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nOly~belas nł~t
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otrzymał

. . .y~~' 2'~1.. 'w żwiłiku z' Otw·8:rtym
.jrY~ll\. rz,dowym .w kul"arach'Izbypanu
o:je ... Di-\v,kłr<'~mcb. . Wczóraj ·wieCzorem.

namwopl_
cia prenumeratyJ •
rewlracl
:cwolblGnago przez.as inka,en- '
łr6dmiełdu' zalega

mtsji tworzenia gabinetu

sądz,· te prezydenłzaproponUje,

mu tworze

l:uJe rz,du w osłałeezności, gdy misja itmych

,si, me powiedzie. Tak, czy inaczej, Brłau:dw I

w,~JSłkł~9rUP'PIU:'Ia~eDta.rae ,odbył1Posie !kaid1~ razie zatrzyma tekt spraw zagranicz I

. ., '

_~;-'" Da ·kt.6rYehomawiGo sytuację polit. l nych.- 'Jako kandydatów na stanowisko pre:: I·
~c...:··
mjel'awymiemaiQ, poza Btłandem,· najpierw
: .:.ąbi~ejr;aoeJ.,Pt8ąy4el.ł.t,Doumergu.e od sen. Lavala, a gdy jemu misja . Itworzenia
,,~~e ~łro~mow, telełonicZnł,:. 1'Z,dusi,nle~uda. dep.Plaadina tUbun.Bar
.. '.' :Btia,d'em:t·'pjosiłgo o jakaajryohlejszy po tho~ .'
~:!'do'·Pał\yła.' Op~j. kół poUtycznYCh 0l'O
Oharakłeryst}rczDem jest, te 'ódzywaj4J
. ,~~Ia~i" ·.~a,';Btia.Dd.~mJ '. ~61':r .posiada aaji: Si, glosy,. domagające Si, mzwłązania izby ł
;' '~. .l'd41;D,ch,: 8bY'Slę z~terzyć I: " trudno::" rozpisanle~nowych wyborow,cebyewentual
.Ś~,:obfJcil:ej .::sJtuaCjl politycnn..j.' ".
me PrzYDioslo~ przegrUDowanłe' sd w pa~

Rrzybyła ..•UprZejml. p,"o,slm,·
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ta

t"

Z,.Wzul"~·_.ta~~" f~lbJtmłlJ'CY'~ m.ck..';' .Y:.P1:• .,4yeDte~ .tqlu~ki a i·BdaDdem i

'»"

• "'.}.'

i"

. , " .

,

l "

i

V/dniu 1 lutego rb .. W.lach

AR,D

"goiowej

"pod

,"'l'J~ :r(r'/;.:,";t=;iG,~GlttO••1,(hn,gr6ddlan'lłldnhiJSiYCh
•

'.!.

".M*~:'·.:it1d~f3 . o'il(łejftY. Tam ,b~fet. g01''łea
,.

.'

kucbnial

FllhlrmcutJli Ollz,

pny' utPr.&~ -N.tuto~:".

nazwą sj~K IItT.łSNlil

mBsek8 . . .'. .·~Mri6st.o

Wzt~p 10 zł.

2la;.,wejj~ pu~ez rest~Ul'acili'i

"~"~Oj /

A więc spielz'eie
Oazy \ do FHha'tmonii

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

Wj~J'~'

.
tiUl

....
.M.a~ad4lt tsO.,Q~' ,

••'

iiIIjl~~~._j,.....,.~~~,~~~~~~~--_

f

,~.aOz \VOJ"~ Nleazlela 2,:)

Nr~,25

stycznui; 1931 f'..

.'J

*

Ob.ońca

.

.omunl$łów'

..·.cnl'

IRD nI RIT ELE6RftF1ClII
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OBNIŻENiE DYSKON1 A W HoLANDJ1
BanIo: holenderski-obniżył sioPęd:Ylkoll;:
tową do 2 i pól proc.. Zarządzenie to wchód.li
T

• Duraa.~::·skazall'

trzy

ie wi ienill

GRODNO, 24..1 W sądzie grodzkim w Gro I "biciem oskarżonych. przez PGlicJłt'...
w :tycie z dnielll.dzisiejszym.
t·~łU~ toczJ~ się wczoraj l'ozprawaprzeciwli:o 1
Dotknięiy tem PDst~ Przybylsl.:i wniósł
PR()I'AGANDA KQlIUNI.S'f. W GREOłl
~,;·~i.a~eD1u.obrońcf. komunistów adw.Duraczo skargę do prokuratora, który wytoczył adw.
Jak donoszą z Salonik, wykryto 'tam ,1ft
L\~,&W~zawyj oskartonemu omiewaie:pi~ Duraczowi sprawę..
'. tium wielkiej: lt:OMunistycznej propagaJlłlY.
;".;:p~liejt.
.
ł
Sąd po przesłuchanht śwadk6w i pr~ W związku z .te:m.dokO;QaJł.O liczlJyoh a.relitQ
'Podczas procesu . . kómun1słycznego w $Zło godzinnej mowie obrońcy a4w.. Bonig;1 .;.,vań i rewizji, podczas kłórf~h. .' znaleziom;
:,,~C~~i~,~'~a,~ r".~l:Ze,\V~~n!czący, polecił pcs~'! wiła z Warszawy uznał winę adw•. Dur(1cza . ,wiele maierjalu
k?mptomitującego,
jak
'. ':,P:Dyhyls.kISmJl,US'Q.nąc SIłą. awanłurujłCe.Do i skaza~ g,o na trzy tygodnie więziellla.. ,.A.dw;::· .br.oD., granaty, ka:rabh~y

l

I
l

it,..

,l

IHonig~ilzapowiedz~ałapelację..ZMNIBJSZENlEPENSJl

~.i,,~sal~;komunis~.Go'!.,ejne. Fał.~ łenadw.

,":~~r.~z w,.pt~~entowien-l'f.l.obl'ończe~ ~azwał

r

1

zmniej~zyćpeuje urzędników {ł,aństwowr.ch
fi)

12 .dD 18 PI"Oe.

WIL1ł()Y ~ ..1 .. Prokurator okręgowego .są, necie 2 osobnihów, zajętych

rozbijaniem sm
1c
flad
'~a wojsk~wego nr. a.w Wilnie mjr" CholewG,.i
-bhl:r a " f
W Wiedni:n zm.arł tu Jeden z ostatnich
,powr.~iwsZY dziś :z' podróży ~ł\lżbowej, za~' ł Oficer ł:rzynlał ich w szachu wycelowanym ~p:remjerówb" monrcb.jł'ausłrjac1deJ Ernest
~tał ~ mieszkaniu wyłam_alle drzwi, a z wnę rewolwerelll aż do chwili, gdYPizybyła za::: l Seidler" przeżywszy 18168.. Seidler był:" pre
d.ziWlle.· irzaski.
ala.rUlowana telef(fjiliC.zniepoliej&:;;
fmjerem
od
1907 rIO 40 la
.~ ta 1918 roku.
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U~Z~D&lCZYOB.

. . Rząd argentyński uchwalił Ptłłlimin~ft
budietovry na styozeń rb. według ~łltetu
1'.1930,,' Jednocześnie 1'z,4. ,pos'bulowil

l

• .... _w";
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I

łl'k~f'.tf~laiywałY ja.hieś.

