczonego, który naibyił prawo do re:i ·
nuowa'.nia itychże. - oświadczył nam, it
zalicza się uibezpieczonyah do Jednej 'ty (rocz:na, wz~lędnie pótroczna iprzeciG'-.
jeidyni.e doitarfy doń ·pewine odg;tosy k'fó- ma
z
14-tu
g-rnp zarQlbkowych, obejmujących ria ptaca rpodstawowa) i pomoc lecznicza
rym je<lna!lmwoż aibsohltnie nie moie dać
zawbki
od fiO do 720 zł. w ube·z'Pieczeniu w wypadku wyczerpania lejże w Kas ie
wia1ry.
Chorych. Po za tern rozporządze.nie prze
emeryta~em i od 60 do 560 zt w u:bezŁódź, mii.as'fo o 600 l'ysiącaoh mieszwiduje za-0patrze111e w kwocie 50 ztotych
ipieczeniiu
na
wypadelk
braku
pracy.
Sktad
fań.ców, - oświadcza inż. Skrzywan miesięcmie <lila ·tych pracowników, któ ·
'ka
miesięczina na uibezpie·c:zenie eme.ryifa~
bez kanaitzac.tt nie może istnieć i wsze.liki~ nc wyin<Ysi 8 % dolne.i grani.cy IJ)oszczeg-61- rzy wko·ńczy11D już 65 la't ży·cia i ·nie ma·i1
ipOczynamia miasta muszą 'być Qpar'fe na nych grup zarobkowych
(ptaca podsfawo środków utrz)'imania i z ipo1v.·odu wieku !1i..:!
lfej Ś\\'iadomości.
będą objęci ustawą, względnie nle nabę· ·
wa)
oraz
2%
na
ulbezpieczenie
Póki niema ikanaMza.oji ·Chromać musza dek braku pracy. Świadczooia na wyipa- dą 1Draw do renty.
·
zakładu
i będą u:silowan'ia rnzbudorwy w jakimikol
R-01zp()II'z:ądzenie Prezy<le:nifa RzeCZYIJ>i.'
w
w"'lt)ad!ku
lbraku
macy
są:
zasiteik
w
wY
wiek kiernnilru. Ani budowa dróg, ani
za- spolliltej o uibez·pie1cze1niu l{)racow,ników ubruki, arri roizszeirz.ak1de sieci rtiramwa!jo- sokości 30-80 % p.fa.c y podsfaiwo:wei)
1ny), oiptafa skta mystowy:ch wchodzi w życie z dniem J.
1
ef...nie
od
Hc:zelbności.
rodzi
wej, ani wodociągi nie mogą ibyć tak dtugo ireadi.zowctJne, jak dJ111go d'zieio skanat:- dek do Kas Chorych za wbezplcczenie .po- s'fy:cznia 1928 r.
zow.anla miasta nie lbę<l?:ie odpo1wiedrnio
lfJI'Owad:zoJJe - jalk dfugo fa kwes"tia nie
będzie na rw.t'aściwej poisifa.rwiooia iplaUormie .... Prawidlowa bowiem. racjonalna roz
we wsi Cyganka.
budowa każde.go środowiska musi być roz
:poczętą od ikanaHzacji zamiesz.kateigo t-e1200 złotych nagrody za wykrycie morderców.
II"enu.
Wiezoraf o godizinif.e 4 Po IPO~UJdln.iliu odKANALIZACJA WINNA BYC NA
bY'l'
się JJl()igirzie!b J ózetfa JaSkólJ.skiie11to ~ AITTt- rem.
PIE~WSZYM PLANIE. ·
" ,
, "
• • •
;voniiey:-0 Tomczyk·a. o!fiair ~lbóńiczeigo
Z :powodu ibra!ków j.aikieg~o.lwi.ek tn- motro·erstlwa m•bun'k:OIW)elg'O we WISił Cygaltlt~eidmllwo w S1praiwifo uileicda' &~a'WiCó\\
nego :roo'Zzju rw wi e11k:fun gmachu mi:aiśta, kai ip0d Łodiziila.
tni0!11dlelr!SltlwJaJ
ltlrwru w dailsz'Yttll oii~ IJ( odef!Pi :pewien !yillko odłam ~udności. Sktrf
Konidlu!kt ;plQ:g"rzelbowY 'WtWIUJS'ZVfl' z .Ptt"2led met11m rPOlliicji pow'jiajtoweli wtwmiaiceyra·
kD na'fomiast maiku kanalizacji< odibiJadą sr~
dl()fITiu ś. ·p. Tomczyka w Nowiem Ztotie 3 WiCZIOłl1a.H 1200 ztotvich natg'l'()ldiy 'tiemu, kito
n:ajfata.Jniej na ca·lej l\ldno·ści mias'ta.
sioę !l)IJIZJY!OZIY!l!F oo ujęcia fallb wsikialżle miea'lsicc
no
:pofąlczeniu sle z kondukltem zie z'W~O
Ani 'budowa teatru, a:ni ,plaITTfucje, ani
poibyttu sw.aW1C6w k'l-.waiweigo tn1'11P8.d!u.
~mi
ś.
P.
Ja.sikólsikieiro.
·
s
ikilerowia1t
si'ę
na
nawet domy !rO:boffnicze - nie mo1gą być
• • •
ocenione jako bardziej w.aŻlne od siprarwy crrrenfam :Kruro1i1c'ki w Sk~i Matnli'.
Wcro.md p'o .o·of.udn·nu odJjyir sile ttmvtnłei
Po'glrzieb byt wi.eN(ą maind!feslfaiCl)ą, "\VI
kanailizacji. Byłoby fo bard:zo 11ci·eoględną
ik'ftóre.i wz,ięty udz!,a:t tvislączne ltfuimy. Na po;girzeb rodziny Kilemów (4 OISób). Ziall110rpolLty.ką i gospodarką na fatszyiwyoh oo:elle d!tiu;g-reg-o po1chodu kro10ZY1f1ai ~na.ż 01g dolw:a111J}1ch wie ws,i JóZ1elfmiów ooid. Ga:llkó\"!i
pa·ntą rp0dsta.rwach.
Nie 'Ulega w~1 tipiHwości, - wyrw-udzi da ~1.!iow.a z N01wiego Z!olfin.a. którei.i czitoo!kattni kiem
Ieti p. i111iż. Skrzywan, - że kwestja budo- b,r,ld ohvd'w'a1i tr atlricz:n1e zmatrilt oiraiz oooh
wy domów tak roib<itnfczyeh, jak i dla sze
rolkieih sfer pracowników umystowych
jest również bardzo pi!1ną t ważną. N'.e
- mO'Ż'!l.a jedJ?..ak. uza1e~rifa•ć oo~owv: domów
od za'T?'rzestama .robot kary~hzacyJnyioh. .
Ekshumacja zwłok oficera wqgierskiego na cmenMll3.sto musi wyn~lezc takie ~ro'?k:;
tarzu wojskowym w Radomsku.
k!fóre d?'Z'_V'~lą p0g~dz:ć te z.a~~adm~nia ;
sprostac c1ęzarorn, Jalk1e sipadaJą na barki
W d1niu wiczoiraijszym odlbyla się w kii·eti am. c~eilie paltrolu kawia~e:rii wę;JdieirsldeJ
samorządu.
Za·zn~zy~ j~zcze ~a.Jeży, ~ ~iej Rarliomsilru z 001ziaitem iP'IIOOdlsffiaJW~cfe.l~ w gir1a~n~ce pow1aJt'u rndomskorwskieig-o, -przy
w1fad1z '1ro(i1ewóidtldch. DOK Łódź, MiJn. Jmsizicz:atiąic. iż nia ~erenlie lrwn niiie wandui'.l
sze narwet miasta buduią k~ailtz:aSt~·
W olbeanych waru111kach 1 dz1S1eJszym SP'r. Wojsk i Min. S,pir. Za.ti!falTIL oraiz korr- s.fę .iiu'ż ż.a1dlne oddziały airmti r-0svl1s~óed. Od
Sl1aniie r-0ibó'1: kanaUzacyj,nyich za1pir.ziesifa111le PIJ.l'S'U dyiptomatyic:zinie•gio - wliieiL'lm wroczy- dzia:t poru1czinii'kai ttortłw'.ei.R"o W101ad1t w zaich br!oiby zasadniczym bl~ean. a 11~ we't ~roiść wlQ·.?s:'kowa. Nai cmeu1farz.u wo1sko- sad'z.kę, a o\toczo1ny przez :painuse.t ko•zaków
pr~este1P'Stiwean wzec1 w całe1 ~'U00.01ści Ło- wyim w Ra.domskiu .nia<stąiDfil'a ekshlUfITI:atja l"OS'Ydskkh zo1sltal po b'Ohalt:ersikLeri o/bronie
zwll'ok 'IJ'()ruczm.fka k.ar\via1De1r1j1i wę.g-l1eirslld1eri die z.arą:banv sza.blami. Na urnczvsltość e!kshud-z1.
•
•
ttorlt11:v'elg'(). bra'ta obecnego rngernfia Wę mac.,i zwtolk p.or. Horithy'e;.g-o przyibył
•
Sf.anowisJCa inż. Slk'rzY'wan.a ~rOOino nie g.fe.r. iPorucZiI1ik die łforltilw wklroC'zy'f po WI 01tocze:nJu wvż1szvich oficeTów armijf wi;mna.c za caflwwide s•f.usz.ne. Nfo uilega . WYIP'O'wiie<l'zlellJiu wQ(my rosyjsko-a1UJSfr.iac- gi•ensldierl i czQ•onków posds/IJw.a węgiier
s.kieig-o w. WarszaNv·ie. cLrUJ.g-i br.ait. dowódca
dv·wilzW kaiwa.ler:F. g-en1e.ra1f Stiefon łforlfoby.
Zwlł'oiku p1
r.z.ewi1ezio1ne zosffaty z hio:noriam!
w-0tUs!kJol\Vle1t11i do Budla1oesztu. W moczyis11:'0
.Urząd
~odzi tępi radiopaj~czarzy śc·1· 1\eti' wz.l'eU<iHemy udzia'l g.eneraitoiw1ue po!
scy, [tepr.ezenita'l1't m~nii'S•trn SIDraiw WldjskoKontrola wszystkich radjoaparatów.
wry;ch i ;t!. d.

Ubezpieczenie pracowników

KOMISARZA RZADU NA M. LÓUŻ.
IżYcld,
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!va marginesie poglosek o planach nowel Rady Miejskiej.

·niesie?
Pl

0

Pogrzeb ofiar krwawego napadu

-;··łk"F?

z zacisza

mogiły

na

łono

ojczyzny.

1

1

pocztowy w

])ytticl(cja poozjljy •W Łod~ JPr~prowat
dz.a W1 bież.ącvm ~d!niu konińrol\e rad'.i'Oaipairaiiów, cellem s.tiwierd!.7..enP.a·. czy. ipoisi'ia~
daJOZe iX:.h s•ą zarenes'tr-O'Walf11~ •W t.nr1Zęrlmie
PoCmwya:n or.aiz reg1ufofia !liałeenlQIŚcl aOOnamenlfowie w .wysolrości 3 zir„ mi'ełSd'ę.cznife.
Ze w'Z.gtlędu jedlllak na '.fo, iż tepten.1ie :ra
dJo.pajęcz.M'S'tWa jes'f nadieir uibrudniilollle, dy
rekcja po1c:zftv w Łodzi positainowńltia pmziepro.wadzjć lroinltrdle za ipośred111i1eilwiem
wfa·śc1cie1i n!iemchomośd.

'YI :tYm cellu pofoco1110 wsz.Y5it!kiim

wQaś-

dciefom domów SIP'Olfządvc fmlein111e w:yka
zy wszystkich lo'k.aitorów ze s.zczególowiem '\V'Y'ITii.eniieniiem. któr.zv z nJ.ch posiada~ą a1paralty rad~we Otra'Z kiiedy; i ~ ja...
kłm n1J.11111erem za!l"e~estrow!aH !ie.
Sp.Dsv,. oo po 1ś-wiadczeniiu oirziez J'OlKaftorów i wfaściciiel: nieruchomo\5•ci: Pll'Ze!ka!Zalnie zostain'ą urzędowi iPOC'Ztowemu w Ło
dzi. ~6ry pr:repro1Wa<lizi śdlSll'a ewridle1rucję
zaireJestrowa11Ych apar.a.f.ów. Radiop.ańęcza
rze 'k<airani bę<l'ą w drodze admJiniis·tiracY!ine1
.w:vsokiemi: 'k.arnmi„
(i)

Szkoła tańca

w. LIPINSKIEGO T~~~~~!~,

t.

Od listopada respoczynaj, się nowe komplety. Zapisy na mlej1cu lub Ewangelicka 17, m. ł . .

Piątek,

„KUR.JER LóDZKI".

Zebrania kontrolne rezerwistów.
. Bimo W0Jsko1wo-Poldcyjne Ma,gis'traŁodzi P<Jdaje do wiadomości, że jutro, t. j. w soib-01 tę, dnia 29 paździemi·ka r.
b., winni się stawić do zebrań kontrolny;ch nasfępująicy szeregow,i rezerwy i p.o
spo!Litego ruszenia z brooią (kat. A, C. 1
C jeden) roczniików 1901. 1898. 1887 oraz
ci z rocznf:ków od 1890 do 1898 włączinie ,
kJt.órzy w latach 1925 i 1926 byli zobowl:;i
zani do zebrań kontrollnyieh, lecz z iaikiich
ko!rwi~ ip0 WOOÓW OOOWiląz:ku tego dotyc:h
czas me SipefniłL
Z iprzY111ależnycn do P. K. U. Łódź
miasfo I (komisairjaity '))Oil. pań1stw. 2, 3, 5.
8. 9. i 11): rocznik 1887 o naziwi·skach 11a łi
tery Sz - w lo1rnlu przy Uillcy Leszno Nr. 7/9 (koszary 28 p. S'frz. Kan.); rocz.niik 1899 o nazwiskach na ntery J; f
lu przy u[icy Kons'fa111ftynoiWŁ ---' w l01ka1
slkiei Nr. 62 (koszary 31 ip. p.).
Z ipr:z.y;na1letny·ch do P. K. U. Łódź
miasto II - zamieszlkaH na terenie kom!sa:f!ja<tu 14-go: rocz;n1lk 1887 o n.a:ziwi1skadl
11ia litery A do T - w lvkailu \l)rzy ul. Leszno 7/9 (ikosza ry 28 p. S'trz. Kan.). za·
miesz kaH oa terenie komisar.ia'tu 7-s:i;o: roc21ni'k 1899 o nazwiskach na 1itery L do N,
w lolkaliu pr.z.y ul. Konsitam'tyinawsilóej
Nr. 8j (koszary 4 baonu samitarnego).
Zebran1a konrtro1lne zaczy;n.aią się o
go::l·z. 9 iraino. Reze'f!wiiści wi!ti111I się sla:w!ć
punlkh,~~·nie z ksiąiżeczką woislkową. karią m()Ml:z.acyjną i !1tmemi ipC>Siadaneml do!\umer.fami w0Jsko1wemi.

;fu m'.

1

1

1

1

WSZECHPOLŚKA WYSTAWA FILATELISTYCZNA W WARSZAW.JE.

Pod piro1tłektoratem MlnJISitra Poczit I Te
kgirafów i stairamk:m Zwią.7Jku Oficerów
Reirerwy R'ZOOZ. Polskie.i ocfuedziie się w
Wa.riszawlie w maju 1928 roku Wiszeicbpi0'!1sika Wy;staWia P1fate1fshrczna.
lnfoll."111a1cij.e o.raz prospeklty oftirz.ymać
· moiżma w ~ldk:aJu. ZwJąziku O~ilc·e1row R1ezmW1V Warszai;va, 'l<!r161e'W!Sika 23 osoblśdc
w g-od'Zilniacll w)eczmm·1c.h Lub P'Esemnl·e nia
1

żadamie.

ł.tp.

leoka~ia Iu1enia lar~ertówna

opatrzona św. ~~krament~m~ po. krótkich lecz ciężkich cierpieniach zaw Bogu dnia 27 pazdz1ermka r. b., przeżywszy lat 24.
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na stary cmentarz katolicki
odbędzie się dnia 29 patdziernika o godz. 2.30 po południu z domu żało
, by przy ttl. Senatorskiej nr. 3, o czem zawiadamiają krewnych i snajoMATKA I RODZEŃSTWO.
mych pogrążone w głębokim żalu
snęła

Zamknięcie

Wystawy Ruchomej

Prób I Wzorów Przemysłu Krajoll~ego w
Wykaz firm odzn~czonych nagrodami.
W dnilll 23 lb. m. po miesięcznym pobycie w Łodz!, zamknęła: swe :podwoje
wystawa mchoma iprób i vno:rów '])t.zemy
slu krajowego w iparku „Helenów".
KomLfeit lkwa.llifikacyj.ny, zaip,roszony
iprzez zairząd wystawy ruchomej do oceny
e!ksipona'tów z.g·loszonyich przez miejscowy.eh wystaiwców iprzemY's~u i r.zemio~ra w Łodzi w slkla<l 'k:'fórei;o weszili -pp.:
Edrwaird \Va·gner. pr,ezcs Stowarzyszenia
Technilków, inż B. Cho,inowslki - przedsfawidel fabryki Pi'tiiner i Gamper, dr.
Ja.n Namysło1wski - w zastępstwie rJacz.
urzędu wzem. wojcw. tódzikie1;0, Adam
Trojanowsikf - dwekfo·r szko.ty wtókicninżvnier
nicze~. Wadaw Kowa[ewski al"Chl:telkf, Kornel Zi1eliński, TeodOT ·Gu,fektmsl: - dvrelktor f. SDiess i Syn, oddział
w Łodzi, Sebastj.ain Waszijdeiwi.cz - admfni,s trator parku „lie'1enów", Aleksciinder
Stei1nbrec:her, Romua;M Kowais'ki . Zofia
Olęd'Z'ka - n.a uczyde1ka, St. Potnie1law:s~d
l1 nż.-cherrn1k. f:dwaird Kr<:iidlkiewslki. Józef
Jaikuibie.c, WfadysJaw Wagner-'dyr. fabrnki Johna. i ni. Cihafk, St. Mańlko1-h1ż.
e.Jeiktroitechnfk - oo szcze.górowem zapoznaniu sie 11a miejscu z ekspo:nafami wYslt:awców, iprzyznair odwaczenfa 1i.aistęipu
jącym firmom, biorącym oozla1r w wYSla·
wie:
PraJCO•wnia dbu:wia Józefa Kowiakzyka, fabryka cukrów i czekolady K. Gosłtomski i S-ka; z.aklad :zdttJńsik.i E. Za1lewskiego; wy'llwórnia iparaso.Ii E. KadyńsJki·e
gio - dYiP'lomy uzna1nia; Perro-Eleictrkum
Sp, fair.i,dt Techn. - podzięiko 1wanie; Wv
diz.ła;f Zdroiwotności Pwbliczinej Magi:slratu
m. Łodzi, Wydzia~ Oświaify i K'tllltury Ma
1

1

z w~staw~ Roślin i Zwierz1t.

Prekw1enoja ima WylSltawJ.e RoŚlllin i Zwfo
z ka1ż'.dym dnFem. tak. że zwie
dzai!lie naitiraIDia nict coraz wiieiksz.e 'tlrUJdno~
rząt wzrasta,
ścL

Kom1te"f. cl:J.,ą,c szko:k im ~pe:w!nnc moiż.
noi§ć 01i:rląda1111ira zbfiQ'rÓw bvt Z11111ttSZ0111 Y zarcuz nia. iPDCzą'tlkiu wyznaczyć dnie dlliai po1
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Łodzi.

