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Ich ideałów narodowych - polski mbiiSter ; nJ naszego rządu zaprotestowani wprawSkladkowski..
~ dzie ale tak jakoś blado,jakby' tu Die''-"i
nisłracyjnej Sejmus że r~ąd zwaJ.cza6 będzie
Gdyby ktÓ1"Ykol.wiekz ministrów an-'i chodziło zup.elnie o bonol" narOdU..
'. J.
każdy nacjonalizm polski, żydowski czy ka gielskich cświadczył, iż
jego zadaniem ~
Póki pan Min. Spr. Wewn .. pilnował
idy Inny.
,'"
jest zwalczanie nacjonalizmu angielsldego l. stróży i czystości na podwÓrkach.- roda.' . .1f~zeba tu. z~uważyć, że •. naród
bez - w przecląguł8 gOdzin prZ8sta.ł by być ~. cy ze łzą rozczulenia patrzyli na 'te mini..
. powume rOZWlmętego
nacjonalizmu ••.
• ~..
_.
. '
ale mOŻe egzystować i wogóle jest nien- t ministrem u. nas! .~al~zy .oczekiwać WłeI-' sterjalne zabiegi - rozumiejąc, źe Dikł, ·tYl
ohronnie skazany n~ zagładę
~ kiego zadowolema '1 ,,Jubelrufów'" w. ca.. koOn wreszcie wymiecie łąsłajnie Angla..
~3.
tym kraju. - bo
osłabianie
odporności
sza. Ale to jeszcze nie dowód aby 'wODel
Po bo~esnym
zak~nczEU11~
~~wo!a J wlFlsnego organizmu, program. dopomaga.. stajni roz~ijać slupy, podtrzymujące calą
przez Ausu]e;
niezbiCie,• zet .. nia do w:l.asne
."
j śm18I'ua,
.• ·...s·· - n łe
. 'k
b""'''-'
.. ..lJowl~.l
.
1st·.
, t kt6ra• dOWIodła
d
mozeuyi;·.
. b nle:epan~ wa ~lena:ro. owego
"l" ]~S ., źle widziany w sf&raeh. gonokoków. kliłBo na~z rząd - tak jo dowodzą oft..
a~ukF em'k.Dl8 wy rzymn]ą~y~
na] zel-; ryehzadaniem jesl: zniszczenie
s e o cjalne enuncjacje jego., p.rzedstawiciela .........·
.
na z g
" "
...".
sze] ryły l, progra. p. MInIstra Spraw:
'Wewn'
ęt'rznyAh
zas...........
°e na . t em b'"
.
.' _..#
ma. i waznlejsze' .zadanIe:na.
głOWIe, "
,mIano"
;
~
I. .... g ....]
a""zm"ej- ' panstwa.
.
'..
. '.'
k"'
szą uwagę..
Taka Wielka Brytania potęga małer- ~ -w&ł; e: zwalczame nac]onaIiz:q:tu pOls lego.
'lUr
•
K
W'
la Jalna I moralna, :r;aw.drlęGzaswoją siłę
Wreszcie powoływ!Ulie się na zwal .
W
ongo
.o.smernn
."
• 'J
t a k"lCh mln'"
• i
" . nac)ona
.
'1"izmu·
.
. d owsk"lego -- j ~~
cA
~ t •.w.urzvm
. ;".
~
•. czy
lo. w . .
'
. : i . 1.I5 t ylk
o t emu, ze
me m18aa
CZa:D.18·
zy
.
łStO nIe•. Dle, znaJą.nacJo.n.a Izmu D : . a r o u , o w e niest...tw ·rli.wnU~z rubą .kom. edłA. pomVłAk}
go m~'p,otrzebuJą mm1Stra~ , który byz ~t;rówJ jak. nas,z .Minisłęr Svraw W~wnęhz..
• 'Q:t
g . , . . " ': .. :ST.
-,~ę.JĄ",~ł}~~y:J. i, są biudzo. Wllzi~cZllymt,re- l1YC~ikt6ry Jest ~niąie dlatego jest ndtd.. \u~:ąla." ~ęce~, ~~~~~n~bzo~anego nąr~..
aem ·kól~l~ftcyinymdla -l1arodOWOŚc\'kt6reSb~:mkl polskimll a~~~~2ać . . naÓjonalizm :na śWle~le, .)~lt, • wmś:q:le ·zYd0.ws~ł - ląl
ale posiadają tak n.iepospoHłychminisłrów. po ."
.<.; . ' .
~~ ~ęm~ rO~l:ez ,mn~Q~n.~, .~~J;Eł: . lHl'Ó9~
łakim .jest' niewątpliwie pan Składkowski.
Orygina1nyłen pogląd
tłomaczy
Polski -:-ktory:uy w· W1ęte] bezmyślny 8110
Oto~ najpołęi:mejsze narody, najwięk nam wiele napoz6r
nIezrozumiałych f~k.. sób swójńacj?n~1izm osłabiał" -' aby.' t~D
sze paiisłwa ~ zawdzr.ęcżająswój rn:zkwiti łów. Np. zakazano W· Polsce
wystawieda więc.ej mógły się· u: nas:, w wlas:n.ym~()m1
'swoją potęgę 'tylko nacjonalizmowi, tylko .rumu angielskiego "O świcie"3 przedsła'\\ria-' rozpie:r.a6. i Pari~szyt'.nacionalizmy· obce.:
temu kulturalnemu, poczuciu lącznościz jący bestjalskie zamordowanie przez nie:uMażemy sobie wzafemniena bimDii~
roda.kami i z Oj.CZYZllą, którą nie traktują, c6w w 1915 roku sanitarjuszki francuskiej scu pogratulować.: panu minisłro.wi sz-cZ'
lako przytułek noclegowy' dla każdego obce- miss Cavel, łymc'zasem kiedy nięmcy wy.. ścia w zbożnej pracy or~z . dalszeJ Ilan;ia.go przybłędy.
świetlaH' u siebie film "Die brenenden' Gren . zarDości f,nai'odu id]~tó'ij:J" - a [;zanown&,
Wspaniałe czyny obroilców Ojczyzny, ze", w którym "polskie świnie", prżedsła- mu spoteczeństwu odpowiedniego Brlnisłra...
,:nane i nieznanebohatewsłwa, rozpaczliwa wione są w sposób urągający najprymiływ.
·A. Swalka cały·ch· pokoleń o byt narodowy
niejszemu poczuciu cyWilizacji - ze slro000---·s, tylko zdrowemi objawami dobrze zrozu- .
. mianego nacjonalizmu.
Najpiękniejsze karły historji
Polski. zaFisał zlołemi głoskami - Kościuszko
lłejtan, Mickiewicz! Słowacki, .Sienkiewicz,
typowi przedstawiciele nacjonalizmu .. polskiego, którego tak solennie obiecał zwal..
czac ich dziedzic ich imienia i
stróż. ich
Pan minister Składkowski

oświad..

czyI dn. 2'7 bm. publicznie w komisji admi..
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bY~.;8jO,,?yiIu:atl'u.y~ey &~h",e

d..:iewcs''.:!H", rrt6u '!U:c."z,la SIę lUI Gr.o n~dr;y
i wc, z;~ • a li,81ba: Gziej ~tUr~ ar(itę źvcia,

W }"(;,h

Utoc~.

~Mwnei Gi"lt:~tte
~~\a1:tis
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CCi'iymiejsc lilia Poowyżsr;one.
Cen~rmiE;isc: W 6.ni powszedn!E!, n.a wsz3i stkie ..anse zaś w sobote, niedzielę 1Swlęta .od g. 1-4
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l rnit'1sce 7S gr~ 11 m{f!'isce 40 gr. 111 rnlejS€. 30 gr
. W Jlobc.tę, ~&ł~ielę i ś\lI1ięta od goaJ:. 1.Z0 po poł
l mietacl: $W gr., Ił miejsce :;0 gr. 11 nHf:jst:e40 gr
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. HALA CI:t:iKIEGÓ PRZEMYSŁU. NA PWK.
Powiel-2:chnia '. zabudowana. ł~j hali
.wynosi' 5.300 m •. kw. długuś6 ....:... 130 m. szerokość' 42 m..... wysokość '16,4 1.. objętość

63610 m3.· Wybudowana w.ciągu 120 dni.
Koszty budowy wynoszą'7SD,bOO złotych. W
Bali wysławiać ~ędZi:e- cięż~ ,przemysł tj.
górniet.:';i)," hutnictwo i przemysł mełaloWJ'r

.,

$ ,
r~
I~I~
~. ~,

!l~

I

Ui[łl

Groźny orkaD nad
i wodawd.arła się do wnętrza statku.
(iił~)

GwaHo\vne lml'!l:c, szalf':ą.ce

Europą
łinj:ekil}l~jov.le
,Ciier~u:rg::i

calą

Francji
Pai'y -

·.:S$ody, wY"ohme i~l'zez burzę w
BeIgji, są bardzo wielide. '\la ":J1 '211.1 wy-

brzeżu fale
tamy. GłówIle place w Oshmdzie i Biflnl;:enhergu stoją lłod
wodą. KUka dornó~;'V w Blankmlbergu ru-

Paro~

.lii:, .pG.ii.:OC łudź
,!.v'....... ~~ zo~nija rozbita o ka.

>;jvk:clybacki 1.i\.biLc'
"
ratunkową~ która.

dłub tonącegestatku.
Próby "Pl'zew~eClenb

za pomocą lin to
~
marynarzy,
któl''y'ch~&ifowaho pi'ze~;'<:1ir~ląć; jeden z ato:::
nąt Tymczasetnr~s.zcie załogi udało Elię do
prowadzić statek doprz:;:dportuHamburg a •
Sz,"vedzki . pU~0'\v:.ec .,Slewa"z0stlllzllisz
nącej

zaloginie uddy

się.

c.zony niedaielcoN ord ::l'l1typrzęz

burzę,

.,

o
Sycy lją

Kopenhaga, 27:<11 (tel.. wł.l
, Straszna burza szalała przez cały d~ień
wciorajszy nad
wy brzeżelll i całą Danją·
Sżkodyb. duże. - vViele;miejscowGści ZQsta
lo zalan.ych falami roorskiemi.Duński paro&!
wiec ,,3irena" zatonął u '\vybrzeży wraz z ~
ludźll11 załogi. Resztę uratowana
Londyn 27:<11 (tel. wł.)
Liczba' zabitych i rannych podczas 011
stai"niej burzy na lądzie powiększyła się o 25
osób. Połączenie telefoniczne. i telegraficzne
między Francją oraz
HoIandją a Anglją
przerwane.

która zerwała z poMr~du wszystkie maszty i
nęło.
W HoJf ndji burza pochłonęła 2·1: ofia- . zmiotia 2 ludz Z załogi. Z trudem udało się
ich wyłowie.
ry w ludziach.'
Parowiec nonveski "Ćhrysrjan" lvlbhel
AmsterdaM 23 ..11.
Rzym, 27~1l (ate)
sen" został wtzora j rzucony na .wybrze i zu-:;
'Wśród "r~trzi~sających okoliczności w pełnie zlllszc:zony; załoga zostałaura'toyana,
Burza przeniosła się z Atlantyku na mo
oddaleniu o 800 metró\v' od YmuHnd8ll wło oprócz 2 marynarzy i pilota hoien~Iergkiego rze śr6t:":ernne i z wiellq siłą szalała nad ca
ski p~rovdec ,.,Salantc/' zatOlH!ł dzhiejszej niosącego pomoc którzy zaronęli. V{ pbbliżu łą SYCy!ją, gdzie zrywała dachy i wyrządzi
t
nocy.
, , Hob.ndji w';:mięjscuwości,,KallandRoog" zato la znaczne szkody.
.
. Burza uszkodziła po\-vH7.me statek
U
brzegów
Sycylji
rozbiJy
się
dwa sta
ł wyrzuciła go, na ławę piasczystą. ?lb;r~y , nął statek,;Peterschop" 3",chmarynarzy wy
tki, których załogę uratowano.
mie fale rozsza1ałego morza ponowrile SClą łowiono z fal morskich.
a
gały w Wir: paro\'dec zmieUzny od r.ar:
do późnej nocy. z wybrzeża przygl~;(lały SIę
walce. tłumy publiczności. Statek~ wysyła
j,ąc jedną rakietę za drug~,
o por.ooe? powoli pogrążał się na oczach wszystkich. w
iale. Rozsza1ałe morze nie pozwalało Jebędzie wolooe~smaOWaĆ,
~d:nak na ·nie~lenie' jakiejkolwiek pomocy,
opłacają prócz bieżącego' komornego zalegle
\Varsza\va· 27~11
nieszczęśliwej załodze,
'
"
Wszelkie ,wysilld w tym' kierunku' byPierw'Bze .w obecnocnej se6;jlpusiedze~ cego.kc1nol'nego w stosunku mtesię~zn:ym.\
rue. Senatu dla załatwienia b~eżących spraw u
'rfY daremne.
".
Wysłane łodzie ra.tunkowe z Andv?ot stawodawczych oabyło si·ę dziś., o godz.' 4 po
"\Varszawa, 28:::11 (a1:e) ,
r"Ymulinden zostały rozhite przez fale. J e- południu.
, JJzisiaj komisja prawnicza Senatu pod
,.
,
s 11 ant"
'den z rybaków zatonął. Załoga "....,a
o
Poza wybcrem 4cz!ol1ków Trybunału prze\vDdniCtwem wice marszałka Poznera.
.
stała przez cały czas na l}okładzie i krzykiml orazrozpaczliv..-emi gestami wzywa- Stanu i sprawozdaniem . komisji skarbowo:: (P.P.S.)zalatwHa projekt zmiany' ustawy o
budżetowej o sprzedaży 3· nieruchomości pań
komorne w ratach, wynoszących 5 proc. bie
ła pomocy.
.
stwowych
Senat
zajął
się
uchwalonym
przez
oCihronie
lokatorów w brzmieniu sejmowem.
.Pod,.koniec d:nia burza wzmogła SIę
Sejm
projektem'
ustaWY
O
··ochronie
'lokato.:
Projekt zdąża do uchylenia eksmisji z miesz
jeszcze bardziej.
,
Trzy hydroplany wojskowe podjęły l'ów~"VkmyślustawY sejmowej ustawa o 0-:: . kań o ile bezrobotny otrzyma pracę i będzie
, ostatnią próhę wyrato\vania załogi.. Nieste- chroni e lokatorów będzie ·.uzupełniop.a.w tYlU spłacał w ,ratach, 'wyncszących 25 proc. bieżą
ty nie powiodła się ona. Nie można było sensie, iżek&misji z mieszkali nie I110Zna do::: . żącego komornego miesiqcznego.'
nawet ściągńąć n1;arynarzy' przy pomocy konywać, o ile bezFpbotni" otrzymali pracę i
rzucanych z hydroplanów lin sial owych..
'RRC'EFW1!'t@
Hi ~irWW{mr?'1?e: ,rrr a§§if~·7it"""· .
7ft
.
\Vreszcie statek wraz.z całą załogą
1/1
Pogrążył się wgłębię. Dziś rano morze wyI',zuciło kilka trupó'w marynarzy.
';.',-;;'
'.
"
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Hamburg, 27 listopada
NOWE WYBORY ~BO KOMISARZ BZĄ.DOWY w KASIE CHORYCH.
Straszna burza \v d~l.lszym ciągu szaleje "
\V dniu 27. bm. udała się delegacja Okr. Urzędu Ubezpieczeń celem omówienia
fiad wybrzeżem niemieckiem, francuskiem i
Zw~ "Praca Pólska4' do MP~ i OS. :w War~ tych; spraw. Równocześnie Pan Dyrektor
holenderskiem. Fale morZa w,dzierają się na szawie celem interwen((ji~dotyczącej po.., telefonicznie powiadomił OUD o treści roz..
'ląd, czyniąc duże spustoszenia. ParnwiecX wodów odroczenia .wyborówdo, Rady Ka mowy) przybyciu delegacji.
"Stinnes VI" z Hamburg~l zosta.ł uszkodzony: 81 Chorych ill. Łodzi.
'
,
.. P. Dyrektor OUU Siwik oświadczył»
,przez bUrzę.
_
Delegacja została. przyjętą przez Pa- ż'e zajmuje takięż samo stanowisko i że hę
Uder:renia fal rozbiły
boczne
okienka
nów
.
DYl'el).tOl~ÓwGłÓwnego
i Okręgowego dzie w tych <lniach w .Łodzi celęm osobiste.,UrzQdu Ube:pieczeń. '
gn' dopHllo\vania tych spraw.' '.
.
W odpowiedzi ,Da źądąnie delegacji •
Wobec tego, żesferyrzę.dząceobec_iSki JUBei! ptOł?af ~ifI!\'rO~'V
odnośnie
mianowano'
Komisarza
w
łódz~ie
,Kas~
Chorych lll.Łodziw czasie swej
, Od wtorku 27-XI 1928 r
kiej Kasie Chorych, gdyż społeczeństwo nie bytności w vVarszawie mylnie poinforrnozaufania do obecnej Rady Kasy Pan wały p.' Dyrektora, co do zakresu działalno
Dy1'ektorGł6wn ego U:r~ędl1 'Ubezpieczeń 0ściZw. Zawod. "Praca Polska" - delegacja
świadczył, że. wybory zostaną rozpisane w
zmusz011ą.byłazłożyć odnośne wyjaśnienie.
możliwie j aknaj prędszym czasie, a gdyby
Celem powzięcia 'odnośnych uchwał
w okresie wyborczym ujawniło się jakieg w sobotę dnia l,bm~ o godz. 7 wie cz. odLę
kolwiek bądi dążenie do, przedłużenia,czy' dzie . się posi,edzenie Zarzę.du Zw. Zawod.
też odłożenia wyborów, jak to miało ostat~. ;,Fraca Polska na . którYlll tj) . posiędz mili
. nio miejsce - wtedy będzie mianowany' delegacja zda' sprawozdanie ze swej bs:tno:-Komisarz. W zakonczeruu Pan' Dyrektor za~ 1 ści. W M~.,' i OS. .
lP"0p'onował delegaci!, Dl:;,tauda.ła. się do e
<f..
A
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Warszaw~ 28'·11 (tel.. wl.~ "'i
Na ra.nnym posiedzeniu koro.fsji bud~
.tatowej obradowano nad. budżetem rent 1
emerytur. Jeneralny sprawozdawca pos.
Kzyżanowski przed porządkiem dzie,lnym
oświadczył, że jest wniosek rzę.du, zgloszo"!
ny w związku z ustawą skarb~wą, o przE}ll'
dłużenie wygasającego dodatku lU%do podatków. Pos. Rataj w sprawie tej p1"Olłonuje
wniesienie osobnego projektu ustawy i .J:>de- .
słanie
go do komisji skarbowej. Z kc'iol
pos. Krzyżanowski zreferował dział rent. i
emerytur.' Referent proponuje zmianę tytułu "Dary z łaski" na tytuł "Zasiłek. dla o ..
sób zasłużonych". Pos. Rataj zapytu:ie'o sta
tystykę wieku emerytów. Wice-minister
Grodyński wskazał na trudności
zmiany;
tytułu "Dary z ła.skjH. Następnie
Qświad",
cza, że Min. Skarbu nie posiada ewidencji
wieku emerytów. Pos. Rataj: Byłoby to pożądane dla uspokojenia opinji pUblicznej.
Pds. Celewicz (Ukr.) żąda uregulowania
sprawy emerytur b. urzędników austryjac..
kich narodowości ruskiej. Ożywioną dy~ku..
sję wywołała sprawa zmiany tytułu "UarYl
z ~ aski". Zgodzono się, że tytuł ten moZDa..
b.v. ~ienić jedynie drogą nowelizacji odnoś..
łl~'; ltstawy. Pos. Rozmaryn (Koło żyd.) uJ'"" .... 4f\ł się o· żydó~ b. ,:rzędnik?~ austrja
t 1r~ ('11 ldórzy w czaSIe wOJny straClh posady;
I, otrzymali posad potem ani emerytur.
~ Kolei przystąpiono do załatwienia działu
rent inwalidzkich.
'liłfm

