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w Łodzi
Mies. z dod. ilwstr.
Dla robotników
Odnosz. do domu
Z dostawą poczt.
pf}%a tod:zią ee z.
Należność

opłacona

Al.
S ;;:~.
4 zł,
30 gr,
6 zł.
21 gr.

t.OD2B

Kościuszki

41

TELEFON 100 .. 28
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p!'zyjmuje od 5-6
anonino\.\ych
nie umieszcza się.
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BERLIN, 10.1. Według relacji dzienni
ków berlińskich,' trzy samoloty polskie zja i
wiły
się nad Opolem wczDr'aj o godzinie!
13.40, wrótce potem dwa aparaty wylądowa
,ł~. na strzelnicy w,ojskowej.
. PUcei w polskićh m1.illd'ttraeh wojska
'Yyął1 .zostali al'eszłowani i prz~słuchani
prz.: ,komendanta Reichsweh:ry.
Zeznali
. Q~hc~ywaH~tzKrdowa~Gmdd,
~ i po drodze w' zadymce śnieżnej zabłą
d~.,i. Ani btoni~ ani ap.· a, r. at6~' fołograiicz
.ych
w
aparatach
nie
znaleziono..

ala"l1nu~e

a

odleciał w kierunku Rczbarku iwyląduwał
w pobliżu wsi Chrozina. Tutaj pilot,dowie

1

wypady okrasić fabrykowaniem na

prędce'

p.ogłcsli~mi o kOl1cetllracji wojsk . polskich
na granicy śląskiej_
W tam bredzeniu sekundują prasie śl,
skiej nacjonalistyczne dzienniki berl1ńsk~"

dziawslY się, że znajduje się na łery'łorjum
niemieckienl, wystartował i odleciał w kie
runku. granicy polskiej.
śląska prasa niemiecka wyzyskuje ten i które n~t:\v~łt1ją do W~1człcia akCji d"plij.m.a
wyPadek lotników polsldch dla rozpętania II. tycznej
celem ohzymarua. zf14doś6uczyme
hecy antypolskiej, przyczem stara Się swoje. :ada..
~•._.~_'_'_.'§'~'.~~._.'
r~e.~_,.m.:__
J.P.'.!_ _ _~~_

I

J,ode)J. :t.. .. pilotów ma się
.nazYwać
BUlo Wolt l pocbęldzl6 ma zeZgorzetc.
Słuiył onw. czasie wojny w armji niemiec
kiei ije~t ozeniony z Niemltą. Woli jest bar
dzo zdenerwowańy, nie chce przyjmować
pokarm.u, prosi ,0 rewólweri chce się poz
bawi6 tycia. l'rzymusowe
Jądowanie w
Niemczecbprzygnębilo go bardzo i obawia
się o,n rzekonl0 .dalszych następstw, zwła
s%cza,ie, jak twierdzą dzienniki niemieckie,
Trz'eci . samolot, . który pojawił' ię nad
Opolem, wraz z dwoma przytrzymanymi

niem~ec

.!.____.____

__.w..___

il!lII

I
r,ca

.

. -.

.

-

.

PARYZ, lO~t: Afera. ~tlstricazatacza ..~o
80~OOO fr~nk6w.,.
. . ' .'
~az.. szel'SZ~ kręg!. KOmlSJaŚ~e~cza u~t.~llła, ~. , .Wcz{)raJ~:mJsj~ śledcza 1l:r1;esluebal~
ze Jed~nz ~yższyc~ Ul'ZędD:lk<)W lDJilllster ~. senałoraDanlela VllU~etał który w c4w ili
siwa flnansow. llosladal •.swe. . .konło
w . Ban ~!I!'
r. wnro'Wadzenie ,. na, giełdę pał'yska .akcJ"" Snia
.
.
. .
'.
....
ku. OUStriC85 oznaczone llt!ram1M. G.. Poza "Viscosa był. mInistrem ha.nd1u.Za:en~D.in ie
łem zięć' senatora i b.miujstraJ ana Durand go zmierzały do zrzucenia . odpowledzlalllO
był współpracownikiem banku, Zaś jedno z ici za wprowadzenie akcji Viscosa"· ~tni
prowincjonalnych plsnl,·. stanowiących wla sterstwo finansów.
nośćDul'anda otzymalo od koncernu Ousui
,
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Przedkoticem kome~li ..

Pro·kul'alor
żąda kary 12 . lał .więzieuiadll
,
.
Pięć osób zginęło
Kiedy nareszcie udało się samQchód wy
. T«ALLIN, 10.1. . W Dorpacie, nazzece!
znaJezionOow nim tylko czterech
BERLIN, 10.1. Nadeszła. tu Wiad d ttto,ł6t
EmbachJzałama~ się 16d pod przejeżdżają ~ dobyć,
CI
limuzYnQ, W, której, 'znajdowało się 91' martwych pasażerów. Reszty p~sażer6w ji j że w procesie 10' pr,owokacyjnY~apa4:"

I

l

.
szofera nie. znaleziono. . Poniewaź
jedne. mieęki na urzędnik6w straty
gr«Di'~"ij
,·oszukiwania były ułrudnio·1 dr~wl w samoch~dz~~ by~ .ot\:,artes" za,cho prokurator zażądali .dla '.
8~e"i4,•.
ue z tego pow'odu,iz' po katastrofie prze dZl pr:zypuszczeme, 12: rzuclhSlt .OlU do WO kG" 1 l t i Ok· .... i · "
rtbla .znów zamarzła i rzeka zosiala .zasypa dy,aby urat.ować się, lecz zgInęli pod grub. s legO. 2 a '.0 ęz legowQZtema,.

~~

Wszczęte..

kQm. .

i

Da śnlegie~.

warstwą

·nII l•

. pra~.

.Ja"kO~ilister sprawi'edliwlści·
WARSZAWA,10.1. Sprawa "brzeska"s
kt6r.ą op.Gzycjastarała się poruszyć . wczo
raj I~ komlsji bud~etowoj po,iłczas. rozpraw
nad ',PlilUminarzęm
#lin. spraw ·wewnętrz
,:OJ;eb, b,d.zie rrO~wataaadOPieil'o na ,komisji

lodu.

ma mówić o Brz8śc~u

pl'awniczej~i .1l}?prZYPolnniał

wczoraj

nom posłem 'Ulin.SkłaiU;:ow'skt
'Na.k.olnhiJ."i

pr.ąw.uieze:!

1)tl:ldc7..1.\s

pa
r02wa \'

a· pralt tyKIł. xece••"ą,
poszuktwani o.d 11. stytilnlll:,b.r"
Zgłasza.ć si,
Koiciuil'Z.ki 41

źa.nia t~gc l)i'ze~n&iQtj\:( luJnh;łe:r spraw'ie~tUl.
wośel», Michałowski. udziali wVjaśnh.n':L
'

w wRo!.woj'O.w

'Ł6d~

. . . ~. .~ . _~ . . ,~_...-~. ~-:~~~

,

~!.K()Z\VU..! '. j\;lfHtzie!n .l1

••

__

::::tyczna

1931 l"ol,u
Nr. 11
___..........~~;.~~~-.. i~~:;:-~.. ~_r~.~:; __ ·~;~;~_~-=~

'·"-~~~:==~~lt ;:;;=:::::::=::':::':~~~~.-_:::=_'~~":":-_-=:;_·:.:::_~~_~;~ ._~

.i~' KIELCE, 10,1 ........ Pned 5,dem Okręlo-~J i.Y śmierci..
... j_. w Kic:lcach tC3~7.:rł. się w;:;torajrozpra" II ,
Sąd po dłuiszej naradzie slutzał braci
_.·prt~dw: braeiom Stani~l~wtłwi i Jóżefowi MoteM w nab(n:terinino-w~ dęikie więzienie

M, .ł~O~f ,os,karźony.., "

0'1

~e~ljal,S~i,C,' amord,
\iVauu, posterunkowego CbOjnłu:~'1cgo;
~':"
::Pro&w-atofzażrtdal dia oskartonyeh ka
31:,

podkre#Iaiącw motywach,

I
został

',_
WIEDEŃ lO. 1. - Ur:;ędowa ... Wiener
,'Zi!!,' ,ogłaS%Gi dziś po południu rozporządzenie

za

G

5

i

ie

Ż

ł\p()wodowaltY

cj~ ustawodawstwa związkowego.

