kła

łI_ _--r~8

Al..

Mies. z dod. i1~str. 5 :z~.

Należność

4

:zł.

30 gr,
6 zł
27 gr: .

pocztowa

opłacona ry~zahem

z1

sir

w t.ODZI

w Łodzi
Odnosz. do domu
Z dostawą poczt.
Poza Łodzią egZ.

III

SI.

Re~ak[ja jA~IDIDilt

tena pren'l! marzły
Ola robotników

a

Kościuszki
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Art. listćw anonino\\ ych
nie umies%cza się·
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Sroda, 14-g0 stycznia

1931 r.

14
,.

d is

r zz

ni i

4pr f S r

ł

r

artl!.

WARSZAWA, 13.1. Pl'OfeSQ1"Owie poli- j Memorjał podpisało 64 p:rofesol'ów~
w·§ród. zajmuje unlysły i sel'camłodycb...
techniki lwowskiej wystosowali w sp:rawie nich również b. pl'emjer pl'of.Kazimierz Bar
Zwraca !lwaQę, że już na.zajutl':I:: z_nvłr
brzeskiej memorJał do p. Prezy!l:lenta Rzpli- ; tel. Treść memorjału została uchw~lona Ba . zwany zosłał do p. Prezydenta Rzplitej $złJł·
tej, jako- profesora bono!'owego tej uczeln·. t zebraniu profesorów jednumyślnie.
sądownictwa wojskowego gen. Daniec.
1IIiIJI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _••_ _ _~-_
Jak się dowiadujemy, mam. or)" al,
oma.
II
~
wiając zasadnicz,o spJl'awę, . sżczeg6lny
Ba
cisk kładzie na wrażenie, jakie wypadkl
Ja niżej podpisana f pracujac Vi szko
brzeskie wywołały wśród młucłzieży akadele Nrt 136, w roku 1924 ..;... 25, będąc
mickiej. Pro,fesorowie po!iłechn ' ki lwowskiej' !
źle usposobioną dla p. Michaliny Dona..
. PrJtypoainamy na_zy. PT"Pr4ululII
stwierdzają, że Sprawa Brz~ścia do głębi po
sxewskięi .nę,uczycielki .równiei szkoły
mera torom. że pokwitowania*:a wpłaco...
powszechnej, .zmyśliłam plotkę, uwłasz
ruszyła mb:u12~ei: i wywołała
podniecen:e,
rią prexU'Ut;łeratł,. są wain. Jed,nle nil
czającą jej czci, co niniejszem odwołuję
, odbijające się dotkliw7e na por.ządlul i spo
i przepraszam.
rukowanyc~'h
ćb
'1 koju wyższych uczelni. W lł1urach unIwerŁót;li, dn. 131. 1931 r.
tirmow)'ch
J:
pudpbullm;:
i~a.e~ta
i
piesyteckich,
wYkładach, w labol'atodach'i
~2'ą,tk, admiaistracji
.'
. ,
(_.)
\l<:reślamlaCh, sprawa brzeska jest nieu$tan
!IIIIIIII1---Silm--~~
m
•. nie łemałem rozm~w i ponad wszystko inne I
AdnUnlsłracJIłt

I

l

I

I

na

___

__ ___

WARS.i.MAWA 11~i wł,
obn~ifinie się wpłJWów
z d81.hpubUcloych. sławr. rząd WG

:lnlcznę

bec'dylematu:

.

.

k

,

li' '

w.

2} albo oszczędności
at. . 1 pracy I rz"dem.. Id,zle .om I"'••' "
~.cb reprezentacyjnych I adminlslra... kWI s . Frzewaiyło zdani:.' il'nllecyjno .. rzłczowych, pr~po.owane przez ly obtląf' ~ensJ. urz,dnlkom lxI••

1):albo'imaiejsle.1ilł

peniII u... klub Narodowy..' .
rz".dftl. .~.ZYCh. 0.. 1.0. ~.15proCi'nt. ,C~'. da .. t. W. (lora) Wi~c.zor.m
łobyo5zczędnOif od 125 dO 200,Amil~. J tu plenarne pOJledzeałe

wystąpit· B.B.W.Ił. <;-y
Odbył~ .11' na...·.J.. ed.n. . ni . 1 Da. JbUł.z,ell.pOlil_
Blcku:.:~spOł . Sejmu. (Gr.)
.

.' . '.

.'

I.

praJelitem ••

,
'.'
""
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
, . . . . . . . . .~. ..
,

L

i
Sledz,;(I .
'!Ił

--wi zleniufi niemieckim.' I

W

a.

..

myślał, ~e tnltjIlUje".si~PmiT~~~e~'~,(i'i>

drę wzięl"za Wislę;"~~li!lunikąt:,;· nje:UM~Ą~;,;,.
agen~ji uz~8.jeza.nH;wiarYgodDe. .'. ..... ..•
.

". .

' z po.WyższegokoIPupJkatuw::rldka,Bi~-

wą.tpliwie Jedno: to mianowicie,żeprzypa4:

.'

