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ilgistrttu
Ludzie dzisiaj tak' zmądrzeli, że bu~
down nlOwego d(:;:mu czynszowego w mitśc... e
jest pra"dziwą rzadkością.
,
Składa się na io wiele przyczyn, mię
dzy mnemi socjalno~da.mGkI'atyczna dzia..
łalność .pożyczkowa Banku Gosp. Kraj., brak odpQwiedniego oprocentowania kapi..
tałów włożonych w budowę no i
trudności stawiane przez Inspe:!ł;cje Budowiailf,ł. Ma
gisłratu.
.
Budują dzisiaj na krańcach ..:yUto
rzemieślnicy, wyrobnicy, których
celem
całego życia jest mieć własny da~h nad
glową.
Wystarczy zapytać kogokolwiek,
który ma lub miał budowę - abyopowie..
dziaJ: całe szeregi szykan) jakich doznają
ze strony Magistratu. i jego pełnomocni..
ków~ Bo dzisiaj łatwiej jes~o pa~zp-J;rt za,ranic~nY, niż. otrzyma>i\ zatwierdzenie p1a ..
bU na budowę.
.
KILKA CIEKAWYCH PRZY!(~ADÓW
JAK UTRUDNIA Sl';: BtlDO\VANIE
DOMóW.
Pan X" przedstawia, za pośred:ci:'łWf;m
architekta plan na parterową wyraźni:; ~a:r·
terową oficynęs na jednej z bocznych ulic.
Plan. zrobiony według wszelis..:.c~:" P... z~llisaw,
do niczego nie możl1a §ię przyczepić:; ale od
czegoż pomysłowość Magisbahl i "popiera..
nie" rozbudowy mias'ia.
otóż Inspekcja budowlana,wyciąga
przestarzałą ustawę rosyjskQ 1885 roku,
która powiada, że podwórko musi mieć
szerok©ści 4 sażamów rosyjs'hicJl. (około 9
metrów).
- otóż w pomienionym wyżef wypa[[itu
brakło 35 wyraźnie trz} dziesiu p1ęc:u centymetr6w - plan.y odrzucono i u,te:ed""ięi,:ior
ea zaniechał bu:doWJIII
N atomiast na PiotrkOWskie) pod Nr.
101, włas~iciel p. G. uzyskał~ zaJ.~:;;ieI'dzenie
planów nie na parterową looz nawet na·
łrzypiętrcwą oficynę przy szer(]kości pod ..
:wó:rka zaledwie około.7 metrów.
Dlaczego?
Wszak p.LZcpisy powinny być Jedna..
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U CI

ty

-

terun

kowe dla wszystkich ustawa B'tt'dowlana
zezwala na budowanie domów, których wy",;
sokoś6 nie jest większą niż półtorakrotna
szerokość ulicy, względnie szerokość podwó
rza.
otóż o ile dom sioi nie przy ulicy tył
.ko gdzieś w środku parceli, za miaro daj ..
ną szerokoś~ należy uważać szerokość u..
licy plus odstęp od tej uhcy.
Magistrat wbrew wyraźnym intencjom p.owyżej cytowanej Ustawy UWaża że
miarOdajny jest . tu tylko mistęp od ulicy i
planów na tej podstawie nie zatwierdza.
,Jakie to jest nieśmiertelne głupstwo
wyjaśni przykład.

Jeżeli ulica ma 20 metrów szerokc ..
dom może mieć najwyżej 30 metrów wy
sokośei. Jeżeli wł8ściciel ohce dom nieco
odsunąć od ulicy np. na metr - to naj ..
wyzsządopuszbzaina~ wysdk~śó,; liT myśl· lo,,'
giki Magisixału, liczy się póUol'a razyod
liBjf ulicznej t. j. naj wyższa wysokość budynku ma w tym wypadkuwynosió.u
,
półtora metran..
ZBYT WYSOKIE OPLATY
MAGISTRACKIE.
Opłaty, które pobiera Inspekcja Budo..
wlana za przekazanie w zabudowie są
wprosi horeRdalne..
.
Za prz6ustawienie planu 12 zł. za wy
tyczenie linji regulacyjnej (która już jest
wytyczona nlinimum 40 d. za zaiwieruze..
nie planu aż
.
.....,.~.
dwa procent kosztorysu I
Wynosi to tysiące wyrzucone na łych co
ruch bUd.;wlany. hamują.....
Jeżeli za~lizie potrzeba poprawl;;;ito znowu prawem kaduka te same opłaty
- od poczętku.
Na ul. lVlazowieokiej wytyczc,no linje
ulicy. Odpowiednio do tej ulicy rozpar ....elo ..
wano place.
Polem coś się Magistratowi niepodó~.la.
lo, zmieniono· kierunek ulicy rozsze t"ZORD
drugorzędną ulicę do szerokości 25 czy 30
metrów, wywłaszczono róinych obywateli,

ści

J

U

kt6rym .pozostawiono w niektórych wypail
kach taki kawałek placu, że na budowę all
loJulnie się nie nadaje. Obywatele owi ml&ił
li miesiąc rekursu - ale dzięki polsidej śl~
męzarności przegapili termin, nie wnieskno
ani jednego rekursu, - dzisi{lj rzecz ta si'Ą
jut uprawomocniła I na swoich planaoh ..'..~
m.a!ją dość miejsca, aby zbudować· i
dla
siebie piwniczki
kartofle, o ile im . ~O~
woli Inspękcja Budowlana.
NIECO o NADBUDOWACH..
Dalej innym obywatelom w śródmie.
ściu, którzy chcieli nadbudować swoje dOili! '
my, Inspekcja Budowlana odrzuciła plany,
. na tej zasadzie że ulica ma być rozsz....
:czoną po latach 200-stu, wyraźnie «Iwutu I
nadbudowywany, bUdynek ma- ulec W. t).
terminie· rozbiórce•••
Że każdy dom średnio w. SU lał podli·
ga rozbiól:c§.'łr ~ że wteszcie o ile za. 200. lat~
m.a być dom rozebrany - moze być i nadCiII:
budówka rozebraną .:.... o tem nawet pr2:_
głowę nie przejdZie p.p. iniynie.tom z Magill\l
stratu. ,
(
Tworzą om takie groteskowe sytuacje
- powyżej - które zale~y umys:fo"\i\ ości
polskiej wyniosą daleko poza granice Bze..
cZYPGspolitej •••
Do niedawna Magistrat pozwalał za..
budowywaó krańce miasta w najobydniej..
szy spos6b t. j. stawiać sobie oficynę za
plołkie:nl, dzisiaj w dobie 6gólnego braku pa
mieszczeń nie pozwala stawiać oficyn nawet już na placach gdzie stoją frontowe do
my, tak p::rzyn.il.1mniej oświadcza ex oifiei.
Sekreia:rjai: Insz:e14:.cji BUdowlanej. Dzieje ~ię to wbrew Uslawie Budowla..

na

nej, która

jednakże

zezwala na zabudowa..

nie każdego placu o ile pozostanie niezabu..
dcwanem. 25 p:rnc. tegoz.
Mało Więc tego że są drakońskie Usta
wy - ale jeszcze słosuJe się wszelkie ogra.
niczenia jej według humoru i widzind sit
panów z 1\7agisbalu.
Wreszcie koroną tej d7iałaIllości pOIi\
(d. c. na str. 2-ej)

runku zniweczenia terrorystycznych organi!J
zacji ukraińskich, gdyż wykazałaby tern Jed
nostronność.

Do brarl:u itapUa}u~ pr~yc:r.v'U~aj~ Się
i bhuoklatyc:dne szylamy l\>łqf;ish"ahl
M.,Lod:d, wobec ezegn nie .ma na~iU,niejszej
badziei' aby pl'ywatne lmdownicłwo mogło
Się ,• .takich wantnhach jakklJlw~e:',~ rozvd",
~
Sili

VI . 'Iąg~eł walce o tI,t

więc

_. ·~--oOo-"""!"""-.
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Rdyaelii Dymftl'el Bakowiecldego
W M~óh gJ.6wny~h Lwa' de Pl:fti, Emil J!l.ra.ftbll~
i W.rnw Krłluis
~ Dla JWoćilluezy

f

ch

:,{.j
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" PA zt:dsta ,"don e ' zostały w Min. Skarbu
Warsza:~va 22 listopada ,ate)
W dniu ,wczomjszym minister Skarbu
CZ'echowiczprzyjąl delegacje
zrzeszonych
związków urzędniczych, ktÓra' przedstawiła
Panu nlillis trow i postulaty pracownilfów pań,.
stwowych.Związ.ki

urzędnikó,V"

wysta;

wiajążąd.ania wypłacenia wszys:tkim ,urzęd~
państwowym, zaległego od nowego r~

nikom

ku ,dodatku mleszkamowego.
Dodatek, ów stanowiłby 10 proc. mieli'
pensji. Nadto urzędnicy domagają
si~ wypłacenia do,datku' drożyźnianego od
lipca, w wysukóści 60 proc. Pan Mini~
ster przyrzekł postulaty te przedstawić na
jednym z najbliższych posiedzeń rady ~
strów.
s~ęcznej

Wdz&,=cJnośf zbCI6w

j
Zamątbu

an"~:rtów·

i

dttkonalj wydani przez prezydenta

" Wiedeń 22 listopada,(ate)
M'Tecllug nadeśłZych' tu wiadomości z
Sofji dokonano tu wczoraj zamachu na Pre~'
:rv;ydenta policji. NiezruUn sprawcy dalisze:;
regstrzałów ,rewolwerowych,
od których

,

ł

policji

lej
padł

\

sądom

zbrodnla:rze

'

trupem prezydent

policji.

Śledzltwo

:pierwiastkow~stwierdziło, iż

napadu dok~
nali z zemsty, \vykryci Przez prezydenta ban
d~ci.

',EkSploduJącY

prezent

'

acbnaDfZl
ódc~faszl~tó
.
tnryń~ticb
· Bomba w bukiecie kwiatów
'
CłtNłUJE

NA

~OL~' .łl~TU,RĄLN\ł

~ł!2.WACUJNKOWÓ

Turyn ~ listoPada ~ate)
la zónaBertolliego kosz kwiatów, w kt.rym
,Wczor.a.j dokonano tu • zamachu na znajdował się materjał Wybtlchowy~ eksplOs;
miejscowego pr.zywódcęorgauizaGji 'fasz)T~ dujący. Bertolli wra~ z żoną odnieśli ciężkie
stowskiej, Bertolliegn. Mianowicię ,otrzy~ rany. S~an ich jest beznadziejny..

12

w 10

.. 'W~Q4\NA:' ~~A~

:Do ~t

Nr. 1438 1928 t.
.oGŁSOZE~1JE_

Komornik przy sądzie . Okręgowym w .
Łodzi, JAN JABCZYK, zamieszkały w Ł~
ul. Południowej 20, na zasadzie
ogłasza, że w dniu 30 list(#!
Pada 1928 l". od godz. 10 rano w Łodzi, przy
ul. NOwomiejskiej 21; odbędzie się sprzedaż
prze~ licytację ruchomości, należących do
LiPy Szajnbajna i składających się z mebli
domowych, oszacowanych na sumę zł. :450.
Udź, dnia 19 listopada 1928 r.

