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Zdemaskowany
komitet zniszczenia Europy.
Na 1 maja rewolty w 6-ciu stolicach.
Paryż, 2. 5. Brukselski korespon
dent ,,La Liberte” donosi, źe policja bel
gijska wykryła konspiracyjne zebranie
międzynarodowego komitetu rewolucji}
nego, który miał zorganizować w dniu
1 maja rozruchy rewolucyjne w sześciu
stolicach Europy. Z pośród uczestników
zebrania aresztowano jednego Szwajca
ra. 2 Holendrów 2 Polaków, 2 Jugosło

■HSB

Król Sśamii w Londynie.

W maju grożą nam

NOCNE

PRZYMROZKI!

Warszawa, 2 maja. Obecna upalna
pogoda nie przesądza jeszcze
stanu
temperatury w rozpoczynającym się
miesiącu. Praw dopodobni
„lodowi
święci" (12, 13 I 14 maja) dadzą i w
tym roku znać o sobie. Pierwsze 10
dni maja zapowiadają s:ę dość pogo
dnie, lub słonecznie, przy
miejscami
ihmurnlejszym stanie nieba l przelo
tnych opadach na początku i około 8
maja, gdzie też wystąpią lokalne zabu
rzenia ł gradobicie. W dzień dość cie
pło, przy niezbyt wysokiej temperatu
rze. Noce chłodne
z przymrozkami
na początku i końca niniejszego okresu.
Od 11 do 20 maja: Naprzód pogodnie
i ciepło. W następne dni z nlennie, lub
mglisto z opadem i mlejscowemi burza
ml. Wahania temperatury 1 ciśnień. W
drugiej połowie dekady większe rozpo
godzenie, me noszące jednak ogólnego
charakteru, gdyż jednoczesny napływ
aad Polskę mas powietrza tropikalnego
1 polarno-morskiego
spowoduje w poszczególnych dzielni
cach większe różnice w temperaturze,
zachmurzeniu 1 opadach. Po wydatnem
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ociepleniu grozi w samym końcu okre
su, lub na początku następnego zna
czny spadek temperatury. W górach
świeży opad śnieżny.
Od 21 do 31 maja: Rozpoczyna się
pochmurno z przelotnym opadem. W
następne dni pogodnie, lub słonecznie
i dość ciepło w dzień. Noce chłodne,
gdzieniegdzie z przymrozkami. Osta
tnie dnie miesiąca stoją w znaku pogo Król Prahadżżljook, który zwiedza sto
dy krytycznej, zwiastując pogorsze licę Europy, zawitał obecnie do Londy
nie s:ę stanu aury, opady, lokalne bu
nu, gdzie złożył wieniec na groble
rze gradowe 1 ochłodzenie.
Nieznanego Żołnierza.

Poznali, 2 maja. W Poznairu are
sztowano majstra rzeżnlckiego Piusa
Buźkę, Mariana Ełlńsklego i Romana
Matuszewskiego pod zarzutem sprze
niewierzenia ok. 100 tys. zł. -aa, szkędę
spółki handlowej, trudifącej sle dosta
wą mięsa dla wojska. Spółkę założyli
częstochowianin T. Lewandowski, Jó
zef Mateckl i Pius Buźka. Dwaj pierwsi trudnili się skupem bydła. Buźka zaś
stroną administracyjna spółki, w czem
pomagał mu Ellńskł. Częste wyjazdy
Lewandowskiego i Matćcklcgo wyko-

M r o le

św ią ta pracy w k ra ju
F a b ry k i c z ę ś c io w o p r a c u ją .

Warszawa, 2 maja. Dzień wczoraj
szy w stolicy przeszedł naogół spokoj
nie. W większych skupieniach robotni
czych pracy nie przerywano. Wogóle
natomiast świętowały te fabryki, któ-

ś m i -----"

o b fą i o fia r ę n ie z a b e z p ie c z o n e ) w in d y .
Bydgoszcz, 2 maja. Mrożący krew w
żyłach wypadek wydarzył się o godz.
4-ej popołudniu na teren,e byłej fabry
ki szczotek „Piabama** przy ulicy Pro
menada 57, znajdującej się obecnie
pod sekwestrem
Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmach
fabryczny nie jest jeszcze wykończony
i częściowo — szczególnie górne piętra
— znajdują) się jeszcze w s'anie suro
wym. Przed kilku dniami wynajęto je
den pokój w biurowej części fabryki na
parterze p, Ludwikowi Szymkowiakowi.
Wczoraj przyszły w odwiedziny do
Szymkowiaków wdowa Marta Dotnlte
wraz z córeczkami l0-letnią Urszulą j 16

EKSPLOZJA BENZYNY W PRALNI.
Straszne skutki nieostrożności.

niach.
Kilku lokatorów, nie zważając na gro
żące im niebezpieczeństwo, wbiegło do
piwnicy, z której wyniesiono ciężko’
rannego JaskólskiegoZawezwano niezwłocznie miejskie po
gotowie ratunkowe, którego lekarz, po
udzieleniu pierwszej pomocy przewiózł
poparzonego do szpitala miejskiego w
RadogoszczuOgień stłumiła w zarodku straż ognio
wa.
Jak się dowiadujemy, stan przeby
wającego w szpitalu Jaskólskiego jest
beznadziejny.

’ 30. 1’odczas gdy starsi grali w kar
ty, dzieci1 ' • •
bawiły się w chowanego
w gmachu.fabryki^,Dziesięcioletni Ur
szulą szukając kryjówki na drugiem pię
zc gmachu fabrycznego weszła do
nagrodzonego miejsca, w którem byl
elwór windy. Dziecko wpadlo w ten
ietrny otwór długości dwunastu metrów
łamiąc sobie kręgosłup.
Po kilkunastu minutowem szukaniu od
naleziono biedną dziewczynkę, dająca
słabe znaki życ:a. Zrozpaczona matka

słyszała jeszcze głos swego dziecka
„Manio, zrób światło, tu tak
bardzo
ciemno!" puczem biedactwo
wyzionęło ducha.
Zwłoki tragicznie zmarłej dzew czyn
ki przewieziono do kostnicy przy ulicy
Szublrislfej.
Policja czyni dochodzenia celem ustalenla winy strasznego
wypadku
śmierci małej dziewczynki. Jak twie
rdzl administrator, wejście do fabryki
było surowo wzbronione.

Kryzys w krainie Helwetów
N ajw s ę k a g y b a n k w S z w a jc a r)! z a w ie s ił w y p ł t y .
Genewa, 2 maja. Szwajcarski Bank rząd poprzedni. Tem samem upadły rów
dyskontowy (Banąue d‘escoinpte Suls- nież zobowiązania innych uczestników
planu reorganizacyjnego.
se) zawiesił wypłaty.
Znalazłszy się w zeszłym tygodniu w
W ciągu ostatnich dwóch lat bank spla
trudnościach płatniczych, bank zwróci! cii wierzycielom około 330 miljonów fran
się do uczestników planu reorganizacyj ków. Jest on jeszcze, dłużny około 120
nego, przyjętego w roku ubiegłym o wpła miljonów. Aktywa mają przewyższać
cenie obiecanych wówczas sum. Na pod passywa.
stawie tego planu rząd federalny szwaj
Zawieszenie wypłat przez najwięk
carski miał wpłacić 10 mil jonów franków
szwajcarskich główny bank szwajcarski szy bank genewski j jeden z najwięk
— 15 milionów i rząd genewski _ 5 mi szych banków szwajcarskich wywołało
ljonów. Jednakże większość socjalistycz w całym kraju dużt? wrażenie.
na nowego rządu genewskiego odmówiła
wykonania zob°więzań, przyjętych przez

rc znajdują się pod wpływami ZZZ,
oraz całkowicie rlo wyruszyły na inla
sto tramwaje miejskie opanowane przez
Z. Z. Z.
Warszawa, 2 maja. Według otrzy
manych telefonogramów z prowincji,
w całym kraju święto pracy miało prze
bieg poważny i spokojny.
Krótkie i mniej groźne scysje zosta
ły w zarodku tłuniiore.
Do poważniejszych zaburzeń nigdzie
nie doszło.
Łódź, 2 maja.
Po raz piorws?y od przewrotu poll
tycznego w Niemczech
obchodzą
święto l maja w Lodzi Niemcy nacjo
naliści.
Święto to wprowadzono zostało
przez Hitlera i przejęte przez Niemców
również w Polsce.
Stąd też dziś na gmachu Konsulatu
Niemieckiego powiewają sztandary na
rodowe niemieckie ze swastyką.
Ciężki kryzys gospodarczy wywarł
rówtfeż swe piętno na święcie pierw
szomajowym. Robotnicy wolą przepra
cować ten dzień święta, aniżeli pójść i
pochodem...
I oto Zakłady I. K. Poznańskiej
dziś pracują normalnie.
W Widzewie 50 proc. robotnikóv
przybyło do pracy.
W Zakładach Zjednoczonych Schc
Mera | Grohmana unieruchomiona zo
stała tylko przędzalnia na Ksłężyn
Młynie, fnno działy pracują.
Na 6.400 zatrudtf ouych robotników
dziś do pracy przyszło około 4.400 lu
dzl.
W innych fabrykach ten sam mnie
więcej stósunek.

Poświecenie sztandaru Ogniska Kol. Przysp- Wojsk.
Ł M M aiiska „Ruch

AKcja Ligi Narodów

w m a ju .
Genewa, 2 maja. Sekretarjat gene
ralny Ligi Narodów zapowiada w wyda
nym wczoraj komunikacie, że działal
ność L i g i Narodów będzie w miesiącu
maju wyjątkowo ożywiona. Poza 79-tą
sesją Rady Ligi która rOzpocznie się 14
maja, przewidywane są m. in.: sesja ko
mitetu finansowego, na której komitet
rozpatrzy w szczególności sytuację finan
sową Bułgarji, Węgier, Austrji i Grecji
sesja komitetu higjeny, sesja komitetu
zwalczania użytku opium i narkotyków
Oraz sesja komisji mand&towej.

Czy jesteś
Wszystkie szkoły obchodziły onegdaj Święto Lasu, w którem wzięła udział
młodzież szkolna. Dla wielu dzieci była to rzadka i radosna sposobność ze
tknięcia s*e z rozwijająca się naturą. Na zdjęciu: Szkoły, w, rezerwacie
na Polesiu.

I rzystął Buźka do swych machisiacyj.
W rezultacie sprzeniewierzył on Hh
tysięcy złotych. Za zdelrautlowanp pic
niądzc Buźka kupił sobie 2 kamiemce
które zapłsałna nazwisko żony i córki
Na ślad sprzeniewierzeń
wpadl
obaj wspólnicy Buźki, którzy złożyli di
niesienie do władz. Z polecenia proku
ratora przeprowadzono rewizję ksiąg
w wyniku której władze polecTy obc
rnłe aresztowanie Buźki, Elińsk’eg(
praż drugiego księgowego spółki, Ma
jusze wskiego.

P ow ażn y i sp ok ojn y p r z e b ie g

■JB „Hasno zrób światło, tu lab ciemno!“

Prywatnie dolar papierowy w żąda
niu 5.23, w płaceniu 5.22; dolar złoty w
żądaniu 9.00, w płaceniu 8.98; funt an
gielski w żądaniu 27.10; w płaceniu
27.00; rubel złoty w żądaniu 46.5, w
płaceniu 4.62; marka w żądaifu 2.07,
w płaceniu 2.06; za 100 franków fran:uskich w żądaniu 35.00, w płaceniu
letnią Irmgardą, zam. przy ulicy Kujaw34.90.

Łódź, 2 maja. Niezwykle tragiczny
wypadek wydarzył się wczoraj popolu
dniu w domu przy ulicy Kopernika 42.
W domu tym zamieszkuje 34-letnl Ale
ksander Jaskólski, właściciel pralni che
micznej. Wczoraj, o godzinie 5 popolu
dniu Jaskólski zeszedł do piwnicy w ce
lu przelania benzyny z dużego gulonu.
Przy pracy tej Jaskólski przyświecał so
bie świeca.
Świeca ta przy niewielkim przecią
gu spowodowała zapalenie się benzyny,
a tem samem eksplozję galonu. Silna de
tonacja wstrząsnęła powietrzem 1 cała
piwnica stanęła momentalnie w płomie

Za zdefraudowane 100000 zł
kupił 2 domy dla córki i żony.

wian, 1 Niemca i jednego Włocha., W
momencie wkroczenia policji rewoiucja.
niści usiłowali zniszczyć szereg doku
mentów. Policja przeszkodziła jednak te
mu, zabierając wiele materjałów, z któ
rych wynika, że główna akcja kierowana
była ku wywołaniu zamieszek w Pary
żu. Dokumenty te przekazano władzom
francuskim.

członkiem

L. O ,PP.?.

Onegdaj odbyło się uroczyste poświęcę nie sztandaru Ogniska Kol. Pr», ...
Wojsk. Łódź-Kal. „Ruch”, którego do konał J. E. ks. biskup dr- Tomczak * Na
zdjęciu: J. E. ks- Biskup, obok od lewej' strony: ks. prałat Wyrzykowski d o
Korpusu generał Małachowski, (wtyle) pp. Generałowa Małaciiow«C« ’ wLi?
wodzkią Hauke - No.wakowa, pik. dypl- hiż. RotarskL
małac»°wska. Woje

ZOŁTE NIEBEZPIECZEŃSTWO.
W roku ubiegłym, w październiku
rząd tokijski zw ró cił uwagę opbij. pub
liczne] swego kraju na kryzys miedzy
narodowy, któ ry sprowadzi ze sobą dla
laponji rok 1935-36.
kok 1935-36 bodzie kryzysem 3la Ja
ponji z rozmaitych względów: w tym
roku upływa termin wypowiedzenia
przez rząd tokijski udziału Japonjl w
Lidze Narodów j nastąpić musi faktycz
ne i normalne wycofanie sio je) z Ligi
zc wszystklem, konsekwencjami polity
czncml i prawnemł stąd wynikająceml,
a miedzy Innem] z kwestją np. wyga
śnięcia mandatu, nad wyspami Karolin
skicmi i Marjańsireml na Pacyfiku, któ
rych posiadanie stanowi dzisiaj dla Ja
ponii problemat „być albo nie być“ , jak
sie wyrażają poL:tycy japońscy. W ro
ku 1935-36 przypada termin zwołania
nowej konferencji rozbrojeniowej potęg
morskich, na które] Japonia postawić za
mierzą kwestie przyznania jej flocie wo
lennej parytetu a conajmnlej parytetu z
najw;eksza flotą innego mocarstwa na
Pacyfiku. W tymże roku upływa finisz
p’atiletki rosyjskiej, która ma, jak
sie
spodziewa rząd sowiecki, uczynić Ro
sje zdolną do stawienia czoła na Dale
kim Wschodzie każdemu ewentualnemu
przeciwnikowi.
W związku z tenv* okolicznościami ł
wydarzeniami nadchodzącemi, kształtu
ją sie cele polityki japońskie) I taktyka
kierowników tej pop ty ki. Cele te okreś
lił I sprecyzował w nocie swei minister
Hirota. Zamiarem Japonii jest ufundowa
nie w :elkiego Imperium Wschodnio - aziatyckiego. w którego granicach znaj
dowałaby sie nietylko Mandżuria ale i o
lete paktem „przyjaźni" Chiny.
Pakt japońsko • chiński, któ ry w zna
czcniu nadanem mu przez ministra Hirote, byłby choć n:e de nomlne ale de
facto protektoratem japońskim nad Chi
nami, dałby państwu Mikada przemoż
ne w p ływ y na rozwój stosunków w ca
lej Azji, nie mówiąc już o tern, że przy
bramach Chin od lądu | od morza stał
by na straży żołnierz i celnik japoński.
Żadna umowa, żadna pożyczka, żadna
tranzakcja towarowa między Chinami a
któremkolwiek państwem poza azjaty
c k im nie mogłaby dojść do skutku bez
up , dnlego placet Japonii. W ten spo
sób ujęte hasło „Azja dla Azjatów* stwo
rzyłoby na Wschodzie azjatyckim stan
rzeczy nietylko podobny do sytuacji na
drugie] półkuli, gdzie panuje doktryna
Monroe, ale wyszłoby jeszcze dalej po
za ramy amerykańskiej teorii i prakty
ki. W tym stanie rzeczy Chiny stałyby
ifę kolonją, zamkniętym terenem w pły
wów japońskich, wasalem Japonjl.
Program ministra H lroty jest z pew
ilością programem maksymalnym, jest
w części balonem próbnym pod adresem
wielkich mocarstw, jak Stany Zjedno
czone, Anglia Z. S. R. R. oraz demon
stracją wobec Chin. Rząd tokijski zdaje sobie sprawę z Istotnego stanu rze
czy na świecle I wie, że żadne z tych