B E.RL IN, 13.1.~dniu, wczorajszym nie~ Komunikat Wa1fa wyraża teżwę.tpliwość,. ko\vemu ląUo\vaniU sarnolot6wpolskich,:kte
mię.ck;~~urzędówe biuro' '''ofla .ogłosiło kOM czy lptnik'Volf' isto~nie na1eży do. Z p~ ..lotn.. .1 re .' znalazły się w położeniu bez wyjścia, pOd.
~uni1$;'~~~·~ątycz~cy' przYlllusowego Jądowa ~ Kra.kowie~ przypuszczając,.zewchodz! on ra . . Sll\Vana, :jest chęć Utzą.~lzenia rozmyślnej złQ"
czeJ'w skład garnizonu w Katowicach.
.1 śHwejdemonstracjL
.
'
nlQ ~~t:nj:~ó~J)olSkich w Opolu. B:uro vVolfa
',W
;myślkomuni1(a.tu,
bezpośrednio
po
aSierżant
Wolf.posiacla
'\v
Krako·wie.l'oozi
o~wla4cza,,:2i~ślędztwo W tej sprawie' toczy
o męża~ o~
SIę ':Rrawdzi~dalej, . lecz 'już dotychczasowe . resztowaniu·,'Hug.on vVolf 'ladałżnłnierzowi, \ nę i żonę. 'l"a właśnie, zapytana
wlado"
wynIkI bardzoPowaŻllie obcia~aja polskich reichswehrynastępujące pytanie:: "Czy J;.an \ świadczyła, ~.e nIe lua ~ nim żadnej
I.Qtników.
.. ~ ~
clerzRzeszy' Bruening jest dziś w Opolur': mości. Napevvno jest mu
źle ... -. twię;rdzlła.
.
Między i~nemi ko~unikat ten twierdzi, Przytaczając to pytanIe, komunikat agench \ Mój n1.ą:z jest nel'\Vo'\vy i ay;ribitny. Służbą bar
~e kqinpas jednego z lotników,\ĄTolfa, ·wcale . \Volfa chce dać do zrozun1ienia: że polski' lot \ dzo się p1':::.e 11:nuje.. \l\h~'(JC:L nape\vno chory.
~e jest zepsu.ty i<uiałapl'a~idłowo, \vobeć nik Wolf dokładnie zda'wał sobie Spra\vę z ~
tego, gdzie wylądo\vał. .~ J ego tł.umELczenie~ iż ~
~~~~. ,lotJlikten JlJ;ógłdOskonale lec1ećdalej.
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Wymowne cyfry
Jako pendent do ~załuetatystycznego na
.21,cge państwa pn:ytaczarriy następujące cyfry',
," ,
"Produkcja iedneg-a litra mleka, nieobcią·
'. ;:ienego !iadn.emi produktami. bo w majątkach
, maeluratu tI1~ Wars18wy kos.ztu.je 64 grosze.
. w xbaj,tkaeh iD.. ~od:ti 94 gros%.eł,a w handlu

Z

e

~

fl!UUf3J,i

I:ti

Ut_MW!

ił

ł

ratyf&ł(lcją

traktatu

r:

-..,. • • ,

Ml!itBd'łol:"

e ...~iSo.~

JA:S!

Ił

-,_...-., ••. ~ •

..as_

................... ,.. flIS::

Ł

•

ie

PO'lską

B~RLIN, 13.~
Wprawlhie
więliszcść l zwlązaIlyiest u~hwałą km;lł1sji slU8w. zagl'a
frakcji rządowycllpoastatniem ośwladcze- i n~cznych
sprawie nuenr~ynkówania, tikl.nin min. Zalesk:egow sprawie ratyfikacji tiu z Polską·
.... "
," .
d.u~li.c%nYm .a rynku ... 35 grosz,..~
polsko niemieckiego traktatu handlowego 'g,o,
Największe trudności: w łouie.obcz.ą, ·r;ą
Tylko dalej po tej drodze n.anowni ojłowa jest glosować w Reichstagu za ratViika : dowego wysuwają się ze strony' st~onnictwa
eow. miasta, (as)1
"
.
'*
eją t~go uk~~duJ j~dnak potrzebna ~o·t~go. ce j min. Cur.UuS8: ii~mie~k.iejpartji .~U.d?W~jł
lu w2ększc s e parlamentarna naraZle m.e lsł- w samym gabInecIe zas ze shony ul..ru. SCh'lfł'
Ol6lne, tajne ł bezpośrednie wybory ... '" ·nieje.
I iego. '
' ,.
- W Rosji oebywajl\ się obecnie wyboPrzyp,omnieć należy ze rząd Brueninga I
UA łJ
;q;._ __
ry dosowifetów. Wedlug :u.pewllleń Tasslli

*,'

frekwencją. wyborów wynosi 'na wsi

l

10 proc;,

-si

Leniagradzie aawet 96. Uprawnionyeh do
closowania jeat 83 miljon~ wJb~reów t .
•
W telri lic:t'c optymlstyćxrne bęcb:le ~ne
cały miljon kom~!tistów.
Rezultat' wyborów i tam nie .lega ';.tpH
'.:woici:. ~wY('.ięźy partja rządowa t.. j. kOniU"
W

Tumany

.', i.

'~l1a'Q1ienDe orzecze~i"

,.• :,",

.~ą~,U Najwy%szago.

".

·::\W~sprawi. 'wypadł,(U tramwajowego

:'

zy

CI

p~asł(u i śnh3guun~eruchomiły, anię

Y erJi··

"T ~rksłbu .'

RYGA, 13.1. WSkutek niebywałych nu'O~ l w ki1k~l miejs~i!&b zasypała fOl' kOlejo·w·rko
zów kom.u.n~kaeja kolejowa na całYm sZ9l'egu \ biJ tu!'kiesłanskl §yberyj$kb::j• •l"Oz.,d~~bo
odcinków ZSSR. zostal:! przerwana. \\1' Sy- l ib:ą do 56 st.
.
luteji od kUku dniszaleje huragan .{nieżl1y~· a l
PF:; erwano l r,;wn~e:l ~u.r~hpociąqÓW' "Gl
temp'e'ratura d.}cbodzi da 60 sł. c. p.nnlt~j ze l' ~olei' śl'Gdkowo azjatyck~ej.Wsku:~k· z~anie*
'r,a~.Na kolei TCHn~kiej .l'll.eh p·jc:·ąyów usiali ci dn~einej ugrzęzło na .teJ Unji w p()hi"7ł po
°liienlal,całkow~cie.
'\ ciągi. Na. l:.oleI Sakulara Ziął~ust .ugrzęJtlo w
W rUl'kie~tan~e sowieckim bUrza śnież I śniegach 35 poc~ągów
p-snbowvchc l tow~ro~
u.llpołączona z liIIJl'zymi.ami. masa~i piJ.S~~l_ !wych.

.._--.-----EIi.a.·----__.,

,.~ .i_et(all.)

I."
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WARZAWA, J2 ItyezniaJ S,d Apelacy

'

"

ł

~'

n.,; . ro%patrywał spra wę skargi, wniesione
p~~~:l ~~m.er. płk.• W#. P. K~zimierza. De.bohBte

·1

J:fr~eciwkG :tarllądowI kole~ elektryczne) VI Lo
·::d%i. Płk. Dehohlkć słał się ofiara. nieszezęśłi.

S,alonka czeka

,:.:ego·wypadkU w czasie którego doznał dość

zapieczętowana

zwBordeaux
z

WARSZAWA, 13.1.. ł.Iubasada p,olskaw'! na iIworcu-wBol.·deaux, jest :r.aplomb~f)wany•

. ~ówainY'chobraient które. ,powodowały prze P ' " t ł
~ d '.
M d
." II
'
'
.
"
ni'e,ienia g~ :na emeryturę. Sąd. Okręgowy w
al'yz~il()S a.(l ~awl.aom:o~ą z,.aer y , ze,
" WARSZAWA, .13.;lWysł~no :n.a Ma~ę~ł
ł.~d~~., a:naltępnie., S~d .. Apel~cyj~y w,.Wars:a ł·;,,"-,~z~~le ~l'~eJazdu ma !'s~. Pdsu,?~kie~~ przez, sp~c~al~cgo, kurjera, któr}'.ma:p~i:ą.to.rĄ1o.W~6
W'ie'''skarg~ płk.. Debo~l~e~ do~agaJącą. SIę Fi'an~JęJ zginęła :mu rs~anl~,kt"Olą W!01!ł, z6i marSZ. Piłsudskiego o obecnej sytua.e;ji~"ptJlł·
w~'pła~~tu~ :Jrrułe;m odsz~,odowama za str~ty sobą· :Anlbasada zWl'oclła Slę,W:U~C do f;ancus 1 tycznej w PDlsce i przywieźć od.l1iego instruk
arat; CIerpIenUl fIzvczne.l moralne. kosztow ki""''k 1- d knl' . y h' '·'S '" 'd a
n;!.'. I
,
'. ,
.
;": . '.' l',,', t .. , '. p. w.
, ',~ .s.um·1e
'.. ; " '20'000
", 'ł dd a fI
Z v eJow C W
..,n..J I. ,cje.M
.. in. kurjer
'miałzawieź6 na' lU,ci,de.rt
leCZenl&
"ł
-g. o
:J f
b' ",.ud W1a
k
"
k " ' Ol e ux .. z pr ....ki"
'
,
'
.. '
motywując ,tO, iż wypadek. zostal ~powodowa
y ~ ~onanoposzn Iwan wwag·onle,
'0-1 ,Projekt odpowiedzi .rządowej na'inter~ęl~~),
nyj.;p:rz~% nieostrożność płk. Dehohłke. Posz:
rynl Jechał nlarsz. Piłsudski, a który stai ,0- I brzeska.
'. .
' .,.'
kodowany odniósł się ze sk.ar~ą do Sądu NaJ,' becn5e na stacji w Bn:rdeaux..
.
..
.
' '.
.,
•...
wyższe.o, który po r 0 7.p at!Senm sprawy,
Rolę lturJera pełnI mjr. ąr~d~nńs~l~·,.~t6
.:1,3:••~d.t',d,:~ w,nios"ku. iŻ. sprawcą" katastr?fv ?yl
Władze fl:ancuskie «ldpowiedziały jednak. ry .cne~daj przybył i,ut do LiZbo~!s Sk,,~d.bez
_~~~ry~~z~J_ ~t~ry. BIte, dawał oJpowH!dnwh ~ że poszukiwań przeprowadźió nie m.o9ą,t l posretlnio udał się na siatek. DZIsmjr. Gtusyg~atQ:W l nu~ zatrzymał wo~u# .
ł d'
.
h
pał ił k" . d ·..t:..~1... • • .1.. • •
"lU!' ił
:. 'Sąd Najwyższy przeka:r;ałsprawę do po g yz wagon, kto:rym jec al marsz. 1 su S i
Zh.l~l le~h lUZ na J.f.l.a erze.
n:riwo;~~Ó :rozpatrzenia w' Sądzie' Apelacyjnym
był wagonem polskim, i choo stoi on obecnie
wkt6!tjID d1i~iaj zapadł wyrok, na mocy któ
rego zarz~d kolei elektrycznej w Łodzi ma
\yypłaci.ćpos%kodow~nemu emer. płk. ~ebohl
keti·surilł:;20.000 :d.lakoodszkodowanle za
.uie.z,c.zęiłiwY wypadek..
. ". Sprawa ta
b~rd~o duże .%nacz€!Iuie ja

I

I

I

"Y

,.0,.

p'!'Zy'l

I

.kG

freced~~$.

Przejazdem do Norwegji

ma

....--..........----..

BERLIN', 13..1. Ze Stnmbułu donoszą, że l
tamtejszy konsulatniem~eeki .odmówił T.r4.1c
kiemu wizy, na pl'2ejazdprzez Niemcy do I
NorwegjL '
. ,
.
Trocki zamierza obecnie uda6k Si, okr,- :

~-~.--~----

u·

[IĄ~N'ENIE

LOli 'IPAN:;T O EJ

>, . DZiś,.w pierwszym dniu ciągnien:a. 3-ej i

.ldaSY2,,2: POlS,ki,ej ł.o·terj~ 'państwowej,
,ne :padły na num.sl"y następujące:
100.000 zł" na m;'. 33997
. .
' .. 50.000. zŁ na' nr 41828

teni do Konstancy~ a następnie' koleją »rl~