:dzi,

przy

art- 1030 U.P.C.

la,'

\~~~rH;k~'--:;;l:.J~ JAB.CZAK~

mani"

iś łętu

w uroęzyst.ośei~h~dział
,

biorą

. mIast RzeczypospolIte]

Lwow '. ,22 listopada

(ate)

W dniu wczo~ajszym· miastoprzybralo'
wYgląd świą.tecznywz:wiążku z lo-leciem
obrony Lwowa. ,Na domach powiewają flagi,
wiele budynków jes~ 'udeko,rowaJlych. W i#
knach 'umieszczono specjalne ,mlepkt ,Do
Lwowa przybyło wiel~ , delegacyj ,~ ~Ói~"
nych stron reprezentu)ącychzarządy wlęk-:;
oraz ,ro:muUt;t'Chin&,~~tnc~j i, to"

~ch miast

olei
liczne.dd\··legacjez, róznych
Z

warz.ystw. '

Między' innemiIJfzybyli do Lwowa
dowódca odsieczy Lwowa gen. Karasiewicz--.
Tokarzewski, in&pektor al'mji gen. Skierski i
~icz.ne de1egacjetormacyj .wojskowych.
W.eLwDwiebawią też liczne wycieczki
z r6ż~Yoc~.mi~st. volskicht które przybyły ce'
km WZIęCla Udzh.tłu W p.l'oczystościuch.
.
,
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zasnął w Bogu,

prZf:ży..

lat 49
..

s•

.I

•
aty

zenla
llIl!

lowej
odzi.

V/ypro\vadzenie zwłok z domu żałoby. przy ul. Gdańskiej 68 na::tąpi dnia
24 listoi-,ada f ... b~ o godZę 2 p_p.
O cZ(J;m 2,(,:wiaóamlają kte\\;nyc 11, kol~gó\\?, przyjaciół i zDajomych w nieutulony m żal u pogrą~enj

Zona, dzieci, brat i re dzjna.
PODZIĘKO\VANIE.

[)

k,~tyr>g\int

a la

wywozowy d(; Sowiet6w

PUlS C .. su

iec ie

..4 dniu 18 b. m. odbyła się w Domu
parafjulym św. Kazimierza na WidLewie u
roczysta Akademja ku czci św. Stanisława
R(;Zf;( ('zoą SJt;f
przyszłym tygodniu
Kostki, Patrona Młodzieży . Polskiej oraz
Da upamiętnienie 10-do letniej
rocznicy
Moskwa J2 listopada (ate)
szły. Jak wiadomo, rok gosppOlarczy handlOł
tiiepodległości Polski.
Wczoraj wyjechał do V/arszawy radca wy, między Polską a Sowietami
zako~
)h;,;
Akademję zaszczycili swą obecnością tutejszego Poselstwa polskiego, celem pain::się l listopada.
'J. E. Ks. Biskup Dr. \V. Tymieniecki i J. formowania rządu w sprawie mających
się
Kontygenty towarm,ye mają za zadani~
E, Ks. Biskup K. Tomczak. Wszystkim, rozpocząć w przyszłym tygodniu rokowa.6.. zrównoważyć export Polski do sowietów Z
którzy przyczynili się do urządzenia oraz w między Rosją Sowiecką a Polską,' co do usta;:. importem sowieckim do P.olski.
swietnienia Akademji, a w szczególności lenia. kontyngentów towarów na rok ,przy,;
Sż. Kierownictwu Szkól miejscowych za na
oeslane programy i efektowne dekoracj e wy~
Kat~stitoflA koi~iowa W tZf!ChGsłowac)
konane Przez dzieci szkolne, orkiestrom miej
scowym: dętej Pod dyrekcją p. Chojnackie~'
'go, symfonicznej pod dyrekcją p. Ruberta,
chórom: Organ, Stella, oraz Widzewianka, ze:::
zabite,
i
ZDlszczone
sPołowi aramatycznelllu,
Stowarzyszeniom
.
Praga 22 listopada (aw)
Obie lokomDtywy, jedep. służbowy wł
młodzie~y oraz miejscówemu Komitetowi
Dziś o godzinie LJ minut 20 na stacji
gon i jeden osobowy zoątały rozbite. Dwił
parafjalnemu za wytężoną pr~>cę Ekładam
Nymbuk
miara
miejsce
katastrofa
kolejowa.,
kobiety, jedno dziecko i kolejarz. - ponieśli
staroPolskie "Bóg zapłae'.
Pociąg pospieszny, dążący z Pragi,
wpadł
śmierć. Ponadto 30 osób, zostalo rannych, 'V!
Ks. Sz. Stanczak
tern 8 ciężko.
Proboszcz Par. św· Kazimierza w Łodzi. na, stojący na. stacjI pociąg towarowy.
..."" _ _
_ _ _ _ _ _ _IiIIiIIIIIi_ _ _ _•
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POLSKIE WZORY \V AUSTRJI.

Kino

m Ludc~r::lJy?
PRZEJAZD Nr. 34
3061ArcS'ftlm

r.

Wie d ell 22 listopada (aw)
Dziś toczyły si~ pertraktacje między
przedstawicielami rządu a urzędników. Ci
ostatni dOlllagają się podwyżki Płac, rząd jed
nak wyraził ugodę na wypłacenie jednorazo::
wego zasiłku w wysokcści 30 proc. pensji
p.

ta

polały się łzy .. "

"I
potęby

dramat Jł!1 tle
nłeu&llI:ęśliwego

W roli gl6~l'iel
słynna arty.atka

miesięczneJ,

WStrzll!lt.jllcej trBgedjt
dz:lew.:zęcia

L Hi Va00Wer

CEny mit'jscl W dni powsze.dnii! na Wsz',stkie se~nse zaś w 8obott, }'I'edzielę i święte od g l~~, Pl'
J mif'j1";'f" 7f:Cr II rrJ ;sc
~(i g-:, Hl n;H-):d?: t.!V gr

W sobotę, niedzielę i święta od god!, 1.Z0 po pol
l JIIlier:1sCt 90 gr., li milijs\1:e '\0 gr. 11 mit'i!ił<!Si 40 s:r
"

ł#

--

NAD CZE.M RADZIĆ BĘDZIE SEJM.
Warszv,wa 22 XI (ute)
Przedmiotem obra.d dzis~ejszego posie:::
dzenia Sejmu będą spra wy z dziedziny sl.;lr~
bowej, 'a więc: pierwsza czytanie projektu u:::
staw, o podwy:ższeniu
podatku gruntowe:::
go, obniżenie p..,>datku ::Jbrotowego, zmiana
podatków od lokali ora:t
sprawa
stale/}',
go podatku maj~tkowego.

2 wagony

",,,,~

OBRADY STRONNICTW A
NARODOWEGO.
Poznań 22 listoPada (aw)
"" dniu wczorajszym rozpoczęły się n
taj wieczorem obrady stronnictwa narodo\'.'e~
go, którym p;zewodniczy prezes okręgu po;
znańskiego stronnict\va red. Powieki. Prze~
mówienia wygłosili dr. Marjan Seyda, posel
\Vierczak i inni.
J

SKUPSZTYNIE.
Białogród 22 listopada (aw)
Proces przeciwko zabójcy Radicza, Ra
cicowi, rozPocznie się w dniu 10 I1rudnia
zotrwa około dwuch tygodni.
ECHA ZBRODNI W

!"'-'--oOOi--~

.i

~

,1"
'TĄK.i\,J.,A.

_ :.Jak mogle.§: wzi~l~ sobie 'żonę

która

li '

' " jąka?,

.

"

~ .. ...., ,Umyslnie. Kiedy w nocy
pozno
:wrOcę 00 domu -~ to zanim ona .wyjąka jed
no slo)Vo, ja już chrapit;~

OSZCZĘDNOŚĆ.
ma dziewięcioro dziecij

i"~~ ,

Pani
ale kosztowne__ Oszczędzam zato· na

J,.

To stra~z

służącej,

Jałto?

-

- No czy pani myśli, że przy . dziewię

tiol'~dzieciach dostałabym jaką służącą?
POCZĄTKUJĄCY .
.MIody adwokat do oskarżonego.
-- Ja osobiście :wierz~ W pańską nie:
~nnośćł

- No tak, Pan mecenas jest

:pocz~tku

'

1ąCY.ln.....

ZGODA'

MAŁZENSK.A:.

.

- Wpadliśmy z żoną na genjahlY po::
.mYsł. W kazdym roku będziemy mieli· zape
.twnioną na całe 6 miesięcy'
idealną zgod~

,.;,

.
_.. 'd 1 l: d 7m planem, skre
poparte o~La nJ
..
. .
Prowadzone od trzech dni pos~ukiwa;: Szczuruka,
~. ...
. k b ,ledO o.f.icera arm]l carsk1eJ,
.I.
n1azakopanych przez lVlosl~ali skrzyn zezloc sIonym rę ą ",Y o
d.łIIO)' eoo
zezn",n......,
który
asys-tował we
o
o
.
tem. na terenie twierdzy modHń$kiej, przęr~
.
k
;
złotem
. ' zaslu.
wa.no wczoraj. : Przekopano cały grzbiet, pót:: przy zakopywaniu s rzyn ze'
giwały
na
wiarę.
Cały
szereg
,dat
1
okolicz.
koHstegowzniesienia, otaczającego pierw~
ności związanych z poddaniem się twier"
szy filar mostu od strony Narwi i twierdzy"
Zryto i przesondowano prętami. żelaz::: dzy, :zgadzał się z opowia~a~iem por· rez.
.
l
d
mtorma·lora.
.
nemi teren leżący między domkielllstrą~nika Szczuruka, wzg ęanle ]eoo
Jest
rzecza
prawdopodobną,
że
.
kto~
mostowego i filarem mostu.
.
Wres!żcieprzesondowano
teren pod wtajemniczony ~ historję zakopania z!otas
'pocichu" przeprowadził poszukiwania na
(fomkj.ęm straznika. poszukiwania' skrzyń. ze
~Tłasną rękę. Miejsce to przez długi czas by, .
złotemn.ie ddy żadnych realnych wyników.
10
zupełnie puste,. nie zamieszkałe ~rzez l~
. Zaznaczyć należy, że sZfzegółowe" in~
formacje, uclzielone przez porucz.rezęrwy dzi i' nie strzeżone przez posterunkio

'małżeńską.

fłJ

- Jakimcu'dem?I
.
"'- Najpierw ona wyjeazie na. 3 mi.esłą
CO 00 Gdyni, a gdy .wróci, ja bezzwłocznie'
p'ojadę na cały kwartał do Zakopanego.
NA EUROPEJSKIM GRUNCIE.
'} :.... Patrzno, ten jegomość ma porządnie
'fiW czubie" .. Nie wiesz, kto taki?
-- To przejezdny, Amerykanin. Obchodzi ,właśnie
zwycięstwo Hoovera, "su;:
.łhe~" kandydata na. prezyden~

j'
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Przez adwokat6w cierpi· rząd marsz~
Piłsudskiego- Dzięki ich wymowie sądy zwal
mają od wmyprzestępcówe . Ponieważ zaś
lud biedny niema ~rodków na· opłacanie ad~

wokatów,.
~,przeto ·całą winę za niesprawiedliwy
wyrok' zwala. na rząd 1 mniemając, . iż po
piera on bogatych, a gnębi .. biednych.
Chcąc. pozbyć się tego uprzedzenia,' nale
ży w państwie demokratycznem dbać o
to, aby .·:ręka sprawiedHw~ci . była ·<!1a
wszystkich rownie ciężka,. ale na to trze

.Ity p
Od 20 godzIn
węgla.,.wilości

płoną

olbrzymie zapasy

100.000 centnarów,' nagroma'-'

(lzone na dziedzińću 'gazowni' miejskieJ. W;
\V KUCHNI
...... Ciągle dajecie mi powooy do gmec: Monachjum..
\Vszellde wysiłki' stra~ poiar~
.~ Marianno!
'- Proszę o śdslosć, Po 'obiedzie i po nejnad ~lokalizowamem. pozaru okazały, się
.
nooach przecież pani sypiap wi~c ma chwile bezskuteczne.

