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Dalsze aresztowania. Windischgraetz zeznaje. Dalsze nici afery w
BUDAPESZT, 6 stycznia. Dziś pru- do winy fahszowania banknotów f1"lank.sw Na slkutek te.go zeznanLa zarządzono w
prowadzono dalsze aresztowania fałszerz'Y fmcUJSkkh i wydał naz'Wil~)ka W1S\p-6!llnikó _ol. tym zamku rewizję.
banknotów 1000-frankowych francuskich. WtSkazał na>dto, w jaki slPosólb Earszowano
ban'knoty w Buda.peszcie i zagrani,cą.
BUDAPESZT, 6 styczmia. (P A T). P. ').
Między IlDJ1ym.i aresz:t<YWany został Stefan
Winkler, wybitny członek węgierskiej parPrQlkurator zażądał natydhmi'astoweg(l kiUrator zawiadomił wczoraj wJładZte po!itji faszysto'wskiej "Związku budzacych się are,s ztowania szereJgu ol5ób, któryClh nazwi~ cy'ne, że kS'. Windi's,chgraetz przyZlnał s!ę
Węgier". Posiada on kufer podróżn'Y o
Sika są trzymane w ta; e.!IJf{li C'Y. O godzinie 9 c.ałkowkie do winy, pocla'ą'c równocześn.ie
podwójnem dnIe. Ustalono, że odegrał on I wieczorem 100 policjantów ud,ało się nPc J na7.wilSka o\Sób, z którymi opracowywał
Pilany fa\tsyfiik a tów, ora z ooólb, które by tv
wybitną rolę w aferze. Ponadto aresztomiasto w ceJu dokonania szere~.u are no
w przeprowadzeniu te.go p'lanu DomOc.H!
wano ki'!rownika w państwowych zakła wań.
Dalej zeznał książe, że fałszywe ba.nknotv
dach cyn tcgratioznych - Ocerera.
Windi.s·c~Jgraetz był w')ibitną ofobisto- I 10CO-frankowe zostały pUI~lzczane na WęOd godziny 9 odbywały się szczegółO'We ścią i przy'acie'lem byłe,go celSarza Karo~a, gnech i zagranicą w Jbieg.
przesłuchiwania szefa policji we~ierskiej
czemu zawdzięcza swe srŁanowi"ko b miniNa pod,stawie tyctb zeznań zarzą,cldł<t
NadosSy, który przedtem został zawieszo- stra. Był nawet brany w raclhuibę na "ta.- pOIHc'a aret"zto"'ani~ wymienionych puez;
ny w czynnościach. Po przesłuchaclu zo- nowisko pre.m:era węgierskie,go. Nad,.o !księcia o'sobistośd.
,
stal natychmiast aresztowany. Nadossy I był jednym z największych ordynatów w
dostarczał paszportów politycUlych fałsze
EurOlpie, posiadał wielkie Iko?alnie.BUDAPESZT. 6 stycznia rPA T). Po
rzom. Wiadomość o aresztowaniu sufa W ostatnim jednak czasie bard,zo się za- prze'Słuchan:u szefa służby b e Zipieic uń
pollcJi wywołała w mieście niesłychaną d'łuż)"ł, dużo prze,grał w karty, a na.il:o stwa NadolStSy'elo1o prokura.' or wydał lasensację.
wi·etllką ilość pieniędzy oddał n'a ,prOlPaJ!ankaz c:resztowarda go pod zarzutem współ
działania z fal'S.zerzami banknotów.
W godzinach południowych przesłuc~a dę monar<::hi.srŁ}"Czną.
DO 12 posłów do parlamentu w ich wła
BUDAPESZT, 6 stycznia. (PAT). P~li
TAJEMNrr;4" F"TSVF''''ATóW JUGOsnych ~eszkaniach. "Esti Kurjer" donosi.
<:ja po·d;ęła ponownie przy pomocy rzeCZJSł·OWIAI' S''rJC]J.
że liczba skompromitowanych w tej aferze
BIPŁOGRóD, 6 stvcznia. (PAT) . przekracza cyfrę 40. Po większej części są . znawców P0911 1(iwania w instytucie kg,rto osobistości zajmujące wysokie stanowi- tognficznym. W dniu dzisie:szym p-rzesłu W d'l"iu wczoraiszvm polic!a aresztowa~a
Clhano cały szereg pracowników in.stytutu. w ·€·dne; z tpie"s,cowo€d w Da l macii 050~a społecme. Po połudntu prokurat )ra
Prowadzone
iel"t rćwr:e:7 śkclztwo w S!a- bniika, nazwi~k'em Medrunicz, ld Ary - ;.1k
prowadziła bez przerwy przesłuchiwan,(a
osób pod-ejn.anych i świadków. W tym ce- r'osipatak, ~,dzie ks. Windil~>c:hgraetz posi:l- stwierdzono - był iednym z głównyclh
kOilporterów fa lIS zywyclb banknotów 1000
lu uruchomiono cały aparat prokuratorski. da Sowój zamek.
dynarowych n-a terenie JU~QiSlłaW1ii. Policja
.Dziś spodrLiewane są dalsze areszrowania
WIEDEN. 6 stycznia. (P AT). WC7orl>.1 jest na trOluie innych członków bandy, ro·.~
wśród wybitnlych osobistości. WieOZlOI'em
przeprowadzono ponowną rewizję ścisłą w przybyŁa do Bu.da'Je!Sztu żona klSięcia Wi 1- rowHe'Ctbria:alcej fałszywe benknoty. dis'c'hgretfza, pragną'c rozmówić Silę z mę· ś'edztwo w1~kazało, że fdsyfikatv były
państwowych zakladach kartO!i!rałk.ZDlVch.
żem. Na odibycie tej rozmowy nie zezwowyrebiane rnez ta:ną on5,anizację" wvWINDISCHGRAETZ WYDAJE WspóL. lono.
krytą ostatnio na We~rze.ch
NIKóW.
"Neue Freie Pre'ElSe" dO'Ilosi, że l{o!'iąż(;
Prasa. orraw!"ą<: SlDra-.ę falsyf i kat6w
WIEDEŃ, 6 stycznia. Z BudrupelSztu dozez.nał, iż w mie:tScowośd Szaro~ipatak w
wyraż·a zdurn:enie z tf'(fo nowodu, iż wSJ')ół
~oszą. iie nad wieczorem -.., czasie przesłu
piwnkacb tam1e,ozego zamku zna:dovnć w:l"1"\erni fałf7cwan i a banlk!"ot,;w były os,,ohiwania kJs. Windisdlgraetz przyznał się się mają maszyny do wyrQlbu baknotów.
bi~tości ze sJer politycznych Węgier, oraz
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Zmniejszenie budżetu państwowego
i zniesienie 8-godzinnego dnia pracy
jest iedynem wyjsciem z obecnej sy uacji
powiedział

prof. Kemmerer.

Nasz warszawski korespondent telefo-

p!l'ufesor Kemmerer zaznaczył, że jedynem
z obecnej sytua.cji i jedyną dr'Ogą
do zdobycia sobie zawania jest zmn~e,lsze
nie btto:że,tu dJa mim.isterstwa SY)ra/W woiskowych i micitsierstwa oświaty, uzeozenie się 8-gcbJinll1ego dnta pracy,
rÓ'wnomierny podział pny rm1dadan~u podatków
i pozytywna praca dla kralu.

wyjściem

D11je=
WClJO'!'aj o ~e
6-ei wieczorem
profesor KemmerEll', 1dóry poiZ(lstaie w
Polsce jeszcze kUka dm, mpf"osił do siehie
dCl hotelu "EUiTopejskiego" posła Wiślic

kiego.
~jąlc obecną sytu'acię

w Polsce,

Nowy skandal w policji

politycznej~
Aresztowanie aspiranta.
\

.

Nasz war5Z. kor-sp. tellef.:
W dnłu o.n~dajszym z ro~ądzenia
władz sądowych został 7aaresztowany b.
oficer polir-;; nolityoznej VI okręgu m.:.t
Warszawy, Bolesław Pawłowski, aspirant,
zamieszkuiący przy ul. Złotej, pod zarzutem działalności Da szkode państwa.

policii politycznej w3JfSUlwskiej pod tak
clężlcim zarzutem wywołało duże zamtere ..
sowanie w opinji Fubli~nei.
Jednak sprawa ta bynajmnilej nie była
niespodzianką dla zwńerz.chnośoi, bowi.mt
władze bezpieczeństwa już od dłuższego
czasu miały zwróccną uwagę na obydw6cb
R6wnocześnie z nim Z05tał przytrzydziś aresztIJwan'Ych i poddawały ich cichej
many jeden z byłych wywiadowców tc!$Oż I obserwacji do momen{u zebrama konkretUJ'!Zędu, działaJący w porozumieniu z Pa- ł nych danych, Jlsuwa.j:1c ich w. tym okresie
włowskim.
od w9zelkhj poważn;iqszei ro~y, WYJąB
Aresztowanie dwóch funkcjonariuszów I!a,iącei zaufania,
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Jugosławji.

uważa, że af·~,a

ta wykazała w sposób !askrawy inten'cje i nastro;e panu;ące w politycznych kO'łach węgier'skich, będące w
sprzeczności z oficjalnemi zanewnieniami
o tendenCjach pOlko;owych, iakiell'Ili nllce.
I chowany jest rzekomo obecny ustrói na
W ę~rz.elch.

