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SAARBRUECKEN, 11.1. (PAT)
- Na 36 godzin przed plebiscytenł I
w Zagl. Saary
panuje
spokój
O!:tatnie zai"ządzeJ la osiągr.ęly ten
situtek, że burzliwe manif~stacje I
przy przyjzździc uprawnionych do I
g:osowania nie powt:'rzyly się. :
Także front ludowy !,cwstrzymaJ'
~ię od manifestacJi.
Natomiast w
różnych kołach daje się wyraz oba
wom, Ze Jakieś zamieszki mogą na·
S1ąpi~ po ogłoszel"iu wyników ple,
biscyt.u. Decyzja komi~ji plebiscy.
toweJ.. według . której ogłoszenie
"~'nik6w nastąp~ nie w poniedzła' .
felc wieczorem, leez we ,vtorel>
t 8110, jest zal'ewne' s,-:o'IVodowarta
•
.
.
tak:,c przekonaniem te proklam 'lo Olbrzymi Wlec Frontq Niemieckłe go. . tWmo
ulewnego de!'zelU.
pIa1Iłenła -ealkowłleJ taJ u.....· JfMO",ania' w Zagłębiu Saary wanie wyniIt6w w gOdzi!'ach wie.
2gromadzU tysiące mleszkanców Zagłębia Saary.
'laJikietó. · W)"bor ~h odbywa się " stlecjalnych czornych, kiedy cała ludno5ć zna.mknlętych eelada
pod kontrolą poUeJi.
la7.!aby się ~a DUpaeh, mogłob~ uznaJ~Cł w ostatniej chwili • swój 1 (" .' Dbl~czenia
byc wysoee ntebezpieczne.
błąd, wzywają do głosowanta za
PARY!, 11 Iłyeznia. (Pat.)- AlarmująCY
Niemcami. Ulotka ta byla oczywi I
OG roną'
S
Saarbrtkkea donOlqs
.
ście rałsi:erstwem.
Pr~erw3ny
R ~,
SA'ARBRiiCKEN, 11 stye~nb
Komis.• plebiscytowa ~
.
. .
.~
oz~C?wsz~c~n"ana . ~~t. . ta.kie PoctąwSzy od niedzieli wieczo
dzi1a btnieale dokumentu, ujaPARYZ; 11 · stYcmla. (Pał.)- SAARBRUECKEN, 11.1.. (PAT) . uł?tka, ~. której dawQJef~zy. pr~Y"1 rem, gmach, w którym będ~ ob
wniaj~ego
. .
. Havas , donosi ~ Sa.m'ncke~: Głó"I'ay ' organ zwołen·:ik.(w ; ~~dCt , komunistów memicckl~b l [iczane glosy, będz:e l'trze' cny
PRESJĘ ELEMENTÓW NARt)· , Przywódcy zwolenników utrzy. statu,> quo "V!)lkstimme" l1ie m{~łl aN~iruan wzywa do głosowant& I przez wojska bryŁy 'sIde w pet
<;f.. d",·...
no rmaIm",
'
• g d'
I",
uk "zac,
y7. ~a e m c : a m l . ·
nym rynsztunku.. ,
OOWO - SOCJALISTYCZNYCH I mania status 'q uo wYstosowali . ,
dTłlkarnia ł redakcJa zostały pozba
.
NA GŁOSUJĄCYCH.
DO LIGI NARODÓW
DEPE
wJ~"e na kUka A'odzin p~"'d'l el~k·
"Front Niemł.eeJdł' rozdZłelłł
SZĘ,
tr~cznego. . prz~c~em niepodobna
mianowłele w domach awoieh
było us·ał~ć jaki d~ft'ltt to spowo- SAARBRUE,~EN, 11.1. (PAl') .
O ~ary
po&ennik6w i u ~h W)'boI'- w -której douosią, że niesłycba drJwał, .PrzypuszczaJą, Ze był to akt - Jutro "łieczorem z· inicjatywy
SAARBRiiCKEN, 11 st.yczn;lt.
ny teror ugrupowań narodowo sabotazu.
frontu . niemieckie~o zapaloP.e będą (Pał.) - Dziś przyhył do Saary
eów, k.."" uważalll · ~
za
.
nłcpeWDye~ formUlarze, które •. aoejel:StyCllnycb
przeciwk~
oa wszystkich. wzgórzach teryto, VCJn Papen, któl~T jest uprawnio
rjt!m Saary Wielkie ognie.
l'Iy do głosowania.
ugrupowaniom ł dziennikom
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SAARBRUECI<EN, 11.1. (PAT) i
DANA OSOBA GLOSO WALA,
''''
' . ' - W ostatnich d'1ia~h przed ple.
WZGLąDNI'i'E' PODAJĄC PO cme jest z wolnośc'lą,zagwa I bi~t'ytem. mnożą się próby wpro\va·
Buerckel komisa rzem dla Saary
WODY, KT6RE SKŁONlŁy ' DO rantowaną na ezas plebiscytu I dzenla w błąd glosuhcycb. M. in.
Depesza koń~ się
ostrym I rozpowszechniano ulotkę, pod pisa·
BERUN, 11 stycznia. (Pat.)
jako zwal'fa Jedncstka
POWSTRZYMANIA Sm
OD p1'Ołestem i wezwaniem Ii~i na. I ną prz~z ~rzywódców stronnictwa' B. Inf. o.g~os,jJo. komunikat u pol~[yczno
adminislraeyjna.
GLOSU.
odó ' d
ty h 1• ł '. i I ehrześclfansko - społecznego. Ulot· rz~o'Wy, zapowIadający, że ob która stanowić bt:;dzic .iedn o
Natyebmiast po stwIerdzeniu r
w o na e .m as oWCJ n l' Ica ta głosiła, u stronnictwo jes1 szar 7agł. Saary
cz ~nic
tego fnkbt, komisja plehiseylo. terwcncji.
rozwiązane i Ze jego przywódcy, I włączony .zoslanie do nzes~ oddzii"!ny okl'~~! pal't,ii JHU'(>,r1owa wezwała kierowników Frun
I
wo - soei~l.is!yl'znej.
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aby u.dzMi(
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dC1ychczasowy
pełnomocnik
kanclerza HitIern d13 Zagl~hia
Sa~~r' wiadomo , ,,- ~ldad ol ee
nego ohszaru
pI er isc,,(ow (" ~(
w(hodz') cz~~ci ter):torjullI p:'U
skie:;:o i Palah'uulu hawarskie
go. _
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wynik jutrzejszego plebiscytu

zanfanie w szc,,!!r06ć głosowa.
SAAR~RUECI~EN, 11. I .. (PA~)-Komisja p~ebiscytowa komunikuje oficjalnie,
nla,
Z~ ze ~zgl.ęno,,· tecbmcznych oblIczame głosów b~dzlfl mogło rozpocza.C: Si~l dopiero
CO MOŻE SIlOWODOWAą
w pOnJf'o7.1ałek O godz. 5 po poło , Ogłoszenje W) niku nastąpi naj wcześnie,i w;; W te re k
PODDA. T F .V WĄTPLIWOS(' dnia 14 b. m. o godz. 7 rano, a prawdopodobn e o godz. B-ej rano • . \VY~IKI PLEBISCYTU.
I
Aby' .umożliwić ~Y~zystldm dzie,nnnikom europejskim jednoczesne otrzymanie reKomis.fa zwraca również UWł! i zu1tat~ pl~l)Jscytu, komIsJa po~tano"':lla transmitowa~ go . przez radio jednocześnie
ę:1:; J';,l"Hynikaw Frontu Nic pO nIemIecku, francusku I angIelsku. Sala,. Wartburgu" w której odbywać
micof i('.",o, :i:c G~tałeczna
sk bęo7,ie obliczanie głosów. poląc7.ona będzie: z radiostacją ~e Frankfurc ie ska d
If' I C~1 !!~N
DE ~Y:7.;,. I.!fil - Ron()W ZA nastąpi retrat!smjsja na wszystkie stacie niemieckie, szwajcarskie j hoJ~ndp.rskie ~
LONDYl\. 11:1. (P~\~) - Z Lo"
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M!ERZI~ H. l\ ARIJ, 'fte VI " : hUfskle. ,~e. ~tac ą, IiE; .: rcdÓ",. \. Genew.ie i ze stacjami sn~ieJbkiemi. Hadjostacje D01~gła~em i'?irh~,~ksem ~;;~
./An.' . ' r[' L . , L!~ SIĘ E ~~iP,\ I lun) ch. rąaJo" , k~ore plagl'l;t;l~ by retransm1tować rezultaty wlUny' rorozumieć si~ z C~;\''fI~ .'ozwor... s':)d 'podal z ę..::a ll"
NJA IJLEBISCYTOWA.
Frankfurtem, Paryzem .]ub Londynem.
I
8Ję Falfbanksa nad zoną j samowc:
ne tlpunc:zenle domu rodzfnnesw.
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(J) Monotonnie i eicbo leje I>ię 7. go w Jednej osobie podwyłszył on
W czasie gdy węgny zaczęli ma- r Przecież cesarz Wilhelm mówił rów koń - cztery sztuki za jednego
nłeba czarna wcda: to zima tuteJ- pu:esad!'!le cenę prądu. "Pan dok · sakrować tych grzeszników komu· nłeż () ",;tar)·ru Bogu niemieckim?" franka. Oto ksląieczki dla dzieci w
sza. Miast ś;:ie~ - węgiel Domy tór" nie Jest wcale głupi; niech nist6w, stary lord zakochał się • Skoro istnieje tii"miecki Bóg, musi wieku przedszkolnym. Tekstu mało

I

pol(ryte sadzą patrzą smutro przed dTodzy wspnobywatele płacą z:a HungarJL
istnłeć ł niemłeckie Boże Narodze·
Nie było dnłaby lord nie zamłe- j nfe.
siebie. Kanały obsiane czarnymi prąd jaknaJdroiej! zato trO/ikltwy
kutrami. Ludzie zastraszeni i mil· burmistrll będzie mial wspaniale iłu ścU jakiegoś artykułu przeciw perWystawy ~klepowe zasługują na
c~cy. Ale j)o:-:.ad tem wszys~kbm. minowaną cltoink~.
fłdnym wrogom Węgier. Lord obu· I uwagę. Crnbnomieszczanin niemłłc
w deszczu j węglu tłyszcz", Jas:"o
Niechaj światło zalewa całe mia· maJ się na slowaków. Jak ci s!o- ki pozostał takim samym filistrem,
wielobarwne girlandy elektryez- sto! przecież to są niemieckie świę waey śmią wogóle istrJeó?! A prze, jakim I)ył p\lsze: sentymenta1ny
nych żarówek. NI~ma ani hd~ego ta: Ludzłe si~ cieszą., anio'owie dewszystkJem: czy naprawdę istnle- mydlek i morderca, popłakujący
placu, na kt6rym ni~ lśr.i·yby cbo- śpiewah w ni~biesiecb, zaś zyski ją? Moi:e to tylko bolszewicki wy. jak pensjoliw·ka. W sierpniu 1914
inki obwieszone _ światłami. Swa dobrego chrześcijanina
doktora mysI?! Jakkolwiek Węgry I Polska roku ryc7.a1: "Wystrzelamy wszyst·
styki świetlne błyszĆż~ na mttraeJi NtJf{e~astale roŚną f rOlln4.
-.;. zdaniem lorda - pówinn~ mleE kłch fraoeuzów!
Za8ityletuJ~my
domów. W8tedzr~ ~wl tItt, duto, d~
Ale włeczorl!tn ga~r.1\ liiale dom. t spóln, grahieł"szys*łch rosjan!" Pyskowal I wy
7.0 śwlntła. NiełyUto Sllarbtueeketi ki w Saarbru~ekell. Ci~-! ośft.płyf
Poczciwy Jord pracował Uctełwłe lewa' Ity, opuszczając swoje olJnł·
~e Sa1r~l~uls ł Vł'l!dłłlgen siarai,! «?tY łeb go~no,f_Mz~ !;~ ftleob~t,.ł? dfn węgierskleB katÓWt a bel onle Sko domowe - !lltoje wazy fajatt·
Się Jlrz"('mJC~ ~wh1tła1tt1 mlterny Pll . nlbo ItJb~e gplą? Nie. Są u . t~fll~. łtllell z zac'htolytu, plulaU plackiem S4J1\'8 f. k",latkaud z bibułY,
oje
ryz: ren~ktory, OUMi:aeje, bada z Si(:dzl w ciemno~eiacb, por.iewał przed lordem.
Posłali ma przez ogłupiaJe e6rld W)'Śpie1łuJące ehoelektrycznych żarówek na budyn· wyłl!cr.o-o im 1)rąd za nl~zallłlleo- wdzięczność beczkę naJlep~go to· rały, portret ukochanego Kaisera
Im~h, sentymentalne
lam"iol1Y• . lny rachut!elc. W tyeh małych dom · ltllju. Nie wiedzieli, Ze rychło skoli- z progeniturą i Jelenie ro~i, które
Płc,:) Saaro. radu' się! To "NiemieC' ' kach młeszlcaJą bezrobotnL Świa. ':;l,y się Ich szezę§cie. Lord, Jak totrzymał w darze Jego dz:ladek ni
kie Boie Narodze!'ie": wszalc krzv do, zabwahce całe miasto, jest młoda kapryśna dziewczyna zapo- złote Wf!Sele od :,Fritza, wiernego
crą o tem fasad y dOMÓW, wszak za Iwsz!ow-e f1a Jelt khsze:,le. Co ,. mniał WIJet o Węgrach. Lord po- do śmierci przyjaciela i królew·
wyr~'te to '" ser~ach dzielnyth pa· za 8:!cz,:ś::łe efla nich. te fabr!,hl :;pieszył dl) eerJir.a, by zobaeLyć skiego leŚnJczegoo.
.
1rjotÓw.
; p. NeU(~9a r.ie fubrvktth fJowłe- sl~ z wtelklm kar.clerzem. Po dro·
Za srybami wystaw widzi się UlaJ\'foi~al}y ooowi"dzi~ć riem~'o n trza; ~'ł~czonoby łI11 odd;\' cha~le. dze zatrzymuje się w Saarbruecken. le choinki, świnki z marcepanu reSbawnyc!t bls10rvjelc na tem!\t tych "Jest"śmy ws~scy rlemcamł. a za
Lord przeje"'dł.a ulic" zalaną żowe jak Jutrzenka, wierna Gret·
ogni. Pan Neikes, b'!łmłstrz S!łar· I tern J~steśmv bra~mi"', "owłada tJ • • światłem. Widzi na!)is: "Niemieckie ben uśmi~cha.t;Jcą się do włelklego
bruecken. wybitny "artłota I sto- INei!tes ł l1'ltawlaj"c na ka~d:nn ro- r ~oie Narodze!'ie" i omal nie zaJe· kanclerza i kiełbaski. ,,!"Z~w~'!Z8t:e
sowułe clo
tradycji
niem~eckieJ ,~ choinki. pogr"za fvsi"ce "'dzi : wa się łzami. D:vktuJe w po~"łecblt niebieskiemi kokardkami. Na W'"
"pan doktór" ma swo'e ~'''sre "O· I w ciemI'c.ś~l'leb. W fed~e.t le<lV!'.ej telel':ram i wysyła y-o równocze§-ie stawBch skle!)owycb Jest wszvsłko,
wod" do te,ł ł1.tminac!i młąsłll: 'est dd~l~i~v S:ln~bru'!c!ten siedrl w do wszystkich swoich gazet: "My. co trzeba, aby rozczu'~ dobrych
nietylłco bunrlstrzem. ale I d'Tekto cle1"nościaoh P-6 rndz.... Patt dok+-'r ślalem. Ze Saarbruecken Jest tylko patriotów: Międzv wędlinami ł korem towarzystwa ,ltcvinego wy., Nelkes rle boi sle cł~m"o~ei' wie. I malą ddurp". smutną osad" gónd· kardami ki~łbaskł, nomysłowo ,'łotwa"za!"ce~o nr.,d eleJdryczny.
: że prawdTł..,e światlo nosi czło\\iek <!Z!l, odltry~em zaś miasto pełne żorte tworz,! swastykę z świ-Iny.
Wraz z włelld"d zv~kl"mi nrzvnlo . sa.., w ~o'!łe.
sv.iatfa i rzdofci. Jc~óre tetuie RWóJ Taka Jest eR1f~a natrjotów i wędU
slo mtl "niemieeJde Boi" N<\l'o";o:e·1 U1'e~ "'ys~". ś..,lp.ł.. I.,. ro za ry('hły powrót do wIeldch Nie· njarzy w Saane. aclepy z zabawka
nJe" pewne drobne orzykrośeL Nie l rado~ć! Ca za feta! Lord Potherme- miec". Uzbrojony w tę depeszę, ni· I mi wyposało"e SIJ we wsz:\'s!ko, eze
Ucząc się z boJ,!obojnemi ttcZtlcia-1 re, kt~ry nrzyb"ł d" ~lła-'mtt'''ke''. by w bukiecik margbrytek, s!anął go trzeba, aby wzruszyć i pod ·· hM
mi ,,"ana doktora" nnezdny P!o- : .iest ol~t'iony tym luksusem. Lord lord przed obliczem wielkiego kan- 'la duchu 1)atr;otów małolet'llch,
kurator ws~cz"l y,!'Zeclw nie"," "o- Rc·tfte..."ere I""i by 9i~ I~drle rado elena.
oattjotów Zagłębia: pajacyki w
chodzenia. Oskarł..ono rro o zwyk'e walL Ih"d nothe~ere posiada
"Niemieckie Boże Narodzer.ie w btoru:owych koszulkach. ołowiane
J1adtl7.ycle~ Jako bU'(1tt!st"Z miasta I I kilka dzłen"lk6w. którycb na.1dlld Saarze". Ten napis żarzy się r.i~tyt. Iżołnierzyki z ftitJerowsldemi Cho"~'felctor konsnre.lfJm elektryrz!!e· I wynosi wiele młlfo~Aw ep.zem",Ia· ito ra fasadach siedzib organizacJi raplami, oddziały szturmowe z
f7.Y, a serce Jego spragnione Jest '7artlotycznych, ale ł na wystawach , bal!1Jetami na karabl,.ach. A oto
prawdy.
sklepowych. CtH: w tem dziwnego? I wycinanki: Pilbrer, bęben, łódka ł
ea
Pl.
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Ostatnich kilka dzłesląt.kCw lat
nas dumą i pychą z racj..
uiazwyklej obfitości doniosłych wy
I ua1azkó~ i postępów techniki. Nie
naleiy jed:tak zapominać, iż spora
liczba wynalazków istn,iała już w
zarodku setki a nawei. tysł:;ce
temu. Nawet "robot" nie je."t wy·
Ilalnzkl!m nowym. Jut PLolomeuu
FUadelphos, król Egiptu w latach
1' 235.246 przed Nar. Chrystusa, posiadał sztucznego czło\lłeka, które
go zadanie.m było automatyczne
pc.rl1szanie wachlarza ze strusIcb
piór nad w~zgłowłem loZa królew·
~icgo. Uczony Albert Wielkł posła
dał "rob:lta", który otwierał gał:
ciom drzwł i składał im uklon, a
thla~n się to w 13 wieku. To tet
współcześni oskariali Alberta WIei
kiego o kumanie się ze zIemi moca
mL Zr.aną i podrlwłaną b:vla skon·
struowana w roka 1786 przn
v. Kempeleua figura, która potra·
ma grać w szacby. Coprawda wielu podejrzewa!o, iż we wnętrzu lal
Id znajduje się człowiek, który kle
ruje lej ruchami.
Kino, które uwaz:uny za wynala·
W roll gł6wnef:
xeIt nowoelle~t1y~ mlalo Juz swego
4·Ietnl .. cud ekranu·
słonecJ:na hrdlewna u§mfechów I protoplastę
w Chinach staroiytnych. Profesor Laufer 21 Chicago
SUIRLEJ TEMPLE
fenomenalna artystka, śpiewlloJka stwierdz:lł na podstawie manuskryi tancerka
. pfu cbłtiskiego z 121 r. pn;ed Nar.
W pacost. rolach I JAMES DUNN Chrystusa, iż w Pekinie odbywa1y
CLAIRE TREVOR
się pokazy w palacu cesarza Wutt,
Rehserja HARRV LACHMAN
~,tw6rnja FOX FILM CORP.
przypominające pokazy
rumowe.
napełnił.)'
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Iktórem paUlowielIde bWe
Rozciągano

płótno,

się ~wiatJo.
płótnem -

za konstruktor z Aleksandrji Archilte

des znali użycie pary; jed.m i dra.
gi stosowaU siłę pary do swoich
wynalazkćw. Około roku 1000 ar.
cybłskup Heibert z Re'ms wpadł
na pomysł zastosowania pary do
wprł!wlanJ.a w ruch organów 'IV ko·

l\U~dzy

liwiatlem a
ekranem
przesuwano napięte na ramę figury
wyrobione ze skór, COś w rodzaju
l' marJo:1etek. Clenie tych figur odbi
jały sIę wyraźnie na plótliłe.
Mas~ynę parową wynalazł poru
pierwszy Arclllmedea, • para i Jej
sila mane były 5 czy 6,000 lat te.
mu Już egipskim kapłanom. Heron,

ściele
Przemysł ~osmetyezny,

który w
Ameryce np. zatrudnia parę set
tysięcy ludzi, w który..,) .... rtOU
tocznej produkcji sięga 2 milJał'
dów dołar6.Y, znany był Juz parę
tysięcy lat tema: puder, szminkę,
karmin ~o USł używano w starotytnym Egipcie; " Rzymie ceza.
rów stosow:lllO metodę fryzowania
pomoey ondulacji
,,'losów Pt%Y
wodnej; w Indjach anaJdował się
od wieków w utycłu antymon,
ko środek do czernienia brwi i ~

Na.jwspanialsza epopea
filmowa

najnoi"Z/\ re\.\'etlloill ekranu.
Nadprog,sml
~nakomite

dodatki

dźwiękowe

2 poranki o g. 12 i 2
po cenach zniżonych

Dziś

LEKARI-DEnnSll

B. Miś~Ulid[ka·lakD~!berl
ul. ró miejs
a 21.
,.rUJE:
PRZYJ .w.

od lO-U·ej i od 6-1·.j.