,wytchnienia.

Olb:rzymia rozZarzona

łI.ALL ćAIN~

•

ao

·czerwonosc1

i

baby znieŚĆ adwokaturę, gdyż przy istniij
niuadwokatów, zawsze wygra ten, ktą
ma więcej pieniędzy".
Kto tak gardłuje za znlesienienl obro~
ców .prawnych? pyta "Gazeta \Varszawska?>~~
Nikt inny, tylko "Głos. Prawdy" we wczoraj
,szynl wstępnym artykule. Nie wiemy, czy ~
brońca marjawitów, komunistów.i p . Stpi-.
czyńskiego mec.Śmiarowski, przyjaciel reda~
cji "Głosu Prawdy", będzie zadowolony z t~
~o żądania, ,;pierwszej brygadi'.

gazo

i

gÓra węgla zieje olhrzymiemi czarnemi c1imq
rami gryzącego dymu.
Zar uniemożliwia straży po:furnej umi~
szczenie soikawki w takiej odległości, z której
by strumienie wody dosięgły plomieni.
.
;\Vielu mieszkańców najbardziej zaat3Pt
kowanej przez dym. dzielnicy. Hainhau~ ~
puściło mieszkania..

skorkę i mów upalitświecę·
dują w
i tam otrzyma m6j list.
szy się nieco, znalazł. w. szafie papier, pióra Wtedy twarz jego rozbłyśnie radością i'za;
i lak i zabrał się do pisania.. N1eprzywykły woła: - Do ojczyznyl ;do mojej ojczyzny!...
do tego zajęcia, bo :tigdy:nie . był w szkole,~, po~em .., czemu:żby nie? --- odzyska wzrol1
Przez -długą godzinę Jazon stał we z t:rudem kreślił litery.
"
l zobaczy ją, ją, Greebę...
!iIr.tWiach, nadsłuchując. Słyszał ich kroki za.
n'Cokolwiek u'S{ysryĆfe - pIsał ~ me
...... Niech Bóg błogosławi oboJgu-....j
/łOierające w Pewnej
odległości;
słyszał
lękaJcie się o mnie; Umknąłem i Jestem· bez' rzekł głośno, a głos jego brzmiał jak szlocli
; skrzyp drewnianego mostu u przystani; sły Pięcznyu Nie spodZiewajcie .sięrnniejedn,ak .Zerwalsię z siedzenia, nie lllogą.czn1.eś6
szał lekki plusk wioseł, gdy łódź odbijała
!tobaczyć. Nigdy mnie już: ~ieujrzycie.gd'yż dal~zego nap!ywu myśli. .Wkładając przybo
od brzegu; słyszał brzęk łańcuchów
przy nie śmiałbym się 'pokaZłl6, ·. . po tern, .co się :ry.do pisttuia do szafy, natrafIł na pełną
Spuszcuniu kotwicy t słyśzal znów plusk wió stało. Wy zresztą wrócicie do swej pięknej ~aszkę. gorzałki. Pochwycił 'ją, zaśmiał się
,: set, gdy łódź dopłynąwszy do jednomasztow ojczyzny, a ja nie mógłbym,'porżucić' meJ. 1, wyCIągnął korek, by się napić. Odstawil\
; Cłl, ruszyła w swym. kierunku, Poczem żaden
starej kochanej Islandji. Żegnaj Greeboi ja jednak. nietkniętą.·-:... Jeszcze nie ..:... szepru\ł
i~uł. dźwięk nie zamącił głębokiego . milcze nigdy nie stracę nadziei. ZJotowlosy, ona za do siebie i znów wyszedł przed dom.
'
I •
,
i ma :nocy.
,
.. .
wsze kochała -cltbie, tylko: ciebie .jednęgo,
... ~?ieg przestał Prószyć i zaczęło się !"OZ
:
Spojrzał VI kierunku lądu, gdzie
stal przez wszystkie dni swego. życia.. Bywaj .wlld'Iuac.. Brudne, POszarpane łachmany mdły
'«luński statek wojenny i
zobaczyLna nim zdrów. Ja jestem zdrówis~częśIiw.l'J)iecn wlokły się ciężko wzdlluz pas~a ~ór, za~
'Iwiatla
i
dwa
strumienie
wodYt
spływające wam Bóg błogosławi'\
::rając . całą doHnę. Ale morze było czyste 1
\
:. pokła(ł'U, niby srebrne kolumny nad roz;to
Napisawszy ten list i.zapieczętowaw sPo~OJneł ~ statek wojenny widniał na jego
'CZłt morza. Poza tern cisza wokół i spokój.
&'ZY, dotknął .. dro ustami, . {włOżył ,na stole i PowIerzchnI' swą czarną nieruchomą. plamą.. ;
':
Sta.ł j~.xe~ w~llchując się w ostatnie przycisnął kluczem- .Poc2;em wparlglowę na
A teraz sygnał -:- pomyślalJazQn.
,;
mnt!' to słabsze odgłosy uderzania 'wioseł. rękach i zatonął w myślach. .- Każą mu
\Vminutę późmej flaga powiewała ze.
łW międzycza~ie mętnaśw1atłość . jęła oble. się ta1ll pOłQżyć -myślal- i może. nawet okrętu. J~koż nięzwłocznie donośne dźwięki
.ać wierzchclkig6r~ od których mwial·lek: zaśnie. A gdy się zbudzi, będzie ·juzna o ~łupa, a Jazon .stal, oczekując odpowiedzi Z
li wietrzyk.
!wartem mo!Zli. daleko. ,d~leko .od brze dzwonu płynęły . w ciche m
Przestwórzu,
I
....... Świt -- pomyślał Jftzon. - lm. q g6w~ DCnlyRn się niebawem., Źf! 'go \Vywio budząc echa od .strony lądu.
~znł.

~ •
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stanu

..

kawEt:~ep.kiega

b.
pracoda
CI
O"faZl sie na

rę USZuRf, ŻUj8

połitj~Rła ni~zczęsny·
ktimpl\ m!tu~ ących sz'cze~ołów' z j8DO przeszłości

prZJlFaJ SyhlllCji przez
Sensacyjny proces o wymuszenie toczy si~ w miejscowości Beschill koło 'Hastings.
21-letnia Francuzka Marja Ludwika
Jacquin jest oskarżona o to, że usiłowała
swego dawnego służbodawcę Paxtona zmusić groźbą. rewolweru do
wypłacenia
jej
kwoty 10.000 funtów szterlingow, za to, że
przez jakiś czas pełniła u Paxtona obowiąz
ki gospodyni. Widocznie stosunki łę.czę,ce
ją
Paxtonem były dość intymne, skoro
, służbodawca zdecydowawszy się na rozstanie ze swoją gospodynią.; wypłacił jej niezwykle wysokie odszkodowanie.w; kwocie
,1.000 funt. szterl. ,,,,,,,,,,,,,,,-.,, .:~ll,yMj~n~ ,ti..... .t ,
Panna Jacquin nie odjechała do swej
ojczyzny, ale pozostała w Anglji. Zycie we"'l
sole i zbytkowne pochłonęło wkrótce ofiaro ..
waną. jej przez Paxtona sumę. Zaczęła ted~
szturmować swego dawnego chlebodawcę do
.mają.c się wypłacenia jej ponownie pokaź
nej' kwoty. Niezadowolona ze skutku swych
listów panna Jacquin osobiście zjawiła się
W' domu pana Paxtona, wyjęła z kieszeni
płaszcza rewolwer i zawołała:
..
-Jeżeli mi pan w tej chwili nie da
10.000 funtów szterlingów, zastrzelę ~ana
jak psa?
.
_ Przysięgam, że nie mam tak wielkiej sumy: w domu l ~ zawoła.ł ~rzera.żon~
ł?ax.ton.
"
", J.il" ...
J A,
- To' mnIe nic -nie obchodZI, - Zjn,~olała "gospodyni'\ - Dawać tu zaraz

z

tła,

a tymczasem zapadł mrOK ..
- Pozwolicie chyba, moi państwa.
rzekł abym odtransportował Dloje auto
do garażu. ' \
, Fra.ncuzka zgodziła się na to z . tym
jednak warunkiem, że i ona sama i jej
wspólnik towarzyszyć będą. Paxtonowi.
. W ciągu drogi panna J acquin kilkakrotnie podsuwała Paxtonowi rewolwer ~
pod nos, a steroryzowany człowiek za każ
dym razem sięgał do kieszeni i wciskał
szantażystce wiązkę banknotów.
Nagle bły:sn~ł mundur~olicjanta.