'"ł

.3.UsttłticJtim

lała

Dobywszy rewolweru, mjr. Cholewo . . Zatrzymanymiohazali się znani złudzie:
~edł do mies~kania i %a~łałw SWYDl gaoi:::1 je St. Bielawslii:i Ka~imie~ Zd.anowski..
,

WYDALENIE EMIGRANTÓW Z PERSJi
Z T~hel'anu<d'OnoS:ią, iż rząd perski wydał
rozporządzenie, na m;ooy kt.,rego obcokraJow
ey, którzy przedostali. się
terytorjum Per
:' sjibez otipowiedn. wizy,będą zmuszeni opu
cić granice państwa. W razi~ odmowy ob~
krajowcy:, będą
wysiedlam. przymusowo,.
i ~eie, który prowadził na stryoh. Ped sieani:::, • Rozporząd.zenieło dotyczy głównie zbiegów
1 karni ll~ryły. był gruz z wybitego ulw,oru oraz. lil z Rosjł slrwi.eckiej. .
,
złamany no.ź,l'łói·ym w~ęiniowie wybEndz~ll
GRYPA W JUGOSŁAW JI
~ rę· W areszcie. znajdową.!o się',ł)gółem35'~ie,
W Biał:ogrod~ie, jaT.: ·l'ówniei. na prow!a
1. faiów i za~hc"dzi podejrzenle,!e ~szysCY' by ł cji, gwałtowna szerzy się . epidemjagrypy"
ł JiwlaSemn~ezelli+ rttzem' mieli ucieC wi~ ł~ Władzesaniial'ue odbyły honferęncfę, .celem .
łiienia..
:
,
' . ' . <-:'.\zapObieżema epiidemji przez wydanie odp()::
i.
' ' wiednich zarządzeń.

na
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rem'uiODa- masow•. n

BosNÓWIEC~ Zł,,1 NaCl:eluik więzienia
ZaWiemu otrzymał poufn.ą informację (»
,J'*mierioltej' Uioozce więźniów z aresztu.
'W.i'
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Warszawa. 24-go stycznia
ławie oskarżonych
i
Waluty•. Dolary Stan. Ziedn. ~,9PJ4
> ""
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Belgja 1245 40 Londyq.43.32
,:<\:;. <~zY.izamie.ąz1iały'm w domu przy ul. j posrod napastującego pohcjantow U~lmu. " Nowy Jork 8.916 Nowy Jork, (Kab~lj 8 ..925
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. ~ z. as~edE.'. ~la· ła,vie o~k.a.... l'zO. nych. . P3ry~ 3 ._,96 .i ·.p.ó.t p.. rag 2~:4.i.J I,P?ł5z.wa c.a
:'1~,tego~;dbI11U T-eodor€lD \Vesoło\VSklm do l Jozef .Dzl\,gleI~ .franelsz~~k "Tm.ne~ak, Fr. Lo, fą \ ł /,68 Włochy 46 d72 ~ .ed~D: I~5'1~~ f) ...
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lJa tle nie .
l c O'V~hl,
.. '.eofI
~o,z.ah.-, l\..farJfł,
0. l,
anow.s
{a, l ar gotow
.' kowy
' wJ o,b ro {.,.
.•. d~w.y~h
.,"':~, '~'-'i'"
'"'-".
,
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.
.
".
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.. a .... a h pozańieł
6
.;p#ĄAęnł~·"p:tz~Z. Dzięg;iela należności knmDr~ Fr. Pl'zybyła, !30J::sła;\~ ~~l!H:r, . StanIsław 8,92 Gram czy.steg? zt~ta. .5,9244 W o~rotach
·nłan~eh;::'.:;
I Bergunt,· Br~ Kra.ieWS'l~l,Stanu~ła,Y Polano\v:; . międJll;ybankowych Herha 212,15 .
~">,:'"'\!~:dn.i"tl25. pa'tdzi~nika ub~·r. Dzięgiel Iski, Katarz~'na Sokołow~ka, Heleila' Kozak i
Akcie: Bank Polski 15L~ Bank. Z.cho
.' sPotkał'·pr7.ed damem: WesDłows1s:iego i rzucił ; "Vł. N eszdo\vicz.
' dDi 10,00 Lapnp 20100 Mod.rzejÓW 9JID ~
~ ,:,~
b.' ~ \M . ł
k' <'.
Sąd slrazał po pI'zesłucłlaniuś~'iadkóvv'
Z pożyczek państwQwych slab,s$.ii b p~oc
~Ję na' nIego, ehcQ.c go po 1~,.' eSO o'\v.~ ~ li,
dolarowa % T. 1919J20 Z listów ~astawnych
.c.iękl~"pę.ch'Y,iłi, "vrócił·w·· towarzJ~stwie st. f oiervvszychtrzeeh uskarżonych po 2 miesia::· mocniejsze 41! 2 proc .. T o VI. Kredyt. ziemskie
:R'Os~er~~'Wego Koziarskiego. . Zastali oni ce 'więzienia, pozostałych zaś z ~),vodu bra::. go.. Dla akcjitendeneja utrzymana'
jttż\vbramie.domutłuID> który pr,zyjął wobec I ku flo\vodó'w winy unie\vinnił.
.
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1------!i!!ii''ociepl'enle
.\\II!II----------w kraju

;iiJ(~hrgm~ą,j)osta;wę. \~T tym Plomeu"cie nade
:s.
~. Wesołil~vs~j~go, re S,?\Tą 20 letnią .
~~~rk,ą~~MarJą.Gdy·Dzięgiel zamierzał uderzyć l Znaczne

Diei., bylo do~ć pogodnie,
.
W ·góracb. przeszedł dzis Vineoy krółt.:o
, :
f trwały lecz sUny wiatr ,IJalQ.J,' kał6ry stoPił
górach t 1e .Snieg
M$rj~}"r,es.olą·ws'ką . st. post. K oziarski uda:;
szatę śn:ieżną,o 25 cen.tymetrów. D~tś rano w
"~l'eoo:lił i~.~xamia:r,Dziegiel przy l)Qnł:G-t;Y <Jo~a
. WARSZAVI, 24~1"W całym kraju ~słą~ 'Hrui Gąsiennicowe1-2 st~ pogodnies .~niegu
. Ó"V,,~d9:Gmu Franciszka TOlllczaka i Fi',
: piło wczoraj wiec;l .. i rlzli w noty cciepłen" e' . 2Scnł:.. w Mm."sl.:ienl Oh'Q.-2 st.. dcś6
110gOJt;::
, ;~:;h~~~iego rzu.c:ąisię na policjanta, '\vdę
. i~i~ śniegu 71 cm. W Ząkopanenl~§ 5t POlIo
! .askułek napływu eiepłych mas powieb:za z
1f;ttęli.ną·,pf':1d'ft\'.órze i doti\-lhvie gOł)obili.
~a pomoe Koziarski~~{r' ~a(fi}legł p.rze;; zacl1odu. Tempe:rafu'i'a . podniosła się iz1ś ra{"!'}}e 11 mu. śniegu.
Spod.ziew(ie się należy dalszego od.e,le
'~-P;~ ,J.aMtęd.y. 'poste;run-k.J{uhara, ie~l .·na wschmłz~e i pałdnio wschcdzie de I sL
w
środku
kraju
do
-4
sł.
(Warszawa),
na
.:'"a"
Na zachodzie Polski w ciągu dnia odwilż
r6:ył'\~~ż został pobity. POliCjal~i. za:w~zwali
K Szv oddzia} n ·11'· '... kt '
\Vle
.
wybriEeżui
zachr
dzie
do
·_:.1
(Gdynia
P.oz~
na
w~bcdzie
lekld mi'óz" Zach.m.u:ttenie"'~
. ~'.~
-..~ .t,.D eJI: 'orv ll11rnO obrzuee
1zowa:ne. Wiairy 11ołudniowo 1/łSch ·m!ai e
nań),
a
nawet
do
-6
(Ostrów
Poznaj,ski),,'
m:ar
Ąn~:~ .P1~tł:tJl~, k~uX'J.i('n.iąmi zlił~WidQ\vął
.
i południowe" Baromatc spada•
~~JS~le,{)l'~ dOE:t'?V\~~l:~~~ł"do ko1";t11~arj,atu ,DZi~ . W
.. ' Poznaniu padał i:dśrano przelDłny desHl
~~~~~. TORlC;Zą,~. :to~ho\\-~skieci C t:'az 10 n.;;:6b ~ 'W całym' /;::raiu"Z8 wY~ath:lem. cz.:eici .ahoAl
-
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nomy · ieła - .sa.m

I

~! . .ta·. Pro_ pismo wolnomV.h:illli
.Ra~hok

wychodzące obecnie
Pll Wolnomyślio~iela Polskiego". M.,śli
olnei". ilfPolskiej
W obloścl" i in. 'fi numerxe.f,~tyezniowym usi-

łuje _prostować" informacii1\aŁolickiej A~ell"'

eji Prasowej o wolnomyślicielach. Tylko. te
pomiędzy infGrmaejami KAP-ej a ",prostowa...
mami" .Racjonalisty" zachodli ta różnica, ii
, wszystkIe informacje ,K.A.F. o działalności
wolnomyślicieli były, popańe dowodami. pO"
chodzącemi n~jczęściej ze ir6deł wol~omyś1i...
1:; eieJskich, a ..prostowania" jednego z wyda....
f e6w • Racjonalisty" i _zołowego publicysty
f womomYŚlicieIski.go;, (u nas utarl·się~ju1.ter
..
t r
xhin - .wojującego bezboinika u , prot Tadef,

•

i',

I

I

f

i m"

ja

m.

mł.m.
B;t"pnewodnicz~ !ub~
koła wolnomyślicieli, Halperna; fotografię teiO
listu mołemy ok~ać . każdemu z.mtefMOwaDfłmU.

