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15 tysięcy urzędniczych awansów.

Niezwykła demonstracja w cuioerni
Protest publiczności przeciw zatrudnianiu żydów.

Prace nad sporządzaniem list ukończone.

. WARSZAWA, 30 kwietnia. Cukier
ma „Bracia Kuczyńscy" była terenem
niezwykłego zajścia. Oto publiczność
niezadowolona że w cukierni tej są za
trudnieni muzycy żydzi, dała temu wy
raz wieczorem.
Grupa nieznanych młodych ludzi za
jęła o godz. ósmej wszystkie stoliki i
rozpoczęła pertraktację, z właścicielem,
aby odprawił muzykantów żydowskich.
Gdy to nie odniosło skutku, przed go -

Specjalne uwzględnienie niższych kategoryj.
Warszawa, 30 kwietnia. Jak s.<ę
lowiadujemy, prace nad1sporządzeniem
list awansów urzędniczych zostały już
ustanowione.
Pierwsze to awanse, które umożliwio
ne zostały naskutek wejścia w życie no
Wych przepisów uposażeniowych, obej
nują funkcjonarjuszów administracji dgólnej we wszystkich ministerstwach,
oraz pracowników przedsiębiorstw pań
stwowych, jak PKP. „Polska Poczta Te
legraf i Telefon", Lasy
Państwowe i
przedsiębiorstwa podległe ministerstwu
opieki społecznej. Awansami objęta bę*
Izie również straż graniczna 1 policja
śląska, awansem bowiem w policji pań
stwowei załatwione zostały jeszcze w
marcu rb.
Sporządzając listy awansów —szcze
góbiy nacisk — jak się dowiadujemy
Dołożony został na awanse funkcjonar

juszów w niższych grupach uposażenlo
wych. Do czwartej grupy uposażenia
nikt nie został zaawansowany, do pią
tej zaawansowano około 40-tu urzędni
ków w całym kraju, do szóstej około —
225-ciu. Reszta awansów przypada na
niższe grupy uposażeniowe, ód 7 do 9.
, Ogółem obecne awanse obejmą oko
Jo 15.000 osób, w tern 6.000 osób w ad
ministracji ogólne] i 9.000 we wspom
nianych powyżej przedsiębiorstwach
straży graniczne] ł policji śląskiej. Tery
torjalnle największa
ilość awansów
przypadnie na prowincję, w liczbie bo
wiem awansów w administracji ogólnej
tylko około 14-tu procent przypada na
Warszawę. Przy ustalaniu list awan sów brane były m. in. ood uwagę moż
Hwoścf budżetowe poszczególnych mi
nisterstw, względnie przedsiębiorstw, a
wzrost wydatków, związany z awansa-

Wypadek z winy gospodarza domu.
Renta dożyw otnia dla poszkodow anej

WARSZAWA. 30.4. — W sądzie dzialny jest nictylko dozorca, lecz t wła
okręgowym w Warszawie rozpatrywa ściciel domu, sąd po stwierdzeniu, iż
no sprawę Wandy Łomżyńskiej o od stan zdrowia Łomżyńskiej nie pozwala
szkodowanie za wypadek, jakiemu ule jej na pracę, przyznał jej dożywotnią
gła na schodach domu, w którvm mie rentę w wysokości 300 zł- miesięcznie,
szka. Mianowicie klatka schodowa by fcjórą wypłacać jej będą rąusieli współ
ła nieoświetlona 1 to stało się bezpośred lyłaścjciele pomu. 'Jednocześnie! równią przyczyną nieszczęśliwego wypad •tiięż^jasądzbno i zwrbt kosztów lecze
ku, w wyniku którego Łomżyńska do-’ niaznała złamania obu łopatek oraz ogólnegp dotkliwego potłuczeniaWobec tego, że wypadek oy< możli
w y tylko wskutek kąrygodpego. ząnled
bania oświetlenia klatki, za co odpówife'

ml mieścić się będzie całkowicie w ra
mach odnośnych budżetów.
Dekrety, przyznające awanse, dorę
czone będą od poniedziałku t.j. dnia 30
kwietnia r.b. z mocą obowiązującą od
1-go maja rb.

Poznajmy się nawzaje
Wycieczka dziennikarzy polskich w Niemczech.
Toasty na cześć marsz. Pilsudksiego i Hitlera.

BERLIN, 30.4. — Wczoraj o godz.
11.45 wylądował na lotnisku berlińskiem
w Tcmpclhofie samolot niemiecki „Ju
52”, przywożąc uczestników wycieczki
dziennikarzy polskich do Niemiec. Z ra
mienia poselstwa niemieckiego w W ar
szawę towarzyszył wycieczce radca
Scheliha. Na lotnisku witał przybyłych
w imieniu poselstwa polskiego w Bcrline radca Wyszyński oraz berliński
przedstawiciel PAT p Dembiński, Ze
strony niemieckiej przybyli na powita
nie gości radca legacyjny von Sauckel
i p. Meycr-Hcidenhagcn z m-stwa pro
pagandy. Uczestnicy wycieczki udali
się z' lotniska do hotelu „Esplanada”,
gdzie zamieszkali-

Wiefznie młody wynalazca taratjl odmłodzenia
Czwarta żona prof. W oronowa.

O twarcie p rze z* króla Włoch
29-eJ le g is la tu ry .

RZYM, 30.4. — W obecności człon
ków domu królewskiego, ministrów oraz
korpusu dyplomatycznego i przy wypeł
nionych trybunach dla publiczności król
dokonał wczoraj otwarcia 29-ej legislatury. wybranej plebiscytem z dnia 25
marca rb.

PARYŻ, 30.4^ Prasa fraptyska ży
wo interesuje się małżeństwem profeso
ra Woronowa, 68-letni uczony wziął
ślub w Bukareszcie z 20-letnią Austria
czką, panną Schwatz.
’•
Jest to czwarty związek małżeńkki
prof. Woronowa, który jak zapewniają

dziną dziesiątą jeden z obecnych na sa
li wygłosił przemówienie do publiczno
ści na temat, czem jest zatrudnianie ży
dów w dzisiejszych czasach.
Po tern przemówieniu wszyscy obecni opuścili lokal, wznosząc okrzyk
przeciwko żydom i tym, co żydów pr
pierają.
Interwencja policji okazała się spó;
niona.

lekarze francuscy jest w pełni sił. Na
zapytanie, czy Woronow dokonał na
sobie ^operacji odmładzającej, jego przy
frciel, %
znany chirurg, Dartigues zazna
czył, że w tym wieku wydaje mu się
mernożliwern przeprowadzenie podob
nej operacji.

Święto polskiego lotnictwa.
Otwarcie cywilnego
portu
lotniczego
w
Warszawie.
P rz y lo t szeregu deleg acyj z zagranicy.
WARSZAWA, 30.4. W związku z nictwa cywilnego polskiego, ,,Lotu” i
wczorajszeml uroczystościami poświę prasy.
cenia I otwarcia cywilnego portu lotni
kiego biura nformacyjnego red. SternZ NIEMIEC.
czego w Warszawie (Okęcie) przyle
sten, z redakcji „Angriffu” p. Krenzlein,
WARSZAWA. 30.4. — Wczoraj o z koncernu wydawniczego Scherla p.
cieli wczoraj przedstawiciele lotnictwa
godz. 18.50 samolotem komunkacyjnym Wentscher. Gościom towarzyszyli z
państw obcych:
Z Austrii: major W alter von Lux — Berlin — Warszawa na uroczystość o- poselstwa polskiego w Berlinie sekre
sekretarz dyrekcji austriackiego, klubu twarcia cywilnego portu lotniczego w tarz p. Skorkowski z berlińskiego od
lotniczego, Raft-Harwil — dyrektor por Warszawie przybyli na lotnisko na O- działu „Lotu inż. Roland.
kęciu przedstawiciel lotnictwa cywilne
Na lotnisku przybyłych przedstawi
tu lotniczego w WiedniuZ Rumunii (Bukaresztu): płk. Con- go niemieckiego baron v. Gablenz — cieli lotnictwa niemieckiego witał dyr,
dyrektor „Lufthanzy” niemieckiej, poza
stantin Beroniady — generalny dyrek tern p. Georg Sommer — dyrektor han dep- lntnctwa cywilnego płk- Turbiak,
powitali
tor lotnictwa rumuńskiego podsekreta- dlowy towarzystwa „Deruluft” oraz pozatem przybyłych gości
przedstawiciele
„Lotu”
z
dyr.
Wacła
rjatu stanu lotnictwa, major Penes — przedstawiciele prasy niemieckiej: kpt.
wem
Makowskim
oraz
liczni
przedsta
dyrektor handlowy, „Air-Francc” w Bu Weiss — naczelny redaktor „Yoelki- wiciele prasy polskiej.
kareszcie.
Z Grecji (Ateny): Dementre Photopoulos — dyrektor greckiego lotnictwa
cywilnego.
Z Finlandii (Helsinek): Stahle — ge
zapadnie dziś.
neralny dyrektor fińskich linij lotni
czych, Ehrurooth — prezes rady nad
WARSZAWA, 30 kwiietnia.
Po konał sprzedaży z licytacji willi ,.Mary
zorczej fińskich linij lotniczychzamknięciu przewodu sądowego w spra sieńka , należącej do adw, Lucjana PaZ Łotwy (Rygi): inż. David Zarins wie adw, Parzyńskiego, Sąd Okręgowy rzyńskieso przeciwko któremu toczy się
— delegat ministerstwa komunikacji re odroczył rozprawę do ppniedzałku do w Sądzie Okręgowym proces o miljonogodz. 2 popoł. celem wydania wyroku. we defraudacje.
publiki łotewskiej.
W kuluarach sądowych panuje żywe
Willa .Marysieńka” w Konstancinie
Z Estonii (Tallina): Herman Perna —
dyrektor departamentu ministerstwa zainteresowanie co dfo wyroku, jaki wy urządzona z niezwykłym przepychem okomunikacji republiki estońskiej. El- dany zostanie na adwokata defraudanta. szacowana była na 200.000 zł.
Do licytacji stawili się adw- Bohdan
brecht — inspektor lotnictwa cywilne LICYTACJA WILLI ADW. PARZYŃSuligowski,
adw. Czesław Kanarek i zna
go w min. komunikacji republiki estońSKIEGO.
ny przemysłowiec warszawski, Włady
skej.
WARSZAWA, 30 kwietnia. Wczo sław Glocer. Z braku kupców, willę na
Na lotnisku w Warszawie witali go raj w Sądzie Grodzkim w Piasecznie, był za 72.500 zł. .Wł. Glocer.
ści zagranicznych Drzedstawiciele lot- komornik sądowy, Antoni Kamiński, djo

Wyrok na ad w. Parzyńskiego

PRZYJĘCIE.
B E R LIN , 30 kwietnia
Nadburmistrz mia
sta Berlina dr. Sabni podejmował śniadaniem
polską wycieczkę dziennikarzy. Śniadanie od
było się w restauracji dawnej wieży radiowej
na wysokości 100 metrów nad poziomem mia
sta. W ieża la znajduje się na terenie w ystaw y
niemieckiej pod hasłem: „Deutsches Volk —
Deutsche A rb e it". W śniadaniu tein wzięli
udział poseł Rzeczypospolite! Polskiej p. Lip
ski z personelem poselstwa, d yie kto r minisierjalny, szef wydziału wschodniego minister
stwa spraw zagr. Rzeszy Meler, szef wydzlałd
prasowego min. Spraw zagr. Aschman ze swo
im zastępcą radcą yon Sauckcn. szef wydziału
prasowego ministerstw# propagandy
radca
Jalmke oraz szereg urzędników ministerstwa
propagandy.

związane z tym aktem państwowym zostaną
pełni zrealizowane. Wycieczka dzie n nika rz
polskich, zwiedzając wystawę wytwórczości
niemieckiej pod hasłem „Deutsches Volk —
Deutsche Arbeit” będzie miała możność prze,
konać się o pokojowych tendencjach narodu nn
mieckiego. W zakończeniu dr. Sahm wznios
toast na cześć prezydenta Rzeczypospolite!, wr.
dza I bohatera narodu polskiego marszałka P ił
sudskiego oraz całego narodu polskiego. Toast
ten podchwycili obecni trzykrotnym okrzy
kiom „H o ch ” .
imieniem uczestników w ycieczki odpowie
dział szel wydziału prasowego prezydjum radł
ministrów redaktor T . Święcicki, zapewniając,
iż praca narodu niemieckiego budzi w narodzie
polskim w ielki szacunek i dziękując za przyję
cie wzniósł on toast na cześć prezydenta Rze
Pddczas śniadania wygłosi! nadburmlstrz szy Hindenburga, wodza narodu nicnileckiegt
*V> ’**•*
J
•Santo
d u s v lt«Cęcą>i»i,tirętą^ł.v.ia«cani ■łhtTihnu
jąc ni. In., że wyclectJta dzisiejsza nabiega szcza nośc miasta Berlina,
gńlnego znaczenia na tle deklaraoji polskoPo śniadaniu uczestnicy wycieczki zwled .
niemieckiej. W ’ dalszym ciągu Wyraził on p'r2e wystawę, przedstawiającą całokształt rozwoju
konanie, iż oczekiwania narodu niemieckiego; Kulturalnego i gospodarczego Niemiec.

P o lskie to w a ry za perską baw ełnę.
W dniu 27 bm. więczorem przybył do
Łodzi rainiętęr pełnomocny Persji pan
Nadir Mirra Arasteh w towarzystwie
swego pierwszego sekretarza p. Hassein
Khan Zendjani‘egQ. W sobotę ministci
zwiedził zakłady Widzewskiej Manufak
tu rf oraz firmę , Polesie” poczem, o go
dzinie 11.30 przyjęty został przez dyrek
cję izby przemysłowo-handlowej. O go
dzinie 15.30 odbyła się konferencja w
prywatnych apartamentach p. A. Ham
burgera, w której uczestniczyli pp.;
Edward Babiacki — prezes krajowego
związku przemysłu włókienniczego w
_ ____ ____ .—..— .Łodzi, Maks Kon —
rektor Widzewskiej Manufaktury, puł
kownik Walawski, Kazimierz Monie,
Stanisław Ferster oraz dyr. Rygler.
Po konferencji p. minister podzielił
się swemi wrażeniami z Łodzi z przed
stawicielem łódzkieso oddziału Polskiej
Agencj Telegraficznej. Zdaniem p. mini
stra w Persjj Polska znana jest jeszcze
bardzo dobrze z czasów przedwojen
nych. zaznaczyć bowiem należy iż przed
wojną stosunki handlowe pomiędzy oby
dwoma krajami były b. rozwinięte. Za
równo nasze towary włókiennicze jak i
przemysł metalurgiczny cieszyły się w
Persji zasłużonem powodzeniem i poważ
nym popytem. Od chwili wybuchu woj
ny światowej, stosunki te, niestety, zo
stały zerwane i dopiero teraz rozpoczę
te zostały pr.ace nad rozwinięciem i roz
szerzeniem tych stosunków do jaknajda
lej posuniętych granic. Już w tej chwili
zresztą początki zostały zrobione — pań
stwowy monopol tytuniowy perski bo
wiem całkowite zapotrzebowanie na tul
ki np. pokrywa w Polsce.
Możliwości dla krajów są zdaniem p.
ministra b. duże. Stosunki handlowe mo
żna byłoby oprzeć na zasadach kompen
sacyjnych, Persja bowiem ma olbrzymie
plantacje bawełny, którą mogłaby obslu
żyć nasz przemysł bawełniany, wzamian
ta gotowe towary bawełniane, wełnia
ne. wyroby metalowe i t. d. Bawełna
perska którą do tej chwili w bardzo po
ważnirch ilościach skupują Japonia orae

I

Rosja sowiecka, gatunkowo zun</.'
nie ustępuje bawełnie amerykańskie,jest od niej tańsza, winna przeto znaleźć,
w Polsce wielu chętnych nabywców. W
zakończeniu rozmowy, wyraził p. mini
ster przekonanie, że praca, jaką zaini
cjował celem rozwoju stosunków handlo
wych polsko-pęrskich, da już w najbliż
szej przyszłości jaknajpomyślniejszo wy
nikt, ro zakończeniu konferencji p. mi
nisler opuścił Łódź, udając się spowro
tern do Warszawy.
konsul Szwecji, dy

M in ister Barthou
w yjechał z Pragi,
PRAGA, 30.4. — Minister
Bar
thou opuścił w sobotę w południe P ra
sę, żegnany na dwurcu przez min. Be
nesza, szereg czechosłowackich dostoj
ników państwowych, członków korpu
su dyplomatycznego oraz liczne rzesze
publiczności, wznoczące okrzyki
na
cześć Francji | jej ministra spraw zagra
nlcznych. Pożegnanie miało charakter
niezwykle serdeczny.
KONFERENCJA

TRANSFERU.

