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Instytut Badania Konjunktur formułuje
Zresztą każdy z nas uczuwa stan ekono- wytłomaczYł że przyczyną tego stanu rzeczy,
swój pogląd na obecną konjunkturę w'Polsce miczny kraju na 'najczulszym pulsie, jakim. jest "brak samowystarczalności", .recesjaU ,
W", ten sposób, że okres recesji
się skończył, jest bezwątpienia..• własna kieszeń.
_ ~ "depresja rynku u • Jest to może określenie
a zaczyna się stan lekkiej depresji g co w ję"
Chóremu nie zmiejszającierpieńcyfry : oh6Toby - ale przyczyna tkwi gzieingdzie,j.
zykuurzędówym oznaczapolepszenie t. j. po- statystyczne, starannie zastrzykiwane przez \ Ju~ci mamy przemysł rozwinięty po nad ,wła
wolne przechodzenie do okresu poprawy.
Instytut Cen i Konjunkrur, a uprzyjemnić DlU sne potrzeby - i na to święty Boże - niQ
In$tytut opiera się m. in. na następują.. może dalsze dogorywanie w tych warunkat:h pomoże.
cych faktach:
tylko n:agła i nie'spodziana śmierć,.~
LudziemuslZą cośrobić f coś produkować
Odsetek weksli zaprotestowanych W Ban..
Już to' nieraz zaznaczaliśmy. iż bardzo aby Żl--yć .- i dlatego w Polsce, jak i całej
ku Polskim zmniejszył się z 5.37 proc. w lip.. wiele rneszc'zęśćf nędzy mamy do zawdzię'" Europie potrzebny jest iakiś nowy olbrzymi
cu do 5~21 proc. w sierpniu. O~ólna suma czarna rodzmiej .biurokracji -'- ale nie zapo- :r,ynek zbytu jakim bezwąŁpienia była Rosja,
protestowanych weksli w całym kraju spadla minamy też.) ogólnym przesileniu f którego co zresztą wykazują przedwojenne jej cyfry
z .116.8 milj. zł. w lipcu do 98.5 W sierpniu,
widownią jest cała Europa. .
,
wwozu - 150 miljonów- jest 150 miljonów
. Nięznaczne zmniejszenie się ilości pro"
Ale Europa zapomina pomału, gdzie kry... i nawet przy naj skromniej szych . potrzecach
tesŁowapych weksli, daje powód Instytutowi
je się fen wrzód, który powoduje niedomaga- może. dać zajęcie wM:ystkim bezrobotnym na
Badania Cen i Koniunktur ~ do założenia' sobie nie ca,~go jej organizmu.
naszym kontynencie.. '
. '..... ()t?Z Europa - dopuszczając do bQlsze.a
na:,iios r6ibWYi:!n~o1rmiit"óW'~~3'r-Y:~~ramtr<-~,~":~$:";:';~r~.Jaię.Jrzeb~:zapoIl1~~a.:ć(.że,~rzed wojź~6ry na nędze rosnącą z dnia na dzień~
ną światową w EE,lrQpie było wcale, wćale, wizmu w Rosji,pozostawiająe sweidłwier...
Nie negujemy cyfr lnst~tutuf wypośredH nieźle,' bezrobotnych było bardzo mało a war.. : nych sprzymierzeńców, własnemu 10so~wi
niczonych staranną i mozolną 'pracą wielu sztaty i fabryki aż trzęsły się od huku młotów· popełnia zwyczajną zbrodnie mizanłropa f nie
urzędników. ale na te rzeczy nie należy' pa.. i hałasu tysięcy maszyn.
widzące~o nic. przed swoje trzy groszetrzeć pod szerszym kątem' i przy nieco objek..
. Ten stosunkowo procentowy niewielki które Łrzebaby na razie bezprocentowo po..
tywniejszym oświetleniu.
wzrost zaludnienia Europy - anuluje z nad- ; życzyć bliźniemu.
'
. ,Bo sam spadek ilości protestowanyah wyźką wrost ogólnej normy życia, . tudzież
Ale za to dzisiaj wyrzuca miljony na
weksli bez podania całkowitej ich ilości w pokrycie strat rńaterjalnych- przyczynionych· swoich bezrobotnychf dusi się w nadmiarze
obiegu, która skutkiem katastrofalne~o wprost bezpośrednio przez działania wojenn€'.
swojej produkci, którejniema.gdzie wysyłać
'
d
i
są moment~, że zdaj' e się 'J' ej, iż J' uż )"ą trafi.•a
Ale zamiast tego spo ziewanego zapoprzesilenia ekonomicznego, musi~ła się zwyczajny
ekonomiczny szlag.
rzecz prosta zmniejszyć - nie jest jeszcze trze b owania pracy i co za tem i dzie d ob ro"
To jest właśnie Fluth der bosen That
żadnym dowodem polepszenia.
b y tu, k tóry miał za'k-witnąć na polach E uropy,
k'
ł h
k l
- przekleństwo złego czynu1 rezultat krótko'
Jeżeli na 1000 weksli bodzie protesto- tak o bilCle zroszonej rWląca yc
po o eń1
"
k
't' ł d
d
k
.
. k
.
widztwa i egoistycznej polityki.
Wl nie g Ó , nę za
retyznlzm lomunizm.
.
.,wanych sto. a w następnym miesiącu tylko
~
.
Gdyby w czasie naszeslo marszu na Ki·
osiemdziesiąt, topovvód do radości jest jedy~
Najważniejszą przyczyną tegostanu rze'" jów, mieliśmy pomoc Anglii, Francji rwo~óle
'e'
wtedy
J"ez'
~11" przelł'czymy ten fakt I'Z' w o
czy.
które może naJ'boleśnieJ" 'uczuwa Pol- całego akcyjnego towarzystwa .zgrupowanego
nI···
biegu znajduje się tylko pięćset weksli...
ska - jest wyeliminowanie rosyjskiego rynku pod firmą Ententy - pare tygodni w Moskwie
na latarniach kołysałby słodko-lekki wietrzyk
. Pozatem do niewypłacalnym kupcom z orbity interesówEuropy~ ,
' .Niechaj wam uczeni ~tatystycy, dowodzą i Lenina i .Trockiego i innych przedstawicieli
fabryki sprzedają już dzisiaj za gotówkę-co
też zmniejsza obrót wekslowy i co za tem : calemi setkami kolumn, zestawionych praco- rosyjskiej' fauny ł?ezogoniastej.
iązie - ilość protestów.
wicie, po miesiącach pracy - nikt nam nie
-Rosja -:- ,byłaby olbrzymim rezerwo'"
arem surowców za które dzisiaj płacimy cięż"
kiemi tonnami dolarów Ameryce. a sama
pochlanialaby w
niesłychanych
ilościach
produkcje Europy.
Wprost nie chce się wierzyć koresponpodaje do wiadomości P~. Odbiorców energji elektrycznej na OGRANICZNIKI, lZ
dentom pism angielskich, o nieprawdopodob"
ostateczny termin uregulowania należności za ra C hun ki VI~go k war t a l u . (bia...
nemu zapotrzebowaniu, a zarazem nędzy szełe)f to jest· za' ~zas od l-go paździ~rnika 1929 f. do 1 stycznia 1930, r. u p l y wa
rokich sfer rosyjskich, Tam nietylko niem.a jut
d n ja lO-go października r. b.
.' ~
ludzi ma1ą c ych ' dwaubranici; ale niema burżu"
Niewplacenie naleiności w terminie wyiej' wskazanym pociągnie za sobą
jów -mających .' dwie koszule" a ce~y man~~ak..
skutki zerwania umowy ,zawartej na dostawę eoal'gji elektrycznej Qraz przerwę w
tury są trzy do czterechkroc wyzsze nIZ V!
dostawie prądu, bez uprzedniego O temzawiadomierua.
Europie przy trzy do czterykroć· .gorszym
"
W celu uniknięcia ścisku przy płaceniu w ostatecznym terminie, upras%a się
o wczeiniejsze regulowanie nale~ności.
:
gatunku.
Zawieranie oddzielnych różnych paktów
~Jji at.niu .naiety belwzgCędnłe' przed§~aw.ć zapła,ony ra ..
przyjaźni i handlowych z takierni makabrycz"
. ,bunek r6iow)f za II! łlwarłBł 1929 rC~U;R
nemi postaciami. jak dzisiejsi mordercy ~
DYREKCJA
G. P .U. - to darujcie,· ale i z r~zumem i Z
Ł6dzk~ago 7owar.zystw.a El ektrJczn~go"
moralnością mężów stanu Europy· jest· "mea
sp6ł fi:a AilaClfJna.
II'• •
kuniecznie dobtze&
>

f

'W..

.

- .

n,

<

ll

I,

"ROZ~10Jn

.

Sobota 5 pazd2;ietniP:a f9Z9. roku
'
N~. 276
j~~:_n~:.:~·~.==;;;==:=====~==A·~===~~~ę=!==~=~.~~~~~~.~L~~~'~·~c~

_=

====;=i=.im.:,L=·=.~=~=M=.:=====:==:w=_==~:~~j.

. D~iljajniQma inneg() wyjścia: ---- albo
'sił" otworzyć dla Europy rynek rosyjski, albo
d_lej klepać nędzę i gnić z głodu.
Terfium llon datur.

.

Rzecz prosta,

jest
która

tQ ~łdanieprzekrai~7!aiące siły Polski,
Zf"itą nie ma i nie widzi powodu do wycią-

z ognia dla całej Europy.
Ale może by tak wspólnie, w dobrze
~Gzu.mianym interesie... Przecież lepiej raz
.przeciąćten węzeł gordyjski i te nliljony bez ..
'rebQtnych ubrać w mundury i pchnąć na

. gania

ka~z:tanów

łęt

1/1

11'1

tlił

ł

ł

I

otward~ n~~vych'rynków' zbytu

w'Rosji,

niż

skazywać ich na.angielską .chórohę i powolną
smierć głodową

przy czytaniupooieszających
statystycznych. danychł które dowod~ą, źe już
jest lepiej; ..
.
I-ła!Były wyprawy krzyżowe, mQina za."
inicjować i polowanie"par fQJ;cef' na. arubszę . .

slr;:óra Hols~ęwiclta,
przedstawia dla. Europy h·,' ~ ~.~ '," bardzo po ..

A.

ważną wartość...

~hac pt'2:CZ nikogo nie zatrzymani.

WlęŻIlio-

SOBOTA, 4 PAŹl)~IERNiKA 1929 R.
1 i.5'6 .- .12.05 Sygnał czasu zWars~aw~kiego
Obserwatorium AstriJnom.icznegQ.

