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W'4lrsiawa·~28kwi(,tnia.OkTp.s po15tycz<:
Konferencja z p. 3\\ itah:kim i z marsz.
Najbliższe posiedzenie Rady lVf:inistrów
llyęh':·f~~jiś,viątecz.nejkończy się Cl.ef'inity\v;: ! Szymańskim łączą
przypuszczeniaeh z ma przynieść podobno również 'decyzję co do
nie,.w4ni'\ljutrzejszym, gdyż jutro poszcze," lnvestjąewentualuych \vyuorów do sejulu. losów rady nliejskiej \v 'Varszawie. I tu, jak
gó\ne kluby sejmo\ve zaczynają s\ve -obrady.
\Vedlekrąż:-tcych pogłosek, 2uan~łl; \V l'zę, słychać, nieula w rZQ.dzie jedllolitościpoglą
waŻło~enia p.'Prezydentowi \\llliosku o ZWQ dzie Co do stosunku do sejmu są nader po: dÓ'iv. Zwolennikiem rozwiązania i rozpisania
w2tzłQ~,enia p.P,rezydento\Yl wnoisku o Z\YQ~ dzielone. jedni uważają, :l~ jŁ,dl1al~ ;~ytuacja wyborów ma być' min~ster spraw 'V8\Yl1ętrzl
lanie ~s'~$jf 'nadz\vyczajnej. Ostateczna dec};;; g-ospodarcza' 'wy'rrtaga 'współpracy z sejmem uych.
z~a'w ,~i. s~ra'W;ie żapadnie m\itędzY29k\\;jet~ inni .,v.spółpracy tej stano\Yczo się przechvll'

'v

II

nla~',,2:maJa.

sta\VlaJą;.

I

.~ r,. J?!,ł'Ydqpo~obhie'wl:io.sę~':jak

\v:adOID:o. \

J~~; (ip~trzol1Y 14a:.~.odPl~51~nll)~:n,stan1G'~łozo.1
Ill}p,.• f'te~j~tte1flt()wr w, .dn., 4ln:-lJtt~. . ' ..... ł
··'·'-::7m~f~dp.i-\\-· :okresi ć Dd :ln-~ mr.1ja, POŚ~y!ę'
cne»)ędą,ołn:~d(nn

llele

klubów •

.<nÓ'wniez w. rządz:e' daje

~ię za\.nvażyć
jut. od poulcdziałk'l powil~n rbch. Prezes l'a~
dy mfnisc:'ó\v,.pUc -Sła~\~h pfl~~y jął dzi~ raDO

p,r."e.,zesu,"
-

··ll~

Dramat podniebn'J akrobaty ssDloloto,wego

~j,WJ,r,
.
o T'r-YD1,_'It1,'i:,łłU.
Adul1 a ;:-.fr,a i.j
. . ..ż~z,~g.
'.
.

N,

B6:rlin, 28.4. \Vczoraj po połudnh.! na .lot dotkn~l \vpravvdzie prześcieradła, niestety
.
D'"
Id
nisku Lohhausen pod usse 'Dnem Zg'I11ą.r jednak nie zdołano na czas przeciąć drabinki
\.-vśród .tragicznych okoliezllo,;ciznany
nie~
Pilot sanlo1otu próbował następnie w' mo
$zał,kj,em,' " scnat.ltSz,vr 1 i;Hk~:n i z !J;jLlstrel )1
I
. .' .
lniecki lotnik- akfqbata \~illi Hunderhnark ; żlhvie najwolniejazeul tempie osadzić, Huu:::
ośwkdy, p. Czerwiil,:;!~5nl.
l
\iV pl'ogranl1e
. d nia .l.O"lllczego
l
t . .
.l
ł
znaJf owa
dertnlarka na zieuli, by ten w chwili dot~
knięcia
stopą lotniska uwolnił się z \vięzów
-:=::::::~=~:!:~~:!~::~2: się szereg popisów ał{l'obaty, gv\'oździem za';;
Próba się nie udała, gdyż, jak sję okazało,
było przesiadanie w powietrzu z jednego sa:.
Hundertnlarl\:. stracił 'v nliędzyczasie IH'Zy~
fiolotu na drugi.
Hundertmai'k znajdował sję w awjoneb: tomność.
SaJliolot wlókł go .przez jaldś czas po 2. i c
Komuniści wile:ńs~y prz:ygoiowy,wali
, 'ce, nad którą~zybował sanl01ot., ze zwisajiJ. cf;;.
znó", wzbił się' z ciężko !'annynl
Jni,
poczen1
'
\V dół drabinf1 sznuro\vą· Akrobata
zdołał
deluo.Dstl'aeje'
1 chwycić sznur drabiny 'opasać go kolo sieWe J nieprzytOlunyul_akropu.tą \\7 powietrze.
":Wilno, 28.4. '",Śród aresztov.;;anych osŁa::::i następnie jednak z nie\vythunaczonych do:::
Przez trzy kt:vattranse zgr(nnadzol1a pu::
tni.Q. komull1stÓ\v} ktÓrży na rozl{az ·l\.omunh tychczaspow'odó-vv nienlógł uchwycić pierw:::, l hUczność z zapartyn~ oddechenl śledziła PrćJ~
stycznejpartji zar;hodniej Bialorusi mieli i s;'ego szczebla drabiny. .
! by ui'ato\vania Hunclel'tlnarka. \:Vreszcie pj ..
przyg,otO\Va'Ć. szereg wystąpiehantypailst\\O I
Na widok zwisającego b(~z\vładnie na li~ lot, widząc, iż syt 1lacja jest beznadz,kjna 1)<:)::
wych, znalazło się llliędzy innymi kiJku stu::: 'nie lotnika z ust tysięcznych tłumów v.;yr;:; stanowił wylądo\vać iskiero\val maszynę do
dentówUlliwe-rsytetu wileńskiego. Są to prze ,vał się okrzyk zgrozy.
l zienli.
Ważnie' żyd~i.1'Tau\vagę zasługuje fakt, iż w
Pomocnik akrobaty, jadQ,ey w awjonetce I
\Vśród niez\"'ykłego napięeia nerwowego
liczbie areszto\vanychstudentówżydów znaj 'kilkakrotnie' próbovvał uCh,vycJć linę drahi: publicznOŚCi samolot wylądował,
wiok{u:
ttuJe-sięsyn bardzo bogatego kupca ,\'ileński~ : ny, jednak bezskutecznie.
przez kilkadziesiąt llletrów ciało Hund.erL
g9, ArkadjuszOl~in. .
,
Policja powietrzna rozpostarła na l.otnis i Jnarka po ziemi. Cieżko poranionego ('ci,;y, Jak ustal,?,no, na.:czele komunistó\v wiląri ku olbrzymie prześcieradło; ~amolot. ze zvd~ :, ziono do szpitala, gdzie zmarł.
$kich; organizujących,' wystąpienie JAer\VsZO sającym ltltniltiem zniżył się., Hundel'tmark
majowe, stali istudenCi, którzy
znajdowali
się w ścis~ym' kontakcie z Mińskiem.
la
W zWiąz.ku Z ostatniemaresztowaniem
Qraz ,vobec usunięcia' z partji kilkunastuo~
sól;) na~tąpiłpoważllY
rozłam' w 1"onluni ::
styczn(łj partji zachodn.iej Białorusl-, \Vła::
dzekomunistyczne ,,'Mińsku, W oba\,ęje, ahy!
Podczas przesicl.dan ja z ,samochodu do s~y
Uerlin, 2.8.4. Znany akrobata niemiecki,
rozłam ten nie odbił się ujemnie
na całości
Yuj,}eego
w ptr\vietl'zu sarnolotu
Schnidlel'
akCji komunistycznej na terenie zienlwscho Fritz Schindler, z\'vany "DjablenJ powietx-za'
_zranił
się
po\\'użnie
w
hrzuch
tak;
że
nlusiał
dnichPolski;iarządĘili przepl'owadzeuie tak uległ podczas popisó\v na lotnisI'; li \v Tern:zwanej ,czystki \vŚród· komunistów
\viI e;:i;; : pelhofie pod Berlinem nieszczęślivveU1i..l \vy; zaniechac dalszyctt produkcji.
szczyzny.
l padkowL
1 \0!f!]11O
p.HoZycKt:~?,I)
llastęp:\J,e
..
ką,n,fęr!nval z,. b.:<prernL~·.eJb ~;\\vjtHJf/kill,l, Hill!'
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eleldryczna, ' kaniach prywatnych i biurach
sto\varzy~ i
Ił b" il.;.,*.'
. 2::aZEf;::i
2en itu
zalozona VI domu przy ul. Poznansldej
17,: szefl saulOpolnoeowych. Rewizje te jednak i
rftUmi~fyfRnie':;:
po której jak po. nitce do kłęl)ka, wJadze ł}cz! nie dały najnlnleJszego konkretnego dla!
'l?leczeńs~wa trafiły na ślad i wykryły bOIILbę l śprawy, wyniku, mimo, że przeprowadzone;
I
,w. pu.szc.zo.n. ą. w. komin glnachu przeclSiu\'v'.ici.elj l)yły bardzo drobiazgowo.
I 0,tki '
,stwa Z.S.SR. przy ul. Poznańskiej 15, a. prze~
Przeprowadzona bo\viem przez 'fachow:: I
,<dewszy~tkiem .. sama b,o~ba, skonstruowana f ców pod' kierunkiem_ ppłk. Cybulskiego eks.. ;
:1:, r l1ry.zelazneJ, długoSCl przeszło metra,
o I pertyza PY.rotechUi.czna ł.adupku ustaliła,.I'Ż I
'średnicy, 18 ctm., zaopatrzona ·w merhanizrnl bomba ta. wypełniona byla II kg.· zw·ykłego
tegarowy i dwie baterje elektryczne - jes": f prochu strzelniczego, wybuchającego tylko • •_~.
~r&m_.1AII.IłJli.~"
'PJ:zedxhiote.m ~nergicznego śledztwa władz. pod działaniem ognia, a '\\. razie
vv·ybuchu, l
~i . Śledztwo, prowadzone bardzo· Skl~upulat już przy uwzgl~dnieniu pancel'za
homby:
nie' idzie We wszystkich możlhvych kięrun,. mieszczeniu jej.w przewodzie kominowym kich żnJewykluczoniem, naturalnie.; mistyfi skończyłoby się, najwyżej,"1;la. zdemolcnvaniu . W zwią~ku 'ztajelnruc:lią'ijcnd')ąi}wp~Ś~;'
:kacjf zamachu.
przewQdu i zniszczeniu s~siadują.cej Ze nin!
sowieckiem....
'~, '." . I.': <. "
.
Wciągu ubiegłych nocy policja politycz ścianY·
Bediu, 28,:4; Z. Mo~kwy donosi~, ,iż \~ihvi~
Jak więc wynika·..:- wybuch bOlnły ol'U:.- now zaraz W sobotę złożył rad~ie.:kopljSa~zY:
na .l?:r:~~prpwadziła kilkadziesiąt. rewizji, m.
. ludowych, sprawpzjianie '9 \'Yykr~chl bomby:
ffi~ -\ysr6d'kó,ł emigracji rosyjskiej, w rniesz::: {'zony. był tyUw'na efekt a nie na Skl~tki.
vi posels~wie . sowię!~'kiem' w \Vars~a,Vie.
,
w niedzielę poseł polski w 'l\loslk\\'"le "Palll
III
tek zakomuniko'wal LitWino\,vi s~r.zei.6ły· 'wY,
kryciąmaszyny .piekielnej." '., .' ;;
'.' ,:~:"
Rząd' s~wie~ki pra wdopodoJH1~e '.~ dopi!~ro
.po zakoilczeniu Śledztw~>przez ;Polśl{ie~" ,V:ła:::
I
"dze',bezp'ieczei1s~wa, skieruje
dO:irfltj:du PQl;s
. Berlin, 28.4. Berliński dziennik ~,\7ossi.; ków zostało już tylko 400. To samo miało sldego no'tę,'~v ':któl;'ej wyrazi .,nac;lzXeję·,. ~!'.,źe
Sche Zeitung'" podaje że już od
dłuższego -miejsce z organizacjami opozycji ~y innych
rZą,dwarszavJslti uczyni,wsz.ystk:o;· 'abyal'eJII
cz~su między Stalinem a Trockim odhyv.. aj~ krajach Eul'opy.
sżto\vać spra\vców. za:n1Lerzanego ,!·I:;;Zł\litlłl:th1.l
$ię'pąu~ne Tozmowy zapośrednichvelD Rad::
To też Trocki odżegnał się obecI1ie
od orazwystąpi~nef'giczniet:prze(}I'w. :edsy.jsliim
:ifai':~e''\vkrótee wynikiem iychrozt;nówbę~" niemieckęgo"związkuLeni.na'" powołał' w. einig1~antóm W. Polsce,';:,~t9rZY:", plaTlowall
.. ,ąz.ie ",.pO\"rÓt.Trocki€,go z wygnania. ....
Niemcz~ch novvą organiżaejęi'założył.; ·:tarn r.l?.o:ru na pośle $o\Vleckim;.,~
!.r'
',~ ,<:Nh~,viadomo czy pogłoski te są. ehlSZnf':, V{.rłasne pismo, którego piel~ws.zy,numer uka."
jedno 'zdaje się nie ulegać żadnej wątplhvoś : zał się
tych dniach. Najsilniejsza grupa no
el, ze obecnie Trocki jest jedynyn1 wybit::; wej org'anizacji zna,jduje się"" Lipsl<n ..
n~~in przedstawicielem dawnej Opozycji. Nie I
'\V tym właśnie piśmie, "Der KOlnunist"
mai juz od d\vuch lat ta prowadzona. prze~, Trocki zalmujestanovvisko ·bardzo ŻY('Z!iW8,
II
Ł
"fio.ck,Jegoo,PQ~ycja. znajduje. się,. zal'(~wn9. ,y i s~o~unku, d,o t?ta~ina, jedll??ze~ni~. zaś<i~1lia:: I.
,
. 1\1, ";""
kraju, jak i zagranicą, w zupełnym I'ozkła:.. ga się ostrej 'walki z praweJn skrzydłem k<?:::;War.ał~awar28jgo1;wi~tHi~
'drde~ :Roz~ład ten zaczął się z chwilą, gdy munistów, a \vi~c z BtJchaeinem, Tomskhni,wptLU,\lX iQi·W~~Y.i:!~;· ·i~:;:''.·''
',grupa'.:ZlnoWjewa i :Kami~n;~wa .. skapitul~;: Rykowe rn ....,;·. . ' '.. . '.
.•.
..
. 1 D&lar,Stan.ZiEldn.,8f88(~p~~ede!.9,9. ~l1lP:;,8,86
wala W sowietach, grupa zas Masłowa iFl:ll
Ogółem cały ten }JI.erwszy n'umer nowe~ LOńdyn.4334'/i~o~y.JQr~',·8.;904~"I')"~~i!·»~r.1t
acherw Niemczech"
go organu Trockiego jest llajwyraźniejszym!, (kab~l).8,917 k;.ar.yz 3 tt9B" Ptagą,~,§,~2~z",aJ.
'\\'-edługdanych
Trockiego z dawnego . dowodem jego nawracahia się ku Stalinowi. i carjll 172,8; .'Stokhohn 23965 . W.lcichf :4~'~74
tizWi~. • k... u""...' Lenina" z pierwotnych 6.000 człon
~:o:Wiedeń. 125,73
.
·.);(·.··;:i,' .
. 'Tendencja' słabsza.' ob~Gtimnieisze
DolargotÓ'wkowy:: w~brQtad:f'~olta~ieJdo.

