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gospodarczo

lilii

politycznych

(

iągu

ZARA~IU

powSTANIA PAŃSTWA.
Państwo Polskie'w ~araJ,:ilu swej niepodległości
stanęło wobec nowych ~
tru·
dnych zagadnień. związanyc;h z ukonsiyłua
owaniem się i konscHda~ją Polski pod
względem gospodarczym. Mo:l:!la. iwał" po'Wiedzieć~ że w żadnej dziedzinie myśl gos~
podarcza Polski nie. przeszła tak sZ~ioko
zakrojonej ewolucji w drodze niezlicznych
a smutnych, niestety, doświadczeń, w eią·
gu ostatniego dziesiątka. lał}. jak w zakr~sie
polityki handlowej~ Szczególnie silnie dalo
się to od.czuć
na terenie wewn'}łrzafm.
Istni~je przepastn.a :rGblica mię~"'J1'
"'g) ..
szt'mi poglądami rządu, a pogl ~da mi z.
przed . 10-cin lat. Wówczas na wyn:Janę
wewnętrzną zapatrywano się
jednGstl'on·
nie, dośirzegaiąc UT niej jedvo.iefun.kclę
. szkodliwegopą.tśrednicłwa. Eksimd zaś trak
towany był· jako pozbawianie \ynkuulez~
będnych towarów i czynnik z:m.ien:ająr:y
do wyśrubowania cen. Stopniowo p3gtądy
te uległy zmianie i wreszcie ha:.: dei PQ:ski
doczekał się praw obywatelskich.
w

•

POD HASLE!i OCHRONY KONSUMENTA.
Pierwsze lata cdrc:dzonej Rzeczypos..
politej przeszły pod znakiem o,;;ćlnegn zu...
bożenia spo!eczeństwa t a przez 'to S!l.mo i
kupiectwa pohkiego. Naleialo wówczas
'skonstrl1owaĆnormy ochraniające konsu..
menta przed szkodUwemi skutkami spekam
lacji, wyrosłej na podłożu inflacyjnem.
należało zastosować wszelkie środki, id,ę....
IiJifil;.~.;.;;;~~ff1~i JI4JliIJ1&Ur~

ostatnich

l1li

I

lit

mi
W

1:WiiCiIr.

Redakcja t Adm ..

PRE.!Ut!~~~T~ " Al. Kośdusźki
"OelnIł5Z.

~ umer dzfśiei·s·~,." s "It.:'t ada słe

dziesfęciu

ce w kierunku sprawiedIiwegó podziału
dóbr społecznych i uprzystępńienia ich najszerszym war$twom. "To też wszelkie owcze..
sne rząd.y, het względu . na ich ~harakte:r
brały w obl'onę
przedewszysUdem konBu"
menta.
Ten kierunek Wewnętrznej polityki
handlowej uzasadniony przykremi Iwniecznościami pańsiwowemi odbił się ~zk.odli..
wie na organizacji i zasobności naszego
handlu zarówno wewnętrznego, jak i zagra ..
nicznego, co jeszcze dziś szczególnie silnie
daje się odczuv/a6.

lat

II

I

J

I

.

.

rjami pod mandatem,

Au~trją, Belgją,

Cze.

choslowacją, Danją, Jugosławją, Luksem~u.

giem, Rumunią,
nej, Szwajcarią,

st.

Zjedn. Ameryki

PÓ~()C6

Szwecją, Turcją, Węgrami,
Włochami, Estonią i Persją. Ogółem sieć u-

mów handlowych Polski Obejmuje 23 paD".
siwa..

LIBERALIZM GOSPODARCZY.
Należy podnieść Jako charakterystyCI
ny czynnik w rokowaniach handlowych
Polski z innemi państwami daleko posunięty liberalizm handlowy z naszej strony.
Idący po Unji tendencyj międzynarodowych,
KONSOLIDACJA.
szczególnie zaznaczający siQ na tereme
- Dziś w zakresie pcUłyki handlo .. . współpracy z Ligą Narodów.
wej wewnątrz kraju stwierdzamy pewien
. "J
ł
postęp.
Uregulowania
najważniejszych
POLITYKA OŚW1ADt;za.,N.
dziedzin obrotu dokonałO. '~zęścioWQ samO
Z dI'ugi~j strony stwierdzić nalety •
ZYcie; idąca w kierunku kunsoIidacji gos~o"
darczej państwa. Wprowadziło to handel dużem ubolewaniem,' iż' polityka gospodarcza rządu jest ogromnie chaotyczna i mea.
polski na pewniejszy grunt, nadając mu
stopniowo właś:Jiwą sh'ukf:urę i organizują<! opanowana, przyczem dokonuje .niejedno-'
krotnie posunięć poprosht sza1onycn. Ma to •
go stosownie do istniejących potrzeb..
ię jedyną chyba zaletę, że - UCZ" jQk kał,
ZAGRA!UCZNA POLITYKA HANDLOWA. de zresztą przykre doświadczenie. Są je-:
W zakresie zagranicznej pcliiłyki Łan .. dnak warunki, gdzie z jednej stlony uczy'
dlowej Państwo Polskie napotykało rów· się zbyt długo kosztem spolec~eństwa. .. aie
możnaj z dragiej - przy naSJ:9j sytu..ell 1.'.
nież na liczne przeszkody. Niemcy i Rosja
stanowią do dziś znak zapytania co· do
litycznej, która się od lał dwu z ozemś WY-'
.P~zys:dośei normalnych stosunków z łemi tworzvia, nauka zbyt. często - iak m ówi4;
krajamL
- idzie w las. "
'
Toczę.ce się 0(1 bzech przeszło lai 1'0000 ---- ,
kowania handlowe z Niemcami dotychczas
.nie dały wyniku i aczkolwiek niewątpliwie
moment zawarcia nornialnego traJdaiu sta
je się coraz bliiszy, VII ml1ędzyczasie prze:!
)

oba państwa poniesione były macme sbaty.. Ul'egulowanie w sposób traktatowy sto..
stulków h,andlowy~b. z BosJą Sowiecką f!e
względu na taIr,,~:~.iszy ustrój polityczny i
system . monop~lu handlu zagranicznego nie
pociągnęłoby

I.
.

OSTRlk

r;~fJ:IE Ch{'bąc nablY~

prone naszego wyro u, na e"l
ży przy kupnie €i kcentowaf
. wyrrź~=e Żą2~.r('ryg.in~!~yth
pl'osżkow z nł~(CiltlKI,Eł.~ Gą,seckiego zm.my~~ od lat ~rzy..
dx;estu. ZwracaJcH~ uwagę l od
rzucajcie up(,!irCZlłwi~ pa:eg:C!ne naśladownictwa w podobnem

do

DR&Zego opakowaniu •. - -

I

za sohą prawdopodobnie efektywnych skutków materjalnych dla na ..
szego handlu. Znalazłszy się w łych warunkach handel zagraniczny Polski otoczo..
ny murami celnymi zeWschodll i :lachodn
stanął w wyjątkowo trudnych wal'unhł(~h,
będąc zmuszonym do poszukiwania 110wychryaków zbytu..

TRAKTATY MI{:DZYNARODO\VEa
'\V zakresie t}im, uczyniOllO bardzo wi.e
le. Vi ci~łfjU lo-elu ostatnich' lał ::;awarto
traktaty handlowe: z Anglią wraz z kolo-

niami ko:rOllllem,f., prołekto::ataD11

j

feEylo..

