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Kino .-Teatr "O D E O N" w .Piotrkowie. Kino· Teatr 'ne A S • N O" w
Dziś i dni następnych. Adolf Zukor ł Jesse L. Lasky mają IllasZCZyt przed
stawić George'a, Bankrofta rw filmie 10 aktowym pt.

Piotrkowie.

Dżiś i dni następnych dawno oozekiwany szlagiel' sezonu na

1929-30 r.

Wł:.ADCZYNI MIŁOśCI

ZVCIOWE RuZ,B ·I TKI

W rolach czołowych aktorka o najw większem wSoZlechświ.a,towem powoW pozostałych rolachgłównych Eve1yn Brent, Willam Powel Francis Mc
dzeniu GRETA GARBO oraz niezapomniany bohater filmu "Anna KaDonald, Fred Kohtelr, LesHe Fenton. rrodukcj,a i reżyserja Jose von Stern '
re ni n? " JOHN GILBERT, DO'uglas Fairbanks Jr. Dorothy Sehastjan, Ho
beqj i CahrIes ' F'urthman. Scenarjusz Oliwer H. Garrett Opracowanie Ju
bart Bosworth i in.
•
les Furthman.
program!
???
Nad
program!.
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Nad program! ? ? ? N ad program!
, Anons! Wkrótce z Dolores DeI Rio w t ilmie "ZŁOTE PIEKŁO"

Sejm zostanie otworzony 5 grudnia

w dnie powsz<.dnie od godz 5· jej p, p, \, niedz ,ele i Świę · a od god.z. 3.30 P P
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,Krwawe Mili. naw Pradze.
uniwerSlteeie niemieelim
"Precz z

żydami, żądamy

Pragil : 6.11. W z",2ku z os""niemi wy
st'llp.ieniami studentów uniwersytetu czeskie
- gp, którzy domagali się ograniczenia pl'Z\' j
mo~nia żydów na uniwersytet, w ,dniu dzi

publicznemu. Policja
zmuszona była użyć pdek gumowych dla
ui'cmpe: owania walczących, przyczem kilku r. luden't'ów zostało rannych. Dwóch pobi
tych w bójce ciężko studlentów żydów odwie~iono do szpitala w sba'nie ciężkim.

Studenci polscy

dosłarcźania

Warszawa 18_11 PłD. NI2l dzień 15 grud
nia br. zwołany został dlo Warszawy ogól

; n-y zjazd s'tudencki, na kMrym zostaDl\ po
'. stawione żącLa'Dia studentów medyków, aby władze zaprowadziły na wszyst kich wyż
szych uczelniach polskich konieczność do.

trupów

MolodecZIl'O' 18-11 W mie5z~aniu niejakie
go Pawlowicza w Moł&ecznie rzegrał się
tajemniczy dJramat, którego podil'oże narazie
ni'a zost.3ło wyświetlone Mianowicie w dniu
dzi,siejszym do mieszkania Pawłowicza przy
był n~ejaki ZygmuA
askowski i: trz:ykrot
ne strzelil do PaZwicza z rewolweru.

Warszaw,a

Londyn 18-11. Prasa angielska poświęca
dUżO' miejsca nlOwomiaTIowaIlemu aro
basadiorowi sowieckiemu w Londyni'e Sokol
nikowi, przypominając, że właściwe jego
przedrowelucyjne n;azwisko br=i Brylant
i 7JeI jest oń żydem z pochodzenia Naogół
prasa komentuj'e sprawę z<l!latwienia zatar
gu angielsko sowieckiego bardzo oględnie j

nymi wyższych urzędników Parchowskiego

placówek dyplomatycznych.

Zmarł

starczania przeli żydów trtliPÓW żydowskich
do \prosektorjów uniwer;syteckich, ogólnie

się

ojciec parlamentu.

Lndyn 18.11. Zm.·.Tł tu ojciec parlamentu i1'!andzkieg'o Na jego miejsce wszedt jako
zat} ż/ aza S'tudencki domag11'ć się będzie naj,s'tal'~zy poseł izby gmin, irlandczyk O' ojciec pal'Iamentu Lloyd Geor ge, który
wprowadzenia w życie nume'rus clausus na l CO'nn.or w wieku lat 81. O'Connor w ciągu jwprawdzie nic jest tak starym ,to liczy
wszystkich wyższych uczelniach w Polsce. ', 41 lat stale piastował god!ność poselską. śC?bie dopiero 66 lat, ,gole już od 39 lat jest'
.!Był on ojcem !parlamentu angielski'ego i członkiew izby gmin.
człQnki em nacjollia!listycznego ugrupowania

wyl,1a'Ża tylko nad'zieję, że ponieważ Bry •
la nt jest nieco mniej agresywnym w kł'elr'un

. K~wawe wybory prezydenta
. w Meksyku
Meksyk miasto. 18-11. Prty akompanj.ao
mende nieustannych strzałów j walk bra
tob6jczych odbyły się >tu wybory na pre

ku Jundowania komunizmu na. ca'l'ym świe·
cie niż jegopoprzednicy, przeto zaprzesta zydenta Republiki, którym został wybrany
.nie on parwdolPodobnie agitacji kmunistycz Vascwa.J Orcis Rublo W dniu dZisi'ej,szym
nei w Anglji. Pras.-a' le-wicowa wyraża zado .
w,olenia li powod.u nominacji Brylan1'a Sokol
nik OWa a nie Karr.iEmiewa lub K,arachana.

18.11 PIO. Z okazji odbywtające stelrunkowego, bardzo ciężko rannego, wyr
dorocznego jarmarku w Zamościu wali z ~ąk r.ozw:ydrzonej bandy. Zarządzony
kmuni'ści zwołali wiec na jednym ze starQ
pościg cLa{ ' wyniki, bowiem aresztowano 3
żytnych fort6w. Przechodzący tamt.ędy IX> lsk'f wawionych kmunist6w l pięciu "wykolicjant usiłował interwenjować lecz bia'Ildla ]nawców wyroku" partyjnego na policjancie
komunistyczna rzuciła się .na nie!go, rozbr'o 'tj. tych którzy mieli posterunkowego roz
ił? go, porw.ała. na nim· mundur i zmeirza- strzelać. Dalsze pos,zukiwa.nia zbiegłych ko
ła policjanta zamordować. lecz napadnięte
munistów trwają.
mu przyszli w pomoc włO'ścianie, którzy IP-O
Ba:mość

18_N~~!d~~i!!'!aic~udl!a. ~~!!~C!żąCym tygodniu
pTzyjedzic li Berlina d,o Wa1'szawy czekista
rewlzot który dokonl lustracji sowieckich

żydowskich.

Napad komunistów na poliCjanta
go

WszYstkie strzaiły były celne. NastęuJnie La
sk oWiski wystrZl~.'łem z rewolweru odebrał
sobie życie. Przypuszczają że miał tu miej
sce napad rabun.kowy. Policja prowadzi do
chodzenie celem ustalenia przyczyn strasz
TI(.lgo dram:R'tu.

przedstawicielstw w Polsce, a między ,i n

Prasa angielska o' sowieckim
Brylancie.
; dość

są

wnością

Sowiecka cz.słka w bolszeowiclcich
wołał do Moskwy 9 urzędników sowieckich

domagają się:

cfl!'llia \p:r'a wdy. Sejm z całą pe
zbierze się w dniu oznae~onym
strajkowa ć dłużej nie będzie.

Z'biawine

Taiemnicz. mord i samobóistwo
w Mołodecznie

-numerus clausus!"_

.0

!.

na zwyczajn?, sesję bud ż etową w dniu 5
grudn~a, dowiadujemy się, iż wersje te !po

gl' ażały porządkowi

siejszYlI'1 na uniwersytecie niemi.eckim przy
szło d gwałtownych bójek między lSiudenta
Rektor uniwel'l etu o~losił, iż zamyka
mi nacjonalistycźnymi niemi'eckimi a żyda
'
wykbady
na dwa
. W ciągu przedpołud
mL Studenci niemieccy wyrzucali stuwmtów żydów z okien gmachu uniwersytec • 'nia i popołudnJia dzisiejszego stud'enci ma
nitestowali na ulio?.'ch miasta wzr.osząc ok•
. kiego, bijąc ich dotkliwie.
Kilkahotnie zmUSZOIlJ<l bylła inlt'e rwenjo rzyki: "Precli li żydami . żądamy numerus
1
W1ać policja, gdyżwalki przenosiły się z te . cla!tUStlJi" Policja *iązała pochody sŁuden
20 osó-b'<.
ryŁorjum uniwil1'syŁeckiegO' do miasta i za cki'e', a1'esztując

numerus claus.us i

Warszawa 18_11 PIO. Wbre.w lansoWlanym
. pogłoskom jakoby sejm miał $ię nie z~brać

w ~syku mieście padło w walkach ulicz
nych 10 zabitych i około 20 rannych, Dono
szą z innych miast, iż w całym kraju wybo

ry odbywail-y

się

pzy akompanjamimcie walk
i mOl'diów bratobójczych.

Napad na redakci,= "Naszego
Przeglądu"

Warszawa 18.11 PID. Na redakcję żydow

wodlu agresywnego i prowkacyjnego usta-

'skiego pisma "Na'Soz Przegląd" dokonano
IIIapadu. Przypuszczają, że n~adu tego do
konali studenci korporanci, obraŻ'eni z po

sll'nJ!:Owan1a się tego pisma · do ~tudentów
IPoLskich i wypaaków krakoW$kich.

Wi~no

1S-leci.e artylerii

wileńSkiej

18.11. W dniu dzisiejsz.~ odbyłla ' Mszę św. ku ezci pułku. poczem wygłosi'ł
się tu uroczj'1stość 1S-lecia istnienia. pułku
piękne przem6wienie clio
zgromadzonych.
artylerji stacjonowanego w Wilnie. Zjazd W Teatrze Mieskim n:a Pohulance odbyła
b)"Fych e:złonków tego pułku 'hiardzo .liczn;y
Zrana J. E. ks. biskUiJl Bandurski odprawił

się akademja, wieczorem zaś wielki ba'l_
raut w Kasynie oficel1Skiem.
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IWr8l7Jie nagłego Z8,słabnię ięcia naleźy się zgłosić

do Dr.

Mańk owska,

Krakowska

r

S.

Wtorek, dnia

5t1. 2

19 listopada 1929 r.
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Polsko -'niemiecka n owa li wida
w

•

v Polsko - niemiecka ,umowa likwi
dacyj na znajd\uje w prasie ,angiel:
skiej ocenę, odpowiadającą w pełm
doniosłości tego układu. Zewnętrz
nym objawem wagi, jaką publicyści
angielscy przypisują polsko - niemeckiemu porozumieniUJ, jest bodaj
fakt, że pisma londyńskie, posiaOla
jące własnych korespondentów
w
Berlinie i Warsz:awie, drukują obszerne doniesienia z obu stolic. Dublowanie nformacji, w angielskiej
technice dziennikarskiej, stosowane
jest tylko do wydarzeń wielkiego i
ogólniejszego z.naczenia.
Pisma angielskie uważają ®szłe
cia sk'UJtkll między Polską a Niemcami załatwienie tylu spraw spornych
za takt doniosły. PodnoSz.ą one, że
posunięci.a to jest walnym przyczyn
kiem do pacyfikacji enropejskiego
Wschodu. Niektórzy korespondenci
.angielscy, telegrafujący z Berlina,
mówią o "twardych warunkach", na
jakie oz:godziły się Niemcy.
Berliński przedstawieciel "Timesla" notuje w swej ,depeszy, iż zdaniem Niemców poniosła Rzesza prq
tym układzie "większą część ofiar",
dodaje atoli, że "był to splot spraw
spornych, kor.zeniami swemi niekie'
dly daleko w przeszłość sięgających,
których załatwienie przy poszc,z:ę
gólnych rokowaniach byłoby się
przewlekało całe lata", że zatem "j~
dynem praktycz:nem rozwiązaniem
było przekreślenie rozrachunków".
UkŁad przyczyni się do poprawy
gospodarczych stosunków, z czego
wyniknie te~ poprawa stosunków
politycznych. ~ychodząc z założei\
praktyaz:nej polityki, korespondent
berliński "Times'a" dodlaj~, Że nie w
porę wybrała się "Deutsche ·Allgemeine Zeitung", by znów "szarpnąć
za nerw żywotny polski", jak to czę
sto cZ)'llią Niemcy, ~aświadczając,
że nie mOŻe dojść do zupełnego uregulowania polsko - niemieckich stosUlnków, dopóki nie zniknie gdański
kurytarz"
Warszawski korespondent" Time
s'a" 'zaznacza W swej dlepeszy, że u·
kład ten "jest dowodem szerokiego
poglądu, któremu słusznie przyznać
należy cech)' śmiałości... Wolno oczekiwać, że niemiecko - polskie sto
sunki doznają poprawy w szerszym
zakr,esie przez usunięcie przyczyn
powtal1zających się zadrażnień".

W

dopisku redakcyjnym do tej warszaw
skiej depesz)' "Times" wskazuje na
związek układu i2l raportem komisji
eKspertów Younga, kt6ry zalecił załatwienie wojennych i z traktatów
wynikłych spraw finansowych
"w
duchu ustępstw waajemnych II co też
rozważał zasiadający w Pa·ryżu od
16 września komitet, wyłoniony
prz.€\z konferencję haską. "Osiągnię
ty obecnie układ - tak d'odaje "Time:;" ~ usuwa .zatem nietylko jedno
z urapionych (vexed) zagadnień, z ja
kiemi porał się ten komitet, ,ale też
upraszcza z,adanie odroczonej konferencji haskiej".
Jeśli jUlŻ, z tych kilku słów czoło
IWlejgO dziennika politycznego angiel'skego przebija uznanie, że Polska
tym układem przyczyniła się do nol' .
maliz.acji ogólno - europejskich stosunków, dla niej samej równie koniecznej jak i dla innych narodów. to
jeszcze wyraźniej taką ocenę widać
we wstępnym artykule w numerze
"Time!s'a" z d!nia 4 b.m.. Pod tytułem "Niemiecki racjonaHzm" znajcLu

oświetleniu

prasy angielskiej.

je się tam nieZIwykle ostra odJprawa tym "politykom podpalaczom" typu
Hugenberga, którzy nie chcą patrzeć
w dalszą pr.z:yszłośćj "niemieccy na.cjonaliści są szczególnie dzicy i niesforni".
Rozprawiwszy się z akcją
Hugenberga przeciw planowi Youn.
ga, przynoszącemu Niemcom takie
ulgi, "Times" pisze, że na szczęście
Europy niemieccy nacjonaliści mogą
przeszkadać i brulŹdJzić, ale pr:z;ytła
czającej większości nie zawrócą z
. dorgi, po której świat kroczy pod na

ciskiem

no.woczesnych

warunk6w.
czyta-

wania niemiecko - polskich stosun·
ków w stanie napiętym... Umowa w
szerokiej mierze (generously) spełnia
my :
"Nabiera się otuchy, przechodlząc jedno z zaleceń planu Y ounga i uod s.llutne~c w:cioku błęd'lYc.ł, 1'0 ' łatwia pod jednym conajmniej wzglę
~zyna.ń. jaki\:! w ostatnich kilku ty - dem działalność konferencji. mającej
godniach wytwarzały zamęt w Niem op.acować zastosowanie planu. Ma
cz,ech,
do znamiennego sukcesu ona po,'L,atem to jeszcze znaczenie,
zdrowszego ducha w poliyc,e międlzy że usuwa drażniące- przyczyny tarć
narodowej, do zawartego między mię.dz)' sąsiad'rami , .dla k~órych- tak
Berlinem a Warszawą układu, zała samo jak dla Eurropy - dobre stosun
twiającego szereg .zagadnień, które ki są sprawą pierwszorzędnego ena- •
czenia." v
o.
dlługo przyczyniały się do ut rzymy-

W

zakończeniu zaś artykułu

-

.

