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W grubej czy cienkiej - w ·
każdej tkaninie brud osadza
się głęboko. Dlatego aby tka- ·
nina był'a rzeczywiście czyste:-.
należy j9 prać na wskroś. '
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· cle~I.-~ · Bokares~~u;. ifdył ·a gent. G.--P. ·U~ . przygotowywał nę niego zamach- Straszłi-:i
.·~ : warunkl - życla·; ~ · fłosJI. - Ro~otnlk ' lgraszką · rewolo:eJI ·~ Patrłoł)zm . .topiony wę
~leoplsaoy . terror - Kara śmle~d, ,
r~l . . ~ ·:· Ukra~na : ~b~.ężona przez · op.r~wców .'.„ .
- ~Inc.ze~ polityki ~ wewnętrznej ..:.. ·Spowiedź so-wlecklego dyplomaty
. M: uąiornale ~'Italia" rown~ctwo poselstw~ ~ B.uka-1 Natychmiast po przybyciu do klem ~ załrzymana w 'Le· Wiednia wraz z innymi dwo•a
. ":"ąz~je - iak d<>!los1 kores- 11a-szcie w charakterze cha~ge Rumunii wzięto mnie pod nad- n:ngradzie. Dziś' na pewno jest agentami G.P.U. zawezwał mnie
ci~~aires. po wyjeździe posła
·
·
Ostrowsk12go.:
Po przybyciu do Bukarestlu
stwie~d:dłem, te Rumunia, o któ
rei 1 ~ Rosji'mów!~• '. iż jest ~:e
sic~ę!:nym ~aJe~ faszyzmu,
zna1dowała •-ę w warunkach
zn~czuie · . korzystsdejszych, ~iż
raj eowlec:ki.

1 • ci~~t Havas~ -: z~gad.kę ta~
• ~~zeg1> z~~~•ęcia charg~
, res Sow1e.t?w ~ Bu~a~:e, Butenki, zaw1.l.'.da~ia·
.1i prz~~ywa on.w Rzy~t~.
ie~lezni.~ od Sf•Y~ułu. ~;ora
~eaki, .,ąiorł?ale d Italia oasza ~1~d z b. przedstawi~ea ... ~wiet.6w. ~ Buk~esz-

·

z6r G.P.U., w Moskwie wiecizia aresztowana.

.n? bowi~m. że jako 14-1etni chło

piec brałem udzłał w ruchu na·
rodowym w okresie, gdy wpjska
gen: Wrangl~ .Po~uwały. s.i.ę na·
przod w prowmc1ach Ros11 środ
kowe~

Dowie:lziałem się t!i, ta iOa~ moja wraz z 6-letili~ IJll·

Poseł Ostrowski aiówi dalej
Butenko - wyjechał z Bukaresztu 4 lurego, ale w przeddzień
p~zy~ył do Bu~areszłu z Wi~cinia ,aklś pode1rzany typ, ktory
odosobnił się· na trzecim pięt.rze
poselstwa.
Dnia 5 lutego ~w przybysz ' z

trzykrotnie, abym wyjechał z
nim do Sinaia. Odmówibm, tlo'
macząc się chorobą. Wobec dal
szych nalegań, pomówi.Iem o
· ~y~ z sz?ferem. Powiedziano~
1ennak, ze przybysz z Wiedn.a
sam prowadzi auto i ze azofer
jest dlatego niepotrzebny. ·
(Dokończenie na sir. 6-ef) ,.
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dvP~oftlacli
~~ii!t~~: :e!:s:~~ · Doniosłe zmianr ·w.Austrii na korzvśł i pod naciskiem Niemiec
i atatego_wsti\

ke. w sowieckim .

pawilo1H~

'!JS~W~e f2!-rys1tiej: ,· ·
owczał ' pi.sze Bu;enko .l~łem· kóntakt z CY!liliza· europejską oraz stwierdzi• li, ie wszystkie statystyki so.
~ławie były fał~ lldde
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Qłoieuia się stoaunk6w pomiędzy Austrią i Niemcami.
4wietle tych wiadomości
n)aco dziwnie brzmią oficjalne
wynurżenia, że rozmowy w
Berchtesgaden odbywały się w
du 9hu umowy lipcowej, której
pz:zecież jednym z ważniejszych
punktów było zobowiązanie się
Niem:ec do nL~ mlesunia się do
spraw. ·we~ętrz:iy~h / „ui;trii i
uznania nar. soc1altzniti w Au.-:
stńi, jako jej spra\Vy wewnętrz
.
nej.
Natomiast nabiera prawdopo
dobieństwa teza o istnieniu taj
nej klauzuli do umowy z dn. u
Upca, według której ·miała właś
nie Austria zobow-ązać się do
stopniowego wzmacniania. wply
wów nlemieckicla na swo-m te·
r}'!oriam.
, \V ·związku z· rekonstrtrkcil\
g21-l>i.nełu w kołach poinformowanyc·h krątą pogłoski, te rcS-

.' ~IEDEŃ. . W.y<i~r:ienia polityczne w Austn1, 1ak rekonslrukcj~ gabmetu oraz ógóliia
. amnestia wywołały ogromny od
dźwięk zarówno w k<:>łach polityc~yc~, jak i w całym społe-

w

czeństw1e.
.
l}"w.ł.
.Panu;e ogólm . przekonanie,
. W~a!enie prze.Paści . dzieląc?j
r.riat cywilizacji od· Rosji So- że zaró\YnO de~yzja rekonstruk·
~e:~ltj utwi.~rdziJy we iąme cji gab'netws. która zar.wniła aż
bilt6że po Polsce, N1emcz~c1.fi tr11 łęJa przedstawic:elom IUU'O

dowęgo socjalizmu, jak i zarzą. ·
..
z hryta odwołano mni~ do dzen:e amnestii powzięte ZO$ła4oskwy, aby pow!erzyć mi kie ły. pod silnym naciskiem Berlina.
·si\ wiaaómości, że w czasie
nocnych obrad
historyc;znycb
u••••
gab'.netu p0roz~wano arę k!l
111
mPtezydenl. R. P. t)rzyjął kakrotnie. B2r11n2m, skąd mia
f6 'b.łft. w obecności M~rsz. ły nadchodzić decyzje, mające
Smigtego - .Rydza prezesa Rady na cel~ zlainanie. sła~nącego oKiiiistr6w ~zn. Sławo-}~-- Skład poru rzędu austriackiego.
Weólug tych wiadomości Mus
oowskfag~ i wicepremiera int.
" E. ·Kwiatkows~icgo; kt.ó rzy. rc- s. olłnł, do ~tórego miał się ·zwra
urowali ó' ·bi:eż~cych pracach c~ć Schuschnigg - miał wyrażić
zupełnłł obc;ętność w sprawie
R~ąciu.
i~l,ii.

na z1-1cu·
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wniei ma astvł6 niebawem ohecny szef sztabu Ministerstwa
·Obrony ,Krajowej gen. Jansa.
Na jego tniejsce ma być miaM·
wany 0cbecny dowódca dywizji
zmotoryzówanej gen. Kubena.
Ustąpienia Jansa w . kołach pOinlormowanych przy·

pisuf11 duże znaczenie poJitya.
ne. Twierdz11 Jakoby nie ciea#ł
się on zbytnią sympaUę w 111,„
mieckfch kołach wojskowy~
Potwierdzenie tej wiadome>ł:l
oznacza?oby zacieśnienie- ~
pracy militarnej austriacko-ni~
· · .
młecklej.

Sprawv

aprawizału~n· e · Pi_ ństura
• ~
. SkGocentrowane • Mln. Ro·1n·c1wa

W dniu 16 b.m. odbyło się pod
pr.iewoclniclwem premi~ra ge~.
Sławoja • Składkowskiego po·
siedzenie ~óy Mi,n istrów, poświęcone w głównej . m~rze unormowaniu zagadnień aprowiz~cy;nych w ~wią~Jl z ostatni·
mi.uchwałami Komitetu Ob~oay
·
·
Rzplitej.
Rada Ministrów przylęła więc
przede wszystkim prolekt dek•e
tu Prezydenta Rzplite.j o poru·

· ·
·
·Rolnych oraz zwi~ane z.dekre
tem powyższym przepisy w7kó
·
nawcze.
Minister Roln. koncentrował

bęcizie w swym ręku wszystkie

sprawy, dotyczące aprow'.zacji.
Koncentracja tych spraw w jed
nym ministershv!i! ma na c~l"
zapewnienie sprawnego d:z;ala•
nia i rozwin!ęcie aparatu apr~
wizacyjnego oraz przystosowJ,a. ."' , .„

rV ..11a·rxa, Lenina ·i Stalina .=;;~~~~~~~~;:,; ~u;0:;; ·. ·
··„Szłanda.
zmzepotic·nad
' lwiile11• - Tak~ .· groźba .
. z .Moskwr llOd 1d;ese11 ZllflRKi
młrm

t. . . . .
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~KWA. - Na '1-octo.W-Vm cyn) oś~iad~zyl ~. in., ·że „Atan idee . imperializmu komin!eril<>~
PO&iedieniu WCIK.u w.a wszyst dary Marxa Lenina i Stallaua . skiego, mówi:\c „bolsze"Icy Le
[ kich przmi6w~en:iacli 1 p.rzebtja- ~01E4 . zatrz~potaó" aacł · Całym cgr~iczaj:l się tylko do U-ta re
publik . zw1ązkowych, lecz goto.
.
.
_
f la nuta gróźb pod adi"s~m za- swfat~.ąa„.
· Delegat Leningradu Potarow wł i4 ' przyjęć ~stkłe „~· . ' '
~ rramcy.
~ „!lelegat StaJingra~u (Cary·, jtszcze wyraźn!~j wypoYf ledz:ał ckie republiki świata'•.
· Na' p<>siedzeniu rannym ·na ła
waeh . delegatów prtewatały
mundury wo}skowe.

,ałesztawanl . .
Autorat.i·„c.redalitor
„_. w·

"OłłennHcu Witt:llskim~
Arlykuł S~alina, ogłoszońy w
Prookurafor, Sądu ·· o~ęgowe·, Ć-iwk'tł· ".,.ry:d:i:wiciy ,„Dziemiil\a
to• Wilnie wndósł do sądu ·akt Wilenskie~" At. Zwierzyńs~ic, ,;Pril.wdzie". a powtórzony
P.~·

it ar111c11

8*arżenia Z

art.

za

go. ,
152 , k, k.
Sędzia §t~dciy w stosunku do
lllie"Yratenie Narodu-. ·P0,lskieto
• i-zez zelżente cz,ci Ma-rsz~ P(}l· obu osk.a:rzonych · zas :osował
sld1 J. ~u.ds.kic~:> przcci'W!!c,? środek zapoblegawc~y. - ly?11.·
~orow•1 arly«t. pt·.. „G. O. P. , c.usowe .zaarcutowarue. {P. A.
.
łr. St. .C:Nióakimti_~ .wze-_,T.}.
I
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. C:~le m[asto r1backie '· 1od wedł

CZ~OWCE. ' Miasto - iy~ ·;e się pod wodą 't.2oo·~omów. '
Znajdujl\ca się n2'; drugiej air.o
pelcie Dunaju, Wył·
backie
k6w od kilku dni ~ajduje się nie Duna;u wieś P.rzeprawa ~
stała też całkowicie zatopiona
pod wodą.
w. ciągu je·dnej nocy, tak, te mij
W domacti·stoi woda na wy$0 szkańcy z trudem tylko zdołali

.

w

~o~le~~s:~b;i:;a ~f:1~~t~: \v~~tjc s~~d:i;.~hyr!n~~;::

,,omocl\ czółen. Ogółem zna.jdu tów runęJ.o 49 domów.

Hokeiłd 11rzegr1~·i

ze

Szwecją

Dzii gramv · z· ·Angl'.t

o:·1

W środę wieczoręm Polska. dująca o zwycięstWie S.zwecMw
przez inne dzienniki, w koh:.ch
d:z.ienn1karzy zagran:cznych oo~ rozegrała na mistrzos twach ho- padła w ostatniej fazie gry, ze
niatiy j::-st, jako rezultat rO'zcza- ke'.·owych świata w Pradze s:r.zału Engberga.
.
rowania Sow~e~ów do Li~i N~ pforwszy półfinałowy mecz ze
Polacy gira)ą po ra.z ~- ~
rod6w · o•:tz j~ko zap!l-::ie::L~ S zwec ;ą,, przegrywając niezna•
czo.ie 0:1. Jedyna bramka dec1 1P.ółf.inale z Angl~
wż.moiżonei .akcji Kominternu.

M oraz środki chemiczne, do zwalczania
K
O
·
d
·
.
i "arboI1nę sa OWDIGZą . . I' I. 'chorób I szkod ików roślin uprawnych

poleca:

Skład

Apteczny

P. Podgórski

Nr1
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«roni ka
polltqczna
HIE BĘDZIE SEKTOROW W O.Z.N.
W najbliższym czasie nastąpi cenw Ohoq.ie Zjedn.oczenfa
tra!~=cj&
Nn.r:>dowego, a to w ten sposób, fa
zcstanl\ zlikwidowane t. zw. sektory: wiejski, miejski i robotniczy. Po
zostanie tylko odrębny sektor mloSłwby Młodych pod
~ziefowy kier.ownictwem m:i.jora Go.Hnata, któ
ry: wykazał du!e zdolności organiza·
STRONNICTWO LUDOWE A P.P.S.
Pomiędzy Stronnictwem Ludowym,
a Polski\ Partii\ Socjalistyczną, pro·
wadzone Sl\ w dalszym Cil\gu poufne
i o!ywione rozmowy na temat zbliżenia id2owe~o i taktycznc10. Czy
jeszcze przed Kongresem Storonni:t·
wa Ludowejo rozmowy te dadz:'.\ ko.i
krctne wyniki; jesz rzecz!\ wątpliwą,
J>Oniawd obie strony natrafiają, na
~ość powdne trudności.

• VfAl'.l!ENNY KOMUNIKAT Z.M.P.
Ukazał

im reforade pr.zc-<lstawił główne założenia polityki soc!alnej
ora12: przedstawił przebieg dyskusji na komisji budżetowej.
Nas~ępnie zabrał głos min. Koś

Funduszu Pracy, który we wJasnym zakresie robót ~ie prowadzi, ale dostarcza środików tam,
~dz.ie interes społeczny szoze·
gólnie tego wvm:i~a.
Z }>0'11ccy ~imow~j korzysta:::iałkowslci.
• ło do dni3 1 lutego ok. 1.2CO.OCO
M.OWA
MIN. KOśC!Ał..KOWSKIEGO n~óh doros~ych i 700.600 dzieci.
Inwestycje wywierają du,ży Wydano 12 milionów zł ,w gowpływ na wzrost zafrttdnienia, t6wce~i naturaliach. Do 1 lute·
który wynosi przeszło 16 %. !!o br. zebrano 12 milionów zł
podc:zM gdy w roku ubiegłym
15 młlion6w :zł. .

