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,LONDYN. 8.4, "Morning Post~' pod_ajena'
'pierwszejkoh1.mr~Je sen~acyjną \viadomość,
iż 20 byłyCh urzędników sovlie&kiej misji han
dlowej w Londynie sioipod' groźbą kary
. śmierci .. Ul'zędnlcy ci otrzymali od generalnegokqnsllra~,so\v,eckiego\v Londynie, Licze:

kiego.

Jjynatychmisat opuścili,Anglję i '-tV eą~u 7l'na:dchodzące z Rygl'vdadomości o źaocznem
",dni stawili· się \IV J\ilosk\vie,w pl'zeciwn~m bo:::
:wienl 'wypadku uważać ich należy, jako stoją
<eyeh po~a pr~ wem., .
. ;

List zaznacza 'dalej, iż odmo\va po,vrotu

• .'t~

Za'tego l~oazaj~l przestęp'stwo kQdelór SO~ 'ska2aniu na: śmierć'''pr2GZ-najwyższy sąd S~
'wiecki prze\v·idujc· l~onf:skatf'lnajątku i ka=- wiecki czterech byłYCh urzędnlkó'w miSji Be
'rę śm:erci przez rozstrzelanie
\"" 24 godziny wieekiej w Londynie.
,po przekroczel1iu granicy terytorj~m so\viec
I5'Zl'ffiJ.llik'\vzy\va rząd, by yt/ razie żąda~

Cała ta spra\va na])iera szczególnie duże
"1a~list,,v_ktorymtel1 dOl1.lflg asi ęodnich,; !go znaczenia, jeżeli s·ęweź~l1je.' pod u\vagę

'::,

~

I

:'Abs.ow:etó\v pozba'\via ~Ch .oby".-atelshva s.o-'\

i

nia So\v<etó\v urzędników nie wyda'wał, gdyż
byłoby to ró\vnoznaczne z \vysłaniemichna
szafot.'
, '"
,
~~

j
aj

wieekiego poza tenlznajduJe 'wobec . opor~
,'.' riych zaSloscnvanje.· i',OZPOl~ządzel1ie. z2~ .list?~:
. pada 1929 r~, które odn105~ę tak~ k\vall~lk':lJ~,

Co

słychać

,w

R!~dzje

i Seimie

Warszawa 8 kwtelnia
,'dopo"dobnie 'posiedzen-'a niekt6rych klubów .
Dziś o godz. \vpół do6 odhyło 'się posie:: ' parlan1entai'nych oraz'zebranie Centrolewu~
dzeni,e rady ministró\v. Na posiedzeniu tenl Na posiedzeniach tych za,pą.dnie. decyzja, co
, poza spra\vami rolnictwa ro?:lJatrywany bę:: . d.o teTminu \vniesien'apisma o z\vołanie se::
dzie cały kOlnpleks ustaw podatko'\vyeh i e=- sji nadz'wyczajnej.
..
wentualnych zm~tan 'v dotychczasowych
W kołach sejmowych krążyła wczoraj
Japonj~
przepisach, o podatkach, Iui.ędzy 'nnemi o po pogłoska, której jednak zupełnie nie dawano
datku obroto-wym.
o
'\viary, Że niezależnie od.\vn·osku poselskiego
Memorjał ad~irała Kato ..
p. Prezydenta Rzplitej zwoła sesję na(tzwyv
'LONDYN, 8.4. Kor~sponden~' "Tl~esa('
'
vV bieżącym tygodniu odbędą się praw- czajną na połowę maja.
, donosi z Tokjo, że memorjał admirała Kato>
(.
'doręćzonynieda\vno cesarzo\v!, n:e za\\-ierał.
, formalnego protestu przec: wkó poIitycze gai
binetu japollskiego w sprawie rozbTojenia
la morzu, lecz \vskazy\vał, że przyjęcie ,kom:;
oddzicłow
Pll
')1'omisu
konferncji londyilskiejs~o,Yodu.
RYGA~ 8.4. Opinia pU:bliczna Łoh,;y Jest! dziaJarnf GPLT. 'a chłoparn~'J ,kt6r:zy porwaU u>, ,
'e konieczność re\vizji plartó\v, dotyczących
podniecona ciągłemi odgłosan11 stl'ZałÓVi ar;. brOll, vvedług inn,reh znów \vel'sji są. to d~~
brony. narQdo\vej. Stanow"'sko kół adm~raIi rnatn ch, dochodzącemi z llafl granicy' sowie;:: monstl'acj rZc)du ~owieckicg0, który' chep. jat
ji" jest zdecydo\\r'anie niechętne polityce roz; ldej. Źródła tych strzałów dotychczasnlc Idem ś bliżej n!eznanen1i groiban!l PQrin;~,,,
zdołanoustalić~
\Vedług jednych pogłosek
brojeniowej.
cir j za1\·('rnl~0ie ludność sąsiau1..lj~c1(:h ::. .i.
są to odgłosy \valk klczących się ,
uliędzy
od~
i
m
krajów.
.
...... :0:-.
j

. jako dezercję do obozu n!eprzYJac eIskIego
'stawia narówni ze zdradą. głó\vną.
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te porwanIe gen, Kutieoo 4f~

Pary?: 8 kwietnia
Porwa.nie jen. Kut epowa przez So\viety,
.:idbilo się głośnem echem ,ve wszystldch 0:=
środkach skupienia rosyjskiej
em gracji -i
iniało 'wręcz odmienny skutek, niż teIl ł które
go spodziewały się 80,vety, 1iczą,c na wpro:::
wadzenie dezorganizacji do szeregu emigracyjnych organizacji woj sItowych. Fala oburze
nia, jaką wywołało w środowisku emigracyj
nem porwanie jen. Kutiepowa~ spowodowała
wytwarzanie się nastrojów, które sprzyjają
krokom, poczynionym przez następcę zagi:=
ufonego dowódcy, jen ..M:illera, dla reorgani:::
. zacji rosyjsk:ch formacji i związków wojsko~
wych poza granicami Soweitów.
Objawem ożywielJJa akcji
wymien:'O:.:
nych związków jest po,.;vstanie d.wuch . nO:::
wych rosyjskch pism Wojsk.owych na em gra
cji: dwutygodnika "Rus kij Inwalid", redago
wanego przez generała b. armji rosyjskiej
Bara{owa i prof. francusk' ej akademji wojskowej, jenerała b:. sztabu jeneralneg:o armji
rosyjskiej Gołowina, i tygodnika "Czasowof'
redagowanego przez kpt. Orechowa. Pisma ł

I

te ukazują się w Paryżu. P:erwsze z nich po~
siada charakter naukowy i dąży do podnle:::
s1enia poziomu wiedzy 'wojskowej ,,,"śród erni
garcji rosYjskiej, drugie ma charakter łącz"
njkowy i dąży do utrzyrrtania kontaktu mię~
dzyoddziałami a formacjam il'osyjskiemi na
emigl'acji.
. - .
'\IV celu zjednoczen'a oficeró\v b. mary:::
narki rosyjsl{iejpoza granicami ZSRR; utwo
rzono związek tych oficerów, kt6rego pl'eze8em jest admirał l{iedrow. Poczyn'ono też
kroki dla rozwojuistnieją.cych od3 lat w Pa
ryżu kursów wojskowych, które
zastępują
akademję 'wojsk.ową dla członków emigra:.:
cyjnych formacji woj3kowych. vVreszcie, aże
by uzyskać dopływ św'eżych sił do wymie:>
nlonych iilformacji, jen. Miller zerządził~ aby'
istniejące stowarzyszenia pułkowe, .do któ.
rych należeli dotychczas jedyn'e b. oficerowie
i żołnierze armji carskiej, przyjmowały do
swego· składu na prawach ŻOłnierzy zgłasza~
jące się jednostki z pośr6dmłodzieży em'gra
cyjnej ..
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ciągnienia 'o-ej klasy 20~ej pOlskej"loterji paf.\.

stwowej, głó\vniejsze wygi'ane
mery następuJące; .
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. 15.000 tł•. na nr .. 127388.
r

Po 3.000 zła na nr"y 57216
181757.
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7880$, 161026

Po.2.ÓÓO zł. na nr-y 493S't2984\72733"8U:t20
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Po 1.000 zł.
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Wielkopol~c~ j

na f-omorln sami narodowey
cWarszawa8 .kwietnia'
,Tego s3.D,1ego dnia w Grudz'ą:dzu ':Qą zjeź.

:

..

. . , - : . ,.. :;.

. Po 600 zł. na nr~y 48470 9560~98482; 1233ł2
129785: '133762,;136379 140939 15845.6_:, ··;!q.~1~9

166208 167·0,10 172238.182257 1886QO 19i{)~4
Gdziekolwiek Odbywają się w osiatn~ch dzie związku Towarzystw Rzemieślniczych 203194 207225 207992..
. .
. '; ._ .....
(!zasach jakiekolwiek wybory; wszędziekoil na Pomorzu niefczni sanatorzy ponieśli sro~,
motną klęskę ... Olbrzymią więk~zością prze~
<:zą się _zupełną klęską sanacji.
W Qstatn; ch dniach zaczął się 11:3. dobre . szła lista narodo\va a działalność sanacji
proces' likwidowania wpływów sanacyjnych poddano druzg.ocącej krytyce.
·.6 I E Ł D
Podobne objawy obserwoV\~ać można w
7V Wiell,iopolsce i na PQmorzu. Nie pomaga.
'ostatnich tygodniach VI całym szeregu wiel~
ju* l1acisk t. z"\v. czynników miarodajnych.
Ubiegłej niedzieli odbył się w BydgosZ$ kopoIskich i pomorskich organizacji i stowa
. Warsż.awa.8-ge kwletiili'
ezy zjazd delegatów kół okręgu pomorskiego rzyszeń. Krótki· .okres ,,'nwazjiH sanacyjnej
WALUTY iDEWIl.Y,·'
Zw:ązku Oficerów Rez.
Z wybor6w wy.;szła \"" trch organizacjach kończy się.
Delar Stan. Zi~dn. 8,90(sp;ze,d 8.92k.p.8~88)
.,...
pełna lista kandydatów narodowców.
C~ań!)k .173.47. Holandia 358.40, L~D~y. "3.39
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WILNO,. 8~4. 'VV związku' z ujawnieniem

w W:ln:ie 'bandy handlarzy ży",'ym to"\varem

BANDĘ
l

W

"

,

Nowy Jorlr 8.908. Paryż 34.94.Ptaga 2641
Szwajcarja 172,83, Stokholm 239.88 . Wi&.deti

. . .W!