Warszawa, 28.4 Instalacja
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legrnl

Oble dziewczynki 1 chłOpcy

zmarli

'Krakow, 28.4 Zona g6rnika kopalni "S o:: I ki. Chłopcy żyli do następnego dnia, dziew::
.' bieski" w :aorach pow. chrzanowski, powitaj czynki zmarły zaraz po urodzeniu.
.Ś .
czworaczki, dwu chłopców i dwie dzie,"czyn,::
,
-:0:.a~","

ni. okolicach

.Łodzi

lucha

t -La

rargowa 63,

Łódź

wyd~ 8i39(:'\V Obr,QlhliCq; pfY.w.~t~l'Y;~h,:.,r~J)a:l
sr,ębrny lji,0,100 'kop~eje~,;bi1onu~~r~brn~g~"1":"')

Gram

eZy5tcgoz~ota.,7 ;',9244 "W<:6b~cj~ch

międzybankowych,

.

BerHn-212.89:'·F'·"·<·:,i>;i.;~,.,

.,. p,a,pi~ry .procen.taw~; .. ). 4,.: .l?:~P~iiP()i;yc~ka

InwestycYJna·"

11900 -;- ,tl8,Q:q.::t:.1:,~~.,,/J5",pt.oc.

premj0W'9. df)lato~~15,OO~74.75f
I pap.sŁw,poż.
5 .prot, . ko:ą.. 55,25~8 PfO'C t. :Z;..Banku;~'g.Q'~P.

kraj.

9,i,OOć (d,161 ~68),8pr.Q~t',óq,hlig.~Ban...u

z.

miejsc.

Lućmi
Opl"

DY

aosp. lt:raj',94.0Q,(:.eł. 161.68.), ?proe.. L. JZ.
· BaIlku g06lp:. krai. 94.0ę,;': (W';4p~pri~), 7 pr6c:.
· oblig, B~nkti gcup.·:kr&1;; 83~23'(w prą.~~).:( 8
proc. L.
Batik~ r91ne:fitO 94,00 (161.68); ';;: 7

tai prl)" s"osi. Zgierz-Ollorllów i tUi prmy przystankach Kolei Dojaz:cl.
.jesJt4BlIe do sprscdaniama dOi'odllych warl1Illkach'. spłaty zgórą 200 dział.l:
Podług wymagań wIedz nl!\\jmniejs~a dzfarka zawiera 3.000 metr; 1tw. Killta
d~~ałek: handlowych przy ryJ.'!lku Jf,OO~2,300 metr. kw.
~. - - Komunikacja tramwajem elektr, !la samo miejsce co 40 minu~~-- -~'"
,
Grunt przepusitema1oy: suchy. ElektryclItDe' oświetlenie zSlpewllioneprzez
K,ot 'Pojazd_
.

Sprzedaż:

I
I

E

ocz

BankuroI~ego\ 83.2·5',{w.proc.),
· 8 prec. obl'ig;' Bftriku kóm.tlnłll.. ~ lU em. 93,QO.
'7 proc. L. Z. xiemskie doL, 75,0.0 (w proc.i:;
· proc. LłZ.dm. 'Waruaw;'y ::9.00,,8~proc. L. :i~,
, -.Wau~1 7700.,~.1,1J25>-i~1.1,0ą'10proc.';L,
Z. nl; Radoln~a 81.50, 8:proc, L. Z. in': ,Pio,łr..
ko~a' 6R.OO 10 prGc.;,m,Si4idlec 79.50~8:PIi~e
L. :l. m· C::!:ę~to~h?wy 9,7,50, Pp . oc. "."oblig.

· proc.L. Z•.

>,

Vi poż kanw. m. Warszawy 'IEJ26'·r. 57$0 :;;
~k':ie: Bank Handlowy> > 118,(0),:: ','B ••"

. Polak! ,,1/2.50 . ~ '171 ,75~' Ba:nk"L.w,:Sp, L;r.
,71,50; WaJ;'8:z. Tow.tabr•... cukru.~,~.,QO··~,Sl}l~
~iłpop24,75, Ostrowiec::. ~5.00 t'aicWoi1"20,75
. StarachowIce' 19,00 .
...... ' .
.'"

Z po:i,cz~k p.ń$tw~wy~h.",moc~i~i.:aa::' 5

proe.kenWers.YJDI!I •. sla.bn:e obie' .premjQwe 'w

szc z egól n ości·4 proc. inwestYcyjna.<. :1>1. 'Li..
stów zastaw.nych ,tendeneja ,mocniejsza dla
,$Ik:cii ~'Iliejeduolita.
.,
'Ił

1"

1i~':

"ROZ\V6J"\vtorek 2~r Invictnial~~O r"
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KUka<miesię.tJ tem\1 ł Mill~SkarbU xde"
cydGwał9,',ięcpc;· długich i dęikich"cierpie';'
niacb ~ni.'ć . tajn,. Dadxór nael ~ęntami bali"