l Rumunję i Polskę do Gdyni~skąd kol1łYą,!io
wać będzie podróz okrętem przez Kope~~'~ł
,l do Oslo..
'

Z ZE I

wygra.-l'," ,.
'.

SA L

7 2sbitych od Nowego Roku

~
LONDYN, 13.•1" Lotnictwo
angielskie'
",2.0.000zL na nr 1 ' 1 1 0 1 ' Pl"~eiylo wczoraj znów "czarny dzień", w,
: .. 10..000 :tł.. na 111' 96647
którym straciło tycie" lotników.
.' ~'," SsQ\} zł;',ua Dr 27854.
'.
.
:Wielki wojskoWY samolot bombowy mlu ;
:..•~·:p(),1.0ęo,złG na nra 82596"1.
szony był do lądowania w po~liżu Misson wj
" , ':PQGUB .zlAna 111' 93769117997 128551'
.: ··.·.~~500ił..na nr '43643 56942 l{l0582
''-'1:1:8,3$ 1"3P;721354.55 1,39251. 147'267
181590 195268
',' Ptt 300 zł.. na nr: 2867 '758 16130
'~G~}Sł ;3094~ 42699 '61100 64.774 77873
Jł67,~ lQ348~ 10440.1 129331 130300
143894 151985 159164 161437· !łilS73
J3
17:.!i.& ..a t813G5 190133

r'

lI

.

!

171862 brabstwie Noitingham. Apara:ł: wpadł
na !
105266 111101 dreW~~any.,.8 następnie do rowu i u.1egl
115106 li zupełnemu roZbiciu:
Dwaj .of:cer~,;ie i j~~
. den sierżant zginęli, mechamk odnlosl clęz- \
19400 kie ':rany..
.j
78393
Druga katastrofa wydarzyła się p.OdCZ8S j
140326 l ćwiczeń eSkadl'Y lotniczaj..
Wskutek mgły I
163810 jzden:Yły s:ę dwa samalot~, przyCzem jeden z
.ił1ch. 1'llud na ziemie i Uleał su~.a:Diu" ~ ~

I

!

!

'inlk oficer stracił życie_
W ten .sp.osób liczba oliar Vi lob.dctwie
angielsk:em podniosła się w l".. b. do 1 zabi·
tycti'l
.. "
F

~ ..... ~._,

Nr. 14

Powszechne jest jut narzekanie na "etatyzm", który rO.lwi~lmoinił się w nasze m ży
ciu gospodarc:iem 'zbyt .szeroko i nien1s1
wszechwładnie, przy~niatając prywatne pla.cówki. Pod kjero'wnidwo HPaństwa", wzięto
bardzo wiele gałęzi gospodarstwa. stwarza1ąc
monopole i państwowe przedsiębiorstwa: Ten
pęd do .. upaństwawiania" wszystkiego (do
l1>etatyzacji") jeszcze się, nie skoń{:zył.. ch0<!1aż
nie znajduje zwolenników wśród poważnych
znawców zagadnień gospodarczych.
Doradca finansowy rządu polskiego, pan'
Dewey. w swojem ostatniem sprawozdaniu
pozostawił czynnikom rządzącym wiele rad i
wskazówek. Odjeżdżając z/Polski do Amery..
ki, uważa p. Dewey za jedna z najpiJniejszych
spraw - ograniczenie uetatyzrnu". Oto jego

"robotnicza" - Ił więzienna" - I,kobieca" .. kulturalna" (z p, Kaden·Bandrovn;kim) i t, d.
'Każdy' dział pracy poddawany był kolejno
",brygadyzacjf' - i te dążności rozwijają się
dalej,
.
Kto zatem zastanawia się nad zjawiskiem
uetatyzmu " w' Polscel ten musi pamiętać o
tem. że nie jest to z\o,.'ykły pęd do oddawania
wszystkiego pod wsz€chwładzę .,pańltwa

-- ,. Wykonanie, budżetu byłoby zapew
ne o wiele bardziej iJproszczone, gdyby pań
stwo mogło stopnic'v o wyzbywać się wielu
z tych przedsiębiorstw, a w szczeg61ności
tych, które współzawodniczą % prywatną
ini~jatywą i które nie są slclegó lnie żywot
ne dla obrony państwa". Niestety,,.Państwo" nie chce .. wyzbywać
się" przedsiębiorstw. któremi kieruje: a które

:,ABC" pisze ". artykule. Dlaczego l~api
tuła Orła Białego
nie zabrała dotychczas

słowa:

rzeczywiście krępują

PI

r

II.

plersiach

łł

Przez długi czas krzyczeli bolszewicy w
Rosji, że chcą wprowadzić udyktaturę pfole..
tarjatu fi Gdy to, hasło pozornie' się un:eczy: wistniło t wtedy okazało sjęs że łłproletarjat"
.tal się poprostu niewolnIkiem. a »dyktatura Ił
.. dostała się do rąk nielicznych sztabowców
komunistycznych, wśród kt6:rych wybuchały
'raz pó'raz' ostrę, osobiste walki o władzę.
, p odobnie ma się rzecz w P oIscę, Krzy~
czano u nas wiele w ostatnich latach' oko·
nieczności pracy ud1a państwa".
Każdy do",
stojnik sanacyjny powtarzał sto razy na dzień~
w wszystko d.la państwa".
1 ~od osłoną tego
ha~ła dokonywało się' zagarnianie coraz to
rozleglejszych 'obszarów życia publicznego
pod wpływy ..• "państwa".
.
Sprężyną ~ tego ruchu "etatystycznego fi
była i jest .brygada". Dlatego całą. tę działal,n,ość moina słusznie nazwać "bry~adyzacją".
ChodzLbowiemHo to, .ażeby nie tylko źycie
politycznetale także życie. gospodarcle, kultu
ralne,lpołeczne itd. znalazło' się w rękach
"bry~ady".którapra~nie usadowić swoich lu
dli na wszystkich naczelnych stanowiskach.
:,l!tnialy już,prleeież'r6i;nebr}]~ady:"woj ..
,~kowa - ,.polityczna" - "gospodarcza" -

admin. '7Ro1.WOju
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sponiewieranego
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więźniów
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l'ządu~
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Ten lua wielktcJ 'wstęgę Orła Białego!
polskie odznaczenie~ nadane
dotąd zaled'\vie kil.ku POlakoln,a oprócZ
nich monarcholll zagt'anicznynl i paru
obcYln prezydentorn illlnistró,v.
Dlaczego kapituła tego ordet·u. nie
zabrała

dotąd głosu?

L KlE

obYw 1tela

1\10że
że

to uczyniła, ale nie publicznie. M<;l
uzyska zadośćuczynienie. Ale· je$n
to nie stanie, to trzeba będzie -zgQ
pojęCiem

honorugo iD:
nym.JakŻe dopuści~, by bezkal'nie spo
nis\vierany, zdobił on nadal piersi mO'"
narchó'\v i innych CUdzo7!ie~ców,,' kt6~
rych Polska uczcić' chce tem, eo ma naj
chwalebniejs2:ego! I kt.o . zPolaków móg~
by nadal sądzić~ że blasku sobie do&it~
je, przepasując się wstęgą, która nłęu6
chroniła b. premjera V\.Titosa od ~niewag

dnie z europejs!{iem
znieść

ten polski order,

Dlaczego nie domaga się najsurmN~
szej kary dla tyell, którzy ośmielili się

V\r Brześciu,

znievvażyć "Orła Białego"?

dziłby sięzadawa,ć "

zamienić

jako czło\\'iek z sUlIlie;niem.
najrnarniejszej ludZkiej kreatury W$:&Y".
H

i~liEBle łegjloiIłó

Jak lob traktowali Austryjacy

Zarówno zgIos2:ony, w Sejmie nagły wnio swoje~pr:ty~uSDWe położenie~ a .. xast,p~1;:':~api
sek Klubu Narodowego, jak' i interpelacja tana %go dzili się na to. Po podpisaniu,profp
stronnictw Centrolewu w sprawie brzeskiej rzu ,kulu przez kapitana i jego zastępców ',o ppźa
eiła snop światła na metody stosowane nad łowania godnem zajściu, xa kt6~e kQm~ndant",'
Bugiem przez p, Kostka .. BiernsckieJito i jego obozu u więl:ionych oficerów . prz.ep'rą'-~~:,+
podkomendnych wobec uwięzionych byłych sprawa xostała skończona~. ., '?://"
posłów.

Płk. Kostek-Bielnacki naleźal za czasów
wojny liwiatowej do legjonów
Piłsudskiego
Wielu % "dozorców" podleglych mu w Brześciu, w latach 1914-1915 takie bylo legjoni ..
stami. Płk. Biernacki jako komendant więzie
nia miał do czynienia nie ze zwykłymi więz"
, nlami - przestępcami, lecz z parlamentar!:y"
stami. wybitnymi politykami, posiadającymi
najwyższe ordery iodznac;!:enia, zk:tórychkil
. ku jest wyższymi oficerami rezerwy wojska
polskiS"~o. Jeśli się tak L. nimi obchodził, jak
o tern jest mo~a we wniosku Klubu Narodo

J,

wego i· w interpelacji Centrolewu, dowodzi to
jedynie, że legjoniści w ciągu lat kilkunastu
zapQmnieli ze szczętem choćby o metodacb,
których się wobec nich chwytali wlogowie....-.
zaborcy, Niemcy i Austrjacy,
K~. Jó:r.ef P8na~J w ks'iąiee'swojej p,t,
"My. druga Brygad.a" snuje w:spomnienia % po

bytulegjonistów w więzieniu,austrjackiemw
Marmarosz"Sziget i pisze (patu str.' 225).. że
pewnego dnia
.
'
- "szarzyznę więziennego iycit, pn:er"
walon. 'Zjawj~nie się dwóch 'reprezentantów o
ficelskiego sądy honorowego w sprawie Lnie..
wagi. jakiej dopuścił się komendant obo:z.u
. jeńców względem por. Zacharowskiego i całej
celi nr, 12 .. Komendant wymawiał się :zdener
od wowaniern, spowodowanem wskutek. nadnl1a"
lU pracy i chciał.., dać slownąsatysfakeię wc
bec dwóch świadków. Więźniowie :r.ażądali
jednak oisemnel deldaracii ze wZ1illędu Da

••••••••••••..•....

Zgłaszać, się w
godz. 9 dolO rłulo.

'

-

się

Byl wAl'ód

'przykładzie:

świadectwami

I

najvvyższe

I

ze'