1.3.00. Koncert z

4. Ht.~ Ludność Moreni

je$togatniętaod 3,.cp dni., panicz'"
·'a .. A_ ........ ~Jn . i ,masowo "<i>pUiJCZa,' SWe' siedzi...

l1ie~

'. Więźniowie .:z~trzymąlj j~.ko ~akladni
k6w .1!O·strłlini~Ów 'więzienuyc:b; . których oble
cują 'tiwolnić dOp'ie.J:'o~. kiedy ;nie <hędzie ': mógł
ichdosię~nąć' obstrza.ł art'y lerji . óddział6w

19AO -

odt.$"~l\dtGWXl1Chwyb·u<;;hów pądzi~m
:;n·,.",.Hi,.U'H'·
H~;~~~~I~' ill~ iZ8 ;~ra,t~.r~h~!~L, kra
w.~.p,~ch' ··st~~:ypłomlfiUl~ wyso ...
1·.......

.

całej

fl~olicy$łycbae

be~ustannypodzien:lny grllmot 'Wład7!e zamie

źają ewakuować<Zteioko.Ucy,

wsaY$tkiehwie

f*~~il~~ÓW~ aby zapobięcpfiQry, .whld,iach~
W," Mcireni ....:... jak jął, 4o~()sithy. r-.' pd
trzech miesięcy płoną now()()d~rY,te -itQ:clła. nafty
Obećne wybuchy . $wiaełezą, .' że.. poiar
dataddq głębokóścipołożenych' rzbiafuików r

'1
~

·k··j(·~·W
..*,~~i~t,~~·łl~i.;~~~i!łW·,~ę~~!f •.WY~.
.'~~~~)'t'l, :tnel"i~ ~ły>.a~~~~,lf .kt~l')'... wy~ołal'

. wladz1:P;oskiew$kiqltmiąl ucllliieUć.urow~j n~
·iąt\rpiet~s~ęmll .. r~dc.ylegacyjnem\;ł. Biesie.,
wielkie "wrażeni~ .,.wJ~blach :.' Ayploqląt-ycznych aQw.ski~~~:~~:k.ryt;yky po!ity,ki ~bQi<?wej r~u~Qp.
so':VleC~l(~t1P:. ',~d~niem . .ęlesledowsklego :poh..
Paryża. .... . ..... ' . '~","."'. ', ... ' .. ,' .
·.Oo~tnbas,dys~wieekiei'YV.~arYzu'J?rzy tyką .ta· ·ru}ną'ie,: wlqśeian ·iwpędźa Jcih ''W
. (
był przedsta wici~lodd~iału .' zagraniczP.ęgo nsd~ę. ". . . '.'
GPU. z Berlina RosemaE 1 który ,zl,l)olecfi)m.ia
o. dlu~'~'~~f"spi2zeei:aedwueh . clygrał.tafif
sow}eck:ich~q~~m!~p w1chłgru\ł ~e~~]w~r i,pad
,r.o~bą m~'~~l.~~.~~~d?wal···BleSl~dQwS~lęi()
'!

. ..P

.i • •

e IIre' niany

P~ństw. Stacji doświadczalnej

na

tereni~

Gazowni przy ul. Targowej Nr. 18 jest'

na
. Piśmienne oferty, zaadresowane na

. Państwową Fabrykę Związków
.,ch w Tarnowie. najeży

/\zoto ..

biurze Gazowni do 10 patdzłernika

włącmie# i'dzie mo:.b:1a
II"C bli%lzych iAlormacji.,

w

1 Jego, OlurOI ~~c~em!uslłpw~ł go zamknąć w
kan~elinji·,'aięs:l~do.)Ytaki .yC'!i'~ld .Z ;I)Q$elstwa
i.·u,h~ł $ię<łę ~pliEtjipaJ!,$ld,j . i.q.;Qch)".9ł!ę~r~.d
łlg~nteltl GPVĄ."
, ' "

.

,

".
,

,

P olicjapo'dłużazych rozważaniach śta ..
nęła~a .stan?Wi,~k:\l,i ~e .Biesied6W$k.iJpełnil

funkCję ch~rgeid ,.A.fball$S~.z~stęp~jąc!rbl!\wjął<
cego w Londyn'iepodasowi~c~ibgoha~wg~~

lewskieg~ idlat~go' jako ff~ef.};)I3'e~~ii4~plQ!!I
matyczneJma prawo żądac uohyleQiicł?e~itery ..
talności. Policja francuska wkf~C~y,ł8"J~1J.ii~i.~,l}.
amb"lsady sowieckiej,zwolnit żonę i,łd,ię'ęt
Biesiedowskiego, które Roseman uwię·ził j.ko

zakładników.

Biesiedowski przeniół się do hotell;1,
a ROS!;Z,lan rezyduje w ambasadzie sowieckiej.

. . . --.IIIIIIII.-_-

iIfIIIiIl

ir~:unofonowych_
j

19~oO

I

płyt

13.GO.· Komunikat meteorologiczny_o
13.20 ,""""'15.40 Przerwa,
.
15,40' Komunikat gospodarczy~
16.15 -:"'17.. 15. SłuchQwlsko dla d~ieci z krakowa.
l7.~5, OdcJyt. pt. no, wY6tawie w. Barcelonie"
18.00 Nabo;tę;ńl$two z' Ostr~j Bramy 'W' Wil~

RQzm$ltości,

Of$Z

kCJ;n\;ł.nik.~t ,..olni~zy i

męteorologiczJlY.

'

19;55Pr4terwa~

.
War!ł?.w~kiegq" Oh1!ięr.

20;05· Sygnał ·cz.a~u. 1:.
watc;.rrjum IA$tri:Hlomi~2;n~gOt ()dc;!f;yt~llit. 'p;ro
grarou na dzień naltępny~
~O~05 Odczyt z działu u Krajo~naw$twO .. p.·t.
Z ochrony pn.:yrody.u
.
20.30 . Koncert wieczor~Yłw J)r~e;wiek9q),u"
nikat Teatrów Miejskich.
.
22.00 KomunH::ąt meteor-ologicxny.
22~05Komunik:aty Polskiej Agencji Tęlei~a"
ficzgei (Pat.)
!

"ESZT1

.

DII1J: 'młodzieży:

ta

oblega.jących~

głuwnYl!ih

Miry' Ph! ibin i' CO'nrad Veidf,

się.Mi~iciia. ioddzia tv a rŁyleltji' roipoczęły
:ręgulat.uę. Qblęia~ie zabarykadowarlY(lp.
.

'. .

w94ztw~wojsk. :fądając' tr~ch aut~t;J?bili ~ię
żarowycb, na którydl moglIby spokOjnte ·oule ..

W r9JIHll,

lr

1dz~eeł:ęł'y' fe~ularneohlęż(łnle wlę~telha' w
CauQnCity•.. Artyle~ja. oltr~ęliwąj ~bubYQki.

:. Więtnipwię '.' wysłali ąltiJnatumdo. do~

Wecl~ug powieści W"KTORA tiU GO ~:; .

S.

LONDYN, 4.. 10. A~WfW więzieniu w Canon . wie, trzymają dziesięciu dozorc6w.jako zakł...
C:ity w . stanie Cóloracto' wybuchł w(~zo'rai' dnH!ów. :Ultimatum z·ostałoodrzuc:one.
wieczorem buntwięźni6w . ,W więzieniu tym
Kilkakrotue usiłowania, wojsk Qblężni..
~Dajduje się około) 000 skazanych.
czych 1 zdobycia barykad zostały odparte. '
Więźniom uda.ło$ię w targnąc do zbroWięźniowie wyciągnęli na mury czte~
jowni i posiąsć broń.\l(.l ~zaBie walk trzech rech dm!Qr.c6w ina oczach wojsk... oblegają·,
łtrAinUr.6w więzięnoych zóstałozabitych.
cego wł~zi~llief zr;,:;ucili ich Z wielkięj wyso ..
Z CłimQn City nadchod:rą dall3ze wi~do... kości na dót Dozorcy ponieliiH śmierć,
molici, iż bllllt llie zostlmłstłumiony jeczcze
. Krążą pogłoski_ że je:i:eHwięde:nie się
do 'tej' chwili W celu' stłumiznia. rozruchów nie podda· będzie ono znisżczone całkowicie
więziennych wysłano do Canon C~i:y odd:tial artylerją ,lub wysadzone w powietrze.
.
i\i1yletji. Do m'iejscowości ·tej ściągają rów..
uicżo;dd~if::Ąły policji :l caJego stanu Colorado.
'NE'WYORK, 4. 10.' Według ostatO(łnQ$~ił nawet. ii z. Denwel'wydana zQstała .nich doniesień. bunfwęi:niów w Can()u ~ City
;,kaJra. "samolotów zaopatn:ona w bOJuby trwa' dalej, Dotychc.z~s w walkach p,-:degło 16
t:a;:awiącei karabiny maszynowe.
ludzi, wtem 5· strażników' więziennych.
Grupa. 150 . więźniów
podpaliła dwa
'.. 49NDYN 4: 10. ~-W?iska. r~ą~o,?"e gmachy" więziennę i·. na.stępniezabarykadowa'"
C%.~$.c. więziięnia stoi w płomię~i~cb. . . '.'

[l.łI ie~ ~:mf~ [~U;

go zW'ierza~zwłaszcza' że

•••

22.20. Komunikaty: policyjnY1 spor~ow:y '.ad"

program,

.

'22,45 ··,-:H~45 Muzyka tanec2:na z Wilna

. 19~~a' Polska Pi)ń&twow:~

.:loterja

ł(l,a$Ow:8'
24~Jr.ra

, V klasa

(Ni~t;U:J;ędOWA).
. .. .
Dziś, w 24 dniuci4gtde~ia 5-ej ~l~.y
1ge~jpol$kięj l<łtęrfi P~,.J~:t;w<rw;'."" ,łówQi,jaz,e
wy.gr'ane padty na;t\umel.'y ll·astępu.j~ę'ł
25.00Q złNr.<.·i6qlt~, .
10.000 . zt Ni. 3 J061' ,
S,O( Ó'ztNr.:753ł(
\!

i

3~OQOzt ąaN"l'"j.,~043$$~' 61(24
.
2,OOQ ~ł. .nA. N/'ry: . 62767· ,612ą~!.
.101~24U~2aQ 115369 115418, .c. ....•...•...

·.UB!II\.""· ....

6~6~'1

1,O.OO:!ł.ł· n~N~,,.:

~11790,1~~':

65(r147.l 686 . .',iOA2

1,924& ',S9(jiJ599t81
16~$.4~ •.. , . '

.<,6łOi!:ł.na

h2SQ;S

,

N->'y! .....~

7;~.tS~.h
1347~~::f

·'9a~I1ł.~S .'