Pn:yzw:yczaiIiśmy że c;:ieDka. ch~tt.. .d.
Według obliczeń prasy fA.chowej, dzi ęki
ok6lnikowi Ministerstwa Skarbu. I nosa. jest kontrewolucyjnymwymy~lem.'iobrlłAX~
",zwiało" z biednejPolsti zagra~icę ceś kolo Palla Boga, który dlatego dał Polak(!)," .. pał~.
ce u żeby nie potr.zebolVal " ty,ch ·diah.bkic~
jeslIcze
tel/.
ani.,.
pomysłów zepiuteji zgniłej Ę.ur~py .- .' ak
.ieby
rałowanie zdrewia. a ni era!; tycia - po
.t_m ....jD·4!%e~.I.i"ili:zegolzpiegoatwatylko pewność przeciwko .półbobzewickim okólni ..
>'tIfdw6~~:,'pą~'~~.~~~:wSowieta~fi:Il()iw:Pol- : kom. nii przechowywanie w kraju kapitału, ciągało za sobą bolesną ing.rencję wład.. p."
·sce; .•b"cllic· ·.i8tn1eje,dzi,ki·· Boau jU,i, Ot:dko który dzięki niepB&zytalny.· metodom n:ildze .. datkewyeh. to już jest IkaBdal~m ij.ski• .,.'.
• SOwi.t••h.
.
nia f moi e być kaidej cnwiliuara:oBY, na promi~niem światła rzucoriym. na pOD.arą
Dłj~~idl,~,rdów doprowadlały takie. dotkliwe straty..
czywistGić i właśeiwe oblicze Jlalzej . Rzeezy... ,
..
. ·kOm&Di.t1cś~a pÓmya!,., .lowodzi: ·f~k:t,jaki
Poruazamy
kwe.łj4t tylko mimocho- pospolitej..
xdan,yl flię ~r~~it.ektowi L. :E Ł.dzi. Miano.. dem. gdyż; CAodzi tu, o drugł\ aktuahliej$z,\
Palistwo nie powiono udawać, tA. lidu"
wleie, lnuJowało.dom .• ·Łodzi. a.kapitalista , sprawę z dziedziny tegoi Miniaterstwa. mia kochającej małżonki, która. kOrgY8tajł\C z ilal'"
któz:y re.li$~vałt. pl':ed8ięwzięcie,ąlie~lItkał nowieie e zamiar skasowania tajnęgo nadzola mazaraoici i a.BlaDości męża, poeichtlprl"w K:atowieaeh i co pewien zgÓry .kreślony Iład podatnikami, wyjeidiaj",cemi do uzdro- trząs a mtt jego kieazeDie, i 1&a :9ocy .,praWo..
c.z.all, wpla~ał mu. .... wypłaty materjałów
wisk••.
mocnego - postanowieniala egzek."je· c. jej.
i robotDików. do jednego fE banków łódzkich
W prOlt oc.}" &~łowiek przeciera ze xdu.. I wpadnie pod rękę. .....:
. po' kilk:~dz'Jiąt tysię.:}mien . - żeby w dwudziestym 'Wi.k:~, mogb
Dlate(lo Franeja dajeclu~tniC' kapit;t, .(ti
.,
. Ki,dy architek.t L. :tłożył w oapowiednim istnieć tego rodltaju średniowieczne poglądy Łotwy, do FiulaDdji. do Bułgarji. do KOD~t~a"
tctrmiDi;ezeznaliie dochodowe, wezwano gol i metody wys:znk.iwaaia:tr6deł dochodu ell. tYD.opola, do Anatoljicw:y Bagdadu ~· ...obe.
do Urzędu Skarbowego i oświadcZOlllo, że I Skarbu. .
.
ł swoj.g. poiytecznego sojuliJltDika. ..eAowui9
wedłuil dalllJch, 'posiadanych przez Cn:ąd
Więc człowiek. który ~ taćii re\l~atyzmu aioz dziwną, pozornie Diezrc:u:łlmiałłl.'r~~rw_ ••
• iał on takie te a takie wpłaty W Baaku X czy artrety%n1u pojedzie db Buska, h.b 611Cbyba jest to niedwn:tnaczD_ws.kazówk",
nlUIUłm "g6:n~ pół lD.iljona.
chotnilr. pożyczywszy pieuiędSc}" ada si.; do ( że z tycb
tysięcy okólników miDiaterjalay.h
LiezlLec.hodai d~iesi,ć pr.cent %arobku Zakopanego, - w tej ch;ciili odbić si, to 1) tysięcy Dadaje 8i~ wprost· na opał. pozo.t;;
od obrotu, to już będ%ie :tgórllL pięćd.i.si~t musi na jego skórze, przez zwiększenie po" la reszta slui,. . d~ grulIltown:ego .zaJ;"ijaaia
tysięcy I'C)C3;nego. dochodu, wobec cxego pod- datków?
wSJrelkiello kredytu zwłas%cza :r:ag~aDi&". .F o ..
wyiasoDo
:mu "odpowiednio." dochodowy!
lnnemi słowy ustaw0dawstwo polskie sta 8\.1wamy się ~iby n8prJ!ód i skasujemy. pol-eh
ebrotoWY. majątkowy itd.
wiatakł\ tezę; choroba a zwłaszcza leczenie latach jakiei przeraźliwie inteligentne·ł'8Zpcr':'ł
Nit nie pomogło ,.prośhy. ni. namowy, ,.takowej" jest burżuazyjnym luksusem, podłe dzenie, ale idzie lo w stokroć wolDiejszYIl1
tempie Dii wymogi tycia_
ni by w dziecięcej źrenicy'" opisano m~jak I gającym opodatkowaniu ...
l cóż % tego kiedy~~i.siesi, jedef1 ,~k61niJt
si, patrr;y meble, - :Eaś· na POci@szenie.kawIPrz.yzwyczailis.'.mYłsiędotego, .te rocł~i.ce
zano sobie napisać rekurs. boć t~ de1ikwen~ i dorastaiELce dzieci powinny spać w Po1sce h-tb i~ny podfttek ed. ch«)roby,. ki~di·-~asl
towi nIc nie p <> Dl'O te. fil SkarbOWI pnysporzy . w jednym· pokoju. bo mniej niź jedna osoba uzdrawiaeze 'Wprowadzają trzy nowe i .apł~
jean:c%e trzy złote i 30 groszy opiat stemplo- W pok.oju - to już karygopąy lu.ksus. który, dJ:ą, różnych .innych okólników docięikiej
,.
.
A.S..
wych..
~ciga się grzywnami w imieniu prawa.
l choroby.

k"·;i~a~~" teoly .

tdlmu jednemu

islnial· .,..1 pół ..~:::am~:~~::':pr8eeDto. .

więltozI\

l

mI!

t"

p

I

,0

I

i

I

I

Kapitalists, który budował dom, dowie'" MI
d1'iawlPzy . się ocalej bi.torji, przeniósł mll. _OIU~
do Wrocławia, .do "Dr~den~r ~ank~'1
jakkolwiek wspomniane rOi:por:z:ąazenle MI~ist4łIshta Skarbu zosta·ło tylko o lat trzy za"·
w

po:bao cofni~te, kapitały te nie wróeiły już do

Polski. ..

.'

"

I

.
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EL

6'
,

grozn J

.,-- Djab.t, wic. kombinuje sohie prawdo ..
Paryż, 28~4.Zeppelin krążył \v
'sobotę I
. podobnie, zreszfąnie. bez %asady, t~k:i pan przez całe półgodziny nad . Pary~en1.
.
I
jutro prz,jdzie inny sanator 1 zaCZlue u7.dra-'
Zjawił się punktualnie w południe, gdy·
wianie P<»lski od wprowadz:enia na nowo tego cała "\vielomilJonowa ludnośt stolicy zalewa
ulice i place, latał nisko i wolno, aby \vszys~
~D.idlsi~nego ~ozpr;nądzenia •.•
ey nl0gi doskonale go oglądać, okrążył kil ka
krotnie gł6vnliejszegmachy publiczne, ope~ I
rę, giełdę; Łuk Tryulufalny, plac Zg~ody, Po~ :

l

la Elizejskie, \Vielkie Bulwary, rezydencJ~
Doumei'guea i Brlanda, nie zapominąjac, na!l

z

następnych
p. t.

r

"

D

W roli

e;.

inana

łenli.

głównej wS2'echświatowej slawy·
~

OOLORES COSIELlO
!;

VV "Figarze" Andrzej Chaumeix pisze:
Pow·ojenny wysiłek Niemiec godzien jest

zachvvytu i Niemcy powinny z niego , ł/yĆ
dunlue.
Ale obowiązkiem innYCh kra.Jów·, zwłas2
cza Frallcji, jest zaśtano\vić się 'poważnie na.d

tern, co

W

się

mjarę

I płatniczych.

w;

D"ii i dni

szlości

dzieje 'w Berlinie.
odzyskiwania pełni swoich sił
Nienlcy wykazują dość oryginalne pl'edylek
eje. Już dzisiaj nie ukrywają swej woli wy,
I z\yolenia się ze \vszelkich zobowiązait~ il,avvet

turalnie, o gn'lachu alnbasady niemieckiej.
l
. UpartośĆ z jaką ZeppeUl1krQźył nad sto!
licą Francji, wywołując \v niektórych punki
tach stolicy kilkunastomhiutowe przerwy
konlunikacji kołowej, spotyka się \v
pra~
sie francuskjej z refleksjan'd niezbyt wes~-:.
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Zeppelin lat!:1- naq.

niemieckie,

najpiękniejsze,

przyszłość.
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UWAGA:: p OCJlątek w . dni powszedn~e
. o godz. 4-ej pp~ w sobot~ me
dziele i święta

O

g.

1 eJ pp.
4

na 'pierwszy se~prs ceny miejsc cd 30 gr

Orkiestr~

symfoniczna.

i

~ollclynem

jakie zbudov·tano

po wojnie; Hnidenburg jedzie do Nadrenji;»a
uroczystośći ewakuacji Renu;
w ]\I{.ogull~ji
staje pon1nik StreSemalIna..
Czy to wszystko nie. jest S'Udne po~ą.·ż~
njrch refleksji nad polityką. riiemieckę.>na

~:-:. "Bestja Morska" i uArl,a Noego"

~

Paryżem

na morzu, Śródżielnnem·' I{l~ązą' . 'pa;rtC'~rniiki

ekll I II Ilt~11

•

u.