(JEf'UWE Ylł..Of3V NA
KOLOQ. NATURALN~
•

BE1WA~UNI(CWO

f

Nł-r;$ZKOl>lM'Y

PAnrlJM[IJI[ IYOI2I[NT
W~$i~~ !'W~~~AJe
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:\Varszawa, 11~11 (aw)
:'\W'edle' otrzymanych dotychczas donie~
.; ·'sien,·rocznicę dziesięciolecia odzyskuIiia bytu
'państwowego świ~ciła cała. Polska nad \vy.ru'l

święciła cała

.·:JUoozyście.
. :.Oc~y\Viście . . ;. . najbardziej imponująco
;~adł, obchód w StOliCY1 w której
liczba
· mieszkańców wzr.osła w ciągu . ostatnich .dwu
dni wdwujnasób, nieI ylko howiem przyby,:
li do \Varszawy delegaci O1'ganizacji wojsko~
~ych i półwojskowych, rÓżnych instytucji i
· 'stowarzyszeń, <!elem '\vzięcia bezpośredniego
.' .~ uroczystościach udziału: lecz również ty~
" I~iące osób prywatnych aby ujrzeć War sza
'\wę' VI. jej najbardziej ~roczys\tej szacie i

częta. okologodztny 9-~jrano
około

2 godzin"
.Doniesienia . ze wszystkich więk~zych
miejscowości kraju stwierdzają, iż . obchody .na prowincji odbyły się całkowicie podlug ustalonego przez miejscowe koła społeczeństwa programu i miały charakter wysoce uroczysty i podniosły.
~
U:roczystośćobchodu' rocznicy.· uzyska
:p.ia niepodległośc1była szczególnie' poważ-

Z dnia i!·go listopada 192~ loku...

na

;~ługo w'pamięci zaclloWać. Uwagę zwracała
;:stosunkowo mała liczba włośdan, wśród dru
l~iej, oczywista, grupy.
,
Punktem kulminacyjnYln uroczystóŚci,
budzącym· najwięcej

zainteresowania,' była
rewia wojsk na Polu l\lokotowskiem, rozpó
22

i trw~jący
. .

WALUTY i DEWIZY.
Dolary·8}882S'
Holandja357.90
Londyn 43,2375
Nowy Jork 8290
Paryż: 34,84
Praga 26,42

l

Nr.

tłO.

.

r in

oIska

ni ezostuł nigdzie przez elemeutywywrotowe

.~.

~.

«

zal,łóeony

obchodzoną we Lwowie. Kraków i PO""
nań 'obchodziły święto rocznicy w r6w~

nIe

podniosłym

nastroju.
l\Emo olbrzymich tłumów", które wy..
legały na ulice. wielki rh miast, jak słychać
spokoju. nigdzie nie zakłócono, nawet W.
miastach kresowych, o pewnym procencie
ludności do mniojszości narodowych zali...
c.zonej.

Modrzej ów 31,75
Ostrowieckie B. L 108 II em. 1112.
Parowozy 30
Starachm:vice' 40,25
Zawiercie 17.50
Haberb\lsch 211
Tendencja niejednolita.
....---~oOo--.-

=

ALEKSANDER BURO W

Szwajcarja171~61

Wieden

125~35

Włochy

46,71
Tendencja bez zmiany.

,-', t

KAZDY DZIS MOZE NABYC

W l E DL Ę· lUJl'iIEJĘTNOSC
GDZtEKOLWlfK SIĘ ZNAJ..
DUJE, ZAP. MOCĄ KURSOW

--

PAPIERY PROCENTOWE•
. Inwestycyjna 119,50-118,55--119 (119)
Dolarówka 109~109,50
4,5% zielllskie 48,75
5% ,",,~ruszawy 54
8% \Varsza\vy'~
10% Radomia 71,00

USTOWNYCH

AKCJE.

Polski 175-176
Prz. Lwów 107
Spółki 80
Michałów 3,50
Węgiel 94
Lilpop 35

. POD KIEROWNICTWEM

KSięgOWO.ić.-Rachunkowoś.ć kupiecka.-Ko~ .1

respondencja handlowa. -Nauka handlu. Pisanie na maszynach. - Towaroznawstwo.
Prawo. Gramatyka oraz pisownia
pol~ka. KaB:grafja, - Stenografja. - Ję
:Iykl obce. - Angielski. Francuski. Niem.

Ka=dy pr~edmiot pro:;dzą fachowi profe ..
sorowie specjalisci.

Kady ·może ro%pocz~ kurs w dowolnym
terminie

naszych

.

UCZnIOW,

. ukończyli Kurey listowne otrzymalo
kanale

kt6rzy

dos"

posady w handlu. przemyśle,
a.dministracji i t. d.

T ,.~~ą<:e pracownik.ów-umysłowych.

dzięki

O~byclunasz,.ch Kursów podnio&lO znacznie

.

swoje zarObki..

.W\. """ĄC i FOSŁAC JAKO DRUKI
"'~l.Irs.6. Hal!!dhąwych Se"ułolificlUll

.J -

:

.

WoruBwH t ZÓra'Aiflł~

'l':",l!i!'ę

BułgarjL

SEKU ŁOWICZA

IGNACEGO

· T ysi1\ce

min. sprawzagr.

• • _ _ • •_

TETU W Cq.GU JEDNEGOD1iIA..

Kraków ·10 listopada (aw)
Z~arł tu dziś profesor farmakołogji
na unnyersytecie krakowskim, Łoboczew...
ski. Jednocześnie, w tym samym dniu,
zmarł drugi profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Łoś.

Lot,ria
rocznae

""~n$twtwa przynosi rok

t) s!ącGm łudzi
ł 'Qllrcbyt

bogactwo

N~etrlrlUtaj sZtzęś:ia

O
Można

wygrac Zt 750~OOt1~400.000~·

.350,oeO, 150.0GO, lOO,DOO i~l~le lnn}'ch
(:iU n En!e lua 18 . r~ł'bł mir
Pozostllle losy do l ..ej ld~,jeszeze cło

ao naby d.,';\!'

...

SE[uela

ph;tI' lió WSF a

~'

.erga

i

5~," ~leL 176

..........................,
.~c~e . . w,łosy

Nawet rup&łiue 'łysi .~ą· OI:Uyskać piękne
balsaillu lla pOrost włQsów, k'tórJ
xapoobiep wyps.eanh.t, .niszczy lup]~ .usuwa 81W~
dz·, m~l'łowy. i pobudza,. do łyeia obuma.rle cebulki

naclts!tnie pl'Of.nmu Swa~
nllol~W 111!townyQll KursówHandlowych
4)

: lm!. I naJlWiAko-........_ _

ZG·ON !nVU PROFESORÓW UNIWERSY..

włosy. Myv;ają.c

• • •_

H

.wlo5.ów

--

POIeCIl ~kłafi

Ił.

Apt~(:lr;~ i lr:e{n;n::$"J-
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..I Ja" Jest

I
rawda
Po wojnie powshły w Polsce
związki byłych żołnierzy, przeważnie

O

liczne
ucze~

smików poszczególnych formacyj
wojsko~
Wych, a oto krótki przegląd najważniejszych:
Stowarzyszenie \Veter~mów 1863A ro~
Ku, czcigodni ojcow;e polskich żołnierzy.
Związek Oficerów Rezerwy, skupiwszy
zaledwo jedną ósmą ogółu oficerów rezerwy, mający ważne i odpowiedzialne, zadanie.
Związek Hallerczyków, liczący w 12!i
placówkach 10 tysięcy członków, przeważ":
nie na Śląsku, na Pomorzu i w Wielko- '
polsce.
Związek Towarzystw Powstańców
,Wolaków, obejmujący ziemie zachodnie,
czący

100 tysięcy członków.
Związek

Inwalidów Wojennych Rze~
ezypospolitej Polskiej, naj liczniejszy. zgórą
300 tysięcy członków, spełnia pod sprę
żystem i pracowitem kierownictwem
nie~
zwykle trudne zadanie ułatwienia życia ofiarom wojny.
Ponadto trzeba wymienić nieco słab~
sze związki, a mianovdcie:
Związek Bajończyków,Dowborczyków

Legjonistów Puła\vskiCh, ' Oficeł'ow-Emery
tów, miejscowy Związek ObrOl1.CÓW Lv/owa,
Narodowy Zwif1zeR Pow~tailtów i b. żołt1ie
rzy Górnego Śląska, Podoficerów Rezerwy, Stowarzyszenia Rezerwis~ów; Związek
Kaniowczyków, Wojskowej- Straży Kolejowej i· t.p•.
. Oddzielną grupę stanowi~ .zwifJzki, w
skład których
wchodz~ nietylko byli żoł
nierze, . które są' opano'wane całkowicie
przez pewne kc:łapolityczn-e, i k~ó1'ych cele
sę niewątp1iwj~ natury politycznej t. zw.
Związek Legjonistów, Polska Organizacja
Wolności (dav.rne P.O.\V.), Z~;vią·zek Osadni
ków, oraz Związek Sybiraków.
Wreszcie wspomnieć trzeba, Że istnie
~ą i takie grupki, jak Legja Inwalidów,

HALL CAINE.