. Nr,~
~ „
ski i S-ka, praco,w111ia artyslyczn
ska A. Ty!Jlewski w Warszawie
wnta grawerska A. KessJe:ra - '
chwa1!.ne; Przemysłowe T-wo Pr
T luszczowych „Satumia" S. A.
sza wie - dyplom 11ir;nania; D
B-da Kleszczo'WSCV przedstaw.
„Opel" - ipodzię'kowainie; zaiklad
słowy , Gospodarz" S. A. w Sler
bryka arma1tuir i odlewni metali B.
ki ~ listy pochwa·lne; zaktad
L. Zi.e<1ifrsiki w Wairs:zaiwie iprz
Łódź E. Arit, Tow. Alkc. budowy
maszyin \ o:d1lewni żelaza „J. John
fabrylka ma:szy:n Ti
dziękowania:
Cwi'k:llińiski i S..!ka - liiSlt pochwałi:
falbr. WyT. az.'bestowyich ·i gumow
onowH". o.dlew.nia żefaza S. T.
S-ilca, Wytwórnia maszyn e:leiktr.
budowa" - dyiplomy uzna'Tlia;
Ra<l1jo ini. K. RatU:J.e iprzedmaw.
sien - podzLękowanie; mechani
ibryika ftlkanin drucianych W. NelX'i
rzu - dvipiJ.om mnania: falbryka
dachowej .,Emil Kuźni·cki i S-ik~.
Oświęcimiu - lisf IJ)Ochiwałiny:
ren't faibrylka maszyn druilmrskich
szawie - podz1ękowanie; ;pra
buwia A. tte.inego - dyip1lom u
ktad !)O\\'-OZOIWV li. P. Ka1ibro~
pod1w21\ny; za'kta<l ogrodniczy W
t faibry.ka wyiroibów iceramicznvdt
mika" - dyipilorny, urnania: R ·
wYl'wómla i sprzedaż radjo
partefonów - podziękowanie. ;
bioir stwo betonowe „Beton" chwalny; Łódzka faibrytka rnotf:or
li. Wagner, wacownia. graiwers'ka
!k:owkz, dy~wómia pofa,zdów J. K
s;o, mfo<l'osvtnia K. Mies~kows'kl
sz.a.'\vie - dyplomy uroa11fa.
1

s:i;islraif.u m. Łoid:zi - dY11)1omy umal!'Ma;
w y - poPańs't\v0 1 \VY Mon0ipo1 Spirytuso1
dzięko.warnie; PrzeworSlka fabrytka wódeik
i likierów A. ks. Lubomir:slki-<hnpiloan uznainia; ;zakłaid introli1ga'torsk{ L. Nikiel,
Łódzka fabryika czótenek J. UUrichsa Hs ty ·pochwalne; łl'wrtorwnia ikom1row.a
Pań-stw. Monopo~'ll Sipiry.tu·soweg<> P.rzeg-ailiński i S-ika - podzi·ęlkiowanie; 1'albryka
l))asty , Prima:Un", Wl. T. Paikzyńslki Hst pochwial111y.; J. Wiśniewski, falbryika
za1praw do wódenc i likierów, Gazow:n 1a
Mh~iska w Łodzi, wydaiwnictwo HI:uis.trow.aine „Pfomylk" w 'Va,rszarwie, Związek
Spót'dzieilnii Spożywców Rziplifej Pollsikiej
w Warszawie, fabryka ipa.sów R Dressiera - dyplomy uzna·nia; fabryka odlkuirzaW niedzielę, dnia 3Q lb. m. 111
czy elektrycznych .,Blektrohrlk:s" w Wairsz.3Jwie, oddz1a·r w Łodzi - podziękowa świecenie szitandaru i siedzrb.y
nie; :Jahora'torjuim farmaceuifyiczno-kosme- jań:slkiiej Demokra·cH i Chrześc
~"yczine „Globus" St. Trnwk<1WSkiej T-wo · Zwi1 ązlk6w Zarwodowych w
d1la lhandiliu i pr:zem. 'W'l'ók. B-da Pio'trkow- WoH, na klóra 'Ptizyibędą :J)'rzed
SCY, D. Piuc.hs i S-ka - lis'ty ipocihwailne; <ł!!fzeiśdi.ańskiich z:wiąz.ków zow
fabryka wyrobów meta1lowye:h T. Jaikob- z ca•teij Polski. Na godz. 10 min.
sein ·i S-ka w Vi,Tarszawie, fabryka wyro- wie·dziane iesit urocz:vs'te n:aiboż
bów hla·szanych wr. Braunstei111 i wl. Sza- pa:święccri.te szfan<laru, nasifępni
mota w Warsza•wie - dyiplomy uz11ania; cenie siedz:ibv wla~nei, Wibi[i.anie
fabryka 1Derfum „Sllve'ta" Wt. i tt. Kmski ipamiąit<kowyd1, :pr:zemówienia '
-podziękowanie; fabnnka prze two.rów cieli, :poczem o godz. 12 w IJ)Ołud
ahemfcznyich „Siidoil'' w Wairszaiwie, wY- dz.ile się aikademja po:se'ls'ka z
IJ:iwómi:a. 'tedmiczno-chemiczna A. Link.a- z.aiPrOSzonvclt postów: 'l)'rezesa J
[is'ty ip0ie:hwa~1ne; Kafowia'ka Dosttaiwa s'kiego, Wojd.echa Karfan'fol!'<>,
SvkoLna „Kados" - dyiplorm 'Lllznania; biiu- sza·tlka sejmu t. Gdyika. ks. Kacz
ro 'fechti.--.hand1. ,.Enerroja" ip:rzesitaw. fa- Ani't'ooi·ego lia'l'asza. ks. sena
lbrylkl P. T. - p0dzlękovta1nie; w-yil\w6rnia bre·chlfa ora:z mie}soawe·g-o 'IJ'()!S:fa
pomocy szk0i1ny.ch „Wiedza", falbry!ka Rokossowski.ego. który iesff ft
iprzetworów .chemicznych J. Bayera, wY- p.oświęcane,g-o sz'fandarn i sie:dz11
:twórnfa wy1rubów i'he'ta1lowy;ch T. Godlew ścf.f.ańskiich Zwiąizków Zawooo
1

1

szczególnych szkół. Po prunll dmuacll ł to
okaziait'-0 slę nl!e W'Y1Sltairqadaice i ffJrzieiba byto rozlożyć 'koLe?.noŚć zw1edimn~ ~ na: g0'"'
d1zi1rry.
+•wse
HAA
Ponf,e v.m lokal zostair Kom.iltie'tbwtil odprzemysłowego Pomorza, pozos
Sf'<l!Plonv tV'l'ko na dwa tygaidm4·e. na jed.'110
pmedpotu<l:ruiie W}'l!)adfo. WJYZ'nlaiozyć saToruń. Toruń więc, jako stoli
mych szkót ' porwsz·ecbny1ch a!i 15!
wództwa i jako miasto o wielki
Ci1<l'Sn11V loika[ ni:e jest w stial!lle .p0miieścłć
ciach historycznych, o niepośle
wsz}istk.ich gOŚCi\. Piier.wsz€go dtn.iiai po <>dycjach polskich, zasobne dz.iś w
f
jest predystynow
cję polską twairicfu za1rnororwiamo sameti mlfod:ziieży
przodować w dziedzinie kultury l
szkolI11e.i 486 vo pięciu dniaich 931. a 25-go
(Od naszego korespondenta pomorskiego). dowość pomorska skazana jest wyłącznie niować ją jak naidalej na Pomo
iu:ż 1977.
na dodatki literackie i feljetony dwóch czy szereg z~rupowanych w Tor '
wYZM.1cwnemi
zgóry
Po z.a szlkotami
Grudziądz, w październiku.
trzech ~azet pomorskich.
rzystw kulturalnych i naukowy
odwredzaiią Wiystawe ·szkoty zaimile(jscoiwe
Z chwilą wcielenia Pomorza w skład
Wogóle produkcja duchowa Pomorza zuje na to, że są już w tem ·
st:;i!d powistaj.e na<l~niair giośoi vr.zeid pot'U!Cl-- ziem Rzeczypospolitej, aktualną stała się
się znacznie nawet jakościowo,
s~ynktowne odruchy w kierunku
niem. Osita.fin.io zjechiatiy WYiciieiczJd: z Wair odrazu sprawa utworzenia względnie pod- obniżyła
czasu stwierdził literat pomor- zowania sił duchowych, w kier
swego
jak
sza1wY, Zd1uńskiei Wo1L Sziczebrzesiz:yma, niesienia rodzimej kultury tej dzielnicy.
ski Jan Karnowski. Ma się wrażenie, że
t~. Kolns.z,ek, Ksawerowa. Ałekisanldtro Wiele o tern mówiono i pisano, lecz w
nia nowych dróg.
cała osiadła na Pomorzu inteligencja zawa· i s1edcm wycileczek z PaiłY.iamii1c.
Przedewszystkiem zaś pows
sześciu ostatnich lat zbyt mało jęta jest przeżuwaniem fachowych i zaprzeciągu
Doiwchc,z.as pom~mo i 1mvonu\ią1cen fll'Ośd uczyniono w tej niezmiernie doniosłej wodowych wiadomości. i że praca szarego na Pomorzu i to w Toruniu uniwe
wyci.eicz.e'k Wys.tawe zdaży:ta zwJiedzdć ~ed dziedzinie. I dotychczas jeszcze cały splot dnia oraz codzienna troska o Polskę i o dopóki nie będzie tej najwyższej
nai lbrzieici:a szkół tódiz'k~ch.
zagadnień kulturalnych na Pomorzu czeka własny byt zbyt absorbują wszystkie siły wszelkie wvsiłki kulturalne i
Komitet. chcąc aby Wystawa osiągnęła na swoje rozwiązanie.
i nie zostawiają czasu na sprawy kultury będą miały - znaczenie drugorzędn
swói cel i była nietylko odwiedzana. ale i
Przed wojną do stworzenia programu duchowej.
Twórczość na Pomorzu p
zwiedzana, ostrzeiza za DOśreclnictwem na kulturalnego na Pomorzu zabrali się doPewna trudność tkwi również w tem, bowiem na podłożu rodzimej kul
szem. źe w1mszczane bedą jedynie szkOły piero około roku 1904 dr. Majkowski i że Pomorze zapełnione zostało inteligencją czyć trzeba z naśladownictwem, a

„

•

I Po~niuienie kultury ro~limei na Pomorn.
Jakie sq· potrzeby kultural11e Ziemi Pomorskiej

1

na dana 20dzine wyznaczOne lub ooorzed·

zgrupowani przy nim inteligenci, których
znamy pod nazwą „Młodokaszubów".
z dtr~ie,i s1tr-0niy Komrre:f wlld~I się zmu Ruch ten kulturalny nie zdołał się w• zupeł
szo,ny Po•czvn~ć krokf dfa moiili;wooci· l><I"ze... ności rozwinąć, albowiem przeszkodziła
dt'll'i'e;rl'fa .iieCT tirwa1nDa. Wtedrv ~ed1vniie będzde 1emu wojna. Wyrazem jego są roczniki
można sw,obiodrniie i koirz'Y'Stlnie z..w1edtz.ać czasopisma „Gryf" i muzeum kaszubskie
W'YISl1larwie. ird'V' jeld1noczieśniie beld.lz;i1e obec- w Sopotach. Obok prac literackich i g;°."
nych pięć S·zkót. ITTńie d~l}Ć •.iaik to ma. o- madzenia zabytków kultury pomorskteJ,
sftailruio mierl1s1oe.
zajęto się silnie i rozwojem zdobnictwa i
przemysłu ludowego, w rezultacie czego
hafty kaszubskie i wyroby ce·ramicz.ne znaMiejski Kinematograf Oświatowy ne są dzisiaj w całej Polsce. NiezapomniaWodny Rynek
ne zasługi położył w tym kierunku zmarły
Od wtol'ku, dnia 25 do poniedziałku 31 pdd1ier- przed dwoma laty działacz kaszubski
nłka 19:17 roku
Izvdor Gulgowski.
Dramat w 10-clu aktach,
· W dzisiejszej dobie mimo różnych wvsiłków stan rzeczy przed.stawia się o ile
nie gorzej niż przed wojną, to na pewno
Nad prolłram: Frai;lmanty :r; obrazu p. t. nie lepiej. Wskutek ciężkich warunków
Wyprawa F. A. Ossendowskie~o do gospodarczych l ogromt~.ych trud.ności
Afryki Podzwrotnikowej.
wydawniczych, nawet takie wydawructwa
DLA Mł.ODZIEŻy1
jak roczniki Tow. Naukowego i „Gryf"
Obraz naukowy w 10 częściach.
ustały zupełnie, albo słabo wegetują. No,· Wyprawa F.A. 0Hendowskiego do ~di kie~ó:w zaś br_~k zu~e.~nie. Umy_-

nio zsdoszone.

Dzlewr;zą

;

z karuzeli

Afryki Podzwrotnikowej.

z innych dzielnic, a wiadomem jest, że
koncepcje duchowe i twórcwść jednostki
zawsze noszą piętno swego pochodzenia.
Zaś inteligencja rdzennie pomorska stanowi zaledwie dziesiątą część ogólnej inteligencji' Pomorza.
Tak więc rozwój oficjalnej kultury polskiej na Pomorzu jest stanowcw niewystarczający. Rozwój ten jest wprawdzie
zagwarantowany przez przeprowadzenie
organizacji polskief.!o sz;kolnictwa, przez
~stnienie i działalność polskich urz.ędów,
wreszcie przez stałą pracę kulturalną teatrów w Toruniu i Grudziądzu i rozmaitych
prywatnych instytucyj oświatowych, ale
to· nie wystarcza. Społeczeństwo samo
musi również stać się elementem twórczym.
I dlatego stworzenie przynajmniej jednego
ośrodka kulturalnego, aktywnego i silnie
pulsującego jest nieodzowne.
Gdańsk nie może wejść z różnych wzglę
dów w rachubę; Grudziądz przygotowuje
si~ do roli przyszłego centrum handlo:w~~

w głąb siebie. Wystawy obrazów
dz.iądzu i Toruniu wykazały np,
morze posiada szereg wybitnych
malarzy, pochodzących z tej ziemi,
stawy te dały zarazem dowód, ił
pejsażem Pomorze innych inspiraci\
stycznych artystom nie dało. Sd:de wyjątki, jak wielostronna
prof. Szczeblewskiego, ale tych· jni
To samo powiedzieć można i
tekturze. Tej bogatej spuścizny u
wieków nawet nie zdołaliśmy dot
duchowo przyswoić, nie zdołali
różnić własnego dorobku od cudz
Przyszłość Pomorza więc nie
tej, ale w przyszłej generacji. N
oczekiwania społeczeństwa porn
spoczywają więc na młodzieży,
Jej ideologja i
:t kademickiej.
związek z ziemią rodzimą dać m
stawę do przyszłej wielkiej kul
morza.

_.:.:.;..--------------·-··Nr. 196

re ctzll

„1(URJER lÓDZKI„. -

usłyszymy

NOCNE

z gło·
•łacJI

nadawczej.

f14tek, 28-go

pa~lernfilra.

ODCZVT CZERWONEGO KRZVŻA.
Stall'alllii.em Cz1e1I"w.0111e.rm J(,rzY'ia w ncr·edzieilę, dl!l~ 30 b. m. o g'Od'z. 12 rm"n. 30 w
pot. w sa['f Poll'Sikiiei YMCA, p,folbrlJrowslka
89 d!r. Jóref Kiali'sz W'W?'ID1S i odic~vt na it-ema1t: „Raik i }'e~o zwaiiezainiie".
We~ście •!1'.a zyclczy't bezp1!ia.Wne.

farszawa, 1111 rn. - 12.00 i 15.00 K001unl' 15.20 Przerwa; 16.25 Komunikaty; 16.40 Od
- li· t. „Współczesna Czeohootowacja" (z po-• śwlięta narodowego Czechookvwa.c)ł), wy.gł.
~Wt Dzwonkowsiki; 17.05 Kamu.ruka~y P. A.
17.20 Odczyt :p. t. „W sprawie za!kaa;u pod,zfa.
,untów" wygłosi Zyigmunt Nadratorwsiki·; 18.45
!JDsml!Sla konceTllnt z Poorumia; 19.00 Komuni·
rolniczy; 19.15 RQzmaiitości; 19.30 Odozyt p.
,.lnaczenle ~troków dla niemow!ą.t", wy.głosi
Zofia Garlicka; 19.55 Przerwa, przY1PuszczalpC>gadMtka muzyczna; 20.15 TramsmJsja kQn·
symfonicz.nego z filharmo.nJi Warszaw.ski-el;
too Sygnał cza&1 ! ko.mooikaty.

1

ZDERZENIE SAMOCHODU Z TRAM·
WA.JEM.
U roiegiu ulic Gtówinej i PJ!oi!ir'.Ko1wsl<:fe]
iprzeje.żdżaJa,icy samoc1hód iprywafay zdeirzy.t słę z iframwaijem ili111ji Nr. 3 i usz.ko-

dtztlJ go,
SamoclIDd IJ).r"ZewrócR siłę, ł·ocz znaJdujaicy się w rniiirn szofer zda.tar w asfa!tinfej

. NOWY ODl>ZIAL SZPITAIJNY.
Woboc wzrosw nas1HtenJa epił(liem~1l
szk~v w miie.śicie. dl()lf:yohczaisowia: ilość lóiek sz.pitalnycli dfa cllonnoh sz'kairlatynoWYtfi w szn>i.ta1u w Ratd~rozu okazała sie 11ieWYSlta·rcziatią1ca.
W zwją'Zku z Item Wydz.ia;t Zdirol\volfuroś
ci Publiczne.i v.rytS•tąpi'l z W'!1i·oiSk.Fem o,twar
cia. na tlrzecią.g nlCłll'aizie 2 miesięcy, drug{e
e:o odd•zla~u dla chorych n.a szka1r1la~ w

Reflekifu'!lcf, maJa,1cy zuo1etniie uregul10'-

nre

będą.

---

KASA CHORYCH OTRZYMA
POŻYCZKE BUDOWLANA.
JfJ'WYm Urzędzfe Ube>zpleiO'lleń
c ia:Ji w swawł·e pożyczDd.

mtier.wwd<>

•. Kaisa COOcycli wzy pOIJJJOC'Y' oożyicz'kd w
• r.tru roku usilować bed'zk sfiinia!lliz.owiać

~ lllllwes''fyeY,jny ł W'Y'k:-0ńcwć "W5'ZY5it'budowie.
y f'l.~~ki o<libyfym konf e1r,enie.iorm Kasa
. ~~h ołrz:wna pożyiczlk:e ba<lź z Banku
•

-

~ .,~~rSiłwta KTa\ioWle!g'o„ bąd~ 'futż
• 1'l.UG!e

ubezpiecz.eń

w.e Lwowie.

w.

mi,..

