_u

iBl

CENA

'2

r-

u-

r.

l1li

l!IIł

ZISł
lin

;'4~

-iilr

...

JSzy S la a
n.

-ii~-

'l'tll'Iiii ••. ".- I

s=ę
t l

li

Sir

1

I 'I

-~

'j

n

11111'---'. -.'
/.-

-

-~~'_.

"

Rłńak [ja I A~minłlt;

,il(ena prenumeraty
w

w 1.002:1
At. KośchiSIki. 41

ł..odzi

'.

TELEFon 100..28
Konio' P .. I("O" 60894
Red. p1'%yjmuje od 5-6
Art- liitów anonimowych
' nie umieszcia się'

Mies. z dod. Uustr. 5 1.~
Dla rehołników
4 z
Odnoss. do eomu 30 gr'
Z dostawą l'oastową 6':d'
p Qza, lodsią eg~., ~,~r.

Naleino_ćpocdowa _ _ - - - - - - - r caaltem

1930 r.
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nie refere ta k misji

włono

sprawozdanie 'komisji budżetowej o
dodatkoWych kredytach na l'. 1927::28. Jak I 511.747 zł.
wiadomo w roku' tym, gdy pr~ mjerem był!
marsz. Piłsudski przekrocz·Jno budŻ'zł o 562
230MILJ. ZŁ. NIEPOTRZEBNYCH
mUj.. Na- tym Ue wynikła sp~awa min. CZ6::
PRZEKROCŻEŃ
chowle~a~ Sejmowi przedłożono d'Jpiero na
Kamisja doszła do przekon.ania, Że rząd
osbibdeJsesji bu.dżf:tower,usł~wę -ci kredy:: dok~nał W tynłok:u:s1e J.1.l'zek:r€lcz~ń b'ttdżeiolJ

f'«eh(łudałkowyeh'; i' 'zam.kn~ęcju doda.U\: Jwe.
\V1eh~ lii~usF~'awiedliwiGnych
z6~J{iwiąza
U;pie'i'i:l"tiiis'\i!;chlld%i'na'
dzie l1n y
nla'mip'rawllen1i państwa, ~nti konieczna wzro
sPrawozdanie posł~, Libermana J jako N~feren .
wydatków na It!a'~e w łącznej
SUlu.:te
'ta komisji bud~etowel ok'redyi:acll do,untko::" ~,tem
230 nlilj. Su.my tej należało użyć na obniżE~
.,Ch za rok 1927::28.
nie podatku obro'towego, na blktlowę $'.z,k~~~ o::
Komisja - jak stwierdza sprawozdanie żywienie ruchu buduwIaneg,,) itrl.
- doszła do p.-rztk&nania, Że wzrost decholt'
iłÓw państwowych w tym roku przypisać na::
leży w wy~okim ~,topniu WZnl1)ŹGnej akcJi eg
Najciekawszy jlst US(ęp sr;;:aw{;zdania,
zekucyjnej, związanej Ze śclągam~ll1 poda'i::
dotyczący
k:tT{ly'~ów :na h:ndu8z t'iyspozycjuy
ków btzpt1śruimch.
Kredyty poza bt!iUet~we wy:nusily 8 udlj. na
fundusz .dys}Jlozycyjny prezydjum rady mini
100.000 KOCÓW
" Dalej stwierdza konlisjn, źe kredyty, do::: sirów i 2.938.278 na fundusz dysp'ozycyjny
dat:ltowe były, otwierane lekkoluyśinie. i bez ministerstwa spraw zagraniCZi:ilych.
O ile cho,dzi o FJ.erwszy - czyłanlY w
planu".
,
Jednym z drastyczniejszych przykładów sprawozdrtniu. - rząd ani julnym słoweul
,owej bezplanowuści wprzd-traczauiu kredy:: nie 'uzasa.dnU tak olbrzynliego lI'fztlriUshl wy:::,
,ituw jest otwarty na pc.dstawie uchwały Ra:; ,laików,któl'e wedle .ftgn twlenlzt.nia tlh~ po
dyMinisłrów l ~dnia 14 kwietnia 1928 r. kre~ , l:Uegają żadnej· kontroli.
'dyłpozabudŹf:ttlwyw kwoci6 t.806.673 na za l
- ,_-c ,
. .
•
l
',kup 100.000 kocy dla żołnIerzy.. _
l!

I

',Z<11:rzelUow3tlzQnej jednalt kiJntr.oli oka' ,

zało się, że Za tą sumę ani jednego koca nie za

26~V

OBI
leE Pił MIN. JóZEFSKlEGO
Po tenl wyjaŚnienbl referent zwrócił si~
do ministra spraw wewnętrznych, p. Józef~
sldeQo, z zapytanielll, czy otrzymana przez p.
gen. Składkowskiego kwota 8 milj. jest, nwjQ
doczmona we wpływach ministerstwa spraw
wewnętrznych, oraz czy ona tamże figuruje
jako fundusz dyspozycyjny tegoż minister::
siwa.
"\
P. minister
zastrzegl sobie udzif
lenie otl:p()wicdzi w drodze telefonicznej Vi;

ne

BRUKSELA, 22.5.
Anlbasru.lti:I' SiiU1ÓW
Zjednoczonych w Bdgji Hugh GlbsoD J były
pierwszy p~seł Stanów ,Zje.dn>J)czonych' w Poi
sceJ miał sensacyjną lliI'zygodę w' swo}ej kar
jerzedypltmafyczuej, kiedy w dniu wczoraj~
szym został aresztowany i z;qaowa,lzony d,J
celi przez zbytn.io gorliwą poHcję miasta N a:;
mur, .
Ambasador wraz
swoją żoną, byłą da::~ nIą [lworu króla belgijskiego,
pl'zejeidżał
't;: swoją wielką limuzyną przez Namul' i na drG
fW.Ęł#W
~ dze najechał na maleńki samoohód prywat;;
Niesamowite dzioje poszukiwac%y przygód ~
~ ny. Nie bacząc natoll że samochód ambasado.
"~f_ _.W_.c.lo.li_gł.ó."'.n.eJ••.JA.·elC.K_H.O.L.D_ _ _ rEt był zaopatrzo'DY w specjalny znak dyplo:=

i

ze

~

!

li~lzielić

referentowi "ni ustnego. ani

pi~

Sfmn~'iJO wy jaśnienia~

WNIOSKI KOMIS.U
przellsi:awia dwie rezolucje:
St:jIn stwierdza, że rząd w okresie budze
towyni lH27::28 dokonał przekroczeń budżeto
wych bez pudstaw ustawowychs nieusprawie
tUiwionycit ani zab>Jwiązaniami
prawneuli
11!ai~~twa, ani koniecznym wZi-osiem wydah
k6W na I.'łace i kredyty szacunkowe, łącznie
na liwotę 230 milj ..
S,-jm, stojąc wobec faktów już dokona::
nyeb., nie odmawia legalizacji tych p:rzekro::
cz~ń, siwicnlzaj ąc je.dnak, że rząd postąpił
nielr ~alnie, li:rzycze.nldopuścił się nad:m.ier.ne
go powięliszenia bud.żetu państwowego.
K"l;nl.!I~m

Aresztowany priez

I

na~r[ępnyul między

gódz" 11 a 12.
P6mimo wielokrotnych, telefonów do tei
chwili teżp~ minister nie
Za stOSOWi

,iblin

M'.IlIlllJIJ • •

1930 r.
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C:GRAI. OSWIAT_
-do dnia

i

tovy'ej

kupiono, łeczzuzyto tę kwotę, na nagłą. p~
trzebę dla żołnierzy, uchwaloną na co innego,
a mianowicie: na zakup sprzętu kwaierunko
wegc, na sanitarjat, na wYtlatki biurowe i na
wydatki ul!c-człle przu wy.żywiSlllu w sumie

Warszawa1 22 maja
nLEEKOIIYśLNE I BEZ PLANU"
Na jułrzejszem posi~dzeniu Sejmu, jako
dziewiąty punkt 'p'orządku dziennego posta~

t

i

'

belgijsk~ pO]l~ję

matyczny oraz clto:ręU iew an:l.erykańską, poi>.
cjant, ll:rzybyły na
wypadku!! zaa:resz
lowal ~unbasa!lo:ra.
obecnycb Czasach każdy moźe twier
,tlzi6,
jest tlYlllolu.ata·· i zabrał ambasadora

wraz z
najbUższego komlsarja=,
. tu, g~b:ie zGstali za:m.knięci i·zatrzymaru. at
i do przybycia komisarz8.c
;
Sp'rawa się wYinśniła,policjant stracił:
w Nmrnurze panuje wielkie zaniepo.
kojenie Ze względu na ten incy.dent dyploma
tyczny, ił prezydent miasta pojeChał: io Brak
seli~ by przerosić

ambasadol.
'--:,«-

;W6ZW(»)"'- 'Piąt:ej{ 'ft3:'~maja ffi980 "'ro~u~-7,'
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7000 'ghandy tów ata uj
300 ZLANYCH KR lA ZOSTAŁO na
induSI prowadzą

ni" ruchu wolnościowego' p'oetkę Naidu, Iłil1~
dUli ''''YltawUinowy. oddział złożony z 7~OOO
ghandystów, który ponównie :Eludakowal

która

walozyła

,przy pomocy palek,

"1' Mr

kłady

li

~LAC:UBOJU.

trzecb solL.

.,' "'"

'"

"

'

,
·'tl

,:~.. :

skłąd,~

W Qlóntarjlls:r;e, zmienili

obęcnie, taktykt,

Atalt:ujęcy ~arzucaU' fi~nury

jQd.~rzfw.ująoe zasię'ki

d:rueiane i

na pale

na bok..
500 policjantów poddl.lwódz'i:wem 60 ofi~
cerów ruszyło do' kontrataku.prz~ciw ,s~illrri

. ~....

WYBUCH W KOPA.LNI
Ma:riłzburguwNataluw kópalniwę::,
należącej do Duudee Co, :następU
wy=:

W

'Walka trwała z g6rą 2 ~,odziny,

go,

gla
,buch, .ldóry zasypał okfjl.Q l~O tubylców i ~
europejczyka w podziemiach. Znaczllą liczb,
kI~jowców, z kłól'ycb. wielu doznało ciężkich
p'opar2eń, 'u,li1ło 'dę ulatO\\'at, jednakże, isnie$'
fa obawa, iż większa część' ni'b .będzie mogła

,.,
p'4'zy:::

czem na plac\l boju [onzostał!J 300 Hindusów
:z:alanychkrwią i poraniony'ch \
:rzenianli

kitów bambusowych..
Walkoltlprzyg!ę.dały

, NIEBEZPIECZNYPBBCED,ENS': .
, "Jou.tnal de Gene~eCl \V 8:d,J(·ul.~' zatytuło
wllllym:,.Czy GdaJiskJest państwę:m.'~,ł f;)m.a=
wia sprawę przyjęcia Gd.ańska ·~o .;Między.ua
rodowej Organizacji' Pracy•. Dzien.nlk" :.·twierC
dzi, it 'orzec:eenie trybunału 'międzYbar()dolVe
p~wlJi,te' w.tej kwestjl, może stać się,ni~==
bezpiecznym prejud.ykatem '\\·,PQd,ą~l1Yclt~Y
padkaeh~
, .

staraU$ię

odciągnąć' je

mująoym~

fe leg r aflczn a

Kron łka

IPcajQcllęBa ~asiekl w :regularnych tYla::

niem

l?