ujawlłienie

Paxton nabrał odwagi, rzucił Marję Ludwii\
z siłą na jej wspólnika, a gdy oboje stnl
cili na chwilę' równowagę, ogłuszył ich kil"!
ku potężnemi ciosami pięści.
.
, Zawezwany policjant nadbiegł i aresz
tował Marję Ludwikę Jacquin. .wspólnikoWi
'
c1
jej udało się zbiec.
Przed sądem oskarżona przyznała siU
do usiłowanego wymuszenia, ale przeczy ja...
koby kiedykOlwiek była gospodynią u Pax"!
Ogólnie przypuszcza.ję., że dalszy, ciQ.g
procesu połączony będzi~ z p.,fZykreml ~Ua
Paxtona rewelacjami.
-. "
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BERLINSKA PRZEJMUJE SYS TEMY PRZEDWOJENNE
.KRAWASÓW\
zło'dżiej

recydywiSlta Bernotat,
który W czasie inflacji popełnił kilka zu
~hwałych rabunków W hotelach i pensjona
tael]. w zachodniej cżęśd Berlina, uciekł w
tyci dniach z wię.zienia berlińskiego wśród]
dość zagadkowych okolicznościach. W tajem
n4czy SPosób dostał on klucze od celi i od

bramy

. P

więziennej

iI

wyszedł

z

więżieuia. W

biały dzieli w dodatku w ubraniu więzien
nem w P~sy. Wyszedłsży z więzienia, skiero
wal się do małego miasteczka Nauhardt, i
10.000!
z~trzymał si~ u swego przyjaciela. l\1ieszkań
_ Jeżeli za 10 minut nie oświadczy cy miasteclka zwrócili uwagę na człowieka
, pan gotowości wyp1acenia ~"li żą.danej prze- w ubraniu więźnia, wchodzącego do domu i
ze mnie sumy - strzelę t
.
dali o tern znać policji, która ograniczyła się
Rokowania trwały jesi~cze przeszło godla postawienia policjanta przed bramą. Ber·'
dzinę·
,.;::.,~
.~.-..,.
spokojnie i
Wreszcie Paxton przypomniał . sljbl~, notad tymczasem przebrał się
wy.szedłszy
z
domu,
udał
si~
do
Berlina,
ze 2;vstawił na uiicy swoje auto bez Świa..,
1. '-:

[tURECKl~

':

gdzie 'Odesłał do więzienia ubranie wi~!
z podziękowaniem, oraz przez telefon poPrO\,
sil swojego byłego adwokata, aby' domagał.
się Vi sądzie, rewi.i;ji jego procesu.
Mimo wszelkich wysiłków polWji. •
udało się jej dot.ąd ar.e~to:wąć bezczelnego;
~cy..
'
,~
~
-'. ~"""fir ,\,o~~··r'-i ~""T,'

SERJA KATASTROF
BUDOWL~CH1
W porcie La t;oruna (Hiszpanja
nocna) runęło odrazn 10 domow ~p'i~
wych, stanowiących jeden blQk.
.
'~t~'
,
Ponieważ mieszkańcy oddawna słYł"
szeli tajemnicze trzaski 'w swoich domach .
dostrzegli rysy w ścianach, Przeto w poręo~
próżnili domy i uniknęli katastrofy. "CzyżbI
i tam była "Ochrona Lokatorów:\ i,
'

plii

;
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bo odrazu trafi Pan w meritum sprawy,
dzięki swoim zdolnościom duchowym, albo Pan zginie tak, jak już zginęło kilku mo
ich rodaków. Jeżeli mimo wszystko ma
Pan odwagę tu przyjechać, to będę się z tego cieszył, że tak, jak w dawnych pięknych
czasach, .będę mógł z Panem . ,vspółpraco
wać. To, że myślałem o Panu, jako o pomocniku i wykonawcy tej pracy, niech
będzie dowodem mojej wdzięczności i wysokiego poważania, kt6rema dla Pana na

_ Aha, - zamruczał radca. --, Od
cnwili, gdy John Bull skłonił .=:.ię w stronę
brata Jonatana, od tego czasu W Washingto
nie Paryż i TOKjo Zbliżały się do sieLde. cz~
:tajmy dalej. W każdym razie miętlzy wierszami- można więcej wyczytać, niz.\V samych słowach.' - Zadanie, które jest przed całe życie zobowiązanyj
Dr. Yoghushiwa.
Panem Szanowny Panie Kolego, wyluaga ~.
Tajny radca upuścił list. - Kochany
raczej ~dwagi i przytomności umysłu 1 anikolego,
- powiedział - nie mogę, ani nie
.żeli wiedzy i znajomości lekarskiej. Już
chcę dawać panu tutaj żadnej rady. Czy
kilku moie),;. rodaków straciło równowagę i
pan przyjmie; czy odrzuci propozycję, o
padło ofiarą śmierci. Jak Pan widzi, jestem tem musi pan sam decydować i prawdopo..
otwarty. Dlaczego o Panu myślałem? Po... dobniepowzią.ł pan już postanowienie.. Jewiem to Panu szczerze. Już nieraz, gd~ ja.. żeli się kogoś pyta o radę, to na to; aby na
ko uczeń miałem zaszczyt siedzieć u stóp tego kogoś zrzucić odpowiedzialność w raPana, miałem sposobność podziwiać w Pa- zie, gdyby ·sprawa przyjęła zły obrót.
Dr. Wieser uśmiechnął się· - ' Dz1;.:nu wielką zalet!;, kt0rą vvszy8tkie europejki
serdeczne,
panie radco. Stan!}ł pan .. na
skie języki nazywaję. jednem słowem: in~
swoim zasadniczym punkcie widzenia. Czy
tuicją,. Ma Pan dar ujęcia błyskawicznie
mogę się pana teraz zapytać, i.akby się pan
każdej sytuacji, poznania i uj ęcia istoty
rzeczy. Inni będą się kręcić? na,myślać i po 'zachowywał w takim wypadku na mojeIll
długiej, usilnej pracy stawiać log~czne wnio- Iniejscu?
_ Odmówiłbym, - rzekł radca, -- abski i jeBżcze nie osiągną CGlu. Przed podoM~l'i;,.tn.ie
odmÓwił. Znam moich kochu,flych
bną. sytua(;jąsto~ro.~r QlJe.c.ni~ w Japonii.. Al..

małych Japończyków. Kolega Yvg1iushiw~
pisze przeClez Jasno i dobitnie, że żywym)
nie wróci pal~ do Europy. Kupuj:3 od"pana.
y.ycie za 600,000 franków szwalcarskich~ 'za;i
które ma mu pan wycią.gną.ć z ognia upi~J
czone kasztany. A cóż"'panu p'rz~Jdzie z »ie!!~
niędzy, jeżeli pan umrze?
- \Vówczas byt żony mojej będzie za:
bezpieczony. Pozatem jest przecież możu.,:
wość wywiązania się z zadania ....
- Dobrze,' ale i wtedy nie wróci paQ
żywy. Niech pan wspomni moje słowa dnil'
dzisiejszego, gdy już pan będzie tak daleko, że pan wpadnie w pułapkę i gdy paJ\
mimo swej intuicji, nie zriajdzie drogi wyj.'
ścia, by uratować swoje życ.ie. Widzę bO<i:
wiem, że pan już zdecydował się Vrz1jąć ~nl
pozycję·

- Nie koniecznie, odpowiedział Wie..,
ser z wahaniem, chciałbym tylko iasno wf",
dzieć.
....
. - A co mówi na to pana. tona 'f
- Żona radzi odmówić.
- \Vidzi pan! Ponieważ jednak pan
tam pojedziC', to chciałbym panu dać nie..:
jedną radę, gdyż będąc tam rok, znam J~:
pończyków. Oni są dla nas, Europejczyków, '
niezbadani. "Vykształcony Japończyk, z ktQl
rym się zetkniemy, ma dla nas ńie jedn:ł,
T'(\j:lSlKe; lJl~d:wi'l.
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Wezuwiusza w,r. 1906 wysokość jeg~" sięga!a
7 km. Słupy czarnego. ~ymu rozchouząc SIę
Pale lawy
w owietrzu, zacienImają horyzontf ~. prz~z
zalewając ..,,,,~,,,,,,..,,,,,llLld~~lj,,,l~;;:$
tar~ie wielkich ilości ~azów przyc~~nlaJą. ~1~
bytek mieszk.ańców..
.,
do powstania b~rz ~ grzmot~ml l ulewamI,
Godzi SH~ prZYPOlli1lleC, co w7edza wie skorunxe ziem$kiel~ w~".tworzyły· się jakieś pęk. Woda zaś mie':iza}ąc SIę z 'po,?lOłem, twor~
ni~cią: .Najczęście) wulkany cią&;1ąsię całemi . błoinistynamuł, czyniący wlelkle spustoszema..
wogóle o wulkam~ch.
szeregami wzdłuż wybrzeży ląd9W~ Znaczna·
Wulkany nie są Itdlt;lH~~U!.
ich ilość znajduje. się na .zachodnim brzegu
OplnJe uo:zony'b.
Wulkany czynne można podzielić na trzy środkowej i południow'ej Ameryki, na .Aleu..
. Wulkany czerpią swą masę wybu~hową
tach, Kamczatce, \v J-Ilf,JD:nji i. na . Filipinach.
z
wnętrza
ziemI.· Są uc~eni1 ~tór~y tWle~dzą~
ąp,..
l'!
w -łkany
Wyspy Sumatra, J4:twc.· i innc1 2,1!:;;ajdujące się
:fHerwsz-:::gG t Ypu D':J.;Zą
'I.e " u
... ~
że
masa
ta
nie pochodzl"z .;plrc:sIe.ry to 1- o"
które w:yrzucają lawę :l p~p1J;}ł o dosc, zrna~z w archipelagu Sunclajsldm f ma.ją cały szereg gnistopłynnej masy, znajd"!J2c<:eJ S1ę w gł~h:
Brzegi
mórz·
są linjami f wzdluwulkanów.
. nej zawartości gazów~ .,..Za 'pl~~ykłaa. taklch
których obniżały się całe; płaty skorupyziemź ziemi, lecz z róż~ych ,oddzIelnych ogmski
wulkanów może służyc Etna 1 \vezu.\vJusz,
znajdujących się me~~yc. głębok? p~d po,
Wulkany nalpżące
cirugiego typu- skiei. . \Vezuwjusz i Etna C są jakby bliznami wierzchnio:
ziemi. Z]a.v~lsko. wygasa1!la wul..
nie
zupełnie ·zarosłerni skorupy ziemskiej, gdy
.np. Manna L~a. nawysfa;l; haw,:js~{ię,:h-· ~akanów
zdaje się istnienle takich ognIsk po..
te
blizny
zarosną
calk:em,
wtedy
oba
te
wul
..
14 lawy o mah~1 z~warto~c! gazow;. ąlak:go
kany s!anąsięnieczy:rme,
.
twierdzać.
, też wybuchy ich OdbywaJą" sJ:20korm~. .
Trzeci typ wulkanów charnl~t~.ry~uJe s~ę
, Każda· z p!aneł posiada wulkany..
Objawy. zapowiadające wybtith.
olbrzymią ilo:1dą gazuw o tak wlel~leJ pręz
Zjawiska wulkaniczne wys~ęp~ją nie1y1ko
Wybuch wulkanu poznaje ·się .po silnem
ności, że lawa przy Wyb~lChu zostaje całk~
wioie rozpylona, powodUjąc szereg, straszlI- wydobywaniu się z krateru różnych ~azów, na Ziemi a w całym wszechswlecle, Na słoń
wych w skutkach eksplozyj, Za przYKład mo" oraz po głuchym podziemnym łoskocie, połą cu istnieją wybuchy olbrzymiej. ilości ~a~6wł
te tu posłużyć wulbm Mont Pe1e1 którego czonym przeważnie z dl'żeniem ziemi. Pod.. znane pod nazwą protuberancY1- Na kSlęZYC~
wybuchy z powodu wielkiej ilości gazów. za~ czas' wybuchu woda studzienna z okolic, po~ widać wielką ilość kraterowatych zaklęsłOŚC!I
łożonych obok wulkanu, zanika . Z wnętrza Meteoryty j t .. zw. planetoidy są pozostałoś..
! wartych w la\\lie. są ba~dzo groźne.
.
wulkanu dobywa· się lawa .skutkiem nacisku . darni ciał niebieskich, które popękały lub Z'Q"
WUlkany wygasłe.
gazów. Lawa ta w chwili . . wybuchu posiada stały znisz',.:zone przez różne katastrofy Jios"
Bardzo często można się spotkać. z wul~ temperaturę 1000 st, C. i często się rozbryz- miczne.
:Jmnami, które były czynne w dawniejszych guje .w powietrzu, tworząc . piasek, i· por.iół
lokresach geologicznych f Noszą one nazwę wulkaniczny'. .. Czasem popiołu tego jest tyle,
Gdyby człowiek zdołał ujarzmić siły wul\ wygaslych.· W środkowej Francji na wyżynie że' może zasypać całe osiedla ludzkie.
kaniczne i wykorzystać je. zyskałby niezmie..
(Auvergne, w Niemczech nad Renem znajdują
Słup 'dymu wysokośd 7 ..000melr6w.
.rzone źródła nowych energji.
{się wygasłe wulkany. Dobywają się z nich
Wulkaniczny. pył podczasw:ybuchu po..~_ _
oOo-~~
(&WJkle gazy siarkowe i bezwodnik. węglowy.
siada kształt· 'Wielklego słupa. Przy wybuchu