125,72 .
, , ' . . , ... ',
Obroty mniejsze. Te~denc~ja; dl~'d~wiz

r
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i

. e~ropejskich niejectnelita W obrotach ':.'pC)'.~.
glełdowych:a;ę. dolara gotó-wkc.wego Ż~cl_'DO
8.90 Rubel .tlaty ·4,68~ Gra. ez.YsteJlo złoia

.
Papiery procentowe:4pl"oc~ . poi;',

5~9244

ILNIE

.

in.c-

stycyjna -121;75 :--122,00.. 5.pro'c:-.,.,ańsłw

Podczas inwig"lacji tych osobników wyszło, poi. p're~jowa. dolarewa 74,50.' .~74ł25, 5
również na. javv, że utrzymywali oni stały pro.c~ ko~wersyjna 55,00, 10 pro~~· poi;; . ~ k~le
kontakt z' pe'wnemi kobietami, które pomaga . jawa 101,50 (w.:'-proc.)· 5 proc·. POZł "'kolejowa

I

której czele stał niejaki Jakób Grunberg
ko~we.rsyjna 50!OO, 8 proc.ł..,Z. Bank.u·"gpsp.
przybyły nieda\vno z Pucka, policja oprócz
ły im w werbowaniu młodych dziewcząt. Z I kra] . .94,?0 (zł. 161.68) •. 8 proc~oblig.,13aJl~u
3awego herszta aresztowała jeszcze czte- I chwilą aresztowania członków szajki i to\va r gosp. kraj. 94.00 (y.t.1.61,68),7 proc. L.· Z.
rech jego wspólników, którzy, jak stwierdzo l rzyszki .ch rÓ"rnież zalazły się pod kluczem " Ba~ku :S'cu'p.kraj, 8312.~ (w próc~),7: proc,
-:0:-obhg.B~i1kll. g~sp .. kr~l.· 83,25 (lWproc.). 8
no, trudnili się tym niecnym procederem.
plpc.L, Z. Banku rolnego 94~Ofr (161 t68}..7
i proc.· L.
·,saulcu rolael'o. ·82,25 (w,pr 9 c .)
7 proc 4. Z;. ziemskie .dol. 75.00 w (p~;Q;~~)•. Ś
pro~ L... ;.... , JD. Wartn:a~y58125, 8 proc.
lJ.Q

-------..------__-...___..__..III1IIIIIIIIlI___________
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~a.sują Ją· Swtetv
. RYGA1 8.4. "Wieczern!aja i'\-foskwa" do~

4osi,ze lduovvy kom!sarjat zdro\via opracowal projekt' Zllies:enia praktykowanego w

akcyjnym. Terminologja łaoińske,. powinna

być według projel{tu; zastą;pona terminolo~
gją .zaczerpniętą z języka rosyjsk:ego. Rów~

nież w wykładach na wydziale . medycyny
ego.
koroisar"atu jest to przeżytek .t.erp1inologja ładńskapo"ri~nabyć usuni<,r
średniow~€cz~, który nie P'O\V nien być tolero
ta, gdyż utrudn a studja studentom ~rob"ot:rl\
v.a.ny w sow~ctach) g-dyi jest zabytkieln re .. kom, n~eobeznanym z łacin~.

medycynie

używan~ajęzyka łac:ńsk

ZdĄniern

m. ~arszawy 77,00 -'-"-76,15., 8· pl-c.
L, Z, ŁodzI 69,50 - 69,00,..'10 ·proc/cm. SiedlecJ9fOO~ 8 proc•. L. ·Z.. C%ęst(łchQ~y . 62,60

L. Z.

8 proc, cbI, budowI. Banku i~ep~.lu:aj..:9~D90 .
.~KCJE; Bal,lkDY.$k;>Ato~y fi~~oó, Bauk
Po1elu 167,00. Sde i }>wla.tło 93.00•. Węgiel
54.50 .~ 54,00, lcglełsłu. 44.00"Oetrowiec
i 60,00 Haberbusch ll~,OO . :-- 10825., .. '.·· .
lf . Z J;o.~yc~ek, 1- t: ńs.t\\ GWYC? .. ;I~psia:5:;p~~c
~onwersYJn~ k;:>'l. owa, mocn1e}-SXe :obJe prem
!.lo",.e Dla hstow ząątawnych tendencja .ła-

l

bSZ8.

dla akcji -

niejednolita
}.,.- ..

Nr. 91'

We Wschodniej Małopolsce, w parafii l nie część ordynacji Zamojskich dla lego celu 1 Wolgi i robić z Polski przedmurze EW"op't
K.aczan6wka, zaszedł ciekawy wypadek, -god l - ale uzasadniać potrzebę wywłaszczeniako';,] kiedy jest się zwyczajną demok:,,-atyczną st...
Dl' kilku lihwil zastanowienia.
1 goś -tem, że go za bardzo okradają - jest I doJą, prawdziwą świątynią dumania i uniwe,,'
Mianowicie zawieszony :la nieposłuszeń" 'I zdaje się szczytem demokracji i, doskonałym sytet2m dla synów naszego ludu w ehwilłlc.
stwo i samowolę pn:ez Kurję metropolitalną argumentem parlamentarnym - ale zdaje się, natchnit:nia.
Gdzie tylko pójdzie zagranicą nasz ',ehlo
we Lwowie ks. Wróbel - mający Vi dodatku juz po tamtej stronie kordonu, gdzieś Vi Nie- !
U
pek, czy robotnik' - jest bodaj na.jzdoh,riej...
poważnego oohyzia "fi głowie - potrafił po~ goriełoje, czy na stacji Boruch Engel.'
sZJm pracownikiem i prędko dorabia się ma..
ciągnąć za sobą ~ałą parafję~
, Tutaj w danym wypadku należałoby jątku - tylko dlatego że "tamtejsza, ,burżua
i
Mało tego - wywołał poważne rozruwprawdzie starać się o podniesienie zamoż :a:;ja daje mu możność zarobkowania i stwarz~
chy. w których brało udział, zgórą 2000 osób ności włościan - ale nie kosztem poszczegól- j
a skońcl,yły się one strzelaniną i krwi przele- nej jednostki, nie kosztem zasady uczci'\vośd! pole pracy. ale ni~dy nie dopusz€!za do pr~w..
nych przejawów jego "!drowe~o chłGpskieg.
wew.
,
. i li tylko z tego tytułu "prawnego", że on ma l
rozumu",
Nie trzeba zapominąć, że te dwa tjsiące i a oni nie mają.
'
l
To ostatnie musi ollwyładować jak wr
Ol6b to równi, tajni, bezpośredni. wyborey,
Nieco szersze slosowanie tej zasady -to I ze] w kraju. w Sejmie. w najlepszym wypadkt6rzy przy pomocy swego posła (w danym
wypadku - nie wariata Jaruzelskiego z BB.) I jui zwyczajny komunizm pU!psanb' - i po co I itu pozostawić na tal~rzu, u .fi:zynnik6w miaro
A S •.
- rządzą Rzeczpospolitą, stanowią prawa, ł to potem zamykać do ula apostołów raju z nad dajnych.
eehwalają Ustawy.
,
PJłanie: jeżeli wariat potrafi pociągnąć l
dwa tysiące wyborców za sobą· - to co mOa I
ż. zrobić W Polsce inteligentny agitator bolszewicki, kt6ry w dokładkę obieca tłumowi.
ie cała prywatna własność Vi okoliey, czy 'Vi
województwie, przejdzie w ich władanie?
Co moie zrobić z naszą RzeczpospolitąO na ten
mówi Inalslsta
sprytny ajent moskiewski. który mając: odpo..
Dlaczego dopływ zagranie!:nych kredy..
raeyjnego w danem przedsiębiorstwie" ściĄ
wiednie fundusze z Kremla' y;dzie z wyraź- ~ łów do Polski jest tak skąpy i dlaczego także
gane j0.St jeszcze 25 proco' podatku do ch o'"

l

I

I

lacz

C

Dym i jasnym dla nich prograIIltm,
k'"
"
!Ił UDY" wszyst o mają a.

it

z

fil

temat

.
belgUsli?

dowego z zysku netto, nie liezlłc , 19 .. ~r;oc..