szyehstosunków wlt Polsce.
,.Brygadyzacja - oto istotna tre§ć i'ki.
runek 'obecnego "fO%WOjU wskr&eSzolleJ Polski.
.

głosu?

zw-ycięsko zakollczył wojnę

ooprywatną inicjatywę".

rrE

o

to.

ażeby pod osłoną haseł "etatystycznych" za"
prowadzić w Polsce trwałą, bezwJ;ględ~. eał
kowitą "dyktaturę brygady". Kto tei okolicz"
ności nie uwzględni, ten nie zrozumie dzisiej'lll

IENl'E

kilkakrotny pr€lujer, szef

Nie można wogóle przewidywać, kiedy zac!:nie się nawrót do popierania wytwórczości
pr y w2l. inei, kt,óra, nie tylko d.,aie .zatrudni,enie
pracownikom. lecz oprócz t~go daje państwu
i samorząd,?m wysGkie podatki, których neta" ::
tystyczne (upaństwowione-) przedEi~biorstwa i
nie płacą.
.
5
Byłoby jednak błędem sądzić, ze obecny!
Hetatyzm w Polsce jest naprawdę "państwo
wy".' To tylko podobieństwo i pomieszanie
słów,
Zastrzeżenia nasze V\I ytłumacllymy na

11n

Nie l Tu chodzi o coś innego. Tu chodzi O

Wystarczy. jeśli śię porównaposttPowlI"
llie kapit~na. kom-endanta. austrjackiego wi,:i:ienia wojskowego w Marmaro$z.. Sziaet z po
stępowaniem pułkownika, komendanta. polskie'
go więzienia wojskowego w Brzeici" nad Bu.
giem,.
.
,
Pamiętamy, ie wedlel'el~~ji' .. Robotnik"'~:
(nr:t 395 z d~ 19. 12. 1930) wikt 'W'ięini9w\}jr~.
skieh składalsięz ,.herbat)'''.stal)owiącej cia
war ,Z. nieokreslonycb ',dóJek, ZUP! '. s:aro.. ni~ ..
bieskiej, znieok!'aszQnemik.rtl)~lamiitd" Jadł'
te,.potrawyUtakże 'pr:.t:ebywa.jący ~,k~:l.f:1f
br%e$kiej. podp\llkoWlli~rezerwy ·.woj$K-a,"polskiego dr, Hermari Liebel'manł'acłw()k~t b,pro,.
kura.torTry bunału StanU,Rzplitej.l,)p'.dA1A

Sejm...
.'"
."
, "
.
W dziele ks.Panasls na t.ejsam'ej stro·
nicy czytamy, taką, ciekawą notatkę:·
-'- ,.Ponie1Raiwielu.oficerbw skad:.)ło
si:t na niewtaściwe traktowanie ich i na. obrzvdliwy wikt, jakim nas karmiou·o, dr.. Lie'
berman, który pierwszy się z.głosil jako naS2
obrońc8 j wniósł odpowiednią ska:rgę do A.O
K. (Armee Ober Kommando, przyp. n.asz), któ
re zarządziło w nasz-y m obozie rapottt na któ ...
-ty przybył Pola~ e. k. pulko Setda by wyslu
chać naszych .-:alów i pretensyj.
Korzystająt
~ okazji 2twl'óe.iłem się do płk. Serdy o po'
zwolenie na odprawianie mszy św. na ołtarz",
kupo\owym. który udało mi się ocahć. Puł
kownik Se:l'da zgod7.il się chętnie na moją. pr41
śbę i widać byto; .:..:: \.1 niego pod mundureua
austr:;ackim bi ~ $:z.c:telSze t;l-olqkie 5'br~." ..
g

Hr. 14

"r'JiOZ.~ UJ ·>~-Sroda
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14 stycznia 1931 roku
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,Wczoraj tłonosiliśmy . fi pojawieniu lię
prątestu "literatów krakowskich, w sprawie
Bn_lida. P f:łny tekst tego ptotest\t brzmi:
, ~~dpisani literaci kra,kowscy nie zabiera
li,' aota, d głósuw spra,wie br,zes, kiej, wych O,dxąe ,:I: załozenia, że pierwszeństwo przystoi

~ałtl~zkat Jan Wiktor, Mieczysław Zielen
Stanisław Pieńkcwski, FeHks Przysieskli
klewlcz, Zygmunt Nowakowski, lalu Ku...
Stanisław Piasecki, Marian, Pachuc.ki. Ma
rekf Artur P opiel, Kazimierz Kalinowski.
ria Rodziewiczówna, Józef Ruffert Jan
Antoni Krakowiecki. Marjan Czuchnow
Remhi~liń$ki, Anna Słoncayńska s NI. H~
ski, dr, Ka%imi~rz Piotrowski Stanisław
Szpyrkówna. B. Szczepkowski. T. B. Sy'"
Stw o ra1 Helena D'Aban4ourt: J6zef Wi..
ga, Ignaey Stein, \\t alerja SzalaypGroel"a
pi'zedewszystkiem tym którzy od szeregu lat
śniowski. Marja Dynowsk:a, Karol Ludwik !
Aleksander Świętochowski. Juljan Adolf
bywali oficjalnymi przedstawicielami literat uKoniński, Bohdan Dyakowski, Emil H.t>
Swięcicki. J6zef Weyssenhoff, Zygmunt
IY polskiej :r:agranic_. Ponieważ jednak oni
ltf~r.
"
.
l
Wasilewski, Janu.zWiłatowski, St.
zbiorowej akcji nie podjęli - pocZuwamy się 1 Kraków, 9 stycznia 1931.
Strumh-Wojtkiewi&z.
do obowiązku.świadczyć co następuje:,
Wobec be~radnośei jednych lub na~byt 1
My, niżej podpisani pisarze polscYł pr~e
Szczegóły aprawy brzeskiej, ujawnione długiego milczenia in1'lV'chZ'Wi~~ków i Zrze.. 1 jęci' do głębi l.ajściamibrzeskiemi. protestuje
w Sejmie ,!t P,rzyno,,S~2Irce ujmę godności naro, sz~1\, POc~ytvwan,ych ,za,' pr:z:.dstawicielstwo ,I my przeciw sponiewieraniu godności ludzkiej
du ,~olskiegolwywoł~ł! ,grozę nietyłko :wśród 'ogół;t literacki~go. w Polsce. ~ważamy za 0- ł w Pol$će. ZastrJ:egajac się przeciw wyzyski..
l'Wolch~ al~; ·co bolesl11ejłUre, ro%legly SIę glo bOWląxek sumienIa· pr:p!yłącr;yć się do. głosów I waniu sprawy brJleskiej prz~z e%yvniiti obee
i~~1T1' echęm pośVłie~i~ł Br!le.śćstał się syne opinii, wzb~rzoneiwiado.mościami O gwał.. na szkodę Polski oraz przeciw nadużywania

I

t

i

J

I

ntmem barbarzy'ństwa 1 bromą,w r~kutych, ,tach brZ6sklch. Wraz z n,ądomagamy się są
~t6tzy' gódzą w c_łoić R-teeiErpo&politej" Dla- QU. nadsprawGami tych gwałtów.
t~~O.; p~~e~onanlt?-e dla do~ra P.ańat~a i sl~
Zygmunt Bartkiewicz. Jerzy Ban..
wy, rl~l~n;a po!skle~o . powln~~ ]aknaJlycbleJ
dt'ow$~i, Stefan Ba~icki, Wojciech Bąk,
$praw,u~dhwo'e! eleą ,tę. zada. c, pr~yłączaI!'Y
Antoni Bogusławskl, Zdzisław Dębicki,
Ilę<l\O odezwy Profesorowo Wszechmcy JagIeł
Jerzy DrobniK, Wacław Fiłochowski Mie
lo.A5kiej. ~d,i zpię~ru~m brzeski~m na c%ele
czysławFisałkowski, Adam Gtzymaia",Sie
DM. moglibyśmy patrzeć prosto w Oli;~y cywi..
dlcu:ld. Stefan Godłewski, Tadeusz Glu..
~źowanym. D~rodom.
.ziński. Władyslaw Jabłołlowski, S~ezepan
. ,Prote.ipowyżsay podpisali następujący
"Jeleński f Józef Kisielewski, Tadeusz Koń
~Ci;
eZY';f Janus% Kawecki. Wanda Miłaszew*
'. . Karol Hubert Rostworowski, Tadeska, Stanisław MiłasT.ewski, Kazimierz
~Z' Żuk: Skarszewski. Marja Pawlikow"
Marjan Morawski, Tadeusz Mostowiez,
·sk... ·.Magd~lena Samozwaniec, MarjaMot
AdoU Nowac:c.yński t FerdynaudA~ Qssen
slinGoukaJ AHna Świderska. Ludwik
dowstił Beata Obertyńska, L•. PawHkow
, S~~epaiiski! A.ntoni Waśko,:,ski. Aniela
ska. łan Gwalbert PawHk.owski~ . J. G. H.
Gru~zecka Nitschowa. Józef Aleksander
Pa.UkQ'wsld (lun,). Michał Pawlikowski,

T

.

.,
Jęmnlce

a
!~~ Pami~bliki księeia Bil!owa1'J; długoletnei
. jslraspraw za~ranicznych za panewaID .ilhelma lif zawarły w, dwóch wydanych
jut'lotądtomaeh te okrftsy polityczne'go ży~
c:il% Niemiec. które na długo przed wybuchem

l!Il

I

~

I

gł\>Iu naszegD sumienia w grze politycznej,
domagamy się coprędszf'gQ sled~twa. sądu i
kary dla winny ch.
.
Ochrona praw ob;ywatdsku~b w Polsce t
opartych o tyslącletni~ Jej kulturę. nie po...
winna się zachwiać wskutek walk partyjuych.
:;tanislaw 'Adamczewski, Wacław,
Berent.Wacław Borowy, Sto Ciesielc%uk.
Zdzisław Dębicki, WacCaw Grubiński,
Stanisław JarkowSki. Jan Larento wicz.
Kornel Makuszyń.:ki. Zofia Nałkowsk~
Cze&ław

Piwiński,

dysław Zawistowski~
Warszawa) w 1!tyczpiu 193 ł

-=0:-

•

ela ne] ka et

t ikiks.

Leon. Pomirows)d;

Władysław Sobyła.Jan Emil Skiw ski.
Anna Słonczyńska, Leopold Staff.Wt..:.
t.

•
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Wedłu~ profesora Hallera sprawa przed- kaSie podróbiQnemi kluezami t zalnajomRaię z
sposób następująCY i dotyczy" treścią ty(h liitóvtł a nawet zdołał poczynić
la najiniimniejszej strony prywatnego życia z nich odpisy, lad tej chwili kS BiiIaw :zna..
ks. Biiłowa. ożenionego z arystokratką wło- lad się całkowicie we władzy człowieka, któską,słynną zoiękności iw i elkiehwplyw6w ry wykradł mu tajemnicę jego prywatnego
. wojny,odbijałyeałą agresywność niemieckiej politycznych Jakwiadomotksiąże Biilow po~ tycia't
dvplotnaeii, usależniopej całk~wicie od iepo znał swą przy~złą żonę w zaraniu swej karje
Właściwym kierownikiem polityki Z3cra"
etxtalnyeh «zęstokroc pomysłow eks-ka1sera. ry dyplomatycznej, będąc na stanowisku se'" nieznei' Niemiec staje się odtąd HoJsłein,. a