: OSTATNI TBR1Mffl PŁATNOŚCI POiDATKOWYCH.
a· , Jutro uiptYWa term.itfl. uJ~\V'ei2'0 wipfaca
• ia zaalczk! na ooczeit oodai!Jlru 001Uowes1 za III kwantait r. b. Naffe--llnośoi oodalt!koo ·e WJllacone OO· lV1lll 'tle1m1~1nń1e bed:ą, mus1a
i, być uiiszczo1t1e i do~Eczenilettn 2 'DrO>C. k.roe · za zv:JOke.
(e)

si WYPJ.ATA WYNAGRODZEŃ CZLONoń l<OM l(OMISYJ OBWODOWYCH.

a.ć Członkowie

pira.wiie przez

'll"Ż}if.lm naw.y gmach semiTiar
jum n.auczydelskiego • Semmantmn 'to bę
dzie v."Ylkooaine według najnowszej toohndki oraz ipooi'atla.ć ·będzie małą s'f.acj.ę ob·

; o<l.da!fly do

seiriwa't'mtum aslirooom.i.czinego.

na'~bilDższynn

mai się iro1zpoeząić budo;wa 1prtz;ez ZwJązelk K'()~ejairzy 30
nowyoh rwiM nowoezesnyah, które stainą
IW! Jordanowie dfa chorych :piers~ ko1e
tiafrzy i icll. 0rotdzm. Pertr~faicje w sipraiwie
~u igtI"Unfu m lk:tórych marą slfamąć no
'vre zalbud.o~ia ipom~ędzy wliaścicielami
paJ1'1Cell~ dolbfogają końca. Nowe w.i1ile sraną
rw. rejonie byslfrzańis'kirn obok Joroamiwa .

cz.asie

BUDOWA GARAŻU DLA WOZÓW
POCZTOWYCH W STARYM SĄCZU.
Na oslfu.if:łniilO o<lbyrem iposiedizern.iiu Rady Mi•eiskiej w Sfarvm SącZ'tl, k'tóra udhwaH.la wra'S!Ilym kooSZ:teim 'W'Yibudować
garaż <!fa saimochodów 1
p oczfowych kursu
j.ącycll międ:z.y Szcza'W'Ilica, a Starr-ym Są

Woq
ść .14. w 'Pcxlwórru) Oildeiruko m. 17, w
to. ~1 nacl! biurowiych bi. Wi "Pia:tlelk od 8 dO
bi· · w so'botę Old 8 do 11.30.

Komunikaty.

~!

.":ittv W!ylpfaca Kasa Mlieti.sftra

ZEI<uCJE PODATKÓW MlE.TSKIOH.

· ))!'ZJ'Sfąt>lt do eineir(l?kz.nego śoD~run,fa

~ ~tkó~:~ i sąosowa1nia: belzwlZltlęidlnuien.
je I

ego

--:o::---

GAI.

od .Wydztait Podail'k:oWy ~tu rn. Ło
.lllż ootąd metod eg-~ekucY!inJych. zi tu o zlfkwlido'W1a'IJ.•i e oońslt\vo'W'ego

dainy będz.ie 'PO raz 05fafbni w nadchodzą.cą niedzielę, o godzi1nie 12 w l>Oludnie. Bifoty do nabycia 'J)rzez ca-!y dzień w kasie za.mawiań w cukier·
ni Goot<Jmsklego. Na kał.dy bil~ QSOba dOll'osła
ma pira'W<> wpro;wadzić Jedno dziecko beapfaitnie.

dane bęaz.ie iut·ro, t. j. w sobotę, Q godzinie 4-eJ
po IPOłtlidniu, IPO cenaieh iJ)(7Jmla.rnych.
Nast.ęllne przedstawienie tej sztuki, cieszące)
się Jaok w.iadomo, rekordowem powodzeniem we wtore wieczorem. •,
Jiubro. solbo'ta, wieczorem, 'PO raz drugi „Dziady".

W ni.edziełę, o godz. 4 oo pcłud.niu wesoła komedja salonowa łfonnequina ,,Królowa Biairritz";
1>0 tern przedstawieniu WY1b01na ta komOO.ia zejdzie na czas d.htgii z afisza.
'

-

~

TEATR POPULARNY. \
Jutrzejsza premiera w Teatrze PoPulamym u
powjiaida s~ .Interesująco ze w.zględu na ciekawą
tireść nłegraneJ desze.ze w Łodzi s~uki osniutej na
tle eani~a-cjl l!'OSyJsikie1 w Pair}".7;u p. t. „Szail m:to
śol". francuskiego !Pisama Karda Mere. Sztuka
otrzyma calkowkie 1110.wą ®raw.ę dekoracy}n~ .
Obsa.de tworzą pp. Bronowska., ()penówna, S'>batik'()l\\"Ska oraa: pp.: ~afrańsiki, Kubińskii, GrewJ.cz 1 imi. Ref.Y'Sero.le p.
Sza.fratlskł.
Dziś o godz. 8 mln. 20 „Mąt z loterji".
Jutro o g~. 4-ej 1>0 'J)oludniitl i!)Oll'a.z ostatni
„.Mąt z lotea-iii" po cenaich na.jnt1Js.zyclt.

:e.

ra wysta.wila.
komedię

z

„Męża 2

lo'toerii",

Urhań:sk1m,

Szczęsną, Wemi>sówną,

lekiką amerykańską

Ztel.ińsłką,

Brzozowską,

Madałińskim

w rolach
gt-Ownydt.
W pooieichia4ek i WIŁO!l'ek (dzień Wszyiilbkich
·Sw.i.ętycll) ooezramy będzie lud<YWY melodramat w
ro oO:J:ra,zaclt ,,Młyruirz >i jego .cónka", grywamy t"k
!e prze.z niektóre teatry p. t. ,,Pochód duchów".
Re.fyseru!e St. Dębkz.

TEATR UTER.-ARTYST. .,GONo••.

w

doCihód uizy,s kany ,z.i 'ted iJtnpre.zy prze:stal
0iI1g.anizalfor tegoż p. Osw.aJld 'firzyiw<lairiWyszyńsfld '11.3. Tęce JWiPaITTi marsz.aol'k:o-wej Pi7suids'klie.i.

y;·

Ze Stow. Polskich Kupców
I

Pray

artretyźmie złej

przemianie
napar z zi6łek

materfi, pij

a:rrtretycn;nych Ge•anera •

Dziś drugi dzień szlagierowej rewJl p. t. „Plac
pan złotówkę", 'Pióra Lela, Nela, Szerszenia, Wi·
ma, Wfasta j Bajkowskiej. Mmyka T. Sygiietyń
sldego, H. Hossiasowa i inny.eh. Na wczorajszej
prernjerze Te.w.ja 1WS.taJa przyjęta enłuzJasitycz.nie.
Rozbawiooa p.ubliCZl!lość huoz.neani olklaska.ml obdairzata wszystkich wykonawców. Specjalnem po
czem oraz pois'fanowi:ono wtPTOWoad'Zić sfa wodze.lidem cieszyły sie sik:etsche „Nocny dmr"
lą komur11iik:ację samochodów IJ)QIC?Jfowych
z niezrównanym Skoniecznym, ,,.Pier.wszy krok"
do Nowego Sąicza f z ipowrdfem.
ri P.JJ. Pop.iclewsiką i Sielańskim oraz „Płać palli zło
tóW1kę" z J~kówną i Sielaińs'kim. Bolicr.i Kamiń
RAJUT W .KRYNICY NA DOCHÓD SIE· skdego jako dY'J'eJctora zes;potu baJetO!Wego publiczoość nłe chciała puścić ze scooy. P. Tailairlca
ROCIŃCA' WOJSKOWEGO W WAR·
Ja,to
lndjanka czaorowała gfose.m i urodą. P. BuSZAW1IE.
k<*irosbt a:mu.srorm była Msować cały szereg nuOnegiCiai odibyl się w domu z<liro~owy:m merów. Zapowla.dał z humorem dyr. Jastr.zęlbie~ .
saH bad.owej w Krynicy - !I'aut, lldóry Dookanała lfewia ma zapewniooe J>()'Wodzenie.
zgu"Olmadz.i!r wie/le pulbHcziności. Czysly ' Dz.lś dwa przedstawfonia: o godz. 7.45 1 'O 10

or.aiz iPtrziewodmiDcząicy
I. zast~y przewod'll!iJC'ZalCYidh olbwodo
;. h ~om!syJ wyborczyd1, klt'órzy nie <r
• ra 1 dotychczas djef za JXraC1e W1 llro!miIa 0 ~: m~~ fo ~rizwn:a1ć 5eszx;ze d~~ i }tt'f ·n:~w Pl3.tek ~ soOOtę, 28 wrzg1ł. 29 b. rn.

1

W nbieglą niedzielę tygodniowa premja arty·
styczna przyJPa•dla w rnzlosO!Waniu na !bilet wejścia Nr. 650.

•

„TOMCIO PALUCHH

30 NOWYCH !WILL STAJNIE W JOR'DA. TEATR POPULARNY W SALI GEYERA
NOWIE.
Jutro i J>Odll<trze Teatr PoPUlaimy w saili GeyeW

Wcz0<raj Powróctl:i z Warrsizawrv 1PrzedrT.awit!ele Kasv Ohor~h. k~órz.y w 01<Jr~

śnieg „padal

BUDOWA NOWEGO O.MACHU SEMINARJUM W .TORDAiNOWlE.
W tych dnfacil wsTu.nłe wyil(io,ńczony

1

na~e

grulbo·ść

sięga

noc, pokryiwzja,c denka. :po1wloika dadly 111ada·jąic charałder ipefaej zimy. Wobec fogo w Zakopanem nas'fa,ipifo ma.czne ohniżeflie ifempemhrry i z rana 11dto.wa
no 3 s~'. po:niżej zera rw godzina.eh :z.aś poludniowy·cih wypo.godz•i.to się nieco. Jak
twierdzą tuf.ejsi· góra1le. ztma w 'fynn ro'ku
rozpooznłie się bairdro JW1Cześnie.

wa11i.v stosunek sft.!lżby ·woJskowe.J Ołl"aiz pe...
siadaj~y wyksz.tak.enie \.WllŻ.Sze wz.g-Ję<l
nle ukończone śre<1inie (mat•uira) mogą skła
dać oodiania z rorótkim ż.ycioryis.em f odipr-

scml dokumenlt6w ooobishnc h (mewryika urodzoola śwfadeDtwo szkolnie. d-0wi6d wo1
skov.1' i J>QŚwiadiCzenie oby1wiatieds~) w
_ UIZW2ie Wotiewódlzkl!m w Łodz.i.
Podania! katnidvdia:tiów, nle!!>'Osiada~a,IC'ydi
. µkOńcrone'l!o wvlrsz'tatl'cenia· średmiiiego roz

'

cale .góry, Wtórego

Olku

W Zakop.am.em

l Ukatwolrji,

Jerji s~tuki.

Na srebrnym ekranie.
ł(INO-TEA TRY

-

„CASINO" I „SPLENDID".

,,KREDOWE KOLO"

caJą

na terenie wojewódzit·wa tód7.!lde.ro waikuJą
pralctyllmrnJt'ów ad'miniisitra.cWnY1ch I

o.Je.jnych, akwafort i rysunków, która w przy.
szlym tygodmiu otwairta będzie w MiejS'kiej Ga·

Wiadomoici z Zakopanego.

«>>

do 5-iu ctm„ a na
Hali Ga,si:emicowe'.i prawfo do 3-cli ctm.

~Y

Dzlisieisza premiera ••Dziadów"
roopocznie się, ze w.zglę.<liu na dlugo.ść widowi.ska,
purrllld'Uałnie o godzinie 8 min. 15 wieczorem. Następne prze<lstawier.fa
,,Dziadów" rozpoczy.nae
się będą o godzinie 8 mi.n. 30.
P·ubliczn-O'ść :i>roooz.o.na 1eS't dziiś usilnie o przy.
byic.ie możliwie ja1kma)puruktua•lnnej do ite.atru, gdyt
z chwilą rozpoczęcia llrzedsta.wienioa drzwi d'>
.-.<>U będą zamkinięite.

„METROPOLIS''.

w

WAKUJACE POSADY W STAROS'IWACH WOJ. LóDZKIOOO.
Oowladtl!iemy się., Iż w kiillku s1talf()isitwach

przybyl w dniu wczorajs.zym do l!laszego miasta,
w celu organizacji swej z,bJ.orvweJ wystawy prac

TEATR MIEJSKL

To, cośmy ujrzeli na ekranie ki.no-tea1tów
„Casino" i „Splendid" - jes1 ostatnim wyrazem
techni1kii ki,nema~ogra.fkznej.
Inscenizację tego obrnzu nazwać moi.na, radvka1nem, ai do granic eksperymentu, przepww:i·
d.zeniem tezy - „tyłka reżyser!". Wszelki~
czynniki, nie wylą.czając aktora, sprowadwno 1:h
. roli śro<l.ków, p.rzy p.omocy kitórych reżyser sw~
konce ;pcję JP.r zeprowa<lza.
„Metropolis" jest to na!moo'llme.nłalnieiszy filrr.
ws.zyst'k:iich czasów.
Zasadniczym elementem ki1nowym jes.t w „Mctropo.Jisie" poezja materii, która swą wielopostaciQwością i dymamicz.ną formą fascynuje i osr.a·
lamia wii>dza. Napięcie emocjonalne ńie wynik~
bowicm .z faibuly, lecz z ogromu i rozmachu „miasta przyszłości", roztętnionego rytmiką praocy, ł·J
skotem ]>Odziemnych i nadziemnych rnasa;y,n.
W przecfwieństwfo do „Nibelungów" Langa,
nie Jes~ „Metr.opO'lis" filmem przeszfo~i. ałe I 11lr.
jest filmem d·nia dzisiejszego, and nawet jutrze;szego. Jest to film dn.ła pojllitrzeJszego. Ide~
podstawową fllanu jest walka mas z jednostką l
ie·d nostki z masą, wreszcie próba pr.zerzut:en:~
mositu rnl.ęd•zy walczący.mi.
GlóWi!lą r-0!~ kobiecą odtwairza iTiajnowsza re·
welacja aktorstwa filmowego, Brygida Helm. \Vyko.naw..:y głównych ról męski-0h: Alfred Albei, Gu·
staw·frocJ!ch, Rudolf Kłein-Rogge, fry<leryk Ra.p•
Teodor L005, Erwm Biswanger i He.nrylk Georr

pięllmą bie[:ą
MOtt"Slkłem

1()-

r-"9Teatr, Muzyka I Sztuka.e•-,

Znakomita komed,ia-butfo Ludwrka Ve.rneuil'a
z Stefa111i:i. Jarkows'ką dana będzie w na1'bliiszy
poniedziałek w!eczorem 1>0 cenach popuilamycb.
'lHciy od d7l!;Ś.

TATRACH.
W nocy z 24 na 25-go b. m. SIJ)adt
znów w Tatrach obfity śni•eg, pokrywając

bliczonv na 50 chorych, urnchomioov z.o„
5tal w b}eżącvm 'tygodmiiltl. W odd:lliele zatrud!ńon v ;jes!t 1 ~elk.airz. 3 p.lelelf?'n&airlti i 3
dozorczynie oddvałorwe.

T

c.hJWliili wyisilwczyć szczę.śHwie.
O zajściu spisainv zostait iprofolkó.t po-

ZNÓW SPADL OBFITY ŚNIEG W

w Rad'OlroS'ZICZIU·
.MaR"istraJt ,omawnada.c sPmwe {ę oo osfu.m'.'ern swem pos·ied'zeniu, wz:vichy[i~ sfę

roiu.

„PANNA F'LUTE".

~łcyjny.

sz.pttała

do ~st.eg'O wnbsiku. NOWIY odldizila~.

APTBK.

· Dziś diyŻumm ap't.ekl: N. Eooizlta!Jn1a, ul.
Pi<>ltlrlkom;ikai 225. M. Bar·!ioisizte1wsk:.f1eg'O, ul.
Pil<Ytr!kowsk.a 95, M. Roze111b1!1lma~ Ceigi!eliruia
na: 12, Oarfie.ina, Wschodrn~a 54. J. K q:>rowisldi~o. Nownmiilt$!1ra 15.
(b)

jnfcy radJo-aparatu?
,,.,,.„
waruawskl•J

DYŻURY

Piąte}{. 28 pazdzrernfka 19i.rr

Przemysłowców Chrześcijan.
ruę:kd

slla!r1alniom

Sro·w. Polsrofcb KU!P-

ców i1 Pirrem:visl.orwtów

Oh.t:rz.

uzys'k.ailo
.z:n1eisilełl:iie obo1w~ąizku ~taidain.iia dieikllia.1racw.
dotyicząc.yich iooniy s·prz1
edaJi!r11en smaJLciu im-

:wJec.zorem.

\f-TY KONCER'T ABONAMENTOWY.
'iW

nadohodzą.cy wfore'k, dnia 1 Llsit()l))aida,

od·

będzie się vr fiiłhanmo.nj! 4-ty albonaimen~y kon

cent miistrrzows.ki., na którym wystą,pl genjaffny pia
llllista Antm Rubins:tein, którego mistrzowska gra
pooostaw.ia na słuchaczach nieza:tarte I głębok!e
'W'I'd;enie. Ma~o jest dziś na śwJe.cie pia.ruistów,
o italk dodrzałej, tak jasno sformufowaaiej indywidttatlnOOci odtwórozed co Amur Rooiinstem.
Słuchając jego gry, do'Chodzl się do taki.ego
stl'rni odczuwania, że wszelkie obJclctyiwne sądy
z 6ednei, czy też bana!ne superlatywy a: drugiej
strony wydaną się czemś ztl'Petnie z.bytecwem.
Początek koncertu o g-0dz. 8.30 wieczorem.

poFWwta;negio z zaig-rank1.~. Podam:ta o ;poziwioffienifie 111a IPTIZY'WÓZ. 1będ1ą zialialtwł.amie 1rnastku doeb.ooowel?'o za roik 1925 oraz d.ait be,z ogir.aillkzenfa, 11ecz JYO m:zilefon:Iu ~
twowie.go oo<lia1t'.ku od ·nneruchomiości. pinj:!· : 'IJ(JIŚrednilcbwa Srowiair'Z}'l5.zen1a: PolL.
Z MIEJSKIEJ OALERJI SZTUKI.
~ztS:na akt!ia e~z.e1kUJCyfrna wradiZ ·sikiich Kupców i Prziemy.StłoWieów Ch:rześ
le \\"Ycli. oraz Mag;is!fraitlu W!titvwa u- cijan w Łodzf ktióre dz:iala mia sWYm tereObeona wystawa jubileuszowa dzieł W!astimila
m bieg ilnci.a gospoclaJroze.oR'o Ło- r.1ve rua zle'Oenfe Stow.alf'1)y'SZlefniia K1upców Hofmana, Br. Rychter-Janowskiiej i A. Styki zwie
;, (ę)
dza:na Jest liicmle il)rzez młodzież szkoh1ą.
Poilsldch w W air.s1.z.awLe.
---,;1:---.- - '

Zn-ainy artysta-ma.Jarz,

rod.zi~in

PiAi<:howsk:,

I

KINO „ODEON".

'"

„RINALDO RINAI,DINI".

Obraz powyższy nie Je$t wprawdzie rewelacl~
w dziedzi.ni'e klmoweJ; ale jest doskonalą „robotą".
której gwarancję daje sama nazwa wytwórni, nie
mów1ą,c jui o wykonawcy tytułowej roli - Alber,
tinli.m, który na złość wszystkim Novaarom I Co.rtezom - też zdobywa sobie miano ulubreńca kobret, oczyw:i5cie tych, które bard7.mej cenią męs
kość, n~ż urodę.

War.tki przebieg akc·ji zaciekawia, p.oryw:i,
przejmuje, a nlerczerwalny łańcuch niiepospo.Jf·
tych p.rzygód dostarcza wiele emocji. W obra·
zie tym mamy takie momenty, gdzioe formy rucha
WQ-sportowe mnieniają się z blyska wJC7Jllą szy•b
kością i tworzą wlaśnie syntezę sportu, wyzys
ka·nego pod względem kinowym.
Jeśli ktoś, !<ląc na film powyższy chciał zob<>
czyć wzruszającą do tez grę, uwJedzioną niewin·
ność, zawiedzioną m!Jość lub serie zabóJstw - t<.
się srodze zawiedzie. Zob..aezy zgoła ooś innego.
Film zostal zrobiony w Ameryce, kraju, który m,
dewszystko uwielbia siłę, zdrowie fizyczne i wytrwadość - to też wszystkie te pierwiastki sku·
pia w sobie Albertl11i. Zimna krew, odwaga, chw:9
ta me się „powietrza" - oto są jego niezawodne
środki ratowania si• ę ł wydostania z różnych z:o
sadzek.
0

Steep.

-
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llJ)I blBlllQ

;aęak-. damską.

dziec:ima, I 1*

tcielową, Ol'aZ

kołdry

I abatorJ.

