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Jako profesor, Niewiadomski kochal młodżież

Ptawdylll..

t t . h
".
i j~go. egz,altacjaVf sto,ę~ do niej .. d,?cho)If! z OlS a. me
numerow . Plsz~dzlła do pewnego;.stoprua sentymenłallzmu,

W .edn .
PJ

C' buUgaństv

o.

.

tury".
. Taką była moralna strona Eligjusza Ni~
wiadomskkgą.
'
.. ~
,

.. os !a';"d~ f czo ~wy organ rządąceJ partJl czynił atoli wrażenie człowieka bardzoopa"
.,.sanacyjnej
oslowme tak:
nowanęgoJktórystarafsię ująć, siebie . nad- ':
: A gdyby zacząć ,od.....
," Jeżeli już ta:k koniecznie potrzeba, zwyczajną siłą woli.;w pewne karby U • Kiedy
eóż,natomiast J ' da się powiedzieć o im"
b~d~lemy na przyszłość zaczyn;:tć (pole~ .zblizalisiębol~zewicy, p. 'Niewiadomslri wśŁą- /rawej-stronie tych 1 którzy urzą·dziU rzeź u~
mIki z endekami) zawsze odNiew-iadom- piłjjakozW'ykły'szeregowiec do wojska".
k p
ski.ego, że.b. y. się tak łatwo nie zacierał.y
,Tymi słowy ·óharakte.,ryzowano Niewia- nów s, .oniatowskiego- wpamięmym dniu'
. .
.
listopada 1923 r'f tych. którzy dokonali w
rol e: zwycięzców i zwyciężonych. sana- j domskiegow, tr.akcie, procesu.
mundurach wojskowych, bestialskiego nocnetorów i sanowanych. Z tymi rodakami
T
·
b
ł
t
.
L.
go napadu na ministra ,Zdziechowskierl'o w,)'e..
trzeba widoczniemoqnem słowem u
O n~y,pIJn&elnanycllł
, ! ;
S.•prl
. W.,Cu,'WIilI
go· mieszkaniu f poczem zgrabnie zbiegli; ly.c,h,
, '
którzy zorganizowali podobny napad na red.
Trzeba naprawdę moc:nem słowem_,
N:iewiadomslrl brzydził się Lhórzostw;em Mostowicza wWarszawie.. poczem zręcznie
Trzeba przyznać rację f1Gł-osowiPrawdy": ukrywaniem się, skrytobójstwem. Swiadkowie ,ukryli się; tych chuH~anówf którzy usiłowali
postać Eligjusza Niewiadomskiego, '
porów- stwierdzili, iż po wystrzale, nie przejawił na· . dokonaćmordersŁwa na osobie.· znakomitego
naniu z szeregiem "ni!3znanych sprawC'Ów", wet najmniejszego o~druchu w kierunkuuciecz- pisarza Adolfa Nowaczyńskie~o, lecz spłoszę..
'wyłonionych przez obóz sanacyjny, znakomi- ki. Nie miał on w sobię mCi ale to rocze ni~' 'zbiegli, tych wreszcie. w mundurach
cie nadaje ~ę do ,rozgraniczenia mora1n~go znanego typu sanacy,jnych .. nieznanych spraw- . wojskowych, którzy dopuścili się karygodne ..
t~C!Ldw;,.Q~(}po~4W';.. narodowego i .. sanacyj- ców'~ •
go niedozoru nad więźniem gen. Włodzimie
negó-;'~-frm:~&;t:'~vct~~~tłi'j;l,i,QQ.~,
rzem 'Zagórskim, w$kutek czego, . ten ,ostatni
:c";Sam<łądał" . karYt"D~ykł~dn~Ja
• narodowy bynajmniej nie zmierza do fłzaCie~'"
idoła,ł. podstępnie zbiec i')lkryl się?;. '
'
rania łl tej granicy, owszem, chętnie wita pięk..
Oddał się w ręce sprawiedliwości i dotaden Z nith' nie ma'ł'otlwegiil;!"
ną in 1 cjatywę "Głosu Prawdy" do jej uwypu- magał wymierzenia sobie naj surowszej kary,
klania na tle zbrodni Eligjusza Niewiadom- kary śmierci" jako odstraszającego przykładu
Trudno o osobach tych cośkolwiek 'poskiego.
dla innych~ .,Zlagodzeni0 wyroku. mówilI stra- wiedzieć4 , ponieważ sanaLyjni ·rycerze zachoci dla ogółu cały efekt, całą siłę. Trzeba, aby wali dyskretne ... incognitQ. Patrzymy codzienSanator o Niewiadomskfm..
wyrok, który dostojny Sąd dziś wyda, nie był nie na tych, na owych ·.. sanatorÓw·· i nie "Wie"Już Plutarch - pisze z powodu zbrod- zapewnieniem bezkarności i zachętą dla zło my, który to z nich jest' jednym . z "bohateni Niewic.G.om,:kiego p. Leon Belmont. postę 'czyńców. Kiedy strzelałem do cZlowielt a nie~ rów": czy ten, c:z.y tamten, czy ów... jedno
powiec i żyd -:- nauczył nas odrywać czyn znanego mi, bezbronnego, stojącego do mnie wiemy o nich: żaden nie miał szlachetnej odohydny od szlacheclwa zab6jcy. bowiem to tyłem j mbją siłą moralną było r<7cświadcze wagi stanąć przed obliczem Prawa, przyznac
pewna. Że czyn Brutusa był ohydny hzkodli- nie że za jego życie da:ę moie,
stawiłem się do czynu, żądać ekspijacji. A przeciw ża
wy, ale sam Brufus był duszą czystą i boha- weksel. chcę· go zapłacić uczciwie. To moje dnemu z nich nie groziła, jak Niewladomskie..
terska"" To też Rzymianie imienia Brutusa nie ostatnie słowo ....
mu, niechybna kara śmierci.
obrzuca1i błotem i pamięć o tym zabójcy poNie współ z kjikilQdw€!ga tchórZOS~WD..
została w historji "czysta i bohaterska", Pozostała taką, pomimo faktu, że ofiarą krwaSilą moralną Niewiadomskiego była rów
Tak zachował się Niewiadomski w obliwego zamachu Brutusa była istotnie· v..ielka czu prawa.
Nie o sobie myślał, lecz o tem1 nleż bezwzględna samotność, gdy obmyślał i
postać dziejowa, zginął - Juliusz Cezar.. '
by łagodny wyrok nie był dlaJnnych zachstą przygotowywał swój zamach•. B vI sam" tylko
do złego. To stanowiło .. siłę moralną" Nie- w obliczu swego obłąkane~o patrjotycznem
Czystość i sz1achetnośt..
wiadomskiego. Siłą moralną sanacyjnych "nie- bólem. sumienia. A "siłą" sanacy;nych' chuliZ nazwiska Niewiadomskiego usiłują "sa" znanych sprawców" ,~iłą dającą tyłP rycerzom ganówbyło właśnie tÓ I że. przezornie zapewnatorzy" uczynić słowo hańby,. słowo ohydne~ odwagę czynu, była Goskonale , ~lzygotowana nili sobie zorganh.owaną pomoc wspólników.
A Niewiaclomski sie był jednostką ohydną, ucieczka i pewno~ć bezkarnoscl, rycerzom, I to nie byle jakich, lecz zdolnych ?\,spółni
le!';z właśnie· taką, której .. szlachectwo" ude- nieraz. umundurowanym i uważającym siebie kówf skoro umieli udaremnić wysiłki śledczp
1>rganów sprawiedliwości,
Tzyło nawet - pana Leo Belmonta~ który od- za - elitę wojska.
daje hołd czystości i szlachetności duszy NiePrawd~ O, pf)budli\a~hll "
To się VI sanatji n~e zdafzy_
wiadomskiego.
A wspólnicy strasznego czynu NiewiaT o t~Żf pisząc. o Nie:wh=:-domskim, umi~t
Bez podłego egoizmu..
Leo Belmont (do czeg:o me lest zdolny dZI- domskiego? Nawet prokurator Rudnicki' w
Ni~wiadomski, pisze Belmont1 jest prze- siejszy sanator moralny"}1 "odrywać czyn swej mowie' oskarżycielskiej stwierdiiłj że
cież ;abójcą przez nieporoz~mien.ie z dusZ;ą ohydny "odszlachec~wa zabójcy". Kto nie śledzŁwonie wyi;:azało żadnycbwspólnikó~
własną, d9tąd z,!wsza czys~ą} nawet w akcle uznaje grzechu - plsze~. tell: ~am ~elmont,-= Ale Niewiadomski, w ostatniem słowie ., ich
nie chce eksniiacji.
Ni{;:wIB,GOm~,ln chce jej. nazvlał: ivloimi wspólnikami, tymi. lttórzy mzbrodni nie ll1}1ŚląCą o sobIe •
błaga o nią. ~J~go "dobrem moralnem
była dali lilaiwięcej pobudek do spełnienia tego. co
Belwzgł~drga uczdwość dzielnego
myśl o oddaniu krwi ~a krew. ~zy ktorys z spełniłem, są panowie Perl iErenberg (nb. re...
człowieka i rlnbrego obyw~tela..
carobójców kiedykolWiek tak SIę odezwa~? 'daldorzy socjalistycznego "Roboinika"i sana..
cyjnego .,Kuriera Porannegółl . lle' razybra.
Jako urzędnik państwo~y ,był Niewia... Uznawali oni przemockar:zą~yc,h, lecz me lem do ręki te pisma, miałem wrażenie, że
.
konieczność mora~ą przy~!eSlem~ glowy za
.damski "niesłychanie pracov.'1ty. 1 "~lZorOwy w winę krwi przelanej. 1 ylko
1eden, a, to wyciągam z archiwum psychopatoJoflii' krymiswoim wydziale". Był on cz.ł~wIeklem "zupeł,
jest
niebywały
wyp~dek
Y'
f
,dzlelac~
l?ro~es:~ nalnej jakąś zatrutą bibułę", Moieby Niewia..
nie samodzielnym" f a uprawlaJą l ym "ascetyzm
domskimniej surowo sądził te pisma, . gdyby
politycznych
",:y~ad~k
lS~le:-p~lskl
1 plękll1e
f
w ~tosunku do siebie"; była tam .,nadzwy...
polski - żąda S1UlerCl za snuerc. To czło-' znał dzisiejszy sanacyjny itGłOS Prawdy"'.
czajna prawość charakteru. nc:w~t d~prow~
,dzona do pewnego przeczulema 1 krancowos; wiek, który po wyroku, śmiercijesz~ze . koń
(Dalszy ciaP: na str. 2-.criel\
cz-y, dzieje sztuki, SpUŚCIznę dla rodzime1 kul..
... ci uczciwośći, zaś je20
była bezwzględna
#
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jubileuszu

Obchodziliśmy dziesięciolecie .:r.iepodle~·
l'łośc:L, Byliśmy· wzywani w tym c~asie do.
Składy
podmyte prz;~'z,
runęły
wzajemnych zapomnień, do z$!romadzeniasię
.
Wiedeń 29 ..tl(aw)
się schronić na dachy domów..... 1.
11. jednego stołu obrad.
Trudna lo . sprawa.
Naczelny. organ stronnictwa rządzącego zg6ry
. W całej Grecji od dwóch dni szaleje
.
Wiedeń 29..11 (aw)
zapowiada, że nie pozwoli na nzacieranie się ;ł:mrz&;, która do tej pory wyrządziła. ogroDonasza tu z Aten, iż według dG-!
różnicy" pomiędzy,.zwycięzcemi· i :z:wydężo ..
, Dymi, sanatorami i sanowanymi" i że w tym ·mne straty.\V sameiTI Patras straty dosię,;,· tychczasowych obliczeń liczba osób, które
straciły życie w czasie szalejącego orkanu
celu wszelką rozinowę z pr;1;eciwnjka!'r::!~ bę" , gaję. dotrzechlnHjonów drahm~
Wzbudzon~
morze
podmyło
w
wielu
nad
całą Grecją dosięgła 40 osób. W A~
dzie .fzaczynał od Niewiadomskiego ". ' Obóz
narodowy z· pewnością nie uchyli się od roz.. miejscachpol't i spowodowałQ zawalenie nach i Pireusie burza poczyniła ogromne
mów o f,r6żnicach" między nim· a obozem
się wielkich składów tovvaru. Najgorzej straty.\V· porcie z 6 wielkich parowcóW;
·.-natorów moralnych n 1
jest w Teneziki, gdzie z powodupo\yodzi wiatr zerwał kotwicę·
Stałan Dobrzanskl
mieszkańcy już .od dłuższegocz~suIllPsieli
.-..;.--~---""'!

porto\ve,

I

Członek

--

do morza

iIIIIi-----i§iiii!-----------·

senatu,

mw\lf,."'., _ _ _

_~_OOOI~"""'!""""""""'"!

