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usługę odda ieszcze Slowaezyźnie.
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W rok
uprawiani,

szpiegostwa na rzecz ościennegop'aństwas
Wielkie wrażenie na sali rozpraw wywal
list od posta księdza Hlinkl f który o Tuc
'wyraża się z dośćwie1kim
respektem, LiI!.
ten pisany by} jeszcze przed aresztowunier..
Tuki, a dlatego prasa "zeskosłowacka wyrai
swe zdziwienie z povłodu dziwnej taktykipost
Hlinki, który po ~\lykryciu całej ęfery -nie wa
hal się stanąć w obronie Tuki, i umożliwil.m,
odegranie tak donioslej roli w życiu partyjnern
WielkiezainteresoWtlnie wy\vołują na sa}
sądowej
zeznania Belaiu~kiego. dotycząc
podziemnej działalności . Tuki.
Tuka korzy
star zawsze z usług ludzi bardzo zdolnych"ni
znających jeden drugiego, \V ten sposób d,.
~ skrecja całej akcji była zapewniona; Organi
zacja woiskowa .. Rodobran,a" utworzona.z ip.i
cjatywy Tuki miafatworzyć główne kadr~
oddziałów rewolucyjnych.
Z tego względ\
członkowie organizacji tej zmuszeDimie~\ by}
do złożenia przysięgi. Tuka oświadczył nie
jednokrotnie, że' na popieranie ruchu wojsko
wego wyasygnuje 500.0~)o koron 1 dając przy
,tern do zrozumienia f 'że pomoc finansową za
pewnioną ma również . ze strony katolikóv
holenderskich.
Zeznania Belańskiego, które poparł cal)
szereg innych jeszcze świadków, r2'.ucają ja·
:skrawe światlo na antypailStwową·dzialaln:oś,
posła Tuki Nic dziwnego, że obrońcy oskar
żonego próbowali kilka razy pOf.it~wić w wątpli.

Słowaczyźoie

Toczący się już od kilku dni . przed·s ą- w o l u cja,lub odpowiedni nacisk ze strony
dem bratysfawskirn proces przeciwko posłowi t państw obcych. Tuka niejednokrotnie radził
d-rowi T uka~ blldzi coraz żywsze zaintereso- się że świadkiem, . w jaki sposób najlatwiej
wanie w opinji czeskosłowackiej."
. można by było trąnsportowść broń na ;:,Jowa..
Swiadczyo temnajwymowniej wielka czyznę i w jaki sposób należałoby trzymać
ilość' publiczności i· dziennikarzy, za'pełniają w szachu wojska czeskosŁowackie f . zanim by
cych salę ro,zpraw. Jak' było do ..oczekiwanla wojska ościennego państwa (W ęgier)nie obsa..
proces toczy,>się' w tempie,. dośćpowolnem dziłyby Stowaczyzny. Że pod obcem państwem
tak że prawdopodobnie przed początkiem ościennem Tuka mial·· na myśliWęgry, wynika
września do ogłoszenia nie doidzie. Ost'atnie
najlepiej z tego, że na zapytanie Belańskiego,
dwa dni. rozprawy Słildowejw Bratysławiestaly czy liczy również na pomoc }? olaków~ Tuka
pod znakiem zeznań głównego świadka Qskar- odpowiedział. ze Polacy są takimi samymi
żenia, bylegokapitanawojsk czesk:osłowackich.
szowinistami, jak i Czesj~ize jedynie Węgry.
a obecnie burmistrza miasta Luczeńca, .Karola mógliby pomóc,
..
.
Belańskiego..
. .
Następnie opowiada Belański~ jak spotkał
. Pierwotnie' Belanski miałzasiąśc. na:\; ła się z angielskim dziennikarzem Lockhartem,
wie oskarżonych obok Tuki, w to~u śledztwa który na podstawie uprzedniego porozumienia
okazało się' jednak; iż z inkrxmino;wanemi pO· . się w tej materji ił!. Tukąmówil zupełnie
sławi Tuce przestępstwami niema . 'on nic
otwarcie o powstaniu na Slowaczyźnie. Póź"
wspólnego. Wobec tego postępowanie karne niej dowiedział się świadek, że Lockhart poprzeciwko Belańskiemu zostało umorzone, został na usługach Węgier.
a obecnie niedoszły podsądny występuje w pro. Kiedy Tuka poszukiwał czło\viekałłzasłu...
cesie w charakterze głównego ~wia.dka e')skar- gUlącegona zaufanie", Belański polecił mu
żenia.
Jego. zeznania są dla . Tuki 'wyso.;:e byłego profesora budapeszteńskiego korpusu
obciążające idowpdzą, że oskarżony ·istotnie kadet6w,Kovatsa, nie mając przytem najmniej..
dopuścił się ink:ryminowanych·ctynóvJ",tedy . szegopojęcia ozamiarac:h tego ostatniego
.
zdrady wojskowej i politycznej oraz współ.. vi stosunku do Słowacji.
O tern dowiedział się dopiero poźniej, wość wiaroO"odnosć świadków. starając si~
pracy z wywiademzagraniczń.ym. Zeznania
w ten sposób osłabić poniekąd ich zeznania
Belańskiego wywarły tern silne wrażenie, że kiedy .Kovats ·zwrócił się do 13elańskiegoz pro...
i poprzedni świadek, poseł kśiądz Tomanek; pOZYCjąf byprow:adził akcję wywiadowcrą Próby te jednak pozostały bezsbłf'- ", .--'
przedstawił Tukę w świetle bardzo dl~ń· nie- w okręgu .luczenieckim# Świadek opowiada
przychylnem. .
.
. .
następnietjak wraz z Kovatsempojechałdo
Zeznania Belańskiegą trwały kilka dni Wiednia, gdzie zaproszono go do biura szpie- E~U~~.B
_.~~.
i zawierają caJyszereg niezmiernie charakte- gowskiego. Z rozmowy ~ obecnymi tam arystycznych momentów. Swezeinania rozpo- gentami, dowiedział. się, że znają tam dobrze
MaterIały łnsłalacrjne .{i"':-" ~
Tukę i drugiego oskarżonego Snazcky'ego.
czął świadek od omówienia historji swej zn~"
Specjalnie niskie ceny dla
';';'~ ~
p Opowl"ocie do Bratystawy spotkał . się
jomości z T uką,któryzaproponowal . mus by,
p. p. Instalator. i M?nterów I' ~;11
wstąpił do redakcji dziennika "SlQ;vąkH,na co 7: l)l\ią. który, s.pytal . go, jalcmu się podobało
·'i~·
świadek się ·jednak nieigodził;- / '-Już . wtedy w·· biurzeszpiegowskiem? Sw Jadek oświadczył
&'6dź, PBotrkowliita166
twierdził Tuka, że,.skoro niemożliwe jest zdo- wówczas, że pod żcidnyrn warunkiem nie bę"
telefon 24-61.
bycie autonornji dla Słowaczyznyw drodze dzie. utrzymywał stosunków ·ze. szpiegami. Na
~
parlamentarnej, .nie zostaje nic. innego/jak re-, to Tuka odparłf że biuro wiedeńskie niejedną
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Do sztuczek. "mistrza odllo$iłem się z
wielkim krytycyzmem, co wnet·. tell . spostrzegł
i lekcje nasze· skoń.czyły się. ł,MisŁrz" widział,
że we' ńuiie nie' znalazł odpowiedniego materiału na przyszłego okultystę i dlatego na ten
temaŁmówinśmy jak najmniej~Nie przesŁałem
jednak dalej, obserwować nasiych faraonów.
Taki stosunek trwał kilka miesięcy.
W lutym br. spotkałem w Rzymie p. kap.
Kowalczyka f który był na kursie nawigacyj ..
nym w,ev.lłoskiem ministerjum awiaŁyki.Zna;.
jąc kap. Kowalczyka jako bardzo dzielnego'
oficera i zacnego człowieka, rad. byłem nie ..
zmierniez naszego, spotkania. Po kilku dniach
kap. Kowalczyk dowiedziawszy .się odemnie
o slynnem·· medj"um Gruźewskim, postanowił
poznać. obrazy malo\vane przez Gruiewskiego
w transie, jak również i samo medjum, Uda;.
liśmy się więc do pracowni p. Dyzma:ńskiego.
gdzie p. kap~ Kowalczvkpoznał. tak gospoda~'
rza, jak-również i p. GruŹewskiego.
lJ

- ' Silne·

wrażenie.

