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. Rząd. Ż. S.S. R. w bieżącym roku

WYNAJDOWANIA NOWYCH
GAZÓW TRUJ4,CYCH
Liczbę dzia~ "zenitowych" do zwal..
czania aeroplanów
ZWl~:K.SZpNO .W R. B. O

DwiE ZUPELNIE NOWE DYWIZJE
PIECHOTY.
Oprócz tego utworzono
SZEść NOWYCH PULKÓW
ZGÓRł, DWIEśCIE
ZWIJ).ZKOWYCH (NARODOWYCH).
Zorganizowano oddziały
. . W, czerwcu b. roku ,
ZE SPECJALNEMI KARABINAlVU
M.A,SZYNOWElVlI
PIłZENIESIONO' IV-tą 'TURKIE,.
do strącania samolotów.
STAŃSKi). DYWIZJ:t:
Nad granicą polską, rumuńską
wo1sk. l~",jowych na Zachodnią granicę t. j.
, do' okręgu Petersburskiego.
WRE GOR4-CZKOWA PRACA.
" .' .' W "Tulitiestanie na' miejscu przenie.. Szereg S70S i kolei 'strategicznych ma być
'. Slpnej "'dywizji, .
'
.
wykończonych jeszcze w b. roku przed na, ". Sro:o.MOWANO :tlOWJ}. DY\VIZJ~
.dejściem zimy. Na budowę magistrali kole ..
.z ,li-adrą' w T~szkiencie. Równię2;' w bieżą- ,jowych Brjańsk - Mińsk i Bachmacz .......
:' cy_roku zwięksźono .
.'
.
Lojewrząd centralnyZ. S. S. R. wyasygno
, lLQsóT:4NXÓW O CZTERDZIE·
wa:t 1łardzo·duże' su~y i budowa ma się za
" ,. ",ąt:~,PJ,tOctN>t.',~'· . " .
, CZ'Ć~W ~ajbliższej przyszłości (o Ue się już
,.', ·..":W,,Moskwie przy pomocy' niemieckich , nie zaczęła P. R.).
':~ są lec~ii1G;#lyCh ':: .. -/ . ,. '. ,
Sowiety liczą sobie bez wątpienia o·
:.. . -PRZERABIA SI~ WSZYSTKIE TANKI
ficjalnie 562,000 żołnierzy. Jest to równie
" . ' . ' , NA SZYBKOBIEŻNE.
prawdziwe, jak liczebność armji :niemiec..
~~B.6~nież w Moskwie zainstalowano' fabrykę kiej - gdyż do .liczby 562,000 należy d'odać
:'Wojskową'części' zapasowych do łanków. , wojska terytorjalne, niczem oprócz - mia
'Puszczenie w· ruch.ma 'nastąpic w grudniu. na, nie różniącem się od innych 'formacji,
: .Takąż, 'fabrykę
linjowych,
KTÓRYCH LICZEBNOść WYNOSI
URUCH()MIONO JUŹ WE WRZEŚNIU B.B.
'wKołomnie, przy fabrype lókomotyw.
OKOŁO MILJONA.
Dalej- zwiększono niemal w· dwójna- . Z tego jasno wynika, że przeciwnik w każ
dejchwili może' rzucić na pole walki ' (nie
sób lotnictwo, przez utworzenie
Ucząc rezerw) olbrzymią masę,
, CZTERECH .ESKARD MYśLIWSKICH
"
i OśMIU ESKABD·BOJOWYCH
ZGÓR~ PóŁTORA MILJONA
przy różnych dowództwach Korpusów, inię
'ŻOLNIERZY.
dzy innemi dwie \\1 Mińsku i .dwie w KijoA teraz? ••
wie. Ńakładem znacznych sum pieniężnych
A teraz zastanówmy się trochę, prze: utworzono
ciwko komu te' olbrzymie zbrojenia, przeciw
DWIE 'SPECJALNE MORSKIE
ko komu ta gorączkowadzialalność ~ojen
ESKARl;)Y AEROPLĄ.NOWE
na, k'osztująca miljony, rujnująca i 'blk już
nieszczególne finanse Związku Republik So
rzucania torped~ ,
utworzono w bieżącym roku
Wieckich.
NOW~ 'ZUPELNIE 'INSTYTl1CJ:(:
, Rąbek zasłony uchyla nam . oficjalny
.
WOJENNi).
dziennik '"Krasnaja Zwiezda'~ oraz mowy
'pod nazwą "Osoawjochimu", której zada- 'generalissimusa armji SowieckiejWoro'uiem jest· o dciąj: enie "AwjochiInu" od róż- . szyłowa. Ten ostatni medwuznacznie po~e
'nych pobocznych zadań.
'
dzial, ii: istnienie w Europie ~białogwardy] ..
otóż mimo niedlugiego istnienia U..
"
. czącego się za ledwie na miesiące - "Os~·
II!!
'a\Vlochini" potrafił zorganizować i' wyposa~'ep ,CZ'~ł'
'iy6
.
'SIEDEl\t NOWYCH ESKARb
.BOJOWYCH AEROPLANÓW. ~
:cOd marca b. r. niektóre wojskowe fa.. Z kau~ia
t;zpbny' natyr-hmiast
brykf"b~zów trująCYCh
., " OFERTY' '. POD "INKASENT"
,;l!PCUJ4 NA DWIE ZMIANY.
DQ ADMINIS'lRAC~I "ROZWOJU"
.' " ,:~re-iągu b. roku zakontrakt6wano od
:-e;rQb;_·-st.
W3
tychf~ą~yk szereg inżynierów niemieckich.
.a wedłąlrwzinianek dziennikarskich z' pra
~.(hłp(y
~y fraąc~~kiej autorytet łej miary co prof.
, Jlabcr -(?tbvł kilkakrotnie w RosjiSowiec",
do 'roznoszenia g;-; zpt
kiej.Otw,artow l. 1928 instytut sP~claln,
Zgłaszać ~e do goth::. 11~ei rano.
'...WojchiDtu" ,dla
.

ao

.ln2.,s(.nt~',~k
re

izytor

skich i faszystowskich państw" w sąsiedz.
twie z proletarjacką Republiką Sowiełó"
- na dłuższą metę, jest wogóle nie do pomyślenia....
"Krasnaja Zwiezda" w jednym z os t,
łnich numerów twierdzi, że "obalenie kapitalizmu nie jest możliwe m - bez zastosowa
nia gwałtu i
BEZ SZEREGU WOJEN PROJ."E.
TARJACKICH PRZECIWKO BURŻUAZJI",
Nad przyszłą wojną, którą szeroko
rozprawiał na ostatnim posiedzeniu
moskiewski ;,Komintern" że
.
"WOJNA Z PAŃSTWAMI BURŻU
AZYNJEMI JEST KONIECZNOśCI4,
UWARUNKOWANi). ISTNIENIEM
SOWIECKIEJ ROSJI"•••
Niekiórzy mówcy byli zdania, że al...,o
. Z.' S.. S; R.' wOljóle' 'zginie, . albo . zginą z PC)'"
wierzchni Europy wszelkie państwa "bllł.""
żuazYhu:~"'. Wójnaw "imię szczęściaprole...
łarjatu" . jesłzdanie'm
wspomnianych
wprosi:
KWESTJi). DALSZEGO· ISTNIENIA.
, USTROJtJ BOLSZEWICKIEGO
yv EUROPIE.
Do tego czasu - tak mówi "Komintern'~, należy dezorganizować tycie społecz..
ne Europy, . przez niepokoje: ciągłe nisz..;
czenie objektów wcjskowo ważnych (arse-'
nałów, dworców, mostów, fabryk itp.,',
WYWOLYWANIE STRAJKÓW
POWI~I{SZANIE no N AJWY;i,;:: ZEJ .
SKALI TARÓ KLASOWYCH,
AGITACJ~ W WOJSKU i t. p.
....
Onegdajsze zaburzenia we Lwowie!
gdzie rusini zasypyw:ali manifestację polską.
i Pogo,towie Ratunkowe "gradem kul" do..
wodzi, że.broń w wielkiej ilości jest przemy
cana .do nas z Bolszewji i że pogróżki "Ko ..
,minłernu" nie były i nie są 'li tylko pogróż
kami. Zamach na posła naszego w Prar!ze.
beznlyśllly strajk łódzki i t. p. dowodzą
niezbicie, przeciwko komu szykuje pier..
wsze uderzenie zbrodnicza Mafja bolszewic
ka. Wobec tak grożącego niebezpieczeństwa
każdy obywatel. Rzeczypospolitej nie powi.
nien, ani na jotę, zmieniać systemu swego
&

postępowania.

. Po pierwsze więc należy,' jak zwyczaj
- pod pierwszym lepszym pretelu~tem
lub bez takowego, wywoływać strajki i
O ILE MOŻNA GENERALNE.
Unieruchomić telefony, łelegrafys koleje•••
Słuchać kaŻdego agitato,rao ,~wyzy..
sku kapitalistycznym~ ., czarnej reakcji, II
potrzebie ~Jzorganizowanej akcjI" i poma"
gać mu słowem i czynem, cb.ocla:żby tylko
przez kolporłaz bibuł, drukowaneiw· Moskwie. Władże, wobec Objawów takich, jak
(Ciąg dalsą: _
str. 2-ej~
każe

"ROZ\VOJ" Sobotfi., dnia;) listopada 19~8
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., tE

~Dokoticzenie

lIN ·Lwowie,

ze str. l-szej.)
powinny zachowywać

dDoi~, wyrozumiałość i

starać

łago

się

przez
pdyD.awanie
koncesji rusinom, za.. "
ehtcruS ich do dalszych wystąpień w tym
Jdlmnkn... "
:& nadewszystko podtrzymywać w spo
leozenstwie rozłam na f,piłsudczykóWH i "en..
.ilekóW" prześladować pisma narodowe, konfiskować zawiadomienia o śmierci itp. wogó
Je &łatać się o lo, - abyśmy się wzajemnie

je się nie ulegać w"łpU.woid - ale '"'d waru.nkiem ie POlS!Ul będzie sl'H'ista. ~noona i
debrze zorganizowana - 3. nie jak d%isłaj
rozsadzana wa~niami parłyjnemi i lr1asowem~ ~ Ut:ząca -łysię(łe zdł'ajilów ł tajnych
sojuszników MD~kwYt miljony durni. którzy c~~l,.,i.R łylkt' rd.powiedniej chwil: aby

zjedlim Ten łrzool będae mial lżejszą robot,
Dalecy jesteśmy od iwierdzeaia, że
wojn~ kićrą :z takim nakładem p~,gołowu
ją

SoWiety, wybuchnie jutro. Ale \VSZystko świad.czy o łem;! - ze
SDwba~lIdyei· zagrabiwszy w Rosjł cO było do
zagrabienia i czując, że gruntnsuwa się
im
nogami, ~bl\dają wszystko na osła
inią kartę i przygotowują włamanie do
naszego kraju..
że. im to na dobre nie wyjdzie - zda

podło:łyć

żagiew

pad

strzechę

włfts~ej

OjeEymy..
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O'beenle na terenie
Lwów 2...11. (tel. wt.)
, Wczoraj, w tORtą rocznicę podstępne
go opanowania Lwowa przez Ukramców,
iosdo we Lwowie do prowokacyjnych wy
,tępień Ukraińc6w.

Jak już donosiliśmy, o świcie Ukraiń..
zawiesili na Uniwersytecie oraz na kop ..
n. tInJł lubelskiej chorągwie ukraińskiej
które usunęła poliCja.
WIECZORNA MSZA.
Wieczorem w katedrze unickiej św.
tłUm odprawiono nabożeństwo za poległych
W' walce Uk:t::aińców.. Na dziedzińcu katedry
zebralo się kilkuset bojowców Ukraińskich,
'do których przem6wili! podżegając przeciw
ko Polsce, posłowie ukraińscy: Leszczyń ..
Akl oraz Celewicz.
STRZALY NA ULICY.
Rozgrzani prowokacfJnemi mowami,
Ukraincy :ruszyli w pochodzie 'ule" Mlelde
włcza na miasto. Tu demonstrantom zastą
piła drogę policja. Wówczas z tłumu ukraiń
skiego padły rewolwerowe s~zały do policjantów. Policja odpowiedziała strzałami.
Wywiązała się strzelanina, podczas której
padło około 300 strzałów. W czasie strzelaniny poseł ukraiński Celewiez zagrzewał
·do dalszej walki z policją. W czasie walki
raniono 10 os6b1 między innymi trzech llOv
lIłerunkowych oraz kilku uczniów i uczenty

Małop

jed

zd_molowaJlY
stronie poJ sklei

. W.sChodniej panuje

Następtde młt:idziei akademicka uda..
ła się· pod pomnik Mickiewicza, gdzie po
przemówieniach' p:rzedsławieieH młodzieży
narodowej, red. Brabyka i p. Bogdanówł..
cza uehwalono rezolucję, wzywającą rząd
do rozwiązania antypolskich organizacyj
ukraińskIch, poczem demonsi:ram rozesm
sit-