. l inwestowanie kapitalu. zagranicznego w przed

siobiorstwach
przemysłowvch
w Polsce odb'U~
dodatku, Nie dziw, że wobec perspektyw}
)
"I!
J
J
.
.., b'
wa się ... nader ciasnych granicach - na py
tak wielkich odeiąień fiskalnychi finanS(nYfl
chłopie. robotniku, wyrobniku - cu~mnosc te tania te! tak dziś aktualne, znajdujemy odpo
grupy zagraniczne. które, badały •nioiliwoś~j
da i pańszc:z:yzna. :za pasem?
I wiedź w opinji, jaką wygło&ił p. Louis Frere, I stworzenia przedsiębiorstw przemysłowycb
w Pols~e, cofały sięp:r~ed i9h rea1ixaeją.
C~yż dziwić się potem można. że różne I wybitny finansista belgijski, zainteresowany Vi
~'nas~e seimowe łamagi i Baćmagi i inne sana.1 wielu, p~zed~iębiorstwa~h polsko-belł~ijs~ic~.
Przypomina.m, że" skoro Rosja lowi0C!'"
.' S ' "lub Sanojccwate uzdraw, iacz,e i W wywIadzIe z .. Gazetą Handlo'wą movn on
ka oferowała Hna.nsistom zag:ranił:znym pra
ey)ne anOlce
. .,
na.przykład:.
'
WG zakładania pn:edsiębiorstw
na .warun""
znac hor y, }:odpalają słodolY, zaJmulą SIę ko·
Ch . lb
6 ,"
-'1
l
kach podziału zysków dOI 50' pr()c.. oferta
.
.
. . .
..11 rozmaitości
- łf .Cl~4. ym zwr Cle szcze~o l!ą
mo'krachhvEBl lub wreSZCIe u a
\
wagę czynnlkow rządowych na fakt, IŻ ,pozostała przelt finansistów zachodnich odrzu'ustawodawstwem - co zresztą w~zystko razem \ lityka Hs~alna jest dla k~pitalu z,agraIliczn,e
cona. \V Polsce położenie p:rxedsiębiorsiw
prl:emysłowych jesŁ obecnie takie samo. ~b powazną przeszkodą 1, utrudrn& napływ l
nie wiele się różni.
Jeieli nEm jest źle - to dlałegą, że rzą \ jego ,do P~lski. Nadrnier~~ podat~i i świad \ Obawiam się, by przez to Polska. obniiająe
..:J • P l 1 . '
. ' tylko te 2000 \!II Kacza l
czenla soqalne, a szczeg01Dle poaatek obro ' swoją zdolność eksportową, nie wpadła .."
uSt
C Sną me. :o2.~m,
, . ! łowy. który kilkakrotnie w różnych fazach
błędne koło gospodarcze 1 co mogłoby się
n6wce f a 20. ffill)onow Vi RZ,ec:Łypo~pohtel. ca'" !
obar(:za produkt 1 ~ccza"w3zy od suro\-\1ca aż
ujemnie odbić tak dla jej życia gospodar..
tym marzeniem których, cos lUJmus zcskaxno- I do wyrobu gotowego, odstręcza kapitał zaczego. jak też i dla stosunków finansó:w;ydl
Polski z zagranicą.
,. '
."', ~
tO'Vł ać, naturalnie większością głosów. ,.praw" l
g~aniczn.y od an~ażowani,,: si~ w P!zedsi~~
Na zakończenie pozwolę sobie nadmie
• '!Ił
z Ustawę
blOrstwach polskIch.
\\. leceJ bowlem g nIZ
nu~ prze
.. ł
połowę zysków uzyskanych, p!aci się tytunić. iż finanserja zagraniczna równiet: 'leDla ilushaql tej sH~lankl - zwracamy
łem podatków, świadczeń społecznych. Tak
dzi bacznie przebieg stabilizacji stOSllnkó...
wewnętrznych w naszem Państwie~ órjen..
uwagę 5połecz~ństwa - ia~iemi . pobudkami
np 1. jeon,? z pGważniejszy~h przedsi5biorstw
tując się według tego_ co, do moiliwości po
kierowały się nasze władze :I. naSI prawodaw"
metalurglcznydl g • wedle bIlansu. ktorym~rn
u
głębienia swej pracy ,w Polsce • ~ ", , , :
ls.cji ogromnych dóbr ZamojA'
przed sobą, płaci z zysku 4.400.000 zł: za 6
C!', przy parce
ł
miesięcy, 2.240000 zł. podatków i świade~eń.
Nie jest to opinja' odosobniona. 'Nieda...
klego.
."
.
, .. i Ta.kie obciążenie jest 'IV ocz2ch finansjery no czytaliśmy podobne uwagi VI ... Ber1irier ta
Otóż ic:h zda!uem wspołzyeu:~ ordynaCjI ł
zagranicznej fantastyczne. Należy przytem geblaU" ViT związku z podpisaniem traktatu
p olsko~niell,ieckie~o.
. Zamojskiej z okoliczne mi wsiami _. nie ukła s ł
zważyć, że z chwilą zakończenia roku ope
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dało się pomyślnie.
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Dość powiedzieć, że w przeciągu kilku l
~
lat, ordynacja Zamojskich wygrała z ch~opami około 63 tysiące procesów, na łączną su"
Ił
,
mę około ośmiu miljonów złotych. z~ wypasa i
iIfI'
me bydła w zasiewach. :zaorywanie bezpraw- l
S
ne gruntu, 1łrycinanie lasu itp.
Ktorą otruł arszeAiKJSm
Taki stan rzeczy na dalszą metę był nie
, do pom-yśleuia i aby rad-ykalnie w.'yiępić te
Sąd Okręgowy w Toruniu rozpatrywał zmarla wyjeckał ze sweSio majątku do Choj ..
złodzieislwa i .dodziei. ... postanowiono rozpal" wczoraj makabryczny !;.roces. Na ławie oskar nic i pił w miejscowej karczmie przte:i tra,.
celować Ord-ynatie, między tych co kraal ,iOłlJch zasiadł bogaty obywatel ziemski, wla dni.
łeieiel majątku Wysoka 52-letni Gustaw PaCj;
Po tygodniu z~ręczył się :t 16.1etllią bo
czy wycinali drzewa z c::udzego lasu...
kowskj~ oskarżony o otrucie i pastwiom!e się
ga.tą
panną z okolicy, a w kilka miesię~y póJeieH istotnie było tak, jak twierdzą
,ad IWą żoną, 22~letnią Florą. Paczkow'ski
źniej poślubił młodą narzeczoną. Zbrodnię
sze władze- niewątpliwie należało biedl
.owodowany pewnego dnia nieunlsadnioną
Pa&zkowskiego wykryto po roklI. Poli~ja p@
~lłzdrością
nasypał do zupy źony więkslą
ludliomprzyjść zr.1pomocą·
W Z iąW8:iY podejrz~nie nakazała eksh\lur.uu:j,
loić a:r~zenniku. Gdy żona poczęła wić się
lvlamy olbn.)m.ie połacie urodzajnej ~
zw~ok Paczko"vtlskiej i stwierdziła W iołą,dk.
VI boleściae.h f Paczkowlki skrępował ją sznu ..
mi 'na. 1- olesiu czy W olyniu, gdzie kolonizal)\. rami. za w Iókł do s-y pialni na łóżko i zamknął jej obecność arszennik14. Sąd skazał Pa«zkO'"
w;lkiego na 15 latciężkiegQ więEienia. Malesll
polska aż prosi się i jest tam dziejową ko- drzwi.
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Zresztą nawet mO:łDit było nabyć

N2!ltępnie trzy -1ni czekał pod

};inni

sypialni ~zekajłic na śmierć :lonYe

drzwiami
Gdy zona

re

z

i:.y zaznaczyć r że jest on jednym ~ najbogattr
s~ych obywateli ziemskich w okolic., Iorat
111 a,
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ara

nych obieeanek, którym już nikt dzisiaj wie
p. . I.lYĆ nie ąloże?
-St.. Cara, podpisany przez wybitaego pra
Powraca Pan, Panie Ministrze, na swój
~nika Warszawy, mec. ZNagórskiego odpowiedzialny urzą~ w chwili, gdy konflikt
J: którego podane są poniźej główne gpomiędzy F-"'dem a Narodem doszedł punktu
atępy•
k\llminacl eg
...;,.,.. 'Panie Mi.isŁrze i SJlUlaO~ ay Kolego!
. Stajf Z j nej strony władza, poparty
Był czas kiedy Pan P anie Ministrze. w przez niet %14 _h, a przewąźn.ie od niej Jtelei
jednym szeregu x prawD!kami stołecznymi po D,cb polity '-v .v. pewna, jak dotąd . swe siły
dejmował prace około ugrulltowanlB w Pol.. fizycznej, opanowana pn:ekonaniew, ie IpO
sce systemu, który się pospolicie nazywa pa' łec:z:eństwo jest nikczemne i na w"lnoś6 nie
IItwemprawofządnem. Byk _zas, jakże nieda- oz8sługuj2l C e f gardząca Earod~m i prawem pel"'
wno kiedy Pan, Pa.ie Mi.isŁrze, :a:akłądal.ie aa szc:r;erej l ... b obłudnej wiary w swą mądroś

(W ostatnim

zeszycie

" Tygodniau'

4

•

ar. 14. znajduje si, list otwarty do

p

I

sięcznik • Palestra "i

zamierzał

organizować

pelityczną, z drugiej

adwokaturę pglsk:ą dla wspólnej pracy •.• ' Ped
Pana redakcją, pod Pana, Panie Ministrzef
ni.jako auspicjami pisał wówczas Ludwik Do

stwof

aański.

- ,. Głó\\'''llem zadaniem wolnej adwot:a..
htry jelt zVfalcxaJlie uścisk.u, b e % p r a w j la i
:niesprawiedliwości... Walka w imię prawa i
słuszności z b Et Z P r Gl w l e m i niespnn"i~dli
wością czy tó VI' t05unkach prywatBych. czy
publicznych jest powołaniem adwokatury, jest
-łuibą puhHcxnll\, mają.~ na wXl'lęd:tie dobro
z~rówąo ,społeczeństwa. jak ,i państwa".
Panie" Ministrze i Sxanowa,. Kolegó, :lde
dy Panpowracal do adwokatury i głosy liczne dawały ,.,yraz w~tpliwośei, «:1:'1 działalność
Pana JUI. stanowisku Wiceministra, a póżniej
Ministra Sprawiedliwości da się pogodzić z
wysoką gadno.śeią adwok.ata, byłem jedaym
z tych, którzy uważali za nie\lzasadniooę czy
nienie jak;chkolwiek trudno.cif "dyź ani na
chwilę nie d,opuszezalem :myśli c :zar7.utach
llatury etyc.znej
,Dziś widzę się aprawnionym z tytułu na
JSzej dawnej koleżeńskiej zażylości t z tytułu!
"łfspółn,eh prac zawodowych, csuj, się takźe \
!\"łbowi~2:lInym z uwali na interes. tak Szano
wn\łttUl !<?l~dx<: niewątpliwi..e bliski, iil~wo~att;
,y peltdtlłlJ, na Interes wyrtnaru sprawledhwos
ci, .Jd6retńu Pan ponownie zasłużyć zamierza,
na ifiterl!$ wrt!8zcie najwaźńiejszy -- na dobro i 6ławlf, na debro i bezpiecxeństwo Rze~zYPolpoHtej --'" :ltwrócić się do Pana z pubHcznem zapytaDiem. czy adwokat Stanisław I

I

GZy

strony nar6d t

spoleczeń

num, sztucznie:zdez:organizow. obdar

się pokojem wewnętrznym nazywa.

.

W ta.k.ich chwilach Minister SprawiedIi'"

wości. stróż prawa i konstytu«ji, być powinien osobą główną w Rządzie, óśrodkiemwła

d~y. obroń~ą niezłomnych praw :Narodu~ do
radcą. niezawodnym Prezydenta R:lteczYPo8PO

litej, rzec%nikiemustawy konstytucyjnej, kiero
wuikiem pra 'Wotwórc!:ych poczynań państwa,
być :mąże w iełkim budowniczym ulepszbnego
ustr oju Rzeczypospolitej,
.
Panie Ministrze Sprąwiedli~ośd. e.i, Pan
ldaie VI służbie prawa, czy też uczyni Pan .na
dal % prawa, służbę dorażnejpoiityld? Czy

Pan zamierza wipółdziałać z ·wladzą. który
nie chce uznawać hamulca ustawy; czy teź
odbudować w P o)sce życie wolne. życie pełne
na prawie oparte i przez prawf.' zorganizow~'"

ty x PQszanowania dla wszelkich aurytetów
ale coraz bardziej. z coraz większą świado
Bością tę$knilley do pogodnego autoryterytu
ne?, ••
prawa do poszanowania -dla narodowych inStawiam to pytanie, jako jeden:z wielu
stytucyj republikł:ńskich, do urze(;zywistnienia I prawników. czekam odpowiedzi, jako jeden
,
ładu, bezstronności i sprawności w spr wo-j z tysięey obywateli."
waniu władzy publicżneił do niezawisłego a
Zycie. społeczeństwo i· państwo cUuiej
mądrego Sądu. do ustalenia wewnętrz. ne:j stru J czekać nie D!fogą.
ktury Państwa, do tego jednem słowem, co l
Zygmunt Nas6rski.
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Czy

zwalczanie
ZnllJypisarz

pijańsłwd szerzy demoralizacjq?
Dekobra o prohlbrcyjuflj -Ameryce,'

