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NA ŁOTWIE
.Ryga,·: 29.4~ PolIcja łotevvska wpadła n:l
trop ogromnej organizacji kOi.llUlltstycznc.l.
przygotowującej zam,lch stanu. \Vzwi;~zku
z temareszto'wano dotychczas przeszło 200
os6b.
W jednym. łylk:o Dynabu:tgu policja a.::
resztowała 10508ÓO podczas ze~:rania Stwier
dzeno, iż komuniści przygotowują. sobie ka:::
cJr:y ~"kcmsomoła",d.Q którego wCIągali na:.
~te~.4zi~ci W wieku od 11 l~t.

r
!

~"rLibaWieare$~towanoprzes~ło . .30 o;
-SÓb~~:~- w tejJic'zbie kIlku -\)'0 .iskOWYC~L ,)V l'ę,
~ę; p.oli.cJLwpadło bo~at~ archi'wun1KonuluL
sty'czne orąz inne rnaterj"ały'" dowodowe ..
W WOJ. WILEfnnUM
. Wilno, 29.4 Al~esztO\van:a kOllUTllistó"\'
,
na terenie \voj. wilellskiego trwają
w (.lalI:::
szym ciągu. Nocy ub. polic.;a aresztowała .±
kornun:stó\v, przy których znałe~;jonf) oprócz
innych dokurnent/:\Ywielk~J i1C!~Ć odezw wy::
wrotowyc,h, Pl'~ygoto"vanych na dziel:
l::go
lnaja.
Z przychwyconych przez pcHcję odezw o~
raz. okólników wynika, że komuniści p'olso)"
otrzymali kate gOryczny rozkaz wywo{ania w
dniu. 1 niaja ostrych wys{~pień hezwzględu
naskułki. Od 1ycn wy~tąpieil kilnnin1.ern u~
zależnił dalsze subsydjowanie kan11.ln:lsłóW
polskich ..
_ Poza; tYln wykryto okólnik: do c'llonl~ów
partji, zalecający \vszystkin1
kornll1:istom
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W WARSZAWIE
1'y otrzymał wykształcenie w Rosji sowiec::
29.4. Dziś rano .zostałzatrzy:: kiej i który naz'wał -się Musolini::Ahmed. Teł
many __ ,.·zed głó\-vnen.l vvejścienl do warszta:: mu ostatniemu udało się, jednak zbiec
.za
tóvv kolejowych \Varsza\va:: P"aga Stailisław granicę.
hardaszewski, Nad\viślaIlska 3, który rozda
WE FRANCJI
wał - ~pieszącym do pracy robotnikom kole~
:rlf .aryż, 29.4. Francuskie ministerstwo
jO'\7ymodezwy kon1unistyczne. Kardaszevv:: spraw "\ve\vnętrznych ,vydało rozporu!dzenie .
ski ego zatrzyn1~Ji sfuni robotniey, a policja zabraniajc~ce urządzania w dniu 1 maja ja~
znalazła podczas re\'vizji w iegO kieszeniach
kichkolwiek pochodów i manifestacji.
około tysiąca ulotel\j vvzywaj~1cych do udzia
Rozporządze.nie zapowiada,
iż policja
łu \v 'pochodach \v dniu 1 n.1;;1ja.
.z całą surowością tłumić będzie
wszelkie
próby zakłócenia spokoju publicznego i prZe
W TURCJI
szkad.zal1ia :robo.tnikom, którzy w tym dniu
cSła:mbuł, 2tt4~ Policja turecka dokonała Podejn::ią p.racęo
w I{onsŁantynopolu aresztowania tt'7.0ch ko:
Ohcokrajo\vcy,
przychwyceni nA. gorą~
munlstów; robotników, zatrudnionyeh
w cyn1 uczynku uczestniczenia w ma:nifesta~
przelnyśle tytunio'-vym. \tVładze ~ledcze wy.·
jach~ będą natychnliast wydaleni
z granic
kryły istnienie całej ogranizarjI komunisty=państwa.
cznej, na której czele stoi rnłody TUTek, któ '
--000---,\\r~!'szawa,

I
Biftaljon wojsk tdmó
Bilimgl'a, 29.4. Ghanadi

przybył

t.u z Kara
chi. Jak si~ cl()v,;iD.duj(~ ajeneja Reutera, Ghan
di udzielił instrukcji
wydawcom S\VOlCn
dziEmnikó'v, ażeby godzili się raczej na lionfi
skatę pistt1a, niż na zapłatę kau~ji, Q He zaźą
dałny jej rz~d na zasadzie no\vego rozparzą::
dzenia prasovvego.
przyłączanie się dQPochodóv~ socja]~st~~~::
Ghandj otl'zynlał z BOl'sad wiadomość
onych ·i pro\vokovvanie za \vszelkę. cenę zaJsc.
o aTesztowanui I<alerkara, człOnka uni\vel';::
NA LITWIE
sytetu Ghandiego, oraz męża zaufania Ghan
diego za pogwałcenie ustawy o monopolu sol
Kown~, 29.4 Jak vviaclomo \vladze litew~
skie ostatnio wykryły na terelii e pailstwa o~ nym.
gr.omnąorganizację kOlnunistyczn~!1
która
Landyn, 29.4 vV prasie angielsliiej poju;::
działała \yscisłymkontakcie z J\'loskwę" \VO~ .
\-vił się dziś znamienny komunikat sekl~etarza
. hec tegopl~asa lite"\vska opozycyjna zaatako
'''ala rz~h,.podkI'eŚJając, iż po\vodó ,v
t~go etanu do sprayv Il1dji, stvvierclzają.cy·ofiC'.iak
kompanji
niebywałegowzros'tu komunistó\Y na Litwie nie fakt nieposłuszeilstwa d\vu
;, należy dopatry"\vać:sięw nadz-wyczajnem ko piecho.ty hinduskiej na te~enach objętych roz
kietowaniukomunistów przeZ rząd litewski ruchami. Niekarny bataljon wysłano. z Pesza
jedynie \v celu podobania· się Sowietolu na.
". złosćPolsce.
1

Prasa~Utewska:

domaga się też natych;
dolychc;,:asow'} palb

~~:foWego+erWilllia~

,

'itat ro

1Sf tI
I

J IE...OFII

ił posłuszeństwa
waru do jednego z garniZOnów w pobliżu mia
sta, gdzie prowadzone jest energiczne śledZi
tvyo. KOn1llnikat sekrlJtarjatu stanu do spraw
Indji stwierdza, iż "Zacho\vanie się bataljonu
podczas niedawnych rozruchów przeciwau1
gielśkich w Pesza\val'ze
było nie,zadawala:
jące. Konlunikat ten ogłoszono,
aby zapo;
tdedz tr\voź!i\vYnl pogłoskOIl1, któi'e mogą pc
\vstać z lJowOdu uiezado'walającego zachowa,
Ula się Jednego z królewskich pułkow hiUr
duskich " .

"Daily Telegraph'" pisze, iż \viado.mość
PO\vyższa wzbudzić u1usi niepokój w opinii
angielskiej. Opublikovvano. ją dość pÓźno, co
przypisać należy cenzl1l'zetelegl'anlów In'a;:
sowych, które stoSl.1ją władze tLngielskit}w In
djach.

NA

----:0:-----

lEJ

.E lEKU JE NA UKAI tE

y kar a ia
niezwykłem
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ali
zarnyk
. ~ekucji, dokon anej przez 111iejscow~ v,ri::l'"
'rvy::
i,
innYln
ędzy
.:lY1i
lochów
do
i Chłostanych
A~ $o\vięckie W okręgu hłucho\vE'.kirr, na U~
się
!
chłostano ltj kobiet , które nie zgadzały
sOvvie~
o
ovvee;
miejsc
.cy
dniczę
kr~ifiie. Przewo
ja
Komis
h.
l'olnyc
ywów
. !tu wraz . ~ członl\:ami D1iejscowej organ izacji : przyetąpit': do kolekt
partji
z
yć
wyłącz
owiła
,~QrO.unis~yc~nej zażą.dali od włoścjal1 przyłą I kontrolująca postan
istóv;r , kt6rz ybrali udział w
,czenia się' do kolekt ywów rolnyc h. \Vłoścja" cztere ch komun
chłoście, Oraz pociągnąć winny ch dOd odpo'w le
.:iji~ p(lpów :iedz;ie li odmow 'nie, a wówc zas ko~
.
dzialnośd są.,dowej.
mpniści ukara li <>pornych przy pomoc y rnili,;
---:0:--.eji eh~ostą. Doc{l. odzeni e ustaliło, że rzedsta~
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. WYBU CH NA JACBCii::
Prywa tny jacht. miljoI lera,\r allde,r bildta,
wyleciał w powie trze w,p,orcienowoj~rskb;n.
Pr.zyczyn~ .katast rofy był ·wybt:J.cJi, zl.lior1.1i::
ków z benzyną..
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włoścjan

bili

następnie zaś

II!
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nadchodzą R::

. Jarmujące wiadomości o powtarzających się
ciągle napad ach komu nistów j' bandy tów.
W, mieście ogłoszono stan oblężen-ia, prze
.prowa dzono szereg rewizj i i areszt owano oko
10150 agitat orów komun istyezn yC'h.
W prowi ncji Kiang su konna horda ban,;
miasto King::Su~
'dytów P"P~ciła z dymem
mieszliail::
tysiąc
ło
Szen, , przycz ern przesz
ców: .zoęt~ło wYluo rdowa nych ..
LudnQść miejscowości Sie:;;Tao;::Czen 'v od

Z Angor y donosz'ą, i:żuk~lzałs.ię;tą·tn.(.ie$
50 mil od Hanko u bandy ci wy
kret Kemala,paszy,.na.u\OcYk,.i.órego",p.Q;,r;az
cięli w pień europe jczykó w, zaś wśród nich
zy w hi.stor ji TuryJi ;,dWie; .. ';,Turc zyqki
d '\vu misjon arzy uprowadżili spodziewając pierws
.
.I .
miano wano sędziami.
się za nich wielki ego okupu .
\Viel.kie miasto Kien~Li na.d Jang~Tse~ li
ZAĆMIENIE' SLoiłcA"
pod
tyj(~
czące pół miljonamieszkańc6w)
Zaćmi en:i e słońca, b~rdzb: "wyraź:n;ie"Wldo
grozą splond rowan ia przez bandyt ó'\v, !dórzy .
od.' San.
kilkalO 'otnie dokon ali już napad ów na przed czne w odległości 30 mil: na zachóQ..·
.te
rrne:-:;ma. Misjonał'ze kobiet y i dzieci euro; Fl·ancisco,. trwało l·rr.dn1;ltę t trZ:Y',::dzieSią
.
pejski e .opuściły nliasto na parow cu japoó:: sek.
:' '.
skim
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logłości około
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wy];>uc:ąf. I>0~.aI', ::"Zbtlrito\yali
~ię . wię,~ni{}we~'Na pomqc: stril*Y ,'wię~ięn:~ej
';wysłano~ wojskó z ho.rri:o~nii "łźa\'vi'ąeebif ,. .
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JlJ8Z Clq się DA niewiunycłl za bombę
w Warsz8wi~

Moskwa,' 29.4: W odpow iedzi na. u siłowa
Be r~ekomo dokon anie zamac hu na poselst;;
",.io soWieckie w vVarsz awie, centra lnyko mi
t~t.

