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I
marginesie mordu przy
Okropna zbrodnia, pópelniona niedzieli
ostatniej na osobach małź. Tyszer, była sil..
nym zgrzytem w obchodzie uroczystym dzietiuciolecia istnienia Niepodległej Rzeczypospolitej. Zwróciła ona uwagę nietylko społeczeń"
stwa łódzkiego, lecz kraju całego i wszystkich
większych metropolji świata.
Po ciemnej pamięci bohaterach zbrodni,
jak'aktualni przed laty dwoma Ryd:zewski i
Walaszczyk, wystąpił na widownię typ pod
. każdym wzgIędem gorszy: tamci mordowali z
zemsty, w imię urojonych choćby pretensji,
tego jedną i jedyną myślą było dojść do wię
kszej sumy pieniędzy choćby przez zwał tru ..
pów. Tam było jedno pchnięcie, tutaj - sa..
dystyczne znęcanie się nad zwłokami ludzi,
Z rąk których morderca niedawno jeszcze brał
chleb. Tę różnicę w psycholo~ji, w wartości
.o..-- jeżeli tak si~ wyrazić można moralnej
trzech wymienionych zbrodniarzYł odczuło na..
wet społeczeństwo w najniższych swych war..
etwach. Były bowiem grupy, którzy nie' potę..
pili czyn Walaszczyka. dla których urzędnik,
człowiek stojący wysoko na społecznej drabi..
nie f jest wrogiem. niegodnym cieplejszego
wspomnienia nawet gdy z~inie. Łaniucha nie
znajdzie wyrozumiałości nietylko u sędziów nawet - U własnej rodziny, związanej z mordercą najserdeczniejszemi węzły, której przyniósł jedynie hańbę i wstyd.
Stanisław Łaniucha przynosi ujmę nietyl ..
ko własnej rodzinie l lecz społeczeństwu, wię
cej nawet - narodowi.
Zagranicq nieobcy jest, rozreklamowany
przez wrogie nam czynniki, typ bandyty-emi..
granta, "bandits polon ais". Ofiarą tej pięknej
c Polsce opinji padł stracony niewinnie w
Niemczech robotnik Pawłowski. F akt tak ow
klopny, jak zamordowanie z premedytacją w
ciągu kilku godzin trzech osób, odbije się Bze ..
rokiem echem w świecie całym dodając nowy
listek do wieńca naszej niesławy.
Samo to jednak, że obcy powezmą o
społeczeństwie polskiem wyobrażenie niespecjal~
nie dodatnie, nie jest jeszcze naj straszniej ..
Bzem. To najfatalniejsze, że straszliwy czyn
Łaniuchy wskazuje na bezprzykładny upadek
moralności u naszej młodzieży,
Wprost niepodobieństwem jest uświado ..
mić sobie, że jest możliwe, aby 19-1etni mło..
kos, który jeszcze nie powinien znać życia,
szczególnie z jego stron z!ych, cierpi na obrzydliwą chorobę, której - nie nabywa się
:l; powietrza. 19-1etnimłokos odznacza się taką straszliwą żądzą grosza, a tak nikłe zasa..
t:1y moralności posiada, ie umie i może tygo ..
dnie całe pieścić się z myślą o zbrodni, tygo,
dnie całe umie krążyć z narzędziem mordu,
przestawać z ofiarami, które sobie upatrzył
dążyć do okropnego celu be?'. chwili wacha ..
nia i skrupułów. Młokos, który dotychczas umiał
ukrywać swoją istotę właści·Ną, który umiał
być sympatyczny, uprzejmy. Dzikie zwierzę,
które krążyło nieskrępowane. wypatrując ofiary i odpowiedniej wyczekując chwili,
PsycholoQ"ja zbrodniarza jest jak psychologja

Piotrkowskiej

gracza. Jak gracz łudzi się zawsze, że los mu
poszczęci, tak s·amo łudzi się morderca, że
czyn jego ujdzie bezkarnie. Morderca zapomi
na jednakI że z chwilą popełnienia mordusta"
je przeciw niemu całe społeczeństwo f cały do . .
brze zorganizowany aparat służby bezpieczeń
stwa, a pozatem ów właśnie ślepy los. na któ ..
ry liczy, często najbardziej błahy przypadek.
.Ł.aniuchę zdradził porzucony rachunek,.
Gdyby ś. p. Tyszerowa nie pomyliła się przy
wystawianiu go, skutkiem czego musiała wyp·isać drugi, który morderca przezornie zni"
szczył, zapominając o pierwszym, kto wief czy
władze wpadłyby tak rychło :na ślad sprawcy
Oddane lekkomyślnie do pralni zbIu...
N

zgane krwią ubranie było już dowodem nie'
zbitym, wskazującym dokładnie t gdzie mor·
dercy należy szukać.
Zbrodniarz cieszył się swobod,ą, i zado.
woleniem z udanego udziela" zaledwie dwa
dni. Obecnie stoi przed nim widmo szubieni..
cy, jako straszliwa groźba dla tych, co chcieliby pójść w jego ślady,
Zbrodnia i kara to nierozłącge siostr,
sfamskie. Zbrodnia nie ukryje się nigdy. Bez
karność przestęp~y jest zawsz~ tylko kwestją
czasu.
d

(sat.)

morderstW/lłl Łaniach,.

!priwa

bJł
Tajemnicą

lto jH~cn BlordofCl

metamorfozy zbrodniarza

Jak wiadomo, w pierwszych . dniach śle
dztwa w sprawie mordu na małZonkach Tyszer, .przypuszczano źe LPorderców było dw?ch.
Zarówno zeznania dozorcy, jak i niektórych lokatorów wskazywały na dwuch niezna~
jomych ł którzy wchodzili na podyvórze, a zresztą trudno było przypuścić, by jeden czło
wiek mógł popełnić aż trzykrotne morderstwo
w cięgu paru godzin.i
Obecnie jednak śledztwo stwierdziło nie~
zbicie, że mordercą był tylko Łaniuch i ża i"
nych pomocników nie miał.
Co się tyczy tych zeznań świadków, to
wynikły one z tego, że Łaniucha przyszedł w
żół'tem palcie i cyklistówce. a w mieszkaniu
T yszera ubrał się w jegi) futro i kapelusz,
.chowając czapkę do kieszeni.
Dozorca widząc raz jednego nieznajomego w czapce, a następnie innego w futrze 1
kapeluszu, twierdzi! stanowczo że bylo dwuch
morderców.
Łaniuch czytał tylko poranną prasę i wi..
dząc że władze poszukują dwuch morderców
był spokojny, :7e śledztwo wkroczyło na fał ..
Szywą drogę i zbytnio się nie krępował, cze
go dowodem jest fakt, iż nie bał 'Się oddać
zaplamione krwią ubranie do pralD'i.
Jak się dowiadujemy, proces ~;.,dowy Ła ..
niucha odbędzie się jeszcze w końl'.'u bieżące H
go ,miesiąca, a gdyby akt oskarże:oia. nie był
gotowy. najwyżej w początkach~rzyszłegof
ponieważ władzom sądowym zale~y na. tern,
by morderca jaknajszybciej poniósł zasInioną
m

Najważniejszymi świadkami

będą:

brał

zabitego, który pierwszy skonstatował mor..
derstwo, syn dozorcy, który wszedł przez 0kno do mieszkania Ty.szerÓw. dozorca domu.
dwuch są;;iatj6w, chłopiec z cukierni Piątkow
skiego, który odnosił kartkę Łaniuchy do za·
mordowanej służącej, właściciel pralni do której Łaniucha oddał swe poplamione krwii\ ubranie, F uIde u którego Łaniuch pracował i
ukrył skradzione łyżeczki, a pozatem przedsta..
wiciele policji, którzy prowadzili dochodzenie.
wywiadowcy, którzy aresztowali mordercę. o ..
raz biegli lekarze. którzy dpkonywali sekcji
zwłok zamordowanych. Możliwe, że rodzina
mordercy również powola niektórych świad..
ków, którzy będą mieli za zadanie wykaza&
nienaganną przeszłość zbrodniarża t jak rów"
nież jego nienormalne skłonności. (bip)
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Rodzina Ł.aniuchy jest bardzCI biedna i
prawdopodobnie nie będzie sobie l"logła . pozwolić na adwokata z wyboru. wobec czegO
sąd wyznaczy obrońcę z urzędu.
Jak si~ dowiadujemy do spravvy Łaniu
cha powolan.,.-:-h h~~z.ie ze strony -Q5kar:i.enill
kilkun~u'2~ ;w -~~~
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z dnia 16 listopaaai DE\IĘ;'~~ l.
Belgja 123.94 i pól
Londyn 43·23 %;
Nowy Jork 8.90

nsaejaw wolnem

Paryż

34.85
Praga. 26,42 %

Szwajcarja 171.63,
Yv"lochy 4(;"73
M'icdcli 125.30

Popyt na. dewizy większy. Dolar gotów
k:.owy w obrotach prywatnych 8.88 % Rubd
zloty 4.64. Gram czsytego złota 5.9244.

mieście

Zmiana na omawianem .stanowism
GdańSK, Hl-~l1 (aw)
jest wręCz sensacyjnego charakteru. Om~
Głosną tu jest sprawa zmiany; na s'ta '
\via:p.y bowieln dYI)lomata schwytany został
nowisku konsula Chilijskiego. Doty,chczaso..
, na uc'zynku pozostania w kontakcie z ~rm
WY; konsul,' J'acobs, zastąp'iollY.j zosb:tj,e
mytnikami alkocholu do FinHtndji.
przez Jacquesa Fernal1ueza.