W

Ilych zabawek najbardzieJ wzrusza"
jąee są statuetki "wodzów" w mi·
njaturze. Pan Hitler w swym gumowyro płaszczu. Trzyma kapelusz na
br&uchu i patrzy w daJ. Pan Goe·
ring cały okryty medalami i orderamiJ rękę trzyma na sztylecie.
Pan Ooebbels za pociągnięciem
smurka, pr~ ą rękę pOdnosl.gór~ ~ pozdrowieniem faszystow·
skiem. Na zabił kath napis: "Elastolina, mady in Germany".
Każdy "wódz" kosztuje 1 fr. 75.
W trosce o wychowanie dzieci saar
skieh przemysłowcy niemieccy nie
coraJą się przed niezem. Tatusle i
mamusie poczyńcie prędko wasze
świąteczne zalmpy. Dzidziuś chciał
by dosta~ prawdziwego kanclerza
z elastoliny...
Na niektórych wystawach sklepo
wych widać przedmioty, ma)'!ce
specjalne
p r z e 'Z n a e z en I e :
sztandary
rÓZnych
rozmiarów,
obrazkI, przedstaWIające mocne ta·
mię germańskie ze znakiem swastyld, wyrywające zagłębie Sa.arJ'
z ręki naturalnie zdegenerowanego
francuza, abażury ze znajdem swa-;
styki, lampiony ze swastykę.
W maga"Y1Ulch bronł również wf
dać otandary hitlerowskie, kt6re
tutaj nie są naturalnie ,,"ystawIone
na sYJrzedaź, lecz prezentują Bymboi. Pod tymi szandaramł znaJdz:łe
cie wszystko, eo jest potrzebne
dla dobrego szturmowea - od pał·
ki gumowej do mauzera. SkJeny
konftkeyJne pełne ~ anlformów
dla !Zturmowców. Obok IJronzowej
koszuli, widać choink~. pod którą
~eciątko Jezus spoczywa w tłobo
ku. Na Jednej z wystaw zauważy
łem pęk drutu kolczastego, na t~tórym "patrjotyczny" właściciel ulokował naris: "Dla otoczenia obozów koncentracyjnycb, .. których
14 stycznia będą internowane wście
ide psy, stojące ra usługach rasy
I fian~uskiej ł mosldewskieJ".
Niechaj więc błyszcz." światła,
niecll~j blJ~ d~ony! Zblila się niemiecIu"! śwu:to w Zagłębiu Saary.
IMa

I

I

,

Gdziekolwł~k się obr~cimYł

Ja-

I

Pp.
%

,~nMmlr

F,nolfte'ftat",
koft, .rab es,·

stel nwf, tań.!
IIQwoozesne
tdee na par·

c,,.

LIONEL

w Re~:~D':no'nlł

I

a"~:C:~:cel

re.

~fifiiiI
eyJny Płyte

i CODZIENNIE

Pocz. o 12

l.!}ttolwjek dziedzinę produkcJi dzł· '
t.iejszej zbadamy, okaie się zal\'sze,
iż taki lub inny śro~ek, narzędzie·
wynalazek znane były jui w staro- I
iytnoścł ł tak lub lnaezeJ stosowa- \
ne. Myśl i wytwórczość ludzka q
bowiem nleustaJąeą kontynuacją.

8

CASlno
DZIś

I
Ja-I

I

Cały świat
oczarowany
jest SHIRlEY T E M P l E

ale z:ato jakiż wymowny! Czytam:

.,śmierć czerwonym! Śmierć zd.aJ·
com! Śmierć żydom!" Wśród In,

operetka filmowa
(w jE)syku niemieckim)

Julika
("GITTA ENDECKT
THR HERZ")

Niezrównan3t

Obs:s.dę

tWOrzac:

Bllta Iloar

6us'aw FrUhl:ch
TIbor u. Ha.mag

Peln, program art'$C,can, o,.. sae· .
hnku,,6. t. .e .... ,c:h lalrakclI!
....,....,..
-Kon.. 1 zł. . . ._ _ _ _ _ _ _. _
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"GLOS PORANNY" -

pod wYłszeniu
podatku od nieruchomości

Warszawski korespondent "Głosu
Porannego" telefonuje:
Wczoraj odbyło się posiedzenie
związku właścicieli

nieruchomośzi

m. Warszawy, na którem wyrazono protest przeciwko zamierzonemu
podwyższeniu .dodatku komunalu.
g~ do podatku od
niert!chom06ci.
W posi~dzelliu wzi~ło udział blisko 15M właścicieli nieruchomoścL
Postanowiono wysłać
specjalną
delegację do
prezydenta miasta
eęlem za,obiegl1ięcia no'wym cięZa'
reJU, które podwy::szyłyby stare o
57 i pół do-100 proc.

laiHQtda~ja

warsz'w-

ski ego ,.C1froena"

Warszawsk~ koreSI}OI:dent "Głosu
Porannego" telefom'je:
Plac ć wka
fabryk
Citroena w
\Varszawie od dłuuzego czasu nie
otrzymuj", ia:ftJych zadań z centrali
w Paryżu. W tej chwili na porząd
ku dziennym stoi sprawa c<l",m'iitego zwinięcia pGlskiej filji Citroena.

Miliony dolarów za w!1słeJ))/ dla świadków Ul "roeesie o porwanie dziecka Lindbergha
Fishowi towarzyszy w
FLEl\UNGTON, 11.1. (PAT)- z tej właśilie paczki 14.600 doła· I NIE PRÓBOWAL UJĄĆ Zl3ROD- mannowi,
NIARZV.
podróży jego małżox:ka, która praw
Dzisiejszy dzień pro~esu Hal!ptma- rów znaleziono później w garaiu I
WUson opowiedział szczegółowo dopodobnle również stanie przed
na wypełniły zeznania pani Koe- Hauptmanna.
Na pytania prokuratora WUson o swoich wysiłkach dla znalezienia sądem anteryka6skim. Ogółem wj~e
ran, która swego czasu zlożyła wł·
z~·tę dr.
Condonowi w imieniu odpowiada, ŹfI nie interwenJowal poszłal" 'na których zasadzie aresz- \\' ~har.lkten;e świallków wyvechało
towano Hauptmanna. 18.800 dola- z Niemie~ na proces Hauptmaru~
gangaterów. Adw. Redley wezwał IV układach o okup 1
l'ÓW ze złożonego okupu odnalezio- 7 świadków, m. in. 2-ch policJantego śwIadka na sprawę chcąc udo
no w N. Jorku, a około 31 tys. dol. tÓ\v.
wodnić swą pierwszą tezę, iż porwa
których nie odszukano zapewne
nie dziecka było dziełem ga::;gste- ~
niezauw8Żone przeszly do skarbu.
rów I ze
I
DR. CONDON BY,Ł W TO WMIEnauczyc~eli
SZANY.
nieszczęściu
Obywałel
~n5'S Koeran została skonrrontowa~
Na dzień 1 stycznia awansowa·
N. JORK, 11.1. (PAT) Po.
na z Coudonem, kt6ry stwierdzU, I ło ogółem pueszło 24 I pół tysiąca
ś\Viadk~lm
s~~zególni 'wladkowie w procesie
ii widział Ją i złoiył na Jej ręce w nauczycieli do wyższej kategor)ł
LIPSK, 11.1. (PAT) - Na wezwa o Jlorwanle dziecka Lbldbergha o.
1932 r. dwa rachunki.
słuzboweJ.
Pobory nauczycieli
nie amerykatisklch władz sądo trzymają liczne propozycje wystę
Pierwszym
awansowanych, po odjęciu . dodał·
wych wyjechał wczoraj z Lipskt. pów publicznych w roli prelegenPOMYśLNYM MOMENTEM DLA Mw wyrównawczych, zwiększado N"wego Jorku obywatel polskł tów lub artystów filmowych dla
HAUPTMANNA
ne zostały o o.koło 70.000 . zL mła- Joachim Fish, brat zmarłego Fisha,
odtworzenia poszczególnych mo ·
w dotychczasowym przebiegu pro- s~ęcznie, co wynosł ~rednio na kaz- podej'--zanego O współudział w po- mentów zbrodnt Najwięcej takich
cesu było zeznanie córki dr. Con' dego nauczyciela 58 zł. miesięcznie. rwaniu (lyna Lindbergha. Fish zeofert otrzymał dr. Condon, któremu
dona, która oświadczyła, Iż nfe mo
mawać będzie w charakterze świad 7i1prOpOnowano za takie
występy
Ze stwierdzić z calą pewno~cią cz)'
ka na rozprawie przeciwko Haupt- par~ miljouów delarów.
roto graf ja Izydory Fisch, przedsta
a lU .. .Jazu (S S AS a s !DULOS
S'~_
\'Iiona przez obronę Jest fotografją

I

noworoczne awanse

II

Elektryfikacja

psza A sa zzwue;;:aSii22 h sas

'rzedłuzonJl

cudzem

I

350.000

•

~ero\Vanle na

DoIskI

osoby, która złożyła ojcu świadka
żądanie okupu.
ŻYdów
Po zakończeniu ze~~ati dr. Conwy~migru e do pz lestyny dona trybunał sądowy w Flemlng.
Warsz:łvvski korespondent "Glosu ton zarz~dził odczytanie ophtji rn
Porannego" telefonujet
czoznawców w sprawie notatek r
W kolach sjonlstycz!1ych War. żądaniem okupu, nadsyłanych w
sza\\~' mówi,!, ze rz1d polski po. swoim czasie do płk. Lindbergha
prze u5ilnie, wo.bec Wielkiej Bryła Hauptmann podcza~ odczytywania
nji starania o złagodzenie przepl- ekspertyzy prowadZI
sów d'n imigracji do Palestyny. OtYWIO~Ą ROZMOWĘ Z tONĄ
Odnośne starania będą podjęte w
Zkolel Wilson, detektyw wyd2.
na.ibltższym czasie w myśl wywo- wywiadowczego, który w swoim
clćw ostatniej narady sjonisów re-I czasie dopom~gł do wykrycia i U·
wizjollistów w Krakowie, gdzie łęcia Al Capone składa zezr.ada o
wskazywano, ze w najbliższym cza- tem, jak przygotowano pod Jego
Foie należy się spodziewać emfgra nadzorem okup. Odpowiednią sumę
e.H 350,000 żydów z Polski, Rumu- dolarów
nji i itlnych flańsłw
środkowej i OPAKOWANO W BIURZE BANwschodniej Europy.
KU MORGANA.
P*"il\<~tMi . . . , . . .

•

r

Przeciwko

3

1935

s es

•

kolei niemiBckich

Koleje niemieckie sl zelektryłikl)
wane na przestrzeni 2.070 klm. YI
1934 r. zelektryfikowano dalszy~;
tS6 kim., przeważnie na odcinltacb
gćtrskich.

Petain, ani

,

Areszfowanie
dziel!n~karza

W]EDE~, 11.1. (PAT) - Aresz
, towano korespondenta "Dally He, rałd' dr. Flyderyka Scheu pod z~
I rzutem propagandy komunistycz 'l
I Dr.
S~heu
Jest
obywatelem
austrJackim.
.

ZgOD' PI. Sembrich. Ko ..

, "h!:ln' s.kil'U

U

N. JORK, 11.1~ .(PAT) - Zmar·
ra przeżywszy 76 lat znakomita
śpiewaczka polska Sembrlcb - Ko

b" I
termIn do 15 •m. ChŚ!~:~ą karJerę
1

WJikiUJJwanfa świadectw Drzem,slowJch bez kar poczęła

Ani

to d,ktatorem Francii!

'płewacz!J

Laval, ani Ooumergue
nim być

PAPYt, 11.1. PAT) - Dziennik
"Petit Journal" zorganizował relerendum w~l'ód swoich czytelników
w sprawie osoby, którą należałoby
powołać na dyktatora Francji, gdy·
by utworzenie
dyktatury uznane
'Zostało za konieczne. W glosowa·
nlu wzięlo udział około 200 tys.
czytelników. Większość głosów otrzymali marsz. Petałn (zgór, 38
tys. glos6w), min. Laval (31 tys
głosó\,,), b. prezydent Doumergue
(23,8(0), na czwartem miejscu z 20
łys. głosów znajduje się symboUc%

nie che,",

l

na postać Marianny.
W o~władczeniu, zIołonem redak
c.li wszyscy trzej mężowie stanu,
którzy uzyskali największą ilość
głosów dali wyraz swemu przywią
zaniu do rządów republikańskich
Marsz. Petain, cenlac zaufanie J.~,
kladane w Jego osobie, ozn~jmlł
Ze nie rarnierza zrobić z zaufani~
tego uiytku.
:,Petit Joumal" pisze: pytali§my
naród francuski o dyktatora. Na.
ród ten odpowiedział
okrZ)'kłem
Niech żyje RzeczpospoUła!

I

Ze sI racbu Drzed k
··
amlS!CI
wyskoczył

roz.' Kierownik odcinka kole:owego
stolcach
ciągu I rzucił się pod

z

po-

koła
Wars1Zawski koresp. "Głosu Porannego" telefonuJe: I EuhroPdy.i Amklerdyki. oł ' r. l M
902
Warszawski koresp. "Gł08u Po- przeprowadzenia dalszych ba. • . d t
ł
h
t r' wc o Zl W s a zesp u opery e rannego" telefonuje.
Termin nabywania SWl8 ee w przemy. owyc zos a tropolItan w Nowym Jorku. OC! r
•
dań. Mi~dzy innemi wezwaprz:edłu%ony do 15 stycznia bez kar za zwłokę.
11924 była profesorem i dziekanem
Pr?wadzone od kiJkn
no kierownika odcinka kolewydziału wokl'llnego Curtls Institute Igodm śledztwo w sprawIe'
K t' A
.
I
or Musie Vi Filadelfji.
afery kolejowej w
II ,
I
ona ~ałą pleładę ,łośnych dzi§ arty doprowadziło do aresztowa- do pOCl~gu, W którym .iecha• •
stów jak Jerica i Gianninł.
. ·12
d 'k6
d k"
"'I
"
Wiączony do aktyw Ó w masy u,a dło s c . "
ma. u;zę Dl w .y~e CJI ła komisja, ale gdy tylko poWarszawsld korespondent "Głosu I przenosi tytuł, jako aktywum do
koleJowe] ,;arszawskieJ. - ciąg ruszył, nagle wyskoczył
Porannego" telefonuje:
masy upadłośd do dyspozycji wieQ\V~
c~ęŚ? ~ mch o~adzono 'W i rzucił się pod koła. Pociąg
W spone sądowym o tytuł "Ku rzycłell. Sędzia komisarz zapowlawlęzleDlu n~ PaWlaku, część zatrzymano.
wydobywając
rjeJ a. Porannego" zaszedł niespo· la, że zebranie wierzyci,li zwoła w
For~uny
w Mokoto.wle. .
zmasakrowane J'uz' tylko zwło'
masy upa- !lajbli~,'l:ym terminine.
f
W czora) wYJec h ał a d o "1/~o- k' D l
dziewlly zwc."t, . Svnclvk
oJ
,
Trzecia Z pośród stut.vsięezny. ch
'l d t
t
dłości ad\\'. Wasserbergier zl'ze~ł
Wobec tej naglej zn,jany w stał
? . .
l.
a sze 8 e z wo rwa.
się swoich ru ':kcji, poni:waż jest ,;ie rzeczy, ')dpada zupełnie sensa- pad aw dn. 8 b .m. na nr. 82,11_, WlCza kOmISja śledcza dla
jednocześnie dyrektorem biura <t y- cyjna skarga obro.ńcy interesów p. I 6~rze~any do Tomasz~wa ..Mazo.

Tt

iUZ"

tournee

po

W

tr

nie do sprzedania I

Wychowała

Łowiczu ~:a:~~a~We~':~:y zj!~~e~~

dni

darów

scyplinarnego w magistracie.
Co Fryzego, kMry domagał się wytą- ' ~'JeCklego: Brak nara~le ~hzszycb
• •.. sędzia k o m i
cze".J'a
Cjl Ol właściCielach tego
jeszcze waimE-l,>ze
s a rsędzl·eg....
z " " Lautera ze składu ll!formła.
ś
p. Horodyński wystosował do syn- sądu rozwaiaj1cego sprawę włas- szczę. lw.ego os~.
etyka masy upadtcści list, że cora ll(\ścl "Kurjera ·PonulIlego". Wyłą-: Pięcdz~~:ięciom~ tysiącamJ _zlozezwolenie na sprzedaż
tytułu czenie Oliało nastąpić '.'I'łaś:'le (1Ia- :Jc~ ~tO(... !>adł~d ~al nr. 1176,:;): '!'
pisma. Sędzia komisarz oświadcza, tego, ~e sędzia Lauter przed decy- .ro l!} y'c~u, 10~ zl~ł ą . Elt ę u Z19
że syndycy .jul mieli I1!Oz"'OŚć sko- tlą wypowi~dział się na rzecz możli ~:e~arn;.7.~: I u~ z. o rz~~
rzystać z pozwolel1ła na sprzedaż wC8ci sprzedaży tytułu pisma. Spra ,"a ~ I~'l ;~~I~ ~ a~~ynlJ G o e ,
t~, tulu w ciągu paru mł:!si'{cy, a wa sprzedaży tytt;lu obecnł<- prze- flJml z h o s ~e
w kt' azo~
Y 8 aW JU,. tki oryc
.
.
t
ci
t
h
•
..tala
być
aktualn'
a
,
a
\\ięc
i
skarga
dtnowyś
~ł
w
or
"po['Jewa~ eg')
o yc. czas me zro•
d •
t k'
d
onu CI d o swe
wiar; po
ł
tr
~ t....
J • S .,
bili, wobac tego sędzia komisarz c wylącleme sę zlego u ze upa a. 10'000'
.
Z. 9 zyma.lą el- pp.
~
?;redukowany urzęclnik I'afciarski"
B. D., zona urzędnika i E. T., uczen'l
Przydildzą się również emeryt!ln.,
Mięsem ze zdechłych cieląt karmiono gości
koleJowym. p". K. L .• J. G. i M. ~.
. ,
•
- owe ~.()(}{) 1:1., jakie każdy z nicb
Warszawski korespondent "Glosu CIeląt. W ZWiązku z tem było klika otrzynla z dzie!llęciotysiecznej wyPoranneg,>" telefonuje:
wypadków chorób. Prawo prowa I ~ranej na nr. 103.944. Pozostałemi
Swego cza';,j r W pTasie ukazały dzenia pensjonatu odebrano p. Bo- 'I dwoma ty~i .. cam: podzielą się pa5ię rewelacje o skandalicznych bJńskiemu w tłrooze administracyj- nie N. P. { R. G., maszyr.isfki w led
n(Om z "im' I{ol~jowych oraz ich ko~!osUllkach w pensjonacie p. Leo- ne,
J a obecnie pro k ura.t ura ski ero: lega p. P. N.

t.

t

i ć

t

nu

fUS

narda Bnbińskiego w popowie pat
Bugiem.
Jal;: si~ dowiadujemy po przepro
lvadzollent
d"O~hodlel1łu, które

trwało L gÓ!'ą' pół roku, stwierdzono. ze w pensjouacie BobińskIego
~iono pensjonarJUSZY produkta
mi ze muhłej trzody i padłych

-Onft""., ..

wała sprawę do sądu I lada dzlen

kOlf,-arZe

• db ł
ł'
••
za nIe
a e pe nIenie obow/ązkow
BERLIN, 11.1. (pAT) Nle-lle]owych.
mieckle B. lnf. donosi z Moskwy:
W dniu wczorajszym na podsł:t
W związklt z ostatniemi kata- \vie tych zarządzeń rozstrzelano "
strofami koleJowemi rząd sowiecki Kurganie' ( SyberJa) dwucb urzędnl·
wydal o~tre zarządLeilia, nakładają I{ów kOlcjc,wych, oskarżonych
~,
ce surowe kary na urzędników ko- nłedbałe pełnienie obowiązków.

I

.

600 funl6w szt. na Dowodzian

II

WaI'1StZ. kor . •,Głosu Poumnego" telefonuje:
Prezes Maurycy Mayzel o
trzymał od federac.i iyd6w 1'01
~kir.h w Anglji
100
funłew
szterl!n~6w
na rzecz pOWlO'dziano Poprzednio prezes May·
zel otrzymał od tejze federacji
3GO funłów, razem 400 funt6w,
które przekuał tlo ogóln.) ~
J)tllskieko komitetu
ł)fi arom
powodzi.
:.Tednoe!~nie pTezes g'ml!1Y

W male,i kolekturze nr. 894 '\V
przed kratkami staną Leonard I Zo Kutułe, padło wczorai 10.000 d.
f ja Bobińscy, oskarżeni o nieuczci- na los nr. 1737. Oto wyniki ostat·
we wykonywanie zawodu właACI-! ,,{rh dwuch dni ciągnienia IV-eJ
klasy.
cieli pen~fonatu.
Przyszłość nalf'Zy do tvcb. ("o
P. Bobiński w swoim ezasłe był, małR 'l~ łoteryJ~y; I ta naJbJł:isza
hardzo popul81'JJ4 osoblstMelą na t' w IV.ej klasie obecnej LoterJi I.' ~
bruku warszawskłm.
dalua w nadchodząceJ 32.eJ loterji.