OPANOWANIE SYTUAC11..
Lwów 2..11 (tel. wł.)
Wedle ~trzymanycb wiadomości przez
centralne władze b~z:pieczeiistwał we Lwo..
wie panuje od wczorajszego wleczor:a zupelny spokój. Wftuize bezpieczeństwa, które
opanowały syłuacj" przeprowadzają teraz
dochodzenia. Z Warszawy żadna komisja
nfe zostanie wystana. Wojewoda Gołuehow..
ski nadesłał wyczerpujący raport o zaJ.
ścIach wczorajszych.
PBOWODYRZY ,w ROLI NIEWINI.lTElt.
Lwow Z-li (tel. wt.)
Jak lwowskłe »Słowo Polskie" infor..
muje, wczoraf późnym wieczorem 11 staro ..
sty Drod2'kiego RełnUindm:a, interwenjowali
poslowle ruscy Dymlł:r Lewicki i Lucki.
Gdy Im przedstawiono faktyczny stan zajść
w katedrze iw. JuraJ. okreśUli oni zbrojną
prowokację bojówkarzy ukraIńskich, jako
dzieło czynników! na .ldóre oni nie mają
mc,
wpływu .. lIJSłowo" don.1 - równłeł:, że na..
. BARYKADY w RUSKIM DOMU AKADEM. czelnik wojewódzkiego wydziału bezpleczeń..
W odpowiedzi na krwawe demonsha' stwa major Rogowski, przeprowadził wczora~ o godz. 11 w noey wizję lokalną w mi
c!~ Ukraińców ruszyła o godz. ' ..ej wiec z\)..
,,"m polska 'młodzie! akademicka na nkra oczonych domach. i zabezpieez:ył fe ·od e.
wentualnej _ableźy ze stronyszumowm..
lji~)d Dom Akademicki, gdzie zabaryka.do~
u
wali się tTk.ra:hicy Zac~fl!to wybijać szyby. "Slowo podkreśla, że· kasy zarówno w lolV od.powiedzi na to z Domu Ukraiński.ego kalu "Proświiy" jak ł "KasłosojuzaU zosła
ły wetknięte i nie czyniono '11aJmnłejszych
posypały się strzały i znów wywiązała się
lIn malnabhwa. Znowuż kilkanaście osób prób )1Szkodzenła ich.
Lw6w, 2--11
:losłało r8:n.oych, między innem! około 18.ta
'POIlcJant6w.
Mimo zmącenia nastroju chwili przez
ZDEMOLOWANIE nPROŚWITY.t.
barbarzyńskie występki ukraińskie w nocy
-O godz. g ..ej wieczorem tłum polski % srody na Cz\vzutek przez znieważenie poro
!'Uszył na ulicę Ruską, gdzie zdemolowano !tików poległych Polaków - uroczystości za
budynek Tow. "Proświta", lokal redakCjI pOwiedziane na dzień wczorajszy w zv,.iązkn
dzl~lk~ ukraińskiego nDiło" i biura Tow.
,ukrronsklegO asekul'acy-ineno
Dnł~łe... II'1II ~ obchodem lOs:łecia obrony Lwowa odbvłv
,lok l b d·
.;: .:::J
"
i3.... 41ł sięnol'malnie.
- ~.
, "a 11 .11. vnku "Pl'Oświta" tłum powy:rm..
W kościele sw. Elzbiety odhyła się
~łna nb.cę urządzenia drukami i cz licł
mzebranych maszyn.
.
ę
wczoraj uroczyste nabożeń~twof w ki6rem
O g. ~~tej UUm udał się na ul. Koś.. Wzięły udział tłumy rodaków. W p~rodku
~szki, g~Zle.z.demolowa:uo sklep koc.]!el'aty głównej na,vy ustawiono svmoolicznv kata~
wY ubainskie) "MasłosojuzU; ŚPl'zęty wy.. raIk. na któr;m wśród
k~'iat6w, ;ieleni i
@ZUoono na .ulicę. Pod nallG:rem ImUeji.
widniały wizerunki poległych w obro
Jam poa,ł :rozchodzić si, około 1104z. 10..ej ~e L~owa bohaterów. Wokół katafalku sta
5{

kademickie o
7łUpełUl

spokÓj

nęły

sztandary różnych - organizacyj. Honora
we miejsce zajęły sztandary Związku obroń~
ców Lwcwa i pierwszej Załogi.
Na nabożeństwie "byli obecni' liczni
przedstawiciele władz
WOjskowych i cy$
\vilnych: insp. armji gen. No:rwid,Neug~
bauer, dow. OK. Lwów gen. Popowicz. kom.
miasta m~: Łabęeki, pułk. Zulauf oraz
sztab oficerski. Pozatem przybyli zastępca
komisarza rządum. Lwowa Frankowski, sen.
Thulie i inni, Obrońcy Lwowa stawili się
licznie z prezesem ZwiątJ{ dr. Nowak::Przy.
godzkim i wiceprez. pułk. Baezvskim Nie
brakło również weteranów powstania 863 1'.
N II dziedzińcu kościoła straż honorOWĄ pel,
niła w bojowym rynsztunku z orkiestrt\ kom
panja 40 pułku piechoty.
Po Mszy św. organizacje i oddziały
wojskowe rozeszły się po mieśeie przy
dźwiękach orkiestr.
Wczoraj został również odznaczony za
szczytnie Krzyżem obrony Lwo\va Dom Aka.
demicki im. Adama l\1iekiewicza, Odsłonię,
da krzyża gokona! dr. Tadeusz Nittman w
imieniu kapituły odznaki. Dom ten jest pamiętny z tego) że z niego właśnie \\'yruszyły w bóJ o polskość L\vowa P.O.\V. straż
akademicka i związek ,,\Volncść H • Podczas

i

J,

uroczystości

asystowały

tłumy

młodzieży

akademickiej formaCje \voiskf},WC oraz niezli..
czonę tłumy publicznog,·i.
STRZELALI TYLKO RUSINI.
Lwów 2 ..11 (aw)
Dzienniki zgodnie podkreślają fakt,
li ze strony Rusinów nik~ nie zod" ·a~.
ny od postrzału, natomiast wszysc; . nnnł
od kW. rekrutują się bądź ze st"Ct!: n'elw,
b_t z pollcJaałów..
.
U. O.W. NA WIDOWNI.
Jak wynika już z wstępnegc~' .. iwa
orgamzacj, zahu:meit ujęła w sw,' !'ęce
Ukraińska Organizacja Wojskowa. l, .'.'i"ZUeUa" O1l&WCwraj ulotki] wzywające do
wzniecania zanurzeń. i gwałtownych Vivat....
pień przeciwko policji.
W ROBATYNIE RóWNIEŻ.
.Jak donoszą z Rt'hatyna, nocy ubleglej -zmewałoao pomnik 'bohaterów ostat.
niej wojny, ustawięny obok grobu powstali
oow z 1863 1'* Oba pomniki zostały wywrÓo
oone4 PoUeJa ultla kilku działaczy ukraiń
skich, podejrzanych o dokonar.!le zbrodmezf:-o czynu.
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ZAOCZNY WYROK NA

"RO.z\VOJ'·

._~~,

BEL~

KUNA.
Bukareszt 2-11.
Sądt rumul'lski w Klausenburgu skazał zaocznie na 5 lat więzienia
słynnego
komunistę 1 kata W ęgler Belę Kuna. Ska...
!afiie nastą.piło, w sprawie niejakiego komunisty Klejzertt, który 'zajmoWał się w
'RUmunji s!'piegoshvem na kQ~zyśc sowie~
~ow.

:Ljdaniem korespondenta "lzwit-stji Gł wpływy P p. S.
słabną z każdym dniern
m

Moskwa, 2::11 (aw)
Koresp011dent warszawski ~,Izwiestji",
w dłuższej korespodencji omawia sprawę' o;
becnej sytuacji, w P.P.S, Jak
wynika z
brzmienia tej korespondencji, autor jej za"
patruje się na sytuację w P.P.S, raczej pesy~
mistycznie, Stwierdza on, że - jakkolwiek
sam rozłam przez odseparowanie się grupy
posła Jaworowskiego nie wpłynął ujemnie na
liczebność sił w partji, to jednak wpływ jej
i znaczenie stopniowo maleją, co widać już
. choćby z wytwarzającej się ostatnio zwolna
sytuacji w Łodzitgdzie mimo pewnego zwy
cięstwa w wyborach wpływy , socjalistów
słabną stale.
Destrukcyjnie na całość part ja działa-

ZNiZKA KOSZTóW UTRZYMl'~.N'IA
•
GZY POWODZf:l--iIE KOMISJI.
. Sosnowiec; 2-11 (aw)
do,'badafiia cen, tikOl1stytUOW<.l
ba prZy inspektoracie pracy; orzekła, iż w
miesiącu październiku, w porówna.niu z wrze~
śniem, koszty.utrzymania .spadły w SO.?;1.:-.1::c.:
O 1.36 proc.

Komis}il

A.LBERT THOMAS w WARSZAWIE.
V;;:uszawa 2-11 ['dol;}
W dniu dZisiejszym przybył do \Varszawy w prz~jeździe do Chin i Japonji dY-re.
ktor Międzynarodowego Biura Pracy Albert.,!homą.ą Na dworcu witali go mini..
ster pracy i opieki ~połecznej doktór Jur...
kiewicz, z którym Thomas ~rOwad7,H nuż-'
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z dnia 2-go, Usfopad~ 1928 roku.

WALUTY i DEWIZY.
IJolary Stanów Zjedn. 8,88%:
Belgja' 123,90
Holandj a 357,60
Londyn 43.23
Nowy Jork 8,90

~lti~ieDia ~Yllł~
SH:\ poseł

pomaga

zdaniem autora korespondencji - pozostawanie wewnątrz partji i nadal tak zagorzałych
piłsudczyków, jak: Bobrowskit Malinowski,
Ziemięcki, Pączek, Pająk, Praussowa i t. d:
Działać oni będą zawsze w duchu raczej filo
rządowym, łamiąc przez to linje wytyczne
prezydjum partji.
W zakońc'leniu korespondencji autor
jej stwierdza, ii do grupy Jaworowskiego
przerzuciła się jedynie część partji w okręs:
gach warszaw~kim, mła'" &kim i k:ltowickim.
\V
pozostałych
okręgach
stan
posiadania P. P, S, jest niezmieniony i
nie należy jednak oczekiwać,
aby między
rdzenną partją a grupą Jaworowskiego doszło
do gwałtowniejszych walk.

iua i ni~l~~yto

secesyjnej gru py P.. P.. S.

rokowań

!st!sfnrmalnB niB
Litw ini

Praga 26,41 i pół.
Sz\vajcarja 171,55
Włochy 46,70

'poruszą,

'Kowno 2:'11

Wiedeń 125~37.

Obr,)t dewizami vviQkszy. Du~ar go,tówkowy' w obrotach prywatnych - 8.88%:.
Rubel złoty' 4.65. Gralu, czystego złota 5.9244.
PA.PIERY PROCENTOWE.
5% państw. poż. premjowa dolarowa
99.00; 5·% konwersyj:p.a ,67.00;6% paż. dolarowa 85,25; 10% poŹ., kolejowa 203,50; 5%
poź kolejowa konwersyjna 60;75;4'%
poż.
inwestycyjna 117.00; 7% poż. stabilizacyjna
92.00; 8% L. Z. Banku gospodo kl'ajow. 94.00
8% L. Z. Banku rolnego 94,00; 8% 'L. Z.
Tow. kred. przem. pol. 89,00; 4%'% L. Z.'
łiiem~k.ie 49,50; 5% L. Z: m. Warszawy 55,50;
8~ L. Z. m.Łodzi 63,00; 8'% obli ", l::olllun.
Ba.nku gospodo kraj. 94.00.
AKCJE.

Polski

177,00; Bank zachodni bez praw; Bank Zw.
..pół. zar. 80,00; Sole potasowe 25.00; Elektr.
ij'fJ;br~w. 88.00; Chodorów 195.00; Ęirlej 65,00;
Drogi. żelazne dojazdowe 23,00; "Nobel"
26;00 ,Lilpop 36~00; Modrzejów 33.75; DstrowieclUe serja B 110,00; Rudzki 38.50; Staraclłowice42.50; Spirytus 24.00.
Z, po~zyczek pańątwowychmocniejsze
obie. "premjówki". Z listów zasta\vnych
mocniejsze 4}f% 'ziemskie. Dla akcji tendencja przeważnie ~mocniejsza.

!ki~~o

kztowicza i Niezabytowskiego, hołdu1ących
prądom zbyt reakcyjnym, przez . ludzi in~
nych), współpracy rządu z Sejmem, poprawy
bytu robotników i urzędników, rozbudowy u
stawodawstwa ubezpieczeniowego, etc.

Katowice; 2",11 (aw)
się w dal::
szynl ciągu obrady grupy posła Jaworow::
skiego. Poseł SzcZypiOTSki domagał się w
swojem przemowleniu m. in, rekonstrukcji
gabinetu (przez zastąpienie ministrów Mey::;

W dniu dzisiejszym toczyiy

., przededniu

'Paryż 34,83%

Bank handlowy 120,00; Bank

3 listopada 1928 r ..

ostwie o Pol~tiei Partji SocjalisłycznB1

' .

sZ.ą: rozmowę.

::SOLotU., G.n:ia

z

litwą

będą

"

um IOnB

natomiast k\vestję granic

(ałe)

Lietu,\ToS Sinios, zamieszcza wywiad swe
go królewieckiego korespondenta z jedną z
najbardziej autorytatywnych osobistości
litewskich na temat wyniku rokowań litewsko-polskich. Delegacja litewska zamierza według tych oświadczeń,wystąpić do
rozmów' merytorycznych, odrzucając dawną taktykę formalnego traktowania całej
spl'awy. Co się' tyczy sanlych rokowałl, to
Litwa chciałaby j aknaj bardziej rozszerzyć
tezę wileńską jednak w ,obecnym stanie
l'zeczy, rokowania oparte będą na rezolucji Ligi Narodów. W dalszym 'ciągu swego
oą.wiadczenia, polityk
zaznacza,iż Litwa

porzuci kwestję czysto formalne, jednak..
że zan1ierza
podczas rokowań samych
poruszyć kwest je bardzo drażliwe, w szczególności sprawę odszkodowaI'l oraz sprawę
granic litewsko-polskich.
Królewiec 2-11 (ale)
tu część delegacji
polskiej :' litewskiej oraz szereg dziel1l1ik~
'rzy. Z pośród członków delegacji polskiej
przybyli sekretarz generalny delegacji pol~,kiej Perko\vski, sekretarz drugiej
korni..
sji. Łapiflski, oraz radca praso'\vy dekga·
cJi p. Litauel'. vVieczol'em l}l';';'Dył tutaj po..
seł polski w Berlinie pan .~{noll.
Dziś zjechała

eN

się

tTm

I
Zw y,cięstwo przfcby la

się

Londyn, 2",11 (ate)
Dotychczasowe wyniki
wyborów ko~
munalnych w miastach angielskich wykazują
że part ja pracy odnosi znaczne zwycięsh. . . a .
Dotychczas part ja pracy.tylko w Londynie
zdobyła 40 miejsc a konserwatyści' stracili
'
34. Poza Londynem Part ja pracy osiągnęht
znaczną przewag~ w Liverpoolu, gdzie zctoby::,
la niemniej niż 11 mie}sc. W Birgmingha::
roie zdobyła 3 miejsca a w dwuch miastnch
. Svindon i Leicester po 'raz pierwszy OSląQllGIa
w radach miejskich
więk§,~OŚć.
Ogt')łcm
partja !,pracy ma dotychcziJ,s ~01ll1iejsc. Ogó 1

na

stronę

•
I

partjl praey

na liczba strat Hberalów wynosi 10 mIeJsc.
ogólna strata konserwatystów 57. Między in.
nemi zaznaczyć należy. że w Windsorze sceja
liści po raz pierwszy
b~dą mieli SWtgo
przcclstawic:cla w parlamencie'~

InstrUl11e~lłl'tJ
MUZYCZNE naj taniej sprzedaje pl'fiCOwnia.
l!lsl rumell ll: ,\' muzycz.nych F!:~J~lKSA BO..
NiL VlICZA Łódź, ul. Targo.w~. L Ib. Du.
:,~il.ol nauczycieli ~ ucmi UBtępstWa...

Nr. 001.
-

iecznl

tułacze

mogą

,'VI jednym z ostatnich zeszyłów pary
~e .miesięcznika "Mercnre de France"
Jejawil się artykuł
Kadmi-Eohena, wyohowoka liceum hebrajskiego w Tel '"
'fil Palestynie p. t.: "Bankructwo sjo..
~uu. Artykuł
pisany chyba przez
nłowieka. bardzo kompetenłnęgojl jest me .

."iw.
mał,

rewelacją

zarówno dla

4Doś~' wynoszącą

iż

żydów

na

około 890,000

lu-

j

,

z

następstwie

lat.