honorowo czy nie

. . SEJ ItE

. PAPIERY PROCE~TOW·E.
5 proc·l,uilstw. po:i:. premjowa dolarowa.
1111.75
l
pojedynku, od którego uchylił się pan poseł'
S proc. paź. konwersyjna 67.00;
Kwest ja u\~~łaS2czeniaezynszownikó\v i dzierzs\vCóW
6 proc. paź. d larowa 85.00
10 proc. poż. kolejowa 102.50 .
\ NasŁępnieizba odesłała w pierwszem
Warsz~wa 16...11 (tel. wł.)
5 proc. poź. kolejowa konwersyjna 60.00
czytaniu
do komisji projekt ustawy o zmianm
Przed porządkiem d~ietlllym dzisie]szeL!o
państwowych pól górniczych.
4. proc.. poż. inwe.stycyjna 119.00
posiedzenia Sejmu marszałek 'zwrócił się do
Z kolei pos. Kwapiń'ski referował pro8 proc. L. Z. Banku gospod, krajow, 94.00
Izby z oświadczeniem. Ze' jeden z posłów jekt noweli do ustawy o uwłaszczeniu byłych
wystąpił li:. żądaniem Iisłownem aby odwołać
8 proc.' L. Z ,Banku rolnego 94:00
i długoletnich dzierżawców
,
posiedzenie jednej z komisji. gdz~e powyjeź .. czynszowników
4% proc. L.Z· ziemskie 47.25
na
obszarze
województw
wschodnich, nadmiedzie przewodniczącego zastępuje. go poseł,
niając, że sprawa ta dotyczy przeszło 30 tyF...
8 proc. L.Z rot Warszawy 67,00
który nie p~zyjął pojedynku. . a tem samem
10 proc. m: Kalisza 59·50
jest człowiekiem nie honorowym. List ten p. ludzi. W dyskusji zabierali głos pos. Pawlak
(NPR), Putek' (Wyzwolenie), Baszki~wicz
marszałek
zi~orował,:et to z Dłl,stęPUjącychpo ..
, 8 1'1'00. oblig, komun. Banku gospodo kra1, ~
wadów. Pojedynek jest prawem zakazanym, (Ukrainiec). Na tem porządek dziennv wy]",
94,00'
D1"ZeZ religję jako mord 'potępiony, przez 0- czerpano. Następne posiedzenie we wtórek~' (l"
AKCJE.. ·
,~odz. 4 po południu.
'
pinię publiczną meuznawany_
B~ Polski 173·50
B. Zw. Spół. zar4 80.00

Sprawa

,

Fidej fH.OO

Wysoka 223,00
'Nigiel 96.00

I

Lilpop 35,50
de odze:ń policja
Modrzej6w 32,50
<ffltrowieckie serja B. 107.00
Lw6w, 16~11 Iaw)
Parowozy 30.00
tDiło'< otrzymało w związku z zajścia
Rudzki z9.00
mi listopada l'. b. sz~reg depesz kondolen::
Starachowice 40.00
Z pożyczek państwowych m· ... ~',~,~~"'a cyjnych. M. in. nadeszły również depesze
-4 proc. premjowa inwestycjna, słahsza ?c proc od przebywaj ącycrh na emigracji we Francji
premiowa dolarovta. Dla Listów zastal$'llych . b. członków armji U.N.~ (Ukraińska N:aro,;
tendencja mocniejsza. Akcjami wieksze ~'fO
dna' Republika).,
tendencja :mocniejsza~
.
~
oOo-----'!

W 'wyniku

cb

ujęła,

zajś6

dalszycb sprawców

LwÓw, 16-11 {awJ Jak donosi "DUo'" władze polskie doka
nały w Domu Akademickim
aresztowania
profesora szkoly malarstwa, ,Nowakowskie::
gó, oraz s;tudellta Plathtyny. Ponadto doko'
nanolicznych nowych aresztowań na prówim
cji.

Rozlzarowan i

1 KLASA - Ił DZlEł'l.
Dzi§ VI dru~im dniu ciągnienia t klas.,.
,tS loterji państwowej ~łówniejsze wyJi!rane pa
dły:

10.000
5.000

zł.
zł.
zł.
zł.
zł.

nr. 84709.
n-ry: 159249 171872.
2.000
n-ry: 3689 18759 146189.
1.000
n .. ry~ 22920 23189 138521.
500
nr ł 168564.
4.00 zL na n"'ry! 23143 65512 70918
115231.
,
300 zł_ na' n-ry: 913 1880 38826 43642
na
na
na
na
na

·
t
Sp
iB
mali
od

Dęveya

bolszewl.cy

l\rlosk:wa1 16--11 Iaw)
Po konferencjach z Deveyem na.stąpiło
'fN Moskwie duże rozczarowanie. Devey' bo~
:wiem oświadczył, iż interesują go jedynie za
gadnienia handlowe między Polską a. Sowie~
~mi. Od łloowera taduych pełnomocnictw

47442 53309 94495 119815.
200 na n-ry: 19481 27781. 38332 38899
38901 39074 50711 74094 99674 101207 103828
105447 130733 130189 143109 144401 150357.
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O,»owtd~ o 'Wojniłiils hcraami ll'lił'.iillll f

prowadto.••, pnu kC(ll:o~nlk6w toml!ł!'yIUUl$ki4h op~tMycłl
so:nacd!1l slota..

nie posIada,

tak

wyjaśnienia

samo od Boraha/ ich nIe ~

trzymał. Prywatnię

n,atomiast oznajmił De,.;
ve~, że Stan Zjedni~zone, nie uznają zas~
dnlCZO ustrój u sOWleckiego w każdym IitZmprzed końcem 1929 f.
.

~ła~ o!tatni

komisarzy ludo,,"ych

.łfloskwaI 16-11 ~awJ
W l'olMhgM~!Ii?&Hr, Rh\lt!! de Uguoro i a~i.de
uraciosi
:=::::::: Ula mł@dl&łt!tiJ: =::;;;.

przykre

Rod 'niima

MU~iSI(i.. ł(inen:atograłOśwłatowy

wtorku 13.....Xlt92S r

.horzJści

Rada komisarzy ludowych. wydała do
wszystkich podwładnych sobie .org'anów o~
kóluik, w którYln zabrania używać w doku~
1vlILJONy NA KOLONIZACJĘ .żYDóW.
'"Ivloskwa, 16-11 (aw)

Amjerfkallski multimiljoner naftoWlf.,

m,enfacn oficjalnych terminu RosJ'a" . . ·r'~
.. k'·' lub
, " " "Ut
S~J~, l . • "Rosjanin.
Wytraz
,~ROSjfl~
mn zasi;ąp.lOny być winien przez obyw<tie;;

SS.S,R.

,&'

"

-

*', ,..

Rockfeller junior, przeznaczył na celekolo~
nizacji żydów w Rosji pól miljona dolarów.

.A.LJECHIN vV POZNANIU.
Poznań, 16-11 (aw)
Szachowy mistrz świata, Aljechin, pny
będzie w połowie grudnia do Poznania, aby
wystąpić w partji, którą rozegra z kilku
partnerami jednocześnie.

PRZYGOTOWANIA DO p. \]Y. 1\..
Poznań, 16-11 .(aw)
Odbyła się tutaj konferencja przedsta::
;wicieli miast, organizujących
Powszechna
Wystawę K:rajową. vVystą}!Hi przedstawicie:
le Warszawy, Łodzi, Pozp.ania, Krakowa, \Vil
na; Gniezna, 'częstochowy, ~grza, \Vlo::
clawka, Ra.don1ia; Równa i Tomaszowa Ma"
zowieckiiego z wnioskami, dotyczącemi szema
'
, ·1 rozmIaru
.
1
t~
t ow
e~spona ow, oraz
dotyczą~
cych sprawy ich rozmieszczenia,
Przewodniczył na-radom p. Marjan Dol
rocki z Warszawy.
Z

KONSERWATORJUM MUZYCZNEGO

H. KIJENSKIEJ·W

W

ŁODZI.

niedzielę

dp.· 18 b. m. o godz. 4 po
pol. odbędzie śię w lokalu Konserwatorjum
ffraugutta 9, I w bieżącym roku szkolnym
wieczorek uczniow.ski Program wykonają u::
czenice i' uczniówie klas fortepianowych, wio
lonczelowej, śpiewu solowego i kameralnej.
Na wieczorku tym zostaną rozdane świude:=
ctwa osobom, które' w ubiegłym roku wypeł
niły wszyśtkie warunki przewidziane w pro
gramie, zatwierdzonym przez Miniśterstwo
W.R. i O.P. Prawo do uzyskania śwaidectwa
posiadają następujące osoby: z kl· prof. Dob
kiewicza Jamna Brzozowska, Natalja 1-.Ja,dlów
ną, Zofja Rmnanowska, Bina: Wolffówna,
,lAda Wronowiczównas, i kI. p.'Aof Lewando'iv::
'sldego: Zofja :Fabelińska, Zofja 1vlanaeIgrin..
Bialostocku s Ruta Millerówna, Edmund Rocz
ler; ż kI. proL Dzierżanowskiego: Tadeusz'"

Do rozsiiHlyTh po Kraju towarzyszy broni
Lwów, 16-11 (aw)
Komitet obrońcców Lwowa apeluje de
wszystkich bohaterów listopadowych wypad
ków z 1928 r·, przebywających poza Lwo~
wem, aby wzięli udz~ał \V uroczystyl obcho
dzie rocznicy. Pozostający na służbie wojsko
wej, a chcący wziąć udział
w uroczysto~

ściach,

otrzymają

urlopy i karty podróży•.
C y\vilni uczestnicy uroczystości, któr<
odbędą site w dniach 21 i 22 listopada, win
ni zgłaszać zapowiedź swego udziału p6d ~
dresem Komitetu, Rustowskiego n. W dro
dzc powrotnej otrzymają oni 66 proc. zniżkę
na kolejach.

Zjednoczenie Kolejarz,
11*

org

Zainirjowana

została

na terenie Bydgoszezy

Bydgoszcz, 16--11 (aw)
\Vczoraj odbył się tutaj wielki wiec
kolejarzy, na którym postanowiono połączyć
óbie organizacje zawodowe kolejarzy, Z·Z.P.
i P.Z.K. w jedną wspólną organizację pod
'<:"JiQ!"'i?M?

rm7?'",rWj"["'"lW'"

Po.sklelł

•

nazwą Zjednoczenie Kolejarzy Polskich.