Obrazy Grużewsk:ego i dyskusja na temat spirytystyczno ~ okultystyczny,' zrobiły ·na
kapitenie wielkie wrażenie.
,
.'
Postanowił sam dać się portretować,aby
przy tej·' okazji cokolwiek dowiedzieć· się ·od
medjum. a pro .. pOS swojej osoby.
Zanim przystąpiono do portretowania
kapitana. medju~ GruŻewski. badał stan .zdro

;
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lot, zaś łącznikiem pomiędzy ··lotnikami samo·
lotu "Marszałek Pilsudski H a p . .M.ikuls1d!!1·;'Vt
tej sprawie jest redaktor KoUupailos .. ktQr)l
przyjechał w tej sprawie doRzymu".·
Po tej rewelacji kapitan był mocno blady i

przy~nębiony.

Przy pomocy legjonu duch6wo'

Nasi okultyści widząc to, oświadczy'h
kapitanowi f aby się nie przejmował; gdyż onl
posiadają tę moc i siłę, że potrafją za pomQ~
u
cą legjonów"duchów uwolnić jego O~Obę1
,samolot od wszystkich niebezpieczeństw,jaki~
nad nim wiszą. Będzie to jednak z 'ich strony
wielkie poświęcienie z. narażeniem; zyci~, al·
bow:iem przeciwnicy za· pomocą fal', magicznychbędą uderzać.w nich, jako ()brop.cqw\
oprócz tego muszą oni poświęcić rtaŁo· ·ha~.
dzo dużo czasu i zaniedbać swoją pracę zą:·
wodową·
.
Z oświadczeń. "faraonów" kapitan' zro.~~
miał, że jego przyszli obrońcy żądają pewn~'

. go ';lOnorarjum.

' .

.

Pozostając zaś pod ich _sti~~esty'wnyri1
wpływem f zaproponował im· za tę pomoc

•

30~OOO dolarów.
Mało ..

"F araonowie " nie zgodzili się na to .;. Wl
sunęli żądanie 15 proc. od dochodu brutto PO
przelocie.
Wiedzieli bowiem przedtem. że lot P G~;
Ionii może dać około 2.0JO.000 dolar, brutto;
Pcrdl strażą far,ul,-,ów •.
Kapitan zgodził się na propozycje nnU..t
str~ówU sztuki okultystycznej i posfanow!onot
że lot Polonii odbędzie się pod strażą "tarao-nów",
którzy przy
pomocy
Jłduch:~cq.

upcy w k1atkach
Jak

wygląda

Metody, jakich używa chińska sprawie~
dIiwość przy karaniu nieuczciwych kupców,
napewno nie przypadłyby do gustu europejciykom.
Są to metod}' naprawdę średniowieczne
i barbarzyńskie.

Przed tygodniem na ulicach Hanoku wyatawiono cały szereg klatek okratowanych, w
których posadzono tych ws~ystkichkupcówf
którzy ośmielili się sprzedawać i kupować japońskie towary, na które władze chińskie nałożyły bojkot obostrzony.
Bojkot ten towarów japońskich został
wywołany wypadkiem przejechania przez motocyklistę japońskiego obywatela chińskiego.
Aczkolwiek był to rzeczywiście tylko
nieszczęśliwy wypadek, nie mniej władze chiń~
skie wykorzystały go i ogłosiły bojkot wszy·stkich towarów Japońskich w Hanoku.
Mądrzejsi kupcy chińscy nie poszli, naturalnie, za rozkazami władz, lecz handlowali
. dalej towarami japońskiemi.
Zostali za to ciężko ukarani. Wywleczo·
no ich z ich sklepów i wsadzono do klatek
okratowanych, które wystawiono na najludniejszych ulicach i placach. Gawiedź chińslm
otacza tysiącami klatki i lży kupców, którzy
ośmielili się złamać bojkot znienawidzonych
Japończyków ..
Ulice Hankou, tak· mało malownicze, nab-rały charakteru sensacji. Zamknięci w k.latkach kupcy w krótce zdali ,się na łaskę i niełaskę władz, obiecując, że odtąd będą bojko-

~k

w.Ohinach b J

t obosttzony

towali najskrupulatniej towary japońskie.
Wypuszczono ich więc z klatek, ale
sprawa na tern nie skończyła się. Teraz Ja...
pończycy doszli do głosu i na drodzę dyplo·
matycznej żądają, aby władze chińskie przeprosiły zmalterowanych kupców i wynagro ..
dziły im stratY, gdyż w przeciwnym razie Ja-

Przykrości

ponja będzieumiala zrewanźować się.
Jak się zakończy cała ta sprawa, jest
już naprzód wiadomem.
Chinczycy z wściekłością w duszy będą
musieli uledz ży~zeniom japońskim, gdyż jest
to jedyny przeciwnik, którego hoją się na-

_.

prawdę.

z wielką sukcesją i licznym i spadkobiercami

W roku ub. w prasie budapeszteńskiej
fantastyczna historja miljonowego
spadku, który miał otrzymać Węgier nazwiskiem Weiss.
Przodek tej rodziny wyemigrował przed
dziesiątkiem lat d~ Anglji, gdzie zrobił w iel~
ki majątek, który obecnie ma przypaść rodzinie Weiss.
Majątek ten określała prasa węgierska
na sumę około 80 miljonów dolarów.
Ale oto powstała poważna krestja. Na
Węgrzech jest okolo 600 Weissów. Mtóry z
nich ma odziedziczyć miljony, nad tern biedzą się pisma budapeszteńskie.
p oczątkowo prasa zapewniała, że przypadnie on rodzinie Weissów z Aradu, obecnie jednak ,,8 raid Ujsag" dowodzi, że prawo·
do spadków posiada rodzina Weissów, zamie"
szkała w T emesvarze. Obie rodziny wystąpi
ły na drogę sądową, by dowieść swych praw.
W ślad za tymi· petentami wystąpiło na dro'"
wypłynęla

gę prawną jeszcxe 600 Weissów.
..
,.Pester Lloyd" w numerze :t dn. 10
marca 1875 I. podał notatkę o tym spadk.u,
wyraźnie wskazując, że należy si~ on rodzinie Weissów Z T emesvaru. Gazeta wspominała wtedy o J 7 miljonach guldenów. Poniewaz suma ta znajduje się dotychczas w rQa~
porządzeniu rządu angielskiego. urosła ona
poważnie i wynosi dziś 18miljonów dolar6w.
Właściciel majątku zmarł· jeszc2e w t.
1847 i do tego czasu trwają pOSZUkiwana
spadkobierców. AngielskIe władze skarbowe
wiele razy ogłaszały, że majątek jest dtJ OUI.brania, ale jakoś żaden.z Weissów nie UMłił
. dowieścswych praw do niej.
600 \X'eissów węgierskich p~ostanowilo
raz nazawsze skońyzyć z tą histOTJą. Utworzyli oni towarzystwo akcyjne, które zhada
całą sprawę i przeprowadzi odpowiednie sta~
rania o wyegzekwowanie spadku od l't1\du
angielskiego.