Czwartek.

11.56-12 1 10 Sygn~r ~zastt ~. 'fIarsz•. Oh~e:w.
Asł;ronom., heJuai z W lezy .MSI}aCkle) w
Krakowie. kOIn. lotn.-meteor~
1205- 12 30 Audycja org. staraniem Min. W.
, R. i'O. P. p. t ...piosenka polska z okre ..
su walk o niepoąlegloSć narodu" - zespól "Placówka Zy~ego Słowa" ....
1213('-14,00 Transm. z Filh: Warszaw. kone.
org. dla lI!łodz..szkolneJo
.
15,00- i 5,20 }<omumkat meteorologiczny. gospodarczy i nadpr.
.
15,45-:6,00 Kom. bigi Obrony Pow. i Przechvgazowej. 16,GO- 1-6,30 Koncert plyt graroofono.wyc~:
Gramofon i p!yty ze sk~adu, ,.B. .B,udzh
lVaszałk0wska 87 i 146. J.t
.
'7.1(:- 17,35 ł~Wśród ksi,?żek -: przegląd
najr ow szych wy da wr;l~tW. perjodycznych

_ 'prof. Henryk MQSCICkl);
•• "
\7 ':(t:_ '·8:00 Pogadanka p. t. "And.rzeJkI z
I~'" dziJu Kącik dla Kobiet - (;p. Marja Ankiewiczowa)..

.

łS,Ui Audycja lite:r.?c~a. z Wtlna
'9,00-19,20 RozmaltOSGI.
~9i50-19;55 OOczyt p~ t·R.. Hł~dowl!)b-ydła wf
w Holandji " (Dzia;!. "

O

nlctwo

-

pro.

Jan Ro!>ta.fiński.
19.56-20,00 Sygnał czasu z Warsz. Obserw.
Astronom.
20.00-20,05 Kom. rołn.. .
.fI
20,05-20,30 ().ćkzyt z c.~ldu >fD~ae}e muzy1in
.
_- (prof. Stan. NiewIadomsb).
1.0,30

Koncert wiecz. ,
'u' .' k' h
kom. T eaUOWl"Y1Je.}& lC •
12,00-22',05 Kom. lotn.-meM&r.
~2.05- 22,20 Kom. P. A. T
.
!2,i.C-2Z,30Kom.. po~ic:. sport. ,l, nadpr..
a.30 -, 2:i.30 TransIDls]a muz~lC1 ~:-necz.neJ z
sali M.alinowej hotelu ..BrIstol.. Orluestra

. W pl'2.er~ ie

pod ·kier. J. Petershurskiego

l

A. Gołda.

Na· popołudnlowem posiedzeniu

KO-

misj~ dyskutowano na~al nad sprawą fun-

iUidzudyspozycyjnego. ministra spr. wewn.

zko:~i pos. Polakiewicz (B. B.) stwierdził, że

l.

y

ie

Bołl-Iewlckle

ZMosJ.{wy donoszą, iż ze względu na
masvwy i:haraktt:r aktów terOl'ystycznych
przeciw~o: urzędnikom i ,działaczom komu..
nistycznytil jeneralny prokura';or unji sowie('.1tiej Krylenko przedstawił prezydjum
WCIK-a projekt zmiany kodeksu karnego.
.
KFylenko stwierdza, że więzienia sowieckie są przepełnione a liczba więźniów.

owdepji

rOlstrzełiwać

Balety

Ryga 2.8..11 (ate)

/

recepty

ięzienia W

Więżufow
r

prawo opracowywania przez Sejm: Jjuażetu
nie jest jasne, że przeto w ciągu najbliż.
szych dwuch tygodni rząd winien wystQ.Uić
z projektem odnośnej usta}Vy.

~olitycznych

przekracza 180 tysięcy.
Krylenko twieI'dzi, że izolacja prze.
stępców w więzieniach jest bezcelowa i żą
da zmiany kodeksu w kierun u stosowania
w szerszych niż dotychczas l'ozmiaracn ka..
1'y śmierci, oraz spro\vadzenie do kodek8u
zasady kolektywnej odpowiedzialności gmill
wiejskich, na których terenie popełniono

akty teroru.

*
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Kto nic u2iooje

eywiliZł)t;Y1-Byeh

Ka.rach, 28 listopada
obecnie nadeeszły cliokł.a.dniej
sze wiadomości z Kabulu o powstaniu afgal1
skich s~~zepów grfl,nicznych.
Powstanie to wyyuchło na 'tle walki
przeciwko reformom wprowadzanym przez
króla. Rząd afgański stawił przed sąd i ska,
za! na śmierc za zrdIradę stanu wiele wybit::
nych osobistości, które stawWy opór prze::
Oopiero

<iw

zirządzeniom

sznur

tra

II

królewskim.
znajduJe się pre:!

2arz~dzeń władcy

Af!!anlstanu

zes sądu naj'wyzszego AbdrRahman, które.
go na mocy wyroku rozstrzelanó. W kilka
dni po jego straceniu skazano na śmierĆ
szwagra sędJzigo i jeszcze innego krewnego. :.;
Poza tem skazano również na 12 la.t wi~
zienia komendanta twierdzv Herat.
Represje· ro·zpoczęly. się już w pafdzler
niku i trwają w dalszym ciągu, co tleż spowa
dowalo ostatnie walki na pograniczu aIgań
skor.:indyjskim.
..,
I

i

I

~

Międz.y skazanymi

a

U ...T

ch zatargu o Chorzów
to

Wymi§M:-Bet

mię67fY

Pełs-ką

Niemeami a

. Warszawa 2S-11 (ate)
Notystwier{jzają, że w sprawie Cno.
Wczoraj' minister Zaleski iposel rzowa pomiędzy obu Rządami, nie istnieją rQ
Rauscner wymienili noty w sprawie zatar- żnice poglądów. Skarga zgłoszona do MiędzYj
gu o Chorzów. Noty potwierdzają ugodę z. narodowego Trybunału sprawiedliwości - WI
ooia 12 listopada rb. gdzie' Skarb polski re- Hadze w sprawie Ćhorzowa, zostaje wycofa;.
fuwrzystw&
prezentowany był przez Ministra Przemy- na, jako bezpodstawna. Oba
należne im odsz~odowanie finansowe otrZy4
słu i Handlu Kwiatkowskiego, zaś Towarzy
stwa Bayrische i Oberschlesische Stuckstof- mają w ciągu 15 l.rut, częściowo gotówką; czę,
ściowo wekslami.
'.
fwerke reprezentował profesor Caro.
. . . . . . . . . . ..
u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -------~- . . . . . .- -. . . . . . . . . .. .

Ił n
'Manila 28-11 '~ate)
\r7czoraj dopiero nadeszły tutaj wieś
ci o strasznynl spustoszeniu wyrządzonym
przez ta.jiun na wyspach Filipińskich. Postradało życie 300 osób. Wyspa Leyta została kompletnie zniszczona i pozostało bez
dachu 15.000 osób. Straty w zbiorach wynoszą kilka miljonów dolarów. Zdołano ocalić
i.edlnie zbiorl tl"zcin~ cukrowe;i..

fili
Nadfo we-dług raportów rządoWtYcll Żo
Prowincji. Ameryka~
wyasygnow6l}: .20.000
dolarów, jako pierwszą, ra.tę p'omo.c~· i.~
wei dla ofia.r taifunu'"
,- --'.
stało zniszczonych 6
skiĆz-erwony Krzyż,

i.

~~'!!!!oo'.. ~_-.0.00.
/#'<

-

•

. - -_TI!"!l

~_.-.~ •

.-,.'

,dotąd . pa Unji właściwej

F

żeli j~;;st'2'łu('hy, lub niemy i 3) aicżel!, .zachodzi uzasidnicna \vr~tpliwość co o lego pO·

Zaszczytnem zadani.em obrońcy w. pro..
cesie karnym jest współudział w '~ym1arze
sprawied!iwoścL Obrońca ma dnp?moc .są~o~
wi wyrokującemu w terfi!cso~Ja TIlewm..
na me ~ostHła
,t~m> ~by,
sprawca czynu "IHystęrrlsgo
l arę Właściwą, t. j. przepisaną r;<;:ze~.
, ":\7, odP.owiednjm wymiarze. \.~' tej ,~)~f5~!Cz~:zme dzla~
łając, obrońca g
z p1:?kura;:oroID t .u{{Ziela wydatnej pomocy wyrrnaroyn spr~wle . .
dliwości Z nakreśJonych powyżej przesianek
wychodząc prawoda'wstwa vlspólczesne nO!"Q
muią szczegółowo rolę obroncy VI proc~sl.e
żądając często obowiązlwweg~l€;gO uczestmctwa w sprawie np, gdy oskarzony ,
,przed
sądem r:rzysięgiych, lub gdy jest mm osoba
nieletnia.

czytainQś~i.

Obrc6.ca h:m.ieczny 'lN"fstQpuje tam, ~dzie
dv~'o~y winy oskarionego. a

zh~era:r'o (;,:1

wi~c ,;~ śr~dzLvJie ~
becność lakie~o

TIc: l'ozP,ra~ie' głównej. 0-'

oskarżony ~~t'~by 1 za, poś~edni~twem.
azmlamoscl .zID1erZa1,ącą do
jsaŁarcia śladów plze;tępst,:a 1. d0'Y~dow P?
ztanowił wzorem ustaw menneck,leJ, rosYJśkiei au~ttjackiej i in. zezwDlić oskarżonemu
oa ~orozutl1ieWanie sję:t' obrońcą ,'f. to~u
sledztwa tylko za zgGuą l w ob~cn.QS~1 Eędlle
co bad? ,r'rokuratora a po wmeSIenIU ~ktu
gskc:t' .' "l"oIno porozumiewać się z obl'tlń-r

twa

T

obrońcy roz'.,Vmąc

obrotJ.cyme)est wymaga~a

na rozpra\Alie ka;jacyj~~j1 gdzie,.postępowa~te
dowodc'we n;e ma ffiie,sca.,Propzwypadkow ,
t. zw. . obroiH~ów~ koniecznych" prawodawca
ilolsldutrzvm~;e i!1~tyiucie t.· zw. ,obron z.
urzędu znanyd2 pj:a~.vl1, dzi~ obowiązującemu.
Co do zakresu pravif' obroney czynnego w to~
ku śledztwa zachodzi ,interesująca kwestia"
ciy obrońca tęn może poróz~~iewać s~ę z
oskarżonym sam na salU. KomISja Kodyflka~
cvj:na wychodząc. z z~łożenia!, iż włoku śledz-'

:Jam.

h:icczne starania Kil Kód.

