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W dekla.racji tej centŁ'olew pOwrOei'(lO
stanowiska jakie zajął przy poprzednim prze
' .. DZISIEJSZE EONl'ERENCJ& ".
'sileniu 'w ko.nferencjach na Zamku. l\tfiano·,~":Przeb!egdnia.· dzisiejszegn,. :zapow:edzia I jak· następuje:
Premjer:p.. Szymallski.
wicie twierdzi, iż ~dsta,vowym warunkiem
~'Jkon'fereneje desygno~anego·premjera' p.
WicepremJer:
p.
Byrka,
przywrócenia normalnych stosunków kraju
.~ ;szyma,l1skiego dzprżywódcami
kluJJ'
lVIin.
Spr.·
"Vojsk:
marsz.
Piłusdski.
'
jest
systemu majowego. Dalej de
hóW\ sejm9wych btldz~ po\\;szechne zaintere
., - .likwidacja
. . . . . .'
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sOwaruii:' ," -;
..
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Mhi~ Skarbu: prof.. Krzyżanowski,
'1 klarac]apołozy mocny naCIsk na spra\vy goMi~.Oświaty: .p•. Okułie~J
~ spodarcze, praworządność i zaniechanie -wal
~, ' -Kóif~re'n~j~ swoje p.. marsz. SZYlllańsRi
(konserwatyści domaga.lisię kandydatu
ki oZ Sejmem. '
Wp.ocz~flQd:kblbtl!3B.. '. O ;godZ. IO·PfzybyU
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. • .
.
•
.M,' S'p'"
'\'1'"
,
R
1
.
.
""
trolew
na
sIebIe
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przy]IDJe.
WreSZC1G
MIn. . ra-w "'" €\vn:p. . ac:z: iiCW1(~....,
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. .
. . ..
gQ~.12 .z()stali zapros~ep.i wlcepreżesi klubu I
Min. Pracy: pani Moraezewslta,
' n~"TlązU~ąC do ostatrueJ . e~uncJacJl marsz..
·;.S
.
dl':
.
.
P""-!&
1łJI!'
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I
centrolewu za
1
M
1 In.
praWleiWOSCl:
lu.ł..
.I.,... a are.. PIłsudskIego, przedstawlCwle
.
.~B
.•..... pp:.. Koś~.-:ałkQ. "\i.NS.,..k.i,13. . 0..·k...O.; . P01. .~kie\.~icz~ II
l-.echnicki, Dą.bski i Lovenhertz. Wno.~zą z
znaczą, że jeżeli dążenIem p .marsz. Szymań
wicz,
tęgo że p. mal"s~. Szymanskin~e chce się ogra. l
skiego jest pacyfikacja stosunków oostwie.r
M.in. poczty :p. Berner,
X#.czyćdo rozmów z g-rupąpulko.,vniko.wską~
Min. rolnictwa: p. Janta~ Połczyński,
dzić należy, że enuncjacja marsz. Piłsud~
ale' chce wysondo.wać o.pinję grupy
wło:3. I
1\łin .. reform rolnychp. Słaniewlcz,
kiego nietylko do uspokojenia nie może si~
ciańskiej w BB., l\.tórej przewodniczy'
pos.
l\1in. robót publicznych: p. Małakiewlcz, I przyczynić, ale wręcz przeciwnie zaostrza sto.
Bojko iZw. napra\vy Rzplitej, li:tórej przewo
sunki ..
dniczy p. Lechnieki.
o LIKWIDACJE SYSTEMU
Co do stano'wiska Klubu Narodowego, to
Ogodz,. 5~ej ropołudnnl przyjp:1o.wani
Jak się do\viadujemy, centrolew uzgo~ jest ono, jak zawsze, konsekwentnie niezmie
będą kolejno pl~zez p. Szyu1ailskiegoprzed:: l
clnB już deklaraeję któr~~ \vszyscy przedsta~ nione. Klub Narodowy, jak \viadomo, stoi
sta-wiciele{nnych klubów. Pim'\Yśzy Pl'zyję- I
\viciele klubó\v centrowych i lewieowych zło konsek\ventl1ie \v opozycji dQ rządów sanaty będzie' pos. NiedziaE:owski, dru,~j
pos. i
Ż~! p. marszałko.'wi Szyrnallskien1u napopo;: cyjnych.
Róg, następnie kolejno v..'edług· liczebności!
łudniowych konferencjach.
klubów."
. ,_.
I
Warszawa 20 marca

zamierzonej liście gabinetu
PrżedSta,viasię 'ona w zarysie rzekomo
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PÓGLOSKI

I

O PLANAÓa

p •. SZyr4AŃSKIEGO
.Kj'ą'żyuiesprawdzona

.

pogłoska,

dohJd

mają" być 'zaproszeni również o:3ło\\'ieByl' !
.. k~,i Kriyiano.\\i.ski i. że p. nl&XSZ. Szymański
'-Chce po\vierżycpiel:wsZertlu stanow.sko wice
.pJ:emjerą\v SWó. im gab~necle, a drugiemu te ,

ze

OFIC[ O IE NIE A iU SIĘ PRZE K I JĄ
ba€:ała z~iścia

l,tóra

sejmowe z ł1nia 31

Warszawa$ 20 marca
Komisja specjalna, powołana do zbada
;l{:ę'_mi~istra,sk~tbti. , .
Mó"~ią; ze _. P. }jlai'sz. Szymailąki c.h~e
nia wydarzeń, które rozegrały się, d. 31 paź..
!u..tworzyć rzą.dparlamentarny, złożony wy-:. 1
dziernika l. ub. w sejmie, zakończyła w dniu
. 'hiczriie zposlówi sellatorów BB., i że, jako'
((:;,:.slejszym. swoje Prace. Komisja stwierdzi~
>~~ło\vlek -sUnych zasad, a nawet uparty, bęla, że zaproszeni do zlożenia zeznań paszcze

I

. .;-

=~J.hc'ałOSO!ljSCiildeC~dować,

Q

składzie I

l\1ó.\viąd,alej"żę: p. Szymań~'kima nadzie

.

"

.'. Z~~?'Wie.dziane. ńa sobotę

posiedzenie

-..; połud.nie wSejillie krążyły

słało się niemożliwe.

gólni. oficerowie W. P. przesłali
W t ye h wal' u n k ach , gd y p n:~z
4
"ile'"
; ..
. na ręce prze
......nanaą
w(J,d.~;.··czącego kom. i.·sH~ednobrzmlaee
odpo:: d O:t Je h czas przest.uc
'I
h anye h SWUldkó w s t an
~
wiedz!, iż () wez'ł;Jan~u
.
ś' ~ 'tl'
k om"'Qf]a
1&:9·
, za:rueltlowali swej l rzeczy zost a11- nal·
eZYCle o Wie ony.
pl'Zełoi:allej włatlzy wojskowej. celem uzyska
'ł
k ..
.
.:L_a
; uzna:l!.a pl"acę swą za S onczonQ l upowalro.........
nia od niej zezwGlen:a tlo sławienia się przed '. la sprawozdawcę komisji do złożenia 81'pllWO
•
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pogłoski l
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komisją·

senaluzośtaló -narazie od\vołane.

POGLOSKI () "LIśCIE GABINETU

cerów, wezwany dawniej. na jedno z wCZ&!
śniejszych posiedzeń
komisji od dłuższego
ezau ani zawołenia, ani odpowiedzi na swój
meldunek nie otrzymał, doszła do przekona..
nia, że przesłuchanie po:yższyeh świadków

r

. ję złoż;er.ria Są;~hietu d.o poniedziałku, gdyby
,mu~ięzaS·.to·nie udało., ,wPQnic~clziałek złoży
',8wóją-'mjsję~
"
.
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O'iżdziernika

Komisja stWierdziwszy,

że

zdania z p-rzeprowad.zonych
jeden z p. oli:: l11um sejmu.

badan na pl8i

akademja imieninowa, w
gen: Józefa Halle,1 a I

ie

3..000 OSÓB
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Chorągwi

arszawle na cze
nick go
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UKOCHANYCH WODZóW
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Warszawa, 20 marca
Staraniem

,Pnt

Warszawskiej Zw.

H9J.lerczyków i Stow. Dowborc,zyków~' "Ku
,chwale Ojczyzny" odbyła się wczoraj w sali
;Tow.. Łyżwiarskiego uroczysta akademja z
okazji iimenin gen. Józefa HaHera i gen. Jó::
zefa Dowbór~Muśnickiego.
Cała narodowa
Warszawa pośpieszyła do sali Tow. Łyżwiar !
skiego, aby "yziąć udział w hajdzie ku czci
dostojnych solehizantÓw. Sala lJyła wypełIiio
na. po brzegi. Część' publiczności stanęła gro
madnie w przejściach między krzesłami i lo,
czę.cej się z główną salą sali restauracyjnej.
\Vszystkie loże, a nawet we,stibul
zostały,
zczelnie wypełnione. Zgromadziło się prze..
szło 3000 osób. Na wzniesieniu 'widniał
las
sztandarów halerczyków i dowborczyków ko
lejaTzy, tramwajarzy i wielu innych organi~
w.pjl ,~aw;()do"vych.· "
Akademję zagaił sen. Eryk
Kurna.tow;::
ski, znany chlubnie ze s\vej działalności na.
polu em.igracyjnem.
Mowę sen. Kur1łatowskiego hucznie okla-;
skiwano.
Z l{olei zabrał głos płk. Modelski~ stwier
dzając" że. ~zisiejs:a akademja
jest :wyra.,.
'~em entUZjazmu l potrzeby serc patrjotycz,.
nej \Varszawy.
'Viell{je 'wrażenie wyWołałoprZelTI6wie11ie'ks. kapelana Panas:a, powitanego okrzy~
a,ini: "'Nieehźyje nieuskaszony kapłan! Ks.
Pa'naś przedstawił cichą a ofiarnąprac:ę gen
Hallera nad. stworzeniem kadrarmji
pol::

sk(1ej.\Vspomndenia bohaterskich c~ynów
Drugiej BTygady uzupełniły obraz czynÓ'w'
. ł et'kr
armji Hallera. Jeśli niepowodzenia dotknęły:, ,
ją, to tylko z 'winy ludzi miernego charakte· ,
r1.l, którzy', jak, np~ zna?y kapitan żywnościo
wy Drugiej Brygady (w innych czasach wy:;
soko awansowany), dzięki niezastos,o\vaniu
~-łIlDamm'~IJJ~IJlIII
się do 'rozkazów do\vódcy, sptn.vodował Rlęs::
kę po dRarańczą. Dziś ludzie tegopoky'oju. 0śmielają się wyzywać na pojedynek
gen. I
t::z,'ą/a
Hallera. (Na sali: - Hańba!). W dzisiejszym
momencie dzieJowym. - kotl.czy' ks. Panaś
- gdy wyszła na jaw i kole zaWistnych 'w
PBzi~CIW UKŁADOWI Z P9LS~ą,
oczy ta oczywista prawda,że Obóz ~arodo'wy
NaCjonaliści złożyli w Landfa9,u ,r·;~,;'1.
dał z siebie wszystko i na żadne nagrody nie kim wniosek, domagający się, nu r~,ąd~~"" ,,3
iwiel~,,'
"""
--'
,
Patrzy, sP' otykaJ·ą,- ludzi zasłużonych
kiego,~y poczynił kroki, które~y,. uni.ę:c...,"p~zii::
kich, ni,estru,dzonych bOJ·ownH\ó,v ' s-pra,.wy I
" .
,iły Ci~~OUl ustawodaw. czympl':iyjęcle ukla
polskiej, obelgi, które zbyć można jeno po::,I
du handlowego z pols~.
,-
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sard;~~~~~~jastYCZnYCh manifestacjach ..~~.

J

czono, poczem

odbył się

... ·KATASTR~FA "I.OTN'ICZ~

koncert.

l:.nn a ·JÓzef3.

VJYDALENIE

nem miastec:dcu Lubawie do ekscesów. O g.
19 min. 30 % podwórza seminarjum nauczy ...
ciellkje~o ruszył na rynek pochód, który two
rzyła grająca capstr2ityk orkiestra seminarium
męskiego" dalej oddziały straży granicznej
i policji, W drodze na rynek otoczył pochód
tłum publiczności, który odtąd stale jej towa"
rzyszył.
.
Public'lItJloŚĆ wcłela ciąi1le: .. Niech żyj~
Józef Haller!" Kiedy odde~tra na tynku zaczęła grać "Pierwszą brygadę'" publio!'ność
zaczęła śpiewać: "Boże coś Polskę~'f zagłu::;za
jąc orkiestrę i spiewających. Gdy %akończono
śpiewy, znowu wznoszono okrzyki lU'! cześć

Piułsudskie,go

wów-

\tV \Voroćhowie spadł śnteg"którY'
krył ziemię 'warstwą 50 ctm.

e

i
, LONDYN 19. 3. -
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iak

donoszą
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Komisja dla ztnJ c!auła
" Eve ..

