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Sroda",' 7-go listopada

I
walki z kościo..
postawienie po·mni.ka smutnej pamięci ateuszowi i czynnem';:l wrogowi Kościoła Emilowi Comheslowi który osławił się tem iż przed 25
zgórą lały będąc szefem rządu. pl"zeprowa,bił oddzielenie Kościoła od Pallstwa z cze·
gCl wynikły wygnania z Francji klasztorów
ł kO;1fi~kaia dóbr. kości~lnych.
Warstwy narodowe i katolickie uczu.
ły .się sprGwokowane posławieniem pomni
ka wrogowi Religji, a wyrazem tego obu..
:rzenia słało się utrącenie pomnikowi młot
~iem nosa i
dolnej szczęki przez .mło
dzieńca '.nazwiskiem Bruneł.
Śkorc dzik zapomniany i ongiś hała ..
śliwyC:ómb~s wypłynął .ln leUigie: .na, .. Wł..
dGwmę .wypadsczkow :·p.odziennych waTto
przyp.cmntećJ Że w· dziele Combes'a ręce ma
ezafił.il!Ąiszałani, że dzi~ło to było wy..
l!:ikieDit:~"~ta:rannych i d1ugich' przygotowań.
: :'i:rCzytelnicy zapewne pamiętają to co
prz~ . nki.~awnym czasemphsaliśmy r
geDE-.lie scejaUt!:mu, o jego. powstaniu w gloMohikanie kierunku

łem weł'rancji,

obmyślili

'wie żyda hc:lF;;cld.c~G n{[e::.l.dQls04~a, o t9m.
jak Ee51r..e i l\tlarks są tylko jego uczniami
:i apostołami jegc nauki . skierowanej w
pieIY~Elym

rzędzie

·przeciwko

Religji

i

. społeczJiCtści chrześcijańskiej, czego pierwszym jaskrawym zbrojnym czynem był
zamach

T
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2:y11 do opanowania. terenu młodZiutkiej naÓwczas '"':1 Republiki. Marks puścił w ruch
dwa silne argumenty: pieniądz i pochleb..
słwo. W liś~ie do Sorge'a (1877) pisze Marx:
"r... d:ziękiprzed,ewszystkiem Juljuszowi Gu ..
esde'owi, który przeszedł clo mego oba..
zu i pracy mego zięcia PawIa Lałargue
"Egaliłe",
jest pierwszym
dziennikiem
francu.skim prawdziwie ,~robotniczymn. Be
noU Malon także zo·słal zmuszony w "Re ..
vue Socialiste" do wyznania. wiary modernistycznQ-socjalistycznego t. j. "niemieckie..
go" .(podkreślone w cudzysł. w oryginalnym liście Marxa).... imy mamy już swoiChszampjpnów w obozie' wrogów t.j. a
radykałów, Theiss w ••• Inlrausigeauł" redaguje dział robotniczy, przybył do mu.ie ja..
ko zwolennł1('Piiltłdłiona, przerobiłem '.' go
gruntownie... Olemenceau, który' jeszcze w
kwietniu jako szef skrajnej lewicy .wystę..
pował przeciwko socjalizmowi przeszedł
d~ nas... wprowad:iił . nasz pie:wiasiek do
~tronnictwa radykalnego •.. Nie potrzefuuję
ci zaznaczyć~ (znasz bowiem szowinizm
francuzów), że między nami pozostawić mU
szą ,te
tajemnicze sznurki którymi owi
leaderzy Guesde, Malou i Clemencau poruszono i do nas ściągnięto... jeżeli się chce
działać trzeba to czynić allonimowol&.
.•. Niemiecki socjalizm... tajemnicze·

I
s2'nuI'ki. .. szowinizm narodowy•••• anonimowo... Od lai 60 nic się nie zmieniło, i u nas
Kongresy P(olskiej)P. S. bez Jakichś Adlerów i t. p. Niemców odbywać się me mogą..
l

Marksiści

placowali lecz Ustawa Z
:14 marca 1872 im przeszkadzała. Równocześnie : równolegle pracowała. Masonerja
u Radykałów. Podczas kryzysu spowodowanego aferą Drejfu.sa,radykalna lewica
czując. się zbyt słabą, podała rękę soojalistom, zawarto pakt. Gabinet Waldeck.
Rousseau., cichaczem 1 lipca 1901, w ustawie o WYięciu z pod prawa zgromadzeń re
ligijnych, przemycił w artykule 21 ośm
słów, kłóremi•... skasowaną ustawę z 14 mar
ca 1872.... Drogo za to Francja·,ząpłaciła W
ciągu półwiec~~ .. Dla nowfcJl: .. Q~zymie.
rzonych.·
.
OC Waldecka .. Rousseau'a do CombesSa poz6stal jeden krok. Początkiem jego epilcgu są dzisiaj art. 70 i 71 nowej u ..
s'iawy skarbowej fJ:ancu'skiej, zezwala)ą..
cej na powrót niektórych ~akonów i zwrot
skonfiskc,wanych dóbr, oraz... utrącenie
nosa i szczęki Combes'owi, już tylko maifigie.
Inż. K. Folklerski.
----0001--_

kilmunistyczny paryski zorganizo7
*
.1871 r. przez samego Marxa i I
JftUrgdota • atu prl t dwyborczem
Międzynarod6wkę pc przegranej przez Fran
cję W0111:JE; z Prusami. Po nieudałym«ym
2amachu~ jak swojegc czasu
pisaliśmy, I
lVJiędzynarodówka
rozpłynęła
się,
a we
Francji r~ąd I~I Republiki wydał prawo, t.
JAK SIĘ PRZEDSTA\VIA AGITACJA W STĄNACH ZJEDNOCZONYCH.
zw. P-aawQ z 14 marca 1872 przeCiwko na'ieżącJm do
Związku
Międzynarodowego
. Z okazji obecnie odbywających się wy mój ojciec i dziad l
Robotniczego (contre les affilies deP'Asso .. borów na prezydenta Stanów' Zjednoczo~
Na to Hoover postanowił przekonc;ć 0"
ciation InłeI'naticnale des' Travailleurs), nych A. P. krąży tam niezliczona ilość ane pOrnego przy pomocy
zręcznie ułożonego
kłóregilpierwszy·· artykuł postanawia: wsze1
. gdot o obu kontirkandydatach:
Hooverze i pytania:
kie sto't~arzyszenie . międzynarodowe, pod . Smith'de. Do 'pewnego stopnia móżnaby za
- Przypuśćmy - rzekł - że pański
· jakąkolwiek bądź nazwą a wszczególncści
ryzykować
powiedzenie
że
agitacja
wy~
dzią.d
był złodziejem,. pański ojciec był zło
· .pod nazwą stowarzyszenia Międzynarodo
boreza
w
Stanach
odbywa
się
przy
pomocy
dziejem - czem w takim razie p~n będzie?,
wego Rohotnfków, którego celem. by by..
m~d~
-,
- Republikaninem - odpowiedział pręd
łr spowodowuć wstrzymanie pracy, zniesie..
'nie. własności, walka z rodzJną] ojczyzną,
Tak np. opOWiadają o Hooverze nast~ ko "nawróceny" farmer.
religją lub ograniczenie wolności sumienia,
pującą anegdotę: W czasie jednego z metin
Vi czasie kilkudniowego wyjazdu pre,
samYD1 faktem swojego istnienia lub filji gów farmerów, Hoover przemawiał ,gorąco zydenta Coolidge'a z "białego domu" pozwo
jego na 'terytorjum francnskiem, uważa.. i-tak prrzekonywująco, że zgromadzeni okla,;:
lono ciekawym zwiedz'ać 'apartamenty prezy
· Ilem będzie jako zamach na spokój publiskiwa.li go frenetycznie. Wobec takiego po~ ,denta. \V sypialni pani pr~zyden1x>wej,()pro,
czny.
wo4zenia Hoover zakończył mowę słowami: wadzająca, będąca' gorącą zwolenniczką repu
Nasłęp:& ..~ l) ariykuJów zawier'ają poA teraz pytam się - czy jest jeszcze mię:. blikan6w, wskazując· Miko obiaśniła - w
stanowienie o karaeh.
Lecz MaI'x i jego uczniowie nie pou- dzy wami choć jeden, któryby głoso\va.l tym hii.ku będzie spala pani H6overo
na demokratę!?
dali Si, iposłanowili' , prowadzić' dalej
-- Być może, ale chyba tylko raZl'Hl ~
Natychmiast podniósł S1'1 pewien sta panem Smithem! - wykrzyknęła jakaś obu
podziemną ł zakulisową· robotł, szukając
ry farmer i zawołał: - ja będG gloso\V:Clł na rzona ZWOI~llliCzk<l demokratów,
poda~D,ych narzędzi zwrócili swą uwagę na
stronnictwa. radykalne l ich leaderów. Dą- demoktar~ talk Jak· to swego czasu C2ynili
_ 4
wań!

er.,

~1

80 raci i repnblilnie
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obpcnie zbirów

~tiuienie
U~raiń[aoa
arenie
leimn ei
pr rzeka w odpowiedzi
traktowanie ru skich polityków

Belllelne
Minister

Składkowski

wlaściwa

godz.

t;

po pot
o

o ; "

go zabierali glos posła Sławek, Niedziałkowski i Piasecki.
JEśLI NIE UMIEJ~ USZANOWAĆ
SWOBÓD
WARSZA WAJ 6,11 (tel. wl) W klubie

łów

WARSZA WA, 6,11 (tel. wł.) :-- W dniu
dzisiejszym otwarto posiedzenie Sejmu o
"

Po przemówieniach posłów .Rybarski8
go, Marka i Krzyżanowskiego wystąpił z
gwaHownem oświadczeniem poseł Brncki,
wołając, że za wYł! l.dki we Lwowie odpowie
dzialny' jest rząd, wobec tego klub' u~raiń.ski
odrzuca preliminowany przez rząd budżet
juz w pierwszem czytaniu.
W odpowiedzi pos. Hruckiemu oświad
czyI min. spr. wewn. gen. Sławoj .. Sldadkow~
ski ,m~ iD. co następuje:
S9 Wypadki lwowskie wywołane zosła ..
ły przez ukraińskich polityków, których je..
dynem zadaniem jest. szerzenie nienawiści
wśródUkraiiiców - do Polaków. Stwarza
to atmosferę zapalną, v· której możliwe są
w.szystkie incydenty. Obecne wystąpienie
tych włąśnie kół ma na celu zrzucenie od ..
powieó:--ialności na rząd" dla zdjęcia jej z
siebie wobec ,państwa i spolleczeńsiwa. Twię:rd:'!:enia u:..:.raińsk""'- polityków nie za"
sh,,"!i"~~~~lla wlax<", 't':'"'-'~d: ...., zestawienie
Qf]?l"
mówi wp.aźnie, kło winien zpośród ukraiń
ciiw - 9 osób, które leczę. się w domu~ bow~Ył..:s~ąnJch zdrowia nie wymaga raczenia szpitalnego. Natomiast zpośród manifestantów pQlskil}h są 4 osoby cywilne ranne
kulamLzbroni palnej, zaś dwie OSOby zosia
Iy pobite. Ciężkie okaleczenie 4-ch poUcjan..
o

i poturbowanie 26-ciu naj dobitniej mó ..
wi, jak spokojnem obyłe ,stanowisko policji.
Posiad.amy jedn'ikdostaieczne środki, aby
zapewnić bezpieczeństwo, ład i ~pokój na
~ystki(""~ leren::-- RzeczY~Jpolitej. Dla
utrzymania Sp'" "-oju zastosujemy najosłrzej ..
sze środki, bez względu ną-., OSOby i nę. funkcję, jakie osoby te spełniają, jeżeli dążyć b,
o

d;; do wywoływania Walk :narodowościo
wych. Z taką samą bezwzględncścią odnie..
siemy się do wszelkich prób odwetowych.
Do daniazaaośóuczynienia powołane są
tylko władze sądowe i tylko te władze".

