trh .

XXXI'. r.' .

numeru

gr.
PiRE_UMERATA
-'.
W" .ł.odz.i=

istnieni~.·
Al. . Kościuszki 41.

p cczt.

.Natt'ttlOŚĆ
pÓczfowa
tr
"." . ' .

Konto P.K ..O.CiOS94
Red, przyjmuje'. oel 5-:-6
~

.

ciałtem

19~8

M 30"
BałwDchwalQze instynk~y

F· ł z
..

"DYl'ekłor.owie

II

Telefon 28

aG

pl'~es.

GF

-

,-

Z

•

RedaktjaiAdm.

MjłlS.~,łfOd. ilU$t •. 4.511 gr
Odł\es;c..do· O:omu .
iłr.

Mlu. J: cta~usz. 5.505('

's'WOft

,

Swoiste metodywychow2wCZ8~",'dyr8ktorów warsz8veskich uczelni
pań~:

~ wych

szkół

jąr.-ej pC' Ułykę

ze

s~oły.

rowie i nauczyciele, mog~oby być czę§cJo..
wC) naprawione, gdyby przeło.żone władze
, 'r~d:Jrlchw WarSb'wie pU8tallowUi uczcić
l':al_
szkolne dały ze swej strony wyraźne co
dzi:ęsięcicllecie łli~JJ~(n~głosci Polski adre
$em 'b,ołdowniczvm dla' byłego naczelnika poi~w7.g1ędemwychowawczym rezuU~Jy. do łej całej sprawy wyjaśnienia i uznałJj
Panstwa a obecnego minish? spraw woj- U 1: ardzo znacznegoodlamu młodzie!y wy- złoione przez dzieci podpisy za nieważne.
skow-ych p. Piłs'Udskiego. .DGanalogicznej . w~&l'any na nią nacisk wywołał zanik za- gdyż taldemi są one według prawa. Fałszfi'
akcji wez'wali listownie także swoich kole- t;.:faniado nauczycieli i szkuły wogółe. By- wykrok potb.gogów walszawskich powi.
ly .wypadki~ ze' kincelarjach dyrektorsk., nie'll.. być naprawiopy .
OQ<. :h szkół .prywatnych.
W pamięci m;!adzieży pierwszy obchód
W ostatnich dniach ubiegłego mle-, . gd,zie kładziono"'p(uipisy, u.czenice ···powra..
slącf odlrywało
się we wszystk.ch
szko;' . cal) .z spaz~ałycznym płaczem. ~al . ten odzyskania niepodleyłości nie powinien by'
pl;żenosil się następnie do dom6w, wywo!u., złączony z pOCZUCiem doznanej krzywdy.
~acr . ~rednich. warszawskich podi'isywa-ttieprzez .mlou:<l:Eeż . tego adr~su. Ponieważ iącrozgoryczenfe"'rOdzieów i niszcząc 'z ta.. Usunięcia tego poczucia domagają się ~a..
adres ma być "S31ll€»!'ZU iną" mat'1łfestacją kimb:',lldem podtrzymywany przyjazny sio.. równo zasady wychowawczeJ jak względy
ogólnej sprawiedliwości a także l interes
młodzieży, ,więc formalnie podpisywanie by . sUDek 'm.iędzy szkQ~ a domem.
llaństwcwy.
Zło,kłóregow nadmiarze gorliwości
,todot:rowolne.. Faktycznie.· jednak złir6wno
d.yrektorQwie,; .j,~J;llauc;Z:Y'cieleużywalłroz służbowej dopuścili' s~ę ~arszawscy dyrekto
In ify:tb,sp0s,0JJóW' nacisku, wobec . łych
lIct1rłóvt:f :;uczeiti~f kJórzy jlią.cJu:::elł poloiyć
'.
Pieniędzy pieniędzy" ł jeszcIaraz pieniędzy
.
8'W!"'f..h p.odpisaw~··
" ~,":'":'~','
,
. I~d!łwidualniegrożóno .,' 'poSzezegÓI. Dy.m.1'idzł~io~tłym[. skutkami.w dillszej
nallce~ a ewetusunięc.iem
s~ltoly' zbj~." SZKOŁA IDEALNA DLA 30 PROC .• CZY DOBRA SZKOŁA OGóLNA DLA 100 PR..
rowo ~aśnaump:Y'ciele i~aU:czycielklwygla:.
P.Minister Ośw; i W. Re!; Świtaiski, kosztowniejszą i \v~ malej części, bo tylko
szali.~pr~emowlftnia'·. of}harakłerzepolitJ:~2•..
nY:lnłmtlłącen~ celu skłon,ienie opornyC)h naotwa.rciu X"go ,Zjazdu Związku Nauczy::,.
jedna czwarta dotąd istniejącą ,(i to jedną
.do podp~~~l1i~"
.W'przem,6wiehi::.,ch cieli Szkól Powszechnych (1ewic~wa organi" czwartą chodzących do szkoły dzieci, anie
łych .o'd~~elano . ..... ...iłBŚ6 p. Plłsuuskie;go zacja pod przew. p, St:, l'{owaka, senatora B. wszy'stkich wogóle),czyH zadanie jest organi~
jako czlon,k,a .•clJe~.~g9rządll, o,d jegorółi. ,'B:) wygłosił l::go b. m, przemówienie w któ:: zacyjnie i pienię:tnieolbrzymie;
twórcy legjGnÓw'lpierw§zegonaczebtika rem oświadczył:
2, równocześnie widać, że zapewmenie
wskrzesionej P o.lski,w}rświadczaj,ąct&ln
~ Je'steśmyw trakcie pracy, by szkolę 300 tysięcom przybywających rocznie dzieci
w ątpliwą przysługęr~ądoWi. 'i je§o iwalen- pows,zechną podnieść do jej fazy najwyż" w wieku szkclnym wogóle chodzenia do szko
nikom.
'"
szeJ, jaką jest szkoła ,siedmioklasowa. lVIini:: ły choćby paroklasowej jest już bardzo tru_
, Zarówno sampomy.słpanów dyrekto": sterjum jest w obecnej chwili w przygctowa dne i rzeczywiście wiadomo, że nawet w \"f o,
,rów jak isposób jęgoprzeprowad~enła' mit-, niu tegO' CD można na.zwać kamieniem Wę7 jewództwach śrcdkowych lO proc. dzieci w
. S7Z wywołać
bardzostanowc.ze. zasłrzełe-, gieInym gmachu szkoły jednolitej. Jeśli zde;: wieku szkoinym 7 'do 13 lat nie chódzi do
zda, a to ze słanowiskabynajmniej nie politycz:netHl!, lecz wychowąwc.zego.
cydowalem się realizować szkołę jednolitą, to szkót a w województwach wschodnich 30
Dziecko;.jako małoletni obywatetpań dlatego,1 e będzie ona naj szerzej i najgłę:: proc,
sIwa, nie mDze wogólepodpisyWać iadnYf}h biej zapuszczoną siecią na talenty i z,dolnoś;3. już obecnie natarczywa jest potrze"
óświadcze:ń, łem mniej 'ołrescipóliłycznej. ci polskie." Zbliżamy się do lat, w których ba: pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy, a gdy'
Faktem zaś jest, 2:ę obecu.y p. minister okrągło około 300:000 dzieci w wieku szkol.. także Rząd uznaje konieczność budżefu osz.
fUJray WOjskowych jest 'osobistośCią wybi- nym corocznie nam przybywa, podołać temu czędnego, p. Minister przystępuje do realizolI
tni~J.l~nłyczną jako czynna głowa oboZu~adaniu, by nie dożyć wstydu i nie mieć na wania nie szkoły powszechnej wogóle, ale
poJUyc2'Dego,doktórego nie wszyscy Bale.. swojem sumieniu zwiększenia się liczby najkosztowniejszej jednolitej szkoły siedmio~
te '~zktórego poglądami oxaż 'dZiałatno~ dzieci nie chodzących do szkoły, ·to nie żarty." klasowej.
I,o,'elaTJiE' wszyscy się godzą. .
Jakooouczyciele szkól pows~Bchnych, je~
\V·szyscy są oczywiście zwolennikami
c'"
-,M1.~dzie:Zw ,viek~ śred,nim przezyWa~śteście z natury rzeczy przeznaczeni na to, szkół jaknajlcl?szych, ale czy, wobec braku
'la naró~nize starsze~pokole~ie~ ~ wy.. hy§cie byli tym pierwszYm bataljonem sztur pieniędzy i istnienia w ogromnej części kr3.$
~~padJdp~lIłyc~:,e osłałn:a:ch lat d2~eSlłCl'D. I moWym , pierwszą awa.ngardą, idącą w bój z ju 30 proc. t. j, blisko trzeciej części dzieci
;c,y'f:m.8 ;n~ ,~~o SWO] poglądi!' opą.rty bąd.~na \VIa.. " .hasłem: pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy dla wogóle bez nauki szkolnej, nie jest znacznie
';~S!lJ'ch"lt';ślach i uczuciach, .. bądz' podzie- mólbardziej wskazane to co mówi Progra.m Str,
;:lał1Y ,p~głademrodziców, jako Jedynie u.. .
prawj;tipnf~hdt. kszłałtowaniaduszdzi&.
Te właśnie trzy tezy, stanowiące całą Nar:
cię c Velit.rmkierllnku. źadną jednak miatresć przemówieniap. .Ministra Ośw, P.
- VV planie organizacyjnym szkolni_
ć'~'nie~: ..Qg,,"'\Vłyln charakterze występo.. p.rzedstawiają 'się zatem tak:
cfwa powszcc1mcgodąiyć należy przedewszy
·'.ałlłO~"~ęgólnł c,7lonkowie gron nauczy- ' ; 1. tworzy się·jedn~litą szkołę siedmio: ~ stkiem do najrychlejszego urzooz)"Wistnienja
ld~l:·kłc}h'l')est· to rzeczą ruesporną ł nikł klasową' '(dotychcza~ szkoła taka obejmuje powszechnego nauc7.,ania w całejPoIsc.e, ~~a,,'
nlgdzie'wltll lłu:taln,ch państwach niekwetylko około 26 proc.,czyIi jedną czwartą kładanie ,szkól o wyi~zym typie organiz3.cyj~
lliiłłQaujez~.łIt·.JchawawczetwykIucza.
... po.wszeclmych)ł t. j. Mjl llym winno być J;)Opiera.", mł&t'J. ~cL
.
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Ni~:pedagogtąl:n'f pomysł' dyrektorów
~\tskich szkół wydał bardzo ujemne

w.

gemagogjapelUyczna

ze

rządu

czy demagonia stronnIctw

IlIe talia

u· ~ny I ~iie~

Z drugiej strony - zdaniem wojewody'
__ :lad.mic Ckr:lillCÓW jest o tyle zbędne,
iż p~ podnieceniu ostatm::h dni nastąpIła we
L\\*OW1C dUlC uspokGjt.:me.