1-

, , ' .

w

jest obawą zaburzenia poraądku pubHczne!!o
Demonstracje i ,zaburzenia przyniosły wielkie
szkody życiugoapodarcxemu' Austrii, W,ku
tek odmiennego stanf.lwlsks.które ,zajął bur~
mistrz miasta Wiednia, :zde(lydował się mini..
ster SP1't wewn. wydac zakaz og61ny~ wycho
tbąc z zapalrywania~ iekwestje bezpieczeń
stwa publicznego podpadają pod kotnpetc:Q

edzie
:

nie

,morder

fil

krajów.· obecny 'jednak zakaz

,. Ministetj\ł~ Spraw 'W' ewnętrznych ł 'zak~zu ~t·
, ~e ·wyswietlani. . fUnlu 'Remarqu a p. t. "Na
aachodzie bez zmian" nacałem terytorjum
r,publ~kia.ustryjackiej. Wskutek tego rozpo
. r%~d :lenia, wstrzymano zapowiedziane na dziś
~"', Wiedniu· ~r::.edl~awienie .wsp~~nianego f.il~
mu~:' W kOmIs1I fmausaw_l oswladczyłmu'l,
Ipraw l\-eWD. Wi~klcrf że ustawodawstwo ki
80we podpad~ wprawdzie pod kompet~ncjł
]'

prz.t'łw6d

c~,

•

I W Austrji

źe

ustalił. który z hraCi byl włajciwy.

'

zł

r d e iu

,

/Ił

-PierVis·ze pokolen~e małych bezbo2nlków uz~aje tylko ~Zółty dzień"
_ Lond)rnski łłDaily Express" zamieszcza
..,b~l%erną korespondencję· swego prsedstawi..
tiiHa
1\1oskwie. poświęconą świętu Bożego

w

Narodzenia w Sowietach.
j'

'

'.

IJNajradośnięiszeze 'ws~ystkich świąt, ktć

.' .1'. .. -ciągu ,roku obchodzą

wszystkie narody

Cl1rześeijań 5ł kie :--, ~piszę :koręspol1dellt święta
·ls.ęi~hta Narodieniasą' w '.;C%erwónei .:= osii"

.

e.ałkowicie zapomniane. Dzień 25 grudnia':to 'poprostli ;czwarty dzień tygodnia sowieckie
··gOt iiclącegonie. 1 lecz 5 dni, Jest to po, so-

. '. wie~ku: .. Dzień Zółt'fł.. -W takim dniu praea
,·;~dbywa: się, notmainie.
Dzień

r" ł 930 obchod2:ony był
jakodlień Bożego Narodzenia
:laledwi~pl'ltl 1/5cz~ść ludno id 'miasta. W

25 gru.dnia

w Moskwie,

skim było, pr"epełnienie~Wśród' katolików'
było bardzo wielu prawosławnych,
Demonstracji" antyrełi~iinycht'bezbożnic;y.
tynf razem nie":urząclziH f odkładając je zape'w:
ne na dzień 7 stycznia, vi którymło dniu ob
chodzone, są jesz<;!?:e prze~ niektórych prawo... ·
sławaych świętaBot~go Narodzenia" wedfug
starego stylu. W dniu świąt "Stówarzyrzenie
W o.jujący~h Atei~łów" rozrzuciło setki tY$ię'"
cy ulotek zohydzających święta zarówno1 ja..
ko dogmat i tradycję~
AkadęmjaKomunisŁyczna i Sekeja Anty
religijna. Instytutu Filozofji twierdzą, te tylko
jeszcze 12 procent ludności Sowietów trwa
przy wierze chrześcijańskiej ' - reszta to ateiści.

. dniu tym cerkwie prawosłnwnepozamykane_ . " Podobnowśtód' partji komunistycznej,
lub też prierobione na kina. składy, stodoły~ jest taKże odłatn wierxący~h. Z pośród wie~
. przytułki, stajnie, 'lub koszary -przesiały' być rząeych: 20 procent stanowią kobiety młode,
':'dla prawosławnych świątyniami. Jedynie ~ 40 precli. dzieci i 40 proc~nt·lud!ie Sbłf%Y. W
, ,dw.~;eh ,~wjj\t;yf1 bi~}. łUllY §w~atła. i ,r~zlegał. 8~ę tych warunkach wiele d2:ieci' z pQśród pierw'"
$~~ęw(;h~raJny,. płynący k,u. ~ogu, mlano~lele szego pokolenia bezboiników. satanist6w ni ..
,s rzymlko ..kat'OhckH~go koscloia na ŁubIance hilisrów, nie słyszało nawet o świętach Boże".
.. i ~. greckiego. kościoła ortodoksalnego pod, ł!o Narodzenia.najradośniejszych pośr6d świąt
-w~ł-:w_nil(;!m -odkulJi~jela ........ kQło·Kremla. ' ,\l!~ ł ch:rześc~iańlkich. "
'{PAK).
ty~h ',kQ$~iołacll~ ltwłas:&cza w kościołku poł ł
j

.'I.
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DY~

W "flizawai · 10':i~ l$t;'CJtlllla
W.łuty. Dolary Stag, Ziedn. '8~9G,
,e
DewlllY# Be1ttia -12146 (spn~d.124,1i)
'Bukareszt 5 ł 30 Holal1dja 359,22 [eńdy_

,

Ksią2n~ Marja l łdBgllalena Radziwi~ło\Ve:~~~3/~~~:Y3~~Ó~ ~;~;a N()26,łJ~~r;2~~:!:l~
ŃłcdaWilO uklzała Ji~ .. pigmaeu wa:r... Serca Jexusowegli. Bizyłika ,kład 11 się J; dol t:7? .90 Wlo-cby 46.73 Gd.isk: J 13,08 .
• .zawskich,wkro,oi~e wypadków bast. wlado nego i górnego kościoła i może ,pomieśnić
Obroty m~le tendent.ja. nięjednólita ~,D~M
" mość przvuL Sielań.skiei rowerzysta u.aje- 12.000 wiernych. Bazylika tl, posiadaJąca 24 lar gotbwkowy w obrotach pozagiełdąwyeh
chał na fekąśstatu$tkęł która upadając~ U· kolumny 9"metr ł rzadkie m o nołif'Y1 Sp'towa~ 8,90 i pół W obrotach ,prywatńy~h i'ubel
-derzyła głową (, kamień i poniosła smierć ł dzone :E Włoch. j~5t wybudbwłlna kosztem srebrny 1,68100 kopiejek.hilonu st'fl:brnego
··Iutmi~jlcu. '.
.
I ś. p. %marłej. Ks. Marja Radziwiłowa budu.. 018 ł Gram c:tyitegą :dotd-' 5,9244 W .obtD"
'~:~lak si~okatilło. ową,' nieszczęsną '$141- je oprócz; tego na krańcach Warszawy 4 koś Łach międzybankowych Berlin 2i2 22
rusaol&ą bIła kSlęźna, Maria RadziwHowa, naj- cioty. Nj~ dość na tem: w Warszawie jei
Paphery ~rocentowe. 3 proc. poi. budo',:Wjtkiz.;!;, n1epr!eidaaiona W swej ·oIiarnoli:i kosztem powstaje uczelnia wraz % interna.... wlana 50,00 7 prec.. t:>0ż. stabHżl\cYlna, 79f 50
dQbft,cid_i-k:. pI'%edmit:ść. wlełki~;Warsza- tern pod nazwą "Na~ar~t'4l gdzio wyehowują ( 4pr~c; pot. inwest. 93,00 5 pro*. pattsŁw. poi
'W.T.
:,. :,
się biednit opuszczeni a ,dolni chłopcy. któ'" I· prem.jowa dolar.' 46.50 8 pro'C. ,LfZ,Baliku
"... '!,~e'h .dbył się'-według i,c!eIl :z:mar rzy dziś zajmują \ity$okie stanowiska. O-~6$p~d. kraj. 94.00 (~I .. 161,68), ., 8 :proe.
~',e~'Oj~:;-''Yklc , .k~fomuie... Pi~ma zamie~ciłyt prócz tego księżna zajmuje si, budowC\ c .... obliż- Banku I'osp,kraj, 94,00, (ił. 161,68
~~vhe" ~\'6tkul'WZh:Uafilt1, ,o: po~r~ebu~ ehronek-. Z lej, iniCjatyw,,Y pobudowano
pr.e L;Z l?anku IOSPł kraj, 83,25 (w proc.)
d~;łt~in~~f l!~dł:k •• jak: ~awńeł Xawodzi..
kich ochroaekkilkanafde.
1proct -obli~ Banku gv$P, kraj, 83,25(w proc )4
D
. ~fx'!;m tXVf; dłaW U'szawy ·ka, Mal"ja
K~ię~naubietała się nietylko .. tle sjtł·.m~ 1 1 proc. Li Zł Banku rolnego 9·ł,OO (zł. "f61.68
~.... a.diLO~b'"~t. Ot('~ • ua ,t., x,w. 5zmutowiżnie~ nle, ale wprost uhogo.
.-4,. Pł'O~!LfZłBank:u rołł3.ć\ittl 83,Z; (w' ptdc.)
·rr~f!r..t~~~s(:tU •.~~2!e pued'k,ilkunastu laty h,... ',Nosiła np. bardzq .zniszczone. ttbuwie. 4l!2 proc~ L. Z._l:iemskie 53.25~S. ,prt;1~ L.. L •
•ilł", ł'QL~v h~gGl.t. polIiIi jdżie wieczoramiZy~iła SIf;, b1 1e, ,fak i byl~', e:.tem.Naśnia2'1' Wariz:awy 58,00 8 pro~ .. Lł 'Z. Wa!$'e,awy
klOtQ lIle .lQ.t.:X-:l~Jta~~l& pr&.pi~kEU\ 'Ba~Tli~
danUł I~ehe bulki.1Jaobiad kaszka. jakiś 72,50 Hl P1Q"# m Siedlec 77,2S
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Od szeregu nliesięcy tłurnac:zemy ciężko
J:8czadziałemu w dymie kadzideł i upojenia
społeczeństwu - że dro'ga, którą kroczy pań·
stwo polskie - musi bezwzględnie doprawa"
dsić do katastrofy gospodarczej.
Może mieć ona formę podobną do ehaosu ekonomicznego, w nurtach którego, po"
grążyło się potężne· państwo rzymskie. może
być tek coś w rodzaju bagna, w którym toniezwolna czerwony carat - ale faktem, nie
pOłostawiającym dzjsiaj :już żadnej wątpliwo
ści•. było· i jest to, te Pelska z dnia na. dzień
· .~tl:~znie w beznadziejnych odmętach· p6łbol..
szewickiego. ustroju, poronione~o ustawodaw-I
stwa iże· godłem naszym nie powinien być

