. ~~wXXj(
3

Kośduszld 41
TELEFON 1CC .. 28

Al..

Mies. z dad. ihllstr. 5 2~.
Dla robotników
4 zł.
O~n()sz. do domu 30 gr
Z dostawą poczt.
6 zł:'
Poza Łodzią egz. 21 gr:

ł{onio

P.K.. O.60594
Red. przyjmuje od 5-6
Art. listów anonino"ych
nie umies7cza się.

pocztowa

.,.P"E
1 1931 r.

opłacona ryczałtem

I~_

9i

torek. 6-g0 stycznia

iiI.III_ _ _ _ _

.

Teatr

P~ryż .łody, Pary! siary
Quartier Latin, Moni.arłre, Bulwilry
W(·elh Ope!"a~ Champs. Elys.,es
Któż Jaie. SIUl mnie,. nie kocha mnie?

I

Pou.4.30. osi. 10 W. w 5eb. i
niedz, i· ~włęta poranki od" 12
p.Ó' cenaoh :najBii. od 75 gr,
.

B O R D O N I oraz wytworny i

następnych

dystyngowany JACK BUCHANAN

w wielkim fi!mieśpiewno"dźwiękowym p. t.

I

Nadprogram.
Dadate. k: dźwiękowy ora~ akt.u
. alności krajowe . .
a

,

'

:8

Słynna gwia.zda Misie-halów paryskich raIowa. pełna temperaeentn IRENA

DttOI~

Swlet'ny

~~iś .i dni

1

w ŁODZI

w Łodzi

Dtwiękowy

a si

Reoak[ja i AdnHniU.

pnH'Hf meriilty

ależność

umler dz i j

ienia.

tENANUMERU
Cena

rnk~~

•

(Pr

I

Mi>lo ił

W'me._

Bog~ctw() melodji i humor bejei, piękne kobiety. przepych wy_law,
. tu r alnych kolorach prześdgającyws:zystkie widziane. dotychczas Da ekta

±

oZ

l ... zy dźwiękowy

Kino ..T ea t r

w

Łodzi

_..PLE·

I SI

JAD
'W

A K

I A

100 proc" mODumellt. dźwiękowcu po.łskim p. t,

'.~

I "

..

Po~· fłHD.. o łodzI 4, 6, 8~ i 10
Pa.~p#. prócz urzęd. nieważne.

II

~zaDOWDej Publiczności,
ujrzeć

me

miała możnołd

kr6jowel poleklego ,akrall"

of&obiście

otr.z.yma fot()~rafję lub

~ogram

~,IDił,.·

li

. p CI ci P I,s • Dl

J

16·1 S

S

RSKI'EJ,·

'Powy~ premję będzie do~awae ~4ła do . . . . .
,
go dziei~łego (~łO-fo) biletu

m

p

która

Dzi i f

"'7 II

J

l

"

••

I
·,t

·1"
.,

",\

,.

,j

·····k

WARSZA WA" 5.1. Wczorajsze go:rączko
we'oczekiwaniana loł!kisktlt mOklrltlJwsk(em "',
If,oitezVłY się nlCPpmyślną wiadoDlościQ o
przYDl'Usowem lądowaniu:, n:!lziewczyny Z
uiebal l we wsi 4\melinie kołe Makowa, od~
legły·m·o

kłem amb~ady
wyi.szYła.pomoc

Śmiała piloł;kaprzybędzie doWarsza-

ileg.op~wo:E1a~·

!

.,....

szym lołem, który najeżonJ
witkszemi trudnościami.
fi<

,.

bttki•. ,.".~
..

'8Ill

_

t

1 t

,z p. płk. Raysldln i ~łOD
angielsk.iej. Jednocześnie

.t.echniczna na innym samGJ~zle. Pomącta, jeśU to będzie motll~
we.••. :.~~,kona<,~a miejscu. napr~wy .n. SZkOdZO-1

mgły i zb'Ul'%en,ia a~m~fe:rY"cwt,.

wy, ,gdziezostari~e
zreparowaną jej awjo- cząsupanl.ljącejl. spowodowaly)ał:.4ot,.
netka,lub teł-o }le~g~dzis!ę ,ODa przybyć 1/ dwa przymusowe lądowania,' jedM 111;
dostoUcy'~nas~:inochodziepozostawiwszy Belgji,drugle. w Polsce.. Oba 'łewj'padkł
sam,olot na miejscu',.(I,oczasullaprawy.
stanowią wyraźną przestrog,
przed '.d.ldo!

Raz jeszcze sŁwierdzi6'ualez}"', że Amy
Johson przedsięwzięła sw6j trudny lot w
warunkacb bardzo :niepom~~lnych.. Mroz1~

100 klm. od Warszawy.
Przymusowe lądowani~ nastąpiło z po"
wodn.mgły, panującej na tym odcinku 10tu.. ptzy lądowaniu uszkodzone zasłało: zlek
kapodwoiie.Na ntiejsce lądowania wyru
.szył·. ~zWarszaw'Ysalntłehód szefa deparia.Jllenł111otai cłw a,

a

pod' law;I. . . .i śnie·zft'.IIIi,
T y I k o .J.d n & . "8Qlf~wra.'ow •• ~;;';.,j

PAR'fŻ,5~1.,·'Ląwin~·~~sypala .llurY.1 Sklej 'w ..ókOliC!Bflanc(),:,~:.:;,~~",
słów

·wAlpach

aa'g~anlcf

lrancusko- wIo

·t~,owa,stwledfDa,,·ii;t

'warstwą śnieg,,:~~!m~leJ}'

ra
'-ł.'

T

"

.~oe~ntlJniwersytetllw.rllaws,kjego runął ..". prte'pl'ŚÓ
~ĄKO:PANE,5~1.

PrzebywaJęcy WZ~l"I'

.' .ś.

p~ C:rammer"poślizgnąwszy.sił. Da
, 'nawyw~~.r.r.\~~~U~b dOCelll ,. . uiwarsy . stoku, runął w źleb p,(,lst.l!onieR?::ttok6w i
rszawskie~o,27'letni ~Jan C:ra~merJ ł spadł~~!z'wyso~Ości 1(JO'nu~t:t6w~':zabił się

bł.''~\', Niebezpłe~2;eń&lWo'
:;p.,~~
.~,.
~.
':"":~;':"
':'l.ł;;.':, ,':~;" ,',
,-.."

',',' ,

,'J"

'

;',"

"

". "

:

!! ." : ,':

.c'-'

uD.lellio~liWia :'w:fkopanie.~~ł

'od':ś,ieg,., •. WQ~ełł"~,cze;gio,~~_··;
.
.

,.:'ratow_ta~f

,W

:pobłiil~ lIoułier ·w·:.~a~••"

$,avole law:ina ~asypała. ol', turyst6w J: :"ax,~
ża.Bówldeź i '",tym .wypa:dKu :. ekspedycja·
ratunkowa nie . . zdołalaodnaleźć " podr6lnikÓw~.poniewat w .ciągu

csta1niej~bynad

l,.,l,. ~. ',.,.gda
.. Jw.....
t.ilWft,1'. ~.y,st,wiec.,10tec. Z." ,I 'nam.leJl.cu. II,.....
' ....
.'. .
..' .'
...'
.
OkoUeą przeszły gęste opa.1il y. 'imeine i kU.:·Jazefa
Leohowsluego
z MorsJde- .
"
'. "
kalawin
..
g'o.'9lia.'IJłolirty Pięciu. Sta\V6WPOlSldCb'I"
"ZawiadomioDepr~ęz' . . jego towarzysza
uleąłśm . . ·~.·.y~l.1.,WYpadk9wi. Droga!'któPOQotoW:ie".tab:zańskiewuiedzlelę o świcie'
Poza tcmi wypadlt:aum l don.\'Iisz.ą €O '$ G'"
rą ."osuwalisiłtl!,ryŚoi,jestwleCieczęsto ~ znalazło' zwłokit1'8gic2Dłe zmarłego 40- fiarach lawinyśuieinej Y.J'J
'
~
używąna ibezpięc~a, w dm.le nałQmia~lt1 . celita.,'
ciągu os\ai:nicli trzech
dni
w
wsJr.utekzlodowac~nia utrata równowagi
~ rach 15 hulzL JedneQo tylko *do~
&\a.idej '·grozi ·~C_.l
, U tow-'
g
..••.....••.•
,

,X()Z\VGJ·' \;\I-i.OJ,'(

t, SLj!c1.x, ia

ł9;~1

!'O{\U

Si'.

_

.~-~~~ ~.~#\~.,- --~ ..~~-~- ~~~::.~~~~'~;:~=v:~=~~~_·~=~ ~=~_:;;::=:~~rs

o

'~~~7~~~~~=~ŁąSp;>~

te

Jena miasto zo
II

napadłi

u SPD
wywołała .. sza"

policji

publiczności~

która z
samOl:zutny front. ~lze-

Krwawa walka
trwała Parę
Wreszcie - strzały policji utrąciły groiną
llostawę pUbliezneśei ł która podała tyły.

61
WarS%8.wa.

5"go

~tyc%nia

Waluty. Dolary Stan. Ziedn, 8,89
'DewiIi1. Bud_peszt 1.56104
.Holall"
.
'dla' 359.20 . L~ndJn 43 32-112 . Now:r Jork
·8~9. 15. .N. o.w.'., f.ork (Kabel) 8,924 Paryz 3~,O l
P'Ii&la 26 44 Szwajcarja 177.95 Włc~hy 46.72
1

~ń \25~53

.:.' ..

.

'.

na płaElZ01ft damskie,
ie I palta ..
Polsk'ieJ~ Wytwórni. na kołnierze i
,

I
ł

Obrotyirfłdnie,T el!ldilłnejamocmiejs~a

-al.; dewis; na N~ Jork i S~wajcarię- Urzędowy

kurs dol'f. !liższy. Dolar gotówkowy ViI obro
••thpozagiełdowych - 8 f 893. Rubal zloty . "66 W obrotach prywatnych rn~el srebrny
l ł6s 100 kopiejek bilonu srebrnego -- O~81
Gram C:&18teg4) dotA - 5~9244 W obrotach
.,d.,bankowych Berlin 212.33
.
p'
procenłowe~ 3 proc. poz. budo·
wht.na 50

1 proc. poi.

stabli:t~~yjna 77 100

4 proc,.. poi. luwłłit. 95 . 00 5 proc. patlstw. poi:
pr... jowa dolar. 53.00 8 proc. L, Z. Banku
&QapqO. lU'~j. 94.00 (~t 161,68), 8. proc.
fl)błił. BaDku' I:@Sp.
kraj. 94~OO (:d. 161~6~
8 pl'oe L .. ' ZDanku gosp~ kraj, 83,25 (w proc.)
Iprei,ebliI! Banku g~sp. krą; t 83;25(w proc,)4