L

fale,

S.W rnl1,culud znowuwyldzie na uiic,,,,,,,u

siaCzaJąslę li

Je

ruln~.

.. Zu~:niem n'ękauej egze~~c ucjauli wsi niemie-ekleJ

kentrolera

Berlin, 29 U&-topacla

'bucll zniszczylbudynek.

będzie, gdy
WśrÓd lu.dnosci wiejskiej prowincji
W Hollingstedt również nieujęci spra
zabrakn~e·?
Szlezwig~Holsżtyn panuję gwato~ne: wrzenie .Wf;Y wpuścili przez dZIurkę od klucza domie.
Doradc::a .f~r:ansowł' Bu:kt; ~olsldegof .p. , z powodulicźnych egzekucyj podatkowych, szkarua; bunnistrza węża gumowego, wypełnia

Co

,
Dewey, WYJezc.za wkrotce po sw:tętach Boze.. ~'
, ','
" '
..",
go Na.rodzenia. do Stanów Zjednoczonych w przeprowadz~nych po wSIach.. "_

"nego materjaleni wybuchowym. Wybuch ~
tprawach rodzinnych.
.
, ,
',Przed kilku dniami uchwalooona wie ,sacltlił' z zawiasów zamek i wyrządził pował-.
Podróż p. Deweya p~rwa kilka tygodni C:U, Landbtmduchwycić się ,sa1l1oobrony.
ne szkody.
. Wczoraj" w Beidenfleth,niezntmi·,Spraw '
W obu wypadkach była to aJccja zem~
ey. rzucili z przejeżdżającego 'samochodu stychłopów~ u któr1ch przeprowadzono egze
Układy

handlowe· polsko-

bombę przed dom urzędugttlum{}go. ,Wy~

w~glerskieil

,. .
... Budapeszt, 29.. XI. (pap)
Rokowania polsko=węgierskie. o dodatko ..
Wf protokuł trak latu handlowego z Węgrami,
odbywające się VI Budapeszcie. roz'wijają się
pomyślnie. DelegacjI", polska powróci doW'ar..

8zaw)' po zakończeniu' rokowań, co nastąpi w'
'Początkach przyszłego

tygodnia.

.

Przywrocenie debitu.

kucję·

WsZędzie' to

lamo

111111

go ł
atastroł .01810 a Jrannych

JI

~Iede~ .pas8żerza bity, kilkunastu
~ia1ogródi,:'~di (aw) .
. VI ·wyniku zderzenia jedna osobazQII
Na stacji SfO~czydarzde~zyły się -dwa· stała zabita, kilka~cie lżej ldb ciężej ran-.
pociągi: dążący z Setajewa"osobowyztów~ nych. 'Obie'lokomotywy i 'kilka wagonów za

~inis~er ~pra~ wywnętrznych przywrócił
GstatnIo dZIennIkowI wrocławskieme "Breslauel ,rowym pociągiem idącym od' Bialogrod"li
stało całkowicie zniszczonych.
· Neueste Nachrichten" debit pocztowy 'w Pol.. · --~-"--""_ _ _ _IIIIIIIioIII"'_BIIS"·,,~_mllilllli_ _ _ _ _IlIillIlliI_ _~~:"_ _ __
· sce, odebrany na przecią~dwóch lat w dniu '
25 lutego 1927 r.