,!'ł" Surowa oceua indywidualnej:polityki Wił.. kretarza ambasady niemieckiej w Rxymie, POws,ystkie jej krytyczne etapy, prowadzące do
hl1maj zjadliwa krytyka jego umysłowości o.. pewnym czasie ks,Biilow z żoną przybywają słynnych incydentów w A~adir i AIgetiras
panowanym całkowide przez manję wielko" do Berlina, gdzie przedmłodyn:r dyplomatą były właśnie dziełem "szarej eminencji lt •
! ścl, a jednocxeśnie ttjawnione na
przestrzeni otwiera się wielka przyszłość poutyezna,na
Von Holstein do końca swego życia szau
dłt.lgieh dsiesiątk6w lat t1siłowania księcia Bii którą niech~tnem okiem patrzą jego rywale. taiQwał ks. Bułował paraliżując jego zamiary
IQwa zawróeeniłP, eks-kaisera z dro~i wojow* Jednym z nIch bXł właśnie von ,Holateiu, ob" igroiąe ujawnieniem tajemnicy. Dopiero
ni(!J~yc.h plan6w które iywił" od chwili wstą" t darzany przez WtIhelma szczegó:łnem :a:i\uia- śmierć »fS%arej eminencji" uwalnia Biilowa 2:
pieni~ na tron HohenzoUernow" -- wszystko nie~. ,Kariera ,ks. Bi.ilo~a r~zwiia się w nię: pod jego władiv.
to~ zjednało: ".psmiętnikGm 1f niemieckiegomę-! Ztll1ernle silybkle!U temple az do r~ku 18?9 J.
Ale kierunek polityki niemiec:kiej jest jaż
ża ~tanu <og'r, omnyrozgłos zagranicą, a w SRw t~ nagle następuje pe,,:ne załamante, ttwi\Ją4:e tak zdecydowany, że nic n~e mogło wpłynąć
myeh. Ni~m(!zecb ()~arni~tych wiej' chwili, ay; do 1906, roku. o. ktoyem nrunB!isztą wspo na zmianę coraz bardziej utrwalających ~ę
wfmoioną faJą,,:kaiS~rYt,muł\pr, zJcz,yniłosię !U1ua , w swych pa.mlęt!llkac~f.ks. u OW, łąeząc w umyśle Wilhelma, planów wojennych, które
do xdemaskowania knowań tych sfer wojsko" ]e % osobą ~szareJemI~enC!l.
',' ,'.wreszcie w 1914 r. doprowadziły do 'Wojny.
'Wveh i poHtvcul'ychi które nie przestają my"
.. ~rofesor ~ałler u1~wn~a tę:t~lemnlcęProf. Haller twierdzi pozatem,' iż. oba~a
śleć c .dhudowaniu ,.. króh?stwa Bojaźni Bo- MowI? tem 1 ze w g~blnec:t~ nllnlstr.11 sp:av:: ujawnienia tej tajemniay nie opuszcza~ą .ksu~"
żet.
:lagratl~eznych~ w ,kasIe ognIOtrwałeJ zna!d.o l eiaBiilowa do końca jego ŻyCIa, a oswletle·
Ten! ~ensacyjnjejsze staje się publiczne wała SIę. nl~wlelka. kasęta stalowa, a.w n!eJ"'1 nie wielu wydarzeń politycznych znalazło· VI
\<\ vstąpienie głośnego historyka nien:feckiego.
pacdk~ hsŁow ~oblec~ch. ł Były to hs~y Jego: jego pamiętnikach nieścisły wyraz, uzaleinio"
pr~Iesora uniwersytetu W 'I iibingen 1 Hallera, n: ło . e J żKony, lP~sTane Ok s vawneft ls:V. wc::~ l ny od tej Łajemnicy prywatnego życia.
któr ._ losił w ' ... Deutsche Algemeine Ztg" planIs ty ~ro a aU~Sl.·
,or:. o eIn.
!
Mri~ .!i!ktlł~w 2:awierałą~yc~ !,ar?'l.o. po,Wli~ kradłszy SU~ do ~ablnetu mInistra, otworzył J
M~%etetlla. 'to dOSClSłosCl hIstorycznej . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ !_ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - . - - _ - - - - - - - - - L. wiarvilod.nośe1 oświetlenia faktó~' opisywa
..

g~.

stawiała się w

t

.n

4

I

I

I

-I,

I

~ p.n.e. k~; B61o\'\'., w jego pamh~tnikach·l
Cała\\ lei przy jednym siole
I
.", Z 'C'e_ela.~yj Pl"olęsoraHaHera wynika, ii
. " , . . . 'I
(ł'ł>i'- ~ltlQ.kóma~uihlOśĆ ks. Bulowa wobec
W'lłh:nym,
"'4~-~,~~~o~politykl Wilhelma nie wynikała
P:zybówcęwoj# lwows~ie; .wie~ Utz~dzi..
\,.ftllUftUlle) 'lj; PU"f(".lryn natul'Y politycznej ale
ła soble rZ€cż dotychczas Dlgdzle nIe, spofy" I
\..~.•}-.' ~:udU!.t;em ~wnel intrYt!ildóra na 'całe ~aną. mianow:de prawClzhvąWigilję ,Bożegol
..ir:';"'UClt u-alet.nila lliQ:tQ1eckie.~o kanclerza: {mi.. l'\arcdzenia dla całej wsi, jako jednej rodzi"
n;'~7'ia ~pt'~'" ~a-':ani~znieh od ... szarę.j emtn~n ny .• \\i spani?ly. iW2raszający był widok gdy
C.1 •

radc~ talne~() vonHQlsttilllna, sżefa cle"

I- a:- tamęntu 'Ił\' Gi~jediiem ministerjum splaw

"

łlfłil wsU;J A.

na sali i przy siołach, przybranych zboiewi
l sianem. 28siedla'gromada' lud:d. Do
zebra~vch or1.emÓwili: ks. kan. JI Nie ruC2.}' k kJl.~
p

Maj. WP. Ziemski, i n a czeln}k gminy, po,?zem
po przełamamu SIę epłatklew, zasledh do
uczty wigilijnej. Uroczystość ta. zorgani1:o w a."
n~ pr ze 4.S.l\:1P. młodzież szkolną i j~i ,.ro~zi. .
cow, znaldzIe :z:apewne w przyszłoscl WIelu

naśladowców

w

całei Polsce.

_

_ _ _ _ __

~
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I
K A L E N D A R Z YK
środa

Rzem iełlniczeJ'~

14 styczni«ti ._~ H;larego

Rzern ieśJnicy zby t późno sL'\\:· i erdziii to co " fiozwo,;;' \\ ielok:rotaie
pO\": tarzHł

TEATRY

....

Teatr M~ejski Cal' F'aweł 1.
Teatr

K~uueralny:

DQbra

.

wrÓŻlul

Teatr Popldal'D.y ni eczynny
_ Dobry wlecz(h·: -

OdA do Z

WIDOVv'ISKA KINEN1ATOG.RJ;\~ICZNE

Luna:--- Janko touzykant
Odeon: _ .... Hepublil;:.a pira~{)w

Resursa: ---

I

Księżna Tarakonowa

Przedwiośnie:

- Rycerze rniłosh?k
Mimoza: ~ \VvJc miłości
Dom Ludowy: - tTego nhh Nolnir1l.

adomości
bleiące
XJT
S' .
" ~.-

Wzywa się wszystkich Miłośników mUJ:y

kk którzy nie otrzymali zapro6zt")nia, a

wiąść

udział

pragną

w utzCzenlu siedemdziesię ł
eio lecia, naszego wielkiego l\1istrza tonów
ld'nac.ego pad.'. erewskiego 1 pr. ez. uf.undowanie I
s:li,. Jeio imienia, w budującym się szpitalu
00_ Benifratr6w w Chojnach. aby raczyli
pr1.ybyć na zebl'itnie,. m~jące . $lę odbyć dni~.
16styc:s:uia o gad!;, b-ej VI lokalu Elektrowltu
%..

~;rzeja::d 46,~

W ostatnim n\unene H Ga.zety Przemy$~o
wo .. Handłowefł ogłOlSz,ony został nastepujący
komunikat. pIezydjum walnego :l.gHlmad;r.enia
c:donkc,w Resuny rzemieślnic:?ej w Łodzi.
" \\. obee :nadui:yć jakie miały miejsce na
terenie ""Resursy" i Izby R:lemieślniczej w 1:.0
d%i~ dokonanyc.h przez b"' Prezesa "Resursykł
a obecnego Prezydenta Izby R:.ernieślniczej
p. f"'ranciszka Jana SZ'Ii'II'ankowskiego i %n,,"

.

'\!III'

wyższą sprawę'\

N:'l oryginalne podpisy 1I:arx\ądów cechów
l'ód:akich;
Ci';$!i, blacharzy, Z(h,lriÓW f bednany, mv
rar:zy. fot(,igrarów, koszykan:YI nlala:n:Yt Jakier'
nik6w c:ukierników ł slusarzYf k()f4.ld:tieji. kuch
mistrzów. krawców. zegarmTstrzow, rymarzy,
tapicerow, kowali, szewców. dll!iewlar:zy i poń
c1:o6zników, kothuzy. pralników f lukiecmik6w:.
łtZebrard na. Nadzwyczajnem
Walraern
Zgromadzeniu w dniu 7 gnldnia 1930rcJt:u
członkowie To\'\'arzystwa R:zomieis1niczego nR.
SUfsa", po pn:yj~clu. do wiadomości powyższej
rezolucji jednoglo3nle uch w aHli ptzył!\cz,ć
do takowej w cale'j rozcią.lłh1$ci H •.
Frezy 'ljuro '\Iv' alnego Zgromadzenia
Przewednicy: (-) J. Kramarz"
ASegOr\lwie: {,-i A. Suwalski
t

chów sldadamy następujące oświadczenie.
1) Uwa:iamy p. F, Szwankawskiego jako
cdowieka, całkowicie pozbaw'lanego honoru i
CJ;ci usuwamy go ze spoleczeństwa. rzemieilni
cxego,
2) Oświadczamy. że p. F,J. Szwankow"
$ki nie może piastować żadnych godności .ho
Borowych w instytucjach 'społeczziych, al tern
same.Ql nie może być Pre:rydentem Izby R~e

_i,

mieślniczej w Łodzi.

3) Żądamy wykreti;lenia p. F. j. S%.wan~
kow$kiego ::II: grona członków j\tResursy", Tcw~

(~}

T,

rVlajewskj~

Sekretarz: (--) G, HeIlius.
P. Szwabkowski na wszystk.ich xjazdac:h,
i kOI\i'reaacn JrzemieślniiCEych występował la
ko filar lfuan~cJi, .. ród i'z~mieślnikó ...... :2;wah:a~
namiętQie ob6z ai1ł?'oclowy.

R~emieślnic:.tego w Łodzi.

4) Z~damv pociągnięcia p. F. J. Sdtwan
kowskiego do. odpowiedzialności sądowej i
wyegzekwowania od niego w~:r.elkich strat ma
terjalnych, jakie poniosia Resuna Rzemie:ilni
czaJ x powodu lego nadużyć,

BadanIa językowe

woje

5) Zwracamy alę do wszy$tkich wl.dz t
pierwszym rzęd:Łie do Urzędu \Vojewód.
kiego \II ł...od;r;i z. prn~b~ () wnik.nięde ... po'"
a

nyeh dostatecznie S l'. ers:;;:;am u ogółowi rzemieśl