I

IłOZS~rZflaDI-

od federacji :żydów polskiCh

:iydowskiej w Krakowie dr. Ra
lLandau otrzymał od fedf:>ra ·
cji zydów polskich z AnQlii 200
funtów na rzecz powodzi.

fał

Zimowy

dzień

p.óska

PI~SK, 11.1. (PAT) Odbylo się
tu "święto Polesia" organizowanego przez woj. kom. turysto W. z~·
braniu wzięli udział pf1!Z:dstawicie.
te organIzacji społecznych i iilstytucJL Zebranie uchwaliło imprezę
••Zinlowy dzlet\ PIńska". ustalaJąC!
), na 2 ł 3 lutego.

ł

n.I- "GLOS PORANNY" -

Otwarcie

S8111

rady ligi narod6w
GENEWA, 11 stycznia.
lwyczajna 84-ta sesja rady li
gi narodów otworzona zostal!t
dziś rano przez przewodnkzą
cego, ministra spraw zagranicz
nych Turcji, p. Tewfik Ruszdi
Aras. Na posiedzeniu poufnem
ustalono porządek obrad, przy
cze'm tymezaSOwo nie wpisano
nań sprawy zatargu pomiedzy
Włoehami i Abisynją, wynikłe ·
go na tle z:nanych Za.;1ŚĆ pogranicznych w Afryce.

Eksmisja gołębi
I Watykanu
RZYM, 11.1. (PAT) -

Z rozpo

rządzenia władz watykańskich

ma·
ją być usunięte z placu przed Ba·
zylłką św. Piotra gołębie, ponieważ
stwierdzono, ze niszczą one kolu.
mnadę bazyliki. Grupa robotników
zaJęta jest od dJ;1ś łowieniem go.
tębL

.Ziemia drly
'pod Stambułem
STAMBUŁ,

IJrzewyższa tyr.iąc,

Liczba

rannyCh
ofiar
pod go·
epidemJtt

Pośród

katastrOfy, koczujących
lem nIebem. szerzy się
dezynterJi. Lekkie wstrząsy
w dalszyrr. ciągu.

Walka
mrozu
z
€iepl~m, WY,J~!~!.~!Dło_
LIIL d - b d - 1- d '-I"
ó -PI

I syiji, która pro.:ed kilku dniami zo10 111 ~··m 1f1 .. ł'I ,'stała
sprzedana, uchodzI, jak wia·
'I
:
13
C
domo, za mieisce, gdzie Edmund
Tymczasem dziś W nocy temperatura wynosI a St. .
Dantes "hrabia Monte Christo" ~m

l iI..

..a

nł

C

złemg młe

meteo- serwatlOrjum - aerologieznego w
Jabłonnie.
.
rologiczny komun~uje:
Z tego w.szysłkiego zapowia
Syłiuacja Of{óma ciśnienia ,i da ·s.ię zacięta walka pomiędzy
pogody nad kontynentem ulega powietrzem mroźnein kootyneo
w tej chwili wttlelkiej przemia· tu i atakującemi masami cie
nie. Do , Europy zbliżają się z D'emi. WedłUg wszelkiego praw
nad Atlantyku głębokie depr~ dopodohieństwa, powietrze zim
S)!, które . si~ 1>0 drodze jeszcze ne nie będzie się mogło długc
poglębiają . . Prowadzą one zna· opierać naporowi ciepła i
u
czne ilości powietrza cieple~o lE'gnie w tej walce w cią~ kil
Nad Wielką Brytanją . tempera ku dni. Stopniowo, jak to jui
tura już ;poważnie wzrosła. Czo P. I. M. zapowiadał, mrót sta
lo ciepłeJ masy powietrza lada 5e się lżejszym, głóWiIlie na za
chwila zetknie się z mroŹ1lem chodz1e kraju, utrzymując . si~
powietrzem wY,źu, ~amiajnce jeSzcze z do,tychczasową siłą "
go kra.ie Europy środkowej i dzielnicach pólinocno wsehod
zachodniej. O wielIdej aktyw· nkIt. W środku kra ,fu też niecc
ności maSy powietrza ciepłeg'J
sfolgował.
Zanik mrozów bę
świadezą dzisie.itsze wykresy adzie się odbywał w miarę zbli
paratów radjoelektrycznych ob żania się czoł.a fali ciepla, od
Państwowy

instytut

l4lPOBIEGA ODm1łOŹfnIOm Rf\K -I(REN·

11.1. (PAT) - W tnę
okręgu Marmara

4eniu ziemi w
~ginęło 40 osób.

Nr. 11

1935

knlęty był w podziemnem
więzłe
niu, Aczkolwiek interesująca ta hl·
storja jest wymysłem Dumasa, let
ki ządnych sensacji turystów każe
sobie codziennie opowiadac stras:&ne przeżycia hrabiego Monte Christo w jego strasznem· 'Więzieniu.
Naiwność gości doszła do tego
stopnia, że nie zdziwili się wenIe,
kiedy przed kilku dniami ujrzeli
zawieszone na drzwiach podzizrnne
go więzienia następujące ogłosze
nie: "Z powodu koniecznego remon
tu cela Edmunda Dantesa znajduje
się teraz na pierws-rem piętrze"..

wilż n3's.tąpi najpierw na wy
brzeżu, w Poz-lIań!Skiem, praw
dopodobnie pó>źniej i w Ś-rodku
kraju.
'

W każc:lytu , mza.e w ' iJUfjbIiIŻ
szych dniach , nie na~eży się sp(l
dziewać nawrołu mrozów. Nasu
nięciu się mas ciepłych towa
rZy6zyć , będą opady, głównie"
półnoone~, części kra.iu i w gó
rach.

*

Wczoraj w . ciągu dnia mrÓ1
w Lodzi nieco zelżał i wahaJ
się w granicach 10 '- 11 stopni
Pewien chory na serce pan W'fponiżej. zera.
Rankiem padal grał główny los na loterJi, a ponleśnieg.
Pod
wieczór
mró' waz niebezpieczne były dlań wsz:lwzmógł . się . i godz. 3-ej w no kie wzruszenia, więc rodzina zwrÓo
ciła się do lekarza domowego l ucy tennoonletr wykazywa~
prosiła go, aby nowoupieczonego
U '. stopni
miljonera ostrożnie zawiadomić o
radosnym fakcie. Po dłuższym watt
zaczął:
I'RAł4,eW, ~Rff(TlOn" pie- lekarz
Coby pan zrobił, gdyby pad
wygrał na loterJi sto złotych?
'
- Kupiłbym sobie natychmiast
nowy los - odparł staruszek. .
- A gdyby pan wygrał tysłte

*

.

6UJ arancies UJ obód obULU al eIS BiCh

trwaJą

złotych?

-- Sprawiłbym sobie najnowsz1
radJoaparat.
- A gdyby na pański numer pa~
dla główna wygrana?
pytał 1&
h:arz.
- Kochany doktorze! Wted1
przedewszyskiem oddałbym panu
połowę wygranej- odparł dr~
cym ze wzruszenia głosem sta~
szek.
W tej samej cliwili leKarz osan,się martwy na podłogę, padaJI&«
ofiarą ataku serca.

Warszawski koresp. ; "Głosu Po· wprowadzenie dCl artykułu 51 trzecia kich moZe być dOko,nana - rewizja
rannego" teletąnuje:
dodatkowych ustępów: ..
osobista, lub ' dQmowa, albo naruobalił
Komisja konstytucyjna 8ena~u
1) Zadna us1awa nie moie zamy- szona tajemnica korespondencji.
W glosowaniu przyjęto 'popraw-ea-ml'n,'stra
'lakotlczyła swe prace nad proj2k- kać obywatelowi 'drogi sądów~j dla
oJ
tem .ząlian konstytucji.
/ dochodzenia krzywdy, . lub szkody. ki en bloe. ·
,
BnUKSELA, 11 stycznia.
Senator - rererent Roztwurowsklj 2) Poręcza się wolność osobistą .Następnie , w głosowaniu przyjęto
(pat.) - "Le SOiT" donosi, te przedstawił szeleg zmian, zapropo-, nietykalność mieszkania i tajemni- cały szereg I\onsłytucji wraz z po
prawkami.
z rozporządzenin władz sądo- nowanych przez siebie.
cę korespondencji,
wyd!, doko.nllll1o w Antwerpji
Najwazni szą zmianę stanowi
3) Ustawy okrdlą warunkJ, w Jarewizji w gmachu Banku
pozytowego, którego dyrek.torf'tn jest van Cauwelaert, syut.
Ojeiec jego minister roMt puŁODZIANIE ZNOWU
hIieznych, ja·k wiadomo, podał
WYGRYW Ą.JĄ.
i~ dziś do dymisji.
BUKARESZT, 11 stycznia. mach. Wiflki dostały się do o bO tylko samki. Obok na ŚJ11iegu
We wC'w rajszem ciągnieniu 4-.eJ
(Pat.) - W całej Rmnunji pa bory jedne~o z włościan i po widać hYło . obgryzione kOŚCI klasy loterji państwowej pa(11a. w
nuj, niezwykle silne burze i za szarpały znajdujące się
tam koni. Włościani,n, który umarl Łodzi większa. wygrana lO.OCO.miecie śnieżne. W wielu miej zwierzęta. lO-letnia dziewczyn i: powodu mroa:u w nocy. trzy 11. na nr_ 119.407. Szczęśliwy los
seowościacb
komunikacja zo- ka, która nie zdołała ukryć si~ Olał się jeszc.ze k~lrczo-wO drze mtbyli po ówiartcc 4-ej gracze w
Sitała przerwana. ZJa'w~y
si~ w chacie, padła marą głodnycb . wa. kolekt1me ~_ J!ttka..
na póŁnocy stada wilików, ktoctł zwierząt.
. Z wielu miejscowościach nad
Wafto Df.l.dmipnić, że z cbwillł
w ł6dz.kim B. B.
si~
W chwili najścia wilków na chodzą wiadomOŚCi o śmiertel otwarcia przez wspomnianą· kolek·
. Dowiadujemy się, że p. kpt. Jó- atakują lud7Ji i wdzierają
się do osiedh ny<.h wypadkach · zamarznięda turę nowego oddziału przy ul. NoZef tukowski, który , dotychezu do w,iosek. Do ,jednej ze wsi wia5<kę zbliżał
położonej
w
pobliro
Bysłrit} sankami włOŚCIanin. Spostrzeiśł Nad Dniestrem . zamarzło na womieiski'3 j 1, datuje się serja więk
pełnił obowiązki kierownika sekre.
licząCE! ny niebezpieczeństwo pozosta
śmierć ' dwuch strażników.
5zych wygra~ych w nnszem mieście.
tarjatu rady grodzkiej BBWR w wpadło stado wilków,
przeszło
40
zgłodniałych
zwie
wił
kOlIlie
na
drodze,
a
sam
--Łodzi od lipca 1934 r., to jest GO
chwili opuszczenia tego stanowi- rząt. Mies.zkańcy w przerażeniu
sl,a i całkowitego wycofania się zabarykadowali się w Swych de
z czynnej pracy organizacyjnej
Ceny będą kontrolowane przez władze
BBWR puez p. Hipolita Pł,tko,-e
.Dnia 11 bm. odbyła się z wił w porozumieniu z hur
skiego p~chodzi z dniem 1 lutego
na odpowiedzialne stanowisko ,w
wolnej
na aukcjach 0- townikami owoców południo
sekretarjacie wojewódzkim BBWR
20,00 "W rytmie tańców Euro- wocowych w · Gdyni sprze- wych cenę na pomarańcze
6,45 Gimnastyka. i ·muzyka z p1yt
w Lod~.
daż 6.000 skrzynek poma- w wysokości maksymalnej
12,10 ' Koncert żespołu Niny Mań py" _ muzyka !(lkka.
21,00 Koncert wieczorny. Orkie- rańcz . hiszpańskich po cenie 1,30 zł. 1 kg. w detalu.
ODCZYT AMADA CIOLKOSZA. skiej.
.
Cena ta obow1ązuJe na caBtra
i Pantscho Wladigerow (forte- 90 gr. za kilog~am loeo maJutro, w niedzielę, 13 stycznia
18,05 "Stare walce" (płyty).
r... b. o godz. 10 rano w sali filb'ar15,45 Najnowsze nagrania. (pły- r . t i a n ) · g a z y n Gdynia. Pomarańcze łym obszarze kraju. Dla ~
monji (Narutowicza 20), staraniem ty).
21,45 "Co mvślicie o słuchowi- te' pow inny być sprzedawane możliwienia przeprowadzema
.
Polskiej
Part.ii Socjalisty czneJ' j
16,30 Wesoła audycja. dla dtieci. !'k:tch" (szkic literacki).
22,15
Skrzynka.
łćdzkiej
rodziny
'w kraju· po 1 .zł. 30 gr. za kontroli sporządzony został
.
,
1
7
,
0
0
Koncert
muzyki
lekkiej.
T ow_ UOlwersytetu Robotmczego. O 1-- t . L 'd ik L .. l • {
mdjowej.
kJg. w .handJu . detalicznym. wykaz firm krajowych, któb Wl'ę"l'eń b'r,c>~k'
Ad a m C'10Ik osz.. ł IJ: ies ra}
,~:j 1
l ' ) u w - aWlIl.3!U ,Wf'SO
re ostatnio zakupiły większe
.
d
t
t
Bl
k"
d'
(!'
mono
ogl
..
22,30 Koncert życzeń.
G DYNIA 11 I (PA T)
wygł OSIO czy p. ." as -l } nę ze
1'7'50' Jaki b d '
. 4\z' ...
23,05 "Loża. s:tyderców",
.
, . '. .
faszyzmu". Bilety wej~cja w cenie I 1 .: t)" . e ę ą. nalize ' IN'} .
transporty owoców. Wykazy
23,35 D. c. ~oncertu tyczeń.
Komisarz rządu w Gdyni
"O - 40
\()(('Z'\
•
te
będą przesłane
poszcze~ __ gr.
1-',ÓO Muzyka. (płyty)
za zgodą delegatów min.
gólnym starostwom.
Zarząd Strz. Klubu Sportowpgo
18.15 .Recital :>rganowy .
AUDYCJE ZAGRANICZNE
przemysłu i handlu ustanoim. gen. Stanisława Małachowskie1.,.4~ · .. Serce przemawiJ." _ reWiede6 (507)
~o, .zawia.Jamia swych członkĆw, pOta~ z kliniki lekarskie;.
20,05 Koncert (Uwertura "Egże dnia 26 stycznia r. b. o godz
':'\U.O Koncert churu ,,1..1\tnh". ·W mont" Beetboveńa., Rapsodja. na
t8-ej, w drugim terminie o godz I pl" 'f.{J rtoiie kol endy.
alt, cMl' męski i ' orkiestrę Brahmsa
Wi.e lka akcja kolonizowania bezrobotnych
19,ej odbędzie się walne zgromadzI! l 1!ł.20 .,D'Ublany" (odczyt).
"Pieiń duch GW'! na ().Gjem głosów
nie . czł9nków S_ K. S_ w , lokalu
19.30 Wesole piosenki Adolfa z towarzyszeniem smyczków Szu"D.U), Ttlegraph" ujawnia piu bierać będzie zaponlogi dla bezrowłasnym przy ·ul.· p; O. W. 1.
l Dym~zy (płyty).
berta, "Muzyka taloboa. na. śmierć rządu brytyjskieg.o, dotyczący osie I botnych. Rząd udzieli im ziemi i' ma
$' • 44.b ,
Zygfryda." Wagnera.. "Wszeehpotę- dlenia na ' roli w roku bieiącym l~ 1erjałów, potrzebnych do budowy,
ga" na sopran, eh6r mę!łki, orki~- tyśięey rodzin bezrobotn)'ch. Kaz- Gl az wszystkich niezbędnych sprzęstrę i organy Szub('rta-U8Z~). .
da z . rodzłn otrzymać ma do gospo !ów i zywego inwentarza.
darowania dżialkę zie,mi wielkoścJSubwencja .wynosie ma około
Londyn (261) i Droitwich (t500) od S.do ' lO akrów. Kololl.iśei ci ror;- 750 funtów na każdego kolo ..istę,
Zmiany w ruchu tramwajowym
2t,00 Koncert (Uwertura. "Śple- dzieleni zostan, . na 150 _ 200 Ogólny preliminarz wydatków tej
wacy
Norymberscy"
Wagnera, grup, zgromadzOnych na większycb pierwszej fazy powrotu w Anglji
~ dniem jutrzejszym uruchomło-' tem.
·
.
na rolę obliczany ~e!'\t na 14 miljo·
lIa zostaje HnJa tramwajowa nr. 9,
Przedłużona zostanie linja nt. 6 Sym!onja H-moll Szubert3, Uwertu odclnkach.·
Kaida grupa posiadać będzie nów f. szt.
na której pociągi biec będą: ()d O- do stacji knóco'Rel na Widzewie; ra. "Bal maskowy" Verdiego, Konsiedla Montwiłła - Mireckiego przez
Równocześnie skasowaną będzłe cert fortepianowy C-moll Racbma.- swego instruktora w zakresie sa- - - - - - - - - - - - - ul Srebrzyńską, Cmentarną, Plac IinJa "A~~ na której pociągi kursu ninowa).
downlciwa, hodowli śl\-iń i drobiu.
IWtllno§ci, Piotrkl)wską, Plfa~ Rey- ją obeenie ' pomłęd~ godz. 15 a 20
Rzym (420)
W cl"u pierwszego roku męZczyf
mo~ta i ul. ~gowską clo 1StaeJl od Bałuekiego RYnku ' do Placu
21~OO Opera. BelUnIego "C&puJetr ni będą budowali swe własne 40krańcowej na Cbojnaeb ł a powro- Reymon'ta.
.
i MoJW.ecchi"
.
moStwa ł w tym okresie rodziła poL_

Syn

De-I

Wilk,i poiarl, dziewezJnke

Prle,uni,c;a

personalne

_-.r

~:::~~i~i\~a :::;;:o'z~~;':_ Pomarańcze DO 1zl. 30 gr. za kilo

(O ' us"sz,m, dziś Drzez radio?

ręki

. .

•

"

I '

4ol!lja·. kraj rolnit:zul

=

.. Dziewiątka"

''

I

kursuje od iutra

Morze kolonI-e

to DOlega Polski
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PRZECIWKO

C

,j .wi'~llrezudfuióB ~~:;' łodzi'
a~t:~i: ,J. K0pr,owskieqo
(No~'~ . WOJ· ewoda
H. ~
,. uke-Nowak zarz,ąd. ził po, wtórne. wyb
. ,o.r"y . z,.J:łTządu
mWJs1ill 15); . S.
Trawkowsklej.
.
,...
(BrzE'ziJ'mlm ~); ~1. Rozunt>mma
..;
.
miasta ,Y'! Zgierzu i Pa~janicach ..' ,"
'

;,

I-ł ~

VP C · E ·

, 5, T C>,S ~.J

C, E: ,'~ .,'.
. Q RVGIN4:.,Ll\lE . . '

~. ;:Ę Ą S'!X ~L ~~:~ ',. "::

"V '

l'
,6,.. . . 1r'\ .. ..6. ,'.'
.,~ .
~.: B:.;. JaJ- ł-'
hl. Bartoszew,
"
,.
"
()(ii1;l!!Z~j4CE>'~łOS .' ~ \
skiągo (P\otrl~ows1{a 95); H. Skwar Jak się d.Qwia·duj:m:ey z w:a-' Podgórski posiadają wszel~ie, nalne.
. ' :"~'
i
, W {'p1!zl'dazy· "; "Pt"kach.:· ,
l1zyusking') (Kątna. 54); Lo Czyń, ryt:odnego zródJa, p. 'wojewoda 'I kwalifikacje. wymagane przez
Pozatem dowiadujemy się ~
I 5k-r.,d4Ch 4ptp,znYCh .
ekieg-o (H.tlk~~lńsk<1 53).
1::<I7ki Aleksander Hauke • N0 -' ustaw~ ,samorządową i regula. ur~ędowego iródla, że wobec ,
wak
w najhlLiszyc)l dniach J min wyborczy do zarządu miej- ilIedo,k~miri.ia przez rady 'miej. , t
TEMPERATURA W SALACH pn~ dąpi do z'b adat'))a ważno-I ski ego.
'
Skle m'ast Zgierza i Pabjan~~,
fABRYCZNYCH. - Inspekcja pra.- kI przcpro~l.tJlonych w radzie
Jak słychać, decyz;a p, wo- wybo~ów
człookóf\V
zarządu
M &
ey w Lodzi dtwierd'~iła, że w wielu, .nil':_ k 'ej L'·-lll, .Wyborów . do ' Jewolły ' w powyższej., żywo miejskiego na zebraniach
'W
fabrykach łód,,.kich sale są niedosta zarządu mieJsK\ę,gQ. Pan woje, Łódt ' obchodzącej sprawie, za· dniu wczorajszym
,pismami
teczuje ogrzane, t:tk, że robot. woda przedewsźyslkiem zbada padnie dopiero po proeesie pO' skierqwanemi , do prezydenta
..
nicy zmuszeni są pracow3tć w gru. czy wybrani na prezydęnta j poni'edz;l1'kowym adw. Kowal . m. ' Zglerza i'komisarza .rządowe wata
. rosłwl,e ' grodzkfem
,b~j odziety wi~rzchniej, co utrud· wiceprezydentów Łodzi,
Pll; ski ego, ' oskari01llego, jak ' wi~. go ~. Papjanic, nakazał doko
ma wykonywame pra('·y.
pos. Rymar, adw. Kowalski I damo, o przeslępstw<ł krym t- nanle wyborów ponoW1l1y<:h za·
W związku z przeniesieniallli w
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rządów miejskich tych ' m'asł w starostwie grodzkiem łódzkiem, do-
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ey polecił przeprowadzić kontrolę
fabryk, celem ustalenia ternperatu,
ry w sab!lh pracy. Minimalna. temperatura w zakładach }lracy winna
wynosić 12 -- 15 st<'pni Celsjusza.

