iIV' . . .'

llbfł8I

'C~,

"Ii.aIIl'llll'lllfi1.'~Z
('

!

,~

"'Y'ł:::!:?t~1'"~~lYrmv'2'PYPC''i'''

,;1

si

~~

1

CENA tilrMERU

g_. " ..',5

gr~
rz"

'P

-

11
."

"(ena pfen(' meraty ,~j
w Łodzi
Mies. ~ <lad; ilwstr.
Dla robotników
Oc;lno$z•. de' domu
Z dostawą poczt.

PG~a Łos:lą eg~.

&

';1

P

:, 7~'
4 :zł
30 gr
6 z.f

w -LOD2J

Al..

Kościuszki

TELEFON

tlonto P.K"O.
Red.

41

10ą .. =:u.~

p~z~jmuje

e05~4.

od .S~6

21 gr:
Art. listów' anonltu.l",ich
Należność pocztowa.
..' nie l.IrClieS1 Gza się.
oplaconaryt:::załtem ~!;Vi:i;~~1I1IIIIIiIi

______1 :1931.r.

Nieoziel8, 4-g0 stycznia

.J

j

'sa J

k

-

m

n

..

mm

ł.

PARYi. 3.1, Dziś O g,odz. 8.23 rano będą- ~ naczelnego wadza.
ł Dem' kierownictwem pozost,awa'y
tówJ;l~e;i
9y od dwu dni w stanie agonji marszałek Joff
Z chwilą wybuchu wOjny Joffre; sloso" ~als~eope:raęjew lałaclit915 i·1918..
re skonał.
waie do przygotowanych planów, rozpoczął
. Kiedy w je$ieni 19t~ r. 3 ntie~,cąab!'ł~
Wskutek Choroby żył, marszałek musiał ofenzywęł operacje jego jednak pokrzyiowa we :ni.~pJ:2iYJ1~sła d.ecyp..ąjącęgP WyD,~~,Da '

,

sit p9ddać opfn-acj!, której natępstwem 'były ne zostały pl'zez akCję p ..'awego n. iemie~kie, ko.pUkacje, sztuk,_ lekarska okazała się b~. .ge ~!':r~SI 'Po krwĄwych bitw~ch SUłI'p-

'sł~:h",

" .' . '

.

'.

ciągu

w

v:elle . J~ffre

ua~o~last, Dlianową~y :~ą~ałte

,I niow"ch~off!e.,lnusiał cof~.~1::!~~'7-::'::~:~:"--.·""'~ :~~~ .. :~·~~··":_~n.",ę~eł·:aJe

';t~;r.~Wc~órajwieczoiem Dasł:łPił~lekkiepo

tepszeDie,lec~

cz.e.l.,ne· . d,...OW. 6...Gl,~t.'Yo..•·.w, urudD. .i. U. Obj.,..•.!. ·. . 9.}.H
. .·,.·."I.:.· .·. N
.'.,i..

nocy' oddech. chwila- '

·:m.i usławał,PUls był coraz słabszy, aż wreszdę mimo wysiłków..lekarzy rano sel;će·.\lśłalo
, PARYŻ, 3~·1. J6zef JoUle urodził się dnia
.łI'S'lYCZ!1 ia ·1852 roku 'W RivesaUes, małej

we, d~dącitn o·parcie o twierdzę. parysK@, idD:Oł)hŚne,olJjął pl'~ewodnictwOW:Dajwf;!'
wkrótce PPD:owił ofe:u.zywtPo; szejradde wojenne'"
wierzając. jej l',ozpoezęcie gen:~G~llięnbnuaO\IV związkuztemw dniu 31 .ui':udttia
peracje, przep~owadzone wew;:rześniu, ~oSŻł: ,1116. r.Joffre'1Uianow.any :tOfilą! "~~=d"
ee BazWę bitwy nad- Ma.l\n.ą,,~ zapęwniły: :J:off~ .. kie~rrancji,'iak9Pie.l'w$zv", od~>:')s~•
rowi .zys~a~ie: ~a te:ten.łę,~ pod . jeg,o na~zel- ':-ala, 1'.pulJ1iki~;
; "'. . .' . , '.

ską,d'jednak

'»

..

~·at.jjeow;e"i,:;'We .ws~hodl1ichPlr~ll~ja~b,ja"~'·

'lU) i,~ obarczonegO' :licZnąl'od~iną kipra~Po'
J,offre zosłał
~ i:.tudenłem Eeole ePolitecb.llique, d.ostarczajQ,

:na1;ice.'w College' . w Perpignam,

. ':'eej Francji' oficerów 'artylerii i pionierów.
',i~ oficerplomerów.Jolfta ..'wziOł nastłPllie

,'ild~.ałw wojnle1810-:tSi1mianowany pod ko
':Biec wojny komenda:titembatalJ,onU obl'on~
negoParyz~.
'
' . -.

Lw6W!.1

. . .

',.

.lłO$O.~.tł*r'7ti,t~9Pttranioflycb

... . . .

Wynikła eksplozja Italia-w ·łą~~d.. rytu.a1:\,· s,cu ',':ró2;~zarpa~ą' zQ~talaOd~a.ka~ . •
.~ej w Hor()~ence~.W kry:łyc:l;~~j.~h,wilł zaaj- : .R.óŻłlGl~~etj~ ,któl~ej.częś6 rUrY~{)łJ~P~~~:tY.
d.ów~ło się w łaźni.. ,ok,oło 25~obi.~t.z,dzi~,ćm.i łana Wylo~: piersi,: Cąłe,jefcialo'pr.ad~"ja
W 190.1 roku J,offre zostałgellerałem. b~·y Kocioł m~siężny obsługiwany. bYł.,ll;rZę~ pa- ~. ło:id.l'u~gobul, . miaz,gę,' thUl.ą:dt)·~ft"
i gauy n.a.~ lt1.adag,aska:rze, a pÓinieJ' lt~nlendan
lacza, 'kłói·y. w.tym ~niupo:rt1z p.,ęrws!,y,p~ł.~ ~~a. ........... ..~ ". ..,:.".' ': .. '. . ' '. '.~.' .
tein brygady artylerji w Vjncennes.
nil Służbę i l1ieznał się je$~c2:ed;os~a!e~znłe .~ •.'.: SkułkieinekSPlozjiwsz,s$ie:~&, w
~, r~: .',1911zoStal szefeul sztabu generalna obsłudze.,. . ' .
' . .. • '. _.. '. .
.~. ła.źni oSoby' zostaly w ók:r.ojJlii'spos6b:.jo~a
'Rago u.patrzony ·lJy~na. wypadek wojny na~
'SkutękeksPlozJibył "łraglcznYll-Na 'miej .~., rzone, a na: l~iejscu·zabityzos.tał~pal~ ~N.i·
'~ koło:ru.k~Poparzone.kobłełY·Wibi$g"~le
"-.~---_-.III_ _ _ _ _ _ _ _
II."-_-.--.--~. ł wraz-z dziećmi . na. \lłiCł-miasł~ .
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WARSZA W A, 3.1. Po, zi\lro*~~~nht sJUll-

,: • •ł\LIN/l:~..l" Jak.się kÓl'~pondertł :N0-.h"·
P{)za~ęlll.iak się ,korespondent.owiadu' [ pUlahtego śledztwa w .sprawie 't}łiwinif?p:!~h
,~~P: ,~,n;je,:ą'·' dowiadlljef.Z~Ól. dziennikar- łie,artY:kuły te mają Sluiye jako ma~ędat dt~ o rzekollle planowanie zalłl{iclul.: ,na życie
';ski~~~tednooi\tl1:tejszY{;łl piśm'cod~i7.nnych j' sensaeyjnago.fiłnu.J, któr·y n.akl'.ęc9~Y; ,.~' ma;.W ttdza N al'cdl.l,.:{Il;;(Jwadzi.i..Ję.·sęd~:'~'.alk ;~
:,\toJlP9Cznie!w ,,:pl'zekła.dzie niem~eckinidr~ko \. by~ W nie~l:ieckiei w:yłw,órni ~il;m..qwej ~~Stein : ~praw szezegóhl.egp ~liaczen'ia' .SkorzYAsJti),
. ~ąę .~erję, art'f~ułów, oCh~raltłerze pamięt-I. fUm". Rolę ltcmisarzatwierdzy, w tym wY" i cdp~wieJlni'e' aktaprzekazan~ ~~~t~lY;JJtzędf)
'~,,~!~lł?;1!.skim,~. ~JZ kałowniB:rieiola~~..(AlUł'~:,.lIa4ku płk.Kostł31~ BierAłl«;kiego, m~ . ijraó ! wi i prokurat1Jrskiemu~ ' .
~.~.2,~C·~: : re:':"
'_'.ł~ 'B9ęle -v.onBrest-Li~ewsk}, Pióra jednego. znanyiillJlowy' artysta' niemiecki
Klein'" I " Przygotowanie aktu9$kąrie.nia:: w tej
I,~;<,:#.~lł~i?n!o~ ~pos~ó~' uk~ąi:~ski~h~t~~yk~ ~qgge.. .
.'"
.
,
,I'sprawie, ~ wi~p~zećiwkfi.czlonko~i -, :-~p.PS •
.~ly:fe"m.alą'z-a~U~i'ą~ doIsz e nleznan~szczego I
. Jez 6tlby, w r~eczywi~t()8ei dos~ł{) do. wy ;CKW. Jag1)dZlnsku~lnu L lnnynl: pOwiel''ZOD.e
~łJ ie,"ają~awierae' dals.zę ~ieznan.e ~~~ezęgó świetleltia1ęgo' skandalicznego Iilm\l. nalę- ZQsta.lo wJcepl'()kuałorowLW.itoldawi':·;~Gr(},J ukażąSię:·V!; rozmaitej pra~ie a mią.nowicie ~.:-*Y się spodziewać;~ie . pQselsłwo Polslde, l~helskienlu, znanęmu oskarżyeielo.i.z gło'~.~.!e"kl,C~iej';'.'·~~l~~e~~t1~gie1.~kiEd ifriJP~.ą- Berlinie, .we' właściwym czasies złoiJ ..pro-,·!. śl1iejszy~h Pl'ocesów; .
: :. .~ ",;~ !;,;
<liej~}:R,9zp~~szech.njen~e .ty~b: .'. al;.tylf.~łów ~.test.pl'z~e~wzohYdza~iu; bnienia,poIsldego .i
~Rozpl'awy spndz~ewat się 'naleźY:~~,:'·~Dle
,.\P.r.~Yjęla ~.~~~ ~meI'Yka~&kę.ag~:n~ja.::lłUllli L.nie.~dOP\l~ei-·do i'obieniainteresu na tego·J:~-;' weJ:eśn~ej,jakw pierwszej ·ptiłtiwhFlutego.
:ł"fstyczna",Jf:ewspaper Alle.ncef~..
. ',. dzaJu przełyeia'ch 'ludzkich.
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Rewtlją

trakt
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willYtę
". ,~~~i~~l~~~:'~~jWftr$:.t;a~łę~ ,oraz, '. , tfp.o~kanie
,>-w.iniEłrów· .iróJ;lescu ~ Banesza, komeni.n.je
te"widan:eni~, jako p2erwszy ~~PJt. ..~a dl'(r
. j~:ę . dR' piwQrzenia .ąl~#:\l .p.rze~lw.nUt~w re-

. :~;a~J.f·J~~ktat(.\:w. po.kojowyc}l.