BERLIN, 30.4. — Właściwe obrady
konferencji transferu otwarte zostały
w sobotę o godz. 11-ej. Komunikat ofi
cjalny podkreśla, że debaty nad zagad
„leniem transferu były kontynuowane
Następne posiedzenie odbędzie sfę
w
poniedziałek przedpołudniem.
ROT-WEISS PROWADZI Z LEOJA 2:1.
Warszawa, 30 kwietnia. W sobotę w 2-gire
dniu meczu tennisowego Legja Rot-Wetss (Borlin) odbyła się gra podwójna, w któ re j para nl,
niiecka Cramm — Kleinschrott odniosła swych
stwo nad parą polską Tłoczyńskl — W lttn u n
w trzech setach 6:4, 6:0, 7,5,
Po drugim dniu odbyło się spotkani# powić
dzy mistrzem juniorów Niemiec tlenkiem «
mistrzem juniorów Polski Spychłą zakoAczo-».
zwycięstwem Niemca 6:3, 6:1, 6;Q.

iCHA WIZYTY MIN. BARTHOU.
C o F r a n c u z i 'w id z ie li w P o ls c e ?

i

*
Paryż, w kwietnia.
Wizyta ministra Barthou w Polsce by
/a przedmiotem obszernych sprawozdań
w prasie francuskiej, jak rzadko która
podróż dyplomatyczna. Towarzyszący
znakomitemu przedstawicielowi Francjjt
dziennikarze francuscy telefonowali z
dnia na dzień długie korespondencje na
temat odbytych rozmów i przyjęć, ale
wśród komentarzy czysto politycznych
przewijały się różne spostrzeżenia i uwagi o stosunkach w Polsce, zasługujące
również na bliską uwagę. Można z nich
przekonać się, co Francuzi widzieli w
Polsce, co ich najbardziej uderzyło j za
stanowiło, jakie były w ogólności ich wra
żenią w zetknięciu z dzisiejszą rzeczy-istością polską która niepodobna jest
już do tego, co było kilka, a terabardziej kilkanaście lat temu,
W BELWEDERZE.
Rozumie się samo przez się, że z po*
bytu min. Barthou w Warszawie główne
zainteresowanie obudziła wizyta jego w
Belwederze, gdyż nikomu dziś już nie
•est tajne we Francji, jak w ogólności za
granicą, jaka pozycję zajmuje marsz. Pił
mdski w Polsce. Toteż na temat tego
spotkania rozpisywano się szczególnie
obszernie i choć sam przedmiot rozmo
wy ze względu na otoczenie ją dyploma
tyczną dyskrecją dawał pole tylko do do
ńekań i domysłów, nie omieszkano nato
miast powetować sobie przykrych zaw
sze dla dziennikarzy „luk i strat” w
dziedzinie anegdotycznej, zwracając
specjalną uwagę na to,w jakich okolicz
nościach i w jakiej atmosferze odbyła
sie ta „historyczna rozmowa", jak ją skla
syfikowano w prasie francuskiej.
Siedzibę Marszałka Piłsudskiego je
den z dziennikarzy francuskich przyrów
nuje do Domu Waszyngtona w Mount'ZernOn. pisząc: , Oto więc epizod kapialnv. Ramy jego to pałac Belwederski.
Trudno wyobrazić sobie bardziej malow
nicze położenie. Na krańcu miasta uwrót wielkiego parku, dominując nad
lrwistym wąwozem, schodzącym w sze•oką dolinę Wisły, na którą otwarłyby
się wspaniałe horyzonty, gdyby zbuefo
wane przez Rosjan koszary nie zasłania
łv jeszcze widoku, wznosi się pałac, bę
dący budowlą dość niską błyszczący od
białości. Część główna ze swoją kolqmte»« troeh^ wysunięta w aiósipiku
do dwóch skrzydeł. Przypomina to pod
wielu względami Dom Waszyngtona w
Mount-VcrnOn‘,
To porównanie z Domem Waszyngto
na jest bardzo trafne, mnfef może z wy
glądu zewnętrznego, ile z uwagi na fakt,
ż‘£ w Belwederze mieszka człowiek rów
’i« drogi sercom polskim, jak Waszyng
on sercem swoich rodaków. „Wielki,
-ołnierż, którego czci cała Polska — no
*’• sprawozdawca „Petit Pariaien” —
Jisrszkuje biały pałac w stylu Empire’u
którego okien odkrywa się widok na
ozległą panoramę. Marszałek Piłsudski
przyjął znakomitego przedstawiciela rzą
du francuskiego w swoim gabinecie pra
cy w towarzystwie p. Becka i p. Barorhe’a sadzając go koło siebie na kana„PASJONUJĄCA ROZMOWA.”
Relacje wszystkich dziennikarzy fran
ruskich zgodne są do tego, źe rozmowa
nęzów stanu była serdeczna i pasjonują
ca. „Odbyła się ona — pisze jeden z nich
— w tonie spontanicznym i w atmosfe
rze prawdziwej serdeczności. Marszałek
miał przed sobą francuskiego męża stanu
którego miał sposobność poznać i ocenić
w czasie swojej podróży do Paryża.
Wspólnie przypomnieli sobie tę epokę
dziś już odległą, ale pamięć ich oby
dwóch zachowała z tego czasu dokładne
wspomnienia. Zaufanie, które nawiązało
się między nimi niegdyś, odżyło dziś na
nowo- I to zaufanie o charakterze czysto
osobistym przyczyniło się z pewwością
wiele do otwartości obecnej ich wymia
ny zdań. Z właściwą sobie przenikliwo
ścią i tym zmysłem do szybkiego synte
tyzowania sytuacji który charakteryzu
je natury genialne, Marszałek przedsta
wiał p. Barthou swoje poglądy na próbie
my, zajmujące obecnie uwagę polskich
Fół politycznych”.
Na inne szczegóły tej rozmowy zwra
ca uwagę sprawozdawca „Information":
.Marszalek ma zwyczaj mówić o rze
czach tak, jak o nich myśli. Czysto wo
bec przeciwników czy wobec przyjaciół
ięł,yk jego nie zna „obwijania w baweł, ’ nowi to
wyjątkowej po
5 F ’1 ,, Ia^orao że ucieleśnia Polskę, że
ijMu dla niej, źe posiada instynkt swego
obowiązku i ze jest naprawdę ojcem i
wjprowkicoi odrodzonej ojczyzny. P rzy
padało mu więc w udziale wyiaśnić przed
stąwicielowi sprzymierzonej Francji ewo
lucję dokonaną w ciągu trzynastu lat.
Rozmowa była pasjonującą. Marsz, puścił
swobodnie wodze swoim cudownym
mnienicm i swemu intuicyjnemu gen
wi. którv sławił fedn mzmowca

wczOraj wieczorem. Ze swej strony p.
Barthou odświeżył się i znaną jest pre
cyzja jego pamięci, powab jego słowa i
młodzieńczość jego wyrażeń.”
Polityczna wymiana zdań w Belwe
derze poprzedzona była rozmową towa
rzyską. Wysłanniczka „L’Oeuvre‘u” p.
Taitouis, której sprawozdania zasługują
na szczególną uwagę, pisze, że Marsza
lek przyjął naszego ministra z przyjaznem wylaniem, z wyciągniętemi rękoma
i z uśmiechem na ustach. Odrazu przypo
mniał mu wspólne przeżycia w czasie
zwiedzania frontu wielkiej wojny w Dou
aumont: między innemi, że wówczas nasz
minister wpadł do leja od pocisku armat
niego i wychodząc z niego powiędzial:
„Mam już za sobą trzynaście upadków
ministerialnych toteż ten niewiele mógł
zrobić. Jestem przyzwyczajony zaw
sze się podnosić” .
Na zakończenie rozmowy podana zo
herbatka ,w tej atmosferze tak
typowo
polskiej której cechą jest
demokratyczna prostota wdzięczny kon
trast ze wspaniałością ram i z protokó
łem ściśle przestrzeganym”.
Minister Barthou — jak to notuje ta
sama dziennikarka — wyniósł ze swej
rozmowy zupełną pewność, że Marsza
łek Piłsudski jest bardziej, niż ktokol
wiek, istotnie przywiązany do sojuszu
francusko-polskiego i był zachwycony je
zmysłem politycznym. „Jest on — mó
wił tego samego wieczoru do kilku swo-h najbliższych — jakby genjuszem. Co
-rdziwiająca inteligencja i co za wspa
niała przenikliwość".
KOBIETY POLSKIE.
Jeden z dzienikarzy sprawozdawca
„L*Intransigeant”, zwrócił uwagę ria
wdzięk Polek. „Kobiety polskie — pisze
— są naogół wysokie i szczupłe. Zapra
wa sportowa uczyniła ich sylwetkę gięt
ką i elastyczną, Miałem zaszczyt być
przedstawiony wczoraj wieczorem na
tern wielkiem przyjęciu pewnej młodej,
oełnej wdzięku kobiecie, zamężnej za by
łym ministrem finansów, obecnie naczel
Bym redaktorem największego dzienni
ka w Warszawie. Dowiedziałem się, że
jest utalentowaną pisarką i próbowałem
mówić o literaturze by się jej przypodo
bać. Ona jednak skierowała rozmowę na
sport. Ta kobieta, o sylwetce tak hara>atnija*j, było. r« k o rd z u .Ili.Ą < w ia ła w ra u

eie oszczepem”. (Raczej dyskiem —
Przyp. Red.)
Jest również zasługą Polek, ze życie
towarzyskie stolicy polskiej odznacza się
takim powabem, elegancją i gościnnością
zachwycającą każdego
cudzoziemca.
„Po Wiedniu — dodaje ten sam dzienni
karz, wspominając o przyjęciu niedzielnem u min. Becka — który miał niegdyś
reputację stolicy elegancji, wielkie ży
cie salonów schroniło się do Warszawy.
Co za zachwycający wieczór co za wspa
oiałe mundury i piękne toalety pań. Sa
ny min. Becka przedstawiały nadzwy
ozajny widok, podczas gdy lokaje w bły
szczących uniformach roznosili pomię
dzy gośćmi napoje i doborowe zakąski”.

MŁODZIEŃCZY KRAJ.

Cechą, która uderza każdego cudzo
ziemca, odwiedzającego Polskę, jest mlo
dzieńczość kraju, przejawiająca się na
każdym kroku. Nie uszło to również uwagi gości francuskich. Jeden z nich pi
sze:
„Polska jest młoda, jej kierownicy są
nimi również. Pułkownik Beck ma zaled
wie czterdzieści lat. Adjutant Marszałka
Piłsudskiego jeden z najbardziej wpły
wowych ludzi z całej Polski, ma trzydzie
ści pięć.
_ Ale Marszalek — pytam — On
już nie jest pierwszej młodości?
Mój znajomy dyplomata uśmiechnął
się.
__ On? Jest to człowiek najmłodszy
z całej Polski:"
Tego samego dziennikarza uderza je
szcze co innego, „Nie można nie zwró
cić uwagi — pisze — na wielką liczbę
dzieci. Są wszędzie, zarówno po wsiach,
jak i na ulicach stolicy polskiej. Jest ich
!eg)on i niewątpliwie jest to czynnik bar
dzo ważny dla przyszłości tego kraju.
Czy wiadomo wszystkim że Polska zwięk
sza się corocznie o 500-000 dusz? Liczy
•nie 33 miljony mieszkańców i tym
trybem, jak idą rzeczy, za jakich dwa
dzieścia lat zaludnienie Polski równać się
będzie zaludnieniu Francji".
Kogo innego znów zastanawia taniość
życia w Polsce. Nie wszystko naturalnie
przedstawia się różowo są ludzie, któ
rzy cierpią niestety nędze i nie jedzą do
syta, ale „dla Francuza koszty utrzyma
nia w Polsce są przedmiotem podziwu.
Jeżeli np. taksówki są nieco droższe,
niż w Paryżu, niektóre artykuły żywno
ściowe są literalnie za nic. Zaciekawio
ny tem, wstąpiłem do jednej wędliniarni
i mogą wam podać niektóre ceny, które
obudzą zadrość niejednej gospodyni pa
ryskiej. Dowiedzcie się np. sztuki woło
winy najlepszej jakości, jak fileciki rum
steak i t. p., nie przekraczają pięciu fran
ków za kilo. Podrzędniejsze kawałki moż
na dostać za 75 cent, do jednego franka
25
KRAKÓW.
Liczne wzmianki w prasie francus
kiej poświęcono również starej stopmy
polskiej, którą min. Barthou z gronem
dziennikarzy odwiedził przed opuszcze
niem granic Polski. Wysłannik „Intraneigeaatia" Jaji ThouYenin zachwycą ęię
Krakowem:
’
„Oto jesteśmy w Krakowie, jednem z
najbardziej zadziwiających miast gdzie
głos ubiegłych wieków rozbrzmiewa na
każdym kroku. Zaledwie wysiadłem z
pociągu nie mogłem oprzeć się pragnie
niu zwiedzenia tego nadzwyczajnego gro
du, gdzie najmniejszy dom ma zgórą pięć
wieków egzystencji.
Na Rynku miasta wzosi się katedra
N. M, P. Korona Dziewicy, które fest
królową miasta, ozdabia dwie wieże bliż
niacze. Jak w czasach średniowiecznych
wierny strażnik czuwa na szczycie. Kaź
dą godzinę która się rodzi, wita niezwy
kłą grą na trąbce, nazywaną „hejnałem”
i powtarzaną w cztery strony świata.