W razip stwierdzenia niuzej tem·

per!l.tury,· przemysłowcy zostaną
uka.rant za. przekroczenie przep',ć",
o bezpieczeństwie i hygjenie prac~.
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zakodczenłem
wakaCJI
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gminy
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Jednocześnie dowladuJeiClY si~.
TEATR MIEJSKi
'; ~Y3,nie mULY·kaJnej Lodzio W nro ,
zentantami
W Lodzi ~ zapytanttm, czy wakat:je że minimalna . tempel'atUl'a w Id as;"
~
kom.. ' Wojewódzkim .na. czele, a
.
D.dA Q go~z. 4 "Intryga. i mń",ść" gramie hajpi~knl&js~o utwory li~
przedstawioielami ubezpieczalni spo sZłkolne ~ostaną dWł ~ypadkta Uw.... sz~clneJ mU$ł wynoslć 10 !łt()pnł ScniUera dla. młod1:iety s?lkolneJ·.
r:ttury skrzypcowej l (()rtepianoweJ,
~
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•
j' n a mrozuw prze uzone.
ciepła, w p rz ecfwl1ynJ "'YP adku lek,
d.
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toczneJ. Z ram en a. tej IDlItytUC J Inspektorat szkolny połnfonno, cje' ~łe mogą ~1!llę odby",a\!. (P)
D'liŚ", jutro i pojutrze wiecz. ,,2;2 a. 'pona .0 )Jrt.ep ę na onat!J. ranc
przybył m. in. naczelny lekarz, dr
•.
'Mecz ma; zeński".
. l~a. Skrzypkowi akompanjQwać hę
KunickL Obrady poświęcone byl~ wał nas, że wakacje zostaną przeW nicdzi~lę (, 4 po "raz ó'statni !łzie dyr. Tendor Ryd5r. poz(,stale
6prawie skoordynowania działaJno·
,,~1igo". Ceny zniżone.
bilety w canla od 1 - 5 zł. do naboi
magit'ltratu i ubezpieczalni w
.
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Na ukopczeniu pod t~zyserją byda w kMiQ filb.1rnlonji oraz w
. dziedzinie 'zwalcza.ni-a. gruźlicy " ' ..
Wł. Czengerego prćby głOŚnej kO' keięgarni K. Neuml11era, Piotrkow,
naezein mieś~ie.
wnosić należy n1. do ubei~ieQzal·ni. lecz na ra modji Katajewa (autora. granej u tika 61.
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lł.otI<ARZY. _ DowiadujE.IllY się, Z dułem t lutego r.- b. wchodzi wpłaty w PKO' naleiy złożyć sa- ga".
W nle~bielę (j gadz. 8 więcs. 'fi
'i'.e roz{.'oczęlo " Bię wyda.wanłe "nu w Zycie rozporządzenie prezesa ra· rządowi obwodowemu funduszu bez
f'ltli Instytutu Propagandy Sztuki
merków" dla. ' wla.ścicieU · dorożek. dy ministrów o świadczeniach na roboola odpowteddią deklarację, za
BAJKA DLA DZn~ct W TE(park Sienkiewicza) Gnegon '1'1n1(.l~
W latach ubiegłych, weWkuly kon rzecz funduszu pracy. Rozporzącla wierają", obli~enle opłat, oraz
ATRZ,~ MIEJSKIM
fiajew wygłosi odczyt p. t. "tódt
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.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .
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S,łnlła
" ~ianła, nOWyc,b "ńumerków" dl" do- , ,W D.1yś1" ~fnlJo,r~4,e~~ ; k"f.ąt" ,u,\;~ł,~ąe" ~, ..~~łe, .I~b.. ~O~~·
~~~~ę1J:l.u. }O..:m:y:l!it~."muzycf (I g. 8 i lb w" . UT
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Marcelego ~~1l
IIU .t · Duo. 'tU
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ufgowa birety Da koncert
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Równocześnie ' I:
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. .
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Tel. 21,3'84,
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aezudł8eh. . l
rzec~il-~ ,,~Jf.arżenia pry,vatne że. ca:
, 'l a . s'Prąwa ag. ląda
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.
. k
~.
.
st~stw , l ,wytqlar ; kary.
,
MY h cemy ' - e'ągDle
1 ' dal..
.... I' są fa
_I f-tw1>tęp ' e: ",W yso i ·. sąuzte, ' Dl~,
,
"
t .
•
'
'6wi
t .szerze.
li Sfałszowali
.. frz bIlan,
gra!Ue
...-,
s'z~z'l!ślhvie l;ozP9,?zę;y sw~ d~3 ' ~~r; Na:Ml~zk~ew~e~ - ~ . . adw. Kobyliński _ by ludzie n ,ł I se, worzy .,paWle De .... temhard.ziej,
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botnlcy, dzieci, wdo.wY i ,.faroy
'eo-!l tacy u ZIe .r yp.l'awla
aktu .OSkarżenta,
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teiicjc. - Dyr.
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niędzy,
przyjn:iował p!enią~e za. z3JJro chr,~akterz,~ ;' ~z~~o ' kupIeckIm komu~y~!t: świadomie i' ce WI~C do t~J C!tWl~l! kl~dY .opero nie mają więc co składa6 a~
testowane weksle 1 ,umleszCzal an .. ba.nf;łllŁt~p dla kt6rych TY ', lowo ,ohalalt.
,wał ~n wt~lkieml suma,ml
w KKO., powłóre jak mi wiado-jE.' W Swej kasetce, tworżąc w Z1ko l jest r~e~ż,ą ,n91'malną .. W
Obecnie r""'d
zmienił swóJ' KJ{O: •• ' .
. ,'
mo, statystyka KKO. . mówi, te
fI
"
,-,.,
KKO.
'"
-:-:
,
. .'
~aI~znOlSCl ' TyDera ' są' wtęe niter sPQs6b .
.
:
• wOJ,no~= b........
• la' 5tDsu~k : do kas k,omunaln'v(;~ .' .
stral --)ko;.:.
na katde trzy wdowy, . kt6te
, drugq, meołłejalną . kasę.
.nle .
.. '- ...... Jf"',, ~. ę 0ftatriIe za.rząd1=enta, wyzna'd~ ,
~\
~. aJ
..•.
były klijentkami kasy ·
.
.Już pierwsza..Iustracja, prze· na zamae r ,~~o~e. epek!.lae)e nle 'konijsa:r~y itp. to' skute~- ta
TakIch stra~. Jest ~I~cej. I przypada przyuajmułeJ 1'7 ~.'
prowadzona z' poleCenia , ', pana ' ~re~yt, mU,s~. byc :.~.~~tcząn~ I(iej polityki, jaką prowadLili o dl~~e~o na ,!avr.1e • oskarzonyc..h
,
wódek..
wpje~ody. w końcu' 32 rOku; u., dd peWinych 'w~soko~ l d~wa ska.i'żeni, stQ~ląc 'na czele kaśy: ~as~ąst pOwmllJ nIetylko OStkar
Rzeez,n·i k oskarżenia ,p1'!wal,
Ja "1l tła , nl~byw~łe za~eglo5ci. w ny tyłlko w ręt'e p.e\Wle. z d,: ' To 5,. ~odni~r uSI~'!J', i ~a ~~D1,.. ~l~. '
•
.~
nego, mówiąc o w,e kslaeh pro.
ksJe.,gach. WOjewoda wystoSo stal~CZDem z~b:ęlP!ectenle.m. " ~' '., ... _" -.. .'. c', .' . t- -i~~) ,.wieJe 086b ~ pośrii! .
longowanycb. nazwałje sfałszo
-wi·l do KKO. list, w ktÓrym po < rakt~ . zab:e~!en' m~H:~'ło. , :. N~ : ttzeba Wfec" ·dO~hoózV:.· :.~wh~ilkó:w: ~ .tym, proeesfJ.
w~~mi. Ja pier:ws-~ len'! sly'
leiii!ł, ' aby :wysokOść .kredytu .n : .. ,KJl~t KKą:...,TY!ler< .k~rzy , iak~wielkjebYłv. ~ti-at.v ; 'h> tmo -~ . ~1S~ :Clągu adw. Kq 5z~. T,~ now* ~tńrej-.~~e_~ie
d,i:ffilon,ego jednemu , klijentówi s~,ał, z olłln.ytn1cli kieąy~ow,,, r,o jętne- ct'}' .tOO e1:y wl~e-ei t.ysię l>!-:!!'l'~kl, cytuJe. -sz~reg-pnep1· 'mbwi. kodeks; . ~ :lnoże mój -:'
nIe .przekraczała 1 wz..ględJiie 2 bił I ~QIQsa~e ob~oty, ,a .J3.k~ Zł" ey.. Oni zaWalili ' wiel1cb~mieh s~w) ~ ,.artykułow.sta~łu k~s przedmówca. poslugtfvał srę ~ • .
proc. og&ll1ej .. sumY'. og6hlycb beZ~IeCZenle , ~ęt? od ~lłego wielkiej i'dei
'
kOD;1una~yeh,- oplerająC
Sl~ kiemś nowem wydaniem? Mo.
wkładÓw i
cesję' na nal~zn.okl.' z maglstra;,
'.
szc~e~6.In~e na ~ym, który m6wI ze to
" otecił ~ie' .t:NCJUkowa~ ł tu .. które .;lI,Jiż .:~ówczas · " "
Sław·s'· . ~ niebezp,ieel~ńStwach ~yzyka łowi k· kodeks dl I eJ udś
, ~ ' zadlółeni!J"'(i'tlli;a;', ,'.
_Jjył,Y~ ~t!e . ~~1V,es.trem. ..~
I ., .t . pro/. lr~nzakcJach, omaWIa sze·,
c I
nlone:Ó'l1l,: 11
•
:W oedpowiedzi swej dyrekcja . Ma~~!a~lE: z ' przeleWem , p '("
. ,...
roko spraw,ę protestóVi wek.slo,
Nie wiem jednak .czy 'wetwa
KKO. 'ośW'iadcży~a, ii zadłuże· n~ę~,y z Je~ego. rachunku na
PierwSZY .z' osl{arżo,ri.ych. Na Wy~h Lprotongat, .
nie adw. · Kobyt1ń,Sk.ieJ;fo. ' ~o
lli,e TyJJera zńitcznie s:ę zmniej: ~m:łl, . kom;htna-c~e zr ';ekslamJ. ruszk'iewicz _ to ofiara lpkko
'zaliezaj~ 110 wszystko do
ludu, by ' :;.kladał pieniądze
Szyło '( 'doszło' do przepi4;ow€j , I. p~otestam.l ~ow..odz~, ze oSk~J. myślno::,ci, :drJgi, H:mPIDan.,;"
, oszustw' _I fałSzerstw. . '. chwyciilCtby KKO. Naw.et '~ątp'j~"
I'lc1'mj.·. ' ' . . '
"
:
lem Naruątk'Jew:cz. t Hane?}~v to człowiek, sprytny,
~ ~ad~n~rz~ adw. Kobjlin w tol I wątpię czy lud byłby .
P 'nOWilla lustracja ' w' sieJll l ronnyęł~ ctTlałab nD szkodę
sprytny do ~tańshva. .
~kt '. me tp6Wl rICo
.
.'
zachwycony, gdyby zap;tia:6t pie
n:h 1933 roku wyk.aza'a jeszcze' ~,y. ~o ' ~~ , ~!3 l'K 0 . ,- to
Jego· zaliczyć ' można do hl
. W k~ncu swego . pr~e~oW1e ni~dzy otrZymał taką ~,~~erwOlRlf
pdwatniejsze " . przekró'c zenia; '
był ~k TyUem!;: .
llLc.h wi,e lkich prlesŁ,ępc6w ja rla" ad,,:okat ra~ .'.JeSIZ~ze pod· kartkę Q .iakiej
m6~ -!n6j
fąlt,' że p'a n wojewoda był Znlu,
Ca!~ ta s?;awa. - . k2 11 z~ ,.a Idmi hvli '
' k:-esl~ W1lJlę oSkarzooych a spe przedmÓwca jako o ideale (mo~
$,~ony zawiadom:ć . prdk'ur(litJurę, d~o.~a~ -.~st ! ~·relkl~ ko.Il'!-en ,
Kreuger ł!!r.Y Stawiski...
qa~Ie Hanęmana, ,
wa tlł o kartkach z rej~tru ty"
któ'i:a wszczęła' Medztwd. ,',
tą.rz~m wy.1asnla.łą<.yn:) doskona
A jeżeli można go clo tej gtit któ,r~o - ~wa ~łefłSto!elesem rantów, o charakterystye~Ydl
, N.a jlepszem ·tt6d~ein " do zdo- le art. 286 ' K. }t.
I PY ' ~aIich~, to czyż uwierz~
KKO.
pofalowanych Dtzegach) z · ID;
bytta' zawSze" p'oltzebnych J)ie,kt?~, fe dZ1a"al on lIlie~wraclo i prosi o przykładne ukarauii: hanką ... PeWlIl·ie wte'9Y iDee.
nl~y) " były , d.la' Na.rJlszikiewj .
'
Dll~'1
wimiych.
Kobyliński
.- ;
cn· grzecznościowe żyra' Radzy. i P~tew,o~cy
,
' C7.y dh\teE!O, 7ł! '
Drzłm6W:eni,e ,musiałby sie zwróełć o. pom.
~, l-.,.· Natuszk~e,wicz' dbał ' o ',in· udziela ,,-głÓŚd I n~~
, ""KObYlhiSk.J,',~,:.
Tvller ma ładne oczy ' _
do iydów!... · :'
tCl'eśy ' wszystkkh, najhl'ftd,~ieJ
Ul
"
.
to ,ud.zielano. mu Wi.!l!dcłi' kre·
Po tym ciętym wstępie.. krt6-:o swoje ,w"aslle, ' fylko ' _' . kt.6ry ~ygla~.a d' fsze, l p,e:Jne dy~ów? Przeći.eżn~ ławie oSkar
Po: przemówleniu adw. Koby. ry stanowi odpowiedź ,.ną, :pr~'4
interes KKO. był mu o.x;J.
nl~oczekiwanych (a:jerwe.ków, iońych nle Si uią' kohiclty, kłr> lińos.kiego, sąd zarządza krótkq Imówienie adw. KobyłilńlS"i~
. AI~ wi~.kSze: s~raty ,poniosła ' pr.zenlów'enie.
re lecą na ładl}c OCZY?.. .
przerwę,
którą- wykorzystu!fi .mec. ł'oreUe P1'Z)'1Stępuje tło !'Ze
KKO. ws-kut'ek z'?-ej polityki kre- :....:.,." Pan,. l>rt&ura~().t :!'- zac.zy·
Stwierdzam, ze
wszyścy na przedyskutowanie czowego om6wienia 10 punk-'
dY,towej, ,za Którą ' są ' odppwie' na ad:w., ,Kóbyliils};f -':;'j;proo'Y' KKO~ służyło (ntcre5om jedne
tów os: I ':enia, skierowa,nycb
di' albi o$kar~ebi Narusz~iewicz zGwał wh ę o.skadqnyeh' ,..... w
.__ J!O człowieka.
m~:~~, Szereg d!)wcipÓ'W i traf przeciw~o Naruszkiewi.czowi.
j ' H~neman:, Tu ,p'ro~ufa:lq.( sże. , ,>posób jasny i ' aq.jekty~. P?w't arzam !o, co. llowłed7ial nych uwag. Ktoś Łam radzi a.
W pierwszym rzędzie, obron.
[Oko.' oma·w ta sprawę TyUera i' Os.kar~enl _powinni mu : 'być ml}jDrzedmówea~
dwokatowi Kobyliliskiemu, bJ ca stwierdza, i~ Naruszkiewicz
twierdzi, ~ .', ż-e pomysł roZbicia wdi!ęctni , za takie posław:el1~ł "To był ballczek tylle-row..~ki!...u ręk()pis sw.ej mowy
r-rowa,d zit dokładne ksiątki i
konta TylIera na Szereg ~nnydi s,p rawy. p,T,ó kimitor ję$t 'iCdn}j;k
SlwierdzOlIlo 'w KKO. - cią~ złożył re4'ak'c,;i "Orędowńika". każdą sumę, choćby ją na swo,i
byt ' pomYiSłe'm Ośk. ' Hitnemana. rz'ecznikient ' oskarżeal-8 pUhV"l nie dalej adw. Kobvli6ski - 7a która napewno chęłflie W}'dru użytek przeznac-zyl, '
OsRa'rży'ciela
n:e
ipteres-Ują nego, lliy zaś
njednaną bucbll,!terje. To bvł-t' kuje ją Vi całości i z odpo.wied
dokładnie nołował.
szcz.egóły. tycn t-:'anzakcji, a: ' je" spelnlmy obo\viąlł!K spo(eclJIlY. rob1óne z rozlnvsł~m. ·
niemi korhentarzami, kto.Ś ,inny
To świadczy - mÓIWi mee
~i1i~. cZY, oskJ,rieni, będąc u ' l , ~asze po~tl(;fżtwo Je.sr sym~ teby ci, b'~j lustratorzy ni" zar.zuca ad\vokalowi zbyt śmia ForeIle - że Naruszkiewiez dJ
r~ędlnlkllml KKO..
'
, ~oo}J.czne. Tu me Cho.q'Zl o taft
~O$li s~W1crdzh? ' nnd~l'ć...
łe okre~lenia i lapidarne"skrót v ostatniej chwili łudzi! się,
zt>
swi~domłe dzl~laIJ ' na snodę czy skarżymy o 100 czy 0.200
Nle zrobloOno
kartoteki. niC'
W odpowiedti na to,
adw braki po.kryje, że
.
te.• instytueji '. .
I lub' 3QO , doty~p. ...
.
,stworz()nQL komisji dyśk on !to, KoIbylhili ki of.wiadcza:
nie spowoduJe strat mo.
•
"
t czy dOPIl,ścili ' Się ,,Przektocże"
08~ari~ni i , tak:.teraz nic nie w,;i. DlIlć'zego? Nie .by~o pieni". "To nie" mówiłem Ja, to za~ąd
To wprawdzi-e nie Pomact?
.Dla wladzy.
"
"
ma~ .
d.zY? To były oszczi:dności? -- KKO ..."
oskarżonego, ale stanowi oko
Na zakończenie proJłliratOt" nic od nich" nic dostaniemy.
Dlaczego na' :7.em iOonem ' nit, '
liczno.ść łagodzącą.
:;
łnó"'i:.
"
.'
, Choążi nim o ' rzecz '0. wieI~ oszćiedzano'? Przecież, gd,vbs
,~Popteram 'oskarżenIe w stO" powa~iejszą: ., o, przy-wrooeni~ z"'r6cooosię -do izby czy ~dzie
17
6~ k
sunk'u d? wS7ystkich.l· ~osk~'rio" zap.fa.ł\la do ~KO, ,,:ra ~'śtytu kolWi~k- to 7.naleźJiby się pu
r
f!)'ch i
.
' ;
, .,'
d~ p'rze~ież J)ic f1ie zaw!ifla-: waż·ni , ludzie, 11 t,~rzyby Jlonoro
Po przerWie rozpoczyna SW<l
,
I
Z· ' · '. .,
' .
. .
, .
.
Gdyby Naruszkiew;cz - ciąg
p:rąszę o . s..,o"'y wYJllar - kary.
a\\!intli" ~ytko ' ludzle . którz~ wo zastadali w taklei komisji.
dosko.na~e przemówIenie
ad\T
. ] l ' oc"
.• ł
~ł'6r~ będ,zie J)rzestrog'~ "dla in ' e;~dzą ,· tam n~ ławie ośli.arż,o""
p'ospodarkę Vi K~O:' cha Forelle. ,
me (~e,Jdt . ~ll~a. - , ~1~ ~ld
'lych,· że nie woo.n~" trwónić SrO-" ny(h~... · ,
ra1tteryzu~ mee Kobylhiski 51ft
...;. 'Patos m*go pl'zCdmó\\ z~, so a -u~o c megą O~Wla
n. · pubJkIMgO".
KIW. nłe · była : banaidem iI!' wami biegłego Róż.kowskie;o: ey - zaczyna - wysta.rczy}b) I (Dokończenie nB śtr: 9 ..ej)
1

"
, Zkolei , .
.' ' , '
~i~,e ,gle8' acJ~WaWftYko.

I i ,do••lli ·b.na.....
r

W,rok miii"
..rle.trOlai ,

«
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W niedzielę, dnia 13, stycznia: 1935· r., .0 godz. ,9-ej ,: rf1no Qdbędzi~ , ~ię . .w ' K~ściele
Ewangelicko-Reformowanym :(Kal~ińskiml w -eoc(zi, przy>ul.., 'Radw~ńskiej 37 (róg,c"uL: Że"'~
romskiego) l.'
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.talob.ue ,za· dUlz~
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Prol. -'łoi. EDWARD",': ULPll\nnA '•.
•

,

,h"

"

:-.:na ,które uprzejmie zapr~sza , przyjaciół i znajomych
. !'
•. f .. ,•

. 1' ..

.

.

Finał Droce,sKa-Ka-Du
u o nwagablotce
du l U
Cia lU H. H." o. J:!~!~~ ~!!~nik'!:en!~'~~i~~lf
••• .o.:'

K.
i całą swą energję jej po- .. W swoi~ c~asie pisaUśm.y nbs~..e: .. ,,1", ' ~ . ze s~~ kaidego weksin
p'
h d
d '