.,.;....

.".,

.', ~.';;:O'~~~~c~~Ćść, ie- ~iemęy, star~ją sił'wy-

,.*'~Ąóspi'awy: m:ąiej$ieś~~ąwe, JakopęDkl

-".~yjk~~? ,~l~ ~aął.Jt~nji:;"r~'!":izjGni$ty.~.%!:1ęj~· .im·~łt:coł~~~l-:i#~ wfs~~ą·(~~ca.lfh:. sPowo4ó.w:ałę:,~a~
.",~~Ciźri~~'~~·~;~~s~:~~ ~~~r..~~~oi~ni~:ni:a . . ~~e~;;.~~n:
~iyki~:'·Blokantyrew.tzJo:nlstyczny pqwstaJ~' 1:1 0

wcl~ ale niezll1ieąp.ię i sianowi pówó.tną
p,r~?s:rogQ ~l~ tych/ kłó,rzy D.iebae~l1i,cbeą
H'

wywoł~Ć nowąaW'ft),lhirę..
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WASZYNGTON s :3.1. W lloniedział~k-roz
pOC2niekondsja. do - sprdw &migrał?yjnych
,. niem stosunków polsko-niem.ieokich i pod j"'Se'nału obrady 'nad wni~isk:iem Sti:m."S.ąuą~.aQy
llil'eŚla .wzmożen.ie się,pr.opagan4y' 'a:a' zwro-, r 'na:prteeią1J nujbliiszyeh'2; iat~gran,l~yś,l1a
tem. Poillo:rzaNiemeom pod pozorem uttzy' ~ plyw'emigranłów'do. Ameryki' o 00
i lllan.ia·' poltOju' światowego" l'eza
ta jest' z
Wedle' tego wniosku; tOOznie, ~~~zł~:.:~o*
l. grlUl.tIl.fałszywa; samodzielnf;JŚć ·PolsKi Jest glo .4Jmigrowaódo SetaiIów. ZjednóQzoD.J.W
\- najlepsz'ą g;war:łlncją.-p,~koju europejs:ttiego,:· 'z -:Niemiec2596 osóbe, z PolSki 625, .A~trj1
I ,:Niemcy zaśi\ są ponownie oPaDowani ChtCił 'lł1, z,Ozechosłowacji 287..
;!.
I wyw.olania wojny.. Powstrzymuje je .jedDak
-~. :
l. ;,obawa pr~ed nową '. porażką, poniewę.i wszys ". . .
~~\
ł: ,cy.wyb~tni "niemieccY'fach1)woy' ,'wojskowi : ' " '.
l.ęi",:ia(t~~ai.ą)l .2:e Ni~~Cy ~ie mogą, prowadzić
I wOJny ,na dWa.f,t:qnty..·.
- . ,"., '. ,.
T..,;.. ;,',~i.~p~·~plefJ~ęii~twj) tUaNiemieCjestJem
wlękŚ~.i~·ze:gi~nfc~~olsko niemiecka. l..~ŻY
l tąk bltsko" Berlinas, N:U~tncyło rozumIęJą i

PARYż, 3..1. Sprtiw~zda:wca' zagraniez.-:

my d!l~ennika 'JJ oU i'Dar , omawiając

' __

.. Emi,grilcja ,~~ .

I

,.

,,:ri~aro''i zajmuje się również zagadnie~

J

I

pi-ocent.

z

III.___.............
J'

l

'wi~~~i~:l;l!!~~;.::t~y=C::~! w : : Iti~j~e::a~~~~j,!:~:~c:c~:~n~1łr~ęslłnięcłą
'.:' nietbicle, ze ich stanowisko,; p:rzyc~Jąi~ą się ".

Gdybyśmy ,opuścili PolSkfb końcq swe
to wytworzenia jee:lnolUego fr.ontu państw' wywody dziennik, byłoby, to cięższy. blę~
" ~~ wyCięskich, które zap·n:minają {} dzielących dem, niź. błąd, pop·ełn.ionyprzez Na.poleoJl~
je różnicach~ J esł tonleunika:~ionQ, ,.choćby z nl~ Ąto~Y ._po2wolił~a pobicie A\1.strJ~ podS~
~ego powodu, iż żądaniarewizj.onisłyeme" ,jlową : r przygotował tem samc:ttJ. OJJltlt PQ4
" ł'łieulłec zwracają. s:ę nietJllkoprze?iw . Pqł-l'swą :wl~Sllą ,p.ur'ażkę pod. Sedanem,. .

. _.

KOGUTKIEM~ ~Mlgreno..N~r:vo"
'Si~K n;Ieży żądać' takQwYQh w órj!!bitd"

+

iCe,~J~'_dÓ~fctą cl'ÓWiliei:'Tyrobl i

SiYl'ji . ' .

I

,RKlAl'HA l

Chcąc nahyć ~osaki..?dbo."ł.u·.· ;gło..

w",,''L

·nyeh opakowa.niąch Gi!seckiei.()~~7.na1l1~

od lat 30. Przy zakupnIe p~o~1;kow .. ~ ~~9

gtlt~dem", ,.Migreno~

f'! eryo~un~wf~eaJ(!le

uwagę na opakowanIe I
,

y

~4r.~ucalc:t~:: ~or
łudząco d9

pqflzywlepolecane proszki

'uasżych podobne. Oryginalne opak~",~"
"niap'o' 5 p!'oszkó:w - pudełkv 1~ groszy

l"lr.4

. ._ .

~,HOZ\VOJ" Niedziela ·1 ~ tyCZU1~1
nJ::n roKU
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Sprawa Br:ześcia nie chce wcale t.1ei~h ..

Winni nie zostaną wcale DZISIAJ uka.. , który pisał całe tomy c ,.wielkim ałowieku,,'"
rani -- to jest więceh jak pewne, dlatego t~j
Nie minęło jeszcze lat 5~ciu, kiędy c i .
Oliwy do ognia dodały publiczne enun~ kładzenie nacisku na sprawie Brześcia, nie { mi, :la swoją ówczesną zdradę - zostali Iro"
ejaeje profesorów WyżsZych uczelni w Pulsce, jest obecnie ani na miejscu. ani' na cza:sie.
('mot~ie oplwani, obiei, . skopani i ~su~em
ora~ oświadczenia naizna~omits%ych literatów
.. Es kommt der Tag", -przyjdzie dzień, za 'drzwi:, przed fosy forŁecznę•. ,
.,
i Ilhiennikaf%y - potępiające w.iaknajosłrzej- . w którym ręka dziejowej Neme'zis spadnie z
I dlatego, jesteśmy xdaI4ia, ii:ewu,lkie
ssej formie brzeską inkwizycje.
eruzgoczącą siłą na tych, którzy ur~ądzlli ka forsowanie dZisiai pl'.:ez opozycje ~~tu'
Społeeteństwo podzieliło się na dwa o.. towniebrzeską.
sprawiedliwości w sprawie kat6wbrz.skichs
bozy: jeden, któryby pragnął wymiaru spra"
Jest to niezmiernie ciekawe. zjawisko iestp~.tedwczesne. Jest' to woda Da ich młJD'
wiedliwoici dla winowajćów, drugi chętnie by przyrody, że j'edńak każdy błąd, każda nik.. Jest to najlepszy sposób .dokumenhlego . pOr
w~zYltko 'pogn:(,;l>ał pod ~órami akt sądowych. ezemność 1 prędzej czy później, zemści się, Vi grzebania tej 'sprawy, raz na z~l'\Ivsze'.
Nasze słanowiskow tej mierze iainaczy' nieprawdo podobny sposób na autorach. 'kić"
DzisiaJ odroczyć ją wszelkiemi' liłUli. Da
liśmy wyraźnie, mianowicie chcielibyśmy . na I rzy na to zasłużyli.
odpowiedniejszy memenf.kt6rYPl"ęd"ęj przJjść
.d.lisiaj, abY.motHwie mało krzyltów 7. kato w..
Przed naszemi oczami, mieliśmy taki ja.. musi, .nit się spod:łieWamy~ Cz~s~ Je$t tli ~.
"ni br~eskiej wydostało się za granicę. .
skrawy przykład: w 1926 roku nie' było !to.. szymsprzymierzencem, i dos~ęi!Di. "p"p~~
,
Dlatego h:ż w.szelkie uciekanie się pod ręlsl.ych popleczników nlilościwie nami n:ą'" tych, których sprawiedliwość 'ooecwe4ólłięiłp
ochronne skrzydełka "Ligi Praw Człowieka" dzącej Sanacjil jak socjaliści, jak Liberman, nąć nie jest w sŁanie.
AS.
korespondencję do :zagranic%nych gazet, róż.. Pragier, Bagiński, DuboiS czy inny Daszyński.
-:":.~
ue protesty przeznaczone na eksport - uwa
1
tamy me tylko za chybione, ale szkod:;:ące.
w Dajwyiszej mierze reputacji nasze~o pań
siwa.
Nie jest to h~dnak równo~naezne ~ po
NIILL~trowi obecnego rząt.1u
nie~haDiem sprawy bp:eski.j -przeciwnie,
jelte'my zdania, że proces ten bezwzględnie
Według wiacloll1o ś ei,podanej przez "Ga ną. Nie,·trzeba doda\vae.,że WgłOSki tew kG
:oale:iy,doprowadzić do kolica i wyciągnąć x; zetęWarsza\vs.k::f' (ur. 381)\v gInachu Uni- łach uniwersyteckich wywo1a1.r '.zroi~~:
niej jaknajdalej' idące konsekwencje i zło wy wel>sytetu Lwo,,'skjcg'o doszło do charakte- łe wrażenie.
"
palie>gor"c'Jmżelazem_
rystyc.znejsceny: Prof. T. nie podał ręki
Prasa stołeczna dodaje~ że oso~;tośeie:,
Gdyby sadyści brsescy ddałali na swoją profesorowi nadzwyczajnemu K. . Jeden z mi ze świata naukowego, o które chodzi w
. rękę, gdyby byłio 'odosobiony wyp~dek . dwu profesoró\\l obecnie piastuje tekę mi~ tym' wypadku, są panowie: profes.or Umokrucieństwa, a nie wyraźny objaw zgnilizny nistl'a. .
. wersytetu 'Jana Kazimierza we Lw:owie
i upadku moralnego narodu, wtedy takie pO,·
,\łViaclo1l10śĆ o nieporozlunieniu rozeszła WładYsła'w Tarnowski,' oraz b. p~ofesOr·tę':'
~,~.

nąć.