BOMBAJ 22.5,,100 wolonłarjuszy Ghau:: 1 gIlandysłów . odni'osło rany~ Pod~zas:', Innego
diego atakował@ .dziś w dal$zymciągtlskła::- napad:4111a. skład soli p9UcjadokQnałalS'ąf
dy soli w Wa.daia~PoUcjaaresztowała wszYst resz~owań"część jednak Zbtl.l!toW~Jlyó;h·'~t~;.
kich napastników. W czasie utarczki z policją l dusów zbiegła, unosząc ż sobą '~,e~,~ą ~I,ą'~

LONDYN, 22..5. Po ocipal'ciu pierwszego

ataku Ra składy SDli w Dharasana, pl'owadzc
llego przez aresztowaną nastęll'ną przywódczy

IJeraoh..

m..

'l

się z zacieka~ie::,

i,

.'

NABARYKADACa' '
. ,W Sienlia tyczachPoborowi(l'o.c?n.~.:'t908)
będąc w, stąąię. nieb:zęźv,vym., ,~~~q~~li;;~ą, ,#~r

być urałowana.·

UumvpubUozno~oi ..

caoh, awantury, ,a

widzą" P~zybJ.Wąj'~':IOli

.'
Podc.zas demonsh'ae jł W' S~mla ares1.to::
BanO "'0 :wybitnyc~l przewód~6w l'netl'a woJ:::

' L O T ZEliPELINA
' , c j t . ustawiła, barykady~ PoUcja'ząJiulie.AJbll "
W ulług ostatniej dep,eszy iskrowej ze ko "zlikwldowala'"azatIZYDlanYCll ,,~pr~wców ,

nościowegQ.

~:::c: ~~~:':~~P:!tin~;:S~~~:~:;:::;1

l

, W M'asullp'ałam

doszł(,'
do' ,:rwa~ych
staróz:policją~ .Ąłakowaniprzez g'ba.ndysłów i pejskiego pod 5"12" szeroko$cip'ÓbloCneji
poliojallCioddali kilkasal.w do tłumu. Liczba . 27" '2~'długQścizachpdniej~ : PUllkt len jest

Qdd~lonyC):l,350kbn.. O'lPernaulbuk,o,KQłQ

"IQlbir iestnarazię.n.ieznana•.... ',. . . i
'.} . . . . ·,.W·i poblitu 'Gudivadania.uy.e~~al).ei'aer~a

p'alro,

LONDYN, 22..5. Korespondent
"Dany
Mail"doriosi ·zBomba.jth ił;) #.0 stacjikolejo:::
wej,Du:ugari koło, Dlun:afiąua wysłano, od=
· d!!iał,w&Jsk.hind1.u!tiiclt, :d9:tQnv z' -'DO ludzi.

'iN al

'

:rannycboohołników.. Usiłowpl on.rówitie:ł '
'~~,~ka6' wlcb;enl.słę.zuw:iQdo;Q.Q IlaniiN aid

leCI! wlpduodmówlb'. Z Simli

clonos:z:ę

4)

a=-

I

,

]

t()~hee

byew polsk lro I{lrlsbadzie
... Nleeh dopaułt <qordollfego ,przyjedzie
Pod numeru!. a i wnlcki j'-23. ei
.

l

.'

. W lasku przy radjodźwjękll,~ doznasz we$(Jł,,~l;
,
.i2~roW'o'ŚOim:'

ws~~cbhtndu$kięgo

~fłZku muzułman·, po"Wdęła, rezolucję.

K

/

_że kąpać żonę, 'siebłe'i Q2.lecf

przywódców

naojonaUstyCZL w Jhe1u.n.. Wefdługwiadomo

jet z Boiabaju komisja

13uptul~brlc2:~Qo·.w:Ktako!,le,jłl\1l0~odU;::~.

.KliJent

l

muUllłe pl'łlwoda\ttezerJo, Pule!, ,udał ~dę I
wOJo:tajdoszpitala poloweQQ w Dbtu:ąsąna '

'reszłowantuł~~chwybitnych

.
. KA'fĄ$~~:OrA~9TN"I.d~;·"/~".':~:_i:'
., ,Dziś,22~gp, :b:m..,tn,ąjo:r:,:Pl'ós~tńiJ,f.tJ$,;~1~

i

llals~ t!'anspo:dymająn\l~tąph,). ,No\\'Y zą::
stłpce Glu~ndJego, były prz_wollhdczęcy zgro

ef.le.uiodwledz~nłfl zn~jthlj,cyeh, ~jętam3~a

\Vłllct>!~m .~ł!~~()~~

godz. 10 ,stel'~\IIlieCllizeh!clna.d ,tąWrli~ie:lU..\W ~~~~'m(.l~orj.~~~.~~rtr::~1ł i..,/ '~I~""##łłtJ'.:o~'
Pel'i1ambtdtQl czynione są wielkie Pl'zygotowa I
Wslłutek nłęló\Vuości'ferenU"samblóf!lt=
nla na pr~~ylotZePP·eU:na. Między in:nemi, spro I,' le~l zUIJi'ełne~uu ·strzaskaniu. M:aJo~:Pl:'Ó'~~,~
wadzQno kUka . tysięcy be~zek, piwa,
ldóre,. ski d@;ł;nał Sl.lnej ~ontu:lji głowYi;da;mani.a
ma być:ąpozyt e w czasie wieUdego bankietu II. nogi.
. . .'
111 doweg o.
ł'
~

'n d~uty 'łeleJH:aiiczne, wobec czegc ustawiono
śpeGjalno posterunki wojskowe i silne
la Pi~nttJące słu~ów teleu:ra:.ficzJlych.

awantur przekazano

wyra

!aJ,ę.z~nłep'okojeJde z.powodunł~aspokoje

... ,.słU$!:nych, żądań, 'Arabów. W Palestynie"
OO·moieMQujemnie odbić na stftnowJ~k"Mą'
hometau hili4usJdcb wQbecAnglji.J(Olllisja
%W:r6cłlaslę do wic~kt61az ltt~śbą'o prted~!
stawie.mez8patrywati, .fdu~metąnIułlji ~z~~ I

,d~~ti~~w~b.

l' ,.' I

..

.~~______.;_.,_ _ _~_ _ _•

_ _ _~~~_• • ~._.~~~_

I
Zgórą 150 lat tząd:tą An:lllcy' W.lRdj ach:, l', ty, mimo' jQlto usiłow'sń kończy się "kl:wawym ," 15ami na tle :zbvf wysokie~o wymiaru' podał.

~ ciąft"! swego pano~ania 1l1u~ieH w!elok~ot.. ! s~arciem, z policją kołoChąll~i C~aura, Ghan ków urósł do znaczenia sprawy ogólnokrajo...
me łlśml~ra~a~ bwty 1 powstarua kralowćow. ! dl zostaJe aleszto;~any. przesladUJe dwa łała ,wej. Chłopi w Bardoli ogłosili bojkot podat.
Jednakowoż, dopiero po wojni$ ś,.'i:atol'lej sta l w więj!ieniu iego stanowisko obejMuje uialen! k6w. Po długich próbach sthunienia aiłs. bie.!,

I

nęli 'Wc obłi~~u, masawcgo1 trtepodleglościowe'" l towany pOlitvk ~Das, on to właśnie powołuje nego oporul rząd angielski ustąpił, miaBuiąc
g,o ma,hu,, 'na,
",' er,':0,nalist,YCZ,nego" organi,;o,wanego I do :.iyeia, parfjęniepodległośei' "Swaraj rJ.
1 komisję do, .zrewidowania podatków" w, skła4,
przez ,1lOWOCĄeSllą J,')~rlję połiłyr:zną ~Swaraf' i .
W'T. 1928 przybywa do- Bombaju. prze.. ' której wchodzili już krajowcy. Fakt taa