17.~'.~; ·~l2Z3 .' :69.§$6 ...... ·SJ.2.3.9ł421

1~?'?141rOl:~3 :11079211JJ41~. 125213'
121323:'~~ł~~Z'J}048& 139018. ;~1:49Q6)
15895617.19701'1~0.3jlBOp'7.5

.
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dni nasteanvch

PRODUKCJI

OLORES

Hrr Pel

I

w roli nawpół dzikiej lądjank:i zakochanej w Europejczyku

p •. t.

w sensacyjno awanturniczym filmie P. t.

Br.wurol!te tempO!

III
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Nadorogram FARSA "Panienka iW jedwabnych pofu:zoszkach łll
UWAGA. Wyświetlają kinoteatry "Odeon" "Wodewil" jednocześnie UWAGA.
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Jednem

Z

naj aktualniejszych

zagadnień

wewnętrznej polityki sowieckiej jest już od
dłuższego czasu sprawa gromadzenia rezerw
zbożowych w składnicach państwowych.

Pytanie teraz kto na kim się wzorował
w tym kierunku: my na Sowietach, czy So ..
wiety na nas?
Bo jest to problenl nietylko
gospodar,czy, lecz przedewsLystkiem właśnie
politycznYł b.owiem na tle walki o rezerwy
zbożowe toczy się w Rosji ostra walka wew
nę'trzna ..
Oficjal~ie do miesiąca październik:! minęły d\va miesiące realizacji .,planu zbożowe ..
~o": W ciągu dwuch miesięcy powinna więc
być akcja na rzecz gremadzenia zapasów
zboża w znacznej części przeprowadzona.
Tymczasem dotychczasowe wyniki tej akcji
są tego rodzaju, że prasa sowiecka zmuszaM
na była ponownie uderzyć na trwogę, przedstawiając sytuację na. tern polu w jaknajciem
niejszych kolorach i wzywając miarodajne
czynniki do }!lodjęcia stanowczej walki przeciwko "kulakom fl uchylającym się system a. 'tycznie od Qostarczaniarządowi przepisowej
ilości zboża;

W gospodarstwie zbożowem ZSSR. obserwować można ostry kryzys. Rząd i spół
dzielnie państwowe zakładają wprawdzie coraz to nowe gospodarstwa zbiorowe, ale rzeczywista produkcja tych gospodarstw jest ta..
ka, że zaledwie wystarcza na wł8sne potrze"
by, a nawet wyczuć zbliżającę się nieu~hron
nie katastrofę.
W chwili obecnej wytworzony, więc zo..
stał w Rosji taki stan. że gospodarstwa indywidualne na skutek rządow'ej akcji "kolekty..
wizacy!nej" przeżywają okres kompletnego
....
a. it

•
upadku, gospodarstwa zbiorowe zaś, - znajdu~
jąco się dopiero w pierwszem stadjum swego
rozwoju, nie są w stanie podnieść swej produkcji. Brutalna polityka rządu sowieckiego
doprowadziła do tego, że liczni drqbni chłopi
uprawęzbożaograniczają
do minimum, co
oczywiście wpływa ujemnie na podaż zboża
na rynku wewnętrznym.
W całym szeregu miast rosyjskich chleb
otrzymać można tylko na kartki.
Ale brak
zboża i chleba pociąga za sobą i inne trudności J;\prowizacyjne. Tak uaprzykład w licz ..
nych ihlastach panuje dotkliwy brak mięsa,
które również sprzedawane jest na kartki. -:Niektóre miasta zaprowadziły już nawet kart
ki na warzywa i owoce, tak że osławiony sy
stem kartkowy z czasów wielkiej wojny zaczyna w Rosji w jedenastym roku pokoju po

,

li os

nownie zdobywać sobie prawo obywatelstwa.
Wszystko to wpływa oczywiście ujemnie na
nastroje ludności, a władze moskiewskie,
chcąc uspokoić wzburzone umysły swych oby
wateli, nawołują do cierpliwości. zapowiadając rychłą zmianę na lepsze. przyczem rozstrzeliwują en mC:tsse - nie zadowolonych. ,
Ludność poprostu nie chce wydawać zboża, ukrywając swe zapasy przed rządowymi
agentami, lub sprzedając je prywatnym kupcom.
Przeprowadz'one doraźnie rewizje w
szeregu gospodarstw wiejskich wykazały, źe
niektórzy chłopi mają olbrzymie zapasy zboża.

Z ogólnych nastrojów rosyjskich -wyni-

kać się zdaje, jakby to był początek końca,
co zresztą w najbliższych dniach się pokaże:
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Opuszczenie ~adrenji przez oddziały Rami 5 listopada 1852 f.
wojska angi€lskiego, zgodnie z programem liPrzy ataku pułku Durham na nieprzyjaberalnego gabinetu Mac Donalda, zwraca uwagę ciela w tej bitwie padli oficerowie towarzy ..
na osobliwości organizacyjne, panujące warmji, szący podchorążemu, niosącemu sztandar na
zjednoczonego trójkrólestwa.
czele pułku. Wkrótce potem zginął podchoOto, pułki angielskie nie są' oznaczone, rąży. W ówczas jeden z szeregowców porwał
jak w innych krajach f numerami, lecz noszą sztandar i poniósł go ku zwycięstwu.
nazwy hrabstw, w których odbyła się ich re. Od tego czasu corocznie, 5 listopada.
krutacja - jak wiadomo bowiem w Anglji
oddział szeregowców pułku Durham udaje się
nje istnieje przymusowa służba wojsk.owaalbo też nazwiska słyhnychswych dowódców w pochodzie do kasyna oficerskiego~ gdzie
lub członków rodziny królewskiej. Jeden więc spoczywa sztandar pułkowy. Tam najrnłodszy
z pułków piechoty nosi nazwę pułku księcia z . oficerów pułku doręcza sztandar szeregowWellingtona, inny -:- gr.enadjerów księcia com, ci zaś, oddawszy czesc sztandarowi$
Walji, a jes7.cże inny - strzelców królewskich . niosą go do kantyny szeregowców pułku i tam
H
Istnieją też pułki "Lancashire
"Yorkshire" ~ stawiają przy nim wartę honorową.
"City of London", rekrutowany zaś w Szkocji
Uczczony w ten sposób sztandar pozo ..
pułk w charakterystycznych ubiorach górali
staje w· kantynie przez cały dzień i dopiero
szkockich zwie się "Argyll and Sutherland po balu pułkowym, w którym uczestniczą też
Highlanders u i t. d.
wszyscy oficerowie, odnoszony jest uro,:zyści.e
Jednostki :al'tylerji, oprócz nazw specjal- z powrotem na stare' swe leże w kasynIe of!~
nych. posiadają tez nazwę ogólną dla całej tej cerski.c··m.
broni, mianowicie tłUbique" (wszędzie). Użyto
tu wyrazu łacińskiego. zerniast angielskiego,
ella oznaczenia, że artylerja angielska rozpróiizona jest wszędzie na kuli ziemskiej.
p oza tern niemal każdy pułk angielski
posiada . swoje właściwości i przywileje. ,l\aprzykład, pułk.,l)urham Light Infantery" ma
przywilej noszenia karabinu nie 11a ramieniu,
ńskiego
lecz pod pachą, ch, ba, że wyst~puje podczas
przeglądu z' bagnetami csadzonemi na kara- ~
J

Oszalałe zwierzę.
donoszą:
Na pastwisku koło
wsi Krupy zdarzył się straszny wypadek, któ
re go ś'\",iadkami byli miejscowi chłopi.
.
Oto do przechodzącego przez pastwisko
rolnika Feliksa Tyszki przybiegł olbrzymi byk
węgierskj, własność tarnt. Kółka rolniczego i
rzucił się na bezbronnego chłopa, który staII ra ł się nadaremnie dopaść na pustym pastw
wisku jakiegoś drzewa, aby za niem szukać
. schronienia. Niestety zwierzę dopadło Tvszkę
. obaliło go na ziemię, a następnie nabiło na
rogi. Potem rozjuszony byk wraz z swoją
ofiarą pogonił do lasu, .obijając nieszczę&'liwe
go człowieka o drzewa.
Gdy sąsiedzi zdołali zorganizcwać poUlOC, było iuż zapóźno. Tyszka nie żył. We z...
wany lekarz siwiefcził u niego zupdne zgnie
'cenie klatki piersiowej, złamanie WSZ} stkich
żeber, obojczyka i rozbicie czaszki

.,
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b~nach.

Ten sam pułk posiada i~szcze i?~y prz y .
., .
)er'neao
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e'
tl""-mle""""~1acy'
czyn ·b c• t1 ate~·sl~l
i.~","
YV 1 I,
I-'0_~'
.l~ . . ~! b' ~ '=' d
ze "nw'\:ch szeregowcóW pOdC7~S ItWy po"
Inkerm~nem, na Krymie, stoczone) p~zez spr~s~
.
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o:u.e..rzone
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angl"elskie
i franCL:~Kle z !"osJa-

Traugutta'

Zapisy na ,miejscu: od 11-1.30 ipo 6.. ej
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Ks. dr. Arnou T. J. z Międzyn,arodowe ..
go Rnua Pracy w Genewie zest.awlł s~ereg
c:iekawYch danych o nowoczesnel wędrowce
narodów.. Według. statystyki (1920-192~) °
wYchodźtwi.e,1 w . o?rę,bi~ .EuroPY1 2,60/,,63~
osób opuścIło swoJe kra1ef a 1,482,517 powro
. eHo do swoich państw. W tym. samym, okr~
sie czasu 3,805,810 osób porzucllo sW:0Je OJw
czyzny' celem osiedlenia się w kraJa?~ zamorski~h. Cudzoziemców, którzy opuśclh kr~...
je, zamieszkiwane doty~hczas9. celem udanla
się do krajów zamQrsklch f było w tyUl samym
czasie 1,695,943; większość, emigra?-tów cudzo
ziemskich powraca do l<ralu, z k~orego po ch?
dzi, w związku z tem, ogó1r:a lIczba ludzI,
którzy" na. stałe wyemlgrowah . za m?rze. w
cią~u Łych czterech lat, wynos'I, okrągło bl0fąe f 1,200t OOO. Emigracji w obrębie .kol1tyne~ ..
tu etlTopejskiego. nie należy uwaz~c z~ ChWl"
lową zmianę mieisca pobytu, pon1ł~waZ Fr~n ...
cjanp~ w okresie od, 1920-:-1924. ro~u WCle"
liła około 822,000 etnlgrantow, me hcząc wy:
padków naturalizacji.
. .
•
..
.
Czy po wojnie rozmIarY emlgraCJlZWlę ..
kszyły się, czy też zmniejszyły? Tru~l!-0. tla to
odpowiedzieć 1 ponieważ statystyk dZl~leIS~ych
nie,Jllożna porównywać ze statystykami z

okresu przedwojenł1ego. które nie uwzględ
emi~racja

za morze iest mniejsz:a, znane

panowała, naturalnie.

są ograni~zenia emi~racjit' które wprowadziły
u siebie Stany Zjednoczone ł natomiast wę
drówki VI obrębie Europy zwiększyły się i
zrekompensowały do pewne~o stopnia tamto

ograniczenie.