.aing News ff sprawozdanie komisji palestyń.
skiej, WYInaczonej przez rząd angieiski. dla
zbadania przyczyn ostatnich rOlifuchów, ma
być zredagowa,ne bardzo lliekorzystnie dla Zy
<:łów.

REżYSERA SOVJ-IEPK.IEGO•

. vVładzc francuskie '\vyd;3.ły . zakaz, dal::
szeg-b pobytu na tel'ytOl'julIl Fran~jjznane::

mu so\'vieckiemu reżysero\'vi 'El.nlo~vemu,
czas zagrała hymn: ,;'\7/ szystkie nasze d:r:ien
ne sprawY"f a ttum odśpiewat hymn. Gdy go Eisensteinowi, t\vórcy fill11ÓW; propagandozak.ończono, w zno:s:zoti o znowu· okrzyki na .·'\.vych. "J\rążownik 'Patiomkin" (;j:Ligją,>'c,g~
cześć Hallera.
'neralriaH~
Na zakończenie uroczystości orkiestra
zawrócił& do zakładu seminarjalnego w oto€zeniu ,tłumu, ktÓiy ciągle wolał: "Niech' źyje śNIEżYCA· N AD 'KAN ALEM La- .lWaNCą~.
solenizant Józef Haller!" Po od.Jrowadzeniu
. \rV czor aj nad kanałem La'I\1:a:nchę.~zala
orkiestry, gdy tłum wracaJ do' śródmieścia łasihla zamieć śn:eina. KomunikaCja między
zjawiła się policjag wspomagana przez straż
Francją a Angljąbyła tak utrudniona" Aż
graniczną i dokonała ~resztowań, Dwanaście
osób odprowadzono do komisarjatu. W mieś śtatki'p:rzybywały doport(n,v '2'ogromiemL~o,
cie zapanowa~o wczoraj i panuje dzisiaj 0- późnieniami. \Vszystkie sygnały
ś:wietlne
g rOt[ ne wzburzenie. . Do Lubawy ""
'"
i syreny były czynne przezcały,dzieri~
policję z ce.lego powiatu. Po lY'
ciągle patr "le policyjn'i:.
śNIEG NA'POŁUDNIU'P(fLSKl,

GRUDZIĄDZ, 19.3. Wczoraj na tle t'! f o
czystości imienililowyeh doszło ViI pogranlcz-

Hallera. Orkiestra

.. :"."

. Pl~ezyd}um akad"Jmji stanowili:
s e n · . Nad . Iotn~skj.en1.)v Stra~spr~lgu ·sik:i~(Y:-Się
Eryk KUYl1ato\vski, gen. OstapcHvicz, płk. Mo . Q'ltva S[LI~Olo'ty';niyśli~~sk;e' Ut)" .. \-vy'soko~ci
d.elski, płk. Pepłowski, płk. ;v.[lnie,\vski,' płk. 1000 n1etrÓ\v. Qba.. apanlty spadl)~ n~' zię:ą1ię
Kapliński, mjr. Zabłocki r : l~s. f'anaś i red. R. iuległy:eałk9vvitert.1ll,strza~ka]]i.u. , pn6fJe~
Wasilewski.
,dnego, z sam,olotó"wpon:ósł $ln~'erć ,Il~ m;ejBeu, drugi zaŚ cudem ocalał .,vycho~żąc z ka
tastrofy n:emal bez s~rwallku.

I

solenizanta Józefa

rIiANc:n

• SKUTKI POWODZI WE
cześć ks. Panasia, zabrał głos imieniem dow
Wedługurzędo:wej, statystyki', '.op~bliko::
borczyków płk. KaplIiiski, który przedsta\vił, \yanej pr~ez ministerst~vo spra)v, ~~'e3:ynętrz
histoTję Pierwszego Korpusu ,na 'wschodzie' nych,skut~j"pc;rwodzi y~~ FranJ.;j~ są p.astępu
jego ideologję i czyn zbrojny. \Vśród okrzy-, jące;?06oó,?b 'p?niosł~ śmie~1'ć,;?,a07 d?~ó..w
ków na cześć gen. Hallera i gen. Dowbór:: zostato calkowi~ie z:niesi:onych':przęz ;,)"Yte~
l\1uśnickiego oficjalną część akademji zakoń wy~ straty \vynoąząp~n~d rn:ljal~~ ;r~f'P:~9"w.

l

\Voła,nia li;! eZ€ŚĆ S J~:,

g "".:[i
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Komjsja osądza bardzo ostro zarówno
deklarację !jgHouyo, j<:'J: i metudy adminlstraCJjDłl i .tawia &Szereg \.. Dl05kÓw. kt~rych ::tda ..

zajść

P'IĄT E K

w Palestynie

21 meu'es 1930~' ,
12,05 Muzyka z płyt ~ramofónowyeh:

niem jestpolepsleniepo~ożenia ludności
arabskiej w Palestynie. Sprawozdnnie odrzuca przypuszczenie jakoby rozrućhyarabskle
by~y zg6ry organizowane. PośWIęca ono dużo
miejsca zagadnieniom nabywąnia ziem! przc~'

Zyd6w

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

'.
",C:zęśi- cz~onków

16, 15

~łytygramofonow~

t 7.45

Koocertpopołudniowy

.

19, l 0:, Gięłda rolnicza

;9.25
,I ~O.15

komi~F Die'podpisała I
jednaJd:e tegó :raportu i Ziłoeił,.l~o.strzeżenia l

P{yiy gramofonowe·..

. , ..

Koncert ,szkolny ,Filharmonji' '.y.; arsz'~w·
skiej. .., ..
. . ..'
...
Fo a'udycji oraz krimu.nikatach~tetrafi6Hl~

sieze z stacii

z.~3ra:o.iczQYc.b.

"ROZ\VOJ" Piątek. 21 u1arca. 1930. r.

Pan marsz. Piłsudski na swoje imieniny
znów"prz:esłał talerz, smakowitenli napełniony
makagiga~if ~u łaskawemu zużytkowaniu ta..
kowego pr~ez 'sejm Riecżypospolitej.
. W.QlJ.ym t() elaboracie p. matszałekso"
.ba.czy łJezżQdnego~względu pp. posłomf ~po
.()bQwi ·ic:h . pracy, charakterom,· roipiętym
portkóm, dietom· iwogóle wszystkiemu' z cze
go Jtwyid się składać suwerenny poseł, - do
,,,Izego parlamentu.
.
..
Ujęcie - grzeszy jednostronnością, co
~aś do formy musir,ny dwierdzić, że nie jest
ona ~zorowaną na salonowych formach Łowa

rZTskn:h.

że

.
"

I

w lwiej

e:r;ę'ści t'ozum~wan p. mar'sLalka, '~wi bardzo
'dużo prawdy i
.
"metoda pracy Sejmu lest wybrana umyśl-

"Nie kto inny, jak ja. byłem wyna..
i naj!likczemniejszych
kreatur Polski. jakim jest bezwx~lędnie:p.
poseł sejmowy .. u
Otóż - kiedyśmy już tak daleko zasl:li
w wspólnym rozumowaniu - jedyną kODse"
kweneią tego stanu rzeczy byłoby. albo zawieszenie na kołku na lat kilka całego Sejmu.
wraz z Konstytucją - albo taka zmiana or"
dynacji Wyborczej. któraby uniemożliwiła dostanie się tam róinych Bać11lagów. podpala"
CZYJ Dąbali. Sanojców i innych chłopskicbła
m&gów.
P. marszałek - mamy nadzieje zdaje so
bie doskonale sprawę, że on sam jest tu
cZYnJlikiem miarodajnym. że ograniezenie reform państwowych do zamiany rozpiętych
spodni na buly z przypiętemi ostrogami - ani
lazcą Sejmu no...

j

Niestety musimy przyznać,

I

: :: -_P'. .

;

11

nie dlatego, ażeby wzniecić w każdym po
SZardę dla tej metodY4 tak przeczy ona
bowiem każdt;mu pojęciu o 'pracy, jak
przeczy ona bo~iem wszystkiemu, co mo
iebyćnazwane sumiennem , proci.uktyw':"
nelDfa iut nie mówiąc rozumne m, czy
nawet rozsądnemu.

i

o iołę nie polepszyło sytuacji PaMłwa.
Przecież całym zadaniem p. marszałka
według jego projektu - było zamiana l1li...,.
gódki partyjnej" - na Mocarstwo polskie .dlaezegoż wszystkie doniosłe reformy ogram..
czyły się i ograniczają do zamiałl1Y Sejmu w
spluwaczkę Belwederu?'
'
Nauczyliśmy się wprawdzie ~zeregu MG
logizmów - ale dalibóg czas na mccniejlu
i radykalniejsze pOlunięcie, nit wzory listów
do Wielkiego Chama - który i tak czytać
llie potrafił a za talerze z niezbyt smakowite
mi daniami od p, marszałka - bierze odpowiednie djety.
Albo wielka. Italja i wielki Benitof albo
polska Fajdanja i polski Niby to, a i tQ, ito
to wssystko nie to...
A.. S.
<
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Skazany na wytępienie
prled nową zbrodnlt\ "czerwonej sprawietlllwośei-

Pod lym mniemaniem p. marszałka mO-I
żemy się śmiało podpisać, jak mogą 'się pod..
Jak wiadomo rozpoczął
siQ w najwyż~
pisać i ta źdrowaczęść opinji narodowej, nie
'otumanionej jeszcze doszcz(..tnie partyjnemi ko szym sądzie sowieckiej repuh:,ki ukra~llskiej
munałami ani nie zaczadziała w atmosferze I w Charko\vie vdelki p . OC€;S polityczny prze~
.pa~tvinejniena~iśd i. krótkowidztw~ .. _
.1 eiw 45-C~·U.... działa.ezo:n, ukraiilf:'l'i. . . ~Il,. z ~'. wice
~. marszalek . lako, długoleinl ~lIny ob .prezeselU 'Ukl ą.llskleJ Akadern.Jl lJn11eJ~tno;
lerwator
caiym na- ll sel l \vyb.ttnynl
.
.
.'
.
. k'
...pracy SeJmu'
. S .stwlerdzaz
. t
uczonynl,
pn:!.
SergJuszenl
CIS lem. ze pracaeJmu les
"taką zwykłą gadaninąf zaś pp. posłowie J efrelTIQ,veln na czele.
używają swego' "durackiegot! głosu i nie"
Za.Ilscenizowany przez :'7. ą d sowiecki
szczędzą brudnei śliny ku szarpaniu na- 'I proces te jest niewątp.l.1W.1e jednym z naj:;
wet czci kobiecej.
większych procesów pobtyczaych, które SoPOIlliędzynowemi nabytkami. które I
l wiety kiedykohvll:k wytaCt~ały s\vym
prze.::
zna Polska, bodaj nujnikczemniejsz.y jest
pan poseł do SejmuJ który rozwalony, z dwnikom. Już sarne pl'zygotowan~a władz
rozpięiemi spodniami, hiskawie składa sowieckich do procesu thal'kow::kiego świa!.1
przysięge. czyli .. ślabuje".
czą, procesowi temu nadają Sowiety
\viel::
Tu pozwolimy sobie zauważyć, że te nie kie znaczenie. Aby wynvorzYć 1,ewną atmodokładności w garderobie p. posła, które tak
sferę, władze sow.eckle 'wydały wszystkiul;
rażą wersalskie poczucie towarzyskich form
p. marszałka - nie jest jeszcze najgorszym organizacjom kOlnun.stycZllyul rozkaz urzą~
przeciwko
nieszczęŚciem Polski. Gorzej jest, źe właśnie dzenia wieców protestujących
ci panowie. zamiast użyźniać ziemię. zabierają "kontrrewolucji" ukraińskiej i żądających
, się do pracy ustawodawcżei - co zresztą z kary śnlierci dla oskarżonych.
więks.ząprecyzją i z daleko więksLym pożyt
Głównyrn punktem oska,rżenia jest za::
kiem dla kraju - zrobiłaby ich rOdzonamło.c
rzut dążenia aresztowanych działaczów ukarnia.
Nie zdążyłaby ona wprAwdzie zrobić 16 kraińskich do całkowitej niepodległości i sa,
tysięcy Ustawo setkach tysięcy paragrafów, modzielności państwowej Ulilainy.
w tym okresie. czasu - ale - byłyby. one,
Niemal wszyscy oskarżeni należą do
prawclopodobnie, lepiej przemyślane i mniej ł
boluewickie. .
.
starszej generacji społeczeństwa ul{raiilSkie
To wszystko jest prawda s to 'wszystko l go i byli nieraz prześladowani przez rząd car

