l

a

umer dzisieJs y -skła a

tlilii Uill iłU

t2
gr.
.f:

~

.
I------l

i

Hut. 6.0fl gr
rHa f Gb.
.
4.fiG ~f
O &1105%. do ccmu .0· !; J
~cL

.&. ~IIU~~. ~GCat,.

~:.
;.

21 ~,
iłU.cst,,;(.•.łoao..

Ji.a&cuią
.MIN.... li! eoe..

~t

-)łaleiftośl pocstQWI.

. Opłeeollł8 I'i «uu.Uem.

•

iutiUi ' lilUllln

.~~

. ,,,las. 2

z 8 str n

G

leaa fi f~",Ii;.&raty

.,1

się

.

tCDZI..

Al. KOicduszld 41
l'ElIFON28
Kento P.R.q. i~94,
Red.. przyjmuje o·d5-G
Art. listów łl1\OnjDu'JWYC~
nie umieszcza się':'
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i inne troski. Słabo' idżie tego roku egzekuc.. ministrowi skarbu około 400- miljonów złotych
ja podatkówi innych opłat. Fatalnie idzie Dawniej, gdy bylo źle rat-Qwał się rząd p o·
r z y c z k a m i. Ale' dziś i na pożycz'ki .nastał.,
p o d a te k - ma ją t k o wy.
Ma on dać tego roku 90 milj. zł. aw ,de -ezasy. T rźeba . Kti smutkiem stwierdzić,
ciągu 5 miesięcy dał niecałe 6 milj. zł. Wię- iż szczeg6lnie pożyczki polski~f w Ameryce
kszych wpływów z tego żródła oczekuje mi .. zaciągnięte, stoją coraz gorzej. ·a ~i co Pol..
lee pożyczyli, tracą na nas coraz więcej,
ruster w ·listopadzie i w grudniu.
Zawiodły dochody administracyjne. Na
zdanie banku za sierpień.
B-procentowa pożyclIl'.ka dolarowa z roku
, Całe sprawozdanie przepełnione jest me'" . 284 miljony na cały rok dały w 5miesiącacb 1925 (czyli pożyczka Dillona) stała w grudniu
lancholją- Całe górnictwo i przemysł, z wy100 miljonów złotych .. Gdybys'Zło .tak, jak , 1927 r. na 98 dolarów 64 centów Za obligacjątkie m ·kopalni węgla; wykazuje zmniejsze- ,dotąd, to dadzą na cały rok około· 240 milj. , ję na 105 dolarów" a teraz w połowie 'wrZe"
nie wytwórczości izb:ytu W kraju l?ieniędzy złotych a więc o jakieś 40 milj.dot. mniej. śnia stci na 92 dolary za 100.
mało, Ił długi .. znaczńe~Kasy banków puste.
I przedsiębiorstwa państwowe (lalY' ko ..
8-proc~ntowa- pożycxka s.łabilbacyjna 1
Kopalnie i fabryki, nie mol!ąc sprzed~ć leje; pOczty. kopalnie, fabryki) zawiodły~.Ma.. ,roku 1927 (owa słynna pożycyka obecnego
; :wytworzon~go ,towaru, ograniczają czas pra'" ją dać blisko 165, miljonów złołycha dotąd rządu!) stala w grudniu 1927 r. chwiłowoB.a
92 dolarów 88 centów za obligacje nał03
,. ~y i ruch w warsztatach..
dały tylko 57 milj. zł.
... '
Jedne tylko podatki. bezpQśrednie -grun- dolarów, a teraz we wrześniu tę obligację
Nie: lepIej czuje - się i minister skarbu. towy, dochodowy, przemysł9wy i t. d.) wply- płacą na giełdZie w Nowym Jorku tylko8~
.ogłosił on również sprawozdanie z gospo- wają normalnie i 'ratują stan rzeczy.. Ci to je- dolarów 50 centów•
. .. ~rki swojej wosłatnich miesiąeach. Bardzo dynie dzięki bezwzględności śruby padatko..
6~procentowa pożycz.ka dolarowa z~·ro .
.iekawie i nie wesoło wy~ląda ~ospodarkaw wej. Obliczenia ministra ,skarbu dają 2,955 . ku 1920 sŁała w grudniu 1927 r. 81 dolarów
:~bydwu m.on~o-po l a C h: w. tytuniu i spiry- mlljon6w dęchodu na cały rok, W ciągu 5 za obliiiach~ 100 dolarową, aWe wrześniu
usieJ pisze p. S. Rym ar.
-- miesięeydostałon 'ty1ko 1,213 i pół milj. al.. 1929 .r~ dają za nią tylko 78 dolarów.
Monopol tytuniowy . wpł~ca' Skarbowi
Gdyby tak szło do, koń~a, toby brakło
Jeszcze gorzej stoi 100 dolarowe c>bli..
miesięcznie przeciętnie 33 mili. złotych, wygacje
wojewkóztwa śląskiego, i miasta War..
~
datki dyrekdi-i wydatki handlowe· rosną. cią
szawy, Jeszcle w jesieni zeszłego roku moż ..
Miejski ~inematograf OŚ.liUlowy
gle gwałtownie i jak, tak dalej pójdzie --'zjeBa bYłO C:f ';.Ć za obligację warszawską 88
Od 8..X do 14-X 1929 r
5923
dolarów a I..;raz kupi ją za 70 dolarów. Rok
dz~r cały dalszy zY$k, mopopolu, i~kiwinien
temu za obligację śląską zapłacić było trzeba'
być od wiosny po podniesieniu cen na tytoń
Dia dorosłYC1ft
88 dolarów, ,a teraz ją kupi za 73 dolary 50
Przestały również rość dochody z M ocentów. I któż w takich warunkach pożyczy
n o p o l u S p i r y t u s o w e g o"
nam, zagrarticą pieJ:?tędzy?' Pożyczy, 'ale na
-W roku 1927128 miał minister Skarbu
tak lichwla:rski procent, że ten copozyczkę
Ba , czysto z Dlonopolu spjryfusowegc 357
weżulie .chyba zbankrutuje!
W rol.eh glównYClh
[~1
. pilli. zł. a samorządy 39 milj.
Oto z tych suchych liczb widzimy do ..
SElY VERNON, MIKOŁAJ MALlKOW V
:.
W roku 1928~29 miał mleć skarb 431
kumęntnie. jak szybko czasy dobre dla rządu
-' - i IWAN MOZ~UCHIN
t zmieniły się na złe. l dlatego niech was nię
nulj. zł. (a więc .74 milj. zł. wjęcej) a samo
Dla
młodzieży:
rząd 45 milj. zł. (o 6,milj. zł. wiecej).
dziwI na-[nowszy głos ministra skarbu: b ę"
,
Tymczasem VI ciągu 5 miesięcy tego rodz i e llly '0 S Z C Z ę d z a ~ł
I
ku budżetow~go skarb dostał 161 milj. zł.
Nlyśmy, panie ministrze skarbu, już daa samorząd 13 milj. zł. Interes w)1raźnie iwno to mó ..vilii. -fylko wyście nas słucbać nie
dzie gorzej. I tu "JI. ydatkina ułrzym,anie dy ..
chcieli i st~ie WYjeżdżali 2 i 3 miljardowym
w
rekcji i na "inne" rosną coraz więcej.
budżetenl1
Trzeba p'óki, czas, t tu wkroczyć W tę
Następny program: BURZA NAD AZJĄ!
- - .. ,.
litr'
~cspoćarkę. Ale ~minister skalbu ma. jeszcze

Dyrekcja Banku Gospodarstwa Krajowegoz dwoma generałami na czele ogłasza co
miesillc sprawozdanie z położenia gospodarczego kraju. To samo zreszt~, robią ~ posz·
c_gólne. i:by .baridlowo":przemysłowe.
0.' becnie- wy',szło ś. wieżo takie sprawo-
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GENEWA 11 października', Dziś otwar

Kwesł9a óbsadzeni~ stanowiska ambasa..

dOfaj\ brytyjskie~o w Moskv.,ie

jest te,matem
dnia w londyńskich kołach poHi.yc~nych. Kan
dyd~tura ,koruand~)ra KenworthY1 która l~rą
żyła,w:czoraj~ dziś wieczorem jest już njeak"
tuąluą.f'odobllo Kenv~orthy n1U b)'ć miano"
wany parem ima "wzmocnić frakcję Labour
P~ty w Izbie Lordów. Natomiast powszechnie" omawIana jest kandydatura członka par"
lamehtd Z Laholll" Party Cecilą. de Esh'angę
Malone,wybranego do Izby Gmin z Mar.;
th ampp on. Malone jest młodym parlamentarZYfiłą, Hczącym 39 lat.
Od 1912 do 1922 t.
był członkiem, Izby Gmin w partii liberalnej,
ą W r.1928poWtóoił do Izby Gmin jako )ą..
bcurzysta- MaJone uchodził' za wybitnego' ra;"
d.ykała' i prawiekomunizuiącego poHtyka,gdy

llalężał do partii liberąl:Qęj. Był On pierw,szym
p[;rlam,en~arZ3'GtąangięJsl~jm, !dóry w 1'.1918
po przewrodepoJszewickill1 odwiedził Rosję

i napisał też pierwszą książkę ąngielską o Ro
Sji" bolszewickie i.