...

-

r;o:i\f"

wśród biesiadników,

z

których trwoga nagle opadła, tem większa
ochota do picia i tańców, to tez zab(:l"w~ prz('
ciągnęła się do świtu.

.

Z zestawienia liczb emigracyjnych zdaje
się wynikać, że wychodźtwo europejslde ma
charakter bardziej ulasowy, niż amerykańskie
i azjatyckie. W stosunku do ogółu mieszkań
ców szere~ kraiów o wiejkiej emigracji ukła
da się·w ten sposób: P Qrtugaljar Irlandia, W.

Odwaga Torreadora.
Ostatni sezon walk byków w Hiszpan
szeregiem tragicznych W"y.~ .
padków, liczni torreadorzy, a wśród nich kU~ ...
ku wielce cenionych w świecie znawców tego nsportu" zosŁało zabitych lub ranny,:h.
Warunki iednak,~w iakiCh sławny ma.ta.dor, Antonio Sanchez. zabił byka, warte· są
.zanotowania. W czasie walki na areni~ Ma'
dytu byk uderzył go ro~~em. Sanc:hez, che
ciaż ciężko ranny, w jakImś poryWIe enen
powstał, podjął walkę i zabił przeciwni/
zaznaczył się całym

Brytania, Hiszpania, do rzędu zamorskich kra

iów emigracyjnych należą~ Arf!entyna, Stany
Zjednoczone, an~~elskie posiadłości w Ameryce Pólnocnejf Brazylja Australja.
się

27~'

Ale wyjaśnił ją niebawem uradowany z
udania się jej gospodarz, wyjaśniwszy goś"
ciom, że rzekomi policjanci są przebra.n~
przez niego w mundury policyjne przyjaciół..
mi, którzy zgodzi~i s.ię c~lę~nie w ten spoś4b ..;
wziąć udział w bIesIadZie 1 balu.
p o tem wyjaśnieniu nieoczekiwanem. za

niają wychodźtwa w o~rębie naszego konty'"
nentu. Mimo to można stwierdzić, że obec..

nie

Nr.

:::: ::

Grupy emi~rant6w zamorskich składają

w 61 do 66 procent z mężczyzn, w 39 do
34 proc. kobiet i w 81 a jeżeli chod~i o Aus'"
trjęł to nawet do 30 proc. z dzit:=ci poniżej
lat 15, w 15 do 20 proc- z chłopców, w 16 do
25 proc. z robotników prz~mysłowychl w 16
do 25 proc. 7e służby i rzemieślników oraz·
w ·14 do 18 proc. z urzędników.

błyskawicznem uderzeniem szpady,. zgodnie,;~
wszelldmi przepisami. Następnie udał się d,
infirmerji, gdzie lekarz ze zdumieniem stwic"
dził. ze otrzynlann rana jest tak ciężka, iż \
chwHi ObeClle} Innil) pozostało nadziei na ttf~;

towanie o{hVa±rlC~o torreadora.
l

Bardzo ,bogaty i popularny stary kawa..
Ler ." nowojorski zaprosił w tych .dnmch do
swe~o pałacu n~ bankiet i bal, lic,zne ~rofto
przyjaeiół i znaJomych, zapowladalą c wIelką
niespochiankęw:

. Oczywiście, zaproszeni stawi~i. się skru~

'pulalnie do '.
·za.powiedzią

pałacu

bogacza •. zalntrr~o~a:l1
gospodarza. I me zawledll $!ę.

gdy.bowiem zasiedli do stołu, na ,salę

wJe. .

chały całe bater.je wina szampań9ku~go, re~'"
skiego,wę:gierskieg'o . i najkosztow:n1ejszych 11-

kierów, które .Bó~ 'Vle jal,,\ dro~ą dt)shtly się
na ziemię amervJHl.ilSkąf por11in10 tak wielkiej

1111

cZlljno§.ci celnikó,v anlcrykulls1dch.

Zaledwie jednak zC:lczęły strzelać korki
butelek i kieliszki nclpdniły' się płynanli za""
kazanemi, u drzwi sali wszczął się wielki tumult i ujrzano ze dwadzieścia mundurów' policyjnych 1 . usiłujących wtargnąć dosali wszyst...
kiemi drzwiamL pomimo ~wałtowllego oporu
służby.

,~

M.ożna sobie wyobrazić przerażenie ze ..
branych. kt6t'ym ~ix'm~ił"y .znaczne ka.ry za uży..

L. ~ ~':~ZE&Ei~JE. Chc4,C nabyĆ
proszek naszego wyrobu, naJe
źy przy kupnie akcentować
wvra:i:nie iądać «u"ygłnalnyth
prósz!tów z II.K06UTKIEMu G,..
seckiego znanych ad lat trz.y ...
dziestu. Zwracajcie uW8ię i od
rzucajcie upon:lywf.e .. p~leta..
ne naśladowllictwa w podobnęr,n
do naszello opak.owaniu
- J

wanie owocu tak snrO'\vo zakazCme~o, a prze-

dewszystkiem aresztowanie i odwiezienie na
stację. policyjną dla identyfikacji i spisania

protoktl.łu f

.

CO' za skandaIf
Wszyscy wi~ c zerwali się z miejsc swoich. szukając sposobności uoieczki Alejuz
policjau(;iprzemogli opór służbyiznaleź!isię

'Pl"zy~tole hiesiadnyrn. Któź jednak wystawi
ąobie zdumienie przerażonychbiesiadnik\6w,
gdy policjanci,zamia~rt ich . aresztować. por"
wali butelki i każdy z nich. napełniwszy so"
bie kieliszek, .wychylił go· duszkiem!

.•,--.
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Wtychidniaehprzybyl.do brzegu w an ..
giehfkim .. porcie F almouth trójmasztowiec,,] ohn
. GilI" .po. odbytej podrózy do Południowej
AmRryki.Natychmiast potem' całaz"loga
statku poddana została bardzo ostremu prze..

dudu~niu przez wład:ze pc>licyjne, do którego
powód dało niezwykle tajemnicze zniknięcie
kapitana tego statku podczas jego podróży.
Zdarzyło się to w pobliżu Wysp Han...
JrJowerslóch. Gdy nad :ranem z dnia 26 na 27
luty pierwszy oficer statku wszedł do kajuty
iwego .1.:apitana James Flinta, aby go obodzić
w myśl ot,rzYIllanego odeń rozkazu, znalazł
kajut~ jego pustą, <ił w dzienniku okrętowym
pod bie:iącą datą następującą notatkę, nap i ..
llUlUl~ własnoręcznie
Flinf:a:
W nocy z

okręt~ zniknął
minutami

I

.

; ::

:: : :

"1 .. , :

to tr~ci wypadek t który przydarzył się kapi""
tanom tego okrętu zawsze wtem łU!l1lem
miejscu. oceanu igdyhy zakaidym raZ81nnie
ten .' sam oficer był pierwszym,' który wy krył
to nadzwyczajne zdarzenie.
Pierwszy z kapitanów, pijanica i brutal
odbywał swą, krytyczną dlań,: podróż w

towa ..

rzystwie swej młodej i piękn~j żony. Dnia
pownego1capitan przyłapał in flagranti żonę
7;0 swym pierwszym oficerem, których śledził
na skutek' oddawna.p0wziętego. podejrzenia.
N astępnego ranka młoda kobieta. zginęła bez
śladu.' "Samohójstwo lub nieszczęliwy wypadek" - tłumaczył 'kapitan.
"Wrzucona.w
morze przez rbdzone-go męża".' tak.. myślała
Od tej chwili kapitan rozpoczął' strasznie
pić, a pomiędzy rnarynarz81ni PQw~iętazo ...
stała decyzja oskarżenia go w'· najbliższym
porcie o żonobójstwo. Ale nanim to nastą
pilOf los sam załatwił się· ze zbrodniarzem,
Skoczyi w morze i przytrafiło s:ę to akurat,
gdy okręt znajdował się pod 53 stopniem B

l11iIl. południowej

szetokosci_

•• I-m,III!l'$OIII\~.lii!!t
-2 N

IM.;!

"Samobójstwo

ze strachu pl'zecl odpowiedzialnością sądowąu-,:",
tak głosiła lakoniczna notatka w dzienniku
okrętov,'ym.

ypadek ten został dostatecznie wy..
przez właaze policyjno - śledcze.
dokOllany W tern Aa ..

.dU .....M oq S~JMW
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mem miejscu pozostał całkowide niewyfa~Q~~n.Y'

Nie zdołano również wtedy z~bta6 ()pc:.ą.z~łą1'
cego materjału, przemawiającego pr:a~~t",t
pierwszemu oficerowi.
.
'.:.
CQ do ostatnio zniklegok.pitąną;"tlmta ,
pierwszy oficer zeznał, iezwierzch~i~ je~o~:
kródtko przed tym wypadkiedmJc:tbYl.~.lll wrjl~e:aJo"~';"";l.
b ar' zo przygnębionelllo, a g y Z. lZYI. SIę ....' . {I!
m ieisca, gdzie w swoim c;,:.asie zost.,ł~~~t~-I
piona młoda małzonka pierwszego ka~l~.~p.~,~ l
Flint ~iał si" ,:,"yra:dć, ,źe ;a~ij\, g108, w!ty!.~,~. i.I.·.'
z głębIn morskIch do sleb1e l ze ille;;e~;~:t~f~i

on

oprzeć

mu

się..

.'.

'\'/i;

.q

!

Zeznania Diekt6rych marynarzy. ···ł:~~cł'~ą-~,
tego okrętu śmierci tętni~ d:tiW'l1ą .11ie$!tn~~~·",\:,. ,1
tością. Oto np. sternik: twierd't~~~e . ktlt~~Zi"i\,:f:7 l
nej nocy widział siedzącego Wka.jUCH~FłJ'~~~i
drugiego kapitana, z kt6rym Flint pro~~;}~.:
ożywioną rozmowę. .
.
ci",' .
Dochodzenie śledcze jest w tej ?t\~:c~
'bą:lź niezwykłej spr~wie nie,~mie~nle dut~~h
dl\llOne. Dotychczas' nIe zDaleZlouo . . ~~,n!.~
poszlak, I?rtemawi~jących za j,ltfl~91Wle1i.w~bą:
owego ohcera, ktory w tak.. d:Z:lwny $t>~~r!t

przeżył.swych trzech :zwietz.chnikó~.~~!i~~"

Jest

tylko, i,e trójmasztowiec ,,~ohn qll:h~

łatwo znajdZie zastępcę po. trzech kuplt~n~:~ . ~
zmarłych wśród tak niezwpldych OkQll~3;,:
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Nocne .dyżury

aptek..