112)

2 ~5
Zanim zauważono jego zn1knięcie, ,zdą
zyI już przez pustynię ku Grimsey. Nilza:::
jutrz .żołnierze gubernatora znaleźli przewo::
dnika i ruszyli w drogę.
.
A W dZIeń później przybył do Reykja
,vik kapitan z Kopenhagi i opowiedział gu~
bernatorowi, że widział na morzu wojenny
okręt

angielski, zmierzający ku północnym
wybrzeżom Islandji. Wiadomość ta wprawi~
la Jorgensena w przerażenie, gdyż odrazu
zrozumiał, o co -chodzi. Oczywista, że okręt
Ów zmięrza do Grimsey, by zabrać statek
duński, czyli że Anglja wiedząc o statku,
wie również o strzeżonym przez niego więź
niu, Brytyjscy dowódcy okrętów,
począw:.
szy od Drake'a, to sami okrutnicy; piraci i
zabijaki; jeśli przeto dowódca tego okrętu
'Wylądowawszy w Grimsey. nie zastanie Zło
rowlosego
przy życiu, niech ybnie ruszy
łłtamtąd dQ Reykjavik i gubernatora wraz z
jego ludźmi każe powiesić na. najwyższym
maśzcie.
,

Zjednoczonych b.,

żołnierzach

na której czele stanęli przeważnie usunięci
ze Związku Inwalidów \Vojennych lu1zip
poszlakowani, lub Stowarzyszenia Uczestników Powstań Narodowych, z p. Bułak-Ba
łachowiczem na czele, niedość po\vażne.
Już przed 6-ciu laty wys~ąpił z ini..
cjatywą
zjednoczenia wszystkich byłych
wojskowych Związek Inwalidów Woj ennyr;h, ten najliczniajszy związek: który w
swoich szeregach łączył wszystkich Polaków, be,z względu na to, na jakiem polu
i pod którym wodzem dosięgn:)l ich pocisk
wroga. Inicjatywę tę podjęli \Veterani Armji Polskiej (8-0 tysięczny związek w Stanach Zjednoczonych A. P.). Uniemożliwiło
realizację
połączenia stanowisko t. zw.
Z·yiązku Legjonistów.
Po paroletnich wysiłkach doszło \\Te
szcie no porozumienia pomiędzy 7-u orga ..
nizacjami b. wojskowych, które podpisaw~
szy statut (w rocznicę listopadowego powstania) w 1927 roku, utworzyły wspólne
zrzeszenie pod nazwą: Legjon Rzeczyposw
poUtei Polskiej.
Do Leg,ionll we'l,zły: Zwi;;tzek Do\vborczyków, Zwi::lzek Hallerczyków, Związek
Inwalidów 'Vojennych Rz.· P. Związ!C'k Obrońców LwO'va. Z,vi~znk Oficerów Rezerwy, Zwit;1zek Oficerów Emerytów, oraz
Związf!k Towarzystw Powstallców i \Vojaków.
Wszystkie te związki wchodzą odaawna do wiGlkfej, międzynarodowej organizacji kombatantów, federacji byłych żołnierzy
państw sprzymierzonych, które walczyły w
'\vojrtie świato,vej i zwyciężyły Niemców.
Znana jest po\vszechnie ta organizacja mię
dzysoius7uicza pod nazwą Fidac. Wymienionych 7 polskich związków tworzy od
szeregu już lat t. zw. Polski Fidac.
Zjednoczy Legjon Rzeczypospolitej,
rt':prezentujący ogółem blisko pół miljona
byłych żołnierzy, zwrócił się z apelem do

Trwoga rozpętawszy w strurej jego glo
wie najstraszniejsze myśli, skłoniła go do
cofnręcia wyroku śmierci na Złotowłosego.
Jak jednak rozkaz ten
doręczyć, by nie
przyszedł zapóźno? Przewo-d!nicy islandzcy,
to banda próżniaków i awanturn!ków, któ~
rym ufać niepodobna, wobec czego nie pozo
staje mu nic innego, jak samemu wyruszyć
za wysłanymi w przeddzień żołnierzami. Mo
że ich jeszcze dopadnie w Thingvellir, mo",
że napotka w pustyni, a w każdym razie
przybędzie dio Husa vik, zanim wsiądą na
sta,tek. Jeśli tylko te chytre islandzkie ol~
brzymy potrafią mu nadążyć, to -on, mimo
swych ,Jat, nie zs.iądzie z konia przez dwana
ście godzin z rzędu.
Tak więc mnfcj więcej równocześnie
zmierzali do Grimsey: ang:eIski dkręt \VO~
jenny, by zabtrać statek dtuńskk żołnięrzę
gubernat.nra, wiozący wyrok śmierci na Zło::
towłosego; Jorgen Jorgensen, by wyrok ten
cofnąć i Rudy Jazon - w celu, jemu tylko
wiadomym.
Pierwszy przybył Jazon.

Za

wejściem G,reeby, Jazon ostrO~n1e

pozostałych związków

o

przystąpienie

dl

Legjonu w listopadzie 1927 r. e
W odpowiedzi na to, w styczniu 19~
r., uchwalił Związek Legjonistów utworzy(
inny związek p. n. "Federacja Polskicl
Związków Obroticów Ojczyzny".
Puszczono w ruch wszelkie sprężyny!
nacisk czynników administracji pailstwoweł
wojskowych, banków państwowych; świ~
dome szerzenie kłamstw i wprowadzanie w.
błąd; terror moralny; g\vałtowna, a pełna
fałszów propaganda
przez prasę zależną.
powoływanie do życia nowych związkó'W\'
efemeryd, złożonych przewaznie z człon,'
ków już istniejących stowarzyszeń: fałSZe;)
wanie woli członków istniejących zwią~
ków przez wpro\vadzanie do nich t. z~
swoich ludzi na krótko przed wyboram
władz, czy też delegatów na zjazdy wal·
ne; szerzenie anarchji i rozbijanie .związ
ków przez podrywanie autorytetu wław
związkowych wszelkie mi, bez przebieran~a
środkami, groźby "rozwiązania

związków

rewizje (jak w Zw. Inwalidów Woj.) i t. d.~
niewłaściwymi sposobami wciągnięto do F~
deracji Związek Obrońców· Lwowa i za.
rząd Związku Oficerów Rezerwy, bezcz:~l""
nie fałszując istotną wolę ich członków
któreto związki podpisały statut· Legjon~
a we'szły do Federacji, jak się tłumaczę
w celu przeciwdziałania szkodliwej działa}
nOSCI
organizatorów Federacji; przyczen
pomorski, śląski i wileński okręgi Związk'I
Oficerów Rezerwy nie uznały decyzji za
rządu głównego o przystąpieniu do Federacji, jako zmieniający wolę
Walneg(
Zjazdu.
'
(Dok. nast.)
zsunął siedzącego na jego kolanach Michat
sia, a postawiwśzy dziecko na
podłodze,

stanął przed nią, brudny, obłocony, obszar~

pany; ze zwichrzonym włosem; twarz jego
buty rozdarte, okryte gru
bą WalOfJtwą przymarzłego śniegu, a nogi pol
krwawione. Szyję mial obnażoną, a kożw.lt
barani osraniał tylko plecy, podtrzymywany wełnianym pasem. Przerażona tym jeg('
okropnym wyglądem,
po części też pod
była wynędzniała,

wpływem wspomnień, bezładnie
się do jej pamięci, a związanych

z

tloczącychi
zajściem

podczas uroczystości weselnej w domu guli.
bernatora, nocnym sądem w izbie Rady, wit(
zieniem, kopalniami w Krisuvik i Górą , U~
staw - Greeba wydala okrzyk grozy, 7a;
chwiała się i byłaby upadła l gdyby jej nie'
był pochwycił w ramiona i szepnął, że chce
jej ból, z lękiem w oczach zapytała, czy
wiegział o jej pobycie w Grimsey.
- Tak - potwierdz.R
- Skqd przychodzislt.?
- Z Reykjavik.
Spojrzała na jogo krWAWiące nogi
spytała: ..... Pieszo?