W La'b;)tlf Party MaloJ;le llcll0dzi za
znawcę spraw rosyjskich i Dalekiego W scho ..
duo W .. sferach urzędników dyplomatycznych
wysuv\I"v.najest 11atomiasf konieczność mianowąnia

Z~HNOdQwego

ostrożnego

dyplomaty.

przyczem'\V' kolach tych z dużern zadowole..
niem przyjęto dziś kandydaturę, dawnego
charge d'qffaires w Moskwie sir Roberta Hod..
gersa ,wysuniętą życzliwie przez uManchęster
Gua,rdian ff • Sir Robert Hodgers, który jest obecnie poslęm brytyjskim w Albanji, ,bawi
chwilowo '~ Londynie.

mu

II
Alcadelników ~:ydow~kich przep:lQcą lłS'l'l'BUDAPESZT, 11. 10. -Od doią 8-go
października b, r. J.)(\wtarzają się na wydzialę . w"no z, s~l wykładowych, a kilku :nzu(:ono
filozoficznym. i l,Iledycznym tqt uni wersytetp. ::ł!e $chodó~.."Na drzwiach r9~1icinych ipstytu..
demo:lstrancjc, skierowane prze~iw słuc.haczo~ łÓW ulliwersyteckich pojawiły się O~łłZWY z
~ydowskim,a,w dniu wczorajszym doszło do pogróżkami, winstytuc.ię chemicznym tylko,
dzięki pośpiesznemu wkroczeniu ,ciała profegwałtownych wykroczeń i bójek, w któryeh
wzięlYlldział tak:~e jednostki z poza grona SOfdkie:go zdołano zapobiec zaburzeniom.

.

,łuchac~t

to 13"tą sesię l1,1iędzyn ar odo.wej ~onforencj.
pt'acYfpoświęconą och~onie ,prący !la monu.
PrzewpdniczącY11:l wj;brallodelegata Hin..
pl'1mJil' Aubossa.
",
"'

t.ł~ipał- kozak' tt't,iii('!yllą

PARYZ,l1. 10. (awf PQselst~o $o~rieN

kiezdecydewąło się nie wy&tę.ppw~ć" ~ohec

Oiesiedowskiego 'z proce~ern sądowynl~'

1\10\\'(7' IJoie do kr wa'wych popisów
LONDYN,

i

1~.

10, (a w) Z Mqlql~nu gO~

noszą, iż ucieĘ:inierzy z Iiajlaru ' opoWiad~ir.
o okrucieństwach żołQ'ier~y annji czerwone,

~tóra wtRi'gnęla' na terytorjumMan,qżurji."
VI ędle tych, opowiatlait ostatnio.wo:d·~,
czerwone spaliły dwie osadY1 oraz rozstr:;.ly J~4 k9zaków, ę,łqiąr';,,,,l
formacjach IIQia
logwardyjskich".

Pa,miqtka

Z ~ł, ~"j

"j

ukrJ'ia

W

I,

WGU

Jak : donoszą z Rzyr,nu,ws'kutE?k

i

dł\lg~,~

trwąb,·t:h qpąłów ultgła, ~tapieniu nizsza~zę#,
"lodowca Ąq~mello, W pgłudniowylP

Tyrolu,

dziś terytqrjllrll włol&łiegq. ęq ftię Icł~rz~ło$ię

uio,d· lat wielu.

ł

,.

. 1'. qto

,

.

wmiejąq~, "gdzle:'lodow:iec stopniał,

zn~l§zic'no iwłoki sieclDiłiu' żołnierzy,

austrja(J~

kich, zapewne należ.'łc:y~h do ' patrolu, ktbry
wyMany, podczas o!iłtatJ:liej wojny na 'zwiady,
~padł ,do, szczeliny. Jqqc;nłięj,i tam~1ł~Jl~l,

WR,OCtAW J1. ,lO ___ N. ~ą~\:~ Kitt~ m~m., , , '
,-"
"znaleziono" jesZCiZt!ł ,zwł\lki {u~m.«Ó
w' przedpokoju wiodącym do sypialni, Opodąl
lau, nieda.leko' 'Wrocławia; ~osegralasię, dziś
żołnierza.
'
'
w n'ocl' 1Śtraszna ,tragedia "rodzinna.. Właści :z;ua}ęzioRO. jeszcze ionę. ,właściciela i dwie
,'Szaz,ąfldte ,o~fj~\r.wojny, którejędena$cie;
ciel.i:nalą tk'tl i;zamku.Y~SGl:Jl~t~"GQł4fYłU!' pg~,,,, łtar$~~p~:z1'~~~ ~ą ~J~~ę, ,~," go~cil1ie. ,:tła.~ąl1łkll~"" lat~f:~~leiąły wśród lodów, sprowaclzonQ. d<l:
pełni! samobójstwo ::wYltf~aJe~~ J;:fewóhveru~ ,. Były O,tł~ rownl~$ zatrut" ~azeln 1 Ulep:r.li!:ytQID' doliny Recleną i przekazano władzom, które
podpaliwszy" UIJriednio elom wlas.~y a miano.. ne.
pochowały je na cmentarzu miejscomym. odwiciepokój~' w którym ,~nąjdowmlo się 'troja
Powodystt~uznej tragedji nie są jes,zcze
. dająć;~~honor.:v, wojskow.e.
'
jego dzieci w wieku od 2 miesięcy do 4 lat. dostatecznie wyjaśnione. Policja przYPus2:c:za
Słlłih~5ę;ypiająca'w dólnychpiętrf4ch i, $ut®l'" :i;l;itfliiilllllJb()j$two 'zQst~ło dokQDą,ne' iIIIrozp&.czy,
. ,re~lach ząm~t11:tn~lądar~p.Q całą rodzinę nię pQf;ljew_tątp:;uąki finąqsowę $chutz-Goldfu"
iy'wft,w ,płQhą~yrri;ąmk.Q~ włll\śd~iel~' maiątF stila hyły wsta-nię ,qpęłn€HirO tlpadku"
bał,~~'''~SkfęJ.'i" ,:'~
,'~ą ;iI·iłiJrr.;~lQn~l~,oi ą' trojechdeci' zatl'"tychdl"
'"
.ATENY~ ~ Jak. ,.wiadp;ąto, . •~" łJ~.,

Osteteczne wyr.lkioUmpj;ady
" ' "

duię.c;h za,końc:z:ona,ostała:",w,Ate,pa,qb; .p~er:

wszą Olim~iada Bałkanska, w ,której ",,,~l
\ld:ział ',przed ~taw iCiele orsaniz8:cyj.p~,dpwrch