Pr przemówieniu min.

d
otrzymają

parlamentarnym :"osłćw mniejsz6ściowych
Ukraińcy po~tanowili wy :ąpió z wnioskiem
o

o utworzenie specjalnej
o

komisji, kłóraby

zbadała sprawę zajść

we Lwowie.
Natomiast w klubach polskiCh przy.
gołowuje się wniosek, domagający się :roz~
wiązania organizacji uluamskich! jak <vSoko
łów" i "Łuhów". o

Składkowskie

o

śwl-:ta

Z okazji

o

Ni

epodleg<1oŚCi

ił

r

osoby korzystające z re nt -państwow j ch
Lecz IIJOŻe dopIero za mes 3.:c,
I

o

o

o

Warszawa 6 listopadJa
Z inicjatywy ministra pracy i
opieki
społecznej d~a }urkiewicza wszystkie zakła::
dy ubezpieczeii społecznych, które podle::
gają jego
nadzorowi,
wypłacą z okazji
o

przypadającej!ocznicy dziesięciolecia

Nie::

podległóści

Rzplitej specjalny dodatek oso::
bom, otrzymującyIn świadczenia
rentowe,

kładu;

W ten sposób dodatek ten, który bę~
dzie wypłacony w listopadz:e lub
grudniU,
otrzymają inwalidzi, wdowy i sieroty, korzy:=
stający z rent wszystkich rodzajó\v
ubez,:
pieczell, tj. z ubebpieczL:l1ia lnwahdzkiego;
odwypadków;:ze specjalnych ubeźpięczeli'
górniczych oraz z ubezp~eezeń pracowników
cmyslo\vych.

Zasiłek wypłacony będzie

w granicach jedlO
renty, a ł.'rvysokoŚć jego zależ::
od stanu finansowego danego Za;:

nomi~sięcznej

na

będzie

(Zawodowi bezrobctni,
równieŻ z

korzystający

zasiłków pal1stwO\vye::h, winni śta.,

nowezo zgłosić sWe pretensje):

nr

i!

'"

~

PrZeo.sta wlciele

I

I

OSTRZEŻENIE
Chcąc nabyć
proszek naszego 'wyrobu, nale~
iy przy kupnie akcentował i

r

~oooo

,w:yraźnie żąda~o

oryginalnych
proszków z nKOGU'TKiEMs, Gą
seckiego znanych od lat trzy-

lo_

f

1:'0

dzie$tu. Zwracajcie uwagę i od
nucajcie uporczywfe polecane naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu.

-

-

wojującej

komun y

Tokjo Ó listopada (aw)
wszelkie strajki i zahlrgi między przedsię;
Komunikat policyjny ątwierdza, że w biorcami i robotnikmńi.
Japónji znajduje się 7,300 ludzi; należących
(Kurtuazja japońskich władL
Łezpit$
do elementów niebezpiecznych' i . wywroto::: cz~twa jest doprawdy zadziwiająca. W
wych. 5 tys. osób z pośród nich znajduje się przEświadczeniu, że uroczystość tak burżu"
w więzieniu, reszta zaś podlega surowemu azyjna, jak akt koronacyjny, mUSiałaby wy.;
dozorowi policyjnemu. Dzieje się' to głów,,' wołać du~~y niesmak \vśród elementów kOlnu~
nie w związku z nadchodzącemi· uroczysto:o nizujących, chcą tym Gstatniin
o;szczędzić
ściami koronacyjnemi.
przykrych \vrażeń przez izolowanie ich oi.!
, Prasa japońska donosi, ie. w Kioto ma społeezeilstwa.
być skoncentt'o\-vany oddział policji w
sile
Godne naŚladowania ~ na\vet iN repUlf:
6 tys. ludzi. Na "",c:t.1'łS ko.ronacji mają ustać bIlee).
o

:.-_BillIill!lllI'!lil'llilll_ _ _!i/!I!UIlmi!!!~~ _ _ _ _ilI!IIiiiliI~l'
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Ilziś
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~~A ~nTDtl~:§ I~j~et ro pO li ta Szeptyc ki podążył .~ o

ledy włGs~kf; kcu:ha)

W roli giQŚBlA 1\ 17 •.:1 (J t.J
iv_! <.t li g d
o
"o

el'tY$tka

m rnelllo}ony ~zail'6w

0'.2 "

iednia

~,

kwiatów

Bl)'!;lt::~Hwa rnfY~€rh !t.onf1ertt'1."~ ~i'a

C<lift~ miejsc: W oni pvwEzĘdm", na \'JSZ ',~.Hki.: ;;J6ans~ zaś w aobott', n~ftiziel.~ iświę:taod g. l-d PP

l mlf'jśce 15 gr. ił rd: ]50:.;0: 4~ g~. HL miejsG<tI 30 gr

43 listopada (teL wł,)

dzież ukraiilsk~ uczęszcza

bez prz'eszkód na
wykłady. Jak dotychczas, nie' doszło .do żad$
ptycki wyjechał nagle do \Viednia. \tV'\YJ'azd nych nir='porozumien"' mipdz" m'odz)oez'::I p.n.l«
"....
'" ,)
1
"1:
'"' metropoolity pOl:;rzednio nie był zapowiedzia::; skąo a llkral·l'lską.
ł"!
...,
ny i wywolał p~\vne zdziwienie. Być może, ~~.;;;.;"'~o. ___
l!!iI!!I!!'i!l!i!!RW1Iilf>-7"?""W
że chodzi tu metropolicie o nawiązanie kon
f ONURE ,WYLICZENIA '"DILA"
taktu zkołnmi ukr:rh1skiemi. które pozosta~
L\VÓ\V, 6,11 A 'Vi;" - Jak infol'Illuje "Di
'
Ją na emigracji.
ło" liczba aresztowanych w zwię,zku z osta.Równecześnie donoszą ze L~Yowa, że
tniemi z~,btIrzfniami uk::.-_~:~skiem:i we Lwo11ast~Wi1o t~lm odpr;;;żetiie i uspokojenie. Mlo
wie dOCJ2.od~i ;0 80.
\Varszawa

D oncszą ze LWOW~l, że metropolita 3ze::-

lł o
ha ITJ; V

WiQSlZy 'Ql'oml:it~m

,.P

Aby skonluntkować się z AntypdisKierIii żyu,k,łunn na en]lgracj

Hbtol'JI!I mlo~t:j. i pi~knej d"iew~zynv, pozbawia
lIle) opl~}n l':uu::onej na !iUJhir~ losu

Fil

zerw.,

IDdZkWł,ją', PQSt~t~[h
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W ~obotę, niellizielę i;.ś,\;<Ci_~t~ od gOłd;' ~.~D po po!
go gr,~ li m.ais",~ .. o gr, d m~~jl\l<;!ll 40 gr

l ~le15cł!l

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _......łl!!J.ilili·-_eelll=_iiiiiiIIIliI~
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"> t·
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~ycie

sportowe..

l\USTRZOST\VA
(C-S) M

.

--

EuropEjskiE

STRZELECKIE LES.
JHtwa strzelecltie LK8-.~

które rozgrywane były w 8-~iu eta~ach
dwu1niowych zostały ostatecznIe zako.ll?ZOna. W ogólnej klas:? LiU.cji pierwsze .nllel~c::
.hl' ~ł Nower zdobywając w. strzelanIu z brQ
ZCM 't!
. ,
. •
176

ni tnałolralibrowej p1'2ecię~n:e sumę..

~un

kt6w. Dalsze .miejsca zaJęlI: 2) Andl'zOJ~k
168 p. 3) SChneid,er 164 p., ~1i?halak .i. \VII-.
~zek zdobyli po 163 p. DZH::Sląte mIejSCe z
139 punktami zaj ął J ess.
ORKANEM.
dowiadujemy· \, 1.:..1.Qchoazacą niedzielę na boisku przy· ul. Wodn~j ~dbędzie się towarzyskie spotkanie
między 'drużyną T ui'ystów a Orkanem. Na
przedmeczu zmierzą się rezerwy tych klu-

lUlIlIlIII

W ~wiązku

POLSKA. - LOTWA
(C-S) Dowiadujemy się, że ll,"_ .. j
t;wiazkami bokserskimi Polski i Łotwy toczą ~się pertraktacje o roz('granie meczu bokserskiego w bieżącym roku. Mecz. ten odbędzie się zepewne w grudniu w Katowicach
NOWE WLADZE BOKSERSKIE w ŁODZI
(C-S) Na walnem zgromadzeniu łódz
Kich władz bokserskich wybrano nowy zarząd, który przedstawia się następująco: pre
zes - p. R. Kannenbcrg, wicepr. po. Landeck
sekr'etarz p. Z. Kłyss, skarbnik p.
Stark, przewodniczący wydziału sportowe:
go - Nowak, radny - p. B. ]Vlilsz. Do kom~
sji rewizyjnej weszli pp.: Bajer, Rode, 1
Kwiatkowski. Siedziba łódzkiego Związku
Bokserskiego mieścić się będzie .,'\ clah:::ym
ciągu w Pabjanicach.

:;:;;::azt

strz~l~

słraiaujucvth

Z

otwarciem

f i FR?' i

t

perlamenłu

Przewir'ywana iest iadynie rekonstrUkcja

,v

PARYŻ, 6,11 A \V d'1:u dzisiejszym przed posiedzeniem Izby Deputowanych, prezes Rady Mini5'-lrów zgłosił dyn·lisję całego gabinetu, w związku z otwarciem
V\T dniu dzisiejszym .sesji parlamentarnych.

rządu

\V kołach politycznych panuje przekonanie, że dojdzie jedynie do rekonstrukcji
gabinetu, przyc'1,em Poincare w dalszym cię.
gu będzie stał na czele rządu

A

roź"y··poiar

zabudowań

59

sołonęł~,

Straty

Onegdaj w nocy z niewyjaśliionych
dotychczas przyczyn wybuchł pożar w zabudowaniach Harcina Kiełbika w osadzie
Pajęczno pow. radomskowskiego.
Jak się
okazało pożar powsfał w stodole napełnio
llej tegorocznemi zbioł'ami. Poczem zaled\vie
po kilku minutacll wskutek szalejącego wia
tru płomienie przeniosły się na wszystkie
zabudowania gospodarcze zagrody Kiełbika.

osadzie

~~ęczno

wynoszą około

nój m; łfona

zł.