er'

r
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I
teun antar tyczn

i cuda, które ukrywa

owienu!, bryłami lodu: trzaśnie w jednej nie opłaciłby. się wcale.
Obok majora Byrda \vyruszyt na pod:: "chwili niby pudełko zapałek ludzką
nogą
PINGWINY..
bÓj bieguna południowego
rÓ;'l,vruez jego zdeptane.
.'
VI!:
,Prawdziwe
urozmaicenie· tych pockóży
:współzawodnik, kapitan Wilkins.
' Zazwyczaj lodowce w siedmiu dżiesią
Wyprawa na. biegun południowy krYJe tyCh swej wysokości znajdują· się pod WO~ do bieguna stanowią pingwiny, najba.rdziej .
Yi' sobie olbrzymie, niebezpieczeństwa~ o j~ dą,> która pltzybiera barwę to zieloną" to błę może ciekawe ptaki na świecie. Są one jęo
kich nie tylko mieszkaniec lądu, lecz nawet kitną.Długi czas wcale nie wiedziano, skąd dnocześnie patetyczne, i śmiesznę, uroczy_
zahartowany marynarz nie ma pojęcia. Do, taka gra barw. Dopiero niedavv'11O dało się ste i błazeńskie. Zdaleka. wyglądają niby· p;"
póki jeszcze płynie SIę po strefie wolnej od stwierdzić 1 że przyczyną barwy, zielonej są nowie we frakach. Ruchy ich sq pełne d~
lodowców, wszystko jest, iak zwykle na mo niezliczone masy małych krzaków, stanowią my; dztęki kruczoczarnemu upierzeniu i bia
rzu. Skoro jednak okręt dostanie się dopasa' cych jedyne póż:ywienie ptactwa, psów mor~ lej piersi, krótkim nogom i postawieJ stano:
I-odowców, żyCie pełne jest trudów i każ~ skich oraz wielorybów. A choć świat zwie~· wią taki wyraz godności" jak :rzadko któr~
~-aejchwili narażone jest na zgubę.
rzęcy nie posiada tam zbyt licznych przed~ ptak.
Nawet
sposób
odbywania
konkuróW!
To też opisy wyprawy \Villdnsa stano stawicieIi, to jednak walka o byt toczy się
~ją nielada ma.terjal. Dziś już podaje on z niemniejszą zawziętością~ niż ~ innYC!1 godzien jest uwagi: pingwinowe damy przes:
chadzają się dumnie r rzucając delikatne spoi,
szereg bardzo ciekawych spostrzeżęń, po-.: zakątkach kuli. ziemSkiej.
rzeni
a tu i tam. A panowie pingwiny, prZy"
ezynionych swego czasu na drodze do biegu
, najmniej te, które
udają,···źe
ich kobietY
WALKA W ś\VIECIE PODWODNYM.
. na polu dniowego.
Psy
morskie
przebywają
zazwyczaj
tam,
nie
obchodzą,
chodzą
sobie
po
plaży
zupeł;·
;
- Gdy już - pisze Wilkins - statek
;notrze do stlrefy lodowców (a wyprawyta:o< gdiie jest dużo lodu; leżą one na olbrzY::I nie obojętne, lecz tylko do chwili, w której
Ide moma robić Jedynie na statkach poła:: mich krach i grzeją się w słońcu. Stu;Ir ma:: nie zauważą jakiegoś bardziej interesująee
szyn okrętowych nie płoszy ich wcale. Zda,;: go objektu. \VóWCzas bierze kamyk, i to ró~'
~aczy wielorybów), stale krąży 'pośród gÓl'
loalowych. Ich wielkość bywa różna; raz są wałoby się, że na takiej hryle lodu może S~ wnie delikatnie, jak mężczyzna pierścionek
Jak olbrzymia grupa domów, to zno,y~~ wy~ bie leżeć spokojnie; Naraz z głębin mor~ zaręczynowy. Skoro dama skłonna jest wyslu
skich wyłania ,się paszcza wieloryba- i pięs chać go, przyjmuje kamień od niegó i kła:.
'~j.ą jak cale miasto.
morski zmyka co tchu.
Niejednemu przy dz!e na miejsce, które uważa za łoże ślub"
WŚRóD LODO\V.
tej sposobnOŚCi wieloryb zeckze skórę, czę-: nę. Gdy jednak amant nie obudzi żadnych uZwały lodu tamują ruch wód, im bar~
sto też spotyka się na południowym oceanie czuć w. damie serca., nie obda.rzy go nawet
','iłzlej więc zbliżać &ię do ':ro1udnia, tym. prąd Lodowatym takie zupełnie osmyczone źwi~
przelofnem spojrzeniem i odejdzie jeszcze
słabszy. Zato, gdy zerwie się burZa, a rzęta. Polowania na psy morskie urządza jed: . dumniejsza.
biegun południowy jest burzliwy i wicher nak nie wieloryb zwykły, jeno tak zwa.ny
Jest bardZO wiele ga'tunków pingwinów
Omie nieraz: szybkością 140 ·kilometrów na rozbójnik, stanowiący postrach dla. całego - odzupelnie małych, liczących zaledwie
~odzinę, - wtedy na.wet
najbtlffdziej d~ świata zwierzęcego pod biegunem. Nławet ol kilkanaśde .centymetrów wzrosID, aż do olI~wiadczony 'żeglarz staje się zupełnie bezsił::
hrzym.ie wieloryby muszą nieraz padać ofia..: brzymich pingwinówcesarsIdch,
1n1erzą:f
Jly. Corai trudniej wydostać się z pośród rą tych żarłoków, posiadających 'straszliwe cych 1.2 m~..ra i ważących okolo 60 kilogra.
ł6r lodowych, które wiatr ~. rozsuwa. A bia.
uzębienie. Rozbójników żaden rybak nie mów...
da statkowi, któryby znalazł się między chw}r"ta; są one zbyt małe i lekkie i polów
j
L
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KPTe WILKINS..

,est
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Był

to niezwy,..
bankiet:'
Mounteagle 'wciąż jeszcze go wspomina..•
Wszystkie te czynności przeprowadzo
tfe zostały tak pomyślnie,iż lord Ealing
nietylko nie stracił pieniędzy' z powodu
iafery Pasquetta, ale powiększył jeszcze
,bardzc znacznie swój majątek. 'Obecnie
i~jągnie onksłążęc~ zyski z inwestycyj w
i /Towarzystwach: Anglo-Azjatyckiem i An~
',@'Jo-lenisejskłem. W porównaniu z niemi --..j.f>.g.o ministerjalna pensja jest nic nie zna-

;!k!1e 'dystyngowany fi kosztowny

f!.

:ezą.cą łlagatelką,.

.

; Kolegom lorda. EaIinga powodzi się

~rOwn:le dobrze. Pan J'akób Vanzetti, podnie;sle.nY obecnie, dzięki wpływom IordaEaIUnga, do godności lorda - nosi tytuł Ba'róna Piuner i zdołał już zebrać wielki
: ll1ajątek
Przebaczył teraz najzupełniej
,

,

I~ordowi Ealing rolę, jaJG~ ten ostatni poprze
dnio 'odegrał, przyczyniając się do jego nie,powodzeń

fin~,nsowych. Również

jello ~rv..