Polska
bije Austrie w boksie 10:6.
Mecz o puhar środkow o-europejski.
Wczoraj w Warszawie w Cyrku ro
zegrany został międzypaństwowy mecz
bokserski o puhar środkowoeuropejski
pomiędzy Polską a Austrją- Mecz za
kończył się zwycięstwem Polski w sto
sunku 10:6.
Dla barw Polski przynieśli zwycię
stwo Czortek, Moczko II, Bąkowski Mi

siewicz 1 Chmielewski, natomiast prze
grali swe spotkania Forlański, Karpiń
ski i Mizerski.
Sędziowali na pukty pp. Senger z
Berlina i Farago z Budapesztu Mecz
transmitowany był przez Polskie Radjo-

lronja rzeczywistości

W ynikiem rokow a A rozbrojeniowych w zrost zb ro jeń .
PARYŻ, 30.4. „Le Jour" p,sze, że re
zultatem sporów w sprawie rozbrojenio
wej będzie z pewnością wzmocnienie
lotnictwa angielskiego. Niemcy zażąda
ły lotnictwa liczebnie równającego się
30 proc, sił lotniczych swoich sąsiadów
czyli 50 proc, sił Francji. Opinja angicl
ska reaguje na to prawie jednomyślnie.
Nie ulega wątpliwości, że w Genewie
delegaci angielscy zażądają dla Wiel
kiej Brytanji prawa rozbudowy lotni
ctwa do rozmiarów odpowiadających
liczebnie najsilniejszemu lotnictwu ićon
tynen. W szyscy to uznają za naturalne
Inne państwa, jeszcze bardziej wysta
wione na niebezpieczeństwo, powinny
RZĄD HISZPANJI UTWORZONY.
Madryt, 30.4. — Premier Ricardo
Saniper przedstawił prezydentowi Za
morze członków nowego gabinetu. Te
kę ministra spraw zagranicznych objął
Ramero. Większa część tek, tak samo
jak w poprzednim gabinecie, posiadają
ministrowie. należacv do nariii radykał
neł

też brać przykład z tak słusznego stanowiska.
m m m m

Słowacy żą d a ją au to nom ji.
Odczyt ks. H linki
PRAGA, 30.4. Staraniem studentów
i absolwentów tutejszej szkoły nauk po
litycznych odbył się odczyt przywódcy
ludowców słowackich ks. Hlinki p.t .
.Dlaczego domagamy się autonomii”,
W obszernych wywodach ks. Hlinka
stwierdził, że kwestja stosunków mię
dzy Czechami i Słowakami jest zasadniczem zagadnieniem państwa czecho
słowackiego i od załatwienia tego pro
blemu zależy przyszłość państwa. Pod
kreślając kategorycznie, źe Słowacy
stoją na gruncie jednego państwa
czechosłowackiego, położył ks. Hlinka
nacisk na to, że Czesi 1 Słowacy są
dwoma odrębneml narodami.
Pozatem wyłożył ks. Hlinka obszer
nie postulaty autonimistów. Mowa*
"kich

Opowiadają, że w roku 1921 marsza trzyma’ — musi powiedzieć którykol
lek Foch w czasie wizyty w Krakowie wiek z naszych rodaków dobrej woli”.
chcial wysłuchać tego sławnego hejnału
Przedstawiwszy dalej, jaki jest sys
i specjalnie nań oczekiwał. Otóż przez tem rządów w Polsce, jaka jej sytuacja
dziwny zbieg okoliczności właśnie tego ekonomiczna jak młode pokolenie prze
dnia strażnik zdrzemnął się, tak że trąb jęte jest wielkością państwa i misją
ka zagrała swoją melodję z opóźnieniem służby dla niego, wspomina o swoich
jednego kwadransa.
rozmowach, które pozwoliły jej wyson
Widząc stropionego tą niespodzianka dować nastroje wśród ludzi starszego po
wojewodę, marszałek Foch spojrzał na , kolenia. W czasie różnych przyjęć miaswój zegarek i rzeki niewinnie: „To J a sposobność zetknąć się z osobistodziwne, mój zegarek spóźnia się o kwa  ' ściami polskiemi, których młodość upły
drans". To rzekłszy, posunął wskazówki. nęła przed wojną.
Do dziś dnia jeszcze wspomina się
.Wszyscy ci ludzie w starszym wieku
ten dowcip marszałka Focha i podobno wyznają prawie ze łzami w cezach ze
od tego czasu strażnik nigdy już nie miał dzisiejsza rzeczywistość Polski rarzekra
żadnej słabości.
cza ich marzenia młodzieńcze , Widzieć
Jak jednak opisać romantyczny wy dziś naszych trzech wrogów pokonanych
gląd tego sławnego miasta? Jak mówić a Polskę rosuącą i promieniejącą z tym
o tym zamku z jego basztami, murami, podziwu godnym ładem wewnątrz, jaki
okręźnemi drogami, o tym kościele któ zapewnia nam Marszałek... Jest to zbyt
ry zapadł się w ziemię, tak, że widzi się piękne: zapewniam panią” — mówfl
tylko część górną, o tej szosie wyłożo niejeden z nich wczoraj wieczorem w
nej asymetycznemi kamieniami, o tym czasie wielkiego obiadu, który ambasa
uniwerstytecie, najstarszym w Polsce i dor Fracji p. Larocha wydał na cz«5ć
zapewne w Europie, którego renoma p Barthou"przekroczyła wszystkie granice?"
Brak miejsca nie pozwala cytować
Następują uwagi, które może mniej
są trafne- , Bieg życia — czytamy dalej wszystkiego z tego nader ciekawego ar
— zawiesił tutaj jakgdyby swoje skutki. tykułu. Ale jedno jeszcze zdanir. zasłu
Mieszkańcy nabrali wyglądu, który odpo guje na uwagę bo w nim mieści się zape
wiada ogólnej atmosferze. Żyje się w wne kwintesencja wrażeń, odniesionych
muzeach, relikwiach, wc wspomnieniach nrzez Francuzów, towarzyszących mini
Warszawianie którzy mają złośliwe języ strowi Barthou w jego „podróży pol
ki mówią: „Kraków to jest bardzo pięk skiej" a zapewne i przez niego samego
podróży do
ne miasto, ale powinno być zamknięte ca ..Wielkim rezultatem tej
Polski
było
stwierdzenie
istotnej
siły te
ły tydzień i otwarte tylko w niedzielę”.
go kraiu, zrozumieme lepsze jego n$ychologji. rzeczy trudnej nawet w War
OGÓLNY RZUT OKA.
szawie. a przedewszystkiem zdanie so
Wspomniana już wyżej dziennikarka bie sprawy z konieczności pilnowania
p. Genevieve Tabouie daje ogólny rzut atmosfery przyjaźni i zaufania pomię
oka na sytuację w Polsce w słowach na dzy naszymi dwoma krajami i nie należy
der trafnych, opierając się na swoich w przyszłości z naszej strony zaniedbać
wrażeniach i wyciągając wnioski z tego żadnego możliwego środka by wykazać
co sama skonstatowała na miejscu:
Polakom wagę, jaką do tego przywiązu
„Myśmy tutaj — pisze w ,L‘Oeuvre‘‘ jemy”.
— czynili w ostatnich czasach dość za
Te słowa mówią same za siebie- W y
strzeżeń w stosunku do Polski i jej poli
tyki. by móc dziś na tem samem miejscu nika z nich, ze niejednemu Francuzowi
stwierdzić kilka faktów. Najpierw Pol nieuświadomionemu lub uprzedzonemu
ska jest nieskończenie bardziej mocna i otwarły się w ciągu ostatnich kilku do
w lepszej sytuacji ekonomicznej, finanso w Warszawie oczy na rzeczywistość poi
wej, militarnej j dyplomatycznej, niż to ską i na wielkość ludzi którzy rządy
orzypuszczaliśmy przy wyjeździe do w Polsce sprawują.
Set.
Warszawy i niż to .przeciętny Francuz”
zazwyczaj sobie wyobrąża. „Polska się

___
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nie drżą na myśl o karze, która ich cze
I. K. C.
ka,
ale — bardzo często — lekceważą
Mamy aż 100 podatków. W sprawie
tej potrzebna jest jaknajszybsza i jak sobie następstwa zbrodniczego czynu.
Istnieje jednak sprawa druga, o któ
najgruntowniejsza reforma. B. minister
spr. wewn. gen. Sławoj- Składowski rej nie wolno zapominać, gdy mówimy
jako „minister samorządu", wygłosił o bezpieczeństwie. Otóż u nas używa
swego czasu zdanie, że mnogość podat się zbyt często policji do rzeczy, które
ków i róiżnolitość ich terminów stano z wlaściwem bezpieczeństwem nie ma
wi dla podatnika większą nieraz klęskę, ją nic wspólnego. Jeżeli np. policja mu
niż globalna wysokość podatków. Zda si patrzeć czy o godz- 7-mej wszyst
nie to potwierdzili później inni ministro kie sklepy są już zamknięte, i czy ktoś
wie, a m. in- obecny minister skarbu- nie popełnia tej zbrodni że o 5 minut
Rozumiemy wprawdzie, że okres dłużej pracuje — to naturalnie zaabsor
kryzysu nie jest najlepszym okresem dla bowanie czasu policji wychodzi na do
reform podatkowych, ale z drugiej bre... złodziejom- Takich funkcyj ad
jest w Polsce bardzo
strony nie można czekać w nieskończo ministracyjnych
dużo.
Nie
przynoszą
one żadnego po
ność i trzeba w jakikolwiek sposób roz żytku życiu zbiorowemu,
a natomiast
począć akcję naprawy- W czasie osta pogarszają stan bezpieczeństwa.
tniej sesji sejmowej p. min. Zawadzki
zapowiedział, iż ministerstwo opra
cowuje obecnie gruntowną reformę sy KLĘSKA SUVICHA I ZWYCIĘSTWO
BARTHOU.
stemu podatkowego. Oby to nastąpiło
jak najprędzej.
Nasz Przegląd.
Misja Suvicha polegała tedy na
Druga sprawa, sprawa bezpieczeń
stwa, wymaga również kilku uwag. Nie tein by skłonić Anglję do podjęcia
chcemy bynajmniej rzucać lekkomyśl wspólnej akcji, celem zmuszenia Fran
nych oskarżeń pod adresem naszego cji do wznowienia rokowań z Niemca
korpusu policyjnego, tej granatowej ar- mi przed zwołaniem głównej komisji
mji, której oficerowie i żołnierze w cię rozbrojeniowej w Genewie. W tym ce
żkich warunkach pracują, narażając nie lu, wbrew zamiarom pierwotnym.
Suv ich zatrzymał się w Paryżu, i roz
jednokrotnie swe życie.
Jeżeli jednak mimo niewątpliwych mawiał z Doumneg‘m, który w nie
wysiłków czynników kierowniczych obecności p. Barhou kierował zastęp
bezpieczeństwo pozostawia tyle do ży czo sprawami zagranicznemi- Jednak
czenia — to wina tkwi niewątpliwie w że Doumergue pozostał przy zapatry
pewnych błędach systemu- Nad tem: waniu wyrażonem w ostatniej nocie
błędami chcieliśmy się dzić zastanowić. francuskiej. Zresztą i w Anglji Suvlch
Jednym z nich jest przerost huma nic nie wskórał. Nie udało mu się także
nitaryzmu, którym przyjęła się nasza wskrzesić Paktu Czterech w celu odby
administracja, a który — słuszny teore eia przed sesją genewską wspólnej na
tycznie w krajach o wysokiej etyce rady tej „grubej czwórki”.
zbiorowej — na gruncie Polski wywo
Prasa francuska naogół twierdzi,
łuje skutki wręcz odwrotne od zamie że panu Barthou w Warszawie wszyst
rzonych. Ta tradycja nie ogranicza swe ko się udało- Głównym tematem roz
go działania do zakresu pracy policji. mowy była jej zdaniem sprawa rozbro
Policja odgrywa tu nawet mniejszą ro jenia i tu porozumienie zasadnicze zo
lę- Rzecz wchodzi raczej w zakres wy stało osiągnięte odrazu. 1 nie dziwota,
miaru sprawiedliwości. Otóż w Polsce bo Polska, już z racji tego, że żąda ró
karze się kradzież zbyt łagodnie, a w wności z wielkietni mocarstwami, odno
stosunku do złodziei zastosowuje się siła się ujemnie do rozmów prywatnych
różne arcyhumanitarne postanowienia, między temi mocarstwami o rozbroje
jak urlopy więzienne dla poratowania niu. To też stanowisko zajęte przez
zdrowia, często —gęsto zawieszenie Francję w ostatniej nocie, kłądącej
kary I t- d- i t. d. Skutek jest taki, źc kres tym pokątnym rozmowom, mogło
kandydaci na złodziei zbyt mało boją być przyjęte nrzez Polskę tvlkr» t a-'
się aparatu naństwowezo i nie tylko plauzem.

Z abaw a a n g ielsk ich żo łn ierzy .

PEREGRYNACJE TROCKIEGO.

