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Sensacja dnia!
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kreując podwójną rolę księżniczki i wieśniaczki zdcj'tyła serca
łodzian i łodzianek.
Potęin) ten dn~matmilosny według scenar jusza STEFA NA
KIEDRZYŃSKIEGO jest prawdziwą
.

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

Ot'k/astra pod

d~r.

dumą naszej

wytwórczości filmow ej.

l .Kantora

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

początek

-

o godzinie

ł2-ej

Udgodiny 12 do 3 ceny wSlysU;lch mieisc50 gr. i 1 zł.
Dziś

i dni następnych! Perła naszego t'J-'OfO(ł.znHf!O repertuaru.
Pferwszy obrał z grupy wieUdch gwiazd ekranu amer~~1~fi~~
~~j w~rt~JÓfn; U~,~ted Art.is tl.
Największa
11
~J
w
przepi
ęknym
poema cie miłości
a uit,~. 11li
i najpiękniejsza
I
II
i
poświę
cenia,
r.c~~yser
ji siynne~
n
8rtystkaświata.
go ED\vl NA CARE \vE p. t.
( . ~. r;r. 11' fL~rze. ł)
Kaźdn scena w tym filmie jest pieszczotą dla oka wszyst ko Jest
uducho
.

wione,
wysub telnion e i ujęte w jakiś muzyc zny 17ytm.
•
f'lezró wnana DOLO RE5 hezspr zeczni e artystk a o najwię
kszej skali talentu kobi.et a, której ciało jest jakimś muzyc
znym
instrum entem nnktó rym ona l,li1.1ie. wyg·ry"" ać każdą pieśń.
symfon iczna pod kierun kiem
"1 EO DOKA "RYDE RA. Początek o godzin ie 1.30
J

-.I- -"

Szary~ listop adowy dzień.
Niebo chmu rami zasnu fescic hy szum
~P2da'jąc:vch !iści. które - zda; się - mrą
~"'. oczaeh . :2:i!dobą okryty świat, żałobą· ściu
śnione serca .·
Już od świtu długie sznury ludzi, zam
iniętych W sobie, skupio nych, dążą za mia...

. ~łostam~ gdzie llajl'JU~sz. ~9:rCU wśród zamie ..
.:fuającej zielen i spoczywają
snem · wlecz..
\:,pym, nieprz espan ym. Tłumy śpieszą,·· by
~. tym jedny m dniu bmlaj, '· \iiyzby'i-:szy się
. ·asny ch trosk, odda6 hołdfmic:::':z;ii, zbliży-ć
do łych, którzy odesEIi bez względu na
ojs

obowiązki,

plany i nadzie je.

Na rozległej płaszczyźnie ID!Cłsta umarłych migoceiysiące płCilmieni. Sc26lą się
wieńce i kwiaty . Ciclly "szept marHi hv łą..
czy się
.jeden półgłośny S2mer . Smętek
Poł@zył swąpłeczęć.na twarza ch.

w

~utajm}"~~krą.ty

dookoła

jat'lnego

tylko pojęcia~ ślIlierć. śmieró tu królową·
Śmierć tui aj panią wszechwładną· A jeśh
coś w tej smętnej krain.i e śmierci[ otU:]w a 1
z~a.rtwychws'Qaje, to tykko i tylko ~WS1]1J;~
mnien ia. Polsk a to krablf l mogU i ·1: rzyijl.
Ziemi a
tylekroć.
sk;;u~a:na
we
~n·''.rJi
wiele mogił kryje. I ł}"cb co w cię,fk;~~:tl b.'"i:~
dzie przez życie priZeszU} walcz~~ o by2 s'{.~·ój
i swoich., - i łych, co k:raju rubie iy bz(tn '
DiU przed zachłannością wroga , - i tyci!, (;0
w boju iiie~hh1!bJi.'i!.ylfn~ w walca }na'toi.)i~
padli~ ~ imię :d{]żonejprzy§łęgi) w hnę
rozkazu!l czy w i:mię własnych hrei. ZLm a
_. mat!ta wS2ysfkiclil jednym . p:r2;GmD~jii:'::.:~l
tuU uciski em, gdYŻ przm1'i&1'pieH :l§ci: ~'Z!

śU mękę śm.ierci.

A. śmierć __ jed.noczy.
Zad'<lszki fo symbo l p~ie;dn.aD~~) to
wieczn e Hmemen.to ID.ori u ~ lUltnU1 H, lEC

um:rze8!::: - a zatem zanie(\;l1aj walki, ni(!}
:I]!i§2©Z~ IGc:i: i;'U~ilG'3.b itwaj d6kęd nie weźmie
c:łę Śl!i1ilC:c.G" al'cry8 -~ "'tll1yztyW5ZY s~ę zielll.s kie]
pow{G,l::.ll~ p3
~t:!rbytr:;iu pielgrz yulklJj
(Dde.b:ra~ Im~:rmlę

lub

ruu:ę.

śwfętc Z&·E~·UJ~::~';' f::~~hwczy. Powaśnio"
1Jik Ultl:2.dz'l. ~i!.'0 1ll stóJ] g1'4]0 i;;w , hl'

'!l3.~

'iV c~;,;;:r.F

-

slras:a: nej pra'li1ildzie
. :1i - wc·bec ś:ulierc~

wc

za\!friśe i :~~~c3~].ę6;; ~:iena'l:~:riŚ6.
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płynie

musi: lec: -

lffia1,,"Jka
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Wf~~ 'i;~n.no, wylę~:a~~ s~~y di.lll
łyeh pc!H~leii~ :nia slae zła.'
th'
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~
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Gnę iL:; życ!ła; póki zyón. am
ły

głęhoka.

z.vie

lD'

.

now~

wolnC'r D5we si

(Ro tuney , by spełnić pO\łYi~rż0:~ri:; ·sobio :::a
[~ali1:iep by Zl]J'ełE.!ć obowHązek :łanim SlIl1iel'ł
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nioł
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;.Walez ymy z całym ~arodem
!;kim" ~ wołał w
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1907 kancle rz

"

pol..
Biiław,

prawa przeciwpol
w nas zabić wszelk ie nadzie -

uzasadniając wyjątkowe

skie i chcąc
je odbud owani a

państwa

polski ego

zmifłDDo Da
rozsypały się grani..

Od tego czaSll wiele sit

świecie. Runęły trony,
powstały nowe państwa. Niemc y utraci..
ły Alzację i Lotaryngję oraz większą część

ce,

dawny ch ziem polski ch, na morza ch zjawiły $łę okręty Orła Białego -- leez nie zmie
jak
niła się dusza niemi ecka. I dzisia j jedna
a
Berlin
z
nas
do
dawni ej - idzie
wspól na groźba:
"Wytn iemy Polak ów w pień".
A. wszys tkie zebran ia kończą się ha..
.
słem: "Ausr oUen! "
N a czele t~j roboty stanął znów zbroj
Dl" "Osim arkenv erein" , o tyle dziś silniej szy, ze jego honor owym prezes em jest pre
• zyden t Rzeszy , marsz . Hinde nburg urodz o ..
ny "poznańczyk". Wrześniowy zeszyt mielięcznika "Preu ssisch e Jahl'bi ichel'' ' nawołu
Je do ponow nej walki o Pomor ze! Wielk opolskę i Górny śląsk, nazywając te dzieln i
• "demią obiecaną". Czyta my łam:
"Nam iyjącym me otwor zy
, się bodaj, hik Mojżeszowi, widok na
:demię obiecaną. Ale trzym amy się
nadzie i, że nasze dzieci pod. nowym
Bisma rckiem na nowo osiągną :marChję wschodnią w granic ach 1815 1'0
ku. Tak "Osim arken verein " pracu je
nie tylko dla march ji wscho dniej,
ale dla całej niemie Ckiej ojczyzny""
Istotn ie! "Osłmarkenverein" nie próbuJe. Miast a niemi eckie obejmują "ojco..
siwa chrzes tne" (Paten tschaf en) miast, od..
stąpionych Polsce , ułn:ymują z :niemi ży
We związki J posyłają książki a takie pienią
dze ("allch wohl Geld") , pomagają nie tyl..
ko warstw om 9,ospo darczy m, lecz troszczą
~ę także o "utrzy manie niemi eckiej inłeli..
uencji w straco nych prowi ncjachu •
Dzieje się to wszys tko za staran iem
.Osłmarkenverein1u", który nawiązał tei
łączność ze Związkiem Nien1.ców Zagra nicznyc h (Verei n fur da!5 Deułschtum im Aus
landa) , a prócz tego p1'8cu je w ścisłem po ..
rozum ieniu "ze świeżo ustano wiony m przed
s

4

sławicielem march ji wscho dniej w rządzie
Rzeszy", przedkładając mu. "życzenia i na..
stroje " swoic h członk6w. Młodzież niemi ec..
WYChowuje się 'łak,
ką na całym świecie

chajm y:

_ ł~iezwyciężony olbrzy m Bln"
denbu rg (Recke:ngestalt Billdenburg l)
podniósł z pomżenia chorągiew

)!!.t%W AtUJHK OWO NIES2KODUWV

iJ>A IjM[VI[ łYD

~"x~~l.\YA .~ WĄ.~~KA9

T
t

Bismarck a, która znów powiewa na ....
la jego ludu. Za Binde nbul'g iem kr0-

aby "wierzyła w :nasze (ta j. niem.ieckie) nie

przeda wnien iu prawa do ua·
ji wscho dniej" .
bowan ej D\łlrch
e
mann, godny następca
Strese
•
IUn.
Bisma rcka, otrzymał przed dwom a laty
Jynagrodę pokoj u"li przyznaną mu przez fun
dację Nobla . Jak się ·to słało? -- Nie wiadomo. W kaidy m razie dra Sbese mann u .. ·
chodz i za. nanioła pokoju ", ponie wat czę
sto ukazu je się w Genew ie z pokojową galą
zką oliwną .. U siebie w kraju buduj e nało..
miast olbrzy mie pance rniki wojen ne, wielkie żelazne wieże, twierd ze, rozległe okopy
belono we (w Prusa ch Wscho dnich) i wyrabia najjadowiłsze gazy J które od czasu do
czasu wybuchają (fosge n w Hamb urgu).
Cóż więc dziwne~oJ że czołowi przYwódcy "Ostll larke: nverei n'u" bezwstydnie~
lecz szcze~13 - stwierdzają ("Preu ss. Jahr..
bucha r": :.
- nU nas (pacyf izm) dozwo lony
jest tylko jako towar na wywó z. Na
wewnątrz działa prawi e jak zdrad a
krajutł. _
I równocześnie, gdy rząd niemi ecki
wysyła do Franc ji i Anglj i całe wago ny.
upacy fizmn U , - w Polsce agenc i berlińscy
wywołują stra'k l(w Gdyni ), buntu J, . Rusi..
nów, prpkllpu1ą gaddn owem i kredy tami
sprzedajiłych, drwią z państwa i społeczeń
stwa, a na "przyc zynekH prez. Hinde nburg
wygłafza w Opolu prowokacyjną mowę
przeci wko narod owi pt.lski emu.
Z trium fem więc zapowiada'ą .,Preu s..
sische Jahrbi icher" (wrzesień) niewątpliwe
Słuwedług nich zwycięstwo. Dlacze go? podlegające

przy ramie niu, generał a
starej armii Binde nbul'y a i były o.U'"
fany współpracownik Bisma rcka_
A za nimi idzie. "Ostmarken~
rein. - HindenburYl sam kresow iec
ze wscho du, jest jago prezes em honorowym ". Dodaj my do tego, że przywódcą .. ra..
u
wicy niemi eckiej zosłał ntajny radca H ....
genuer y,- dawny urzędnik komis ji kolan ka..
cyjnej w Poma nht - a przyw ódcam i lewł
cy są socjaliści dr.. MiUle r i dr. Breits oheld,
znam ze swego łakomstwa na nkor~ łaft
pomor ski"" Dr. MUller jest na.wet kancle rzem niemi eckim przyjąwszy tę godność z
rąk Huoga wojny U Binde nburg a.
Bojow e oddziały! przezn aczon e do
zdoby cia wscho dniej nziem i obieca nej", sło
ją. już na wydłuzonej linji od prawe go
skrzydła do leweg o, zgodn ie ze sobą wtem
że trzeba ruszyć naprz ód całym frontem ..
. Główlla armia uzupełnia się jeszcz e 1 czeka dogod nej sposobności. Przed nie sbde
juz działają" Prowadzą głęhoki wywia d i
wcłsJtają się do wnętrza kraju.
i~J:'lach Osten wollen wir :reUon" (ch"",
my podąiyć na Wsch6 d) - śpiewają ponownie petGu lkowie krzyżaków 1 wybierając
się na rabun ek ziem pCiisld ch. Idą razem"
zwadc nli szel'eu ami. Kiedy przyjdł
i czy wogól e przyjdą? - Czy znajdę przed
sobą nłezłamaną zaporę) zbudowanł wspót nami wysiłkami narod u polski ego?
czą ramię

BA·· ROZ KAZ

DUC HA.