IWbrew
BUDAPESZT, 6 st;cznia. rPAT).inforrnac'om podanym przez
jug'l-

: słowiańcką agen-cję Avalla, iakoby fa1syfi,4
katy banknctćw jugo~low:ań.skiC'h były wy
rabiane przez faine o·rp.anizacje fałszenk;~.
wykryte na W~!!rzech. kola ofic:alne w
P",clareE1cie stV'.':erdze:a, że śledztwo tlll
Wt:,6rzech nie dało żadny'c'h pod<&taw do
s!twierldzenia, iaikoby wyrabiano tsm }ak:e..
kolw!ek inne falsyfikaty oprócz bankno.
tów fran<:11sk:cih

l

PROTEST

POSł.A

FRANCUS'KffiGO.

BUDAPESZT, 6 stvcznic. Poseł francuski założył li prezY'.?nta ministrów p.
Beihlena protest przeciwko bezc~ynno~d.
władz wę~~el"sldch wobec fałSZleTZy bankootćw fr1'n<:uskich.
,
Z pclWcdu tego krolr.u nosła ·frau.cuskieI go odbył~l sIę namwycza~na rada ministr6w, na Jrtórej postanowiono ścigać bezwzg!ędrue fałszerz'Y ! poci~gnąć do. surowej oo'lO<Wledzialn.nści u:r"%.ędnilrów, któ.
rym udowodni się nie dbałe pełnienie oho ~
wiazków służbowych •
. Hrabia ApponY1 w rozmowie z współ
pracownikiem "Pcsti NapIe: oświadczył,
że odkrYcie bandy fałsz::-rz:y baltl!lmotów
francuskich M.nacza dla W ~er więm~
kIeskę, a:niżeH klęska powodcl1l, która Gbecnie nawiedziła kraj. 01:-a"r5ać si~ naleŻ}'
poważnych nastę1)stw, jeśli rząd nie okaie
! nie.7fomn~i woli WY7;)Ien;~nia 7ó~ilirLny, kteSI ra się na W ęgnze.c.h zagnieździła.

Po reZygnacji ks. Karola
Ojciec zrze.kł się praw do syna. Sam nie wróci
do kraju przez 10 lat.
BUKARESZT, 6 stycznia. (pat.) - Akt'
zrzeczenia się przez ~sięcia Karo1.a praw
do tronu opiewa 'ak na.stęp<Uje:
O.~wiadczam ninie}szcm, iż z.rzekam się
nieodwołalnie praw, tytuMw i prerolgatyw,
które dotyclhczas na mocy konstytucji i
statutu koronne'tro
przvsh.. ,!!iwałv mi w
c.harakt~rze następcy tronu w Rumunji i
członka rodziny panującej.
Jednocz.eśnie zrzekam się ustawą przewidziany·ch pTaw w s·tosunku do me~o sy~
na.' Oświadczam da'lej, że nie będę rościł '
sobie żadnych pretens1i do praw, który,ch
się zrzekłem dobroWfO!lnie
i zobowiąz.uję
sie nie powracać do Rumunji przed urły- I
wem 10 lat i po tym cz.asie powrócić do- '
piero P? uzyska~iu z.ez.wol~nia kr6la.
j
Medlvlan. dnIa 28 ~rud~Ia 1925 r.
\

I
i
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.się przez ks. Kawla praw do tronu jest 'W
dalszvm dą~u p'rz,edmiotem licznyoh komentarzy prasy i Oiplnji puhlicznelj.
Po.
wszectbnie wyrażana jest opinja,
Źle ze
względu na czys·to osobiste motywy decy.
zj1 ks. Yarola, kt6re jUtż po Taz trzed w
cią.gu kilku lat skł.aniałylksięcia do podejmowania tak doniosłej decyZtji, niemożli
wem byłoby zaljęcie innego stanowisk,a niż
to, które wyraziło się w przyjęciu decyz.ji
ks. Karola. Wszystkie sympatje są po stronie króla i królowej, tak boleśnie dotknię
tY1ctb, a cały k'!aj - zwaźYW1SZY, iż ruch
repuhli1kański pora wie że nie i5'tnieje w RiIJt.
munii - stoi wiernie przy troni"
,.
,

Wspolpraca b nt OW ·Ameryki i EUrDQ\!

zo~lała

US'hdo"la

BUKARESZT, 6 stycznIa. (pa~.) - UNOWY JORK, 6 styczni.a. (pat.) _
chwalon~ przez parlament, w ~lą.ZkJU z Gube'!nator banku anl~ielskie,go .Montagu
:ezY'gna~ją ks. Karola, postanowlema, ma- Norrean, który przybY'ł do Stanów Ziednoc . włączone do statutu koronnego, 'czonycib w <:el:u ze> deśnienia wS1)óŁprac-y
l<\JCe

bx

przevndu'ą, że ks. ~ar.ol :r;xlOiie 1a.chować między bat:kiem angielskim. a Federat _
?bywatel.st.wo rumu'lls'l{1e: Jedna.h e zos.t?- Reserye btlnkiem. ukończył swoją misię 1
J,e pozha;-v:~ny pra~ 1?0!ttY1;znycłh. Moze I '/I najbliższyc!h . dni,ach powraca do Angt.ji.
on ,"0:V'l"OCIC do kra1't;l1~dV'tl1e. za, z:go.d~ I PrzypusZlcza :ą, że jedną z najważniejszych
K'!ola l r.ady re~encyrne·J. TraCI on ToWntez spra y,r, które stanowiły przedmio.t narad
'Orawa o]cowshe w stosunk.u do swe,go sy- z barkiem rumerykańskim,
była kwest ja
na - następcy tronu.
usŁalt>nia zasad bardzie; 'I"Ozl:?'{5 ~ współ.
BUKARESZT, 6 stycznia. ('Pat.) pracy między hankami Stanów Zj-ednocZlC>
A~encJa "Rador" komUJDikuie: Zrzeczenie n}"dh a europejskimi,
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Wiadomości społeczeństwa polskiego
Rosji bolszewickiej są minimalnej przetnie inteHgentny człowiek nie ma nat małego pojęcia, jakie przejawy życia
łecznego bolszewickiej Rosji stają się
ozą dla nas, w jakiej dziedzinie bliski
z sąsiad ugruntowuje swój uskój, w
aki sposób przygotowuje sobie ślepych
woIenników, jdką drogą rozwija propa~
nazeWLtątrz. A wszak konie'cznem
est uświadomienie sobie, iż tuż za kord 0rośnie pokolenie wrogów Polski, po. wychowane od kolebki niemal w
enawiści do tego wszystkiego co nie jest
unistyczne, c,o nie jest przychylne sotom, co nie idzie po linji polityki bolwickiej.
Rosja zdała sobie sprawę, i,ż dopiero
obecnem młodem pokoleniu nie znająem innego ustroju społecznego i polityelSo jak ustrój sowietów. może ona ulować stan obecny, dopiero dzieci,
re wyjdą z organizacji oktiabrat, piow i komsomolców, dadzą Rosji spoo rzeczywiśc,ie komunistyczne.
Zwracając baczną uwagę na wychowamłodego pokolenia, Rosja nie sz'czędzi
ten cel pieniędzy, organizuje cały apaktóry dziecinne mózgi urabia na mokomunrstyczną i szpikuje je leninow"łozungami" .
Szeregi dzieci wychowany-ch w ten
sób rosną w Bo1szewji z rokiem każ
Dokładnie trudno się zorjentować
jest wciągniętych w organizacje mło
h komunistów - że jest ich dużo dodzi fakt, iż w roku 1924 na Krasnoj
szczaw w samej Moskwie przysięgało
10.000 (wedłu lS innej recenzji 20.000) dziena wiernotć komunizmowi, obiecując
czyć za wyzwolenie .k1asy robotnicz~j
ałego świata. BolszeWICY, chwa'ląc Się
ojem organ-izacji dziecięcych, mówią\
w roku 1922 czyli na początku pico ruohu dzieci, zaledwie 4,000
ych małych komunistów po"dJlIdlla Rosja, to w początkach roku 1924
est ich 200.000, a w końcu 700.000.
Członkowie komunistycznej organizad z iecięcej młodych "pionierów imienia
Lenina" - są to dzieci od leJt 10 do
dzieci robotników i włościan, które
ierownictwem starszej organizacji

II
I

•
•
lerZy
plO

młodzieży "komsomoła", otrzymują uświadomienie polityczne i mają dopoma-

gać' partji komunistycznej W przeprowadzeniu jej programu. Dla urobienia odpowiednio umysłowości dziecięcej - istnieje w Rosji specjalna literatura zastosowana d.) 'llłodego wieku. Wydawane są ptSma perjodyczne, tygodniki dla dzieci,
gdzie każde słowo t c h n i e p a r t j ą,
gdzie każda proponowana zabawa ma
znaczerue symboliczne, gdzie pogadanki
d'la małych przesiąknięte są nienawiścią
do ustroju państw ościennych.