Z powyzszego ogólnikowego .przedśfa",'
wienia pr.zepisó\v nowej procedury o obroń",
cach i 'pełnomocnikach, Widzimy jasno. jt pra..
wodawca ,polski rozwiązał ten arcy-doniosły
probl~m'at w płaszczyźnie wła~c~wejf o~arte
na najnowszych zasadach teOr)1 :1 praktykI są'"
dowej.
P.)
~~~@w.;~+~~~*w~.~s~$ua~~~~~&D~~. .~~+~am"EB"......

rw.

'ś;ubnyeh strzelił

w

Obrona w
Na zacytowallem wyżej stanowisku !toi
procedura rosyjska, obowiązująca w b .. h.on-

gkesówce.

W ostatn,,:h

śledczej

czasac~ prze~;;.wza

w posŁępcwanul w~.ępnem
p'odniosła się· silna opozycja, dzi~Id kh~re~ we
Francji ukazała sią ustawa z .18~/7 r., aopusz=
czająca obroilcę. acz 'w ogt:ar~'!czcn~m .zakre:
sie do śledzh.\ra wstępno Ustr."INy n:-:;:rmecka 1
•
.
1
• 1
węgierska dopuszczają
ODronę
w w~m
s'l0....o"z...
twa bez zastrzeżeń.

sadzie

troll y
i

'V{?arszt:wie w kc~ckle Najśw. Marji
Panny na lesznie of'Lbyi się ślub 19-Idniej
Homt:alOv 'Nu~z(zakówny z 20~letnim' Janem
Strzyiewśkim, malarzem. Po ślubie jakiśmło-,
dZ1Gniec zbliżył się cio pannymłoGc,j, głosem
urywanym, zdradzaIącym silnezdenerwcwanie, złozyłzyczenia iniez'\vłoczn:ie znikł w
tłumie. ' , "
,
"
W chwili '~dy orszak, ślubny znajdował
się już Ptzywyjściu, rozległ się nagle buk
wystrzaiu rewolwerowego. ,Vlpobliżu$!łów"
nych drzwi, w oczachnowozet'iców, pozbawił

sobie w skroń

składał gorąc~kcvve życzenia pannie młodej..
Przybyły lekarz Pogotowia stwierdził

śmierć. Niezwłocznie kościół żamknięto.

Sa...

mobójcą ok~zał się ~2~}etni Kazimierz. ~tani...

sław Szafranlec (Marjanska 5), pomoGm kei...
nera. Szafraniec kochał się w 1\tIiszczakówme
i widząc ją na ślubnym kobiercu, z innym, Z
ro&:paczypopełnił samobójstwo.
''
Po przewiezieniu zwłok do prosektorjum
ślady krwi' z posadzki zmyto,
Delegowany
przez ks. kard. Kakowskiego ks. prałat Lubieńsl-d dokonał konsekracji świątyni. ~Do
się życia cdnymwystrzałemw rrawą skro111 piel'o wówczas odbyły się cztery śluby, których
'w młodzieniec, który 'ki11~a chwil, przedtem; orszakio czekiwały Ba ukończenie konsekracji.
o " '~I'IlIJ lilllllllliilili!lill!!l m&!lIII1ilIIIi~_~~4i!llil!!!l!mlII!I_u.lliI_ _ _IIIlIm!_aI!!!!lIIIUi!!llll,,_;!I~~4'$llji:lWtM Tniliiii'!:!,
",.
"
«

wr&lsac.e do

kr,minłu

h

,
C

.PCH:r~ĘŁY ZWYRODNIALCA DO MALT RETOWANIA SCHĄI'łBIONEJ I WYZY~
SKIWANEJ PRZEZENDZIE\VCŻYNY..
.

"Nasza Komi:t;ja Kodyf!kacyjna uznała, ~z
Policja' atesztowała,wWarsza~ie na ul ' działa się o gwałcie Rubinkowski ~t
zasada :równou.prawni~nia stren w proceSIe Próżnej20;letnieg~ JóZefa Rubi1lkowskiego, : że ożeni się z dZiewczyną, gdy ta nkońCZl'j
wymaga, aby osobie przeciw której .zwróco~~
16 lat, W 15dtYill roku życia Filipiakówn.
ciężkie podej:.zenie n. p. o dokcnaUle, zaboJ: który 'W niemiłosierny .. wG:'SÓb katował '!ił
brarrje
,domu
nr.
8
jakąś,
mlodą
k0biet~~
,
powiła
.dziecko. 'Nówczas Rubinkowski PQ$
stwa. dać mużność brcdenia się od pIerWSZej
chwili, to jest JUŻ w lY,officnde śle(~:lJ~H;~. W
Pl'zeprm'i':'i ,J
" p:r:wz policję, d.ochO:l: cząlterorem wymuszać od kobiety pieni~
imię tych załeżeń newa prccHh!f2, pC!fka do ..
dzeniew
tej~':
\'yja,śniło '. nieslyaha~ '" dze, namawiając Filipiakówn~, aby:po5źł~r ~
puszcza adwokata do uLżiał.u w śledzi", ieB
ne wprost SZCd.;,.:,
' . bandyckiej 'ńapaści i rabią,ć na ulicę...
,', •
Rubinkow6L~~ w:'ci~gu kilki.1Lt d.o r. ł. . . Viczorajsza scena pobicia by~a jedną ~
1927,
zamieszkiwał
jakosublokatDrw mles~ ',bcznych za pomocą których Rubinkowski usi
Obrońcą w sprawach karnych, zarządza
'nowa procedura może być:, 1) ?soba wpisan,~ kaniu Fi1iPiako\",r(~j(przyul., \V1'onicj 3;j). łowa! wydo5ltaĆ ód młodej kóbiety pieniądze.
w Polsce na listę adwokatow, l co 'stanoWi ~rzed' pięciu latyĘubinkowski,k,orzystając
"Filipiakównę z wybitYm zębem i ógól
novum 2) profesor, lub docettt prawa pol- zn1eobecności domowników dopuścił się gwał nie "potłuczoną i pokrwawioną opatrzonó ns;
skiej s~koły akademickiej państwowej" lub
przez państwo uznanej. Inowa,cja ta, Ł.j. ,do- tu na córce ,gospodyni, podówczas. 1~let1 mi~jscu. Rubinkowskiego aresztowano i,~
puszczenie profesorów prawa do obrony. ma niej Zofji Filipiakównie. Gdy matka. dowieSl ka~ano dó dYSPózycji władz sądowyc~
znaczenie powaine. W procesach zawIłych
. . . .~-Q~__. . . . . .__. .=rs
...
wiedza prawników - teoreiYł{ÓW może 'od
J~dz'" DJeSlanUją
,dać sądowi wyrokujqcen;u usłu~i' ,P?ważne.
.Często syłua,cja w spraWl~' karne, m~ze bez":i>;;l
względnie wymagać udziału po strome oskar..
,:~i1, &ąS, I'@
I
sone~o obrońcy prawnika, mogącego i
ZA WYReK SEAZUJ4CY'WYRAZlLAS:~DO~I:LlWEM PO~UBBOWANIU. SSDZ1&
runiejącego walczyć z atakującym oskarżone:

Innwt.cla

e . . . ._

G

I

t 'S"m '."

go

utalenŁowanymprokuratorem.Gdy

,Ch9dzl

'up. o zbrodnię rozpatrywaną przez sąd, przyiżęf;lłychł ulegających urokowi' kwiecistej mo"
:wy prokuratora oskarżony obrońcę mieć mu ..
lsi i w tym duchu kate!l.orycznie rozstrzyga

liprawę prawodaw~a polski, Ohrońca konie:cz..
oy, wprowadzony jest -'n!'2Z ustawę polską i
do śledztwa. a to VI
-~ł:ępuiących wypadd
bch: 1) jeteli os~ad
j{t ukm5.cził lat ,17,
~ ai4 ~ Pt~, ~\
:~l. tti~tnich; 2) je"
~

;',

MS

l

Donoszą ham z Tarnowskich Gpr, -,') , lejarzy. tV szystkodzieje się zatemtaJt, ~
komendant miejscowych Powsta:fleów Śl., i/o
kieś:rny to nieraz przepowiadali i konsta'"
Sekula z TarnowskichG6r,napa4ł w ub. towali. Pewni,swoich wysokich protekcyj
tygodniu na ulicy w spo~ób "bandycki na ,:.rdzenie powstańcze nie wahają. się mpo-sędziego p. dr. J{Ucha ipoturnował godot:. mOCą.teroru zwalczac nawet... sądowniKóW,
kliwie.P. Sekuła zemścił się ,--,..podobno-- '/ oHe wyroki ich nie odpOWiadają "rdzeniana d-rze l{lichu~a ~7rok, który sąd wydał ,,~wym~' pojęciom o spraWiedliwości, t. zIl'.
na. ni~o za fałs~l:w:ad~unclQ;wankł ker ~ sk.iel'oy.r~~ ~ ~ltecl..wko ich samow.~ ,....!
4
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najprostsz

Jako dos'tatf'ezny powód do skazania wystarczyło posądzenie

p]'~ocedur
nleszozęsnego O zdradę

'kun
. skandalem
Prasa niemiec~a
zajmuje
się żywo ,wid.
. ' k ago umego
'
sądowo
_ polibrcznym..
kło.......y zrzuc~m.r:!'wmyna
i ocharakte·
.Oświet.la to w c:ość ciekawy spo,sób stO"
.rze, me budzącym zupełnie zaufania.
L=
~
,
SW}~l roz~os.em
przypomina głośną niegdyś
sunru, panUjące w sąaownictwie niemieckielIli
ł
we ł'l"ancll aferę Dreyfusa.'
m:i>l!2i.~@IiI!!*Uili:I1_!IB:ili&_!ilEImliIII_ _ _~i!Jl4t'ł!,!!'l!,lJ~;'".~'!IiIiIIIIiIIm:l!&iIiiI!IllIiIII!lłlillill:ll_ _ _IIIi§li_IlIiI!iIiIII_ _ _ _IDII!ii!!!III!I!II_!!III!I!IIDiIIlIllil!ililll_";
W grudniu roku 1925 Izba karna sądu
, Socjalizm lo teorIa ifozpaCZI
Rzeszy skazała na najwyższą przewidzbną
~odeksem .karę, 15 lat więzienia urzędnika
firmy }3e~hn Karlsruhe Ir;.dustriewerke Walte..
ra BUllerjalu!a! po~zarzutem zdr?dy stanu,
Skaz any mIał mla.,q,owicie: rzel;;:Dmo wydać
składy broni, natezące dó nowzi firmy m~ę"
GARśĆ :MYśLI NOWEGO Pll EZYDENTA STANóW A. P ..
dZYBljanckiej komisji kcnł'rolnej..
•
J.
~am proces odbył się w warunkach nie~
Losy naszej cywilizacji zalezą. może
Możemy wyliczyć dość ;kalorji W . 00"
co ,?z1.~"1ly~h" Oskarżenie opieralo się na zez- więcej od tego, co uczynimy z nas'z;y~m wol szem pożywieniu, ale nie mamy rniarYt
nam~c~ l~omlsarzy krrm~n~!,1egOf który ptJsia- nym czasem, niż tego, co zdzia, '.nlY; pod- którąbJ: "można by::ło zmierzyć ludzkie cier.cJ
dał }eayme podejrzenIa l lńtorm~cje uzyskane czas nas~ej f,rat:;:!.
pienia.od o~oby godnej ponoć zaufania, ale której
";r; :*;
'*:
-I<
'...
.,.
Rząd, przemysł, \7ynalazcy
uczyU\~
nazwisko trzymane byłó
dla
. , dw ta}2mnicy: V/yrok
Słowa bez czy'UD\V s,Q, zabójcze
z~st a ł wy dany na teJ Je ynie kruchej, podsta~
~
wiele, aby skrócić dziel'l. pracy, przyczyni()
Wl~1 P!zY:7?m s~4 ni~ . zain~eres?yvał si~ by- idealizmu,
no się jednak w małym tylko stopniu d4
naJmmeJ ClD1 OSoOlstosClą taJemmczego InforSocjalizm jest teorj;,} j,'oZkaczy'; VI. Eu- przeobrażenia godzin odpoczynku W świ~
matora ani t~.l nie pos~arał ~ię o jakickdwiek
10 umysłu i ducha.
"
ro~ie.
'
sprawJzenie, je~o informacji!
,*
'Ił'.;
W czorai dopiero w ~,Ber1iner Tageblatt"
,Politycy, którzy stawiają wyza) in::'
Usunięcie rozrzutności l'ówna się po
poseł do parlamentu dr.' Levi odkrył nazwiteresy
partji nad interesy kraju są raczej
sk? t;'wej. tai,emnic,zej osobistuści, którym oka- z:y:skaniu nowej poz:y:cji kredy:to\vej.
mechanikami
z zawodu i' upodobań.
za1 ~1't llikt lllny, lak tyl~ogeneralny dyreldor
...
...
...
*
*
*
Berhn Karl~ruhe Induslnewerkc! baron Paweł
Największym el{sperymentmu, podjęPrzy wszystkich zatargach międZy\..
v. Go~tard.,Dalei. okazało się, że generalny tym kiedykolwiek przez rząd było wprowa
C1yreklor mla:i osobIstą urazę do swego ska- dzeJiie nauczania pi)wS~echn2go na
koszt narodo\v J ch n:msi ucierpieć najwięcej mł(}o..
zanego róźniej urzędnike_ i że sa!:} swoje poda genel'acja. Ale niema instytucji
filan.s
społeczeństwa - i uwieńczeniem jego po~
dejrzenia l z któremi zwierzył się owemu u~
tro~ijnej, któraby temu zapobiegła.
rzędnikowi policyjnemu opierał jedynie na wodzenia.
'k,
zasłyszanych pogłoskc.ch. Jestprzytem rzeczą
charakterystyczną, że p. v. Gontard wzbraniał
się złożyć w sądzieprzysięge,
'
Dla oświetlenia charakteru p. v. Gontar..
da, którego' sąd uznał za godnego zaufania,
dzien1l1ki podaiąr:'1s1ępujący fakt:
W rok
przed wybuchem wojny, kiedy dzisiejsze przed:" '
s;ąbio~shvoY.Gontarda bylo głównvm h,J, st~wc~ ~at€riału WO,jel~nego dla armji ...Jlie", NIE ~DJ),ZYia BOWIE!)I POWIESIĆ E!trIILA LUDWIKA, KTÓRY WSKUTEK TEGO
mlecklel f wysłał on do swego paryskiego
ZD\JLAL (» Ba CESARZU NIEMIEC POWIE DZIEĆ ZBYT WiELE PRAWDY ..
'\Vobec tv!ierdzenia Emila
Ludwfl{~
przedsta~iciela polecenie umieszczenia w jed
Żadne z dziel nie wywołało w N iem\Vilhclnl cierpiał na "m,anję nieOlnylnośćr\
nym 'z dzienników francuskich wiadomośel f
czech n~ .wyższych staliowiskach
takiej
jakoby'rząd francuski postanowił podwoić
uważał się za genjusza, któremu nie mo:
ilość karabinów maszynowych, posiadanych ~zawy, jak ksią,żkaEmila Ludwika o ce
że się przeciwstawić żaden ,:;y jcl-cy
czł()o..
przez irancuskQ armię. Wiadomość ta osiąg- '
wie.k.
nęła zamierzony celt gdyż na jej skutek armja sarzu \Vilhelmie II.
Dlatego też nie umiał pozyskać Bobi,
niemiecka zamówHa w przedsiębiorstwie p.
Autor zebrał w niej szereg dO'wodów
. Gon!atda wieLlrą ilość karabinów maszyno- iż cx-cesarz był OSOb':'likiem nienoJ:mal- sympaLji za3Taniczllyeh panuj<~f;ych}lekce
wych. Sprawa ta została odkryta w parlamen- nym obciążonym dziedzicznie chorobą,
a
u- wazyłprzedstawicieli państw obcych,
de i wówczas cara prasa niemiecka metody
"wszystkie
narody
uwaLał
za
małowartoś..,
rfzemysłowe Gontarda potępiła jal{najostrzej. mysłOWą" ktćra rozwijała się z biegiem lat
ciowe.
Jak z ,tego wynika" BullerjG..hn został spowodowała w końcu upadek
dynastji
Taki też ton nadawał niemieckiej dYl
skazany na podstawie niejasnych i niepew'- Hohenzollernó\'\<: ,i katastroJalną klęskę nieplomacji, i wierz.ył śi.vięcie, 'że ~woj.uj('
nych informacyj człowieka, który miał do nie
miecką.
go osobistą urazę, był zainteresowany w
bez najluniejszegowysiłku świat cały
4::zaa
&
st,vorzy nową ere dziejową·
'
'Zaviierającą te wszystkie,
twierdze..
nia książka llielnieckiego autora przełożQ<o
na została na wszystkie niemal języki i
LORD BALFOUR I BANKIEB: AMERYK.AŃS~I. - .
stała się głośną nietylko w Europie i A..
miał
za
najwyższy
zaszczyt,
jeśli
nędzie
,illm'yce,
lecz dotarła clo najbardziej egzoty..
.
O lordzie BalfoUl'ZL krąią liczne anemógł
złożyć
my!.ol'ctowi
swoją
wizytę.
cznych
krajów.
'
."
gdoty, dowodz,,~ce niezwykłej przebiegłości
Lecz
lord
Balfour
obstawał
pl'zytcm,
i dowdpu, angielskiego rllęża stanu.
\Vśród
junkrów pruskieh wywołała
M. in. ba:rrl:l3 chara1der) ~ty';:zl1a jes~ że on od\vieClz,i wielkiego finansistę.
dzieło
Ludwika
niezmierne
oburzenie,
Po odejściu sekretarza zapytał
sir
anegdota, kt0rą sobie opowiadają z okazji
a
jak
głosi
plotka,