I

Biały Orzeł - tylko raczej roża.
Najwonnieis~a % róź."",",:" Róża Luks4łm'"

burg..
Niestety wszelkie najlo~iezniejsze wvwody, najrozumniejsze przekonywania, zimna i
nie pozostawiająca ż~dnyeh niedomówień wy

mowa cyfr, dla

niedorozwiniętei

czyła sobie Sanacja - i jak każdy nasz wy~
decydują o dobrobycie i zamożności narod6w \
rób monopolowy, jest niezlniernie podłYJ je- ~ ale· Są przyczyną najkrwa.wlzych wojen i
żeli wo~óle jest nie do użytku.
mogą również spowodować nowy ł'o:bi6r
'
Tylko jedno Stronnic:two Narodowej ma Polski.
odpowiednie siły inteligenckie, do rzeczowe"
O tern wszystkiem prsy wyborach. u..
go rozwiązania trudne~o problemu gospodar- pomnieliśmy. Wybraliśmy, don~$zego Sejmu.
czego i przebudowy parlsŁw&. - niestety jest nie najtęższe głowy, tylko najtęźsze gardła
ODO dzisiaj skazane na bierną rolEt obserwa- ten najlepszy symbol wsp6łexesnego pańshr., .
tora i krytyka, a żadnej działalności aktywnej . -:-" rezultaty. spijamy obecą.ie, . ah, nale!y m~
poc:ieszyćf te na wiosnę będzie bezwzi!l,d.••
przedsięwziąć nie jest w .stanie - właśnie z
powodumaJej liczebności, będącej odpawied gorzej .
.Fowtarżamy. te same przyczyny wywo".
n~kiem prawdziwej inteligencji mas polskich,.,
lują
te
same skutkil alt ponieważ· w kierunku
hce
Całe· społeczeństwo nie chciało i nie c.
gospodarczym,
oprócs pod wyżlzehla pod~tk6w
zrozumieć. że tu walka idzie nie «) marszałka
i
okrzyków
ku
Jego czci, żadnych innych rep ilsudskiego~ ale o system. o ustrój gospodar
form
nie
wprowadziliśmy
i nie wprowad:Zim,.
czy. przy dalszym istnieniu które!!o - ~rozi
.
prędzej.
czy
później
udziałem
naszym będ~i.
nieuchronna ruina nietylko wszystkim przed...
. siębiorsiwonl w Polsce, ale całemu państwu. ru.ina ekonomiczna. i nieuchronnie i aią zł,..
AS.
Nie Itrzeba zapominać f że wczasach' współ... czone nędza i ubó~two.
--liMQIIIIM
UII'I-__
czesnych, ekon.omiczne ~rzyczynYJ ni~tylko

r o.

mnieJ·szości

polskiej i przemądrzałej, tchórzliwej, płaszczą
cej się przed każdą władzą - większości fa"
brykancko-mojieszQwej-zostawały tym przy
słowiowym grochem o ścianę· - czy o' mózg
naszego społeczeństwa. co zresztą.. na jedno

z

J

O nędzy szerzącej się w naśzymmieśde
_ nikt nie ma. pojęcia.
Trzeba się dopiero
pr~ejść po przedmieściach łłpolskiego Manche
wJebodai.
.
et eru" - wejść do do:mów, zajętyeh od sb'y·
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hyle. naszym klubem i jadalnym pokojem
Sów; zostały objęte rewoltą, która wkrótce go wodza" bałwochwalczą czci~ i zgadzają
konstytucja bowiem wię2:ienna. pozwala
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dalsze .posu·wanie się na tak niebezpiecznym,
angliko. ITi akcjeprzeciwdziałaJ·!:l,c~.
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Sanacyjny tygodnik ,,'\Vłościanin
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n i r. b yw
l
'
Z zasiłk<óv,,T kon:Jstało w ubieijł"m tyg••
2111$.l!:.1 "II\'
(JtilU,
W t.~~idencj,
'Zal"ej<,;,stn~1 ~'ranylCh
bezrobotnych! dniu 21,964 be'zfQbotnycb.
W sam ej ŁE.,d:ó l: ieasiików korzylta~o
6ę.900 w t~m 'Ic',J' ._sill:mef Lechi 53.668~. 'wPabi~l !
n~each 4..3U8, W Zgic;r;a;u 4(ł005, W Zduńskiej ł w ubicgiym tYiodniu 17.9ł2 blł:trobotn,~h.~

!

Teair Kaltue~·aluy~-~.- S(~luei.arha Pan~i Pre
zesa\wiecx. Dobra wl'óżka
Teatr Popularny: ":'"'-B.l'oad\vay
Teatr popUlarny w salI Geyera: -._.. Huita.j
ska trójka
Dobry wieCZÓr: - Od A do Z
WIDO\VISKA KINE~tATOGRA}'"ICZN,E

-~Księżna ,Tarakolli)Wa

Gapiło!: -- Parada. rnił:Ji:d

.
.

w Sokole
członk6~ w~az

lłllltyclJ!ia lb.. '. o. god:.t. 4"ej po pot

Zabawa w Po18łdejY~l\1.C . A.
Dziś, t. j. wnief1zielę~ o godz. 5 popo
łudniu
odbęd7;ie się w ś\vietlicy Polskiej

w

sk:ada·tańcami~\lla które ,<~.złonków.

i sympa

,stawaradjoteehnicina

m:u'<1l:tJtt;! Sl>pra ~

19, n&leiące~lo do
ną s4:ajk'ę :dodziei

udar ~mlliOJlY.

doprowadzon.a do
śledczego t

gdzie-

więzieniu.

r

i i

na ich mlejsc~ wchodzą

Cyrli Gołdkin, Ar~$żtowa"

lłklepowyoho.adzoD9 wę

(p)

51

SZ

zrz

II

t

pp. S. Korczak. l R., 'ojaklw,"i

w,

j

PBA.WO '1.84»

W Łodzi

DQ'wiadujerny 'się, że R,e.,djOldub polskiej
Y1vICA. W. ł;.,edzi organizuje od 8 do 14 lute
g() rb. "VystawęHacljote(~h.niczll'ą· POlnysł
zasług'llje na uznanie. Liczni l'adjoarnato
l'zynas2;ego luiasta i okolicy hędąmiolispo
sobność z;;\poznać szel'$zy ogół z wynikami
swej pilnej i ,vyt<;:iOllCj pral:~y i pod.delić się
z kolegaJu.i itlobycza.mi dlugotrwałych i
. ·.żmUdnYGh.·doBwj.adc~ell z dziedziny radjo

ustalono, iż ares:tŁowanyml fUIl 28..1atni Chojna

•

ll •

tykÓVir zaprasza Koruitet ol'ganizaCyjóy.