wszystkich państw, bałkańskich.
·Ostate'czne (wyniki zawodów" 'wyraŻQn e
,ater8:".r y :atn9ą~ad.Y$owieckielBh~siedpw-s:e;etnYl"apol?t telegraficzny ~o Moskwy.. , Do- w pUll'ktach, przedstawiają.sięnast~p~j~~Q'
i ,:!~~i~~opr,~ybr~~aóharalder()lbrzymieg9 skant~cbc~a$ je,dnakwładze moskiewskie wcale 'Gr~cja,~ 100, Rumunia ~, 41, JUiosł.iWJ. 00:,,'d41lii~Qlit,eJinę~o .• yVedług:polSłpsek,pocho." nie ząr~ag?:~ah,::~a informacje ambas.,ądQra. 4,1, Bułgarja -14" " "
'" , , > ' '" . " '
\q~~o~e~:'i;z.kó.ł';' a~Qąsady ~owi~;ekiei' i ~owi~e.. Powodem~'młl~zenla Moskwyr.nają być", ta~cia
" ,Nastt~pna ,lekkóa:tletyezna'.ti1op,ł,ada
~f~~$t:a~e,iilstwa ,hattcnąwego W Ił ~ry między, bawiącym zagranlcą komisarzem sprawtpwe6w :bałkan~kich ,'odbędiie '8i~'
.tft!p.,QW:!is~Q:~ti1basadora ,Dówgal~wskiego 'zagranic:znycl1Czyczęrinem "a zastE;pt::ąjelito 1933 w/Atenach. Zpuaktu wid:;.enia'
~a;'b~ą'}Wys'p'~m',słQpniu/~ącl1:wiane. Dele" Litwinowem, któfY nie chce się mięszać' w ,nie. lHłfOc;łów h aaJkańsk ich.
,'rUlll.u!!!II~V
!f~f"91;~ .. ~\,Ją9~Qtnał111t.. który .•~ "ąprąwie,.,Bie~ af~r,'proteg,9w,a:g~g() przez .~iebięDo,!g~le:w...', ~Ji;.(;ję, pr9jęk,tuolimja,?
sledo~sk:tę:~t)prZ?jecnfł;tdoPąryza" ~at wslqe~o·J~~ę:w.:ła ~ę. on J1o,":lemiaby .PI~ SClą" wi,$k,ę, ,l\~ągaJle.
,,"
PtzeQęiłę~8~~rQód~'a~dll'ośW~~dęzyq zębrą- , ,_tląc 'l}a: . rJ,lebtę ,Przez; tog,nteVft.1 Stallllłlf który
nYmc~łoak01Jlatbbasady's()włeeki~lr:zeD6w... $zuk~e Illa. ~yll?:osp~s()bn9f.c~ pozby~ła,się
galewski "od dłuż$~ego już czasu starał się
~łtyiluowa ze ,'~t~npwisk~, JRlue 'obecnle ,zajtuszować, aział,alnośc kontrrewolucyjną' Biesie rp.UJie .
PRllZ
dowshie1{owohee rządunl0skiew$kiegQ •.
:"","~)~

,t~ołi~<~,e'ittingHdQnosiz J?aryta,' ~e

za

1\1,0 s k w ćl,

10

Praca we ',fa..
i szeregu in$tytu.cyj,kf6:re przesziy na niepr.zel'wany tydzień,
pracy, :ruch n.a ulicach i p:rzepe:łnienie w :rna"
gazynach, wszyst1i:O to nadalo p.'loskwie osta10.

f

b:rykacl1,przedsiębiorSiwach

R:YGA, fI paŻdziernika.,
\Vyrokiem
sądu okręg"owego w Wałku skazano na 15 lat
ciężkiego .więzienia b. przewodniczącego bol~
azewickiego trybuna/u na Łotw!e. Perna, któlY,W 19ł8:r.podpisal 40 'w'ytoków śmierci"
Peru pod
był. z. powrotem i
lob~l.

.
aresztowany

przy..
przez

J,Jowgalewski wysłać mial następnie ob...

Nr, 263

.. ROZWOJ" So!,ota f2 paf.dziernika

mm"

1'929

;;

;;;;;;;

atmosferę

.
PA~YZ 11. ł~. - "w związku z mającą
Slf~ .odbyc w &ty~znlu konferencją pięciu mo-

carst~, w spraWIe rozbrojenia na morzu JłLi
bert,,: iła ogromną rozbudowę sU lotniczych
w Nl~~czech. Niemców nie przerai& Jak, iż
AnglJa 1 Stan>,: Zjednoczone wezm, w swe
rtce paBowanUł na mOfl:ach iwitia.
, W tym eZ8:sie; kiedy prowadzone są 1'0Z
mowy? ..l'ozh.rO )enlu. na morzu i o podxiale
~pły~ow, ~le~cy J~dnocześnie wszelkiemi
siłamI sta~ah snę atworzyć wielki i silny prze
mysI l?tnH;~Y*. któr~by ":' ~aidej chw!li zaopat~zyc, mog! armJę nlemtecką w ogromną
doie samolotow bojowych.
.
~apoznanie się z katalogiem zakład6w

'oz clenie n

r t

Gabinet Rzeszy rozpo-

ezął dżiś obrady nlld nową ustawą nad ochro ..
~ Rupubliki..

, Charakterystyczne jest, że 'W nowej ustawie ma byćopuszl.:zony paragraf, zabraniają..
cy eks"cesalzowi Wilhelmowi powrotu do

BERLIN, 11. 10. Biuro WoHa donosI
minister spraw wewnętrznych nie zamie-,
rza wprowadzić do nowego projektu ustawy
o ochronie republiki żadnych ograniczeń, do·
tyczących prawa pobytq w Niemczech ,człon
ków b. d9mów panujących. w NiemczeGh..
że

"III.,
•

I

POZNAN. 1 L 10.

{a w) Na szosie
pod .Poznaniem,

wio"
trzej
Niemcy dokonali napadu na rzeźnika Wincentego Łuczaka, zabierając mu 1.700 złotych
gotó-wką,pozbtlwiając ubrania iżad~jąccięż
kie rany głowy..
Swarędza,

"

Ima II d

Niełniee.

itl

Co mowi Rosia

Rohrbacha wystarczy, aby stwierdzić, iż budo
wane są tam samoloty nietylko do celów
przewozu towarów j pasaierów c ale również
wielkie samoloty wojenne. Dziennik wskazuje
iż .;:tp niemieckie zakłady Dorniera w Szwaj
Car}I mogą budować olbrzymy powietrzne,
posiadające wieżyczki pancerne oraz zaopa..
trzone w torpedy powietrzne.
Nie ulega kwestji, iż zarówno wspomnia
ne zakłady, jak i fabryk.i Rohrbacha i Junker
Sil
zaopatrzyć mogą .Niemcy w taką liczbę
samolotów bojowych, iż mogłyby orie w prze
ciągu 8 dni zniszczyć całą; flotę handlową,
znajdującl\ się na morzu i w portach..

lec

d'ącej do

m
. . :,. ):.
.

~

•

111:."

1:_;!

Napad mial podklad naw pół polityczny.
bowiem porzedzony był długą dyskusją, poli..
tyczną, pod,.zas której obie strony były pono rozgorączkowane.. ,-'
Łuczakiem zajęło się pogotowie ratun..
kowe. napastników poszukuje' policja.·

LWOW, 11. 10. (aw) Doniesienia nie- świadczyl, że usunął/się zupełnie od życia
k.tÓrych dziennikowwarszawskich, jak rów- politycznego i nie zamierzawogóle br.ać w
Dież "Dziennika Lwowskiego", o 'tern, jakoby niem udziału..
p.. Bartel na zakończenie rozmowyo..
p .. Bartel bawił w Warsza wie, gdzie naradza
świadczył:
się z p. Kościalkowskim nad sklejeniem blo.
"Na miły Bóg!· Niech mnie już raz wreszku lewicy z BB., są. bezpodstawne.
P. Barter wogóle w tygodniu bieżącym cie zostawią wspokojul Nieca przyjmą do
Lwowa nie opuszczał. kontynuując wykłady.. wiadomości, że nie mam zupełnie zamiaru
W wynurzeniach osobistych do p:t'zed- porzucać' mojej uczelni i życia prywatstawicie la A~encji Wschodniej p. Bartel 0- nego.

li

Paryż lO-go października. Korespodeał
ty~odnika e:nigracyjnego "Rossija i Sławian"
st~o fi z~any publicysta rosyj~ki prof..Żekulin,
ktory z~ledzał Ił olskę w ciągu ubiegłego lata, ogłos1ł w wyruienionem piSmie artykuł
J

gdyńskim"

o porcie

. .W.

artyku~e tym podkreśla publicysta
rosYlsJ.n wlellue wrażenie, jakie wywiera
G:dynta ,w s,":ym ot-ecnym stanie i przepoWIada wspamały rozwój tego .. największego

portu słowiańskiego" Ił

Skład'ekipy po1skiej"na-'lioniorsy hipp101De W Nowym Jorltu
• . ~ ~stateczny, skład. ekipy reprezentacyjnej
Jezdzcow polsklch. ktorzy udają się fia kon...
kursy ~ippiczne do Nowego Jorku, ustalony
został jak: następuje: szef ekipy - pułk. Rud~lf. Dreszer, oraz jeźdźcy: PO!. Gzowski KaZImIer!: na koniach
.Hamlet" i Read ..
' Stefan - na koniach
..
gll'd" ,pOf. S
tarnawski
fi
ts F agas f i 'l . . P egaz.
oraz por• Z gorze ls k'lWIa
dysław -- na klaczy "Doeuse" i koniu Leha
ro". Por. Zgorzel ski braI udział w zeszi~rocz
nych komkursach hippicznych w No-:.vym Jor-

ku.