ników, my niżej podpi$ani prze.dstawiciełe Ce

,:. Casi~.o: ~ Pal'yżanka,
Grand Kino: - ,Parada Parat:fi ł'jurt1:1.l
Capitol: -- Paradf1. rnH.-!ff:!
iJ'75?iFi7' . .

ie a

f
postrzelentem

łódzkiem

Dnia 16 bm, (Piątek) o god:tinie 6 pp. VI
sali Gimnazh:IID ,lłrUejskiego (Sięnl~htwicza 46)
odbędzie się odCZyt n. t. P race nad atlasem
językowym woj. łćdl!:.kiego. OdcJ.yt ten WY2ło

zlodz;ełu~
wsr;6h,\rła~a~ici(~1 uzbroh\'szy się \" rewolwer
J·ed.~.el1. z w
.. sl)óhvłaścicie.li fahryki \vyrob.ó\v ba. '. lld.ał si\,) '\'raz z dozorcą łloenyrnfabryki '4łi

Rai G WQj~ łódzkiego badania jęZykoWef4aini~
cjowaue i ZQ:n~9nizowa:ne ~r~ez oddziały miej~

\vełnia,nyeh. Braci S~ln1f~C' rrHeszc~ą,eej

et dr.

ZdiisławStieber,

kt6ry

prowad~i

na

t~

S}~onczyła się
\\7. dniu wczorajszYlnnke'łn godz. 11 \vieezól'
1:

"

się kantol'U.
przy ul.Klłińs~j(~go 20~,Hsly2:zał ,h:~ki('ś po;' ~
Taxn l.l.Jrza:no trzeeh oli:Klbników~ . z któ·
scpwe ~owar~ystwa Miłośników J~zykaPol';' .idejrzane szmery, dohywajł)T'HSię
kantoru ,.~ ł'yeh jedeJll'QzbijaJ biurko, .zaś dwaj pozosta
:~eQo l PolskIego Towarzystwa Hlstoryczoe-firnlY. PrzYp'u~zc,zaJąc, iż to \;łuttlYWacz.~ asi ~. Ii usiło\'vaJi ot\\'Ol'zy(: (t~'zvd'prowadzące dQ
łują.cy poprze,z1,an 1oJ' do:~ta(' :-;fę do sk".t':td u
~kłud(~.
Sp'łos.%:el1 i wV::n:nywatzr. rZlJ.ctUsię
gotowyeh jużwYl'ob6'\\"' ba.\,\'dnianyeh
-- j p()prz(),~t; otv,"~~nt(l. d\:110 do uc'eezki. '\'l:fpół~vUi4.
! śCiciel'vezwa.ł pl'zestępeó~N do zat.rzyl"f.l.a:oJa
~
_.m.~~
i·lt~ się, a lded:y"'nie usłuchali \"n"Y,,\\,HU:a. da.ł zau~
V\l z\viitzku z nOlninaeją komisarza :\{a
eickają.c.ymt szm:·eg s t!'.za.łó\\·" .
Lultnvieza na' kieto'wnika. VII kornisarjatu p.p ,
SkuteJ.; ich h~Tl' taki; iż jeden z ucie.kają"
po śmierci komis8fl'Za \VilczyflsIdego, d()fych
ryełr padł na .zien1ię, nn.t.orniaEt }10Z6~H(\.'ły[n

____•.. ..•..

ezasoweg'o k,i~rownika VU" h:on:tisarjatu. PQli~

udał,osię

ej!, pOdkomig~rz ,Kazitniel'z Bet'etel ZkOmN"l
,dy woleV\.rÓdzkiej'····P.P. lnianowany został na

k.ierovvnika lX.,;~9irlisarjatu. P.P,

zhiee.

Do l:'a,nnegQ

WłRnlV\VaeZa

za:w'pzwanil

lJogoto"vie.ra.t~lnł\owe" l.;.t()reg o h~1\.ar71 Bt~rJer
. dziłd ,,,ie rany po~tt'zalov{e uda j jec1t1ą

Ostrzeżenie.

~ pra"wego l'anl'i,'uin.RannflgO \V~ta~1;0. .e~ęt

~ kimprzewiezionodoS2pitalŁ\

im ..... )pnstią;n
BI~iCh.postr~eIOnYtn. okaZRl się,~~rd:,!:~~l.~ee~.

i
W domu pr'ly . ul. Pader.wskiego 4

.

.)\1."

mieaz'kujcfQd:tina l\1ałeekich.

19~1~tni Wec~
ławl\1a!eeki nosił się ostatnio z zamiarem po
:.:'~lubieniajakiejipannYI której. się nieda'fAłno
oś",iądczył,' Póni"ew,ai mlodocianykonkr.uent
nic'miałuregulowanych stQlnuków. materjal ..
n~ch:~l'od.iAe jeg~przed w,Ławiali się jego ·"a

I

ltyvVii)tft,.Z\VOlniOnY.·.lll'.r-Bd.nferl~ \;~~l!V'1'9:,?(,~~~.'

S ern?;\v~ęzj en] a,ni ~j ltl{il~let)l~·.',~.~.~;~~~~,.>.
ł świerczyńskjzal'ni~sika,łY!1,r~Y· )lł:r' ·.··.~~.~:~m~.,
rze\:vskieij'·tY7.yJ(?iJ< ~:p.qstrz;elQ~e~,1f?,~~,:·

l

, Cy

czuw~ Pfi!it:=t'::leY~FiY' 55;? Ił,i
Zam'acłl sam.ob~16Z:r

uuarOQl..

Qłlesdaj$zegowieczOrlhpO o$trejspr~ec%
c.'i{~Qd;dca)i1i .Małeckiwydooyl nieoc~~kiwa'

gle' l'\i~~l"~~i:$t1·zelił

Wmieszk:aniu rods:.iców pr~y ",1. TUsl.yl\
skiej 5 usiłowała po:z.ba ~:ć się i.~c.ia 18~letni~
Zapierc\t.ykówna Leokad)ł''.l, 'WYP~lal~C:, wlęk\łHtą
clC)~ę nie,:nanei tnlC~i~n:Ył w C'iiSelę :Qt!ldlQbectlQ

do,eiebie,xnier:r.ą:c.VI

get~o. .'~""l, utkwiła, .w· klatce pief~iowej, Aie

do~nęg~j~e~"~r~~.. . .... .'. . .

,. ...... ' ' . 1 . . ." .'
DQ~.lOr!Plc;Ym!()doG.ianego. desper,at~ xaalarmowah;~~,z~ł()c~nh! lekarza pogotpwiara
t~nkow'e~o.,~t~~)'PQu~zieleniu· MałeekieIJju
plerwszell1ómóc:t17pdwió;rJ: gó.W starliebe:t

na~żiejnym dQstpitalą pu.y.u1i~y> Za~Jajniko
..t'eJ; (al

'

C 1~~/;. • ••. ia litóh'i:;b" ;~o::'yjm()wfilnle
FlQS"k\l>st<H1Qwipe'\Vnat:F,+dJjoś6ł mo~ą.

iei domownik6w.
Jęki desperatki \Up~l$~e\i \~kai~n:1~któ"
ra)' ;t~wezwah lekt;\fza P€')~o.t~Wl(;\ Kal;)' Cho ..
tych, a ten prze·wió:tl n1!t(J~.Q~laną deSp1elat.kę

~;iJ;Wać proliiz~k .,KOGUTEK. n~nGRE"
NO"'NERV051N ·w. fórmii3 tabletl~l. Opa"
~owaniu po 20 tabletek w pudełku. ~ Cena] :d.50 gr,- Ządać tabletek ul,-OJgU
t~k'Migten Or NetvQsi:n u . '\v oryginalnem.
opłdkoWBniu ·Gąseddego.

do

$1pit~ta Qk!ę\i~owe~o.

SłlH!i\O

~

~~----~~~~~~~~~~~~

~

b OjC:1.eit0
t'"

,II

),

z.a ~ 00.

i)ft.yc.:zrn~ ~,U'i'UIi~~h\l
r(.~~

v"}

:::~: ~~ ;~~)~·:~~~~~~t~~~.~~~t!f~l
7f

"JtOZWQJ-' -

Teatr i sztuka
deg-o" w których olbrzymi
Jtinoszti-StęPOWSKt

. Wpiąte~ sensa.cyjna premjera:.

. .

J:: •. JURO.

azarStępowski kreować będzie dwie w"ielkie
różnorodne role a mianow·lcie:potężaie· "dramatyczną PQste( męia

w

stylowej. Traredji

FlorenckIej"
.
TEA TR KAMERALNY
·Dzii środa. czwartek i piątek
W
dal ..
#%ym ciłlgu przy stale-· :r.apelnionej widowai
bawić będzie niezrównana Stefao.la Jarkow
~ka publiczność w. kapitalnej "Dobrej Wl'tiż M

GeM.

.

TEATR POPULARNY

Dziś środa z powodu
pr:r.edstawienic· zawi~zone

Jutro

ć'twartek

generalnej

pJ,"Ó3y

skrZĄcej

premjera

si~

.•.•.......................

werwą i humorem krotochwili stu prz.eko 11l i~ny~hpQwikłań «Zarząd przymusowy".
'

6IEŁDY.

rokU

-::---.::. :.:

Ił

i:

łódzkiego

'\1\'- zwią.zkU z kryzysem

I

Iówno cZesnen1. zroniejszeniem się

roę-two mu~ialo ~agrozić odpo,viedzialnością

ros'zn·s·t·

WD~ti~~y~~:~j:;\~;:lj~~~::1b~;:.:3)1 karną »urmisNtrzów "r~ZJOddanpiertYCo/h spreflW·
tend,n 43 31i pół Nowy Jork: 8.9ł5Nowy·
Jork (Kabel) 8)924 Paryż 3~)OO i pól Prac.

" .
<

S:zwai~arja 11 ,83 :::'tokholm 238 80
Obroty malC", tendencja dl. walut euro";
pejskich słabsla Dolar gotówkowy
. w obro~
1
,ch pozilgiełd'jPlłyćh8 1 90 / 4c Rubel ::.10\1 4,65
pół.· Gram cxystego :zlota 5.9244
. P apiery procentowe. 3 proc. poź. budo..
wlana 50,00 7 proc. pOż. stabliz;,u:yjna 78,00
4 proc. poi. inwest ... 93,00 5 proc, pa~$tw. poź
premjowa dolar. 46.50 8. proc." L,Z. Ballk.u
"ospod. . kraj. 94.00 (zł. 161,68), &. proc.
gblig. aaniu gosp,
krajttt 94,00 (&t. 16L68
8 pr()cL~ Z Banku ~osp, kraj, 83,25'{w pro~.y
7 proc, obli!! Banku2 v sP- kraj, 83 t 25(w proc.)4
7 proc, L, Z, Banku rolnego 94.00 (zł.. Hł 1·1 66
t4, proc, L, Z. Banku rolnego 83,25 (w· IU'GeJ
41/2 proc. L.' Z, . ziemskie 53 s25, 5 proc L. 'l.,
War.t.wy 57,50 8 t: rOt:. L. Z. War.zawy
12.25 8 proc. L.Z Ł,od,;i 68,00 8 proc. m. Pio
... trkowd 62.50 9 proc. LZ. Częstochowy 62,50
8 proc. L. Z· Kalisza 62.00 6 proc .blii·
Vi paź, kanw. JIl • . W.rszawy 192~r, (8 i 9
em.) 50,00
Akcie; Bank Poliki 155,00 BanK Z.cho·
dni 70 00 ~ole pota50flfV 90,00 NorbI!lł 30,00
L PQżycllek pańltwowych słabsza 5 pruc
kan"" ersyJll8, ~ocniej$x. 7 proc. stabilzacyjna
26.-43

::

w przemyśle i ! prokuratorowi .
wpływów
R5wnocześnie starostwo pOwIatowe po.
podatliowych, cały szereg miast, a szczegół· ciągnęło do odpowiedzialności i skierowało
nie o chal'a k te r zeprzemyslowynl jak Zg~erz, I spra.\vy do prokuratora przeciwko kilku bł:ll'
. Zduńska \Vola" Kalisz Ruda
Pabjanicka i tnis'trzom, l"tórzy przekroczyli budżety, ch€?Aleksandrów, stafl~ły wobec bardzo ciężkiej . ciai~ nie ze złej woli.
. sytuacji finanS9,vej.
W RUQziePabjani ck:iej, zakupiono za 12
Nie wpłynęło blisko 30 proc. przewidywa tys. złotych 'węgla i wpłacono tę sumę, a nie
nych dochodów, a zwiększyły się wydatki dłUgo Potem zmarł właściciel
tego składu
na bezrobocie, oraz opiekę społeczną nad cho l ,""ęgla i węgla· nie dostarczono, wobec czego
. rymi i dziećmi.
I starostwo poleciło wszcząć dochodzenie ce, "\V naj cięższej sytlJ.acjiznalazłsię Zgierz ~ lem, ukaranja winnych zaniedbania tej spra·