==

-

J

i

I

I

stawi~n.}e,:s. . r"a""yj.a~ .dZiSi.a.,.j.~',do:rnagan~e . się ,się
p.:,..

sądu nad oprawcanu w: m~ndurach

ml;1łłoby
podo..bne uię,~' e.,

zupełDą.rac:ię?yt~.l.Ale ~iestet~,
IIPtawy znamIonowałoby tylko wybItne krot..

l

kowid:z.twQ, jeżeli' jut nre stanowiłoby jaskra..
we~o 'dowodu wybitnej złei-w oli , która w ten
cly b.:ttlY sposób f 'starasi.~ ,ukryć zbrodniarzy,
Bo J:aatań6wmy się tylko, którą dro.gą,
idżiegra Sanacji: oddać sprawę .sądom" Nikt
me jest uprawniony, domyślenia ,i sądzenia.
wtYf:hkWestjacb. Na to monopol mają tylko
sędziowie, wyznacJeni do sprawy brzesldej,
prz.stych,którym jaknajmniej zalety na od..
kryciu 'winowajców.

~

.pnYktdt:;r!~~.WÓj::~:.a~~!e:::!~d::
to
'we;własnym'
06 ··rano,

po

mie.,śele.Zdawał~ się,

i.e,'

zosta~'i~.OI.IO .I'g. ··:~,ż

zlikwido\VftnC na drodze pryvvatnej, ·tote2
duże poru. s. zenie 'VY'WOłał~.~ pogł~s. iż' S. p.l:a\\ra
izostałaskierowana na drogę ... dys,cypl1na r -

·d
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płaszele damskie,
męSl\le~ pa ~ ... "~, .

Modne i dobr e ,towarl y na
lt

Na

gir nltu;'y

DFuutżryl

,"b'.!,r.~~z. Polslnel

-----.--!BI--'
z

w '

doma, poraniono
U ..
x'a obronę domoweiio ogUi- • •
__.,.skazano na rok więzienia.'
AKTUALJA
'~l~o''\Y'ezmJtaką .' sprawę . red. Nowa..
.,.
b .,
eZ"lkieg().s~rawęktórąwzięła w rękę
Choć się macie za' 18J Ogł:.
da sprawie~li~oić. '. Will~ythJ' s~~tkiem ude~
o wy, niscy, o wycielnni.
: 1. ruiąeego 'krótkowidztwa. władz, nie odszukaI okrutni i. nik cz-emp.i, .
.. DO - sprawę UQlorzono, Weźmy sprawę Mo
~ Wy" przewiędłe w~icość dusze,
, ałowieza,'" Zdziechowskiego, czy ZaOawskie(io:
. Bez d ucha. Faryzeusze,
..
w:Jkonywali jebandyei poprzebierani ,w woj"
Wy, k1.lszącypi9tun, boży,
skowe .mundury,na samochodach' woiskowyeh
Aż 'was w prochu: tu położy,
lei nie nie zDalezi(u).o,niko~Q':nie ukara",
Wy, SZPieg~wie,( wy, katy
,,Z 'wypranemi 'od krwi' szaty,
VI.prawie Zagórskiego - nie :z:ajmowa',
Wy półśrodków sztuczl1y~h :Qany,
:;~.~.9'~61e kwestj'ą %~apania jego' morder..
Co kładzieCie '.za!' na rany,
'ii~ ..rn~\ljawnieniem miejsca: pobytu niebo$z,
A gdy j ękniewam'm~czenp;ik" .
C&~a;:')1łtQ~y~.ignQrującwszelkie w tej·,mierie:
Ogłaszacie. mu, ···.ze z:miellnik obowi~.uirge 'prtepisy_ .nie zameldował . się
Kłar4cy ,wie,czni'z pra~.vem 'waszem,
.. 'C)apowi~4~inl:.komisariacie,
Czy,. z:\ kupiecką zysku., szalą,
',Chybatesprąwydowodzą .dostatecs:riie
Czy z bagnetem i pałaszem,
jalDo, 5akiemidrogami<:hadl:a nasza sprawie
Wy, bożyszcza, którym palą
dli'Wość i tumanieniedzi,siaj ludżi okrzykiem:
Dym
kadzidła dzieci trwogI ~. w~i.mus~ąbyćuka~aD~l :llie .dowodzi d01..bte
Ziemia wasz;.yJJ;i ~truta i~e_
~.,
ot]utGwama li. W DUz'Ich ,lt.o.\iPkae~

lI8.blA 'żonę-,a

Ul.1.1.·w.ersyte~t. .l,)

iórm l'olnych

II,

II

Wyt'f\oOfm na

.' "..

kOłD.i~~ZŻeyi p.. Od,J.;,~,;. . . . . ,.,.I,

Wyście

'..

.8.

.

.'

",.

~~I

tylka .ziemi gadem,
I'Ch~ć, sięma~ie.za ,jej boSi!
(Z..' K:rasitl~ki: . .Pr'zed'~l,tl
, ' ' '.•'iJI

'

.

<

Ul"

Odfzuta~8 ndznatZBaie'; ...

. Krz,ill nłep~dległoj,' ,Ikt ni.",chłe'prąli~f
Jakpodąje ,~Robotnik''', wd(Jwa-pądzj~l

łacźu

sacjalistyc2;;nym .p. JUlja.Gacbwę,

O'

, trzymała. zawiadomienie, ,że,Prezy-dęnt, ,R:z~\'

"Czypospolitejod2nac~ył męża jej śp. s~cz~~
pana Gaca, Kr.zyżem Niepodległości.
.
. P. Gaco\va o'dmó\>viła' przyjęeia orderu;
w liście do Komitetu "Krzyża i Medalu Nie~'
podległości uzasadniła swą oo.mo.wę panu'
jącym systemem rządów, będącym wi'aż,~~
eej sprzeczności z ideałami) o które walczy
cierpIał jej mąż.
Bolesła.\v Idimano\vskl również odmówi.[

i za które

przyjęcie Krzyża

10

~wrQtem.-

Niepodległołei

i

Gd&~ .. 1

n

.d~ru ·łiej.

·oJC znle jolaika
I

Z.tyda organizacyj polskich . ' Ucz(~enle przyjaciela Polski
"Sokó"'rośnie w sfł-=
. ' J_dYłlY· bezSlr,oany głłJl w sprawle amer)/kańskieJ' '-~ Pfłd urokiem mistrza
Artykuł p~ GaUendera traktuje całą tę
kwęltj, ~p<QkQjnief n:eczO,wo i 1( ullniar!toWi\Of

'll\eilJb

.

Drugi kQncer~ ~istr~a P3dereWłildągo w
NQwym Jorku znQWU zamienił 5.i~ w oIbrzy...
roie owa~jet jakiemi xebrani dumnie i rQ~~IlW
tu:r.jazmowani słuchacze' witali genjalnego _li

x,.ka. Po koncercie, n:.l który %loiyly sięu"
t~fJry Ba$h;;t. Cbopina. Beethovena i Scht1maD.

.~ł ~mu,zoI)() Padęrewskiegt) dp odegrania je
3%C~ę $:u~jcjuutWQrów jako ~adc.ł.tk:i, ·Gdy
wres~cie koncert si'ló3końc:j!:ył, ~ mistrz p_:jto
stał na estradzie, otoltzony wielbicielami i :zna

jo~ymi~ ~tór::y na o$tątni jego koncert pr2.ybyh .$pecJi11nledo NQwegQ JQrkll, pl:łblic21loŚĆ
nie ~heiała Wl';'Ć z ,sali, jakgdyby pn:ykl,lta

c.ło ~iejsca nietylko niezwykłą w~p~ni~19~.~ią
gry, le,cz i o$Qbistynl urokiem koncertanta.,

,Reż. Jf,.l.U ]iUChfU'sld obec~lie huvd rią

Sa-

cha..r~e, gdzie l'pbi plenel'o\v~r ~dję<;ia ~IQ nQ~"
Uey'" z. 'ĘlBtty Al)1ąn \:v tytl.lłif\vej l'~Mi.