.......- _
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pa.rt,ji ltomu nistyc znej

:stowe go.roz strzela nia 200

zażądałllatychmja

więźni6'w' polill

____

w poselstwie

t.yczny ch, '\v tej liczbie 100 b. oficeró ,v. Rada
l{omisal'zy ludow ych ż~danieto uzależniła
od wynik ów śledztwa ws:pra wie tego· ~a~
machu .
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PAROWCA':'

.Na rr?ece GaJ.l,geszat()ną.,łparo~iec·:~:s6bo
wy.Przyczj:ną. kątastrofy był łl1Jragan. Z . po

śród 300 . Judzzl. ząłOgi i·podróżnjfc!t.ll~~ątqwa.
no według dotYChCzaso,vychWia1.oUiQ~~} ';tyI
<;lpbnię:~~ik O,20. Pozostałych ·28.0prawp:o~p
.' .
.'..'
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Z KONK URSó W ·Ko~NY~f[ .. ~:NI~Z'Y
.eg~·"zell
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P RIIZ' ADJb ' .
~·RODA· '30 lV_ 30r~
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12,10 Muzyka' z płyt gr8l.mó'fonGwYc:h
15.1' OdC~L'ft ,.Znac: lenie Pomor za dla RoJslti

Banku gosp. kraj. 94.00 (VI ·pr4i)e.), 7 proc~
6 JE Ł D Y.
oblig, Banku gOlp. kraj. 83,25 (w proc.). 8 16,15
7
L, Z" Banku. rolneg o 94,00 (161,68),
proc.
V!arlr:awa. 29 g'o. kwietn ia
proc.),
(\lir
83.25
o
robuag
proc. L. Z. Banku
7. proc L. Z. Ziemsk ie doL 75,00 (w proc.) 5 16.45
. WALUTY i DEWIZY.
•..
8 proc. L. 7.. .17,45
D.l~r !t$•. Zi~dn. 8,88 (spn:ed 8.90 kup 8,86) proc. L, Z. m. Warsz awy 5.6,50
L. Z. m;
proc
8
17,00
zlot.
awy
Warsz
m.
Holand ia 358.80' Kopen ha'ga 238,65 Londy n
ia 82100 I 19,10
Radom
·m.
Z.
L,
proc
10
70,50,
Łodzi
(kabel)
4.J.33 Nowy . Jork 8.903. Nowy Jork
m. Czę
L.Z.
proc:
8
79.75.
c
Si~d!e
m,
S1twajl !lsrja 10 proc,
8.91$ Pary t . 34,97 Praga 26,41,
67,25.
-19.25
67.00
wy
stocho
112,82, Stokh olm 23965 Wiedeń 125,70
19.40
Bank
Akeję: Bank DYSk:OfltoWY 116,00,
Obret ymale , tenden cja słabsxtll. Dolar
.
.•otówk,owy W obrota ch pozagiełdowych 8,88 Polski 111,50 - 170;50, Częstoeiee 29,50 I 20,15
i pół. Za rubla złotego 2:lIl'ldano 4,64 i p6t Wars%:. Tow. fabr, cukru 32,50 - 33,25 Ce47,00, Lilpop 25.00, 'Parowo:l!:Y ·21 ;00 Rndzk i 20,30
.Gr.m,e:ty.tł~·go :dota 5.9244
ka
pożycz
proc,
4:
towe:
21.00, Zielen iewski 54'00, Modn ejów 10,00
"""ap iery:p :rocen
,
państw
proc,
5
120.00
118.;0
fcyjna
inw.esŁ
. Z pożyczek państwowych mocni ejsza 4 21.10
poi~ premjo wa dolaro wa 74~OO ....;.. 73,75- 7450
remjo wa, słabsza - 4 .. proc; premjo w:a
proc.p
5 proi,k oft 55,00 -55.2' . 8 proc l.Z. B. g'CUlp, dol.u-:,iI\f's' Dla Listów zastaw nych i akcji ten ..
Ban"u
kraj. 94,00 (xl. 161,68). 8 proc. oblig.
23$00
~ "ja uiejedltoHta il
gOIp... kJ:'\i.. 94.00 (~t ,161,68 .). 8 proc. L, Z,
M
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:adać .nowy Okres_wrzenia.:a ~,it.~:~e.
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do
Podob no Walde maras \vystos o\val
Ryga, 29.4 Z KO'wna nadszły tu alarmu%- I
(naTop
ników
.~trol1nich:va taut:n
j~ce wiado!l1o~lci o nowym zanlae hu prz~rgo~ : rZQ.dzącego
e, by w ciągu kilku dni naj;
żądani
w)
do\vcó
ka~
l\'nesz
..
a
tbwyw ?-nym przez Walde maras
go ste-rtll'ządów.
ide b. dyltta tora Litwy przeistoczyło się w ist I bliższych powołano
Nietyl ko Litwa, lecz i lJarlste virka sąsied ..
tlą. wicl'dz'ę.\Valdemaras od kilktl dni wcale
ykłem zaciek awien iem oczkuj~
go nieopuszcza~ znajdując się w towarzyst~ nie z niez\v
sytuac ji, która zdaje się zapo~
·'vle wietll wyższych wojsk owych . Dostępu rozwi~,zania
mm
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m_rdujątysiącami ludność

Ban dyci
Lon4y n, 29.4. Z Szang haju
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Prel!ra m dla dzieCi ,młĆ-!dszyGlf!·Tr·i.'~....
misja ~Krak.~w~ . "Ko8J:ałki~OpałłC!iH
~i'<
.".
Br. Dą,browsklego
MU 1.yka z p~yt gramof onoWY Qh"i"
KI on~c:rt popołudniowy ~Mu~Y~aa, le~"
i

"
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,

en

Sknyn ka pOIt~tow~ rol~icl~ ' - flit:':" '.
..
T arkows kt. GIełda' rohiH:.S"

'., ,\. ."
,Plyty gramo fonow e
Dr~i.M.; Śt4PO
.,gł.
--;"
ronika
.. Radjok
. . . . '.' .
wski..
Feljeto n Dr. Stefan ja Zziholska .~. Z.,·.~y

.'.. :"".".
Re~ita( fortepi anowy ' Józefa" Turc'.l y'"
'
'"

cia art"st6 w"

skaego

' .

Kwad.rans . .ll~eracr;ki .. St~ .W~,~Jęw,'~ki
··i.:.tej
"KapIt an PU~JkÓW:8kinl\ .wygnie
. 'C:". . . ' ..
Heleny"

Mu:zyka
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tane(a~na..

"ROZ\VOJ" Środa 30 l~wletl1ia. 19;30r.
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W 'prasie pol!kiej rczgorzała Ciekawa dy
sku.s{a •. V\'yl\"cjsna artykułami p. :R. Dmowslde

moskiewskie u· nas i' nie u nas, 'dalej rót••
Wniesztorgif.!ł "Sowpole" itp. są to:zwye.laj ...
ne kanalie bolszewickie przebianew ,cKapk,
Merkurego, których zadaniem jest dostarcz.·
nie pracy i bez tego przeciS\żonej pasl,iej p.li..
cjif jak również defensywie.
.
Za pieniądze, któ1"e oSKc,ędzilibyśmy t
tego tytułu, moźnaby otworzyć Uniwersytet
wracanie ~łowy.
W rezultacie ocalenia przez polskie włe ffbiałogwardyjskrf dla Rosjan, w WaraBawie,
d%e egzysfeneji ambasady sowieckiej i tycia. oraz przeznaczyć poważniejsze kwot,... na a_i..
funkcjonarjuszy w Warszawie - bolszewicy łacje naU.krainie, tudzież na karabiny' i ...postawili Polsce 4 iądania, mające charakter nicje do Bolazewji dla łych. któfZY jd Ide
niezwykły - rzecz; prosta odpowiednie ,do nie' mają, tam do stracenia.
psychologji ocalonych niepotrzebnie bandytów
Taką jest wymowa rOzumu i polskiej M
i ubliżające w najwyższym słopniu,godności cji słanu, Ieez nasza mądrość polityczna. k •••.
naszego Państwa. Mianowicie żądają oni roz- nam prawdopodobnie,wyrzueickiIku bi.dayca
wiązania wszelkich organizacji' rosyjskich, wy emigrantów rosyjskich i, urocltyścieprzepro.ił
dalenie przywódeów emigracji rosyjskiej, tika. Sowiety
winy niepopełnione..
rania sprawców zamachu i nałożeniakajańca
Zato1-go maja, uczcimy. jak lat, popne
prasie polskiej.
dnieb. lIroł:zyści., Z tamtej strony
Jak rząd odpowie na te żądania, trudno slIli lIa czerWOllrM sztandarem i ,ięclor."
pri:ewi~zieć, jednakowoż najracjonalniejszym ' mieniU' gwia~ą ",towary.zeJ:Y" ł cał, rlącl
wydaje się zwinięcie wszystkich, konsulat6w botniczo..włościański i u. nas sa CJorwcDym
w Rosji, któ:e ~jabeł ~ief !aki ~ają eel. Na- I sztandarem i sZ8ścioramienną IIwia.d"" ••j ...
szych rodakow 1 tak me OCHronIą przed cze- i scowego chowu "towarzysge fł , wzdyc!aaj_cy
rezwyczajką. która robi z niemi co tylko chcę. ,J pobożnie do robotnic&o ..włośeiańlki,ge. raja.
Natomiast tak zwane placówki dyplomałyesne
A.. S.