W rezultacie dłuższej dyskusji zebrani
postanow'ili wyśtąplć z apelem do tov.arzy.
szy pracy, wzywając ich do wstępowania de
nowostworzonej crg~tnizacji.

rt7T"'~

AGlSTR~CIE

t

Barwiński

Polsce

PROKURATOR Z PO\VODU NIEvVYKRY CIA SPRAWCÓW, SPRA\VĘ UMORZYł,.
Przed kilku dniami prokurator Dr. wojsk polskich, Klemensa Bałabana wJ~aza
l\rlarkow!:iki ostatecznie zlikwidował głośną łYt że wspomniane granaty są typu niemiec
w swóim czasie sprawę znalezienia granatów kiego "ręczna obrona''. (jajowe) z zapalnika
mi tarczonemi 7 sekundowemi i były w stas
w Magistracie m· Łodzi.
\V dniu 22 X. 28 r. o godzinie 8-ej nie do natychmiastowego użytku (promień
wieczór sprzątaczka lViagistratu m. todzi wy działania 20 metrów).
, Po stwierdzeniu przez wladze wojskO!
działu budownictwa Czeremuszkinowa, sprzą
że
granaty te leżały już od dłuższego
we,
tając gabinet "\liktora Muszyńskiego zndazła
pod szafą paczkę, o\viniętą w gazetę, w któ czasu, przesłano je do 4 p. a. c.
Policji ślcd~
W raporcie V Brygady
rej były 4 ręcze granaty. Ponieważ . w tym
czej
do
prc:kuratora,:ł:e
po
przeprowadzeczasie nikogo z persondu biurowegó n.ie by
niu wywiadów, obserwacyj i rewizji spraw'
ło, nazajutrz rano zUrrrz po przybyciu kiero~
wnika Musźyńskiego--CzC'l'cmusz:kinowa za", ców nie odnaleziono. P\rokl~rator Dr. Mar.
meldowała mu o znalezionej paczce. Oględzl:: kowski zadecydował aby z powodu niewJ:'
(P)
n granatów przez rzeczoznawcę majstra pyro. krycia sprawców, sprU\'lę umorzyć.
technika 4 okręgowej

ienia
,tI LOURDES
~,Journal

(JENłUJE 'WŁOSV NA
,KOLOi« tJATURALNV

~et2.W,~'Hli\H<OWÓNBtS2Ko!)lłViV

de la GroHe de Lourdes" do::;

nosi o nowyoh uzdrowieniach. Lekarze po
zbadaniu sprawy orzekli, że naturalnYl"l spo
sobem nie można wytłumaczyć wyzdrowie::
rua Lizzi Ainncy ze Shcffield, chorej na płu~
ea, Williuma Ąnfrey, młodego Anglika, ule::
czonego z ciężkich skrzywień póstnych1 John
Woodalla z epilepsji, 22:;}e1niej Hiszpanki Fe

~.~4~rV~11]~I[ OVI[~~T

- ObrzydlIwe!
- Sam to malowałem.
- Przepraszam, nie miałem oczywiście
na myśli pańskiego obrazu, tylko t~ osobę,
którą pan sportretował.
.
" - J:o moja zona!

llic'wystarczającn.

Bstspolatts

,V';~f!.$;l..1:"V~A ~ WAl4.E!CkA9 ,.

!!~!!~~~;:;H~fill
JESZCZE GODZEJ.

licyty Belauzavian z zapalenia mózgu, 36~let
niej Belgijki Aliny de Raud z
chronicznej
choroby jdlit. UleczenIa te więc są dziełem
Najśw. lVlarji Panny z Lourdes i stwierdzaj~
fakt, że dzisiaj Bóg w sposób nadzwyczaj,
ny, cudowny, przychcdzi z pomo{.~ą ludziom
nieszczQś!iwym, kt6rym pomoc ludżka jest

. ZOSTAŁA ONĄ OTWĄRT.t\ DLA RUCHU HANDLO\VEGO.
cjach, z dn. 23 października r. b, otwarta zo.
"~T esterplatte, najbarziej
wyst~m<;:ty
punkt portu gdańśkicgo,

służył

do-tyf~llczas

wyłącznie

do ładowania, wyłndmvywa.''.lia i
na składy morskich transportów
Wi :jskG:::

wych polskich.

Po przepfO'.vadzonych pomie&z;" rzą:,
dem 'Oolskim i Senatem gduńgkinl p~X'hJlkta.

stała również dlt ruchu handlowego, a przede
,vszystkiem dla wyładunków,
przeznaczo,:
nych dla Polski transportów złomu żelaznego
i fosfatów.

vVyładunek ten już się rozpoczął.
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raJews iemu, iennlcklemu,
pelan'o
aD.
aczyńskiemu i
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lesińskiernu, ks.
ietrychowi oraz łep-1u ducho-
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i.eństv~,u, biorącemu udział
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lo atorom domu
. z eskor-ty hon

o serca,

~h

Ó

sporta~,

jakró,\\f.

rzy·ul.v nej'wresz
ej, składa z łębi zbolałe7

zapłać~
III

ZI
lJSKIEJ GĄLERJI SZTUKI.
Po 1'81.'Z pierwszy w Łodzi urządzona wy
stawa sz1 ~uki belgijskiej spotkałaśię znale
żncm uzh ftoiem. łódzkIego świata artystyczne
go i p:ra~lrdziwych miłośników. Po za r6żn~
rodnościt& kierunków' artystycznych wys~
wa jest ')'/Zorowll dla łodzian w zakresie sztu
ki ramia, skiej. (n)
---IOOO--""""i

GIEŁDA ZBOŻOW A.

,

POZNAŃ.

IJył~o 34-34,50
Ps zenica 42-43
J q:czmień przem. 33.50-34. 30
JO({:c~mi~ń browar. 35,50-37,50
... !WleS j2·_·· 33
!~/ląka żytnia 70 proc. 47.25
bląka pszenna 65 proc. 61,50'-65f 50
'0tręby żytnie 26-2 7

Otręby pszenne 26 ł 50-27,50
., . U'l>oiobiewe ogólne l'itałe.

ino Dom

LlIdow~

<
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Chcąc nabyć

proszek naszego. wyrobu,· naJe:iy przy kupnie8kcentowat

(Tryumf. tor)
W;ll'UuająłY

wyn~źnie żądać oryglm:'łlnyth
proszków 2 "KOGUTKłEMlIII Gą..

dl'jólmat

ż y wi016wych;:oozgrj wa lą ey 'się

na t e l'G%Bulałych ływioi6w

seckiego znanych od lat trzy..
dzieł!tu. Zwracajćie uwagę i od
rzucajcie uporczywie poleca...
naśladownictwa w podobnem
danaezego .opakowaniu. - - -

W 1'oli SiMwnej
aiynna t.l"tY4ltka

V!lo~a Dana

'

f.

Cen}' mit l"'G' W El'
.
. ' anse
;' ". •
m powszear\le
na wsz~'stkiit liililI m' ,zasw sobote. niedzielęi5wi~ta od.g. 1.3 pp
.
lejsce 76 gr. 11 m!<-jsee 40 gr. III miels~e30 gl'

n

W l'I.o~ct~, niellixielę i święta od godz. 1.30 po pol
l Ml$JSCIł 90gl'., U miCljsceM gr., II miejselS 40 gr

Inni to muszą wyłpzymać całe życie

I

Zdecydował

I

w dziewięć godzin po Śj ubil, iź ozenić sią nia warto

.
Przed tl1'ybunał rozwodowy w Londy::: dzie. Niepop!ruwny wró d kobiet .
ł" "'.
t 't b k' J W '
!:'
1
mu zen...
I r
~e W~Sgąk~Hb" tank :
kames. I ~od, zllan y ja s,twa po krótkiej chwil wahaniu oświadczył,
.,0 wr~ o 1e, tory u WIe kleID:U zdumic;:;
.
'
niu sWych przyjaciół i znajomych zdecydo:::
przed trzema miesiącami wstąpić w
związki małźeńskie. Poślubił on
jedną ze
swych urzędniczek.
- Uczta weselna, na którą zaproszono
przeszło 40 osób, była ws~aniała i przeciąg~
nęla się aż do świtu.
.
O godz. 3;:ej nad runem goście ,zaczęli·
O:Quszczać mieszkanie.
, Xylko kilka osób zauważyło, że młody
~ałżonek siedzi przy żonie jakby nieprzy::
tomny, a całe zachowanie jego zdra,dza wy~
raźną depreSję psychiczną ....
Gdy ostatni gość znikł za -d~zwiami Ja
JUcs W ood chwycił palto i kapelusz.
- Dokąd się wybierasz? -- zapytała
lit'Zlwiona żona.
-:- Do mego kawalerskiego mieszkania
~ 'odparł bankier. - Rozmyśliłem SIę. MaI::>
-łel1.skie życie nie odpowiada mi. To była nie
rozwaga z mej strony, kiedy zdecydowałem
się na ten krok.
Ponieważ od chwili Ślubu a± 0'0 KOnCK
:aczty weselnej upłynęło 9 godzin t więc Ja:s
mes W ood, który następnego
zaraz dnia
wniósł o. rozwód, by~ małżonkiem 9fgo
'dzinnym.
.
,Wczasie rozprawy zapyfunoWooda,
10 go skłoniło 'do tak nagłej' zmiany posta~

nowierua.
. Bankier ·Odparł~ ze doczeka\vszy 47
lat w stanie kawalerskim, nie może
teraz
:wyzbywa.Ć się swoich przyzwyczajefi i źmie
niać trybu. Zorjentowaf si~ również,
że u::
t1'2ymanie żony będzie go zbyf duzo koszto:::
walo. Sędzia zwrócił bankierowi uwagę, Ze i

tak

będzie musiał utrzymywać ':fonę, zwłaSlZ:::
~, że nie chce ona nawet słyszeć o r.ozwo~

:ZDZIstA\V RADWAN.

Ył

boaoie.

nocy cicha wioska belgijska

zaalar~

lI1owana. została wystrzałami karabinowemi.
Sierzant służbowy przebiegł kwatery i posta~
~ł oddziały na nogi.
I : ::.'
\
!"""" Alarm zbiórka na: placu
iłarmO:J
wym. Zanim jednak oddziały się zebrały, by
lo już po wszy:s:fkiemu. "Nieznani sprawcy"
napadli na prowi~mturę oddziału, wyrwali (}pierającemu im się zniena.widzonemu
feld~
;weblowi1 rewolwer,
którym groził, i
pół
~ąsa, i zab:rali kilka skrzyń ze zdobycznym
-.alcem ~merykańskim. Gdy
przybyliśmy
na miejsce wypadku prowiantura była zamk
nięŁa, kilka a:ozbitych skrzyń walało się w
błoci~, a kilku ludzi starannie wybierało "łyŹ:cl
kami z błota resztki cennego podówczas
tłuszczu.

