Ł ód Ź"

,.

.

=

I~ X
,,"'~

gr.

,<

,

I

_

''t

f'

fil

wtGt, ;a:

.

.

~r ~

...

"

.~

Tt.[er~n

t:CrH'<!':;Z:.co "im·... :'0 f:r

.

28

...,...
Red, prtyjmuieo d 5-fi

:1 .B; : łi

ml;:;;;a;;,;g;;;_u4n_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _IllilIiIIi@

~Iiit

m.

ludowa wraz z innemi bojowcam.i hlei wol..
ląościowej łaziła po ulicach, spozierając :ta·
komie na witryny sklepowe i lla co lepsze
palta przechodni 1 rozbrajała, gdzie się da ..
lo t zw. pachołków reakcji t. j. policje.
Manifesty' czerwonego Rządu lubPol ...
skiegc - Q1U'OOZ języka, lliczem się nie róż ..
niły od brat;u.ich elukubracjiłcwarzyszy z
nad Wołgi i niewiele brakowało, - abyśmy
znajomość· pjsownl polskiej oraz pmiiada
nU~ czystego Itoł:nierzyka, nie przepłacili gar

lUem.

Stczu.ple-ramy nilliejsźego atły:k.utli
Die'pozwalah~ na przytoczenie' wszystkich
właściwości Rządu LUbelskiego, tudzież je..
g~charakter\l:, który nie
pozostawał ża

dnej wątpUąci codo inłeneji i zamiarów
tej szacownej ~instyłucji .. Trzeba, nie zapu..
ntinać, że jedną z pierwszych czynności te ..
go Rządu - byla troska o uratowanie l'O~..
padającej się MGnal'chji HabsburSkiej i zatrzymanie dwóch pułków piechoty idą
cych na odsiecz Lwowa, - które to siły
chciano zużyłkGwać, na walkę z t. zw. wewPolaI~ami.

rządzie tekę

ministra pra..
m. Łodzi p.
Ziemięcki, który zarzuca obecnie że elementy na:rG!h~we nie chciały wówczas się
angażować w tym to przeddawicielstwie
unarodowycb klllmisaIÓw - polskoj, Rępu- .
bliki".
Należy tedy na tem miejscu oddać
,miał

obecnyprezydenł

•

!U!JłiI~li1ii'1lF.;m~!!ii!\!~

s:rrawiedliwość narodowcom że zorjentowali się dosk{inale w zamiarach tego sajuz~

cn

J'!~tstety

niezawsze ,.im

się

w

pOlę

u.daw:.-ło.

Otóż mija lat dziesięć O!! tej smutnej
chwili powstania. Lu.belskiej Targowicy l
twórcy tej s'Ui generis bolszewickiej imprezy, ,zamiast kajać się w ciszy kryminału
lub W domu poprawy, a już conajmniej za..
chowywa6 w tej sprawie dyskretne mil ..
czenie - mają jeszcze CZ~hlGŚĆ czy bezcEell~OŚĆ obchodzić jubileusz nieu.danego wpakowania Ojczyzny w czerwone bagno.
Jubileusze zdIad,podsłępów, ekspery..
:meniów komunistycznych 'powinnyzna:leź6
mocny odpór w zdrowym' społecz~.ńsb.vi"'s
do lr.łórego niestety polskie, trudno zali..
czyć.

Ale m~fja rządzą~ą
Po~sl{ą idde
znacznie dalej. Zajmujący tak wytiine ~'łag
nowisko państwowe, jak
',MARSZAŁEK

SEJMU' ORAZ INNI

DOSTOJN!ć'~ 'PANSTWOWI

.

t. j.

listop~da

Sobota, 10-go

Dnia 7 b.
obchodzono uroczyście w
Lublinie lO-cia lecie powstania lubels1dego
Iządu chlopskc .. :rohotniczego.
Kom"nistycz.ua ta latorośl niestety
dla założycieli i inicjatorów) trafiła na nie..
urodzajną ,glebę. i zwiędła
przedwczesnie
- zaWCltlząc ęłmlkie nadzieje przyjaciół z
tamtej strony glanicy.
A ju.ż tak ldisko było. Jat miU'Cja

cy

jadą'

EX OFFICIO
do Lublilla by tam obchodzićd:desięciole
ci~ sv.mi~~h antypolskich machh:mcjt
Taki stary, wyranżerowany Bucefał
Ilarłyjny jaldm jest Daszyńslti wygłasza z
fej okazji pmHnuzające mowYI w ldóry~h
:zapc; nf,~, że lud pracujący czapltami na
kryje klasę posiadającą" i ośmiela się nazywać reszte narodu "śmieciami" - które
fenze lud wymiecie...
.
Gdyby to powiedział jaki Witek Secjałik~ :na wiecu pod latarnią, było by to
~p::ubym 'niełald:em J wybaczalnym mmh~
zx-esztąze względu na osobę m.ówcy - ale
u

~~'r" "~.; 'C~,,;)\;;;i}';~tilir:ili<:~~~~:
talil!FIiilI'_ _ _!.!f!!!Il1i!1i1lIiiJB

• '511

~

Ods zedawey

kaleszy i śnieun-wców r~
ZWracajcie' uwagę na nowootworzoną firmę
1/

I

W o'dezwie t. zw.

Rządu

Lubelskiego
zdanie:
-Rada Regencyjna ... oddając jedno®z;eśnie niema.l dyktatorską ,władzę w ręce

.z dnia 7 XI. 1918 r. znajduje
ausłrjackiegażołd.aka,

się

Rozwadowskiago,

pcha naród polski ku prze'paśei...
Pos. z P.P.S. p. Marjan Malinowski
'(Wojtek) opisuje obecnie w ,JRobotrtiku" z
l:.go i S-go XL 1928 f. chwilę, gdy natydl:miast po ułożeniu edezwy, udał
się na
mia.sto, celem jej wydruko\vania i
rozle
pienia.
- .... Na ulicy spotkałem Kirtiklisa,
który mnie" zawiadQmił ...•. że
generałowi
ROi.nVadowskiemu z.e.wzgl~du na jego przy ..
zwoi'te zachowanie !tlę' w .tosunku do lud..
noścl polskiej podczas okupacii 'PDzwolono
4

w

=
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~'"''''-;.-=~''~~ł':~:<~§'~~~'U>~';,

W tym to

E....

.

oPł.eon.=~tem..
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tego rodzaju występy Marszałka Ustaw~
dawcze[)o S~jmu Polskiego są wprost pr~
wokacją na:naiu, ldó.rą należy napiętnować
jaknajost:rzej publicznie•••
Pl'zypusżc:zamy, że po tem odezwaniu
si~p. Maszałka zaden uczciwy, szanujęe.,.
się Obywatel:Pclski, którego p. Marszałek
c;śmiela się zaliczyć do s,śmieci u przezna..
czonych dOI wymiecen!~ przez lud nie pom
nien, podać ręki. towa:t:Gyszawi - POW6jOW!
~gktóry obwijał wiernopoddańczo b'(>i!1 Babo
sb-urski". - .
Inna ~nowu laiorcśl "demokrałycz.ne ..
go nEchu polskiego Wojtowiczs zachęca
IluhUcznie «lo rewolucji, p~wołu.jąc się .••••
Ul! przykbul marszałka
Piłsudskiegc.
Klub zuawa ukl"a)l:§.ski i niemiecki
cświadczają, publicznie, że nie wezmą u'działu w u.l'~czysto:tJi dzi.esięcidecia p~w..
stania Pm~stwa Pciskiego...
:
Są to Pl'owSl,kacje, pachnące zdł'aii,
sIanu, na kt6rą niestety nikt nie reagu.je,
'DHct nie ly.:e!f;:ątat1c Gd!Hlwied,zialnośm -'
a· co gal'z~j .]lUd nie w.yczuwaJ .: nieh~zple
czeńshva ła!dt;b wysiąpień... '
Sytuacja zaczyna być gro~Iu~.
Takk;Jo małego pcczucia oscbIsiej go...
tłncści, takli.lZ:go nliezrozu:mieniaidei państwo
wej polskiej, !aldej ~1ezmyślnej apaiji i śła~
mazarn~~ct tn1!d:mz. się d08Zł.l!.kać, na . kal'''
[ach hisłm:]i.
I to jest bardzo smutna wl'óżba dla
. narodu, który przeżył trzy rozbiory, pr:z~ ..
zył sio lat zgórą 'tV niewoli, przc2!ył Tn~9Qwicę, niczegG jedn.ak zapomnieć nie chce,
niczego' nauczyć się nie może, wykazując w
Ch\l!.li:i~cb przełomowych orjentacje i inteli..
gencję

...Bartka

Zwycięzcy.

AS.

wyjechać

z Lublina samochodem•••
Tak się ludzj odsądza od czci i wid.ry, gdy w tej samej godzinie ma się przekoHanie \vewnętl'zne inne, ~ do odezwy daj~
się co innego i tak się urabia
sądy o ludziach!
'
~.~~.g~~w~~g.~n8ED

•••••••• ~

upię uży.aa,iII

iUJn~ ~n· -lania,

Oferty z J?odaniem marki i cenę po'd "Ma~zr'
na" do administracji .. Rozwoju'" '
I\Iluu~a ~ tiiH':;; l~ ~ ~ ~ ~ i;Jl_łisl_iUUIIi ,'i "SiUlUlI."

ł

Nr. ilms

"łUJL\VOJ'·,Sobotadn. 141 lis~opaa..~ ~928_,:~""""",,"~""'=-'______"-_"""_ _~__

Genjusz' wszysłkopotrafł

~ATASTROFA SAMQCHODO\lv'A,
MI BUCKINGIL~M.

Londyn 9 listopada (ate)
Wczoraj wieczorem wydarzyła się kalO
:&strofa. samolotowa \v Buckingham. Apatat
kierowany pirzez lotnika wojskowego, stanąt
,.Dagle W plomieniach i spadł z wielkiej ,wy::
sokości. ,Pilot poniósł śmierć na miej scu .zaś
'towarżyszący mu pasażer odniósł
bardzo
~żkie obrażenia.
l,

OBEJDZIE

SIĘ·

.W dniu dZiJSiejszym prezes

~~

sumy.
1

Inne pisma, jak "Głos Prawdy't i t. d.

klubu U:,

OOOi-----.ł

,PRIElRADJO

Piłsudski k\yotę, otrzymaną

za
artykuł, przekazuje
na cele dobroczynne,
jak to już miało w
zodobnym
wypadku
miejsce y gdy za wywiad.
udzielqny W ,dniu
l lipca rb., marsz. Piłsudski przekazał otrzy
maną kwotę na cel nabycia mie~zkań
dla
dw~ niezamożnych rodziu.
.Marsz.

Według pogłosek "Express Poranny"
ofiarował ha ręce marsz. Piłsudskiego 8 00J
złotych za artykuł, odnoszący się do uroczy
stości dziesięciolecia i~tnienia odrodzonego
Państwa., zzag,trzeżeniem sobie prawa wyłą::

wł.)

sinów, iż nie wezmą oni udziału w uroczy:::
. m posiedzeniu Sejmu i Senwtu ku uczcze
.niu 'lQ:-:-leciaNiepodleglości Polski. .
Bezczelna deklaracja ukraińców i hit:::
Iorusmów występuje przeciw obecnym gran1:
Com państwa polskiego.
,

811000 złotych za art y !~ ul

~W,arszawa 9 listop~da (aw)

nie były w stanie asygnować tak pokaźnej

. . . .~;~___.~.~vn
. . . . . . . . . .~. . . .__m~j~~_rt~M~·~'"

,Jaaińskiego poseł Hrucki wręczył p. marszał
łowi sejmu deklartcję ukraińców i białoru

-

t nl Bnt dzi Bnn ik arsIt i

D

czności.

VVarszawa 9 listopada ~ tel.

'

Bel[leln~U .fi~oń~ka i. ilo Blarn~U ~~ł~ki

"Bezezelny" w'obec \\'łasnych organó\V senat \t\oInegc miasta
Ostrzega polską dyrekcję kolejową
ciągi t odchodzące

w stronę Polski, dekotowa
barwami narodO\vemi.
Senat gdański wystQSował pod adre,
sem dyrekcji gda11ski ej P.K.P. ostrzeżenie,
w którcm domaga sit; zaniechania projektu
dek~racji pociągów ze względu na
mogące
w)rniknąc tarcia.
p.

