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Jak

ost atn Io prz eds ·tav la syt uac ja PO lity czQ a

Wielk i kolos brytyj ski,· który do wybuchu wojny z l .. 1914, świata całemu wy-

rozkaz y, który kreślił granic e państw
tkich ziemia ch świata narzu wszys
I na
cał ludom ja.rzm o Jli.ewd i - Z <;llW .. ą p.rJ.:i:;.
obrażenia się oblicz a Eu.rop y, po cztero letnich krwaw ych wysiłkach kilKun astu narodów , zwoln a tracić zaczął na znacze niu.
Autor ytet Anglji pod wpływem dąż..
ności separa tystyc znych domin jów słab
nie. potęga gospo darcza zanika wobec ubudnion ejwal ki o . rynki zbytu i wytężonej
konku rencji krajów uprzemysłowionych,
spowo d:owa nej bądź . przelu dniel:' i?m! bądź
nadprodukcją, bądź obu objąwaml Jednoeześnie.Wślad· za tem m~leje równi cz i
polity czne znacze nie Ali1io nu.
Jedna z pierws zych flot świata - ma
qnark a angiel ska schod zi w. cień, zepehW,,,,
ta na plan drugi przez Stany Z)edn oczon a'
:A. P. Flota powie bzna ł..n.glji stoi na tak
niskim ' palziom ier źe mierzyć się dziś nie
,cmi tak
może z "rozbr~
wizm,
Bolsze
ami.
Niemc
eż
przeci
Diedaw no
podkopujęcy zwcln a wp~.ywy· .Anglii szcze.
gólnie w jej kolonj ach wsch{;dnicl1 i pom..
dniowo~ws~h(JIdntcb pr;;.t"kLOl'atach j~sr je..
szcze jedną lt\11ą 11 nogi oiol'zy mn. Alb:~onł
tak ni~;~1avi,h.G jeszc~{e w:,'zec:p~t;,\~ny': W'oln~],
bardzo wr.lao stacza się po równi ' pccilfl~jJ
~ której dźw~gnąć s:,ę bę:izi0 hudlil.o .
Dyplo macja angiel ska pnsiad a wieło
Wiek«l!wą tratlycię, f rut~'l1ę nlazw!;k!l~. Przed
sławiciele jej zdaję sobie aż nazby t jasno
sprawę z położenia. Tcm należy sobie Uu~
maczyć, że d!Jmn y Albit'n wchod zi na . dro..
t I ~rz.e~ra·
"
gę, ki arą pos .. ępiflą l:;an~ .. wa llle. s e

dawał

r..

•

ne, ile słabe, zalezn e od łej czy innej konsielac ji polity cmeJ. N:.4 di'Ogę sojusz y.
Pierw szym na niej krokie m. było za..
warcie układu morsk iego z FranCją. Fakt
aapoz ór błahy. Wystarczył onjed ilakj aby
Słany Zjedno czone) zwracające czujne oko
w kierun ku słabnącej współzawodniczki,
wyciągnęły z tego konsek wenCj e, biorąc to
za dostałeczny powód do wznow ienia zbxo..
jeń.

To - zkolei - niepcdobało się odwie
cznem u wrogo wi stanów ! Japon ji. Nie po"
dobało się również Anglji . Związane tedy
wspól nym do . pewne go stopni a intere sem
państwa postanowiły "Wznowić przym ierze,
któxe je !t:ieLtyś łą.::.z .. lo. l oto od kilKU dni
ukażuL sięre";.ela~y:ne (;.0 le ~en~a ze ź ómoski ewski ch o
amerykańskich i
deł
gróźnym soju.szu dwu ch wyspi arskiC h nalodów" o~az s,po~ojne wyjaśniania sier'
POlUYCZllJi'ch Ańglji,ze owo przlrnlS.erze
jest tylko zwykłem l)a:roZ'!i~mi n,;em, datyczęcem jedyni e ochron y intere sów obu
państw w

Ch.ina ch:

lecz b'eścią
y.
prawd
od
a
swą daleko o!lbieg
Ja;J:on ja nie może zlliei;~ myśl: o wzra
.
stającej pot,.dz e swego sąsbda zdrng i-j
strony PlThc;:ifiku. Anglik , w naj":;j niejzY ·:h
nie
o,
e:
ci
r~"~vyf:,i-!. l.ta,
,
świata
a3h
o:.;:..:an
i
ch
mon:i.
n&1
hegem onji
dolary
w
ego
zasobn
em
kOS;.1r~
oczywiście
f,Wuja Santa' . JapfJilc·:~i'cy IDDgU zc;:l'yzyko..
waćsamodzieh~ie wojnę z Basią, wo:ny z
Ameryką zaryzykować· nie mngą, gdyż to
byłoby szaleństwem.. Natom 'ast wspar c"e
zdetroni:<:l)w~ne1 król: W" j AtI nłyku, Anglji
mogłoby się w odpovli'lednich warun kai:h
Wyia~il.:;;.:.elIie

południa, wys1:axczy, aby za nią dobrze przy,
innej . okazji zapłaci.5. Monetą,' oczywiście,
ią samą.

Tak więc obecni e, w d~bie "utrw alenia pokol a wieczy stego'; , mamy kilka zaledwie ewentualności wybuc 3.u woiny, amie
nowicie~

W samej Ellrcp ie: 1) Litwy , a nastę ..
pnie Rosji i Niemi ec z Polską, 2) przy'
zmian ie konju nktur polity cznyc h Niem: ec
..
względnie Rosji z ,Litwą, 3) Niemi ec z Pol
ską bez upn.ej mego i chętnego. pnśrednic"
twa Litwy , 4) Rosji z Polską -dUt o 5) Nie
miee z Francją wobec wybit ny.h skłonno ..
ści odwet owych , panujących w . Niemczec~

(powo dem - nieCJdżalowanej pamięci Alza....
cJa i Lotary ngja, ."Pose n" i apetyłj Im południowe prowi ncje Polski)~ 6) Węgier z
CZEchcs!c",";aćją z powodU przyłączenia 'Slowaczy zny do Czech, z krzywdą. dla dotych..
czasGwych jej "właścicieli", Węgrów, 7)
tychże Węgier ewent ualnie z Rumunją S)
tej ostatn iej z RGsją - powód Bessa rabja,
!1) WłGcb. z Ju.gosławią, a przy nadarzają.. ,
sr:~s;,)"YH·;.~ei

~&go d(Jc1:!.cdzą

,-tycb :ls z

Francją.

walki olbrzy mów, jak: Anglia , .lapo-nia
.
dosja, Anglja , JapO!l ja - Amery ka..

O koci(;.łku

bałkańskim

wspominać

. ..
pokojo wa
'OŚ·
nawskl
ja
Oto sytuac
dlugo.
na
ca
iadają
'iUlGw
i "pokó j'l
4

Sat.

jednak zasady \IlIdo ut desCt
Anglic y cltQtnie wU'zą W prakty ce
w ten spesf>b: dawaj , ch$J.ciaź nb .ci nie da..
policzą jeszcz e na
lem, , ci. ostatn i
kon.
'
:o.o
parcIe Japon ji na WJ11~alek zl;rojn
fliktu z Sowie tami, . którY' · wcześniej czy
póinie j wyb~chnąj musi i jest j dynie kwestją czasu. Pewność, że ma się do dyspo zy.
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': BERle DRUMMOND\VELWOWIE;
L\vów,:25--11 (aw)
, ,i~ "', ' Przybył iŁu dzisiaj z Warszawysekte
&rz ~enera]ny; Ligi Narodów, sir E~ic D rum,
mond, wraz z małżons'l(ą; wotoczemll przed
Sławicieli ministerstw: spraw wewnętrznych
i

1

rrrage'dja

•

,i ~a.nicZll:YCh.

załogi ton~cegostatii u

otoczonegu przez
" ratow,nlcze

llVied2ń 25..11 (aw)
Donosza tut~j z Amsterdamu, że w

pobliżu Helde1 ton:i~ skutkiem odniesionych
podczas burzy uszkodzeii statek holender-

ski.