7 pt'OC. L. Z,. Banku rolnego 94,00 (zł. 161 168

-4. proc, L 1 Z. Ban,ku l'o~nego 831 25 (w )?ro~,)
4112 proc. L.Z... :Zlems\ne 52~OOJ'S proe L. Z.
- Wara....w)!' .51 :>0 8proc~' L. Z. Watłl~aW'li
?3,OO 8 prCVł .LZ, Łodzi 68$Oą 8 proc. m .. Pi~
crkowa 64.60 10 proc. Ol. SJł~!:-dlec 7800 6
6 proc. oblig. VI pc z , konw. m. War~zaw\
~~~t.J4 ł. i O~ .5 S,. Ou
1

w lllieśc:ie duże wra;że
nic- Wszyscy l1l'loPGWHt1i ula.rynal·ze~ _ któ'
rzy znaj~:lowali się w P:r:vnlollth, otrz)'luali
rozli:::',? 1iiez,vI:1~~negn !luwr,otu nu' pol~indy

LONDYN, 5.1. :Na p:)kłc.Hl:ide angi~lskle- ~ Wypadek

go okrętu wojennego "Sanh:l. Lucia'~lI l~tófY
mial wyruszyć w daleką pothbż, d03~ło d·)
powałneg,o wYIJadku złau"iauia dyscypliny.
Kierownichvo ,marynarki wPlylUm.d:h wysłało na pokład okrętu. łódź z oiiceranl~ i urzędnikami sQ.!lowymi, Aresztowa.no 42 rnarynarzy, których ods.ławi91l0 na. ląd.
Na
miejsce 81'esztowanycb wvsłallo nH.u:ynarzy
rezerwy_ Władze odm.a'l}flJiają narazi e jakich.
. kolwiel~ informacyj, swierdzając tylko, Że
lni;"TY~'·'=.}:"Ze dopu,":clH się nieka:'nośei i otlmó
wili posłuszeństwa oficernm..,Śle·~lztwo

trwa.

wywołał

~wycIt okrętów.

;;!. ~':'

t~·~i tę
pOSluk\ward od 11
ZgłaSlza(~
.KOałci.u.z.%ki ...u

§H~

e~' '~~,~ kat
słyczilie,.b":.,,,

lo"" ·.. Hą'!':woju U

"

Łódż. ).1,:

____-N-f-._6___- - - - - - -.....- -___'..'_I<_.(_JZ_·-'-d_·\_'V_O_J_·_·_'_'V_t_ol_'G_.,l_\_t_>_s_tJ:...T_CZ.......l_·li_a_,~_1_U3_1__I_·o_1~_'~~ ~~Ł;;S-_~,n

"Urządzanie" Polski poszło w dwóchkie
runkach. Zamiast państwa narodowego o jas..
. D-ym cha,rakterze i zdecydowanym celach mamy zlepek nienliecko .. rusińsko" żydowsko~
białoruski, według austrjackiej recepty,
Polak, w tym państwie jest wp!awdzie \
jesxeze tolerowany, a nawet wysłuchiwany'
mimo ciągłych jęków i różnych żaBr że ,. źle
mu się dzieje i mimo tego,:ze cierpi na nie~
ulecxalną manję wielkości i ciągle mu się zda
je" iż powinien grać 1.1 nas dominującą rolę.'
Idjota ten -- ani rusz nie ~hce pojąć. że Pol-!
ska jest s[\\(ucr a dla specjalnego gatunku., ł
ssak6w. -zDanych jedynie nad Wisłą - t. zw·
; " i'lpaństwo~cówn, patrjotycznym zadaniem któ
ryeh jest pobieranie p;ensji i "pobocznych" de
" chodów.
.
.
W kierunku znowu gospodarczym poszliś
my według prof,!:ramu wręcz nieprxyŁomnej
rozbudowy biurokracji, która dzisiaj ma jut
prawo % kątomierzem, lub teodolitem w ręku '
kontrolować pod jakim kątem podatnik prze"
nacza ulicę i czy czasem, nie zostawiliśmy

=-

r.za gwałto'l.vnie do zmnlejszenia ilości kup.. t mniejszej wątpliwości. Mianowicie chodzi tu:
ców i przemysłowców, 'a zwiekszenia żebra"j o przykręcenie śruby podatkowei1 podatek na
kóv: i Sek\~Teshatorów i niez1i~cz~nej mgławi'~ fundusz emerytalny dla robotników. oraz trze
ey Innych 11e płatnych urzędmkow. - I może ciaraŁa podatku majątkowego, kt6ry obow.iĄ
nigdzie nie znalazło to tak wybitnego połwiE:r 7uje już od 1 stycznia 1931 roku.
dzenia~ jak w Łodzi.
r
Terminu poboru czwartej i piątej raty.
Może nigdzie tak 'jaskrawo nie uwydat- I jeszcze nie ustalono, mołe dopiero VI lipc:u,
nia. się rządowy pro~ram, czy pogrom gospo- j albo w październiku. uNa razie~' preliminowa
darczy, który uzdrowienie kraiu, ra'tunek dla no w tegorocznym budżecie utylko'" 40 miljetłumów be:nobotnych i radykalny środek na ~ów na ściąganie podatków iprzym~low.
nędze i głód, widzi w zwiększeniu dotacji egzekucje"
dla Funduszu Bezrobocia.
Takie są pierwsze zwycięstwa baraniej
Ilustracją grzec::znie powiedziawszy tych polityki sfer gospodarczych naszego kraju, a
etatystycznych kaktusów, w tynl ogródku sa .. w Izczególności naszego miasta i jedynym
naeyjnYln są również i Mościce~które za- wyjściem z tej beznadziejnej sytuac:ji.. jest wy
miast 40-tumiHcnów, kosztowałyzgórą 100- słanie nowego telegramu· hołdowniezego, "za", '
a sumy które rząd dok/ada rocznie W' tym pewniaj~cegQ o czci i przywiązaniu.
Taksa telegraficzna :na Maderę: 11 bu..
beznadziejnym '. interesie, są »urzędową tajem
ków szwajcarskich i 60 centimow. Obliczyć,
sieą" więc trudno o tem Jnówić.
Na pocieszenie naszym Papenheimercm zdyaskontować weksel i cop:rędzej wysłać, mo
ASi
z Łodzi, uprzejmie komunikujemy.ie trzy ich _ to pomoże?
--0,0:0:00-zdobycze po Vv"yborach nie podlegają już naj

I

>

J

lU

K YI,Y'

nie~rawomyślnych nieczystości po~ lóż..

D:;isiaj poza sądem, ma prawo sądzić i
nakładać kary nietylko . Ministerstwo Spra w
Wewnętrznych f czy Wojskowych, ale i wojewodowie, starości~ starsi, i młodsi referenci,
.magistratY$ '. Urzędy Miar i Wag, Statystyczne,

F

I oy

W związku z ogólnym krY:łysem, ie!!lu,"

~a WI'f!f~t:kich }!sństw przeżywa nader ciężki
okn~l. Jak nam donoszą :zdarzyło się~ iestat
ki r e iitularne kursujące pomiędzy portami Eu
ropy Ił Dalekim Wschodem odchod,;iły nie-

Obyczajowe. budowlane ł Zdrowotności, Ko...
misje Sanitarne 1 Izby Skarbowe, Urzędy Steru
plowe, Urzędy Sl,uuDowe, Kasy Chorych, Fun
dusze Bezrobocia, umysłowe, nieszczęśliwe
wypadki, kcmornicYł sekwestratorzy, nauczy~iele, pr~odownicy, oPc:hodow'ii cały szereg

1

mai~c ani jednej
J:

Indiami spadł

tony ladunku. Obrót Anglji
o 75 proc. Z ltalji

donoszą,

ZE t ZE

KlEJ

jwiade%enia ft)cjalne" są wieloJcroŁnie -JŻSJlł
niźbyły przed wojną} Państwa 4tai BiG" mogą .dopuścić do z.aniku swoich k0 1ll łl111ikacji
regularnych i :tą przygotowane do, okazania
szerokiej .;. pomocy finani;owejekwie;ącym
się wskutek: kat a s.Łrofalnej konjunktury' .. lin...

iom.

DoŁyc.hczas unieruchomiono do', 5 m~oo
źe wlększ::l część statków żeglugi nieregu"
,larnejjest :l:atrz;ymtna II powodu niskich frak, nów ton" a jednak: f:t.-schty, FloZos,tają, na 'ty.
'łów.
samym, lliskiropoziomie,umożliwiająeymJc.al
innych władZ kryjących się wstydliwie pod ,
Jeden:t największych światowych~on'" . kulację ra~jona1.ną. Przycr;yn ··tego . ,przesilenia
figow,mHstkiem jakiejś tam. Konstytucji, któ 'cernów źeglugi eksplo~tujący kilkadziesiąt jest d\lZo;ńaj główniejszą stanowi~ .zmniejsze
fa oprócz podatków, coś tam gdzieś. komuś . linj1. nie iraci tylko na 3linjach. Wszystk.ie nie emigracji. Rok .1931 zapowiada się b. złe
· ł · k b
t'
J k'
I "
inne dają, deficyt. W nieJllczechobawiają się i kierownicy pn:edsiębiorstwie~Iutilimają
mla a Ja o y gwaran owac,..
a ą!!WO nos c, f że ~naczn ':1 część przedsiębiorsŁwżegluS!!iłlie
trudnet;adanie, nie myśt~ o' fadllych .xys·
swo~odę prlekonań,c:z.y tym podobne fidry'" ł regularnej upadnie w ciągu roku przyszł'ego, kach będą mUSIeli się starać o· utt:zymanie
gałki.
. o ile konjunktura się nie zmi~ni. Frachty swych'
pt"2~edsiębiorstw
na
powierz'
Jedn,m słowew t obecny obywatel pol- spadły do minimum, a koszty ekiploataeji f chni.
ski, ieat otoc~ony ąlatcz-yną opieką rząąut.Qd głównie zaś koszty . utrzymania personelu i
-00:0:O'Q--,
dł'wili Ul'otb:enia, g4y jako pierws~y wysłan.·1iII_1llla__~___iBIIII_ _II/IIII_IlilIIiI.i.r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _1lI1"1111&11_.YeI3dIiliDmIllilllIAil_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
l

Oj~zyzny.zia:wia się sekwestraior, , znaka
Hm, u.płatypodatku luksusowei!o od spoi,...
waDego mleka i grzywną za nie:tłoż~nie .HZDanO takowym W przepisanym terminie, a
skońezywI&yna ostatniej podróźy :na emen...
tan. ,gd~ie dogoni go 'jeszcze al: pięciu spóź
wODyc:h skarbowych' ur%ędników - usiłujqe
zedrz,eć ,s nie boszczyka kamizelkę i spodnie.
Są eni zresztą zupełnie słuszneg@) mniemania,
że przed Sądem P-tle dwiecnmego g mepotr%ebne ' są te rekwizyła, przepisane 1.1stawamiUrzę
:" 'dliOb,.czajówego i' że' .powinna ' w'· tYm
padkuwyśłarczyćdo okl'y.tla ich; wła'sna ~o

nik

wy·

Na konferencjiodb,tej . w Ministerstwie podleltej Polsce byłabardao nieoględ•• ido