Gda.sk 9 listopada (aw)
Prezydjum dyrekcji gda1iskiej P .K.P"
z inicjatywy p. prezesa Tarnowskiego. pos-fi'a
nowilo iż w dniu jutrzejszym urzędnicy dy
rekcji będ:ąurzędowali jedynie do godziny
12:::ej. Ponadto polecono dekorować gmach
dyrekkcji, kaś dla pracowników jej zorgani~
zawaną zostanie akademja.W szystkie po:..

ne.

będą

PROGRAM na sóbołę, dnia 10. listopada
11,56-1:?,lO Sygnał czasu. TransmiSja
z Khiowic oagłosó\v syren kolei ślą.skich w
związku z obchodeni 10-lecia Niepodległości
:~oJs.ltjl. KQmiJnikat touł~cz.o-mfteorologicz
ny, gospodarczy i nadpl'ograul. 12,10-15,00
Przerwa. 15,00-16,00 TraUl:lUlisja uroczystej
akademji z Filhal'lllonji \Varsz. z okazji
iUYOcz.dziesięciolecia PKP. 16,00-16,20 Komunika.ty: meteorologiczny, gospodarczy, Katastrofa kolejowa
Stan~
wowie llszkodzłla tylko ;J8.
16,20-16,45 Odczyt pt. "O zaćmienIu słonca
.
..'
~asażerów i 6 JUdlt z ob~ługi '...
..... , ... ,":"
,w ,dn. 12 listopada b. r. wieczorem w Pol$ce" -wygł. dl'. Eug. Rybka. 16,45-16,55 ALwÓw 9 lisrosaaa (aw)
ne, zaś trzy wagony wykoleiły .s.ię.· 2~pasażelll
ktualje. '16,55-17,10 Pl'zewa. 17,10-,-17,35 Jak donoszą
ze
Stanisławowa,
u rów. doznało .. ciężkich .~óbrażeńt ~W~ innych
Odczyt pt. ;,Dziesięciolecie odrodzenia Polzoslało kontuzjowanych. Z opś>lugf' h)lejoll
wjeździe na stację, tuż przy semaf.orze wja:
ski" - \vygL pl'of. Antoni Sujkowski. 17,35
zdowym
na
.
linji
LwóvY'~Śniatyń-Załucze, wej6 ludzi' ooruosłopotłuczelfur.
. '- 18,00 "Z dziejów' i przeżyć narodu" zderzyły się o godz. 13-45 dwa pociągi o:::
stalenia przyczyn katastrofy. 7 ;~,'
Wygłosi prof. Henryk lVIościcki, 18,00-19,00
Władze prowa~zą dochadzel1ic' dla w
Audycja zespołowa dla dzieci "Żywy numer Bobowe, przyczem obie lokomotywy i dwa.
wagony zostały bardzo poważnie uszkodzo~
Płomyka". 19,00-19,20 Rozmaitości. \Vystęp
p. Ludwika Lawińskiego. 19,20-19,30 Przer,wa. 19,30-19,55 Radjokronika - wJ'Jd. dr.
MaTjan Stępowski. 19,56-20,00 Sygnał cza,Su vVarszawskiego Obsel'\vatol'jum Astrono
micznego. 20,00-22,00 Koncert wieczorny.
twor2Y.
Au~iycja zbiorowa \Yszystkich polskich stacji nadawczych ku uczczeniu lO-lecia N;'eBUKARESZT, 9,11 AW Przyhyły
~astrzegł sobie jednak pewien'cżas: do na.. '
podl<ąglości Polski. Po koncercie kmnunikadziś wieczór Titulescu otrzymał natychmiast
[Oysłu. Zposród wszystkich stronnictw Ru-ty: lotniczo-meteorologiczny Polskiej Agen- zlecenie rady regencyjnej odnośnie utworze munji jedynie Stronnictwo Chłopskie nie
cji Telegraficznej, policyjny, sporto\vy, nad- , nia gabinetu koncentracyjnego. . Titulescu yy'yraża 'zgody na. utworzenie gabinetu konprogram oraz . tl'ansmisja muzyki tanecznej zgodził się \v zasadzie na przyjęcie misji, .cen t~acyj nego.
m

SKU KI "ULEPSZEN" NA POLSKICH KOtEJACH
w

sIb

Duokoła przBsilsnia

rządu BgO

nowy .gabinet

Titulescu

z dancingu ,.Oaza".

mm

-----------------------~J
Kino Dom LudOc~fi'y
PRZEJAZD Nr. 34

3061-

Pl8~iscJt czy z[rHlna~zEnle narodOWI?
Przed wJ'borami prezydenta,

Dziś

w.Aus~r.iL
' ..

~t

\VIEDEN, 9,,11 AW - \Vzwiązku· z
tarciami na tle \vyboru prezydenta Lanbund opo\vieclział sif:: za .zrnian~ konstytucji
w ten sposób, aby wyboru prezydenta doko..

JESZCZE
Ceny mi~jsCł W dni. {lDwszedni@ na WflZ~3tki(i sa.
II\ns~ zas w lobote, niedzielę iświęta od . l.ó .
. ł mlt~.jsce 71 gr. n mieJ' see 40 E-.
".. 1'1
• j sce
g "'O
41
rr.le
v Pl'
gr

118

nie zgromadzenie~naródowe, lecz ca-

społeczeństwo więks~ośtll;l: głosów.

'Stronnictwa
za poparciem tego

ClPOlviadają
prooję"ktu .

się

raczej

.

JEDlĄ JACZEJKĘKUNISTYCZNĄ
Wyl~ryła

policja k atowJQk~

KATOvVICE, 9,11 AW- Po długotrwa
łych Obserwacjach policji katowickiej udało
się wykryć jaczejkę komuniśfyczną o barta

'Ilywało

dzo duźIrm zasięgu. Aresztowano wielu .dzia

łaczy· komuniśtycinych

w ch"vili ·likwidacji
którem h"ali udział komuniś
ci .śląscy i delegaci. z 'Varszav,,'y.

zebrania,w~

Nr. i}U"

b

e:

l

'" /IHiJV. S'IfA Gr ŁUA 'FICJA' NA

AKCJI'\.
Dolary Stanów ,Zjedno wnych
Kopenhaga 237,90
Londyn 43,23%
Nowy Jork 8,90
Paryż

46,71
125,33

PAPIERY PROCENTOWB.
Popyt na dewizy większy. Dolar gotówkowy w obrotach pozagiełdowych 8,88%
rubel złoty 4,63. Gram czystego.z;łota 5,9244.
8 proc. państwowa pożycżka premjowa dolarowa ·109,00; 5-proc. konwersyjna
67,00; 6 proc. poź. dolarowa 85,00; 10 proc.
po~. kolejowa 102,50; ~ proc. poź. kolejowa
konwersyjna 60,0;; [; poe. LZ. Banku Gosp.
Kraj. 93,50; 8 proc. oblig. Banku gosp. kraj.
93,00; 8 proc. LZ. Banku rolnego 94,00; 4
proc. poż. inwestycyjna 118,50; 4 i pół proc.
LZ. zi2m-skie 48,60; 5 proc. LZ. '\Varszawy
67,75.
WALUTY i DEWIZY.
Bank dyskontowy 134,50; Bank Mało
polski 27,00; Bank Polski 175,00; Bank Przemysłowy we Lwowie 107,00; Bank Zw. Sp.
Zar. 80,00; Elektr. D.cl-brow. 88,Or; warsz.' tow
fabryki cukru 47,00; Nobel 26,50; Lilpop
35,00; Modrzejów 31~60; Ostrow'iec serja B.
lem. 109,00- Parowozy 30,50; Rudzki 40.25;
Haberbusch 211,00.
Dla akcji tendencja słabsza.

PRAGA 9 listopada (aw)
"Express" donosi, iż Achmed bey Zogu przyjął propozycję gen. Gajdy prze~
miocie organizowania przez ezeskiego faszysfowskiega generała
albańskich
sił
zbrojnych.
Na zasadzie porozumienia w aniach
najbliższych udaje się do Tirany jeden z
bliskich przyjaciół gen. Gajdy, zaś on aam,
jakkolwiek jest już w posiadaniu odnoś
nych dokumntów 1- wiz
wjazdowych do

Ab

Zbójecki napad pod Krako\vem

KRAKOW. 9.11. -(Tel, wł.). Wczoraj w
osadzie Janiszowiki wkroczyli do mieszkania
kiero~nika miejscowej poczty Chromika, czterej zamaskowani i uzbrojeni w rewolwery bandyci. Kierownik poczty Chromik byl nieobe~
cny w domu.

Bandyci rzucili się na żonę Chromika
. Marję, pnydusili ją, poduszkami, żądając pie-

niędz y . Duszonf\ Chromikowa wydała
złotych posagmvych pieniędzy.

nieszczęśliwej

kobjecie palec i zabrali go wral
z pierścionkiem.' Próc1. tego bestjaleqr bandy,
ci wyrwali złote zęby matce Chromikowej •