",,' ;PRZESILENIE GABINETO\VE
W JUGOS~ŁAVVJI.
Bialogród, 25-11 (aw)
Przewidują lU1:aj zmianę gabinetu. Obe
my Sdef rządu, premjer Koroszec, z dniem 1
~dnia poda się. do dymisji. Nowo powola
.ny gabinet nie będzie jednak w skła:d!zie SiWO
Im odbiegał od dotychczasowego.
000

--- --

ręty

kilkakrotnych wezvfail kapitan. nie ,chc~~
tonaceg;o statku opuścić~ wydając l'OWnlez
zał~dz; rozkaz pozostania na statk~
, Tv lko j ede marynarz z załogI nIe u..
'słuchał" rozkazu, rzucając się w \,:odę: Tego zdołano urato\va f':. Statek uwaza SIę za
stracony.

. , \Vez'WanB na l)omoc. statkirato\vnicze
iaolały uratować ~v rJorę kilku' zl1aj.dując!ch
się na statku' pasażerów, jednakze m,~lm~a.'~"llII!IIIIl!l!Ii'ii_'m__ ;iMiill31.i_;~_!'i!!!!DIi!i!iI.i'l_~_ _ __

..

AbJz~ pobiec ,kanIUk10m na BłilłkilrU1C~

Jest

nrzedmiot~m
szczególnej troskliwości korpusu
\oyplomalycznego w stolicy

!t

yCiesportowe.

Sofj~,.25-11

(aw)

'v

odpQ\viedzi ośv\"iadczono) iż obec..
nyrzęd bułgarski jest dość silny, ~by WP~y.
nać na stłumienie akcji, gdyby zus to nIe

Posłowie pallstw obcych, zwrócili 'się
"do ministerstwa spraw zagranicznych o, in~
PIŁKA. NOŻNA w ŁODZI.
~formację, co do tego, czy akcja macedoil- lulało być wystarcza.jt~Cen1~ rząd ChlVyci się
(C-S) LES.-Wisła 2:1 (2:0). \Vezoraj~ czyków trwa w dalszy111Ciągu.
represyjnych środków.
łza sensacyjna 'dogrywka przerwanego swe. . . . . .~~~'U#Z~~~i~fi~V~~~~~y~,;~ua. .m#mi~h."_·,~#~~~~m~~mw~,.'~-=~~~~~••,. .~M~~. . . . . . .
go c~asu meczu o mistrzostwo Ligi' Wisła-,
Trakt~t p;zyialni Z Wę~rami
LKS. zakonczyła się bezbramkowo, wobec
ldI
eze€o wynik poprzedniego meczu zostaje utrzymany. Sędziował kpt. Baran z Poznania
Turyści"-Hakoah walcover 3:0 dla
d'u.r.Y.stó... wciągu
nsankcjonowana

SZoatanie CIB DIS
tygodnia

BOJE LIGOWE w KRAJU.
(C-S) Warszawa: Legja - Ruch 5:0
,(.ł:O}. Lwów: Czarni-Pogoił 1:1 (0:1). K:raków:
':Cracovia-IFC. 6:1 (4:0). Sensacyjne zwyctę~

-$two

Cracovi~ nad doskonałą drużyną gór~
Jlośląską. Cracovia miała doskonały dzień,

zwłaszcza

atak

grał

wspaniale.

TABELA GIER LIGOWYCH.
Nazwo. Klubu

t)

(Iii!>}'

Wisła

~'Ul'i-i,tl)''''

28

s~o'S:

bo

42,
40

98:36
63:39

36
36
35
31

7) Polonja

28
28
28
28
28

Turyści

28

29
29

77:43
70:42
64:49
61:55
63:61
51:49

2) 'Varta

:28

3) Legja

4) Cracovia
5) I.F.C.
6) Pogoń

8)

9) \\larszawianka
10) Czarni
11) {.J.K.S.
12) Ruch
13) Hasmonea
14), Śląsk
15} T.K.S.

28 '

2,7

30

50:60

7?8

27
25
25

27

17

28
28

10

26:90

6

28:99

~1,8

-~oOO

51:51
,58:57
43:51
47:65

"-,.,........<llI

SUROWY WYROK, WOJSK. S
W dniu onegdajszym wojskowy sąd
.oKręgowy w Łodzi rozpatrywał sprawę szeN
legowca 37 p. p. 'tv Kutnie, Alojzego Sarno:wicza, oSkarzonego o niewykonal1ie rozkazu,
władzy przełożonej. Jak wynika z odczyta-,.
uego aktu oskarżenia, Sarnowicz \v dniu, 30
czerwca :rb. odmówił mimo otrzymanego
l"ozkazu od d-ey kompanji por. Pytla, prze;'
prOWadzenia porządku na korytarzu koszar1 '
tłumaczą,c się ZWolnieniem go od zajęcia'
pnez lekarza pułkowego IUajo:ra Kusa. Oka..I'

..... '

p.
y

iers i

Warszawa,25~11 (aw)
\Vizyta ministra ma na celu podpisa
Jak' sIę,aowiadujemy, w dniu ~b. ,m.' nie traktatu pr.z~ia.ini mi~dzy Polsk.q a W~
przybędzie z, Budapesztu do \Varszawy mini
grami.
ster spraw zagranicznych ~T ęgier1 p. Valko.

r'oDzysłość ż~:łobl~;a na',
poa z (~r'jfłenl-

mogMle.

KONSUL NIEMIECKI w ŁODZI ZLOŻYL WIENIEC z żYWEGO KWIECIA, PRZY.
SŁrANYSPECJALl\JIE z, :BERLINA.
- Pod Rzgowem znajduje się Cluentarz konsula nieluieckiego w Łodzi~ władz,DI'$lZ
\,\Tojskowy, na którym \ve wspólnych mogi- licznych krev'/nych, przybyłych z Niemiec,
łach pochowani' są, żoł:nierzeniemieGCY i roodbyła się żałobna uroczystość. Kons1l1-:ajesyjscy polegli podczas bHwy-w czasie woj- ruiecki złożył na nlO gil e wieniec żywe'~o
ny światowej. Dorocznym ,zwyczajem w kwiecia przysłany specjalnie z Berlina, pódniu 25 listopada na cmentarz ten przyby- czem wygłosił okolicznościowe przemówiewają liczni krewni poległych żołnierzy.
nie,które.- obecni "~'.'vsłuchali w skupie..
,
W, dniu wczorajszym w obecności ,niu. (p)
,

cha (re

ił

-.

IBJ

WYDA'VANIE ZĄPOMÓG NA "OKO".
Jak WczOraj donosiliśmy, poliCja aresz -~omóg strajkującym robotnikom ,,\Vidzew
towala kilkanaście osób W lokaluZ.Z.p. przy skiejManufaktury".' Okazuje się obecnie,że
ul. Gdańskiej 40, w zWi~u z
z~
nietylko wydawano zapomogi "na oko~' ,bez
jakichkolwiek książek lub pok\vitowań1 -ale na
'wetstnlly, nadsyłane :na te zapomogi nie by.
'ływciągane do ksiąg, a wprost z kieszeni
ł,DU O:KR~GOWEGO W LODZI.
"dobroczyilCÓW" wyda wane były strajkują.,:
,
" sądowynl,iżdr. ma cym,'
zało się na przewodzie
h "Obecnie władze s,'ledcze prowadz>l,"t ',do~
jorKus zwolniłSarno"vieza 'od ćwiczeń
c odzenie w' kierunku ustalenia jakie . sUmy
wskutek zai:aleiIna .złystanzdl'o\Vła cd ,J·e~ ogół(:m'wplynęły dla strajkującyoh, jak~ÓW
dnakźe nie dotyczyło zajęć lźejszycl{.
;nież strc!ają się dociec il~ faktycznie wypłaca
Po wysłuchaniu, mo\vy' prokuratora' no tytułem zupOlnóg,
,
mjr; MaslO'\vskiego i obrońcy z: urzędu, sąd
\\1 dniu wczorajszym trwało ,badante
ogłosił, wyrok, skaZUjący' ,szeregowca Aloj- areszt:r-"yunych, a dziś rozpocznie. sięprzesłw
zego Sarnovdczaza nieSUbordynację na l '" chiwanie śWiaclków,głównie zpośród' struJ'ku
rok więzienia. (p)
" "',
.
l
'
----OOd
,'..,
'Jącyc l,robotników VVidz. lYlan.zarówno
tych, którzy otrzyrnyw2.1i
zinomogi jak i
J
*-!!ch którym Wypłaty odmó~iono.' (bip\,
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z
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INO JE----l\PCN tSTAN.
Z Kabulu donoszą, że król Ąm.anuIlaIl
polecił gubernatorowi prowincji Dżalalabad
przystąpić niezwłocznie de budow.f trżech

lotnisk. Zarządzenie to pozostaje w zw!ązku
:ot decyzją króla Amannuluha co do· zorganizo
wania stałej komunikacji lotniczej między
'Afganistanem a Indjami. Zaznaczyć wypada,
'że w Afganistanie i~tnieją już dwie linje lotnj
cze, a mianowicie,: Kabul-Taszkent i Kabul---c
Mazar~Szarif.