Zdarzeń: a i w ypadki
ubiegłej do

(—) Ooetlng ustąpił ze stanowiska mini
stra spraw wewnętrznych Prus, które objął
minister spraw wewnętrznych Rzeszy Prlck.
(—) Policja belgijska wykryła korwpiracyj.
ne zebranie międzynarodowego komitetu re
wolucyjnego, który miał zorganizować w dniu
1 maja rozruchy rewolucyjne w sześciu stoli
cach Europy.
Spośród uczestników zebrania aresztowano
fcdnego Szwajcara, 2 Holendrów, 2 Polaków,
2 Jugosłowian, 1 Niemca I jednego Wiocha.
(—) Marszalek Petain ma w najbliższym
czasie odwiedzić Polskę.
(—) Do Paryża sprowadzono liczne oddzia
ły wojska celem wzmocnienia załogi z okazji
1 maja. W Nantes doszło do krwawej manife
stacji z okazji wyborów uzupełnlaaących do par
lamentu.
(—) Ubiegłej nocy przeszła nad Berlinem i
okolicą niezwykle gwałtowna burza gradowa
z piorunami. Wichura i woda wyrządziły wiel
kie szkody.

( _ ) Szwajcarski bank dyskontowy zawie
sił wypłaty.

( _ ) Na wczorajszrm osłatniem posiedze
niu austriackiej rady narodowej została uchwa
lona nowa konstytucja.
(—) Delegacia polska w osobach marsz.
Raczklewlcza. prezesa Stawka, min. Hubickie
go i innych wyjeżdża w dniu 3 maia do Talllnna, gdzie zostanie przyjęta przez prezydenta
Estonii.
.
, „
( _ ) Wczoraj o godz. 2 po pot. sąd ogłosił
w yrok w sprawie wielkiej afery adw. Lucjana
|’arzvńsklego, który skazany został na 4 łatą
więzienia oraz pozbawienie prawa praktyki ad
wokacklej na przeciąg 5 lat od chwili odcierpięIł 1eł "ł J*
( _ ) Nagroda literacka m. Warszawy zo
stała nrzyznana profesorowi Szymonowi Aszkcnazemu, autorowi „Księcia Józefa Poniatow
skiego” , „Walerego Łukasińskiego" i innych.
r _ \ Wczoraj wystartował z Warszawy do
Rerłina z oficiatncmł osobistościami polski sa
molot pasażerski „Eokksr” otwierając normal
ną
komunikację W arszaw a-Poznałł-B erlin.
W Berlinie na cześć BOści urządzono uroczy
ste przyjęcie.
( _ ) Na polach kopalni „Ealbina pod So
snowcem wydarzył sie wczoral śmiertelny
w JS dek. Bezrobotny Ludwik Dusza nmąl
v, skutek urwania się siny do bisda-szybu głę
bokości 46 metrów, ponosząc śmierć na miejscu.

mocarstw, an| zosobna ani razem
nie
zdecyduje się na czynne wystąpienie i
na postawienie barjery ekspansji Japon
li. To też z drugiej strony jest to zade
monstrowanie C lrnoni
bezwładności
mocarstw, o które chciałyby się one
może oprzeć, broniąc się przed protek
toratem japońskim.

Już dzisiaj przekonał polityków to
kijskich efekt wystąp enia min. H iroły,
że W. Brytania np. nie reaguje bynajm
niej agresywnie na enuncjację japońską
aczkolwiek nie jest bynaiinniej nią za
chwycona. Narazie ograrrezył się rząd
i oplują brytyjska okazaniem zw ykłej
rezerwy i zastrzeżeniem na przyszłość.

Reakcja w Waszyngtonie iest nieco mo
cniejszą, ale i ze strony USA. n:e należy
się spodziewać energiczniejszych posu
uięć. Z. S. R. R. zachowuje daleko posu
niętą rezerwę na pozycjach obronnych.
Zarówno w Londynie jak i w Waszyti
gtonie zdają sob:e zresztą sprawę z du
żej dozy bluffu w enuncjacjach tokij -

Zgodność poglądów Francji i Małej Entenły.
Oświadczenie min. Barthou. — Wyniki praskich rozm ów . — „Jestem m inistrem p okoju '4.—
O rokow aniach z Polską. — Z u p ełn a zgoda na koncepcją o o lty k i ś ro d k o w o - eu ro p ej
skiej. — Z bliżen ie Francji z ZSSR.
Przed swym odjazdem z Pragi, min.
Barthou udzielił w yw iadu przedstawi
ciełom prasy czechosłowackiej, w któ
rym serdecznie i szczerze m ówił o swym
stosunku do Czechosłowacji. Podniósł
zwłaszcza, że po tylu latach
spotyka
się z tym samym prezydentem
i tym
samym ministrem spraw zagranicznych
co znaczy że państwo jest pełne żywot
ności i znajduje się na mocnych podsta
wach.
W długich rozmowach jakie odbywa
ły się pomiędzy Beneszem a Barthou w
dniach 26 i 21 kwietnia rozpatrywane
b y ły wszystkie kwestje europejskiej po
ijty k i międzynarodowej.
Stwierdzono
zupełną zgodność zdań, zwłaszcza o
ile chodzi o problem Europy środkowej,
gospodarczej kooperacji państw naddunajskich i kooperacji państw naddunajskich z innerni państwami zainteresowa
nenii Rozpatrywano również inne kwe
ste, jak pakt bałkański pod katem poli
tyki Małej Enteny, dalej kwestje doty
czące L ig i Narodów, kompleks kwesty)
dotyczących rozbrojenia itp. Min. B ar
thou, zaznaczywszy, że chce być zupel
nie szczery, dodatkowo
dał niektóre
wyjaśnienia co do w yników obrad pras
kich. Porozumienie nasze- powiedziałw kwestji uporządkowania Europy śród
kowej jest zupełne. Kwestia austriacko
jest przedmiotem rozważań wszystkich
central dyplomatycznych i opinii
pu
blicznej a Francja nic omieszkała wysui-ąćć inicjatyw y, aby wraa. z Wielką
Brytanją i Włochami znowu podkreślić
konieczność zachowania niepodległości
Austrii- Temsamem położenie
rządu
Del’fussa doznaje mocnego
poparcia.
We wszystkich tych krokach
Francja
doznała pełnego zrozumienia zc strony
Małej Ententy. Następnie
doszło do
rzymskiej podróży premierów austrjac
kiego i węgierskiego, której wynikiem
b yły t. zw. rzymskie protokóły. Kwcstjami środkowo- europejskiemi zajmo
waliśmy w znacznej mierze. Powiedzie
litm y sobie, że nie możemy
dopuścić
dc wytworzenia dwóch
ścierających
sie wzajemnie bloków, po jednej stronie
Małej Ententy a po drugiej Austrji i We
gier. Podzielamy zdanie wypowiedzia
ne przez Mussoliniego. Z rzeczy samej
w ypływ a, że koniecztiem jest, aby Pań"
stwa zainteresowane porozumiały sie
pomiędzy sobą. Rokowania w tym sen
sie zostały już rozpoczęte. Tu również
nie było różnicy zdań pomiędzy Małą
Ententą a Francją.
Pakt bałkański nie
jest sprzeczny z intencjami, jakietni km
czy Mała Ententu, lecz przeciwnie, mo
że być jej poparciem Liga Narodów jest
niezbędnem narzędziem pokoju, zdziała
ła już dla pokoju dużo i konieczncm jest
aby została wzmocniona. O ile chodzi <
rozbrojenie, Francja niezachwianie stać
będzie u;, stanowisku polityki .r ozbroić
11'cwcJ. Nota wystosowana 17 kwietnia
do Ar.giji .była jednomyślnym wyrazem
francuskiego rządu a temsamem I całej
Fraucji Ani co do jej istoty, ani co do jej
fermy w rządzie francuskim nie w y ło n i
ły słę różnice zdań. Francja i Mała Ententa występować
będą
ną terenie
Genewy zgodnie. W wydanym właśnie
komunikacie powiada się, że możemy
sobie pogratulować z okazji wyników
rozmów praskics. Potwierdzam to bar
dzo głośno { nadzwyczaj szczerze jako
pełną prawdę.

Pod koniec swego przemówienia min
Barthou przyjmował, że nie należy do
tych, którzy, wymawiając słowo „ta k ” ,
myślą o tein, jakby z tego zrobić „nie” ,
„ t o powiem, to podtrzymuję. Nienawi
dzę i potępiam wojny i życzę sobie po
koju na całym świecie. Cała Francja ży
czy sobie pokoju aniżby jednak zamie
rzała wyrzec się swej godności. Oświad
czam że jestem ministrem pokoju” .
W rozmowie z redaktorem Lidovych
Novin” mówił minister Bar łh°u o swych
wrażeniach z Polski. „Jestem zadowolo
ny. Nie łudzę słę iluzjami, ale *01301 po
wody, dla których mogę być zadowolo
uy. Sojusz francusko- polski pozostałe
nienaruszony
i wyjaśnione
zostało
wszystko, co wyjaśnić należało.
Nad
zwyczaj korzystnie poprawiona atmosfe
ra może przyczynić słę do wyjaśnień I :
horyzontów które na innych odcinkach
gdzie leszcze są zamglone. Zapewniono
mnie, że Polska wcale nie zobowiązała
się wobec Niemiec w kwestji Aiischlnssu
Na pytanie czy Francja podziela ko i
cepeje Małej Ententy odnośnie Europy
środkowej, wyrażonej w formule: Euro
pa Godkowa dla narodów środkowo- en
ropeskich
z uznaniem
konieczności
współpracy mocarstw, mających w Eu
ropie usprawiedliwione sfery w pływ ów

idpow edział min- Barthou: „Upoważ
niani pana do oświadczenia, że w zupę!

C. P.

Prasa potężnym środkiem pacyfikacji m ię d zy n a ro d o w ej.
grodę pokoju zbyt często dawano głowom państw i prem 'erom a nie uwzgięd
niapp daleko ważniejszych pracowników
dla spraw y pokoju jakimi są dzienniki i
wielkie agencje telegraficzne. Fundacja
Nobla powinna taką nagrodę dla prasy
stworzyć, a jeśli tego me uczyni, to za
stąpić ją powinna Fundacja Carnegie go
lub jakiś bogaty człowiek, którem u spra
wa pokoju św iata leży na sercu.

Occcm plażą inni?

Ka entfarzyk polityczny
RYGA. Podsekretarz generalny Ligi Naro
dów Walters, zastępca szefa sekcji ekonomicz
nej Ligi Snuits przybyli do Rygi i byli przyjęci
przez prezydenta republiki. Podróż nw charak
ter informacyjny.
BUDAPESZT. W kolach parlamentarnych
mówią, iż reforma wyborcza będzie załatwiona
do Jesieni b. r „ poczem nastąpią nowe wybory
przyczeni liczba postów nowego parlamentu bę
dzie zredukowana z 245 na 180.

Skarb państwa. Sądzimy, że z tego żródt
skarb państwa mógłby wydostać kwotę eona)
mniej 100-150 mil], zł. przez wzmocnienie sił
płatniczej społeczeństwa.
W szak wiele obowiązków ubezpieczeń
wych, nałożonych ustawą scaleniową ma cl:
rakter tylko haraczu, zwyczajnego podat’
Dlaczego tsn podatek ma iść do instytucji ulpieczeniowej, a nie do Skarbu państwa?
Jeśli np. prokurzysta, zarabiający 2,000 z
jeśli dyrektor zarabiający 4 tysiące zł., Jeś
cztonck zarządu, właściciel, czy wspólwłaśc
ciel fabryki, 'udzis niezależni i zamożni musz
być ubezpieczeni w Kasie Chorych, od bezrobi
cia, czy w Zakładzie pensyjnym — to czy ni,
ma to charakteru zwyczajnego haraczu? Jeśl
urzędnik państwowy, posiadający emeryturę, 2
zatrudniony popołudniu w zawodzie ubocznym
jeśli adwokat, lekarz, czy inżynier, pracujacj
ubocznie w jakiemś przedsiębiorstwie dwie go.
dżiny muszą być ubezpieczeni, jeśli pracownik
praęujący w kilku
przedsiębiorstwach mus
być ubezpieczony we wszystkich plzedsiębin
stwacb itd., czy to nie ma charakteru zwycic
skiego haraczu? Kompromitując w ten sposól
ideę ubezpieczenia, które jest wszak ubezpiecz)
niem faktycznego i istniejącego ryzyka, a ni
tylko zrodtem obciążeń, osłabiamy sile p'atnlc»
dziw, że zalega z podatkami.

ności podzielamy koncepcję środkowo
europejskiej polityki, wyrażoną przez
Benesza. Wasza formuła jest zgodną z
francuską doktryną, która ma swą tra
dycję- Kiedy objąłem
urząd ministra
kwestia austrjacka była nagiaca Podia
iein inicatywe. poczerń wydane zostało
znane oświadczenie Anglji.
Włoch :
Francji o zagwarantowaniu austriackiej
niepodległości. Działałem bezustannie w
bezpośrednim kontakcie z Maią Entenm
l aka procedura jest dla nas we wszyskicn wypadkach oczywistością. Z zad'
woleniem witamy rozpoczęcie rokowa"
handlowych Czechosłowacji z Węgra
mi i Austrją sądzę, że bilateralne umo
wy są odpowiednim środkiem do uregu
lowama stosunków w basenie naddunaj
STAN TRZECI
skini. Porozumieliśmy sie z Beneszem
co do dalszego postępowania, zwłasz Gazeta Polska
cza z uwzględnieniem
konsekwencyj le p s ra ""'iaSd 7 s w t ,kie os‘ a<’Le zmiany „na
. ^shąęealne golem okiem obserwa
wypływających z inicjatywy pana Mus tor .
stiki c -1ica? '1 " ostpwy — gtko to nowopow
seliniego, wyrażonej w rzymskich pro s • u siec „skomercjalizowanych” sklepów pańtokółach”.
™ r,|b'qwego
mC'’ słi,nowczP bardziej dostępnych dlr
urzędnika, czy majstra, aniże
O iie ciiodzi o Rosję sowiecką, oś •W
li dla 60—130-rubloweso szeregowego robockiwiadczył min. Barthou. że Francja ży rza, mnóstwo nowych zakładów fryz ersko-ko
czy sobie, aby Rosja sowiecka
stali mncjycznych, „m o ro w e pracownie 1 rawiec-'
sie członkiem Ligi Narodów i, że goto ckie — gdzie ostatnio odbyły sie nawet f.i, ;
wa jest działać w tym kierunku, o ile żałosne) „rewje mody” , _ wszystko to jpa r:<
sprzyjanie gustom wielomilionowego aoa.
Rosja życzyć sobie będzie zasiąść przy ceni
rutu.
stule genewskim Trudności nic są do
W dziedzi'nie -niorainości” wydanie wręcz
nieprzezwyciężcnia.