Król snirJtystó \ł. H[iolsl lchConan DorIe

ZAMI ERZA DOKONCZYÓ ZACZ~TEJ POW
Mało luuzi wie, że słynny autor
Scł:el?o~a ,Holm esa jeat katoli kiem, jeszc"p'
mnIe.;. ze Jest \'vych owank iem Jezuit ów, ale
~H'a-\Vle 'wszyscy jego czytel nicy wiedz a, że
~
Jest zapalo nym spirytystę,.
Głośne były produ kowan e przez niego fotogra:fje rusałek i karlik 6vr, ~dejmo
w~ne. rzekom o przez dwie dziew czynk i proV:-lncJonalne~ a niemn iej!· głośne l\:omu nika
Cle z ducha nl1 znlarłych ludzi współczes
nych. Ostatn io jedna k sensacyjność tych
ko~unikaCji, rzekom ych czy prawd ziwyc h,
doslęgła szczyt u, gdyż Conan Dovle zdołał
podObno na,viążaćstosunki z m~rsza.łkiem
H~~gem: wodze rn !angie lsk:im podcz as ""ie1~leJ wOjny i z \yieJk im pisarz em Józefe m
..
Conraden~-I<orzeniowS'kinl.
Rozmov,;y z Haigei~1 mni2l nas obeho
. a powtó d~ą? raz, że to obca dla nal'
rt" ze to, co duch Haiga miał po\"iedzieć
Conan ~oylov.;i. było prZf'Z lw"zon e jedyni e
dla rodzrl:1F I]lal'szałka i nie zostało podan e
do public znej \Yiadomoścl.
Conrada~I\:orzeniow_
Co się za~
,.
*ego3 to Conan DQyle łiQ nie wywoływa..ł"
c

"OLa f NATURALNV

I

D

j

tl!NłWE\MlOSV NA

'łł

IEśC! CONRADA - KORZENIOWSKIEGO.

tylt.o raczej od\\To tnie: duch Conra da szukał Conan a Doyla.
l\I1ianowicie do niego zgłosiło się pe-

wne medju ID, które oświadczyło mu, że jakiś duch je napas tuje, proszę.c o połącze
nie z Conan Doyłem. Ul'z')dzonc. wiic w'spól
ny seans, a wtedy pokazało się, że to duch
Conra da-Ko rzenio wskie go, który prosił Cer
nan Doyla , deby dokończył po\vieści. którą

du

Conra d

pozostawił nieskoilczoną..

z

ptl'vYO

nagłej śmierci.

Conan Doyle

j~8t

przek onany o praz zaświató,v~ które

wdZiWOŚci tyehwieści
w Anglj i zrobiły wielki e \vrażenie.

• • • •
• • • • • •
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In.trUlftei~
MUZY CZNE ' nsjtan iej sprzed aje praco wnia
H1stru mcntó vv muzyc znych FELIK SA· BO ..
Nit:W leZA Łódź, uL ~al·gowa L 3($. Dla.
:-!.huł u8.uc2:ycieli ? uczni usttiPs twa,.
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Ukrainiec, członek U. . 'lIstfzela. do reprezentanta
Rzeozypo spoli tej
Jako' do przedstawiciela znienawidzonego państwa
Praga, 31-10 (aw)

się artykuły,

w których ukrahiska organizacja i zapalił dla wszczęcia popłochu, skutIdem
wojskowa grozi,iż za wy)'oki na działaczy którego móglb y łatwiej dokonać zamachu. W
ukraińskich, czlonk.w U.O,\V, jak n, P. Ol',
rezultacie swoich zeznań domaga się Pasiuk
dyńca, Plachtynę, Mirosza, Koźmiczuka i in~
sądzenia go przez sąd czechosłowacki.
nych, odpowie organizacja ta terrorem, sto:
Popołudniowa prusa czechosłowa~~ka
sowanym do reprezentantów Rze-czypospolL wyraża ubolewanie, że Ukraińcy wybrali te
tej zagranicą.
rytorjum Czechosłowacji . do r;;alizo\vania
Pasiuk oświadczył, iż nie może być wy, swoich rachunków z Polakami.
danym władzom polskim, zamachu bowiem
(Słusznie zawdzięczać to jednak na
dokonał nie. na terenie
eksterytorjalnym, w leży samym Czechom, ki:óre nietylko toL:.~ru"
gmachu konsulatu, lecz już na ulicy, co zresz ją u siebie działaczy ukrah1skic~1,lecz nawet
tą nie jest zgodne z prawdą. Benzyne rozla1
często faworyzują ich .- p, r. A. \V.)

Dziś rano do konsulatu
polskiego w
Pradze wszedł jakiś człowiek w wieku lat
okolo 30, który -- znalazłszy się na piętrze
- rzucił na korytarzu flaszkę z benzyną, a
na rozlany płyn rzucił zapaloną zapałkę, po
czem zaczął uciekać.
Na schodach natknął się na Konsula
polskiego, dr. Tadeusza Lubaczewskiego, któ::
ry właśnie wysiadł z samochodu, udając się
do biura. Nieznajomy
osobnik strzelił w
kierunku konsula, jednak chybił, przyczem
kula utkwiła w ścianie Nie czekając na re:;
zultat strzału wybiegł napastnik na ulicę, zdą
żył jednak ubiec kilkadziesiąt metrów, gdy
zostai przez przechodniów ujęty.
Po doprowadzenił--1 niebezpiecznego ósa
bnikado komisarjatu okaz~ło się, że jest to
29-1etni Tadeusz-Mikołaj
Pasil1k. Ukrai~
iniec. Wyjaśnił on, iż usiłował zabić konsula
Lubaczewskieg'o którego nlenawidzi jako re
prezentanta Po]~ki. Wybrał dzień dzisiejszy
dlatego, iź dziś przypada rocznica podjęcia
przez tJkrahlców wałki z Panst\\ em Pot
skiem, jutro zaś mija. lat dziesięć od cJ;1wJli

ogł0szenia .Ni~pcdległego

Państwa

będzie uroczyście

Obchodzony
vV

przęz

Lwów 31 .. 10 (aw)
ZWiązku

z

rocznicą

zan1achu' ,etanu
W(~ Lv.owie odbędzie się
jutro w cerkwi
PreolH ażeńskiej o godz. lO-ej rano uroczyste nabożeństwo, zaś w godzinach popoh.ł.dniowych uroczyste nabożeństwo w kościele" św. Jura.
"

kler

Lwowi'4

nkra5ńskiwe

W dniu 4 Mstopadl3. nastą,pi usta wlap0ś\'dęcenie nmvych krzyży na
grobach poległych "siczo\vcÓ\V" ukl'ah'lskich
na cme.ntarzu Łyczako\vsldm.
(Czy władze w powyższem nie wid2.~
ni€.' i

cech

przestępst\va?

p, r.)

err

Ukraiń~

&kiegD.

Przy aresztowa~ym znaleziono rewol::
wer z ośmiu nabojami i dwa egzemplarze u~
kr~iń~kiej ,;Surmy". W treści pism zawierały

".U....

• • • • • lIIl1fJlI • • • IHI • • • •

LOl!:~dy'i~

JHi
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Kom brzegów Kornwaljj w pobliżu
Lizard. zderzył się wskutej gę

przylądka

stej lltgły parowiec angielsłd "Mallęepool"
o ~ojen1ności 4894 ton z niewielkim" stat-

wyleczyć srę

.,

OSTRlE.lEtUe
Cb c ąc nabyć.
proszek naszego wyrobu, należy przy kupnie akcentować i
wyraźnie żądać

utonęło.

I

>.

wydZieliny, CI Wlę-:; :l:ll.Cien ta!. 2>".<lny unlw;:;'~",ir;,
lub ;tajny środek.. ,lecz. produkt !;fóry u.obrc ~::::y,~i:('

ksz'1

mat~3i.

nw!ura

uuz~e.la (.J~~

{;.ol:ra

Cit~rpj~C~;~l

h,}, ..... ,,'J5(;;.

~($ji!~~Zrf~U F- ~#~6~;i lli~Z~~;;;Ł.LT.~~b·' ~.".~.j
},lapiszcie mi n«tychmia~.~, a otrzymucie zupt.;rj::

r~ucaicie uporczywie poleca-'
n e naś' :J.downictwa w podobnem

tis i franco prób:: wraz::; objainicllir.rn

.

Si':liG0\\', i

ZLI

rr

rC;i",~(.;:·

wówc~t~'~e~::iO~t~'~8k~na~~Z~i~~i~iCr~e:;~r~lf]i~~"G;~:~Z~';"'ć:':",:C,;~ '.~. ::

kiej sr.uieculDści.

bGŁOSZENIE.
Komornik przy Sf;!"dzie Okręgowym

Młeisk f &\iner~ atograf Cświatowy

Od wtorku 30--X 1928 r 2833
= Oh dorosłych; =

łuńca

GGorge O'Brienr Jltnot
i Mogar6t Laving"ston

arii era

W'"'f'"

IłlliWil!iIil!!iliiI!J

Za]kG"'i,vslti~

zanl,

w

f

__l3!BI!!~~ .

. Komol'nik: S.

l\.OmOn~iK

w

do firmy )!B. Rozum" i Sp:- i s1,·ia:Jaz cZQści san10chodo\vych oszac01vanych na sumę zł. 1,090.
'hl, 29. X. 1928 r.
jący~h się

ZajkcwE~d.

,

.

'

!<..

Odćtzj1l~

b-

47.

Do al};"! EJl". 17 1.928 re
01\.ręgowynl

przy S[Jdzir:'

Łodzi

żących

.

Kom.aja. ,w 10 aktmoh.
iM

Gayllo

apii'R8

s.

(

O~·f.::n :;:;~~.;:;~jZ;.

on:y
ul. 'Trauguła N:r. :H}~ na zasadzie art. 10JO
U.P.e. ogłasza, że w dniu Li listopada lU28 r.
od godziny lO-ej rano w Łodzi przy ulicy
Przejazd pod Nr. 2 odbędzie się sprzedaż z
przetargu publicznego ruchomościnalc

(SUNRISE)

== Dla młodzieży: =
8'

Łodzi

_1:

A&.Oa&:~t i~~arz;':\::;. "Beriin'Nilmer:.:dori, Lruch~ał~5rJr 5.

Do akt Nr. U.93 1928 r.

W rolach gł.:

~

V~t'~r;.:':~i·~UlJ]k

uleczającą, !:'ozpuszCZ":"iCą kwas mOCZtH\'Y l:uL'':l'-:; ,\
dą }nine~ .Iną, 1\t6ra pt·,pr~'l;:ia prz.~nlian~ m~t~~r ji ; Z\-~:';

oryginalnych

{schód

P' f~ '::' ;..~ r y

z relunat}f2mU

Rwące, klujące bóle w czlonbich, sfaw(1ch, ohrzmiałe miejsca, znieksztakone ręce i nogi, kurcze, klucie
n"':1nie \IV rozmaitych cZG:lclach daJa. nawet t.:.:":.~lc.
nie wzroku występUji~ często jalw s~;uteh cier:~i/ii l uml!tyc!l1ych i podagryc:nych które winn'; być l::' ~"
te; w przeciwnym rilizir; choroDa ..c';:::i:~i t:O.;,~ ~

Droszków z nK(U;UTKiEMn Gą
~)eckiego znanych od lat trzy~
dziestu. Zwracajcie uwagę i od
do naszego opakowaniu.

Idem tovvare'tvyrn łotcw::Jdm "Hol'n H o po~
jP111ności 641 ton, StatE'l\
łOI:Erwski zatol'ląJ~
Zdołano
uratO\.vać 10 osób, zaś pięć
osób

zam.
ogłasza, że \Y

w

ł,:..,odzi

dlliu 1-:':, XI

w

przy
l'd,"

U

od godzin;,' lU·-eJ nlllO \",: Lodzi przy I: Lcy
Targo\vej pod ::;J" L l'i' odh( tlzit! sil: sprzed tii
z prz('tan~·: jJUllikuu'p,o rUChOHIQŚci naLo..
:i::;cycL do Hellryim UPY;-Ic;ta i skh111B.jalil
cych się z uJn~zyjJ,y do lH.-\ldo\\'GJda dr.zc\\"e,

oszaco\Yunych na SUIl1I: 2,100
Ł{)ci-ź-i Clll~ 27} }:, 1928 1\

3011

zł.

tu.~.
'-'zi-64

~.;

n'....

nI

ITI

•

eJm nie

•

będzie skreś1

vrvdathów
~

•

le ot

'arunki
Klub P. s.

niezbędnych" .....

a

cji rzą.du

przeno5zeniu i pensjono\vaniu
~ędziów zwyczajnych oraz członków Trybunału Adm-inistl'acyjnego.
Klub Socjalistyczny poruszyć m.a
przed porządkiem dziennym sprawę konfis-

tów jest współpracować z sejmem i dążyć
dQ polepszenia wzajemnych stosunkÓlv pod

katy piRm.
Co do porządku prac Sejmu, to, \vedle

,'iN

mianov~~cie~ że

projektu ustalonego przez Prezydjum Sejmu, następne posiedzenie Sejmu odbyć się
ma 5 w pOłliectziałek, następnie g-go, lO-go
Slie walki politycznej;
zaś krótkie 15-Ulinuto\ve posiedzenie
z 02) Sejnl nie będzie wbrew woli l'ządu kaz.ji lO-letniej rocznicy niepodległości.
podwyższał wydatkó\v pai:ishvowych;
Na dzisiejszenl posiedzeniu obecny
3) Sejm nie będzie ~kreśłał \\'ydatkó,y był cały rząd z preluj erem Bartle rrt na czele.
niezbędnych dla zaspokojenia istotnych po- '
Rząd \vnosi do Sf'jlnu cztery
no\ve
'trzeb państwa.
podatki:
\V razie zastoso\vania się przez par'l} Projekt usta\Yy o stałym podatku
lament do tych zasad, koła B. B. prze\vidu
majątkowym.
,ją znaczne polepszenie ::;lę stosunkow mię
2} Projekt usttHvy o pod\yyższeniu i
~dzy Rządem a Sejmem.
wyrównaniu staw"ek podatkó\v grunto\vyeh
Takie polepszenie się stosunków, jak oraz o unormowaniu poboru niektórych dazapewniają w kołach poinformowanych SUl
nin komunalnych.
łOby, się dopiero platformą, na której mo3) Projekt usta-\vy; o upowaznIeniu
głaby być rozllatITwana sprawa
zmiany ministra skarbu do obniżenia podatku prze
konstytucji..
1) budżet będzie rozpatry\vany przez
Sejm w atmosferze rzeczo\\'ej ,krytyki, a

Wa:rszawa 31-18..