Na otitatniem swem posiedzeniu Rada
ministrów zajmowała się prawą sanacji Zje
dnoczonego Warszawskiogo Tow. T'ranspor:::
tu i Żeglugi Polskiej, które, jak wiadomo,
stoi u progu bankructwa (znajdruje się pod
nadzorem sądowym).
Rada ministrów postanowiła wykupić
udziały prywatne tego Towarzystwa i przed
mir •. m

'"

--------------~

dz~wiano niezwykłe, zadziwiające

atmosferyczne.
Ta.try w dnill tym były całkowIcie zam~ ,
glone. Gdy j~dnak w pewnej chwili mgła po
częla się przerzadzać i z poza niej Wyłoniły
się słabe kontury gór, kłęby mgły tuż obok
Giewontu ułożyły się w kształt łudząco' poda
bny do Giewontu. Obok siebie więc przez kil$"
ka chwil, aż gdy silniej zawiał wiatr, widni a
ty dwa zachwycające Giewonty Garsrtka szczę
sli~ych obserw;atorów niez~ykłeg() zjawiska
~ dawała Wiary własnym oczom..

W ostrym ataku
dowal

szału

wy mo r

całąrfL':zi,;lę

si~bior8twa llpanstwowłć..

W.T.T.Z.P. po reorganizacji,
przedsiębiorstwo państwowe,

, ,;.

byłoby

)akd.
Przl~

dzielone do ministerstwa komunikacji.
Wobec powyższego należy się spodzie
wać zwiększenia podatków - celem pokry!
cia niedQborów tej nowej imprez~.

łekl

SPOCZYWAJĄCE

łcdego

turysty

TAM OD 2 LAT.

Żandarmerja czeskosłowacka zawiado~ . która zbadała zwłoki. orzekJa, że tragiczni~
"uHa władze polskie w Zą.kopanem o zna1e~ zmarły był m~żczyzna około 20 lat.
Tru~
10

zieniu pod Osterwą koło Jeziora Popradź=,
kiego zwłok mężczyzny, prawdopodobnie pol
skiego turysty, który spadł tam ze ścianki 70
do 80 metrów wysokiej. Komisja lekarska,

t

przeleżał

na miejscu przeszło, dwa lata. Przy;
zabitym znaleziono polskie pieniądze oraz
guziki z orłem polskim, c:.GęŚć ubrania i jeden zniszczony but.
I!II

n

I

I"

t r

KLOPOTY WJGIERSKIEGO MIN. FINANSÓW.
Przed kilku dniami zdarzył się w Bu stra. Cały Budapeszt śmieje się obecnie •
dapeszcie niezwykły wypadek. Mianowl- ministra finansów, na którego majątk.u do
de m1nister finansów kazał niejako sam konał egzekucji podatkowej urzędnik, d.zia~
siebie zafantować z powodu długu podat-· łający właśnie - w imieniu ministra.
kowego.
"":'-"''---:-000--Aleksander Wekerle, który niedawno został' węgierskim ministrem finansów,
!Ił
posiada w Kondoros majątek ziemski, któ
rego zarząd powierzył po swej nominacji
swemu szwagrowi. Jak większość węgierskich właścicieli dóbr nie spieszył się We-

We wsi Delejowa w powiecie Stani..
slawowskim zdarzyła się przed kilku dnia..
mi niezwykła tragedja.
Mieszkaniec Delejowa, Michał Manaziuk w nagłym, z niewiadomych przyczyn
. napadzie szału zamordował uderzeniami
, ~~Ę-.kiery swego, syna 32-1etniego Iwana, 3U,:,
letnią żonę Iwana Annę oraz troje ich dzie- 'kerle z uiszczeniem podatków i zalegał ze
ci - dwóch' chłopców w' wieku lat 6 i5 l 3 sumą 17 tys. pengo. Gdy Wekerle objął
letnią dziewczynkę. Ivradziuk po wyrI\ol'do- swój wysoki urząd, zajęły go sprawy MiniiWaniu całej najbliższej 'swej rodziny popeł- sterstwa tak dalece, że nie mógł m~śleć o
nil samobójstwo przez powieszenie się.
. swoich prywatnych troskach. Gdy mInął ter
Wstrząsająca zbrodnia obłąkańca. w min wyznaczony, zjawił się w dobrach 'VVeeałej wsi pozostawiła nad wyraz przygu'i:hia kerlego egzekutor podatkowy, który. zaf.a~
~ące wrażenie.
.
tował ośm wołów, aby pokryć długI mlnI1IIil;.,;'"./
--
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Gh:.,wont i jego .sOb\itwór '"
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Wieser zajął się przedewszystkiem
swojem cygarem, wspaniale prascwanem. z
Sumatry, o niebywałej woni i przedziwn;-m
.smaku. Z rozkoszą z,l.lclągał się wonnym dymem, przyglądając się równocześnie. obec..
nym sześciu mędrcom, w których towarzystwie w tak niespodziewany i nieoczeki~any sposób się znalazł.
.
.
,
. Był tam jakiś stary siwowłosv pan w
okrągłych złotych okularach i wygolonej
twal'zy. Napewno jakaś znana osobisto'Sć.
Wieser przypon1niaJ sobie, że wid~iał już
'tę głowę w jednem
ilustrowanych piSUl,
nie mógł sobie jednat narazie przY!l0mnieć.
kto to mógł być.
.
W następnym gościu bystre oko ,lekarza poznało po zw\,żonych źrenicach morfinistę; dalej było dwóch panów, których
twarqa wymowa natychmiast zdradzała
Rosjan. Następny wyglądał na wojskowego. ~
',Jakiś jegomość zrobił wraże'nie paskarzamaklera. Lecz słyszQ,c w rozmowie dawanr
m\! tytuł "mylord" zrozumiaJ, że się omy~ił.
\\~ręszcie z drugiej strony koło niego Hi n ..
dus o klaf/vr-znych rys8.f'h, bez zar')stu o
ef~mnycL. wlc~ac.b i Poeiuaiłcfch oczach.