I
Ii

łłOWY

pomiar czaszek. \

J

oktiabriata
pomagają

pM'tji komunistycznej w orgamizowaniu pompy.
Dzieciaki jeżdżą samochodami po mieście, trzymając cze~one chorągwie w rę
kach, krzyczą, lub też śpiewają pieśni rewolucyjne.
Pionierzy mają być pożytecmymi dla
partji nieyt1ko przez swą pracę W kampan-jach prowadzonych przez partję, ale
również w życiu codziennem, polecane
jest nawiązanie kontaktu dzieci z czerwoną armią, prowadzenie w jej szeregach
propagandy, a w pewnych momentach pomag anie żołnierzom technicznie w urzą
dzaniu świąt, rocznic rewolucyjnych i t. d.
czyszczeniu koszar, upiększaniu i t. p.
Wszystko stwarza stan taki, iż dzieci
zaan~ażowane już wcześniej w partyjną
rabotę, szkołę stawiają na drugim planie,

I

przeładowane różnemi zajęciami wracają
do domu o 12-ej w nocy bez sił.
O ile dzieci w miastach są prz~ważllie

su-

Arthur Mac Donald, speo~

W'

zorganizowane, o tyle na wsi partji kOTau- dziedzinie frenologji, wytI1Ialad DOIWą metonisty~znej nie idzie łatwo.
dę ba<bmi'a właściJw05.cl umysłowych zapoChłopi nie mrują zaufania do żaJnych
mocą po:rnWu czaszki. Teorja jego polega
organizacji, a szczególniej de "wciągania
Bolszewicy chcą, aby już małe d2iecko na listę". - To też w pismach dla kiercw- na wypośrcdkowa1m:u Dla poosłalwie długo
Irozumiało, że jego wysiłek najmniejszy,
-ców oddziałami "pionierów" podaJWane są ści i objętości ozaszki1 oddalenia od siebie
skierowany do umocnienia władzy sowiec specjalne instrukcje, jak trzeba podejść do ()czu i kilku innych kryteriów -::... duchokiej, jest częścią kolosalnego ruclIu na- wiejskiego dziecka, jak go nie zrazić do
wych 1L~olnień człOlWlieka. Dr. Mac D0przód, który czyni komunizm.
siebie, jak nieraz przebiegle zyskać człon
nald dOIkonał dotychoz3s ponUiaIrów Dla 50
Brak wolności słowa, wo'lności prasy, ków organizacji.
brak jakiejkolwiek krytyki w państwie soStwarzając stkołę komunizmu w for- , członkach kongresu amerykańskiego.
wietów - stwarza
ałmo.sferę
Ciężką,
mie organizacji pioni,erskiej, bo1szewilcy oduszną, gdzie człowie'k dojrzały nawet
trzymują rok rocznie kadry młodzieży kopartyjny, zdaje sobie sprawę z wielkiego munistycznej, która następnie przecho"naduwatie1stwa", jakie czyni rząd bol- dząc przez komsomoł, organizację starszej
się
szewicki.
młodzieży - daie partji komunistycznej
Dzieci naturalnie w tern się nie orjen- I członków
przygotowanych, zahartowawylEWEm
tują, ich ba~ią zewnętrzne formy organi- I nych i zapalonych w swej pracy, i przePOZNAŃ, 5 stycznia. (A. W'> Po<Zacji, czerwone krawa,t y, znaczki, one sią'kn~tych panującą w Bo1szewji religją ziom Warty wzrast a z kaJŻdyun dmetOl.
mateqalizmu.
H. F. St.
podczas każdej uroczystości państwowej
W dniu 2 b. m. !p1'Zybór wynosił 1.84 m.
s
w d niu 3-iIlI1 - 2.05 m.,
w dnru 4-ym 2.18 m. zaś w dniu 5-ym - 2.36 m. Powodzi j.ed~ak nie na1e. źy oczekiwać, gdyż nanacjonaliści niemieccy nie spotzywają.
pływ wody, wohe-c stopnienia ś,oietgów, z
BERUN, 5 stycznia. (PAT). SIk'rajlfl!ie
rozwijają ożYrW1loną działa~l!lość, <:e~eiID u- kaw a chwilą słabni e.
S~gnalizowana z Kaldsza ku, Mm:a
wkowy "WeM am Monta..g" donol5i o pn:y- two.rzenia fabTyki broni i amunicji.
gotOłWywaniu się kół p;rawicowyah we
Według tegoż pisma , koła rządowe są
stąpiła w c3~ośd i slPływ<~ ~u PO;mamoWl:
ciągł e go.
t0I,'m,ell!la m,: S1.pr~wr
WIS.ahodnicih PTllIsach do zamadhu stanu. o tym slp isku poinJOtl'IIIlowane. PistJlc zaipo- w o.b elc
sz.kód, gdyż do Poznama ~zYIPłynl1e .J'UlZ w
Ta~lIle organiz1acj'e , 1P0'd przewodnictwem
wiada olPubHkowa.ru.e dat i dokumentów
oficel'a sztabu ,g eneraJne,go VQl!l. AueLa
dl1'ohnyah odłamacih

Warta podnosi
ale nie grozi

II

I

Wykrycie zamachu stanu w Prusiecho
:e-

I

Łach rulonu,

zauważyłem,

w "la Pintade" i w innych. I
że zawsze był w towarzy-

stwie tej satnej przyjaciółki, co u nas zdarza się bardzo rzadko., bo naogół marynarze traktują te rzeczy bardzo lekko...
1 Przyjaciółka Jana Scherrera była zresztą
Chciałbym, by wiedziane, jak umierają dziewczynką bardzo młodą i jakby stwonasi oficerowie, porucznicy, sierżanci i . noną dla niego:wyglądała na laŁ mniejwięerze, ci najmłodsL. którzy mają na cej dwanaście tak, że on wobec niej wydadopiero jeden" galon, najwyżej wał się prawie mężczyzną. Para ta wygląci którzy wczoraj wyszli ze szkoły ' dała tak ko.:n. ::znie, że dcprawdy trudno
jennej prze lwczoraj z liceum...
było brać i.ch na serio.
Rzec~ rozpoczęła się na pokładzie panOtóż dojrzał em Jana Scherrera, jak
Republiki "Wagram", statku ad- wspinał się po drabinc e razem ze swymi
ski ego komendanta czwartej eskadry żołnierza~J . iaŁrzymałem go na se'kundę,
owej, kontradmirała Cheftel.
by mu uścisnąć rękę:
Oióż w dzień, kiedy wydarzyła się ta
- Ach, to pan?.. Więc pan tu przystorja, czwarta eskadra odbywała właś- dzielony? .. nie wle działem ... Jak się panu
ćwiczenia w strzelaniu pierwszego. pół- powodzi?..
za. Strzelano dywizjami, po trzy pan-.
- Bardzo dobrze, kapitanie! .. A panu?..
naraz, na dystans dziesięciu tysię- Chciał pan posłuchać trochę naszych armetrów. "Wagram" wraz z "Hohenlin- matek?.. Wszystko pójdzie znakomicie,
" i "Auerstadt" stanowiły ,drugą dywi- z,obaczy pan! O moją wieżyczkę jestem
ę.
s'pokojnyl.. Czy ma pan zegarek z sekundPełniłem wówczas służ.bę na "Conven- nikiem? Niech pan, proszę, chronometruje
'on", krążowniku trzeciej eskadry lekkiej. "nasz czas", dQbrze?
ponieważ byłem oficerem artylerji,
Uścisną.ł mi rękę ~ zn~kł
czar.nym 0ozwelono mi udać się na pokła,d którego- tworze, kterego drZWIczki natychmIast zaolwiek z pance1'lli'ków linjowych, by być mknęły się za n~m. Aż pr~yjemność ~yła
.
ćwiczeń strzelniczych. Zawsze patrzeć na to dZ1ecko, takle rozentuzjaz.się czegoś nowego nauczyć przy ta- ~owane, takie dumn~ 'Ze. s~ych armat, taćwiczeniach, nawet, jeżeli kto, tak kle zakochane w swe! wlezycz~e .. ~rzyszło
ia, widział je już moc razy.
mi na myśl, że mała jego prZYjaclołka byAle streszczam się. Pierwsza salwa z'O- łaby napewno zazdrosna, gdyby go tak
la oddana. Trzy pancerniki dały ognia z słyszała....
wej bez żadnego wypadku. Teraz ma-,
A więc zaczęł,a 5Jl,ę sa/lwia. ba~~ol"Łlel\11.
rowały, by znaleźć się na linji. ognia. i SbrZlella~a na}p'i.e.rw piell:WlS'zla. ~YWII.Zljla. W
ać salwę z bakbortu. My, oflcerOWle ookurudę pobem ogłuszył IIlIJ1l>e stbr,a..smy
~y,mD<5liśmy się ulokować gdziekolwiek, huk brzydz1~tu w1e~ch dziruł drugilej.
by, ~aiu:dnie, nie przeszkadzać nikoPod so.bą widJZJi,a1bem d'Wia dIlugie ję:qnki
Otgl1lba 240.mliime<bróweJk mabego Scherrera.
Stanąłem tuż obok wieżyczki nr. 6. ByW myśl jego pll"ośby 1.iJczyłem s,ektliIlldy
a to wi eż yc zka boczna, uzbrojona w 240- "czasu". DZ:leJWi-ęt:rua..śc1.e - to n.a..we't f-alk
ill1e ;rów!·d , która jeszcze nie strzelała, na niemców by~Qlby, bardzo ła.dlrui'.e. Dzite;: l eż a ła właśnie na bakborcie. Z chwi- wię.truaśde slelkUl!ld nał,adow.ani,e i s,wZla:ł
q gdy trąbki dały sygnał: "Ładować na
240-mi[·imetorówki, to 2...'l,aczy oOlbrZle służyć
.. kb orcie!", zał oga wieżyczki, dotąd w
Fra'l1icjL
ze rwie, poczęła wchodzić po drabince
Znów syg.n a,ł - ZlaJcząłem ZJn.owu 1[Innej d o wnę trza.
czyć. W t em, gdy doszedłem do sześdu,
Ro zp o znał em wś6d nich komendanta
m imo szal/onych dc1.onacji , dos1lysLałem,
:i.yczki, Jana Scherreraj p am iętam do- ialk by syk: fchullu. 1 io.mentaln'ie z:rOZJUto n 2.z\.-:_~" D. - Był to , jeszcze p rawie mi'!l!łem , co się sta1ło: proch za.p,aHł się sam
ieciak: dw a. d zi eścia dwa lata, najwyż e ; z s1ieb:,z, ten prZJelklęitY proch, lclóre~o kzyo ż e dwadz ie ś c ia czteryj w y:::l ~dał na pięt
d'zi.eści pjlo,g rrumów }etŻa'loo t.am, w tej he:r ci e. Rumian y blondyn ek o p ełne; twa~ metyoczruile ZlalIDJkn~·ębetj pt1'z,esLrz~ni, gdJ2:i.e
, podbród ek gł a dki jak kola no. Zupeł zamkn~,ęc;i byllli także cHcer m mar yna'rZJe ...
e. jak inden Z tych ła dnych chło.pczyków ,
OkropnO'sć!...
to gra ją w tennis a w Pn tea l x.
Chorąg~e'W'ka syg'1alowa op ad ta. Orti,eń
Spotv'kałem go pat:.ę ra~i w kabareum11~kł. Na m 'orZlU, ~dzi,e wlo.ldy sie ieszcze
•
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W o.po.wiadankach tych dla dzieci pię
cioletnia Ledoczka zwraca się z prośbą do
Budien:nego, by ten wypożyczył kółku pionIerów wieiką armatę, gri;-ż dzieLI chcą
wystrzelać WSL} stkich burżuazyjnych żoł
nierzy i policjantów na całym świecie.
Młodzi 1enińcy, o.trzymawszy potrzebną dozę uświadomienia pelitycznego, mają wpływać na wszystkie dzieci, mają pracować w mieście, na wsi, W szkole, mają
być avant-garde'ą W ruchu ko.munistycznym młcdzieży.