M
dzieło

to doprowadzą aż do same~o' końca. jąc syvoje młode żyd e dla Ojczxzny, dla Pol ..
"duchy" w pierwszej skiej chwały i sławy.
swej· rewelacji odlot P olonji postanow iły na
Przez kilka dni nie wyjeżdżałem do Rzy ..
24 kwietnia roku bieżącego.
mu z Albanu, gdzie stale mieszkałem, przyPrzed odejściem kapitan dowied:dał się, gnębiony faktem jakie miało miejsce w praźe jesfim bardzo -bliski, gdyz ośm tysięcy lat
cowni p. Dyzma:ilskiego.
Stale I~lyśłałem o
temu. razem zajmowali wysokie stanowiska w tem, że kapitan po męskim zastanowieniu się
'E!tipcie.
przejdzie .nad tą sprawą do porz~dku dzien"
Wielkie duchy..
nego i nieludzkie wprost sztuczki tych pan6\v
Ja byłem tylko pośrednikiem według odda pod sąd opinii publicznej.
u
tJtzeczeń uF araonów pomiędzy nimi a kepiWielkie niebezpleczeftstwc.
tanem i wielkie ttduchyłl mną kierowały, abym
W tym ćzasie przyjechali do mnie obaj
k&pitana zetknął z nimi.
faraonowie, przywożąc mi wi~ć. źe zrobili rePo .tej rewelacji kapitan musiał. wyjechać welację z "duchamil.f i dowiedzieli się, iż nad
·doP61ski w sprawach przedłuzenia swego 'kapitanem w Polsce WIsi wielkie niebezpieurlópu. . Przed wyjazdem medium zebezpie- czeństwo 1 albowiem postanowiono go podstę ..
etyłe go przed uderzeniami· ze strony czarnej
pnie zaprosić do restauracji i tam otruć.
magjiwarszawskiejfa medjum Grużewski
OszuśCi ostrzegają
'W'2Siął Kontakt
kapitana i sugestjonował go
Kazano mi więc pisać list do ·lcapitana
Gtlsyć .długo, ahy móc na odległość nad nim
pod adresem jego kuzynki w p oznanlu panny
oracować.
_.
Ireny C.' ostrze~ając. kapitana, aby z nikim
PiJ odjeździe kapitana postanowiłem nie udawał się do żadńej restauracji, nie brał
więcej nie pokaźywać się w pracowni p. Dyzod nikogo papierosa i jaknajprędzej uciekał
mańskiego . i W"Yózekiwać dalej co z tej spra..
z kraju do Rzymu.
wy wyniknie nie dowierzałem bowiem jBszcze
l powOdu. te ...
aby kapitań wziął to wszystko na serio i że
Na zapytanie, dlaczego ja· mam pisać, a
PO wyjeździe da Polski oŁtz4śnie się z ma~ nie oni odpowiedzieli mi, że czarna magia
gicznych s7:im:zeks biorąc rewelację "duchow" warszawska już wyczuła ich działalnośćgude
:ta lIllyślQbĄ i podstępną sztukę sprytnie wy- rza. w nich falami i gdyby oni list pisali, list
ntyurowan.ą W CQlu wydobycia olbrzymiej
fen zostanie przejęty przez magje warsza1,vskie
sumy ;>ien-iędz.y.
i że kapitan może przez to zginąć.
Z ~ei ~trony nip. mogłem zrozumlec
List ten do kapitana wysłałem i widząc,
it
et
pa'ł'iowie nie tylko nie przestali myśleć
w-pro,t t~o )ak 1.faraonowie" mogU w tak
uka-radny apoa6b przystąpić do szlachetnej o zarobieniu bajOńskiej sumy na locie Polonii
080by k.aDlt;ma. który orzy~oiowuie się do ale owszem pr);y~otowali cały. plan do swej
~tandt:i~ .kU..) , t ) r Z U A.tianŁyk. poświęca..
nikczemnej i podłei robotv.
Nal~ży podkreślić, że

od

Teraz już wiedziałem jasno, że moi .faraonowie 11 będą dążyli' do całkowite~ó opM1o
wania kapitana; aby ha nim zarobić grube
pieniądze. i 'v tym celu będą różnemi straszakami trzymać. OSQbę kapitana aż do prteprowadzenia lotu.
Pod·

sąd oplnJł..

p ostanowiłem więc śledzić dalej ty~h ptlnów i w.odpowiednim łlzasie jeżeli nie"dłl'
mi się osobiście wyciągnąć kapitana z· ivh
szponów oddać całą sprawę pod sąd
publicznej, aby takich budowniczych n walące.;
go się świata" unieszkodliwić.
Po trzech tygodniach powrócił do· Medjolanu kapitan Kowalc~yk i- na tnoją depeszę przyjechał do Rzymu. Wówczas to wrę
czył mi kapitan wszystkie dokumenty jak listy,
depeszę i kontrakt dotyczący lotu, polecając
mi zajęcie się sprzedaniem prasie polskiej i
włoski~j wiadomości dotyczących lotu Polgaji.
Dokumenty te przyjąłem i oświadczyłem ka..
pitanowi. iż wszystko zrobie z pobudek ł%zy,:,
sto patriotycznych bez jakiegokolwiek:t
.
stron y honorarjum.
Przy tej okazji namaw;ałem kapitana,
aby wyjechał ze mną na kilka dni ua Capri,
gdz~e będzie mógł odpocząć i wiele rzeczy
omówimy.
>

Kapitan zgodtU się na to. ale przedtem
postanowił odwiedzić "faraonów'~ i Uzyskać
ha to ich aprobatę, ,gdy odrn6'wiłew, że się
bez tego obe!dzie ł cią!!hięty jakąś siłą ma~k
ną poszedt na via P atrizii do pracowni r

matiskiego.
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.~A'lakli,'łe§ł.rJin~c§ .' między' niefui1":,
ji _~ p~s~~~~. i~,f\'.\~yęh.mia~t.,\pds;tarib~U\
.
':~" L) 6 ':'cłf5'f:śiyeh .,·dajemy óstti~J.i~i .n(!)ief .<ława' s~yliką pi1drÓi. SD ,AtheryRi,'znaleii'óńo go. zabrać do 'siebi.e,,~ ·,,!"tai,at~2;tkęwie'~: Hił~si&
'u1fryWge pasaż~.ra;:kf&ry'JetiĄaf Jjl~'.· bifetbw. 'kają: w stanie Indi~na
: wleć:!· ~~~';:~~. ::;r;ti~tf\TJiłej; miętdde~ .
', gd~~~:~~ąążylt j~~:ieb.
..
~:" ~'.
~~#-'·ą·..,.~=ti·
,.Był tO' Polik Z Qda6.sk~ .Pittłr Natiirczylc~,' . '. rać . nawet: nie\Viel
I!lająt~~ze~; .', ~
, Gdy~,Bręłi1el1'!. ddjetB4ł: 'd~'Am<iryki1 '.". ';,ó';;'Radó'ś'ć:'rrf~fkiki;.
:~':'oali~f·e~~~~~i~>.$ytta ,bjłłl
. .... -. G~jt \skarjy. się,ie k~il.apka je.sł ttla- .,fa~et
E),tóipi~rasię" b:: . t}74t';. ;'iiasa~e· tak wielka , że dwa razy~
sŻn·ie rriałti. ': ~~ ."'/' "'.:
mdl~i~~'Jtzy ~.~pbtita"
,~,..: ..~ ~~ ", · ,tiEf~' eesz~tok
.śpowod~;wałaf ł.~ 'in,Atki '::~'azatbźyłt8J niu. Chciała ona cl'akty:6:.dttisz
ty podróży bez"
- ' Idź głupiał Połóż ją na m~iejstt taleptzecżytawszy w pisma a" GSwy,n ''''S,HHI'łY płatnej syna
na
••
Breme
nie", ale kapitai l
1'~Yk ł Otłftł~(}J 2 t'f:I.~
':riiy

Za .b~fs.zfiki1

•

, , ' ."; !