I

Drz

j"szcze, aby ta organll:acia wyrzelda
'
~
swych celów ideowych I wtcho•
wawczych wśród młodego no:i:ole·
Trybunał, który przeprowania, i prace te prowadzić b~dzie nil dził proces Doboszyńskiego,
dal w ram:i.ch Obozu Zjednoczenia rozpatrywnł wniosak cbrony o
Narodowego.

si,

!1

bezrobocł1

.mamy J:iągły wzrost otrzymuje prt~cę t)'lko 245lJL
łecznej zapisało się 19 posłów Mimo.
zaś do budżetu Min. Przemvsłu bezrobocia, wyitlk:ijący ~ przy- łstnkje dużo młodych ludzi do
i Handlu 21 posłów. Przema- rostu lf:Ułności i przeludnienia lat 25, którzy dotychczas mgdy
nie pracowali.
wfoJi po">;a tym obaj ministrowie. wsi.
Punktem hono~ • Państwa
Z kolei Minister omówił rolę
Pos. Tomaszkiewicz w f?W:>·
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dI f ka woI osc'
"
'
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•
o
nle
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sd Od'iergleni.em kmm

ałę 11namłcnny komunikat
którv tłu
Młodej Polaki,
macry, ła przys.t.o,płcnłe Z.lti.P. do
O.Z.N. nie znaczy
S?u~by Młodych

.

Zwilltku

przelud ie ·e

i
·zatrudnienia
a inwesit1ciacb, wzroście
la
to

Kościalkowski

Rozprawa budżetowa zbliża
::;ię ku końcowi. Główna bataiia
zastała już stoczona.' Do wielkiej wymiany zdań dojdzie zapewnie na dzisiejszym posfo·
d:zeniu przy rozpatrywaniu budżelu Ministerstwa Oświaty o~a.z we wtorek przy rpzprawie
nad budże!em Ministerśtw~ Rol
nictwa.
DWA BUDŻETY
Wczoraj Sejm rozpatrzył dwa
hudżety: Min!sterstwa Opi~ki
Społecznej oraz Przemysłu i
Handlu. Do dyskusji nad bud.że!em Minister~wa Opieki Spo

-

eyjne.

•

u1 r1

obrony został załatwióny
··
mown!e.

od-

winno być zap,wiue~e ~cy
przede wszystkim • tym, kteny

się już W wolnej 01czyźnlc uie.

dzili.

Minist~f' ma naidzieję, te jeszc.ze w bieżącym roku bętlzie
m.6g~ wystąpić z konkre'.nJtn
planem zatrudnienia młodiety,
. OCHRONA PRACY
W ~akresie ochrony pr:.q dt
no w ~oku ubic{!łym ramy praw
ut~J.tu~owa.ni~ • *~os-imk6w

ne

między pracownikiem I pracoPrzechocl~ąc de> za~idńienia l do.w:ą, co wpływa konys\ll!e
f!miitracji ilustruje cyframi jej na sytuac;ę pracowni!<ów 111e·

'

spadek.

·

RYNEK PRACY.

zrzeszonych. Na tej podstawie
us~nlono nowe \varunhl pracy w
wielkim przemyśle. Ogó!11y do.
cb6d warstw r;ra:cownicz,ch
,n;r6sł 'v roku ub1eglym o 20%.
Co do skrócenia czasu pn.cy
w gomictwie wę.gfowym 111:ni.

W organizacji rynk~ pra-cy
na J?icrwszy plal! ~suwa ~ę
Dzi~ upływa termin 'Wniesie· sprawa .%a trudnienia ~łod:z1c·
CZY GEN. 2ELIGOWSKt non wypu:;zczenie Doboszydskiego
kasacji tak przez obronę, zy. Wc.hQdzącycb w wiek pra·
ria
na· w•ołtlość do czasu ~u_prnwo
MANDAT POSELmU?
cy przybywa co roku 5ł5 tys,
· ·
W kolach po'.itycznych \Varazn· mocn~enia. się wyroku. Wniosek jak i prokurat.o'r a.
s~er Ko~dalkowski zapow:acla,
wy rozeszły się pogło~ki, jakoby gen.
Lucju żellgowaki , nosił się z za·
ie Polsl{A zaj.mie w tej !pra.wie

•

miarcm złoten~ mandatu poodskio.go i zc.pełneg<) wycofania &.Q & iycla politycznego.

z.z.z.

OSTRE WALKI MIĘDZY
KLASOWYMI ZWIAZKAMI
ZAWO:COWYML
•

A

W okręgu górniczym Zagłębia
Dl\browskic10 toczą się ~11tre walki
pom•ędzy Związkiem Zwup:ków. Z:i·
wodowyoh ~rupa Moraczewslueito),
• klasowymi zwlązkamł znwcdowvCftl, przynaletnyntl id3owo do P.P.S.

40

wałki

Pewna młoda
HANKOU.
Chinka absolwen~ka uniwetsy. • M! .
.eLU 1cluga.n, panna Chun, pr.a
cufąca d~t~hczas 'fi Minister•

1

1

c!.o"Wych. det )>f:ttmiany materii, na bó!e artre\}'cZlle, czy po-

dagrycz:n~. wztięcrle. brcu:ha. odbtja~ie się lub eklotutojei d„
obalrukcJt. - Panmttaf, ze nigdy DJ• będzie tap6źnó, o ile
używ116 bę~esz zl6J MOJ2Gpędnych nDIUROL", które zapO

bie4aJ11 nairom&dzenh1 się kwasu moczo•cgo I Ui.nycłl azllo·
dliwych 4f4 zdrowia mbstnn.cyj, zatruw1dącyc:h1 lt>t~ani:im. Dzlł i~t'ze k11p pu~ełe:z~o ai61 ,.OIUROL", ,_ .fdy .przeko•
· ·
będz ; e1u: t swym
&n: się o dodatnicbl- skutkach 1~!1 d:z.1ah.nia, zaleca<!
znajom\'llt. Snosób wycia na op:ikowalliu. O;ygina!ne ZIOtA „DIUROL"
GĄSECltIEGO '" kosiutkiem) 1prxed:al• apteki i składy apteczae,
_
-

chwill\ wy• przydzie1one do słutl:iy sa.nłtar·
buchu działań wofenn.ych poś nęj armil.
więciła się całkowicie mobitiza•
Panna Chun przedstawiła o·
cji kobiet chmskicti
sobiścia marsz. Czang·Kai·Sze·
Zgodnle z planem, łopraco• kowi swój pierwszy oddział.
wtcw.ym przez P8:nnę ~hun, tros• Młod~ kołiłely po 1aciągni~ciu
ta o wychowanie dzieci :cosła· s.ię do szere(Ió•·: otnymufą speJe złożona na kobiely w star· cjaJne wyszlrnlenit ·w obozaclt,
szym ·wieku; a wszystkie mlo- :;Ą jecłnQli~ie timunduro-wane i
bil'
•
d k bi ·t ·
e o e y .ZóStaJą zmo tzo• będą mogły zdobyć slo~ie ofi·
_
wa11e.
i::erskie na fronde.
W obecnej eh~ po-nad dwa
tysiące s!udenteik chińskich' za·
Spośró& dotychcza. . ~mobi
•
•
·
• d
ł
kobiet, 400 liczy
lizo-wany~h
::aągnę o G1ę o S:Z:eregow, o.rzy·
·
mało umundurowanie i zostało sobie od 17 do 22 lat.

·stwłe Kolei Chin,

Nigdr Die IESI za óźno -~~ tar:~:H~~~Yi
c!erp!n aa chorobę r.erek, pęcherza, wątroby, kmaleuł tól·
,

inek
z najazdem Japo6skim

·

z

•
1
-=------llatllim:m.-.--.„.......--..a„..........._IL!J3D_._._...mm.--m·-.~--------ll!lftsrUllll*m

ze

·

cierpiał nedzę

•

mimo umowy zbiorowej w

zowane~o. in~crega przet fyci'!?
samopas. którego pototenie 111a
terialn2 jest boaa.jże jeszcze
bardziej ciętkie, ani.teli wyżej
wymle;iionych je~o „Jrolegów
sytuacji materialnej po ćw1cku i dratw1e". .
ciężkiej
Oto jeden z dZie.siątków tyłwoich członków. Zorgauowa
iia rzesza szewców gotowa by- sięc:y konkretnych przykładów:
Uboga izdiabka szewca Z.
la nawet w obronie szeregu
svrych słusznych żądań przys~ą Szmalca. mieszczllca śię w su· terynie jednego z domów przy
pić do g2neralnego str~jku.
Akcja ta wreszcie uwieńc:z:o ul. Wolskiej w Warszawie, -:
11a została po-cipisaniem w Okrę jest chyba przysłowiowym u<>gowym Inspektoracie Pracy w brazem pędzy i ro-zpaczy".
- Chciałbym wied:zieć jak
lWar~zawie dnia 15 b .m. urnowy zMo•rowej międ:zv Związ- się panu powodzi? - nawią.zu
kiem Robotników Przem)'slu ję rozmowę z p. Szmalcem, roSkórzancgo i Pokrewnych r b~ącym wrażenie n.la lepsze,
tednej. a s2kcją kupców bran- ni! jego nędzne mieszkanie. '
- Jak mi się powociz.i? zy obuw!anej. Centrali Zw. Kup
odpowiada zagadttlęty pytaców z drugiej strony.
Po.dpisana umowa zMo-r.ow.'.1 niem na pytanie. -- Proszę ro-przemyśle newskim gwara.n• ze;rz2ć się po tej norze, a odtuje pracownikom między inny powiedź zaraz sama przyjdzie••.
Słusm)2I
mi p-0.d"wyżkę plac oó: 10 do 15
- Przypominam sobie pana
proc. oraz 2·tyg-0dniowe wypo
wiedzenie pracy. Podkreślić na z lepszych cus6w, kie.'y pr·o·
łaty, u to ostał.nie jest szcze- wadził pan własny, spcry warpowa:inym sukcesem sztat przy ulicy Elektoralnef.
gólnie
chałupników, gdy! u.sifaw<>daw Miał pain wówcza.s kilku czelad
stwo pracy nie pnewtduje w nikóvi. Powodził<> się panu
og6le wypowiecizeń chałupnl- względ11.ie dobrze .• A te.a.z ..:._
tak nagle 1.„
czvch.
- Ładnie nagle! To było z
·Tak więc dola pracownik6w
i chałupników szewskich, pra- g6r1\ 6 lat t~u:· Tak, wtedy
cujących na 2'amówienia ncl- powodziło nu SJę · istotn~ nie
polepszy się choć najgorzej. Ale chc:iałem jes:tCJ:e
kładców potepiS.zyć sobie warunki bytu,
.
trochę.
Nle ukręca fo jednak łba, więc zmieniłem mieszkanie na
ttfottety, c:~żkiej sy~uacji, ist· \ większe. I zaraz przyszły n.a
tifa;ącej w całym rzem'.·ctśle 1 mni~ złe ezasyi straei~nt daw-

Zw:i4zki a;awodOW12 pracowttil<.6w i chałupników szew.s·
kich: prowadziły od dłuższego
już czasu energlc:z.n~ akcję w
kierunku poprawy nad wyi-az

przemyśle

obuwianym

- Sytuacja jest rzec:xrwiście
dzieJ, jak teraz, na Wo!ską. Więc mam tylko ·niewielu kll- niezwykle ci~tka· i trudna.„
- .„i bez wyjkial łlo kt6r y
entów przygodnych.
- Zatem iuż 6 lat nzieli nas ·z szilwców inie!tZ:ka tak, jak ia.
od de>'brych czrusów z ut Elek· do t~go pi!-ls z kulawe\ no41\ ni.il
toralnej? Hm ..• a zda~e się, te pr%Yi4z!e 1 kłóry id mien~a
bardziei po ludzk)l - temu n:e
to tak niedawno...
·- Jak kemu! Mnie na przy- stare.za na zapłacenie komt)~·
.
kład te 6 lat wlokło się; niby t1ego.
..- Ciężkie fest tycie •~wca
6 w!eków... Ile ja straciłem
przez ten czas zdrowia, UQ ner chałupnika - "kollczj z. S.cm~
w6wl Prosię popatrzeć na mo lee 1rezyi11owa.nym iłosem - i
it\ twarz - bruzcia koło bru.z- ~o g-0r3Ze, nie muny na)nn!ejdy, · a głowa siwiuteńka. eh ć h:Z:ych whioków na pcleps:zenie
mam dopiero 45 lat. Oto ~lady się doli naszef...
d
• •. •
C
6•!ia t- ! ~i n ędzAł
zy r~eczywiśCiO 1111 ma t~
·

rui

JAK

Jg ~łfĄlRZF:l

:tdecydow.ane

stanowisko na

w maju m'.ę·
ctzinuodwej konferencji Węi\o.
wej.

m.alącej się o:!być

CHAŁUPNICTWO

Chalupnic:wo

zatrudni.a

pół millona ludzi i odduc

w szpony wyzysku

la
lei

nleęotyb

nego na iadnym iWlym od•
ku prai:Y• Wobec tego poeta.
wlono rtl'Zszcrzyó na ch;ihapił
ctwo zakres

dzlafonia

la:Ollllll

dla spraw przemysłu ludowe;
ł domowe!!o.
Robo~ntcze bttcfowoi-ctwo mi
jest przedmio!
Minls:erstwa j
również orJtanilZa-cja · spęduiil
urlopów ·robotniczych.

szkanioiwe

stałej tr~ti

Przechodząc d'O sp1rawy ubł
piec.zeń spo.feozinycli, mi.Ilia~'
przeciwstawia się poglądowi I
koby obdąi~!e było na.dmiei

ne.

fa:k

Właśnie

w kraju ubogiia

nasz, pT'Zymus szeroko rot
budo.wanego ubezp!eczenia. st&
je ~!ę koaieczn<0ścill.