Na, zjudlie' w.:grudaiu 1929 ... ·~N. Zw.

M~ W., 'fil kt6rym tak wJbitn!ll rolę dra pr.ot
Kołarbińskif byliobeeni jako członkowie ma"
ni sympatycy komuni:zmu~ J~ Hempel,Hall':i
mann i inni. Na. zjeździe ·tym prof. Mbddewł.

w referacie programowym oświad~ą:ł; . • _
PoL Zw. .Mv.1iWc1nej .może na.leitćczłonft
każdej· 'partji, a więc' i komunistyc&neb Uatęp'
ten mai duje się w sprawozdaniu zeZjuda...· J,
·3. Fisze l1RaeioaaUsta"~ze wo~yłu..:
cieli
nie nie łąc-"v s masonerją. Znowu twier,
usza Kotarbińskiego), są n aj zupełniej gołol:łow d~eDie wbrew oczywistym dowodom;. Niktm" .
De i na Ric:emnie oparle.
nJ. jak. prof. T. Kotarbiński na zjeździe, wol..
f
1. A więc wybór· daty ·15 lierpmana llumyślicieli w Warszawie w~rudniu 1929 roi
,'kongres międzynarodowy wolnomyślicieli w ku (odpis protokułu ziaxdu posiadamy) był '.
Warszawie -wbrew temu. co pis!l:e IlIIRaejo" gorącym rzeclnikiem ścisłej współpracy wolno
nalista" -- miał charakter prowokacyjny, gdyż myślicieli z masonerją. a to. jak twierdził. 11
( termin ten był ustalony na skutek porozumie myśl zaleceń brukselskiej międ"Yll3rodówki
\ ma i _Diasku delel!acji polskiej na kongresie wolnomyślicieli. która jest w stałym kontakcie
\ w Luksemburgu i na· radJ!ie naczelnej między z Iołami Wielkiego VII schodu.Lołe ,te" P9'pi~.
~ uarodówki VI Brttk$elji.
Zresztą świadczą o
ł"ftj~ związki wolnomyślicieli nlOł'abue:i .llQ~~,~
i
tem też i pTecedensy. W r: 1929 wolnomy'li.. rialnie. Do. międzynarodówki bruJ.tsellikie,ina..
\ ciele polscy zwołali sw6jxiud w Waruawie leży i Polski Związek Myśli Wolnej{A'la• • '
_ pierwszy dzień Bożego N8rod~ia., prag- ~,jest, czy niema współpracy· * maseue.dą?::;:
A' Il~e wspólnie.,; bezbożnikami moskiewskimi
Jak t: powyiszego jasno, wi4aĆ'.,iVłosł~w
demonstrować przeciwko świętu całego ebrze
ne prosŁowania,.Racionali.ty" 'lVO~8!:,:d.<>~~"
.łcijaństwa. Dopiero na skutek protestu' opinji
dów.,
KAP., łńe.q :"mo~'~',•. ,.,,'ci
·
' jakie
t posiada
ć
katolickie; Minister.two Spraw Wewn. zmu- Ble
.pros
owa
;
..
'."., , ,'~'.f,~'}
liło wolnomyślicieli pU:elunąć ~tę swego aia
l jeszcze jedno. Jużaietażzwt " ,/. 'J
%da na 29 grudnia,
uwagę'D'i ~ieetyc%a~po$t,PQwatde.:?,! ••.•
2, Twierdzi H RacjonaliŚta fł, ze woInomy MysliWo~f::jI. na· cz~lęltt,ore~QaWJ~~f"'i~;
ilieieli. Jrzeslonycb w PoL Zwią;zku Myśli tarbińskt ":C~~ąc ,po~tsks;6~,oDfedłptl~~Wf.
Womej,Dic nie lączy z bezbożnikami moskiew rząd powyzste~oZw~up~eiLli,. ,' 't~o
skimi i że w. ich statucie jest ~a$trlęienie rodzaju hsUdlowy procfł4er, zę za $Q:~ .. " ~
r pn:eciwko,przemocy i te~orowi~ Twierd~enie nie'nieocbrzezenia dziecka: . płaci: 'k:Slit8c::zką
to jest gołosłowne, gdyż Jesteśmy w pOSIada- oszc,ędno~ciowąP. K. O. ~na 100 zt ~ziedto
,.~~ niD dowo1iów; że jest przeciwnie. ·Kiedy w lu :atem od ehwili narodr;enia swego, sb(lę się
".~ tym f,,' up_ zostało ogłoś~one .z~aneorędzi~ woln.omvślićielem Czy powaga i ~odno~c pro
.• ~ Papieża. o prześladowanIu rehgl1nem w RosJl fesoraUniwersytet\il Warszswskiegc. pozwal"..
;sowieekiej, nawołujące świat do krucjaty; mo ją na tego rodzaju tranzakcje, które same
i dUtwy, oficjalny organ P. Zw..M.. W. Ił Wolno
przelt się nasuwają myśl na analogię i. ba'A"
myśliciel,Polski" wystąpił z taką furją prze" dlem tywym towarem?
, eiwkoOjeu śWJJ,stając otwarcie iN obronie
bezbożników sowieekicb, ze nawet cenzura,
tak dziwnie pobłażliwa dla wolnomyślicieli,
była zmuszona ,skonfiskowa.ć kilka kolein)'eh
numerów ił Wolnomyśliciela !l ł KAP. w latach
ubiegły-ch ogłosiła sz~reg. dokumentów. stwier
d2:a.j4cych niezbicie. współpracę czło~ków Zw.
)4.. W ~ z ·$01fieG';'kimi dżialaczami &lnt-yreligilu,
I
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!

"i~

'f.

".

·~ROZ'VOJ" Nie,dzieła 25 styc~ 19311"..
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Szybkie tampo przyrostu liczebnego
na ziemiach polSkich
łłl :dr.'FtIIlialJe'.'a: ogłoszonego w berrńsk~enl
~lZt)itschrit:t ful' Denlographie und S: atis t . l-..
der Juden".Artykuł teń pcdaje hipotezę, że
itażi przybyii do Polski niet:, l!\:o z .Niemiec,
leć! równle z innych krajó\v. PrzyrOst
ży::;
a6w w Polsc-e '\" ciągu wiekó\v" ilustruJe au

1

\vI'.

w Brześciu

żydów

całym świecie około 12-13

łlle JIIOżezaJma,waf

-

honarowego

Rlnl.lska
W tych dniach .'.."dbyło si, .walne. sebra

rów więzienia brźeskiego t słuch .. ~s W,ższej
Szle.ly Wojennej~ ppłk, Ryszanei:. Na zebra
.ie przybyły 34 osoby t przycz.e. nic zjawił
sł.' sam, pl'el:espplk. RYI~anek.
Pozsłatwieniu sxeregu' spraw Eor,mal ..
Dj'..:hfprzysfllpiono do wybraaialUłwy.h wład:
Pr7ewedniczący zebraaia zaprepon,~,.ał _
prezesa klubu ppłlc. Ryszanka; a lcreły na pro
pozycję tę .zwały się oklask.i«zęśdxebr....
llych, nie zapyta:wszy si, czy jest kto. prze--

miljonów osób, po

eho.dząGych od żydów niemieckich i polskich.