l

Giy w~qkit-1905;Ylill -lordCourxQnt ówczesny wid~i~na ustawą z roku 1919 komisja Sima.. I wzmocnił znaczenie niedawno załoionejparlji
"'~~rl;\dea:In~jj·prz;eprowadziłpodział .pfQ, . na .. K?ngres 'indyjski ogłasza dziet?- jej prJ:y" Ił i pod jelito naciskiem w dniu 3! ..~.' "gnnw'l!
wmCJl hengaWriEłJf gdy, dla celow polItykI I bYCia, Jako dzień żałoby narodowej!. an. har 1929 r' kongres narodowy wy'tfleszl flagę Da'"
~i' bittthieJ
-=,',_,,"el. i",P,_~".:~j,,~.,ł:,,~,~~,~,'
_nad,W!,·~,_",ZęŚcif. naj .. ł ,t~l,. a p,',ar,ti e,, 1ew"iCo,we o.r",ganiZU"j~.n~w,,_et.~tra,j-IIl'OdO,w~ na znak ogłO,suma ,n,ip.,_POd1eglOS
...""Cl,,',''''-c:ywdlzowane', bogate 1 czynne ple- l ki 1 demonstracJe. W lllllilrę lIbhzanla SIę 1"0- Ghandl f którego. obdar.r;oIio władząm.ę~al
mię hinduskie, spotkał się rząd angielski po I"ku 1930, w którym miał, się aakoiiczyć okres dyktatorską, próbuje nawiązać kontakt s lor..
raz pierwssy:
zz-organizowaną akcją ... bierną... I próby, 'rośnie coraz bardziej podniecenie, w I dem Irvinem. wicekrólem Indji, wyźRacza ,mu
ft
a
do.", OPO,TU • B,e,ng',a,li "', stał,a się p,l,em, ontemn, ie .. , kraju. prZYbY,C,ie komisji Simo,na b, ylo ,dOla" l' term,in 11-go marca br., a,'me otrsymując'od
podległi~b I~dji.
J.l~ I~t ·~6źniei., tym razem niem oliwy do ognia.
~
powiedzi, l"Ozp~cJ;,.na ~cję już' ~e biera~4~
nad. bn,!aanl1 dtU~łEn ~ęteJ !zeki Indusu, '!
Jako przykład może poslużyć sprawa oporu,. ale ~y~d~e~o. nle~olłuszens~a ~ ,.crvil
P,_8n4%,,~ble", $~ą, d" w c,' z~sle .WO,ln,Y,', re,kr, utowali , Bardoli. powiatu w prowincji Bombaj, "dzie j dlso~dlance ł ktora) J0stesmy obecnie .wiad"
SIę A~JIQPS1;. zoł~erJ;~tndYJsey) wy}>uchło po... stosunkowo drobny zatarg pomiędzy angiel-! kaml.
_.
wst~le. ktor,: ~enera'lk Dyer stłumil kr~awo ł ,skim urzędem skarbowym a miejscowymi chło
--oQO---'
oamem karabmow maszynowych w Amntsar.. .
W tym .omeneie pb'nownic 'wiŁępuje na Wi,,"' ___- - - - - - - - - r "________________________
downię Mahathma Ghandi, poparty już teraz
prxez kongres narodowy i Mahometan.
l
111
Pierwszym ośrodkiem odro.;lzenia naro..
dowago Indji b.,ł zwołany 'fi r. 1885 w Bombaju kongres narodowy. Bylo to zebranie
Pl"Sedstawieieli inteligencji i bo~atego mieszczaństwa hinduskiego. Mahometanie trzymali
Rewelacyjne wrażenł-it wybItnego pIsarza rosyfskiegg
się:na uboez~ przy poparciu rxądu!angielskie
dO ułoiy}i QrU
.własną oIganizację "Indian l\;lo
Znany pjsarz rosyjski .Anatol Kamif~fh
Oprócz Bułgakowa władze prześladują.
u
slem.League • Dopięro w czasie wojny ś~a- ski który przed pięciu laty llO\\Tócił zenli:: innych znanyh pisarzy l'osyjskich, jak np.
toweJ~ w ro k u 1916, obradowały po raz pIerw ,
'
..
..
uy wspólnie te dwa zgromadzenia, wysuwa- ,gracji do Rosji a obecnie ,ponownie uciekł z Zamiatilla i ,Pilnika. "Varunki materjalne
jąc. w~pćlne żądani~ utworxeniB; ~ominjum. in So~etów zagranicę, ogłas'law dzienniktt bytu są, niezwykle ciężkie: większość pisarzy'
dYJskiego na wzór lnnyeh domlnlóvv an~uelakich. Żądanie to zostało w słynnej ode~wie "Rul" S'Ve ,vrażenia z Rosji p. t .• ,:Moja piati:: ! nic nie tworzy, pośvl"iQcając cały czas nawy:1'
Lloyd Gaorge'a, właściwie pr~yjęteJ a. w od~o letka<4, ~tóre pos:adaj}! rf'\n~ialYJhy cha; s~ukiwaniu środk6w żywności, opału itd.,
rakter.
..
Ubiegłej zimy \v Moskwie dał 'się otlczu~
Kamiel'lski, shvierdza, źe\Yładz0 50\viec~ wać brak lUą,ki, masła a nawet kartofli i
uprzednio rzez w Pendżabie. Partja umiarko
wana traci wpływy w. kongresie. rosnie zaś
znacznie fłekstremistówff pod wodzą romanty l kic krępujt! do ostatecznych granIc wszelkie . marchwi. Dla dzieci wydaw'ano po 5 jajek ,na
ka i społecznika Ttlaka.
! przeja\vy hvórczosci literarki0j, każdy lite,,; miesiąc. Jedynym środkiem .żywności, który
Tvmczasem z końcem 1919 roku weho- ! rat jest zllluszany dopi~ania wyłą,cznic na i można było dostać, była kiełbasa z koniny"
lbi w, tycie . ,ustawa, rozszerzająca wpływy
parlamentu indyjskiego, który jednak w dal- l zamóvdenie władz. 08t(;1.Tnio np. ż:ylallO od ; lecz i tę y\ydawano na kartld. I\.amieiH~ki za~
szym, eiągu zachowuje charakter or!!anu do'" litel'at{}\v, aby \Y dziehieh swych· gloryfiko::: i kOllCZył ~wój wyvdad stwierdzeniem nieby::
radciego wicekróla . .ustawa ta miała obowią I wali traktor. Literaci, '\yylanluj:jcy śię z pod v\'alpg'o wzrostu nastrojów religijnych w sUzy'Wać tylko 10 lat, & więc do końca f. 1929, !
~w tym czasie winna była specjalna ko;nisja I nakazó\v \vładz, ulegają prześladG\vanioul. l l'okich nlasach ludności.
. opracować wytyczne w kierunku dal.;zei rozAutor słynnej sztuki· ,,Ini Turbinych"
Znane orędzie luetropolity Sergjusza by),
budowy samorządu, względnie nawet statutu I
Bułgakpf\v,
dzieła
którego
zakazano
druko,:
łO,
napisane
przez dziennikarza sowieckiegc
dominj alnego~
I
Wszystkie partje i-, kierunki polityczne 'I wać, zwrócił się do Stalinu i innych człon::: \Volina.' i\'fetropolita Sergjusz położył S\vó.i
Indii uznały ustawę,. jako, złamanie da~ego kó,\~ rządu sowjerk~cgo z lif'tern . protestu.i~1;:
110dpis pod naciskiem l'ządu so\,'ieckiego.
pr2tez Anglję w czaSIe wOJny przyrzeczenia, a I
:proiekt wyznaczenia komisji dla zbadania doj- I cym przechvko gnęhieniu Tllysii litel'ackie j i
•. rzałośei kra,iu do s, amorządu f jako obra~ę gOd ł prześlado\vaniom.
j
ności narodo~ej Tilak prze do czynnej wal ..
j
~, czemu się jednak sprzeci~ia Ghandi,or~a.~~~~~~~~~~~~. m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~JI~~~~~
wzując masy do akcji ubiernego oporufI, któ
f
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"S łAT lAGINIU f"

podług
powie,ści Artvra Conan DOYLEł a

Dramat sensacyjny w 10 aktach

WJ;oiach głównych ulubienica Hollywocłu 'słodka BESSIE LOVRE
LE \VIS
,
STONE i LLOYD RUGHES

Warsząwg,

dno

22~go

Warszawie

m:tja

Przy ul. Wspblnej 2 zajmował oddzieln'y
pokój IJ!l'zybyły z Krakowa; 25::1:-: tni właści;;

ciel majątku BiałY:::Dw6r, hr..
Aleksaudcf
Skirmunt. Młody hrabia był bn1lankifm an~
basadG:ta pfllskiego W L~l:n(lynłe b. ministr~\
spraw zag;lan:cznyeb, Konstantego hr. Sk!r:: ,

t

Olbrzymie bet;tje żyjąi walezą i giną nil
, oczach widza.
..,...
Poezątek vi dni powszednie o g. 5 pp.
w soboty Qiedz. i święt"8. o. ~odz. 1 pp.
Na pierwszy,
ceny' mi ,30 i 10 gr.

seans

....

OtliesthdżwiękoW4. Ściśle 'rlostoscfw. ,d~ obrazu

................................,

munta.
Skhnulnt, czk wit!k zrówncważony, był
!ubiany przez swych (kmt1\~·nlków. Ostatnimi
dnianli chtdził (.Z€{jf;Ś zanlyślCJny. Wczoraj
przysze.tU o godz. 10 wieczorem i kolIJ

pół no;:

cy połci:ył się spać. Dziś zrana o p,}..-:dz. 4 roz;;
legł się

huk

strzału. Sąsiad

Skhmunta

inż.

Mal'jan

LON YJE

samobófs~wo
Kuczyński zapukał

dQ jego pokoju.
nie otwierano drzwi, p ..Kuczyński
t::rzYIHlszezą;ąc caś złego, wszedł. i- z przeraż6
illenl spogłrzegł, że młody hr. Sklrmunt leży
na ;:óżkn bez oznak życia. z przestrzeloną PN'

Ponieważ

wą skronią.

.denni nie pozostawił I Et
niósł tajenlnicę samobójstwa do g~obl1 ..
O gotlz. 11 przybył lekarz sądowy, sędzia
śletlczy i wiceprokurator celem dokonania ,QIF
glę.dzin zwłok i przeprowadzenia dotho~
nia. Tdeg:raficznie o strasznym \\"fPad.ku u
\~;"iadomion.J l"Glilziców denata w Krai.o;wie ~
i1111.basad9ra Skirmunłą w Londynie.
Listów

~:adnych

t:J&L

onoro eh

e ne _,spra
rec
Ml.Olliate.r sprawiedliwości, p. Stanisław Car

ppopu}ary,;ował w Polsce precedens, jako o~
~reślenie dla. tych subtelnych"odczuć" i wy
~:zuć"; kt6rych system pomajowy t~k ehętnie
,rzeciwstawia literze prawa. pisze .,Myśl Ni.e ..
podległa <Ił ..Aprzeto f zamiast analizo'll\t ać wy"
ł'ok, . jaki zapadł w gl09nej sprawie po
Józefa
Wójcika, eąd::tonęj przez warszawski Są.d Ape
łae;yjny dnia 10. maja r_ b., przypatrzmy się
"precedensom", kt6r~zostały ujawnione' na
pfzewod:::ie sądowym.

spra y

e s

s~ę przeczy zwyczajom honorowym i ogłasza
I SIę
gaza człowieka umyłowo chorego. a więc

dyskwaiifikuje jako duelanta. Po drugim! po ..
'syla się doń oficerów linjowych w ~harakte
rze ekspel'tów'-psychjatr6w, co jest nonsensem
OIaz na ową ekspertyzę, maiącą być zarazem
wyzwaniem', naznaczawc.zesny ranek, co jest
ponownym honor:owym nietakte~. Igl10racja
w p.rowadzeniu sprawhonorowycn stanowi tu
taj dzi~ny konglomerat Z djalektyką adwoka"l
~ką. która ową niewłaściwość tłumaczyła,",

Po W arszawie kr~ży na&t~pująCB anegdota
Niłłjaki p.Krugman pr:e:estudj ował uwai
nie zeznania mjr. Buchowskiego. dotyczące in
strukeji, iakie mieli otrzymać przed wyjazdem

ojce

pr~episami kodeksu honorowego. Trzeba. by..
ło złamać jeden hocorowy kanon, aby zadość
uczynić innemu i doręczyć wezwanie w termi
nie~ Pierwszy lepszy da.wny student z Dor ..

patu lub Rygi potrafiłby wybrnąc:łafwo .z 8Y"
tuacji? będą.~ych dla wspótc.zesaych "erudytow"
kuns,~tu pojedynkQwego istym węzłem. gordyj ..

skim',

.

Krugman ostrJległ go:
- Walzman, jak ty nie

pn~estalliesz,

at

to

"

telmeńska

W3pótczesność. Za.demollstr() ~ al)ł. .
tym procesie, pąsowala do;trt':\d,cji Z przed·
pół wieku, jak garbaty do ściany i ~zuła. się
w rynsztunku obcych" dla $iebie zwyczajów,
tlihy rooderni$tka w $b.roświeckim. kO~""Jt".,
Il;8l

..

~I')

Piastowa porucznic.y Nowaczyilski i Ce...
:browski. A, kiedy między nim i jego konku
rentem :t braniy galanteryjnej, panem Wal:t.. ,
·maDero, wynikła spr:z:ecdta. zsperzcHly pan

.