Osialnie

\Viadomośc~ Z całej

Polski

Warszawa

Zdemolowanie lokalu gminy
żydowskiej.
Do lokalu gminy żydowskiej \pT~y ulic)"
Grzybowskiej 26.28 wtargnęła grupa mIo
dzieży w wieku 12-22 lat, płci obojga w
liczbie okOło 100 osób. Tłum udał .stę do
gabinetu pI'e!Zesa posła Herszla Farhszteina
gdzie w pierwszym rzędzie wylączono tel'Ef
fon. Gdy Farhsztein oświadczył przybyłym
że w te.n Slposób nie poslepują kulturalni lu
dzie, odezwały się ,fosy: "Niech pan nfc:
. nie gada, lecz da pieniądze na' szkoły"
W tym czasie w pozostałych lokalach ti.
gabinecie wi~iezesa, sali posiedzeń, po
koju sekreta
IPrzedpokoju i poczekalru
na p=J;'tel'Ze r.ap!Lmicy dokonywali dzieła
zniszczenia wybijając szyby w
ol<.llach,
drzwiach i obrazach, niszczyli żyratklole,
łamali biurka, krzeSl~a, maszynę do pisania,
zegar ścienny• .
Po dokona" spustoszenia, napastnicy
,rzucili się do ucieczki, poczem z ulicy za
częły padać kamienie i kawałki C'e~ieł 1'021
bijając szyby.
JecLe.n ź uczędników w wydziale cmen_
ta'I'nym, Chaim Lothe INowolipki 29) zo _
.stał lekko zraniony t'Zuconym kamieniem.
W czasie najścia pelłJ!lił słu.zbę w lokalu
gminy post. 7 komis. J.an Rzepecki, który

·

niezwłocznie

zaalarmował o najściu. komt..
&arja.t, poczem zatrzymał na ulicy dwie o
soby 7- pośród napastników: Dawid.aJ Wassełrmana (Pawia 18) i Chudesę
Bassównę
(Nowolipki 76), Pozostali sprawcy zbiegli
przed przybyciem policji. Zarząd Gminy o
blicza straty na sumę okolo 5000 Z1ł.
Powód najścia następujący: Zarząd gm..
żydowskiej na pos1edzeniu swojem w dniu
30 ub. IIL uchwalił nie &Subsydjować więceJ
szkół Żydowskiej Centralnej Organizacji, a
to z powodu, że w =zkoŁ'.lch tych me jest
wyk.1adJana rreli.
Od Itej chwili Wni osobnicy odgrażalf się
zarządowi gminy. że lokal będziler .,zdemolo
wany. Wczoraj w południe miało odbyć się
posie&enie zarządu. Prezes pOSieł Farb _
sztem, przewi_, te m,oże narstąpić na
pad, upłrzedził . d z . 10 7_my komisarjat,
prosząc o pomoc, lecz delegow3lllo tylko re
dnego policjanta. IsŁniej-e' przypuszczenie,
że napadu dlokon31ła orga.nizacja Bund
Zarznaczyć naLeży, że przed dwoma tygodniami członek zarządu gminy Finkielsztein, mówił prezesowi Farbszteinowi, że
z powodu cofnięcia 6ubsydjum, gminie mo
że I!r (lzić niebezpieczeńsłtlwo

Nowy statek 'szk(1lny
"Pomorze".
a} Zakupiony w ostatnim czasie ..
przez Komitet Floty Narodk>wej stałe,k "Pomorze" i podarowany pań- stwu, zostanie wkrótce oddla.ny do re
montu. Departament morski Min.
Przem. i Handlu wezwał stocznie an
gielskie, franem' kie, belgijskie, holen
derskie oraz stocznie gdańskie do zło
żenia ofert na przeróbkę "Pomorza".
Na "Pomorzu" wbudowany zostanie
jeden motor ropny Dieslaj remont po
tr,w a około pół rokUJ. Po remoncie "Po
morze" popłynie dio Gdyni, by tam
pr.Zi)'jąć na swój pokład uczniów Szko
ły Morskiej i ruszyć z nimi w podlróż
ćwiczebną prawdopodobnie na morza
południowe.

a

Taksówki "fordV" obniżają taksę.

a) Jak się dlowiadujemy, warszaw scy wlaśc. taks6w. obniżają taksę do l
40 gr. za km. pragn. IW ten spos. zwal ~
czyć konkurencję innych wozów i
przełamać niechęć publiczności do
korzystania z "Fordów".
a

Wilno

Tagiczna

miłość.

v Przed kilku dniami na terenie
pow. mołodeczańskiego we wsi Rekujeowsz':1.}'zna rozegrała się na tle
Starszy przodowrJk p. Roszczyński prze łupnął ze straszaka. Miało to ten skutek, miłosneiIll krwawa tragedja. Mieszka
chadzał się po Łazienkach waJl"szawskich,
że wystrasz<me kruki ucie~y.
niee wyżej wymienionej wsi Jan
gdy za>alarmowano go wiadomością, że DA
.- Złaź pan, !<lzyknął P. Roszczyński
Bogdanionek podczas odbywającej
ulicy Porkow~i stało się Jlieszczęście.
Podziobany młodzian zsunął się nieco lU- się zabawy postrzelił Annę Pawło •
Nie zwlekają:-, P. I{oszczyński pobiegł
.lPj l nagle Sp'}:1! z wy.nk(lki trzech me- wiczównę, liczącą lat 17, poczem z
we wskaziUl}m kieolunku j ujr2aJ1' rzadkie trów.
tego samego rewolweru sam pozbawidowisko
.
Twarz mia.l z:!'krwawioną, włosy zjetone. wH siQ życia.
Na topoli, pokrytej gniazdami wron i
Podał się za 17.1etniego Icka Kapinera
Pawłowiczówna jest ciężko ranna
kruków, Isiedział młody mężczyzna. Trud... z ulicy Czerni akowskiej 37.
Przyczyną tragedji było nieporozuno go było dojrzeć, 'gdyż wielkie stado kra
- Ja tylko chciałem zajtrzeć, co un,. mienie na tle miło snem.
v
czących ptaków wirowało mu tut nad gło
mają w gniazdl~'Ch oświadczył.
wą, dziobiąc i wyrywając wt10sy
Odwieziony pnez przodownika do am< Lubiła
Nieborak jedną ręką zasłania! oczy, <:tu bulatorjum PogolI:owia, zemdlał podczas o
gą odpędzał skrzydlatych napasbników.
paŁrunku. Vekarz stwierdził mnóstwo ran
poszły Z
St. przodlown~k sięgał już !pO rewolwer, od uderzeń dlziobami, stłuczenie obu łu<l,
Lubelszczyźnie.
~dy raptem huknęły dwa strr:ały.
oraz br.ak połowy włosów.
Je!
Jak się oka>zało, jeden z przechodmOw
Ciekawe są wyniki statystyki d.ot'Y'ch
czasowej klęski pożarów z. r. na terenie
woj, lubelskiego. Mianowicie w z, r, zda
I1'zyło się 725 pOŻM"ÓW, od których spłonę..,
'Xi nied'zielę o godziDie 19-30 przy ulicy zaczął strzeLa'Ć do Szyszkowskiego, raniąc 4321 budYllYÓW cszacpw .. :ly<,h na 4.743.950
Gntbowsk-ego 19 na Woli w mieszkaniu do go w .szyję i klatkę pi<etrsiową. Wrreszcie złotych
zorcy denlu Kaczmarka rozegrał się krwa_ oslaltni stTzał skierował do sie'bie, raniąc
Suma ta je'st jednak tylko częścią szkód,
wy dramat którego ofi3ll'ą padło 3 osoby.
się w ~owę.
Iponiewaz me obejmuje ona szkód spowoW gościnie u niego byli Sta.nisława Bar
Lekarlf Pgotowia stwieTdził zgc>n Bardzłd dowanych prze:ł zniszcźenie it'wentarza ży
dzińska lat 25 i Jan Szyrkowski lat 21 !I'W skiej a Szyszkowskiego i Bardzińskłego p() wego i manŁwego. Szkody te wynoszą w
botnik. Po pewnym czasie przysz,edł mąż opatrunku przewiózl do szpital" na Czy _ przybliżeniu około 2 mili. zł, zatem w r.
Banlizińskiej posterunkowy policji państw.
steni. Stan obydwu ciężki.
k
192[1 poszło z dymem w woj. lubelskiem
U,rzawszy ucztujące It,ow,arzystwo zaczl\ł
blisko 7 milj. zł
ua
strzelać. B. ukryła się za Iszafę, lecz tam
Za wynikłe li powodu poża!rów straty
WKRóTCE W "ODEONIE"
dosię~ąl ją strżail męża, kładąc ją trupem DOLORES DER RIO W
FILMIE Powsz. Zakład Ube7)pi€'Czeń wypłacił od_
na miejscu. Po dokonaniu tego Ęardziński
szkodowań 3 miljony 658.818 zł
k
"ZŁOTE PIE~LO".

'Walka Icka

Z

krukami.

Miljony
w

Krwawy dramat rOdzinny.

!

dymem
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Kr61ewska

Sosnowiec
Nieszczęśliwa

v Do utraty zmysłów zakochała się
3 Hetnia Eleonora Bińczyk, slU:ląca
u kupca Markuca Birmana, W przy
stojnym Stanisławie Kogucie.
Niczem nie zamącone s zoz:ęście
Eleonory trwało kilka miesięcy, gdyż p. Kogut obdarzał ją wzajem nością a nawet jako pIiZ,yszły mąż,
będąc sam bie,d nym, przyjmował od
niei różne upominki.
Godzina, IW której oboje mieli sta
nąć na ślubnym kobiercu zbliżała się
i wszystko wzięłoby jak najpomyśl
niejsz,y obróL, gdyby nie nieszczęsny
przypa..dlek, który pokrzyżował plany przyszłości młodym IUld ziom i
sprawił , iż kto wie oz~ Eleonora nie
zostanie starą panną.
Jak grom z jasnego nieh'a spadła
na p. Stanisława piorunująca wiadomość, że jego wybranka dostała
się do kozy za systematyCtzną kra,dzież u Birmana dolarów z kredensu i kasy o gniotr.wałej, na łączną sumę 2.300 z,łotych.
P. Stanisław twierdził, że nic ~
tem nie wiedział i nie domyślał się,
że pominki, jakie otrz.ymywał, ku.po
wane były za kradzione pieniądz:e.
Załączono je do sprawy jako corpus
delicti.
Sm~tny epilog tej sielanki rozegrał się wczor,aj w sądzie okręgowo
w Sosnowcu.
P. Stanisław został zwolniony od
odpowieldzialności,
lecz wybranka
jego opuści mury więzienne dopiero
Z? półtorc~ roku.
Czy p , Stanisław tak dlUigo zechce
czek,ać na złodziejkę, okaże przyszłość.

v

gufkiem) "MROZOL" leczy i
Qoi ranki, powstałe od odmrożenia. Sprzedają apteki i składy
apteczne.

Huła

braterstwa pomiędzy społeczeństw.
i armją.
Uroczystość miała charakter serdeczny i poz'ostaIWiła
niezatarte
wspomnienie na uczesnikach, podno
bywał IW Krakowie, gdzie równieZ
sząc na duchu specjalnie mieszczań
odb ywał służbę wojskową. W czerstwo stryjskie, znane ze. swojego pa
wcu 1928 r. Kurdybelski zbiJe'g! z
trjotyzmu i przywiązania do Rzeczy
wojska. nielegalnie przekroczył gra
pospolitej.
k
nicę i ofiarował swe usługi wYIWiado
wi niemieckiemu w Bytomiu.
'W dniu 16 listopada Kurdybelski Dąbrowa G6rnicza
vel Odoj odpowiadał .za swe czyny
przed zamiejscowym Wydziałem kar
nym Sądu Okręgowego ,w Król. Hu
ciągu

Zasądzenie

miłość.

Nr. 266

19 listopada 1929 r.

W grudniu 1928 r., krótko przed
Narodzenia, przy·
przeZ policję
w
Król. Hucie Roman Kurdybelski, le
gitymujący się jako Jerzy Odoj, ro
<ilem z Itytomia, Podczas osobistej re
wiżji znaleziono prźy Kurdyhelskim,
vel Odoju, różne zapiski wskaZUjąc€::
na utrzymywanie przezeń kontaktu
z niemieckim wywiadem. Jak nast-ę
pnie :Ii dochodzeń wynikało, zada niem Kurdybelskiego było uprawianie szpiegostwa na rzecz N~emiec.
Wynagrodzenie za swe usługi otrz~
mywał Kurdybelski z Bytomia. Usta
lono również, że Kurdybelski uro dzB się w Sosnowcu, następnie prze
świętami Bożego
trzymany został

Słryj

szpiega.