'-

~~~m.

, ..

j\P

"-.

~pieszyła doN~"Yorku,' ł::Jt się z ; him P.~ą- okrętu
nie chcia~ prz~jąć,,;p'ieniędzy, uradow aezy:ć..
.
, ,
,', ," , '. , . '
ny reklamą, jaką ten pas~ier zrobił okrętdw~
, " ' 'fI czasie : weJby ',' ~~iat(#w:ei ··.~.~łłJ(j~.,k .. " .J~a2arc~yk:, ~t,ór>:- je~~ j~iły~
~~i~mi~dąiył
rozlączony' 'Mśtal ż rodzihat i q8ft3ł .~ię . na Syw:Ś.~J,~~9.~~.~ :~?'. ~A~ery:
~i.~ .g~~:,i' w~1łz~~;' ..~
&erję, g<.dy' rod:i.ina ięga, 'wyjechała do Ame- '~~ajó~f~ł
. ~,~ .m:O~~
'fyki :.Naza~czy1có~·i~·; tiważali .syna za prze-, ,;~i:'~,~ia:~ 'tylko, ,gcl~~e t~~ąclą.~\~ę:.~.~d.żii1ł;fflł·
ori~; Z~Pl:ię&~~~leo1 . . , .
,adłe.g& i ,dijpi41~ d~itki.,_ ,":-~ófajem~~~u }ego" <:.~ "'.~..:.; .. .
.~ ." ~.
:.:' ; .:" .

· ·i.7.·'_r~,,11I1IIliIii"~~~~~~--';':""-----------"~IIIIIlIfdI"
,

.
- Widżisz Ho.lg~r - rzekłi:;~.'~d :'~h~iilmlicze nia Bo~" ~:1'6 rti~ :lakie ;tałwe:,:T()t;yl~9·

M·; ~8tĄlt~'>-, ,

. . . " ft I

.' .... ~'Niei" "~';, ;p~~iecfźfaia·. Piękt1a'Bo.~,·':~'.
p' ...••

'i(

.'

(:.:"

'ari"i*iJzi -:'le' ,to: nietno:ztiwe:zupelriie

n~::::li:e~'::' ~:-,

'~I ~

t~6rj~H~lger.. ::W'prakty;~e "te,. wygłąda ;, ~~f

pelrlie ·Inaczej... Nie;

w.pralHy~ef 't~:·:·d~up~IN~J·
niemożliwe. ;PizeĆież oboje ':hi~', jes~~śII;l~:,
wolni.
.
""'."
. ~ Dhtcz~oi . riie~Ói1~wel, ,;.:'::,':; z'~~o~~~'
I401g er. _..... C~z .'jest . ,~~a' p.rc~\yd~~'yl~! ~~!?~c~i

;:t'; .
". ~ ł .. ~ " , ' ~.
.Mł~yj(ł~~l::; ćh~~j)ł~cl> . 'hc~hl~ z};udo..
wAt;, st~~atłi~f«.~,a~;·fja.łitt'e~YWS~r.t':je~ę :.~~d~;
nlemoftiwe 'Paili mnie' nie~ kocl)a~ Bo. .' ł-'~nl;.
driiił ~1~lt.~ kJe~1 ;f:lj~lc5:ff. jt!j f~kę;"':, .' .
zna
tylko ;eorję 'miłościi dlate~?,""~~~daJę'się
~- '~o'pr;ecji~' cierpi.my ••~aj~'. ptfeai ?.
. esteś

nie~zGżt&liwa w ,małze.nstwłd..

,
~
MąZ' nIe \1ml~~ .~U~:· (H?~nH~~

J

o: :.,

; .'

. "

'c'.

: .•. ' .':'.•.:

•

.

~:. :

. ~ ':" ---Si~;, ·ąel~e!t.ltieni(1;gę S!łlę

~WOJ

.

'.

. .. ,

::!deGY_~
wa6 tali&Z,bkę",.
..,', :
. "-.-' Ja' zap~~i:tię pani sż~zęścje. ',. '. ',.' '~
. ~ 1101g~t~' hi,e .w<;,ino tak 9zaf,ować..d(.f,....
wami. J~':;. j~~~em 'f:ze'czywiście SZf!zęśliwa

to Padł niemożHwe..

"

'.

Bo:siedzlat.ą' milcząc.:':'

. -":.-

' .. '

.:t"

l

cMftą~, ałe..'.tn111::1tlł~'fiie'~ ~.I ~',.

, '

·i..

i~,·'

- Moja' :lona' ~ ·hi6wif dalej "1i61ger':"~
- Kocha na Bo •. -!?ąwol.~ ,:.pcn:~~on;,'
jest dla mril~ oitpowiednfą to.w.~rzr~z~ą. Holger. - Mylisz
śtę',h~.FaŻ~;.;'. M~#~H~~~, ~e są

nie
t
Jest zbyt chłodna, mało ·uczu hlwa" . la. zaś'
pragnę takie"} kob~ety, Jak'pani{.:źYW:~!f l,' ~e!~~y.
te-mp'eramentu.;'· . Próś'zę • na mnie"'t's?oj~~~ć .. :
l\Iięźcz
yirta o m6jej , "konstr'rtkeji, ·~ę~.~zi;na'~
obeGnie ••• · · '
.
. . ' / • . r .. ' o moim
........ Ach cóż :·pani WIe 'Ó' . sŻCZ~SC
światopoglądzie:•• ' Je~nQ,'~sl.~~o,. ~.~ ~.
l~ •. - ..
. ···r·~a' ł~' <kitt rii~żtHiĆZąCÓ.·.......:. Gd1p anf'za :tna . strony pani Bo",r' la t:H~dę'w'()Iny; 'Przaci~
sPO).4&I"
~
.
. .'
,.' h'
C r'i'
.' ;
:
szczęś·d4·W..,~tlicn~·· raIhlón ac •.• '· " oz
. '.
to ''l~~t_ mnie kochas z od długieg.o ·&zasu•. '.'~
. dhwilamHczenia~' Wi~rać było, ,że Bo:
SZ~Ź.~$~i~.i Szc::zęście·-.tó .~t~yg~d.a •. t~, t?-l~.• ,
biaftsk,i :tapaćfi.,io !lnny ,śwlatdpoglą?~ ' tO bu...·,: nadctemś tózriiy na •. "
.
. , , . . ~.,.:~;-,
rż~ ~~, dwaj,l udzie na odludn ej .wysp le- to
, .'- tak - Ciągnął dalejlto!gęr. z ~or~~~,:
bajka'fCt1ddWI1~:~~!k8: I fuj ·tłWdj~:' P?fąa~e~i.....' Kim. usmI.echefu~- Jak 1ękil~a.·. :Jest miłośĆ':,
~.'\.. !fr ~'. w.~~~ćhtlletHem odchylIł SIę Holge r· kóbiety ,' Pódcia's, gdy męzcz~'zn~ ~:b'~r~~n~);'"

c

!;

..,.~ ~vL

~!ę;~~~:~e~~~eneję{;b.baWia'·łlę.~§riv'a€~<fjH~

s~4~rp;id:z dot,e~a-$uweffLi,tMetlłcAtHi'BO'. .
\łWażął;ą,m:, ~Ilią ~" h~~i'@j 'i1dW.~bij.
"•
:. .....;. Proszę, niech. 1'tUlie.,;~:;ii~;·tHvu~!1
tehbtzlłw~ -= rzekłEi/86 :,:~·dt!~~bf,o:~l~s~m. .;;..;;.,
Ał~,' dJ..ni ' mó~e' 11tii~' mlels'~aifyp~~elt je
~żciy4riie. z€ł"je: fi;, tylldf,"H';'tttći~Bt ;'~do~Y,t:'
się na czyn bohate rski dla koHt~tf:Zd1l~··:ffii.(
sftfł. a ,~niejł' gdyr. ~p&t,lea~ 'gi~g~; :f:i~eztW:ist~~
ści::te oko w oko, widzi llagl~~'<łe _łiJ: 11,
2'( ffldt1k~r tUl sldfiet! .
Ofi,'~a" je's~atf· czas ~i,

~.wiat dla ukocha nej. O1laob~\~tia

się

o swą;

..;,;:;'

:.

tcici"mĘżczyźni~ 'j~ j~dii'a1c sir J~' nich nifJ,ż~~;
li~za~..'{Q:. co 'm~w:ię; .~~~jąi;"~zt'łtil.yŚ'lałem.
bardzo. Iilę~okQ~ .. ~ ,.:.; '
" ' , ~'.
----: ~ Ja' wi~m~ Hąlg.er'.te.. ,J)I;l~, ~~~~;ckQ~h~~
odparła Bo - ale dlate.~ri, '~r~~p.ę~bl~ żW16~:
.J

cić uwagę na ,vłie,le ,rzec.zy~:,o)'~9tt.ch pan
pra'Yidppód<?bnje, tlie: pozpy~.1.a!.f~::Fr.~ieŻ:ta*
je·~tCPros~·ę~i ~xbaczyćf ż,!'!: ,,:O,.tę~, ;;;Klew.k
z~1~żn~.·.w~terjal?1~:?d . .:~ii~9j~i.;).o~~,r.... '\.
':'~. 'lV;~rz Holger a prz:.yi~ .. ~~. :.y.l1rdIł~
Zasępił się.
.:.;.~ .
Tak może liczyć tylko kóbio tarzekla twardo•

--

tir.ill

.,..,

.

Zakład

. DxIWl'Żne '~skolarzenle' polęć

do któr.ego polIcji

. , Pe\łt~.~~'kr,~yk; ~imawiał Duma.owi (o j- .... Dwaj cudowni doktorzy w Norwegji,
~J.1)\\iyeif; W.iędlłej ~,jego. pow.ieśei. ft~esu: Jt~4Tzy' o'głosili, że leczą suchoty i· inne naj.·.. holesna.p:f6i~i~ Jglót"E,l Wyt~ar%aj',,:c~wile..
·cl9żs~e_d:loroby jylko:ta . dotknięr.iem rąk,
'btiściM.. . .... ." -: .. .
~ ~'ałożylia w tych. 'dniach napoludniowem
..
1..: •
•
pOl·.C'.'