Nagroda pokoju dla dziennikarzy.
Nowy Jork, 2 maja. Na dorocz
nym bankiecie Klubu Korespondentów
Prasy Zagranicznej w Nowym Jo rk u
dziekan wydziału dziennikarskego w Co
lumbia University profesor Carl Ackermann wystąpił z projektem otwarcia mię
dzynarodowej nagrody pokoju dla dzien
nikarzy. Dziennikarstwo—mówił Ackerniann — jest dziś jednym z miarodajnych
czynników pokoju. Rozsiewanie informa
cyj, wolność st>wa — oto najspraw n!ejsze środki dla ugruntow ania międzynaro
dowego zrozumienia i wyrozumienia. Na

skich, gdyż wiedzą o tem, że rok 193536 będzie istotnie kryzysowym dla Japonji, ale ze względów
finansowych.
Mimo to obserwują Pacyfik i wszystko,
co się tam dzieje z wielką uwagą, gdyż
niebezpieczeństwo żółte nie jest iuż )ed
nak wytworem Imagfriacjj. ale zupełire
realnym czynnikiem w czasie i w prze
strzeni.
E. R

PRZEGLĄD PRASY.
UBEZPIECZENIE RYZYKA CZY HARACZ?
I. K C.

Sądzimy, że odpowiednia rewizja zasad ubezpleczeń społecznych, idąca w kierunku re
dukcji ubezpieczeń tylko do pokrycia koniecz
nego i niezbędnego ryzyka ludzi pracy (podob.
»o ks. Janusz Rądziwiti jest przymusowo ubez
pieczony w 3 ijbezpieczaitiiach, jako członek
zarządu przedsiębiorstw) r.a zasadach komercjonalnych — dałaby skarbowi poważne rezul
taty. Na pytanie: kto ma skorzystać na reduk
cji
ubezpieczeń społecznych,
odpowiemy:

s-nsacyjnego i wybitnie „pruderyiiwgo" na tle
dotychczasowych pojęć
sowipejdeh dekretu
zw'1|':za'‘)cego zboczenia seksualne — m3 zadośćuezymć konserwatywnym (tak u id. ć) po
glądom nowopowstałego „stanu trzeciego” .
Zamierzone ograniewnie wszechwładzy GPb
— l:S4 MfiZCikich wątpliwości jest wynikiem
walLPaparatu o „roztopienie” je d y n * odręb"
ne; kasty biurokratycznej w swojem łonie i dal
sza ewolucja w tym kierunku jest nieunikniona
— choćby oczekiwany dokrat przyniósł nara
zie li tylko „zmianę szyldu” .
Obecny „stan trzeci” różni się wszakże
zasadniczo od powstałych w okresie „n e p ^ "
— „sow bur'ów ” (sowietskoj burżuazji). .fest
on „burżuazją” w sensie trybu życia — a nie
■w sensie stanu posiadania. Jak się zdaje — Je
śli ..bezklasowe społeczeństwo" jest do pomy
ślenia — będzie ono zbliżone do bardzo ,,drobnomieszczańskiego” ideału.
Byłoby to całkiem zrozumiałe. Jednym z
zasadniczych celów, do których uporczywie dą
źy ustrój sowiecki, jest przecież „podniesienie
stopy życiowej i poziomu kulturalnego najszerszych mas” .
,( ~*en: staje się człowiek z t. zw. u nas „do
•u społecznego — z chwilą gdy osiągnie nie
co wyższy poziom dobrobytu i kultury? — O
czywiście drobnomiesztczaninam, obdarzonym
większością zalet i wad, związanych « tem
Pojęciem.

rajoi
Drzwi otwarte na Dalekim Wschodzie.
Japcnja, Chiny i traktat dziew ięciu m ocarstw.
U stalen ie harm onji m iędzy Londynem i T okio.

Londyn, 2. 8. John Simon, odpowiadając
w izbie gmin, stwierdził, iż oświadczenie amba
sadora brytyjskiego złożone japońskiemu mini
strowi spr. zagranicznych w d. 25 ub. m „ miało
charakter przyjacielski i było stwierdzeniem,
iż zasada równych praw w Chinach została cal
kowicie zagwarantowana przez traktat dziewię
ciu mocrstw z 1922 r„ którego Japonia iest syg
natarjuszką. Na podstawię tego traktatu rząd
brytyjski winien korzystać zc wszystkich praw

w Chinach, przyznanych wszystkim sygnąfarju
szant, z wyjątkiem tych, które sa ograniczone
przez pewne umowy natury handlowej, lub po
litycznej, jak n. p. posiadanie przez Japonję
praw specjalnych, uznanych przez inne mocar
stwa, a nie będących udziałem tych innych mo
carstw.
Według informacyj posiadanych przez Simo
na, ambasador brytyjski Lindley oświadczy!
nunistroi spr. zagr. Hirota, iż obawy wyrażone

Duch krzyżactwa w Trzeciej Rzeszy

w deklaracji japojsklej nie mogły dotyceyć W
Brytanii, której polityka zmierza do zachowa
nia pokoju i całości terytorialnej Chin oraz, źt
rząd brytyjski nie może, oczywiście, zgodzi!
się na to, by jedynie Japonja decydowała 0 ten
jaka akcja, n. p. pomoc finansowa lub iechni.
czna — jest niebezpieczna dla pokoju. A rty
kuły 1 i 7 traktatu dziewięciu mocarstw dają
Japonii pewne gwarancje t rząd brytyjski sądzi,
że celem deklaracji nie było bynajmniej pogwal
cenie wspólnych praw innych mocarstw, lub też
zobowiązań Japonii, wypływających z trakta
tu.

W odpowiedzi na to oświadczenie min. Hi
rota przyzna! rację rządowi brytyjskiemu i za
M anifestacja istoinecjo oblicza dzisiejszych Niem iec.
pewnił Lindley‘a, że Japonja będzie przestrze
gała klauzule traktatu J że cele polityki rządów
japońskiego i brytyjskiego są zbieżne i że Ja
Berlin, 2. 5. U rzędow e niemicc- kat niemiecki wskazuje na obecność pre zachodnio-pruska zrozumiała swą misję
tie biuro informacyjne stwierdza, że nie zydenta senatu gdąńskego dr. Rauschnin historyczną” . Kamienie* zamku malbor- ponia w dalszym ciągu przywiązuje iaknajwięk
dzielna mowa szefa narodowo-socjąli- ga oraz obu konsulów niemieckich w skiego — mówił nadprezydent — są nie szą wagę do utrzymania „d rz w i otwartych” .
Simon zaznaczył, i i wyjaśnienia min. Hlrotz
stycznego urzędu polityki zagranicznej Gdańsku Radow itza i Koestera. jak rów tylko pam iątką historyczną, lecz w yra
dr. Afreda Rosenberga, wygłoszona na nież reprezentantów armji niemieckiej, zem wiecznej tęsknoty niemieckiej 1 wzo są rozsądne i że rząd brytyjski jest szczęśliwy)
amku krzyżackim w Malborgu, miała wśród których bawili oficerowie flotyll, rem twórczej pracy. Oblicze narodu nie iż sprawę te można pozostawić w spokoju Slraot
charakter „manifestacji o znaczeniu sym poławiaczy mil), stojącej na kotw icy w mieckiego musi znów zwrócić się w kie dodał przytem, że rząd W. Brytanii Jest zde
runku
wschodu,
ponieważ
obszary cy-dowany pracować iaknajusilniei dla postęipt
bolicznem dla przyszłego rozwoju naro Elblągu,
wschodnie
stoją
u
w
stępu
nowej
historii Chin w kierunku pokoju I dobrobytu ora® nac
Manifestację zagaił nadprezydent pro
dowego socjalizmu” . Obecni na manifes
tacji byli miarodajni przedstawię ?le par 1wincji wschodmo-pruskiej Koch, który, Niemiec, Zadanie swe naród niemiecki zachowaniem ducha harmonijnej współpracy :
tjt hitlerowskiej oraz władz państwo. I według spraw ozdania niemieckiego biu- na wschodzie spełni w formie, odpowie- Jdobrel woli na Dalekim Wschodzi*
wych. Ze specjalnym naciskiem kom uni-lra, oświadczył, że „ludność wschodnio i dającej duchowi zamku malborskiedn. I

Ekspansja na Wschód dewizą hitleryzmu.

i

Groźny morderca setek bezbronnych ludzi

Pomysłowa żebranina
z u b o ż a łe j a n g ie ls k ie j a r y s t o k r a t k i.

Tragedja korsykańskiego bandyty.

W londyńskim sądzie toczył się o
statnio ciekawy proces angielskiej ary
stokratki, 73-letniej Grewille-Nedgent,
oskarżonej o żebractwo. Była to żebraczka osobliwego typu. Nie stała z
wyciągniętą ręką przed
kościołem,
lecz wykorzystywała dobroć i miło
sierdzie ludzi, posługując się w tym ce
lu wyspecjalizowaną umiejętnością p sywania listów
wzbudzających litość.
W tych listacli nieraz arystokratka pro
siła o wsparcie dla starej, opuszczonej,
chorej kobiety, to znów niby córka po
trzebowała operacji i nie było na to od
powiednich środków i t. p.
Pochodząc z lepszej szlacheckiej,
’ecz podupadłej
rodziny,
bohaterka
procesu wiele lat temu wyszła zamąż
za syna lorda, Patryka Grewille Nedgent który po kilku latach pożycia mał
żeńskiego dostał pomieszania zmy
słów i umarł. Straciwszy
dobrobyt,
wdowa zwróciła się o pomoc do znajo
mych i przyjaciół. Nowa myśl zuboża
Jej szlachcianki przyniosła
nieoczekiwane rezultaty.
Wkrótce sytuacja wdowy polepszyła
się do tego stopnia, że mieszkała z cór
ka w luksuśbwem mieszkaniu, mając

Ajaccio, w kwietni^. Bandyci doszczętnie ograbiali wieśnia i żandarmów. Było w zwyczaju, że
Sfynny bandyta korsykański, Spada, ków, zadając gwałt kobietom
na czele swej bandy urządzał z powo
który, jak wiadomo już z depesz, swe
dzeniem prawdziwe polowania na pa
i
nie
szczędząc
dzieci.
go czasu podanych w prasie, od kilku
trole
policyjne, wysłane do lasów kor
miesięcy przebywa w więzieniu, został Zdarzało się bardzo często, że banda za sykańskich- Dzięki temu Spada uzyskał
bierała z sobą kilku włościan, jako za
świeżo poddany
gdyż w najgor
kładników. O ile suma okupu nie zosta opinję nietykalnego.
badan»om psychiatrów,
szych
walkach
i
zamieszkach,
pod praw
którzy stwiedzili u niego chorobę umy ła uiszczona w czasie oznaczonym, mor dziwym gradem kul,
słową. Powyższe orzeczenie lekarskie dowano tych ludzi, znęcając się nad ni
nigdy nie był ranny.
prawdopodobnie uratnje mu życie, bo mi okrutnie.
Wkońcu
energiczna akcja rządu fran
Ponadto członkowie bandy uprawia
wiem po rozprawie sądowej niewątpli
cuskiego
—
jak
wiadomo — położyła
wie spodziewać . się można
wyroku li bezlitosną wendettę. O ile ktoś z ban kres bandytyzmowi
na Korsyce..
dy
poległ
w
bójce,
cała
rodzina
przypad
śmierci dla człowieka, będącego w c*ą
Schwytano
kolejno
wszystkich ban
kowego
zabójcy
ratować
się
musiała
gu lat postrachem
dytów,
a
wkońcu
Spada,
który wraz
uc*eczką,
gdyż
nikt
nie
mógł
być
pewny
i plagą całej Korsyk*.
z
kilku
sprzymierzeńcami
bronił
się dłu
swego
życia.
Banda
Spady
dokładała
Narazie zaś diagnoza psychiatryczna,
i skutecznie, dał się ująć bez oporu
wymagająca jeszcze powtórnego zbada starań, by do ostatniego człowieka zgła go
nią, wpłynie na przeniesienie Spady do dzić podobne rodziny, a w większości przed kościołem, do którego wstąpił
na modlitwę. Zdaje się, że już wów
wypadków cel swój osiągała.
zakładu dla obłąkanych.
objawy
Spada był najodważniejszym z całej czas ukazały się pierwsze
Pobyt w więzieniu całkowicie prze
nianji
religijnej,
która
z
murów
więzie
swej
bandy.
istoczył groźnego bandytę. Schudł, jak
ma
przenosi
groźnego
bandytę
do
nie
Przed
ewszystkiem
szkielet, i wywiera wrażenie
ascety
mniej
smutnego
zamkięcia
w
zakładzie
cznego mnicha- _ Większą część dnia
strzelał świetnie,
spędza na modlitwie. Prosił o dostar a stąd był groźnym wrogiem policji dla. obłąkanych.
Am.
czenie mu bibłji i modlitewników. Sta
le zatopiony w modłach, wygląda
na
człowieka dotkniętego obłędem religij
nym, co zresztą już
leka*rze orzekli.
Nocą zrywa się z łóżka i śpiewa psal
S tr a s z liw a e k s p lo z j a w B e lg ji.
my, innych wyrywając ze snu i powo
,’dując liczne zażalenia. Wkoticu został
przeniesiony do odosobnionej celi, gdzie
nocą śpiewać może dowolnie, ponieważ
nie ma sąsiadów.
Przed miesiącem odwiedził go kape
Znakomity francuski poeta i pisarz
lan więzienny, który spędził z nim
Yictor
Hugo, człowiek dość zamożny,
dwie godziny na rozmowie.
Bandyta
właściciel
znacznego majątku, umiera
wyraził księdzu swe życzenie zostania
jąc,
wyraził
życzenie żeby po śmierci
zakonnikiem, co jest — naturalnie —pochowano
go
w zbiorowej mogile,
rzeczą niewykonalną.
Mimo to Spada nie przestaje
błagać
przeznaczone] dla biedaków.
księdza o interwencję w tej sprawie j
Zupełnie odwrotny wypadek miał
władz kościelnych, a w potrzebie u
miejsce w tych dniach w jednym z lon
mego Papieża.
■dyńskich szpitali, w którym
zinarł
Smutne zrządzenie losu,
w p ost.
95-lctni kataryniarz Edward Flowers.
ci choroby umysłowej, stanowi ostatni i
Jeszcze na krótko przed śmiercią sta
rozdział tego wielce awanturniczego ży j
rzec przywołał do siebie przyjaciela,
d a . Spada, jak powszechnie wiadomo,
także starego włóczęgę i wręczając
jako najstraszliwszy bandyta Korsyki,
mu 30 funtów szterlingów .przyznał się,
Znany był ze swego okrucieństwa,
że zbierał tę sumę w ciągu długich lat,
niemal bestialskiego sadyzmu, '
aby
i na czele swej bandy teroryzował całą
pochowano go po „ludzku".
Korsykę. Liczba ofiar jego jest tak wici
ka, że staje się rzeczą niemożliwą okre
ślić jej cyfrę dokładną. Zdarzało się
często, że banda Spady atakowała nie
spodziewanie całe wsie,
zabijając w
sposób okrutny i bezlitosny każdego, kto W Louvaln eksplodował zbiornik gazu. Kilku robotników poniosło śmierć, kil
kunastu odniosło ciężkie obrażenia ciałaodważył się okazać jakikolwiek opór.