. tó
śWIęcił
."
nie o rozp.uciu kasy ogr.lotrwah~J podwyzszyla Się o 100' zł. .. - .
rzec ~ ząc. o ~ar2'.u w, ty ; • . ,
cIzia w biurze b• .starosty powiatowe",
• '.
. .
c
czenia baQkowego. gdyby
nie czących &tę polityki kredytowej ,nIe m
.br • . ~ny . o
. w ' Łodzl Aleksego Rźewskiego. W
Za rozp~cle kasy ogmotrwałej
hył człowietiiem 'naszej epoki, adw Forelle mówi le rzecz·
lanie lU Jej _odę.
".
h d .
k ' ł . • .starosty Rzewskiego sąd skazał w
epok) inflaeji deflacjI, walory, nik' oskarżenia
' pryw'~tnego
Adwokat Birencwajg
pros.i czasie i oC o z~D1a
a;a °i SIę, iZ8 swoim czas!e Gruszc:zyńskiego ńa,
k
zaeji ; 'pa-tet6w
twierdzi! iż jedyną
poważną u unieWlatnienie Hanema.na.
r~zPlruc5000aasr Idwy , ~ł zeln a .~ ~ eJ 2 lata więzienia, za sfałszowanh'
f'
&01'
. . '
'
Ob " R d . ,
o oo
z. 0PU5C1 S ę wozn~ nazwiska na 8 miesięcy
, .
gdyby nie znał kulisów obrotu liIlStytuCJą kredytową jest KKO
r. a zynpra _L_
starosty, Teodor józef KOilStantl'
pienięiilleg9', ~lĆ' może davmo a banki to .1akiś ~abaret, jak . •. - ad~•.Pływ,!~ . .
H~roUt Gruszczyński,' który tei zoo
W~zoraj. odpowiadał Jll za srał ,'
na wszystKo~' machnąłby ręką.
Kakadu". . '. ' , st~.erdz-a, ~~ .. J~J ,kllJento~l; Ma. fotał nie.bawem aresztowany.
szowanie weksli, żyrowanych prze7 .
Naruszkłe~ez znalad się'
"Nie mOlima się dziwić,
ii.ta ~I,ę ogro~a krz~wd~>; ze po, . W . czasie prowadzonego docbn.• b. ' st~rostę RZewsklego. , Sprawę
w matni
nastąipiło odchyleI.1ie. od . pi:ze sadz_o no go , n~. ła~e : oskarżo- dzeilia przeciwko' Gruszczyii~kłemu rozpatrywał sędzia- Zdorowlenko,
Tonął, dusił~.
Gdyby był pis6w, ale te;g9 wymaga życie;. ·ny-c~, -yv t.~ Wle1k~ ~ gł~śn~ okazało się," ze dOpU§cU się on Sri" oskadał prok. .~awic~i, ~ronił adw
,
słabym l>ł~~ąkiem, gd,JPy nie biegły dał nam obraz id~altiej proce~~ l ~ . 'rra1l~ue, ze pro- szow:anł,a . s,,:ę~O' . ~a~·i~,ka~. . '~r~:r H~c~tel. ~s~,a~zo~wc ,!~P&!ia~fł :,,'1} ,: .. ,; , ~
z.nał tajemliić przypływu i od· KKO., ·ale tak;- .,~~~.ądzona . ~s~~" ,~ur~loF , ;':~_: .',
. :.'_;'
IIałąow,nia·. kilku we~~ . po 50 ~~zlenłal .
"_
' '" . ,"o .-:.
pływu pieniądza, gdyby .nie znal Łucja nadaj~ :~~~;_ ' " -.~"-:: . -;.." )~etał ~e .. sloIUka Ił., .iyrO~nycb ·mU .:~tz~c~o§,ełow":.' . ~ąd, ~ r~~~~~!1lu. ~,prą~~ 'rlY ' _'
złudnej ~ e~ków .,...... · do '_~mi~..~rW,AJAAIo,~:'· ,:d~ ,~~~ ,~~ ,~~t,.~. :~,~tar9stę '~wSkłegCf.'::Na\;We< {"niósł Wyrok,,~oCą .którego ,Teodor-' ,
pewno da'Wńąby . Się . zrtekt . W .,~~o~~eD~',; ~ pt&i - ~ą:..~
~~ p!lćU.l~ję. ~.-!'Y" ,kslaclLtych" , kJ~e ,,9~us~e~kl .;JÓ%ef,~-K,on~tjłnty·' :łJłp()Jłt .:GIUSZęzy.,
,.
swego stano~ka. ,Ale ' ina1 t:a~ Fortlle'" ':" " ':'. ',, :.
c'; ".; c:.':...~. '!ft~~~~J;ł~', ~~~ , fę- Jld~~o'tV~,~~1!: ,~- .~. 'O. ~~t~.: ~~:Z?5tan;kazątt~~ lla. 1 ~J~Ji; .1PQęzl • .·
lcmnice, W\ędZI3,l, że chwila do- o 'llfjjła~odnłel&Ż~~,,,,,Y~ ~: ~Jl~~f~~A ~ '~,~łQ.wteka,;', J) · t~ . ł6dzkłeg~ li ,~~at . , ~n . ,up.rzednio · 1113. '.
5.
/:,. ",. .
;..,;"
trej konjunktury pozwoli mu'
dla sW'~o · klijenta.
~~epos~hlkowaneJ
UCZClwośei,·
na
wody. .
- : ,. ,.
.'.
_
d
ie o
I
ObJął swe staJl.owls~O z ba- ząblera dos o~nt':8 H~~a ,. '.·1";" , ·P. R d" " .
rug. fi WESOLA AUD-YC IA-';:DLA ,;DZlE".;1,RotaliX ...... ·fun&.".·. '~br> C"~'L'~~:., "'''''.:l·..,'
gażem długóVl. Nte mótna ge
na, adw•.~ Birencwa]g
. .uLl'~Ol1~ , a zynt'ra,
.
.
. .... , . ' , . , .
} .. ; - . . , . . ~ '" :~~~,~, ?ą~, "\'U ", '" ",
" . . 'o . .
. ó·.
~
'.
:' . adw. Cymmermaaa.
. .
CLl ..
'. prOmIenIOWama. 1 . 0a \ry.!iokIElgp. rut,
'.
P?tęplac, t~ gdy ~)"aliły. S1~. np. ~m w~. "by.~m p~Zyg~~o~a,~y, przew'odn1cząev ' u dzieJJi . ostat, , ~aj8'I!,,~sllyeb słuchaczy Polskie- pięcia. ,Jest }o·,.'na)silniejsza" la:mpa '.'
~Iego ~ek, . e, ~, Wlerz~C1.ele , n.a- . w~. l na, argumen •.} '. a e 'ni~i,o 's~()wa foskadonym.
~o. ,RlI.dJa. zap~aSZ1). i~Wowska rm;gło- .tłja!,mo.5tye.'ma ż, .,p(l~Tćd 'prod1l1{~:Wf!<'
",le zaządaJl ~~ych naleznoscl, rzecznilk, p()wodz~wa, cywIlnego '. Naros"Jdewi,ez . rosi:: o la Od. sm~ ',d o wzlęGla., ud~~ału .. w rW:Sołym. :n~~ch obeenie .. Pon?:~Go p'os~ad'a; kU: . .
m ., 'który z1.trzymy:wać I!'IA b n - , mkanad3.J·nik radJ'owy do lecze'.'
dołączył
~~ówdo ojakb
sumę l00. złofych, ~y4oł>ył ,.
_,_ ·~ oH P__ • ..e ' H'aneąsan
g , }'-uh"',.,
tr s~óJ
• .wózek
k
UD In
ny wyuuar
.,.
" . "... . . .amwajU .om a ego.
)1 •
_ , i . RadLyner proszą o .· unleWii1.' ~zie ~ k~M~Il\~ ~Ieącię.: ~,~eczypospo ·Jlia .. z~ ,:p~mol'ą fal ultra-krótkic,h o
Z rachunkQw prz-ecllodnich z puszki ~andol'Y ~ opary, ~ które • . •
"
htE'l' ) pn krótkIm ,ostoJu ruszy w mocy t.5 ·kw. '"
' .'
. ,"
nic sobie ' N~ru!i,zkiewiez
nie
~enu.aily ~pra.~ę". ,
D1;.re. , k gło s
b"
d j':' ,dalszą., drogę, kierow~I!Y piosenką
"DUBLANY ' N,(AŃTENIE;' ...
przywłaszczy~, KKO. nic nie
Obronca tWlerd,Zl, 1Z , g1ów- , ' ~ro, l:. . zony ędzle z s, wE:~oł,'falowców . lwo,,:s~ich ipqd :w'o . ' o. .godz,' 1~:20 'nad.i:ie·" : lwowsU"
straciła, bowiem dokonywał , tyl nym powodem tego ataku, sp_e-, o go z.
ej.
.
. . . dzą ;Julju.s!3.".Tota. .Kullg ,pędzić bę rozg~ośnia ciekawy feljeton -i'epor.·
ko przelewów" ,de zabierałżad- cjaIni~. na osohęHanemana ~,~ Skacząc
;lramUlaJud~ie ' z•.szybkQśCią ,100 kIP· .na god~i ,ta~owY: z cyklu ,;Miasta· r .IIiiasteci '
nej gotówki. Starał. Się przy po- fakt~ rz ten
; , .: •
..
.. . .
' . nę! ~sród rado~nego gwarn .. K~O 7. ka P: t.. "Dublany",. Prelegentka' :p;.
mocy tych p~elewów
wnlóSł 2 ~~dztW'a ~Y.W'lln"
_ rozbił ., s9bl8 9 ~wą . dnecI zeeh~e s~ę d?łączyć, mech Katarzyna GrekoWlcz przedstaW..
ukryć swe zadłużenie pt"Ud
przectwko KKO.
Tragiczny wypadek' mlai miejsee C2.e;rn przy odbIorruku . o
godz,. sł1!chaczom org~nizację ~racy ; i,iIf
okiem . lttS~atorów.
Przechodząc
do rzeczowe~ wczoraj w godzinach przedpoł~d- 16,,,0. ,
,
~:?klad~c~ wydzIa~u. ;rolmczeg.-o po"
.
~
,
. strony zarzutów,
adw~ Bir~n- niowycb przy zbiegu ulic · Narutowi
KON.C~RT OR~ANOW;V. ·
ltt~c~.mkl Iwowslm'J,. Jetlyuych1ł .
, MÓWIąC o ~a"szowaD1u podpt- cwajg stwi-erdza, że , p'rzesfęp. cza i Kiłińsldego.
",
.ZnaM J~st , w: cał~J . P.ólsce , znako- CJlleJ , Pols~e" a ootatn~p bard7.oaktu ,·l
~ow. na 'asygnatpch. 8d~. F;ore~e stwo . z.a rzucane oskarżonemu.
Z tramwaju' wy~oczył" czasie n:Jt~ . gr~ '.na. Corgan.acJ:t prof. Feliksa 31?ych w ~wi!l~k;t ,.t.,iprojeJ~tQ~"allę· ,jJ ' { .
st~lerdzQ, ze Nar~sz.k.lewlcz n!t: dokonane by!1o .w czasie; ,' kiedy biegu ' Stani..c;ław Słtipecikł, zamieu. : l(;w(;~eJskfego,., Je, !~eg " . w,. P~I- NI "d1l,blnnsl{leml _Zmla~!);m.I'\l.~::. f';'1 .::i,"·'
nllał potrzeby fałszować,
'
ł' .li t ary
' kod ek s k ar- kały prz"
s"~
W RY"'lIfII;'
'JOO"Y'
"'!",
łb
• i gdyz o b
OWlązywa
, ,ul'' Nawrot. 23-'
~. , Wlr,t uoza ... na tv:m
"~" ·ms' ·~:tmp.nCI",
.
.~ .
"'r~~'iC'IW
, ,.. .. ' 'B
..,-".n..
r ; . "~ ~.'~
.,:JH
I tak otrzyma y, plen ądze In y . ..:.."".'
W czasie skoku Słłipecki . pośUzg. . ': ·...~r•• e .0 glld.Z. 181'i. r.' ~~hjśnh . K
. on('e~:'~ .jaki :l~ada.ię. , !~~l:i(}f;~~. ej~3. '."'<' :"
tl kasy.. .
. .
. nął się i upadł, uderzaiąc Iłowa o ' I ','lńo;kl\ na~l~i', n:t., fah ')g'olnppol- ·!;l.',rt'~:t.,v~k:·' . I) .' gqd.~. '. W;.OO. ł'CĄI" ; .r ..
Następnie obronca szeroko oCłłowiek
br~.
.'
'.',
, ,.t"'.:u,ł 'organo,WY .'-": 1'I1ow n wi,'.j, jakoby .. dźw.ię!~owym .przeglqde.n~ ,.:
ma,wia sp:awe. fałszywych we.
Ofia~ę
własnej ni,eostroŻlloŚci. f!k!tl:!il, '!V rro~r.~ITI; 1: · Bal'h, GnU '''.\:f{~V 1",~1.(:.a·}·:~,~'7 " '" "'-" ;~. Wi;~ a";" "
ks.II, mówląc~ ·lt. "Każde przeOSkarżony nie był urzędni: przelliesi~o do ' pobliskiej bramy,' !IUlIlt l~owoW1eJs,kf.
.
' :lllf' ; ',o~. wy I't'\'or ,)()'i ,1.!!~~O <l· ,· , ł.?, .
stępstwo, .jeżeli' nie ' jest doko· kiem
ścłsłem
słowa " na. ~o~ąd . w~wano, pogo.towle. ratul~ko : .o godz .. 18,~,) usłyszą t:adJ~słu. ze :;Ię " powol~y : ,!~a_~ ,~,~~. , Qu~tr.e ...
nane prz-ez sza1eńca lub
zbo czeni~~
tego
l'
,we uf;Ję~ieczalni ·.społecznej. któ..- rharz~..: t?~y ser.~a
ezłoWl~~a I)gmf'te hole\,o hIS~lla.!lf;t\le, rO~,\T11e
czeńca, ma swoją
'
go lekarz stwier:dził głęb~kie . ran) zdrowe.go ~ chorego.,
Tr~n~n.l1~~~ rQr~(":l , ,~ara~tel.~a , w:.o~l\::l. ~:1.l'wny
"Cały J)I'OCes jest walką papie- głowy oraz uszkodzenie '. "ewel!o odh~,dzle SIę z Krakowa z k1mltu .,Hindl.;lr szway.arsln, rozsplewawystępną pod$taw~"
ru t. zn. przepisów i paragra· oka. .
pruf. dl". Jana Latkowsklego
r,y I<"harowski walc. pełen tf'T"nel'atymczasem żyro Stasiaka było
fów z ŻYwym edowiekiem". . Po przywróceniu Słupecklego dn
~3.. falach eteru prze~ówi s~ree me.n lu ' czard!tsz.. pol!{~. cz ,.,~ llosłotak łatwe do zdobycia, iż
Straty pOniesione są
wyni· przytomności , i nałoi.er.iu ".prowł7.n. bd7klf': przv ~a,st~sowan~u. bOWlet~ 'w~cka, "ł~~~annska,l:1. - f:1.ńrzo·
n!e tr,eba było go fał$zować. kiem katastrofalnego za"łamahia: rycznych opatrunków zosta.l on o... ~~;r~ttll'y, słnzl\CE'J. w ~hmce
do D:" w llMJI I wrl'SZCIC n:1. 7.:1.kończe.
Stwierdzając lojalnie jako 0- kon.lUIlktury>,·:
Włezł~)1ty do 8zPltal.a , okr'ęgoweEI, z"IorowegoobsługIwaDl~ eho?ch me sz!~.:he!TIY, kontu szowy - pobrońca Narus.zkiewieza, j,;i; żyra
TyUer był przed 'paru laty \v przy ul. Zagajnikowei 'tV stanł.. przez studentćw w CZltBle wykładu; 101\('z polskI.
Radzynera
mi'a ly
charakter Łodzi
ciężkim. (p)
b~dzie można słyszeć tony ' t!erca ' DANTSCPO WLADlGEROW.
~rzecznośdowy, twierdzi. że o przedsiębiorcą o amerykańskim
'
,
niemal tak. s"},mo, jak wysłuchuje , je . Atrakrją koncertu, wieczome6'()
Skarżeni byli w ~,llpełnej nieZABĄWA TANECZNA.
badający~ leka.rz.
Aparat' odnośny (I g'Qr'lz. 21.00 b~rlzie wyst~J) bul~ar
świadomo~ci faJszerstwa podp-lrozmachu
Dziś w sobot~, ..starani,,, zwią.z·: konstnlkrji inf.. ':Kibińskiego składa f'kiegoo , etlropajsldej,:.sławi~: wirtu
.,.
f' '-" . bo kto chce skorzystać'!
' bYł god.li'e n kredytu,
j-eieli ku zaw. wychowawcćw " prywat ' I'ię Z dwu wzm'1cniac~y ,trójlampo: ;'z'a.'i :'koHlTlOzytora. Pantsc1lO WIll"
:t·,;::
fikcji,
ten nie wybiera sahie się załaillał, to tego nikt - nie nych, zakładów, opiekuńczych j 'wych L pJsiada specjalne. urz~'dze, digerowa,' ktćry wykóTl3·~ sw4'L:kOTh<",i'.":,:,,.:;;
mógł przewidzieć,
nawet' tak pTZ(ld~zkllli, odbędzie si~ w sa.li nia cE'lpm mO.illwie wiernego 'odtw.c" {'.~rt for.tepia,::l(lW1~ :" Rest'tę :!;PJ'~~~· ':,~1< ~r":i'
pods.fa·w y,
·
wielka instytucja. jak. BaQk :Gv "War[<!awt;kiej" (ul. Południowa Jzp.nla. tonów: serea..
"
um wv:pełńi wesoła uwertura Mali,; J,
która tę łikeJę - rozsadza",
spodars~w~ , Kr~jo,~ego, która n~._26) :wielka. zabawa. ,tantCZD&
W . rzęd1.i~no,,!!;zyct. ">1łrząd~eń l'~ę'('/skie~l). w .r;kQna,!1iu ,.or.!tle!!tr'y,' ':', ~ ::.
a oył-o powSi~crnle wladomem, też pon!os a WIelkie straty.
Liczne :att:lkttie i nłesp9dzłanld. Po 'poshtł& klinika: także . now~~~esJ1~ :f'olsIdp!!o Rnflia,,;pod:. d~~~<ti+, J,~" :' _"~: ';"
te Aronowi~ ' pł~ć nie'
CzłOWiek, ,·,ktpry ~ stworzył " K.: ,~lltek o godz. tO-ej -włee~.
&t'Ara.~ roentgenowską. z lamPlł zefa. Ozimiń$kięp~ :~ , "
:~, ...
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I
50.000 zł. - 94007.
R27 103052 157 75 69 82 9 283 303 589 632 70
ST A WKI PO 200 zł.
'551 56 59 641 899 10Z087 109 240 379 90 448 4!1
233 77 312 418.784 41 80tl 959 70 1059 163 70 87 61<! 94 800 58 76 103091 214 645 865 104189
10.000 zł. 19806. 39101. 4!i519. n 924 104U73 302 4U5 ó9 5H 677 83 740 86 93
I 942 105138 351 73 456 774 823 35 106065 1\2 217 355 '161 622 lit 783 806 50 61 75 959 2035
325 333 41 4\0 88 523 93 828 909 105010 19 156
tl9407.
'
10 82 367 444 514 17 11 53 4 621 803 25 68 «)22 2J5 ~o 92 336 41 673 3057 36' 484 ~GO 647 70 7 SI 211 603 59 721 2" 69843 106050 54 107 39 60
5.000 zł. 19063. 77043.8.37.i 1. "\7208' 87 739 993 108313 5~1 39 629 35 l09nt6 ~76 S7fl 97 ~046 lZt 217 80 53i 44 614 44 75 94 258 373 464 651 ;-,3 101130 bU 346 537 600 46
99144. 108601. 120882. 144486. lfd~30.
"l 477 531 661 80 894 934 51
7J6 833 97 918 SOlI 41 ,345 516 24 619 49 772 82 S19 902108065 346 55593 675 879 109204 305 35
11015R 86 ~s 90 299 369 448 5<'16 95 671, 96 t;02 68 6n3 2b!l 66 342 647 97 874 904 85 7002 90 405 38 73 79 593 612 83,840 59 82 92 936.
'
2.000 zł. - 3559. 4451. 25812 . .12213,
992 111175 223 3J7 64 591 742 820 908 23 62 200 02 18 796 984 96 8453 515 779 962 9108
110121 218 82 305 4l'4 541 640 50 775 819
-30934. 47427 . .11906. ó69,n, 750,i 7 , 77368.
112133 48 60 94 2ii1 85 337 58 439 736 49 "91 69 272 304 435 36 506 53 56 645 54 754 58 79 111005 319 481 518 47 6737Ql 976 80 99 112070
84J23. 91558. 96160. 100790. 106024,
J 38 7::' 113026 112 242 64 344505 24 706 4::' 997
"
1226799234603153062453 518 85~ 904113100
10070 220 40 65 68, ,408 09 625 72 99 813 463 622 808
. 952 114042 70
, 373 462 o642 49 714
110621; 116212. 117426. 13.1657 , 135fi03,
114000 29 640 c"30 1\. 5010 309 51 56 74 403
~~,- -r.- --~ "' ~~xocc= - ~~ ,XX.liOOOC 845977 115036147682453478048765152818
130372. 136691. 141001. 141244. 14.3043.
87 910 53 77 98 116004 23 66 95 276 326 28 560
148139. 160378. 161012. 174996.
117080 106 378 87 548 69 81 635 48 820 118101
1.000 zł. - 3495. 4372. 7938. 18283,
367 597 606 793 876 119129 334 82 553 78 736 63
31520. 33957. 40265. 43797. 4.1928. 53966,
800 44 908.
, 120285 a05 38 40 91 603 736 870 974 121008
55106. 72432. 81361. 81998. 88170. 89021,
,28.140 49 75 86 208 33 48 397 433 852 122006
89965. 93561, 97132. 98764. 104223, a Nr. li9407 padło wczoraj znów w słynnej kolekturze
" t k'
09 158 214 30 67 458 70 534 791 859 995 123114
107783. 108130. 113028. 113469. 126292.
, P 20 r owska 22 60 397 421 34 584 844 73 93 929 124053 95 228
128647, 137226. 152679. 154767. 158020.
'Piotrkowska 66 305 59 77 405 99 502 614 800 960 66 125006 32
"eiska 1 145 253 90 327 460 79 508 29 68 607 777 126031
158587. 157909, 166555. 174602.
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,osy do l-ej klasy 32-ej Loterii tamże ' uż do· nabycia!

WIEL'CIE
WYGRAI'IE
padają stale w szczęśliwej kolekturze

~