·J...k·z··....··z·· '~wybl'~~u:' Nor~egji wspaniałe sanatorjum,
.~ h'
JJ!zlws~ne
$~eł~eme
'Ir
próźriia. #~~r,by~Q~lesłl_?
~t6J'e jaz
trżeci· dzień po otwarciu na~Pęłniło się pacjentami.: Obaj- ; cudowni leka; Na'to Duo:ias~
.'
'...... "_' Dr~gl:·;~r.&.Yj'ad~l~ ".'~ie:·~d~zl:wał~ś. rii- . ~i~:~edopusiczali do sanatorjum ani przedstawi cieli urzędowych medycyny, ani. władz
gdy . bólu Ś~~~j)~;·., ;'. ,:'
;.~QHcyjnych" Gdy policja próbowała zbadać

d.-

Ia

__

na

"""0

:O_i

tęsz'

••

,':,Hu,mor'
.. .HJg{e·~·!i.,-,,-Wń.'a: Wystaw pan sobie C'?-Y":

.t~łmil .

;;·:~.ai~.ci'~J)J'z~po~iednie. słynnego

'W

le-

~a.l'~~:hygi~n,~~Fv.fże :z;a.la~ .ąp,pocałune~f ja~o
r%~C% .."pri~~iiv~na : ,.hyg~enie, . bo zaszczepiająca
':miljardy nieb'ezpie~znych bakcyli,. wyjdiie ca-

11dam 'z

';'

:ui,~ia.

! '

..."

,

"

~ 'On;'~~_~ia't' 'pię,d~iesiąt~ To mi wszystko
jedno.
•
Reklama.

Wiedeń się amerykani%uje.

W

.iedn~ 'zniedawnychogloszeń pogrzebowych
można~::był~:~~yta~;· . " '. '

,~
-O,~,' .12 Jip~a:" .:z;m~rla 76 roku· żjidp.
P.auIi:pa':·'Bii~~eif. matka ,znąnego. powszechnie
faprykan~a, .'i' ' wla'ścid~la magazynu z dpsko',.nałem· 'ób\:i;iein, :zarówno gotowe jak i po.dł6g ńliu,r po 'cen~c:h umiarkowQ1Ch, Adres:
Wien rFattnergtr, 3.
: ;., . . ' . . ' .
,'I

.. ..:...:'

Co·

Ducb -mu

',:.~ ,Ni~Y'jad~%a nimi. be lekarz prze,·

'p~ ~i sehJdnięd~.·
'.. . ....... ,"Skutkujeil ..
,

_

'1,

.... ; '. • ":.

;.

DQ._konaJ~.

" -.-

Po

ka,źdymetapi~ chu~

.;d(lę o 3 kilo,' ,'Ale' trochę ~ię boję,!.. ' Etapów
jest22. f~. ważyle m 66 kilo.. Jak b,dę 'wyłi~ądał'po~t~tnim' etap~ę?, ... , .
<":1"

,:

·,ii

'

>'~.

•

l

j,:",

"

!.

-••

'

~.

• :.~

-

":';'.~ .,... ~

~,( -, :--1ą.:~~ar9zo

,

;',

.1<',",

•.•.

przepr~szamt nie chciałam

pitna, obrazić;' JeśJj" o .te~

wspomniałam•. te)
jec.łyr),ie,·~na~~~ąf:::ie ,ch~ia.łabyin 'si.ę . przekonaĆ?
iil pa~'.p.ii9P~~~ją~,~i , ,~~i~czkę .. ~ doSnu, llie,'l;~st~nowił 'się~ha(J ~szelki~mi,. mogącenii
niknąć: .e:;e~t~~i~ościami. .....
,
..,'.'
:~.\.~:i . ~ -'?~~wid:iiał~m 'wszystko'~ ,rzekIH'ół'.;' ", '. ,If, ' : . ' 0 ' .
••
•
'
.g~I:, 's~aĄQ~CZO ą~~re~zt§,; przeclez nie mu"
$i~y' jqt <dżiśuci.~a'ć. . Wystarczy, jeżeli .:'t"o
zrobim.y· p6żniej.
. , •. ' ·aos:p~o)rza.ła .nań ''Uwainie i nagle po~.zięla,jalt~ą •. ~!!·~y%ję.
• • c ~ :Hófi;~r~ ~,ąch.a~!ł j~s~~t;l; ~~~a' .s~.c:z,~.
śliwa. ńie"}"Chcę' 'dłużej czek.a. ::zara2:
za.. '
łatwię. ....
. .
,P Ddbieg.ł. ,nojtelefQDu.

,wy.

to

. -: .. ...:.. :Na;

łłC2tyn:l& .:~~"

':1il~oiś-

bo.k-.Bo,'
.

.' .~'~~~O~aJ9:weg9 ~ę~a.

c:o

chces:':

.Niee~. si~ ,~

'Pllaw~.~'~.~de~~ąuj~. o'. Walcżcie o mnie ~
będę liłłłef;~ta :', do. .iwl:~!ę%C;y:
• w.;. , _ możesz,

Boj

....... ·A: ~,·pfteciei J.te~;-' 'bar~~, .ilny,
oudzo sila,.... J~teś prawdziwymmęie:z1m'l.
r ~•.yi.:i~iyś%~c~a it-owczas . będę ~a do

:i-eKi'e. )ui $ięme ohawiam. Nie
lUlie' llłł;'..1Wał td:tónem;, ,
-Bo" ducs&kaj dlwil~..

chcę, bp

owe sanatorjum, nie dopus2:czono jej sił_ do
Związek lelcarzy. norweskich podał skargę "'\IQ:ininisterswa, spraw wewnę'trz:ftych;:b y
zbadać",sŁan rzeczy w ·sanatórjum~ . . W tYch
dniach ~pecjalna komisja zbada 'Stan. chorych. PrawdopodQbniei aby wejść do si:natorjum. będzie ona musiała uży~... k8Tabindw

mas.zynowych.

silniej$zy od

,
..Gmina miejska, ",'w' Bombaju napotyka
niezmierne trudności· przy zwalczaniu szerzą
:c~j się· malarji.wobec zaCiętego uporu prawowi~rnych Hindusowi P-arsów. .Miejscowa
komisja, sanitarna prz~konała się, że głównym
io;tsad~ikiem . tej choroby 'są stale ,odkryte
~hi()~i~i wody i cysterny, znajdujące się na
'~o4wór%ach ·dąmów. PostanOWiono więc je
pr~ykryć z wierzchu, aby uchronić od .zalliec:zyszcza~~ia przez mało dbałych. o porządek
mieszkańcbw.

" . ;. :Parsowie zażądali, jednak,. aby do~tęp
pr~mieni sło~ecznych nie był . prxerwany•

dost p d
,

Gmina, uwzględniając' to' życzenie, zaproponowała,aby pokrywy' były %~ szkła,. "l.,cz
wówczas Parsowie wysunęli drugi\objekc5t.
mianowicie, ze'o ile te pokrywy będą sZG~et
nie przymykały do cystern, to bóstwa wodne
nie będą miały do _ nic~ dost,pu i. mogą
opu'ścić mieszkańców. AhAy 'z~dość ucxy~ić
i temu żądaniu, zdecydowanozaopattzyć p()_
krywy płytami miedzianemi z otworatrl'; o·
średnicy 1ł20 cala przez które,.· jak utrzymuję
prawowierni, ,będą miały duchy-swobodnYao~
śtęp do wody:
.' .
.
..

glar

Allan. Qprbanlt

,wrócił

. Słynny ze swych podroży samonych w
qdzi . po wszystkich morzach świata. AUain
Gęrbault ł wrócił do Francji.
.
',,{' ..Zaraż ,z Havreu udał się. do Paryża. Ger
baultowi w' drodze % portu tówarzyszyły wielkie tłumy . lud2:i., pfzYlmuj,c go owacyjnie.
~baultbył kiedy$%nakomi~ym tenisistą fra.;
ti~~słtjm. ale pewnego ,dnia .ł';tucił rakietę, ka.;.
zar sobie zbudować łódź "i s,amotny udał się
~ 'podróż przez. ocean' AtlantYCki.

'.,"

Ale Ona" już

fonu ·w .·ręku:

-:- :f1allo, 'ćzy
·domu.

do ojczyz-oy

Po tej pierwszej podróży do Ameryki1
Gerbault tak zasmakował \lir podró~ch.p:eł;'"
nych niebezpieczeństw, że już odtąd coraz.
częściej odbywał je.
.'
. " ;"
Ostatnio pojechał do Indii. z,wiedził Chi:
ny i Japonję, poczem wrócił do Europy.
O Gerbaulcie pisało Wl{" U poetów eur~ ..
pejskich. l w naszej literaturze ma on pię.by
k3lcik.

=trzymała :słucnawkę

to ';ty. Rysza'rdzi~

tele-

Przyjdź
nadzwyczaj..