trza ·ziemi w· re1!1.1h,-;rnych . odstępach . ezas?,"
Najwięcej .. gejzerów .s.ię na !slandllt
No\\rej Zelandji w Ameryce ł' ółnocnel_
Wulkany powDiaią :t'iA'lykletam, gdzie w

Ostatnio ""... ';·I!':>';;'~U"(j'

c

&otJ.

W

którycb kryje si,

Koło Neapolu

(~",1S której

śmłerf.

znajduie się t. zw.. "Psia

KRWAwy'NAPAD'~
.. ,;1'\,
OBJAWY TERRORU MNOŻĄ SIl}.
Wczoraj W wpołudnie
naJe'dneJ z
Nocy ubiegłej na linji kolejowej I(():l
najruchliwszych ulic lVIarsyljiweFrancji pię wel-Zdolbunów-Mahylany niewykryci spra
ciu bandyt6w napadło na trzech urzędni~ów wcy usiłowali dwukrotnie spowodować kat~
jednego z banków,. którzy mieli . przy.· sobie. strofę kolejową· Maszynista pociągu towaro:=l
385 tysięcy {ranków.·
.
wego spostrzegł przed stacją Iwaczków uł:o"
Bandyci zabili jednego,z urzędników żoną wpolJrzek toru szynę kolejow~.
2 ci<;iżko ranili, zrabowall.wszystkiępieni~
Po usunięciu tej przeszkody pociąg
~ i zbiegli w samochodzie.:
został ponownie zatrzymany w odległości 200
]użw kiIka·godzin później udało się
m't'gdyż spostrzeżono przeszkodę VI. POSttąP.
policjitJ.-zech bandytów sChwytać,. podkładu ułożonego rut torze. -

wydobywa. się dwutlenek
1węgla. Gaz ten, cięższy od powiEtrza, znaj~
{duje się na dnie groty.. Zwierzęta o. niskim
{wuoścle :np. psy. duszą się w tym gazie. Na
Jawie istnieje. w kraterze wygasłego wulkanu·
'.Dooo& śmierci", wypełniona dwutlenkiem
· 'W'ęi!la. Zwierzęta; objadające tam bujną ro..
łlinność, dla której gaz ten posiada wielkie
l,maczeWe. znajdują w tym kraterześmie;!;ć.

1

Gejzery..
Wułkanom towarzyszą niekiedy gejzery
.ja tródła gorłłcej WQdy wyrzucane z wnę..

3)

oń
"""'"" Mą(IrZy.J'eździć to])y§cie cllcieU a a
nic nie potraficie! .
f ,.
ltak stało się, żę koń-widmo od
ilwóch tY&Qdni żyjący sianem· wyskubane m
~ okien piwnic i ostatkami nadmarzniętej.
,kawy, niepojony i nocują.cy pod ścianami
)lomów, stał się własnością kilkunastu chło:pców w podartych ubraniach i pantofl9.Ch~ .
~1tychz wojskowych koców.
.
( , _. Zaraz tego wieczOl'u doznał. pierwsze",
go ciepła opiekUńczych" małych dłoni. Chło
. pcr rozbili W jakiś im tylko wiadomy spo-, sób pr6żnę. żydowskę, komórkę i W,puścilido
· niej kasztanka na· noc. Rano :wypuścili go,
·napoili i rzucili trochę siana i łup. Począł
się "paść" na podwórkach, napędzany i bi-ty kamieniami 'przez niewiasty, które :wście
. kały się za objedzone ze słomy okienka pi~
.

.',

W południe buchały zmieszkan jego
opiekunów ostre krzyki. Pensji nie było,
drożyzna wzmagała się z każdym dniem,
a pewność granitowa, że urzędnik austrja,c
· ki ma zapewniony chleb do śmierc,i, ·okaza...
Ut ~ Sap ;r~.uaar.łł.·~
i

!Ia
t

lila swemi .gl'uzami tysiące· egzystencji•. O

koń zrozumiał

jakiejś akcji ratunko\vej nikt nie wiedział
JR.. pierwszych· dniach, gdyż gazetl. tu ni~

żebrak

C

~yśleć

:wmczne.

•

.

rze.

sytuacj ę i w południe, jak

chodził z podwórza na na pod wóGdzie. się ukazał, :wybiegało zaraz . ją...

dochodziły. Ludzie z troski JakbY; zmal e14· kieś dziecko i liarmiło go łupami i resztka-t
zeschli, poz6łkli ·imartwenii oczami. patrzy;· mi biednego jedzenia. Małe, głodne .ZlJ.bki

li na.niechodzę,cedo sikoły . dzieci. bez o-- źle Obgryzały kromki czarnego chleba, abYj
buwia1 na puste. piwnice~ którl':IDSię śnił tylko dla konia coś zostało .. Przy obieraniu
więgiel i ziemniaki...
......
. . głowy kapusty miały więcej zgIułych i nad.
Niewiasty pierwsze zrozumialysytuq gryzionych przez "myszy" liŚci, niż to było
ację· Pooddalały sługi i same jęły się nai7" potrzeba. W tych biednych kuchniach,
cięższych· robót. Myły podłogimieszka:ń~ gdzie gospOdarzyły kobiety z ·l'ozpacz, W o.
prały i cudem zdobywały na kredytpoży.. czach,dzieci tych 'nędarzy~ którym 'żawie..
:wienie. Mężczyźni, wściekli,· zgryźliwi, zde.. rucha· dziejowa wydarłaprzep~ć pod· stl)oi
nerwowani i zrozpaczeni, wlekli się po do- . pami,popełnia.ły codziennie.tysię.ce świ~
mach bez zajęcia, gdyż biura zostały .Zam~ tych kłamstw, ab~ tylko· utrzy:tnać przy ~..j
knięte. Oddychano z ulg~,gdy: wychodzili ,c1ukonia-widmoo
.
z' :domów.
Codziennie wieczorem.otwierano ~u
Dzieci dzielnie pomagały matko~· ~tajen~{ę i .codziennie rzucanQ mu jałmużnę
Ch!oI)CY przynosili na . plecach' gałęzią z l codZIennle po pacierzu małe osóbki na
wbliskiego lasu~ łupali trzaski,.adzievv:czę- coraz. niższych siennikach(o tajemnicol)
ta malemi rączkami. nos.iły z przyjemno.. szel{tały:
.....
dcl,. :w.OOł Jtdzbauacli I oblerałif kartofl~
- Mamo, kiedy będzie wiosna 1:
,Właśnieote kartofle pOWSta'v"«tY 8~i/&Ji·Y.~Zaeztery mies.ię.ce.
Matkiza.uważyły,Ż8dzieci obieraj, je nie
. ~ Aezy Pan Bóg wszystko może?;
jak trzeba na wojnie(.jak jahłkc.. a!p Z(kJa--:Oc:z.ywiście.
"
.
maj" grube łU~in~ Dzieci znoSll~ ciefPU..
~ To jago p~proszę, żeby już za ty;..
wie :wyzwiska, a. nawet szturc1iailie, ale kar .. dzień była wiosna i trawa dla kasztanka• .i
tafle obierały zle,' aby zostały jaknajgrub- . .. . - . )\!Iamusiul Jak długo koń Irroże
Ul. łup~ .Ola. ~~ Po Wlku. dniach ilibGi: OWita isie.na? ·.v:.4~)
7
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fI1i~uczciwy DłużniK *yl~
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Podstawą, na której mogą się rozwijać
bywa się, gdyż drzwi lokalu były zHmknię bieg jeszcze się opbca... ....... ..
normalne stosunki handlowe, jest zaufanie. te. Co pl'~lwda komornik może ",','cz\vać fnnk
6) Licyh~cja de odbywa się, 'gd~ r(
Iren konieczny warunek ~ lllusi być do cjollarju sza policji ale nie trudzi
sIę tei11
chomotici przeniesiono do innego lokalu~ a li
pełniony. Stąd wynikaja., ostre i spr~żyste r)~
4) Znowu wyznaczona
odbyła się,
agłG;:;:amiu był podany adres.
gory prawa wekslowego i czekowego.
Ku bo nie przybyli licytanci. \\1 tem l11iejscudo
Przykładów tych wystarczy. Ohszer
piec rozumie potrzebę kryzysu. Jednecześ dajemy, że noril1alni licytanci, biegnący w niej potraktował tell temat adw.· Bardach
nie musi przewidywać obrót. Nieakun.11~', ;;1: trop za komornikiem, to z:grnna crg<:nizacja, 'w ,~Palestrze'·.
nas nic jest to zagadnie
mo~ podważyć jego egzystencję·\V rachun z którą można się umó\vić· Znane są fakty, nic praw:.H.~. lecz czysto gosPodarcze. \V wy
ku swym ruoze Przewidzieć protest wekslu, gdy przemocą nie dopuszczają przDdshlWi n1ku szeregu niedoszłych do skutku licyts
może przewid'zieć czas potrzebny dla pozy cieli wierzyciela. W pewnynl
~NYP~idku cyj, vdcrz:,dt~l
olbrzymie straty, czę
.skania rygoru natychmiastowej wykonalnoś ws,zczęli uvvanturę i zgudnie \wkazali na sto grozi nHl
dHH..:htż faktycznie
jego
Natomiast całkowicie
poza
granicami przybyłego wierzyciela, jako na winowajcę. dłuŻ:ni.k jest wypłacalny. Stan ten podkop~
przewidywali jęstwyczerP.ui~cą .'wnIka o ści~ Został aresztowan~! - ' ,l sPrawa potem siq wuje zaufanie, powiększa niebywale ryzyko
gnięcie należności.
.
wyjaśniła.
':~"'" . handlu. Dlatego też, chociaż w ostatnich
.' - - Ta przewlekła walka z reguły wyrząaża
5) Licytacja nie odbywa się z powo'du czasach zauwaźyHBmy pewną poprawę, dal
$traty wierzycielowi.\N rezultacie n· p.. fir niedostarczenia ruchomości. Co prawda spo sze energiczne uzdrowienia tych anorma1
my z~graniczne pracują u nas niechętnie. tyka za to d!lużnika kara pieni~żna. ale za nych stosunków są niezbędne.
PosługUją się agentami niemieckimi, orjentu
~ącymi się lepieJ w labiryncie ścieżek licy:
tantów. Że w jakinl końcowym efekcie su
ma tych nastrojów wytwarza brak zaufania
:00 handlu polskiego, że oddajemy: monopol
POśrednictwa niezbyt życzliwym sąsiadom,
'BĘDZIE 'VKRóTCE ZREALIZOWANi\.
:to prawdy aż nazbyt dobrze znanę· Jak 'YlY;
'gląda stan faktyczny.
.
M. P. i W. prowadzi w porozumieniu z cie przez wice-- ministra Doleżala.
M'yliczymy niektóre sposoby nie uczci Min. SPr. Zagr, szeroką akcję, która mieć po
- W najbliższym czasie mini&tersfwo
~ych dłużników walczących
z rygorem na .wiDna doniosłe. znaczerue w uregulowanill przemysłu i handlu wystąpi o podjęcie ta
imiędzynaro,djD,'wych
srt:osunków gospodar kich ~amych rOkOy,'iUi z Hiszpanją i Stananu
tychmia~towej wykonalności:
1) Po wyznaczeniu terminu licytacji czych Polski· PUllstwo nasze podejmuje' rewi Zjedncczonemi. Pro\vadzone W dalszym cią
tPoiątny doradca w czyimkohviek imieniu zję traktatów i umów handlowych, które nie gu badania nad pozostałemi umowami hun
~osido sądu skargę o wyłączenie zajętych .odpowiadają obecnym stosunkom i po~rze dlowemi wykażą, czy takiej samej rewIzJt
.
tuchomości z pod zaj ęcia. Oczywiście po pe bom gospodarczym Polski.
nie trzeba będzie poddać innych jeszcze ua~
ta,tów handlowych.
.
wymaga
w
Piel'
Gruntownej
rewizji
iWD-ym czasie o]cazuje się, ż6 ;Rarga b~ła tik
Specjalne znaczenie ma sprawa trakta
~yjna, lecz licytację wstrzym.ano.
. ' :wszym rz~dzie traktat. handlowy polsko-:'
-r' - 2) LicY1tacja nie odbywa się W ,pierw: francuski, który najbardziej odbiega od dzi tu z Łotwą, gdyż chodzi tutaj o zmianę u
lłzym terminie z Powodu zbyt wysokIego o siejszego ukształtowania się s~osunków eko mowy pl'ovłizorycznej z Przed roku na stały:
.
traktat handlowy. Rokowania
prowadzone
~acowania. Dlaczego używa się tej formułki llOmicznych w obu krajach.
Rokowania. o. zmianę tego traktatu są już od dłuższego czasu i chociaż nara
~ pozostanie to tajemnicą komornika.
-.
zie zostały przerwane,
można się jednak
. 3) Licytacja·w drugim terminie .nie 00: rozpoczęły się już 15 b. m. w Paryżu.
-Z tych samych względó\v pilną jeStt spodiZiewać rychłego i 11 omyślnego zakoń
rzec:tą rewizja dotychczasowej mnowy han czenia,gdyź delegacje obu stron mają
o
:- SPÓŁDZIELNIE NIEMIECKIE ZAKEA;;:
ld:Iowej
polsko-węgierskiej. Rokowania w trzymać ostateczne instrukcje, które pOZWf
DAJĄ FABRYKI WŁÓKIENNICZE.
tej sprawie zostały już podj ęte W Bucfupesz lą na szybkie sfinalizowanie rokowań.
Centralny Związek zakupów. spółdzie1r-=
nI niemieckich rozpoczął budowę zakładÓ'w::,
przędzalnianych, tkackich i farbiarni w Bau~.'
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N;AJAKTUALNIE'JSZj\ ,- LINJA Wl,\RSZA WĄ··--BUKĄRESZT.
~ związku z powstaniem; nowego pań połączenia z VVal'szaWlt, przez Łódź i Hllj~
stw<1W~morządowego przedsiębiorstwa lot Ka,towice- Kmków,
niczego"Lót~·, opracowało Ministerstwo KQ;;
:vV komunikacji lotniczej między PO!i
~l1mika.cji szereg planów dotyczących zaloże
ską a zagranicą najaktualniejszą jest obeCt
t