ł

bachu, spowodowanej okresem

Dodająo te oyfry osiągnęlibyśmy k'WG
300 miljonów f. szt. Wszystkie :t.ajwi,aze
fortuny źydowskieg połęczone razems wysłał
'czyłyby zaledwie na to. Mozna więc powi.
dzieć, że kolonje jut istniejące i pokuywa..
ne turystom, są to wsie a la PoUomk~ t
że stworzenie państwa sjonistyeznego roI..
11C,O w Palestynie, jest cbimerąu"
Jak widać z tego, sprawa tworz~
państwa żydowskiego w Palestynie jut J....
szcze jednym "bluffem" żydowskim, ld61'f
juz z samego początku wykazal swoją nie
przez orgaBizacj, sjonisiyiiznąs lub związki realnośó" Wszystko to jest mydleniem 0czu opinii świała.
~osłajęce pod jej konbolą, wymagałoby su ..
my 30,000,000 :funtów szterlingów, licząc
DIuHem łem dziwniejszym, że oblicze
ireibuo za Jeden hekłra 20 f. szt"
nym na naiwność tych właśnie. których doDo tej sumy dodać należy kosżła u .. tyczy, dla których dobr&. ł'zekomo - zorlepszenia ziemi: oczyszczenia z kamieni, u .. gan!zowany zostal.
rządzenie łarutlw, -ekwipunek rolny! budo..

mieszkań..

c6w jest obecnie w Palestynie mniej więcej
188,100 żydów, czyli 18 p1'oo.. całej ludntlśc~
1/1' proc.. ziemi naleiy do żydów. Jakżeż
daleko wobec tego do zrealizowania planów
ejonlzmu, aieby w Palestynie stWOIZyt kraj
łJdowskL
Czem się trudni owyoh 160,000 żydów.
,',Ołti jedna trzecia to rohrlcJJ którzy przy",
czynili się ostatnio do podniesienia meli":Jeb. kolonji iydowskichg entuzjaści, we
łuwsze uzdolnieni do tych prac (doktorzy
i Ittawa i słuchacze fiiozoiji, tłukący kami&l eie' i orzący pola), często
podniecam sło ..
mianym ogniem, ale bądź co błdz twórczy..
.Renta lwie trzecie ludnośoi' żydowskieJ
;~d. się ze słarychs pobożnych żydów,
kłóDY przyjechali do Palestyny umrzeć ł
Ide maJ, :me wspólnego ze sjonizmem,Dastępnie, to drobni handlarze, urzędnicy
liąnisłyczni, wszyscy żyjący ze wsparć, pły
8Qcych całej djaspory żydowskiej.
,
"NIech .tylko npa zapał sjonisłycm,
,'!1ft Stanach Zjednoczonych osłabnie,
enta,Eiazm narodowy zmaleje, a połowa ludn.oś",
'eJ. ,pal~tyńsklej żydowskiej odczuje to ł
_oze z dnia na ~dzie:6. popaśe w Bldzę.
MeWe niebezpieczeństwo przyszłości sloDkłyeznej' w Palestynie""
,
.A jak sit przedstawia ta przyszłość

tę

zuu

je ob i zeni

łiJmó

OCENA FILlVI0\V WŁASNYCH I IMPORTO\:V ANYCH.

Przemysł filmowy Vi Polsce
spotkał
SIę W pierwsźych latach swcf:!o istnienia z
pewnemi trudnościami. Samor~dy nało~yły
W)'scki podatek na kina, każąc wypłacać S~
bie połowę wpływów brutto.
.. -

Yv" miarę :powrotu 'do normalnych sto.-:

sunków gospodarczych lłamorządy miejskie
odzyskują inne źródła. dochodów. W stosun-,
ku czynników. prulstwowych do kina zaszła
. \V cyfrach?
Vi ostatnich czasach ewolucja, korzystna dla
.
Oto osiedlenie jednej rodziny żydow sstuki filmowej w Polsce.
skiej .. jakiejkolwiek kolonii,. kosztUje 7.
.Decyduj~y krok w tym kierunku u;
IUntów szterlingów. W niektóryoh. kolo..
czynił
dn. 24 ub, mJ p. pułk. Łuskino; szef Ut;
'ajach sam zakup gruntu na jedną rodzL1.,
rzędu filmowego TIr min. spraw wewn., us~
kosztował 1,000 1. szt_"
łając
~ ob~enia filmów podług 11 kal>
.Na og6lną powierzchnię 21_ ki1otegorji,
~eślonyeh ich wartQŚeią naukową.
metrów kwadrałowyeh, zaledwie dziesiąta
artYstyczną
i moralną. Rozpi~tość tej skali
ezęić ziemi jest uprawioną..· Przy tak ogra..
~ezoneJ il.ości ziemi uprawnej, łatwo sobie jest b. maezna: od 10 proc. do 15 proc, (i
~bl'az16 brutalność prawa podałJ i popy.. wyżej) wpływów bruttG.D1a filmów kraj~:I'
:wych obowil\ZUje podatek
10 r"'--~., dla:Ul
.
pierwszych b:tegorji ~filtItr naukowe i kra:::
joznaweze, wybitnie arly,styeme, wybitnie e;:
tiyczne, historyczne, artystyezne, dobre ~

rywkowe, rozrywkowe ~l. Jedynie'
hdko filmy krajowe" małej wartoici ety,
~j lub Arly&tycmej opłataj'ł od li)

00 50

proc. Co do filmów importowanych, ocena
jest ~ej zromiczk<1Wańł!. Filmy ~

=~~:=a::::
:tV. zwię.zku

• ~i.

y

O~ ać OjC2

sI!skulaoj, żydowską~ łatwo zrozumie6J do
Jakich C8ndochodzą tereny sprzedawane.
'"
Pombuo zniżki obecnej, wynikłej w

arabską

wyuzdanej spekulacji, 1:16:ra się nkonczyła
1925 roku, :nie majł.lzie się nigdzie w Pale~
słynie, nawet w okolicy zupełme pustynnej,
hektara ziemi poniżej 5 funtów szterlingów..
lUiiej miast, zlem.ia najbardziej Jałowa, dochodzi do cen niezwyklycb. Jeden hektar o
3 kilometry od Jerozolimy, wysoko w gó"
rach, kosztuje. do 1,000
szterlingów.
A. w Tel-Ariw płaci się za teren drożej nit
w centrum. Paryźa$
Widocznem jest! że nabycie nie całoś"
ci, ale poprostu połowy ziem uprawnych

Jak l

całą

•

~ domów i ferm, kupno bydła, narqQi
rolniczych, nwóD i kapitał zapasowy D
pierwszych zbIorów, co dla pomaranc.~
bardzo zresztą produktywnych, wyno.$l 8

ta" Dodawszy do tego chciwość

.'

.mzdeijan.;
;.
P ... Kohen przypomina,

snej zbu

1m

J;

Locamo 2..1:1.
wewnemi deszczami pa

d:~jąoomi bez przerwy od U-ch godzin po- .
ZlOm wody na Lago Magiore podniósł się
zna.cznie.Woda zalała. bulwar Ol~az znacz
~ ~ęść nowej dzielnicy,w której .znajduSl.ę pa.ła: konferencyjny. Wielki. plac jest
w kIlku lnlejscach zala.uy wodą" również
arkady pałacu~pokQi:U" &taiło.Y! wodzie..

J:

30 proc.; \vyi
bitnie artystyczne o wysokich walorach t;jJ
~ycznych --- 30 proc.; wybitnie etyczne, etycz
ne i historyczne - od 30 proc. do 50 proc.;
.
.
.wybitnie artystyczne i artystyczne - od 40
proc. do 60 proc.; dobre rozrywkowe - od
50 proc. do 10 proc~; rozrywkowe prz~cięt$:
ne - 75 proc:; wreszcie BImy o małej War
~ości etycznej albo artystycznej - 75 proc.
l' wyżej. \V myśl rozporządzenia min. spraw
.;,ewn. z dnia 5 uh, ID, oceną filmów według
Ich wartości naukowej, muralnej i artysty
cznej zajmować się będą, łącznie z ich ce~
zuro:"aniem, urzędnicy wydziału filmowego
w mm. spraw wewn. Komisji magistrackiej
pozostaje czynność wyznaczania podatku w.
ramach ściśle już określonych.
Zarządzenie wykonawczeJ o którem mo
wa obowiązuje naraz-ie tylko w obrębie
W
1
•
. arszawy, a e ma być rOZSZQrzone wkrg_
Ba. cale państwo.
krajoznawcze od 10 proc. ,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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ł

Me BUleh

Ne łmi.etc.i .tyCIe ifal'G_, d"i« kobidy o Jednego
m~(żV1U\, .

VI lint :polrii:zedl\lG na wn)nkul·.6»
anse za$ w a-oJtote t nied1:ielę i 'wi~t~ d g. l·~ lit
l miejł~. 11 gr••ł_ mltlsfl~ 40 g:. lU fi
.. SO gr
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l
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SW1'LY pO.s:l'LYCtZN€

Konflikt -angło-amerykański
Poza łańcuchem drobnych, dla każde
go nH~nialuch \vytnych wydarzeii politycznych, istnieje w polityce coś, co' stanowi
dopiero prawdziwą ,,~ g-J-!?bię: są to wielkie
plany ipoc.iągnięcia . genju;szów politycznych, zak;rojon'ena szereg pokoleli ..
TaKą politykę w wielkim stylu prowadzą dziś St.' Zjednoczone.
Ostatnie pięć~ziesięciolecie aż do wy
buchu wojny' swiatowej było właściwie okresem tryumfalnego pochodu Anglji, która zdobywała sobie w świecie i politycznie
imatedatnie coraz to poważniejsze stanowisko. Na' tern właśnie tle powstało przysło
wie: ntĘndat dziwnie szybko staje się angielski", Anglja miała wszelkie dane po ternu,
by przodować całemu światu: posiadała 37
miljonów kilometrów kwadratowych obszaru' na· ktorymmieszkało 450 miljonów lu..
dzi. Olbrzymie kolonje, rozsiane po całym
świecie, służyły jej potędze, szląc swe produkty i surowce na użytek metropolji. Dopiero w tym świetle zrozumiałą się staje
duma anglika, który unikał uczenia się ję
zyków obcych i uwazal naród swój za w~·

.

.

.

.~

I

przerodzić się może'

• walkQ Tytanów

St. Zjednoczone są największym w dnoczone przy dzisiejszym słanie rzeczy m\
eksporterem' żywności, Anglja pło glyby wystawić 12 miljonów żołnierza, ł
dami swego rolnictwa wy$ywićby się mo- :tel. fioła pod względem tonażu me ust,pui~
gła zaledwie w ciągu pięciu tygodni na roK.
wcale angielskiej~'"'"
Przemysł Angljiżadnego nie wytrzyAnglicy nie mają ochoty zrzec się
muje porównania ze Stanami; pracuje on potęgi, jaką posiadają, nie pozwala zresztą
przestarzałemi
masżynami· i metodami,
na to prestiż wobec dominjów i kolonji
gdy tymczasem przemysł amerykański pOa Anglja czuje dobrze, iż na polu walki o he
sługuje się naj nowszym systemem maszyn
genl0nję nadświatem może dojść kiedyś d.
i wzorowo' jest zorganiząwany.
.
kUldliktu ze Si. Zjednoczonemi, a że walka
Pod względem finansowym na miej- t~ mogłaby być nierówna, więc zdobyw~
scu Londyna, który był bankierem świata, sobie względy Japonji· i Francji by dzięk
po wojnie zjawił się New York; Anglja z JJhn zyskać przewagę. Akcję tę stara si~
narodu wierzycieli' stała się . dłużnikiem. M<;t k:n:yżować dyplomacja amerykańska: jątek narodowy St. Zjednoczonych oblicza
Jflponji przeciwstawia się Chiny, popiera
ruch irlandzki, nawiązuje ścisłe stosunki 1
ją na 500 miljardów dolarów, podczas gdy
p: ilstwami Afryki, a nawet zaczyna powoli
majątek angielski około 125 miljardów.
Dla całokształtu trzeba jeszcze wziąć D..!twiązywać stosunki z sowietami.
Są to dopiero zaczątki konfliktu. By.
pod uwagę i tę okoliczność, iż St Zjednoczo
ne pod względem strategicznym położone jednak nl0że, że wyrównane one zostan'i
przez wzajemne ustępstwa i podział wpły"
są nadzwyczaj· korzystnie, gdy tymczasem
Anglja - wobec postępów lotnictwa - nie wów na kuli ziemskiej. Przecież Anglicy i
jest dziś wcale izolowana. Zresztą St,Zje.. Amerykanie są synami jednej rasy.
Gdy

świecie

h&

r

,ww.

