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Kolejno sędzia śledczy kpt. KruJ>8.f 
obrońca z urzędu, postawił wniosek o 
zbadanie stanu umysłowego oskarżo
nego przez psychjatrów, gdyż przebieg 
służby Grędy nasuwa wątpliwości co 
do jego stanu umysłowego. Wniosek 
ten wobec sprzeciwu prokuratora zo
stał po naradzie przez trybunał od~ 

rzucony. 
Przesłuchany oskarżony Gręda opi

sał dokładnie przebieg bestjalskiego 
mordu oraz nakreślił okoliczności, w 
jakich zdezertował z pułku. Po jego 
zeznaniach, przesłuchano szereg 
świadJkĆYW, którzy do sprawy nie V\:nie.. 
śli nic nowego. 

W chwili, gdy powyższe oddajemy 
do d!ruku proces trwa. Wyrok za
padnie w dniu dzisiejszym. 

Grupa. uczestników manifestacji narodowej w Sremie. 
Instrukcja 

Widmo szubienicy nad Krakowem w sprawie egzekucyj 
• • 

Sprawca łłestjalskriego mordu w Ta1rach przyznał się do zbrodni i opi'sal Ją szczegó'lo
wo przed sądem 

War s z a w a. (Tel. wł.) Wobee 
licznych skarg, jakie napływają. do 
władz administracyjnych w związku 
z przeprowadzaniem w niewłsściwy 
sposób, egzekucji z tytułu różnych 0-
płat itp., min. spraw wewnętrznych 
wydał szczegółową instrukcję do urzę
dów starościńskich i wojewódzkich 
jak i organów policji. W instrukcji tej 
minister zwraca uwagę na niedopu~ 
szczalność szafowania karami, jak i 
przeprowadzaniem egzekucji KaOOl>
razowe ściągnięcie na.leźności w dro
dze przymusowej przez organa. policji 
musi być poprzedzone doręczeniem ty
tułu egzekucyjnego i zagrożeniem, że 
należność będzie ściągnięta. przymu
sowo. (w) 

Kra k 6 w. (Tel. wł.'. We środę 
przed są,dem wojskowym w Krakowie, 
dzia.łają.cym jako wojskowy sąd do
raźny, ro~c'1:ął siQ proces dezertera 
20 p . p. w Krak<YWie, Stefana Grędy. 
Sprawa oskarżonego łączy się zgłoś-
nem i początkowo zagadkowem znik
nięeiem, a jaik się później okazało, be
stjalskiem zamordowanie w szała

sie w Tatrach warszawskiego turysty, 
inż. Stefana Dyljona. Sprawcą. mor
derstwa bowiem okazał się dezerter 
Gręda, który pod tym zarzutem sta
nął przed wojskowym sądem doraź

nym. Trybunałowi przewodniczył mjr. 
korp. sąd. Alfred Hausner. 

Z s-prawdzonych generalij oskarżo
nego wynika, że Stefan Gręda urodził 
się w 1912 r. w Westfalji i ukończył 7 
klM szkoły powszechnej. 

Po otwarciu postępowania doraźne
go mOlWę oskarżyciela wygłosił proku-

rator mjr. dr. Mojżyczek. Oskarżył on a następnie o zabicie tegoż z odleglI>
Grędę o zagrabienie w dniu 12 stycz-I ści 3 kroków wystrzałem z karabinu 
nia. ubrania i rzeczy śp. inż. Dyljona, w głowę. 

Syn rabina zamordował 
przywódcę hitlerowców szwajEarskiEh 

H.I omer.stwo t/;olkonfDl,e ~ostalo w h&te1M w Davos 

Be r l i n. (Tel. wł.). W hotelu w Da- drzwiach -powitał pięciu strzałami z 
vos w Szwajcarji przywódca szwajcar- browninga. Kule utkwiły w głowie 
skich hitlerowców Wilhelm Gostloff lub w okolicy szyi. Na odgłos strzałów 
zamordowany został -przez Żyda. Da- przybiegli domownicy, lecz cofnęli się, 
wida Frarukfurtera. gdyż Frankfurter z rewolwerem w rę-

Według doniesień z Davos, mord er- ku wybiegał właśnie z mieszkania .. 
ca zwracał uwagę w hotelu przez to, Udał on się do sąsiedniego domu, za
że przybył zupełnie bez bagażu. Wie- wiadamiając telefonicznie władze o 
czorem udał się około godz. 20 do Gust- popełnioQem morderstwie. Nie czeka
loHa, gdzie przyjęła go żona zamordo- jąc na przybycie policji udał się do ra
wanego, wprowadzając do mieszkania. tusza i zgłosił się sam w policji. Przy 
Po kilku minutach wszedł do pokoju I natychmiastowej konfrontacji żona 
Gustloff, którego morderca już w Gustloffa poznała w nim mordercę. .. 

Nowy posel C zectio-sIowacli 
W Polsce 

War s z a w a. (Tel. wł.) Poselstwo 
Czechosłowacji w Warszawie otrzyma
ło wiadomość, że nowomianowany po
seł Czechosłowacji w Polsce dr. Juraj 
Slavik przybędzie do stolicy celem 
wręczenia listów uwierzytelniają.c:ych 
Prezydentowi Rzplitej jeszcze przed 
15 b. m. 

iak wiadomo, poselstwo Czechosło
wacji w Polsce było nieobsadzone przez 
blisko 8 miesięcy. Zapowiadana likwi
dacja konsulatu czeskiego w Poznaniu 
przeprowadzona ma być z dn. 1 kwiet
nia br. Czesi motywują ją względami 
oszczędnościowemi. (w) 

Polska płaci Zv om 50 milionów h r ezu 
Najnowsze sensacie w sprawie uboju rytualnego 

Rozpoczęta przez Qll Cz; Narodowy 
zdecydowana walka z barbarzyństwem 
uboju rytualneg{) spotkała się począ.t
kowo z takiem przejęciem, jak wogóle 
cały narodowy program w spr.a,wie 
żydowskiej. Poprostu widziano wtem 
taktyczne posumęcie. Czas jednak i 
poważne argumenty natury humani
tarnej i gospodarczej zrobiły swoje. 
Obok Obozu Narodowego stanęli także 
do walki z ubojem rytualnym ludzie 
reprezentujący naukę. Pa.miętny był 
glos w tej sprawie znawcv judaizmu 

ks. Trzeciaka z Warszawy, który wy
powiedział się kategorycznie przeciw
ko temu barbarzyńskiemu rzemiosłu. 

Obecnie ukazała się ciekawa bro
szura p. t. "Walka z ubojem rytualnym 
w Europie" pióra p. J. Maszewskiej
Knappe. Autorka dobitnie tam wyka
zuje, że właściwie ubój rytualny nie 
wynika z nakazu religji mojżeszowej, 
lecz jest forsowany, celem opanowania 
rynków mięsnych 'przez pewne grupy, 
którym cel udał się całkowicie i dzięki 
ubojowi rytua.lnemu hurtowy- han~el 

mięsem opanowany jest przez pewne wy tej dowiadujemy się, że w Europie 
kola żydowskie. krajem, który pierwszy zniósł ubój ry_ 

Jest to oczywiście nie pierwszy wy- tualny, jest Szwajcarja. Następnie już 
padek, kiedy Żydzi pokrywają swoje po wqjnie wydano prawa, nakazujące 
machinacje gospodarczo-finansowe rze- przymus ogłuszania zwierząt przed u
komemi przepisami religji. bojem, w N orwegji, Szwec,ii, Anglji i w 

W dalszym ciągu p. J. Ma.szewska Austrji. W Sowietach w r. 1931 bez
nad~ienia, że nawet rabin S~ein, v.: I apelacyjnie z.niesiono. ubój rytualny. 
speCJalnej rozprawie wykazał, ze ubÓJ W Polsce nareSZCle dziś sprawa ta 
rytualny nie ma nic wspólnego z reli- stała się palącą. Jak dalece jest ona 
gją. żydowską· Autorka podaje także ważna, o tem najlepiej świadczą wy
ciekawe dane co do walki z ubojem liczone przez autorkę olbrzymie zyski, 
rrtua.lnym w EUJ"Opie. Otóż z rOZDI:.?- ia.kie ż,yAow~kie ka.hały ciągną. z uboju 



rytualnego. Według jej obliczeń, ży
wiec, zanim się dostanie do rąk spo
żywców, jest obciążony ogromn<lmi o
płatami, sięgającemi do 123 zł od Sl!:t. 
bydła i 25 zł od cielęcia! Dochody ka
hału z uboju rytualnego wynQsiły w 
1929 r. 10,834.000 zł, a obecnie dosri.:ły 
do sumy 50.000.000 zł!!! 

Z tego zestawienia widzimy, jak 
drogo polskie i chrześcijańskie społe
czelIstwo opłaca luksus istnienia tego 
niesłychanego "rytuału" żydowskiego. 

Nie należy się więc zbytnio dziwić, 
że zniesienie t. zw. uboju rytualnego 
będzie równoznaczne z bankructwem 
żydowskich kahałów, i że wobec tego 
Zydzi z niesłychanym uporem i przy 
użyciu wszystkich swoich wpływów 
będą usiłowali ten skandaliczny finan
sowo - "rytualny" proceder utrzymać. 
Mimo tego akcja na froncie walki z u
bojem rytualnym zaczyna nabierać 
charakteru ogólnego. Dochodzi do te
go, że grupa 100 posłów rolników w 
Sejmie ma podobno w najbliższym cza
si(=) wnieść proj.ekt ustawy o zniesieniu 
uboju rytualnego. . 

N askutek tej wiadotności związek 
rabinów RzpIitej Polskiej zwolał wal
ny zjazd, by ten ze wszech miar pożą
dany projekt obalić. W ZWiązku z tem 
"Nasz Przegląd" pisze: 

"Zw. Rabinów :Rzplitej Polskiej 
wraz z posłami i senatorami podejmie 
też interwencje u premjera, wicepre
mjera, w ministerstwie wyznań reli
gijnych i ośw. publ. oraz w min. spraw 
wevmętrznych. 

Zniesienie uboju rytualnego uważa
he jest za jeden z naj cięższych ciosów, 
jaki spotkać by mógł ludność żydowską, 
'w Polsce," 

Zobaczymy, co w tej walce na tere
nie Sejmu Kwycięży, czy dobro ludno
ści polskiej, czy interes żydowski. 