Popularny nowelista i powieściopisarz
francuski Maurice Dekohra bawi obecnie w
Stanach ZiednoczonY4!h i na łamach prasy
francuskiej dzieli śię wrażeniami:z krahit dalara.
Wober! tego, iż rok bieżący jest d:r.iesią
ty od C!lasu wprowadzenia próhibicji. powie"

kroć humlJnitarną~ działalnoś~· tej organizacji~
Zamiast ocalać od pijaństwa garstkę lu.. '
dzi, mUsimy - mó",i płk:. Barker - ratować
mtodzież -oddaj.ącą się potajemnemu piiań~twu'
przytułki są przepełnione

przez tlxiew ..
Liczba
k.obi~t:al~oh.oljczek w 1.0 lat działania ustawy
ściopisarz francu,ski zwr.ócił specjalną. 'llwagę. prOhlb1t~YJneJ rozrosła stę w niebywały spo;'
:fia ,kutki tej ustawy, która, jak wiadomo, sób u •
jednym z lilójbardziej
charakterystycznych
• A oto ,garść cyfr, st~ty~tycznych: ,Wpiją
czynników życia wielkiej republiki północno ..
~eJ
nor~a~nle K':~nadzle smlertelność jest trzy
Car został MiDi'ttem Sprawiedliwości, C!l:J też. amerykańskiej.
:razymłUe)8z:a n~z W suchych Stanach. . W No
Minister Stanisław Car prll4estał być adwokarak %W'UU~ .. suche prawo«. zdaniem De wym Jorku, gdZie ustawa jest stosowana dość
blm?
kobry, stato się ezemś w rod2:sju procesu ~8godnie, pCllli.cja ar~s~tuje 22 pijaków na ka..
C«łowiek t prost"ff prawnik pospolity, VI Dreyfusa w swoim czasie we Francji, Społe
arkana rozlfJwki., władzę uie wt~jemniczo" czeństwo podzielilo się na dwa obozy, zaźar zde 10,Ol.O mleszkancow, a w innych miasny, pojąć' nie moie, e:unIDu si, 10 d:z;ieje,. ż. de 'i fanatycznie broni~ce lub %walczająee to tach, gdZIe prawo przestrzegane jest bardziej
Wiceminister i M;nister Sprawiedliwości~· 'W prawo. Wprowadziło ono podział do rodzin, be:zwzględDle f cyfra ta dochodzi do 200-300
hrew' wyraźfJ.emu brsmie.iu ustawy, przyjmu~ których. ezęść broni "wody z lodem", część Jednocześnie w AnglJi, kraju mocno pijącym.
maks~malna cyfra aresztowanych za pijań
je nielegalną .omblację na Generalne&o 1(0- l -- alkoholu.
stwo
Jcstl7 na 10,000 ludności,
misar.za W,borczego, a Na&:telny PrOkurator
Pr~ec.iwnicy ustawy mówią! "Suche pra·
p ode za s gdy . toc,zy ~ię n;eusłająe, bój
Rtec%.ypłtspoJitej nie widzi,.. niedoldadności wo zbankrutowalo!.. Pogwałciło iiwobodę je..'
wyborczych. które powodują następn.ie unie- dnostki i wprowadziło tyranjr; do demokra.. ~uchych z. ~o.kryml. mezlIczona ilość barów
wainienie przez S,d Najwyższy wyborów w tycznego pa4stwa. Zrobiło' ono z uaszych '1 restauraCJl Nowego Jorku sprzedaje swoim
wielu okręgach.
'
prawodawców tchórzów· iobludników. goiciom alkohol w rozmaitych . postaciach. W
Pr,oatacT, wierzą.cy w wolność slowa, ja- Głosuj~ oni ~a \lstaw~ antyalkoho~owąf sami s8,m.ym Nowym Jorku jest· 30,000 ja.wnych
50,lOO
potajemnych
ko jedn" Z podstaw demokracji. pytaił\ się DOSZą butelki whishy w kiesxeniach. Prohibi. mIeJSC wyszynku, ił.
;dumieni, czemu to miQister Sprawiedliwości ~ja podzieliła nas na dwa obozy walcl'ące knaJP,
Pisarz fr~ncuakif zaprowadzony na śa.ia
walczy przedwko całemu spółeczeństwu.., u .. tak,· jak ongiś sprawa niewolnictwa.
trzymanie w mocy uehy lanego przez Sejm de
Stwonyla QPil osobnye~ dozorców f age- ~anko p:-zez. Jed~ego z przyjaciół do takiej
kretn prasowe!'o, opartego na poHcyjnem zwal ntów pijak6w i morderców, zamieniła część lostytUCjl,. wY,raz1ł zdziwi~~ie* ie iSbiieje prapolicji na wsp6łpracowników kontrabandy. "to ~bO~l~ZUląC~ .11~ miljonów ludzi, skoro
czaaiu wolnej myśli politycznej,
cO~a}~nie} 55 mIlJonow prawo to gwałci eo-'
Prawnicy
wszelkich odcieni ~hdeliby Zapełniła więzienia młodzieżą, Pogwałciła dZlen
l stale.
.
nietykalność
mieszkania
i
spowiła
kraj
cały
wiedzieć, czemu Minister Sprawiedliwości, za~aka~ linie pij nic oprócz soku cytryn~
miast stać na strllźy ustawy konstytucyjnej, w systemem szpiegostwa. przypominającym re- I
spos6b Ule tyle pomysłowYf i przejrzysty, uła gime .Kosji . sowieckiej. Wresz,cie ucxyniła Z I wego spe1 ...ua~y Jest skrupulatnie c:onajwyżej
twia jej•. , omijanie; w imię czego tak Iatwo nas7.ego prezydenta ąyktatora, który· z~rojną prze:r. 50~O osob,. ~ n~tomlast państwo wyda •.
ręką przeprowadża mepopularną ustawę ł
l~ rOcz~lle 3~O mJlłonow dolarów na pilnowi'
1ięgodzi n'a faktyc:znekonstytucji zawieszenie
ProblemAt prohibicji zamieszał języki I nIe tycn, ktorzy nIe zadawalają się sokiemt
l..&lormo w anie życia państwowego wedle kon I
~tytucjiJ PQliOĆ podyktowanej, lecz przez źa- I Ameryki i oprowadził tak paradoksalne .,tu- cytrynowym.
deaorgan Rzec.zypospolitej nie akceptowanejl acie; że np. jednym li: najgorliws:z.ych i naroię l
Do tego trzeba dodać . że w .Ci:iągu .10
tnychprzeciwników ustawy jel\t pulkown'i~; łat dzi:llania ustawy a&!e~c! dO'loru 7:abili
.a nawet wyrainie nie sformułowanej.
.
Cz~mu od lat czt"rech ustrój' państwowy I Barker, naczelnik Armji ZbaWIenia, twierdząc j 1500 osób, które nie ~hciały WJ6ysać cy.
?olsld .do:tuaJe ~i.eustający.ch wstrząsów. a ie prohibicja utrudnia i uniemoiliwia często- tryny.
óągłe .zapowledzf lego
zmIany zapewne
-:0:--. . lepsze -- pOlcsl.aj"ł 1iiJ' dziedzin.ie Dolitvc~'"
l\188Z8

częta"pijaczki, nieraz czternasto}etnie.

I

I

I

I

I

6.--- ,

I

Nr.9i

&,: irl.ft:ri=~rą:Qlr'l

~.

r.
,ZOlt

s ie

O

u Is cz

zmniejsZOne od ie

W poluchliowo-wschodniej części Lubel..

ź

~Zbrljn'y Ispad
. Łupem blhdytów

ł

i I

Wczoraj o godz. 4 nad

I niezwykle

piąte

nO!lay na

padłO 61 .. ty-łące
'lir Inowrolł.wlu

zuchwałego

d.

'

ranem,di}kQ~

napadu

band~cki.

ro ~ państwo polskie przez wydanie ustawy Z na urząd pocztowy w Inowrocławiu.
7 nlajGil 1927 r, uzupełnion~j .rozpo~iląd:zenlenl
"Trzech za.masko\>vanych i uzbrojoDYcll Wj
Prezydenta RzeczypospoliteJ z dnIa 1 lutego