:::y~~~~~og~~~~::n~~=~c~~~lon~~
"in[iołe[ie
re~u~łili
wyświadczone
r~
11

gielskie wzamian za
podczas
wojny usługi domagać się zaczęły coraz to
TURCJ'AZYSEALA POD KAżDYM WZGLt::DEM NA ZMIANIE USTROJU
większych uPl:'awnień i przywilejów. które
VV początkach bieżącego tygodnia ob- stwa, lecz zagranicą, a zwłaszcza w Paryżu
ach zależność od macierz .Jv uczyniły złudą
chodziła Turcja wśród wielkich festynów
Naród turecki przechodzi coprawda
jedynie; nietylko Anglja z kapiialisły słała pięciolecie rządów republikańskich.
w chwili obecnej peJ;.vnego rodzaju kryzyE;
się sę.ma dłużnikiem; zmuszonym do płace.Uroczystości przybrały poniekąd zna ekonomiczny, zrodzony wskutek, nieurodza.nia wielkich sum, lecz, co naj boleśniejsze czenie osobistego hołdu, v.ryrażonego Ke- jów tegorocznych i wzmagającego się kryzy
<,tla anglika, na miejsce, z którego ją wojna malowi, któremu młoda republika turecka su w sąsiednich krajach,azwłaszcza w
~:wysad'Zlła, c-oraz'
. iejszy.m krokiem idą "- zawdzięczazal'ówno swą rnetamorfO:Zę we- Rosji, ogółem v{zią~vszy jednak, cały'. komJUany Z)"edncczone.· .
.
pleks wytworzonych kryzysów zaliczyć mo
wnętl'zno-państwową jak pozycję, zajmowa. \'Vzaj':111ny układ sił obtt mocarstw . ną na międzynarodowej platformie. Rzucażna do fenomenó,v ekonomicznych,
nie
anglosaskich ? Pózorn:ie jest on korzystny
t
wpły\vających na znaczne pogorszenie sy.'
dla Anglji,. BoĆ wobec 450 miljonów ludno jąc okiem na wytvvorzone w kraju s osunki, nie trudno dostrzedz, że sytuacja zmie- tuacji \Vewllątrz państwa
ści tego imperjumst. Zjednoczone mają za niła się w Turcji pod każdym względem
Rząd pracuje bezustannie nad
prze·
ledwie 120 miljonów. Pod względem - przedo niepoznania. Przedewszystkiem zapro- prowadzeniem całkowitej reorganizacji CZ)
strzeni również góruje \V. Brytanja, której wadzono ład i porządek we wschodniej czę- to pod względem obyczajów, czyżyciaspo·
obszar wynosi 37 miljonów kilometrów kwa
.'
ł
dratowych, gdy St. ,Zjednoczone 'posiadają ści pal'lstwa, gdzie szczepy Kurów wywo yw~ łecznego i intelektualnego według wzoró\,
ły ustawiczne prawie awantury z PeTsaml.
europejskich, Reorganizację stosunków wezaledwie 16 miljonów. Lecz to właśnie, co Awantury te ustały zupełnie. Jedynie t.ylko wnętrzno-pail.st\vowych rozpoczęto od ·zaprt.
stanowi pozorną potęgę Anglji, jest właści.
t h
na po!:!raniczu Syrji, pomimo za\var yc
wadzenia cywih+ego kodeksu· sz\vajcarskie.
wie jej słabością.
~
Boć ludność imperjum brytyjskiego między Turcją a Francją układów oraz prze go i karnego kodeksu włoskiego, od zniesie
jest bardzo różnorodna: _ anglicy słano- ciągających się dotychczas prac lromisji gra nia poligamji, od zmiany systemu naucza·
niczne]' - przychodzi' do ustawicznych tar~ nia w szkołach i zapro\vadzenia pisowni ła·
wią zaledwie jej dziesią\ą'część; reszta
.
r
d
mię.dzy Czerkiesami, Orn1ianaml i h ur a. mI
cińskiej zamiast pisowni
arabskiej. Rzą<.,
to elementy o bardzo maJem zespoleniu z
Anglją, jak np. hindusi, lub wcale od nich' tworzacymi zwarte i doskonale zorganIzo- tutecki kroczy nadal mimo przeróżnych lrll
wane bandy, które sprawiają Turcji dUo 'lO dności natury finansowej - po rozpocz\, tej
nie różniący się pod względem sympatji .
tl h
do Anglji irlandczycy. Co gorsze dla Angljikłopotu. Poza tern panuje we wszy s uc . drodze reform i przystąpił obecnie do zwa
ludność ta rozsiana jest na olbrzymich te.. - częściach kraju zupełny spokój. Rz~d ?be- czania analfabetYZ111u.
renach.
- : < . " . cny skonsolidm,vał się tak dalec?, ze nh~e o
'·V dziedzinie polityki zagraniczne.
. A '. St, Zjednoczone? Ich ludność
bawia się już żadnych intryg anI a ? .In~- miał rzall Kema]a również do zanotowa1l2.
to prawie wyłącznie biali, 70 miljonów stano cji swoich przeciwników, uprawlaJą.cy~n w ciągu~ ubiegłych pięciu lat dużo po\vaż
. wiif.AnglosasiCzysfejkrwi, a 30 miljonów wrogą propagandę nietylko wewnątrz pan- nych sukcesó,:\', Za1:v'arł on cały szeregukh
dów politycznych ze wszystkiemi niema
·2 to wprawdzie imigranci innej rasy, niepailstlvami sąsiednienli, a obecnie przystą
mniej czują się obywatelami St. Zjedocza.
pił
do sfinalizowania układu z Grecją i Bu
ny~h··isą z tego dumni. Zresżłą na obsza,
M1ej5k.kKia~ata.~~łJ:8.Włatowy
garją.
Za naj 'większy sukces polityczny no
rze .Ameryki .Śmiało może znaleźć zatru'
.
"
O
d
wto~ku-3Q-,]k:
1928'r
2833
woczesnej
Turcji uznać należy zaciesnienH
dnienie' i wyżywienie pół miljona ludziwęzłó\v
przyjacielskich
z \Vłochami, dzjęk
= Olg. dOl'o&ł~.~h; =
~est to więc państwo pod względem zaluktórym
można
było
przystąpić
do pacyfi~
dnienia· -o· możliwościach istotnie nieogranikacji
całego
wybrzeża
Morza
ŚródziemnegO!
·czonych. O \V,- Brytanji tego po\viedzieć nie
Stosunki z Rosją nie są coprawdanajlepsz•
. _ (SUNRISE)
ńlożna•...
w obecnej chwili, ale oziębienie ich wpływa
W lolach gl.: . Glorge . O~Brienr. Jenot G,yM
. -'\lV zakresie spraw gospodarczych $'«1.
i .Mogał'6t LllIvin~ston
raczej korzystnie i. staRowi pewną rękoj.
1l0W{r.!to - st. Zjednoczonych jest jeszcze bar
,=
Dla mł6dziaty: =
mię, że Turcjl:l, nie dopuści do wyzyskania
dziej iólzysłne.. Przecież wytwarzają one
.. ""
swego kraju dla przeprowadzenia ekspery..
72 proc;swiatowejprodukcji nafty, 60 proc.
-~i·.paflna
mentów.bolszewickich
•
. żelaza. i stali, 52 . proc. bawełny, drzewa i
.
- "",- b{om.·· .
miedzi, 48 proc. światowej p.roQ.ukg)j węgla.
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pnededniflzdemaskowani3.:~ księ~1eą.

GfNJUSI LUD Zy AZI
teleskop świ

Najwięks

.uo lliedawna jesZC2ię uśmiecbano się
ł~ęptycznie

w 'szerokich sferach nauko-

wiadomość, iż
w połUdniowej

Wyp:u. ua
·jł.łl'dYne~

pewien handlarz
Fra.ncji, nazwis-

jif'IJl lUna, .z pochodzenia Portugalczyk, za
jpchał się w gwieździe, ale nie w filmowej,
'ł1f w. jednej z najjaśniejszych na firmawauQic piebjeskim, Syrjuszu i poświęcił 2
.,JliUal1Y ,doląrów na wyhudowanie w najno·~~~ Pł'zyrządy zaopatrzonego obserwato-

AJNI SYS E PLANE AR EGO
oddany do

będzie

stępne oczom badacza,
lo się 'YN odległości ,lO

jak gdyby znajdowa

kilometr(lw.
Tym olbrzynlim zwierciadłom będzie
musiał księżyc zdradzić s\voje najskrytsze
tajenmice. Jeżeli pozostały jakiekolwiek śla

dy zamierzchłej kultury wymarłego światą
ną księżY~u, czy to regulowane łozysko wy
schniętej r~eki, lub \vytknięta ulica - zbada dokładnie zwierciadło Diua. Nietylko
wyniosłe s~CZytYl lecz na,vet wzniesienia

l"jum a.stronomicznego, <:telem zdradzenia ta-

wysokości

·~~n nicy niezbadanych do tej pory planet.

pomocą. tego teleskopu sfotografować.

Dzisiaj, kiedy jego plany zacZynają
się I'ealizować, nazwisko. Diny obiega szpal~y d.zienników całego ś\vjata.
Na granicy sz\vajcarsko - francqskiej
łUi górze Saleve, buduje się w pospiesznero
tempie obserwatorjum astrouQ·miczne, pałac
'pełeP- cudpwnych zwiercią,dełl ną lrtórych
,kryształowych
po\vierzchniach
ujrzymy
:wres~cie prawdziwe oblicze ti1jemniczych
swiatów. \V paryskich zakładach panuje
,ęętka rąk nad urzeczywistnieniem tego dzie.
la. Odlewane są tam olbrzymie zwierciadła,
które utwQrzą istotę niebieskiej armaty -teleskopu ł jakiego nikt na kuli ziemslriez dotychczas nie oglądał.
Dotychczasorve olbrzymie teleskopy e
"Ul"opejskich wież astronomicznych są dzie'einnemi zabawkami w porównaniu do op ty
o~ych cyklopów Dina, wobec których zble,dną wspaniałe urządzenia
łmerykanskich, ze sławnym

obsenvatorj6w

teleskopem lu
strzanym Hooker'a w Kalifornji. Cudowrne
bowiem zwierciadło w teleskopie Diny w
tym najpotężniejszym
astronomicznym
przyrządzie, jaki dotychczas stworzyły fęce
ludzkie, będzie lniało powierzchnię o pię
ciometrowej średnicy z poczwórną skalą
działania.

Potężna

armata skierowana zosta'lle
na księżyc. To ciało nie
bieskie, wiszące nad nasze mi głowami na
wysokości 400,000 kilometróvv stanie się do
pr~edewszystkiem

łłAAWO

i SĄD.

4
;

\Ustrój Sąń~w ~rzJsiij~ł~Gn,
Prawo o ustroju
oraz

sądów

powszechnych
karnego w Polsce

kcdc{~3 postępowaniu

:a.wiernją

prze1Jisy normu.iące udzIał sądów
przysięgłych ,... wymiarz.: sprawiedhwośd ka
rzącej, ich właściwość i organi2 <leję oraz po
· stępowap1e przed nimi.

. Do kompetencji sądó\v przysięgłych na
lezą sprawy o przestępstwa, uznane prz.;:;z
\lst~~ę Za polityczne, oraz o przestępstwa po
· ~~Ol1~ę: zagrGżone karą śm~erci lub
pozba;;
, w1e:u3. wolności bezterminowego albo conaj~
mmej lO-letniego.'
.
'. kSląd! przysięgłych stano,vią dwa odreh;
ne Q egJa·. koro'111
7".
W 'ci
h . . I e, L.JGzcne z SPr~Z·/J·'·'
".: .... h ,\ """d
. o OwyC ; l obywatelskie z przedsttl"\vI« ie~
li społeczenstwa, KOlcdj'um
k""'rr'nne
""
,.. '-'
nOSI. nu::
Pfę try~unal~ i składa się z Prze\YOdn:czH:
~. którym Jest wyznaczony dla każclyn~"1
_'1.,

"'"'------_.-

-

_._' _.,

"--~._------,_._--
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40-50 metrów

będzie można ~

lirysfltfł,łQwa powierzchnią

tego cudg
wnego f!wiarciadła odbije \vnętrze wygasłYch wulkanów i rozpadlin skorupy księ
życowej. Taleslrop Diny rozwiąże nareszcie
zagadkę Mru:-sa. Nareszcie dowieIIlY się,
czy DW~ olbr~ymie kanały, te przypuszcz:rJne ąrcy~ięła techniczne marsjanskich mży
ni0rów s~ rzeczywiście monumetalnemi dzie
łami witld~y i nauki, a nie złu.d~eniama 0-

I

~

OSTRZE2INUi

Chc~c nabyć

proszek naszego wyrObth nałt}":'
przy kupnie akcęntQwąf i

*:v

wyra7nie żądać
proszków z
,.

ą~

seckiego znanye.h' od lat iPzy#
dziestu. Z"tracajcie uwagę i od
l'ltucajcie uporclywłą DOIera..
hl naśladown\dWił W pqdębnęm
do naszego QPcai.Qw~i\l. - -

użytku

as nomów

ptycznemi, igraszką śvdetlną, jak fł,\ta. ~
gana. Oko astronoDla, uzbrojone w ten potężny instrument, zbada t('ż~ co znaczę, owe
zagadk<rwe czerwone }Jłalu~, \vielkości

sferze otac~ającej tę planetę, czy też p~ywa.
j(j.ca wyspa na oceRIlie na ,J o\viszu?
Naj\viększę. jednak tajen.micą \\'szech
świata, którą. Dla zbadać teleskop Diny jest
zupełnie innego rodzaju. Leży ona w !}lrOeznej da.li gwiazd stałych.
Dotychczaso)ve IlajsHni '.lsze {nltruIllenty nie zdołały tych gigan ty I.: znycłl 01brzylnów uczynić widoczlly{ni dia l ud~!iiego
pka. Słońca te, w kUu'ych wnętrz}ł nasze
słońce, Qgrzewaję.ce kulę ziem~luj popUeścić
by się nl0gło ęet~j ty::iięcy r~y, uk~ują
się \v nich jako mate punkciki świetlne.
Żaden z dotycllczą8{:rwych tełes!\.opów nie
~dołał tych mikł"oskopijnych ś\\-ietIików wy
dobyć ~ głępi wszechświata i pokazać te

pu:nl\ty na 2wiercia(Hą;lej powierzchni lustra, jako najniniejsze bodaj powierzchnie.
Nasze sąsiednie słÓilce alfa Centaurów, kt6rego odległOiió od .... orni ".-ynosi tylko 400 bUjonó\1r Jdlometro\v i Srrj nsz} leżą
Gy d\vą razy dalej, ukazują się ,'tt telesko..
pie Hookera, naj silniejszym obecnie nę. eR
łym świecie PfZ}"f2;ędzie, zaled\vie jako ma
Ieńkie ogniki.
'V grudniu 1929 roku skieruje Dina
swój teleskop na Syrjusza. '\V ciszy nocnej
zimowej, astronom będzie oczekiwał w ra
dosncm1 skupieniu poselstwa świetif\lłego,
które jaśniejąca tarC1.a SYl'jusza prze~le 11a
szej ziemi. Jeżeli miast drobnego punktu,
tarcza tf.'go niezbadanego dotychczas słoń
ca, zą.jaśnieje przed okiem ludzkierrl pD raz
pierwszy, będzie to najwięksr;ytll triumfem
potęgi ludzkiego genjuszu.
of.JĄ-~

-

rodów sądu przysięgły-ch przez prezesa .~
du apelacyjnego sędzią. okręgowy, lub apela
cyjny, oraz z .2 sędziów pkxęgo\vych. Kole,;
gjum obywatelskie n.Q~Jtwa się ławą przysię~

glych. Sesje sądów Pl~YlSięgłych n~zywają
się rokami i odbYWłij~ ~ifł w z~dz~ wsie::

dzibie są du okręgowęgp·
.
Do spnnvowauia ohowiązków przysię$
głych powohtje się tylko mężczyzn. obywate",
li polskich ()
praw, w wie~q od lat 30
do 701 mieszkających !1'i'Ym!jmni~j od 2 lat
na obszail'ze danej gminy, rozumięjąę·ych ję~
~k polski i umiejących czytać i pisać (nie:
koniecznie po polskil). Pełnienie ob(;wią~ków
przysięgłego stanowi pO\VlpnOŚć ob:~iwatęIską,
.
Conujrnnicj ll~ mieiiiąc przed rozppczę'"
CIem każdych rokó\\' llllstępuje wylosowanie
30 przysięgłych z liity głó\Vłlej i 11J list~
doda~ko,vej.
~łQkcnY\\'a preze~
sądu okręgO\NcgO w ObeCl'iOści 2 sed~iów te=
~ sądu, prokuratora.
• adwQ;:.
katUl'Y
\Vyźosowanych rue:>
'T,wla~nie
zawiadamia.
.

na-.

szego całego globu zieruskiego. pOjawią,iące
się na jaśniejącej \v blasku powierzchui ol
brzylnie-j planety Jo\yh;za, Czy jest to ltOBmiezna cbmura, czr też mgła \vka w a~m.o

Przy

sprawie

rozpoczęciu

:następuje

l"ozprawy w

zaraz pa jej

g;lanej

wywołaniu u~

tworzenie lawy przysięgłych. Naz\\'iska wszY,
stkich przysięgłych, jeśli lic:tba ich przewy2~
sza liczbę. niezbędną do utworzenia
ławy.
wypisuje się na osobnych jednako'\vych karb
k1l:Ch i wrzuca do urny. Pr.zewodniezący \vy
ciąga po kolęi kartki i odczytuje 1- nich na. •
:łwiska. Oakarźyeięlowi i Qskarżonemu q.łuży
wtedy prawo wyłączenia bez pGdania moty~
wów połowy HCtlby przysięgłych ponad ich
liczhę, konieczną do utw6ł'zenia ławv
" . Jeśli
łic:i:ba. jęst nieparzysta, oskarźony m~ przy$
wilej \\,yląc;zęnia o jedn.egq przysięgłe~Q wię"
,

t;~j! niż

Prl;ysięgły. nic wyłĄczo~
i'iY pl'zed f.:Hjt,iyhmiem.
następnej
luartki.

makar?;ypiel.

wchodzi do ławy' przysięgłych. Je::iU Oikariy
ciele i oskap.2'eni n.a to się zgadzają układa
się zapomC(ł,ą jedt!ego losowania W5PÓU,ą ła~

wę pr?)"~i~głfch

'ws~ystkich 'luh
~pr~iV wY~nat:l,~my'Ch na dany dzief}

dht

{p.