do dyspozycji auto i t. d.
Wszystko toczyłoby , się d a w n y
trybem, gdyby nic to. że oskarżom
chciwa na pieniądze, poczęła tonąć w
długach. Zewsząd zjawiali się iej wie
rzyciele głównie dostawcy sklepowi, dc
pominając się o należność. System boga
cenią się arystokratki był zupełnie pr<
sfy. W yrafinowana dama przeglądała
uważnie codziennie pisma, i gdy tylko
były wzmianki o jakichkolwiek testa
mentach. lub większych
wygranych na loterii,
natychmiast pisała do szczęśliwców li
stv odpowiedniej treści. Jej ofiarodaw
cami byli także ludzie na wyższych sta
nowiskach politycznych, artyści, litera
ci i t. p. We wszystkich wystosowa
nych w tym wypadku listach figurowa
ła jako stara, zbiedzona kobieta, po
zbawiona przyjaciół i rodziny.
Gdy ją przyłapywano niejednokro
tnie na zawodowym żebractwie powo
ływała się wówczas na to, że św. Prał
ciszck z Asyżu też żył z żebraniny. O
becnfe sprytna oszustka odsiedzi 2 mie
siące w więzieniu za wprowadzenie w
błąd różnych osób

J. K.

POŚMIERTNA SNOBIZM.
Marzenie starego w łóczęgi.
Stary kataryniarz poprosił swego przy,
jaciela o spełnienie marzenia całego ży
ci — być pochowanym, jak się nale
ży, przeto błagał, by tenże kupił mr
dobre miejsce na cmentarzu, na któ
re jego zwłoki miał odwieźć karawan,
zaprzężony w szóstkę koni.
Ostatnie życzenie staruszka było
ściśle wykonane, gdyż urządzono mu
wspaniały pogrzeb. Do tego przyczyni
li sfę chorzy i dyrekcja tego szpitala,
gdzie życie zakończył. Cała trumna
tonęła w podzi kwiatów,
kupionych przez personel szpitalny. K;
kazuje się że dziwak miał leszcze /
pszy pogrzeb, niż przewidywał.

J. K.

szczędźcie ofiar na najbiedniejszych!

Policjant pukał ołówkiem w no gdyby nie wiejski chłopak, uganiają oraz insynuacją Niki, sprawił, że się w
cy się za ptakami, nie wiadomo, czy nim nagle zakochała. Miłość wybuchła
razem z zazdrością. Wieliński, jak to
— To wszystko.
by go prędko znaleziono.
mężczyźni,
nietęgi psycholog, nic mógł
— Chyba, że wszystko.
N azajutrz pisma przyniosły wiado
— To pan, widzę, m a krotką pa mość o wielkim sukcesie polskiego let się wydziwić, że ta spokojna, rozsądna
mięć. Napisał pan przecież bilet do nika, porucznika Bohdana Szireniawy zrównoważona dziewczyna, która mu
tak przypadła do serca, okazała się
tej pani.
i ssapowiedzioły jogo trium falny po wkońcu taką samą histeryczką jak In
Wieliński, zaskoczony, zam rugał wrót do W arszaw y za cztery dni. ne, co to jednego dnia swobodne i we
den z policjantów, w ydobyw ając szybko powiekami.
Wieliński zjawił się z tą wiadomością sołe, a drugiego nadąsane niewiadomo
— A praw da! kazali mi napisać. najprzód u Krysi Przyjęła go tak czego. Jego dość bystrej spostrzegaw
urzędowy notes i ołówek.
— Pociem ku?
— D aj mi pan święty spokój! —
konwencjonalnie, że poczuł się do czości nie uszły ani dziwnie zacięte
— Przyświecili mi latarką.
odparł W ieliński. — D w a dni nie mia
tknięty, a w yglądała tak mizernie, usta (nie mówiąc już o uporczywie spu
— To pan ich musiał zobaczyć.
łem nic w uistach i jestem cały zdrę
że popatrzył na nią, wbrew urazie, z szczonych powiekach) ani nerwowe
drżenie całej szczupłej postaci.
— Nic zdążyłem.
twiały. Jak przyjdę trochę do siebie,
głębokiem współczuciem.
Nika stała niedaleko, poza polem
— Co pani Jest? — zapytał cicho,
to odpowiem panu na wszystkie py
— Uszki do góry, panno Krysiu
tania.
widzenia W ielińskiego, przysłuchu — rzeki, siaidająj obok niej na ławce, hiorąc ją za rękę, którą gwałtownie
— Nie — zaprotestował surowo jąc się uważnie badaniu. Odetchnęła. na werandzie. — D ziękujm y Bogu, wyrwała. — Nigdy nie widziałem pa
policjant. — W pierw bezpieczeństwo Nie zamierzał jej wsypać. To było że Bohdan wyszedł z tego wszystkie ni w takim nastroju. — Zamiast się cle
publiczne... Rozejść się! — ryknąj roz jasne. Zastanawiała się tylko, czy po go nictylko cało, ale jeszcze jako tri szyi, że bratu się tak cudownie powio
dło, martwi się pani niewiadomo cze
trącając najbliższych gapiów. — Pan licja pójdzie obejrzeć miejsce napadu. um fator.
go,
będfeie przychodził do siebie, a tym W ołałaby, żeby nie znaleźli kryjówki
— I co z tego?— zapytała cicho
— Pan się może nie martwić.
czasem przestępcy zdążą ujść reki Ciągle się bała, że mogliby tam na Krysia, w której nienawiść do Niki
Wieliński zrobił wielkie oczy.
sprawiedliwości Kto pana tak urzą trafić na jakieś ślady jej bytności.
przybrała rozmiary niepokojące dla
— Pani się chyba na mnie gniewa?
d ził ?
W ieliński kazał się zdjąć z wozu mej samej. Teraz, już nie mogła jej
— spróbował niewdzięcznego zadania
, — Nie wiem.
i stanął chwiejnie na ziemi. Chociaż sobie wyobrazić jako bratowej.
odgadnięcia kobiety.
— Proszę w takim razie podać ry to było parę kroków, przewieziono
W ieliński patrzył na jej spuszczo
Krysia nic odpowiedziała, lecz usta
sopis przestępców.
go autem do hotelu za farą. W ezw a ne powieki.
Jej drżały jak u osoby tłumiącej łka
— Nie widziałem. Napadli mnie ny lekarz stwierdził tylko wygłodzę
— Co teraz? Teraz trzebaby się nie.
wieczorem, było ciemno, a oni w ma r.ie i lekkie potłuczenia i zadrapania.
— Jaka pani niedobra. Może niewie
starać
przeciągać jego narzeczcństwo.
Krysia, która tow arzyszyła dziennika
skach...
le
brakowało,
żebym nie wrócił żywy,
To
poprostu
niemożliwe,
żeby
on
sfę
rzowi na miejsce, rozstała się z nim z
— Ilu ich było?
a
pan*
teraz
tak...
Widocznie wcaleba
uczuciem zawodu. Był roztargniony miał z nią ożenić
— Może pięciu, może sześciu.
mnie pani nie pożałowała...
— Dlaczego niemożliwe? W szyst
i zdenerwowany, nie powiedział jej
— Obrabowali pana?
Krysia pochyliła głowę jak mogła nai
ani jednego serdecznego słowa, ale ko możliwe — syknęła przekornie
— Doszczętnie.
niżejPrędzejby się odważyła teraz
zato o Nikę zapytał aż pięć razy. Bez K rysia, nie podnoseąr oczu. M yślała skoczyć w przepaść, nU spojrzeć mu w
— Co zabrali?
W ieliński wymienił skradzione senna noc upłynęła jej na torturach w tej chwili, że W ieliński nic chce oczy. Pod wpływem jego łagodnej wv
zazdrości. Nienawiść do Niki doszła dopuścić do ślubu Bohdana z Niką mówki zapomniała o zazdrości, lecz r.t
przedmioty.
do zenitu. Nie wyobrażała sobie, że bo sam chce ją zabrać. W szak przed dość, że słyszy go tak przemawiające,
— Co pan robił w wąwozie?
— Nic. W yszedłem ’ wieczorem by ją mogła więcej nienawidzić niż tern mówił, że lepiej, żeby się z nią go, wyładowała się w niej burzą łez
na spacer, na pola i oni na mnie na spowodu brata, i przekonała się, że się ożenił, niż miał popełnić sam obójstwo Ale płakała tak cicho, ź.e Wieliński spo
Strzegł to dopiero gdy pochyliwszy się.
lub zapaść na czarną melanchoję.
padli, związali i strącili do wąwozu. omyliła.
zobaczył jej mokre policzki. Na ten
—
No,
jak
możliwe,
to
możliwe.
Spadając, pokaleczyłem się o g a łę 
widok
«jego ogarnęło wzruszenie. Wziął
Jaka pani dziś dziwna — rzeki z urazą
R O Z D Z IA Ł ’ X X V III.
zie.
ją przemocą za ręce i rzekł z ustami nic
Wieliński.
—
Czy
pani
przestała
wie
— Tak dłtfgo pan tam leżał?
W ieliński znalatzil się na dnie wą
mai przy jej twarzy:
rzyć, że mu dobrze życzę?
— Dwa dni.
wozu dziękj tej okoliczności, że tacza
— O, tak. Lepiej, niż sobie same
— Dlaczego pani płacze? Co pani
— Dlaczego pan nie wołał ratun jąc się po jamie, żeby rozluźnić” wię mu.
jest? Mnie pani powinna powiedzieć
ku!? Przecież ludzie tam tędy prze zy, zsunął się na sam ą krawędź j spad!
Nie mogła podnieść na niego oczu. Pan* wie, co ja dla pani czuję...
kaleczył się o knzaki. Leżąc w w ąw o Stało się z nią coś dziwnego. Podobał
chodzą.
samego początku, lecz
— W ołałem, ale wndocznie nikt zie wołał ratunku, lecz niefortunny jej się od
(d. c. n.)
traf zdarzył, że go nikt nie usłyszał > wstrząs wywołany jego zniknięciem
n«e usłyszał.
tes.

STRESZCZENIE POCZĄTKU.
Krysia Szreniawianka przedstawiła swemii
bratu przystojnemu porucznikowi — lotnikowi
»wą przyjaciółkę Halę, która zakochała się w
nim od pierwszego wejrzenia.
Szreniawa usłyszał przez telefon Intymną
rozmowę swej narzeczonej Niki z innym męż
czyzną. Uspokoiła jednak jego podejrzenia i za
prosiła go do siebie.
Latem wszyscy znaleźli się na wywczasach
w Kazimierzu. Nika flirtowała, aby pobudzić za
zdrość Szreniawy.
Marian przyjechał do W arszawy I zapytał
służącą o Nikę. Dowiedziawszy się, ie jest w
Kazimierzu natychmiast tam wyjechał.
Nika tymczasem bawiła się ku zazdrości ko
leżanek.
Szreniawa, szukając Niki, natkną! się na
Jadzię, która po cichu się w nim kochała.
Jadzia pomogła mu znaleźć Nikę.
Podczas spaceru w lesie ku przerażeniu Ni
kł natknęli się na Jej drugiego narzeczonego
Marjana. Spotkanie zakończyło się wbrew oczeki waniom Niki spokojnie.
Pośrednictwa między Niką a Marjanem Kawczyńskim podjęła się Marja. Kawczyński był
jednak nieubłagany. Szreniawa wyjechał do
'rzyjaciel Szreniawy — Wielińskl podjął się
zdemaskowania Niki.
larjan wywabiony liścikiem Niki do od.
ego kamieniołomu został tam przez bandypobity do nieprzytomności. Złożono go w
zkaniu proboszcza.
i sami bandyci schwytali Wielińskiego,
rącego Nikę, która udała się do ich kry
jówki.

K rysia docisnęła się do wozu. Na
sianie w zagłębieniu leżał \\ielinsk*
rzeczywiście pokrwawiony, ale już
teraz nie „całkiem nie żywy”, bo przy
tomny. Zobaczywszy nad sobą jej
przerażoną, śmiertelnie bladą twarz,
uśmiechnął się blado.
D źw ignął się z trudem do pozycji
siedzącej.
— W jakich warunkach dokonano
na panu aktu przemocy — zaczął je
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ECHO C H EŁM SK IE
I-go maja w Chełmie!
iwnlniilt mim, iiiiilt hasła. wihlakłE silaidary. ollwim frazesy...
Na je d rym

z afiszów

pierw szom a cie

jowych grubemi czcionkami w y d ru 
kowano hasła; „Niech żyje stro ili w
dniu 1 Maja!" Niech sianą warsztaty
pracy! „Żądamy Fabryk!"

się sami wytartemi hasłami i
oklopauemi frazesami? Czemu głodu
jecie aami i pozwalacie głodować
waszym bliźnim. Idźcie do Drattow,
Gasnerów, Orłowskich, Gryzińskieh,
stwórzcie dla siebie i dis nieb „nowe
życie", „nowy ład". Naucacie ich i
siebie, jak się powinno dawać cbleb 1
praeę. Bo i oni też nie nmieją tego.
Oni zię zgodzą i posłuchają was, byleście tylko potrafili uruohomić w ar
sztaty pracy. Byleście ich nie sprze
dali handlarzom szmelcu.