szechnęj···

.

~~~

PPZEI RADJO

y

rajo

ej

Piątek.
Sygnał czasu zWars:z:. Obserw.
Astronom., hejnał z. Wieży Marjackiej. VI

11,66-12,10

Krakowie. kom. lotn.-meteor.

.

15.00-15,20 Kom. me~eor. gosp. i nadpr.
HS.ZQ--15,45 Przegląd wydawnictw perjodycznych -

ł 5,45-16.00

(prof. Henryk Mościcki),
Nadpr. kom.

16,00- 16,55
g01

~oncert· płyt gramcfon.owych ..

płyty ze' składu' .B.
Marszałkowska 87 i 146.'

Gramofon,

I

'Rudzkie'"

".10-17.35 Odczytp. t. "Wrażenia zobe:'
cnej wsi li,tewskiet'-p. E<lgenjusz Szum..
mer.
11,.35--:-18,00 Transmisja odczytu z Krakowa"
'18,00' Muzyka. lekka ·w. wykonaniu orkiestry
domrzystow (B. Zubrzycki).
.
1',00-19,20 Rozmaitości.
19.30-19,55 Odczyt p. t. rtO wadach, i eho. robach. narządu wzroku'- (Dział .. Hygje~
na - Medycyna€C) - dr. Zachert.
.' ,
10,56-20.00 Sygnał czasu zWaraz. Obserw.
Astronom.
.
.• '
120,00-20.10 Kom. rolniczy. oraz transmisja'
,.
~. Krako~a. notowań . z ~ieldy' zp6żowe ~
K;rako'Ws1uel.,

.20,10-22•.!5 rKoncert symfoniczny

.. J

Z

Fahar~ .

ronJ1 ~ ru'ln~, Wykona<,y,;:y: Orkiestra fil..
• afmo~,cma 'Pod dY,r. F.:mila ·CQ~fa
W .. A~(),dll Foldesy (W1oJon~ela}.
..
~ pr,...... ~..lc.mu.Te... hÓ'lflf Mie}fikh:h.
• ~"1Q bm. lotn'''~l"'cr~ i?~• • Ot'.~.
I ~ _ d kom. P.A. -f

TEBENACBWSCBODNICH P. w. &.
Dziędziniec teilopąw~ 12,230',m.kwc ołoczonyjest·wspaniałą kólumnada i oma...
.~ bUBn.m, *,ton~ ~ ~'IAQ~.·.ł'Wf~łlJU!'m -'wysokim. 26:ma
~AGMETGLÓW:NEGO,DZI~ZINCA' NA.

. NieudałDsię

fUNDUSZ DYSPUZYCYJNY IN.SKtADKO SKfEGU ODRZUCONO

I tym raz€:m "p_oHtyk ze skaIpeiem" odnieść sięmus1 do Rady Ministrowo "naprawlenie krzywdy"
~ buozetu PoliCji Pań~two"ej na wniosek ~zerwonycq d6ma.gogów strąeolio 13 mlt. złotych
Wąrszawa Zł-ti (tel~ wł.)

DRUGIE CZYTANIE.
Sejmowa komisja budżetowa przysią
,piła do 2 czytania budżetu M. S. \Vewn. i
do głosowania nad wnleslOnemi popra"vkarni," których zgłoszono aż 87.
POPRAWKI.·
Przyjęto poprawki PPS. Wyzwolenia
li Stronnictwa .Chłopskięgo, co. do skreśle
nia mniejszych sum w poszczególnych dzia
łach l\i.S.W.·
O FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY.
Dłuższą dyskusję wywołała
sprawa
sk;,feślenia funduszu dyspozycyjnego ministra.

LEK.CJA o NACJONALIŹMIE..
Pos. TrąmpczYllSki, nawiązując do
przemówienia min. Składowskiego na posiedzeniu komisji w dniu 27 b. m. odnośnie
:walki z nacjonalizmem bądź to rodzimym
czy też Undo lub posła Grunbauma, oświad
cza, że nacjonaliżm polski jest twórczy pod
czas gdy Dndo i nacjonaliści żydowscy
. ~toją na stanowisku antypaństwowem~
PRZECIW..
Ponieważ fundusz dYSPozycyjny/mInistra może być zużyty i przeciw sferom na
rodowym, niezrozumia.nym
przez min.
Składkowskiego, przeto Klub Narodowy
będzie . głoso'Yał przeciw funduszowi dys. pozycyj.nemu.

ZA.
Pos. Rataj (PIAST) kieruJąc się wzglę
darni objektywnemi proponuje przyznanie
na fundusz. dy:sllozycyjny kwoty. 3 milj.

PRZECIW.

PRZECIW.
Pos. Prager (PPS) oświadcza że . nie
odmawia sumy 6· milj. na fundusz dyspozycyjny z motywów pos. Trąillpczyńskiego
lecz pr'zyznanie jego przez Stronnictwo ,P.
p .. S.byłoby aktem. .zaufania dla rządu któ
rego PPS .. do obecnego rządu nie posiada i
z tych względów będzie głosował przeciw
funduszowi dy.spozycyjnemu.
PRZECIW.
Pos. Dąbskiwypowiada się przecIw
funduszowi albowiem niema zaufania do
polityki min. Składkowskiego.

Pos. Chrucki (Ukr.) wypowiada SIl
przeciw iunduszowi.
.
-.
W głosowaniu przyjęto wnioski .poc,
słów Pragera, Dąbskiego DzierżawskiegQ i
Celewicza o skreślenie sumt 6 mili. Zł. ną
fundusz dyspozycyj BY.
.
CZERWONI POSLOWIE OKRADAJ.... '·
POLIC.J~.
.
W dalszych obradach komisji na·
:wniosek stronnictw lewicowych,. skreślono
z budżetu policji sumę 13, miljonów zło
tych. Natomiast na ich wniosek uchwalono.
;wnieść do bud.żetu zdrowia sumę 5 i pół mi
ljona na leczenie ubogich miast i wsi. Jednocześnie uchwalono aby sumę tę rozdzie.,.,
lić do podziału pomiędzy
samorz~dy: ~o..
. wiatowe i miejskie.
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Groźny pożar·
Dym

zadusIł rrH:~gc' Z) n iera
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Kilka wagonóN mebU

Warszawa, 29:::11 (ay)
okolo godziny drugiej popołudniu
.w składach fa~yki "Thinet
J\llundug"
"'
"
zajęły się znaczne zapasy gotowych mebli.
- }'Ja miejsce. poż~ru przybyły natych~
miast cztery oddziały straży ogniowej, które
w ciągu godziny· pożar zlokalizowaly; a w
Dziś

ciągu następnej ~ugasiły: zupełnie.

Pomimo dostatecznej ilości wody i do
godnego stosunkowo dojazdu akcja była mo=. ~no utrudniona wobec na.gromadzenia wieI:::

ldcn

zapasó~~omy, którą opakowywało" się

Prowadził

Berlin, 29:::11 (aw)
Dokonano tutaj w centrum Berlina w
jednym z najwi~kszych składów
jubiler:::
skich dokonsno sensacyjnej kradzieży. Przy
nabywaniu szpilki dokonali nieznani spraw~

oryginalnych

proszków %. 1I5~OGUTKIEMII' Gą..
seckiego znanych od lat trzy,,\
dziestu. Zwracajcie uwagę i od
nu cajcie uporczywie polecane naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu.
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111m p. t.
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"MarJanh, nzlecto ulic)"
WŻl'w"J:ają c 1 dr&mat "by~za}o!J iIu.tr~l'ieY &deje
Gz.jew.Cs,YlłY, któu; ~t(lc&.1łą • S-lę JlIa dno. n,dzy
i wcsdn 11i aojbal dziej Śh5k~ d1"C'ł~ trcI!ł,
W )'oli· gl'ówn.ej
'Uł'OC!ll2l

6".'n fL>t~.'c e Mattie
.,~

Ce..y mhil}IliC Jtle }"-.,dWyŹ&.iir.i:>Ae.
Ceny miejsc: W tini pów&~'Ldn!,,!~a wszystkiM s.~
aR" nŚ w aobote. niedi!H!lę l SWlęta .od g. l~Z pp
l miejsce 71i.gł'. n mil'js.ee 40 g!". lU mlej.liII:e:;O gr

W sobotę niu:zielę i 'więta od goes. 1.Zt1 po 1'01
l .ietla' tO gz.., 11 miejsce !O gr•. li miej.n 40 gr
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złofych

przyjemną rozmowę

ze

z

cy kradzieży 26 pierścionkóy
brylantmnt,
wartości 500 tysięcy ~łotych. ZloczYńc-y zain_
teresowali jubilera rozmową, a w mię.dzycza
sie skradli z witryny sklepowej najpiękniejlIi
sze okazy"

J~rJCIB

BCZ ryzykowne

f[bryll· f6iSZJ JGh

Menpił-a Q"dańska

nie znosi

JI 11

guldBHń~'

konł~ur·pn(~ii

'

Gdańsk 29-11 (aw)
policyjne dokonały tutaj aresztowania niejakiego Kurta Millera, l i którego wYkryły dobrze zorganizowaną fabryk~banknotów guldenowych.
Jak sam' aresztowany zezna.ł, trudnił

się podrabianiem przeważnie 10 i 25-guld....
nowych papierów.
Dwudziestosześcioletni
Kurt Miller
wskazał
daiszych fałszerzy banknotów.
Przewidywane dalsze aresztowania.

WATYKAN PRZECIW ROJALISTOM.
Rzym 20..11. (aw)
nCol'riere della Sera" podaje, iż Papież nosi się z ,zamiarem wykluczenia z
społeczności kościelnej przywódców z "AcGon Francaise" (rojaliści).
Jak się z drugiej strony dowiaduje"'my, w kołach rojalistycznych czyni się wszy
stkQ, aby skłonić Watvkan do ZRIlj;:u'h~njf

U)\10WA Z RUMUNJĄ.

Władze

Dziś
Puepię'&ny

wll,ona

*&6

~-------------------------K ineom Ludowy
DZiś

pał

podc2'as bolesDfj "operacji"

---Chcą'~ nabyć

PRZEJAZD Nr.. 34

goścIe

złooziej8mi

profOzek naszego wyrobu, nale..
iy przy kupnie akCf!fltowiIf
wyraźnie żądać

spłonęło

obok· składYi
benzyny ocalały.
Po ugaszeniu pożaru strażacy znaleźll
w składzie zwłoki Fryderyka Gebauera starGl
ca 68:::1etlliego, magazyniera sldadów. Mimo
użycia środków ratunkowych
zaduszonego
dymem starca nie zdołano przywrócić do ży_
cia, Pożar wynikł naj prawdopodobniej skut
kiem porzucenia .papierosa przez magazytlje
ra lub któregokolwiek z krę~ących się wskla
dzie licznie furmanów .

Jubiler okradz!ony na
ÓSTRZE&ENBE

ebli

wysyłane meble. Znajdujące się

Sympatyczni

I

ł(idzle

zamiaru.
;

Warszawa, 29~11 (aw)

W dniu dzisiejs·zym dokonano tutaj
podpisania umowy polsk~run:mńskiejt dpty
cząceJ wymiany dokumentów
wojslro·wy.ch
austrjackich.
--"QO~~·
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Stnatcrzy
nzid~li~ k~S'Ilflęllll.
Cel zasadnic:.y~ odosobmeme cbozu na..
Wojewoda hr. Dunin.,Bm·kc;',. .·8ki iest do..
bne %epis~ny w kołach. ea.DecyjIJ:;'ct;. fcccz?s rodowego nieucla! się. .Na'1l\ et. l1ie wiele ,po7.,!'h~2(r:yl

krótkiego Ur7~ccwcnia\\e L\I\owie l.fi·,i"łna...
wiązać stoscnld z zielT.icńshH.'ro, U;:I2#e.prowsN
dzić w cuetu FeceralistyczI1Jm w .len ~Jcrr.i'.
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· .le z SYlODlstfllU ). uu(:cwn~nH
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W:yI::Cl)' tofUO-

rządowe, przefcrccwa!wielu pcsUw le-fe

mogła kOJJferenc;a 'W p!-ywalr.{'mmieszkani~
hr. Borkov'skieg~fgdzie chd.a,} pozy~kać ci~
wałki pl·zeciwobozowi narocowemuPlasta l
miejscowa Chade c lę. Nie powiodło mu się po..

.00 zys,kać dl~$anacj( .l.\\riązku .rr;ł 9 d 'Lle:iY hi~?"

nem J.VHodopolaków". nie uwie tylko zdd::yć
f,
1-'
•
sobie uznania w spo1ec:z.enshvle:
•
Z nalwiększym nakła(/.( m Sił.
Qfenzywana \\'ielkopolskę p.:c.~ c-.czcr.a
jest z największym nakła~ern enugJ: l 5J1. I o..
mimo dotychczasowych mepowodzen kole fa..
nacyjne postanowiły rzucić nQwe re~eI\\ j Vi
ten teren, byleby huraganowym ogI1len: I Q<II
czynić szczerby w obozie narOdGW)ID. Mie,;ny
n a dzieję1 iż, dalsza ofenzywa spotka się z la..
kierni v.,·.,...,:t;.:ami, jak dotychczasowe.

p«rlamentu a Ffzecews7ystldfm csł,+ił cbćz welt. zw. zielonych koszul, . ktcrychcenłralę
· narodowy przez zarr}.:ni~cie CbCi:U \\'ieHdej udało.się sanacji pozyskać wV./arszawiewsku..
Polski, i represje w stosunku 20 działaczy.na... tek pl·:;rerZu.cEnia się ku niej komehdanta~zie..
lonych koszul" p. Dz.endzia. Jawnego sekreta..
"IIódowych_
. .
T en sam "zaszczyt" zaczyna spotyhić
6ezw:rgfędr.y wrtg.
lza Piasta. Związek poc;iada w kraju małe
już
i
Pomorze, jak się bowiem ~owiaduj{.my,
Na :niego ,ad wybór jako na nastc:rcę wpływy, główną jego podstawą była Wielko~
w
dniu
27 bm. - zapowiedział dzięki upne] ..
polska.
Dlalegoteż
tak
hardzo
P.
hr.
Bprkow"
· p. Adolfa Bniid ~'foIO który wobec poraiki