-:- Co przyniesie Dam większe straty: ~
czy wojna ż Bolszewją czy dalsze tolerowanie zbrodni bolszewickiej meli ny z KrEmla?
Ze saldo nie wypadnie tu na korzyść
bolszewików -, to nie może ulegać najmniej ..
szei wątpliwości i wtedy przyjść musi do ener
giczniejszych działań, niż dyplomatyczne za·

go, w kjóiy~hautor za'(:e.wriia" iż. w Polsce
nikt o wolnie.z Risją -pcważnie nie myśli i że
wogóle tego loożaiu 2tmiary są nonsensem.
, Nie~tetytakie '·postawienie kwestji, przez
szanownego autora, jest '\\ysocejedncsŁronne

i me ..wytr:ZYą'lującę krytyki zdrowego rozumu
Ba,pewriie.. wojna z jej krwi przelewem,
łuną poiarów, tysiącami zabitych i dżiesiątka
mftysięey rannych i inwalidów- nie jest za
chęcającą p$fspektywą do lekkomyślnego pod
kładania', żagwi wojennej i patrząc li tylko r;
tegoptuiktu widzenia, nię myli się nestor na"
"~'uego" piśmiennicŁwanarodowego -- ie wojna
Polski s Rosją! nie powinna wchodzić w orbitę nas~ych zamierzeń,
Tak by się spra.wa przedstawiała z punk
,tu. int~t:'esów ogólno-polskich f tudaiei pewnej
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, Otóż, rzecz prosta wojna samowtór F 01,ska· Rosja. wyciąganie kasztanów 'z ognia i
ótwieranie rynków rosyjskich dla całej Eurobyłoby nonsensem i .przekraczałoby
znacznie1,lasze siłymiHtarne i finansowe przynajmniej dżisiai, przy .. życzliwej nautral~
nośei" Niemc,ów.
, Ale be,zcaelna chamska i prowokatorska
po~ityka ,So.wi~tóWt ~nudz~ć się musi pe~ne~o
dnIa EuropIe ;( wogole ŚWIatu. PorywanIe ODY
~at.li w biały dzień na ulicach stolic, wysa'dianie arsen.ałówJ podpalanie Chin czy Indji.
Ittaiki górników czy metalowców, wogóle nik
cl:emne machinacje krwawej łapy s Kremla;.....
doprowadzą jednego' pięknego porank~ do po
, aiawienia' sobie pytania.:

'H

za

"polityki Pańslwa,kt6re dla dalszego SW( je*
gotozwoju i rozbudowy potrzebuje spokoju
i, długich lat ,racy wewnętrznej, celem nabra
nia sił i okrzepnięlia młodego organizmu.
Niestety, wręcz przeciwnego zdania jest
, notoryczny źb6j i morderca, który siedzi Z8.
nas~ą, wschodni, miedzą, usiłujący,przy każ
. ,dej sposobnośei, podpalić. naszą strzechę i
wpakować Dam n6ż w plecy - korzystając z
pierwszej chwili g~piostwa lub nieuwagi.
Dalej chociaż nasz sąsiad zaebodllio ile jesz
e.e dzisiaj nie czqje się na siłach. do rozpo·
częcia indywidualnie akcji wojennej, ,o tyle
wytęża wszystkie swe siły, aby podju~ić
Das "Czetwone Bydle, zie;ące nienawiśeią, "a
odgrodzQne. od nas zaledwie słabą przegrodą
bagnetów straty t>ódgranicznej. '
Czy w 'takich warunkach, absolutne wykluczenie rozważali o możliwości wojny jest
uzasadnlone, śmiemy wątpić. pozostawiaiąc
%reszłąłą kwestję do osądzenia logice i rozu~
mowi czytelników. ale nam się zdaje, że niewolno nam przymykać oczu na ten ciągle wiSJ:ący miecz Damoklesa, li tylko z tej racji f ze
takie położenie jest faktycznie niebezpieczne.
Nie łudźmy się nadzieją, ~de~yduimy się
prawdzie' odważn.ie spojrzeć w Dc.zy, stwierdlitając ten smutny fakt, że jeżeli Sowiety d'ziś
się poczują na siłach jutro wypowiedzą
'Polsce; wojnę, a najprawdopodobniej zwy~za~
jem Czerwonego (hama napadn'ą bez formal ..
Dych negQcjacji, :znienacka na nasze gr:anice.
'Z"anąz&sadą wojny jest ta prawda. iż
najleplI:ą obroną iest uderzenie, tedy czy nie l
byłoby lepiej wyczekawszy odpowiedniego!
mom~ntu, sam~mu uderzyć?
Jakiż to moment odpowiedni mógłby się
zdarzyć. .
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Na olbrzymich ohszarach lridji, zamieszka'
łych przez niemal pół miliarda ludzi, wal~a o
niepodleglo€ć w trzec:h naraz odbywa się fazach.
.
Wódz rewolucji Gandhi, stauec, przypo
minają~.f. ascetyczilym -.vyg;ądem raczej proro
ka blbIllJnego niż szefa partji politycznej 20
wieku, przed~ięwz!ąJ no\\> fł. podrt Ż propagando~ą pr7.~Z swą ,ziemię rodzinną Gujerat,
gdZIe z!naJą go osobiś~'ie W każdej wiosce i 'IW
kaźoem mmst€crku.
·
b
'
Gł
' . OSI ~D .iernyopór przeciw Anglikom
b.n~ UClekaJlla SIę do gwałtów i mordów. Do-
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sach i balkonach'!: przepychem Wlclu'JłłBim \I:
rządzonych willi bogaczów hind\tskich.
,.Chodzenie po wod~" stało się $Qobi..
styczną modą, tolerowaną narazie, przezwl.
dxe .angi:Is~ief chociaż ten niewinny pOl:orDi'c '
akt JawnIe Jest motywowany dąienieJD do "la
mania prawa" w każdej najdrobniejęzejokoliczności życia.
,
L d sc
.. h' d L B b
.. u nc: In ~sH.:a om aju złlajduje.ię
)lolZ w druglem st~d!u~ walki nie napada le.z;
~~e na pc, z7dstawICleh władzy, ale prowokuje
H~h ""yrazIlIC.

lconanie sjm~olicz,nego" aktu rewolucyjilego I,
Znan~ poetka hinduska, zamieaskala W
prze~ ~arzeflle ~?h w Uandi bez ściągeięcia I BombajUf Sazojini Naidu. oświadczyła w tych

na sl~ble :epr~~Jl .. gdy p.rze:szł.o 300 jego wyz I dniach jednemu 7. dziennikarzy:
nawcow sl~d;;:l JUZ w WlęZlen1ach, postawiło
Niec~ ~~na ~ie zwiedzie te. Ipokój
Gandhiego w nader trudn.e polożenie. Zasa W ;lasze m lnleSCle. Krew i tu si, poleje Jest
~a biernej :waiki ),:st na wyczerpaniu. Orszak ł to Bieuniknione.
J0 1l0 . p.owoh. top~leJe. Wyznawcy przestają r o "
Leje się ona jui w Kalkucie Karae~i
7.UmleC wodza. Idąc ku worz" mieli ceł i innych miastach, bardziej odd.I~D,Ith. od
przed sobą: błąKanie się po:zapadłych kątac.h marszruty pielgrzymki Gandhi'ego. Na odprowincji wydaje się bez sensu. To też wGród l~ę-tość 8es.t~ jego rewolucyjne dzialają_Ua.i.j
otoczenia Gandhi'ego dają się słysozeć głosy. ':lIZ \.lspakaJu]ące słowa, Wiadomo :E depeez,
j nawołujące go, aby skierowal swe kroki do ze doszło do krwawych ekscesó,,*,w wielu
I Bombaju. Ale wódz nie waży się jeszcztl na miejscach; niektóre x, nich odznaczają się okr",
cieństwem f do jakiego pchnąć może tylko fa ..
I ten decydujący krok.
Tymcz,asem wielki port handlowy lndji, nat~~m •. PoJedyńczo :napotykanychiołnierzy
,
będący zarazem ostoją .panowania angielskie angIelskIch zywcem palono. ćwiartkowano aa
go, już jest podminowany ideą narodową j cze kawałki; skrytobójstwa urzędDik6w i poliejiUl
ka na Gandhi'ego" Wpływy niepodległościow tów są na porządku dxiennYDL W KalIttacie
ców ogarnęły nietylko zapalną młodzież, ele działały już karabiny masxynowe i epaQcerKO
też st::,teezne kupiectwo, właścicittli fabryk ne samochody, na C,O odpowiadane) %. okien
tkacklch, l~awet wykwintne damy z towarzy- i z dachów strzałami rewolwerowemi i 41 ••1;stwa.
czem kamieni,
Do najlepszego tonu naleiy dzi~iaj uda
:e;abUl"ZEmiaeh biorłl, udxiał robotllic1.
I wanie się co rano na brzeg morza z kubełkiem, zostający pod wpływem komunistów.
'
podobnym do tych, jakiemi się bawią się na ..
II
sze dzieci na plaiy, aby zaczerpnąć wody
. Ta rewolucja która drepcllo j~ ..
worskiej i poddać Ja dzialaniu słońca na tara Gujerat bosemi stopami Gsmdhił ego.' Gabi.ta
l
e1astycznośći i prężno$ci kroku ~ 1:.liu.om,ch
sferach Bombaju. Galopuje julii p~ -,<łqyc.la
BIJU_
_.~mfjll
i przeludniooyeb zaułkac:h roboł.i~l:,.e.b Kalk. .
ty,
Kto wie, czy to ostadaie tempo -isa ogar
nie wkrótce c3.łego ruchu. święt.bli~'~ vilłUZ4I
tego przez. G&Jiidhi' eio.
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IszcVU'ickie

rą

wie, są wymownem świadeetwem t źe myśl
,. wolna'~ w Polsce uzaleiniona jest bezpośred
nio. od centrali komunistycznej i d:r.iafa ściśle
według jej planów. Wolnomyśliciel Polski.,
gł,Gaił, że na zjazd ten otrzymała., org. aniza4;ja
60 proe. zniikę kolejową od minjstra Kolej p,
Kiihna., (U red.)'
. "Wolnomyśliciela Poh;t:iego" dTaźni a~cze
g6lnie oświadczenie Kat. A. P., która podaie
w wątpliwość polskość Zw. Wołne:j Myśli i
przytacza nazwiska głównych dzialacxy wolno
mY$licieIskieh którzy, pomimo nieraz pOI pol..
sku. brzmiących nazwisk -1\ żydami: Wroński f
Jabłoński. Landau, Moszkowiez Sterling, Cent
neuzwer, Ginsburg,' Weingot •. A jednocses.nie
łel:ką w oku •• W oIn. Pol."
w~ro8tem organj~acji związku

z

się
bezbożników

zachwyca

w RO$ji sowieckiej i %awiadatllia

'.

y antyrel:jgij
związka

stoi Jar4l)-sławski.Myze swęj 8tro.,.
za.iadamiamy ff VI Qlnomyśliciela K , .źe ten Ja..
rosławski. jest równieź żydem i .asywa .si,

Gllbelm.aD.

.

Zres.%tą autor artYk...,łu przyzaaje. 8~
I ostatecznie.
że wolnomyśliciel ... nie.lękhie się

bezbotnidwa, sk:ądkolwiekby
Dla nas szkodliwa i

000

poc:b(ułxiło"

probollzewielta
ma zupełnie wyrailllui

akcja wolnomyślicieli
oblic:ze komuoistye:ulo"""YWrotowę ichcwani.
lię "WoIn,om,-śliciela Po!!' z;a pars'fanik an..

t1religijn~j akcji niektóryeh

orłU:.

ministrów,

powo~ywanie się na takie ,.auteryłęt,f' iak
Boy ... Zeleń:ski i Antoni Sionimski, wie powin••
sp~oleczei~Qtwu pol$kj~mu, dbałe=\l o pny"

szłość kr.aj~, zaciemniać prawdziwelo

wolnQm.vślicieli

w Polsce,.,

ie na czele

oblicza

.
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Czy list bisk ..