. Toteż, gdybyśmy nawet przyszli dG POrzą.dku nad zeznaniami mjr. BuchowskiegO"
kpt, R.abieja. świadka Adamkiewie.za. ora:r:do
mowników oskarżonego Wójcika jeszcze zaskoczyłby nas niejeden .. , precedens, a, .. dieD

a

ja ci przyślę sekundantów.. To oni c,i nabij"
rybąLt .ton_ł
mord~.
.. '
A teraz ":t.darzenie autentyczne:
T ragiezny wypadek wydaiył się w Osio r oat celem oglusxenia. ryb i ulatwienia połowu
Ulicą Warecką szedł po udanej libacji I
Granat ek$plodował tak: iłies",c:r:ęś1iwie że czat
zawiany jegomość. UjrzaW9!lY przed jednym :m.e::kupodc:zaipołowu ryb.
Mies';l'~~aniee Wiewiór ski udał się na j;)Q
no
zostało rozerwarJe na dwie ezęłici a jmi.r
z domów stojącą limuzynę i sądząe, źe to :ltwy ·
czajna' taksówka, . wsiadł do rilejt ni~'Zauważo łów ryb nad Wisłę, Do łódki Wiewiór$kje~o teInie ranny Wiewi6rski ~tonllł;
Rafeję %dołano uratować', Został on are'"
ny przez szofera, poczem natyt;hmiast zasnął. wszedł rówaieź bawiący na urlopie saper Ra
Na'gIQ zbuJził. gQPotężny cios. Oka::l:ało się, feia. Gdy .czółno r;najdowało się ma śr,odkti: sztowaay pf:r.ez;złu:J:d ... rmerję. : '
ie automobil czekał na pewnego dygnitarzą, rl:eki Rafeja wydobył Z kieszeai :ręczny gra
PQPlllarnego w stolicy nietyle~dzi.ękifttnkcjom Pll,
któlep"tni, ile kolizji. jaką miał na temt1e
z rqkub.kolegamiwojskowymł. . Ten ujrzaw

Smierteloie ranny

l

A41.t, ..

samf;)chodzie nie~namł,·os()bistQść •. 1JfXe
dewsZY6tki~m w'Ydóhyrrewolw~t (ffSiche r · ist'
41
isieher~powiedział Ma.nnlicher ) , a następnie
wezwawszy do pomocy również uzbrojone~o
.kierowcę, zaczł\l okładać bez litości intruza.

f
J...
.
I'"
Polity1}zna' sprawa o rzelzyniepoHtycZH')

SZ)/W

p
. - fzechodnie, widząc ma.sakrę człowieka, led~

wie trzymającego się na. nogach~ przez dwóeh
osobnik.ów z browningami, wczęH alarm. Spra
lwaoparla się o komisarjat, Awanturników po
spisaniu protokółu wYPus:tltzono llawolność.

Akiedv świadkowie zajściawyra7.ili zdziwie"

niefiu :woln.o się znęcać m\dbezbroUl1ym, obecny. przy badaniu wyższy urzędnik policyj

, ny rozprosz}': tew4tpHwo~ci

·

-

CichoJ

óświadc~eniem
się rozejść" Tp jest

Proszę

.sprawa'honorówa. .
'łut takt, :i:e Sądy

.

koronne musiały 'w

dW'ó'ch' iU$tancjach tts~alacrod%ajmisji wysłań
'ów pulk~ UlrIcha. (łkt6ry('hz./achowa n iu i po
ufnych wynurzeniach świadkowie. zbadani
pod przysięgą. opowiadali rzeczy. wprost sen . .
sacyjne t dowodzi zupełnfJgo spaczenia zasad
t. ,~w." Upostępowa'nia honorowego"nawetw
sf'Ćrach f które w, tej dziedz:h:ie pragnęłyby u..
ch<;1d;z;ić za wyrOc.znię6 Na pierwszy list Wój
'Cik~ . 'odpowi"da si~ obrazlĄ. co jUi; samoprr.e~

I

Na \,,"okandzie sądu grodzkiego 9 okręgu
\v Warszawie, przy ul. Nowolnic.fskiej 17 zna
lazła się sprawa trzech akademikó\v Stefana
Sucho\:viak,a, Gustawa~ Łazarewicza i Stefana
l\I~"~drJt::ykowskiego, którym· akt oskarżcll1a za
rzuca, że
w dniu 19 luarca rb. w vVarszawie ,przy

ul.

lVlarszałkowskiejzniG:ważfli~sobę urzędo

wą

ministra spraw 'wojskowych luarsząJka
Piłsudskieg;o przez to że na rozkleJonych na

murach

d01UÓW plakatach,wzy\vającychlud

IlOŚĆ

do uczczenia imienia marsz. Piłsudskie
go, pisali czarną farbą \vyrazy precz z fajda:%
nen1 i "OQJ>. Przestępst\vo to przewidziane
jest wart. 532. k.k. i na zasadzie art. art. 15 i

povviat<;F"

wego w vVarszawie".
Ak t oskę.rż~l1a s~orządził . wiceprąkural'
tor do sp:rawpolitycznych Gtiszko'\yski.
Piervvsf dwaj :o~karźeni nieco. ,ycze'śniej,
a w ch,vilę potem f trzeei ,zostalizatr~y;oianl,
na ulicy przęzposter,unkowególl kom., pol.
f.)olesława Brzezińskiegq.Wszyścy trzefbyh
zatrzymani V\T komisarjacie, następnie .pr~e~
kazani poHcH politycznej~W sprawie'ich przeprovvad.zono· dochodzenie. l)rokura tOl'skie. i'
\vszystkich prze·słuchiwano u··s~ą.zieg~śięd:::
czego. Do malowania na'plak~tachwspo~
mnianych."u a pis6wprzyznali,się.· .
Na rozprawę post. Brzeziflsl\iwezwa.ny

jako świadek nie stawił się. Suchowb\ka, . j
Łazarewicz8;' bronił adw; .. L.. K~atkowski,

,,8 ANIE G tLili· BUIUAIYJIEJ"

Mędrzyckiogo ~ adw. Jan \jod2:ewicz~'
ÓbrollCypostawili'wnio!3ek óumo"!'zenie
sprawy z powodu braku. Q0Ch:p.rzesh~pstw".

Rewelacje b. bolszewl i<~a t3je.siedawskiego.

~:.>arY'skf, ;,Matin'~ zaczął drukowar c'alszy
cią.grewela,cyj b. posła. sowieckiego w Paryżu

właściwości sądu

24 KPK. podlega

Obł~aza

kówskiego~ f· ..Geldf~lnda·udat slęe na "prze:;:

gJą;d"Ilbcnych lokalów' rozryvirkQwyc,h Pa;:

marsz. PiłsudskIe,go .jezeli inlstą;pił'~f
to w każdY1Ul'azia
z tytułu ani', w ·czE..Sie
pełnienia urz,ę8o\Van i a, ,., ImienblYl>;PlłsUds~
kiego są jego sprawą. pt!~r'vatną. '

nie

ryża.
Biesiedo\vskiego.
Biesiedo\vski opowiada o hulankach noe
~ "Przeglą.d" trwał do rana i kosztował
Wiceprokurator Kawczak pl;zechvko o;
,nypll dygnitarzy so\vieckich, którzy przy:: lO.ODO frankó\y, Rano. komisarz z oboma se;:
brO'nie·
nie .opbnówaVSęd.~ia .r)ulil1iokpoeH:inb
kretal'ZalUi
wróc1łw
opłakanyin
stanie.
Żona
I
bywali do paryża pod pozorern "baclarda zgoni
Uzny burżuazyjnej".
DiWiekOWSkieg·o·'zro. biła .z powodu tej nocn.ej II wił, zgodnie z wnioskHStll obrony ~prawę U..
',-W początkach 1'. 1928 - OI)o'wiada Hie eskapady .głośny sl\.andal w poselstwie.
mOl'zyć.
siedo\vski ~ przybył do Paryża \v "specjalnoJ
Blcsiedo\vSki .opowiada, że Prawie każdy
lllisjr wiceprezes Rady kou1isarzy l ud. i lw;: dygl1it~lf'z bolsze'vvicl{i przyjeżd:lający do Pa~ .
rnisaJ'z dla spraw kOnlllnikacji H. uclhtl ak. l'jrŻa UWażał za swój. patrjotycznyobowiązek
w tensposób"badaćzgnilizl1ę o1:)yczaJ'ów"
Jś\"iadczył on lnnie l że chce zbada(~· "zgn' ~
4

•••••••••111111.11•• 11:11
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liznę" moralną. burżuazji
war.:qr stwie2 sekretarzy

i w tym c: I II '\V to;:
ambasady Dhvie~
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barH~ let -spadek

,'p(}~-Valentinle:

PLAN

.,

PRZYJ~CIAPBEZYDtNTARŻPLL

''''EJ W ESTONJI
Poselst\vQ
estońq,k;:~ W 'Val'szawio otrzy
, ' W Stanach Z;ednoczonyeh. I%łośnych ze przechodllióV\', mó;~łbybezpiec:z~ie być uzna'"
nyjako
wariat,
albo
zamknięty.
we
'Wi~zietdu
l
mało'
z
Tallina
\viadomość, że rzą.d estońskI
swe~o' purytanizmu. tj. surowych i nł~,l~chwia
nych zasad. prawo prawu bywa tlierowae~- Rze.,:C.. Z.YWiŚci.e .,łor.yginaI.nafl. k.ara odstr. asz y. nie opraco\vuje Jui plall prtyjęda. P. Prezydenta
Us~a.w,o.W.'OllJi.eSio.n. o Pii.aństwo. ' jednak. ąit każ l II łedne~o pijaka. "" Ameryce bowh;~m odebra.ć Rzplitej podczas wizyty \v Tallinie. Vvizyta
,deJ uheysprzedają wódkę~ a nawet wysocy komu~ prawo prowadzenia. samochodu, r?w-. i
dygnitarze maezaia palce w szmuglu alkoholu. I na się nieomal pełnej utracie praw honoro- ta, jak już swego czasu zapowied.ziańo,odbę~
cIzie się z początkiem lip<;a. Polski okr~t wo,
Za flaszkę wódki czeka człowieka vi tym 1 wych, i obywatelskich.
kraju kara .do 5 łat więzienia i 10 tys. dola~
W' dziwnym kraju. dziej ą się róine dzi- h~nny, na którym P. Prezydent 11da się do Es
rów grzyway. A za zabójstwo?
wy. W miejsCO\'llOści Atlanta ·w Georgji od- tonji zostanie pO'\vital1 i-- na IHQrZU Bałtyckielll
W Detroit pewnego biedn~g() chłopeał ,był się niedawno .. bankiet chemiczny". Na przez honorową eskadrę floty estońskiej.
który skradł z' koszyka. przed sklepem .jeden zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego podawano potrawy całkiem nauko·
banan, policjant podczas poltoni zastrzelił. Np. cukry i mi~~o chemicl.nie przyrzą PRZY JAZD DO POLSXl N AJWYBITNIEJ;o
Policjanta tlwolnionol W Milwaukee, pewien we
SZEGO PISARźA ISLANDZKIEGO
bogaez, jadąc po wariacku automobilem - za dzone z bawełny. W AtI ant a odoywają się
W czerwcu br. przybędzie dOVVarBzawy
bił dwoje ludził" za co skazany został na 250 najwięKsze na świecie jarmarki na bawełnę,
dolar6w grzywny i koszta. Piękne potówna~
l może jeszcze coś Europejczyków za- na Kongres Penll' Club6\v, oprócz innych sław'
.-nie:, nieprawda?
dziwi. Piękny Valentino, sławny aktor filmo ... literackich, najwybitniejszy pisarz islandzki
Gorszą karę.' naszem zdaniem zupełnie wy, pozostawił spadek w kwocie 800 tysięcy Gunar Gunarson, którego książki tłumaczone
słuszną wymyślono w Nowym Jorku: Kierow dolarów, lecz ponieważ zawiadowca. spadku
ea samochodu, jeżeli dwa razy aresztowany policzył sobie za fatygę po 750 dolarów ty.. są. również na język polski.. Do, na icenniej;J
zosianie :la to. że najedzie przechodnia, a po ~o dolewo za trzy laŁa i powstały jeszcze inne ·szych jego utwoi-óv{ należ:;t~ ,.Ll1dzie\v Borg'
'Iicjant' pozna, że był ttzawianylł - traci pra- koszta. sprawa zaś komu ma spadek być wy i "Saga islandzka".
wo prowadzeni8$iłmOchodu. Jest to zdaniem płacony nie jest ostatecznie wyświetlona .- z
naszem 'kar;a bardzomała$-bo ten, który.dwa wielkiej fortuny aldorafHmowego za kilka lat SCHRONISKO W GÓRACli ś$'t:lKRZYSKICa
. . razy po pijanemu kieruje salt!o<:hodem i' rani nic ,z pewnością nie pozostanie.
Istniejq.ce od 2-=ch lat w garach święto,
krzyskich schronjsko turystyczne im. Stefa~
na. Ż<:rcHnskiego, z dniem Lgo rnaja znowu
jest czynne, oduajq.c znaczne usługi turystom
zwiedzającym
ten najpiękniejszy. w b4 ,Kon.
i
gresówcezakątek kraju. Schronisko znajduje
Pomnik ku ich ezcł Pakosł_wlu
się w centrum Puszczy Jodłowej, We wsi św. '
Katarzyna,
u stóp Łysicy, w specJalnie na ten
Na polach lnajątku PakOHław powiatu I za waleczność, co stano'wiło niebywałą, ilość,
cel zbudowanym domu. Aprowizacja na miej
i~eckiego \V \voj. kieleckien1, odbyła :się w.nie
jak na ówczesne czasy.
-dzielę uroczystość .odsłonięcia i poŚWlęCtll'lja
Pomnik dłuta rzeabiarza Malewskiego, scu zapewniona~ Adres: Schronisko iln., że,.
pOlunika, wzniesIonego ku UI)/unlętnienhi bo wykonany z piaskowca" "vzniesiono na, wz,go romskiego, wieś św. Ka;tar.zyna, poczta Bodze
itaterskiego boju z Niem:carni pod Pakosła; .: rzqpa.1~iątkąwel11, nad ziemią iłżycką, przc$ tyn, woj. kieleckie.
wiem'W1l6cy 2. uńialH na 20 lHaja 191~ r., siąkniętę,krwią Puła\vczyków i powstańCÓW
TOKUJ4CY GLUSZEC W ZOO
stoczonego przez Pierw'szy Legjon Puła~r~;kl 63 roku. N a szczycie płaskorzeźba przedsta=,
Do ogrOdu zoologicznego wWa.rsZawi~
~ddow. płk .. ReuUa.
\Via poległego legjonistę, u stóp Orła Białego
Legjon tcn UH\:or7f.m;r przy aern li rosy j~ z rozwiniętemi do lotu sł'zydłanli, poniżej wi przybyły ostatnio dwie głuszyce, sprowa~
skiej, pogłośnej odezwio ~Lkolfl.ja ~likołaje~ dnieje wizerunek 1\1atki Boskiej Częstocho'\", ne z Czechosłowacji, dla posiadanego j\łŻ
wicza do Polaków, wsławił się atakiem na' skiej i napis: "Palnięci legjonistów puław=, przez ogród głuszca. Poza tern ogród otrzy:f
prze\\'azają·cc siły nieprzyjaciela i zdobyciem
Rkieh, poległych pod Pakosławiem w ulaju mał cietrzewia w darze od koła myśliwskiego
'
okopó,,,>' niehlieekich.
1915 r.". Fundatorką pomnika jeEt właściciel w Lidzie.
, Głuszec na powitanie nowch tQwarzy~
Za bój pou Pako:--ławienl Legjon otrzynlał ka Pakosławia p. Janina Smoleliska.
wcią.gu Pierwszej nocy jak przystało na truba
4ipkrzyżów srebrnych św. Jerzego i 40 medali
dura puszczy, imponująco zatokował. tlest to
nt
wypadek w ogrodach zoologicznych nienow
wany, a w Warszawie zdarzył się ostatnio chy
ba przed tysią,cem lat, kiedy obszar (l;r'·"::
szej stolicy: zalegała puszcza.
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Odsuwając

siatkę wychylił się do pół
przez
oknoByło tak czar,no, że nie luógł
,
dostrzec wody płynącej nielnal na mlległość
ręki. Natomiast, po przez rzekę, widział jer'
den żółty punkt: nikłe światło płonące na
Lecz Jakże pogodzić zacho \1ianiePiotra tratwie~ lVIusiało gOrzeć w okienku chaty, a
~. radosną tękil0tą l\1arjal1uy? Czekała nie~ I \y tej chacie był zapewne Piotr Boulain.
CierpliWie powrotu r,O.ęża głęboko wierząc, iż
Na dłOll pacnęła IUU wielka kropla dasz"
tęll rudo\cvłosy kolosporad.t~i w~lystkim tru;;
czu; nad lasPln sly~zał już szuuliący pochód
dnosCiom i roz\vikła w~zystkie zagadnienia. ulewy. Gdy nawałnica nadeszła, jednolitej
J\lusiała go niezmiernie kochać, podcza:i gdy
czerni nie rozjaśniła żadna błyskawica. Po="
on sam był tylko łaska\v'ym władc:l, oboję-= top lunć}1 tak zwa.rtemi strugarni, .że zda się
tuym i l1!enlal brutalnyn1 w ~',vej wy~~szości. nl0żna je było dąć nożem.

ciała

Ziemi

arzen

Silny łoskot grzrnotu uprzytomnił Card"

gano\vl bliskość nadchodzącej burzy. \Vstał,
,.nie z'C.lcjmując- oczu ze 'ściany poza którą nlU~
siała spoczywać Marjanna. Roześmiał się nie
, Szczerze. Głupi był,zaprzątując sobie głowę
',rodzinnemi sprawami tych obojga. Głupi i
n 1edy.skretny. Gdyby Marjanna wiedziała
c czem on teraz myśli, porad~iłaby .mu. za~
pewlle'})ysię raczej zają.ł własnym losem.

w
stręczy

Zbytnich trudności, hędzie natomiast
swego rodzaju treningi.eul· na jutro.

.

Jak bOI'suk wyła!l:J,ci T Zę 2'byt ciasnej j~
my, Carl'igall ,vyśUzgn~!ł B1QnaZewnątrz. .Ja·
skrawa błyskawica schwytała go przy te~
czynności, to też coprędzej ciasno przywarł
do ściany, \vobawie, że inne oczy mogą. również ohsel'wo\vać burzę. \V czasie ciemno~ci
jaka wnet nastahl l ostrożnie spełzł ku :rzece,
dał nurka popłynął, kierując :-:ię ku przeciw~
ległenlu brzego\vi.

Skoro wynurzył się na po\\'ietzchnię~ nowa błyskawica płonęła na niebie. Carrigan
\\'ybrał punkt nieeo powyżej tratwy i cicho,
a silnie, rozgarniając wodę, jął się Posuwać
naprzód. \V ciągu dziesięciu minut przecinał
nurt nie unosząc głowy. Potem, w obawie ii
zmyli kierunek, dał się wlec prądowi, czekas
ję.c nowej błyskawicy. Gdy ta nadeszła, dot.rzegł tl'atwQ oddaloną zaledwie o sto jardów.
l\tlyśl ał, iż podobnevrzedsiQwzięcie niena~! W cią.gu następnego okresu zupełnej clew.no

Carrigan cofnął SięlliecO w głąb izby i
machinalnie począł zrzUCać odzież. Po krót::
kiej chwili st~U znów w oknie, całkiem nagi.
Grzmot huczał teraz donośnie i błyskawice
darły niebo. Przy ich ś\vietle Carrigan u8iło~
wał dostrzec tratWę. Opanowała go szalona
chęć, by, korzystając z burzy, skoczyć w wo:::
dę i zobaczyć Co też porabia Piotr Boulain. :
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- Jaką
ten towar?

\1\ lH~ins przygoto,,1uje się do niebezpiecznej wyprawy
P;saliśmy już kilkakrotnie o wielkim pla
Aic słynnego sportsmena i podróżnika do obu

t

Biegunów. sir Huberta Wilkins81 tego samego
i:tóry pierwszy na aeroplanie przeleciał nad

Północnym, e. obok Byrda wsławił
się swo.ią podróżą do Bieguna Połudn'l którY,,1

Biegu.em

jeszcz.e przed Lindberghie:n, przeleciał na sa ...
niolocie P~tlantyk, a który postanowił przeje ..
~hać z Europy do Ameryki łodzią podwodną.
PIari znakomiiego podróżnika spotkał' się

l

( lictnemi głceami przeciwnemi 1 lecz po pew- r
Otóż jak
cerill; się okazuje; Wilkins zamial'u swego nie
I!aniechai~ a.1~ czyni }U2: ?ard~o. pozł:tywne I
OfzygotQWSllia do przednęw::l1ęcla. W tych J
dni~ch poczynił kroki O wynajęcie dla swojej!
wyprawy od rządu Stanów Zjednoczonych sta I
.1ym czasie o sprawie tej ucichło,

Pll U

I

rej łodzi podwodnej ,,0 12"f którą zamierza
udać się w podróż podlodową od wysp Spit:a:
bergów do zatoki Beringa po amerykańskiej
stronie na Biegun p ób.ocny.
Wspomniana łódż poriwodna została lUZ
wy~of8na ze służby i znajduje się w Filadelfji
III je:i:eliby się okazało 1 źe d8laby się
jeszcze
użyć •. to Wilkins zamierza ją gru:1townie prze
robić i zaopatrzyć w
maszynerję do wier'"
cenia w lodzie, w celu uzyskania dostępu od
czaSll, do czasu, do świeżego powietrza.
Ta łódż miałaby być zaopab z )na W ba
lon, który wypuszczany na powierzchnię słu"
żyłby do robienia obserwacyj podbiegunowych
Prócz tego na Jodzi podwodnej Wilkinsa znaj
dował.oby się radjo i aparat telewizyjny, 0#
prócz innych 4 urządzeń specjalnych.