I ty~ cz~sempr2ew!dywanfa

Da~ ~le zaWIodły. Znana ze szczęścia
najwIększa kolektura Loterji Państwowej
na Województwo Łódzkie

~IMUEl WfłnBERfi PiotrkoWIKa ~8

wypłaciła już swąim graczom w 17 loterii
przeszło

CWIERC MILJONA

ZŁOTYCH

•
Proszę się przekonaćf tamże pozostałe losy do l-ej klasy do nabycia.

Kino Dom
PRZEJAZD Nr. 34
Dziś

277-

Dzlj

"Kobiefaz mIliona '

·1

mV~łO\Yl"'go od obrotu.
'"
,j) Projekt ustawy~ zfllieUla)ąceJ

WYST~PUJ4. RÓWNIEż WŁAśCIe!!!

Pierwsze Lódzrue Stow. Nieru.cb.omoskierowało do II. S. W. pismo treści

śei

nasiępującej:

.Do Pana :Ministra Spraw

Wewnętrznych.

Magistrat Lódzld. wybrany przez 0gół mieszkańców
dla sprawowania gospodarki miejskiej i administrowania
majątkiem miasta, zamiast
stać na
gruncie obowiązującego prawa i rozumu,
uczciwą bezstronną ,ptacf dla
dobra
wszystkich mieszkańców dbać o dobrobyt i rozwój całego miasta, wbrew logi..
ce i elementarnym zasadom uczciwości,
jedynie dla Z}'skłmia sobie mas, ogłosił
strejk w Magistracie to jest przyłączył
się do strejku włęJm1a:rzy, powiększaj,c
tym sposobem szeregi strejkujących o kU
im tysięcy praeowników i robotników
miejskich, tem swojem wystąplemem nadał shejkowi wł6k.u.1a.Hy charakter strejku powszechnego i pollłycmego, co ze
względu na znaczenie Lodzł odbiło sił
szerokim echem poza granicami Pań
stwa. Uważamy, ta tego rodzaju dzłałal..
no.Ść parlyJno-polliyczna Magistratu łódz
kiego jest niezbitym dowodem przekr.,..
ezawa praw I obowłązk4w ciała samorq..
dowago i ja.wnle szkodllwem. działaniem

na

szkodę

mieszkańców

przem:,słowej

Łodn., jak kupców, rzemieśbdków. pNemysłowc6w własności
nieruchom.eJ t
wielu tysięcy robotników niezwlązanych

z

włóknial'zamL

Dalsze więc pozostawanie tych ladzi na czele ,samorządu miejskiego uwa..
tamy za memoiliwe ł wysoce niebezpietz~e dla mOl'abtego rozwoju hszego
ruiasia i bezpieczeństwa Państwa.
Dla tych powodów zwracamy się do
Ministra o zamiuol.":arue Komisarza
~

u!.tI,-

"V~ o podatku od lokali.
\\ars~a\\'a,

31dO (tel. \VI,)
Po otVi{arcłU posłvlzcnia S':jmu i kilk\l~"
wstępnych przemówieniach złtbrał głos mini. "

ster skarbu, CzeclH:twii:Z, iD.U\\ ią(· obszernie o
wytycznych polityki rządcf\Vej, w obszernem
budżetowem. Przemówienie ministra trwało
ckoło 40 minut,
Po odczytaniu ex pose po;;;iedzenic zostało odroczone do wtod::u ti listopada rb.
\Varszawa 31..10 (aw)
Dzisiaj o godzinie U~-('j wznowiono
narady \\' klubie pariameutaluYlIl "Piasta....
\V naradach \vziąl udział po:" \yitos, Rataj
dl. ~Iicllalkievdcz. O godz. :lU-ej obrad~
p'len" ano, udraczająt' je do wtorku przy,:-,złeg f") tygodnia ..
I\rą.żą \vcrsje: iż klUb "Piasta" zamie
rza zmienić swą politykę uo rządu przez
pójścia na pe\yne kOmpl'Onlisy.
1

nieUfności"

PRZECI S KAJKO I·

krążą

pogłoski, że dyskusja ujawnia coraz bardziej
tendencje panujące w "Piaście H do przejścia od opozycji bezwzględnej do t. zw. ()pozycji rzeczowej.
Klub Narodowy zgłosi wniosek, domagają.cy się zmiany dekretu o ustroju są
downictwa w kierunku przywrócenia niemleżności sądom i ograniczenia ingeren-

•

eJ ll.. o ej!

•

Jeszcze Jedno "votum

Od rana zapełnIły się kuluary sejmu
posłami, którzy żyyvo radzą nad programem
sesji. Obradują kluby, względnie prezydja
klubów.
.
Duże zainteresowanie bud.złł obrady

klubu "Piasta", co do których

.w

spółpracy rządu z ejme
L.. "Piast'u" próbuje zmi~nić kierunek

Warszawa 31..10.
Rozpoczynającą się dziś sesję sejmową. otwierali pod znakienl zapytania, o "ile
chodzi o wzajerllue stosunki rządu i sejmu.
Rz~d, jak mó,vi~ w kołach B. B. go3 waHlnkami, a

t.

n

AG1STRAClE

LE NIERUCHOMOśCI w LODZL" '
Bządowego dla uzdrowiema tej cias••
partyjnej polityki. Jednocześnie janaj..
usilniej protestujemy by pracownicy ,miej
sef, którzy bez żadnej przyczyny :ku temu zastrejkowali mieU za czas strefb
zapłacone. Jeżeli bowiem robotnik bezpośrednio zainteresowany w walce o swój
był, ' baci
zarobek, to wypłacenie peujl
próżnującym streJkowiczom z naszych po
datków byloby kradzieżą grosza publicznego.
Ba.my nadzieJ., te władze państwowe
zainteresują się dotychczasową. działalno

ścią

Magistrala łódzkiego, jak 1 l'ekla·
jego filantropją.
Udzielenie pomocy jednej częśc~ lu..
dnoś~i przeciwko drugiej z jej środków
podatkowych jest niedopuszczalne w Pań

mJal"ską

stwie

praworządnem.

Tolerowanie tego

1'0

dzaju polityki socjalistycznego Magistra..
tu Dl. Lodzi da prawo Magistratom o In·
nem ugrupowaniu politycznem do dzia.
łalności wręcz przeciwnej, Co w rezultacie doprowadzi ideę samorządu do zupet..
nej zauaty a Państwo do rozkładu.
r~ne stowarzyszenie WłaŚC,
Nłeraohomości m. Łodzi
l Województwa Łódzkiego
z ro'ku 1907. Pomorska 21

BOROWANIA POLSKO-LITEWSlU&
Warszawa 31·10 (tel. w1.)
Dnia 2 lisiopad.a w~tjeżdża do Królew..
ca. delegaeja polska dQ rokowań z Litwą
pod przewodnictwem p. millistra spraw za..
graniefnych ZaleskiegD. Do delegacji wchodzą. pp.: na.c2:elnik wydziału
wschodniego
Hołó~ko,szef gabinetu ministra Szumlakows]d, radca. Tarnowski, oraz sekretarz
jeneralny

PtU"łowskL

Nr. 2flO:

ike emny ·kne·h
itał 'Nie'podle'głość
1vloro li j&C tf'i bronu ą

v,,

"Dżienniku \Vlleilskim'· zl1njduje~
my bardzu aKtualne z racji dziesięciDl8cia
t~. urzcniapailstw a polskiego \VSPOllW ienia,
("ba) akteryzuj~Jce nastrój Nienlców z OberOst \\ ober nippodległości Polski. '\Vsl~omnie
fila tc) pióra p. \\:, Stanisła""'skiej, przytaczamy poniieJ zmalelni ,.vyjąL:am.i, \\' całoś
ej.

Po

ol

i

rnłoo.ziez

szkołach,

pracO'.vniach Pl'zy@;,otod.wubanvne sztandary dla ullekol'vwania: domó\\': a okazalsze
z wyszytym Orłem Białym do pocLodu
przez ulice. Nikt nie wiet.iział, czy poeb')d
ten się odbędzie, czy na niego pozwolenie li
zyskano, 'lecz każdy czuł, że jeśli pochód.
wyruszy z Katedry do O~r;'ra] Illra:my - jak

gimnazja, skauci - wszystko posuwało si\..
środkiem ulicy na Piac Katedralny. Wkrótce Katechu napełniła się tak cias'no, że:1
szeroko otwartych drzwi głównych i bocznych cała fala ludności wylewać się poczę
ła na Plac. Pl'zesh-zeń między ul. Zamkową
i Katedr:l oraz" Katedrą. a Świętojerską. pokryły rZ(','3Z8 ludności, \vśl'ód której
gęsto
szarzały sTube mundU]'Y legjonistów z rozwiązanej formacji \vojsk polskich na terenie Hosji gen. Do\vbor-Muśliickierro. \Vię
kszość \vśi'ód
nich ~)yła wilnian, którzy
róźnemi drogami, ,,'ś.ród niebezpieczeństw i
trudów pl'zcdal'li się elo rodzimego mia.sta
czy okolicy. "Vszyscy byli w mundurach j
czapkach - ale bez broni.
vVśl'óc1 głęJJoldej ciszy odby·wa.ło się
• ·ELbożeru;;fv,·o w Katedrze potem kazanie,
a tłumom na placu tylko dźwięk \lzwon..
ków nlini::;Łl'antó\v oznaj-:1iał a przebiegu
modlihv. VV czade podniesienia tlumy na
ulicy pDklękały na bruku. Organy . ozWały

\'"j'vvać zaczęl.o Skl'0II111C

się potężnf} pieśnią "ŚwiQty Boże H łttó~
rą podjęły i tłumy na zewn~.!-trz
Katedry•
a ;VJl:Ss:-?!I;:[e j~kby z ~[Stt:ll~1 p~ersi wznicsłt
się pod cJJilErHu:rne ll11'i'i'b;;:; J. :~ .:.,c~ ~klepienle Ka·
łedl'Y nB~~e ~(1Ś F~Is;~rQ ..• ·

(D.c.n.)

wycb nie mcrż~'I.a weieH[; [10 linji fXO<~li~GW2j.
W Cijska ~\i'ę[JiE;:młde Cf;,,-.
że lL::t;.3 hę
~dą dł~izej \;l;:alq:;;-.v~_ i [lGl~lag€2ię f:.!ę

BEZ SLOWA
aia ich do kraiE~ li'i.·:·"~:y
Szeisztabu' 'generalnego 'biegnie z bI0 ': ez:,~~~s'2T~ie,: a v:,:;~6g' ~~ IC·~[;illli. C1GZSr&l!l"jlm D~·;;/~·{i=.bowemi wiadomościami de ces~iza:
cy są bazsillll:E.. Z
[jIaZhliE!
- "Stosunki pogarszalą· się· z go(ł.zi.. ścią \tlla~c~ą ca:lruz!-~1;·.v na i~~)t~tc3ri~h, p~LAr9ny na godZinę. Wszelk~e widokikoni:ynuo.;. waż WSk~E.tCik. waU;..i Ble uIc::.:;:iy p(VH'~y~Zill3a
wania walki w tych warunimch znikły. .mu rozkładwYJi. Je!!la~lIże iLr;h. wytr'~:;:'[ilS:o&6
kiedy pEl'h:aktacjedyplomatycme o rg.zeix-n i pt:!;;)}j d-ę rC:lpGczńą. Dla-ie;.

go pr6'szę ~vJ. C,. lYloi.!G ~ '~3zw@12li!e zgłosze..
nia się do głównej kame:t,tly włos1~iej z pro
śbą o wszcz~eie natychm:hiśtowych pertraktacyj l) zawieszenietroniilS. Ces.arz Karol :mnnyślał się krótko.
Potem kiwnął głową na zgodę. Ba;;;: słowa.
Już2i:HJo października po pt'llłudnin
ołrzy:mała iUJomi&jaaudrjacka, zetnula w
Trie:n.cie pmł pl'ziC:wminicfwem gen. Webera
rozkaz udanifJ. się do Włó~hów z prośbą o
rozejm na podstawie 14-tu punktów V/Hsona .
J:BRZYJMIElłrlY WSZYSTKIE WARUNKI.
"Aby ~akończyć . :zupełnie zbyteczny
przelew ~'-l'wi, jesteśmy gotcwizawrzeć rozejm, P:rzf!ę.~ wszystkie warunki, nienaruszające honoru armji, lu.b nierGwnające :::2ę
katastl'Ctfie. Gdyby jednak :zażądano transportu koleją wojsk ententy pl';;;ez tereny
at:.słro-węgiei.'skie, to żądanie łakiezosłanie
bezwzglę.dnie od:rztu;one u •.
OSTATECZNE BOZPOR~~DZENIE.
RównClc;ii;eśnie telegrafował szef' c. i k.
. sztabu geneFalnego dQ głównego dowódd'va
niemieckiego, do Hindenburga:
- "Przygnębiony donoszę W. E.el pa..
~lljących stosunkach~

Wojska, bez względu na narodowłlŚĆ,
przeszło 30 dywizyj, nie chcą dłużej wal",
ezyć. Części poszczególnych pułk6w opuszczają ~amowolnie pozycje; właśnie ollmasze
rował .cały Pl!ł~·ireze;v:w:y
.. FOlmacvj marsp.
."""-_._,,,.....
-''-,.

maleje.

r;GWÓZ

Inb

gh~TGWa~ia

ma

P~!i

że

i na \Vęgr~8eh iwycofan.:ia wszysUdch oJ·
dzh~.IÓw z f:riim.tu.'". - ~:;~"'"~m~n"a~jf V{szy-sUdch, cd dlWHi
WyblU:;I'i'il W€;']::JV zhr()j~ie (l1kli1p~wal'i1y;l1:h te"
ranó~".