I

wych zarówno ukraińskich, jak i zagranicz~
nycll już w początku tego stulecia. """'śród in
nych oskarzonych znajduje się szereg wybit
nych uczonych, przedstawicieli nauczyciel~
shva, ruchu spółdzielczego, duchowieństwa
i 'wreszcie nlłodzieży akadenlicl(] ej.
Można

po,\;y-iedzi.eć, że na ławie oskarżonych w try$
bunale so\vieckiln zasiada kwiat inteligen.
jciukra~ńskiej.
Nietrudno przewidzieć, że "doświadczona'.. w IJodstę1,Jaeh GPU. potrafi w procesie
1:

tym opętać siedą prowoi;..acji oskan~onycll:
czekających na surowe wyroki. Pier\vsze dnj
procesu ujawniły dobitnie, że cały akt oskar
żenia opiera się na podsłuehach rozmów
"kontrrewolucyjnych", l'ZekCl110 prowadzo~
nych przez oskarżonych w ieh hliższem ot01'
czeniu. Odczytywany w przeciQgu trzech dni
akt oskarżenia nie zaw~erał natomiast żad
nych danych dokumentalnych u winie oskal'
~;onych. Niemniej jednak p!'asa
sowiecka
przygotowuje opinję na to, że zapadną SU~
l'owe 'wyrolii, To też liczyć się należy z telll;
że wybitni przedstawiciele inteHgeneji ukra::
illskiej istotnie lJadną of 1 al'ą i krwawej ko::
medji "sprawiedlhNości" so\vieckiej,

I
l

-jest słuszńe -'- i. z te.go :a:daje s. 0. bi.e. dO.. skO.:nale

ski za udział w ukcaińskim ruchu wyzwo~
leń czym. Główny oskarżony prQf. Sregjusz
tego nies=~lęścia, ~fefremow należy do najwybi t niejszych przed
tej 6sm.ej p!agiegiP.sk
.. ie. j, tego kreowania roz' .
" ł- h
hl k< h
d <.
d stawlCieh inteligencji u k rainsluej
i znany
Plę"I C c OpS fe . spo nI IUl najwyższe go riośei w Państwie?
Jest jako uczony wielkiej miary. którego naHistor~a to niedawnych dni. historja rzą-l zwisko spotykało się w wydaniach nauko;;
du lubelskiego - którego "spiritus movens fi I
był właśnie p.raarszałek- daje:na to wyraźną odpowiedź.
.
Zresztą nawet i p.marsz. Piłsudski llje wypiera się tego l stwierdza powyżej, l
,. ~:u:lliiei lUli}ki..

sprawę myślący og6ł,
Ale któż był sprawcą
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Proces charko\vski będzie posładał 111e,
wą.tpliwie olbrzYluie znaczenit' dla (hdsz{~g(J
kształcenia się stosunkó\\' u~.nlnsko~sow .ec
kich. Pogłębi on nienawiść narodu lIkl'a,l1·
~kiego do RosJ'i i n. a dłuższy czas urrierno:di::
wi wszelkie próby wytworzenia jakh'g'oś ~ m,·
dus vivendi" pomiędzyUkra!ną a Rosją..
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Jedno % osb,tnieh
obecmie w Charkowie procesu 45 działa"
gzóW tlkraińskich,. czynHło wrażdenie , dysputy

l

:iycie S~N'oj~, na, .życiu· . UfystUSłt
a03
religijnej, pOłączonej J: są( ~m 'na re iglą.
dal :r; okazji wielkiego postu list' pasterski do Boga wyszedł 'człowiek: Do Boga' mil wrócili
Podc'las zeznań jednego lit !łównyd&
rodziców chr:r.eścijańskich w sprawie wycho OoJ ląt naJmłod$zych trzeba go na'illcr.yć Da oskarżonych, Czechiwskego, który był pnł
wania młodego pOkolenia, w którym czytamy szczęśl.ie wieczne pracować i nalezeć nicza- wodnic:-iącym wszech ukraińskiej rady cerkiewID in:
chwianie de Kościoła widzialnego na ziemi n.j. prokuratura usiłowała swemi !:apytaniami
- W oatatnich czasach na polu wyeho- ,by mógł przejść, i ualeieć wieClulie -do ko ośmieszyć religję i ukraińską cerkiew autokewawcaem ukazują się ludzie, którzy przez idola niewidzialn e~o, triumfującego z Bogiemfalną. Cr;echiwskij w odpowiedti na pn:eciw..
błędne pojęcia sieją %amęt w umysłaach i _ie 'w niebie4
"
religjIle repliki prokuratora ,Wygłoiil dłużsle
pO,kój l!' lercalh roaziców i młodzieży. PfEl-!
Kościuł jest najwyźsieym nauczycielem priemówienie. w którem dowodził sł u 8z;nie,
i!UJą (lnl Wt określonym
przewrotnym calu f I całej lud:lltości a. więc i młodzieży. Aposto że nikt nie jest w możności"" zniszc%yc uczucia.
praluąc z:ni,szcz yĆ wyryt,e w ~c::rcach luą~kich om i ic h następcom dana :zo$tala. wl'adz&
religijnego. Leży ono w natur ze ludzkiej i
. prawo Boźe pi'agnąc podepiac 1 zg!adzlC do
rozkaz Zbawiciela: "Dana mi j('!st wszystka każdy czlowiek, niezależnie od swych pr~e.
robak du~ha cbrześcijańskiegod4'ugich wie t władza na niebie i na ziemi. Idąc tedy nau konań politycznych, nawet komunista, w głębi
\Ów.
czajcie wszystkie narody", Kościół jest matką dus~y zachowuje uczucia religijne. Dlatego
Zamęt pojęć :zapomnienie o cbn:eścijań w porządku nadpn:yredzonym, który rodzi też, OD, Czechiwski, zwalczał
energicznie
skich Zasadach wyc.howania sprowadza wszy karmi i wychowuje chrześ<an przez sakra atei%m i "bezbożników".
PrzemówienieCze..
Btkie złe następstwa jakie, rodzi człowiek gdy I menta św. ,i . prawdy ewangieliczne. Kościół chiwskiego wywołało wielkie wrażeniQ. Aby
go nie uczono iyć po Bożemu, albo gdy za' swe nauczycielstwo i macierzyńskie zadanie osłabić to wraienie,prokurator od~%ytał a.rty~
pomni chodzić drogami prawa Bożeg:o a raz spełniał od początku swego istnienia, spełnia kuły Lenina o religji.
poczniewał~sać się po manowcaeh własnych dzisiaj i spełniać do końca wieków nie prze
W dalszym ciągu procesu wydarzył się
ri~rnietności,
stanie.
incydent rownież na tle religijnym. Prokura ..
To teź Kościół przez usta najwyżsl:eg o
. Kościół rodzina iszk.ołil mają tworzyć I tor zarzucił głównemu osk.arżonemu Jefremowi
Past~szą Ojca św. przez glos biskupów przy- jedną świątynie poiwięconą chrześcijańskiemu negatywne ustosunkowanie się do wyboi'Ów
pomina, zasady udziela wska:zÓwek. ku dobre wlchowaniu f li w świątyni tej rość powinni I komisarza Skrypina sa czlon"a ukraińsl.:.iej
mu wychowaniu. ostneg a przed zasadami zgu ludzie, o wielkich eharakterach f formowani na I Akadernji umiejętności.
, bnemi.
wzór Chrystusa."
.
Jefremow oświadczyl wobec tego, 2e
VV' ychiJW'8nle
chrześci)arlskie powione:
' Wiem dobrze1 że rodzice chrześcijań~cy I Skrypnik nie posiada żadnych zasług naukodać rodzicom - dobro dzieCI żonom UCZCI iż kochacie wasze, dzieci, Powinniście jeko wych i władze sowieck.ie wprowadzają go do
wvchmęi6w p mężom - wierne żony' O}czy
chać Tak: każe B6g. Niechże rniłość waszaro 'akademj!f odrzucając jednocześnie kandydażn'ie zacnych ob ywateli, sumien:nych urzędni azicielska będzie wielką ł8snąf utZCc'"cą kochliać turę znanego uczonego. prot MiszcE0'nki, który
ków, odważnych żołnięrzy prawdziwych sę· rzeczy święte, wzniosłe Boże, Uczcie dZH3:ci napisBJ rozprawę n~ukowąo oA:iałalności apodziów* ludzi charakteru i obowiązku. WyCho wasze w domach i w k1f.tolickich $zkołach ko stoł'ów Piotra l Pawła. Prokurator ironicznie
wanie chrześcijeńskie wvrnaga by duch k iero chać drogę ży;';!ią Chrystusową: drogę prawdy zapyta! Jefremowa, czy dzida ó apostołach
wał myśla~i słąwami, czynami, dzieci i mło- drogę obowiązkowości, drogę życia uczciwego Piotrze l t-awle 'można u"<:Vatać za naukowe.
dzieży, sbyw nich od najmłodszych lat sze- i pełnego poświęcenia, drogę cnoty, drogę Jefremo\ov~dpoVijedzjał twierdząco, co wy.iforzył sięczJo'iAiek. który przez chrzest wyzna świętości chrześcijańskiej, a wszystko na po lało bUizl'we okrz)ki obechych na sali komunie ze krwi ani z woli cjała ani z woli ducha żytek tej naszej wspólnej matki ~ docze .. nej. nlstów,
~le z Bega zrodzony (JEn 1 1 13.) śtara
,się Polski i na chwałę tęj naszej wspólnej matki
w łasce Bożej, współdziałać z t q łaską, WltoruJąc wiecznej Kośdda.
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dniu 11 b, m. skra,dł ' na poczcie paczkę 20,000 zł
Za skradzione pieniądze zdą
żył już dać na zapowiedzi narzeczonej 5,000
zł. z poleceniem szokania mieszkania, kupi!
motocykl, kilka ubr ań, patdon i wiele mnych
drobnostBk~ tak że 2-os~ało mu tylko 6' O zł.
W chwilit gdy . policja wkroczyła do

~I ar$2awię.

,
luż po· dwóch dniach okazało się, że
; paczlta zawierała walutę zagraniczną wartoś~i

mieszkania

jego

nmZeczone',

Dubrowski nla

widok policii skierował do niej rewolwer, w
Dochod:r;enie władz pocztow;ych nie dalo BRstępnej chwiH jednak przyłoiy! lufę pistowyników, natomiast dochodzenie władz poli- letu de wł'asn~j. skroni i strzeli!. W' stanie
cyjnych :wykaząło f że kradzieży dokonał 24- , beznadziejnym przewieziono go do szpitala,
letni praktykant pocztowy Mikołaj Dubrowski gdzie zmarł po' dwóch godzinach, nie od zys"
który nazajutrz po zttinięciu paczki porzucił k aws2yprzytomności.
Vi szystkie rzeczy zakupione:ita skradzio
sa.mowolnie posadę na poczcie. \X/czoral wie r
ne pieniądze, a znalezione w mieszka.niu na~zorem przYS7.ła do mieszkania 18~letniej EU"
policja skonfIsko~
genji Bromczakówny policja. EromcEakówna rzeczonej· Dubro wskiego
była narzecJ:oną, Dubrowskiego,. Pozna! on ją wa.la.
,na j€dnym !: balów, zaręczył się i wszelkiemi
,odkami postanowił zdobyc jakoś pieniąd:ie.

j;V.OOO

f.abryka W Kakrn\.vie
Vv Krako"yie zostanie \v najbliższym CŁ,.
sie ohvarta no.\va fabl"yka, wyrabiająca pół
szlachetne Ll'1etale, pod firnlĘ1 ,~Zakłady meta
lowe GlIn", Fabryka ta będzie lvyhvarzać alu
minjum, s Jhun, c2tal, alufont l inne, metale
spokrewn~one z glinem.
Produkcja miesięczna fabryki obliczona
jest na 40 wagonów wartości 7 1111jonó'w zło;
tych. POtzątliowa produkCja będzie mn,iejsza, bo obliczona jest na cztery wagony, mi e::
sięcznie i 100 robotnik6\v, Fabryka
ta powstaje wyłę.cznieprzy pomocy kl'ajo\vych ka.
pitalów.
~~G~~iif.ij

W głównym' urzędzie poc:a:towym War ..
szawa 1 w dniu 11 b. m. W zagadkowych okolicznościach zginęła paczka polecona wartości 20,000 zł. z Morawskiej Ostraw)' pod a'"
c resemW arr%8wskiego Banku Dyskontowego
w
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oddania

W miejscowości kuracyjnej -pod Londy..
umarł n~gle Lord Balfour w 81 roku

życia
. .
,
Lord Balfou'r został w 26 'roku życia. wy
brany deputowanym partji konserwatywnej.
W 37 Toku został ministrem później . nadsekre.
tanem do Irlandii i w czasie tago urzędowania. zwalczał ruch wolnościowy w Irlailoji. Po
~stąpieniu swego wuja lorda Sald]\HY Z rządu
~ostał BaHour, ViI' Toku 1902 premierem i byi
nim trzy l-ata.
V;I &zasie wojny światowej by:' w rządzie
,u>ltlicyjnyUl ministrem

marynarki.

W,1916 . l.

li

l€dyllY

źydom

gabinE!cie Lord George'a ministrem spraw
:ltagranic~nych i ja~o taki brał Udział w 'lt8Wle
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do nai.~zęiG~.zei kolektur,
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Wszystkie większe wygrane w kole

w Waszyngtoniej .

był kier()wnikiem delegacji an~jelskiej. Póź'Oiei 'by t jesz~ze Vi gabinecie Baltiwina, Lord
balfcl,:~r \11 ydał rówmeż kilka pism iilozoficznyc.h. l _W roku 1919 wy cofał się zupełnie z
poht)'~a.