Do akcji ra.to~ ńiczej ściągnięto wszystkie
straże ognio"ve cdego powiatu,
które nie
mogły dać rady szalejącym żywiołom. vVobec tego, że zagrody tej wsi są gęsto pobudowane i skoordynowane, płomienie zajęły
inne zagrody ~ak, E w ciągu nocy spłonęło
ogółem 59 budynków gospodarskich . i
domów mieszkah""l.'iTch Straty wynoszą około
pół miljona złotych.
(p)
li

Katastrofa aufobusOY/8 na szosie Konin .. Łódź
'1 OSóB DOZNAŁO OKALECZEŃ
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Ga~inet francnki Dodał ~i~ do dym1sji

się

bów.

ZgCZ~iB

MELBOURN, 6,11AW ~V zwią.zku .drzeć na terery doków, .,.......,licja była zmusza
ze strajIrir,m rob:>tników dokowych, panuje na -- '-:rć hl"'oni palnej, skutkiem czego wielU
w p'H'cie bardzo naprężona sytuacja.
robotników odni . slo ci(~kie rany•
P:>dczas r-h"dniej demonstracji stl'aj-,
Doki i pobliskie ulice strzeZoll " sI
1~lłj Cy..,-r." robotników, usiłujących się weprzu; silf!!3 oclC!7;:ąłv l1nHcif. _

~._-,-.-.-

Jak

to samo

. strOJkujqC~ rlucaIa sie na pli tje~ pallcja

TURYśCI ~

(C~S)

Wlzędzłe

.

Na szosie Konin, vVładysławó\v, mię
dzy Koninem a Łodzią, kursuje stale autobus należący do Ludwika Makorowskiego.
Onegdaj, gdy autobus ten przepełniony pasa
żerami znajdował się w drodze do Łodzi [)
bok wsi 'Vładysławów pędzą.cy z szybkością
60 klm. na godzinę, szofer nie uważał za sto
sowne zwolnić biegu na skręcie. \V. tej samej chwili autobus przewrócił się i ,vpadł
do ro\vu.
"
Krzyki, znajdujących się pod autosem
pasażerów zwabiły okolicz.chłopów, :!)rzy
pomocy których udało się pasażerów uwol-

nić

z pod roztrzaskanego autobusu, poczem
wskutek strzaskanych szyb,
uległo poranieniu kilku pasażerów, a mianowicie: 38-letni Symeha {{alwa -ser i 48-1etni Ar:toni Olszecld z Konina, 36-letni JankielPerelman i .2()-letnia Ryfka Kacenelson
z Łodzi, 38-letnia Zofja Kasprzak ze Zgierza
39-letn i Edmund Marcinjak ż Pabjallic, oraz
42-letni Oskar Neumiller z Turku. Po przy'
hyciu na miejsce policji poranionym udzie·
lono pomocy. Szoferowi spisano protokół

okazało się, że

PROGRAM na ś~odę dn. 7 lisło}!ada.
11,56 - 1.2,10. Sygnał czasu, hejnał, ko
munikat ~otniczo-rneteorologiczny; 12,10 15,00 Przerwa. 15,00-15,20 Komunikaty: me
teorologiczny, gospodarczy i nadprogram.
15,20-15,40 Przerwa; 15,45-16,OO'Komuni~
kat harcerski; 16,00-16,30 Koncert z płyt
gramofonowych; 16,30 - 16,55 Program dla
dzieci młodszych. Transmisja z Krakowa.
Zti. nieostrożną jazdę.
(p)
16,55-17,10 Przerwa.. 17,1O~17,35 Odczyt p.
t. "Powstanie życia. na ziemi" (z cyklu od~
czytó\-v organizowanych przez Min. \V. R. i
O. P. dla nauczycieli biologji) wygłosi
,WYŁUSKI\1iJ ANIE WINNYCH
ZJAZD B. \VIĘżNIÓ\V IDEOWYCH.
dr. Jan DemDowsl\.i; 17,35 - 18,00 ,~Skrzynka
Warszawa 6 listopada.
t \V6\V-, 6, 11 A VV- Dochodzenia w
pocztovva" korespondenc§ ę bieżącąom6wi
W sobotę dn. 10 . listopada
odbędzie
spra\vie ostatnich ukrail'lskich wystę.pień
dr. Marjan Stępowski; 18,00-19,00 Koncert
się w VVarszawie zjazd b.
więźniów ideo;:
trwają
w dalszym dą,gu pod kierownict'iy:.:m
popołudniowy: Muzyka francuska w wykowych
z
lat
1914-1921.
komisarzy J\Iissł1el"''' i ł. . apickiego przy ponaniu orkiestry P. R. pod dyr. Józefa Ozimińskiego;. 19,00-19,20 Rozmaitości; 19,20mo . . _- całego szeregu funkcjonarjuszy -:!olf.o
M!ejsk f ~inen":atoora~ O~wiatow\f
1930 Przerwa. 19,30-19,55 Odczyt p. t. "No~
cyjr:ych.
Od wtorku 6-·X 1923 r
3051
w~gródzkie po dziesięciu latach" - wygłosi
"tV ostatnich godz~nach ares-:t:o···a:10
= Dll dorosłych; =
dr. R. Flesza.ro\va. (Dzia~: "Krajo·znawstwo")
kilkunastu studentów ukraińskich.
19,56-20,00 Sygnał czasu z \Varszawskiego
Obser"\vatorjum Astronomicznego; 20,00Dramat w 10 aktllCh według 1,1mlVieśc[
2020 Skrzynka rolnicza" wygłosi inż.
Gabrieli Zd~o18k e1
M0DNE W SEZONIE ... BUDOWLANYl\l,
w'acł~~v Tarkowski; 20,20-20,30 Aktualja
WykOlltlWCY ról gt; ii!Jl.n Ja Porta, Dagny Servaes
1
\!i..r~rner
ł~ir;'"i~S
_ wypowie p. Jerzy Soblo. 20,30--;-22,00 Kon
Paryż 6 listopada (ate)
= Dlii mlodzisty: =
cert. wieczonry, kameralny, poświęcony
W centrum miasta groziło wc~raj za~
twór:::zości Franciszka Schuberta. vVykowalenie się domu pięciopiętrowego, którego
naw0y: Kwartet Ozińlińskiego (l~sze .skrz.
F~agm@nt wallt iprflcy poko1ow~1 JI;, rodu
budowa jeszcze nie jest ukończona. ZapoJ. O::imiilski, 2-gie skrz. H. GołęblOwskl, all'C)(skleqo w óS!llłniem dz18sle c l o18 ci\.'f 1913· jf}28
tówka - A. Kmieć, wioloncz. - L. Budkiebieżono katastrofie usuwając robotników li
U W 11 G A: Z po.odu pnypado.,~cf:lj 10 letniej
wicz), Stanisława Ko:r:win - Szym~now~ka
R04znicy odlilys!t.nilli Niepodlł~łości, VI! sol; <l)te.
budowy i zamykajłlc ulic~. Budowla. będzie
dnia 10 lilstopada od godziny f.30 po poludl1!u i
(sopran), Marjan Dąbrowski (fort.) l ~ellks
"W nledsdelę, dnia 11 listopad!! od godz. 'po pot.
zwalona.
SZYlnanowski .(akomp.) 27,00-22,05 h.omu\\Qjłolu do ,łI;nl'l na WSINstkie seanlY BEZPŁATNE
2
'%tel-r',.· _ _ _ -!I!!I/IIIII1II!iIII'ii
Rikat lotniczo-meteorologiczny. 1J.:~ AI.a-łl
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dn. 7 listopada 1928

:;. .

\V poniedziałek, dnia 5 ~istopada 1928

f.

rozstał

f .. ,

się

z tym światem

'\

•

•

ktory w ciągu 36 lat pracował w zakładach naszycb, zajmująo odr.. 1905 posadę
kierownika warsztatu mechanicznego.
IT,
kt I npr zeJomos'h w obeJ"s'~jn za_pewVVyjątk owa pracowJ'tOSC;
zaeny Chara·er
niają zgasłemu niezatartą pamięć w sercach naszych.
.
lO

\J

.

\J

Zjednoczone. Zaklady Przemysłowe
lt Scheiblera i l. Grohmana, Sp. Akc•

..

Nabozeństwo iałobne ~

dUsze
ś.

t p.
,
I

"- (m;będzie - się W· rz . -kat. kościele św. Krzy~&: -w Łodzi
w sobotę d. 10 listopada 1928 f. o godzinie. 10 rano~

Wielkim Ołtarzem

przed

ZI
"Niech tyje Piłsudl8"

którą jes,t w2: ajemna zazdrośĆ, aby nie ~'WYlf
woływać zaburzeń na tle konkurencji mi~

ZAKAZANE PO YStY OPĘ AlEJ KLIKI
"IDEE FIXE" P. T. SANATORCJ\V PRZY
Katowicka ,,Polonja" pisze:
,JJziś w każdem nieomal mieście pol~
skiem,- mamy ulicę Piłsudskiegv~ W przeważ:;
nej części naszych miast te nazwy nie pow:;
~taly samorzutnie, z autoryzmu, lecz
pod
~porem sanacyjnym.
Niedawno ternu sanatorzy proponowali,
aby przezwać mieścinę Baranowicze, blisko
na Pilsudy.
granicy sowieckiej, położoną
,Przez Baranowicze jadą międzynalrodowe P{)$
.~iągi na daleki Wschód, wszyscy międzynaro
'dowi podróżni mogliby więc podziwiać Pit~
·sudy.

dzy poszczególnemi miastami, propQnowaIiby;

BIERA CORAZ OSTRZEJ. CHARAK~ER.

go dzieła - dokonał Piłsudski
Przecież Amerykanie swą stolicę nazwa
li Waszyngtonem dla uczczenia swego b()ha~
tera narodowego, który &tał na czele ruchu
wyzwoleńczego Alnerykan z pod panoW\allia
angielskiego.
Nie miał jednak Janc2ykowski odwagi
zaproponować, by Warszawę przechrzczono
na Piłsudek. Sanatorzy kontentują się tem r
by tam ulicę Marszałkowską przemienić na
uliGę Piłsudskiego.
.
Janczykowskiemu' nie podoba się .aa~

zwa Gdyni i proponuje,' by zamieniono ją
. . . T~~ jakiś Kazimierz Janczykowski z na Piłsudek, bo. będzie to i wielką' słąwą
c.~helma, na łamach sanatorsk:ego ,.Głosu i brzrrdcć będzie wdzięczniej •.
rrawdy" tłumaczy publiczności sanacyjnej~ ,
Sądzimy, że naJjlepiej by było, by sa:=<
.te niczem są w porównaniu do Piłsudskie:, natorzy przechrzcili Polskę na Pił su dję. Jak::
,"go Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, by to pięknie brzmiało: obywatel PHs-udji
!,li~zem. boha,terzy powstania listopadowego i kocham Pilsudję, niech żyje' Piłsudja!"
··styCZ_n1O_"..:,wego. Jak Polska Polską, najwieksze
\Vobec naszej przysłowiowej
wady,.
7