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:7, J O O C 1 O XXX)OQCł '

39 50 77 93 131
91888 12707694
87 978 128051 54
87 973 129037 46

384 437 527 96 649 66 73 R9
106385098211 410513733
67 142 349 -54 460 504 854 82
120 244 326 473 580 645 749

98 819

Kaftala ~igT~~oWSKA~ln 54

16 55 506 660 2 856 63 116054 125 206 675 706 11016 64 84 S9 204 339 426 684 ' 986 12208 '409
;8 808 12 60 903 117005 93 207 551 745 816. fi86 733 30 74 915 28 80 13077 205 81 528 864
Ciągnienre IV klasy trwa do 23 bm, Losy IV-ej l18057 236 79 314 33 45 436 62 564 966 119120 929 ,68 91 14002 34 39 45 3fi'l 501 75115051 176
klasy są jeszcze do nabycia.
33 41 64 79 387 475 99 522 660 749 5Z 726.
336 75 494 637 703 12 13 45 71 844 911 16147 81
~000000000000000000000
120033 182 482 553 70 979 121099 103 5 207 2is 5S 65 38/) 585 625 40 728 17104 37 375 464
W obecnej IV-el klasie już padło
~65 642 715 94 932 122196 303 22' 526 76 724 9 511 675 70595919 38 18004 145 57 244 335 566
SrA WKI PO 200 zł.
18 71 769 123024 43 117 247 ~07 75 514 55 65 630 700, 84 51)9 19189 261 318 484 797 83.1 957
U
61 76 224 518 663 1121 75 269 313 448 70 564 '65 92 971 124071 90 201 56 80 352 445 553 55
20114 219 305 423 39 80 689 817 30 21026 52
,~i5p) ,85 710825 60 2000 46 185338 452 62 ,531 ~o 643 714 36 909 64 125287 338 92 451 667 729 64 155 65 240 6070 353 401 73 501 05 62 841
·zł.
", 100..48 'lI? 939 3146 215 329 40 479 94 525 8 7 57 68817 927 12600643 180 248 6275340 66 900 52 68 2~09lJ 178 379 483 527 91 645 94 702
Na Nr. 149716
,718" 35 8S 831 4031 116 84 274 513 649 57 798 -;36 83 629 87 973 84 127141 305 684 800 78 961 66 832 64 97 971 23055 93 10~ 48 56 66 72 240
, ~133 54 422 522 32 73 887 968 6277 364419 '58!5: 7 '128089 213 50 89 352 710 57 73 129040 87 95 360 85 402 77 518 za 680 45 702 52 67 75 444
zł.
98 690 980 7061 95 199 351 60 615 91 711 8-'31 76 334 464 506 58 846.
24099 193 312 16 464 509 981 25022 62 108 39
~' 116 578 640 868 9078 101 2 45 58 85 86 25",
130131 302 99 552 892 131144 66 271 688 860 273 273 83 592 602 48 805 08 30 66 69 913 26195
Na Nr. 161194
394 66 538 633 720 21 77 876.
v
'20 30 132135 227 426 620 22 970 76 133277 86 246 334 85 440 544 825 82 965 27065 199 550
zł.
10019 448 55 535 41 66 607 778 800 3 9281 '31 510 635 827 59 81 134160 409 35 840 44 912 692 722 852 908 69 73 28227 38 368 83 544 717
! 1082, 96 409 731 921 12034 157 91 239 302 91 35057 78 94 208 73 577 615 28 960 136002 280 963 29014 155 87 268 92 378 81 82 448 781 925
Na Nr. 161212
,"3~ 91 604 9 50 705 9 815 90 13191 240 349 55.11 ?9 ,, 12 S6 505 76 601 721 !l11 9~0 92 137065
30331 448' 537 633 8'38 427 .42 31026 59 98 105
61.;0 52 92 'lÓO 902 95 14047 ll5 18 212 25 75 'f)6 66 340 47 5n 78 502 27 607 873 138304 76 07 2&4 325 32 643 66 83 711,828 32077 90 116
zł.
97 303 24 971 15383 507 603 868 938 16340 /lI l 427 89 517 25 708 803 961 139353 474 531 23 30 60 285 381 419 814 49 33011 153 267 382
Na Nr. 99621
90 405 39 718 17163 79 416 591l 692 714 18201' 15 79 710.
471 92 516 42 611 50 701 933 48 34414 590 607
19422 576 ,72182223 1923535684575604 896
140117 53 87 239 645 755 824 85 974 14107(1 28468369299 '900 74 99 35007 199221476621
zł. S.OOO.-Na Nr. 74754
~'r.9
111 247 511 607 732 899 142142 '67 ,239 50 59 765 ' 804 .15 98 36057 59 238 485 510 606 75 777
zł. S.OOO.-Na Nr. 108601
2C070 313 801 915 58 21043 191 403 14 28 55113 448 626 773 876' 79 962 70 143017 310 4tn 854 37la3 81 99 201 330 431 567 85 608 83 706
zł. S.OOG.-Na Nr. 128472
!>5 543 668 849 992. 22002 30 86 198 443 531 40 jO 572 611 707 68 77 822 91 144012 38 141 265 886 919 71 38010 83 190 229 ,56 364 552 796 83?
51 608 732 46 912 14 6,3 89 23044 215 79 422 ~37 48 89 ,431 80 561 815 64 97 933 14510~ 98 43 32.042 13J 57 87 99 786
zł. S~OOO.-Na Nr. 134031
~7 91 654 735 862 918 50 24080 184 92 375 , 95 '37 506 39 625 35 747 49 65 77 830 40 907 29
40103 17 47 57 325 5Z 472 785 41000 294 324
zł.
. -,Na Nr. 150121
(-,76 859 906 25020 202 459 99 851 26019 206 43G '~. 146117 315 721 99. 147113 72 371 94 413 97 672 74 89 93 813 42003 90 166 248 87 324 515 91
546 751 63 976 85 27165 232 62 376 455 511 80 '55 944 148063 243 376 445 633 69 , 899 978, 719 26 44 43015 47 70 127 253 ~8 72 0458 655
zł.
S.DOD.-Na
Nr.- 157617
803 1170 28011 152 279 349 28 75 6 524 37 706 149091 140 70 306 416 64 602 11 788 917 90.
715 26 822 33 83 998 44067 186 213 47 553 711
zł.
S.GOG.-Na
Nr.
179291.
RZ<:j 29117 39 85 342 70 79 95 471 554 '752 62
150051 76 106' 553 725 11 41 856 908 78 90 99 847 59 929 '87 98 45331' 56 51 485 98 813 94 939
864 35ci~3 8115 44 656 708 32 74 31025 176 269 151002.41 71 103 6P. 86 218 387 509 90 694 729 46073 120 33 ~19 71 355 506 49 87 601 737 876
Polecamy nadal nasze IzczdUwe 10l~. '
8U 372 89 755 863 32093 253 333 448 640 704 1)30 152159 62 250 396 443 571 93 845 93 15312; 78 47000 84' 161' 207 360 95 41" 505 33 648 840
14 29 877 917 33091 242 75 636 39 73 745 826 ' o:; ~'! ?71 41' ?o; F'H lC:Af'''~ ,2''11 nl 715827 17 64 11.7 48043 ';3 ,150 244 335 453 5Q2 614 39 74~
!-6 34007 65 113 304 54 469 508 744 79 826 905 52 992 155114 40 54 308 516 633 35 17 74827 97 821 0592 906 49050 82 131 -sa 210 95 432
35057 267 317 38 510 57 68 609 10 723 876 90 932 156049 303 503 5 43 844 986 157189 254 37 6665Jg~ 3f4983~5:2~6 476 681 725 39 903 60 14
;ł6227 40 253 484 91 649 76 93 37105 18 44 '280 94 381 8'6 '408 14' 623 96 900 158175 78 521 607 82 51144 251 9') 93 , "06 Z1. 567 93 809 14 9f1
371 95 596 625 802 40 64 71 38189 234 322 82 91 623 822 84 946 97 159007 48 183 255 ,92 .340
y
J30035 45 lI8 233 314 443 51 53 M 81 596421 27 543 57 923 26 94 39030 45 266 335 38 7? 78 518 6S0 748 884 938 59. ,
52078 166 201 4S 443 623 929 53025 108 61 ,63 692 707 44 96 13J160 294 399 403 86 566 648 ~J6
431 , 536 97 654 831 63 939
160124 252 60 40? ~6 42 ~28 82 161015 106 252 70 351 96 412 39 73 555 57 676 746 75 812 19 64 933 35 132034 56 104 61 91 82 96 514 779
40015 98 494 98 786 89 973 41080 194 382 96 93 241 344 75 557 16'21'01 215 61 331 421 62679 942 81 85 54409,s7 92 548 614' 1,!H34 6555166 90 986 133072 84 191 275 91 603 31 957 85 98
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kro
powinien być ' zrues!ony.
ku, że rozwiązanie zagadnień zbytu
Sprawa trudności pows.tałych na ,aljZa~ji wspomnianego
przepisu. do nowe,j ordynacji podaŁk.
Jedynym sposobt.m walki z aIlla artykułów rolnych, a w pierw- tl~ art. 5-1 rozpo~dzel1ia ' wyko- Istnieją bdwie'll liczne ~ra:1źe, w I nie uzdrowi życia f;ospodarnonimem jest
i'zym rzędzie dla bawełny i pszeni- nawczego do ordynacji podatkowej ,'ktć.rYCb cd~iorca je&t nieznany, po- I
czego
ey przyczyni się wydatnie do zła- stanowi prz.edmiot
szczegól:1ego nadto odbiorcy mog~ celo~o ukry- . i dlatego zainteresowane są , ró scalenie podatku obrotowego.
godzenia kryzysu gospodarczego zaniepokojen~a kupiectwa i przemy wać swe nazwiska i podawać fik- w.ńi<>ż 'w zniesieniu tego nieży ' Podatek ten ściągany bezpona rynku Stanów Zjednoczonych. : sIu włókiennIczego.
cyjne, a pamiętać trzeba, iż hur- ci owe <10 paragrafu.
średnio u producenta przyczyNaskutek całego szeregu zmian: Ordynacja podatkowa, jak wia- lownik nie ma obowi1!zku i, ~oie
Zda'"'niem mojem,
z dwoJga ni się do uzdrowien!a ~toSun ..
Iltrukturalr.ych spożycie baweł-y I dOm?, ma na celu nietylko unormo- lIje mie~ ocboty do policyJn'ego 'kon złego by~oby już bard,ziei WS.'k:l ków g05lpodarczych. Na scaleamerykańskiej w latach 08tatnich i ",:ame obecnego stanu postępowa- trolowania, czy podane nazwIska zane zwiększenie obciążenia, po niu tem dobrze wyjdzi1! rt'lwna ~wieci~ stale się zmniejsza, a r. i ma podatkowego, zadania Jej spro- odpowiadają rżeczywłsto~ci.
datkowego jak np podrożeni~ nież skarb, gdyż nie h.ęd7. i e h·
1934 był w tym względzie wprost Iwadzać się winny niet~'lko do zaJeśli zważy się, że na pod&tawłe 'I tentów
td 'e'dnakże ar kich zal~gloŚ<"i po Jat,l wwych,
katastrofalny, gdyż spadek -ten wy pewnie ni a aparatowi administracyj obowiązujących przepisów obo\\1ą· ~: t k dl d' b" jsk t.h
. Pk i jak obernie.
niósł Juz około 3 i pół mU) bel Za-I nemu odpowiednich środków do u- 7.ek prowadze:tia J(shikowoścl roz- 'd l ll: . 'a o r~ a ,u, Ja. ,
miast bawełny amerykańskieJ ·toru I sprawnienia czynności skarbowych, d~gnięty został na 'l.nacl.ną masę
a zyua gOlspo arczego,
je sobIe drogę na rynkach ~wiato- Iale również do obrony interesów płatników (o ile obrót flrzc!d"t~blor
wych surowiec egipski oraz inne j płatnika. Czy ustaw~we formy o- siwa przekroczy 100 tys. zł.), § Sł
bawełny egzotyczne, jak i!:dyjska, I kr~ślenia ksi~gowośc. mogą w, ka. staje się gr~źnym bstrumer.tem w
~ , _
'
.
Jlołudniowo - amerykańska itd. W IzUIstyce sweJ przysłużyć się płatni- ręlcach wJad.ty skarbowej, która
Doc!.an.e za soli. wprowa!lzeJlle
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ten sposób supremacja bawełny kOWi, możI!a wątpic5. Za'"ów:-o p~ak ma zawsze moZnoś~ utn!canla ,1't· Co mÓNi radca P. Chari, prezes centr. stow.
amerykańskiej, która w zbiorach tyka h~ndlowa, jak i idąca po tej ten sposób ksią.~ płatnika. Zwla
drobnych kupców
światowych stanowiła za.w!lze prze- ; Ilnji opanJ;l samorządu gosnodar- szcza w trudnych warunkach proszło 60 proc., została przełama~a w : czego wskazu.ie na duze niebezpie wadzenil\ ksi,!7.,ko~oścł l1a głuchej
Zan-im art. 54 w&zedł , w żv' 1bywca lub sprzedawca zosła..
roku 1934 I udział Stanów zjedno-I czeństwo, jakie wiąże sie z kazui- {irowinc,ji przepis ten Jest szczegół cie, radcowie ;,zby przemysło ~ie .ol>zukan'y~ a, ~ięe za"tsię~
r.zonych w zbiorach światowych stycznemi formami określenia pra- nie nieb~zpieczny dla płatnUClI 'Ii wo - handllow~j zwra<:ali uwa .JlC fumę Ulel.. tnlcJącą, będzte
wynosi już mniej niż połowę.
,!"idłowoki ksiąg ha~dlowych. , Je- 1wi~zku z trudnościami prowadze gę na t":), że wprowadzenie te 7.a to karany
Te troski Roosevelta stają się żeli pod rządem dawnego kQdeksu ria ksie"'owości wogćle i 7. ujaw"ła go artyku"'u wprowr,dzi chaoS wIęzieniem do 6 mieSięcy ...
zupełnie zrozumiałe, Jeśli zwaZy~ ha~~o\\'eg~ ~awierające"'o Zfllkomą niem Odbiol-~ow ~I szczegńl""J~cL
\V stosunkach han(liowych, ubru'dzo wysoką grqwnq.
że z uprawą bawełny w Stanach ilcsc przeplsoW w przedmiocie pro
Wydał.! Się za:em, że wobee tdk niemożliwi prowadzenie przE'd·
n bu
k 'eet o kunna..
zw·.azana
jest
wadzenia
ksłe~ow()ści, zdarzały się u:Łasad'lionel i tak zdecydowani.. . k! _..
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b dUpl zęsto
zakaPJI
egzystencja przeszło 2 mll~onów lu- częs o wypa
odl'Z!łcauia ksi"z~k, prowadzone i w 'le,i sprawie akcjt ślą wstecz, przekonamy się, ż" lll~? a SI.art Zo c'
nie b ..... ~
'dzt Z tej liczby około pÓł mUJona w ra~ach now~l ordynacU poda!- ~r?r. gós?orl~rcz~ch. t1stawod!lwc:J
. d·
.• ł .
swoJe u \.U eczn 1a
-rfarmerów uprawia bawełnę łącznie ' kowe,t odrzucallle to przyhra~ moze "'łOlen Się llllzvc z potrzeb, t» mg y Ole mo~a ny.o. za pon~ ś, ednio, a przez osobę drUfA,
ro i
•f T
h
cą nawet naJ,hardzleJ drakor,- 'k t
1'
d l' " W ... "łych m;"
z innymi artykułami rolnymi, l'od-' zm ary masow?sc. • est bowiem r~'c lefszej reformy niebe7.!JJecZ1l' Ilk' h
Ja
o s ę z cJe
~
czas gdy przeszło półtora miljona lnie do pomy~le:,.~ aby w warun-Igo. ,łla 7ycia gos!?oda"człgo ".,ze,'
Je... ~.s~aw
•
..lllCh, gdzif' w celu zarszez~e
opiera swóJ byt całkowicie na u- kach nasze'!'o zyc\a jtOSflo(ł,>"cze"'o su § 51 roz"'orzn"ze~,i;l ~~r((maw
na",ląc zyda do p:ll'agrafow. nia kosztÓ-N poJrMy J.upcy Wf
pralvie tego surowca. Te półtora II h~rtowni~ miał możność ujaw-ie- czego do ordynacii podatkowej.
Nie uleęa , żadnej wą.tpIiwośc . sy~ają jedną rJSouę po zakupy
milJona rerm zajmuje przestrzeli 0- ,naa w ks,ęgach wszystkich swoich
*
Że art. 54 nie przyniesie korą do większy(~l miao:"t. OtÓŻ k1tkoło 120 miljonó" akrów. Oznacza I odbiorców. Jeżeli nawet przyjmieZe względu na w 19ę i aktualr.oU ~ci skarbowi i nie zwalczy han piec taki nie może pOzwo~ć _
10 że około 35 proc. całej po_lm y, że wbrew ustalonym na całym t~go zagadnienia zwróciliśmv si, dlu ' q'Oonimowego. W obawie to, aby 7akup iooy towar bJł
wi~chni Stanów Zjednoezonyeh ~wie~ie zwyczajorę, kupiec , skłonny do p~zedsta~icieli or~~izacli ku· przed ujawnianiem nazwiSk od ksie~ow<my na jego nazw. . .
7.alete pod uprawę artykułów rol- będzie do złamania tajemnicy ha~- pieckIch, ktorzy w pOnlzszych uwa- biorcy kupować będą tam, gd-yż
,!~
nych przypada na bIJwetnę. Jakkol dlowej, ~~Iędy teehniczne często gach p~ecyzuh swe stanowisko w ~dzif.. nazwiska ich nie. będą u- Itlusi.ałb za to zaplaete oa,..'
wiek na pozostałe artykułY rolne kroe5 stac ~d, na przeszkodzie re- tej dOniosłej spranie.
jawnlane. Konsek,wen(',~ą wpro
Ywiedni podatek.
przypada dwie trzecie ogcSlneJ ,rze
'
wadzonego w życie art. 54 b~.
,
strzenJ, to 'elfnak tereny bawetnlaD'
dzie , to, ze ci, którzy hędą pro Ą ,? st :lle do pomyś~enia. lIi.t
ne przynoszą stosunkowo więcej,
tI~ko,wać i Sprzc.dawać anoni. k~zdy dr Jbny kupJeo W)'jet.
aniżeli tereny zajęte pod uprawę Opinja Centralnego stow. ku'pców i prżemysłowców ma.wo, będą,
dzal .(~zesto DO małe zakupy"
zb6z, Jarzyn i owoców.
Par. 54 p. 2 , rozporząd7."",h
kupując potrzebny towar
fakłyeznle przez ustawę faw& Lod7l.
Dta~gG tet w poczyn.uiach wykona'w czego , do n-owej or4y.
, anonimowców.
' ry2Iowani. .
KOllsumcja skurCZOM 2l ~
Roo","lta coraz mocniej wysuwa- nacJ'i podatkow~J'
O Ue ~. zwraca si... do prze- du kryzysu, pl'zez 8i'ł. 54 ~
~ .....tatnio zagadnienie rak
' Nierealne l·es,t żądanie, aby
't"'..
eze bardzi • zmaleje.
ne l~L
~
godzi w byt I p.D9.Vstene;
... 1....1.\ nie kuPować u ku,pca, n~e ilna· mysbowca a'o' 'ent 111''pośred'lik
el
"łY"'.1
~,<'."
'1J
tycznej i radykalnej reformy roIh •
•
i oflaru.'1e partJ·ę 8ourowca np.
Skarb na art. 54 n,ie nie _.
DeJ, pozostaląceJ "W ścisłym zwłązDye, l UCZCIwych , kupeów.
,jąc
jego na.zv'iska i atlre~u,
-~
ku z problemem bawełnianym. Roo- Par. 54, kt6reRo zadaniem m'l tem.barclziej j,eżeli ma s;e QO o 1 cent poniżei normaLnego ska, natomiast w bardzo do~