I

i

.Pr~ed paru dniami otwarto W Lundynie
dorfu~an·ą wystawę psów kti.;ra jest tym razem

~aiwięk1iił:i\ i najrozmaihza se wszystkich jakiesię l4dot.1chczas odbyły.
._ 'Znajduje~ię Da niej około 2 tYI~ąc:e
• ~6'Wprledltawiaj,eych . 73. rasy.
. Wi,ksJ:OŚć wystawionych okazów Ralei:y
do kt;J:bi4tt co się pejawia w ich wyekwipo ..

"'.;siu,

Śnieiystobiałe szpice syberyjskie ~iedzą.
więc a.a miękkich ławeczk.aeh na tle .drapery j

.ksamitu

które uwydatniają

ich

pi.kaość,

Około 300 piesków ~okoiowych przytlie
.i.no ·aaw)'stawę w wy.cielonych poduszka
mi .kOlsyk;aeh. x ssamponami do mycia 7. rOi:
",.lacaa.ido perfum, J: pudrami i innemi
~rll)' nUll.~su.i toaletowetni.

Jeden z wystawionych
ufrYŚl:owany ma

umocowane
olEyldtretowych gn:ebyczt:ów
c.y.

Nieruchomość?

-

Czy. ma pan dom albo plac?
Nie, ale dam panu mój weksel, ktory
nie moźe być puszc70ny w ruch.

NASZE LETNISKA

LETNISKO

,.Jest do

wynajęcia

letnisko

ż

wszelkie ..

mi wygodami, bezpieczne od dzieci. 50· kilom~trów od stacji kolejowej1 . willa otoczonu

kolczastym,
I drutem
dwa wielkie psy.

przed

bramą

<:zuwają

..~tr
•·•·. . . . .·~m.··..~

I

I

I

Na psiej wystawie w londynie

s c:.arnego

za

f ~w&""~!~~!i~.~."",,,,"•••'~!5••!.~~w

f

J

dać

Dlac:zeg;o nie chce pan wynająć ,. 1.niska, w mojej willi?
.
- T o nie dla mnie. Muszę mieć letni...
sko z tylnemi drzwiami, by móc. drapD.~ć,
gdy zobaczę przybywająee~o wierzyciela.

n.'7

t

WSRt)D KUPCbW
gwarancję może pan

pudli starannie
loki :z.apomo4ltą

Ale

największą ~sobliwo~cią wystawową I

była niejaka miss Thomson Glower z miejsco ,
wości Keymer w hrabstwie SusseX' która zja
wiła i się prowadząc na amyczy dziesięcioletnie

go szpica syberyjskiego okryta barwnym sza
lem wykonywanym szyddkową robotą •
Kied,y jej gratulowano tego ~za18 mlSS
Thomson. odpowied~dśłs:
-..,. To mój piese'kmnie tak przyodziaUI
Szpice syberyjskie są najpołyteczniejsze ze f
wszystkichp$:)w. Ichs:unść j<tBt miękk.ai puy I
pCHuina szerść angorskich ŁróIHróww.mięko'
śei i podatności do przędzenia i tkania.
Ten
szal :zrobiłam tylko z \vyczesk6w mojego ko
chanego pieska. A przytem'~ końcLyla mi.s$
l'homson - prliwie wszystkie psy znajdujące
się w. AngIji tej rasy. to są UstorYGzne PSY1
bo pochodzl!ł. od przodków którzy towarzyszy
li podróinikmn w ich wypfawiedo Bieguna
Po,łudniowegoL
'
I

przytrx)'J1Dywa

Chcąc nabyć pros:a:ki<łd

. wy

z

siu"

»KOGUTKIEM"

hólu glo ..

JłMigreno·Nervo ..

należy żądać takowy~h:w Qryaioąt ..

ny ch opakąw ~nif;HlhGą8eckiegOfzpantch

od· lat 30; Pr:l:y~zękupnię pro$zk<.lw· z·,.KC)
gutldem" .•• M.itiIr~n(:)-N.ery~sinU ·~w!~ca.f(d~

uwagę na opakowanie l odrxucaJcle"U'"
porli:zywie p(JI~GCan2. proszki łndJl!;ąco 40
naszych podobne. Orysinalne opakowa:nis po 5 oroszkbw - pudeł~o 75 grOfilt:y

Osoby, dla ldórych. pr1tyjmowanh~
p:08zku stanowi pew1',\f.\.b:udnóśĆ •. mogą

-:0:--

uiywaćproszek "KOGL1rEK··~l\'UGRE.
f<ln;niętllble.tki. Opa

%d

NO..NER,VOSIN"

w

w, ·pud~łku. Ce.,
zł. L 50 gr.:-+-Zą,<ł~ćtłl~h~t~k #Ko"':

kowanie po 20 tableteIt·

na

gut&k"l\1igreno·Nervp~in~.W .or,ginalnern:;·

opakOWaniu

aą,~ckllBgo ..

·. ;:'..:.<.

t

j"',!!ijI.

M'

śCi,' naIna~·a,ł ld~a'wędi z\viązanych bali i wy"

na ponlóst.

diwjglH1-ł się

.Grzrl1ot,f UPOl'czytvie

posuwały się

na za

ch(,d. Da ",:id, s!{ulony, czekal, hy nowa· bly:
s.ka.'\vica ukazała mu otoezenie. 131Y811(210
wreszch~, leez tak daleko, Że ln07,UU hyło za~
ledwie ·rozl'óinić mgliste zarysy na trdotów i
schronisk. Ale ito starczyło dla określenhl,
gdzie stoi· chata Piotra Boulain .
Dawlliprzeleżał

jednak

dłu~szy ('Zas

tuchu~

. \Vszędy panowały· cisza i
Flisacy' musJclizape'wne głęboko

bez

cielnności.

Bpać, \Vła~'

ciwie D1ów~ąc nie . mif:tł określonych pro::

jekt6w GO do dalszego' cię,gu s\'vej eskapady.
V\lYlnkną"ł si~ z barki nieco na oślep, podświa
domie liczę.~,na jakieś ciekawe odlcI'ycie.Ale
trudno było p.rZecie zapukać ,-"'prost dl,J drz\vi
chaty ~ :.p:rCtsić.gospodaI'za o roznl0wę·
Za~f;:dw';e to pomyślał, skf},dś l un{t! putok.
światłe.; z~&]onięty ',,\\ne,t szel'oklnl deniern ..
"

>

. . .

'

, . . .

Dah-!d i:Jiy.:;kawicznie zwrócił oczy

\

\V

ldel'un~

·.!iuuieoczaklwanej jasności. Drzwi chat.y by.;::

by ot·warte,a 'v progu stał Piotr Boulain ma~
j~2"e poza sóbtj, płOlUJ,Cą Ianlpę·

Jako przedsta'wiciel

władzy miałobecnie·obo

'wiązek stwierdzić, co ich skłoniło d.o .PQdG~
bnego postępowania. Od ,\"ła.śchvej Qcenyfch
wzajemnego stosunku lTIógł' zależeć 'wynik

RudoVi/łosy

ollJrzYIIl baclałnaj\'vhloczniej
Carrigan usłyszał .po ch,vJi jego stłu::
lniany śnliech ·i głos przeznaczony dl~ kogoś
znajduj~~cego się \'" głębi izby.
- .Ależ Ci(:llTII10 l -- lnó\viL-- Choć noi,enl
li:rajać. Jednak cJullury idą na zach6d. Za
parę godzin, kochanie, zaświeccJ. gvdazdy 1
Cofnął się do ehaiy, zalnykając drzwi.
pogodę.

woalki.
Przed godzinll, jeszcze

dałby

sobie· raczej

rękę uCią·ć, niż się

zgodził. szpiegowac<Ma~
Teraz, sunę,ć w kierunku chaty) nie

rjannę.
czułźadnych wyrzutów S1.Jlllienia. ,Przewro~
tność tej kobiety doz\valała na użyde \vszeb

Idej

możliwej

broni.
Deszcz niemal ·cał:kien1 ustal i 'V jednym
\\'ał - kochanie 't l\Jal'.iannę óezywiseie.Za.::
z pobliskieh . nanriotóv\' Da,\'id uło\vił ~senną
drvviH z niego oboje, niewiadolno poco zreszt~l gawędę; Lecz nie bał się \vdtle, ie go spostl'ze
ipocl osłoną :nocy. odjechali razern na tratwę. gą~ Wiedział, Że noC pojaśnieje l1iepl'ędko, a
vVstal i prostuję.e :wysoką . posta~~ otarł z JJoseuli nog~mi stąpał takc~cho, że. najbar:r
twarzy ciepłe st;rugi -deszczu. UŚ1TIiechnął sHz. dZiej czujny pies nie IlU słyszał by gO na od~
złowrogo. Zdziwienie łączyło się z g\vałto\vn~~
ległość paru metrów. Dotarłszy do chaty
chę-cią natychlniastowego czynu.. Po chwili
pr!Zystanął \v pobliżu drzwi,w ten sposób
namysłu .dosz·e~lł do· pI:zel\.oIlania, 'że łll:po~i, j~<Illak" żę kto,ś. \vychodzl;1 er ·n:f\spodzian.ie::nie
. ,
kryzje. przeciwllikÓ\v' rniała g~ębsze· podłoże; .. rnqglpo\~zal1\yazyc. . ~
·\Vidoznie stanowi~a określolly' system gr~.·l
(D. c. n.).

Dawid czhł~ jak mu ZdUi11ienie zapiera od~
dech \v piersi. Kog6źto Piotr Boulainnazy;:
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Teatr .Mi.j'~i·"'" .Diiełny Wojak' Szwejk
Teatr Populatny- Podrót djabła na }Ve~łle
T eau KiunetaJAY - Egzotyczna ku,;ynka
WIDOWISKA
Bajka -:-:Du8ze w niewoli
Cuino - Hadżi Murat
CoraQ - Bohaterski patrol
CapitoI - Niewinny grtech
Csary -I{r61Apaszów

GraDd-Kino. - Ryce:n:ta miłostek
Luna' - Baśń miłt;ści
Mimoza ......... Maral'; weselny
Pałapka miłośei

Oiwiato';',. - Kobiefa i Pajac.
Palac~ -. Romaps Królowej fli,kno.cł
Pr:zyszłQść - . Swiat :z;agilliollY
R~.nu~8a .- W nocnym lokalu
Splendid - Melodja serc
Wodewil - Ostatni syn
7 ~(,}.f'ta - Miłość i łzy Szopena

zdawała się' poznaV\7a,ć tego który jej wyrwał
torebkę z ręki nie była jednak zupełnie pew:
na. Podczas przesłuchiwania dalszego p. FOg
towa zau1rvażyła 'v pewnej chwili, że ::Hedt,ąe;y

przypuszczalny

. Jak się okazało złodziejem tym był 291et
ni Józef Ryba.k ZaUl. przy ul. Pomorskiej 150.
.Jak ustalono Rybak w Ciąg\:l ostatnięgo
tygodnia popełnił kilka podobnych kradzie~
torebek dunlskich.
(p)

j

'<l

I

Min. Skarbu prlty,pomil'la ze zgodnie z
Ministra Skarbu :z: dn, ł O
marca 1930 f. pię<;jodotowe bilety pCilństwowe
roi;por2;ąd~tmiem

ptaWl1ego

:środka

rzuca pod

i

Budowa Dowego ",~ęzieDla

surowego

.emisji 25 pai:d:dcrnika

ła1vce

ła'wką.

r

.Banknoty PVęf-t 1złotowe

charakter

na

Zrewido\vano złodzieja i znaleziono' przy
ninl 30z. v;.ryjętych z torebki, która leżała pod

!