gdy
\Vilhelm
przeczy.,
Wieseman swego gospodarza o powody taudziału lorda Balfoul'a w konfer~l1cji Watal tę ksit!żkę, nie mógł
przyjśc d~ si~..
kiego i:ostawi~~lia kwestji.
.
szyngtońskiej. Z]fn:vił się wówczas u lorda
bie
przez
dni
kilka i długi
czas powta..
:ria
16
lord
Balfou.r
uśmiechnął
się
sekretarz znanego ame['y!n~ilsldego bankierzał
z
niemieckim
uporem:
złDśliwie
:
rzekł:
ra Ottona Kahna z prośbą, aby
zechciał
- "Vidzi pan, taInl jest różnica:, Je- Żałuję, iż nie jestem
eesaNem.
,udzielić potentantm~ finansjery alnerykań
gdyż kazałbym powiesić tego łotra.
.
śli
ja
przyjmuję kogoś u siebie, to gościn":'
skiej posłuchania. Przy tJ1.H przyjęciu był
ność
zmusza
mnie
do
Słl.'łhallia'
'go.
tak
Obecny sir 'Niljam \vtei-vma.n.
Dowodzenia Ludwika poparte sa sze..
dług.:>,
dopóki jemu nie będz!e się podoha- regiem r:L,2czy,vistych ' dokumentó;,~' któ_ 'Mister Kalln pov,'iedział lord
Balfour -- będzie tak uprzejn1Y wyznaczyć ło od~jŚć. - Przeciwnie, jeśli ja pójdę do rych niepodohna zmienić, więc, trudną by..
,mi czas, w którym będ~ miał zaszczyt go niego, to w każdej ch'\vili, gdy roz.;:nO\V.1, z'- la obrona zdrowego rozumu.
.'
.
cznje mnie nudzić, mogę bez skl'hlJUłu ..;i':2
odwiedzić.
cddalić..
'_
.
- Ależ - wmieszał się w
rozOl~nvę
"lir Wi~~eman, mister Kahn będzi3 sobie
j

- \ :

j

Filozofii

życiu

a

fazg3ryclony i

'3

,

L

do

życia

iern

Paryz, w .listopadzie.
W etoliey Francji panuje obecnie istna
epidemja dzieciobójczyń. ,W ciągu ub.miesią
ca w dwóch takich wypadkach, epilogiem. było sKazanie na śmierć zbrodniczych matek.
Obecnie pozostają mieszkaney Paryża pod
wrażeniem trzeciej. i:a.ki\:j
która przewyż
s:ta jeszc.ze poprZ€drt1e pohvomą grozl'ł,. _
Oto 37~letnia
go 14-1etni.ego

w

,sad roałyn'f

tego ,}}ó ~~c j:O-

stanoy. ił
woli

żony

Na
J

'0.0

do

sierot. Po
syna 'wbrew

,
dOD.1.U.

gwa"t.'""

.~, -.'~',

'''" ."'" ~d,

NIEZ!tOZUlllJIALA

?

g

;;u:a

'II1:E~Ó DEPESZY ZAWI ODŁA PlłAWEGO M~żA.
żON 'NALAW~ OSKARŻON'X"CH.

.
,

ZdarzaJą się

czasenl

$;"t

mvłlŁi

l'·'

!la~a

ue .ponlera'?
.~

t
i niepcrozunlienia, któ:r-e ...vywarzaJ~

.

.'"

trag:h:zne sytuaeje t.zasywojeiuiej. zawieru-

chy, szczeo'ólnie obfito\valyw- tenieporozu'"
~
k
mien.la
\v~l\utek I>rzenvanej
.·omunlok"
aCJl
i możnOŚCI porOZUmiG·N;.1niasi~ choćby tyl
\0 Hsiownie~
..
.
J ednem z taldrh niepor9zumień zaJnlQwałsie niedawno tCllTu,varszawski sąd
okr ęgO\'I.'
rozsh'lA;U:W.jt:}c \1i.'a:r~.nkLwktórych

y;

tel'H

,. _" ",,:

czyli stanOWCZO f iż zbrodniarka po?,.osi w <...
łejpelni odpowiedzialność .za ~WOJ oh:yd:Oy
" 'Wobec tego mimo ŚWIetnej obrony mln..
czyn.
d
S'
dei,; paryskiej adwokatki.
.ett! Imon l została oskarżona skazana na smlerc.
u

Cf1iM'

Bliżs~e

.km'f..

sy?-a

l;~·.stępuJące:

Piekarz
o~Ndow ia~{ 'l/\l1"oku
1917. Pragnąc dz;·",:::lori:\
ma~J;:ę~ o..
ienił się; ponownie
18. Ale Z'H4liódł się
ciężko. Z;:~na
l..JO krót.kiem ju0: po ..
życiu malżei"51.:iee.1
i okazała się al~Q~
holic7.ką,
pnewrotna,ordynar
ną j' 'sanJolubną. Z dziećnli obchodziła si~ w
nposób
Znęcała się specjalne

pewnym

łegłw nietównej walce, gdyż roorderczvni' do..
znacz a sie znaczną silą fizyczną, ,Po,dokona..
niu tego ~zynu schow~ła; się morderczyni !la
strychu, gdzie ją odnalezw110 na~tępnego dma.
,'Podczas roZprav.7y próbowa~a onasymu..
Iować obłąkan~e. "Ale rzeczozna.wcy oświad~

go

Vabre zabiła swe-

tej

szczegóły

··.·zamordowała

o'zbyć

ąc

'

powstał czynzabrol1iOl~yprzez·

, Glony gm.e'lNc.r~~!
mieszk:anUl.
,..:,wc::~s

pl'a wo,

a

\vięcćzyn przest(~pezy.

ludzka kobieta
i tutaj zabiła g("

dosąmi, kuchennego
Doża. Chłopak bronił się rGz!:Hl'.czliwie. ale u':' . D.

,
Mieszkaniec Vv'arsza"ry... p. " Stanisław
ożenił się przed wojna! dochował . się

dw.o)'lla dziec. LPo wybuchu '\Tojny w· czaśre
masowej' ucieczki przed wkraczającą a1"mjąniemiecką żona p. D. wyjechała wraz
z dziećmi w głąb Rosji do swej matki. w:
m>zeddzień zaJ.'ęcia \Varszawy przez Niem:ców w 1915 roku p. D. otrzymał z Rosji df.:-.
. pesze tej treści.
"lvIa tl[a umarła. Potrzeba pienięd'g"
<J

VI-

-

na pogrzeb".
Z

UWIEŃCZOrJY ZOSTAL UtIL":;~..;e.

ltIL- ..

treści depeszy

p. D. wywnioskowa\,

że depeszują do niego dzieci, które donosz!
mu o śm,ierci jego żony, a ich mat~i. Nawet g.dyby chciał w najlepszej woli i pr~
usilnych staraniach jechać na miejsce ~

łożaśmitwci, nie mógłby. \Vszelka komun~
kacja i stosunki z przebywajG!cymi w Resji zostały przerwane. Pan D. pocieszał si~
tylko tern. że dzieci jego na szczęście znajdują się

BU!{T A1.lESZTANTÓW

DWU PRAWYClI

pod opieką babki.

Przeszło lat kilka.
wstąpił w·

P. D.,

uważając s~

pono'\vny związek
KU Z 'NICB.
małźeilski w \Varszawie. Do 1927 r. nic nie
ucie- ·zwiasto·wało zmiany. P. D. nie mógł nawiąV\l wi,ęziel1iu w Mil'lsku \vybuchła gło' li linjętelefoniczną i sah~'o\vali"się
czkę..
zac. stosunków z dziećnli swemi w RosK,.
d6wka więźniów politycznych ostatnio uZarz~dzony
pościg'
zdołał
Komajgdyż
nie 'znal ich adresu i naodwrót one rójętych chłopcó,\1f. ...sku
poclnvycić
czternastu;zbiegów.:
wnież
noweg'o adresu ojca nie znały.
Powodem glodó\\'ld było besijalskie
,
Czterech zbiegów naczelem z byłym
Przed niespełna rokiem jednak uja-w:~bicie jednego z
\Ylę:lnlOW
politycznych,
:który naz81ntr7; :l.rnart. Za:rz~!d więzienia u- pułko,\vnikimTIcarskimAleksiejeIUWło-niło się, tragiczne nieporozumienie. ,Do Wa~
dzimirskim, skazanym w,(iu. 21 h .. m. na szawy powróciła żona z dorosłemi 'dziećmE
.iłował głouó"\vkę zUkwido)'ilać~znanYm i
wypróbowanym sposobem przez osadzenie karę śmierci,zdołał6na odciIlku W. Chu- Okazało się, że depesza, którą p. D. otrzy:mał, pochodziła od jego żony, która doruJ.opornych w ciemnicy, wi~źniowie jednak tory przekroczyć gral1icęIJolską,~ '.

r

~ta.wili opór~ sirażI)ików

'w

siła

rozbroili, przerwa9)

.-

'Wieser~

Co pan mówi? -

· .

uśmiechnał

.. .

się

- Czy pan wątpi może? .:.- zapytał
Bindus izwródł się twarzą. uo niego.
Ich oczy spotkały się i
wgłębiły
", siebie.
.
.
,
. - Dałbym się chętnie przekonać odparł Wieser z lekką ironją .poproszę
alużącego o kubeł wody.
- Zbyteczne, panie doktorze, może
mi pan da ognia. do mes'o . pa,ierosa.Nie,
nie!; cygal"~ szkoda psuć tak pięknie tlejęce cygaro, ale jeżeli pan ma zapałkę ...
_
Wieser podał mu swoją zapalnicz..
kę· Hindus :r.apa Hłpapierosa, az ust jego
:Jryszła smuga dymu, która
zakryła
na
cllwilę twan: ~le tylko na chwilkę.
Dym
Jdę ro:riiwQU, Hindus oddał zamkniętą. za~
palni.ezkę l~karro"vJ i rzekł: -,
Dziękuję
panu, p"n~ dnke(p;~, Czy wierzy mi :pan
~,

'

.•.
W1~ł" gpcJn.a1 na niego zdziwiony.
Oieinł et)Ś ~!l'VIJ'i~t'tiA~, ale nie Inógłwy
.~ć " lIlieN~ ani ~owa.
r

-

:w• .,.

Nł~ t"ebĄ
~.(liSta7

jooba~do

ATł\l1jt·

który dotychczas. mil-

_;~,.~~~i ~.nie

o

śmierci

matki, a jego

teściowej..

przeżył. Jeden z nielicznych W1.0dzącyc~ zapomocą swojej sztuki,
sprawI
to, że jedno z jego przeżyć pozostało' m'!l

tan to

mieckiej literaturze.

--,\\7jemy - . rzekł profesor,"7'· my..
śIi pan zape\vne o' GriHparze:ra "Ein Tra~

.

za. wdowca;

um, ein Leben".- Nie, to'jest sert. Ale w pamięci już w innem życiu.
Na ten tenlat rozwinęła się
szerokz
przypominam sobie niejasno jakiś wier!3z
Chamisso, gd~ie .namprzedsta\v'ia' ŻebrZf!~ dyskusja. Rozmawiano
literaturze angieI
eego mnicha, który na progu domu pewne skier i rosyjskiej, przytaczając podobne tago :magika, trzymąjąc klepsydrę w
ręku,
jemnicze. zdarzenia. '\Vieser nie brał już tlprzechodzi nieby\vałeprzeżycie; jest bisku- działu w roz1110wie, palił swoje Sumatra, a
gdy dał się słyszeć gong, zwołujący gości
pem, kardynałem,' papieże tn .
"
.
- Znam tę bajkę, --odrzekł Hin(łus.. na kolację,- przeszedł z innymi do jadalne
, - To, co. przedstawia:poeta, .. jestzwykłę. go pokoju,· jadł, pił i wypalił drugie Suma.
tra, poczem usiadł w fotelu w' .pokoju fis~uczką kugIarsk~, "suggestjąH,w hypnoZle. Bo przecież,
panowie pamiętaciew lozofów, Cwypijając parę filizanek mokki. jaki sposób'buc17.i się:mnich,zeswego stiu, ;
\Vtem usłyszał japońską rozmowę..
w którym mu się. zdaje, ze jest papieżem.. Zdurniony podniósłgło,vę. Któżby w' BerllDostaje lel{ki policzek l widzi się znovTU na nie mówił po japOńsku. Aha! Obydwaj Roprogu domu mag-ika .z. klepsydrą w . ręku. sjanie nauczyli się prawdopodobnie tego Ję
Uderzenie w, hvarz) dmuchnięCie, wszystko zyka we wschodniej Azji. Nie
mogąc sit
to są dawne 'znane środki, do zbudzenia . pewnie szeptem porozumieć, gdyż sławna
medjumz ·hypnozy. . .'
\ ..
osobistość z ilustrowanej gazetysiedziala
między
nimi, mówili po japońsku.
-.:,..·'.Apana międzyzycie jak się koń.
'
..
-,-Ma
. przy sobie 50.000 marek - poczy? - spytał profesor.
. ,..'
wiedział
jeden
z nich.
,- Tak., j~ się kończy .ka,żde życie·
--,Ą
zatem
nie możemy go wypllA
. ~ Smierctą. Rj'bak7 o którym . o'powiada
dodał drugi.
arahska hajeczk.a,zę..tonął w,rze~e. Daw~ ścićz rąk
Pandwie się ". podnieśli z krzeseł, a
lliejsze życie, które 'on już' przezyvval,. ' wra- .
es.·· i znaJduje się. w tej samej sytuacji, pułkownik,. przystąpiwszy do Wiesera: spyktórQ; opuścił; gdy przeszedł w .pÓźniejsze tał: -Powiedz mi, doktorze~ jakie wraże
lub ·wcześniejsze życie~ Czy ktokolwiek . z. nie .'. robią. n3.p.~1l:~· oby,:dwaj Rosjanie?

°

--o

pfj.u6w

:wie~,·eo slę·dzieje·po.,śr.ńierc1?

Sui·'

"

jOC)~ ~ ~

Na>waczesny

i2S1o Ilstujęz
Cudzoziemcy w
Paryż. w listopad

Nie.

'pccn:tcv.3IT. s{osur.ku wię"
:eej t:st C:zit'IH:!t' v'IIcv.1Eda słcv;ołłFat}'ż"
Foza €Isr1ccrri flC.ncji, niż w SEIT)ID kraju.
A j21de ocn:inme jest ucz:c.cicwe napięcie
l\''''I:C::W!l(";

W

przJ wypnwiadaniu lego sJowa..
.
. Cezy cale go śwj ata zwrÓcone w' stronę
. tego czarownego miasta, czekają uiespodzhinek Jeśli te niespodzianl~i nawet nie nadcho"
dzą., wielzysię; że przyjść mogą. Skądżeż, je..
śli llle stąc, ż tego miasta tysiąca możliwości.
Paryż to legenda świata. A legendę tę
$twcnyJy i tradycyjnie stwarza ją ciągle na
nGWC, upięks2a, wzbogaca, roztacza cudcwną
OPC\\ifŚĆ. opiev.a s!o\\'Em,sklada bcJld uczu";'
cien:, pr:z:etwarza myślą nikt inny, jak cudzo"
żien:cy.

F aIyi stał się legendą świata

przez ich

nsta.
Cudzczlf.mcy stworzylinietylko poemat
stwarzają sarro rzeCZ) \\ l.stf n iasto. Są jegC' istetną, częścią, są
den €nt<: m. bez które€,o Paryż nie posiadałby

'i>. Parjiu, Cuazczie:n:cy
$\H;~C

cl:Iic:za.
Cni to

na

.
Montmartre zapełniają lokale

począwszy od apaszowskich jaskiń1.abawy
przestępciw do najbardziej luksusowych i naj-

kos:ztcV\niejszych kabaretów. Ich zbytek i ich

nędzę dV\ietla czelwony wiatrak Moulin

. u€e, ich zachwyt,

ich zapal,

Ro-

ich ciekaV\'ość

~(hiela się wszęd:z:je. szuka, prowokujełPod~
łlieca i rozŁ awja. Oni wprowadzają w miasto
wir, 'H n:ęt, szal, róinobarwność, życie •.

1\a j&urrarkuartystycznych talentów Mont-

parncfśe Clc1bywa się wymiana wszystkkh kuIturś wiata.ZmieIzają się odmienne ternperamell·ty,rodzą nowe idee, walczą nowe hada.
Z j alowychczęsto f całonocnych dysput wy$tr zda myśl. wśród plejady.,· miernot . wzrasta
wielki 'talent,karmrcny atmosferą ciągłych posZ1Jkiw~dl j probierrów. l można hnialo pO·
wiedzieć, że dżwitikfrancuskiej" mowy nie przygłusza' tu dżwiękćw innych najbardziej odd~ODjch

i egzotycznych.

.

Paryżu iieh.plyrł

ości

C
II

życia I

~dcie11 popularny fiIantr'QPf zareze-rwowal kilkaset miejsc,,: specjalnie· dla obcych studentów
lub artystów, abyinfUJllożliwi(: utrzymanie się
w . Paryż\1. . Całapra$.a :glosiła jego wspanieło~
tnyślność i dobre'zrozuroienie humanitarnych
obowiązków. I cÓ7.się pokazało? Były towłaś"
ciwie zajęcia, >dła óbsadzenia których trudno

miasta
było znaleźć robotników francuskich, tak' clę!.
ką była praca i tak marne wynagrodzenie.
.

.

A jedna.k taki jest urok tego miasta, ie

clągn.ie dOlI bogaty i biedny, a każdy $podzi~
wa Się znaleźć tutaj szczęście. sławę .i boga.,

Z. T.

ctwo.

ar 2

ZRozuMIAŁY PROTEST FRAN,CUSKIEJ RADY HANDLOWEJ.
'Nohee . tego, że Rada m. Paryża opano . dezyderat, działała gM\vnie w imieniu ku~,