,,~t-· .'''''',

koaH.;;::ji '!:b §\v{fl;'G~illOJ](f J()e
mi®szCluE::3J~ w€1isI;;. w ituiShji r na.VjfQ~F'Z0Ch
i

zajęcia !1uil1~t:.tdb,rt! s'[I'a~~[;icznychc,.\,~:Ic": er kt:~e

I!Jizy!,ę.ł tW~1)r

;:'ZGllll:!.

Wojsk, 2ill3.1@ltając::,';;:.;h się w c·~~!r~.2 VI :F.;tt~~~:n
:m.~i\Ela P(tl:]ł'&~Ja~e:ić na :h:l(:1id.

sposób nie
rynarka w

netem

ulą i ba
na lillc h \Vilna

"NiE:mcom coraz gorzej działo się na p:rojeki~wano- będ:Eie to §Pv]:1tan~c:lny
froncie zachodnim, a re\volucja, t. z\v~ Spal' f.Hh'uch",(l?[I:zięcZlloścR, tysięcy serce Zła U~~ZV~
takowców \visiała na włosku. \V \Vilnie I~a :l'n~ .n.ieFodległą, kłłn'a z tycb waH{ łytaniw
noszyli się jeszcr.e, mszcząc się na bez~ron~ . cznych powsiać mu.si. VI ,~!~Q}~e Pabjotek"
nejhlCO(l)Ścll. ;za niepowmizcnia we Francji.
}"uz uawno nliano PF:'::Y9otcnvms:y IdęlIny
mriandar ada:masz:lHJ.wy. a:mnri'~~ t(l!WO~SZanM
\\ ystępov"rali tu z wrodzolHJ. sobie but~;l, za·
ellłanni, brutalni i przedewszystkienl ... żar
rowy ~. Białym Odenl wYPtilIiło hafiowa ..
łoe~.ni dosłownie, bo' obraho\vali
Has ze
nym. N aclesda niedzi~la 2® p~idziernika.
Dzienby~ C1U.i;lU:r!ly~ lecz cieF]Y, Od wczep
ŚJ'udków
żyvvllości
doszczętnie,
na l'zecz
swoich w Nielllczech;lub w celacli paskar- snego ranka n.lli:G~ I!.Iickie'i'i1i~za (dra'i.<;7niej
Świętojel'ska), WHellslra, V{ft~lka powł::r;wa..
skich' tamze.
ty mnóstwem. hia!oRcze:r\V\EJ.iYC]~ flag, barwMiesżkarlcy "Vilna, którym dotychczas
radosnej wieści o orędziu. ';;lilsona. llznają nych kHinulw i Ely·v.JłUIÓW Sllł}·Wl1]ąC;-cb z
okien i taHu:u:uh,v.
r.em ..?olsi~ę, fal{Q,j lUUÓ[[ wol:.ny i ni=~:HL"le~iYJ
O godz. 10 rano grupami i pojedyilczo
uczcić nie cloz\yolono, z'i.vrócili się; z Komitetem Edukacyjnyn1 na czele, do \vłaJz nie- . śpieszyły tłumy na nabożeilst\VO do Katemieckich Z prośbą o pozvv'oienL1 odp! awie- ary, tłUllly prl:~jęte rEii1[;:§~lą na widok
barw i zl1aków n;u"v~lG'w"yeh Iij!en~s2:Y ra:E
ni:?.' Jziękczynnego nabożeilshva w Katedrze
i udekorowani::,. ernblematami narodo\vemi po lalach niew6li ro:ik~łyĘ;a.uy~h lla[L miastem. Szkoły przygotowawcze, zawcclowe,
mIasta. Pozwolenie to uzyskali.
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rZiiinych 8r:RIłji sojuszr~ik6w~
W Paryżu Z"'4lŚ przygc;iywywauo

m

k'Westjol!1owa~~ jegD dc!;~(unen:~y, żąd~1ęe;

sobistego

sławienia się

gen. \V'ebel'a,

o.,

pl'ZC'\tNO

lls'łalonyc!l

TVSJARDE W AR.UNKI
-- "N aiYCD.lil1.iasiowego zapl'ze§tmJl.~a
akcji wojennej na lądzie, morzu i lV !l\Gwie-

trzu".._

do pc:r3.chu:ttków Ja
be~p!'awia..
J: ...... "T, ...

,~·'.,":1l1l'!\a

Ji.", .....{.;.;." ,'~.,_:.

czuwała.

.
~Całkowitej demobUizacji

Z

w l71l1stl'ji

W

Par.yźu

re>lIra'n1liil
. 'I::"" .. ~

Si,

setki lat kl'2;yw~~y .
polska racja. j;tau~

'ID""
TlI
.... - :
.n
.... nlan(lumOWS
Kltij9fl

Cuda dobrej opganizacji

•

ł
Swiefłlia prosperujące przedsiąbiorstwo
Nowojorska _policja aresztowała onegdaj niejaką miss Larsen wraz z dwoma jej
sekretarkami, gdyż miss Larsen utrzymy..."ała ,;biuro dostarczania powodów do roz.odu'\ Okazuje się, że ta osoblhva instytu
~ja miała bardzo liczną klientdę, rekrutu
iJe!! się ze sfer zamożnych kobiet.
Dochody były duże i umożliwiały
"hiścicielce luksusowy tryb życia. Misb Lal'
S{,n pozostawała v. kontakcie z kacelarjami
znanych adwokatów. Jeżeli jo adwokata
2:głasza się klijentka, oświadczając, źe pra
~Lie rozwieść się, a nie może znaleźć decy
dUJącego powodu dla sądu, to odsyłano ją
do miss Larse~. Kierowniczka "Biura'" do~tar-czania powodów do rozwodu, posługi
wl"la się wówczas swemi sekretarkami,
młode mi, urodziwemi, elegallckiemi osobami. Zwykle sprawę przeprowadzano według
pewnego . szablonu ... Mąż, o którego w da
nym .wypadku chodzi~o, otrzymywał bilecik
z zaproszeniem od zach\\'yconej nim niezn-l
jomej do teatru lub do kina.
"Tyle o panu słyszałam dobrego, a
twarz pańska jest niezwykle sympatyczna
·i ujmujGl-ca, pragnęłabym zawrzeć z panem
Niewiele z pośród upatrzonych ofiar
chytrym ajentkom biura. \Vię
kfZOŚĆ mężów szła na lep ponętneg0 wezwa
l.da.. A każdy z nich przekonawszy się, iż
autorką bileciku jest ładna i młoda nie\yia
sta, chętnie godził się· na drugie i trzecie
wymknęło się

spotkanie.
Przy czwartej schadzce
zazdrosna

zjawiała

dotychczasowych obliczeń ~
kretarki pani Larsen spowodowały 300 pro
ee:.. i\' rozwodowych. HOllorarja w niektó-
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Greeba, a tlobroduszny
Sir Sigfus ze łzami w oczach \li;'yslu(;ha\t~szy
jej opowiadania, odrazu zainstalo\vał ją w ku
ehni Jeden tylko postawił
wal'unek: by
się zachowywała,
jak nakazuje zwyczaj
islandzki. Ni mniej, ni \Jlięcej. ]via przebywać
w części domu dla niej przeznaczone~ by
jej nie widział i nie słyszał gość, mająey 'od
tąd mieszkać pcd je~o dach~m. BicA:.lk jest
zresztą ślepy i małfimÓ\\'ny, a wcale nie\vy.

idylli

PANU DYREKTORZE, JEGO l\fAGZ'IFICE I SEKRL
TARCE W SPODNIACH.
Dopiero przed nieda.wnyrn czasem pali
\V Neapolu wielką sensację wywoła}
cja
otrzymała
dcniesicnie. iż pot! nazwiskiem
obecnie fakt wyjścia na jaw wiarołomności
Alfonsa
Onesti!
sekretarza w fabryce remen
pewnego dobrze tan~ znanego bogatego dyre:
Convetta
ktora cementowni. Przed blisko 25 laty po-- tu. kryje się panna naz\\'iskiem
Daneo.
"Sekrctarz"
sprowadzony
do
korni_
znał on mlodą dziewczynę. która się w nim
::arjatu początkowo utrzymywal że }est mę±
zakochała. Aby uśpić czujność swej zazdro:
snej żony, dyrektor polecił kochance prze: l'zyzną~ ale przepro~l1dzona rewizja wvkazis
toic,a"
brać się w szaty męskie by w ten
sposób In wręcz co innego. Po ~twicrdzenh:
móc chodzić do jego biura bez zwracttnia po mcści. pannę Convettc; wypUS2.ez'I."! no na
dejrzenia. Pomysł był dobry młody Hs€kre~ wolność, gdyż niema przepisu pra\vnego za..
tarz" przez kilka lat wiernie "pomag(;\f w pra braniającego kobietom ncsić ubranie męskie.
N aj gorzej na tern
wyszedł dyrektor
cy" swemu pryncypałowi. Dziewczyna
tak
C'cmentowni, kt6ry str,H~J \vierr.e~o iekreta1
przyzwyczaiła się do s\vych szat i przeby:
l'za
i musi teraz znosić p:c1domv d{)mu~ czy
warna na stopie koleże:óskiej w tnwarzyst~
wie mężczyzn, że z czasem zupełnie zaprze::. nione mu przez małżc~nk<;. Oczywiście na
stała nosić suknie damskie. Nawet w domu "funduzz" dyrektora. j~:;tJ żony i ko ,hanki
nie posiadała żadnej sukienki, a tylko S'1.TO~ bawi się cbecu ie całe m1nsto.
je męskie.
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W Vallevista

w Stanach Zjednoczonych
ostatnio naj starszy z
amerykailskieh
wodzów indyjskich, :Manuel Poztes, który li~
'czyI 130 lat. lv1imo wieku. Manuel Poztćs do
ostatnich chwil nie wypuszczał z rąk s\"ej
władzy, którą sprawował nad plemieniem In:::
djan Santa Rosa. Zaniemógł on dopiero po
zmarł

Pi

103)

towały.

ułosuJ .koniec prZJJB OBI

żona w

[

rych \"ypadkach dochodziły do 2,,000 i. 3,000
dolarowo Loka! "biurow"y" władze oplecz~

Do algo wiedzie aiedJskrecja peUtl'"

się

towarzystwie detektywów•.. Małżonek przychwytany na zdradzie
nf'" mógł przeczyć faktowi i powód do rozwodu gotowy...
Biuró po zręczneln zainscenizo,,-aniu
tej awanturki przedkładało rachunek, lIlie 1
tka płaciła, adwokat wnosił skargę 1'.ZW)dową i sąd uwalniał żonę od męża,
prz\"czem małżonek jako strona winna·j ~o
sił wszelkie koszty.

n

rozwodowe zlikwidowanI zosi o przez policją

\Vedług

ft

znajomość'~.

I

W 130-YM ROKU ŻYCIA.

wspaniałej uczcie weselnej, jaką

wydał dla
prawauim,
który się
lenił. Śmierć sędziwego wodza Gplnkuje całe
plemię oraz czterech synów, z których każdy
liczy przeszło .90 lat, trzynastu wnuków oraz
40 prawnuków.

swego

na~mlcdszego

LE
wierzyć w Jej
i obwiniał ją,źe wyszła za niego dla
dogodzenia swej dumie. lVlusi go tetly przeko
nać, że wyszła za niego nie dla stanowiska.
looz tylko dla niego samego. W sercu jego
zamarła mHość t lecz z czasem, przebywając
obok niego, nieznana. niewidziana, niesłysza
na. rozdmucha ją zwolna. aż z zimnych po:::
pio1ów znó\v buchnie płomieniem.

mu

się poznać, gdyż przestał

miłość

jest to zasługa mojej doskonabj gospodyni.
Biedna Jllloda kcbieta, która niedawno straci::
ta męża -- dodaL
- Biedaczka!
współczującym gJosem
rzekł Złotowłosy.