il

I
un

II1II

ZI

· Spił)ek

mnllłllch~stow rosyjskich

Celem odnalezienia gen. K:ntieFowa
Londyn ~o~tl!lt Vi ubiegły pOr!:e(hci,":~k po

wojskoweg

ruszony wiadomościE)" że w A,gIji kto~ oq;r~Di

zuje konspiracyjną ,.białą alłDi~H dl. ctarskiej
RosjL
Celem tej uarmji" ma hyć ni ,!!II.laiej m
przed 'pa.ru 'tygodniami wychodzący w cza swoJeJ t\.rnljj. Oziębienie w stosunku do
więcej jak. przywrócenie w Rosji carabi, a tym
We.f'~zQ,wie dZiennik "Polska Zbrojna'" zasta mundw'uoficerskiego w społeczenstwie, wy c.zasem dopóki ten .. prógram m.ksy ••lny"
nawiaj ącsię nad powodem częstego przebie wołała grupa obecnie l~ządząca, która usiłuje :nie %oaŁanie zreali%owany.· pofy.aitie' dr"fł,bli
rani a sięoficer6w poza służbą w strój cywil całą armję wprząc do rydwanu s'\voic11 dzia:: ków sowieckich i przetn:ymywanie icb 'j'ako
ny, tłumaczył ten objaw demol{ratyzację. kor łań politycżnych. Grupa ta wszelkiemi sposo ~akładników. - .. Zcłnier%c*' tej koJl!itSpiracyj
pUsu oficerSkiego. Zdaniem "Polski Zbrojnej bami stara się \vpoić p:rzekollanie'w 'społe:t nej "armii IN mają podlegaĆ rozkaz:om tltcesar8k.
rosyjskiel głównej komand," i. składać prxyoficer p.olski, na. wz61' oficera francusldego, czenstwo, . że oni i armja - to· jedno.. ,,} ednak sięgę. że będ~ walczyć niestrwd'l"uie, at: -do
C.'I.Y a:ngielS. kiego, rz.estaje tl\~ażać. Za\YÓ.d. ' myśląca część społeczeflstwa powinna wie~ zupełnego %:nisJ:c:teuia komunizmu. bolszewizswój, ja.ko rodzaj kasty, a czuJąc Slę częścią j dzieć, że jądro al'mji w dalszyn.l ciągu pozo:: mu, soeializmu, i 1'11 organizacyj, ,xmieizaj,cych
w ludzkości instynktów ry..
składową swojego społeczellstwa,
chętnie' staje zdrowe. Ze sztucznie naklejana etykie do wyninczenilll
u
cerakich
- - (Czyźby
organil:acyj
plll.cyfiprzywdziewa ubiór cywilny, aby niczemsię ta "sanacji" na cały korpus oficerski pozo~ l
stycznyeh~).
'
nie'wyróźniać od większoŚCi .otoczenia.
staje tylko etykietą· Armja nadal jest "wiel I
Uwagę; policji londyńskiej ,zwróeiłe»ogJo
:lnaczej objaśnia ten. objaw unikania ką niemo\vą". Nieobliczalne wybryki kilku:: szenie, które ulralll:alo się· w ultrakonserwaty..
mu,nduruw "Kurjerze Pezn." a pochodzący z nastu, czy kilktidziesięciunawet ,jednostek, wnej ,.Morning Post'" Brzmiało Ono jak Da"
ltQł wo~skowych. Autor pisze:
w- postaci demonstracji na Placu Saskirn stępuje: "Generał Kutiepow'. Ci, którzy.ympa
.
pl'zed pOIDnikiem Poniatowskiego, czy
w tyzuj" % jQJ!o dziełem i lękają się e 109 . tego
Masowe przebieran.ie się -oficerów Sejmie, są potępiane w głębi duszy przez dzielnego żołnierza, są proszeni -o porozumie"
w strój cywilny SPOw.odoviane jest nie wszystkich zdro\vo myślQ.cych wojskowych. nie się C. R. N. 3735 .. Morning Post" E. C.4'"
NiewiadtJrno, czy na ,ten zew odezwali
ewOlucją poglą.dów korpusu oficer~kiego
Olbrzymia większość oficerów pracuje w
się jacyś angiel scy sympatycy KutiepOW8, ale
lecz stosunkiem· spoleczeńshva do tIlundu:::, milczeniu, w poczuciu odpowiedzialności za policja zarządziła wysłanie przez łtiIltu tajnych
ru.Do
niedawna jeszcze munudr -w ca: losy arn1ji i kraju, z postanowieniem wytrwa agentów lilitów pod wskazanym ac:łresem.~o
" .
łemspołeczer\stwie cieszył się jaknajwyż nia i: spełnienia swego zaszczytnego obo\viąz' respoden'ci ci otrzymali od taje.rru~iczego. C. R
N. jednobrzmiące okólniki. zQ·wiadamiające,
~zą- .sympatją·
ku pOllad wszystko i pomimo 'wszystlc.o~
p.

l'

J'edną z przyczyn tych sympatji była pod
.:lnrzaszupełna apolityczno~ć v\;ojskowych.
'Vojsko'we sfery kierownicze, po maju
'.926 roku, usiłowały p~hnąć korpus' oficer",
.;ki na rozdroża ,polityczne. Niektórzy oficero
·wie·~aczęU manifestować, głośno \YYPQwia:::

"Sanacja" przeminie, ja.k sen koszmarny
a z ntą.'znikni e z powierzchni ziemi polskiej
hałaś!i",,'a i arogancka grupa UmUndllrO\Va:.
nych politykó'v, których dzieła są, zap1'zeczc
niem najpyynlity w niejszycl1 pojęć
o zaAa~
dach życia żołniet'~ldego.
duć .swoje poglą(iy,brać czynny udział w za ,
Doswiadczany i wstrzę,sany
w swych
targach rz;ąduz parlamentem, Wkonsekwen podstawach po v'vypadk}'lch majo\vych kor~
cjjspołeezeilstvvozachoVi(ujesię z. coraz ,vięk
pus oficctsk:~, pozostaje w większości.
sweJ
szę. rezerwę. i ~ cOrazwiększYUl
l{rytycyz~ ne.dal zdrowy iświadOlny s\vego przeznacze
meJll. Nie dlatego, by"" spoleczeilstwie zapa nia - służenia tylko i wyłącznIe narodowi.

~owałn obojętność na _spra\vy naszego "voj:::

..
I

_.;lt,a,.luh t~ż, by zapomniało ono ile za\vdz,ię~
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I

tna gehenna

mm

ich ie powinni się odtąd uważać za ob,owif!\"
zanych najświętszą. rrzysięgą, jalCą. Mogli ~ło~
:żyć do powy:i!:ej opisanej~ziałalaośeit
Ponadto powil'Ani wyszukiwać w 8wojem· otocze..

niu osoby, które by się nadawały do wci~gnię
da do tei '0 białej arm1l" która ma być pedzie
lona na dwie kategorje:armlę regularną, go"
tową w każdej chwili dQimobili~acii n~w."
· zwtluie łfcesarsko~ro$yhklęjg,ł6wne komendy,..
ora2: p C) mocArk,ó wawspięrai,ą cycb" $prawę-'
piórem
i $ 'c, N~ n h) 'I:, \ 1 ) n.\ :;.iln:~chniczDe
ł
mi.
P
I.mkr12!U wyi6ciatej całej organi"acj
' :\'lOa. być ·po~ wanie ~enerałą Kutiepowa prl;ez
i ageQtów GPU.
.,DaHy Herald" doposi, ,że specjalny od
I
dzi~ł ScotL nd Yardu przedsię-~\Tziął energicnuł
kroki dla odnalezienia l1t'idawcy ogłoszenia w
.,M,orning Postu.Wi~d(HnO$Ć ta spowodowa
la źe iic:a:tliRosjanie dobrowolnie

•

:tłożyli

na

policii:identyczne okólniki. zazn0c.zając. iepi

I

sali do,~CR','iu tv1ko prze~de::kaw,ość . .

biśdę

potęp~a~ą.'

Śledz.twow t o k u . · ·

T~~o "pok'~r' ogłasza list otrzym~U1Y Z!
Oto j,eden zvvielu wypadkó'\v:
Hqsji., Autorem jego jest obcy poddany, oby:::
Podczas :zbioru siana Zeszli się pl'zy sa:!'
watel pailstwa graniczącego z Rosją:
mej granicy ojciec i matka z ł,tamter'. a CÓl'~
~,Ochrona granic '-: czyt~my w tyrn cie~
ka z "tej strony. Córka poznawszy- rodzL:.
kawym dokumencie -.-: została \yzmocniona, cÓ"w, wybuchła płaczem. Ródzicezaś, ujrzaw
Odbywa eię w tr:zy rzędy.. Prz~jście tam lub z szy cÓrkę, odbiegli w głą.b sowiecl<ich łąk, bo
powrotem jest pra"wie nielnożliwe. Życie lud 'Vł przeciwnym razie groziło im wygnanie n~\,
DoSCt' wIejskiej ZSSR.' w pobliżu granicy jest tl'.zy lata do Narymu ...
:nie do opisania. Dość, ze wieśniacy rzucajł~
Przed kilku dnialni rozmawiałem z przy
swoje grunta i wyjeżdżają do gubernji śl'od l byłyl:'l1z Rosji,Rosjaninenl::soc/jalistą. By1 I
kowychlub do Syberji. Ludność jest bardzo tam \v cią,gu trzech tygodni. Nie lnógł rozpo;:o
przygnębiona. Dla udanIa się do sąsiada w , znać swoich krewnych, do tego stopnia schu
·poblfskiej wsi trzeba otrzymać pozwolenie, I dli i podupadli. Ludzie zebrani obrzucali gD
ściśle oznaczając, dokąd pro$zę.cy nla jechać i pytaniami: czy to pł'awdu, że Jna.cie głód t ,
~do ko~o i w jakiej sprawie. lAt razie spóźnie::: I Komuniści bowiem dla uspokojenia ludl:losci
nia się z powrotem do domu czeka wieśnia., szerzą. pogłoski, że wszędzie je,st gorzej, niż
ka kara lub. wygnanie. Wysyłają nieraz do wsowie~tach. Podczas pobytu ~)tam" owego

lOGO-

to 'nartużyciegotieinności.
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Ostrle!!~~ie~
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Chcąc l1Qbyć pton:k:i odbblu . ,lo ..
NKOGUT~lEl';1u .. Mi,reno·Nervo ..

sin'" ned®a:y ż~dać tako\'lfych,w6rY4inalnych opli\k~\\Vllniach Gl\seck·efi[o.,~nan),'8h
od lat 30. Pny zakupnie prOS'I',:ków % ... Ko
(Jutkiem" seMigrel'l().Nervosin""'zwr~cajcie
uwagę na' opakowanie i 'odr~uc9.jcie upOr'!:t{wie ~OBQCafłleproB'Iki łud'Z~co do
naszychpodobue. Ory;ginalne,: o,ako"",,."
nie po 5 proszkQw -p,ude,łlto 75 ~r(hav

~

Tabletlifod Bólu mOwy

~koguWk~Mi;~~:KervOlln'
Narymu na lat dwa lub kilka, n.iSZCZ~~lC w ten Rosjanina bolszewicy za pon10cę. granatów
,
!~a::~!!,~~~~~~~;~?~~~~:!'
spr..iób gospodarstw,p kilku pokoJeil.. J eśH rozbijali krzyże ze świątyni. Ropułę zhurzyli.
grunta są po}ożone przy saolej
gra.nicy, to kt'zyia zdjąć nie mogli.
U3-"-,Y, d~ą których przy,jmowanie
"'ieśniacyuprawiają je pod nadzorem czeI':::
Ten Rosjaniri był również ś\viadkiem
proszku d&UO~l pewną. trudn~.Ć Blołlą
wonogwardzisty odwrócenI od gl'anicy. ,Za;;; ,.czerwonych obozó"v chlebowych". Na czele ~ n.iywać proszek: .. KOGU rEK"~MlGRE..
brania się im patrzeć w kierunku granicy w I idzie orkiestra, za nią czerwonogwardziści. .,_,1 NO~N~RVOSIN" w formie tabletki. Opa
kOwaD.le po 20 tablet~k W pudelIto. C.:'
obawie, by nie ujrzeli tam swoich kre-wnych I w ŚrOdl{U zaś obóz wieśniaków bez czapek i " . na:ZŁ. ~. 50 gr. - Z~,dać tablęłek lilKo..
Komuniś~ się boją" by k,.('WlU poprzez gra.ni I ze łzami na twarzy. To się p.azywa "dobro: i : gełk.. Mlf~reno-N(!IrvosiDIO' W orytinahuu'd
I
oplPAkow~nBu G.IJStDd~go.
~~ DM wi /".aU sJi nawet zcia.ła..
i 'wolna dQstawB chleba".
lG'Jt,...,.... '7
'"
.Y"
_
I