LozLń~~lego był Vir~yst·;~ 1~ljt;3m pO~Jt'yezO:em

Krakowski t,Glos ~NaroduClbędący blisko
sfer k"lści~Iny$h w SW~' m •• Prl!egląd'lie religij ..
nym" w ten sposób omawia list do bislcupa
Łoziilskiego.

dku moralnegt') wy~tąpil bi$ku.p~edjohul"',
Ambro:iy, i %arnknął' bramy katedry prxęd
cesarze'D, gdy wkrótce po rz~:ti przybywał
na nabożeństwo•. Rezultatem tego wyst!ł:piepia
św.

był w:Lru$za;ący· list :lw. Ambr::>iego

SAl\100BRONJ._

]eltw tej chwIli ma u.staeh wszystkich
list ks. biskupa Łozińskiego wsprawieobcho
fiu iroieQi&. p. marsz, Piłsudśiciego. l s~usznie.
że się o nim mówi i że
się
z~pjfal'te W nim
myśli F?puLnyzuie, Jest 011 bowiem' wSL..~ania
'tylU pt~;;d wciąganiem ~o w wir c~ysto polity·
cznych IIII?"r6w, i zl'llfu<mifc!stowa.niem czysto ..
śei linii i :r.amii'.rJh'ą t.:-go Kościoła

do pokIóconego, jak Iet>tnasze,
stwa:

lVlyl ą się więc ci, którzy list

Ł01:iilsk.iego uważają

Z~

W',

moiemYPl':l!:ęMlh:~eć rxeziw
'zwr :4CI!l :się św. Atn~roż:y j"1;
sarza:

..'

Ostrzetenie.
Cbełlc QabY'ć proazki od hóluglo ...
,.KOGUTłC.IEM.- IJIIMi,re:uo·Nervo ..
.dnl\l JluaIltIxy i"dać takowych w or,ginał",
Dych opak.owJlu1iaCi.h ~ G"se,kiego, ~nan)l ch
od lat .30~Pr.,. zsku.pnie proll:ków z' ,~Ko
I'Qtkiotn.. IJIIMigteno.. NervoeinH z wra.ca j de
uwagę Da opakowanie, i odnmcajcie lU"
porczywie polllcane proszki łudzą.co do

W"I

l

.alzych podohne_ Oryginalne

nie po 5 pt'oa.k:6w -

opakowa~

pudelka 75 r.nolilzy

Oeoby, dl. których pn:yjmowenje
proIskastanowi pewną, tr~dność, mogą

ajywaą ,proszek ,.KOGUTEK" Płl\-ljGRE~
NO-NERVOSIN" w lonnie tabletki. Opa
kowanie po 20 tmblet~k w, pudełku. <;:eIUl ;t., I t 50 gr. Z~d8Ć tabletek ttKogellc ~ M igIreoQ·Nervonin .... w oryginalneRl
Cp.~y.l!)wftnlu GłlłILU~c.k.ego.

I

<

wprQ$t 'd~ ~ C:.'"
.

,

• '"Posłuchaj mnie, cesarzu! Że masz bo"
skę o wla r ę,t1ie mogę zapr:r.e:czyć, że się Bo'
ga boisz. także Pn':YZllsję. Ale masz ponadto
gwaltownoB'~ natury (natllr.z: impetum); ;'gd.1·
ją. ktoś b.go d:7.ić zechcę, ;rYfhłoz'l:1'raClI\8Z aię

stosunku

społeczeń

ks. biskupa

do n:liłosiel'dzia, -

wystąpienie
polny
w obóz rządowy.

kiedy

ją. jedn~kpQdju.dza

dochodzisz do takiego uniesienia~ Żejui,ęo ..
fnąć się nie jeateś w star.;de. ObYł;, ję:śli.nikt

.

",

Tes'słllonikach,

cios wymien:ony
Nie ulega najmniejszej wątpl.iwości, że z I jej n,:6l łagod.zi. nikt pr~ynajli~nieJ ,~ie p~.dju
tą. samą stanowcZQŚCiąf co
obecnie przeeiw d;r:ał. !n.
.
pra:esa.dnyrn wieibic i 6;ilom !?, marsz. Piłsudskie.
Na.stępniewzywa ŚW~. Ambro:i:,lr:rawkie
t!o, wystąpiłby ks. Biskupphlski także prze g41 ee5~u'zaf by naśladował króla Dćhlpid,a\ .fak:..
ciw wS1l!.elkim innym gr~;>owani'Om poIlty~ że w pokucie, sk.oro go naśladował VII grze'"
CZlllYm, gdyby prz;ejawom samoobrony KOłCio
ebu.' ,
~
ka. chcilirllO nadużywać powagi Kościoła do ce
"Napisałęm ci to ---! ośw'iadcta:- .• ie.
łów partyjn;y~h.
aby Cię upokorxyc, ale bvś: króló~ nailado'
waniem '-1 uną! do' z twego' kr )l()w.ani~i tUlU
. Św, AMBROZY,
nie$z zas \!111żająe duszę $w.ojąprl;ed.Bogiem.
Hist()ria KoaclOłą zapisała szereg t.ego C:dow;e/,:ienl je$te~ ... Nie waię fili. odprawiać
rodzaju wy~tąpień, Do najgłośni.t~iszych rnoże N~jŚw. O~i.ary·, ,i,eśli llechc~s~ jej ,być pr2!:yto~
z !lich nalei:ą wypadki z roku 390 przed kate mllym' ff NIeCh PaD spraWI, by 'slę,t6 wszy
drą w Mediolanie, z pewnych wl:głędówna
stko w t;)okojuzałatwiło~H W ritnysposób
wet po1obnc do tych, ~tóre obeenie' pr~eźy Bóg r:a;g upomina:o:nAaltami niQhie$~ie.i łka
warny ••. Zdarzył się wówczas wre$sabnirceniem prc.roków;upamiętać . nas chce ",bla
kach jakiś rozruch \irśród ludnoaci.
l;emgrlechu Prosić Go Ilależy,,;,.by .. u$unął
Cesarz T ęodozjusz ~a.reągował wyeię .. rozterki i po kój dat wam, panują.Ćy, by tt'lilra
c:;iern 7 tysięcy winnycb i l1iu1!I.il1uycn IW pien l Jy wiara l bezpieczeństwąKościoJlIl. Bogu
Swiat zawrzał obur:ce~iem z powodu okrucieil.! trzeba chueścijańslcich'i poboinych. panuję,..
stwa cesarza. W imię zas narusl:onego porzą cych".
C::ItJ::e, za

Ut

do' cess

rza Teodozjus:raz: któ:ego warto parę '.8tę
p6w przytocaYG.
Przedstawiwszy. P~WQcłYf .f.illlktórycb .riie

KOSCIOŁA.
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II'

azu b

ił

naa

UJJiegłej nocy 111ewykryci spraWCy dok o
:nali niezwykle śnliałego V\tłamania do bu~
dynku Kasy Chorych w Miko,]ajeV\7ie.
vVłamywacze przyjechali 8arrlOthodefll.
obcz\vłudniłi i zachlorofonno"wali stróża noC
nego Ka~Y, poczem dostali się do '\vnętrza,
,gdz!p l'o~~t,i;IJii jNln:~l z kas, z której.zrabowa"
ł i jed.r nit! LUOU zł. gotówka. pozostawiaj~,;

I

natomiast vvj·ększy portfel weksli.
Drug<e l\.asy, w którejznajqowało się o~
kolo 60 tys. złotych,bandyci, sploszeniprzez
służbę, :nie zdążyli .otworzyć i \vsiadłszy ,do
sam0chodu; odjechali w stronę )iatowic.;J?ol$
iicja vvszczęła pośclg, kt6ry dqtychczas nie.
dał rezultatu.
'
J
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Ameryi ań8~'i

pomysł

::

JE

.... :=

...

....

Ii:vngtona.

. ItDil%cEalp.ym: owe pięćset wyrazów będą. wyr~ud;bioDe Ba akalistem %boczu góry Rusnmoore.
_ Liter,. • •ją być metrowej wysokośd., Wyko ...
JUllllli. t ••• napisu podjąl' się zmany n:eżbjarz
,amerykaiski Gutzon Borghn.n~
.
Do tej c:hwilin.jzwięźlejazyz hiatoryków
':. aapisał jut 16 wyrazów, IlItal'urwią~y&h pierwsz~

~2.201
'I

;\-.,

żal

Ameryką

i postanowił wyjechać

t

że

g!ównej wsZechświatower
-,

~,

z~~~a

DOLORES COSTEL,LO ."

filmu
,
,
~~-: . . "Bestja' Morska" i "Arka, Noego~
Z

UWAGA: P eC!lątek w dni po~s.ledftie,;
o godz. " ..ej pp" w sobot)" Id~
dziele i świ,ta O g., t -ej PP..:

'

gr

dzienniki amerykańskie podały owe 74 wyra"'l
Ha pierwszy senns ceny miejsc od 30
zy. Oczywiście cale Stany Zjednoczone nie "j:,
m6WI'a...
ob""cnie o nic"'em
łonem. J·ak tylko
O rJl;les
L'
t
...........
""
81mf"
Qnlcllua. " '
O tej wl",,,,ie lakonicznej historii.
.
lIliIiiU. ."
l

1'.

1--IIIIll'.\1Iil--IIIiIf4III!Ii!IIII---!l!iRlIIII!iIllllll!illii!mil:l___

7
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- Poco blagowałaś Iksińskim, :ie ma_y -a
:r1'łQcbód" Dziś prxyjeidżają z wizyt, i b,ędą

P ZE A lONĘ

t

nas uwaiali za blagierów.
- Wiesz mam myśl: ty nosić będziesz rę
kę Ba temblak.u f Ił ja chodzić będę 0. IZ~zR
dle-to ith przekona!

y t ta io

Eśtp(f~iyk MikkeI, zamieszkały od dłuż
s::ego CI2sttw:'?sry zu, poczuł nagle tęsknotę

za

wieńczącego puczą,tek napisu.