Jak z cyfr tych wynika, Polska

~tałasię

w ciągu wiek6w poniekąd metropolją żydes

twa~ do której one zewsząd ściągało,tuta.j z

wiekierrl każdym umacniało swój stan· po~da

~,na.stępującemi cyframi:

clj nastęrrujące: ~Nrcl~u 1350 --6000
lł50'~15000, w r. 1550 ---f}O da 50 tys.,

bił

sI

AZJ·i. Liczne wszystki.ch żydów przvnuszczat . • • wojskowego klubu sportowego •• Legia~"
~/;'
J.I:'
\
w' cel. wybrania nowego~" ~al'ządu. ' D.tych. .
należy, iż w roku 1930 rozproszonych .je.stpo.. a:asowym prezesem klu~' był iedee z ofice~

!Yił-c:lJtska ag~'flcja telegraficzna notuje
łrit~ ttwagz artykułu statf·~trka żydows~qe

"Około roku 1350 liczba żydó,\\r, w Pols~e
.ać .ł.ftiała 6.000, W ·roku 1569 \vyno~:ła onD
_·00 do 00 tys. Liczl)tł, żydthv jednak szybko
'łtltastała. Tenlpo \vzrostu było n1niej wię::

palniący

Ofi

dania .i umacniało się liczebnie. Oczywiście
pe\vien odsetek żydów, zwią.zany ze stałym

~łosowaniafoddał
.•Em!grac]a :a Jedna uh>z~uJ.e Sl~ wznł o~ \ dał się do telefonu 'aby zapytal -Dieobecnego
mych roznllarach, nawet 16zelJ w.zUl-ć pod u'-:: , pp'łk. Ryazank.a czy przyj,łDuje wybór,
'"vagę cyfry: opubliko'\vane przez żydowskie.. '.' ~Kiedy za chwilę przewodniczący powr6..

\v r.
i650 -'-,,250 tys., w r.1700 - 500 tys., a w ro:::
itt.I82S:.-2 miljony, ,y f. 1900 - 6 InHjoll(hv.

(W~~fłtł~ t~ łH~~by s~~ t~WC~ jnsl1s p:·źyblL
ró\vnież wzi.ą.ć lhjd \nvag-l:\\!ie:l
Jrje JJejby żyd6'.'" polskiell, którzy \~rl ~,',J.9 i
2(} wielu wyemłgfD\VaH do RU1tltlnji, r.~e('h:J
$ł1vvTRc ji,'\V ęgier~ Niellliec, . Francji. Angłji,
:p~ocnej i p~rut1hłtrWej Anler~,ki, Ah~~ki ł

:it>ne). ·Należy

przYrostem naturalnym, emigruje zagranicę.
".

.

..

k

.'

Ok

edług

~iWDY i~e zarządziwszy

l

ł przewodnu:two swemu :zastępcy 'sam, zaś

spr. . •. WOZ.' \ ,.,•...l.l...t na sa.1" '. je~on: z.. C%łO.nlt. . Ó.W kIUbUZ8P. y tal
g.e dlaczego me zarządxe.no głosowania. D.a~
.~ybo~em prezesa Otrl:y~aws%y odpOWiedz.
enllgraC} Jnych. ~,Hlas~l,~aEmlgdrrP;. t .. ywzglę ,·ze ppi.łt Ryszanek: żostal wybrany prze aldat1fii{~ ieh odd;Uthi."jeas~t ",. \Ąrarsza\vt~. ~§. f: l! ~acjęł zgł~sił. wraz z kilku kolegami st~lliIO!"
1929 -__ wye:rnigro\vało \v tym roku z PolskI . czy I~PtzecIW ~l .za%2\dał. zapr~t.kuło,,!anu, ze

t..('t'wa:.Z\.-Shva., .. emig.racyjne .. "".

dania ~jednoczonych żvdo,vs;'~ich t.owarZystw
~.
~;
_,~"
~ k .~
"

T'

•

•

a:.

'c

•

2~318 ż,'i:16\v nliestkających \v Pnlsce, którzy! bC%ęsc;donkew", ~'ypowladaaIę prz~cnwkoYlY
.' ... _,. ". ,', .~;} . ,,,,: ... .,.~','
k'
l ,O~OWl ppłk.- Ry~zanka. P.r:ewodnIcaąc~ ?-1
jak \\. ~ ka~a.ł to z~ thn\i gkl- ~t.atJ '.."tyk. z azd~m i $wladezył,.ze. nle ~gad%aSlę na. l?rZYJęCl.~,t!~~
~ tulceip-nl zwh}kszają S\vój

"L "

.

~Hkaset

.

proc.

stan

liczebny.o \ sprzeciwu i na wciągnięcie go doprotok .,'
; lu.
l
p"
d
. "
I
o OS'!,Ui czeoua tem powstał. stra8Z~;~
I t~~':llt. C. '."'0. nkow~e klubu pozrywali _się'z
mHeJ~Ct Kiku z nIch wśród okrzyków c;)b~'"
! rze~la.r%uc;10 swe 1ecitymacje na
stół pre..
l.ydJalny na~ znak proteśtu pneciwko za.iaro
wi wyboru {Oficera brzeskiego .a prezesa kl.
bu. NastęPnie J8 osób z pośród o1!ółnej licz
hy 34, a więc więcejf:aii polowa demonstra

I

cyjnic . opuściło zebranie~
Ppłk:. Ryszanek wyboru na p:rezesa; .d
~y~tego .w takic.~ warunkach, niem6gł . przyląC. Okazale;, sU~I:.:eczą. oczywistą,'~eglos1)
wała .za nim mniejszość i -to iłoiona li tylk.o
% WOjskowych z czynnej służbie.
Wobec jed
nak Lajścia nazebraoiu. zano~i się w klabie
na rozłam.

AKTUALJA

Kostusłplama.
Kostuś miał na płaszczu plamę,
biegnie \vięc prZpras~ mamę.~.

n.1ama wcale na!'l nie gderze,'
gdyż tą plamę się wypie:rze,
lecz z plamami bywa gorzQj
na sumieniu i honorze ...
O płaszcz nie dbaj tak sy,p.eczku,
gorzej z Bl'ześciem jest, Kosteczku
I

fjzyżyk ~tary
.. Czego płaczesz? -

ii

młody

starego pytał
czyżyk

\Vs2;ak że większ~

iadO oS ath 'statys
Z$.s1..ła tY.N'y' dI'ołma.

ale

haf1~o

\\'ymr'w::
nłl ",,:'iadunl:'~;d :~i:}.tysi yezne"' Nr. 2 z un
~ lr.tn. fI!€? p(}dały~ )lk to zwykłC' h;,·l:.· ezyn~{':
(tOChlhl6w i.. \yy.~at h>:~"',v
.ska'h'..l }:a uh. nli(~;
sią,('" (':;ryli grudzień. POł.łauo tI,:lko zanlknip~
ei,~:~n~~li1 ••. tytuni()w~go i ;pirytu SOW(1gt~).
z ~'tir571..1iv..-~nłka> '~e ten b~! atni heuzie n1iał

oko-h, lltł.~ljttit6w, ni~dbbQ.J'u.

~

, ,:~ó,\·nr'~ze~~ie., ~-owiacluiemy s;ę~ że prz~';:
s.Jł!wycliodzlC ,~13'i1ll~tyl1 Stat~'"stY(zny Mh1.

Skal blf~~ Z,

li1:i1cll'h l')Qwcu:ló",.