Stwierdzamy, że niezal,eżnie od te
go, jaki będzie wynik walki () miesie
nie uboju rytualnego w Sejmie, spra
wa ta, sprawa paląca i zasadnicza, bę
,dzie rozwiązana w kraju wbrew wszy
stkim przeszkodom i interwencjom. 

J. R. 

Z frontu walk w Abisynii 

"Czarne Koszułe" działają 
A d i s A b e b a. (Tel. wł.) Na frotl

cie pO}Udlliowyin na północ od Negeli 
tOCZ)IĆ $ilj ma krwawa bitwa. w której 

'sl';czególne ' ponieść filiały straty od
rdziały "czarnych koszul". Kola abisyń
skie podkreślają, że rozbite pod Kolo 
Qddźiały rasa Desty sę. obecnie znów 
zorgani zowane. 

Na froncie północhym zanoto\\'ano 
ożywioną. działalność Abisyńc~ykó\V., 
Na półn(}cny wschód od Makale Abi
eyńczycy mieli zaskoc~yć przeciwnika 
i wzią.~ w' trakcie.. walki do niewoli 
Więks~ą. ilość jeńców. , 

Echa 'pos'i1edzenia 
rady faszystowskiej 

R z y m. (Tel. wl.) Odbyło się posie
dzenie wielkiej rady faszysto",'skiej, 
na l~tórej Mussolini przedstawił spra
w(}Zdanie na temat położenia politycz
nego i wojskowego. 

'Wielka rada faszystowska rożpa
b'ywała następnie położenie wevvnętrz
ne, ustalając zasadnicze linje przeciw
działania na wypadek dalszego zao
.strzanla się sankcyj, 

Mróz j deszcze w Ameryce 
Nowy Jork. (PAT) W st,allach 

;północnych nadal trwa bardzo nis,ka 
temperatura, natomiast w stanach po
łu.cllniowych padają ulewne de,szcze. 
Wezhrały wszystkie rzeki w stanach 
Alabama, Missisipi, Georg,ii i w Karo
linie północnej. Powódź wyrządziła 
znaczne .sz,kodly. Pod Birmingham, w 
stanie Alabama, została ,przerwana ta
ma. 5 osób utonęło. Niżej położone 
'Części miasta zostały zalane. 

O kontrol'ę stanu sanitarnego 
w w'ięzieniach 

War s z a w a. (PAT) Celem rozto
czenia ści słej kontroli nad stanem sa
nHarnym oraz le<;:znictwem w wi((zie
niach, aresztach, zakładach wychowaw
czych i popra.\\·czych ministerstwo spra
wiedliwości uhvorzylo inspekcję sani
tarn& i lecznictwa, ktÓI'ej celem jest 
podnl'Elsienie stanu s,anitarnego więzień, 
aresztów oraz żakladów wychowa w
cZY<lh i poprawczych, lecznictwa wH~
ziennego, higjeny fizycznej i psychicz
n~j skazanYCh, tymczasowo aresztowa
ll}-och lub wychowanków. 

Wię-zienia, areszty i zakładly wycbo
wa,\yCze i poprawcze podv,ielone zostaną. 
na 15 okil'ęgów inspe"l\.cyjnych, Ins~k
cia sanitarna. i le.oit:fii_ctwabęd~ie dJtJk<>
nywami ,pri.ez. lekarzy, więzienńych. _ _ . 
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Przez świat upadku I zbrodni przeszła Pol'ka na służbie u żydów; 

fali! ja ~ Ul [~j ij~i~w~ 1!ll o 11 
Na służbie u lydów .Kleimanów - Po calodliennej pracy - musiała być na~żnicą -
Tajemnicze okoliczności zgonu trojga dZ1ieci Gąsiewsklej - Po ki'łku latach zydzi wy

rzuciU służącą~ jak nlepotrze'bny ła'chman - S1edztwo 
L ó d ź, 6, 2. - N a terenie Łodzi u

jawniono potworną zbrodnię żydowską, 
datującą się zprzed 4 lat, Tło sprawy 
uja wnio. w całej grozie straszny wy
ZyS'~ P'Olskich pracowników przez Ży
dów. Zbrodnia rozegrała się w -domu, 
przy ul. Solnej 11, który obecnie został 
już z nakazu władz budowlanych roze-
brany, jako grożą,cy zawaleniem. 

W tym to domu zajmowała mie
szkanie, skladtając.e się z pokOjll i kuch-

Z sejmowej komlsJi 
admlnls1racyjnej 

War 8 z a w a. (Tel. wł.). Na środo
wem posiedzeniu sejmowej komisji 
administracyjhej obradowano nad 
projekteln usta\\'y o służbie w samo
rządzie terytorjalnym. Obradom prze
wodniczył pos. Duch. Pierwszy prze. 
mawiał min. ltaczkiewicz, POl'uszają.c 
sze~eg zagadnieii, pozostających w 
ZWIązku z projektem ustawy. Po 1ni
nistrze projekt ustawy przedstawił 
pos. StrOl'lski. W dyskusji gene.rałnej 
pl'zen'l.a\via.ło l{iIku posłów, nie wypo
-Wiadają,c się przeciwko projektowi. 

Audjencje 
U Prezyd "ta Rzpłł1ej 

War s z a w a_ (PAT) P. Pr-ezydent 
Rzplitej przyj ą ł wczoraj na audjencji 
wic'eprezesa Świąto\vego Związku Pola
ków z Zagranicy, prezesa N, T. A. dr. 
Bronisława, Helczyl'lskie,go i prof. Anto
nięg'o Pon i.kowskiego, prezesa Zjedn. 
Polsldch ' Związkó\\' · Śpiev;aczycb i Mu
zycr.nyth. Dele,gacja prosiŁa p. Prezy
d~fa ' Rzplitei O ' obJ-Ę'tie' protektoratu 
nąc}. .zlote_m śpie,,-akc)\:\r polskich, który 
odbędzie Się w dniach 27, 28 i 29 czerw
ca rb. w Wariszawie 

"B'i3'ła KSi,ęga',' 
Lond yn (Tel. wI.) "Foteign OW

ce" ogłosiło "Białą Ksicgę" o francu
sko-angielskiej wspÓłpracy wojskowej 
w razie ataku , wł.oskiego. _Według tej 
księ:si FranCja zoboWii:}.zała się ' !lo 
współpracy i pomocy wojskowej na 
lądzie, morzu oraz w powietrzu; g<lYQY 
Włochy zaatakowały Anglję. 

B'rak mięsa w Lond'ynie 

ni, na facjacie rodzina Żydów Kleima
nów, w skład której wchodzili rodzice 
oraz 3 doros!ycl1 synów, Kleimllt)()wie 
prowadzili sklep przy ul. Piłsudskiego, 
tudzież różnego rodizaju handel i przY
jęli służą<;ą., 24-letnią Marjannę Gąsiew
ską. 

Zdrowa i urodna dziewczyna wnet 
się stała przedmiotem pożądań żydow
sldch kawalerów i wkrótce stała się 
przymusow&,- na!ożnicą najstarszego, 

Pod kołami' polciągu 
B e r l i n (PAT) WczoraJ wieczorem 

w pobliżu stacji Staakell w Bral1den
burgji pocią.g pasa'Żerski wpadł na 
przejździe kolejowYi1'l na grupę 2 ofi
cerów i 2 żołnierli':Y. ObaJ oficerowie i 
jeden z żołnierzy ponieśli śmierć, a. 
drugi żołnierz jest ciężko i'anny. 

Kandydatura sen. B'Oraha 
Was z y n g t o n (P A T) Senator 

stronnictwa republikailskiego Borah 
zgłosi! swą, kandydaturę w zbliżają
cych się wyboi'ach prezydenŁ-a St. 
Zjednocżonych. 

Z konferencJi morskiej 
\V a r s z a w a (Tel. wł.) Z Lond)'

nu donoszą, że polożenie na konfe~tl
cjj m{)l'skiej w Londynie ostatnio za
ostrzyło siC z powodu zdecydQ\vanego 
oporu Francji przeciwko dopuszczeniu 
Niemiec do dalszych obrad w sprawie 
cgraniczenia okrętów w()jenn)~chpo
szczególnych rodzajów. 

Rząd angięlski miał otrzymać z 
Berlina 'Zapewnienie, że jeźeli NieMCY 
będę. zaproszone uczynię. wszys,tko ze 
swej stron); • .aby ułatwić poroztunie-
nie. (w) , . 

, . Niez~kła 'wizyta 
War s z a w a. (Tel. wł,) Dnitt H 

bm. wieczorem przybywa do Wars'za
wy minister spraWiedliwości Rzeszy 
Niemieckiej dr. Fl'ahk. 

Minister przybywa nn. żł'ł.proszenie 
polskiego komitetu międzynarodowej 
współpra-cy intelelttulłn lej, " któl'tlgo 
pl'ezesem jest prof. LutostaJ1ski. Przo
Widywany jest dwudniowy pobyt mi
nistra Franka w Warsza;wie i również 
dwudni(}\vy \\r l{rakowie. 

Zamr,ożone nalż'ności 
I układ hand:IO'wy 

z Nlem'can1'i 

L o n d y n (Tel. w1.) Strajk rz~tni
ków przybiera coraz groźniejsze roz
miary. Objął on ogółem 12.000 pra
cowników. \V ciągu wtorku do str,aj-
kujących dołączyli się równieź robot- War s z a w a. (Tel. wł.). SłychaĆ, · 
nicy różnych składnic i magazynów. że wysunięte przez rząd niemiecki pro-

. \V Londynie daje się już we znaki pozycje w sprawie uregulo\yania należ
brak mięsa. NiektÓt'e sldady- rzeźnic- ności polskich za tranzyt kolejQ\vy są 
kie już wyczerpały swoje :żaptl.sy i na .. przedmiotem rozważaó w Warsza\'v·ie . 
własną. rękę robią zakupy na prowin- PropOzycje niemieokie I\lznano z,a nie-
cji, wystarezające. Niemcy pragną nie-

Wybory plloporcion iine znaczną część należności u.regulować 
gotówką i to ratami, a resztę pokryć do-we Francj1i? stawą towarów, o charal,ter.z.e inwesty-

,Paryż (PAT) Sprawozdawca ko- cyjnym i m . in. ofi.a,rują więk!Szą dosta
misji głosowania powszechnego poseł wę arty:kułów elektrotechniczn~1ch. Na
radYkalno-socjalny Mistelr oświadczył tomiasi pol5'ki~ czynni,ki UJ'zęclowe u
'w izbie deputowanych: "Jeste'Śmy ważają. wstępne propozycje niemieckie 
przeciwni pn;edstawicielstw\i :propor- za ni:emożli\ye do przyj'ęCiiL i domaga
cjonalnemu, ,' ponieważ uważamy, iż ją. się innych warunków płatności. -
przedewszyslkiern w izbie poWinna Strona ,polska ~'otowa był.aby cz~ść na
istnieć większość, a pt>óby przedstawi- leżności .przyj.ąć w fabrykatach prze
cielstwa proporcjonalnego stosowane mysłu niemiooklego, ale przy zachowa
zagranicą, nie poprawiły położenia. Sy- niu odpowiedniej proporcji pomiędzy 
stem obecny jedynie może zapewnić regulacją. gotÓWkową towarami. Roz-
w izbie większość. mowy będą. .kontynuowane. 