.

l1!CxnaUl

•

dniu we:r,oraiszyrn· prete8 Rady Miej I· p. Stanisław Korex:ak a na miej,e. IlI.dnetł~
:;k~ei inż. HO;Cll'eb~r ?trz.yrr~ał .d~la "pisma,
Groszko\ivtlkie~o ~ .2ic. ~i$tyChrześcijańskiel
ktoryc.h radni pO$e~ \\ OiCZYfUkl t Gros:dcQw'" Demokxacji R;ajmund WojaL::owski radoy,
ekislzekają się mandatów rądzieddeh
pOprz.edl1iej lu.\dencji Rady lVlieiJkiej
.
Na miejsce radnego .. \VQ]c3!yńskiego ...
No ..,lradt;:Qwie obe~ni}>;rd~'ju:.~. wtM
wchodJ::i do rady z listy ·błok~t· gO$~)or;h~rC%~łOI kawern posiedzel11u Rady tViiejsk,iej
. (b)

to,,,~al'z;y'"

zatnt\va

onel~a<':'(!L;J

•

i

z. ~OdZlI'!ą

a.. opła~ek,któr1 odbctd7.1e tuę dZl. dtua

YMCi\, Piotl'kowsl\.a 89,

"

został przeJ; WYV.dcldowców
Cała trójka %osta.ła
prewadzcnll do wydziału

Z.rx_cI T.. wa Gimn. HSekół\lfŁód~ I
,pprlll%a wlz)'ltkich

l'

wc)', po wybiciu szybywysławc1I1;T ejf skrłldH ~ cló , zamieszkały pn,y ulic.y Limanow6kie~o
różnego rod:za lU artykuły spożywcze, ~c akle . 35, 20 .. 1etni Alfred VVeinkein1, Rajtera 23.
pu Cyrli Goldkin. przy uHcy Nft'Arutowicza ! 9
18 letni ł-Iugon ~tiller1 t""c,giewDicka 90.·
Tej samej noc..y. patrol 'łvywiadowców
\1V' tok:u dochodzenia; \lstalono, it w po
wydziału śledczego, s~ os!r?gł na placu W (~l
l"'ZtH.:onych prze:r.. :do'.:ayiu::ów paclIk.ach,3ulaj ..
no.łei trzeeh zn«Hlych ~m :dodz;ei sklepowych
dują si4l! ró:incs artykuły spożywcze, 'pochodzą
nios4c:ych jakieś pElkunki.
ce z kradziexy :te Ikje~u Goldkinowej.
Zatr%ynH\ni usiłowali WYl'WaĆ się :r. rąk
Zbadani przez POliCjęf aresattowa~i zło"
wywiadowców , porzucając na ziemię niesio c:z,yney ,rzY~l1aH się do cokonania .kradzie:i:y
n.ne przez si~bi~ pakunki, lec$ %&miar tea. :u~ sk.lepu delikatesó~ przy ul. Na.ruto'Wi'C~&

. Przedwiośni'e:, - Rycerze rniłostek
Mimoza: -"Walc miłości
Dom Ludowy: - tI ego nie'wolnica
Casino: -- Pal'yianka
'Grand Kino: - Para.da Panunountu

~-i

ł

sklepowych
Nocy

domości
bieżące
fl$d*
._, '-;;;;;rz

.

ł

Luna: ~ Janko 111uzyl!ant
Odeon: .;;...,. Republika pirató"vv

Opłatek

!

• >

żona. Sinobrod(~go l i

Resursa:

ubiegły;n

l1!l

K A L E N D A R Z YK
Niedziela 11 styeznia ._,-~ Honoraty

t

~

era roku

, ,11
.·. . .
'J
wię~ienl~·

Dnia 23 Jistopa.da r:uh~ do mieszkania!
\V dlli\l \vcz o rajszYll1 Rawęt ,~~anął
Konocldego .\Vładysłavva, przy ulicy~l'aligo~, przed. łódzldul ;;;tJ.denlgtodzl\.i~n. Są,d,mi~
wej 43, zapUkał jt1,!dśosohnik, litóry prosił j; nieprzyznania ,się osklu~ionegQ{lo; winy,. . WQ
o wsparcie. \V niespełna pól gotJzi:nypotenl ~hec -shviel'd:ienlayvii1Y pod.;~t~.dnego . i jeg'\)
Konecld poszedł do PN;lCY7 a gdy wrócił karygodn(!j pl'zeszłoęci -7'- ·skaza.ł go na·pół:
:' :tecliniki..
Zastał mieszkal1ie .oltradztone.
.'
~ tora J:'oku \vięv.ionia.
Wystawcami mogą b~;ć radjoamatorZYi
\V . ,vydziale . Hlodcz~rX1 pl'zed::'ta\'viono ~ .
Rnv\!etnla już \v swej nlłQdęj~)~'zę~zł(}
todz.i i ~\Voj e,':" ództ'va..
..... .' . . 1 Koneckiemu alburn, pr~e~Jęp(:6sv kryrninal ~ ści ca,ły s!wreg wspomnieil ,\vięził:}1).llych 1 !?
,
.~a najleps~,e elisponaty przyznane hę nych,'w którymokl'adz.iony znalazł fotogi.'n ~'przycżynyodhY\Vania. l\ary z \vy.rok6w i!~
<tą nagl'o<1y.Informacyj udziela Sekl'ę.tarjat fjęrzekoroego Żtjbl~ak~t, kt6ryrn okn,zał sh~ ~ tO'adzit~że;
.
' {aj
PQlshJej 'Yl\'ICA. w Łodzi,.· Plotl'kow~k(;t 89, notaryczny"złodziej, 241etni SzlaroaRu\vet. ~
, .
J

i

te1.223~,·-90.

ObO\\/ illzekkurso·wanla,pusłjeb
flUłobusów
Niej e.dn,ókr~otni e· . notowane· sQ.Vrrypadki,

iżniektórzywłaŚCicleleautobusow,utrzYI .. ~..". ..'

'.

'.'. :

mujący stałą kOl"llUnikację . międ:zy~..odzią)Przy ulicyZgierskiej 'pod.Nr:118:ta
adan~l)lnliastemwOI,ręgU,WSObotY, lub ;'1 Iuieszkuje właścieiel tejllOsesji',\Viktot Ko
'\V. ~$~~t~ji!,tlieIDając, dosta t?cznej lic~r ~ walczyk. ,Mając ząro;ia1' ~w~nieś~ }.~I(!),Ś bu

~~;~;:~~:eTli~;~.gęnl~puszczaJą'l ~:;ęs;t::~:~~ię:S:ą~h~~/~~~i~ł. K~~~
'Vładtt~,:~.dn~inistl'aCyjne

wydały w ~l czasem, nie mog~,c WY'\Vlą,Zę,CSlę

z~ę.Zlttf:z;(:.~elll,:~tcZY1,)olnnien'ie do .z!'zeszo f: \viązail ;pieni~ŻllYCh

ze zobo

-- naraził się na to, iż
llych\vła$ąls1ęli;~'1.LtobuS6w,ftby bezwzolę ll~,:)tnOrnlJ.{ zaJął :nu 3.000 ~zt.Ul\ c:gł?:
.'
du,nato,{!Zyałłt~.~4$ma dostat~ązną liczbę,:; .. . Gdy komornll, przybył \v (hun licytaCjI
PaSaieró,v, czy tł~.,:j~stzupełnie pl'óiny"vl t naluiejsce-- cegły znikły. Zainterpclo\~la
rlie~'Udać$ię ·~w~rt)g~.P!lnltt1..UłJnie .0 02:110. ~ ny w tej spra\vie
Kovvafczyk
i~{i
0
·;)~!6n"ajV\:;>,~iqzldadziejazdy/godzinie,
(a) fu 111 1'nikowy na !.lotU,
vvy:;:tu'w1onYi

n'1ó\'Vią;c:

~,Tosą te. sari),(,~' eegły, sŁojąvttil!i.
jak' pan kornisHl'Z !\ft,zał", . Komotnik ;3kiet'{J

wał spra.wę Ko'walczyka do
przytem,\Valel'ję Stefat1!ską,
pieczę

nad za.jQten1i

eeg;ł.arn.i\

si!du, skarżą\~
któn~] zlec/i]
za brak d.o

ZOl'l.L .

V'./dn.iu vvezorajszyln, IHi~/,ed~~ł,dem
grcd.zl\.iIn \V
~,ta:nl,~li ()bO~fl I)~~.kad:.en"
:Mitno r:?,e('zo\\(~go, (i4.)'ivc,i p'lH.'gO wywodu! ()
Skarżony

\vię

at

- - _ x•......

Nakal chwili

b.dżety

ii'~".

.

.,.

Lii."
la.