Trzy napady rabunkowe
w
jednej nocy.

cłe.

v Onegdajszej nocy miały miejsce
Po przewoc1lZie sądlowym zapadł
wyrok skazujący Kurdybtelskiego na w Zagórzu trzy napad.y rabunkowe
dwa lata więzi!enia, przyczem zali ' dokonane przez jednego i tego saczono mu areszt śledczy. Tak proku mego bandytę.
Pier.wszy napad miał miejsce w
rator jak i - zasądzony wnieśli od wy
lasku pod Zagórzem około godziny
roku apelację:
k
7-ei wieczorem.
Z pracy do domu powracał 25-1et
ni mieszkaniec Zagórza Bogumił Ko
boso
Gdy przechodził prze21 lasek, na'
Ożgi. Na zakończ. przemówił poseł gle z rowu wyskoczył jakiś tęgi męż
za stryjskiego okręgu, dlr. Wojcie - czy,zin a,
chowski, który podniósł wiekopom- Stój!- krzyknął napastnik.
ne zasługi Jana Kilińskiego, zwykłe
Wystraszony Kobos zatrzymał się
go rękodzielnika, który ofiarną służ
Wówoz'as ban.cłlyta podszedł do nie
bą dla Polski zdobył wysoką rangę go i zażądał wydania pieniędzy.
wojskową i umia~ idealnie łączyć IW
Wystraszony Kobos odd.ał posiasobie pierwiastki obywatela i kar- dane przy sobie 70 zł.
nego żołnierza
~ Sz.częśIiwej podróży! - pOlWiedział bandyta i znikł w ciemnoś
Przemówienie swoje p. W ojciecho ciach,
wski zakończył okrzykietm Iia cześć
Drugi z kolei rabunek miał mietsce w Zagórzu przy ul. MirasZ'.ewskich około godziny 12 w nocy.
NR powracającego z pr.acy Wacła
W? Gołdę znów napadł ten sam osob
nik iuabował mu 34 zł. 50 g r.
W 40 minut. późnie; bezczelny ban
przeciw anemji jest częste sp.Jżycie dyta napadł znów J,ana Bi,elnika,dobrej czekolady.
lA
Czekolada Piasectmgo z fabryki któremtl zraoował 46 zł.
Zaalarmowana o napadach policja
czekolady A. Pi asec ki S. A. w Krakowie, urządzonej wg. najnowszych natychmiasłZ'arządziła obławę, je&- --• • • •
7dobvczy techniki wyrabiana jest nakże jak dotąd obława wyniku nie
.
z naiszlachetnie15zyc~aiczvstszvch dała. v

Odsłoni'ęcie pomnika Kilińskiego
Z inicjatywy mieszczaństwa stryjskieeo zaiWiązał się w swoim czasie
pod przewodnictwem p. starosty Pa
jączkowskiego Komitet obywatelski
który postawił sobLe' za zadanie od
nowienie pomnika Kilińsk.iego, po .
stawionego w Stryju jeszcze w ubieig
łym stuleciu, a zniszczonego podczas
iw ojny światowej.
Zabiegi komitetu wydały rez,uiltat.
Ze składek spofeczle!ństwa ufundlo wano piękny pomnik, przedstawiaJą
cy na wysokim postumencie postać
Jana Kilińskiego w mundurze pułko
wnika wojsk kościuszkowskich,
U roczystość odsłonięcia pomnika
1'0zpocZięła się Mszą Sw., celebrowa
ną prz;ez ks, prałata Cisłę, Odsłonię
cia dokonano w obalości zgroma dzonych tłumów p.iczności, woj.ska, od/działów przysposobienia mlo
dzieży, oraz reprezentantów wbdz.
Z trybuny ustawionej przed pomnł
kiem pierwszy prz_wił p. Popiel,
reprez,entant cech~ ewckiego m. surowców i dzięki
Stryja. Następnie starosta Pajączko ścigniona. wski oddał pomnik pod opiekę mia
sta, w ręce komisarza rządowego, p.

Do~rgm śroniem
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Czarna Ore~i~ea.

a) T o też młody inżynier rad był,
że znacząca poszlaka czarnej orchidei
pozostała dla niego tajemnicą.
Całe Singapore IWrzało nowiną o tra
gicnej śmierci Perry Dixon, Carson
poszedł dla Klubu Angielskiego spotkac się z Monroeem i stwierdził, że
ws71Yscy mówili tylko o tem. Doktór
pojawU się nieco później, Na twarzy
jego malowało się wzbulrzenie.
--I Hallo, Ned! Stała się
straszna
rzec:&, co? Biedny Dixon, kto byłby
pomyślał coś podobnego?
~ Zdaje się, że ta wiadomość rwywo
lala o~romne poruszenie.
~ Rzecz naturalna. Wszyscy go tu
znali i chociaż miał niewielu przy ja
c:iół, wszyscy zgadzają się na jedno,
żjep'o śmierć jest wielką stratą d1a na
uki. Widziałeś się z Teresą?
-. Tak. Strasznie wstrząśnięta, ale
znosi to po bohatersku,
-T o znaczy po swojemu. Dzielna
dziewczyna! Jakie to wszystko okrop
ne i tajemnicze! RozmaIWiałem z dok
torem Lenard\em, który dokonał oglę
dzin . Mówi, że morderca atakował w
stra&z.liwy sposób . Niektóre rany szar
pane... Podobno
Wah Su zostal aresztowan)! .?
-. Policja strzeliła byka, Qn o niczem nie wie, Napewno nie pójdzie
pod sąd. Niema dosta,t eeznych po -

szlalt.
- Przewid)'1wania Carsona okazały
się słuszne. Wah Su odzyskał wol ność jeszcze tego samego wieczora i
powrócił do bungalowu ku wielkiej
uldze swojej pani. Na &rugi dzień od
było się śled:ztwo . T Qresa, chcąc nitt
chcąc, musiała się poddać torturze
zwyczajowychi ndagacyj. Wydano nie
unikniony werdykt ~ morderstwo po
pełnione przez nie.z:naną osobę czy osoby.
Carson nie był obecny na śled'ztwie
Cały ten dzień pIiZepędził w ogro dach Botanicznych, w próżnej nadZiei
że złodziej orchidei jes,zcze się tam
pokaże. Wdał się ponownie IW roztno
wę z ogrodnikiem i przekonał si-ę, że
poczciwiec wypatruje winowajcy tak
samo gorliwie jak i on. Późnym wie
czorem udał się z raportem do bun
galowu Teresy.
_. Nie spodziewałam się, że go pan
spotka odpowiedziała dziewc7yna.J,2iieli brał udział w zbrodni, to
n? pewno nie został w Singapore. Te
raż je. panu coś powiem - coś ważne

go.

~ SłUJcham panią.

-. Przypomina pan sobie, że bratu
nic nei zabrano, nieprawdaż? Pienią
dza i zegarek były na swojem miejscu
- Tak. Wiem o tem.
- A jednak czegoś brakuje. Pr,z~
pomniaŁam to sobie dopiero dzisiaJ.
Ostatnio zajęty był pracą nad bar •
dlzo lWaźnem dziełem. Otóż manu •
skrypt znikł.

~ Rzeczywiście
dziwne!
Naco
sil( móg1 komti przydać taki manu skrypt? Czy pani jest tego z.upełnie
pewn'a?
- Najpewniejsza. Manuskrypt był
niedokończony. Bl akowało ostatnie
go rozdziału, Zdaje mi się, że praco
wał nad nim, kiedy wychodJz:iłam z
domu. Trzymał ?O zawsze w szufla
dzie iW biurku, Niema go tam teraz,
ani wogóle nipczie w domu.
~ Czy w ksia, żce było co takiego,
co, w razie wydania jej, mogłoby ko
mll zasz,Kodlzić?
Nie sądzę. Traktowała głównie o
orchideach.
~ O orchideach? Hm. Zbieg okoliczności! Czy l o tej czarnej także?
~ T ak, Międz~ innemi. Ale z pew
nością", Rozumiem, o co panu idzie.
·Sądzi pan, że ten poszczególny gatu
nek jest "abu" jakegoś dzikiego ple
mienia, że zaprotestowali iż go im
zabI1ano i że ma to coś !Wspólnego
z mor.cłerstwem?
Carsonowi przyszło to r.z:eczywiś
cie do głowy. Czyż wszystko na to
nie wskazywało? Może Dixon stra
<:H rękę pr.z:v poszukiwaniu tej rośli
ny? Z jakiej racji skradziono manuskrypt?
_. Wah S11 mówił coś, że brat pani
:w wieczór katastrofy miał dużo pi
sanin)!. Ma orH wzrok, może odchodząc spać, zauważył manuskrypt na
stole? Oz~ jest w domu?
~ Owszem, jest. Warto to sprawdzić,

Zadzwoniła na Chińczyka, który u
kazał się

w parę sekund póiniej. nie
poruszony jak zawsze.
~ Słuchaj, Wah, czy ostatniego
wieCZ0J.18 pan pracował nad swoją
książkę ~ czy pisał?
- A jakże, pisać przy biurko.
A czy na biurku było dużo pa~
pierów? Cały stos?
... T ak. Wah widzieć na biuhko ea
ła fuha papieh.
Oarson poczuł, że zainteresowanie
się jego do ajemniczej sprawy IWzra
sta. Wah Su został odprawiony. Do
chodząc do drzwi przypomniał sobie
ciś i zawrócił.
- Przephaszam panienka. - rzekł
do swej pani. - Wah zapomnieć coś
panienka powiedzieć,
Po południe
pan wyjść i przynieść do domu wlefka, wielka tohba. Bah<ko ci-ężka ...
Wah ledwa podnieść,
- Ja nie widziałam tej torby - od
parła Ter,esa.
~ Pan sehoW\ać ona za pahawan.
Wab przypomnieć sobie dopiero dziś
hano j zajrzeć tam, ale ... fint! niema!
Carson spojrzał Ze zdumieniem. Co
mogło się znajdować JW tej torbie?
SKąd ją Dixon dźwigał?
a dcn.
Dlaczego znikła po jego śmierci?
CZ)! za.'Wierała coś co potrzebne było
morderc)! , na co cZiyhał i co jegQ oHa
ra przyniosła potajemnie do domu, O
oawiając się, że poprzedni schowek
nie był zupełnie bezpieczny? Takie
i iime pytania pozostały bez odpowiedzi.
al
den
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Czeladź

Koluszki

Tajemniczw . zamach na dworcu
kolejo.wm w Koluszkach.

Krwawa rzeź w domu noc
legawym na "Saturnie".
v Mieszkańcy domul noclegowego
kopalnl "Saturn" w Czeladzi: Kajdlas
Aleksander Li Niwki i Władysław Sa
wieki a Wil€ńszczyzny po przerobio
nej dniówce, zasiedli do gry w karty
GnI j ącym przyglądali się liczni ro
botnicy, zamieszkali również w cllomu noclegowym.
W pewn.e~ chwili międlZiY grający ,
mi wynikła sprzeczka, która w krót
kim c21asie przemieniła się IW krwa-

Prze·Q kilku dniami na stacji kole·
jowej w Koluszkach miał miejsce n:ile
zwykły ze w:z:gędu na swą tajle mni .
czość wypadek który wedae wszeI .
ki"ego prawdopodobieństwa wyda.rzył
się na tle polityoznem.
Wypadkowi temu uległ kapelan
O. K. 4 ks. IIkow, były poseł uktairl
ski na Sejm Rzplitoej.
Przebieg tego tajemniczego wyda
rzenia był nast'ępujący:
Przed kilkll dniami k.apelan ks. II·
kOlW udał się z wizytacją do garnizo
nów stacjonowanych w Częs tocho -wie, Piotrkowie i Skierniewicach.
Objazd miał trwać przez dni 4 Ks.
Il1ww wyjeżdżający dość często spo
str.z:egł, że jest ' śll€ldlzony przez nieznanych osobników.
Krytycznego dnia 12 bm. wracając
ze Skierniewic zatrzymał się na dwo
rctl w Koluszkach. Do przechadzają
cego się po stacji ks. Ilkowa zbliżyłi
sic; jacy6 dwaj osobnicy, a zamieniw
sz-y, słów kilka, prosili o ogieńd:o pa
pierosa. Jeden z osobników trzymał
IW ręku jakiś pr.z:edmiot i czynił po·

wą awanturę.

Kajdas wyciągnął nóż i pchnął Sa
wickiego w okolicę serca.
Sawicki zalany krwią padł trupem
na miejscu.
Pl'Iztybyły lekarz miejski skonstatow,ał śmierć Sawickiego.
Kajda.s chciał zbiec, ale obecni
przy aJWanturze robotnicy zagrodzili mu wyjście, wówozlas niepohamo"
wany morderca jął wywijać nożem .
raniąc jeszcze kilku z ohe\cnych.
Wreszcie nóż mu się ztamał. Zwło
ki Sawickiego przewieziono do lwsinicy przy szpitalu kasy chorych w
Czela,cllzl, a Kajdasa aresztowano. v

Wieliczka

Kobieta -

zwierzę,

"Książka

w życiu
kobiety".

a) Księr,arstwo polskie, zorganizo·'
Iw ane w ZwiWlkl1 Księgarzy Polskich
i Polsko T ·wi Wydawców Książek, za.
mias:; corocznej wystawy książki u·
rządz.a w rb. tydzień propagandowY"
poC! hasłem "Książka. w życiu kobie
ty .dll?<.:ydlu~e o jej powodlzieniu". Ty·'
dzień będzie tl1wał od 23 do 30 listopa
da. P. minister WR i OP. zarządlził w
s z.kołach żeńskich odpowie.dJnie poga
aap-k1. Red. Z. Dębicki wygłasi dn. 24
bm. o godz. 1(i z rad10stacF warszawr.kiej stosowną prelekcrę. NaJ ulicach
Warszawy oraz w księgarniach więk
szych miast rozdawana będlzie spe .
cjaJna ulotka. Nie·k tóre czasopisma ko
biece i literackie wyd:adzą w tygod
uiu propagandowym specjalne nurne
ry, ksi'ęgarnie urządlzą w swoich loka
lach specjalne wystawy książek dla
kobiet i przez kobiety pisanych. a
~ł•

•

Kosmetyczny Oabinet

Marji Sendlerowej
Piotrków, Słowackiego Nr. 8.
Wszelkie zabiegi w z:akresi.e ko
smetyki leczniczej', Masaże ko
smetyczne, lecznicze .. ,Maqu,il·
lage", wykwintny 'manicure, dłu
gotrwałe prz.yciemnianie brwi.
2

MAAR

H

dejrzane ruchy.
Nie otrzymawszy zadośćuczynu2 1nia
[' ,:ośLi e , osobnicy oddalili si'ę.
Wkrótce ks. Ilkow, opuściw'S02 :y
clwOl'zec w .:;i ar:1.~ 2.0 wagonu pociągu
odczuwając pewną nieodlyspozycję i
:-:1a1::ość. Około godziny 12 w nocy
nas tąpił a.tak, połączony .z silnemi i
bol.Bsoemi to rs jami. Pa powrocie do
Łodzi pośpieszyli ks. kapelanowi z
pomocą lekarze wojskowi.
Zapytany pr,z:ez nas ks. Ikow, co
sa;dzi o tern wydarzeniu, oświadczYl,
że UJważa to z,a pierwszy manewr. kół
kon~piracyjno - wywrotowych, wy cz uwających paraliżowaną przez ks.
:Okowa a.kcję wywrotOlwą. A ponie·
\'..-aż w okresie S-letniej walki poz'
nał sekretne mp.todly działania na s z.ych wrogów przeciwnicy stara1ą
s ię un~e.szkor:1.li,wić i sparaliżować o·
wocną działalność ks. kapelana Ilko
wa,
Tutaj naLelźy zaznaczyć, :i.e ń::s . IIkow wchodz~ w żywy kantakt z żoł
nierzami, których wychowuje w clu
clIu państwowości polsk.iej.
k