. listy nr. 30 usuną; b\ z woje""ód:ztwa p(n:n~ń kowski·liczył na zjazd niedzielny, Tymczasem mości sanacyjnego mie.iscoweg~ .. Rolnika f ol..
,kiego. F, fClkv~. ;klpoza pcwyiszudw'alo- zjazd postanowił nie uznać kierownictwa war- skiegoUswój przyjazd książę Zdzisław Lucorami jest literaton. Jdw WSpĆ,łpH;ClVdlik . szawskiego, wskutek czego garść sanatorów mirski. celem wygłoszenia referatu gospocar
czego.
.. Drogi" i jako 1\o~(w(Jda iw~ws~i ;t~pi!il)ł się nzielonych'· . wys,da z organizacji.
.
Równocześnie rozesłano kalty na ~klad..
Vlbnl.w ud"iw~ł( m st i'mu..
jako be;z.wzgl~LLy v..:dg ckRckxacji.nawcowej"
kowy
obiad, 'by towarzysko niektóre efery
Sdągnięto do Poznania kilku. wyhitnych
!tfr.c: r~J if{..
zbliżyć do osoby ks. Lubomirskiego,
km
publicystćwsan<:!cvjrych,
byleby~
tylko
.tupań
..
P. wojew(l(l a zaczeJ cd :zmieńy starostów
samem grzeczności()\~lro zapewnić impH ~
f ostwowić
reakcyjną""
dzie~nicę··.
",GazetęPoz
i urzędników wojewćó:kich. t<iektcn:; staro..
wodzenie,
nańskll i Pomorską"fktbra byłaurzędowem
litO," ie dowiadywali się o l:Hzoófs~eniu w ~t2n
Po wizycie p. gen. GóreckiegO i ta nieczynny z gazf't ccó:i€nr:!ch. Si!x-;a Ieke za.. pismem,' ktći'ej'~ejm C,( roówa~reclytćw i we .. prawdopodobnie ~- wizyta przejdzie łbez po~
wał
rząd
dó,
zaniediPrlia
jej
wydawania"""'5
częła działać.' Z.akazał UII':es?'czcmia c·gJceczt:ń
obecnie żorga,:, ważniejszego echa.
E.aństwowych w pismach ()l:c2uz::arc,:cwcgo~ zanacja rozszerzyła? i lączyją
t
' ;..
..
_ _ _ _ _III!II1IIi'll8iM_ _
_ _ _1!IIo
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M

łam w sohotę pos.. Sławek,. a w nied:eidę {OS.
Kościałkowski i pos. L€chnid~i. przedt<m

jeszcze pas, Koc. Tak liernego najazduczdowych przedstawicieli kierunku prorządGwego
!Ue b,lo w iadnem z innych 1l'~ ia$t.
T'Wr(nl!J'~ reałc[!I..
.
Chodzió zkmciEie ,.twiu( :i'yreakcjill'tja..
ką jest PozDal':, co w prHie SEtlc:(:~:'nej nazywalo się ",P()7.'YsJ;~E.niem Foznania i W~ełkq::cl~
. .
·f<
l.
• b
s k l' dl a mys'l'l );arstV'iGWf-]
'.. Jail':f:GY
y ewo P'c"
znańskie, ktćre popiera n<;.}wydatniej każdą
państwową myśl . i każdą ak('jępań~tV\ccwą,
które najwięcej złcżyJona skarb narcdowy
ofiar w złccie, hdzie pożyc~.k~ we,",l'.ięh:z.ne pdl'"
6twowe cieszą się największem z wszystkich
dzielnic popardelI' - byłl).~.. 21ntyparuitwowe.
istocie chodzi o :zfanlanie jednoiitet;o Iren..

'f .
A
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Wh-qc

Zacząłgoriiwą propagancę p(}lityC2:tią~ Poje~
chał do PoznCinia . ~os. Mackiewlc:t. jeździl'

OkrCp rtJw'~'t.~k

KrZCZOD()W,

. powiatu lubel-

Skiego, wstrzą.snęla W poniedziałek. ubiegły strasZila wieść. Zdarzył się tf:ag.kzllY·

Z

c;:os&:ło

tle..

Jak to tam
:z odczytami posł6w Melkiewicza i Sławka, o tem jl1Ż wiadomo. Nie
~łkiein się powiodły Hr. Borkowski nie rrtgł
ł,.Ć zbyt zadewolony. Jeszcze nmiej był :z.ado..
folony z wybtm:,w do Ks.:5}' Chorych. ,gdzie
stil narodowa odniosła $wietne zwycięstwo.

Mijały chwile ... Z głębi studnt
chodziły początkQwO szmery, późa.i(\j
sza... Nikt jednak nie przypuszczał, by

4cJ..ł

ci-i

roia
lo się zdarzyć coś. strasznego.
Cisza ta
zaniepok;oiła ;Mazurka. Gdy
zajrzah.o do'
zurek miał zepsutą starę.studaię, ~tórą P,O' studni, na dnie jej leżały trzy trut'ly. Ni~
stanowił doprowadzić do nateżytega
pc- szczęśliwi otruli się gazami i pouieśli
!'ządku. Zaprosił ."dęc . specjalnych robotniśmierć na miej scu.
ków, którzy zająć się mieli napra·.ią ~tud
Wypadek ten wyw-ołał
zrozu .:..:: .lr~
ni~locha.Na
zeszli PawełCio~;~~ .ea- wrażenie.
weł Młynek i 1 ózef 'Zawiśhik~
wypadek, który
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:iydą

ludzkie,
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DOWCIP .PRO:r~ :ru;tZYŻANOWSKl;GGO.
Re~erent generalny. budzetll w
Sejmie zr:amienia BB., prof... ..Krzyzanowski
skarżył s~ę podobno w tych ą.niach W rozmowie prywatnej na ciężkie położeni e g(h
spodarcze W kraju.. .
...
Zapytanogozłośllwie:
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~ A przecież sam pan profesor tyle-;
krotnie wymownie tłomaczył
wszem
i
wszędzie, .że .rząd rozumie doniosłośćzagad
nień

gospodarczych?
- Doniosłość to on rozumi~. tylko za;
gadnień samych nie rozumie.
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. Kt6ibymógł wierzyć w· jego. realizację.
momencie zapytał:
łłęka F eista powxócila :z:nów na swoje
- Kiedy' ~dehodzi twój. pociąg, F eist ił
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stosunku do Hej u

Polskie IzbJ~stawoda.cz8 mog-ą uchylić fundusz dyspozycyjny

Przyzna go na SWOJą rętę i odpowiedzialność ..... podatnika Radą Ministrów
Wraienle.

Adres do

Poniżej podajemy sensa( yjną mowę min.

posła ukraińskiego.

Wobec braku· dostatecznych pOSZlak

P. Celewicz nię ma prawa przemawiać
W spra wie redaktora Mostowicza nie od:SIdadkowskiego. Jest ona wysoce charak te- W imieniu nar~du podbitego, bo naród polski powiedziałem na interpelację, bo sprawa była
rystyczna po oświadczeIliach premjera Baltla nie podbił narodu ukraińskiego. ani przepro" w dochodzeniu prokuratorskiem. Dzisiaj· oświad.
o współpracy rządu z Sejmem. Gdy się tę I!lo'" wadzać analogji między naszym ruchem wy- czam, że było przeprowadzone śleslztwo przea
• wę czyta. ma się wrażenie. że dwa bardzo· zwoleńczym przeciw zaborcom, a polityką rUM
władze sądowe, cywilne i wojskowe, a proku..
'różne kierunki nurtują w obecnym rządzie.
. s:ińskich· nacjonalistów W Małopolsce. W wo· rator przy sądzie okręgowym W Warszawie
~ewództwief gdzie p. Celewicz został wybrany, sprawę umorzyl wobec braku dostatecznycb
Oficerł?wie W M. S. Wewnętrznych"
Jest ludności polskiej 45 proc. P. Celewicz kie- poszlak przeciw oskarżonym,·
.
. Min. Składkowski
obszernie
omawia dy tłomaczy .. Ukraińską organizację wojsko-·
p. Pragierowi, skarżącemu .się naumo"wszystkie dziedziny' swego resortu. Co do ża- wą" i powołuje sie' na przykŁad Polski w cza- wanie wytworzenia nietykalności jednego mi..
. rzutu militaryzacji stwierdza, że korzysta ze sach zaborczych. niech pamięta, że nasze nie nistra, odpowladam~że w Polsce· istnieje zawspó1pracy 13 oficerów, będących na etacie pracowały za obce pieniądze i nie trudniły za- stęp ludzi, którzy nie dopuszczą, aby prace J.
. M. S. Wewn. Nadto w M. S. Wewn. pracuje wodowo szpiegostwem na szkodę czyjejkol- Piłsudskiego nazywano robotą antypaństwow~
. :14 oficerów, czyli razem 40 oficerów i b. oH- wiek wolności. Dziwi się pan Celewicz. że żą- Ist?ieje grupa ludzi, którzy uczuciowo tego nie
,
damy
wydania kilku· posłów, a oto.. w Jł7J'ątkiz znIosą.
~erow.
h
ic mów: " Twoimi szpiegami i gnębicielami
Zosłało tO. CO najbardziej przykre. .
.Liczba ustępów wzrosła..
narodzie ukraiński, są Polacy"; "Celu dopnie..
Pojawiły się wnioski p. Woźnickiego i
Przesiedlenia urzędników są stosowane my, a wtedy ty Lachu. zabieraj swoje granicz... Pragiera o odmówieniu mi funduszu dyspozy·
oględnie. Minister .zamierza k(:mtyn~o wać ,syste- ki"i· paliki i uciekaj z ukraińskiej ziemi, a ty, cyjnego. \V zeszłym roku ministerjummiała
...jJ~atycznie szkolen~e. R~ąd me mo~e byc b~z- ukraiński wieśniaku, bierz paliki i pędź Lacha być tego funduszu pozbawione t>rzez trzy
.~ czynny wotec złej wolI gospo.darkl uzdrowIsk z tej. ziemi':.
kwartały. l\iialo to być wyrazem niezadowoleAkcja sanitarno~porządkowa m~ osła~ła•. O~:
Wiemy, ze w trzech województwach Ma- nia z mej działalności. Oświadczyłem,:Te pa..
nowiono przeS:E 'o 40 tys~ domow WIęceJ, nlZ łopolski . Wschodniej nie wszystko zrobiono. nowie mogą niezadowolenie swe wyrazić prże7
~ poprzednim ok;resie f co ~rugi dom ma n~.. żeby przełamać opór naszego rodzimego na.. votum nieufności, każdy inny sposób 'byłby
leżyty śmietnik, liczba ust~P?W wz~o~ła o ml- cjonalizmu.
szkodliwy. Do dymisji się nie podalem~ Jedno..
ljon. Mamy jednak: 615 :11leJsc0:-V0SCl bez. stuMinister tłumaay wojewodę.
cześnie, ponieważ fundusz dyspozycyjny jest
dzien~ Stan bezpleczenstwa SIę poprawlt
P. Trąmpczyński imputuje wojewodzie koniecznością państwa. Rada ministrów" na
Gdyby nie to, mógłby s~ę z.godZić.
BorKowskiemu. że groził demokracji narodo .. mój wniosek przyznała mi funduszdyspozy<
.
,
Określając wytyczne polItyki rządu w wej, iż utopi ją w morzu krwi, o ile odniosą cyjny w niezbędnej wysokości.
Nie dowód.
kwestii komunizmu i w sp~awa~h n~ro?~w~ś- "wyborcze zwycięstwo. Wojewoda Borkowski
Miałem do wyboru, albo popełnić wykro..
ciowych, minister pr~YP?mmał ze mO~lł lUZ? w rozmowie prywatnej powiedział tylko, że
tem podczas poprzecme] .debaty budz~toweJ. zwycięstwo żywiołów nacjonalistycznych mo .. c.zenie formalne wobec panów, albo, gdybym
Póki . organizacje komumstycznc;dązą ?~ globy doprowadzić na terenach mieszanych do tego wniosku nie postawiJ - przestępst,WCl
wobec najważniejszych interesów państwa
przebudowy ustroj':l.na g~u~.ach n1epo~legł9s~1 . krwawych zamieszek
Polski, nie może SIę· zl10 azlC n.a legahzo.wama Nie sumienie urzędnika, lecz Unja wytycz.. Minister spraw wewnętrznych, któryby si ..
zgodzi! urzędować bez funduszu dyspozycyj ..
tej partji. K0!lie.cz~e s~ r.epre~Je, ale komeczne
na polityld rządUa
jest też podnIesIeme OS wIaty ~ ~o~robytu. K o e . w sprawie przeniesienia starosty Dietla nego, popełniłby zdradę stanu. Sumy wyda..
Dluni.ści zasiadają w radach mIeJskIch. a, ws~ąę w stan nieczynny nie przeczę, że odegrały tu wane przez czynniki obce, na wrogą· nam poe;.
dzie przeszkadzają w pracy p.ozytywneJ, y rolę względy polityczne, ale starostowie mu- litykę wewnętrzną wielokrotnie przewyż.ają
gdzie są w więks~ości ..świadoml~ prowadz.. szą być .wykonawcami linji wytycznych rządu. ' żądaną przezemnie kwotę.
gospodarkę w takI sposo.b. aby łch zastępc ..
znaleźli aparat zdezorgamzowany.
Nlamiła przygoda plraso~nłk~ :z Miłej
A Ue zamknięto szkoł w Polce.
"'Co do polityki narocowości?wej. to' w
pięciu wojewódzlwa('h wchodn!c~ ódbu~o~a
liśmy przeszło 125 tys. budynk.ow. zmkIo. 2