"

W roli

"fi pu;yszłości staJUl obok biust.u ]effer"
sona, LincoliłQ i R.oosQvelt~. W tych dniach,

__'"

FRR K
je

;:

b. , -prezydenta,' CooUdg'e'a

- Były prezydent Stan6w Zjedl.'.i~czon,.ch f C2:ęść historji. Zawiera onaogło'szenie nie%wiąxkoCoeHdge postSDClWH zostać liistofykiem wia"l podległości - utworz@nie rządu
linelo k;raj,.,. oCJ;y'wi~c.ie. hi,doryk~em Da ~odę I wego.
,
Pozostałe 424 wyrazyobejmtiją·ekspansję
.=;,.=?h~~
czylI· na.skrol
orygInał-I
Stanów na wschód, przyłączenie Luisiany, ...
:
PO$tallowił OA 150 lat dziejów. Stanów I regulowanie sprawy Oregonu z Wielką Bry'" ;
I.~.}na .. ć VI -pięciuset wyrazach i już rozpoczął l tanją.. ~ wreszei~ sprawę k~nał\l~p. ana,m., Ikie g, o. [
pisać to jedyne w swoim rodzaju dzieło, Jdó- I W dJUU 4-ym hpca nastąpI uroczystosc odsło- '
reDlU W,żadnym raKie :nie można będzie za.. nięeia wykuwanych obecnie 76"'eiu wyra':lów.
rZlIIcić rozwl.kłości.
Na uroezystości tej. będzie obecny prezyderat I
B~dzie ono wydane w jednym tylk.o Stanów Zjednoczonych Hoover. Jednocześnie
.Ixemplan:u, ale niezwyk.le trwałym i nie- nastąpi odsłonięcie olbrzymiego biustu Wa-

~"""""""""""""Ba""~

;:

pieniądze i
lekkomyślny Estończyk

Otrzymawszy

wyzbywszy

się żony f
zaczął się
bawić szeroko i po kilku dniach nie mial
już ani grosza w kieszeni. Jakże zatem wy..
jechać do Ameryki?
Leppik po namyśle doszedł do przekonania. że przy - obecnej drożyźnie - , sprze"
dal żonę 7byL'tanio i napisał do Ukraińca
list z żądaniem " dopłaty w kwocie 500 Iran"

za OCł!'"

a:a., Poriie;wat:Cby{ biedny'jakfii' raiysz ko'śeiel
Da, a jedyny jego majątek stanowiła źona,
piękna Inna, więc postanowił ją spieniężyć.
,Wiedział o tern,
emigrant z Ukrajny Alek
sander .' Mincki ·ma słabość do jego żony i

ze

zabawę. Stąd

mógł on

rym przebywa/. Był

()b~jrzećdo•.

wktó

og~omny'staroiY.tny

wiele, pięter.'
, . ',
, Oka~sJ.o się że finlandzk~ .ilj~;.rl~:a
'
nawilSljem jest jej wielce sywpatyczny.
I kow.
wdowa po zasłużonym pulkowRiku, ,umierając
Mincki
zirytował
s:ę
i
przy osobish-:m adoptowała małego sierotę, k.tórego uczyniła
Łeppik zabrał tedy ionę .i udał się li
mą. do Ukraińca" ktąremu ." sprżeda! ją za spotkaniu odpowiedział na to żądanie kilku g~geralnym spadkobiercą, swego całego maj~
•2201 fr3.n~ów. 200' na' przejazd do . Ameryki i tęgiemi policzkami. ,
tku maiącego wa.rtość paręset :miljonów złe
Eniło~ tPl "prawy rozegraj p:'" vv s?dz\e
,200 ttankow na zakupno garderoby. a 1 l
ty«:h.. \'YJ testamencie zostal również najdokł8
--000-franka Da "metro fI nc. drogę powrotną.
dniej opisany sposób w jaki ma być dalej wy
chowany młody dziedzic licznych włości.
,Sz c zeg6łowo tam podano wybór nawu;y
eidi i wy~hc~vlawcówf dobór cale~o . otoczani.
odbywsne póinlej .tudja a nawet kwoty ,pn:.
znaczone na drobne wydatki. Jako stude:ut
ul'liwersytetu powinien dosŁać już konia wiE'
rzchowego. automobil powóz i tysiąc złotyd1
I
pałac
l na drobne wydatki
W ten sposób dxięki dobremu sercu
, , Bezim enDy sierota Jan Karol przebywał Idem obszerne m ł6żku. W tej;e ~hwiH 7jawi
bezimienny sierota stał się wielkim panem.
la
się
piastunka,
która
ubrała
go
w
przesłi
Vi przytul., u .dla sierc:t w ~z,~O. k:ho,lmie, Nagle
pewnego dr.ua. ~dy hczył lUZ cztery lata, ob~ czne szaty, nakarmiła doskonałęm śniadaniem i
ddł się W pnepięknej sali pełacowej, w mię i i zaprowadziła go do wspaniałego park.u na \
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OC\JRWQOD
lIiI

fi

,Iemła
Możliwe,

dlatego pana
uliast, czując -tę
dniarkę. Proszę
\\tę

marze

III'

ale plan się jej nie po\yjodł
znienawidziła. Pao; nato;;
l1iena\viść, uznał jł}

jednak

spojrzeć

za zbro;;
na calet sprn

z kobiecego punktu widzenia.

Pan18 Da;;

będzie walczyć i mOl'do\vać
czło'wieka którego kocha, ale to

""idzie, ,kohieta

dla ocalenia
nie znaczy bynajnnliej, by była zła!
, - To dziwne! - odparł Carrigall z Wa:::
hanielll. Zwierzchnik nlój,' J\'Iac Vane,
mQwił to SaU1Q mniej \vięcej, co pani. Są~
dzileil1,,iż to piękność Carrneny tak go na:
straja. :tTel'az jednak wierzę, iż jest inaczej.
To też jeśli liiedy spotkanl tę dziewczynę~
nie za\vaha~ się jej przeprosić ... lvr[~rjanl1o!
Po raz pierwszy nazwał ją po inlieniu.
Nie, odpowiedziała nic~ lecz wstała ln~ędl\o i

pałac, liczący

to

I

I
I

z'\vr6cona dOl1 p12canli spojrzaJf(. na rzekę, , dzenie., lecz wypadek \vy!\:oszla\vH w ten SPQ
Rapteni oboje drgnęli. Przez otwarte dl'Z\,)/i sób nieszczęsne ciało, lladaj:~c rnu pOZór po~
tWOTllej bestji.
", ,\yyraźnie i żałośnie dobiegło pytanie.
Narazie CaI'I'igan' \vidział tylko karyka::
- Gdzie jest Czarny Roger Auc]eJnard?
Czy ktokolwiek \vidzia.ł Czarnego Hogera tUl'alne członki, barki zgięte' w kabłąk i l~ęce
s-ięgaj~Jce niernaT
zienli. Później, 'wzru:
Auden1ard?
- Słyszałmu ten głos (lwa razy, raz \v szony coraz bardziej, patrzał jedynie na
czasie choroby i l'az nocy ubi(głej! - rzekł twarz kaleki. Rysy nie były piękne, lecZ 1'0::
hiły
wl'ażcu ie kutych z głazu i jak głaz
Dawid.
Ur\vał i zesztywniał cały.
\V pl'ogu, za,;: szty\\nych. Brakło iln duszy. ~lusjały kie;
ryso\vana \vyl'aźnie na rozsłonerzlll0:ne il1 dyś skrzepnąć w tą bezmyślną Inaskę i. przel
tle, stała męska posta!~. CarrigmY oclr.tehuf.;1 trwać tak lata.
Garbus' nie zwracał wcale uwagi na po~
głęboko, czując najpierw falę grozy i obl'zy;:
licjal1ta, choć ten stał bliżej, nat/omiast, nie
dzenia, a potem \vjelkiej litości.
:Mężczyzna był zniekształcony okropnip. odry\vał \vzroku od lVlul'junny. Kobieta u.:
Jego lUaSO\Ve plecy i szerokie rmnionu 'wy;. E~nliechała się do niego z niewypowiedzia~1
gięły się tak strasznie, Że rniał zaledwie słodyczfj" jak do dziecka, a w ocz~ch kaleki
'wzrost dwunastoletniego chłopca; jednak~ płonął ogieil u\vielbienja, niby w ślepiach
. -ju~ na pierwszy rzut oka. ll10żnabyło stwiel' vdel'l1ego psa.
Po r,h,,"'iti :nh:t11ej kontemplacji garbn~
clzić, iz \vyprosto\vany nOl'lnalnie rnierzyłby I
pełnych sześć stóP. Najwidoczniej nie Ul'Q~ przeniósł wzrol\ w głą.b ~koju i obVliód1.
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1( U imIeninowej ellj
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Kurjer POlnailski'f zam.ieszcza
. ' ...... koresp.nde.cję z W.ls2tyoa:
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tlJtel~zy

Od dnia 29.1V d.
Dla doro$łyc~.

la

I

I

marsl.Pflsfułskiego

:~~~ylko '~djętQ dekor~cj4l! rłepiero ": dniu 18
l:Q;rca. J~kito miałQ skutek n~ęoC?!eklw:aIlY po

D la

młodzieiy•

itd, (Dz. U. Rz. nr. 24 poz. 206) formalne po

stępowanie dyscyplinarne

oraz ZAwiesza się
zasadzie art. 52 C'.JtowanAO'o
....
rozporządzenia Wymieniony bowiem aarusz}!
pr!:flzSWQje postępowanie obowi,lEki 'Wynik.
jące ze sprawowania przezeń urzędu oraz oka
zał się niegodnym szacunku. powat~nia i za
ufania, jakiego wymaga jego urzl\d. przez co
spowodował obrazę int4el"e$U publicznego (i aa
w

ołużbie na
""

, Dramat w 12. aktaeb.
VI roli głównej. JERZY MARR...

te.,. cellostała epecJa nle
l;lrzy ra
b
i dekGTaeyjnemi.DckoracJe te l?odo a
ły filę nao'gól bardzo., tak :e . ~awet n}ekt~ł·
o'ewarzystwamtejseowe puinleJ wYP':liZY~Z y
'e dla .debie. na xabawy płacąc !U~ • uZy.CH~ pe
e odszkodowanie......... Ostatec~me . l~dl!Aak
:stanQwion<> w "Sokolen żeby Je:. zdJąc tern. raził dobro publiczne . na szkodę) art. 2 i 3
l)batd?;iej gdy 'min,!. ~~rnlllw:,-łd lL t0v.:ar~y~ . powyżej P:tzytoczonego rOiZpon:~dzenia
S kół- jako wta$elCle OWI e5.o!a.~)e 3U~
Komisarzem isledczym mianuję p_ starostę
~~l.l
potrzebne .. Odnośne PQleeei!.le Jednak Wotniak'a w Wolsztynie
'
tA1C
'elr Wróbla nie lIostało zaraz wykona

b1i;
e,a

(
EIDELBERG)
W roli główAej: RAMOM NOVARRO

rządzenia Prezydenta RzpIitej. z dnia 24 lute
go 1928 r. o odpowiedzialności dY8cyplinarnetj

\ramawałowĄ
na •sali
tktora
.
l . StrzelnIcy.
b na
pa Ni"'o

!. .

-=

y.

MlfJSKI KlftEIATO

WOJEWOOA

w

N.atępn,.

prosram: . '.