L \,·O\'-~ 5~11 A \V - Jak się dowiadujemy) w dniu 3 bUl. odbyło się ogólnokrajowe zebranie organizacyjne "Unda
któresklepu "Maslo sojuzu".
Lwów 5 października (aw)
:\Vojewoda oświadczył. iż nie może od;- mu prze\vouniezył sen or Horbacztnvski.
,piło" informuje~ iż delegacja ukraiń:::
powiedzieć
życzliwie nn żądanie
delegacji! Ponieważ zebl'anie to odbywało się OOZ ze.
skiel reprezentacji parlamentarnej, w skład
k.tórej weszli: senator
Trajan i posło\vie bowiem wystąpienia młodzieży polskiej nie zwolenia władz~ zosi.ało ono roz\\ iązane.
Russkij i Paljew~ była na audjencji li wo=- mają charakteru zaczepnego ,vobec usiłowa::
Dziś, jak i \v ci:~''"u wczorajszego dnia
jewody hr. GO'uchowskiego, u którego do~ nego wysadzenia \v powietrz.e pomnika na i tHlował w lllieście spokój. tf ('dynie na uni..
msgała się ochrony mienia ukraińskiego wo;> Persankówce i znie\yużenia pomnika obroń~
v. ersytecie Jana Kazimier.l.R st.udenci polscy'
ców Lwowa w ogrodzie Politechniki.
hec ~iszczellia części drukarni "Diła'
usiłowali nie dOI>Uścić du wZlf;da udziału
w wykładach studentt' ukl'ailiSkich, j~
dnakże na interwencję i ckwl'a nieporozumienie zostało zlikwido\\"une.
Ostatnie ,,\ViatlUlHo:śei KOl"pOl'acyjne··
zawierają. w związku z 111syl1uaL'jarui "Diła<4
jakoby zaburzenia \ye Lwowie zostały spoPremjer lltewski nie zanietihaI dotychczas
))~odowane przez młodzież polsk,}, oś'wiadcze
przezeń
nie, iż akademicy polsc}" biol'ą. na siebie za.
iż nic może podpisać umowy, która kiedy- wydarzenia Ne Lvvo\yie~ które miały miejKO\VNO, 5,11 ATE Reasumują·c
kolwiek i przez kc,gokolwiek mogłaby być sce w pierwszych dluach HstopaJa całkowi
przeszło ośmiogodzh~ ne obrady szefów delegacji, przy Wspór ;~Ltziale rzeczozna\vców tłomaczoną jako załatwienie spraw spor- tą odpo\\"iedzialność.
stwierdzić należy iż wyniki rozmów są nanych. Delegacja polska doszła do przekona-<JOo--ogół negatrwne. \Yaldemaras podczas poni~, iż \\raldemaras dąży obecnie do wyszu
~iedzenia zabierał kilkakrotnie głos i jak
ka:lia jakiegoś modus, któryby pozwolił
PIRACI.
było do przewidzenia stanlł się stosować tę przypuszczać że konferencja Królewiecka
" _.. [tkou 5 pa:ldziernika (aw)
samą metodę co i na posiedzeniu Rady Ligi
przyniosła pewne wyniki.
. ""Vkrótce p~ opuszczeniu portu przez
Narodów, wygłaszając długotrwałe przeangielski parowiec ,,shaski •. zostal on napamówienie bez treści. \Valdeularas nie starał
Królewiec 5 października (ate)
się nawet przystąpić do konkretnydl spraw
Rozbroili
Szereg okoliczności pozwalają sądzić, dnięty przez rabusiów chhiskich.
ale poruszał kwest je ogólne, które z po\vagą.
\Valdemaras oni załogę, związali i uwięzili kapitana, po~
sprawy" nie miały nic wspólnego. DC"legacja że w czasie dzis. rokowań
polska stale zmuszona była z\vracać mu u- nie jest już autorytatywnym szefem delega:: czem obrabowali pasażerów. znajdujących
cji lite'\vskiej, lecz że w rokowaniach obec", się na paro\Ycu. Ze zdobyczą, wynoszącą
wagę na fakt tell i prosić by nie przedhlżał
nych zajmują naczelne miejsoa Sidzikauskas od 1!1 do 20 ty5ięcy d~larów bapdyci opuści::
8weg<.. przemówienia. \Valdemaras w dalszym ciągu z uporem stoi na stanowisku i Saunius.
li parowiec, nie zatrzymani
przez nikage.
..
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utastrofa kolBin Q pod aUsz
Ruch osobowy

został

KALISZ, 5.11 (tel, wL) Wczoraj o godzinie 11 min.. 20 w nocy zdarzyła się kaia..
strofa kolejowa między stacjami Opałów
Idem a Kaliszem) która spowodowała" przer
waDie komunikacji na tej linji, trwającej
jeszcze dotychczas.
Z lliewyjaśnionych dotychczas przy..
C7
nastąpiło rozczepienie się składu wa..
gonów pociągu towarowego. Skutki tego by..
łY fatalne. W chwili bowiem kiedy maszynisf:: zatrzymal pociąg, nastąpiło tak silne

Bił

rotmIStrz austrjacki

ebwHowo wstrzymany
zderzmde z rozpędzon.emł od:czeplonemi wagonami, że w jednej chwUi 8 wagonów zosłala

strzaskanych..

Zwały węgla

i

połama

wagonów, zatarasowały oba tory
N ałyehmiast wezwano na miejsce katastrofy pociąg ratunkowy, zjeChały rów"
nież specjalne komisje śledcze z Warszawy.
Pociągi pośpieszne na linii Poznań. Warszawa kierowane są drOBił okrężną na
Kutno - Sirzałkóws Zwykły ruch kolejowy
od:'ywa się z przesia4aniem..
f

ne

szczątki

ie~oIu

I

OSTRzetENłE

Chcąc nabyć

wyraźnie żądać

o~'głnalnych

proizek nasz.ego wyrobu. należy przy kupnie akcentowaf i

I

proszków % "KOGUTkiEM" Gą..
seckiego znanych od lat tr~y ..
dziełtu. Zwracajcie "uwagę i .od

n~ucajcie uporczywie. polecane naśladownictwa w podobnem

do naszego opakowaniu.

- ~

za~'l,kosza~ odpowiediiał kulą

,WIEDEŃ,

5.11 (ate). Cała prasa zaj- lecz małżeilstwu temu sprzeciWiał się ojeiee
zabójst\yem 27-111ioletniej e.. księżuiczki MudlC't Pasza. Garlner był pogipskiej księżniczki Gigi :\Iuchet, córki hy- przednio d',-a l'az~" żonaty. Ostatni raz z pa
lego minist.ra skal'bu :'luchet Paszy. \,0 cza- nią :;\lacg:arwey \nlo\V~} po znanynl llrzemysie koncertu skrzypka P'Mhody w sobotę 13łowcu, Straciła ona eały S\Yój ruajątek na
wieczorem ~ostała ona zastrzelona przez by grze giełdowej i różnycl1 spekulacjaell wsku
łego,Totmistrza armji austrjackiej balona
tek czego małżeilstwo :ej z Gartnerem zoGarthera. Księżniczka zmarła natychmia::-f. stała rozwiązane.
Morderca, baron Gartner liczy łat 48\V czasie śledztwa GaI~neroświadczył
.1 należy do bardzo znanej rodziny. \V czadziałał
wplywenl zaburzenia psychisie wojny otrzymał on kilka odznaczeń za ('ZUPg'O i nie miał zamiapu zamordowania
~ć. B~ł on zaręczony z księżnic~
k~ię~niczkL
muje

się żywo

Andpz&ja3

poleea bieliznę, trykoty, krawaty oraz wyroby skórzane

Nr~ 304
?,ROZ\".!OJ" WtoreIt ar.l. o ll::;topaaa l~~ E.-= ..... •.................
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Sz.€ro i gest ban

;'::' ;Notowania z dnia S-go listopad.a
-r_"Jlary Stanów Zjednoczonych 8,84%
'-Belgja 123,94
Londyn 43,23%. NolVyJork8;90
P~c'~4,93 X

P

uroczystość

lO-lecia

asygnują speoj(.dni8

skich
miesięczną pensję

dla pracowników

.'

LvVÓW, 5,11 A\'v-W związku z uro-

,42

ą'
~.

Na

l

czystościami

_." ja '171,56%
1m 238.35
_o. y ,46,70
dęil . 125,37
PAPIERY P,ROCEN1'u wE.

. .',_. b% pańshvowa poż. p~emjowadolaro
)Vat03,50; 5'%k;onwersyjna 67,00; 6% poż.
dolarowa 85,25;10%poż. kolejowa 102,50;
5%:poż. kolejowa kó;nwersyjna 60,50; 4'%
poi; inwestycyjna 119,25;8% LZ. Banku gospodarstwa krajowego 94.00; 8% LZ. Banku rolnego 94,00; 8% ŁZ. Tow. kred. przem,
pol. 89,00;4% % LZ ..ziemskie 50,00; 5% ŁZ.·
\Varszawy55,75; 8'% LZ~ \Varszawy 68/75;
8%LZ; Łodzi 63,25; 8% nl. Piotrkowa 61,00;
10~Siedlec 71,00.

dziesięciolecia

niepodległości

PolSki oddział lwowski Banku Polskiego a·
sygr 11je każdemu .;" :t;:racowników luiesięcz
ną pensję, na oprocentowanie, przyczern su
ma z tego wynikając~· wypłacona zostanie
na ,vypadek usunięcia pracownika, wzglę-

.

.

przejścia takowego na
v..Tesź.Cie na wypadek śmierci.

dnie

emeryturę,

Akcyjny Bank Hj~oteczny natomiast
pracownikom swoim w dniu 10 U..
stopada pełną pensję ll.tiesięczną efektywnie.
Inne banki i instytucje nie zajęły je..
szcze w kwestji tej stanowiska.
wypłaca

N'epoprawnl

Fi1DllantIDolsiie na [d ańskich eKranach
A przy, okazji narzekani:l na wrogie dla
w Pols~e
Gdańsk'5 pafdziernika (aw)
W jednym z tutejszych kinoteatrów

WALUTY·i DEWIZY.
.rozpoczęto wyświetlanie filmu propagandowe
Bank dyskont0wy 134,50; Bank hango, na którym m. in,. przedstawione są
dlowy 120,00; Bank Polski 176?50; Bank zw.
sp. zaor. 80,00;. Sole potasowe 24,00; Spicss Gdańsk i Prusy W schodnie, po które wy~
205,00; Elektr: -Dąbrow. 8~,OO; .Firlej 65,75; ciągają się dwie olbrzymie Tece. Ręce te ma
Węgiel 97,00;' "Nobel" 26.00; Lilpop 37.00; ją wyobrażać Polskę.
Modrzejów 35,00; Ostrowiec serja ,A: 111,00;
serja B: 1 em. 101,00; Parowozy 30,50; Starachowice 43,50; Zieleniewski 150,DO; Borkowski 15,50; Syndykat, 10,00; Haberbusch
2Qh,00.
. .\

Gdańska nastroje

Przepuszczenie filmu tego przez cenzu.
jest tern charakterystyczniejsze, iż do se~
natu gdańskiego kilkakrotnie. już zwracały
się odnośne czynniki oficjalne polskie o nie.
wyświetlanie filmów propagandowych prze.
;l\wp~skich na ekranach kinoteatrów gdańf

rę

s:Idch.

AntlDolstie d~lllonstraci8 na Ukrainie SoWicckioi
Odbyły

AKCJE.
pożyczek państwowych' słabsze

obie
premjowe. Dla Listóv: zastawnych Tow.kre
dytowego .ttl~· \Varszawy tendencja mocniej:,.
sm. Obligacje m. stoł.Warszawybez ruchu.
D.la akcji tendencjaniejednolita..
_

Z

,--.,-.....:.,..~.' . 0 0 0 - ' - - -~VOW:"1III!':'K

Młe'ISi,(lłHnerratOQr~f Oświatowy

(ałe). Z Charkowa donoszą
tam masowe d~monE;tracje
antypolskie. Na wiecu, który miał miejsce
w gmac1;lu teatru miejskiego i na którym
przemawiał sekretarz generalny ukraińskiej
"p~rtji komunistycznej Stanisław Kosior, u-

RYGA, 5,:U.

że odbyły się

:(ru"hplt·;WJ,Q,~~f8'd~:.ę~!Ug powi~śc,l ;'
.