Dz1.1r11ni1

d1łur1k,

llryte szycie. mereżki. nurki, hafta
maczenle I plisowanie.
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Nr,~

Mecz Ł 1 SQ - 6 pik. lotni·
ków (lwów) odbądzie sią.
Viribus ooi1tis zebrali bi.a.to-czar.ni pe>lrzeibne na wyjazd do L'WOWa nai rewain7.owe SIPOtkani-e z 6 p. [otnlików fundusze.
Wyjazd drlll'żyny nastąipl w dniill dzisiejszym o godz. 3 'lJ'O południu. Drużyna
wyje:id~ w sktadzfe 12 graczy, a mianowicie: Falkowski, Mfild'e, Wild:ner, Wolf2,ngel, Pogodziński, Sytlruta, Galle:rłf, Herib ·
streich, Rydel!, Ho•pipe i Bergmain. Jako
rezerwowy wyije,żdża Wiinsche.
Jaik widzimy z powyiższego sik.tadu czmnynn Już będzie na 'tpOzy;cji środtlw
wego naipasfoika bytfy gu-acz wairszaiwskiej PolQinji, przed laty na}leJ>Sz.v gracz
sto:liicv a ostatnio czynny w Sommerfeldzie (Niemcy) Rytle.I, !który w 05taitnJirn
cz.asie przeszedł bardzo i.nfunsyiwny ?ren~.

Drużynę iprow.idzi p. Pranzman jmior.
Mecz niedzieijny obudził we Lw<>1wie st0(e)
sunkoWJO duże zainteresowanie.

Halina Konopacka wychodzi
za mąż.

_ _ ...t_J -l ...... --' .A_,,.,,.
•
o.~ lewej: Kor~i~; zwycięzca biegu na 100 mtr. (10,8 sek.) i 200 nitr. (21,8 sek.},

Buchner, zwycięzca biegu · na 400 mtr. (48,6 sek.) i Kohn, zwycięzca biegu na
5,000 mtr. (15 min. 3 sek.) na zawodach międzypaństwowych w Parytu.

...
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Miasta polskie otrzymają Boks w Łodzi kompletnie
zamiera!
tereny sportowe.
.w Zifoiz.mnieniu doniostości 'treningu
Bank Gospodarstwa Krajowe•

iprzedoHmpij:sikiego Poliski Związelk Bokserski iprzysfąpft do u.lo•że:nia programu.
W dniu wczoraj:szyun dyrektor Pań Na nadic:hodzącą solbo'fę i niedzieilę dinl.a 29
i 3() p.aiździernilka lJM,[}aczooe rostafo w
~owego Ur.zędu W. P. ipullk. Ulrych z:awa'I't z gem. Góreckim, prezesem Banku Kaitowicach sipo.'tlkanre Górny ~lą$ co,ntra
wego UJ1110wę, na. mo retpirez.enffacja Łodzi i Po1zna.nia.
Go1sipodair:s~tiwa K,rajo1
Mdziko - ipo'Zna,ftskiej
Skład drużyny
cy kJtórej Banik GoS1p. Kraj. udzieli miahyt _nasitępajs,cyi: . v.raga moora - S'fęip
stom '{)O'Żyicz:ki na inwestycje 'SIJ)0[1towe,
tfak: 'hale . bol:slka, .ptywaik1ie, 'trakfujCJiC je !11fatk waga ipiórirotw3! - Iwański, waga
narówni z mfejskiemi :p0życz!kami inwe- kogucia - Gllon, waga 1elkilrn - Mzjchrzyc
ki, waga :pólllśrerlniiai - A'l'Ski (wszyscy
sfycyjnemi.
W fon S!J)osób uohwa:la powzięta n.:t 'W'Yrtlienieni 'Z Poznania).
Do iwag:t śr.ediniej wys'tarwi<mo Harry
111ied2ielinym zjeździe Polskich Miast w Pll
maniu o 1budowie terenów sporl'<YWyioh w Tre.mr, do~ ipó.tcleżldej - Ger1bltcha i
mias'tacli naibiera real!rnego zmac:zenia, do 'Wagi ci.ę1,lttietj - Koirrairzeiwslkiego, ~ldcli hooh z Łodz:i.
'gdyż miasta ibędą mfaify zaip-ewnio:ny kaJalk się w QIStaftruej chwi.Ji dowiadujeipifat oo IJ)Oik:rycie lyclI ·inwestycyj. Pań
svwo.wy Urząłd W. P. zamierz.a o,praco- my. 'fódzcy bokserzy nfe będą sifairować
w K'.aifolwicadi z ipowodów mpełinoie n.ie"
iWać dQa! /POSZCzeigólnycli mias"f os{)lllne ins'lTUik'cie o.r nz udzieiH wskazówek 111a my• wiadomycib'.
W os'talfuim czasie dzilw1ne falk:fycznie
skanie w Ban'h'l'(l Oos-JJ'C)d<ł'rsiJJwa Kira'.tawe~o
kredytów na iuwestY'cie s1Porfowe. Je~"f -rzeczy dziejtą się w tódzikim świecfe silrto wielki sulkices Pańs1w. Urzędu W. P., nej 1pięści. Z pr:zykrośclą musimy stwie:kitóry w fon siposób da mo:żiność miastO!m dzfć, że Jódziki sport bokiserslki~ kff6ry mia~
IPOlskfun :za01Palfr'zeoni:a się w lbois:ka i ip:laioe· 'P!'Zeld wbą IW'Spanfale widolki !I'O'Z!Wojn korniplefnie 'Zamiera. Od zfitry u:biegf ej
sportowe.
nie o<libY'ra się w Łodzi żadna fmJJreza.

go otwiera kredyty na ten cel.

r.. L. O. P. n.
Komunikat !vr. 24

Dział urzędowy
Zarządu

Ligi li.

Wyznacza się zawDdy Ł. K. S. III -

K. S. Orkan na dzień 30 b. m. gad.'z. 10 rano, iboisko

Ł.

K. S.

Zarząd

Ligi

n.

Ko staie do niedzielnogo
raidu motocyklowego.
Jalk byto do l)rzewidze:nia, z.aipowl1edzi,a:ny na niedzielę wie1'ki 175 kłm. raid
motocykfowv doo!k:ota m. Łodzi obu<lzi.t w
sfera-eh sportowych wie1filde z.a'unteresowanie.
Jak się dowiadujemy, do niedlz.iellnej
jazdy konkursowe1j staje 15~'tu czotowy,; h
motorzystów naszego mias'ta z Schonibor·
nem na BSA. Grnbo,ws'kim na Arielu, Tartowslk:im na J.?idiani·e. BasC!higem na BSA.
Aiem na Indianie. Weigne:rem na BSA.
Dreibe r tem na BSA i świeżo pozysikainym
inż. KuszczyńsITdm na Puchu.
Inż. Kuszcz yń:Ski jest nową gwla'Z<lą
zwypolskie~o snortu mo'to,c yklowego.
cięzcą wielu wyścig6w na szosach rosyjskich. Łc'idtk i s,port mofoqnklowy zysku.ie w nim cenną je<lno&rkę.
Na 'trasie, która obejmuje nas'tęipuj:ąc .::
punk·ty: Chojny - Kurowice - Rolkiciny
-- żaijrnwke - Brzeziny - Stry1ków -Zgierz - A.Je1ksa11drów - Lutomiersk I'Jnsk - Pahjaq1i,ce - Ruda Pa1bja!11'ic:ka -Rzg6w - Łódź ustawione będą tajne
ipun'k:ty kontro1ne.
Sfart 1 mefa odbędą się 11a placu 'J)rzy
Joka1u k!U1bowy m S. S. Union. K-0imisj i
, sportowa objechai!a trasę, która naogól
(e)
: ł'Jł2<;d:9tawia się nader korzySfuie.

Wradza

olfręgowa śpi

S(Jem S1PTaw'ileldli-

wegio i o ile wfemy, 1111ie odiby~a ona od
szeregu miesięcy ailli jednego IPOSiedzenia.
f'~oozki spOtrt bokserski c;zeika 11a sweg-o
{e)
kura'fora.

Do1wiadujemy się z wiarogodnego źró
dta, ie ,r elmrdzi·sika światowa, oh1ulba na·
szego siporlu w dniach 11ajbliższycli -wychodzi zamąż za :puł!kown~ka Mafuszew~'kiego z Miinńsforsfwa Spraw za,gran1cznych. wie1!1kiego me,cenasa spo,rtu, znane(e)
go 1puiblicysty.

Ekspedycja harcerzy polskich w ~meryce.
Donosiliśmy już że wikońcu maja ub.
roku wy.ru1szyfa z lNarszawv i bawiita lei
w Łodzi ekspedycja hall"'Cerska, klfóra samochodem pos'fanowifa otbiechać cafy
świat.

W'Yjechało trzech harcerzy:

nilk

ekspedyc~i. Łada,

01perator

ikierowfilmowy.

Smosarski i kierowca Je1ińs'ki.
DzieJni haircerze, którzy wyvknę:N sobie w swej -podróży "trzy zadaITTia: 'J)ropagandę po1lskości, pro1pag:andę 'ha:rceirslwa
ornz cele naulkoiwe - 01b jechali jll'Ż Emopę, Afryke i część Azji.
W trudnej ipodrÓ'ży sil'v Ładę i Smosarskiego OIJ)Uśdty, fu feż zaniecha1li dalszej P.odr6ży.
Przez ocean orzejecliat jedynie wy~raiwrny lkiei:rowca Jerzy Jeliński. kltórv.
według o'frzymanych os'tartinio v.ni.adomoś-

"'

ci. p.rzyibyt do Waszyng'tonu, i;dz'e
w i tali: poset ,po[siki w St. Zje-tj n
p. min. Ciechano,wski oraz prz i
falbryiki Forda.
Jeliński udal slę w dalszą
objazd St. Zljednoczonyich.

---:o::---

RUCH WYDAWNiezt
Waclaw
orląt.
Wśród lwowskich
Wojskowy Instytut Na'llko.wo - Wyda
Warszawa 19Z7 ir. Cena 3.50 zf.
W d,niu 1 listopada r. b. będz•ie uro,_
chodzona roozmca obrany Lwowa,
sko proiwadZ'Olllej przez ludoo,ść mie)s
liczne oddziały wo.jskowe przeciwko
kraińskiej.

W$1wwt
Mając to n.a w,zględz i e,
Na'llkowo - 'Wydawniczy przygotował
tych drogich sercu każdego Polaka
dziei}o.wych - pióra z.n.a!llego autora d:
pińskiego, p. t. „Wśród lwowskich orlą
ta o,par.ta jest na szczególowym, dzicft
Sl)isywanym pam!ętniku autora, który
str~i1kiem tych walk od pierwszego ich
chw1H, kiedy wskutek otrzymanej ranr
d-0 szpitaia. Wspomnienia, zawarte w
ce, dzięki osobistemu udz,ialowi autora,
Lwowa, odznaiezają się .nadzwyczajną
Oddają one chairakter walk
niością.
trudy, wysiJki jego obrooc6w, chM"ald
dność miasfa, która, n:ie WY1ączadąc
cila za broo, ;by zadokumentować swą
nooć ~o Polski, przedstawia nastrój
mies.z:kańców i wreszcie tę 1ącZJl-OŚć
która się wytwuirz:vła między cywi!J)ą
a WQjskiem naszem.
Praiea zawiera cafy szeireg ep1z
lwowski<'.h, napisa111ych nadzwyczaj ż
sób beletrystycz,ny na podstal\Vie k.tó
z.najemy się bliżej z obrońcami Lwowa.
lw01Wsk.Iemi. To też dfa uczestników~
książka ta będzie nadzwyczaj milą
w~ po.mnieniem. Lecz niietylko dla ni
przeznaczo.na. Ce.chę jej stanO'Wi to, iż
godnem źródlem, jak walczono o Po
czego posiada 111iezwykfą wartość
dla wszystkich warstw społeczeństwa,
dzieży szkolnej w szczególności. N
pr.ze<to w pierwszym rzędovie polecić
uczycielstwu, aby xa jego ;pośrectn·
ta się d'O rąk ucz.ułów oraz &tala się
do poga<lanek w związku z listopad
obrony boha,terskiego Lwowa.
DoskonaJy, bezdrzewny :pa.pier, o
rowa rysunku K. Mackiewiicza ora.z.
fotografica:my.c h z 6wczeS111ych dni na
tei piękną sza'tę zewnętr~ą.

CUKIER-KOSTKĘ

z nowej kampanii 1927/28
sprzedaje wagonowo ł na wol'kł po cenach fabrycznyc

Łódzki Związek Handlowy,
t.6di, Konstant,nowska 99, tel. 15·80.
ZAST~PCA

Akc. Tow. Cukrowni „JOZEFÓ

„„„„...„1181111mm;m1m1„a11„_.„.__.._.„aamiiim1•--1...„ „ „...„ „....
w
Europa· jest fotogeniczna! •••
Krajobrazy Hiszpanii, Włoszech i Szwajcarii na
srebrnym ekranie.
Oficia•iny o:rgain P •olslkieKO Związku
Teatrów Swneltlnych zamieścU nader oryg,i1nalnv arty!kut .Pod tyt. „Euro!Pa je5t fotoigemi•czna!.„„", Móry poniżej pOdajemy
\V stres'l.<:zen'iru:
Ca.ta h ropa jest <lila reżyserów fi1m0wych wid~, 1: ęcz'l1em polem do ;poipi:su!
li!oszp.an:aa inaprzykła<l, k1tóra sama fH·
muje ba rdz.o ma.to, słu:żyt a ;z.a t·to do wi.e !'!1
firnów z.aigrnnicznych. P.rzez S'\VÓj mch\l
wy, życiowy koforyt, ojczyzna Cerva':-:.tesa sfoi tta jednem .z naczdrJych mi'e,is:;
Enropy i•off,ogtniczinej.
Sfynny reżyser francusikf, Henri Rv'lS
sel. krędt \V Hiszpan~i ,proqo;g do „Ces3.rsldch f:jo!ków", a Jacques Peyder niec13\.\TIO uf:rn;iczyt .,Ca:rmen", która jest d1a
,vs;z.ystkich I;;.nomalIIÓW ip:rawdizi1wą ucz;f:\
·1rfys tyczną.
SlC'11c:zr;2 Italia s,fuży opera<fo;rom prz~
s1v,ro,ich wspan.1a,ły(,:1J
cięwszy ~ tki em dla
kra}o1br.izów: wilae. 01to1cz·o111e 01grodami,
c:ieimne ~'. y;irysy, jeziora 1prnejrzys~e. sfaro.iylne '.1ud01W:le .. „ To też wi;>idruJą aiktorzy i rcżyse·.·zy na druga stronę Alp. Mm}
shvo firnów na tle wlosikieim cklaskh••ah
pubE.:mość wiszystikich krajów.
Od 1pi.erwszei wersji „Qw Vadis", aż

do „Be'n Hma" i „Mare Nost:rU1I11", l!{itón:
to ostatni fillm Rex Ingram tworzy ~becn:e
we Wtoszech, - \Vi,edei o'brnzów millrn:cono ... Wfdzl•eliiśmy zameik św. Anioła w
„Tosce" z rrancescą Bertioni,; ouda flo,re ,'
c.ił w „Czerwo1t1cj lilW'. kanały i g0in'Cl1o!r
w ..Kupcu wenecfoim"„ ..
Oglą1daHśmy kolejno Ita'l'ję Renesansu
'W ,.Romo'li"; Italię romantyzmu w „Praw'ie mi:to-ści"; Ita~ję, r,wącą się do w01Lności f do zrZ11'cenia ja:r.zma w „PfQimi,eooc.i
kawatkadzie" Carmi'l1e Ga1libone; Italjr,,
.czairnych koszul" w „W,iec:unem mieśd,e" f'jfa1marnri1ce'a; „Bia1!a siosrra", "Nie
bosz,czy.k Mathias Pascal" . . ,Skrzwek l
Flore:ncji" - wszystkie te filmy kręcon~:
bvlv po drng-liej s-tronle A.lip. Najnowszyr.1
Hlmem w,loski!lll Jest „Casanova" z Ivafle.m Mozżucihiinem w ,roli glówne.j.
Be1g-.ia stużvta z.a tro do „Uciemięfo
ny,c h" RoU1sse11'a.
Pot-0.gein,ilczność Sz,w.ajcarji 01pi.era się
ptzederwszysiikk~m na jej górzystych km
johra,za1ch. Widzi<E•'.l l§my na c'kraniie dra matyczne dzioeje .. Y/ilheilma Tella", narndo wcg-o hoha-tera fte1vetó\Y, filmowane "
tej sa1m2.i mlejsco1\Yości, gdzie wz,g rywafy się te his.foryczne wy1padki.

Atmosfera Angłji gwie1nie
„Zbrodni lorda Arlura
zoslata
podług Oscara Wd:tde'a.
Najbardziej romantyczne są
hrzeig~ Renu zwłaszcza są nadzv;
IOWinklz,e i dZiiwnem j;es'f., że nie
silę doltląd na ekrnnle. Wyj,ąltikiem
ko „Hrabia Costia" z Andre Nox
radem Veiidtem. „Koenig"s.mark"
świeblarny w Bawairji, film :p. t.
ni1cy z eleganokiiego świab" zaś
w mnóstwo .pięknych krajobrazór
skich.
W' esora i operetkowa '.Austria
fa w „CzaTze walca" film ni
ny. Kawiarnie, kapele cygańskie.
nitaifie zdjęcia z Sc:honlb-n.mn.u prz
się 'PO ko1ei ir>o S>reibrnym ekranie,
braJziu w nkzem nie usfępuje se
nej 'freśd. Prawlie te same za!etv
daj,ą: .,Kró1ewicz fiotków", ,.Wi~
sto mo~ch marzeń", ,.Krysia L
„Manewrv cesa1rskile".
Aby nakr~cić .,Straż riooną"
Silver nie z.awahat się prz.ed
RU1mmtii. Tańce i krajo1brnzy wie'
ly jedną z największych atrakcj;

mu.