Ro J,aic,tw a przedstawiciele J:wiązku właścicieli prowadziła do wielkiego zmniejszenia oB~~a'
lasówwypowiadzieli. się zatem. by ochrona. ró.w zalesiouych..
. . . . . .' .
. ' ..: '
lasówb.t'la mniej .$UrOwa~ niż jest obecnie i
'Wskazujł\na to liczbYlk,torewart0~w:&~ą,
bykaly l&tosowane zanaru6xCłBie przepisów pod uwagę i zapamiętać. ..' ..... :' ... . ......
.., obronie la.sów były.obniźone.,
,Zcbwilą,pcw stania pańs~wa:~()l.kj~o
Nie· wjemy, czy Ministerstwo Rolnictwa. mieliś.tnyobs%srów le90ychpollad .9 . miłio~~w
wzięło.sobiedosereażyczenia ziemian i czy
hektaró\4l. .. .. . .
..'
... ....... . . ...•.. .. . . "

rna :zamiaruw~ględnićje. ..'
.
..'.
Ze swej strony musimy wYra·zie: obawę
~apłaconyth "podatków.
.
, Po tym' wysocepoetyeznymwstępie, by sią tak. nie stało~
.
Lasy nawet :wtedy. gdy należą do pr,;;'
przechodzimy teraz do rseezy poważnych, watnych wlaścicieli, stanowią bogacwonano'"
..
:,~łaściwie aiożnaby to tak określić' przed. kU.. . dowe.
Rabunkowa .gospodarca w lasach, nls'Z(:ze
~;k;u..::;l~ty mianowięie do placówek przemysłu i
haUdl~:naszego miasła r ' c:&yli tego panoptieum nie ich llloi~wp.r~wdzie przynosić doraźne
korzy~d ... laścicielowi,. napełnić jego kiesz.eń
Dlut~\ljm 'okropnośd r . które nosi
zupełnie
ale jeat 8.l'oirUl dla krajw j ll.a dziś i na prz,"

\i'i :kwity

Al~ juź sd 192.3<r.1aczy~a· się

n~ej6ze zmn.iej5~eniflsio obszarów

'poważ-

l"n,.~li· a

mianowicie:

Obszar las ó w:tmriieis2'.ył.się•
Y1 f, 1923 G. .37~023 hekt~:róW'
w f. 1925 o 33,036 hektarów
\tv 1' .. 1925, Q 76 f 399hektórów
w r. 1926 o 88,765 hektarów
w !. 1927 o 106,426 hektarów
niesł1.1Sz~iezresztą·.· mia\110 fabryki:
w !. 1928 o 77,09\ hektarów
ł
szosć~
,
"
Z
k 1920"
br·
Rezumieją to dobrze mieszkańcy. tych o
a ro
,
nH~l~la )eSZC1e o lc:z.en .
Trz~l?atoprzy:znać, że posądztlnieprze'
Razem w:ę~ w CJ.ągu 6 lat o~!S'l.t\l: ~a~ow'
cięciowego;iapr)'k~nta łódzkie~o o. daleko" kolie, W' których lasy zostały nieoględnie i w
s osób rabupkowy wycinane. W okolicach ViI folscc: 7.i~u'-leJszył Slę Q 4:\ {, tySlęCy 1'12 bek
widz tw 0, lubiptelhtep.cje, jest. grubym niepot:ch ze. drzęwem na podpałkę 'tl'%eb. je:i.diić \ t a . r o w . ,
rozumieniem i niezbitym dowodem' ślepoty.
nieraz . p.o. kilka mil i kupo.wać je poprostu Jl.2l
Gdyby t.~k:a ~o\li!p..od~rk. 1rasowa
, Opinia przedlta:wicieli Izb· przemysłowo" wagę:dota..
ttW~Ć da\€,j, tQ ~!!\ "..."iele lat rr.!usiehb1~m'Y ct'il.e '
Landlowyeh, nazjezdzieogólno-pulskim we
Ac.o będzie za lat kilka, kilkanaście?
wc na whumy wd:~it*k ~prQwad.it :l lII><'O!,,"'M,W"Ooty(;h~ZiUIłOW~. Sjtos'Qodarka laiowa w:aie
c,y"
:Lw~:w~ 'itwierdziła~że nolitjkAr:JU\du :unie'"

o maI eń t\vwe

rze

e anem

i

i

W:twiąrds:u z; zapowied:daną eneyk}iką ()

nie co do warunków i

rękojmi,

przepisanych

'I

~łte~stwie i wobec pojawiająeych się w pra przez święte kanonYt bez których. nawet w
• wiadomości o nie dotrzymaniu iednego li: razie poważnych motywów, obraia Boga i Die
p!'%Yfzeczeń, danych Stolicy Apostolskiej przez bezpieczeństwo dusz cZJni~Diemoż1iwemi
królew5łką parę bułgarską, - podajemy w do wsxelkie pozwolenie i wszelkie ustępstwo.. O
. &łownym przekładzie odpowiedni ustęp mowy tyeh warunkach i rękojmia eh traktowaliśmy
Ojca św,;! wygt.olzonej w dniu wigilijnym do nie z osobami politycznemi jakiegoś kraju i
kolegjum kardynał6w.
Wapomniaws:y, że jakiegoś ~ządu, leez z samymi kontrahentami
iesleze w r. 1930 wydana zostanieencykJika królewskimi; zobowiązali się oni do nich for"
o. małżeństwieehrześdiańskietn.

EÓwid~lei:

Ojeiec św

l1ł.iŁni$tylko sfosownai konieczna r lecz i nagla., -Encyklika ~ajmie się łfmał:teń~twem chr.ie
'cijańskiem
w stosunku do warunków, pO"
.. - 'b' b m - ń b ład
do.-··
ł
itrz~,
1 o· e ...uee;o
e:t
u w ro AUl1e 1 SpO ~.
czeństwie ff. Jest rzeczą widoel:ną, a sŁanie się
jeszcze widoczniejszą po przeczyfalliu. że akt
otł:lkiej doniosłości i o iakiem J:naezeniuwy-·
....U\łI). nI nie"'bodnie dłudie"'o rozmyślania idłu=
lS~
.,.. "f
h
l';
giego przygotolvania i że już pr:łcdtem zajmo
wał on Natł:; umysł1 :na długo przedtemfnim
małi:eństwo królewskie uczyniło go i bardziej
stosownym i bardziei niezbędnym w związku
l:o.ńólnvm stanem rzeczy na świe<>ie. .Bar...
Eo
dlriej stosownym", mówimy ponieważ na mo·
cYllaukioraz praw Boskieh i kościelnych~
dórych pieczę, tłumatr.zenie i nauczanie zeeh~iał Nam ~ owierl;Yć Bóg, błogoslawiony w ta
jł?;mni~f Swej Rady, jesteśmy dłużnikami WO..
bec wszystkich bez względu na to. kim są(
"wobec'-biednych i bogatych. slabych i potężnych, małych i wielkich i ponieważ do tyeh
nauk i do tych praw naleiy również to~ czego Kościół nauc2.a. i co nakazuje w odniesieUlU do małżeństwa, a \V~ szczególności do
~
n
małżeństw mieszanych ... Bardziej niez'b ędnym
"
"
.
e
"'g'lt>du
na
wa?no.
nr""e
:::lowlmy rownle, z, z Vł!'" ~ "t
•.
~ "I·.•
;w;

j

Inałżtn'istwami#

W

zWlązku

&.

44

.... -

maInie i na piśmie, w_ którem były wymienio
ne odpowiednie kanony i które były zredago
wane'w słowach} .zdQlnych natchnąć Nas peł..
nem i absolutnemzaufaniem (zaufaniem_ na ..
leinem jUł: ł co iestoez.ywiate, charakterowi
ich dostoi.nych osób)j że z:ro:lumieli oni Gałko
Sąd Okręgo\<vy w Grodnie rozważa.ł ,osta
wicie i docenili całą ważność przyjmowanego nic pi>{)ces o dobra Świslockie, skonfisk(}wa~
z;ob()wiąza~ia i te z doskon.ał, Ioial~~ią, ~kt6 l ue po po\vstnniu listopadowem Tadeuszowi
ra przystol monarchom wzręh na slebuit rew .. I ,',
' ..
. ' _- . " -ł .8Zcte
niet obowiązek dochowania wiernośei wobec IIll'. Tyszklewlczowl ktory ",alcL'''j'
Je
n i C h ' jI pod. znalderll. Koflciuszki i .z jego rąkot"rZY~
L
...;.L_.JJ k ł
t C>
.ł..
•
Wt
mał. pierwsza
-szarżę o.HC,81's'k ą" następnie od
~ uav uO o.a . ,eóo wyuarzenu.\._ s 0. ~
'"
~ -, ~
, _ '..
_, l~
..' 18'>1
rycznego •. tych rękoJmlJ~ WYDlaianych l udzIe był kampanJę napoleon:::.ką, w 10 \.U zas .... 0.
h
h
d L
ł
ł 1
l'
lonyc f powzi~tyc zobowiązań i nawet Oii.O własnynl sumptem wystawi pu k i~awa er.}l
ła cere~oDji i świętego obr~ądk!l osnuła. się
Prokuratol:ja generalna oponowała pn;e"
prawdzIwa chmura fałszywyc"h l!ladomośel, do ł'
~ , dztwu, wniesionemu przez spadko"
tyczących zmyślony€h układow l absurdalnych l CIW po" o
umów, komentar!:y, z których jedne. oocho- '" bim'ców rradeusza hr. Tyszkle\VH:za o Z\:l"~t
dząc nietylko
i.uietylko, skonfiskowanych przez rz~J.cl rosyjski dóbr.
d
k od osób prywatnych
h b ł
z~ śro owis . prJwatnJc f y Y pom18SZan! ~ Sprawa ta, jak i inne l~bne, spotkała się
!li7pewn~, . a Inne sprzeezne &. ~!awdą~akbtow _zprzvehvlllenl dla pOV'fodów stanowiskiem
1 H.::h. trele!,\: moraln,ą oraz rehglJną- l
a~: ~1_ ~:r', ,.' .. ~ ~ ' .
d"teJ ciż czegokolwiek, urcl:zystychl:e~"':l10nJl S1;tdu NaJwJzoz"1$o. S~d ;' G,od\l1€. zal'~ł _
wyzńaniowych, przygoto~'fanYC!l troskl!Wle,~ spra·wie hr. Tyszlde\VICZO\V podolnle s'ł,.!.\no~
ten sposób1 by w szerokIm ogole p1:1bhczno~el 'w-isko, zasadzając całkowicie IJow&lztwo.
w}lw-Ołać wrażenie, że one odnawlały 1 30100
conajmniei uzupelniały ślub, który był już lak
tern dopełnionym i całkowitym: pr~ez to B?g
był manHestacyjnie obraionyw Sakrame:oole1
ustanowionvm przez Nie~o i szczegól:aie za..
s~czYConyn:{f przez to bardzo wielka liczba lu
kasiarze znaJdą niH\ iJpos6b
dzi została oszukana i w sposób nieunikniony
Bank Cukrownictwa w W arsz-~\\vie, pe"
wprow- ..:I.",."'na ..... błąd. pr'ze'" to uJ' "''łcun;ło C!.i~
h
l K . . -r.-..
.
au..... "" z"'orszenie,
p.rawdziwe
jakie"" ni.e ....było mnl~i siada \V S\vyln nowym gmac. U przy u. _""
niezWiTkle
pomysłowo
ul'zą,d~ony skar,,,,,inne, by nies stać się zgorszemeul t 1'<:.h f kl-'