&a"""

~~~wa"""""EU~=~~~WE~e~'R~#~ifu~**~t596~_·ęw~*~"G~*~;·M~~~~~~mj~s~~m~amdE"E&~~GB-=amDm. .

Frowokator na

występach

SyC.ZU

.ie· Sowiety Utewsl{i dyplomata z niepra wdzi wago
zdarzenia
W dalszym ciągu wywiadu mówił Zau::

nius o polityce polskiej, stawiając jej, oczy~
wiście, moc zarzutów; przyczem przytoczył
przestarzałe "rewelacje" prasy Hugenberga,
mówiące o tworzeniu wspólnego frontu au,.
tysowieckicgo. Zaunius ponadto oświadczył,
iż polityka Polski nad Bałtyk~em jest zby~
ag,resywną, oraz że kwest ja kolei
reuneń
skiej

należy

~HE I $it

f
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\vysuw::mych przechJl
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~ in~Fatograf Oświatowy
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ZYCIE SPORTOWE.

oryginalnych

W dniu dzisiejsiym odbędzie. się w
jedyne spotkanie footbalowe mianowicie na boisku przy ul. \Vodnej o :'rodz.
14-:-ej zmierzą się d\va żydowskie robotnicze
kluby sportowe Sztern i Kraft.
W dniu jutrzejszYlll o godz. 9-ej na
boisku przy ul. \Vodnej gra Orkan II z Tu
rystami II, o godz. H-ej Turyści Ih Orkan L Spotkania to\varzyskie. O godz. U-ej
na boisku \VKS. gra reprezentacja Łodzi z
ŁKS-enl. Całko\vity dochód z zawodów przeznaczony zostanie na kluby 8 klasowe.,
Jednocześnie odl'ędą. się ,,.,. dniu dzisiejszym na prowincji trzy spotkania o mistrzostwo klasyB. i wejście do ki. A. vY Pabjanicach gra Burza z Concordją piotrko'vvwską, w Zgierzu Hasmonea łódzka z Orlę
'iN Kaliszu, Ł TSG II z Kaliskim KI. SPOl.'tnwym.Poczę,tek wszystkich powyższych n
Łodzi

"

w Pradze

•I

I
szcza wywiad z sekretarzem litewskiego mi
nisterstwa spraw zagranicznych, Zauniusem,
w
któJ;ym Zaunius ostro skrytykował Lig(~
Narodów, oświadczając iż jest to instytucja
której obce są pojęcia moralności i
spru~
wiedłiwości, oraz iż dba ona o interes j~:>
dynie państw wielkich, gdyż
te tylko dla
Ligi Narodów istnieją- Jedyną wadą Litwy
jest to,. iż . stanowi ona pailstwo.. małe.

rzuca;cie uporczywie polecane naśladownictwa w podobnem
. do naszego opak.owaniu.

ł

4,50'

Podczas ~zamotania się Chromikową ban.
dyci zauważyli na jej palcu pierścionek. z br}
lantami. Ponieważ nie mogli go zdjąć, odcięli

proszków z "KOGUTKIEM" Gą
seckiego znanych od lat trzydziestu. Zwracajcie uwagę i od

~

palec

prG.c~:el~

w:yreźnie żądać

l.'

tJ}

~Iisja> jakę, otrzymał gen.
Gaj d f};
jest dian wspaniałem wyjściem z sytuacji
howiem jego sytuacja w kraju była
jut
bardzo trudna.
.
Fakt powierzenia gen. Gajdzie orga~
nizacji armji albańskiej tłumaczą tem t i~
Gajda pozostaje w bliskich stosunkach
Iasz~stowską partją WłocI-.

zdjąć pierścień . odcięto

Moskwa 9 lisfopaJd~a {aw}
~raski Korespondent "Izwies,tji" zamie

OSTfl!7fjit:t:~I!E
Chcąc nabyi:
nasz: g,j wyrobu, mileży pIZy kupnie ake:entować i "

1...ibanji, uda się tam dopiero za kilka.
godni.

Bestjalstwo

-----oO{)---

I

a.lbański ej

Organizatorem armii

Praga 26,42
Szwajcarja 171,60
\Vłochy

mo ie .I, gen,. ajda

8,88~

34,84

Wiedeń

ZdralciS otrzymał posadę

łnga

N oi:owania iŁ dnia 9-go . listopada

rh

dr.lelę,

dnia 11 listopad!) od god!.

~p

rot.

"tj~c.ie do lltJltl n~ y.·slłystkie scan9Y BEZPLA'rNE
at

, artww"ł-ffffFPfś' j'y)>';

a

··czów o godz. 14-*

Ping - pong
Sezon pOllg-pOUg'uwy rozpoczął sh' .iu~
w nasze m mieście na dobre. \V dniu ja..
;)(1
trzejszym w godzillflJc!: popołudnio\\"y'
: tlI'"
lJęu.zie :6ię \V saliKL Sp. "Zjcdnoczenk
niej ping-lJol1gO\vy między drużynami na.. .
smonea - Geyer i Zjednoczone.

'x

CJiGilmO SZEN lEI
KomonliK Ii!':':'," S:)dzie
Lodzi S. ZAJKOVJSKI, zum.

przy ul. Traugutta 1\1'.

i(\,

Okręg-o\vym

w Lo(~zi
na zasadzie 2J't.

, :;r \\ dnin 17 listopa:1a.
gcd,d,r:y 'e·ej rano \~ Łodzi pr'zy!
ulicy Lo\" >.: ~i.i(:j pod Nr.
3 odbędzie
iiię
lH28 r.

~)~'

sprzedaż

z przetargu pUblicznego ruchomo..
nu!u:i..:cych do Stefana Polowczyka " t
~;JlJada.lf2-eych się z samochodu firmy" \lipet" n:-'?ćl"'.l,'.:;-:"ij.'.-ch na sumę zł. 5.000,
ł..ódź, dn. 9 llstoj.lada 1928 r.
~ło85
(--) Komornik (-) S. ZAJKOW'SKL
~;ci

, '·1:·,

•
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clą U

rt, któr

kilk U la t.

Wersalski, otwierając Polsce wo ..euopejskiego zaplecza, kt6re przez po- li 2ndiowej, oraz pięć regularnYCh połęezei,
. .Wąski skrawek północnej granićy morskiej, wojenną zmianę granic dążyło kudzisiej.. G'dYli: z po]':·tami BaUyku, F:ra:ncją) Anglią!
NUl'wegją i Ameryką Południową· Ullońc~
, powtór~ył w dziejach Polski' sytuację, w szym .portom nientieckbu. W związku :ił: te-nie fega portu przewió.y"\vane jest ;ną wio~t6i'ęj . otwiera,ly się pl;'z\ul nią drogi dąże.. ' mi faklami zosiał rzu.cony i z nieby,walą
nin " do potęgi morskiej. Dawni!djsza Rzecz.. szybkośeiąlf!alizowany plan budowy ma- sn~ r. 19:U i pd;.rywać się b~ulzlą z fakty. pospolita nie wykorzystała lUlwet w części , gisłrali kolejowej G6rny. Śląsk - Gdynia, f'tn~ datą dziesięe1~le{;la 0:.:.jęcla iVybrzeia,
która dziś już jest w dwóch trzecich .go.. p:r76Z wła~~ł.e pz:ls!de. D~iś ju~~ Gdynia. jest
W)1aikających stąd możliwości, był to cięż...
iowa, całkowite zas l.dmńczenie nastąpi w portem zajmuią~ym pod względem 1un.
~i błąd historycznY:I który zaważył sil..
nie na d~iejach politycznych i gospodar- loku 1931,.ym.. Od czasu wybuchu wojny ków ÓSU1~ l";''1iejsce nn:t Bałtyłtu, bijąc stare
celnej z Niemcami, a szczególniej pod ene!' 110rty jak Król~wiec i Luheka. Wielki~
ClltCh, błąd, który się nie powtóp:y,ł ~wiad ..
czy CD tem 10 lat pracy pólskiej nad utnV3f' giczną :ręką ministra przemYbłu i handlu statki transoceaniczne przyby' ' ': d:ziś Z
Indochiia,kich portów' bezpośrednio E la..
inł" l!g 'K.wiaikbWskiego, (l.dynia zaczęła się
M~n~elti swego sianu posiadania nad Bał
dunkam~ ryżu i zab:zy:ruują się tui k~ło
przeobrażać w wielki port morski, sła.no ..
tykiem.
Luszczal'ni,
w misjs"}u, gdzie jeszcze trzy la
Polska otrzymała 85 klm. brzegu mor.. wIą.: jNlyny dotychczas w dziejach świata
ta
temu
pasły
się krowy G kilometr QdWVskiegos 'l'u:az brzegi trudnego do wykorzy.. przykład budowy wielkiego porlu na pu..
brzeż~. G-dynia słała się dziś, symbolem· pol
stania dla żeglugi półwyspu Helskiego. Na stem wybrzeżu w ciąga kilku lat. Jedno:skięj p:facy w tempieamerykańskiem"
eześuie
utworzono·
zacząt~i
polskiej
fioty
brzegu·tym nie było ani jednego godnego u ..
: wagi por'l:'u, umożliwiającego stworzenie
· bazy dla żeglugi pIZy brzeżnej. 'Dwa małe
llU2wy głos patrjot,
pody rybackie - Puck i Hel -poza lem
85 klm. malowniczego, leci naogół zanied..
'banego i slabo zaludnionego wybrzeża o
: niedosłępnymdla żeglugi charakterze - W
p'
łowi
·t.m się streszczał dostęp Polski . do mo. lZa.. Zdawaó by się mogło J Że jaka.ś, :doŚli..
MŚćiwe w~idma Z ~achodu
''WE ręka wytknęła., losy Polski' w ten spomogą z-uigz'CZiV'Ć Niepodległą RzeczposJ..!olltą
sób, by .'niemożliwić jej rozwój jako pańBEZ SPOISTOśCI MORALNEJ I NARODU NIE WYSTARCZ'" MILJONY BAGNETóW.
"siwa morskiego.
!'l'aktał

•

I

pa.ci'"

eraalskielRu
iWsobodu

Polska w ten sposób mając granicł
mcrskt, ia.ktycwe dostępu do :morza by..
l, la pozbawiona. Poza brakiem portów
mor ..
81deh, dotkliwie odczuwać się dawał ,. brak
'rlinji kolejGwych, łączących lrezpoliredD.io
~zeże z resztą k:raju~

I;

Pierwszem dziełem Niepodleglej Pol
$k! na wybrzeżu, była budowa linji kole..
;owej, łączącej Pnck z osadą' Hel, przecho..
'dzącej

przez

cały

półwysep, ukończona

w

*!II .ostatnim zeszycie ,,szańca" gen.
stwierdza, że:
.
..a) hasło obludne rozbrojenia rztJca

~rski
rząd

Sowietów, który równOCZelSB:Le g:1l.~;:>i ;;;VJe
grawo de wołny w celach komunistycznych i manajpołęiniejszą W świecie ar..
mję stałą,
,
b) z SoWietami związane są Niemcy,
które 1) nie rozbroiły się (łStilJltij8 ""t#1t;. ~~_ailJ
Gen... kadra zawodowa w Re:lchswehrze, roczniki rezerwyII. świetny pl:zemysl,. flota handlowa, lotnictwo. cywilne) i ciągle rozwijają

1921. Jednocześnie zaczęta była ~udowa
linii Kokoszki - Gdynia, łącząca sieć kolejową, wybrzeża z siecią województwa Poswe przygotowania, 2-) zmierzają skutecz'morskiego. Następnie w l. 1920.. 21 pogłę me de usunięcia okupacji Nadrenji, 3)
biono i rozszerzono port Puęki, wybudowa- przez hasło Ansehlussu chcąpowełowac so;n~ "'. .,i mm . bazędl~ hydroplanów, i zaku", . bie stracone' obszary..
piono kilk.a ka:u.onierek morskich, stanowią
W dalSzym ciągu pisze gen. Sikor:eJch zaczą.tek polskiej floty
wojennej.
Myśl budowy portu w Gdyni powstała w
- Dobrze zmontowana, a do świato..
1'. 1921 ..;...- utrwaliła się i przeksziałciła w
wej sytuacji doskonale p,r;qsłosowana olencz-yn w początkach r .. 1923-go. Początkowy ą:wa m e m i e c k a '
pIali budowy portu :nie był nawet w części
przeciwko· postanowieniom
pomyślany. na tę skalę, która obecnie jest
arraktatu Wersalskiego jest W
· stosowana. Powstał jedynie zamiar wykopem,młoku.
;:rzysłania je~ynej godnej załoki na wybrze- Fakt, ie prowadzi ją dzisiaj rząd koalicyj..
tu polskiem przedewszysłkb~,m jako bazy n}t, o tak szerokiej . podstawie politycznej
dla marynarki wojennel.. Dopiero drugi jak rząd kanclerza IlWleraJ nadaje tej 0rząd premiera
Ponikowskiego p:rojekłom fe:nzywie szczególną siłę. Nie podzielam zda
~ym nadał szerszy rozmach, wyznaczając
Dia tych idealisłów,kłórzy przeciwstawia: Gdyni" maleńką wioskę rybacką, jako ją Niemcy republikaiskie imperalistycm.emiejsce dla przyszłego wielkiego portu. W mu cesarttwu, wierząc w ,zasadniczą ł głę
.Iatach 1924-26 budowa portu Gdyńskieg,o boką ewolucję opinjł niemieckiej w stesu
.posuwała się powoli; ze względu na brak ku do pangermanistycznych tendencyj..
:·mndusmw i zł, sytuację iinansow@ pań..
N!e mając zaś najmniejszego prawa .
stwa.
do formułowania jakichkolwiek rad pod
Początek wojny celnej z Niemcami w
adresem czynników za bezpieczeństwo pań
aBrwcra 1925 l,'oku i nowopowstała koniecz- Shi{13. odpowiedzialnych, pragnę stwierdzić
IlOŚĆ eksportowania węgla drogą' morską)
że Czas zdaje' się obecnie pracować
lA~dab. sprawie budowy portu w Gdyni
oora; to silniej przeCiwko nam, a ni.
:Pler~SZOl'~ędne znaczenie" Port w Gdyni
dla nas,
:mu~al. SIę stać punkiem wyjścia polskiej j że .dzisiaj więcej' aniżeli kiedykOlWiek
pobłyki gOspodarczej i bramą wypadowa zdani jesteśmy p~ł:edewszystkiem
PcIaJd na. morze.. Wobec niewystarczającej
na swoje tylko siły.
~l'zePuuczalności Portu Gdańskiego, czysto Położeni wbezpośredruem sąsieddwie Ro...,
nospodarcze znaczenie budowy nowego por.. sji, .d.yspon:ającęjw stosunku. do nas ol..
lu . z dnia na dzień wzrastało w miarę irrzymią przewagą masy, oraz w. sąsiedz..
tn:rostu produkcji i konsolidacji. gospodar... twie Niemiec plzewyiszających nas nie.-J ldetJiko Po~ ale i ealego·. Środ,Jw... t}lko liczbQ,lGez także kulhll'ął. organi..
!"

zacią,

nie

możemy tracić bezużytecznie" ~

su. Ten czas bowiem stracony

w okreSie
m.inionego dziesięciolecia zwraca się' Jut
. dzisiaj całym cięzarem
przeciwko naszej przyszłOŚCi.
- Jakżeż jednak dalecy jeszcze jesteśmy od jednolitego poglądu na problem si
Iy państwa na wypadek wojennej pąb:zeby.
W dzisiejszych wysoce skomplikowanych
warunkach, w których same' druly kolczaste l twierdze nie o€?hronią >iu~~JJanstwa
w stopniu wysiarczającymPI:zedwrogą i
niebezpieczną dlań inwazją, jedl1 bezpie~zeń
siwo. i przyszłość zależą więcej aniżeli da.
wniejod
'
gospodarczej siły kraju.
Zależą 'faś one przedewszysłkiem od moral
·nego ·autorytetu danego '. państwa, a wito

politycznej' i

społecznej

konsolidacji,

bez których żadne państwo nie będzie mia.
ło dość

mocy odpornej,

chociażby naweł dysponowało

miljonami

bagnełó'W".

Słuszne te u.wag~ .nadesłane przez
gen, Sikorskiego z Paryża, po dokladnem
rozejrzeniu Si, w sprawach mi'4zJllarodo
wychJ są poważnym głosem ostrzeżenia i
~tłchęty do właściwej działalności państwo..

wel.
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~,.',
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ołlarze

'mied%fanf wVkWllifkowaol
potrzebni zaraz, Oferty; Lublin, fabryka Plage
Lsikiewicz.
, ..
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Achmed Zogu I na

Za

ni
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r

i

razdpożu
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AlbanjaJest zbytnio zależną od
tf~
Zagrzeb (CEP!)
J,)1)łi'aw~:k \..~:l głośnego paliła tirailskie. go Ai'ij~ll,a Wf;Sii:;ia na drogę 'ścIsłej" 'współpJact"'l:~Jo~hami pod . wielu względamd
wptbst się' od s\\'ego sojusznika i j;lI'otę-kto..
tauzalei:Q.iając~

Haloiilska polityka Achme..
da beg Z~gu wywołała, tak wiadomo, wieI..
kje niezadowolenie nietylko w pewnej czę. Bel opinjf zayranicznel, lecz równieź w nie