:Ii

I

r!

~~~~~

-ch
nrzę
J
Utworzente

B

'-'

II

IOJ ich

III

S.ereg iastytucyj, które
awe w .
dutej mierze· opiel ają na ofiarnośei publie:c'"
Aejt n.6\jwięli;~:r;e lwa n_dx. ieję pokł~daią. wl'..... 1
Wydziału AdmiIlistraeyjnego
· .ie w okresIe. karnawałowym. NallepleJ wPły
wa ~fOS% publiczny, jeżeli je~t. OD. J.k~m: l .
Wobec wejśda. w. iyeie rozporządzeń Dym systemem wprowadzenia ewidencji lud••p e n sat 4 za pojodny, bedroskt humor,· JakI wykonawczych .do R.o.zporzędxenia Prezy.. c! i meldunków..
· winny pOdiadl.ć w tym celu urs_dzau.. ia.. , d,nta Rzeczypospolitej o ewidencji i ruchu
Wzwiąxku % Powyisl:ym Magistrat pO"
ł.dności - okazała. się k.onieczność koord"J- stanowił na czwartkowem posiedlcniu • od..
prezy.
.
d
taL bł'
Tak jest :Ita xacho %i«f
łL
y O 1 .. nacji działalności Urzęda Meldunkowego, Biu bylem pod pt:tewodnidwem p. Prezydeata
fa Polit:yjllo" Wojskowego, Biu-raKsiąg St... Ziemięc:kiego
Utwor1YĆ Wydział AdmiDil..
· Jal.
L
Roku :r;aś hiei_cego .alei,. s.. o.atato- lej. Ludno.ci i Urzędu Stanu Cywilnego. iracyjnYf do którego. włł\€zone został1~ po~
wac zgoła nowy a Diezdrowy 1o~j!lW.
których czynIłości %azębiaj, aię bardzo sciś· I WYŻSze e;dery urzędy. j biura miejskie.
Kładąc 'IM I7.Jstko co się G%leJc na .karb ..!! ~włalzcza w awiądcu z llowowprowadlia.. ~
.
l ..'
'
.
• stagnacji i złych- esalów" publiczność ~a'"
cbowuje pewną re~trwł ." stosunku d. lm"
3)rez karnawatowych. Ten s~osób stawiani,_
kwestii jest 'Z20ła nielłuszJ:lY 1 wręcz sz;kodłt..
wy. Bo jeśli prxyjC\ć. :za aksjonłd, i* czaly S_
ialctyczniecięikie, t~ naleiy lo~ił! upr zyto. ·1
gospodartjza W. pOlle'lPgolnyeh branżacb '''ll)łeckieh
:nić· i . dlawspomxl1anyck wyze) plaeowek
.l,,~a.itarnych są one również hardzo cięi-\
W eł,gu. d ni ostat.ich sytu.aej. go.po" n, tego stantaFzecsy ieat fakf,li pod koniec
"-i e, al· jednak. pła«6wki te i,talieć i rozwijać, darcza w Łodxi, w %Wi_Z:KU f: ro"poez:ęcu~m rok. ubiegłego zaznaczył. cię na łódzkim rfn
tię mUIZi\.
nowei!oroku kalendar:r;owego i nieastalonemi ku na~miar zapasów pszenicy, pfzeltraczajłtt
Na t:.tele tych iaatytucyj kree:lY sxpUa! jeszcze pr"esunięcil.mina terenie ekonomie:.: -y bardzo znacltlie zapotrzebowanie.
'ił- psychicznie i n~rw~,,!o ,cho~Jc~ "Koch~ nym w Państwie. wesda jak: f1dybyw BOW,
W QraDży obuwianaj zwykle w POCZl\t
:aówka". Dość powled~.et ze leśbby mlufc fazł. co przejawia .ię wydatn.ie w położemiu kach· styc][nia· rozpocz"Jnał się S'łZOR przy .'Wf
tego. szpitala mogły pomi$jcj'ć podwójną i 06_ positClIeaólftych brani: Kupieckich i przemy.lo robie letniego, obuwia. Sezon ten trwał ~ .....
chorych w stolunku do obecni. w nich p:zy wyclt.
Ewyeza.j do końca lutego. Obecaie :z: powod.
Ioy wająeych,to ie'I~J.e cała ~a,tęp>: J)lyC~ł~Z
Pr~ede"flzy.tkiem w zwiĄzku 3: wprowa braku dOltatecznej ".gotówki,- S~"OI1 w "tej brata
'Ue chorychnapl'óżno kołaŁac będ%;l~ o Duet- dzon_mi pnez Bank: Polski ograniczeniami iy lelzcce ~ie zos}ał ro~o,eEę~y, albow!e!D
..ea i racjonalRł.' leczeniłł. O t:gubnych Ikuł.. co do terminów dys1cGJltowanych pr.z.ez ba.k w traaza.k~3ach skol" .ni"a'.H~ całkoWICI4ł
&:ach przebywania tat- rod:r:aju
c1tor"Jc~ weksli -p.Buja w sferach kupieckicb Ł.Gd,si kredytuwek~lowe~o, operl.tjllc· pr:iedewlzy
wu6d zdrcn'f'.go spohu!xeńltwa prZekollywac duiy niepok.ój, spowodowany brakiem gotów atkient g(łtÓwk3ł.
aiema potn~.by..
.
ki. powstatym w duiej mier::e dzięki tym reW braniy kalo.sxJ i śaiegowców n_Iety
Nmika%.m wi~e cbwili wiAno bJć 2or~ce astrykejom Banku Polskiego oraz prawcłopo się IPod:dewać więks&ych niewypła'i:a.lnośei s
poparci•. pO~:&Jnań szpitala, d. ja~ieh naleiy dobuym równiej; w Ewh,sku z tym. wzrostem tego w:tgłęd!lJ żekup.y, ~aopatrZ"WI.Y się
dOrOCIDY wielki bal ma.kowYr ktorr .dbę-. liezby proteltów wekslowych • nawet upajak :z:wjide ~W większo. zapalY· I'QtowychW,
...u.e si, VI lobot, dala l1stJQ.~ti a rb~ VII sa: #ołei.
robów, nie zdołali się ich Wy~bYĆf ;mimo :'11,
'i -FilharJlllłonji-, Niech wJP,buona po brze~l \
W braniy .u\nufakt~rowej panuje Olta- magań·nowej mody, która usuwała z .żyeia
tala balowa. będ~ie ~ym~w~ym do~odemł. Z8 tElIO tendel'u:ja daleko idą.cej ~niżki een, z po wyroby wykonane ieszc':le w roku ubiegły...
•połecieńitwo :ł:~d:du. sp.buło SWÓJ obOVllą- wodu załamania się sezonu zimowe~o. cO je ZIe usyhaowanie społeczeńsłya. uniemożliwiło
dokonywanie zakupów w szer.~~j mierze. Mi
,qk obywat.l.kl.
1 dna\: nie daja oi.ywienia w . ha.n dla. ffi.anufak . mofaŁalriej
kalkulacji, oraz oporu fshrvk, któ
tłu". Niedostatek I'otówki :zarówno wśród ku
I
pców i pn:emysłowców oezekiwać należy dal re trzymaiąśię jak dot_d .przy starych' eeaa.ch
$zelojes4cze spadku cen, który juz .b~eftifl k.up~y lit tej branży. zflaezą.ie obniżyli ec~,..
,TEATR MIEJSKi
nabywców.
wynosi w niektórych gattankaeh towarów do nie zyskujłiJ.c mimo
W branży telaza.-:...· rown'iei . daj. si.
.40 proc; w pOl'ówllaniu z cenami x okresu
Występy K. Junoszy· - Stępowsl~iego
Dziś' niedziela o .1: popoł. po cenach zni r01poczęcia sezonu. Dalszy apadek celi abei -.dczuwać poważny kryzys. Jak infol"muj, a
buty polskie od
mie. jak nas informuji\. towary białe, poicie łódzkich sfer kupiećkich iOnych i we wt(ln,l;. wiecz. po cenach naj
czuwają ~skutek zastoju aa rynku taki br~
lowe i t d.
uiżs~ych osta.tnie powtórzenia re\velacyj
W wytworzonych w I.will:tku z tem wa" zamÓwie:ń~ jakie(lo nie odczuwały od lat 60
:nie wystawionego "Cara Pawła I", w któ runkach kupiectwo łódzkie wid1tl tylko jednt\ , tern więcej, iż rząd ooranicaył· ilość zam6leżeli o Ł6dź chodzi - :r; '(ói:Dy~h
iym olbtzymi SUKces św'ięci K. Juno~za _. dobrllstronę, a mianowl"ie prawdopodobień wi~ń.
względó,!:_syŁuacia brauty omawianej prJ;8cł..