w prawo, w lewo, w górę lub w dół
w przeszłości i 'v l)l'zyszłości, tak jak moż!
,i
dzonej po niemiecku. Właśnie Angti.k kOll- na się poruszać w pokoju.
czyl swo.e d.ugle wyVoh)-.tY:
. Hindus pokiwał głową - Z pewności1J:
_ Mój Boże, powiedział, wy Hindusi, tak, Jest, ale pan dopiero uwierzy wtedy, gdy(
\vy nie żyjecie na tym ś\viecie, na którym ~tos przedłoży to panu w matematycznej'
ormułce} której pan nie zrozumie pod po.;
my tak pewnie chodzimy. l\IIacie upodobanie :"ł'
, , .
•
'.
,
aClą szesClanu, cyfr
algebraICZnYCh
l Ulw pokazywaniu ludziom rzeczy nadnatunl1uych, którebYll1 ja naz;". a: sztuczka/ni }{u tegralnych. Dopiero, gdy pan będiie mial
~~':arskiL'mi, gdybym się sam nie prz~konał, czarne na białem, to będzie pan przekonaę
ny o racjonalnoścj E'!\voich \vywodów. Gdyże wy w to wierzycie I
.
,
- J akiei. to sztuczki - spytał mirfi- bym panu powiedział, że pan natychmiast
nista. Anglik roześmiał się· - Żonglo\yali HiOŻ(~ pl'ze.iyć to, co się stanie za 400 lat
z pocz~,tk:u kulmni ldlaldow~~mL potem szU lub co się stało pr'L(',J JOn laty, toby się
dalej, w 10 minutach wyrastały stuletnie pan roześnliał. Ale gdyby pan Einstein
palmy, wdrapywali si~ do n:el,a posznuJ"ze, 'i<lówiło względności czasu, co jest ienn-o ł.
:Który nigdzie nie był umocowany. po\voły .. to samo, toby pan ztljęl przed nim kapę.:
lusz.
wali umarłych do życia, którzy nigdy nie
umarli ...
- Marn 70 lat - odezwał się na to
- To są sztuczki kug1a1'skie - rZ0kł slawny pan z ilustrO\vanej gazety - ale ży""
Hindus swoim głębokim, dźwięcznym jak lem tylko prostolinijnie i tylko na jednym
dzwon: głosem: ale cóż pan nam za:"· 'lJ. i wymiarze.
- Myli się pan, panie profesorze _
tym nowym sztukom żong.erskim, w które
pan żył we '\vszystkich wymiarach tak jak
sami wierzymy?
} _ Podobno pan twierdził - OdP8Tł każdy z nas, tyl1:o pan o tern zapomni~ł a
Anglik - że nie istnieje· ani czas, ani l.a.. to, ~ze~o . pan l:ie. zapomniał, to pan p:r~y'
dne następstwo zdarzeń. Zdarzenia nie są tłumIł swmdolTIIe l uważa za sen.
związane rodzajem sznura, tak, żeby jedne
- Ach tak, sen! - odrzekł po~dH.,
wyply\vały z drugich~ są tró:w .. mia:'iwe, po
wie profesor, - modernistyczna literatura
W .. e. n.)
dobnie jak przestrzeń.. V/edług pana. żyć zajmuje się dziś dużo ŚllłUl'.d.
Rozejrzawszy

czął

się

przysłuchiwać się

po (\l'tcnych J
rOlm('\~·

i.e,

za-

można

pr'owa.

J'

Nr.

~l4

został
18 pa~&iernika młoda. urzęaniczka ban
kowa Sara Corbett w Cumbel'land . zniknęła
bez śladu. Dopiero w 10 dni p6źn:ej znale~
ziano jej z,rnasakrOWa110 zwłoki w głębokim
na 4 metry dole fabrycznym, przeznaczonym
na składanie odpadków. Dół ten był :ł:am~
kuięty z wierzchu ciężką płytą m.etułową~
do której podniesienia trzebaby siły
dwu
mężczyzn. Pvnadto płytę przy;trzymywal gru
by łańcuch. Stwieridlzouo, że z08tał on prze:;
piłowany.

Policja aresztowała kilku

NIE UMIE DOKŁADN1IE USTĄLIĆ PRZ·YCZYN POPEŁ~JIEN:IA ZBRODNI'!
Paryżu w ostatnich dniach' prz~d są
dern przysięgłych7 na lawie oskaxżonychza~

W

osobnik6w,
ich wkrótce siadła trzydziestokilkoletnia kobieta; Anna
iUwomić. Dopiero
aby zrobić Marja David, oskarżona o podstępne zaroor
osiemnastomiesięcznej
córeczki
drsperyment z 21 ::letnią Doris Kylle, znaną dowanie
'swych
~
sąsiadów
państwa.
Arnaud.
se swych wł1l,ściwości jasnowidzenia.
Anna~MarjaDavid bywała bardzo czę
, Doris Kylle, która zamordowaną znala
~8obiście, wprawiona w trans,' dokładnie opi sto·u swych sąsiadów, pp. Arriaud. Pewnego.
razu,gdy p. Ąrnaud wychodziła na ~, mjasto
łała oS/tatnie chwile Sary Corbett:
Do wracającej do domu urzędniczki do . po sprawunki, poprosiła ją,. byzaopi~kowała
· stąpił w zaułku jakiś mężczyzna. O budowie siq maleństWem, na co p.I>avid zgodziła się
chętnie.
,Herkulesa, mający lewe oko szklane.
Gdy p.Arnaud wróciła,. zastaramaleń6
i
Między obojgiem powstała kłótnia. Sa
'm Corbett wyznała owemu człowiekowi, ,ze ką' chorą i niespokojną. Z',noskuj ,z gardła
IlJest
w stanie odmiennym
i że
zawiadomi o dzieciny ·sączyła się krew. Przez ·dlwa dni' ma
I
. .
•
ltem rodziców. Wówczas nieznajomy chwy:.: la.niedomagała·i płakała. Trzeciego, dnia 'ąłI
J eił J. brutalnie za gardło i począł zadawać
no w konwulsjach zmarła.
Pani' David często przychodziła w·· cZaJ
; Jej ciosy _w głowę eiężką laskąt a:f padtla za
liana krwią. Potem merderca obejrzawszy się sie chorohy małej... twierdziła, 'źedziecku
nic nie będzie,. starala się zbagatelizować 'cho .
\ Da wszystkie strony, zawlókł zwłoki na bok,
'!II stronę dołu, przepiłował łańcuch przytrzy
robę... gdy. maIe~a umarła, przyglądała .się
mnjącY płytę? którą podniósł bez żadnego WY jej długo, potem powiedziała ,do sąsiadek:
:- Ona. musiała umrzeć .•.. Była. Za ladna;,
,&1ku - i wrzucił trupa w jamę.
zeby
Zy'c
.••
·
Przebieg caJ:ej zbrodni
opowieOlziala
iDoris "Kylle z zadziwiającą
dokładnością.
Jak się okazało,zbroanlarka wtłoczyła;
: Na podstawie rysopisu zbro.aniarza policja do gardła swej malej ofiaryspóry 'kawałek
i podjęła na nowo poszukiwania i ujęła wkrót
gąbki. Spowodowąło
tochQtobę i . śmierć
dziewczynki
..
'~ owego człowieka ze szklanem okiem. '
Był to cyrkowy akrobata::atleta May~'
Podczas procesu Anna::Ma1"ja:
David
: Ib!nrst.' Wypierał 'się winy zajadle,' 1ecz ck zachoWywała się spokojnie. Pytana <> po~
\ ~rci znaleźli plamy krwi. na jego ubraniu,
wooswego czynu, odrzekła:
I a .na lasce przylepione włosy zg10wY 'Ofiary.
,--. Nie wie~ Cośn:rl·slę zrobiło. i5y~
musiała
ktoś poradził,

CĄJNE.
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t'feśli ktdk:olwiek

z obecnycn sądZi,

~wiat nie opiera się na sprawiedliwości,
mech się zbliży i spojrzy: Oto człowiek zwa;::
!ny gubernatórem Islandji, a tu jectlyny je~
'~o krewny na całym szerokim świecie. 1~
; den żyje w doSlta tkach i dzierży władzC}~
:drugi zginął ~k zwierzyna Zflszczuta na
:~mierć. A jednak, czy. wolelibyście być na
•miejscu tego dostojnika, mającego świat u
!8W'ych stóp, ozy tego drugiego co legł· u' stóp
:~wiata?
.
,
Jorgen J'orgensen spuścił głowę po{f srna.
·~aJącemi go stowy starego Adama, który w
.gniewnem unIesIemu
krzyknął: - Precz
stąd! Wracaj do swej stolicy! do swej wla~
.dzy. Nikt ci jej już teraz nie odbierze. Za~
,pamiQtaj jednak, że chcciażhyś nngromadzn
_osy złota większe od ktl pbłota zalegajqcych
~tdłca; choclażbyś posisdJ
"łlładzę i· a-naczenie
" . .
1

L

~

,~

I

Ol

lecz z braku dm,vodów

HALL

II

ll!I

wynoszące cię

lo mi zupełnie ciemno przed ooz~~
I znowu rznciła swoje:
;-c- By:la za ładna, żeby żyć...
musi.
umrzeć.