który,,}- (:odłamaeh społeczeństwa albaiiskiego Ył~zyden t Aehmed beg Zogu, dzisia~ K"fZogtlI'1 - przez dłuższy czas
.tUb ZWl'a~łłl., jt'odnak na to najmnie)szej uwagi; ~h\l:a.ją~ się w miarę możn'ości za..
cie~ __: :;j~zcze IHirn:dej WęZły, łączące kraj
,
jego ~Włocliami, W ostałn.ieh jednak cza.
sach .odzywać si~ zaezęły w niektórych ko..
iachpoliłycznych glosy, zapowiadające ry..
vhły .z~rot w i.)olHyce zagranicznej Alba..
nji. Poc:r;ą'lkowo zapewie~ziom' tym nie da
wano .wiąh1'f uważając je za zwykłe 'kaez..
ki dziennikarskie. Ostatnio jednak pogło..
fki, dGtyezące nowych planów Achmeda
bf~ Zogu, nabierać zaczęły tak konkre..
tnych form, iz wywołały one żywe zainienSGwanie w ,pcważnych " kolach politycz..
'nych pailsiw bałkańskich.
W łych właśn~e dniacbjeden z największych

dzienników zagrzebskich, ~JNo.
na naczelnem miejscu.
selłsacyjnyadykuł. swego alba:6.skie.90 ~~.., , '

. wcsUu ł

przyniósł

•

_

_ -'o!'
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~

~

"prielfii1liiste[~.fwó'sp.ra)v'''WoJsKowYcIiz; po~
wrotem' do czynnej 'sluzby,' ministerstwo
.
spraw wewnętrznych' zwolniło go ze stano~
,ł

.wiska radcy mini.sterjalnego, które
rę tygodni temu.

objął

pa

łach

J

l'espondenła, który' donosi, ii już w czasie tirański zmienić mial swój kurs
najbliższym w polityce zagranicznej Alba- _ n, w stosunku do Italji.

poU~

nji nastąpią' "grunłówne 'zmiany.-Cyłowa ..
Rząd włoski, - piszą dalej~ow.
ne pismo pisze, między innemi że \tróI Zo , sti~'~ ze swej strony przystąpił już do re-.
yu' I za pośredniotwem swycH przyjaciół za.. prp,::aljl wobec Albanji. Tak, więc delegat
glanicznychpl'zygotowuje akcję w kierun- 'WłQch w Albańskim Banku Narodowym
kl rozszerzenia sojuszu alba{lsko.wło·skie~ wydał :rozporządzenie, w myśl 'kiól'egou..
g€i Ul:_ szereg innych' państw, które, będąc działanie przez bank kredytówposzczegól. .
w problemie albańskim zainteresowanej gonym ministerstwom albańskim me ~oże
t6we by były ponieść pewne ofiary finan ..
się odbywać bez jego osobistej na to zgo..
sowe na rzecz Albanji. :Achmed beg Z09U dy, Dla Albanji wytworzyła się na skutek
oczekuje od realizacji takiego planu po piel'
tenc ~y'hlacja bardzo trudna, bowiem cal. Ii
wsze zdobycie ~alszych możliwości rozbu .. alba:ński aparat państwowy, dworu króle"
aowy przemyslualbańskiego, po dru.gie' ~kiegG nie wyłąC2ając, finansowo zależny.
zaś wzmocnienia swej własnej pozycji, jest całkowicie od Banku Narodowego, poktóra zarówno naskuiek rosnącego nie- zostającego pod wyłącznemi wpływami
zadowolenia' pewn.t'J 'ózęści opinji, albań.. Italji.
sklej z powodu italofilskiej polityki rządu,
Korespondent "NowosU" przytacza
jak ii przez wzgląd na agresywność Włoch, pod koniec swego artykułu treści rozmów,
~- dość poważnie się w czasach ostatnich jakie miał z szefem kancelarji cywilnej kró
zachwiała•. Korespondent "NowosU" dono .. la Zogu oraz z jego osobistym adjutantem.
si nawet, że ostatnie konferencje króla Zo- . p:od.kreślając, iż obaj dyg_tarze oświad.
gu z posłem włoskim w Tiranie, panem So czyli, że monarcha stoi w chwili obecnej
na rozdrGżu i że już w czasie najbliższym
iąs miały bardzo burzliwy przebieg, i że
Sola zagrozić udał Achmedowi beg , Zogu (Iczekiwać należy wielkiej zmiany walbań,
skiej polityce zagranicznej.
' .
okupacją Albanji na wypadek, gdyby: rząd

U
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CENNE

PAMIĄTKI

Chcąc zadokumentować swą

r

ARCHEOLOGICZNE DLA'ADĄL'l~:

przyjaźń;

d!la' Turcji" rz.ądwloski postanowił darować
rządowi'ańgorskiemu

. cenne zbiory grecko::
rzymskich pamiątek wrcheologicznych, odna~
lezionych w roku 1919 przez wIoską misję
archelogiczną w okolicach Adalji i Pamfilji.
Piękna ta i niezmiernie wartościowa kolek::

cja składa się ze 100 przedmiot6w,a miaoo
wicie 2 cennych sarkofagów, licznych' epitar
fów, posągów i t. d.Uroczystość, doręcze1
nia zbiorów tych przedstawicielowi rządu tu
reckiego, dyrektorowi muzeum w Adalji, Gd
była się w tych dniach w obecności konsula
włoskiego.

4 liP

MiSlycJz im:

n.ieszczęście

"MAGOWIE" NA DWORZE CARA.
"ZŁ:AA USPJCJA.

"śamodzierżcy"

carlskiej rodziny, -

ziściła się.

HYPNOTYZER
DORADCA
FELDMANi.

Pierwszym "magiem" nadwornym Mi:;
wszechrosyjskiego cd pierwszej niemal chwi kolaja II:go był znany w Rosji hypnotyzer
li wstąpienia na tIron Mikohija II;:go należa:; Osip Feldman, uczeń Francuza Charcot. Był
lo do najbardziej llicSlZCZęśliwy-ch. Car objął, to jeden z najbardziej odważnych ekspery::
rządy wkrótce' po wyleczen~u ciężkiej rany mentatorów w tej dziedzinie, stosujący hy~
głowie, zadanej mu przez japońskiego za::: pnotyzm dla celów leczniczych. Udało mu
,machowca naCjonalistycznego, podczas pOi 'się przy pomocy swego systemu
wyleczyć
bytu .l\likolaja W Tokjo. Koronacja ostatnie' . Wielkiego księcia Mikołaja
Mik:ołajewicz'l
. go cara odbyła, się pod złemi auspicjami: u: (ojca naczelnego wodza armji rosyjskiej z
roczystośd koronacyjne przerwane zostały czasów Wielkiej vVojny), dzięki czemupole~
wskutek wielkiej katastrofy na Chodlynce eony zostal sferom nadwornym. Feldman cie
~oskie.wskiej, gdy zawaliły się drl;;v;niane po
szył się wielkiem zaufaniem młodego cara,
mosty pod tłumnie zgromadzcną na placu w wielu po-c'zynaniach państwo:\vych był' jego
luctnością,przygniatając kilkrrsetosóh, Mlol" najbliższym doradcą i przez dwa lata pełnił
~Y ~ar.\vierzył w przeznacz,::n;e i był, wzo:: Swe funkcje "carskiego wróżbisty'. Gdy jed
remsw.ych pop['zedników na tronie, glębo~ , nak pewnego razu usiłował on wykorzystać
kim "illi:istykiem. Od najwcześniejszych' za;: swe wpływy, aby poprzeć petersburskiego
tern l~~i.swego pancwanhl otaczał się w8zel~ .. policmajstra, który'w owym czasie popadł
kiegÓ'i()d~aju wróżbami; hypnotyzerami ja;: był w nielas'kę, został natychmiast zmuszony
snowl.!,~~ymi i cudotwórcami, którzy, ;tale do opuszczenia stolicy. ulaska paIlska na
przepo~~{la1i carowi zbliżające się wydalrlze na pst1fym koniu j-eźd~u, karjera dworska hy
nia.Pt:~e~pwiednia, ·ostatniego
nadwornego pnotyzera urwała się; %oSltał on jednak sowi~
cudotwóicy, słynnego Giigorja Rasputina, "de obdarowitny przez cara a przez dłuższy
iż śmierć jego zwhlistowac h~dzie wielkie CZ4S otl'zya;ywał s~ p.ev$j,ę z
carskiej
Panowanie ostatniego

na

"o";,

-

-

szkatuły.

KRóTKA KARJERA JASNO\V1D-,~-," ... ":';EJ.
Na krótki czas zjawiła się w pałacu
caJl'skim wróżbitka~kobieta. Była to nieokrzo
sana
koścista brunetka
,
.chłopka ukraińska t
Zenobja Gałaszko, ciemna i
niepIsmlenna..
lVliała zastąpić wydalonego
Feldmanat car
zaś, który ulegał czarowi otaczającego go.'
s'plotu mistycyzmu i... mistyfikacji, święcio
wierzył w jej przepowiednie. Pewnego dnia
zwi'i!rzył się on hrabiemu Wilboirgowl.; "Ja'
kież to jest dziwne, że przyroda obdarza najciemniejsze istoty tajemniczą mocą odgady'
wania ukrytych i niezbadanych głębi duszy
ludzkiej". Nie ulegaloiednak wątpliwości, iż
. oVaczająca ,M.ikołaja . klika wysunęła "jasno.
widzącą" Zenobj~, aby
mieć na, dworze
"swojego człowieka" wywiertjącego wpływ
.na łatwmx:iernego cara. nauczono więc pr.zebiegłą Zenobję wielu rzeczy, ta zaś ,;wróży.
la" na podstawie zakomunikowanych jej
szczegółów z prywatnego życia monarchy.
Powodzenie Zenobji Gałaszko . trwała
niedługo. Latem 1902 roku została
zgoli
nieoczekiwanie arOSlZtowana i wysłana z gfl
nic Rośji.
'
U).c. aJ
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półt.ór między

filmem właściwy __ i teatrem

ł
I
wyniki ujemne

il

1/1,

I
dnośna

ankleta

dała

Adolf Menion:: największą przeszkodę, tak samo jak Dolores deI Rio, jakkol~je1:. tichod,zi -.mu nie o publiczność, lecz o
łD nią. bynajmniej!
... " Kto choeby raz był obBcny przy: wy'",· aktora, widzi w trudnościach językowych:
. ~ietla.niu filmu bez akompanjamentu mu "Niezdolność g·wiazdy filmowej opanowa~ki, miał sposubność przekonać się o tem· nja obcychjęz;yków .będzie największą prze·
".ajdobit.niej: obraz w tych warunkach na- szkodą dla produkcji filmów mówionych'\
Laura la Plan.te nie wątpi o stopnio_ra charakteru czegoś zgoła nie samowiJego jakiejś halucynacji~ przerażającej, nie- wemdoskonalenir się filmu .mówionego,
.,Przr.wykliśmy uważać kinematogra:t
la .szt:ukę niemą.: w rzeczrwistości niejest
.. ..f'

od swej treści. Ilustracja muzyczta . na.tomiast; odpowiednio dobrana., po-

Inosi znakómiciewraż~nie rozgrywającej
:na. ekranie a k c j i . '

Ankieta w tej sprawie, wprowadza nas
edra.zu .zarówno w kuszące możliwości roz:wojowe kina, jak j iwię,zane z . niemi Tozcza

!'Gwa.rna.,
"Emil Jannings:: "Filmy mówione· będą
mnie wielkim krokiem naprzód:
iUprzystępnią one publiczności sztukę ak~r:ską. w znacznie silniejszym stopniu. '
. Norma Talmadge: "Jak wszystkie WY;
:naluki na świecie! tak i film mówiony;
musi w pierwszym okresie przejść przez
liczne -w:ady i błędy. Nikt dzisjaj nie może
powiedzieć, jak daleko sięgnie jego rozwój".
.. Dolores deI Rio: "Po długich lataL2h
:według"

'ciężkich

wysiłków'

uda.ło się dopro\vadzić

.s~tukę kinematograficzn~.

do doskonałości.
sianowi obok ksiażki świat w 80'ble Teraz się doń wpr~wadzić dźydęk i
zlHll'zyć przez to \vłaściwy filnl, gdyżżad'3H
H1strument nie odda nigdy głosu w jego
naturalnem brzmieniu; prócz tego, '\" jaki
sposób' będzie można rozsyłać obrazy do
:różnych krajów, o ile aktorzy lJęd.<~. uży\va
li tylk~) jednego języka ? Ja osobiście są
dię;, że zbyt wiele jeszcze 11lamy do zrobieI.da w zwykłym filmie, byśnly już zabieralt ,się do filmu mówionego".
.::.. Conrad Veidt~ wierz~T natomiast, że
f~lID mówiony
wyruguje całkOWIcie film
niemy: "Oczyv;iście wiele gwiazd teatralnych pTzejdzie wó,vc.zas do fi1J:nu, wiele zaś
gwiazd filtnowych, pozba'Nionych talentu
deklamatorskiego, lub głosu, będzie go UlU
fśiałó .opuścić".

,Fl1m

PRzyeZYNA N[EZADOWOLENIABER LIN'CZYKA ZŁE PRZYGOTOWANIE
REWJ!.
rewji

Dsfufnio odbyła; się premjera okazałej . dosyć!" itd.
Mimo wszelkich·
p. t~ "Proszę wsiadać!" W której głów

ną rolę

klreowała sławna

gwiazda

murzyń::

ska, Józefina Baker.
.
Rewja, której tekst ułożyli Ginther Bi
i Karol· Roelighos, a do której muzykę do
robił Friedrich· Hole~der, miała ten skutek,
że publiczność już po pierwszym obrazie po
c~ła gwizdać. Rozległy się krzyki: "Pre~zl'.,

bo

Wielki tUm
II

I

I

n~J. ro~kosznej księżny Jozyany~
Urcdziła
aę, w "Moskwie.. "n7 S t..O l'lCy carów uczvia się
ta.nczvc l śpie~~.a
~ B J.
l
•
~
'.,"'
~ c.
ętJąc mata dZ1ewczvnkt"l.
lanczy:ł~. }UZ
. .
.
.
.'.'
przed Cail."eIU. Gdy dorosła, ŻO~
-..Łała arlystht Moskiewskierso
Tea t·
A· t
eo
riJ. . nr
"1,7::-

etyezne~o, Stanisławskiego. z którym zwi~~
lizała wwIe krajów i Wreszcie przybvla ~,~

~ld. Po ~W~Jij ~. ~~~.~

wysiłków

publiczności opuściła

artystów
widow~

nżę; Józefina Baker napróźno usiłowała urat<#
wać sytuację. Niepowodzenie rewji nalezy,
przypisać

nie tyle jej nicmor,11nemu charak~
terowi, ile tej okoliczności, iż rewję . wysta~
wiano bez odpowiedniego. przygotowania.

hłsłOJJułt,

ilj n

d

PRZYPADEK$POW'ODOWAC ZMIANĘ W KARJER.ZE BOKUNOWEJ.

?;.C:złąwieku . śmiechu" odtwarza" rolę lubież

większa część

p I glrch

iliVEBDUM, VISIONS.D'mSTOIRE"
Znakomity reżyser francuski;· Leon geneI'aine~o,.·. reżysertnri. udało się zrekonFolder, zrealizował, przy wybitnem popar- struować ą.1:mosferę biiwy pod. Verdun.~
(}?u rządu francuskiego, nowy wielki film, niespotykanym dotychczas realizmem..
Wielka .ilość. aparatów filmowych,
ilustrujący dzieje bohaterskich 'ilalk pDd
Verdul:l p. t. "Miasto miljona·. poległych" Specjalnie sprowadzone agregaty, po~woliły
(Verdun, visions d'histoire).
.na sfilmowanie koszmarnych fragmentów
Film ten zreali~owany został na tych ll&!Cnej bitwy or3zpodziemnego życia w
samych miejscach, gdzie Francja krwilwi. zburzonych· foriach .cyta·d~ll. Verdun.
la i zwyciężyła za. wolność świata.
Pod ogniem prawdziwych· dział artyNiema nic bardziej wzruszającego nad leryjskich, umiejętnie ukrytych . za specjaldzisiejSZY wygląd pola bitwy pod Verdun, nie zbudowanemi zasłonami. znowu zadrża
gdzie po dziesięciu latach, od czasu zakoń ły forty Douńamont, VallxłThi~ttmontJ las
.
czenia 'wojny ziemia j~st jeszcze pokryła Caures oraz zbocza forfu Souville.
Rężyser pt\siłkował się przy' zdjęCiaCh
lóźnemi szczątkami i kośćmi ludzkiemi.
PQla te - to tragicznaop:rawa największe ma1erjałem wojskowym (Ubiot} tJ.1.h T rjenie
1 t. d.)z:rezygnował
jednak zupełnie z ugo dramatu hldzkości.
Dzięki potęznym najnowszym wynażycia wojska, jako statystów do nakrtcania
lazkom technicznym, współpracy specjali. poszczególnych scen masowych. Byli wojSkO
w; zgłosili się se.mi na' ochotników, ·przysłów i autentycznym dokumentom, dostarczonym przez archiwum francuska sztabu bierając postawy i gesty, znamienne dla