·stwo dużego oźywienia w-sezo_je letnim •.
Stępowski. - .
.
.
N. lodzkim. rynku zbożowo mClcznym stawia sic; raczej opłakanie,· aniż.li dodatnio.
Dziś niedziela i jutro wieez .. wy.stępyK.
Wogóle w branży metalowej aytuecja w Ło.
widać dute. przygnębienie z powodu .ni~łej
dzi
przedstawia . się· bal'dzQ -"o_niejasllo, przy
Junoszy ,;...-. Stępo·wskieg.!) w ,.,Ósmej żonie I ilołci obrotów, tak dal.ce. iż kupCY, u ndc:aJClc'
cxem
najpoważni.ejn:e firmy znajdaaj_ aę
zaopatrywania aię w zapaay, OZ1 to zboża,
Sinobrodego".
exy mąki realizują tylko aiezbędn. dla .trzy bardzotrudo, ch 'wal'łlnkach fiDan_owycb"
...,~.-.
TEATR KAMERALNY.
.
_aRia wypiek" chleba zamówieDia., Prx1cz y
Dziś, niedziela. o 5 popoI. ~a·wlć,.b~dzle
niezrównana Jarkowska. pubhcznos,: Jako
kapitalna .,Sekreta.rka Pana Prezesa",
.
Dzis, niedziela wiec.z., ~niedzia.łek i
Odbędzie się
Kielcacb
wtorek ciesząca się niesłabnącem powodze l
niem ."Dobra wróżka".
!
W &orem lat ubicłłYGb odb,dzie się w co· rok- liczniej3u:a frek weaeja • kandydatów .• Aie
roku
bież~ć,m już pii\ty :r; rzędu doks~t. tylko :t kraju, leex i z 2:a lundoD..u.·· .
TEATR POPULARNY
. Progra.m obejmuje przedmioty nieźb.
k ..us kapelmistrzowski (Iześcioty - gr~dDio"
Dziś, niedziela o 4 popoI. i 8.15 wiecz. ;
wy) dla kapelmistrzów orkiestr dęŁycb l smy: da. wprAldyce kapelmistrzowskiej jak: har. oraz jutro poniedZiałek z po\vodu wyjazdu ! cz.kowych oraxkandydatów na takowych. monja, instrumentacja, zasady i praktyka d,
Jerzego Woskowskiego JUŻ ostatnie trzy Zdolnych dyrYAtentów u nraa .ai~ brakuje, .ale rygowania. historja i literatura muzyczna i
wiele in, Wiadomości udziela lekretarjat kUf
witks~ość nie posiada ni.zbęd~el facho.~o ..
powtórzenia sensacyjnego !,Broadway·u".
ukowejwiedzv. Ktlrsa kapelrnistrzowslsae sta lU (Kielce, l.il. Tadeusza Kościuszki 1 ł, Sr:ko
·Na zakończeniu pod reżyserją L. Zbudz . nowi, dla kultury m\lzyć%nej nieecenioa_ do la Mu%ye::na -im. M.Riuszki.).:r;a nadesIanie.
kieg~·' próby z kapitalnej krotochwili ,,za i aiolłoić, a nacjonalgoi:ć takowJeb wykazała znaez. ka po~~towei'o Ra odpowiedź..
I
rząd Przymusowy" •
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TEATR POPULARNY (w sali Gey&ra.
Zamac~ samobójczy.
n~I
Piotrkowska 295
w mieszkanIU własnem 7 przy ulIcy Fe
1
Dziś dwa przedstawienia o godz. 4 m. 15 I liksa 50, usiłował pozbawić się życia przez
pop~. i .8 . . m. 15 wiecz. arcykomicznego w.o \vypicie większej dozy jodyny, .pozostający
dewilu w 4: aktach ze śpie·wami i tan(~alni od dłuższego czaSU bez pracy 321etni PajD:·
p. t. "TrÓjka. hultajska".'
. I
Stefan.
OBSTRUKCJA. B.dania. lekarskie prsr.y
Wezwa.ny lekarz pogotowia.,"po udzieL"
sc:horzeniach Olg_nów podbr:z.usza wykaz.ały
. d
t·
t
'1
t •. naturalna gera~a w~da •• Franci.aka-J6%ef~ nl~, e~pera OW1 pomocy, poZoS aWl go. n ..
'l'

I
I

dZIale. rOZp\1$gG~aJ'co l UWS1łł iagodnie prze! mleJSCU.
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jednego z l, Ona zda\vała. się P)'ł~ szczęŚh\vą i ()e;lIlrbteaJtl.
;rutlan mężowi niemniejszą mij~ci~.
.
dji (prowitlCja Danji). Był to ezłowie1\
star l
Nagle w tę spokojn~t rttnlOsfe['fl żyda 1'0
BZy już uczciwy i towarzysld. Na ~viQsnę r. ! dzinllegO "vta.t'gnęła niepOKOjąca vlliadorriOŚI~
2. Osterman ożenił się z l'nłodą i ładną panl1ą. l Oto poczęto pl'zebąldwa(~ w ol'i.olicy jakoby
która w I{opehł!.adze zf.ł.l'abiała pisaniern na w młynach Osterruana strąszyło. Opowiada.
.rus,szynie i była. ubogą dziewczyną.
no więc, że \v jednym z nlłyn6'\Y słychaJ~ p6ź
Osterman ubós'tvvlał S\\'oją żonę i poza I nę nocą. tajemnicze szrU(n'll przytłumione slo
tlił}, Zdł).,)-Yąłsięni}zOg'o na ś'wiecie nie widzie!!wa i śmh'cłly ..JeŚli ZHŚ kOlnu w nocy ,vypa
Peter Ostel'Inall uch(jdzH

!!lamoźniejszych

mlynarzy

Z~,

półuocnil.i

,

a
"

chanłt:a

dla (lt"ogs. k!J.lo o wyc.b ~~w rogien
pr~ebieg}'lt .p.rędkn
ze,irzec dokoła,.

nie

.lulynćw

śUlie.ięc gj~ .na \,!(~t fO

i

i;,

Stary młyłJ~lŁ'Z pO$LanowH osobiście tu~~e
co to za ducby choda:~ w nocy po
jego lllłynie. Te.} sarnej jeszcze nocy, uzbr'(}
jony cw strzelbę i nóż, podkradJ się pod ta
jeulniezy młyri. Pano'\vała.· l!isza. ()steNua;tl
czu\va,ł d() śvdtu alf:! zade11 szrner nie ?trnąeił

l

ł\:onac "się

I

Slpokoju.

lARIA

lAl Adyrekt,rów
i I
teatru

Jo~etiną Backer naraziła

l

Zdawało się że ~\ła Sprawa pójdzie w
z,apOlllnIsnie, aż nag'łe jednej UO('.y Oster~
na,śpią,e(~go zazwyczaj karnielluyl.n. snem, 4)
~udził lekki S21Uer. Qtworzył oczy i ujrZał
s,,:ą żonę wychodzącą poeichu ~ POkoJu.
Okropne ~Jd.ejt.1"enjf~ Przenikllęło m6ig
Ostertl1ana. Nie tracQ,c jednal( zin1.neJ: .krwi
ubrał się i podązył VF ślad za ŻOl1ą.• , K~ed~r sł.
ną·ł. na g:anku 11 jl'?:aJ w bltid.ym. świenek.~ięi~
ca jasnc}. syltve-i:kQ A1H1Y, gin~hc~~
w ,mroku

eiw}ow€go

ni senslcyiny proca s
\\'ystępuje

tOl'o\\'ie ~~Ca:;ina;' \\!iedzą Co \vart.e S~f nOS'i Jó
zefil1y Hacker. Zapell1iajl~ przecież codz.:en

piosnkę rnilOS!HJ ..

uje vvido\vnię. tf1egH \V;ęc groźhie
p:Qi;'.n.ej
i\[ulatk .i Cg'!'HlliezyU wysttiPY' :\:leyf' ra vv re
\vji do d\\'óeh l)odl'zęclnyeh . nu tn <;H'Ó W'.'
Na to nie lnógl p:rzystnć piękny ta.nceI'z i
zrł.~;karżył ohu dyrok i.odn.v o odszkodo\vanie
\\ kwocie =)00 ty~. frank6\v. Kl'oi się proces
który będzie se'Uaseją Pal'yia \vystąpi
bo
\Vifnn ',\" nin1 ''v roHś\vhtdka "czarna g'V\'iaz
da". 1\'10Żf' vryjaśni się tajenlUlea
dlaczego
nie eheiała 'występ{nv.a(~ z pięknym tal1ce

\V paryskil'H tea:tr'zD re\vj(),wYlJl. "Ca8ill<:/'
od I.'ulli,szcg'o CZHSU !'JYl1na,~ezal'
na g'\viazda",tJÓz(,;,fina. BaeJ.. . m'. \Vp l'ttVHlz i e
lnoda J ózefinyBttckex' już przeszła posiad;,i
onazaw'szebuAldzo dużo wielbideJi
h:'tórzy
za.pełniają eod~;:('ri:ę "Casino" aby \I\o'idzie{~ ,ją