śmy kwestję tę rozstrzygnąć

Każdej miejscowości, o ile Uczy

następująco:

ponad 10

istotmieszkańeów (możnaby wziąć pod uw~
gę

nawet psy, konie i koty) nadać albo 1'Ia.'lJ
czej dodać nazwę Pilsudek; przyczem P()$
przednia nazwa miałaby charakter przymiot"
nik,a. Byłby zatem Pił~udek łódzki, koński,
kulparkowski,
a nawet gdyńs)j . (pomylld
niewykluczone).
I wilk będzie syty i kozy caH:
---..,-OOQi--'-~-

~

.

ft U .ę

.
uzy_an"
-

millynt ~o JiliOia

Oferty 'Zpodaniemmąrki i. cenę pod JłM~szy.
. na Ił d.o administracji .,Rozwoju
IW .
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Zamiar ające: pasmo gór skie

onteArbino"Uuma o· ulic ellinzODY
górski rozpada,
lasy i

:"Olbrz.yD1

Slę. niszcząc

osied~a

\VSzwaju31'ji, w górzystych okolicach skah.ych, a obecnie legły, zasypane odłam być to rozpadanie się ska~ gó~skich, świ Al
czą najlepiej cyfry, które wykazują., że 01.0
: .~iasta Beliinzona, zauwai-yć daje się w kam? skalnemi.
Wszelkie życie zamarło. Ludność wy lo 20 miljonów metrów kubicznych masl1
a~tatnicbezasach niezwykle ciekawe zjawi
ska. 010 dbść duże pasmo górskie, zwane cofała się w popłochu, zabierając ze sobą li skalnej runąć ma w przepaście.
"Monte Arbino" skazane jest W ten
"monte Arbino . które do nledawn& dumnie CZI;t, stada owiec, które wypasały się w
tycl) ekolicach. Na szczęście udało się za- sposób na zupełną zagła '.", i w najbliższym
wz:uos ił o ku niebu swe wysokie szczyty,
pobiec nieszczęśliwym. wypadkom. Władze już czasie z dumnych F1zczytów górskich po
stanowjące jeden z celów wycieczek turyszwajcarskie, otrzymawszy bowiem osirzeże zostaną tylko zgruchotane szczą,tki. Cieka~~~tycznyrł w'Sz'V.'ajcarji zaczyna się skutniez€ sb'ony geologów, przystąpiły' na czas we zaiste zjawisko, wykazujące dobitnie,
;(~kiem njewyjaśnionych przyczyn rozpadać
,,'j; znik!l ~mpełnie "z horyzontu. Już oddawmi de 0próżn!enia tych okolic. Miało to szcze- że i w naturze toczy się wolny proces nisz·
gólnie ważne znaczenie dla techników, któ- czycielski; proces ten tn\'.:" wptawdzie tysią.
łkolice Arbino należały dr najbardziej cieka
'WYl3h, zauważy':: bowiem dawały się ustawi- rzy do tej pory dośĆ często osiedlali się li ce lat, niemniej jednak doprowadza do rui
,ephc zn~iany w ugrupQ'waniu górskiem, któ podnóży skalnych :~_rbino i w ten spósób u- ny najpotężniejsze i najtrwalsze masy ziem
skie. Z tych \vzględ: ',V huczące od rozpada..
,re ?,ijednały Arbino miano "wędrującej gó- ratc.v.ani zostali od niechybnej śmierci.
Proces·niszczycielski postępuje szyb- jących się skał okolice Bell~nzol1y oraz zary<t~ ,'Cią.gle bo~iem z rozległych szczytów
ko naprzód, niemniej jednak jeszcze dłuż mierające zwolna "monte Arbino" są dziś te
;~,€órskichodlatywały wielkie złomy skalne,
", ,\Spadając z odległych wysokości w dl>szer,;. s!:y czas potrwa, za~lim całe pasmo górskie matem E'zerokiego zainteresowania w całej
rur.ie w przepaść. 'Jak strasz1iwem musi prawie Szwajcarji.
ną kotlinę, skutkiem czego położenie gór
Ni
Arb!nu zmieniało ciągle swój kierunek i wy
,sokość. Ostatnio jednak zmiany' te· wystąpiły,
Zdob,ty olbrzym
"ze zdwojoną siłą.
III
Cala kotlina w okolicach Bellinzona
czvni ' 'dzii?> wrażenie jakiegoś piekielnego ko
'tł~7 ,w którym dzieją się najbardziej niesamowite rzeczy. Otl.- ł [' Z po raz spadają 'z
ZOSTAŁ f ORAZ PIER\VSZY DOTKNIĘTY LUDZKĄ STOPĄ
',wysokości górskich, potężne złomy skalne,
Najwyższym s~c~ytem Pamiru jest gó nowo sił, wyprawa po raz trze,ci ruszyła Oel
napełniając po,,~ietrze przeraźlhvym hukiem
ra
"Kupra",
obecnie górą Lenina przezwana. poludnicwego wschodu.
<{łomotenl. \/V powiftrzu unoszą się tumany
łańcu
Każdy krok sprawiał nowe trudności.
''Pyłu i kurzu, powstałego'z rozbijania się \Vznosi się ona w środku potężnego
cha
gór
zamykającego
od
północy
stepy
Z
głównego
obozu, zalożonego na wysokoś"
śkalgórskich, które ogólnemu widokowi na
dają' teinbardziej Iiiesamowite cechy. DoznaPamin:.u. Wielu podróżników USiłOWtlło JUZ ci okolo 4000 m. całemi tygodniami noszono
l>,:je się wrażen.ia:o jakgd31by jakieś tajemni- ją zdobyć,. ale nadaremnie. Otocz'ona mgłą skąpe zapasy żywności na przelęczwiszącą
, 'CZ€lllOce wyda\,~ały sobie bój wtych~okoli , t'ajemniczcści,zbrojna pancerzem odwiecz:: na wysokości 6DOO metrów. Z tego drugiego
;eaclfipro wadzą straszliwe d,zielo zniszczenych lodowców, góra Lenina urągala wysa" ohozllwyprawa, złożona z kill.~u ludzi, prz~d
f nia Codziennie odpadają z pasma górskiekom lu.dzi. Kilku podróżników, opowiadało, sięwzięła ostatni szturm. Olbrzyma zdobyto.
x-R6' 'coraz. więkśze złomy skalne. Istnieje te~ iż dotarli do głębokich, ledem zawalonych
Wprawdzie góra Lenina nie jest naj.
·~rzypuszc=cn',c,. !2;J .j:;;';U ten niszczycielskI
przełęczy
"Taminas"
i
"Kaszel
Ajtach
ale
wyższym
szczytem świata, gdyż "Mont Eve.
""proces przedłu:':'y się, pasmo górskie Arbino
'przestanie wogóle istnieć i zniknie zupełnie nie dawano im wiary. O tajemnicach które resf' góruje nad nią o pl'zeszło tysiąc me.
kryły te góry, krążyły tylko nieprawdopodoh
trów, jednak zwycięstwo to jest jednem z
,z pow~erzcl1ni ziemi. '
ne
legendy.
najwyższych
po wojnie. \Vyprawa, w skład
Cała okolica Bellinzony przedstawia
Rosyjsko~austrj.a;cka ekspedycjrl, któ" której wchddzili uczeni, zbadała przyteul. ,ca
,,,dzi5': obraz' straszliwego zniszczenia. \Vszę
~~dzie spotkać .można potężne odłamy akalne, rej obecnie wśródniesłychunych trudów u" ty łańcuch gór, wyrysowa1a mapę t!amtejlll
,;~które cielskielTI swempokryły caJą kotlinę· druło się zdobyć upragnionys'zczyt, zd{)bywa szych okolic. ,.Mapa ta daleko jest może od
~przppiękny las, który .rozp~ścierał się,w ła go kolejno z trzech s1r('n. Do wysokości doskonałości, ale w każdym razie' dokład~
\,~ych okolicach zginął zupełnie. Poszcze?ol- 4000 metrów wszystko szlo dobrze,
dalej niejsza od dotychczasowych robionych na
.~ne drzewa złamane zostały przez spadaJące
wznosiły :;;ię niedostępne ściany. Od zacho:"! pod~tawie legendarnych, ópowiadań inotaJ!
; skały i leżą zgniecione pod grubą warstwą
dugóra oqparła wdzierających się: ludzi, to tek, dostarczonych przez podrózników prze:.
'·~gru2u. Zginęły również małe domki gór,~l
samo od strony wschodniej. Po zebraniu na jeżdżających pobok
~sl~i~) które zbudowanE zostały li podnozy
~·!!!'!!!·!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!*~:a~'!±!!!!!!!łJ~t!?~~~=~.~F5~t:!:!!!'·.~!12'7?5?7!'~!!·'
.
!!!! ~~~ti$il~!M!!~G~~j')Ii!!H'ii~1Wf~"'~r!!!!!§!!p~-~:i!!2N~!lII\Iil!~!W~~G!~'~~'~'~:::~~:~~~?i!!I!!!!!!!!'!!!!!:!!!!
niałym natomiast
mogłaby
pozostać do Grimmsey, Złotowłosy napisał do Adama
1(8)
~'HALL CAlNE,
śmierci, czuwać nad nil!l, otaczać go opieką, Fairbrothera, pytając serdecznie jak się roie
trawiąc się niilością tajemną, lecz dzięku; wa, pytał
materjahie
położenie
Gree'
jąc Bogu, że może przebywać obok l).iego.
by, a w· sło\va'.:!h najgl'ębsz6go przywiązania
-Och, czemuż niepozostawilaTD o Jazona. List' ten njgdy nie doszedł do as
ogarnętia, ją
trwoga,
wszystkiego jak bylo? zapytywała się raz dresata, gdyż gubernator Islandji był równo
ponown: e gotów ją zniena\vidzić za .podstęp~
po raz, zaślepiona egoizmem miłości, z któ cześnie dYl'dacrem poczty. Adam Fairbrot
zapomocą 'którego wdada się do tego domu rego ją i!ychło wyrwał cios niespodziany.
her ró,\'nież pisał dwukrotnie doZlotowlo~
i· pomyśleć i powiedZieć,. co raz jej już po~
\V ciągu dwóchj pól roku z górą, któ sego, raz z Kopenhagi, gdzie miał 'nadziej{
:wiedział,źe nie opuściła jej dawna lekko~
re upłynęły od dnia jego uwięzienia na Gó zdziałać coś w jego sprawie,
dlfugi raz ~
myślność, że w dalszym ciągu Ideruje się
rze Ustaw, Złotowłosy był niemal odcięty Londynu, dokąd udał się w tym samym ce,
~kłamliwością. Tak, gotów' się odwrócić od
od' ludzi. !vliroo to, podczas swego pobytu w lu. Listy jego spatkał' ten sam los, co 'iST
,niej raz na zawsze.
więzieniu w Reykjavik, dowiedział się o ca~ Złotowłosego, wskutek czego w ciągu dwóch
,W tym okrut;Iym chaosie ,uczuć nie
wiedziała zaiste, czy nie lepiej byłoby dla łym przebiegu wypadków, jakie się rozegra~ długich lat żadna wiadomość ze swiata ni.
niej,gdybywcale nie
odzyskał wzroku. ly na Górze Ustaw, dowiedział się~ kto był dotarła na odludzie, Zlamkni~te skalnem Wli
jego współskazańcem w kopalniach siarki, brzeżem podbieg,,*nowego morza.
'Wspólczuciewalczylo zmiJÓ'scią: Jeśli odzy~
co
dlań był uczynił i powiedział, ]J\l'laignąc ,c'
?ska 'wzrok,będzie przynajmniej mógłpa~
trzeć na świat ze sweg() więzienia" chociażby ocalić, 'by następnie, kiedy plan jego ~
~łódł, zniknąc~ez śladu. Po przybyciu ti~
'O~ <lzielić ~oz nim nie mOilła. P1ZY ociem
.?