•. Sąd skazał zbrodniarkę na karę śmier~
ci i na 20.000 fr. grzywny. Os'karżona przyję
la wyrok SpaZl1'lD.1:ycznym płaczem. Odwiezi~
no ją do więzienia Św. Łazar,za, gdzie w celi
,;ostatnich dnj" oczekuje na wymiar spr~
wiedliwości.
rvi?;&i'f']W7jl;'!"!fny~.f.~~~_""·i'W.~i_iil!IIlR_ftIl1ilD\ll
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ponaa, wszystkich mocarzy go w słoneczny ranek.
to pO dopięciu tegdwszystkiego,nie
_
POCZCl'wy ksiądz
dowiedziawszy się
przestaniesz być mimo wszystko przedmiot:: 00 Adama, że Jazon kochał Greebę, POPl~
. tern wzgardy i nien·awiŚci . przekleństwa, a sił go, by w jakiś sposób uczcić tajemnicę
oSltatni wyrzutek na Wielkiej drodze żywutta zmarłego.\Vybrał dwanaście dziewcząt islaIb"
powtórzy za mną: Dożemiłosierny, ześlij dzkich i wyuczył je angielskiego hymnu, któ
na mnie los najcięższYt byle pje "taki, byle rego słów nie rozumia.ły, lecz wyuczyły się
nie .taki" A teraz precz' stąd, . precz!.. Niech melodji...
' . _.
bezbożna .twa stopa nie kala' tej ,ziemi, bo
,
Przybrane w biel otoczyły wianKIem
to ziemia święuH·
.
grób, Jazona i za.śpiewały pieśń w najdro~
A Jorgel1 .Jor~enSlen odwrócił się na~.: szym dlań języku, w języku jego matki i
tschmiast i z pochyloną głOwą,· niby ohity Greeby:
"
'
pies, opuścił miejscestracema ," Jazona.'
Czas na wieczysteJ swej fali,
Ludzki~ istnienifl w dal żeni~
Pochowano Jazonan.awolnejprzeshz~ I
Płyną, żnikają w oddali,
nt naprzeciwko drewnianego kościółka. Sir
ChłOI~ie je grobu milczenie.
Sigfus ~;fasnemi rękomawy'kopił'mu grób.
Naskalnej wyspie Grimsey w pobli. Bylo to łożysko zakrżepłejIaWY~· iw tern ŻU mórz. podbiegUllowych,piramida z hl~
strumienu starego wygasłego ogni~złożono ,k6w zast~glej .~awy, podziurkowana dziś jaK
młóde,prplnienne serće.Niebóbyło lazuro,;: plaster mlOdu l mchem porosła, wznosi się
we, as ł ońcezle\\7ało jasne 's"tepromienie na nad ,. miejcem ostatniego spoczynku Jazona~
n 1 epob'lhmą b!eI. śhiegu. BYla.:nir6czna pół~ .1'0 dziś zwie się:"MogilaJazona""
noc" kiedy Jazon pr.zyszccllnaśwhtt.. oouściJ:
KONIEC.
świata,

Chorych

KALENDAB'tYE

o

Poniedziałek, 26 listopada Piotra P. Ivl.

UBEZPIECZENIO...

TEATBY
rreatr Miejski; - "hi..iądż Marek'~
"Brat Marnotrawny"
treatr Katneralny,
~eatr

.
\V sobotę dnia 24 bm. o godzinie 7,30
Wleez. w lokalu. Zw. ZaVl/o(l. "Praca Polska"
w Łodzi przy ul. Głó"v'hej Nr. 48 odbyło się
zebranie delegatów z wiQkszych falH'vk. Na
porządku dziellnyrrl była spra-wa wyborów
do Kasy Chorych· nl. Łodzi.
.
Po dłuższych naradach i dyskusji uclnvalono: 1) zażądaćz\vrotu kosztów od Ka
sy Ch01'ych m. Łodzi z pO'.,·odu lekceważa
cego traktm.vania akcji \vyborczej; 2.) ;:lQ3:yć
do beZ"\vzględneg:o usunięcia ohecnego Za-

"Czarna plama'.

Popularny:

wmoV\rlSKA
Casino: - "Pan Tadeusz'~
Splendid - "Człowiek śmiechu".
Luna: - ,;Plac Pigalle o północy'\
Grand Kfno: - '"Ostatni rozkaz"
Odeon: - "Pancernik Atlantik".
Palace: - "Niebezpieczny wiek''.
,Miejski K. O. ~,ZeJ.ll&ta m:urzJ:na"

Wiadomości b1eiące.

--

KTO

Nocne dyźury ·aptek
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Chorych In. Łodzi; do któregQ
nikt- z u1Jt'ipieezonych nie może mieć i ni~
tria zaufanin; :n (lumaga~
natvchmiasto.
\Vego miancl\vania Komjsnl'za~ po~l kiel'un~
:~iClH
l'ozpisane nowe wy'~
hory.
\Vrazie nieuwzgt~'dnienia powyższych u·
ełnvał
gotowi :::łj, do czynnego
(;k~l.ani:l swego pl'ctestu niedopuszczenie
!:ci:3ganm zr
z:u'tJhkfhv składek nt't. rzecz
l(asy Chol'ycl1.

SI~ ZGŁASZA

DZISIAJ.

Dziś dnia 26 listopada, winni sta,vlć . l urzęduj~}cQ, przy ulicy Nowo-Targowej 18
przed Komisją kontrolną Nr. 1 l1:f'zędujQ.~ mężczyźni rocznika 1887, zanlieszkali na te
renie 2,3,5,8.9,H~ i(omisar,iatów P. P. na lite..
cą przy ulicy Leszno 9, n10~x~zyini rocznika
'
1903, zEuuieszlmli na terenie XIII KOlnisa- ry od A. do :L.
Przed
Kornl:::ją
kontIoln:~
Nr.
2
m·
...
ę
.
.
·
rjatu P. P. o nazwiskach na
od I do
O. Przed Kon1isją kontrolną Nr. ';l. UJ'zQduj t1- duj~!cQ, przy ulicy KOl1stantynowskiej Nr..
cą przy ulicy Nowo-Cegielllianr:j
Nr. 51, 62 nlężc:~yźni l'ocznilut 1901, zan1ieszkali na;
wszyscy rezerwiści rocznika 1902-, .zalniesz- terenie 2,3,5,8,9,11 Komisarjatów P. _P. Q
kali na terenie 1,4,6,7,10,12,13 i 14 KOll1isa- nazwiskach na litery od I do P. (\Vid).
rj.atów P. ~. Prz.ed Komisją. kontrolną. Nr.

o

.I~

rządu l{as:l

się

M. Epsztajn (Piotrkowska 225), NI. Bar
toszewski (Piotrkowska 95), M. Rezensztajn
Cegielniana 12), S-ów Gofreinu, (\Vsrhodnia
54), J. Koprowski (Nowomiejska 15).'
Pozatem dyżurują apteki: A. Sadowska (Zgierska 57), Dutkiewicz (Zgierska 97),
:Z. Gorczycki (Przejazd 59), A. Szymański
(:e..t.'zędzalniana 75), A. Busse (Rzgowska 59).
'"
(Wid)
,~

<

'"

S'pis poborowych rocznIka 1908
Dziś winni stawić się do rejestracji w
l>1urze wojskowo-policyjnym przy ulicy
Piotrkowskiej Nr. 212, mężczyźni rocznika
1008, zamieszkali na 'terenie XIV Komisarjatu P. p. o nazwiskach na litery: H. Ch.
I. J. K. L. Ł. ~ Jutro dnia 271istopada rb.
;winni stawić się dla rejestracji w biurze
wojskowo-policyjnym ulica Piotrkowska
212, mężczyźni rocznika 1908 zamieszkali na
terenie XIV Koniisarjatu P. P. o nazwiskach na litery łvLN.O.P.R.S. (\Vid)

SbRYTNY HNARZECZONY" SKAlAN!Y ZA,
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Itronllfa Dolicylna
za

D'1 -

OTRUCIE GAZEM śWIETLNYM.
Wczoraj rapo zawezwano pogotowie
Kasy Chorych na ulicę Piotrkowską 58 .
gdzie niejaka Brandla 'Jachimowicz, uległa
zatruciu gazem świetlnym, wskutek własnej
nieostrożności, ponieważ przed udaniem
się na spoczynek nie zakręciła dokładnie
kurka lampy gazowej. Lekarz stwierdziwszy ciężki stan otrutej, po udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł ją do szpitala w
Radogoszczu. {Wid}

TEATR MIEJSKI
DzIś o godz. 7,30 "Ksiądz Marek' z
OCdwentowiczem po raz ostatni.
Jutro, środ:a i czwartek jedyne trzy
powtórzenia sensacyjnej
"Wiery Mircew
z Leonią Barwińską w roli tytułowej'.

urEATB KAMERALNY"
Ostatni wyst~p Ireny Solskiej, dziŚ o
-gódz. 9-ej :wieczorem w :,Bracie MaruQtra
wnym'$!I!
.~
,<

_.