-oO~-

lUku
Yt Xl.
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lekarze ~m8ryk&ńsGy twierdzą, iż stołowanie z~biflgów kosmstycznych, to najlepszy
.
.
.
system .·18czenIB
Yv'

S2.ipitfllv dll:i Qb]ąk~gycll· kobięt w Es~
Cplm.ty w St. ZjędIlOC:~Qp.y~h f:...,P" le;;
ł;~r?; l1ąp:l:~lny. polęąil ·l..lfząd~ić Qbsz.erne fry,.:
. jli!fnię ~laij~y~ką chorych! 1Jl):ly~łowQ cho!'!;:
~ęgą W tej fry~jerni spęd~ap~hQcia7;PY.;>pói
dnia i tam· na wszelkie sposoby fry~owa6 są:
nie włosy~· czyścić paznokCie itd. \Vszelkie
kesmetyki' są dla nicll dostępne, oprócz kred
10' do ust, która [frzydłuższym użyciu działa
.. ~~§o

o

o

~z~odliwie.Próbfl

ta wyi);azala

wiel~ą rolę ja~

$ą~r~jązabiegi kosł1l€?tyczne dla ,uspokaja::
nia ner)Vów. Pacjentka ząm.kpjęta
w domu
91~Qpł~katlych? z bJ:3~u~aj~da popada w je
~I"c!!e Q~trzejszy

kieqli kos~tami, gdyż niektóre pacjentki po~ . n(,)wal1e pod wgzlędem nerwowym, niż kobier
t'rąfią przed lustrem.. spędzić
nawet
cały
ty zaniedbane.
dĘieil, to też fry~jęl'nię muszą być
bardzo
Słusznie jednak zwr~cają uwagę, że
o·

qbszęrne. Ale .1ll1lęrykanów sta(~ na

to.
Leką.rze ~kładów dla obłąkanych męz::

~~Y7<!l prZY 3 nąją,

o

i?; dla

~o_jięt :?ąbiegi k.9sme~

tyc;t<ue d~iah~jf! jak lęJ..;;ąrstwo. Zwracfiją oni
uwa.gę

na. fakt,iż "strojnisie'~ spotykane w
codziennem życiu, które wiele god~in spędza
jf\ przed lustrem, są zazwyczaj bardzlęj opa"
1

sz~zęśli

roli

NIEl30SZCZYK
•....••. " . . 0. __ .. " USIŁO'VAŁ"
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krakowskiej pod Raszynem

wa, w'której

~~tefY

al.J.tobusOF
ej ężkie

osoby odrtiosly

rany~ Z \VUł:s;.;·~rwy do Grójca jechał

frzy ~rze w ruletę w słynnem kasy'"
nie w Monte Carlo zdar-zył się już nie je",
den sensacyjny wypadek, lecz o takim niesa:::;
[Ilowitym, jaki zanotowano tan}, ostatnio, nL:
k9lll,1}. się z peWl?'o.ścią nigdy nie śniło.
:l?rzy stolę gry -sięctzia~ llieja~i Remi.:
gjllsz Lauzi, lOJpięc :.>; \Venf.;cji. który p(}sta~
wił lOOQ JrąTl:~ÓW na. "c~arp,e"~ Kolq! c~arny
wy.ę.ho~il

&talęz.a

porzą<ikierp. i

przed

RANNYCH.

ką autgbus wpą~:H 11a kąrpień
'Się

f?iWaHI

przydrożn.y i

do rOwll do góry kołan~i.

Ci1tżkie l1~ny od11ieś!i

auto..

4

""$

jący

zawsze

całą

doty<;hcząsq\vą

wyg~aną

na swój kolor, może rozbić ba!}k. Jędęn Z
kierowników zwrócił s,ię wreszcie do ni~~o 11
zapytanielIl, czy istotnie stawia ca..łP 50,000
frarlĘów?
Na ldU(~krotnę pytanie, nlę byłQ ~ad~
nęj oq,pQwiedĘi .,- WloGh p;lilę'Z~ł j~ grób
W ó'vCz~s ąoptero. skpp-statoyvallp klł' Q~Qlne"
1ll"J.l p r z.·Hą ż e111U, że.
b~nk grął;li trypem
QQ \Vłoch. podc?;flS gry Ęll1flrł 11!1 ucjr1f 1=Ięn:;a.
'\Vobęp tęgo Ęrl,lpięr ~kwąpłhvie ~@:sar,

nął ~ałą Wfgral1~, 9Ś\viaclcZ"ają~, że l1~mk: ~ grr
tylko ~ ~YWY!l1j, a nię z; ~lmarłymi: :rr~~~iw
telllu po~lgdowi ząprotęsto\\<'aii ąm~Ę:04ier~
cy zmarłegy, podnQ,sząp, ~e mll~i ~i~ !:i;twiers
dz!ć, kięąy nastąpiła śmięrć, j~~t bQ~Ti©m mo
żliwe, że dopiero na 'kilka sekYlJd
przed
skierowaufjm zapytaniem.
.

pa.§a~erQwie:

o

Ciekawą tą kwestję

ptt!wnigz.ą

rOZf

strzygać będzie sąd.

;; . -. •

wielka

HALL
-. -..
..CAlNE.
..
".

- .,,-

ie1625
Greeba przycisnęła r!l~e ćlosęrcą.~bf
p:rii:ydszyó jego gW::l,!tqw:qe -q~e~~ępJą.;---:-:
o

żało
50.000 franków. Zrazu krupier~y nie
zwracali l1a to u\vagi, wre.szcie. jednak ogar~
llęła ich obawa 1 że ryzykowI).Y gracz, stawia..

0 '__

o

....

s~częśljwym graQ:Gem w Qi~dł1-lg'll! czą~ię le-

o

o

J.an Cz~jko (Mszczonów), Stąl1isł~yvKpzer:.
bus,
należacy doStaui~ław~ Matyja.§!aka, . ski (S:i:erock 36), Kacper Las~owski. kandu:>
o: zamieśzkajego w Ztł1esill pogdr6jce~.
ktorautobusu (wieś Lisów pod Grójce!u) i
Przy kierownicy siędzial Jan Milowski Józef Nowak (Czerska 8).
(Grójei:!knie posiadająoy· prawa jazdy.
Q~J1 pierwszych przewieziono VI sta~
,
N a' 14 kilometrze, ch.cą", wyn'liną~ ka~ nie groźnym do szpitfllą :Qzi~c:(ł-l:tką Je.~\ls.
. łużę wody na szosie, skpącił nagle w' lewo,
fi~Qftltąaref3~t(}wanQ4
PQtęIllw ptawo. Kierowanyniewprawną rą~
t L !i'Mj 2 LM
W mm,
!L .. J.qiJMP
. rp 18: L
.1 13;1.-.. 1.;.-. ,!,,--.~
3,
i .'p~;;:"., _<4--'..,.."
~

M,ONTE

CARLO.

CZTERECHPASAŻERÓ\\i' QIĘŻKO

N:ą s:(:ąsię

.Bgo gPicza ~

ROZBI9 BANK W KASYNIE GRY W

. KATASTrOFA· AUTOBUSU A. POD SZYNE
wyd~rzyla .si~wczoraj katąstrf.}f~

przedenerwowanym,

_~.

U Drly

stan annrmalIloą~i psychicz::

1;lej. Tymczasem umożliwienie spędzania czą"
su na podnosz<'!l,liu kultury ciała,stanowi zna
komitą roz:rywkę, zwraca myśl na normalne
t9~yi tem s~n1.emdziała uzdrawiająco. Na",
Gzęlny lękarz szpitala \v Esseks County twier
q~i~ jżdzięld tej i.Il119wacji ilość kobiet, któ~
r~. po kura~ji można byłą wypu$cić ~e szpi;
wla iodijiosia się () IQ pIpą.
. o\Vobec "takiego .stanu XZe6.ZY, obęcnię
wS2ysikiezakła:dy dla ohłąkanych kobiet w
Stanach, mają otWOFZyĆ obszerne fryżjernie
. dla swych pacjentek. Poląezone jest t? z wieI

równiei należałoby otworzyć fryzjernie Q:raz
są le gimlląstyc~ne w zakla(jąch dla· ~11lly!-'ł.9wo
phoryeh. mężczyzn, \Vszak tnujng s.ob~ę Wyo.
Qrazić, by lel\:koatletf!, pilnie ćwiczą~y i ele.
szący ąię piękl,lośqią swego cia~adobrze roz,
wi~jętego i muskularll~go ~ był c~łowiekieIll'

o

przyjąźń.

wiee~nYl11

OtoczQ1,1Y

l11ro~

łdełU, ~!otowłQsy Z rQzko!-,~ą w:;;luchiwał się

w. radosny szczebiot dziecka,

,bawją~ się

ną

twarz

mówiącego,

drżały boleśnie.

a drobne usteczka za~
I pod wpływem Atłg1ego po.;

zrywu, malee wspiął się Ra kqląlla ZłOftW,:łoF
sega, a jasna główka przytuliła się do jego

niem na podłodze lub rQzmawiając, a Greel'
bą.nad&łuchując z ukrycia, całą siłą
woli
musiała panować nad swem biednem ser~
q~m, wyrywającem się ku nim całą siła, raz;:

piersi.

-: To l\!hchaś ehce być synkiem pana. .
Doskonale, male{lki . .Musisz do mnie

-

. ·Ó~.tigdybym się n;lOgłą ąąwę.~yq!s2!epta
przychod~ić co..dzienni(; i bawię się
i gpo:::
··la.· do siebie. Ale od Dwaj ni~Q.f;ielilk,iedy, pąf3z nej tęs~:p.oty.
-:- Jaki;e się n(l~ywasz maleńki'? :gytał vdądąć mi różnę r?;ec~y i ś~")ie\vaćm.i ś\iC:l*
ipięw~lP w !i(,)śąiele omal się nią
zdrad.zi~
Złotowłosy.
..
nie, to b~ą~ie mi mnięj srrąltn().
Ją, pąą,WQjłą, ~wą Qstr9 Ż nQ$Ć, I,tiGzeID ni@
~'}l\f3P~łLj~c po~a granic~, ];}l'zyznane f?lużą
-1vlichaś
:-- ząświegotało
dzieckg
W mihdzyc:4łtsie fJ.~iqciA~
z~pgml1ial
@j i~l@.np~ktęj~
swym srebrzystYlll głosikiem.
już jednak o swem WSf\ólo~lłQju i ~yn&wszy:
·o1'akmint;ły dwa lata, i Gt'ęel?a rnogla
-:-Michaś? I j~stfjŚ podobno
Angii~ s,ię z kolan Złotowłos~go 1; r~no;~tf,lftem,i
j!1 ż d~łeHć. swą tajemnicę z drugą
lątotą· .Idem; prawda?
nóżkami i rączkami p-fzycupnął fUl Df.łdłgd~e·
ł.lyłni~ jej synek, . liczący obecnie
blisko
- A jak się nazywa synek pana?
jak żabka, a podnosząc. kilka .am.y~~~ów:
- Serduszko, ja nie mam synka.
zawołał: - Patś! patśł
tr~y !it!t~Szc~ebiG<{ąc od rana do wieczora,
~Qgn~;IDia+ąwę dał ~ię powstr2;ymać 0<;1
- Qch!
' .
- Ja nie mo~ę popatrzee, serduszktO, bO .' biegania· po· wszystich z~Ę~I,D,ąrkac.h stąrego
. - Ale Bdybym miał synka, tobym go " jestem ślepy.
.
QAąip W tych swoich zakazanych wędrów~ t~ż ną:,ĘWAł lVlichasięm.
'1., - CiQ tq jęst śjępy'
.
kach dotarł też do mieszkilnia Zlotowłoseit
~ Qqh!
.1t, - 10 J~t lQ~ę~ tMię ~~l! fę~ę v;·ctzą.
ao. i niebawem ~~~vh,~~i~-~ się między nimi
Błękitne oczka wpatrzyły się w smut.
m~ c -)