któremu dała się we, znaki pożyczka Ulle-: ,,~y. RównIeż za nieporządki w wydziale ·l?u~owska na budowę łaźni, ktora,nieopłaca na : downichv.a Zgierza, pociągniętQwinnych do
wet procentów, a luka W budźecie; Zg: erZa odpowiedzialności sądowej.
wynosi ponad l mi1jon zł.
Tuszyn z powodu niesprzedania działek
'Niekt6re miasta przetrzymały pieniądzę i nieot.rZYlna~ja należności znala~ł się w bar
inkasowane z podatków' dla państwa i §ta- dzo ciężkiej sytuacji finanso\vej.

I

1

Nr.

"'.zę"zie deficyty. niedobory, aadu*ycia

Iwięci K.:,

sukc..

=:a

sp

rew ela-

eyjni~ wystawionego .. Cara Pawła p' a· ] "tto'
czwartek pe raz ostatni "Oama tODa .SiBOi;lrQ·

stycznia 1931

ark
w
iasle
-województ a

Zła

TEATR· MIEJSKI
Dziś środa ostatniepowtórzeaie

Śro4a 14·

d

• •

W·yłudzanie

1

l'

dofarow.ek
o. d łatwow'iernych
,

Jeday. z llajcx,śCit=j ()Statai~ używanych pił do wylegitymowania cieznajomych. C.d,.
sposobówosz\lkańczych b,ło na terenie· Lo- zainferpelo.'ani o dowody osobiste odmówili
d%i aaci2U'łlnie nieorjentujących aię todziałł aa pokazania ich . po~terunkowy przy pomocy
traA'Zak~je:zamienne z· dolarówkami, prz,yczem kilku kolegów. odprowad:!ił %at~llymych do ko
osau'ci', .dbieraj~c posiadaczom dolarówek misarjatu. Po wstępnem śledztwie iatr:·· .•. '
wlaściwe~kcje, zostawi.li wzamian' prospek... ·ui·· p'rzesłani z-ostali dQ wyd~ialu śled::,
ty na rat.l.e kupno pożyczki dolatówej. Alar A4zie wreszcie ustalono personalja owy.....
'
m<lwane wielokrotnie przez pOSZKodowanych :'·aincko ubranych indywiduów" amianOWICle
wład %e sIied:xcze wdrożyły ęnergiczne pon:uki dwaj z nich byli braćmi Pyl, 2.3-1etnim. Kazi"
wania• .kt9r~ przez ,"zas dłuis%.y Bie . dawały mi~rzem i 22-letnim Tadeuszem, trzeeimzu
iado.e,,8 r~t.ultlltu. W ciąau dni ostatnich, "
:z:atrzym.a'ł'lych (który czatQwal przed .klepe.
%WłąZk. .. zakresea wymiany dolarówek, dzi. na ul. Narutowicza) był 24,leni Kwiatkow$kj,
lalnośćos%u8t6w b),ła szczególuie OŹVWiOD_~
Bolesław.· .
. .~. W dniu wczorajszym do firm)'. Cwillieh
Zatrzymani nie umieli wsk.azać swych.
przy ul. N~rutowiclla t I przybyło dwóch o.o~ d,:esów, ałbowiem nie byli nigdzie meldowaai
lIlików, którzy przcd.tawjajl\~ aię za lIrzędn1- i. stal~ zmieniali lniejsce pobyty~
kbw.jakie4o a baak.u - zaproponowali d~ko ..
W toku rewizji osobistej zarówno w kie
Ranie· .'''iaay posiadanych przez właściciela . szeniach płaszczy, jak. w tec7ka:h u . zatrz:,."
łirłdy papierów wartościowych. Prz)'bfli nie manych znaleziono· prospekty dolarowkow.,
b,li wstanie wylegitymować się należycie wo ora~efektywDedolarówki,wyludzone _od la'"
bełt e~egoofarta ich został. odrz\1c~n_. Świad t'wowiernych posiadaczy tychźe, przytęm. znakie.m scen1 w sklepie b)'ł jeden % iRteresaD" leltioDo szczegółowe spisy właścicieli pożYcz
~ÓWł który wyszedł wślad za ohu młodymi e- ki dolarowej zarÓwno Da. tereni.eŁódzi. jak
legandto "branymi .\ll'Eędnikami łl pu)'czem miast ·okolicznych. W zw.iązk:u .:t. zebran1m:w
,Dla listów zastawnych te.ndencja przewainie· spostr:u~.l,ii przyJ,czyl się do nich trzeci .... teB sposób materjalem· wszystkich. tr~.cb ...
"łabsża. dł'a akcji takie, obroty h.· małe.
/lob.ile, wycxekuj,c, przed .klepem.
sz.uatów, którymi OKazali si~,.o,s%u.c.i~ %awoą...
Gdy·oblerwowaDa przez młodJc1a l.dzi wij pos%·ukiw8l'1i przez policję różnych mia.at
'grupa .x.bliiyla się do posterunkowego -jego Rzplitej. ·przesłano do więzienia śleduq~
"ość wskazał ich palieja.towi, a ta. prsyst,· przrul.· Kopernik.a, (a)
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wstąpić na ochotnika du wojsk:,~~~

\V dn-iu--2-i-ip-c~.~~Oku 18lethi Stani- I .. O~karż.ony przyznał się do Winy. Zeznał
TOSik złożył w PKU. Łódź powiatpoda lon, że ~osiadał świadectwo z ukończenia 6
, Zgłaszać· się VI "Rozwoju" Łódź, Al .nie o przyjęCie go na ochotnika do wojska za I oddziałów szkoły powszechnej, jednakże od
. łączając jednocześnie
świadectwo z ukoń- I 'ochotników przyjmowanych do wojska WY'"
Ko.ciu~2ki 41
cz~nia 'ł oddziałów szkoły powszechnej w Ro magane jest świadectwo z ukończenia 7 Od*
luszkach. PKU. stwierdziWSZY, że świadec- działów. Chcąc koniecznie \vstąpić do w{>j~
....... ,
- - - - - ""'"
M - ................ """ ""'" "'V'" - "
" ........
t.;.:A·~;.;.I1ii.:
~"'A·~JII"~"'~.",.~
~"
t..:~
·two szkolne jest sfałszo·waneskierowała spra t ska, Tosik przerob:ł \V ś",;iadectwie· szkolnym
,vę do· Staroshva i w dniu wczorajs~ym Tosi1\. ł 6 na 7.
..
. .
..
za, siadł na la.vde- oskarżonych Sądu Okręgo
Są. d. s.l"l...-azał StanIsława T.os. Ika na ...Jed.en.
wego W Łodzi.
"lniesiąc aresztu, a biorąc pod uwagę pobudki
Spl~awę rozpatrywał", trybie postępovva ! jakimi się oskarżony przy dOkonywaniu. czy
nia uJ!l'e~zczonego .:lędzia Kopaczewski.
0- nu przestępczego kiero\vał, za\viesił wykona
1II~"·
~
o•••••• u •• akaT'~ł ~'-..:., __:. ~owalski.
nie kary na·Dr.zecił:.g dwóch lat,.

poszuk;wanł od 17stycznł., b' r.
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parzoną. a w tej chwili ich pn:eraiell'lie prze- , wadzająe aut>Dmobil'w bezłudoe eb'oD:J
szło wszelkie granice, poznali bowiem w nie ..
Na bagnach uderzył paDnę Foster.iaie
wie ohydnej :zbrodni, która się tam niedawno SZcl.tś!iwej 2S-letnią bardzo piękn,ą córkę swe w I'łowę twardem narzędziem, rzucił,., ,.,l_b'
",darzyła_
go chlebodawcy, pannę Ewelinę Foster, która a\itomobilu tak. że straciła prz:y,toiDnoić,
Mia,nowicieszofer i konduktor pewnego { byka szoferką taksówkową u swego ojca iod
, Uzyskała przytomno.ść dopiero ... chwili
'~utobusu" przejeżdżając bagnistą okolicą, spo· woziła nieraz. klientów w dalsze okolice.
gdy nieznajomy oblał ją "benzyną i podpalił",
strieglina drodze porzuconą, skrwawioną rę"
Konając.a panna Foster zdołala powie"
Plomienie ogarnęły cał, automobil po-k_wiczkę. '
dzieć jeszcze kilka-słów, x: ktÓIych udało'" się 'cxemnahaslo g,wizdka' J: . goieiileauieltllajo..
. 'PÓcJejriewajączbrodnie. skręcili
bag- odtworzyć historję jej strasznego wypadku. ...
my pobiegł w tym kierunku.
Panna Faster wyskoczyla z plouł8,cejtak
'n. i tam wkrótce natrafili na płonący automo
Powracając mianowicie do domu próż"
bn~koloktó:rego leżała jakaś kobieta w spa" nym już samochodem. spotkała jakiegi)ś nie'" sówki i zdołała, tar:ając się po lodzieugallić
lbnyeh zupełnie sukniach,
znanego człowieka, który prosił aby go pod .. plamienie na . sobie, ale r~ny były tak cięi~i.
ie wkrótce po :itnalezieJl!u jej wyzion,laau~
Nieszc!f:ęśliwa lizała lód, aby ugasić prag wiozła,
cha.
ll'ienie j~a nim chłodziła swe rany,
W drodze nieznajomy zaczął się do nie
Torebkę z pieniędzmi znalesioDo.opo~~
Obaj automobiliści podnieśli 'ciężko pO" zaleeaf.,·a potem opanował kierownicęł spro
tak~ że :niema mowy Q napach.ie rabuJlk...
,
..

: P'oliejaw angielskiem miescle prowincjo
aalnem Otterburn, prowadzi śled:r.two w spra

na

wym.

KHka cieka\vych

ł

WyjątKÓW Z dzieła
przez
An-I skradzione
do kt.órych

, .W.'.' '. nadZWYCZaj . zajmującej książce
gtika \Vatsona pod powyższym tytułem

iwl.jdujemy ciekawe obrazki z życia słoni,
które' dobitnie ~wiadczą o nlądl'ościi inteligencji, tych poczciwych zwi.erząt.
W Negel'coile posiadał jeden, z. obY\\'ttt,
j.t.s(onia~ którego używał do4źwigania' dr~e
wa. Pewnego. razu, wyjeżdżając,. oddał pod
opi,ę:k;ę, je~ó, dozorcy, Pl'oszą'c równoczesnle
, ~ajom.ej rnisjónarki, ąby' uwa~l;lła, czy . ten
o~tafni będzie riaJeżyciedbał p slo u "a. N~e
s,t~ty, już,.w kilka. dni po w~7jeździe \-vłaśc.i.~
eięl~zauWażyła owa misj011arka, że ,porcje
.żyWnościowe, przeznaczone J la z\-vierzęcia,
szybko znil{ają. 'Udała się przeto do zagrody, ar widząc słonia, stojącego przed pustym
żłobem, zapytała dozorcy, czy istotnie jego