Dziśw. nocy dyxurują następuiąc.e apteki:
M. Lipca, Piotrkowska 193.
E.Millera,
Piotrkowska 46. W.Groszkowskiego. Kenstan"

A P

]

stYD.owska 15. ' . ,eremanil. Cegielniana 64.

H. Niewiarowskiego, Aleksandrowska 57. S.
IankielewicEa. St. Rynek 9,
,p)

aiem nicZE drogi splon i gpa nału

Wczoraj w godzinach przedpołudnio"
wych miał miejccew Miejskim Domu Node ..
gowym przy ul. 28 p. StrxelcówKaniowskieh
.3'2 tragiczny wypadelc, który zakońc?yl się
eięzkim poranieniem trzech pensioarjuszy,
Okolo godz lO-ej rano kierownik miejskie~o
domu pracy,mieszczącego się w tym domu
zauważył lezacą na ziemi rurkę' metalową'
którą podniósł i' począł ją oglądać.
.
Trzejpensjonarjusze', bęąący w tym
czasie na podwórzu zainteresowali SIę ró\',r, nieżnieznauym inl pzzedmiotem, i wespół z
,k.ierownikiem swym manipulowali koło tajem
niczej rurki, Nagle rozległa &ięogłuszająca
detonacja f a w chwilę potem jęki i wołania

Mia~-owanib.
Jak się dowiadujemy rozkazem Mini";
sŁerstwa' Sprawi~dHwości mianowany zosŁał

Opon:locrannych.

.

Okazało się, i~, tajemn~cz~ rurk~ była
'spłonka z g granatu artylerYJsl(lego wlększe

go kalibru, napelnionadynamitem.
Skutki. wybuchu bylystraszne.
Kierownikmlejskiego domu pracy hbic-

prezesęm Sądu Okręgowego w Kaliszu p.
Henryk Angiewic~ dotychcza.sowy prezes sądu ok.ręgowe~o w Kielcach.
(p)

Pogadanka w Nar. Org. Kobiet
Narodowa Organizacja Kobiet zawiadamia człQnkinie i sympatyczki, że P'" przerwie
wakacyjnej· wznawia swe prace i urządza w
niedzielę dnia 6-go b. m. o god:t6~ej wieczorem w ,lokalll własnym przy ul. Moniuszki
Nr. 11. pierwszą pogadankę urozmaiconą
obrazami świetlnemi..
ZARZĄD.

w zwiąiku

z

kaucji.
w'

,~,

a~DDłh:yina
.

,

Swlątokrsdzłwo.
W dniu. wczorajszym kościołek parafialny' w Crodziskupod, Łodzią, padł ofiarą rabunku~
"
,,",
',' , ' "
' .

W nocy dostali się do 'kościołka niewy..
kryci dotychczas świętokradcy, którzy, pracując,bardzo cicho by nie obudzić nikogo za..
brali 3 puszki z ofiarami, oraz z zakrystji 2
kubki srebrne pozłacane warlości1500 zł.
Policja wszczęła ener~iczne dochodze';(>, celem 'ujęcia świętokradców.
p)

SkutkI swawoli
Na1:1licy Brzezińskiej zabawiał się weho ..
dzenielnna drzewo 18~Ietni syn robotnika
St~ńisław Pópielawczyk zamieszkały przy uL

,

W dniu wcz.orajszym w podwórzu pose ..
sjinr. 9 pobity został łomem żelaznym 49~Iet.
ni murarz August GiuniaklWHeńska Ił} od ..
nosząc kilka tan głowy i obojczyka. Wezwany·,lękarz pogoto wia naloiyl opatrunek i po"
zosta wit ranQ.ego w stanie ciężkim na miejs ..
IJ.

łVr}

c

r

100 sztuk towarów różnych gatunkówl

wziął

p. Zieliński.

które
'

Przesłuchany w urzędzie śledczym Zieliński pocZątkOV10 wypierał się wSzy~tk~egOł
W końcu przyznał się do tego, ,że towar· ten
ma ukryŁy w domu U siebie.
.

Przeprowadzona

w mieszkaniu jego re-

potwierdziła w całej rozciągłości praw...
dziwość jego słów, gdyż znaleziono' wszystkie sztuki w komplecie. Wobec powyższ:ego
Zielińskiego aresztowano..
(P) .

wizja

orz tn int

II

l

Ujęcie

handlarza

W czoraj w godzinach popołudniowych
na Zielonym Rynku rozległ się przerażliwy
krzyk kobiecy! "Na pomoCJ ratujcie, zło
dziejel ff
Krzyk ten usfyszatpełniący służbę na
rynku wywiado"lca Vll komisariatu który. pospieszył w stronę skąd krzyk go dochodzIł.
. Sprawczynią krzyku była jakaś eleganc..
ko ubrana młoda niewiasta która wskazywała
ręką na jakiegoś osobnika uciekającego co
sil starczy
~
\Vywiadowca puścił SIę za nim w po"
#

~~,

.

Niewiadomo jaki przebieg ,miałaby dalsza ucieczka złodzieja, gdyby nie jeden z prze-

podstawił mu nogę.
Złoczyńcę ujęto i siłą spro wadzono do
komisarjatu. przyczem z,aznaczyć wypada że
w czasie tra-nsportowaniago do lokalu kornisarjatu usiłował on dwa razy zbiec zamiar ten

chodni6w który

jednak w czas udaremniono..

Zbadany w komisarjaciezeznał że ukradł

torebkę jakiejś pani, zaznaczając

go do te,go

że skłoniła

nędza

i gIód.
Przy zatrzymanym znalez.iono faktycznie
torebkę którą zwrócono prawej właścicielce.

żywym

towBrem

P oza tern w kieszeniach zatrzymanego
nie znalezieno ani jednego grosza1 co po..
twierdza!o prawdziwość jego zeznań~
Sprawa skończyłaby się prawdopodobnie
na tern gdyby nie jeden z funkcjonarjuszy
policyjnych który poznał w zatrzym~nym zna·
nego złodzieja herszta międzynarodowej szajki handla.rzy żywym towarem. '
Był on stale poszukiwany przez policjt"
lecz umiał się tak sprytnie uJządzać że ani
razu nie wpadł w ręce władzy.
~lreszcie W 1928 roku został on aresz"
to\vany przez polic,ją w mieszka;'liu jakiego!
znajomego swego przy ul Stary Rynek 3.
Lecz i tym razem zdołał się sprytny ptaszek 'wymigać w ten sposób ze wyskoczył
z okna' drugiego piętra i korzystając z wywo""
lanego zamieszania zbiegł.
Po dokonaniu· tego czując, że mu się
ziemia polska pali pod Dogami wyvtedrowal
do Berlina, tęsknota za polskim to'.-. • rem była
tak silna f że porzucił Berlin i wrócił nawrót
pieśzo do Polski.
Kirdzenbauma aresztowano ~ osachono
w areszcie do dyspozycji sędziego ~l1edcze~\).
(pl

I1nnri[je ~O ~~I~~~ltDia If1jlij~jfll~.~] .

'\v dniu wCE.orajszym
zdarzY1 tnę row"
..,'
adek samobójstwa, 22-1etni
nIeJ: orugl przyp,
. 'k ł
bezrobotny ·Wacław \Vieczorek 'Z,:mlesz a y
"r y Napiórkowskie!lo 161., L powodu

.,
I R k'
W TI1Jeszkamu wła:;nem przy u. o 1" 98 3e:. l t '
b
t'
M
'anna Ro~
ClnS~leJ ,', .J.. e ma. ro o mca,. ~!J.
"z
r

KrwHwy p~rachun~" '"

fa r

lacji, a praca jego, t,olegała na, tern. że obliczał koszta produkcji oraz składał cenniki
towarów., Przed trzema dniami, podcz;asre~
wi~ji w magazynie stwierdzono brak przeszło

Sikawskiej 2. Przy akrobatycznych tych popisach, załamała się gałąź i chłopiec ..spadł ze
z'nacznej ,,'Wysokości, przyczem zwichnął rękę

i 'odniósł ogólne obrażenia ciała.
Zawezwano pogotowie ratunkowe, lekarz
którego po nalożeniu opatrunku przewi6z1
Ta nnego do szpitala miejskiego. (w)

Trzej pensjonarjusze stojący obok niego
mieli znacznie mniej szczęścia. Jeden 54~letni
Jan. Józefowic":!, zamieszkały p~zy uricy An..
dzeJa 13 ulegI ranom szarpanym prawego po ..
dudzia., 27 ~letni, Tadeusz Kolueki, zamiesikały
przy ul. Piorkowskiej 8 uległ ranom sżarpa..
nymramienia i brzucha wreszcie trzeci, t5-letni
Władysław Szwed ~legl ranom szarpanym
obu nóg.
Zaalarmowano natychmiast Pogotowie Ratunkowe. lekarz któredo po udzieleniu pien-\Tszej
pomocy rannym dwóch z nich przewiózł do
domu, Szweda zaś pozostawił na miejscu.
O wypadku bowiadomiono 7 komisarjat
p. P. kierownik którego komisarz Wilczyńsk.i
wszcął energiczne dochodzenie, celem ustalenia skąd spłonka od granatu dostała się· do
Miejskiego domu pracy
(p)

i

Od trzech lat w fa brykach Zjednoczonych Zakładów Ptz{~n1ystowych Scheiblera i
Grohmana praco1vał w charakterze urzędnika
student poznańskiego Uniwersytetu wydziału
prawnego 27-1eŁnj' Jerzy Zieliński.
Zieliński zajmował dość poważne stanowisko wyższego urzędnika w wydziale kalku~

popełnieniem axe, y po~datk.o·

wej w l.Qd1t.i p. Liberman zosŁal w dniu
wczorajszym zwolniony Z aresztu 7;
polecI
r.ędziego
śledcze2:o V rew.
bez :~łożenia

obrazeń,

[ eibler i

sfery podatkowe ..