Q$,zezed1l:G.śiQłi

tznych"

,,'Vvchc~v

inn,;c-h ..;..-. to nie wiadomo.
.. Pew~ego 'chorego leczył lekarz i mierzył
nIU codźiennie te1np c l'atul'ę. 1'ermometr~ W1t;
kaz~rwał stale gorączkę, leczenie nie POmaga
in. "\rVt edy chory \YBzwał na potflocznaenOil"a
l~ tÓl'y rozpoczę.ł kurację od tego, że... stłu.kł

mIody:

masz w 'klatce

. niż \v pol u wygęyuy1
--- ~Gdybyś nliał olej \v gło\vie,
tobyś tak nie pytał, .
'\'\-71dar. ~fUpf'Ze, żeś \rvcate
o

Brześciu

nie czytał
Polonia

;f-1rmometr.
Nie było termomet.!'u, a zatem i ofiejaltlie
nie było i gorączki. Al~ choretnubyłQ eora.!;
gorz~j..

aj

I
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KOBJETA

NNICA

KOSME'TV f\ l
I()

Napewno nawet uajba1"dzej

.,alił"
Ił

za

Przyhorów d:o COdziennych ,"biegó.

..

I

Inl

.b.oJdujQ.e;

. modzie i urodzie panie nie .zdają. sobię iPl'~'
wy,ile potrzebują. dziennie m.niejszych i wiEi
szycb przyr.ządów 1 służącyCh im do jłlkna}
dłuższego zachowania piękności i :ptłodoęcl
'l'
,
ych "czarodziejskich·" przyborów jest aż 6fl
jak obliczył jeden z właścicieli zakładów 1::.0'
metycznych. Do tej illlponują.cej liczby ule.:
wchodzą w rachubę wcale stroje, ~tórę niet
wątpliwie powiększylyby ją bardzo znaczni,

t

.
Jan·s Gaynor poddała się operacji śle'" komitego ucxonego, IlOWy sposób realizacji
I pej kiszki.
Operacja ta udała si~ znakom i .. filmów w barwach natutralnych. p" Keller Do
rian pO,chodzi z ,Alzacji, P race swoje prze"
cie~ Przy chorej znajduje się jej matka ..
Scenarjusz do nowego filmu. Buddy Ro'" , prowadzał w laboratorjach nowojorskich $ub..
lena napisze zn8DJ8utor :żydowski Samuel , sydjowaIlych przez wytwórnie "Paramout" i
;.)piewak, pochodzący jak: wiadomo z Polski. fabrykę taśmy ttKodaka".
Charlie Chaplinuditielił wywiadu jedne..
System francuskiego uczonego rozwi_~u
barwne ~ a tylko przybory kosmetyc2ne i toaletpwl,
aaz d:iennikany nowojorskieh na temat swe je najtradniejsze J;agadni.nie filmu
Współczesna piękność pot·l' Z epuj t'
CQf:
40 _owego filmu .. Swiatła wielkomiejskiego" go mianowicie kopjowanie kolorowych Dega'którego światowa premiera odbędzie, się w. tywów odrazu na p~zytyw. W dotY,ebczaso" i dziennie:
Los Aagelos 15 bm. Według słów Chaplina t wych sposobac~ kOPJowania ~to8ow::no SY"'.
Sześć IQ'edek do warD" -- na rano- popo'
'ok.azuje się. że ten jego ,fili» aależy do naj- stem drukowania, W' ten sposob trolbarwny!
"
.,
. o
." "
. ' .
film wymagał trzykrotnego odbijania barw na łudnIe, wleczor, do m~asta:f na WJer.i i ;na Ul"
drożazych filmów jakie dotychczas wyproduczyste bale oraz przyjęcia.
kowano, kos'Ztowal 'ón bowiem 6 miljonów do jednynl i tym samym pozytywie. jedną :
,larów. Wysokie keszta dumaczy'Chaplin tem wad tego systemu hyło tOg ie nie zawsze bar
Cztery gatunki pudru __ na d~ieil' n~:
: ie film telll :n8ali"ował przez: okres C:dereeb . wy trafi~b na właściwe miejsce i stąd te~ wieCZÓ1', do sportu i specjalny puder uivwa"
, lat.
pochodzIła zarzucana dot,cbc~ał barwnym fil
d
k"
b l
b
..
Bebe Danieis, po rocznej pracy dla wy mom ieh .rozlewność"
ny 0. S:l len ka.. OWkYC •
'1'ł' '
.
, twórni .Radio Pictures·'\ dla której xrealizowa
Francuski reżyser Euydhjuiz Deslave
PlęC gatun ?Ow r emu -- pod~, ad pod Pł.
la "Rio Ritę" przeszła definitywnie do wy.. wpadł na inŁeresui_cy p omYlł reali:ulC!Ji filmu. der. krem oczyszczający' twarz zkosD:letYt~
twórDi .. Warner Broa z którą, podpisała. kou złoion, e~o z zdję~ aktu~ln4.ci dż-wi,lu.nt1yeh ków, odży'\vczy, odtłuszczający i
sp, ęCJ·al~..)·
trak.t Da, pięć lat po 350.000 dol. rocznie.
do k O1'lanyc:.b ~ CI1I!gu ro,lE;U .
.
krem 'I"Ia. noc '
Z LondYllu donos:,u~ II) nowych .dołko·
. .~.
,
PaI'tnerka Ramana Novarro w Ił W e&a'"
ł)'M Madrycie" . i -"Poruczniku ,Armandzie", ,nale1l1ach jakie wprowadzon.o do ~pcu:ab.t do
Pię(~ preparatów do oczu --'-" ~kł'e~' ,u.
piękna Dorota Janian została kreowana na: przesyłania filmów pu:eZ radio, ,wynalezione" br,vi, farba na dzieli i wieczór, Qrę.Z dwa pI1
p'iazdę i zaaniaiowaDa pn:ez wytwórnię go pr:uiz Bairda. Udoskonalelu.a te .budzą Da paraty specjalne dla powiększenIa oezu i ,lł
, Fon.
dzieję, że telekino wkrótce stlulle sn,dostłPwyclatnienia ich blasku oraz barwy.
"
P.artnerem' Glol'J'i' SWaBSGn w jej Bowym ne wszy! tk'lm., .
- D
", '
'
1.
'
łiblilie'btdzle mąi Bebe Daniela - B.n Ly..
Według wiadomości aadchodzących.::l
wa rodzaje ptynów ella
za,ch{)wsu1i,
, OD..
. '
Moskwy. r~sJiski .film. d:lwięk~wy po~ió,ł gła'dkiej sk(n'y.
,
Loulse Bro.ks, kto",a przez dwa lata pla kompletne fuisko. LamlaroparC: 1attlgo 111mu
D\va rodzaje soli do kąpieli.
cowala dla wytwórni etll'opejskich realhtując \ wyłączDie ma. siłach s3wieekich techbików i
D
. tunk' p f t
d .., . ".. ~~."
m .. in- film .Puszka Pandory" i wiele inn. sowieckiej aparatury okaz_ł si, l' Iruntu ch.,.
~r~ ga ' ~ ~ er,. uu na :zl,en ~ Wl~C UIt
aostała zaangaliowana niedawno do Ameryki biony. Mimo olbrxymid, środków pienięi"
PlęC gatunko\v rozu na dZlen,w~ęczor, ~
'F:IU~& wy:twó~nie .. Warner Bros".
Dych jakie otrzymali do aU1Ii7 ojej dY'po::rycji":;) południe, oraz, specjalne gatunki nachłodnf'
Nowr film ~ary., Astor nosi tytuł »F'lze wieccey ttfach?wcy" okaaało się. źew-rni~i ~ch.\.o dni oraz do sukien balowy.ch.
,
deWSzys~~le!D ~obleta . . '
prac sązxukome: Je,!no z .:mosk:~ewsk:eh
Shampon do włosów, oraz'br lWlt
1103C .fllmowprodukowaaych w H~ny~o
pism podaje, ie' na tererue całej Ros)1 IOVllec
. ' . • . y "Y,
odznaczllle. apadla, Obecnie realizuJe, alę 'kiejniemaani jednego' prawdziwego f.:chow
, :poza.temwytworn,a. pa~l u~ywa ,s~k
Wewsz.vatkuch atelier 32 da:i:e filmy, w po.. CI. w dziedziRie filmów dżwięków,.cll, uś kremu do rąk~ komplet·I~rzybol"ów d(fmą.u.!~J '
;Iówn.a~iu do re~li%OW~lly~h 'W zeszłym roku wSJ.Yłtkie dotychcxalł wy konaRe film,. ~iwi9 re, dwa, rodzaje, lakieru do paznokCi, kil);:''''
w lJmz,~. ~kr.sle13 łllmOW .. " • '.
, ' . . kowe tą, fatalne pod "wzSlęd.. diWl'k.... · ,.zczote!c do, włosów' g.r2ebykd,orzę'$ i ;ea,k,.
"
Wielkim subeaem teehndu franeuskleJ wym.
' ....'
,
",
" ' " .-411
'j_'w~_lezioD1 prze" "'. Keller Dori.na gna
v
sz.ere8 .1n:nych. przybor6w, których, ,wymiti,
F
,QUiliIIIIqI.,
'Wf ŻZi;;JrJ (
...... : .... ..c
b
ó.r1 tri
~ ~e. ~u.c.A.emy) bo panie znają, je
p~
o