"

npra" naj yzszy szczyt
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parażkQ w walce z bandą Mandozy

"

El Catorce, wielki jenerał bandytów walną bitwę z oddziałem wojsk rząd~.. ciągu na Ii:r..ji kolejowej CuerliavaCa 1jsum.eksykaliskieh, kU~i:y przez swoje napady wyeh i zabrali fili mundurów. Mundury te CO.;, City· i. na tych lokomotywach tlrzą
Uh pooiągi i. bezustanne walki z policją wiożyli bandyci na siebie i z podniesioną dzić 'napad na pociągi pasażerskie., Sa
Itl.l sił najsłynniejszym bady tą Swe!)o kra.. 'głową wkroczyli jako zołnierze rządowi szczęście jerluak PIZY obu łych ekspel'ym41l
]U i dzl!eń po dniu tydzień po tygodniu y do najbUj;szego miasteczka i wezwali 0- łach . lokomotywy rozbiły si~ a pociągi pa..
'ft;pełniał dzienniki swoją osobą zeszedł o.. bywaieliJ ażeby dostarczył! ochotnik6w do saierskie pozostaqr nieL.nięie, W ostatni~
bewe ze sceny. Nie znaczy to ażeby zosłał pościgu za band.ytami Mendozy, 27 młodych tygodniach ,urządzili bandyci napad Jla
sChwytany,ani łet zabity poprostu zjawił ludzi zgłosiło się natychmiast do szeregów pociąg, wiozący silny oddZiał wojsk'laą5i~ ktoś popu.larniejszy od niego, który ale jak tylko znaleźli st:~ poza obrębem dowych, powystrzelali wszystkioh poćitg
Dl. ".odebrał tyini bandyty i zaszczytne miej.. miasta~ baudyci rzucili się na ochotników . zaś spalili.
r,,,;4
acie w dZiennikach meksykańskich.·
.
i zabili wszystkich bez wyjątku.
Jak. dotychczas rzątf meksykański jekt
!fym~nowym człowiekiem jest Benja..
W dwóch wypadkach próbowali lu- ·zupełnie bezsilny W walce zprzemołilYła
mi: - Mandoza~ !Um on jest właściwie, odzie Mendozj odczepić lo~ottlOiywę od po.. badrtą.'"
tlin niki nie wie. Natrafia się tylko wciąż
- ---r ·7
uu· ślady jego dZiałalności~ na sprawki je..
h'·...> ":~'1

r·-e
-aiora
Z lęCł· na J z. . . .
q

:;ł:~n:rn~e};Chwytać do dołychczaguie

Pr%ypuśzczają ogólnie,.~e

Benjatn1n

Mendoza jest sprawcą Ciągle powtarzają..
cych się napadów na automobile na wieI..
kiej drodze prowadzącej z Mexiko-City do
.Cuernavaca. Pqdczas jednego złakich naM

-

lbl'ec l

~

.;8

Z PODRóżY ANGIELSKIE GO NAST~PCY TRONU PO AFRYCE. .
,l
który od kUku dni ba- zykanłów na wielkich rogach.
. . c~
e'l" ,,,..' kolon~.ł brv!YJ-"'kłej" Unanda w Afrv."
." • •
b r •. k'·" I~~:"
n
8"':1
"'...
~
.T
Jak wy)aSnlOnoJ o ecnosc .slęt~Uf ii.~"
ca środkowo-wschodniej, mial sposobność !o~ie plemion pragnęli n"Czeić ńajul'oCz,7. pad6v· Mendoza zachował się tak barba.. hliiszegó· poz.aania zwyczajów tamtej· szela
d
t
t '
rzyńskoj jak to nie było jeszcze nigdy w ludności.
.ściej. Ku czci jego za emons r<twano·, a!!pfJ
~wYł:zaju między meksykańskimi b a n d y . . . •
na tIkach W wykonaniu młodzieży .lą:ł:t)'l.
tarni. Zatrzyma: on Wraz ze swemi łudź...
. Na przYJęcIe. księcia ustawiono 11 . Gzęj- AEól Winyi ofiarował księciu z~sz~y
mi . przeszło tuzin samochodów, wiozą- bram triumfalnycij, .oplecion!ch ziel~uią. lne insygnia-; znane ppd nazwą, J,:korndo".
ereh wyciec~kowiczów do sławnych grot w - Pod S..tą na przybyCIe księcU8 oczekiwał Jnsygp.ta składały się" z brody, ulepionej.~I z
pobliżu Cuernawaca. Ludziom tym odebra król Ugandy w otoczeniu dostojników. Pcd małpich włosów, oki~yeia ze śkorylam.
DO 3wslEystkie pieniądze
przedmioty war.. . a..tą bram.. która oznaczała przejŚCie grt.!- patciej oraz szabli l'Wialkiegonoża, IUY"
tośoiowe z kobiełami zaś oheszli się jak . nicy p. Uganda do s~siedniego państewka. śliwskiego. Książę na znak pl"zyjęciat:v.ch
aajbl'utaln.iej. Szczegóły tego napadu nie Bunyoro, oczekiwał księcia król :ęuByoro dtUó,\-:"pochyUł się nad· niemi, dotykał,c
prędko d.osłały się do stolicy. Dopiero znacz Wynyizdosłojnikami.
·przedmioióW obu J'ękami.
',,nie później ,dowiedziano się że jedna z 0W czasie powiiamagrala orkiestra,
Po wysłucb8niu.sm~tnych lnapi,e. fiar bandytów była młoda kobieta grająca zloionaznajd:d.waczniejszych instrum,aD- mttulwl'zaskUwych melodji,ksląię ,Pl'z~prO
·,wybitną rolę ViI towarzystwie i od niedawne
łów tubylczych. Nad'bramą wisiała wip.l- ·wd.dzłł inspekcję dzieci z domu misji .,jarogo' ezasudopiero zamężna.
kc ehorągiew z napisem powitalnym w. na pejsk.lej oraz sls:aułów, którzy, odby!i,'prod
Mendoza powtarzał kilkakrotnie lfu" rzeczu bunyoro. Książę '...·y;Jzedł :p.a przygo- kSł@eiem marsz parauńy, a ilastępnieuflał
tem swoje napady na wsie i miasta w o.. lowanę dla niego-4jego otoćzeniatrybn.. sfę statkiem przez jezioro Albroohta .do .we ..
koliey miast Mexico-City i Cuernavaea. nę, przed którą d~icy rozpoczQli taniec na~ . dosl1adu. MUI'chiscn W okołitry lUó:rego;~a'Podczas jednego z nich stoczyli jego ludzie rod.:wy. Do tań~a przygrywało li'\Iku mu.'" mier~a zapolować na' słonie.
\1227)

lcstam ent~H n~nn a.Ra ul ~ tt a
"Mówźe

jU7

wreszcie,

kobieto·!"·.-

. :wykrzyknął jej D,ąŻ.
Niech pani nie lnó\vi'" - prosił Ar\.u.t'.
,0 ile L. lord Ealing odda kartkę
b ..• b ... bezpieczne m ... m.iejsce ~ wyjęcza

w

H

ła

p •. ~Culpepper.
".Jaką kartkę??"
"Ka,rtkę

do k ... kap ... Kapitaila

QKrę-

"J aki okręt? gdzie?"
. "Cicho, Marjo! Powiedziałaś już dosyć ...... zawołał nagle
Culpepper. - No, a
teraz czy wierzycie, że był taki list?"
"To kłamshvo !spisek l - wybuchnął
lord E~.ling. - Nie było żadnego listu!"
"Dokąd pan jeździł, lordzie, swoim sa
.IIII11ochodem wczoraj wieczorem, gdy moi lu...
ozie stracili pana z oczu".
",.To moja spra\<va! - rzekł lord EaUng. - I Pozwólcie Uli, że po\vie1l1 - iż o
Ue ta szkaradna historia.. zawierająca brudne insynuacje przeciwko Lewinowi .Llevn~l
\ lynovvi i mnie, ujrzy kiedykoh,:if'k światlo
dzieRne, te... to .. :'. - StUkanie do drz\vi
@kłoniło go do zatrzymania się w 'środku

'1lW1'*

Książę Walji,

V\f

nPan Ruston znajduje się w hallu?
"Żadnego związku! zape"vnił nu.
Czv pan chce, się zhinl źobaczyć?"-zapy- śtan - ~wyczajny handlowy list!".. >1
taŁ tletektyw, któr§wszedł w momencie,.·
Lord Ealing wstał z krzesła..;,Dyrekto
gdy: lord Ealiftg wygłaszał swoją tyradę.
łze vVilsonie! - rzekł wyniośle -:-t,siect.ma,,\Vizyta bardzo na czasie! proszę, lem tu i, słuchałem, jak"irinieobra;za.nQ~ i
niech wejdzie" -rzekł Wilson.
oczerniano. Zgodziłem się nato, gdyż;.eje"Ach, p. Rus~on! JakWi nliło,. że 'dynem mojem pragnienielll było dqpOIi!).ÓC
pana widzę! l\fó\viliśmy właśnie o ~ tym . sprawiedliwości. Ale ostrzegam panów tl\toliście lorda Ealinga, . który pan otrzymał
zeCic zajść . .za daleko! Teraz , w,ą~·~",zoftawczoraj od Pasquetta".~ . .
wiam i wraca do Anglji, poprzesbij:ą.c'lia o..
Ruston cofnął się ze zdumieniem.
strzeżeniu, abyście zostawili moje· sprawy
"Ale... . ale... gdzie jest obecnie ten w :spokoju .. Podejrzenia wasze są "z.ąyt nielist?" - ciągnąl Wilson.
'
dorźeczne~ aby je mo±na było:,trak~oirać, a
., "Lord Ealing spaJi go natychmiast' wątpicie w prawdę moichslów. Nie wyciąG
po otrzymaniu go ode mnie" - rzekł Ru-. gnę. z tego konsekY5-'ęncy"j, V/ilson, ale 0ston, który był zbyt zdziwiony, aby móc' strz-egam· pana, aby się pan· nie miesz.ał; do
zdobyć się narazie na coś innego, niż na
moich spraw!. Ostrzegam ~as wSżyt.kich!
prawdę·
Zegnan1 ' panów I"
.
"Tego się obawiałem - odezwał się
"Do~idzenia, lordzię - odp-owie.4~ał
\Vilson -:- a \vzamian za jaką usługę, p. RUWil~on - wiem, gdźie. mam pana . ~ . SzURr.ć1
ston, oddał pan Ust lordowi Ealing".
' gdyby pan by] mi potrzebr;yB~
.-., :.
. Artur zcl~~ył iu.ż da~ znak Rust~nówi
. Lord~aling wysz~dł z.pokoju. .:~i1'"
- l Ruston ZOrjentował SIę w sytUa.CJ1~ don podniósł się .'ZnowU, "Rozmo·wa ·na"To był jego list. Nie rozumiem, co pana sza z~:R'ończ()na l, f\ teraz' :....... jeszc!le słó.wko
ma na myśli, mówiąc o jakiejś usłudZfJ!
do pai1a~ p~ 'Y'·hat tor/·~·'
Poprostu oddałem goH.
,Artur sK:iet'O'\\ al się za . dyrektor~ru
,~A co w nim było?'\
Ogl ódl;I;areszta towarzystwapo~Qjta"Nie ""viem! Nie czytałem listu!'~
ła jeszcze w pokoju. ·"ChCiałbym dać 'j;ut'IlU
"Drogi panie' - rzekł lord Ealing- ,malę. radęt p.\Vhartonl Popełnił pall.prjp.ci głupi policjanci twierdzą, .iż miał on ja.- st~pstWQ.
.