SI!~E1'2fiy połoioIłe 'są olbrzymie 'dobra 'ziem-

śkł.e Zsm()'ysldth; stawiajątte ord,naejęich
imienia, ze stolicą w miasteczku' Zwietzyńcu$ 1927 roku 'o zniesieniu służebności popchnęło rew.ohvery bandytów wY'wabiłoprz:y: pomo...
~ędąGym siedlibą zarządu głównego i rezy sprawę na 'właściwe tory. Dzisiaj moil.'u! ią ey fortelu jednego. z' urzędnik6w pełn:ą,cycA
d_ncia. ordynatów w Klemensowie.
.
qważać .za załatwioną.
służbę do ogl'odu, znajdującego się przy gma
Ordynacja zało%ona została uchwałami
O sprawności działania polskich urzędów
chu
poczto\vym, .tam zakneblo",tan~mu usta
sejmów walnych w Warszawie -1589 i 1590 r, ziemskich w ostatnich la łach świadczą nsstpu
Po rozbiorach Polski zatwierdżona -zosta pujące, zestawienie.
i skrępo'wało sznurami.
ładyplomtm cesarza 8ustryjackiego Józefa li W okresie od 1864 do 1919 T •• czyli przez 54
Bandyci wtargnęli następnie do wnętrza.
:t 1786 r~flli nast~pnie ukazem cara. r9syjskie.. lat zlikwidowały władze rosyjskie służebności
;0 Mikołaja l w 1848 l'. Statuty
ordynacji za 60 wsi Z liczbą 2184 zagród. Od 1919 r. do gmachu, steroryzowali drugiego urzędnika
kaltywały podział jej w drodze spadku, odstą 1921 f, •cżyli w ciągu 7 pierwszych lat. istniepienia czy sprzedaży; przechodziła ona wyłll nia ~ P olski zlikwidowano serwituty 22 wli :z rewolwerami, zvviązali go i zalineblowali. mu
eznie na najstatszego syna, jak tron w mODar 667 zagrodami.
.
usta, poczem zabrali się do rozprucia p<>~
ebjafh ddedzicznych.
Natomiast od 1921 roku,' pó zastoSClwa ręcznej ka.sy, w której w chwili ,napadu znaj'
. Znacznemu uszczupleniu uleglaordynacja ruu postępowania uproszczonego, :zniesiono
w 1864 r. wskutek uwłas'i&:%enia 360 wsi' z służebności 28 ł wsi z 13.500 osadami i spta dowalo się około 420 tys. zł.
16.319 z~~todami, pr~yczem UWłilb9zcse~i otrzywę śerwitułów całkowicie zakończono.
Zbrodniarze zrabowali tylko 63, tys. zŁ
mali mininl!1!1.1ną ilość ziemi, zachowując natoOlbrzymią, tę pracę wykonało 6 komisa
miast prawo pober". m~derjałów leśnych i rzy . ziemskich, 19 techników leśnych g 21 wie wyłącznie w banknotach. Re,sztę za-wartości
pasania i~w~ntarza wla.sa~h ordynackich. .. i raiczych ikH.kasi} kanceh~ryjnych i po~ocni kasy: w m~necie brzęczącej rozrzucilf po ca,Z l'l1e~n~m lat s~rwltuty te wytworzyły l" czych pod ku~runklem speCjalnego komIsarza łym lokalu. Po .dokonanym rabunl\u bandy:,
b.rdlto nieltdro'We ,tortinki na terenie 6 po- słuiebnościowegow Zamościu, i ogólnym na
wl.Łów. iN ltt6ryth połozone są dobra ordyna dxorem prezesaokr. urzęd.u ziem. VI' Lublim ti zbiegli
'
a -.mian. źamojskiego, krasnostawśkiego g biłgo - nie.
rajlkiei(J;. janowskiego, tom.sxewskiego' i hru
W chwili odzyskania .niepodległości w
'Jeden z obezwładnionych
urzędników
bieSJ:owskiego. P o'Wstały spory z. powodu nie 1919
obszar dóhr ordynacji Zamojskiej. wy .zdOlłał doczołgać, się do drugiegokclegi, 'kt~
wydawani.pflł\t zarząd ordynacji należnym nosił 1896 klm. kwadr. było więc to całe pań ry z przerażenia omdlał. Pomagając 'oobie
wł~ścianom. świadczeń' we właściwych termi.. stewko,· dorównujące niemal księstwu Luxen
nach, zwłaszcza. że po zniszczeniach wojen burg (2586 klm. kw.) i przewy:zsstające wiele wzajem ~wolnili się z więzów.
,.'Jeh budulec potrzebny był w wielkich iloś p. ~ńsh:;~ek, wchodzących w skład Rzelzy Nie
godz. 4.30 nad ranem urzędnicy zawia~
ciach.
mledueJ.
..
'
.
, , . Rozpoczęły się defraudacje leśne.
Z tego obszaru ordynacji na ziemie I dOm1h g napadz;e dyrektora. urzęd~ poczto~
Zao~nieniestosunków doszło do tego
orne przypadało 46.488 ha, na lasy-- ł 43.146 r wego' i policję. Zarzadzony natychmiast poś;s
stopnia, ze ilość zapadłych wyroków wciągu ha. W zamian za serwituty wydzielono z ci
.
.
~
1~.·'
.
lat 1921 -1927 w procesach międ:i.Y ordyna ordynacji 74 tys. ha, z czego 13 tys. grul!!itów
. g pr.zy PDDlocY: pso~~ ~o lC-rJlll::ch
D1e dał
Ci,ą.. il. .WłOŚ. cian.aI?i p.rzek.roc~yła .63 .tYs.iące.: z ornych i 61 tys. ha. f przestrzeni leśnyah.
Ilara.z.a.e w~nJ,ku.
sumą około 8 mIL zł. grzywIen.
. Zmniejszono więc obszar ordynacji niemal o
.--..-...'. . . .,. . .,:0:."___
- 'Nadto służebnosd unienlożHwiały należy , dwie piątych., Gruntów ornyt:h przeka:r.ano
ty rozwój gospodarcLY folwarków ordynackich włościanom 28 proc. :przes\rzeni zalesionych
i uprawionych wni. rtządy zaborcze nie dba -42 proc.
ły o uzdrowienie stosunków agrarnych. dopie
W
płomieni znalazł ' śmi~'ku,
S'nierz Izrael Lew wraz z całą rodziną, ',skła
dającą się z 6::ciu osób. NieszczęśHwYCh ~
mo bohaterskich wysin~ów straZY, ogniQwej
przybyłej z \Vołkovvysk.a, nielidałó' się wyru}
1

r.

na

I

Q.

I

>

morzu

Katastrofalny po!ar miasteczka

[ił~ rlil~na ~ułu~~ła IJ [~

Ub'eg'łej nocy około godz. 2.30 wybuchł
w,miasteczk u Piaskach po",". ,\vołko\vyskiego
olbrzymi pożar w zabud\)\vaniach mieszkal,.
nych. Izraela Lwa.
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· Przymkną\vszy oczy Inyślał o długich,
zimo\vych tygodn:ach spędzonych w faktorji
Hay, podczas ło\vó\v na Fancheta, grabieżcę
sań poczto'\'ych~ Tanl to, najczęściej) m6wionoo Piotrze Bouala 11, choć nikt z obecnych
nie widział go na {l czy. Nikt rde IniaŁ pojęcia
czy jest tó starzec, czy rnlodz;k, olbrzym czy
ka.rzeł. Pra\v~ono, że llla sił~ nicdzwieclzia, że
zdoła, golenli 1~kan1i, skręci2 yv luk lufę fu~

ZnO\YU t wiel'dzili, że to czło\v~ek yvie
ko\vy, że nigdy nic to\varzys2,Y swyrn
lu~
dZi0nl gdy płyną \v górę rzeki, by zamienić
koszto\'/lle futra, na \yszelaki towar.

zji. IIn;i

Natomiast ndjanie P~ie

żebro i

Zólty

f

stać

z

płonącego

domu.

" .

'V czasie pożaru w Ul' asteczku rozgrywa
ły się da.ntejskie sceny.
Straty sięgają. pół
miljona złotych.
Na skutek silnej wichul'Y og-reń przerzu~ i
Energicznie pro\vadzone śledztvvo w tym
cal się błyska \vicznie z bUdynku na budynek ; kierunku nie ustaLło'narazie pTzyCZyriy kata
tak, że w rezultacie spłonęło 2! dom(J\v miesz i strofy.
kalnych i 10 chlewów \vraz z inwentarzem )

nóż nie wspom1nali nigdy O S\VYUl n'iekorono
Wal1Yln władey i wszelkie Co do n'ego aluzje

ich istnienIa i \vspal1ja~eJ tężYzny kb krw;.
Dz cjedalekiej północy ukryte. vv' zapylo,.pomijali uparten1 nl~lczenlem, '\V ()lhrzYluiej nych ksIęgach i pCl'ga.111 nach, hyły dlR(l za w
krain e na północo zachód od GTeat Slave sze jOdlUJ z del;;a1.vszych kart ogt')!noludzkiej
Piotr Boulain pozosta\vał enignlatycznyrn ldstorji. DZl\vił s'ę też nie'raz, iŻ:3\vhll,
tak
sfnksem. Jeśli nawet k1edy ruszał .\v podróż; ll1al0 \viedz:Yj o tej zierni, interesuje się niQ.
ze swymi l udźrnl) 1'013' ł to incognito; to też, \ takpohieżne.Kiedyś naph~al artykuł odlnalD
choć' w~dziano nieraz jego lodz~e, n10zna bylo \vując poltról\e losy
kraju, zai:n:łującego
czynić tylko przypuszczenia i dOll1ysły czy! lwzecir'_ poło\yę \Ylelk.iego l{ontyueutu: dWleś
Kicheoo Kinl0~v jest na jednej z nic11 czy nie cie lat r0111antyeznych tl'agedji i \valk o wIa
flzę· lVló-vdł o potężnych JOl'tach i dziesięcio;
''''-Viedz~ano zato, że najs lniejsi, najszyhInetrO\,-ych ka.rniennych hastjonaeh, (\ zaciesi i na,jzręczniejsi 111ężczyźni ctaJckiej półno~ ; kłych "vojnach, o zbrojnych kor\vetach tną~
ey zac ;Jgali ~ię pod zllak Piotl'ft Boulain - i cych fale zatoki El{dson śród nawaJy lodo~
co rok dostarczali z głuszy bajecznie cenne \\'ych 5-',;';". \Vspon1~riał
poehód tysięcy naj.
\y~ęzie skór, biol'~c wzarnian wszystko,
(;0;
dzielniejszych ludzi Allg1j; i Franci)_ z rodu
pl'zedsta\vial0 llaj\vyższą wartość.
król(n:v i książąt, którzy, po wiekach,- st\\'OI
Cal:rig;an
ułożvł s e \,'yże 1 n:eco
na I}O~
v
1-zyli_ arystokrację rasy--- IlajsHn~ejszy szczep
duszce i z nO\Ven1 zaintereso'\yanicn1 jął oghl na z en11.
dać izh\:. Nigdy n~e słyszał o J.wb:etach z ro- ;
du BOl.lla 116\\,,, Obecnie Inial jednak dOWClttl [
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kwietnia ł~30 )'"
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DOSTAWA WOJENNA.
Whiśclciel pevvnej drukareIlki pomImQ
kiepskich czasów rZuca p' en.iędzmi.
"Co to -pyta jeden , ~e z;najomych .Sędli~, 8&rnurają jest własnesamieDie
_tak; się panu dobrze powodZ:1, kiedy \vszysc~
Do najcharakterYlt)'czniejszych cech ty. . r kiri wykonywa się przel r%ueeaie siębrzu'" 'I' schodzimy na psy?".
.,'
'
..
eia jal?~ń8k.ieifo nal~iy odwieczay :,wycza( cham J?1l. w~tk.i~ty w :itiemię miecz. Kobiety
"Jeśli mam po\vledz'ec pra\vdę:tak.,:O:
harakIn. NleZfOz.uDllałe dla EuropeJClyka, )elt popełn1aJłl ~araJ,ar.i przez prlle~ięci•.Iar?}a, co l trzymałem dostawy \voj enlle
dla AmerykI
eno ni-todłłłczDie I:wiązane % japońskiem po- ł 'W l?~toc:~n~J 1'I'HlWle uazywa Sl' .. d~n-gaJ • Ha-, .Południowej.H
'
' .

iej-bar kirl

jęcien:! «) honorze. Mima szybkiej europei.. rakl~l, n~e Jest .małodus~nu~, 'U.eieCi:kl\ prEed od·
BWladom.ą, wfasllo..
zacji, :UDic.uaiajlłcej w wicIa dziedzinach strukturępowle~l:u'Alnośclą, leez