Moty1wy rosyjskie 'vid21iano w
kad1 carskfogo huzara". „Iwanie
nvim". „Pancernilku Połiomlk.in.ie".
skandynawskie obfifują najczęśc!ej
tv kra.i·obrawwe, umiejelnie wy'CJ
Międzv lnnemi ·wyróżniają się „O"
Bng" i ,.Ludzie bez ()ljczYllllf"'~

1
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1ill.e,~a także w1~tfuliwośd ż.e JY.rzied uchwnlcnill001 nowych ustaw podat'kowvch wi.n...

ex] Na łódzkim rynku przędzy baweinianej ruch w dniach ostatnich jest ni~
siczególny. Jakkolwiek przed świętami
klienteli
żydowskiemi zapotrzebowanie
zmniejszyło się do minimum i wszystko
przemawiało za tern, iż po świętach tych
ruch znacznie się wzmoże, dotychczas o
zwiększonym popycie nie było mowy.
Wszyscy kupujący trzymają się w rezerwie
nie chcąc się zbytnio angażować w zakupach. Ta rezerwa odbiorców tłómaczy
się tem, iż na rynku surowej ba wełny do
dnia 25 włącznie panowała zasadniczo tendencja mniej więcej stała, z odcieniem

pOdaitkowej, które gfosf, że rząd przygofov;'Uie bezzw~ocznie pilan reformy sys'femu podavkowego r pr.zedsięweźmie 'kroild,
łliezbędne dila wpwwaidzem.Ja go w życie

ny być WY'S·hlohane zairówno op;inj.a :jak
ża dait!·lia slfie.r go svroidaircz:vclt.
Częsifo na1tlem mie,js1au poid1ueśl1fl!t11JY' J)O
triziebę reform pódtatkowych. Są1ooilmy itclkpo zasięgnięciu O'P'inji specjalllie ui'tiworzo- że, że oJ)lrałOO'Wattilte 1)ro1ie!k!tiówi w~nlfll(). n.ais~ą
n~o komftefu. Przepis 'fen tnie sfan0twl
p~ć bezzwll'ocz!tlie. Nl-e ~naczv to n1ednak,
r:c noweg-o, gdyż wśród lych, co choćhy · ab>yśmy ~ichwiar.an doftvich1cz<JJS0-we meitlO.ilik~ fa~o zna,ią usfawv podatkowe, n!e
dv ,p rac podatlkowvcli, polega:iąoe na rolboma chyba dwóeh zdań, że system podat- cie na kbn.a1nioe, nad która. Pok·irwa gjl'ow;ami
kowy w Pnlsce musi być z.reformOWa'ly. Ralda flnamsowa1i bezkryhrtcznie 1.11chW1a[1.
Dofvcoczaso we dośw1a.dczeriia uczą, że Reforma 1JOldiaftkiotwa ndre rn0iż1e weliść w ż y
paszczeg-ólne jego części składowe wy- de bez ~ltOWIIlleJW zas!amiowJ1e'l1fa się
magają zasadniczych zmi.ain o He nie mają
nad n zair&wno iteooreityków: 5aik i pra(k:..
nad2l wywierać ·w iplyw6w szkodOwych.
1

Podejmując refonmę 'Podatkową, nruteży

o robić z wieFką os'frożnośdą i namysłem, l!'<lYż w1ptyiw po1i1yki ;po<lalfil{owej na
catokszfa.tt sfosun~ów gos-podairczych jest
bardzo duży. Dla'fego !p'l'Zy zbliżających"
się 1>ra<:ach w fe] dziedzin1ie 'trzeba rq:zrQ żnić dwie stirony zagadnienia: meryiforyczną, U. zasady '!>rzvs·ztego sys'femu i formalna l'.i. mefody l)racy nad reforrJ11ą. Tym
me-m zajmie.my się metodą refo.rmv pochi:lrnwei, _gdyż o n!c.i wtaściwle mówiil
zcbowią:zania rządu wQłbec
amcryfańskich.

ka1pitali:stów

Od powsifania Po1ski nfepodle.g'f'ej iprzechodziliśmv h17. 'kNka z.mi.ain zasad ipodafkowych. Główną .przyiczyna lyich zmi.a'!l

bvly sfararJia o doslosowanie dochodów
pa1is'fwowycT! do z.mnteJszająicej S'ię s~fale
warfo~i marl<ł J.uJb syfłjuacji, wyiwo fa,neJ
·wprowadzeinfem ztolfe.RQ. Równoc:ze:Snie
Przeprowadzano w usla,,·ach p-0da'f:1lfr1wych pe'\\'"Ite zim1any w budowie podatków, iednakże pogoń za wmos'fem dochodów była przyczyną bezipośre<lriią i najwyższą kłóra l}YOl\vo<lowa fa, że w cią·g-u
d!uiszr.'!o czasu jedne usifawy g-onlty dru~ie. Taka 'PO·ft{)ń musiata się odibić na Jaości naszych us~aw. Najwię~zą ich wada !esr fo, ie nie liczą się ooe z ogólną
~vlka. R'0'51Podarczą kiraju, ani z jego pc!•ie-bami. Są jakby O'bcem cia.fe:m w or1

1

ia~\imie R'OS])Odarczym k'.ra.ju.

Reiorma podait'ko•wa. podejmo'Waf.1.a o~ecrde, musi 1e~o uni~ać. Winna ona s!fanowlć nrzemyśfaną cafo§ć, odpo·wiadadą, cą

a pdkzeiby skarrbu
ll~1isTwa hak1ować bez uszczer1blKu <lila in•
for~ów l!ospodarczyich Poi!siki. To 1>0\•·irnn b):ć naczeln~ zasadą JTeforimy poMknwe;.
Wvnikiem fakieg-o 'POS>Tu.dafu nmsi być
zan'.l'Cbanle ikoins 1pi.racyjnej mefody '!)racy
nad nforma poda'tl~oiwą KlMrej doikooy-

r.asrvm wair-itnkom.

wujc sie w ciszy ga'!Yinel!:ów urzęd1niczycl:i.
Mnina mleć 11awe:f wysoikie 'Pojęcie o ad~":i!flraoeii s.'karbowei w Polsce, a[e lfirzeb~
budowa svs'femu po0• J~dnak Przyrnać, że
tal ~alkc'l".·~11:0 P'fzerasfa jej si'ty. TalK 'f)Ow'.ł
ia· zr.:: <ldoowie<lnle zadanie nie może być
Ja; dziełem łlawe'f nafizdofoi1eds1z1e.11:0 uirzę<l'n~lka1 ,
a a m~i Przeij'ść prz,ez fit1fir apil!JJ.tf !!Jltiil:J~ilcz1r11e],
„u zanim Z?.lC7:!1ie o00' \l.'1ązywać. Bairtdro 'lleid.iy
- ~ius .
dO · zme sla~oW! pfa:n sfalbiilz.aicv@n;y. ile w
ceht należy powotfać spe1ctiiaqmiy koon!ibY,1. !'"
f • te'1• kt'rJry b,ntby powotainy ndeity11ko do <>'to-=r c~v. ale i do o.pra:wwania zmian poldait\ko
<YŹ' "'!'l'h· To JXJISitlanowf.enibe Zlll!Pe:fuioe w1ta.śici-11fl~ wie usuwa ~acz.enJ.e Radv PinamtSoweu
:.Jt llrzv ri.r.· •
· v11ll!l~OWaniu USfaW oodJa.tkowy1c'h,
ei~
. •
.i .
.1€~ poza dwa.ma czlo1nlka: : wskl a\!Z'e
a11e,..r !tdvż

I3·

__________________________....______

....;..;.;;;.;;;;.

Metody reformy podatkowej.
ex) W plam'ie sfa1bi1Iizacyj,nym rnajdujemy p-0stano.wienie do'tycząice reformy

2·

____

' ...1 •
.
nia
le d!z1eiu•zl!nę,
·se'b . znaJącvic:h
co tak ~akomicie dal}e d-0wody d<lltyichicza
SGwa ~ Radv w '.t1Yte:h s.praiwia1ch. Nie

ll}i Oll"tn... O
'"'<t

Walka z

tyków sk.airibowvch. Zrobiona z.a szybko
ma.że p.rzynie~ć \vlęcetl szkody niż pożyt
ku. Nic tooiy dz~w1neg:o, żic os.f.ałnda reforma piodaitlkowia w CzcichosJo.wiaia'.ii byił'a
vrz~w~x)ltow1y,Wa1na w efą.gu trwch 1att. Termin tein d!La nas jest za dlttw:f. J1:i·e moliie by•ć
a.t.o[d 't!atk klró'fld, by opin·.ia 'P'Ubli-czinai ruiie mo
gla sdę o pro(iielk!tadh w:vip0iwi:edziieć.
Opraeowa'ć projekity trzeba na't'ylchmlasl!, w1pir0cwadzfć z,aś w żyde doiPietro po
gn.rnlf:owm'YtI11 miamyiś~e. J1est to temb.artl:z.i:ei
Polłlrzel>ne. żie

Ii:he<rarura skairboiwa joot w

Po[sce bardzo ulbog-a, a V!'Yfkooo1W1Cy piraw.a skiarbo·wie:g-o zibytt ma.fa doswiadlcz·emi.

M·

drożyzną cegły

w odzi.

R<Jalizacj~ żądań prz<Jdsiąbiorców budowlanych.
ex) Na slćufflclC ał«tl·~ !(JfczetSieł>klroów budiO'Wfliaiillytch w Łodizi. którzy doottna.~a[i się
w Min. Sk.a;rbiu i w Dyrekielił Bamikiu Gosp.
KT<a~etgOJ Z1aa1ęclia1 Siię spraw:ami buidowa:anmn:i Łokf\z;i. ·vtvtdie[ietg"owainry roisitlalł do Ło·
dzi cdem zoinjem.lfb1W1a1t1ii1a sie w S'Ylfluiaia.if ruaczel!Jn!lk ~tu M~n. S'kairhu t>. Paw\tow~cz. De1·e(g'RCJi Łotdlri zwróclU bowiilem ;pod
cz.ais kooforemlC:vti \viarsz:a\vskkh uiwia(g'ę na
kornileicznolść zadęcia się przez cz:yilIIl.iki mio
rddaine snJraiwą norma[lzadit ce!Il rtiekltór:Ycli airt:vt'&nt<Ywi budotwfa111J'!Ch w J)i:erwszvm z;ruś rzęiwe - coo cey::ty, ś;ruboiwa
.ny1ch wrez cieg1i·ei11rr~~e W101je.wódz16wn tóctzkie11to. Jecfa10cześnd1e memorlj.alfo w '.irvleh spra
w'aJch wved10'Żi0nrv zioslta1r 'P. wPt JaisOZ1c.zot1fowi. kttlórY zatnfureisoiwa•l sile stDr.a1wamli bu
dol'wtniildl!~ Trfiliesizkairul()1~ W1 ŁodiV. Na
skultlek iłn.isipieklci]i s!\Vletl w Ło:cllzi IJ). 001CZiehld'k

PaW1towlioz zloż:vtr w Mi1n. Skairbu '<llb\Szerne sPtrawozdaniie o c.a1t-clkszba.lbcie oos!~ula
Mw Łodlzi. AkiCi.ia ł'..odizi \vyv.,1:Jof.a.ć mo01że o

·t:vlie rieial~rue s'k1Uttd, że ·C'Z'Y1nniill<Jf ma.awd!ali1ne
pcndiel'Y' ju:ż d'VlS!lruisiJę nad spriarwa ooomowia
niai órQ!źyiroy cei,giiy. Ze wz-giledu 111a lf:b, Iże
może ~to Wl!}f'Y1fląć :tamu:iaco mia dia'ltszy roew1e1nt-uaa'Itle
zw1ói ruchl\ll buidol\vllaineogo §rodlki wtiadiz pos~zitvibv w. kieu-unkiu zaPe'\1.'ITT!ie!n·j.a: oe'glt'y w d0tsta1teczn\ich tlościa1ch
i P'O d00Sita~ZiI1ieii C'efilie d.Jia 'I'VITl/k:u lódzkieg'().. Ja!kio oottat.iec·zm:a ewelJlJl:ua/lm.o~ć roz'Waż,a.n,a }est morż1hvt00ć

re1preisY1l. za1W1reirauą

c\idh się w UJSi'a1eniu piewny.cih ~O'dlz.ifw·yich
cen 1111a oąg-łę oraoz 'lla1w:elf sieikweslbru iflylc·h
klti6rie uip1raWiiaia nie1dooitl!s•zicza1l0ną
lic:hlwę lfyrrn maltłer'}ą!Jlem bwdowfaruY1111. (e)
oeigii•elllń.

Bezpośrednie zakupy bawełny przez Polskę.
ex) Polski projekt nabywania bawełny
w Ameryce i skierowanie całego importu
tego surowca, którego obrót roczny wynosi przeszło 30 milionów dolarów, prze.z
Gdynię, wywołał w Bremie wielkie umiepokojenie. Prezes tamtejszej giełdy bawełnianej dr. A. W. Cramer, zdając sobie
dokładnie sprawę ·z rozmiarów możliwej
katastrofy, która pozbawi Bremę miljonów,
zarabianych rok rocznie na pośrednictwie,
usiłuje w pismach niemieckich wykazać
absurd zamiarów polskich, ponieważ ten

Płace,

miljon dolarów, który Brema zarabia na
pośrednictwie przez swoje bezpośrednie
nabywanie w Ameryce - wobec nieznajomości stosunków i braku doświadczenia,
przemysłowcy polscy będą stale przepła
cać, natomiast giełda w Bremie zawsze
może zdobyć niższe ceny i wywrzeć swój
wpływ na notowania. Z przywiezionych
do Polski w r. 1926 ogólnej ilości bawełny
w sumie 58.000 t., tylko drobna ilość egip(ah)
skiej bawełny szła przez Trjest.

produkcja,

drożyzna.„

Podwyżka plac moż<J obniżyć c<Jny.
ex) Wraz zie Z\Vyż.ka fratnika zmn~eijiszy
~Cl się zmroznf.e l'loiść zamówfień z za~atnlD
cv. Najw1ię·ced ucierplat n.ad 'tern 01rremys1t
fra1nooslk:i: w n.iekt&r·vich ga·f ęzia1ah proldiuk
cji., remk'l1Ję,ciie rynków vewnetrziniy.ch wry
wo~airo zireiduikowainife g'()id1ziln p1r.rucv r mar

1.11do1sko1t1aft.eniia wars·zta~ów p.ra.cy. 3) sillnl·eljsz.a ,pro.dukc'.ia '\V'Y'fTiaiga ~z szers,z.ydi

r:vników zbvtu, 4) im wleced roibo'tmdik z.ara.bi-a.. rem \vi·ęce.i kup·urle.
Nad po 1wyższemi me'todami wairto s•ię
zaSita!nowtl·ć.

Robotnky fra1nieuscy wiedza dobrze, że
1d1 kolliedzy z Amery'ki .posiaidia.ia wiasine
dw1iie 1JW.a11'c1.aja ce się teizy. odno·Ś!n:ie do, aułta, m!•es.zikada wy~odrniie i pracuna tyllko
fr-7 goid1zin dtz.f,enn;e, w .i1e!u z nJ•ch sąfd.z.f
kw.eis!tłii iJJil"alC.
Pile•r'WiSZCb, p01piiera1t1a przez wn1eibu piro- j•edJnaJk fatszyw11.e„ że s ą to pirz.yw~lletl1e W'Y'QUIOO'Ilf1Jów f znaczna cześć ko•nsrnne!n~ów, ""a;l1czone ko,sztem ch11 cbodiawc6w. Tym~a 1t1a dążiein.ht do obnif.ż,e1n1a- ip'fa~ 'l'Oibo~ cr.ais:em AmervQrnni.e podmo·szą P'llace rdbot
11i'J(iÓW ścilŚ'le \Vedluig- wzmo7..enia ,modukcji.
riiij{ó w co pociąiginetobv za s·olba z:nillżącę cen
Zirtedukowiane voborv praico1wnika zryiskaly WŚia1d1omo. za·ś. eie kolszta ogóilnie n1i;e wznoc.}i ary1:'m1eitvicznen do i1oś
szą się w pirovo0r1
b'y m.ziez lf.o w\i•ęll-:siza. isń•te kuona.
Sprzedaj·ąc t0.!nied.
towiaru.
wvoralbianieig-o
ci
1
DrU!Ka: te za pod'tirz'V'fllYW.aJna 'iiesif prziez
kiOOrn ipositępO'\VfYCh ekoinomi:sfów. Twier- sprzeida'.Je sie więceJ. Is'tniefre ~eidmialk modzą on1. że tyJ'ko w1ySOkie wy1111a1.g-r0 dzeniiie menit, gdy rvmki zbytu pirz.erado;wa1I1ie nńe
\VIYWIOrrać mo·irn W1ZmOJŻcnle m·odiukieJi. a co aibso•rbuja iuż towaru.
Cait.a poimvstow()'ŚĆ Amervkanów wyzai tem idizii.e, ()'łJ1nilŻe1t11i:e cen. W WYl\VOdaich
sw-v;ch ip.01wofuj?. s.ie na kwitnaicv ~1ta111 pro- S>~l<ma iest '" kiienmkH odda.Jemifa tien chwn[l.
dttfilcicji w Slt,a1111a·ch Zj,ednoc.zon.:vich· Przy1ka- Prz.eiz lntcr:iS:vwna i urozmai1C-0'!1a reklamę,
za.nfa: Amervka1nów w kwesti.ii pifac są nia- i:.1rzcz wprowadz·0n·!e nowo'Śd do wyirah!astęp'll(j~1ce: 1) 1m liepf•en pt.at nv ies't roboon ik ny.ch towa.rów udaj.e się im ulttrzvmać z.aintern wlę,oed porod't1/lmiie. 2) .ieś1 i wwokość t cre s·o·v. ia1111i·e Jdii·cntel i.
Rohotniik fest nletyllko oroduc.ein!flem, ailie
plfa;c obciąźia zbyibnio rubrv'ke koszitów ol konswmcntcm . PrzcdiStaw.ia oin Zinaczną
i:;ó~nyi::ih. pirod'Ucent s'ta..ra sic z!llln1iiejszyć za
p01brzeibowanie sit robo(..."Z'Y'Cih Drz:ez cf ąogile część klieint·eE. Podwvższają1c je.ogo z.arabek
cznen i1ośd robotn1k6w.
Wśród kót przemyi<:fowiyich

powsba1ty

1

1

1

1

1

t

w Łodzi."

jednakże słabszym. Sądzono więc o~ólnie,
iż spadek bawełny jest kwestią dni, a

przez to i przędza bawełniana winna ulec
zmianie. Począwszy od dnia wczorajszego sytuacja na rynku surowej bawełny
zmieniła się zasadniczo. Zarówno baweł
na amerykańska jak i egipska i indyjska
podniosły się stosunkowo bardzo znacznie
przy tendencji ciągle jeszcze mocnej. Wobec tego o jakiejkolwi-ek bądź zniżce obecnie cen przędzy bawełnianej nietylko nie
może być mowy, ale przeciwnie, o ile sytuacja na rynku surowej bawełny nie ulet!nie zmianie w kierunku zniżkowym, liczyć się należy z ponowną zwyż~ą cen.
Zdania co do horoskopów na pnyszłość
na rynku bawełny surowej są różne. Jedni
twierdza, iż już w {ej kampanii o poważnej
zwvżce "bawełnv nie może być mowy, że
do ·rozpoczęcia ·nowej kampanii panować
tutaj będzie tendencja mniej więcer .stała,
a w każdym razie notowania ulegać będą
tvlko niewielkim wahaniom, inni natom;ast
uważają, że tendencja dalsza na rynku bawełny nie może być absolutnie przewidziana, zwyżka bowiem kursów, która nastąpiła w ciągu ostatnich dwóch dni może
się nietylko utrzymać przez czas dłuższy,
ale nawet notowania te mogą pójść bardziej jeszcze w górę. W dażdym bądź razie stwi-erdzić należy z całą stanowczością,
że wahania, jakich świadkami jesteśmy
obecnie przyczynią się do pogorszenia się
sytuacji na rynku przędzy bawełnianej, odbiorca bowiem, oczekując zniżki, nie hę~
dzie chciał angażować się w zakupach, dostawcy zaś oczekując dalszej zwyżki, będą
wstrzymywać się od sprzedaży większych
ilości towaru,
Warunki pokrycia w branży przędzy ha
wełnianej nie uległy zasadniczej zmianie.
Zaznaczyć jedynie należy, że istnieje poważna rozpiętość cen między cenami gotówkowemi a wekslowemi, która dochodzi.ta niejednokrotnie do 3 względnie 2 cen
tów na kg. Ceny gatunków przędzy, cieszących się obecnie największym popytem
kształtowały się następująco w centach
amerykańskich za kg.: 24-1 - 82i 24-1
krzyżówki - 83.5; 26-1 - 84; 32-1 - 94;
32-2 - 1.04i 24-2 ....._ 92. Ceny powyższe
obowiązywały przy pokryciu wyłącznie
gotówkowem, przy pokryciu wekslowerr
dochodziło od 3 do 4 centów na kg.
Adhal.

w1zmaicnia s.ię także j;eirn sile n.aibYiWczą. In
d~k'S cen obniżv·t się w Ame1ry1oe od 19201926 r. z 220 na 150 zaś fmJde'k1s o:!aic wziroot
w hw sam'\-"111 czasie ze 199 do 228.
Dzis robolb.nik amerylkaius'ki moZ.e os·zczedzać, lokować p1i•enfądze w papie.r ach
wa:rtoiśdowvieh . kimować akcie llll!b obracać .niaidwvrż'ka swo~ch poibo1r6w a otaicza ..
nfe s!ę ko1111fo1ritem do kłtórie.g-O wlkirótce przv
~·ka Żyii'e o wielie lep.!ed i WY'_g-OC}m1iej od
i111111voh robortników. Nie mvś'bi o wallioe zie
~po~ec:wństwem. które datl·e mu prawo do
s?Jcześcla . a wa·l'ka kfos iesit dfań oozbawio
na sensu.