Z
Piotrkowa I okolicy.
.sz_

37-letnia Anna Kiszkowa (Zakli •
czyn, pow. Wieliczkowski) mając na
wychowaniu 4-etniego Józefa Sudra
,znęcała się nad nim już .od .d~uższe
go czasu nie dając mu jeść, a one g- .
daj pobiła dziecko drzewoem od ło·
paty tak silnie, Ż\e( pobity zaniemówił
a w kilka godlzm później zmarł. Zbro
dniarkę aresztowano i IWdrożone zo
<1 tało d,ochodzc'1ie, co da powodów
• • •r fiakiego zwierźęcego postępowania
zbradnia.rki, zacha,dlzi bowiem podej
rzenie, iż to zuęcaRie się nad dziec
kiem celowo było stosowane, by te
doprowadzić do
śmierci możliwie
prędko.
k
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Wiec na podwórzu ·Magistratu.
Dwie delegacje robotnicze \v Magistracie.

tych robotników i że 2/3 z 240 p"n
w r{l.zie zakończenia robót w lt_
)Si'olPadzie pozawionla\ byfoby zrusiłków gdyż nie 1~lOIria.daią >Aaganego okresu 20
tygodni p'l'zepracowa_ - Magistr.:I:1 ze
względu na ciężkie por1:ożenlie Kasy Miej_
skiei, uniem o żliwiające zdobycie środkow
na zahudnienie '1'obotników - wystąpił jut
v Zapowiedziane przez miejscowy
i w dalszym ciągu Jllide czynił staranC':l.
U władz p.'.'I1stw. o. u.
lenie dalszych sub związek P.O.W. wyścigi s·z:osowe na
_. Piotrków
we'n!cji na zatrudnienie tych robotników, przcsŁrzenf Radomsko
którym brakuje jeszcze kilku tygodni do - Radomsko (100 klm.) dały nastę
pujące wyniki:
oktresu .z!'.siłkowego.
I nagroOlę zdobył Stefan M,achura
Również zakomunikowano delegacjf, Ze
podczas piątkowego pobytu p. prezydenta (ki'l1Jb młodz:ieży lWiejskiej), osiągając
Hudecll w Urzędzie Wojewódz. (o czem czas 3 godz. 57 min. 8 seik. otrzymupisaliśmy w niedzielnym numeTze naszego jąc tytuł mistrza na powiat RadompiSIDją'), uzyskano
odpowiedź,
iż staran.1'Il skowski i zegar,ek srebrny. Drugi do
MagistraltJu, mające na ce!t1 zapobiegnięcie mety przybył Zbigniew BrzozowskI,
odebrania praw zasiłkowych
rab'~tnikom, uczeń ~.imn. Niemca, mistrz torowy
lPl'acującym przy roboŁach miejskich z fun_ naszelto powiatu, w czasie 4 godz. t
duszów państwowych, przy bardzo przyC:lył 10 sek.
nem pop.~ 'I'citJ ze strony Unędtu Wojewódz
Brzozowski przybył 'Iv' bardzo dopańdtiWowym.
kiego - będ , za,tatwion:e pomyślni e i zasił brej formie, je.dlynie c1wukrotny de"
Pr:r.edstawiciel Magistratu, .ławnik J a _ ki będą nv.dal wy;płacan·'?
fekt rowle!rU pozbawił go zdobycia
bło ński, oświadczył robotnikom, że, o ile
Co d o zatrudnienia !I'oboblików w cza_· tytwłu mistrza. Trzeci przybył do me
\l' oboŁnicy zgłosz'l swp' delegację, to Magisie ostalt.nich dwóch tygodni przez 6 dnI z.., ty Albert Radke (klub młod~.. wiej·
,gtrat może z nimi rzmówić się, jednak tlo miast :.;, orlipowiedz;'a'l].(), że jestto niemożtl_ skiej) -:\ godz. 9min. i 10 sek. Czwardziału w wiecowaniu nie przyjmie.
Wie, gdy;) ni') takie postawienie sprawy nie ty zeszłoroczny mistrz szosowy Cz~
IW obec tego obecni wybrali dJelegację wystarczyłyby fundu;;ze asygnowane P - ZEh sław Sztajnert (4 godz. 14 min. 10
złożooJą z S.ciu osÓ'bI" k!tór~J to delegacfa władZE! wojewó.dzkie, a gd,yby nawet takie sek'.)
zostw~a przyjętą przez członków Magistra_
fundusze wptylllęły, to raczej M.leŻlaJroby je
Do st~łt1 sędz'iowskiego zasie&li p.
tu z p'rezydentem, p. Hudecem na cz.ele. zużyć na zatrudnienie /przez czas dłuższy p. Dl'. Swtal, B L Olejnicz,ak, CopliDelegacja przedstawiła swe żądania, wyra.: tych samych 1'!J'blotników w tenże sposób.
ga, Majznel', Rudek i Marchwiński.
zaJące
się przedewszystkiem w
da'lszem
Postulat podiwyższenia płacy jest _
""
W zoroiWy porządJ~kj w czasie IZa'
zahudnieniu robotników, pod!niesieID.lu ich momencie
wypowiedzenia conajmn1e) wodów utrzymywała policja.
v
pł.a'Cy dziennej o 2 zil'ote za ostal{ni tydzień nieaktualny , te'lIllb:ardziej, te delega'Cja ro.
Ipracy i zatrudnieniu ich w ostatnich 2_ch bdłiników z przecLstawicielami Rady Zw. Za
tygodniach ,pracy nie po trzy dni w .tygocL. wod.. jeszcz') we wIześniu i po wyczel1P'U_
niu, jak to dotąd było, a przez sześć dni.
jącYi:h wyjaśnieniach, otrzymanych w MaPozJatem delegacja poruszyła S'j>rawę po. gistracie, udaw.~ł.a się dW'ukrotnie clio Ło.
adwokackie i podr6żne
mocy żywnościowej i Otplai~.Qwej. W odpo_ dzi, gdzie po otlrzymaniu Tównież wyjaś.
wiedzi Magu~hl'at oświadczył: w sprawie dal nień ze strony przedstawicieli Urzędu Wo portfele wekslowe,
notyce
szJelgo zatrudnienia robotnJ.kÓw - iż listo_ jewódzkiego, porzekonw1.a się iż podwyżka
!!!!!owe, scvzorvkl biur•••
padowa. rata za'Pom.ogi rządowej na za,{rud diniówki,
Wynoszącej 5 zł., z funduszÓw
pOleca
nienie bezrobotnych
z funduszów na ten IplrzyzDianych przez Rząd jest niemożliwa.
cel przewidzianych, o czem zresztą uprze_ Sam Ma~gsua.t, j.ak wiadomo, do wynagn,. Firma "ADOLF PAŃSKI" ~
dzał p. Naczelnik Pracy i Op. Sp. w Wo;e- dZEl1nia Itego dopłacać nie był i nie je;.fi! w Piotrk6w Tryb .• ul. Legjonów 2
wództwie, kończy,gię. Wobec. ~lego, że Ma stanie ze względu na budżet, nie przewidu '
gislrat zdaje sobie sprawę z ciężkiego po_ jący - tego rod.zaju wydatków
ze wzgIędu
W dniu 'lV'czor.a;szyim w podwóorzu Magi
sh'atu m. Pio'll1-kow~ zebrała .się grupa b '! 2.
robotnych, zatrudnionych z FUJIltduszów pan
siwcm'ycll i ~ic doAwszy przeszkód, za
1nicJowała wiec. w . 6irym wzięi~:o udzia!
około 100 osÓ'b1
NC'. 'wiecu pol'tlszono ciężkiH2' p ołożenie
pa·a.cujących robotników, którzy za1edlwie
trzy dni w tlygodni~ą zajęci pracą; poło
żeni~ LI uległo jes ~ pogoil's:r.eniu z chwi
lą gl'oźby zwolnie.n ierobotniików z końcem
listopada rb.
PJ·zygodni mówcy poruszyli sprawę zas~ł
ków, które miały być odebrane bezorbot.
nyr.J.. Z zeb11a.nia tego skorzystały ciem.rue'
elementy i można 'było zaU'lV'a'Żyć ła.tiWo ta
kich mówców, którzy w g,prawach tych nie
tylko nie byli zainteresowaID:i, ale w dodat
ktl nied-y spra'lV'ąmi robotniczemi nie zajmowali się
IMówcy ci mieli najwidocznie jedynie z ..
mial podbUil'ze:IJJia ludności zarówno prZli<""
ciw Mri1gisl'ratowi, jak przec.iw władzom

łotenia

na stan Kasy .Miejskiej, któta nie może
podołać nawet najkonieczniejszym wydat_
kom, przewidzianym budżetem.
Delegacja po o'! .rzymanych wyjaśnieniach
postanowiła poinformować o nich ogól!: pra...
cowników, poczem zebrani na ,podwórzu
rob·:.tn:icy spokojnie się ro~szli.
.
'W , (:h~ilę potem przybyła druga delega.cja, złożona z przedstawicieli Związku "Pra
cali z P. Drozdlkiem na c:r.ele.
Delegacja ta zdała .sprawę ze swego po_
byh! w Urzędzie W ojewódzkim i zwrócil"
się do Magistratu o po,p<l'l'cie akcji, mają
cej na celu z.a:bezpieczenie pomocy dla
tych robo'tmików Manufaktury n.?! BugajU,
kt'órzy już ukończyli, lub kończą oktres za..
,g~tkowy. Delegacja pl'osih. również o da~.
sze z.a'trudnienie robotników pracu'jących
przy 1"obotach miejskich.
Ddelgacja otrzymał.:! odpowiecLź, że Ma..
gistrat w czasie tego roku budŻeJłlowego
wydał na akcję doo:aźnej pomocy żyWnoś_
ciowej w kuponach do ~póoldzielni "Praca"
już kilkan.?.'ście t~g;.ęcy złotych z. pOWOl!U
ciężkiego położenia i dużej liczby robO'tni.
ków, którzy przez calty bieżący rok nie
mieli \prawa korzystać z 7Jasiłków FundJuszu
BeZJt'obocia i nie mogli uzyskać na dłuższy
okr~s żadne,i pracy oraz ŻJe M aigistralt wy_
st<\ipill w tej ·spr,,"wie do władz i, sądząc ' z
dotychcZRl3 udzielanych wiadomości, jakaś,
jakkolwiek dotychczas nie określona w for
miel pomoc dla tych, którzy wyczerpali nor
ma.ln.0 zasiłki, b'ędzie wprowadzoną.
Nlo ule~a wątpHwośd, że najIepszem za
łatw:ieniem SIPl'awy bytoby
wproW'a-dzenre
akcji doraźnej, z jakiej korzys!t.ali bezro~,
ni w ciągu kilku 1?t ubiegłych, a kt"r..
niestety zosta!ta przez Mi!/liste'l"stwo Prac)'
i OP. Sp_ 'IV' roku bieżącym wstrzymaną,
Ponadto okazuje się że tak, jak w dwóch
latach pOiprzednich ~ ze względlu na nę
dzę bezrobotnych i bardzo małe za'I'ablld,
osiągulęte w ciągu krótkiego okresu pra_
cy podczas całe'go roku - nieodzowne jes l
zawieszenie se2lOnu martwego. v
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Dziś
osłatnl
Wystawia
w b dzizńod85gr
tny polski film R~MAN~

Kino-Teatr

,J CZARY"

o p,rawdziwie eur ~ p,ei.sl{im zakroJu według powlescl naszego
'
wielkiego poety i pisarza Kaz.
Przerwy- Tetmajera p. t. - Wielce

w Piotrkowie.