-

B'ęazie z

b,foflanka,

~

-~

tego Jeszcze

mówili,

doskonala

,;,.- . -.-.....

IzaęScle

P.O NIEFORTUNNEJ PRÓBIE ZE SPADO CHRONEM LOTNIKWJZYTUJE
\Vł~DROWNEGO CYRKU.
Miejscowość Sitvnnnah w stanic Geor
gia (słynna bitwą, w której zginął KazimIerz
Pułaski) była onegdaj terenem
ki:litastrofv,
k~óra szc~ęściem nie skończyłn się tragic~~
me. Lotmk 1Vlacfalden doko!1yw:lł skoku ptÓ
bnego z balonu zapomocą sp~~dcchronu. Jed,;:
nakże spa,d:ochron zawiódł. otwierając się za;
późno. - Lotnik runął i byłby
niechybnie
roztrzaskał się, gdyby nie szczęsliwy ~ traf.
Oto Macfalden spadł na e.lastyczną płachtę
namiotu cyrkowego, w którym właśnie odby:::

wała się próba tresury

:WYSTĘPUJE

bYWafego skandalu .. Była to godz. 12 w nocy
Do kawiarni wszedł elegancki mężczyzna w
:Średnim wieku, odZiany w wytworne futro
bobrowe. W peWnym momencie elegant nag
l~ Zl1'lZucił futro. Wówczas ku ogólnej
kan::
stemacji stwierdzono, ii prócz bucikóW! i! ,
skarpetek niema na sobie żadnego odzienia.
Oczywiście natychmia.st. go aresif6wal"
no. 'Przypuszczano zrazu, że jest to cilowiek
umysłowo chory, ale akazało się, iż należy
on do sekty Adamitów i pragnął w ten Sl;JO
s6b czynem apostołować zasady tego St011
warzyszenia religijnego.
info!

Następny ranek (U listopada)
p:rzy~
m6sł ni'dspodiziankę: zamiast na
ćwiczenia,
skierowano nas na pla.c alarmowy. Ustawio::
110 oddziały ,JW podkowę'$
dokoła małego
brudnego stawku W jednym z sadów :wiej:cl
~ioh:

:w

tęn

cos

się swięci. Rylo coś

powietrzu, co dawało pewność, żed!ziell'
nie skończy się jak każdy inny.

~ Bacznóśćl

zwierząt.

A~

zdziwili sil}, gdy nad ich głowami
coś trzasnęło. a namiot zaczął się gwałtow~
nie chwiać. Pospieszono stwierdzić przyezyj/:
nę niezwykłego zdarzenia i znaleziono oJ1ld1a
lego lotnika.
~
4
Obecnie Macfalden w szpitalu przycn(J
dzido siebie po wstrząśnieniu, a. niepozorny,
trzeciorzędny cyrk ;;-robił sobie szaloną rekIn;:
m~, dzi.ęki temu niepowszedniemu zdar!teruu.
,'oj

•

.

•

itó

NAGO W PUBLICZNjYCH LOKALACH BERLIN~

W Jcilnej z. kawiarni 'doszło 'do nie:>

Czuliśmy, !fe

DACH

niemało

st

Rfwnlucjł , ~uie prz~fr ID m
zacJ10dnłm

że nic nie może go skłonić do powrotu . .
7.óny.

TD zn.,zy mief

;~al się

, . Lbtopatl 1918 na

I

macj4adatnity, który
~tem ~
solidnym kupcem, stwierd2ono, iż sekta A..
damitów liczy w Berlinie
kilkaset osób,
wŚl;Ójd których pr.zewaia.jft m~źni. '
. 000 ""-

PIOTR

ŁUSZCZY

KI

KRAWIEC

PIOTRKOWSKA 93.

dobrze. Krzykaczy w kraJu uprzf\tniemy szy..;"
bko. Zachłysną! się w pasji, glos zau..m 8 11l'ł;1ł
się i zaskrzypiał.
.
- t
- - Laut Tagesbefehl der ,Etappenkom
mandantur Liittich: porucznik X'J sierżant y..:
i str7.eleo Z. shl.nowią sąd wojenny (Da tycH
tam pięciu. Oskarżam ich o zbl'Ojny ~U1l~
i bunt z bronią w ręku wobec· lliepnyja.;
la. Artykuły wojenne
przewidują, za id

'śmierć pr~ez rozstrzelania. Wyrok bcdzłe
wykonany, jeszcze· przed więcior~. - S~

Szeregi sta.nęły wypięton.e, niemeno:::
Przed frontem stanął dowódca komen:: nij!
'dy, nieptzyjemny Bawarczyk, kapitan Bohn!
Glucna cisza zaległa plac." OfiootO~
a za nim cztelt'ech uzbrojonych piechurów z spoglqdali po sobie z
pewnem zdclOpO~i
nasadzonemi bagnetami prowadziło 5 foz:;, niem. I w tej chwili dopiero .uwuyłem eh,:
brojonych żołnierzy-'
, rakterystyczny szczegół: W'!!/lyse.y mieli PQQd
Oj, niepl1"zyjemie',
pinane wieczka pochewek od pu.to1etów•
. Pan hauptmann za.czął przema.wlac.
Wśródżolnietrzy rO!legl się Mhy ~
Jak u siebie, w koszarach pod Robillenortem. mruk. Zewnętrzne skrzydła npodkOW}'" - Brzez nos i zęby:
mały się, zanim zdołano je nowĄ ~~
__ SchweinereI in ner Kompagnle. Nie ósadzić na miejscu. Kapitan J:bladł .~ '~
porządki 11 mnie? Niemożliwe. Nie ścierpie na i wyjął rewolwer. Za. nim w.ysoy . ,
!lieposłuszenstwa. Stoimy w obliczu wroga- cerowie. JuZ, już mialosię cOś siąt ł4iI ~
MusimY2wy~iężi~~ Nie upadliśmy 'jeszczekto~negó, ~dY' nagle.,. ""' ..
.

me.

~ abkn1\ i~ ~&t~,iłl. Front trzyma się,..~t f~ \&6
.. IQ
\

,

L

Nilzwyczajnl' okaz z galerji
Paryi ma obecnie proces, nie pozba:::

wiouy swoistego humoru.
Oskarżony

Franciszek Józef Dolimon~

popełnił cały szereg wyrafinowa
nych kradzieży i włamań, jest bądź co bądź
typem nieprzeciętnYln. Z żawodu lokaj, ze
względów praktycznych
złodziej-wlamy:::
wacz, :t zamiłowania filozof.
Obowiązki lokaja pełnił wzorowo. Ka'i

ty, który

szachslronnie uzdolnionych

niem wzietem z ·dzieła rzymskiego. f~loz?f~
Seneki. Mimo to skazano na rok WlęZlenl~ "

pomocy leczniczej pedagogiki, a na wykaz je
go przestępstw, odpowiedział łacińskiem zda

StonCB kr6ló.Jch piąknoścl

fi

nal~j~tni~isZJch tobmt

, "3StO
N~E, UZNAJĄCY CHŁOPIĘCEJ

FRYZU RY I KRÓTKICH SUKIENEK.
: .
Opinję naj piękniej szych kobiet posia~ zastosowanie.
T łko Wenecjanki pomiędzy kobIetaaająMeksykanki, wśród nich najbardziej
. mi rasyYromańskiej i zape"lvne takie kobie~
uroczemi Sa rzekomo mieszkanki Guadalaha~
w Chilji mogłyby z kobietami w Guadalahara
l'y· Rozpisuje się o nich jeden z podróżnych

iitchlebodawczyni była nim za:bhwyconna,
'dopóki, jej nie okradł.
Dolimonty nietylko czytał dzieła nau:::
kowe, ale sam próbował pisać. Jest on auto
rem całego szeregu rozpraw, których wszak::: który niedawp.o wrócił z Meksyku.
współzawodniczyć.
W sztuce kokietowania llstępUją oczy~
że iaden nakładca nie chciał mu wydać. Zło
Guadalahara ma słusznie opinję miasta
Oziej::filozof dzieła swoje wydawał tedy wlą najbardziej uroczych kobiet. Okolo południa, wiście pierwszeństwa innym. Wierne starej
.. "snym nakładem, a potrzebne na koszty pic kiedy miejska orkiestra wygrywa na Piazza tradycji hiszpańskiej trzymają się zasad'y,-'że
;tuądze czerpał z włamań i kradzieży.
i popoł, kiedy odbY'va się nad jeziorem A~ kobiecie tern bardziej do twarzy im dyskretDolimonty dobierał sobie starannie po gua Ązul (Błękitna \Voda) korso automobilo niej zachowuje się na ulicy,. Sprreciwia się
jSa{!Y1 przyjmując służbę tyTko u gwiazd te~ we.
Guadalahara
prezentuje
wykwint dobrym obyczajom w Guadalaha\l'a, jeżeli mlo
atrn lub filmu, albo u miljonerek, lub też swych cOr, które obcych wprawiają w za~ da kobieta pokazuje się na ulicy sama. COJI
,n najwybitniejszych przedstawicielek pół~ chwyt.
namniej towarzyszyć jej winna służąca.
'światka .pSlryskiego.
Dlatego młodych cabaleros utrzymuje
W9?ystld.e te seniory i semorify pozo:!
Ostatnio DolimOllty sluzy! u pięknej stają wierne tradycjom twych babek i pogar:-. się w pewnym dystansie i flirt połączony;
paryżanki, panny Fogarf, którą okradł Z klej
jest z trudnośoiarni.
_
<1zają nowemi extrawagancjami mody. Su,,:
nOM wartości miljona franków.
Senjority
w
Guada:ahara
potrafią
oce:.1
kienłi sięgają do kostek, bujne włosy spięte
"!tN czasie poszukiwań, celem otrzyma na głowie, puder znajduje tylko dyskretne nić należycie urodę i chronić ją umiejętnie. f
ttia nowej rentownej posady, przytrzymano
ł aresztowano I6kaja~włamywacza.
Bełtyku
D'olimon1:y przed sądem. wygłosił prze
m3wlenie, kt6re przyniosłoby zaszczyt naj~
'~a~ rutynowanemu adwokatowi. u:sn~
Wał {)1ft przekonać sędziów. że do kJf'adzie'ży
POTWÓR GŁĘBINO\\lY LICZY T:tU(O PÓŁPiĘTA METRĄ DŁUGOŚCI.
popchnęla go mUo'ść dla wiedzy. Twier::
dził,
kradł poto, aby kupować sobie .a.TO~
Dwaj rybacy nazwiskiem Arp, złowili i pół metra, a waga jego była olbrzymIa. ~
gie biężki i wydawać swoje prace fiIozo~ młodego rekina w pobliżu zatoki Meierwic~ trudem przyholowano go do brzegu i wy:do~
6ezne.
ker między Flensburgiem i Gliicksburgiem. Ry byto z morza.
Kredy przewooniczący trybunału zapy bacy musieli stoczyć z potworem morskim
Złowienie rekina wyWołało wielką .gen
tał go, jakie tematy Oprttcowywał, oświad~
sację
wśród
okolicznych rybaków, poniewa$
niebezpieczną walkQ, która zakończY1ła się
czyI, "źc stworzył nową teorję etyki i naph jed!nak ich tryum:fem.
na wodach luorza Bałtyckiego pojawia si~
sal 'dzieło o· zwalczaniu przestępczości przy·
Rekin, chociaz młody, mial długoŚCi 4 on nadzwyczaj rzadko.
"('