'.":18

"ł8m.~o'

ZA WIADOMIENIE. W sobott,; dnia . :; mata r. h. ~
godt. 13 i 15 (z powodu Roolnioy . Kon~tyt.oli
:;-go maja) bezpłatne s.eanae dla mlojz ••ły
;;1

ClyJI wini,
Któi towyhił u

WaS. szybę•. J;;aliku? .. "
.....,.. Mamusia .Ie· tatui .b:rł winie~. bo "lłlę

-

~,

podi1is Dr. Typro.icl.
'...5uja : następujĄce ~Quząd~e~lepf wOlewody: \
Wicewojewoda
W ojewoda p o:enańsld
.
Pan starosta
Woiniak-~21~nac~a· miejsca
U
WY.
,.Orędownik
-kt6remu
sol, w oku od Sil
P o2.nań, ~n. 9 4 1930
.
mego początku wst~pienia do wydzialu był
L. dz. 2956/30 S.
p. dr, Wróbel i który wyrażał się już poprze
PrzedmiQt: Postępowanie dyscyplinarne, dnio, że skorzysta z każdej sposobności, aby
pJ'Eeeiwko członkowi Wydziału Pow. Drowi wydostać dr, Wl'óbla Z wydziału, znalazł taką
, WróblQwi
sposobno$ć w zdjęciu deko1'8cji własności
"SokołaJ) ze ścian ';'trzelnicy,. Rozesłał więc
ZarZłłdzenle
poliejantów na wywiady; bads.uo a J;lawet i
'ł k
ł podejrzewano r€ktoras~koły powszęchnej.. .PrJ;.n~iwkQ Drowi WróblQwi c:a; fiU ow. no i widocznie coś sklejono. Bo województwo
Wydziału, Powj~towegp W Wolszt,tYI?-Je dQilta wdraża postępowanie dyscyplinarnę o to Ż~
teczDle obwinionemu przez dochodzenla wstęp dr, W .. óbęl t;hcił1ł poniiyć POWali'ę. Ur oc2f;ysto
ll~ i* d9P"~c.ił $ię . na~tępują.c~ch. przestępst~ ści obchodu imienin marsI!. ~il\!ludikie!ło ~ i
dYł4;:)<plinłlrnyllth; PQI~~lł tl5\UllęCU~~. dęk~l'~c]~ ~awielJza p. dr. Wróbla dla te~o' w urzędową
z lali bractwa kurkowego VI Wolsztynl~ ,l niu w wydziale powiatow. Komisarz:em ':Z;~ł
~rie~ J4) "heio.ł Qbnj:iyć P~'!t1~gę, łu o czyst"sCl śled~~Ym mianuję p. stąrostę W Qźniaka oskar
obehQclu. hni~DinPieJ,"ws:t.gą Mąrazl!lłka Pol .yelela p dr, Wróbia' ł Nieslyc,hane
sld . Piłsudskiego Mintst:rl,t ::Spraw Wojiko
.
wych wdraża. się
podstawie art. 20 roz{)o .
/

s«hylit

SLUSlNE PYfAN.lE

.....- Tatusiu. jak si, te. d:.d~j.f ieęQc!:z:ieDDie
I zdarzy
si~tylko' tyl4ł, ile lięmililiśel'W.I~.ci,.?

---.-.---i j i "fil t

na

1

I

PRoSTY SPOSOB
-- Podziwiam pana~ i~k moie pan ką..

pać się teraz kiedy w<f.)d$jęstje~u::c:te ~upe~
nie zimn.,., Na samą myśl, o' tern dlwonllil BU
zęby!
"
'
- J" się. tet prseci w temu zabezpie..
czarni,

-

W jaki :sposób?

P,r~ed wejściemdę

'!r:~d,

WyjMUję

~ęby.

Ilysk wpływał. cla kieszenf. oszu.stek,. tk6re :0;1
bHlCano na wysta wI),ezycie i· jazdY PO ,licz:::
nych nlia8~ach polskich, celern kontynuowa;
nia dalszej oszukańczej zbiórki.

Aż wreszcie doszło do wiadomości nie:::
których. osób, Że "Stowar,zyszenie p. Taylor.,
uprawia nadużycianatu~;y kryminalnej.,:Ną<
trop
malwersacji wpadł pierwszy eXl'lninistę~)
Naciągały mlłosiernycb vvarsza właków
koleip. 'Tyszka, i zĘLwi~domH,władzę~ ,.~ę}yi~ ~
W r .. 1928 za.wi~zalo się w \Varszawle le~i osobistości z arystokracji i inteligencji sto:: I zja wykazała, że obie "filantro,pki'~ .zebrały'"
I ponad sto tYSięcy zł., l{tóre zniknęły. W księ
gabie"Stowarzyszenie N iesiep.ia ,Akcj i ~ Ha~ I łecznej, zape"vniaję.c sohle jej \"\'ply·wy li
tunkoWej dla .Biednej Inteligen.cji w Warsza, parcie. "Interesy'" ~zły dobrze i obie oszustki ' gach i kwitarjuszach Stow. wykryto' wiele
wie"':- Na czele instytucji stanęła ex;:;aktorka! dzieliły się ZYSkam, i, .prz, yez. e. m a .. kCję "filan:: ,. fałszerstw'Co jest całkiem naturalneu1., gdyż
kabal'ętb\,ra" .Rosjanka z pochodzenia a wdo~ I tropijną/' ograniczały do nielicznych zapo~
instytucja. .ta nie.prowadziłazupełnic' prze pi
w~· po ta.n.·cerzu . murzyrlskir.ll, niejaka Nell.Y, móg po 51 (pięć) zł. 1) a osobę 11ft, kWitach zaś-I sanych ksiąg ani· nie miała l{orilisji rewizyj;
Taylor, która dobra.wszy sobie do pomocy z potwierdzeniem odbioru dopisywano do " tlej! Oszustki osadzono natychmiast wwię::
zaWOdo,Wf} kwestarkę, . Gruzinkę Achałka:»j pię,tki zero i w ten sposób uzyskiwano
po::: zieniu,' zaś afera ta jest w dalszynl dąS"u
dzi, .pot~a.fiła popl'ośtu Hotumanić"; znane świadczenia 50;;złotowe. Naturalnie ,:czysty" pl'zedmiotemśledztwa.
.
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dawció. ",,;szystkie kąty ja~by czegoś szuka~ Obiecuję!
....
I ja,kiś związęk Ze śCiganymił~czyńcą. C2;ar
j,c: \Vreszcie, wolno porusza.ją~ wal'ga,rni
Gładziła mu miękko szczeciniasty poli~ uym Rogerem Audemard. Cała rzecz w tlen
wymówił, czy też wyjąka~ żałośnie:
.
czek, ,potem objęła ramieniem zgięte barki - jaki?' .
,
,';'~.Czy ktokolwiek widział Czarnego Ro::! i zwolna 'wyprowadziła kalekę z izhy, Gdy
Płonął z ciekawości;milcJlałjednak.Na
ge:ra;· A:ucletnard?
,
odchodził, stojąc w progu patrzyła za nirn pół odwrÓcony od swej t.o'WarzysZki, rzuci
, W: następnym mgnieniU Marjanna po:: chwilę aż, zamknąwszy drzwi, ,vlepiłaoczy wzrokiem przez okno.
,., .
,koc1:Ył'a. ·plizej. Obok poczwarnej, skarlałej, w Carrigana. Milczała~ czekają.e najvyidocz~
Dzien nadarzył się d~iwnic ,pięl\Dy•.
postaci wydała się bardzo duża. Oburącz od~ niej, by on Przemówiłpierws.zy. Głowę trzy.:: prz,eciwległym brzegu krzątali się ludzi,
ga~nęła mu z' czoła czarny włos prze-tykany mała
wysoko.
OdcJ.ychała
pośpies.znie. spychając na \vodę wielkie. czółno. Tuż·
siwizną, uŚmiechają.c si~ wciąż , piE~ściwie i Twarz jęj ~traciła łagOdny wyraz, a źrenice obok :oieruchomej barki pl'zepływ~ła mała
SEll' d e'c.z n:ie. Carrigau. patrząc na ni . ~h~ czuł, były pełne wojowniczego ognia.l~dź; j~chał nią. ga:baty AndrzeJ,s.arn jeden
jak· mu serce zamiera. Czy ten czło'\viel< jest
SIIneml rZU~l:llnl wlosla kierow~ł łódl{ę na
Piotrem BOlula.in? Myśl ta nawiedziła go bły
Rozdział XI
śr:odek ,r.z;ekl.. "': siedzącej. paśta"vie; jego
skawiczrlie i również błyskawicznie zgasła.
ułomnosć zaled.wIe dawała się dostri'ec. .
CZAR()DZIEJI{A.
Było to :niemożliWe i zbyt wstrętne. A jed;::
l)~,:id zwrócił slędo Marjanny. '\/y
na.k' w. ,głosie kobiety, która przt\mówHa
Czas jakiś trwała między nimi cisza. glę.d JeJ uległ kompletnejzmialiie. PrzygOJ.
właśnie, . drżało coś więcej ni~ .zwykła 1.i~ Carrigan wiedz.iał, że Marjanna oczeh:uje na~ towa~a Si~ ~~ 'walki, cZY. obrony? tYU'Jczaseln

N::

o

to'd. ,:

,

t~'ęt~ychPYta:ń~ ty~zącfCh kale~i i .że got~:: ~~ nIe dał Jej ku tem~ żado ) oik~zji. ,Na
Yc. dZ~Jałdtlel~ tą., bled~ ..!, poła~ I Jej tWk~rZYł młalowało Slęznlieszanie. ~Cal'1'i
wa Jes~Wt at l c ZW
lnanę, 1S.0 ę·
1(: Zia' a ,ze, ze zar0 1Nno ona I .gall s "Iną g 'Ową w stronę okn~.
napewno! sama, jak i cały ten zagaGll{owy doru. maja
. (O" . ł

~ Nie, nie Andrzeju, nie widZieliśmy
roI Nie vv-idzieliśmy Czarnego Rogera Aude::

'!nard! Je$ll,przy,idzie

zawołarn cię

1

.)'

,. .c. n. .
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EN DA R Z Y'~
kwietni.a Pietra M.