Handl· rze

PANNY OP~LSHI~J
•

interesujący

oryginalny dramat w 10 aktach. -

Scenariusz i

-

sława

reżyserja Włady

Lenczewskiego.-

Rzecz dzieje sie vJ Kresowicach
Opolskich, w Warszawie, w Wiedniu i w Genewie

majątku

Pierwszg Dolshllllm ODraW~Zi'llle eurnuelsklm zabroi

żywym t w
grasują po kraju
i w,woła uczciwe dzie'wczę a do
m ' rozpust,
mi, chroniąc łatwowierne ą.zilelWczę- wod\owy "małżonek" ma zazwyczar
na sumieniu kilkanaście ofiar - żon.
ta.
Han dlar ,e żywym towarem urząSłynny handlal'z Mordka Cfchcidzają się za2.1wyczaj w ten sposób: ger z Piotrkowa uwiódł w ten ~po
C to np, mężcyzne. "poślubia" ko- ~ {b 12 ofiar.
bidę zgóry uplanowanym: zamia:"
ślub rytualny żydowski, zawieralem sprzedlania jej ·do lupanaru..
• ny potajemnie, niesłychanie ułatwia
Natychmiast po ślubie namawl<t handel żywym towarzm i wykonywa
ją do wyjazdu i tam kończy z nią nie ich procedclu. Najsmulniejszeiil
w łatwy sposób. Bez ceremonji od- . jes t. to, że zapomocą małżeństwa apr21eldewszystkiem z b. KrólestWa daj,e: ją do domu publicznego ikon· gent uzyskuje dostęp dlo dz.ie,wc z ąt
Kongresowego i Małopolski, skąd kuruje znowu do następnej. Taki za uczciwych.
ruch emigracyjny dostarczał tego
"towaru" do Ameryki połudnlowej,
Argentyny i Brazylji, gdzie kobiety
przywożone prz'!z handlarzy żywym
towarem, prL,epadlają w domach pu
blicznych, albo są wynajinowan)~ w
celach rozpusty i wyuzdania pod po
zorem małżeńskich zamiarów lub uz,y skania pracy. Takie kobiety idą
z rąk do rąk, stanowiąc przedmiot v W ubiegtą niedzielę odbyło się ' według ski, Jasiński, Inspektor Szkolny, Huzapowiedzi, Ipoświęc ,~ nie i zamknięcie ro- dec, Prelydent m. Piotrkowa, Wó t
ta.r~ów i wyzysku.
Dowodem oczywistym, potwier- ku szkolnego w Żeński~j Szkole RolniczeJ gminy U3zczvn Paradecki,
Sołtys
dzającym powyższ:e fakty jest język w Witowie. W ostaJ'ali L!1 dniach mieliśmy wsi Witów, Dr. Lipińs!~j, lekarl popolski, rozbrzmiewający prawie '\\1'" deszczową pogodę gdy lymczasem w nie- wiatowy, Szmidt zast. Starosty PiotrWf,zy~:tHch lupanarach Amr?ryk; środl dZF<llę z samego r?na horyz.ol1t rczjaśnił się kows iego, Pąc7kiewicz referendarz
słoneczko, tak bar,
Starostwa, Inż. Hi! n, architekt pokowei i południowej, podobnie jr:.k i i r.iebawcm ukazało
na bliskim i dalekim wschodzie - dzo p zez wszystkich oczekiwane. O godz. wiatowy. MańkOWSKI, Komendant pogdz,ie znajdowano polskie dziew~zę· 10 zgłaszamy się do biura Sejmiku, gdZie licji na p('\wiat Piotrkowski, R07..iecki
ta - w Konstantynopolu i Yokoha- nas gościnnie przyjmuje P. SekPetarz Fu_ Dyrektor kasy Oszczędności w Piort
lyma i p. Ins\pektor B~.'I'anowlski. Po krót- kowie, Członkowie Seimiku Powiamie.
ki(,m czek?niu n?sA c;bód, wsi~~amy do towego Piotrkowk'
dzice ucze,
W. Polsce, jak wiadlomo, znajdowa
Chcvro!ctki, któ!? k~wana wprawną rę nic, Bolesław fut
,
Sekrełart
W\"
ły Się węzłowe punkty tego handlu,
ką 1:zohl'a unosi nas szybko na szosę Su- działu Powiatowego. Stanisław Baobecn~ej zaś operują liczne agencje,
kompanje przewoZ.owe i bandy za- lejowską. Po drodze błoto k:'Że zwolnić ranowski Inspektor Samorządu gminvonspirowanych opryszków. Dziew biegu, aż dopiero po minięciu u,szczyna nego na powiat Piotrkowski, Miller,
wjeżdżamy na g:ad!ką boczną drogę, wioInstruktor Straży Pożarnej na Poczęt". ma.łoletnie używano do pracy
c1ąc:ą między p?'lcelami urzędniczemi,
już wiat Piotrkowski, Bogusławski, leo
fizyc7.TIej. a po doiściu do dojrzałoś
ci kobec'?j. sprzedawano clio domów bezpośrednio do Wit owa. Jak się dowia- karz weterynarii, Bogusławski, kier.
Gujemy, to Sejmik dQprowadził ten odct. U1'7. śl. i in.
rozpu ~ ty , chłopców odd.awano w rę
Uroczystość rozpoczął Ks. Prałat Sza,..
ce plantatorów, którzy stawali Sl't nek w ciągu kilku dni do pOTZądku, a~f heLski, dokonując poświęceni'" lokalu i wy
uł.atwić gościom dojazd na miejsce.
Na
ich okrutnymi właścicielami. Termi
\·,:·dkiem podwórzu stoją gromadki okolicz głaszając n a ~lępnie ,p ze mówienie do zebra
nołogja karna zbogaciła się nowrem
nych włościjan, żywo d:ebatuj ą c na l<lmat nych uczenie. Ks. Frała! Szabelski udzieHl:
wyrażeniem: "wynajem polskich ko
l'.czenicom ccnnych wskazówek, jak mają po
Ir ?ją('~'j 11? <.tąpi ć 11l oczystości. Spotyka nas
biet dla: celów rozpusty."
Ki.el'owniczka Szkoły,
Fani Łab~dzióW11,> . :~ tępwa ć w (~I ': szem życiu. N~stę!pnie za_
Dziewczęta dostawszy się pod po Czekamy przeszło godzinę. Początek opó:Z- b ,'a ł głos Pan N~czelnik Szostak, który w
zorem zamiarów matrymonjalnych nia się z ipowodu nie przybycia j;; ~ zcze spo pięknie \\ yglo' z, re '11 tr e ściwem p zemó ,w ręce wyz:yskiwaczy, odstępowane (:zi. cwanych gości z innych mia.sl W ostat wieniu . 'podniósł Zi\s>hlgi, poniesione przez
były z rąkdlo rąk, rzekomo z powo- niej chwili s".mochód wio zący Pana Sta'I'O- Sejmik PiotTkow:,:;ki i poprzednicgo Staro
dów umożliwiających małżeństwo. slę StJrzemińskiego utknął w drodze z po_ stę, Pana K"Lz y ń.s kie'go przy tworzeniu
Kombinacja t;t. niczem nie różniła wodu d1ełektu motoru i d opiero następne szkoły oraz prze:!! obecnego st3 'rostę p.
się od zwykłej prostytucji, połączo au,10 przywiozło go na miejsc2': stąd opóż_ Strzemińskiego p!:!!y dokończeniu dO(prowa
ne! z pośredl~ictwem, targami i wyzy nienie. v
dzania jej do dzi!sjejszego rozkwitu. Pan
s~lem. ~o kilku latach, kiedy biała
a) Pomiędzy zaproszonymi osobami byli Nacz. Szostak nie żegnał uczenie lecz witał
nlewolmca przestała mieć wartość p.p.:
w nich nowe obywatelki, przyszłe gospody
towaru, kiedy w dodatku została za
Naczelnik Wydziału Roln. Urzędu nie, Hitóre zdobytą tu W~€tdzę d<lIej krzewie
każona chorobami wenerycznemi, _.
winny.
wyrzucano ją na bruk, kazano iść WOjeWÓdzkiego w łoczi, p. Szostak
Dalej przemówi~ twórC7!J i opiekun Szko
reprezentował pana Woje~·odę. Naszlakiem hańby, pr2:yczem stawała
ły, Pan Naczelnik Kaczyński imieniem lbo
czelnik Wydziału Saml)rządów p. Kasię ona rozs.adnikiem rozpusty wśród
czyński, Ks. Prałat S7abelski, Dzie~ dy Pedago gicznej. Może nikt nie odczuł ca
otoczenia.
kan Piotrkov.ski, Ks. Walewski Pro- łego uroku uroczystości w takiej pełni, jak
Polski komitet walki z handlem ko boszcz parafii Witów, F'rzewodniczą Pan Kaczyński, który włożyl! część duszy
betami i dZliećmi jest w Polsce insty cy Wydziałów Powiatowych w ło w Szkołę. który ,poświęcił jej wie!?' ('zaSll
tucją społeczną, która roztacza opie dZi, w Brzezinach i w łasku, Związ trudów i starań. Zasługi Pa!",3' N acz ·,:;1ni:./>
kę i prowadzi prace ochronne nad ku Kółek RolniC7vch p, fjjałkowski, KaczyńJ~kiego oceniają wszYScy, którzy się
młodemi dziewczlętami, czuwając nad poseł, Związku Kół Młodzieżv Wiej- kiedykolwiek ze S:!!kołą zetknęli i zdoają so
tern, by uniemożliiwić
handilarzotll skich w Piotrkowie P. pos'ł Dratwa I:·i.e doskonale sprawę z tego, Żre Pan Ka czyński jest jej istotnym twórcą, bo Szkoia
żywym t"owar'2'm uiprowadzanie tych Dyrekt r Szkoły rolniczei w Sędzie
dziewcząt z,agranic·ę . Największą za~ jewicach P. Kawczak, Prezes Okrę pomimo n.~okazów zgóry i uchwał Sejmiku
rolę w zwalczaniu tego zła odgrywa gowego Urzędu Ziemskiego p, He- n;ńdy nie doszłaby do d.zisi>e;sze'g o stanu,
polcja kobieca, która ·zj niezwykłem man, Komisarz Ziemski na powrat gdyby zajmowano się nią biurokratycznie,
poświęceniem,
a nawet i bohater- Piotrhowski, Prezes Związku Ziemian gdyby nie znal".zł się ktoś kto zechciałby
stwem
walczy z ohydnymi opryszka
Oddziału w Piotrkowie p. łuszczew- się jej całkiem poświęcić. Podnosili Jego Zll
_ _ _ _III:I;::_M!!it_ _ _
_ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _otr-.
v Mało kto u nas zna szczegóły dlotyczące grasujących na terenie Polski band handlarz:y żywym towarem
Społe.czeństwo nasz,e nie zdaje SOOi)"
jeszcze dokładnie sprawy .z. groźne
go stanu. jaki przybierać zaczyn.:t
tego rodzajudz,iałalność.
W Polsce zresztą sprzyjają terna
wyjątkowo wszystkie warunki. W~ę
ksz,ość ofiar hand~u pochodzi u na::.

W obc y\':' ':>rajUl, kobieta nieznają
c::>. i E: zyl~ . ~a ;la się igraszką w rę
kach swego rZle komego męża, który
albo ~prze0aje ją do domu publicz nep,o, albo eKfploatuje bezpośr.ednło
Up l' u\'ł':'a ny przez nią pod przly musem
n;cn.ąd. T akil:; kobiety stanowią naj
tragiczniejsze postacie spotykane
wśród białych niewolnic.
'1\' lr:::: wielka mu;s i być ostrożność
lOd'i,tt.6w, wysyłających swoje córki
zagranicę.

v
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sługi wszyscy mówcy, pod!1JOsili goście i ro
dzice uczenic w rozmowach prywa1tnych.
P,an Nacezlnik Kaczyński znlll1l.y jest ze
swej działalności 'społecznej, gdyż jeszcz'"
jako Starosta Wieluński opiekował się fam
tejszym przytułkiem dla ubogiej dziatwy.
Przytułek lozwij",t się, a dzieci ukochały
swego opiekun.' sercem call'ero. Powiat Piotr
kowski zawdzięcz.a Mu Szkołę Rolniczą~•• • • • • •
Pl'zed'o~ ta!ni

przemówił

Starosta
do
skonale zobrazował historię powstania Szko
ły, jej rozwój stopniowy i szybki, do czego
przyczynił się w Ip ierwszym rzędzie Pan Sta
It'o~ta Kaczyński, Sejmik Powiatowy Piol>kowski, Kierowniczka Szkoły, Pani Łabę
dziówna i ci.ało pedagogiczne. Niemniej waż
ną jest i ta okoliczność, że tutejsze poczy
nani.a znalazły zrozumienie wśród wyższych
władz, ? więc zarówno w Urzędzie Wojewódkim w Łodzi, jak i w Rządzie centralnym. Wreszcie przemówiła do swych pupi
lek P=ni Łabędziówna. Przemówiła SlPokoj
nie, ciep'o, żeg!"ala je tkliwie i w słowach
JEJ dah się odczuć ta miłość, jaką żywi dla
swych uczenic po rocznym z niemi pobycie
Uczenice duchały llw~żnie, chowając 'g!c<boko w duszy każde sJowo, .aI że ziarno na
zdrową i urodzajną padały glebę, więc tet
i plony napewno będą dobre. Na zakończe
nie Pani Kierowniczka Łabędziówna rozda_
ła uczenicom świadectwa.
Strzemiński.

P?n Sta.l'osta

Pan

Strzemiński

ŚwiadEdwa z ukończenia Szkoły RolnI
czej Żeńskiej w WitoV"\e oŁrzym"Jy:

Kuśmierzówna Scholastyka Radodny. Ataszewska Leokadia Postekalice, Matysiakówna Janina Dębin. Soł·
tvsińska Helena !łełchatów, Smejdzian\(a Stanisława Zarnowica, Wrzalikówna Marja Bogusławice, Sońtów
na Antonina Psarv, S7vmańska Kazimiera K"' ryntura, Pawelcówna Ja,
nin<l Srcmutce. Stamówna Sławena
Zetów, KuchtóIJ,}fla Marja Jarosty
Adamczewska Melanja Piotrków, Kowale.xska franciszk~ Koło, Brzozowska Zofia łi;C7no, Tranczkówna Stefania Kluki, Madfjjwna Kazimiera
Gatkowice, Suwartówna Leonia Jaski, Zaborowsl<a Ludwika Grabica,
łapinkiewiczówr a Janina Wadlew,
Sercc?;; ńska Zofla Krzewinv, S7.CZesna Helena Koło, Dajczówna Eleo-

,

•
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nora Raków, Tokarczvkówna Zofia
Bujny, Barczvkówna Walerja Krze
WlnV.

Tu uczenice odŚ)piewały jed.ną z popular
nych piosenek szkohlych a patem wystąpil~a
kol. ZoIja Daneilikówna i przepięknie po~
dziękowała w imieniu swych koleżanek Pa
n Kierowniczce, Faniom Nauczycielkom I
Panom Starostolll; Przyrzekała krzewić oś
wiatę wśród ludu 'p alskiego i uczyć ,swe sio
st'r y tego, czego je tu nauczono. Kol. Janina
Łapinkiewiczów:Jl,3' ze Zlrozumieniem i uczu.
cielll zad,lklamowala wiersz "Przysięgamy"
Po opuszczeniu sali wykładawej goście uda
li na zwiezanie wystawy prac uczenic i za
budawań i urządzeń Szkoły. A więc WI dieliśmy paQ.uszki ręcznie wyszywane, prz,,"
ślicZ'ille hafty" aplikacje, obrusy, serwety,
wzorn~ki, zeszyty z rysunkami uc:o,'nic, bi'e
liznę męską i damską, caJlkowicie szytą w
Szkole, W)'\p1'awki dziecięce, suknie, opt\ól\\')
obrazów i in. Dalej dział pieczywa, konserw
koofiur', marynat, warzywnictwo, koszykar
stwo i in. Ogólną uwagę zwracaŁw 'Olbrzymia
głowa kapUJsty 21 miejscowega ogrodhJ wa •
rZY'vnego. \Vreszcie, malty na inspekta, wy
roby zelCoOmy, wytwórnia wina marynawa
nio pomidorów i szczepienie drzew. Jeśli u
przytomnimy sobie Źle Szkaa strueje zaled
wie 'l ok, to dajdzi~my do wniasku, ż-e zrobiono bardzo dJuźo: budynki utrzymane w
pierws2lo!Tzędntym stanie, sale czyśclutkie,
W1szędzie panuje wzarowy parządek. J eś!i
mowa o zabudowaniach gospda:rczych, to
przwdewszystkiem należy wspomnieć o kur.
miku. Jeslf 'On urządzony wedlłu'g najnow _
szych wymogów kultury i higieny i stam.
wiw tym dziale chlubę Szkoły. Znajduje Sl~
lam kilkaset sztuk drobiu: kur, indyków,
a wszystko to rasowe i znakomicie chowalIle
Wszędzio znać t'roskliwll opiekę i fachową
diłań Kierawniczki W stajni stają cZIŁ'ery ko
nic W oborze cztery krowy a wkrótce przy
będzieip iąta, W chl.ewach kilkanaście świń

a ciJ:'lej widzieliśmy wszyslko to, co jest po
trzebne w 60-morgowym pięknie zagospocta
rowanym folwarku i Szkole.
zwiedzanie Z.rblUdowań,
goście udali się do jednej ze sal, gdizie ucze
nice, oc1. eg;rały wrr.:C<' ą i smętną naprzeUll" ·'r.
sztukę ludową w Itrzech aktach ze śpiewa
mi i tańcami p. "Wiesław" Dziwić się nale
i y, że przy codziellilycll ianudtnych zaJę ciach szklnych i proa'ktycznych znaleziono
tylu CZaSl! aby 'starannie wyuczyć się sztuki
tcatr,ahlej. Amatorki wyglącfuły świelt'nie i
czuły się na scenie, }: k gdyby chodziły od
kilku lat na j'oj delskach. Role opanowan"
pnmi. ęc i owo, nie szarżaw".no, g~anlO ze swa
dą i zrozumieniem to też o~'!ość
wypadia
więc~j niż dobrze. Po każdlym akcie rozle
gały się rzęsisle oklaski.
Gdy

ukońc.zono

I
I~ KASA m.OSZCZĘDNOSC~
-Maz.
I ninieiszem zawiadamia, Tomaszowa
udziela
rolnYIn
KOMUNALNA

iż

POŻYCZEK

.