Ekipa. polska wyrusza dnia 17 b. m. na
"Cleveland" z Hamburga. Konkursy
trwać będą od 7 do 13 listopada r. b.
Jeźdźcy polscy cieszą się na konkursac.h
D~wo~o~skich
do~>r~ sławą i niewątpliwie
r-own:e~ w roku blezącym zdobędll zaszczyt..
ne mIejsce.
statku

I
.. W . 1"867 r. Sta,ny Zjednoczony kupiły od
Ros)'l połwysep Alaskę za 180 miljonów fran ..
ków, sumęf k,tórll uważano wówczas za faD"
tastJcz:nie

wygórowaną.

'prz.y,noszą.

wielkie dochad,.. .

Tymczasem Stany Zlednoczone Hobiły
&a rem
kupnie zmakomity interes. W !rolce
ubiegłym np. wywieziono rozmaitych produ.kłów z AIaski blisko za dwa miljardy frank6w.
Sam eksport ryb. a przedewszystkiem łoso
si ów w konserwach do Stanów Zjednoczonych
obliczany jest- za rok ubiegły Ra sumę przeszło miljarda franków.
Pozatem odkryta tam kopalnie złota i
innych cennych miaerałów, które co.ocz»ie

Niebezpieczeństwa,

przyrodzone kraju.
II

W czasie wyborówmjejskich w PozDaniu ubiegała się o mandaty takie PPS~ frakcja
rewolucyjna t.zwana BBS. .,Frak.cja" ~ ~oz~
naniu postan,owiła zagrać na nUCIe dZIelmco-

wej nienawiści. ""ydała przeto ,odezwę pr.zeciwk.o ..kumplom z Galilei"_

Nawebogacłwa mineralae Polski
Dzięki
przemysłu i

wydatnej pomocy minlsterstwa
handlu, Instytut Geologiczny prze..
przeprowadza w roku bieżącym dalsze inten"
sywne poszukiwa.nia terenów . z solami potasżowemi na Kujawach i w Karpatach.
Po dokonaniu badań przy pomocy me..
toel geofizycznycb, prowadzone są wiercenia,
które usIadają istnienie ~łóż i ich grubość.

b. wy k-onano na Kujawach

i w Karpatach 9wiereeu, z których
dały bardzo codatnie "wyniki,

GdYli

zagrażające

rybom

wód słodkich, stanowią oddawna przedmiot
troski hodowców i ludzi, dbałych o bogactwa

Sanacyjnego B B. Sil

Ogółem w· r.~

O
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Zaczynając od oszczerstwa, że p:rzeważ";
na część ludzi z mąłopolski . przyszła do Poznania, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości swym ziomkom lI) - odezwa jud:l:i i
kłamie. VI następojący sposób:

"Hasłami Bóg i Ojczyzna ec i .. Ku chwale
Ojczyzny" ogłupili i ujarzmili· nas (!). zajmując miejsca ministrów, generałów,prezyzen"

tów. naczelników i t. p.

".

Panewie ci jako rzekomi (?) I9d"oktorzy",
"profesorowie" z maciurą (!?) i bez rilaciury
nad i pod radcy (I), łatwo zdobyJi sobie luksusowe miesi'kania O). drogocenne urządzenia.
auta (?), futra l? , chociaż przyszli do nas bez
butów li).
Nie chcemy powtarzać wszystkich podlych oszczęrstl od których roi się odezwa
przeciwko "byłym k. u. k. beamtom", a w~a
ściwie przeciwl-o wszystkim Polak.om z ,mnych dzielnic. Sądzimy, ie pn.ytoczona prob~
l,a wystarczy"

Wieleż to

kroci

tysięcy

egzemplarzy .cennych gatunków ryb ginie rok
rocznie w mętnych wodach rzek i stawów.
zatrutych odpływami z fabryk? Wieleż to kro
ci tysięcy sandaczów, łososi i pstrąg6w pada
co. roku ofiarą chciwości ludzkiej, wyniszcza..
jącej doszczętnie całe

sieci,

rybostany za

pomocą

wieńcierzy

i trutek?
Dotychczas próbowano zaradzać złemu,

budując

lekkie tamy z chrósfu prze~radzające

rybom dostęp do miejsc, w których je czekał

zgon. Ale woda znosiła takie tamy, a

ręka

ludzka podstępnie wybijała w nich niewidocz
ne pod wodą" otwory.
Dziś pewien inżynier
francuski spróbował zastosować do celów
ochrony ryby fale radjoelektryczne. Instalacje

ochronne składają się podobno z transforma-

torów i wzmacniaczy. Niewidoczna tama prze
gradza rzekę lub kanał prądem. paraliżującym
rybę i zmuszającym·' ją do odwrotu.
• • • liii • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

ystrzegać się

towarów

gur", \?Jiłch "Treugo:nik'&

I
.""" li!:; : ::::

=
\1\; Zmaeo i an i e

dział'aJuośe j

mózgu
@!.."'l Ces.e Borgia postanowii ~ zgładzić

,~e~Q,:{:vj~~óW" swych, Orsiniego i Vitella, to
!Zapt'~~:' id,-, jak opowiadają kronikarze wioscy,
do s'~ego pałaeu, udając przyjaźń dla obu
i tam kazał ich podstępnie zamordować, poczem eałemi dniami opłakiwał ich ó.~~ierć, zą"
\c:wając się łzami.
Historja Slę powtarza, a rażąc;r 'l't'.':go przykład daje' zajście, które wedlug podróżnika
i dziennikarza duńskiego, Henryka I-Ielse'nar(}~egtał() się na początku roku biee,ącego

w

Mu'k:denie.

Tsang~Si~Hliangf syn marszałka Czangzapl'osjł dni~ 10 stycznia r. b. do
pała&;;I. ~wegow .M.ukdenie generałów Jan g'" Ju;..
Tingęą i Czang"Jin ...fIuta,
zapewniając
ich

Tso ..Lil1t:l1

O pr~yjaini swoj~j,

a

przyjąwszy

gości

z serdecznością więlk:ą, opuścił' ich na chwilę, rzekomo dla zastrzyknięcia sobie morfiny. Za..
ledwie jednak wyszed.t, do pokoju wpadło
cztere~h ludzj~ śród których znajd owal się też
naczeIn~k policji mukdeń'skiej, i strzałami re ..,
wolwerowemi zamorąowano obu generałów.
.zwłoki generałów pozost·ąly

na kobiercu

pokoju, w którym dokonano morderstwa,ąi:
do przedpołudnia dnia. :nąstępnego.
.,Mlody generał", jak nazywają w I~uk ..
denieTs~ng ..Si-Hliangą, ujrzawszy ząmordo ...
wąp.ych~ popadł w płacz spa:zmątyczny i napi-

~

do rodzin swoich ofiar:

",IJzie~i zniarłych będą mojemi dziećmi.
Przeznaczam y.:0.000 dolarów
na pogrzeb.
Jeżeli to nie wystarczy, dam tyle pieniędzy,

iJe

%ażądaci'e~"

Następnego dnia zastał marszałek Su n ..
. Chuang-Feng, uw~żany powsz(':chnie za inspiratora tej zbrodni, .,m-iodego generała" jeszcze
we łzach.
"Co się miało staĆ f to się stało" - po ..
C;:'~3zał go stary marszałek, tła którym już
~.o':i.·destwa nic spr.:l.w1ały wrażenia, tak: bo..;
wiem przywykł do zał'atwia.::*l. ,~.r ten sposób
porachunków politycznych.

l
głosi

Według wiedeńskiej "Neue Freie P1V~t:~{
dwaj lekarze wiedeńscy, dr. Hon i dr. t:Jchi,
de, dokonał na klinice psychiatryczn~j dGświadczeń, wykazujących, Ż~ możliwe jest
wzmocnienie działania mózgu przez poddanie
iO elektrycznym promieniom Cieplnym.
W terlsposób' udało się po raz pięrwszy
wpłynąć na działalność' :roÓzg.l1poprzez nie~~
szkodzone kości czaszk~.

FI PI f

\..1.~

&l$

"ii

Głupich nie SIeJą, sa.mi $ię rodzą - tak
pr~ysłowie starel! al jednak zawsze na

czasie.
O naiwność, która powodowa~'a nieraz
fataln'e następstwa~ słyszało się już dość często;
tym razem naiwnosć przechodzi wszelk.ie granice i wiadomość o fakcie poniższym, który
mii'łł miejsce 1\" W~rs:zawie, przyjmuje się z
pewnęm zastrzeżeniem.