~o~oś~ Eli Benjamin przeprowa(f~ił· się" z
,dzIe1nIcy Claplutm do dzielnicy Belgravia,
• Lady BenJamin za1ęfa jest bywaniem w
~,;wi~lkłmświp.cie". Krótko mówiac
m·1.19.1my; atwierdzid .I pnykrościIh 'że w zakończe
{

J.;

.

•

,

'c.

,(.

.'

.....

niu naszej powieści czarnym . charakterom :w:iada.ją, pani Pearson jest niezwykle pOdobna do niejakiej panny Culpepper, którą.
powodzi się niewątpliwie nadto dobrze.
Naturalnie, źe same tylko sztuczki również mieliśmy sposobność poznać. Ich
finansowe -,. i najwspanialsze mowy po- pierwsze dziecko" piękny chłopak" D)ają.c1j
lityczne nie mogłybyspowodować tej powo- obecnie' 6. miesięcy, otrzymało imię Artur.
Pan Culpepper wrócił do Anglji. Jest
d:d złota dla wszystkich. zainteresowanych
w· Koncesji (pocz~wszy od lordaEalinga,a on jednym z naj poważniejszych dyrekto ...
r0w obu to\varzystw - i codz:.ennie udaje
sl-wńt:'zywszy na wdowac.h i sierotach, któsię
do swego biura :Q.a ulicy Kingsway, u ..
rych oszczt:dności zostały mu powierzone)
brany
jeszcze bardziej wzoro\vo, nii kiedy..
- gd:y by Koncesja Radletta, obecnie prze..
kazand. przez władze sowieckie korporacji kolwiekprzedtem. Zatrzymał on mieszka....
Anglo-JerJ.isejskiej, ...;... nie była w rzeczywi- 1:.ie w Paryżu, ale bprzedał swą willę Pastości ogromnie solidnem przedsiębior-' Iiillie państwu Ruston - i kupił duży Wf..
stVV(JlI~ Ma ona tę ""'Yższośćnad innemi te gQdny dom w South Kensillgt0lł. Myśli on
go rodzaju przedsiębiorstwami - iż znajdu :pcwaznie o tem, aby przy :ąą}:bfjższych wv·
je siQ :ped wyjątkowo dobrym kierowni.. ł'ofo( L. kandydo.waćdo pąt1€tnrentu z ra"
rtwenl. Na krótko pr.r;ed omawianemi !P~ ruien$~ liberałów.
wyżej wypad~~aml, kierownictwo oba korArtur również ,povvi6~ił· do Anglji.
poracyj . w Rosji po,,1erzqne zostało nowe- Jest on jednym z boh~te~ównaszej opowiemu administratorowi, któremu w znacznej ścit który nie zbogacn ,się. zupełnie .. Rzucił
mierze zRwd:dęczać należy osiągnięty suk ,on życie handlowe i W:r6C1ł do Oksfordu,
{'es. Nazwisko tep-o adrnini8fratora brzmi gdzie pełni obowiązki profesora w swojem
Jan Pearson. jest to ezło\o\riek którv - jak dawnem Kolegjutn. Nie o~en1ł się jeszcze ~
oświadczył lor~ Broadway
do~ocznem i z przykrością widzi oznaki zbliżają,cego
v.'a"!nem zebrani tl - posiarla ogromne doś się wieku średniegg .. Ale chociaż czasem· nu
wjadczenie i pien;t'szol'zędną znalomość sto- dzi go obecny t~b żyda.; nie tnyśJi nigdy
~unków syberyjskich.Wydaie nam się,' że o powrOCie do ·T()!VarzystwaAnglo-Azjatyc..
tcm Jan· PeUT'ROn nodobnyjest hardzo do kiego. Mial ju.ż tego dosyć! '
Ilif>jakiego l!l,'ł1R ppsquetta. którego znamy
Chwilowo'źyje myślą o rhdchodzłcych
już dobrze. Na krótko przed jego nom in a.,. , wakacjach1 które ma zamiar ~pędzić n& 8y..
t ją na stanow1~ko zarządcy, odbył
się jeberl1, .włowarzystwie jakichś· ~woichprzy
goślnh z koh~et~ onlf\nowszeifniej pi~kno- jadól ł na.zwlskiemJan i NorH ,r f'arson.
€d. której imie jest Nora. Ja.k' nam 'opa--, . .
(Dok.. n'it.)
i

ha

• . ,.

Nr. 310

.,

1 .8

--

K A L E N D A B:g;· Y II
Poniedziałek, 12 listopada ,M.ar,;ina P
TEA~RY

I

\N OBCHODZIE IO-:-LECIA

NIE PODLE GtOśCI

Mi~j~ki ~"Danton"
"lVlistrz"
l'eatr Popularny: "Bitwa pod RadzYlIli 1 i1l
WIDOWISU
.Casino: - "Katusze miłości".
Splendid - "Tragiczna sonata".
Luna: - "Burza"."
Grand Kino: - "Skrzydła".
Odeon: - "Tułaczka ks. Trudeckiej'
Palace: - "Cienie haremu",
Dom Ludowy: - ,,Kwiaciarka z NeapoluMiejski K. O. "Przedpiekle"!

Teatr Kameralny: -

Q Q ---

Wiadomości b~eżące.
SPROSTOWANIE.
W umieszczonem w dniu one[~(l<ljszym
ogłoszeniu MagistTatu o cenach maksymal::nych zakradlł się następujący błąd w pkt. 2l
"Mięso wolowe i t. d" zamiast ceny na cielę~
. cinę normalną zł. 3.15 - umieszczono zł. 3.16

STRAJK SZLIFIERZY LUSTRZANYCH.
W dniu onegdajszym wybuchł w Łodzi
strajk szlifierzy lustrzanych. Zrzeszenie pra~
oodawców zaproponowało s-trajkującym rewi
zję cennika i pod"~yżkę, wykazaną przez U~
rząd Statystyczny, na co strajkujący nie zgo
dzili się, żądając 25 proc. podwyżki. {n}

Spis poborowych roc2"nfka 1908

Od wczesnego rana mieszk:X!lCY Łodzi,
zwabieni przez orkiestry \vojskuwe, wykonu
jące capstrzyk,· wylegli na
Im(1sto,' które
nie zdjęło jeszcze przybranej
szaty

Defiladę zakoiiczyły Oddziały

Jutro winni się sfawić dla

rejestracji

kowskiej 212 mężczyźni rocznika 1908 zaroie
szkali na terenie X Komisarjatu P.P. o na,
zwiskach na litery: __I\.B,C,D,E,F.G.B.IJ,K,

(p)

apte,

. Dziś dyżurują następujące apteki: lVI.
Lipiec (piotrkowska 193), M. Mi.iller (Piotr;:
kowska 46), W. Groszkowski (Konstanty.::
nowska 15), Perelman (Cegielniana 64), H.
Niewiarowski (Aleksandrowska 37), S. Jan::
kielewicz {Stary Rynek 9).
(p)

fr.,nłt'a

rollrv'r.I

w kh'm:m wzięli u~
\vładz
szkol:::
;WICZ{~in. władz są

do\vych, p.

znwodowych i

spo,;

akadcmjc,

ffi.

mysiowych w

\V kilku punktach miasta wystc;powuły
orkiestry
.
i s'trr.lżaków.
(n)
.

z ko~
Tłumy

misją kontrolną N·r. 1 urzędującą przy
uL
Nowolfargo\vej 18 m(,;ż~zyźni rocznika 1895

zamieszkali na terenie 2 3. 5, 8, 9; 11 Korni
sarjatów P. P. o nazwi~kach na litery od .N.
do Z; przed komisją kontrolną Nr. 2 męż,
czyźni rocznika 1888 zamieszkali Ba teręnie
2, 3, 5, 8, 9. 11 Komisarjatów F.P, o l1aY
wiskach na litt'llry: l ..1 urzędująca P'.r:il ul
Konstantynovn)k~ej 62.
!p)