7

lN

,

na. ;

r

I
Ja,kw,

,

I.
,

co za lerac

ląda~ i

dti napewno!

I""

n sze

n,e,tlą

i Ij teki

Do "(um jelzci.werlujemy dzieła wieli ł iię i przezsłuehan.ie. ..
Dalszy rozwój filmu dtwiękowego spra..
k:ieh ludzi, próbujemy zgłębić ich myśl z bez
dusznych kartksiągf T~~O ich zdania nie ich wi że ani Oll, ani aparaty .do jeJ%o wyświet...
ręką "D9ilpisane.,wątpimy w PQdobieństwo por nia nie będą kosztowne. v.: ':: zamiast wieI ..
kiej lali czytelni w bib!iote:'~achJ ,będ" tam
~ ąelów nie ich pend:dem' malowanych.
:
Gdyby w latach ubiegłych istniał, film małe pokoiki, podobne do dzisiejszych bu: dtwiękow;r i uuwalałich mowy, podobizny, , dek telefonicznyc:h, w których każdy dIasiełak.iak ,się todzi'"yni, s ,pęwJioj<=i_,,~i.. bie . będzie mógł film diwiękowy wyświet..
.
, bę1ib,'m:y wielu nieporozumień' a. 'wiele "e~ lać:
Wszystko,
czego lię człowiek uczy co
czy podzi6 dzień Diejuny~b atał0'b)',si41 0-,
chce poinać; 'a co:da się zobrazowa~ na BI ..
'dram jssnemi.
' ""
Dziś :film dtwiękow, i w tym kierunku mi•• wslystko na nim zostanie utrwalone i
",s,~ rozwija. Nietylko podobizne prawdt.hlf'4 do uiytku oddane.

~

lImarłych.

Bibljoteki, Dasz. raJfniei .iP~~J:cj' będą
" WJgl,dały; zamiast dzisiejszy~h półęk :ot klią;:.r:
kami, będą p6łki, ez 1' szuflad, , I " {Hmami
diwiękoweIni; :a:amiast czvtać" 'dzn~la" ,bę~ą
tobie luaziewy~wi4łtlać f11m dźwiękowy, ...
,~

~

'_i

~w~jł\C,PQe~ pt.l,~ielDu
,

,

••••••••••••••••••
I
•

"Pr:&JPomi.uamy naszym· PT. Prenumeratorom, że pokwitowania Ea,wpłaco
llĄ prenumeratę. są

waine Jedynie

d ru kowa n ye h '
, ", '"firmowych" podpisem

ni

kwitach

inkałenta, datĄ

r pie~~"tką"adlDiDiitfacii "
, .'
Administratii.

wstys'

mOdy,.

konieczność wszyskich tych artykułÓw, wY;
sunięta przez autora wzmianka powyiej, m~;
la prawdopodobnie. na celu zachęCenie .

lei

'W"kal.'

do nabywania ich w jego zakład~i~.
dym bądź razie nawet w przybliżenill·jelt'
ich ilość ogromna. l cóż powiedzą. •na' topat;'U
wie, którzy narzekają" że musz,' się' rofte'~!

' : 'J

...................,••;........f

H.Mor"

"":::'",':;J""

',ST~SKUBUJE J1REZEH7Y
-ChciałhyDt.j••pa,.~aMi.J-k,1v ~

f

:;p\'d:!Kaz,uje.ale słowa utrwala1,ges~y i mi l1ljkę
za c l1owuj$ wogóle przedstawia" nam : cdowie..
ka takim, jakim on w iatocie. był.
,',:'.
~ .' N~edaleki iest czai, kiedy %1f,kła' foło"
~aija .nu "Die żadoW'oli; będziemy ,chcie~
li posIadać filn~f jakdawnięj ~ramofonł.,~i ,,%a
PC?jre~ni~t:wem uiekoszłównego" aparątu, ~~j~
wl.Uac go sobie w. dom'u, ' słuchać' OpOWUl"
/" llań i przestróg I.)lIób naw' drogich a ,dawno

m.ewi_

Oczywiście Ilape'wno bardzo

palistosuje się tak szczegółowo do
kich, najdrobni~i~··~ych wymagalI

dwa grol.:l.e"
"
, ......:. Oto $ł\dwie ,szłu~t.Mo%~"ie

$~ w:ym;ie$~ać.,

'

..w

PWAJN'SERATY,

, , W pewnem

piś~ie

prowiQcjoq"o:#:'

pokazało się następui2\ce ogłOlteJ:&ie.

.;C.złowiek,

który znaladwczcrra\,

sa ulicy Wal'szawskiei. :r.caŁał p()l.ńan,~
proszeny o nał:ychmialtowe

by".

Nastę~nego dnia
ogłoSltł!J1e;

zWl'ó~eme

,"; ,
~w.
JIfł

'it

motna bylo',tuc_
,
l/IIC~łc'Wiek, który :&nala.:&;t pań..\!:., t ••
uprasza, b)l zechciał iHiUil ołJobiicie z~Joa

tać

inne

aię po Z\lU~~u.

n

1.

illU . .

'1 OJ T .

f'

LII
, • ~yt~pi.DO )u& .aafię. ban~yc~łłr :as, 5y,.. I banków w .Maeao pnedclę&tem1 uapadami
Amerykaniu sauwaiył j.8~" i łOili . .
~f 1 • br;ygant~w naBa!kan~e l w .Turcji I baR~ rozb ójlldczy ch. Miał zato tytuł oficjalny gi-abiei królowej l;łlDlOl'ItU odbywa' eię u.a
a,. t,ł~~ StarłY 2)edno~~one ;. eLloy maJą
0ttlDSpektora Nadto baczył teł aa łódzi. Olei, niż łł innych piratów" ·.Kiedy . napotkała
f'.

becDM w.nowe} ·formuł tyslącerozbbjuikow.

Sauegóbue -Cbmy. . Jest tam, Da.' por%~dku
IIilzi.~nrm~hwyiaJlie bogatye.h i. znanych oso"
~tOSe1f ktol'e za swe uwolnlenu! :muszą pla~ ·ogro.m.n~s~y~
'..
.."
.
Zal muJą Się. tem. pr~~dew.~ystklem hor:
cły,. ~xą€yc~ SIę· tołatenYł' a Bawet . Mat:

. . ge
.. n.,:erałOWle.

•'...

.