tu

o

o

o

•

I
ywóz łódzkich wyrobó
ł6kienniczych spada
W POSzu:,iwan:u nowych rynków zbyty - Trudności wewllętrzno i brak odpowiau.l:aj
inicji\tywy rządowej
Eksport \vyrobów \\ łókieuniczych z '0- cznego i gospodarczo-politycznego z"walcza- goterminowych kredytów wekslowych, jest
kręgu łódzkiego wy~j~sił \\ t. 1920 11 ~ys. nia polskiego importu. Natomia::;t równole- brak w€\vnętrznej organizacji! kturej powsta
wn, w roku 1927 - 10,000 ton, w roku 1928 gle wzrasta bardzo silnie, choć jak dotą.d w nie olbrzymio utrudniają róźne organiczne
{według przeliczenia dotychcza.sowych \\'ymałych ramacb, eksport pionierski
wyro- przeszkody, jak \vieH{a różnorodność pozio
llikó\v miesięcznych; na cały rok JJędzie \vy bów włókienniczych łódzkich na nowe ryn- mu przedsiębior8tw, bruuna konkurencja,
nosił 10,500 ton. Pod względem \vartości
ki zbytu} jak na Daleki \Vschód~ a szczegół 't. zw. :;'lf..k:tade 6\\' (Verlager), operuj,cych
gpadł z r. 1927 na Hi28 i to bardzo znacznie do Chin i Indyj, na Bliski Wschód, a bez żadnych kapitałó\\·. wkońcu wybujały
nie wy\VÓZ wyrobó\v \vłókieL . -'zych na du szczególnie do Persji i Turcji, do Anglji, w indywidualizm. \Yszelako w łonie poważne
tychr.zasowe stałe rynki zbytu, do których tranzycie do Afryki Południowej, do Nie- go przemysłu łódzkiego spra \\'a \vewnętrz..
liczą się przede\\- szystkienl Rumunja, Ło
miec (również w tranzycie) do Ameryki Po" nej organizacji tego pl'zen1Yl5łu, mimo tych
hva, kraje bałtyckie, Austl'ja, \'Vęgry i Jugo łudniO\vej itd. Elisport ten wynosił co do trudności, jest obecnie roz\vaiana po\vażniej
niż kiedykohviek i ~lie jest wykluczone, że
sławja. Eksport ten \vynosił \1' roku 1926 wartości 'v roku 1926 - 9 i pół miljona
20 miljonó\'V' zł., w roku 1927 - 34 mLjony zł. w roku 1927 - 19 i pół miljona zł.~ a w nieba\vem będą poczynione na tern polU
zł.. a w roku 1928 (według przeliczenia wyroku 1928 (według przeliczenia wyników po pierwsze kroki.
Eksport wyrobów \v}ókienniczych Z ()
ników poszczególnych miesięcy na cały rok) szczególnych miesięcy na cały rok) - 25
kręgu
bielskiego jest w rakli 1928 o 50 pr.
- 16 milj. zł. Przyczyną tego spadku jest . i pół milj. zI.. Do spadku eksportu na stawyższy
niż w roku 1927. Dla przenlysłu teprzede\vszystkiem panujące w Rumunji łe rynki zbytu przyczynia się także zupeł
przyśpieszenie
zawarcia ponownej . kona
go
przesilenie, którego wynikiem są liczne u- ne odpadnięcie zamó\yieil orsyjskich w roku
wencji
handlowej
z Grecją jest sprawę "piel'
padłości, moratOl'ja itp. Podobny efekt daje
1928, jakk,olwiek nie jest 'wykluczone, że w
także przesilenie na Łotwie obok polity- ostatnich miesiącach bież. roku jednak inte wszorzędnego znaczenia, ponieważ na skła
d~ wełnianych w Grecji leży za kilka mi..
res z Rosją będzie na nowo naw'iązany.
QlIlIi8;.iIi:łrn ......... I~·· .~''" ..... " . - .'. - ..... .,liaUi • ..t
, Import tkanin w ostatnich trzech la- :jonów zł. tm;'i:aru bielskiego, którego obecSTATYSTYKA pRACY.
tach bardzo znacznie spadł i przedstawia nie nie można spl"zedać wobec tego, ~e
Ukazał się czwarty zeszyt kwartalni..:
tylko drobny odsetek wy"\vozu włókiennicze wskutek zerwania IWf1wencji tO'war ten ko
ka "Statystyka Pracy" organu Glóv.;nego u~ go, mianowicie co do tkanin bawełnianych l'zystał wpra\vdzie z greckiej taryfy minimalnej. ale nie korzystał 7. ceł kOlnvencyjrzędu Statystycznego, poświęconego zagadnie
w roku 1927 około 1000 ton, \y roku 19~8
nych
niższych od 1łu'yfy minimalnej.
mom pracy.
około 1400 ton, a co do tkanin wełnianych
000--\V części sprawozdawczej znajdujemy , w obu tych latach mniej niż po 500 ton.
Jedną z najważniejszych bólą.czek
bogaty materjał
statystyczny z dziedziny
p!'zemysłu
włókienniczego' łódzkiego w zna
GIEŁDA ZBOtO\VA •. ,
stanu zatrudnienia w górnictwie l hutnictwie
nej
obecnie
sytuacji,
zwłaszcza wobec dłuPOZNANo
i przemyśle w drugim kwartale br., stanu
Żyto uena tranzak<::yjlla' 45U ton 35,00
bezrobocia, warunków pracy oraz płac i za::
WIADOMośCI STATYSTYCZNE..
Żyto cena orjentacyjna 3470-35,20
robków robotniczych \v przemyśle, strajków
Dwutygodnik
Pszenica 42,25-33 25
'IN pierwszym kwartale br~ oraz zdziałaIno::
(nakładem Głównego Urzędu statystyczneJęezmieii przemiałcv-;y 34· 35
ści Funduszu BezrbbGc~a. Specjalnie
należy
go .- AL Jerozolimskie 32)
zwrócić uwagę na opublikowane
po raz
Jęczmień browarGwy 35,50-37,50
Ukazał się zeszyt 20 ,,"Viadomości
pierwszy niezmiernie ciekawe dane co do Statystycznych Przy bogatej treści zeszy- O'wies 88,75-34.75
wysc~ści dochodu miesięcznego robótników tu wypełniają tablice i wykresy, tyczące się Mąka żytnia 70 proc. 47,50
zatrudnionych w kopalniach węgla kamien:: spółek akcyjnycp, upadłości zagranic:o;!., kre- .\1ąka f'sz;::"nna 6S prcc. 61,5{}-65 50
nego, osiąganego z P!acy zawodowej w tych dytu, skarbowości i monopolu spirytusowe Otręby żytnie 26-27
Otręby pszenne 27-28
kopalniach.
go i tytuniowego. t

H.

istnem piekłem.
"Zaprzeczam temu najzupełniej !
przerw'ał Culpepper~ To jest szkaradne
oszc~rstwo lU
u
"Powtarzam to, co mówił mi Pasquett
- ciągnął Artur. - Otóż CuIpepper prze"Nie miałem nic wspólnego z tą mi- konał go, że gra, którą rozpoczął, jest wieI..
atrfikacją", - zawołał CuIpepper.
ce niebezpieczna. Narażony był przeąież na
. "Zobaczymy! - odpowiedział \Vilson. to, że poznają go inni znajomi, tak, że prę
- Niech pan opowiada dalej, p. \Vharton!H dzej, czy później _ mistyfikacja będzie mu
Culpepper znał na Syberji zarówno siała \vyjść na jaw. Ale Culpeppcl' nic był
~d1eUa, jak i P?squeUa. Janek n~tur~- __CZłowiekiem, który przepuścił by okazję do
me zameldował Się w hotelu w Paryzu J ja- zrobienia maja tku. \Vvmyślił plan, który
ko Hugo ~dle!t. ~najdował się wł~śnie woni obaj, wra~ z Pasqrtettem, wykonali w
łU~UUf g~y Zjawił Się Culpepper. SpOJrzał na hotelu Sugdena. Naturalnie, wzamian za
wego ze zdumieniem • i udał się nafych- pomoc Cui pepper miał otrzymać znaczną
~st, do urzędniczki biura hotelowego,. któ część ~ajatku Radletta'\
re) ~adał jakieś pytanie. Po otrzymaniu od
'Yi~z{' _ rzekł Culpepper - że zmu
powledzi
ski
ł'
t
d
••
"
•
Jerowa Się wpros
o nueJsca, S~Olly będę.do wysłuchania do końca tych
g~e stał Janek. "Jak się pan miewa, pa.. bredni ale proszę zapamiętać sobie że mme
PasqueU"
- zawoła1.,
~
·
.
'
. kategorycznle('.
. '
..I ,
w.
- D
Owu~dzlał:em
rrzeczam
lm
lNę własme ze RadIeU jest tu. z paneml O"Dobrze, dobrze'· - zapewniał Wilson
powiadano już o pańskiej śmierci!
"Ctilpepper doszedł do wniosku, że,
Jak Opowiedział mi Janek musiał
ponieważ Hadlett nie skończył pisać swej
przyzna.ć się do wszystkiego, aby zamknąć
mu usta. Ale Culpepper zaczął go natvch- ostatniej \voli t na mocy której cały mają
~t szantażować i życie Pasquetta ;ta,ło :f~k przechodził w ręce Pasquetta - i nie
))yło możności uzyskania tego ma.ją.tku dro--

G. 1 M. COLE

224)

l~staHlRnt HU~Dna ~anlBtta

p

się

gą legalną, fałszy\vy

Radlett po"",·!·" '"... żyć
tak długo, póki nie zdąży iŁ::przeprowadzić
koncesji i napisać nowego testamentu. Z po
cz~tku chciał~ aby testament ten, wymieniał
jako spadkobierców zar6wńo lego~ jak i, Jan
ka, ale Janek zdołał go przekonać, że toby
popsuło znaczenie jego, późniejszych zeznań
które były przecież niezbędne dla przeprowadzenia planu. Radlett miał napisać tesm
men t - a potem usun~ć sil; ze świata, pozo'
stawiając swój nlaj~tek Pasquettowi. Nie- ~
zbędnem jednak będzie uzyskanie dowodu
jego' śmierci, oraz podpisanie testamenta
"przez ś\viadków.
Przede\\"szystkiem więc Janek poj&<
chał znów do Moskwy, jako Hugo Rad1ett,
oraz załat\"vił forlualności, :związane z koncesją, która została \vydana na dwa nazw!
ska: jego i Pasquetta. Potem, wciąż jeszcze
jako Radlett, rozpoczął rokowania z moiIll
wujem i Towarzyshvem Anglo-Azjatyckiem.
Przez ten czas mieszkał w Rewlu i starał
się o to specjalnie, aby wywołać wrażenie,
ze zarówno on, jak i Radlett, przebywają
tam jednoczeŚ{iie.
".

Nr~
»
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SD'SrUCZRIKa 1908 i zB~ranja Kuntrolno fczcr

~
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NA SOBOTĘ.

"v dniu dzisiejszym vdnni

stawić się do
wOjskowo--poEcvinem
przy ul. Piotrkowskiej 212 mę~/,czy źni . 'rocz:
nika 1908 zam. w obr~bic 7~go komisi:lrjatu,
policji o nazwiskach na litery R S Sz T U.
Każdy zgłaszający się do spisów 'wi~
nien być zameldowany w todzi, posiadać do
wód osobisty. z fotograf ją, wydany
przez.
prZez starostwo, 'bądź te~ inny dokument,
stwierdzający tożsamość osoby wraz z me,:
tryką urodzenia, zaświadczenie o rejestracji,

Jutro rejestracja n1e odbywa się.
\V dniu dzisiejszym winni stawie sj
do zebnlll kontrolnych szeregowych: r~oi
wy j pospolitego ruszenia:
IfelU' Fóptllarny: ""-""Małka Szwari.enkopf"'
Rccznik HIOO zam. w obrębie kom~1
WIDOWISKA
rjatów policji
2 3 5 8 9 II o nazwiska"
:G;CaSinQ: "'-" ,;TajemnicaStarebvKoctu".
mI litery Sp' Sy w lokalu PKU.
Nowo"
r::tt.~:- ,jl{ahlona"
,
Targowa nr, 18.
i!-~"lfb.tiid: . . . . "Rohert i Berttund"
Ro~znik 1903 zam. w obrębie komistl.
l(lnó: '- "SpO\viedź uczciwei kc:b':~
rjatów policji 2 3 .5 8 9 11 o nazwlskach 11
:;~Ołeon:!L· .,Hjeny nocy"
litery Sz w koszarach 31 pp. Konstantyn~
"'~1r~laQe: "Dziewczę a la garconne'",
świadectwa szkolne, zaś rzemieślnicy-prócz wska nr, 62.
"CapitoI:- "Chicago"
tego -świadectwa cechowe.
Rocznik 1888 zam. w obrębie 14~go ka
:.PomLudowy: ~"Kobieta z mHjonarni"
Osoby, uchylające sh~ od obO\viązków misarjatu policji o nazwiskach na litery ~
'.~i~j$ki K., O. '"Wschód słońca"
zgłoszenia się do Bpisów oraz osoby, zgłasza
BCDEF GHChIJKLŁ w lokaI.
.......---.000-,- , ' jącesię z
pr.zyezyn nieusprawiedliwionych ul. Leszno nr; 9,
po terminie ~ ulegną W drodze admifi.istTa~
Rocznik 1900 zam. w
obrębie 14~f
PODZIĘKCT- 'ANIE
cyjnej 'karze: 'grzywny do 500 złotych łub a;: komisarjatu, policJi o nazwiskach na lit~ry ~
Z~t \VZlęCle
ltdziału
VI
uroezy~
resztu do 6;:ciu tygodni, albo obu tym karom B C D E F G H w lokalu PKU. ul. NQWO
stej mszy żałobnej, odbytej w dniu 1 li stopa ,
łą~znie.
(n.)
Cegielniana 51.
Ch)
, da w kościele . Św.· KrZYża Za zmarłych' człon
~-"-oOo
'\.iQw .Kasy , Pogrzebowej i Koła Miejscowero
Związku Niższych Pracowników Poczty, Tel'
lefonów w Łodzi. pp. Dyrektorom \V. T:~ffQ~
,,:W1 i Michalowskiemu.
t!~e~fr Miejśki pp.
nProces~larji Dugan"
Vłieo~, "Da:ntOl1"'
T~ati' Kal11erahiy: '..- "Mistrz" premjera

a

1.1.fł1SÓW

w

biurzę

O~ODO~DieDie ~Ia iell'~ń[i IrUIB

M;,OOPLA'f..4, :lO, aOSZY QD4 MOGLI ,KORZYSTA·ć

NOCNE DYŻUR!' .APTEK.
.Dziśw

nocy

dyżurują.

apteki:

,

F.

Wójcickiego (Napiórkowskiego 27), W

Da~ięleck.iego (Piotrkowskai27)~ Ilnickiego . i
-ty'mIllera '. (W ólczańska 3.7), J. , Hart11lan.na
(Młynar$ka 1), J. Ka.hana (Al:;':ksand:rQwska
$O). (p) ,

OFIARY~

N. NajldedDiejsz,oh.

Nr. 8 P~acawnicyPa.ństw. Wytwórni
z wieńca na trumnę ŚW. P: Sta·
hillawy'May- :Majewskiej II. SO. '
,

pozostałość

P,~ZEl

RADJtJ
R

P.OGRAM NA SODO." I LISTOPAD~.:
11,56 Sygnał czasu, hejnał, .kOllluni..;
kat lotniczo-meteorologiczny.. 12.10 Przerwa;
llJ.OO KOIńunikaty: meteoroloticznr,gospo- .
ł1&rczy :i samorządowy; 15.20 Przerwa; 15,45
!Aktualja. wypowie dyr. M. Kwart.1G,OO Prógram dla dzieci. Transmisja z Krakowa;
1.6;55 Przerwa. 17.10 Odczyt pt. "Nowe połlQ.dy 'na~: barok w sztuce ilitera.turze'~ .:..-. .
Wygłosi dr. Stanisław Adamczewski. 17~35
'nZ dziejów ,i przeżyć narodu" -:- wygłoai
prof. Henryk Mościcki; .18.00 Transmisja na
bożeństwaz Ostrej Bramy. w Wilnie;
18.4.5 Przerwa. 19.00 RozmaitośctW1stęp p.
Ludwika Lawiflsldego; 19.20 Pr~erwa: 19.30
nRadjokronika" - wygłosi dr. Marjan stę
powski'.l9.56 Sygnał czasu; 20.00 Komunilal-t ,roJn~.Q~y; 20,05 Odczyt p. t. "Bocznaan
'ttna", ~:onajnowszych zdarzeniach W, na\lO6 f; tttJlu:tice .:-. wygłosi p. Bruno WitnlWęr; . ~QlBOKoncert wieczorny. "Operetka
"C.zerwOlla;. daiIla" R. 'Vinteroerga; 22.00
Komunmfl<t·'.lotniczo - meteorologiczny; 22.05
l(;o~unikatY' PAT; 22.20 Komunikaty: poUcy-jny, sportbwY' j. fittdprogratn; 22.30 Ttan
IUnisja, . mUzyki ta.necznej z
P911cingu

NA

z PRAWA.