W roku

wyp.łatę

ubiegłym· rozpoczę~

normaLnyoh §wiadc:zel ·
w robot.niczym ubezpieczeniu t
mery1alnym. Podwyts:?:ono te
:tasllki chor-0-bowe o 20%. cll
p-olo:Z:nic o 50 %• Po-dwyikł, ~
będzie nadal utrzymana.
RMszer.:zono akic;ę walki
tErutlicą, powię..\sza się sanalt
ria ~niźlic.ze o 900 łót~k.
najbiits.zyeh la•ach cyfra
''n:rośnle o 2000. Rozszerzo11
listę chor6'-> zaw~dcnvych obJ'
tych ubezpieczeniem wypadld

WJm:

\Viększo.§6 ~o~l~ ~~
wała, te „śr-c.~ 1ak1~ s.o:ą dl
dyst>Myic11 ~D18.~rs.wa s' •
nule w poro,~.an1u z po rzebi
mł. A wiec nłedost tecznie ra1
uych ;1~okó"! nd.Joprawi~nie wini~ty jest dział inspekC!1 pn
s.iewcow· cy, zbyt małe ~rod.ki dla zwał
się • ag:.czneJ
• • cz.~inia r6..mtych chorób.
•
„łaciarzy •
Sytacafo - ub"'z„„f„.--'m'acl
Wydaie nahl .•1ę, tę is.WeJe
"' " „..... aJ
u
t l'- - d
t d
t
fe yna Iwin.na ulec zmianie. Trzeba na
w t~ wzg ę z~a y
mo!łiw·o~6, a miano~.cie: o4ól- rnię•ać o z:J.11.acłnieniu he2robo
na .t>o.prawa sy.tuac11 llla, ter1al·.1 c!a. Jt.!óre należy dA na;„.,,.;...· 8~
""""
I h klt.~n t '!w, ciyli cał e1 I szycl1, a zaranm "' najttudniet
ne ·ie

· - Czym pan tłumaczy sobie
b
o ecną ciężk ą sytuację zarob •
kawą szewców? Przecie! lu·
. b i
l'
•
dzie nie
przasta 1 no.s-1ć o uw a
i tak samo, jak dawniej, ci'rą je
i muszą reperować.
- Naturalnie! Ale płaci\ za
a:z~h.
(I)
ri2perację tylko tyle, że zaled· klasy pracu;ąceJ.
wie kilkadziesiąt groszy zostal(''U
a resi•
je s-zewcowi za
!•
ta idzie na tna.teriał. Przy tym
Nlen-cv uokrvte sierra s~·2 11 lft1C
.
j~st coraiz więcei szewców BERLIN. Wł.adze p~łll n.aro ·I tlerjuge.nd" strzelani„ z k bi·
zwiększa się konkurencja. Trze
ba brać jak na'.niż.sze ceny i dowo-socjalistye%nej d4!ą do te nów mafokal·ibrowyeh . ara ł
równocz.~~nie dawać )ak na·te-p go, aby cała młodzież nłemie-' Niemcy pokrywa ~ę a 8'~
szy m~teriał ~eperacyjny. ~e- : eka po 18 roku fyc~ przeszła strzelnfo. .
zultat 1est talu, ie iu :zelow- wysz.kolwe stnelecltic ·z hroa.l - - - - - - - - - - kach i flekach zarabia się... 80 małok.a.Ubrowej.
DBAJCIE O ZD!lOWIE
gr. Od najlepszego ·id klienta Chociaż w chwilt (.~ecnej ml·
Przy chorohaoh: iołądka, ld,zck
mo-żna uzyskać za tę robotę co Hon chłopców pobiera. naukę
...„..tyJ'ne wątroby, przy klllltlcnlach t61cl<>
najwyżej 1 zł. 20 gr, Na d':·ob- sł:rzelania · władze
wych. \ndęcla brzu~ha, odblll>llll a!'
.~•
• •d ·
•
1'
· h
h
: :
rep2racp1.c , czy i J.la zmt~żaJi\ o rozpowsz~ohnienla lub akłot1ł1:-ł-!łach efo ta„ate!a, 110n.et,szy~
wsz.elk1.ego rodza;tl łatkach n: tego sport~ włr~d ~ajszerszycb sufn !!le: ,.S„ZWAJCAtts:K'.m oonz.
szewskim. lstn'.;<eje bowi~ ;C$z nyeh, stałych kHt?nt6w, bo :!a- rab1!l się ... 25 • 30 _gr. -- Taki kół młodzJ:eiy n1etrueckiej.
rtm 2l0l.A - uaturaloy, ła~od:i•
cze inny rc:lzaj szewca - cha- dnemu z n:ch nb ch::::ało s'.ę więc 1 jak ja riłt.c!ari" za:-ab!a
W tym celu \Vł)rowad:ta się ;rot~k flr:t!?c;zy~:i:cza!:\cy, u:iłfwia!-01
łupnika., a~Qej niezwgw • ł.Mz.czyć aa Twarcl4. a tJmhar mia.i.ęcmie pr„ecię~le... 75 :d. .we :-uvsłlkich «>du~ .W.· J ~ cl=~~~·Q~~nne t4~tl

I

KIO'

robotę_,

Mladziei niemiecka. ••.1J s·ce Sl"„el:'Il'
trle

•
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!ialnien._.la 1• e1· klasr ·41·-e1· loterii

dzień

r~agu·enie

Gł.óWNE WYGRANE
Stala dzi 2 nna wydrana

•ł.

Zł. 250

na nry!

1~02 24398

33063 34431 46076 53414 69088

69557 91599 92704 ·92323 97134
I
5.009 na nr. 99958.
99594 107747 112264 114465
Zł. 10.000 na nr. 66901
117293 123055 1409'Żó 146933
Zł. 5.000 na nry: 6820 101644 146739 155858.
. .'
Zł. 2.000 na nr.: 94739.
PO . ZŁ. 125
Zł. 1.000 na nry: 28037 28196
77 155 859 1209 2275 4069. 6fJ7 793
47739 so198 1os162 106047 s33 938 so23 952 8911 -9os5 s61
6

,..

114938.
10215 497 11243 1209,3 106 14 42~
Zł. 4:JO na nry: 19347 55829 548 15366 520 16113 370 ·773 918
1S236 19251 457 646 20051 261 419
1.~ 316 100 „ 2 ~ 103
" :>
705 115961 770 21438 8?7 944 22381 636 230'JC
11795·1 137033 143913 145186. 114 97 869 24464 539 653 258~5' 27101

v&

,~

n •ęgm

.687 28523 29549 1oi 3002-6 282 31-156
www 511 692 32283 924 33260 ·410 60?
34373 35299 515 828·- . 36020 114 3S
'i!
JU
37633 47 38740 3921? 40671:41330 672
·12770 43221 44465 700 45444 47767
PIĄTEK ·
49230
.
50557 51165 201 583 638 ·721 52947
Symeona i Ftawia 61 5321.6 868 80 5-107il 353 871 55223
na.
381 676 734 ·59 811 562hl 57981 51H57
Słowfański: Wielo· 464 509 921 59326 60215 82' 336 61016
sława.
397 5J3 797 63897 • 64198 5~9 8? 83'l
Słońca wsch. 6.48, ~51?1 213 f6113 67 6S 322 811 937
zach. 16.51.
69310 526 70556 10 816 999 7112~
K~!ężyca wschód. 666 72326 793 813 73905 74152 325
22.3, zach. 7.45. 750% 435 601 76379 631 77211> 78757
KRONIKA msTORYCZNA:
695 79120 637 SS 80112 780 81~8 6~8
!86 Wiadysław Jagiełło zaślubia G~'.51 70i 2ł 83168 708 "66 813 84367
Jadwi1ę.
674 813 85705 914 86142 98 87213!
546 7.m:i.rł M.,_rcin bter, założycie! 812 88125 267 645 775 89684 90380
Kokioła luterańskieJ!o.
419 588 91116 92664 98 93026 96Cl
574 W;:izd króla H. Walezego do ~<040 199 250 · 553 96079 97283 35C
Krakowa.
~8138 258 99888
.36 7.1i~cie Krakowa przez Austria·
101191 414 78 863 11 102003 288
32() 970 103129 385 471 104365 85
łmierć kr6la Belgill459 513 105149 505 637 106379 405
774 107121 702 829
108308 109397
e+

K:.lendarz dnl:I .

1
LU

t

V

785 126552 1274n6
129477

CG 714 128671 933

10
3
~~:~:~~~~XJ! ~~ ~~~g~;

136000 119 311 537 58 605 70 137315
452 569 670 110355 783 111352 726 903 145043 166 695 801 17 146330 573 84 536 138397 473 626 139267 "46
946 11201 5249 709 113507 tt412ó 819 94' 147UJ 398 309 630 47 61 1os
140795 141041 834 967 142947
730 867 84 987 115812 116554 938' 65 92 5~9 148135 264 149036 159 200 143167 610 144456 556 795 145112 216
117044 202 83 118202 119182 342 97 37J 410 26 93 891
418 533 749 146228 57·1 147020 45 193
120205 562 121211 340 522 1226Q4
150091 t41 326 79 511 43 627 886 504 837 992 149276 313
123384 509
124273 414 953 125511 95$ 151777 909 75 153283 86 328 643
150142 Sd3 468 510 151362 658
759 126296 695 769 912 127531 128194 ss2 t53122 320 454 640 802 80 93S 152659 845 153344 752 154337 671
369 815 129701 - 130130 328 3ł 1312S5 154218 361 612 7-ł7 992 155010 209 468 155269 317 655 73 157127 153013 991
565 695 736 46 133218 426 13U74 764 68 156514 15 730 157016 137 83 159 296 739
!86 642 1:3865
136898 980 137539 477 599 787 158175 210 318 51 ·s1
139511 621 125 140392 116 141093 168 562 159140 1s 215 863
213 389 142410 41 · 143425 144733
_ •
•
Stała cWeua wy~ua 20.000 aL
145384 146020 147095 245 810 148104
łll-rre C'illJll' elił
na nr. 60062
329 149305 21 · 150716 942 151618
·s.ooo zł. na nr. 12971
152260 312 153241 427 757 154356 880
PO ZL. 125
2.000 zł. 118 nr.: 6425 35547
931 155726 77 157708 158042 159519 . 35 466 2140 532 4295 678 5861 6337
1.ooo zr. u nr.: 552 230 03 68374
95 947
10980 11782 12574 13249 734 92 14298
zł. aa at.r 27442 36852 63150
500
Po zł.
.5
544 16377 17180 20723 21165 203 442
93228 109979
62 0
512 45 986 22!40 23116 315 24969
250 zL na nr.s 16376 21827 52753
15 368 514 652 758 844 66 986 S7 25037 26177 630 803 27194 964 31701 5 3036 56340· 58107 64501 65952 10154
1036 173 430 524 51 923 57 84 2035 33285 35553 41496 44767 45751 48911 76724 83388 86170 35607 92756 0".'12!
424 611 909 3071 87 156 594 633 749 49520 675
93264 124307 . 126029 131943 132913
83 900 4131 ·287 423 647 755 865 5148
50712 55977 56254 58396 60061 350 1s52
57 136217 H2871
286 545 62Q 77ł 952 72 87 6368 542 81 591 790 61072 145 62 758 64-165
707 75 7018 52 212 44t 8$2 994 84M 631 66016 33 67310 435 68694 712Q3
PO Zł.. 125
11 601 49 911 9414 82 618 44 917 6S 731 813 72956 73268
7435~ 76532
584 1286 398 408 2037 872 4110 560
98
1n1a 889 78997 80585 991 82219 946 786 5850 6052 12527 13442 48 739
10008 213 38 671 8()1) 11299 408 615 83213 85261 86936 87416 671 93400115149 17114 469 21805 23017 21493
74 12216 303 405 S:l 501 732 36 13010 70. 73 96141 763 987 99991
127858 29141 32206 33806 34081 441)
643 754 71 805 963 14053 168 70 ~
103214 104270 105552 106102 '26 669 895 35696 36308 37238 875 38730
351 74 433..570 614 976 15aci9 320 558 107884 921 108281 673 109343 57 951 400~0 1 rn 288 110 41007 737
11Ws~ :f'3~60~ :~
1~łti6442~ 110092 U17t7 113046 571 114810. 42266 85 «~ 538 683 895 45476 46557
SSł
115369 117501·631 118111 744 121814 845 47746 8~
85 601 32 71 752 870
50819 51555
52315 54817 5583-ł
20009 269 21025 39 234 321 532 713 12557~ 126649 752 129401 130126
817 900 31 74 22039 176 93 247 695 131521 133066 181 206 134877 136816 57812 58584 60149 467 61149 213 6t8
1
3 3 5 84 30 (IJ 6 7 7 19 140965 142109 952 143370 149037 62303 633 64779 65730 66352 '13
~ ~ ~ r~
91 72} 832 ~ ~ 48 748 150033 137 307 152421 154703 67C'85 471 68365 539. 69184 86 375
37 25000 145 61 74 386 416 629 712 6a 157315 158224 159841
421 70387 8.'il 71091 147 656 72S7'J
920 4ł 73 26195 504 681 765 921 27114
PO
62.SO
73161 923 74233 401 60 898 75626 51
55 60 406 661 . 730 894 28452 500 76 . 8
76117 895 77120 419 78645 79927.
76 99 780 848 9-ł 29178 305 415 537
~ ~:\:l 8: :6: J9~ 2.JlO:S ~9 7 80869 83683 85093 87307 490 8856~
633 792 885
'
8118 245 9S39 713 813
90281 .91393 92i70 756 94103 298
30125 73-ł 803 31199 546 638 778 83
~
95049 193 97379 98014
39
216
468
913
12037
33
847 900 78 32031 225 M6 9S 505 743
uo71 775 14792 15034
t..tto
10279$ 832 103991 106075 108872
269
338
59
743 59 74 859'33045 250 446 69 96 649
lJO
5
10907? 111443 48 638 8(14 830 112393
935
689
17180
81
4
711 827 28 976 34328 48 87 35038 30t·
l6łll
430 l8t73 45 551 869 117211 846 119365 673 212697
84$ l9534 669 984
„
0
38
1
12
9
6:11
....
20725 21006 187 256 olt6 576 668
22
90 &87 95 38()69 74 76 2<1() 433 50!
085 389 23018 75 U3 93 2·l0~6 263 721 136136 942 138804 140063 141958
39018 47 389 -112 t6 « 634 -14 928 55 468 88o ~9 494 112 936 215m 609 14220 6397 144646 145006 26 st 320
40009 53 .443 719. 21 68 -IU43 32$ 28161 64'ł 9U 29108 221
146268 149586 616 150028 197 '465
428 30 606 42 246 92 359 99 441 556
30172 276 361 31113 395 489 994 151680 152660 154598 866 156576
663 82 755 43095 343 86 471 44000 319 320{9 436 566 865 3311t 747 34127 1"'7887 159022 437
49 m 631 123 95 s23 28 45002 503 939 69 35233 44 554 810 35265 487 965 46041 218 456 47053 83 603 840 642 ~7823 77 38610 766 39335 431
PO ZL 62.51
48025 94 211 6.1 357 96 4M 512 27 37 693 877
104 502 857 74 1047 87 370 93 2053
670 876 49018 40 320 52 61 541 60 709
41097 286 834 42190 609 852 432S1 232 3i7 937 4299 478 52~8 53 780
93-ł
)
.
898 44016 67 816 45253 46016 317 6018 294 631 7409 198 8277 670 676
. 50056 90 l ~72 582 51116 '2 8244 t7 591 99 562 47037 48243 505 49287 131 9190 402 757 925
.
391 416 834 81 976 s2014 155 474 'J85
so254 86a s2524 932 54685 806
10151 11235 12883 13321 552 14100
53318 760 812 54293 342 967 55007 55160. 563 $6288 714 57110 268 565 34 94 338 15352 789 849 91() 16021 .
$2 '580 11'4 81 56006 58 195 :397 411 58304 970 59046 51 114 437
105 917 71 17651 18018 126 387 445
622 67 83 985 58139 781 59000 36 368
60071 145 299 438 5-14 61685 885 bóS 1'J050 216 573
?72 779 91. 95 880 908
621.36 207 63142 95 492' 785 856 64057
20115 387 21477 633 82 704 231
60114 50 463 574 687 61055 103 252 666 67 65080 299 682 66215 60ł 67002 22161 73 216 28 36 873 914 35 2307~
69 _76 404 77. 587 924 62136 6~2 929 24 122 88 592 791 68473 512 901 466 668 739 93 24464 25082 313 427
63379 442 586 97 823 25 64102 584 94 69627 70 714 36
.
665 87 975 26147 96 296 45t 731
88i 65011 26 188 285 41<ł 94 603
70537 94 71235 738 811 968 721t7 27783 28405 567 980 29121 575
66167 69 224 470 645 53 72 79 93 280 483 555 624 841 73499 530 831
3000. 30 522 694 709 3157 276 53l
788 67082 170 413 515 815 68073 485 54 75051 621 54 76536 886 77175 673 79 663 716 20 52 32054 695 33249 686
93 899 69027 91 162 292 800 953
78085 489 586 /?007 35 29 5369 456 725 48 913 34249 50 .35697 36005 243
70094 553 633 63 75 786 902 to 573 693
381 745 38796 991 38156 887
71427 618 63. 770 75 92 943 72130, 63
80078 930 81271 753 983 82486 540
40120 533 829 41435 92 994 42169
207 486 643 73313 52 887 7łl5 372 733 83259 436 736 801 84094 426 62 f18 971 43231 44102 554 'i03 35 S56
409 588 624 789 818 733'12 489 ?5 973 85514 86086 l.95 226 309 82 403 CJ88 45631 715 38 46087 594 47180 381
623 32 74 900 76010 27.3 77034 206 łl 688 87213 364 666 88315 965 89103 439 565 827
48461 598 49247 425
610 40 1198 78187 399 598 621 93 730 522 635 61 896 963.
33
76 930 79067 83 167 407 93 612 52
9058ł 808 91539 603 90 92585 656
50100 418 51062 483 520 941) 52178
802 925
812 998 93461 998 94006 119 86 294 441 672 752 56 53262 636 55499 985
80215 322 405 79 606 885 81719 2t 304 69 485 95635 835 40 96265 384 56038 57!43 579 700 66 53362 598'1~
17 74 843 903 82065 958 70 83226 407 97140 6.5 342 413 857 98034 235 375
60592 982 6112 46 782 62812 63178
552 615 700 848 90 84269 ·477 '11E 559 99289 371 526
328 89 970 64262 422 65187 590 7t:=!
8~29 722 86049 73 131 250 700 87174
100285 101008 801 102305 90 652 66122 52 6i194 785 68031 332 706 S'.l)
Z81 379 505 614 55 88114 8 0511 705 800 1()3702 878 961 _104351 78 92 670 f9153 301 498 655 709 928
34 852 89053 126 293 322 78 684 87~ 105565 106281 556 107196 890 108531
?0711 72 72240 319 662 961 73827
961625 757 109303 27
~32 74042 203 26 91 488 626 776 83
9o16 985 243 565 89 891 91116 23~
110285 411 54 546 71 647 111477 850 75035 327 510 82 690 76182 38-i
398 733 92125 233 564 676 763 .93037 112290 388 113014 128 552 115061 742 742 968 90 77712 988 78304 722 28
211 332 J4 94046 439 624 763 949 63
79269 38J 605 951
95145 362 90 488 771 96086 162 369
80163 413 760 81394 44'> 67 700
411 509 68S 968 97000 ił 292 3'30 441 .
82325 478 500 44 868 998 83126 207
557 626 60 888 902 98078 268 365
84 84061 888 966 $5203 508 808 923
525 784 86 907 99038 73 237 64 442
86083 231 387 511 87645 716 923 96
565 70 733 54 880
BM51 89S39 844
100266 374 407 97 595 851 101037
91040 101 466 92095 425 93128 is1
306 t0210ł 460 69 297 : 802 24 103109
Zamek aa Joclzle. Wyczuwam, te ,i15 765 94008 95254 .f12 95 96035 698
193 880 901 .88 104092 96 245 66 306 posiada Pan dute ·zdolno§ci scenicz· 811 48 97063 98367 847 99081 156 60R
41 412 628 38 768 106000 433 552 ne i gdyby . nie brak wykształcenia,
100140 404 75 101004 273 8'i 622
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'cl~k-~'&tdyna hokejowa, biorę ca udział
mist?z.