wychow,aIiek tyle spotrzebo\vuje pożywie
nia.Zanim jednak ten zdołał odpo\viedzieć,
s,łóń,Zrykiem zawlókł go trąbą do
sąsie
d:ą.iel kOmory, gdzie; od,rzue~wszy łapami
zaśłonęz

desek; 'wi$l~a,zał- swej

·1., .

• 'GARWALLACE

iatson'a

obrończpili

dozorcę

na~l'óżllo

.1If• • I&1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

\-vary z ':bananami,
przez kIlka dni

tęsknił. ,

. Kapitan Shipp dał pewnemusłoniow~
chleba z masłeul, do L tÓl'ego nasypał tro~
chę pieprzu. Po 6 tygodn:aehzaszedł znoWu
·db słonia, udając, że o niczem nie wie. 1\1ą:
dre zwierzę grało również czułą k()m~dyjkę,
w pewnej jednak 9hwi1iz'aczerp~lę~O' trąbę.

.,

r

W BIURZE
'Nowy··p,racownik' (do szefa}: "Przy,sił.
pe\vnapa111 i' ehće'koD.ieczmi~' mówie",~pa~
.nem dyrektorem'".
,.~Czy ład.t~9·'

,,0 tak".
.
Dyr,ektor.\wl'acaję.c): ,~Pan ja.k'; ~~~, z~.~
je· - nie bardZQwY:j;;p,a,je si~, ~a:piękl1{.ś~i

wody i niespodzie,\;vająt:eg'Q się ~akiegoprzy:
JęCi~ kapitana oblało od stóp do głJvvy·

,kobicej~'.

Pewienbog'aez'Vv Ka!1{ucieposiadał slo
nia, który jednej 'nocy,. sprzykrzywszy sobie
służbę) uciekł' s\veDl u dozorcy. Ro;zgnl.ew~ ~
ny tem-\vłaściciel oSkarżył sługę. o kradzie2
z\vierzęcia i zaprzedał go Wraz z rodziną w
niewolę. Po '12 latach nieszc2;ęśnik ten .znalazł słonia \v dzikiem stadzie. Mę.dre ,zw,,:e"
:ezę natychmiast p'rzy.biegło do swegodaw~
nego doZQ,t.cy i skacz~c j porykUjąc :rado·

nym, oba'wiałem się, że mo'żeto być 'ma:ł:l.on

'
"P,anie

ka pana

dyrektorze,.chda]ęmby(jósiroż

dYrektora~· ..

"J ",,~cale' się pannie 'polnyEł~\
:\V KRYNICY
Właściciel ,p~llsjonatu:

~,M.ot'e pans:t~"O

~wego

przejdziecie na \verandę; je~t wspanj~ły za
chód słoilca 1,1
Gość ociąga się): )~ czy.za., totiie~ęd~i.
osObnej dopłaty?H

jego we wnętrzu?
-- Nie mogła.m.. Zas,'!ollihigo podntesi!()-

nie1 że bylw czap{;e.. 'Policjaiit'PQ~i~AA~
mi .wtedy, że powii1ienby,':tapisat;t :~;"J~~

śnie, pozwDliłu sięzapn:nvadzić

do

wła.ściciela~

•
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'~'Czy mogłaby pani powiedzieć coś do

ręka.

numer.

- .. Ach; tak;
doprawdj:!,'. ~~;zau~W.az.n,
sardonicznie•. ~ 1)Qbr~ę niech liciY:AA,tGl
- . Blysnę.ł. przede :Qlną, zaled.wie na ,je"
Przez chwilę ttwal.' vv ~yśłeniu), ii.,
den moment. NIe jestem ,"W stanie udzielić stęJ?nie! rzekł :do niej:
~ ,j~J ma~ym lJal~u i..~1,rzYł się się og~ '~'.4n~t
-- J e:Ż~lipani nie ma nic :p.t&eciw.k;ł'r.
brylant w pierścieniu. Gra j7~o śvyiatht była panu co do tego żadnej ścisłej ,informacji
Mogło
tQbyć
złudzenie,
alewyd.ało
mt<si'ę,
lllU,odwi9Zę
ją. na studjQ.
'~ak" Ąadzwyczajlla; że aż. zdziwiłamsię,zt.
że
był
chyba
.tak
duży,
jak
koniec
mojego
Gdy
dojecbali~
pozosf-a\vił ją przy,~
~yrn.ę~czyzna m.ógł utywac podobllejbły"
Niesposóh było dostrzec
Jakichś derobie, zaezem Adela: zabrała się do pr's,c, ,
s~otlH. Powie pan, .ze .jestem niemądra} aie pa'lca.
szczegółów,
pomimo,
że
zno\vu
widziałam
nad tekstem seen, jakie dziś miały być od
s;pojrza\,,"szyp.ą tę I'ęk~,doznałamd,ziwnego
'ten
samocllód.
wczoraj
wieez6t'etn.
nvarzane a IvUcha-ł poszed1 dO dyr.-:ktorę,
lęku! No~ałe ko:tlcz;ę opo\""iadanie. Po chwiTu, oPowie<lziała R.zczególy
drugiego
- Pan zna tu całe sąsiedzt.wo, "~" T7.~~kł
lipa.~r Fosssz'ę:dlwjnnynl
kierllilku, .a ja
",nie miałam .za<l!lejc4ęej dogQq;ieniago.
. .spotkania.
\ do Knebvvortha. ,-- Kto tu moie posif.Jia,(: t-a
. . , " . . ',' '..
.... t
-- Przeiln,ó\vił'uo pan~?
Nie wie pani ki samochód i nosić na ,małym palcu
:~~
~ Nle,ząuwa?;j~la· pą.ni nlHuer'l
tL~gO
a.ut~t,·
..
.
czyj to mógł bye B'los?
.'
" . waj ręki pier. ś cieil z brylantem!
. ~Nie z,aintęl~eS:Ow~łatosię,:tern"
, --Nie, gdyż był to zaledwie szept. Nie \
- Chy'ba. tylko
Keodoa, - ~~
w:ruer l
~" ~ie do&tx~ "'~:oi lla~-:et ~ylwf?tkj , wi&;rial8.m. ie.~o t ~~;U:~ • choć lll$JJO,

··kła.diiiBjSZ~gO O' t~j
ręce?
••
'
,
I
: . ',~~ Nic ,ponadto, żeby ła mała i biała, a

lant?

J aldego rozmiaru mógł być ten bry'

Q
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Cl__~ty

". ,Paryski ~łJoUl,~nal"·ogłast:.a .-yginaluą
.łt&t.lr.$t~k.ę. n~pidów kwdyckidl .na;Kor"

.ie '," a"iee. :był ·nJordow..'"

znak .zęmsty· wynosi dotychcza~30roezl'tie.
W Po-c.zątIuuill ,XVIi wieku dokonywano na
ayce."
' ..
. ,. .
: Korsyce' Pl'Z'.sciętnie .28·_·~30 ty~ię(~·y< ;J;abójshv
D-O d·zjj·qnia żyje llawYSpie.. 1ł ,bandy' :wczl1ie.Jest tocyfl'a nięz\vylde wysoka po.
"'wWyj~tych z pod prawa. Cyfra ta jest. :-~iewaz ów.c~esl1a łudnóś~ .Korsyki nie pt,,~;ec
V1,iględnie nis'ka, . poniewa.ż jeszcze w ubie~ ,kr.aczała 120 .tysięcy. :
.łym.;~tl~tecip. "vynQsi~a Qr,H~ pI"'zeciętn'ie. 200
W wieku .X·Vlll lil"lba. ak tów '. kru'wej
,8SÓb.: :.BandYei korsYlutnsey cieszyli s~ę PO-I" c,zemsty Spadła bal'dzo poważnie a w' XIX
:waii~nie'rrl sWych współziomków i pJ:\Yf'(at1~i wJukU .wyno~ił~ pl'zeeiętuie 150
tab61st'w
.l poQliw,o tr,:!dności czyniouydł i.: pl'it;ez; .ro~nier
.
.
~aze sp6k~jni żywot~ .
. .
'
.'
Liczba morderstw dokonYwanych na,'
-~._.. ~-' -; ...::;:,:;'

...

~Phvo. . Nagle zauwazył,:?ew" ·piwrci····JAii~&
mucha. Ostrożnie pije tlł:ilej, '~({lopie'r4:'igdf
.>żogtałoj UŻ ilJtt\vielł)\v Rzkhlhce,)vobIt';;.ODU
I'zony'i kelnera, \vyjIn~je J}l'>~y riin1·tuli~ti.ę i
.· żąda} by inu daIionowe pi'wo.·
J{elner wraca .wkr6tce, .i p'l~zepi·~gi'Jł.c
'p{)da:j~ ·ttowąpebu~·stklah.k:ę

piwa."

l' rzy sę.siedrHrri
stoIiIiU" Biedżl::'~ inn.y
Slkot' Z żoną' Jboje nad jedl1em }.)iwem~>Kle
dy' kelner się óddnln In(h~11dl~ugFS'zkcit ao
. swego sąsiada pÓłgh*em':~
,"."
~,Czy

tnÓgły.nl

. mu.chę',"·

l

..

:Jtii~~ał łwizdn~..
';".~c:f;'i! .te~. '~endo~:ani

. MUCHA
, f 1ewi-en Szkol ·sied~d. \\:' l~;~staffraeJr(ptje

poprosić: '~'.Q' tę
:>,:;./<":

du. Po dwugodzinnej dyskusji, postanowio- l kieś'bardzrej konkretne' ,~oS?tlkiwaili~. . ;k
na· ';hwilę •u~e . no, na I'azie. "je .rusZa" . sil' Grzegorza pen-/
. N,;:l!ajub.'z zl:all3: Miclutl\~~val zpo\Yfoprzyszła
nu na mysi, ~- rzekł, fi Wła.s.ule ne a, a n1iN~ go tylko .POd obserwacją·
! .~eD:l do g~al~i<-:, hl'll.bshva.. S~BS,e~s:, M,iał. jeS~
:O.·'~~.'''l'~.'.Jl·~,!. . i~y·wa:ła .. mi tę rękę, Jako "lrul-łą,'i i : ~. Spi1Q.\vdziliślny 'historjęo pOl'wa.t~iu Cze przed ~()b~ około;~ztere~h :rt:l~,dfo..~~.:~~
. v.~
kobiety ZB~l'rH;o) ~. r<hvnynl, ciehynl gł<}"; l Cllichestel', gdy SIJo~U)Zeg~ . .fa]{ą 8 P?stac~ !itr)
'~.' Ręka ilłlendozy nrf! jest tak :, bardzo: seul r;cy. to'VvaJ szef---: 'j '\v9zystkoŁQ shvioł" ljąe~ pośrodkU SZ()syż r():rl~iJgn~'ęte~i,:' obie
(kotlil.a~: ale ~'a' ri1Qską, lłszłabytg8.: małą . - ........ . dza' się. Ja:G~ob:ście nieruiałem najmnje} strony n:t{cJlna 'j z\.volnHbie~· a.llt{t; :~{u.)e~o
~&\l~łti;.Y:fJ·ack~. --- A' ~ant{JCh6d ·jej nie . je~t .szef wą,tplhvUl3d, że Pt~llne jestWino\vajt'l!ł2thl~ir:niu,był: t(} pa:n ~?~t11PSl~~ł ~~6~1~V~J'~
.lhknięty: 'Zaznac~am: nawia8em~ te oznaó InusfmyJ.ednHJ~ yostęPo\vaćbardy.o. pr2ezor Nh:ł. .iHsZeze w(:'hikt~~. :/.~\t,~~rnał:.~ię'\~·~~'~~l
~jJ:e.Qlcalemu mojenią gronk'u, że nie l'Ob:-,i"lie., Pan tairl w 8wojelU rnhiistershvie, kapi nbSCJ~ Longv~te, lLt:Z\\ylde,. Ja~~ ~ nir:'}~go
,~'i 'dZi$"żądn~j przerwy i przystępujemy do taili e Brixan} U10ŻO: sobie 'poz\volh~\v tyrn \\'iekl zręcznIe \,\'skoczył na slnplcn :\fÓ~'l,
!~~J~il\lel ~;"vy,hł.el·rohoty." Takhęd.z:e 'le~ tViZgJędzif' .tła p(~,vn(' zal'y:tyl,o\vanie) ale:p{~"
\Vygl~H.iałetn il:lllii'-ud' lhv6tll 'łł'ad';!h~,
pi~ł:~~~'~,~~r o F(~81ę zudt'_ęl~zylaby ieh ..c . . . . . . . . Heja li na; \VATlglji nie :al'e~zt:uje nigdY r~łl.ł1; (' BrixuIL POZ\V DU tni 'pau rjO\\;róeic;'li~~
~:;
~ .PomYŚcłał~u:t.
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