OBOWIĄZANY

Łodzkie Starostwo Grodzkie pod~lje do
wiadomości, iż w dniu dzisiejszym urzędo~

wać będzie

przy ul. Pomorskiej 18 dodatko:>
wa komisja poborowa. Na komisję
winni
stawić' się z dowodami stwicil'dzającerili toż",
Samość osoby, poborowi rocznika 1907, 1906~
1905, Oraz osoby z roczników starszych, któ
rzy .'?IlI!iIIII
dotychcza.s
nie stawiły s:,ę przed
komisj!1
_ _Ii!liI!IIliilIiiil!iill!_ _ _I!!GSl!_ _
__
!l!!!il-~

PONIEDZIAŁEK.

oOo,-~~

e_

DO STAWIENNICTWA.
poborową, względnie otrzymali w· roku uyjl~
glym odroczenie na rok (Kat. B.) jako cza.sQ
wo niezdolni do służby wojskowej.
,
Do stawiennictwa są obowiązaru męZes~
czyźni wyżej wskazanych roczników zamie.J,
szkali na terenie 2, 3, 5, 9, 11 Komisarjató~
P.P. Komisja urzęduje od godz. 9.30 rano.. J

.'ć:::;'~~

_ _ _mm_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

wI3Jqca w banvnych obrazach walki z ~.
1920. Od jutra w dalszym ciągu "MaIk•.
Szwarcenkopf" WYPełniać będzie widovlDi~'

eatr .i
TEATR MIEJSKL
Dziś i środa "Dinton" dla Związków
RObotniczych,
. Początek o godz. 7.30. Jutro . i czwrut::!

tek - "Ksiądz lviarek"
:wiczem.

dUł

\\7itkowsldm.

.."·."h,;." ..........

D'zlś t. J. 12 bm.
winni się stawić'
przed komisją kontrolną Nr. 1 urzędującą
przy ul. Leszno 9 męzczyźl1i rocznika 1903
.zamieszkali na 'terenie IV Komisarjatu P. P.
o na.zwiskach na litery: M.N.O.P.R. przed
komisją kontrolną Nr, 2 urzędującą, przy ul.
Nowo;:Cegielnianej 51 mężczyźni roc.znika
1898 zamieszkali na t'e;rel1ie I, IV, VI Korni"
sarjatów P.P. na litery' od A dó Z; przed ko

~

\\c •.:~r·l'-:;:t;::scm

chowieilSh'i'::1. z J.L Ks, B1Sk. Tynlienieckim
na czele, repr0:C:'':i1 t:m<:j
bGzpil;!czeń~

KALENDARZYK NA

KTO JEST

światowy

strat1
8uk$

w sali
nroczyste
posielf

poli~ji

pieszej i konnej, oraz Straż Ogniowa
mendantem p. Gxohroanem lU.'1. czele.

[i,U,W,Z.ż·

w biurze wojsko policyjnem przy ul. Piotr:>

ostatni

vVszystkie organiza.cje, rt1prezento\'hh
ne licznie przez s\vych członkó\v, wzięły u,.
dział w naboieńshvuch,
odprawianych w
świątyniach "rszystkich wyznań.
Około południa tłumy ludzi wyległy
na ulice, w oczekiwaniu na defiład(~ wojska,
którą rozpoczęto dopiero ok. go(b;iny 2:::cj.
Defiadę wszystkich
oddzid6w garnizonu
łódzkiego przyjął gen. l\htłachoWDkj, \'1 asy~
stencji p. \Vojewody
JaszcZoItn,
prok.
Szmidta, komendantów P.P., oraz reprezeu:::
tantów władz' miejskich.

winni się stawić dla rejestracji w
biurze wojskowo - policyjnem
przy ul,
Piotrkowskiej 212 mężczyźni rocznika 1908'
. zamieszkali na te.renie IV, Komis3.irjatu P.P.
o nazwiBkach na litery: Ł.M.N.O,P,R, 5, Sz.

N~cne dyżury

\VSZYSC'I·

dzielną drużynę

odświętnej.

Dziś

L.Ł.M.

UDZIAŁ.

bH.ESZKANCY

.

Xeatr
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z Karolem

.t'· h-·

po brzegi.
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BÓJKA NA ijAŁUTACH.
TEATR KAl\7ERALNY
D~iś i środa wieczorem ~,l\listrz··' z K.
'Onegdaj o godz? 4 pp. na. Rynku Ba$
łuckim znany policji
.uwantUinik 23--letni
1\dweritowiczem.
Jutro, wtorek, oraz w· czwartek i phl~
Kazimierz Piokowski szeregowiec 31 p. S.
K. będąc podchmielonym rozciął kilkakrot::o tek "Brat Marnotrawny" z Ireną Solską.
nie głowę 26:::lefniemu Feliksowi
Kozłow::
TEATR POPULARNl"
skiemu zamieszkałego Wesoła 12, W trakc1rf)zisiejsze przedstawienie dla zrz.esZcIl
bójki Piotrkowski otrzyma~ rany kłóte ~v 01\,
licy łopatki, wskutek' cz@go uszkodzono mu· 1ubotniczych 'lilypełnł .,Bitwa pod Radzymi:::
nem" pi,likn.łl szfl.lka. historyczna, P!Ze4sta;l~
płuco. .(p)

ŻŁOBEK

DLA

NIEIVIOWLĄT.

Dnia 18:::go b. m. o godz. Hl-ej :rano ..
lokalu N.O.K. odbędzie się uroczyste ~
święcenie i otwa.rcie żłobka dziennego dl~
niemov,rIąt ufunu1;wanęgo przez N.O.K. d~
upamiętn·l.enht dziesięcioleeia Niepodleglo§ci
Polski.
"'"~ .;,\
Do żłobka tego bę~ę mogły oddawa-łł1
nlemo\v!ętn na cały dzieli idąc 'do pracy mai
ki, n~e podIe~Hjące dobrodziejstwom usta~'
z dma 2~go hr.łCa 1924 r. "p pracymło~

nych
-

~<

."". " " ' .

i'-Lobiet~,,·
'

.

'.""""'",".'~~~"
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l--"~,ROZ'W(j~ lionled'zialek rt R!tOfJl:ttttl nr~.
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Malcze, odejdź od słonia!"
.
"Przec
ież
,J"a
mu
nic
nie
zrobię
u
,
ZMIENNY.

-

PORAŹKA 'Ł.K.S'u I TURY STÓW II.

',,Alfons ma nową sy!enę dla swego

Samochodu'"
"A co si\: stanie z Heleną?"
LE~SZY.
2;ona: Powie m ci otwarc ie, że mój
pierw szy mąż był lepszy od ciebie.
Mą,ż: 'Viem , wiem. Nawe t twoja mat.la mówiła, żeś wówczas wyszła za pierwsze
gc lepszego.
ZGOD NY -

ENER GICZN Y DOKT óR.
Oj, panie doktor zel Mojego

;W

illę"a
potłukło, połamało, poszarpało

maszy nie

. ~.T;S.G. - !..,K,S, 3:0 (2;0) Wczor ajsze

STAŁYCH GOśCI.

- Otrzymałem dziś bardzo m.:lą poro
Przecie pan wie, że jestem stałym goŚ,,·
ciem i zawsze dostaję dwa kawałki pieczeni.
- Przepr aszam pana bardzo , ale to wi
na kucha rza 7 który zapomniał tę porcję prze
kra.jać na dwa kawałki.
cję.

PODE JRZA NA POMO C..

ZASłlJżONE ZWYCIĘSTWO LEGJ I, ZW

~hk~i

-

jest

różni':'·

.-1?"iT

• psem?
- Niewi elka,

f''7'f

o···iekiem

-

N aprzykład?