"""'' ' . ' ' "sb

"B

ze

wy. Ksią:az nie, powinien o niczem wiedzieĆ" ju. Bylo tu całkiem ciemno, i tylko . suchy'
aż będzie już pow;szystkiem.
, . mech, płonący na kominie.,migotliwemi, smu
. - Jak chcesz.'mQ.l dr~i chłopcze, j,1k gami rozświetlał nieco mrok. Przy ognisku
cncesz!
siedział Złotowłosy, a w skąpym tym blasku,
- Czy mi ksiądz ufa?
widać było tylko jego smutną twarz~ Dł~
" - Niiech Bóg księdzu wynagrodzi! za::
- Na.jzupełniej •.
gie wychudłe ręce spoczywały na kolanacn~
.wokl Jazon.
A..,.d1 ,s'fr""
- Więc proszę mi daĆt.en klucz.
szlachetna głowa zwisała na piersi, a lniane
- A. tleraz chodźmy do niego - rzekł
Starzec
w'tl'ęczyl
mu
klucz.
włosy opadały mu na ramiona.
~ądz. - On w tamtym pokoju biedaczysko.
- Kiedy ksiądz.· po raz ..,ierwszy .daje
Słysząc zgrzyt' klucza w zamku, o~
K.ieiOly z ~kjavik nadszedł rozkaz bym go
wrócił głowę i rzekł łagodnie: - ' Ksiądz do
trzymał :fi zamknięciu, tak długo na mnie na sygnał na statek?
- O świcie.
mnie przychodzi w odwiedziny?
legał; ~ musiałem to zrobić. Żądał tego ze
~
A
kiedy
odpowladadzwon
okręą
względu na mnie. To człowiek odważny
jak
- Nie - rzekł Jazon.'
. - Akta? spytał więzien.
lew, a łagodny jak jagnię. Chodźmy, chodź::: towy?
- Niezwłocznie po wy'Wieszeni u flagi.
~ l"'rzyjaciel.
'
mył hn wcześniej oowie się o tern
poseł::
Tak.
Niech,,:że
Wasza
Wielebność'
&twie żony, fum lepiej. Będzie to dlań boles::
Złotowłosy obracał głowę na wszystkie strony. jak gdyby ślepe jego oczy moglYj
nem odświeżeniem starych rant bo kobieta ta wr6ci teraz do siebie i śpi spokojnie
do chwili, gdy dzwon ze statku księdza Q:: zobaczyć przybysza. - Czyj, to głos? sp~!
. straSzliwie go skrzywdziła, ale trudno!
budzi.
Wtedy proszę przyjść, a ja tu będę a własny jego głos drżał wzruszeniem. '.
To mówiąc, ksiądz wsunął rękę do
czękał
i
zwrócę klucz. A.le
przedewszyst~
- BrAta - odrzekł Jazon.
.
sweJ niezgłębionej kieszeni wydobył z mej
klucz, i szłapiącym krokiem, ze święcą w rę ~..-łdcm, proszę mi jcszc~e raz po\'\1edzieć:
, Złotowłosy zerwał się na rowne Dógil.
,
- Jazon? wykrzyknął.
.
JW, skierował się długim niskim korytarzem czy mi ksiądz ufa?
l'Ja:jzupełmej
odrzekł
starzec.
ku izbie Złotowłosego. U drzwi Jazon przy·
- Tak, Jazon.
- I 'Nasza \Vielebność wierzy, że do::
~nął i kłauąc'l'ękę na
r'1mieniu ksiedza.
- Chodź do mnieJ ZbIli się! Gdzie
trzyma zobowiązania, cokolwiek by się jesteś? Niech 'cię dotkn~l wołał, wyciągaji}c
hePllttl :
stało?
- Chwileczkę! Zdaje mi
się, ie na
obydwie r~ce..
,
'
.
...:.- Dotrzymam. taK mi Boże 'dopomÓż!
wszelki wypadek nie powinienem księdza
Jazon otworzył drZwi i wszedł do p~
~$'nIcać W dalsze szczegóły tej spralf

az
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UROCZYSTOść

Sobota, 17 listopada Grzegorza
TEATRY
jI'eatr Miejski "Mistrz'·
fI'eatrKameralny: - "Brat Marnotr'uwny"
treatr P01?ularny: "Bitwa pod RadzYl~inern '.

WIDOWISKA
"ćasino: - "Katusze miłości H •
Splendid - "Tragiczna sonata'''o
Luna: - "Burza".
Grand Kino: - ;,Skrzydła".
. Odeon: - "Tułaczka ks. Trubeckief'
Pałace: "Cienie haremu".
Dom Ludowy: - "Kwiaciarka z Neapolu"
Miej,ski K. O. "Przedpiekle",
-QOe-'"

.Wiadomości

bieżące.

-

Dziesięciolecie VI więzieniach łódzkich ..

Jak się dowiadujemy w niedzielę dnia 19
b.m w więzieniu kErnem przy ul. Nowo-Tal:"
gowejf odbędzie się uroczysta akademja dla
uezczenia lO..lecia Niepodległości Państwa
Polskiego dla więźniów. Na akademji tej obecni będą przedstawiciele wladz.
Taka sama uroczystość odbędzie się też
w więzieniu śledczem przy uL Kopernika. Na
program obchodu złożą się przedstawienia amatorskie. deklamacje. muzyka i śpiew. W
dniu obchodu więźniowie zostaną zwolnieni
od swych zwykłych zajęć, (Wid)
Insłrukłorowie korporacji
przemysłowych.
informują z urzędu wojewódzkiego w Łodzi .władze centralne wydały roz-

Jak nas

porządzenie dotyczące

zakresu instruktorów
korporacji przemysłowych. Rozporządzenie wyjaśnia, że instruktorowie ustanowieni przywła
dzach przemysłowych wojewódzkich wchodzą
. w skład wydziałów przemysłowych urzędów
wojewódzkich. Nominacji
udziela Minister
Przemysłu i Handlu. Zadaniem i dążeniem
instruktorów jest podniesienie stanu rzemieślniczego do właściwego poziomu sp')łeczne ..
go, .ekonomicznego i kulturalnego, oraz do
pobudzenia organizacji i pracy w korporacjach, w cechach, związkach i izbach rzemie ..
ślniczych. W szczególności in strukturowi e powołani są do prowadzenia ewidencji korporacji.
cechów i t. p., udzielania rad i informacji, po..
magania w organizowaniu kas i funduszów zapomogowych. (p)

Sprawa umowy zbiorowej
w

łaźniach

miejski

dniu, w którym cala Lódq zatrzepo

niollO w jeden harmonijny akord barw

n:.\;:

rodowych.

Pierwsze prZemO'\YICme w ygiOsif k:ie~
l'ownik tVojc\vódzkicgo \Vydzidu lv1Jodveh
p. 'Vincenty Maoziński, w którem to p;zc;
mówieniu zrobił grunto'wny rachunek sumie
nia tych lat· dziesięciu Nk~podlcgłości. Szczc
ry był i rzetelny rachunek sumienia. Zamulo
mamy ludzi twardej ręki i śmiałej ręki
Młodzi ich z pośród siebie dać muszą.
B. poseł lVlarce1i Pruszy:6.ski, przypoffi:::
m.a!
ile było do zrobienia przez ostatnie
lat dziesięć. Ponad siły. A jednak zniszczone
wsie stanęły, dźwignęły się glJ.'uzy miast, ko:::
lej, szkolnictwo, Bank Polski,' Bank Rolny.

,-

o.

W. R.

Dziś jeden rok to Wnaszcm zyciu i~
czym \vięccj, niż w czasach nor:malnyćh ~
P. Grzegorzak stwicrdzi~9 że żyjemy 0#
becnie w Vifielkiej Epoce, jakiej nam nastę
pne pozazdroszczą pokolenia. Przywołał hlstórycznc wiekopomne wydarzeł.lia 1. nieszoż~

te :luslngi tych, którzy się
przedewBzyśt::
Idemprzyczyl1ili do odzyskania Niepodlclł
Cześ~ Padarcwskiemu, Dmowskiemu i
tym wszystkim, którzy orężnie wolność nam
wywalczyli. Rc;sztQ uroc7.stystości wypełniły'
okolicznościowe deklamacje i sztuka odegrlof
na z mlodzicllczym źnpałcm
Przez kółkci
sceniczne przy sekcji IvUodych. Podniosły na
strój zebranych oby śię
przerodził
w
wzdwojoną energję do pracy powszedniej z
jakiej musimy Polsce wykuć
Mocarne

Wielkie Jut~o.

oOo--e:--~

·Rada Miejska po\veźmie w tej sprawie ostateczną decyzję
wczorai odbyło się posiedzenie Magi- godziny dłużej ponad ustanowioną normę

stratu, na którem m. in. znalazła się sprawa,
gódzin handlu i godzin otwarcia zakładów'
handlowych w m. Łodzi. Sprawa skierowana
będzie niezwłocznie do Rady Miejskiej, która
poweźmie decyzję ostatecznie.
Uchwała Magistratu m. in. ustala godziny handlu i otwarcia we wszystkie dni powszednie, od godziny 7-ej rano do 7~ej wiecz.
fa w sobotę i dni przedświąteczne do godz.
S-ei wiecz,) dla drobnych sklepów sp o żyw..
czych f owocarni, sklepów z materjałami piśmiennemi, sklepów z mięsem i węd.Hnarni oraz
sklepów piekarskich.
W I'ostatnim tygodniu, poprzedzającym
Święta Boże~o Narodzenia. Wielkiej nocy i
Zielone Świątki wszystkie sklepy i zakłady
handlowe m . Łodzi mogą być otwarle o dwie
~H_

. __

czasu.