~ia nowych linij cywUnej komunikacji Po::
;wietrznej w Polsce. Utwor?ona ma być '\viel

I
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Chcąc nabyć

pro,zek naszego wyrobu, naJeży przy kupniealu:e~towaf
wyraźnie żądać

orygmalnych

proszków z §§KOGUTKIEMIIS Gą..

seckiego znanych od lat ~rzy ..
dziefltu. Zwracajcie uwagę r od
:rzucaj cie uporczywie poleca..
ne naśladownictwa w podob;nem

d6 naszego opakowaniu. - -

I

ka linaja na przestrzeni Katowice~Poznafl
Bydgoszcz-Gdańsk. Ustanowione maj~ h~ć

Stalym jest obyczajem w
szwajcar:
sJrlm kantowe Vulais święcenie ważniejszych
;wydarzeń w <h1ejach rodzin przez przecho
wywanie, jako pamiątki z roku, w którym da
na wydarzenie:mia1o mIejsce. Slpecjalnyc.h
produkt6w rolniezycli, czy gospooarst'Wii 00
Jnowego'~ p~wamie wina j .~ ::,. ptte.kazywn.
'&.J"'~~ . . ~i'ilQII~

nie sprawa linji \Varszawa--Bukareszt. Linji
ta mogłaby Powstać dopiero po zawarciu:
OO.p'owiedniej konwenCji lotniczej.

odbywaJącej i:jt.t Wystawie Rolniczej

w

Si

ders pcwszechną uwagę zwraca:! poirQd tego
rodzaju relikwij rodzinnych' tI'U &era. zr6biouego 'W 1778 roku. Ser' ten w~ .tyle CG
krunień. przycze.Ul ~~zonOJ że VI ~
fabrykacji koo.Jwal _
po 15 ~ ~
funt.
.",.
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Prezes izby skarbowej w

23 listOPada ~ Klemensa.

'"
,:rEAT~Y.
. rI'eatr Miejski - "Ddzieje grzechu"~
treatr Kameralny: - "l\'lIstrz".
Teatr Po:pularny': - "Małka Szwarcenkopp'.
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Panuwie
USIŁUJĄ

umysiow,yoh
bozrobotr&ych

Prowokacyjne m·ełody

.

ctmłraU zWiązku dOlOrcówduffiOWJcb

Z

"INCOGNITO"

Wypłata dła

UNIEść KASĘ ŁóDZKIEGO ODDZIAŁU ZWIĄZKU

Po ostatniej secesji w P.P.S. zarząd śledczego w Ł'ódzi zażądali od zwiąZkU
gtowny związku zawodowego dozorców rdó~ łódzkiego wydania pieniędzy kasowych, zamowych znalazł się po stronie frakcji rewo~ rząd związku żądaniu temu odmówił i gotów
lucyjnej P .P.S.-u. Oddział łódzki związku kę oddał w depozyt władzom. Jednocześnie
oPowieCtzial się przeciwko rozłamowi frakcji powiadomiony zostal o zajściu urząd śledczy;
i centrali związku w Warszawie. Centrala o~' czy w Łodzi, który sprawą tą zajął się· Jak
skarżyła oddział łódzki o rzekomą defrauda:: się dowiadujemy, przedstawiciele związku
cj. ę, chc~c w ten sposób osłabić działalność zarządu dozorców w Łodzi postanowiły iD,$!
związku"tdozorców w Łodzi. \Vobeć tego przy terwenjować u władz prokuratorskich. V(J
był do ~ódzi sekretarz centrali p. Tarnopol:: tym celu zwróci się do p.prokuratora oB-.
ski, ,k;t6ry z dwoma osobnikami, . legitymu cjalna delegacja, która zażąda wyśv;ietlenia
, j~c si~ i podając za :w~wiadowców\ urz~du zajścia. (p)

:dizisie}~

bezrobot
nych pracowników umysłowych. Na usku~
"tecznienie tej wypłaty mini&terstwo nadesla~
1030.000 zloty~h. .Wypłata odbywać się bę
ibie W lokalu prz.y ul. ·AI. Kościuszki 9. .U~
prawomocnionych do pobierania zasilk6w w
J;odzi jeSlf: 357 osób, zaś z terenów prowin::
~ji 122 osoby. Ci bezrobotni., którzy
zasil~
k6w Aie otrzymają winni złożyć reklamaCję
~ dniach. 24, 26 i F27 bm. Po' przyznaniu
łm; prawa do zasiłków zapomogi wypłacone
~a w: .dniu 28 b. m. (p)

f

~

I

rocznika 1908

Dziś, w pIątek, dnia
ńnni się zgłosić do spisu

ł

W aSCl~le l

do dnia 15 stycznia 1929r. dostar darstwadomowego w dniu 15 grudnla 1928 f •
czyli urzędom skarbowym na urzędowych oraz wszystkie osoby
zamieszkałe w ~
formularzach listy mieszkaniowe ze swych dniu w jego. mieszkaniu, a mające samoisb
domów. Listy mieszkaniowe winni równi~ż ny,dochód. Każdy właściciel d.omu, ~z~lę<J,
złożyć zajmuj.ący mies·zkania głowy rodzie nie posiadłości budynkowej, r~wnoc~:e~me ~
ny, W terminie do 1 stycznia. Stosownie dla listami zlożonemi Przez lokatorow W1lllen <IQ
tego zarządzenia Izba Skarbowa wzywa, aże~ starczyć właściwej władzy skarbowej ~a UP
by we wS'kazanem terminie kaidy kto zajmu rzędowym formularzu listę główną, obeJmu_
je mieszkanie dostarczył właścicielom domu, jącą osoby, które w dniu 1~ ?rudnia 1928 r.
lub 'ich zastępcom za Potwierdzeniem odhio~ zajmowały w· ich posiadłoscIach b~'YnkO:IIf
ru na urzę&owym formularzu list~ szczegół~ wych, mieszkania lub inne pomieszczerua.(p}

Wł'adftmości bh~źące.