milj, 800.000 odłogów, liczba dzieci. uczęszcza
ROZZŁOSZCZONA ŻYDÓWKA OBL1\ ŁĄ MĘŻĄ WITRYOLEJEM.
jąc.yeh do szkół z 36,4' proc. ~2.ros~a do 74.6
,V przedsionku domu 26-28 przy uli dzil poparzenie twarzy, oczu, ust i rąk.. Po
proc. Zwiększono. ob~zar. . dr?g bltyc~. 1 ~a
~. 4760 gmin miejskIch l w:eJskl.ch w Sl~C mm "y Grzybowskiej, w Warszawie gdzie mieści
opatrunku przewieziono
posz.wankowanego
województwach wschodmch 1 połudmowo
do
szpitala
na
Czystem.
się gmina, wyznaniowa ży.dowska, pomiędzy
"'wschodnich tylko w 264 istnieją rządy komi, W kilkd minut później do tegoż :ambm
·saryczne#
Ś _.
- przYbyłymi ze skargą rozwodową do rabina
,Chlubne rezultaty polityki narodowo Cłowe, tu, 30::1ełnim Ja'kóbem Adelfangiem, parasol latorjum przybyła w towarzystwie pollcjan~
W . radach gmin wiejskich M~!ol?olskl nikiem (Miła 24) i jego żoną, 25~lefuią Faj:: ta sprawczyni poparzenia, która oblewając
Wschodniej zasiada 65 procent ukramcow w
męża, również uległa poparzeniu
powiek.
gą, wynikła gwałtowna sprzeczka, podczas
.ladach miejskich 21,2 proc.
,
której żona oblała niespodziewanie Adelfan górnej wargi i lewego policzka. Oświadczyła
"
Zr6wnane nacjonalizmy.
.
ona, że od tej chwili nie nazywa się już Adel
Ministerstwo przeciwstawia się wszystkIm gowicałą twarz witryolejem.
",.niezależnie od wyznania i narodc:wości, k~órzy
Poparzonego przewiezionocllorożką do fang~wa, lecz jak poprzednio, SzczeCiner. Po
,c 'każdy teren pTac~ chc:" wY.7.yskac . dla krotko ..
lieja sporządziła protokół.
. wzrocznej polityki naC)on~hst.rczneJ: Walka z ambul.a.torjum Pogotowia, gdzie lekarz stwier
7· rY
"tym nacjonalizmem. O~O:'lląz~Je z~rowno w s~o:
' sunku do przedstawlcl-eh naCjonalIzmu polskIe
VI dawnej stoUcy Polski.
g o • l' ak fi Undo" czy p. Gruenbauma#
_

t

Rozbite nadzieje pana Gruefib~umall ktary
ma czelnośf oszukiwać zyd6w.

Po co się mija z prawdą p. Gruen?aum
twierdząc, że rząd daje pięk.ne. dc:klarac)e ludności żydOWSKiej, a nie reahzu]e IC? '."d
Przypominam p. Gruenbaumc:wI, ze wa
. lata temu w styczniu na pogranIczu ~s.chC?
dniem setki tysięcy ludn<~ści zydowskle] n~e
mialo obywatelstwa i w!adze . według pr::epl~
sów mogły ją wydalić za ~ra~llcę bolszeWIcką.
Rząd Piłsudskiego załatWIł Jednak 1,.600,000
podań o prawo obywatelstwa polsk.lego, Y"
tem 600 tys. żydowskich. których papIery me
zawsze były w porządku.
. I p. Gruenbaum ma odwagę oszukiwać
,.społeczeństwo żydowskie, że rząd nic nie
""TQb.ił.
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m o pfa a i

olno$[ ludó

POMNIK KOśCIUSZKI I WILSONA USTAWIONE ZOSTAN,4. W POZNANIU.
Oddawna już istniał w Poznaniu pro dziełem jednego z rzeźbiarzyamerykan.:
. Pomnik prezydenta Wilsona
życz e,
jekt wzniesienia pOlunika zmarłemu prezy
niem
fundatoraJ
stanie
w
centrum"
Pozania,
dentowi St. Zjednoczonych, \Voodrow'owi
Wilson'ovvi, któremu Polska tyle zawdzię prawdopodobnie na Kaponierze albo 'przecl
cza. Projekt ten wchodzi powoli w stadjum gmachem Banku Polskiego, W" Alejach Ma!

realizacji.
Ostatnio :ZakOl1.Czył się konkurs na
projekt pomnika, jednak prac
konkursowych, nadesłanych przez polskich
rzeź
biarzy, żadna nie
została
zatwierdzona
przez fundatora pomnika Ignacego Pade.....,.wskieso. . 'Wobec· tego
~omnik
będzie

cinkowskiego, a nie, jak uprzednio planO'

wano. w parku imienia prlz. Wilson'a.·

Natomiast w parku im.
son a stanie pomnik Tadeusza

prez.· Wit.
Kościuszkl

4

projektowany przez . artyst~- rzeźbiarki
1). . Trzcińskq.-Kamiilsluj..

.
,
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.,.

.

,.ROZWOJU,Pią,tek,

nu -,.Jaj -
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W Cliinach toczy się obecnie :pro..
charakter:ystycznydla na.Ji,.;ojów
w

państwie

niebieskiem.
Pewna chinka
zażądała., })y dano
3ejze spadku po o!,~u taką ~amą' część,
jakę otrzymali jej bl-ada. Jest to dla Chin
tzemś niesłychanem, gdyż ad
tysiącleci
państwo niebieskie ~tosuje'zwyczaj) iż ojco
wski majątek należy do synów, córki zaś
mają. conaj~yżej prawo do podarków ślub

nych.
Nic dziwnego, że proces Zang-Ai..,.,li, córki zmarłego niedawno miljonera,
obudził powszechne zainteresowanie.
oskarżycielka żę.da, aby jej bracia zmuszeni zostali podzielić się z ni~ spadkiem. po
ojcu. Sprawiedliwie Zang-Aj-Ji powołu
je się na nowe prawo, wydane przez rząd
nacjonalistyczny, które głosi, ze wszystkie
dzieci bez względu na płeć, mają, gdy cho'dzi o spadkobranie,jednakowe prawa.
Prawo to wywołać może całą re'wolu·
eję
w dziedzinie stosunków rodzinnych.
~est tylko sprawą sporną, odkąd nowepra
~ ma być stosowane.
.:
Jeśli Zang~Ai-Ji sprawę
wygra,
mn6stwo chinek pójdzie jej śladem i wyto
czy
procesy bracio::::.'}. Dotę.d na
prawo,
tak. zasadnkzo zmieniające zasadyspadko,;.
brania, chinki nie zwracały u~agi. ''Ąlpraw
iWe niejedna z. nich mąrzyła o działalno
ści politycznej, dążyła do
równóupraw,;.
Jrlenia. kobiet:i przyznania im prawag'łosu
nie robiły tego atoli z prawdziwym zapa...
tem i nie były w stanie dorównać· męż..
aymom.

-

Tylko w .,,,ielkich

ośrodkach

m

Chiny' zry'wają z tp,adyc'ją

oh ter

muszę· otrzymać

~q

NI".

30 listopada . 1928 1".;

. y lego o fi n

tyle,. ęo 1 .mójbrat"

i przywile}er . zw'iązane z ich płcią i nazeW~ czekają. się synów.
Córka, której rodzice sami wyznac~
nątrz występują w roli przedstawicieli to...
.dnny. Niema w Chinach prawa pierworodz ją męża, dostaje tylko wyprawę, umeblotwa. - zaledwie w paru prowincj~ch . 'naj- wanie,' nieco .klejnotów i pieniędzy, tl
ogląda po
raz
starszy syn otrzymuje po ojcu' 'dwa razy swego przyszłego męża
tyle, cO każdy inny brat· jego, lecz wtedy pierWSZY dopiero w dziel1 ślubu. Nawet uba
jedynie, gdy ci bracia są synami'" pobocZ::: gie rodziny chińskie patrzą niechętnie na.
. prawo równego podziału majątku między;
nych żon ojca rodziny, o .
Na wypadek, g'dy,:\r'rodzinią niema syn6w' i córki, bo i jak tu' - pyta ją. ~
potpmstwa męskiego, wybiera się ąiostrzeil podzielić jedną ubogą chatę między syna.
ca czy kuzyna na dziedzicanaz,,1ska i ma ,i córkę?
Zresztą przeciętny chińczyk
uważa,
· jątku. Lecz żaden chińczyk, . dopóki liczy
że
nowe
prawo
stanowi
zerwanie
z
rodona to, że może mieć dzieci, nienie zapiwą
tradycją
i
hierarchją.
A
nie~na
prze-sze dalszej rodzinie .. Może dlatego. właś
nie zdarza się'w Chinach t że 60 i70:;Ietni męż cie na świecie bardziej konserwaty'wlleg;o,.
czyzna biorą. . sobie .żony pcboczne W na:: niż chińczycy, narodu.
«ziei, że wtem nowem małżetlstwie' . do-

"."

..Wr~gowle IU1E.d~kacyj

..

~tudcnat

fJ"sfardzcfi paryscy nie

chcą koleżanek

ORYGINALNE l'40TYViY 'MALKONTENT6W"

Studenci pragną się zatem oddzielił!
O:x:f{)rdzie
i'
.Od
koleżanek,
aby nie ulec . szkodliwemu;
Paryżu pewna~zęść$tudent6w .'. wypowieich
zdaniem,l1ałogowi
"obkuwania się~'·!,
działa .się za urządzeniemodrębllych. Wy\V
Paryżu
sprawa
ta ma inne podli)
kładów dla':sfuchaczy .j. dla słucha,czek~
otwat'cie.,
W Oxfol'dziestudenci życ~enie swoj? że. Tam studenci oświadczają
że nie])ezpiecznym dla studjów jest flitr na.
motywują tern, że koleżanki. ujawniają tak
nad·mierną .pilność, iż zmuszają.
kolegów . ławach uniwersyteckich.
Studenci. paryscy są Zbytgorąąr_;
do współzawodniczeniazS()bą.,· w·' nazbyt
"wiElbicielami kobiet. aby nawet v'
obliczlI.'
wyczerpują.~ej pracy naukowej, pozbawia· jąc ich możności upraWiania> .należytego \vic~(,jzy przestali widzieć .;.' kol~.zUD.ce' kOo!
..
· ćwiczeń sportowych,któl'e .. przeClez .dla b~4·tę.
Na uniwersytetach·' vi

mężczyzn są. specjalnhtważne.

,.

przemy·

Iłowych, handlowychezy portowych, gdzie

a

'.

'.

Nie II Rai

-kobieta dla tych czy innych powodówzoe~ic
stała wychowana w sposób nowoczesny,
'II!IIf;
"",TU
spotyka się manifestacje kobiece, których
LEcZ ',W NOWEJ ZELANDJI.
hasłem jest równ011pravvnienie.W gł~biJeżeIi na Nowej Zela.n.dji'm.łoda para g
d
k
.kraju kobiety żyj.ą zUP. ełnie w tych sa...".ragnIews
..
t ąpl'ć W.' związki
o
Gmu,' tóra to
potezyka spłacam.&:
małżeńskie
jPSl potem przez 35 lat .
Jnych warunkach, co i przed 'rewolucją, ale nie posiada dos~atecznycłl ŚroJków. d~
. .
ayli przed r. 1911.
'
stworzenia ognIska 'doiliowego,to
:rZąd· k '. ~ogóle ,,:ła~ze . llowozeladzkie opiePonieważ jedynie od chłopców spo- _ przychodzi młody.ID... z,pcrr.·. ,ocą•.:·. . '
Uląm u Slę" troskhwle iudno§ci·l
tamtejsz2l.
tT , z"e No""'''lo .. '-';.... .
~ziewać Ql'ę
'moz'na
podtrzymon'a
.f.:......·d
,.
N
"
.
c,
ze
tez
prz.
ypisać
należ
~
..
u. l .. "-lIN fCJI
.arzecz.enlwt"io:i.zC!. po. d. a. . n.ie.a· \",1 a"" land] a
w:'IiTkazujOe
. 1..
HQO
'rodu ) więc posiadają oni wszelkie prawa <he
.
" .
'łldo'\'ę wlasne
•
. . , ; .dzieci. na]mUleJSZ'\T
procent
.' P1Z
. yznaJąpOZYCZK~
nab
śmIertelności.
ol..

si- warfA

1..o
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lD)p'rzy szarzejącemświetl~ro~poczynają,cegq . k"' . .
='.
.
$lę dnia,.
'..
. . ~ :;goś· dom,:; odbiło ~ię, 'POłozyło na bol;, '.,
" Cz
. '.
d
.'.
wnocz e śnlenastąpIła eksplOZja, która
[".
. y przYJn:ues.zposa ęw saJUł,tor- Pokr~ła ',' mgłą. całe ,auto,. ··.Wszystko tA Ii:.A
JUlll? ,;.;...,
spytała po. chWiJ) milczenia.
kr k'
v
iN
Nie!
. O?'v. 0<: Wlesera.\v jednej chwili zrobi
~ Nieszezególne, panie pułkowniku..
S k
.
.
..
lo Sl~. zbiegowisko na uIicyprzed chwil
:fI"ooo dzisiaj daje só:bie:rendez-vous w Ber- .'.
- . z oda! Pani radczyni od samego pusteJ. Widocznie ludzie wyszli z nocne~
linie, przyjeżdża z północy, ze . wschodu, ranarobi starania,by.c:illtor0'Wać drogę. k .
. Ot
. .
.
J
Rosji, Polski i Bałkanu, . nie należy z pew Z~~była głosy dwóch panów, którżyrów- . a~larnl. " . oCZy~i, natychmiast nieszczęśllaoi.dą. do pierwszorzęd:qego towarzystwa.
nl~z m:z~dują w kuratorjum.:Mamy więc wea~to..l.tak., Jak zaWSZe w, tym wypad
.
wlększosc głosów ·.za... so.·.b.. ~. i... po. s.ada J"est ~u~nędzleJe, ąawali rozmaite wskazówki
"dlA j d- obMnie oni też się
nie podobaJ"'!l.tMy
.
.
! ' . .pe.wna.;