nego... nie bardzo . pięknego... 'Holger jest
u mnie.... .ja .go 'kocham i chcę z nim żyć•.•
oędziecieo' mnie walczyć...
. Rzucila' słuchawkę ~a widełki telefonu •
Holger oSłupiałym" w:uokiem patrzał na jej
Piękną': twarzyczkę, ,lak .ś!icznl\ terażf tak
ha~4zo rozogni(1I1ą.. ,
.
'~:. '"""7 'Hólger~kochany, teraz się dopiero:
r~zpO.~~;naprzygoda ...' Ty ,go zabijesz i my
ucieknie~y. , Uciekniemy na bezludną wyspęf
łi()lger,., '. j ' rozPQc~nle . się cudowna bajka,
o,'kt6rej tak marzysz.
~ ,.-Ale cąśty narobiła, do stu djahłów f
Rrze.c.ież.'gdyżonamoja dowie się o tern a ,~~ój m~'prawdopodobnie spowodujeskan,;.
dal-'J;)~dę zrujno~any.. '.
- O . co chodzi~ Bo spojrxała nań . pel..
Dym ździVl:ienia wzrokiem.,
- Bą, ni~bądź 'taka komiczna, przecież
to jest szaleństwo .. Przecież cżegośpodobnego
nie robitO~Ad'l:lY ,czlowiek:Moina o tern
mówić.>: ~.< snucplęk:ne ,plany, i ~ożnasię
, kJch.ć~: ałe'''Jl~ .~Żb._ przecież wywoływaćprędko do

.

O.bŁ wy śmierci

n

.

nie wpu:szQ,za

wnętrza.

mieć

l

p~z:e'ęąd

QDok. __ si,ebie, ":podCtas~wielIdego raid'u "Tour
,.d~·:F~anceec . ';:'Pierwszy zapytuje dru~iego:
~:-. 0;-:- .Pan tak;iehietze 'udział VI' rai'd(zie)
"'1'

się

.

hędzie~ ~Dwaj automobili~d' jad,

,"tó"

•

torj

Cudo

'.'

,::Jł,,'.~'~.

!)ą7~#.1!!łt

?

Stało, się coś

odrazu publicznego skandalu. Trzeba bJl~
tQuczynić' dyplomatycznie. luz, c:hi~ n1~,,:
czyżni nie strzelają się przez kobiety.. ~
"
- Zupełnie słuszgie - rzekła Bo, uśmiechając się. - Ale prosz~ spocząć, panie
Holger, pomówimy teraz ro:zsąClńie: -Usiadła
spokojnie w fotelu i zapaliła papi~rosa. .' ,.,
--- Do djabla, proszę nie robić ze

mn.ie

warjata.. Zaraz przyjdzie mlli. a pani pali
sobie spokojnie - or.zywiście -- pani życie
nie jest narażone..
:-:- Ależ niech się pan, u'spokoi - pan~
Holger - niech pan się nie obawia, ani' mow
jemu życiu nic nie. grożi, ani pauiskiemu. :
Proszę spojrzec.Kontakt telefonu, jest wyłą
czony i ja wcale nie. rozma'wiałąm ~ moim
mężem. Mąż mój więc nie przyjdzie..
- .A więc cóż to było? - wykrztusił
Holger wściekły..
.

Ni,c. tylko małe doświadczenie nau•
Chciałam się przekonać, czy rzeczyWIŚCIe według pańskiego twierdzenia, u męi.
czyznpokrywa się teorja ż pn~;ktvk:ą. Przekonałam. Sięf ~e jest przeciwnie.
Nie wolno
być, . nigdy zbyt pewnym w ~prawach mi;.;
14allYc.h.
Tlum..F.. M
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P~an

na GZ~śGlfI trz} nasl~i .

najlepiej jego przedstawiciele·

Ostatni, numer \ 1.3-ty) humorystycznego
tygodnika
"Zóha. l\1ucha Tse-Tse" . poświęco"
Wilerjan Dowgalewski za czasów car- .
.W Szwecjiskornpromitował się Dowgask.ichbyl członkiem komitetu wykonawczego lewski całkowicie brudnemi ópęracjami finan .. ny feralnej trzynastce, uległ konfiskacie. Po
wykreśleniu zakwestjonowanych ustępów, re~ojówki socjal-rewolpcyjnej, wra~ z innymi sowemi, a aferą ta urosła w swoim czasie do
filarami dzisi.ejszej Rosji sowieckiej, . Dostal rozmiarów ·skandalu europejskiego. Skompro- dakcja wydała drugi nakład oznaczony n-rem
14~tym. Znajdujemy w nim, mimo spustosze"
.się wreszcie
w ręce
policji rosyjskiej mitowany dygnitarz optiściIS±'wecję'· i udał: nia jakie poczynił o~ówek cenzora, kilka ak.
f
I wystano
go na Sybir. Uciekl stamtąd do się do Japonji, jako poseI sow:iecki. Grasował
tualnych i dowcipn:rch żarcików polityczBelgji; bawił·potem w Tuluzie,' gdzie uk6ń .. tutaj przez 8 miesięcy, lecz . wyrzucono go
nych. Np. o 13 -te:
czył przerwane studja elektrotechniczne. Na z granic Japonji za propagandę komunistyczną.
"Radosna twórczość rozkwita wszędy
wieść o. dojściu Kiereńskiego dowlad~y,. udał Zasługi jego oceniono należycie w Moskwie,
I pewnej społecznej kaście,
się do P etersburga i tutaj zaczął rozbijać się
gdyż zostal on akredytowany jako przedstaKtórę obsada wszystkie urzędy,
na dobre. .?9s.tał później komisarzem ludo- wiciel Sowietów we Francji..
.
T
eż patronuje... trzynaście.
wym poczt i .. telegrafów.
ReprezeFltówal·poTrzynaście włosków, przez armję czczon~
'I oto ta ciemna figura, która um acz Rła'
tern Sowiety. na kongręsie pocztowopŁelegra..
Brodę Prys tora stanowi ...
ficznym w Stokholrriie, a wreszcie,' gdy Szwe': ręce w niejednej brudnej . sprawie, perttakto..
Trzykroć trzynaście tysięcy pono~
cja rząd bolszewicki uznała, został desygno- wała' obecnie z Anglją •.
Miedziński winien -'- skarbowi. ••
wany jako poseł i minister pełnomocny w tym
Wieu"iawa, zanim· coś dó ust włoźy.
kraju.
.
Trzynaście wypija stale ...
~----------------(Po nich dopiero bywa w humorze.
l może robić skandale).
~
a
dalej
w .,ankiecie o ot 13..e":
~
I
Pytano się lotnika: "Nie· lubię - rzekł - coś z tegoa>
Jj
"
Gdy każą mi wylecieć .. ,
właściwy człowiek
właściwej
pewno - trzynastego".
Pytatlo posJa w Sejmie Ptzedkilku dniami kom~nda.nt "Strż~I ... my starosta oświadczył mu że nie chce z nim
Rzekł, patrząc tępo na stół:.
ca" w Łomży został zawieszony w czynnoś zupełnie rozmawiać, wobec czego Stefan Su...
fi Czytałem gdzieś, że
zbójców
ciach. za nadużycia służbowe .. Wydalenia miał żański. k()mendant ;,Strzelca", wydobył l:~"
Jest zwykle teź trzynastu'\.
wolwer i dwukrotnie strzelił do starosty,. elle,
dokonać starosta łomżyński Skarżyński. Sta..
Pyjano dzienikarza !osta wyjechał na wakacje do wsi Kupiski. będąc pijany chybit Po dokonaniu zamachu