I

_ _ O'
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(:lO#~.,

I

Ap'E",.-I"\",O A,Ci..,"Htl:lfGO. _w... n~Z:Awll!..
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POd'wpływem
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. Znany list Ojca Św. w sprawie prześla~ wolnomyślicieli, które odbywają~siękolejno niezależnej partji socjalisty(!znej.. Czesław~
'ddwania religji przez rządy 'komunistyczne wróżnychmiastach,Sto,\varzyszenie Wolno Zołotowa; członka. związkU młodzieży komu
.~ 'Rosji sow~eckiej, pobudził cały,.ś·wiat cy~ myślicieli Polskich (urzędo'wo zlikwidowane nistycznej, Esterę··· Dziewulecką. i trzech
,"~iZQwany. do żywiołowego protestu' prze~ w 1928 1'.), grupa jawnie komunistyc.zn~,. u~ członków osławionej komunistycznej .. "Hro~
eiwkometodom postęPowania bol.sze\vików. I l'ządziła od .s·wego powstania, t. j.od 1921 :::-., mady~' białoruskiej. Na zebraniu był row'J
Lecz 'stając' ··w obronie podeptanych sześć zjazdów w.WarszawJe i Lodzi. Zjazd, nież poseł na Sejm, komunista Bittner*
W; obronie Stowarzyszeniasta\vał li:
pra.w Bosk:ich i ludzkich ws,tosunku do lu~ który się odbył 24~ 4. 1926 r? określił ,~ideo:::
dności Rosji przez podjęcie krucjaty, prote::: logję" Stowarzyszenia jako ,,01'ganizacjiwo~ -rozpra\vie sądowej adwokat Kaminer..
Jednocześnie z wyraźnie komuniErtycznę
stów: i modlitw; powinniśmyz\vrócić r.ów~ jujących materjalistów, stanowiące część
ni~ baczną, uwagę na antYl'eligijną akcję 'armjiproletarjackiej".. Organem Stowarzy~ akcją "Sto\varzyszenia Wolnomyślicieli Pol-::
Kominternu, zakrojoną na miarę ś'wiatową szenia był dwutygodnik "Myśr', pismo kQ::: skich", rozwijał również swoją działalnOŚĆ
i systematycznie rozwijanę. we ' wszystkich, munistyczne, wycl;}.odzącew Warszawie pod t. zw. "Polski ZWiązek h1yś1i '\iVTolnej"i;;, kt6ry'
egzystuje dotl'Tchczas. Są. to t. zw. "\voll1omy:s
państwach, w szczególności zaś w· PQlsce.
redakcją. żydówki Ludwiki Sachsowej.
Wysłannicy Kominternu umiejętnie wy:::
\V'1926 roku wyjeżdżała do' Rosji so::: śHciele "burżuazyjnr', którzy nawet dla zaJ ,
.korzystują' różn,e rądy oS.'rOd~ow,e, .' nurtu:::, wieckiej pierwsza delega.cja wolnomyślicieli chowania 'pozorów niejednokrotnie .pr.Q,:W~
ją.cespołeczeńst-wo w postaci rozmaitych
dla nawiązana stosunków ze związkiem bez dzili spory "zasadnicze" z przeąsta)yićie,
sekt religijnych i zwią.zków wolnomyśliciel::
Na ostatni zjazd Stowarzyszenia (8. 4.! larni wolnomyślicieli proletarjackieh. Lecz
skich, by tą dTogą.' siać demoralizację i przy::: I 1928 r.) przybyli liczni delegaci związku bez::: , cel wspólny im przyświecał iprżyświeca.
goto\vY'wać grunt dla dalszych planów de:: I bOŻllików z Rosji sowieckiej. Z aresztowa~ I Worganie swym "Życie Wolne" pod ret.,
strl:1kcyjnych posunięć. \V przepro\vadzaniu nych na tym zjeździe 156 osób, sześć oddano dakcją Romualda Minkiewic.za, nieco moż,
swych .PlanÓ'\-Y w tym kierun. ku. ma Komin::: do dYSPO. zycji 'władz SądOWYCh: . prezesa oględniej wyrażali SWe sympatje, 'dla wZOJ
tern w obecnej chwili ułatwioną sytuację, "Stow. Wolnom." Jana Hanemana, ezłonka rów Rosji sowieckiej..
przez wspólną w tym zakresie akcję z ma::
sonerją, mającą w Pol.sce możność jawnego, występowania "\v.walce z religją.
. ;'f(). też. zamaskowana antyreligijntl. akcja
I
Kominternu otrzymuje tą. drogą cechy le::,j
galności~ gdyż łatwo jest w takim stanje rze~'
czy: ukryć jstotneźrÓdła., z których płyną
prądy, .lnające na celu dążenie do obalenia
Słudelcikrakowley oskarżIIi O _adnie obraaborAtlM
W spoleczeii.stwie wia:ry\v Boga i. moralność ~:
chrześcijańską •.. · ·
.
·vV przeddzień obchodu. imieninowego ku, l przekroezeni~· ustaw~ . prasowej ()raz p~e\
Dla sk?ncentrowania akcji, antyreligij::: czci marszałka PiłSUdskiego, zarządzonego kroczenie "wdawania się'w wy::k~wanie
nel i .oPNtCowy·waqiajej plan-Sw w zakresie przez władze, odbyły się· na Uniwersytecie w słuźb:y: publicznej".
)Vszechśvv:iatowYJTl ; istnieje w łonieKolnin~ . Krakow-i e denionstracjemłodzIeży wyższych
Oskarżenie podcią.gnęła
prokuratorja.
~er~utl'"Z'~~ .~ię?z~n~rodówk,a 'l~ez~Qżnikó~r zakładó': naukowye~. JVIłodzież za.protestovva pod par. 305, 285, 287,S14 u. k.. oraz pat. 23
l wolnomY$bC1.eh. Mlędzynarodowka ta zO::
la przeCIW urzę.dzanlU galÓwek i rozrzuciła ust. pras. z r.62.
ObWiDionylDi' są studenci
stała załoz(}Ull, w 1925 roku z centralą ·.... 1 ulotki zatytułowane "Kol-edzy", a podpisane przew'ażnie 'l~go roku studjów
J&
'Viednh~.Lo.d,teJ.~h:vi1i s~a~a ~ię wcj.ągną~~ I przez "narodową organizaCję gimnazjaln~'". giell., "'~yzszego Studjum Handlowego i Aka
d.o , w. s. pO.lneJ akCJ.l. J~.knaJWlęeeJ, o:g,. an1zacYJ· I Treść tych ulotek
... czyni marsz. Piłsudskiego clemji Górniczej. Na rozprawę przybyło tylko
Gło,vnYlll celem 'lmlędzynarodowKl wolno:: l odpo\viedzialnym za ciężkie stosunki gospo . . czterech studentów, gdyż reszta wyjechała
myślicieli" jest walka z wszelki<~mi przeja::: l darcze w pańshvie i występuje przeciw u·1 na ferje ś\viąteczne.. Na, wnioSek óbroilćów
wami religji i ducha narodowego. \Valka ta rządzaniu galówek imieni~OWYCh.1I dra Pozowskiego i dr. Zakulskieg-o' sędzia~
uważaną' j~. st za J.eden ze środków, v:ywali}:::
. \V pię.tek odbyła się \\t sądzie PO\v. kar:. grodzki Dembowsktodroezył .rozprawę do' 9
jącyCh walkę klas i doprowadzających
w nymw Krakowie rozprawa prZeciw l~::tu a~ maja, w którym to dniu pOza ~szc2egółny~
swym ostatecznym rezultacie do re)volucji kademikom, .oskarżonym przez prokuratorję I mi oskarżonymi'EÓStanę. przesiłuehan ~ '1'1 H(
społec:~ej.,
o występek "zach walania czynów nieobyczaj Mond i wy:wi~wc1 pOlicyjni
Ro\vnolegle ze światowemi kongresami nych", o należenie do tajnej organizaeji, o
-~:.-
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Poprostu _. nie mogę!

MUSi

pan Za$ -1 świeciło nadZWYCzaj silnie!

czekać!

- Do powrotu pani męża?
marzeń
- Tak! 'Do powrotu Piotra!
MUczeli ch\vilę,· .potem Carrigan prze::
mówił
znowu.
- One są mocne'! - rzekła.
- Musiałem dużo bredzić· \v gorączce,
.-,- i:\le małe! -'.' nacierał Dav~7id.
.
I ~ątp~ę, by zdołały mnie uCif1,gnąć nawet po· prawda? .
Owszem.
Szczególnie
o tem zdarzeniu
teJ podłodze!
I
Po raz pierwszy oczy jej straciły z\vykły nad rzeką. Nazy\vał pan tą. ... tą drugą osobę
Boginią Ognia. Był pan tak bliski śmierci, że
spok,ój.
, . .-....;. To 'była ciężka praca! - rzekła, atol1 I to lunie w-cale nie bawiło. Inaczej śmiała::
jejgłosl.l uprzedził go, że wstępuje na niebez ! bym się chyba. Widzi pan, moje włosy są.
piecznyteren. -"-,~atisi twierdzi, że zrob~:; prawie czarne!
Przebiegła ZnOwu palcami gęstwę splo~
łatp. głup.stwo ra~~J~c pana. l\., ~z~ pan \:'1:: i
tów Z nieś\viadomą być może kokieterją.
dZIał mOle podwojUIe, czy potrO]n1e, to n1B::
- Dlaczego mówi pani- prawie? ma żadn.~goznaczenia. M!Jże pan już skoń:::
zagadnął Dawid.
czyI tą indagację? Mam sporo roboty l
- Bo Piotr dowodził nieraz, że o ile
,Carrigan rozpaczliWie rozwiódł rękam,i.
- N~e nie skończyłem. Tylko, poco Py .. l stoję \v słońcu, mam \ve włosach CZEH'\VOne
ognie. A tego popOłudnia, nad rzeką, słońce
tać.skoropani odpowiadać nie chcę!

ie ia

-I

l

Ił

- Zdaje mi się, że pojmuję!
skinął
Dawid. - I jestem bodaj rad. Cieszę SiQ, że
niemal mnie uśmierciwszy, usiło\vala mnie
panipotelu ocalić. To do\vodzi, iż nie jest
pani tak kompletnie zła jak ...
- Jak Carn1enFanchet! - uzu:pdniła
Marjanna miękko.- \VspOlninał pan (l n~ej
w malignie. Bałam się pana potem tak bal'::
dzo, aż przychodziło mi chwilami na Inyśł;
czy przypadkiern Batisi nie miał raer,· ra',
dząc pana dobić. Pana. słowa o niej dały nl i
pojąć, co mnie czeka, gdy pan \vyzdro\yieje.
Co panu zawiniła ta kobieta? Co mog.ła Zl'O;
bić gorszego, niż ja?
.

Mnie

osobiście

I

nic! - odparł Dawid
\volnoczując, iż ponownie wstępuje l !~l śliski
grunt. - Ale brat jej byi złoczyncą na jgor.
szego pokroju. Zarówno wtenC7.a~. lal, i .. '
becnje, mam przeko·nanie.. ieona. pOluagaLl.
-
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Odebrała

sryble

Clicł~y

w

Paryżu znalazła Shli~bę mło~
Była

ctaRosjanka, Anastazja Durnko\vsk.a.
pokojówką~
wał słów

a gospodal'zv.rprost nie znajdo;;
poch\vaJy dla jej pilIlości i sumien~'

"ijQści~,
,

.!

.