wana została również b~ikiemkażąeym zmie ców i wszystkich przedsiębiorców,którzy, WJ
mać' dawne i historyczne nazwy ulic, przy;:;
razie naglej zmiany nazwy ulic" drukować mu
czem, zmiąna ta, której miał nawet ulec stary sząnowe karty i znaki firmowe, poniewaZ
Quai::Saint::Michelt a1?Y się. przechrzcić bez gl" dawne wprowadzić mogą w błąd klijentów~
bązego powoduna:"Quai Viviani", paryska Wobec .manji zmian nazw, kupcy, zamieszka.'
Rada Handlowa wys'tosowsJa do Rady nliej;: li od dawna na ulicy, czy placu; noszącym'
skiej następujący:dezyderat:
.
stare, czy historyczne nazwisko, zamierzaj~"
w razie, gdyby ich protest nie odlniósł skuf;
-Należy sobie życzyć, żeby 51:arenaz
wy ulic zmieniały· się tylko ze zgodą i na ży ku, wytoczyć radzie mieJskiej procesy o odl.
czenie conajmruej trzech ćwierci mieszkań:: szkodowanie· za poniesione hez żadnego poJ.
ców tychże ulic; jeżeli już zmiana taka ma wodu koszta na znlianę adresów zarówno n~!
znakach handlowych, jak kartach, kopertac~
nastąpić, niech ,przynajmniej przez rok, pozo
stanie nietknięta; dawna, nazwa~ poniżej no:: i wszelkich drukowanych reklamach firm~
wej; życzyć należy? aby wszystkie nazwy u~ wych.Nie ulega wątpliwości, żesprawie<:ID;
mieszczan e były wyraźnie, na ciemno:::niebie:;:: . vty sąd musiałby uwzględnić te żądtnia, 8),
skich tabliczkach, tak, żeby je łatwo mógł w takim razie, gdyby Rada Miejska zmusz()$\
na była płacić za swe kaprysy, wówcza.s ni~
odczytać zarówno .obywatel, idący pieszo;
wątpliwie; osłabłb~ również i bzik nowyc~
jak woźnica lub 'szofer.
.
Rada Handlowa, zredagowawszy; taki nazw.
;~
______
_ _. ._ _ _ _ _ _. . . . . ._ _!. . . ._ - - -. .- - - -. ._ _. . . . . ._ _ _ _. . . . . .
f
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Sciśr.ięci przy malym kawiarnianym stoliku, obok siebie siedzą: . murzyn, malarz, któ'"

bilon.

ORYGILNANY OBJAW
Nowool;l'any prezydent Stanów Zj.,
HerberlHoover, tuz przed swym wyjazdem
do. Ameryki południowej otrzymał niezwy...
kłą "pocztówkę". Była to deska, długości
8· stóp, szerokości 4 stóp, . wycięta. z pnia
olbrzymiej sosny w stanie Washington.
Podpisało ją przeszło 2,000 czł. klubu "HooVer-CUl~tisu w uniwersytecie 'Vashington w
Sęattle, a zawierała ona pozdrOWienie dla no
W ego
prezydenta. Deska, wysłana przez'

HOLDU

DLA BOOVERA:.

t,

ry połącz}wszy jasny błękit marynarki i popocztę jako przesyłka "pierwszej :fta~\
pielaty szal z brązową cze.rnią swojej skóry,
była· ubęzpieczona na 10 tya.dolarów: ~O!
stworzył już z siebie kompozycję-barw subto kosztowało 16 dolarów. . .
~;~
telnych. wyrafinowanych i przykuwających' o"
Hoover
przyjął
z
zadowoleniem:
~
ko: Siedzi Norweg o pięknych . złocistych· wło
oryginalny objaw hołdu i żałował tylkó, il
sach, delikatnej, kobiecej wprost czaszce, o
nie może jej włozyć między inne pocztó,""
jasnych oC:-Bch, zda się s.tw.orzonycb do. ,oglą
dania daleKich przestrzem. Opodaj Chmczyk
ki, gdyż jest "trochę zawielka". Deska. b(
zasunięty w kąt, zdaje się patrz~ć ~we~i sko;..
dzie zdobić jego gabinet pracy, ~,Dl
śnemi oczyma w gląb samego sIebIe, . me wrahonorowem miej.scu na ścianie..
:iliwy na to, co się k.o~o niego ~zieje. Ą je..
dnak nic nie uchodZI Jego uwagI, wchłama w
siebie Europę wszystkiemifibrami. by ją przekS2tałcić lub odrzuc.ić to, czego z. niej zaasy"
a.p,elle ant,rełilljne W Z.. S. S. R.
mi10wać nie może. Polacy, Amerylranie, Anglicy, Rosjanie, Włosi, wszyscy ciekawi zaają
cy się mniej lub .więcej .dobrze 'f w!staw.w '
$alonach sztuki z recenzYJ, z ~powladan wspol- .
nych znajomych •. z· c?dzi<:n~e.go zresztą !,i.dy...
wania się w kaWIarnI. ~l~C mtryg. rO~Wlmęta
'. .
NA PODSTAWIE OSZ CZERCZYCB ZARZUTóW.'
\'
w tej drobnej
.lch.l zamy..
m procesie b.iskupa Ar.s.
cy bisku.p. a Arsenjusza. · p"od m.ramtem .kOn:,
ka w sobie ł związanych .
wspolneun
zamtereso- nJ"usza. i.· innych przedstawicieli duchowlen-'
.
i
•
r.ewol UCJI nB: 6 l.a.t ci ęzk-le.go. .......:
W.A ęz~:w.,
,
waniami i wspólnymi interesamI.
'.
k
t
h'
k .~'L-.",t-~...
Zupełnie odmienną. grupę . stanOWI obcy stwaprawosławnego, oskarżonych o on r- ln?yc. --, ro:wruez lU. .WlęZlerue . rO\~-"
robotniczy e!ernentPar~za •. Z mego..toskład.a . rewolucję, czyny lubieżne i uwiedzenie n~e- mInowe.
. . ~\-\ f ~ ~ 41 '(l
sięnajnędzniejsza i na)ubozsza .częsc rob.otn.l- letnich dziewcząt, zapadł wyrok; ska.zUlą; .. . 1 ) . ,
I~'
cz~ fudnoici Paryi~ B~rdz~ a~t~zn~~~ą
~'~~~.~k~~~~~~~~~~~~~~~~JI~~.j~~~~\·
się wśród liiich intelIgenCI, ~tor'Zy zWląz:",m JaNAJWI'lI:!'U"SZA śWI ATYN.lA ŚWIATA.
NAJDROŹSZE STBZBlłf.IOłT.A:..
lciemiś osobistemi sprawamI z te~ mlaste~!
~
~
NaJ'droższe strzemiona· n,.oaiad&ł 1iW\1
bez znajomości języka. pra~uJą )akoprosct
'Największym kościołem' w świecie
!""
-::-,
wyrobnicy po fabrykach, Jako tragarze na jest kościół św. Piotra W; Rzymie. Może on angielski, Karol l. OzdMkw.~ bl~ Wd~,
dworcach, ktb plzyjmują nocrią pra~ę w, Hme"~omieśCić54,OOO ludzi.
mentami.'
trach". Naj_ędzniej ptatni.WYZys~lwanJ.' wy..
NAJ'WY~A \.J1!R~A: n'Ojcn:t~NL ,:~.
konywują' .najeięższe . roboty, ktorych ·zaden
LUDZIE STULETNI W AMERYCE..
Najwy1..s~· \\1~ kościelną RHiadt
Francuz podjąć się nie chce.
.. . .
W Amervce ~a.jdujesię na. . mlljon
Słynnąbyłaniegdyś afera
)ednetz. ,.....;~ą2'.k~e·ó-T_ lńlłlu.ddatule.tW.ch.'
.
uj,adra
Lk'.ą: 0Wt. 162 . . _~,• •

-

r••IHIY

o

społecznoscl o~uwa

~. głośny.
rv.'..

~.:.

<.

v:.

~Ilanycht~ejszych fabryk automobilow.W~..
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\\WV

w·:mm..

,;:.

-

;;::\,~lcla l,b. zakoilczyła swe
tegor-oczne obre:.: ,(;,,'~~tw owa Rada Spirytu.-owa Pierwsz:! ~_'-. ':o:enie plenar:."le otworzył
Pods~k'!'etarz St"iD"~ ;\;"jnif,terjum ,Skarbu Dr.
'Td
z Grodyń,J'~ w obecnoścI ·Dyrektora
i Monopolów. Min,iste!jum Skarbu, Inż. Antoniego Krahelsk:e~~ l Dy...
:rektora Państwowego Monop~lu Spuytus owe i
inz, Jana Kuroczycki~go. Pr.ace, dotyczące
; .praw, objętych porządk~enl . dZlennym:; Rada
pHeprowadziła w wyłomonej ze swego g~ona
komi:;ji. wnioski której zo.st~ły 1(rzedstawlo;l:
: na drugiem pleIlaruem posH::~zemu. Na p05 ,;
'dz~niu
tern pod przewodmct~·t!.. em SkDyrekt,vr.a
b
Depal't. Akcyz i Monopolów l\;in,
~r. umz.
: A. Krahelskiego rozpatrzono l zaoplnJowano
I między inaemi, następujące sprawy:
'.
" . Przyj;.;:to do wiado1l\h,'';cl spra~Nozdame z
,działalności DyreKcji Państwowego Menopol?,
Spirytusow'ego w kamp~nj~. 1927"28 oraz prah~
minarz budżetowy DyrekcJI na rok ł929-30.
Ilość spirytusu, jaką winna zakupić Dy..
rekcja P. ~II. s. z produkcF krajo~,,:ej ,w kam,panji 1929..30 ustdono na' 62? U0 hl:.· 100 stop.
. spirytusu, t. j. o '20.000 hl. WIęceJ: nIZ W okre ...
~ sie bieżącym.'
..,
~
, Przyjęto, że na cele kontr?h technIcznej
: i pomocy naukow .... j db~ 'JorzelnI .. D. P. M. ,S.
I przeznaczy w kampanji 1928-29 z funduszo w
I własnych
po zł. 1 CI. 15 od każdego hl. 100
~ st. spirytusu, dostai'C7:0nego na kontygent za"

W

dniu 22

Podstawowe ceny nabycia spirytusu ~~
rowego na karnpanj~ 1928~29 zostaną defmi'"

u·.t. RbiJSY

.f

U
ZWINIJ;:C!E

:l

nowe 3-~ecie
,ł930 ..3.1, 1931 ..32, 1932-33 ustalo~o, zgodme z
. wnioskiem D. P. M. S.. na 1,25(;,000 hl.
Zaopinjowano projektowane ~ pr:z;ez D. P.
M. S.' zasady podziału prawa odpędu między
: Doszczeg61ne gorzelnie rolnicze.
Zdecydowano prosić Ministerjum Skarbu
ł i D. P_M. S~ o poddanie revlizji przepisów
i wykonawczych do us~awy o monopolu spiry'"
, usowym
Ponadto wypowiedziano się za przyjęciem
. ustalonych p·rzez D~ P. M. S. warunów oczyI
•
.
.'
szczania i magazynowama Splrytusu l uznano
' _ konieczne ro-::.ważenie sposobu uzdrowienia
• pl'z.emyst~l rektyfikacyjnego.
.-r.Mr

KOLEJ~WEJ ,VI sgWE'1]JI.

"

,-

Il:UpU.

AliiłlII

ze.azne
.'

Oli>

godnych i częstych pokczell autobusow~ch,
ZaTzą.d koleji, widząc, że nie da sohie rad~
z przemożnym konkurentern,zrezygno"\vał
z walki. Szyny zdarto, a trasa zalnieniła
się na szlak porody tn. wą, na którym pasę. się krowy i konie.
Opustoszały szlak linji Hoer-Hoe~'by
jest zapowied~;q, nowych czasów, w których
lokomOCja paroYi:a przejdzie do. muzeum
przestarzałych zabytków, robią ~ miejsce
rento 'orać.
\V Szwecji mam,y do zanotowania dziś f..utobusom. - a jutl'O może - samo-.
:fakt zwinięcia naj starszej linji kolejowej lotom.
Hoer-Hoerb~. Padła ona własnie ofiarą do-

j

T--

LINJI

'k'. ele

Problem wp:rowadi>enia autohusów ja
ko środka komur.ikacyjnego, zy'skuje z
dnia na dzień na aktualności.
Sieć linjj alltobusowydJ \V polsce
' k ol'ozzalęziła się tak bardzo, że w sferach
""
lejowych liczą się z nią jakO konkurentem
l)ardzo poważnie. PJdobnld ma s:ę też spra
via i w innych kra3aci.i.. Do~ło do tego,
że pewne linje kolejowe prt.tSlałr się wprost

I

na

"'jGl'ą'

"ZBt:DN~Ju
..

I

Ogólne prawo odpędu

I

Lo~omo",j~ parowa p61dzi\! ,ąo muzeum
ł te
I"

D:p:~:amentu Ak~;z
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Zjazd piekarzy wOjewództwa .akowskiego
MIEć B~DZIE MIEJSCE

wzywającpiekalzy na dzień· 9 i 10 grudnia br. do Krakowa dla wzięcia udziału
w zjeździe wszystkich Mistrzów
Piekarzy
Województwa Krakowskiego.
Zjazd ten zapo\viada się bardzo li-

DNIACH 9 I 16 B. M.
Komitet zjazdowy Z"';Taca się z apeĄemdo swych członków, aby Ucznię
przyhy'li na zjazd, gdyż właśnie' w dzisiejszych
czasach, kiedy piekarstwo zubożało przez
wojńę, ograniczenie zarobków i ofiary dla
;społeczeństwa, m 1,18zą stworzyć silną organizację dla popa,rcia i obrony swych pGsti1-

cznie.

latów.

Związek
łtrakowskiego

W

Cechów Piekarskidl Woj.
w Krakowjp ogłosił odezwę

Pol~truj, się namiętnie

a. t~

I

rtiepfZer~J~nie

, IYfłłroowle

P. ..f PfiW

PBZEDTEM JBDNAK KILKU PANÓW Z MINIsrrERSTWA· ODB~DZIE T/R2YJEMNY
SPACER ZAGRAWICi!.
Jak się dowiadujemy Dyrekcja :Mono- dzenia wielkich podobnych fabryk zagraIii~t:u Tytouiowego zamt0rza uruchomić
w cznych.
Delegacja, której przewodniczy wiceŻyrardowie nową fabrykę' wyrobów
tyto ..
skład
której
niowych, zaopatrzollę. w najnowsze zdoby.. dyrektor Chv,alibóg, a w
cie techniki.
' ' wchodzą inżynierowie. - specjaliści, zw~
francuskie
,W tym celu udaje ·sięwkrótce zagra- dzi fabryki llier:lieckie i
r;.;;: specjalna delegacja, aby; zbadaĆ 111'zę. i prawdopodobnio :również szwajcarskie.. - ł
na

.-

..ZDoWłJ

I

~

OSlRZE~EmE

,,~."'<'

Chcą.c nabyć

proszek naczego wyrobu, należy przy knpllie akcent uwar:
wyraźnie żądać

I

oryginalnych
,

proszków z s",l.{OGUTKiEMs Gą
se-ckiego znanych od lat trzy ..
tib.iestu. Zwracajcie uwagę i od

l' zl~cajcie uporczywie il01ee:ii.De D'2.śladownictwa w podobnem

HroHfą.

cłe na
JE WYW GZIĆ BEZ ZADNEJ

:ie

AI:-E KTOCHC~ MozE
Z dniem 1 stycznia 1929 r. zacznie 0bowią·zywać cło, ..v....-JWozowe na jaja w wysokości zł. 20l) od 100 kg.
Zwolnione od
cła będą jaja:
1) przeznaczone do własnego uż~ku
do 50 szt.,

2) wywożone ~rZ3Z przed;:;.~ębiorstwa
zarejestrowane stosownie do przepisów. o
uregulowaniu wywozu jafzag'ranicę.
3) wywożone przez producentów roI...
nych i ich organizację za pozwoleniem
ministerstwa skarbu .
:m=s·

,H

ci o Jlaszegoopakowaniu.

OPŁATY,
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1'11'
__
liro _ _ _
,tlL
4·!eL E'"

•

rem
~=~~ ...
1\

4.
zem po otrzymaniu odpowiedniegozawiado",
mienia odpisu nakazu żądać rozpoznania spra"
wYlil'zez ten sam' sąd. kt~ry nakaz karny
A!

'I PlQTR, ŁUSZCZYŃSKI
KI{A Y-j iEC

PiOTRKOWSKA 93.

TEL. 4-73.

Procedt;tra rosyjska obowiązująca w by..
"ł - TT
'd pok'
~eJ ......ongl'ef:Qwce upowaTUla
są y
0Ju d o
wydawan:a nakazów k~rnych w sprawQ.c!l o ..
sóh oska:..i:onych Q spełnienie drohnych wy..
. ~~oczeń np. o hf,JaSo.wanie w nocy na ulicy.
'tV sprawach tego rodzaju sąd pokoju może
wymie!zyć karę aresżtu .10 dni 14. lub k~lę
pieniężną do 5;J złotych. ~a skazana naka..
I

'.

•

•.

wydał..','

W wypadku odwołania sąd pokoju ro:t;..
poznaje sprawę trybem ogqlnym, przyczem
:r;tie krępując się n~bzem może teJ!'a~
r:;:.yć karę surowszą.

""'"-:tr~

"ROZWOJ''', Czwartek 291istopada 19281"..

--