do
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TEATRY
rI'eatr Miejski: - nDzieje grzechu'"
il'eatr Kameralny: - "Nlistrz".
rr~atr Popularny: -. "Małka Szwarcenkopf'
WIDOWISKA
.Cllsino: - "Tajemnica Starego Rodu'.
;Splendid'? ~ "Zatoka śmlerci".
Luna: - "Ramona ..
Grind Kino: - "Spowiedź uczciwej kobltL.) .
Capitol: - "Spadkobierca Casanowy".
Fałace: "Cienie haremu",
Dom Ludowy: - ..Kwiaciarka z Neapolu"
lt1iejski K. O. "Przedpiekle",
--000--

WiadOmOści b~ezące.

.Młodzież szkolna w rocz nicę
~~ epodisgłości
Przypadającf,

w dniu 11 listopada rb.

Polwielkim święte.rn wolności i
dniem radości dla młodzieży szkolnej. \tV uroczystościach ogólnych weźmie czynny
. dział młodzież szkolna wszystkich szkół w
Łodzi, w liczbie 18,000. Ji.uż \v dniu clzisieji~YIll władze szkolne otrzynlały z Kurato'-tum Szkolnego odpowiednie pouczenia i
instrukcje z dokładnym programem, mają,c;y:ch się odbyć uroczystości..
(p)
ski

==

tt

KwestIa mB ,twe~o sezonu

7 listopada, Nikodema M.

rocznica

:; - :-. .--

"Rozwor' Broda dn. 7 Iistopada 1928 ta.

dziesięciolecia Niepodległości

Zarząn Fun ~ usznB~zr~ ~~ cia intolw ~n inje
CELEM PRZYJŚCIA Z PO MOC.~ ROBOTNIKOM.

:Sprawą uchylenia sezonu

martwego kanalizaCję, że zarabiali od .4 i pół do 6 zł.
oraz "I":yjedllania z.apomóg dla bezrobotnych dziennie, że wZ}'astająca drożyzna i ciężkie
i'lezono\vych zajrrlO".vał się onegdaj zarząd O. ' warunki byto'wauia nie pozwoliły robotniF. B. w Łodzi. Omawiane na posiedzeniu kOłU sezonowym zaoszczędzić coskolwiek zasprawę czy należałoby z"vrócić się do Minil'obku na okres ziIny" \V toku dyskusji
sterstwa Pracy z prośbą Q uchylenie sezonu ezłonko\yic zarz~dn O. F. B. zwrócili uwagę,
martwego w Łodzi i okręgu łódzl<.im. Na że \v roku ubiegłym sezon martwy nie tył
ten temat wywiązała się obszerna dysku- ko został uchylony," ale robotnicy upoważ
sja w czasie kt6rej CZłOllh.Owie zarządu O.
J1ioni byli lIo korzystania z zapomóg nie
F. B. twierdzili, że w roku bieżącym sezon z zasadniczych 6 ty~odni a z 10. Po dyskusji
martwy powinien tyć bezwzględnie uclly10 zdecydo\:vano Z"'l'lH'ić si".: do j\1jnistel'stwa
ny. Konieczność uchylenia sezonu martwe- Pracy z prośbkJ o 1}.onieczne uchylenie w
go ~: Łodzi i okręgu łódzkim członkowie za Łodzi i okręgu łódzkim sezon li martwego
rządu O. F. B. motywowali tern, że roboty' w r. bieżącym, hy dać możność bezrobotnym
sezonowe rozpoczęły się w Łodzi z pewnem sezonowym kOl'zystania z Funduszu Bezroopóźnieniem, że robotnicy pozbawieni byli
bocia.
(p)
ciągłości pracy, ~rzerzucani z ~lantacji na
~---oOo-..,--

będzie

latarUlrzeźni bałUCkiej

'u-

CENTR.

zw.

tria

SPOŻYWCÓvV FINAN/SUJE AKCJĘ STRAJKOW.:\,

ud kilku już
tygodni w Rzeźni Ba:::
Jak nas informują Centralny Zwh\ze.k
lllckiej trwa strajk pracowników, który pow~ SpOŻywcóW finansuje akcję strajkową wrze.
stał na tle ękQnomicznem, w ostatnim ty~
ini, przysłał on bowiem do chwili obeonej
godniu z akcją tą solidaryzują się rzezt\!cy, już 9,000 złotyoh na poparcie
strajkują.
którzy
porzucili pracę. Ubój zatem bydła cy<:h. NieZlależnie od tego związek rzeźni.
Swiadectwa pr~emysłowe
został wstrzymany.
Zatargiem zajęły się ków w \\lUnie i Lllblinie . prowadzi akcję
W mIeSIącu listopadzie i
grudniu władze policyjne oraz urząd gminy żydow;
zbierania funduszów fia rzecz strajkują\!ycb
p:r~ypąda termin. nabywania świadectw prze:::
skiej, który postanowił. spór doprowadzić do pracowników rzeźni bałuckjej Łodzi. (p)
Jnysłowych na rok 1929. Kasy Skarbowe w . rychlej likwidacJi.
"
"
"
Ło~i rozpoczęły już czynności z
wydawa~
"'.' "''';.;"
;/ ~.~c".~QOO
Dięm tych.. Jak nas informuje Izba: Ska.rbo
Dowa za niewykupienie świadectw w prze:::
pisanym terminie grozi kara w
wysokości
3-2Q krotnej ceny świadectwa prz:~l"?ysJ:owe
.go. \Nykupienie nk:vdaśCi\vego świadectwa
KTO WINIEN SI:t: STAWIĆ '1 B. M•
.przemysłowego pociąga za sobą karę 3~
Dziś, t. j. 7 li~topa.da winni. się sta.wi~
sjQ. kontrolną. nr. 1 urzędującij, przy Ul. Nok1'iotną. (p)
~1~
przed komisją kontrolną nr. 1 ur~ędującą wo~T~rgowej 18 mężczyźni rocznika 1900,
przy ul. Leszno 9 mężczyźni 1903 zamieszka zamieszkali da tf\ron;f' 2, 3, 5, 8, 91 11 Komi..
Bad8~le ja~~,tŚCl chleba żytnIego li na terenie I Kom.isarjatu P. P. o nazwi- ::;arjatów P. p, o lH:Lz,vii':.kach na litery: \V;
,\7 związku z zażaleniami konsum en" skach na litery: l. J. K. L. Ł. M. N. O; przed plł zed komisją kautl'olllłJ. nr. 2 urzędujQ.c~
tów na -jakQśćchleba żytniego Ministerstwo komiSją kontrolną, nr. 2 ll.I'zędującą przy pr~y ul. Konstal1tynowsk~f ~ 62 m@źczYźni
Spraw Wewnętrznych zarządziło by podle::: ul, NoWQ Cegielnianej 51 wszyscy rezerw.iś· rocznika 1888 zamieszkali na terenie 2, 3, 5,
f
głe im władze admini,stracyjne przeprowadzi ci rocznika 1901 zamieszkali na terenie I, 8, 9, 11 Komisal'.in ! ' \ " P fi n nfl7.H'i·'!'", . na'
6 i 7 Komisarj.ató.w: ~Qlicj.i ~.;. ~r2;ed komiIitel'Y: A. B.
ły systematyczne lustracje piekarń i spraw:::
==--oQ~·~-'~ały jakość wypiekanego przez nie chleba
~niego. \V razie stwierdzenia
stosowania
lll'zez piekarnie złych metod, stosowane bę;;
dą właściwe rygory prawne. (Pl

PBzerisfó

I

o Ich

Spis pobor OVt ych
Dziś,

w

rOC2 n!ka

1908

środę,

dnia 7 listopada r. b.
~1nni się zgłosić do spisu w lokalu Biura
Wojskowo-Policyjnego, przy ul. Piotrkowskiej 212, w godzinach od 8,15 do 15-ej (3-ej
zopoł.) mężczyźni, urodzeni w roku 1908 za
mieszkali w obrcbie VIII Komisarjatu P. P.
o nazwislH:Lch n~ litery początkowe H. Ch,
t l. K. L. L.M.
(A,\

Nrcne dyiuf'Y aptev.
Dziś dyżurują następujące

apteki:
M." Lipiec (Piotrkowska 193); M. Multer (PiotrkQwska 46); 'V. Groszkowski (Kon
stautynowska 15); Perelman (Cegielniana
64); H. Niewiarowski (Aleksandrowska 37);
S.Jankielewicz (Stary Rynek 9).
CD~

NA

ODGŁOS STRZAŁU

WSZYSCY ZGR OMADZENI

w rzeźni ba:::
l'obotnrków
z prośbą' o
ZaJęcle
się likwidacją sporu, prowadzonego
między hurtownikami miejskimi a
pcr:acow::
nikami rzeźni, preZes zarządu gminy wez.;
wał tedy na konferencję przedstawicieli hur,;
towników, celem omówięnia s.poru, na konfe~
rencję tę~ wbrew życzeniom preze&a gminy l
przybyli wszyscy
hurtownicy
gremialnie,
prócz 7 przebywających w więzieniu za spe::
kulację. Prezes zarz·ądu gn"liny
żydowskiej
nie mogąc konferować ze wszysiJkimi hurto::
wuikami prosU o wybranie pełnoul0cników.
W trakcie trwania ;rozmów zjawił
się. w
gminie niejaki Cytrynowski, który jest pro~

W

związku

li ie tvdo
"

z zatargiem

łuckiej zwróciła się delegacja
do zarządu Gminy Żydowskiej

OPUŚCILI SALĘ.

wodyrem strajkujących robotników. Hurto.
wnicy wyrazili swoje z tego powodu niezadowolenie, pltzyczem z pośród
obecnych
padł strzał rewolwerowy. Powstała
paniką.
Poczęto uciekać i ratować się jak kto mógł.
Prezes gminy uważając, że nie będZIe mógł
kontynuować rozmó,v w tak podnieconej at
mosferze wezwał obecnych hurtowników
opuszczenia, siedziby gminy, poc;lłem ulotnił
się· Na miejsce znjclcia przybyła
policja,
która niestety na sali nikogo już nie iaatala.e
Władze policyjne prowadzą dochodzenie w
celu stwierdzenia kto był spraWCf\ awantury:
i strzelaniny. Jak się dowiadUjemy
policja
jest
na . trop.ie" sprawcy
strzałóW.
Sprawa trzymana;,jest w taj emnj cy. :<Pl

do

, -:- i::