bohaterskich obrońców nlsszezęśliwego .:a.

l
Najbardziej ekscentrycznym typem,
~edyk01wiek przedstawionym na ekranie
Jest Rosjanka Olga BakłullOwa która w

będzie niczeln innem, jak jakimś półtwo
rem między filmenl właści\vym, a teatrem'~!

lilpnwudllnie Jozefiuy Bakar w stolicy n er f((lą

III

. ...

IJołą.c~vny z żywem słowem': lękmuszł
nudzić Vi publiczności sło\'t"a, które rozlegh,ją się nagle w cielllllośei. Niemy film ~.
chowa swą pr"zewagę, film rnówiony nie

Wygwizdanie

'łię

,ĄYch.

dzeniu: "Uważanl,że film nie powinien być

----~--~~--~~~------czarne bO!Jszae tłumów

J(łleźllie

.Muzyka atoli w kinematografie Dla
~iśl~ ogrmiiczone znacze~lie: nie zastępuje
'łl'JA słowa i zastąpić go nie może.
.
Nic przeto dzi"''Ilego, że połączenie 0J>ra.ztl z słowem zawsze pociągało inwencje
~t;Iormatorów i twórców kinematograficz-

lecz ·jest- jednak przech""l1a jego wprowa..'-

:rekordów tburnee po większych

miastacli
Ameryki~ udała się Olga do Hollywoodu, aby
zwiedzić to cudowne miasto, o którem nasłu
chała się bardzo wiele. Tutaj
spotkała się
przypadkowo z Pawłem' Leni. I on to właś,;

szukający w owym czasie akto1l"ki:::kusi:c
cic1ki do roli księżnej Jozyany, namówił ją

nie,

db wstąpienia w szeregi gwiazd. Bakłanowa,
któl'~ podągało życie gwiazd .filmowych, nie
dlugodala. s.ię namawiać i wkrótce zupełnie
pl)n:udła ~nę i poświęciia się karjerze fil,.
~w..

sła.

Niemiecka część. filmu zosł.ała poz rówl,lym pietyzmem, zapewne
p(.loraz pierwszy W dziejach filmu. Realizator posiłkował się dokumentami, uniformami i materiałem wojskowym, przestudiowanym i zakupionym bezpośrednio w Niemczech.
Pcd~bny wysilek wymagał całego rOB
ko sk:rzęin:.vch PI'Z};'gotowań. Niektóre tragreenty; wymagające specjalnego tła, byłv
nakręcane w Niemczech.
~iasto m.iliona poległych" nie jest w
ścislem słowa znaczeniu filmem wojennym,
łr8ktowana

]f'st to

:racz~jfi1m

histo1"yezny, o wybitnie

dc!u.!m$ntabiem podłożu. Film ten jest łwo
rem wybitnie .paeyfisłycznym, szlachetnym
pe~mcm
łbwQ,uG..

na

cześe

wieczystego

pokoju~ świ&
,._ ......~.,,;.

Nr.

30~

• '1"
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$zlakam. ludzkl,ej praew••tności
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swego

urzędnikaniegodziwy
ZdemasKowany ..:... osiadł -w krymipale

Lyonie wybuchł przed kilku tygo:::
(llitłil~J1 pożar fabryki pończoch, ktÓtrej głów

"W

nyfn dyrektorem
Fabryka

Pewnego dnia
nym

jest',p.. Armand Chevalet.

splonęla' niem.al

'do

szczętu,

świadkjem

stała się

rozmowy,

Zuzia mimowol",

toczącej się mię::.

dzydyrektorem Chevaletem? a jego zaufa ..
nym sekretarzem~ W toku tej roz.mowy do~"
wiedziała się, 'żedyrektor, znajdując się w

a kilka

osób padło ofiarą płomieni. 'vV toku śledz;:
twa podejrzenie padle na młodego urz~dnb

zwierzcbItIk"

Teraz sprawy poszły naprzód w szybł
kiem tempie. Dyrektor został aresztowan~~
młodzieniec otrzymał pełną satysfakcję, a To
warzyst\vo asekuracyjne, ktÓtremu odpadł(1
wypłacenie bardzo wysokiej premji t
wynagrodziło Zuzię wcale pokaźną sumką .

kłopotach' finansowyich, sam podpalił fabry:::
. ka fabrycznego,Maury;:;ego Durvala. '
kę, ubezpieczoną naba,rdzo wysoką sumę.
----oOo--~,Mia'g9\Vicje ". między 'Durvalem a Che:::
valetem d~siło przed tą katastrofą dó kon::.
Mor&& nie gutuje w płCI pit:kneJ
fliktu z powodu pięknej robotnicy fabrycz::.
nej, p. MaG~td, narzeczonej urzędnika., do
której Chevalęt począł umizgać sję" w brutal
ny sposób. DUl'val utracił wówczas posadę i
CZYLI śREDNIOWIECZNE ZMARTWIE- NIA MAGlSTRATU \V LIVERPOOLU.
znalazł się wprost na ledzie. Nie ulegało za
tern wątpliwości, że to on, mszcząc się naHistorja mówi nam o tern, żew sila::. ki sam zwyczla.j utrzymał się dotychczas Vi
dyrektorze, puścił.·fahrykę z dymem.
rej \Venecji cQlroku odbywała się ceremonja Anglji, a mianowicie w Liverpoolu.
Co roku burmistrz Liverpoolu przy
Durval, dowiedziawszy się o te·m po:: 'uroczystych zaślubin dbŻYZ morzem.
zastosowaniu
uroczystego ceremonjału zataJ
dejrzeniu, czul się wprawdzie. . niewinnym,
Doża w szatach uroczystych na wspa:::
pia
pierścień
w
morZlI, aby je przyjaźnie u
1
'lecz -widząc, iż zbieg okoliczności przema~ male przybranej gondoli wyjeżdż al na morze
wia przeciwko'niemu, wolał uciec; Ta uciecz i na. zllak zaślubiurzucał . kosztowny pier~ sposobić dla miastia.
Ca-emonja ta odbyła się i tego roku %
ka jeszcze' bardziej utwierdziła władze w ścień w toń faL
przekonaniu o jęgo winie.
Mniej znany jest natomiast fakt, ~e ta tą różnicą, że pierścienia nie rzucał w fale
burmistrz, lecz zrobiła to burmistrzyni, bo
funkcje burmistrzowskie w Liverpoolu spra
wuje kobieta mi,ss Małgorzata Bearan.

zgardz Dny· piBrŚ&i8Ó burmistpzJn.i

.'Bilat, .dZiŚ, na iutro i poiutrz8 -za darmo
SMUTNA PRZYGODA

LOKDYŃ'SKIEJKASJERK.I

KOLEJOWEJ..

.Na . stacji . kolei podziemnej . w. Lon- ty. za darmo i to. nawet kilka naraz (na ży
d) nie bileterka w kasie z> upł'zejmyci uś- czenie z datą dnia przyszłego). ZaintrygonJiechem odmawiała przyjęeia należności'. hny tem policjant spytał naczelnika ataza bilet, mówiąc) iż "w dniU. dzisiejszym bi-cji o powód rozdawania biletów za darmo.

loty są z8.clal'ill0·'. \Vywołałe toogólue z'du ,Okazało się, że kasjerka dost~ła pomiemienie, ale ostatecznie każdy
chętnie
szania zmysłów i przez parę godzin urzę
pl zyjmoWał ofiarowany bilet/Gdy już po- ' cl(IWania zdołała rozdać blisko tysiąc bileciąg' odszedł i przykaaje chwilowo ·bratów. - Sprowf1,dzone pogotowie z trudem
'hłoklijentów,kasje-rka, wychyliwszY>dię
zdołało
odprowttdzić ją do szpitala, nie
"zokienka, . poczęła wołać na przebywają··· chciała bowiem, opuścić kasy przed rozdacy ch w poc'zekalni, by., spieszyli brać bile.. ,niem biletów.'
,
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Niewiadomo, czy morze usposobione:
bylo antysemicznie, czy też z innej jakiejś
przyczyny, ale faktem jest, że fale niezacho
wały ofiarowanego im pierścienM.
.
Wkrótce po tradycyjnym
obchodzitpewien rybak z Mersey \1\1 sieci swej opróc:.
ryb znalazł pierścień.
Rybak, poznawszy pierścień, oddal w~
rzucony' przez mQll'ze klejnot magistratowi.
Nastąpiła konsternacjia.
Decyzji ostat(,;cznej dQtychczas nie pO'
wz~ęto.

z

Grimsey dwaj żołnierze z pll',zyhocznej stra? twarz. 'lorgen patrzył w milczeniu, lecz w 0ży. gubernat'Or~. Jako Duńczycy, nie znający
czach jego widniało pytanie: - J~ śmiesz
drogi' przez pustynię musieli się wszakże wy zapominać, że
pozbawiłeś
życia
moich
'starać wpierw D przewodnika. W tym celu
dwóch żolnierzy'2 A Jazon nie spuszczają~
Adam us!ysza\yszyo te m, CO szybciej przetrząsano naj dalsze zaułki miasta za czIo oczu, zdawał się odpowiadać: Jak śmies2
-udał się do Nelsona, bawiącęg'O w Spithead j wiekiem. kt6ryby w tej porze zimowej, kie::: zapominać, że tobie darowałem życie? Po
:spy1:la1, czy wśród zabranych duńskich stat,-. dy śnieg grubą warstwq, przesłonił strumie~ chwili nie rzekłszy słowa do Jazona, strury
kówwojennych jest też 'Okręt,. który od l;1ie. ~wy i piasku, utrudniając orjentację, od Jorgen zwrócił się do żołnierzy i rzuci!: ~.
dwóch lat stoi na. kotwicy w Grimsey.Neł wai;yl się puścić w tak daleką· drogę.
Puścić go!
.son o tern., nie wie"dział, więc bezzw łocznie
.Vv" tym samym czasie, po półtt'zecia.ro~
Tedy Jazon wrócił do poprzedniego
wydał rozkaz, by angielski statek wojenny, 'cznej nieobecności, kiedy całkowicie o nim
trybu żyda, a' . niebawem przestano się nim
.ze statrym Fairbrotherenl, wyruszył na" wy~ zaginęły 'słuchy, zjawił się w Reykjavik Ja.s zajrpować.
brzeże Grimsey i zabrał statek, duński, ON:Z zon. Najbliżsi nawet Zl1!a,jomi z trudem' go
Usłyszawszy jednak o rozkazie guber.
natora, który 7AJłnierze mieli doręczyć W
bezprawniewi~zionego angielskiego obywa:< poznali. Był ru~ną siebie samego, człowie:=
tela. "
Idem zniszczonym, steranym, wynędzniałym. Grimsey, wytrzeźwiał moment:alnle, a kieGdy wiadomość ta dos-zła ,do Reykja~ •Załamywali ręce na jego widok, lecz on sam dy gwardzi~ci w poszukiwaniu przewodnika.
\fik, J'Orgen Jorgensen wywnioskował, że U:< był dla siebie bezlitosny. Dzień po dniu, noc zaszli też GO szynku, gdzie on sP<ldzał ct.:as,
więzienie fioty duńskiej niechybnie spowodu PO nocy przepędzał w szynkach, pijąc na. u;: zerwał sią śpiesznie i rzekł: - Ja was zali
je, wojllt}_.między Danją a. Anglją,a wiedząc,mór, jak nigdy, przedtem, śmiejąc się hala~ prowadzę.
- Nie . zdzierżysz, bratku ~ zaśmia)'
że, w ogólnym zamęcie. nikną drobne wypad śliwie, jak nigdy przedtem; śpiewając na całe
ki, postanowił'się teraz z-ałatwić ostatecz;: gardło, jak nigdy dawniej nie śpiewał. Są::: się jeden z żołnierzy ,- upiłbyś . sl~ 1lł
nie Ze Złorowłosym. Nie tracąc czasu, napi~ dząc z pozorów, lnożnago było uW1a(iać po~ śmierć, Zanim byśmy dojechali do pierw"
.sał rozka.z do kapitana statku w Grimsey,by prostu za beznadziejnie' :&1llarnowanego, wy~ szego wzgórza.
~~ Nie zdzierżę? pos~nie powt~
niezwł~~e wysłał',odd!zial żołnierży 'po wię, kolejonegoniq>oniat
Jazon
___ kto wie'~ lzataC2ujĄC się,wyszedł
~niaprzebYWającego u księdz~ i .bvzalgo roz
Jorgen JOl'genS0'l dowiedzia~"szy się o
strzelać., ' '.<.
jego przybyciu. rozkazał żołnierzom. hY go z ~ynku. lecz w sercu jego dzwoniło' rozgł<H
Rozkaz ten., ,którego t'reść błyskawicz:' ać niegopl!'zywied1i. Tak w:ęc Jorgen i Ja:: śnie: -- Nadesz~it wTeszcie moja ~zinaJ
~
me oQie,głacałeReykjavik, mieli zawieźć dozou s.tan\di n.~ciw filecie
twarzą w Bogu dzidcitBO~u dziQkil
l
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I
lłość' przJw~ezionycb

do kraju pracjozów wzrosła w ,ciągu

Statystyka qzialalności czterech okrę<"
gowych urzędó\v probierczych (vVarsżawa,
·Kraków-,Lwów 1 \Vilno) stwierdza, że ilość
.~ota w Polsce szybko się powiększa, głów~
",Oie przez dowóz z zagranicy wyrobów ze
żlota. Gdy w roku 192ó cechowano 34ó tys ..
· sżtUk wyrobów złotych wagi 1.204 klgr., to
· rokit 1927 ocecho\vano 534 tys. sztuk wagi
.' ,1741 klg. Porównanie tych cyfr stwierdza po
. . ,większanie się liczby wyrobów drobniejszych
, .Lwia część przypada na okręg warszawski1.307 klgr., nasItępnie Lwów -:- 217 klgr. i
Kraków - 141 .klgr.
Jeszcze szybciej powiększa się liczba
'zegarków złotych, szczególniej krajowych. W
roku 1926 ocechowano 21 tys. setuk ze·g,ar~
"ków żlotych (7.456 zagr.:l11icznych i 13,554 ':krajowych), w roku 1927 cyfra ta powiększy
· la się do 58 tys. sztuk, w tern' 42.174 krajo~
'. wych i 16;003 zagranicznych. Obrót zegarka
~ mi złotemi skupia się' w całości prawie w 0:'kręgu warsz.awskkm 41.557 sztuk. Z po~

DYPLOMY HONOROWE
DLA ROBOTNIKÓ\V.
Minister Przemysłu i handlu inż. Kwiat
kowskipostanowll wprowa:dzić' dyplomy 'ho:::
BOI'Owe dla robotników, którzy przetrwał
przynajmniej 25 lat bez przerwy w' tem SIaJ
~em .pl:&edsi,ębiorstwie.

\V

zostałych okręgowych, Lwów
figuruje ze
skromną cyfrą - 440 sztuk! a Kraków'-

177 sztuk.'
Mniejszy jest przyrost srebra, alere~
prezęntuje on większe ilości. \V roku 1926 o:::
cech{}wano 19 tys. klgr. wyrobów srebrnych,
w roku 1927--32 tys. klgr.
Jeśli chodzi jednak o zegarki srebrne
- to przybywa ich mniej niż złotych.' \V
roku 1926 .ocechowano 13 tys. sztuk zegar~
ków s.rebrnych, wtem 8.638 zagranicznych
i 4,516 krajowych. W roku 1927 ocechowa::
no około 40 tys. sztuk zegarków srebrnych
czyli mniej niż złotych (30 tys.
zagranicz~
t

ubiegłego

wobec
przeełsfawicieli władz centralnych i miejsco::
wych, uroczyste przejęcie statku
"Świato~
:wid" Nowy okręt polski opuści! już Gdynię
~ 800 emigrantami polskimi, udając się pod
~tandaxem polskim do Brazylji.
"

roku

O

J
50 ·prłc~

nych i okolo 10 tys. krajowych). N;aj".ię'Rke
stosunkowo rozpowszechnienie, się zegarków
steb'inych wykazuję okręg krakowski-12.4ł6
sztuk, "tyle prawic co w warszawskim. ~ie~y'
Lwów figuruję tylko z cyfrą 3.423 szt., a
\Viln'o - 356 szt.
Cyfry powyźsze stwierdzają. szybkie
zwiększanie się zapas~\\" złota i. srebra w rę~
ka'ch .osób prywatnych, przyczem złoto rązpo
wszechnia się glów.nie pod postacią· zeglłJrków
zloty~h, 'co wskazywałoby
jeśli
nie
na
wzrost zamożności, te nr7y~;; ':-,"
arn~i
cji •do niej.
"

ez

llIIł
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orto.anei kasz,..

'RADA MIN.l:STRÓW ZLEC:ij:]A WSTRZY MANIE WWOZU1'EGOARTYKUŁU ~
DO 31 LIPC..-\ R. P.
W

Polókim"
Rady
Ministrów na podstawie którego z·abroniony
został przywóz' kaszy jęczmiennej, do Rzpli~
tej dó dnia 31 lipca 1929 r. włącznie.
Minister. przemysłu handlu może w
ukazało

ostatnim
się

"Monitorze

rozporządZenie

po~ozumieniu

ministrem skarh1.l uWJlnić.~
powyższego zakazu pewne ilości. kaszy jęcz~
miennej.