\V

* *
najnowszym. polskirn

"YVieU{Olni~j:.=tki UlfOk"

dźwięko\vcU

reż. Brodsznajderł;l

i

SZ\iVal'Ca, śpie'\tY będzie miał przedstawiciel~

kę

\v osobie uroczej ś!)ie'waczld Emrny S~
(która ostatnio odniosła ~h..ty
sukces na koncercie Szw<Heżeró\v).
brańskiej

)fi

sic

[

Breta 6arbo i

:,GrandHot " -

Marł..a

Dietrich

MlurileChevalłer _agłos
Jed;"'o 2:e starszych towan.ystw p.1!irafial·
1J.yeh w Jersey City; a rnianowieieTcw,M.atki
Boekiej C:z:ęst(>c:hQwąkiej cbch.dzilf,) ·bardzo łl~
~~yście 35 :rac:ł.nit;ę swego zał()żenia.Tow ..
I:organizowane w r. 1895 pr:te~ dxiehJych patr
>

tofbw polskich ma na celu

podtrzymywanie

d;iaeha polskieg.o wśród wychod%ców,
Kościoła :rzymsko~·katoli('.k,iego

obroDł

-oraz opiekę ID\)
c:tłonkami Qhorymi. i

plt.li\ i. mat4erj&hn~ 'nad
peti;;ebujący:mi pomocy"
. ,Howy Jork niebawem'otrcYJłll1 wYlodn.e·

poiĄc:tenieze,stanem New Jerieyf prz~:r. ol....
J.g;Ymi m-óst, którego -budowa' postępuje bar~

dzo, ~2.,yhkfl. . Most o 5z~zególlliepomyałow.j

,t.on;;lrukcji, jest n~wyn~ ~t1dem, inżynierii ame
I,.k.an8kiej.~ .ł(~s'r.ta budo~J' ;eao' wi~:Zi\ce.o
kol~a ololJAtuJI\ ~a 35 nulJonow dołarow"

,

,*

*
<:J:~t.pra$Y'* iil)@i~I~ko~amerY~a,ń.ki~jt
UUł
~c.Y}"le Jais.2:ywie infor~ow.~aprzez swych
kor.e6pOn4~Q~9w betliilsk~chJ. qgłasza istne he...
re~le ? Poł~e" Na prasie ametykań'skioj W1I:Q
.

.....

;

l'~Je Inę prtt$a kan~~yjsk~,. kt~:raw'Jpisuie bred
.~ ł#. ~nyw.d~ch Nł~lPc.6W iRuai~6w. v~ S2.y,.t
ju~ Jedn~k, wladcm~f SkA~ płYQ.llIt falą tęj ~_
azczerczeJ prcpag.ulo{'. 2.nH:~słl'Ą'WiająlCej.. naró. d
.aIU!, wobec Amerykt.
Prs@apołskC'-amel'Y

k.+ ...k.

~;U1&a ~

:Qik"~~

~~lN.Ii.

I

Greta Garbo, po ukońc:teniu :zdjęć do
'Najpopull1r~iei$%a aktorka Londynu Talfilmu reżyserowanego przez' lulłlh Bank hęadząangaiowana została przez
CI.rence Browna. wystĄpi lV .dramacie z ży- I Paramount do Ameryki dla odeg:ra~ia, roli
cia Broadwaiu pf..,Grand Heter'. Scenari us:z: głównej w filmie "Jej przesdość'f.' Partnerem
te~o fUnIu jest przeróbką %nanej sztuki iea..jei w tym obrazie będzie Ciive Br90k. Reiy~
tralnej.
.
.,
,,'
Ber,f)Wa~ będzie George·C.kor. Zdjęcia .wyko
%lanę zosŁanię w newi.Qrs~iem studjo Par~
'*
.Mata Hari - najciekaw~a pGsŁać kobie uotu.
ty"'Szpiega. jaką z~a hist()rj~ wielkiej wojny*'
Po powrocie z Europy
LiHDamita z.ęau
nęci i nęcić bęąlie długo au}orów scenarjuszy i reiyserów~ Ostatnie komunikaty , Ame gatowana została przez Baramountdo\vyko
ryki, donoszą nam. że' jednocześnie dwie wy- :ganiaff głównej rQli w filmie .Fighting kara~
twórnie. chcą 'u'akręcić filmy o egzotycznej tan wans • Pozosfałero!e tego filmu' wykonają:
eerce, w jeQny::n' z nich wystąpi Grela Garbo, Gary Cooper Ernest"" Torrene i T. Marshall.
w drugim jej rywalka Marlene Dietrich.
*
. Po powrocie do Ameryki
grac będzie
Będ%ie tOf:iekawy pojedynek dwóch -.. vam .. ,
p6W'f.
.
Maurice <;:;hevalier główną rolę w filmie we,
• ,*
dłu~ powieści znat1e~o autora 'lłZieloneElO ka..
W d.rtlgim fiImię Marleny Dietrich dla peluszau - Michaela A rlena. Scenarius~ lil. .
ParamQun.tu ,główną rolę męską ~ra Victor mu t(łgo pL .,Kawałer UHcyfł opracQwąJ!Y zp"
Mac LagIen, . Reiyserujetym razem również sianie przez p. Jeanie Macpherson. autorkę
~Dzi~$ii€(:iu przykaz ań H: i "Króla Król6w",
Jó~ef von Sternberg.
Pomysł do tego filmu,
który nakręcany jest pod tytułem ffHańba , ~#
..,
j
,cCm'·

łINatchnienia'~ i'

?,

M

j

,

".

ił

u

I

dał von Sternb~rg. Pi~rw~zy alllervltański film

!Vlarl~D~ Dietrich, uMaX'okko" - którego prem
Jera· SWlat0'Wa odbyła się w chińskim teatrze
<?raumana 'wHellywood - iest naiwiększvm

Gkceset'ila t~W'G.e.:&n~

,

.1

,(h.Qr~~obi~ty otrl.ymui't·· :przez

lJ~l<:ie

naluralnej wody gorzkiej Franciszka-Józe,a
lekkie wypróżnienie. prZ'yczempoląc7o'ne to
jest niełaz z na.d!:wyczaJn,dcibroc:lynn~m
ibiaJamem na ~hore "-lt:i~.t.~cl&ćw iiliJtk

•

I

jemnic:za

z
W Brukseli powszeehną sensacię , w:r;'"
podwójne l1,1orderstwo, czy też lnordertllitwo i samobójstwo,., Wykryte ono zosta.budziło

ło w

okolicznościachy a nas
że główna osoba, miljoner
belgijski, Szymon" Barman~ był żydem pols~
kim, i w rzeczywistośCi nazywał. Ś1ę 'Dawid
Szymon Kiryński.
'

chamatyc:znych

obchodzi o tyle,

Mianowicie szofer Barmana otr:lymal po
lecenie, ażeby zabral ze szkoły w południe
jednego % dwu synków Barrnsna i wstąpił z
nim do ojGa, Wypełniając to polecenie, szo ..
fer w oznaczonym czasie zapukał do biura.'
Barnlana, a nie otrzymawszy odpowiedzi, nie
miał śmiałości otworzyć drzwi, Lecz małysy
, nek Barmana nie krępował się i wpadl do
pokoju ojea, ale w tej chwili .cofnął się, wo ..
łailac Z~ łzami "Papa, papał" .
''
,
y 6wc2:as szofer zajrzał do. wnętrJ:a i
'ujrzał leżącella podłodze dwa trupy
::amego 'Barmana i niejakiego Michała Georli
bieu, jednego z klientów Barmana. młode~o
człowieka, ubrane,go z; wyszukaną ele~ancJą.
W pobliiu zwłok: Barmana. leżał rewolwer
wielkiego kalibru. Sa~ Barman miał na' sobi. poslarpane ubranie i łrz'y· kule w, ple"
~aeh, a', Gerghieu jeden

jedyny

postrzał

czoło..,',

.

C

za jednego znajwybitniejszych . nlecenas6w niczej ucieczce przez: .lasy i . pustyni., ~doł..l
sztuki.
się dostać do Konga belgijskiego, gdzie pod..
. Źycie jęgo jednak nie zawsze było' tak" czas wojny oddal wielkie usługi rządowi. b_~
uporządkowane. \)'/yemigrowawszy we wc3,tes gijskiernu. Us~dowił się tam 11a sŁał•• a 41&0'"
nej młodości z l\1ińsks, Barman, a właściwie krągliwszy pokatnie swoje miljonYł p~x.a.~6tł
w6:w-ćzas jeszc?:e Kiryński, przeniósł . się do
się do Europy, do stolicy Belgji ..
'An~lji, gdzie uzyskał prawną zmianę na zwisTutaj bYł czaSf kiedy go podejrzew.moll
. ka, a potem do Arfyki, która dała początek że jes.t wybitnym agentem rsądu bolA.ewie·
i egc ogromnemu majątkowi.
kiego'.
Spo&ób. w jaki ·Ba:man doszedł do ma""·
Ale Barmanowi, a prawdopodobDie .•i~
jątku, wywołał zarzuty ze strony połuan:owo cej jego Iniljollom. udało się dowiej~ ..
-afrykańskiej sprawiedliweści. Wydano nakaz
wszelkie podejrzenia były Dieshl~zne.
jego aresztowania, ale Barman f po awantur...

I

l

"

VI
.

Wyglądało t~ takt jak gdyby Bar~an 1
Georghieu stOCZylI ze so~ą walk.ę, ~ ś~H:rtel
nie ranny bankier r.ozbrtllł przecIwmka. '1 Jed ~
nym strzałem położył ~o trupem. Ale m.ogło
być także, ie Georghieu z.astrzeli~ . banklet:~ł
a potem sobie odebrał źycle, Poh~Ja ~eliltll"
ska. przechyla się do pr:i!:ypuszczenlCl v :r;e to
,było morderstwo i samobójstwo.
.
.
Przenlawia za tern fakt, że GeQrg~lęu,
który dorobił' się wielkiego majątku .na. spe.kulacjach na wschodzic, w ostatnich cza~~ch
zbankrułował t zarwawi5zy B~nnana na mdJon
frank6w i domagał się od l1iego dalszej pO"
mocI. v/ odzyskaniu straconego majątku.
.
Zamordowany Barman posiadał nlbrzymi
majątek, kupił sobie .w, Bel,sii ~istoryc,zn~
dobTa, .gdzie tył spokojnle z. Zo?,ą ,l d:tlecm~,
wydawal wiele na dobroczynnosc l uehod~lł
I

_r

l

Ostrzeżenie .
"

Che~c nabyć proszki od bólu gło-. "M~2reno ..Ne.rvołO'
.in te naleiy żądać takowych w or,,:!lnał"
nych opakowaniaah G ąseckiego~ znany~h
od lat 30. Przy zakupnie p~o~zkow z ".~o
łirCltkiem" "Migreno .. Neryosłn ::&w~a.eaJel~
uwagę na opakowanie 1 odrzucajcie II
pOflzywle pole"ane proszki łudząco do
naszy.h podobne. Oryginalne opakow~...
nie po 5 proszków - pudełku 15 grOI~Y

wy z ~KOGUTKIEM"

przeliwpolskie

manlfestiCje

delegEi}cyJ

I·brojnych· zWłązk6w, niemieckielt
t l·

.