~~~ _. ~

•

,- KAt; B ND AR atE
Czwarfek,29 ·Ustopad'a, Saturnina M.

KONTYN!UO\VANE BĘD~ RO·BOTY·KANALIZACYJNE..

TEATRY
:Teatr Miejski: -'- ,,"Vieta Mircewau'
Teatr Ka-meraluy - ,J~rzydkiFerrafitet
~~att Popularny: --- "lVlaJka SZ'Wt\l; cenkop!' ,
WIDOWISKA
,Casino: - "Pan Tadeusz'~

~plel1did ~ "Człowiekśmiechu'i.

~una: -"Plac Pigaile o północy".'
Grand Kino: - "Ostathi rozkaz".
Odeon: - "Pancernik Atlantik''.
Pałace: .- uNiebezpiecz.ny· wiek".
Miejski K. O. "Zemsta murżyna"
~....."....-oOo..-,.,... ~-

".Pomimo ńiezbyt.w ostatnich dniach po
myślnych warunków atmosferycznych, robo·;::
ty kanalizacyjne narozPGcżętych odcinkach
prowadzorie sąbez'przerwy, celem wykona::o.
n1ft planu tegorocznego do dnia 15 grudnia. .
Przed tym: terminem_ nastąpj równjeż
doprowadzenie. eizdnLna rozkopanych. obee;:
nie ulicach -do stanu' normalnego.
~_
\Vykończone'więc będą roboty na na
stępujących ulicach;
K O l1&'tantynowska (od
N .. Towarowej do Lęszna)~ T.owarowa ido

KonstantynowskieJ), Zawadzka~ P<of~nło_
(~o "Vschoclniej), Wschodnia {do Kamiennej),
Plac DąYtO\'V'skiego (strona 'i,vs{thódnia);Zachodni~ (odCegielnialltej do Zawadzkiej), ŹQ
romskiego (do Ceg'ielnial1ej), Skwerowa (oi
N.aruto·wicza do CegieInianej).
. - ;
Finansowy plan kampanji kanalizacyj
nej przysz!oroc;mej został już całkowicie ()i$
pracowany przez kierOW11ictwo Wydzia!u Ka
ndizacji.
(n)
.~.
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Wiadomaści bitzące.

Dodatkewy spis rocznika 1907
_
Dziś, w czwartek, dnia Z9 lisŁopadia f,
b. winni się zgłósić do spisu w lokalu' Biura
Niloj skowo--Policyjnego Przy ul. Piotrkow::
skiej 212, w godzinach od.8,15 do 15-ej (3.-:ej
popoł.) mężczyźni urod;zeni. w roku 1907 .za
mieszkujący lUb przebywaj~cy na tereni~ m.
Lodzi, którzy dotychczas do spisu Poboro::
wych nie zgłosili się względnie n\' tn wiJj
~r~ed komisją poborową.
.(11)
<)

REJESTRACJA ROCZNIKĄ 1907 j 1906.
Dziś. winni się stawić gla rejestracji w;
biurze wojs.kowo~po1icyjnym przy ul. Piótr~
kowskiej 212 wszyscy mężczyźni rocznika
.1907, którzy dotychczas do spisu pobórowycl.l
nie zgłosili się ··względnie niesltawili przoo.ko
Jnjsją poborową ze wszystkich Komisariatów
F.p. Jutro winni się·· stawić dla rejestracji w
\;>iurze wOjskowQ::pólicyjnym przy ul.Piótf~
kowskiej 212 wSZYS'1i!1 mężczyźni rocZńika
mjsją, poborową ze wszystkich KomisaTja~
:1906, którzy dOltychczas do spisupobofÓwych
nie zgłosili się względńie nie stawili przed ko

Mw P.P,.

.:{, b . • ;~

~)

Dziś dyrurują, nMtępUJilce tlIPteld: M.
Lipiec (Piotrkoysk~ }93)~ .M.. Milller' .(Piotr~
kowska 46), W.Groszkowski !Konsbultynow:
*a 13), Perelman (Ćegielniana' 64), H. N[e:
~iarowski (Aleksandrowska 37), A. Potasz
xPlac Kościelny 10), A. Sa.dowska~Zgierska
67), H.Dutkiewicz (Zgierska 97), Z.Gor:=
czycki (Przejazd 59)" A. Szymański (Przędza!
JUana 751~A. Busse .(Rzgowska 39). !P).

potARPOCZYNIŁ;SnATY:w WIllZEWS
.

KlEJ MANUFAKTURZE ,SI:{:GAJ'4CE' su:
MY 2 TYS•. DOLARÓW.
..
".
.

Jak donosiliśmy wczoraj nad ranem i przenoszący jego płomienie na zabudowa.-o· godz~ 4 w -Vndzewskiej Manufakturze uia sąsiednie, w których mieści się :fa~
wybuchł pożar. Ogień rozwhlął się niebywa- hiarnia, drukarnia i draparnia. Przy poż&-!'
la ~szybkó.~ Pożar zauważono z obserwacyj- - rze uruchonliono 36 hyclrantów wodnycb..1
nejwieży przeciwpożarowej na której dy~ . Ogień lllimo vfszystko rozwijał się nadał
żuruję stale jeden ze strażaków Strażak
szybkości t1- zawrotnft. Podkł'~ślić należ~:
ten spostrzegł,ze w oddziele suszarni w· je.. pełne po~hvięcenia stanowisko straży 0-:
dnem z okien zagorzało światło wzmagają- gniowej. Strażacy z '" narażeniem własnego,
ce się stale.' Zaniepokojony ten strażak spo- życia rzucali się w morze płomieni rozry,.,
dziewając się pożaru natychmiast zaalarmo
wającwią.gadła i tłumiąc ogień. W trak...:
Wał X oddział straty ogniowej \Vidzewskiej
cie akcji odnieśli poparzenia: Dyr. J\taks
Manufaktury. W krótkim czasie przed bu~ Kon, oraz jeden ze strażaków X oddziału
dYfiek suszarni i farbiarni luźnej bawełny straży Widzewskiej ManUfaktury. Po dłu..
zajechał wezwany oddział straży, który pod giem zmaganiu się z żywiołem udało się:
dowództwem dyr. Maksa Kona przystąpił do wreszcię strażakom ogiefl stłumie, łJ. sąsie:
akcji ratowniczej. Ponieważ ogień roz.,.dnie oddziały uchronić pl'~ed niechybną za..;
$zsrzał się z zawrotną siybkością i zagr~ał gładą. Straty s130wodm"vane jmżaiemob1i~
poważnie całemu (}ddziałowi i innym buezóno na sumę 2,000 dolarów. Oddział, k,t~
dynk.om wezwano do pomocy pierwszy, ry spIonął nie by! Ubezpieczony. p!'zyczyna;·
trzeci, piąty,i ósmy oddziały straży ognio:- pożaru tego nie została dotychcZłł8 wyja,ś,
wej z komendantem Scheililerem i Grohma niona. Na miejscu pełnił dy~~ur X od~
n~m na czele. Mimo iż w'Ody było pod do~
dział straży miejscowej, kt6,ry czuwa na:
statkiem telien na którym. stoi budynekf popielisku j tłumi doga~aj:!cy ogień. -\Vła·
Bus~rni i farbiar i luźnej bawełny był miej
dże policyjne prowadzą dochodzenie \Y, esscem wygodnem dla straży .akcja :ratowni- lu stwierdzenia z jakiego powodu pow. ea była niezwykleutrudnionawarun-- stał ogień i jeśli to jest podpa.lenie; kit)
·karni atmosferycznemi. Nocy. ostatniej·])o.. bl!} s~l'a~c~f te~o zbrodn~~zeiO ćZlnu. (p)
I

~. 4łl:5"~~..opti~'"'
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BZ'BCZ "rtt1ODmA'G AKADEMIKA.
\VojewodzKi Komitet .Akademieki.u- śle tówa:rżyski dla .zaproszonych osób.
pod protektoratem:. IWPana Wo- .'
Współudział literacki przyjęli Pi p~
jewody, W sobotę, dnia 8, grudnia, (} godz. ; Bolski, Braun, dyr. 1-1. Dienstl-Dąbrow~
8,30~ w lokalu Miejskiej Galerji Sztuki, jedy,
Red. B. Dudziński, Prof. W. Fallek, Dyr. RJ
ną imprezę na rzecz budowy sanatorjum
Gorczyński, Rde.· Cz. GumkowsKI, Prof. Hal
dla· akademików w Zakopanem.
.' pern, Hertz, art. dram. Horecka, kom. Izy~
Organizatorom udało się pozysKać· dorczykowa, ·l'e"d. Jagoszewski, red. Kempne:d
najwybitniejsze siły artystyczne naszego art. dram. K. Luhienska, Paszkówna, Piec!
miasta, które przygotowują niezwykłą; nies~. chał, Rachalewski, Rimlerowa, Rom, sta-i
pod.~,da:nkę w formie, pełnego
wykwintnej. tosta Rżewski, art.' SkrzydłOwska, Suwia...
mtyry, ~ywego dziennika -wygłoszonego 2i ski, Starski, Tim.ifiejeW-, Juljan Tuwim, m~
~tradyprzez autorów, i al'tlstów ,..ea.~ru
richsowa, red. 'Vassercug, Sędzia Wileckij
Miejskiego.
.
.L.WóJcikówna i. art. dram. J\Hchał Znicz.
.- Wieczór będzie .miał charakter ścirzą'dza,

lUERM,ASZCZERWONEGO JmZY~
MLODZIEŻY..
Przypominamy, ze zakupy gwiazdk.o"'1
~e będzie mozna tanio uskuteczfiić na do-;
rocznym Kiermaszu Czerwonego I{rzyżaj
. . . . . . . . . . . . . .~. .~~v'~~~~m . . ..
~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._
'Młodzieży, który odbędzie się w dniach 8,
:vvej 18 na Bałuckim Rynku. za.trlymmo :"
l 9, grudnIa w sali domu Młodzieży ~i'zY1
tlarzęd.ziami skl'adzionemi stol&rsld~. '
m.Gdańskh~~j nr. ;
ZE STRYCHU..
Mlódżieź szkudla dokład~ wszelkicll
Perwinowi Janowi, zam. przy UT:IcY
PALTO i SAKIBWE~
"
stara.ń, aby eksponaty do sprzedaży' były
AI€!ksandl'o,Wskiej Nr. 1.95 skradziono ze.
Matus Stanisław, bęz $tałe~o miejd
Piękne i mnie i liczy, że spolec2:eilstwo star
5ze poprzil jej' wysiłki w· kierUnku. żdgbycia. . strlchu bieliznę, wartości 300 złot:v:ch.
zamieszkania skradł z mieszkania. laniakai
środków na zebranie funduszu,
który u. A:dama, zam. w Stokach' przy ulicy Koś.:
lllożliwiwybufiowanie sana.torjum -dla mlo
NIEDOSZLY STOLARZ. ,
CIelnej Nr. 35 13alto i sakiewkę m.~ą.c,
Pasiaka Jana, zam. lYr~ul. WieJ:zbo~ :wg złot..~ch gutów~
,:,~:.", ~ ~r~...;.4ai~~ $Oln~1 G nadw~tlonlm zdrowiu..
•

i
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AMA.TOR GALANTERJI..
- Kujawę Stanisława, zam. przy ulicy;
-'Oworskiej Nr. 21 zatrzymano za kradzież
różnych towarów galanteryjEcyh pOl)ełnl0
lU). na. szk-odę Ajzyka Tenenbal..il~na) zam.
~rzĘ ulicy PiastovI7skiego Nr. 18