. Rozporządzenie to '.,b~'\'/:f'~uje od dnia
.1 listopada· r. 'bież.
.2

,t
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.,in·ia..luać·
A PRACOBIORCY -:-

t~ŚWIATOWID" ~
Gdyni nastąpiło ostatnio

IĘ

13 111 iesięc,

14~Ą PENSJĘ·

Spór o reformę kalendarza toczy się od uk w Waszyngtonie, która jest doradczynią
pIerwszej chwili założenia Ligi Narodów. Na swego rządu w sprawach naukowych, opo~
razie kwestja ta nie jest przesądzona i znaj . wiedziała się za wprowadzeniem kalendarza
, o' trzynastu miesiącach, Każdy~iesiąc mi4ł
duje się wciąż w stadjum bad3:ń.'
wyjątkiem stycznia,
Niemniej jednak mteresować będzie o by cztel,"y tygodnie, z
na który przYPJadaloby 29 dni.
gół, że alnerykańska narodowa akademja na:=

wszystkie zapisy, udzielone na pod- nowiska dyrektora różnych Towarzystw.
stawie nowego testamentu - a majątek Ra Opuszczone przez niego miejsce zajął lord
dletta przekazany został eał_kowicie amery- . Broadway, jego najbliższy kuzyn i czło
nek ostatniego gabinetu. Zamienili oni jur;
k&ńskim Towarzystwom dobroczynnym. Nie
spowodowało to żadnych
komplikacyj, '" ten sposób poprzednio miejsca, z korzy~
gdyż sfałszowany testament nie został jesz . śdą. dla obu zaintereso\vanych osób. Lord
.
"
Nie zapominajmy, że Biuro
\c2e ! zatwjJerdzony~ Pl'awdaJ• że Pasquett ;Broadway, korzystąjąc z pożyteczl1ycb
$łedczf podlegało ~Iinisterjum Spraw \Vew
Di'ał pieniądze przeważnie 7. funduszów Ra-· wskazówek lorda Ealinga, kierował po'myśl
nętrilnych. ·Lord Ealing .zaczął teraz stunie rozwojem Towarzystwa Anglo-Azjat.ycdłetta, ale czynił to na podstawie dawnego
'djo~,'ać reformę \vięziennictwa, z chwilą,
kIego, or az korporacji, Anglb-JeniseJskiej
sv~egc p:r::;twa rozporządzania
się iego piegdy Już objął ten resort - miał zamiar
\"", ciągu ciężkich dni, jakie nastą.piły ,po
niędzmi pieniądze zaś 'te formalnie 'nie
'przeprowadzić ową reformę z' zapałem!
byIy
jeszcze
jego
własnością. Plenipotenci,
wykryciu'
oszustwa P·asquett~. 'PleJ;.ipotenZanim jeszcze: jego lordowska mość:
wymienieni
w
pierwszym
testamencietów
nowojorskiCh
Towarzy.stw Dobroczynprzystąpił
do pełnienia swoich nowych
przybyli
do
Londynu
i
przejęli
majątek
nOfci
przekonano
\V
sposŁlb delikatny, aby
obo'\vjązków znaleziono lllotorówkę N 0Badletta.
Postanowili
oni
nie
przedsiębrać
nie
puścić
na
rynek
przed\\~cześnie akcyj
:; ry CUlpepper, ' płynącą' po morzu do góry
ź·adnych
dalszych
kroków
w
związku
,ze
Radletta, co miałoby niekorzystny wpływ:
ooe-m - , o jakie sto mil od brzegu. Była
pusta;, - J, nie znaleziono żadnych trupów, sprawą, ponieważ - nawet w wypadku,. je-' na ich wartość. Mowy, wygłaszane przez
ale prasa była naogół zdania, iż uciekinie- śHby Culpepper się znalazł - było bardzo , CZłcLków Rządu, miały ,na celu. podtrzywątpliwe, czy nl0żnaby było dowieść jego
1'2y zginęli. Sam Wilson, działając w myśl
manie zaufalliespołecZellstwa do koncesji.
l,uziału
w zbrodni.
Ogłoszone, zostało publicznie,powiększenie
.8We.-tr0 planu, aby zatuszować całą hist6rję
Minister spraw we\vnętrznych ~ do kapitału zakładowego - i jeszcze tego sa- poparł tę opi~ję swoinl autorytetem. Za.mteresowanie publiczne sprawą, odrazu którego amerykańSCY spadkobiercy zwró-' mf:godnia - os~ągnięto preliminowaną , . lZ1lla.la:ło, . gdy główni
jej aktorzy zni- cUi się - poradził im gorąco, aby całą. ilię ze znaczną nadwyżką, która zastąpiła
knęli ~ widnokręgu - i pisma przestały o sprawę pozostawili w spokoju. Nie upłynę~ wycofane fundusze Radletta. Korporacja
n~j l)l~ać. Pojawiały się jeszcze tylko krót- lo dużo czasu, a pani Culpepper mogła już Anglo-J enIsejska nabrała charakteru ogól.'
klei llleZWracające uwagi notatki o stosun.. doniesć swemu mężowi, że może bezpiecz- no - angielskiego i reklamowano ją, jako'
ko,:o ta~ ma~o ciekawej rzeczy, jak unie- nie wrócić do Anglji.
dzieło 'państwowo-twórcze. Lord Ealing wy·
waznienle testamentu, sfałszowanego przez
Rozumie! się, że loro Ealing, przyj- dał cichy ol1iad w hotelu Sugdena, dla ucz.
I>asquetta i Culp~ppel·a. Nastąpiło to zupeł- . rr·mjąc tekę ministerjalną w Rządzie, zmu- czenia tego wielkiego faktu.
Dieautomatyc.zme; P.o'pJ:ostu uniewa.Znione szollf: był wyrzec sięna pewien czas sta..
(D. c. n.)

Gr M. COLE.
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brl,dkld1m~fClrm

iecie

ajoryglnalniejszyktóre ·lu n
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nętną powier~chownoŚcią, Jest zawsze pr6Z'.:.
nym, zarozumiałym, egoistą i wydaje mu siq

itobi kobiecie łaskę, jeżeli jesltprzy niej. i.
Z ła.dnym mężem lub kochankiem' nie~J
Są
wierzę, i1A
wiadomo jak właściwie
postępować. Jeżeli
'się
daje
swobodę,
to
napewno
z niej skorz~
TYLKO BRZYDKI MĘŻCZYZNA. JEST DOBRYM MĘŻEM.
sta, bo kobieiJy same mu się narzu~ją.
Brzmi to nieprawdopodobnie, a jednak
500, członkiń tego nowego klubu doszło
Zazdrość również nie prowadzi do celi
jest prawdą, iż w Paryżu powstał ostatnio do przekonania, że wspólne pożycie przez
lu, bo taki ładny mężczyzna nie da się U:ł
pod przewodnictwem pewnej 30:1etniej stu~ 'dłuższy czas z urodziwym mętczy:zną jest
trzymać i zerwię krępujące go okowy ~azdro
., dęntki oryginalny klub
"Ochrony:' brzy:cL 1!Oprostu nie do zniesienia.
,,
kich mężczyzn".
Mężczyzna, obdarzony przez naturę po
Piękny mężczyzna nigdy nie
jest ani
za młody, ani za stf!Jry na awanturki miłosneł
PreCI.nl domowlm, ognl.lern
które mu są potrzebne jak chleb codzienny•.
Nawet najroz.sądniejsza,
najbardziej
wyrozumiała kobieta musi się w kQńcu tem'
własnego
zdenerwować, a zazdrosna ulega atakom sz~j
lu, A zatem albo kobieta walczy ciągle, co
POTRZEBN\Y NAJWYZEJ- :GARAZ.
zatruwa *ycie i wytrąca z równowagi, albd
Pewna ultra modernistyczna młoda A~ , wieczorem idę do ki:na.
rezygnuje, co nie wpłYwa dodatnio na, ucho.
" meryb.~,'której proponowano dom dó M , G d y umrę niech właści· .. I za.kła.dJ" po~ wanie świeżości i .młodości, lub też przestaje
.,'bycia, oświadczyła:
grzebowego troszczy się o 'locum dla mnie. traktować tego pięknego mężczyznę serjQ i
. ~ Dom? .. poco mi dom?'.;!. może ~ Obecnie jęst mi najwyżej potrzebny garaż.
uważa go za jakąś luksusową zabawkę, k1t8
Jnisko doroowe ? .. Wszakże urodziłam się w
---ra kobiecie rrozumne j życia wypełnić :nie mo
':klinice, wychowałam się w pensjonacie, w
że. Na.tomiast brzydcy nlężczyźni' są zupeł:t
.auoiewysluchalam oświ~dczyn1 w "kościele
nie inni - wdzięczni-ejsi, skromniejsi, zdrat'
wzięIat~t:"e~bi uC:ł1tll, weselna była w restaup
dzają prawie zaw&Ze większą
inteligencj~
raCji,. tyg:ó:łiiriie,miooowe spędz:łaID whote..: MVZi'CZN& najtaniej. sprtedaje pracownia bardziej zasługują na zaufanie.
,lu, żYwię;$lę~barach automatycznych i han Jl1strum.entóN muzycznych FBLIKSA BO~
To też na mężów wybieraĆ należy je,'
dlach delikate~ów·gazety ·~ytamw kawiarni. NiŁW1CZ.ł. Łódź;
L 3h. Dla dynie brzydkich mężczyzn, bo tylko ooi d#
.oPtrzedpoludnleapędza.mna boisku sporto:> ; ~zkół nauczycjeli l uczni uetępstwa...
j~ rękojmię .szczęśliwego pożycia"
'J
!łl em ,Hpopołudpi1.1,gram W klubie w brid;i;S3J a ;
.... ,oOQ---...oIiJ
'''. ·,000....,,· _. .silE'!I!!"

.'

'"

kobiety,

N owoczesna kobieta obejdzie
domu

się

ul. Targowa

bez
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Andrzeja.

KALENDARZYK N lA. SOBOTt

TEATRY
Teatr Miejski: - "Ksiądz Marek" prem,
treatT Kameralny: -, "Brat Marnotrawny".
Teatr Popularny: uBitwa pod Radzyminem",
WIDOWISKA

Casino: - "Tajemnica Starego Rodu""
Splendid > - "Zatoka śmierci".
Luna: - HBurza".
Grand Kino: - ,,spowiedź uCzciwej kobiety"
Odeon: - "Zatoka śmierer '.
f

Pałace:

-

Dżiś tj. dnia 10 bm. winni stawić się
przed komisją kontrolną nr. 1 urżędująca
przy ul. Leszno 9 mężczyźni rocznika 1903
zamieszkali na terenie IV Komisarjatu P.
P. o nazwiskach na litery H. L 'J. K. L. Ł.;
przed komisją kontrolną nr. 2 urzędującą
przy ul. Nowo-Cegielnianej 51, wszyscy rezerwiści rocznika 1899 zamieszkali na terepie 6, 10, 12; i 13 Komisarjatów P. P.;

~--=-...,...-OOOI---

"Cienie haremu".

Orał

Dom Ludowy: - "Kwiaciarka z Neapolu"
.
Miejski K. O. nPrzedpiekleu l
---900-

Wiadomości b~eżące.
Ądoracja.

w Katedrze

"'--=-~-Celem------uproszenia

błogosła wień-

stwa Bożego dla naszej Ojczyzny w dn.
lO-letniej rocznicy odzyskania Niepodległości z zarządzenia J. E. ks. bisk. dr. W.
Xymienieckiego odbędzie się w kośc. katedralnym św. Stanisława Kostki w nocy z
JO na 11 listopada b. r. całonocna adoracja
Najśwjętszego Sakramentu.
N abożeństwc to rozpocznie się wso·
botę o 7-ej wie cz. i trwać będzie do 7-ej
t-ano w niedzielę. O godz. 12 w nocy bę
dzie odprawiona uroczysta msza św .. Całą
noc będą wygłaszttne. przemówienia ks. ks.
profesorów tutejszego seminarjum duchow
nego.

Nabożeństwa

ewangieliGkie

w dniu 11 listopada

jako w 10-f.ą ro
cznicę powstania Państwa Polskiego odbędą.
się w tutejszych kościołach ewangelickich na~
stę.pujące na:bożeństwa.

W kościele św. Jana odprawi nabożeń:::
stwo polskie o godz. 9 i pól ks. Kotula, o
, godz.. 10 i ·pół nabożeństwo niemieckie ks.
Dobersfein.
~. ,
-:;
., W kościele ,św. Trójcy odprawi o godz.
10 nabożeństwo- niemieckie ks. Wannagat,
:0 gódz~ '12'nabożel1.stwo polskie.

Starostwo świętuie w

:l-jar2U

. Wydział powiatowy postanowił, że uz obchodem dziesię
'cioleda odzyskania niepodległości obcho'dzone" będą. przez władze
powiatowe w
Zgier.zu.
Do Zgierza spodziewany jest liczny
zjazd g.ości z całego powiatu, gdzie też obec
ny będzie starosta powiatu
łódzkiego p.
. RŻe"'FSki. (bip)
.uroc~ystosci zwię,zane

pTzed komisją kontrolną nr. 1 urzędują:lł
przy ul. Nowo-Targowej 18 mężczyźni roc:zn.i
ka 1896 zamieszkali na terenie 2. 3. 5. 8. 9. i
11 Konlisarjatów policji o nazwiskach na li
tery: od A do Z; przed komisją' kontrolmJ,.
111'.2 urzędującą.
przy ul. Konstantynow..
skiej 62 m~żczyźni rocznika 1888 zamieszkali
na terenie 2. 3. 5. 8. 9. 11 Komisarjatów P. p.
o nazwiskach na litery G. H. Ch.

a n~ la ie oskarzonych

WŁA.ŚCICIELKA

RESTAURACJI, SKAZA NA NA ~: TYGODNIE ARESZTU.

:\i\ liPCId r. b. do piwiarni Marty ła przez wydział karny Starostwa Grodz.
Drah-vy mieszczącej się przy ul. Brzeziń 'kjsgo za wyszynk trunków w gC,dzinach
niedoz'\volonych na 4 tygodnie bezwzględJ1e
skiej l~, wydelegowani funkcjonarjusze
policji, w nocy ,dnia 15-16 lipca około g. go aresztu i 1.500 zł. grzy\vny. Dra twa .od1.30 niespodziewanie, wtagnęli do piwiarni, \\ cłała się do. sądu okręgowego w Łodzi Wfj
gdzie przedstawił im się widok !7~goła nie- działu karno - .. administracyjnego. czują.c
zwykły. W\ph~"arni znajdowało się kilka- się wymierzonę. karę skrzywdzona. Obroń
UJ oskarżonej adw. Hofmokl wnosił o zła
naście osób płci ·obojga. Kobiety były 'prawie zupełnie obnażone. Na stolikach znaj- godzellle kary, gdyż Dratwa nie jest w ;sta..
nie grzywny tak wysokiej zapłaci~. P. f ę..
dowały się zakąski, wódka i piwo i więk
szp. część gości była w stanie podchmielo- dzia Kor'vv~in - Krotkiewicz zgodnie z -...vnio
nym. O powyższem sporządzono odpowied- ~kiem obrony karę złagodził skazuję.\'" Jra..
ni protokuł, w wyniku którego właścici~l twę tylko ~a 4 tygodnj(' h~zwzględneg,") a..
ka piwiarni Marta Dratwa skazana zosta- resztl1 (p)
---000---

Po pieb
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WB łiędów reJ;glłnych

młodzieży ży

o

SOLDU NIEZNANEMU iOL NIERZOWI I WŁADZOM.
Brande, i posłowie żydowscy, oraz liczn1e
Mrodzież szkół żydo'wskich ze wzglę
z.ebranapubliczność.
dów reIlgijnych już wczoraj obchodziła uro
Uczniowie ceremonjalnym marszem,
ezystość dziesięciolecia odzyskania niepodle
z odkrytemi gło"vami, defilowali przed pły.
głoś ci. Ze sztandarami i muzyką.'maszero
\\ ały w południe wszystkie szkoły z kiero- tą Nieznanego Żołnierza, a delegacje posz.wnikami i dyrektorami na czele i'od płytę czególnych szkół składały na płycie wieńce.
Nieznanego Żołnierza.
.
Po odegraniu hymnu narodowego
Przed katedrą oczekiwali wicewoj e- .szkoły odmaszerowa}y przy dźwi~kach "Piel'
,wQda Lewicki, kurator szkolny Ryniewicz i wszej Brygady" i licznych niemniej skoczwizytator Czapczyński, generał Małachow nych melodji.
ski, generał Olszyna-WilczytLski, starosta
Po defiladzie odbyły się -\v szkołach.
glodzki Strzemillski, inspektor policji Nie- pogadanki i odczyty "na temat historjf Pol
dzjelski, na'dkomisarz' Izydorczyk, prezydent ~ki i odzyskania niepodległości.
(bip)
miasta Ziemięcki, gmina żydowska, senator
W

ZLOŻENIU

m

czynna normalnie do godz. 3 p, p. zaś !isty polecon~. przyjmowan~ będę. do godz.
10 wieczól, urzędy skarbowe i kancela:rje
sądowe czynne będą do godz. 1,30, Magi5trat !taŚ, przyjmujący każdy strajk czy
święto z dużem
ukontentowaniem do
11-30. (P)

li, tu znaczniejszych
ktury.

zakupóV\"' manufa-