-

Pies szczek a tylko na

-

A jaka jest różnica p-:::,~.y <rkpeem

kraj~

YCIĘSTWO WART Y, I.F.C. i GARB ARNl

Wa.rs~wa: Legja - Po]on ja 3:0 (1:())
.. Derby" warszawskie zakończyły się- zupel~
nie zasłużonem zwycięstwem Legji, która w
polu i pod bramką była lepszą drużyną.
Lwów: Warta -Czar ni 3:2 (1:1) \Valka
b. ostra. Sędziował p. Piotrowski.
.
Katowice: LF.C. - Warsz awian ka 2:0
(2:0). Zasłużone zwycięstwo I.F,C, który do
pauzy miał znaczną przewagę,

Krakó w: \..visIa-Śląsk 9:2 (5:1). Rekordowe zwycięstwo \Visły nad słabą druż~
"Śląsk".
Przemyśl:

Garba rnia-: -Polon ja. 2:1.
Spotk anie międzyokręgowe o
wejście do
extra klasy zakończyło się z trudem WYlXa-'\
Cowan em zwyCięshvem Garba rni SędziowaL~
kpt. Baran.
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Gie,

Wisła

Punktów St.

41,

2) ,"'aria

27

40

3)

?7
26

34
34
32
30

Cracovl
1) I. F. (

6)
.7)
8)

l t::gja

26

Polonj i:.
Pogoń

27
27

Turyści

27

I···~
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"sC

26
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Ró2NICE.

ch
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DIBCiÓ

"
I
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Blaszczyński. Sędziował p. \VardeszkieWl"bi.,·'
! .

Orkan II-Turyści II. Przedm ecz rre~
zerw zakończył się zwycięstwem OIbbu .
~ sIcie spotkanie, któr~ odb,~ło si~ w dniu wczo Sędziował p. Szer.
---J oO o-- -

Dyżurnista: - Zjadłem parę kiełb'1sek
~uję w sobie zupełnie iakbv końska s,iłę.

W TYDZ IEN:: O SLUBIE.
- Sarna dziś ci przyrządziłam obiad.
Smakował ci?
- N ad.i::wyczajnie.
-:- A co z obiadu było najlep sze?
-- PIWO od kupca.

druży:n~ L.l.S. G.

Turyści :Ib-O rkan 1:1 tI:O). Towar zy

-

, DLA

koncertvwą 'grę. Jedyną bramkę zd{)b~.

Sędziował p. Rettig.

tak okrutn ie!

Nie bójcie się kobiet o! To się pcdwiąże" nastaw i, złoży, oberżnie,
\VY"zr ;e'
W'.inie i pędzie zdrów~ jak koń!

w godzin ach
przedp oluaru ovi}tch
zgromadziło na boisku pr2y ul. W ódn.ei
dość dużą ilość widzów. Do pauzy reze~~
wa drużyna fioletowy~h
zaJem onstro w_';

spotka nie towarzy;;kie z okazji 100lec ia u::
zyskan ia niepodległości Polski urządzone
przez Ł.Z.O.P.N. :tlB. dochó d sierot po pole::
głych wojskowych, zakończyło się zupełnie

zaslużonem zwycięstwem

,

rajszy m

h

i

łł:6m •.

96:33
63:38
64:41
i)~:42

71.43

60:5'1

30

60~54

27

50:49

9)

25

26

5n:ł~

10)

26

25
23

56:56

Czarn i
Warsz a wiank a
11) Ł. K. S.
12) Ruch
13) Hasm onea
14) Śląsk
15) T. K. S.

IUIIIIIIIIII!II

21
26
26
21
28

44.58

23
17
10
6

39:46
47:62 .•
~:8'l1

28:99"
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nh~,vch.

~ mędrcem?

- Też nie wielka.
- No?
- Głupiec wygad uje glups twa medrzec
~e robi.

DOW CIP T\V AINA..
Bardz o cenion y humorystą ameryka:n,:
ski był kiedyś w kościele podcz as kazani a i
~7acal z probos zczem do domu.
Kazanie
księdza - mówił - bardzo mi S1ę podobało,
lecz mam książkę, w której znajdu je się 0no słowo w słowo.
~
Probo szcz byl bardzo dotknięty tą U:$
!wagą co do autors twa kazani a i zapytał. czy
frwain nie mógłby mu przysłać tę książkę.
'~isan,-z_Zi!odAJ;,,~~ i posłał księdzu... słownik,
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PIOTRKOWSKA Nr.

Łodzi

(w pod,,6r~uJ
Kllll'llri.,a Da miolaslI o.oŁo'W.

zawiadamia Panów Akcjonarjuszów, że. w dniu
6~ego grudnia 1928 r. o godz. 3-ej popół. odbęd:&ie
S}ę w lokalu Zarządu Tow.. przy ul. Piotrk.owskiej
Nr. 90
i

Ubiory

róg

70-01
:ł:e na

Nt dZlyezalne ViaIno
Znnmadzenie Ak(nna(uszów
7. następującem porządkiem

pOCHul~

dziennym:

Z wieloletnią gwanm~Ff
Elibry ka Łód:i:, Jnlju sza 4

.... ądać

we

InnIo'WU
nilllki«lh

WS1:y stkich

składach mebI

i.

2511-

UWAGA:

3089elektryczne w wielkim
wyborze
własnego wyrobu z bronzu~ :naj
:nowszych modeli poleca

*
\

,

'II
1móCMJ W\pnwrw >ltnJti~ ,
~'I1tJlfJ

:

FORT Er iANY

;~OI<O~U«.,l\() ... ~j

RATUJCIE. WOJE

I

PIANINA
FłSHAR

najnowsz:ych

poiewe Jeiaki krze.nlb' d:r.i(Jcłr.nc
firmy

1~ Wybór przewodnit..:.zącego.
2• .Kozpatrzenie i zatwierdzenie przerachowane ..
go bilansu brutto na dzień 1 lipca 1928 r. sto ..
sownie do rozp. Prezyd. Rzp. z dnia 22 marca1928 roku (Dz. U R. P_ Nr. 38, poz. 352),
podzieJ nadwyżki z przerachowania, powięk
szenia tą drogą kapitałów w!asnych TowarzyA
.!
stwa oraz zmiana § 8 statutu.

3. Wnioski akcjonarj~szÓw.

jęsienn)"

sezon

i zimowy otrzymał ostatme modele pa:ryski~

schodnia 56. Tel, 67.. 64

Stosują,cniezawodny

"MIXTA u •

Sprnda.t w Al'tflheh .SkłacJach
I.ptec:uych i perfumtrlac.h.

ONJE
fortep:anów
KAROL
IS( V~ I
LOUZ

SłJad

'Dogodne warun!d,RCeny konkurencyjne
'(ł..paracje i przeróbki· różnych .Iamp

ftr O rafyI T~nrO!

iecld

OBUWIE irw.lllEl. li'iI!Eelkie towm'~
najlfp!ze1 jl'lliotci na l BRAi4IA

"p.ĄI.:r A. ~UhN~E, kołdry, firanki
ł!ar.y, h:elhil~ę :mfi:l:iąt dl\miiikq

chustki,

ro1eca

sW4.ry

firmn

.•KftEDYTI'
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UW AGA! I pię,tI.'o

,

PIOTl:{;\ O\VSKl 67

TeL 54 .. 78 i

24~72
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AlJ:!WYCZAJNYM
[r.~h:n~u fi

WtYNIKIEM

do masalu..

Wytwórnia wody hcIońp
skiej perfum i kC.5metyki'
Tet 43-33 i 38.86.