FARRERE.

o ater

••

okole .. ie

omsoInołcy,

't926 r.

u:-

dytmy . żóhbe i SiZJaJre - ptl'oc'h li węg,i'ełl ttrzy pa:noerniilci mal!l' ewll"ew,a1ły Slpok01;ntiJe.
J~by nń.c sJ'ę me sWo pr.z'oo c!hwil1ą.
Nareosoc:iJe da-zwi woi.e:ży Slię ot'wtarl'y ZIO-

go pOlChwyctić ...
Me Tlaz je.s'ZlC/Zle wytpa:ioSltOlWialł slię. I zakomentderoow,ał tym dtru~ p~brupom:
Matrsz! Do iln1i.runCl1'1jiI... W llewo
baCozyłlem' soho.dzącego p~e1'W,gZJe,go żoł111~/e- Z'Wlrort!
!!'za. Był całkilCmoZiarny od o,gma, który
I podążył za nimi - SIaIIll jedten ~ i()
mu s,paliił s'kórę i cz,e.rwOlIlY od km', która wł1asnydl sił3Jch - pcdc2las gdy maJry1llIIlściekała po
Za ndm sohodJziil!i
rzy je,go n1te!SrrO'D>o n.a ::ękacll ....
We, n~e będę sd.ę sHIitl:, by tOp'its1ać ten s'waSlzJan Schertreil' żył 1es:~ClZte, )ak ~
ny widok.. A gdytbyśc:ile słY'S'~et1i to wy- dzIDal cały dJz1ień, calłą noc i c.zęść dlnrua. na.de ... oLe ruch OIkroopne rykii ... , ikJtÓi1"e chcilCl'ły stę~eg. o. W 'Poł~'e poMegł~ ~. Sl2JP'i.I..
być krzyikaani, pmśbą ... cl'ch! choiJe.'Li pilć: () taJla, px:zYIPr;oyv·waJjąc :naiŁutr:at1l!l111~ NiItt1ItI.
to chcieli p1"osi! ć ... aJJe ru~e mOlgli, gdyż SIp'r,aWtidzii,a!ł'em już wńoelle kobl!ei płJalC\ząww.'ł'o:im to zbyt dJatlkliwy b~, pOII'll'S'z.ąć eych... Bo u ThaJS, ml(lJryrualrlzy, m~~czyźnó.
języlki:em i wail"gami, by wydo,b'y-ć słoWla!... c,zęsiJo umi!eTlalją m~odo ... Ale ta NH, Itaka
Ach, gdy.byśde słYSlZJeH 'be111 jęk okTOlpny, ma!lUitikJa, p!!',a'\\'-1ie d:zń.~cik,? ... i dźwi1gla; taki obTlZlmiaJ'by wam późru11C1 WlCiąż w usZlaah, grom bOnieści, który ją }aJkiby ~z,dtzłi~ na
w dzień czy w nocy, w na.}głębszery c1lSzy, c.zęśca. me:ustannym sZilochem 1 ~aJD:ilem:..
czy w rua:jwi,ęks.zytIl1 huku, Zte snu z;ryw.a!ły- A jednak rnńttno ws.zysil:~,o, z ~w:illą, g~
by was te Slt1"laJ&ZIl1te j~i...
1 my doo:Zlli do. bramy slZipltalla, bltCldlne drZlllocJal!1 SahertI"eT, jak należałio, wysZJedł
ko m~aJ~o 1es zcze o<c1wagę ~ moc, ipOWlS'brzysba..tm:i. - On me k'T'zYlCzał, n~e jęcz,at Był :m.acĆ ten s 'bt'laszny pla!oz, oofn"\ć w głąb .s<ea:l1ail111y nadw1ęcej - Ślmiel'lt,e1I!1i'e _ aLe mi... ca PQłboki >lICZ a nawet uŚJmechnąć 5:lię: .. ·
mato, d1a 'P!l'Zyik~acliu, >SlZeoc1ł prosty ó. slztyw- j "by ~o ZJbyt ~ p!1Zlesltll'lCllSlzyć", jIalk mi tWany. Odz<i!eż ;ego, skóra, ko.ści - jeden wę- m3Jc:zył,a,.
.
,
..
gilel. Wyglądtalł, j.a:k chodzący ttrop. SZlcdł
OIn ZIaoŚ, który narwett alJIIe mo~ jle!) ~
ku ntn1te. StaJlem, j,aik Sipatra,Ii,żowamy, re ciruł,oWtać, tJatk był zabandJalż,oWiany od PJ'ę!
s'tTruchu - a OI!1 rzucał ok'!Jem po swytch lu- <aż po s.attne włosy... a mówUł i o~d'Y'chaJi
d!zilruah i mzkruzał:
ilyllko prz,etZ mruleń:ki, ot'WÓI!', ~1~,~y w
- Cicho!
tOpaJbrunM _ 00. klory cmł Silę JUZ, Jaikb~
Wszy<scy 2)amitDkli. Swego przeł()'ż,'one~ w ~'r.ob~e, IZaIpe/WlIl1tał ją we:s.olo, Ż~ ~ łirwlac
- tego ptt'Zleł>02JOine'go - s,l uchaH jes:OC21e. będz:i1e rual~wyrej }aJdJe SlZle'ść tyg,od!ntL, poDoprawdy chc.vał,o mi sl' ę paśc n.a k<oLarna ozem dtost.amtie udOip, wyjl adą". Alie Z1~aprZled nltmi li prZICd n,jlm...
ną mu peWtIlo b1~z:ny ... czy będlzJiJe. ~o :mnrnD
:Owa krolk i pTZ'e,cliemnq Jan SchelI'll"e:r z,a- to dtale1 kochać, gdy 0111 WY7Jc1rowrileqle? Ta.ik
tlrzymaJ: S1Ję i ptop,aiŁtrzył :na m!l.a'e. _ Ni-e okliaanyWla-to g,j. ę hohail:. ell"s~'o tr'ch ~w?,Je
wilem, ;ruk,itm ood!em w<~dt:zńtaił i'e's7)cz'e ... I wy_ dZliled, b y l.e tY'llko bzę IlllJOgit O OSI21ozędtZlilć 1erzekł te słowa:
I ®to dru ~\ilemu ...
- Ni'e żyję. TruclolO. Ale, cliaję p.alIl<U •
Gdy Nrini wys:zła W\l'IelSI2JC11e, zjalWlid' się
S'łow<o hOllioru, panrue krupi1ani!e, Żie 1ud.zl,e je-sZtcze jle-d:elll gość: admiJr.ał Cbetft;.e~ , który
moci. me p'QpdniLi ż.adlIliej n:Leo.lS'bI"oŻOoś,oi. T:o prz)'1l1!iós ł Legję hOl!lorową., 'P!1~ZJtl.talłlą te:lemle ich wil!1'a! O oile!
grrufitezŃe przez m1IIlii.stma. - StlaJry wiak
Sbb i:en:le m głowy wstka'zał na swych morski ostlalt;nńm wys,i,llki.'em hamOlWlał się ,
żołnie'rzy, k t órzy srt,a,J,i te'r.az ni,eldwile Dla by ni:e wybuchnąć pla,ozem. Widzę j-es:oczp.
baczność. Wl cfzi a,łem, ż,e, 'P.altrząc na n 1ch neirwowe d rga'n,;,e re'g'c
s~,wych wąsów.
byłby za..nlakaJł, gdyby mó~ł. Dodlatł' jes:z cze. r Otlworzył pudte'leczkc sa fjamoWlCl ~: bez
- Bi.edJni chłOiP'cy!
.
SllQlWa przYS ZipiHł cze'l"W'oną wstążeczikę do
A potem, pomyś:l'ał o Siohiie: - Zaipytt:ał b1allych bandaży.
m.nile Dodchu:
A Jan S c<herrer ode'Z1W1a.ł si'e:
- ' Ka.p4t.runile. .. p.a,n ją :lina?... Ni,n ; ?...
- Dziękuję, pa.n ie ·a:dmi'l'aleL. ale ... to
czy 2Jechee paiIl mi ją przyprow.adzić do dopraw dy ni e w rurto d,la m me ... D aljde to.
szpitala? Bo skońc;zę aż :łopiero juko wi.e- ra1czej m emu si,erioa:nt'owi , który podobno
ozór: o ille się nńle z.ostan:i,e odral2J1.1 na miej- moi:e się jeszc ze w yHże ... bęclz1e się baJT '
, scu, to trwa to conajmni:ej 36 ~oclzin... dzo des,zył.. . A ja? ... Ni'e:mniiej jednai
f W iem, jak tO' jest : widzi,/!'rc m <to już , .. u iondz1ę.kuj ę panu z całego ~er ca , p ail1ie adm:
l nych ... przed·emną:.. .
rruIe ... ~ p.anu l'.ówr~i,~ ż: kaJpilta,n;ie... pa'u.
Potem do.dtalł c;", zej :
!:'zcz·~~ol:11eL. Zegnal)CIIC, panOW1ieL..
.
li -'o
Jezu, ja.k to pa.li !...
W 20ic1ZJi(nę. póin:iea 11Ji,e żył.
ZacbwiJalł _ _ !WIY'oiJ.~:nąt.ę.tlł ręce, by ..
~"l:~.
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VI sobotę ni,e'j,aki Lipiński, z zawo~wpi'ec, zamieszkały przy ut Nowomieq.. Rozwiązania
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Program koncertdw radiofonicznych
PROGRAM STAcn wARSiZA;WSKIEJ.