Słysząc te słowa. wypowiedziane z ta.,
kim smutkiem, Greeba musiała użyć całej si",
ly woli~ by mu się nie rzucić do nóg, lecz
pamiętna na swe
postanowienie,
stłumiła
Pól roku minęło. a ona święcie ilotrzy" głos serca i mUczała. \V jakiś czas później
mywala warunku postawionego Jej przez slysznhl znów, jak Złotowłosy pytał księdza.
księdza, żyjąc jak PI"zystoi służącej islandz" czy nigdy nie myślał był O małżeństwie.
kiej w domu islandzkiego chlcbodu'scy. Ni:::
- Owszem, miałem się właśnie żenić,
gdy jej nic widziano i nie słyszano , gdyż u::: kiedy na mnie spadła ta banicja~ a narzeczo.
magający.
sługi osobiste speiniaJ stary służący.
J\.fmo na moja nie miala odwagi towarzyszyć mi
to
w
całym
domu,
da\,'niej
ponurym
i Z~ na to pustkowie. ed tego czasu nigdy już
..
Greeba z najwic;ksz~ goto'\vościq przy,.
tęchlym
czuc
było
kobiecą
rękę
i
tl'oskliwoŚć.
rzekła się zastosować do żądania, odpowis,;
nie spojrzałem na żadną kobietę.
dającego jej planom osobistym. dyktmnmy.m.
\Viedziała, że ZłotcwlQsy
OdC2Uł
tę
- Ksiądz miał :tu pewne widoki dojścia
przez miłość. A cel miała pc:.h..-ójny. Przeby::: zmiallę korzystną, bo pewnego unia słyszała do wysokich godności __ nieprawda:;;?
A
wająe pod. jednym dachem Z'~ ZłotCJwksyrE. jak mówił do !(siędza. podnosząc swą biedną ta parafja w Grimscy liazy chyba nie wię:.;
mogła: nad nim czuwać i p:elęgnO\v<olć g~ i oślepłą twarz, jakby chciał OOŚ zobaczyć. cej jak sto dusz. Dla młodej
dziewczyny
tłba.ć O jego wygody. Poza tem wierzyła.
Dziwne, ale od pewnego cz.asu to mie5zkanie przejście to zbyt. raptowne. Tak, t,k, stara
~niej czy później, ud.! slę jej
odz"j~ zd,*je gię być zalane slcńeem.
hisrorja! zakończył westchnieniem •
."~ :muhnitf i miłość. Nie. r.azie nie da
- Tak też jest - potwierdził ksiądz. a
.
(D.c.~)
o

"HOZ\\'OJ, Czwartek, dn. ~ llstupalia Ut'Z8 '""
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"Stoimy ppzed epo&ową amianą"

Potentatfilmow

I
O Ie~wolucji

kinoteatralnej

Do ~ol1dYllU przybył w ostatnieh ty~ zatem będzie obok taśmy obrazo\vej kom~ filmy: "D\vaj kochankowie", "Przebu.dzen~
godi1iach jeden. z najporężniejszych magna~ pletną taśmę djalogową imuzyczną, tak, Że
się' z Vilmą Banky, oraz "Occ;tlenie'" z ROI
łów filmowych. właściciel największej
wy- przez cały czas <.lkcji fIlmowej odzywać sit;
naldem Colmanem. Filmy te posiadać będł
twórnifilmo\vej\v .arrlerykańskiem HoUy, będą słowa i m1..12:Yka. "V t<.'1'1 zatęm sposób zupełną ilustraCję muzyczną, oraz
w w~
wood, - mister Samuel GoldwYl1.
film przemieni się w najzupełniejsze przed; niejszych epizodach zawierać będą
djalog
Nat~Tchmiast po przybyciu uważał po,: sta\vienie teatralne.
słowne".
."., ~
tentat filmowy za najbardziej wskazane sko.:
Najintensywniejsze 'przygotowania id1l
Wywody mister
GoJdwyna wywal'li
munikować się z przedstawicielami. prasy,
ną razie w kierunku pierwszym i drugim.
ły w całej praSIE londyńskiej bardzo
żyw.
ażępy.~ W tenspcsób powiadomić europejską
Filmy zupclniernówiące stoją na razie je~ poruszenie.
'. ~
opinję publiczną o wielkim przewrocie, któ.:
Szcze IJ-a dalszym planie, że nowy wyn'tlazek
"Stanęliśmy bowiem znowu przed ep()'
ryw nadchodzącym sezonie przygotowują a" znajdzie jak najsżybsze zastosowanie świad" kową zmianą, oraz przed nowym przewrotem
!llęrykatlskie wytwórnie w dziedzinie kine-.
czy fakt, iż obecnie" już ponad 50 procent w dotychczasowej technice ... " - piszą czojnę.tografjL Chodzi o tak zwane "filmy gra~ kinoteatrów ameryhlllskich poczyniło odpo~ lowi publicyści angielscy ..
'jące i mówiące", nad któremi obecnie pracu::
wiednie przygotowania celem wyświetlenia
Jak z przytoczonych wywodów wynil
Je się w Ameryce, a które w dotychczaso=- filmów grających i mówiąc:ych.
ka, jest w twierdzeniu tem bardzo dużo ?acj1
wej' pr.odukcji filnlow~j wprowadzić'· mają
Na· pierwszy ogień pójdą następujące
potężną rewolucję. Z,;; względu na olbrzymią
!!I!f!
n
rolę,· jaką w dzisiejszyeh czasach i~odgrywa
kino ifihn w całym niemal świEcie, warto
'się- z~pozn~c z ni,,,::;ź;In~crnie cieka\vemi l iIite~
resujątemi wywcdam. amerykaIlskiego poten~
tata. Oto co oświadczył mister Goldwyn:
ZWIERZGN,IAWIELKIEGO )UST :SZA MASKI, CONRADA VEIDTA.
"Rew·elucja, kt@rą amerykallskie wy;
iJNigdy nie marzyłem o karjerze ady- Reiuhardta. Wysłuchał on mnie cierpliwie
twórnie filmowe przygotowują' w dziedzinie ~
kinematografji idzie w trzech zasadniczych styczll.ejU opowiada Veidt, "chciałem zostać i w rezultacie otrzymałem próbny enOłige..
. Chirurgiem, nie udało się. Byliśmy biedni, ment na S miesięcy po 10 dolarów miesi,
kierunkach:
zbył v:.riele czasu i pieniędzy
pochłonęłyby
cznie. Gdy wstąpiłem do filmu, to prawi.0
,
Pierwszy - to tworzenie filmów, któ:::
studja. Był nawet iaki czas, ~de:dy mając wszystkie moje role polegały na tworzeniu
re wyposażone będą w kompletną ilustrację lał 14 musiał8m przerwać naukę w szkole m~sek. Niektóre z nicli przedstawiały wiemuzyczną. Obok taśmy filmowejprzebiega\~
le trudności i wyułagały dużej pracy.
średniej i szuJtać jakiegokolwiek zarobku,
będzie'zatem równocześnie taśma głosowa, gdyż nie było Z czego żyć. Po wielu poszu..
N ajbudniejszą zaś w całej' mojej do ..
która każdy' obraz filmowy wYPos'ażacbę~ kiwaniach otrzyma~em posadę pomocnika i:ychczaowej karjerze i najwięcej wymaga...
dziew " . o,dpowiednią 'ilustrację muzyczną· rzeźnika. Praca była żmudna i przykra, nie
jącą tworzenia "masek" byia rola C~łowie ..
Muzyka dla tych taśm lwc:rzonabędzie przez podobała mi się ta "branża". Każdą wolną ka śmiechu. Dłu.go :musialem Dlęczyć się,
chwilę poświęcałem shldjom
medycznym, zanim przysposohUeul swe us;ła do gryma..
najwybitniej~zych kompozyt'orów, którzy o:::
za
każdy
grosz
zarohiony
kupowałem
ksią..
sobiście nagrywać będą s\voje kornpozycjęt
su wiecznego śmiechu. Dziąsła me były po
żki i dzieła poważne.
tak, ze całość stać będzie na wysokim po:::
kryłe gunlą i kitem, zęby s:f!tumme nasadzo
Nie spotykałem się 'z nikim, zamknię ne na własne. Gdy spojrzałem w zwierci aZiom;e 'artystycznym. \'lteu sposóbrozwiąl'
ty
w
sobie
rozczyływałenl się w zbyt powa
z~my zostanie. dciść do tej
pory uciążliw~
I!UO, zaledwie uwie:rzyłe111, że można z. twa"
żnycb na mój wiek dziełachsNiektórzy uproblem akompaniamentu muzycznego w ki:::
rzy ludzkiej coś po(lobnego uzyskać, Zadeu
'ważali Dlnie za a:n.ormalnego. Dzięki wytrwa
zawodowy baletnlish:z, żaden linoskoczek
riie.' Od dziś' dnia bowiem. nawet najmniej:;
łemu~. samozapartemu studjowaniu chirur~~ze- miejscówościbędąmiały. możność sIy=- gji, doszedłem do niespodziewanych 8pO- ani kuglarz nie przeszedł takiej gehenn"
prób i eksperymel1tów przy uzyskaniu efe..
szenią wraz z filmem ilustracji muzycznej,
slrzeźen.Poznałem układ kości -i mięśni
ktu
swych sztuk, jak moje usta.
stojącej na takim poziomie, jaki dotąd spo~
twarzy, spostrzegłem, że mOŻna je rozsegreA gdy już wruszoie po, takiej pracy J
tykanybył:tylko vi największych miastach
gowaó na kategorje i Itolumny i przez róż'"
trudu
eiekt został us!ągnięty ku. memu i
świata.Z tych względów należy też przy~
ne ruchy mięśni dowolnie wykręcać twarz
mego
reżysera
zupełnemu zadowoleniu ł wf
, puszczać, że ten "grający. fihn" zdobędzie so= i tworzyć różne maski. Od tego czasu ulu ..
bie szturmem cały świat.
bionem majenl zajęciem było przesiadywa- łonUo sie nowe uirapiellie. Okazało się, żE
Drugim kierunkiem nowej pracy jest :p.ieprzed lustrem i zmienianie wyrazów muiej u.~iążliwem hyło osiągnąć uśmiech!
aniżeli go się pGzhyć. Po
panulliesięcznei
'wyposażenie filmów obok ilustracji muzyczl' twarzy nawszeHde możliwe sposoby.
pracy luięsniami twarzy, Uś:d.liech zdawa~
nej również w żywe słowa. W· najważnięj::;
Razu pewnego dosiałem się na gapę
po
raz
pierwszy do teatru Maxa .Beihardła się być przytwierdzonym (lo mych ust. Naszych zatem ~ \uomentach akcji filmowej, za;;
wet już po uko:liczeuiu flintu "Odowi::k
miast dotychczasowyoh żmudJrlyeh napisów w Berlinie.. Obserwując grę artystów rozwią
śmiechu" bardzo często, będąc w towarzya
da,dzą się słyszeć •żywe słowa i cale· .djalo~ załem. trapiące mnie myśli: Oto gdzie się
stwie narażony byłem na śmbch i zdziwie.
gi które niewątpliwie w silnym stopniU po;; przyda, moja sztuka maski. Niestety, ;nie
Wielu z mych przyjaciół sądziło, że
nie.
tęgować będą całość wrażeń i posuną akcję takłałwem okazało się d.osianie do teatru.
śmieję
się z nich, gdy nagle spostrzegali na
"Czy Reinhardt, zna eię, gdzieś dotychczas
aż do najdalszych granic' bezpośredniości.
111e] twarzy uśmiech bez przyczyny. Nawet
Dj!:tlogi te trwać będą najdłużej od 5 dl() wysłtPował?U, spotkałem się z zapytaniem
i
b~l'az jeszcze niekied,y jestenl w głupiej
jego sekretarza. "Nigdzie jeszcze nie gra10 minut i znajdować się będą tylko w na~
łł
sytuacji,
nie umieją,~ niekiedy wyjaśnić swe.
lem , odparłem .. Wyrzucono mnie za drzwi.
prawdę ważnych, emocjonujących n~ome~lI Miałem wówczas lai 19. Charakter mam jem go dziwnego Śll1iecbu"~
tach, Zwłaszcza takie sceny, jak starcH~ SIę dnaksła.nowczy i GierpUwość niezachwianą.
'lwóch osobników, lub też walka ~. rozszU$ Nie ustępowałem. Zdawało mi się, że cała fflz f"fT" ,
a,
m
.
la.łem morzem - albo wreszcie karkqłomna mola przyszłośó! całe moje istnienie zależy
Uplę uZJwanę
jaz~la automobilem czy samolotem w ob~ic~u tylko od humoru sekretarza.! tak tez praw
zbliżającego się niebezpieczeństwa,
zys~aJą
dopo«oilnie było. Nie wiem zresztą czy mój
niewątpliwie przez ilustrację słowną Wiele upór zwyciężył, czy też dnia tego istotnie
sekretarz Beinhardła był w dob:rym humo ..
na" swvch efektach.
. T~>zeci w-reszciekierunek nowej pracy -- rze, faktem jest, że gdy po , wielokrotnych
to tworzenie filmów najzupełniej
mówią~ uporczywych dold;aniaeh się przyszelUe:rn Oferty z podaniem marki' i cenę pod iWMuz,.
t
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łoiski ,C2.srny djament" ma zbyt zapewnion~
ł