.

tem' rOSWIja salt dO$konale korotŃwó,którego cech"s2iczególną jest tUf że kor..
__ltamL -są przeważnie kobiety hińskie.
Jadq ~ nięh - dzięki. swej. energji i u"
FOJ:A

rybak6w~ aby przypadkiem ktoś ieb . . ..... flolę rybacką watoprxe.ło okr,t6w, pqi
padł
Lai Cboi San, spokojni. .iedzą~.' rozkazała
.
Córka, .po jego śmierci, w.mocmł, .awo- stnelaćdo llajwiększej diH.Dk.i,ktor-._ł,.
ją .flotę" O :> okrętów7 ktÓre wypałatyła.ta miast sajęła Kapitan tei łodzi l1kal:~ł się. za...
remi~atamił przy kt6ryeh pełni,·.słuibę ru na pokładsie. i ofiarował w'ród wielki*
u~b'f?~one oddxialy: Ci piraci są 5'Wej~kr6. hołd6w 'Opłatę"
lc~eJ ~e:lwzglę~me oddałai i staDOWtą po" .'
Grabież piracka tlkr610wejłf . j a t . ....
wa%~łł: Siłę, Z ktor~ się łi<:zł\ ludzie pr. .m, ałŚci.ej $pOkojua i .bez ·niebapiecDYa

siu!

l

rybacy z Macao.

'

.

Gabriel . d Annum;io, wielki pi$an;łd.,. wiem ł\łemal. Wtyeh dniach teiegqlo
Włocl!. przeczuwając widocznie. że tycie je.. i 'wał do Brcu".i' ego do' R%JOiU: .moje omówi9
go się kOńczy1' postanowiłprz-Yf!ołować wszy l nie mauzoleum walety przys",ieszyć"..
sika na przyjęcie śmierci..
.!
Tylko CZ.HW' błyśme· dawnym 'oaniem,.·
. . ~u~ od dłuższego czasu' żyje "'.' meIan... \ ..' Oto co llapuud z;vu., po •. od.wiedsiu.cll
.h~cilneJ saw?tności w s~.ej. ~ Yil!a Vi.:. korla. znajomej swej . A.n.. !tie.!ki. ~. O ..przy.ia.ei. ~la.:..
le w Gardonu~.Pu;e'ZUCla bhsklego skoJlu
Złotowłosa paru odJechała d%iś l]estem
p'od5~nęły mu myśl ~amówienia nagropk.a we j smut~y.• Po. tylu . latac.h.2D?wnajc:u~ietue
at. ,własnego sm?1ku 1 peuuysłu. Zamo"la go l pnezYCl(~lrOlpłODUeJllegte da:wnf&l ",mIl..
~ swęgo przyjaciala! ~nanego włoskiegą r~ei' lei""
..
bial'xa·ł . Renata
Bro:lzi'eito. Nagrobek pawi" ł ,.'_ _a'_______u____- _
nien .być mauzolem o. rzymsldm.lylu,
i
' ... Sprawę tejo 1,llau:&oleum omó~iłl: przy l'
1

.