tan.c.'Zącę.'1g'rająe~l i ·śi)h:nvajćJcO:;l.
J'ózefina 'Baekel' ~pip'\'ala do :nieda,'\n,J
wykonywał SWojl~ rolę z pra\\'dziwym \vdzię
Idem i jakkoh\'it~t nie jest zawodo\vym akto,
tl'CIll }\d'eyHl'ern. M10dy ten ·~pie"v!ll,; i tancerz

wraz z picsnl;;'})"t'zell1

.Pio

rzeID.

:rem (jest to ezłowiek bogaty)
pI'zy\~dąza,ny
hył lif.trdzo doteatl.'tL
Zgodny duet "czarnej g'wizdY:' i piękne
go śpiewal~a. zakh'}cHy '\v osatniul ·(;z9.9ie ja
kiaś ,gwaHn"rne dysollan8{~. Co zaszło
:'wladomo. ,Nieldórzy wta.j,,~n:n);c7JelJi
dzą~że ,)cZ~trnagwiazda"

-rolę

z dziki;!

naIniętnościf,!,

·lIf.r1.~l!1t"••• u.ł1i.fai1!łi~

f.1 i <!r!JJla

młyna. Był
~~yło.

.

.

()dpQwiedział UlU

eiehy śluiechArmy ,
.p()tem l:'ozl~gł się szmer'pocałunków. '
Osttłrmanstał .tak skamieniały .' t, nagie

••••••••_

.opano",'any sza.tńską myBląwyJą.ł zkiesz~
pudełko za palek i PQczął };lQdpa.lae młyn 'a
wszystkh~hstl"Ol'l. Suche d,rzewo zajęło się s .
błyskawiczn~J szyhkości~} :i juŹpo . paru,minu
buehnęJ 'w IliebosłUp ognia. Hult1"Oseau." .~~

tach

ndgl'ywała: SWOJ~~

lałegożyvFiolu zrni(~szał się

podzwrotnili.oWł!

z l'ozpaczlhvemi

:krzykanli ł~o11Hj:Jeychko('bankó"r~ . Nad'

taneerz byłzawszechłcHi
nr lobojętyn. To nie .podobałosiQ1tTózefinjr'
Dość, zenieda",,·nc, ...viadczyła dyre'&tOl'():l

nern

ra

l)oZostał'yz tnłyna

tylko zgliszcza.
Osterrnan stanął przed sąclemi .1OSw..ł
skazany na 15 lat eiężlc:iego vdęzln~i~t.·

"da!l'ind~.. źe.;;:jeśliM·eyel' 'hędzi~ nadal grał\\'
rewjio:nani~;ip()stawi nogi na. $c.enit~~ Dyrel{

."'1

\'\tła~nje' młyn, wktórym.~

Piotr podszedł eicho dorolY-!lin i~~
glos ~:h'\~ego par.cbka Wilhelr.na=
--.Jak myślisz _~n() - mówił W~
.;...· ..nlożemy tera.z, SpOkojnie się spotykać ··Sta
l'y n lczeg'o nie pode jrzevra.

llatolnia~tpiękny

!Ił., OJ m U.·' '.;

to

·1 n..", _mI r III"lmetWWf1W'lilll
'~"".d

FI

i'mię"
t

&\

Hłp

gacę.
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Im.,el!i"rr ,

Było te w piękne,imiejsc·ówol(.i:nad
Na2,waMsi.ęfłameIlHłlnu~II~.,· j4;"
mor~erA. Słońee,ierpniQweJ'~tt~8b.~ oiJ.pia,ją,... ·. ttam AtrAerykanirunn i bllrd;io ,i~~i•.I.t,.
ce protnienie na ~iel()'luAw8!t tafłę'mot:t., wktó ł
~A ja 7''- Gdpatł Seba$tjallt '-~41tlW,~"l',~;-4
reloniespckojByeh fala~hk,ręciło się kikoMII' ~i~fB()k,. iesł~m. Fra'nen~t;m: 'i':rQwn{ei lełllft•• '/?~
. ide skrol'hu,eh rak6w. . Na'!gle jakai młoda .wielcl':%adowalony.. '.
. '.'
.. ; ..••. . < i , ' ) / :
.:hdewczyn. opuic.iła $piesznie ton metlk"Na
-·N~S8~~tt\d(J.e ....... ,~4V1iłą.l.j~m.~,:):·; f
jej twarzyc~ce widniał sterokilllmi.eh;hyla kaliia :Tma.tę.,'*i11e.irQdl•• ·~'iq~·i~I~p1"\i~~;!;{ii;
blł\dai promi«n~eją.ca.
k.n,ięwmol"%'U;·na·~~e·d.l:i.u:i.r:·k.ąa:H!1ą; .'
.,
- -:Tatmsiu -- kf"ly:knęła
uJ,'tł\a~j:tpl>im",,~Ił~Je~'.. . ' : . , t".;:c;:~:: . il!:::i:"'!·
:te nareJtde'mi się u~ało!
. . .···~MlłŁm' t).d:~:t'J,},\?~2:~b~$ł!X.I!·:~~:~~:"l.~;'",~'> .
~ .• "Co? 4;1t1\lrui~J;t juf ;.pł,w~6
.ł"Wi" . . . . . ..... . .. . . > .•..••.,: . . . . .·.....~!L :,<\> "'»"''::i~;,(;i;
plecach?
.~;·ą.rd~()$ięr;~ię$~ę.l'a'*'$:~·'. .,. .. .'
-Q, c.o. o 'W'ielcJep.~j\'11:g0Ji';'
'dQt,,~h<:~łl.~.iłtm(iało :':llal,4Ć,brłdłu.'Jj.;~foI.lt
kto·lięwemni.2ak.~ch~lł
....
': ~'.'., TD,2UpełJli~takłuaa:QOf j~k:raoj*1t .
h

Pewienpr:zyjAcieltnhjpowtarzał c:tęsto
%0' ide m~:iau~mietlpQwodz*biawe wszylltkićh d:ti~d,iłi~th .. f"r~1pominam tobie j\łgo
sło ..a.ilekt4:H,~,n)ysłe o Sebastjanie Boku~
. . Mam dl_tega. c1.łowieka wielkil!\żacunck
b •• ł.• mp"'dcitas wbjny' udalon'fu$i, 2!ebr$ć
ł_tert.uaići« :miljtsti6w r kt6re Z fifO b ił, .sprteda'"
if&cllarn ili~ wietneQ. Lect mi.q 'wł:lelki~h
fI.'u.r"ń ni•.' II d ałomu się zdobyć 1tięda~
ZnajclQw.•lnahY\J\lcclw .na .tysiące IItaryclt,
'~.!tvl. tl8 w.gouy~ep5utychjajek_ .lada ebe
t,th'8wiń. i::,t1.i_c~innY:ł!:hAftykQłÓiw. II w~a
ł~fl:;.posób:nie potrafił :n.le:i:ćmę*a cU,,~ó.l"

i

.

l

.-- Niem'oiliwe!·
-Daj,J(JO :ty,dęey dcJaró'W'f
--Ajednak pr.awdziw.;
~·A·. ja daję 2miljony tteokó\if# ' , .' I'
~ CZ1.ci.i, ajwiadćz,łił<,; "
.
..
-;"ĄU'lI'ight l )tt,zeze
wie4t1!ot~._~~
,r'~wcjej,:Eul~lji. . ' .... .' · '. . ' '.'.
-Nie, ale:trobil. domnie.oko i· d.ł mis~emy ,U.QW,~
~i.~łż.łtta miłedsi~t.ko_. pl~.kie~nak,· •• ~ymudała·śię;~animdo·groty teki
'
Ob,jojcowie ś2.ykcwa1i ~ię a~ Uth'.i.k.'"
$topy i. ie$t~n:erazHwie ~hude,··.i~. ,łQIł . ' jer nów: . ·.... C:1:y widzitz go? . To' jelt ten VI e:u:'l'''' ~ie młodej pary t gdy nagle :t.~twa~.y\i~ i .
brzMi j.k.·~~itl'ojona J[atatyok_1 a chod.Pl'zy,''' wonYI":ł:.trjkocie; id~jedogioty.
.
rzeczeni FQ:tgniewani wybiegal~ 'Z a;TQty..
-~
POI~u~.lk~~~\l,r~ •.chore~c nakureze .•. Ąlec.s1
-i... Idź
prędku, kochanie, i doprowadź
-- WS2:y$tkapr~ep~.d~o\. - itkru"t Bok
',tn0l:~lwe·łt)Il~,..,~h, 'w.~:tY~U:1' m ężc;z,yif' i ,dawali m~drzesprawędo koń(j9 f . : .
.
t
........ Maie pt~:6~ki s-yn. ~achow~~ się nie~*
si,odt.tr~~iiYĆ!',takiei~i bagatelkarni,.~koro t~
:-Nie trosac:r: S!ęo to. oJci:\llk~. Nie je' powiedulo wob(::c. ":11.?ie1 c(~\tkiiJ
gorzkap}~~~kąbędlf;leod()dt.ona lnlko.maml1 $t~Q1 przecież dzie'dti~~i'l1:.
-+_. ~lh~) 8'}\U? CO pau pr:tex. t,t} ebee pe

o:,i,

Ni~st:crty.""ido~tujetakje$t •.. ponie"
w.i:WJhWlliiiPY.top~s:ze Eulaljajest je$zcze

.' JOl1u\tnii

dziewię;:ą.

. _.'.. .

. ....

Eu'lalja aarzuciła plaszc:t kąpielowy' na.
Iwuje szpiczaste rall'łi()na
rnyhk\~,udała si·ę
•.. '
w kie:n:H:&lrU gl:r.'.lty.
młod~ 1 I " .• l"'o d1 ..,iii ~o pi.nll~
:i.bL·2.']ł ~i~

'. MinH) ,io.E.ulaUaiildcw$~}'$.tkie
..~w.~t,;;'", n"}.~ . ~.Q_ I,"",~"" .łłW~.I%».-":7.?!~~.a

),'"e-".'l;,: ...

~ !~IliC.'tl' t':;.:a~,. l.:.!'.~:,.!::.·· .~. : •.':.;;J.:

I
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l