'

Przed rokiem w czasie karnawału na
jednej z zabaw poznał Franciszek Bielski
zam. przy ulicy Piotrkowskiej 6 p. Helenę
19naszewską. (Częstochowska 6), :li którą na
wiązal w trakcie zabawy bliższą znajomość.
Po zabawie odprowadził Ignaszewską do dlo
mu, która przy pożegnaniuzaprosHa go na
dzień następny dO' siebie na herbatkę. Od!
owej pierwszej wizyty Bielski począł bywać
w mieszkaniu rodziców Ignaszewskiej w cha
rakterze narzeczonego. Bielski na krótko
przed ślubem z\vier;;yl się narzeczonej,. iź:
nie ma odpowiedllieg,D do ślubu ubrania i w
ten sposób wyłudził od niej pieniądze potrze;,
ne mu rzekomo na smoking. W· czasie prze;;
dlużającego si~ na.rzeC:-leństwa Bielski nabrał
. niedoszłych teściów na 420 złotych, która to
suma według słów jeno potrzebna mu by:la
.na opIaty związane z formalnościami ślu::
bnemi. Po otrzymaniu pieniędzy Bielski prźe
sŁal odwio.dizać swą n~',rżeczoną, a co gorsza
me kłaniać ~ię jej na'1le1:, gdy przypadkiem
$potykał ją na :ulicy. 'Vobec ta.kiego stanu
TEATR POPULARNY
Dziś i jutro osttJtnie dwa razy. "Cłem.:
na Plama" przezabawu.6. krotochwila obfitują.
ea w arcykomiczne sytuacje. Dzisiejsze przed
stawienie dla !Zrzeszeń robotniczych po ce;:
nach najnizszych. Bilety sprzedają kasy te~
at~ przy ul. Ogrodowej 18 i w k"\\:iarciarcl
&.ci. Dylnkow,skich
Kościelny; 4.
".
-

.~

OSŻUSTVvO NA 2 MIES. WIĘZIENIJt.

rzeczy Ignaszewska zl'ozmniała, iż padła ofia
rą oszusta, który polował tylko na to, by wy
łudzić od niej pieniądze. Spotkawszy;
Biel,
skiego na ulicy, zażądała kategorycznię: zwrO
tu ubrania i pieniądze a gdy ten us.iłowal
zbyć ją wykrętami, wszczęła
nadbiegł posterunko'ły.

alarm, na którI,

ł.owca

posagowl!!
przy akompanjamencieglo,śnych drwin prZe4
chodniów doprowadzony został do komisar~
jatu P.P., gdzie sporządzono mu protokuł Zl>
ddkonanie oszustwa.
vV dniu onegdajszym znalazł się on
przed sądem pokoju, który rozpatrywał spra
wę pod przewodnictwJem: sędziego Wojcie$ \
·chowskiego. Sprytny "narzeczony" wogóle nie;
przyznał się do znajomości z p. Ignaszewt"
ską i usiłował udowodnić jż on to właśme
padł ofiarą fatalnej pomyłki .
Jednakże świadkowie, a w pierwszym
rzęClzie Ignaszcwscy winę jego udowodnili;
wobec czego sąd skazał Franciszka BielskIe
go na 2 miesiące więzienia za oszustwo. ~l

TEATR W SALIGEYER~.
Dziś, jutro i we środę graną
l:)ędzle
"Mdka SZ'Intrcenkopf' jeszcze ostatnie trzyj
"
razy. BHety kasa sprzedaje W' ce~ ~ 50
gr. do 2 zt·

1--'.'. .

1.,__-i i .Y:lil ";r" -' $lIiWhi.1c_' ,.~)1J;.0L...I..,;......_~5!Hi'"' -'.....' : e~"""(::. :.-, 0d4U_ _....................;,;;.,,1t
.......U4_Z"""W
.....·_'Lf1~".~~~~~~~a!eK Xci
....

.u~topaaa. ~l't1~; ;:;~O-:;,;t.:;" "'_ _
i
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Chore. wyczerpane nerwy czynią źyc:ie 'gorzkiem
sprawiaj_ dużo cierpień. jak naprze bóle kłują
ce, rwące, zawroty, uczucie lęku, szum w u~
• zach, zaburzenia trawienis f bezsenność, niechęć. do pracy oraz inne przykre obiawy.

I

Bank PolskiCh Kupców

-,

t6df, uB.

Załalwia

pOEbędziecie się stosując tylko prawdziwe Ko ..
le..Lecithin, $fodek odżywczy. obfituj~cy w wi. tuniny. Stal się on dla ludzkości źródłem do ..
brod7.iejstwa potęguje w sposób zadziwiajl\cy
e:r.,nnoj,ci organizmu. wzmacnia rdzeń pacie..
I'mwy i mózg, wzmacnia mięśnie i stawy, pIZy
aparza i.it, daje radość życia Prawdziwa Kola
..Lec:ithsn często czyni cuda, przeprowadza wla..
.
.
oeiwe oki odiywcze do naj dalszych zakt\tk6w krwiobiegu
alę

p:otr~fowskl!

1f3.
bankowe' na war~nkacli·

wszelkie operacje
najkorzystniej szych•

Przyjmuje wkłady oszczędnościowe w złotych
i walutach zagranicznych na kaide żądanie

WSZYSTKICH TYCH CIERPlEN

Proszę

i terminowe.
Załatwia inkaso weksli i dokumentów na wszystkie .
miejscowości terminowo -za pobraniem minimalnej'
opłaty.'

475-

Kupno i sprzedaż walut zagr. i dewiz.

ożywia

cią2U najbliżS'lych 2-ch

tygodm przelyłam każdemu, kto do mnie napisze,
Zupełnie

omamelłtowe,

.beapł.tnle

dJame.t, do

franko m alą paczkę Kola ..Lecithin oraz ksiąikę. napisaną. przeli: lekarza
z długol etnią, wielostronną px:akty.ką, który sam musiał walczyć z takiemi2:
c.ierpieniami. Proszę mi napisać wyraźnie swój adres i ja prześlę na1ych ..
miast bez: iadnych kontów obiecane
EInat Pasteloack, Berlin S. O. Michaeikirchplatz N" 13 oddział 347 .

aurewe, IIllultowe, oraz szklenie b:udo1,~
szkle, poleca po CElDłllah niJOki(l ..

l'SDl~cla

J. OlEJlll(ZAK
UWAGA:

Szkła

NA
E:LĘGA~CKIE

'FORTEPIANY
tPIANINA

DAM5KlF

spłaty

miu1ęclni

Na 2ogodnych warunkach

na1tallliej

fortepianów

KAROL

w FABRYCZNYM

I C ITZ
LOoZ

TS'hie z;,,·ódlo

67
Tel. 54 .. 78 i 24 .. -72
Wielki wybór,
niskie ceny..

'ażoodla PI 'T. Fryzjofó

I

Wody k·olonsirtie i k.wlate.e
Vegetal, -Bay-Rum,
Wo'!a chinowuJ BrylantYDJ'F,
Laluer do paze10kci ,iluno"
K. . . J U II O D E R'MA _at~_y

kupuj trlkO

FIlI

"

fIrmie -

W

_

.....