N ie z a p ła c o n y dług
Melun, w kwietnia.
Zainteresowanie ogółu francuskiego
pobytem Trockiego w. Barbizon nie usta
je tein bardziej, że dotąd niewiadomo,
czy Trocki już opuścił swoją kryjówkę.
Willa „Ker Moniąue” jest stale oblężo
na przez ciekawych. Dziennikarze, znu
żeni całotygodniowem oczekiwaniem,
użyli fortelu, by dowiedzieć się, co się
dzieje wewnątrz tajemniczej willi.
Podczas gdy dwudziestu z nich urzą
dzilo wywiad z sekretarzem Trockie
go Marcelim Klement który, „oswojo
ny” przez nich zdecydował się otwo
rzyć bramę na drogę Bornage, czterej
inni dziennikarze próbowali ataku na
tyły willi. Jakoś dobrnęli do okna kuchni
gdzie udało się im zobaczyć jakiegoś cie
mnowłosego mężczyznę siedzącego przy
stole i zajętego czytaniem gazety. Je
dnakże rysopis jego nie odpowiadał ry
sopisowi Trockiego. Nieco później,
drobna, jasnowłosa kobieta, zauważyw
szy manewr przedstawicieli prasy, wy
puściła na nich słynne złośliwe psy
willi „Ker Moniąue”, lecz odważni
dziennikarze już zdążyli wycofać się w
porę.
. ..
W każdym razię'Obecnie w'adorno
napewno, że willa „Ker Moniąue ,
gości jeszcze przynajmniej dwóch męż
czyzn i jedną kobietę.
Utrzymują się uporczywe pogłoski,
źe Trocki nie został jeszcze wydalo
ny z Francji, ponieważ rząd oczekuje
przedewszystkiem rezultatów śledztwa
działalności Trockiego we Francji.
Społeczeństwo i prasa są zdania, że nie
byłoby rzeczą pożądaną dowiedzieć się,
zapóźno, to jest już po wydaleniu agita
tara, do jakiego stopnia nadużył gośc’n
ności kraju, tworząc we Francji ogni
sko rewolucyjne.
Jednocześnie z temi .wiadomościami
prasa francuska komunikuje z Royan,
kąpielisk morskich, nad Atlantykiem, na
stępujące szczegóły:
Liczni turyści, przebywający na wy
brzeżach Atlantyku, znają z widzenia,
o kilka kilometrów
od Royan obok
miejscowości Puits de Lauture, słynnej
z rybołóstwa, willę, położoną w gąsz
czu drzew i otoczoną zasieką z drutu kol
czastego. Tutaj, w okresie ubiegłego la
ta,
zamieszkiwał TrockiWilla: „Les Emhruns” (Pyły wo
dne) stanów własność pana Pillet, me
ra gminy d‘Arvert (w depart. Polnej Cha
rente). Zasługuje na swoją nazwę,

gdyż położona na skalistem wybrzeżu Trzeba było zamknąć psy na czas krót
oceanu, w dni burzliwe zostaje osypana tki.
drobnym pyłem kropel, jakby
desz
Po tym incydencie życie popłynęło
czem, gdy fale morskie rozbijają się o spokojnym trybem. Dostawcy, jak:
skały. Położenie willi zapewnia jej mie piekarz, kupiec kolonjalny, węglarz i
szkańcom nietylko spokój zupełny, lecz rzeźnik, długo czekać ipusieli u wrót wil
jednocześnie zabezpiecza od wszelkiej li, zanim pojawił się u furtki młody
niedyskrecji.
mężczyzna, dla odebrania prowizyj.
W pierwszych dniach lipca 1933 roku Kiedy w willi zaszła potrzeba znalezie
przybył z Paryża inżynier Molinfe w po nia praczki, szukano jej w miejscowo
szuklwan'u willi do wynajęcia. Wska ści dość odległej. Gdy żądała nazwiska
zano mu „Les Embruns”. Po obejrze i adresu klientów, powiedziano jej, że
niu domu Molinie oświadczył, że wo jest to kwestja bez znaczenia. Malinie za
lałby willę, ze wszystkich stron
łatwiał wszystkie sprawy ze światem
otoczoną nnirein,
zewnętrznym, zaś motocyklista, ten sam
lecz wobec niemożliwości znalezienia zapewne, który w Barbizon wkońcu
czegoś podobnego, zgodził się na wyna zwrócił na siebie uwagę, przywoził
jęcie „Les Embruns”. Umowa najmu brudną bieliznę do praczki, płacił za czy
na trzy miesiące za podstawową cene stą i zabierał ją z sobą. Praczka nie
6500 fr. została zawarta na nazwisko p. kryje, że mieszkańcy willi byli dobry
Molinie, a stąd ani właściciel, mer mi klientami, od których zarabiała do
Pillet, ani też okoliczni
mieszkańcy,
150 fr. na tydzień.
nie
dowiedzieli się nigdy, kto był
Co do poczty, motocyklista jeździł po
właściwym lokatorem.
nią do Royan i odbierał ją jako poste •
Przypadek zrządził, że w chwili, restante. Sprawy szły tak gładko w
gdy zajechały przed willę dwa samocho „Les Embruns”, że zadowoleni lokato
dy, trawy, okalające dom, zapaliły się rzy zapragnęli zawrzeć kontrakt najmu
od iskry lokomotywy pociągu lokalne na okres dłuższy, przynajmniej roczny
go. .Zawezwano natychmiast straż pożar Wobec odmowy, trzeba było opuścić wil
ną z pobliskiej miejscowości Saint - Pa lę,
zamieniając ją —jak dziś wiadomo —
lais, ale w międzyczasie niecierpliwi na „Ker Moniąue”.
li się przyjezdni — przyszli mieszkańcy
Po opuszczeniu willi nie stwierdzono
willi- Kilka osób wysiadło z samocho
du, lecz jeden tylko mężczyzna nie znaczniejszych uszkodzeń, lecz nato
chciał opuścić auta, co nieomieszka- miast nadmierne zużytkowanie wody,
ło zaciekawić obecnych- P. Molinie elektryczności i gazu. P. Molinie obiecał
oświadczył, że chodziło o jego chorego pokryć nadprogramowy rachunek w wy
ojca. Mężczyzna, sied/ący w samocho sokości 600 fr. po powrocie do Paryża,
dzie, był tak otulony pledami, że tru lecz nastąpił zwrot rachunku bez pokry
dno było odróżnić jego rysy. W rzeczy cia kosztów.
wistości był to poprostu Trocki. Jęsk, — 2 5Tb? ' -<■fS-Hpo dziś dzień winien
s 3 3 .§
zrozumiałe, że zależało mu na
” ©?
© B § gj
Mal.
by nie był poznany.
Pożar został stłumiony, po usu
nięciu się straży i gapiów zaczęła się in
stalacja
przyjezdnych. Zaczęto od
zmian w urządzeniu wnętrza domu.
Umeblowanie górnego piętra przenie
siono na parter. P- Molinie prosił sio
strzenicę mera, która zajęła się
spi
Rolnik Louis Renard z Marcon ko
sem inwentarza, o dostarczenie kilku
dodatkowych stołów dla zajęć rysunko ło Mans podejrzewał swą żonę, matkę
wych. Założono dzwonek elektryczny trojga dzieci, że go zdradza. Onegdaj
u furtki parku- Psy dniem i nocą waro przed wyjściem do pracy zagroził żo
wały dookoła domu. I odtąd willa okry nie
te Ją ząblje.
la się absolutną tajemniczością. Raz je
Gdy pani Renard wracała po cało
den niezbędna naprawa sprowadziła rze
mieślników na teren willi, lecz wobec dziennej pracy, udała się wpierw do
sąsiadów i prosiła, żeb^ jej towarzy
groźnej postawy psów
szyli, bo mąż czeka na nią z nabitą
odmówili wykonania robót.

byś go nie puszczała, M ajątek pewny
Z Bohdanem nic nie wiadomo. A
jakby nawet diużo zarobił na tern la
taniu, to m u siostra zabierze.
Późnym więczorem N ika w ym 
knęła się do swoich „przyjaciół" i
przez nikogo nie tropiona dotarła
szczęśliwie na miejsce. Wieliński, le
żący w kącie z zawiązanymi oczami
słyszał jej szepty z bandytami. Nika
jak zawsze przezorna schowała pie
niądze pod krzakiem na dnie wąwozu
i oznajmiła, że powie, gdzie mają ich
szukać dopiero, gdy jej wręczą wia
domy bilet. T ak się też stało, gdyż
zbójecka trójka nie obawiała się oszustwa z jej strony. W szyscy w y
szli z jam y i Wieliński został sam.
Ale Nikę azekała niemiła niespo
dzianka. Swojacy, dostawszy pienią
dze, 'zrewidowali jej torebkę i zabra
li resztę gotówki od Zygm unta.
— Łotry! Złodzieje! — klęła
wściekłym szeptem, czepiając się ich
rąk. — Oddajcie mi moje pieniądze.
O ddajcie!
— Morowa dziewuszka —■ rzekł
serdecznie Sowula. — No, niech pan
na Monika zostanie z Bogiem! K ła
niać się matce?
— Łapserdakl!
—
Ano. jakże! —' wtrącił Kluu__M a dziedzic pieniądze — iziawy
czak.
—
O matce by nie pamiętała"
rokowała później* Asia, oglądając
Kawalera
z o s t ? " ’"n uciechę.
pierścionek.
Jeżeli nie zapłacił za
Może
go
panna
Monika zabrać.
ten śmieć do trzech tysięcy, to jestem
— Oddajcie ! Oddajcie! — zawo
głupia. Nasza dyrektorowa m a talki
sam. Głupota wydawać tyle grosza dziła coraz donośniej.
— Do cholery! Jeszcze nam tu łu
na takie nic. N aw et nie widać. Za pięć
złotych można dostać jeszcze większy dzi sprowadzi! ■— zaklął Piętka. —
a kto się tam pozna? Lepiejby ci 'za A cicho, głupia! Jałzda stąd!
I pogroził jej tak sroep. | e U*
fundował porządnie futro: karakuły,
albo CO. Tabym ci radziła. Monisht, te cickła pr^ęsfrpszpną-

STRESZCZENIE POCZĄTKU.
Krysia Szreniawianka przedstawiła swemu
bratu przystojnemu porucznikowi — lotnikowi
»wa przyjaciółkę Halę, która zakochała się w
nim od pierwszezo wejrzenia.
Szreniawa usłyszał przez telefon intymna
rozmowę swej narzeczonej Nikł z innym męż
czyzną. Uspokoiła jednak jeco podejrzenia i za
prosiła zo do siebie.
Latem wszyscy znaleźli się na wywczasach
w Kazimierzu. Nika flirtowała, aby pobudzić za
zdrość Szreniawy.
Marjan przyjechał do Warszawy I zapytał
służącą o Nikę. Dowiedziawszy się, ze jest w
Kazimierzu natychmiast tam wyjechał.
Nika tymczasem bawiła się ku zazdrości ko
leżanek.
Szreniawa, szukając Niki, natknął się na
Jadzię, która po cichu się w nim kocha la.
Jadzia pomogła mu znaleźć Nikę.
Podczas spaceru w lesie ku przerażeńiu N ki natknęli się na jej drugiego narzeczonego
Marjana. Spotkanie zakończyło się wbrew o
czekiwaniom Niki spokojnie.
Pośrednictwa między Niką a Marianem Kawczyńskim podjęła się Marja. Kawczyński byi
Jednak nieubłagany. Szreniawy wyjechał oo
Dęblina.
Przyjaciel Szreniawy — Wieliński podjął się
misii zdemaskowania Niki.
Marjan wywabiony liścikiem Niki do od.
ludnego kamieniołomu został tam przez bandy
tów pobity do nieprzytomności. Złożono go w
mieszkaniu proboszcza.
Ci sami bandyci schwytali Wielińsklego,
Cedzącego Nike, która udała się do ich kry
jówki.

Angielscy huzarzy w komicznych

ma skach podczas święta pułkowego.

Bezkarność szpiegów we Franci.
Walka ze zdrajcami własnego narodu.
W piśmie „Temoin",
cytowanem
przez Action Francaise zamieszczono
ciekawe dane o szpiegostwie międzynarodowem.
We Francji nowe prawo przewi
duje .dla szpiegów maksymalna karę
pięciu lat więzienia podczas gdy w
Niemczech szpiegowie karani są wię
zieniem od pięciu
do 25 lat,
nieraz dożywotniem, a od czasu wpro
wadzenia nowej ustawy — śmiercią.
We Włoszech najmniejsza kara —
pięć lat więzienia, najcięższa — doży
wotnie więzienie. W Rumunji — dwa
dzieścia lat ciężkich robót. Na Wę
grzech, w Polsce, w Czechosłowacji,

Jugosławji, Sowietach w wiciu wy
padkach karze się za szpiegostwo —
śmiercią.
Oto garść charakterystycznych cytr:
W r. 1931 skazano w Niemczech po
nad stu szpiegów, w Rumunji 80, we
Francji 12 w Polsce — 300. W roku
1932 na ogólną liczbę 42 osób areszto
wanych pod zarzutem szpiegostwa we
Francji — tylko 24 zostało zasądzone.
W roku ubiegłym na 63 aresztowa
nych, trzynastu zostało zwolnionych.
Tymczasem, jak twierdzi „Temoin"
szpiegostwo
kwitnie we Francji,
zwłaszcza na pograniczu wschodniem,
w portach wojskowych, na Południu
Francji i na wybrzeżu zachodniem. Na
Jasnym Brzegu grasują
szpiegowle
włoscy. Szpiegostwem we Francji tru
dnią się cudzoziemcy, ale na ogólną
liczbę przyłapanych agentów obcych
mocarstw, trzecią część stanowili
rodowici Francuzi.
Autor
artykułu
Robert Dumas zwra
strzelbą. Nikt jej nie uwierzył i kobie
ca
uwagę
na
bezkarność
szpiegów we
ta poszła sama. Po chwili wybuchła
między małżonkami kłótnia i wreszcie Francji.
Grozi im przecież w najgorszym m
padU
zJe
dwu i pół letni pobyt, w więzieniu
śmiertelny strzał.
Renard trafił swą żonę w głowę, a
natychmiast potem wpakował sobie ku
lę w mózg. Raniona kobieta zmarła po
dwóch godzinach.

Ślepa zazdrość rolnika
pozbawiła troje dzieci rodziców.

Popierajcie Czerwony Krzył!

— Pińska. narzeczona.
•—
Trójka przygotowała się do dro
Kawozyński
przymknął
oczy.
Że
gi w trzy pacierze. Wieliński słyszał
niespodziewana
wiadomość
zrobiła
pośpieszną krzątaninę, poczem zapad
na nim silne wrażenie, można było
ła cisza.
Tłumiąc płacz, N ika wlokła się do poznać po drżeniu ust. Proboszcz cze
domu i uszedłszy parę kroków przy kał, przyglądając mu się w milcze
1
hi
..
pomniała sobie Wiellińskiego i przysta n iu .
— Poprosić zapytał po dłuższej
nęła. Właściwie należało uwolnić go
z więzów. Ale nie... bała się... nie chwili.
__ Poprosić — odparł ranny, nie
wróciłaby tam za nic w świście.
otwierając
oczu.
Poszła dalej...
Skrzypnęły
zamykające się drzwi
ł
i znów skrzypnęły, otwierając si,\
R O Z D Z IA Ł X X V I.
Ktoś wszedł ostrożnie na palcach.
Marjan
leżał z zamkniętemi oczami.
Panna M ruczkow ska nia zasy
By,
przdlconany,
że Monikę ruszyło
piała gruszek w popiele. Zjawiała się
na plebanji dw a razy dziennie, pyta sumienie i że przyszła się z nim poje
jąc o zdrowie narzeczonego. Pro i dnać. Jeżeli przedstawiła się probo
boszcz miał wątpliwości co do tego szczowi jako narzeczona, to mogło
narzeczeństwa ale nie m ógł jej się świadazyć tylko o zupełnej kapitula
poprostu opędzić. Znosiła m u owoce cji. Serce biło mu tak gwałtownie, że
i grzyby, które sam a zbierała, mó dusi, się poprostu z braku tchu. Uczuć
wiąc, że musi się jakoś zrewanżować swoich nie analizował. Nie wiedział
za jogo starania i opiekę nad Marja co w nim przeważało, radość, czy po
nem. Przytem wszystkiem była sta chłopsku zacięty triumf, czy paraliżu
le w zaraźliwie wesołym humorze, jące refleksję 'zdumienie. Ale ba, się
a stawiała się tak energicznie, że chąc jakoś otworzyć oczy. B ał się, nie wie
się jej pozbyć, trzebaby było użyć dząc sam czego. Ciche kroki zbliżyły
się do łóżka. Poczuł, że ktoś się nad
siły.
Wreszcie szóstego dnia od wy nim pochyla, usłyszał szmer oddechu.
— Śpi — szepnęła M arta.
padku M arjana postawiła sprawę na
Zmalgal się z sobą jeszcze chwilę,
ostrzu noża.
poczem
podniósł wolno powieki, i ••
—• Prosuę księdza proboszcza, ja
muszę go zobaczyć. Muszę. Ksiądz nie krzykną, dlatego, że mu zabrakło
proboszcz nie ma za grosz chrzęści głosu.
— Co pan tak na mnie wytrzeszcza
jańslkiego miłosierdzia. W styd! Po
oczy, proszę pana? — zapytała weso
ganin by zmiękł, a tu...
Proboszcz
skapitulował*
ale ło M arta, siadając n a krawędzi
wpierw poszedł do M arjana zapytać łóżka.
Potem opowiadała Jadzi Dziubal
czy się zgodizi przyjąć gościa.
skiej,
że aż ją „łechtało pod żebram i”
Ranny, jeszcze niezdolny do naj
z
ochoty
do śmiechu, żc go tak na
lżejszego poruszenia, ale już rześki
i rozmowny, popatrzył w twarz po brała.
•— M ysia,, proszę cię, źe zobaczy
chylonemu samarytaninowi * uśm le
Śliczną
brzoskwinkę, a zobaczył rze
chnąl się przyjaźnie.
pę,
proszę
cię. Aż się skrzywił, ha,
Przyszła jedna pani I prosi o zo
iia.
ha!
baczenie z panem.
Maran mruknął coś niezrozumia
W oczach geometry zamigotały
łego.
..
dziwne błyski.
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sercem — ciągnęła M arta — a pan
się ze m ną nawet nie przywita. Ale
daruję panu. Powiem odrazu, żs prz
szłam pana pocieszyć. N a Monik •
niech się pan nie ogląda. To ona pai
tak urządziła. Żebym ehciała, a pi
szła na policję, proszę pana, to tak
bym ją ubrała, że wszyscy kawałero
wie by od niej uciekli. Byłam świad
kiem, jak się odgrażała, że da panu
nauczkę.
— Pani tego nie zrobi — odezwa,
się wreszcie M arjan, trochę rozkazu
jąco, a trochę błagalnie.
— Oczywiście, nie zrobię, proszę
pana. Nie jestem Judasz, ale już mnie
złość wzięła, proszę pana, żc takie nic
dobrego, jjak Monika marnuje po
rządnych ludzi. Zamiast, żebyś jeden
z drugim wysizukał donzeczncj i hono
rowej kobiety i przykładnie się ożenił,
dorabia, i chował dzieci, to gonicie
wiatr w polu i łby sobie rozbijacie.
Grzech i obraza boska, proszę pana.
Czas się ustatkować, panie Marjanle.
Już ja.się panem zaopiekuję. Żadnego
gadania! Zostanę tu jeszcze miesiąc.
Kupiłam urlop od koleżanki, wykosztowałam się trochę, proszę pana,
ale jck kto głupi, to go trzeba rato
wać. Niech pana o nic głowa nie boli
Ta się w szy stk im zajme. Co pan tak
.na mnie patrz.' ’
— N ika pytała o mnie?
— Żałowała, że pan zmartwych
wstał — wypaliła na własne ryayko
M arta. — Pewnie jest w strachu, że
pan będzie jej znów bróździł, proszę
pana. Nie dam się wam zabijać. Powarjowaii z kretesem. No, bądź pan
zdrów. Jutro znowu zajrzę.
Dotknęła ręką jego obandażo