D9borGW·y:Cł'

.
pouczające zarÓwno

najPóźniej

,WmOWISKA
Caslno: -- "Pan Tadeusz"
Splendid - "Człowiek śmiecnu'\
Luna: - "Burza'·.
Grand Kino: - "OstUltni rozkaz".
Odeon: - uPat i Patachon"
Pałace: - "Niebezpieczny wiek".
Dom Ludowy: - "I połały się Iz)';"
.Miejski K. O. "Zemsta murzyna"
L
_ _ _, oGo
-- _, J

1

~odzi wydał wą, obejmUjących wszys~i~h człor:kó~ ~{)jI

' .. l' dzIOny, bez wze:lędu
na mWJsc.e zamle5zKam~
.....
.
domów, dzierżawców i zarządzających,
by. a pozostających na utrzynlan1Ugło,,:y gospozarządzenie,

tJalt ju"ż oonosiliśmy w dniu
JZym odb~dzie się wyplata
dla

'J POdQtBb dochodu J

Pańsf

-K:A]'.;ENDABIYE

ebrau

a

ZG~ASZA SIĘ

KTO

23 listopada r.D.

-.000.=·..~~~

troI. e rezer.

··0

.

--

Dziś t. J. 23listoPada winni się stawić
przed komisją kontrolną Nr. 1 urzędującq

w lokalu Biura
WOjskowo -Policyjnego przy ul. Piotrkowłkiej 2I2, W godzinach od 8.15 do 15 .<3-ej 1>.0
101.), męzczy:zni' urodzeni w roku 1908, zaqrleszkali w obrębie XIII Komisarjatu P.P.
, DaZltiskach "na litery początkowe
. f ~
SZa
U. W. z. ż.
'l

DZISIAJ.

misją, kontrolną Nr· 1 urzęduJącą . Przy ul
Nowo-Targowej 18 męiczyźni rocznika 1898

przy ul. Leszno 9 wszy;cy rezerwiści roczni

zam. na terenie 2 3 5 8' 9 11 Komisarjatów.
P. ·P. o nazwisl;::ach na litery: od A do łJ,
P.;. przed komisją kontrolną N:r. 2 urzędu~ przed komisją kontrolną Nr. 2 urzędując~
jqcą Przy ul. Nowo-Cegielnianej
51 męż przy
Kon&tantynowskiej 62 mężczyźni
czy'źni rocznika 1894 zam. na tęrenie l ~ 6 rocznika 1888 :tam· na terenie 2 3 6 8 9 11
7 10 12 13 i 14 Komisarjatów P. P. o na~ Komisarjat6w P. P. o nazwislmch na litery:;
zwiskach ną l~tt!r>:: .~ A Qo z?, ~rzed k.Qcll C W Z . .{PA

ka 1903 zam. na terenie

xn

KomisarJatu P.

ul.

r.

łrz Aijechfll W '(Ooti
~ poezątkacn gru'dnia przynywa do
,lAidZi mistrz szachowy Aljechin, który rozegra z miejscowymi graczami kilkapartji
~oro~ch.
.
Mistrz sw!at$ Yf grze szacliow~j przYJ
łnowany będzIe przez :towarzy.stwo zwolen·,
~J»ok(t~!. lP'l szachowe)..
.(blp)

.'

~

---oOo~-="!""'"""'!

A

SENSACYJNA DECYZJA
Jak wia'domo, dotychczas władze skar,
bowe wymagały od rzemieślnika 1 zatt'udnia~
j~cego jednego pracownika, wyKupienia pa
tentu przemysłowego ósmej kategorji) choe
~olnr an by} od podatku przeml':słowego.

j

-Qo.~~

{Krł)ftł.ka poH

Zgo,n pr:z'y p5 auy

.

1

f b ~ S 'II
. B" ,,1
_"
Jeden z rzemieślników oparł się na
raJ w a ry~e . ~1 era 1 1e .SZOW:- tej decyzji i sprawa znalazła się w sądziB
ski~g~ przy ul. PołudmoweJ 47 robotlllk na~· pOkoju,' który przyznał słuszność urzędowi
~Wlsklem Karol Purbicki lat 63, zamieszka::: t skarbowemu. - . ~
,

Vlczo'

.'

łypr~y ul· CegielnianeJ 6 ,!Zajęty był pra~.

i

i

ITymC7.BSem sę.d okręgoWf 11wolnil
hali fabrycznej p~zy naoliwianlill' ma~ : rzemieślnika od kary a tern samem od oboszyn. Czynność tę spełniał na pewnej wyr:. ;wiązku wykupienia świadectwa przemysło..
Wkcści, stojąc na drabinie. Nagle spadł z t we~o, a gdy urząd odwołał się do sądu najClrabiny na podłogp. P b l·
. . t :wyzszego, sprawa była wszechstronnie roz
_
.
.
-.:: rzy y 1 Z pomocą mnI ; patrywana.
:rob~tI~1CY, &tw.lerdzIli, że Purbicki nie żyje.:
Rzecznik owego rzemieślnika dowó ..
,smler{; nasitąpIła skutkiem atak"U sercoweoo:
dził, że art. 23 punkt 18 . IDowi o patencie
C.Wó jego spadło z drabiny bezwładnie. f;) , ósmej kategorji . dla rzemieślnika zatrudnia.
,~, E S!!,-_ - Jr
j~cego więcej niż
jednego pra.cownika
~ą w

'W SPRA"VIE PATENTÓW.

a więc gdy zatrudnia on tylko - jednego, pa~
tentu nie potrzebUje.
.
Rzecznik urzędu skarbowego opierał
się na art. 8 punkt 5 gdzie mowa tylko Q

zwolnieniu od podatku a nie patentu. .
W rezultacie są.d najwyższy odrzucD
I.

skargę apelacyjną ul'zędu skarbowego zgod..
nie z brzmieniem art. 23 ustawy (dodatek)

~ stwh~rdził, że

rzemieślnik zati'udniają.cYl
:Wy'kupuj"~

Jednego pracownika, patentu nie

k8ta§tr€)fi~ s&m6chGdowej
Na szosie pod Wieluniem pędzQ.cy samochód najechał na wóz wskutek czaro woź
nica odniósł rany, a jadący wozem kupiec
Rachmil Szpilka wp"dł pod samochód i pi}::
niósł śmierć.VVładze policyjne po przepro..
wadzeniu dochodzenia aresztowały szofera
lamo chodu.
{bip)

lmleff

lir

'-

..

ala

anwŁó

o e

~2[hil1acie

N,a wczorajszem posieazeniu Zarządu
Kasy Chorych· postanowiono wybory· do Ra-:;:
.[dy Kasy Przesunąć O pół roku.
. .,
P. P. z Kasy Chorych zbyt dobrze da::
łisięwe znaki szerokim sferom
ludności
miasta we żnaki. aby m.ogH oni liczyć na ja~
kiekolwiek zwycięstwo przy wyborach .
. Nikt i nigdy z obecnej Rady - któ::
rzy już dostatecznie wykazali podczas swa"
ich rządów, jak lekceważą sobie zdrowie u::
:ubezpieczonych _. oto hasło które rozbrzmie~
:wa, jak Łódź długa i szeroka.
Wybory w tych warunkach SkoIlczyłv
by się bezapelacyjną klęską, dotychczasowej
kliki.
Trzeba było się ratować. I oto wczo::
raj wbrew Ustawie,'\vbrew . s\l,Tolm atrybu::::::
. ejom; wbrew opinji społeczeństwa uchwalono
O.droczyc wybory do Rady Kasy na pól roku.
Jest to wyraźna prowokacja Olu. Urzę-;;o
du Ubezp~, względnie Ministerstwa Pr. i Op.
Sp., które jednotylkó miało
prawo wsPo~
mniarie wybory odroczyć.
Jesteśmy zdania, że jest dla samego
ptesHgu wlaldzy i pouczenia panowz Kasy,_
wchodzenie w atrybucje Min. P. jęst nie~
''dopuszczalne - to ostatnie powinno zare~
gować mianowaniem Komisarza Rządowego,
który by raz wreszde oczyścił tą stajnie Au~
gjasza. (as).

W

dniu wczorajszym wyjechali do
~arszawy z ramienia zarządu Kasy Cho:::
rych przewodniczący p .. Kainżyński, wiceo
przewodniczący p. Kaźmierczak i dyrektor
kasy p. Samborski.
Przedstawiciele łódzkiej Kasy Clio::
rycn interwenjować będą nietylko w okr~
~owym urzędzie ubezpieczeń, lecz i. w mini~
stersiwie pracy celem ustalenia nowego
szybkiego ·ferminu wyborów· do rady Kasy
· :Chorych.
'V kołach zbli±onycli do zarząd~l kasy
liczn 5!ę poważnie z moiliwością mianowaP
ma w Kasie Chorych komisarża na okres wy
borczy. (bip)
'

i

:.'
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PROCESY CYWILNE PRZECIWKO

.

OKR. URZ. UB.

,

I

gości
Zajęty naprawą. rur kann1izacyjnych w
do:e biologicznym posesji przy ul. Piramowi~
cza Nr. 1 1;obótnik Franciszek Guluk lat 229
zam. przy ul. Drewnowskiej 63 uległ zatru:,
dugazami. \Vezwany lekarz pogotowia po
zastosowaniu środków i przY\'l:1'0Celliu Gulu:>
ka do przytomności odwiózł go w stanie sil

. ZNAMIENNY LIST.

Uprzejmie prosimy Wielce 'Szauo,\vne;:;
Lga Pah~ Redaktora o ogłoszenie .w krón,ice
f Swego poczytnego. Pisma· odpisu depeszy ja~
· ką w dniu dzisiejszym wysłaliśmy do Pana

Klein:m.n Ab:r.am. t tra~arz, zamieszkał!
przy
:r:·Tr. 1a. został zatrzyma..
ny za.
wartości 128 złotych
na szk?dę
..
" :lam. 'v~ w~iPru:zy'
ce, gmmy Lesnuerzf ~)OVlmtu Łęczycktego.
,
. .
---~
-~~-""'--

nego osłabienia do w~asnego domu. {p2

W fabryce Szejnroka Izraela. zam. przy
ulicy Konsiantynowskiej Nr. 98 wybuchł po..
żar. od którego zapaliła się bawełna.
Ogień
został ugaszony . przez I i Ił oddział straźy
ogniowej. Straty nieznaczne~ wypadku z ludź..

mi nie

W dniu 18.XI.1928 roku o godzinie 14"e!
we wsi lzabelin§ gminy Mazewt .. powiatu łę"
czyckiego na szkod~. Grzelaka .JÓzefa spłonę
ły 2 stogi pszenicy.. wartości 3,000 złotych
Przyczyna pożaru nieostrożne obchodzeni,
się z ogniem.

Łę~zyckiem.

było.

Ogień

pod

W mieszkaniu. Segała Wiktora, zam, przy
ulicy Cegielnianej Nr. 47 wskutek wadliwego
urządzenia pieca zapaliła się podłoga. Ogień
ugasiła straż . ogniowa.