przeszło pół

więcej niż połov.a WydUlJ~"h}go wf<~gla

,
d'
Gdall.;;:k
mi .
pozo
plzec 10 ZI przez
k'
. 'l') TY pżnek 1\0 '.' Ił
przez
Gdynie około staje w 'raJu
na.. \\
1_
• ~..
" . uile
Ilona lon mle:::;l~czme,
.
"
1
'l;
{pl-! ni h\'[
7.') n'n.m
.J
~OO 000 ton. Jak wzmógł się \v ostatnich cza
ślą.skie mają. o.J.en.e <: ~ L ' • '. .C . . ..lt! a
słv górniczego o wiele lepsze, nE~ ~~rzed 1'0 - ,
{~. o' . .} s",,,,ol"adczy fakt jrż nlOWV o ŚWlęi.i)\\ muu '.V l.hB powsze'.
,I
U alII" kon
sach eksport przez uu,} 1l1~,'
,"..
'.
k"
.•
kiem, Milnó te po\Vai,lll~' Oucz \\
J
~,
.
. . 1l(1~h: pI'zez Gd'l'nię d. nie J'ak to bvło Ji':::::zczr p: Z{'(l 1'0 Wln J nIe..
'
k
'lr( om ze gdy Jeszcze 'v 1'0 \.U .<1....
oJ
• '
"
"' • • !.
.'.
.
"1'"
••
kurencję angiels. k'l;ł - zwmszcza
OP:t 1
\V 'wożono t -lko 30'. tys. ton miesięcznie, po
ktore na\\et nak1<.ltl~lj[.l t. Z'\. ,~::;h,)dlnij 32.1""
śI!.ł.skim J"ako naJ"\Yi<,ikszyIH ekspol'teronl w~~
y
d
l t "\1' ł b> J',,··zn.,·, 1,·,,,·'Z\" u"H'vt ty,hn-.v
'i
dniósł się w roku 1927 tonaż gdyński . ~ c l ę : ~'t la y :) ''-~
'l~
0'"".1 uJ,
gIL polskiego daje się we ~naki, a to na ::;4000 a w czerwcu rb. do 130~OOO ton, 'v 11- kolej do:::;tarczała na ('Z.l,::- I " th:~,ateczneJ
· rynkach przeJ strejkiem węglo\\-yn1 \Y An- ~, ci 1''''1000 a \-ve wrze~nju do 192000 'liczbie E7~nna·.;viane do l_uJad. ;.dUHl 'tlo,'gcJny
glji opanh'wanych przez tamtejszy .. prze- f~~ P~\Y~ż~ze 'cvfrv dotY;Zą jedynie ~ks- Nę1l 1 0\H::. \Yprawdzie jeSZl.'ll', około ~5.000
!n1.T$3ł wę'glowy, tj. \\' rall~t\Ye.ch skandynaw
J
J
J
•
•
•
Ś! k
.
I)CZ
pracy
o{>..
..,
I
'
portu, który, J'ak \vidzimy, \vyl1osi około 1 i gllrn,lko\\.' dna k
ąs 'u ,po. z~:::..aJf' l.
.,
skich.
\V ciągu ,uhiegłego
llueSląca \ wrzesIl t ł a
.
k
.'
c'wierć mil]'ona
ton
miesięcznie,
PC?dczas
DaJ6ZY
.Je.
na,"
U\"Zglę,~t. fU!:
t o ye H'Z. ;:.,owe
nit) nasz eksport \yęgia do tych "raJO\\?
v
_ .
l
h
.
"ł
o-d1' miesięczna produkcja węgla na Sląsku
warunkI l byc zat O'\YOlOnyw
2:fi:"uiejszył się o 64,000 -~on i \vynosl ',e, SZySl
:5 oT
'k'
t z tego, ze c o.
t
samym dochodzi 2 i pół miljona, a z Zagłę ciaż reszta robotlł1 'ow ~Ha praz jlf'acę za. .
· kiego q52,OOO ton. CI':~ŚĆ tej straty poweo,pe\vnioną..
wano jednak eksportem do krajóvv bałtye- biem Dąbro\VSKim j Krakowskiem razem
ki~h" Mimo to, gospodarcza prasa norweska przeszło 3 miljony ton. \Yynika z tego, że
· st-łvierdza akaderrlicki charakter obrad kon_ _IIiIIIIIIIIIiIII!IIlQI(IIIlIIIi1Ii!_ _IiiIIiIIII_ _IiillillllIiillillllIliiillilllIIiIIIIIIIIiIIIIII--IIiIIIIII-----iiIłIillllllIiillllllllllIiillllllllll------!IIIiIIIilI-_ _
fel:~ncji węglo\vej angIo - skandyna\v~kiej"
Pisze In. in, że kopalnie angielskie zmodernizo\vały i ulepszyiy już S\V~
r "z~,ulzenia,
ale, jak twierdzą elwnomiści i fachowcy
PRZEDA \V~IOl'\YCH
norwescy, nie są one jeszcze w stani~ kon- PRECEDENTALNE ORZECZENIE SADU NAJ\VYżSZEGO
\VEKSLACH PRZED\VOJENNYCH.
kurować skutecznie z Polską na rynku \vę..
glowym skandyna"'i'skim.
YOl'kschire'ski
Na tle likwidacji stosunków z \':eksli wszelkie roszczenia pos.=!1daczy w~ksli przeJII
. ,węgiel wyższy jest np. gatunko\vo od ~ol
'e.:.trw{'a 19łf-:-- v duDsi
t .• zw.- przedwojennych po\vstają spory rządo du\vuiają się w dn.
skiego, ale węgiel górnośląski jest lepiej
tylko do weksli i';G . hl~~;:bj~;::.yeh pod prze
: sortowany i odpowiedniejszy dla odbior- we, mogące wielce zainrereso\vać. sz'~r5zy .,or- siC;
. k'cue
tk'su hano.' 'l"'(.tt,.• 1l·<iiit:U:'il,,1~..40 z ro;;
gól
publiczności,
Jeden
z
takich
5pOrÓ\V
roz~
plSy
ców skandynawskich. Przytem odgrywa też
III okr. \V ku 15U8~ lecz nie do \.c:~ .. IL m.rmow!lnyeh ro
dużę. rolę kwest ja cen. \V chwili
obecnej strzyga! niedawno sąd pokoju
syjskiem rra,\vem b:w.d!u\\'ern. i~lk to ma
Polska zajmuje silniejszą pozycję na '\vę \Varszawie,
Syndyk masy upadłości sp. akc. miejsce dla weksli, \"y.,;:uy,i:mydl j płatnych
ł.'lowym rynku skandynawskim,
niż An·glja. Obecnie eksportuje Polska ok. 1,250,000 . ,,Bank Kupiecki Łódzk~" \vystąpił w dn:u 3U np. w Białymslvku. '((g.} r,~;~z:lju weksle,
ton węgla miesięcznie, a mianO\vicie:
czerwca 1928 roku przed sąd w \Varszawie ncrmownne pra\\rfm~ o~.c:.:qzują':';;~l1i w 0:$
Belgja - 10,000 ton, Danja - do 120 z powództ\vem przeciwko' firmie "E. BryI" kręgu s::ldu apela«yji1:!go w \\' .~LLJ,\de, przej
tys. ton, Gdańsk - 30,000 ton, Finlandja w Białymstoku i żyranto"wi Kleinermanmvi dawnHy się już \v dn. 1 Si.:·c;:;i1lJ 1918 r.
- 60,090 ton, Francja - 40,000 ton, Włochy w Warszawie, o zasądzenie
należności
z
Sąd, podzi(:k~ąc wyw~;dy r;e:ilOm:::cnika
55,000, Łotwa 62.000, Litwa 18.000, Kłajpeda
wekslu wysfinviOllego i płatnEgo \y Białym;. pozwanej firmy, pc\yódzi.\YO w stosunku do
8,000, Holandja 2 do 8.000 ton, N orwegja
stoku w reku 1914.
firmy ,.E, BryI" odd ..-:liL zf!~fldZt1jqC
należ"
~,OOO, Austrja 258,000 ton. Rumunja 28.000
Adw.
Wł.
Flaum,
działając:w
ImIeniu
ność
jedynie
od
żyrant:l
;.]<::in::rmnn:J,
które:::
Bosja (sporadycznie po kilka tysięcy łon)J
poopada
Szwecja 243.000, Szwajcarja 16.000, Czecho- pozwanej firmy ~,E BryI''' wnosil o oddalenie go żyro. datowane \Y Vv ~u·sz:1\vie.
skargi z powodu przedawnienia, wywodząc, pod przepisy kcdcksu ll<JndlQw(;go francu:$
słowacja S3.000, Węgry 76.000.
:J.
mocą skiego.
W eksporcie do krajów zamorskich że moratorjum wekslowe, którego
,

Po l!O:ki elisliort \yęglowy jest ołJecnie
'dos'c' znaczul.' i 1,OIOŻt'llic poiskiebo przemy-
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zawołał Artur Lord Ealing namówił mnie, w imię mojej
przyjaźni dla Janka,
abym uciszył całą

"To nieprawda! -

sprawę,

nawet - jeśliby zarzut oka.zał się
prawdziwy. Dlatego nie chciałem. panu nit'
powiedzieć, ale jen wzgląd teraz lUZ nie
istnieje!"
"Ten chłopiec kłamie przerwa!
gwałtownie lord Ealing to jest częścią
l:ipisku przeciwko mnie".
"Niech p. \Vharton skończy, co nla
do powiedzenia" - rzekł \\"ilson.
"Protestuję!" wołał lord Ealing.
"Po wczorajszem \\'idzeniu się z padem - mówił dalej Artur - przyjechałenl
tutaj i l'ozmawiałem z F!..asquettenl. Zawiadomiłe.m go przedtenl telefonicznie o lTIoim
przyjeździe: \V przecięgu pięciu mInut prze
konał mnie o swej tożsanlości. Poliazał mi
swojc fotograf je od czasó\V dziedflstwa~ ró~oo d?kurr::.enty, zarówno pan Ruston
Jak l panI Ruston, których tu zastałem _
znali go również jeszcze w dzieciilsbvie.
WszJ:stkie, moje w~tpIiwości zostały rozwią
'.

_"

i>

zane. Fotograf je znajduję. się w tym uomu.
a Rustonowie każdej chwili mogą. zaświad
czyć, że Pasquett jest Pasquettem'"
Pan Ruston jest kupcem kanadyjskjm~ mieszka.jącym obecnie w aryżu.
"Sądzę, rzekł
li ważać tożsamość

ną,

Wilson, że możemy
Pasquetta za st\'vierdzo-

ale, l:.aturalnie,złradamy jeszcze \vszyst
kie tlJli.yody. No, ale w jaki sposób powstało tv niepOl ozumienie ,/U
,\Vłaśnie o tern "chciałem mó\vić!
Przypomina pan sobie ,peY'f'no, iż Pasquett i
Radlett byli razem w więzieniu w Turkiestanie. Janek zdbłał uciec, ale Radletta zah zymano, gdy -chciał ułatwić mu ucieczkę.
Ale Janek nie chciał pozostawić \v niewoli
8\,:e,:;0 przyjaciela wrócił z po';,vrotem i wkoilCU ró\t~nież pomógł mu \vydostać się
z więzienia. C dali się .natychmiast w góry.
v nadziei, iż uda im się tą drogą przedostaĆ do ludy]. Jak Janek opowiada - było
straszliwie ZiUl110. a Radlett nosił już w so
bie \vidoczne za~'odki choroby. Był zbyt
chory i słahy, aby móc iść dalpj. rrlusieli za
trEymać się po drodze... Janek opiekował
sję nim tak troskliwie,. jak tylko mógł ale tam \vłaśnie na wyżynie Pamirskiej .lfugo Radlett ull1arł. Janek opowiedział mi
dOkła.dnie, \v jakich to się stało okolicznoic2."'..<1fa. Radlett położył głowę na jego kola..

ego

andl~
o

p

a.

" . ':..'

.

, "

nach. Przez jakiś czas nie mógł \vydobyć z
siebie głosu... Nagle uniósł gło\yę: "Już koniec ze mną Janku! Daj mi kawałek }.Japie
ru, abym mógł coś napisać. Muszę zrobić te
stament. \Vtedy umrę w spokoju".
Janek próbo\yał go uspokoić, ale Radlett odezwał sitzznowu: "Chcę, aLy::i ty
wziął w'szystkie lllOje pienh~dze! Daj mi ołó
\-'vek i ka\ya.łek papie-ru H • Zaczął .pisać~ ale
. nigdy tego nie skonczyL. Niech pan patrzy, oto, co napisał! Janek wręczył mi to
wczoraj, abym panu pokazał.
Artur wyjął z portfelu kawałek papie
ru i podał go \ViIsono\vi. \\"'ilson odczytał
najpierw cicho napisane na nim słowa później po\vtórzył je półgłosem:
"Memu przyjacielowi i wspólnikowi,
Janowi Pasquetto\vi, zosta"viam wszyst ..."
,
"Tak się kończy" - dodał \Vilson~
"Gdy napisał to sło\vo - mówił dalej
Artur - ołówek 'wypadł mu z ręki. \Vestchnął i wydał ostatni~ tchnienie.
Janek dał mi \vczoraj ten kawa.łek

papieru, zaznaczając, źeuspraVd(HlIiwia on
popełniony przez niego czyn. Poz\vólcie, że
spróbuję opisać jego uczucie.
Powiedział
mi: "Nie zrobiłem nic złego Hugonowi. Hu..
go chciał, abym otrzymał jego pieniądze.
Często mi to powtarzał.
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S RAJK· DRUK~RZY AKCYDENSU YCH TR
i\l1NIlVIALNAPODWYZKA PŁAC NIE Z"'OSTAŁA PRZEZ
PRZYJĘTA.