A

producenłoln

zabezpieczonych rejestrowYIn zastaweln .. olni~zYIn.
WEKSLOWYCH,

Zainteresowani zechcą się zgłosić po Informacje do biura
KomunaIn · j Kasy Oszcz~dności m. Tomaszowa' Ma? w czwartek
dnia 21 listopada 1929 r. o godZ. 1 po pot.

Zarząd ~omunalnel ~asV Oszezęunośei
Tomaszów· Maz., dn. 16 listopada 1929 r.

m Tomaszowa-Maz.

2045

649 osób. W tymże czasie skonfisko
wan,o przemy;; wartoścI 145,354 zł. a

pod",(ków pośrednich osiągnie w paź
dziernikl1 rb. sumę 14.154.000 zł. po.dJ
czas gdy w tymże miesiącu w roku
\VPŁYWY MONOPOLI.
zeszłym wpływ ten wyniósł sumę
a
a) ~eldług dotychczasowych da - 13.058.000 zł.
nych 'wpływy z monopol~ państwo wycł~ ~ październiktl rbz. wynoszą
8C!.046.000 zł. odczas gdy w tymże
miesiacll rokl1 zeszego wynosiły su- OSOBISTE.
mę 76,552.000 zł.
a
. v Ordynator oddziału chorób płuc·
nych
s:tpitala miejskiego, dr. Paw,e l
WPŁYWY Z PODATKóW.
Kon, po odbyciu 6-tygodniowych
Przy tej sposabności przypominamy gas
a) Dotychczasowe obHczen~a wy- ćwiczeń wojskowych, powrócił i 0pad""rzam że zapisy na na~ kurs trwać bę
kaZlUJją,
źe IWpływy z państwowych bei!II!ie obowią:Gki od dn. 1-12 rb.
dą jeszcze do kańca 'Bieżącega
mieSIąca.

Po godzinie 't'rzeciej zaproszono gości do
SH11 nabiad, przy miłej pogawędcEi i szere
e'l toastach spoży.ta znakomicie przyrządzo
ne potrawy.
Szkołę Witowską Ojpuści!iśmy doskonaloe
lI.sposobieni i pod wrc'ożeniem przeżytej u·ro
czystości. A byłe. lo rzeczywiście nie szblo
nowa i pad! każdym względem ciekawa.
Przygląd,u!liśmy się pracy tylu rąk i umysłów pracy w każdym kierunku awacne1. Spo
łeczcństwa ocenia należycie te trudy.

Miejsc jest tylko dh 30 uczenic, -gdy zgto
szeń Szkoła 'przyjęła już diw:adzieścia kilka
więc pośpiech wskazany. Że każda córk,3I
gospodarska powinn~ do Szkały Rol'Oiiczej u
czę.-szczać, że j;; lam wielu <:Lobrych 'l'zeczy
nauczą , wyćwicz'l umysł j ' cia;lo - dowodzić
nie trzeba, bo wszyscy tó widzieli. Dadajmy
Ż'e koszt jest minimalny, bo fu wrad!ze pama
!tają.

Trzeba się tylko nie za'stanawiać, nie
męckk~wać a dziewczynę Z1aJpisa,ćl
a

140-lełnia

rocz ea

Zjednoczenia Miast

VI

Polsce

v Dnia 24 listop8!~a r .b. przypada ski, samorządy miast wnny ,&ień teh
14(Hetnia rocznica I-go Zjazdu miast obchodzić uroczy~, jCl!ko pamiąt
w l'olsce, z:wołian,elgo IW r. 1789 przez l-:ę powstania don_ ego aktu Zjeaówczesnep'o prezydenta st. m. War.. noclZienia Miast w Polsce i uczelC
szawy niezapomnianej pamięci Jana pamięć wielkiego Syna: Patrj,o ty Dek,e da wielkiego i źarliw. orędow prezyd. Jana DeJkerta, a IWszystk~e
nika w Sejmie czteroletnim, o pra- stany mieszczaństwa polskiego win~
wa obytw,a telskie mieg.Ziczaństwa.
ny przyjąć jaknajlie,z niejszy udział w
Na Zj.azd ben, którego zgromadz.e/- obchodzie, odHając tern hołd pamię
nie odbyło się w sali ratusza miejsko ci źarliwego orędownika praw obyprzybyło ,a miast i miasteczek daw- watelskich . mieszczaństwa w ówcze
nej Rzeczypospolitej 294 odlelegafów snej SizJacheckiej Polsce.
i pod przewodnictwem prez. Jana
Magistrat m. Piotrkow,a winien po
Dekerta 'z,r edagowano memorjał do wołać specjalny Komitet, któryby
Sejmu" zawierający szer,elg postula- się zajął przygotowaniem obchodu
tów Stanu Sredni'ego Polski. Memo~ na. niedzielę dn. 24 b.m. v
rjał ten spotkał się z silną reakcją
większości sejmowej o ustroju starolWi
A
M
szlacheckim i obradujący Sejm podz-ielił się na dlwa obozy, na czele
kt~rych stanęło -dwóch braci Mała
chowskich, Jacek przeciw ządanłomWłorek Dziś: Elżbietv Kr.
mieszszaństwa, zaś Stanisław opoJutro: Feliksa WaJ.
wiedział się z:a zrównaniem praw
.
.
Wschód słońca: g.6.54
dla Stanu Średniego.
LIstopad Gachód słońca: g.3 52
Na'razi,6 Sejm czteroletni odrzucił
postulaty zawarne w memorjale, co
,dna samego Dekerta było klęską i
tak go dotknęło, że ciężko 'zaniemógł śREDNI ŁADUNEK NA KOLEJ.
i klęska ta prz.yśpeszyła zgon Deker
a) Średni dzienny naładunek towa
ta dn. 4 października 1790 r.
róW na kolejach w Polsce we wrześ
Jedlna,k- szybko zbliżające się wy- nin r. 1929 wynosił 19,374. wagonów,
pacllki dziejowe upadającej Polsk~, poclc:oa3 gdy w tymże miesiącu 1928
sejmująca szlachta, zrozumiała slusl f. wyra.żał się cyfrą 18.334 wagonów
ność żctd1ań Stanu Średniego, zmusiła opornY'ch do przytz.nania równych ILU ZATRZYMANO PRZEMYTNIpraw obywatelskich, to telŻ zawarte
KóW.
postulaty w memorjale mieszczańa) Straż graniczna w okresie 'Od
stwa., stały się podsta1wą pr<lJW o mia to do 20 października rb. przytrzystach z dnia 16 kwietnia 1791 r. jako małp. na, granicy oraz wewnątrz kr:a
CZięść do Konsytucji 3 Maja.
ju za nielegalne pr,z,ekroczene granicy
Ze względu na znaczenie tej ro,:;z- uprawianie handlu ,d\omokrąźnego i
gIianicznym
nicy
dla Mieszc,z,aństwa i Mi,a's t P'oi- włóczęgostwo w pasie
_ _ _ _ _....
__
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Otwarcie
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Szkoły

Powszechnej

w . Słarzycach.

v Otwarcie szkoły powsz. w Starzycach było świętem nietylko mło
dzieży, któl'a będziiJe ucz'ęszczać do
tej nowej świątyni nauki, lecz i dla
społeczeństwa tomaszowski,cgo, gcryż
jest to dOlWocibm jego ,dążenia do rolo
wojukultury, a tem samem położe
nia głębsziych podwalin pod rozhl!Jdowę Państwa Polsalgo, gdyż polskość przetrwała z.
za.sów zaborczych na, nas·z ych rdzennych zie
miach tylko dzięki szkol,e polskiej,
któr~ pC:ltrymywał~, wśród nal)zych
braci dve"? narodowego.
NOIwaświątynia ~y w Starzryca,c h faktycznie wyTąda imponują
co ! jest ,dowodem, źe mieszkaIle)'
pery~elrji Tomaszowa nie zostali ,z a..
nie dbani przez ojców miasta.
Ju~: przy wejściu
na dlz~edziniec
na froncie gmachu szkolnego zegar
elektryczny, rzec:!! nowa, a świadec c
two ktlJltury miasta - wileJce impo,
nuje gościom. Obszerny bu<tynet.
szkolny na obu piętrach mieści ob s~erne klasy i dużą salę gimnastyc,z,na,.
W tej teź sali odbyła . się IW nie.dzielę ta uroczystość, która ściągnę
ła ponad 2.000 osób (rodziców idzie
ci).
Na UJroozystość przybyli między
in. zaproszono gośćmi ,z poza Tomaszowa: wiz.y tator Pietrzykowski, inspSlk.tor Sikorski, zast. star. Bulińskł
Komendant Policji Wesołowski.
Poświęcenia gmachu dokonał o go

Złośliwe

Og6lna.

~~

"I 2t6

Wtorek, dnia 19 listopada 1929 r.
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P..ożyczał pieniądze

.

dzinie 13 Ks. Kan. Szymański Naprezl. W. Smulski, który opowiedział historję powstania te!!o nOlWego gmachu.
Budlowę rozpoczęto 2-go sierpnia
1928 1'. Koszt budowy szkoły na 650
dzue!ci z cenŁralnem ogrzewaniem, oświetleniem eektrycznem, wodocią~
giem i kanali,ziacją wynosił 460.000
zł. Pan prezydent wyraził n8!dzieję źe
w przysz.łym roku nastąpi otwarcie
innej nowowybucIowaIllelj szkoły, dalej ,clIziękował wszystkim, którzy
pr,z'yczynili się do wzniesienia tej
szkoły, a wręc Ra.dzie Miejskiej, Do
zorowi Szkolnemu i Wydzia,łowi Bu
dowla.nemu.
Pod koniec swego pr,z emówienia
p. pl1e1zydlent wręczył k1LVcz,e tego
gmachu Dozorowi Szkolnemu w oso
bie Ks. Kan. Szoymańskiego, który
następnie odd\ał je kierownikowi .
prof. StańczykOlWi.
Z ramienia Kuratorjum przemar
wia.ł wiz. p. Pietrzykowski, dalej inspek. p. Sikorski, w imieniu Rady
M~eiskiej mec. J. Hirszprung, zastę
pujący na tei uroczystości v-prezesa
Rady. w im. Kom. budowlanej - inż.
Różycki, w im. społeczeństwa. źydow
skiego poseł rabin Brot i IWreszcIe
p. Turski.
Deklamacje i chór uczniów szkoły
powszechnJeIj oraz orkiestra semina~
rjum nadały poświęceniu charakter
bardziej uroczysty.
stępnie przemawiał

bankructwo kupca.
na wysoki procent, a towary
akceptami.

krył

własnemi

al

Ostatnio bardizo często dochodzą wia ja\nJe'go i delikatesów (Plac Kościuszki 26)
o większych lub mniejszych ban który swemi machinacjami karygodD. "zar
kruotwach, stających w ścisłym związku z wał" paważnie wielu obyW\a!teli.
Otóż Lewkowlcz od kilku lat prowa _
ogólnym :z;>a'stoye1m. Obak kupców uczciwych
którzy z !pawodu faktycznej Tuiny nie są w dził swój interes bardzo solidnie, zdobył
stanic regulować swych należności, znaj~u .zaufanie swych kJijentów i fi.rm, dostarcza
ją siEj tacy, którzy ten klrytyczny czas chcą jących mu w rueogl1?lDiczonej ilości zamówian,y ch towarów.
wykarzystać celem powiększenia '&Wej fOl
Interes \P'I'ospero·wa.ł do'blrze i ru'elMado.
,tu kładąc wszystko na kla'rb złej konjunk
tury. Do te'go rodzaju ludzi, dopuszczają - mo z jakiego powodu właściciel jego ostaJt
eych się rabunku na otwartej dlrodze, zali nio zaciągał wśród obywateli mirusta dUZe
pożyczki naw ysoki procent; suma pożyczki
czyć można kupca tamaszowskiego Saaom{)
na Lewkawic2la, właściciela sklepu, kolon
dosięgała kilkudziesięciu tysięcy złotych.
damaści
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Dr. P A W E t. K O N
Choroby wewnętrzne
specj choroby płuc.
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powrócił

=
b~dzie przyjmował od 1 grudnia
od 5 1/2 do 7 1/2 po poł.
Tomaszów Maz., ul. Piłsuskiego nr. 2.

USJÓSUiH~AH\r;6f HI
do sprzedaży WIN
na Tomaszów Mazowiechi
Zgłoszenia: Wytwórnia Win
Świdno poczta Mogielnica

I
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OLSZAK.

Sprawa ta staje się jednak o !tyle brudnref
szą, że Lewkowicz mając pożyczonel ,pieniądze, wsz)"Skie zakupione towary u firm
zamiejscowych lPokrywał wlasnemi aksepta
mi. Weksle Lewkowicza były przez wszyst
kich chętnie przyjmowane, gdyż uchodził on
za bardzo uczciwego iporządn(;go kupca.
który ze' s'wych zobowiązań wywiązywał się
punktualnie i należycie. Jednakże oslilltnio
ci. którz y mieli taki sąd o Lewkowiczu
zmiE:nili go, gdyż machinacje tego kupca u
dowodnily,że Jest on oszustem.
W szystkie weksle L. zostały zaprotesto
wan'e'. Onegdaj, gdy kilku wierzycieli 1:lILaro
się w towarzystwie komornika do sklepu
Le~kowicza z
zamiarem zabezpieczenia
swych należności na towa'rach, Jeszcze znaj
dUjących się na składzie, zastali sklep zam
knięty.