PRZESIADANUł

TRAMWAJ'E MIEJSKIE ..

Obowiązująca z dn. 1 b.

m. umowa
Magistratem a Tow. Akc. Łódzkich \Vąskotorowych Elektrycznych Kolejek nojazdowych w sprawie 'uprzystęp:r.l1er..ia n11eszitafl(:om., przedlnieść przejazdu kolejkami dojazdowe mi w granicach ID.
L"odzi w ust. II§2-go ln. in. prxewiduje,
żeT-wo Akc. Ł.W.E.K.D. "zobowiązuje się
przewo;dć pasażerów na wszystkich odcinkach linij kolei-dojazdowych w 'obecnych
granicach m. Łodzi za dopłatą ulgową. po
10groszy od osoby dorosłej i po 5 groszy
0d t1c~niów szkół pows2;echnych i średnich
t dla dzieci od lat 5 do 10".
Na skutek reklamacyj zainteresowa&ly<;hlnieszkańców, t. zw. Brusa Dolnego,
pOllliędzy

czyU najdalszego odcinka uL Konstanty{
l\IIaglstrat stwierdził, iż na. \V~po:
mn:iarei linji kolejek dojazdowych t.ry·
fa ulgo~.H'L nie została w obowiąząhlcyn
terminie. wprowadzona, co stanowi czę~
ściowe pogwałcenie c.yit0wanego wyżej I ~
umowy.
.
W związku z powyższem Magistra!
podjął niezwłocznie kroki interwencyjną li,
Ministerstwie Komunikacji celem zmusze·
nia zarzadu Kolejek Dojazdowych, - d~
należytego· respektowania postanowień ZIlPJ
wartej z Magistratem umowy. i wp:row~~
dzenia również na linji Konstantynowsku!,i
ulgowego przejazdu tramwajowego 'fi' gra<
nicach m. Łodzi.

nowski{'j~

o~-----

.

"ROBOTNICY SEZONO I" AlAPO OGA
CZY "MART\VY SEZON" MO żEt BYć UCHYLONY?
~ak wiadomo na skutek roop()rządze~ bocia; w Łodzi, na którem sprawa ta· fJoshml\
Dia: Prezydenta RzeczypoSpolitej robotnicy zadec~owaną. Jak się okazuje w samej LOt
sezonowi' zatrudnieni na różny(}h robotach cizi zna.jduje się około 10.000 robotników set
p~a9 la,ta, zosfują rok rocznie

zonowyon prawdopodobnie zarząd fundUJ.
ni zapo.mog, począwszy od dnia 15 grudnia szu. bezrobocia zwróci się do Minisfurs.t'W~
'00 1 marca.
Pracy z uchwałą uchylenia martwego Ie~on~
W zWiązku z powyźszem odbędzie się w roku bieźą6ym, zwłaszcza, że ~ ten
w przyszłym tygodniu nadzwyczajne posie~~, bardzo ppźno się rozpo~zął.. (p)
dtenle zarządu obwodowego' funduszu bezro ' [ ~
4.
pozbawie:<,

----oOo~~

a

filii

l

nie i
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S4D NAJWY!tSZY o STOSUNK.U WLAśCI CIELI DOMU DO LOKATOR4.. .
,V .związku z przesyłaniem przez wła chronie lokatorów mimo p()padni~cłe loka,
ścicieJi domu wezwań do .zapłacenia ko- tora dwukrotnie w zwłokę, w"'ymasa do fQł..
mornego,--Sąd NajWYŻSzy wydał następują- '\,vlązania umowy najmu upomni__, to c...
ce oTzeczenie. Przesyłanie przez wlaściciela . statnie by wywoła.~ ~łl B$kUt&k, . . .1 naw' dniu 1 każdego miesiąca karteaki z wy- ~tąpjć nie w dzi.m. płe.łnotiei komornego,
szczególnieniem kwotyC!l;yt1,.RU nie jest u- 14?..';z po dniu pła'twliei BajJl'Uliej Jatko"pomnieniem. lecz z&,wiadomieDie.m. o nadEtj~ mo.rn&8Q. (P)
... ~ " ~.
. ...
~~,~U .pla4,y. J',,",U za.,;} 'Wltaw3 Q Q..

"ROZ\VeJ Sobota, dnia 3 listopa;!łt 1928
H

•.&11.
"d' __ " .... "'lIi.t_ .............. '" _~_ _ _Nr
_ _ _ __

Audaces fortuna
iuvat
,

Teatr i
TEATR

1""

ł'it:::L,JErKI.

Dziś

sobota. dwa rl"ledstawlenia: o g.
popoludniu ; sensacyjny "Proces Nlary Du~
.an« po cenach popularnych, o godz. 8,;30
łiee~~Jrem dramat R, Rolland'a "Danton' Ce~
ly' pgpu]arne.
Jutro, niedziela dwa przedstawienia:
godz. 4 popołudniu ,vesoła,~Jektowna ko~
nedi.a "Pieniądz leży na ulicy'" po cenach po
tularnyeh.

TEATR KAMERALNY
Premjera "Misfrza u li. Bahr1a.
Pierwsąwysfęp Karohl Adwenłowicza.
Dziś, sobota, premjera 3~y aktowej in~
Jeresujrtcej komedji współczesnej świetneg=
~isarza niemieckiego H. Bahr'a HMistrz".
Tytułową . ~olę w tej pełnej ciekawych
t'roblemów i założeń sztuce kreować hedzie
lriezró\vr~:.ny artysta scen polskich Karol A~
lwentowicz.
vv rolach kobiecy~h: Irena Grywiń~
.'ka, A. Dunaj ewska, 1. F aieńska, w waź;:
~iejszych męskich: Fr, Brodniewicz. J. Haj::
. duga,. A. KIiszewski, T. Krotke, J. Mrozjń~
ski,' W~ Staszewski, J. \Voszczerowicz,

TEATR POPULARNY.
Dzi1ś i, jutro o' godz. 4.30 popoi, i 8,30
~iecz, grańąbędzie ,,1'vlalka Szwarcenkopf"
liesząca się rekordowem powodzeniem, bile
ty ;ną te cztery prz...,d5tawienia sprzedają ka~
sy~ przy ut Ogrodowej 18 i w kwiaciarni
łf""'ci . Dymkowskich Plac Kościelnv 4.

Czferech [3B]f8 na sali ńca ~an3 Fryd al~a

MILO ŚNICY KULTU TERPSYCHORY NA WIDOK AWANTURNIKÓW SKRYLI Slł1
PO Kł.TACB, WTORUJJ).C LAME~TEM i KRZYKIEM OBIJAt,JE1'\otU -P. FRYDWA.1r

-

noWI..

Onegdaj na sali tańca Frydwalda
przy ul. Południm.ej 10 llliało miejsce
kr\vawe zajście, którego ofial'ę, padli mał'lonkowie Frydwald.
Po południu, gdy panowała beztroskJ.
zabawa, weszło na salę czterech mężczyzn,
a znajdującemu się przy drz\viach p. Frydwaldowi oś\viadczyli że mają porachunki
z jednym z jego gości.
P. Frydwałd oświadczył że na salę
nie może nikogo poza uczniami WpUSCIC
lecz przybyli wszczęli awanturę i w tym
lllomencie jeden z gości, którego właśnie
awanturnicy poszukiwali, skrył się w koń-

cu sali.

Gdy właściciei saH \v dalszYL
g'tt
wzbraniał przybyłym wejśde" ci rz;"
:i,
na niego z kastetami i noiami, pobiL ~v t
poranili w kilku miejscach, a żonę ,Pg~łł
gdy poczęła \vołać pomocy: uderzon, no.
żem w szyję~
sali powsta.ł niebywały krzyk l
lament, z czego korzystając napastnic"
zbiegli w niewiadomym kierunku.
\Vkrótce przybył policjant piątego ko
misarjatu! wszczęto 1ochodze!1."t., zaś ran...
nych małżonków Frydwald opatrzył lekarz
pogotowia. (bip)

Na

-------000------

I

I

NIEPORTUNNY PETENt' ZAPRACOWAŁ SOBIE W SXABDZE APELACYJNEJ N.I
DALSZE & MIESI:f:CY WI:pZlENIA.
Niejaki Szmul Dimant lat 26 ska- brazy sądu Dimant oświadczył, że o niczem
zany·został swego czasu za kradzież na 2
nie wiedział, ponieważ prośby tej nie piłata vvięzienia. Nie god2!,Jl,c się z tego rodza- sal osobiście wyręczając się n-iejakim .\Vieju wyrniarem kary Dimant napisał proś- ruckim. Ponieważ jest półanalfabehJ uie
hę apelacyjnę. w dniu 25 maja rb., wktó- mógł sobie zdawać spra\Yy z tego co uczy,rej zamieścił kilka zwrotów obrażających nU Wierucki i nie zrozumiał znaczenia uSąd okręgowy w Łodzi. Został on za to żytych przezeń wyTażeń. Badany bez przypocię.gnięty do odpowiedzialności i wczoraj sięgi "lierucki wyjaśnił, że prośbr apelacyj
zasiadł na' ławie oskarżonych. Sąd rozpa~ ną pisał w myśl życzeń i pod dyktando Di..
trywał spi'awę w trybie post~po\Yania upro manta, który treść znał i po(łrir;:a.ł ją. DIszczonegopod prze\yodnictwem sędziego marit skazany został na 6 miesięcy więzie
Arnolda. ZapytanJ: dlaczego do~uścił się· 0- nia za obrazę są.du. (p)
!""'-""""-~oOo~

__~

YBA.TR POPULARNY w SALI GEY-ERA.
a
l!ł
", Dziś premjera krotochwili "Ciemna
Plam;Q",- którą stanowią bliźniaki murzyń~
skie. -Wynikłe stąd komplikacje pobudzają
widza do b~zustannego śmiechu, dając 890::: , POWSTAŁY NA GRUZAęH STOW.. WOLNO MYśLICIELI - MYśLI o UTWORZENIU ..
Bpobność miłego spędzenia czasu. Reżyse:::
LODZI KREMATORJUM.
,em arcy~vesolej farsy jest p. Mieczyński,
Wobec ostatecznego zamknięcia sto- którzy zwrócili się do znanych w Łodzi
. . ,.Ciemna Plama'" ;:!raną będzie również
warzyszenia wolnomyślicieli polskich] tru- działaczy wolnomyślicieli o współpracę. .
Jufio' o godz. 4.30 popoI, i 8,30 wiecz, Bilety dności na jakie natrafiaj~ organizatorzy
Jednym z naczelnych zadań koła łvaz·
wćenie od 50 gr, do 2 zł. nabywać można w ?:więzku wolnomYślicieli socjalistycznych, kiego zw. myśli wolnej będzie kontynuowa...
ka,sie na miejscu od Godz. 5 dó 7 \";': ~7. ".'~ ::-:1, złożono w starostwie grod.zkiem komunikat nie z magistratem pertraktacji w sprawie
'boh~ od 5 do 9. wiecz.
o powstaniu w Łodzi koła polskiego związ przejęcia ""cmentarza komunalnego, który;
ku myśli wolnej.
na mocy uchwały rady miejskiej z 1922
Na czele tego koła w Warszawie stoi roku winien być założony i na cmentarzu
DMITRY SMIRNO\rV i LIDJA SlYlIRNO~
prof. Romuald l\Hnkiewicz, który odegrał tym ma powstać pierwsze w Polsce kreros.doniosłą
rolę przy obecnym rozłamie w
torjum.
WA-MALCE\VA.
Odpo\viednie plan~' i kosztorysy firm
W czwartek, dnia 8 Hstopada odbę::: .P. P. S.
Organizatorami w Łodzi są p.p. dr. zagranicznych. ehcącycJ' budować krema..
~e .się. w Fi1harmonji 6:::ty koncert mi~
strzowski (ostatni z I~go cyklu), na którvm Mierzyński , Józef Rutkowski. St. Kanka, torjum, znajduj(! ~iriHŻ .\' magistracie. (bip)
Wystąpią tenor
światowej sławy Dmitry
~----~oOo------Smirnow$ oraz niezrównana wykonawczyni PRAWO.~i SĄD.
pieśni j'roman:sówLidja SmiJ..nowa::Malcewa.
r " . . Program fego koncertu obejmuje arje i
tł~ety z naj piękniej szych oper jak. również
.piesni i romanse. Przy fortepianie zasiądzie
SKAZANA ZA POBICIE - MDLEJE PO OGŁOSZENIU WYROKU.
k~pelmistr~ . Opery VVarszaw8kiej, Tadeusz
MUł}~kiiewiez..
W dniu wczorajszylu na wokandzie są::: zienia. Podczas odczytywania wyroku oskari
~"····· ••••••• n ••• g • • • • M.~ rlu pokoju znalazła się spra.wa Janiny Snla~ żona przerywała ciągle sę~ziemu, wobec eze
tek, :żamieszkałej przy ul. Łąkowej 12, oskar go została ona: skazana na 20 zł. kary. Uslyżonej o pobicie tępem narzędziem właści" sz.awszyj:o ciężko osunęła się na ziemię
cielki wymienionego domu p. Natalii Wun::: mdlejąc. Wobec tego, iż nikomu nie udało
sche
się jej przyprowadzi do przytomności Z~
Po przesłuchaniu
świadków sędzia
wezwano Pogotowie ł\liejskie, którego ]ekar~
Tuhm ogłosił wyrok mocą którego Janina
stwi~rdziwszy atak serC~l, po udzieleniu pierw
~~.a
~w.
marki i cen ... pod M aszy
' _
.,
. . . 3._
•
• •
Smażt:k uznana została winną pobicia Na.. szej pomocy odwiózł ją do domu w $tJm.ift
~ QI!I admuub'tr-acii ..Rozwoiu'"
talii Wunsche i skazana na 2 tygodnie v. iG# bar.clcn ~vtr~ , .....
I. ,',
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ZYCIE SPORTOWE.
;2

. U·FRYZJERA.