TEATRY
leatrMiejski ,1?P' HDzieje Grzechu"

wiecz.

"Danton"
teatr Kameralny: -"Simona",
{leatrPopularny: - .,.Małka Szwari;eilkopf"

WIDOWISKA
Ca$ino: .~ "Tajemnica Starego Kodu"
Luna: -.,Ramona"
Splendid: ~"Kobi~tauatorturach'\
Grand Kino: -'- "Szaleńey"~
Odeon: - ,.Hjeny nocy"
. pałace: "Dziewczę ala ,garconne'·.
". Capitol:, - "Chicago",
,
Dom Ludowy: ~"KobjebJ z mHjonami" ,
l\'liejski K. O. ,,\;Yschód słońca"

W~aQołności bieżące.

Już od trzech. tygodni trwa bezrobocie
drukarzy akcydensowycht przedłużającym się

strajkiem zainteresował się Główny Inspek..
tv! Pr.acy, który odbył konferencję wspólną
pracowników z pracodawcami. Na piel'wot~
nych konferencjach właściciele drukarń zU<
ofiarowali 10 proc., pOdwyżkę dla \vszystkich
kategorji, zczegQ .5 proc. byłoby płatne na~
tychmiast po podjęciu pracy, pGznstałe zaś
5 proc. dopiero\v grudniu. Na warunki po~
wyższe ' me zgodzili się, potrzym,jąc
swe

fzetniach tr

traj

,

dyżury

apte l,

Dziś

w nocy, dyżurują' apt~ki: N.
Epszteina (Piotrkowska. 225), M. Bartoszewskiego' (Piotrkov\!ska 95), M. Rozenbluma
(Cegielniana 12.), GOl'feina(\Vschodnia Ó4),
J. Ko~rowskiego (Nowomiej.ska 15) ..(b)

pierwotnie wystawione żądania w wysokości.
50 proc. Na wczorajszej konferencji drukarze zmienili warunki ofiarowując dla druka.rzy 80 zł. tygodniowo i dla litografów' 100
zł. tygodniowo, \Vlaścieiele drukarń zapropo
nawali ostatecznie d1:~ drukarzy zarabiają
cych 50 zt tygodniowo 15 proc. podwyżki, a
dla zarabiającYl'h od 50 zł; wzwyż 10 proc,
Na warunki powyższe drukarze nie Igodzili
się, wobec czego strajk tr\va.
(p)

---000---.-

ZAMIAST AKCJI MEDJACYJNEJ -

Nocne

STRAJKUJĄCYCH

A

, Trwający
robotników w

już

od trzech tygodni strajk

rzeźniach
nieskończoność.

pl~zeciąga

Dotychczasowe pertraktacje

się W
rozbiły

się o opór pracodawców i nie d.oprowadzi~
ły

żadnego,

do

porozumienia.
do wszy:stkich po

SKŁA DKl DLA STRAJKUJ4CYCB.

kre"\vnych organizacji w całej Polsce z waz
waniem do zbierania składek dla strajkują..
cych i niezależnie od tego przybył do ,Lo..
dZPczłonek zarządu centrali warszawskie1
celem prowadzenia ualszej akcji strajkQ
waj. (bip)

Zwi.ązek zwrócił się

- - . . - ' 0 OO----"!

II

Wypiat,azaSłłkow umySłowym

bezrobotnym

Wyplata zapOn'lÓgdla pracowników umyslo
wych'przez.K.Chorych W Łodzi, rozpocznie
się' w piątek dnia 2lit'top a d a br, od g, 9-14
pp. Osoby"korzyslające z'" zasiłków winny ,
,mieć przy sobie legitymację i zaświadczenie
P. U. P.P:::a,,~o~ód osobisty,oraz książeczkę
. ,ubezpie>czeri!~jwą
Z,U, P, U, (p)
.
",,:-~,

"f;~':;j

,~

KURS DLA BADACZY MI~SA.
"V;dniu 2 listopadatb. o' godzinie.
17,;.ej, ,w'śali Trichinoskopijnej Rzeźni Miejskiej nastąpi otwarcie kursu dla. :badaczy
~' rm.ęsa' itrlchinoskópistów.(n)

I

II

I

PIERWSZ4. ODEZW~ PRZEDWY BORCZ4 WYDAŁ KOMITET LISTY Nr. 10..
Na murach miasta ukazała się pier- politycznych robotniczych.
wsza odezwa przedwyborcza do kasy choJeden z czołowych kandydatów Hst~
rych, wydana przez listę, Nr. 10 delegatów N.'. 10, przewodniczący związku pluszownifahrycznych opozycji związkowej i P.P.S.- klJW Jan' Izrael, został aresztowany i po
lewicy."
dwuch dniach poby~u w areszcie wyp.Ua
Na niedzielę zwołano ',uż szereg wie- szcżony na wolność. ,(b)
ców, głównieł.omitetów :Wy':borcz~ch partji ,
---000--.-.

WOJEWÓDZTWO ODBZUCIŁO REKURS o COFNI:{:CIE DECYZJI ODNOśNIEZ.ur..
'KNI~CIA STOWARZYSZENIA.

,
Uak już donosiliśmy, starostwo g:rodz- nia pr,zeciwpaństwow€j; działalności wy'~
kle poleciło rozwiązać stowarzyszenie wol- mienionego stowarzyszenia, a koło w Ł~
nomyślicieli polskich, a na złożony
przez dzi nie jest jednostką prawną, lecz czę..
prezesa ",stowarzyszenia p. Hanemal1a reścią składowi} zawieązonego
stowarzysze",
]qirs, województwo odpowiedziało nastę- nia, związaną z nią organicznie, z Chwil,
.
(n)
, pującem pismenl: "Urząd wojewódzki w vi.:ięc zawieszenia centrali tem samem zos:
'Łodzi, nie wchodząc w meritum sprawy,
stają zawieszone wsżystkie jej oddziały, •
wniesione odwołanie zarządu koła stow. więc / koło \vŁodzi, które nie nHl. legit r'";
. wolnomyśliCieli polskich odrzuca, bowiem macji pl'awnejdo występowania z odwoła
tijin~G
strajkUją:}Y~ii
komisa.rjat rządu na m. stoł. Warsżawę z niem ha decyzję starostwa grodzkiego w'1
Dziś odbędzie się posle'dzenie związku dnietL. 12 maja rb. zawiesił działalność zaLodzi w sprawie zawieszenia koła
ŁOili
"::Cm.ześcijańskjego, na którem omówiona zo
rządu głównego stow. wolnomyślicieli pol- d2.i,bowiem prawo ingerencji przysługuj..'
stanie kwest ja pośpieszenia z pomocą ma.tt'~ skich w Warszawie na skutek udowodnie.. T,vlko centrali. a nie kołu". (bip)
.
rjalną strajĘ:ującym' robotnikom ' Widzew::: .
~, 000----'
skiej ',Manufaktury. Sprawa' ta roz.~trzygnię.tą
zostanie prawdopodobnie, vi ten sposób, że
potrzebny fundusz zapomogowy . powstanie,
zeskladek' dobrowolnie, składanych przez ro
PO NiIEUDANYM ZAMACHU NA "itfĘżA POPEł.tNIA ZAMACH SĄMOBÓJCZY•.
botników pracujących. (p)
Przed paru dniami niejaka Bajla Paca~ chwili. Wczoraj w nocy, gdy wszyscy sPa!il
, nowska, ~am. przy ul. Lipowej 60, oblała Pacanowska postapowila jednak popełnić Ś$t
POD SAMOCHODEM.
Wczoraj o godzinie 5· po po~. przy ul. , swego 'męża jakimś gryzącym płynem w przy:: mobójstwo i opuściwszy łóżko wyskoczy!'
z okna trzeciego piętra. Przypadkowo spa
stępie szalu.
·~eksandrowskiej zdarzył się, wypadek prze
'dechania samochodem, usiłującego przeOnegdaj Pacanowska postanowiła po:: dla ona na drewniany' mostek i odniosła
"łJledz jezdnię przechodnia, 70-letniego star-'
ciężl
pełnić samobójstwo "iw tym celu odkręciła tylko cfężkieokaleczenia,' tak, że W
" Ca.,izraelity, ciężko ranny wyszeptał, że
zamach kim stanie odwiozło upartą dena,tktf pó~
mies2kana 'Bałutach przy ul. Krótkiej 4. kranu maszvnki gazuwej, jednak
sposuużono i
udaraumio1.1o w ostatniej wie do szpitala. (b~)
NieOStrcW19g0 szofera .aresztowano. (P)

GHOt.ERADR.OBIU.
:MiejsiQI Urząd 'TV eterynaryjnypodaje
do wia domości, że w. Łodzi przy, ul. Rarolewskiej (za mostami kolejowemi - domy
magistrackie) stwierdzono chorobę drobiu.

dla

w

pc;

"

.

JO IBszani a zm,s

n

Upadek z tramwaju
wozoraj

przy zbiegu ulic Orlej l Ki!'
łińskiego upadł z tnuTIwaiu linji Nr. 4 Z~·"
gmunt Kozłowski lat 14, sp:r-~eda\Yc~! gazet.
zamieszkaly przy ul. Za:g"ljnikcy.;ej 89. Nie!'
ostrożność swą przypłacił dotkliwem patłu:>
cze'i1iem, odnosząc ran:" darte prawego stawu
lokciowegc:. Po;:;;zkG:..I~Y\vanemu udz 1r>n IJlJmo:;
cy lekarz'Pog0wwia.
(p)

na rzecz
BĘDZIE

Zakładu Poicżn;czsgo

Ch.

INAUGURACJA TEGOROCZl' EGO SEZONU
'r

"Inauguracja tegorocznego sezonu towa::
rzyskiego przełożona z po\yodu strajku 2 dn.
28. IX, odbędzie się \v najbliższą sobotę dn.
3,xt wspaniałym dancingiem wieczornym i
urządzanym \v sali łódzkiego Tow. Śpiewa ..
,.-czego ~u,;. r :otrkowsktl 243; na rzeez odbUtlo~
l~ ZWiąZKOW i SlOWiarzyszen..
W'j, zniszezonym pamiętnym wybuchem Za::
ZB ZWI~ZKU OFICERÓW REZERWY.
kładu POłożnir'zego ·Chrześc. To\v. Dobro::
Dnia 4 listopada rb. w lokalu przy . czynności:
111. Piotrkowskiej 104 odbędzie się Nadz\vyKomitet organizacyjny zabawy dokłada
czajne \Valne ZebraEie Łódz. Okręgo'.vego
wszelki8h starań, aby impreza miała zape\v::
Związku Oficeró\v Rezerwy z następującym
nione pełne po\vodzenie.
porządkiem dziennym:
Protektorat nad imprezą łaskawie ra",
1) Spl'aljta \Vojewódzkiego Zvdązku
czyli
objąć:
p, Wojewoda i p. \Vanda Jasz~
. Oficerów Rezerwy, 2) Udział wŚ'Yięcie dzie
czolto\\71l.
sięciolecia Niepodległości Polski. 3) \Volne
wnioski.
Komitet Pań organizuje wspaniały bal'
oraz tani, smaczny i obfity bufet. Należy
przypuszczać, że zaró\vno wźniosły cel, jak
i chęć spędzenia czasu w miłej atmosferze i
Zebran~e
ochoczej zabawie wśród naj\vytworniejszego
Narodo\Yfgo
.towarzvstwa , ściądnie
w dniu 3. XI do sali
e
We wtorek dnia 30,,10 \v ,lckalu \vłasnym
męskiego Tow. Śpiewaczego całą
"śmietan!'
przy u]. Zerom&kie~o 74]76 odbyło się ze.
kę" towarzyską Łodzi.
branie członków j synlpatykó'W Stronnictwa
Funkcję gospodyń objęły panie: Roma
Narodowego.
nowska
i Rohmutowa.
Zebranie zag~~i} prezes miejscowęgo
Na "Dancingu 'Vieczornym" w dniu 3
~>Ofa p. Kościelniak udzielając głosu p, L.
listopada
w sali'· To\varzystwa Śpic·waczego
Grzegorzakcwi, któr:; w dobrze wygłoszo~
NT. 243 raczyły
nym referacie, przedstawił pracę obozu naro przy ulicyPioi:rkowskiej
przyjąć obowiązki gospodyń J\V. Panie:
dowego od 30 lat do obe-.:nej chwili.
AdamowiczGwa, Arctwowa, Bajerowa,
.)\··.dyskusji pr~emawiali p. p. Kościel~
mak,. Sabela, Knor, Czernik, \Vitwicki. Łu~ BoguslRwska, Benedekowa, Brzozowska, Bu.::
komsid. 'Pajkowski i panie JaIJ.icowa, Ko:: SZOwa, Borkowska; Begałowa, Bratkowa, Bat,
nieczna, poczem następne zebranie nazna~ kowska, Chawłowska, Czaplicka, Czerlun::
Czerwińska,.
Czaje\vska,
~ono na piątek dnia 9 listopada o gcdz. 7 czakiewiczowa,
Czapczyńska, D"Jbulewiczo\ya, Dunikowska,
wieczorem.
\Vzywa się członków i sympatyków Str. Dutkie\viczo\va. Dobrowolska. Dylewska, Die
Nar. o liczne przybycie,
trichcwa. Eisenbraunowa. Eisertowa; Eckerś::
dorfowa \Vł., Eekersdorfowa Ał., Fichnowa;
Fiedler owa, Folkierska. Forellowa, fiszero~
ODCZYT CZER\VONEGO KRZYŻA.
wa~ Fleisserowa,
Geyerowa, Gołkonto\va.
Staraniem Czcr\voncgo Krzyża w nie" GlerIiczcwa. Gros SOwa, Gundlachowa, Gu::
dzielę dnia 4 b. m, o godz, 12 min. 30 w
tekunstowa. Heinzlowa. Holcgreberowa. Hol~
pol, \v sali Polskiej
YJVL C .A, Piotrko\\~~ cewa. Horod'vńska. Hiifferowa t Hertzbergo:;
ska 89, pan dr. Klinger wygłosi odczyt n. t, Wa, Ha ch nOWa, Idźkowska., Unicka., Izydor~
,,Na manowcach życia seksualnego".
czykowa, IIliniczowa., Jaszczołtowa, Jasień~
Wejście na odczyt bezpłatne.
ska, Juszkitrwiczowa.,
Kars:zowa, Kawecka,

Stronnictwa

~

T~

D.