ni. e .chcęa. bsol,.U. tn..~ł."e, b.y.śn.·a.dal· po- l .rady'komende
".. . ...... .. rowa'1"·
l l
zarządzali,
ale
e
n~
że
gdyby
im
było
można
eoś-1-"1
nIkt
nIe
myślał
J
I . k
ZOS"", lekarzem .kas,. y
... c.hO'MTch.
•.
.
'.
.' .. . ...... o pom.ocy., akiś policjant
k Wle .za.rzucić, to nie znajdowaliby się
.. "
ł
b
.(łvodomu
tajnego radcy. Temsamem że tu
Chciał <1Oś odpowf.edzieć,.
ale. rtimza c~u SIę w,o o:,:iązku spisać protokół, wy...
,bywają, są·.przjt-.zwoitymi lUdźmi.M6żliw , . c~. mówić, ogromneczerwouea,u'too prze clą,gną'Yszy s;wqr notes l robiąc notatki.,je nas
. t
ra~hwym.~ motorze r.nieprzyjemnie .. brzmią... Gdy. Wleserzbhzyl się z .żoną do miejsca
.~
razą. em, tą są nam obcy swoją ceJ~yrenle przejechałot.uż, obok nich,do. ~~padku,pewien poważniewygladajQ.cv
IIlII'A j
.
tyka,ląc p.rawie . chodnik.a. . , Au.t.o" J'echało . Je.gomo.ś~,za,uw
..... aży.ł, 'że dObrzeby był~o "'4'l·te"'.4'
nAC'o ~a
p e' SIę., żeosobisiość z ilustrow.a-· d ośC pl.'ę dk0, ale nie w prostej linJ" i, J'ak .'.l e,l.,?n.ow.
aC.'llO· .p.o,g.o
.. owie ratunkowe,· ~
in·ny
~Ct
. lSma, nle. podzielała zdania tych na
t d
l
.
1
~
ow
DÓW, gdy odeszła z Rosjanami
k.'
na .' o ozwa ala szeroką pustauIica, tyl- zll
wall' ,PlęSClądo zamkniętej apteki,
Wyblla 5-ta godzina :ra~o.
k? zataczało się, jakgdyby ręka, .' która, kt?ra zllaj~owała si~podrugiej . stronie
Be:r.taw.,;szła do pOltoju by zabrać. nIem kierowała, nie była pmvna. Nagle) ja- . ul~cy; trzeCI· .wreszCle zagadną.łdoktora
. . . M «OWAl Oda.uli .~..I ~
.. '~.ani&
dąc. trochę z . góry, 'zatoczyło 'olbrzymie ko Wlesera:
l~ Wj~cha,ło nacho~· .ll.4e~W· 9 mur.'
l(

e

t.

"ROZWOJU, Pi~telt,· 30 listopada 1928

KALENDAB~YB

Fiąt'ek, 30 listopada Andrzeja A.

TEATR'i .

.Ca&ino: -- "Miasto miljona poległych"
Splendid - ~,Człowiek·śDiiechu··.
Luna: - "Aniol ulicyH
Grand Kino: - "Ostatni rozkaz".
Odeon: - "Pancernik Atlantik".
Pałace: - "Niebezpieczny wiek".
Dom Ludowy: "Marjankt;.dziecko ulic.Y~
Miejski K.O. "Dziedzictwo krwi"

Szpitale zwr6ciły się do zarządu Kasy
Ćhoi'ychz żądaniem· podv,'yższenia opIat
dziennych za leczehieubezpieczonych do zł.

.

"'_........Ji
afJ

r~iir.J<

\Vobec teg·o ca!ąspra.wę ,odroczono do
nastQpnego posiedzenia zarządu Kasy Ćho"
rych w przyszły wtorek~ na którem zapadnio
ostateczna decyzja, czy zadość uczynić. żąda
,niu właścicieli szpitali czy rozpocznje sję gro
źny zatarg, który w pierwszym rzędzie od~
biłby się na zdrcwiu llbezpieczonych. . ,(bip}

kasy. stanął na stariowir;kl.1 pod
tych opłat do7zł. 50 gr. a maksi;:
roum do·· 8 ·zł.
'
Onegdaj w pertraktacjach do porozmnie
uia nie doszło, zaproponowano medjator?
stwo osoby· trzeciej, li mianowicie minister;:
SItwa

DodatkGwy spis rocznika· 1906
Dziś, w piątek, dnia 30 listopada r. b.
~inni się zgłosjć do spisu W ·lokalu Biura.

M'ojskow{)--cPolicyjnego przy ul. Piotrkow:;
łkiej 212, w godzinach od 8,15 do l~tej {3~ej
pp.) mężczyźni urodzeni w roku 1906; zamie
szkujący lub przebywający na terenie m. Lo
(ki., którzy dotychczas do spisu poborowych
nie zgłosili się względnie nie ~ta\~J'" 1:1'zed

{ul

prac~.

~-.-.-oOo~~~

KARY ZA

~GłÓWna 50), P ... Głuchowski (Narutowicza 4)

'J. Sitkie-wicz{Kopernika 26}, A. Charem.Za
KPQmorska 10), A. Potasz(Plae Koście~y
~O), L; Sadowska (Zgierska57), H.DutkI&~iczowa (Zgierska 87), Z. Gorczycki (Prze~
ljazd 59), A. Szymailski (Przędzalniana 73),
~. Busse (Rzgowska 59).. (p)

NIESTąSOVV"ĄNIE SIĘ

ie

Miejski Urząd \Veterynaryjny stwier~
.nowy:·· w ypadęk·· wścieklizn~ przy' ul. Jul~
jusza 13.
Pieswściekly ~najdował si~ przez dwa.
dni pod obserwacją w .lecznicy dla zwierząt
Y'Iarikoffaprzy ul. Kopernika, pr.zy~cze:m,
z()stałz:rUszczony.·
.Przeprow~d!zone

przez Urząd Wetery;
naryjny dochodz.cnie nie ujawniło osób pok~
sany~h~ . Wobec tego iż wypadki :wś~ieklizn~
się corazczęś9ie j, Urząd Wf:Jtery"~

~&t~pił· do· Sta.ros~wa GrodZkiegQ.

ropaglod

lizną

ZARZĄDZE.N1

DO

prośbą

pO

'ZAPOBIEGAWCZYCH.

o wydanie polecenia' organom po!icy:ś

nympociągańia do odpowiedzialności adIlĄi

dził

WU'yjnl:

Dziś dyżurują. następujfJ.ceapteki: L.
Pawłowski (Piotrkowska 307), S.Hamburg

ś

al

zdarzają

....-

No cne . dyżury aptek

nistracyjnej osób, nie .stosującyoh się
dQ
przepisów zarządzenia. o zwalczaniu wąciekli
zny, :wydanego przeż Magistrat.
Na mOcy powyższego zarządzenia wIa,
ścicielePSów, które nie będą' zaopatrzone .w.
kagańce i prowadzone ~a smyczy będą kara
ni w drodze administracyjnej .aresztem do
6~iu .tygodni lub grzywną do 1000 zł.; obie
te kar~ mo~ blć wymierzone l~czllje. {ul

z

Ił ópczościh· iD Bi
POGADANKI I ODCZYTY.

{Towarzystwo Przyjaciół Wytwórczoś:::
ci Krajowej· urządza w niedzielę, dn. 2 g~
dnia. r. b.·· dzień poś"rięcony propag~
Wltwórczóści· polskiej~ - Urządzone będą
.. pogadanki i odczyty w Resursie Rzemieśln~
J rl:' r;,5;:<~ fi policyJna
·czej, Szkole Miejskiej przy ul. Drewnow:::
..
skiej; ~. Sali ~:S~ S ~lezjanów; Sali Dobrego Pa~
ZATRUćIE GAZEM śWIETLNYM."
W dniu wczorajszYm przy ul. Szkolnej $t~rza na Baułtach, w lokalu Stowarzyszeń
l miał miejsce wypadek otrucia. gazem świe Kupieckich przy ul. Piotrkowskiej 10, Piort:r~ .
~ym. Wypadkowi temu. ulegla25 letnia "Ag kowska 73, i Ogrodowa 10; w·Domu Ludo::>
nes Leszczyna,która ułożywszy się do ~nu w;ym; 'W Domu przy Kościele na Widzewie,·
nie zakręciła należycie kurków od lampyga~ Sali Macierzy Szkolnej. na Rokiciu, Klubie
żowej .Bez przytomności znaleźli ją rano do Pracowników Scheiblera i Grohmana na Przę
mownicy, którzy wezw~li· pogotowie rarun:s fi dza1nlanej Domu Młodzież~ PrZY ul. Gdań~
.kowe;Lekarz. udzielił· jej pOIDPC-y:. !Wid).·
~"!'

sldeJ 111.

z

.

Przedsta\viciele szpitali
nie zgodzilJ
na tę propozycję, dowodząc, że na żad:::
l1e ustępstwa nie pójdą i od wysuniętego ż~
dania nie ustąpią.
- .
~.

wyższenia

Wiadcmości bh:~,żące.

Przed

.

Slę

8 gr. 50..

._._...-...,-,000.......,.._~--

.f~,·-fJ. .~;

.

te mi

Zarząd

WIDOWISKA

.Ą ~'!

..

INTERWENcJA MINISTERS T\lVA ODRZUCONA.

iI'eatr Miejski: "Proces Mary Dugant'"
~eatr Kameralny - "Brzydki· Fenante'
ffeatr Popularny: - "NlalkaSzwarc~nkopt·

~~"

..

Zatar

ONIK

komisją poborową·

Ak ...

su:;:;:;o;;ua~«J_.i., l';'i1._1I:.,;~... :..:.<:;:.. ..h..~~,")"!..·~M"'31r5,

ArA ;

Niezależnie od· tego Odbędą się
we
wszystkich szkołach pogadanki poświęcone
samowystarczalności gospodarczej. Po t.tJi..,
ca.ch bądą kursowały samochoot polskiej - fil:'
my "Ursus" z których młodzież akademicq
będzie wygłaszała krótkie przemówienia..
i
.
Zarzad Towarzystwa zwraca się d<J,.
pp. Kup.có~ aby w dniu 2 grudnia wystaw~li;
w oknach wystawowych plakaty propagando
we. Plakaty te oltrzymać można w loką,lu StQ.
warzyBzerua Polskich Kupców i Przemy:słowll
cówĆhrześcijan, Piotlrkowska ·113.
Oby ludność naszego miasta ocknął a sit;
i zaprzestała nabywać p rze dlrnloty . zbędne •
lukSUSOWe pochodzeni~ za~ranicznego•.

~~:j~~-.~OOOH

podr6ią?

- -~
III'

podwórza fabrycznes;to przy Uncy Zakąinej Nr. -59-61. nieznany sprawca skradł
skrzynię, zawierającą walizy z firmy "Szwe~ ..
kiego~ wartości 250 zł. na szkC!dę Oraws~e...
g9 .Bronisława, zam, przy ulicy Kopernika
Nr. 6.

I

NA RZBCZ "TYGODNIA"AKADEMmA.·
Wojewódzki Komitet Akademicki u- : śle towarzyski dla zaproszonych osób..
.Współudział literacki przyjęli P.
rz~dza, .·podprotektoratem. J.\VPana WoBolski,
. Braun, dyr. M. Dienstl-Dąbrowa.\
_____ ._.._~_
jewody,w sobotę, dnia 8, grudnia, o. g?dz.
Red.B.Dudziński, Prof. W. F allek , Dyr. B.~
Następ twa ruepo:iądallej wizyty.. . '8~O, w lokalu Miejskiej Galerji SztukI, ~edY 'Gorczyflski,Red. Cz. Gumkowski, Prof.
. Barkowi Aronowi. zam. przy ,
Ki.. . ną imprezę ..n~. rzecz budowy . sanator]um pern, Hertz, art. drain. Horecka, kom. Izy...;i
tińskiego Nr. 60 w.czasie nieobecDoscl skra: dła akademlkow w Zakopanem.
, dorczyko,,'va, red. Jagoszewski, red.·Ke:mpne~
. dzionQz mieszkania różnych ';ZeCZY wartOŚCI
Organizatorom udało się pozyskac
600 ,łotych.
najwybitniejsze siły artystyczne naszego art. dram. K. Lubieńska, Paszkówna, Pi~
_ m i a s t a , które przygotowują niezwykłą .nies- chal, Rachalewski, Rimlerowa1 Rom, st~
·rosta Rżewski, art. Skrzydłowska,8owińa'
Amator taniego mi~sall .
podziankę w formie, pełne.go wykwintnej
ski,
Starski, Timofiejew, Juljan Tuwim, Uł<I
satyry, żywego dziennika wygłoszonego z
Szind10wi Arnold.owi,·· zam. p~~y u1i~Y· estrady przez autorów: i artystów Teatru ricllsowa, red. \Vassercug, Sędzia 'Vilec~
Kąłnej Nr. 32 skradziono z m~sar~ 6 poło:
L. \Vójcikównai art.: dra.m. Mic~ Znic&
wek mię$łl wieprzowego agamę]· .wartoś~ lWelikiego.

P.

Hall

w.icy

800

złotich.

:wiec~r błi~ miał

cha.rakter

ści ..

PGj:~tz~rzeł!

Janaczek VI andzie, zam. przy ulicy AnIY Nr. 19 skradziono ze strychu bieliznę,
wartości 100 złotych.
Śmierć prz pracYa
Kwirant Artur, lat :'2, zam. przy ul. Ho
roctelskiej podczas pracy w fabryce OłdakO\'Ir·
skiego i Neumarka, przy ulicy Zakątnej Nr. 81
został uderzony w głowę'Lerwanym pasem, skutkiem czego'poniósł smierć na miejscu.

PODATKI KOMUNALNEB:(:DJ}. OGRANICZONE.
\Vsferach rz~dowych doszło do ściach wyżej, aniżeli koszt całego patcUL~
.
'Pobe'c tego zarza...dzono, ażeby na rzec~
.jwnania" że ~.vładze l Wlllunal ne, Ob Clą-n
~iiją. handel i przelnysł coraz większemi. zwiazków komunalnych przy wykupy'Wth
podatkami. vVobec tego projektuje się 0- niu patentów na rok 1929 do.liczać ie 'I,~."
graniczyć kompetencje ,vładzy komunalnej żej 60% sumy patentu. Jak SIę. dowIaduJ&-!
w opodatkowaniu ludności. Pierwszy krok my zostanę. w najbliższym czaSIe ur~ulo
w tym względzie jest dodatek do patentu wane inne podatki komunalne, kt'n'e są
dodatek wynosi w Iiiektóry:ch miejscowo brane przez J\1agistrat. (p)

r:

- oQQ-,-,~~
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p~i~nh:JoI
Krasnowskiemu Bazylemu z' bióra próśb
przy ulicy .Łagiewnickiej 27 skradziono ma..

Ma'Zlna do