Czy można sobie wyobrazić w Chełmia ooś bardziej nie na miejscu, jak
żądanie stanięcia warsztatów uieczynW Chełmie od wielu, wielu
lat, 1 e parę fabryk aa szych stoi
okrągły rok. Pierwszy Maj wlać niezem się aie różnił od innych smut
nych dni dla naszego przemysłu 1 naSEego robotaika. Kiedyś, gdy dymiły
kominy, warczały masayny Dierwazy
*uaj jako święto różnił aię od innych
Tegoroczny obchód święta 1 Majo,
dni robocayoh. Dzisiaj
należałoby
specjalnie żądać uruchomienia war- wege wypad! bardzo mlzęrale. Nie u.
•ztatów pracy, a wtedy byłby to dekorowano nawet jak ooroku miejsca
zbiórki. „Pochód" kolejowy liozyl aa*
niezwykły widok.
ledwie kilka osób i byłby zupełnie
„Żądamy fabryk!" „Precz z wyzys zginął wśród tłnmśw, gdyby nie
kiwaczami kapitalistysznymil* Właś- wyszedł na jego powitanie pochód
nie pochód P.P.S. przechodził mimo miejski i nie zamarkował organizacji
fabryki Gasanera, Najdekera i Orłow kolejarskiej. Pochód właściwy, główny,
skiego. Przed bramą stali dwaj „wv. składał się niewiele z więcej jak 200
zysklwacze", py. Orłowski i Najdeker osób, mimo, iż brali w nim wdział i
wyczekując, czy jaki kmiotek nie przybyli z okolicy robotnicy rolni.
yrzyjedzic czego kupić, Fabryka za. Pod sztandarami i transparentami
trudniała ongiś kilkudziesięciu ludzi z szablonowemi hasłami, kroczyli lu
a dziś dwu spólników i czterech ro dzie starzy, apatycznii, zniechęceni,
botników niema oo robić. Oniby 2 raczej z przyzwyczajenia, niż z po
przyjemnością dali tę fabrykę do trzeby ducha. Młodzieży bardzo nie.
dyspozycji żądającym zabrania fabryk, wiele, a i ta gubiła się w ulicznym
byle tylko ci uaaieli aapewnlś jej ro tłoku, jako straż porządkowa. Bo gabotę. Oniby aami nawet zgodzili się wiadż uliczna, gapiowa dopisała. Przez
być „wyzyskiwanymi",
byle tylko tyle lat juz w niepodległej Polaea
dostać bodaj cząstkę tego zarobku, odbywały się pochody i obchody w
jaki niegdyś dawali „wyzyskiwanym" dniu 1 Maja, te ludziska przyzwycza
robotnikom. Niestety, niema kandy. ili się ohodzić tak jak na przedsta
datów na „wyzyskiwaozy".
wienie. Tymczasem zawód. Nie było
wiele
na co patrzeć, Dawni „towaStoją więc bezradni przed tabryką,
stoi i ich fabryka. Stoi fabryka Drat
■t*. Gryzińslaiego, Blnmenfelda, stoją i
czekują jakiejś poprawy. Inne, mniejNlniejssem składamy słowa serde•ze zakłady i warazfat
już dawno etnej podzięki JWPanu Doktorowi
zostały zamienione na inarivzy szmelc... Tadeuszowi Krsyszkowskiemu za peł
„Nry nowe życie s tw o rz y m sami"... ne troskliwości I bezinteresowności
Gdzież -esteścls ci, którzyście to kie zajęcie się naszem chorem dzieckiem,
dyś z wiarą śpiewali? Chemii nie u- które dzięki staraniom i wiedzy Pana
mieliście zapobiec bodaj śmierci tego, Doktora Krzysikowskiegc, szczęśliwie
co było kiedyś żywe, skoro nie u przebyło zapelenle płuc i w zupełno
mieliście zaprowadzić „nowego ładu"? ści odeyskało zdrowie.
M a rja I Mojżesz Rursztenowie
Czemu idziecie osowiali pod w y
blakłem! sztandarami? Czemu łudzi Chełm, ul. Targowa JS6 1,

rzysze", którzy rokrocznie stanov jl
główną atrakcję i ozdebę pochodów,
nie przybyli. Rzecz charakterystyczna,
że wielu z nich jakby celowo w sta
rych, roboczych ubraniach ukasało
się na kurytarsach
binr Zarządu
Miejskiego, jakby chcąc zaakcentować,
że oni już w pierwszym Maje nie
świętują, a przeciwnie przyssli prosić
o pracę. Nie kupili nawet znaczków
z czerwoną kokardką na białem tle
(narodowa barwy), jakie sprzedawano
na ulicach labo dochód na T . U. R.
— My jesteśmy bezrobotni, nie ma
my na snaoski. a Dochód też nam nie
w głowie, bo szukamy pracy— mówili
z naciskiem.
Przemówienia jakie wygłosT po
zamknięciu pochodu p. p. Bielicki i
Czapla nie wyszły po ca obręb utartyoh dawno komunałów o „klasie robotniezej i burżuazjl I ustroju kapi
talistycznym. Krzyknięto kilka razy
„Niech żyje" i „precz" — Oto mniejwięcej obraz tego co się działo w
dniu 1 Maja podczas pochodu: obcho
du r z ą d s a n e g o prasa P.P.S.
A życie kuleje jak i dawniej. Nikt
nawet z tych mówiących i słuchają
cych nie bierze na serjo zapowiedii
o lepszem jutrze. Przeciwnie panuje
niewiara w lepszą przyszłość. Niema
entuzjazmu,
Jzlzo jeden z mogących zaciekawić
czytelnika faktów należy zanotować,
iż w pochodzie brał jak zawsze udział p. Włodzimierz Terpitz, b. wice
prezydent Chełma, który rzekomo
miał już z P. P, S. się wycofać, czy
też zostać „wyeofnięty".

Z obowiązku dziennikarskiego no
tuj.-my, iż żydowskie partje robolnicze, tak jak dawniej robiły obchód i
pochód oddzielnie, o godzinę wcześ
niej, niż P.P.S. 1 z racji tegoż obo
wiązku oraz
bezstronności należy
zauważyć, że pochód żydowski acz
kolwiek też me bardzo liczny, w y
pad! o wiele lepiej niż, P.P.S. Tutaj
było odwrotnie. Starych wcale nie
było. Szła w ładnych i karnych sze
regach
młodzież męska i żeńska.
Względnie dostatnio odziana. Twarze
świeże, ogorzałe, pełne entuzjazmu
i wyrazu. Śpiewy i okrzyki żywe,
oehocze.
Wśród wielu transparentów w żar' języku polskim zauważyliśmy
taki: Żądamy emigracji do Palestyny.
1 ransparent ten wzbudsał wesołe
uwagi nieźydów, którzy mówili, „nie
mamy nic przeciwko temu*.
(Tymczasem jak opiewa zamieszczo
na przez nas wczoraj depesza z Lon
mają odpowiednie przedmioty w„Torg' dynu wyjeohała stamtąd specjalna
sinie".
delegacja do L'zbony, która chce ży
Paszka np, Jń 1 kosztuje 9.50 zł. i dów skierować do Angoli w Afryce)
składa alę z: 2 kg. mąki, 1 kg. ryżu,
1 kg. kaszy manny, 2 kg. kaszy, I kg.
masła, 1 kg. cukru i pół kg, mydła.
Paczka JS6 4 składająca aię juk z 18
R O W E r y
kg. mąki, 4 kg. cukru i t. d. koaatuje
80 zł. Opłata za wykonanie zlecenia
o ra z w s z e 1 I e
3 zł.
C Z Ę S
C 1
Ubranie ko»ztu|« fil zł., płaszcz 68
P ° jc e n a < k
zł., obuwie J4 zł.
N A J N IŻ S Z Y C H

Paczki żywnościowe i odzieżowe

z Chełma do Rosji
Jak się dowiadujemy, B u k Spółdalelozy (Lubelska M 43) podejmuje
się wysyłania do Rosji Sowieckiej
przekazów pienlężayck i przekazów
na t, zw. żywnośeiowa paczki aztąndartowe.
Kto więc ma w Rosji krewnych
którym cheiałby pomóc czy to przez
posłanie Im ubrania, czy żywności,
nie potrzebuje sam się tem ąajmnwać
‘ecz może wpłacić gotówkę w Bznku
Spóldzieleiym na jeden z ustalonych
typów paczek, a krewni jego otrsy-

Baczność Kolarze!

O B YW A TELE M IA STA C H EŁM A !
Ogłaszając poniższy program uroczystości, wzywamy całe Społeczeń
stwo do wzięcia licznego udziału w tradycyjuem Święcie Narodowem
dniu 3 maja.
Nieci) żyje Rzeczpospolita Polska!
K o m ite t

Program Uroczystości Święta 3 go Maja
D N IA 2 MAJA 1984 r.
Capstrzyk orkiestr wojskowej i K ,P ,W . po ulicach

godz. 18-ta

miasts

D N IA 3 MAJA 1934 r.
godi. 7-ma
godz. 9.80
godz. 10-ta
goda. 11.80
godi. lś —19

Pobudka fanfarowa z wieży Marjackiej
Nabożeństwa w kościołach i świątyniaeh innych wyznać,
Uroezyste nabożeństwo w kościele Rozesłania Sw. Apestołów z okolicznościowem kazaniem
D E F IL A D A
Zabawa ludowa w ogrodzie miejskim

Echa protestów
Człowiek pndł z głodu wyborczych
do Sejmu
na ulicy

Wczoraj w godzinach popołudnio
wych na ulicy Lubelskiej nieopodal
Magistratu upadł na bruk powraca
jący a Brześcia przez Chełm do Lu
blina, Jan Graca mieszkaniec Lublina,
i zawodu cukiernik. Graca, którym się
zajęli następnie litościwi przechodnie,
pojechał z Lublina do Brześcia kole
ją mając obiecaną posadę w jednej
s tamtejszych cukierń. W objęciu po
sady ubiegł Gracę inny cukiernik z
Warszawy. Nie mając pieniędzy, po
wracał pieszo, a ża się wstydził że
brać, więc po przybyciu do Chełma
padł na ulicy skutkiem osłabianie
spowodowanego głodem.

28 tysięcy straty

W poniedziałek 30 kwietnia Sąd
Najwyższy w Warszawie wygłoaił de*
eysję w sprawie protestów przeciwko
wyborom do Sejmu w okręgu N« I(t»
Lublin — Chełm — Krasnystaw które
rozpatrywane były w dniu 16-tym
kwietnie r. b. Sąd postanowił zarzą
dzić postępewanle dowodowe.

Nie udało się
Do komórki p. Szlomy Mitsiinge^
ul. Siedlecka 6 dobrali się złodzieje
I usiłowali skraść samowar miedziany
oraz szereg Innych naczyń kuchen
nych. Spłosseni na gorącym uczynku
p rz e z
czujnego
gospodarza
zbiegli.

Pod gojem

W o M i jedna tona w liezanieizial l t i bodynhath D ju ltji

Awanturka na ulicy

W uzupełnieniu zamieszczonego prse«
nas artykułu o stojących pustką ni
W przeddzień l go maja p. Leait>
szczącej budynkach dla urzędów i
bez stałego właściwie
urzędników Dyrekcji kolejowej dodo- Skubiszak,
jemy, że pierwsza tegoroczna burza 1miejsca zamieszkania, zapoznał się ze
wiosenna spowodowała 28 tys. zł. lbyt może jak na jego ciasną głowę
wyrobów
P. M, S. i
straty w zerwanych dachach i rozwa- zawartością
wszczął
awanturę
na
ulicy.
Uspokoje
lonych murach, spowodu niewykończenia ich i niedostatecznego zabez niem, a raczej wytłumaczeniem niestosowzego
zachowania zajęła się.
pieczania.
policja.
Dla zabezpieczenia dalszym znisz
czeniom, szkody trzeba było napra
wić. 20 miljonowy kapiteł leży bezprodukcyjnie I przynosi jeszcze do
tego straty.
P. Elżbieta Har asymiuk, która przy
Czat pomyśleć o wykończaniu « jechała z Włodawy do Chełma za
oddaniu do jakiegokolwiek użytku meldowała w Komisarjacie P. P. że
tych gmachów. Nie wolno zapominać zgubiła na ulicy torebkę zawierający
o majątku naszym państwowym.
10 zł. srebrem.
Przypominamy.

Zmartwienie p. Elżbiety

Sklep do sprzedania
w najlepszym punkcie Chełma ( ul. Lubelska )
z zupetnens urządzeniem, nadającem się na kałbranżę. Przy sklepie mieszkanie o 2 pokojach
Zikuchnię. C e n a b a r d to p r z y s t ę p n a .
Wiadomość w Redakcji

I

D y żu ry a p te k
Nocny dyżur dziś i w dni następ:
pełni apteka p. Pepużyń?tóega.

„BERK I) 5”
I I B I I K WCHEŁMIE

duży wybór materjałów budowlanych oraz wielki zapas
drzewa opałowego.
Ceny^bardzojilski^

FRANCISZKI SZMUCOWEJ
C h e łm , L e b e lo k e 3 0
poleca la sezon letni wielki wybór najmodniejszych msterjałów dam-r —
saich I męskich, w yierwszarzędaysh gatunkach.
— —
D U Ż Y W Y B Ó R P Ł A S Z C Z Y K Ą P IE L O W Y C H .

(HANDEL ŻYWYM

JULJAN GOLDFELD

—

—

C H E Ł M IE
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codziennie

mimtenisowe

firm krajow ych i zagranicznych

JE D Y N A K A W IA R N IA
W

i lowaraw

TON Tancerki z Buenos Aires

—

—

róż

[ t u j zn iżo n e o 25°|„
wskazówki i przepisy do nabycia

—

K SIĘG A RN IA

od 5 — 9
w niedzielę od 12 — Z

p.

Kawa

C H E Ł M , U L IC A L U B E L S K A M 42

iniadasia — Obiady — Kołuje.
Druk. „Zwierciadło"

Jak Wybierać

nych marek

KOIKEKTMUZYKISILOIIOWEJ

Lody Ciastka

TO W A R E M )

T E A T R

Chełm, ulica 2-go Maja 3, tel, 100

SIM
I
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D Z IŚ PREMJERA

K IN O

p o le c a
Biuro Handlowo-Komisowe

posiada stale na składzie:

ul. Rampa Brzeska
vis a vls Dworca kelejow.

Chełm, Lubelska 56, teł. 201

b

Spółka Pnem ulewo - Liina
Spółka t ogr, odp.

Redakcja i Administracja

Chełm, Lubelska 56,

snizet inniiow) din szkół
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ul. L w o w s k a 9

Czytajcie
Echo
Chełmskie

Spadkobierca Al Capone’a.

Polsku Fabryka Wyrobów Gumowych

A rm ja policji ściga w Ameryce na lądzie i w p ow ietrzu
kró la gangsterów .
v

JPrezerwatywy L » —.
nuj.epszo z udjiopuzyou.

Ż y c ie W a r s z a w y w k łlk u
w ie r s z a c h .
W dniu 30 b- m.
odbędzie się w
Warszawie doroczne zebranie członków
giełdy pieniężnej, na którem rozpatrzo
ne będzie sprawozdanie i bilans z dzia
łalności giełdy w roku 1933 Ponadto
odbędą się wybory 18 członków rady
giełdowej, 5 członków komisji rewizyj
nej i 12 członków komisji rozjemczej.
*

*

*

Na podstawie zarządzeń starostw
grodzich, brygada sanitarno - obycza
jowa urzędu śledczego zajęła się ener
gicznie likwidacją domów publicznych.
W r. z. akcja ta objęła starostwo grodz
kie śródmiejsko - warszawskie, obecnie
zaś jest na ukończeniu na terenie staro
stwa grodzkiego południowo - warszaw
skicgo, poczem rozciągnięta będzie na
pozostałe dwa starostwa. Jak wiado
mo, chodzi o usunięcie elementu w y
zysku dziewczyn publicznych przez su
tenerów i zawodowe pośredniczki
istniejące przepisy dozwalają na zamiesz
kiwanie łącznie dwóch dziewczyn uprą
wiających nierząd•

*

•

Niektóre biura ekspedycyjne zajmu
ją się nielegalną dostawą do W arsza
wy listów z prowincji (albo pocztą
albo inną drogą) w ten sposób, że otrzy
mują w Warszawie w jednej kopercie
z danych miejscowości większe ilości
korespondencji, którą rozsyłają po W ar
szawie przez umyślnych gońców- Sta
nowi to pogwałcenie prawa wyłączno
ści państwowej dla poczty i telegrafu.
Starostwo grodzkie
północno - w ar
szawskie ukarało świeżo właściciela
domu ekspedycyjnego, Abrama C zer
kjesa grzywną w kwocie 200 złotychJest to jedna z pierwszych tego rodzą
ju spraw i powyższa kara traktowana
jest jako uprzedzenie winnych stosowa
nia tego nielegalnego procederu. W
przyszłości stosowany będzie wyższy
wymiar kary. Pozatcm wymierzane
będą kary grzywny, stanowiące odszko
dowanie pieniężne dla poczty z tytułu
poniesionych przez nią strat-

H A J U P O R C Z Y W S IE

B Ó LE GŁOW Y
U i , U ,W Ą

KOWALSKIM

w
S8

a

ROBERT DIEUDONNE.