. LC:llCZą ~8zystkje miasta

,..•• >

WJJU),ll&Wclkról gt.. !I~z·.J Jfl"R~ri:iI, t)i:gJ\Y Selvilas.
; . ' . " -. " l W-arnel' , Kt~us',· .' .
" . : .• '~ , ___ :Dln mlodzl.iY:~.·
-" .. '

:Ft:agmenLwlI,lk procy pokoiowej.lull'odu
-pillIliego:. Viól1a'tniem' dzf-esl ~Gfol~ćil!l, ':19f8+- jQ23
Y;W J\. G A: Zpewoaupl'JtypadalCt9_j fO.leWel
~ot%Jlicy odsyslumllS. Niepo41egło'ci, w sobotę
<in ta la listopada od godzińy' 1~30 p() polud.,iu i
'Ii' ni~d.lel~, dda 11 listopfldct od: godz. 4 pO'(tol.
\\oj.cte do hma nllwu~stkie. se.IlQS)' BEZPŁAtNE

•

Ludo~"

PRZEJAZD Nl'i 3,4

3061~

. pa.piękny jUm' PI 1_

. , '

,,,Izwiestja" 27 października donoszą!
iZ· urząd telegraficzny w Moskwie . zwrócił
.się .'. do polskiego urzędu telegraficznego' z

,

,(~ ledy włoszka,kocha)

Hittbrja'mlodeji pl~ntlj dsie:ttczynv, pozbawio
..eJ:; opiekii'fiUConej na piatwę luu. --'

. ~VI!~I!gIOśna'Madge

prośbą.o wyjaśnienie powodów, dla których

UeUamy..

otl'itia,
.
Fl'm ~ rae,ojolly czar6w .1o~lliy lal'omatem kWłał6w'
BIY.!1ł,.~tllwarEIY5erjakonClertowagl'a

C{.nymi4~c:. W ani. powszt:dnie na wszystkie S4Bans~2:ajł.sobote,n!ed:ielłiświeta od g. l-l pp
J Jluejsc":,f'gr.ll mł~lsee 40 g:. Ul mlejsee 30 gr

W. ~ob~lnl~l12ielę l święta od"gods. 1.ao po pol
-l !.ie1&~.9() gf~,Jl miejsce !O., gr. 11 mi.j: ' : :!~

doręczono komitetowi strajkowemu VI'
Lodzidepeszy C. K. SOWo związku włóknia ..
rzy. "Prawda" 26 października donosi, i:~
prze~Jj'cit:>:~~,;,:-.:ący C. E. sowo związku ::awvdo
weg.o włókniarzy Miebiiczanski wysłał do
~cmUetll słrej1::"wego włókniarzY] ,w Lc::lzi
depeszę z zapytaniem, pod jakim adresem
~- ." ",zy kierować zebrane przez. ;;(>: C-e -. mc.sUdawskleh pieliiądze. Deueszy ł~ ~io

nie

J

A

gminy \\ ojev; ództwaLódzkiego

Dzl~

. ."·lWIA~lnIA Z HBAr~~n"
. '.

j

W dniu wczorajszym w Urzędzie Wojewódzkim pod'przewodnictwem p. woj. Jaszczołtaodbyło się posiedzenie vVoj. Komitetu Uczczenia Rocznicy lO-lecia powstańia
Państwa Polskiego.
.
Ną; zebranie przybyli delegaci Komitetów lokalnych ze wszystkich powiatów woj.
łódz~ego, jak również miast wydzielonych.
Ze .sprawozdań delegatów \vynika, iż wszystkie ,powiaty nawet .poszczególne ,gminy, po
.. stanowiły uczcić dzień 11 listopada przez
wybudowanie trwałych pomników, jak szkc>
ly,' bursy, .ochronki itp.

~.~l.alł~ia~~~łł~f~;
;P~.lkiłj
r

-Kino Dem

chwalono rezolucję, protestuję,cę, przeciwko
polityce polskiej względem nlniejszości narodowych i nawołuję,cą proletarjat ukraiń.
ski do walki· z "imperjalizmem polskim".· lA
nalogiczne demonstracje odbyły się w Kijowie, Odesie, Dniepropietrowsku i Połtawie.

Ulll~łf[mlf[I(lnR~ll(nłA ~An~I

""o;,i~.·qorii",l,e·
>.

Dniepropietrowsku

i Połtawie

00;:,: wtorku 6--XI9,28 r3051

>'" . " ,-" .;GahrjeU': ZBp,ol.Vi'e1

sje w Charkowie, Kijowie, Odesie

Kom. vVoj.

postanowił wspólnym~

siłkiem samorządów,

ci

społeczeństwa wybudować

bursę

wy-:-

województw i ofiarno&
wojewódzką

przy szkole włókienniczej w Łodzi i
wojewódzki powszechny uniwersytet wiejski. Do zrealizowania tych postanowleil· jednomyślnie upoważniono wydział wojewódz
ki. Następnie wybrano delegata, p.prez. mia
sta Ziemięckiego, który wyjedzie na ogól.
no-polski Zjazd w z\viązku z lO-leciem, qd..
być się mający w \Varszawiednia 8 bm
pod pl'zevvodnictwem p. prezydentowej Mo·
ścickiej.

.

;

,
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'FO~\Z:YCZflE

absurd)'

z belgijskim ministrtm o
'Czy rozbrojenie jest przedwczesne? Na
pytanie to odpowiadam ShlllO\YCZem: rak. l są
dzę, że

~upelnt!

rozbrojenie jest nietylk0
\lfzedwczesne, ale i nl<;możliwe do wykona;;
nia. Dlatego też w mych dalszych wy\\"odach
nie będę mówił o zupelnem rozbrojeniu, lecz
o ro~umnenl zbrojeniu.
Ponieważ Belgja jest państwem niewieh
Idem i niezbyt bogatem. ponieważ na.cito nie
myśli i nigdy myśleć nie będzie o \vojnie za;
czepnej, przeto bardzo bylibyśmy oczywiście
radzi, gdyby doszło do powszechnego ograni
czenia zbrojeń. Nasza ziemia nie jest w stu:
nie zaspokoić potrzeb ludności, a dlatego ź)'::
wotność naszego
narodu i p,Histwa zależna
jest w pierwszym rzędzie od naszego przemy
slowego eksportu. A że, j~lk wiadomo. handel
międzynarodowy rozwijać się możepomyśl~

nie jedynie w atmosferze pokoju. pragniemy
zachowania i utrwalenia pokoju z całego
serca. Z drugiej jednak ~trony. kierując się
swemi tradycyjnemi zasadami, nie chcieUbyś
my dopuścić do tego, by kraj nasz znalazł
się sw sytuacji gorszej od innych państw.
Osobiście broniłem zawsze dzieła lokar~
neftskiegÓ, domagając się jednak równocze~
śni~~.z..achowania siły obronnej naszego' pań:;
~W8.. Bylem przez czas pewien sekretarzenl
belgijskiej "Ligi dla spraw arbitrażu i poko~
'ju". Podkreślam to dlatego. by udowodnić.
że nie jestem militarystą w agresYVv'TIem slo,.
'Wa tego znaczeniu. Zdaniem mojem, jedna
inicjatywa w kwestjach tak ważnych, jak ra
dykalne uzbrojenie, nie powinna wychodzić
od pań&tw mniejszych.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa Beb
gji, zbyt radykalne "'ograniczenie ~brojeń by,.
loby w danej chwili stanowczo przedwczes-::
De. Jak wiadomo, gabinet narodowy: w któ::
rytU, reprezentowane były trzy wielkie stronni
ctwa. polityczne, zmuszony był ustąpić dla te::
go, że SOCjaliści domagali się natychmiasto\ve
go 'zaprowadzenia ~miesięcznej służby woj::
. skowej. W ten sposób zmuszono nas do sfOl1":::
mowania rządu koalicyjnego bez socjalistów.
Muszę otwarcie pOViiedzieć,
że
me
m'óglbym pozosta.ć na. stanowisku ministra o::
brony narodowej ~ gdyby czas służby wojsko:.;
wej zostal: radykalnie skrócony, Jesteśmy ma
łem.państwem i bronić się musimy na grani::
each naszego kraju. Nie mamy możności co
! fania si~ w głąb państwa, jak Francja, lub Ro
sja. Dzięki wysiłkom Ligi N M. i umowom
Ilokarneńskfm możliwości wybuchu wojny zna.
l cznie się zmniejszyły. Nie mniej jednak pew
lne niebezpieczeńStwo wojny nadal istnieje,
{zwłaszcza VI' Europie w;schodniej, która na:;
ogól mniej jest stabilizowana} niż zachodnia
tczęść _kontynentu. N~ całym niemal świecie
pOl.ostały dotychczas pewm::. strefy, które mOl'
i~ą s"tac się z łatwością
źródłem zatargów
lmiędzynarodowyeh i konfliktów zbrojnych.
,DlaTego tei najbardzi~! nf;.w€t pacyfistycznie
'nastrojone narody Czuwać musza nad swem
cezpłeC'lCnstwBm. ł~ie ·lr~lmy pra~'i wmawiać
i'sobie, li wojna stała się niemożliwością. Nam
'lpeCja1nie nie wcino zapominać o na..<;zem 1'0_
~1ołMht.aeOara.ficznem! o łatwych do :KJioby-

.

n 1

narodowej, br. de

cia granicach, o nieznacznej szerokości rullil
szego państwa, które w ciqgu kilku dni mogło
by zostać zajęte przez nieprzyjaciela, o ile
nie mielibyśmy możności hronić się na grani
cach. Nasza ludność rekrutuje 51ę przeważ:;
nie z pośród mleszkru1ców miast i robotników
przemysłowych. Dlatego problemu obrony
państwa zaniedbywać nam nie ::wolno~ Nie
pozwala nam n3. to troska {} naszą przysz~
tość, o nasz ptestyż w oczach pozostałych na
rodów świata.
Ograniczenie zbrojeil może być prze~
prowadzone dQpiero \vtedy, kiedy shvorzone
zostaną dostateczne rękojmie bezpieczeństwa
Innemi słowy mówiąc. poszczególne narody
wtedy powinny przystąpić do ograniczania
swych zbrojeń, kiedy uczucie ogólnego bezlf
pieczeństwa będzie większe, ni:t w chwili o~
becnej. Jest przytem' rzeczą obojętną. czy u~
czucie to będzie wynikiem lepsze~ orgauizR:i

F.kty historyczne

I

Brcqu.y:Jłe)

cji państ\ya, czy też zrodzi się ono w nIltęp
stwie ogólnej pOpnl'Yy
stosunkąw n~ forum międzYllal'odo\w:m. POlmdto polityka raz
brojenia wymaga Po\yszcdmcgo uznania nQłl
""ych zasad pnt\Vll międzynarodowego. Stall
idealny nastąpiłby Wl..hVCla5~ kied)' ideja poJ
koju zrodziła się sama l. nowej moralności
narodów. Stan taki nie je~t \vpr~l\vdzic UlGI
pjth ale w każdym razie jest on muzyką barf
dzo dalekiej jeszcze przyszłości.
W podobnych warunkilch obowią~kiem.
każdego państwa jest czuwanie nad własnem
bezpie-czeństwem. Obowiązywać to
musi
przedewszystkiem takie P4tilStW~t. jak Belgja.
które przez całe \vieki były \vidownią wojen
i napaJów nieprzyjadelskkch.
{cepsJ
(.l\'1:ybyśmy raczej zapytali! czy rozbro"
Jenie jest albo czy wogóle będzie aktualne.
P. Rt)