~~~tinach

szynę do pisania filmy "RheinmetalUwartości

650 zl.

sI 6[0 zy~a· ZJrn~ni~lca

SENSACJA UL. NOWOMIEJSKIEJ.

KOCHAJ4CY M42 •
Pietruszka Józef, zam. przy ulicy Kra
$zewskiego 18 usiłował zabić swą, żonę Karolinę - siekierą. "Vezwany lekarz pogoto:wia stwierdził ogólne obrażenie ciała. Pietruszkę pociągnięto do oclpoi.vi(;d:;j:1~n()ści.

Oneg'daj ,\yieczór dziewięcioletnia Sabi Vi' oficynie jednego z dOlnÓV{ na ul. Nowo,na Szac Plac vVolności 7 wracała ze s-3koły miejskiej.
do domu.
PoprolShv'Szy do pomocy przechodniia,.
Na uI.Nowomiejskiejdoszedł do niej matka szybko podążyła za córką i ujrzała,
jakiś starszy żyd, dal jej 10 groszy, powie:: jak ów nieznajomy silą ciągnął dziecko na
działby odniosła książki do domu i wróciła trzecie piętro. .
NAGLY ZGON./
N a w.szczęt"\7.J alarm mieszkańcy domu ~
Gertner Ryszard, lat 61, zam. przy ul. doń 1:0 kupi J' ej' wie~zne pióro.
. Sazowej 12, przy ulicy Narutowicza Nr. 45 '
Dziecko szybko poszło do domu, złoży siłowali zatrzymać sędziwego zwyrodnialca!
skutkiem paraliżu serca zmarł nagle. lo książki i wyszło z domu, a na pytanie lecz zdołał on wyrwać się tym którzy: go
--'---~
matki dziewczynka odpowiedlziala, że jakiś trzymali i znili w tłumie.
SAMOBÓJSTWO.
pan chce j-ej coś kupić więc musi się spje~
:I Vliadomość o
nieudanem porwaniu
Kochanowska l\1arta lat 27 zam. przy s'zyć. Matka tknięta przeczuciem wyszła za dziewczynki lotem błyskawicy obiegła dziel.
Ulicy Radomskiedi Nr. 3 w celu 'samobój- d'
Zleck'lem i z pewnej odległościwidziala jak nicę północną i do nocy była żywokome11:1!
czym wypiła większą ilość kwasu solnego. "
Wezwany lekarz pogotowia stwi€l'dził zgon. ow starszy'. ~anwziął dzi~ko za r~kę, znikł tlQwaną· (bip)
. .o łl fol
-oOOI--~
'=---0

ZEBRANIA KONTROLNE REZERWISTóW
Dziś winni się stawić przed komisją
kontrolną Nr. 1 urzędującą przy ul. Leszno
9 mężczyźni rocznika 1905 zamieszkali na
terenie XIV Komisarjatu P. P. o nazwiskach na litery od P do Z; przed komisją
kontrolną Nr. 2 urzędująca przy ul. Nowotcegielnianej 51 mężczyźni rocznika 1887
zamieszkali na terenie VlI, XII, XIII i XIV
Komisarjatów P. P. o nazwiskach na litery
Dd A do Z. (p)

SPRZEDAż

ZASEKWE STROWANEGO ZBOŻA.
We wsi Wola-Malowana pod Piotr- celu przeprowadzenia licytaCJi OKazało się,
kowem zajęte zostało w swoim czasie u że Świerczyński ulotnił się, .żona· zaE jego
gospodarza
BolesławaŚ wieeczyi~kie'go
oświadczyła, że zase!ny'"es .. rowane zboże ZOo!
przez komornika 15 metrów: żyta, za nie~ stało sprzedane,
:wpłacone podatki.· Licytacja w drugim ter-.
_\Vobec takiego stanu rzeczy Świer..
minie została w1znaf~zona na dzień 24 czyńscy zostali pociągnięci do odpow.iedzial
hm. Gdy' komornik ~rzy:by:ł· na.·'lieJs~e w ności karnej na drogę sądow~. (P)

__
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r e_ir Miejski

iera

irce

Sztuka w 3-eh aktach Leona Ul'wancowa.
Sztuka,

odwieczny moi 'kobiecej,wzaje'mne ustosunkowanie się do siebie dwojga
małżonków;
którzy z jakichkolwiek przy,czyn sprzeniewierzyli się sobie. A na· tle
tych małżeńskich konfliktów ponura wi.zja. zbrodni kobiety, zabijającej swego kochanka w chwili, gdy przekonała się, że
jest on zwyczajnynl szantażystą, nie zasługują·cym na jej miłość.
.
tyw

poruszająca

wierności męskiej

Echo tej tragicznej zbrodni ścigać bę
dzie \Vierę Mircew, żonę prokuratora. Każe jej grać komedję przed ludźmi, którzy
dokoła szukają sprawców zbrodni. DWUGso.bowoŚć ta szarpie jej neT~Yt przyprawia
:wprost o obłąkanie, tern więcej, że nie wie,
1ak ustosunkuję się wobec tego faktu mąż
lo- prokurator. Ale J\-lircew, tert sam, który
kiedyś piękną 'Vierę na. manowce przez
przygodne wiódł miłosiki zrozumie tragizm swej żony: i otworzy dla niej ramiona, by biedna ofiara życiowej omyłki znala
zła w nich spokój i zapomnienie.
Pełną tragiczn,rch akcentów roIł
,W!ery grała utalento;ana artystka sceny
,1w.owskieJ L. Barwińska; bawiąca w Lo-

'.,- ,. ",. .

·'1-

<c,:.•.. ,...".

,.~:J

dzi na gościnnych występach~ Niepewność się przekonać publiczność, że brzydota m~
.Wiel'lY, jej obawa przed zdemaskowaniem, ską nietylko nie jest przeszkodą w erotyCZlfc
jej dwuosobowość, w .interpretacji znako- nych sukcesach ale - ~1 czasami nawei1 by';'!
mitej t-ed artystki nabraładramatycznejl wa pożyteczną i atrakcyjną.
siły i pęczniała .od soków: głęboki-eg!>, ~~u- .
.
szającego widza weryzmu.
' , . Prz~st~jny: Bartes~ ry'W~l bankiera,. jest
Kapitalną postać Pobjarina stworzył wprawdzIe Innego zdama. NIemniej Ferran~
.\Voskowski. \V drobnem jego _ arcydziele zid'obywając sobie tak serce Armid'Yt jak i
aktorskiem głębia, z jaką artysta te~ ująrł rękę swej \VJychomanicy Cecylji przekonuje
patologję strachu, s~ o lepsze ze ŚWietną.. go, że d1akobiety decydUjące znaczenie pQ;:l
ścią siły odtwórczej,. .
.
.'
siada częstokroć nie sam wygląd mężczyzn.y~
:Mnóstwo humoru i pogody wnosili a,łe jego walory wewnętrzne. na sce~ęutalen~ow~a Łapińska (Julia) i
Pozwalamy: sobie w tem miejscu wy~
Boneckl (StarobNls~l(..
.. . razić pewne wątpliwości co db słuszności
Prokurator MIrcew w mterpretac]l Ki tej terorJ'i. A to . F
. +. . odn .
. . k'
. dł"·
,ze errau..e
OSI
SWC
JOWS lego· pOSla aw wyraZIe SWOIm wawalne zwvci stw
r
.. "
, .
gę i inteligentne stonowanie.
.
ę
a, P zyplsuJem~ raczeJ, SWJe
e ] grze Karala. Adwentbwicza, kt~kre
Brodniewicz, LenkcŻabczytiski· i Kopijowska .uzupełniali· res:ztę całości, wyre- UląC .~o!ę tyt~lową Słtworzyt postać ~
żyserowanej krzepko i zwarcie przez pel- sIlneJl lndYWilduałności. W\ysoce charakterj'$
nego szerokiej inwencji Soneckiego.
"
styczny w masce brzydoty, wyrazisty w,~
~_ _!i:!ilII!lI_il!iI'H_!ll!l:':l!Oi,5!iI8eill"'_iiIIlaII.~e_
Mi'
i tiffl
ohu i geście kapitalny ten art'ysta pierwszł\8I
rzędnem swem ujęciem p,rzekOllyWał i ~
hywal widza.·
..
. Penąant do brzydoty Ferra~a "iIwąa
':mył wd~ięk i piękno pafl Grywińskiej
(Armida) i Dziewońs:kiej (Cecylji):' dwiea
Komedja w 3· aktach ~. Lopeca.
le ujęte dobrze i ze smakiem.
Sztuka, podbbnie jak wystawiony po~ .,
Swietny tiyip starego malkontenta }Kiir
przednio "Brat marnotrawny" opiera się gló tycznego stw>orz.ył Mroziński.
WIlle o djalogi. ,A.ut'or jej, perypetjami oogrute
Sztuka wesoła i sJ1:mpąt,czna.
.
gQ •. ale brz:ydik;'~o bankiera Feaante. stara
,~.
<'.-

n:

Ferr~nte

,J

(
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'Jest pan uczci wym polskim ur zędniki em

Teatr i sztuka.

I

Ifj

TEATR MIEJSKI
"Proces Mary Dugan" grany,
. będzie
~ś wieczorem po' cenach popularnych oraz
taz jeszcze jutro. popołudniu po cenach llaj,
niższych. Będą to bezwzględnie ostatnie w se
'·zonie bieżącym powtórzenia tej sensac~jnej
~tuki.

"

TEATR KAMERALNY.
Ostatnie występy K. Adwentowicza.
Dziś wieczorem. oraz w niedzielę o godz.
.5 popołudniu i w poniedziałek wieczoremKarol Adwen1:owicz grać będzie "Brz.ydkiego
Ferrante·'. .
.
Jutro wieczorem i w niedzielę o'degrany
bę:&zie po. raz pierwszy w Teatrze Kamera1~
uym sensacyjny dramat w 4 aktach L.·Ur:ll
iwancowa "Wiera Lircew"z L.. Barwińską w
roli trtuło,wej.

(Obrazek z roku, a-ego ery sanacyjnej).
kancelal'jikur~tora' szkolnego wileńskiego, p. Pogorzelskiego, p:l.'zychodzi pro
sty chłop. 'Chce się·. 'widzieć z kuratorem.

Do

Dziś

zełka

zaczyna wydobywać jakieś szmaty.
Odwija jedną i wycięgazasm,olony papiArek.
- 3 miesiące - to ja.
Odwija drugą szmatę i wyciąga papierek.
.
~ 5 miesięcy ;....... to mOja siostra RozaIja.

Odwija trzecią:
/-2 'miesiące, .,..-.to m.ój sh~yj Józef.
- Co to znaczy? '-pyta kurator.
_:. Ano, siedzialo się tyle w więzieniu
:ru rosyjskich czasów~
- Aza co?
~. Za tajne' szkoły polskie
-:- No więc?
-Przyjdzie t teraz siedzieć, bo S~~J,fły, we wsi znowu. niema.
~ Czemu?;

' - Zamknięta.
Kurator rozpytuje SIę o szczegóły, Pl
czeru thunaczy chłopu, że połąc~ollo kUk"
szkół z okolicy w jedną 7.. klasową~ że lnn,
trzeba było zutl.'ukwizować, zamienić na
hiałorusko-polskie.

A na to chłop:
- "Vszystko to ja zrozumlec zrozullliałem, ale taki we wsi szkoły niema
Przyjdzie znowu siedzieć ... Ha, trudno.
- A znajdzie się w pailskiej W~i a
dzieci polskich?
.
'- Będzie i setka..•
- N o, to będziecie mieli szkołę '- •
świadcza wzruszony kurator.
Chlop patrzy jednak nieufnie..
- Zaręczam.paliu, że szkoła będzif
we wsi, zapewnia kurator.
-Dziękuję panu. Jest pan uczciwy~
polskim urzędnikiem ---.:.. oświadczył chlaJ
I z godnością. podal rękę kuratorowi.

("Gaz.

TrI' skazane na
II

I

WaI'~")

jm\erf

I

PARYSKI PLACSTBACEN' CZEKA: N~ NOWB ·OFIA.RY.
drzeć się z rąk, wiodącym ją na . gilot,-nę..
pomocnikom kata. .
.
Tl'zeba ją było obezwładnić i dopiero
potem udało się ją przemocą umieś~iÓ

TEATR POPULARNY.
i codzierinie do piątku 7 grudnia

:Włą\;znie ,,1\'1ałkaSzwarcenkopf" Będą

WILEŃSZCZYźNIE.

DOLA DZIECI POLSK.ICH NA

Wprowadzają go. Chłop kłania się i z wę~

Premjcla "Kupca \Veneckiego'.
Jutro Teatr l\-liejskiwystępuje z piątą
~elką premj(;;rą seZonu. Po Gozzim, Żerom
skim, Romain-Rollandzie r Słowackim~Szęk
spir. "Kupiec Wenecki" jedno z 'majpopu"
larniejszych dzieł wielkiego pisarza niegrane
bylo w Łodzi od lwt blisko dwudziestu, dla
młodszej więc generacji widzów będzl{' ~'O zn
pełna premjera.

•

to os·ta

tnie przedstawienia tejsztukL W sobotę iw
"MarkaH popołudniowe i
n,a szafocie.'
.
~eczorne przedstawienia. Bilety
nabywać
Ta straszna, piekielna scenl.· wywar..
,można W ,kasach teatru pr~y ul. Ogrodowej ła tak' silne wrażenie, że
od tego czasu
118 i w kwiaciarni R-ci Dymkowskich Plac
przyjął się we Francji zwyczaj, że_ prezy,,:
Kościelny 4.
dent ułaskawia skazane na śmierćkobie~
:.'
.'#t!
ty. Czy i w obecnie aktualnych wypad..
PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI.
kach prezydent. Rzeczypospolitej
francu..
W niedzielę dnia 2 grThdniao godz. 12
skiej
zastosuj.e
~rawo. łaski niewiadomo.
y{poł-udnie pierwsZy poranek dla dzieci p.t.
,,Dzieci Dla Dzieci" na który. złożą się bajk~
.,m~g~.M~~Awm.wx~~~,~~~~·~~~_w~*am~,,~;~~$~. .~mm~r~__."""""""mR""""""""""
Piosenki, deklamacje i tańce."
.
8:a.;' (' Lłrnadosa" ~lbeniza,Prokofjewa; ~lS!Zl
muzykalności, zyskuje sobie wszędzie pełne.
"JOJNE FIRUŁKES" G. Zapol~ie)
tai iwielu innych. Koncert jak zwykle cie~ entuzjazmu i podziwu iiznanie zarówno pra.·
Próby z najbIizszej· premjery, ktÓrą
szyć się będzie wielkiem .powodzeniem,·PQ;::
f?Y jak i publiczności. Przy fortepianie zasią"
będzie piękua sztuka G. Zapolskiej "Jojne'
C'"z~tekkuneertu o ~odz. 4-'..ej po ~ollldniu.
dzie dr., Edward Steinberger.
Firułkes" odbywają się. w pełnym tempie
---00o,--.......
Pod reżyserją D~r.. · Pilarskiego., . - .
S~YNNY BALEf \VrEDENSKI

_med#ielę . wypełni

#$-

~:u.TR

BODENWIESER.