. -Nal'zeCzonY1U panny Dlltnkowskiej był
'równiez pl'aco\Ynil{ hotelowy,
'.\fłoch z po~
chQdzel1:ia,Umberto Gondere. Ślub
l11łoclej
.iparymlal'się odbyć za kilka tygodnI.
Na~
~'az' panna Anastazja zauw.a.ży:ła, że p~czyna
, ,tracić\vlosy.'
•

Humor
.......--..-pOj,łnl

,.

I

. \\,: bujnych jej? czarnych lokach 2agnie~
idzi! się ja;kiś złoślh~!y grzybek. Lekarze nie)
po'\vstrzymali \vypadania '\vłos ÓVv' i lJ1>Zystoj:::/
nejdziewczynie gToziła łysina.,.
Spostrzegł to narzeczony ipocząl posą·::
dzać .L}nastazję o jakąś utajollą chorobę.
Przed' kilku dnami Gonderf!.. począł znoI'
,'vu robić s\vejnal'zeczonej nie uzasadnione Wy
mó\vki i groził jej zer\va"niem. Hozmowa ta

I

takpotlzia-łała namłodę, dziewczynę, Że Wy'~
strzałenl z rewólweru' odebrała' sobie życie.

"

przeto' liczya do., 50 zaniQ., powiedzą,.

coś . w~
jeśli· chodzi cO l&eeZ don~od,
Niist~pnego dnia, kiedy . odwrócił sięple
cło gazowego pieca, widii. j.kuc.zajo

inego,

r. n

Przedstawiają.,artość 170

"

I

mlljonow dolarow.

."

do 100

cami
wie bardzo. szybko poruJzaj_ warg ••i;w,.
sz:eieeał.. klasa hukne;ła jednoiłos.ie: ,,.D.i.
więdziesiąt ,osiem,

sto.~ prośxę' f,ana

dxiewięd:delj~t

dlliewjęć,

naucZYliela, p.taska maf1,J!UI.

się pa~i!~:

rka

, POWIEDZIAŁ
WOjtU9 i Machij

CO

'.

' '. ,

WIEDZIAŁ

raz.. 'słujbę
wojslnłwł'łu Pewnego dnia posta,.-iono palko,a.
1;logi; '~enerał odbywa inspekcję. Przecluldzi

-

..

al

pełnią,

przed wyróWJukD4uni idealnie. sJ;eregami, pyta
żołnierzy G toi owo i j.st mniej-Iub .. ięcej
zadowolony z ich odpowiedzi.. '
.
, StanĄł przed Wojtldem 'ipyta:' , ,

•

,!

ullalo.:.

l'łauclIycielchce' dziecfprł:"Uczyć', by H
I myśliły się . dobrz.e_ nim co. powiedzą. kał_i.·

życie młoda ~dZ:8wczyna

W hoteliku, przy jednej z przecznic bul:::

waru

,.'

';' .. ;;:=

;

Co to 'je'st ojczyzna?

Wojtuś po chwili na.ysłUlVrJ;e.~e~Y
- Ojc%y%napanie jednerale~ To moja

'

••

,I ci~r~~rdzodobr~e. przyjacielb, To ..i Jdpo
I wle"ź; co się wie, J.stem z ciebie .....owo

II
\I

"O

I IO"Y'G~~~~~ie~~::~:d~~ID;clo.tcjąc~••~lt

Poraz pierwszy od czasÓw. niepa;nięta ! 4 ltil01 rubiey 6 12 kilo, . liIzmaragdy 5 kilo i Maćka
'l"
. . . . ' ....
llyeh ulo%o:o.o SJ,c.zegółowy . $p'is $kar},ów,'na' W szvstkię' te akarby razem. zostały ocenioue!" .7 A, ty .. Czy. ta lu: e , ~01':eBZ . ~i'?(h1li'ie
le:t..cyckdo ""korony perl\ti!j: Pie.rw~~e miej' na 170 rniljon6wdolar6w,
li
dZIeCI co to jestoJczyz:na?
"
Jee war'd tyehkosztownOłJCl zaJmUJą:', tron!
Co się tyczy tronu Wielk;e~o Mo$!oła _. . M,aciuśwołabez namysłu:':
Wielkiego Mogoła oc:.nion~ x:a 50 mil~onoW"i, warto.. '.priypo.mnieć c. ,y tel. nikom.) . i.e 'Wielk.i 1\. '.' <?jC.1..Y'Ż>13 panie je'dnęrid~t te'je"rnatka
dolar6w oraz hrylant Da.rJ8-1.. Nlllt' czylI ,.Mo·l Mogoł był to niegdyś tytuł monarchy Indosta ,'W,oJtka!
rse Świat.- który nie mógł być nawet ocenio nu, kt~rago m9jątek (około 200 :m.il jonów do'
,"
".
4ybober.:~ozdrobnienia na kawał~i', nie mó~t chodu tocznego) stał się przystow:on~r:n. _ 1\
.
b,.byĆkuplony nawet pn:.ez llBJbogaiazą itr l Stąd powetało p~'zysłoj\1i9ne powiedzenie: sluir :• • • • • • • • • ••
' •••••••
jóbilersk_. Perły s%acha perskiego "Ważą. 1 byWtelkiego .MoO'oła
."
l
" "'..
'.

I

I

l

11
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: NARUTOW1CZA5S

nii.:a.niki wiedeńskie donoszą o ciekawej . nI su; z dziewcz.yną dwudziesto
.f.r~e :r~zwodowej* Oto urzędnik prywatny tymczasem miała ona lat 32

"

Osłatnle,dnł p.by_~:,:

rozwodowy

" Dziś o

letnią

gdy

. ,"' •. ,

8.30'Wiec;~.,

DAMY "BE Z,P"Ł'AT ",'I E

każdy z Panów wp~Qwad~a Pę~ią" p':.;pł"tnie
:a.n~,k W.wniósł przeciwko zonie Reginie
Sąd· eywilny odrzucił unieważnienie nlat lub dwia Panie z,_ .1-Ym biletem Qia~' 'mło
dWQje. ,Sensacyjny
sk!lrg;ę d~ sądu cywilnego, o unieważnienie II źerlstwa motywując swe orzec!;e~ie. tak: Wel 'd~ież ~zkolna wchodzi
,
.
.
protramm.
,iD.,
" .
małieństwa gd,tzostało ono zawarte na tle
dług prawa zapowiedzi m.ją. podawać imię
4
..
CH
DJABŁOW..
:~-:.' 18, ATRAl<CJf.
pewnego' eiekawego . fałszerstwa.. Oto Regina nazwisko~ miejsce urodzenia itd. - obunąrzeczo
. Jutro w środę sp.ecialneJlr~edst,wieni.o. (.
pod.łanarzeczonemu, że jest o 12 lat mIod, nvch a O Q"rili! urodzenia niema mowy,
.
4.. ej Pp. Wszystkie miejsc~ .i.edT.ące .. ) .~ł,
ga~.rja 50 gr...
' , ,..' "
sza, Hellll'Y k: W. był tedy pr3tekon a ny, żeie 1
---':0:-"-"

.

'we

i

,

m

zbrodniach. Ale była nadz,""'yczaj"
.piękna iW ją bodaj ocaliło!
Mówił ze spuszczonenli o czy n1 fl. , kręcą.c
\1/. palcach niezapalonego papierosa. Przypo::.
minał sobie Ó\V dzielI, z przed lat ez{erech,
gdy komisal;z MacVane zmiękł na\vidok
urody Carnleny Fanchet. Pokłócili' się' o
:11ąniemal Ze zwierzchnikiem.
~. Klnę się' Bogiem) że ona uie j€~t zła!
:.:.- do\vodzirłMac Vane z przejęciem.· ~ Bez
,vzględu na to, czen1był jeJ br'at, pójdę (j
zakład, iż to uczchva dzie\vczyna 1
Gdy Dawid podniósł teraz \vzrok na
lVlarjaunę ,zdzhviła go zaszła ;i;n11aIla. Po~
liczki jej płonęły; oczy gorzały zł(~wrogo.
Ale głos lniała po daw'nemu spokojny.
~ Więc pan ją osę,dzi,ł i potępił nie ma~
jącniezbjtych dowodów, tylko na podsta\\- ie
mu

'W

ooszłak?

-

Wierzyłem, że

to

DłuBIe rzęsy opadły

M

i

wicie blask irenie ..
Fancheta i założyłem mu kajdany, <;':artnen
- Ale napl'a\vdf;;,. ro pan nie 'i.yiedzlał? siedziała przy nim całą noc..zatUietzałeln
-Szczerze l1i6wię.c -,nie! Cł)ocia~ czuwać, ale byłem znużony i usnąłem. Zbu~
śledztwo ...
dziła mntę~sztlkaJąc yvrpojej :kiesz~.~h ,klucza
-- 1\'Ioglo dovvieść, iż jest to ';edll1:1 .z naj:: od kajdan. 'Prawdę' UI6wił}c, luogłamnie
lepszych kobiet, jaka kiedyl\:olwiek l.yłapod : wtenczas zabić ...
sloilCem. ~ Panie Da\vfdzie, łatwo jt':41 ,val.::
_. \Vidzi pan! ,_.:..:.... rzekła prędko.
czyć "Vv obronie dobrego brata, aie jeŚli ten
,Mogła. zabić, anie zabiła! DlaczegO? .
brat je~tzły, to trzeba być dopra\\:dy. unio.).
- Nie wien1! Może są.dzHa, iż łatwiej
łem ...
będzie tlwolnjć brata i powierzyć "jemu tę
Patrzał na ńitJ, rnają.c w głowic kłąb
cZYlinoś(~. ,v dwa lub trzy dni p6żniej,peo;
Jlglnatv~'anych . myśli.
Ogal'l1(!l go wst.y.ll. ·\vien jestern, iż nie zawahałaby &~ę już 'ani
Marjanna Boulaiu do\'vjoclła tnu, iż post:3pH , chwili. Dvvukrotni~ przyłapałeu1 ją gdy.'za::
rdeuczchvie i to "względem' kohiety, istoty' mierz:ala rui ukraść fuzję. A trzeciego dnia,
słabszej, której, jako lnQ~!:;czyzna, \v{nien był późną nocą, o dobę niarszu o~i. Athabtlska
dać zawsze pomoc i opiekę.
Landing, om.almnie nie' 'ógłllszyła ~ijei;n.
Wstawszy jX krzes,łą., opaJ'ł ł się ohe dłotb Przyznaj~, ,że 'w gruncie rzeczy, nie u <:zynHa
n:d na jego poręczy.
.
mi .• nic bardzo złego.' Ale wimn; że s:lzc;zeJl
-- Możlh'l,"ie, Że ma pa.ni 'racię! ' - .rZekł. gólnie pod koniec, miała ,niedobl~e zamiary!
- J\-IożIiwie, że ja racji nje Iniałen1. Przypo:
mina.D1 sobie, teraz, że kiedy schwytałem
(C.·. . d; n.)

I

zła

liobieta r
nisko 1 tając

.'BC . . . . t

całko.:

-

I

ł

.~

..

I
ZUlU Si? o.gólnięzrullle.

R J
Ma

tzelnżc' Jest 'stan,z~~Yany ne.r:WOWOśe'I~?