.

\

"

,

Oaobydla których

'

pro&::d~u '.ta·~owi pewną trudność, mogą
uiywać prosz.lc: . "KOGUTEKIl "MIGRENONERVOSINw formie tabletki Opa..
kowa,niu po 20tabletćk w pudełku. Cena 1 zł. 50 gr. -;- Ządać tabletek,,,Kogu

tekMigreno"Nel':vosin~ ;W
o akowaniu GII$8Ckle o~ .

i

.

plI.yjmowan1e

o'l'yginalnem

.
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W h'CD dniach Da jednem

%

płxCłdmieić

prz~ltępeów i iek rodzi.. Kaidy Z członków
~luou stpr!cu jc" na swojt\ rękę, a jeśli praeu'"
Ją wspolm e ......... klub nie biłUZ~ w tem żadne
g~ udziału. "Zycie
lIlIpryw atneU przestępc.ow

.BeTlin~ dokon ano ,MQrde ratwa.. Na pierws%y
:łzutoka zdawało się, ie jest to jedno % tych
przestępstw; dokon ywany ch tak często, pc..
'ród: no.cy wielki ego miasta , kt6rym ga:r;et,

obchod zI organizację.
~ er~er i jego brat pełnili w nldubieu
obowIązki skarbnika~· lecz zawied li saufan ie
swycb współtowarzyszy i roatrw onilip ieni_ ...
dze. Przestę.pcy mają w podob nych wypad~
kach tylko Jedną karę - wyrok imierci 4 .Ho
nor prxestępcy" musi być u$1:ano wanyl

poświęcaiąfła.rę wiersz y drobne j wzmia nki.

Jednak2:~ ,już wstępne dochod zenie pełli..
eyine wyk.zało t że strzał napr'ledmieśeiu
IklrliH wi,że $ię 'eiśle ze sprawl l wielkiej
oJ'lanb :acji pr:testc;p4:zej. która od pewne go
"*IU da;esię powai nie we znaki stolic)' Nie
Miec ł li zorgI.Dizowaaej.zupełaic. na wzór taj...
.,eh orianiJ :aeji bandy tów chicag owskie h.
Ofiara J:au~acbu .ord.r czcllo "róbołnrie
&yk .Werne r ma :la $obł\ bogat_ przeszłość
ktyminalnąf szereg lat ciężkiego wię:denia,
kilka wyrok ów za :zbrodnie posppI ite.. jak
.order itwa, rabunki i t. p.
ZaIDac h na: tego rod2;a j. l1Ąd:li zwykle
.,skaz uje Da akt lUłmsły ze strony kamra tów
• wspól aej 1Ip:ra~yłl: pieniędzy t~y ludzie nie
JU~SUł i.,r~,. lohie f iakiei więc mogą być inne
moly .., ~brodgi?
Pr~y~uszcaano po(,:.zątkowo, że W iUneI
S'dradził swych tow..:n:yszy na t'~ecz pcdicii.
Jednak ie we trudne hyło Itwięrdsii. ~e wł....
dole śł~e%ę aigd, nie korr.ystał,. z usług
W er.era . N~tQmiast wyjaś~ionoJ te W ~l'nel'
przed dw~ma mi'łsiąeami.był . ciężko ranion y
w czaai~ bójki w jednej Z podmi ejlkicb knajp
Przłd:>ył poleM dwamiesią~e:. I~pital~ i do..
pi~ro niedaw no wypUS ICltOny 2:ostal jako osdrowieDiec# ·IU·zyęl~em »ie \lmiał~ a wł$g~iwie
aie chćial,· fJać ia<lnyc;:h wyjaśnień ~ osebae.b:

!lIC

Pie:rwSIA próba dokon ania wyrok u prze-

pr?~ad:z;o~a była. właśnie w owaj podmie jslueJ knalpie , ~d%ie ranion o ciężko Eryk-a
1fernera , brat jeiO zd.,lał ,;biee.
~ R~niony nie wydał sprawc ów napadu ,
ze tym czynem uratuje sobie :.i:ycie.
Jednak ie w świe«:ie przeste peów niema lito ..

.

hcząc,

ści. ani

WYJSCI U

• !akkol wiek całe tlą %~mąchu Ulorde rczc..
g~. l Jego przy~ZYllY zost.ały wyjain ione, poli-

_r

Cjl • me udało SIę

jak. to się móprzykh ulnern InałżeilShvnrn. Nic złil,
czrła ich \vpl'aw dzie płOD}}.ca narJ.liQtnoś(~,

.ew kaidY ln razie filożna było pOWiedzieć,
źe pobral i się z n1iłości, p ha' re Delan ay oka
z;ywał swej lnał~onef! tyle r:niłości, ah~ "V'(~~
"Ole jego mniem ania wystarczało do dobreg 0
~yeia
i
miesze zai1s1 dego gospo darstw a.
Zdawało się też, żę Florencę~)d:wzajcnrniR'
la w odpo'w iedni spD~óh tę rniłoś~' .i hyła za'
~olona. \v ten sposóh nigdy nie dOChn"

dzf
:.w:

między

ninii do jakichś \YRt~'7::'iSÓ\~·.,
~obrem ani \Y ~lenl zl)acze niu tego

Pierre całował Flo!'(.'l'!.cc rano l \a.ł1~(' do
;bi;u.a;,a.. CQ.łQ\va,ł Hł- l eŻ'wV:.Nzór ~.ąy Wl'H Nł ł.

PewneQo

"7'

wsp?łbJ.es.adntkaml, Kto. zaalarmował polieję

ZanIm Jednak ta przybyła na ,miajsc e W knaj
pie nie. :lastan o jut nikogo Sciany i. podłoga
lokalu zbryzg ane były śwież, krwłą
Krew świadczyła ~'niejednej ranie o
niejedn ej oHen,e krwaw ej bójlci ~ jednak ie
aikolio nie aresdo wano, %WydęlCY w,uieśłi
:ltwyeiężonych z pn~d oka władx bezpieczeń
stwa. Do .,pryw atnych spra-.'" świata przestę~
pczego nikt nie powin ien SIę wtrącać.

łUB.lZP.lECZNE .ZWlEIłZJl,

Nie lUąJ" też trudność przy śledzeniu
"klubu " stanow i fakt, że organi zacj. ta :Qie
utrzym uje żadnego kontak tu ~ innemi "polue
wnemi organi aacjam i", Zako1'J spirowa :mi w t(eJa
I sposób są jak dotych czas zupełnie bezkar ni.
Policja b~r1ińska jest bezsiln a.
rvletod y chicag owskie pr:tyjęly się w
Berlini e :;f: ogromną łatwoŚCHl- .

I
~

Kd. pa,nii>e. ~si'C{lzie., j~ ni~rez!pieomem shy~
ho fląij;\VQdza pkH'l1ny L.
- A u mnie od.wwŁn.le, bo kS)tas.p.ro;t~ 'eden
~ 'Piorun: .mo:i.a. ciatka.1
J
.

~lem.

--00 ;--: 00- -

: ::=====::

!!!

~'1orence i Pierre lJyli -

wykry c "klubu ".

juz, ze poli<:ja wpadła na
jednej z podmie jskicll
knaJp 'Yy~uv!~la S}ę kr~awa bójka między

-O-~

łłtą,pit t~jerp.ic~y $tr~ałdo niedaw no ranion .
&I.pew~tało prltYPu~:zc:i:enie$ że"~ tym prze
. IItępstWIlUN ~krywa się: p4w~a .orgąnizacja ..
Prżypu$J;c'4Iłni, ~ rychłoznalado swoje potwi-er

wi _

dm~ zdawało się
wła!dwy ~rop.

On: .Powiem!
myśl l() śWietlnal
Serce llle - fo wulkan Etna!
Ona: Etn'a ma (gdy chC~5Z dOI l~ł)
M.ai(l @lIi~ wlęced dymul
-

.(!2:estniczą.~~~ W krwaw~j bójce. .My~lano
'Wówc:za~ te była to nz'Wyezajnęlu przypa dko.
wa bój k.. zakończona uder%enio~ Doia.
Gqy iłednak :ta tłl pierw~zą ·sprawą, na~

dz~ni •• ęki\%"ło się bowie m, że W erner był
A!Qn ki.. jednęj ~ ·najbard%iej Diebazpilłez'"
Il"fl&h i groźn,.~h orgalli zacji, na:l.ywającej$ie...
bie ,.Klub em, hldl:i dotkniętych eięi:kiemi wy..
lOkam i lIądowe~i'\
Ów ~kblb '" ni~. jest 3Z~ baaó'Jcką..,

ł\ml!(~.stji: \;ty, ernera. natych miaJ.t po
ze szpltal a dos.ięgła kula mścicieli .

pytał
się Ul1l'Zejrnie jak się czuje i płaeił
hez awarrt ul' ;jej l'aehu nki u lirawc. owej.

kieIn! A Flol'en ce, lllału, śliczna l'ozpiesze~w
na FlcH'en ce
('hcia.f a eu; wlęt".Pj, niż po-

tenl na

eałmvał, ~,rnuje tlzieek o·· nazywał i zahi('ł'a.ł
w nied:liel~ na SPn.{'(li · L. Zupełnie jej na
rnyśl ni!; przythodzi('łc1 , liy lnU \\szyst ko
wy~łunlaezy6. PCiz\YolJby ~ię .;ej ~mokojnk~
wygadać, a l1oten1 IH1\\'iedzktłhy: .-- Jest(!~
W.ll'WOW:,~, rnoje dzh~cl~ o. Zrobil ny pc< tł'ÓŻ !-.lub CGś VI tynt rodzaj u. Propu? yeji rozwo du
nape\Y lloby się ::;przec~wił. I lak zdarzył:.)
się o CZNH Pierre nigdy \\' iydt: nu\,'et nie
p-niL ..