(falla 380 m.)
18.00-19.30:
CZęlŚć I: KOal!Cm a3a gl"7Je,czn~h dzi'ed
tlipowie ciot<€ICzlka Hala CzemiaWl'ika.
Czębć II: Koncert ka!P'etti dl1'omlliDst6W,
. pod batutą lP. Sta1llMa'WlSkier,go: 1) Monius,.-..ko: Fantazja z qp. "Haaka"; 2) Silkor.ski~
Pieśni legjOl1lowe; 3) Mazut'; 4) Roanail1Se
cyga~e serja l; 5) ChoPin: PolIone'l

A-'ClJw'.

Na mk'oOOz.enie ikomUlt1li!kartv. S~t\ał
czasu.
WielCzór mwzyki kameraJlnei. Ud:dał
biorą: p. Stanisława
A1'1gasmska (iŚjpiew) ,
oraz krwari.et smycziloowy pl'Of. Br. Lew.en.

Wysłaluy

się

wiec

byłych

wois

Ił

'w dnru

Warunki, na jalcicb WypUiS2'JC210na będ:me sler,ja II-g,a premjoweo} rpożyc7Jki aodat'owej, są dla narbywców korzystnie'}.<;ze, niż
wantniki serji I-esj: przy dołyclhczasowem
Oiprooentowa-oiill w wysokoŚICi 5 iP'l'oc. w
stosunku rocznym z·ostała podwyu:zOIIlJa
iSlUma pI1"ze1JI1a<:zona na w)'lg,rane>- COI!'OCZnie będą wylosowywane premje na ogóLną
kwotę 250 t)'ls. dolarów. Losow,ania będą
,się odJbywały <::0 2 m1€sią,ce;
największa

WakacjP w

fada

1750 m.
13.30 Ilwncerl, 17.45 wieczÓł' dla d!zied.
21.45 kone«L
OsiOł falI a 3S2 m.
20.00 kOOJCert of1kiesflrY' 2'1.30 koDICet'<t
S!hzy\pcowy.
.
Rzym, fala 425 m·
17.00 koncert orkiestry. 18.00 jazzba;nid. 20.40 koncert wokad.'no ..nw.zycmy.
Zurich, {all a 515 m.
17.00 'koncert orkiestf'Y, 20.30 koncert
Praga, fana 545 m.
11.00 poranek mu-zycZl11y. 17.00 kon'Cert,
20.02 koncert.
Wiedeń, fada 530 m.
11.00 konrceit't. 16.15 koncert, 20.15
"Księżnicz,ka Czardasza", oiOe'f'etka Kalmanna.
Budapeszt, falla 546 m.
.
17.00 konced, 20.30 konceł't mUiZ...rwo.
karlmy.
Berlin, fada SOS m.
.
16.30 kon,ce«'lt. 20.30 .,Katastrofa" romans ~pecj. dla ra.d~a opracow.aoy. '21.00
kODlCe.rt, 22.30 muz. tanooma.
Pary%,

trysnąt błyskawice i pio:-uny i rozni, edć
wń~lki pOŻM' ,gm,acłhu Sipołecznego, a. gdy
pOŻaA" ten pożre również serca nierob6w ~
złodzIei, i z popioł6w tycih jak feniks pows,tanie nowe życie państwowe, to nieoh
le ,pioruny padn~.
Po dłU!~cih przem6wieniach i d)'iSk.usfi,
prezelS Di-enstl-DaJbrow,a zgłosił ZJelbranym
następu1ą.cą re'zolwc;et
"Byli woJskowi, c7!.onkowie ideowyClh
form.acji wojs,kowycth, lJlekc0Wa,Żeni i ode,
c!hnięci przez rZl\ld
i społe'czeństwo 'o d
wSfP'ó~racy w r02lbudowie patisŁwowośd
l po,lisk~ej, posta'nowtiU zjednoczyf' się i sta..
nąć do czymt, by ratować zagrożony i HIw
r ·ar!'OJlIY trądem ~a i złOOrziejstwa
byt najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Sternicy na,w y państwowej i pl'zodownicy potIitycmi zaprzepa8Zczaią OIWoce ofiiamego wysiłku żołniulza polskiego. tu-

Wyżsi urrzędnicy ~ją owo.
żołIDJi«za połski~.

ce o.namegQ wysWk"

który szedł w bój z ochotą,
by wyraJbać
wrota niepodległooŚci Polski i doc~ekał Jiie
obecnie chwili wielkie,j koru'Pcji, łotrostw
i ckaństw.,.
Gdy je~t mowa o redUlkoji,
m~i s1ę
ptliedewszy.stki<em o tem., by uciąć głodowe pensje urzędników, by robotników wyr7lUlC,ać na brok Lecz nie tędy dl"o,g a do
redUlkcji. Tę na'leży zacząć od góry,
od
t)'IC,h wSZ'Y"'tkicGt wice - in'Sipe,k,tor6w,
dyrektor6w, - sekre't a.rzy i ot. d.
Dość t)'lcth brudów,
w Polsce rząd-zić
w.inlo!i tylJ1ro tudrUe o c:ą-styoh rękach, którzy poświęceni'em bez gunic zdob)'lli zawfanie n,arodu
Jeden jest taki człowiek w P01Isce, odsumęŁy od st
rządów, CIZIłowiek o niepokalanie czystyoh ręk:ach .To Józef Pił-

sudskIL Ten człowiek winien W'1"ÓCić

Widać zGala wid'kle chmury naaoiąjg.a.

ią.ce do Po,l~ki. I jeśli z <:thmIwr tyclh ma.ją

cząc się męką

~

S':lfja IJ..,ga premjow'ej po:iycz1d dola.
r~weJ W~usliczona będZIe na 5 Jat, płatna
WIęC będzle l1urŁelgo 1931 roku. Pr2'Jed term.inem płatności pos~adacze obdig,acji będą
m,ogdi je realizować w każdym cuisie.
:
Pier~ze losowanie II-ej ser.ji dola't'6wI ki oobędzie saę dn:ia 1 marca r. b. - wylosowan)'lc!h będzie 100 premj,i na Sillrnę 75
<tysięcy dolarów, w tem jedna !p!!emlja 40
tysię,cy dOlla,r ów, jedna za 8 tysięcy, trzy
11'0 3 ty~ięc,e, pięć po 1 tysil\lcu, dziesięć po
500 i osiem,dzJesiąt po 100 dolarów.

skrócone

poszukiwacz przygód
z domu I nie

,(iIb) Fnndszka Ste{atWka, zamie.sz,kala.
/UlI. ObywatelSlHe1j 31, złOtŻyła wCZiorarj
meJ.dUll1~k w !polie~, :iJż s1ostnenieci<e,j Ja.n
Kopczyński, w !Wieku 'lM 12, wyszedł:z do-

przy

l'

u-

w łonie obealego prudstawiciet-

rąk i czystych serc, którą poświęceniem
1M2 gr-amc i twanłą służbę zdoby;Ji

.ufa·

nie narodu.
Dlatego też żądamy .b~l~ego po..

wrotu marsz.