'a s le li l i k i

Ekspedient&.8

Na ratyl

II

od Najlkromniej8zycD
do Najwyk.wintniejasych

skarpetki wełnia .
ne i jedwabne pończoszki
dziecięce rękawiczki reformy sweatry poleca sklep
Kazimier, Zł~IGnka
Łódź, Al. Kościus:ki Nr.37
do .ekspedycji w fabry-ce pończoch
oraz przyjmuje r·eperacje z poważnemi referencjami do biura
pończoch

;,.IIaIlllllllllIlllllllllIllllllllll_III!IIII_ _l!IIIIlIIImIIlII!lUlIOIIIIlIIIIiIiI1!_ _ _IIIBIIII_ _ _ _III!IIII.1

kUpić?·

1876
RZGOW@t)!lA a, TI!L. 43.. 08
Wielki w!,bćrr 1'6illil'd'l ł6iclll aełmlowJ'QlI!a
Dogodu WłU'.~k1. -000- DkugoletDia Q"aranoja

pończochy

PIOTRi~OWSKA

GldwnaNr. 1

Dobre, .ale

SKŁADZIE

"LOB1fJJPO ..." -109
&6\W, . PIOTtłKOWSKA 13
w pGdwórsu.

w,borse

Konfekcji Damskiej

wyJym&czkł

miary Um,wBlki i

i-,

i 'ygodniowfl

I Chcesz

MllelaBc dsleolnne oras do mCl~
Młek .Pat«ult· podlu~

:FISHAR IONJE

wieUdm

W

G L I K S M A NiCci!,

!.(Uka metaiovo materaceWjbłowJcb

14 251

w wielkim wybou$1

;;;.1 MOW-Y

$l~~

Magazyn, . Wykwintnej

Z.

Główna

inłl~"I::towe

PALtA

poleca nlll

udelikatniający

.

prze.ollll.~ 080Eiśd~

że nie obiecuję ni~ nieprawd:ziwego, gdyż w

Skład

RE 3'

~ i Przemys~owtÓW ChrześcijanSp . Akc

Do przJwr6,~nJa zdrowyd1 ner~6w

.wieia, odmładza.

~ ~"~···

----.N_g.............. ...-.-

-.e....-_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pi'6l'wa:zonędne

potrzebna· Oferty
F uch sa

OgIoszeń

Piotrkowska 50 pod soS.S,"

TanIo
silno we,

paUa

dallluJ~le, męskIe, 'nlegowcłl ł obu
w! e trwałe, wUil'Ikie towl!>ry naj

jakośCI lU!. \lbn.Dla, palta
8ulmiel hoMry, fU-8.nki, kAp-y, ble
Iisn~ mf;ską,damskq, 4h14dkl
swetry poleca f1rma "KREDYT"
N'AWI(OT 15 lp.

leprsQj

Pr~ktykant
ześr~niem wy~szałceniem DOBRZE PISZĄCY NA
~A.SZYNIE znający gruntownie języki polski i niemiec"
k~ potr.z~hny do prowadzenia. kor~spondenc:.ji oraz pracy

bIUrOWe} ,Oferty ty!ko z powazneml referencjami 'do biura·
PIOtrkowska 50 dla ,.Z. Z."

ogłoszen Fuchsa

.. "
'I'

gwarancją prawaziwy
p8zczelny~de$erow,yp le<'.zni
czo Ipoiywcz..y z własnej
pasieki ~ wysyła lm. pohra

pod

niem

po.eztowem:

.

3 .kg. ] ł .50 zt 5k.g" 17 zł.
1O kg. 30 zł.. 20 kg- 56 at
wraz z hla8zanką' -i opla.
.

tą,

poez,~ową-

A•. Walłach,

PodWGłoczrsltB.
ul.MickiewiG~ nr. 73 (MI};),)

e~t::ktryezne w wielkim
wyborze
wyrobu z bronzu, najnowszych modeli poleca

własnego

!lit

II

•

J

p

W'sebtJdnla 56.. Tsh *)7-6-4
~: Dogodne warunki.-CtłłlJ

<Reparac}ei

przeróbki

koukurencyjnt
różnych

lamp

ElA.I ·11·P~IlfiAI

wŁ

S

I, ul.

Ł

chustek

iec i

Telefon

Korłów

Zawiadamia
KUjentelę,

wełnianych.

swoją Szanowną

ze wszelkie nowości w
materjałach fraru:uskich I angle ....
skich oraz
na selon lesien. .

ogaty· :1; kocó

Przera chowa ny bilans brutto na dzień l-go lipca 1928 roku
wIg rozp~':)f;;~:ądzenia Prezyd enta Rzeczy pospol itej z 22 rnarca 1928
roku
STAN CZYN

NY

STAN BIERNY

Róin!ta Z pneratb.

gr.

Zł.
344.007,13
740,41;;.66
.800.900}65

Grunta fabryczn e
Budynki
Maszyny, aparaty i urządzenia fabrycz ne'

Gotowizna.

Weksle i papiery

wartościowe

Dł\iznicy
Nowe urządzenia
Materjały i surowce

Robocizna 1 koszty ogó'ne i podatki

. zt gr.
821194, 81
1.768.77 0,74
2.12033 0.35
111 .086,80
152.869,76
1.529.405,50
137867. 12
1.976 494,46
2.402.615,63

Kapital' zakładowy (8365 akcji po zł. 300.)
l:~apitat zapasow y
Kapitał amortyz acyjny
Fundus z rezerwo wy specjaln y
Hipotek a
Banki angielsk ie - poź. długoterminowa
Wierzyc iele
Fundus z ubezp. rob. od nieszczęśl. wypadk<J.,v
Fundusz sierot i wdów

R6znlta Z przer8cb.
Ze-gr:

Zl.

836500 ,8458,41
362.125,03

. '294:392,89

·1:19::1.277,11
80.000.- 160.200..~'

64.440. 613,800 ,-

l.

zysku z 1921

11.021.252,91

4.322:851.11
8.448,O!,
:u .021.252,91

l'.

Zł'.

O:

Sl.920, -

1.980,-

Produkc ja

Pozosfalość

gr.

2.~09.500,-

1.885.323,44

z.wi\<zk·u z

pówyższemptzerachowaniem' Nadzw yczajn e Walne Zór.om
podwyżs:ityć norninalńą wartość akcji w ilości 8361) sztuk ~o adzeni e Akci onarju szów w dniu 20-go listopa da 1928 f. postanowiło
Zł. 200.-, przez ostemp lowan ie na &:1 300 wartości każdej.
Im

Prz~ vj

PulsU Bant
•
I

we Lw owi e

Fiołkaw

I

Kapita l
rezerv. owy

gózie tanIo i dobrze

7

zł

3.300.000

I

łtv 1tl @

I

a 29

Załatwia ws:telk 1e czynności benko we oraz przyjm
uje wHa,~y zło ..
towe i dolaro we na najkor zystnie jszych warun kach tak
pod w:rględem
oproce ntowan ia, jak i wypow iedzen ia oraz wydaj e ksiąź!!
c:d6 wkladk owe
oszczędnoścIowe, które w myśl art. 29 prawa banko
wego przyjm owane
są jako kaucja i wadja na równi z gotow izn"
4029....:....

łf~{:t-1~~_JiQ.

.

.

»
rOllUiJ.
«m. al

•

40x60

D.blr J»

"

Od p .. p~ lufta'crćw pf.E~jmuJe ~I~ wllzeU de toboł.
iotctjll'a nC:I$lIi o.

~hlil~Olicda ide robll rÓ~i'lilcy \III adJq«iaclA.
Załdi&:id Ca:»OIll' balii! p1l''&f)Il'.~ od 9 do 1 wleu
..

IU:UU... ToW PBRMA "&\SZA HIE. WYSY LA"

nr. 323

Ir. 2,
KASARNIE:

Piątczak, ~aWTot

Ceglelniana 25.
Cieplucba, Wysoka 2iit

,t{owalei2yk,

$z.umiilski, . Pomorska 61.
iEe Wotniakowski, Rzgowska 'l~

ZielIński. Rzgowska 12PRAOOWNIA OBUWIA;
Szutski. Sokola 5.
.

z~y R~SKIE

, ~e.z1erski! Pabjanleka· Szosa 00
ZAKLAll"i BLACRAJ,Um:m

Sokołowski~ .KJllńskll~go 79
Lyezkowski, Piotrkowska. 188
RlAYLO i
(zAKLAD ELEKTROTEOHNICE.)

SILA

J.

l"ABRntA WODY SODOWEJ!

MAGAZYN OBUWiA;.

Cy:bart ł Gdańska. 135.