św:ata

w · rozgl"JW'kach •
w Pradze Czesk:ej 'walczy dziś z Angliłt.

"„______„ ___„ __ „„ __„ ....__...,_.........,__

'la n1alei wokandzie •••

Kobieta ma" głos
avii: w st 1rvm cłele • łodr duc ~.·
I
IJ

s.s

(A. E.) Jest przysłowie, że ka, bo ani -się nie zaczyna, ani
kto w rr 1odości nie hula ten na sio nie kończ"
• • I.
'I:
.
.T•
1
b
rlarosc bryka.
- Ach!! - zgrzytnę a zę a· I
Jeśli zasada powyższa ;est mi pani Balbina. - On nie roprawdziwa, to ·znaczy, że. pa1' zumie co ja mówię! WściekSalomon c był w młodości bar lość mnie ogarnia! Nie przysze
a•- 0. c~o tl'.zwy. B owiem
·
·d
dl •
d.
· wi c o m?
•nie awes p~n
mnze
e z re ·
no, mimo podeszleao wieku, sfa
- Nie.
rtął przed sądem, jako oskarżo
- Nie śc;iskaleś mnie pan .ł
ny o usiłowanie dokonania ca!ej si(y?
4
0
5
g~a!tu .na osobie nadobnej pa- - Nifldy. .
: •
~t~ ~~5
~0J8JJ ~.J
~ 6~: ;;6?at~~:trb; ~':: d:~;v~~ido ~:d~e;:h ~~4~5~!~ !~i4~~5 ~~6~n :~~ ~~i~~
"J I1albmy Z.
- Nie uszlowales pan zaaa· sr;2 109123 209 16 22 432 34 99 679 z najgło~niejszych aktorów. Gdyby 107069 7'16 C>Sl 108151 884 109 025
Mowę os'tarźycielską rozpb- wać mi gwaltu?
110396 568 636 706 tl1085 260 532 Panu •roclki
11\&terialne pozwoliły, 175 408 42
tzęla pani Balbina w następu- Skąd! W moim wieku? Ja 87 639 966 112666 763 113118 296 móiiłby · Pa.n teraz ·jeszcze zabrać się 110222 111815 -11 955 112036 97
'acy sposób·
już w ogóle nie zajmuję się ko- 711 860 938 114189 232 51 348 41-1 ~ 1 1nic do pracy ł dojść do celu. 161 113165 441 93 543 651 88ł 1)3'„
· .,. b •
d •
• b l b' f '!
521 115092 169 209 409 46 509 116145 Wiem, łe nie tałowałby Pan teito · 115034 181 734 115601 69 1t650l
°7 c.e Y pan sę zza nie. Y ie am.z
. . . .
:J2 590 891 1170t0 58 174 255 452 kroku . .Musiałby Pan jednak porzucić 117273 356 % 414 97
118583 706
męzczyznq, to bym wystąpiła z
Pani Balbina zadrzala z obu 560 771 73 940 52 118161 92 801 62 dotychczdowy zawód ogrodnika i z 826 97 971 119353 877
~lakiem przeciwko rodowi męs rzenia.
11900~ 92 466 513 67 614 915
całym z-ioałem 'oddać się umiłowanej 120279 374 540 648 121826 % 6
kiemu w ogóle. Bo wy wszyscy
- Nic!clz mu pan sędzia nie 120170 204 .313 723 121038 40-ł 55 pr11cy. Wierzę w·~ Pa:ńskie siły i Pań· 122073 163 317 652 975 !23068 390
; f "
t ·
• M l 'k'
·
k la ..... w r w 521 701 122086 105 388 540 730 35 skie zwycięstwo.
·
521- 124095 381 444 578 125857 917
es esC'le acy sa.mi.
.a en i wi!rzy - ~· nę . ·.
P a • SOS 46 61 123089 278 124288 634 711 Cesia z g6r. Wyczuwam ciężkie po 126411 815 127474 57S 128020 35 185
thlopaczek, co !ezy w pielusz- dzre mlodosc on JUZ ma za sobą S'.'-t 125274 78 583 645 829 947 łotenle Pani. Stała walka o bvt. 510 638 90~ 129095 470 8'!' 801
kach, to już rwie się do piersi, a atoli pociąg do niewiast iednak 126413 939 96 129161 331 515 727 61 Btak pracy I troska o dziecko. Nie 130148 216 1 2249 712 133917 49
o stcuszyclz to nawet mówić nie w nim pozostał. . Czy pan za- 887 128097 235 345 88 52S 631 129033 wolno jednak rozpaczać, wiem, te 134038 49 203 569 135~22 589 13641 1
W/1Jada
pr~eczysz.?
91 190 259 460 553 823 57
mllt ·otrzyma . pracę a Pani zarobki 724 92 891 !37 176 ~5 47 402 707
• -..1
Ł r. b' t
*
·N·
I
130017 22 43 66 122 250 355 61 357 tet siQ powiększą Wiem te!, te 82 850 138268 580 682 866 139923 48
Co wy' chcecze
vu lycn ilO lfl
ie zaprzeczę. - wes - 855 913 131184 331 94 649 777 921} 30 wspólnymi siłami' doidiiecie kiedy~ 14085 281 729 141076 251 809 33
p0wfodz mi pan?
chnql pan Salo,mon. - To pra- 132261 455 536 633 851 926 48 113037 do dobrobytu. Pani je$t oszczędna i 62 14251 216 143822 144021 3o2 85
- Nic nie chcemy! - odparł I wdn. Fa/r-tyczn.ie p_ociąg jeszcze 507 71 900 134688 821 23 135023 94 gcspodarna a mą:t tet poznał war· 145420 755 967 146018 113 2'l8 85 ~
pan Salomon. _ nawet nie ro- posiadam. Ale co mam z pocią 162 75 ·218 336 428 537 670 SS5 98 tość r>ieniędzv, których brak nie ru: 78 t4'1ul4 349 484 148031 837 149495
zu •
• • • T
l 1 #ł
•
nd • - ki dy fokomo 13'"025 13-ł 85 457 513 887 %2 138' ~3 mu bardzo dokuczał I dlateto w 604 43 819 907
mrn"! ~o pa'!l mowi. 0• ca e 1 r.U, pa:rze 8 "< zio, e
""\1 3% 98 53S 731 139100 592 912
rrzyszło§cl jeśli otrzym'l pracę, uczy 1"'""'1 7 1 2 87f'I 151028 18' 5'>7 657
rrzcmawzcme 7et:f dla mnze
fy~"a 1esf zepsrtfa.
• .• ..,„1 .,.-<! 0:„1 7?'J 999 111172 % „; '''"'"'~· 1 ·ri M"l+'iwe bvl.-'-ty "~~-.. 75 747 895 152467 847 153301 84 l
Iet•!=r.'". co r;e•oy!:o:~'.:Z''"<:r rym
~-::l c1rccryl roznra-:uę, cq. i Z!''l s 328 505 fS') 1•:n!'i P'l ~?.7łstać na taj ~adiz.:e n-a<ki·L - Mą.tj 1!' '.178 ~121}?1155778 817 156368 BH
lollia, albo d.::~ura od. obwarzan t Iem wezwania świ'11/ków.
ili67 934 143143 144165 259 468 576 iełt Pani szczerze QddanY. i wierny. 63 935 157420 158192 546 159633
1
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Ma«o1ha
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ks. Skorupki

popelnlla saimobóJst1110

-;w, dniu wczora.j:;zym do znajomych swoich przy ul. ffi.sk:e:
18, w Warsz:iw:e, przybyła 50·
letnia Mar)..nns Skcrup!•ow:i.,
(Zamoyskiego 45), macocha ś.p.
księdn Ignace~o Skorupki, po·
leglcgo śm'.erc:ą bohaterskćl w

obr:>n:,, Warszawy.
, Po krótkiej roZinowie ze

ZD3.

iomymi,
wa

Maria.ana Slorupko

udała s!ę

do przylegle~o p::·

ko;u, gdzie t1le{kii prz~cię'a t.y
>r na przzgubacb o:,:.t ra\k i pe
llertaęla

sobie 'ardło.

We.zwano natychmiast po!':o·
tow!e ratun!towa, któ11~go Jz·
karz stwierdz:ił już zgoIJ, dena~ki.

Słr.

SQn Track!ego zamordo.wanv przez GPU:?

I

·wesolg

I·-··•'
JI

;,,iii.z;

kącik

zwłok

Sekc,1a

"W

- Klo to ma tera.z pienią.dz~
na ktipo~nle . k~:ąiek? ~ p~
w:e~ł p~ Hy~ek, ki~d,y tta
s:a.Mł

111ały cUowiek ze s:0se1J1 ksit~ :
1ek ·i 0i0hrypłyni ·~1ooem .iaczął
1achwa!ać swój towar. · ·
- .l'.1oże f~dn~ pan snnow~
ay cd kupi? -- nie ~:ępo-wał

winna

wyjaśnić ponurą ta-emnicę
Isłowacji, .był sekretarzem Troc P.U. w klasztorze Covento
.

de
· kiego podcza$ jego pobyttJ w 1Santa Barbara. Stąd agenci G.
Norwegii Po wyjeździe Troc- · P.U. załadowali go na statek
kiego do Męksyku Wolt wyje·! sowiacki i odwieźli do Moskwy.
chał do HfijZpanii w charakterze gdzie w tajemnicy odbył się ie.· .
·
„Daily Clµ-oni- go proces i egzekt1eja.
koł'espondenta
padł ofiarą zbrp,d.ni.
zą.
roku
ubiegłMo
$mierc! Sed-owa jest łl;\czooa cle". Jesienią
Przyjaciele Lwa Sedowa Tro·
z taj~czyni z:n.iknięciem i za ginął on w tajemniczych okolitµordowanfom w .l'ifoskwie Erwi cznościach. . Wskutek poszu!tl- 1 okiego wyrażają przypusr.cze• _na Wolfa, sektetarża Troclciew wań Jron...c:ula.Łu czechosłowackie nie, że został on zamordowany ·
go s·twierd.żońó, że był on przez przez tę samą szajkę GPU, któ
go.
Wolf, ~ący z Cz~ pewien · czas wi~ony przez: G. ra porwała. Wolia..

PARYŻ.

20· złotr.ch

pf<igu JC'o m!esz.k.an:a

S

ny__przez agentów GPU.
W związku z tym zwrócili się
do władz z prośbą Q itrzeprowa
cl·~epi~ dokładnej sekcji żwłok,
którą. by' ustalila czy Sed.ow n.ie

W jednej z tute,h
$Zych kli:niilc zmad JtO ~ęracji
syn Trockiego, Lew Sedow Tro
cki. Opzracja ocJ.był.ą. się cal~C!ł"
wi.:i'i.ę 'pomyślni!? i ~~~~leScencja nast~powała a~ybkQ. Nię
było wi~c p1>d$ta.w ~o ~adi!lych
ob::.w. Totc~ wfa.dorność o ś~er
ci S~d>O'W~ wywoilała. włelldę
Wl"aienie wśróą · jego przvia·
cl6ł, frzyµus~=ząją oni, że I,.,ew
SedQW Trodcii został 11$mjen:Q-
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p
_1fflJU
~r~;.1~~;:!;~ OSC1g·za Z 1eg 11J m!OD n
J q USlnem

k'.óry trudno

1'

bardzo

Mam

sprzec'!awoa. -

sprzedać''. Bardzo

po~czx~~ pan zna te a~o spo-

1

ł

•

ulłrrwa sie wjak~e~ś m!linie·wars1awsłie1
lsfn:eje 11rzr1n111crenie, że zbir
właśnie w podob-

ZQa'ganizow.any • zbiegłymi' ~.ied policją
1Chólv? - uśriiechiulł ' s1ę ~
. \lain4y:atn1 Rw1nem i Zadur·' n~h miejsca;ch.
alczn:e PU Hyc;:~~·

s~ po!cig, ~ d()~ych~ą.s ni~ I , f Q ~pó:~iu z policj~ we :wsi

Owszem, pt'O·szę_ pa$Ja.