.

.

«

•

•

Z chwilą, uderzema; ostatmeJ, ąodzm,

han~Iu wsz;lkie zakłady 1 przedsl~blOr;stwa
pow:nny 1;r~c 1:>ezwarunkowo . zamknięte 1 dla
pu~hcznoscl ~edo~tęp~e. Ewentualna t;rzerwa
obIadowa mUSI byc whczc;ma do ~odzm h~
dIu, tak, aby c~as otwarCIa ,s~epu wz~lędnie
zakładu, whczal~c pr::e~ę obIadową we prze

kraczał 10 ~odzm dzl~nU1e..
•
kazdY!ll sklepIe, względme zakładzie
na ml~Jscu wIdocznem dla ~onsume!lta o~u
organov,/lf wy~onaw<;zy:ch powmna hyc uml~
szczona tablIca, .pos:~l1adc~ona pr~ez od.po~e
dni ttrząd, zawl:ra)ąca mformacJe, '!' Jaki~
godzinach sklep Jest ohvarfy dla puhl:tcznośCL
(n)

Y'.

.oO.o~~-.

wpartjaeh
Wiadomość o odroczeniu na okres tygodnia wyborów do rady Kasy Chorych wywo ..
łała konsternację w komitetach wyborczych,
poszczególnych partii. Jak się dowiaduiemy,
delegacja kilku komitetów robotniczych wy-

jedzie do Warszawy celem założenia ~
stu przeciwko odroczeniu wyborów VI ~
tniej chwili, co przyczynia or~anizacj.om _stra?
ty. (bip)

W dniu wczorajszym w lokalu własnym
pIZy ul. Józefa na \Vidzewie Chrześcijański
Związek WMniaJzy zwołał zebranie strajkują
cych .robotników obu przędzalń Widzewskiej
Manufaktury•. Jako referent wystąpił p. P!e..
wiński, .który w póltoragodzinnem przemówH:~~
niu zIożył relację z przebiegu wczorajszej k.onferencji przedstawicieli związków robotniczych

z ~edstawidelami fi.tmy w~~

li'

Przed dziesięcioma dniami Zarząd Związ
ku Pracowników Instytucji Użyteczności Pu...
blicznej wystosował pismo do dyrekcji Rzeźni
Miejskiej z prośbą o zwołanie konferencji w
sprawie~zawarcia umowy zbiorowej z pracow"
rAikami, których warunki pracy i płacy doty ..
chczas nie są uregulowane.
W związku z powyższem odbyło się
'Wczoraj posiedzenie Larządu Związku, na
którem postanowiono przedłużyć termin udzie..
lenia ostatecznej c łpowiedzi przez dyrekcję
zeźni o sześć 2ni z tem zastrzeżeniem, że o
rle w czasie tym odpowiedź ~ie na~t~pi zo..
istanie zwolane oO'ólne zebrame w rzeZnI1 którą
poweźmie decyzję"" co do d~lszej akcji w spra\yie umowy zbiorowej. (WId)

11 Kino

.w

tała tysiącami sztandarów i 'SUW\vą s,tlę pru::
ey powszedniej obozu Wielkiej Pohld zamie:

w

-

Oświótowe

Magistrat postanowił utworzyć . drugi k!~
nematograf oświatowy. Uruchomiony on będZIe
w dzielnicy bałuckiej. (n)

cy_ Po referacie p. Plewi.ńskiego . l'A~ ~
dyskusja, w której zabierali głos ~óW
robotnicy. W rezultacie zgromad:mmi 'fil ~
tysiąca pięciuset osób postanowili ~
...
nie .przystępować póty, fkma J'lie
wszystkich postulat6w w~
związki zawodowe. (Wid)·

'ska 25) M. Kacperkiewiez ~ . • ,t
p oza tern stale dyżuruj, aPteki: :Al. "
nocy
dowska
(Zgierska 57) H. DuWewic.z l~
następujące apteki: G. Antonięwicź (Pabjfmi"
ska 97) Z. Gorczycki (Przejazd 59}. 'li...
cka 50)K. Chąd:lyński (Piotrkowska 164)
\V. Sokolewicz '(Przejazd 19) R. Rembieliń'; mański (Przędzal. 75) A.· ,B!l8Se . ~d.

Nocne dyżury aptek
w aniu dzisiejszym dyzunlJą w

s..\

ski -'Andrzeja 26) Ił Zundelewic~ ~(I?iotrkow"

59)~

LWici),

;. .

~

,

~

",".~

""ROZ\VOJ"
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n!ka 1908

Dziś w sobotęł dnia 17 listopada!- b.t
KTO UDAJE SIĘ DZIŚ NA Z EBRANIE KONTROLNE.
winni się zgłosić do spisu w lc;kalu Bju:~
Wojs~dwo-Policyjnego pr~y u~. P10trkowskl:J
Z. Przed komisją kontrolną ~r. ~ 1" ~rzęd~
Nr. 212 w godzmach od C t 45 do 13,30 (1 a
Dziś dnia 17 listopl.lda winni się stnwić .
l N wo-Tardo\ve] Ni!. 18 męz,ri
" Nr. l ,urzędUJ' ac'l
cą przy 11.' o'
, .
,
- 8
',opoł.) 'mężczyźni, urodzeni w r~ku .1908 f za" przed komisją 1;ontrolaą
: '1; Ją'
•
"
!k 1891 zam.e na terenIe
2,3,.J,
~
mieszkali w obrębie ll go KOffilsarJatl1P. P.
-L
; N n
. czvźni
rocznIka CZyZ111 rocznI a
.1,
,
t:.
przy ul.. eszno
l·~, męz J
k
' . 4oÓ-/V P P o nazwiskach Da ~
o nazwiskach na litery począHmwe: R. S. Sz· 1903 zamieszkali na terenie \,'II kom. P. P. 9; 11 ~OmlSarJaZi. \
. d' kornI'sJ'a, kontrolną
r. U. Z. Ż. (n)
','
d k .. ' t
d A do 'prze
.
o
naźwiskach
na
litery:
K,L.Ł.
Pr
e
omISJą
ery
o
'
.
'
7
ul Konstantynow~
_---0001--kontrolną Nr· 2 urzędującą przy ul. Nowo-, NkTir• 26'2urzęduJącąnlPęrZ~:ZVZ'I~i rocznika 1888,
" ,.
.
'ej' wszysCY"" J
Cegielnianej Nr 51 WSZy~3Cy rezerwl!,cl ro.czDl S I . 235 S-9'11 komisarjatów P.§
ka 1897, zam. na terenie 12, 13," 1-4 kOllusa~ zam. na t~r~ll1eh '1 lit~r~ lvi N. (Wid)
P.P. o nazwiskach ną liter~ od A do
P. o naZWlS ue· I~:*! ';xzg'
c~-_~
p

j

Pod

tramwa~em.

ł1!1i'!lfW

W dniu wczorajt',: "' przed

domem Nr.
slę nieszczęśliwy wypadek: b " '.:Jziesięcio-Ietnia Zo ..
f ja Renkanowska l'obotuica fabryczna. zal?"
przy ul. Kątnej 56, prLechfJdząc przez Jezdmę
potknęła się i zostali" Ha)C chana przez tram ..
waj przyczem odniosła dotkliwe rany tłuczo"
ne ~łowy. Do przeniesionej przez przechod..
niów do bramy staruszki zawezwano pogoto ..
wie ratunkowe miejskie, którego lekarz po na~
łożeniu opatrunków przewiózł ją do domu. . .
Przy zbiegu ulic KilińskTPgO i PomorskIej
najechana została przez tramwaj resorka, któ ..
Ją jechal pięćdZIesięcioletni woźnica Cała Miel.
nik zam. przy ul. Mickiewicza 9, Mielnik siłą
uderzenia wyrzucony został na bruk, ulegaiilC dotkliwym potłuczeniom. Zawezwany le~
~arz pogotowia ratunkowego po udzieleniu
llielnikowi pomocy pozostawil go na miejscu'
" stanie bardzo osłabionym. (Wid)

278 przy uL Piotrkow,,:,'

żYCIE

wydarzył

Kradziez futra

,

SPORTOWE.
.

,~ Zil'ł!.'

~
~L
N~
"

~~

DZIS, l JUrrRQ"

Sobota:
Piłka nożna: Na boiskku W.K·S. o
godz. 14::ej po południu jedyny meCz foot
balówy między Hasmul1cą i WOjskowym, Klu
hem Sportowym. Spotkanie towarzyskie.
Boks: O godz. 18~ej w sali Kl. Sp·
Zjednoczone przy zakładach, przemyslowy'ch
Scheiblera' i Grohmana zawody bokserskie o
wewnętrzne misiJrzostwo klubowe. Poza kón
, kursem biorą. udział v:' zawodach bokserzy:
Sokoła i Seyd'el' z Umonu.
,

NiedzIela:
piłka nożna: Boisko, przy ul. \Vodnel

o godz. H-ej. Spotkanie mię'dzygrupowe ~
wejście do klasy Ą między L.T.S.G. II];
Bieg II.
'Boisko W·K.S. o godz. 9::ej L.K.S, II-.;
Turyści II, Spotkanie o mist\l'zostwo
klasy:
B. o godz. H-ej Turyści lb-Ł,K.S. Ib. Spot
kanie o mistrzostwo klasy Ą.
godz. 14-ej
Spotkanie międzygrupowe o wejście do extra.
klasy między: Ł,T.S,G. I Garbarnią ikn:.akowp

°

ską,.