I

Fiętnastoletni

.khjent:
- Panie,. dostanie pan na piwo: tylk<
trlechmnie pan goli..,· dhlgO!

t

P

NA SOBOT:{: i NIEDZIELł=.
(C-S) \Vdniu dzisiejszym odbędzie nie spotkanie towarzyskie. Poprzedni weo
się
W
Łodzi
jedyne spotkanie footbalowo Turyści - \V.K.S. przerwany wskutek sil
KTO\\iIĘKSZY?
te warzyskie mięU.zy ctruży.ł.lami \V.K.S. i m~go deszCĘU zakończył się zwycięstwa)
'-:'vVies? co, ten y~ to straszn)l SZll~
Hakoah. Zawody odbędą się o godz. -Z.SO na W.K.S.2:0.
bfAwiec!
..
boisku D, O.K.
\
.
~ajważnie~s2.e spotkanie dnia odb~
. .. -- .Go on ta.&legozl'obił?
W niedzielę na boisku przy ul. W 0- dZle Slę o godz. 2}30 na boisku W.K.S. Ł.l
, . .:.-Qświadczyłem się o rękę jego cór:. dnej gra Widzew ·zG.M.8.;-em o mistrzosS. G. zmierzy się z Polonją. pl'zemysk(
kł;'łh rOi ZaŚ.. odmÓwił.
two klasy A. Począt~k zawodów o godz. Mecz zapowiada się niezwykle intnresująCl
11-ej. O tej samej godzinie na boiku D.O.K. z tych względów, że w razie przegranej ł
. NIE WYSTARCZA...
. odbędzie się dogrywka niedokOllczonego T. S. G. traci całko\vicie szanse promoci
Nasz profesor powiada że człcJwiek meczu Turyści Ib-'V .K.S. Dogrywka potr- do extr~ klasy:_
wa 44 minut, nastęr>nie zaś rozegrane zostama siedem s:kó~! Czy to się zg;dza, tato?
..:-Użonaty:chi to

nie wystarcza,moje

•
I

dzieeko ..
UMIAŁ SIĘ

W PORĘPRZEDSTAWrć. .
Znany dyrygent zięc Liszta, ,Biilow słu:>
sZnl~ uchodził ·za' 0z1owieka· dowcipnego
i.
ciętego. Kiedyś na oiemnych sChodach potrą~
cił.pewnego nieznajomego,
- Idjota- krzyknął nieznajomy.
:~ AjaBiilo:w' jestem' ~ przedstawił
sic:t~grzecznym ukłonem dowcipny muzyk.
NIEPOROZUMIENIE.
:Pani(do nowej, 'dużącej): Coi kawa~
lera'te:i; juimasz? A czemże
jest twpj
p,rzyszly?
. . , . :.$llżąca:Przyszły? nie wiem, proszę
pani; ale ten to jest tramwajarzeIn.

NCl.lwa klubu
1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

Gi.tl'

25
25
25
26

Wisła

WJl.rta
Legja
Cracovia
l. F. C.

24
; 26
26
27

Pogoń

Polonja
Tur~ści

łi

Punktów 5ta3. Dl.

39

87:31

36

54:34

32

69:37
57:40
59:42

K. S.
11) Ruch
12) Warszawianka
13) Hasmonea

60:53

14)

59:54

15)

32

30
30
28
27

9) Czarn1
Ł.

10)

50:49

22
26

24

45:'

55:~
38:41

26

Śląsk

23
23
23
15

9".... D

12

25.:1i

T. K. S.

28

6

2$;9ł

23

24

-·----·.-000

.

'ł9:5ł
43:6~
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PRZYCZYN'" PRZEGRANEJ ŚWIST NA GRA ZESPOLU

"WISLY"•

(C-S) . W związku z porażką Tury- oprzeć. Turyści naogół pozostawili dóbre,
stów w Krakowie, dowiatlujemy się dalej~ wrażenie. Brak Kahana i Kulawiaka dal!
':e Wisła zademonstrowała grę z Turysta- się mocno odczuć. Kpt. Reyman w rozmoi
aijakiej jeszcze w Krakowie nie oglądano wie z graczami Turystów oświadczył, że
ZGRYZLIWY.
Atak Wisły szedł wspaniale istrzelałdu- dawno już Wisła. hie luiała tak fair gra.ją(
W l, ~·zkole jest mowa o pocho.. ~
żo.Zdaniem fachowców obecnych na za- cego przeciwnika jak TuryścLPrzez cał~
człowieka, 'P~w.na: . .przem!;\drzała
uczenic~~
wRdach
. Turyści-Wisła, krakowianie mie- czas meczu tylko kilka razy interwenjo~
wyrywa się:
li
swój
najlepszy
dzień w sezonie i żadna
wał sędzia i to wskutek przypadkowych'
,.'0"
~ Tatuś' twierdzi, .że
pochodzimy od
drUżY.:lla ligowa nie b:v:łaby, w stanie im się fauli.
małp.
.
-o~---, -, Powiedz tatusiowi, że my sięhista;:'
rją jego rodziny nie
zajmujemy - odpo~
IJvlPREZY SPORTO\VE NlA P.W.K.
HASMONEA LWOWSKA WYCOFAŁĄ
(C-S) Jak się dowiadujemy P.Z:P.Ni
"dada nauczyciel.
SIĘ Z LIGI~
(C-S) W związku z niestlawieniem się zamierza w roku 1929 w Pozn~niu zorgani~
PRZEDWCZESNA RADO~C.
, fIa;sm~llei lwowskiej do zawodów ze śląs:: iować mecz piłkarski, Polsko~Czecllosłowa.;
, ,. ' .,,- .Mój tatus kazalsięklaniać ichciat, kiem rozeszły sit( pogłoski, że Hasmonea cja na wystawie powszechnej. Projektowand
jest również zorganizowanie meczu piłkarl.
idąc śladami X.K!S::u wycofuje się z Ligi,
by zapłacić rachunek.
.
- :'1'0 bardzo ładnie, bardzo ładnie; W sferach sportowych rozeszły się nawet po skiego PolSka-Węgry również w Poznaniu
. głoski, ze Hasmonea dąży do przeforsowa:;
m6j chłopcze.
POLSCY JEźDlCY \V AMERYCE.
•• ,.ale me ,motel bo nie llla' pie«U~dzy ~ , ma. w zarządzie ligi wniosku na walne zebra
(C-S) Polska ekipa jeździecka złożona
nie, by w przyszłym roku kluby ligoiWe roz~
:
oJ
z
pułkownika
RomIa rtm. Antoniewicza i por.:
.:-,
grywały
spQtkania
w
dwóch
gT~pach
po
7
PRZYKŁAD.
Zgorzelskiego
przybyła jUE do New Yorku'
- Salomon, wymień mi
co nit: klubów, by w ten sposób Hasmonea mogła
rozpoczęła
treningi.
Zawody ~o~poezynaj~
pozostać w .Lidz~. potwierdzenia ·tłych wiao:
ma końca.
się 8 b, m.
-- Całkowita wyprzedaż.
domOści 'dot~6hozas brak.
J
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ZAKŁADY KAMIENIĄRSKIE
Ąt Klim,Brzezińska

1••t7777=

.I4atuslak, Kilińskiego 14..

,FABRYKA WODY SODOWE:

ZAKEADY KRA WIECKIE~
"Jakubowicz, Kilińskiego 153
Łapinenis, Główna 31.
EPY ·WYBOROW TYTONIOWYCH:
Wieczorkiewicz, Główna 35.
Główna 56
KONFEKCJA DAMSKA I DZIECINNĄ·
ZAKŁADY' FRYZJERSKIE:
,
Salon damski i męski.
. J:Szarf, Na.piórkowskiego 35.
M. Budziewski~· Piotrkowska 54
STOLARNIE MECHANICZNE:
. ZAKŁADY KO\VALSKIE:
Górezyński, Młynarska 30.
Krzeczkowski, Ogrodowa 9.

\

Wg

SKLEPY SPOŻYWCZE:
Roma.n Siewiel'a, Częstochowska 9.
Stasak, Częstochowska 12Janiszewski, Nowodworska ~.
PRACOWNIE STOLARSKlE:,

PRALNIE:

] 14.,

•

I

- - - - - _. .! .

Miroński. Łagiewnicka72.

SKLEPY RZEŻNICZE:
"Ziednoczeni rzeźnicy" GłÓwnail).

\

ZAKŁADY ŚLUSARSKIE:

Burchart, Sienkiewicza lOs..

.

i

•

L

t'·~

"ROZ\VOJn Sobota, dnia 3 !istopada 1928 l • .. ~""A_""_"_____II'"_ _ _ _ _.tf{_r._3OL_'
......__

11

•

I

_

4~_
\'9.;;"'~~/<"\'{nA--;7......
kJ
z mieszknniami i urządze.~"""",=-",,~KI.. EP narozny
.
NAUKA» ".\.'I.i,Uv 'rV j.'iI.U'"
•
'"
d
- - - - - - - - -..- ----. -""
-~~
mcm na pl\V1<.lrmę! łub cukiernię w bar zo
RUTY:'~O\Y...:\.NY nf>.ti~·)':ycitJ muzyki (",krzrp dobrym punkcie siJrzedam z powodu zmia::
'ee fortepian) udz,lchl lekcje. Ceny przystę=' . -t
\1.'" ..J lOS' 4 'tu sklepie lvlltrni-11"'
,,:
"'9)''"1-2' ,nyln eresu. 'l" laJo h 1 " ; , ,
,,~'
· -p.ne. -Radwanska 12-.},
i - " ' .
~ ""'848

ska 22, :MIlczarek,
0)-(
..~mrIl_ _ _EJli,ij_ _ll\IiIIrrli~"ił'B~~~~_ _ _I!IIIlIIIIII1I.,.

, eON V ERSATl ON fr::m~aise
deu:\. entants 6 a 8 ans,

On cherche
pUllr compiet, Al

POSADY I PRACB..

Kościuszki 3-1.
7910
~' kM*SPiZEDA~t-KUPNO~J;-~KUPNO:-SPRZEDAŹ:

majątków

POTRZEBNY-~hlopi~~~ila
williJ ska 92. E. Wajskopf.

I

I

~~~::::::-----.~~==-:;-""'"'

SKLEP do \vynajęcia duży z "'ystaWD\Vem
oknem i' światłem dektrycznern
Gr"1.bowa

.Nr. 32,

7930-4

SPRZEDAM sklep spożywczy dobrze prospe
.rujący wiad. \Vizn~ra 19.

\VYPOŻYCZĘ 500 albo 1,000 zł. 'za' 'Otrzy.

manie jakiejkolwiek posady za
wyjłitktetą;~
biurowej. Zdolność fachowa. Jestem samot.~
ny k. Proszę o złożenie oferty pod ABy

..

J---786{)

POTRZEBNY z;:1:7o';;ę;=do krawca
Andrzeja N,r. 3 3 . '
7918-2

ziem"

skkh, gospodarstw \viejskich, domów,
fabryk, mlynó\~r wodn~7ch. placów,. sklepów,
intel'.esó:v handtow;:ch 1 t .. ?' ~a"ł;h\~l.a szybk~
i sohdme Bmlv ;,1'OnUDa Łodz K~1rola . lo
tel. 52-lO
-3001-0

Ró.łne.

7928

posyłki

Gdań~

7924

LOKALE I MIESZKANIA '
PRZY JM:Ę na mieszkanie 2 panów przy-i
zwoitych \Vólczańska i9 ot Usgie wejśclo4

III p.

7920---1;i

dobry organiza::, DO \VYNAJĘCIA zaraZ ,sklep 2: mieszka.~ł
tor i znawca spraw podatkowych, przyjmu:: niem ul Kaliska 10-12 przy Nowo::Zarzew.i~
je prowadżenie, zakładanie i
zaiitknięcia wsldej.
ksiąg handlowych, zestawienie bilansów li:::
kvlidację przedsiębiorstworaz
wszelkiego
rodża lU kontrole. Adres uL Andrzeja 33 m.
10•
BUCHAŁ TER

J

bilansłsta

-

•

prasmvaezka i uczennica.
~DO SPRZEDANIA dum z~ljazd 4 pokoje' POTRZEBNA
-8
'kuchnia sklep spożywczy z pi\viarnią bu~ Pralni; "Matylda", Kilińskiego 51.
3~785
dynki murowane kryte dachówką do tego 5/
ZAGUBIOŃE""DOKUMENTY,
morgów ziemi przy kupnie wszystko wolne,
bal
K
wieś kościelna, przy szosie. Biuro "Fortuna" FIL~ \:vtadyslawa ~agu!ta eglt)'maC)ę
.
Łódź Karola 18 tel. 62-'-10.
m9-o_E, L, na wolny przejazd.
7898-3
T

Róine mio Z ania

ekładające się z pojedyńczych pokoi oraz pokoi ż
.kuchniamil 'Z wszelkiemi wygodami przy ul. Krasze'wek.i.go8-10. obok budującej się remizy tramwajowej
.odzaxaz do wynajęcia. Wiadomość na miejscu Dojazd
., .
tramwajem Nr. 7.

l:

"

.

Tanlo~
palta zimowe, ,JE .
deDlslde, męskie! ~n;elowce, obu ł
W e tlwełe, wueIkte towary nal
l.pru) jakoścf lUI ubu.la, palta
suknie f kołdry, firanki. kapy, bie
Iisnfl m~sk." damekl\, ekulrtkt
,
sw.try poleca ftrma .K;;:;::':'T:J
NAWROT U lp .

Na

IerofiUloły
~tare
Gb IJtn:a
l

,I

na

wagę

SPRZEDAJE ADMINISTR,
.. ROZ\"OJU" ,
AL KOŚCIUSZKI 41

ratył

PivwJsonędne

! r;:!~J~:!~::

Gazefę

J

'WynikI

IflSO::;idzi;~;:;r;; pubUIIU"łJ

Ł6df

i zagraniczych Cena

•HlI.
-łalo. 7ft II
u!NI

.

numeru 30 groszy

Adres"

T

Na. do,godnych ",-arunkach

41

ł.6ika
wy" ~~!I!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~eee:====_ _
śoleIMlGm:etatoW'.
dsłecbtue ~teł'aCle
onz do me•

WCal

Aleje Kościuszki "

waloró",

wych, kredytowych i różnych pożyczek kl'ajo

Krawiecki

J

Hand[g

Nr. 209 z dn. 2 paid.iernika r" b

i liczne informacje t dotyc:r:ące

Zakład

'.

.pacerowe

;',' AjenCja Wschodnio, Uł. laihDdn li i2

a

'""K

teł.

:'U-~O

ł

:U-Gl

WWx

b10"leb. 16łelt .PateM· podług
miary

lltn,w:aJld

l

Wfłymłlcdr

llV moim znanym
od 15 lat VI
SKŁADZIE
pierwlZorzędnym zalcladzie krawiecIJł'DOBROPOL1If -100
kim moina się ubrać elegancko.
łnSdl. PIOTRKOWSKA 14
w peewófllu.
prałc.tycanie f tanio i na raty, podług ---...;.;...~;;;;..;;.;;;.;;;.;;;;;....--_
najnowszych paryskiclx i angielskich
R. raty! Tanłol' ,
modeli
Pierwu:m.zędne palta zimo.'
We damsJcie i męskie
Przyjmuję wsx::elkie' obstalunki z
ohuwief , śniegowce
wlasnego i powierzonego materjału
poleca firma
oraz futrzane. Wykonanie pierwszo- ,.KREOn" JIa.rot 15,>,
UWAGAJ l piętro
rzędne i punktualne
Z wysokiem poważaniem

-ttuie.j
FABRYCZNYM

l ylko

JAN

I

lotrkollka