Pos. Bonnefous z federacji republi- Je.dlnocześnie ot.rzymano w Warsza-
ka,ńskie,j twierdził przeciwnie, iż za- wie wiad'Omości, że czynniki niemiec
,hawanie obecnego systemu nie zapew- kie gosp9darcze ,vyrUiły zasadni(\zą 
:l1ia trw~łbści rz~du. zgodĘ' na ref'Ormę polsko - niemieckiej 

,Pos. Bracke (socjalista) przyporn· umowy handlowej. W Berlinie zapa
niał, iż izba znaCZllą większością. już dla decyzja obniżenia cen towarów nie
wypowiedziała się dawnie] za przed- miec,kich eklS.porlowanych dJ() Polski w 
stawicielstwem propm'cj(}nalnem. ten sposób, żeby mo~ły -w-ytrz:r'mać koh-

Radykał socjalny Clerc wypowie" kur~ncię Ż cenam,i innYCh towatów za
dział się Za prQJlorcjonalnośclą wybo- grani<lzl1j'Ch na !!'ynku ,polskim. Niem
rów, cy postanowili zastosowac system pre--

Prz'ewodnioący' komisji głosowa- mjowania eksportu GO Polski. Strona 
tli3: po~v,sz. echn~~o domagał się wyczer-, ~18k,a wskazuje, że. interes d . .alszei wy
pUJą,ceJ dYS.kUJSJl. ffilfłny gospo.darcze] pomię-dzy Polską 
__ Ir.ba deputowanych odrzuciła wnio- 8. Niemcami wymaga, żeby p,remje te 
ski komisji 34_1 głosami prMciwkO _176'1 były- wygtarczają,ce, inaczej wykonanie 

_SptawGżdawca _komiSjI. zgłoSił swą. ~mowy handloweJ bę-dzi-e m\Lsi&ło nll-
dymis~ę· . ~ trafić na dlalsze trudności. (w) 

Chaima Kleimana, Dwa.j na.st~pni, Mo
szek i Hersz KI ~imanowie! stwierdziw
szy, że brat już zdołał uzys~ać porozu
mienie weszli w jego ślady 1 odtąd I'OZ

poCZ~I~ się tragedja słuźacej" która. po 
całodziennej ciężkiej pracy w kuchl11 -
KI,eimanowie wydawali bowiem t. zw. 
obiady domowe - wieczorami i w no
cy zmuszona była zadawala~ zmysły 
Żydów. Orgje te odbywały SIę za zgo
dą. starych Kleimanów, przyczem ~ 
skargi służącej Klei manowa. OdPOWie
działa groźbą usunięcia % pracy. 'fen 
stan trwał rok i zakończył się urodze
niem dziooka przez GlV!iecką, Dziecko 
to jakohy urodziło się nieżywa, leez 
wśród SIl,siadó\v utrzymywała się, wer
sja, że zaduszono je niezwłocznie po u
rodzeniu. Mimo tej nauczki Kl~ima
nowie nie zaniechali dalszego utrzy~'Y: 
wania. Iltosunków ze służ'l\'cą, po jeJ 
przyjściu do z.cl)rowia. 

W tym czasie kilkaki'otni~ ~apobie" 
gano powtórzeniu się historji prtez 
opera~_ię akuszeryjną. Mimo to, w rok 
później Gąsiewska powiła znowU dzieo-: 
ko, ł,t6re wyrzucono podctM mrozu d~ 
lmmórki tak że zmarzło. W kilka dm 
później, 'godY GąsiewsI,a prZYSZła do sił, 
~ydzi 'Zmusili ją do tego, by pomogła. 
usunąć tr,upa. Zwłoki dziecka z3;kopa.
no na polach w Rudzie pahJan1ckieJ. 
Identyczny takt powtórzył się ~obno 
trzeci raz, ale w tym wypadku zydow
SCy okowie utopili d!zioclw w wiadlrze 
z zimna wodą, poczem ciało zni,knę~o 
bez śladu. Kilkuletnie takie pożyCIe 
tak przyzwyczaiło Gąsiewską -do te~o 
niewiary godnego wprost wyzysku, ze 
w dalszym eiagu godziła się na w~'Zyst.
k.o. Dopier:o, gd.vdom poczęto rózblerltc., 

' bas'kti'tflk tatz"ldzenia "sekcji budowla
nej, Kletmanowie -przenieśli si~ na ,ul. 

-Z-ydowską, gdzie wynajęli bar piwny. ' 
Gąsiewska w ciągu kilkuletniej s}uż

by stra<;iła zdrowie i wdzięk, toteż Ży
clIzi pop ros tu wyrzucili ją, jak zbędny 
jut, zużyty mebel. O~8., ... ,iając się .od
powiedzialności za udZlał w zbrod'l1l, ':' 
którą ją wciągnęli żydowscy WYZYS~I
wacze, Gą.sie\)'ska 1;1ie zgłaszała ZaWla
d,()mienia do władz, a nie rnają(l już in
nego wyjścia, przeszła na uprM\'ianie 
lawnej prostytucji. Zwierzyła się swym 
koleżankom. które ja..lw więcej doświad
czone usiłowały w\"Zyskać sytuację, a 
gdy to nie udało się im, powiadomiły 
,pólic.ię· 

Wszyst.kich Kleimallów oraz Gą
siewska. niezwłooźni~ zatrzymano, a. 
prowadzone poszukiwania doprowad1zi
ty do odrlwoania zwłok nowot'Qdlka na 
polach w Rudzie Pabjanic.kieJ, Trupa. 
przesłano do prosektorjum. Dal sze do
chodzenia prowadzone sa przez policję 
śledczą. i z tej racji nie nloi;emy ujaW
niać szczegółów potwornej zlJ:rodni. 

W kolach gosPD'd~rczvch i finansowych 
wyrazaja nadzieję na bliskie znizenie dy
sk9nta orzez Bank Francji. Ośwladcza.jt\.. 
że obecna " procentowa stopa nie stoi w 
ztłdnym stosunku do norm d,yskonto'wycb 
banków innych kraj'!l, W tych samych kb
łach mówi się znó~ Q pe\\"nej dewaluacji 
hanka, orzyczem szczególnie z :,tngielskich 
kół finansowych wy\ .... ierany . jest w tym 
kierunku pe\,:ien nacisk. OŚWiadczają ońe 
te. w razie obniżenia franka o 20 proc. po... 
z-uootawią kUM fUDta złotego bez zmiany. 

* 
We Fra.ncji okola 500 robotników meta~ 

lowych, zajętych przebudową okrętu trans
atlantyckiego "Normandie" na stoczni w 
Le Havre, 50 innych, którzy pracują na po
kładzie statku "Paris" oraz 150 metalowców 
lrancu03kiego towarzystwa ~eglugo\Vego 
"Coropanle Generale Tl'ansatIantiqUe" do
łączyłO się We wtorek do strajkujących w 
~nint Nazaire robotników stoczni Pellhu~t. 
Ó!tÓłem porzucilQ pracę 7 tysięcy robotni
ków metal<lwc6w. 

* DOkonano w LObdynie nocy Ubiegłej ni ... 
zwykle smialej kradzieży U IOTda Rother
maer'a, właściciela wielldegu koncernu 
praSOwego, zabierając większą ilość klejno
tów ogólłlej WA~tości okolo pół miIj-ona zł~ 
tych. i., , I 

( \ . -' --



- No, w tym kostjumie mogę za
czą.ć rozmowy o warunkach pokoju 
w Europie. 

Aresztowanie narodowców 

. Numer 31 ORĘDOWNIK, piątek. dnia 7 lutego 1936 ~trona ! 

Zajścia antyżydowskie na jarmarku w Krobi 
Bezł-obQotni pł'zepędzujq stl'a[Ianiul'zy Ż!Jdów - A/wja policji 

T"zech le/d,~o l'ułtłtllch 

P o z n a ń, 5. 2. Jak donosi "sana
cyjny" "Nowy KUl'jer", \\'e wtorek, 
4 bm., miał się odbyć w Krobi jarmal'k, 
który jednak został odwołany. Gdy na 
jarmark ten w godzinach rannych 
przybyło z towarami kilku Żydó\\-', za
częli ich znajdujący się na rynku bez
robotni przepędzać z miasta. Jednego 
Żyda nawet poturbowano tak, że mu
siała interwenjować policja. 

Później zaczęli się na rynku groma
dzić bezrobotni i większe tłumy ludZI, 
przybyłych na jarmark, oraz gapie. Po 
godz. 11 wez\\'?-ła policja tłumy do 

rozejścia się, a gdy to nie poskutko
wało, przystąpila do rozpę,dzania z~
branych. Padlo kilka strzałow, od kto
rych zostali lekko ranni: lVlarjan Jan
kowski z l{robi, Walenty Pazola '!
Żyrhle\\'a i Biernaczyk z Krobi Starej. 

Po opatrzeniu rannych przez leka
rza p. dra Opieli11skie!!'o, odwie7.iono 
Marjana Jankowskiego motocyklem 
policyjnYI-n do szpitala S. S. Miłosier
dzia w Poniecu, a Pazgoła i Biernaczyk 
udali się do swych domó.w: \V godzi
nach popołudniowych polICja zaprowa
dziła zupełny spokój. 