LO- '-ut"",)"
n...
J
rvch prostota i niewiedza upodobm,aJą do' biec, kóry dla;ka~ial'zy stanie się niet!ostęp~
dzieci. do tych maluczkich, których J~z1:'s uy, ponieważ j(o~8t zatapiany 'v w'Jdzle. Spos.l)
Chrystus wziął tak groźnie w obronę, 'Yła~nle by otwierania sl{arbca zapomocą .e1ektrycz
przed zgorszeniem (Mat. 18. 6) .. Jed,vn1e I,WY n~ści. sa wiadolTIe ty!lko zaufanernu elektre~
łącEn~e ze wzgl~du na cześć wobec B?ga 1 na
'.,
dobro dus%. zgodnie z obewiązkiem 'l odpo- montel'o\vi, który praco\vał przy butlQwie
wiedzialnośdą urzędu apostolskie~o sk.orzy- gmachu i nadal pozostał stałym l}ł'aCown.l
staliśmy z tego uro~z;ystego zgroma:dzę:rlla~ by kiem tej instytucji. lVIimo takich ostrożności
II

jąeyw najwyższej mierze;łtak a.bsorbujący, tę
os.ąrlzi1iimy w sumieniu! iż interweru::ja Nasza

występUją

Z tenu

>_

l

ca,

\"11'

l.

I czy,

r aj

ł

JI

że po I11ordel'st\vieB hag JUŻ

tak I:,ie"zaj
Peune jest s-tano\vczo "ł..owcą głow ,'~'
! c.jągr~ął inspektor dalej. - Ror,uIla:wiałem z
nim które.go ś dnia. \Vy\<val'ł na mnie przy-

TYlllczasern jego szofer, który był odje~
uo Chichester, wrócił z dwu fUll ...l (cionar .. '-'~nębia,j~~(:e vilrażenie.
, .
. .. , ~
jus:tami policji i ci pOlIlagali teraz :Nlichało- A ja nie Ulara tej pewnQ8CI, - )"'1110:::::1
\vi W dalszelll badaniu śladów. Za trasą. u- pOpra\vkę Miehał. .~- ~Ioże moje poglądy wyr
,'d
ml'e~"IQc,~-ml'
(lad-za sie~ panu śmiesznemi. ale gdyby sir
deczki łahvo było s'} edz1e~
g yż
. sIady
•.
•
' . - G-' lzego"J
'.' ~ I'Z IJI.ll1lle
olrazał sie~ tym nlorderc~},
znaczyły SIę
krwIste
plaIU:y- na ZWl
c·
rze, widać było polalllane rośliny w l.;.olistYln ł byłbym bardzo· zdznvl0ny. Przyz,ll~J~, ze zbl
,c
• przed dOn1.eUl, na dehkatl1ylll
, .tez
.
• z tropu b"
l- "Z Udch,~.,~hdo"v
'IN le'
lilc/n::~_ble
J~l, finIe
1~_1>.
~
klotnbie odbiły się ślady
d1\JbnY{'h Hóp. ł go\·visku. Bhagu;> \VlęC llloze ~jatł~~a . teor!~
'hłlej jednak na łące ślad zata.rł się,
ł jest słuszna. Nie 111a111y tu nlC wlęceJ do l~
I
i- ~ ' - ;
nodać obsel'\VacJL
-. - Pytanie teraz, kto kogo niósł, -- rzekł i b 01,)1,
moze ...n..v~ i,(il1~o
J
~ dOJn ;::
bt~pektOl' Lyle, gdy 1\-1iehał o1Jowieclzialrl1u ~
\Y tej ehwili drugi detektyw', który IH'l,('
:1 wszystl-.: i enl, co -wykrył 'v GriH Towers.-I s.zukiwał polany a;;~ dog'ranie })arku,wrócił z

Były fu ślady przed ftlrtk~1 i poza
\Vpob!iżu

d,

;:~1

,

na

to,~ ż"e tycl: h-.ldzizabitG~ acia:ła

7~Z:~R ~YY~1l.e731(:ne ~JrZi~~

NJtema ~l&l1Q~ ~w' "'"

lB&rQ nOIZ9.

furtki

'\:s: -.

Bhag>:L

i;:\,le to zna

I wieŚCią,

że wykrył da~sze ślady

I fUt'te~: l~tól'a była
B

konałl s:u;~

CI

c,hvarta. PO!"2H
SłUSZllcści jego s.ł6w.

zgarniętych

tu przez ogrodnika i na niej
odcisk ciała, tak jakby ten, kto jł1
niósł, połc~~ył tu na chwilę, chcąc odp(V~lą~~·
Dalej już za furtki:! nu h;!.kadl wszelki sia1..i

BOZ.DZ r:\ i.
Ktoś 'w

. '.

pr:-l.y tylnej
i:t:llU

i t1l''lP

nią.

piętrzyła (?ię dUża kupl:~ liś"

za'~~,vażyH

" .

10-

?,'yglą.da

Skarbiec w

....

>

,,.,.

.

~ rzał.

,fi, -.

' , , . '

i ulepsze!l, wewnątrz g'Inachu stale liyzUl'Uje
specjalna służba zaopatrzona w rewolwery'
do o.bi'-oIł:Y'-

dhlł

_.:J

•

o;t

I

"

"

,T

Wyrażamy się w ten sposób. gdyż ~o do
tego ważnego wydarzenia (ważnego salnego ł
prze:! się i w ll:ożliwyeh k?nsekwel~:iach, pry i
watnych i pubhciLnych}, ktore ocenH1smy WO~ i
bec Boga w całej jego ważności a równoeześ l
nie VI odpowiedzialnosci, jaka wypływał~ ~t~d!
dla Nas, nie mieliśmy i nie mo~hśmy mUle Ul przedstawić VI pełnem świetle prawdę :rzee:,y
nyeh trudności1 uiż te, które były nierozłąc%- 1 i faktów..
ne z rzeczami i osobami f irudnośei f które eał~ i
kowicie usprawiedliwiają st~nowiiko Kościo~a
Drodzy i wierni &ynowie. jakich ma.my
KatoIickieóo§ zawsze przeCIwne w :laSadzlę 'fil Bułgarji, cały naród bułgar.ski.1. jego. mo"
.ałżeństw~m mi*s~anyul i jego nieprzejedna,- l narchowie zaają miłość$ jaką nie$iGmy un w
EDGAR WALLACE

f

f

lw'r-

-~Będzie to -encyklika o sprawi~ bard~o
w.inej 'i takiej. która dotvcł:} w najwyitSlIym
-Itppaiurodz;iny, państw, nawet ludzkości ca'"
iei; o- spra-wie zawsze aktualnej. która przed..
Iblwia lię dziś w sposób opłakany i ł.bsorbu

izkodYt -h:Łóre

Jezusie Chrystusie tę miłość, której dałi~'1UYI
zachowując prawo w iDoey, uznane dowody.
tę m1łość, która skłoniła Nas do lliesiellia po
moey§ w miarę Naszych środkó\v rodzinom,
dotkniętym klęskami iakie nawiedziły ich
kraje, tę miłość. która każe Nam i zawsae hę
dzie Nam kazała modlić się do Wszechmocne
go i Miłosiernego Boga na intencje i~h praw"
d:dwej pomyślności doczesnej i duc:howej".
_

xxv,

samocbodzie.

Życic składa
gtlW~ sze;';:~~y
i

I

jf'dn:-Lk

p,:r~Tt:·ktJ'~\\·ió:;ny

l){r

gląd

na jego przebieg, nie jest daretll n~iłodo
,:je!. Zaproszenie na ł:!(~r1X.dl: do s!(-?biC:' znajorne
go Inężezyzny kosztow ..-do Ad(~lę Lcarnjngton
dużo \vysiłkl1, skoro j('c1nak zd:)byb się na
nio, dalsze :iu;/. zarz{tdzenl(:"

jei

zezerą przyjemuośf;,

,jr, tr'qn :;;pravdały

Nr. 6
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NajzDH kornit~~y akrobata spadł z kanapy
Naj\viększy oJ: :'Jbata o'becnych czasó\\',
Romart rvfc, Kinley) którego zvvano powszech

zabił się

g

wił jednH.k wynlyślić co~ nowego, coby jesz~

I

cze bard.ziej zairnpono\\fllo tłumom. I oto
właśnie na kilka godzin przed sv\>'oim fatal~
nym wyPadkiem odni6sł niebywały sukces
s\voim nowy1l1 popisenl, Gdy samolot znajdo
\vał się jęszeze na zierni, przed stal'tenl, l\.rlc.
Kinley "'szedł na szczudłach na nośnie pła~
szczyzny aparatu i stał tak spokojnie, aż do~

nie 7,1?unen-t śUlierc.i", spadł przed paru dniami wNowy.tn ..lorku :z kanapy w s"voinl pol\o
ju przyczenl doznał zhlDlania kręgosłllpa.'
Pomimotroskl.iwcj opieki i ponlocy
lekal'skiej, ~Ic. KinIe;}? zlnrł V\lkrótce po \vypadku.
Jak ironja Josu brznli fakt, iż nieulęl(ni(}
:ny człowiek ten, ldóry wychodził bezsz\van ~

ku z najbardziej kar.l\ołonlnych j niehezpiecz
nych produkcJi akrobaycznych, padł ofiarą
wypadku w czterech ścianach 'własnego mie
sZkania., .J eszCZe tego sanlego dnia rano akl'o
bata lotniczy popisywał się niesłychanie
śmiałemi produkcjaini \vobliczu 40.000 ludzi
którym zachwyt tanlQwał oddech. Skok z 1e
cącego samolotu do jadąc;ego z błyska'wic:zn;~
szybkośc~ą auta był wprost zabaV\rką dla Me,
Kinleya. Już przed Paru laty popisy'wał się
on tego rodzaju "sztuczkami" i za,VSze pełen
zimnej' krwi, niesłychanego spokoju i panowania :nad sobą, wychodził z nich z\vycięsko
'Ostatnio akrobata amerykal'lski postano

j

.i

. szczegóhl~J. pasją odważnego akrobaty. Me.
Kinley lnó\vił nieraz ~1.o s'wych przyjaciół, iż
upravviany przez sport jęst poprostugrą W
karty, a partnerell1 jego śruierć, którą,k jednak za'wsze ,,'\.7 decydującej ch,vili zwycięża
atutenl s\yojejod ,vagi i' Pi'zyt01Uności umy~a

. .
godne w piwnicy, w obawle;by go n 1e odkry

W tej samej chwili,

gdy Michał,

podą'

zał"dQ

Londynu,· Aaela, wszedłszy ·do gabine
tu Knebwortba, była.. zaj ęta .rozmową z dy·

rektOrem.

y:",,/:,,:/,:"L

~Owszem,m6ie;~~~ni~rzWOlnić się' na. to
p,op(jłudni e. Dokła~niena'wet nie wiem, co to.
dzjśmiało być da'l,;ej \\lplahirnaszej pracy.

Sięgnął fęką;p?'sporządzony z góry wy·
k:~:,prac dnia, .up·t~~ziła go jednak, służąc
illfÓl'~aCj ą.
. . .•••. ' ;: . . .••
'-'-p,ap chCiał::_~~~kol1~:ćkilka> moich por

tretów'filmowych.
J
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Pra~cia!

. .

No, ale z tenl można zacze~

kact Czyjes~.pąnl dośĆ pewna
CO do naszego Gbrazu ?
.

I

.
,

siebie

dalej,

Li

8M
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W sądzie
- Oskal'żolla zamężna?