SKLEPY SPOŻYWCZE:
Wł. Wyręlska. W61~ańska 261~
Szezygielski. Bazar' a S.
Kruczkowski, Sierakowskieg0 fel.
, Dob:rzyniak, pabjanicka smsa 26.
Gad!lłnowski, Pomorska 671'
Zawadzki, NaWlI'Ot 4l

SXLADY WIN. WÓDEK 1 DELmA.TESÓW
$uwkowski, Roklcińska 6..

Bo'l'kiowski, RO'kicińska 13.
A. Raksyk, Kilińskiego 138
RBSTAURACJB=
Teo:f:l Kopeć,- NarutoWicza ~

PIWIARNIB

Kuliga, Odyńca 11
zAKLADY KOWAI,.Sxm:
B-eia KędzleI'SCY.. Kilińsk:iego 94
Wróblewski, ładwańsk'ł 10.
PIEKARNIE:
B~szewski. Pomorska 86.
ZAKLAD ROWERÓW
W. Sierplllski, Kilińslnego 96

•

I

Sobczyński, .Napiór.k.vwskiego Q
GrędJZms.'d. Pio,trkowskt ó3..
F. Toma~w8Jti Skwer~}wa1.P.

.

Zalewski, Zgilfrska. 39.
WYTwóRNIE CUKRÓW:
Ziółkowski, PiQtrkowE'ka
197.
SLUSARNm MEcB.ANIGZNE:
Ma{'hura, Rzgowska 57.

J.~ rzyjrne

1• • •____~.IIił1_.-------.--lfi I ~ otrzebne uczeni~e1 ~~koń

II

I

92.

SKLAD PAS~:u
F! Kaczmar, Przesł0wa 4.'
S]tLEPY c.rYTONI0WB:

na mieszkanie
, dwóch panów z carodziennym utrzymaniem zglo
sić się ul. Konstantynowska
55 mieszkania 10
8196

~

czaJki do szyCIa bIelIzny
zgłaszać Piotrkowska lQ5
jakuszewski
8200

~ Niniejszym podaję do wiado~ości Sz. Klije~ - 'f, racownik biurowy lat 28
kawaler, poszukuje poteli z wsze~kich stowarzyszeń, ktorym na zasad~le
sady biurowej lub magazy'
htniejącej umowy udzielam !credy~u od 4-5 ~:e
niera. W obecnej posadzie
męcy, że posiada~ na s~ładzle duzy wyb6r sme:
4' lata 8 miesięcy, poleca
gowcOw. kalony l obUWIa na gumowych podesz
pracodawca. Łaskawe zgło
wach' po cenach przystępnych
szenia do
Administracji
Z poważttniem
pisma sub .. Praca""

r

Z,'gmnnt

Biatek zagubił
paszport polski wyd. Vi

Łodzi

fi rzyjmę na mieszkanie

r

8188-3

Instrumenty

dwie panienki. Andrzeja
13 m • l,;} •
82 1 -.;. 1
:.~ k
k"
k h
muzyczne
~
J Zt ~c: ł najtaniej śprzedaje pracow'"
1;.' o ~J, orazdPo °d
r nIą są
o o s ąplema . .
.
,
· d·
" A d
'
.13 ma lnstrumentow muzy-:!zn.
W la
omosc
n rzeJa
FeHksa Bonjewatl~
m. 14
8214
t'd
I T argowa t ,,8'
8222..;;....1 =====~===~~~~=.
==.:
o Ź, u.
Ł6dt, Clglelnlaul 25
Dla szkól nauczycieli i' ucJ.
p oszukuje p~acy wyzwo~o
ni
ustępstwa.
4075III
ny młynarz lat. 30 pOSla
daj.ący chlubne świadectwa
", ro~by, apelacje, :rekursy _:o!'!!!~~~!!!!!!!l!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_
KUPNO-SPRZEDAZ: maJątKów złem!)
Andrzeja Nr. 60 p. Jasiopodania pisze skutecznie
IN
.,t r
"';&"':,.1..'
ospodarstw wiejskich, domów, wil.'.U,'lowska .od 5-7 godz.
Biuro "Argus" Kilińskiego . a, f" J.
T~nIO!
q.~
8204
159
8178-3
Plerw.z~rzędne palta' Zimo
fabryk, młynów wodnych, placów; sklepó,:,
.
. we damskie i. męskie
interesów handlowych i 1:. p. załatwia szybko
uetrzebny chłopiec pięł- ftS;anikurzystka przyjm'.lje
obuwie, . śniegowce
.
i solidnie Biuro "Fortuna" ;Łódź Karola 18
f nastoletni do poslugS.
Vii od 9 r do 8 w Zgierska
. poleca firma
:i....'ł. lft")-lO
3001-0
Rutkowski Zielona 1 8.l8~ 49 m. 5 f;ont
4051-2 ,,,KREOfTu N&wrot 15.
~ 'U~
UWAGA! l piętro
tomany materace tapcza"\ p~ otrzebna zdolna. haJciar- pOdzu~ujb się spólniczki
r •

Jozpf Kowalczyk

d

I

'g'

II

O·~,· łOSlfiU"\Q.

n
u

B
U
=_I!!!!!!!i!!!!!!l!!l!!!!2!!l!!!!!!!l!l!!!!!!!e!!!!!!!e~~~
Kupno I sprzeda!

·. 'klep
JZeźoic2:y
dobrze
;S
. pr-osperujący sprzedam
,PtiejM;d 40

4078-1

Wielki ~)lb6r l'~szt?k~ swe
trów

l

pulowerow

po

ni.kieh c.enach ul, Sienkie~
'wiou 95 uont l p.

8188-2

:Na rat,'

i -

gotówkę. Oto

maDy., kozetki, matera~
Cel, t.apC2any. krzesła dębo~
;we. stoły, w dużym wybo'de poleca najtaniej zakład
.tapiceradti A. Brzeziński

I:

ny

k~zi!ki .prze~aje ~a"

I

Ko:w:oŃ:'::~~jsCa·l~

gotow ą, ratamI, ro fo .. o"'tatnl'e __
W",'ścl'e
82').4
... : . . c
l
ta solidna. Główn'".... 55 o i - "
-------~
~yna prawa.
8218-1
Stolarz meblowy potrzebny
Si
Ruda" Pabjanicka ul.
Sprzedam maszynę 'nge- Piotrkowska 19 A. Konczak
la Sosnowa 1'7 sklep.
' au ....... neJ· pO"'07e..
9220-1 naprzeCIW 'O'l:.v'''''
-.-.
_ _ _ _ _ _ _~_ _ _ kalni
8226
ylko Nawrot 8. Tariiona
raty i za gotówke Zak....; lawcowa przyjechała z
lad tapicerski B.. ci Gaba.... Warl5zawyszyjeeleganc"
łów ma stale na składzie ko gustownie, poleca się
w dużym wyborze otoma- po domach lub na wyjazd
ny, .tapczany, kozetk,i fotele l 28 p. Strz. Kaniowskich
krzesła, garderobygstoły,kre! pr. oficy l p. lewo
densy,trema, garniturki! wy..
8206
konanie solidne
8210.

010,

T

go

i:ter~~ze n~ro:::::i:~~

e

:s- *'

IJ

ar

"POI

l

i:~:: K~~!~~lkI

J. SZW . RCM,AN
c.•·'·':··

OJ

m~s.lde eoraz.Mdli poJ@dyńa
wluudtiego l'odsaju, po' ceRa l!
Starszanauczydelkapo:zna p1'~ylltępayClb i lIa dogodnyo
starszego inteligentnego waruokaoh. Obe~rsenle ni. obo
wdowca lub kawalera do
wi~lUjlll do ł.upna.
lat 55 Cel matrymonjaIny' P.P. krawcom lId&lelam labatu

Oferty pod ItStarszyłł

.

8 J94

Dr St. Bibergal
II

pO*r~c:lł
jaciółki w średnim wjeku MonIuszki 11 Tel.

p rzyje%dny poszukuje przy
i

esa-2.

Chol'ob1 s.orne i wenerycsu.
g,arnotną z got6wką od 1500 Pnyjmu1e od 8-1Q 1', i od 5:'8.2
zł. do zalożenia interesu

korzystnego z udziaŁem w
pracy" Oferty do Adm. pod
Sklepowy lokali pokój i "Przyjezdny"
8244-1
Ootriebna bufetowa do,
ogródek'do wynajęcia
k .
61 'k
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