sevelt atworzył nawet specJalną być zwalczanie aIloni:moW'(",)w I czynienia 'z korz);sf'ną ' nfertą kosżtu, ' wówczas fabrykant par wy sposób
komisję przy ministrze rolnictwa - z punkliu widzenia reaLop.gn RóWnież nies"1l!Sl2Jne jest, aby tię tę nabędzie. Kaksięgu,:'e na· f}of!~r-wic on byt dziesiątk6tf
WaOace, który tez zajął sie opraco źYCilł, nie wytrzymuJe a.bso~łlt , sprzedawca
narażony był' na zwisko, a p'ó~llicj okaże się, że tysi~cy kupców i przemysłow·
waniem tego problemu. Do przy- nie krytyki.
~drzucen.i,e
ksiąg
z <.hwilą sprzedający jest an:!łnimowcem.
ców, płac~'cvch do t yehCz8s,
spieszenia reformy rolnej w Sta- Kupiectwo jako rekompensat~ stwierdzenia' nie·ścisło.4ci ' r.n ' tło Czy , je's t do po.myślenia, aby
wszystkie podatkI.
n~ch ZJ:dltoezonych: która byłaby : za llIrlesienie paraJ(1'. 54 góto nazwiska j ac1reliU kupują~ego. prl:emyslowiec tłr7.y nabywa'niu
Jedynym środkiem uzdrowie
n~ewątPbwie " swoim rodzaJ't re- we jest płacić powiększony P" Trzeba jaik.na~,iJ.niej poc1kre- ~row'ców badał ' formalny sto- nia stosunków byłoby scalenie
'WolucJą gospodarczą, skłania Roo- I datek obroto W
d tranzak;· Mit, że par. SA p, 2 wprowil' sunek do w~adz skarbowych o · pod'1tku obrotowego we wł6·
sevelh istnienie nadmierneJ ł1o~ci
d
tó { , o
e,. d'la ni~tylko
'
f'iarodawcy Surowców. ·ZYdo. kie:.midwie.
dzierławców, która powoduie, Iz
l'Jo w owyc ,
wo jest to nie do ~7.eprowa·
olbrzymie 'subwencje przeznaczane I~.,.n: ni~ może się zgodzić 'l:! zu.pelnv chaos do handlu i prze dzeni~.
• •••••••••••
mygłu,
przez rząd na cele pomocy farmp- nIeżyciowe przepi."y, pod:J(r
tadna firma nie ma apal'atu
tom nie m~,! być wykorzystywane jące warsztaty pracy. Rząd mo kcz wprost ten handel i 'Prze ,
y i d
eg
,

I

l'

I DaIsze skurczenle
- kInSUmCl1-.
arie

I

I,

W,z·sze odatk,- dla' hand''lu

l'

I

h

;~w~:n~:z;'~ej sk~~~1a;i:'()=~· · m~:~d;::Ih1!;~:::P;:~Zdro-

:y. sp0'36b dostatecznie produkcyJ••
RooseveI ze.le
' · dn a k z~
. dRC,
' a b y ,~upc~
1_
wl'enl'a oibecnego ano'rmaLn~no
Równole"Ie z dazentem
~
t a do ~ł"
d
f - k t t f I J l Ił
Gd
'"
•
'"
1ttanu
w han"'ltl
l'e""t
a~o zen a
a as ro a !te
eg ymowano.
y żą'la S1ę n;,
u
'"
sytuacji finansowej realizowana kupująceao oaszJ)'ortlt, odcht- SCal<>nt'2 podatku obrotowego
-est akc]" zmienaJ'''ca do zastoso- eJ •
•
J\\ania OO:;'ełl1Y w c~vm szeregu
7.1 on.
we włóklenntctwle.

"Znf-eŚC'

szkadl.·w, prZeD-JS....

:~.ta i;?'~~:s_~:;CZYĆ .p~

któryby
,'
trzebnych
lalformacJI.
Jezeh
,
k' .....
• t
.
sje allU
pans
wa,
mający
na
swo
usługi cały
aparat adm init
. .
.
s racy jny, me JeSt w sta.nJe ujaw-uić an()Ilimowców, tembar-

dziej nie może ż-ądać tego od
osób, których zadaniem jest le
stwierdza wiceprezes stow. drobnych kupców, Iiv'Oie fabry'kować i sprzedawać. Tak jak do sprzedawcy aradca ' Wclma n
nalogiczna procedura odhywif.
Par. 54 p. 2 rozporządZenia Ż~
Się w srosiUnku do kupujące~.)
wY'konawczego do nowej ord,)' wJadze skarbowe dYlilkwaUfiku~ \ kZ,;~wia hsię dobkupca n <;obn",
nacji polatkowej, wed~ug któu
ją uiegł.
,
-tory c ce na yć towar
lZO 1l1a~'ą h.,ć ujawniane nazwi -/
. .
..
wyłączn e za gotówk~.
Ska
odbiorców i dostawców :ac~odzJ JUZ ob;cme tak~e f~ JeS1 nie do pomyMenia, aby
przy
11'urŁowe'
ed' I y, z'! g y sprze awc.a źąua vu spr" edawca był w stanie ba
wsoół"racv TJrzychgnłęto 11,",1 Sitw
t 'J
livrz azy, kupująccgo paszpo'iu w celu
z
z .wszystkie środki propaga-dowe
arza s~.u~CJę
zapisan:a nazwi,ska . fen oSta dać, czy kupujący ' tlla ,patent
wszvstkie instytucje związane.
zablJa1ącą handel
tni
i jaki, czy na imIę sM'oje. cz,V
cz~onka rodziny, ezy mieszka
bawełf1 ą.
i nie do'(}uSzczającą do zawiera
odchodzi, nic nie kUl'u~e.
tam, gd7.i~ pooaje i czy stosu
~I(cja ta ~Owadzol1a i .lest Jodno- ~ia tranzakcji handil owych. Nie
Par. 54 p. 2 jeslt przcde~ szy nek jego do w1adz skarbowy('h
czesn;e no" asłem 1>(10 erania pro- można doma'gać si~ od sprze- stkiem wielkim ciosem dla wię jest taki, jak wymaga prawo
dukcli kra.iowej i watki z nad",ler- dawcy, aby
k
h f'
d . k
l.o"iCznie rozumu ''''cy człowiek
nym importem wyrobów baweł"da-.
6ZyC
lrm. g yz upcy l a - "
",...
m'ch z za~ra~icy, który w ci"gtl _. I~l~~ował kupu.fcfeego. .
czynają nabywać towary nie· przyzna, , że ~aden ,kupiec nie
roku 1934 wzr6~ł o 40 procent NIe IstnIeje to VI Tlldnvm kra, firmowe, które pod względl!m jest :w stanie wywiątzać się
pTzycz~m w~ród dostawców ~łów~ ju. Jest nonsemem r6wnj~z. Jakości nie b~rdzo
oilbiegają z obowiazków niesłusznIe JUł
ne miełc;ce za.ieła .Ta"on.ia. orłf)i ....a- aby sp'rzeda~ca był odpowIe- od towarów fmnowycb, a przy
niego wloł.onyeb.
Jac dotychc7<1!"owy prymat włókien d7 1alnv Za Dlef.eisłl! lhl<;ławanie tem są tańsze. Władze ska,rbo· Za nil',wywhizywanie si( ,. ohonlctwu angielskiemu.
"~7.wi'Ska kUT)u,iąccgo. wskutek we mu'8JZą zr()Zumi~ć. zn par wiązków, wynikających z .ut.
K...
ezego naraiony on jest na to, 54 'P. 2 rorporządzenia wykon 54 Rl'OQ:i surowa kaTa: o ile nadziedzin. Wyrazem tych d"lZeó )tyło utworzanłe przy łnstytucie &3wełnianym w Nowym .ft)rlm epec.ial"ego wydziału, kt6ry przenrowadzać ma badania nad mo·mwośeiami nowych zastosowa" bawełny. Instytucja ta rozwija olbrz~'mlą
clzia'aln.,~ propagandową l:aró,,:nC)
?a terenie p~zelllysłu i ha"dl1!, lllk
l ",~r6d naJ!."'l:erszv, c~ k.srer społeczeTlstwa
ameryk ans lego.
Dfl
<
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NORMA

SHEAREA
FREORIC

M A R ( 'H
CHARLES

LAUGNION
w

potężnym
łosnym

filmie mIp. t,

~WlnlIAnA
(Przebudzenie
kobiety)

10
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ZEJA

2

KOlLernika 16.
Pocz. w dni powsz. o 4-ej,
w soboty, nied7.iele i

święta

'z

"
i dni

~r.

1935

-

następn,ch!
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poleca wier.zne PIóR" i re~era[je po oainizszyth renach.
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Dziś

Kina-teatr

"GLOS PORANNY'·.

UWAGA: Już wkrćłce do nab,cia wieczne pióra
o najnowszym systemie Dr. JUNGH'A

,.

współczesny

Wielki dramat

Od wielkiej radości doszła do skrajnej rov-paczy.
W rolach

"

potężneJ, złamanej miłości

o

kobiet,

Oszukana, zdeptana, złamana.
głównych:

D8rtntrka Chfiuanura Helena Twelvelrees oraz nowa gwiazda Adrien e lmes

o godz. 12-ej.
___
Sala
_ _dobrze
_ _ _ _ogrzana
_EO_ _am_________________
• ____.5lP:eg
. .• ______________________________
~NasteDn, DrOgram:
Nr. 13. Gar, COODer, Marion Dawies

Rrne

Zawiesrenie

ie

Cedu~a

giełdy łó:łzkiej
zebraniu giełdo·
l"i Cill w Łodzi notowano:
sprzeda z
kupno
Dolary
5.24 5.23
Budowlana
46,50 46.Dola rówka
53,50 53.Inwestycyjna
116,:;0 116.Stl;,bil!zacyjn'l
70.- 69,75
13a.nk Polski
~.- 9i.~a w~zorajszeDl

gje~da
pien i eżna

Warszawska

no; 3 pro.,. huoJ.owlaruJ, 46.50
46.75 ~lu:> 25), 4 proc. inwestycyj
na zwykła 116,25, serjowa 117.25
(- 75), 5 proe. Konwersyjna 66 136,m, 5 pro.:l. kol~jowa 61, 6 proc.
rlolarcwa. 74.50, 7 pro,~. stabilizacyjna 70,50 - 71) .88 (pl'JS 75), w
01cinka,~h nI) 500 dolarów 70,50 70,'75 (phl5 7G), 8 proc. ohligacje
b'ldowi.:\1lI) BGK I emir;ia 93, 8 pr.
Przemvslu Pol aki~go funtowe 8~
(plus 100), 1 i pól proc. ~.iemski 3
52.75 (pllIS 25), 7 proc. ziem1!lde do
larowe i9, fi nroó.l. Warszawy stara
71.5) - T!.7~ (ph" 25), 5 nrnl·.
Warszawy nowo 01.t3 61.50
(nlus 7:)), !5 prut' Lr,d >:i ~t:1re 6t,50
fi proc. J.orlzi nlJwe 52,75.

Kalend rz,k SDDrt
na
jutro

dz ialalności

T. S.

"Sztern

VI

dziś

łl

W dniu dzisiejszym i jut.rzejszym. I 10.30 prze pol. mecz o mistrzo
w Lodzi następującl' ~two kI. A. Union - Touring.
Na
imprezy sportowe:
louowisku I.KS przy Al. Unji O
SOBOTA.
godz. 12.f'j mecz towarzyski: ŁKS
Fitka. udna. W sali rady miej - LegJa <":arszawa).
ekhj przy ul P(·morskiej o godz
Boks. W sali teatru Rozmaitości
tF.t'j wal~e ~~.bl'anje ŁOZPN.
przy ul. Cegielnianej 27, o godz
Ply~vante. .t lokalu ŁKS-u pr~v 11.30 mecz bokserski o mistrzostwo
ul. I'ioukowskiej 174, o godz. lS-ej drużynowe rolski: IKPZ _ War.
walne zgromadzenie J.OZP.
ta (poznań).
Gry SI'(lIto,,,e.
Dalsze mecze o
Zapasy. W sali kina miejsl."ego
mistrzostwc. kI. B. i C.
w
Pabjanirach o godz. 11: mec~
......................... M.~ ZE'branie dziennikarzy sporto. zapaśnirz.:
o mistrz. drużynowe o
wych. W lokalu Syndykatu przy
TEATR ROZMAITOSCI ul. Piotrkowe,l iej 121, o godz. 16-ej kręgu: KIUf:7!'nder _ Wima ora.f
f'egoieJniana 27. teJ. 112-25.
w I-$zym i (J 16,30 w II-gim termi· cztery walkI bokserskie.
Oo§cinne wyqtępy ulub10 lej subretki nie walne zgromadzenie Zw. Dz.
Gry f\jtntowe.
Dalsze mecze o
REGI .... V CUKIER
mistrz. kt B i C oraz d(lls~e gry
Ozł§. w sabałę, o g. 4.30 DO cenach i Pub!. ~P(, It()wych.
Hokej. Na lodowisku Union • w !\iatk6wkę
ulgowych Cliły pader 1 złoty
o
Dlijlar zimowy
PREMJERA I
Touringu przy ul. \'7odnej o godz P4GS u.

Z polecenia łódzkiego starostwa
glodzkiego
zawle8zo11a
została
działalność zydowsklego sportowe
go t-wa robotniczego "Sztern",
mieszczącego się w Lodzi przy AL
Kościt!Szki 21.
Zawieszenie działalt!ości nastą
piło wskutek niesnasek i nieporozumbl, jakie istniały między C2łon·
karni, jak również wsl{utek nieza·
chowania przepisów statutowych.

odbędą się

Na. wCl0ra,jsz9m zebraniu gieTdy
Ivalutowo - 'l3wi:t'.>wej w 'Ya.rsza
wie obrót dewiza.mi był nieco
zmnicjszony, przy tendencji n iejca
[,olitej. Notowano: Berlb 2B .60.
Belgja 124 (plus 3), Holanuja 337.90
Nof'owania gIełdy
(-10), Lo'1Ą.p 25 9() (_ 4), Gdań!'k
zbożowo-towarowe
j
172.85 (plus 2), Medjolan 45,32,
w
Łodzi
"CHACKEŁE KOŁ-BOJNIKt.
kabel na. Nowy Jork 5.28,13, ParY't
kom. mUlyclna w 3 akt.
34,93,50 (- 50), Praga 22.11 (plus
Żyto 14 -14.25 pszenica 17,75
o g 9 .30 powf6rlenie premJe"
l), Zurych 171 ,51 ( - 1). W obro- -18,25 jęczmień przemiałowy D.M TATENS ZVN~EŁE
Łach pryw3.taych: marka. niemiecka 16,50 - 17, jęczmień' prowarowy
kom. muz. w 3 akt.
Zwycięstwo leży w granicach możliwości łodzian
190, szyling austrjacki 99, korODa. 19,50 _ 20,50, owies jednolity _ Jutro, w niedzielę o 4.M
AMERVKANER
REBE
CYN
w dniu dzisiejszym w godzinach gtlyt p. Cynka. z Poznania. ma.
rzechoalowacka. 21.72, funt :szterlin· 14,75 _ 15,25 owies -";crany 13,75
Ceny bilet6w 1 &łoty
wieczorowych przyjeżdża do ŁodZI trudności z wyjazdem ze wzgl ędu
gćw 25.98, fra'lk francuski 34.91, _ 14,25 mąka tył.nia 1) 21,25 Uwaga I Bilety u 'gowe i wolnego
poznańskiej na. zajęcb. za.wodowe.
Klub !KP
(rank 5Łwajcarski 171,38, dolar go 22,25 mąka ź'ytnia 2) 22,25 - 23,25 wei'ci. wydaje się tylko w god •. od drużvn3 pięściarska
Warty. która juz jutro o godz. 11,30 [rosi ruLS o zaznaczenie, ze jeszcze
12 do 2 i od 6 do 8 WleCI.
tówkowy 5.26, dolar złoty 8.91, lU' mąka pszenna 27,50 _ ?9,50 otrębv
bel złoty 4.58,50, rubel srebrny 1.621 zytnie $l.75 _ 9, otręhy pszenne ••••••••••••• 0 •••••••••• w ~ali tpatru Rozmaitości rozegra d"iś dysponuja niewielką iJości4
sensacyjny mocz o tytuł mistrza pozostałych biletów, ktćre mO'in&
bilon 0.70. Bank Polski płacił za 9 - 9,25 otręby pszenne grube ba.n.knoty ~ola,ro''Ve 5.24.
9.25 _ 9,50 rzepak 89 _ 41, groch listopad 6,72 grudzień 6,71 styezeń drużynowego Polski z mistrzem nabyć w przedsprzeda.:!:y w firmił.'
Łndzi - IKP.
Kowalski, Piotrkowska. 62.
AKCJE.
Viotoria 42 - 46, m'l.1mch lniany 6,70.
Egipska.: loeo S.8T styezt'ń 8,60
Warta., wielokrotny mistrz Pol·
Na. rynku n.kcyjnym panowalo 17 _ 18, makuch rzepakowy 13 ~bitni9
mocne
usposobienie 14, koniczyna. czerwona 100 _ 130, marzec 8,57 maj 8.58 lipiec 8,60 ~kj, również i w sezonie bież. jPst
uajpow:lżniejszym kandydatem do
Wszystlda a.kcje, któremi ob!'acano koniczyna bi:l.ła 70 - 100, ziemnia październik 8,59 styczeń 8.62.
n-vyi'kowały, J, zwłaszcza Norblin ki jad~lne 3 _ 3.50 ~TUt Sova 20
Upper: loco 7.95 styczeń 7,75 I.~istrzostwa, zwłaszcza. . po . zW?
którego poozukhvltDO.
Notowano; _ 20,00 mak niebieski 20 _. 22.
marzec 7,71 maj 7,68 lipiec 7,m, ~ lęstwac? n~d. Makabi . l CUla~lą.
Tor lodowy w Helenowie został
Pn.nk Polr;ld 97.75 - 98 (plus 75).
październik 7,54 listopad 7:54 sty- Zt'~pół. ł~d:kl JUŻ od WlelU. la~ ł est
NOTOW ANIA BA WEŁNY
'\zoń 7 50.
nllJgror,nlf!JS7.ym
przeclwmluero obecni!' znacznie rozszerzony i za
Lilpopy 10.10, Norblin 85 (plus 400)
NOWY JORK
,
Warty, a że zwycięstwo nad nią instalowane zostały specjalne lam.
Staracho'vlce 13 25 (nlus 45), Ha,
loco 12,80 styczeń 12,54 luty
BREMA
lBży w gmnicach moi1iwo~cj
lo- py eJt'ktrS czne na wzór toru w Ka·
berbusch 40.50 (plus 50). Pozaten.
loco 14,81 marzec 14,41 maj
dzian, więo nic dziwneg-o, że mecz towi(·ach. Ze względu na duzą
~. ~wartl) kilk!t itrobnyc.h tranzakcji 12,!'J8 marzec 12,62 - 63, kwiecif'D
12,65 maj 12,69 czerwiec 12,70 li 1.4,70 lipiec 14,91.
jutrzejszy cieszy się WErM łodzian frekwencję mlodzieży -"stali rów
W ę!!lem PO 1-1.60.
piec 12,71 sierpień 12,67 wrzesipń
dwaj ruty·
nienotowanem
zainteresowaniem, nocr,pśnip zaangażo w.
PAP[ERY PROCENTOWE.
ALEKSANDRJA
tembardziej, że Warta unikała wy- nowani trt'nerzy, p. Jeżak ora?
Równie~ i
w dziale papierćw 12,63 pażdziernik 12,59 listopad
S&kellaridis: styczeń 15,71 ma- raźnie spotkania z łodzianami, nie znany łyżwiarz p. Hiler, przyczem
prccenł,owvch palistwowvch i pry 12,62 grudzień 12,65.
LfVERPOOL
rzeo 15,75 maj 15,89 lipie~ 15,95 l'hcąc narazać nit szwank zdobyte. ten Oi'tatni jest specjalistą jazdy
watnycb. zazn'l'~zyło się hardzo
loco 7,16 styczeń 602 luty u,92 ~ ; sto]}ad 16,08
~o niezaws?;e w snosób wyraźny ty
fi~urowej. Jak się informujemy.
mocne wll1oRobieni'3. Naiwipkszvrll
kier(lwnictwo lod()wiska urządzi e
Ashmouni' luty 13,82 kwiecień lllłu mistrzn. Polski.
t!'anzak.~ji dokonano 5 nfOC. kon marzec 6.91 kwiecień 6·89 maj 6,87 i
Co do skła.du sędziów punkto 2'amierza w najbliższym czasie aze
wersyjn.'1., 7 pro~. stabilizacvjną. j rzerwie~ 6,85 lipiec 6,84 sierpień 13.81 czerwiec 13.80 październik
wych moiliwa jest jeszcze zmiana. reg cir'kawych imprez.
nowemi 5 pro~. Warsbawy. Notowa 6,79 wrzesieIi. 6,76 październik 6,73 i 13,72.