Przed wielkim procesem" 
narodowców na Sląsku 

w Radom'iu Na kurie o,s/m"'żOJ'llfclt zasiqlhie 21 czron/~ów S. N. -14 obroń-
Radom odżydza się. Członkowie i ców - Ił/iellde ~((i"te"cSOlf'(lłl;e proceseln 

symI?a~ycy ruchu narodowego UŚWia-, C h o r z ÓW, 5. 2. Na dziel'! 10 i 11 Szczegółowy przebieg rozprawy po-
dan:lJaJą coraz .szersze \~ars!wy społel : b. m. na godz. 9 rano wyznaczono roz- da\\ ać bpclziemy na łamach "Orędow
cz~nstwa polskl~go" o~cląga}ąc powo I prawę przeci\\'ko 21 członJwm Stron- l1ika'·. iaznaczyć trzeba, że wszyscy 
a Je.dnak st.ale meu~WladOmlOnYChl P~ nictwa Narodowego z p. \Vladysławem oskarżeni prócz dwóch i to Biernata 
lakow ~d zyd~~sk~ego kupca,. sk .ePl- Jal<óbowskiem na czele, w sądzie okrę- i !{rajana przeSiadują w więzieniu 
karza l rzem]~lmka. VV z.wlązku z gO\\'ym \V l{a towicach. Ze zrozumia- śledczym w Katowicach. P. Biernat 
pro,,:,adzoną akcJ.ą. odzydzemo~ą nak łych względów rozprawa ta budzi wiel- Stanis'!aw zwolniony został dnia 15 
StąPl~y w RadomlU.aresztowama. I ta. kie zaii1tercsowanie wśród szerokich stycznia br. w związku śmieTrią swego 
w ubległym ty~odnlU are.sztowano ogo- mas społeczellstwa na Śląsku. Do tej 4-letnicgo synka. Tęsknota za ojcem, 
łem 18 człon~ow St!ol1mctwa Narodo: pory samorzutnie zgłosiło się 14 obroń- który został uwięziony, przyczyniła się 
wego, zll: to,. z~, stOjąc pr~ed sklepamI ców z adwokatem p. E. Sojka na czele. do śmierci dziecka. 
zydowskIeml, mformowalI przechodzą.- • 
cych ludzi o potrzebie czynienia zaku- --- -- --- - -------
pów tylko u Polaków. 

Aresztowano w godzinach rannych: 
Chłopickiego \Vładysława, Rdułtow
skiego, Gonkowskiego Mieczysława, 
Zawadzkiego Józefa, Tatara Henryka, 
Leśni~m'skiego Jana, Arendta, Szczęka 
Zygmunta, Stelczyka Szczepana, No
wakowskiego, . Meckera Mieczysława, 
Stempniewskiego Jana, Jaroszewskie
go Czesława, Krztuka Franciszka oraz 
dwie członkinie S. N., Piekarską. Apo
lonję oraz Gasównę Stefanję. Wszyst
kich po spisaniu protokółu zwolniono 
tego samego dnia wieczorem. 

Równocześnie z akeją. odżydzeniową 
zarząd grodzki S. N. w Radomiu zapo
mocą. swych członków dokonywuje 
szczegółowego spisu wszystkich przed
siębiorstw żydowskich. Także przy spi
sywaniu własności żydowskich zosta10 
aresztowanych kilku członków S. N., 
między innymi p. Małka dwa razy, Ro
siński Marjan, Nadgrodkiewicz Anto'/. 
i inni. Aresztowanych po odebraniu 
im spisów oraz: legitymacyj członkow
skich S. N., po spisaniu protokółu, po 
kilku godzinach zwolniono. A..es 

~ 

-~-------------------
W tygod.niku "Wiem wszystko" czyta-

my w rubryce "Czyźby naprawd-ę?", co. 
następuje: 

Nowe koło Stronnictwa Nar. w Łodzi 
Jłr niechieh: O(lIJ!llo sic: tt-1'Oc .~!I~te o,fu.'al'cie lo/allu !.'ola S. N. 

;111. 8fallisl{fł('(l rVec{(lu:s/,';ea o 

Grupa uczeBtników uroclystegO poświęcenia nowego lokalu Stronnictwa ~al'()do\H'~f; 
kola im. Wacla\\'skiego. W środku ks. kan. ~fencze\yski i dr. Smal'zych 

Ł ó d ź, 4. 2. W niedzielę, 2 bm., 
odbyła się wspaniała uroczystość po
święcenia lokalu 16 koła Stronnictwa 
Narodowego w Łodzi przy ul. Skirzy
wana nr. 13. Uroczystość rozpoczęła 
się nabożellstwem, odprawionem o go
dzinie 10 rano w kaplicy sióstr Urszu-

lanek przez ks. dra Smarzycha, przy 
współudziale przeszło tysią.ca człon
ków i sympatyków Stronnictwa Naro
dowego z Łodzi i okolicy, wraz ze 
sztandarami i proporcami kół S. N. 
Po mszy św. udano się do lokalu no
wozałożonego koła Stronnictwa Naro-

dowego im. Stanisława Wacła:-,vskiego. 
Zebranie bardzo liczne zagaIł w z.a,
stępstwie chorego kierownika koła. 
S. N. p. Laskowski, wi.tając przedsta
wiciela zarządu okręgowego S. N. kpt. 
L. Grzegorzaka, ks. dra Smarzycha 
i wszystkich zebranych. 

Poświęcenia lokalu dokonał ks. dr. 
Smarzych, składając przy tej sposob
ności życzenia O\VOCl1('j pracy dla do
bra Boga i narodu polsl<icgo, poczem 
odśpiewano "Boże, coś Polskę" · W 
imieniu zarządu okręgowego S. N. 
przemawiał kpt. L. Grzeg,orzal{, p~
czem w imieniu poszczegolnych koł 
składali życzenia pp. Adamiec, Paw
licki Jan, Włodarczyk, Rogals~i, Paw
Iak, Miłoch, zaś imieniem kobIet prze
mówiła pif.'knie p. płk. Skruąwwska. 
Po przemówieniu przewodmczącego 
p. Laskowskiego, który podziękował 
~taropolskiem "Bóg zapłać" tym wszy
stkim, którzy przybyli na uroczystość! 
odśpiewano Rotę, Hymn ~nodych ~ 
wzniesiono okrzyki na czesć PolskI 
Narodowej i R. Dmowskiego. Następ
nie chwalono następujące rezolucje: 

,,1. Zebrani narodowcy wzywają. 
społeczeilstwo polskie do bojkotowa
nia żydowsko-mosońsl\.ich pism z 
"Ekspressem 11." na czele za ich wy
stąpienia antykatolickie i antynaro
dowe. 

,,2. Żądają od zarządu miasta Łodzi 
zmuszenia dyrekcji tramwajów Łódz
kich do wprowadzenia w życie uchwa
ły b. Klubu Radnych Obozu Narodowe
go w sprawie ceny przejazdów tram
wajami 15 gr za normalny bilet, a 20 gr 
z przesiadką. 

,,3. Żąda.i~ rozpisania nowych wy
borów do rady miejskiej na podstawie 
tej samej ustawy, w jakiej były prze
prowadzone wybory do rady miejskiej 
w dniu 27 maja 1934 r. i oświadczają., 
że przeciwstawią. się wszyst1dm po
czynaniom, któreby miały odebrać pra
wo wyborcze i prawo naznaczania kan
dydatów szerokim rzeszom narodo
wym. 

Takie Same rezolucje uchwalono na 
zebraniach na Kozinach i Chojny, gm. 
Bałutach. 

Pełard,a w Stanisławowie 
Ł ó d ź, 5. 2. Jak donosi prasa ży

dowska w Łodzi, w poniedziałek w go
dzinach wieczornych nastąpił wybuch 
petardy w domu Żyda Loewena w Sta
nisła.wowie. Petarda została podłożonll 
w korytarzu, prowadzącym do tylnych 
drzwi s'klE.'pu Loewena, znaJdującym 
się w tym samym domu. Od petardy 
zniszczony został korytarz. Pismo ży
dowskie dodaje, że jest to już 6-ta pe
tarda w tym roku w Stanisławowie. 

WyJeŻdżają do Palestyny 
L w ÓW, 5. 2. Lwowski żydowski 

"Der Tajer Morgen" donosi, że studen
ci - Żyd7.i, których w liczbie 7 relego
wano z Politechniki lwowskiej za pod
pisanie protestu przeeiwko postępo
waniu \\'ładz Politechniki podczai! 
zajść antyżydowskich, otrzymają 
prawdopodobnie od lwowskiego urzędu 
palestYl1skiego certyfikaty emigracyj
ne i w najbliższych d'l1iach udadzą. się 
do Pale,styny. 

EmigraCja niesfornych Żydów, któ
rzy ośmielili się w bezczelnej formie 
protestować przeciwko za:rz.ą.dzeniom 
wł8Jdz politechniki lwowskiej, jest na 
cZaJSie i dowodzi, że s~ drogi, które 
skutecznie prowadzą. Żydów do emi
gracji z Polski. 

... Jeden z notarjuszy zawdzięcza swą 
karjerę ... brydżowi! Będąc we dworze są
siaad, stał się w brydżu partnerem wy
lIokiego dygmitarza. Gra przeciągała si.ę, 
a ponieważ Dasz bohater następne~o dma 
musiał wcześnie wstać, postanowił prze
rwać grę. Nie mając czwartego, partne
!I'zy namawiali go gorąco, aby pozo.stał, 
specjalnie usilnie nalegał wspommany 
dygnitarz, któremu niesforny brydżysta 
pOWiedział: 

'- Zo.staJ1ę, jak mnie pan zrobi re
jentem ... 

Dygnitarz przyrzekł i... słowa do
trzymał. 

To chyba, proszę państwa. musiało sili 
zdarzyć gdzieś zagra nicą? 