Lola nie przyszła na schadzkę, któ
rą sama wyznaczyła Zenonowi na wie
czór następny.
Czekał na nią bitą godzinę na naj
wyższym stopniu stacji metro przy pla
cu Świętego Jerzego, poczem odszedł
markotny, tłumacząc sobie, że nie sta
wiła się dlatego, że nie mogła.
Takie bowiem rozwiązanie kwestji
najmniej było bolesne dla dotkniętej je*
go miłości własnej.
Nie mógł coprawda mieć pretensji
do Loli. Nie miał przecież żadnych
szczególniejszych praw do niej, gdyż
znajomość ich była przelotna. Spotkał
ią mianowicie parę razy, zaledwie w
towarzystwie przyjaciółki swego przy
jaciela, lecz... zrobiła na nim wrażenie.
Podobała mu się ze skromnego, sposo
bu bycia i tw arzy nie uderzającej uro
dą wprawdzie ale miłej i pociągającej.
Wiedział o niej tyle tylko, że była
sprzedawczynią w magazynie z materjałami piśmiennemi, gdzie jednak znaj
dowała się owa firma nie miał absolut
nie żadnego pojęcia.
Rad nie rad więc udał się do przy
jaciela swego, by za jego pośrednict
wem zasięgnąć jeżyka od przyjaciółki

Jeno.

— Lola? Ach! Ta panna skjepowa,

c którą spędziłam jeden wieczór? Słyizałam coś o niej. Zdaje się, żfe matka

|ej zasłabła ciężko... Wyjechała z nią
wieś podobno — poinformowała go
panna.
Zenon zmarkotniał.
— Pan się martwi? — dodała ze
im

Nowy Jork, dzie postrach. Kilka trupów znaczy drogę, po
Niegdyś, gdy Al Capone znajdował się je której przeszli w ciągu czterech tygodni.
W trakcie tych operacyj Dillinger atakuje pe
szcze na wolności, określano go w Stanach Zje
dnoczonych mianem wroga bezpieczeństwa pu wien bank w Limie (Ohio), ale uprzedzeni na
blicznego Nr. 1, widząc w nim tern samem naj czas detektywi przywitali go kulami. Osłaniając
groźniejszego bandytę. Dziś „wrogiem bezpie odwrót swoich wspólników bandyta v zda w
czeństwa publicznego Nr. 1” jest kto inny, by ręce policji. Na nieszczęście, nie na długo. Już
ty marynarz John Dillinger, znany również pod na drugi dzień banda jego zdobywa szturmem
przydomkiem „Hieny ludzkiej” . Od ośmiu mie więzienie, zabija szeryfa i uwalnia swego her
sięcy mniej więcej ten nieuchwytny gangster, szta.
Rozzuchwaleni „sukcesami” , Dillinger i jego
niebezpieczniejszy jeszcze od swego poprzedni
ka, nie przestaje zapełniać amerykańskiej kro gangsterzy zabierają się do systematycznej gra
niki kryminalnej krwawemi swemi wyczynami. bieży instytucyj finansowych stanu Ohio, India
W przeciwieństwie do Al Capone‘a i jemu na i Illinois. Operacja toczy się za każdym ra
podobnych John Dillinger nie bawi się w kom zem wedle tego samego scenariusza. Zbrodnia
binacje finansowe, kontrabandę, eksploatację ja- rze zajeżdżają nagle autami przed filie wielkie
skjń gry i zakazanych „rozkoszy” . Idzie pro go banku, wybierając zazwyczaj taką, która
sto do celu i bierze pieniądze tam, gdzie się położona jest na przedmieściu lub w matem tnie
znajdują, to znaczy w bankach. Narzędziami śeie, i podczas gdy większość bandy wycelojego są bomby i kulomioty. Opróoz grabieży ma wuje rewolwery na przerażonych kasjerów i pa
na sumieniu szereg mordów, bowiem bez żadnej kuje banknoty do waliz, jeden z bandytów sta
litości usuwa wszystkich, którzy staną mu na je przed brama z ręcznym kulomiotem pod pa
drodze, zarówno jak i kompromitujących świad chą. Wezwawszy przechodniów, żeby wzięli no
ków. Aresztowany, ucieka w kilka dni później gi za pas, bandyta na straży bez większych ce
regieli ostrzeliwuje z kulomiotu całą ulicę aż do
i zaczyna grasować nanowo.
Od pewnego czasu prawdziwa armja policji zupełnego jej „oczyszczenia” . Po obrabowaniu
federalnej i milicji stanowej, wspomagana samo banku gangsterzy wracają do aut, zabierając
lotami, ściga Johna Dillingera i jego bandę na z sobą zakładników, przeważnie daktylograiki,
terenie stanu Wisconsin. Straszliwy gangster i którym każą stanąć na stopniach samochodów,
jego towarzysze dysponują autami, uzbrojeni są aby służyły za tarczę ochronną na wypadek,
w bomby i ręczne kulomioty, noszą na piersiach gdyby ścigająca policja miała zątniaT strzelać.
pancerze i posiadają wielki zapas broni i amu- Na pełnym gazie wyjeżdża się poza miasto i
n cji, ograbiwszy niedawno jedno więzienie.
gdzieś na odludnem miejscu wyrzuca się dziew
Policja stoczyła już z bandą Dillingera kitka czyny z aut, pozostawiając je własnemu losowi.
formalnych bitew, które w historii kryminalne!
W ciągu czterech miesięcy, od października
Stanów Zjednoczonych są zgoła bez preceden do stycznia, Dillinger ograbi! w ten sposób je
su. Przed kilku dniami, jak doniosły depesze, denaście banków, zgarniając ogromną sumę, któ
otoczono go w kryjówce leśnej i zdawało się, ra wynosi podobno bljsko 10 milionów dolarów.
że już nie ujdzie. Bandyci otwarli jednak mor Jednego dnia przecież policja położyła na nim
derczy ogień z karabinów maszynowych i w wy rękę. Pewien strażak w miasteczku Tucson w
niku strzelaniny dwóch policjantów poniosło stanie Arizona rozpozna! go w osobie spokoj
śmierć, nie licząc kilkunastu rannych. Kule po nego przechodnia. Co prędzej doniósł o tern po
licji zabiły również dwóch bandytów i ciężko licji i pó! godziny później „wróg bezpieczeństwa
raniły trzech innych, ale herszt zdołał uciec z publicznego Nr. 1” znalazł się za kratkami. Asześciu swoimi kompanami, wymykając się je meryka cała odetchnęła z ulgą. Byio to z koń
szcze raz z rąk policji. Gdy po kilkugodzinnem cem stycznia.
oblężeniu zdobyto pawilon leśny, który był kry
Tu właśnie wychodzą najaw wady amery
jówką Dillingera i jego bandy, znaleziono w nim kańskiej piocedury sądowej, które w znacznej
mierze tłumaczą rozwielmoźnienie się gangstetylko trzy kobiety, towarzyszki gangstera.
Niebywała bezkarność Johna Dillingera, zna ryzmu. Ponieważ bandyta popełni! zbrodnie w
czona pasmem rabunków i mordów, zaczyna na wielu miastach, każde z nici, lomaga się jego
serio alarmować opinję ameryk. „W róg bez wydania, by go sądzić osobno. Wreszcie posta.
pieczeństwa publicznego Nr. 1” jest tematem nowiono, żc zaognię się od miasta Crown Point
niezliczonych artykułów, wołających o skoń w Indianie.
Szetjfem tego miasta hyta ko: eta, niejaką
czenie z nhn, ale tymczasem „Hjena” nie prze
Liiian
l.olley, wybrana na to stimwisko prze;
stane grasować.
„Popularność” , jeśli się tak można wyrazie, miejscową' ludppSf po śmierci męża, który rów
tego straszliwego gangstera, datuje się od wrze r.iei sprawował tę same funkcje. Przedkładano
śnia roku ubiegłego. Aż do tego czasu nikt o jej, że lokalne więzienia nie jest dostatecznie u
rim nie słyszał, co najwyżej krótkie wzmianki rządzone by przeszkodzić w uclęczee takiemu
w prasie donosiły o drobnych jego przestęp wyrafinowanemu iiandycle. jak Dillinger, że na
stwach, jakich wiele. Nagle jednak ludzie do leży go zatem uizewieźć do więzienia państwo
wiadują się, że niejaki John Dillinger, przeby wego, gdzie ryzyko jest o wiele mniejsze, ale
wający w więzieniu w Michigan City i na któ wdowa. dumna z icgo, że ma takiego „pen%jorym ciążyjy podejrzenia o mord, wizniecił bunt narjnsza" u siebie i przeki napa, że pleć siaba
w więzieniu i zdołaj uciec z dziesięciu bandyta potrafi sobie dąc rądę z najgroźniejszym prze
mi. Ucieczka ta nąrobita wielkiego hałasu, po stępcą lównie dobrze, jak pięć silna, uparła się
nieważ poprzedzona była krwawemi walkami w t zatrzymała go dla siebie. I co miało nastąpić,
niurach wiezienia, przyczem karabiny mszyno- nastąpiło.
Z początkiem marca Dillinger wzniecił nowy
uowe były w robocie.
Od tej chwili nazwisko gangstera nie będzie bunt w więzieniu, zdobył dwa kulomioty, strąż
jut schodzić ze szpalt kroniki kryminancj. Ucie więzienna ząmknąi w celach i z kilku aresztankinierzy rabują najpierw auta niewinnym tury- tmmi uciekl własnym samochodem pani szerystem i zabierają się do grabieży wsi, siejąc wszę fowej, zabierając jako zakładnika samego dv-

chciałby zapoznać się z innemi młodetni pannami, nic łatwiejszego! Proszę
przyjść na „weekend do nas.
Zepon dziękując za zaproszenie nie
zaangażował się wszakże, gdyż jedna
tylko młoda panna interesowała go te
raz —• Lola mianowicie.
Nie była to miłość gwałtowna! Tak
zwana miłość szalona od pierwszego
wejrzenia, lecz osobliwe jakieś ciepłe
uczucie, pełne powagi i tkliwości.
Nie cierpiał wprawdzie, lecz brak
mu było czegoś. Miał wrażenie, iż tern
niestawieniem się na schadzkę Lola ze
psuła życie jemu i sobie.
Aczkolwiek niechętnie zwrócił się
znów po pewnym czasie o bliższe infor
macje do Iwonki przyjaciółki swego
przyjaciela, która nie zdawała się brać
rzeczy poważnych na serio. Niewiele
się jednak dowiedział.
'
— Ten magazyn z materiałami pi
śmiennemi? —• mówiła Iwonka
szu
kając w myśli — nie wiem dokładnie...
Gdzieś koło Giełdy zdaje się. Z Lolą
spotkałam się w kościele Świętej Ka
tarzyny niedawno. Ale, nic o niej nie
wiem właściwie! Niech pan zapomni o
njej i kwita.
Zenon oddalił się w milczeniu
. Zapomnieć! Zapomnieć! Kiedy jedynem jego pragnieniem było właśnie zo
baczyć się z Lolą, pomówić z nią, spytąć dlaczego nłe przyszła na umówio
ną schadzkę?...
Nie miał narazie żadnych określo
nych zamiarów względem niej. Nię snuł
planów na dalsza przyszłość, lecz nu
myśl o dziewczynie doznawał osobli
wego jakiegoś w zruszenia Dołączonego
z niewyraźnym niepokojem.
Nie mógł oprzeć się wrażeniu, że
Lola i on mogli byli pokochać się, gdy

Imiechera. — Nie warto!... Jeżeli aan by, dftoe im by.lo Rornfi się b!iż«J>

W O JN A

C H ŁO PSK A

o p o d z ia ł g r u n tó w .

czki. Dwie większe grupy wieśniaków
Z Wilna donoszą:
Na tle pomiaru gruntów pomiędzy uzbrojone w kije, widły i siekiery
mieszkańcem wsi Łosie i Saniszki, gmi wszczęły bójkę. Walka przybrałaby
ny Jaźwiriskiej, doszło do ostrej utar niewątpliwie fatalne następstwa, gdyby
nie szybka interwencja policji, Ponńmo
to siedmiu włościan jest rannych, a w
tern dwaj włościanie Janowski Michał i
Kaziukiewicz Kazimierz ulegli ciężkim
CZWARTEK.
ąbrażeniom głów i twarzy.

l i A D ] O -K Ą C 1 K .

RASZYN,
9,1X1 Sygnał czasu i pieśń poranna.
9,05 Gimnasjjika.
9,25 Muzyka poranna (płyty).
9,35 Dziennik poranny.
9.40 D, c. muzyki porannej z płyt.
10,05 Program na dzień bieżący.
10,10 Pogadanka p. t. „Majów; święto” —
wygi. p. Maciej Gruszczyński.
50,18 Muzyka religijna z płyt.
10.30 Nabożeństwo z klasztoru OO. Pauli,
nów na Jasnej Górze w Częstochowie.
Po nabożeństwie — muzyka religijna z
płyt.
11,57 Sygnał czasu.
12,00 Transm. startu i fragmentu „Biegu Na
rodowego” .
J2,15 Poranek muzyczny z filharmonii W ar
szawskiej. Wyk.: Ork. F i l i i , pod dyr. Adama
Doiżyckiego.
W przerwie — red. B. Szarlitt , wygi. fęlj.
muzyczny p. t. „Chopin a Wagner” .
14,00 „Wieś w święto 3 Maja” , wygi. red.
F. Gwiżdż.
14.50 Melodie i pieśni polskie (płyty).
15,00 „Po powrocie ze Szkoły rolniczej” .
11,20 Koncert Kapeli Ludowej Dzierżanow
skiego i Suchockiego z przyśpiewkami A. Bo
guckiego.
16,90 Słuchowisko dla dzieci p, t. „Święto
wiosny” I. Stępowskiego.
16.30 Kwadrans słynnych artystów — Igna
cy Paderewski (płyty).
16.45 „Początek bitwy nad Antą” — Iragm.
z pcw. batalistycznej St. Rembeka (Kwadrans
liter.).
17,00 Odczyt z Krakowa.
17.15 Koncert muzyki polskiej.
16,00 Słuchowisko z Wilna.
18.40 Program na dzień następny.
18.45 Wesoła audycja muzyczna ze Lwowa.
19.30 Radjotygodnik dla młodzieży: „Co się
dzieje na świecie” w oprać. B. Wjnawęra.
19.45 „Przegląd teatralny” .
19.50 „Myśli wybrane” .
19,52 Koncert w wyk. Grk. Symfon. P. R.
pod dyr. I. Dzimiuskiego z udz, J. Czaplickie
go (śpiew z tcw. orkiestry).
.20,50 Dziennik wieczorny.
21,00 „Duch 'dziejów Polski” , wygi. red. St.

W GÓRY, W GÓRY MIŁY BRACIE.
Lecz idąc w góry lub na wycieczkę
nie zapomnij zabrać ze sobą buteleczki
A M O L U. Amol orzeźwia i usuwa
zmęczenie. Do nabycia w każdej apte
ce i drogerii.