~;

-------------------- - -----

PRAWO i S4D.

sąd

prze

z

m,

s;rERZANT 25 P.P. SKAZANY PRZEZ WOJSK, SĄD OKR. ZA KRADZIEŻ PIEN~.ł,
- DZY SKARBO\tVYCH NA 8 .MIESIĘĆY \VIĘZIENIA.
"~
PO CO BYŁ w HELENOWIE.
_ ,vV-'d~i~" wczorajszym wojskowy sąd o~ 14.827 złotych, Po dokonaniu kraazieiy udał
Kamionkę Feliksa, zam. przy ULIcy
kręgowy w Łodzi po-d przewodnictwem majo się Zieliński do \Varszawy, gdzie większtt
~zerokiej Nr. 31 zatrzymano za kradzież
dwóch palt w sali Helenowa na szkodę Ka- ra K1 5, Jaskóls1dego rozpr.-~tywal sprawę 28 część skradzionych pienjędzy złożyl w P.K.O..
letniego Antoniego Zielińskiego sierżanta za na nazwisko swego bra'i:a
mińskiego J óze.fa.
.
woclowęgo 25 P. p. stacjoIiowanego w Piotrko
Po stwierdzeniu kr2.dzieży przez wła~
..............
wie,
óskarżónef'o
0
zdefraudowanie
14.827
iło
dźe
yojskowe
iandarmerja wszczęła energici
BIELIZN:t: z WORKIEM.
_
Kraut Hanię, zali. przy ulicy Alek- tych. Sierżant Zieliński od dłuższego już cz~ ne dochodzenie w rezultacie którego aręsztO$.
(Jandryjskiej Nr. 23 skradziono z bl'amy te- su cierpiał na przewlekłą chorobęwenerycz~ wany zostal w tydzieli EO ·kra-dzieżv sierżant
_goż domu jeden worek bielizny. białej, war- ną, którą zaraził żonę i d'Zieci.Poniewą.Z Antoni Zieliński:
tości 150 złotych.skromne upoSJ.ienie nie wystarczało mu na
Na przewodzie sądowym ZielińskI prZj}
pr~prowadzen~e
należytej
kuracji pOPadł znał się do winy i wyjaśnił, iż kradzieży dQ_
BEZ PODSZEWKI.
Monat ćhilowi, zam, przy ulicy Cegiel!;: przeto w silną depręsję. Znalazłszy się w sy . puścił się z braku funduszóy na leczenie ł
manej Nr. 38 z podwórza domu przy ulicy tURcji beznadziejnej postallQlwił za wszelką wyraz.uprzytem skruchę. Po przemówienbcH
prokuratora kapit~na Dr. Mitowskiego i oWschodniej N-r. 4 skradziono 6 sztuk t9war~' cęnę zdobyć fundosze na leczenie s-iebie i
dziny.
Podrobiwszy
klucze
do
kasy
Pułkowej
brońcy
oskarżonego adw. Nawarskie~o, są4i
~odszewki, vrartości 800 złotych. -"
i wiedząc o t-em, iż w cza!Yie poprzedzają<!ym ogłosił wyrok skazujący Ani:onie.go Zieliń~
wypłatę znajdują się w niej pieniądze, dnia skiego, wobec okoliczności lag6~ący}ch na S
BUCIKI I PALTO.
19 sierpnia r. b. skradł przy Pomocy podro=, miesięcy wi~zi~nja. (p)
1VIarc~.llkowsklemu Bronisławowi:-'
przy ulicy Napiólkowskieoo Nr. 69 skradzio. bionych klucz~ z kas~ z;najd~.i~~ si~ w niej
no g jego' sklepu szewckiego 3 pary pantofli. ...,
ts?
()OP--~
damskich i palto, wartości 225 złotych.
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HARAKIRI STARCĄ.
Chrzanowski Jan, lat 80, zam. przy ulicy
Grabowej NT. 19 w mieszkaniu własneu prze
ciął sobie brzytwą brzuch. W ezwany lekarz
,Pogotowia stw.wl.'ldził zgon.
śMIERTELNY UPADEK Z

Kmin

4 PIĘTRA'.

Stanisław,

lat 25, zam. przy ulicy
się z poręczy klatki scho

Ślęekiej 84 !iSuwając
dowej z 4 piętra spadł na Parter i odniósł
ciężkie uszkodzenie ciafa. ePrzewie;.-;ionv d{)

&ZlJitala.

~w.

Józefa

zmarł.
OL~t-........-

-Teatr i

-

sżtuka.

_
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BISKUP PULMAN

.rmie cud t.. rcy"

WYJAśNIA TAJBMNI C~ MICHAŁKA z :mCBAL01lirA.

W dniu wczorajszym

wyjechał

do Za

dlościa

J. E. ks: Biskup Fulman, by ,bliżej
zapozna.ć się i zbadać zjawisko w"1\tlicha-

Osobiste zainteresowanie się J. E.
ks. Biskupa przy'czyni si~ I1iew~tpliwje do
łowie.

'I..stie

do tern rychlejszego
dzieje w
Biskupa

J\lIichałowie.

wyjaśnienia

O

poinformujęmy

tego,ce

zdaniu J. E.
czy:telnikó:\y

JegQ:oowrocie.. .. . - - - .. ,..

.

ks.
po

!!'!""'"'...,...-oOO......- - - '

l

oskarżenia

p"JWalOFun

CZY S.łD ROZPOZNA SPBAWi=POD NIEOBECNOść
Weźmy pr!liyldad. Pan X zaskariył

p. Y

do sądu pokoju o obrazę. W terminie· rozprawy oskarżony Y s-tawił się. aatomiast oskarży..
ciel prywatny X nie przybYł do sąd u i nie na ..
desłał usprawiedllwleWa_
W takiej sytuacji

ÓSKAB.ZYCIEL:A:.

sąd pokoju wydaje wyrok oddalający skarg9
pana X. Sąd. rozpozna silrawę . tylk.o wtedy, a
lleby tego za.ząda.J: w ce ~a ~h rehabilitacji obe-c
ny w sądzie oskarżony f, lub jego obrońcł.

KI. K.•

. MIEJSKI
TEATR
Dziś po raz ostatni w Teatrze Miej~
skim dana będzie interesująca sztuka Urwan

_..~.._-,""" ,- ~ :.'"""'~,:""""" ___,L,W.i,.,,,.,',-,~.t\lt,;iIiIii!i#'
5liQl)=się na afisiu Teatru Kameralnego w Berlinie i ·S~30 wiecz. Bilety w cenie od 50 gr, do -2 zł
oraz Volkstheatru w Wiedniu. W Wars2a#
.
VASA PRIHODĄ.
cewa "Wiera Mircew".
.
wie grana była zgórą 50 razy W Teatrze .Ma
Dziś W ~wartek grać będzie w Filhar
.
"Proces Mary Dugan" grany będzie lym .. Reżyseruje J,. BoOOcki,
manji
stoSownie do zapowiedzi feuolllteJlaln)}
jeszC2e w piątek po. cenach popularnych, ~
Premjera w przyszłym tygodniu.
skrzypek
Vasa Prilioda.
raz w sobotę po poludn.w o godz. 4 po ce~
n Wiera Mircew' od
sobui.Y na parę
.
Będzie to IX~y konCert z cy:klu "MflWch najniższych.
wieczorów przeniesiona będzie dQ Ttiatr:u K.a
s.~z~s~_ic~
koncert6w". przy fortepianie· zą
,,Dzieje Grzechu" po raz' 28~my od wy meralnego.
:sl,~dzIe sw letny pianista Charles Ćerne. -_
'l'gATRPOPULARNY
5t'&wienia dane będą na przedstawieniu po.po
Pocz~tek koncertu o godz. 8,30 _~.
łudniowem w niedzielę.
Dziś o gooo.8.30 wiecz, jubileuszowe
.:-1~.TUR RUBINSTEIN.
Premjera t,Kupca. \Veneckiego".
przedstawienie ,,Maili SzwarcekoPf" która
J
ak
j~ż zazn.aIczyliśmy w . niedzielę,
,
W sobotę wieczorem dana będzie wieI graną będzie po r~. 50-:-ty z .~~du ·prz~ nie~
.b premjera' "Kupca Weneckiego".
bywałempo~odzeru~. "Małka . wy~m ~ dn~ 2 ?1:udma. og. 4--ej po Południu odbę..
.
Ewenementem premjery będzie wyS'tęp - p~rtu~r do PIątkU dnta 7 .gx.:udnia W 5iOoot~ l dzIe Stlę W Fllharmonjinadzwycza.inY kOIl$
cert Artura Rubinsteina. .
Karola Adwentowicza w słynnej roli SEajlo· wędzIel: ~o d:va razy..
.. ,
W progr-anue ""1", ysta ~bral Pe.r1t ze.
ka, której znakomity artysta nie posiacki w
PRZEI?Sl ~WIENlE DL~ .~ZIEćI. .- _
dotyehezaśowem przebogatym sW'Onn repel$ .
W· nIedZielę dini'a:. 2. gt'1JI(1rU1a o godz. IQ ~we~o bo~ateg(} ltepertuarn. .
.~: (,}'. ~~;
.
~~.
:w południe pieryszy poranek dla. dzieci p. te
"Dzieci Dla Dzieci" Da lttóry·.iilożą się ·bajki.
.' ) Do akt Nr. 1533 1928 tę'
rGATBKAMBBALNY.
,
OGŁOSZENIE.
.
Pi9senki, deklamacJe i tańce. Ostatnie występy K. Adwentowicza.
"JOJNE FIRULKiES" G. ZapOlSkiej
•. re • Komo~nik przy Sądzie· Okręgowym .•
, _;
"Brzydki Fertanie' wesoła, dowcipna
Próby- z ·JUł<jbł1ż:sgej premjery, ldOrą łio!dlZl, Jan Jabczyk, zamieszkały w todzI~
,xomedja LoPe za z Karolem Adwentnwic2eIll będzie pięknl8. sztuka 6. Za,polslciej' uJojne przy ul. Południowej 20, na zasadzie a·rt. łOJU
k
.
ł
,~zna onu~ym wykonawcą roli t~ej, gra
Firnłkes" odbywają .się W .pdnym i;elllJ)ie
U.P,C, oglaSZla; że w dnin 14 grudnia 1928 1".
ną ~le tylko d~iś i jutro, zaś w piątek pod reżyserią Dyr. Pilarskiego.
od. ~odz: lOran<> w Łodzi, przy uL Wol~
JAZ Jeszcze ukaże się t,Mi'5:t .......~'
TEATR W SALI GRYBBA! . . sklej 33 ~~będzie się sprzedaż przez licytację
~CZy KONSTANCJA SŁUSZNIE
""\Ą.: sobotę 1 grudnia' grsl}.ą. bę,dzie :wIeI ruchomoscl,. należących do BOlucha Szla<lcow
POSTĘPUJE?"
ee- efektowna sgtuka histo.ryczna z czasów 0== • skiego i składających się z mebli dóm.ówy:.
_
Taki tytuł nosić będzif' wysoce interesu brony Warszawy przed n(l..jazdem bolszewre. ' oszacowanych· na sumę Zł. 500.·
'~ IlOWOŚĆ kOSffiedjowa an~iolsk.iego pisarza kim Vi 1920 ,,J3itwa pod Radzyminem". któ, Łódź, . dnia 26 listopada 1928 r
_ -~ł1, od dwóch lat lAtrz~a
Komornik J.' JABCZyAi,·
- ~~ ItQS;hiniew ~i~o ł.3O ~p. 4ł27
.•

r

---

.L.G

II

Nr. 3t7.

"ROZWOJ", Czwartek ,291istopada 1928 l".
'Iltr5III::Ili~~

____

~_

Humor.,
W SZKOLE.
Nauczyciel: Stasiu, jeżeli się 01>1'óCisz
twarzą na północ, to będziesz :miał,~ pra~..ej strony. \vschód, a z
le\vej zachód.n~, a
m.asz ' z tyłu? .
Staś z płaczem, chwylając się za spodnie. - Jaodrazu mojej mamiemtn;vHem,
że t~ łatę każdy: zobaczy..
,~.

co'

POWÓD, DO PŁACZU.
Teśdowaspadł8 'ze schodów
ill\! za"
fuymałi:t się aż Po "przebydu" 2~ciu. Ma:;;
ty Janek słyszy opo\viadanie o tym ojcu i za:<
czyna płakać rZl;wnemi łzami. Ojciec Pociesża
..- Nie"'płacz, Janeczku, babci sie nic
~ie stało. Czego się mażesz?
,- Bo nie· widziałem tego - ' rzecze Ja~
:ęek przez łzy.
.
~QOC-

zeczy ("

ZBRODNIARZE, NIE MOG4C

\1~rsrwIEść SWEJ OFIARY, POPRZESTALI NA: ,w:Y1!a
JEJ I POR~UC&NIU.

W poniedziałek, dnia 19 b. fil. UWi8dli handlarze żywym towarelll
1E)-letni~~
dziewczynę \Vładysławę Zgodę, zam. U 1'0-

dziców przy ul. Brzeznej 15, w Bydgoszezy.
Dziewczyna wspomnianego dnia \vy,.
choaząc z domu o godz. 6,30 \VieEZOreul -w,
pewnym, intm'esic,a gdy przecDodziła uli-:cą Ogrodową, wyszedł z bran1y ohok kani··
ki mężczyzna, który ją zaczepił,
a drugi
jegowspólniksehwycił ją i przenlm::ą ,we .. ,
pchnął do samochodu; stojilccgo obok kli:.
nikt Dziewczynie, k.tóra slawiala silny o~
pór, zatkkaIi zbrodniarze usta i zakryli 0'czy i podsunęli jej pod nos jakieś che mikalje, przez co straciła przytOluność.
Po mniejwięcej półgodzinnej jeź.dzie,
:wprowadzono ofiarę' jakąś boczną' drogą. do

n1ieszkania na pierwsze piętro, gdzie zna""
d?wała. się jaka~ kebieta~ która diezwczy,,,:
nlC O~lec.ala raJ na ziemi, skoro przystanie
na. WYjazd z n:i'!-.
.
. '. Zbrodniarze trzynlali dziewczynę
11
SIl? bw przez dwa dni w' stanie nieprzytom~
nym, upijahlc ją vi!ódką i innemi środkami
chemiczneuli, w ten sposób, że nie
mogła
sobh' uprzytonlni(~ co się' z nia na miejscu
działo.

<-

Po uply\vie dwóch dni w godzinacn
wieczornyeh zabrali zbrodniarze dziew czy- '
nę pmvtórllie do samochodu i chcieli
ją )
wyV\i:i(:lŹ(~ gdzieś dalej a k,edy ofara stawi~'
la 013Ó1' zhrodn.iarzewypoliczkowali ją wy.. '
sadzili w okolicy Parku 1\.1iejskiego przed'
koszarami ch'ełmińskiego przedmieścia..

NAJDLUźSZASZOSA SAMOCHODOWA.

Najdłuższa szosa samochodowa znaj~
się w Ameryce, od Vancoover wzdłuż
wybrzeża oceanu Spokojnego aż' do granicy
meksykańskiej. Długość jej wynosi
2.400

duje

kilometrów.

.
"ł

ANALFABETYZM W KRóLESTWIE
DOLARA.
\v Stanach Zjednoczonych' jest 5 miljonów ludzi \" wieku 10 lat, nie umieją,cych
czytać ani pi.
SZCZEGóLNA. ATMOSFERA STOLICY,
,
'W~GIGR,!'
,
Budapeszt ma, największą ilość sanlobójstw w całej' Europie. Na miljon ludzi
popęln.ia co roku 573 n1ieszkańców samobójstwo.