z .nled.lekieJ

t.t
,
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VV LESIE LAIGUE.
t. j. po pierwszym tygodniu Walk, HuWy ~
Dnia B.XI. 1918 o godz, 9 rano .M.arsza~ kres. Amunicja była na wyczerpaniu, Odłatu
lek Foch w ,poci~gu swym 'w lesie Laigue jącemu 8~go samolotem z lotnikiem Stecem. '
koło Rethondes wręczył pełnomocnikom
wysłannikowi po posiłki do Krakowa (prOf.
mieckim warunki zawieszenia broni (obejmu St. Stl'OllSkiemu) oświadcza kom. nacz, M~
jące m. in. bezzwłoczne wycofanie wojsk
czyński 7~go -vvieczorem, że jeśli zaczęte już
niemieckich z obszarów przed wojną należą" przedsięwzięcie powiedzie się, będą się trzy,
cych do Rosji i :Austro::Vvęgier oraz _uzns.nie mali okola dwu miesięcy , bo będzie na tyle
Traktatu Brzeskiego z ROSją i Ukrainą za nowej amunicji, jeżeli nie, za kilka dni usta::
uiewamy) z _ terminem 72 godzin t. j. do nie gień. Przedsięwzięciem tern była wyprib
lhgo XI :Mi18 o godz:o li::ej przedpoł., po:: wa od 7,go wieczorem i przez 81 my na opa:: .
czem kurjer niemiecki odjechał do kwate.ry nowanie Dworca w Skniłowie (kap. Boru~
Głównej Niemieckiej w Spa; a pełnomocnicy ta-Spiechowicz, por. Wolak,
maj. arfy!,
czekali w Tergnier.
, Sniadowski; łącz. kolej. Kozubski) i istotnie
por. Wolak z Pol. K. Woj. ~1ączyńskiego (z
W POZNAN.,IU.
W Poznaniu dnia 8 XI.. 1918 prezesi owej 10~tki oficerów, z której już 6~ciu po
Kół: Polskich w Reichstagu i Landtagu pp. legIo) opanował
7lf.go wieczorem dwÓTzec•
Wt Seyda i Mizerski zwołali wszystkich po.r biorąc do niewoli l oficera i 50 żółnie:rzy.
słów polskich, jako pr.zedstawicieli ludności N.atychńrlast przyprzężono dwie maszyny idą
polskiej z Vt+yboru na posiedzenie do Poz~ cego równocześnie ze Lwowa pociągu do 34 .
ma na. 11~fy XI. 1918 celem poW21ęCla ~ wagonów naładowanyoh już przez Austrja,.
chwał o niepodległości Polski zjednoczonej i ków ozy przez Uhaińców i odstawiono do
obejmującej zabór pruski.
Lwowar tymczasem ładowano z magazynu na
W LUBLINIE.
przywieziony pusty pociągt który napelni~
W sprawie t. zw. Rz'ldu Lubelskiego ny i odstawiony został temiż maszynami ~go
pas, Witos podal do wiadomości w K.ra.k~ rano, zaczęto przed południem napełniać trze
wie przez P ol. Biuro Koresp.: oświadczam. ci pociąg, który jednak w części tylko ~
że podpis mój umieszczono bez mojej wie~
stał napełniony i odstawionYł bo oddział por
dzy i że w skład tego Rządu nie wchodzę. Wolaka. poniósłszy straty połowy swego sta.
W Lublinie dokonano 8. XI. 1918 rozdziału nU ł musiał się cofać przed rzuconemi tu znali
tek: Daszyński prez, zagr. sprawiedliwo~ cznemi silami Ukraińc6w. Dostaje posiłki ł
Thugutt wewn., Rydz- Śmigły wojsko, Mo:: wieczorem 8::go nowa taka sama wyprawa bie
raczewski komunik., Arciszewski praca, Po~ Ne znów Dworzec SknllOwski l zabiera z ma
matowski rolno
Sieroszewski propagandil,. gazynów wszystko 00 potrzebne. Zdobycz wy
Downarowicz kooperatywy i
zast. skarb. nosiła 12 armat z obfitą amun',:ja, 8 tys. ka.
Nócznicki bez teki, Ziemięcki bez tekt rabinów1 10 milj. strzałów
karabinowych
przem. i band. oraz oświata nieobsadzone ł co wszystko rosyjskie, a z walk dBlsze 4 zdobyogłosiło pismo Komunik~l.tl organ tego Rzą!: te karabiny m~szynowe austrjackie. Przed:r
duo Nazwiska pp. \Vitosa, Dubiela i B. Sto~ sięwzięcie pomodłt> się,,. fi kierownik zaopala.rskiego już opuszczono,
trzema w broń ll'hP' Bac) zaczął no.tychmiast·
WE LWO\VIE.
wymieniać karabiny i amunicję na placów..'
Lwo\"vie zaczął si~ od 8;l'go XI. 1918 kach..

nie

t

,
Nr. 302.

"ROZWOJU Niedziela1 dn. 4 listopada 1928

CH I

L

J'. Polacy

Wlaasa~h łhu!"

(nakladQebelhnera
Wolffa) książę Leo:.. Sapieha 'dzieli się
'em~ '. wrażeniami z polowania" na słonie,
oit;L~dbył z żoną w Kongobelgijskiem.
,.'tOeśU literatura nasza i obca roi się od
. północnej ~zęści Afrykig która stra
ostatnio niejako' przed.łużeniem .Eu.)·/tcnałomiasł bardzomaio . jest opi·
lu'awdziwiedzikiej jeszcze d.żungli, a
,
ej .jeszcze opisów. wiernyeh i .wiaro go\;'Iiiyf}h. Dlatego nalsży podnieść zasługę
:lMęcia Sa'piehys kłórys zwalczając mężnie
:l' zelkif.irudnościi niewygody,
odbył z
tJ

~ ą.iopisał tę daleką icie~awą drogę,
}*łencząc jąwspaniałemiłroieami myśłiw..
··iJdę:ip.i w imponującej liczbię 8· par'. olbrzy-

. . JWoli

kłów

sloniowych.

,."l'f:
. Jakże mizerne wYclawać. się muszą
~ć;\bec ui.ch trofea w rodzajukłó{Vdzików,
lłb

rogów jelenich.
..
.:
Wiele trudów. znieśli państwo SapIehowie, zanim doczekali się' ,rezuUa łów
iak.wspaniałego polowania.Całęmi' godżi..
nBal mokli pGddeszczem o tyle . bardziej
u.ewnym,od naszego, o ile buj;niejszą. jest
,ód ·u.aszejroślinności podbiegunowa? Przedd&ralf się poprzez strumienie żÓ,ltęj,zamu
IO:Q.ęj ·wody, znosili dotkl~wę. u~ąszenia m~ó·
wek, żal' słońca ipiekącyża:r"'błota~ oblepiaJącego twarze i' ręce, nie . mówiąc już c
zapachach ludzi'. izwierząli o rojach
much, które słonie .zWiastulą~A.W. najniebezpiecznieszej, . de':;yduj~cej"chwili myśli
wizosławali zawsze sami, gdyiniul'zyni ...;..
nagania6ze .uciekali, ·gdy"niebezpieczęnstwo
byłhbl~~kie_ fi ającpozw()l~le, .na ~····.ogra
llictcilJ:ą "liCz.bę 'S;;'mln .słoni,zD1.uS~eni . byli o"DdQó'wiele okazyj~ - łatwiejszego· s~rzaiuJ
. Wybierając .łYłkó~'największe .·.,,bykl~ł o 01-

brzym.ióh , .kłach, blislt~trzech11le~oweJ dlu.
gości" ipięódziesięciold~owę...l W~gi. k~żdy.
Opowiadanie ,swojeurmp;nl.j.łica~ ubar
:wiaksiąż,- Sapiella spostł:'Zeienham~*d~j)ty..
czącemi murzynów .. tUbylców. hi' pdt9mkowie ludożercó~,ząd~walająjsię'Obefl:n~, czę
,to p~zez długie ·dni:Duzqcyc.hntarszów
pod cięźaremładqllków, skr~lJł~HtPorbją ba
nanów~ Jednak bez mięsa prędko r~~zaI'ze•.
"Ią", to ·też kaźdy zwier~ <z~b'ity przęz bia..

f«>

wśród

murzynów

łegojest

tak chciwie rozdrapywany, :Ze jeśbby nie było przy tem dozoru, pozabijali..
by się o te krwawe ochłapy wzajemnie. A
jednak ci, którzy przyjęli niegdyś mahome·
tanizm, potrafią odmówić sobie rozkoszy
zjedzenia mięsa, .jeśli jest ono' z gatunku
świni, dokłorej

is.łonie zaliczają.

Inną pozostałością

z czasów :najazdu
Arabów jest '" zwyczaj rozciągania dziewczę ..
tom górnej wargi nakI'ążku g co nadaje im
połwor:i1ywygląd kaczy. Tem zeszpeceniem
broniły się łubylki ~rzed uprowadzeniem
na' daleki W:sch.ód» do ciężkiej pracy i do
haremów. Ksi'ąże opowiada również o prawach zwyczajowych tllbylców. N. p. kwestja zdrady małżeiIskiej (naturalnie tylko
posłronie żony) załatwia się łam prędko' i

bezkrwawo •. oto poprosiu winowajca' płaci
odszkodowanie. Darząc białych wielkiem
zaufaniem,łubylcy proszą ich zwykle o
:naznaczenie wysokości kary. Do nich . 1'6-

h

I"

wnłeż zwracają

się o pomo~ przy katdet
znaj dolegliwości, :którą często zmyślają
byleby dosłać lekarstwo, uważaD..
pl'zez nich za przysmak, zwłaszcza jeśli
.. ...lwiei'a w sobie jakąkolwiek' s61•
Opowiadanie swtlje szczere i' bezpr&
ten.~jonalniakończy książę Sapiecha apelem
do ws~ystkich, którym ciasno się robi w
zmur'5załej Europie. Niech. idą tam., gdd'
człowiek sUny j
zdrowy szybkodokaił!
';udó'-~J a słaby i chory odpadnie. Jal: plewa
niepoiIzebna społeczeństwu. Niech idą 12m,
gdzie na bujnej Eiemi podrównikowej u·
iworzl się. sama prze.;:: się nowa Sparła.
.. Lasy Ituri", to ksiązka, kt6ra zajmUJ\... niełylko ~iekawym materjałem w
niej zebranym, lecz również' 'dostarcza
wiele estetycznych przyjemności, co zawdzięczamy piękn.emu jej wydaniu' i imp~
nującej liczbie stu ośmiu egzotycmychJ~ wła·
snych fotografjl.

fiz~'
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PRZENIESIENlL~ I NOMINACJESTAROSTOW.

Dr, Jan Siokała, starosta powiatowy w
przeniesiony, został do starostwa
w Kopytyńcach, Kazimierz .Chyliński, staro;
stapowiatowy w Ęadomsku, przeniesiony zo
stal na starostę do"Sokołowa, T~deusz Sza::
łowski,. radca wójewódzki w Urzędzie \Voje::
wódzkjl)1 w LubIiniei. mianowany zostal stare
stą w Biłgoraju, Józef Drożańsk:i,referendarz
Wągrowcu,

strurostwa w Sieradzu, mianowany zost~ł stał
rostą w.Bielsku Podlaskim, starósta Szer, l"ef>
ferendarz w starostwie grodzkiem w . Łod~
mianowany został starostą Y'ł Radomsku, Wa
daw Stępiński, prowizoryczny starosta powiatowy w Sokolowie, przeniesiony został VI
dotychczasowym charakterze do starostwa W
Mogilnie.

luko ski

a oniecini o

NOWY WOJEWODA STANISŁAWOWSKI.
W tych dniach nastąpiła nominacja dra szawskiego. Po wybuchu wojny znalaZł się
1\1akoniecznikowa::Klukowskiego na gtanowis;< w wojsku, jako lekarz. Dn, 1~XI-1918 r f
przechodzi dlo armji polskiej. gdzie' Za 'odzna
ko . wojewody stlanislawowskiego.
'P. Bronisław Niakoniecznikow::Klukmv:; czenia bojowe otrzymuje order Virtuti Milita
ski urodził się 17 października 1888 r. w War ri. Krzyż Walecznych, oraz t: edaille C~
szawie, gdzie ukończył VI gimnazjum. \'1 memorative de la Grande Guerre"
r, 1908 uzyskaldyplom lekarza Uniw, War~
WF

moc Rządu Angielskiego w stosunkach mię
dzy . TowarzY'Jtwem Anglo-Azjatyckiem, a
Rządem. sowieckim. Za tę usługę domagał
. się bezpłatnej dużej liczby akcyj. Jak twier
dził,załatwił już tę sprawę z Jego \Vysokością Lewisem Llewellynem".
"Jeszcze raz protestuję~·. -'- zawołał
'"Załatwił to z Lewisem Llewellylord Ealing- to jest zupełnie'i:nria sprawa!".
nem?" - powtórzył z niedowierzaniem Wił
"W tej kwestji -' rzekl::Artur:- nie
. son.
mą;m nic do powiedzenia' \ . ;. .'. '
. "Tak, z podsekretarzem do spraw
, Wilson zwrócił' się
·~CuIpeppera:
zagr." List przesłany był do Radletta, do
"Słyszał pan opowiadr:nie'l)~n{;l,:, ,"Vhartona ?
hotelu' Sugdena. O ile by został opu,blikowa.,;;...... Według mnie,zawiera ono wszelkie zna- ny:-zrobiłby niemałą sensację, co, lordzie?
;;;;)miona prawdy. Co ma .pan d()' nadmieni e- -- Culpepper spojrzał 'z ironicznym uśmie
, nia na ten temat?"
chemna lorda Ealinga. - Poza tern było
"Nic" . .,- rzekł Culpepper.
w nim coś jeszcze~'.
"Nic? - zapytał Wilson -nie, nawet
nNiebyło takiego listu! - oświadczył
., liścielQrda Ealinga?
.
.
j,ego lordowska mość. -'- Ten człowiek jest
. "BardzD dobrze!· -,- wybuchnął . Cul~ kłamcą! Czy pan skłonny jest wierzyć bf r'P~pper. - JeŻ3li chcecie wiedzieć, doM.e- dziej takiemu pogardy godnemu kryminaniż mnie? Nie pan uważa, \Vilson!"
cle się zaraz. Nie uda się panu mnie ·zatrzy liście
.
"Gd.zie jest ten list?" - zapytał \Vil~ać -:-'dodał, gdy Artur próbował znów
skłbrlić go domilczenia. - Jan' Pasquett . son
"Pasquettgo
miał-odpowiedział
.Jliiiału· Siebie list od lorda E~linga, W któ
,?" rymteti przyrzekał
użyć' swego wpływU Culpepper - ale u mnie znajduje się kow ministerjum' sprawzagranieznych -- I. pja.JeŻeli mnie oskarżą" odczytam go
'..
,
Wza.mian za ~wJle .. korzy'ści ,J,iz;y:ska,ć po- ~rzed s.ę.dem
..:..__.•_",",J.>_ ..•
G~