A. BORREL.
oo.set Franc·. Izby Det>utowauych.
b. minister.
---:o:---
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Rynok cukru.
Na rynku londyńskim notują
za 1 cwt. (50.8 kg.) na październik
13,1!1/. sh„ listopad 14-13,9, grudzień
14-13,10 i pół, styczeń 1928 - 15,8 I 1 / 4
rio 15,6 i 8 /,, sh., holenderski granulowany
fob Amsterdam - 15,1 i pół, czechosło
vrncki fob Hamburg 14,7 i pół sh. Na rynku nowojorskim ceny cukru spadły wskutek wiadomości o licznych sprzedażach na
r'lchunek kubański do§ć znacznie, zwła
szcza przy sprz edaży na dalsze terminy.
Produkcja buraków zapowiada się w Niem
czech dobrze. Szacują tegoroczną produkcję cukru w Niemczech na 1,700,000 t.
wartości cukru surowego. Produkcja cukr11 we Francji szacowana jest na 940,000 t.
wartości cukru surowego, a produkcja Rosii na 1 i pół miljona t. wartości cukru surowego. W Czechosłowacji naogół pomimo dobrej pogody zapowiadają się zbiory niezbyt pomyślnie. Szacowanie tegojak dot~d
rocznej produkcji wvnosi
1.300,000 t. Na polski~ rynku cukrowym
tendencja spokojna. Konsumcja wewnę
trzna coraz bardziej się zwiększa. Wynosifa ona w pierwszych 8-miu miesiącach
b. r . 209.7 lys. t . białejio kryształu, podczil~ gdv w tym samym okresie u. r. tylko
176,5 tys. t. Ceny utrzymują się na niezmienionym poziomie. Cukrownicy z Zachodniej Polski czynią od kilku tygodni
sbrania w Londynie o uzyskanie większe
go kredytu.
ex)

kryształ

Bilans banków omisyjnych.
e- x) Glównieisze pozycje bilansowe czterech wielkich banków emisyjnych, które
między innemi mają udzielić Bankowi Polskiemu kredytu w wysokości 20,000,000
dolarów, przedstawiają się na dzień 7 października następująco: Federat Reserve
Banks Stany Zjednoczone (w tysiącach dobrów): zapas złota 2,965,780, wkłady
2,360,380, obieg banknotów 1,717,050, rezerwa kombinowana w stosunku do obiegu
i wkładów 74,9 proc.; Bank Angielski (w
funt. szterl.): zapas złota 151,178,562, wkła
prywatne
20,992,925,
państwowe
dv
109,863,578, obieg banknotów 136,989,220,
rezerwa stosunkowa :?.,.5,15/16 proc.; Bank
Francuski (w tysiącach franków) złoto w
kasie 3,681,512, zagranicą 1,854,321, potyczki na rzecz państwa 25,400,000, na
rzecz państw obcych 5,811,000, noty w
prywatne
wkłady
obiegu 55,887,347,
10,442,684; Bank Rzeszy (w tysiącach marek): zapas złota 1,851,869, zapas dewiz
wysokocennych 155,885, obieg biletów
2,603,225.

Udział

GIEŁDA WARSZAWSKA.
Warszawa, 27 października (P
Notowania oficjalne.

robotników angielskich
I

w zyskach

przedsiębiorstw.

ex) Urzędowy organ anigioclsk,ego MlniJsftierstwa Pracy Po·dat do wia<lomiJści P'Ublicz.inej szere~ tnteresuJącvich dainivch. dotycząc:v;ch vdz.f.a.tu robotników w zyskad
i w ak0,la1ch -przedsiębiorstw br}1tv:iski.ah w
r. 1926. System !0011 b-yit priz>ez czais pewfm
gorąco propa.gow-any Drzez ~bitriiych
działaczy sp·of.ocmy1ch, kltórzv sadziJi. iz
przV'czvnd o•n sle w:abnife do z.a.tai.~od'Zenia
tarć socja1n-vich. Rz·eiczvwtls1tość zada~a j.ed
nalkż· e k1tam tY'ITI nadziej.om. Z konieczności
nii'ktv udz.iialt' w zvslk:ach nie zxl:otał urzyciqg
nąć wJeiks.21nch mas.. z drug-iej zaś s·l'l'<lin·v {
pirzeds,lebio1ricy nie okazali zbvt:ni.e.1ro e111tuz1iazmu W'ZIS!:lędiem systemu. które~o nfetrtlliam.iornią dal!sizą ko11JSe'kwiemie[a byfiby udzla.t przedsta'\'i1ide1l roibo!bn~cz:vich w mirza
dach. Ntemniel j.edna'k móbv te mstulR"tlią
nia uw1agę . może bo~·ie-m po odoO'\\"'ie<lryiich

Qptfl-:vka:

m-0dyf}ka.cjach uzyskada one w dalsre1
przysitoś-ci szersze zastosowaini.e: S1twierdzić trzeba . Iż \\' porównainJu z wkilem poprz;edlniim. Ł zw. „afoo.ioniar(ia.t robOitnkzy"
nreco s-zersze objąił kota. W r. 1926 lic2.lba
ld-óre zaistosoW:aly syprz eds i ębiorst•w
stem udziału robo.finilków w zvslk:ach. wyniósł 424. Na o.zólną cyfrę 426.000 robotników w prze-disi ęłJiorstwiach tv<.:h zaibrudnio
nyich. p;rawo do udiz!a-tu w zvskach p0siia.d!a to 218,000. Kwoita W'Y!P'taronia z ~eigO· ifytutn roho!l~~kom p.rz·ekroiczvła 1 i ool m~
na fontów sz~eirfrngów. W s.to>sunkill do nor
ma1lnego zarobku rohotn:cz:ego staino;wvto
to p.r.z1edę 1tnJe n.adwy?Jke 4.4 oroc. inia gło
we- System uid'Zl.afu w zyskach malla.zł naj
c;rersze. zas1tos-0wan.fe w 'toiwat'ZY'Sfllwach
handfow'O-·porzemwfowvich.
1

---:o:---
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Przom yslowcy czechosło
waccy za rewiziq taryfy
co/no;.
ex) Sre.ry hat11d1owo-przeunystowie w
Czechostowaicji zamierza~a za oaśredlniiic
twem s.wyich przedsta·w•ic:eli parila.mentairnVJCh zafintenp•elowiać rzad C'z.e:skosito1waiek.il w ~;prawi·e refoirinv czechlQts:łowaie'ldied ifa
niv ce!r,•e.i. Ni.e chodzi im t'il p.rzvtem o e\V;ent:ua1!!1le poicJ.iw;yższ1e•n.ie cet dowo·ZO·\~,rych
lecz o tak-te zmodemi1zow.an.ie orzeplsów
ce4nyich, kfóre odpiol\viad<a1l-olbv dzis.f1eijszym
wa.1rt11'1lkom w nie'k:.tórvch ga;fozia1ch P1rzemv1Stu czechositowa.okl·e.go. róiini~1cvm sqę
od wa:runków <lawn1i•e1szvch. Vv plerws·zvm rzedz!e do•tvczv to no-wvd1 Q"a!ezi
pr:ziemv•stu. które powsfatv dlQ!pi.ero po
pr12ewiroc.i.e i TI'ie są dositafte.cZ111~e chironione
pirzoo konk:uir1en.cja. za~ra111i1cz,na,. Dla'tego
też or'ZlemyiS'łOiWlCv żvczy.tfbv sobie. by na
0·1-.cidukifv tyich g-a'tezl orzemv--siłu zaoor•o1wadlzo1nie zoo'roJy dość wvsolde da ochrornne.
P.rzyltem ma: si.ę jednak uwzig.!ędnić l·stni'ef.:llC.e iftr.ak\ta'tv hian.dilo1we. a•bY zaioobiie(!!'to się
ew-emlfuail'!ry,m 1romp1ikac.f-0m na nmkad1
m~ ęidzy.na1rodlo·WV1Ch .

REWIZJA .liUOOSLOWIANSKO•

AUSTRJACKIE.T UMOWY HANDLOWEJ.
ex) W czaisie na~b'liiszym pooaęffle zostialtl•a. r·okowamia m!ęd,zy Ju,g0sta.,v!rą a Aus'tirja w przedmlode rewiz,j! oooan1ąi uanoPożądana inowacia.
I'
W'Y ha1t11d~owe~. Ausfil'ja z,amien'zia bo1W11em
Miast znaczków pocztowych, Podwyższ.vć oip:t.ab cielne n:a zboiżie i szekieów. co odlbfć sf ę mo.że
re~ itnnvich pro<l'll1
stemple z licznikaml.
przy ohecnvnn stanie rzeczy memrni1e Jl1a
handel zew1niętlrzny Juigosła.wńi. e!kispor'tiwW:ię'ksz.e firmy i insty.tucJe pow.iltaóą n•iie
.iąieet.i do A11'śtrii ca.tv szereg l)l'Qldiuktów ro1
wątplf wie z 7A1•dowo1.enńem ~ni0waic.ię. jaką
dfa ich. \YY'R'Od'V wtProwadza m~n1i1stfieTs'two nyiah. Kroik Aust·r.E skl·eroiv.r.ainv .~t wprarw
poczt i tel•egrafów.
diz;~ .przedewszvs~lk l em orwciWko Wę
Oto .iurż w naibliższvm cz.asie ulka1żą si·ę grom. ale p-0średni:o m o że wtphmąć nfoflp'Ow Siprzedażv sp1e·c1.ia,Jn•e aipairait.y, odbijają myś~nfe na kszt·a,rtowanie sie daffiszvch sltoce a111oomaitycznie wizierunek ma•r ki pocz- sooików hairi<lll owv•ch międzv ]l.l/g0s1law1ą i
Allis ~rJa. Nawie roko\va111ia mada n•ai oetlu v,rry
towej i datę wvsv~ki !iistu.
. Aparat taki. oistempJ1ow.am1v u.prz.ednio two.men le takie.za s'ta111u. kt·ó rv z.a!J)ew111·illlby
nrz.ez urzad pocztowy. bedzf e też rejestro- Jw~os·ta w .~l dotvchczasowv po.ziom ekspor
wa1t przv pomoicv spe cja;l1n•ego lkzniika każ :tu d'O Arns.trji.
dv \vvst::rny list. po•czem raclmnkl z.a ofran
kowia.na w ten sposób korns1oonde:noję beSytuacia qosnodarcza
d zie sfe ulsz·czało w urze-daich 'J)Oczjtowvich
raz na miesiąie.
Austri'i.
0

ex) Biuletym. paździemil!roWy .,Jnstyifufu <lila badania kon~iiurn~rhlrv" s'fw)erdiza dial
s:tą popra-wę syifuaicF g-ospoda.riczeii A1tt1S1lrjii.
P.rzemrvsf żelaznv wvka,zu'.ie w miesiącu
Druga połowa b. miesiąca 1P11"zynfosła wirz,e:śniu dość no'kaźnv wzro&t oroduikcj1
maiczne ożv1\v;i-en-le. n·a łódzkim rVl!liku w111ó- bowiem ";vtwÓ'rczo~ć wzrosta tu w ciąl!!U
k•.eninkzvm Za wilf.a.li do Ł oictizi li1C'2lni 'ku.p- .ieidne•.1to m!•e'Siia•ca z 68.4 oroc. na 71,5 procv p:rowfnc.i01ma:lni z Mafooo1iski i Kresów, cent o·g6lTI1ei zd0'!1nośc:f- nrodukcv.irniej. ~-fan
którzy rea.Jiwlia poważne tranzalkiaie na to zalfrud-nie-n.ia w mzemyś.le nao•.g-óf n1ie u~1eigl
wa,rv z.imowie. orzieważni.e wiel1niiai111e i ma- ża1d1nvm zmm·norn. a W nfekt6nnch i•CIQ:O g-ater.iatv czesa111ikowe. Ni.e mnfeti.szv ruch pa fęziacb bezrohocle n.a\v et sie c01ko11wiek
·nLt.i'e w to,:r.·iarnch baweflnlanyieJh. Na pioipira zmri111c1iszy;~o. Dowodem po1eo·szienia sie svwe sv1hm•c.P na. r:vnku l·ód'Zikim wlOitvinęita lua1c~i g-os·p-0id.a,r'Czen Jest rów•nł1e.ż więk~z.e .
cz'k a za~r.a nk ·z na.. kt'6r a wy- niż w mi'e:s~a.cu uibie,g-tym zapMrz.cbow:a1nie
~· ów1ni-e1ż p01ż v1
.t wo-rzvl.a n.a sik ó.i oip'tvm f'znnu. Wairuiniki IP'O... W1a1_g101nów koki·OWV·Ch . którv1ch dziernn11c w
kryóa sa .ie<lnak nadal cieżki.c i wszvstkfe uż vdu b-y1lo 61 OD (w ob eic ~ 500 w mi•eiS iąicu
t1ranz3k.c~ie do,chodza do skultku nia W·eks.Je po1prz·edln.!'m). Z zap.omóg· lmrzvsltr1to w mri·e
do 5 mi•e.slęcv. Pomvślinvm obria'Wie.m jesf sfą1cu wrzie~in·iu o.1trHem 130.00n hf"7.robot ·
znikoma iI·o~ć protestów welksllowy•ch.
nv,c·h. t1i. mfi1,icri n:i7 \,. ktńr'i.·rnkr•hv·ick z mi.e
sfę.cv poprz.eclin hc-h . Nn Q"ieitdzie n·rncv zaROSY.ISKI BUDŻET PAŃSTWOWY NA retLeistrowan:\'d1 bvt-o· ponaidto kszcze 24.500 bezrolb-otnvch nie otrz.vmu1_iąqnch
ROI< GOSPODARCZY 1927-1928.
ex) Sowiecki p:relfminairz bu·d.ż,etowv na z.a.!J'Om og-i.
wk .~ospoda •rocz.y 1927-28 JJ<rO-.i·ek1o•wairny
P·RODUKC.JA CUKRU W CZECHOSt.0~sit w wvsdk:ośd 5,466.000.000 mbK W oo
W AC.JI.
rów·n.a1111iu z rokl·em uibfei~tvm budż.et tern
Jest o 9,2 IJWC. wię.kszv. Pr.zelkzony na
ex) Wedłu.1r prowl zorvcznvch oib.Fczeń
rnb!c prz.edwoi.ie.none no·w v biudiżet wiy1nos,i z.bforv bu.raków cukrowyich beda w ro·ku
3.200 000,000 rubli
biieżą.cy:m o 1,000,000 toa11TI wiekisz.e. n:ż w
,

Sezon zimowy na rynku
wlókionniczym w Łodzi.
0

1

•

8.90 - 8.86
Czeki:
Holandja 358 90
Londyn 43.403 /"'
N. York 8.90
Paryż . 35.-·
Praga 26.41 i pół
Szwajcarja 171.90
Wiedeń 125.83
Włochy 48.68
Dolary 8.88 -

roku ubiieog-łym. MiedzYJtJarodowe Z\i·edinoczcnk dla statyiStyki -ouikroiwniilC'Zed olb~i
czyło nia 'PO<lista w~ie t.ego ż· e reg0 rocz.na pro
dttkcja cukru w Cz.echos·lowiacJI wynosić
będ1zf,e oikoto 12 mi1i.ionów cernitJnarów mem-.
t\i. o 1.500,COO cenitn. me'tr. wlęceti, n1ilż w ro
ku uibie.t dym.
1

f

PAPIERY PANSTWOWE I L
ZASTAWNE.
Dolarówka 62.25, 61.75
Pożvczka dolarowa 84.50
10-proc. pożyczka kolejowa 103.
5-proc. pożyczka konwersyjna
5-proc. pożyczka konwersyjna
wa 62.50
8-proc. listy B-ku
92,-, 93.8-proc. listy zastawne zie
83.50
4 i pół proc. listy zastawne zie
b2.50, 63.-, 62.75
8-proc. listy zastawne
złotowe 84.- , 84.50 1 84.25
5-proc. listy zastawne
złotowe 68.50
AKCJE.

I

DOLAR W LODZI.

Na wczorajszym rynku prywaf"ym
w lodzi w godzinach wieczorowych dolar
kształtował sie po kursie 8.90 w żądaniu
i 8.88 w płaceniu.
Tendencja utrzymana.

Obroty

nie-

wielkie.
GIELDA ZBOżOW A.
(Notowania nieoficjalne)
Łódti 27 października (A. W.)
Zboże:

Ceny za 100 kg. loco stacja załadowania:
Żyto 40.50
Pszenica 50.50
.Jęczmień zwvkłv 40.00
Jęczmień brówa:rowy 43.00-44.00
Owies 37.00

Loco Łódź:
Otręby żytnie 28 00-29.00
Otręby pszenne 26.00-26.50
Tendencja spokojna.
Mąka żytnia 65-proc. 61.00
Mąka pszenna I gat. 76.50
Usposobienie spokojne.

Z OSTATNIEJ

•

Notowano w złotych.
Bank Dyskontowy 133.Bank Polski 157.50, 158.-, 157,
Bank Handlowy 123.Bank Zarobkowy 96.-, 96.50
Siła i światło 106.Częstocice 3.50
Wvsoka 137.-, 138.NÓbel 50.50, 51.Firley 55.-, 56.Lilpop 42.50, 42.75
Ostrowieckie 99.-, 102.Rudzki 63.Zawiercie 40.-, 41.Borkowski 4.żegluga 0.56
Chodorów 180.-, 179.Cukier 5.95, 6.Węgiel 118.50, 122.-, 121.75
Cegielski 54.50
Fitzner 9.20, 10.Modrzejów 10.40, 10.55, 10.50
Pocisk 2.85
Starachowice 80.-, 80.75
Żyrardów 20.50, 20.-

CHWILI.

Upiorna noc na poddaszu.