' ???H
'. ~
,
"N
d
p.
a . zamÓwił nalepki
Japonji, luuakiri obowią~uje nadal i na łam ach fęCZElUł wyk.nywaną karą za własne winy..'
"apraw ę., al agu J . . (, , .
japońak.iebdzienników oblxernł\ wypełnia lU" rozwalić inlle}:nu ,.ykonac na sobie . wyrok z napisem ,~1ech Bóg skarze BollW.Ję a Bo.~~
brykę.
imierei- było6y największ, dla 8SJDuraja b ańbą. 'wja z napis.: ,;Niech Bóg skarze paragu&J!
Stara saga japońska powiada. ie iycie Pam.•r~j, kt6rypopełnił ba:akirit pozostanie w
.
.
ludKkie jest krótkie jak życie k._iatu wiśBi, Samlęcl poto_Dych tzłoWlekiem hOJlłOfą, sa'"
,SKĄPY SZKOT
" .
leca i jak· on musi być czystei:nieskalane. muraj, który dałby s,ję ściąć Laltowi, byłby
,
. .. i
d
Na tem twier~:h:.nia opiela si, etyka BlUD. U" udUUly za zwykłego 'Ebrodnian:a ehOciaibY ,
Szkot Mac ·Pheraen dal ubra.i. 'fi ,....
raja.. PrawdziWY sam.fajnie uznaje iadlle~o redY?ł\ jego wi.ą ,l:>ylO to, te nic ~opełDił ha'" prasowania.
.
.
• ,d\l a.,d lob,- • ~edyp.yll'1 aędziąf kt6rr ~oże jakir1•. Gdy .sąd wydawał ~a samuraja wyrok'
-:- Ale tylko 2'. jeda.ej stroIlY·. ' ,
orzec e jego wiDIe, )est włallue aumlexue, a śmierCI, mika, d. ,w dr,,adze łaski ",.:twa,łał 8U I·
Bo mial się 'fotol'rafować, I:
jeśli ~n:uniłłnie wyda takie orzeczenie. samuraj na harakiri.
willieD wyluuulć ~&lrakiri. ..Śmierć o~ b ara'" ,\
Przez pewica czai aż do rolcu 1888 pa..
kiri, j.st jak spadający ,z drzewa .kwlat, Wi-IAował zwycxaJ,ie' pn:yjaciel samuraja, 'kt6ry
'lIIiowy" Ił Wyraz ,!har~k.i!iu pcud:a".c:ha. o słów ,opełnił harakiri, odcinał mu cięciem mil'czII
.Ił"ra" - '.iere l "lun - nur.elęćafl" pr:l.~ ,łoWtj,by llIkrót:ić jego cierpienia. W roku
c~ie.'
I 1869 zgromadzenie narodowe uchwaliło prawo.
JapeńczJcy rzadko używają tego wyra~ I zabrałliaj~ee harakiri, od tego czego czasu wie
m. ,zalt4rnljllc 10 wyrazem .sepfuko", 80 I .zDAwane przez prawo. utrzymuj. się< jednak
J6wllli.t OZlIIac2lta rozcięcie brZłlelu!l, gc!,żh aTIIl... ono mocą :wiekowej tradyeii.(R. C.).

pr.m•.

.1

Ostrzeżenie..

"
Gwłłłe. eheiał być

l"

pierwszy. w spisie telefonów

po-

wv z KOGUTKiEM" "Migreno-Nervo ..
si~· n;łeży i~dać takowych wory~inal ..
nych opakowaniacb GąEleck~ ego, .znany.h
od lat 30., przy zakupnie proszków 2It ,.Ko
gutkiem.. ",.M.igł"eno- Nervosin" zwra.eajcie
uwagę na ·opakowanie t odrxucajcie ,uporczywie polecane Pf?szki łu.dz;l\co,.~do
naszych podobne.. Ory,gInalneopakowania po 5 proszków - pudelko 75 gro••".

l

S-' :t.dzie tak pr6iai, i. sa_a

myśl o ' go Sptyt wr.d:.tony? Krysteller zalo iył fabrY~.
it mogliby nie być gdzieś wymienieni k.ą mebli pod firmą f,Aaaasi H 1 pohił temsa·
. . pierwaz_. _iejsca, przyprawia ich o bez' mem nawet drukarnię "Aaba"',łtt6ra dawniej
,$MUłf)jć. Do takich lUlleży kupiec berllński zawsze figurowała na ,czele wszystkich aba )
Begadaw KrysteHeT.. Za wszelką ceaę cbciał lle1l1tów telefonicznych. W ten sposób stało I
on :KBllłl.Żć się aa pictrwszem miejsc. lic!';ą ce.. I się zadość próżności Kryste Hera.
10 1400 .trOlll apis. abomeatów telefonow her II
Kto wie, może pfZ elicyto fń' ana przezeń I
.łineticil,P.lIIiewai na całym świecie, a więc drukarnia nie da xa wygraną i wymyśli sobie" II
i w Be,rlinie, spisy tę układane są. w por:uld'l nazwę, zaczynającą się na pięć "au
(R C.)
'. . . .tJ'c~nym, przeto ~lCb.wałoby się, że ktoś
-.,...j_ey ..i,KrYlteUer IIi. może być '"wy-,i
.n.ainy •• pierwSZ4łm miejscu. Ale .dcze~,

.

Cbcąc nabyĆpró8zk.i od bólu

I

Tablefld od Bólu 6łOWY
"

, ' , (Ił ..

110'9:1.,'1\

Jtogułek·11t~~Jervosin·

I

..... ~

II.. JUfZdfj CtlQindln2'j LłbJd~ł ~'"

.,IUO:=:':!~:-io!~~:~,~~

#\Pr! h" ;'W\Ą"

Osoby,

A.G~)EtkłE60. _W.lilfłS.Z","wJ!:.

dla których

przyjmowanie

pros"ku stanowi pewną t!udność.

mogą,
uiywać proszek "KOGU rEK8 .. MIGRE..
NO~NERVOSIN" W' formie tabletki. Opli.

lella

kowanie' po 20 tablet~k, w,puddku. :Ce-

I

I 1111l~11

.

zł. L 50 gr. - Zą'daćtablełek ,.KoguŁek.;Migreno·Nervosin,. w oryginalne m '

na

opakowaniu

Gą.seklego

..

nią, milcząc. Skoro, za,\vychodzą
cym indjaninem, drzwi się zamknęły,·dżiew
czyna usiadła bislko, że poraz pierwszy zaj
północy urokl\vą, i krwiożerczą.
l'zał
jej ,w oczy przy pełnyni świetle 'dnia.
Cicho otwierające s'ę drzwi przerwały
Zapomniał, że przed paru dniami zaIe~
lnu tok myśli. Nliał nadzieję iż to wraca wIa
rjanna, lecz był to poprostu Nepapinas. Sta dwie, była najzacieklejszym jego wrog,em.
ry indjan1n przystanął na chv..;lęponad cho Zaponlniał, iż istnieje na świecie zbrodniarz
rym, kładąc lnu na czo;le ZinlTIą" pomarszczo z\vany Czarny Roger Audemard. Dz e'\vezyna
ną dłoń. Potem, mruczeniem i rucha,lui 'wyra była szczupła i zgl'abna jak zjawisko. Miała
ził konlpletne zado\volenie. \iVreszcie pOlTIógł 'Yłosy czarne, błyszczące, lekko faliste. Ale
Daw:dowi siąść podplerająo lllU plecy paro.:' najchei·wiej tonął w jej oczach, tak ,chciwie
ma spiętrzonemi poduszl{ami.
nawet, aż s ę u~n1=echnęla lekko kącikami
'
- Dziękuję! - rzekł Carrigan. - lepiej ust.
mi tak. I, jeśli wolno przYPoDlnieć, . astatn a
- Zda\yało mi się kiedyś, ż~pani ma
jadłelTI przed trzema dniam": gotowane śH\v
czarne oczy! -:- rzekł l'aptmll Dawid. ,"- Te.
ki i kawał suchara!
rRzwidzę, że nie i jestem rad. N e lubię OCZU
-Przyniosłanipanu wlaśn'e coś do je- zbyt cienluych. Pani są bronzowe jak ... jak...
flzcn 7a, panie Da.widzie! - oz\vał s:ę poza
. - Proszę pana,:"""" przenvała mu nagle,
jednak.mjał doc;zynien ia '1.. ]Jt'zedsta\\ h~;elky,~
nirnmelodyjny' głos.
\ niezm!eszanazupełn e - może się pan t~raz
strony przeciwnej ,~ ~ Marjaouą. I~{)uia:n.
Nepapinas \vymknąl się z pokoju,a ,1\-1a>; pos'li'?
Co c.beiała od nieg'. ta. dziewczyna i; ł rjallna Boula uza.jęła jego nljejsc.~D:1.wld
D. C.D.

go na dno kuferka, bowiem zezna\val dosko~
nale, iż wspaniałość dawnych czasów lninęła
niepowrotnie. Zcze,zli potężni baroni i dziedzi
ce. Pozostali tylko w pamięci staJ'ców. Obec
nie, w:elkość jednostek i masy oparła się na
handlu. Nie wolno już było dochodzić krzywd
przy pomocy k.ul, lub białejbroni~ rozpęty,~
wać, z byle powodu, krwawych zwad sąsiedz
kich. Dobra głowa, szybkie p~y i spryt kup'ec
kI święcHy jedyny triumf. Agenci kompanji
i handlarze straci1iprawo życia i śmierci nad
resztą ludności. Silniejsza dłoń ujęła cugle
rządów: dłoń Szkarłatnej Królewskiej Kon~
n.ej Policji.
Przyszło ·mu na myśl, iż w tYlli ply\vają::
cym domu żejdą. się nlebawenl d\ve potęgi:·
podbieguno\vych z.iem:przedstawiciel poli-'
<;ji i przedstaw:del dawnejanarehji. Naraz:e

przedewszystkiem czem była dla Piotra Bou
lain? Córką zapewne, źrenicą oka, Kleopatrf~

r

patrz! na
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E N D A:R Z y K.

Sreda 9 kwiei:)1ia -

NieSlczęsHw&' stl~'us%ka

Ezechjela

skraca

z 3 go

TEATR

o kilku lat :zatrudniona· była w chaT ~atr Miejski-- ",1\~azepa"
i rakterze S:14ŻąCej u jednego % l(Jk.atorów przy
Teatr Popularny __ Mąż na uslugach kochanka! ulicy Nawrot lł, Bogucka !\IIarjQ, 73=letnia
Spi&wak ja~b&ndowy

WJDOWISKA
Bai1ta~

D:::ika Orchidea

Casins- Corso -

Kult dała
Arcyzk,dziej z Damaszku

C!&pitol ...:- Dzwonnik.

1:

Notu: Dame

C%ary -:- Walka ~ złote runo
'
G, rand"Kino -:- Znaioma :t wagonu sypialnego
LUDa -- Kobieta nie do ma!teńsiwa
Mimoza - W'iernarzeka
Odeon - Dziewcze % Argentyny
Palace - Truciciel

,
li

się ~opełnić

r piła

~iej

mieszkańców domu.

W ty. celu. kUm

samobójstwo.

"
iB

R I

ubiegającyich_ się O

Id,~

II

mieszkania.

Będą badać

b t

i

W -Łodzi jest

przechodzącą uI:cą Łag~ewnicką

wściekły.

Wedlu g

I

obliczeń Unędu

CI

3

przędzy

tys.zł.

ogólnej

zt

fn=r'i

ł

śei wynosi 81 proc. Ciekawem jest, c,hl"lJ p;'
tlowy w Łodzi tańszy jest niż W Warszawie

1

natomiast chleb pszenny tańszy jest w W.r..
8zawie ciż w Łod%i. Mleko i masło równiejjest d:toisze w Warszawie. Mięso wołowew
Łodzi jest e 20 proe. tańsze .ii W Warsza"

wie. N~to.i.st

jajka droższe

$ą

w

Łodxi

o

AJO E

Bo możesz dostać się do kozy

V'v'

15 paczek

---o

stosunkowo tanio

IE PRZE OZ I

murze sąsiedniej posesji . niezn.ani
sprawcy, którzy z magazynl:1
fabyycznego

s~radli

t ---

też

Statystycznego

.~

kd.