~~226)

M. COLE.
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"Dyrektorze Wilsonie - odezwał siQ
znów lord Ealing - to jest potworne kłam
stwo. Nigdy nie istniał taki list. Ten czło
wiek, zresztą, twierdzi, że posiada tylkO' k~
pję - a to jest oczywistym dowodem ;kłam..
stwa".
"A co pan mówi, p. Wharton?" -- Zł.
pytał \V ilson.
"Ja nie mam nic do powiedzenia!"
"Mozliwe ~ rzekł
Culpepper - ił
Pasquett zostawił tutaj oryginał tego lf..
stu. Czy nie wiesz nic o tern, moja droĘ'a?".
- Poraz rierwszy zwrócił się z pytaniem
do

żoPy.

Fani '.ulpepper
ty, budzącej sięnar- 1 e
- rzekła. ,- Jan~k dał

miała wygląd

kobie. .

ze snu. "O~h,' nie!
go wczoraj do scho"

wania p. HustOlj(}wi; prawda,p.Wharton!·
P. Ruston mip,ł f!O wręczyć lordowi'Ealingowi, o ile ... ' - Zatrzymała się ... · na. twarzy
je i odmalo"'Tała się trwoga.
"Och' ('o j9' powiedziała.m?H - za:wołała.
. ".
,,0 ile er 'i'1 ~zapytał Wilson.
"Och. Alfredzie,. czy mam poWledzieć?" - za\w;ł&Ja przez łzy p.Culpepper.
(D. ~A.J. :.>1\0
. ."
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~
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brytYi a polityka

N9wa angielska polityka celna, zmie:>
t~aj'ąca do ograniczenia
importu rafinady
przy równoczesnem popieraniu przywozu Su
rowego cukru, przyczyniła się do osłabienia
eksportu cukru' w poszczególnych państwach
. europejskich, przedewszystkiem zaś w Czc;;.
thoSl()wacji . i Holandji, które
dotychczas
Więkstą część swej produkcji cukrowej ek~
spottowaly do Anglji. Jaka zmiana zaszła w
stosunkach handlowych przemysłu cukro;!
'WDlczego poszczególnych państw z Anglją od
t<>ku -1926, wynika. najlepiej z poniższl.:j ta~

heli:'
od 1.100 31.VII, eksportowano do c\.n:
glji.w tysiącach cwt ~1 cwt. 50,8 kg.);
1926
1927
4.453 1.868 1,699
Czechosłowacja
Holandja
3.220 2.700 1.585
235
710
Stany Zjedn t Am, Półn:
220
69
66
Polska (przez Gdańsk)
185
Niemcy
41
244
107
Belgja.
151
101
65
mne państwa
297
69
54
Ogółem
8.542 5.852 3,751
Kanada i kolonje
1.120
127
967

na eksport. cukru z Polski

~m!lUtfowa
Z cyfr wynika,

że :!mn:ejf~ucle się

sportu cukru z pailst'\V curopeiskich dn An~
glji datuje się wł:tścivrie uit: uU chwili za;::
prowadzenia nowy;::h Ol"'lat celnych, lecz ro,·~
poczęło się j'.li ci ......nto w~~eśniej w wyniku
wzmcżonego rozwoju rafhleryj angielskic~
Faktyczny spad"k ekrpcrtu cukru 1927 w po
równaniu z rokiem pOI,r'i.ednim 2.689.716
cwt" Vi Toku zaś o"ttatI1.1m; t. j. po zaprowB.

dzemu .ao~~\"e,i
zagratl';;; l1L ~G
2.099.916 C1w.
A. l.1glja

3.011
1,726
1.357

Kuba.
San Domingo
Pe!'U
Czechosłowacja

Bra;vlja

Sf i.

coraz
importu C\];:
. 'Jjącn tahela:
''\,:''!lI.

Polska
:Niemcy
Ogółem

jeat jedy:nytn pewnym

3.86.3,
1,051 'ł0~

2

fiC9

375
~1J!li
85~

24
261
11
13
152
6.515 10.028 l~64d~f'"
7,907
4.427
6.63iiJl,.
~

f'w

c~:krowft

&iła bardzo holesny dos całemu europęjskie
illU p,z2err~.lsJo'l,\""i cuk..:ownkzernu, ut~·udniając\.·
osiągl1i\c~e

porozumienia pomkdzy po;:,tczel'
gólnymi pxoó.ucent-umi cukru i 'Wywołując
. .'-i.' l~
v
,'n l u•
Ch~hAl Kl"YZYS De sv;: ..now,. m r . . · h
Z punktu widzenia interesów samej","
.Anglji polityka taka byla i jest jednak k~,
nleczLosdą~ be wiem katastrofalna wpro3t fly
na :-:ng'ieIskim rynku pracy wymagała
oiv\vlenia w przemyśle, co jednnk nastąpić '
m~gło jedynie przy potnocy zaprowadzenia
wys.okich ceł ozhronnych.
--'-000--'- p'

iezn}'

zepsutym tołądku, upośledzonym ttawieniu J
1>bstrukcji, .zaburzeniach przemiany lUtltcrji,
pokrzywce i swędzeniu, naturalna woda go~
rzka "Franciszka-Józefa" usuwa z orgamlt
zmu substancje gnilne, zatruwające orga~
niZm. Już' dawni mistrzowie wiedz\' medycz~
nej uznali, że woda

~~jącym

4

1.784
24

ang!c1ska polityka

Przy braku apetJtu,

..

1928
8,964;4q\t

158

r~owa
SwyCll

1927
5.303

2.123

J~wa

Kolonje
stele

.... +1n"" " ...;. ",.

1926

eh

nł .. ak
zk

potrzebny natychmiast"

DO

"ROZWOJU"

środkiem
pr7eczy~
Żądać \y apt(:kach

17101

HALL.cAINE..

1(7)

·....r

OFERTY POD "INKASENT"

i'VzuoszeUla gai Zet

dla organizmu.

i dIrogerjach. .

Izyt r·;,

40

Jł04z.

11..8) rauQ.,
~

piersi.

ięźnlO

-- ~J. ak - spokojnie ozwał się aptekarz'"
-' nic '\vidzi.; pov\"udu 7 dhczcgo' by pan nie

mj al

słyszałem raz jej głos w ko::
rzekł
Złotowłosy. - A mąż jej

- Tak,

kiele bJl ISlandczykiem i umad, prawda?
~wie
- Tak - potwierdził ksiądz. Pod pe~
mu trzymała
wnymwzg1ędem jest podobna do mnie się
~ldania.
4kxIał w zadumie.
dw6ch lat: spędzo
- Pod jakim?
nych
jeunym dachem z
stała
-- Ze od jego śmierci żyje całkiem sa~ tak blisko niegO, nit:mal twa.:.-zą w twarz i
DlOtnie, jakby obumarła. Boć pobyt takiej . gdyby fłie ta S7..H<1 zasłona na jego ukocha~
Pllodej, pięknej kobiety na tem pustkowiu nych oczaf~h} bybby przysięgła. że
na nią
t~ istotnie zakopaniem się żywcem w grobie patrzy. Nie mogąc opanować wzruszen.ia, po
- O Boże! z przejęciem szep!1ął Zlo~ częła dr.&c~ calem ciałem.
iOwłooy - gdybyż to mnie Bóg był obda~
- Spokojnie młoda
niewiasto _ 0$
.był tą kobietą, tak wierną i skromną i ci~ przytomnH ją ~los aptekarza - inaczej świe::
'ellą, zamiast tamtej .. , a. jedak: .. ; jednak.,t ca. spadnie prost, na twarz mego pacjenta.
- Wielkie nieba! pomyślała GreebaUs~ 'Gkohv5ZY nieco s"\vą obawę bczpod
l-- on się we mnie zakocha..,
stawną. uczuła, 3C pierś jej ściska lęk aż :nad
Gorący rumieniec okrył jej twarz, oczy to uz~ . .,adniony. lęk przed diagnozą. V,; clą
mOw rozblysły szczęściem~ a w głowie zro~ gu kilku mint>t Gczekiwanla.~ które się jej
Uiiłas-ię momentalnie myśl sZialona, zaprzą: wydali godz';n'łmi, czyilila najv, yi~;le wy~
ta.j~ .lł\eałkowicie. Tak, niech mnie uważa sUki, by si~ nie zdradzić, a jakkolwiek l za:::
• inną kobietę, obym tylko odz~'skala lego CI' niętych ust .de wydobył się źadt'l1 dźwięk,
'.~t .
t(~ p'''zecież nie mogła opanować przyśpieszo
~ta tern jednem Pl'il!Jn1cniem, ni.~ oddechu ł ~waltownego falowania
1

\vzroku.
-'Bogu dzi~kił rzekł .('łoto·wlosy.
- Bogu dzic;ki puwtórzył ksiądz.
A Grecba, której świeca wypadła z rę'
ki, wybiegła z pokoju, by
krzyk radościt""
rozbrzmiewający w jej sercu, nie przedostał"'
jednil li na usta.
Dopiero :wn111~złszy $i~ w swym pDkojuł
raz po raz jęła. powtJarza(;: Bogu dziąki, Bogu
dzięki! I· poch\vyuiwszy dziecko w objQcia,
ściskda

cuśowała, śmiejąc się 1

je i

na przemian, wyrzucaj~c gorttczkowo
obłędnej miłości i na <biei.

- Tak

f

tak -

s~eptałft -

płacząc

słowa"

00 odzyska

wzrok i zoba'Czy swego synka i pozna go.
Tak, pozna go odrazvl ho uju:zy SWą własną,.
tv/arz. swoje odhićie w twarzyczce malca..~ł:~
. Ale naZajutr~, po \t,·yjeżdzie aptekar~~~~
który pozostawił ~aite krnple dv zastr~2
kiwania i pr~n1ywania oczu przez miesiĄ~t
po upływie którego miał ettów przyjach~
radość Greehy Ultąpila miejsca przeraiEmi14'"
wywoła.nemu myślĄ. że z chwilą gdy Złot~:
włosy odzyska.wzrak i zobaczy swego ly'Aka.?
-.. .-..: ~- ," . ..; - .
!D. c. Ut)
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Przeciw zbytecznemu importowi

K

W.

~eatr Miejski:- "Proces Mary Dugau",
I'l'eatr Kameralny: -

".Mistrz·",

WYSTłlPUJE

'.

"

iTeatr Popularny:- "Małka Szwari.enkopf"
W lDO'WIS&A
Caslno: ~ "Tajemnica Starego Rodu"
Splendid: - "Kobieta na torturach",
Luna: - "Ral11onu"
GI.'and Kino: - "Spowiedź UCZcl\Vej kcbletv~'
Capitol: - "Chicago"
Dom Ludowy: -' .,Kwiaciarka z Neapolu"
Miejski K. O. nPrzedpiekle'\

---000-

Wiadomości bitżące.

Osobiste
z dniem ·16 października rb. p, Zgig~
gniew Koliński· przestał być:
'.vli. kiem naszej Redakcji.
.