- Tak, panie sędzio itodwuki·~tnię,
Sędzia: - lile oskarżona ma lat 'l
- Dwadz1eścia osiem.
-- Sędzia.: -Czyieżdw~'krotnię-?
Sędzia:

Odważny

I

Świat naukowy Paryia poniósł ciężką
•
stratę. Podczas wYPrawy geograficzno- etno
to i nIe zan1ordowano.
logicznej doRio deOro zginął :hniały podróż
Dalszą drogę odbył 'w, przebraniu ,szelka,
.
.
nik i wybitny uczony ~1ichel Vieuchange.
00 mu przyszło z tem vYlększą ła.hvQSClą, ze
Vieuchange poświęcał się istudjom nad znał doskonale mo\vę tubylcÓ"w. .
, . na
.
ł.ąpierwotnemi l udarni i z narażenielu życia zba.
Cztel'y chu. tl'\vała podroz
,vlelb
dał szczepy, zamieszkałe w Bl'ażylji.
dach; raz gonni ich tubylcy, ale ucieczka się
. Celem jego ostatniej wyprawy było Rio udała. '\Vl'eszcie 1 listopada uc~ony dotar;ł
de. Oro,W Afryce na skraju pustyni Saha,l'Y, ~ do Smar'\; dziwneg'o 111iasta które 'przezwięk
J'
.
. . ... ' .. .
najbardżiej wysunięta placówka, do której
szączęść rokuk jest całkowicie 'wymarłe, a
'Q~~a.,l'ł~ europ ej sk.~ amel'yka.~lska.kultura.
podczas kilku miesięcy swego życia jestzbio
Z narażeniem życia w przebraniu koble rowiskiem ókolicznych szczepów.
eem wędrował młody uczony przez dzikie o~
\i'1eu~hangeporobn tu interesujące zdję
kolice. Przebrał się za kobietę, .hy nie być po Cia fotograficzne, wykończyłte:i. rllapy, ktÓre,
znąnym , przez • niektórych tubyileów, którzy
naszkieował po d~'odze. Teraz mógł już wra
zaprzysięgli mu. z.emstę~
eae.
Dotarł szczęśliwie do oazy Draa, gdzie o·
Ale o dwadzieścia kilometrów od oazy
e.ie1$:iwał go prze\vodnik Achrned el lVlabul. 'D:raa czyhałalla niego śnliel"ć. Zą.truta str~a:·
",,~ialo-n wYiszukaćpodróżnikowi jeszcze
ła, wy·puszczona ręką dzikusa, prze.szyła mu
~WÓchobezn~nych z krajem przewodników" . serce.
-G():-~()G
,
PHeztęn Czas .zamknął uczonego na dwa tY.
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podróŻnika
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ten, który przez całę życie wit
do \valki ślnierć zgi:n~ł oQecnie sk.uł"
kienl błahego wypadku ...
I

zywał

póki saulo1ot nie wystartował. Gdv auarat
vvzbił się już na WySOkOBĆ kilkus'et rn;trów
ponad zieulię, Me. KinIey ~aczął przechadzae
się po nh:nz miną, triumfatora. Publiczności
stojącej na dole, zamarł dech nietylko 7.' po
dziwu, lecz i z lęku o akrobatę. Z piersi 40
tys. ,vidz6\'v vvzbiłsię okrzYk: ,,\Vl'acać! Wra
caćr" Akrobata tynlcza.selu uzbrojony w swe
je szczudła dokonał na wysokości kilkuset'
metrów ponad ziem,ią. salto ulortale, tak, że
samolot zakołysał Się' cały gwałtownie skutIdem· tego wstrząsu. I potem dopiero wśród
okrzyk6\v I oklaskó\v stojących na dole tłu~
mów, Me. Ki111ey OPl,lścił się na lotnisko"
Tego rodzaju "żarty i zabawki'6
były

Smiertz.nlkomitego
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- Papie Pipelman, nie bałbyś
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_ J o.sobiści nie ale moi wiem,yciele
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.
- ~ył wczor~J l pI'~z1o:ył~.lec.z~tl ~
wSZystkIch 111eblh. Ale Ja nH~ wledZlałem., .z.
.
,. '1\1'1 ł .
.
l
:mu nalnl1ę l l ~o aj.
e,
popowl"oeie..
Żoila: Dobó~eś się bawił podczas mojeł
nieobecności?
.
Mąż: Niebardzo. Ciągle ~ s~dzie:w;ałem
że lad.a chwila wrócisz.

BezpartYjna
Czy pani młodsza córecz~a, pallll~.ZQ
sia., wcię,ż bezpartyjna?
"
.~ Co zno'\i\ru.Należy do B e b e.
.'-,... E) nie o to mi idzie·, Ja się Pytąm :W..
-

. dleza;mążpójścia.

11'&

pierwszego' krol<:.u. Marzyłam ,vłalŚnie Q ta~. zą, albo z FoseIll?
kiej pracy, i w marzeniach moich zdawało
_ Męndozy nie widziałam od ki,lku.ją.t
mi się, że ła~wo będzie przeskakiwać prze"·· dni, a Fossa, owszem, wczoraj,vi~ęa~:;
szkody, gładko. objeżdżać niebezpieczne za ~
Nieopowiędziała llludosć 'eięktlW;,{;h
kręty i nic sobie nie :ropić z trudności. ~ teraz, -z chwillą ilekl~oć pan' wyda' rozkaz, $zczegÓł6wtego . spotkania,a Knebwo:rh ni~
"kręcić!" - ogarnia mnie lęk
paniczny i był ciekaw na tyJ e~ xebydalejo tózapytać.
r
V\tprost łapię siebie na kOl1trolov;. anie, każde~W ten spos6bnie .dowiedział się otajenuli
go swoj.ego ruchu, zqaje się mówić dośiebie 'czero widzeniu się Lawley Fossa zjaki:rpśo·
"niezgrabnie podnosisz ręce'" "za prędko . rl.l sobnildem \v.zamliniętym samochodŻie, ' u
szasz gło\vą"'itd.
'
rogu Arulend Road, czego Adelapoprzednie
-Ale tonietr"va długo?..:-- zagadnął tak go wieczoru stała się świadkiem. Arliteż o
ostro, źe·aż zaśmiała się~
'.'
\ białej, jakbY kobiecej ręce, która sk~nęła m'l
h 'l"1, g dY.sl YSZę, ze
. a p a rat
na znak•potegut\uia,
anl wreszcie
o wielkim,'
- Nie, w, CWl
c.
•
.'
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. . . . t
b ' \ bryla,ncle, lalu błysnał na na.lcu D-tlemanego
. jest w ruchu., czuję,
ze JUz .les ero. 80 ą. l k"
t
~
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•. . .
lerowcy alf a
.
"
gram tę, 'którą odt-wa.rzam.
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-- Nie, paniedyrektol"ze. Nie ufam' sobie
i
Ciągle denerwuje się. Ni'emożliwep.rzeciet,
-Tak właśnie ·trzeba. -- rzekłs ·zaezem
iEW.Y.m miała. e.zućiie d,4.)l)rże tak zaraz od' spytał dalej ~-nie widziała się palli zMendo '
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W p\lrybUlskiej Arneryc:cf ktara pozorWM:, ~w'r$u~a ogrliUnt1,ą, uwagę na moralnoićj
••;zeUtie ideepoat<;powe choćby najbardziej
tacjQ:aaIR~, spotykają się c:tęsto zpotępicm,
Cen1.or%J filmów w niektórych stanadl nara- ~
iają .ięezęsto na śmieszność i satyrę, naka..
xując 'usułlięcie lt wyświetlanych' obra!Łów scen
k:tóregdz.ie indziej mogły być xiłkwaHfikówa
ne, •• wet jak.o .dozwolone dla młedziei:yłł ~
,W grud. rzeczy jednskt j"t twierdJ:ą
~uui.'wcy miejscowych $toeunlc:6w, moralność a
łRtrykauaka .ie stoi bynajm.ciej wyzej, nIl! eu·
ropejska ł a :zwłaszc'la kwestie związane ż wy
cl:lQwaniem młodzieży absorbuj, bard z o &me
rykmńsk.ich pedagogów.
p odobnie jak na całym świecie. Girom
Da zllaczenie dla społecxeń$twa~ ma tam sp.,a
wa unormowania kwestji małże:6.stwa regulacji u
iode~itp. 'zwlasicz3, że małżeństwa niekiedy
z_rzucają całkowicie swój charakter wskutek
.tAtwoś(;.i otr~JmaRia roxwodu i unieważnienia

stora Mantiinga .inowojol'$k.iej katedry $W,
Jana Bożeg9. jednocześnie jednak w chatakte
r:teoskarżłJnego o .. nieodpowiednie zachDwa
nie się w k.ościele" ~
Ok.azało się, że pastor Mana~ngf zajBlu.tją,
cyw duehowieństwie ,amerykańsk.iem, bardzo
wpływowe stanowisko jest jednym %. ńaizaw~
szych pr~eciwnik6w ideologji Lindseya i raje

nych zarzutów pastora ManninCIl. który / Skłicdytowal go ca.łkowide~ twierdząct że .
nastki tego rodzaju nie powinny zl\jmować: Zu
dl&ych stanowisk: w społeezeństwie itd.
Oburzony s~dxia' .ie . wytrzymal i w trak
~ie ka't8lflia zaprotestował przeciwko WSllJit..
kim tym zar~utom, wdając się w nie'zwykł4
polemik~ - % pastorem na. am~o~ie! . Tłtura
wiernych, zgromadzomy na .nabo:zenS~~H! H
zlors~enjem przysłuchiwał tuę dyskUSJI, wrelł:&
eie Lindsey xostal wyprO$20a" :l. katedry pod
zarzutem narusxenia powagi świątyni.
Z drugiej strony Ljl.1ds~1 os~.ar~a ~to
ta Manninga o publiczne %tuestaw~enle ł domaf.!8. się wysokiego. odszkodowa~uat il.iu'.;nacza
jąc:, że zależy mu nietyle 11a sumIe Odili%ko~.o~
wania, ile na rozgłosie. jaki sprawa ta· rucw~tpliwie wywołała i, tern same~ ~c:intere,~ ..
je ogót ideologią Lindscya. TWlerd%:~nł z~
nie mająG innego sposobu wyglo"zeRła te~rYl
Iwyeh publicxnie i <nie .nJogąc tego UCXyZliCW
kościele, spróbuje x'robić to pnynajmniej w sa
. li «u,dowej, Istotnie jak.i.; zdaje, w dniu sen.
~aeyjnege procesu sala sądowa za~ełn{. się tłUM
nie zwolennik.ami· i przet::iwnikaaumesttud:u.
ńego s:zenyclela paradoksalnej "moralnoild

omija żadnejsposobnościskrytyk9Wania jej