Prz,jazd

pieściarz,

I

Wart,

Dwut:h freneró)l
lU Helenowie

I

•

&

Bomba śmiechu i humoru

Nasz bezkonkurencyjny program!

•

-

I

Legjonów 2 I 4
Ceny m1eJSC
na I seans 50 i 54 gr.
nast. 5-ł. 85 i 1.09
Sala naleiycle 09,.:ana
I wentylowana

W roli

Eddie CANTOA

Przepych wystawy. -

Satyra.

Przepiękna treść.

.,

II

głównej:

•

•

Potężny dramat

II

życia młodej d.lewczynv i oficera-zbiega

W roI. gł. lOrelta YOUng, Vlctor Jor"
Herbert "undin. - Miłość i poświęcenie.

·

Frapująca treść.

Dziś

i iutro OD. 11 rano PORANKI D. t. "Glos Pust,ni".

Kapitalna gra

Wejście

25 gr,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
_
•ł _____
.
_-------------------------~------.

Dźwiękowe

kino

PI'z&ówiośnie

DZiŚ

wlelBa Dram' era I Nai~~~!~ Marleny D ET

"I

Potężny

żeIom8kie20

...

741 76

1J9.łI8

RATO O

to
film

"

dramat miłości, zbrodni i rozpusty na dworze rosyjskim.
Reżyserja: J. von Sternberga.
(en, mieJsc: 1.01. 10 I 50 gr. - Kupony ulgowe po 70 groszy.
Nasu~pny program: "Wiosenna parada". Przebojowa. komedja z niezapomnia.ną "Csibi" Francis~kf\ GaaL
W 80bo~ dn. 12 bm. o d. 12 i W' niedzielą o g. 11-ej wygwietlany ~dzie PORANEK dla młodzieży pod iył
..Bohater z Rio Grande"

]1r. 12

W

,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....;t;.;:;~...;;.t_-~,,:.;:;G:.=L;.::O;.;:;S_:P:....O::...;R:.:..:A;.:.:N:.:..:N:..:..Y:;..'_·_-=1..;;,.93::..:5:..-.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~1l

sobotę,

dn. 12 stycznia r. b.

odbądzie

si. na rzecz

l'

"Przytuliska dla Sierot"
w salach "G RAND CAFE" tradycyjny"
Pi erwszo rzę dne dwie orkiestry. -

Kolo szc:.~ścia. -

_ _ _ _r:Ja_ _D . ._ _ _ _ _ _ _. ._ _ _ _ _ _ _ _

I

OJlek[ia

ł (Jimnazło

!'Iesk':«lio

22.

Towarzvstwa SzMOł

AKTUA,LNE!

D-_.._.III.1:__

fH·lR,
m;IIl.lIł.m""l"l
-tt<J'i!t6:e5Il"""~
ll!i~m=~

---I --~r..:-.ruw-a-lre-H-ur-8u-H-and-.O-VJe-----:-1
J. A liN
Dl

przej

rież

koreEponden "',:,ę handlow~
J}ol!UW - niem. - an;.:!elską_ Pu
en rzeczdwa i · oupowierlzi111n~.
Wyna.g rodzen1e tHewysokłe. Re
rencje p:erv szotzędttle. Zif oszenia piśrr.imne lub telefoniczne
121-36 do biura oglOSZCll Fu
chsa. Piotrk. 50 - dla J{afta~a.

żłńlkieeo

G. f Iii 12 •

ZUdOUJ

Ksit:8owość

zak!adam 1 prowad7 :~
na godziny. Zala! wiam rcrw -

Bich lU IVdli

zawiadamiai ą, że

wpisy do GilDnazjów i wszystkich
powszechnych przy tyca gimnazjach
przyjmują kanceJarje wymienionych szkół w godziszkół

klas

Początek o godz. 11-ei wie cz.

...i.MIR_mi*!'aI_iIIIMI'II_ _ _ _

';dową

• 134-12

fiimnazju
P~ramow{cza

Moc niespodzianek . -

iIII!6WfilftiW_4~

• 134·11

Dyrek[ja II filmnaziu
Dyrekcja

_ _ _ _,i5§+III._
.__

l'Icskieeo

Magislradla 21.

M!lgistraclła

Bufet obficie zaopatrzony. -

E
;\l~-- ~~

w

udze, ul. PrlEejazd 12, tel.

Wykład,

w

na~łąpnem pćłroczu ro!poclI!\ ą się

1935 r.

Zapis,

pr~Ylmuje

ogólną s:biórką

15 s tycznie

o godz. 7 wieczór.

kancelarla Kups:Sw codzienie od go j • . 11- 1
p. p, i od 4-8-ej Wiecz.

406-3

-=-_. ,., ,.

----------- ---------BOCIJALTERZY z dlu~o]etnią

nach od 10-14.

15 7~9 1

Kierown:k Kurs6w J. MAN TU\l SA D.

~

praktyką

mają ieszcze kilka
godzin wolnycb. Przy i muią lekcje. zakładają księgi, sporządzają
bilanse. System nowoczesny.Gwaranoia zaoewniona. Świetne
refere.ncie. Biederman, Pilsud- !
ski ego 68/70, ~~
4.68-3

Wpisy dzieci w wieku od lat 4-ch do

P ZEDSZ LA

Towarzystwa Szkół tydowski~h w Łodzi
przyjmuje kancelarja Przedszkola, ul. SienkiewiC'za 26.

ti

i

ZGUBIONO

kwit kaucyjny E

1

bombonierki i cukry od zł. 2.40 kg. lektrowni Ló<Lckie.i na zł. 20 na
nazwi"koWolf Zak'5, Brzeziń·
poleca

(UH lA
WEGIEL i OKS

" Śródmiejlka

------- '

Al.

Kościuszki

24.

I Z'

IY YJ-n

ZL. 15 - 20 TYGODNIOWO. Mło · '
O-'llI
~.;"łO U~łt
W Ił
II "ił
hl ~
/ PINKUS SUrae1d !~u,bit tutk3r d2:1et1ł~c tmergiczny z dobrą prezen
zapIały nr. 928-34 ~ądu j1,Todz- c ją, praktyką ł:fltirową,
pierwszoDwuch uczonych
angiC'l~ki('h.
kiego Tomaszów - Maz. na :Mi- rzę1numi referencjami przyjmie p ra· n otr }'litcholl i maj(,1" ,'tenlcy Flo·
r.hala Mi1czarka.
cę. (t~erty stlb. "Wyższe wykształ I wcr, ogłosih rezultK,ty wieloletnich
cenie". Tamie udziela lekeji w I halb il w dziedzinie dlu,.;"owieczno;.
zakresie kursU gimnazjum.
2 ci zwierz ąt. Najc1łnżej
żyjącymi

IKUJln.ił;przedd.
_ _ _ _ _ _ _1IIDi

.. - - - - - .- - przedstawicielami iiwiata zwief7.<;c3
go są. żółwie, k tóre dochodzą dp

"""'~",

pol.oa

SD. Wegl••• 1

-

ska 40.

IS··

I

WOJAŻER ttbtclwy z długoletnią.
praktyką pó3zt.tktlje pracy w bran-

W6~K[ dlhjcłęb~, wyżvmaczki,
po oenach przystępnycb poleca
ż'y chustek lub manufaktury. EMarja Jakobi, Piot. kowska 107,
wentualnie przyjtnie kolekcje. Lasklep w podwórzu.
sk~we oferty gul}. "Wojażer".

150, a nawet 200 lnt.
Hyby iJ:;~~
40 do 60 lat. Średni wiek l:iIOllln
wynosi 50 Jat, nos or ożca _ 45, hipopotama, k onia i wieloryba - ,10.
niedźwi edzi a i małpy 35, ko Ła j
Posad,
&yrafy - 30 lat.
"::._ _ _ _ _ _ _ _urr.;;:·_w:_eiii:._= jjiQ. . . . .MII~!G!!!!III&.;. ._ _ _~
Zwierzqta drapie ż'uE', jak np. h vy.
MŁODY,
zdulny ekspedytor.
'
żyj:t dhtŻ"c i w n;ewoli
<rdzi,' Ich
kł1kuIetni kiervwnik przedsi~. POROJ f~Oti~dWy dW~lOkienny k:tr~ią i ~piektlją się ~iH1i, niż
•
Z tt1llblaml lub bez tamo odnal - na wolności.

I

Tel. 129.. 28.

I'

I

ale

blorstwa l1t1ewozoltego, ob
Kil! ki
89
( b
fna.hniott~ dJibne z eksrlcclucł1 ln~.
ńs ~gt1 .~.!) O ot- ,. ~o się tycz~ ptaków.
p

J

RUTYNOW ANA

nauczycieika

zakresir. 8-ju
klas. SpeCjalność przedmioty
humanistycwe, taci:na.
Tel.
193 • 64.
•
RUTYNOW A.~y nauczyciel udziela lekc:.ii j~zyka. niemieckiego. Tele,
fon <ru5-22 w godz. 1-3 pop.
\ldzicla lekcji

'IV

BACZNOSC! UWIł2'3 Nr. , 47 Kiliti
skie~o Nr. 47 ~nlol Tapicer j de·
korator. majster dvt>Jomowanv i
cechowy orzez MiI!isterstwo. za
twierdz:mlf w roku 1905 przvimuje
wszelkie tapicerskIe i dekoracvjnp
robot; i reperacje DO bardzo mgkich cer:arh. Uwaza: prosze mnil'
zawiadomić listownie S. Karab.1·
now. Nr. 47 Kiliilskip2'o Nr. 47
Mistrz dyplomowany i cechowy.
____ _ _

ZGUBIONO weksel zaprotestowany; płatnv dnia 15 listopada
1934 r. na Zł. 100.koszta
R6ine
. . . . . . . . . .a.. ._~=.1....~....~ z w,: sławienia L. Kuszniera •
KRYNiCA Pensjonat ,.Adria" Wasills8ki, na zlecen;e 8z. Ginz·
pod Zarządem T. Rubinsztaj, berga. Powyższy weksel unienowej, telefon 122. c8ynny 08- wa:tni& ~z. Gi~berg, Łódź.
łv Bezon zimowy. Ceny konku· Śródmiejska 4. Weksel źaoro
rencyjne.
418 - ~ testoWtirir ~ .•~!z~dzie pooztowyro w .Waslhszkacb.
EDWARD $ZYKIER, ucz. U
kI. gi mn:ł17'jal'll e f zgubił matry· WYJE~mŻAM do Lwowa. Przyjkułę, wydaną przez Gimnazjum mę zlecenia plawne. Tel. 146-3~
go d z. 2-5.
Społeczne.

I

I

---------

+

--- -

_._----

oT

j

wSzeLkich posyłek kolejowyćh
oraz ufający dok"adnie kaIkulację w~glową, poszukuje za;·ęcia w ekls'Pedycji lub w firmt !::
w~gl'Jwej.

poczty) telełUł1 t09-60.

I

- - - - - - -.,----

DWA POKOJ$ umeblowane,
f"ontowe, wstt31kie wy~ody do ~.........
.
wynajęcia. 1:tadwańska 9, m. 6.

I

'

~4-2

Referencje pierwszo

uo

Kino Teatr

.

1 LUB 2 tsOKOJE ume!błowa
ne z wS : - f.'lldf:'ttli wygodnmi, telefon, oddam, Kilh'iskicgo 48,
MAJSTER Przędzalni Baweł m. 7, róg NartHowi.cza.
nianel Da oddz. piZyg., mlodv,
energiczny z długoletnią prakDo !lkt Nr. Km. 2163/34
tyką i dobremi referencjami,
ornvł~ ŻCZE!'JIE.
poszukuje odpowiedniej posady
SIlt1tt Grodlll<iego w Ło
or. pod ,.13. B." do administr. dzi,Kł>rtioi't1łk
rewiru 14·go 1'dtnieukaly w Łodzi
nin. pisma.
4H5-2
przy ul: Wdlt%ańskiej 91
na zasad.ie art. 602 r<. P. C. ogłasza

"L. O."

ĘGOWY że w dnia 18 stycznia ]935 r. od ~.
11 w Łodzi, prl,! uf. PiotllLwskiej 157
orlb ądaie sic,
"łlblicma licytacja
ruchomo§ci, " tn'dnowicie:
maszynv do pilIart II, 2( O szfdr chu8tek w~ł,!!lIn,t:h, j:J sztuk materJllłu
wehtllshegc; I 100 kolcer
LADNY pokó j dla blleligentne.l
oSZIIct)wa nyeh hit l~tsnll sumę
pani z utrzymaniem lub Ł ez d"
;. Głosu PoranOl3go •
-3
tł. ł2 50. oddania, Leg.}oaów 17. m . 11.
które motna ogll\dać w dniu licyła- , ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
eji w miejscu sprzedaty. w czasie
POTRZEBNA wvkwalifik~wa~a wytej oznaczonym.
DUży pokój do wj'uajqcia przy

RUTYNOWANY

kOlespoDdu.iący

KS

w jęlllykaeb polskim i niemieckim , obeznany
ze
sprawami
podatkowemi
ptt~,fmuj6
praee kodzitlOw~.
Orert,. sub. ,. K."
administr.

&0

bufetowa od znr!lz, CukIerma
B. Bruska, ul. FlOtrkowska 70,

ł..?dź. dn: 1912.

I

34 .. , . Piotrk0wsldej 69 m. 41 ewent. na
Komornik (-) Mo Llpmskl biuro lub interes.

\ Kino ..teatr

WS;Daniela premIera

Ił
11 31310 larJ3 16
(Koll9ta lltYllO wska)
Sala dobrze ogrzana

komedII
muzucznel "Jei W,sokoic Caluie"
Sala dobrze
ogrzana

~s~~"ie "KOCI
w roU

ka·

.*.............

lAnET DAynOR· enRY 01\ AT

PRZEJAZD 2

1

rzędnp..
Oferty
administra·
c.~i
"G!osu lorannego"
Bub

Dziś

lU czaruJącej

t? p~pug-i

zyn okola 100 lat, a SlOWlkl
narki _ od 20 do 25 Jat.

PAZ U "

g1. Król komików, oddawna niewidziany

n roi

Ceny miejsc: 54, 85 i 1.09, balkon 7S gr.

Anons I nastlPnu prOgram: N o c e Peterab

GŁóWNA

1

.u

19.1- .,GLOS pORANN Y:.,·_'_...;1;;.;:9;.;;;3.;;.5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _...;N...;f;.;..• ..;;;1~2

r.

•

AKUSZER-GINEKOLOG
przYlmule od 10-12 i 4-8 w.

"lI1dr~9ja

--_._-

4. tal.

2Z3-9Z

-- - -- - - -

fi. W(6MnJ~IH~

Dr.

A

chor. wewn. i dzieci

przeprowadlllła s'ę

na

ul. Śridmlelska 18
telef. 2413-58
przyjmuje od 5-7-eJ godz.

Doktór

'ftl'amałej .I.deńskf.)

komedii muzycznej
pocI. SASCHA.FILM. WIEDEŃ 1935 r.

REle

Specialista chorób skórnych
i wenerycznych
lee.enle nlemQoJ pl8!oweJ

lU

Aksamitne

zł. 7.- Atłasowe

Do

każd~go

pończoszek.

•

•

lo

_

••
• •

łtlE

lECKlE Pfe

zl. 2.50
zl. 3,zl. 3.75
zł. 3,75

Z8, lu!. 3UI-3S

pr.yJm. od 8-11 rano i 5-8 w.
w nledllele i 4wl~ła od 9-1 2!!:,...

Dr.

S~" (llP1\

każdy

stroju od!,owledni kolor

"Ewa" jedwabna.
"Hum ba" czysto-jedwabna.
"Ondra" jedwabna-matowa
..Jeanette" matowa ze strzałką

WE IJI

llJ

zl.10.-

Atlasowe pantofelki farbujemy na
żądany kolor.

ORYGlnALłłlJ

POłudniowa

S 1\

mełł.

Alberl 60llib
DCwr6cil

POłolnletwó I choroby kobIece

Piotrkowska Z6, teL 177·50
Przyjmuje od

ł-G

po

poło

Dr. me~. HELLE

POLSKA SPOtKA OBUWIA

Spec, ohorob wenerycanach.
popłolowyoh

r.\BRVKA

w

Traugutta 8. Tel. 179..89

CHfUłKIJ.

Poda.;e się do wi a d o mości. iż w sali nr. 9
Sądu Grodzkiego przv ul. Cegielnianej nr. 71.
onis 6 lute~o 1935 r. o god.. ll-ei odbę'
dzie się publiczna sprzedaż. przy zl'liżOnlCh
cenach wywoławczych, następujących parcel,
naleźaevch do

W roli gł6wnej:
Najpikantniejsza "królowa nóżek· Europy

E

Akc. Tew. Przem. Juliusza He-nzel.
parcf'li 2 przy ul. Piotrkowskiej Nr. 2241226
"

..

Brzeżnel

15. 16 i 18 przy uJ. SienkiewiczaH9/157.
BHższycl, informacji udziela biuro
prz f ul. Piotrkowskiej 104.
J B. LANGE, Adwokat.
..

W rolach

(znana z filmu

m~Bkich:
najwyt\Vo-rn;eil!!~y

'amant

t'eałr6w wi~deńskich

MAX HANSEN

IHIIOR V. HALMAY i HAnS OlDEN
~1Ia1lil

i

c

śladOw.

er.

Trwałe

i dni następnych ł

-ad---.-ga
...

lu[g a t

"

fueeniolz Bodo,

Następny

dO-'

redakcla nie 4:wraca.

(zarują.:a

polslia

komtdła :

SMOSA

dziew[z

"

l'Iie€Złillawa (willlińska

program: "W Wiedeńskiej kawiarence". W roli głównej Szoke Szakall

mleSlęc.zna ~al.osu Pora!'nello ze wnystllleml
datkami wynoSI w ŁodZI zł. 4.60, za odnoszenie _
40 rro9ly. z Pflesylkll pOCltoWą \II kraju - zł. 6.-. zlIjp'anicll _ zl. 9._

hed.k&OI odp. Stanisław Roiniacki

przyciemnianie brwi i rzęs
dzielme i wieczorowe

Upiękssenla

IlofUl
lI'uniB'IJ
. . ta
I"
~,
• \I ,.

H.ęlwlJisów

metodą

hormonową·

Poraz pierwszy w głównej
roli m~skiej"

Tel. 141·22.

175, teJ. 138·76

odmładzaJące

Kuracle

Wielki wybór czasopism i dzienników.

Sienkiewicza 40

-

Instytut Kosmetyczny

przyjm. od 10-2 I 4-8 w.
Bezpowrotne usuwanie owłosIenia
naJnowazq radl/ka'nq metodq bez

er.

Dziś

ut. 602 K. P. C. ogfasu,
ie w dn. 22 st/cznla 193.S P. o godl: 11
m. 30 w lodzl przy ul. PiotrkowskIej 39
odbędzIe lię licjJtacja public.na ru'
chomo~cl, a mianowicie:
dwuch lawek podwdlllych. too par
panlofll. 30 par półbutów. kreden.u.
I . . fy, toalet" patefonu. otomany
oszacowanych na Illclnil sumę zl, 2070
Ict6re można ogllldać w dniu licytacji
w miejscu sprsedały, w czasie wytej
o.nllezonym.
tódt, 27. 12. 34
K .mornik (-) L. Naborowslri
Sprawa M. Rozenblda
p' ko Ssaji Sztarlrmanowl

Piołrkowaka

SWVIll. po·
nowocześnie urządz. lokalu

\Vybcr~\VB paCZk1 PO 15
śniadania kolacie po 98

31

sandałe

Dziś 2 poranki o godz. 12-ej I 2-ej
Do g. 6.30 ceny zniżone

Tel. 209·87 i 133-72

poleca Szanownei Kliienteli w
w;ększonym

Komornik S"du GrodllU. ,,1.0'
dzi. rew, 12 nm. w ł.othi pn)' ul.

Nadprogram: TYGODNIK FOXA

tuMJłr~lia f,Źródło"
-

"sa I 34

caCIAIL PIOSENIU. HUMORU. MUZYKI i TAtlCA

Gum .. ?
_ _
na MiędzynarodoweJ Wysławie lekarskoAptekarskiej. w CL UJ (Rumunja)

L

Do akt. Nr. Km.

OBWIESZCZENIE

na

niezrównani komicy

Przeiazc1

Pra"mule od 8-11 ł od 4-8 wleca
• nłe~l' ele od 11-2 po pot
dla pań oclduelna pou.kalnia

Gdańskiej

a mianowici C"
(j

E NACHT")

. (tył. oryg. "IH

OOł1SZ8Die O IiCJlaCU.

..

IDO-

I 8h6m,oh

Ogłoszenl- ~

sa wieru mlh;nełrOR)' j-SCp.1It.lN)' (stron" j S~il.1ll): A-Uli stlona ~ zł., Reklamy łebatem
redakcyjnym zł. 1.50; lir tekieie: z zastrZ3le1nie:n mielsl:IlS 6) gr.. bel la3łrsol)an18 mlelllCI'I
50 ar .. nokrololJl 40 8r. Zwycasjne (str. 10 upsltl 12 lir. Dr.,łłllll 15 gr.•" wyraz, llsjlllniojiJse 0dio• .Janle l" 1."0
Pouulliwa"le prac, 10 lIP. as W)'ru, nlliml\illjss~ al. 1.2;). O;łłoUII1\ts .,,;c.vn-> ...~ i nJilloin->l.Ve Si!.l. Ogło
suaia ..mIelNOwe obłłcaan. 8Il o 5rfJ/o cłrotet. flr.ll aa~. tOO1/o. Zs Ofł~lIen'lI tllb~IIlPJOllne lub fanta •. dodat~
5()OJg: 0"loSl8"la dwullolor. o 5Ol/g drołal.

Za Wyd. . . . . . . PnIa-,

'II

.,....... -....... odp. .Ea.-ja.

KI'oame.

W dndwDi włuaaj Plokb.... 101