wanej głowy,

poprawiła

poduszkę

zrobiła porządek na stoliku koło
łóżka, zapytała, czy mu czego nip
potrzeba .i wyszła energicznym kro
kiem. Żegnając się z proboszczem,
obiecała wizytę na następny dzień
Gdy wyszła, proboszcz wszedł do
pokoju Marjana,
(d, c. n.Y
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ECHO CHEŁM SKIE
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nabożeństwo żałobne I oRodemlo

29 kwietnia roku 1934 ukazał się laryzować. O wielu ciekawych i na
num er pierwszy pisrwsrego pisma wet korzystnych dla niejednego spra
Staraniem Związku Strzeleckiego
periodycznego, wychodzącego w Chał wach mieszkańcy miasta nie dowie '
w Chełmie odbyło się w sobotę w
mie codziennie. Jest to dla miasta da- dzieli się nigdy, albo dowiedzieli sie
kościele parsfjalnym Rozesłania św.
ta bardzo ważna, tak samo ważna, zapóźuo.
Apostołów nabożeństwo żałobne za
Teraz będzie inaczej. Gazeta nasza
jak rozpoczęcie budowy gmachów na
duszę ś. p. Adama Skwarczyńskiego.
Stronnictwo Narodowe w Chełmie nie chce być posądzone
pomieszczenie Dyrekcji kolejowej, jak stanie się łąc znikiem między ludźmi
W nabożeństwie wzięli udział przed
otwarcie nowej linji kolajowej lub u- i sprawami. Sianie się czynnikiem
o rozbijanie jedności narodowej polskiej
stawiciele władz administracyjnych i
pobudzającym żywszy obieg myśli.'
ksńczene nowej szosy,
wojskowych oraz organizacyj spo
Jest to poprostu powiedziawszy
Stanie się drożdżami pobudzającymi
Mie| scowy oddział Stronnictwa Na- wane, że w oficjalnym miejscowym łecznych.
. '
przy9t„ i} formalnie do organie pro-rządowym „Kronika Nadwans“, przynoszący zadowolenie mo wzrost naszego tycia społecznego,
Tegoż dnia o godz. 7 m. 30 wieralne, a nierzadko i korzyść mater publicznego ku pożytkowi i przyjera , orz- dowego Gospodarczego Komi- bużańska." w jednym numerze zbie ozorem odbyła się akademja w „Re
ialną,
ności jednostek.
, tetu Wyborczego, Decyzje ta jost gły się dwie tikla rzeczy, jak arty sursie", Na wstępie w mocnych sło
Pierwsze w Chełmie stałe pismo
P ‘9ZS»C W , kilka «łó v o zw rotne] .
źn m dowopem. Iż mi.jecowe e- kuł watęany omawiający stanowisko wach gorące przemówienie w ygło
codzienne, Pierwsza stał?, regularna, w dziejach Chełma dacia ukazania się ^ , nty | działacze Stronnictwa Na- „centrali" Str. Nar. w Warszawie, sił p. dyr. Józef Jakubowioz. Dłuższy
w CheJmie nle chca da- uważającej, iż stronnictwo narodowe referat o ‘tyciu i pracy Wielkiego
codzienna komunikacja w świecia du p e r wszego numeru codzimnej gazety, l odowe
cha. Gazeta jest wLśaie takim co jesteśmy równocześnie przekonam, te I ć okazji i powodu do posądzania widzi w tamorządzie jedynie teren Źułnierza-Myśliciela wypowiedział in 
dziennym pociągiem, czv samochodem, nasze usiłowania w kierunku P ’d-}ich Q roxbijanie jedności narodowej. walki o władzę.,, i obok tegoż wia spektor szkolny p. Antoni PikuUki
przewożącym do umysłów lndzi wia niesienii Ch-łina do rzędu wyższego Bardzó umiejętna posunięcie takty domość o przystąpieniu Stronnictwa prezes Stowarzyszenia Kultury Pol
domości z całego świata i z najbliż- gatuaku zbiorowisk ludzkich zostaną czna i do tego stopnia nieś odzie Narodowego do bloku prorządowego. skiej w Chełmie i T wa Przyjaciół
szyoh nawet okolio. Miast i nie ma poparte zarówno przez jednostki, jak
Związku Strzeleckiego.
jące dog »dnej komunikacji kołowej ze i organizacje społeczne i kulturalne,
O rkiestra 7 p.p.Leg. i ehór strzelGazeta codzienna, to nasze wspólświatem, jest miastem biednem, skaczyń zaprodukowały szereg nastro
łanem na niedorozwój. W takiena ue dobro.
Do Gospodarczego Komitetu Wy paść w udziele przynajmniej 10 man jowych utworów.
Ukazanie się w Chełmie i dalsze borczego przystąpiło do tej pory już datów radzieckich. Sa „orżanizecje"’
mieście nie może dobrze prosperować
ani handel, ani p rzem y t, ani rzemio- istnienia gazety codziennej jest fik- zgórą 50 organizacy) spełacziych i Posiadające mniej wogóle członków
sło. Robotnik niema również przy tem poważnym. To nie jest tylko so gospodarczych. Ta konsolidacja o- w swem gronie niż cheiełyby otrtybie takie zwykła zd o ten ie sklepiku prdcz dodatnich i poważnych stron, mać mandatów, Uważają te organi
czem zarobić.
Miasto, nawet duże, w którem b-ak z, w ędlim nr, czy tytm iera. Jest to m» i ujemne, nieraz wprost humory zacje widocznie, iż za cenę manda
dogodnej komunikacji własnej w dzie coprawdi też sklepik i to sklepik styczne. Oto większość tych organl- tów radzieckich uda im się zwię
dzinie ducha, jest również m astem, „prywatny" z wiadomościam1, ale zacyj uważa, że jej powinno przy kszyć ilość członków.
Urządzane od czasu do czasu akaskazanem prędzej czy później na takt, że j s t ten „sklepik" bardzo i to
denaje okolicznościowe ku uczczeniu
skarłowaoenle I zagładą. N e źyje bardzo Dotrzebny, a co najważoi:jsze
naszych Bohaterów lub momentów
życiem w łisn in, oś vieca się świat! ma — /edyny i pierwszy,,—Echo" powinno
historycznych zaczynają być przygoto
x cudzych okien,, światłem ósłabio- więc odezwać się szerokiem i moewywane z lekcewaźącem niedbalstwem
aem, zniekształcającym, nie uwidacz nem echem w wszystkich strefich
Dla przykładu bierzemy sobotnią aulającem kolorytu własnych rzeczy i naszego życia.
kademję
Resursie.
Mimo dość
Wczoraj w mieszkaniu
Prezesa) Po bardzo rzeczowej chwilami na wcześnie w
Czekamy,,,
przedmi łów,
rozesłanych
zawiadomień
i
Tak jak w p-zyrudzie wszystkie "^Wczoraj w pierwszym dniu nasze Związku Legionistów i Peowiaków p. wet gorącej dyskusji, w której m. In zaproszeń
akademja
odbywała
się
żywe twory giną z braku światła, go istnienia całkowity nakład „Echa meo. Tomaszewskiego odbyło się o zabierali głos pp Pikulski, Odorkin- przy pustej sali. B~akło dosłownie
tak i w dziedzinie dużha nie m oi: Chełmskiego" został zupełnie wyczer gólne nadzwyczajne zebranie Człon- wicz, Pawlak, Prokopiak.,. zebrani prawie wszystkich, nawet organiza
pany, tak i ' z dniem dzisiejszym kówZw ązku dl* omówienia odbywają postanowili zgłosić triach kandyda torów. Jedynie wykonawcy programu
rozwijać się życie bez ś via4 »,
tów na radnych. W tajnem głosowa
A wszak ścisł* i bezstronne infor. zm uueni byliśmy powiększyć znacz cych się wyborów.
nie zawiedli. Produkcje odbywały się
Pan Prezes Tomaszewski w zaga niu największą Ilość głosów otrzyma na tle odrapanej sceny, co jest ró w 
macje są niezera innem tyl«o oświe nie ogólną i| ,ść egzemplarzy. Zainte
tlaniem. Oświe lania n e należy j:d resowanie na mieśde naszeia pismem jeniu zebrania między Innemi podkre li pp. mec. Tomaszewski, kom. Paw nież winą organizatorów,
nak mieszać z „naświetlaniem", które zauważyliśmy duże, mamy więc n a  ślił, ża o ile pod względem militarnym lak i dyr. Prokopiak. Ta trzy nazwi
A może wybory tak zaabsorbowały
może być nieraz dla ssmej rze«lv dzieję, że che ć w częś i już podoła znaczenie Lsgjonów i Legionistów ska zostaną więc przedstawiona Go żywych „ludzi małych", że nie po
spodarczemu
Komitetowi
dla
wystaI
liśmy naszym zadani >m i oczekujemy jest już dziś tylko hlstorją, o tyle w
xzk«dliwem.
trafili się zdobyć na godniejsze ucz
tyciu społecznem Związek Legioni wienia ich na listach w okręgach wy czenie pamięci Wielkiego Zmarłego.
„E ho", jako p s im wyłącznie m dalszego poparcia Czytelników.
stów nie skończył j-sz«ze swych za borczych.
formaoyjne, postawił > sobie za jeden ■ ■ H a a B n H a B a a a m H B i
dań W wyborach do Rady Miejskiej
z głównych warunków bytu — wy
KSIĘGARNIA
Na zakończanie zebrania, p. red.
w Chełmie Legjeniścl muszą zabrać
łącznie oświetlanie
spraw, ludzi i
R e d y P o w . B.B W .R.
swój głos. „M»my do tego prawo — Odorktewlcz wygłosił krótkie stre
rzeczy,
Chwila wyjścia pierwszego numeru
mówił mecenas Tomaszewski — nie- szczenie najważniejszych wiadomości
Z dniem jatrzejezym Rada Powia
CHEŁM, ul. Lwowska 9
tylko z uwagi na nasz< liczebność, o technlae głosowania do Rady Miej
pierwszego
pisma codziennego w
towa
B.B.W.R, w Chełmie przenosi
Chełmie,
Jest chwilą przełomową.
poleca ale przedewezystkiero I z uwagi na
swą siedzibę do lokalu redakeji „K ro 
skiej.
to, co reprezentujemy."
Chełm staje w rzędzie miast kultu
niki Nadbużańsklej" ul. Lubelska 0*
nowości wydawnicze
ralnych, miast większego typu, miast
telefon 6.
posiadających własną pr asę codzienną.
Jest, to nietylko zaszczytem, ale i
i materjały piśmienne
korzyścią dla miasta i |<-go mieszkań
ców. Waaak z braku codziennej ga
Kiedy p. Czernobajew Aniela właś
zety wiele spraw publicznych i zwy
cicielka zakładu fotograf omego w
kłych nawet interesów handlowych
D y iu r y a p t e k
Spokojne i ciche życie mieszkań Chełmie zajęta była retuszowaniem i
nśedbyło gdzie zareklamować, spopuców wsi Strachoslaw w gm. Krzy- wykańczaniem f itogenicznośoi czeka
Nocny dyżur dciś i w dni następne wiezki zastało w piątek po południu
jącej klientki J*jos Jadwigi, ta oststpełni apteka p. Pepużyń'kiego.
zamącone krwawą awanturą w rodzi □ia tymczasem „wyretuezowałi" a
P. Massalska Anna mieszkanka
nie W ewrynluków. Mianowicie po raczej piproatu skradła z leżącej na
dziatek
wrzędaiczych udała aią po
między małżonkami wybuchła ostra stole torebki 5 zł.
Jak wybierać
zakup
papy
dachowej do jednego ze
kłStnis. W obronie maltretowanej żo
składów na ulicy Kolejowej wraz z
księgarnia
ny stanęli jei braci* F.anciszek i Jó 
przygodnie poznanym „znawcą mazef Durkowie. Podczas wynikłej óterjałów
budowlanych" Pietrasiukiem
gólnej awaatury W awryniuk pokale
uł. Lwewska 9
Stanisławem.
Po obejrzeniu 1 zgodze
czył mocno brzytwą Franciszka Durkę,
niu
towaru
Massalska
poszła do domu
powodując ciężkie uszkodzenia ciała.
po
pieniądze,
a
nie
cheąc
z powrotem
Krewkim małżonkiem zajęła ’się poiść
do
składu
wręczyła
swemu „po
wskazówski i przepisy do nabycia
lioja.
mocnikowi w kupnie" Płetrasiukowi
w K sięg arn i
Panna Feliksa Kalinowska wybrała 20 zł. pros ląc o przyniesienie papy.
w najlepszym punkcie Chełma ( ul. Lubelska )
I W
I M
się
do sklepu p. Muszka Rosenbauma Pietrusiuk pieniądze oczywiście wziął
jz zupełnem urządzeniem, nadającemsię na kał
właściciela sklepu na ul. Lubelskiej, skwapliwie, od tej jednak chwili
dą branżę. Przy sklepie mieszkanie o 2 pokojac
ul. L w o w s ka O
! z kuchnią. C e n a b a r d z o p r z y s t ę p n a.h
by kupić sobie wiosenne palto, Po wszelki ślad po nim zaginął, tembarWiadomość w Redakcji
Wczoraj około godz. l-ej po połud dobało jej się gronaąowe, żorłatowe, dżiej że p. Massalska nie wiedziała
niu państwo B. z dziećmi i walizką jadwabne. Przymierzyła — pasowało nawet gdzie on mieszkałwsiedli do dorolki Nb 17, ohcąc je ładnie więc zapłaciła 30 zł. Po za
PoD iedciałek 3 0 IV. 34
K IN O
chać na dworzec kolejowy w Chełmie. płaceniu palto zabrali w sklepie do
Naturalnie nie przypuszozali, że do- kącika do zapakowania. Po przyjściu
rożkarski koń może mieć cyrkowi: do domu zdziwienia p. Feli nie mia
Mecz piłk nożnej rozegrany wazozachcianki. Mistrz bata zaoiął batem ło granic. Palto okazało się z ma
rąj
na staejonie sportowym 7 p.p.Leg.
konia. Pojechali. 1 wszystko byłoby teriału gsrszago o 50% przyczam rę
pomiędzy
drużynami AZS (Lublin) —
O s ta tn i d z ie ń p ro g ram u
dobrze,
gdyby
na
ul.
i
Maja,
róg
kawy były, o * eleg zadługie.
tea tr
p p. Leg. zakończył się zaełużonem
Kopernika koń nie ehciał wierzgnąć
Wdwazas poszła z reklamacją do 7zwycięstwem
7 p p. Lag. w stosunku
do góry kopytami i przewróoić eię na p. Rozenbauma, ten jednak nie
2 :1
jezdnię. Pastterow ia przerażeni tego chciał nawet jej słuchać.
rodzaju cyrkowym wybrykiem koń
K IN O
O statni dci«6 programu
Komisja Kuratorjum Szkolnego Lu
skim wyskoczyli z dorożki, na szczę Tak wyglądał opisany wyłój wy
padek
według
zameldowania
pFebelskiego
do ocany wyników i warto
ście bez najmniejszego wypadku. Uclerpiała tylko walizka przecięta wpół liksy Kalinowakiaj w Komisarjac1* ści odbytych przaz młodzież szkolną
wędrówek wakacyjnych, przyznała zą
P.P. w Chełmie.
i zmiażdżona,
rok 1933 11 miejsca i dyplom zespo
D ram at a sa . w 2 aar. 18 a k t.
łom Państw. Girnn. im. St. Czarnie
TEATR
ckiego w Chełmie. Jeden z tych ze
społów 4 osobowy męski odbył wy
cieczkę kajakami z Bytynla nad Bu
giem do Gdyni na „Spływ przez Pol
posiada stale na składzie:
skę do Morza," drugi wycieczkę pie
szo po powiada włodawskim,
W wędrówkach wakacyjnych obiagłego roku wzięły udział 83 zespoły
z 12 szkół, w tem poza Gimnazjum
Spółka » ogr. odp.
Chełmskiem zespół 6 osobowy męski,
1 8 oiobowy ż*ńtk. Państw. Sxkoły
H sndlowej w Chełmie (wycieczki pieszo
po powiecie chełmskim.
Cenv bardzo niskie!'
ul. Rempa Brzeska
v'a&v'» Dworca kolajow.