'ofworn~ mor~~rstwo 1rz~ ul. 'om~rs~i~i w
Sploszoni zbrodniarzo, porzuciwszy
bozkarnie.
Przy uirncv Pom-0ir:skte1i n.r. 87 na 4 pię
trze zamieszkufie rod1zima Tornaszewis:kkh
w osobaich ma,tki w podeszłym wtieku. syr.a i córek. Naómitodsza Irena', nie praou1ąic
ni1.g-dizie. poma1,g-ala ma.tce w gost>O<lars'f!wf.c
domowem. Pv2-0st.afe rodz.eńs'Uwto pra:cowato w fabryce,
Spokói md1tudą1oego slę rodzień,sifwa i l{o
c:hadą•ce:i swe <lzir„.ci ma tiki zaMóco1nv zostar
\V·cz'O,ra/j w s·posó1b n°!1e1by.wade okrufflny.
O gioidzinfe 11 wiecwrem gody strursz.e
rodzń'stwv udalfo sfe do fabrv!k:C w dotnu po
wsrt.a~a malflk:a z córką Ireną. Po pewnej
chwii:li Irena, opuśclws.zv ma'bke. udait'a się
. n.a D-Oidw&rze posesd·i· Wródwszv zasłała
drzwl mI.eszkania uc.h~~lonie. wewmąfflrz zaś
pa1niQ1w1a.fa dsza. ~wia!J:ła by1fv PO.g-aszone.
Prz.eczuwa.ia·C coś zl'ei?:o. Ireina Tomaszew
ska skierow.ala sf e do sąsiada Madera Bociaina. które·go prosiła. bv uda1t si1ę z nia
do ml-eszkania. 1xmieważ obawia sfo. czy
nie zaszto tam coś złe,:rn.
Bocian. wzfa.wszy z soiba la'l111Pę. niepewnym i rówr.i:e lękNwV1!11 kraklem ' orze
sz·e<H oróg- mieszka1:1l1a Tomaiszewskkh. ·
W·chodzący:ch ud:erzyit pa1nudą1cy bez.
ł.ad. Za.raz przv we.iści·u Irena TomaiSzewska natlmda sic na olbrzvmf pakunek Bvf
to pictrwszy dowód. że w mieszka·niiu
prz.ed chwilą gospodairow1adi zto<l1zieitc. Nie

ba.c:ząic

na n·ic, skie.rowata sle ona
ri.ti, chcąc S'J)r.awdz!ć czy jest w
TutaJ oczom przvbYJtyich prze
P'Oihvornv oł>raz. · na w·idok ·ktt·óv
te[i. Na podfodze obok stojąoeij ··
bieHz111ą pfa.wfla sle w kaluży kJr
szewska. nde d'ają1c żadny.cb o
Są,stad Bodan powliiad<>milt do
mu oraiz zawezwa~ i'edno.cześnie
W przieic!ąigiu krótldeigo czasu na
JJtrz:ybyły W'tadze ś~e<lcze z t>rol
Szmtdrem na czek PrzeNowia
chodzenie ustaWo. że Tomasze
oiiiaira morderstwa pope1t1I1iornego
bu1nk-0·wem .
OlbrzY1JTI!a rana cfęfu na, szyii i
bo'kiich ran tJ'Uic'ZOm•vic1h śwladlcza .
diercv dokona·H zabó.is-twa narz
s.tirem. Jakoż wkrótce znaleziono
stan•. ~airdzewiatv ba~neif: n·iemi
cz-0111v krwią Vfiary.
Zbrodnfarne zostaili snać sot
ro nie zdotali zabrać z soba. 5
,g-a.rdierobv.
Oia~o z.amo.rdowa•nej Tomasze
zosta.wio1J10 na mie~stOU zhrodinł
przvbvicia \Vlfadz sądowo-.lekairs·
DaLsze śletd'Ztwo w toku.
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RADIO
TELEF. 58-08
PRZEJAZD

Generalne

zastępstwo

na

Polskę

200-JOOO
Bogaty

d•łał

gramofonowy.
•qAjMj

fabryki Dr. SEIBT, Berlin.

m., bez wymiany
Zł. 300.-

cewek

, . "'*

c:sysło

- plZe•elny pod gwaranci!\ 11polyw
czo-lecsnlc1y, najlepsze! jakości, tegoroczny. wy1-rła po cen~ch nklamowych
za pobraniem poc:st.: 3 kg.- 10,50 zł ,
5 kg.-1450 zł„10 kg.-27 zł„ :20klf.-50 zt.
wraz 11: opłatą poc:itowll i blau;anka:ni.
Arnold Kleiner, .ł'odwołoezyslu1, ul.
Mickiewicza Nr. 4 (Matopoll!ita).

Z~RZĄD

To\varzystwa Elektrycznego,
Akcyjnej,

iawiadamia pp. akcf onarjcsz6w, że Walne Z~romadzenłe Akcjonariuszów
Spółki. które odbyło się w dniu 31 maja 1927 roku, powxieło dechję
powiększenia kapitału akcyjno~o Soółki z: 20.000.00{).- na 30.000.000.złotych drogą emhiji 20.000 sztuk nlccii po złotych 500.- wartości. nominalnej i ża w Nr. 225 „Monitora PolskJego" z dnia 1 oaździernika 1927 r.
ol!łoszone zostało nasteoujące postanowienie op. Ministrów Przemysłu
i Handlu oraz Skarbu, dotyczące tego powiększenia kapitała:

ciętarowy,

Na zasadzie art. 1 Uatawy .z dnia 29 kwietnia 1919 r. o r:ahrierdzenlu
I zmianie statutów sp6 łi-k r.kcyfnych. zuwala się Spółce Akcyjne! pod firmą :
w todzi, na
11 lódzkle Towanyatwo Ele11tryune, Spółka AJtcylna", IE aiedzibą
zakładowego Spółki o zł. 10.000.000.-. CZ'flł do sł.
tiowięknenie b'l)itału
30,000.000.-. drot!a U emlsii ałotowe1 20.000 satułc nowych alłcll na okaaic!ela,
nominalne! wartołci zł. 500.- katda, na naałępttił\cftb warnnl<ach:
a) pierwszeństwo do nabycia akcji nowel emłslł aldy właklcłelom akeil
emłsjł po1>rr:edniel w 1łcuunku jednej akcli no1nj emisji na dwis akcje pierwuel emisił:
b) dla wykonania prawa poboru dla dawnvch altcfonarJun6w (p . "a")
winien być okrdlonv termin ueścioh'!łodniowv od dnia o!flo 11enla auhsl!rypcii
na akele nowel emisji w 11 Monltorae Polskim":
c) npera6yj tych akclf, na które dotvchnasowl altcjonariu!H " ~ r tuł~
posiadania prawa pierwazeń,twa 1tię nie zapiszę, dokona Zarał\d Sp ółki wedłUtt swel!o uznania I oltrdli ich kurs emisyfny, który n;e mote być nituy od
ceny en\isyinej;
rl) cena emisvln:t n l(~li nowel eml•li dla dawnveh 11kcionar!usz"""" Jdó •
ny '·"T!torzy~t.r.I~ prawo i;iol>ora, okrełla 1lę na :sł. 530, •których :sł. !OO t)TZ-:l"
•nac"" ~ię 011. hap!tał snk!adowv. rea:i:ta zaś po pokryciu kontów z eml•h -:o. wrch :-.':cyi nrfązanvch. na ltapitał zapuov.-v;
el "Od wxttlęd<>m praw przy1łu(fujących a\cfonarius:z:om. akcj„ nowei
•misji bede. srównane z 11.kcfaml •unisjł pol)raednicb. z cbwi111. woiunla podwytszenla kapitału zakł"dowe~o do rejestru handlowe!fo, kt6re winno hyć u1kutec7.nione w clą-tu mie,facn t>d dnia z1unli:nłęda 1ub11crypcjl I nuestnie:syć
będą w dvwlde11dz!e od dol11 1 P'źdalernih 1927 roku;
ł) całkowita wpłP1ta kapitału nkł!!.doweito oraa UDll eowego winna być
u1kut~c~,.,l.ona w cią~tt 3 mleslęcy od dnia ogłonenia nlniel 11ze~o riostanow!e- ·
nia ""' „ •,fon!torn Pot~kim";
«l w ~erminie miesięcznym od dnia :ramlin!ęcia 1ubskrypcji s:czogółowe sprawo·•d:tnie wraz IE plane'll pod~iału I wykuem 1przedan„cb akcyf x u11n11.c:i:en!em otr•'fmanef aa nie ceny •młsyfnel winno być :sło.tone do Ministcnałwa
Prl!emysłu I Handlu. Dopiero po zło.teniu tak!o~o 1prawozdanla, Sp61ka bę·
d:iie !'l"o~ła nreiesł~ować dokonane l)OWlększenle kapitału zakładoweito:
hl w o~loszeniacb o anbskr„pc!l winno hrć w całości publikowana l)O·
stanowienie. zezwalal11ce na przeprowadzenie nowej emisji akcyj ł uolsy na
~kefe nowej emisji winn'f hvć l)r11yjmowane w rołejacach w uchwale Zari:ąda
z dnia 15 czerwca 19J7 roku wymlenionvch.

Powołując się na powyższe postanowienie, Zarząd Spółki ninieiszem otwiera subskrypcję na akcje nowej emisji i wzywa op. akcjonarius:r:ów do wykonania nrzvsłn~ujące~o irn orawl'I. poboru w stos1mku 1
~-kcji nowej emisii na 2 akcje starej emisji w ciągu 6 tygodni od dnia
26 paźdriernika 1927 roku, t. j. daty niniejszego, ogłoszenia w u Monito-

h

·
rze Polskim".
Zapisy na akcje nowej emisji przy jednoczesnem złoł:eniu akcyj
poprzedniej emisji dla ostemplowania prtyimuią:
1. Zarząd Spółki, Łódź, ulica Przejazd 58,
2, Powszechny Bank Zwiazkowy w Polsce w Warszawie,
~. Pol~ki Akcyjny Bank Komercyjny w Warszawie,
. . 4. La Banque Commerciale de Bale a Bale, Geneve et Zurich,
5. Le Credit Suisse a Zurich, Geneve, Bale, St. Gall et Berne,
6. La Societe Anon.,.me Leu et C-ie a Zurich,
7. Le Credit Commercial ee France a Paris i
8. La Societe Generale de Bel~ique a Bruxelles.
Cena emisyjna za akcje nowej emisji ustalona została dla dawnych a.kcjonarjuszów, którzy wykorzystają prawo poboru, na :doty<:h
530 (piećset trzydzieści złotych), które winne być uiszczone w terminie
przewidzianym w punkcie fl w jednem z WJ'żej wskazanych miejsc.
ZARZĄ'>.

Słenłdew: cz&

55. Tel. 51-56.

Wielkopolanin possukade
ap61nftka • kapitałem 10,000 si.

i !okala, celem sałotenia baz!conkurencyJnege przed1!ębiorstwa na Ló:it. Wiadomość 11 Codexu. ul. Sienkiewicza Nr. 53
od 11-1 i 3-5.

TA N I O, bo w prywatnem
mł:.?Hlll:Ekaniu !

DA
n
FUT
J.

wszelki•l[o rodzaju
w 1urowym i iiotowym stanie,
Opatowaki, NowomieJ1ka 27,
Tel•fon 46-08.
Żadne! filii nie poaladamł

Dr. J. POL·AKOW
Choroby

dzłecl

kowska J9.4 przyjmuje

od 11/2 - l.

Dyrekcja

Dr. Józef

Państwowej 81koły
Zawodowej ień~

Mi[haliki

sklel w todzl

Kopernika 41
zawładam!a,h pr:syi

muje cod1denn\_e od
Qodalny 11-tej do
3-•I wn:elkie zamów!enfo. wchodzące
,.. zak<es modniarstwa i kraw~ec1Ey
zny dam1ldei ł dzie
cinnel. Pracownię
krawi ecką prowad:si długoletnia kledziału
rownic:1ka
krawiectwa w firmie B. Herse w
Na
Warszciwie. ubranskładzie ka dla chłopców od
lat 5-10 po cenach bardlEo przyat,pnycb .

Sprzedaż

MRI'!*!™~~:.

opału.

I·

Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ogłasza, iż w dniu 15 listopada r. b.
odbędzie się sprzedaż w drodze submisji (deklaracji pisemnych) - następujących partii
robione~o drewna op'lłowel(o sosnowego w
lasach Dyrekcji, a mianowicie:
Nadl. Bucharzewo (dojaio.:d do st. kol. Sieraków)
-- ~5000 mp. s~czap i 75000 mp •. wałków
Nadl. S1era\{6w (do1azd do st. kol Sieraków)
- 100000 mo. szczap i 75000 mp. wałków
Nadl.Miedzychód (dojaz dost. kol. Międzychód)
- 100000 mp. szc?:ap i 40000 mp. wałków.
Ofedy w zamkniętvch i .zalakowanyc~
kopertach z naoisem ,,Submłs1a na opał
na partie niemniei 10000 mp. jedne~o z wymienionych sortymentów, z podan\em proponowanych cen loco las za 1 mp. w cyfrach
i słowach wraz z oświadczeniem, it oferentowi znane s~. warunki sprz~daży drewna w
Dyrekcji i takowym kupuj~cy noddaie się
be7. zastrzeżeń, należycie ostemolowane or'air;
7. dowodem z}'>żenia w Kasie Skarbowej wadium w wysol<-,..śd 10 proc. wadości zakupywane~o ohje'kti1, winnv być nadesłane do lokalu DvrekcH Lasów P;\ństwowych w Poznaniu, ul: Gołębia ur. 1 do ~odz. 12 w i;>ołud
nie 15.XI. r. b. Otwarcie ofert następu1e te~oż dnia o itod.J:. 1~.
Suma kupna nłatną jest w ci.ą~u 30 dni
od daty zawiadomienia o :tatwierdzeniu. Ewentualny kredyt do 6 miesięcy lJO wpła
ceniu 20 proc. wartości obiektu - może być
udzielony za zabezpie~:!':eniem banlrnwe::n.
Dyrekcja zastrzega sobie wybór oferenta bez wz~lędu na wysokość zaofiarowanej
. :. .
.
ceny kupna.
Szczegółv sprzeda.żv, warunki subm1s11 1
wzór umowy ·kupna są do przejrzenia w D.
L. P. w Poznaniu i w odnośnych Nadleśnic~
twach, przeznaczone za~ ~o sprzedaży obj~k~ motna o~:Iądać na m1e1scu po uprzedmiem
z~łosz:eniu się w odnoś.nerp. N.adleśnictwie.
Poznań, dn. 24 pazdz1em1ka 1927 r.
Dyrekc,ja Lasów Państwowych
w Poznaniu.

wy-1.··.

'8...-w

:a

wwe

;(i•lrzllli Cechu Lódzkiego, p. Cechu War11aw1klefo,
ii:ilo~owana przez Koloóakł\ Akademfę, nagrod:sona
d enu m~dalamł na wy1ławach: Belgfl. Warszawłe, ł.oz1 ~ru dyplomami honorowem{ n artystyune krole.

•Niauu kr·
OJU prowadzona jeat nowocaesnym systemem
~ l'W•nym obecnie w Akadsmjach aagranicanych t.':r';trcini.c i praktycznle (aa materjałach.) KoflCZł\CVm
wyda1e si• świadectwa i pat•nty eechowe. Dla
p
r&yludnych tiomi1112c1enie zape,...nionc. Zapisy kandydltek przyjmuje się cod:1fonnie.

• 163 Pio~rkowska 163. •
Prar !tanach pierwszor:1,dna prac:ownia sukien.

Gdadska 154, m. 36.

Zg11biono

lAJ[HIHn,

,Kon1tantynow1ka g
Tel '49-66.

Stomatotog

lelin~onowa
przeurowadzlła się
6 Sierpnia 1
(rć~

Plotrkowsklel)

łaft„

ryc:sne (wyłąc:snie
u kobiet), porady
dla kobiet

przechodząc przed Gra.ud Ho-

11,30-1.JO i 3-5,
nledz. i świfita 3-5

złoty

lmtczyk na
cuszku

telem przez Piotrkowską dnia
22 b. m. Znalazca zechce odnieść za nagrodą na ul. 6-~o
. 2, II p. na p rawo . .
sierpnia

cię:hrnych
1
Skwerowa 18 m.

dojud tramw•jaml
Nr. Nr. 2. 'J, 8, 12.
Przyj muje w domu

;...-----------·-----·od 8-11 i ed 2-6 w

ti
f-~
~~!
~

'i

----· ·· 1rrql11! ~~-

Aku•zerja, ebor
kobiece, wene·
Stars11y Felezer

i1

dkulista.

Dr. med.
drzwiczkowa
na wielokolorową drukarską · ma· w dobrym staszynę poszukiwany prze.l fabry- nie. Z powodu
wyjazdu
kę wyrobów bawełnianych.
Oferty do admin. nin. p i s m a
•przedam
pod "A. H. 55".
·
za Zł. 5,500.-

.

lrl

Prr:yjm•je chorych
w lecrnlcy Leka·
Speejalbtów
u„
przy ul. Piotrkowskiej nr. 17 (dragla
podwórze} aodaien
nie od ~'de. 2-3.30

11

,,Józefiny''

-

K. LEPIARSKI

*RG&frW-iM

fabryka WJrobów Waty

Watoliny

D. A. G.ISKE

Lódf, Północna N.! 25, te~. 36-17.
NinieJsaem sawladamlam S1. Klijentclę, it po1!ada.m na 1ldadzk
waty i watoliny ws:systkieh rodr:alów po ~enach dostęp
nych, doJrodae warunki.
Na ż"danie wysyła się rćtne wzory.

nowości:

zy cła
! ~odeiowania ubrań damskich, dziecinnych
1
bielizny, zatwierdzone prze z Ministerstwo
Oświaty egzystujące od 1892 roku

~er•azorzędne kursy kr oj u,

wszelkiego rodzaju

od 3 - 5
W lec:1nicy przy Górnym Rynku, Piotr-

ul. Andrzeja ».! 3.
wybór

WJlwórnia Dra~in

Konstantynowaka 37a, tel. J9-75

Kołodziejski
Duży

5 tonnowy,marki
„Arbenz:" używany w dobrvm
stanie tanio do sprsedanła.
Wiadomość w Dyrekcji łJódzkich
Elektrycimych Ko 1ei Dojazdowych, Piotrkowska Ne 96. - -

powrócił

,

Dogodne warunki kupna.

fi

&WWW>*

Miód

Spółki

···-

WWW 4Mfi1 pwws.1

4 LAMPOWY ODBIORNIK GRAMOFONOWY

•

Łódzkiego

zw-

SELEKTYWrłY

rtAJtłOWSZY

tÓDŹ,

-

Tel. 48-.62.

Palta damskie
Ostatnie fasony z futrzanym koł
nierzem i mank. '
Pluszowe palta na jedwabiu 176.- 165.1S5.- 125. Palta barankowe
modele.
Co dz/en Mwe

·

Juljusz Rozner;
Piotrkowska 98-100.

--------=,_,..~--~_,.,~ „.,r

SZKŁO

OKIENNE

ornamentowe, surowe oraz szklenie budowli.
po cenach nitej konkurenc~jnych .-

J. Olejniczak, Ołówna

.Mt 14.

U\V AGA1 Saklo łnepelltowe w wl•lldm w{b@ue.
.:...-----------------------~-„ -~·
\

„KUR wn

ńDZKl„. -

t

~ti~---------------------~.;.....-----Do akt. Nr. :.153/27 r.
Dr.
plaPiegi 1 my, opaleObmlesznenla.
tółte

nbnc 111uwa pod gwaranci" aptekarza Jana
Gadebu1cha "AXELA•
lirem od piegów; 112
słoika l.50 Zł. 1'1 ił.
4.50 Zł. do łeio mydło
AXELA•1 kaw 1.2S Zł. 3 Jaaw. 3.50 Zł .•
Do n°abycia w następall\cvch drogeriach I aptekach:
J. Sikorski
ł.6dił, •1. Roklcidaka 6
J. Lipióskl
Piotrkowska 50
St. Majewski
„ :.
•
124
St. 1:<omanow1kl „
•
•
'.l59
J. Aaerbach - skł. apłecsny - Zgierz: 5
M. Bartoaz:ewski, Apteka Lód•. Piotrkowdra 9.
H. Rechtmann. Łódt . Piotrkowsl.ta 207.
J. Gadebusch. Poz:naó, ul. Nowa 7 (8u;ar).
M! Dieta!. Piotrkowska 157.
B, Riewslt! . Andrzeja 2.
A. Pile, PI. Reymonta !i/6 (Górny Rynek)
M. Włodarek, Rzgowska 7, oraz we
wuystldch innych lepHych składach ap•
tecsnych i perfwmerjach.

A. ~enżar

Piotrkowska 82
prayimu!e eodz:lenni• od gods. 10 rano do 7·•i wiecs,

nr.numt
ewiu
Ordynator Sspi
tala Mlelsklego
dla chorób skórnych i wenerycznych.
Plob'trowste ao..
pray!mufe od 9-1 t
5-7 po peładn!u .

Lek. dentysta

ł:omornlk pHy
S,dsle Olu,fowym
w I.oda!, Teofil
Słani••· um.pray
al. Kon1tantyno-w1klej nr. 5t, o~ła
esa, te w dn tO 11stopada
t9J7 r.
od Qod•. 10 rano.
w ł.od:d puy •llay
Konstanłyaowak. 45
odb,dsie się 1prH
dał przes i;iublican- licytację ruchomołcl; mebli. kii,
tek i Innych, nal•*'•T•h do Konrada Sobczaka, 011:a·
cowanyoh na 1um•
750d.
Ud•. tln. 271.A-17 r.
l:OMORNIIC

Teofil

8ta11ł•111

•

Do akt. Nr 8/J7 r.

onm1au,111łe.