W SALI GEYEItA;

W SQOOtę _l grudnia graną bę~e wieI
ce efektowna. sztuka historyczna z czasów o::
brony Warszawy"przed najazdem bolszewi~
·kim w 1920 "Bitwa pod Radzyminem", .któ"
ra powtórzoią zostanie w niedzielę o 4,30 pp.
l 8.30 wiecz. Bilety w .cenie .0050 gr, do 2 zł

Z MIEJSKIEJ GALERJI ·SZTUKI.
W sobot~ o ~dz. 5~j popoI. ofwa.r~
de gwiazdkowej wystawy, na którą złożą si~
prace: Neumana, którego dzieła nabyoł Mu
.zeum Narodowe, W. Dobrowolskiego -.stu
ajaz Ćapre i' szereg potreiDw: lódzkicll os~
bistośei
.

Jak

Juzpod!aliśmy przyjeżaźa 'do Ło~

'dzisłynny

.balet ~riedeński Bodenwleser,·
który dla sW)ych arlySltycznych produkcji,

jest we . wszystkich centrach· muzycznych ~
wacyjnie przyjmowany, wystąpi w naszem
mieście we wtorek dnia 4 grudnia oraz w' śro
dę·· dnia. 5 grudnia w Filharmonji -i
wykona
nowy'bogaty program zło.żony z .efektownych
:tańców: osnutych' na tle· muzyki Glucka, Pro
kofjewa, thopina, Straussa;
Bortkiewicza;
Głazunowa, Mac. Dowella' i innych.Przepięk~
ne kostjUnlY zostały opracowane przez Ger
trudę Bodęnwieser. BiIe:ty nabywać
można
wcześniej w ka~ie Filfuirmonji

NAKAZIE BEZ ·TEJ REPRESJI.
Od kilku dni krąży w· mieście pogło '"
ka,. że na skutek .rozporzf!dzenia Ministra
Skarbu nie będą sprzedawane patenty na
rok 1929 tym kupcom, którzy do dnia 31
grudnia rb. nie zapłacą wszelkich zaległych
podatków. Pogłoski ,te nie .odpowiadają.
prawdzie, ostateczny termin, nabywaftia
. świadectw upływa 14 l. 1929 r.

MiejSki kinen:atografOłwlato~?,
Od wtorku 21-XI 1-928'1'
3()~ 1

KONCERT JUANA MANENA.
POZEGNALNYKONICERT
A.RTUR.Ą RUBINSTEINjĄi.
\N niedzielę, .dnia 2 grudnia. graĆ. b~
«We w Fi1htrmonji mistrz fortlepianu Artur
Rubinstein po razostatm.ArtYsta wykona u

two.ry

·BaM9..su.,~~·Beethovęna;

Loboł

W .czwartek d'nię: 6 grudnia r. b. odbę
dzie się w Fiłharmonji Hkt.y abonamentowy
koncert mistrzowski, na ktÓrym wystąpi znany juź u nrur hiszrnlński skrzypek światowej
sławy, Juan· Manen,kfóry dzię!d swemu talii
~wi.niesl~.",,"'ł_ ~ ~
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Zieliński!
S~utski,

f'1~tc:l~

.

Kuliga: Odynca 11
ZAKLADY KOWALSKlE~

1. eybart, Gdańska 135.
SKLEPY SPOŻYWaZB~

Kędzje.rs.cy, .Killińskiego

B-cin

261.

,

)

94-

Wróblewski..ład-;wańskq 1(}.

. Szc2.ygielski, Baz.ar:'s 3.

PIE:K.A1UiT1E:
Bil:'yszewskt Pomorska 86.
ZAKLAD ROWERÓW

K:ruczkowsld, Sierako~-skieg., ta.
DOOnyniak, PabjaIticka smaa ~
n~nowski: Pomorska 61.
Zawadzki, Nawrot u..

ffilerpińsk.j~ KiUńskiego

W.

4-

SKLEPY TY'l'ONIOWBi~
soliczyńsk~ NapiórkL!wskiego Q.
';r~.i, Piotrkowskr 53.
F.. \I'oma.<:tZewski, SkwerQ!W~ ~~
BoTlrowski1 Rokieińska 13.
A. Raksyk: Kilińskiego 133
RES'l'AURAUJE::
Teof~J Kopeć, Narutowicza ~
Zalewski, Zgiierska 39.
. WYTwóRNIE CUKRÓW;
Ziółkowski, Piotrkowska
197.
ŚLUSARNIE MECHANICZNE:
Machura, Rzgowska fł7.

Sokola 5.

$liwkowski, Rokidńska 6
PIWIARNm

łWL\.TłaO i SILA (ZAKLAD BLEltTROTECHNICZ.) ł

.Nawrot 92.
. SKLI...D PASZ:!:

F~ Kaczmar, Przeslowa

.Rzgowska 12..

SKLADY WIN J WóDEK I DELm.A.TESJfi

LJc.zk()wski, PiiOtrkowska

\\1ł,. Wy.ręlska, Wólczańska

l'ABRYKA . WODY SODOW&J:

PRACOWNIA OBUWIA;

I:abjanicl!a Swsa OC

S~~~~:~1:~1988KU~I

~ ...
"""""",. . .,..., - - _......................-

MAGAZYN OBUWIA.
Kowalc..zyk; Cegielniana 25.
Cieplucha, Wysoka ~{}.

I

MASARNIE:
Szumiński l Pomorska 61.
ik Wo:fniakow~, Rzgowska 7~
'
ZAKŁADY RYMARSKm
~&ierakij

~r~ 2~

W

ł

PRZ~ YSŁO

ŁUDZKICH

CO'

S,p6łdzłelnła

przyjmuje z opr.ocentowamem
olzczędnośdowe w Złotycb
wymówieniem i na każde żądanie.

Wkłady oszędnośdowe

inn~h

w Do,arach

I
kasetek stalowych

Y.
(Safe!

.================I

\tł !asn~

1 siedziba.
Plae'e
letnJslCowe wraz z materjałem budowlanym po ..

Nmiejezym podaj.ę do wiadomości Sz. Klijen~
wsze-łkich stowarzyszeń, którym na zasadzie
i~tniejącej umowy udzielam kredytu od 4-5 mie~
sięcy. że posiadam na składzie duży wybór śnie..
gowców, kalouy i obuwia na g.umowych podesz"
wach po cenach przystępnych

kwadra łowy.

Jozef Kowalczyk

t.6d:!, Cegłel~lan8 25
Tel. 59-22

majątkow

ziem~

skicli,gospodarstw wiejskich, domów, wiJłi~
fabryk, młynów wodnych, placów; sklepów,'"
interesow handlowych i t. p. załatwia szybko
i solidnie Biuro "Fortuna ł.;ódź Karola 18
teł. 62.......10
3001-0
U

Wiadomość

lIIł

fi'

IJSCIUSZ

II

tel .. 2...15

od 1 do 3' i od 5 do 7.

Plan.\./- pnmł
Q!lfń
. "

~U ~imi t.~nalila~Yj·J n~i~

Porada prawno· a(!minisiracyjna
1M

!prlwilt:h fetlUliclnyr:h

I mi 3szk ania

P

o

20

skład

wódek

.

B276~3

.

iblerGusław
zC:tgubil
książkę wojskową wyd.

Posad,. prate

w p_ K. U. Tomaszów
dolna służąca, do wszy'ęł l.·t
'
stldegopotrzebna zaraz
agm. a egl ym~c),a :za~
l
•.••
l P
. d
pomogowa na ImIę StaZ głRszac
SIę
u,.. rze)li\z
. 1K
• k' "8·258
.
1
t·}'.
k
'nlai'&W
orczyns l.
86 m.
y;tLO. Z re omendacj~ ,lu b dopreIrii ś,wiadec i~ awn:yniec Blęcki. zagubił
twaml
8252-3
IN kartę rejestracyjną wyd

Z.
%

~przedawcynamaszyny
y, do 'szyciapotTzebni.Per

Po mor.ki

la.

69 godz. J;-4

Piotrkowska
j

6-7 wiecz.

8272-1

gm. Oporów

8286- 3

::ję~i:-

po pokoju z kuchiną OP
wietlenie elektryczne i :ilewy w kuchni .Ziółkowski
Ruda - Pabjanicka Ogrodowa 17 Przystanek tramw~
jowy Rokicie
9264
> anienka poszukuje wspbl
l
nego mieszkania u wdo
wy beEdzietnej w centrum
miasta. Oferty do HRozwo
ju" !fA. F."
8262-1

. mu~y(Zne

Lokale. i mieszkanie
okój l z .• kU.dc:hnią. :tara.
.. '" wo ne o stąpię przy
Radwańskiej wiadom{)ść.

~i . Estępstwa.

4075-

&tUie. p!eta\owe materace ws~olell1fi.CI dzieoInna Ol/Ul. do me..
blobiyeh łójelt .,Plltent- podł••
Y
.1. WJ'ł 1D.acz.Jó
nr.ltaulł!a}
w fABRYCZNYM SKŁADZIE
"'0
1I1
ł.6dś: PIOTRKOWSKA 11ł' §

Z.\.IJr,ia.fyum,walkl

t
i!I

18

.'

najttniej . sprzedaje p-rac~ow
nia instrumentów muzy~zn
Feliksa Bonl'ewlczł:t
Łódź. ul. Targowa l. ,8·
Dla szkół nauczycieBi uc::J.

Na C'~godiiych warunkach

....._"""-........____...............-..;....,~

otrzebny chłopiec do ślu Zachodnia
sarni Karola 7 .8282-1 wsk.:i

P

t

Instrument}!

J~' as:zyna ~ingera ' damsk.a
t. zupełnIe nowa okazy]- Zygmunt. Bia~ek zagub~ł
nie do· sprzedania Karola
paszport polski wyd. w
1 ,m. 3
8284~2 Łodzi
8188-3

Z

I

Frojekty budowlane - nadzór technic2ny - żelbetnictwc

otrzebna podręczna· Piotr
w piątki i wtorki od godz.
kowska 87 m. 20
5 do 7 po południu Łódź.
8278-1 ~
Narutowicza 45 m. 14 lub
,
~
codziennie w Poddębicach !l1otrzebny woźn.a ek.spef
u L Sworawsks. u Grabisze r djent do rozwożenią pie!
wskiego·
8280-;J ,c:?ywa obeznany w branży
~ld~p ~arożny!z mi~szka 1i-klepowej wiadomość Rzgo
8176-6
Ił maml, nadaJący SIę na wska 23
piwiarnię, . kawiarnięf
na
otrzebni chłopcy do terkażdy inny interes, pn;y
i
minu do zakładu ślusar
Bałucłim. Rynku dQ sprze" skiego Główna 50 8270
dania. Wiadomość: Zawi-

poważaniem

~UPNO-SPRZEDAŻ:

.

stacji kolei
i szosie są do sprzedania na
do godnych warunkach po
cenie 80 groszy za metr

szy

tdi z

Z

Kupno ~ sprzeda! .

Ii

walut ach obcych, zwrotnie w Dolarach H.p
Załatwia wszelkie operacje bankowe

:I

~~~

lnicI arol olkI! iersi
,I

JPoddębic pr~y

Wkłady

I

auial

l
Ewangielitka L 1 1401!fni,;j::J:'n k";l~;;'~~Yod

z .,gr. odp.

Hi zamienia 1681
z

I

urODneo~

Zajączko-·
8260-;-' .

DOBROPOL'"
w

pac1wórzu.