Zdrowi,8 pacje.tów ubezpieczonych w tythwypadkach kwestją
drugorzQdlą

T'EATRY
,Perfumy mojej żony
Tf!atr, Populalrny ~, .Wiosna,' wiOiIina, wioslla.
T ulr, Kameral.y - Kobi~ta % eleg. świata
WI D O W 15 K A
Bajka..:.;-. Zapomnisz o ,mnie
Moralność pfUU Dulskiej
Corso ....:... Taj~mniczy policjant

Cumo--

C.pitol - K.in. meci'yDna
Dary - W obronie honory
Graad-Kino - Pieśniarz Paryia
Luna - Na froncie nie nowe~e
.Mimoza - Grzesznica bez arzeehu
d.oll - Je,o n.jlepslY dtuh
iwiatowy ~ Kobieta na księżycu
Pałace -K.i,żnic2:ka jazitbanda
Przyszłość ;- DoIores
Relura&. -P, owrót z niewoli
Splendind - Grzesz~ica miłośni
W odewH - Pierwl-a;8L miłoŚć Kościl?szki

g

w

sprzedcJźy

ZW,iĄzł.u

alkoholu
poboru

rozpoczynającym się

poho
r~m:roczr!H~a" 1'909, . St;:_r,:'::~~VJQ CrQchkie pn:y
pomina dla reataoracji i miejsc wys~ynku. któ
re' znajduiąsię w pobli:i:u lokąIu urzędowa..
nia komisji' pob-lrowych, że w czasie trwania
poboru' t j.ttd' dJJ.ia 2 ma)a ,do 28 czerwca
"atkai;an.a"lm jest' sprzecl®źalkohQlu·
Za narlls;:enle tych prz.episów grOZI co~
!~ie~ię. k.oncesji

!&

i,kara...

. . , ,'. r-

.

•

II

III

lilii

l

ł

Dl

I

Dorrl

I

ze

stHlfw I~oćhd

KosztQwać będzie

11 tys.

robót

'winnI

wiedzieć

kiedy i gdzie mają się sta-\vić 'do
służby wojskowej.
Natomiast wwypa~kach niestawienia$:ię
:poboro\vego
władze 'Winny
,
.. za v\'iadomić od~
nOŚne konsulaty, które' rozporządzająśrod;;
skłaniającemi zaniedbUjących

karni

obo\viązków 'wobec, pai:lstwa do, ich
nia.
'

swych

wypełIli~

,(w)

, l&&au:zzu:

"KrODlkapollcyjAI

złotych

,. Rudzki i. S::ka" przy
Dnła5
-rozpoczęcie
stępuje do Z111011towan:a pIenvszego
w Lo:: I
I dzi okazowego dOlnu stalO'wego, na
terelYle!
d01l1ÓW
dla:
w,,hieżącym rok.u na roboty kanali.zo.cyj', spółdzi,eJczegq To'.:v. budo\vy
ne przeznaczono) 3 i pół miljona:d.
urz. skarbo\\'ych. Okuzo,\,vy dorn składać się'
Blorącjednak pod uwagę trudne położe l będz~e z 3 pokojÓ'w z kuchnią. i odpowiednicli
nie finanso, we miasta, kwota ta prl!\wdopodo~ '\yygód. Cena takiego don1U wynosić bQdzie
bDie nie będzie wyzyakana całkowicie na pra
ee związane z kanalizac'ą.' Przewidziane więc I okol0 1'/ tysi~cy zł., pł'zyczerr! przy budowie
prace ne rok bieżący nie będą brane całko~ więkE!zej ilości donlów, l{oszta znacznie Ula:wicie pod uwagę jednak juź W poniedziałek leją.
rozpoczną się roboty na dwóch odcinkach to
jest llilU!. S __'.Auny i Zachodniej, tak że
częśc robotników będltie jut w na;bbisz.ym
cza$ię zatrudniona
(w)

maja

zagranio"

gdyż, Doborowi mieszkający zag'ranicę.

'W

{w)

. , )1 ......

lamłesZI ałyoh

pobollwJob

WIad, ze wOJ' skowe i urzed:v~
adrninistra.-: .I
..
•
cyjne "vysyłały dotąd często do poborowych!
mieszkających zagranicą imienne '\vezwania
do sta'wienia się celem odbyciae służ,by woj,;
skowej. Z tego powodu luinisterst'\vo Spraw
'wewnętrznych \vyjaśniło' ol)ecniewszystldul
\vładzom podległym\veZWall takich niema"
istniejljcemi
jfJ.cych uza:::adnie::nia żac1nen1i
przepisami należy na przyszłość zaniechać, i

I.'omoł" bieżące

,w c~181e

'~:O:-

lIIł

81użba wois~ owa

-:0:,-

Zakaz

dnionych \v kasie chorych.
Na zebraniu tom mają zapa§ć ucbwall
protestują.ce przeciwko tym nieracjonalnym
oszczędnością, któl'e fatalnie musżą się odl
bić na zdrowiu pacjentów
ubezpieczoniQ~
wych.

---:0:-;""";

Grobowiec miłości

-

nych z 'lekospisu lekow nie dał się bezwzglęQ,
nie zastąpil~ innymi, zwołuje 'v bieżącym t~
g-odniu zebranie 'wszystkich lekarzy zatruli!

W ubiegłym, tygodniukoluisja lekospi:::
sowa kasy chorych 'wŁodzi skreśliła zleko~
spisu obo,viązującego wszystkich lekarzy ka
sowych okQło 120środk6w i leków.
Lista ta obejmuje
prze1ewszystkiem
wszystkie środki wzmacniające.
Kasa chorYCh kieruj e się \v tym' \vypad::
ku względami oszczędnościowemi.
Związek lekarzy zatrudniony
'w kasie
c~orych uważając iż cały szereg
wykreślo:J

TelltrMiej.i~

Zackęta

ASl

"Val~szf1,vska fiulła

' kanallzaeyjnych

Szlakiem ludzkiego, nfeszczęść'ia
,
W dniu wc%crajszym w POdWÓl'lII:Up:rll-l'
ulicy Aleksandryjskiej wpadł do o,"klolu~j pi
wniCY 5~letnj Aron P rucxewski. syn kr.w:~a
zamiellzkaly w wymieaieaym d~lnu.
SI!

ił

fil

I;

eatr

l1li

I

sztuka

TEATR KAMERALNY

c

O

'fEATR POPULi-\RNY

Dziś, c~warl,ek i piątek ostatnie powtó ..
n:enia cieszącego Sl« rekordowem powodze~

dni pObytu

j

y

piogram m. in.

DJABŁOW.
:-:
18 ATRAKCJI.
'Jutro w' środę specjalne przedstawienie o ' go
'Z te.ilcemi i śpiewami Bachwi..
,4-ej PP. Wszysdde mieisca sied7.ące lzt

niem wodewilu
taa ., "ł'io8n~f vV'io8ua, Wiosna"
urlopie"
.

tMężowie ną

W sobotę wystąpi Teatr Popularny z
przygotowaną,puez
reżysera St. Dęblcza
premierli\ współczesnej komedII ŁodZianina
Wacława \Ylężyka. .,Dwaj kamraci

TEATR MIEJSKI

Dziś w środ.ępQ cenach najniźszych ka..
pitalna komedja Lenza ł$r'eriumy moj~j żony"
W rolachczolowych pp. Grywińska i Lnicz
Jutro w czwartek akademja dla uczczenia świełamied2.vn.nrodÓwki 1 ~f1n maia

, 4.. CH

gal!irja 50 gr.

Na ulicy Aleksandrowsldei najechana
samochód odniEłsła o~ólne obrażenie

dlll.ła B-letnia Dwojl'a. ROiolińska, zamielżkał.
przy ulicy Limanowskiego 25

* * *,
, W podw6rzu domu prly ulicy Andrzeja
58 zosta.!1a pobita. przęz nioznanych sprawcQ'"
tamie zamieszkaJa 14~letnia Janina Urbani~r
(w)

Porąbali s~~iad8 ste~ ter"

NARUTOWICZA 55

Ciel3l.ąca Się mebywałem powodzeniem
~tatnil
'świetna komedJa Z. Geyera p. t. ..Kobietka I
Dziś o 8 30 wil1:Cz.
Z eleganckiego swiata ił grana w dalszym cią
BEZPŁATNIE
gu dziś w środę o godz. 8,45 wieczorem.
Czarowna bajka "K"ięŻ'liczka na grochu" pO· każdy z Panów wpH:wadza P'anią. hezphatnie
lub dwie Panie za l"'ym biletem oraz nlło~
wtórzona będzie w piątek o godz 4,10.
dzież szkolna wchodzi we dwoje. Sensacyjny

DA

przez

W dniu wczorajsEym

mi~jsc~

VI ZgieriCumiala

best.jaIska acbrodnia

" Pny ulicy l-go Maja 5 Edmund Witebski
Edelwa.iu napadli na sąsiad&
sweł o Władyslawa Andrr;ejev8k~ego i porą"
bali go' siekierami.
1 Sąsiedzi zwabieni krzykami rzucili się

i Włlldysła'N

ma

de

pomoc Andrzejewskiemu. Przewieziono
szpital~ł gdzie walczy ze śmiercią.

'J{litebskiego
VI

aresztowsnO f

:1iewiadomym !kierusku.

listy

~ończ.,

go

Edelwajn zbiegł
'Wysłano

za nim

(p)
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Demonstracje tłumów bezrobotnych przed: biurem. Funduszu Bezrobocia
.
TłuDI abp.oca Do'ic~ę k.miel"ł·;am~pos.
'E rski z boj6w:
, Ił ~.itel.dop'lłi.cJi
~

w dniu ',vczorajszyrn tj., \v. duiu' wypłat
bezrobotni Ci, ldól'yrn już zapolnog.1 nie prz;y"
, sługujezbieraH się gl't'nljalnie prZy biurach
wypłat funduszu bezrobocia.
N aj\vj ększa ilość tych bezrobotnych ze~
.
. brała się przed hiureln wypłat l\Intf'jld
nr. 7.

\V godzinach popołudniowych na ulicy
M'ate;jki panował zupełny już spokój.
Na skutek za~'z~Jdzellia pf'okul'atol'a przy
Sądzie Okręgowym wł.,odzi dr. Jana, lVfar~
kovv~skego postanowiono posła Zarskiego a;:
l'eszto\vać, lecz okazało się że zbiegł on
na
d\vorzec Łódź:: Fabryczna i zdołał \vyjechać

Wiedzac o teIn, d\vaj posłowie l(Onluni:::
styczni Zal:ski ił~rożek przybyli' do biur bez
robotnych, Brożek na ulicę ł. . on1żyńsk~, Zar
ski zaś na ulicę Matejki, u5iłując. zwołać
wiece oraz .demonstTacje uilczne przed lVIagi
., .stratem i Urzęden1\Voje\vódzkirn.

, ,M:atejki przed biureln

\vyp~at

był kilkutysięczny tłun1 poseł

zgroll1adzony

Po

PRAWO I SAD

br

Znajdujący się na luiejscu odą.ziały poli:::
eyjne przeszl~"adzały temu. Przy ul. Łomżyń
~kie jbezrohotni rozeszli się, nie reaglljącna
wezwanie agitator6w kOlnunistycznych.