'

Podczas nieobecności domowników, do
w lokalu S.S, Union przy ul. Przejażd uro
ZĄKONCZENIE SEZONU W SEKCJI
rtali się w dniu wczoraj szym do mieszkania
czyste zamknięcie sezonu motocyklowego po
- MOTOCYKLO\rVEJ UNIONiU.
lana Golszlaka ' przy uI. Piramowicza 12 nie
(C-8 Jak się dowiadujemy odbędzie łączone _z l1',ozdan~em nagród i zabawą tane:s
mani sprawcy,· skąd śkradli futro damskie , się w 'dniu dzisiejszym o godz, 8~ejwieczór ozną·
,tarakulowe, wartości około 6000 złotych. {p)
,.~~........~~~..w~_~....~""~"~_'~-4~~mD~,~d~~~~~"""".
c

:""iIT'7?'W"

WYSTĘPY AD\VENTO"VICZA.
Karol AdwenŁowicz grać będzie w Te",
atrze Kameralnym jeszcze dwukrotnie rolę
"Mistrza": jutro, t. j. w niedzielę wieczorem
oraz w najbliższą środę,

Wypudpl\: Drzv pracy.
Pódczas pracy w Widzewskiej Manu~
faldurze spacll z rusztowania robotnik Ludo~
mir Jankowski zamieszkały przy ul. Rokiciń~
Bkiej 58, odnosząc ogólne potłuczenia.
Wezwany lekarz Pogotowia P? udzfeIe
ruumu pierwszej pomocy odwiózł
go do
np'itAla P~ańśkich. (p)
", - oOOI--:-~

Pra ...premjera II,Pana Tadeusza"
przedstawieniem galowem w Polsce.
Do tego czasu za sale reprezentacyjne,

eatr'i sztu
--

TEATR MIEJSKI.
Występy Adwentowicza.
Znakomity wykonawca roli " Mistrza " w
komedji Babr' a grać będzie dziś t. j. w sobo·
łę wieczorem "Mistrza" jutro,f' t. j. w niedzie"
lę po południu o ~odz. 4-ej "Księdza Marka"
j

wtorek,

"Mistrz~t.

i'EATB KAMERALNY.. ,
Ostatnie występy Ireny Solskiej.
Dziś, sobota wieczorem, i w dalszym
cią!tu jutro! t. j. w niedzielę o godz. 5 popo·ludniu, ostatnie występy Ireny Solskiej w WyR
twornym. zaba'i.vnym "Bracie Marnotrawnym"

-

,

~;kupiające w ważniejszych momentach życia
,Jaństwowego przedstawicieli władz i narodu,
uważano teatr, operę lub sale' koncertowe. X
Muza. przebojem zdobywająca sobie pełnię
s\vycb praw. podciągnęła róWnież i kino pod
rubrykę miejsc reprezentacyjnych. :Tak we
Francji, jak i w Anglji iwe Włoszech premjery obrazów, posiadaiącvch' wartości lite-

rackie.
Pierwszą, taką reprezentacyjną premjerą
kinową była pra-premjera epopei filmowej
"Pan Tadeusz'" zrealizQwana według monu. .
mentalnego dzieła A. Mickiewicza. Zaszczycił
ją swą obecnością p, Prezydent Mościcki. p.
marszałek Piłsudski z rodziną, rada mini;.
sirów i dyplomaci,a zą.gtaniczna. Tak więc
ruetylko zagranicą ale i w Polsce kino staje
się miejscem reprezentacyj nem.

--

~

KONCERT KWARTETU
DREZDEi~SKIEGO.

, Do Łodzi przyjeżdża 'słynny w całej
Europie kwartet Drezdeński, który należ~
do naj znakomitszych kwartetów zaglrarucy,a
ostatnio przez jednolitość gry, ' artystyczną
inteligencję, temperament) scissle i wytwor~
ne wykonanie zdobył w Wiedniu olbrzymle
powodzenie.
'

KONCERT RUBINSTEINA.
Jak było do przewidzenia koncert Ar~
turw Rubinsteina wywalalI 'olbrzymie zainte~
resowarue. I, mc dziwnego, gdyż mistrzow:rJ
ska gra tego genjalnego pianisty pbzostawia
na słuchaczach zawsze niezatavte i głębokie
wrażenie. Mało jest dziś na świecie piani:rJ
stów o tak dojrzałej, tak jasno sformułowa
n6;i. indywidualności 'odtwórczej, co Artur
Rubinstein.
Koncert Rubinsteina odbędzie się w, po
niedziałek, dnia 19 b, m. o godz,. 8.30' wi~
--000---

li!, zwia:lk6w i atowarzyszeń",

ZĄBAWA SOKOLA GNIAZDA "ŁÓDŻ I"4!
W dniu 17 listopada r. b. Zarząd Towai
W niedzielę popołudniu ceny popularne.
Jutro t. j. w niedzielą popołudniu od rzystwa Gimnastycznego ,$okór' - Łódź l
będzie się w Filharmonji wielce 'oryginalny w lokalu własnym przy ul. Nawrot 23, zwyTEATR POPULARNY
wieczór pieśni ludowych Marji Orci-W asi~ czajem lat ubiegłych urządza doroczną zab~
Dziś i jutro obydwa przedstawienia t. j.
() 4.30 pp. i 8.30 wiecz. wypełni efektowna lewskiej. Artystka zdobyła sobie uznanie ca wę gniazdową dla cżłonków, ich rodzin i
sztuka z niedalddej przeszłości t.Bitwa pod lej prasy w kraju i zagranicą i słusznie nazy wprowadzonych gości. Początek zabawy O
Radzymińem" obfitująca w mocne momenty. wają ją polską "YvettąGuHbert". Marja Wa godzinie 9-ej wieczór.'
•
silewska odśpiewa cały szereg przepięknych
W związku z przygotowaruem przez ko
TEATR w SALI GEYERA.
ulubionych
pieśni ludowych w :różnych języ mitet ubawy całego szeregu miłych niespo
Dziś o godz. 8.30 ".... iecz. i 'iufro o godz.
4,30 po poło 8,30 wiecz. !{nmą będzie znako~ kach, a oprócz tego wykona pieśni nastrojo:: dzianek, p.rzypuszczać należy, że jak sokoli
mitakrotochwila .. Mąż poluje" pełna arcyko" We, egzotyczne i cygańksie.
tak i sympatycy swem licznem przybyciem
Wildeła.

micznych, Irtuacyj i

JUTRZEJSZY.KONCERT

MARlI ORCI-WASILEWSKIEJ.

a;'ICwikłmi..

p,

laszczycą. zabawę.

Przerachowany

I

eporr;ądzony na zasadzie Rozporządzeniabr.leZydhe~ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 roku
STAN CZYNNY

pu

lcznyc

:I

1928
O

przerachowaniu bilansów

przed8iębio'nłw

prywatnych (Dz. U. R, P. Nr. 38 1928 poz 352)

STAN BiERNY
Place
Bu.dynki

Tory

•

łI

fi

. •

•

,

•

o

.,

łl

•

•

•

•

•

lnwentarz
•
•
.
pojazdy i samochody

Magazyn
,.
hasa.
,
Papiery wartościowe
Weksle,

, . . . .
Akcj~ w depozycie Cżłonków Zarządu pg. § 18 ~Statutu
p $li piery wartościowe w depozycie
•
,
•
Instytucje finansowe
.•
.
•

.

.

.

1843459,05
158148,14
. It
8180jl,02
Ił
277"137,61
'_ _ _
" _--,!!185,36
Zł, 21921450,76
"
180,-!..
II
1807098,42
51319,35
23330, 200,-

42000,-

•

lnstytucje państwowe, komunalne i społeczne
Rożni korespodenci .
Sumy przechodnie.
.
Koszty ogólno-administracyjne
Podatki skarbowe i komunalne
...,wiadczenia socjalne
•
•
•
•
Ubezpieczanie od ognia i wypadków nieszczt;ś1iwych •
Koszty utrzymani? nieruchomości •
•
•
Koszty produkc i pr ;du
Koszty utrzymania torów
.
Koszty utrzymania sieci kabli podziemnych
przewodników

n

"

,

"
n

n

"

"

•

CO

Rok założenia 1881

bAKO\'>'!łetE

EwangieUtka & 15

olzczędnośclowe

II

9069,11369,4(1;

f ~yrobu

H

laboratorjum przy
'aptece
HAMBURGA i
1S..ka w Łodzi Główna 50

I

stalowych

wyrobu z
nowszych modeli poleCłII

er

s,

Wschodnia 56. Tel. 67..64
Dogodne warunki.-Cany konkurencyjne

III

(Safes)

Bank polSkich Kupców
i Przemysłowców Chrześcijan SPll Akc
t6df, uD, Pie,.lrkowlka 113.

Lalłlłwia wszelkie operacje bankowe na warunkach

naj k.orzystniej sxych.
Pl'2:yjmuje wkłady oszczędnościowe w złotych
i walutach zagranicznyeh na każde żądanie
i terminowe.
Załatwia inkaso weksli i dokumentów na wszystkie
miejscowości t.erminowo za pobraniem minim.a.lnej
opłaty.

Kupno i sprzedaż walut ::t:agr. i dewiz"

różnych

lamp

&

N A S EZON Z I MO
Na dogodnych wa Inkach

.!!!!!!!!!!!Il!!!!!S!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!l!!!!!S!!!!!!!!!!'l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!Il!!!~~~

475-

wyborze
bronzu. naj

wielkim

.Reperacje i przeróbki

wszelkie operacje bankowe
kasetek

W

l~~'JO

J

Złotych
żądanie.

II

.

6'23,61
6655525,35

22,44

w

I
Wynajem

•

1447811,17
659514,72
149283,39
333279,13
32958072,78

tOOIKlCH

Spółdzielnia z ogr, odp,

Załatwia

2268,11
3619827,15

Różne lwszty

z wymówieniem i na ka±de
j
Wkłady oszędnościowe w DOlarach
!;.! innych walutach obcyc~ zwrotnie w DOlarach. H.p

~

»
Ił

Różne ',>'pływy

przyjmuje z oprocentowaniem

I

G86334,31
94:P38,14

47693,94-

PRZ~ YSŁO
Wkłady

D

Ił

ł:;łe'>tryczne

l

644,95
42000,490000,1839658,40
264443,21

293658,05

lJ

Zł.

I

110000,343432,40

39394,82
40755,30
339097,26

.