!łuie

ZIIC'z6nfe

dhlorg~ni2mu

~iest to skutek zhytniego zużywania.:apa
ratu uerwQ\-vego i viogóle ,fizyezn~gO\a..cJ,an&:·
go ezło·wieka. rnnami słowy, organizmf:izyClł
ny niedostatecznie "odbudowy"ranyt, .wstał
przeciążony i jako skutek tego mamy do czy

trawienie.. Porusza o~ bowiem wnętrznośd i
. pomaga do 8zybsxego trawienia.
I nk~niaz nerwo"voŚcią·. Jasnemwię&: jest/że
Jeżeli· wnętrzności· są pozbawione tego 1
wymaga. nactrobien'ia <
ie przy . t.i e&'YnDoś~i mogą powstać z czasem ruchu, w prof:8sie ~rawienia' mogą zajść prze· j l~czenie tego stanu
pewnę prl.yzwT~zajenia, kt6re mog,okazać szkodYł szkodliwie 'odbijające '. się na zdrowiu, l tych niedomagań,. czyli wzmozeniaakcji re"
.ię~bard%o ukodliwe .dla zd:rowia. . .' '.'
Prawidłewy oddech powinien polega,ć na ~ generacyjnej. OczY'wiście, tam,gdzie W;:;i{trił
połączonym
raaehu płuc iprzlipony. Powinno tek przeciążenia jakiejś maszyny, 'część jej
: Weilutallis i, wydalanie powietrza Epłtie
edbywa. 'się prs,. pomocy zwężania płuc, oraz się więe. uważać, aby przy wciąganiu' powie- wygięła się lub nadłamała, zwykłe smaro.czynności' mięinimiędz,źebrowych i prl.epo- trza klatka piersiowa podnosiła 9i~ prży r6w- wanie i czyszczenie już niepOlITOZe, lecz kOi:'
DY.' Jeżeli exynność tę wykonuj, t,łkollame no€!zesnem wypięciu brzueha, któr~ sp owo:" nieczna jest napra-wa gruntowniejsza. Tak·
płuca, mówimy o oddechu piersiow.ym, jeżeli dujeobniienie się pn:epony. Przy wydeehu
klatka piersiowa opada, a brzuch zostaje samo jest l z nerwami. Jeżeli są one zbyt zuży
główną rolę odgrywa Pfzepona J?-8zywam,. ta
te, tak, że tkannki ich zostały uszkodzone,
ki oddech· brzusznym. Z yeie -.: nuastach sprzy· wci2\~nięty ~. eo podnosi przepon.ę ku górze.
Wydech powietrza powinien następować zwykły przyczynek nawet w postaci snu już
ja .prayzwyezajeniu się do oddychania tylko
Wówczas wnętrznośei ł nie 'wystarczy lecz konieczne jest dopNJwadze
płucami.. P owoduje to oddech płytki, .pr&y wolno i· gruntownie,

l

.OrganWc nasz ..,konuie wiele ~ZlDno..
&'łdomatYel·Die,be~ .daiału naszej świado
m6Q~i. Do nich Bal~iy i oddychanie. Jednakki

I

kt6rym dopływ·· świeżego powietrza· obejmuje
tYlko czę.śC.' .pl.e, pr%yczer.n ~zez'YtY8ą POZb!1~.1
.wione pracy, a. tem 'samem: 1 dopływu pOWle
trza. . Oddychanie. takie . jest szkodliwe dla
zdrowia. Te. eZę8.'ci piu:. kt9re pozostają bez- '.1
czynne tracą swą Siłę 1 stają Stę podatne na
zasłabnięeia. . W stosunku do szczyt6w .płuc ..
Dych motelo' apo1irodować skłonność do zachorQwań . kat~ralnych, tioznow.u sprzyja rozwinięciu się gruźlicy. Równiei ruch przepony
podczas oddychania ma dute znaczenie dla

br~\1.eha otrzymują wskutek naeisl{u masaż
bardzo pożyteclIny. '. W ciąganie powietrza po,:"

I

winno :następować szybko, lecz nie2tbyt głę
boko.To ostatnie jest ważne, gdyżniedopa~
trzenie tego tego może spowodować odmę~
przyspieszo»e bieie ser~af a w dalszej .konsekweu€;ji rozszerzenie ser~a. .Mówi się tu o
słałem wdychaniu, co nie wyklucz. kilkugłę
bokichwdechów. zwłaszcza na świeiempo
wietrzu, .które od cza.su. do czasu są nawet
'Wskaa:ane dla pobudzenia obiegu. krwt

nie do" organizmu Środkó\v odży\vczych, któ
reby dostarczały tkankom 'ner'wowym mate.r~
jału do ich odrodzenia się. Ró,vnocześnie zaś
Spoczynek gruntowny. będzie drugą..,.· str9n~
terapji.
W tej ostutn~ej spra'wie najważniejszą
rolę odgrywa sen, na brak którego często ner
'wowi bardzo cierpią. Pod odpowiedni~ dietĘ.l
zmianą

trybu

życia, wchodzą

tu w

rachubę

takŻe i środki nasenne. Jednakże przeładowa
nie organizmu jednym narkotykiem . może
mie'ć inne ujemne strony. Wobec tego specja
liści stOSUją na zmianę rozmaite środki .na::

senne, dzięki czemu unika ·się niepożądanych
lerW'()\\r ości
skutków. Praktyka kliniczna wykazała., że
wisko snu nie zostało jeszcze fizjologicznIe w, system ten daje doskonałe ,vyniki.,.
~eł~ej.,mier~e· wyjaśl~ione, jedna~że koniecz .. I

Sen najlepszym lekarlem
·,Sen} jak ,vi~domo, jest funk~ją ol'ganiz~
Jnl:irpótlczas której mięśnie i nel'vvy podiega ;
ją'ogólnej regeń~racji. Jakkohviek samo zja

nosc snu i Jego zbawIenne skutki d!aorgani l

·_;---~-~·::O:~

·c

,,;

li

l! .

prlted nim stoi pan z wąsamI l brodą, z pię
A minister tymczasem z GtwartecO .k.'
leńcuS?kiem na br:::uchu.
wołs.~ policjantów:
- To z pewnością on, ~ pomyślał'
- Chodźcie tu prędzej. mamy tu wujp
Sten i .dodając sobie odwagi powiada:
łop
ta, odwieżeie go do zakładu.
- Więc to ty jesteś tym ministrem? Jak:
III
T ak się teź stalo, Ston. odwiezłoBo do
Pana
Boga kocham,gdyhym .cię spotkelAa .
.,.łu
zakładu dla umysłowo chorych i narzucOllo
ulicy, to bym cię nie pozn;;'lł.
Sz~dt, sz·edł przez dni kilka; wreszcie
p an z brodą. i wąsami zmarszczył brwi; na~ ~aftGUl bezpieczeńst~a# Kiedy ..i. lilSpOzaużony przyszedł. aoWiednia.. A bylo to
- Ja jestem ministrem, a10 coś ty ~a k~lł l p~zY$za~ł. d~ przekonania, że krzyk.iem
DIC ~u SIę Z:OhH~ nie da~. zm!ea.ił
taktykę zu
miasto piękne. ~. jesr.C:te,· ładn:ejszeod Ba~
jeden..
1 pełnIe, pOWledzJał, skąd lest 1 za par,' duiżQ
warskiiigQ . ~Aon~chjum. W szędtie P'ł~no ludzi:
-.- No, no, ~"Xa~ - uspakaja go Ston ' . : ' ..
wszędzie ruch i zgiełk nieopisany: Biedny' Cóż to już mnie nie znasz? 0, to il1iałbyś kl'ót stal :r; zakładu wypuszczony.
.
Po
d!o~ze.
wstąpił
do
rze:i:nika
HOjdy'Stoft o malozawrotu' głowy o.iedostaI od te I' ką pamięć.
go wszystkiego. 'niewiedząc'dokąd się udać, ;
--'- Nie znam cię, nigdy wżyciu eię nie U~ladt w Izb!e 1 ze smutk:ieaa w OCZAch po"
wlada:
pQdszedł d~ pierwszego 'napetkanegG~ poHeja WIdziałem.
n~.f pytając go .o adres ministra 1:ł~nsa StoHa
- No, wstydzić się za mnie nie musisz f .
-:- Więc bylem tmm i znalaxłem go przy
A %.Bac;ego? - pyta pohcjant.
jakby mnie nie bylot:o dzis jea~ć!:~ -byłbyś l zdrowlU.
- No chyba_ te go znam.
wolem, •.
pyta
. - GdT.ieś był, kogoś analaz!?
- A co od. niego chcecie~
HOJd~, . któr~ VI mIędzyczasie biderję % woTegobylo za wiele.
- Chcę. gowidzi(lć.
.
- Ach ty ~rubianie iedelii t wynosić się . lem 111Z zaą:z:yl zapomnieć.
.;;...:.. A na c.o go chcecie widzieć)
I
- No kogói jak nie wołu. ~r o ~Y. może
nałvehmiast. wY najwyższem
uniesieniu:za
........... Na co?. No, bo na studia go p06ła 1
wolał mioisterJ pokazując Stoflowi drzwi.
I nawet jeszcKe nie wiesz, że stał Się mInIstrem
lem, za mieszkanie mu płaciłem i na taksę
- Nie, nie wiem, - .dpowia.~a Sk~j.n8ter
- Taaak? To ja grubiaI:in~m jestem')
e~zanlinacyjnąmu dałem.
.
_
.' ._'-' A .to co innego, - powiada policjant Kiedy ci siano do żłoblł nosiłem, kiedy wodę nowllln)'" nieco rzeżnik, "- a tyś byŁ .powia~

J". Sil Baar..

J

kDym zIotym

słał

C

na st

!.

I-

-

I

I

-

t~· i oilDiewątpliwie ucies:ty

dząc. "No, chodźCie

ci:'st

się,. was

:ze mną.

do picia dawałem, .kiedy setki

wi·

l posili do

lokaje~, lok~j ·~k3~e.rdynerem •. :-. i zanim
cl1łop Slę ZOljentował JUZ stał w plękr. yln po
koju; pdno.tuąyło obrazów, zupełnie jak w
o

kościele, raasuficie piękny wisiał ilrandoI,
w~J:ędzie stałymięk.kie foteliki i .kanapki.
:.' . - Hm., hm. to wierzę, że mu.' tf'ra5!: le-.
piejjakull-s VI obun:e, -- mÓ'*łvilsam do
siebie .Ston, rozglądając się po pokoju.
· ,A kiedy był tak zajęty oglądaniem ume"
blows12ia, .ezujenagle. że mu k.toś rękę 1{/a-

d:le 'BaramieBiu_

.

:- .Więc. cóż to, ojcze, do nas was spr o
w~~
· Stofl

sxybkó

sieobejrzał

i

posyłałem,

to wszystko w porządku było, co? Wtedy nie
bylem2ruhii\ninem~ krzyczał na glos ziry

.

pięknego pałacu, gdzie poliparę słów zamienił z portj€rern, ten z

I

tow&ny

I

chlop.

.

. ~ Tak: mi się coś zdaje, żeś już dawno
w skórę nie brał, zawyrokm,·;.'ał wreszcie
dzielny chł!)!? i %amierzyJ $ię laską na mlDi~
stra ...