\V niedzielę wyjeid~;aii Z\vy{·zn.jllie U.U·
,\cvycje czkQal bo też Ludeu · d,Arllb r+
COlu't przy('.hc·dził z\\'izytą· - Znal on zaW·
sze ,v~zystIde HajnGW~ze plotee zki, zre~z(~1
--w oczach Piel're'a··-·-hył lekl\od uehenl . All~
ostate cznie byJ ,rdzj(~CZllY p!'zyja delo,\,, ·j, r~e
ó'\v przyez Yltlals i,= do l'oZWt:'\selenia lnlodP j
liobiet y. Piel':re 'owi lzadko udtHva lo ~ię l'O~
'weselić Floren ce, nato11 1iast LUt~ien potl'ZC ho\vał tyU.;;o usta otv\"Ol'zy(~~ by wylJuchała
sl'eJwzy::'t;n.I1 ~inl: ecIl'.'ul .
Nigdy niHłżonek Hie pliiny~lał o ten1, hr
być z:ul!·o;~·nyrn: uie !n ~.1ł :.ueh'l ul d:A,ć po\va~njp, A Flol'ciH 'c:' Koeh.1ła S\Vf'g'O nl(~ia!
tego hył P !eiTC lW\\:llY . Vlatzeg oi..;by zreszt<'}.

nie m:ała kochać?

Czy

nie z::lzdrcsciły jej

\vszys tkie przyjaeió~ki '! 0, Pi(~rre hvł d,r
lił}'au:dv QI:brv m uwżenl. ale .. , Złrrll k"ocha n

rządnego

Ill\\ż.a J

h.tÓry j1'.! l~(Hnvł'ejolHllnie

Gdy pe\nwgf.ł dnia
1:1:ł.l

na

\\T(wi1 {hl II01nu~

zna

~~WL jf:Ul

billl'k 11 l isi, na. któreg o 0idadcr- witlnin.:op:~rno
:~(:liy. __ S7.yhko
~(łal'ł kOPf'I't f;' ·i zaezQt czytać:
-_ Dł'Cg ł I 1 leł'l'f}! :~tl'asznio mi przykr o,
o.

'Że nlUSZt; (~·i(: ?:rrw.ł'l\-vit:. \V:v"ba t'h

ile ina.cze i.

Stałfi

do.

N)

m.i,

n"p UlG

,ie glaC; roUI:! ig]P I

Nr. "

•

o od enle

te

s
,
G"I~ty nowojors~ie: dały opisy wspa. ...
Dlal_go. el ub u ....18.leh.ueJ kt'ewniacliSki króla
baD~ytow Al Capone :$t młodszym bratem,
,h"Ui!leil~ potentanta --- Jacka. Diamonde. Jak
. w PQwleśei. I.:t;y w filmie :i:~kQńczono spór
dwucb petęg na $lubnVnl kohie!'cu~ Kto na

Chieago w Ncn*,. Jorku ku ...·h"~.oIII et"... b ...
b
'"
10'4
........ ....
$~ac~ala
otllyC, S.d~i.e 10.00 rudzi dziennie uttzymuj~
l
darmo po~,łek. B".dyta mUj4ner $.tat się fiła.n
!l krowna.
~~on był la: eual'akteru zawad" tropenl .
Ja ą, aWłłnturnłk:u~m. Al CapQne zaś d.ialał!
B dt
"
b
'.
na :r;imDo i podstępnie.. 'w końcu kula
r e'" A
. ka~ '? yzłm f $;;t;młl~lełt . Oj?W~ił ujmują
et
eiwnika
sprz t ł OUB . , P I x
me~y . an,le s owem I:1łrack e*rlQ2 •. _Raok..,
walki kO;Qkurenc~~ Qa wS'tal110n.~ ~ li: p
teers, fI~mug!ują. szantaiują,2.1li ,tuhy OkUll
renci Al Cap one ~Óstali ~~~lilU~ t Gnie:: . podejMują Się .obrony ba~ków i.~ śklepów
prz~z najemników jego B l P ·
"k'łp, 1 przc.d 1!wl'kłyml bandytEu~Ul' Opef\lJą. wS!~,
są przeważnie pochodz~ .a l d 1~! k~mery ans,:y dzie babio~ą nawet udzial Wf'. politY~fh ..
brak mitdzy nimi An~IikÓwos l~i:~d::ek~: ta~ wpl~taD" w całO~i~ta~t życia ~młr,.\t_'
To też ba.ndytyzm w Stanach' z' d . y h sk~e~o. ze .a,łka.!f::, lun:u Jest prl.Wlfł belaa
ma charaktermiędi;y.o.arodowy Je noczonyc
dZUłJua prz.y lstP,~~lącyeh $to$unbeh. .'.'
Al C.pone zna si . lUt • kI .
A
I
Ameryka chCiałaby uwolnić _ię Q.d'. t-i
podziałać na opinję p~bHczn"ł'G: ~o~~~~·ritył bwY ,\ t~a!o
plaP.i. ~le ~ jak
.. i tIIPO.ió.b~W. C.bic.~ag9 ~.a.'"
,nę ta.]ne towarzys.two $~eiciu, ",Seer4ll:t
Six 1 ol'galliz:acja mjlionerów. Podobne. to"a
rzystwo powatało \li Nowym Jorku. A
lU
de organb'.atorów SlłłtUl%wilka tak\~~~na.O;ł
Matka Boska z Lłbanu ..
. jak RoekeeieUiJlIl* i Owe~ YOUlli'!. Celei.'iJ.b
~ or~anlzaeji jest walka n- własną rękę'!: bu
z która
rozpaczliwe walki. Ale walka. bwł e
QUB
:r

kClt

WEu~opie mało kto %daj~ ,ohię sprs...
pot.ęglt z bogactwa władców podzhm'"
. negt? ~wlata~ amerykańskiego. Jak pewnyJQ
tnl.un Slęezuc Al Capone. choć % obawy
przed zamachem nie był naWl1!"t na ~lubie
swej kreWIlej_ jeżeli ,ma c%elno'ć dyktowania
warunków władzom. Parę tygQdai temu za...

l

D"

I

I

WdyŁami.

i.

:nam prze szkadzaly VII naszy m przemyśle
sJDluglowania alkoholuh. .
'
Kim jest Al Capone. $kąd ta. pęwnoić
~iebię? Jakmoze .$tawiać takie warunki? O...
ti-i sJmugi;.li nawet 'bandytyzm w Ameryce

I

eobuła

,

Ai CItPQll. i

.. :

i~.~ ,pO~bb·,.cb.

Jest mocn,o ugruntowana i walk.:I·· .nj• . "
dJie bardzo cię:i~aua.węt dla tJ,j~ycb . · orfłaał
zacY;t lniljardc16w amerykań8kit:h. Za długo

. I pozwolono mu rosn,ć w siły' i' Ot'1Z~:

jettrod!utjetn.Wielkiego przemysłu. Niewiae
, domo doldadJltie jakięnii eyframi operują te t
prJ;edsi~bior$twał ale kilka znaIlyc:h wyt?adl
ków daje poj'ęcie p tętn. iakiemi sumami dY$
ponują podziemni władcy Chicago. Kasjer
bSlldy Al Cep anet Frank Nitt ł oskarżony .
',·',i~.t np. o ,Qlzukp,nie. wład" skarbowych na .
łł.lIDę 250000dQ}a~ó,w podatk.u dochodowego
łpny adiutant Al Capone znally pod przez-

swe

. .

wpływy.

Horno,r •.
DZrtła

l

"Cóż

I
I

"Ależowszeu+;

Elzuniu,

.

i jaszka?H

., I
t

wiskiem HOuzik f .. lIIskręcił" 200.. 0UO· dolarów
pQdatku dQfJhodowego .w. Pt'z~dągtl . łtz;Elch
lat ile ~~takim ra3;ieiarabia.samĄI
a,p Q'"
l1-ę?Zn~ wąy,~tosunkÓw m~ejsco"Wych oblic~a ..
iądQehody'A,iGapQne na 1700JJOOdoiar6w.
tYi'odniowo brutto.
.
H