1'O\\ARZYSKiEGO.

Knichowieeka; Kopczyflska. Kędzh:rsku~ Ku
mantowa, Kaliszowa.
K.oprowska. Kanar,
ska, K\vapiszewska, KrassQwska, Kahlowa.
Kozanecka, Królikowska K., Krcho\vt1, Kos
perska, Kr6lhyska l\lich.~ l\1id1l.11ov;sk<1, M~
czewska, Ivlaje\vsk~L :\Llłat:howska, Marlłynl
ska. Micheliso\~a. :\logHnh:ka, ~larynowska;
Milkerowa, OdechG"i\'skn. Orc1mlska~
Prindischo\va.Opalhiska. Obcrfddow<l. Patkowa,.
Pelkowa. Pop!elawska: Peschlo\va. Przcdpeł.
ska, Legisowa, Lisowska, Libiszowska. Ł~
dzimt, ŁadYllska_ Łukemska. Lwhvigo\va. Rob
mutoV\"il. Romanowska; Roc.i(·ka. Rimmlerow~
Rossmanowa; Rumplowa, Rżcwska, RuegerOE
wa Sarosiekowa. Sehichto\va, Skalska: Smoleń'ska, Stypułkowska, Schmidto\va. Slomi~
ska. Slupczyńska. Strohmajerowa~ Talerowa
E' Talero\va L.,
Towrnicka; Trawińska,
Tomaszewska.
Ulrichsc\va.
\Vaf!nerowa,
\Viercińska '\'i(~: 'f;\Y5ka St.. \V:ęekowska
Kaz., \Yolc~\'ńska. \Voźn!ck:l JÓz., \Voźnicka
Kaz .. \YŚdeklief)"v~l. Z;C';' . .
ZJhczkow::
ska, ZieHnowa, Zappf;wa. Żurkowska.
f

- - oOo--~

ZGON TWÓRCY POMNIKA MICKIBWiCZA
w·PARYŻU.

Pary! 31..10 (aw)
dniu dzisiejszy:m zmarł tutaj w
80-ym roku życia słynny t'zeźbiarz, Albrecht Bartholome, wielki prZYJaciel Polakó\v; twórca pomnika Mickiewicza \v Palyiu.
\'ot

OBWIESZCZENIE..
Komornik przy Są.dzie O ia ęgowym w
K. Snzin, zanl. przy ul. SZKolnej Nr.
14, na zasadzie art. 103u U,P.C. ogłasza, że
dnia 9 listopada 1928 roku, od ~odziny lO-ej
rano) \v Łodzi, przy ul. Narutu\~icza poa
Xl'. 31, Jl~hędzie się sprzedaż prz'ez publiczna Hcvtację rUChOl1l0ści: piaI}cjIl;a,;.:. należą.
cy~ch
Abl'ama Berliiiskiego""· i oszacowanych na 520 zł.
'
1\1. Łódź, dnia 31 !Jaidziernika 19"28 r.
3009
Korriorn.~~Suzin.
Łodzi,

do

ł

~

•

%.&

Teatr

"~ .

M!e~ski

Romain Rollanda.
Ci wszyscy, którzy niC'zado\,·oleni wyszli z teatru po onegdajszej premjerze, po-.
winni szukać' przyczyn s\Yego rozczarowania prz~dewszystkiem \V sobie: padli oni
bowiem Qfiarą .... 'własnej mistyfikacji.
Znając Rollanda, jako ś\vietnego powieściopisarza, \vierzy li , że i jego nDanton'·
posiadać lllusi potężne \'i:alory literackosceniczne. Stacl i zawf'id. Utalentowany
autor "Jana Krzysztofa" \V dziedzinie dr~
łIlatu jest jednakże owieIe słabszy, Cykl
jegq rzeczy scenicznych ,,'Viara« sPOCZy·WJl.
dotąd w r~kopisie - a projektmvanv dekalog dramatyczny z czasów wielki~t rewolucji fran.cuskiej na1)isany zostal ~z efekt~~ POłovVlcznym - tak co do ilośCi jak
,I :samej' wartości sztuk.

a •.. &
Romain Rolland, szukający wszędzie cyj kronikarskich, historycznych dialopienviastków ogólno ludzkich, w walce gów i - (jak \v ostatnim akcie) 'O pewnym
między dwoma gigantami rewolucji Robenerwie dramatycZllYlll, - rzecz (jak zreszspierl'em a Dantonem, szuka głębszego , tą chciał sarn autor' o charakterze sztuki
symbolu. Danton - to ucieleśnienie rado- popularnej, mógł być uratowany tylko
snfg'o, ludzkiego, na rozumie i sercu opar- przez koncertową wysta w.ę~
tego tworzenia - Robespierre uosabia si..
Teatr 1YIieiski mimo braków techniczłę hvórczą.~ która swój Pocz'}tek widzi w
nej natury, kos~teln ogromnego nakładu
cnocie ZR\Vartej w suchych '- kodeksach, , pra~y i kosztów \vysta\vił "Dantona" sU"
w martwych literach prawa.
miennie.
'YaIka Robespierra z nantonem, to
Kijo\vski, nie stwarzając w tyttt~o...
starcie się dwóćh potężnych indywidual- wej roli kreacji, stworzył postać troskliwie
ności. \vobce kt{)rych lud - t\vorzą.cy rewowypraco\vaną a odtworzoną z niemałą dra
lucję zepchnięty został

zupełnie na drugie
miejsce...... Posrnaczek l(~kkiej ironji tkwi
właśnie \V tenl~ że l ud detronizuje i strąca,
z jego piedestału, właśnie ten Rolland, który, jako Zdecydowany rewolucjonista gravdtuje niepon1ułu ku Bolsze\vji... Tern wię
cej, że kOIICO\YY akt jest niejako satyrąf
skierO\\ aną przeciwko pospólst\'vu i tr\va..
łoścl jego sympatyj i przekonań.
""Danton« pełen przydługich dyserta..

matyczną siłą. Słah;szy \V

ujQciu okazał się

Robespierre Tai arki<:tw !cza.
Reszta obsady to mocny i soczysty
\v wvrazie Bonecki (Billaud) bardzo d0ł7ry
Jano~n~ki f\Ve$terman) i ':V1erciński {Saint
Just) - i t. dalej. Żabczyński (stylowy. de
Sechelles) Damięcki, Lubińska, I\rzelniński
j \Vina\ver.
--.-
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"R,OZW OJ, CzwartekJ dn. 1 li~topada 1928 ..

~

~--**~------------------------~------------~------------~----------~~..~.----------------------------~--, Wanlu·. ,~BratMarnotrawnt~ .. 0 .. WUde'a.
YEATB·POPl}LA.RNY

Tea.trlsztuka.

-

te:resować szerokie koła miłośników _tutt.
POLa setką pięknych płócien artystó~ belG

Dziś dwa przed~tawienia o 4.30 popot
gi~"kieh obecną wystawę zdobią pra.ce 8t&
TEA'l;R .MIEJSKI'c .
i 8,30 wiecz, które Wypełni ,~Małka Szwarcen ulaława Podgórskiego z Krakowa· oraz cie..
~llbileu$z· "Dziejów Gx~echll'~~
kopfH jak rÓ"\llież' i jutrzejszy wieczorny kawe na szkle malowane kompozy.:cje Ja.... .
. Dziś, czwartek świąteczny, dwa przed spektakl "Małka" ciesząca się nadal niesla:: na Gąsiel1icy-Szosta.ka. (n)
",ri€nfa:ogodz. 3 i pół popołudniu po ce bnącem powodzeniem graną będzie także w
'?,Iladb' J?~)pularnych "Dźieje Grzechu\\ o godz. sobotę i niedzielę. na .obu przedst'awieniach.
GIEŁDA ZBOŻOWA.
~~Opotężnydramat . historyczny R: Rol:-POZNAŃ.
TEATR· W SALI SCBEI:BIIlEBA.
l;lp,d<a "Danton<\· który powtórzony zóstaZyto
cena
tran7-, 405 ton 35,00
Dziś p.o raz ostatni sensacyjny dramat
'Jił~iiW pią-tekivv sobotę wieezore.rIT. .,n
.Żyto cena orjent.acyjna34,70-S5,25 ~
,tPani X" którydzlęki emocjonującym sce;;
Pszenica 42,25-43,25
~,",
TEATR KAMERALNY~
nom zyskał sukces artystyczny .. BiJety w ce
Jęczmień hro,v~H'. 35,50-37.50
: Dziś czwartek i jutro piątek~ Clstanie od 40 gr.
2 zł. nabywać można w ka .
J ęcznljeń przem. 34~35
ttJliie dwa przedsta\vieniawybornej kbmedji sie .tea tru,
.
O\vies
33,75',-34,75
~~uarowel J. Deval'a "Simona~'.
Mąka żytnia 70% 47,75
::c:JłYST~PY'KAROLA ADWENTOWICZA.
Z MIEJSKIEJ GALERJI SZTUKI.
Mę ka pszenna 65% f30,50-84,50
::.«lU, W 'so:botęprerrijera' interesują.cej koŚwieżo otwarta wystawa reprezentaOtręby żytnie 26~27
iU~(J;ii; współczesnej świetnego pisarza niecyjna sztuki belgijskiej, . jako pienvsza,
Otręby pszenne 27--28
/lifę,cki'egoH. Bą.hr'a ,,:NIistrz" .. vy ~rzygotozagraniczna urządzona w Łodzi, musi zain-
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"t6df. uf. Piotrkowska 113.

."

najkorzystniejszych.

'~; Załalwta wszelkie operacje bankowe na warunkach

I

Przyjmuje wk.:lady oszczędnościowe

w

złotych

.i walutach zagranicznych na każde żądanie
i terminowe.

~:t! Załatwia

inkaso weksli i dokumentów na wszystki~

}~ miejscowości terminow:Pła~;. pobraniem minimalnej
';tl

I

Ogóaaa .-uma wJ9nn»ch

ZŁ.
p .. wr~' am8łłlr6wprz19imuJe.l~w.zell\tie
. . . . ' '•...... fotog.l'lIfłc:zne.

l'ilepogoo:.

fti!ęł'obl

lęaów:

Z-ł.-1j-4....

,

DRUGI lOS WYGRYWAI

UszczQśliwiliśmyjui.
tysiące rodzfn
Za kupione I wygral'lIIl LI nas losy
wypłaCiliśmy już

Kilkadziesiąt

I

9574 -

I

•. . Spółdzielnia Z ogr.odp.
1 Kok zułotenia1881
. ĘwangieUtka ftg15
I

.

Wkładyoszędnoldowe

gdyż uskutecznić będziemy m~·

gti tylko

·I
-

zamo-,

Ostatnio znów padły unas wielkie WJgrane

w Dolarach

Zł.

I
-

100 tysi~cy na
fJ
'ID tysięcy
,.
ił.· 40 tysięcy
..

NI'. ll8II5Ił
" 86444
,,110193

i b ...·dzo wiele po 15 tysięcy, po 10
tysięcy i t. d.

Z'a łatwia wSlelkleoperacje bankowe

tłK D

wcześniejsze

wienia,

j innych walutach obcych, zwrotpiew Dolarach H.p

~ ynajem

dla Łodzi 64209

W tem miejscu pr~~i~y wyciąc,
i nam łaskawie w hs<ae przesłac

lZO Y.

kasetek stalowych / (Sa I es)

.Ii

w,ląolne pned·sławlołeJ.łwo

O K IE 111\1 E

I Zr

I.

roI Fol 3,ierI p. l

aściuszki
tel .. 2..15

od 1 dO 3 i od 5 do\ 7,,'

Projekty budowlane - nadzó~ teohnicil:uy - ielbetai~łwo
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