-'-:0:--

Do fabryki Abrama Jankla przy ul.
Gdal'lskiej 138,. zakradli się przezwyb: de
dZIury

Konstanty_owskłam

Rrace tych kontrolerów potrwaj" przy..
PW8zczalnie okolo 10 dni, poczem zbie:n:e się
komisja, celem dokonania podziału mIesz..

w stosunku do stanu cen ,artykułów żywności!
w r. 1927 w chwili obe€uej koszty żywności I
w t,oda:i wy . . . 08:lą 82.8 proc. a Warsza. wie i
86.4 proc. Najdro:lszem mIastem w Polsce i
jest Byd~oszc% (91.1 proc.~. najŁaniej zaś jest!
na Polesiu, gdzie wskaźnik kosztów żywno-

(a)

Poiesiu

okręgów. przy4zem w. kaidym oki-'iu urzęd_wae będą. dw_j kcndrolerzy.
,

I

Pokqsana' prŁ'J~wśelf\i\:łe~o -p~a'

EE

~~

~,~

I

specjalBi kóntrolerzy

I

Kronika pont Joa

f:;

II.

Jak się dowiadujemy w dniu wczoraj ..
NOCNE DYZURY APTEK
l szym !:Cłczęłi urzędować specjalni kontrolerzy,
kt6rych jest ustalanie warunków
Dziś w nocy dyżurują na3tępU}ące apte :Jadaniem
mieszkaniowych tych obywateli, którzy ubieki. L Pawłow.kiego· PiotrKowska 307. S. Ham gają się omieszkania w kolonji robotniczej
kn.1rg 8 • Główna 50. B. Głuchowskiego. Narnto Ra Polesiu KlOnstalltynowsk:im.
wicia 4. J. Sitkiewieza, Kopernika 26. A, Cha
Miasto zostało ;nodzielone na kilkanaście
remzy P onlorska i Z. A. P otasza ł:;lac Koiciel
ny 10.
(w)

Bro
n!sławę Rogozińską, rzucił
się zu' enacka
pies, .który ją pokąsał t~k dotkLwie, że pogo
towie ratunkowe· przewiozło ją do szpitala
przy Zbiorn' lVtejsk~ej. Rogozińską poddano
pod ścisłą obserwacją lekarską, zachodzi bo,.,
, wiem oba\va iż p,:es który: ją pokąsał, był

fał

---:0=.--

,-:0:-

Na

~

Wczoraj w godzinach popołudniOwYCh,) skaWB~y przytomnościxmarła, talt ie tylko
gdy wIsśddeli mieszka,nia nie było w domu, %wl.;!łki przewieziono do spital". Dlłspera~k;
Bogueka wykorzystując okazję, x:decyd.owala I ~ZYll staruszki wywalał wielkie wrażenie wśrót!

l

ReJul"sa - OstF.ltnia maska
Splendind ' - Spiewak jazzbandu
\\' odewil - D:lięcko na gwałt .
Za.chęta p od bemderą lllliości

iadomości

-

jod}' ~y :r: Kamiargm otrucia ,ięł'" ••łat
jednak chwili t Di~ cJ:ując. sa\iłtaftia d"
I tego rodzaju środka uśmiercajaacege, etwora:,ł•.
staruszka. Bogucka :mimo podeszlego wieku ! ~kno i z wysokości tn;edego piętra rzuciła
wywiązywała się należy~ie II: ualożonych IUU1! si, Ba bflik podwórza.
obowią:zk:ów_ W ostatnie.h jednak dniach BoZwabieni odł!łos.em spada.;-ącege oCiała 10"
gucka zdradzała. silne pGdnieeenie i sr;arówno katorzy. xaalarmowali pogotowi~ 1"attink:owc,
chleb.oda 'Ncom f jak j innym lokatorom, o" które odwiozło Ją do s7pitala PO%Diuiskicb .
• wlsdczała, że zbliia się jej koniec.
W dradze de szpitala Bogudta nieodzy..

o

T aatr Kameralny -

skaczaI

s~bie życie

piętra

a

, Władze wojewódzkie w Łodll:i roztoczy· 1 ten sposób Konkurują z Pa'ństwem, pociągani
będą do odpowiedzialności' karno s'ldowej
ty
wartoś-I ostatnio kontrolę nad przedsiębioutwami. Zawodowe
trndnienie 8ięprzewoEem.' listów,
autobusowemi mającą na cel\!. niedoPtlszcza-1
I nie· do przewozu przez autobusy listów, co groJ;i karą· do 2 lat więzienia i 10.000 zlotych
wbl'e", ustawie o wyłączności pocztyj jest czę 1 g~yw~
W
f sto pra~tyk.owane.

Pr%edsiębiorcy,

Do m!eszkania l\lajera Łęczyckiego (No:.:

którzy w

---'-:0:--

wo Cegielniana 11) zakradli sję \v czasie nieo
becności domowników złodzeje, którzy ogołocili pra'wie doszczętn e lnieszkanie, zab:era
jąc garderobę i b~żuterję \vartości 3 tys. zł.

J
Aby

wyrel1frflwaĆ

chodnik; na

Piotr~oWsKiej

!

'Tejże nocy do sklepu Guty l\wast przy j
\V bi~żącym tygodniu odbyć s':ę lila spe
ul. Żeromsldego 75, dokonallo 'wlanlan u. Łu cjalna konfenmcj:l w Starostwie Grodzkielu
pem włamy\vaczy padły towary gaL:nteryj~ z przedst:nVlt'ip 1anli lIJagrstratu, w spraw~e
ne wartości 5 tys. zł.
napr~l.\';y znisT~zonych chodnikó\v na ulicy

l'

\Ve \vszystkich trzech \vypadkach
Pl
iadomiona policja wdrożyła energ~czne P

szuk~wania za złodziejan1i.

(a)

Piotrl~o\\·skej.

leżyty

sposób wyreperowane o ile brak funduszów na co po\vołuje się magistl'at, nie po
zwala na ułożenIe zupełnie .nowych cbodni~
ków.

Reperacja i wyró\vnanie nawierzchni na
Staro;.;:hvo Gl'o:::lzkie stoi na 3ta!lo\vish:u, chodnikach powinna nastą~ić w ja.kua.j~
- ~·h(.H.Ellki powinny być bez\vzględnie w na . szym czasie..

,

I

a

Teatr i szt

PRAWO l SAD

ZANADUlYCIA POBORO E

,ot

rrEATR MIEJSKI
Kapitalna rewja ak:blalRo~pclit.,.c%naf pióra
••;głośniejszych dziś w Połseehumoryst6w!
Hemara, Lechonia, Słonimskiego i Tuwima•

•ławna

.,.~zopka warszawska Ił przyje~hałan'a
lośc:inę do l;odzii zaprezen~uie się w Teatrze!
Miejskim. dziś, t; j. w środę i jutro w czwar-

!

tek. Codziennie 2 przedstawienia: o godz. 8
10 wieczorem.
VI pi~~ek.· po cennch popularnych wielka
~pero-rE'wja "Orfeusz w piekle" Zł'. L. Za,"onką, art. oper. W roli Eurydyki· i p. L.
Krx:eIpieńskim w roli Orfeusxa,

na

zaDJ

lała więzi

lar6w i skazać go na 6mlesięcy wi,ęzienia.i
wydalenie z korpusu ofcerskiegoo'
łoszyno\vskiego rozpoczęły s~ę od orzeczeń
2) Sąd 'postanawia uznać winnyn1.mjr.
biegłego -lekarza które wypadłyniekorzyst 'I V\iołoszynowskiego iż w roku 1927· zwolnił\z
nie dla oskarżonego. .
.
' wojska Daubegoza pośrednict~em nlachera
Następnie wygłosił mO'wę
oskarżający l Leng1 i wziąl za to nieustaloną kwotę, i ska
prok. kpt. l\tIitowski i mowę obrończą adw. zać go na 4miesiące więzenia oraz wy'dalenie
\Vczoraj \v ostatnim dniu sprawy o na:--

dużycia poboro\vepopełnione przez mjr. vVo

I

I

I

TEATR KAMERALNY
Dxiś# sroda. pożegnalny występ Eugeni""
4Z&' Bodo, kreującego tytutewą rolę w powo~
dzeniowej amerykańsk.o-Żydowskiej
sztuce

woj

III

I

I

Landau.

.

"

I z korpusu

'

oficer~kiego.

Po przemówenin obrOllcy, prze\vodniczą I
3) Uznać winnym mjr. W,ołoszynowskie~
cy
udziel
agłosu mjr.
\Vołoszyno\vskiemu
go
iż ,ve wrześniu r. 1927 zvvolnił'za piemą:ll
i
który "wstaje z miejsca i zupełnie równym I dze Steigel'ta 'dając mu kategor]ę n:) s~aza.ć
.. Śpiewak jazllbandowy''.
głoselll wYPo\vlacla następujące .zdanie:
I go na półtora roku wlęz'enia, 'wYdalenie z
,,!vI' alem od\vagę przyznać się szczerze woj ska, oraz grzywną w· wysokości 9 tys. zł.
- TEATR P.OPULARNYi otwarcie do winy, miałem odwagę uderzyć
4) Uznąć winnym mjro. Wołoszynowskie
Ogrodowa Nr. 18.
się vy pierś i povve~dzećmca culpa, proszę' go iż v" k,vietniu 1928 r. wziął - 6dmacherki
Dxiś ścodaoraz dni następne wspaniała
basń dramatyczna Lucjana Rydla .. Zaczarowane l więc u\volnić mnie od zarzutu prokuratora, poboro\vej Bęczk:owskiej pieniądze za szereg
kołCł", kt6ra dzięki dosk:,onałej, barwaej inscc· . że działałem z chęci zysku, gdyż nigdy
nie i Innychspra\v i skazać go za to na 2 lata w:~ę
aixacji L Zbu«k.ie~o.
byłem.w koHzji z moim sumieniem lekar- zienla i "'ydalenie z ',vojska:
,.Zac.zarowane koło" dla szkół dane b.ę} ~kimH,
.
.
!
Wobec zbiegu przestępstw. wydać lą~
asie po cenach. najnitszych (od 50 gr. do 1.50.. I'
. Po 'ostatn"m słowie oskarżonego przewo~ I ny wyrok,. mocą którego mjr. Wołoszynow
w czwartek od god%:in,y 4 minut 20 po po-! dniczący ogłosH przerwę i sąd wyszedł nal ski skazany zOstaJe na': 21ała więzienia, wj::;
łud.iu.
-:e:......
naradę. .
I daleniei wojską, grzywnę w wysokości g tJ.·
OskarioIlY teraz dopicl'o jest zdenen'{owa l zł. w razie nieśc'ągalności na dodat~o'We " 8
ny, trzęsie się febrYcznie, jest bardzo blady iiniesięcy więzien'a •
•••III1IB••II•• "ililB.II~ i pali jednego papierosa za drugim..
.I
Areszt prewencyjny został iIlu ~aliczony:
O godz. 6.30 na salę wchodzi komplet sęl od dnia 13 XI 1928 r. _,
IllllADJO
dzio\vski i 'wśród grobo,ycj ciszy prze,vodni- !
Pozatem sąd postand\v~ł skonfiskować
czę.cy mjr. Słowikowskt odczytuje vi/yrok któ ,l 200dolarÓ"w, które lnjl'. \Vołoszyno\vski otrzy;
'ROGRAM ROZGŁOŚNI ŁÓDZKIEJ "POL ry brzmi jak następuje;·
mał od Bą,czko\vskiej.
SKIEGO RAf)JA Ił
!
1) Sąd'postanawia uznać w'jnnyrn
mJr'.
Oskarżony zastrzęgł'sbbie trzydn:io~wy .~~r
(F ala 238,8 m,)
II \VołoszynÓ,vskiego iż.
'\v nlarCU
l'. 12!.)1z\Yol~ I .mhl nakas'acJ·ę..
'
I.
.
,
S R O D A 9.. IV. 30r.
nU z \vojska Derejsk ego biorąc za to 100 do I·
-:0:12.30-13.30 Muzyka z płyt gramofonowych.
t5,15 , :fłParlamentarzysta an.ltielski"· - wjgł.
prot Z, Denter.
15.35 "Powstanie Kościuszkowskie i upad"k