W wyborczym kotle

Rada Miejska musiałaby mieć 500 członków
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Związek Legionistów i Peowiaków,
a wybory

Zmiana siedziby
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urosły lekuioy

| Sklep do sprzedania

Koński wybryk dorożkarskiego
rumaka

SPORT

T O N KOBIETO ORCHIDEA

CORSO

Siłfilku Przemysłowo - tętna

„B E BK 0 5 ”
TŚ R TIK W C IE Ł Ilt

Pupę hupo&JDła
Z „pomocnikiem**

TBJHJ DETEKTlł©

duży wybór roaterjałów budo
wlanych oraz wielki zapas
drzewa opałowego.

ZWIERCIADŁO
U , glin liHa ii.

Druk. „Zwierciadło" Chełm, Lubelska 66.

I

W y łu d zo n y posag.

Nieuczciwa powiernica.

Podstęp „przezornego raęża“.
Jedną z form akcji, rozpoczętej przez
Komisariat Rządu na ni. st- Warszawę,
mającej na celu zaopatrzenie mieszkań
ców stolicy w zdrowe i standaryzowane
pod względem gatunków mleko i prze
twory mleczne — jest prowadzona obc
cnie za pośrednictwem Po!sk!ej Lig Na
bfałowej — jako instytucji współdziałają
cej na tern polu z czynnikami rządowe
mi oraz z zainteresowanemi związka
mi i organ'zacjaml — rejestracja pun
któw sprzedaży
mleka i przetworów
mlecznych, do których w pierwszym
rzędzie należą wszystkie sklepy spo
żywcze handlujące nabiałem, kawiar
nie, cukiernie, mleczarnie, kioski mle
czne. targowice nabiałowe i t p. Oso
by, upoważnione przez Polską Ligę Na
białewą do wykonania powyższej reje
stracji, prowadzą jednocześnie stoso
wnie do porozumienia z Komisariatem
Rządu, ko*portaż plakatów, zawierają
cych wyciąg przepisów z Rozporzą
dzenia Ministra Opieki Społecznej o
dozorze ftnd mlekiem i jego przetwora
mi, pobierając za egzemplarz plakatu
1 złoty.
, a .u

Z wilna donoszą:
Do policji często wpływają skargi o
wyłudzenie posagu. Są to sprawy tak
typowo podobne jedna do drugiej, że
się ma wrażenie, iż oszuści działają we
dług jednego ustalonego szablonu. Osta
tnio do policji wpłynęła skarga nieja
kiej Fejgi Chejfecowej, która oskarża
swego męża również o wyłudzenie po
sagu.
Fejga Chejfecowa była skromną
krawcową. Ojciec jej rzemieślnik w
ciągu długich lat zaoszczędził 500 dola
rów, które schował jako posag dla
swej córki, pragnąc znaleźć dla niej
męża dobrego i inteligentnego który
by mógł zapewnić spokojną i szczęśli
wą przyszłość.
Taki ideał zdawało się znalazła
młoda krawcowa w 25-letnim przygo
dnie poznanym buchalterze który jej
zaimponował.
Wkrótce odbył się ślub. Ojciec
wniósł do banku 500 dolarów na imię
małżonków, z tem jednak, że nikt z
nich bez wiedzy drugiego nie może
podjąć tych pieniędzy. Przed ślubem
otrzymał młody małżonek, a konto 100
dolarów, które szybko roztrwonił.
Tymczasem dni mijały. Młody mai
żonek lubił wesołe towarzystwo, lubił
się bawić, lecz z pieniędzmi było kru
cho. Pieniądze były jednak w banku i
młody buchalter zaczął marzyć o w y
dobyciu ich stamtąd.

Podług sprawozdań inspekcji fiandlo
wej zarządu miasta, ceny żywności na
targowiskach warszawskich zmniejszy
ły się w ubiegłym tygodniu o 2,31 pro
ceni.
>
*
W domu pracy przymusowej w Ory
szewie (woj. warszawskie) przebywa
obecnie 129 żebraków, mężczyzn i ko
biet, skazanych na pobyt w tym domu
przez sądy grodzkie. Wszyscy interno
Z Nakla donoszą:
wani są zatrudnieni przy w.arsztatach
W miejscowości Ruda-Młyn powrzemieślniczych lub przy robotach pol wyrzyski, wybuchł w gorzelni własno
nych. Pozatem czynni są instruktorzy ści p. Chłapowskiego z Bagdadu ol
oświatowi.
brzymi pożar, który w krótkim czasie
strawił całą gorzelnię i obok stojąciy

M ły n

Szczęście sprzyjało. Depesze za
częły przynosić zatrważające wieści o
spadku kursu dolara. „Przezorny" mat
żonek zaczął więc zapewniać żonę, że
czas podjąć pieniądze z banku, bo
wiem wkrótce stracą zupełnie swą
wartość. Niedoświadczona Chejfeco
wa dała się namówić, tembardziej że
mąż obiecał dla pieniędzy bezpieczniej
szą i wygodniejszą lokatę.
Biedna kobieta pieniędzy tych wię
cej nie widziała. Małżonek pięknie się
bawił, a gdy roztrwonił wszystko, po
rzucił żonę, zabierając w dodatku z
domu srebrne łyżki oraz inne prezenty
otrzymane przez młodą parę, jako po
darunki poślubne.
Wówczas dopiero młoda kobiota
przejrzała i pretensje swoje zgłosiła
do prokuratury. Wszczęto dochodze
nie, w wyniku którego Chejfeca pocią
gnięto do odpowiedzialności sądowej.

id e lih a iT ^ i/
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poszły z dymem.

Po 25-lełniem pożyciu małżeńskiem
z a c h c ia ło s ię b a b i e a m o r ó w .
Z Drohobycza donoszą:
W Borysławiu przy ul. Kościuszki
mieszka rocTzina Spieglerów, a miano
wicie; 45-letnia Sara Spieglerowa wraz
. . starszym od niej mężem Ozjaszem,
16 letnią córką i 13-letnim chłopcem.
Spiegler jest poważanym obywatelem
w Borysławiu,
właścicielem trafiki,
'oraz kilku domów. Małżonkowie żyli w
dobrej komitywie przez 25 lat i dopiero
w ostatnich czasach w ich pożyciu za
szła zmiana na gorsze- Na drodze ży
ciowej Ozjasza Spieglera stanął nieja
ki Natan Wechselberg z Borysławia,
kawaler, który został
„przyjacielem" jego żony.

Wszelkie perswazje ze strony męża nie
pomogły, spieglerowa czyniła nawet już
starania celem uzyskania rozwodu, któ
rego jednak nie uzyskała głównie z spo
wodu sprzeciwu męża, który żądał, aże
by ona pozostała u niego przynajmniej

JACOUES CONSTANT.

NIEZNAJOMA.
Gdy nieznajoma odwróciła głowę,
Sergjusz Gautheron doznał jakby ol
śnieniaTwarz o czystym owalu włoskiej
madonny, cera liljowa z lekkim rumień
cem. zupełnie wolna od szminki, rude
włosy, ozdobione niebieskim, bardzo
„paryskim” kapeluszem, maleńkie usta
o mięsistych wargach, oczy, jak bława
ty, pod starannie epilowanemi, cienkiemi brwiam! — wszystko to było cu
dem prawdziwym. A Sergjusz, będąc
artystą, z tej uroczej wizji odniósł
rzadkie zadowolenie.
Spotkał młodą kobietę na placu Bastylji i odrazu zainteresował się niena
ganną linją jej wiotkiej postaci w ele
ganckim piaskowym płaszczu. Zachwy
cal się Jej sprężystym 1 rytmicznym
chodem, i poszedł za nią, przedewszystkicm kuszony przez szatana ciekawo
ści.
Sergjusz nie był „kobieciarzem” ani
donżuanem, jakkolwiek był przystoj
nym mężczyzną i nie przekroczył jesz
cze czterdziestki, owej linji granicznej,
poza którą młodość Jest już tylko promiennem wspomnieniemPonadto zawód jego — był ryso
wnikiem — modelistą wielkiego składu
mebli — zajmował mu lepsze godziny
dnia. I miał mało czasu na swoje roz
rywki. Dotąd, jako kawaler, zadowalał
się powodzeniem, dostępnem dla każde
go przechodnia.
•
•
•

jako opiekunka dzieci.
W ubiegłym tygodniu Spieglerowa
wyjechała z Borysławia i zamie&kała
w Drohobyczu u swego wuja Albacha,
właściciela wyszynku, gdzie przebywała
do wczoraj. W dniu wczorajszym, gdy
czynione dalej starania o uzyskanie
rozwodu ostatecznie rozbiły się zupeł
nie, pozostała przez cały dzień w do
mu i okazywała silne zdenerwowanie.
W nocy zaś o godz. 1-ej popełniła sa
mobójstwo przez powieszenie się na
sznurze, przymocowanym do gwoździa
tkwiącego w ścianie. Nad ranem do
mownicy zasiali już jej zwłoki. Natych
miast zawiadomiono rodzinę ■ wkrótce
przybyli do Drohobycza autem mąż de
natki wraz z dziećmi. Rozpacz męża i
dzieci jest bezgraniczna. Obok domu, w
którym denatka popełniła samobójstwo,
gromadziły się tłumy ludzi, żywo ko
mentując ten wypadek.