~ Polsce

I&I~, :m~:~g:~~! ~~

7.Y" :

,
Na konferencji morskiej

l--z---~
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raniu traktatu· pokojowego W Wersalu,
.
Lora BaHour by! proj~kto.da. w~ą utw, o~ze .
iu.a aPaleslyny
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dniach
kilka\\)ielkich
firm
regeDcji dopuściła się
, Iłerli61Ita opinjapubliczna poruszona jeat go towaru za,rzeczała jego odebrania iuie zmuszone było uciec się pod' nadzór sądowy,
;: Id.bywałym skandalem w ,ferach towarzy- chciała regulo-w-a6 rachunków.
żeby uzyskać
moratórjum· od dłużników.
.kic.Ia.PłU!dam\i, ., którym szeroko l'~:wołb:ą
Wreszcie w dniu 10 marca p Mamm do W \Varszawie uzyskała sądowy nad.zór do
_iosła o Iłowej kravizieiy kasetki z zawarło"
-ł4t d,:ti$i~j.ze d%ielll1iki wieczorne.
, : . l'rezydentregeneji w Poz:damie dr. Mt)~m śeią 2000 marek.. Gdy zawiadomiono o 'tem 10 maja rb; 2nahal'abryka lfiet,~lo'Wa- Wła
·.bnpi4jczył w' swoim czasie .we ruch o_ości prezydenta dr M,omm dt»ni6sł tewarzystwł;ł. źe
dYSław Gostyńsld S~kai" fi:rma .• :ąe:ą~dykt
w pewaem. baW2lfskiem towarzystwi~ uł:fez.pie . żadnych prżez małźonkę 2000 mk: nie przyj ..
"ell. '. W marcu 1927 r. mtlłżonk:a prezydeBta mi~6 dopókipo!icja wyrażnie nie stwierdzi że , Krygi er, jedna z największych'iirw '~ 4rże"w~
'"wi_doaiła towarzystwo listem poleconym «) ,kradziei: nastąpiła:l ztłWJlą,trz Towarzystwo wnych, magazYn konfekcji' .stani~ł:a)V~ Słita
'badJ:ieży d.koaaBej w CEasie jej Dieob~cne·
%awiadomilo, oWYD.ilt:aeh przeproWBd:i:onege
ici-. Skradziono rzekomo bielizJłę wartości pn.ezswychag••tÓw ił~dxtwa prokuratur'f lecki (Nowy Św:at 49)., fabryka tr~~ątąży'
'198 m.arek"Wobac tak niklej kwoty to w a" kt6ra xabra'. się. do' bad_ulia calej spra wy. A. Szuldillel' i kilnaŚ,cieilllliejszych ,if-frm.
rzystwo wypłacilo pienią, d Z8" bex hadania apra Gdy IUł' w Jlie,dzielę jedea zd:denniłców berTo rozszerzanie ,się kryzysu: na~,,~~:si1!:l
"WY.'~Z ,początkiem 1929 r" palli Momm po" .lińskicb wyraził.iędzy wierszamipewlIll: poDowaie zawiadomiła towarzystwo O k.radzieży dejrzenie pod adr.esem pani Momm ta przy'" niejsze dO,-niedawl1a wielkie ptz~QSiębior~
'jukicki przedmiotów wartości 499 _k i towa.. znala si~ przed mężem do sfingowania .owyeh
stwa, tłomaczone jest, jako przęchod:terue
rJty.two snów wy p ł4Ciło tę kwotę beJ: badania kradzieży.
-'Vres:ru~}~, w, gr~dai. ';łbielłe,o roku paai p~a~
W czalie rewizji domowej srebra rodzi." I "szczytowej fali kryzysu". Czy jest~o
zyde.towa za wladomJł. towarzystwo ubezp1.... De które. rEekOMO _ miały by. Ć skradzione zna'cxealo.e O ukrad.zel'liu jej 'l:ąltawy srebrnej o leziono ;na strychu .. domu dokąd wyniosła pocz~tek, czy ~oniec tejjj rali i '~zY';:bęfizie
"ee.ioRo ... stratę na 4700 marek" .W obee tak je sama pa,łli prezydeD,to wa ażeby je tymcza- r ona· --.; ostatnię. - trudno oczy,wiście, p:r:'zeczęsto p'GwtBuając.ych się kradziezy w d,obr::e śemukryć•.
sądzać.
iśti'zeienytn domu tówarzystw01labrało pewPrezyd~nt dr: Mom. podał się natydl-:0:Dych podejrzeń. ZwrócoJlio się zatem do pre miast do d"misjia zięc skompro.mitowanego
. zydenta Momma który zgodził się na przepro prezydenta. r adea ministerjalny dr von Keu"
•
','wadEeńia śledztwa 'pnex policjękryminal..
deI· zwrócił- t.'wan:ystwu wypłae.one pieniątlze.
ną. Z .. daneodszkedowanie .wypłacono lecz
, Czy sprawa,' ta pociągnie za sobą konse-

,. Zona pllliaa

sądowym

1

je:dbak

I

Humor

"t o wal'-2:ysŁwo nie ógraniczyto się

kwencje prawne należy wątpić gd,żwładze
śledcze 'przyjtń\ijąe że' p Momm nie potrzebo'"
wała popełniać ty~h oszu.sŁw,polecił,. zbadać
jej .stan umysłowy w jakimś zakładzie dla ner

do iledztwa
policyjnego i poleciło zbadać sprawę ,r6wnież
agefttów prywatnyc.h.ktbrzy &twierdzHi że pa'
lli prezydentowa robi dość %'fUlczne długi aw
k.ilk:awypadkach po' dostarczeniu zamówione..

wowo

ODPOW.IEDŻ,
Impertynent: "Coby pani wolała: 'l.,yć
pięk:nąc~y bogatą?"
"
Ona" .. Oczywiściechciałabym .byc je'&zcze
takie piękną!'"
"
',~.,:' ,

chorych.

~

-,'

!Ii

u FOTOGRAFA

. .- Prpn:ę ~iech

i

'pani rękę'poł~.ty' na

,naturalniejsze,"

,
Załs:;żona niedawno Liga walki Z niemo:::
rahią modą w Berlinie przedłożyła SV\Tój sta:;
tut Ojcu św. i otrzymała całkowitą aprobatę
i błogosła-wieństwo. Przystępujące do Ligii
kobiety i 'dziewczęta przyrzekają, że przy' u~
biorze będą. się stosowały do w'skazań ko~
ścioła.
';
~edług sztutgardzkiego czasopis~a
/.Deu~sche Volksblatt", przewodniczący bel:::
g'ijskiegozwiązku
lekarzy,
dr. S. Lukas,
.argumęntyw obronie kultury nagości na.-ll
.~wał· higjenicznemi i psychologicznemi blę:; I
dami. Kultura nagości zabija poczucia 'wsty l.
tiu i nietyiko nie prowadzi - do "czystOŚci"'1\
lecz powoduje rozdrażnienie uczucia seksual
nago. Nie' jest ona wcale "powrot,em" do l,

l

I

I

I

klubuitego.n~leżą bardzo wpły,vowl'ibogaci

\Y/

_._w.

tlirzeniem i rozkładem społeczności kuJtu~ mężczyźnie szanować kobietę tak, ak to bylo
rozwody, bezdziet- ! dawnej. Jednakże chodzi tu raczej o zmiane
DOść; system jednego dziecka itd. ffj 'to zewnętrznych obyczajów, niż o przemianę w
wązystkoczynniki i'O.;.Kł:>,:j'.ł, rozmy~ln::;~ spo duchowości kobiety, to też rZf'czą
najwałflezeilstwu narzucane",
7.niejszę.· byłoby zachęcać ll1bdyeh iud.z~ ..": }>y
W 'Nowym Jorku założony· został pry" wymagali od dziewcz4t innego postępowa,
~atny klub, którego zadaniem jest prawa:: ; nifl.
d~Di,em· prywatriej cenzury nad sceną,. Do

I
I

l

l·," .,

-

SĄDZIE'

i·

~a

Nowolprowadzone okazy: lwy, tygrysv.1am;;:arty maI
PY. źbiki" olloloty, węże. mrów!{oJady ~ w; in. iwierząt

'=ę'rtF"l!i'7rn1 ,
I

MUl

MIEJSKI KlnEMAT06HAf OSII

lI1IDlmleeee
_____

y.

Od dnia 18.111 de dnia 24JJll'930 r: ' '
Dla dorosłych

CUDA KINEMATOGRAFJI
~":MIlIiI"

i_lll~lii;=n

Ulik

tajemnic operatora

PrZygody gruba aJ.
Tłuścioszka

Trzej

iesiąc
·SENSACJ Al

1__

'1iI

Mamusia już je pa"

łlłmowegof'
w c:1t8sie wyświetlania osobisty W)'lt 9P
operatora.Hlmowego JOZEFA M,AYENĄ·.

słałni

.._-..J

Tak, najdroiszy,

-:0:--

(Z

,.

'

obywatele. Za pOE3rednict\vem '. -wlasnycb.kl'Y
Ile pani ma latr
tyków ocenia on wszelkie sztuki sceniczne
- D wa~ zjeściap.ię6.
'~'Z· akt wynika,' że',' pr%~d, ~iłeiłi, l~ty
z punktu widzenia ich wartości rnoralnej.
twierdziła pani to !3arrio~
.zorganizowany przezeń bojkot może dane- Proszęw>:sokicgosądu,kiedy zęi~aję
mu teatrowi bardzo zoszkodzić pod wzglę:; przed sądem. to nIe mogę przeciex ra* ruGwić
tak a drugi raz jnaczej.~'
dem finansowym. Natomiaskt sztuki, które
pod względem mOlrall1ym Są hez zarzutu,
ROMANTYCZNi'
klub popiera pozytywnie.
On chce ją wykraść.
O dru giejw oocyoczeki~ać',~'ę.tę
Na uniwersytecie "Loyoa]" w Chicago l
z mym samochodem przy hc.-:zBem ~ejschl•
odbył się nieda\vno kongres młodzieży ak a:;
- O tak, mÓJ słodki.
'
"
Z~
wpłam
trzy
razy
glósem.
p\jszći,ka;
demickiej, którego glówny temat brzmiał:
wtedy WYJdZIesz?
"Student a cześć ,vobec kobiet". \" kongre- O tak, naj milszy.
sie wzięło udział 350 studentt:w z 70 róż:;
.
~ Przy bramie wezm.ę cię "IN obję-cia i
nych wyższych uczelni. Zaznaczono, że "swo UjedZIemy W dalszy świat. Tylko Ilie ap6:ź;nij
się. Zabierz lię zaraz do p-a1c~WaD.łar:ll!e'
body", zapewnione w społeczeństwie dzisiej.s czy.

~};ll,·,e_.r.• _.o:,~~gO"; nagiego CZłOWi.eka, lecz wyria I szym młodym dziewczętom, uniemożliwiają

r~b:~ej .. ~,Kultura nagości,

ra-

mlemu męzą~ . 10 wygląd a ni3turaIniei.
On (do' foto'grafa, pocichu): .. G::lyby wło
żyła r~k;ę do mej kieszenI. to byłoby ~ jeszcze

ORAZ
Dla. młodzieży

1

l Pączka

dźentelmeni'

..'

,','

,DALSZE DZIEJE. TARZANA'
weciług powieści ~~gara

IlIce

8~rroU,III:

f

l"
~oze··

li'

.

;._L.~ łS
li

D

Nastroje wielkopol.skil

ll1I

l

Nie~ujan 8

warto zamieścić niepozbai.vloi1y humoru
braz(~k'z zelHan:a prezes·ó'\' 23 różnych towa

Urzędow y p08wiade~9ny ~\;\ ypis k8ląg parafji
." -

ewangeUGtiO-liugSbllfSkipj

i

Kat:(!wicka "Polonia" pisze:

rzystw bydgoskich. \Vedle

! relacji

dokument.chopieraliśmysię, przytacza~y

.•

wypisz.

się

rozpacz,~

Bydgoskia-

olli Vi sobotfi .li-

biegłę,

(15 bm.).
- "aby powziąć· uchwałę czy Konfe
rencja Prezesów jako całość ma
uc~
stniczyć w obc'hodzeniu imienin mar8Ż,·
Piłsudskiego.