-

nowi w ucieczce i pierwszy Wolskiej ł Krochmalnej, nie
przybył do. Warszawy, aby pny pa!rafia]ą.c jec:lna.kże na tadell
gotować mu bezpieczne ' u.kry- śla.d zbrodniarzy.

A jedoak nie W>-~i. ie by dał jeszPZe wynLąu. Na cą!ym : Wu-oa:me, pockizas k~órego banteren.ie wo·!~wódi:wą. lupelskie dy.ci pos:n:~lili przodowniika
pa.n rcb-~ł, świe:n~ m.:e~eay:
S
k
li · K ł
•
kr
robi - $w1;?.nych s:ę n:e. .:....
AI. e go ązą g~s:ę pa~to-.e pe '.cYJ• o· '.U!lla i pos~eru.n -owego ter
rcs:cht:ął sprzed.::.wc:i
Warszawie,
w
n~, prow.adz~e poszuk!wania na, Rusin był Już
. •_,.,.al się w J"ednef z
i po gdzie ah
coś n'.e ~·oś się ~przecla;e. Z te· we wszys~kich '·-·,'ów.ka-eh
1
-

I

cie.
M~o tego nie zaprzestano
Przeprowadzone poszukiwo!lllia
nie doprowadziły do odszu1t.a· dalszych poszukiwań i zw!ęk·
ni.a Ru~ina i Zadurskdego. Poli· szono . czujn·o~ć na WS.ZY$!kich
cja uewicłowała cały szereg rogatkach i dworcach kotejow
1
••
..,..
e.
s:ę Ż"
"'
ulicy Krochmal- melin na terenie Pragi, ulicy wych i autobusowych.
· · jadłodajni· 'przy
dc'.rzuiych !llle!s-;acą.
' 1
iv
Po s:rurc1tt polieji z bandytą.· nef.
- U mn:c pa.n' jednal( ~.C n.ie
G4y i;awta.dopiiona policja
a~ar,'.!u!e - oa;na!mił s'.an()VJICZQ mi we wsi Sieiniep, pcxt,c:z:a.s
ił
p:m Hycek. - Nie mam pie- k~óre~9 padł od kul zbrodnia- z.;awi:ła się w tym lo&alu oprr
Wjv..tad()wca z Lublka· Jan szek zbiegł w ostatniej c:hw1U
·
·
nt~c!zy na i..s:iJ.Zki.
Dl DCmCC ze S~fODJ ZOE91DlzO~taDIC~ rO)OtD~k61U
- A może c!eha~ pąwidć? Wod~ck}~ ~dyd zli-i'!gli, po· przez okno. W ręce patrolu
krd6W d~ molfrafftzf!flh"
kom·
jedJtta..\że
:WÓWCIZU
- n!e dawd Z~ \'(Yg:-~t:" sprze· ~q::tawla;~c r&MegO komp&Dll wpadł
donosi z No- legat syndyk.a.łów amerykait·
Havas
PARYż.
hait!dyta
przyjaciel,
i
jego
~a.n
hwc.!. - „Jus:rna cc>rka ·~· \Vysodcieito.
ame- skkh na konferencję międzyna.• .
federacja
ie
Jorku,
wegG
Rusi
pomagał
kt?rr
Gajew$k.i,
ublOl'łl
pościgowej
a.i(eji
W
•
•
.
•
bó;n.:kó~";
rykańskich orgainb;acyj robotni- rodów.ki zawodowej w Oslo, po
-; Pow.edzi.ałerp., *.e tµc rue ch:ał wszystkie odd.z!aly pollczych odrzuciła apel Kominter· informować ma władze między·
d J k 1cfi lubęlddej. Poofowat zachop
kup.ę.
nu zWTócony do robotników narodówki o kategorycznym
-, A n;?fę " rzygo Y ul ~ dzi podei.n:en!e, it ~dyci b!(•
wszystkich krajów z wezwani~ sprzeciwie amerykańskiej fede·
"A.pach .1 -: nas.a~ał sprn· dą ~iłowali pnedos~a6 się do
o pomoc dla Sowietów na wy- racji ttrzeclwko przyjęciu sowie
bwc~, .~r.yk.a;ąc pantl: Hyc;;o· :war~łWy, ro::Iep!ono 1·tsz4ł:f.zic
padek. gdyby Sowiety z.nalazły ckich związków zawodowych do
. ,~ts:~u=~. ~v ~ęce~ - I!ar. 1"' olahdy, p:rzc~trzega!ące c:JCU•
wspomnianej międzynarodówki..
się w stanie wojny.
p..av.a his.ct14 d!.a młodrż!e- l:ańc6w przed udzlelanłem O•
f d
d '
W'
. {'""~om jakic;ko!v1lek ftft'MO• •
,
IY f
tceprzewo •ntczący e eraPrócz te_1o, KomeindarP~'.;. ~
- ?fa.~ mam dzieci - ~k:Sł:
1ął ran I-I~7Jt i c·druchowo o- cji w Lub1inie wyznaoiyła c· GRYPA.PRmlElllNIE ~e~~~J!wiS::~~
SZHO~E
Wite
IDU
:dotych
2900
kwocie
w
grot!ę
•
h·mrzył
O \J
g~je na l>}.moc ,:nl~:ny :;r.~aee:ce zab:ło. mu,. !ak za ws~·azanie kryjówki zbieg- f.\o""'° o....„„...c„
N~g!e ks:L\z..;ę.
.. i§.łi.fłł!!!?''-iłlf!!'łlii1HZ•·t·U.1 mzowa.nyc ro ' . w a1 w POPRZY.1 ZBI RKE NA 8ZKO v
pł?'. em. Ks ąil!1:a była 1uź Jlle~o łych ~b..-J„t.-.
•• •
LSK IE q11.
demokratycznycb
~~~~N;1y,pQW?!!t:TW~"
~
u··
tJUS.ZCZ'Oina. Ze szpary pom ę·
I.tł\ GRA NI CĄ
„New York -T imes" donosi
łzy tck'urłl a pló:nern okładki . c1~czkę u~a.wia ba.uurt>ltJ t ...~;~!:•::-:::in10:::t~':!~".,.
'·
TOREBKACH „,.,."1c1""11"" jednocze§nie, it P· W«ll, kt6· KONT
vys•awał nie:z;nacmi~ r!lbek d.oskop.ał.a ~. !Ohmoś~ P~~. R.tt: 1.-;1~~
O P. K. O. Nr 21.895
- ~;;~~..................,_ ry został wyznaczony jako de·
za cą .·A. w J
sma wszysutU.c
4wud 7!es'oofo'6wki.
- \V!d-ocznie po<ptz~clni wh- cl.róg. Dokonu1~ ca!ego p;ere~1--•11111!,•.•.--~---.---------------i'

,,Rtiim ·sowiecki nie za il I Ul.e

rzy

c;.:

at.awv.m
.u..r---·-tr.llllmll!!·
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·
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t

!

„
'
r
org:wzowa.n.ych pnei
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.rp0>""1cfq obław.
\V
llcłll DO
Sle
Lie:ząc się z mo·t liw*1'
akc'i przesiedlenia 2yó6w z
ocke-,
niewielld
posiada;ęcych
LONDYN. Rada f*i~ęchynaro-1
przybycia ba.ndy~6w do w~·
sz~wy włoaił;zę po!icji !1ołe~z- ! dowej . Unii Slowarzyszeń ~igi tek l~dności iy:fowskiej, prz!· Ikrajó~, ~ctz.ie z pow~d~ ~di
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ga, jak możesz( wyrzucać z domu kJObletę po t&k'
cięZkiej chorobie\?
- Co mnie 1t<> obchodzi ta cala choroba? Nie
chcę mieć w d~u rQWUstnych dziewic, a Pt'O&Zę
cię An.tiku, żebyś mi się do tego nie wtrącał.
- Nie wtrąoam się, chcesz, mów z Sawi?kisn,
chociaż n.ie wypada, byś się wtrą,-cala do cudzy<:b
spraw osobistych. Chcesz gadać, g~daj, ale nie IX>z·
wo!e, by z mego domu wyrzu<:lU'llO chorą kobie!ę.
· Tu oczy pani Zawistowskiej nabiegły knvią.
- Coś ty powiedział? Nie pozwoHs:z? Być .tnGte
tyś się w n~ej także z:ako-ch~ł? Mo~e ~padła et ,tak·
Lclri:u-z s.twi·enłr!ł, it s.tan choceJ poleipsizył się w~a·łaie · nię u.zasadni-one. Jak wynika z tego, kobiet.a ta nie
że w oko? W·szyscy Jesteście do siebie podr.ił>n1J
ł niebe.r.p'.eoz2ń.::•'.lw>o m~ęło. Po~ciza<> *dy Saw.Jdlci aie.~ ura· · jest wcale waszą krewną, ty.lko dziewka, co uwiod· ł
Cestu, uspokój się, ktoś może jeszcze Podsłu·
d·oiw.:.ny P..'"Z'Y ło:bu Jad.iii - pam Za.wistO<W&ka pos.taoow1ła na·
la t weg~ mę ż.a• GdYb ym prze d t ym W1'edziała nie
h ć t b
·
h wać rn.rzyz:wo:cie
p:-s:ić l:•:·t efo &11: o)ej ·kuz.ynlló, p::mi S::.w:olcie; i c'Pow(edl.:icć jej
·
•
i c a , rze a się zac <>
•. ·- •
, •
o .p.-:zybyc:.u męża z i.a.k.s.ś ~e:zm:a,iQm'- Obo co pi:sała pani Z01· . przestąpiłaby. prog1;1 m~go d~mu.
.
. .
- Wohc:-c. ko~o nu:m z~cho.Yr-:ić się ~z-y.~01c1.e?
w.'SJiO'\wka.
·
Mąż TwoJ powiedział · mi, że nazywa się Ma..r1a, Wo.bee tak1e1 clz.iewk1, ła1dacizk1, co P'OZW o.iła Sf>a okazało się, że nazywa się Jadzia. Mówi tak do bie uwieść męża i oica trn;g.a dzied 1 Wobe<: takiej
,,Kochana. Cesiu, ' _
.
,. ~ ! niej jak gdyby iA o coś ~oisił i był u niej pod mam być przyzwoitą 1 .
.
. •
Gdy będz:esz czytać s'rowa mego Rstu, zdz1wisz · pan· oflem.
Pani Zawis~owska buotiała się W' gat1eW'le. .
.się z~pewne i zapytasz: od kogo jest ten Hst? Dlate· 1
Co to za dureń! Teraz d-opiero rozumiem, te o ni·
Zawistowsiki nadal utrzymywał, te n-ie moma
go i ~ż, na poc.zątku ~is tu zaznaczam, te pis.ze Genia ' CJ:vm nie masz pojęcia. Zap.ewne pa.wiedzia~ ~i, . wyrzuc~ć chorego człowiek.a z domu, kim ~Y <>n .n:e
Zawis .owska z Lubliqa.
,
.
i że wyjechał w sprawach handlowyth, · Komuniku:ę
był: A poza tym, trzeba być trochę Lu.dz!kim, lito·
Sądzę, że pamię~asz mnie jeszcze, aczkolwiek Ci, b:edna Cesiu że oszukuje Ciebie!
ściwym...
•
nie wid.ziały.śmy się już blisko dzies}ęć lat; Os~~tn.i !
Tacy są jut ~i mężowiiel Gdyby mój mnie tak
Ale pa.ni Zawist~ka nie ch~i~ła o n~<>Zyn\ fe.
raz ro.zmawiałyśmy ze sobą na ślubie ·u B1eleckich. o-s:zukał 1 skręciłabym mu· łeb.
raz słvs.zeć, uparła stę, że wyirz.'l.llCl ich ze s ;a1ego doMój Doże, jak to czas leci!
·
Kochana Cesiu, jesz.cze dzisiaj wypedizę tę dziew-1 mu. Wyszła z sypialni1 'war.z jej goa:zała ze złości ...
Piszę do CJeb!.e z po·wodu pewnych ookolfozności, · kę z mego domu, chciaż jest j~sz<:ze chod'a. Powiem
Gdy wes.zła do J>O<ko;u zauważy~a. że Sawicki
które · wzb~1dziły we mnie podejrzenie.
·
: olwarcie twemu mężowi, te świństwa może sobie siedzi przy łóżku i gładzi dłoń Jadzi. •
•
Piszę, by spełnić swój obowią.zek.. Proszę Cię
robić wszędzie, gdz>ie ~u się tywnie pod()tba, ale
Pani Zawistowska weszła do kuchni, ~~te powięc, byś o tym Hście zachowała zupełną, dyskrecję. nie u mnie w domu.
.
.
częła spacerować tam i z powr0;~em obmyśla1a.c doDługo myślałam nad tym, co mam uczynić: być
Pozdrawi.am Cię serd~czn~e i proszę raz jesz- kładnie plan swego pos1ępowania. ·
mc·ż e, Hst ten s;pirawi Ci wie1k.ą p~zykrość, ale inia·
cze, byś o tre~i mego listu nikomu nie mówiła.
O dziesiątej wieczór Jadzia usnęła. Sawkki był
czej pos ~ ąpić ·nie mogłam.
I
Pozdrów panią Bielecką, jeśli ją zobaczysz.
bardzo zmę.czooy, chciał teraz, k01"z)"S':ając ze anu
.
Tydzień temu przybył do. nas Twói mĄ.ż ze swą
Twoja Genowefa żawistow.ska''.
Jadzi pójść trochę na spa-cer. Zarzu.-cił na swe plecy
k u:iy.nką, czy też Two'.ą lruzyJll!{ą,, W każdym ra.zie
.
•
palto.
.
tak ją przedstawiłg Kuzyin.ka nagle zachorowała w
P.anI Zawisfowska raz jeszcze przeczyitała list,
Gdy stał już u drrwii, zbliżyła się do niego pani
podągu i clla..te~o przyprowadził ją d·o nas. ..
na jej twarzy ukazał się zn-OIW!U uśmiech, jak u czło· Zawis'.ows-ka i cięż.ko wzdychaiB(c, pow~e.d.ziała:
. S '. an jej os~atni'o jest bardzo ~romy. N~e :wie.rzy- wieika, który uc.zyinił eoś· ba.rdzo wa.me~.
_ Panie Sawioki mam z panem o czymś po·
łam już, ~e ~osfa~e< p~zy życiu .• ~do~aj sta.n. jcj.p.o·
~łożył~ ten list de> ·koperty1 nalepiła ~aaz:ek mówić.
'
.
leps,zył s-~· i clla . e~o Jes1. f!ad1zre1a, te _wy.zdroiw•~Je. pocz·iowy 1 sama ~es.da na doł. by go :wnuc1ć do
_ ze mną?! Proszę bardzo. ML<;łem coipra'Wa
Pos .anoiWlłam na~s.ać -C1 t zapytać się: c:z.y wiesz sk.rzynk1 poczfoweJ.
.
zamiar przespacerować się. Czv to pi.lina sprawa..
. kochana C;siu, .że mąż Twój, z kuizynkĄ przyjechał
~iiecz.?«'em, gdy jef !lląż 'W!I'6cił.z ~acy, zamknę·
_ Ta..k ._ powiedziała o!lchle.
tu do Lubhna.
ła s1ę z n1m w syp ·:.lnt 1 tam <>powu~dz.ida mu o roz- .
S .:.rzał się na nią zdziwiolily.
~::i.rcL:.<> Cię prt:zeipr.a.szam za. to .Pode!:zenie, ~ż m<>wie, )~~ą podsłuchała~ ·. . ·
~o co pani chodzi? ·
. mą:,; twoi z~rądza Cieb:e. Podei.rze.rue moie zrodzi- Widz.is.z Antku,. że m~ dobrY. węch.. Od razu
Za osiła go do kuchni po.dała mu stolik, ztm·
ło się s:ąd, że stosu.nek je~? do :ej lwzy;ild_.jest juz pcwied.rziałąxµ., te· to j~go ~o-chańikii·~ .Jest u niei, P;xi lmęła~zwi i rozkazując~ głosem pcr.vńiedziała:
n.a.zbyt ser~eozny, p.roszę C1ę więc raz Jes~c~e. ko-- p~t,oflcm..•••Szko~ •. ~eś nie .sł~ł .Jak . Ollla do n'l.e·
-·· Proszę, niech Pa.Il siądzie.
•
ch.a;i-a Ces1u, byś zachowała ił'eść tego listu przy . go przemawia::. A Jak · ~ siędda:v1~„. I ty chcesz,
Przyglą.dał się jej za.ciekawiony. Jaka.i to pilna
sob. e.
.
tebym tflk,ą ła1daozikę trzymała u s1eb1e w d·onw.? 'Pnwa? Co się mogło stać?