publiclmie z kazalnicy katedry. Pewnej nierłzieli Lindseyznahn:ł sięrównieź W' kałedr!:łł
i tam zmuszony był wys,łuehać powodzi stras::.;
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. .łieł!stwa.

C:z:łowiekiem 1 kt6ry 7, odwagą i zrozumie
Aił:uii~poświę('.. się badaniem tych doniosły~h
z.ładnień społecznych w Ameryce jest, .sę...
d~,ia Ben Lindsey Jzn,any ,polskim czytelnikom
X ,QpuplikGwanej niedawnoksiątk:i p.t. qBullt
Młodzieży". Sędzia Lind_~y propaguje t l ~W~
.m~łieńllił:wo }tQleżf!ńskie "~(clU:mpanionate . maJ'
!'iagę} priit% pierwsze dwa lUb trzy lata po
..fu'hre.; Mal:ieństwo teg\i) rodzaju bezd:zietne

trzeżenie.
Chcąc nahyć prosaki

od hólu gło..
KOGUTKiEM" ttMhrreno..Nervo~~M ~;Ieży żądać takowyeh w ol,.!!inal ..
nych opakowania-ch G~seckiego~ znany.h'
od lat 30. P.r.zy ~ak.upme proszkowo z .k:.o
• •
. u
gnłkieffitł "Migreno Neryosm zw!~ea).Gte
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w. pUl'ytańs.ki~j Ameryce.

~ie~iem oburze"
iiiem i ostrą krytyklll" Sędzla Lmdsey zaslu ..
1
p g
i.,y.,r..s ?·.bi,e.na.'. "mil!U~.? pro a . 3.tora niem<:>ralno...
"{,itp. muno to '~}fe ustawał w szerzeniU teor
które według j,.~ 'zdłU'lia, miało oka~ać się
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Lttetat: Nie \vierri, jaka tego przyc~yM.
Osobvdla których pI'2:yjmow 8 nie
pros~ktl 5t~~owi pewną ~rudnośćf mogą .'~ \ napiszę powie~ć \v ciągu nłiesiąca,ale ,p'r~l
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uwagę na opakówarue 1 odr%UCa}Cle . U"
i niep:oci'łgai~te;ż'a soh1l'zwykłycb: . skutków
poru,ywle polecane proszki łudząco do
j;ua wr;iycb ·o.:t:łl% . łatwe" dś .'ro~wią,:uniał . ~yl.h~
naszvoh podobne. Oryginalne opakowa...
c~e.mi ··w rodzaju ttmał:ieństwa napru'bę"! J
nia po 5 p:oszków - pu.dełku 15 gro&%y
mi'a:fóby 'na celu zapcbiei:enie związkom' me..
d:obtanych pat i częstym wskwteł.: tego:' t1'a ..
~edjpm ~Y~iow~m•." Dop~łf;ropo dodatnim .w~
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uiywać proszęk "KOGU rEK" "MIGRE- ~ l cah~ lata nie lnogę znaleźć nakładcy~'!
NONERVOSIN w formie tabletki Opa- "I" I
Kry'lyk: Tt'zeba spr6bować
naodwrot:
kowanIU po 20 tabletek. w pudełku. Ce... . 1
niech
pan
Pisz{~
cał(~
lłlta~
10
01Qźe
\y cią.gv.
na l d. 50 gr• .-- Ządać tabletek"Kogu .. · t
tek 'Migreno .. Nervosin" w Of,g:inalnem I nliesiąca znajdzie pan nakładcę .
epakowanłuGąseddego.
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WspółeZefłJU!'; p~nlJi)yna w1daniu~ .dn.o" ł a Wl'ai1lulia. udebjutantki" tą p,l'~~wailWe ..l.",pcI II tów, k.tÓr:&y mimoJ:i&ekomej emallc:ypac.ji Anł~
rykacek: S11t tam zawsze poiądani.
'
~),H . e się C!~~to :t. ironic;i;nynl uśmiechem do niu ob.:e uowcczeS!lym dxiewcl'ętom. %: ktÓ'"
Rekord oka:=ałoici PQbilojed~ulki;c przy"
ryGJl katd. na swym pierwflIzym balu prafDłe .
, ,H 0)'( h zWyll.:lajów, .ie pr.ieżywał'y
W' tym
j,c.ie wydallłł; przc~ Heilryka Dohert", multi·
,l: F,n,u t co ich matk.i i babki, emocyj N.pierw
'lIIIGhtwać %blazowallł\ damę $wiat(llw_.
miłjollOWfJ;go ~kl6ła ,uaftyłł Była tg najw!łpa"
sZ~~~.. () balu". Pierws%y b.l będąey jak:gdyby
J~,ak:i:.e zw,.,c1aj urOGzysteSo jołwprowa.. l niał,~a ttroe~ystoił: tego rodz.ju, jaką widii.""
t'A:' so w aniett~ podlotka fi'a dorosłą panDę. był•.
d'Haia
w iwiae~ utrzys:Mtol się do dzi$ ODia VI DO w Wa&1!ygntołlie i tembardziej musiałilk
lo wydar~e.nie niecierpliwie oll%ek.iwane pJ'zez
sferach
towarzyskich AmcrJFki~ fdl!.ie pierw- i wzbvd:3ić SCh"IlUleję, ie Doherty 1iu:ządził je nie
l,anny :;C'szł.,o $t\lleei•• i Jak czytamy w &ws:r:y
b.I
młodej panienki, wydawany zwykle cHa swej własnej córki, któl'C!~j .ie posiada aLe
czesny powieileiach t bywał Dionut p\łnktem
wyjsda dł.at p"*pó.:in,,,h romdt"c~uaych per, pr~e!t j*j ll'~d·t.ieówł jeft aielad1kwyda.l'xenie. dł. adoptowanej, Sl:cz4śHwem' cbiewczęciem
Amerykabeey majonerl'Y prze$itigail\ $i~ w ł jest mi5S Helen Le~ Eame$ Doherty, tórkil . :l
pettyj.
łtH-J'.tow,nyd:a po_ysł'.eł.,
aby bal. będ.,e,! piel'wsltt:ao malti:i,l$iastw-. pani p" }.... Eamc$, . Q:~
P owojeDJle pan.ienki j.dnak p,rsy:J.,w)'c~" .. ,pierws2'fm iwi.towym wY'$-t~pe- idajedynllc1t I błHulej małżonki Dohl!!lrtyłego
lł" się" qę.ty~h :r..oltt1wek. na :tabawy . - ki, .,padł jabtajokazalej" Może to bowie.m I
83\1 edbyi się w tn:ec:h najwłtk$~l~h ~a~
Gdr~u 2'.w·)!'6cit \twag.ę ~sd,eb. .~"D~ I
1\ft~W :IM-I,uają ch,ouzić jel'l::~%e p&Q~jon:~i
l~ halowy,€:h hotelu MayfdowewW' W.:n:.)'t,t
Błonie i ~~t'pmad2liil około, tysią,ea 03Ób. z po
iród lłtajwybitniejs3yc.A prud$ltawideli '5wiat'll
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pioma. ej i, Z Nowe&,o Jorku złlla.ga±owiłno
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OpierajllC tię IUl ROEporządxeniu Prezydenta Rs.ec:1ypospolitej
1( dnia 31 sierpnia 1926 rokll Q zabezpieczeniupodaiy prxedmiot6w pow.~edniego l.l:iytku (D~; U. R. P. Nr~·91ł poi. 587)) Rożporz~dz;enitl Minis~I'a Spraw· Wewnętrznych % dnia 29 paź<b.iermka 1929 roku o regulowa
Dm cen pr~etwor6w ::bói chlebowych. mięsa i jegt> przetWotów oraz; ce ..
gły{Dz.U.R,P· Nr 81 P 01:, 607 i Nr. 60"poz~ 486), Ro%p, Wojow. Ł&dzkieło
% dnia 8 kwietnia 1929 roku, ora,: nę opinjiKomisji do _ lIstalania cen,wyraionej _ na posiedzeniu w 'dniu 5stYC'7.nia' 1931 roku niaiejSJ:em podaję do wiadomości ,.i •• ~kańco. m. .Łod~i co ll&stępuje:
UchwaJIĄ Magi.tratu 'm~ ł..odzi Nr. 4 _ % 'dnia 5 styc:znia
1931 roku, zostaly wyzlłaC%OBle następuj,~~u~.eny mak.ymalnę (Ji:ajwyiB'&e)·

NI ~i,lo wieprzowe I wytobr ~8.a,.kie z81 kg. w detalu
l wieprzowina
Zl. 1.60 18 balero~ gotowany.
Zł. 4,65
2
łł
bez dokI. .. . 2.05 19
"surowy
.... 3,25
3 schab i baleron
,,2,55 20 boex:ek. surowy
.2,90
4 B/onina
..
2.25 .' 21
,. g()~owany
Jt
3,00
. 5 5adlo
to
2,25 22 87.m a lec
,. 2,65
{} salceson . ,
.. '2!25 '23 slonina papryk.owana
,.
2.95
7 kiełbasa k'rajana'
, . ' 2,25, ·24 polędwica 3ur. węd,t.
4,70
.8
,.
serdelowa
",
2,25 25 rolada
-.
2,95
9· pasztetowa
tł
,2.95 26 kiełba9f1 sucha
fi
3~50
1Q terdelki
,,' . 3,10. 21 •• lami
5.05
11 podgarlana
łf
1.5028 parówk.i
-..
3,45
12'czllrn':
..
1,50 29 kiełb •• a s-uch .. polską H' 3,90
;. 13: .kf1sz~tika
,.
0,90 30
..
to moskiewska"
3,90
.14:krak.owska
.,
2,95 31
,.
,.. rnysliwak:a
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t'WMowiaa normalna1 gat.-Zł' 1;.92 ,·1 wohJwina normalna l gat.
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ł9
..
ll..
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Polsce model

5 stycanla

SA.MOCHOIJU· w- przekrojU'

.1ektlyczPQacią "łatwia i pn:yśpie$za

aaukę

Specjalny komplet dżentelmeński.

Kanc::..larja~ .1tko~,. z&pis,. ". przyjmuje r informacji udzi~la
=--_ _ _iIIIIIIIII!"~_.,-_-_:m_~·ild_.-'..
,._P.I'~
•. ;;.,,;o~:;;&;...:~~d!i.hi świąt od ł- 8 1'. ~ S wlecz.

k

ja!

Bez iadn~go, ry~yka każdy dziennie sobie może
do 100 i więcej ieśli się pośpieszy i wy ..
: ,.śle ił ' m pr,ez pocztę aconta w (:harakterze kaucji od
J 'd'o'
100 i więcej podług własnej. woli na)ozspr~.
ł daży prz ez nas wprowadzonych nowoczesnych "artykttłów' ,'żbędnej, eodiiennej potueby każdej osoby jak
również po sk.~epachfw .. rsztatach, składach' domów pry
watnychf fryzjerach. . drogeriach i t. d. Po nadesłaniu
nam' kwoty wylokości własnej woli wysyłamy natYfOh
miastowo takowych artykułów wraz :t umową i potrze"
bnemi danemireklamami towary dubeltowej wartości
prze7 niiS otrzymanej kwoty. FraniO zamlesJlklwanle
upTaS~luDy 0, pn:ekonanie się i wysyłanie pieniędzy jak
i Ziullówieńia pod adres:
A. M A JER i S-ka,
-~: O'-.1Ć zł. 50,

1'21,

'p. PodWlesk pow.

Cheł~no

POMORZE
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Pracow.. "kkowni t6dz