C
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,
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Za uslłow au le g'waJtu

I

e

42-1etni \Vaw!'zynkt Kaczor.owski

NOCNA AWANTURA W KNAJPIE.
.'
-Onegdaj wieczorem przed . zakład r~ ściB lokal. Przebywający w zakławe go:.
~~racyjny niejakiego Szefnera ul. Zawiszy ście nie mając możności stwierdzenia tożsa>1
9;'~ajechała taksówka, z której wysiadło 3 mości awanturników ograniczyli się· tylko
nięiczy~ń' i ',3 kobiety. Pa~ażerowie udali się do zanotowania numeru taksówki. . Właści~
'do~~t~~·ra~ji. Gospodarz zakładu nażąda~ ciel zakładu Szefner zawezwał policję, której
n'ie ich odmówił sprzedania wódki. VV odpo-.: doniósł o· zajściu. Władze policyjne w po~
wiedzi przybyli obsypali właściciela zakładu goni za zbiegłerni awanturnikami, zdołały od~_
stekiem wyzwisk. Jeden z nich bardziej za~ szukać szofera. taksówki, który wskazał miej::
palczywy wyjąwszy rewolwer kierując nimsce dokąd odwiózł swych pasaier6w, a
w stronę właściciela zakładu usiłował strze~' więc na ul. Kielma 17. Policja po· przybYIJ
lać. \;Powstał zamęt i panika. Z głębi lokalu ciu do. domu tego zastała w nim 3 WSIpOI:
zerwali się przebywający tam goście, któ:: mniane niewiasty-p, bez towarzyszących im
rzy stając w obronie gospodarza rzucili się do niedawna nieznajomych mężczyzn. Do::
na napastnika i obezwładnili go. Po zlikwio;: chodzenie w tej sprawie władze policyjne
dowaniu zajścia awanturnicy, spokojnie opu~ "prowadzą nadal. (p)

Ulleszkały we wsi Kowalszczyzna . '.
łódzkiego w lipcu r. b.' zwabił do siebie
mieszkania 12-1etnią Annę. ;:Gropą}{:}

niają,c czyny lubieżne i usiło'wał j~
W dniu wczorajszym. znalazł się'
na ła\vie oskarżonych Sądu Okręs-o\yego
Łodzi, który
sprawę - rozpatrywa.ł . ,
drzwiach zamkniętych. Kf czorowski

ny

został

na 8

miesięcy wię?;~enia.

---,--000;---

Tea tr i sztu.ka.
TEATR MIEJSKX-

"Dzieje grzechu" które na
wem przedstawieniu w niedzielę
po raz 25-ty zapełniły teatr, grane
raz jeszcze dziś, tj. w 'środę
""=
000-----Ceny popularne.
,,nanton" .ukaże się w tym
dwukrotnie: jutro. tj. czwartek i w
. lę popołudniu. Ceny popularne.
D,ALSZr OFIARY UST AWY BUDOWLANEJ.
"Proces Mary Dugan':grany
..il', ' ~1łegdaj odbyła się w drugim oddzie" . dnego .atesztu;'''5 'współwłaśckieli" posesji,
pojutrz.e,.tj. w piątek wieczorem
(eiÓd.zkiego Starostwa Grrr1zldego pod przy ul; Kilińskiego 34, Kaszubow po 100 żł.; nacz~s.dłuż'szYz~jdzie z 'afisza:' " .
yrzewodnictwem kierownika wydziału kar- grzywny; Ch. L :Wiślicki (piotrkowska 83) i \VYS'I'ĘPY' KARCiLA: AD\VEN1'OWi"
~ego p. Drużyckiego dals~y eią,g- rozpraw Abram Lewkowiez (Konstantynowska 9) :;}O.<
W TEATRZE IvIIEJSKIM.
\VY$tępujący obecnie na cscev.1e T
przeciwko właścicielom nieruchomości za- 200 zł. grzywny; Rywen Breistein (Zakątna. .
tiiedoprowadzenie do porządku swych do- 23), Hęr:sz: §umiraj . (Zawadzka 14) po 150, J(amer41nego." świetny 'wykonawca roli
mó\y, mimo upm:nnień i wyznaczenia im zł. grzywny, oraz Jakób Braun (Cegielnia,. strza w 'komedji,Bahr'a, Karo] Adw
''\ermi,nu: dokonania. remontu.. Skazani zosta na 15), Sam,uel Lipenholc (Piotrkowska 20);
.
'11:.SzIama Mordka Kronman, iVłaściCiel pose'
Motel Hirs~bein {Piotrkowska 109), Ryfka WICZ rozpoczyna od scboty szere~
.
póww. teatrze pr:..) d. Ccgldn\anej.
lijt, przy uL AL Kościuszki 29,. na 14 dni bez Krawiecka (Aleksandrowska 25) po 100 zł.
W~lędnego aresztu; Abe :Lewkowicz 28 p. grzywny:..,- _
. (p)
,.KSIĄDZ ·MAREK" DLA MŁOD
~tr~. K6,niowskich' 21, na 10 dni bezwzglę-'
SZKOLNEJ.
Na zasadzie ?OrOZUll1ienia z Kura
.
rjum SzkoInem Okręgu ł-ódzkiego .dane
dą w tygodniu przyszłym we środę oraz
piątek dwa specjalne przedstawienia
południowe "Księdza lVlarka" z Karolem
wentowiczem -dla 'TIlodzieży" szkolnej.'
Zamówienia na· bilety ,już kierow
należy do Kasy Zamawiań Teatru 1\'1·- k
go (tel. 64-OQ)
OSKARŻENI O UCHYLANIE SI~ 'OD WOJSKA ZOSTALI UNIEWINNIENI•
.Dnia 12 października 1927 r. do korni Kurca zdawało się lekarzom·. jak i przewoTEATR KAMERALN"Y.
BJi :poborowej .przy ul. Traugutta ·,10 zgłosił. dniczącemu komisji podejrzanem,' przeto,
. Dziś ido piątku wieczore~ _\vLłc.zlłi~
aię:'niej'aki Michał Kurc, do przewodniczące-o postanowili odesłać go' dla dokładnego· zba
vlaz w niedzielę o
godzinie.5 pOR,!
gokomfsji starszego' referendarza urzędu dania GO okręgowego; -szpitala, w-ojskowego
łudniu dane będą· ostathie powtórzenia ~koi
wojewódzkiego Marjana Gidyńskiego z pro w Łodzi. Po 6 driiowejobserwacji przekom'edji Bahr'a "Mistrz".·z . AdwentowiczeJ,ń.
śbą.by .zezwolił bratu jegc stanąć przed ko nano się, -iż Ludek ;KliFc symuluje i jest

Skutki piBp utnych upa .nień

,

~-

..

ilfera I~b~ru

aria

i

;Ce~SJlaaiem

U~r~lu J

odzi

t

misją

poza kolejką, gdyż jest on warjaten
imiewa~napady furji. P. Gidyński przychy
laj~c się do prośby Kurca rozkazał posterunkowEIDu puścić Ku!'ca poza kolejką., Po chwili przed stÓł komisji dwóch młodzieńcó~przyprowadziło owego warjata Ludka
Kurca, urodżonego w '~oku 1906. Dwóch posterunkowych zmieniło eskortujących dotychcza~warjata brata iego Michała Kurca
i Wi-d a wskiego. Ponieważ zachowanie' -się
t

.:,:-

••

t · . .

Uj~[le

tODZIANKA

-

e

zdatny do 'służby wojskowej.
\-V dniu wczorajszym wszyscy oni za,sied.li na ławie oskarżonych Sądu Okręgowe
go w Łodzi.- Na rozpra.wę zawezwano' okoIQ 40 świadków, z czego 161ekarzy.
Oskarżeni, badari każdy z osobna.,
do winy się nie przyznali.
Po długich rozprawac-~ o godz. 9,20
zapadł wyrok, mocą którego oskarżeni uwal
nieni zostali od winI i kary.
(p\

'000'

prze ytnik
OEROżONA

t

tytnio yrh

NIEMIECKIM TYTONIEM,UJĘTA ZOSTAŁA
W PIOTRKOWIE.

,Władze policyjne zostały po\yiadomio~
ne,.· że na przedmieściu Karolewa zamieszku~
je, .'rodzina Gogolczyków
trudniąca ' się
sZ~l.łglem tytuniu zagranicznego sprowadza:
nega przez Częstochowę do Łodzi. "Przepro~
wa.dzona w mieszkaniu GogOlczyka w Ka~
rolewie rewizja
nic
nie.wykryła.'
.
.
.'
.Zat',
rzyma.~
P
na w lotrkowle GogoIczykowa 'wiozła z
,sobą. 100 kg. tytoniu sprytnie ukrytego, mia
..

zupełnie

nowide towarem _ tym obłożyła się na·
okól, kryjąc go pocl ubraniem. Jak stwier.
dziło dochodzenie, Gogolczyk
uprawiając
ko.ntrabandę nosR bezprawnie mundur kole.
jarza by tem łatwiej jeźdząc' pociągami tos
warowemi i maskując się mógł przemycić
szmuglowany to\va,r do miejsc przeznacze~
nie.. 'Al sprawie teJ władze policyjne prowa~
~It\ nadal dochodzenie· (p)

TEATR POPULARNY
,.1vlałka Szwarcenko pf" grana od IS~;~
tygodni z ólbrzymiem powódzeniem . p()z9l
staje na' afiszu-jeszcze do,'~piątku'włąc~ni~(ij\
siągając 37 przedstawień e{ r?ędu ' - pOczełii
od .soboty ustępuje na:krói:ko 'wi~lce '~Tnt~f
sującej i efektownej
sztuce Gozdaw~
\Viecheckiego uBitwa pod Rad4YP1hlem" •..
TEA.TR WSĄLlSC:ą~LER~
i'jutr6 6' gódz:S - ,viecz.granrlJ

Dziś'

będzie kapitalna farsa :,Cfemn~{ plama H }ct6;,
rej akcja pełna powikłań wzbudza nieust~
ny' śmiech. Reżyserem tej 'farsy jest p.Mi~'
czyl1ski.
.
-·-.-000

,

KONCERT DYMITRA SMIRNOWA..
Jutro odbędzie się l;V FilharmonjI' z4~
powiedziany wiec.zór· pieśni i arji operowych
z udzialemznakomitego śpiewaka rosyjskie:
go .. Dymitra Sniitriowa oraz świetnej śpiejO.'
waczki Lidji Smirnowej-i.\1alcewoj.
Przy
fortepia~ieza.siądzie dyr. Tadeusz
Ma2urkiewicz.Poczatek o godz. 8,30 wieczorem,

I
_ _........."""'""'-i_ _ _ - : ;

MAGAZYN OBUWIA~
KowalczYK CegH~lniana 25.
Cieplucha, Wysoka 26,
Zieliński Hzgowska 12.