Pr zen obchoDZeniem
'Nit:. pod leyłoŚLLJ* ym
Instytucje, zrzeszenia i osoby, które
w przedstawieniu
galowem z okazji Święta Niepodległości w
;Teatrze Miejskim~ dnia 10 b, m., o godz. 8
wlecz., proszone są o zgłaszanie zamówień
na: bilety do Biura Rady :Miejskiej we wto
rek i środę, od godziny g-ej rano dQ l-ej po
południu. Po tym terminie, pozostałe bilety
na przedstawienie galowe oddane będą do
publicznej sprzedaży w kasach Tfal1 l ~~ ;(ljskiego.
.
"

STOW. KUPCóW i PRZEMYSLOWCÓW OHU.

Już \v zal"aniU: oospoda:rczcj budo,\yv
samod2'.ielnej Polski - kupiectwo lla pierv.~
szyrn. zjeździe we wrześniu 1918 f. uZlj'ało że
najwa,źniejszem zadanie'm han ~lu je:3t WSIJół
działanie z wytwĆlrczcŚcią narodowa i uchwaliło popiera~ konsek\ventnie ~yroby
przemysłu kI'ajowego.
. Wobec podejnlUwanej obecnie pr78Z
czynniki społeczne i gospodarcze szerokiej
~kcji zmierzającej do opanowania zbę ~nego
Importu, ~ Stowarz~Tszenie Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan lnvaża za
swój obowiązek zwrócić się do pp. sto'warzyszonych z gorącem wezwaniem do czynnego współudziału w tej ze wszech lni:".r go
dne; poparcia sprawie obywatelskiej.
Rola polskiego yupca jest w 'zamierzo
nej akcji dominująca, on :)owiem w pierwszym rzędzie ma obowiązek wyszukania
źródeł rodzimego przemysłu) aby następnie
pośredniczyć między producelltern a konsu..
mentem.
\Vytwórczość polska' nie jest wpraw*
dzie na ty:le zorganizowana i. rozwinięta,

------.-OOOi--,..~",!!""""

pragnęłyby wzię.ć udział

,-
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.

Nie.,r~zu.mlała
,

---000--------,
PUCiił9 rozjechał

.

Zwią'"
2'kków ObrOllców Ojczyzny komunikuje, że

niemeów.

PBZYCZYN4 -

A.. B. C.D. E. F. G.

(wł).

INWA..LIDZI SPRZEDAJ4 CHORi).GWIE.
. Wzwi,zku z ukazaniem się notatki
w dziennikach łódzkich w dniu. 4 b. m. jako
by w Okręgowym Kole Związku Inwalidów
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej w Lo-

dzl były do nabycia przepisowe chorągwie,
mające zdobić miasto w rocznicę lO-lecia

. ~iepodlęgłości Pallsłwft, prosimy Szanownę.
RedakCję o umieszczenie sprostowania, ie
, Okręgowe K.olo Związku. Inwalidów Wojen..
nych Rzeczypospolitej Polski.ej w Lodzl cho·

me będzie.

społeczne.

la

o godz. (l·ej mInut ;2.0 rano przez prze
jazd przy ul. Rzgowskiej przejeżdżał pociąa
towarowy, Natychmiast po przejściu poci,,,
gu szlaban wzniósł się w górę, to też taksó
wka, która zatrzymała się przed przejazdem
wjechała na tor kolejowy.
W tym momencie jednak nadjechał
drugi pociąg towarowy, którego szofer ni'"
zauważył uprzednio wskutek mgły. Szofer
Zachwiej zawdzięcza swe ocalenie tylko nit
zwykłej przytomności umysłu. W ostatnie)
chwili zdążył on bowiem wstrzymać masz)j
nę na pierwszych szynach, to też lokomotr~
wa jedynie bokiem uderzyła w. samochód:
Przeprowadzone śledztwo ustaliło, ił
szlaban był już od dwóch dni zepsuty.

sprzedawać

ich

Wejście dla członków stowarzyszenia,
rodzin i wprowadzonych gości - bez,

płatne.

ODCZYT w STOW. K.UPCóW.
\V czwartek dnia 8listopada rb. o godzinie 8,15 wieczorem p. mecenas Stanisław
Pawłowski wygłosi w sali Stowarzyszenia,
Piotrkowska 113 odczyt pod tytułem:
"Zagadnienia exportuw Polsce u •
Temat ten ze względu na żywotne
kwest je wywozu wytwórczości krajowej7
bardzo ciekawy, winien za interesować nietylko nasze kupiectwo lecz i szersze war-

stwy

j

ZEPSUTY SZLABAN.

\Vczoraj .~lC godz. B-ej min. 20 rano
na przejeździe kolejowym przy ul. Rzgow~
skiej na mijająr " przejazd kolejowy taksów
kę, najechał pociąg towarowy, zdążający w
kierunku Łodzi. Samochód, w którym znajdowało się 7 osób, został rozbity. '
Wszyscy pasażerowie wypadli na szy
ny. Niejaka Fajga Wajnberg doznała bardzo ciężkich obrażeń głowy i w stanie bardzo ciężkim została przewieziona do szpitala. Ranni zostali również dość ciężko: Izrael Żarnicki, szofer Mieczysław Zachwiej, oraz jakiś chłopiec, którego nazwiska dotychczai nie ustalono. Pozostali pasażerowie
wyszli niemal bez szwanku.
'Vładze śledcze ustaliły co następuje:

- Dziś, 'we wtorek, 'dnia 6 listopada b.
winni się zgłosić do spisu w lokalu Biura Wojskowo-Policyjnego, przy ul. Piotrkowskiej ,212, w godzinach· od 8,15 do 15-ej
(3.. eJp~ poł.), mężczyźni, urodzeni w roku '\
1908, zamieszkali w obrębie VIII Komisarja..
tu P. P. o nazwiskach na litery początkowe rłgwi łyoh nie sprzedaje i
l.

iekl6wki

Hafatlrola klleia a· I~r~~ie

w dn. 10 listopada rb, zostaną złożone wień .
te na grobach poległych podczas rozbrajania

::=,

MOGóW BYGJENY.

. . Miejskie komisje. sanitarne obłożyły łuduiowa 15, MQrdkę Epsteina - KiliPskif
~n:datami karnemi za nieprzestrzeganie go 25, Szlamę Bla,ua - Jerozolimska 8,Sya,..obOWiąZUjących przepisów i antysanitarny ję Kaczka ~ Wschodnia 24, Izraela .KozeDstan urządzeń - następujących właścicięli . cwajga _ Cegielnianr ~, .,-- ~ ;0'(' Gutkind sklepów spoży\vczych: Arona Lercha - Po.. Piotrkowska 16.

Wojewódzka Federacja Polskich

Spis poborowych roclnTlfa 1908

komisja magistracka

WYłL\GA;On U:OZCIWYOHSTAROZAKON NYCH KUPCÓW PRZESTRZBG.&l'f1ł. WJ..

Na groby poległych
pOdczas rozbrojenia

Na każdym grobie zostanłe złożony je~
den wieniec z szarfami wszystkich związków
b. wojskowych, Związki, które zamierzają
dołączyć swe szarfy proszone są o złożenie
do do. 7 XL rb, po 25 zł. na pokrycie ko
sztów. Zgłoszenia przyjmuje: Woj, Federa"
cja przy ul. Piortkcwskiej 104 (Zw. Ofice;.
rów Rezerwy) codziennie od godz. l8-ej
do .20~ej.

aby mogla w pełnej nl1(~ł'zc zaspokoić pt.
trzeb)' ~połeczeIlst\\a, ,Jel;lt jeszc~ę wiele ar.
tykułów i prpduktó',_\, których uarazle nit
można zastąpić przemysłem polskim, a któ.
I'C są niezbędne dla produkcji.
Natomia::;: są (ałe gałęzie przemysłu
rodzimego, mogące za::.;pokoić nasze rynki
\vev. 'IJ,ętrzne, należy jednak te OŚl'o":ki wyt'Vvórcze odnaleźć, otaczać opieką rządu i po
pierać wHród społeczel'lstwa.
StowarzYLLenir Polsitich Kupców i
Przemysłowców Chrześcijan 'vierzy, że każ
dy kupiec i przemysłowiec polski, wprzsświadczeniu po\vagi chwili, spełni swoje za
danie, jako dobry obywatel i łącznie ze spo.
łeczeństwem oQ'l'aniczy nadmiar importu
zbędnych towarów, u jednocześnie na.jusl1.
niej poprze wytwórcz~ść kraj~ą, na.lożycie
ją ugruntuje i doprowadzi d~\~ywoZU na.d
produkcji dla poprawy bilansu handlowegD
i bogactwa kraju.
Zarząd· stowarzyszenia Polskich
Kupców i Przemysłowców Chl'leŚel.
jan.

,J

Z TOW. IM. "DANTE ALIGlIIERl".
Pierwszy, inauguracyjny wieczór cyklu "Nie,
przemijają.cę wartoś<:;i w literaturze ital..
skiej", zainscenizowanego przez Tow. im.
"Dant3 Alighieri" w ł ·odzi i obejmują.cego
następujących ~Jutorów: Dante, Macch.iavel..
li, Goldoni, AIfiori, Pr.scolo, Leopardł, Cardu
coi or&z litel'atun: współczesną, odbędzie
się dzisiaj o godz. 9 \\rieczorem W lOkal.

Miej skiej Galerji
Sztuki.
..

• l......:

. '"

,;ROZ''\VÓJ'' \Vto"'d( du.o listopada 1928 l".
"~xr

Figielki5 r~lłubUkańsk~e
zestawień, dających
wiele do myślenia.

Kilka

Redaktor pewnego pIsma narodowego
łoslał wezwany do sądu na rozprawę. Z są..
tu go jui nie wypuszczono i dotąd trzYlualO, ai:riile zapłacił żądanej przez sąd kaucji.
~.
;"'(pewnym domu przy ul. Al. Kościu
zkkz~szedł następujący wypadek.
Pracownik firmy
niejaki K. wy\Zed~ z warsztatu na chwil{ na podwórko,
'dzie spotkał znanego i nieJednokrohtie
,ara:nego osobnika Z., ldóry' czują~ jakąś

x..

iJlśę

do K. oporządził go dokładnie nożem.
. Przybyłe pogotowie opatrzyło ranneD': E. i odwiozło do domu.
Równiez pl':7.ybyła policja, która spilla ,protokół l wręcz~ri~ poszkodowanemu,
lJldmfie.niają.c"ie o ile sobie życzy, może
woichprętensji .dochodzić na drodze cywil..
\O,:~: prawnej.
, , ;Niejaka Mikscwa za powtórną krafi piekarza zosłala skazana na
I 'lat ciężkiego więzienia.

'ilel. chleba

* * *

t"~·

Pan Lewek' Skrzełuski z mniejszości
aarodowejza krociowe i wyrafinowane 0;zustwo, popełnione w D. O. K. Poznań, otrzymał

5 miesięcy więzienia.