Do Warszawy przybył na targ przed
'kilku dniami gospodarz nazwiskiem Flądra
w celu zakupienia l;ozmaitych niezbędnych

rzeczy.
W czasie rozIądania się po targu, przy'"
kuła jego uwagę przypadkowo usłyszana roz ..
mowa dwojga Iud:r.i# Jeden z nich skarżył się
na obecne ciężkie czasy, postanawiając z tego
powodu wyjechać do Ameryki; tymczasem
drugi mężczyzna śmiaŁ sięz tego zamierzonego

M, '

pIsnug twierdząc, że Ameryka przestała byt
krajem. w którym Jeżą pieniądze n~ uli~y.
Przytem wskazał na newę aeroplany raki f towe, zapomocą których będzie można dolecięć 1l~ księżyć. Tam teraz. emigrować zaczną
ludzie. jak niegdyś do Ameryki. Naiwny
Flądra przysłuchiwał się rozmowie Z otwartemi ustami. Z dFlIszej treś!:;i xozrpqWY do,.

wied~iał się, ie pif3ąnQ w gaząt?t~h więI~ ppg"
rozumieniu się ziemi Marsem, ą W o,tąt.ą,łłP
czasie ud2\ło się pojęcP?l.6 p.a ~~ięży~, Dfl.. którym W ~rszawskie Towarzystwo Astro:qpwi~gQ~
zakqpilo wielIde obsza.l'Y ziemi J k.tÓre od,pr~łr
daje i że tamtejsze p.okładY zawierają Djęg~~·
nioną ilość złota i srebra.'
Flądra w pewnej chwili wmieszaj się w
tak cie~a Wą rozmowę •. Dowi~dział. ~ię od razu J
że jeden . z tych mężczyzn jest ~nżynierem
j ma na. księżycu ząrezerwowfiną realność,
która umc\żliwi mu powrócić z księżyca z za..

robioaemi WliljoIlami.
W dalszym ciągu
inżyqiera 9 przyjęcie go
omawianym interesie"
Z początku inżynier

'
.
rozmowy pto~ił

do

4i)O

spółki W' wyżej

'