Jćtz:eIfa Piłsudsk!iego

do . '

n:fi

i wstąpiea6.a jego do rządu.
W imię t~Clh id.eał6w, które kazały nam
stanąć
pod s,zWtduem n~epodletłości,
wzywamy wszystkiclh byłyclt wojskowYClh
do naszycih szeregów, ao m.oZiolnej pracy
odrodzenia moralnego i narprawy Rzeczy..
pOSlpotltej.
Precz od Polski % brudnlemi rękoma",

-lb -

Widowiska, koncerty i zabawy

W sferach nauczycielI~kich i rodziciel~ nowide zamiarst od 28 czerwca do 1 WlrzeskiClh roz~zła się pog'loslka. iż mi,n. oświa śni'a w 1I11yśllpil'o,jek,tu trwać mają one od 22
ty nosi .się z :tamiarem zredukowania let- czeil'W'Ca do 17 si'eil''Pnia. Skrócenie temti.
nich wakacji s:tkoJnyoh do 4 tygod'Il'i.
nu wyniesie zatem nJęe1na dwa tygodnie.
Po miarodalne inform,acje zW11'6cNilŚmy Wzamian za t·o dłuższe będą Zie~one Św:ąt
się do na,cz,eBnika wydziałlU hiJgi'e ny srkolki, w czasie któryC!h ~anizow.a.ne będą
n.ej min isteł'Słwa, dr. St. KO(p'Czyrtlsldego.
wycie.cZlki s7Jko,l ne.
- Mimstentwo It'zeJczywiście - s.łv.
Pewna redlUlkcj·a walka'C'ji jest konireczna
szymy oapowiedź - o.pralcO'Wało proje'k t ze w~~lędu na ,potrzelhę bardziej , ł"Ów.no
nowego ka'lenJClal"za s7Jko'Inelgo" kif6ry ohe- miernego rozłożenia prac szrk,OLnycih.
C1li~ roze.słano lkunŁorjum do zaopinjowaW doŁyclhczasowym kaletlidarzu posiadania. Nie Zlawien on zJbyt poważnych ro- my w roku dni stkoanyclh zale'd wie 200,
żnf.c. Przewidywan.a w nim red~cia waka~dy tymczas.em llagnnką jesł ioh 240 do
cH letnicb iei9ł: sloounlkowa niew,ie~lka. Mia- \ 250. Dzieci wczą. Slię zbyt f<01',s ownie,

wyszedł

Imwią pm;elaaę pn;etZ

siwa l!.IaI"Odowego, żądamy _tychmiastowego l'02IWiązanie 5eIjmu i setDlatu.,
gdyż
Polską rąQzić ~ę tyUro łud:1;ie c:ąstych

do

premja wynosić będzńe 40 tysięcy dol'a r6w,
poza tern będą «>remtj<e w w)'lsokości 8 t ysięcy, 3 t)'lsięcy, 1 tysiąca, 500, 100 dolal"ów. Ogói,em w dągu roklu wylosowan.iu
podLe:g a 2,140 p't'emji. Kru'Pony będ.~ płatne co pół roku z dołu, pierwszy WlęIC ku'Pon płatny będzie 1 sierpnia r. b.

szkołach

i

szych towanyszów broni.
Z powodu niedołęstIwa i bralw UICZCi·

annji, wUmea1 wstąpić do mądu i ~1i6
te brudy, które tak głęboko _orzeaijy
się w nJ8&ZeIj IlaWlie państwo:wei.
Za tym. czł.owiekiem pófdą WSJZ'f5'CY' by-

Ministerjum oświaty opracowało nowy kalendarz.

Młodociany

~.J

1920, kie'd y to po dwui)'lgod.niowem przeszkoleniu W)"syłano re'k't'..utów na front, 13
przecież okazywali sie oni wcale dobrYmi

steit1J3

PROGRAM ZAGRANICZNYCH STACn:

..ł1.

nięcia w pne'PaU.

Nowa emisja dolar6wki.

1 ,Lwtrego r. b. wY'PusZ'czona bę
d.rie ser,j·a II premjorwej pożycziki dola"rowej. Serja ta - tak samo jak i pierwszaW'Y1PuS'7JCwna będzie w oddnkadl po pię·ć
dolaltów; będzie ona sprzedawana ,jedytni,e
za wall uty obce, natomias,t posia-d.acze ohligacji se'rj;i I-ej będą mogli W drodze do·b r'o woln.ej kon'W'e't's·ji wymieniać }e na se·
!l"ję J[-gą, stalIliowi to więc przywLLej a~a 11'0siada,czy ddlarówek '&erji I-ej.

•

Ii wo;s'Kowi, bo ~i!'l'Z2!:, te on. tp... o ~oł4
Polskę W'atować li powstuymać ją od rUI«

.tał.

I

1_

bowiem najzupełnlej jednoroczoa ~UiŻba
wojskowa, w ciągu tego czasu można doskonale przećwkzy>Ć żobnie.rza i przysposobić ~o do przysZ'łe.j ewelIlitua,l nej wo}ny.
Na;l.epszym tego dowodem bYł rok

Lecz miast redukcji budżetu, poz.wala
się na rc,zkrad.an~e go, bo oto w ~oku wbiegłym aż 150 mHjonów złotyoh skradziono z
budżetu przewidzianego n,a mini's terstwl"'
spraw wojskowyah.
l cóż czyni rząd? ,Z a.przepaszcza
dobro państwowe, czyni z Polski ko.J.onję
zagraniczną, bo oddał julŻ w obce l"ęce monopol zapałcza~y, Clbce oddać i ffiicmopole
tytoniowy i srphytusowy, cnc,e i do Banku
Po,lskie,g o wprowadzić za;g'r,aruczny kapi-

I

h

OWYC •

Można wygrać 40,000 dolarów

ne przedmioty, ogól1nej WarloŚ1C~ 358 zJł()
t'Y'oJ. .
iDo hodzenie w tej S<ptaMi<e prowad""

Co Usłyszymy dziś arzez radio

slIwienba.ją.

'

źolnierz.ami.

Wczorajsze

t).

!".

Piłsudskiego

policjant i pogotowie.

X klQlIW,sa.riast lP·

t926

l

w Mórym nieznaony autOtt", kry,jący
się
pod p'serudonimem "Cz,arna ręka", żacdał
'Pod groŹlbą śmierci, zł,oż,enia 3.000 złotyclt
.W czoraj, w sali kmo-reatru ,.Apolll o",
na ręc'e ()S'o bnika, któryoczekiwać miał ocLbył się wiec był)'lClh w ojs,k,owydl, zwołaprzy zjbj.egu UlIk Gdańskiej i Og'rodowej.
ny pne'z mię.dzyzwią.zkową kom~sję związo
k
Lipiń,ski 2'lłożył ó~ Wsit w e 5IP zytUlf'ze ków byłłydl wo}s,kow)'ICih, w skład kt.órej
ur.z~ śle'dczelgo, k~óry wyde,lego~~t . na wc'h;oozą:
St'owa'l'Zyszeni'e uczestni,ków
nueJsce dwóch wywl,adowców rpohc}l, , e d - .
..
.,
nak niko'go nie z:doł.a.n,o ująć.
• r po', ;stama 1~ rokIU, z:Vl~zel~ mwa~~dow
Zaz,n,aczyć nalelŻY, liż rest to i·ui: trze'Cl wOjel1lJllyclh., zwlą21eik l~gll'orus.tow, Z'wlązelr
'Podobny w'Y1Pade,k w dą;~ dwócih t)'lgedni, dowborozyków,
związek hallercz)'lków,
rgdy nj~znani złoczyńcy pod maską "CZaJl'- związek oHcerów 'r ezerwy 1JWiązek podonej 't'ęki" UiSiłuia wył,udzić 00 'iudzi pienią- fic.ett"6w re~erwy, związek' marynarzy reduo
zerwy oraz p'olska organizacja ·Nolno.ści.
Na wiec pmybyło około 10.000 byłych
Sprytną symulantkę
wojskowych, to też podrzielOOiO ich na diwie
spłoszył
grupy, z k1órych }edna przysłuchiwała się
(~b) WC2ioraJj wie{:zorem posteru:n~owy obra'dom pltOV.lldzonym na sali pod przeVlI-Igo kom<hsarjatu prze<chodz~c ~kot.? po- wodnictwem p. DiensH':Dąbrowy, prez·esa
se'sji nr. 32 plfzy ul. NOIWo-Cetgl~lnlaneJ, zakomisji międzyz:wiązko'wej, druga zalŚ 0lUlWa.żył Zlbiegowisko okołO' leJżącej na peIbradował'
a ipod goł~m ni elbem , na plaou
mi k'o hiety w p,odesZ'łym wi~ku, IP1'zy któfe,j stał jakilŚ młodzieniec załamUJją.c ręce· przylelgającem do kima, pod pTZew<>dnicPos,te:'wnkowy 7JbliJżył się i zalP)"tał 0- twem p. Paw~a,ka, 'Pl'e.ze'sa z,wiąziku im,w,awego młodzieńca o wyjaŚlJ1ienie, na co !)- lidów wO'jenn)"GIh.
t'l'zymał odpowiedź, Dż młody c.złowielk jest
Wie.e" IPOd hasłem "Precz od Polski z
synem tei kobie'ty, która :n'lll!lle ZiemcUała
hrudnemi
rękoma", obfitował
w s~elI'eg
n,a wlicy.
w któryoh móW1Cy
Wówczas polirc}a,ot za,żądał od m:ło mocn)'leth momrent ó'W,
~:?~ńca dowodu osobisrŁego, sam zaś udał 'Podkf'e\Ś,laH n.aaWŻ)"da pop,ełniane przez
się ao pobliskiego d OffilU , by zaiellelfonowa<ć urzędników pańlstwowy.cih.
po pogotowie, jaHeż..j'e'dn,a.k było jelgo zduZ n'o wym rokiem, k,omisja międzyzrwiązmieni.e, gdy po powrocie nie zastał nikogo
na miejsou, a od iP'rzecihodniów dowiedzia-ł kowa pójdzie nowemi drogami.
Nie ~ozwooi, by Po'l.skę ro,Z'drapy'wały
się. iż natychmiast po jego od ejlściu , kobieta s.zybko podniosł.a się z ziemi i wraz krulki i wrooy, otworty w.stzylstkim oczy na
z owv1Ill młOOzień.oom ucieMa.
t<>, co się w PoLs,ce obecnie dzieje,
ja.k
Dowód oso,b wty, ma,.j'duiący się u !pOgospodamją się ci, co po karkaclt byłyCih
sterUinkow~o, O!Pie~ał na .nazwLsko Stefana RogowsKie!~o, zamieszkałel&o przy ul. wojlSkow)'lClb W1PlęIi się na górę.
W slpołeczeńsrtwie musi powstać nowa
28 'P'ułiku Strz. Kan.
Istnieje jednak pode'j;rrenie, iż dowoo myŚlI państwowa, a wszys·cy byli wojskoten jest fałszV'WlV
wi, członkowie ideowych org.aniz,aoji wojsk.o-wydl. zdekceważeni
i odepchnięci
kradzieże.
przez rząd i S'połeczeństwo znajdą radę na
(irb) Wczoraj, pomiędzy godziną 6 - 7 to, by się w P·olsoe działo lepie!, a przedewieczorem, nieroa.ni złoczyńcy
zakradli wszystkiem zdobędą się na to, by roęęSIę do S1kładu kclon}a.lnego S. SaClhaA"o~a!
dzrić sejm, gdy się sam nie rozwiąIŻe.
mieszczącego się przy uL Drewnowskle)
Budżet pań'stwa, który jest ogromny,
57, i za pomocą p odr obi on etgo . kl,ucza dostawszy się do wnękz,a, skradh 8 worków prZiewiduje 700 mi.Ljonów złotych na ,Uitrzvcuk'I'u, wa"rtości 870 złotycIb.
manie armil.
Polkja plI'ow.1a:ci w tej sprawie IPOSWJest to stanorwczo zbyt wiele i to b.
mania.