l

ma swoją flotę z dwunaątu okrętów wojennych
H, itar.emi armatami.
Jest .nh.ka lecz smukła o ę-arnyth '. ylo~
Jaeh. :podłrzyuly wa1łyeh dwoma pięknemi
...~ebiiłnjam~ w koll.!ł',.kateh i naramiennikaeh
wysad.;zony~h kamieniem sdaehetnym (} bat~
wie zielono· żółtei, Nosi pierścienie l:łote na
p.lcach~
'.
.
Pod.lzł.
do Ąm~n';ykanina pewnie i
śmialo.;Jej twarz i jej 'ciemne oczy robiły
wr.żłnie,ukrylej chytrosci. Nie wyglĄda jut
iak dawJ:iaChinkał . potulna i skromna. Patn,.··Qilttoiz wolą. Pr"awdopódobnie ... ma· . o~
kołó :czlerdzieitu lat:i robi damę 'H swej . ie';'
dwabnej,ukai i jedwabnych pantoflach. Wi..
daĆ 1 że iest przyzwyczajona 40 .rozkazów,
Na ·uk:łoa Amerykanina.rue .. .zważając, .kaza ..
ła:. mu -~ zamiast więzienią. c.sy .. uśmiercenia
~"wd2łlt:ie się Bil okręt ~ zapłacie 43 dola~
tOW· n 'brzew6z dniowy· do. Macao.
'.. Ur:zędnik: ełowy tegQ portu dafmu '.pOtem ,pewae ,dane· o. niej. Swóiz;awód . odzied,iczyła po' oiell. który posiadał. siedem u ...

~~~:~:\~~ł ~:kt.~:Uj<ln:'Yi!kr;:~Q i lD!

\u;oleum wyglądać.
c

Więc:- DachmaQ~oleumm~

DWUZNACZNE

~. A więc jest pan' poboJ:~,poda.
spoeząć.. ł' wJw. VI strętny 3:a.wód~ Nikt pańa ehętqłe . -

.

c

ulllor

!

.

na .eztere~h. . ~aaywp:ych rzymskich kolum- przyjmuje.
'..
nach, a ponad fas1ldą ńa: "gr,Żymsie .ma być ł
~ o· prosz~i .tego nie' mówić.
płaskorzeźbawielkiego~ wydągniętegow sprę:
. Przeważnie jesłemproszon:y,bJw pny..
źonrm r:zueie, pędząć~go;charta. .
.
j. s~e~;U drugim "tazefll# . .... " "
D·Annunz:1O wybrał dlatege rzeźbuirza
1NTERPRETACJA
Brozzifiako twórcę ',weg.o nagrobka, po.mew.at
B ł'
teari
wc Włoszech uchodzi on z~ mistrza . w r:zeź
- łkS VI . . ...
bie zwierJlął..
.
-- a. .
1__
d b
1_'
Czy nowa ,$:du~ ma. 01"eZ8AQllC z.we
• . Jest. pO~8~eebtlą ~W.OSCUł.ł ~. Villa y l
..:-. o tak WRYSCY byli UdtiwQ!eni
Jd.e..
tonale, ,,:' ktorej. ogrod~,e. poe ta kazał S!ę dy sięskodczy1a. .
pogrzehac, będiue podn16~srona do "na':Hnla .
.
,..pOD1nika narodu"
.

l

f

c

' .

xa

:zbt~j~n,aa łófti, it6ł-emi' bronił

ci

D~AnńB'Dzto prsygetowuje SłQh śmierć

. Ta 9łkrolowa piratów'łł umiała :r.orga"
. . załogę i ulepazyć swe statki
: . .Amerykanin Luius .kotzYlIlał xesuzę
.w~jQka%ii i znalazł się na okrecie ..,królo ..
H
wej piratów • Pozwoliła rouna - jazdę j na
pO:lDilUJie 'jej, ·j~k() interesującei osoby
Z .je gl; dzi.nnikarskiej relacji ·do'Wiadu"
jamy się, że Laił Choi San, królowa pirat'.
$

-

.

I

. F_owił ar;.dołał.. opanować bandę· marynan}'
i ,.zmusić ich.do potl'uszeńttwa •. prawie nie..
~i.z.e4u....·'

łona

.

'

.

I

•

' . '

•

'

t

iukit.t·gry' i

MelanchoDia d'Amluuia. wz.ruta s . kU
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Szanowny panie!
ł
Zgadzam się na dzien 15 lipca. POnieważ l
"Kocnany WiU.
mam dwa posiedzenia, przeto godzina 14.30
Powołując się na llasz ślub w· miesiłcu
byłaby dla mnie najodpowiedniejSZł}.
Była Ilipcu,przypominaDl Ci. to., coś mówił na te
bym panu bardzo \vdzięczna, gdybypa.n ze mat ma.łego domku na wsi Jak ci.·:wiadomo
ehciał przysłać notal'jusza.dosw.ego . biUra., I \ryolę przebywa.ć w mieście w pobliżu gweg,)
gdyż niezwł-ocznie po ślubnej ceremQnji mu. biura,. ponieważ jednak ne chcę Ci się Spr~
szę się udać' d o'~aszyngtonu.
ciwiać, {.łfzeto bądt łaska.,,:. wydać PQłeceuię
Z szacunkiem
twemu dyr ekto l'uW i, abywy'szuka,ł od~łwie
Wer,onika Gibson.dnie· w~J] e.

I

tE YA IE TE
.I?o

!

'maja 1930.
~

Weroniki ,Gibson
Ne'w York.
Wielee ~nowna, łaskawa !1ani.
Jak pani" sobie chyba przypomina, spot
i<:aI :iśtilY się na bankiecie Ovesland Banku.
rM:n~~edłem do wniosku, ze ślub nasz byłby
. Ii l~ ~1a~ oboptJlną korzyścią. Manl \volne dwa
dni w lipcu; 5 i 15. PrOSZę łaska\,\'ie .{)
odpo

lłł

.'

18 maja ·1930
łaskawa

ł

Wiljalu Jonnson.
Il.

,Do pana \Vil,latna Johnsona
NewYo;f'k

Postai'aUl się tak" urzą.dzić abym mngł~
obejf'zeć te mit~s4Ya;uia1' W każdym
bądt ta

pani!
złe, musiałabym na jeSień wrócić 'do miasta.
Pl"OSZę luiwybaczyć moje zbyt
długie
Garaz na jedno' auto wystarczy mit chyba. u
luilczenie, gdyż byłem ogromnie zajęty.
ważałbyś z7 potrzebny mi jest ga.ra~ na. dwa
DYI-ektO:r D.Jój powiadomił mnie. że wazyst ł auta.
Żasyqa.m ·s~.rdeez:ne pozdrowienia..
ide przygQto\vania zostały już pOczynione il
W~ G.
i
poleciłem mu jutro o90blśdeprzedsław c pa. ł
v.
ni' kolekCję ślubnych pierścionKÓW..
'
Oddany Pani
Kochana \\. .eroniko !
W"J ..
Cieszę lji~ ogromnie % ~~-odu przYjjela
Kochana i

\'Fi;~4i. Moja 8ek retar k a !){tinfornxuje panią {)
s~hie mego lllajątku, jak
r("nvnież o moich
~t<lSunkach handlo'\vyeh.
" %W~iiem Po'\vażaniem

.

r

ł·

J
am c
Znt.u:~enie. radja dla. celów polieyjn"eh
która pn:edostała ~ię
i_dc;zycn POdoolzonłł było wielokronieg
dUlczy VI ~ulmyln momeneie 'ZaliClilł.
ko jednak słuchacze radjowi mieli sposoh~
Słuchacxe pr~ypomnie!i sohie li!.
.ść setknąć się zI'liem takb.t:poś:rodnio i
jei,. że speaker stacji w Sa:;kałoon, GeoHrey
w $pos6h tak; wstr~ąsaJąc,.. jak to zdarzyło Bartlett, rozpoczął włainie w dziale kI)Wl.Uli ..
iit pr1:ed paru dniami .. ICaDadzie.
katów opis skradzionego przed
dniami
Kilkadziesiąt tysięcy radjoamatora.. sł\'!"
auta kanadyskiej policji, gdy u$łyu:anotajem
chał" wJ'aGni4ł przy swych odbiorni~ach ostał Dieze odgłC:)Jl!ly_ Jak wyjaśniło tiię wkrótce naj
:a.ich kOml.Ulikatów w oc:a:ekiw8niu na maj~cy prawdopodobnie,} sprawC',y kradzieży sarnocho
się .. krótce odbyć koncert, ki~dy nagle asłu
cłu obawiali się, że pndany prtez radjo jego
szeli wyrażllif· brzęk: tłuc2:ooego s'Ikla, upa" opił utrudni im wymknię::ie się
władzom
dek jakiegoś· d-ęikiego przedmiotu 1 a potem poHc.yjnym i dlatego postanowili nie OOPUSClte
okrąk pneraielli. i .'Wołanie: HPrędko zawo'" do ",,"łaszenia komiloikatg.
łajcie poJicjęł- l
W tym celu wrzucili prze% okno do stu
Większeść .słu(!baczy 'nie m,ciła sobie
dja cię%ki walec .-talowy ktory mó,. łatwo
bić speakera, s%.c:ięśiiwie jednak: prz;eznaczo
wyUł4mac%yć pn.yC%yDy tej nagłej przerwy w
Jily mu cioa ehybił, Trzask tłuczonej
.łtu:lycji: jednak kilku fUJlkcjo:a8rjuSI,Y policji.
sh:tehej,eycb ,nadja w SaskatooD., a więe tam upadek iela~negQ bloku i wołanie 4) pomoc
_k,daudycja była nadawana, pr~ewidział() Bartletta odbywało Siłł przy włączonym mi.
rOJ:1l'1 wającąsi, w studio tragedję i pOlpie'" krotonie. z którego ~lad.l!$.wane były komlluaika
ty N i przez to pozwoliło tYłłiącom radjo.łucha
• ,ło Da miejsce wypadku.
Oka%ało Bię wówczas. że mikrofon był '03:zy po bednie \1c1testniczenie: VI sensacyjnym
zamachu.
~wiadkiem prawd~iwej setlsacji kryminah'lejł

Il"t'ł~·,..'u Bardett. bohater- tego jed,.. .
swoim l'od:taju 1'1tap.adu zbrodnie~1f
Anglikiem ~,~, w cXBsie wojny r&.ajmow.ł
stanowiskc radjQGperatora w t4ngieliJt.iej armii
Pr:zed kilku łaty \vyjec.hał cło Kanady, gd'lltie
speake!em .!l')iej$cow ych sta.lC:yj.
'ń! par~ 11::dnut pu pr4\ybyciu pQlicji i :ii..
kwidow.uniu wypadku nieSpeS%CH'Ay -.tapowia·
....

'IW

I
l

/.

I

wyja.śnił zaintrygowanyrn radio$łue:h.a..
czom przy c.zynę przerwy i opowiedział '~tł4lił
bieg wypadku. :"';.:.tern z zimr1ą krwją.~h~
driąeYJll trDchę glosem dokońc?yJ r02tJoe.~M

d aet.

go

z.

komunikat~.

'
Mimo u$Hnega ~iedźtwa policja. aie zd.

ł.ła wykryć sprawcy :1!.brodnie:te,,,
Widać pr1:estęr}cy k.nadyjsc)'
są,

_:;c"ny,

~~m..(tb,,~

:tdoln:ymi

i.ue:u3iami swych nie::uównanych luif/rtrzów-Chicalo,..
Pisma k •.·ma:"h·jskie :uunie.dły fotQgrari,
Bardetta ; opisały napad badzo ~zc;;eiółowo
podkriłŚła;ł&c na jakie niebezpieczeństwa .....
źODy jest pracowuik stae·ii nada.wc~u~j ptQ1,
walce radja Sl:e łiwiatern "brodni.
_ , - Fi
]
mm SP27!t1aJ'ZFWrT7 TU 17m
IJ
band)'łówz 5~siednieiG

ur,ll1U

IQ

I

; ::::;

[ ;

U8 świat ;qa.'3zego synka, o czem kierownik
kliniki nie omies~ał. mi natycbmiast donieść
Wy4ałem polecenie przeslania pod twoim 8.
dresem na~piękniejszych kwiatów i· nie po
trzebuje c1ttba dodawać, jak bardzo raduje
.tllnie "rleść () zdrowiu Dlatkj l syna. Posta
'.. f'am się w przyszły poniedziałek 11rzyjEiehać
i ~fć Ci oSobiście swojeżyezenia.,

, Twój wd!ięelnY
W.l"

VI

słać

mi

mamf.

:

ja"kna.jśpieszniej

.ma.ło

ezasu.
Twój

W.J.

Vll

l,

r . '"

5' łistopadtl 1951

, Kochany WiU!

'. ....,." .....

181i$tQ'p~dłi

"',;".',','\'1')

;.I..·... .,J'LOIC'·cl.

Właściwie miałem posiedzenie, wyzn~cm
D90E'~tfi~~~i~JQ;inSO~f1
ne na dzień święta Nepodległośd1ale P&()'
:"<.:'" ' n'~lloW,~11?~~·lie r
trzymaniU tweg<» Ustu zdn.6pari~ierllika,;I; :;~i$i~,.:y:m +unik.uJę~:beJj$t P'~i
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CasłnolSkęui1ietnapowrotu

Luna: DYNAMIT
Capitol: Białe cienie
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