· Co. sły~?ać u Cieb'.ie? Co porabiasz? Jak ucz2' wiadam ~ - jedn.o: jes~~e <b:i$!aj POtl1l'OS~ę Sawic~ie·
Zawistowska odkaszlnęła,. spojrzała na
s1 ~ dz1~ci? • . .
•
•
•
•
g.?, żeby mę stąd ,~iosł.• N1c zn~in.tak1ch kawał.ow, drzwi i ochrypłym glosem powiedziała:
.
Pa.ni Zawistow6ka ·odło.zyła na chwilę pi9ro 1 ~a- nie chcę z.inać takich ·ludzi.• Tu .nie' Jest dom pubhczp
.
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. 0•1>le~ł .Ją .Ja ln'ś ~~ep .t , • ny, U' n;uiie
.. .
. d
·e ktoś
oszukuje
•
.~. ::. :ięła więc c1cho ·przy drz.w1ach 1 przysłuchiwała
Zawistowski obróc1t ; e&łą sprawę w fart. Uw.i· znoszę, g Y. mrud
•
uk ł
• . ·ó:-. Chwilę .st.Ąła ta}t zdumio.na, jak gdyby słyszała żał, że. fena je!!o .myli się. .
. ~·
_
- ~ ki': yż pant~.· osz _a em 1 •
i •-~'ąś nfozm!ernie .dziwmą, i' st.ranną rozmowę„ Po
- Mylę· się - · krzyknęła prawie swemu męfo·wi
Chwilę m;Uc~ła, po CZ}11ll spoglĄda1ąc mu prosto
· tym usi.:i.dfa :znoWtJ p-r:zy s·'.01!e i pisała 'dalej netwo· w twarz. -·Mylę si~? 'ro c~ moje wł:asne oczy wi- w 0C2y, .P01W1e4z1ała:
•
l,\~.-m, szyb>kim : ruchem ' ręki.
·
· · . .
działy, tego nigdy nie za'.po·~l'l'ę. To'. prawda, święta
-: N1ech mi pa.n p-0w1e, czy ta kobieta jett na·
. . ·· .
0 Mtał.am już skończyć ten list - ale przed chwi· prawd~! . . ·
prawdę pańs.ką kuzynką?
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w podobny spo mógł z tel!o powodu tywić W.el
sób. A kto wólY'ć.zas . stanął w kich sympatii do m.in.i.stra
mojej obronie? Tylko Miasoje- Spraw Wojskowych.
•
dowl ""'
w a1c:zył wówczas z ca łą
Guc.zkow zamLirzał wypowie
opinią, publiczną. Obecnie mM·Z dzieć otwartą walkę mi.n.istro·
moralny ciług wobeQ niego. Mu wi Suchomlinowowi i czekał
sisz stanąć po jego stronie i tylko na . sposobność. Gdy były
brOnić go ·przed oszczercami!„ poseł dowieciział się 0 wymia·
usługach
Stary ~~nerał musiał przy· nie listów między ministrami
~~ ..
znać słuszność wywodom żony. Makarowem
a Sucbomliino. D;:ięki
wstir..wiennic:tW'1
mini&tra
S p:-aw Wo ;s!cowych SuchcmlinC7Wa s6b bardzo d?Hkatny, te mój Musiał skapitulować i nie ode· wem, postanowił rozdmuchać
sprawę Miasojedowa i dopro-p.· ik. Mia.aojedow .został iello adiu· adiutant, Miaso;cdow jest szpie zwał się jut słowem..
tantem..
giem niemieckim.
Po kilku dniach minister wadzić do publicznego skanóa
Pani SuchomU.now serdecz· Spraw Wójskowych wystał list I
6
nie się roześmiała, jak ~ dobre do min:.Stra Maka't"owa, w któ· u.Do dzieła tego zabrał się z
go dowcipu i odparła:
rym komunikował mu, ie prze wielkim wyrafinowaniem. O:o
Obecnie · K!l;cenelhol?en utrzy
Twój ko!ega, ipinister prowadził dokładne dochodze· peWtbego dnia w jednej z peter
·rr ,;.e stoisunki handlowi2 z oby- Spraw Wewnętrznych, j.~st w!el nie , w sprawie zarzutów stawia sburskkh gazet ukazał się ar·
atelem niemieckim, Franceni kim głupcem. Na~ cirogi, miły nych swemu adiutantowi, pod- tykuł, w którym pisano bez ża
L::ncerem,
przedstawicielem Sergiusz . Miko.J~ewicz ~iałby pułlrownilrowi Mfasojedowowi, dny.eh obsłonek, ze wywiadem
berlińskie~o biura werbującego być niemieckim szpiegiem!... i dooziedł efo pi-zekonania, ze o- niemieckim w Ros:i kieruje po<l
. robotników rolnych w RosJi. Cha, cha, . cha„. t.o dobr.e sobie! skarżenie to było bezpod.staw· pułkownik żandarmerii, który
Lenccr jest tajnym agentem, Nawet dziecko śmiał<>·by się z ne.
.
jest dyrektorem pewnego okrę
pracu;ącym w niemieckim szta- was i waszych intryg w m:tni·
St>tawa ta jednak nie skoń· towego przed·siębiorshva. Osob
bie f!ener:ilnym.
sterstWie. Jak można rzucać czyła się na tym. Wkr6tce roz· nik ten przekUtl/je szpiegom
Uważałem za wskazane do- taki.2
str&szne oskarżenie .na gorzała namiętna walka, którą austriackim wiadomości, dotynbść o tym wszystkim Jego tak poczciwego, szlachetnego przez peWien czas pasjonowa- czące planów wo;en.nych.
Ekscelencji. Proszę przyjąć wy· człowieka, jakźm jest Miasoje- ła się cała Rosja.
d ł K ·
t h
ki h
W innej znów ga.z.~cie poja·
razy szczerego U.Znania.
ow pij
yc ~.s;z;yst c go
Były poseł, Aleksan&2r lwa wiła się wzmianka. że adiu tanPo:i'p!sane: Minister Spraw łosf.ownychz oskarz.en.!.„
. . nowicz Guczkow był nie.zwy· ~em ministra Spraw Wo:sk<t·
Wcwnętrznych, Makarow
• Stary generał ch;iał wtrącić kłym typem człowieka. W mło urvch jest poopułkownik. Mia·
pułkownik Wasiliew.
Jakąś. uwattę, ale 1e~ .urocza dości · barcizo wiele podróżował ~~ledow, osobistość, która stoi
· Min-ister Suchomlinow prze· energ1c:-zna małi<>hka mi dała ·po
świecie, brał ud.ział w wie- w <zbyt bliskim kontakcie z ce·
czyi:.awszy list m:nistra Spraw mu ~o.ść • d·o sło~a._ Zn:ilazła 1lu wojnach
i w ko·łach poseł· sariem niemieckim, aby jej moż
~Vewnętrznych, wpładł w zły hu bowie.m .Jeszcze
Jetlen J:>ar<I:~ skich uchodził za . specjal'stę w
b ło owierzać dokumenty
mor. DoP':.em przy obiedzie u· po·w~ziny argu!11~n.t, ktory, J~J sprawach wo'.skowych. Ni.e lu· 0 a
ażn plany woj
dcbruchał sią nieco.
·
z~a!l':.em, pow1!11en był całko- bił on ministra Spraw Wojsko· pkan W· e i w
•
Miał zwyczaj opowiadać ŻQ· wic~e. prz'2kon.ac gi~nerała o słu wych, Suchomlinowa, a był na s owe.
tom:iast ~rdecznie zaprzyjaźni.o
n!e o wszystkich sprawach służ szności jej wywc<łów~'
Miaso;edow, przeczytawsz"
bowycb i gdy t2go dnia za<Sie·
- Pami~tasz te dni, 'kietły ny z ar<:yksięciem Mikołajem wzmianki, postanowił przystą·
clli cio sto.lu, o6w:adczył jej:
cała prasa podjęła .. przeciw Mik.ołajewiczem. ,
.
pi4 do kontrakcji i energicznie
- Wiesz ko.chanie, m:im wie nam ostt"" kampanię, obśmarochwil„ gdy generał Sucho zareagować na te oszczerstwa.
..,
.
. .
le nieprzy:emności z p-0-wodu wała nas" w ' na;ohydnie:jszy sp0: ml~now objął
tekę wn!stra
Naza.utrz po ~kaza~1u s.1ę ar·
naszego przyjaciela,· Mias-0.;edo sób i rzucała na mn·ie wszela· <ip-raw Wojskowych, arcyksie· ..ykułu
w gazecie, Mfo~c11ed·ow
wa. Wyohraź sobie, te dziś <>- 'kiego ro&aju o·szczerstwa. A ż~ .Mikołaj Mikoła:ewicz .stre- spotka.ł na placu wyś-ctgOW)'.10
trzym~l" 'll
Hst od m:.n :s:ra czy była · choć krzta p:aw:ly , w c·~ W!•ływ na sprawy. wopk?· Suworma, wyd:iwq t.2g? p1sSpraw \VI cwn : ·'. rznych, .Maka::.-o tych o:izczco:slw:-ch? Prnw· we ..fos• rzccz1 sam„ p z~~ ~ i; -:!a. Zcl::r. '~Vl·0":'1any .M'.1:.t:c; ::·:• ow
:wa,. w któl'.l'lQl .donosi m.i w ąDO do.oodolmiaa i. teraz snrawa xro:.::umiała. te arcvksią.żo nie J podszedł do niello i zapytał:
XX><)
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KLo 1est tym

łotrem, k~6·

!V ośmielił się w pańskiej ~aze·

dę rzucić na lllilie tego rodzaju
~szczerstwa?

Suworiii uśmhchnął się ą·
nicznie i odparł ze spokojem:
- Nie wymieniamy nazwisk
autorów artykułów, jest to bowiem fajeinnica redakcyjna. Ja·
k<) wyó.awca gazety jc:;tem od·
now:e:lzialny za ten artykuł.
Zresztą, jestem zdania, ze w~zy
st1'o, co-śmy napisali, odpowiada
prawdzie.
Miaso;edow nie mógł jut d.111
żei panować nad scbą. Oświad·
czenie to całkowicie go wypr-0·
wadziło z równowagi i wymie·
rzył Suw-0rinowi dwa siarczy·
ste policzki.
· Skandal te'O przybrał jeszcze
większe rozmiary n:.słępnet<>
dnia, gdy naza.jut.rz w gazecie
Suwcrina znów pe.jawił slę ar·
tykuł, szkalujący Was·o;edowa,
Tym razem podpisał go Ale!<·
sander Gttczkow. AutOT o:war·
·
· ·t
· k Mi
:ie wynr0Di na.::wis 0
as~
·edowa. ~ spomniał przy ~ym, ze
był .~un.!ę!~ z korpcsu. zandar·
me~11 ~ roz~ >go ro~a;u nadu·
żY_c1.a i z.~shi . z 1 11.n~azow~.111.v do
-runisters„wa . Srra~ W?Jsk~
w:ych wyłączni:: na ządan:e ~·
rus~ra Sucb omimowa. W .ar.y·
'<Ule tym Gucz •rnw prawie te
wyraźnie wskazał, ż.e Miaso;e·
..t
• t · • kim
· g'
„-ow !e~ n:em;ec
szp:c iem.
Opm1a publiczna była do ży·
·vego porusz?tta tym artykułem.
W.e wszy·stki-ch sferach 1 środ!>'
w:skacb rozstr7-tl·Sain.o zagadn:e·
n:,2 , czy jest rze·czą cl.o pomyśle·
nia, aby adiuta·u t m:nistra Spraw
Wojskoyvych sprm::ław:ił N'.em
::om rooy;sk'.e plany wo·s!rnwe.
·

I

Str. 1

PRAWDZIWE DZIEJE SŁAWNEGO ZB0JNIKA
DOBROCZYNcY BIEDNYCH 1 POKRZYWDZONYCH
Było to w czasach przedwojennych.
• Na Kaukazie ~rasował z.e swoją bar.dll herszt . zbójecki
Sel1U1·Chan. Ale Selim-Chan rue był zwykłym zhóiezą„.
Był to bohater narodowy Czeczeń~ów (Czecz~ńcy - to
!Zczep kaukaski), który zorganizował w górach ' bandę wier•
nych mu. ~zeczeńcó.w,. porywał ludzi bo~atych, a o trzymywa•
ny . pófme1 okup p1en1ętny rozdawał między ubogich miesz·
ka4ców gór.
.
Selim-Chan stał atę postrachem całe'o Kaukazu. żaden
hoiacz nie był pewny swego mienia...
· _
Z wyczynów S::lim-Chana gło§ne było, - między inny·
~. porwanie jedyi,ncz!d bogatetio magnata · naftowelfo
Olgińs!dełto. (Był to Polak. który przybył na taukaz z W;r:

s:i:awy).

zywają oię

zbó!em dlą..tego, te występujesz przeciwko nim, że ich zawsze zwyciężasz... O, oni by
chcieli mieć u siepie takiego jak ty, Chanie! ..• dodał z patosem.
c:ey właściwie. nie jest prawdą to, co p~
wiedrz1ałe-m nrzed chwilą?" - pomyś~ł w duchu K4b~<>w. - „Czy ten zbój nie jest napr..i:wdę w1elkii
i niezwyciężoiny?„:'
· Wściekł.ość ogarnęła nagle oficera Kibiroiwa.
'
„Tyle naszyich" - my$lał, a krew w nim lcipi.:Lła - tyle n.as.zych ludzi dżień i noc Łamie sobie gło
wę na·d tym, w jaki sposób schwy ~ać tego b2rs.zta
bandytów, a on nic.. -Zdrów i cały dopuszcza s:ę
l:>ezskarnie swofoh przestępstw••• Porywa ludizL. na·
wEtt cud:zO-Ziemców"...
· Sdim • Chan przerwał jego ro.zmyślania, zw:ra•
cając się, ja.kby po radę do n!e~ i clio Ka.&:ego z pytaniem:
- J.ak sądizicie, moi dtigiici... ile n.ależałoby zażądać od ~ego ?.„ Jaki wzdąć <lkup ?..•
Kibirowa nie zdziwił-o wcale to, że Selim • Chan
chce zasięgnąć i jego zdania w tej sprawie. Weszło
bowiem w .zwycrz.aj, ie Selw • Chan dzieLił się z nim
wszystkimi swo!mi projektami i że radził go się w
ważnych spraW1ach, wierząc w jego mądrość i w to,
te spQCZywa na nii.m łaslca Alla~ha ... Ki~.row stał się
drugim doradcl\ Chaca, n.a równi z Kadim.

hraci ... Zima u pasem„. Trzeba zawcza-su poo11•
śleć o tym ...
Po chwili ;ed.nak wrócił do swego p<iprzed:nic~o
zdania. Jego pocz.ucfo Ep·:::-awle dliwo-ś•::i .n.'.e poa:wa:a·
ło mu na tego ro.dzaju p o·s.: ępo.w ani-e .
· - Nie, Kadi - po1wiedział s '. a r.JOwczo. To
jedn~k jest za dużo p i eniędzy ..• Zmn :ef1szymy tę ~u
mę do siedemdzi es i ę ciu łyEu ę<:y ruhłi ..•
Kadi .znów z~pxo '. c s ~ował.
- Ależ Chan'. e„; D!.:i nas to jest taka o·.~ro.yooa
suma, ale ten bcgac.z t ego nawe+. nie JXK':::~~:e ..•
- A jedna.1;: k k n~e można, Kadi... N:e mc.ź:.>a