Zebraniu

przewodniczył

w

zastęp.

stwie :obłożnie chor~go p. Żmudzulskie
go p. Naskręt.
Red. Fiedler jako prezes T :::wa Kra
joznawczego - radził nad wnioskiem w
sprawie imienin - lnal'SZ. Piłsudskiego
przejść do -porządku dziennego, to zna,
czy-wcale go ·nie rozpatrywać.
Przeciw obchodowi uled\yuznacznie
opowiedział się r6wnież p. Naskręt
(J.'l.
6

(:-) Jan Piłsudski_

po

ksiąg ewangeltcko-

pełnej

sanacyjnego "Dzienn;ka

rozwódką z winy męża, zamieszkałą w Ła- I go" (nr. 65) zgromadzili
pach, u!cd~0ną ;V Wilnie. lat trzydzie:ści tr:z~ I

.
Poru~zouaprzez _nas sprawa· -obecne~o I
_w.J.ztl~Dl~. p.iPi~istra Piłsudskiego nie przestape I od uroazeDla~ corką· zmarłego szlachclca Kan
interesować _szero,ich sfer naszego katolickIe· 1 stantego i żyjącej Ludwiki z Chor iczów, mal~
.-do .spółeezensŁwa.-<· ,..: . . l ~onków KopIewskich, wyznania ewangelicko·
li
augsburskiego. Małżeńshvó to poprzedziła trzy
.
Ni~\\'.ątpHwier9wnież i badacza dziejów! .kroinazapowiedź, wygłoszona w kościele
Pol.tki Qctroqxonej interesować -'będzie~tosu-! ewang-augsbursk. paraf. miejsc., w niedzielę
B_e.k..·'.p •. m
., i. Di.8.,. t.r. •~ ...p ił.8!l_. ~skieg.,) .do ~y~namaf do I' . dnia trzynastego· (dwudziestego piątego) ezerW
kt6rego znów powrqclł, czynIąc to lednak w ea roku bieżącego i· w dwie następne nie ..
naiałębszej tai.ęmnicy.. ,
- . dzielę. Umowa przedślubna nie była zawarta#
. ·Prasa. sanacyjiulzdając sobie sprawę z Akt ten nowożeńcom i obcym· świadkom prze
wagi legi, zagadnienia,' usiłuje zagadnieniu te~, czytany, przez. Nas i przez nich 'podpisany
mu•. whtęw·naszei·~j .sfęr zaintereEowany.ch ·zosłał _ .
,
woli i intencji. nadać pozory xatargu pOIDlę(_) Pastor J. Mikulski.
d~y' nami '-a'właściw~m"i -władzami Kościoła.·
(-)JózefKlemens Piłsudski.
. ' -Aliyuqówoclnici iak"w~el~ie mi~liś~y (-l Marja-:f(azimiera Piłsudska z KoplewIkich
prawoii'\ly·ltw~stjf; tęporu~zyc 1 na Jakich
(_) Adam Piłsudski.
pn:ezl~dowe włąd~e polskie zaświadczonych

~ejUt~ędo'Wy

prl~dimIQninow.

\Y kn)Hic·:, "okresu przedimleninowegoł6

liki

e

zebranie

Dosłowną. zgodność ni.niejszego wypisu w

:.~.L~~_.':~~@kieiparafjiPaproć.Duża,pow.Ostrawprzekładziepolskim

z oryginałem rosyjskim
zapisanym pod Nr. 7,
.
-D~kuJĄlent ten. .~ przed Jat 31 świadczy i w księdze duplikat aktów zaślubionych, para
P.· R.) ..
r6wnież i ·0 -tem, że dzisiejszy minister spraw fji ewangelicko - augsburskiej Paproć ..Duia :&a
Głosowanie tajne kartkami wydało
wojlk.<p. FHsu~skifpędził wcwym czasie pro
rok 1899
. rezultat następujący Przeciw obchodowi
'I'zaiexay;- l1ic-\\rspólneSIo z :bohaterskim roman· .. Archiwum Hipotecznym, powiatu OsŁrow
:tyim~inriie~ający . żywot zwykłego kupca - ski ego znajdującej się, poświadczam Opłaty
19 to\varzystw, za - 3 jedna kartka pUf;
'·sxeieg'iił%at~jair{ dotychczas skrzętnIe przez trzy złote gotówką pobrano i zapisano na
sta..
"san.cyj~rych >piewcÓw.wielk~ści p. ministra'przy~hó-ddo księgikoDtroH pod. Nr•. 346.14.
.. '. '"WYPIS URZĘDQW.y"·· ."Ostrów, dnią12·~o maja 1926 roku. Pisarz
Wymowne lA ,zarazem jakże rozsądne
.I>rz~kła~~ rosyj~kięgQ.
Hipot~cznv powiatu Ostrowskiego (-J. A. Ga i dla innych· mIast pouczające!
.Hński. (,Miejsce pieczęd) ~ Zgodność niniejsze..
czy wcale gonie rozpatrywać.
1?~~ało "się w. Pąprtl~i.. puż~j,.dnia~rze~i~ .&9, odpisu z oryginałem stwierdzam. Łomża •
• o.-~l>~ęf~~steg:o) hpc~·tYS1ąC.o~l~Dfs.e~·d~leW:lęc dnia 4·go w~eśnia- 1926 roku. Prezes· Sądu
Któryś ~. rob~tnik6wzaczął· utyski1If~. .Vp

dziesiś,teJto: 9·g()r~kUf;o:gQd:Zl~1~dzl@slątelra . ()k:ręg~wego ·-wŁomzy (podpis~ni~ciytelny).

no.·OświadczamYł·-~e.w(}becności,świadkÓw! S~kretarz t-l T. Waszewski.

~4al,Daf.iłsudski~go~lat~wa~zieś~ia dzie~ięćl!. eięci).
~o~oenik~ a~e-h!tek.~o:e:.~J~H~a ..PI5~tl~~~1~eg<;ł ł

.lat'.awad~le~ęla tr;ty·od'llToazeIHa"pracownl"
~•. Ban~u~oby~i:wuć~.>2;a11!ies~~ał;yc~ . ~.mie·1

"

I

., - . .

.,

. kupcem,

.

2:~mie~zka.ły~ w Łap?ch, ur?d~onym w maJąt

ku·Z.uł-ąwie;'l~t tr~'y{.i.zl~ś,~i

leóen,

l

I

~d; urodz~-

.Ma:t;'jłz l:hllę~1~_z<?~ma-łz0nkow .blłsudsk 1 cb,

. ·_'-'w~~iJ~D.ia. ewangelic~o.~agsł:urskiego .
i M.ar.i~"Ęa.zlnlletą JuszkIewlcz z Koplewsklcb,

Rzeczypospolita Polska,
p
S d Ok

Prawdziwości tego dokumentu chyba nikt
nie chce .
Chyba, lec prasa· sana.cyjna sprostuje, że
l "Kupi~c .JÓzefKlemens. Piłsu.ds~i,~Yl!:nania \
I ewanglel.Icko- aug~bursklego. nIe Jest :dentY,eJ;~
I nym z. pleny~zym marszałkIem Polski p. Joze 1
fsm Ptłsudskun?
~tedy głos ?ddamy świadkom na doku
l ·menCle, tyxu podpIsanym.

I

~ia"~Yl:l;~P,1' ę~~~chF19a J?zefa, l~leZYJą~ych

wać~a ciężkie czasy~ dor2:~U~ająe zaD!&:.
chania. obchodów wogóle.

.

"~ezeswą Łomż;~.gowego

~cleWtl.nleJzostałzaw,C!:r!.yw ·qUlU aZlsH:!JSzymł

religijny z~iąz~k: m~łtęąski,::~między.
Jóxefem Klemensem Pił~ttdskim, kawalerem,

(Mifłjsce pie-

ł

negować'

liiI

l

I

I
IRA_O

HOtEl.

Traugutta 1

Kursy wykładowe. Lekcje pra.ktyclilne.
Zapisy codziennie.

, --:0::--lidii.

I

jj ii\4Jb&QiłW%d

(7)

iamarze'

kawicznie

czyniłgesiy
człowiek ..

rzeczywistości jednak
wątłe i pow<'lIne jak konający

szybko; w

Carrigan tracił przytomność. Sylwetka
niezna.iomejrozpłynęla mu się wę mgle" Le&z
oblicze widziaI do dostatka. Jaśniał. nawet
coraz. Krucze sploty otaczały je niby welon.

Rewolwer zwisaj mu w bezwładnej dło~
ni, lufą do piasku. Podnos:tąc wzrok usiło
ZauważJl~ ii wlosy są nieco zwichrzollle. jak..
Włainie gdy patrzył. zieleń rozpekła się
wal jedncześnie podnieść broń, by rzucić na by w czasie walki, czy też szybkiego biegu
na dwoie}~ys:zła7 ;pośródniel jakaś postać
szalę· da jej wartość. Lt.ez raptem pomimo na wietrze.
Car~rig8.ll·<o()detc.hnąl. głęboko •._przekor;al się
sz.alonego osłabienia, krzyknął głośno zdzi~
Usiłował nie stracić d:zitrw&zyny 11 oczu.
i'i riie· dęznaieiadnęgo bólu. Zakn.ywił pa.. wlOny
Gil
przedewszystkiem przemówić. Ale wzrek
lec'p!·a:we{ rqki i uczul. że się zaciskają na
\Vróg stal w pa/nem słońcu przyglądając odmawil mu posłuszeństwa, al zyde uei.kał•
.koli?ie -yewolWeru. ~tenc%as zrozumiał żei .mu się
dwojgiem wielkich, cEemnych oczu. Ilajwyraźniej. Opadł wstecz, ćharC%2lC. Nie
ta">·~ygr~jeślityjk(j Stwórca daruje mu jesz
pełnych grozy. Nie byly to oczy mężczyzny, słyszał już krzyku 7.' jakim nieznajóma klękła
q:teparę rńińut. :Zyda.
;. ":\\iO& ~bliźa18ię· W miarę jak szedł,. Dawid Carrigan mial przed sobą - kobietę obok. Nie czuł, jak mu unos) głowę i ostroi
nie przegarniając wlesy, pełne piasku &znka
ZAGADKA.
Carriganpr.zYIDyka! oczy coraz bardZIej. POk
sltuka
śb.du kuli. ani jak potem układa go
$t~n:o:Wnł :iż",,~~nlkpje jen peinie gdy tamten
Około dwudziestu sekund, dłużej może.
bęg~it:_ .~!i~'j 9~~·~art~ego. Potem, s~oro Carrigan,
jak urzeczony, patrzył. Winział znów na ziemi. by sama biec ku rzece.
Dopiero po Ja.kiejś chwili' zdał sobie x
ibój złoży -,.karabln na Zleml by obszukac CIap dziewczynę n·a tle jaskrawo ro'Zslonecznionejo·~~śt~.lpiodppwiedni mQment. Byle się tył" . go nieba. Z omdlałej doniwypadł mu rewol tego sprawę co się d;t;ieje: Coś, chłodue i
o":bie':zorCc11cpn eć wcześnie.
WeT, a caty ciężar ciała oparł się
na łokciu. mokre. eiekło mu po płonącej skrOili i pe
:·:Nakryf· oczy. ~.owiekamj. Poczęło mu Czu·! zawrót głowYi robiło mu się mdło. !:Sył twarzy. Syła to woda. Lroztimiał to p.sł
sięr9hi~ ',mdł9j.cz.e1\VoBY ?gień s~alał ·m6~g. : na granicy omdlenia Jednak, do śmierci nie świadomie i równot:ześni~ pocz,t myśleć Leea
.myśli działaly opornie. R071abwały sie we· .
.::łyszsklu·oki; ucic'hiy \ i pas.ku tuz przy ~nlln.
mial 7,8pon.. nieć tego co widZI.
P.te'm ulc-wiłludzki g'os~ Nie byłytosiowt '
Dziewczyna miała odkrytą głowę i okrop skacząc jak pchły ziemne i gdy "'aledwie o
nowszy jedną, sięgał po drug~ już, ta pi.-w...
, eń'o" ni~,a~tykuk.wany dźwięk, coś naksztaH
i-ile bladą twarz. Oczy jej płonęly niesamosza
wymykała mu się :r. pod kontroli.
iyku, c~y :wdania. L trudem zebraŁ reszt t. \1, lCle: ~ysy i cała postać wyrażały ogromne I
'ł Qil. J\lliał wrai-enie.· że porusza Się błys- i zdum~ma.
ł
(D.e.&.ł