..

~

L. Z.

rzyjaźń

i

śf

Zawiadowca O'Connor patrzał w iółte
'4Jepia JokcmotywYł ,przymIuione ciemnośc.ią.
~StałaBa czele pociągu. sapiąc i dysząc. ciężko
- olb:rzymi, btuy kot. szykujący się do naM
gjego skoku.
Ostre syki wypuszczanej pary
chlastaly w granatowy po ciemku śnieg, jak
niespokojne ud~rzenia ogona..
.
Konduktorzy zaczęli ,,uachać

latarkami.

Zawiadowca dal znak do ódjazdu i niewiatlomo kc mu zasalutował. POCłągruszył z miejsca miękko, aksamitnie kołysząc "g-ąszenicami

pulimanÓw. Sączył się w ciama~ pPOS~okąt..
"perni światłami okien sunących z~ rum po
-śni~gu.' Po stężałych, od mrozu szynach pr~e

biegło drżenie.
POil'ląg. trnasiJ..ął w zwrotnIce
szyny już grały :ryhmczną., sym.]~op?wą mu,zyką hiegnących kół. Czel'wo:&y wę.f;J4elek 1...
tayni na ostat-nfm wa~ pPZemk1'1ąłpod

-

mostem i 'Zwkł.
'
. '-Zawiadowca spojrzał Ił8. zegaJ dwud,,::' ,,:sŁa
:druga minut' pięć. Wszystko '\o,
crząku.
Strzepnął z futrzanego .kotni.erza pla~lo 1,.. • .., ",;t.czą"
cej, mokrej waty, ,ktore:m stąd Z:I z.owąd:za
częły wirować w ukośnych promlemaeh roz'"
huśtanej latarni.
~"
Poszedł powolnym krokiem człowiek~.
.który' nie potrzebuje się śp.ieszyć" N<: p~rome
,było już Plllsto~ Śni.egwahł GOJa~ gęsCle). 0:
snid:ony kontroler z ha~asem zamknął: .dn:W1
głównego wejscia i oddalił &ię ciężko zgmaJąc,
kolana.
Zawiadowca spojnał pn4i>Z okno swego
abinetu.

PAMI5TNIKI DYR. RANC. OSTA.TNIEGO CESARZA AUSTRJI WSKAZUJ..,,', SAK
PAŃSTWA. CENTRALNE
BANDLOWALY POLSK~.
Ogłoszono w
dziennikach wiedenOdwiedziny cesaTza
Karola u b. ceski ch , fragmenty' i streszczenia z parD.iętni~ sarza Wilhelma w Hamburgu
skończyłYi
kówPolcera, dY1'. kancelarji cyw. ostatnie;. się niepowodzeniem. Wilhelm odrzucił progo z c-esarzy, Karola.
'
pozycje' w sprawie Polski, wobec czego ce..
Polcer stwierdza, że Polska była tyj., sarzKarol wysunął znów kandydaturę ar. I.
ko przedmiotom targu Austl'o - '\Vęg'ier, cyksięcia ' Stefana Karola na tron polski i
który miał na celu skłonienie Niemiec do uzyskał w tym kierunku przyrzeczenie od
zawarcia pokoju za cenę zwrócenia Fran- eesarza \Vilhelma.
'
cji,Alzacji i Lotaryngji. Na radzie koron~
, Akcja pokojowa cesarza Karola speł
nej w' Luxemburgu postullDwiono,' ofiaro- zła na niczem, gdyż
Ententa odrzuciła;
wać Niemcom całą Polskę. \V zamian za to ·\vszysłkie jego propozycje.
Austro-\Vęgry miały zaanektować RumuA przecież.byli U nas ludzie, ktÓrz)'Ji
nję. Hr. Tisza godził się na to pod.
waru~
jak błusz€z wili siiJ II tronu Habsburgó'Wi}
,kiemr hy terytorja rumuńskie :wyłącznie i wiązali losy Narodu, Polskiego z Niemca..
- mi i A us:trją.
należały do Węgier"
Lampa z zielonym abaŻurem ł'zucda sOG
czyste światło na rozrzucone po biurku papie..
ry. . Zegar zupełnie już w cieniu wyszczerzył
siną pełnię cyfer.blatu. ' \YJ rogu pokoju, pod
piecem,ktoś s.ied'Z~al -

pi}ł.obroł6mdo okna.
twarzy. Zawiadowca
przestraszył się. W pokoju były Wfa.2Y.fte papie..
ry i .tek graf.
,
lNie jest Pl"z-yj€m.·Bie gdy ~toś ,ob€Y' woho,,:,
cizi do gahinet:u f korzystając z z&pomn.mnego
przez l'omar~ea1e kł\iłeza. Z~dowoa p~hnąl

tak, że

Rit'!

~yło widać

j

<kzwL

'

nieco

przytęp,tEl" pamięć,

- Dziwię się sobie samemu, żem wo~~
wszystkie,go nie zapomniał.
.
F ei3t m.ówil szyhk:o i bez przerw między;
wyrazami, zdanie skońcZ31ł w tenspos6b, jak.. ;
by coś jeszcze n:Na! do powieazes:ia, lecz w"

re

porę się zahamował.

My1Hi O'Connora tkwily w.je6111em miej..'
scu, nie mogąc ruszyć naprzód, jak zatrzyma"'\
na przez gołoł-edż lokomotywa.
'
- Siadaj, F eist -:-powiedzial machinal..
nie i heZ.duszllie. z.dejmu.jąc OK~omoDe palto..

- D~~ję ci. 'Fam" ~d p"yhywam,"
Nie~~O'_y Dk ,spie~~e słęf odwJiócił
~ie . są, tiak grze~7;ni - .ów urwał nagle zd~)
glow~ i wstat
. ' , .
nie i pn:ysunąt się z kr~eslemdo bim:ka.
Był niewielkiego wzrostu, mlal na sobIe
dziwac~go kJ/oju palto, sięgające ctokostek . Twarz jego. peJna z~zek iir~z chwilę'
~ takie,

się spraw:a rlziesiq;cioletnim
W~T.()$tlt. 'Ude1tiał a Iłatomiast
swą wie1ko.~ą, głowa napbl: łys.a. zdeforwowasa z m.e.p-ropote.jonalnie wie:łkiem Gzełem
czaszka - lUlwiśnięte ~J;:iHUil..Z&8~ bi-wi ,leczy

d.dopCitonl

jakk
... ~

zapadnięte~ św·ieG~e z ,'bfti-nraŁByeh ooitOdołów
jak próchno,
,lt'
','
• .
•
, Nieoe~iw8.!!ą h~.a kurtua'li~ł z Jaką Się
uW'O~J ~c ,~,.t$m ~, 0'~ą pi-env..

sze.ństwo, głosu 2!t8?wi-adowłL.y.
Zawiadowca $i~ą woli pokonał

'I/T sobie
pierwszy odr\1ch :-:- ~c~ec~~i i pc:stąl?ił. wprzód
Tak, nie bylo naJmnteJszeJ ",'ąt:phWOSCl -:- Re..
ginald F eistzj;awi! się.
'
..
- Więc przyje~ha~eś, .R:~ginald~i~: Głos
zawiadowc.y mimo SIlenIa SU~ na SpO.ll:0J. drew..

nianybył i jakiś obcy.

.- Tak, jest, Robercie O·Conn&r... Wszak
takim. jest twoje imię.

DO$tfzegłs-zy błysk ztl;;tiw,iema w oczach
O~ora pośpieszył z wYjaSlUemem.
-- Wi~;;§. pi~d'Olem,i P()h;Ft w więziemu

wyrażała nap:rę,żenie uwagi 1'Uwnętr~j.
)
Nagle strzeHł oz pale.ów;,jak e~owiek:~ ~
l1y się decyduje.
.
- Chodzi tu o Agnes? l?fawłl1a~ - za-'
pytał z d.:rżeniem w głosie O·C0-m'i()ł'.
,
- Tak, c.ła.odzi mo Agnes - poipiln...
nie stw-~rdz.jJ Feic&t, Chude jego pałce przez.
chwilą ~zebały wkiesae.»iu ma piersi. VIydo.. ',
były stamtąd złQżoną w kilkoro k~tkę papie...
ru-:- dokument.'
'
,
'Roylożył gO' na biurku i połozył na nim
dł'oń, jakby akcentując swoje plllWa wła~~
'-:- Formalności w porządku) - zapytaJ.
z niespokojnym połyskiem prócł!na w b~unM../
nych oczodoła~h.
O~Conno' czytał· swój zamaszysty szeroW
!

podpisz przed

pięciu},at i~,gl~m glo .. '

sem poświadczył:

:

Tak, wszystko w p~ltu,;
"
~tanę.to mu to 'W~~tko iMzcze raz prze.;'
" -", -~ --"'~---~--~" !D. Co D.)
-

~
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Pomorska 61,

lI.ot Woźntakow&-k' Rzgo wska 18

Jez.terski, Pabjanicka 8UlS& {)(
B::"ACRARSKll.

Sokołowski, KJllńslnego

79
Lyczkowskt, Piotrkowska 188
ŚWu'1'LO ! SILA (ZAKLAD ELEKTBOTEOIUJlOZ.)

J. Cybart.

Gdańska

FABRYKA WODY SODOWEJ:
Piątczak, NawTot

F. Ka.czmar, flrzesłowa "

B-da Kęd:l.lerscyi, .Kiliń...~iego $11
Wróblewski,ładwańsk"l 10.

Dobrzyniak Pabjanicka Szosa 2h.
09.C.zinc';·i(ski Ponlors.l:a. 67.
Zawadzki. Nawrot 44.

B!'yszewski Pomorska 86.

l· . Niniejsz~m podaję

B{)rkll>wski. Rt}.kicińska

~

-

RESTAUBA&.JE:
Teof:~ Kopeć. NarutowIcza.44.

Zalewski Zg:lerska 39.
WYTWóRNIE OUKRÓW~

PIEJ{A1łNlB:

Zi6łkow".ki

i .-. wIli

I

wiadomości

rOUil5

Maehura.. Rzgowska 57.

96

I
~.. -

O~łO~lftma ~

do
Sz. Klijen :
K; teli z wsze kich. stowarzyszeń, którym na zasaazie
Pt.sa Cl1 ~ prace
istniejącej umowy udzielam kredytu od 4-5 mi e ..
sięcy, że posiadam na skl'adzie duży wybór śnie..
t. ~ otrzebny uczciwy .chło
gowców, kaloszy i obuwia na gumowych podesz" i' piec od 14 do 15 lat do
~..'. wach po cenach przystępnych
~ sprzątania i na
p~sylk:~'
\.
Z poważ~nicm
.
.
. Zgłaszać się z rOC;Zlcaml
~
jSldad apteczny, Kilińskie~.~. .
Ł6dź, CłJQh:łnłi:na 25- ł go 162.
&250-2
~
Tel. -59-2~
i~.:.& ,iOJtl~#l3ł'!l!JA~:J&."r.t'/-",,:,~T
otrzebna praczka ul. Gdań
skaN'r. 5 pra1nia

f;

PRZ~flYS O

r
f

zdolna
uczemca
t'.tilińskiego 142-5

lnt~

.. otrzebna
l

zaraz

podręc~na

..

•

l

8246-2

AlB

z o~, odp.

Rok zaloźrria 1881

EWruJ~leli[ka n~

przyjmuje z oprocen towanie!11
Wkłady

w Złotych
z wymówieniem i na każde żądani;,

($,llzcz~dncścłowe

Wkłady Gszędno!c!cwew ~1.)~arQc~l

fil!'"

I~Y!~t~il;ta~hS;~~k~~ ;;;:~lVeDb~~:~~;

8248~2

'.

CO

Spółdzielnia

JOZtf Kowa" czvl< .

~

197.

Piotrkowska

śLllS~ :R...i\11E MECHANIC~"E~·

ZAKL.A.D 11.0 WERó";,V
Sierpiński, Kilińskiego

W.

13.

A. Raksyk. Kilińskiego 133

ZAKŁADY KOW ALSlUE~

Wl. Wyręlska Wókz~tńska 261.
Szczygielski Bazar"'R 3.
Kruczkowski SJerakowslOeg,::, tł,

Cl

Gręd.:z.iński, PiotrkOwsk~ 53.
F. Tm:ml..ClZtWs.Ki Skwe1".r:>wa:1.O

Ku1iga. Odyńca 11.

SKLEPY spotYWCZB~

r" -m~,-~"~ ł

SKLEPY TYTONIOWE:
SObczyński~ Napiórkoewskiego 9.

PRAt]OwNIA OBU:WlA:
Szubski , bokda 5.
. SKŁADY WINI WoDER. I D:&LIU1$SÓW
ŚllWK.Qwskt RokH.:ińska 6
P1\VIA.Ri'iIE

135.

92-

SxLAD PASZY:

Zieliński, Rzgowska 12.

ZAKLAUY RY1lARSluE
ZAKŁADY

tiłf------·

ilAGAZYN OBUWIA.
1\owaIC,1. K, Cetpe!ll1ana 25~
Cieplut.ha, W:y.i:loka ~~

tiSARNIE:

t

•

_rIO 2~
~~:iiski.

M

.- . B
11

K

....

I

-.; ł,;il

P"~

l,
~, ,

Y,,·-

1
yna~em kasetek staloWli(~J
(S Gl ł e ,$ )
rawcowl!l pr:Lyjec.hała.z
tel" 2-!5
: Wa'rszawy szyje eleganc·
~7
't
-'
1'"
ko gustownie poleca się
GO
D .~ (H~ a . o
.,
od
okój .umeblowany dl.
zagubili
Frojekty budowlane':"- nadzór technicl:ny - żelbetni~two po domach lub na wyjazd . ibler Gustaw
28 p. Strz. Kaniowskich . książkę wojskową wyd. I
2 pań lub .2 panów do
33-35 pr.oEicy l p • .lewo
w. P. K. U. Tomaszów
-: odnajęcia ul. GIówna 11·
8206
Z;gi;J.ęła legit;;;~cj.a z~- ~ lewa oficyna 11 'piętro lew.';
. .porr.ogowa na ImIę Sta- j drzwi ZC:Tstać można od
P(!·fEOa Ilr,·wnc .. ariminJstrB;tYinza
3-5 popoł,
8266~4
'Zdolna sluiąca . do wszy .. nislaw Korczyński. 8258
stkiego. potrzebna %arl!lZ
Uf S~rli.'WGth~e(,hłl clnych
.
Zglaszac .się - ul.' .Przejazd
86 m .. 1 tylko 'z ;ekomenmuz,czne
do wy'!'
dacj1\ lub do.b:r~mi świadec :1iii ć'S ;;Ift;
~Ul,';'t. Z\odlnL najęcia
twami
8252-3
najtaniej sprzedaje pracowKUPNO-SPRZEDAŻ:
majątKÓw
ziem~
po pokoju 2: kuchiną oś nia instrumentów m uzyr.zn
wietlenie elektryczne i zleskich, gospodarstw wiejskich, domów, Wi11if
FehKSa Bamewiczli
przedawcy na maszyny wy w· kuchni Ziółkowski
Łódź,
ul. Targowa ł_ ~;8'
fabryk, młynów wodny(:h. placów; sklepów,
. do szycia potrzebni. Per Rud~ - Pabjanicka OgrodoDla.
szkól
nauczycieli i uc~
la
Pomonki
Piotrkowska
interesów handlowych i t. p. załatwia szybko'
wa 17 Przystanek tramwa- ni ustępstwa.
407569
godz.
·3-4
i
6-Twiecz.
i solidnie Biuro "Fortuna~: Łódź Karola 18
jowy Rokicie
9264

1

d 7

f13h, VIlJląiU! lG ~!tCl fbnalll&L)jrmJ
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Instrumenty

"a

S

-

tel. 62-10

3001-0

.

8272-1
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