MASARNIE:
:::;zum'11s1~i

,r---,.----

Hr." 2,

POll1urska 151.

F. Woźnial;:(,wski. RlgIY\'\7ska 7t:!
ZAKLAUll RYMARSKIE

JezierskLPabjalllcli.3 Swaa oC
ZAKŁADY BLACHARSKUi
80kołowskL K'lil1skleg c 79.
ŁyczkowskL PiCttrko\\ ska 188
SKLEPY SPOZYWCZE:
..~lł. Wyręlska. Wokz~dlskn 261.

'-,

ZAKŁADY

RESTAURACJE:

Jeon

NarutuwICZU

4It.

Zalewski, Zg~erska 39.
WYTWÓRNIE CUKRÓW:
Ziółkowski, Piotrkowska
197.
ŚLUSARNIE MECHANIOz:fO:

KOWALSKIE~

B-cia Kędzje~'scy, l{ilińs1qego 1:14.
Wróblewski, ~adwańsk"l 10.
PIEKARNIE:
3ryszewskj, PQmo'fska 86.
ZAKŁAD ROWERÓ\V
W .. SierpitlskL IClińskieg o 96
PRACOWNIA OBUWIA.:
Szubski. Sokola 5.
SKLADY WIN, WÓDEK I DELIKATESÓW
Sliwkowski. Rokicil'!ska 6
PIWIARNIE
Kuliga, Od.yńca 11

8zczygielski. Bazar" a 3.
Kruczko\vski. Sjer"akQ\~skjeg,:, 'n.
Dobrzynial;; Pabjal1ll.'ka Szu,sa 2b,

Kopeć,

Mactmra. Rz.gowska 57.
FABRYKA WODY SOD()WJ;;
Nawrot 9-2.
SKŁAD PASZY:
F. Kaczmar, Przesłowa 4.
SKLEPY TYTONIOWE:
SObczyńskL Napi6rk!QwskiegQ Q.
1ręd ,zińsJ:.i, Piotrkowsh 53.
F. TomaRz,ewski, Skwerowa 10
BO:tkJowski, Rokidń,ska 13.

Piątczak,

1I1I1~::.":l:::::::A:.:R:ak:S:Y:k:J:K:il:iń:S:ki:e~:::l~::::::::::::.1

. możliwe

PRZEMYSŁU

Eą

tylko naudoskoDalonyęh 6-cio
cylindrowych podwozIach

Spółdzielnia z ogr. odp.

2965

Rok

(General Motors Trucks)

typ

ut ob

~odwQzi na
(20, '30, 40 osób)

II S )'

Załatwia

wszelkie operac~e bankowe

I

"

Wynajem

N A S ElON

Foterpianow i Pianin

Magazyn

"Józef
Grzegorze
i"
lotrkowske .N2 111
Telefon 38-40

l.

6L I

Wykwintnej

tarUzo

U ,~jedroczOnJCh Fotogrą{Ow"
Ł6dż, "aru~~o.,ic •• 13, ~'!.'=Ir:.~~
.
1151t.B.. 20-00.

Wynajem, strojenie i przewoay

Bank POlskich Kupców
i Przemyslowców Chrześcijan Sp. Akc
.

t6d!. uf, Piolrkcwlka 113.
. .

I

It
L

Lalalwia wszelkie operacje bankowe na warunkach ~.
najkorzystniejsz.ych.

!.

Przyjmuje wkłady oszczędnościow~ w . zloty.ch
i walutach zaoranicznych na kaxdeządsme

i~

l

terminowe.

~

Załatwia

Tlliiilo

~

fUr.r~

w.«ellti6Ao rodflla]u w
gofowVm stlilnie

(~

Kupno i

sprzedaż walut zagr.

. )( ·mr":!g*i~m~J'ij1~".

,I

i dewiz.

~y,!~;"...

»SIt

UWAGA:

CltOf; .
SUfOQó'VIn

inkaso weksli i dokumentów na wszystkie ~!
l .. Op~~owl&lkl
mi"ejscowościterminowo za pobraniem minimalnej ~ KUlthddego NI'. 13<i Tel. 54.~5
~ 475opłaty.
IDO}8~d tFamw. 4, 10. 16. 17

l
'I~· rf~
.

en;, konkurenc)'Jne.
12 fotou rafji m. blult
ZI. 3.
pocztówek retulR. cala fig" " 4.
fologrlfji gablł18t"
10.
I Duży porłrai ::~': :~:;,~~,,» IO~"
T.~fo I

zimowe,
d{ua15lde, męskle, śniegoW4ifl, obu
we trwale, wutilkle towuy naj
leprzaj !.:Ikośc:ł li!! ubrallla, palta
suknie! kołdry, firanki, karpy, ble
li%n~ męską damską, CAUfitki
sWłitry pole.G~ fIrma ",KRE.DYT"
"NAWROT 15 l p.

S

f

Tanło ~
~lilłtill

al"

gdzie tanio i Clobrze

'\ przede! ,n, dogodnych wr&runkach.

N- flity!

Glth.vna Nr. 1

f j

sk~adzie d uźy wybórum instrentów
i zagranicznych WSZECH!rWIATO.
WYCH FABRYK. Jak: również mało używane
pob.re instrumenty,

krajowych

PieYwnór~tdnl!l

Konfekcji Damskiej

M A N lód:!,

~
Posiadana

~

l I M O VI Y

PALTA
DAMSKl:t w wielkim
w,borae
polacH> n$ splaty mifu;ięunf! j !ygodnio.e

ELEGA~ CKIE

~~~A).1l~.-1I

t\

(S a r e S)

stalowych

kasetek

==========~=====.

II

...

69,15

in nych walutach obcych. 2.wrołnie w Dolarach it.p

Sp. Ak c. Hand' ,..pr zemysł. t. J. Borkowski
Oddział w lodzi, ut kH~ńskiego. 70. Tei. 172

.

fWangiełicka

1881

Wkłady o.zędnośdowe w DQIiUiCll "

I

Skład

załoienia

przyjmuje z oprocentowaniem
W~łady 'Olzc;zędnQśdowe W Złotych
z wymówieniem i na każde żądanie.

Pokaz i informacje;
zastijpstwo na Wojewd,dztwo

"

tOOIKICH

CO

i

Od P-ID s amaior6w

pi"lEl1jmuJ • •I~
fctcGl"aftcaulIe.

wsz.lki. I'Obot,

"lepoGoda nie robi 1'6:t.h:~ Ul &dJIfłCI• •,
b0:1i. przerw, od 9 do 7 . . . . .

Z.kład c:l§lrłi'lW

AGENYOW f'iRMA "IlSZA niE WV.VIA.

I

_lItI_:J.::::·~_~,~;ij';3~"';'*________--_·_-~Porl~l-{ZEBN A. służ';)ca do wszystkiego
do
~ "1
2 ,osób: Napiórkowskiegu~Nr. 9, ID. fi,
. '3-795Q

k ·
DO SPRZEDANIA dom zajazd, 4 pooJe
~
,
,
1IIIIIIIiIII_-SPRz'EW~·}'· KUPN()~~=:i kuchnia ~ sklep ~ spożywczy z piwiarniąbu~
dvnki murowane kryte dfi.chówkądo tego 5
KUPNO-SPRZEDAŻ:
ID2jątk6w
zjem~
~orgów ziemi przy kupniewszystk~ wolnej
skich, gospodarstw \viejskleh, domów. willi!
, wieś kościelna, przy szosie. Biuro "Fortuna"
fabryk, młynów woclnyeh. placów, sklepów,
Łódź Karola 18 tel. 62-'-] O. '
2999-0
interesów handlowych i t. p. załatwia szybko
i solidnie Biuro "Fortuna" Łódź Karola 18

J-

• .tIIII,

~~~."I.---"

i luster, oraz chłopcy na poś~~ł~.i:i Targow~i
12 przy Elektrowni.
'~< .',f.....;..791q
RÓŻNE

3001--0

tel. 62-10

~

"."
POTRZEBNI agenci do sprzedai)~ obrazów

SPRZEDAM ll1aszyn~ do
szycia rękawi:;
1
26 ,3-796'J.czek. \Viad. Przędzalnh iu 42, m,.
NA RATY! Tanio! Nł1jdluższe terminy! To~
wary manufakturowe. gl.11ai1teryjne. Obl1\'iI,ie,
białe towary.
firanki. ko1drv. bieHzllGmęską
" .
damską poleca "Kredyt'·~ Nawrot 15., UW9f4a

\VYDZIERZA WIE wolny ; domek z place;'
2,000 zł. za 6 . lat. Zgłoszenia
natychmiast
LOKALE I MIESZKANIA

1 POKOJ z kuchnią w okolicy Jabr.'Poznlm"
ski ego poszukuję do wynajęcia. Oferty pod
"E. R."do e:tdm, tego pisma.
1-1972

I

maszyn
1-7958

fabryki

Zakątna81.

piętro.

{ił ~~,_aslZUlImIlli!llllIllllBll_"'1IIiIIIII

"""'?"1ftt

~.

KO\VALE zotrzebni 10

~.1-7968

Stoki, Sandomierska 78.

POTRZEBNA wykwalifikowana ekspedjen~
tka do składu wędlin "Zjednoczeni Rzeź;:
nicy", GlOwna Nr. 26,
2-7960

,

~

TL !
Do soli i· chleba
Losulichten steina potrzeba!

16 b m !III odbędzleslą
15
, . I
ciągnienie
l-kl· 18 Pulskiej loterii Państwowej
iIII

Głthvna
wygrana

ł
,

apteceS. HAMBURGA j

S~ka w Łodzi Główna

wypadku!

I

Ce:u. los6w w

I

zł.

zł.

10

. Obywatmi

lo_u
20

kałdej

IS/4.

,

zł.

I

klasie:
lo.y
30

111

zł.

losu
40

I

"
dzU glos:
CkC6az wygrać? Kup u Lieht!'nsteln& los r l f
Jedyna Najwięltua,łJ.c. N8jstarszc i NajuczęAliwsza Kolektura
'.
~
w Polsce

.~, łów leczniczych
blaszkach 5 klg. zł.

I .
I

słychać

opłatą pocztową wysyła za

poczta

Denys6w.

,'Warszawa. Marszałkowlka 146

iotr
oska 72
(w gmachu 6rind ... Hotelu)

Firma egz. od r. 1835 t

em

Konto 1(. K. O. 64.209

lu ar y,

1.'Kościuszki ,3~,'lp~
lei. 2-15

od 1 do3 i

5 do 7.

iPPI~~i ;;ijłi~iHńna~~órii;trCi;rraljl;~Jn;~o
od

Porada prawno .. adminIstracyjna

Łódź,

,~

ln:t arolFolkierski

16.80, 10Jdg:-32.00 20klgj
-61.00 zł.wraz z,~ blaszanką,

E., UCHTENSTEIN~ S-KA

~ ~

s. FUC

pobraniem pocztowem
..PAT OKA"Kup czy 11\ce

l

JedOJ\ w P<?}sce calej

w

OBŁU~I~

~;;;2~ ~:'~~~1~Bi

p8źczel~y czysty pod gwarancją deserowy j dIace
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