I.

l

I
I

l

I
I
l.

fi

.

.

i

i

Polski c• - wyl;tl. proł, H. MOleidti
16,15 Dla dxieci~
Kamienne serdus7.ka u
$5

ł

i

.

sprawiedltwo§ei

I

I

l

I

.!
l!

...............1111...
Dr. med.

I

L. BAN
. '

~

.

i>rayjm~je od S-ej do !-ej

tęlefon 1&8,:30

jako

Wdao!!b~!rk~:~~~h[j,a~~~!,~(.tw'..
ł'.'

I

I

II. I.....

••••illi§i•••••••••

l

'v. .j~j I

\V czorajZofja

Basińska stanęła

przed

spra-wlC ZR\VleSZOno do czasu ustalenIa nlleJ::: ' Sądem Okręgowym w Łodzi, który po ro.zposca jej pobytu.
~naniu sptawyskazał ją na 3 lata więz·enią.
Dna2 lutego 1929 r. policji udało się na
--000 - -

IC

~·IOTRKOWSKA 84'

;i

tywne~o'NYl~iliU, postępo\vftnic karn~

[l

;.

~.

. Marii DynoVlskiej~
.
16.45 Muzyka I: płyt gramofonowych ..
się dOElęgła ja" ręka
17.45 KOllcert popoI. dniowy.
18.45 Komunikat gespo,darcsy,
\V
. 1928
1
. ,
18.05-19,30 Wesoła audycja .. Jestem rabu- I
.
maJu
·r. na'n::ura:c l naszego mla.~:i trafić na, ślad Basiilskiej, którą też. aresztoaiem".
! sta rozplakatow'ano obWieszczenia 'wyznacza .I wano w pociągu pomiędzy fi1ilanÓ'wkiem, a
19.58S,gnal czasu.
l jące nagrodę za ujęcie służą.cej ~Ofjl vVasifl I \V'arsza,vą. Przy areszto·wanej znalez~ono kil
20,00 Wi~domQśei bieżące. .
..
skiej v.el· B. aśińskiej, która wczasie nieobec:: kadziesiąt złotych", oraz 3.( zu~yte bilety ko;:
20~ 15 . F.IJetoll p.t. SylwetkI p10D1er6w -, •
.
.
"
.
wygI. St, Me.lesse.
: nOBel swych chlebodawcó\v okradła lc.h.
f lejowe.
20,30 Koncert wieczorny Z Warszawy.
I
Basitl.ska służąc u Gotlieba Józefa za- f
Badana przez sędziego ~ledczego Basan2 f .10 .. Kwad!~U1S . ~teracki.
G. Zapolska! "mieSzl{ałego przy ul. .Pomorskiej 48, "\v dniu ska przyznała się . do kradzieży i wyjaśniłłi,
.DwaJ ludZie
i · · ·
.
•
.
.
•
21.25 Da~szy ciąg koncertu.
16 maja 1928 r. korzystając z nieObecnOŚCI! że· nie posiada' pieniędZY, gdyz po dokónanhi
22.10 FelJc:ton I?~ t, .. Jak. zostałem Jekar:r;em gospodarzy, wyłamała kasetkę i skradła! kradz·eży. wraz z kochankiem. s,vynl . wyjew Juewob - wygI, p, T~ Teslar.
'
.'
l k' . .
k r I
22.25 "Ostatnia Fala" - wyst ·red. J. Pio- 40 tys. zł. \v walUCIe po s Jej lamery an,.. ; chała do' Milanówka, gdzie się , ukrywał~
trowslc.i.
sldej oraz 20 tys. zł. \vekslami.
" I oraz że kochanek po. kiludniowym pobycie ·o~
22.3~ :P_ At< T . .
Z łupem S\vyn1 Basińska zh:egła \'v n' e~ I !.;:radł ją: i z gotówką ulotn·! się, tak że poz~
23.00-24.00 Muzyka tameczaa :t Hotelu "Bri- I
. ' ,
~
••
I
,I znanym
kIerunku. P0111e"NaZ POszukl\vanta I stało jej zaledwie kilkaset zb, które szczęś~
stoI" w Warszawie.
za zb'egłą nie dały narazi e żandego pozy~ ,vym zbiegiem okoliczności miała przy sobi0p

Po dwul etnifID ukrywaniu

-~'

[

VI r
\XJi~lki wybór ł...Ó;EK metalowych.

II

wsze H\ icb wymilfów do

.
II_.'.'~."
,
;

.'

meci kanalizacuJIII!
~

" SP·Ł~1.c·B~R~ló\vsKl:lt

"

Odd1:iał w Łodld, KILINSKIEGO 10

Telefon 100-84.

WYZy...

\VQZKÓW dziecinnych.
fvlACZEK amerykań
9
skich, MATERACY
-_~IiI'I!IIi§_!Ilill\!II8j_iIi!!OIl!ilB_~
drucianysh, wyśde",
1m:;fi..
lanych.
sprę:1l:yno- .
'f\fzyłąezeń
wych hygieni€znych do meblowych łóżek
"
marki .Patent" TAPCZANY hygieniczne
Jm
PatentU Nabyć moin;! naj t a n i eJ
II
II . '

"

tel. 158...61

a
7,.

Telefon 100-84

aym

s~\ ładzie

Piotrkowska 78
teL 158.. 61

w podwórzu

~~,:'~

I

I

PRZYSJĘGł:X:

INZYNIER BUDOW. i GEOMETRA

'ci aJ: I , I

I~~,
Tel. 101-15

Od 1 do 8

od 5 de 7,,'

Roboty pemiill'OWe, parcelacje i t. JI.
ielbetDif:h'.'

Pr&jeldy bndow(f nadzór teehai~lEftYł

Plany
I

przyłączeń

PorlIII. prawno-admhllstr. w Sprawach
-:)

PRACO

do siec·1 kanals'
t8ch~il~ ...

#

NIA
d&lny oJ'l&nizator i znawca spraw p()cłat1un~;icb~'
przyjmuje prowadzenie, :zaklaaaaie i :zamkniOGie
ksi"g handlowych. Z_stawiellie bilansów, lik.ida~·
eję pli'!li6dsiębicH'stw' oraz wszelkiego roda;aju k •• tlo
lę.

Adres:

ul. Andrzeja II m. 10

II FIBlbiB zPi!~~ą ZabaODliI
TELEFON 110-01

TELEFON 110-01

Ceny bardzo

ResulaJą

i

przvst~pneG

2641-

!lnena od 1602 :roku.
tołądl:;;

Gieł1lień wąbob)'ill

<,.hrolilią

od

nB.dmi~rnej

feu Dultłj RIfiUI

otylośoi

2l"łtae'

i,lilmu, lIu~elf2elfi itrwll do głowy uśmierzają be
au:uohip CSySIlKUią luew i p'f1lY $.łolmo~d.{.lh.
łło Clb49%r.liuIJI są łagodnym środkiem prfj6Car~~
2 euląG~m. Utyole 1 do 5 pigułek na dobę
Cefta pud6łka d 1 35 wyrobu apteki

KARCZEWSKI, TUSZYNSKI
Ządać

WarszaWii.

AZJA!
ietnla 1930 r .
Za każdy wręclI::ony nam stary,

naw_t

%niSŻC1,onv aparat do golenia, lub atarą brtytew jakiegvkolwiek systemu

za

dopłatą

tylko

lłlll

2.5.0

DAJENY

GlllETTE

%

l-ym nożykiem:

i

ń

w

ładnem pudelecr;ku.

S

i,

PiOTRKOwSKA 55 i 120.

,

,

Z

U!YWANYCH
czterodrzw lowyeh
karetek

If J

l

.'=.

aż' ~!='

SA"OCH.,.·.~DÓW

t.

Jla]n crw6zego
typu.

a8litkloną prieg:r6dkll/,

8!:ofera odd:'(lelone

- - - -

, ~Ł6di

NOWY SREBRIONYAPARAT GRYG..

fZ

NOWY~H ł

Miejsce

Parkany.
Tkaniny Gazy miedz.' do
filtrów "Rabitz" do roh9ł
bi.tonowych we wszystkich
metalach' wyrabia i poleca

4

"iAKOJ04lKJBM ł1I

kal na

tH*'::ar.

i

TrębHkB

w apteJ.ach i skladaGh z

DOGODNE WARUNKI - -

_.:fł

I'ł~
!i'lł

...

Sp.. z agr. cdp. w POZNANlU
.
Fabryka karoserji autobusowych, ei,ia..
lI'owych e amhalansowycllt it. d.

I

g . Marszałka
Spe~jaluość warsztatów: Naprawa Fo:rdów"ul. .1."1
Foeba nar. ul. PalaczaIII Teł. 17.. 15

W61&Ziu'IIska 151

Tele;fQIl. 12B·97 __ liR&W~!i'!IllIIIlIII__~_ii!I.Ila~"!I'iiIIiIlIII_ _IIiIII!Iilłi---"_II!R_.

a

łat

a limta

męskie
' i damskie

UB

NIA

OBU

E·

Kape~usze

i.łlłr~l
8J·l
ljł~ n O' w~k8..
WGH.'. u
111

wej Śc!e ł pietro

,'
Aparat -
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