Z aatą

złodziej

ławkę skradzioną torebkę.

·ł·adomo~cl bieżące

Nie

I

D

\V sprov\:adzo:aym osobniku p.Fogtowa

Bawił w naszym mieście dyrektor
De~
partamentu \vięziennichva ministerstw"a Spra
.a
'\viedliwości p. Jaxa lVlalesze"rski,
który po
zapoznaniu się na miejscu z \varunkami w ja
pIć
mleka
kich znajduje się więzient1ictwo łódzki~,
Ma,istrat - Wydział Zdrowotności Pu~ przedstawił włactzomcentralnym' raport ·ze.
blic%nejprlestrzega mieas:kańców Łodzi pl'~ed swych sposj.rzeżeń, \v którym \vskazał;; że w
spoiywarrie.m mleka "'fI $tanie- 8ur.wym, na"'. Ło~ k,!estja budowy więziel1ia~ jęst ko;:
wet dostarczanego we flaszkach' wobec: zbli.. riieczną.\V związku z tcrii' ministerstwo Spra ,
żajE\cego się la.ta i nasileń zaraźliwych cbo" wiedliwości W porozumieniu z ministerstwem I '
rób ludzi i od zwierzęcych, jak: letniej dezynterii dsieci, duru brzusznego, płonicy. pry6z~
C:lt)"CY i innyeh_

W

•

kobietom torebki .

wyrywa'ł

WCzol'ajw godzinach popołudniowych
przy ul. Zielonej 55 napadł na IrmęFogt zanl
przy ul. 28 p. S. K. ~8) jakiś młody człowiek
który uderzył ją\v· głowę a następnie 1rvyrwa.ł
z ręki torebkęz;awierajr~CfJ, 30 .zł. gotó'\vkę..
Pomimo natychnliastowej pogoni zło:::
dzeja nie udało się ująć. Pani Fogto\va uda~
~a się do komisarjatu złożyć
o powyższem
meldunek.
W międzyczasie patrolujący PO ul. Zielo
naj wywlltdowcazau'ważył jakiegQś podejrza
nie wyglądającego osobnika, który kręcił się
niespokojnie Po ulicy.
\Vy\viadowcazatrzymał go i
odprowa,.
dzi:ł do komisarjatu, gdzie akurat p. Fogtovva
składała zameldQwanie o kradziezY:e

TEATRY

Od"on -

~--"""---""'._-

t

ta

,.

łi

.~ROZWÓJ" .Piątek ·2Sma.ja.1930'tto~
.
: ""

Nr. lł1.-

robót publicznych ustanQ'wiło termin rOzpO;l:
częcia robót wstępnych, p'rzy wznoszeniu no::
wego gmachu \vię:dennego, który wyznac.zo,
no na cZerwiec 1930 r.
Plac pod no\ve' więzienie 'przestrzeni 13
morgó\v i 278 prętów k\vadratowych, położo..
ny jest przy ulicy Pomorskiej na krańcumia
ata i odpo\viada w zupełności s\vemu prze:
znaczeniu~
15ii

2r i

t

Będzie nbęzpjeelony

f. tracą
płatniczego z

1916

'ua_

od. wypadku

~go~p-je z uchwalą

Rady Miej8ki~; - J dawanyc~ ~olisach wprowad~ify zmiany w
na czas trwama kO. nc:eSJl na I' tym senSIe, ze WYlącZ..Ył Y z. Ub.e2:Pieczen. ia. lOSZ
eks!>loatacJę ąOToiek samochodowych obowią czenia pasażerów samochodów i ich spadkozam są .ubeLP~ec2e.ć swoie samochody oraz bierców. Uważając takie ubezpieczenie za
łtWOWą, Kasy Sk:a:cbowe oraz oddziały Są.ku
Polikiego. Po dniu 30 czerwca 1932 obowią pasaze~oWf kHUOWCÓ": l przechodniów od nieodpowiadające uchwale Rady MIejskiej.
ws~elklcb. wyp.adkó:,. l ryzyka 7: tytułu c1wiI- Mq~i$t:at. mi Łodzi "tażĘ\d~kf aby W$ZYjCY
z:ek wymiany tych biletów ustaje.
'.
pr~edslęblorcy dorożek samo~hodowych do
Pięciodotowe bilety I:d.wkow~ % datą: ną) odpc.w.ed;::lal~Q$cl.
.
•
W
wykonanHl,
powy*szeJ
uehwały
przed
dnuł l-go lipca 1930 roku ubęzpie~~y1i wszylIm.isji l"'go mlłja 1925 r. wycofe.ne , obi.gu
na podlt~wię rozporządze~ilil Minil5tra Skarbu ~lębl0r~Yf p rze u~yskallięm koncesji musieli stkie swoje sa!n:Jchody zgodnie 1 uc;hwalą
z' dpiil 14.lutego 1929 f. będ_ wymieniane je skł8~ac w .Maglstrac!e poH~y towar7.ystw U.. Rady Mieiskiej. Ni~ ~tosuji\cy się do tego zabe~Pleczen~ow'Y:ch ł~b. 2:ąśwlł;\dc1:enie o zbioro l'z~d~enia bę;~ą karam :.tgodnie z§ 22 punkt
dynie do dnia 30 cr;erwca 1931 r,
W!J. o~powled~lalnoscl Stowarf;Ylziłnia Wla- g, warunków kQncesji t. j. po zł. 10 za każdy
śctcu~h Dorożek Samochodowych. W oątatnieh dzień opóżni~niaf względnie zostanie im co!
.\1 ystaw~
~zkoły
czas~ch Towarzystwa, ubezpieczeniowe w wy ni~ta kQnce:o;j a

dnie_ 30 czerwca 1930 f. Od dn. 1 lipca 1930
r. do d.ia 30 cxel'WCd. 1932 r bilety POwyitHte
będąwymieniilne przez Centralną Kaaę Pań

Pf1edsJęb. l~rcy

I

prae

Majstrów

8udo\vlanych
Od

d~iś otwarta została

i trwać

będżie

4

I

--:0:--\.

I

1)rzeZ sobotę i niedzielę

w IQkaluP olskiej
l. M. C, A. Piotrkowska 89, Wystawa pras

uł:sniów S~k.oly

Wejście

I

Majstrów BudowlaQy~h.

a-

wyt:łtawę bezpłatne. zwiedzać

ią można od 10~ej

rano do 9·ei wieczorem.

\lwre ce y

~1I11ł111111111111111.1I11.1I""'.
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ja

[lo Matki!

b. r.

ukazało się ro:eportądLenie

Min.

I
l

spiryłu
W i:dka WJi borowa mocy 45 proc. 1 litr
7.60 71 0.5 litra 4 00 z:' 0.25 litra 2~20 d.

llla ..

Skar

1

hu ustalające nowe ceny spirytusu i w(ldek,
Podajemy detaliczne ceny sprzedaiy tą ..
c:zpie z butelką:.
.
W 6dka zwykła mocy 40 proc. t litr 6 zł

.
Nigdymnia'. myślałem droga moja Matko
l_e Ty .~ni. kochaćpr~estala'" Niestety tak
'
kochac Jak 1 y kochasz n1kt nie umie na 0,5 litI:a 3,20 zł, 025 l!tra 1,80 zł.
śwjeci~ holi . mnie tylko, że ja, ci mojej miło.
W ódkazwyk~a mocy 45 proc~ 1 litr 6,60
śei niczemaowie'ć· nie mogędl~czego w slo zł ł 0,5 litra 350 zł. 0,25 litra 1,90 2.i.
wachrnoi~h jest cs:aSeIJl j.kaŚ smutna nie.po
W ódka wyborowa mQcy 40 Droc. l lid
kojnośći" rozpiCI.
' . tSłowa'tki)
: 6.90 zł. Os5 litra 3,7U 1ł. 0125 litra 2 .ł.

j

\Xj ódka

l'

I;: f oc. 1 litr
10.40 :d 0.5 litra 5.50 ~d. O2; litra .3,00 zł.
":'~pirytug mocy 95 proc. na cele leczni~
c~e i domowe 1 !it. 14.50 zł. 0.5 litra 7.50 lEI
0,25 litra 4.00 d.
Spirytus skatony mocy 92 prot:. do."
grzewania oraz celów. ośwIetleniowych i t ••h
nicznych 1 litr 1,60 zł. 0,5 litra 0.85 zł.
-:0:-·-

luksusowa mocy 45

ił

..... .... ", ... ; "l:{OZ \\r() J'r' PIątek 23 rnaje. 193u
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l

+ła ,Wleezerzę,czy

obiad.

, ,?e

lnie,

l
d'
. llyoille
· , f
Wia
ac Ulec

';5 .

bmnąf

ZRANIell

libII

H

s~rony urzę~ow:j wyjaśniają

i: firmy!

.. C:h?~z,i . mianowi'cie

10

upr,?s::c.z«!'nie. fo:

pOiskJ.e ktore z.wracmlą su: d6 konsulatow po- i ma\nos~l }S&:.le muszą us~utecznlac placowb
xa granicami kraju żądv,jCj,c it1forlllaacji' () sta i kQnsularne wchodząc w kontakt %
nief::naną
nie rynku, adresów odbiorców i t. p. winni sobie firmą co :At, natury rzeclty pocill\Q;a %1lIl 50
załączać we własnym interesie referencje Izb D, &włokę w' załatwieniu pytania iilte.reslnta
, 1. l
ło
pa'~,.rą
" iI przemysłowo .. haudlowycb o $tanie swego pued Załączenie takich referencji przyczyni się do
.,b.ze,'" otrzyitSania i,dan,ch iDformacji.
Lmem,
I liębiorBtwa.

~:poiywd Vi dzień każdy tai~r;z:owc de. nie_
!
Ukąllczyłcdęry khlSY l oŁer iipafl:twowej
l
I ~e zł.oiym luedalem. Instytut f~1aJowy~
!
Ins~v~id Czci specjalnej uczcił go dyplomem/ l

: 'L
U ffiU'l:i.

ACH

I

"'~"_'"

n~szlpl&Cówki djl plomltyczR8

przez

przel~t\sk~ śnia.da;.1

RIłI RóJ

fi

d~_

tJ.

JE FI
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Nr. 141

X'Ok1.J ..

J

ll

Krzp.:l.eć głośno. bić mocno" (pięści nie źało[wał),

W

łf

sfałszo ..

Bryciadzie" aili jednej nuHd nie
.95

'Pluł nu

1

innych, a

•
n W1e

w\asne

lk

.

.i'

ll

[wał!

iłU

OSC1

1_

l z

o,,-a" I

[dzał.