f'
...
J

•

t
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I
Brak ,ich tylko. w Polsce
;"Oddawna utarła się opinia, że kobieta!
Mianowano również komisarki handlo
jest urodzoną dyplomatką."
j we w Szangha,ju l w Rzymie i w Oslo.
t-zcz~gólnie w małżeństwie umie
zaI Węgry mają swoją dyplomatkę: jest
'vtue przy pomocy dyplomaŁyc1nych mane nią sekretarka legacji węgierskiej w Paryżu:
'wt6w 'dojść do właściwego celu ....
Małgorzata de Rez.
i
, Jeieli sięgniemy z myśl". w historię
W Czechosłowacji powołano. Irenę' Ma..
lu<Jzkośd. to widzimy, że kobiety niejednolińskąna stanowisko komisarza ministejalne..
hatnie wpływały poważnie na bieg wypad~ go w mininIt. spraw zagranicznych.
ków dziejowych i odgrywały role dyploma.
Nikaragqa powierzyla agendy wicekou" I
tów nieoficjalnie.
sula w San Diego kobiecie nazwiskiem Em'" j
Złodzieje
I
Cbe.cnie czasy się zmie niłv i kobiety mita Canłon.
PromIenie
ultrltloletowl unlemoflłwlaj,
'wchodzą zupełnie oficjalnie do dyplomacji
W ubiegłym roku adwokatka ,chińska
kradziele
SW iatow ej
Soume Czeng wyjechała w misji dyploma;'
Niewiasta, która w karjerze dyploma- tycznej do Paryża, a niedawno Japonja :;s;de ..
Zawód złodziejski i dziadowski zaniepotycznej osiągnęła najwyższy stopień jest Ros cydowała się mianowa.ć panią Tsuru :;:,hisko- !
koił się nie na żarty w ostatnich czasach· w
;. janka Aleksandra 'KałłonŁsy, albowiem w wa konsulem generalnym.
1924 r .. objęła stanowisko ministra l'ełnomoc"
Finlandja przydzieliła do swych placó ... j Ameryce. Ot ogrozi im zupełne odjęcie mo:,
. pe~o SowitŁów VI Uslo, a potem w
Me~
wek
dyplomatycznych
w Rzymie i w Bernie I żliwości "zarobkowania".
ksyku..
.
szwajcarskiem
kobiety
'Vi. charakterze
.atta
Pe"vna bowiem firlna, eleld:rotechniczna
.' Od 1922 r. również i SŁany Zje'dnoczo" ches".
ne Ameryki Północnej wciągnęły kobiety do
Jeszcze bardziej znamiennym jest fakt I ogłosiła, że podejmuje s~ę 1llstalac.ji ap ara::.
s.łuiby dyplomatyczne]..
.
powołania
Turczynki 'panny Weddi Beha l' tóV\-", rzucających uiewidzialne 6~"iatło ultra. . ~ionerką· dyplomatek' amerykańskich by·
jako . attache poselstwa tureckiego w Wa
'łapiękna Lucyna Atcherson, mianowana se
fioletowe na oznaczoną prze Si zeń. Każdy kto
sxyn~tonie.
II
'krełarzem poselstwa w Panamie. lecz porzuNominacja ta świadczy, że wyzwolona w tem miejscu się znajdzie zostanie "zaroel:::
ciła wkrótcedyploma.cję w polityce dla dy..
kobieŁa turecka przestrzeń dzieląea ją od
plomaeji' wmałieństwie.
stanowiska społecznego jej siostrzyc· z Za do\vany" automatycznie wż ten sposób, ~e
: . P alem P clrtie Field wysłano w charak- chodu przebyła zaiste w siedmiomilowych
pTzerwanie promieni ultrafi(ł~etowych uru,
terze wicekonsula do Amsterdamu. Franees bt1t~C'h.
.
Willis. Mał~orzata Warnner i Nelly StogsdalI,
chomi natychmiast dzwonki alarmowe, co
urzędujące w Valparaiso w Genewie· i VI
z"\\Tóci uwagę na intruza. W ten sposób moBeyrucie.' '
'że zostać zabezpieczone każde okno, .dr.zw~
E"'MZ

.•••••••••••_•••••
w stratno

I

'I

f

w

u

a nawet szafy i inne przedmioty,.
Inny wynalazca zapOWiada, że uzupełni

I
aszynistą

te instalacje aparatami, które

Sasteli za

protekcją króla
więzienia

swegc. ojca z

Nie tylko król Borys bułgarski, ale
inny jeszc~e monarcha europejski
uprawia z zamiłowaniem zawód maszynisty
kolejowego..
.
Drugim tym maszynistą ukoronowanym
. jest· dzielny ·król Belgów, Albert.
..
\'
Ostatnio jadąc do Rzymu na uroczystości ślubne włoskiego następcy tronu, król
wsiadł na lokomotywę włoską i prowadził
ją przez czas dłuższy.
Maszyniśta pociągu tego, Sastelli l skorzys
tał ze SpO~ObIlOści, aby opowiedzieć zastętakże

Uratowały

pującetnt1 ~o

królowi o ojcu swoim, liezącym
obecnie 76 lat, a skazanym prxed 34 laty na
dożywotnie więzienie za morderstwo popeł
nione w afekcie miŁosnym, dodając, że stary
SasŁelli dotychcza~ znajduje się w więzie·
niu..
Król Albert. usłyszawszy to opowiada&
nie, obiecał maszyniście, że pomówi o jego
ojcu z królem Wiktorem Emanuelem. I musiał dotrzymać obietnicy, \\ tych dniach bowiem dowiedzial się maszynista włoski, że
ojcu jeifo darewaDo resztę kary.

śmierci część wy prawy

W opowiadaniaeh członków wy.prawy
adm. Byrda po ichcudGWIU~m ocalenlti od
nbia.lej śmierci" wŚród lod6w połarnye.lt sashlluje. D~ \1wag(pewien szclIegól. niespotykan, .dotychclt8.a w historji wypraw podbiegunowych.
Pewna grupa ezłol'lk6w wyprawy opuścil.
jej hazę w Little Ameriea. by dok~nać .gł,bo-.
kiea-o rekonesansu. Do. ~kspedyeJ1. teJ na~e ..
iały oczywiście

r

w.szelką łatwością

Ostrzezenie.

PIY,· jakoltła

pOCI"..

gowa..
_.. .Poa\lwaj,,(: się maprzód po,pustkowi.ulC?dowe•• Jtdxie nic nie ułatwiaorJentcnva~Ul II~
w.dł'edze,~ UCJestaiey rekonesansu' ZJuac::zy II

Cbcą.c nabyć proszki od bólu &ło-
"KOGUT.K.IEM" .Migreno~Nervo ..
-in'" należy ż,dać takowych W' ocygiua,l...
Dych opakowaniach Gąseck:;ego, znanyeh

wy

Byrda

przysIła

zawierucha anicina.
wiatr, część zaś
znikła pod grublil warstwĄ śniegu. e odDale..
xieniu więc drogi ni. moglo być mowy.
Dzielnym badac%oDl krain podbiegunowych groxiła śmierć ,{łodo Wal. wśród lodowych
bcut:ltresów, od której uratow.aly ich psy eskimoskie. Wiedzione nieo.ylnym inetynktem
objęły niejak(li ltierownictwo i doprowadxił.,.
Iwych panów do bezpiecznego sehrouienia w
Littłe Amerie.,
Niestety,

C2r;ęść

Fil YNA

chorągiewek

J~E

uniósł

IEJIY

l

od lat 30. Prsy zakupnie pfos~dców

szlak przebyty Izeregiem wbij.aych w lód
chorągiewek, by _ÓC oda.leźć drogę powrotOil ..

odszukany.

-000-

i
od

auto::

ma.tycznie będą fotografowały intruzów,
Rzecz jasna, że wówcza.s nawet, gdyby się
udało złQdziejowi umknąć, zostanie
on z

Belgów

i I

równ.i~

%

"KG

gutkiem .... Migreno~Nervo8inłł 'Zwracajci.

uwagę

I

u...

na opakowanie i odrzucsjcie

porczywle polecane proszki

łudząco do

naszych podobne.. Oryginalne opako\'1ła,
nia po 5 p:-oazków - pudełk.o 15 gros%y

Tabletki od Bolu 6łowy
:HoCUłek-~;;irwsm·

..

120"",,5.'

"'~"~'nł""'j
Ntt"i'"
_~., nł>!3 .. tł,._OUIętłlhlO!łtr
,"'., ...... ·'ol.I:<;.... '.li .....

APTEkA

~ Ą,G,,:at(",eGo ..... Wt-RU"'Włf..

Osoby, dla których przyjmowaDie
proszku stanowi pewną tr..t;,dn,?ść, 1Il.~s:.ą
używać proszek:., "KOGU leK .. 1\1tGhE~
NO ...NERVOSIN" w formie tebletkl. OC:Hl
kowanie po 20 tahlet~k w pudeł t~ u.
na zł. 1. 50 gr. - Ządać tabletek .. Ko"
gutek .. Mlt.;;reua· Nervosin .. w oryginalr.ern f~

ce-I

i~:

opakowaniu

Gą_ecklego.

~

*'.·D ...........

~. . . . . . . . . . . .q a. . .

~d_~

•

N1'-_79
..

o
LE -

K
K A

at

,

I

,

ND A R Z Y}It.,

~i~tek 21 marca --

I

TEATRY

folieja pns prowadza

II'

fea,tr ,
Mi~J'skiy
Pnest ... pcy
I
~=ledztwo policyjne prowadzone
inten~
'1<; atr Popularny - Zemta za mur gr~Dic:lny
featr Kameralny - Magja
I syv"'nie przez Urząd śledczy w spravvie dwu
W! D O W l S K A
l, napadów bandyeki.ch dokonal:.ych w godzi ..
'3.ajka-,-Hu ra gen
nach jeden po dl'ugiIf.l przy ulicy Południo;:
CasHno . .,. . . . Zdrada stanu
l
alace _ Kohn j Keily bankfutują
I wej 46 i 25 okryte jest \v da~ezyln ciągu ta~
Czary -Córka \Xlodza
l' jemnicą· Ubiegłej nocy policja przepro\vadzi
Wodewil - Miłość księcia Ser~iusr.a
la ponownie obławę, podcza::; której zatrzyI

Awan~ury miłości

Odeon Gnind' -

Luna -

Kino- Higjena seksualna
Jego niewolnica

Mimoza -

l{esursa -

DIano kilku znanych policji

śledczej \vłamy::

I waczy i kasiarzy. Czy ci fednak

Grzechy ojców
Pod banderą miłości

byli t;pł'a\r~

dotąd. Pomiędzy wykonanYD.l

napadem na
braci lVlazur, a napadem nit

I dom handlo\vy

Splendid ;- Spiewak Jazbandu
Zachęta -..:.... Kiedy zdradza kobieta
C~n$o - Władca przestworz
Cal?itol - Kobieta na księżycu

I'

, mieszl{anie rzeźnika .Jana Rodego istnieje w
dalszynl ciągu pod ob "mlsl wo
które każ(~przypuszczać iż

dokonane napady były clzie::
łem jednej i tej samej szajk~ tandyekiej. Co
,zaś do napadu na inkasenta ~inny :,Cukrum"
Storcha, to pra\vdopodohn1(' był on dzie-

Wiadomości bieżące
-=

NOCNE

DYŻURY

APTEK

lem z\vykłych

w nocy dyiurują następujące, ą.pteki: N.' Epszteina i iotrkowska 225. M. Barto
uewlJkiego, Piotrkowsl4;a 95.M. Ro~en~luQ1a,
Cegielniana ~12, Sukc:. Gorfehaal Wschodnia 54

.

Ox.ii

c

r"Koprowski~,o. Nowomi~iska 15,

Zalt:cia

... (p)

W szkołacd

I

i

. śte,dnieb," i, pO,' w, &,Z,"eCh,n",y,(.,.łi, , .l>dPI>,Wiada,jąc Ok,re-.
IOwi •wiosennemu. A więc lekcje w '. szkołach
rOlIpoczynaj,," się
g~dżiny S-ej tano. a' nie,
iak .dot,d od A!odzil')y ~.30
' {w)
I
,fi

I

Pierwszy

Ki~eńskiej .. Dobkie.wiezowejł Lange, Lewandow
sluego f LeW8J1stema, Wiłkomirskiego i Ryde
r

ra.,

Kronika pOlicyjna
Z;amacb slmobójcly bezdomneg'O

w dniu.

do\viadujemy w ostatniej ch\yilije

den z zatrzymanych przez policję podczaę o~
negdajszej obławy osohnik został poznnay
przez inkasenta firmy "Cukrum"
Izraela
, Storcha, jako jeden z 4 uczestllikównapadu
dokonanego na niego w bramie przy ulicy
Południo\vej 25.
To dopro'wadzi z pRwnością. 'władze śled
{:;ze do ujęcia pozostałych trzech sprawców
napadu oraz ustali, czy byli oni sprat)vcami
clwóch pozostałych napadów, czy te~'z szaj~
ką, która napadów tych dokonała,'mieli ja,;
kiś

kontakt.
\:V kazdynl bądź razie
zIik\v:clowania
szajki l)andyckiej spoc1z:e\vać się należy w
ciągu dni najbliższych.

to, jeunak

dzIeń

, '.,
U'FIlAKT.
A

IOZ

rozprawy

ZE

nbO.wlezowijKoDowi

rozpatruje pod przewodnictwem s.

o.