c

•

nit~ ~1-

..-

a la Gr eta Garbo cZy. a la: Lij).:tl~ ~i~,?~

';

~~~!~t!:::~!!:l f~=~;!:~

.·koileżanko,jedną gł<swn>:ch ról, . p~daT.
?,.

,', . ,..-.Niech 'się pan wyraża ściślej:.~"i
I lam 20 kilometl'ó\\;,30metr6w i 50 e~llletr6'\Jv ta.śmy i 2815 słów..
..
lNN·Y SPOS(~l~
~l'atu.'ii\h c~y .Ul,Ogę pójść się ba~ a

Pn:edprohibicją w Chicago wydawano
roeznie około 11li1hłrd-a dolarów na trunki"
Od tego c:asu cęny . wxrosływ
trójnasób"
Al C;apone jelit gł6wnąfigurą W nielegalnym
,handlp. alkoholęm.Nic:t dziwnego więc,,;fę je

~arobji dQchodzą

&JIJI'Ii&

łó

,proponował

g(i»

M"' ....

b

111&

%

dą

I

,!ódką i w krótkim czasie banda jego $tała

po"

najwy:iszemu
sędziemu stan'u
UlioQis zawies~ęnie brani: \IoIPrzestąnę wyko,.;
:uywać moje -r:r.emiosło 1 opuszczę Chicago. bę
dę tylko zdaleka kontrolował moich podwład
DYCh. ale pod warunkie:m 1 że władze niebę

i ci

mę rywalką bandy Oioll O~Baniona

t~~ zJ~k:a? Zapewne ani publiclność ~ud
heJa ~~l~agowska. F~.()łą~~ą się dwie bandy . i
trud meJ )GUzcJ:e będzu~ sobie z niemi dać fa"'"
d~ł nitdotychcza,s, gdy wygrano c:a;asem jed..
nych bandytów przeciw drugim.
wę

ryw li

Józikiem?
.,
,Jiie. Wiesz pj.!Z6ciei, żell:ą tegothł~pa'

do zawrotnych wprQ$t

łum.

. Jaką jest kal'jera tego miljard~l'a o-twa
~zyfr1lZje:ra123 . .1etniCapone przyb~4 dp No'"

l~apą trzę~ nie rr~9~ę !'~ ,
,,1'a:tusiu, czy'moS'li pójść
zbić?" .

DląC2:tl~O ''tą,k'małQ się o Uluia tl'o$z(t~yłeś,- Kiedy pani ........ ....:..- wyszła?
dl~czego lepieJnan)l~ie nie uwaĘ~łęś"? Gdy '1.,,\V.YS~ła~\ to'·. dohl'e) . póniy~lałaBetty.
lJ~d.zies~ . czytać ten li~t, będę z;~~l~ciOll ~ę~:ą , ~le zn.ajnie';ill1~iejsz~ .~nill~!,!la 5~k~J '. ~ię

że poznaje .a ilt{)u:vvodzici~~l&•. P Qtvolt' ~m~łJ

węgo J9f~~~' rr~~~O~ Wrą:t; lItowarzylzem
ł",9bn TQtdo . ro~poł~ął . ;uieł~ia.lny llap4tl

~r~nllą'lcOUX·t: ll~ dl'~)dze <:1.Q, WQlnOf$~l'n:"0z~II;n?gła ~~~bYC, .povvied~l~:la.· -'~ Przed .. ·1l1ejv,zpo tf\I1),tęJ ~tronle gra~1C;y, . Nl~ p'rQ~uJ , spełna połgo(l:;dną\ . '.' ......
'. " .. '.' ..... .
zrnusza.ć rnnie do powrotu; byłoby 'to <l,~~
- Pan' d',Alnbl'leóurt· PI·zyJechę.ł' ,po
ł'emnie... Nie lll,ogę zabrać Mickey z sobą,
idy$Luci.ęn'u'va.~~l,. ię pies pr7. 0 i zka(izałby

nią?

Tali.

Pi'arFę pieg~łpo POKo;lllta'rn jZP(r\~!r(}tem
'YuCięc~Gę. JJal'uj~ (~i g(),vi~c·I1a. pan1i~tlg~ .
N
ag;lę, :liatrzytnal si Qptzedhiul'ldam,ot "vPJ'zył
. t,polęc~nngo
T\vejopiece ,-.
,,' . ,> .jęi"vyr~\1Ciłcałą:za\'\lart()śćs~l.rH~rtl~V\rręsz:"
Flol,euoe..
hy Bettf·nie 'zapominała ciezn,alazł~ !l.daje~jęto;, Gzeg'os~llkaL9cho~
wał Coś. do ldHRze:ni Inaryna1'ld,. etl\vycił \<(;1,
pehl$lZ iopl1Ikił ąorn,,'
upadł IHL przygotoWU,I1Y
I ~

'WięcFlol;en{~·e lŁ ucien!
Pt'zeczytał lisrpd

kiC;!:f\zek kqniaku
paptcr'osa. Na~

. ll-Iinutę

późnjejpędzil

FieJ'l'C ~\voirn

ośxniocY]il1dt·(f\"'yn.1 'Róa:dstóf pr'zez ~Z'-IS~~

ki~r.

l..I. n..k.:U

S"'" i.

w

szałasię .odległośQI10niięd~~ :~b.Y:dWQ~'.:~(~

zami~ ~,Ro~PQezęła ,się t1;lm;~~p~,dfł,.:\.~~

ścig,. z któTegQ .' Ple:r:ra~V~S2:~ł"izWr.~i~;
WYIł1ijającw2aiH)jeZ$j .:sZybka~Qj/l!t~łe~~j,~'· .. ,
cą Pęl~ę~ . .• ~Vodpo'YVh~dtllej '(;łiłegłoldi,~*~y:

'm.3JSię;,stawiają,eVY~ózT.1a pOPl'rtlek:'$~$J"
Lucien d~Amtlt1iC()utmiałjeS~eze't~lk(j. tyle
,czasu,. hynacistHł,C= hf.nwulec lv",>ten sposób
unlItn ą, (~,l{ at:'a,8tr o fji.P i erl'e . \vypadł {Ęe swe~
go '\-VOŻ11 i. spOkojny rnkrokieJl1 Zbliży}. się do
'iielol1('go}{gl:n'jolet'u.. \\"Z1'o1\ je.g~ . spoezął
ł ~a nh:.~.v\rini.'J.le~, która t ~lląc slętrwożnie do
\ koehanl,a, by.ła na na: got82'.ł~ ·przygoto\va.na.
Pierre przyst~~pił eałkip1l1 hnf~Lo doFlol'en~
ee. Tt~raz \ldo~(ył l·.(~l\.ę do h le':',I~nL l(obi(~ta.

~tllJ.·,(·'Y "... \. .\.r~OSl.,\..i.e.J..•.·.I\.I.h.l'S~:Y. r\.a..ł'.{~.l.)~l.a, \ f,:tdrżał
a. , st.t".cn.Ch
:iQ tehu.
Z

..

co: ltlcgła.\\ skazowlzH, C'h'\vH.l1a Sl~\ jU!' IIl1ę- . ly
dzy stó
st<)dzies:ęr. \,\'6~, ll(l::r,era 1. kH{Hnt'~r

za.· kilometrem.

\,\:'l'es~=de ~(hLWało01u

...-.-

Ze

i ·:r.{}C'npl' W c\van'ie I)ozl)trwi.-

t~'l.~~ zaw:-~zn

, -- po" ie(i.l tał

Ci'~; t.a'PotnnJeH~!

i

pasz»orL

."

-=

t}R()Z\VOf}H Nied'lięla '~stycznIa

Filantropja,

Nr.

ł

:

cudzej krzywd)T

Z

ról ban Yt - Al Cp
na obroclyn
o

1931 roku

;4tH

e

łozy

ŚĆ

o ro ne su y
ryce

Al Caponem. królu świata podziemne
··goCbieę.go krążą coraz to noweplotkL Os~at
'nic opowiadają sobie wszxseYJ ze Al Capone
bogatemi darami wspiera bezrobotnych i nę

bie piwa,

azarzy swego rodzinnego miasta.
Prled paroma tygodr.iami wydawał

Ta tłdobroer.ynua" działalność ,Al Ca.panegonie przeszkadza, bynąjmniej, faktow~ te
jest on ostatnio poszukiwany przez policję za
nieuiszczenie ~aległych p~datk6w w I~e

bardzo piękna i ogromnie o męża zazdrosna~
. .' Oczywiste jestl że Al Capone stał się
dobroczyńcą ubogich nietyle % dobroci serca.
ile z chęci wyrobieni,a sobie popularności w
. masach, które jeszcze nieraz· mogą mu być
.
on pomocne
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', . "~.elki .pr~ęt radiow}' stale na tkJadaie
. 'ir,andołe I aNtury tarOwkl
. aepał'~eje W$selkich aparatów i motorów
I_talaeje .iły t' :łwiatla i sygna1iJr:acji

l

ezonemu dziecku, a potem myje się mu .
twarz. Obmytą twarz obcierają pacjentowi i
albo

odwrotną stroną

jegokuszuli, albo

też
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r

Kultura z

iecie

Do naczynia naP. ełnionego wodą, albo dzami z kotła.,
* * *
'wrzuca się trzy węgielki. Jeżeli jeden z nichtonie,u,waża się to za dowód, że 'I
Na Białej Rusi ",. razie bole.ści ~ołądka
dziech:o z~stałot.lrzeczone. Jeden z ~vrZI.l(;!J· jeżeli pcdejrzenie z~Cłlód~i) że s: onę. n~:
nych. węgielków oznaCza mężczyznę, drugi " stęps,twem ~rzeczenla, dają" Chol emu ':Y~lC
kobietę, trzeci dziecko. ,Stosownie do tego tV wodce glIny, naskrobane) z czeluścI ple·
który z węgielkÓw tonie, wnioskują, kto na, ca, oraZ błota, naniesionego nogami pod
chorę dziecię rzu~ił urok. ,Wodę, w której próg domu .
gaszono węgielki daje się późnieJ pić urze-I !!!!!!!_!!lIII!!!!!!a!!!l!!!!!!Il!!!!!!!!!II!!!!!!IlI!!I!!II!!IIII!iIIIIIII!!II!I_ _ _ _ _!!!I!!!!!II_ __
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,Według Burjatów, jeżeli przez czapkę, \ dołell1 koszuli jego matki.
,
lub pas przejdzie kobieta, albo pies, rzecz ta
W niektórych miejscacb zami~st trzech,
staje śię nii!c7.ystą· Przywraca się zaś owyrl1 I topią We wodzie siedem lub dziewięć wę
rzeczomulraconą czys.tość, gdy.S.i ę je trz y -\ gielków i wodę tę dają pić nielJol'akowi. aż
krotnie tam i z powrotem przeciągnie przez ~ się spoci.
oglen,odmawiając przytem odwiednią mo· .
** *
modlitewkę.'
J
\V Dalmacji tamują krwotok z. nOSa za~
*. *. ł
\ ży\vaniem tabaki, zmieszanej 2 sadzami,
S~sób przyr'ządzania wody do odczy· I sl{robanemi z kotła lub garnk6w, zaś g4y
niallia uroku, którego się trzymają na \-V ę- [ się kto oparzy, nacierają rou cale ciało ol~·
grzech, jest następują.cy:
! jeln, poczem natarte miejsca posypUi~ sa~

,,~lCapOlle' zgoo:&ił się! u.:I~ac,ają~: . ,ie
'··~4.ęlłód odda. na nswo~ch bled~y~h . f:~
bukę) 'iiI 'wYSOkOŚCl 200 tyS1ęcy dolarow lUZ
'. .'
c~ył na bexroboinych.
,
.ilłiimie, tym Al Capone będzie irał sa..

Z

100 tvsiecv dolarów.

OiJIWACTWA LUDZKIE

'.

~"siebie,'
. F arlDerką będzie