Około godz .. 10~ej 1";;1.no kiedy przy ulicy

n:tłjbliźszynl poc'iągiem. Ud.ało ~.ię ĘO jednak
aresztować na stacji w Kohiszkacb i przewie
ziony został do Lodzi.
przeprowadzeniu śledztwa dOł·a.źne~
sO Zarskiego przewieziono do więzienia. w
Sieradzu. Dalsze śledztwo w toku. '
~'
-:0:"':-

i

Sierz

I ł
II

ó e

SWf~t8{'Z Sk aza~y

\V dniu wczorajszyrn nEt Jaw~e o~J(arżo~ I

t

l'Onirll Swistacz st. sierżant.
Akt oskarżenia zarzuca

n111,Ż(~

jako p:::

Vv" ostatnim sło\vie Świstac.z oświadcza$
spokojnyrll głoselll iż jest nie\vinny a hono;r
swój i los, jak również przyszłość rodziny
składa

bojówką przybył

sanlochoden1 na . rniejsce, : saez \-\'chodzący w skJacl Pow;at=:wc-j I\ornen
gdzie . rozpoczął przelnó\vienie, usiłując za.. dy Uzupełnieil Łódź~l\1iasto załat\vial SpI':Iwę
wiązać wiec.
Ajzyka \VagQ\vskiego tkl i~ t.en nie został po;
ł
ci:}gnięty do odpo\vL:.c1z1alnr\~d .za l.Jchyle::>
Wzywał przy teIn· ,do czynnych
,vystę.:.t
nie
się \v czasi€' cd 2~3 o:Ci\VCn 19~;J
do 30
pieilprzeciwko policji, która \v sHe 6 ludzI
czel'w'ca 1927 ·od służhy \yojskowei OHi? pl'Z;'.'
pełniła· służbę przy wypłacie.
jęcie w dniu 30 czerWCa 1927 tegoż .p Dbol'o\Y2:;
, Na skutek agitacji posła Zars.kiego pro:: go lokalu Pl{U \V cbalakt;;ł'Z~ interC's::lnLa,
wadzfj.cy oddział policyjny st. przodo\vniJ{ ,vf'eszci~ Za sarnodz' Cine wlzielenie infll!'..
Kurowski z 2komisarjatu p.p. wezwał tłum rnacji w sprawach pohopo'.vych; .za ::ozaŻf:},;

do

rozejścia się.

daJ 500

W odpo,\viedzi na to posypał się na PfI! H::
orantów grad kanlieni oraz padło kiHradzie.::sią! strzałów
:rewolwerowych,
oddany&h
przez

bojówkęp'Osła

Zarskiego

\V międzyczasie kamienie zaczęły rów:::'
na podwórze fabryczne i wy])j,iać

nież padać'

oltna w fabrYGe Gl'unsteina, w skrzydle ktć)"
l'ejmieści się b1.Ul'O \vypłat Funduszu Bezl'o~
bada;
Kamienie te oraz brzęk tłuczol1yehszyh,
jak również strzaly nr\voI Wei'O\Ve \vywołaly
popłoch ,\\.lśród l'Obotnikó\v fabryki Griinsi.ei
11f},- W tyra czasie nadeszła po~noc '\" postaci
!{oł1nej .i 'pieszej policji. PomllUo tego tłum \\'
dals:ZYlIł ciągu prażył kUlnielliarni dężl~ ra:::
Gię.ekonia pod post. Kliolczaldmn.
.1

SIę

t ł un1

popołudlllllSąd ogłosił \vy~

roktresci następuj~1cej:
"S:;!. d "llznaje vvinnynl sierżarl~
eza ii za \\';rkonanie

Świstar

ezynności należących

d.o

:,<:!g'O czynności służbo'Nych poh:'nł

l alI 6",']\:(:
od' pohol'o\vego .A.. jzyka Vv"ag'o\\":, "i.ego i s~a;:
zać go za to przestępstwo na 11 nlięs:ęcy ,v.ię
z'enla degradację do stopnia' szel'ego\vea,
SkOlinsko\l/ać 450 zł. zaliczyć areszt

zło%

j"

prewen

cyjny od 15 grudnia 1928 roku. '
Oskarżony wYl'oku nIe rJl~zyj~}ł 2apc}\Via
claJf},C skargę· k':lSiM'Y.inę,.
Na '"rnocy .vvYl'oku ogłoSZOlV0g'O zostałoil
. wypuszczony nawolllośĆ~
(p)

d~ l)oH~jiw

cbe:da.

. .uda ł o
W·reszcie

I

o

Ś\'dtaez pobrał od ·\V~·:g0noYv~;kie~o ,łbU
tych w ratach po 50, 25 i 10 zł.

\". ręce s~du.

O godz. 2:,cj

YV cza::;ir. od ;30. czerwca do 28 lipca lflS!7

Wobec tego przodownik KUlowski dał
rozkaz oddania salwy na posh:aeh. Po salwie
tłum cofnął się nieco, ale w cbwHę 110'łtlll
zaczął' znów atakować lramienia:mi policję.
Kamienie'l'aniłyst przodownika ltul0wskie~ I
gO 4l:ra~$t~
posterunkowego Kar()la ".rel: I

'.

zł.

Jcb

tiegr3dseję f.l1mię9.·"ięzi~~Dia

na

I nych Są.du \\~oiskowego zU'3iadł m~~letni Hie

ZUl'ski Wraz z I

OD O

rozproszyć..

Og(lłenl raniono ZpOŚl'óc! thunutl'zy -oso
by, a rJlianowjde \Vładysława Kanlel'sI(iego

! ,'onlol'ska 127, :!'ana p03trzałowa piersi, 34"le
Inia CecyJja Felfksiak Stefana 12 rana c.1Qia
grzbietu i stopy, ~łO:;letnja j\'lal'ja KęiJJowska
: Hokicińska 9, rany kłute i szarpane, prawe~
, f[C' r8.tnienia i przed ram,lena.

od

Przed 15 lat.y ,vyw~drowała, do A lneryki I cy, n:ie lTIOgąC załah~rić·forroalnośd spadko
córka chłopa lubelsk1eg'o, Anna Nowot~l,"Vych pl:zed zgłbszenientsIę:zQnyzJ.narłeg
kówna i wkrótce znalazła. taui' pracę, Jako miljonel'a, zajęli się pOĘ:zukiwaniem, zagi iQ
l1
kucharka ~T domu luiljonera, Patiyka Rey:::' n ej. Sprawę poruczono "J?rY\.vatllym detekty
dinga.· Dziewczyna zdołała zawojować s ta::: ) \\ Oln i we wszystkichpi8maeh .aulerykail
rego bogacza, który ją poślubił i ten sPosób! skich ull1ieszczonowielkieo niej ogłoszenia.
stała s~ę posiadaczl{ą, mjUono\VejtoI·tuny.!: Zdołano jednak tylko ustalić to,. te Reydin~
Pożycie małżeilSkie nie b:fło jednak govva przt~by\vala niedawn,o w tował~zy~
szczęśli",:e i po c.i\vóeh latach ~~\\'otkównaJ st'Yvie jakiegoś mężczyzny w Chio-ago. Sp~(L
opuściła męża, pozostawiai~.r rnu list, vV któ::rf kobiel'cy Reydinga zwrócilisię do ltons~.llac'
rym oświadczyła, że nie lnoŻe dłll:%ejZ nimi tĆlW polskich \v An1eryce, któI'ezawiadomiły
iyć, gdyż go nie kocha. Reydi:ng odczuł to, 'o poszukiwaniach ministerstwo sp;'aw za
jako ciężl\i cios., zwłaszcza, że od dłuższego! granicznych w """'arsza"vie.
Onegdaj zgłosił się do miriist~rs-[wa '.te
czasu złożony był chorobą i putrzehuwał
pieki jakiejś biisk~ej. osohy. N:edług'o potetn\l, gO ojeiec Novv~otlcówny SZCz 6 1jan, 'Chlop zp0(
zak·ończyłon życie pozostawia.ję.c test.amel1t,! Zamośc~a. i oświadczył, że od 10 lat nie o:trz!
·w którynl jedną. trzeci::..t część majątku, t.
maI od córki żadnych listówj nie w~ie, gdzie
::~ 1111ljony dolarów, zapisał ni.c\\'ierrJ.ej ŻO:i się ona znajduje. Zgodnie Z proeedlu'i~ spad

l

I

0,1

j.!

nie.

Pisma ~:llnerykailskje rozpisywały się
1-' pgotowIe Kas,v Chorych i .!VHe,iskie 11'" v-riele o tynl testa n1 encie, najdzi w1i"~ejszf.t
iYt!tieHio wszystkjrrl rannym ponlocy,· })l'zewo jednak było rzeczą; to, że spadlzobierczynl
tf(~ J{aujerskjf.~gc i I\łęlJo\vsl{(j do szpitc-lla. ftn ! :nie. zgłaszała się wcale po p:enią,dze. -,
Ft1fJ$ifI,~.fJLfil~:i{.~h
j
r tak ,UIJłynęły lata, a pozostali spad]\ob~er

kową Stanów Zjednoczony~hw razie ni~.od
nalezienia spadkobierczyni w·prawie· jeJ po
urzędo,\lI'lenl uznaniu' jej za zmarłą, wchodz!
najbliższy: spadkobi'erca, a więc w tym wy'~
padku jej ojciec.
.
-::0:--

~,ROZ'WOJ~~ Środa
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Ka~dy. musi usł~
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S.ft.ns.rja
~
g,",

t

z eKrtilnu

l1li

ku

I

ż

r' C"

JiII

I

iII

,J

;mA"

5W

iM

główDyeh lD ,

Za~hwycająee 'pieśni cygańskie w wykonaniu sblulef kapeli cyganów JANCZ{ BALOGHA
Największy dotychczas wszechświatowy sukces Hlmn dźwiękowego .

dźwiękowy

.

rolłUl~hlll

'VI

aria

'nast~pny[ll

.'PierwsJ:I Europejski' 100

głównych

rolach

w

Film mno~ny pebay Ilapięcia
dram., ~.łow, tło puszty W ę
gierski~j i pięknego Budapesdu.

...

'l'd'nl

d

a r a' a"

.' NANCY DREXEL i D. ROLLINSA

'" .lodal

<Diiś

50"

z najpiękniejs2ą parĄ mlocJxieńezyeh amantów

~lnG ..Ta.lr

Da.lękaw,

1.2.eE~G

Hm pełen alońcG, młodośeii miłości

Najpromjenniejszy
,

n

fi

~o,

Hus. tr,ao j 4
Ol'kie.stl"r symfonie!lma,'
d 8.,..
rek clą A. CZUDNOWS}{lEGO. t'oez. seans. o godz. 4-ej pp.
w w sobotę i &'~iedj!ielę 8 godll 12-ej pp. CENY 111EJSC ZNł

iailEmEllIII_ _ _IlI·•••.•
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W rolach

::=

~~31"D

~

łą,k ł

r~i.~lon
i6'Ja

~

~

Ponadto:

Rawelillja

SensarJBa
'"
.

1\1.~w.y~ly~ 20.to. minutowym

pelskiwn flhme

II

dŹwl1ękowym. _

j elektr.
INZYNIER BUDOW.

I~

:zanim nie. obejr2:YII% naszego
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