stanowc;zp~~'Witł
hytoWa.~j:af
.
zadośćuczynie~ia
prośbie
Flądry,
ppźpiej ~Q"
gdyż składa go nawet w niewoli, olle tylko
dziłsięodstąpić
mały
kawałek
.
ziemi
(na k$~ę..
mF\. wpdy w dcstatkUA Zapewne nie zdaje
Qlp'e~i~ rozrodczości, t .. j. w okresie z:ąoszeJJi, sO~le Ol3a ~prawy z te~ą, ~e .~hni7rć jej !l8stąpi życu) za ł 5QOdolarów. Na skutek załatwl~"
:jąajł ą8m·ic'ekorni\r ó w nie poddają sięautorn~'" tuz p~ ukonczonenl zme~Hemu Jaj?· W sz~lcże nei'o i pomyślnego kupna, nastąpił w pobh~
~:Y~:l:pie prawo~ fizjologicznym. MianQwicl~ trudnIe, których . rój
t0warzyszy królowej skiej restauracji t. 'Z-W.... litkup" •. Potem udała
Wą$:f~sie :,;nos2ięp~~ jaj, samic!!l ni, zqłe~ie pszczół podćza~ jej lotu. weselnego, nie· prze- si~ trójką do .,llot~rju~zaU, u ~t<?r'j9~porJa·
i~b, j.łęHni~;z~Ąjdzi~ wody. w· qoęt~tecz~ej
-."i~hłja, .r.ó.wni.ż~ losu,. j~ki jest przezqąCZQ:qy dzono kontx-akt, poczem wypłacIł Flądra a~"
tilrjuszowi ;z:ąd~ne dolary. Na.konieG~ze~a
ilo~iciłkt6rej brak: ··sP()woc1p~~łhJ ·~mił!rĆ'V\Tf" t,emu :li:: nIch, ktory zapłodni królqwę.
by10 jeszc~e raz' zakropić. W czą8ie t~j}łW'"
. łę~f),tj~tyc'~' i$j~kaq~zV{,;t,'ęk~?~p~~ęniewięc
Jalc.koTwiełc byśmy chcieli wytłomaczyć siady· zasnął "szczęśliwy·cnabyw~a. f~1i •..,1.~
'J'lJ·~~Ll1 .... . ~JttełP ą~,brQwoluifmł Ił~ze~iwnj~
?=Oo.cbowanię ~~ę . Sramicy ,~OIf1ąl'ą'f <;zy pr~ypisać księiycu,a gdy się pr,zebudził, .,..prt2i,r~:,
~~~:~~~~t~~~~~~!tf/~~~ J~ wroązonemą. jęjzm:ysłowi czy też inst:rnk.- już nie było~ .- Zniknęli. ~DGpiero .... t4f1't
ais ktltemu nflą.pz~ ~~~ ~O;1(i!. 'faktem jegt; ,że wie . ona ,ąo~r~e, iż .jaj.a rozja,ś'nilo się Flądrze w .głowie i pr;z;yszedV~o
;,:m~;~ęlifwc~ł~le i.~ nieiłll,żiji~ }"~,~tfl~ s~o~pGrne llą~~SZę iI~ogą'być ~łó .. przekonania, ż'e nabranQ go na ka wał~. . "
~-e, .trUtotJ1a' wodzle' luhll.a podło:iowil ..
'Nie~wlocznie d;dijżnać. o. pqwyŹ"Yn1
g~ne~,., w przeciwnym, razie bowiemzmar- fakcie· policji, która z początku . sądziła, że !'"J.
n,ieaią,p'oC~wl\lr~i.. Trudno.. wytlomaezyćsohie do czynienia z psychicznie· c,horym, 1e w~ ~()n:
~acxę~:.J;~~ ;'~~~f q~f;1ł:ll~.q~r~fłllłłągj:~ ~~ts. p~Wiąqezon() rop, ~. pJa;~ pfiar~ sp.rytn,1

F~anc),Cl9lcii~~k:ir;fJOlp,1i~ ~~geptłrC!l,
~,.d~~ zblj1$ka tok :życi1!i kp:q;larów,do5zedł
ąQ' ·~ielr:aw~gp$postrzf!ienią,. ż,e w końqowyQl

~ .... J.:tlócl, . przędh:l~Yć $wego

.r:J:;!hdOi

zetnl~nll~l. ,~~~,. ~Q!p$"ął1~,

9:,ZH,t~.

Vi .aferze. uwięzionego Fr~nciszka Tau-

.s~ąda~ kł~tr'2i, ~1nO~ą; finąnsową "Ludendor"

~a zaimował ·.~~ ·f~bt'y~aciązłota. ~~edł~~n

sacyjny':z.wrot .

tUi,
Chc"B,c nabyć
proszek naszego.wyrobu, naje
ży pn:y l{upnie iiEkil!:lB}mJlI'c~!faf
wyraźnie żą.dać

trur,

;a~&wJJ(f.;l{u
llEfił:JI!G Gą~
od lat trzy~
uwagę j od
u~·©Bet~ ..

proszków z ,/~~iJ]rtJVt!r

seckieg'o znanych
d:ziestu. Zwracajcie
rzucajcie
ne naśladownictwa w podobnem
do naszego opakowaniu
-- J

ZWi ę,ję1lią, w~tP:r~w. pr~ęhywaTau..;
SępdiliostąłJ):r2ięprQw~p~Gny' do laborątO,rhnn '
głównej mennicy w Monachjum i. w óbeonoś ..
ci komisilkontrolnej,.w składktór~j weszli
dyrektor i laborant ,mennicy, dwaj ·przędp,icy
policyjni, sędzia śledczy i prokurator•.
pomocy oddanycn mu do dYspozyoji ql'.ządzeń
laboratoryjnych i surowców wyprod,\lkował
~rudkę prawdziwego i czystego~ł()ta.

przy

WedJug zaprzysiężonego orzeczenia dy...
rektOra mennicy~ otrzymane złoto uzyskane
zosfaIo syntetycznie~ pon~eVv-aż nie było .za...
warte Vi' użytyrn ofowiu i· pozostałych surow'"

Opierając Sl$ np,wY~li

obr6ń'Ca. Tausenda 'zaządał nai~vc:b;m:lasto,~~~u

wypuszczeniaswegb',klijeIlta z

w~ełiil_,,~14.

Nr.
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Mąksy:rnHlana.

.

W' ostatnim czasie władze śledcze wpadły, na trop niebywałej afery podlegającej -na
wydawaniu matur za pieniądze.
Afera ta ciągnie się, ją?; od ostatnich egzą.millDw dla ąkstęrnistóww roliu szkolnym
1928 na 29.
W cZ(isie tym

Nocne. dylur" oplek.
Q.ziś w .nocy dyiu:rują następujące'apteki:

M. Epszteina, Piotrkowska 225. M. BiU-

tęsltewski~go.PiQtrkowska 95. M. Rozenbluma, Cęgie1 nłi\1lP-12. S;"rów GOIfeiną;Ws~hod..
n~ ,53.
Koprowskiego.. NQwQmięj~ką 15.

J.

QIO stli'

Dl". Rysząrd Sokołowski,zastępca naczelnego lekarza Kasy Chorych m.Łodzimi~,",
IlQwęny został ·ordynątorem oddziału oftąl
_i'CZnego Mieislciego'łzpitala śW"_ Józefa.

~

składali eg?amina przed

pąństwową komisją mąttlJ,'"alną która urzędo
wała w gmachu Gimną,zjpm HUlIlanistycznego
Szerzenia Ośvliaty wśród .zydów pn,y ulićy

Pomorskiej
wych.

48

absolwe'nCi szkół wieczoro.

Bezpośrednio poegZł:i.!uif~ath których
wyniki jak się zresztą łatwo zrozumie były

Sprawa ta była

o tyle powat-haflepo
otem że trzej
p.a~c:-ycJ.. W; gim.naz,. Kopernika uprawiają

mieście'

-,', ;:.~y

k

już pogłoski

Jakles pc;:.~ __ .::::me machmaqe

lVlach~ilacje polegały na tern żejedęn z
nauczycieli udzielał eksternom lekcji biorąc
po 30 i 40 zł.. za godzinę, drugi zaś e~zami"
nując eksternóvv zadawał im te same pytania
jakie nauczyciEl stawjał podczas lekcji.
.
\\Il'obec takich danych kuratorjum łódz
kie w największej talemnicy skomunikowało
się z prokuraturą,

wszystkich
wych.

trzech

zawieszając jedno.cześnie
w czynnościach urzędo ..

nie dla wszystkich jednakowe delegacjarodziców zwróciła się do 'władz. z zażałenieml
że aczkolwiek dzied ich były świefn ie' pr~y~
gotowane zostały ścięte przez komisję.
Na zapytanie czemmotvwują swoja
~~argę odpowied.Jeli
że są, z'~;yt biedni by
.opłacić się jednemu z nauczycieli.

Sprawę przekazano pozatem komisji dy ..
scyplinarnej która zajmie się zbieraniem ma...

W dniu 7-80 b. m. w lesie miejskim
przy ul. Konsfantynowskiej przechodnie zna-

zostcd·a wypisana ze szpitala. Nie mą.jąc Środ..
ków do życia ani też dachu nad głową An..
drzejewska w dniu wczorajszym poraz wt9fY
usiłowała pozbawić się życia W bralnię .pr?-y
\lL 6-go Sierpnia 32 prze?:zaiycie wię19~~~
dozy esencji octowej.
_.
I tym razem prze&:?kodzono jej zall1iarom
i natychmiast zawezwallO łąkarza . pogotowia
ratunkowego, który po udzieleniu pierWftaf,!j
pOmocy. przewiózł denatkę w stanie ~a.pip ..
n.ym do ~t&la w RadQ-gos~cZ\1.
.~

j

.

terjału obciążającego.·
Jak się dowiadujemy

trzech

nazwiska tych
nauczycieli brzmią:

zawieszonych

Sączkowski, Pawłowski

i

Kamiński.·

(Pl

Jak:' .si~"-;'q~f;d;;jęII)y ~ianqwany' zps~;lł
~aczelnikiem wydziału samorządowego w wo-

jewództwie lódzkiem p. Stanisław Kaczyński
Jednoc+ęśI}i~ P. o. naczeI:qika tegQż wydziału y" Stanisław

Kozłowski·

powrócił

na

swe da"~I;'e stanowisko inspektora samorządo
w!,łłÓprz.:y województwie łódzkim.

leźli młodą kobietę dającą

'JI'W

ki

~~owri.i'k l~o komisarjatu podkomisan
Bolesław Grzywakmianowany został kierow-

nikiemX komisarjatu.
Kierownikjem I~go

komisarjatu

miano'"

wany zostalp,odltop1i~~uz Kur=ąwiński do 'tych~asowy ki~rowD~k XIV ~om.
Kierow,Di~i-e~·lł 'komisat':iaN,. mi.:Rowany

życia.

jeszcze słabe ozna-

Wezwany lekarz pogotowia ratunkowego
po przybyciu na miejsce stwierdził, iż jest to

20-1etoiajanina Andrz(::jewska, która w celu
.samobój~zym ząiył~ kwąsu, $olnegą i pą u ...
dzieleniu pierwszej pomocy przewiózł denatkę
do szpitala miejskiego przy zbiorni.
Po dwudniowym pobycie Andrzejewska

~-;;~ir_t·Podni:eMDs.łci.
Doty-chczasowy ki,erąwnik X· ~omis~rj~tu
podkom_ UJngeheuer mianowany został kierowmłtiem .', XU komisarjatu_
.

Dotychczasowy kierownik XlI k~IIlisarjf1~ostał przeniesioQ,Y qo Wąr..
Kawy 40· dyspozycji KomeJ;ldy GłQ'VQ.ej. (.p)
tu

asP- Nowak

-- ··- ........ ...,.-i-· -,. _."

~ -~gtjorowj'ijJl-

~

rocZii1ia-"1909

Dziś, w sobotę'f dn. 12-go ~p'aździę:rJlika,
powmni się zgłosić do spisów poborowy~h·w
~lu Biura Policyjnp-W pjskowęgo (Piątrkow
ska 212), w godzinąch od 8,15 do .13..ej (1-~j
po poł.); Ipę:zczyźni uroązeni w roku 1909
zamieszkali na ter~nie Hl-go Komisariatu P oli..
~jlłego, których nazwiska

rozpoczynają

&dQwnictwa_

". .'

. .

Na porządku obrad: rozpatrzenie preli...
mmfiU'za b,pdżetowegoWydziału Zła· JQk ~~:hIli

193013 ł Gra,z

wpiQłld

i

interp~

został przygn,i~dony ,skrzynią Bolesław. Borkowski· rohołnik· z:~mifZszkały przy 'JUCyOg)"0-

~owęj ~OJ llieszczęśHwy ulęgł zgmeciep.ill·kl~

tki piersiowej.

;Z:i.gdąi~tz coroczną

u~talić

jego tożsamości.

.

Trupazabe:zpieczono na mieJSCU.'

kały

Robotnik Hipolit Lubiszewski z::amesz-

przy ulicy \Vodnej 17 spadł z rusztowania / : wysr.:kości II piętra i uległ ogólnemu

potłuczeniu.
Plerw~ ~ej pomocy
wię ~asy cho;-y.ch.

tldzieHl0 mu pogaro-

. Lek'-lrzkasy chorych ud2ie1jł. mu pQmo W b,bryce J. StiHida piZy ulic yDi"c·Nno~
eypoc+!!m. 'l\l stanie osłabionym przewiózł ~o . wskiej 41 r~cotnik Kązimierz Kaln§;ny ł1L,~~;'
40' P.()1uu. (p)
poszarłJt·!.l1~~ .;~. prawej sh;;py.
Budujący się

i d&wol~w' .kcBSO\~·Je'b

wsłcazywala

nieznajomy popełnił samoQójstwo.
Nieznajomy nie posiadal przy sobie żad
nych dokumcnt6w, tak że nie możnab)'ło

Obok n.ieg.:;: A~2:~ł rewo.,;wel typQ. "Blłldoi'"

gmach przy ulicy Targowej

Nr 1 stał si~ znów terenem nieszczęśliwego

'"'KomJ~ja ~ Qta ZJładania ~8'ilłg
"

p~ząt się spóŹnioIlY
nie iył.

.

}.~tóry jednai.
gdyż n 1 fłzp.ąjomy jąż

Wglłi1.l~~~o:rajs~Y1!l rqiąły mlf!j~cę tr~y
wypadki nieszczęśliwe przy pracy w fąpl'yce
Sp. Ak~. S. Rosenblatt pn;y u1i(;y . Karola, 36

&ią ł4~go h. m., w poniedziałek, o gQił:z.
6-el popoł. f odbędzie się w sali RQsie,rb;ęń
Magistratu posiedzenie dehegacji Wydziału

nistracyjnełW

na ziemi człowieka.
PQSpief;Zono f!arątunek:,

zaś mała rana na skroni prawej
w-yzaźnie iż

ąi~

ed,'uter,:

łacie.

W dniu wczorajszym ~ieślliacy ~r~ecbo'"

cl~ący I~$em w Okręglik~ zau'Wazyii le:i;a.-c~;go

wypadku.'

Pom.Dcy udzielił mu le~:tli"z !H~SY cho~
. t'ery prze:',T::zi
.
ryc h l{
go W Siame OS!20.;,r)llY'I2
do domu.
(p)
r

1

I"

.:

•

M itr.

pra.ktyką, Rada

Miejską,~a'f~sied+eniu w dniu 10 h, m.1 po...
wolała ze. ~~~g ląlla specjalną komisję dla
zbadania·k&i~gt dowodów kasowych Magi..

suatuza rok.hudiętQwy 1928/29.
Y/.skladtej:komisji wchodzfi: pp. radni
~~~Sklf adw~. H l1łan. ks. KaczYRslfi, dr.
F1Scllel'ł Hawlą.l;: i. i Ris;hter.