~zystki ego vn:iąć o.:ł jedne10 człow~e ka. Czy m.alo
!est bo·gac.zy ? - do·dał z uśm · cc hem. - Do·s '. .anlcmy
Jeszcze kcrgoś w swo;e ręce. „ Nie rna.r~w s : ę, ty mój
„miiinis'.rze finansów", zapefat!ę ci ki:isę whó'.-ce ...
To była osta!cczna decyt(a Selim • Chana, tak
że Kadi ju ł więc ej nie piro'.es' ciwał. .
Teraz Selim - Chan zwrócił slę d-o Am~yi{a~~.a:
- Czy pan w '. e, po co tu r·~a n.r zyp·ro•wadzor:o?
- Tak ... tr-o<:hę wiem ...-o·dparł sp·có 1.;1I1ie Arte·
ry.ka.nin. - Ten pan oficer„. ten pan myślę .•-ws~~
zał n.a K,ibirowa - mówił mi coś o tym ...
Kibirow zadrżał insfynk'-:nvnfo, gdy Amerykanin
nazwał go „panem oficerem" - ale po.s ! arał się wy·
wołać uśmie-ch na twa.n i powlediział głośno, po

. •.A.

.

Gd) j~dynczka ta, Imieniem Marta, wróciła do domu po
doteniu okupu przez jej ojca, u::iekła dobrowolnie z d:>md
rodziców i wróciła do Selim-Chana. · Pokochała ifo bówiein
ior1ico i została jego :tonll.
·
Jej ojciec, og~omnie do niej przywiązany, powędrował
w góry w przebraniu Czeczeńca na jej poszuldwanie. Ale gdy
iii wreszcie odnalazł, Marta nie chciała nawet słyszeć o po·
wrocie do domu, o opuszczeniu Selim-Chan-.
Jeden oficer •carski, Kibirow, postanowił za wszelką ce11e schwytać Seltm-Chana. O swoim umiarze omąjmił bn
wła~zom wojskowym, ni': _chciał jedn:ik w bden sposób wy·
!druć, na czym polega rego plan. Zgodzono się uszanować
~o wolę.
Tymczasem Kib row, ~zebrawszy aię za Czeczelica.
dostał ~i ę do bandy Selim-Chana i pozyskał sobie jego zau~
łanie jako Czeczeniec Ali.
· ·
'
Gdy pewnego dnia Czeczeniec Chadtl, z:iufany Selim·
~ana r.rzyniósł zasły;szanlł gdzid wiadomofć, te niejaki
!lf1cer Kiblrow stara s1ę dostać w zdradzieckim celu do ban•
iły C.b:ina, Selif!!·Chan zwrócił się do Klb!rowa: „Ty, AU, nai·
lepi111 cłasz sobie a tym radę... Trzeba "uprzllh11lĆ„ 11 droti
teto Kibirowa..„
• W . zwi!'zku z zamordowaniem Kibirowa generał·'1a~·
eator l.11che1ew T.Wohł do Groznego wielkll naradę.
;
Na na.radzie zabrał głos oficer Gref!ocy Słokrs~ł ł ofwl.adczył: „Ja mam pla 'l schwytania Sellin-Chana" Wazyst•
~ie głcwy zwróciły się w jego str~nę.
·
•
Of!cer S:kors.!d ofwiadcrvł, fe noosłara a!ę w przebraniu
Czecteóca do:.fać do bandy Se?:m-Chana, aby wydać go 1'_0
~VDJ. w ,ręci= wład.z. Nag'.e, pod.i:zas zcbra.n' a, da,n,o znać te.e·
. ~n:cu11e- generał-gubunatorow.i, te Selim-Chan ponrał milionera amerykal1skiego.
. M's.·~ p:i.rwania. '!'monera amerykamkic'o Selim-Chan
RO~.erzył K;b: row~w1 1 Esaudowi. Przed udaniem się w drogę
Kih:row poszedł si ę potegnać z Selw-Chanem,
K' birow i Esand udali slę do K'.słowodska. Po drodze Ki·
Mrow. tłumacz~ł Esand~wi, !e prry p!erwszym yorwaniu Ame·
łykan.:n!l mówi ł tak c·cho do Es11uda, bo ba eię, te jakiś
11adchodzllCY wialnie dtigit pozna go. „A!e dlaczego Ąti do·
fychczas o tym nie mówił? " - pomyślał Esaąd. apojrza:wszy
pr:en!kllwie na ICMrowa.
·
Esaud udał s:ę do hotefu „N'i.aga.ra•. h1 9'ię pod Jak'.mł
pretekstem do0wl e.dz:' t> ~ czcgc! o ameryka11Eklm m'Jionene.
W tym ce!u za.will?lJ.ł ro-z.mowę z poclierem hotelu.
Od portiera dowiedzieli sie,
te miiioner amerykdskl
wyjetdta wieczorem do B"t!rn. Udati się więc obal do miesz·
kajl\cego w pobliskim aule Ham!da i atnówili się, te kto~
będzie czekllł z parą koni niedaleko stacji Oaifestan. Tain
mia!IC dokona~ porwania milionera.
Esaud I t<::b!.row w!oty!i mundury oficerskie i w tym prze·
l>r&niu ud:ili sit na dwcrr.r.ec kisłowądski. Tam zoh'lczvli mi
lionera ame·v1::-~s'·j p -łf1, iak wychodził na f!eton. Dwaj „ołi
eefOwle" pod~yti tak!e ku drzwiom, prowadlllćynt tta p.e-ros ••
"OficeroW:•e" Esau.d i Kib:row 'W'&'.edli do tego .s.a·m ego
pned~łu co i Ameryka.ni.n. Po drodze nawi~ .1. n.i,m roz•
0
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Postanowiliśmy zażądać

od pana s1edemdzie·
rubli - oświadczył Selim • Chan.
Oczy Job.na Smitha rozwarły się s:zero~i:o 7C zdu·
mienia. Nie przypuszczał nawet, że mog2' od niegll
at tyle zażądać. O :iworzył usta, żeby zapiro :est<>wat
,ale pohamował się i stał · tak chwilę z pół • otwutymi ustami.
· .Sefun-Chan widział tę ~rę twarzy Amerykan.i-na.
Ocenia.;ą-c jako coś do·dalniel!<ł fakt, że milioner powstrzymał się od okrzyku protestu, dodał tonem
przyjaznego wy!aśnienia :
Wydaje się to panu dutą sum(\, prawda ?„. Ate
dla pana to w gruncie rzeczy drobno.s:.k a, a my tu Selim-Chan ob!ął spojneniem swo;ą grom.3dę aze•
czeń:s.1' ą, my w1
i emy, że za te pieniądze wiele, wie·
le rodzin unikn!e głodu i chłodu.„
·
Przy tych słowach twarz Selim • Cha.na nabrała
wyrazu dziwnej p<lwagi. Tak wyglądała ~g.o twara
zawsze, gdy mówił o swoich głodujących braciach•••
Amerykanin spojrzał znów ze zdumien:em ns
Selim • Chana. Twarz jeg<l, która zachmurzyła się
przed chwilą, gdy SeLim • Chan wymienU wielkość
żądanego okupu, teraz znaw wyrażała przede
wszys•kim ogr-omne zdumienie pomieszane z pod.zt·
wem. Milioner zapomniał po prostu na chwilę, te to .
oo ma zapłacić ogromną sumę s1ed~mdz.iesięciu ty•
sięc-· ..-··bli.
·
"Jak ten człoWiek teraz wyglądał" pomyj•
lał. - „1 to ma być .zbój? .•• Przecież on wygląda ra•
czej n.a wielkiego dobro-czyń.cę i opiekuna lud.ził" •••
- W jaki c;posób mógłby pa.n otrzymać tę ro•
mę? - przerwał Selim - Cha.n tok jeg'O myśli. Czy
trzeba.by na„isać po to aż clio Ameryki?.„
Teraz Ameryk anin był po.stawiony wobec kon·
kret11e1to faktu. ie musi zapłacić tak wielką sumę

I
\

· - To fest mofa ost.łecz11A deeyzj8, ddal kate~orycznie Selim - Chu.

powie·

No, chyba nie wdm.iemv od nie"o mnteJ za
1
6
to, że jest taki inny, jak te ws.zyst.kie giaury i że

"- '

·_

K;·'.ka tnioot p6tnieJ dosie.d!i koni. które aa nich czekały
w u.mów!cnym m'.ei6 cu.a.
ci s·ię podoba .•• - zauważył ta.r~oMlwic Kadi.
K~b!.row i ES3ud zajechali do Hamida. Odpo'czllwszy nie·
Seloim • Chan uśmiechnął się.
co,. postanowili wyruszyć tej s::imej jeszcz:~ nocy do, ob~zti
_ Może, i należ„ mu się za to pewne wz.Atędy. ,
Selim-Chaua. Hamul wyszedł, teby im przyn1dć ubranie, . inie·
N
.
l .
bo"'
. ·
i;•
•
~ bowiem jeszcze na sobie .,.ciąt ołicersl<ie mundury.
· o, a e zar!y ?ta
k - zm1en;ł nagle, t® na _.PrYWU·
Nad ra.nem Esaud i Kibirow wra.z z Amerykanmem prry·
ny. - Jak.ie 1est wasze zdarue w teJ spraw1e?
byli do obozu Sdim-Chana.
.
, - - Musimy pamiętać, Chanii e, że kasa nasza je~t
Wi.:Potem Selim - Chan kazał przyprO'W'lldtić 111>bie Amuyr '•,-pU>Sfa, i ze tyle jest potrzebujących ... Moim zdanie.::.1,
·na.Am •.a... • b-s
•_,_ _.._ ,
,., ~
należy od niego zażądać bardzo dużą sumę ..• No, sto
e.ry•AClll:!I p zag-KoCZ'dly S;E111i1""1etm11D wy."ill\uem twa ~ t •
bl•
• ~~ Sel'm • ChaJ1ia. N:e crruł 'W'Ca~e sitcachu. tylko zdtunieciie.
yslęcy ro 1• poWleU>Lmy•.•
$e!~m - Clmt po-zm.ał to po n:m od ra:z:u. „Po<łoba ci gię len
Kibirow zadrżał wewnęf.rznie z oburzenia.
obcy, 00• ChAC1~e?" - za.uwatył Kiad.i po czemiemJru.
„To s•kórę z niego zdzierają" .•. - pomyślał. „Jaka wśqiekło§ć ogarnie , nasze władze... Co będą

I

- Ta.k odpad S.etim - Chan rówllliet po czeczeó- ~zety o tvm pisały?!.„ I wszystko
to ma mu ujść
sku, tak że Amerykanin nic nie mógł zroizumieć. bezkarnie?!..."
. On jest inny, niż ci wszyscy, których doiych<:za~
Na.wet Sellin • Chanowi zapr~wana przez
m!eliśmy w nasizych rękach„. Nie widać po nim ~a··
le ska.chu.„ ta.ki je-st spokojny..• i wygl4da tak, jak- Kadiego suma wydała s!ę zbyt wygórowana.
- Czy to Jie będzie za dużo? - powiedział, za·
bym mu tćę spo-dobał... Co ty o tym myślisz, Ali? stanawiaiąc s1ę. Chociaż masz słu.s.zność, Kadi...
Z'IWrócił się do Kihirowa, stoją<:eg.o tuż obok niego.
- To nic d.ziW!Ileg<>, Chanie ..• - odparł Kibirow. · Ttteba nasycić i odziać tylu naszych gło&.i?ą.cych
„.
-Ten giaur wygląda na mądrego człowieka, a kaidy mąidry człowiek, nawet giaur, musi poznać po tO-..
bie, że jes~d wielki i godny uwielbioofa •.•
Oczy Selim • Chana promieniały ra.dościt\, ~y
'
\
słuchał tych słów sweg.o Altiego.
,
- Jaki oo mądry, ten nasz Ali - odezwał $ię
ogłoszenia
z zachwv~em jedc-n z Czeczeńców.
·
- Właśnie, Chan'<.~ ... - _ciąg.Dął dalej Kibirow.L~. ~ •
'

'

. •
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•

.
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Przr ·zakugacb .1owoluicie

sie

wiy;stkie stiau.rx wjdq .tMoią. w.idkość l ·aił~··· A aa··

Jemu wciąż jeszca:e w. gfowie ta }uda w po-

siąt tysięcy

aym ruchem

C!UU•H

• 01~u.

mowę.

Gdy byli D~eda1eko stacji Dagestan, Kibl.rri błyskawi~·
Z:?rwał p!om.bę i po-c.ia,~ł za r'czkę ba.mul a,
a &·u.d rmtc '.ł s!ę na Amerykan'na.
Enoo poorw:ił Amerykan;na n" ręce, zaktteh!.owa.wszy mtt
~ed tym usta. potem razem z K~Mrowem 'wyskoczyli z pQ·

aze<:izeńsku:

ni

w aasirrn

Piśmie

-

p ieniędzy.

\V/o~"C ktf·n- f-'c\.k tu zniknd nagle jego po·dr!w dla
Selim-Chana. Dobroczyńca ludzkości - to prawd.a.
Ale tyle p!en·lęclzy wy;ąć nr.raz z właiSnej kieSJ:cn.il.„
N'ie, to było s ~ anowczo z.a dużo..•
Milioner amerykański był wyraźnie zden.erwo•
wany. Bił się z własnym i myślami: pow:edzieć, te
nie może dać tyle, czy nie powiedzietL.
Coo mu s1 ę z góry W'/dawał.o, że jego pr<>t.C?'lt
i tak nie będzie miał wpływu na b ieg wyp.ad~ców ,,
Zbyt st a.no.wczy, zbyt nieug ę ty był wyraz twarzy
tego Selim ·- Chana„,
A jednak Amerykanin zaryzykował~
- To za du.i.a suma dla mnie„. Nie bę-ćę miał
tyle ...
Twarz Selim • Cha~ przybrała su.rowy wyiraz.
„ Wyglądał tak jakoś inaczej, niż wszys<:y b-:l'1!a•
cze... Ale gdy przy<:ho·dzi do pieniędzy, to k.azdy

z nich .iednaki" ... -

po-myślał.

-

To jest moja 0°s tatec:zna decyz:a, po:w-'.e·
dział ka~egoirycznie SeJ.im-Chan: I mus.i s·ę pa.n
do tego zas ~ osować. W przeciwnym razie ...
Nie dokończył rozpoozę \ ego zdania. W:&dał, t e
Amerykanin i tak zro1zumiał, o co idzie.„
·
John SmHh stc-czył kró !k ą walkę wewnę'rzną.
Ten głosu Selim - Chana przekon ał go bard~:e;
jeszcze, aniżeli jego slowa, że z tym „do~ooz:· ką
ludz:i'' n!e m.a fa r' ćw„. 0 .' r<iwiedz: ał w!ę<: tym ra•
zem ju?. ~r<:" 11 •1J·'.in~m ffło re'.'!l : •
- Dobrze, postaram s:ę o tę sumę „.

(Dalsz1 c:i.ilJ ;ut1·0)

..'iiS~tr~.~8;..„„„...„„„„„„„...-

.........-......„ .....................„„......-„.„„„...„„~-------------..~
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25.000
Federacja Polskich-Zw. Obr. Ulepszenie stanu dróg
w Poznaniu
Poi.
w wojew. · Łódzkim W ostatnich dniach
Ojczyzny w Piotrkowie
swych rad
Ligi Drogowej
obrad wybrano Za- abonentów do 25.000 dochodi
funduje karabin maszynowy Na
w ten sposób do 1001'Ylt