IUini-

roz-

3 dui. W pierwszym dniu zbadano świadków.
poczeT roz.prawy odrocz.on.o do dnia dzisiej ...
szego.
(w)

I

Zł ll]e
iii

I
:

!
I

--000 -

się

i
Glo~na w swoim .czasie ,sprawa. fałszer ?rawy zu.adanQostcarionychf'ż;k:~6rich Jaku..
stwa:>ksiągfOr az . przywłasu:z:en:i a sumy 92000 ,bowicz pn:yznał si4't. do. fałszerstwa i pr4.y"
złotycol popełmona" przez urz.ędnikÓw Wi.. wtaszczenia sumy 18000 złotych, natomiast
dzewskiei lVlanufaktury Jakubowicza Abrama
Kon i Lewi nie przyzńali się do WillY.
SZrI)ula Kona i\Viktora Lewi, znalazła sw~
Następn\e po zaprzYiiężcniu przyst"pioąo
zakończenie w dniu wczorajszym na wokan- do badania świadk.ó"". których. na . rozprawę
dzie· Sądu Okręgowego W Łodzi. k.tóry sprawę powołana· aż 60. t.ilk że sprawa potrwa około

tą

Dnia 23 marc.aw niedzielę odbędzie się

Jak

zawodo-

Są

"Z 'InserwatorlUllJ ID,llzycznego, cza, osk.rżenie wnosi pprok. Kozłowski.
H h 1/: ńgkiej
. I . Wczoraj. jako w pierwszym dniu
w saH Konserwatorjum (Traugutta 9) -wiecza ..
rek uczniowski u godz. ł6-ej. Program wypeł
l:1iłl uczniowie klas pp. Comtć;" Wilgoekiej,.
O,b r owskiego1 Dobk:ie w ic%łIl 1 Jarzębowskiej.

tyUto Jprzypuszczenla,

EF ADA JE

I

od

za::l.

obławę

f " .

i

się z KuraŁorlum Okręgu'
S.k.lnen~oŁódzk.iegot źe zgodnie Z rozp.- .
Min. Wyznali ReI. LOśw. PubJ~ vi bi~żącym,
tygodniu' 2P.o8tanie . wprowadzona 'pora wcżeś J.!

zaj'ęć ,.W$zk:oląch:

Ol1rjT szkó,;v, n:;~

. \vych handytó\v 'w}alnyv,'<lczy.

Dowiadujemy

. niejlsego'- rozpoezynania

j

I

Bened-yk:.ta

l

I

Iii

U

Kradzieź utensylji

rlu"

II

I
tennisowych

~o~y w'ci:orajszej za pomocą, włamania!
dostab SIę do magazynów przy p'lacu sporto- I
wym w parku Helenów f jacyś nieznani :zło-!
dzieje, którzy po dokładnem przeszuKaniu I
szaf i stołów sk.radli 12 tuzinów pilek: ten ni- [
sowych, 25 par butó ,v sportówych do tennisa !

W

Halanowie

oraz kilka rakiet ogólnej wartości ponad. 1000

złotych.

'
Poszkodowany dzierżawca placu sporto·
wego Paweł Pifille zameldował okrarlzieiy
policję, która wszezęła poszukiwania %a %10"
dziejami.

{w}

wczorajszym dozórc:a cmenta-

rza pra:Yullc~ Ogrodowej wśród grobó\v·
--000-z~ala~ł starszego mężczyzne, leżącego wsfalue nle:Jrzytomnem.
'
. O spostrz~żeniu swem zawiadomił natych
w\ast pogotowie zatunkowe i policję. Przy bvJ
le,k~:lrz. pogotowia stwierdzil, iż chorym je~t
1,11elakI Artur Lerbeł
72.1etnl' b' ezaomny.
. .
kt'
l'
-t
ory w ce ach samob.ójc~ych;:ażył kwasu
powodu\.vane f;fZtZ\\ybuch wynoszą około
zł
~?lnego~. Li es~~rata w St~nle ciężkim przewie
,"
Nocy wczorajszej mieszkańcy ul Pom~r petyny wzmiecił się ogień kt6rypo dwugoazin
Zlonl:? ,do szpuala w Raaogoszczu.
t-rzyczyuą samobójstwa była nędza. (w) 'skiej zosializaalarmowani'śiłną detonacją po n~j akcji zltk.wtdowano.

Z AE 'PLOZJI l lOR
Straty

r

Pod kołami samocbodu,

ithodzącąz' jednejzfa\,r,-k,potożónych na tej

\ilicy.' Przybyła n;:t miejsce policja stwierdziła
źe wybuch powsci\ł ,w fabryce. ;""yrobów sroo.
larskich Warszawskiego i Jakubowieza. przy
ul Pomorskiej ł 02 gdzie z nieznanych dotych·

IKA

TEfi PE TYIT
30000

Dzięki t~mu" że fabry~a była nie.czyuDII,
ofiar w ludl;!acn nie było. Stf51ty spowodowane eksplOZją i poż,uero WYllO~Zą oleslo 30 ty..
się!:y zł. Władze pollcyjne wszczęły energicz
ne dochodzenie celem wyświetlenia przyczy·
nv wybuchu

'.,;. hW ' c'n~u. wczorajszym przy zbieguuIic
C
.l-'VS ,,?Gll!€j ~ ~omorskiej przechodząca. przez
Q
lęz ;Dlę 19-1€L1ua robotnica Lofja Wosińska
~amleSZj( ała ArzV u l '.W'
ł'
d' ' "
Gzas przyczyn nastąpiła ek.splozja zbiorni !ta z
L-: . J , ~l.y
eso eJ 11 ostała Sl~ ,
, k ł
poa " Oka p rz1e z:..,:- a]ącego sc:..mochodu dozna
tarpetyną.
W skutek wyJ~uc:hu zapalonej terI'+C ws utek tego ogólnego
poUucze~ia cia
,,,.
(w) ,ł~:O;_...

----~

, "4"~_~~'~'~~?ń'JS1'!

""':U~

I".

- . ' ,

-

'-

"

Aktu,'"

I

Sa:ll:;,QiS711 tnie· ~ i. ,8 r,ont8 riieznie

HPoloniałłkatov-icka pisze:,
Wszyatko odb"ło
siAl!>
~i"!.'wiol.owoff,
'",pon
~
y
.;
, ••ic'lnie u, Hsamorz.tnie Ił i "bez nacisku
władz-'.

·.\V 'domu przy ul. 'Vysokiej 11, zamiesz~
kują trzy 'rodziny braci Binas. Najstarszy z
braci 44-letni Franciszek w ostatnich cza~
sach żył ,na :wojel1uej stopie z braćmi sW'ymi

" ,

Więc nafpr:r:bd żywiołowo i samorzutnie
plac.ach i ~kwerkach mjast/~pol..
ekic:h bukszpany i wawrzvnv.. Sametzutnie i
.po.tanic~nie nalepki z" J~go wizerunkiem
):,:prz",kleiły się. d. o wiirynaklepowycb, a miasta
,
_'J.
l'
i
d
.
.,poro~1~ag e n e'ipo zianie i bez nacisku
~wt.aa% 'lasem b~ałoczerwonych chorągwi.,
.yrosły na

. t.·

•

". . . . . ,;R:(}ZWÓJ,,·Pt~tek:al maic~i 1930:; :t.

,'.Nr:"'IS.

35,1. Antonim i 38 1. Karolelll, prz'ed kilku
dniami 'młodsi bracia z'\vrócili się zpl'ośbą
do Franciszka, żeb'L"J
podaro\va,ł im z komórki
.
swej trochę słomy, w celu poprawienia siell
nikó'\v~ Gdy Franciszek odmówił br<.1C'.ia slo~

I'o!em :pewne~o~iec2:?ru·J?rzeciągały. ~a

.•.•orz.utnlepustewl ulH!ann 'mIast pOlSatlCb I:'
"
.'
··;'(llki.'sŁry wojskowe, kolejowe i szkolne'" przy mę i tak wzięli. Dowiedziawszy
się o tem
'gt-y.wajillC ' sobiedI~otuchy skoczną melodję Franciszek, postanowił się zem.ścić. V,,'czoraj
:.t,tDl',.blmuenHusaren".,
. .
..'.
. 'Ludność'odniosłasię do tyeh,.hlaubu:Z80 około godz. 10~ej wiecz. spotkawszy
bral.:i
ro,.w~k:i~h.." .pielgrzymek, naogół Z. nżywiołow&\" I" swych na pod'wórzu, wszcząJ z nhni bójkę,

l

;;, .boJę~noscn~
,,'l',lko w Kr~kcwie z.groma~'liło

'.r .'.

$ię coś

,.NiE.'ch' żyje

'

pańfJtwo :narodowe"

.t_piew,.li '"Rotę4'. Więc ża to około 30 :ż
'xli'ch pos:i;lo do aresztu. gdzie im p. pulko-

PaterNoster (c&,taj
Dziadku Nasz) wygłosU:
.' .
"
"Milczeć! Ani pary z ust! Jeslikto puści
·p.tę·z ust to w.mordę My maIny n"l was
,~Iposoby! Jak będziede gad~t., tOW81l1 utlietlxk:odliwimy t.ak, i:ęw,jdziecle sb,d IJaznacze
ni l?)" _
.'
,
Po takiem podniosłem przemówieniu
pr~edstawiciela siły zbrojnej orkiestry iuż
wśród zupełnego milczenia snuły się jak.' wid~
<

,

,.'

•

'

Na

IDOCY

przepisów

poatłpowaniu

Q

admi'1istracyjneln do odbioru paszportów zagranicznych ZB starostw grodzldch lub powiatowych upoważnione są osoby wymienione w
paszportach t. j. ich !Zosiadaczef ewentualnie

•

,rze

Priwiślańskim

kraju. jak

należy

Powiadomiona poljeja ar(:Bztowała zbrt
dn:alza zaś pogotowiedlt:trnko,'wv0, ,prz.e.,w~o~

szpitala. F'oznaHsl\lch:.
jnforlnU]c~ lel,,;:t!'2;e,
Karól a< nie

złe, Kart1 1a d9

Jak

1111S

uda' się utrzyIIlać przy życiu.

(p)

a raniczne

rzo

w

~.. wiązavvszy sznurami.

l

najbliisi c:donkowie rodziny.
Przepisy te ,były wydane, w swoim (:'1:&"
-,',',~ ,le, P, szych czasów,' PO. ul.,ica.c,h. PO.dW, a,' wel...1
ski ego '. Ilrodu. '
siet ,!-·tego powodu, żeby ja~najener2ieZDiej
" "A w dzień. uro~7.ystości ,iankiem oddziałf' wojskóweśamOlzutnie opuściły koszary.
po~>zły~pontanic;r;n~ę:defilować przed przypad
kdwt):' 'ffpotk'anemiprzedstawieielami wtadz•
.: ,- M.al....4:r;i~d. w, szkołach powszechnych
,.prXerwałY Iiag)e'w iywioł{)\'\ym odruchu wy~
.' l,t~ady ,~pobi.gły, tak szybko. . że ,naucz-yciele
uje mogli za nimi nadąiyć . najprzód doko"
}cioł:a,. a 'potena . do świetlic, 'by odd~ć 'hołd
,,)~.o.po.rtretowi U'pr~n'eMuzie. leniłt i majem.
, . ''WIeczorem 'gw1azdy spadiyslIlmorzutI'ue
'··I·nieba. i iluminowflły swym iywiolowymbla
Jak się dowiadujemy łódzka izba. Skar:skif!tn f1.ont'ony"· teatrów 1 gtllaceów . publicz .. i bowaotrzymała okólhik. Ministerstwa Skarbu
.,ch •
'
w sprawie uman:ahia zal.;::gło$ci·podatkowych
. Późno W nec w podrzędnej trak:tjernib.
W okólniku tym. m,inistenitwo upoważni"
sztabsrolmistrz żandarmów Agapion :1pirydio .. lo Izbę Skarbową do Uł1:.an:ania zaległości do
nowicz, d~iś firzytulany przez wszystko prze~ I dnia .3 ł marca a mianowic.ie:
bacxającą Polskę, mówił do Ndcifora Andrie ..
Zaległości w podatku przemysłowym (za
jewicza, b. rzeczy wiGtego tajnego radcy dwa
ru peterspuI'skiego:
,
,
,,/V./ ot i nauka w las nie' poszła. ,..Niedarmo ja dwadcat lat uczył panów Polaczków,
'

lokator/n\' udało s~ę Franci~lka' ob~zwładnic

•

t

~·:wik,Bernard Mpnd'tekie

.

ny w s'elderę, i rzucil się na bl.'ata swojego
Karola. Po chwili Karol 'padł na żh.~mię z
'
rozplatau}l- głową. pl'zjr pou1oe:r-padPleglych

I

okOło p6łtora tYSiąca ludzI' na,.dleach ś · ale ci

,kr:zyczęH:

, .,

ulegając' jedn'aJ{ pr·zew.siłom r:ofnął się do
mieszkan'a, skąd po ch\vi1i wy'beig ł uzb"
:r-dJo-

lIł

l

sI

e

równo podatku ed obrotu' jak: i ia eW'iadec ...
twa przemyałr;nre) i dochodowym za rok 1921
i' lata poprzednie, o ile łą,czna fiu1mazalegtÓCl'
ici wraz z dodatkami komllnahuHui ni. ptxe..

tracza kwoty 2,000 d. Umorzenie może Izba
xarz,dzić tylko na podstawie oip.wiednis,o
wniosku w:aściwego urzędusłtarbowei'_,

państwowej

124;34 (sp'rzed."124,65 kup. ·ll4,03)

Paryż

34.90 (spn:edai 34,99 kupno 34,82)
Praga
26,43 (lIpr7,edai 26,49 kupno 26.37
Kopan_aga 238.80 (aprzed 239,40 kup_ 238,2 O)
SlEwajearja 172,63 (sprzed. 173,06 kap. 112,20}
TEATR MIEJSKI
Włochy
, 46.72 (sprzedai 46,84 kupno46,(0)
>':;:r.':;" '~"'~Cegielniana 63.
Wieden
125,70 (sprxedai 126,0 ł kup .. 125.39)
~:'~",D~iśwpiątek o godsinie 8 30,wiee1lt~rem
Papiery
l>rocentowe .. 4 prot. pot. iD.westy
:(.J'r%e8tęp~j~· Bi\lcknera po cen~~h aajniż
cyjna 126.00 - 125,00, 5 prcc.' pańatw. poi.
szyeh,
premjowa dolarowa 74,50-:-74,75, 5 proc. kon
t
i.
I
werayjna 54.00, 5 proc# poż. kol. konwers, 50,50
TEATR·· KAMERALNY
8 proc. L.Z. Baeku gosp. 'kraj. 94,00 (d.l61 ,68)
Traugutta Nr. ł ~
.8 proc. obli,. Banku gosp, kraj. 94,00 (d.161.68)
. Dziś, piątek po cenach' najnitsxJch' oraz 7 proc. L.Z. Banku. gosp. kraj~, 83,25 ,(w proc)
, w' niedzielę: 'o Slodzi,aie ,4.30 po. południu o" 7 pt'OC_ obłir Banku gos1'. kraj. 83,25 (w proc)
:.st&\t».ie'powt6rz$nie' welołej efektownej ko
8 p'roca L. Z. Banku rolnego 94.00 (xl. 16 J ~68)
7 proc. L, ,Z.Banku.roll'le~o83.25 (w proc,)
~edjiP ~wla. Franka ,. Graad-Hotel".