Dopiero na ulicy Syońskiej młoda
kobieta zauważyła, że ktoś idzie za
nią. i odwróciła głowę. O ile Sergjusz
był zachwycony widokiem zwrócone
go ku niemu oblicza, o tyle nie mógł
pochwalić się wrażeniem, jakie wywo
łał- Brwi nieznajomej ściągnęły się, de
likatne rysy skamlenia1 mieniące się
oczy szczerniały-.. Wydało się Sergjuszowi, że doznawała wrażenia zażeno
wania i obawy zarazem. Zbliżył się, by
przemówić do niej, ale już przekroczy
ła jezdnię- Podniecony tym manewrem,
poszedł za nłą, susząc sobie w między
czasie głowę w pragnieniu znalezienia
wstępu do rozmowy, niebanalnego ani
śmiesznego. W chwili, gdy zrównał się
z nią, przystanęła i zagadnęła go su
cho:
— Kto pan jest i czego pan chce ode
mnie?
Sergjusz wymienił swe nazwisko i
zajęcie, oświadczając, że rządził się
łyłko pragnieniem przyjrzenia się zbhska tak rzadkiej i nieporównanej uro
dzie. Obrzuciła go badawczem spojrzę
niem, a egzamin zapewne wypadł za
dowalająco, gdyż twarz jej wypogodzi
ła się. a nawet lekki uśmiech rozchy
lił jej usta.
— Skoro nie ma pan Innej troski
nad prawienie komplementów — rzekła złośliwie — cel pana został już osiągnięty.
— A tnożebyśmy mogli zawrzeć
bliższą znajomość — zaproponował- —
Zbliża się pora drugiego śniadania. Mo
że wolno mi będzie zaprosić panią?
— Dlaczego nie?
-c Znam — ciągnął trochę zdziwio
ny tą naglą zgodą — świetna restaura

młyn. Dzięki nakielskiej straży poźar
nej, która na miejsce wypadku przy
była z sikawką motorową, zdołano ura
tować zbiornik z zawartością 16.00C,
Itr. rektyfikatu. Straty wynoszą
około 140.000 zł.
W kilka godzin później powstał w
hotelu Centralnym p. Goniszewskiego
w Nakle pożar, który zni czył doszczę
tnie nieruchomość stojąc:, w podwórzu
jak i wszelkie ruchomości, Straty sieća’4
około 12.009 zł.
K

Ostry język nawarzył piwa.
Ze Lwowa donoszą:
Nieszczęście chodzi po ludziach.
Tak też nawiedzać poczęło doni Regi
ny Beitzowej właścicielki zakładu fry
zjerskiego (ul. Rycerska 5) Ledwie po
chowała swego męża, a tu nagle spadł
na nią drugi straszny grom w posta
ci telegramu z Wiednia, że syn jej, stu
djujący na tamt. uniwersytecie medy
cynę. cała duma, chluba j nadzieja ro
dziny, zachorował ciężko na płuca. Z
początkiem stycznia br. p. Beitzowa u
dała się do Wiednia i tam u łoża cho
rego syna przebywała do końca mar
ca.
Wróciwszy do domu do l.wowa
stwierdziła p. Regina, że z jej kufra
skradziono
kartę zastawirczą,

Rozłupana czaszka w ieśniaka.

cję na ulicy Bastyljl, gdzie..— Nie — przerwała mu tonem sta
nowczym — wsiadam za chwilę do
Błękitnego ekspresu. Bagaż mój już jest
zarejestrowany, a miejsce do Mąrsylji
zarezerwowane. Niech się pan tak itrządzi, żeby spotkać się ze mną w wa
gonie restauracyjnymDoznał odruchu zdziwienia, który
nie uszedł jej uwagi.
— Cóż to? — rzekła z pogardliwą
ironją
szuka pan przygód i waha
się, gdy przekraczają granice rogatek
miejskich?
— 1ylko dlatego, że nie uprzedzi
łem nikogo w domu— Jest pan żonaty?
— Nie, ale mam starą i oddaną słu
gę.
Niech jej pan wyślc kartę pneu
matyczną.
— Słusznie. Poinformuję ją, że wy
jezdżatn na.-.
Chciał w ten sposób wysondować
projekty młodej kobiety, lecz mina jej
była nadal tak pogardliwa, że nie śmiał
nalegać i nieśmiało dokończył rozpo
częte zdanie słowami: -..„na jakiś
czas . Na szczęście miał pieniądze przy
sobie, ponieważ zrana odebrał większą
sumę. Niezadługo już siedział w wago*
n»e„ restauracyjnym przy swej „konkiecic , podćzas gdy pociąg niknął z szyb
kością przez oblane słońcem pola*
*
*
Nieznajoma nosiła imię Gizeli. Jako
tancerka produkowała się w Londynie,
I aryżu i Nowym Yorku- Obecnie bez
„engagement", jechała do brata swego
do Mąrsylji. Taką przynajmniej opo
wieść złożyła Sergiuszowi. Gotów był

H A D J O -& Ą C iR .

opiewającą na kwotę 12 dolarów. Odra
WTOREK.
zu podejrzenie swe skierowała Beitzo
wa przeciw manikurzystce Racheli Zu
RASZYN,
ckerberg, która pod nieobecność szefo
7.00 Sygnał
i pieśń i;oiaiin.i.
wej opiekowała się jej mieszkarlmt.
7,05 Gimnastyka,
7.25 Muzyka poranna (płyty).
Policja w wyn'ku przeprowadzonych
7.35 Dziennik n n rin n j.
dochodzeń ustaliła, że manikurzystka
7 40 D. c. muzyki z płyt.
wykupiwszy zastaw za 12 dolarów u7.55 Chwilku jfóspouarsiwa domowego.
lokowała go w innej instytucji zasta
S.CO Program Gł. dzień bieżnej'.
wniczej, gdz’e uzyskała 145 złotych,
11.40 Przegląd wasv polskiej.
11.50 Zycie artystyczne stolicy,
które znów włożyła na swe nazwisko
11,57 Sygnał ozasn i hejnał.
na książeczkę P. K. O.
12.05 Muzyka popularna (płyty).
12.30 Wiadomości meteorologu >,na.
Nieuczciwą powiernicę pociągn:ęto
12,33 I). c. muzyki popularnej z płyt
do odpowiedzialności sądowej.
12.55 Dziennik ftoludniowj
Na rozprawie oskarżona z całą
15,05 WladotnośU o eksporcie polskim.
15.10 WiadomofcS gospodarcze.
skruchą przyznała się do zarzuconego
15.20 Koncert znapotu salonowego M Adamczynu, a na usprawiedliwienie podała, skiej-Grossuwiiowe).
że znalazłszy się w ciężkiej sytuacji
16,05 „Skrzynka P. K. O .’’ .
materjalnej, chciała znaleźć jakieś wyj
16.20 „ W ogniu rewolucji roku )P05.go"
ście.
wygi. p. Wł. PobAfl-Malinowski.
16.35 Recital Śplevaczy I. Burdy. Przy (ort,
W uwzględnieniu okoliczności ła prof. I.. Urstein.
godzących sędzia skazał manikurzy16.50 Koncert z Poznania.
17.30 Odczyt (z cyklu „L iteratura p o ls k i"!
stkę na 3 miesiące aresztu z zawiesze
b „S łow acki”
- odczyt l-szy w ygi. nr. 4.
niem wykonania kary na przeciąg lat K.P Górski.
5. a równocześnie zwrócił poszkodowa
17.50 „ W śwuecle atomów” — w yg i. di, 1.
nej p, Beitzowej książeczkę, P. K. O. Ikymngairten.
18.10 Muzyka z f ly t .
na 145 zł. zaś drugą książeczkę opie
18.25 Pły|.v.
wającą na 12 dolarów, którą również
18.50 Program na dzień następny.
zakwestionowała policja, oddał p. Ra
18.55 Roznnitości.
cheli.
19.10 „Dokąd jechać w św ięto” ? .
19,15 „Listow ne naucz, rolnictwa” .
Beitzowa, która miałai pretensję
!*>,25 Felieton aktualny.
do obu książeczek bardzo z tego po

Krwawa zemsta rodziny.
Z Kołomyi donoszą:
Mieszkaniec Berezowa N. Unicki za
uważył onegdaj wieczorem leżącego
na polu mężczyznę, w którym poznał
Genyka. Podszedłszy do niego zauwa
żył, że Genyk ma straszliwą, (jak się
potem okazało, 18 cm. szeroką) ra
nę w czole z której wypadła cząstka
mózgu. Zawiadomiona o wypadku po
licja zastała Genyka dającego jeszcze
słabe oznaki życia. Jeden z wywiado
wców wcisnął umierającemu ołówek
oo ręki i ten na papierze wypisał sło
wo Ag.
Dochodzenia doprowadziły do arc
sztowania Agnieszki Genyk j jej 2 bra

wodu niezadowolona udała się do se
kretariatu sądu grodzkiego i tam poczę
fa wykrzykiwać; , co to za porządek
itd.
I tak stało się, że poszkodowana p
Regina Beitzowa, spowodu swego n e
delikantego języczka sama znalazła się
w roli oskarżonej o obrazę władzy.
Stanąwszy przed sędzią broniła się
tem, jakoby użyła inkryminowanych
stów pod wpływem wielkiego zdener
wowania i silnego afektu. Sąd ogłosił
wyrok skazujący p. Reginę na 3 tygo
dnie aresztu z zawieszeniem na 2 la
ta. Bronił b. sędzia BilleL

19.40 Wiadomości sportowe.
19,4/ Dziennik wieczorny.
20JN1 „M yśli wybianu”
20.62 „W iju ó ija i lej ln izo i” , .o n e rc tllaku.
h aktach w u y se fir‘ 1 laJumfn. M. Mai
wlecicie!'.
W przerwie: „ W restauracji*’ łrgm. z po
wieści Anie" Gruszeckie) p. •
„Przegoda w
nieznanym kraju” (Kwadrans literacki).
22.30 Muzyka tan. z dane. „A d ria ".
23,00 W iail. metcorol. dla ku n . lotn. I kom
pólicylny.

ci. — Agnieszka groziła dena <Jwń
krwawą zemstą za to, że ten
oblał jej kartofle naftą.
23.05 D. c. muzyki lin. z dane. „Adria".
U aresztowanych znaleziono za
krwawiony „kiptar".
Genyka odstawiono do szpitala w
Kołomyi, gdzie wskutek jakiejś feno Co zgotować dziś na obiad?
menalnej odporności organizmu dotąd
Barszcz, gulasz
kartofelkami, r.a(już 9 dni) mimo bardzo znacznego u eśniki z serem.
bytku substancji mózgowej i krwi, ży
je. Lecz dni, a nawet godziny jego są
policzone. Agnieszkę G. i jej 2 braci,
c z ło n k ie m
znanych i karanych kilkakrotnie zbro C zy j e s t e ś
dniarzy, przywieziono do więzienia w
Kołomyi.

wierzyć każdemu jej słowu, tak była
piękna i pociągająca. Ubrana t>byłfl w
skromną suknię koloru ,.beige", przy
braną szkockim jedwabiem w błękit
nym odcieniu. Buciki, torebka i rękawiczki przystosowane były do całości
stroju, a dyskretna jej i wytworna elegancja ściągała na nią uwagę wszy
stkich — zwłaszcza pańMagnetycznemu jej fluidowi poddać
się mtisiał każdy, zaś wola Sergiusza
nic należała do najodporniejszych.
Gizela w międzyczasie zmiękła, a
gdy Sergjusz szepnął jej do ucha wca
le niedwuznaczną propozycję, odpowie
działa mu półgłosem:
— Nie uprzedziłam brata o moim
powrocie. Pomyśli, że wyjechałam o
dzień później.
Sergjuszowł chcialo się śmiać i
śpiewać z radości- W drodze, gdy Gi
zela zdrzemnęła się trochę, przeglądał
dzienniki, a raczej tylko tytuły: „Kwestja rozbrojenia”..- „Zbrodnia w Mnrsyljł..” „Napad na sklep jubilerski*’ —
„Policja utrzymuje, że schwytanie przy
wódcy bandy, Narcyza Deodat, jest
już tylko kwestją godzin...”
Odłożył gazety, marząc jedynie o
szczęściu, jakie go czekało-

L.O.P.P.?

azi nu tutaj o moją opipję, włóż;
jedno z ubrań mego brata który ma
samą niemal figurę, co ty- Qdybyśi
kogo spotkali, zdaleka wezm« ciel
za niego.
Nie opierał się życzeniom kobłe
której gorący pocałunek przejął go
pojeniem. Posłusznie wykonał prze
sany nut program. Zupełnie wygoloi
ubrany w szary garnitur, naładowa
szy kieszenie różnemi paczkami. kt(
wyjęła ze swej walizy, wszedł za i
do znanej winiarni- Gizela wyszła
chwilę, prosząc go o ułożenie jadłoś
su.
Zaczynał niecierpliwić się, gdy ul
zali się dwaj solidnej budowy mężcz
ni i po krótkiej naradzie z dyrektort
lokalu skierowali się w stronę Serg
sza, z rewolwerem w ręku. Usłys,
rozkaz:
— Rece do góry!
Zdumiony, chciał zaprotestować
sposób ostry.
— Bez sprzeciwu! — rzeki jeder
obu drabów. — Wiemy, że mamy
czynienia z Narcyzem Deodat- A n
lepszy tego dowód, że część biżutc
skradzionej na ulicy Saint—Ferrt
«
«
«
znajduje się w kieszeniach pana.
Na peronie dworca w' Marsyljł, Gi
Przytłoczony, z kajdankami na i
zela rzekła do swego towarzysza:
kach. poszedł za policjantami.
— Nie zamawiaj numeru w hotelu.
Wiedział, że pomyłka ich wko#
Mam klucz do umeblowanego miesz doczeka się wyjaśnienia, i nie o to cl
kania, należącego do mego brata. Tam dzlło mu głownie. Bolało go, że Gl:
załatwimy się trochę z naszą toaletą i la go okłamała, ukryła się przed nim
pójdziemy na kolację do małej restau nigdy zapewne uic będzie mu dane si
racji. którą znam bardzo dobrze. Tyl kać ia znowu*
ko, jeżeli chcesz podobać mi się na
Tłum- L. M
prawdę, zgol ten wąs a la Chaplin, bo{

6 R A D DLA ZON

Atrakcje powszednieją...

P R A C U I4 C 1 T C H Z A W O D O W O *
Mały, dodatkowy kodeka, <ffla pał- | ta ł pprzed
rz ed chw
ilą. M
ożesz m
chwilą.
Możesz
mu czasem po
niących zawód żon, albo, jak kto woli, wiedzieć, że jest podły, ale nie mów

poradnik.
1) Nie rozstawaj się nigdy na 'długo z
mężem. Odzwyczajenie Jest drugą na-*
turą męża.
2) Nie żądaj od niego 'drobnych i
czarujących dowtodów uczucia (jak narzykład kwiatków w maju), ale wielkich
Ofiar. To go przywiązuje do deble.
3) Słuchaj pilnie i uważnie, gdy mó
wi do ciebie, nawet wtedy kiedy ci opowiada treść artykułu, który przeczy-

mu nigdy, że jest nudny.
4) Mów często przy nim: „Mój mąż
ma pełną swobodę”, ale pilnuj żeby je)
nie wykorzystał na twoją niekorzyść.
5) Gdy wpadniesz nawet w słuszny
gniew na niego nie proponuj mu roz
wodu. Mógłby się zgodzić z łatwiością.
6) Nie prowadź go, pod żadnym po
zorem, z wizytami do rodziny. Daj mu
się prowadzić, gdzie chce.

Co lepsze: wczesne małżeństwo
czy niezależna kariera życiowa?
Dobrobyt 1 szczęście dzieci, a szcze to, że przynajmniej w pierwszych latach

gólniej córek, jest od duwiendawna
przedmiotem trosk i kłopotów gorliwych
rodziców.
Dlatego też ciekawym byłoby zba
dać, jak rodzice zapatrują saę na szczę
ście swoich córek co uważają za szczę
ście i czy większość z nich zaleca cór
kom wczesne małżeństwo, czy też nie
zależną karjerę życiową.
Niedawno w Stanach Zjednoczonych
przeprowadzono ankietę na ten temat.
Większość rodziców wypowiedziała się
ze karjerą i małżeństwem

małżeństwa mogłyby chociaż w części
przyjąć na siebie ciężary finansowe,
zwłaszcza z utrzymaniem domowego ogniska.

NÓŻKI NA CODZIEŃ I ZABAWĘ.
M o d n e k o ń c z y n y p ię k n e j p a n i.
W histoiji mody kobiecej fakt, że
kobieta powsiada nogi przybiera od cza
su do czasu charakter niezwykłego wy
darzenia. Ni stąd ni zowąd, z fałd i falbaneczek wynurza się zarys nóżki pięk
nej pani i... nogi stają się modne.
Moda ładnych nóżek d/osięga różnych
poziomów. Zaczyna się skromnie, od
samej stopy. Stopa wówczas, oczywi
ście, musi być drobna, aby za trzewi
czek mógł służyć, „kwiat nie większy od
lilji polnej”. I szczęśliwy był wielbiciel,
któremu danem było oglądać taką stóp
kę. Ale możność pozwala pięknej pani
odsłonić nóżkę i nieco wyżej. Królowa
Elżbieta angielska która szczyciła się
swojemi pięknem! nogami (była przecież
kobietą) — wprowadziła mf>dę
sukien nieco krótszych.