GłosowaŁ --- w myśl

u instrukcji" , na
wszy"
,
[stko się zgadzał.
lVló"/+i"ił "rozkaz" i .stawał na bacznQść bez

ię t ł

fa

PrzyczyIlek do bllansu bau4<lowego i 'belroboe,ia

I

[błędu,

ZaHezał się do wiernych vvielbicieli rzędu,
I
KQchana Ligo Samow}'starczalności!
Miał swe k('nto W B. G, K tancerkę z Oazy l
Pr~ed$tawiam Ci się: nie jestem agnarjuUpijał się na tyd'lień tylko siedem :::a'l.y~
: szem, ani kupcem, ani przemysłowcem tylk.o
(Mówiąc. że człowie.k żyje wszak nie samym I sobie taki simlex serVł.t8 dei Ale Polakiem .
[ehlebem, 'l k~6remu dobrobyt swojego Kraju leiy na ter-j
t.atwc z~adnąć' każdemu że był posłem B. B. ! eu,
St. Harten
Może byś wlęc' xwróeila uwagę Twoich
-.:0:i .twÓrców l'la następująCY fakt: dla wyżywienia
wojsk.a sprowadza się stale pokaine ilośei ry ,
h'.
k ły fu. T Q produkt niekrajowy . jego sprowadza" I
waga wyO' OW2UO} SZ o. I nie wpływa ujemnie na ukształtowanie bilan- l
p OWS~.. ,Ng 26
su handlowego. Natomiast mamy nadmiar zbo l
1-.
L"
is.. kt~re w, wartości spożywczej. .ryź&wi n,i~
W&sysey byli wy chow a:&&o'W le
IIIZKCHy ',' ustępuJe. Nlp.wyzyskane
w swoJeJ zdolnoscl i
, "oW&r&~Nr., 26 mieszczą,itejsię pi"zy ul. Prze, produkcyjnej fabryk' krajow.'! prl:erabiają zbo '
jsad71 pros:teni są o prxyhyeie do lokalu!
. ,l5zkeł" w dniu 31 .:aja: w 3Gbotę b, f. o godz, l
t

l

t

l

Jaz

r

Z•• aeb' sl.IDobojczv

mły

zbożowego,

i

Twojej tr_bki

że" aaleiy uw..

kać 2':ak:upywania t.wara obceio.

Może by Twoja d*ia~alność potrafiła o
tern sar:aem przlłkonać intencłentu.ręwojskową
A Kubuś iW ojtuś będą, jedli to, do
czego od f\llatusi przyzwyczajeni,

.

A't .. k

którego

lekarz

J c ał

y

został

\'/ dnlu ":CZOl'uJs.zyrn na lawie oskari.o~
. przepłukaniu iolądlta pozostę.wił desperatkę I
nych
\ri.rt'BzawskiQg'o sQ.!iu ok.tęgov;:;:;gc,
za~
na mi.}"u. Przyczyną tragic.:tllego kroku by
siadł
łodzianin
Al'tur
B~ll-tO'S:lok,
kt{,JCnnl
uł\:t
l, nieauaski rodsinne.
(w)
oskar:~en:ia. zal'zili:aL Ze' \\' n;cd;jclQ ::1 ;~ier:pnlCi
lD2B
ŁowiCZtJJl pJ'CI~·",:ldz<,},·,~ hez IH'ft\\:a jaz
j
dy lllotocykl, najechał na i<:ląe~J SZOSl} 1\la1'jan (

Tatr

ka

nę Bakałarz.

Skutldeni wypadku Bakułażo,va po upły"
,vic kiJkunastu rninut zlnarła.
Sprawa przedstawiała się"'" t0n ~pos6h)
że krytycznego dl1in' odby\vał się biog kolar~

TEATR MIEJSKI
Dzii vi piątek po cenach najIliiszyc:.h po
taa beswglc;;dnie ostatai w sezonie "Dxielay
Wojak Sxwejk. łf
Jutro' w sobotę sztuka SZlO As::r:a ,.Motke
llod:e:iei łf

TEATR REWJl W PARKU STASZICA
W sobotę otwiera swe, podwoje przemity teatrzyk: miejski w Parku Staszica, Na
iIlaugura~ję teg.::;rOCZ:ilago

sezona letuiego dabędzie wielka rewja w 15 obrazach p. t.
,.LATO IDZIE" z· udltiałem najlepszyeh sił
wekalllych i drarraatycznych Teatru Miej:8ki~ ...
I1lik

go.

KAMERALNY
Dsiś f piątak. jub'o i w niedzielę estatnie
tr~,. powton:~nia znakómitej pelDej werwy
wesołości i dowcipu komedji paryskiej L.
Verlleui1'a,
TEi\TR POPULARNY..

ski dokoła Polski.
I
i

\V zwi~zku z ten"!

efi

. "

6 I EŁ D Y

idącyeIL Ohl'fn'lca osl,arżonego nO\v. Gclernter
clowo(hdł, żev;ypadek :nast(~pH wskutek tego

że luotoeykL jad:J,c po 'wyboiśtej szosie" :Zosta.ł
na..gle zarzucony, tak, że kierowca straciwszy,

panowanie nad lunszyną nie ln6gł jej zaha~
Zbadani dwaj bieg'li zeznali, Że zasa

dniczo sarnochodYi :motoeykle

UłOgą

mogą

kurso\vać

Rlub

po szosie z' dowoln~ szybko$cią..
\V ostatnim słowie oskarżony \vskazał na
to, że uezkohviek pra\va jazdy nie miał, był
jednak dobrY111 motocyklist;;t; na dowód cze
go złożył oświadczenie klubu sportowego
"linion".
,Sąd ol{l'ęgo:wy 'po zbadaJl;iG spl'a.\\~y:,Bar::
toszka unievi/ir.mH. \Vyrok wyw01ał zailltere~
sowanie w )rołach' 'sl.H:>rtoWycll.

,.,5W'7'W'

J
!

oskarżony zaB jechał równieŻ prawą
stroną.
szosy, i aczkol.wIek sygnałóv\~ nie da'V\'"ał było
to zbytc:cznc~ gClyi warkot silnika alarmował

\vomać.

Sporto\vy "Union" ·\V Lodzi \vydclegował, 10
111otocyklist{hv, celern zajęcia odpovdcclnicll
postN\unkó\v na odcinku ł..ódi--ł.. owicz.
\V ·grupie tej znajdował, ::;i~ również . Bar,
I o8z(lk~ pOlninlO: Ze lllerniałprrrwa
jazdy. i
Pl'ze\vód s::J.dowy ustalił, że Bakałarzowa:
szła. pra'wą stroną szosy tuż obok
ll1Ura\vy,· i

..

rzelcał

uniewjnn;ony

l

po

i

I

I

W dniu wczorajszym • godz. 9 ra110 W
miepkaDiu wlasnem Pi'ZJ ul. Wapiennej na
Kozit».a",h W' celu samobójczym o',luła się )0- .
d.Jl.Wt Web4uowa Helena lat. 30. Zawezw lne ,

TEATR

w kraju, rolnik sprzeda troch, ze swo-

I PUWO l SAD

Kroalki polic

'P~otowieRatunk.:.n'lr·ef

staną

Zwykły obywatel juibez:
l reklamowej
przekonany, o •tem,

I

~.j •• oołułniu.

źe na bardi:. sma~2!.~ makarony r6ill1egc tOdzajui Makaron poiywny, nie IIĄni.j pakowoy:
i lep,z1 do przechewywaaia'.d ryli., potrafi
go, skute&znie zalt"pić. Pieai,zki za ryż zo"

nadm iaru
robotnicy zarobu..
I jefio
w
nac h makaro:aiarniach.

l
I

.

U

rt

I

(~d. 1-61?68). 8 proc. obHg~ Banku g6sp. kraj,
7 proc~ L. Z, Banku gQSP~
WarsEawa, 22-go maja I t:raJ. ,S3 i 25 (w proc.), 7 proc. oblig.' Banku
gQSP, kraj. 8312,5 (w' proc), 8proE. L. Z. Ban
Dewizy· BeIgja 124,52, Holandja 358
Londyn 43,35 Nowy JQrk: &,908, Paryż 34,97 ku rolnego 94,00 (zł. 161,68), , 7 proc. L, Z
Praga 26.44, Szwajcarja 172160 WłQchy 46,78 Banku rolnego 83 f 25( w proc.) 7 proc. L. Z
D:tiś 1 piątek ostatnie powtór::lenu:, pOwo Wiedeń 125,76 Budapeszt 155.85
' ziems~ie dolar. ~~,OO (w proc,)? proc; L; Z.
d.zeniowe} ltGmedjo-opery J. N. KawixlSkiego
'
Warszawy. 58,2':>8 proc.. L. Z.Warszawy
"Podrói: djabła na w~'$ele" Jutro i sobota nre
ObrQty srednie. mocniejsza tendencia
7H,OD
- 77,75 - 77190, 8 pro~,;L" Z.,"Łodzi
.
h
..'dla dewiz na Szwajcarję i na Londyn Dol~r
.Jera pełnej umoru i werwy komedji .!Ipołe
70,50
8
proc, m Piotrkowa68125,B.proe, 1..
czaej Gerbault'a i Berr.a. "Książe szofer i gotowkowy
w obrotach pozagiełdQwych
tucbarka'"
B.8865 Za rubla zlote~;o żądano 4,65. za 10- Z. Częstochowy 67,75
Akcje: BankHandlowy 110,00, ;'Bank PQI
~/Bied.ielę o godz. 12 w pot po raz rublówki chciano płacić 4,65 i pół Gram czy
ski 172,00 Po,wBze",hny bank kredyt. 11.0.00
stegolf.lota 51 9244
)ierwlllyba rwoa efektowna przeplatana tańca i
p
Bank Zw. Sp, Zarob. 72,50, Wars!: Tow fa
mi i śpiewami bajka dla dzieci" We6ele lalki" I
apiery procentowe: 4 proe. poi. inwe"
na
~:t1gQtc)Wll.iUl., p.n:e:z:rei, L. Zbuckiego..
' , I;; stYCJll
111,00 5 proc. państw. paź. premio- bryki cukr.u 34;75 - 35..50 Modr+ei6W .lÓ,50
"W;a' dolarowa 65,75 ,5 proc. konwersyjna 55,00 Starachowlcę 19i25 ~" L9;50-::7V}~'40 ;Habef~
'. ,
10 proc. poż, kolejowa' 103~OO (w proc,) . busc,h 111,00 Spirytus 2400~l""25JIO,
B proc L. Z. Banku gosp. krajowego 9400.
III

t

94,~O (zł! 161.68)
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TYSIĄCE

t:-ł~

ozhła

i

15 m j

Z

ODCHODZĄCE.'

DoWarn:awy
Ił

Ił

lit

Koluszek

, i

;t

Z W~rszawy

pośp.

7,50
19.00

"

21,35

,. Andrzejowa
"

.. ~

II

Tarnobr:lu~ia

".

Apt.
SI80

poniedxia~ki

7,30 w

i

dni

20.15
10,05

w

niedziele i święta

to

"

8.37
9.50
10,55
13,55
14,45

9f

16.05

łI

"

u

alta
UB

O

męskie

i damskie

NłA

E
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