Przemyskie zdarzen • la 
* Bodaj jec1ynem pismem ,,~anacyjnt'm", 

które ocenia kl'ytycznie polItykę zagl'a
nicZ'D& i ostatnie expose mini ' tra Bt'<:ka, 

Of,iara "w'spółpra'cy" polsko-żydows·kiej - N'ieoo O magistrackich nadużyciach 
Dlaczego podof,icerowie rezerwy nie urządzi.li "opłatka" 

wygloszone w komisji .spraw zagraDlcz- P l' Z e m y ś I, w lutym się przejął utratą. wszystkich oszczęd-
nych Sejmu, jest organ .tow. ~oraczew- Głośnem echem odbiło się w Prze- ności, że po przyjściu do domu zeszedł 
skieg.o, przyjaCiela ~. P~,lsudskJego, t y- myślu samobójstwo, popełnione przez do piwnicy i odebrał sobie życie. Obok 
godmk .. Front Rob<?t~JCZY ' . . .\70-letniego emeryta Pawła Trojnaka. Trojnaka zrujnował Distler jeszcze 

\Vytknąw;;zy mlD1stroWI. że da",:DleJ , .. . 
twierdził. iż po10żenie Polnl,ów w Nlem· D.en~t był po",azny~1 dZIałaczem w ~- wielu innych biedal<ów. Jednemu, po-
czech "idzie ku lepszemu", a teraz wcal~ cJahstyc~nym ZWI.ązl~u. Emeryto~. siadają.cemu 8 dzieci, "zamroził" 800 zł, 
w tej sprawie głosu nie zabrat. ch~ć Pl'owadzlł skromne zycIe l zdołał sobIe drugiemu 500 zł. \Vłos mu na to oczy
Zwil'lzek Polaków w Niemczech ~'1a<nle uciułać kilka tysięcy złotych. Skoro wiście z głowy nie spadł i zupełnie 
był stwierdzit, że los Polal'ów. tamtej' chciał je ulokować, wskazał mu ktoś dobrze mu się wiedzie, bo zaraz po 
szych staje się pogarsza, "Fr?nt ~o1l?t· właściciela jednego z największych "bankructwie" otrzymał doskonałą po
niczy" pisze.o p.olityce zagran.lc.zne] mm. sklepów Żyda Distlel'a. Zwabiony rze- sadę w jednym z żydowskich banków. 
Becka oe:ólme. ze .. na czoło Jej wysuwa ., . '.' . .(~. 
się <'forli \\'e lwltywowanie przyjaźni I do- komą. "solJdnosclą. fIrmy, umle=!ł i\'Ioże pouczająca ta historja nauczy 
brych stosunków z Niemcami, kosztem Trojnak u Żyda cały majątek. Zrazu rozumu Polaków, lokują.cych swtl o
ochładzania się stosunków z innemi pań- otrzymywał odsetki. Później trudno szczędno9ci na oszukańczych hipote
stwami i to pailStwami pokojowemi". się było emerytowi o nie dokołatać. kac h żydowskich. 
podczas kiedy "przy całej ~{Qniecznej nie: Pewnego razu, kiedy Trojnak miał za- * 
zależności polskiej poJity~(\ . zagra~lICzne.1 miar z Żydem poważnie o swoim ma-I P~'okurator prowadzi dochodzenia 
fundamentem pohtYl';l tej .1~st ~oJusz z jątku pomówić, zauważył na spuszczo- przeciw 30 urzędnikom przemyskiego 
~~';~~jit~:~~k~~ d~~:.no ~Zz.Dls. <il. ~.: nrch roletac~ tr~giczny .?la siebie na- ma~strat~. <;:>bwinia ~ię ich o ~orzy
jak z Niemcami"' - JllS "sklep ZlikwIdowany. Starzec (.ak stanIe z plel11ędzy gnllunych, ktore w 

różnej wysokości pożyczali u kasjera 
Kabały. Ów kasjer był zwyczajnym s0-
bie woźnym. Podobał się jednak pre
zydentowi miasta Chrzanowskiemu i 
ten szybko go wywindował na urzęd
nika kasowego. I tu zaczyna się histo
rja. Kabała bawi się w dobrodzieja. 
Wszyscy niemal urzędnicy magistratu 
zgła.szają się do niego Po pożyczki. 
Nikomu nie odmawia. Nie odmawia 
również sobie, bo podczas kiedy innym 
udziela pożyczek, dla siebie kradnie. 
Ostatecznie zabrakło mu w kasie bli
sko 8 tysięcy złotych, oprócz sum z.a,
pożyczonych urzędnikom. Kabała zna
lazł się w więzieniu, a z nim razem 
naczelnik rachuby w magistracie Jan 
Ryczaj, którego znów przymknięto za 
brak dozoru. i pobieranie pożyczek z 
pieniędzy magistrackich od podwład-
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nego. Afera stała się w mieście głośna, 
bo obejmuje wszystkich niemal urzęd
ników. Największą. winę przypisuje 
się prezydentowi miasta, który woźne
go zamianował kasjerem, a nadto tole
rował pożyczkowe machinacje defrau
danta. 

* 
Związek Podoficerów Rezerwy, -

organizacja oczywiście "sanacyjna", 
tolerują.ca nadto w swem gronie Ży-

dów, nie Ul'zę.dził w tym roku opłatka, 
Nie byłoby w tem nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie ręka żydowska wtem tliwią
ca. Okazało się bowiem, że jedyny Żyd, 
zasiadający w zarządzie pp. podofice
rów rezerwy, potrafił im "wytłuma
czyć", że nie wypada opłatka urządzać 
i "sanatorzy" dali się przekonać. Do
prowadziło to do dużego wrzenia wśród 
członków, którzy nie rozumieją, dla
czego zarząd przemyski idzie na pasku 

żydowskim, skoro prezes podoficerów 
w Warszawie, razem z b. amb. Filipo
wiczem, organizuje radykalne stron
nictwo, rzekomo "antyżydowskic". Nie 
zawa-dzi też dodać, że aresztowany pod 
zarzuwm popełnienia defraudacyj ma
gistrackich kasjer Kabała był czoło
wym przedstawicielem pp. podoficerów 
rezerwy. Coś niezbyt czysta panuje 
w tym związku atmosfera. W. W. 

Dział metalowy, obejmują,ey bla
charstwo, kowalstwo, ślusarstwo i t. d. 
oraz zegarmistrzostwo liczył . w 1933 
roku 900 zakładów, z czego żydow~ 
skich 238, w 1935 roku 963, z czego ży~ 
dowskich 241. 

Dział spożywczy, a więc cU'kienie
two, piekarstwo, rzeźnicy w 1933 roku 
zakładów 790, żydowskich 271, w 1935 
roku zakładów 780, żydowskich 260. 

Dział skórzany: cholewkarstwo, 
szewctwo, siodlarstwo, rymarstwo za~ 
kładów w 1933 roku 1307 - żydow
Etkich 637 w 1935 roku zakładów 1 412 
- żydowskich 603. 

Akcja odiydzenia rzemios la, handlu i przemysłu łódzk iego postępuje naprzód -
Wzrost mnieJszych przedsiębiorstw polskich 

Wreszcie dział usług osobistych a 
więc fotografowie, fryzjelrzy i t. d. l,i
czył w 1933 roku 591 zakładów z czego 
żydowskich 233 w 1935 roku 583 za
kłady żydowSkie 212. Ogółem w 1933 , 
roku Iicwno 7285 zakładów, z czego 
żydowskich było 3505, natomiast w 
roku 1935 liczba ogólna zakładów 
wzrosła do 7 606, gdy natomia.st liczba 
zakładów żydowskich spadła do 3 103. 

PRZEMYSL. L ó d ź, ~. 2. Dwuletnia oży tona I wencjami z kas pomocy wzajemnej żY-l skich 334, w r. 1935 na 670 - żydow
walka p odzydzenie handlu, rzemiosła uostwa. Natomiast o ile chodzi o prze- skich 310. 
i przemysłu łódzkiego przyniosła do- mysł, wyniki są mniej pomyślne i to Przemysł włókienniczy w 1933 roku 
datnie wyniki, dając podstawy do wy- głównie wskutek bezmyślności niektó- DZIAL DRZEWNY liczył 1387 zakładów, przyczem około 
sunięcia wniosków, że w przyszłości rych jednostek z polskiego handlu, a więe bednarstwo ciesielstwo koszy- 50 proc. ogólnej produkcji należało do 
doprowadzona zostan.ie do wy~yczon~- które nie wahają.. się podawać": swycb karstwo, kołodziejstwo, stoiarstwo, Żydów. 
g? c~lu :-. całkowItego odzyd~eDla z~kła?ach po~sklemu khe~towl wyro- wyrób instrumentów muzycznych itd. W rokU 19"35 poprawa nastąpiła Ii 
łódzkIego zycIa .g<?sp~darc~~go. BIOrąc bo.w zyd?~sklch fabrrk,_ l.ak to np. _ w roku 1933 zakładów 768, z czego tylko z tej racji, że powstało kilka 
pod u~agę WYDl~l ~J akcJI,. tr~eba na ~lało m~eJsce w czas~e SWl~t Wszys~- żydowskicb 149; w 1935 zakładów 768, średnich zakładów polskich, których 
fstępIe J;>Odkreśllć, ze prze~slęblorstwa k~ch Ś~lętych ze ś.w~ecaml. Ogó~nH:: żydowskich 147. produkcj~ można ocenić w ilości :ro-
zydo~skle, w ~zczególnoścl handlowe, blOr~c, Je~n~k ~Y':l.lkl są. do~atDle I Branża włókiennicza, a więc ezap- botników zatrudnionych na 800. Pgól-
ledWIe wegetuJą, podtrzymywane sub- przedstawIaJą. SIę Jak następuJe: nicy, kapelusznicy, krawcy, kuśnierze. ~a liczba :>:akładó,: spadła do ~ti, tll:k 

HANDEL ~I powroźnicy, tapicerzy rlakładów w l ze procentowy udZIał Żydów zmzył SH~ 
Rok 1933 Rok 1935 1933 roku 2280, z czego żydowskich do 46 proc. 

ogółem żydowsko ogółem żydowsko 1 643 w 1935 zakładów 2430 wtem ży- W innych gałęziach przemysłu sy-
Skup z.awodowy 50 28 48 26 dowskich 1 420. tuacja przedstawiała się następujllCO: 
handel mięsem 875 298 91t 2~7 Rok 1933 Rok 1935 
zakłooy gastronomiczne 841 269 835 247 nazwa przemysłu ilość procentowy udział iloŚĆ procentowy udział 
sklepy kolonjalne i spożyw<:ze I 3687 1923 3724 1850 • zakładów w produkCji zakładów w produkcji 
składy win, wódek 162 53 165 54 Polaków Żydów Polaków żydów 
zegarmistrzowsko-jubilerskie 64 27 69 25 
mydło, farby, chemikalje Hi6 98 141 83 
handel wyrobami tytoniowemi 190 78 188 74 
manufaktura. 1512 1048 1465 894 
skóry i wyroby skórzane 70 27 72 27 
konfekcja i galanterja 949 463 959 387 
ubrania gotowe, futra 261 ' 186 272 143 
obuwie gotowe, składy 254 122 257 121 
maszyny i artykuły techniczne 74 52 69 37 
meble, wyroby drzewne 109 45 101 42 
żelazo, wyroby żelazne 194 118 211 99 
artyk. drzewne, budowl., drzewo opał. 692 329 710 298 
naczynia kuchenne 128 76 135 75 
składy radjotechniczne, aparaty 86 47 ,- 10"2 .u 
apteki 46 18 4.9 18 
drogerje, perfumerje, kosmetyka 99 37 91 38 
artykuły gumowe 25 10 29 9 
papier, księgarnie, materjały piśm. 254 161 261 145 
przedSiębiorstwa ekspedycyjne 109 76 111 58 
biura komisowe, ogłoszeniowe 123 86 124 85 
banki, domy bank., kantory wymiany 34 12 33 11 
maszyny, narzędzia rolnicze 66 9 64 6 
przedsiębiorstwa rÓŻnych usług 
inne przedsięb. o niepodanej branży 
zajęcia przemysłowe, przedstawiciele 

firm zagranicznych 

razem było 

N<tjpoważniejszy spadek żydowskich 
placówek handlowych notujemy w 
pierwszym rzędzie w branży spożyw
czo-kolonjalnej, następnie w manufak
turze, tudzież w przedstawicielstwach 
zagranicznych. Ten ostatni spadek 
przypisać należy bojkotowaniu nie
mieckich placówek przemysłowych 
przez Żydów. 