\
,<

wiedzieć?'

..

. iela "11 :!tyczu:a 1&31 roku
C"

rtnnm

Ub pl cz ni'
II

.Miez

Ni.zwykła lir Iwei. ·rodi;aj.
&prawa
wpłynęŁa do jednego % s~dów cywilliych LOR
dynu" Przed kilku miesią~.mi Jliejaki mi,.,
Keyne s zaasekurował się w 1'CWAem towa...
u:ysłwie ·uCezpieczeń na powain~
$Qm, 20
tysięcy fUJ1tó~ 5zterlingów.

Przed

pcłoźelli..

iednak oltatec&tlege

&l'iego podpi$lol na przedatawionemmu .obq·
wiązaniu. Keynes zapytał afepta, exy luma
ta zosŁanie wypłacona na wypadek
jego
śmierci samobójczej. Gdy urz"dnilt: <Ę;d..ł na

to pytanie potwierdzającą odpoWiedt. . wÓw·
czaI Keynos pytał dalej: tłA co będ%ie. idy
l.osbrDęskazany na śmierć?-.

"

,

•

ni Di

y spa kobierc wzbr d fan

sąd

ZapytanT połraktowałło jako' żarl ze
strony swego klij~ntaf teD jednak zażądał
Jtanowcxo .wpisania do polis, teg'o warunku, w przeciwnym bowiem razie oaiwiadcżył,
je zrzeka się ube2tpieczenia.
Po pawnem namyile w"mi.Dkow ••e to·
warzystw o prx.ychylilo aię do teio otrgiDal. neg') iĄdania i ube:łpiecXeDie' zostało" Je.warte.
" kilk.. tygodni póiwej dokonano rahilnkowello morderstwa na pewnym bankie ..
'rEe loadyńskim. Stlrawcą jego oka:;ał ai,
"nie kto i nny lecz właśnie ów przewidujĄCY
.r. Keynel. Sąd skazał go na imierć i wy-

r ,I
Uziewc.z1na, ,k1.ora

............
'"

,

II'

P

(es

,kłypr

Nr. l!

PP.:---

spała półiora

roku

rok został wykonany.
.
.
l oto wdowa po Dim zaź,dał. W swoJe."1
dwojga dzieeiimiekiu ·wyplaeenia jej 20 ty...

.i'łY funtów premji asekuracyjIlej .. TowarJ;y~
two odmówiło, tłumacz~c, ie zailrzeźen 1 •
pocJ.y&ióne W polisie nie pOI"lada prawuego
ilaczenia, jako nienor.aln. i te Keynes uwi.rai~c ubezpieczeaie już; planował ów .a..

pad rabunkowy.
Zastrzeicllieto jednak zoatało .pIZyjęt.
przez towarzystwo" asekuracyjne i dlatego
proce. ten wyczekiwany "st ogromnem zain·

tcresowaniemprzez koła pr~wDiczo -

~

dow. Londynu.

"

Danja

25.000

Holand ja

25.OQO
23.000

RUJllunjł3,

2Q.OOO
20.000
ł~rancja
1.000
'VVidzimy więc, że Polsksa, jeśli chodzi Q
be~względną ilość bezrobotnych, stoi n~iszó

Kanada

I

". Jł1nlandja -miała wielką. sensację.
gu wielu. miesi~y.
" · W lecie 1929· r. w pewnej mieszczań&kiej
Obecnie obudziła się po półtorarocznym
",rodzinie .rozegrała się cicha tragedja. Jedne l śnie, Niestęty straciła w tym czasie Pamięć
'o ·wieczoi'u młoda dziev,;czyna Anni podo "i mowę, "lekarze jednak robią nadzieję całko
buo-po sprzeczce z rodzicami, którzy" sprze witegopo'wrotu do zdro"wia.
dwiali się jej małżeństwu, spłakana położy"
To ciekawe, że w czasie snu skończyła
'Jatiię śpa.ć i więcej nie obudziła się.. '
Anni 21 lat i obecnie jeśli tylko pamięć po
~p&ezeni rodzice wezwali
lekarza> wróci a uczucie jej nie wygasło będzie mo

Norwegja

stem ro.iejscu. Jeśli jednak "wziąć pod uwagę
statystyka nie Gbejmujeludności wiejskiej
to stan przedstawia się o wiele groźniej, jak
na to wskazllje. poniższa tabelka, podająca
kiOry stwierdził letarg. Anni zabrano do SZPi"" g.ła jako pełnoletnia poślubiĆ oczekującego stosunek bezrcbotnych, do ogólnej ilości "~
~ l4kie sztueznie odżywiana spała w eiąna nią ZI"Ozpitczonego narzeczonego.
trudnionych f-oootników.
% :Qezrobotnyel1
Niemcy
23,6
II1II
III
Polska
23,5
Stany Zje(lnoczone
21,0
Australja
20.5
Anglja
18.3
Norwegja
12.i
1.500.000
~-tabelka wskazuje ilOŚe be&roDot RoSja
Holandja
9.0
400.000
w ważniejszych krajach według danych Włochy
Szwecja
.' ~.1
211.000
. . pddziernik. ~ l1»topad ub.. r.:
Polska
Belgja
2.8
Doaebezrobołnyeh
156.000
.ustrja
Kanada
2.3
64.000 ł
5.000.000 Belgja
Wjdzimy więc, Że Pols~, obok Niemiec,
37.000 należy do krajów najdotklhvleJ' dotkniętych
3.750.000 Czechosło~vacja
- ,
26.000 klęską bezrobocia.
L700 OOO Szwecja
że

I

II
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.irch

e

CZ,

Dziadów

. "A. ". Micki_wia.

\

1łlkOmU u.ie powiedzą za. co oskarżony

T."en,."c.o nas skar.ży, naszej ma słuchać
On gwałtem chce nas kara6-Die uniknłem.
,
kary I ..."
Obro.n y

~.

--- _ - -

"- Żegota~ Wy tu długo" siedzicie?
Frejelld. St{ądże datę \viedtieć?
Kalendarza.
nie mamy, nikt listów nie pisze;
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. N.ienależalem dotąd do żadnego spisku;
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Tu"masz.
!~-' nBronić się darelnnie _
I 'ledZt\vo i sad cały toczy się tajemnie

Żegota (do Tomasza);
Głodem ciebie mOrzoDo?

Frejend"
Dodawano strawy,
A.I~gł1:ybyś ją widział! Widok to. ciekawy!
Dość było, taką strawą w pokoJu zakadzić,

Aby myszy wytruć i świerszcze wygładzić,
Żegofa. f jakże ty jeść mogłeś?

Tomasz. Tydziefl nic nie jadłem,
Potem jeść próbowa.łem, potem z

chodził
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Nie wiem ile i jakiem choroby przebywał
Bo nie było doktQra, coby je "łiazY\lał..
Wreszcie jam wstał,. jauł znowu·i do sił przy
się, żem się

do tej' s4.:rawy
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OnodwYkhął oddychać,nie \vychodził·· z celi
Jeśli go stąd wypędzą, koza się opłacf!
Bo on potem ni grosza na wino niestrac,i,
Tylko łyknie powietrza i wnet" się podchmieli
TomaSZa \Volałbymbyć" pod ziemią, w
głodziei chorobie
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DRUCIAnE Parkany, Ple~
~ra,~. %:akłada IU.ę firanki azukuje się dwoje~ d,.ieci
wyłącznie do szycia
cionk l, Tkanir,y. Gazy miedz
STEFAN GABAŁ.A ·NA- do kompletu N_wrot 38b
do ,filtrów "Rabih" do f o bót
betonowych wews:zystkich
WROT 8
l piętro
1666-1 ,ICI "
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, Wółczańska 109 "
Telefon 128-97
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Najtaniej nabyć mo~

PIOTRKOWSKA 79
Al. KOSCIUSZKI 22

Elektroterapją
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