Waluty, dewizy i akqe
DEWIZY - NIEJEDNOLICIE.
Nu zebraniu giełdy pieniężnej panował na
stroi zmienny.

ŻYWSZE OBROTY LISTAMI ZASTAWNEMU
PAPIERY PROCENTOWE.
Premiowa Pożyczka Budowlana ser. 1 43,*5:
Premiowa Pożyczka Dolarowa, seria łll 53,50—
53.30; Premiowa Pożyczka inwestycyjna ser.
118,60; Konwersyjna Pożyczka Kolejowa 19/6
r. 58.25; Pożyczka Dolarowa 1919—1920 r,
76,50; Pożyczka Stabilizacyjna 1927 r. 62,?5 62,50; Listy Zastawne Banku Rolnego 83,25;
Lisiy Zastawne Banku Rolnego 94,OO; Listy Za
stawne Banku Gosp. Kraj. II em. 83,25; Listy
Zastawne Banku Gosp. Kraj. 1 em. 94,00; Obli
gacje Komunalna Banku Gosp. Kraj. II em. 83.35
Obligacja Komunalne Banku Gosp. Kraj. I em.
94,00: Obligacje Pol. Banku Komunalnego II em.
71,00; Obligacje Pol. Banku Komunalnego lii
em. 78,00: Obligacje Pol. Banku Komunalnego
IV etn. 78.o0; Listy Zastawna T-wa Kredyt.
Przein. Polsk. 65,00: 4 i pól proc. Listy Za
stawne Tow. Kredyt. Ziemsk. w Warszawie
41,00; 4 i pól proc. Listy Zastawne Iow. Kr,
Ziemsk. w W arszawie 49.50—49,75; 7 proc. Li
sty Zastawne Tow. Kr. Z. w Warszawie 1928
r. 33—33,25; 6 proc. Listy Zastawne Tow.
Kred. m. W arszawy 64,13: 5 proc. Listy Za
stawne T. Kr. m. W arszawy 1933 r. 55,00; ’
proc. Pożyczka Konwersyjna ni. Warszawy
1926 r. 50,25; 5 proc. Listy Zastawne Tow.
Kred. m. Kalisza 1933 r. 45,50 ; 5 proc. Lisiy
Zastawne Tow. Kred. m. Kalisza 52,00; 5 pro
Listy Zastawne Tow. Kred. in. Kielc 33 r. 45
Poraj (felieton).
21.15 Muzyka polska. Wyk.: Qrk, P. R. pod 5 proc. Listy Zastawne Tow. Kred- m. Li
dyr. St. Nawrota i A. Szlemińska (śpiew). 33 r. 49,00.
Przy fort. prof. 1. Urstein.
MAŁE OBROTY AKCJAMI22.15 Wiad. sportowe ze wszystkich roz
Zebranie giełdy akcyjne) cechował n a - * - '
sfleknjny.
głośni P. R.
22,23 Muzyka lekka i tan. z płyt.
KURSY AKCYJ.
23,00 Wiad. meteor, dla kom. lotn. i kom.
Bank Polsjtl 82,50v Starachowice 10.1 S.
policyjny.
GIEŁDA ZBOŻOWA WARSZAW X >
23,05 D. c. muzyki tónooznęj (płyty).
l POZNAŃSKA.
W arszawa, I maja. Urzędowu ceduła Gieł
rektora więzienia. Wyjechawszy poza miasto, dy Zbożowo-Towarowej, ceny pozostają pec
zwolnił tego ostatniego, polocając mu po powro zwiany.
Poznali, I maje. Urzędowa pędnia Giełdy
cie złożyć wyrazy uszanowania i podzięki pani Zbożowej
i Towarowej w Poznaniu. Żyto 14,st)
Holley.
—14,75; pszenica 16.00—16,25; 14,25—13,75; oOd czasu tęj sensacyjnej ucieczki pościg zą wieś 12,25—12,75; mąka żylnla 1 gat. 0-55 proc,
„Hjeną” trwa nieustannie, ale pomimo stocze z workiem 21,00—22,00; mąka żytnia I gat.
proc, z workiem 21,00—2?,00; mąka ż y t ’
nia kilku krwąwych bitew z jego bandą i no 0.55
nia i gat. 0,65 proc, z workiem 19,50—20,Ml;1
wych ofiar „król gangsterów” grasuje ciągle. mąka żytnia ranowa O 95 proc, z workiem 17,00
Zdążył już obrabować nowy bank w Saint Paul —18,00; mąka pszenna I gat. A 20 proc, z w or
(Minnesota) zabijając przytem pewnego klienta, kiem 25.75—30,25: męka pszenna gat. 1 B 45
który nie podniósł dość wcześnie rak wgórę, proc, z workiem 25,75 —27.75.
A tymczasem z więzienia w Michigan City, skąd
przed ośmiu miesiącami Dillinger po krwawym Co zgotować dziś na obiad?
buncie ulotnił się po rz pierwszy, uciekło znów
Zupa cytrynowa, kotlety wolowe — z karto-i
przed kilku dniami czterech gangsterów, by do flami — szparagi, leguwina x rodzynków i migdalów.
łączyć się do bandy „Hieny” .

serce w piersi Zenona zabiło jak mło* wej tkaniny z oczyma wpół przymknie
tętni trzymała zgrabną główltę na bi
,eitKilka pań zawoaiowanych przeszło cepsach swego tancerza.
Krew uderzyła Zenonowi do głowy
obok niego. Zenonowi wydało się, ze
w jednej z nich poznaje Lolę po figurze i uczuł nagle że nie mogło być mowy o
i ruchach, lecz twarz damy niewidocz tętn by on kusił się o zdystansowanie
takiego rywala... Że Lola, teraz, nie
ną była pod czarną krepą.
miała
nic na wytłómaczcnle swoje..
Mimo to Zenon poszedł wślad za or
szakiem i asystował na nabożeństwie 2e... niegodna była tego poważnego u
w kościele ściągając uwagę rodziny czucia, które tak długo żywił w sercu
nieboszczki na siebie. Panowie, wzru dla niej.
Zenon widział siebie teraz Idącego
szeni. uściśnlepiem dłoni dziękowali mu
za okazane współczucie, panie zaś, te za orszakiem żałobnym domniemanej
które nie padały w objęcia przyjaciółek matki Loli i słowa pociechy, które uz łkaniem, darzyły «o lekkiem skinie kładał wówczas w myśli brzmiały mu
jak iron ja w uszach.
niem głowy.
— Niech pani nic płacze panno Lo
— Gdyby nawet Lola poznała mnie
lu! Nie zostaniesz sama w życiu 1 Ja je
— niyślał Zenon wracając do siebie
chwila była zbyt nicodpow iędnia do stem i będę przy tobie do śmierci jeśli
odnawiania znajomości zemną. Jakie zechcesz....
— Aha! W łaśnie' Zależało jej na
przytem mam dane na to, że niebo
nim! Puściła go Rantem! Odtrąciła oszczka była jej matką?
Mimo te refleksje Zenon w ciągu na mal jak muchę uprzykrzoną!... Dla ko
stępnych dni kilku machinalnie omal go!... Dla kogo?...
Wtem muzyka ucichła i taniec przer
kierował swe kroki w stronę ulicy Hen
ryka Monniera w cichej nadziei spotka wano. W chwili gdy Zenon zapłaciw
nia się z Lola całą siłą woli walczył z szy za swą szklankę wina zmierzał ku
chęcią wyjścia w bramę kamienicy, z wyjściu z gospody wzrok jego skrzy
której wynoszono trumnę i wybadania żował się z oczytna Loli, które rozsze
rzyły się zdziwieniem. Poznała go! I
odźwiernej.
zbliżywszy
się doń swobodnie poda
Obawa jedynie jak odźwierna za
reaguje na to, czy nie bedzie mianowi ła mu rękę na przywitanie, mówiąc:
— Cieszę się ze spotkania z panem
cie podejrzewała go o złe zamiary
Pan pozwoli, że przedstawię triu mego •
wstrzymała Zenona od tego kroku.
Sportowiec-atleta rozmawia!
Tak rzeczy stały, kiedy pewnego ntęża.
niedzielnego popołudnia, przed gospo tymczasem z przyjaciółmi. Lola prze
dą stojącą niedaleko rzeki Zenon zoba ślizgnęła się przez gromadkę gości by
czył Lolę tańcząca z młodym człowie przyprowadzić go do Zenona. Ale. kie
kiem o wyglądzie sportowca jeśli nie dy wróciła ze swym małżonkiem pod
atlety; szerokiego w ramionach i cien rękę Zenona już nię było.
Nie mógł zgodzić się na tak banalny
kiego w taiji ściśniętej pasem. Miał na
sobie kolorowa koszule otwarta na epilog swego pięknego i... długotrwale
go marzenia — snu!...
piersiach.
Lola,
w'
skromnej
sukience
z
różoTłum. J. S.
A jędpak

Tak medytując Zenon poszedł w
stronę Giełdy.
Lecz znalazłszy się w jej promie
niu napotkał tyle magazynów z matęrjaiami piśmiennemi, że uznał za nie
możliwe dla siebie wchodzić do każ
dego z nich z niezmiennem pytaniem
na ustach:
— Czy w firmie nie pracuje sprze
dawczyni, której Lola na imię?
Jakby to wyglądało? Panny sklepo
we nie mające naogół zbyt wiele okazyj do wesołości przy monotonnej swej
pracy, parsknęłyby mu w nos śmie
chem.
Zaniechawszy więc zamiaru Zenon
chcąc wykorzystać jedyną ścisłą wia
domość o Loli, przez kilka dni z rzędu
przechodząc koło stacji metro przy pla
cu Świętego Jerzego, zatrzymywał się
chwil kilkanaście dla asystowania przy
nadejściu paru skolei pociągów, poczem
zawiedziony w nadziei spotkania Loli,
odchodzi! w swoją stronę.
Z biegiem tygodni wspomnienie mło
dej panny bladło w jego umyśle, lecz
nie zatarło się doszczętnie i, myśląc o
niej z melancholją Zenon powtarza! so
bie zawsze, że przeszedł prawdopodob
nie obok szczęścia.
W parę miesięcy po owem przelotnem poznaniu się z Lolą — poznaniu,
które pozostać miało bez jutrą ?— scho
dząc ulicą Henryka Monniera Zenon
natknął się na pogrzeb.
Przed jedną z kamienic wnoszono
trumnę na karawan i jeden z wieńców
wiszących na wozie żałobnym prze
wiązany był fjoletową wstęgą z napi
sem :
„Mojej drogiej Matce”.

Nie ?wykiejszęgo

»

W sercu czarnego kontynentu. I

Kobiety są fałszywe!
Dokument z czasów króla Salomona.
—- Spójrz jak ona śpi niewinnie- Jak
Profesor badań semickich Aberman
odkrył bardzo ważny dokument biblij mi Bóg miły, nie chcę skarbów kró
ny o stosunku króla Salomona do ko lewskich.
Poszedł tedy raz jeszcze do króla
biet. Dokument ten, który zagubiony
został lat 800 temu, napisany jest po opowiedział mu cały przebieg sprawy,
arabsku dla Żydów w wieku 10-tym. dodając.
— Nie mogę zamordować mej żony,
Dr. Aberman pracował nad tym do
nie obarczaj królu, swego niewolnika ta
kumentem cały szereg lat.
„ Dokument składa się z 25 apokryfów kim żądaniem.
Następnie król Salomon zawezwał
a jeden z nich powiada, że król Salomon
posiadał 70Q żon i 300 nałożnic, lecz żonę tego męża i oświadczył jej, że ją
nie wierzył by bodaj jedna z nich by kocha i chce ją pojąć za żonę, o ile nie
ła mu wierna. Mędrcy izraelscy zarzu jest już małżonką innego. I grając na
cali królowi jako przesąd jego ujemny jej żądzy sławy i blichtru, dał jej siekie
*ąd o kobietach, mianowicie jego twier rę, by mogła zabić męża we śnie, ce
dzenie, że śród swych tysiąca kobiet lem wyjścia zamąż za króla. Król jednak
nie znalazł
zatroszczył się o to by siekiera
była dość tępa.
ani jednej cnotliwej.
Kobieta poszła do domu dobrae
Na to król Salomon podjął się udowo
nakarmiła męża, dała mu do picia wino,
dnić, że ma słuszność.
Król kazał swemu ministrowi wyna a gdy usnął usiłowała go zabić, przy
leźć kobietę zamężną, która byłaby czem tylko dzięki tępości siekiery upiękną. Mąż tej kobiety wezwany zo szedł on z życiem. Króli wezwał na
stał do pałacu królewskiego, przyczem stępnie tę parę małżeńską przed swój
król odezwał się do niego w te słowa: sąd j zaprosiwszy mędrców izraelskich,
— Słyszałem o
twej uczciwości, opowiedział im o próbie, przed którą
więc chciałbym wydać za ciebie zamąż postawił męża i żonę — próbie która
moją córkę i uczynić cię moim mini świadczy
strem.
o fałszywości kobiet.
Dr. Aberman znalazł kilkasetdykfe
Mąż odrzekł na to, że nie chce opu
szczać swej żony, której jest oddany ryjek biblijnych, które stanowią treść
duszą i ciałem. Król mimo t<0 zapropo nowo odkrytego kodeksu. Znalazł także
nował mu zabić jego żonę, by mógł się wielką liczbę bajek, które widocznie by
ożenić z córką królewską i korzystać z Iły znane d« 10-go wieku, lecz potem
wysokiego stanowiska. W manuskrypcie uległy zapomnieniu. Sam manuskrypt,
opisuje się tylko, jak mąż piowraca do który znany jest jako księga pocie
domu, gdzie walczy w mm miłość z szeń Ibn Sahida przepadł 800 lat te
ambicją. Wreszcie żądza sławy wzięła mu i został odnaleziony na Bliskim
górę, Podniósł już miecz, aby zabić Wschodzie. Manuskrypt stanowi wła
śpiącą żonę, lecz nagle zobaczył leżące sność żydowskiego seminarjum w Ame
obok niej dwoje dzieci, j rzeki do sie ryce.
bie:

Piękność jest rzeczą względną.
Płeć piękna oburza sie na psychiatrę.
Sprawę urody męskiej i kobiecej pouza na łamach prasy amerykańskiej
i Helena Blum:
s|2niewaiono nas kobiety — wywol autorka — i nie zostaniemy dłużne
powiedz*. Psychiatra dr. Louis Bish
zwolił sobie oświadczyć co r.astępu•"-\yMaczego kobiety uczęszczają do
zakładów lDiększaiących? Ponieważ
z natury są brzydkie,
więc muszą się upiększać. Dlaczego ko
bieta czyn* wszystko, aby pozostać
piękną, jak długo tylko może? Ponie
,wąź traci swą młodość bardzo szybko,
,w’ęc musi dbać bardzo wcześnie o za
chowanie tej odrobiny urody, jaką ob
darzyła ją natura.
Innemi słowy znaczy to, że ponieważ
mężczyzna woli wydawać pieniądze na
cygara, książki, kobiety, niż na zakła
dy piękności, to wydaje mu się, że
jest przystojniejszy. Nie, kochany do
ktorze. Popełnia pan wielki błąd. Nie
będziemy dysputowali o piękności, bo
to .rzecz gustu osobistego. Każdy ma
swe własne
zdanie
o pięknie. Ale
twierdzenie, że kobity chodzą do biur
urody’ dlatego, że są z natury brzyd
kie. jest śmiesznem.
Szanowny doktór powinign by wie
dzieć, że instytucja upiększenia się po
.wstała wraz z narodzinami płci... pięk
nej- Dla czego? - zapyta kto. Ponie
waż takie jest jej życie, jej cele
łej egzystencja, że uroda gra u niej
ogromną rolę. Z chwilą tedy, gdy ko
bieta traci urodę naturalną, szuka ona
urody sztucznej.
Dlaczego kobieta chodzi do instylułów piękności? Nie dlatego, że brzydka, a pragnie być piękną, lecz przeto,
ze jest piękna i chce być piękniejszą. Po
wtóre jestto rzecz mody. Obecnie, gdy
się nosi włosy długie, potrzebuje ona lo