-- Pomoc, pomoc! - zawołał ten Da
służbę, z takim impentem chowatąc się .za
stołem,że go o . maJo nie wywróci!.
Na wołanie ministra do pokoju wpadli
lokaje i f widząc, co .się święci. nucili S1ę na
chlopa. Ale .ten się ;nie dał; ministrowi dał
spokój, ale za to lokajom llac%ął w ,tnien~ać
ciężkie ra:r:y. wymacbu. .,e na ,u2.y~tkie strony
'
laską, tłulr!\cszklo. wywracając
knesla iio

l
zdumiał:~ t_l ...

dasz,

W

Wiedniu!

.

No tak, idę v..prost stamtąd. Znać
mnie lliechct!, kazał mnie zamknąć w :t~. k;adzie dla obłąkanych. Do śmierfti go widzieć
nie .chcę .
-:- OT o do~rze 7.robisE, -- z ulfIą powiada n;ezDlk, .~ la JUŻ to sam zauwa·,:'y1em, że
i on jak każdy glupiec, uajch,taiej -by ::.apG
-

mnial o prles:L!ości.

StoH chwilkę u H('jdy posiedx!0.11 oodzię
kował mu raz jeSl:eze za wszystkie lego tl u.dy, jakie mial z wołem i poszedł do domu
A ki~~y żonie wszystko opowiedział! usłyszał
od nieJ w odpowiedii:
- A w~d!.isZł że mii!'ltam. rację, mówiąc
źebyś go sprzedał, a nić
W ół zostanie wolem

n&

n&.Wl1!t

mlUlstra.m.

K.ONIEC.

studja PO~.f~.J

JeżeLI ~'Obl~

&0

IK

II

lo ci. pa at

b

A1 i n ;sterst~Aro przedłużyło termin do 30 olerw". b.r~

29 kwietnia Piotra M.

: \Vtore\:

Z l8

arZaDł

KALENDARZYk..

Jak slę do',~iadujemy hba Skarbowa w
Łod:d otrzynn~łn 'W ch:du wc:torain:ym okólnik.
ministerstwa skąrbu' w sprawie umarzania za,
ległości podatkowych.
l\~inistcrstwo komunikujf', że· celem pO"
zbycia się wszystkich nierealnych POZYCyj W

TEATRY
. Teatr Miejslc'i - Przestępcy
. TeaŁrPopularny - Wiosna, wiołna~ wiosna.
·TeatrK~meralny Kobieta' z eleg. świata

W l D O W ISK A

b~~ieeie przedluia termiD. umar:tauill zaległo·
lich do dnia 30 czerwccl1l 1930 l'.
l
Wt6!rminie tym poszczeg6Iae urzędy
! skarbowe mu.i" przedłożyć izbie wazystkie
(PJ
t tycl,ce się umarZ:lania zaległości
I

l

..saik... -

Zapomnisz o m:t;ti~
. .
CasinQ·-'- Mpralność paUl DulskleJ
eOr60''':'- 'Tajemniczy policjant
C_pitol - Kino nie czynna
CZary- W obronie honoru
Grand;.Kino- Pieśniarz P:,nyża
Lu.na -Na froncie nie nowego
Mimoz. - Gr;e;esa:nica bez grzechu
., Odeon ..:..,.. .J6gon.ajlepszy druh

prz ł j
r. K.

g na

!Igrał

Oświatowy- Kubieta na keiężycu
Pałace· :-. Księżniczka iazl.bandu

...- Dolores
Rel.na - Powrót a:. niewoli
. Splendind - Grzesznica mikś1i
Wodewil -:... Piet:wszł1 mHość Koidvsz'ki
7.adu;ta - Grobowiec miłości

druch

\V nieClzielę 27 k\vietnia o godz. 10;:ej ra

'j

I DO, stal
bieg na
I

F.r2;yszłoŚć

is upa"

i

był się

I,

jO przechodnią

~1łudzieży Polskiej

od
przełaj na przestrzeni 3 klm .
nagrodę ~J. E. ks. biskupa::Stl~

anielll ZW:t},ZkU

I

f:tagana 1\. TOJ:n:~zal.;a., dla członków
sto'Yv.
I Młodziezy Polskiej.
.
Pier'wszy do !11dy przybył w czas.:€' 11 m.
--ooo~
08 drh. Kvvaśnj<nvski Stefan Łódź sek. mlo::
I' dzieży rzern. zd o h:".l \vaj Q. c na l'ok 19S0::3f "va::,
'adomcści
ZOn i I l1agl'oclę duży złoty żeton, 025 111tr. za
, D' '"
d'· '. .
~ o.~W·'.
nim\~padł dl~h. Buh1k l\ntol:i, Ruda Pa~janic
omo pOCAfA~ .. > . ' "
"
l ha, zdolJy\vaj:~.c mały złoty y.ctOll ; tl'ZE'C;l drh.
W Gliłkówku
,!' Kl'ążo~el\. lVliceżyslaw \\tidzew o 35 lntr. w ty~
dQ1U
· . l czerwca
.. ' r"... b . naDat II\P'
l'
ot ~""r
Ile za pierwszYlu zdobywając • III::cią llag.rOdę• l'.
•
. 'Ił'
u . . .
i,-.atnizoaowego . domu wypoczynkowego ·w postacl małego srebrnego zetonU, następnI j
o'iur6w O. K. IV wybudowanego w Gał byli drh. Gri..1UilSkfZarzev\!: drh. Gal'nys\Vik

I

bl ! ce
Ó'yn
y .afleeról\t""!
D.O,K', IV

_7

dl.
k6,.ku atall'aDiem oficerów O. K. tV

.
Dom. połoiony jest w miejscowości le.i..
"ej i .uchej i li esy 11 mieszkań jedno _~ 2-po
łcojow1 ch Segon Wypoczynkowy podzIelony
tosłał •• ' dwa okrelY. a mianowicie 1p8ZY od
, czerwc:ado l .ierpnia dr,,-gi od 1 sierpnia
40 1 'paźdsiel'Dika :r. hM
(a)

~licy Po.orl!ikiei. ma staną.c no:w
Wlę2'aeUle
. ll~b\,l.owę_ któr~go potrzeba wIększych kr~ ..
'd"tów . .
.... '
W~wi,$ku :z: tettl VI .połqw\c maja T. b.

pl'"yi.~4:i .. do •Łodzi apecjalna d~Ie~aej~ Min*

Po

t os

SYOI fłzlet

A potem wykradła ·protok6ł
I
I

I

I

W dniu 4 marca 1'. b. do Ikomisllrjatu
P. P. zgłosiła się 78.. łetllia EmmaBulle zam.
pr~y ul. Aleksandrowskiej 28. która' zeznała
iż syn jej Alfred wykradJ jej klucz ods.try.. ·
cha a następniezabrął.. lestry<;hu bieliznę>

wartośeikilkaset złotych'

• .

~rzodownik.zau:waŹył Ił, brak .' iest iedae,protokułu a ·rąiariowicie. tego, ktt.1ry

mówiło

kn.dzieźy bieH~ny. Zre",idQwanoBulhgoleeJ:

nic przy nim nie znaleziono.:·B\lllQ;w-ejnie re'"

widowano, paniewai: nieb)'łc) rewtdea.tki.
.

'.,

. '.

. '.

I

W dniu wczorajsay. Bunow·a~t.nęła
przed .::ądem Grodzk m pod zarzutę~ dopiJ..
szc:zenia się kradliCllŻy protokulu w komis."ja
eie P. P.

!

Sędzia

Do~iny
po

Bli\ro:z:prawie' $ię

~._.

jMłodzl ~y

rolsklej

Aa

'JliePIi~;Y'~Dałłl

zbadaniu8pra~y akaz,łmat~ę i.y

po 3 dni aresdu.
__________________
ITurniej SZllthowy 1V Związku PIIIIIADJO

l-,______

th.

stanęło 24 zawodnikó\\t. Ulu
ca Kunitzera skąd nastą.pił .start przepe~Jlio.,
na była publicznością.
ukończonym biegu
\vszyscy zawodnicy zapl~()szenizo$tali do .sali
"Bratniej Strzechy" gdzie v". uroczystymnatl
str.oju przy przepełnionej po brzegi sali1~
grody z\vycięzcomwręczyła p~ dr.l\:Iogilllic:::
l'a. Pozateul prżema-wiali ks. Kan. Stańczak
ks. L. Stypułkowski, .ks. Rzadkowski oraz
inni.
.
Na tern lniejscu organi~atorQ~ie·: biegu
wyrażają. publiczne podziękowa~liefunkcjo~
narjuszou:l p.p. IX kom. z.a WZOr(Hve. do pilno
v·;anie pOl~ządku podczas biegu.

.

. .'pra.wledllwo'ei .fD.part~men.t Wlę:z;}enr:lctw~)
Spisano dwa protokul)'f \ł.':den o kradtie
łc,tó:r. po' ,;ebraOlu'materJału l lIapOZnaOUl SH~ I ty klucza, drugi o zabraniu bielhny. Nastę~.••tll)lk._i
1la,~m}ejscu! pr~edl?ży. ca~o~ !pnego dnia Bullowa w towar'Zystwi~ syna
:ta:d.ł.t sprawy p • .Mlmstrowl SprawJed!twoścl przyszła dokomisarialu i pr0tiila óYŻu,rllego
"t1oo·5tateCl!Ii!1ej· d«cyzji.
la)
prllodownika jana JałClłsz.yń_kiegoo pokaz....
nie jej aktów..
;
Kiedy po kilku minut.ch akta oddała

eatr i szt

tor Widzew ..
Na starcie

PBAWO I SAD

Newe

więzienie w łJod~l
J.k. jui podawaliemy .wŁadzi
u. w-rlo~u
e

Bułlk

~.

__--__-(pl

Wtorek 29 kwietnia 1930 l. ,
Przy. z\vh,J.zl{u lV1łodzieży Polskiej "~l koił ~
11.30 P AT. Przegląd prasy krajowe.j..
Cu ubiegłego roku zawiąza~a się sekcja sza~;
"11'.58 Sygnał czasu· hejnał.
cho'Wa) do której należi! członko\;v~e· stow. i
12.10 Radjowy poranek szkolny.
.... ,i
Młodz. Polskiej.
.
14.4q Komunikat gospodarczy.
ską. j
Sękeja \" uhiegłynl Toku x'ozegraJa tUf:z
W.radę po cen~ch najniiszyr..h kapital~
15.00 "Clnvilka lotnicza': kpt. piL
~1.
AJa komedja. Len:a:a .. Perfumy mojej ŻQDy'1 W niej o rilistrzost\.vo z nagrodami Z\\'l<:Jzl\ u l\'Ił. :,: ~~towicz.
"'olach czolowytth pp. Gry wlIlska i Znicz.
Polskiej. Za,ś Wf roku lJieżącyrn \V Ul. lutyn1
15.35 O(Je z y t pt. tytułem.. "Zjednoezeriie
rozpoczęli ro.zgTy\Jvki kwalifikacy~':ne do kła
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