-Ei~ha

-ronik

rze

ki zostal siłą wybuchu odrzucony oleilka
kroków, nieodnosząc pozatem poważniejszych

l.'

mowska u~nlowała tnę pozbawlc ~ycla. prDze
~arz,ycie
octowe J• • o..
. większej dozy
l' '. , esencji.
k czyn d opIera
rnownlcy spostrze.g l d~sperac. l ..
towie
po upływie go.dzIny l zawezwal~n~~r~ truratunkowe,
lekar~, POchU!r
w sta.nie
. . łktókrego
d
przewloZ~
..., a
CIZ~Y ze zo ą ~ 1
Radogoszez u .
grozupym do Szplta a obó~$twa dotychczas nie
"l:

rzyc~yna

u.;ttalotta..

sam

J

PbrrZaruUpJ~~,Cyl:
i krvt\'czneg;;położeni,a' mater ..,
n..
....
, ~ -

1a1ne f!o usilcwał popełnić samobójstwo prze? '
zażycie jodyny. W ' porę jednak spostrzeżo
no :;;:.0
J'ego czyn.
i ,zawezwano
lekarza pogoto~i,a,
ł
. '
,
.
ktory po udzldenlupomocy pozostawIł" de~..
'

peralaw

stanieoGłabionymna Jlliei&c.~ Jw)
'* n*
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Gorączka

Iijacka f atak
nerwowy

Na

Zachodniej 72,

ulicy

mial

miejsce

w dniu wczorajszym wypadek szału ,si?0,,:,odo,,"
wanego zatruciem alkoholu. Ot,o nIejakI Fe...

liksKrościński bezrobotny, zamIeszkały przy
ulicy 28 p. Strz. Kan, 32 pod wpływem, go'"
rączki pijackiej dostał ataku nerwo~ego l po"
c:z:ął awanturować się. P.rzechodme . ?bezwładnili szalonego pijaka l wprowadzIlI do
bramy domu gdzie. zawezwany lekarz pogotowia udzielil mu pomocy.
Krościńskiego w stanie osłabionym przewieziono do szpitala zbiorni miejsV ....',

TEATR MIEJSKI..
Dziś

i jutro "Rywale" Anderaona, Sta...
Uingsa iZuckusyera,
Jutro sobotę dn. Sb. m. p. gogi, 4 popo

łudniu • Henryk VJna lawach" Słowo wstęp ..
ne wygłosi J. Bujański j kierownik liter. T e li..
tru Miejskiego.
Pojutrze w niedzielę O godź. 4 popołud.
niu przedstawienie popularne "Wesele Figara"
aeaumarchais' ego.
.
W llied:zielę wieczorem o godzinie 8.30

Pr%~d$tawienie

dla żydów.

•• ..

~._t ------------'~

'.),

.~

I,.

.

Edaie Polo nael\ranie
"Wodewiln"
Wkr6tce

, 'i emocji

j,

"Corso"

ujrzą kinomani żądnych wrażeń

wspaniały

'2~ t.

film

sensacyjno~salonowy

",Naszyjnik. Ramony % niezrównanem
Eddie Polo w roli· głównej, Film ten pod każ
'd,mwxględem przewy:iszawszystkie dotąd
widziane obrazy z tym doskonorym artystą.
,.Na$zyjnik Ramony" zawiera arcyciekawą treś
niewidziane dotąd tricki a caŁość jest opra",jOBa W przecudowllą wystawę.
lINaszyjnik
RaliQony"'~awiera wiele scen mrożących pop ..
.tostu krew w' żyłach. A więc od poniedziałku
'(.zeka Was wielka sensacja w postaci tego
"spaniałego

filmu.

',rzyp

ŁlJdi-

s rz
wejście,

ł,{jdt,l

licząc

I

ia
Targow~

Pana Ministra· Skarbu i

Tak się ułożyło przed wojną,

że dwie
pabjanickie: R. Kindlera
oraz Krusche i Ender, kroc7yly pod wzglę..
dem spólżycia z Polakami f dwoma odrębemi
drogami,
Firma Krusche i Ender, to firma nawskroś niemiecka, zatrudniająca na stanowi...
skach administracyjnych, biurowych tylko i
jedynie ludzi którzy byli z pochodzenia idu ..
cha. niemieckiego, którzy przynajmniej języ
kiem tym władali.
Biurowość, l:.:sięgi prowadzone .tam by1y
w jezyku niemieckim, rozmowy w biurach t(lczyły się wrównieź w tym języku.. Stan ten
prawie się nie zmieni;, przetrwał czasy oku·
pacji chociaż okupanci mocno krzywd7i1i tą
firmę zabierając ukryte towary, i dziś jest
także prawie t~n sam.
Ale ta firma obecnie założyła piękną
orkiestrę, doskonałe Towarzystwo Sportowe
p. n. "Kruschender'~, za!oiyła czyte~nię, bibljo"
tekę, urządziła obozy letnie, sze~'eI4 koncertów
i t. p. co mówi dodatniQ tej firmie.
Tak stan ten istniał, tIwa i cJzit:iaj. Trudno.
Ale jest druga firma, która do niedavvna
należała do człowieka o niemieckim nazw;sku,
ale który czuł się Polakiem i działał jak Polak.
Mowa tu o firmie R. Kindler, któu;j oqtatni wIaściciel O. Kindler, był dobrym Polctkiem
i Polska miała dobrego obywatela. ~dyby był
nie umarł przedwcześnie w Warszawie"
Kindlel'owie czując się Polakami, biuro~
waść prowadLiliw języku poIskiw1 pracowni.
kówmieli połskich f a ich troskliwość o oświa ...
tę nie byKa pustym d:hviękien1", skoro ich czytelnia i biblj oteka była zaopatrzona w naj ..
nowsze dzida z zakresu beletrystyki, czy też
z zakn:;5u dzieł naukowych.
Bibljoteka tirmy Kindler była najlepszą
i największą bibJjoteką Pabjanic.
Sam O. Kindler wybitny Przemysłowiec
polski, znany w Polsce i zagranicą brał udział
w życiu społecznem, zasiadując też jako rad ..
ny miasta W Radzie Miejskiej.
Oczywiście z przekonań Konserwatysta,
potrafił szanować i inne przekonania,
W czasie· okupacji nielubiany przez Niem..
ców był przez nich szykanowany,
Re.asumując ta trzeba powiedzić: O. Kin..
dIet czuł się Polakiem· i stwierdzał czynem,
że jest Polakiem. Wswei firmie nieŁylko ni~
wpt(l)wadzaJ niemcówfale nawet ich unikał.
Taka była jego wola.
A dZlś po 10 latach istnienia Polski, gdy
w mogile 'spoczywa nieodżałowany ś. p. O.
największe fabl'yki

n

63.

Wodnego Rynku
Godziny: 11-1 ; 5-6 oprócz
sobót niedziel i poniedz.

c ••••••••

I\!I

J

enll
III

Przemysłu

Kindler , fabryka należy do SkarbuFa~stwa
P.olskiego i Angli.k?w Wileyów, tab:yka przybIera coraz bardZIe] charaktermemlecki.
Tec:hnik, maiste,r, monter, dziewczy~y w
uruchamIanych oddZIałach, pracownicy biuro'
wi to Niemcy lub mówiący po niemiecku.
Chwalebną test troską jednego z p.dy~
rektorów f który chce koniecznie nauczyć ws:ty..
stkich pracowników po niemiecku. Przydałby
się ten język.
'
Chwalebne by to było.
Ale p. dyrektor motywuje odmowę przy·
jęcia do pracy nieznajomoście języka niemieckiego, mówiąc: a widzi t?ani, nie chciała pani uczyć swej córki po niemiecku. a 'i:etaz.do
Niemców idzie Pani po stanowisko.
.
Wprost się nie chcę wierzvc żeby,tego
rodzaju wypadki dziać się maiły w . ·Pabjanicach.
T'olerancja f tolerancja.
Ale gdyby w Nlemczech odważyl się tak
powledzieć dyrektor Polak w polskiej fabry'
ce, to władze niemieckie nie ścierpialybyŁego,
p odnieśli swoje szanO',\,ine główki i pano-

wie n!:'iitzeryuł cbcąc odebrać uPark Wolności"
choć praw do teg'o nie mają i nie wstydzą

się procesDwdĆ Z

miastem.
A wśród tych proces~wistów znajdują
się ludzie poważni.
p odnoszą też swe głowy w fabryce pólrządowej, kt~Sra Zil\VSZe była siedliskiem polskości od inżyniera POC1.,ąwszy aż po robotników, w fabryce, W której Pan Minister ma
głos
chce
się stworzye przytulisko niemieckości 1 ubranej w piórko polskiego ąby
wateh." lecz z riuszą niemiecką.
Jest to wbrew woli całego życia s, p.
O. Kindlcra, który otaczał się Polakami ijest
to wbrew życzeniu og6lu.
Rozumiemy równom~el'ność ale 'odmowa
pracy dla tego że ktoś nie umie po niemiecku
choć do danej pracy, niemiecki język jest
niepotrzebny, jest powiedzmy bez ogródek,
skandalem. Fabryka ta, to własność Ministerstwa Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej, w
znacznej części. to konieczność liczenia się z
tem Panów dyrektorów.
•
Pan dyrektor powinien wyjechać tam
gdzie jest jeszcze miejsce: do Niemiec.
Tam wszyscy mówią tylko po... niemiecku
RozumIemy gdy Polak w Polsce jest nietol.erancyjnYJ ale dziwimy się, że w.Pol,ee:),ud:zae w mundurach .•. oficerćw polskIch VI pol..
rządowych fabrykach polskich. potrafią być
nietolerancyjnymi Niemcami.
118
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Łódzkie starostwo grodzkie powiadomiło fJ.ą od stawienia się w wyznaczonch dniach.i
biuro wojskowowo .. policyjne przy magistracie zgłosić się mogą do biura woj$kowo-po~p~J·
m. Łodzi, że z .powoduuroczystych świąt nego celem załatwienia formalności, po swf~·
wyz~ mojżeszowego f przypadających w dnia~h
tach.
'
5. 12, 14t 19f 25, i 26 p5;ździernika r. b. Wszy
Zgłaszający się po wyznac~onem :·tęrf.li~
ICJ jako poborowi
rocznika 19 J l winni się nie o ile udowodnią że są ,wyznania ID?l:7ię ..
sta'.,yiĆ w tych dniach do spisów względnie szowego, nie podlegają odpowiedzialnoś'cJ~:;
jako rocznik 1911 - do rejestracji, zwolnieni
(w.j

Ozorkow.

I

II

Uwadźe

stan~kuK6lei '

,Dola .el

Zgłoszenia;
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W dniu wc.zorajszym miała miejsce w
Kaliszu gorsząca scena która zakończyła się
poturbowaniem kilku policjantów miejscoWieczorem po godzinie 10 na moście t.
zw. Kamiennym stanął jakiś zupełnie IPijany
osobnik, który w brutalny sposób zaczepiał
przecbodzące tamtędy kobiety. W tym czasie
patrol policyjny który zwrócił pij. akowi uwagę na niestosowność jego zachowa..
Skutek tego oświadczenia był taki,
.. ..., .... " ...