•
•
- Ze skłaa,u s.Zlk~a i poocettany Sanne
Thea, przy ul. Piotrkowskiej 175, ruemaru
sprawcy skradLi z szafki w)'lStawowei tt"ÓIŻ

POLSKI -

Precz
od
Polski
z
brudnemi
rąkomal
sejmu i senalu powrotu marsz.
do armii II-rocznej sluiby wolsk.

Znowu t.czarna ręka" straszy
"arazle nikogo nie

GŁOS

wrócił.

mu w dniu 2 .stycznia ". r. i (t'Otychczu nie
powrócił.
Za chlovcem zaną.dzono 1.,Qścig.
..

.

I

TEATR MIf:JSKI. ~ś PO uz ostatnI J)]'ze4
ze1ściern n~ czas dlfurisx;y z alfuls~ a,flCYuIDa~1na
lJiu~ąca m~'llISta1l1l1'e Wl'rbu~. śtme'chu ~a W'ldoW~l K~ed4o-f~::sa H~nne.Cl'tWI1 a ,Vebera ... ~
dZlen'llle o S-teJ , kCłl1>I,tał·nm.e grana ~rz\n ,Pl' .. J~
kowską, GrYW'ińrsh~ ..Je~ano~a. S~uber·:h
Kr.o.tke.go. Koml()rn1ck!~f:O I Blehcza w rola.;

gfow nyoh. .
.
•. ~.,., ł
J'\Itro ,ol&WS>ZY występ n·a scewe mlel~;,e,
dwo,j,ga JXlIj)U~ar'n;ch, wysooe utM~ntowan'Y'Ch a.rty,stów Teatru PCl'llSkn'ego: Ma.r~i MaJic1dei I Alek.sandlra Węg;erko w tn'zerni~ei po,g'O<ln~ lromedil
n. N1:ccooemi'ef:o .. $wilt. dz.ień 'J n'oc" (L'alba, iJ
gtorno la no,tte) k!Jórą świetni ci artyści ,;rali VI
Warsz~wie 220 ~az:y staje orzv ww>ehl'ion el je
oSlta.miego mnejs.aa w.i:W'W'ni. ~U\c iZ ruchu Sipr.z:e
daż'llego w kasie xamaw~ań wvtborna ta komedia:
w tej wakomitei obsad,ue cieszyć się będ~ ł'I~.
w,n.ież \ u -nas wielki~m .powodzeniem. Z powodu
zajęoi'a A,l elk~anura Węgierko w T~at.rze PdlS<k~n1
w Warszawj,e {śwIetny arty&ta Jest if'6W11iei jalk
wiadomo, ied'llYllt1 z n.aJwyb~tnlpiszY'oh retY'Ser6wi'tllScenizaror6w) - "Św't, cWiet\ i noc" będ"lie
mógI być grany w tej a.trak.cy)lnei ołwldz:le zaledwlie omery razy: ,t. d. jutro, nastę,pn,te w sobo,te.
w niedziele wieczo,rem i .WJp, wtored!: pnYlSrJeiO
ty,godn1a.

W sobote po I!:oludtttru o ~oo.zdme 3.30, Otraz w
triedziele o tej samej iooz.inie))O eenac.h ·z,niz()a
nyoh "Ko1'oilUlSQ;Iek". Beda to Jruż Jedne z: OSltann'teh
))Owtóf'lzelt te~o() orveślicznesco wtdlOwtl$ka see.'11.-

ozn.ego, czarl\lóa,eego zar6w'll<O naJmtodsze t)OIkr.1~..
me, lak : doroslvoh.
W pefiJ1Yoh ,J)r6baoh soen~eznych, ,pod kl,erullkiem reżysera Jana KoohamC)wlez,a rozgfvŚIta
SlZbulka hiSltorycma Berna,r oa Shaw'a ,,$w.leta Joa,n:na". R<>le tytu!owa oorbworzy Marla Mał~",ka.
TeA~ PO~Y. Dziś we ozwartek wi,......
eror 8.lS C~!;7,:w.v sde nioobbmu:em oowOtlrzeni"!łW
.,ełen humm.u wodewi4 w " a1ctacb "Krekow~k.~
Zuchy". Role gfówne !t!'ait\ pp.: a~H{lSka, Bar~o
suw.ska, Bran~ifóW'l1a, BrOllowska, oraz ~. 8;.)lecIcl, P,ucha,l~,~ BollkoWiSld, Góreok!, Oalęc&i l
Urbańslcil. który za ItIOwe ł '3B<tbualn'ł! DiI06en~t Ibl",ra ,~te brawa ,ro.z4>awnone; wid{)IW,nd. Jut!.> _
gO<b:J,uie 8.15 wiecu,.o,rem 1)0 eenach na3nlltszyl~
,.Nad PrzepaŚlCi~lł. W ipt"Zygo-towanru dramat !~
s,toryCZll1Y na ,Ile powieści łL Sitmkie,WIioozrll p. ŹO
.,KKzY.~~1
' .
, .

•

1.1. -

•

.

er a.

Co robi i jak zyje
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Grabski"

KURS LEKKOATLETYCZNY W LODZ;.
W bieżącym tygodniu rozpoczął się w
lokalu L. K. S-u po raz pierwszy zorganizowany w naszem mieście kurs lekkoatletyczny, który prowadzony jest pod fachowem kierownictwem pp. Chełm;ckie~n,
Kordasza, LindlIlera i Rębowskie,go Następne wykłady odbywać się będą w poni,edział'ki wtorki i środy w lokalu uży.
czonym ł~skawie przez p. Lindnera Imc;:!.
tywę utworzenia kursu przez k()le~jum sę
dziów lOZLA należy podnieść temtbardziej z uznaniem, gdyż mimo szczupłego
grona faclhowców w dziedzinie lekkiej at:etyki zdołało ono zorganizować wykładv
mie!scowemi siłami

Włado

iW tłumie przechodni6w. Przed witrynami sklepowemi .... por6wt:'luje ceny. Co mówi p. Cirabski o kryzysie walutowym i wy'tzerpanru podatkowem ludności. "Dziś każdy kredyt pOa
winien byt użyty na inwestycję". Kurs złotego, a eksport. Obecna ilośt biletów zdawkowych nie za duża. Bank Polski a rząd poprzedni. Chwila ciszy. tła czem polegała różnica
poglądów. Dlaczego p. Grabski ustąpił.
przyno·si drożyzna wZ'1'ol5ła nie więcej, jak o 20 pr., Grabski - biffety aż do funta, czy1i do 38
żydu a ceny towarów eksiportowych nie więcej, zł. są biletami skarbowymi, co nie !pl" Leb. premjera Władysława Grabskiego i jego jak o 25 - 35 proc., wię,c podniesienie się szkadza kursowi funta, jeżeli marka nie'ldaniu o aktualnych problemach życia go- kursu zlote2o nie pow'nno zatamować eks- miecka nie szkodzi kursującej w znacz'lei
spodarczego Pol,ski. Informacje te ~rze- portu. Natom:ast gdyby obe,cny kurs zło- iJlości re.ntenmarce, a czerwoń.com 1:,iieiy
szą do pewrego st<ypnia reklamą b. p'rem- te,go się urlirzymał, ek.~port doznatby tak skal1bowe rosy'Eke, to widać, że bil~tv
1e'I'a i wskaZlu;ą,
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za bilety
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zdawkowe nie sprzeda!e
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kzymuje się przed witrynami sklepow.emi. wy'puszczać bilety zdawkowe.
pO'N':nno wszvsfk:e n:eDowodrt ia złote:!o. Różn'c3.
Rzuca w.)-wczas o.kiem na ceny. One naj- być to, w jakich !!ranicach da się utrzy- poglądów t::ok6ała t~'ko ra tern, że rząd
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nia.. któr)'lCh dawniej nie było.
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- Ale na szczę.ście kryzys walutowy
- stwierdził p. Wt Grabski - ma się Puż
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UDZIAL POLSF'.J W ZA WODACH I
KONGRESIE HOKEY'OWYM.
Z okazji międzynarodowych zawod6w
hokeyowych w Davos o mistrzostwo Euro'py odhędzie się również kon,~res międz,r.
nardowej federacji hokeyowej (Li15UO inter.
I nationale de hokey sur Glace). Ze ~tr~ny
I PoLski wyieżdżaią jaKo de1e,gaci: OSleCJmski.:Czap,ski. który jest członkiem zarząd1l
federacji, oraz T. Semadeni i Kulej.
I
ReprezeTltacy;na druż-yna hokeyo'N'J.
· Polski wyjeżdża w dniu 9 stycznia z War, sza wy .. Zawody rozpoczynaią się w d!1i.u
• 11 b. m. Dotychczas do zawod6w z,gło"iłr.
· się 10 ,państw. Roz~rywlki na punkty, Sprawozdania z zawodów' zwłaszcza z rozgry! wek drużyny poJ.skiej, będą lwmunikowa'
tele~raficzną codzieTlnie.
II ne drogą
.