Jest to jednak tranzakcja, sporadrcxnormalne stosunki 'hgridlowe po-Iniędzy Łodzią a Persją są
obecnie
niezmiernie utrudnione przez brak
tranzytll
na,

gdyż

prze~ Rosję.

PRACOWNICY UMYSLOWI W ROCZNICE:
ODRODZENIA

PAŃSTWA

Z inicjatywy Koła Łódzkiego Urzędni
ków Państwo\vych Komisja Porozumiewaw-

Pracowników Umysłowych
. urządza w dniu 11 listopada rb. jako w dzie
siątą rocznicę odrodzenia Pańshva Polskieg'o, uroczystą Akademję w sali Filharmonji
o godzinie S-ej wiecz.

eza

Związków

łłrzędy państwowe a m~ftłstrat

Jak nas iy.formują, dziś w dniu świę
ta. 10-1~c~a, Niepodległości RzeczypospoliteJ PolskIe],
urząd wOJ'ew6dzkl' l". saros
t
t wo
.
grodzkIe czynne są do 12-ej
w p ł d .
K
da P P
o li fne,
omen
. . . czynna do 1.30,
Poczta.

Zebranie cechu, jubH-erów
grawerów i zefł~rmJstrzDW
Urząd Przen:iysłowy I-ej

Instancji

przy Magistracie m. Łodzi, jako
władza
nadzorcza Cechu,zwołuje walne zebranie
członków Cechu jubilerów, grawerów i ze':"
garmisirzów na dzień 12-go listopada rb.
o gOd7.inie S-ej wieez. do lokalu Związku
Hallerczyków przy ul. Piotrkowskiej 104.

p~r$ja int~r8SUie S ł tńif~
W ubiegłym tygodniu bawRo w Ło
,l zi kUku kupców perskieh, którzydoko-o.a-

Jeszcze niekontec
.
Konferencja
celem zlikwidowańia
strajku w "WidzewskiejMunufakturze~(zw~

lana została na ponieazialek o godz. 10 rSF
no, ptzyczem firma deleguje na tę konfe::
rencję swych pełnomoct).ików pp. Steigertą,
Matyska i SfUka, którzy upoważnieni będ~
do prowadzenia w imieniu firmy pertrak~~
cji i ewentualnego z.awarcia umowy.
Ze strony robotników obecny na kOR
ferencji bę.dzie p. Kaźmierczak, jako inicj~
tor tej konfeTeńcji~ (p)
~---

.Nr. SO~
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~pls· ~:~tórowyf hraClnika190a
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WYJEZDŻAJĄ,

,

9:

N( Qne ri:Y2q:ry aptek

D~iś WDOCY , dyżurują nagtępujące
apteki: oL. Pawlowskkego (plctrkowska 309)~
S~ HalTIburga'.(Gi(iwn a50), B. Gluchówskie~
go (Na.tut()'wią2!~"4),·.J:,Sitkiewicza (Koperni
ka 26), A. \0 Ghall'emzy (Pomorska 10', A. Pota
sza (PhtcK6śdelny' 10) (b)
o O El ._~-_..

"7"----000----

(tawu rz ,sz anie

w DIESIĄTĄ

PoIskiej

ROCZNICĘ

ze

Wawrzyniec Gabrysiak, zam. przy ul.
A!eksandrowskiej 13, w chwili gdy znalazł
zbiegu ulic Aleksandro"vskiej

Iłu dzieź,

ODZY SKANIA NIEPODLEGIOŚCIPOLSKI.
\V dniu 11 listopada zrzeszona
mlo, żą się: przemówienie wice przewodniczącedzież
wszystkich S.M.P. m, ł",odzi wez;; go Rady Związkowej
p. naczelnika L.

FlaSI~ą W ołowę
przy

IlU

dziesivciolecia

o

.'rObi."a floUty IftB.

. elf

Durocz wstCŚCI

WARSZA WY PRZEDST A WICIELE .rEDER. ZW. oBR..OJczyzn
Rp'7,p,nvjścii b, \vojskmvi
wojewódz- \\ie komitety, które przy dźwiękach .orkieJtrl
twa łódzkiego biorą wybitny udzia.ł w Zjęź (.'Idprowadzać będą swoje delegacje udające
tlz,.ie Fedel"uejiPolsk1ch Z\\i~Jzków ObrOllf-ię- na Zjazd dla złożenia' hołdu Prezyden"
rów Ojczyzny w \Va~~szawiQ dn. 11 b. In:
łowi Hzeczypospuiitej i Marszałkowi Piłsud.
vVszystkiepowiaty wy;syłają liczne sl\iemu.
ł...,ódzkie delegacje wyjeżdżają.. o godzi
c1elogacje, do{'hod~ące do 100 osób. Dwa ponie 17 min. 20 z d\-vorca Łódź-Kaliska stano-;
Ciągi nadz'wyczajne od\\joz~! !'ozerwistów w
aniu dzisiejszym dostoliey nie liczą.c tych wj:~cc ogółem liczb\, 700 delegató\v ze wszystkich miejsco\vych organizaCji.
którzy odjadą normalnymi pociągami.
vVszystkie pOWiaty ntworzyłymiojsco

J

o

.I!Ilr' .""'.
_ _ _ _ _~.....,..ii!IIiIJii&'_OsiIiiIiIId_

100 delegatOw

IJz l-1 \:\' :;:;obOLe L1nialO.;-egoUstopaaa r. L., winni si~ zgłosić do spisuwlot(c1~
lu Bip:t \\7ojsl{OWD -..:.polieyjnegoprzy uL
f'jotrko\YskiejZ12~ -7fgo(lrdnachotl 8,15 :la
13,30 (l ~!;jpópof) m{zc?yźnl,ul'od.zeni \V,To
190&. znm. "i 0;i:n;~bie,~9g()1\omisarjatu P.
p. d na zwiskatla n$.li~;efJ7·pocZą t ko Vv e: A.
B.. C. D E. F.G.'fLC~.LJ. K. L. ~n)
... ' - ' "

.:8'
__;. . . . .r
.;. : .________

"ROZ\VOJ H Sobota dn. 10 listopada H)28

i

Zgierskiej napadnięty został przez niezna. Ilego osobIlika t uderzony butelką w 1ło
wę, sk,lltkielTI czego padł na chodnik, broC;l~C krwią. Za\vezwane pogotowie
ml'aJskic,którego lekarz st\vierdził uszkod.zenje ciała i opatrzył mu rany. Napastnika
udało się zatrzymać,przechodzącemu
po;.
sterunkowemu P.P. \V komisarjacie okaz a;.
ło 'sięi~ )~~ to. Klelnelli~
Nowicki
zam.
lFzy ,ul. 'Ciemnej 4J~ (p)
Do aktNr,12~6 19281'.
o

o

mię. udział w

uroczystej.Mszy św. o godz.
11 w Katedrze. Po nabożeństwie nastąpi zło
żęnie wiei1ca p'lfZeZ delegację młodzi.eźy na
płyci~ Nieznanego Źołnnerza.
O godz. 18 w ,.Domu 1V1lodzl,eży Kato"
nr. 111. odbę::
lickiej" przy uL Gdańskiej
cizie się urcc7.Y:-:'·" dc~demjn, na którą zło,,-

Chwalbińskiego, wyjaśnienia obrazów ś,vietl
ny.ch z dziejów walk o niepodległość
Palt
~ki, przez ks. St. Nowickiego, refeol'.at p. A,
Kuzana obraz sceniczny pt. "Krzyż Vvalccznych" oraz część koncertowa vi wykonaniu
młodzieży. \Vejścia dla publiczności
be2l
płatne.

o,

---000---
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KARAMBOLU PADŁO DWU PASAZERóW.

Onegdaj, późnym wieczorem taksów'ka radomska i Ry\vka Goldsztajn z
Brzezin
W dniuwczornajszymgdy tramwaj puid!ążająca w kierunku Pabjanic uderzyła . doznały powaźniejszych obrażel1 cielesnych.
. Nr. 3 bie'glw strollęPlacu Wolności ul.' bokiem w tramwaj dojazdowy. Skutkiem u"" Wezwane pogofmvie udzieliło im pomocy
derzenia auto przewr6cilo się, a pasażerowie lekarskiej. Szofer doznał lekkich ,potłuczeil.
Kbn§tiint)'nd\~h:ką z2.uważyl kobietę, która 1.1:'
Skuf-kiem karambc:lu w tramwaju wypadło
silowała-:rŹ'ticić .się pod' wagon. Dzięki prZy~ wypadli na bruk
Dwie
osoby
z
pośród
Jadących tak::
kilka szyb, taksówka., zaś została poważniej
tomnoś~i !ihA~zynistv udalomu się wagon· w
sowką: Szaja Judkiewicz, kupiec z
Nowo;"
uszkodzona.
pOTę załr~ni'qwać. \J~k .się okazało nie:dosZłq
samobójcz~ią jest Amalja
Werner, za.m.
przy ·ul. KonstantynowskieJ .40~ ··Powód tak
ątr~sznego P9stanowienhl~ młqdej
kcbk,ty

.. nie;viadomy. (p)

. .

.

~ ()(JO'~

"

>,

'.>

...

r'

;·fea tr isztuku.

cllY t'rvórczej śY"'j?,lDOŚci wyFwintnego lorda
,.,:.b.ladoksa" wy~ ~!Iti po ~t.. • pierwszy 1DahO'.:lha artystl{a I? ena SoI~ka.
.
TEA\FR POPULARN"l:
Dziś

ku uczczeniu lO-lecia Odrodzonej

POlski .uroczyste przedstawienie pięknej
sztuki historycznej' z ostat.niej doby Gozda-

wy-Wiecheckiego ~,Bitwa pod Radzyminem"
w której autor \v barwnych i. mocnych obra
zachprzedstawia obronę Warszawy w r.
1920 wczasie inwazji bolszewickiej.
Kasa sprzedaje bilety na niedzielę
wieczór i dni następne .
;
t'EATRW SALI SCHEIBLERA.
DziŚ o godz. S-ej wiecz. i jutro o 4,30
popoł. i8,30wieczOreIll wystawia dyrekcja
. tea.trll ku uczczeniu 10.:lecia Odrodzonej
Polski przepiękny dramat w 4~ch aktach Lu
cjana Rydla "Na zawsze".

TEATR MIEJSKI.
Przedstawienie galowe w ~eabze .Miejskim
Dziś, staraniem Komitetu .Ohchorlu
.·10-1eeia Niepodległości Poiski~ odbędzie się
.w· Teatrze Miejskim przedstawienie galowe·
celem uroczystego upamiętnienia. radosnej
i doniosłej' daty historycznej.
Odegrany będzie podniosłYi poemat
dl amatyczny Juljusza Słowackiego "Księ,dz
~:~a.d:k" zK. Adwentowiczem w roli tytuło
..
VtPj, '. w reżyserji i inscenizacji Edmunda
',\'if.$
kiego. '
DRUGI CYKL "MISTRZOWSKICH
rolach głównych pp: Irena HorecKONCERTÓW.
Po pierwszym pięknym cyklu kancer
Socha, Franciszek Brodniewicz,
D0biesław Damięck( Ma- t6w 111istrzowsldch .dyrekcja zapowiada pie
7-wykle interesujący drugi cykl, który ~kła
Edoł11und "Vierci:ński.
1~ proszona jest o jaknajpun
dac :?ifl bedzie z sześciu następujących kon
C€'l'tów; Artur RUbinstien, Kwartet
Drezycie do teatru. Począ.tek
deński,
Vasa
Prihoda,
Juan
Manem
Arnold
HO.
~Fol-d(lsy .i Bronislaw· Huberman. Takim Cyd
JiATh'!ERALNY
kłem koncertów poszczycł~ się może· tylko
~.:Buda' Mr;:,nobawnego"
l
r a, ') godz. 9 wieczoreDl pre Faryż,Londyn, Be:rUn lub "Vkde:ń.
Pierwszy koncert z Artul'('m Rubin~
onł;~1lńi;r.
V\tUde'a "Brat M~.r~
I.v'ol'riej i arcywesołej tej steinem na czele odbędzie się VI: poniedzia~
ł~k,dnia19 Ustopad& Q godz. 8.80 wieet.
ZB,Jt:nlQfi(~p,; w sOJJie wszystkie r~o

_

G

L

---~._~-.-----

Zł.

zwfaz&c"w

stQw:arzysl.~ń.
-""-~.."

~

•. , •.....-.~~-,»-"'"'"-._".~ •.'-

AKADEMJA \V "PRĄCY POLSKIEJ".
Zarząd Z·,v. Zawod. t,Praoca
Polska"
zawiadamia tą dro~ą swych
czlonkków i
sympatyków, że w n~edzie1G dnia 11 hm. o
godz. 7 wieczorem w lokalu własnym przy
ul. Głównej Nr. 48 odbędzie '~ię uroczy3ta
akademja z powodu 10~cio lf'c i ::: cd': \' l .. ;la
Niepodległości,
,
---000---

Nowe wydawnictwa
XALENRARZYK. HISTORYCZNY.
Z; okazji dziesięciolecia odbudow9.~
nia Pal'lstwa Polskiego
wyszedł z druku
r!bió! dokumentów historycznych z okre'Sll
Dd 27 października do 11 listopada 1918
zaopatrzony wstępem i zakończeniem, tl..

r.,

łwzględniającemi najważniejsze

nia histvryczne,

!lwiązane

z

wydarze"'l

odbudowanit~fJl

Państwa.

Jest to jedyne w tym rodzaju· wy:da,,; .

nie.

Cena egzemplarza 50
Zamówienia. kierować

~.,

.

należy do bill1'8. 8tronnictwa Narodowego w W~wi.
- 'Al. Jerozolimskie 17, wpłacając· jed~
cześnie na nasze konto
w P.K.O. Nr. 1.S\8

naleLllOŚĆ

za zamówione egzemplarze.
Organizacje Stronnictwa. Narodo~
go ~. księgarnie t za.mawiające )Vi~ iloU

otrlvmUił
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:ra.bI.t.
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,,1:{OZ\VOJ" Sobota.
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N~AUKA
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ę: l:zYn:Ę,OpK~~~~~~::::lAzacho:
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i WYCHOWANIE ..
92
, ',KURS 'filet 'ręcznego 'lO zł. Wyuczam ha'- ~ F'OTRZEBNI stolarze, Pio~rkows a .
1.,
r
2-7976
.
d ' ~ l" I , ·
. "
2-8012 39, m. 12.
'. fw"" ręcznych" maszynowych, foje o, .. p
',~
i ~~ __ '"',
,.;..., ,
.- ' " , , ,
, ka"cie~ Weneck~ ro~otę. H:au.fmanowa, PiO-'POTRZEBNA kucharka do Restauracji, Za; ! DO \vydzie~żawienia s~opa 12x.:> m.. ,~R,~o.
trko\vska 18, pr. ofIcyna I pIętro. 2-8016 chodnia ,Nr. 11.
4-728tJ ~ goszczu. WIad. BałuckI Rynek 3, Pluk~~n;:;

II'· , ,',

KUPNO."ł"i!.=ś!'~ipOTRZEBNI chłopcy

"!

do praktyki do kot1ł:L,r
~
,"~
'"~~- ni M. Pachnowskiego, Juljusz,a Nr. 3. 3~7988; SKL~P duzy z wy:st,awo\~em9 Oklh III . .\y"
SPRZEDAM' maszynę do szycia rękawi~
,'
,naJęcla od zaraz. Glabo\\a 3....
. ,4
'
42
'26' 3 796? )\1ŁODA panienka poszukuje posady w cha~'i~;l·ad~~o:.:ć \\ C'L
d P ,rzę d zalmana
k W ia.
Cle.
,fi,,!
- . ,'"' rakterze gospodyni u
samotnego, pana, P?K~J do w~ n~~ęC.la , n
....a Oferty pod PrzvJ·ezdna. 1-8008 ,kIerIl1,Naruto"lcza 31.
2-CS1Jl8
OKAZY lNIE do sprzedania otomana, stół prZYJe:d.l.ll .
J
i
RtB
oraz poleca na raty i zagotówkęwszeIJde POTRZEBNA służąca do wszystkiego do t
Nię"r
meble zakład tapicerski B-ci ~Gabał6\V, Na$ 2 osób, Napiórkowskiego Nr. 9t m. 44, ,.. ,
=
'e' a'·
e·_ililllfiZlII _ __
798n
3
7
9
.
:
J
C
.
.
..
, lt ej,. marka
1
Wlot 8•
',\
..
'
I PRZYBŁĄK.AŁ się pIes mascł zo
P ARLOFON_waIizkowy w b. dobrym- :ta~ POTRZEBNA jest p.odr.ęcznai uczenica jo 'Nr. 808,' \Via.1omość Łag1c\\;nicka 7G, Feliks
kBk
3-7956
,
.'
·ElC.W~az .... Pty:ami okazyjnie do . sprzeda-I sz~c,a, wiadomość u gospollarza, Siera ow-: oguc ,.
.,

'SPRZEDAŻ
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·~,D~:,".~l.:~::!~MaJa !3, doz~rca wsk~ze~ ~

... '

';'o-i

.2~8,,010 ~
ZAGUBIONE DOKUMENTY.,
. ttł
mieszkaniem do sprzedania. Po- ( WDOWA inteligentna, w średnim wieku,' ROBOTNICA Józefa' Jóźw:~~---'~~~ies2;~łe
<n

'MACnEL Z
. morska 8 0 . 2 - 8 0 0 0
j'KUPNO-,-SPRZEDAŹ:
majątków
ziem~
skich, gospodarstw wiejskich, domów, willi,
fabryk, młynów wodnych, placów; sklepów,

sklego . 40.

zna szycie i kuchnię przyj mię miejsce gospo~ przy ulicy SzkOlnej 5 zagubiła 20 paźdzIeJ:;
dyni u jednej lub dwóch osób. Rekomendacj~ nika torebkę z metryką ślubną OO'-azinla!e~
posiadam. _Wiadomości udzieli Pani \tVinsch, J papierami. Uprasza znalazce o z\vrot do~'~~~
ul. Sienkiewicza N,r. 97 ,- 3.
2-7982 minfstracji "Rozwoju".
3-1~
~~'

m

Y"'*"

II

__ .

_;".__ . "

interesów handlowych i t. p. załatwia szybko PRZYJMĘ miejsce ekspedjenta w sklepie li JASTRZt:BSKI Zygmunt zagubił metp_j~
i solidnie Biuro "Fortuna" Łódź Karola' 18 kolonjalnym w żelaz. lub iunej branży. Wia~ urodzenia śvdadectwo szkolne oraz. k
,tel. 62-10
3001-0 domość, Nawrot 24, m. 8, Nowak. 3-8006 po\vołania do wojska.
S~ ,
RE
gi%4"

,I.

roi

ościuszki
lei. 2..15

3, I '.

00 1 00 3 i od 5 do 7.

ProjMtt' bu-dowlane - nadzó'l' tt!łchDicaay -żelbemi~two

Plan~ ~rl~ła(:l~ń

no SiHci tafialilacJinBj

Porada prawno .. administracyjna

w sprawach technicznych

;
I