Przy ul.

WóIczańskiej226

rozegrała Się

ubiegłej zagadkowa tragedia ktora na~azie ~l!l wla~~ prow p.ch:ących śledztwo jest
nie cło r()związ~nia.
.
~
.
gpdzinach porą.nn:rch. d.o mre~zkClma
L8-C~e.Dil·' u~yiiłoW6 .
·-właściciela domu te"go p.KazImierza AlTIm~ra
.
W ·zwlC).zku ~ę,~tąłeJll zwiększeniem sił przy~~ę~~ dO:~:)f~ą Sta,nislaw 1 l{siąiek_ ktol)'
co dnia bud~1ł swego chleboaawc~.
lIczby um:rs!owo"c!fo~ch, le~zących się
Pomimo' l{jlkakrotnęgo plJkaJl~a fym rarac:-hUllek mIasta, Magistrat powiększył ilość
I' .t
lózek, abono v'.anyc:tl:Py.zez miasto w szpitalu ~em nikt pie Qd0ZW~ł się. .
dla umy~łowQ~$hA~~h~ ... W~ł"cie :i 60 do 130. .... Tkni'ęty złem przecz-q.qem zą.w~~wa~. S lU.S4"za .i przy' je20 pomocy· ctwcrzył orZWl~
_

.... _

•

'ii,-

~

nocy

f.

oboryufi

na

W

Wldoklaki mu rzuci! się w

snął nim do i~lępi-

GCzy 'jtvstrzą'

Na Jóźku w pelnem ubraniu leżał po
Ammer f ble,dy, a raczej siny W pokcju czuć
1.1 1
kt'
by10 SImy ~a~<::CilI gazu. SWieu7
eg o • ~ ary wy"
'j

p

•

dobywał się z otv;artegokraniku

u

lampy.

Natycbmiast. za\'Vezwan~ pogotowie ·:ra..
tunkowe lekarz którego stwiel'dzit zgon, skut...
kiem otrucia gązem iwietlnym. .
"
Lwłoki :zabezpieczono na miejs:p ąz de
'lejścia się władz sądowo slodczych.;
.:;:. (Pł

Wiga!

I
I

::

:;

Podatki od

;

: ;: : :

:-.-~:-

_..... - = ;; :

.. ROZWOJ- Sobota 12

paźdsiernika 1929
uaa::a

r
A:

nieruchomoś~i

Wydział Podatkewy Magistratu m. Ła
d!.i l'OZpOcZ~ W dniu dzisiejszym doręczanie
wł'aścicieIom ,nien.lchomości deklaracji do wy~iar\l podatków na rok '1930.
Deklaracje dokładnie wypeŁnione i pod..
pisane powinny być W ciągu dni 14 od dnia
doręe:lenia deklaracji złożone osobiście przez

właścicieli nieruchomości w biurze

Wydziału

Fodatkowego (Plac Wolności nr. t;2, l piętro.) ..

D~klaracje sta.nowić będą podstawę dla
.wymiaru podatku od nieruchomości" lokali,
placów i t. P'J dlatego też dokładne i"ch wy...
p~tnienie leży 1arówno w interesie właścicieli
j.Je. i lokator6w domów.

Teatr 1 s'ztuka

Od dłuższego czasu n.a terenie Pabjanic
grasuje bezkarnie jaktllś niebezpieczna złodziej
ka, która dopuszcza się zuchwałych kradzieży

wśród białego

gdyż po uprzednim

znajdują się nieletnie dzieci, wchodzi do miesz..
kamia i oświadcza dzieciom, że przystali ją
rodzice j zabiera ze sobą najce:nniejsze rzeczy,
biżuterje i t. p.
W dniu wczora.jszym sprytna złodziejka
weszła

do niejakiej Janiny Zamojskiej,

a

TEATR MIEJSKI.

wic:r:.

' . ~łe.
...Rywale" Pr.zedstawienie popularne..

Wnieduelę e iiodz. 4 popoł. pierw$ze
~.t,wieniepopnlar.ne ~RyW8li" f . świetnej

zam.

b aferdiso uczniu

W lipcu 'ubiegłego roku uczeń gimnaz...
jum Śniadeckich w Pabjanicach CL.esł:aw Ditrich podcżas rą tow ania tonących w stawie
odwagę swą przypJ'aciU śmiercią. Koledzy
mlodego bochatera chcąc uczcić jego pamięć

T

ił ilDiaBeł:

wystawili mu własnym sumptem pomnik na
w P abjanicach.
Uroczystość poświęcenia tego pomnik"
odbyta się w dniu wczorajszym.

cmentarzu katolickim

Gszust .,sutall.le
zb:ie·rał

'"Mira Efros ff

D~iś w sobotę o gad!:. 4 popołudniu po
~ach
najniższych popularne
widowisko
_M~Iifrosfł, ,cieszące się niebywałem powo..
~iein. Oblada premjerowa z p. Horecs:ą

sprytnie,

przekonaniu się, że w
mieszkaniu opuszezone przez starsze osoby

"W

czepku urodzony" W. Rapackiego.
D~jś 'W sobotę o godz. 8.30 wieczorem
_rc:ywesola komedja W, Rapack.iego (syna)
Ilt W czepku urodzony", która
przez kapitalne
satyryczne ujęcie najslawniejszego dziś pols ..
lc:iegotenora stanowi ii'ktualną sensację tea..
trało"~ graną wybornie przez wybitne siły Te...
~ Miejskiego z panem Tadeuszem Krc.tkiem
W' roli' popisowej.
Reżysesował K. Tatarkie·

dnia.

Złodziejka u!!ądza siębardżo

przy ul. Warszawskiej. W mieszki:'l.niu zło"
dziejka zastała matkę Zamojskiej której o.
świadczyła, że przyszła po bieliznę do znaczenia. ' Naiwna staruszka nie przeczuwając
nic złego wydała złodziejce kołdry i bielizne
w2utości około tysiąca złotych. Dopiero gdy
pani Janina Zmmojska powróciła do domu cała sprawa ta wyświetliła się.
Zawiadomiono' o powyzszegowypadku
władze policyjne WS7częły dochodzenie w wy ..
niku którego ustaliJy, iź jest to sprytna zło
dziejka z Łodzi, przebywająca na występach
w Pabjanicach.
lw)

. Od pewnegQ czasu na tere~ie powiatu
nieznany osobnik w
przebraniu księdza kotolickiego i "bierał ofia..
ry na rz&cz misji katolickich.
. Po dłuższych. obserwacjach ustalono, iż
osobnik ten. nie jest osobą duchowną a jedy...
kolskiego pojawił Slię

ofiary
nie zwy lr.ły Dl oszustem, któro, w sutannie UL.
biera naiwnych na różnego rodzaiu ofiary.
Powiadomiono o powyis;(ym wJadze pO'
licyjne wszczęty poszukiwania w kierUll'~U u·
jęcia. tajemniczego oszusta,
. (w)

.,.ukj osnutej naprzriyeiaeh wojennych w ka...
~ej inscenizacji i:teżyserj.i jednego z naj_wDiej5zyc.h r.eiyserów Polski Leona Schil-

lwa_ W, sztuce

J \Ptr0Pl.

tej

Ilustrację

kinozó,tało połączone
stanowią batalistyczne

.....,Q'Y z Fo:x.. FiImu "Świat w Płomieniach.