POSZUKIWANE
są

Sąda!e Okr'ł'1owym

ułożone, młode

FORTAtłCERKI
do

pierwszorzędnego

lokalu
restauracyj n el(o.
Oferty sub. „Taniec" do adm.
niniejszego pisma.

Poazukuje

się

spólnika

v todsl

Szkolna 12.
Choroby, włosów
skórne, weneryci:ne i niocz:opłciowe.
lecsenie prom. Roentgena i l am p ą
kwarcowi\.
Prz:yjmuje od t23 po poł. i od 6-9
wiecs.

Dr. 'med.

do przel!lysłowo handlowego interesu. Nie zależnie z gotówką.
Posiadacz własnej fabryki, ewentualnie domku z placem, placu
nadającego się na budowę fabryczki, szop i t. p. Zysk pewny.
Okolica obojętna.
Zgłaszać się Piotrkowska Ni 255.
dozorca wskaże.

Spólniczka

W.fJl~ner
Choroby kobiece
akaueria

ZBlcr~ka 11,
tel 34-72.
Pn:vjmuje w lecan
cy Piołrkowaka J9ł
od 1.'il-J, w domu
od 6-8 w.

Artystycany

z kapitałem 1000 zł. i udziałem
w pracy potrzebna do przedsiębiorstwa handlowego w Zgierzu. Oferty pod „Handel" do biura „Pro~ień" Piotrkowska 81. -

F otografł ::zny

Dr. med.

ni. Hoostnntyoowks z

choroby anu. nosa. gardła i krtani

Zakład

„~alon ~,Art''
Ceny
p~•7•t~pne !

4 i od 5 -

7

popoł.

Miód
pszczelny czysty bez domieszek
pod gwarancją z własnej najwięk
,szej galicyjskiej pasieki w naczyniach 5 kg. 15.50 zł., 10 klg. 29
zł. 20 klg.55 zł. wraz z opłatą
pocztową wysyła Eu~enjua:z: Biliński w Zbarażu.

Dr.

M. filalH
Zielona 6.
TEL. 45-49.
Choroby 11'6me
weneryczne.
->rsYJtnuft aa 8 do
930, U-J I od 7-1

Or. med.
A

poleca wyhwintnll pracę 1ukien i okryć
damskich po cenach przystępnych -

J. Mikulska, Zachodnia 22.
Dr.

ST. BIBERGAL
MONIUSZKI 1 t.

Telefon 63-22.
Choroby skórne i wonerycane.
Przyjmuje od d-10 r. i od 5-8 wleci!.

U ~l

T. Słani••·

wa

51 Główna 51 ~h;r~1h. ~~:::
rycznych i mo•
LECZENIE czopłcłow:ych.
plombowanie sębów.
ZĘBY sz:tuczne na
podniebieniu i bu
podniebienia. Korony dote I piaty.
nowe. Mostki :doła

Lec:senle światłem
(Lampa kw.ucowa)
Prayjmuf• 9 do 11
I od 5-8 wiecs.

s„1aty

Dr. med.

H. ~Il BI~ i

UKUJ

Specjalista chorób
skórnych. wenerycz:nych i mocz:o-

cz-;śełowe.

Kllltbklea-o

lłl

prsy Głównej

„

Cegielniana 43.
- tel. 41-32. -

płciowych . Leczenie szt. słońcem

od ~oda:. 12 - 1111
od godz: 61/1-8 1/1,

lokarz · Dentysta

PnYuun1t1 Wainer

powrócił
Płotrkow•ka 73
h
b 5 k. ne Specjalność uauwal orÓ Y
:~e- nie zębów a:upełnie
w os w. w
~
bez: bólu.
ryczne 1 l!lloczopłciowe.
Zt;bF astucsne.

c

Leczenie światłem
Lampa kwarcowa
promieniami Roent·
gena od 9-2 i od
4-8, 4-5 dla pań
oddz. poczekalnia)

Komornik

prs.r-

Sfłda:le Okre~owym
ł.od1d, Teo!U
Słani••, a:am. pn::y

Dr. med.

Ra1e1ort

HHftl IWUrftDWBlll
Rlanista ratynowal' ny pray!muje sa
mówienia aa wieczorli p11blica:n1t l
prywatne
Kallk1t
Sw!11łkow1ki, Zgierska 11, m. 8 tel.
34-12
779]
~ułynowany
naubl ca:yciel korepetytor ud.i:lela lelccil
I korepetjcji pemoe w nauce, ce•
nT najnitu:e postę
py gwarantowane.
Zg?oszenlaprsy!muie do 1-go, ~odz.
10-l p. p, Piotrlcowaka 189, m. 9.
8162

wyżynowem.

choroby wene- Puyjmuje od godz:,
ryczne, skórne
8-tO i 5-8
i dróg mooso W}'eh prsyj muj e

Dr.

P.

Klin~er

Piotrkowska 51
Do ald. Nr 491 /27 r Zawadzka nr. 1.
li piętro fr.

on ·~101~rnon1e.

nl. 6 Sierpnia
(Benedykta) t6

ahor. akórne,
wenerv••ne,
dr6g moa•.
I kobiece
Od 9-U i 6-8 i '
dla pad od 5 -6
w nlodz. ł 'więta
od 10-u. w.
. .. .

••, • •· . '

.

•

lJ ...

- „
„,.„,

;.~'.;~ --·~:.· ·" -~ :„/~::,;~

otnebn.y chłopiec

Ddo praktyki,
uev.la Biur• elek•iło

trotechnłoz:o insłala
cyjne. Kilłl!.lkiello

UJ L. Olenderek
od Qods. 8 do 7-el
8146

Specialiata

Choroby wenerycsne., skór.oe
i włosów.

RU!łftD i SQPZBdat

P

utro męsltio na po
pielicach oras
b1k11r:a tanio do
apra:edanla.
Konstantynowska nT.51.
m. 7 11 pi~tro . Za•tać od 4-6-eł,
przedam ki l lt a
sklop6w, I domów dutych i małych oraz pravjmu
fe do 1prz:edaży.
Wiadomołć
Biuro
PrMb. Krncz:a 24.
8147
o sprndanla dom
murowan„ iedno piętrowy, Wiadomo4ć Teppora H
S!nocha.
8156
~;jlla muro
wany, 8 ubikacji
ładny ogród nwocowr 8/4 morgi w
Rudz:'e Pabianlkiej
do sprJedanla, Wia

S

D
D

domość Slenłdewi·

Prsyjmufe od 9-12 cz:a 34. p. Grunert.
i 4-8. Od 4-6 tyl
8t64
ni. Kon1tantynovko dla Pad. W ale
IJakopane. - Biuro
1kl0J !Jt obwleucsa, Dl.
dzielę i święta od
n1rnłDWllH
U J. Kubińskiego
toe w dn. 4 livtopa10-1.2
ma do sprsedania
da
19!7 r. od (Dzielna) Tol.44-10,
wille. penajonatystoda. 10-oi rano w choroby nerek, pę·
parcale.
4340
DR. MED.
ł.odsl prsy ulicy cherza i dróg 1110-•
esowych.
PrzyjmaJe
o apraedanla inSre brz:yńskiej nr. 49
od 6-8.
teres rHźnlczv
odbędzie się aorzez całem urz:ąda:e
dat puer; ptibllca:n"
niem, warutatem . i
l(11:ytacl11 ruchomoDr. med.
pokoje • kuchnią.
dd: 2 wozów. koChol'obv nerek, !Wiadomo~ć
w adnia l maszyn wyp~ehersa I d•68'
mlnisłracii.
R07R
ko6ozalnych oalełl\
moosO•J'ch.
cvoh do Firmy: .A.
amochód c:ztero
Puyfm11fo od 4-7
Minor" Spad. A.
01obowy "Ford"
NAWROT Nr. 8.
Minora. OHl\COWaw bardso dobrym
Telef.
19-110.
Sienkiewicza U.
nych na 900 11ł
słanie tanio aprze·
Tel. 59-40.
I.ód•. d. 26, X 19J7r
dam Pnefaz:d 4t,
m. 17.
8125
Dr. med.
IComomlłl
Cborobp all6roe
o sprzedania autoT. 8tanl•••
ftDel'}'CSne.
bu1 marki Benz,
__.....,=TO•W::S:<==
··- - Wiadomość Ssoaa
Naświetlanie
Pabianicka 12.
ltotnoralk przy lampą kwarco- Choroby skórne.we
8110
wą.
t,dzle Okręgowym
neryczne i płciowe Gprzedam lctnł1ko
w lodd, K. Sualn
ll gospodarkę. pick
zam. przy •I. S.1ltoln• połotenle pod
Dr.
med.
nef Nr. 14. na zu.
lasem, 7 mór~ zieTel. 55-52.
art. 1030 U. P. C.
mi, łąka, ud, dom.
ogłaua, ie dn. 3
prz:yjmujc od g. 9 Wiadomość Nowo
listopada 1927 roku
-1 I od 6-8, dla Targowa 10, m. t6.
od godzinv 10-ej
pań od 4-5.
8107
rano. w Łod:i:i pra:y choroby nerwowo
Dla niezamołnych
rzewka i arz:ewy
ul. Zg!ertk!ej ~od . i 1'."e"?1'tra:ne,
owocowe, ozdobceny lecznicze
Nr 43145 Poddę· Puy1mu1e od 4-6
ne, igła.te i t. p.
bicltiei pod nr. 11 Pomorska 10
wogóle
w1z:elkie
w Aleksandrowie, tel. 48-89, w leczDr. med. rośliny nadaf,ce aię
odbędsle alę aprae nicy „Vita" Płotr
do ogrod• w wlelda! prHz publicz kow ska 45, o gods.
ldm wyborze są do
n~ lłcytacfę rucho
1-l i 7-8,
nabycia w ukół
mohi:
ltach J, Sto!61kiego
2-ch masxynek do
robienia podczooh, Poszukuję al • .AndrseJ• 11 Lódź, Brusa Zdrowie. Cennik wysy105 tuzinów poń
Tel. Sf·łl
ła się na ł!ldanle.
cz:och i kasy ognło
Choroby ekdrne
81JO
bwalel ooldl\cych
I weneqo•n•.
do Szmula Zalnwe
utro damskie, łap
Oodalny
prsyl•I!:
2 lub 3
la Baude ł Ottona
kl karakułowe
Hlrua I oea:acowa- pokojowego •kuch- 9 - 11 g. rano - nowe i kot•sz:ek
51/1-71/2
po
połudnych na 545 d. ni- i wygodami. :a:akopiat1skl na 7-8
t.ódt, dn. 26/X. 27. Zgłoszenia pod.la• nia oprón świ,t letnie ddecko Pani•
5-6
po
pot.
raz:• do adm. „l:arXOMORNIK
sprzedam. Zielona
Tel. 40-46
3, I p. wprost kina
K. SUJlłN jerau.
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:rnugoletnia wsp. pr. firmy

,,LucvnA" wWarszawie

l
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23

S

powrócił

Moniuazki 1 (Pn•aŻ Majera)
telefon 9-97
pnyjmuje od 3 -

TEOflt
STANISZ, sam. w
Lodzi, przy al. Kon
stantynow1~lef , St,
obwleHcsa, ie w d
10 listopada 1917 r.
r. od s:tods. tO nno
w I.oda! prn alicy
Gdaósk!ej Nr. 9,
odbędsle si• aprzodał przu llcytaclę
ruchomo•cl: mebli
masz:yn do az:yc:la,
tokarni, motoru, rowerów i ich csęści
i in. nalei!lcych do
Jana ł Ireny małt .
Cymerman, ossaco
wanyeh .na 633 ał.
l.ódi, d. 21.X. 27 r.
Komomlk

w

JóZEF IM...ICH

P. BHi un·1:::~.;~.~~~!~!;.._-:;
L:kA.~DOniuTs.
:ugomoftg Połudn~owa l~"',.,....
__ru_so"!'"łm-~-·J•_:_.

Komornlll puy- ::

eleganckie, postawne, dobrze

Piątek. 28 pafdziernika 1927 roku.

mieu~ania

F

Posady i pm1.

Zaofiarowane.
ł

owe
panie.
Panktórzy
sz:tace fil
chcą alę

Posr:ukłwane

aefera, faktusyst,, Inkasenta H
lab
w 10wo!ażora

lidn rch firmach popołwi,cić
szukuje uczciwy mowaj racsą nades pracowity - łnteli
łać awoi• fotogra- ll•nłny, były włai
fie .Elpefilm" Byd cicial siemskl, ze
gou:cs, µ1. Libel- adolnościami orfa·
ta 10.
546'\ nlncyjnam.ł. W razi•
otrz:ebny natych- potrzeby złoty odmiast frysler 111. powłednl11 gwaran·
cl• na nleraehoKilidsklego JJ5.
8080 mośalach Oferty sab
l!kapedfent do vlęk .Ortlaisator" •.
ti sz:ej piekarni po- „.o ;;U.kuf. pracy trsebny natychmiast
czeladnik kraWyczerpuillce ofer- wiuki na roboty
ty i>l•emne pod obitalankowe dam
„J. )(." do admlnł akie l męslr:łe adres
atracli - "Kuriera ŻtlHna 13. m. 27
ł.6dskłego" • powo- J.A.
8111
łaniem aię na referencie os6b wiaro- :t';ligentna, młoda
panienka z 4-o
dognyeb.
813;
ldaaowem wykutał
'°";;'trzebna shaiąca cenlem poszukuje
do rcsłauYacfi .  poeady do aklepn
Rz"owaka 65.
lab cukierni.. Xa
n;;t;i°ebne ncz:enic• ra:de n , utrayma·
Ił' do kra wco-wef. , nie. Łaskawe oferNowo Targowa 10 łydo"Kurfera ł.ódz:
m. 16.
8107 kłe!lo" pod "Skrom
8t53
l111arz-okuwacz na na•
okna ł drzwi po- lzofer-mechanlk z
tnebny. tl\kowa :12 t1l długoletni, prak
6113 łyk!l posa:vkule po
notrzebna a:dolna aady na wyjud. ~ prasowacaka do Wiadomość w adm
koaz:ul i praczł:a:  11 K11riera Łódskle8159
?iotrkows ka Nr. 7, 40„
Pralnia.
8103

P

P

l

n

S

Matrymon!alna.
ChlBSi i!:~:

gotra:ebna
spraedawcz:ynl • do
sklepu chrzdciłaó
1
skiel(o s artykułami
podrótnemi. wyma- wyjść zaml\i lubti,
~anla akromoe. otenlć? Udaj sit z
Oferty 1kładać do całem z:aufaniemdo
„ICuriera ł.ódałtie Mi,dz:ynarodowefo
go" podlitery„S.C". Biura Pośrednictwa
5106 Małtodshr „MatryfJastępcy dla lo- monftun" w Wa-raz:awie, ul. Nowo'' dai poss11k11f• fa
bf'rka muutardy. słrodz:ka 36. - Na
Z!!łouenia tvlll:o 10 kaśde listowne z:gło
lidnych reflekbn- szenie natychmiast '
z J>odanletn refe- wysyła sit kllkaatosown.
rencji kierować d1> dziHil\l
Generalnej Ekspe- ofert, ncaeg6łowe
dycji 01tłosaet1 - lnformaeJe ~ fotoLw6w. Le!lionów 1 grafie 01ób. pragn„cych wyjść zapod .J. Z."
m"* lab się ożenić.
i'hceu
otra:ymać Warunki puyotęp
U pesadę 1 Mu1in nc. Wybór e>lbrsy·
•ilcoiiczyć kuraa fa- mil
chowa korosoonden
c'fine prof. Sekuło
łoda,
przystojna
wicza, Waruawa,
panna. na ataŻórawi11. 42. Kursa no-wisko., • braku
wyucsaill lłatownie: zupełnej snajomo•buchaTterji, ra:hun- cl, pragnie posnać
kowokl kupiecl:ieJ, pana aa odpowied
korespondencji han niem słanowlslru.
dlowej, stenografjl, Oforty do „Kurienauki handlu, pra- ra Ł6d7.kie,!o" p:id
wa, kaligrafji, pi•a- .studja•
1165
nia na maszynach,
towaroznawstwa ml1szkanłe
angielskiego, francu!kiego - nlemie- 'lakopane-J!! sz:czuckłeJto.
EJ rówka willa LePo akodcuniu lwia ontynówka w pięk
. docłwo.
Ż-dafcie nym J)ołotenlu l)rOlllektów! 5082 ceny bardz:• niakie.
dolnych akwisy- wikt zdrowy I sma•
torów, prze data - czny.
wlclell na prowlz:ję
osiadam du:ły lo•
i atałl\ penslę po•
ka puy ul. Piotr
aJ1111cuje admlnlatr.
Informatora Han- kow1kiel. 1klep dwa
pokoje, k11cb•i•, pidlowego. łódź. wnicę nadaj~cy sł,
SlenJdewlcz:a S3.
notrnbira
młoda na culuernlę. mleU daiewcz:yna do ca:arnl,. Lokal ten
od1t,plę. lub przyj
pom•cy w l!o•J>O·
darstwle, I do 4-1. mę spólnika s kaddecka. Południo pitałem z:ł. to.ooo.
Oferty do „Kurjera
wa 23. m. 26.
ł.ó:!z:. " aub „ R. M. •
8144
aotrHbna zdolna
o wynajęcia sklep
~ błelitnlarka do
pokńj s kuchnią
ssycia l krofenia nadający 1ię na kaf
bielisny. Zgierska dy interes, Grabo130. 1klep.
815S wa '.l4.
8U9
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CENY OOLOSZl!A" MIEJSCOWYCH:
Odoszenia firm zamiejscowych, chociażby posledaJ"cycl
Przed tekstem ~ rroszy za wiersz milimetr. 1 łam. (strona 4 łamy) Łodzi, a centrale idzie Indziej, o 50 proc. drożej od cen młeld
Konto cze- w Łodzi i nfed1. dod. nusłr. mles~l\tl!e •ł. 4.IO
tek~cle
'40
„ • •
•
1 „
•
4
firmy zairanlczne c 100 proc. drożej. .
Za teksten
30
•
•
•
•
l •
•
4
· Każda nowa po~wytka obowi•zuie wszystkte tut prZY!llt t
I
D11 robotników
kow •
I.TO Nekrolori
30
._
•
•
•
l •
•
4
szenia do zmiany C"n bez uprzednieio zawladomlellla.
•
Komunikaty
30
„
•
•
•
I „
4 "
Za termln r. wy druk oiłoszeti, komunikatów I ofiar admł'"
,•
prowlncJI
•
•
• I.OO Zwyczajne
I
•
•
•
•
I „
10 lamów nie odpowiada.
P. K. O.
Za irin!ca
• t0.50 / Drobne 10 u., possuklwanla pracy 5 rr. n WYrH - najmniejsze odoArtykuły; nacl ~·rane !Jcz oznaczenia honorarium, uwatane
• ·W
szenie 1 zł., dla bezrobotnych - 50 rr. Orloszenie n•desla1.
po hezpfatne.
617 4 7
lfe
' • Odnouenie do domu
•
• 0.40
red&. 7 wlecz. o 30 proc.
r.ar6 wno utytych > '{ i
redakcla nlef
.,lur Jer Łódzki ! .. Łódzkie Echo Wieczorne" f(cznle z odnoszeniem do domu sł. 7.10 miesięcznie. Prenumeratę mo:ina przerwać tylko 1-fQ i 15-go każd~~o mi '!Si \Ca,

CENY PRENUMERATY:

w

„
·-„
•

P-llaktor Nacielny:

C1:csła w

I

OumkowslcL

drołeł.

Rękopisów

Odbito we własnej dcukarai ul. Zawahka 'Ir. L

oc'rtuconycłi

WvdaW"'.l: Jan Stvnnłlcow!<fr1.
1

qowaialellia T-wa Dnbr1ko-WT.dawnle&t10 -
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oal