By zobrazować jednak rzeczywisty 
l!ltan rzeczy, nie można pominąć mil
ezeniem faktu, że o ile liczba małych 

479 201 566 21ł 

154 112 163 73 

11643 5929 11832 5467 

przedsiębiorstw żydowskich wydatnie 
się zmniejszyła, o tyle wiQksze (I-II 
kategoria handlowa) pozostały z ma
łemi wyją.Łkami bez zmian. 

RZEMIOSL() 

W dziale budowlanym, obejmują
cym zawody dekarski, garncarski, ka
mieniarstwo, rzeźbiarstwo. studniar
stwo, szklarstwo, wyrób szkieł, zduń
stwo, lakiernictwo i malarstwo, było 
w 1933 r. zakładów 649, w czem żydow-
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maszynowe-elektro 
26 techniczny 210 73 27 171 7! 

drzewny 136 19 81 9'2 73 27 
budowlany 60 63 37 41 61 39 
mineralny 55 78 22 37 79 21 
garbarski 27 49 51 21 52 !8 
chemiczny 81 43 57 62 49 51 
metalowy 23 89 11 20 ·81 19 
papierniczy 54 67 33 48 62 S8 
galanterja 157 32 68 73 43 57 
inne 125 61 39 119 57 -ł3 

Jak z zestawień powyższych Widać,/ łach obserwujemy nawet pewien 
napowołniej postępuje akcja w prze- W'zrost procentowy udział Żydów w 
myŚI.e, albowiem w niektórych dzia- prodkucji ogólnej. -

Pot~ina manifesta(ja narodowa 
w Trąb(zynie 

POBwięeenie C4fferrech prO P o-rc6w Stronnictwa Narodowego 

K o n i n, 5. 2. Powiat koniński wy
równuje w szybkiem tempie front na
rodowy. W niedzielę, dnia 29 ub. m" 
poświęcono w Słupcy 5 proporczyków 
S. N., a już w niedzielę, 2 bm., poświę
cono dalsze 4 proporczyki kół S. N. 
Szetlewek, Orlina, Trą.,bczyn i Osiny. 

Uroczystość poświęcenia odbyła się 
w parafjalnym kościele wTrąbczynie. 
Wierni wypełnili kościół po brzegi. 
Aktu poświęcenia dokonał przed nabo
żeństwem miejscowy ks. proboszcz, 
który również wygłosił od stóp ołtarza 
okolicznościowe przemówienie. Nowo
p'oświęcQne proporce brały również 
udział w czasie uroczystości kOŚcielnej 
w procesji. Po nabożeństwie uczestni
cy uroczystości udali się grupkami do 
sali miejscowej straży pożarnej. Sala 
zapełniła się po brzegi członkami S. N. 
w liczbie koło 1800 osób. 

Zebranie zagaił kierownik rejono
wy p. Jan Pawlak z Wrześni. Odśpie
wano Hymn Młodych, następnie zabrał 
głos delega zarządu okręgowego z Po
znania p. Feliks Holasz, który w swem 
przeszłO godzinnem przemówieniu pod
dał krytyce lO-cioletnią. gospodarkę 
"sanacyjną". 

Jako drugi zkolei przemawiał ref. 
organizacyjny p. Lucjan Stankowski 
z Wrześni, który w tJ"eściwem przemó
wieniu naświetlił kwestję żyd~Hvską. 
oraz przedstawił zasadnicze wytyczne 
programu narodowego. Następnie kie
rownik rej. p. Pawlak przyją.ł przyrze
czenie od poszczególnych Chorążych, 
a p. Holasz wręczał proporce w imieniu 
zarządu okręgowego poszczególnym 
chorą.żym. Przemówienia obu mów
ców przyjmowano burzą, oklasków. 
W czasie zebrania wkroczył na salę 
komendant posterunku P. P. z Zagó
rowa i stwierdzał legitymacje. Zebra
nie zakoilczono odśpiewaniem Hymnu 
Młodych. 

Ponieważ sala w Trąbczynie nie 
mogła wszystkicb obecny'ch pomieścić, 

przeto zwołano na godzinę 16 drugie 
zebranie w sąsiedniem kole S. N. w 
Szetlewku i tam odbyło się zebranie 
w sali straży pożarnej. Zebranie zagaił 
kier. rej. p. J. Pawlak. Przemawiali 
pp. Holasz i Stankowski. Cały miej
scowy zarząd składał uroczyste przy
rzeczenie i wręczono poświęcone w 
Trąbczynie proporce. Kierownikowi 
obwodowemu na obwód Trąbczyn, p. 
Kinowi, za pracę, która wydaje tak 
dodatnie wyniki, należy się pełne 
uznanie. (r. w.) 

Panie' krakowsk'ie 
a sprawa żydowska 

Kra k ó w (Tel. wI.) Organizacja. 
PrzysposobIenia Wojskowego Kobiet w 
!{rakowie jest dziwnie filosemicką in
stytucją! Nietylko, że urządza swój 
danCing z którego dochód przeznacza 
na - obozy letnie, w kawiarni żydow-. 
skiej - mianowicie w "Feniksie" (wła
ściciel Żyd Moszkowicz) - ale nawet 
zaproszenia swe na ten dan9ing dru
kuje w żydowskiej drukarni Fischera 
przy ul. Grodzkiej! A na zaproszeniu 
jak na ironję figurują jako gospody
nie przeszło 30 pań polskich, między 
niemi pani generałowa Luczyńska! 
Czyż niema już w Krakowie kawiarń 

katolickich nadających się na dancin
gi i czy brakło może drukarń chrze
ścijańskich? 

CZ! panie krakowskie nie wiedzą. o 
tern, ze w Krakowie setki kelnerów 
setki drukarzy chodzi od lat bez zaję~ 
cia. 

Składki I pokwitowania 
Dla Stan. W6fcik6wny w Lodzł· A. 

Grzędziel, Kraków, DIuga 78, 3 zł. .:... Ra
zem z poprzednio ookwitowanerni 30 zł. 

~a ociemniałych :ł:ołnierzy: Rodzina 
An~lOn 5 zł. - Razem 2\ poprzed.niQ ~ 
kWltowanerni 10 U. - - ,- --
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Listy naszego wysłannłka z Garmisch-Partenkirchen 

(łJ stoliCY zimowel Ollmpl dy 
Uak wygląda Gannisch - N'!emleckie droglł "ersatz" - Radjo, meJłafo'ny i walczyki -
S'kocznie cze'kaJa na śnieg - Nieco uwag o psychice Niem ców - Dzienni'karze na sta
djonie - PrzedJQ~impilskie skokl- Doskonała fonna Staszka Marusarza - A teraz ... 

ęzekamy na śnIe-g! 

Stanisław Marusarz udaje się na rozhieg 
malej skocz.ni olimpijskiej. 3. II. fot. J. 

KonwiThski. 

Garmisch-Partenldrchen. 2. 2. 
J'esteśmy w Garmisch-Partenkir

ehen. miejscowości IV zimowych 
igrzysk olimpijskich. Co kilkadzie
siąt kroków rozwieszono przejrzyste 
plany miasta. Stare domy gospodar
skie nie różnią. się wiele od nowych 
hoteli i pensjonatów. chyba tylko tern, 
że sI) mniejsze f że pod jednym da
chem jest także stajma, obora i chlew. 
Przyjemność tego sąsIedztwa powięk
_4za jeszcze gnojówka. znajdująca się z 
boku domu lub po przeciwnej stron1e 
ulicy. Mierzwę układa się starannie w 
dużych skrzyniach, ale niemniej za
pach jej •.. posiada 8WOj/ł moc. Wyjdź
my jednak na główne ulice. Tam gno· 
jówek coprawda niema, ale zato .•. 
jest błoto. Olbrzymi ruch samoehodo
wy zepsuł reklamowane "dobre me
mieckie drogi". (Niemcy używają. du
żo namiastek, to też można ich posą.
dzać, że i w tym wypadku użyli ersa.
u·ów). Wyboje w jezdni stanowią. do
skonałe zbiorniki na błoto, zaś ciągłe 
deszcze, pomieszane ze śniegiem, 8ln
raj/ł się, aby owe zbiorniki nie były 
puste. Zupełnie co innego byłoby. gdy
by spadł śnieg i zapanował mrozik. 
Dziur nie byłoby widać, gnojówek nie 
byłoby czuć i każdy wierzyłby, że jest 
tak, jak wrerzyć kazano. 

Nie· chcę jednak niczego ujmować 
arganizatorom. Specjalnie dla wszel
kiego rodzaju malkontentów poroz
sta"'iali gęsto na ulicach głośniki ra
djowe, które walczykami wiedeńskie
mi lub na zmianę prawdziwie pru81cie
mi marszami skracają ludziskom 0-
czekiwanie na białą mannę z nieba. W 
przerwach informują. głośniki o toczą.
cych się imprezach. W sobotę włecy.ór 
radziły pójść na skocznię olimpijską.. 
gdzie w niedzielę o Ił zmierzą się 
skoczkowie 8 państw. Dziś rano roz
płakały się niebiosa w najlepsze. dla.
tego ogólnie sądzono. że zawody się 
nie odbędą. Jakież jednak było zdzi
wienie, gdy w dalszym cią.gu między 
melodje walczyków wplatano zawia
domienie o skokach. 