!
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W ALKA O SIEDZJBE P. Z. p. N.
KRAKóW, 6 styczn~a: Na ostatniem
po<:cdzeniu zarządu PZPN. uchwab<1()
, wbrew prot~stcm i slprzeciwom p.rezesa dr.
Cetnarowcktego, pełre wdwpaUl~ uch",ały woln2 oł o zóromc:>.dzeT.ia· PZPN. i zarq'
, dzono roz.-;~anie ,.referendum" do wszyst· k'ch zw:a. 1·ów okręócwych w sprawie
zmiany odnośnego uunktu statutu zw::uku,
c.o~yczace~o z..."iany· siedziby
PZPN-u
I m:?nowicie, że ka"'de
zwyczajne walni!
; ztfroma,dzen:e .PZPN bedzie miało prawo
z~;('nić siedz:bę iwiąziku. Przyczem :.!\rząd odrzuca:ąc wniosek dr, Cetna"ow~1{:f
go, który, jek wia6'omo do referendum LI puścić nie <chciał stanął .,a stanowi<,ku, że
I wniosek ten srrzeciwia się statutowi, a
I nastęc:1ie .byłby
nicpcdu!' cń lwem w
l sto:unku do walTlego z~romadzenia. które
m:IT'o wszystko jest najwyższą wła.:1zą
PZPN ..

I
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I
l

Dr. med •

GL stawa Zand- Tenenbaumowa
Wólczańska

re<floeksje:
możeby
kryzys walutowy minął w~ześni,e'j, g·dYlby
nie pewn.e posunięcia go~oda1"czej i finansowej natury.
Np. kredyty interwenc.jil
tałemniczego
"Paryżu
Cóż, kiedy im tyile zal1"2JUconol
Więc pytamy nasz.e-go rozmówcę:
Parysłk.i kore·spona.e,",t "Neues Wien.eor za,czyn1a. Z gaJleTj[ odzywają silę t'ooy OIl"gaJ.
~akie zan.IU!Y można posŁawi,ć kre- JotWnaJlu" pnysła~ nite-dawn.o temu pismu nów. Dwóch z giroma.dy mężczyZlI1 kład:de
dytom ~nterwencyrnym?
.
c1.etkawa. kOTes,po~demlCię o orgiruC'h, jalo.e księgę na piersiach kobiety, spoczywająt.;ej
- Ten tylko można im 1'0Istawić zCi.r2JUlt, 1'W>'W!na ~Ui""" p8lqnżan Wp8lwia ..na cz.eiŚć 'I na dłiM'zU i chÓr zalCzyna hymn:
te nie były dostatecz.ne, gdyż nie kon.tY'llu~ ,t"- .. ~~ 5" , t " owano jUiŻ iab po napaśc,ia.cth, jakie je s<po{- szwba'l1a".
.,Gloria S~ in pxcluncLi!s, domino imkały. Jeżeli wrzesień
i paździ-ernik były
HiJStorja to c'loamei mszy. WszysJb'k.o od- feT um".
miiczni.e l'epsz,e niż listopad i grua7.ień, to hYJw.a sdę taJk, jak tlO jU'ż w srwoim c.z1lfS~.e 'o(Niecb bęclz10e pOdllWaJOIIlY szataill, władwłaś.nie dlatelgo, ż.e stały w6wczas do dy- pisali Stdndhe.ng i PrzY'byszewiSkń.
ca piekł.a).
JipoZ)"cji k!l'edyty iIlJterwen,cyjne, a ioh brak
Kluh wtajoemni,cronyah. W SIaM klubu
w nas<tępnytlll momende bardzo źle się
Dwrunaśc1e razy powtarza się to, wreszodbił.
.
stoi ołtarz, nak1.)'lŁy czell'WIOIIlytn aJksam1Jtem.
cie nrustępuje fim.ade.
Dziś każdy kTedY't i każdy zapas ś<rod- Na ołtarzu leży nruga kobieta. Do/koła nt,ej
"Domine tenehrarwm qui ap!I'e&stlJS al'U<Il-c
ków walutOlWyoh powinien być użyty na s-tod na ziemi o'śm kan:delahTów. W kailldeinterwencje, gdyż niema większe,go nie- IlaJhrruc:h płooą duż.e •• WloSikowoe świece. Re- res,surgesl
beZlpieczeństwa dla całego prol~ramu
0ikr .
(O władco a.emności. 'który powl5łtami'esz
hecnego rzą·du, progn.ffiU tak Zlbawienne- flekt~, u.mieszcZlOlly gdzieś w W yetu,
go, jak podniesienie
złotego
do kursu, rzuca raz poraz r6żne promienie ko~\)ro znowu po swym u,padJku!).
przy którymhy wzrost dmżyzny nie znaj- WYlah świałeł na wSiPaniałą pOSJtać kobde.cą,
Po tym hymn40e roziernją mężcZYtŹni i
dował naturalnei i nieulbłaganej pnyczyny
Teraz wchodzą w s.troi.ruCfh zakoonY'ch kobiety swoje szaty. Zaczyna się taniec, a
w 'kurs-ie waluty.
sześciu mężczyZlIl i sze<ść kOlbiet. ~błiża.dą potem dZlilm Ol'Igja za pTZY'kła,dem pnle'wo- Czy istotnie byłalby to ffi,oż!.iwem? ' . d
\
C
.4
'
. K
t.
- Nieły,lko mo.żHwem _ o-dpow,iada p. SIl'ę o dlifarz~. zall'IlJe pO",,~81CJoe.
~po u~ dnika, kt&y pdoerrwszy w ramJoo.a swoje pon.rabski - a.le wprost koniecznem.
CZM'llle na.s.umęte na OC'Z/'f'. Ce4"~Ottlla Slę twał kQlbioetę J.eożącą na oŁtarzu.
rueważ od czasu zachwiania się złotego

Przyjmuje od 3 do 5 po pol

Zajęcia UJ szkolił

Swiątynia diab~ a

Orgje

I
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NAUliA i "Y4.,;HOWANIE
ZA 10 ZL,

następn7ch!

NADPROGRAM

LAD SLA

MIE~T\CZNIE

Dr. med.

lekarz-Dentysta

AStruński M.
~lAZER
ul. Złulona 6.

•
I
przeprowadził się

na ul.

43.

Piotrkowską
H-l::!

_

Chor. sKórne

i _enerycz;ne.
Przym, od 8-10
12-2 i od 1-8 w.

Dramat erotyczno-salonowy w g·miu aktach.
Karr.awał

w Paryżu I
Bal paryskich teatrów!
Nocne życie Paryża!

W rolach

~~~~~~ ~~~fir

•

Sumienna i doświadczo-na nauczvcielka udzie'3.
języka niemieokiego
francuskiego i rosyjskIeg0
(teoretycznie i praktyczni,e). Pomoc szkol,na w
tych jezykach. Łaska we oferty pod .. SumIenna ;
do·śwdadczona'· do adm .. ,Glosu Polskiego". 76-Z-11

AtY OrYL''

i dni

'freblowskiej

rozpoczynają się dnia 7-go b. m., t. j. we
czwartek, (Ceny zniżone). Przyjmuje się
dzieci od lat 3 do 7. Sienkiewicza Nr.6l
m. 5, front, l piętro.
80-6

po-/

Dziś

~

WANDY DUDNY

klubu w

"
~ BARBARAW'LE' MARR

Te'. 40-25.

Choruby kobiece i akuszBrja.

,

końcowi.
I tu nasuwają się

nr. 4.

gł6wnych:

Charles de Roche ~~~~r i Conway Tearle ~:~~!yzna.
WYSTĘPY

ARTYSTYCZNE:

MIRA MALICEWSKA
KA ZIMIERZ BAJ O N

ulubieniec ł6dzkiej publiczności.
Początek o godz. a-ej po
Początek o godz. 3-e! po poł., ost. seans o 10 wiecz.
"
'"
,w 1fdrukar~i .aQ~ Yolskrego" ł • .?1.o..~~~';'
ł\.ed~tor i wydawca: Marceli Sa!=h~....
, .

'Poł.,

kameleonowa tancerka.

rUp%o:l~~irz~onologist~,

ost. seans o 10 wiec);.,
...)b~",t&ł