W swoim czasie wiele hałasu narobił
'W Łodzi fakt aresztowania przez żandarmerję
Urocz.ysta Akademja
kilku wojskowych, oraz przez policję kilku
ku czci Kazimierza Pułaskiego.
Jutro dnia 13 bm., o godz. ,12 w polu- wybitnych kupców tódzkichzamieszanych
,~•. odbędzie, się w Teatr2ie Miejskim Uro .. w wielka. aferę poborową.
Za kratkami więzień znaleźli się nietyl..
",ttlIJ!. Akademjaku ,czci Kazimierza Pulas..
.~jęl.e. Pr~emówienia wygłoszą pp.: Prof. Lo- ko synowie lecz również t ojcowie ich, którzy
"'~ i·p.Zahorowski por. W. P_ Stronę pieniędzmiswemi dopomagali do przeprowa..
dzeaianieąozw'olonychmach inac ji.
_."c;:;a·ną" reprezentować będzie chór im.' Mao.
~.z.ki. Q:r~z "9rkiestra w()jskowa. W części · W dniu wczorajszym na ławie oskarżo
',Q,tllł~YiDei biorą, udział, artyści Teatru. Miej- nych sądu wojskowego. zasiadł kapral Dydak
jeden z ·uczestników afery poborowej sprawa
,~i~,ę .~p.~ ,~ied*,wieck.a i Krzemiński.
i.131l~ty ,~e~pla~;,1e' rozdzieliła Qyrekcja Te- którei'obędzie '. mi ala niewątpliwie kolosalny
.
• ~, ~o~iędzy.delegacięmłodzieży. związk.i wpływ napozostaleprocesy_
~~oj$kQ,
,
. Spra'\V8 rozpoczęła się wczoraj o godz.
9 rano. pod przewodnictwem majora Koryc"
kiego;
T ĘATRKAM. E RA L N Y,
" ".,
",ł{arołi Anna"
Akt oskarżenia zarzuca kapralowi DyDziś" . sobota i dni następnych głośna dakowi, że w grudniu 1927 roku_ będąc za.•~t?ka1.~onar.da Franka "Karol i Anna" (Po- jętyw,pracowni bakterjologicznej 4 Szpitala
~rot~. ~uewoh) w przekładzie Jacka Fruch.. Okręgowe'go W Łodzi wbrew pr:z;episom, nabng:a.
kazująqym, traktowanie wyników badań
. Sztu~a ta dzięki swej frapui,cej treści i karskich iwsz.elkich odnoszących się do. tego
doskonałej grze całego zespołu ma zag'*ara:n- dokumentów, Jako poufnych, podał dowiadotowane powodzenie na czas dłuższy
mości Chudesy Bączkowsk.iej . wynik analizy,
W głównych rolach: Bronowsk~ł Makar...
czyk- W ~silewska, ~~1arcinowski, Madalińaki
j L. Zbucki.
II
"Rzeczywistość" - po raz ostatni.
Jutro. niedziela o godzinie 5 pp. po raz .' S"dPracy rozpatrywał wc.zoraj skargę
ostatni przed zejściem z afisza ko'medja Bo.. Wolta P-arzęczewskiego przeciwko firmie ,.Hel..
leslawa Gorczyńskiego .,Rzeczywistość"z I. mar, wł. M, ~ozenblat(Piotrkowska 48} któ..
Koziowską, K. Lubieńską, Relewicz-Ziembiń- ra n.leregularnle wypłacała mu pensję.
Frek i M" Meliną. Ceny naj niższe: od 1.50 do .. tenSJa powoda wynosiła 960 :zł. to jest naleź~
ność za o~tatnie trzy miesi~cepracy, Sąd po
T E A TR P O P U L A R N Y
rozpatrzenIU sprawy zasądZIł na korzyść po..
",Fenomenalna umowa"
woda :d. 960craz 31 zł. kosztów sądowych.
Dziś, sobota, jutro w niedzielę dwa razy
Drugą sprawą była skarga Witolda Kon..
i dni następnych skrząca się humorem i wer- sta~tego ~i~derx.nana przeciwkoJ;i'abryce Wy.
wą doskonała amerykańska komedia L. Jocho- robow Włoklennlczych ",Kasz\1b 1 Kryłowiec,ona "Fenomenalna umowa".
ki".
.
Obsadę stanowią: Bogdanowic.z, Pacz...
W skardze swoJej p'Owod domaga się
k6wna,
PuchaIs, Staszewski, Skorasjński, 280 z1. jako należności za urlop.
Trapszówna, Tatarski i Wożnik.
PeInomocnik wspomnianej firmy w któ ..
We środę .Balladyna" }.. Słowackiego rej powod pe/nil obowiązki majstra z wyna..
dla. 'łzk91
(lJ'odzeniem tY&rodniowem 140 zł. przedstawia

Ceny· popularne.

le..

dotyczącei szere~owca 18 p. p. Goldberga
Szlamy. Bączkowska odgrywała wcalej afe~
rze rolę pośrednika,' płacąc Dydakowi za
udzielone jej informacje. l tak~a wynik ana"
lizy zapłaciła 100 zł., za EIsnera 145 zł, W wyniku ty,:h machinacji ~wolniony' został z woj ..
ska za sumę 500 zł. - .i\1&ksymiljan Serejski/
którego potem alesztowano i osadzono w wię~ ,
zieniu.
Z k.oncem roku" 1929 działalność kapra~
laOydaka rozszerzyła się znacznie. Na prz~"
wodzie sądowym, Dydakdo winy pr2:yznał Się
całk.owicie. Świadkowie Bączkowska, Gold~
berg, Serejski i Elzner.przeciwko którym wytoczone były sprawy, ze zrozumiałych wzglę~
dów zaprzeczyli.
Prokurator kapitan Mitowski wnosił. o
bardzo surowy wymiar kary. ' Obrońca z u~
rzędu adw, Nawarski prosił o łagodny wymiar kary.
. Sąd po naradzie ferował '. ,wyrok, " ska~u"
jący kaprala Oydaka na 3 lata cięi:kieg o WIę"
zienia, degradację do stopnia szeregowca,
przeni esienie do II klasy żołnierzy.; i wydalenie z wojska •. (P)
.
'
I

U' .. p.,"r,

6:L

c

dokument na zasaazie kt6rego Wiederm an
zobowiązał się po '6 miesiącachprac~ opuś

cić bez. żadnego odszkodowania. PomullO, te"
go dokumentu sąd wydał wyrok , za~ądzaJący
na korzyść powoda zt 280 i koszty sądowe,

Z Mieiskiej GalerjiSztnkt.

Wystawa kompozycyj kwiatowych. V!~J'"
ciecha ~alwy trwać będzie jedynie do nledZle~
li dn. 13 paźdZiernika włącznie.
W ostatnim dniu trwflnia Wystawy I?J:ZY'
. .
S El l wa niesp
. ...dztsnJ..
.
go t Uje
pan W oJclech
.....
kwiatowe dla zwiedzającej publicznOŚCI,

,
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dOwclpnybu~mjstrz węgierski I;wal,zał drożyznę'?
gQ ." wśrÓd' szerokich' warst*' luOnośc!. burmi~
poslanowił drogą nieurzędQwą zmu~

sić

niesumiennych rzeźników'. do. obniżenia
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wieprzowe..

ze sklep6\vmiejscowych rzeźn.ików; F,.r.·,t e,'.,.4,s.';.'."•..'.,'.~"'.;
biorsŁwo pana burmistrza prosperowało Oq~j..
wiście znakomide1 kto mó~ł) załatwiał,$,vj!e
.zakupy 1,V jego sklepie, a miejscowi . ~ze*iłię:l
próżno czekali na kupujących.
Tak 'trwilłó
cały tyozień.
Wreszcie rzeźnicy. wid7; ią c,'
z burmistrzem niem~, żartów, postanowili
niechać wyzysku biednej.· ludności i o:PIii
ceny swych wyrobów do poziomu, przewid
nego w urzędowej kalkulacji' cen.
Uporawsl:Y się w ten sposób z. niesu..
miennemi rzeźnikami, burmistrz Ven;del posta
nowił .,wziąć Sięff do piekarzy_ którzy rów·
nież, ignorując przepisy ocenach maksymalnych, .,zdzierali skórę" z biednych konsumen
Łów. Kiedy jednak po mieście rozeszła się pogłoska, że burmistrz poszukuje' odpowiednie..
go lokalu na urządzeBie piekarni,· :W5ZYSCY
.piekarze . zaczęli skwapliwie obniżać ~.Y
chleba: i bułek.
. .~
Tak więc do założenia konkurencyjnej
piekarni burmistrza już nie doszło. gdyź . za..
rządzenie takie .na skutek kapitulaciipiekat~"
okazało się zbyteczne.
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