Po dostaniu się do wnętrza z wielkiem
stwierdzono, że pozostały to
WIalI' jest małowartościowy, zaś LewJ{owic::

przerażeniEm
wyjechał

PODCHMIELONY OBYWATEL PRZY _
Przybyli wkrótce sąsiedzi radziii
STRZELAŁ NA WIWAT. Wcz~
powiadomić o wypadku policję
i
ta j o godz. 1 w nocy ~ieszkańcy ulicy Ze przewieźć rannego do szpitala, czelo/znej zbudzeni zostali z pierwszego
suu mu żona sprz.eciwiała się.
g,tośnemi sbrzałami z rewolweru. Wkrótc"
Sąsiedzi i przybyły pos terunkowy
przez ulicę przeb~egł policjant, POSZUkUJąCY s twienDzi1i, że W . spał na sąsieku,
sprawcy sbrzałów. Okazało się, Ż'ZI jadący do zwrócony nog ami do klepiska, pr.z.y
rożką, Piotr Lanko, mieszkaniec Przygłowa
c;zem słoma w s ąsi e.ku była ułożona
wYstrzeli! lIla wiWl8l1 II rewolweru. Oczywis r 6 wno, prostopadle do krawędzi są
cia Lanko bYli w stanie mocno podchrmetu siek a i nic nie wskazywało na to,
nym i to właśnie wprawiło w niebywale w" by W. mógł spaść mimowoli w cza'
soły humoJ. Policjant skonfiskował rewolwC'l
sie snu. W m Iejscu tem nie było róW'
wim\l1ego za ś pociągnął do odpowiedzialnoś ni(;~; ':'3 cinych prze dmiotów, o które
GŁOWA

zagarnicę.

Krążą

pog:oski, że zlośliwe bankructwo
a właściwie oszustwo Lewkowlcz:a wynOSi
przeszło 100.000 złotych.
ki'
a

Piotrkowska.
O ZAPOMOGI DLA BEZROBOT
NYCH. W sobotę bawiła iW Łodzi ae
legacja Rady Okręgowej Polskich
Związków Zawodowych z Piotrko wa, z posłem Dratwą na czele. In~a
rowała ona w Urzędzie Wojewódzkim w sprawie bezrobotnych, dla
których zasiłki na miesiąc grudzień
zostały wstrzymane. Delegacja przed
stawiła prośbę o przedłużenie zasil
ku dla tych beZl obotnych, ktorz:y
zasiłek wyczerpali względnie którym
zasiłk, kończą się.
k
"DESZCZOWA KĄPIEL" PANA WŁA
W tych dniach o godz. lS-ej
pzechodnie, idący ulicą Sienkiewicza, spostrzeglt leżącego na chodniku mężczy=~,
który, obnażywszy się odpoczywał. Oczywi
ście, wlcrlit.co amatora oryginalnego 'wypoczynku Da bruku otoczyło zwarte koło cie
kawych, nie szczędząc wesołych uwag i do
wcipów. Mężczy.mla ów jednak leżał rueczu
ły na przycinki IPublicznośc:i, dworującej so
bie z jego stroju i urządzonej publiczme
"kąpieli deszczowej". Wx:eszcie pTZybyiy po
licjant zaopiekowal SIę lPijakiem, odprowadzając go, <:!c:a.z dość dużym trudem, do Ko
misarjatu, Tu okazało się, że jestto Włady
c.;aw Lebell, Garncarska 22.
k
DYSŁA.W A.

ANTO~ RABENDA STANIE PRZED SĄ
DEM. O go&. 14..ej przez ulice Piotrkowa
pr21e'chodzil niejakI W. K., kiedy JJ)l!Jg'le poa
biegI do niego jakiś osobnik i, wyrwawszy
mu z il'ęki jego własną laskę przewrócIł go
na ziemię, bijąc doi'kliwie. Poszkodowany
twierdzi, że sprawca zaczeptł go bez żadne
go powodu :.I jego strony.
Policja stwierdzilJlal, że napastnikiem był
Antoni Rabenda, PIłsudskiego 135. ·
k

c~

k

SPRA WOZDANlE Z ZA WODOW SPOl(
W ubiegłą sobotę i niedzielę odbyły się za
wody w plikę siatk o wą i koszykową mi~ '
dzy reprezentacyjnElJni drużynami '!lzkół śre<1
nich w Piotrkowie. Wyniki ,rozgryweI. nastę
pujące:

Siatkówka: Seroim. Państw. - Gimn. Zrze
szenia 30 : 12. Gimn, Zrzeszenia NSś. Szkoła Ha'ndlowa 30 : 6. Gimn. Państw_
Girml. TSś. 30 : 23
Koszykówka: Gimn. TSS, - Gimn. Państ.
13 : 4. Gimn, TSś, - Szkoła Handlowa
34 : 6.

W ogólenj

klasyfikacji ~ m~strzostwo
w piłce siatkowej przyznano
Semin<arjum P a ństw. , clIrugie i trzecie mhj
SCiI 7, ....jęł)' Gimn, Zrzeszenia i Szkola Handł.
Mistrzo stwo szkól męskich w piłce siat.
kOWE:1 przyznano Gimn, Pańs tw owemu, drugie miejsce zajęl o Gimn. TS ś .
W l'ozgrywkac:h koszykówki
pierwsze
miejscu zatrzyma,'o Gimn . 1'S Ś. p~ z e d Gimn.
Państw . i Szkd:\ H~ nd l o w ą
Zarząd Kółel, Sportowych
!przy szkołach ś I '. d n ich w f' io :'r kowie
k
s zk ć,! żeńskich

KINO TEATR CZARY.
a) Dziś we wtOl e k wyświetla nie
octwołalnie po raz o:otatni po cenach
zniżonych od 85 groszy wybitny pol
ski film o pra
iw1e europejskim za
krojll wg pow.
szego wielkiego po
ety i pisarza Kazimierza Przerwy
Tetmajera pt. ROMANS PANNY
OPOLSKIEJ. Wielce interesujący
oryginalny~t w 10 aktach.
Dziś ceny zP/llr'one od 85 gr.
a

momentach dramatycznych, tak, jak lekko
m y ś lną była kochanka Jorrah w stosunku
do swych ukochanych. J orl'J'h "przechodzi"
już przez trzecie r ęc'? Zdawałoby si ę, 1:<:
m dgła już oswoić się .z tern ży Ciem. A jed
nak ona niezmienia lekko swych kochan kcw, ona każdego kocha - pZyJJ 'jmniej iak
jej siq zdaje _ i jest mu wi e rną aż do rzu
cenia s i ę w o bjęcia n arJt ępnego. Lecz to pst
u niej szczere, całkiem naturalne. Oni:' n:~
kł amie, przysięgając Geratdowi miloś ć tak
jak nie kłamała przy SteI"nie lub przy pier
wszym mężu. I G oc: zyń sk a koch aia, gwał
townie, szalenie bez zastrze Ż'e-ń, kochał.ru nfe
spadający mógłby się uderzyć.
Przewieziony do szpitala w Piotr- podzielnie, czyli kocha!!a tak długo, pOJ'..!
kowie I gnacy W. odzyskał przyŁom nie przekonała się, ż e jej ukochany tylko
n O Śl: i bada ny z eznał , że poło żył SI'i do niej wyłącznie naldy. ~otem odchodlziła
spać w s ąsieku między dwoma sno " do drugiego. JorI1<l!h Gorczyńska 'Szalała , jak
p alni, C), ob udził się cfopie'r o w szpita aUitor nakazał. J orrah Gorczyńska ma tyllto
lu . Wa.,w n.Yllczak twierdził kat ego - jądną wadę: niezna warto ś ci pieniądza, stąd
rycz nie, że us zkodzenia zadała mu rozulb:t1: Ż'e jej kochankowie zawsze rujnują
i;on a, z które, żył bardz:o ź lle od cza się doszczętnie. Taki los spotka'! te~ (Jerar
su zapisania majątku zi ęciowi, cze - da Valliera.
mu Żona sprzeciwiała się, Dodał, że
MarJa 0o\czYJ).,lca pytała, czy .spodobała
żona od'grażała się, że go z,abije, bł
się piC'trKowskiej pu bHczności, na której
ła go często i wogóle obchodziła s~ bal dzo jej zal eży. Zapewniamy, że nietylko
z nim źle.
zachwyc,ała się jej niezwykłą urodą i ko_
W. zeznaJ: r ó wnież, że od kilkuna stjumami .d e że głębokie naezatarte wraże
s tu lat jest c z.ęściowo spa r a liżowany nie wywarła jej oryginalna gra. Ze~pół c iy
j Poluchy nC. jedno ucho.
dobrany. Włodzimierz Szczerbiec Macher_
LeKarz orzekł, Że uszkodzenia za ski w roli Gerarda Valliera, FIIa'n ciszek Bay
dane ,zlOstały twardym i t'ępym przed Rydzewski w roli B?'fge:ona, WładY'sław
miotem, a wstrząsnąwszy mózgiem, Pietruszyński _ Stek'na i Helena Skołow
zagrażają życiu.
ska - Katarzyny. Artyści ci są nam już zna
Anna Wawrzyńcz,ak lat 45, przez ni z występów w różnych zespalach teatral
Sąd Okręgowy została uniewinnio - nych. S'ą t o wybitne siły. Sztuka idzie bez
suflera.
.
ną.
k
NIE

WYBIJAJ

CUDZEMI

GŁOWAMI

DRZWI.
Gorzka to dola by ć sekwesł:ratO're!!l1 w
Piotrkowie, gdzie kultura mieszkańców nie
stoi jeszcz\l na tym poziomie, aby rozu mieć, i~ urzędnik wypełnia jedynie paru
czono mil czynno.
które nie egzystow a
łyby , gdyby każdy ~ciJl odrazu .swą nal>e~
ność.

Do niejakie.go Kociszewsokiego, Wiślruna
6--8, zgłosił się sekwestrator MagistratI>,
,przypominając o Agłośei
podatkowe~
fakt ten tak obu~ Kociszewskiego, iż
schwycił urzędnika za ramię i wypchnął
PANI MARJA Kuc23ewska, Naruza
rurzwi, krzycząc: "Ja waos nauczę i cały
towicz,a 4, przebyła noc z 14 na 15
komisarjat" J ,
bm. pa porządnej libacji, a mając, jak
Wreszcie, gdy sekwestrator powrócił li:
zwykle niewiasty, nie bardzo tęgą
policją, Kociszewski nazwał go wlóczęgą,
głowę, wyszła na świeże powietrze
ponownie wynuci! za drzwi i zawoiar: ,,'VIa
"ululana", co się zowie. Rozweselo
szeml łbami drzwi będę wybijaol" I
na kobietka, skądinąd! zresztą cał Za czyn swcj Kociszewski został SKa1:any
kiem przyzwoita, spacerowała prze?;
n a 150 zł. grzywny lub 3 tygod.rue areszlu. k
pewien czas po ulicy Słowackiego,
a wreszcie Iweszła ,d o Komisarjatu
i tam położyła się na ławce. Próżne
były perswazje policjantów, niewiasta nie dała <;obie wytłumaczyć, it
Komisarjat nie może służyć nikomu
jako hotel - K. nie! chciała opuścić
aj Często sły.szymy zdanie: "ta rola Jest
miłego schronienia przed deszczem.
Ipisana specjalnie dla tej arlystki czy a'r ty
Na oporną spisano protokuł, pocią
sty" albo też "ta artystka jes stworzona
gając ją do odpowiedzialności.
doŁei roli". Jak br.lI'dzo zdanie to można

W.step Gorcl.ń·
skiei

Z SlIdu..
ZONA POSĄDZONA O ZABóJST
WO MĘZA.
W dniu 11 ,września 1928 r. wie cz,o rem o godzinie 10 przybyła
do
mieszkania Władrysława Warczyń . skiego w Zuchowicach, mieszkanka
tejże wsi Anna Wawrzyńczakowa i
oznajmiła mu, Żel mąż jej spad w cza
siesnu w stodole z sąsieka na klept~
ko i potłukł się poważnie. Warwrzyń
czakowa błagała go, by poszedł ratować jej męża, by ludZlie nie posą
dzili ją o zabójstwo.
Po pr;z;ybyciu na miejsce do stodoły Warczyński .zobaczył Wawrzyń czaka, leżącego w stanie nieprzyto'
mnym na klepisku z twarzą porantu
ną i pokrwaJwioną, w od1e'głości zas
2 lub 3 kraków od: niego spostrzegr
sIad)' krwi na klepisku i na wrotaclI

zastosować do Marji Go-rczyńskiej w roli
Jorrah w "Radości Kochania" o tern rnieliś
my możność przekonać się w niedzielę Gor

A jednak lila sali nie było przepełnienia.
Podoooo Gorczyńska przyjedzie do nas na
wiosnę

z nową sztuką.

a

KOMUNIKAT.
aj W dniu 17_11 29 r. odbyło srę w~n"
z"branie w lokalu TUR Stowarzyszenia B.
W.P. oddział w . Piotrkowie, na którem wy
brany zostao! nowy . zarząd w skład któreg"
wchodzą:
-poseł dr. Próchnik, zastępca· 'Nal'q-z, skarbnik Zielon~
Piotr, sekretarz _ Niemczyk Stefan. Do
Kom. rewizyjnej: - Dukowicz Józef, WeD
cel Henryk, Drzewoski Władysław. Do 3"
du koleżeńskiego: Ślifierski Alelqander,
Edward, Nowacki Piotr.
a

Prezes-

~lajewsk !