łUt.OI
palta zimo

we c.amskie i ID~skie
obuwie, śniegowce

I
, 1I

Z

i' -

t.6ó~

PJoOll'liiowaka 44-

g

modeli
Przyjmuję wSJ::elkie obstalunki 2własnego i powierzonego materjału

oraz futi·za:ne. Wykonanie pierwlll%op
rZfidne i punktualne
Z wysoki~m poważaniem

JAN JUS1

udelikatniający

UŻV NANY

",um

ot1~1iJlj .." nGliile ~CUl!,ry :mar.ufl1htUf'cwe QO!entHlIJ!:i(l! n~Riiif.,;'i ii ił
.~&lWII'Oi 11,", UWfl~t!\ l "i~tro

la

La~ ie r dOI paz~okcł

moim znanym od 15 lat:
krawiec-,
kim można się ubrać elegancko•.
praktycznie$ tanio i. na l'~tYt podł'ug
:najnowszych paryskich i angielskich
w

pierwszorzędnym :zakładzie

fi

tlŹ;.
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NAUKA i WYCHOWANIE
, . lvlAGIEL w dobrym stanie do sprzedaniat 1 POTRZEBNA słUżąca,
NaWtrot 63, Skład
~.
.........."...' .
. .',
•. -'"'--~ ul. Ozorkowska 8. .
.
3-8022, Farb.
1-8024
"URsfilet ręcznego 10 zł. Wyuczam ha:
" _ .•-.'":" .
l' .
' '.'
ftóv ręcznych,maszynowych,· roledo, Aph MASZYN E do szycIa sprze.dam 'nieckogo,tOSADł! dozorcy domowego lub inną p~n
~acjtl, )Vene'cką. robotę. Kaufmanowa, Pio Grabowa 32 'm. 15.
1-7998 mę - mam skromne wymagania. Malęu...
.. . .
8
f
I p'At
2 8016·
•
; ski Jozef, .Zrzędzalniana ,62.
5~kowską l , pr. o lcyna l~ ro, -,
P.?!!!!!}_ ~~C:& _.
•
STELMACH i terminator w.:3 roku .In~
1- KUPNO. ,:.....
'l'OThZ:&BNI stolarze, PlO trkowska ::S012 ,
Zakqtna 81.
.
1-&xi6
J

4

;., :':.... S.P'~Aż

~:,

I

się zgłClŚić,.

i

SPRZEDAM maszynę do szycia rękawh
.'
.. '
FORTEPIAN Beckera, pianino SciIera, U9we'·
~zek;Wiąd. Przędzalniana 42, m; 26. 3-7962 P.OT~EBNA kucharka do RestauracJI, _Z~~ . F~hig~ra na raty sprzedaje Chodkowski, Sien"
chodrua Nr. 11.
4-/28 . klewlcza 25.
2-8QlO
oKAzYJNIE do sP['zedan~a otomana, stół
oraz poleca na raty i za gotówkę wszelkie P.OTRzEBNI chl,opcy do. praktY;i do kotl~~ _
LOKALE I MIESZKANIA
' ..
·ł d
. ' k' B . G b '1-'
N
ID M. Pachnowskiego, JulJusz a Nr. 3. 3~798~. _ _ _.............. _
..c:...::-~ ~-"-_.----- """".- _ . . i ;.;..:
meble za k a tapIcer s l - C I a J10W, . a~
_._' ,."....~.__
\ PRZYJMĘ p'ani,.; na mieszkanie,' Zachpdnia
·· rot 8.
1-7980' j\1ŁODA panienka poszuk uje posad y w cha - 39 m. 12.
"t
....
w
2-79'16
samotnego pana,' ,
--raktel ze gospodyni u
FABhOFON walizkowy
w b . dobrym 8ta przyje2:<1na. Oferty podP!:zyjezdna. 1:-80"'8
--~=-""""--"""'--""""----.""""
..
v
DO
wydzierżawlenia szopa l2xS m. W Rada'nIe wraz Z płytami okazyjnie do sprzeda_.
nia. AL I-go łvlaja 73, dozorca wskaże.
POTRZEBN A służąca do wszystkiego (K . goszczu. Wiad. Bałucki Rynek 3, piekarnia.
,
2 osób, Napiórkowskiego Nr. 9, m. 44,
."
2r-7994
MAGIEL z mieszkaniem do sprzedania. Po3 '"'9'"
.
'8000
-, ,); ; SKLEP duży z wysta wowem oknem do wyi

I

a

•

I'

2-

IDQrsk& 80.

K.?UPNO-SP1{Zl:DAŻ:

mUJ'atk6w
"l

.

'POTRZEBNA jest podręczna i uczenica jo najęcia od zaraz. Grabo\\a 32.

3--cl014
.
d
'
.
SilyCiU, Wla omośc u gospodarza, Sierakow- POKOJ do wynajęcia
\Viadomość w cuwilli! skiego 40.
2-8010 ~rni, Narutowicza 31.
2-..;8018

ziem~

,ddch,gospod~rstw wiejskich, domów,
Jabryk.mlynów wodnych. placów~ skr~pów,
średnim wieku,
nteresów handlowych i t. p. załatwia szybko WDOW A inteligentna, w
RÓZNE
\ solidnie Biuro "Fort~na" Łódź Karola. 18 zn,a szycie i kuchnię przyjmię miejsce gospo~
,i'-' ..,
fel. 62-10
3U01-0 dyni u jednej lub dwóch osób. Rekomendacj~ I PRZYBŁĄK:At się pies maści i~tej,: ' mu::'
PO· SPRZEQANNIA dom zajr.zd 4 pokoje posiadam. Wiadomości udzieli Pani WinSCh., Nr. 808. \Via.lomość Ł"giewnl~' ;'~, Feliks
~chaiasklep, spożywczy
z piwiarnią bu:: ul. Sienkiewicza Nr. :7 - 3.
2-79~": Bogucki.
'~, 3'- 1956
dynki: murowane kryte dchówką do tego 5
i:AGUBIONE DOKU.
.
~.
;~oraów ziemi przy kupnie wszystko wolne. PRZYJMĘ miejsce ekspedjenta w sklep=e
;Wieś kości~lna, przy szosie. BiU1'o "Fortuna" kolon~~lnym w żelaz. lub l11r:ej branży. Wia~ ROBOTNICA Józefa Jóźwid~" zamieszkała
t6dź,KaroI~ 18 tel.. 62-10.
2999-0 domo~c, Nawrot 24, m. 8, Nowak. 3-8006
y ulicy Szkolnej 5 zagubii~ 20
' $ "

I

!prz

'------------------------------;ZTUKA
Tkacka. Łódź Piotrkowska 174, po~

BUCHALTER _ bilansista dobry' organiza- nik~ tor~bk~ z metryką ślubną
leca. warsztaty tkackie, kilimkarskie dyw~ tor i znawca spraw podatkowych, pl'zyjmu ~ papleraml. Uprasza znalazcę o
~()we, wszelkie maszyny i przyrządy do d~ je prowadzenie, zakładanie i . zamknięcia ;ministracji "Rozwoju".
snowego i drobnego przemysłu włókiennicze:: ksiąg handlowych, zestawieni bilansów Ii- :
ttę
~o or~z przędze wełnianą, bawełnianą i ln1a~ kwidację przedsiębiorstw oraz wszelkiego. JASTRZI:BSKI Zygmunt zagubił'
rodzaju
kontrolę.
Adres
ul.
Andrzeja
33~.
~.
urodzenia
świadectwo
szkolne
oraz:Itartę
ntt dla celów tkackkh i 'wyrobu dywanów
powołania do wojska.
.
ł 3-8Q20
\'erskich i smyrneńskich.
1-8028 10.
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iel.. 2-15

od 1 do 3 i od 5 do 7.

Proiektybudowlane - nadz6r, technić!ltny - żelbetnic.two

~~łąeUń n~ med, ~natil&tJjnRl
. Porada prawno .. adminłstraty,jnD
w Sl!fl;Wach tethntclnych

Dóbre~

kupić_?
łaał.

od Najakromnieju';t.
do Najwykwintni~iaśJch

kupuj t,ikO

Na dogodnych wS'Ullka-ch
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meta4-o,"

~olelDao

błowych

mater~G8

dlleoma8 orcs
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do me..
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SlQ.ADZ~

•

S

Ul

firmie"
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lelaki

18'16
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