~~~,H~~~Ałi'i,':~coi?"

LC'''''h'-''''', ·>·"C':,

"~.'.''''''~~', "~'"

Wapno płechełńskie marm~f'owe Cement, Oipl!I,
.. Sełpio", Szamoty .Klepacki". CeIll8, Dachówka
Eternit, Pap8, Posadz;ka, Glalura. Lepnik do po
sad%ki na zimno .. D uroxyl" , Trsc:ina 6857
Połeca W,J:ąO&De

pl'HdsiawlaieIlStwo fGb"k

PĘDZleM
.u.z••a, ZlelDa 8011' Tel.. 108-70.

In!. JAN

I

I

~'n

,r~~ek~~'_:;':~:~' ;-~

w yrobu labm'atorj~m ''Drży
aptece S. HAMBURGA j

S-ka. w

Łod%i Główna'

SKŁAD
Zał1ład

~~ł ' '~

50

FUTER

Kuinlerlld

J. SZWARCMAN

·s., fe

:otrkowsia 58

I

"Bratowl .ell: 49 (aUep nOn ~='::=====~~~================~==~~~~:::i!!':~!!lIII.
poleca

'łowy) Tel. 66- 31
,
gołowefutu dłlmskle

męskie oraz SlÓikl pojedytics
wue!kiego rodlllju, po Genec
prl":y&tępJłyob 1 lU!
dosodn!c
waruakaob. Ob.Inanie nie obo
wi"suje do kupna.
P.P. hl'&wcom. lIdzielam l.batu

Zakład

J SrA

J

Ł6d1

Alale

~·~·""~S~T.U~~:~~;:::_.~3:~.::S~~~ ..

Krawiecki

Kośd.uszki '.H! 41
telefon 10-U

Tylko", moim znanym' od 15 lat
Na. dogodnych wa.runkach

Łółha

nia
Ba

wagę

SPRZEDAJE . ADMINIS~R.
.. ROZWOJU"
AL. KOŚ.CIUSZKI41

~ćdelQBc

metalowe

materacu~ w~

dzleolnn6 oraZ' do m~p
l6hk .PatoJlt- podług
miary Umywalki i
wylłymac1 k

na1tslliej

w FABRYCZNY~

SKl,ADZłE

uDOBROPOL"
l6d',

-101}

PIOTRKOWSKA 73
w ped.,6rsu.

pierwłZorzędnym ~a1dad~ie krawieckim można się· ubrać' elegancko,
praktycznie, tanio j na raty, podług
najnowszych paryskich i angielskich

modeli·

.

Przyjmuję wsxelk.ie ohstalunki z·
wlasnego i powierzonego -, materjału'
oraz futrzane .. Wykonanie pierwszo",
rzędne i punktualne