omówiono
Ligi Drogowej
zaokrąglił liczbę

Zarząd

Powiatowy Federacji
Powiatowej w Piotrkowie zwołuje do lokalu Zw. L~ionistów
(ul. Piłsudskiego 5~} na dzień
21 lutego b. r. póniedziałek godzina 18-ta Wd1ny Zjazd Delegatów. Na porządku dziennym:
sprewozdanie Zarządu, wybory

nowego Zarządu oraz sprawa
ufundowania karabinu maszynowego dla armii.
Ze względu na charakter zebrania i doniosłego znaczenia
porządek obrad wszystkie organizacje sfederowane powinny
wysłać swoich przedstawicieli.

zjeździe
zakończenie
Okręgu Łódzkiego
rząd
okręgu łó
szereg doniosłych zagadnień dzkiego oraz wysunięto szeree
dotyczących podniesienia sta- postulatów dotyczących pod-

nu dróg na terenie województwa oraz omówiono sprawy ochrony i bezpieczeństwo na
drogach.
Obszerny referat wygłosił
Prezes zarządu głównego dr.
Tyszkiewicz, omawiając ogólne wytyczne ligi. Następnie za·
brał głos pułk. Vogel, który
zobrazował działalność bezpieczeństwa na terenie Łodzi, ktora w ubiegłym roku interweniowały wzgl. spisały protokuwięcej bo losów jest 160.000
zamiast 195.000. To jedno, i o ły w 132 528 wypndkach. Policja spisuje przeciętnie 20 protym pan zapomniał.
tokulów i mandatów karnych
A po drugie zarzut, że los na jedną godzinę ruchu„ Na
obecnie jest droższy, upada
również, gdyż biorąc piątkę i
płacąc tak jak dawniej 1O zł.
ma pan przecież o całe dwadzieścia procent więcej szans
wzięcia udziału w wygranych,
Cholekinaza jest mieszaniną
bo dzisiaj dzielą się już na odpowiednio dobranych i w
pięć, nie na cztery części„ Le- specjalny sposób spreparowapiej jest wszak wygrać np. 8 nych ziół. Kuracja cholekinazotys. złotych zamiast dziesięciu wa polega na pobudzeniu wą
tysięcy, niż nic. Takie jest mo- troby do normalnej czynności,
je zdanie.
jako organu, który dla krwi
- Tak, to racja. - Wtręcił jest ·jalsgdyby . filtrem. Krew zastojący obok rozmówców me- biera odpadki komórek 1 mne
chanik w ubraniu roboczym i szkodliwe substancje do wątro
mnie się tak odrazu wydawało, by. W wątrobie z odpadków
a teraz widzę, że szanowny tych wytwarza się zółć i wypan ~rafił .w sam środek ~e~- dzieła się z or~anizmu przez
ku, Jak s1~ t'? u nas mow1. kiszki. W ten sposób odbywa
Bardzo się cieszę, bo nawet· się prawidłowa przemiana majuż kl;lpiłen:i jedną piętkę .i te- terji.
ras wie~, ze dobrze z~ob1łem.
Jeżeli pobudzić wątrobę do
- zrob~y t~ s~mo ! to za~ zwiększonego wytwarzania żół
raz, bo c1ągmeme pierwsze) ci zacznie ona wyciagać coklasy rozpocznie się 17 lutego. r~z większe ilości odpadków
ze krwi.
.
Z tego wynika, że im więcej
więźniów wytwarza się żółci, tern dokła
dniej organizm wydziela ze krwi

„„...„„„„...„„„„„„„„„„......„„.

Tak, to racja
Na świecie jest więcej ludzi
niezadowolonych, niż zadowolenych. Wśród tych pierwszych
jest jednak pewien rodzaj malkomentów, którzy są zawsze
i wiecznie ze wszystkiego niezadowoleni, we wszystkim widzą tylko 'złą stronę, warczą
na wszystko i wszystkich. Takich nie łatwo przekonać sło·
wem, rezygnując z oporu tylko
wobec faktu, dowodu rzeczowego.
Niezadowolonym z zasady
nie podoba się wszystko, czeao oni nie poprawili, pociągi
bo nie chodzą w tych godzinaah, które oniby wybrali, poaoda,' bo pada deszcz wtedy,
gdy oni woleliby mróz, wystawa, bo mieliby inny plan, loteria, bo podział wygranych
m6aiłby być inny, ect. ect.
Na platformie autobusu prowadził dyskusję na .temat loterii państwowej ktoś, należą·
cy widać do przysięgłych malkontentów, ze swoim sąsiadem,
urzędnikiem
prywatnym, jak
wynikało z tonu rozmowy.
- ja panu mówię - dowo·
dził malkontent - że nowy podział .biletów loteryjnych .w 41
LQterii jest pogorszeniem szans
dla grających. Zamiast ćwiar
tek - piątki, zamiast .c zterdziestu złotych płacić trzeba o
_ 10 'więcej za cały los. Nie to
mi .się nie podoba.
- Przesada, drogi panie odparł sąsied - widzę, że nie
przemyśleł pan dokładnie nowege» planu gry. Przede wszystkiem, jeżeli chodzi o szanse,
mają ich gracze teraz dużo

----Czem jest

niesienia stanu dróg oraz bez- naprawdę wysoką. Szczęślit
pieczeństwa i ochrony na dro- 25.000 abonentem jest p
Kluczka, robotnik fabryki '
gach.
Cegielski w Poznaniu, Id
etrzymuje od Polskiego Re
kosztowny upominek jaki 80
Zjazd Związku
sam wybrał to znaczy wa
niały aparat radiowy.
„Sąsiedzi" pana Kłuczkl
Odbyło się w warszawie ple- Stanisław Henke-rolnik (249
narne posiedzenie
Zarządu i Zbigniew Kł9s - adwo
Głównego Związku Podoficerów (25.001) otrzymują również c
Rezerwy R. P„ na którym roz- ne pamiątki.
Uroczystość wręczenia nae
patrywano sprawy organizacyjne i ideowo związku. Zwołanie odbyła się ostatnio przed 1
Zjazdu Walnego projektowane krofonem rozgłośni poznańs~
jest w maju br.
900.000-ny. abonent Polslt~
Radia otrzyma w uponiiri
tradycyjny .złoty zega,_
Liczba abonentów Polsij
Radia wzrasta szybko, cocb
szkodliwe substancie, które po- przybywa przeciętnie 2.000
wstają w ustroju, jako pobowych słuchaczy. W końcu
boczne produkty przemiany ma- r. liczba
zarejestrowanychr
terii i trawienia. Organizm wzmo słuchaczy przekroczyła 800J11
cniony dzięki oczyszczeniu krwi,
którego zgło111
sam sobie daje radę z chorobą. Abonent,
w ogólnej numeracji po~
Cholekinaza stosuje się przy wej wypadło na numer 80Q
chorobach wątroby i na jej tle: - otrzymał w upominku
1
1) kamieniach żółciowych; 2) zegarek.
Jego dwaj najb
żółtaczce; 3) chronicznych zasąsiedzi - również miłe i ct
parciach stolca; 4) katarach żo upominki. W najbłiższychdlj
łądka i kiszek, oraz przy z pośród zgłaszających s~
chorobach na tle złej przemia- hecnie abonentów radiot
ny materji, to jest: 1) artrety- wyjdą nowi „jubilaci", abo
źmie; 2) ischiasie i innych neuNr. 899.999, abonent Nr.~
ralgiach artretycznych; 3) cho- i 900.001. Zgodnie z przyj
robach skóry na tle złej prze- zwyczajem i tym razem ałJO
miany materji (czyraki i t. p.) 900.000 otrzyma
złoty ~
·Broszury bezpłatnie wysyła najlepszej marki, a jego
laboratorium, · fizyczno chem. sąsiedzi -- inne cenne u
Cholekinaza H. Niemojewskiego
Za tym zgłaszaj,cy się
Warszawa, ul. Nowy Swiat 5. nie do urzędów po
oraz apteki i składy apt.
nowi radiosłuchacze ma'
większe szanse.

„„„...„„„......„„„

rodofiGerów Rezerwy
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W nocy na 16 bm. około
gedz. 3 z aresztu miejskiego
gminnego w Bełchatowie zbiegło 2 więźniów przy
pomocy
podkopu. Są to: Pankow Bronisław, lat 19 zam. w Bełcha
towie przy ul. Pabianickiej 31,
i Jonczyk Jan, iat 21, zam. w
Bełchatowie. Obaj skazani byli na miesiąc za różne przes-
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Na srebrnym ekranie
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Smiałą fantazję filmową os-

w Piotrkowie

pl. Niepodległo'ci Nr. 2

podwodnego

o godz. 3

Redaktor i Wydawca: Br. nisław Kalwary

(może być u k s ięd:t.a). Zgłoszel
Redakcji „Dziennika Piotrkow~
Piotrków ul. Słowackiego 18 l j

I Bielizny damskiej
Najświeższe

modele

Jerzego Nizińskiego

l AHV

E s „n a p_-a_ d li

~

„Dziennik Piotrkowski"
czytają

świata

T owilrzysze · broni

- . . . - - .·- - - -- - - - - - - - -· _„.-.___..
o god1. 5 pp, w niedzielę i święta o godz. 3 po poł.

Początek

z dobreg0<
przyjmie zaraz J

na tle leflendy o zaginionej
najmodniejsze kolory pończoch
Atlantydzie wyświetla nam od
poleca":
wczoraj reprezentacyjne piotrkowskie kino „As''. Rozmach
Sklep Galanteryjny
inscenizacji jest w tym wypadku
istotnie zdumiewający.
Akcja
bowiem filmu rozgrywa . się w
Piotrkó w Tryb., ul. Sien kiewicla 15.
niesamowitych warunkach co
sprawia na widzach kolosalne
uee;w •me?**tSW
z•
~ --wrażenie. fantastyczne zdjęcia
Dziś
i
dni
następnych
!
filmowe wymagały naprawdę
nadzwyczajnej techniki i ol- Kino Teatr
Oddawna ocz:ekiwany film z niezrównan4
1Marleną DIETRICH wspaniały dramat
brzymich wkładów finansowych ~
na jakie pozwolić sobie mogą
bogate amerykańskie wytwórnie .
Obraz to bardzo pouczający Piotrków
. .
~
i ze wszech miar interesujący. Legionów 11 •
Warto azo obejrzyć.
Nad program najnowsze
........_.

(Atlantyda)
Popołud.

młoda

nutą

i dni następnych I
Najśmielsza fantazja filmowa. Gigantyczny dramat
osnuty na tle legendy o zaginionej Atlantydzie p. t.

Władca

I

Gospodyn 'I

wszyscy!

aktualności f

Początek

o g. 5 pp, w niedziele i

świąta

o godz, S pl

Popołudni ó w ~ a o godz. 3
PORT AR11
„_...........
„ .....-1am...„„„„..................

Dziś

Kino Teatr

rr rrenumerat

Uprzejmie prosimy w
niedokladn ości w do r ę c zt
1
"Dziennika Piotrkowskiego" .
szać do Redakcji te/1fo
pisemnie lub osobiścit1, ul.
wackiego 18, l p„ t11/. 10·f

„ „....1„„„......„„„...„„...„ ...„„„„

Staraniem miejscowego od- 1nej dla szerokich mas. Z kolei
działu O.
N. w Tomaszowie przemawiali prezydent miasta
. Mazowieckim został zorganizo- Antoni Ręczaszek i ks. prałat
wa·ny Uniwersytet Powszechny, Zukowski. Pierwszą prelekcję,
Celem uniwersytetu jest pogłę- wchodzącą w ramy programu
hienie wiedzy nabytej w szko· uniwersytetu wygłosił prof. Bylle powszechnej udostępnienie czyński.
szerokim masom dorobku kulWykłady odbywają się w gotury, polskiej, zorjentowanie w dzinach popołudniowych 3 raprzejawach życia $połecznego, zy w tygodniu.
oraz przysposobienie obywateli
do pełnego uczestnictwa w ży
ciu społecznym ·i kulturalnym,
Na uniwersytet zapisało się
Człowiek
około 300 osób, rekrutujących
się przeważnie ze sfer robot- pod samochodem
niczych.
Na szosie Piotrków - Rozprza
Inauguracja uniwersytetu po- samochód ciężarowy idący w
wszechnego odbyła się uroczy- kierunku Rozprzy pod wsią Igście. Przemówienie inaugura- naców najechał na idącego szocyjne wygłosił przewodniczący są Strzemiecznego Władysła
oddziału OZN p, mec. Mie- wa, lat 60, zamieszkałego w
czysław Orygosiński, który pod- Rozprzy. Kierowca samochodu
kreślił narodowy char.a kter u- zatrzymany został w Oorzkoniwersytetu, oraz wielkie jego micach, którym · okazał się Ziznaczenie jako placówki kultu- mowski Czesław, zam. w Warralno oswi'atowej, przeznac;:zo- szawie przy ul. Dworskiej 7.

0

kuracja cholekinazowa ?

Znowu ucieGzka
z aresztu w BełGhatowie .„„...„ ............

OZN. w Tomaszo·w ie Mazow.
• pracuJe
•
owocnie

natężenia radiofonizacj\ CO
naszych czasach jest grani

TYLKO 2 DNI

(Dawn.Nowości)

w Piotrkowie
Al. 3 Maja 11.

i sobota

Wielka komedia

Kino Teatr

ROMA

piątek

TYLKO 2 DNI

żydowska

BŁAZEN
(Der Purimspiler)

Początek

o godz. 5 pp, w niedziele i swięta o godz. 3 po poi

Na seansach

popołud.

Ułan

Ks. J.

Józef Walecki Drukarnia Polska Piotrków Słowackiego 23, tel. 1