Ut}

ES

Warszawa', 20-go aarea.
WALUTY i DEWIZY.
Dolar Stan. Ziedn. 8,90 (sprzed .8.92 kup 8,88)
Holandja .357~70 (sprzed. 358.60 kUPDQ356.80)
Londyn. '43.31. (sprxedai ~3,48 kupno 43,26)
N.. Jork
8.907 ($przedaź 8~927 kupno 8.887)

-

o

Tabaiawy anych Loterji'

Bel,ja

eatr i szt ka

IIPalistwow..,eh. Często się jednak zdarza, że nawet
najbliisl cJ:łonkowie rod:dn llie otrzysaują pa'"
sJ:portu a to 2; tego względu, że nie posiadli;,
.specja,lnyc.h. upowaźnień ·i t., dll W obąt, t~ro
iec1:ęsto różnie ,'. interpretuje się tepr~cpi&y
ministerstwo ma wydaćspecjalBy··okólailt AOr
BUj'\CY stosunki w tej dziedzinie.
(p)

G I E Ł D Y.

świętować

wysokie imieDiuyu. ,
A w katedu;e pOJ;1l3ó,sldej Mieszko t
~>.;St.rywspad:: się jeno ·mocniej na' kr~yżu'i
rlEekl do swego Chrobrego syna: ł.I pomyśleć,
:, ~ie; śię 'pvze~ tysiąc' bli&ko lat, łudziłem, te mi
" 'się: udało wytępić w, P obce kult bałwanów..

zwalc1tYć pośr~dnictwo W l!nu~dach

Dziś

klasy

\V

20~ej

t~'zynastym

dniu ciągnienia 5-ej

polskiej loterji

pallstwowejipa~

dły wygrane na numery na.stępujące:

75.008 złotych na Nr. 3&346•.:
Po 10.000 zł.. na nr-y 103267' 125524
Po 5.080 zł. na nr~y 8558:-3 137579 145690

Po 3.000 zł. na nr~y 1017:1: 1886642416
89239 103435 111304

Po 2.000 zł. na nl'-y24267 34774 100726
172341 183260 184886 208257
Po 1..000 zł. na n:r~y

17494 1819822671

39440 54233 56734 58486 68317 69591' 69943
76197 77846 90183 124200 126006 142743154748
159582 .181274 191344 195361 J9611 197793
Po 100zl. na:nr::y 1785 12017 15711 19897
42442 4274,2 51247 494 67012558 69650 7363S
, 4i12 prce.L.Z. ziemskie dot. 53,50 - 5315, 837 81371 88509 93146 98929 100746 10~~6o
5 proc. L, Z# m. Warszawy 57,25 ~51JOO, 109603 111706 113948 123410 132490 138930
~.,TEATR '. P,'OPULARNY 41/2 proc, ·L • Zł m, Warszawy 54.00, S proc, 144007 153109 154404 173485 174409 ,1~2395
,
.
Ogrodowa Nr. 18.
L. Z,.. Warsza.,16,OO -7',50 '- 75,75.
D:ziś, piątek • PQP~ł. sohota popoł i wlecz
184476 188854 195278 2p1503 205890 208M,,'
S prg~"L. Z. m. ·Łod.~i 67,50
>

oraz w ni~dzidę"-popol' i' wieczorem o g 8.30
arcydzieło Al. br. Fredry .. Zemsta la mur

graaiesny"

Sensac1jay dra!llU'ltpolicjjnó.. lota.\icZ1 p .. 1-

...W PŁolVilENIACH, REWOLUCJI.."
P ótęZily film
_p. _
t. _ _ __
111,._

ił śf
slęd

.~

~,'Z
~

~;J

.I

<

.działem:

Film

BILLlE' DOVE. LUty DO...
RAINEANTONIO MORENO.

:r;

ł'a~[a

·lrl!U

il1J&truj~c:r w.trX~8ajl\ee

walki.. .:ieai>

.,
i ''''powietrzu
VI rol.ell gl. .ława Ameryki· Al. 'WILSON'
i u.recza ELSIE FARRON

Nadrogram F A R· S A

Nadprogram F A, R 5 A,

I-Is, Dlwhikow, 'Uno-T••tr
., 't.odzl

Genialny

G.Rjala,

śpiewak

"

śpiewak

i artysta
filmo,w1

"

I

"

wynaj~[ra

Do

lNZYNlERBUDOW. i
,

I 2
GEOMETRA PRZYSIĘGŁY
balkon~m
k'

l1li

SC I
Tel. 101-15

Z I,

z

3;

I

oj

wygodami

i kuchnią w nowym domu
nal p. róg Zeromskiego
i Kopernika 28
424-1

l1li

,Od 1 do3 I, od 5 do 1.

Robotyp.,miarowe, parcelacje i t~ p.'.
Y'
.Pi.jeldy b"dow" nadzór technic.ny, l i e l b e l n , c t w o . · ••

~~~~~~~.~~$$~~~~~~~~~~~?

~prz~dam gosp~d~rkę,

, Ku.,••, i ,s,.~r.,.",',d" B, ł _~.<l'
.

"',"

~

mi

- - - - - -••-

'~AKŁ,Ą.D

NAWROT 8 pole-

91/2

o ' , '

KRAWIEC DArvISKI
!

BERKO
" ,

,A

~zSeCwl [ńW
IJ

we

wszystklcb
l poleca

~etalach:wyrabla

If J

~,

~

l

yoh

,

e".

Al"KOSCIUSZK14ł

~.

.

"

"

ci

nI. AndrzeJa .10. ',tel. 168..56
nI. Poznanska 30,., tel. ,125

,

nada) !l;'

stępn,Y~h""
. pta

'l'.

," ,ar~ędJln::~ek.
""
"." ' ,
LeJDiki
Dl
pp.
,"
'
eym: do- bhdowli.Wiadowann~k:l
..
mOI~ ulica 'Blonskil Nr. 13 , specjaInedogQdne
..~
~.-"
1'rl;y' Kłl.tnej.
.u IU,UIIIUiuIIIIIUiUill \. B . I .
~'~/,'

..

BIUSTON

.

żądalie·
hl Z,'-łatniel,.
, "',
a5-4'
'

,

~

p O L E tA:

o

Ei

'rb'żnych fasonów'
gotowe i na ob$talunek

Aj~I A"
,"'c,

EJ

pr~~c.ł

lecznicze,
połogowe,' biodrowe,' poszczuplająię
gumowe, oraz gumą kombinowane it,p~

po

i

I ' ,

,,'

NOWE MODELE,

S

w

a,

5-~.~ po pot

.•

e.~y na dogodnych wa'
łProwad:&one od.. 1870, ,roku
ruhkach urz&\dzeaiapOk:o TRAUGUTTA 5 lpiętro-- polecaJ~ ~-. :'
io)N.e. ora..z.pojed:riu!zeme- 'zawiadamia Sz. klijentelę,
Nasiona~lkr~$~eJ
b!-e:<.rownlez' \,osla,damYful .
'd ł
"
l " 'c' ,
,
Ja oS~J
l
na es:uyd oryglOą.
k
SJ:ad:ue
otoma'Ry, t apel! a - ze L'
l
. ne,', pa"" rolD~'' traw
. ' , drzew" warz"'w
' J,
" 'l'e;, .k rzeSłil,
'ł
-, s t o ł y
rY_K,
le, zon ,ł,
n, e
k,W1, łów, oraz na,r, zęJly,; - -,'' ,f ote
. lema
'"
'le te' na;,,:,
i
d
Wlo,senny; 1 : ~I_,' • '"
'dzia i pr~yr~tłd,Y o~r.CtdIli- ;
':-t~rzYJ m.uJe :z1ę;cenUl zezo-pszczelnu;:ze, p'Yzytem
wlasll?,ch l powierzonych na"OZ1, preparaty i środki
i'~ O:~~.przędeota domek dr~w materJal6w po cenach przy chemici!:ne dla celów ogroa.'

II ,niany, z_placem

ne"i mo~zopłciowe
,ods. puyjęć: 9.30-11 fano

~

Ja si ń$k,ie.go,

tęnJt8.

t>

AHDRZEJA.l1;
Telefon 13-7... 43
Ch~ro.by sk,órne wenetyc~~:

Konr_d

fi;'~odę

, ,"
, ,_
' SKŁADY' NASlON

tóiłt

Dra Feliks
SK S i l e

Lek.·D

Tel. 15i.. 38

<Specjalność, dehlic:.tna
sprzedaź ulówek trwa-

,"."

ac'z

fi

I[i~:~n~R~~~~' d~ed:~~1~

BU betonowych

AL KOSCIUSZKI 22

"
416--2

" . ,

Pl

Parkany, PIli!C!onki,

PiOTRKO WSKA 79

Kowałiński
'

s,Zpo'tet]n l

lU
R

iifJ)~~IUIUIIUI • • • • II,IUI'LII

Tapicersko·Stolarskl B"ei GABAŁOW
5ierikiewie:za· 40 i Sklad
!d

M.~hH

25 rvt

mo.
w ka
'd ·'1 . . '

skóry

,

morg pszenne] Złem l w
1
tern 1 / 2 morgi łąki ogród
owocowy 120 drzew, zabudowania murowane kryte
blachą i papą, i, rozmaite
młyIisk:ie przed~ioty w oko
licy Blaszek, hits::e szczegóły ŁódŹ, Andrzeja lS

.M_IIII!II_ _g.a:M$"ih~~~&.
,

:ina .

.

I

·.1

:'PlanyiYłądeń'dbsiecłkanal. eł8Naitaniej nahyć
; :P....... prawno.admlnlstr. W spraWach technicz. ,
tł

i artysta
filmowy

'STANICZKI.
P O la E C Al

PIOTRKO SKA 109,.
' . FRONT .11 ,PIĘTRO'

I

:~:Pr%yjmuje się 'reperacje i pun.ie gorsetów. :_:

,

C~,ł4A 0& ŁOSZE t\: . Przed tekstem '30 gr. w t~k'~c:ie .3.911\ ~a teketem'25 gr~, z,,-yc&&j~e :14 gr., nekrologi 30~r., 'Komunikaty 45' ~y
Wi.rsz 'milimetrowy lub jego lniejscę Drobne ogloszcąnia'bezte:rminowe 18 ir~2ta~Yl'a~" d.że litery 50< gr ,Il'ajmniejiie'o~los:~eńie 1
O,le
s!;crt,iazamiejacowe,50,Pt oe . droż~jtzagranic~ne 100 pro~.Stroni~aprzed tekstem i.w tekście podxielona na 3 lamy, za tekstem na 5 łam~~
At+yk\:lly- 'he;: ;o~nac!:eriia honorarjluri uwaia redakcja za be%p~at~e. Ogłoszenia przyjmuje, się do ,godz. 7-ej po 7.. ej 50 proc. drożej. Za terOli
DG~e wyekcdzenie cgloll:z~ń adm~n.--nie odp~wi~~.~ażda nowa J,~d_wyika ąb~wi.ą,I;." pn;edtem pl'xyj.ęte ogloszonie bez uprzedniego sawia
',. '
HHOZW01" mo~na :zam~wull,..Ć 1\1 Zgler,zu u p, "~~~~,~~:, w_ p~l(:ach • p, Zatorsk.lego ul. Zamkowa.

al

B.•••ldo:r Naczelny • Wydawca iu. T. CzajewskL W UOCZlU T. Czajewlkiego.

B.edakter. oi,. J. G~g,~zeWlb