Piekło zieleni i słońca.
Niezwykle bogactwa belgijskiej kolonji.
Kongo Belgijskiej jest jednym z naj ministracyjnem zwierzchnictwem Belbogatszych krajów Afryki Środkowej. gji, figurując, jako kolonja.
Z całego świata przyciągają tu ludzie
Na olbrzymiem terytorjum, wynoniezmierne bogactwa naturalne Konga, szącem przeszło 2.356.000 km. kw. za
Złoto, cynk, miedź, a przedewszy mieszkuje
stkiem bogate pola djamentowe stano
zaledwie 10 miljonów ludność;
wią nieodpartą pokusę dla żądnych —- jednakże są to dane nieścisłe, bo
wzbogacenia się sprytnych i przedsię wiem napady Arabów, oraz śpiączka
biorczych kolonistów.
dziesiątkują rok rocznie ludność w za
Ogromne przestrzenie tego kraju, straszający sposób.
rrzewyższają czterokrotnie obszarem
Według statystyk z przed czterech
Francję a niemal 80-krotnie swoją me lat Kongo zamieszkiwało około 25.000
tropolję — Belgję. Powstanie Konga, ja Europejczyków, w tej liczbie Belgów
ko państwa niepodległego, datuje się było 17.500.
od 1885 r. Wówczas to parlament bel
Pozostali, to
zbieranina niemal
gijski upoważnił króla Leopolda II do wszystkich narodów. Polaków urzędo
przyjęcia tytułu władcy kraju, który we statystyki podawały na 44.
otrzymał nazwę: „Etat fndependant du
Jest to znikoma liczba, jeśli wziąć
Congo“. W roku 1908 nastąpiło ane pod uwagę, że w 'stocie całe życie go
ktowanie Konga, które, jako „Niepodle spodarcze Konga Belgijskiego oparte
głe Państwo Kongo‘r pozostaje pod ad jest na Europejczykach, Belgowie, któ
rzy stanowią liczbę najpoważniejszą —
są
przeważnie urzędnikami państwo
S zw a g ier ^ róla K arola wymi,
zaś jako przedsiębiorcy w tym
kraju odgrywają rolę niedużą. Mają oni wpływ na to życie raczej jako kap?taliści.
Różne narodowości Europy mają w
Kongo nieskrępowaną mczern możność
pracy i zarobkowania w handlu, rolni
ctwie ; przemyśle.
Olbrzymie znaczenie w gospodar
czym rozwoju Konga posiada rolni
ctwo, mające tam duże widoki rozwo
ju. Plantacje rolne, eksploatowane są
prawie wyłącznie przez Europejczy
ków. Ostatnie lata spowodowały z przy
68-Ietni profesor Woronow, znany ze czyny złych konjunktur, załamanie się
swoich operacyj odmładzających, oże j finansowe plantatorów, dopływ więc
nił się w Bukareszcie z 21-letnią panna ! nowych sił do upraw wszelkiego rodzą
Schaff, kuzynką kochanki królewskiej ; ju ustał całkowicie. Szczególnie dotkli
i wie odczuli zmianę stosunków na ryn
~ pani Lupescu.

Łów- Gdy jutro powróci moda na kró
tkie włosy, będzie je strzygła.
Pozatem zakład piękności jest pod
wieloma względami zakładem higieni
cznym wogóle. Czyści się tam skórę ma
sujje czaszkę, etc. A dlaczego nie ro
bi tego mężczyzna? Nie robi tego, bo
nigdy tego nie czynił, ludzie
Przed kilku miesiącami wybrali się j gniska i oświecili bryłę lodową. Zarysy
nie lubią Inowacyj.
dwaj kanadyjscy myśliwi, Henry Ler- ‘ ciała stajy się wyraźniejsze. Nie nainyTo też ostatn’0, gdy mężczyźni tracą -hand i John Trinkle, z Nukatsu nad ślając się więc długo, porwali siekiery
wcześnie włosy, poczynają oni naśladu rzeką Jukon, aby polować na dzikie i zaczęli rąbać twardą skorupę lodu.
wać kobiety.
zwierzęta na lodowej pustyni Alaski. Gdy dotarli do wnętrza bryły, oczom
Autorka kończy: jeżeli tedy pacyfi Ubiegłej jesieni zbudowali sobie mały ich przedstawił się ponury widok. W
stycznie nastrojone kobiety
zlinczują domek w odległości kilku mil od naj bryle leżały skurczone zwłoki mężczy
d ra Bisha za jego złośliwy atak,
to wyższego wzgórza północnej Ameryki, zny. Lodowa powłoka lodu zakonser
niech nie narzeka, bo gruntor nie zasłu od szczytu Mac-Kinley, posiadającego wowała ciało, które wyglądało
żył na tę karę. Tyle autorka.
wysokość 6,200 metrów. Tam złożyli
nietknięte l świeże.
Pani Blum opuszcza niestety jeden swoje zapasy żywności, a potem zaję Nawet odzież
była nienaruszona. Prawa
argument może najważniejszy. Źyjemy li się ustawianiem sideł i pułapek na ręka nieboszczyka spoczywała na wy
w epoce demokratyzacji i niwelacji. Ubo zwierzęta, aby chwytać je żywcem dla pełnionym plecaku, który zsunął się mu
gi stara s’ę zrównać z bogaczem pod cennego ich futra.
z pleców.
względem wykształcenia, ubioru, dąży
Myśliwi wyjęli plecak z lodu i otwo
Tak przeszła większa część zimy.
do minimum egzystencji. Ale przywile Kosztowne futra gromadziły się w rzyli ($o. Oczom ich przedstawił się nie
je istnieją nietylko na punkcie majątko domku. Ody wyszły im zapasy mięsa, zwykły widok. W plecaku znajdował
wym, i oświatowym, lecz także
udali się na polowanie. Przeszli wiele się woreczek, a w nim błysnęło praw
na punkcie urody.
mil, nie natknąwszy się na żadne zwie dziwe złoto.- 3.800 gramów w piasku. I
Piękna kobieta bierze może jeszcze bar rzę. Wkońcu zatrzymali się w ogrom eszcze coś znaleźli z dokumentami. Wy
dziej górę nad brzydką, niż człowiek nej dolinie, pokrytej zlodowaciałem! nikało z nich, że zmarły nazywał s»ę
bogaty nad nędzarzemblokami skalnemi i rozpalili tam ogni Andrzej Koljukin, urodzony w roku 1872
I oto przychodzi biuro piękności i wy sko, aby ugotować posiłek.
w Tomsku na SyberjT. Gazeta, znalezio
na w plecaku była z 1903 roku. W
równywa tę niesprawiedliwość
losu.
Nagle Henry trącił swego przyjacie iy*n i*°ku zginął Koljukin.
Kobjeta piękna, malując się, składa ze
la
i
zawołał:
Prawdopodobnie zaskoczyła go bu
siebie niewątpliwie ofiarę na
rzecz,
—
Zobacz tę bryłę lodu!
rza śnieżna lub lawina. Przez trzydzie
brzydkich, bo ją sama farba czyni
I obaj zaczęli się przypatrywać u- ści lat spoczywały jego zwłoki w bryle
brzydszą. W ten sposób odbywa się
ważnie
dwumetrowej bryle lodowej. 'odowej, która w dniach roztopów zawę
upowszechnienie urody.
Oczywiście, że dopóki mężczyźni są Wc wąętrzu tej bryły tkwiło bowiem drowała w dolinę.
Myśliwi pochowali nieboszczyka i za
jeszcze politycznie i ekonomicznie pana coś czarnego, jak gdyby
r
zarysy
ludzkiego
ciała.
brali
jego mienie. W jakiś czas zgłosili
mi sytuacji, niwelacja urody może
Szybko
chwycili
płonące
głownie
z
o
~
’e
z
tem w najbliższym ktomisarjacie
być tylko zadaniem społecznem kobiet
polefi. Oddano im znalezione złoto na
własność. Uzyskali za nie 2.500 dola
rów.

Przez trzydzieści lat poszuk wacz złota

SPOCZYWAŁ w BRYLE LODU

OLBRZYMIA TAMA w BELGJI.

ku surowcowym plantatorzy kawy.
Wśród roślin uprawianych czołowe
miejsce zajmuje: kawa, kakao ryż, ba
wełna, która pos:ada bardzo poważne
znaczenie. Rozmiar plantacji bawełny,
szczególnie u murzynów, pouczanych
w tym zakresie przez instruktorów bel
gijskich rośnie z roku na rok .Dalej pal
ma, banany, rafja, sezam kukurydza,
trzcina cukrowa i inne.
Cała produkcja nastawiona jest wy
łącznie na eksport. Olbrzymiem boga
ctwem Konga są niezbadane obszary
leśne, słynne podzwrotnikowe puszcze,
pełne tajcmtrc i niespodzianek.
Ogromne gorąco i wilgoć stwarzają
świetne warunki dla życia rolnika, to
leż flora tych okolic obfituje w nieprze
braną ilość rodzajów i gatunków
U stóp drzew panuje nieprzeniknio
ny zmrok promienie słoneczne nie sa w
stanie przedrzeć sie przez gęsty balda
chim liść*, pnączy i Ijanów. RoślHny
walczą uparcie o dostęp do światła,
pnąc s’ę nieustannie wgórę, coraz w y 
żej i wyżej, byleby być bliższym słoń
ca i powietrza- Drzewa sięgają tu ol
brzymich rozmiarów 50—70 mtrU brzegów rzek, ospale i sennie wyle
gują się straszliwe krokodyle podobne
do szarych pni drzewnych, czekając na
łatwą zdobycz.
Francuz F. Cebne w swej książce p.
t. „Podróż do kresu nocy” porównuje
życie w tropikalnej puszczy Konga do
piekła- Przeżarty malarją człowiek ten
w chorej wyobraźni widzi piękno pod
zwrotnikowej przyrody w tragicznych
przejaskrawionych barwach
Zachód
słońca, przedstawiony w krótkim p e ł
nym dynamiki, wstrząsającym obrazku
jest doskonałem ilustrowaniem afrykań
skiej przyrody.
Oto, jak p«sze Celinc: zmierzchy w
tem piekle afrykańskiem były wspania
łe. Oczom się nie wierzyło. Za każ
dym razem tragiczne, jakby wielkie mor
derstwa słońca... Niebo przez godziny
paradowało obryzgane, z końca w ko
niec, oszalałym szkarłatem, a potem
zielony kolor wybuchał między drzewa
mi i wznosił się z sinem drżącerni smu
gami aż do pierwszych gwiazd. Potem
szara barwa ogarniała cały widnokrąg
i jeszcze czerwień, ale już zmęczona
czerwień i nie na długo. Tak się to
kończyło, wszystkie kolory opadały w
rozlazłych strzępach na las, jak świe
cidełka po obchodzie jakiejś setnej rocz
nicy. Codziennie, punktualnie o szóstej
to się odbywało”.
Lasy ciągną się na przestrzeniach
ogromnych od stolicy Leopoldville w kie
runku wschodnim * północno - w scho
dnim na obszarze około 2000 km Są to
przeważnie drzewa, jak wogóle lasy te
renów zwrotnikowych, bardzo twarde,
o wielkim c’eżarze gatunkowym, jak
mahoń, heban i inne.
Trudne do obróbki stolarskiej, są arty
kułem eksportowym do Europy, jako
drzewo do meblarstwa, oraz na
dre
wniane części różnych mechanizmów.
Z Polaków osiadłych w Kongo, kil
ku zatrudnionych jest w przedsiębior
stwie fotograficznem w Leopoldville, je
den z rodaków prowadzi zaś od 9 lat
eksploatację lasów na większą skalę.
Eksploatacja lasów pod względem
prawnym jest łatwą do uzyskania: ka
żdy reflektant otrzymuje od rządu gu
bernatora pozwolenie na wyrąb w okre
ślenym rewirze, oczywiście na prze
strzeni znacznej, płacąc za to minimal
ną sumę rocznie.

ODWAŻNE NIEWIASTY.

■jł'.

PODSŁUCHANE.

1175 myszy w jednym pokoju.

W TEATRZE.
Do gabinetu dyrektora teatru wpa
da bileter z galerjf i wola:
— Panie dyrektorze, jakiś czło
wiek zleciał z galerji na parter, Co ro
bfć?
— Przedewszystkiem kazać mu do
płacić.
CIEMNA PLAMA.
•— Dlaczego zerwałeś z twoją iw
fzeczoną?
•=- Niestety dowiedziałem się. że jej
przeszłość...
— Ależ nic podobnego. Jej przeuzłpść jest bez zarzutu.
W Belgi* została poświecona I oddana do użytku
.Tak, aJe cokolwiek ...zadługa...
na Mozie.

olbrzymia

Odbite w drukami Władysława

JK Udąl Pi.trkrraka

tama — jar*

W tych dniach w Londynie otwarto
jedyną w swoim rodzaju wystawę my
szy. Na tę zbiorową, osobliwą wystawę
przysłano myszy ze wszystkich miej
scowości Anglji. W ogólnej liczbie sta
nęło do konkursu 1,175 egzemplarzy.
Specjane jury, obchodzące
klatki,
rozpatrywało cechy i właściwości ze
branych gryzoniów. Członkowie jury
I-cczuwali się do odpowiedzialności za
rezultaty powierzonej im misji, ponie
waż nagrodzić miano najbardzej orygi
nalne myszy.
Dla lepszego odróżnienia poszcze
gólnych znamion rasowych myszek, wy
puszczano je z klatek i robiono staran
ny przegląd ich główek, uszu, nesków
łapek, sierści i t. dPierwszą nagrodę otrzymała mysz
koloru jasno-piaskowego, którą znawćy
ocenili na 33 funty szterl*ngóy£. Prócz

Stypułkowtldego

Ufi {Żwirki duntei Kania %

tego, premje otrzymały jeszcze dwa
eksponaty — dw*e białe myszy, jedna z
bronzowemi uszkami, a druga z czerwo
tiemi oczkami.
Właściciele myszek mus*eli opowie
dzieć w krótkich słowach życiorys i
pochodzenie swoich wychowanek. Mię
dzy innemi wyjaśnili oni, że myszy ze
wszystkich pokarmów najbardziej
n*e lubią sera
i jeżeli go konsumują, to tylko w osta
teczności, gdy są bardzo głodne i nie
dostają innego pożywienia..
Hodowcy myszy ustalili jedogłośnie
jeszcze inny bardzo ciekawy fakt,
a mianowicie, że kobiety już zwalczy
ły, w sobie strach przed gryzoniami i ich
miejsce pod tym względem zajęli tnęż
czyźni, których ogarnia wstręt i prżera
zenie przy spotkaniu sie ze szczurem.
J. K.