Dwie skocznie, mniejsza ł większa, 
wsparły się na zboczach gór 1 były z 
powodu deszczu całkowicie zapłakane. 
Zeskok zamknięty jest z frontu półko
lem drewnianych trybun, z boku pry
mitywnemi barjerami, ogranlczające
mi miejsca stojące na tak zwanych 
trybunach naturalnych. 

Imponuje zato warstwa śniegu, ja
ką na obie skocznie nałO'żono. Skąd p-o 
biorą? Zbierają. wokół. wymtatają z 
kątów to, co pozostało z tych dni, 
kiedy Ufa filmowała krótkometrażów
ki reklamowe, wkładaję. do koszów 
i wnoszą na górę. Setki, tysiłee ko-
8ZÓ\': dźwigają zielono umundurowani 
członkowie At"beiłsdienstu na kun-
8ztownę. pochyłość i ubijają. na niej 
śnieg nartami. 

Tlo ~od~jny 1ł pozostało nam je
suze póltory sod%i:n.". Daje~ sit Jri@c 

porwa,ć prądowi ludzi, którzy po zwie-
J <hleniu stadjonu brodZł~ kędyś typowo· 
gQrską. drogę.. Jest tu trochę śniegu. 
gdyż droga wiedzie przez las, jadą WięC 
zrzadl\a sanie. a kopyta końskie roz
pryskuję. wodnistą maź. Znajdujemy 
napisy, obwieszczające, że droga pro
wadzi do Partnach-Klamm. Udało 
nam się ni~tylko zaspokoić ciekawość, 
co znaczy słowo Klamm, nietylko do 

ciągają. się sztywno prawe ramiona., 
gardla niepewnie doralJiaję. do rneJo.fJl 
tekst. Skacze następny - Ameryka
nin. Znowu hymn. Publiczność zdaje 
się być zdezorjentowana. Nieliczne już 
tylko dłonie wyciągają się w faszy' 
stowskiem pozdrowieniu. Popularna 
Giovinezza już żadnych honorów nie 
otrzymuje od pubticzności, tal< samo 
pięć hymnów następnych. Publiczność 

Widok ze skoczni na trybuny stadjonu narciarskiego. 

wiedzieć się. że jest to przełom stru
mier.i'a Partnach. lecz zobaczyliśmy 
jeden z cudów natury. który ma swojlł 
stróżówkę 7. odstręczającym napisem 
"Durchgang 50 fen.··. DziSIaj była tam 
dodatkowa tablica, oznajmiająca. że 
ze względu na niehezpieezenslwo ob· 
sunięcia się lodu przejścIe wzbronio
ne. Myliłby się ten, ktoby sQ.dził, że 
Niemiec podporządkuje się napiSOWI. 
podpisanemu chociażby przez komen
danta poiicji, o Ile na miejscu niema 
przynajmniej jednego przedstawiciela 
tej te policji, któryby powtarzał nleml
le słowo ,.verboten". Ludzie są. wszę
dzie jednacy, nie wszędzie jest tylko 
jednaka policja W tern sęk. Przecho
dzili sobIe ludziska w zielonych kape· 
luszach z piórkami lub miotełkami i 
cieszyli sIę, że nic nie płacą.. przecho· 
dzili ofic~rowie Reichswehry. pr:lc
szliśmy i my. 

Wracamy na stadjon. Miejsca sto
j,ce dobrze'zapchane, - sjedzące świe
c, pustkami. RozpoczynaJI) się skokI 
Jest to ger.eralna próba przed olim
pjadą. Pierwszy skacze Niemiec. Oskar 
Weisheit. Na wieżyczce, między obie
ma skoczniami, zaświeca się żółty 
numer porządkowy. a niżej czet-wona 
cyfra - uskoczonych metrów. Z me
gafonów brzmi hymn niemiecki. Wy-

SPORT 
Pnetl OUmlllad ... Podczaa treninlit'6w na 

torze boksle.iowym w GarmiBeh Partenkir
chen wydarzył 8i~ w środ~ wYl)adek ~de
rzen:a kilku bobów. w cZll6ie którego od· 
niósł powatnł\ kontuzję zawodnik ksl~twa 
Liebtenstein. bar. Falz-Fej). W związku z 
tem, tor do dalszycb tren:ngów zamknięto. 

(Tel. wł.). 
PAki IOt.1 ' 

AaatJa-WaJfa 1:3 (1:0). W środę odbyło 
8i~ wobec 30 tys. publiczn~ci w czasie u· 
lawnego deszczu mlt:dz)"państwowa spot
kanie. które lakończyło się nieznaczną. ale 
zasłutoną pordką Angl.li. która uzyskała 
pierwszą bramkę przez Bowdena (AT6enan, 
w drugie! jednak połowie grała w dzles!ł\t
kę wobec kontUZji środkowe~o napastnika 
Dracbe. Bramki tel części lifry dla Wallj· 
czyków uzy&kali ABtley i loes.. (Tel. wL)ł 

Sport W Łodzi 

siedzi lub !ltoi z nakryłeml głowami 
i rlzieJi się głośno uwagami osltokach, 
paląc papierosy. Następne skoki od by
wajlł się \V krótkich odstępach czasu. 
Mimo trudnych warunków są nao~{)ł 
udane. W wieżyczce ukazuje się żółty 
numer a. numer porządkowy Staszka 
Mal·usarza. który skoczyl 77 mtr Mija 
pierwsza serja skoków. mija potem 
i druga.. W odstępach kilkudziesięciu 
selwnd zmieniaję. się na świetlnej 
tablicy informacyjnej numery startu
jQcych . Padają. cyfry uskoczonych me
trów 70 78. 81. Staszek skacze 78. ale 
niestety zahamowało go na rozbiegu 
i nie mógł opanować orlego l()tu -
upadł przy Ię.dowaniu. grzebiąc szanse 
na trzecie miejsce w ogólnej klasyfi
kacji Pozostali Polacy, Andrzej Maru
sarz i Bronek Czech, nie wyróżnili 
się specjalnie wśród 43 skoczków. bio
rQ.cych udział w konkursie. jednak fp.
talne dotychczasowe warun Id atmosfe
ryczne w kraju usprawiedliwiają. ich 
lokatę. A. Marusarz zają.ł 20, Czech 
23 mfe.jsce. 

Stad!on pustoszeje szybko. Deszez 
leje. jak z cebra, i ustaje dopiero wie· 
czorem. I{siężyc wygląda raz po ra?te 
i oświeca ośnieżone zbocza Kreuzeck·u. 
Tam padał dziś śnieg, może ten śnieg 
zejdzie jutro do nas nadól '1 

weszło trzecb Lodzian. Finaf nlespodzlewa. 
Dle wygrał Lodzianin Band ew. K s. 
Lód t}, który odniósł 6 ZWyCit:Btw Dpugi 
Lodzianin Kstim!erczak. po którym spo
dzIewano sIę wIele, zajął dopiero 7 miejsce 
wygrywając tylko jedno spotkanie z do
skonałym Ślązakiem Kennerem. Ró", n;et 
nie POBzcz.:śdło się trzeciemu L'ldzianino· 
wi Włodkemu. który zajął ostatnie miej
sce. bez tadnego 1wycięetwa. 

Kraaeader .. Krako,ne. Ostatnio w 
Krakowie bawIla drutyna bokser.;ka Kru· 
6zendera. która spotkała się w meczu to· 
warzyskim z tamto Włł;;!ą przegrywając 
nleznacinie w stOBunku 6:8. W}-niki po· 
Bzcze-gólnycb walk były nllc'!tępuiące: w 
wadze muszej Grambo ,RE) I.rem:~ował z 
BalUck!m (W). w wadze koguciel Ricbter 
(RE) równiet zremisował z Grela (W). w 
piórkowej ,.łacb (W) zwyciętYł na punkty 
Kubiaka (RE). w wadze lekkiej Mieczy· 
sławski (W) z\\'yel~ta Osieję (KE) w III 
starciu puez tecbn. k. o .• w wadze półśred· 
niej Kilańakl (RE) zwycięta na punkty 
Moczkowskielto (W). w "'adze średniej 
tblk (W) zdobył dwa punkty;: Rraw('zy· 

L6dzcy _len. a. plaany. W Kato- k;ł.'m (KE). zaś w wadze półci~2:kiej Rra
wicach rozpO(:żęły się tegorOczne mlstrzo· szewski (KE) zwycięta pewnie na punkty 
atwa szermIercze z udziałem czołowych Zlelt'nklewicza (W). W czasie tej walki 
szermIerzy Lodzl. W pierwszej konkuren· doezło do awantury, lifdl·t ~dzia wobec 
cli rozgrywano floret. d·) kt6re~o zakwau-I krzyków i protestćw widowni opuścił r:nlit' 
fikowa.lo się 19 zawodników. Po roze~ra- i nie cbciał prowadzić zawOdów w dalszym 
/Il7ch.. pnedhoj&eh dQ 1iD~W.Jdł &.PQt.Qń dUo.. 1Dcydem Jednak. .&I»tal !ałagCldz~ 

i walk., kontynuowano dalej. 
P41c • ob3Z1e koszykarzy. Kapitan zw!ą.a

kowy P. z. G. S. p. Pio.trowski 1,\ y~na<:zvt 
do obozu na i1epazycb k06zykarzy polsk:cb, 
który rozpG-!znie się 10 b. m. w Krakowle 
Jednego. tylko Lodzianina, a mianowicie 
Pilca z l. K P Poza tern wsklad kU«izyka
rzy zak walif:kowanych do obozu węhodz. 
zawodnie)- ~. P W. (poznań), Y. M. C. A. 
Kraków 1 CracoviL 

N a k,.awęd~l 

PIJ, pij, Braclszku) pij! ... 
Jak doniosła cala prasa, poseł 

Pietrzak w czasie debaty budżeto
wej wniósł prOjekt utworzenia fun
duszu emerytalnego dla nałogowych 
pijaków ... 
- Panie Lipińszczak, pluj pan na 

te wyżej wymienione prohibicje. 
- Jakiem prawem? 
- Zwyczajnie. Na cholere panu 

prohibicja? Chromole proh ibicje! Patrz 
pan, jak tylko w Ameryce zrobili pro
hibicje. odrazu publika kantować za
częła. .. A także samo, jaki pożytek 
z tego pan mieć będziesz? :że forse do 
P_ K. O. naszasz, to jeszcze nic. Że sam 
robaka nigdy nie zalejesz. to też betka; 
o wiele masz pan życzenie .schnąć bez 
prawem przepisanej wilgotności -
schnij! Pies z tobo tańcował... Ale że 
władza podatkowa burżuja z ciebie 
zrobi. to fal<t i za podatki ciężki pie
nią,dz bulić przykaże, to nie reklama .•• 
A tak... Co tu długo o suchym pysku 
trajlować, zajdziem gdzie, czy jak? 