* *

:00

'Nie'dawne io cz~sy kiedy słarozakon
.,., Słeiger zosłal uwolniony mimo najpo ..
..ił,2;nieJszyeh po~zlak o zamach na' prezyden
ła~ - komisarz Policji, który schwycił prze-,
~tQPoę, cłrzymał dymisję i jest bez pracy.

lTR...t\.GEDJA DZIELNEJ A NIESZCZĘśLIWEJ KOBIETY..

p1rzed dziesięciu laty w Zgierzu niejaki
Abram Weinstein poznał n1łodą dziewc~ynę
Esterę Szabszewicz, ładną i inteligentną pan. .
nę, z którą postanowił ożenić się. ByłO to w
okresie wzmożonej emigracji do Palestyny i
Vieinstein postano\vi! wyjechać, by urządzić
się tam, a następnie sprowadzić
do siebie
swą narzeczoną Szabszewicz i WZląC z nią
ślub. Przez pewien czas W. pisywał db
na~
rzeczonej listy ·bardzo często, wychwalając.
kraj i ludzi, pisał że znalazł juz pracę i u~
rządza.się, a w międzyczasie Szabszewicz po'
starała się o wyprawę, zebrala pewną sumę
pieniędzy i czekała na wezwanie
narzeczo~
ne.go. Po pewnym jednak czasie listy jego by~
1y coraz rzadsze, pisał że jeszcze nie ma od
powiedniej pracy, to znów
że nie może
znaleźć mieszkania, aż wreszcie Sz. postan~
wiła wystarać się o potrzebne papiery, i wy~
jechać do Palestyny, licząc
się z tern, że
sprawi narzeczonemu niespodziankę, a poza~
tern swojemf pieniędzmi pomoże mu w u~
rządzeniu się. .
Wracą;jący z Palestyny,
m~ó~;ii, że
Weinstein już się dawno ożenił, miał dwoje
dzieci, lecz nikt nie doniósł o tern Este\I'ze
rze Szapszewicz,. która wreszcie uzyskała od~
, powiedniepapiery, i zabrawszy swą
wy~
prawę, 1?iżuferje i pieniądze, wyjechała do
Palestyny.
,~
Abram Weinątein faktycznie był j'U:l
ionaty i mial dwie córeczki, to, też -gdy uj;
rzal swą n~rzeczoną ze Zgierza,' oniemiał z
przerażenia a .. patem
postanowił
oszuki;

'.,

r

wać

i

narzeczoną

Przybyłej

i żonę·
narzeczonej skarżył

się że

mało zarabia i że będzie musiał wrócić do
Zgierza, więc i jej radzi by·. natychmiast pO$ '~
wróciła do swej matki.
Jednak dzielna dziewczyna oświadczy.
ła że chce dzielić lo&, ze swym narzeczonymt
oddala mu swe pieniądze, wyprawę cał::t i
kosztowności, aż .. wreszcie Weinstein pakrys
jomu wziął z nią ślub i Estera po peW.
nYmczasie miała zostać matką·.
Przypadkiem jednak pewnego dnia Estera dowiedzialasię, że jej mąż
ma JUz
inną żonę i dzieo,~. Straszna ta
wiadomość
tak podziałała na nieszczęśliwą kobietę, ż~
postradała ona częściowo
zmysły,
zaś
Weinstaj~ wystaraJ się o potrze1?ne papi~
ry i korzystając z tego, że do Polski· wrla:=
cali jego krewni, siłą . umieścit nienormaln~
Esterę na okrę~ie, jad~cym do Polski.
W ubiegłym tygodniu przywieziono
chorą do Zgierza,.· .lecz rodzina
nie mogła·
się od niej nic dowiedzieć, a· po paru· dniach;
umie;;zczono ją w szpitalu.
'
Choroba umysłowa rozwijała się coraz
bardziej i w końcu musiano ją wiązać gdyż
dostawala ataków. furji.
"
Dziecko, zgodnie z decyzją rabina zgier
skiego umieszczono u· rodziców Weinsteina,
chorą Esterę dziś mają umieścić w "Kocha..
n6wku", a całą tą sprawą zajął się adwokat
Stikgold, który ma zamiar rozpocząć proces
przeciwko Abramowi \N" einsta jnowi. (bip)
c·

---000--.-Dlaczego?

At3.
---000----;;;;;;;....

·Humo!"_
PROROK.
-- Wyobraź sobie, że swego: czasu pożna.łem czlb""ieka, - który dokładnie zgó''lyznał ;,~zje*; i . godzinę swojej śmierci....
- .}ąkŻ;~ź;to jest moźliwem? ... .
- Całkiem prosto! Dowiedział się o

,tem na

ławie oskarżonych.

.;,'

atar

dzewskiej Manufaktury znikoma część słraj
kująCYCh robotników, -kłórzYPodjęli pracę.
W związku z pOwYższem pozostali strajkuję.cyrobotJlicy.
się wczoraj do fabryki
naklaniającpracującYChdo porzucenia pra-

uaali·

pertraktaCjach

pracujący

przyrzekli wzno-

wić

bezrobocie. Rzeczywiście .. w dniu· wcz&rajszym dopĘacy już się nie zgłosili i strajk
objął

zpowrotem ~al'ównoprzędzalnie amejak i egipską~
(Ił) ,

rykańską

1'10----00>0---

ROZGARNI~TY.

pewien żydek przyszedł na pocztę i
ią'dał,.a,by mu wydano .list, który miał tam .
.4EĆ dla niego.
l - W aszeriazwisko? pyta. urzędnik?
. . ': -- Nazwisko? Poco panu moje nazwisono będzie napif-\ane na koper-

:ło! Przeci4.~

de.
NA CZASIE.
.:- 1"al\ tam panu płacą. lokatorowie za
~ieszkanie '1
" . " .:-: Fod psem! Ci z góry płacą z dołu,
"a, CI. z aolu, nie płacQ. wcale.

PLACZEGO SIĘ .MARTWI.
N.a· kr6tko przed ślubem Zawracaiski
6yłbardzomi1czący i smutny, Jeden z
:~rzyjaciół· zapytał go o przyczynę i dostał
~

.

tnio prze leka

,po lm6TXmJ PBZnWIESTRAJK. W WI DZEWSKIEJ MANUFAKTURZE TRWA . . .
DALSZYM CI",GU~
W sobotę zgłosiła się. do . fabryki WID cy w imię dobra ogólnego. Po dłuższyCiL

ObBCDłhu

'.

.'m.ką odpowiedź:
," - . -' Jakie. nie mam sic

tórysięzb

martwić, skoro

tf~ ~~ ~ieć ~yna

takiego,

~~

" <

pryatosj ·inicjaty J

PRZYGOTOWANIA. DO UP A.1~STW OWIENlIA CYWILNEJ" ŻEGLUGl
POWIETRZNIEJ W POLSCE.

o

Dnia 6 b, m,
godzinie lO::ej rano w samorządy: Lwów, Krakó\v, Katowice, Łódz;
sali kQnferencyjnej ministerstwa komunikacji Warszawa; Poznań, Bydgoszcz...,'· IJpiństw~
odbędzie się posiedzenie organizacyjne przed wienie cywilnej komunikacji powietrzhej'stawicieli samolrządlów w sprawie udziału sa~ Polscemamlstąpić zdn.l&tyc~uia l~
m"Orządów w przy szlem państwowem przed: roku, a przyszłe przedsiębiorstwo nosić b~
sięhiorstwie cywilnej żeglugi powietrznej. Ak ,cizie na~wę ,Polskie J.?ańg~qwo ~an:lOrZ3Jdles:
ces do przedsiębiorstwa zgłosiły .' następujące we .li,D.je Lotnicze "L.ot" Sl>.. z_;'?: o: .•: '
. . . . . . . .~. . .EG~~. . . . . . . . . . . . . .~. . . . . .~. . . .wemwHEm9Q~aawu-

USPRAWIEDLI\VIENIE .
~ Dlaczego powiedziałeś rodzicom, że
ożeniłeś się ze mną, ponieważ

dobrze go~
tuję,~iedy ja nawet kartofHnie umierau~
gotować?

~ 'trudno musiałem znale'źć jakieł u'-'
sprawiedliwlenie:
---000---.--

Wir

K.ONCERT .:0" SMmNOWA i LIDJI
SMmNOWEJ~MALCEWOJ.

W czwartek, dnla"',8b.m. QdbętJ.til1:~~
W Filharmonji o' godz~ 8~iW wiecz~ 6-ty koncert mistrzowski, "-lla którym wystąpi tenor
światowej· słfLwY Dymitry Srriirnow. OpróCJ;
tego udział w koncercie hierze '. znakomita
3piewaczka, artystka scen za.g-ranicznycll
Lidja Smirnowa - Malcewa.'

----...Q()o.r

±

~
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TEAT R MIEJS KI.
"Proce ś Mary Dugan " grany będzie je~
szcze dwukr otnie: dziś wieczo rem i w piątek.
,Ceny popula rne.
"Dziej e grzech u" po raz
26--ty i ostatni' ukażą się jtltrc wieczo rem. Ceny popu$
larne.
"Vant on w bieżącym tygodn iu grany
będzie dwukr otnie: \V czwar tek oraz niedzie~
lę popołudniu. Bilety w Kasie Zama\viań.
PBEM JERA uKSI.ę;DZA MARK A."

,~L\UZ \VOJ H

\Vtore k du.. o' listop ada 1928
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OO'CIASU
NIEU CHWT TN'A SZAJK A

r.
=

ODĘ

DZBAN

lO;

NOSI

ŚvVIĘTOKRA DCÓ\V ZOSTAŁA OSADZONĄ
\\7 \VIĘZIENIU.
'

Od pewne go czasu zarów no na tere:> tał równie
ż i herszti:1 b,'ndy
Kubiak a, leCI
me miasta jak i okolicy, grasowała
banda korzystając z dui:e,:,;o J .. ;"i,;'J podcza
s pro,
złodziei, której występy dawały się we zna~
wadze nia, go do urzędu, KuL.,';, rZl:cH s e,: !..IU
ki mieszkańcom coraz
bardzi ej, a w ubie~ ucieczki. VVywi
adowca pogonił za rum," a lU.
głym tygodn iu okradz iono znów 21 paź:,
wet strzelił z rewolw eru, lecz Kubiakowj
dziern ika kościół na Widze wie, zaś następ~
udało się zbiedz. Za.rządzono natych miast
nej nocy kościół na Zubard ziu. \\1 tym ostat
obławę i pościg w kilku kierun kach i w re.
nim wypad ku banda nietyJk o
okradła ko.::
zul+ -cie ujęto Kubiak a i jedneg o z jego po.
ściół, ale dokonała również
profanaCji nie" mocni ków i obu osadzo no w·
areszc ie.
Sobotnia. premj era poema tu dramatycz.:; któryc h przedm iotów liturgi cznych .
.
. Podcz as badani a Kubia k zezl1Hł, że lit
Urząd śledczy wytężył swe siły by wre
cl.ekaJąc przed poszukująctl: gO oddaw na pol)
nego Słówacldego z
Karole m Adwentowi::: szcie szajkę
osadzić za. kratka mi i wywia,; CJą, ukrywa
ł się w cegielni podmi ejskiej
czem w roli tytułowej, - będzie miała cha.
dowcy otrzym ali polece nie obszukanLa ok~
tam spotkał się z innym i przestępcami, pOr
rakter uroczystości . społeczno-narodowej, licy. Ostatn
io udało
się
wywia dowco m szuki\,runymi przez władze.
.
bowiem widow isko premje rowe
połączone' stwierdzić, ze na czele dobrze zorgan
izowa~
Kubiak
zor§!an
izowoał
bandę, złożoną
będzie z obcho dem uczcze nia 10~lecia Niepoll
nej bandy stoi Józef Kubia k, zwany Jóź:::
9 osób, i na jej czele dokonywał całego sze
dległości Polski .
kiem Bandz iarem, kilkak rotnie poszukiwar,Jy
regu kTadzieży mieszk zniowy ch i w kościo
Inscen izuje i reżyseruje "Księdza Mar:::: za różne przestępstwa.
łach na Widze wie i w Zubard ziu, gdzie doko,
ka" reż. Edmu nd \Vierciński, zaś Konsr an ..
W trakcie poszukiwań schwy tano joo:: nano również profan
acji.
ty Mackiewicz, przygo towuje całko\'dde no~
nego z członków bandy Edwar da Antkb wia
W dalszy m toku śledztwa
oclebram
wą oprawę dekoracyjną·
ka bez stałego miejsc a zamies zkania , który skradz ione w kościel
e przedm ioty, at trzecI
ukrywał się w stogac h siana i w cegieln iach przest
ępców oddan o do dyspoz ycji sądu o
TEAT R KAME RALN 'I
pod Łodzią.
kręgowego. (bip) ,
Po. pewny m czasie wywia dowca schwy:r
Jstatn ie \vystępy K. Adwentowic:t)a.
Wobe c tego że ~arol Adwen towicz
000 --od soboty rozpoczyl1a szereg występów w
\VĘDRUJĄCA RADJ OSTA CJA.
stępujące mie:jscowośd: Vv arszaw a-Rad omTeatrz e .l\1.iejskim
wystaw iony świeżo
Jedna z naj starszy ch w Polsce Wytw6f:-' Kjelce~Miechów "Częstochowa " Radom
sko ~~MiStrz" Bal1i'a będzie mógł być grany ty!::
ni radjoa pairató w, firma "Polsk ie Zakłady Ra Wieluń-KaIisz-Łódż- W arsza~a. "
ko do piątku wieczo rem włącznie.
djotec hniczn e", zorganizowała obecni e ory~
Podcz as tej podró iy stacja nadawać
Vv' sobotę premje ra wytwo rnej komed ji ginaln e i ciekaw e przed'sięwzięcie: wyek
dzie
na krótki ch falach wszelkie . sdecenia ~
wi~
Oskar a vVilde'a "Brat Marno trawn, ," z u:! wała samoc hód w radjostację
nadawczo"od" centra li w Warsz awie.
działem Ireny Solskiej.
biorczą krótkofalową., oraz w odbior niki i
.
We wszys tkich miasta ch, które obje
własny mikro fon z przyrządem wzmacniają;.
dzie samoc hód, zorgan izowan e będą radjO!
TEATR POPULARNY
cym, i. gig.alltiofonami - i udaje się w podróż konce rty, oraz
nadaw ane będą
".Małka Szwar cenkcp f" grana cd kilku
dic:okol~ Polski, po drodze própagując radjo::: mikrof on ciekaw e wiadomości, przez wlą.sn~
przesłane
tygod ni· z bk \":,·:::._(111 pc.wcd zeniem pozo:: fonję. Samoc hód-ra djosta cja objedz ie w \\.arszaw y na krótki
ch falach.
staje 11a afiszu jeszcz e do piątku włącznie OJ\l pierws zym swoim raidzie propag andow ym na
siągaj ląC 36 przedstawień z rzędu poczem od
soboty ustępuje na krótko wielce interesują~ ZYCIE
SPORTOWE.
cej i efekto wnej sztuce Gozda wy - Wieche~
"""". ~,~
r;kiego '"Bitw a pod Radzy minem ".
H

T

h.