Srodek na

W dniu 19.XI.1928 roku o godzinie 18.3«
we wsi Ksawerów, gminy Sobótka powiaŁu
łęczyckiego w zagrodżie gospodarza Milbrandta
Henryka wybuchł pożar, skutkięm czego:Spłd".
nęła doszczętnie stodoła, napełniona zbożem
i narzędzia rolnicze. Pożar powstał. z nieusŁa..

Ionej dotychczas przyczyny. Straty ..,noszą)
2»000 złotych. Wypadków z ludźmi nie było.
~~-oOQ .. ..~~~, ...
.,..
I

Un'7h,'!i6r;'A

Marusik Kałarzym:' 9 Iat 22. zam. przy ul
Zdrowie Nr. 10 w parku Sienh·i.ewicza .u siło ..
wała otruć się· jakimś nieznanym płynem i
przewieziona do szpitala w RadogoszcZu
zmarła.

--

l'4IEJSKI.
PREMJERA ,,\VIERY MIRCEWM
Jutrot.j. w sobotę Teatr '.Miejski pt2)')l\
Pomm pubHcznorki łódzkiej graną przed kil:::
.a.U.t'llo.o<...!l.'"

W halach przy ulicy Kościelnej? nieznaodM
biorcę wyłudził od woźnicy Libermana Dawi~
da 3 sztuki towarU 1 'wlaE':ność Blumensteina
Joska, zam. w Fabjanicach.

ny osobnik podając się za prawdziwego

NIe

ku laty na ,"szystkich scenach pOlskich sen
sacyjną. sztukę rosyj'ską

Leona UrWUllCO\ya
,,\Viera Mh'cew" P.Bal'wińska odhvol'zy rolę
tytułowę.
"Dzieje grzechu" dane dziś będ
po raz osiatni przed zupełnmn zejŚCiem z a
fisza. ·Ceny popularne. .
,
~...,.

"lVlistrz" z Adwentowlczeln dany

.

Jak sl~ dowiadujemy, prawie wszyst
kie organizacje i komitety wyborcze. które
brały udziiaJł w kampanji wyborczej doKu
sy Cho.rych wysfępują z akcją. cywilną o
zwroil/"kosztów agItacji przeciwko okręgowe
mu urzędo.wi ubezpieczeń'.
..
'.
Straty, spowodowane rrz-ez nffgle od'ro
'czen.le wyborów na tydzieit. co. pocht~nęłoza: '
,sobą. calkowiteodroczenie wyborów; ."W"YM
· . ~ blisko pół miIjona złotych i jak twie.rdza.
'~interesowani, procesy takie mają~'UŻe
. e. powodzenia, ponieważ zarZąl~nle o
oczeniu wyborów nie było· przewldzhlne
~łłł.w ustawie o Kasach Chorych, ani
w
ć~rzepisach o. wyborach. '(bip)

......

Kasy Chorycli jest pogwałceniem praworz~~
ności i prestigu władz; Powody odroczeIlit
są zbyt bIdle i wygląda to na kpiny ze s~
łeczcllshva, Składajqc protest prosimy o i~
terwenciq i zarządzenie pl'zeprowadzęnia wY".
b01\.JW dniu
bm.
~
.
"Pra.:a Polska" Lista Nr. 12
Łód~ ul. Główna Nr. 48.

Ministra Pracy i Opieki SPołecznej. w "Var~
sza wie i do Okręgowego Urzędu . Obezpie::
czeń w Warszawie z POWOdU daienia
zarzn:;
.
.,
du Kasy Chorych do odroczenia wyborów.
Dążenie· zarządu Kasy Clwrych· do pO"
nownego odroczenia
do Łódzkiej

ze

'·'DO WARSZAWY· PO DECYZJĘ·

Choryc

Kalerwurm Beniamin q zam. w Padomiu
przy ulicy W arszawsk:ie~ Nr. 8 przywiózł sa~
mochodem Z Radomia do Lodzi Bojanowskie
go Abrama, .lam. w Bąclzinie, który miał je..
chać z powrotem do Rr.domia., jednak takowy

• ZJaWI
. 'ł·'·
me
SIę fi""

DOŚĆ w sumie
ure!!ulowałj

.Un1CH.':.c:ne
,"
. . .l naleZ
'
uneJsce
25 :dotych za przejazd nie

Jednym gestem

9

skrzywdził

Lewkowicz Abram. zam. przy ulicy. iagiewnickiej 25 przywłaszczył sobie 300 złotych
oJrzymane na· wykupienie w~ksla ~. Bankl1
Handlowego na szkodę ~y ~oth~o.vvskle~o He~
nocha zam. przy ulicy >'.,~lersk1el Nr. 30..

bfg1l'

cizie dziś v;icczol'em po raz ostatni.
PREMJERA t,BRZYDKI FERRANTE\
Jutro, sobotH, lll'cmjera \vybornej kóme
dji ,,,,loskiej S. Lopeza ~,Brzydki Ferrante"~
vV l'oli tytulo\ve.i Karol Adwentowicz.

TEATR POPUL.ARNY.
i"l.\lalka Sx.\varcc:nkopr' graną będzie:
dziś po ·raz 42 poczem na kilka dni t. j. do.
czwartku 29 bm. ustępuje miejsca. arcykomi;l
łClZuej krotochwili "Ciemna plama'"
bawić będzie publiczność w niedzielę

pp. i 8,30 wiecz.,
o 8,30 \vieczorem.

,y poniedziałek

i

która.
o 4·30:
wtorek'
.

..

TEATR \V SALI GEYERA.
Chcąc udostGpnić

poznanie .znakomitej:
sztuki G. ZapolRkicj "Małka Szwarcenkop!ii
j abmj szerszym sferomgótrtych dzielnic ~
minsta, przenosi Dyrekc~a tę
sztukę
na
kilkn wieczorów na drugą scenę w fabryc. i
Gcyeru. pl'Zy ul. Piotrkowskiej 295.
'
C

:

'",' 8zurojilski, Pomor::;ka 61.

,

"

SKŁAD PASZY:.

-

F. Kaczmar, Przeslowa4.

Zieliński, Rzgowska 12.

Z.AXLADY RYMARSKIE
lezierski, Pabjanicka Szooa 00

SKLEPY TYTONIOWE:

PRACOWNIA ORU'W lA:

Szubski. Sokola 5.
SXLADY WIN, WÓDEK l DELIKATESÓW
śliwRowski Rokleińska 6

ZAKLADY BLACHARSKIE
Sokołowski: Kilińskiego

Piątczak: .Na..vrot 92.

Cieplucha, Wysoka ~

... E Woźniakowski, Rzgowska 78

.<..

FABRYKA WODY SODOW&J~

MAGAZYN OBUWIA;
,Kowalca:yk., Cegielniana 25~

79

Lyczkowski, PiiOtrkowska 188

F, TomaSlz,ewsld. Skwer.'wa 10..
Bor.klowski , Rokicińska 13.
A. Ił.aksyk: Kiliilskiego 133

PIWIAlU~m

;aWiATLO i SILA (ZAKLAD ELEKTROTECHNICZ.)
I~ Cybart, Gdańska 135.

SObczyTIski, Napiórk:owskie~o ~
Grędziński, Piot.rkowske 53.

Kuliga, Odyńca 11

w lodzi.

H

Ja J

Przerachowany bilans brutto na dzień l-go lipca 1928 roku w/g rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 marca 1928 roku

STAN BIERNY

STAN CZYNNY
Różnica

z przeratb.

Różnica

Zł.

zł.

gr.

Zł.

Kapitał zakładowy

821.794,81
1.768.710,74
2.120330.35
111.086,80
152.889,76
1.529.403,30
137,867.12
1.976 494,46
2.402.615,63

344.007,13
140,41i,66
800.900,65

Grunta bbryczne
Budynki
· Maszyny, aparaty i urządzenia fabryczne
· G.otowizna
Weksle i papiery wartościowe
. Dłużnicy
· Naw. urządzenia
Ma'terjal, i surowce
Robocizna, koszty ogólne i podatki

gr.

1.885.323,44

(8365 akcji po

zł.

300.)

Kapitał
Kapitał

zapasowy
amortyzacyjny
Fundusz rezerwowy specjalny
Hipoteka
~
Banki angielskie - poż. długoterminowa
Wierzyciele
.
Fundusz ubezp. rob. od nieszcz~śl. wypadków
Fundusz sierot i wdów
Produkcja
Pozostałość zysku z 1927 r.

Zł.
gi.
835500,- .
3458,41
362.125,03

. Zł.
gr;
2.5D95GU,294.3b~ 29
1.19,:: .2'j',,11

80.WIJ.16C.2CO,1.303.EGO,1.102.fE3,10
31920,7.980,4.322851,17
8.448,04

64.440,613;&00,-

Zł'.

11.021.252,97

zprzeratb.

1.885.323,44

..........

/~-_

11.021.252,97

'W związku z po:vyż~zem ~rzeraehowan!~m Na.~zW'~cz~j~e Walne Zgromadzenie Akcjonarjuszów w dniu 20-.go listopada 1928 r. postanowiło
podwyzszyc nomma.lną wartosc a.kcJI w xlOSCl 8365 sztuk po Zł. 200,-, przez ostemplowame na ",. <>::00 wartości każdej.

GM

WIe,

•

Polski Bant PUCJIlJsłowy

,.

rET:

6'

d

I

zł

UWAGA:

od zaraz kilku .zdolnych i inteligentnych agent6~ na
wyjazd do odwieci;renia osób prywatnych Larobek do
1000 zt miesięcznie i więcej, Nie obeznani z naSlla bran
ż~ zostają w)'u-czeni. Zgłosić się od 9 do 11 rano. Łódz ..
~l. Eksport Włókienniczy. Piotrkowska 87 ostatnie wej ..
sele parter..
8162

. Załatwia wszelkie czynności bankowe oraz przyjmuje wkłady zlodolaro~e .na ~8ji:orzy~tnieis~ych warunkach tak pod względem
oprocent0"Y~J;:ua, Jak ,l WYPowIedzema oraz wydaje książeczki wkładkowe
08Z~Zę dnoscl~w~, kto~e w myśl art. 29 prawa bankowego
są. lako kaUCJa 1 wadlR na równi z gotowizną.

Kredytu.ego M.ejlkiego
{na zasadzi!! 2 części

zawiadamia. że w
l~n. 4 grudD.l~ 192~r. od g" 10 rano w Kancelarji Notarjusza
'Se.weryna Zarsklego lIlaJącego Kancelarję przy Wydziale
,HIpotecznym Sądu <?kręgo~ego ~ Piotrkowie, lub jego
IZIUtęp c1, odbędZIe su'.c nadhcytac)a nieruchomości polo ..
,j;o~ej 'W B~lutach.~owych przy ut SikawsJdej 4. oznł1Czo",
• ej Nr. 185, rep. hlPł Nr. 1621....
4085

§ 90 Ustawy,

Dozorcanocny
z dobremi
kwalifikacjami natych~

I-Uroone D~ło81eula I
.

Kupno i uprze!

Szl!:ła hU.~tlhtowe w wi/ll'Ifłlm w..yhone
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