Zgromadzenia Kasy Emer,talno... 1~oły.kowej

Ka,sy ElllerYłlrllłO
'PracowrfOw

PO:ł~vczk.weJ

Ł6dzk

I
:""KALB N DA R Z:YK
~ek 6~y'czńia

...;.- Trzech Króli

m

po.

...~
'T E A
R;'~
Natychmiast
upływ'ie lSl'minu<wykul bowych.
"eatt Miejski: - .. Car Paweł I~ wiecz. ÓSma pu świadectw, przeluysłolyych,t,j.,juź
'Wczoraj Izha Skarbowa otrzymakps"
'"
żona Sinobrodego
dniu 2 'stycznia, dowykupy\vanych IJaten-i lecenie 'stosowania . 'cztmliastod.nh)w~ego t.er''"
'1*ealr Kanual'alny: _.- Dobl'awl'óżl{'a'
tów dbliczaXlo półtoi'~iprocentzazwłokę,:po Ilnil1U ulgowego svykupuświadect'W·1>l::Zt'l'fl'ea&' pOpularny: -BroadwaYnieważw rokubież~cy.tU ' ,miejscowe. V\da~ n1ysłowych bez~, doiiczau~~ kary za· "'Z~ł,~~~~'.
Teatr Popularny w sali Geyera: ...:.- Kra- dZe skarbowe nie stoso\vały" żvvykłeg'o czter ! ~
Zarządzenie to nie prZe$i!U:Z$:: $l)lr::tviy.
kowskiezuchY;' \~ieez. MioLtoWy rnie- nastodnio:wego okresu lJJgo~Yego.'
I ItaJ;'Y, jak~!pon,osi' pl'zcGsiębiót'stwo j!~śH
sią.c
Orga;oi,zacjegospodarcze' "": sprawj,etej ! kontrola stwierdzi,' ze ':nie.wykupif}n>:;zOsu,"·~
D'ób!'y'Wł~:ltÓr{~ O~ Ado Z.
interwenjowały iol{azał~l się, że,ten.uln '. \ll~ l lo śWia.dectwo 'pr.z~1rr:'y~łt)'ve' na. bieźfiey

wl

I

l

WlOOWIS~Ą."KINEl\ł.ATOGltAF1CZNE

OśwlatowY:"C~terypióta

LUD8,: świa~ .Szaleje
SpleDdid:' '~Na., SyBir
Odeon: Koc~ajmY:Się

t

go. Y ,ma ,bYĆ nadal· S.,tO.i~.QWany.~ . .a... tt1kiJ , nie "jl,
powiadomiono o temłt)d~kich. urzęd;)w skal'
" "
w,
,.

l'Ok.

:

.

·,łb},.

'

8.~a:Słę.dyczzwycięstWa., '
"rŹ8dw~śai~:,:Kobiety.nie do. rnałże.flstW&

'Mimoza: '-:--' TaJemnicaltekar~a
. Dom Lu.dCJwy: ,-:. fJegQ niewolniea.
Casti1o: ·~ParJłanka

U$pr.aWlienlE;

. Jakkdormują' mi'ęjSc.()weyąładz~koleJowe-,wwyniku ·o~bytejw. ostą~nich

Iziay,.lodzlński-prezesom,
,8ąQoQkręgowego "

"'..... "c' •• ,.., ...· .... '"

,do ł:..odzi nie8pr,ąw~
~~. ':","
::
,":'
".,':.,:. '
."

"

Żt:· l'rezegell'1.,.h)d:!~

:illit .Zl)sttl'Ć '.' s~~d~l,t

ad,WQ7{i+ t łqdzki.· i;b)

. . .•. . •. . ,

;i' ;?7,>:,:f.•

clllnkówtowdrowyCb"k~&rri",:~~:~~1:;.~;~

Turroonty; Z~h8,~ięi,:~tOłl~e~,,,~ )~i~#».~~~i~'l
dniach lis,wpadar.uh.k onfet'.eucjimlędzy- ··'ŃiemieciP~~ęzNiemGY~.. ...•. '(~'>:~<,
B8.rodowej.w '. Amsterdamie--.z~prowadZo".u
ł4'atomia~t·. '",Jadunk~" •. WYs.y:ł~l.l.e·"p'r.~ęz
nyzostajenowy rozl(~ąd jazdy 'POCiągÓ\"\r,to~.Zdołbunów,. będą '. ,kiel'ó'WOSlf.~prze~,:·· ~,)'wel,
,~a.i~Qwychjdalekobie~nycb,Jl~" .czasod· 15 DębliIi, Łódź . -Ka.liska. j' ,Sl{alri1ieI:i.y,ye~ .'I~o
maja}931'r"do15maJa19~2r.;:
nadto, jak się dowiad,ujetny~ na: ,l(~nfel'e:ąe}j
Zmiłl,ny,pr~ewid~iane;tym·,rozkład.eln,omaWjanejo'px'a(~o\V{;l,no l'óv/ni.ei nt;;:«re' Il<tJdótyczą,W,'duż,ej .mierze:ł.4o~żi, ,a przedełączenia towarowe w kon1lHlih aeji . mi f;,;Ó.zy
,WSzystkleIDstacjjł...ódz -,Kaliska.
Grec.ją a Pols.ką.
. i\fianowiciana l{onferellcji oln.a\via1'lej
Jest pra\vd.GPotlohne~ 1:~ w kun.\u.n.ika«7}:t
postanow,iono>m.hl. h:tdunki. z łJotwy iR'os}i t.owarowejprze~. Polsk~
,,,,~'komuniRacji: tl'anzyto\~'ej
przez por~.;;l\J~ d.al~ze zrui.any, 'v'ohee
no\,'e.j ko:n.f el'ene l i
I 'kiero'wać drogą. krótszą przez Ku.tno, Strzał
ków i Pozn.ań~lli(:: za~, jak
Ł6dt '.
Kaliska i Ostrć\v,

I

w

.

":,

Wystawa fadjoterhnieZDa

.

er:

w Lodzi

~

m

III

.,oj • .,ó

zł.ieł
Polskiej
YMCA, 'W "tod'li organizuje' od .8do 14 lute
Odbędą się
i
to 1931 roku wystawę, radjotechniczną. . W.,..
etawbuni m02ą być .radjoamatorJY wojewódz .
W całym szeregu gnlin nliejsldeh i \viej- i gnlinnych. \tV cią·gu dni ostatnich zaczęły
twa łQdzkie~o' i krajowe firmy radjołechnie2l- I
skic,h ,na terenie województwa łód.zkiego napływać z różnych gmin doniesienia do u:
_.'
ł llie dok.onano vvybo1'6w do !'a-ll rnieisi(ieh i rzędu woj eW'ód zkiego, z wskazaniem termjO~ólem dla amatorów przyaJlanyeh bęłr6d.d_ie 21.
l/ad ~millnych 'w zwi~zku z ·\vyDo:al.ni do nu głosowania przy wyborach władz samo·
ciał Parlamenta.rnych Rzp:~Lej, odraczają':,: rzą.dowych.
w zWiązk.u z tem ~ybory do władz miejsco'\Vedlug zebranego już .obecnie' materjawych na termin późniejszy.
łu - terminy głosowania 'ustalono na mie..
. TEATR ,MIEJSKI
( .:\7Z\~iąZkU zte~l ~ia.l.y się o~być,wybo- siąc bięząc.y, nadto na luty,a na'yet na
Znakomity. ar.tysta K, JUllon.a~StęI>OW ry w szelegu gmIn l mIast wOJe\vodztwa rzec r. -b.·
.ki wys~ąpi dxiś we wtorek o4popoł. i w jeszcze W ostatnich tygodniach r. ub. PonieWybory do rad gminnych w powieci~
~zwattek o 8,30 wie~z, w "Carze Pawle"
waż jednak budźety gminne zostały nad- łódzkim, jak się do\viadujeJuy. zna.jduJą się
J?z~ś, :vt?~ek wiecE. i jutro środ~. prz.,.~ szarpnięte . w związku
z wyhorami. do Se'- l na pierwszym p.Janie i łódzkie starostwo po·
pomnI SIę sWH.'~tny ten artysta w swoJe) POpI''''
"
,.. J
ł
'Gw.ej roli ~. "! wvbornei."komedii 5avoir a ~u, przeto WYb.ory do samorządow mleJseo"I wiatowe zajęło się już sprawą przeprowa.~
... Osma inna ;Smobrodq~o
! wych 1?rzerzucORo na. okres obecny.
dzenia wyborów w nliejsco\vo~ciach, g~ie
TE'ATR KAMERALNY
.
Obecnie, jak się dowiad.njolny, nasku- I kadencja rady gll1innej czy mif;!jskief już
Uliiś~ wtorek o 5 popoł. i w czwart.k o tek odnośnych zarządzeń urzędu WOjeWódz-1 się Skoliczyła, względnie jest na ukoń~ze" 9 wiecx. występy popular~ej sarktystki Step.fanji kiego, na:stę.piło ustalenie· terminu wyborów nhl.
(a)
\ Jarko\'l~~iej ~ rekordowe) n e retar~e aDa do poszczególnych' samorządów wiejskich
00:.0:00.......Freu~sa.
,.
..
.
Dziś, wtorek i jutro środa wie-z. komł;
.@ Molnara .. Dobra,wróżka
-TEATR POPULARNY
Dziś
wtor'ek o 4: popoł. powtór~enie

III

Dowiadui'~my si-ę, że Radjoklub

• lutym

marnu

I
l

na

Teatr i sztuka

l

N

- ...

tl

iarc'Yudan~go uW .sołka Sylwestro,!~go", s~o;..

iODeio s 16 najlep8sy~h pr:lebolow rewlOwy~b. Cr:ny pajni:i$3(~. ..
.
.- •
DowiadUjemy się z Syndykatu Emigra- rzająCe.przebywać w Brazylji dłużej niż 00
Dx;iś, wtorek, sroda- l c-1I.wartck WICCI: •.
dni.\V tynl jednak 'wypadku wyjeżdżają.c~
03tatnle pf!&edstawienia. scnsac}'jJ.le~o. ,.Bro.. cyjnego, iż w zW'iązku z chwilowYUl' kryzy·adway_'" z Mar cinowską, Woskowsk:tlR l Or:le sem gOSl?odal CZY:ID w Braz~lji, został czę muszą wykazać się posiadaniem p.ewnej
ściowo ograniczony wyjazd do tego
kraju. ~ kwoty' pieniędzy, a nlianowicie:
.chowskim.
TEATR POPULARNY w SAU GEYERA .Obecnie do Brazylji mogą wyjeżdżać:
a) jeśli wyjeżdża rodzina to na każde
. Dziś:- 'W~ wtol"et, dnia 6 bm. dw~ przed
1. Reemigranci, którzy mieszkali już w dzieCko poniżej lat 12 trzebaposiadać równo
,tawienia 4) god:t. 4: 15 popoł. wodeWil w.-4
Ut. :e śpiewami i taAcami pt. "Krakowskte Brazyljl i posiadają v~szvorty: ' w?:s~awio~e \val'tość 2 cen:tos, czyli 2 tysiące złotych~
b) na każdą zaś dorosłą oSQbę, oraz na
;Zuohy" wiecz. o '. godz, .8. \ 5 operetka w 3 przez konsulaty polsk1e w B.razy:lJl l Zamle !
:ak~ pt. HMiodowymiesi,~"
.
l'zajątam powróCić. O ile reemigrant posiada ~ każ~e dziecko ponad lat 12, należy posiadać
5ZI
..
nowy paszport emigracyjny, tQ uzyska wizę ~ ·po 3 centos, czyli 3 tysiącezt od osoby.Oso~
bez przeSZkód., o ile przedstawi w konsulacie ~ by te otrzymuj~ wizę braZYlijską tylko pod.
pUB RADJO
li'
ró.wnież siary paszport na d-oll{ód, że w Bra warunkiem, że przy udzielaniu wizy w konWtorek dWa 6 stycznia 1~31 :t.
t zr1ji przebywał.
o
sulacie brazylijskiln okażą czek na Bank w
iO.15 Transmisja nabóżensh'va
2. Emigranci. posiadający wez\vanla i- , Brazylji. Należy dodać, że numer czeku wpi
1'2~15Poranek z Filharmonji Warg·z.
mienne
krewnych lub znajomych, ,vzyWa sany- będzie do paszportu.
14~20 Muzyka
j~cych ich (lo Brazyl ji. 'Vez·wania te muszą.