TEAT R W SALI SCHE IBLEB A.
Dziś jutro j we czwart ek o
godz.
wiecz graną będzie kapita lna farsa ,.Ciem na
plama " której akcja. pełna powikłań wzbu"
dza nieust anny śmiech. Reżyserem tej farsy
jest p. Mieczyński, Bilety w cenie od 40 gr.
do 2 złotych.
-

000 --"-

~ upię uż,wanę

,moUJHt ~O liliUia

Oferty z podan iem marki i cenę pod ,.Masz y·
na" do admini stracji "Rozw oju "-

.

GlUlu,. tt. m .. tli ~. a.lI.ltllU'3 i j t.ll:lmlB!li l\lI1 ~: '''HI iUIUU I
'

MUZY CZNE naj taniej sprzed aje pracow nia
'.I.11strumentóvv muzyc znych FELIK SA BONiŁ:WICZA' Łódź; . ul. Targo wa L 3t. Dla
szkół naue~ycieli i uczni ustępstwa.
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,PRZY CZYN Y PRZE GRAN EJ LES. ZM:(:
(C-S) W spraw ie sensac yjnej porażki
ŁKS. w Krako wie dowia dujem y się następują.cych szczegółów. Do pauzy gra była zu
pełnie równorzędna i nie zanosiło się abso
lutnie na porażkę ŁKS-u. W zamie szaniu
podbr amkow em cyn p:: kuj e sobie do siatki
samobójczą bramkę i przy: stanie 1:0 kOtlCZy

~ZENIE CZLO NKÓW ' DRUŻYNY.
ataku, następnie nurka idzie do obrony . Pl
rzucie z rogu Milla, bramk arz ŁKS. pakujt
sobie piłkę do własnej siatki, a w kilka mi
nut później za rękę Durki na polu karny m
Gintel zdoby wa z karneg o trzecią bramk t
Po tej bramc e łodzianie stracil i już ochot·
do dals7.C'.j walki i Craco via zdoby wa da!sZl
się pierws za połowa.
4 bramk i. Dru~ylla 1,1(S. wykazała przy ten
Po zmian if' stron już na początku za- ogrOD1lle zmQczcnie, gdyż
w ostatn im tyg()
'WvUów CyIl ulega kontu zji i przech odzi d.o . dniu
rozegrała 3 spotka nIa o mIstrz ostwo .
---":'-000---

TURYśCI - T. K. S.
,C-S) Jak się dowia dujem Y,za.p owia
dbIJ y mecz towar zyski Turyści ~ Torull ski
Klub Sporto wy odbędzie się w nadchodzącą.
niedzielę w Łodzi, naj prawd opodo bniej na
boisku W. K, S. o godz. 2"ej. \V umow ie z T .
K. S: Turyści zastrz egli sobie, by goście
przyje chali do Łodzi w swym l1ajaHni~j
szym składzie, tak że zawod y te Z8.p<)wi.a.clają się bardz o interesują.co. D!~ Turys iów
ulecz ten będzie doskonałym t.rcning!e,m
przed zawod ami w przyszłą niedzic.l~ z \.fur
tą. w Pozna niu.

NAJBLIŻSZE MECZ E LiGOW B.
(C-S) \V nadchodzącą niedzielę odbę
w kraju następujące mecze ligowe ;
Czarn i-\Var ta we Lwow ie, Wisła - $ląs)
\V I{ralw wie, IFC. - \Varsz awian ka w Kat«
'wicac h i Legja Polon ja w Warsz awie
,\~ Łodzi nie odbQdzie się najpra Wdcpo dtJ
hni~j iadlle spotka nie ligowe , gdyt z meczl
z L"KS. V.... ish-l Ilajpra-wUo'llodobnłej Zl\;Z~
gnuj ... Jedyrl ie Turyśd n:U\J~ jeszcz e.do 1~
!i:~gm,J;.i~ jedno gpoH:8.nie z \llart.t } w Pozna
nS>} "H' dn.iu 18 listorlada.. \V ubi~głYll1 nikł
T!.\ryś~i l'Ó"'1l1ei roZf'!graU . 8",6j ost..<.. t,~
~CZ .z 'N al'~ ". Pozna niu.
dą się

.Nr• .3a4

•
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KUPNO-SPRZEDAZ:
majątków
ziem~
skich, gospodarstw wiejskich,'domów, willi!
fabryk, młynów wodnych, placów; sklepów,
interesów handlowych i t. p. załatwia szybko
i solidnie Biuro "Fortuna" .Łódź Karola 18
cel. 62-10
3001-0

POTRZEBNA służąca do .wszystkiego dQ
2 osób, Napiórkowskiego Nr. 9,m. 447

DO SPRZEDANIA dom zajazd 4 pokoje
kuchnia· sklep spożywczy z piwiarnią bu~
dynki murowane kl~yte dachówką do tego 5
morgów ziemi przy kupnie wszystko wolńe,
wieś kościelna, przy szosie. Biuro ~,Fortuna"
Łódź Karola· 18 tel. 62-·-10.
2999-0

3-7950

-------. RóżNE

----------~-----~~----------PRZYBŁĄK AŁ się pies maści żółtej marka
I

Nr. 808. \Via:1OlnOŚĆ Łagiewnicka
Bogucki.

SKLEP do wynajęcia duży·z wystawowem
oknem iświatłemelektrJ:cznem Grabowa

SPRZEDAM maszynę do szycia rękawi:;
czek. Wiad. Przędzalniana 42, ID, 26. 3-7962

Nr. 32,

1'930-:4

r&alety narel

I

mo t b Ijtoia

DOM do sprzedania, wtem 4 pokoje wOlne .. POTRZEBNA. wykwalifikowana ekspedjen~
Informacji udzieli administracja "Rozwoju", tka do składu wędlin "Zjednoczeni Rzeź:
1-7934 nicy", Główna' Nr. 26,
,2-7960
SPRZEDANI

sklep z

mieszkaniem,

Rzgo~

1-7940

wska 139.

............

KOWALE zotrzebni ~o

.................

~.

y
EL!
Do soli i chleba
.
Losu Lichtensteina potrzeba!

1 kił t8PoIskiej
Iłi. wna

Loterii

ł·

WJgraD8

Od:':::::ni:lą

Państwowej

'lYaiące

II

. wyrobu Iaboratorjum przy
. aptece S. HAMBURGA i
S-kaw Łodzi Główna 50

ndl~on1ł

~elll.a los6w w kaida' klasie:
1/4.1051«

al. 10

I

ł/~ IOlu
20

zł.

I 1zr./4. losy
1
30
3

pszczelny czysty p()d· gwarancją deserowy i dla ce
łów leczniczych
w blaszkach ·5 klg. zt
16.80, 1O~1g-32.00 20 klgi

-61.00 zł.wraz z

blaszanką
opłatą pocztową. wysyła _za

pobraniem poc:z.towem

Obywatelu l
Jeden w Polsce całe, siyohać dl!:i' głos:
Chcesz 1II1ygrłlć? 1'\ up u Licbtenstelna los.!! ł
J łldyM. Hllj\lifięku2l, Najstaraza 1 N.jasc~ę'liwsza KoI.ktma

(w gmachu 6ritnd ... Hotelu)

Konto P. K. O. 64.209

'-------------------,
SZKŁO

OKIENNE

, OFumeRtowe, lIuvewo; matowe, Ola: nklenie b.dowU
diameldy do rS1"lłł;lcia szkła. poleca po cen.eh ni.klełh

, J. OLEJlaCZlU( Gł€lwHa 14 2511""":
. UWAGA:

Szłila in.pelltowe w ..ielldm wyborze

I

łn1~
I.

ObŁ~Slt~
. Piotrkolska5V

arolFol ierski
aściuszk &3,,·1

Pll

łel.'2..15

od 1 do Hi od 5do 7.

J

.PIrul1 ~Z1 łą~l~ń I1nsieci tanalizasJ jlffij

\ljarsz••·~. MarszałkoWlluI 146

lotrkos a 72

....

.. Projekty budowlane -' nacIzór~echnicJ:ny - żelhetnictwo

E. LICH EIS .Elli S-

Firma egz. od r. 1835 -

"T'f!"29t"!i!f'J'ir

.i;i2i), ~·;~~t:~~~~:,

"PATOKA" Kupaytice
pOlzta DlinysÓW.

" Polsce

I ...
Łó dź,
I

er

.~~

i 'd

~

lI'ocb:ln wygrało jui

.,ROZWOJU"
AL. KOŚCIUSZKI 41

~

75

_uąłliWl'lIn

wagę

SPRZEDAJE ADMINISTR.

Urn

}-7958

na

~

.,pa"u .
Ol S AWYfiftAHY(H .OKOtD
27 mili.
Ił.
u nas
zlotych!
•

I

maszyn

Zakątna 81.

BB.&.=~t

15 i 16 bE mi

fabryki

70, Feliks
. '3-- 19~

Porada .prawno administracyjna
lO

.~pr8wath

Na dogod nych. warunkach

.Wlndd spacerowe .

.t6na

metałovró

matera.c!!. W1~
do me~

~olelt.lBc dsfeohmc· 0113S
błowych l6iełt .Patent-

miary Umywalki i
na1tsJliej
w

FABRYCZNYM
n

podług

BafoJ1lJiucklE

.

SKŁADZIE

aegDłuł.

Dr. St.. Bibergal
pOWI'Gclł

Monh-aSlIlld 11 Teł.

ea-22

Cho:rob, sko1ne iWlllnerygzne
Prs}ljmuje odS-lO 1, j od 5,8 w

ZDRDDnla

'oł~delt chronią od

. 2641-

raaDat~il_G~

-ą~f'ob"
nadmIerne' otyłOŚci adro
udel'aeA ~II'_I do. Słowy ul§miersa:t~ b~
l!lIorold, cxyuesą
krew t pu, airJonno~oio.h
p c obcjpukcJł są łaQodnym
~rodld~1Il pl'uc:lyzC%:lil~cym. ,...,... UtyoIe j do 25 pigułek na
noo',
Cena plldełko t. lll~1ł3i wyroba: apteNI
Harose••1d, ruuy~lłhi, WDrSall.a T~~bl1ch 4.
iQdl'1e w apte1aaOh i sk2ac!acih:ll JSZślko~rdlrei~J'

lIiupie6

DOBROPOL"---709 ł.J1iUiU,

"'ód;, PIOTRKOWSKA 13
w p&dwól'21u.

zPi!~~ą

2nantl od 1602 roku,

Wyłymacd,

..

technicznych

,f