ORKA.

jednocześnie;

niektórzy zaś za niezależnością mate
rialną, zagwarantowaną przez wczesne
małżeństwo. Sama karjera bez małżeń
stwa wydaje się być, sądząc z odpowie
dzi, bardzo niefortunnym pomysłem.
W niektórych odpowiedziach, wypo
władających się za karjerą i małżeń
stwem jednocześnie, odczuwa się wpływ
kryzysu.
I tak więc jedna matka pisze: „Chcia
łabym, żeby córka moja posiadała te
ąame atuty w sensie wykształcenia jak
i wielu mężczyzn. Pragnęłabym, ażeby
mogła zdobyć wykształcenie uniwersy
teckie, a później stworzyć karjerę we
dług

Zuchwała, rewolucyjna moda niezszywanych po bokach sukien Dyrektoria
tu — odsłoniła strzeliste nogi kobiece
aż po biodra. Przeminął DyrektIOrjat i
nóżki zniknęły w powodzi falbanek,
długich, szerokich sukien i do kostek
sięgających dessous Wyszły z mody na
długie, długie lata. Poprostu nie mówi
ło się o nich. Oglądać je można było
tylko w balecie, przyodziane w różowe
trykoty,
lub w cafe — chantanach.
gdzie wyuzdane kobiety pokazywały
swoje odnóża nieomal
do samych kolan...

gą czasem wyglądać makabrycznie, na
tomiast zbyt okrągłe usuwają wszelkie
wątpliwości co do
zwiewności postaci pani.

Jeżeli kto jest pozatem bardzo wy
magający, mógłby dodać, że pożądane
jest cienkie subtelne wiązanie w kostce
i wysokie podbicie.
I te nóżki na boisku, opalone i w
skarpetkach — i te dwa poematy w wie
ozorowych pantofelkach — są zachwy
cające.
Te nogi silne, złociste od słońca i
gładkie — to wynik
sportów J pielęgnacji.
Te w wieczorowych czy wizytowych par
tofelkach — to dzieło umiejętnego wy
boru pończoch i obuwia, Pani wie do
skonale że ciemne, możliwie m^ło bły
szczące pozbawione strzałek pończoszki
— doskonale wyszczuplają nóżkę Że
gdyby pani chciała m.ieć nóżki odrobi
nę okragleisze, — to efekt ten osiągnie
się przez noszenie pończoch jaśniejszych
lub z ażurowei siatki A przedziwnie har
monijny ksztab
pani stóp?
Piękna pani ma w tei dziedzinie szereg
zasad Przedewszystkiem n'e męczyć
nóg zbyt wyskokiem! obcasikami. Cienkie
hiszpańskie koreczki zachowtue się tyl
ko na wieczór. Sam fason obuwia, to
też niebylejaka sprawa Przy nrkicm
podbiciu unika się czółenek natomiast
nOsi się obuv.de fantazyjne lub wiązane
na kokardki. Jeśli noga jest nieco sze
roka. pani
wyrzeka się wszelkich sandałów,
zarówno wieczorowych, jak i spacero
wych. Zastąpi je doskonale wygodnem'
plecionkami lub naimodnlei'zemi, przcślicznetni i lekkiem' cudeńkami z krefcopu w kwiatki.

O tern, że każda kjobieta ma nóżki,
przypomniały dopiero na początku bie
żącego stulecia tancerki które ośmie
liły się ukazać na scenie bez tryko
tów. Bez trykotów tańczyły gwiazdy z
baletu Karsawina i ukazując bose sto
py, tańczyła
Isadora Duncan.
W okresie powojennym drożyzna ma
teriałów, konieczność
zreformowania
stroju kobiecego, nastawienie sportowe
i pewna wrodzona skłonność do prze
sady sprawiły, że z spod krótkiej, co
raz krótszej sukieneczki pięknej pani
— ukazały się nogi odkryte
aż no kolana
Ale że wszystko powszednieje, więc
wkrótce i odsłonięte nóżki przestały być
atrakcją. 1 znów od kilku lat zakrywa je
długa suknia.
Krótkie sukienki nauczyły metoda
poglądową odróżniać ładne nogi od
mniej ładnych. Dziś do zwykłej śmiertelniczki, która pretendr do tytułu po
siadaczki ładnych nóżr
ymaga się
żeby je miała możliwie dtuge, bo wów
czas piękna pani ma śliczną sylwetkę
i długie nogi tak pięknie zarysowują się
pod sięgająca do ziemi suknią. Poza
Tak przedstaw iają się obowiązki pa
tern mają być niezbyt szczupłe i nie
zbyt ogragłe, jako że zbyt szczupłe m° ni właścicielki modnych nóżek.

własnych sił 1 możności.

Z chwilą jednak gdy zdobędzie niezbęd
ne doświadczenia i niezależność życio
wą. chciałabym, żeby wyszła zamąż".
Ten nagły zwrot w stronę kai-je-py
byłby alarmującym przejawem, gdyby
nie to, źe wiele rodziców często mie
sza pojęcia chwilowego zarobku z ka
rjerą i że ostatecznie wybór nie za
wsze będzie zależny od ich decyzji. l i 
czne dziewćzęta same wykuwają swoją
przyszłość, wspomagane zarówno przez
młodych ludzi, jak i przez piękne i ży
wiołowe uczucie,

!(JjU U JIIIICIU MDII
Pamiątkowa strzelba w rodzinie szlacheckiej.

We wszystkich podręcznikach histo- tem była użyta. Sekretarz z&stał posą
rji można przeczytać, że król szwedz dzony o zabójstwo, lecz nie można by
ki Karol XH padł w 1718 r. od kuli nie ło go odnaleźć. Po kilku latach roznio
przyjacielskiej podczas oblężenia Fry- la się pogłoska, że Siąuier, umierąjąę
drychstalu. Niedawno jednak wyszły przyzna! się iż zastrzelił swego fląna.^,
zwane miłością.
motywów tej zbrodni. ‘
najaw pewne okoliczności, w świetle nie podając
Kilka lat pracy zarobkowej nie sta
Wśród dworzan Karola XII nikt nie uktórych
sprawa
ta
przedstawia
się
n:e
nowi jeszcze karjery. Jest to poprosłu
co inaczej. Pisze o tem łotewski dzien wierzył w wersję, według której król
wykorzystywanie czasu, czasem 'Odmie
nik .Pedeja Bridi”. Król Karol Xb zo miał być zabity przez kulę nieprzyja
rzanie go do chwili aż nie nadarzy się
stał
zamordowany przez swego sekre cielską, gdyż kule nie mogły dolecieć
okazja do małżeństwa. I nikt chyba nie
tarza
osobistego Francuza Siąuiera. do tego miejsca, gdzie tenże był zna
zaprzeczy korzyściom, wypływającym
Cudzoziemiec
ten cieszył się ogromnem leziony martwy.
z doświadczeń, związanych z niezbyt
zaufaniem
monarchy.
Będąc amatorem
Świta królewska wyryła swe naprzewlekły karierą zawodową. Jeśli nie
strzelania
sportowego,
sekretarz kró zwkka na tej tragicznej fuzji, którs
z jakichś innych powtodów, to chociażby U nas już wiosna w pełni. Na Wileri szczyźnle i Polesiu dopiero teraz zala nieraz pożyczał sobie broń u adiu zgodnie z testamentem jej właściciela
czeto przewracać skiby pod z aslew 1 przyszły plonz tego względu, źe praca zarobkowa
tanta
Karola XII, generała Johana-Fry- miała się pozostawać w posiadaniu naj.
uczy oszczędności i szanowania grosza
deryka barona Kaulbarta, Tak też by starszego w rodzinie Kaulbarsów obec
oraz umiejętności operowania budżetem
ło i pod Frydrychstalem. Pewnego dnia nie zaś znajduje się w Bstonji w ma
domowym. Bardzo często praca pozla
Siąuier zjawł się u barona Kaulbarsa z jątku barona Mikołaja Kaulbarsa.
domem nastręcza również niezliczone
prośbą
o pożyczenie mu fuzji dla ćwiczę
możliwłości
Wskutek tych rewelacji, zostało ;onia
się
w strzelaniu do celu. Po dwóch
poznania przyszłego małżonką.
twarte mauzoleum Karola XII, lecz nie
godzinach
Kaulbars
dowiedział
się
o
I wkońcu w dzisiejszej dobie kryzy
śmierci króla, zastrzelonego na skarpie można było otrzymać ścisłych dowo
su i bezrobocia, wiele kobiet wogóle nie
Śmierć ujawniła swój osobliwy „hu przez ulicę, szedł spokojnie przed sie oblężonej fortecy. Tegoż dnia Francuz dów przyczyn śmierci. Jednak stwierdzo
miałoby szans wyjścia zamąż, gdyby nie mor" także wobec owego flamandzkie bie, nie przeczuwając, że idzie wprost
zaginął bez śladu, w mieszkaniu zaś je no, że król został zabity wystrzałem 9
go wieśniaka, który zgodził się był za — w objęcia śmierci
go znaleziono broń palną Kaulbarsa. niedużej odległości.
brać na sw,ój wóz pewnego myśliwego
przyczem zostało stwierdzone, że przed
J. K.
z Brukseli, lecz wzbraniał się udzielić
tejże gościny jego psu. Temu Ostatnie
mu p/o jakimś czasie sprzykrzyło się wi
WIARA.
docznie dreptanie za furmanką i w pe
Pozdrowienia w różnych krajach,
Właściciel sklepu z obuwiem do wnym momencie wskoczył na wóz, czy
swej żony: — Pani Ołąbkowa bardzo niąc to tak niefortunnie, że spowodo
Anglik; Haw do you do? — Jak ro>
bi pan nobić?
cierpi spowodu swej wiary.
wał wystrzał leżącej obok myśliwego
— Spowodu wiary?
strzelby której ładunek śrutowy ugo
Francuz: Comment
vous norf»»
— No taki Ona wierzy w to, źe ma dził w plecy wieśniaka.
vous? — Jak pan się nosi?
Lekarz
z
Dusseldorfu
dr.
Joseph
za
niczem
z
nosem
nie
związane.
Według
numer nogi 37, a tymczasem w rzeczy
stosował dość oryginalną metodę le- wszelkiego prawdopodobieństwa, ner
Niemiec: Wie gehfs Ihnen? —
kładąc go trupem na miejscu.
.wlstości ma numer conajmniej 39.
*
czenlia bardzo
rozpowszechnionej i wy powonienia mają łączność z nerwem panu idzie?
Najtragiczniej jednak zażartował so bolesnej grupy chorób znanych pod sympatycznym czyli wegetatywnym sy
W IRYTACJI
Czech: Jak se vam dari? — Jak
bie los z dwóch niewidomych w Londy nazwami ischias, postrzał, lumbago i t. stemem nerwtowym, mającym wpływ
wam darzy?
$
nie.
Jest
tam
zwyczaj,
źe
tacy
nieszczę
W restauracji siedziało tylko 2 go
p. Mianowicie, dr. Joseph począł sma na funkcje prawie wszystkich organów.
śliwi,
chcąc
przejść
przez
jezdnię,
za
Słowak: Ako se maś? — J ak
ści, a mimo to poszli poskarżyć się wła
rować rozczynem kokainy pewne części Naruszenia pewnych funkcji jakiegoś
ściclelowl na brak należytej obsługi. trzymują się na brzegu chodnika i wy błony śluzowej nosa, otrzymując doda - głęboko położonego organu ciała nie masz?
Gospodarz zirytowany biegnie na ciągają rękę. Wówczas którykolwiek z tnie rezultaty. Okropne bóle, nie zwal zwłocznie oddziaływają na nos odwro
Węgier: Hogy vagy? _ J ak
podchodzi do niewidome czane żadnemi środkami, ustawały i pa
salę i na cały głos woła na kelnerów: przechodniów
tnie,
za
pomocą
reakcji
na
nerwy
po
go za rękę i — o ile przejście
— Co u djabła! głupim dwom go go, bierze
uważali lekarza za prawdziwego wonienia można działać na te organy. je? Żyd: - Wos tit sich? _ Co się dziewolne — przeprowadza na drugą cjenci
czarodzieja.
śclom nie możecie dać rady, a co bę jest
Między innemi, ustalona
łączność,
stronę ulicy. Pewnego razu ujrzano
Włoch; Come sta? — Jak paa ,bof?
dzie dopiero, gdy sala będzie pełna? dwoje ludzi, trzymających się za ręce,
Dla wytłumaczenia swego sposobu aczkolwiek nie dość ścisła, między bło
Hoe vaart U?
kierujących się w sam środek tętniącej leczenia niemiecki uczony kieruje się ną śluzową nosa i organami kobiecemi, panHolenderczyk:
jedzie?
"K
MIŁOŚĆ NIE ZAPOMINA.
olbrzymim ruchem kołowym jezdni. Za następującą teorją.- ostatnio
zostało gdyż niektórzy ginekologowie utrzymu
Turek: _ Salaam! — Zdrówl
— Nie martw się, Jest tyle pięknych nim zdołano zahamować rozpędzope przez badaczy ustalone, iż nos człowie ją, że zwykły katar nosa u kobiet spo
kobiet na świecie, że prędko zapom ciężkie wehikuły, dwa trupy broczy ka może działać na najbardziej odda wodowany jest rozstrojem tej sfery.
Rosjanin: Kak pożiwajete? —t Jat
ły krwią na asfalcie. Jak się okazało lone organy ciała, na pierwszy rzut oka Nieraz schorzałe mięśnie leczą za po się wam źyje?
nisz o Helenie. . . . . . .
mocą oddziaływania rOzczynu kokainy
— Nie prędko. Za dużo prezentów obaj
Szwed: Hur kunna ni? — Jak P*«
lub prądu elektrycznego na jeden z
denaci byli niewidomymi,
jej nakupowałem.
najbardziej czułych centrów systemu może?
Jktórzy zatrzymali się u brzegu chodni Czy jesteś członkiem nerwowego — na błonę śluzową nosa.
Chińczyk: Li Tsz liau fan m*? _
U WRÓŻKI.
ka, wyciągając ręce. Przypadek chciał,
Z-adleś swój ryż?
J.
K.
że
ręce
ich
się
zetknęły
i
każdy
z
nie
Mąż panią zdradza.
_
Japończyk: Onaka no guaiwa w# i
— Hm... czy pani przypadkiem nie widomych sądząc, że usłużny przecho
dzień przeprowadza go
bezpiecznie
kagadesuka? — Jaki jest twój żołądek?
rozłożyła kart odwroKnle?
■'

S p o tk a n ie niew idom ych.

PODSŁUCHANE.

Gdy boli krzyż, smaruj nos!
Nowy sposób zwalczania postrzału.

L .O .P .P .?

Odbito w drukami Władysława Styyułkowsldego
■ Łodzi Piotrkowska IN <twisU dawniej K ania 2J