RADJO.
W ,TOREK. 19-11 1929 r. '
12.05 Radjowy Poranek Szkolny
15.00 Komunikat gospodarczy
15.45 Pierwszy krok w komunikacji
międzyplanetarnej por. J.
Meisner
16.15 Muzyka z płyt gramofonowych
17.45 Koncert popołudniowy. Tran
smisja z Wilna
19.10 Giełdla rolnicza
19.50 Transmisja z opery Poznań skiej.
a

czyńska była namiętną, kochanką, kuszącą,

gwałtowna,

nieobliczalna w swych zamia.rach
i stanowcza w ich wykonywaniu. Zdaje się
ile Verneui gdyby mu pokazano najlep. arty
stki świata, bez zasbnaw~ania .się wskazał
by na Gorczyńską. "Tak, to W'1aśnie GOl'
czyńską miałem na myśli, dla niej rolę Jor
l'a'h tworzyłem, tylko ją miałem na myśli"
powiedziałby. A jednak nie tylko ta rola
jesl specjalnei dostosowana do Górczyńskiej
czy też odwrotnie; podobno Górczyńskll
jest ·również nadzwyczajn<l w ,Panience w
dancingu" i w innych sztukach, w których
ją stolioa po&iwia. Czy Gorczyńska j'elSł ar
tystką komedjową, czy dramatyczną? Trud
no na to pytanie odpowiedzieć. W "Rad oś
ci kochania" przekon.aliśmy ,się że jest nie
go~szą dramaltyczną od kome~owei. JeJ
J orrah dziecię Wschodu był,a. wspaniaija w

Z prasy.
CZERWONE KSIĄżKI M. Areta.
aj 11 Max Dallthen dey. ZIEMIA PŁONĄ
CA. Powieść. Z ang. tłumaczył Józef Wittlin. Z rysunkami L. J algodzJ1'l~kiego. Wydaw
nictwo M. Arda w Warszawie 1929 r. t'>ena
brosz. zł. 6.40, w ... d . opr. :z.1 ; 8,80
Ludzie drapieżni ~ Terra caliente$cieżka śmierci. - Fala ocelanowa.
Tajemniczy, peJ'en nieuSllannej grozy kOlo
ryt Jest tłem tej pięknej książki. Upalne wy
ŁATWA ZDOBYCZ
I.WELINA HOL T, BRUNO
STNER.

KA-

____~__~--------------_______________----9=~i-----------------------------------------Znaleziono dw~ pęki kluczy. Od/ebra ć można w Admin. "Głosu Tryb,"

Nr, 2&6

Str. S.
Choroby sl<órne i weneryczne doj" opróżnion.a dłu,żej niż 3 miesią
ce, ; cdllajmywania ich tak osobom
D-r. med. F A J M A N pl'y:;"ln)'m,
jak i urzędowym, które
przyjmuje od 12 - 2
od 5-71J" pOL'b3.w~on.J u~ mieszkań .
• Piotl1k6w,
Ulica Piłsudskieio L. 67, II-ie piętro
suszone krainy Meksyku są jej głównym h.
rcnem, po ktrórymprzewijają się ludzre o
zwyrodniałych naturach, źli, podli, uważa-ją
Ci morderstwo za aecz codzienną.
W te
~lta$zhW(J krain)' dostaje się główny bohatel powieści, P~gl'1'Z Rennewart. P zyroda
ludzie, okoliczności jakby uwzięły się na pod
różnika, wplątując go w caJły szereJg zawikłań :d których.najcięższern jest strata ukocha
nej kobiety, ginącej od kuli meksyka'ńsk~e,
l~o ofA:·yszka. l\cnl1ewarl doświadcza wielu,
często tra. zn ich przygód,
klóre wkońcu
Jamią jego zdrowie i zmusz. do powrotu do
r,Ul'Opy. CzyteJlli~. w.i:ywając &ię W nastrój
powlcśc:, poczuje się porwany jej nfetzmier
niei nteresuiącą i b'5cynującą akcją.
a

BiGLJOTEKA }'ODROżNICZA.
aJ Janus~ Makarczyk. NOWA BRAZYLJA. Dżungla _ Osiedla - Ludzie. Z iPlI'zed
mową Aleksandra świętochowskiego. Wydawnictwo M. Arcta 1929. Cen.a zł. 4.Auto! w calym szeregu obrazów oplsuje
i charakt~l yzujc BrazyJjQ tak, Żla czytelnik
po przeczytaniu książki otrzymuje cołkowi
te i wyczE'l pującc pojęcie o największem
pa·ństwio A.meryki Południowe. Poczynając
od Oipisu stolicy, jej życia, mieszkańców, obyczajów, architektury, autor w sposób iś
ciu kinow)' pokazu}e czytelnikowi wszystki.e
dziedzin)' życia, oraz wielokrotnie poruszająo tak dLa na~ ważkie zagadnienie na.szego
wyohodźctwa. Książka ujęta jest fra'gmenta
rycz nie. COJ ilnie podn. jej wartość gdyż czy
te1nik będzie czytru! ją z łatwością i zaintel1"
sowanierrt, nic nużąc się, gdyż a<utor nie
wpadl w szablon długich i nudnych geograficznych opisów, lub roztrząsania zagadnień
społecznych i politycznych Styl żywy jas
n)', urozm,l'icony, odpowiedni do sposobu e'pizodycz:l'Elgo przyczynia się b>ezwątpienia
do tego, żeby "Nowa Brazylja" stała się zaj
mującą i poŻ'teczną lekturą.
.a'l Mieczysław Fularski. ARGENTYNA,
PARAGWĄJ, BOLIWJĄ. Wrażenia z pod
róż)'. Z lic21nemi fotografjami. Wydawnictwo
M. Arcta w Warszawie 1929. Cen.a zł. 4.w iormacic większym zl. 10,Ksiąi.ka M. Fularskiego jest
niezwykle
zajmująca. N3 kartach jej znaleźć mo.7e czy
telnik niewyczerpano bo'gactwo informacyj i
wiadomości, szczegółów dotąd niewanych
i niewyzyskanych. WszysItko to razem ujęte
jest W formę żyWEigo osobistego opowiada
ni11 i to piętno sobistego plrZeżycia nadaje
klSh1.żce FulaIjskiego niewysłowienie wiele
m'oku. Nic jest to przecież suchy i pedantycz
nyopi; naukowy krain Ameryki Południowe'j
-, pod piórem Fularskiego tętni gorące ży
cio krain podzwrotnikowych. Wraz z nim
płyniem)' tysiące kilometrów 'po rzece paJta
nie, wra~ ~ nim polujemy na węże i ILał kro
kodyle, przeprawiam)' się przez (puszcze,
wraz :: nim ibcujemy z tubylcami, ciemnymi
i często dzikimi, ale peJnymi fantazji i szla
chetności, wśród któryeh "capitan PoLaco"
a
mial wielu serdecznych pnyjaciół,

Wyjaśnienia

prawne.

Rekwirowanie przez gminy

próż

-

nych mieszkań.
v Ostatnio wiele miast na terenie
b. zaboru rosyjskiego występowało
do Min. Spr. Wp.wnętrz. o uzyskanie
upoważnienia do stosowania względlem właścicieli domów art. 28 Dekretu Naczelnika Państwa z dn. 16
scycznia 1919 roku (Dzl. D.R.P. Nr.8
z 1919 r.) Mocą tego ,artykułu gmina
z upoważnienia b. ministra zdrowia
publicznego, obecnie zaś ministra
spraw wewnętrznych i ministra prltcy i opieki społecznej, mogła uzyski
wać prawo zajmowania lokali, które

Napływające więc licznie petycje
mia~.t uczyniły aktualną kwe-

tych

~lję mocy
I<:t>łu.

obowiązującej

tego art y-
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MASZVNV
Rower"

.t-'oniE:wa:2 Ol'l.ecznictwo Najwyższ. }
sZ~~ia
orv~~~~lne
Administracyjnego nie I'
. najleszIch fabrv k zagr.
miało ~posobności dotąd wypowiea~giel.51{.ie, ~ienajnowsze
dzieć się w tej kwestji, przeto roz, mlecklC l krajowe
strzygnięcie }2 j pozostawione zosta~z~ści do nt =szyn w naiwiększym wyborze i nallepszej jakości.
lo interpretacji ministerstw.
U\.VAGA: Sprzedaż na długoteraninowe spłaty.
Obecnie, w wyniku międzymini-.
Dziesięcioletnia gwarancja,
Bezpłatna nauka haftu.
stel'jalnych rozw,ażań prawniczych- .~_ _ _ _ _I/I.s_ _
~mo;::_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _';
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Zellza

;, Piotrkowie, pl.

Trybunałski

GOLD BLU M A

wianych uprawnień, których nadaI
wanie leży W granicach całkowict~ I
••
~wobodnep'o uznania, nadawać Mini •
sterstwo nie będzie, chyba tylko w ~
drodze wyjątku w nadzwyczajnych U posiada na składzie:
wypadkach.
Żelazo. blachę, cement
Stanowisko powyższe umotywo- I
p-'apę "Satu~
wane j,es{; tern, że kwest ja zapobiega
ni? brakowi mieszkań, ktOre było
i artykuły techniczne,
ceiem omawianego art. 28-go, znaj- I
Ceny nainlisze
duje dc>stateczne ureguJowanie w u•
sta.wic o rozbudJowie miast (z dn. 25
----------hvietni.a 1925 1'. Dz. U. Nr. 51 poz.
364) i w ustawie o ochronie lokato " Przeczytał!
rów (z dn. 11 kwietnia 1924 r. Dz. U.
Nr. 39 poz. 206).
J
W myśl powyższego załatwiono ostatnio odmownie podania miast
Wielki ilu,lrowany cennik na rok 1930
Kutna i Tomaszowa Mazowieck. v
zawi~rając\, wieie najnoiA. sl:ych wylnlazków i niezbędnych przedmiotów
----::;was
w każJym domu. jak radjo, eufonv,
gramofony, malY do szycia, zegary, pldtery i t.
zeczy. Wszystkie
RADJO
UJE DZIECKO.
nasze towary sp zedajem\, na Wdrunkach niezwykle dogodnych
Abonenci Radljo-Touluse (Francja)
i na DŁUGOTERMINOWE SPŁATY.
udyszeli pomiędzy utworami muzyc'L
Zwracać się do firmy:
nemi bieżąc
koncertu - powtóM.OKON,
rzone kilka
ie wezwanie spea
Wa
wa, Zielna 11,
kera jana Ro J , który oznajmił słucha
tel. 121-66.
czom, że lekarz ż Saint-Michel de
Maurienne, nie mogąc nigdzie dostać
surowicy, potrzebnej mu dla wylecze
nia dziecka, chorego na paraliż dz,ie- ZGUBIONĄ kartę mobilizacyjną IWy
cięcy, prosił o tę surowicę swoich daną przez PKU Piotrków na nazw.
Zygmunta Oryńskiego roczno 1910
kolegów -lekarzy. Wezwanie powtórzono trzechkrotnie w od1stępach 15- zam. w Piotrkowie Michałowska 25,
a
2048
to minutowych, }?oczem Radio-Tou- unieważnia się .
iouse otrzymało wiadomość teleto'
niczną Z Dax, od doktora Richarda, P ANIENKA poszuku~e małego poko
że żądana surowica zostanie nieba- ju, niekoniecznie w śródtpieściu, ewem wysłana doktorowi do Saint - wentualnie może zamieszkać u starMichel de Maurienne. Na drugi dzień szej amotncj pani. Łask. zgłoszenia
radjostacja w Tuluzie otrzymała de- do Admin. "Głosu Tryb." pod "R.M
peszę następującej treści: "Serdecz- PLAC do sprzedania. Wiadomość piotr _
ne podziękowanie za pomoc, która ków Piłsud:skiego 99. Sklep wódczany. a
przyczyniła się do znalezienia na wy
brzeżu Oceanu surowicy p.otrzebne1 PIANINO i różne meble okazyjnie
nad granicą alpejską. Podziękowania do sprzedania. Wiadomość Piłsud dla kolegi z Daxu." v
ski ego 32, u p. Babickiej. 1<.
2037
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świata.

Odkrycie kości
7 mamutów.
Z Moskwy donoszą: W grocie podziemnej w pobliżu miejscowoścł Czu
kuta pod Symferopolem ekspedycj,a
archeOlogiczna proł. Ernsta odkryła,

POKOJ umeblowany do wynajęcia
Wiadomość Piłsudskiego 68 m. 1

CZOPKI HEMOROIDALNE

"V,.R.COL"

(z kogutkiem)
ból, pieczenie, 8w~dzenle,
krw lwienie. zmniejszają guzy (tylakI)
Usuwaią

Sprzedalą

apteki.

OSTRZEZE.IfJ
Chcąc:,

ubyt.
proszki lIuze·
110 wpobu :aa:
lety przy ką·

ale akAnto-

wać I
tądat

wyra:fnli<
oryVł-

D. . ..,cb.· ~.
Izk6w & .,;114!.

Ilutklem" Ciąsecklego, zn.llych 04 lat trzvQ~lo·1
etu. Zwracalei. uwalIQ I duucalce uporcsl'wJe
polecane na61ad.'ł\lDlctw~ ON podobllem .. o .. ·

-

.. ellG opalrowelllD

O strzegam przed nabyciem W'e,ksli
wys t. przez Felicję Leszczyńską z ży
rem Rozalji Milczarkowej i Jana Ka
lecińskiego na 1000 zł.. Weksel ta"
kowy unieważnia się.
a
2049

KOREPETYCJi poszukuje za mieS7J
kanie uczeń kI. VIII gimnazjum pań
stwowego, rutynowany korepertytor
Wiadomość w "Bazar,ze
Polskim~,
Kaliska
26.
a
2042
od lI8l'az
2039

DO WYNAJĘCIA od zaraz sklep z
kuchnią i pokojem. Wiadomość tw ad
k
2033
nej pasieki sprzedaje po 5.50 gr. kilogram ministracji Głosu Tryb.
~as

MI OD kura.cyjny czyste pszczelny z
Pałac

Psarskiego ul Sulejowska 2 I P.

k

ZAGUBIONĄ kartę
mobilizacyjną
wydaną przez PKU Piotrków na imię
Józeia Z~elonki z. w Nowej wsi gm
Łęczno pow. Piotrkowski unieważnia
się.

2043

a

wśród narzędzi z epoki kamiennej f
innych pozostałości po ludziach ży
jących W tej epoce, wielką ilość koś
ci mamutów. Jak się zdaje, są to ko~
ci a2 ~1 mamutów. Według przypus2:c

Bilety wizytowe

c:z:eń uczonych pochodzą one z przed
50 tysięcy lat. -

Piotrk6w, Legion6w 2

zwyczajne

j

ozdobne

poleca firma ,
,ADOLP PANSKlc

SMOKING w dobrym stanie na męż
czyznę o szczupłej budowie okazyjnie
z powodu wyjazdJu tanio do spr.2Jeda
nia. Łaskawe zgłoszenia do Admin.
"Głosu Tryb." pod "Smoking" ~ 2047

O G Ł O S Z E N I A:
Za wie.t1S1'1 milimetrowy SZe4'okości 60 mm.
na pierwszej strome 50 groSzy, na pozostałych strona'ch 35 groszy, cyfrowe, zagraniczno i w święta drożej o 25 proc. Drobne
za wynaz: bez pośrednictwa Administracji
10 groszy, najmniej 1 złoty, z pośre<intc
twem Administt. 15 groszy, najmniej 2 złote
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