Rzekł: "Lubię ją z tej racji.
Komendant "Strzelca" wyjechałdoroźką do wyjechał szybko do ŁomŻYtgdzie go polic;ja'
Że zawsze 13-go
Kupisek i tam . podjął w tonie aroganckim ujęła w restauracji nPolonia''.
Spodziewam się sensacji."
ro:zmowę z p. Skatżyńskim~ W trakcie roźtDoPytano się ministra --.
Rzekł; tocząc okiem bystrem:
Ił Wszak gdyby nie 13-stka -Nie. byłbym dziś ministrem fi eJ
Pytano legjonisty Ten odparł, trupio blady:
Now~y
" Czyżbyśmy doczekali
Trzynastej już brygady?'"
żatka
.
powiła
w
ubiegłą
niedzielę
trojaczkiCo pewien okresc.zasu zdarzają się ·wy~
Pytano policjanta,
~: padki, że tu lub ówdzie -urodzi się coś nie" Dwoje z nich dziewczynki są zupełnie nor..
Pytano tramwajarza,
sam9witęgoł .. noszącego
cechy
potworka ~alne i czują się zupełnie dobrze.
Odparli: "Za 13~ki
Tli sama, co wprzód ~ga2al"
Trzecie natomiast, to niesamowity pot..
D2iejesię to i zdarza zarówno u ludzi jakG
Pytano księcia pana?
też u zwietząt. ~ Wszelkie
tego rodzaju worek, aczkolwiek zbliżony podobieństwem
Rzekł: ;,Na tern człowiek traci;
wypadki -ludnoś6 tłumaczy sobie zabobonnie do człowieka, nie posiada jednak ust, oczu,
Trzynaście razy forsę
i przypisuje ternu znaczenIe poważ~e; mające nosa i t .. p. orai ma pozbawione palców
Dal, - a raz wziąL. mandaciki"
Pytano się na m.ieście,
~. być rzekomo .żapowiedzią cżegos nlezwyk:łe M nóżki i zbyt· długie rączki.
Pytano się w korllendzie Wieś~ o u!"odzonympCi\tworku rozniosła
go wprzyszłóści.
Tam rzekli: "Wypić można
Niedawno pisaliśmy o urodzeniu się w się po okolicy lotem błyskawicy i wywołała
13 większych - wszędzie1" jednej z łódzkich klinik dziecka "o dwu ~ło'" niebywale wrażenie. - Zabobonni wieśniacY
O p. Miedzińskim zaś dowiadujemy srę.
prz~widują nieszczęście.
wach". Dziś notujemy nowy wypadek przyjś" ; tego. powodu
--- .,Na zapytanie 1 czy i kiedy ma za,F otworkiem zainteresoWały
się
sfery le- miar zwrócić. skarbowi państwa . przeszło 38
. cia na świat noworodka =-potwQrka.
tys. złotych. które... został dłużny'" - b •. min.
Oto mies~kanka wsi Cięźkowice, pod kr··~kie.
Miedzińśki odpowiedział:
. Radomskiem, Marja Wojdanowa, młoda mę"
- Ależ naturalniel Z pierwszego . hmdlJ
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w.yp,adek narodzin potworka

przy
Kontrola

łopot

szu dyspozycyjnego, gdy tylko znów
ministrem". -

dubJ aniu iljunó

robotników w kópalnfseh brylantów

Towarzystwa kopalni brylantów w po..
łudniowej. Afryce wpadły na pomysł prżeś ..
wiedania promieniami Roentgena robotników
wracających z pracy, a to z powodu ogromnego szmuglu brylantów.
Początkowo prześwietlano robotników
od czasu do czasu,
chcąc przy naglej
itispekeji
schwyta6 wynoszących brylanty.
ile po pewnym czasie; gdy szmugiel się
WZmaga!. prieświeHania robiono codziennie.
Wynik tych prześwietlań okazalsię
~., iednakfe.talny. ala zsrowia robotników. CO"
~: dzienne prześwietlania po miesiącu sprawia':' ly. że robotnicy zaczynali dostawaĆ opuch ..
-: _.lin, a ~awiezi.nido szpitala, umierali tarr. w
" ~. strasznych męczarniach.
To zwrócilo uwagę władz i zabroniły
cne tych prześwietlań. Ale p9nieważ brylan-

ty w dalszym ciągu były. wynOS1:one f czego
dowodem, żywy 'niemi handel. potajemny,
dosięgający obrotu 300.000 funt. szt. tygodniowo władze wpadly~a pomysł· i poradziły
właścicielom kopalń

patotne ptzeprowatlza-

I

nie naświetleń żołądków rohotników.
Wprowadza się i.ch do .pokoju, gdzie
rzekomo stoi aparat do renŁegnizacji i tam
póddaje ptiświetleiiiu. Gdy po kilku ty go d ... ·
niad.'l nie byłtJ :żadnych zaehorów.ań, robot.,:

nicy

domyślili się, że prześwietlanie

O!; c!łIE&ENIE

Chcąc

nabyc

proszek naszego wyrobu,nale
ży przy kupnie akcentować

wyraźnie żądać orYdińalńy,b

jest po-

zótne i poctawnemu
~acż~li łykać bry'"
lanty.
Właściciele kopaiń są w kłopode, jak
przeprówadza6 inspekcję i. obiecują wip.lką
nagrodęw,nalazcYt który da sposób. jak zbadać f bez uszczerbku dla zdrowia robotnika
czynie połyka on cennych kamieni..

zostanI

..

proszków z nKOG~TKłEM" Cą;.:
seckiego znanych od lat trzy~
dziestu. Zwrac~jcie uwagę j od
rzucajcie upot~lyWłe pOlatane naśladownictwa wpodobnem
do naszego opak.owaniu
- I
fr; . f.. Ił mb M
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K.RONIKA
KALEND~'

EZYlt.
, ..VTO H F"'. 6 sierpnia - Przem.

Pańskie.

TEATRY.

WIDOWISKA..
Luna: - "Panienka z baru"
Grand Kin:ą: - "Don Juan w pensjopacie'·.
Capitol: ~. ~,Rosita"
ApDllo: - "Gdy męzczyzna kocha"
Pałace: "Ojciec Sergjusz"
Odeon: - "Rudov\'łosa
Resursa:- "w1iłość dzie\yczyny"
Spółdzielnia: - "Kochanka oficea o-chrany,U
O~hyiatowy: "Titanic"
\Vodc\vil: - "źycie i przyszłość kobiety".
Corso: - "Życie i przyszłość kobiety'\
H

I

i

Ciężko rannego nieznajomego mężczyz
przevdeziono karetką pogotowia do szpita
la· św. Józefa przy ul. Dre\vnowskiej.

nę

Władze· policyjne 'wszczęły

t

energiczne

czyć
..

DYżURY

APTEK..

1\1. LIpca (Piotrliowska 193), S. lVlillera
" (Piotrko"\vska 46), \V. Groszkowskiego (Kon:::
stanyno"\yska 15), A. Porelmana (Cegielnia:::
-na 64), H. Nie\viarowskiego (Aleksandro\vska 37), S. Jankiele\vicza (St. Rynek 9). (w)
OSOBISTEe
Łodzianin·

p. Mieczysław Chimowicz
ukończył z \vynikiem celującym oraz z pO$
chwałą wydział medyczny przy Królewskim
. Uniwersytecie w. Rzymie z tytułem doktora
medycyny. (w)
Z POLICJI.