Koszty utrzymania ruchu
K?szty utrzymania taboru
Różne koszty •
•
Opłaty kocesyjne

Ił

527182.71

n

. .

jezdnych

490000,1951788,02
1732047,98
9G200,28
60816,41
199466,94
476309,40
234194,13

JI

16200000,:J933415,OS
'"
235142,6S
Jt
216000,110000,-

lJ

Fundusz budowlany •
fundw.;z dyspozycyjny
Fundusz odnowienia •
D~Twidcnda.
•
.
•
•
Zyski i straty
•
•
.
•
Depozyty Członk6w Zarządu pg. § 18 Statutu
Depozyt p<lpierów waNościowych
Instytucje finansowe
•
.
.
Dostawcy
•
•
•
•
.
Instytucje państwowe komunalne i bpoleczne
Różni korespodenci •
Kaucje służby ruchu
Alwepty
•
Sumy przechodnie.
•
Wpływy z przewozu pasażerów
Wpływy z przewozu towarów

5!:.l64456Im~

"

Umundurowanie

zi.

Kapitał akcyjny
•
ł\1lpi.tlll~ ilmortyzacyjny
Kapitał zasobowy

7381910,78
2737997,39

1ł

'.

Zaprzęg,

Dostawcy.

1980707,~6

..
"

..

Urząozenia wodociągowe:

Urządzenia warsztatowe .

621195,81

"
>I

Sieć kabli podziemnych i przewodników jezdnych

Tabor
Maszyny

Zł.

i
,

t6łRa

metotO'Ql'a

maten.«JEI .,"

tiałel:!l.fH1 dsleohuiO Ofa~ do ml~
! bloUi!yeh ł6łe!t sPd.nt" p()dlu~
i miary UmJwalkl i WJłylZui~l U

,
l

na1t1imilllj

w

FABRYCZNYM

Y

PALTA DAM5KIP' w wielkim wrhone
pOlflGf, mil spl"aty mi<llllięGsnQ i tygodniowe

ELEGANCKlE

Magazyn Wykwintnej
Z. fi L łKS A N

Konfekcji Damskiej
. Gł6wDa tirli 1

SKtADZn~

II~OOBROPOL'1I -10g

!.ódt, PiOTRKOWSKA 13
w \)edwón;y.

Wapno piec::hdńskie marmurowe Cem,mt. Gips,
ffSdpio" f Slsmoty etK1epac::ki6ł. Celt!., DSł:bówka
Eternit, Papa, Posadzka, Glazura, Lepn~ do po
sapJ.ki na zimno .. Duroxylł!l. Trsem.. lH6
Poleoa w,ł,"ne l)!led.staw!ołelsmo łahrp

pszczelny czysty pod awSl mncją deserowy i dla ce
łów leczniczyc:.h
w blaszkach 5 klg. zł.
116.80, lOklg-32.00 20 kg
-- 6 ł .00 zł. wraZ z biaszanką

opłatą pocz.tową wysyła za

pobraniem pocztowem'
OKA'~

Kupczyi\C.

pOlzta Deny.Ó••

In!. JAN PĘDZICM

'War.aUł_a,

zaa"'ia 80"

pigułki

Z markfl

Te11l100-70s

ZftRonnłk
U

znana od 1601 roku.
2641fieDolnłG śołqdek chronią od. reallJUlłt,lIIl\1111nl

@iłłrpieA .ą~ł'cb,,. nadmiel'nel ołyloAoi mrira'
ł~il!a. uderllll'Hł!I !iral do glo.., ulhahll'JA]q. be

m~ro.dlJ CltyUClłą

krew i pr!.v al!'oJlliołalaaa

obolill'l!łIk«JU są lGQodnym.
Mod.ldam .pl.llleo~r
zC1:a)~ovm. U.łyola 1 de! plQułłk H
nM.

Cena pudel as, .d. 't.Zł wy10bl apiekl
TuuylUtsl, W~If.Zi}\lill!l. Trąb.cb ł

łhirclIl!lw ..lid,

i"da6 Vi aptekluJh llkłldaWl

fil

.Z.lIl-.nua:....tł

<

211>

'.:,

Szwnjński l

Pomorska 61.

li', W ożntaRG ws'ki, R.zgowska 78
ZAKŁADY RYMARSKIE

ł..JiCzkowski, Piif}trkow~a

SKLEPY

l

Teof~l . Kopeć; Na.rutowicza ~
,Zal~wski~ Zgi.erska 39.

188

SPO~YWCZJ!:

Wt Wyręlska, W61~i:'tńska261.
Sz<:zygielskL Bazar' a 3.
Kruczkowski, SierakuwBkleg~ 'tl.
Dobrzyniak PaJ:>janicka Szcsa 28.
Gwinowski, Pomorska 67.
Zawadzki. Nawrot 44.
•3\\<'lATLO i SILA, (ZAKŁAD ELEKTRGTECHNICZ.~
1. Cybart, Gdaflska 135.
•

I

J

WYTWÓRNIE CU~RÓW~

ZA.ru...A.DY KOWALS:K1E:
B..daKęd.zierscy~ Ki.tińskiego 94,.
,Wróblewski, ?adwańsk'l 10.
PIEKARNIE:
Bryszewsld, Pomorska 86.
ZAKŁAD ROWERÓW
w. S~erpiński. Kilińskiego 00
PRAOaWI.JL\ OBUWIA:
Szubakt Sokola 5.
SXLADY WIN. wóDEK 1 DELmA'fESóW
ŚUwkowski. Rokidńska 6
PIWIARNIE
Kuliga', OaYl1cR 11

Jezlereki, Pabjanlcka S:oosa 00
ZAKLAJ)Y BLACHARSKIE
&,ikotowski, IDlińsklegc 79

g

B~TAURAcm

:MAGAZYN 01łUW!A,
Kowalczyk, Cegielniana 25.
Cieplueba, Wysoka 26,.
Zieliitski, Rzgo\vska 12..

MASARNIE:

.ziółkowski~

Piotrkowska

197.

ŚLUSARNIE M:&CB..4..NICz.NE:

Machura, Rz.gowska 57.
FAlłlłYKA 'WODY SODOWEJ:
fi~tcz*; NaWTot 92.
SKŁAD PASZY:
F. Kaezmar, Przesłowa 4.

SKLEPY TYT0!JIOVłJ=
,Sohczyński,

Napi6rkowskiego
53.
F. Tomaf'z<ewskL Skwer,o'\va 10.
Borkowski, Rokicińska 13.
'A. Raksyk, Kilińskieg o 133

9~

Gręctzjński, Piot.rkowsk~

i

Pol~ti Bant PrzclllJSło

J

: roku 1920 zagubiono
weksel z wystawienia
Jana Bujnowicza
(Lutorn,ieuk) nB zlecenie Jana
. Antosika na sumę Rb. 100
który niniejszym unieważ..
niam
8084-3

Kapitał

rezerwow y
zł.

3.300.000

we

~:,tachul'a Wojciech zagubił

numery o d'wozów Nr.
6? orBZ 66 wyd. przez" Ma
gIstrat m. Łodzi 8086-3
~J

a 29

ielki wy bór resztek IJwe
trów i pulowerów ul,
Sienkiewicza 95 front l p. ~

Załatwia wszelkie czynności bankowe oraz przyjmuje w kłady zło ..
~e i dolarowe na najkorzystniejszycl1. warunkach tak pod względem
oprocentowania. jak i wypowiedzenia oraz wydaje ksiąźeczki wkładkowe
oszczędnościowe, które w :myśl art. 29 prawa bankowego
przyjmowane

są

jak. kaucja i wadja na

l'

ówni z gotowizną.

8110-2

""~u:;,;;s

Posad, fi prace

4029-

Osoba inteligentna umieją~
ca dobrze gotować i
szyć poszukuje posady.
Oferty ,.A.Z.u
8098-1
~. arnka poszukuje miejsca
na Konstantynowska 30
m. 27 pr. oI. u służącej
8092-1
tel.. 2...15
""
sl·edzl'ba.
Place'
b
hl
tasn k r o t r z e ny c, wpiec_3=.".,'=
i od
do
l etni s owe wraz z ma..
do Admini stracji :zglaw
Pl'~jekty budowlane - nadzór technicmy - żelbetWt:tW'o
terjałem budowlanym,. pOP Izać się od 11-12 g
rośnięte, lasem sosnowym.
40 letnim jeden kilometr od
Podd ębie play stacii kolei ZIfiUbiOD8 dOkument·
i 8,ZO sie do sprzeda~ia na
!II
,','
,
Porada prawno ... administracyjna
w sprłlWiu:::h technic
h
dog odnych warunkach po Hibler Gustaw
zC!gubił
cenie 80 groszy, za metr
książkę wojskOwą wyd..
,kwadratowy. Wiadomość w p K U T
'
w piątki, i w~ol'ki od godz.
. . , omaszow
..

l.

od l do 3

PlanJ ~rlJłą~zeń

do

5 do 7.

Q,

II

si~ci KHnallzacJj~ej

nO

Z

aginąI paszport niemiecki
. wydany w Turku :na
irnię...,~,~.",}~Aan 8096-'3
~M oyde lvlarja zagubiła
\ij~ rnatr,;ykulę wydaną przez
gimnaZ]U11l pahi Miklasze~kiej
8100-3
t

t·· N
s rzezeme.
iniejszym
.' . ostrzeąam; ~ż za zaci\gmęte pozyczkI na mój];..
chu~ek p!.zez żonęm,GJ\.
SabInę Zaleską zam " ...~
v d .
, lAT
~l rrzy ul. Rokicińsldej
r. 2 z dniem powyź...
szeg? ?strzeżenia nie odp. OWładam Jan, Zalesk.i

NO

\:kl

'd"

,

8062~2

,"
U of uzy wystawo~e~
od za~:~Graob ,wynaJęcm
owa 32

d

81 ~2

5 do 7 RO poludniu Łódżll'~~~~~~~~~===EliIl===~~~~~=======
Narutow lcza 45 m. 14 lub
codziennie wPoddębicach
u Crabiszewskiego

l

8102-2

na

W&e-ę
'-

,"

SPRZEDAJE ADMlNISTR.
..ROZWOJU·

At.... KOŚCIUSZKI +1

;;"., klep spożywczy, oraz, POI'.
kój z kuchnią do sprze'
dania .wiadomość w adm.
,.Rozwoju'"
8074-2
V

męskie

il

futro
u2: y wan,e
szafa do sprzedania Wól
czańska lO9 m, 6

8076-2