SyndYkat ernigracyjny zaznacza, że prze
1~.30 ~,Jak zapobiedz chorobom drobiu ?'~ być wYsta'wione przez władze brazylijskie.
~ pisy po-wyższe
obo·wiązują. od 1 stycznia
WJg~' Irena Zabłocka.
3. Rodziny .ro1~ic~, wyjeżdżając~ na.. ([ i 1391 r. i odnoszą się jedynie do osób,emigru
"-- -1"'~50' MUZYka
sadnictwo' za pośrednictwem Tow. K.oloniza i jących 3 kI~są okrętami.' Bliższych informa15.20 .Muzyka
cyjnegow \Varszawie (Świętokrzyska 17). Cji udziela i załatwia wszelkiei formalności,
15~40P.rogram dla· dzieci ~ta.rszych
Sprawy te zała~wają rt>w:r:ieżbi~'a Syndyka oraz wyrabia-dokumenty na 'wyjazd do BraM
prof.
16..10 "Goehte i Szymanowsk,a"
tu Emigracyjnego~
zylji Syndykat Emigracyjny,
Warszawa,
Adam CZ8irtkowski
Pozatem mogą również wyjetdZać osóby Marszałkowska 124, i Oddziały na prowincji
. '16.20 Muzyka z płyt gramGlooowych
nie olIjęte 'W' J:)Owyisz,ch p:unktaeh., zamie"
. 16.40 "Cita di :vaticaoo" wY8ł· p. St. :Ma

I'
!

Iq

I

II'

od

z

ł
. . ]tt55 Muzyka z płyt gl'amofono·wy.ch
.
17;15 ,.,Wia.dQmości przyjemne
i poŻY,N ł

ehDiewicz: (Transmisja ze Lwowa).

~.

Szereg firm eks-pedycyjnych jest w nił\

załDiesollłłycłt

.. 17~40Aud~ja
"Po kołędzie
i koneert·
Nat"GUmUlst
_L'
•
.JI_
•
•
ł'
LO' _
~y .....~a........l- ~.-m. .J....
p. tthfleł\U.e alu , ze g OWD1" s; .... r- \TłJQt._." n .11'1'
P9Pulą.rny·
, . i .prawellmi nadużyć prly ekspedycjau:h k a W blisko 14 firmach ckspedyc)'jnyclt x-a. - 1,9.".25 MtlZyka li płyt gramOfGnow~ch .. " leiow)'cn ł ,b~!i,.urzędnicy Józef Rakowski i kwestjoD~WaB.O księgi i kwity opłatkolejo. 19~40 .FeIJ" eto.n pt. "Szajka zgrozy' wygł. T. luJeus:I R,.hnul, władze śłed~ze areszłowały wych, ora!: stwierdzono, którzy u:r:zędniey :illj
H

....

mowali się temi sprawami i stali w kontak.cie
Dal.a:,. ei,\g' iłed~twa wykazal. ie komb
% aresztowanymi już: Rakowskim i Rylińsltim:t
20.00. Opera z płyt gra.m.ofOnDWYC~ "ey
ua~ie RakQwskiegoi Rylińskieg o nie po!eg~ł,.
Na podstawie decy:jisędziegośledcaego
ganeda"" G .. Pucciniego w wyk. artystowOpe wyłącznie .na fałs~owa.niu .grzbi,:tów kwdal'Ju" obłożono aresztem księgi i kwity tyehfirm, a
'["Yi"4 Scala w Medjolanie. _
" $~.Ył leeJ: xc' ~o~Ierabo~u' wy%sze I~m_':. z~ unędników arfłsztowano i o5~d:zOJiO 'Ware..
l.
~.:t5 F l'eton: Już po. ',viAta-ch" p.He- wledzł'ł ur:ędn!kow damow e~sp.~)'e''J~D~t;h, sxcie śledczym.
~...
eJ l<C,~
"l'.
ci o D'laehlnaG}ach def-raudanto:wwledzlelt, od
Obecnię władze .led.xew dalszym, ci"
\ema·Duez-Jilska.
bieraiilt& kwity. na, sumy większe ńii w r%e~:iy ilU us~alają winę poszczególnyc;hUl'zędników
Po felietonie i komuniKatach l'etrausmi . wistolci się nale-żało i większ~ od s\tm, blę" . kt6rzy wspoldzialali z defraudantami, lub ma
SjeŹ0 stacji Zagranieznych
gowanych iW kwital'jun~lleh i księl&ch.
chi.acje ićb pokrywali miłc.steniem i po ukoA
.
.
Wobec takieiolobrołu 'prawy, władze C'zeniu t.j części docho'dzenia, dopiero zapa
wydele~owały swych funkejonarJaszy dnie decyzja co do losu ares:dowanych Ul'·zę
• • •E śledcze
do wsz)'stkichprawie domow .kspedyc'Jn!c~ dników prywatnyćh firm eksp.dycyjnych.
Ó8STRtJKCJĄ. Orzec-zenia szpitali ŚWiad--1 w Łodzi i poczęto badac' zarówno kSlę~l _
...••••.•_ _ _ •• __..................._ _._ ••••.•... ~
oa.. ie .Woi;lIlie chorzy ehętnie przyjmują na
wpIat na kołeji. jak i kwity odebrane 7, koleI.
u
uu'.,l_,. prak, wodę .. Fl'anciBzke-Józftfa , .kić
.
Jui pierwu'e kontrole 1Ifykazały słula im. do.kollale .łdy.
SZJ10ŚĆ podejrzeń w1adz $ledczyc.h i stwierdzi
{y udział lit ma~hillaciac;h również ..s~dai..

p.

Stanisław Broniewski
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HL

10
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\

SI ąs.
Iod S~.1Jdiatel·mią.
rano
od 5-- 9
1 Lecz,

na.j W 'SliS2,ej jakcści z;rt·p~e!iiento'lń':,{ny(!;h Zakładów. Kok-

Eleidrgterapjn
Wlecz.

.i

!;QwYCJ1,
~~fec~ ~8 po'trzeby
centr,;;!lner o ognr.ewania ' dla kuini wagEln,; oraz ze, skł&du
X

,,6011 HAt\.DA"

(ja, 9-'lp.p.

'w' niedziel~

l

/Dla l1iuamoinych 'c'eny lecJor.
I'r"""_...~"""_""",,~,,,,;,,",,
UjyW'aj~łe

,

"

:SP. Akc. 'Handl."Prllltem. tli J~
Od.chiał '\\J'·Łodzi, K:iHiHlkiego
Tel. IOl~73

;

NiCI;,,; ,arynarz"

I

Władysław

,

IIII !2~,.;, ~r=m_iBR . - -__im_ _ _ _ _.fS_~-~~

SUWALSKI

:' W,''YłW, . NiC,' D~ uMa,rlf~',~złl
W Q'kzabska"Hl9 '
,

"

.'

DRUC'ANE: )(U;ROOZEf~Lil

. C liro

, ;'

wył q cz:ą1ie do sztci~,:'

•

,uep~~'!m,1'

lilii

TANIO!

Futra

PJ.e~hm~~i>. .rk~niny, Gazy mie,dŹ.
'
, do fltt),~wll..Rabitltu do rob6t be. , ,wsltelkiego fodzaj".l

uzysł\l1ja Z
IE
'jJij.ąc znane' ze swej skute'·:z.~oicif ,odzna~lone 7;łoŁymi ,nled"ilatnl'
,i
łJ'.Iz; tE ł~,2 n j C·z t ;Il-~' aL' St.
~ lI'
I':~r

MATIUSit'MIKOŁAJCZYK
.t.O~. lK:'ińS~~r~~ 167

,.

,
$pOraąd7pl1€
w-g gpe c ialnych rece}:;tt d2ialająnadzwyclta5tl:ew clloł"r;;bach:

+e e

4D

MO

•

""

TANIO

W.liro

wym i got.ówy~;staUje

tonowych wyrabia i poleca

zy

CNitri$'

J. Dpa wskl

'KUifisldego :134~ tel. 154-95
Dojasd t~amW. 4, 10_ 16, 11
-;au;

ni

l..11._

Nr.

'l~Piefsiowyeh
"
&112. N a .przemianę-mate,rji (ReumatY3&miAtr.łltyzr:u)·
fil
.3.. .zolądkowo .. kisz'kow~' ",
'III.'
'4. Dla n;el~o~ych ..... .
!Ił
5.. Skuteczne w pada:c::ce
łt'

.'

'f

~

&~

'"

,~
li<>

6.
,7.

,6.

wbledbtcy
W (!lh,crrobach nerkowych· i pęćherzow}!ch
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e.jazdtramwajami
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Resztki, Sekunda" Brakr, Barchany,
Flan '.;e. i inne artykuły znanej dobroci
wyrobu Widzewsklej Mai.ufaktur.Y· S. A•
.

• f"~ w&;&.1kł~· lane 'towary w16kiaJłDicze, bieliznę, konfekcję.
j·alantuię,. obuwie. attykułyiYWDościowe i t ..d. i t. d
. . ' ,.

"

•
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.,

li

o'

W Dajłcpazym lZatwku poc~nachhajnrislych.
~,

.·Ia .karnawał

pięknyd1

pol.eamy bogaty. wybór
iet\.abi:'w ..·eeuac1:ł :doatępnycb dla każdej

kieslem.

~o~walamy .sobie- zwrÓ~ic uwagę Sz.p~błicznośc.iJ ie

.' korzysta t

KON.~U MU

.

z naszego

moie kaidy,

.• mei)':lłco robotilicy i pracownicy Widiewskiej Manufa\.tu.ry

,Ul. ,aokleiliska

QoJazd~tramwaJamr 10
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Nowy Rok' pr:zyno$i każdeąiuPanu wielką .$zczę'"

Jność czasu i pieniędzy.

Idealnie

.

zaprasowane
·pr:Złłr. śp*cjalny wYDalazek

•••

Naj tani ej nabyć mo~

ina

skóry'
dej

W

ilości

każ

YI SlJółte 11IIEÓl

,

"Cawali f"

dowi spodni na kolanaeh.

Dłac:z.ego co drugi dzień wynosić SPQdlde do pra'"
sowania, co' poc.hłania pieniądze, c7:asi ai$z&:fyubranie
Zbyteczne' :unadwie:liel Jest to tak łatwo .• balony'"

. na kolanach rsiz na za wsz:e znisz.cxyćl

.

Ka~dYł' niezmiernie łatwo, Ju\ba:rdJto długo moie
lobie u~ztywni<i przy pomocy ,.Cawaber" zaprasowanie

PlOTRKOWSKA 79
At ···KOSCłUSZKł22
. Tet 151..38

spodni. które

<Specjalność. detali()~na
zelówek trwa"
łych na wod~ ,

osiąim~ć

Przełom w ubraniu PanOw.
It.Cawaller" utrzymuje' zapraso'_anieńaw~t przy desxcz•.
,.(awaller" daje każdemu materjałowi elegaacką f(.\,m~·
ntawaller" pozwala się każdemu zaprasować
"ta wał.,. 'zapobiega raz na zawsze fatalnemu wYi'~

.

s-puedaź

spodnie moż~a

wyglądają

jakdopieró "O

JUlpraSO\lłfalne.

Ka:i!de spodll'lie. Ci:y to ccdmienl'l8; s:zy to lap.ze
powinny mieć \1prasowane sztueZDą, fałdę ,.CawaHer'"
C.lla .2150 zł. moi6 być i vi markach pocztowych
~r%.yb:m· 50 groszy na prJ:esyłkę Dla przedstawicieli wy
syłam jednfł· sztuk~ iEratis, Krawcy, maga~yny.. pr~ekup
lilie -otrzymaji\ 'rabat .d prsedstawicieli. eweutuallałe
iaformacje za ~ał'łCZeDiem marki na o.dpowi.i.
Główne

przedstawicielstwo:
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