'vV dniu wczorajszym po\vrócił z 6 t y;odniowego urlopu wypoczynko\vego zastęp
;anaczelnika woj ewódzkie.go urzędu śled
~zego w Łodzi podkomisarz Kazimierz Bar:el 1 !?bj;!ł urzędowanie. (p)
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ul. Ski.erniewickiej 20'
czas li zanlieszkiwał ze s'wą rodziną niejaki 33-1etni .Jan Królil\.o\vski z za\vodu robotnik. Królikowski już od kilku mk
sięcy pozostaw'al bez pracy
wskutek czego
wraz ze swą rodziną, cierpiał głód i nędzę.
Ostatnio popadł \v silny stan depresji mora l
nej, użalając sięni.eraz do sąsiadów, że dłu
żej już nie nloże toczyć walki o każdą godzi
nę istnienia.
\V dniu onegdajszym Królikowski kood

dłuższego

rzystając

nieobecności

domo·wnikó\v posta
aaIl1obójst\YQ i przymocowaw '
BZy sznur u dzwi :po~viesił się. Gdy domow:
nicy przybyli do n1.ies.zkania zastali już ziil:Ł;
ne z"\vłoki wisielca.
Zawiadomione Q pD,vyźszym wypa~
ku \\"ładze policyjne po przepro·wadzeniu. dochodzenia zabezpieczyły z\vłoki desperata na
miejscu do czasu przepro\vadzcnia oględzin
z

nO'wił popełni~

sądo\\o

-'-~kkh.

(\v)

t n
Onegdaj w godzinach popołudniowych
odby\\"ała się zaba\va taneczna \y popularnej sali LallCO\V przy ul. Cegielnianej 54. Sala ta znana jest zresztą \vładzom policyjnynl
z całego szeregu krwa\yych bójek oraz awan
tur jakie się tam niejednokrotnie odby\vały,
onegdaj znów była terenell1 . l\.l'\Ya \vej bójki.
Na zabawie tej obecny był r6wnież niojaki
19-1etni Abl'aham Grohman dorożkarz, z9.m
przy ul. Składovvej 25 z którym. Pl.;dCLU,S tan

ea jacyś pijani osobnicy wszczęli sprzeczkę i
zadali mu kilka ciosów tępem narzedzi2m.
Do ranl1ego wez\vano pogoto\\'ie ratunko\ve, k tórt:go lekal z pugotow la. po udziel~
niu pier\vsz!j pomocy o.J,wiózl ofiarę bójki do
domu. Po\viadomioneo PO\vyższyro wypad..
ku ·władze policyjne spisały odnośny protokuł
celem pociągnięcia
do odpowiedzialnośCi,
spra\vc6w R\Vantury. (\Y)

SZLAl\'lA l JUDA MENDELSON

Na wniosek

vVydziału

WŚCIEKŁE PSY

vi LOD2tl..

Osta.tniD zanotowano cały szereg wypad
KÓW wścieklizny ups6w na terenie naszego
cniasta i okolicach. Psy te straszną chorobą
zagrażają,· bezpieczeństwu publicznemu oraz
związku

POSZKODOWANI PRACOWNICY ZNAJDUJĄ. ZADOŚĆUCZYNIENIE.
Sąd pracy rozpatry\vał
wczoraj dwie
sprawy: lVIichała . Brandesa przeCiwko Haj~
man Leib fabryka kołder przy ul. Cegielnia~
nej 30 i Jana Bartoszka
przechvko firmie
Librach, Harnberd i Ska, Zielona 13.
Brandes domagał się 709 zł. 33 gr. nie
doplaconychmu w ciągu ostatniego roku.
Sąd prZYChylił sięd.a prośby oskarżyciela i

g-LETNI CHLOPIEC POD

ludzkości.

z tem

władze

policyjne wy
~. Jały zarządzenie czyścicielom miasta ło\vie
oia psów w Łodzi i jej okolicach. Następnie
w bieżącym tygodniu
odbędzie się konfe~
renela.
przedstawicieli władz miejskich
państ''Wowych
w sprawie
zorganizowa.nia
pra.c ! rozpoczęcia energicznej walki z sze::::
rzicą. sle zaraq wścieklizny.. ('"!)

r ey

dzie

Zdrowotpości

Publicznej Łódzkie Starostwo Grodzkie ska,lało za antysanitarny stan nieruchomości:
Szla·mę I{ronmana \vłaściciela domu przy ul.
Kościuszki 27 na 30 dni aresztu i J udę :NIen
rlelsona, właściciela domu przy uLZgierskiej
13 na 7 drii aresztu. (w)

W

dochodzenie w kierunku ujęcia sprawców
napadu oraz ustalenia czy bj~ł to zwykły napad na tle porachunkóvt osobistych, CZ~ tet
usiłowanie morderstwa.
Śledzhvo na,trafia na tI'udnośei, gąyż
ohydni~ pokaleczony nie może zupełnie mÓ1.
wić jak również jest całkiem nieprzy:tolnny'
oraz brak przy nim jakichkol'wiek dokumens
tów, któreby mogły się przyczynić do ustale
nia tożsamości osoby ofiary napadu.
Jak się, dowiadujemy stan rannego jest
groźny i zachodzi
oba\va, że lekarzom 'nie
uda się utrzymać nieszezęśliwego mężczyz::
nę przy: ży:ciu. (w)

W dniu wczorajszym około godz. 2 w
nocy patrol. policyjny zauważył przy zbiegu
ulic Lutomierskiej i Rybnej lezę.eego \v kałuży krwi i dająvego słabe znaki życia młDde
go mężczyznę. N a tychmiast . zaalarmo\vano
pogotowie ratunkowe, którego lekarz po przy,
byciu na miejsce wypadku stwiel'dził u ran, nego szereg ran kłutych kla tki piersio\vej
oraz brak kawałka języka, który znaleziono
obok miejĘ;ca gdzie letała ofiara.

~i" fe 111 że

!.!, on~il;8

-=Nf.210
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ttROZWOJ-- ,veoreK, o Sl.erpnla 1929 roku. .
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W,I

POŁ,,~MI

MOTOCYKLU.

W dniu wczorajszym w godzinach ran
nych przy ,zbiegu ulic Pi.otrko\vskiej i Przejazd został najechany przez motocykl i doznał cięzkich obrażeń
ciała 9-letniAlfons
Frajer,. syn blacharza zam. przyul.\Vóiczań
skiej 119.
Ciężko rannego chłopca przewieziono
kuetkll pogotowia do szpitala miejskiego.(w)

zasądził

na jego korzyść PO\vyższą sumę z
10"% od dnia 14.4 r.b. oraz 30 zł . .opłat· sooo*

wych. Bartoszek żądał 1516 zł. za przepra.co
wane godziny nadliczbo\ve. Po spra·wdzeniu
książeczki
obrachunko\vej sąd zasądził na
korzyść Bartoszka 1022 zł. z 10'~ oraz 20 zł.
opłat. (p)

NAGLY ZGON NA ULICY.
\Vczoraj wieczorem na ulicy RzgoW"
skiej 109 zasłabł nagle jakiś starszymężczyz
na, który przed przybycieln pogotowia zmarł

Lekarz stvvierdził, iż śmierć nastąpiła wsku•tek ataku serc{)\vego.
Zmarłym okazał się
Tomasz
Chojnacki robotnik zamieszkały
przy ul. Cegielnianej 44. Zwłoki przewiezio
no do prosektorjum miejskiego. (p)