.;:

I

i rzucił się na po-

. . ',;f~:
W międzyczasie . zebrał się wokół",teJ:
sceny tłum złożony z ~nkuset osób, a ~t~tY.
stanął całkowicie po. stronie pijaka, uSlł~J~c
wrsz:ucić policjantów do P rosny. \ . ..\:
Policjanci w ostatniej chwili dobyh J:?~ą:
licjanf6w.

ni. co. miało taki skutek że napastnicy t!-C1ę~. 'J~
Hannego pijaka' kt6ryokazał . s~,ę.,
letnim MichalemTomczyklem aresztow,ąl~9~
Pot~rbowanych polLjaotów opatrzyło POg?

tOWl{~..

(pJ

Hr.
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.'

wietrznej i Przeciwgazowcj'f.

~ielki ata~, lotnic!l:o~gaz():wYf który odpędzie'
SIę" o godz.? -ej wieczorem. na Placu Hallera.
W ataku tym wezmą udział trzy płatowce typu uFarman~Goliat'~ przystosowane ,do ' nocne ..
go bombardowania. orąz jako obrona, ar ty...
lerja przeciwlotnicza, plutony karabinów maszynowych, re Hek.torY1 aparaty pol!lsluchowe
i t. p ..
,
P06rodkri Placu Ha Hera wzniesionyzostanie specjalny budynek który służyć będzie
jako objekt atakowany przez ,samoloty. Na
objekt ten lotnicy rzucać będą homby iinito...
want" $Wielłnemi . rakietami., ·W .pewnym momencie bU,dynek zosta;Jiewysadzony· min~mi
w powietrze. W tej' chwili żawe:z;wany zosta...
nie Il-gi Oddział Łódxkiej Ochotniczej Straży
Ogniowej. Strażacy w Dlask~ch przeciwgazo....
wych ze względu naohecn'ość'gazów które
w pewnej chwili będą intensywnie wydziela..
ne przez wystrzelenie. znacznej ilości pocis-

.. 'Osn~in.i6 pl'agratnu zaduguję. 'na'sp:cj~l",

któremi należy .bt'....l,dnie~apoznać c~ytełników ,pism.
I tak .vi.. pIerwszym rzędzie w niedzielę d.la
6~.. Ił,,;:m~ o. gad?!. 2"giej min. 30. po poło tlą.
tł8tti. w,;eigów kon.nych w Rud~ie Pabią,,,,
nickiej odbędą się wielkie popisy lotnicze.
·Vfp.;~łeh tych w~zmą udzi~1 najlepsi .l.lilQ.cl ••Śł\wsey l ..go pułku lotmczego, nuędzy
ilłnytn.i. I. Aąjeden. z .a. sówaeronal,ltyki' p.' Qrucz-.
:Qik pilQt. Wi~ckow~ki~ uczestnik. Qstatnie~o
~.ud\l, Małej ;Eńtenty.
Z

~Vi i~ta lotniczęgo

74Ioią

a;ię:

akrobacja wylto~,n!ł i'-ldywid\1alnie i, Vi{ ~;upie

nI ~pa~atę.ch, posclgowych typu pSpad zesmeliwanie baloników, defilada w locie eska, dry bombarduj1;\ęej (płatoWGe' Qlbrzyrpy tyPU
F arman~Goliat·· -- ctwU r.i1 otolowe) oraz wzlo ..
'
. L'
l
h typu u H
' H
ty f
p8s~"ęrSKJ~ tUl .amo otae
anrlet.
l'

ków,

\ Wart.. Tran. z.aktiell dutych

Dnia 3 X

8 Pf.. J.,~ Z. B. Gosp, Krc:i too) ~
5 pr. Ob. kom~ E ..G. KraJ. 100
~
8 pr_ L. Z. Pań . ,Ban.~oł. 100) N
pr. p oi. Konw~r8YJna. 1'00 zł..
'1(\ pr. '(on.w. POJ:. Kolej. 100..
;, pr.P~t.. Doł.19~9... 1920r 100 dol.
5 pr~ Poz. KoleJowa
lOO fr.

94.90
94.00
94.00

61.0060.00' 9~.OO
. 5G.OO

5 dol

60,00

pt. Tow . h.red"Zi~mska 100 zł.

z 192b

l ish ZastaYi Da
'4

~Jl pl'.

-w

łł

"

I»

-11}: pl'"

4 pr
8

ff.

~ , •
lh;ty zast. Łod:u
"",,..\V ars~
listy zast ŁodZi

8 ' pl

pr.

"

42.25
48.90

100 "
100 n

75.2~

4425

100

6~~75

ł 00

iii

ł 00.

59,00

UbLgacie
4J/~

,

~.

5\~ pl' . poź.

6

1925r... 100

gł.,

Pol.

r~em

Crodli_ki

Kijęwski

Pull

SP~Js

,

25

"

.

..

fi

,

.

,

~t.tem·

50

171-70

n

78~50

zł.

wali złotych 12.000 na budow~' p?~:g:!~il,,!!O!

Naftowa
Polska Nafta .
Standart:..Nóbel

..

(

zł.

5
ł/J

50

/1

,. •

I

"

..

/1

25

...

J

50 ~ł.
25 ~,
50 'ł

.. (J.

ności mającego stanąć w wym.JenH:~nym~~es'"
de. Pomoc ta nadeszła w!por~ .bOwtle~
komitet budowy omawianego po~nlk.a 'OSU
się ~amiarem przerwania rob~t zbralłi~:~fu;du..
szów a obecnierozporządz8]ąc 2:a?ltaro~aną
sumą prace mogą być' kontyriu~wall~ 82:' do
ukoń~zenia I?0Ill:nik.a. , ( w ) " ,

J

41,75

l'

f'

, 25· ~t'

.. : '~~
, ,"
50

Ursus

(J.,

(J

..

II

II

•

..

Zieleniew~ki

ł1I

(!
H

50 t'
15 łj'

· 100· f'

"

'

Fabryk Wyr" Włók·
Zawiercie • • . - 30 zł.
.Sl

/1

.,

•

25 zł,

p. t

" HA~ZY JN1K BAM~NY
wkrótce

. . • 10.f
Syndykat RoI, Warsz. 20 "

w

50 zł.

p rzemysłowcy w Pabja.ni~a~h: "o ~~onaro..

Warsz •. T.Kop. Węg,100 zt

Borkowski ~
J~błkowscy..

WODEWIL

Spo~weze

~4abeibusch .. ~ .100 xl'.
Herbats-Szumilin . 25 'I
Spirvtus ,'.. __ .. • 4f .,

12.50

...

8an10bojea pod kołamitiutóbu8U

Kopalń i zakładów
hutnic~ych

Przedsięb~ Ha~dlGW - '

łł

100 "PC)t 1ow.. Elek. P, T .. E 30 łf
Boawa ·b.overi.. łI
.100 u
Gr )~f4g
."lO"
10 ł$
Kabel.,
••
10 u
Si Iii i Swiatło U em'
50 ,..
p

Dodać należy że celem koniecznego :zapoznania )aknajszerszych mas ludności ze
sposobem . walki i obrony . przeciwlotniczej
i gazowej# Komitet Wojewódzki :L. o .. P. p"
w· Łodzi żadne opłaty za wstęp na Plac Hal...
lera pobierać nie będzie..
Obie inprezy zostaną ·zorganizowane.
przy kolosalnym· nakładzie pracy·" 'ze . str;Qny
Wojewódzkiego Komitetu L.O.P.P. D.~OJ~.lV
i wszystkich jego oddziałów l-gopu!K:u lotni.
czego i l-go pułku artylerji p:rze~'iwIQtni,ezej
w VI arszawie.
.

Ofiara prz,emyslu'~-pabja~IBkiego

II·

100 "

Elektryczne
Elektr. Dąbrow.

Elektrycznosć

:

. ·Patow6z ~ ~
Pocisk ",~ ,
Rohn'" "., ..
Rudzki
~
Stanlch9wicę

100 ..
10 "

SchQltze,

,

•

•

4--yrarqów" ,.

50

miasto.

Ostrowiec Ser~ El. . ·~6· ~l~:,·

we Lwowie 100 tli
l~chodpi. ~"
"Ił
25 n
Zw. SP. Zar9b'
100 .,
Chemiczaę

czemuczestniczące w nim samoloty 'krą-~yć
będą blisko godzinę nad miastem.,. W:,cz~sie
tym lotnicy n.ucą na miasto świetłne·;bo.mby
dające imponujące wrażenie. ,Pokazteri doskonale zobrazuje grozę nocnego ,ataku na

Fabryk cementu
Firlay
.,. t • ,"O złŁ.azy ..,
, . 10 'f
Wysoka...
.100 Jt

Orfuwein

100 zł.
100 ,.

. ! . . " . 100

Cerata
1Sole petatowe

:

11

Alcie
P4llski

•

/1

NQrblin .. .. • . - 10(f

1#

Bankowe
Dyskontowy·
Handlowy. .. "

/I

Lilpop .. " ..
Modrzej6w..

Konwersyjna
• Wa nSJ;. i 1926 r. 100 Iił
pl' Poi" Konwersyjn
.~. \\ arsz,jz 1<)26.. l' 100 ..

wieczorem i trwać będzie okQło 4S minutj ;po-

Wstrząsający wypadek mial wczoraj! miej
sce na szosie T opola- Lęczyca. Drogą tą, pl;'zejeżdzal autobus ŁD. 81884 do Łodzi,prowa
dzony przez szofera Czesława' Chr!qściels~iego
W pewnej chwili z przydrożą.y~h
w.·ar~# .\tranzak!ie w H('ch (Dąbie).
drzew wyskoczył jakiś męczyzna w średmm
nom
DnIa 3 X
wieku; który bel: słowa t~ucił się: pod kola
Fabryk' cukru
\
auta. Autobus zahamowano, zpod,~tór,ego
Chodorów
100 zt
wyciągnięto zama.sakrowane zwłoki. "~ ';.
Ciechanów •
~ 40 "
,.
Z papierów znalezionych. P~zf:s~mob})J;-Y
Czersk • ., 1 1 '
10"
wynikał ,że jest to Jak6~ Szkoh~lkł., $taJy., ~~ne'"
Częstnciće
. 100 "
szkaniec Łęczyca. PoliCja wdrozyła ene~lcz"
Goslawice
1 O"
ne dochodzenie. celem ustłlen~a przyczyny
lVIichałów .
10 '"
samobójstwn.
,,(p.):
Warsz. T. Fabr. ctikr. 10 łJ

Ct}gielski

.

działa., ze wszechmiar ciekawa stani~~itrJ!lie ..
wątpliwie ewerementem
w źydg· [oddan.
Atak rozpocznie się punktualnie o godZiłY ej

nie wi ..

OFiCJAl

Fabryk Metlowy"ch,

pr. PQi.Konw.rsJjna
..m.W~:rS2;-

jakiej Łódź dotąd

Impreza ta,

IEłU

HSZA S
nom.

przystąpią do obrony płonącego budyn-

k.u.