cago .

Dla powi~kszenia. owych .filantropijnych
Q,ie wystarezają. Al. Caporiemu docho.
dy gwiazdy filmowej. F ostanowil'więc podnieść szynkarzom cenę dostarczanego. przez sie

;pbfite uczty. na które mógł zjawić się każdy
głod~Yi obecnie "dobywa ~n . pieniądze, po, trlehne mu na dalszą akc1ę dobroc_zynu2\.
Nic należy sądzić, że Al Capone ' xdoby ...
. W~ ·le .pieniądze. jedynie d:ogą r?~b~jó~ i
p:-aeltępstw. 'NIe! Ten ukroI podzle~l lest
jut dziś,"tak popularny. że o~wor~yłv Sl~ przed
. aim' i tr9dła innych dochodow,
?' ·'Pri~dsiębi.rca ' filmowy Hayes ofiarował
.' Dl.lD~.~ą sumę ~. to, by. gr~l w. filmie,
prJ;~dshlWla}ącym Iwtai podzleDl1 chlcaJtow..
4i~h.

mógł to zrobić całkiem spokojnie,
gdyż bez jego udziału ani jedna butelka pi~~
nie Dloźe się ukazać w źadnyUl lokalu w Chi..
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11'

tysięcy
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\V SZKOLE
--Koniecznem jest, - poucza D.auc~y·
cielka w szko·le - aby okazywać wszystkim
ludziom uprzejmość i uszczęśliwić codzien·
nie przynajmniej jednego czło,vieka! Czy
ty; Piotrze, uszc~ęśliwiłeś wczoraj kogoś?

-·Tak jest, odwiedziłem wczoraj
- i była szczęśliwa gdy sobie

ejotkę

,

moją
Qosze

ę

Prof. Leon Frobenius\i\o'y,głosił· w Wie~ I prawiająca kult ptaków i grupa, uprawiają dłem.
dniu odczyt () znaczeniu ruin, zbadanych ca kult lwa. Kult lwa odnajdujemy w
NIE MA~I CZASU
pruzeil w. południowej Afryce. Ruiny te po- • syrji i w l\tlykonach. Polączeni~m obu kul"
Astronom: Światło gwiazdy, którą pań.
chodzą 'z przed lat jednastu tysięcy i ~owo- tÓ\V !~st g~'ucki ku~t Gor~Qn~. SIady je~ ~d- l stwu pokażę później, potrzebuje 4 lat, by
dzą, że kultur'a Ó'wczesn~z~ajdow~~a ,Się. na I nalezc ID.ozna w m~tach. l b~Jkach. Z IDltoW dojść do ziemi.
niezwykle wysokim pozIOmIe.' DZlS Jeszcze dadzą SIę ,vysnuc wnIoskI co do dalszego
J d
. d . cy ł T hardz .nI"A..
.'.
"
"
-'
.
een ze ZWIe zaJą. CI: QJJ
o ""~
o
,oglądać można tarasy i groby skalne,. po~ :{)Z~voJu.
l::~zkiegQ. 19ran tak dług~ i kawe, ale tak długo niestety nie b~d~ mógł
ws.tałe J.Ul długo przed. okreseu1 przedhlsto
.ibaJkaml, az bajkI te przybrały formy ni:!
k ć
' .
eze a .r
rycmym, tak samo i budowle podzIemne, czywlste.
ARTYSTKA
Zduroie11ie wywołuje 6wczesny" sposó~ wiehr
Po wielldem rozszerzeniu Sję'imp.erjkU~
"Musisz mi koniecznie
kupić now1ł
cenis studrien~ budowy szybów gó.rnlczYC , I rzymskiego przyszedł Cezar, po rozwoJU Ul
suknię, Goście, którzy widzą mnie w tej
wydobyw~nie rudy bez naruszenia skal. I tury greckiej, przyszedł Aleksander, po resukni, mog~ 'wziąć mnie za kucharkę".
B~wnt; J'ysunki na skalach i w grobow- f "Jolucji francuskiej musiał przyjść Na.poc;}.t:.h świadczą o znacznej kulturze art y (' leon" I dziś .stoimy u punktu zwrotnego kul
"Zaproś icb na obiad
a zmiew.
' ,.:! rl',y.n~j.
Zdołano też odkopać fundamenty tury. PrzYjdzie czas - zakończył prof. F:ro" zdanieH.
GRAFOLOG
~~WiątyjL Zwyczaje z owych czasó"v utrzy- benius _ kiedy będziemy musieli wrócić do
dla!y ,>~t.Iotychezas u tubylców.
tego pietyzmu, który ujawnił się w najdaw·
"Ofertę pani posłałem do grafologa 40
De ~j~aJ:. »raktyk,owanyh w owych świą. niejszych czasach w kulcie przodkowo pie- zbadania".
i:niath. !UJeł~ ~ie mord rytualny kró~ tyzm ten będzie łączniidem między dzisiej"Tak? Przecież grafolog zwykle g~
. uw.
lA 6&f.:q.tków. &nalezionych \IV połu~ szą generacją ludzką a ludźmi którzy żyii głupshva".
-5ni;... ws:J Ałl1tM, ftadzę. się 7xek onstruować na ziemi przed dziesięciu tysię~y lat.
"Hm. l\tlo*e pani ma raeję, booPin,j., o
,re,,,, ~. kulturalne" tak: DID_ gru~ u...
pani wypa.dła. bardzo pocblelmięh.
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',RQzpatruje I~bl Przemysłowo ..

Izba Przemysłowo· Handlowa w Łodzi detal~cznej sprzedaży, przyc.zem
istńiejąca
ptl'zy n1 a ł a do ~aopinjo\vaniapl'ojekt usta\vy obecnie nadwyżka tychże miejsc Dla pozostaJ
dotyrZtFej o~raniczef.\ w sprzedaży, poda\va,- nadal \Y mocy do czasu śmierci uprawnione·
ni;u i spożyciu napojów alkoholowych, Pro· go lub jego dobrowolnegoz~':ie'czenia lię
jekt ów Izeaprzes!ała zainteresowa.nym sto- 1 wzgl. cofnięcia' zezwolenia. . ,y wyp~dkac~l
\vtn:zyszeulom celem wypo,viedzenia' sie. llrojektem. Jłrzewidzianycl1.·
ProJelit ~wyższy przewlduje 22.090 mięj:~~:
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76 PR TOKUŁOWIA IE YKUPIONE PATENTY
Komisje lustracyjne

>

,~.,' '~i~l~~ier{)\va ko:m~dja l\lo~nara ,',1?~

pracują

W ~i'l~ dnia lItczolajszego i oDeł!daj..niczo pl',awa zapytywania intere1tanta o 1.l'i~
S:łegQ .d21~~al~ce lila tereńi~ Łodzi ko~isje lu'" tymację. ani tei praw~ ź,dania ok.zania jęj,
"'~ra'~Ylne Izby Skarbow.ej, kontroluj,ce przed- za~ iW,iadeetwo p1'7emysłowę wydąje się wed ..
~ł~~lOl'stwa łód~kje w kwestjiwykupieaia wIs lug tej kategorji, jak_ po'daje interesant, a do
r
.
s~lwrch . pat~utow~. rok ,1931, sporz,dzik,. pieronastępnie podczas k()n~roli, GZ.1 wylul, , ,:~YO,~e~,~l.el~~ego powodze:nltl Ja.klzY$~,a;ł . 76 proto~,dęw:ża Ju.wykup1C~nie ,świadectwa piono właściwy patent, władze skarbowe ma ..
~_ :~~,~lęl<' 's~lwest~~Qwy,:;'s~~agiel'owe
Wi~9- ).p'r~~~ysłOWeKo~ b~di też z~ wykupienie nje- j, prawo higerowania represyj.:
~ ·)fia k 9;'.Ź!ąz,one z)6 'przehojow) powtórwnebę_," .~ł~elweg~ p·atent~.., ; .. ;
.. ' "
'Komisje lustracyjne Izby Skarbowej pro't\l.l a~·J·'·i ':"d' ~'l""
";t 'k.' 4 "poł'.
.":. ", Nalezy.%azD.~zyc,
Ił: ,wypadki olewyku" wad:r: ... ~ dalsz.ym ciągu SW" działalność. Je.. ,
" '<~'i,z:~~nle Złe .alW~ ~ore :R. cP "~:".
pl,enła właś~lwei!o patentu są na terenie Łg· 'auoc:r:einie 'tV cii\gu dnia wczorajsltego i oDcj
~"DzlS, jutro i pojutrz~- )yiec~ore.U1.~t~tnie· d;~i- s&czególnie częste. a to w()bec ·uieposia;.o dajazeio w kasach skarbowych xgłasżali Iłił
.- pm,iiórzenie sel1sacyjnego'-',~,BrQa(lwa1u\'..,. dańi.pr%.e~wlad:e ,kal'bowa odnosn)' ch u- li Cl: ni interesanci. którzy nie wykl1.pili dotyeh
.'. '. Kr. ultow.S.'.ki,' eBod.o i'" Bobrowska"'.' '. ' .' 'l,pl"aWRi~~i '•. ~.~an.0'!fieie przy Y'J.'d.~wariiu, świa ,c~al patentów licząc, ieulgowy termin prolon
l'l7
.
od·· . c -,' '-Pi' . . ··K 'p" k' . k' \' .aeetwa p.rzem)'slowego urzędndr:. lue ma :lalład gacyjuy zo1ttanie j~dnakwprgwa<;łzony. (.)
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"l'J~. Q~.t&rczyl&' sprawa; Wka~\łj~J' ieo mie
sław:i.niu m.owy by'ć. :Aie rilo.ze; .lb.więm
pu.ytae:lanie fakt~w f które ittotaic, maj~ miej
. $C., .Je moi~a u1W.iae: ~a.obra~.f· .tem. wi.·
,e.jł.kOtów•. dotyc:z,cj&h .zyjel'~' . kaypd1l8"
go' POlłtępowan'ia. '
.'
,
, Po ,dłuxs:tej naradsie' sąd w,.dał· 'wJrok.
skuuj,.y oskarżonego p, ,~.leksalldr&.~uto
wicJtIl na 25 zł. grzywny, albow~eml .pny do·
wiedzionych. zarzutach, dotJ'ciąeycb IRregu
kwe~tyjł ro~prawa nie wykażała t aby p. Hel
bert Kuehn był De:r.pośrednim. sprawcłl powie
sltenia ChOfąg"i o barwach '.'hc.yc:hcz,wogó
'l.. niewłaściwJ'ch,. o cze1l'\ powiDien był· wie"
dziec: p Lcna:rtowic-z, jako mi.s2:kająć,.-jalt'
wywud:li wyrok -' w dOM\! będ~c'Ym wł••Do
ści, Kuchna.
Tooatatnie jest, wynikiem .iepor~aie·
nia' ipomiesz&,nia nazwisJ.t. wobće cteao " p
. mecenas, Kijenski ogłosił wy$t~piehie ;g: .kar
g,kauf:)jo'\. (a)
., '
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