Drugim l\łę2iflieł'n{e ciekawym i poucza...

S .pr Poi. Prem* Serjall

1929 roku
; :::::

jącym punktem programu, niedzielnego będzie~

'1;:.

'ńe omÓWIenIe trzech punktów

Papiery pr ODlotowe

:

I

W dniu wC'torajsv.yl'l'l zapo~naliimy ogól'
łodzian z programem "TygQdnia Obrony Po-

Na, e.ło'ć-

3 patdziernlka

::t7::

A

I

Przedsit;biorstwróżn

Zegiuga.
Bristol •

#I

•

"

w

•

_

•

~

105 zł.
665- .,

Majewski i S-ka. _ 35 ,.
Lombard
~ ,.100"
Pustelnik
. . . . . .'. 50 "
(I'

(l

III

CORSO,

=

::=
"'p.p

nu Iii'

lilA

PRZŁYSŁD
'11l
.

l1ł011ula

*...'"

Z

'

ł

łłgU

re cperacie bank.owf

I

.•. ·Wynal em kasetek stalowych (Safes)
,łI!fIti#'

,

w- ,':,;: ,.L.ti.af
--..;.;,

~,~~~IIlIIP'M _ _ _lIIt.w~'BIIIII_ _
SIILIIII_IIIIPł1i!V

J-

'od zaraz' 3 "pokoje z

kuchnią

ci!
.

i wygodami,

słonea.. t\

!l i;1

ch It r- il

Wkłady olzcz\dnQśdowe w DOlarach
innych l'I.'alutach obcych, awrotnie w Dolarach ił.p

I d fMłIłj'Mid8#ij.

....

gotó~k.ę ,
~i
CaJ'a Łóaź, wie, że na]- :;:, :
W lad. A. I. Kościuslk~ 41. u dOlor",_
lj
. lepiej kupuje się . meble i
.
tylko w zakładzie tapicer~ (ii/iWIU _ _
161 tuB I iiII!ii'
skim B~ci Gab~ówNawrot ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
,N!! 8. Otomany_ tapczany
fotele f krzesła. kredensy.
garderoby stoły, oraz przy ..
mujemy wszelkie :zamówie
dobry organizator i znawca spraw podatkowych,
nia. wykonanie solidne~N a
przyjmuje prowadzenie, zakładanie i zamknięcie
rat y - 'za gotówkę.' 4253
ksiąg handlowych. Zastawienie bilansów, likwid.-"
cję, pra:edsiębiorstw oraz wszelk.iego rodzaju kontro
C!przedam salonik. leiankę
lę_ Adres: ut Andrzeja 31 mili 10 .
.LI Zgłoszenia At Kościusz
ki 41, u Lek ...Deutysty.

przyjmuje z oprocentowaniem

I

.:

':-: ::

..........=;;:.
J r~.} a raty iza

Ewangiolltka

'NK

~

"--11 rLr~~ne _~~ło~~~J ~D

ogr. odp.

1881

\\!S2 ełk

-----.---_..,

==========="'-;

"kłitafy fJlzl&zędn ościowe w Złotych
z w'Ymów~eniem i na każde żądanie

ia łatw ia

.'

ŁODIKIBH '~~upno ~ S~l

CO

!p6łozlelnma

.. :::

aw

==1&;'

-

..

,

itROZWOjG4 S~bota:; pa2~d~iernika 1929 r.

..•

ey!

r

.p:

stałą po-o
Hesadę potrzebny do Zakładu fotografic:s:nego. Men

Jl etuszer - ka na

Praktvcznuj

Hondlowości

cel Andrzeja 11

la

PA El III,

Ul

R O W ER Y

(lir

8600-1

Zawad~ldqo

UplC mo·
oh'zebny chłopiec. Zgło~ naj orzystnle)
sić się W~ Gross Prze .. żna w sp6łce przy cechu

piętro

jazd 28

I

ROlpOczqcle nowya:h kursów:
l{sitgQwości
~ol'e$porid.enc~i.
. ~
i~tytrrie:tykl handlowej

r-,.
=
i
dodat..
'k
... k . ·
I

nnych

oraz

l'ó.łnrohln-an1cb

Jluuek ngraAicu,YGA

.
k 19
PiotrkoWI a

8612--1

Kamliti.tReso

... blC mobEl
Daltlnlej

I naJdogodalej

Stenografji
"F isan~a 'na maszynie
Językow.
'

-

w f"bryczJlymskladllie .'

,.D 06$ i' O ił" 'OL"
&.ód:i, Piotrkowska 73
(w podwórzu)
tel. 58 -61.

UUIYNOWANY nauczy..
Ilcielmuzyki (skrzypce
fortepian) udziela lekcje.
~:i Ceny przystępne. Radwań~ i
ska 12.. 5
.. i

'I'

Sklep galanterji

~~.~~'Z:i2.~~W~~
8422-3 i! ł Ufł' a n.D p ark,aulY

~

U.

Syndylc tymczasowy maśy upa.dłości handlu- .•,~ -~--------I
brOlłD PJeclonld,
jąc:ej Janiny Swietiickiej w Pabjanicaeh na mocy l: Ilutyno wa ny
nauczyciel'
.
Tk~nh'a51
: art. 512 K.H, podaje do wiadomości wierzycieli l: npr%.y~po. sab~a. . ~o e?,zami
Gazy t;nl.~,dz. do fIltrów
. .~\1pa~łości.:te decyzją Sądu z dnia, 2? sierpnia 19~9
n6wglmnazlalnych l dla
" Rabltz, do robót
'r. został. wyznacżony nowy 3 mle~nęczny termIn i, eksternów, w za.kresie oś'"
beton~wych
! I sprawdzenia wierzytelności.
roiu klas. Kurs klasy 4 mi e.. we wsZYS~kl~h metalach
Ir' .. ·.Spra:wdzeneodbtidzie się w dniu 25 listopada.
siące" .6...go Sierpnia 14, pra"
wyrabIa l poleca
:J929r~. o godz. 12... ej w Sądzie OkręgowYm w Lo..
wą oficyna. parter, drugie
:A(l~i ,.li. W:td~i~le Handlowym P~zy' uL Zeroms:k~ego
wejśdęz . podwórza. (

ozdób wojskowych,poli
cyjnyeh , strs'żaekich
i uczniow$kich

,

I. Jarocińilj

r

Konstant,' laaS'

Rudolf JU

daw, na.u1.Piottkowskaj,~fl

~:,,!:rr-b,lJ;pąk6J, Nx-.'7:
. '. '
8614 -3 Ł,ÓDŹ, W61ezańska 151
/~';'f:"'f:'W!i,~~yc:.~~!~: ktorzy . ~o.t~~() ltermlnunle.~g!o..
talei. 28~97.
?~~~:'swj'~npl'etel'lsji~ u1egną &Kut t.om. : prZeWl0%lał.n,:a;\/w·artykule -5J3, K., lij'
.'
.
., ,
Lokale' i mDllRklDla
,
Syndyk tymczasowy
,pl.adw. L. SZYMANKIEWltZ
'., ŁodzI uL Sienkiewicza 31
", Ook?i! przy.u1..<Łagiewnicr.
.ZamIenIę na 1 po.. '\
8

____....------------1117. kleJ,
• kój

'W'

acznaść!
Wy'konyw~m ga,tnitury ?OZ~
palta 45:zł. wła$ne d,od'atk
robota. pierw~~;orzed~a '.

e rzY

. okolicy

Andrt;eja,

KRA WIEGKlAMlNSl{J
Napiórkows....ieg 5
front 11 'p,ię'fro ' .

.

r

"

.... ,1

ewent~' dopłacę
rQcznł potrzebni.
do '
.121.~<47't",·P~d W;~. . .• ;~1~~~ać się w adm. ,Raz

· .UCZ· . .I.
II.
Z.'.u". O'· -1'u.= "D'
&

"

Przej'•.2;d

Zgłoszenia· kierow.ać,

.. ul.
IW..~IlJ:,J~ll'c!ehdo odnaJę - - - - - - -............I.:,. U~,'IImn!t:ZJ··
A, &
~~rly~'k·1
BwJ,kl·~J·I!;i~~:~~a7Jt~~~~
InS!~~~~enty
1
·nić. '. Ad\'es, w administracji
rz'e' da)'e pr·aco ..
8616-1 naJ"tanie)'

,,~.

'

_

sp"

tM

: , p ".

'.

'Q..

wnia instrumen" muzycz"

: LekcJ-e rozpoczęte.. ..:-;.. LekCje rozpocz,te.* t:' :rz~jr,n~ na ~ieszka'Uk pa FeUksa BONIEWIClA
6'
.'
'.~ ą nle .albopa'nÓw;,"Drew..
Zapisy nowowsfępujących na kurs l, 11, nI i'.@! nowsga 49 Ą1., Michalak ŁODZ, ul;; Tar~(H·;a 38

=

ł IV codziennie od 3-ej do B-ej pp, w lokalu szkol... fi front..
;'a9,t~.~2 Dla szkół
J:~. nym.
~. • • • • • • • • •'• • • •' . . .
uczni
~Hi"
IIIUJ • • • 8 IIIJ••

tE ~ A

o G .~ C S Z E

Fr~e~ te~~t~rn

'~. . . ..,

.'

).

1

.'

'. . . . . ' . • . " }!

za t~kst~~. 2~:.~~,~)z~'yc!z~jne,!4~r.;ne~rologi 30 gr. ~o~~n~'~~c~~~,?-,:~,~ą
wle,r.ssz ~:t1unetr.o~vy l~b lego .n.ieJ~ce: I?robne ogłoszenIa be::termmowe JO gr.~awyra~. duze~htery 50 g,r~:riajmnieJ8ze, ~g't?~F~lHęi:!m?',
OgiOS:l8nla zanlleJscowe .;CI plOC ... aroze). ~agr. 100 ~oc StrOf.llCa przed t~k~tezpl w~e~s~clepp~zl~lona na } ~~mYf za .t~ks,teF.; n~,<S~.!)\J\r~\
Artykuły b~z czr:
t(}norar~um ~lv.az_a reda~c)~ za bezpłatne. ą~łoszenla .przYlmU)eslędog.7-eJ po 7-ej 50 pr. ąro~ę!J~;łl!t~!~trn,
..,chod:zelue
:me oopowJada. Kazda nowa podwyzka ObOWląZ. pr2edtemprzYjfi.'~ęQgłQs2ęn~e. bez ~przedmu~g(1);~a~Ja,
mczna. :zamawiać w Zgierzu u p. Lacha, w Pa bjanicach u p. Zatorskię'g9·o! ul. Zamkowa •. '"
"1"
......

30 gr, w

tekście~O gr~

nauczycieli
ustępstw'a, '

tłoo~ni

T.

Czajewskiego. Red.
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