- Wenlualnie można, czemu nie1._ 
- Znakiem tego walim do "Mie-

szczańskiego". na pabjanicki tramwaj 
stamtąd krok jeden maluśki... 

- AI~ od kiedy pan Kalikst taki 
pies na wyrób monopolowy zrobił się'1 

- Zaraz akuratnie wszystko \Vac
ław panu zadeklaruje. tylko przedtem 
Ci) sobie zamówim. Wal pan bez krelll
pacji, co w życzeniu? 

- Panie starszy, może być z~ro
piona i zimne nogi. 

- Dobra, a tera słuchaj pan. Jak 
dawniej bywało? O wiele pomieniony 
obywatel, na ten przykład na jedne 
i l1a dru1ie n03ie sobie kropnoł, a Je
l!ZC?.e poprawił, czyli był ciut-ciut pod 
mucho, to zara władza za halst takie
go brała i do mamra ... A ja pana py
tam za co? . Że ten skarb ojczysty tak 
ratuje i nie patrząc na marnacje zdro
wia, monopol podpiera? To ma być 
sprawiedliwość? Chromole, taki po
rządek!... Siup! Pod te nogie ..• 

- Siupl 
- A tera słuchaj pan! Sprawied1ł-

wość na ziemie polskie powróciła, eme
ry~ura każdemu poszc?ególnemu śmi
rusowi przypisana b~dzie. Ho, ho! Inne 
porzondki przychodzo! Co jest do cięż
kiej j troistej cholery, to tak jeden z 
drugim tam i zpowrotem w kancelarje 
trącany w oltienku dwadzieścia lat 
amci, klejenta, podatki płacącego. ga..
nfa, to jeszcze potem takiemu emery
ture bulić?1 

- No, bo ... 
- Przymknij się pan, o wiele ja 

mówie. Chaim! 
- Siulim! 
- O czeI» to ja m6wlłem? Aha, 

względem emerytury. Uważaj pan tera. 
PrzemIenili się caszy do znaku, tera 
śmirUs właśdwy i przyrodzony honor 
ma. Wiadomo dla państwowości i ma
jętność, i zdrowe wontrobe stracl,ł to 
sie mu słusznie przynależy. Tera go 
bele, w podpinki szarpany. za twarz 
hrać prawa nie ma, czyli wprost prze
ciwnie przykraulić musi i szaconek 
okazać, o wiele kiernięty gość potrzebe 
ma do domu jechać, w try miga sałate 
sprowadzaj... A skoro jeżeli do domu 
jeszcze jechać nie w życzeniu, do na
fltępnej szpelunki odprowadzić przyna
leży sie, albowiem pasażer na emery
ture pracuje ... 

- Na jakie emeryture? 
- Z byka spadleś, czy jak? To nie 

słyszałeś pan, że poseł Pietrzak prawo 
ustanowił, że szmirusom państwowość 
budżetowa emcryture ma płacić i krzyż 
zasługi dawać? Zdrowie pana posła 
Pietrzaka! . 

- Zcłrowie posła Pieprzaka!.. • . 
- Co za Pieprzaka. uważaj maze-

po ... Dobrodzieja ludzkości nie przekrę
caj, bo .ak dam szanownemu osc~f
kowi przez niuch tem kuflem! 

- Przez obrazy, bo nie dosłysza
łem. Znakiem tego zdrowie osoby u
stawodawczej! Niech żyje! Siup ... 

- Siup! Przyuważaj pan dalej. 
W ten deseń, jak przechlasz pan ma
jętność, na stare lata jak znalaz! O 
wiele czyste-ojczyste pan wyróżniasz, 
to po dwie setki na miesiąc bulić będo. 
O wiele atoli rum czyli arak. to i do 
pół kAwałka emerytl!ry dociągnąć moż
na. .. Słup! 

- Siup!... Zdrowie sejmowej wła.-
dzy!... m-I . ,... .... ) 
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Czy otrzeźwienie? 
Tak j'a.sny - żeby nie powiedzieć 

różowy - horyzout oficjalnych s~un
ków polsko-niemieckich zasępił się w 
ostatnich dniach doŚĆ nieoczekiwanie 
niemal dokładnie w druga, rocznicę 
podpisania umowy Hitler-JJi~ki. 

Jak wiadomo, w dwa dni po owej ro
cznicy dyktator g'ospodarczy Niemiec, 
<lir. &bacbt, wygłooił w Bytomiu prowo_ 
kacyjną wprost mowę przeciw'ko "sza
lel't.stwu dyktatu wersalskiego, który 
rozdziel ił uzupełniajace się wzajemnie 
przedsiębiorst""'a" i wyraził na.dz;ieję, 
iż "wielka niesprawiedliwość, w~nilka
jąca z nierozwa.~i polityków. bęodzie 
przecież kiedyś naprawiona". 

. Nie można s~biil wyobrazić jaskraw
szych słów, zapowiadających rewizję 
obecnego stanu rzeczy I Jest też nader 
znamieune, że słów tych użył dygnitarz 
Trzeciej Rze.szy. piastujacy w państwie 
hitlerowskiem dyktatorskie :stanowi
sko w sprawach goopodal'czych. nie
wiele ustępujące znaczeniu naiw~"ż
szych czynników partji i rządu. 

Fakt ten spowodował rząd polski do 
pOdlj~cia kroków u rządu niemieckie
go. w której to ",prawie onegdai inter
wenjował amba..;ador Lipski na Wil
helm;:;tra:sose. O intenyencji tej prasa 
berlińska zacho'wała g'l uche milczenie ... 

Zwolennicy ŚCisłej współpracy pol
sko-niemieckiej w Polsce, oprócz roz
czarowania. doznanego przez w.ystą
pienie dr, Schachta. mają. jeszcze inne 
powody, by na rozwój tej współpracy 
spojrzeć wzrokiem lm"ytyczniejszym. 

Ostatnia dyskusja sejmowa. uJawni
ła, iż Rzesza zalega z zapłatą przeszło 
70 miljonów zł za należności tranzyto
we pOlskim koJ,ejom państwowym. Po
nieważ Niemcy, zasłaniają.c się swoje
mi trudnoociami dewirowemi, nie wy
kazywały skłonności do rychłego ure
gulowania tej sprawy, rzud polski wy
dał Ulrządzenie o ograniczeniu z dniem 
7 bm. ruchu kolejowego na uprzywile
jowanych linjach tranzytowych między 
Rzeszą Niem. i Prusami \Yschodniemi. 
Ograniczenie to miałoby przynajmniej 
ten skutek, że pOwstrzymałoby w pew
nej mierze dalsze pOwiększanie się su
my dlługu. należnego nam ze strony 
Niemiec. ' 

Ta zapowiedź rządu polskiego zro
biła pewne wra:ienie w Berlinie Roz
poczęto l'()Ikowania w celu ewentualne
go uchylenia naszego zarządzenia., jak
kolwiek według oficjalnego komunika
tu Niemieckiego Biura Informacyjnego 
urzędy niemieckie na wy.pacliek niedoj
Bcia do skutku porozumienia prl'!yg'oto
wują się do wydania niezbędln~h za
rządzeń celem ograniczenia ruchu przez 
tervtor,ium Polski. 

W rokowaniach na ten temat Niem
ey wysuwają projekt uregulowania na.
leżności tran7,ytowych nie ~otówkq, 
lecz tOW8irami o charakterze inwesty
cyjnvm. przyczem jeszcze niewiaoomo, 
czy ta transa.kcja mieściłaby się w ra
mach, przewidzianych u'mową handlo
WI\, polsko - niemiecka z lisoo.pada ub. r. 

Nie wiemy. jakie stanowisko wobec 
tej PropOzycji zajmuje strona .polska. 
Jej przyjęde równałoby się 8iUtoma
tycznemu o~ranic7.eniu naszego eks
pOrtu do Niemie~ i POzbawiłobv Bank 
Polski dopływu tak bard,zo mu Potrzeb
nych dewiz w wysokości 70 milj. zł. 

Oprócz należności z tytułu p~",o
zn. tranl'!ytowego Polska wzgl. obywa
tele pOlscy maja jesuz,e na sto kilka
dziesiąt. miljonów zł sum, W zasadzie 
lUl.t~hmia5t płatnyeh, I'!amroronych w 
nzes-zy. A prZy oboonych stooun'kaeh, 
1'rzv przymusowe; Il'ospodaree dewiZó
wej w Niemezech w:vdoł1vcie tych kwot 
jest na dłuższy cz~s nierealne. 

Fakt. iż ubo'l"a Polska dostare?:a tak 
o'!łJ.Tzvmich. iak na nasz oo:dom. środ
ków zna('znie oo.zatszej RzesZT .. musi 
nawet w kołach najżarliwszych zwolen
ników wsoó1oracv 'polsko - 'niemieckie; 
w Pol<;ce budzi~ Doważne ~a.strz~żenia' 

Kilka ie5ZCZE' "łów naJeży ~~obno 00-
swiedć ~nrawie llmo~'V hanrllowei. ?'At

wartei w 1 i S ŁOP1\ rlzi e uh. r 
Obie strony - ools.ka i niemieck~ -

sa z iei funkcjonowania niezadowo!o
ne. Kola niemiC'ckie rawiorilv si!,' co do 
pOiemności rvnlm pOl;:k i ego. ria 00 od
pOwiada strona nol:::ka. że-. g-16wnn prze
szkoda dla im!lOrtll z Niemiec jest 
wysoki nor.iorn N ·n townr(lw nlpmioo
kich l~k"pol't l'<l!~ld art"kuMw T'Olni
czvch i dr7.C'wa który rx> uprawomoc
nieniu sil" układu ruszył oo\razu pełną 
parą. obecnie musiał być powstrzym&
Jty, ~dV'Ż niesoosób uzyskać :r.t\ń noIa
b- wobec skromnyeh rozmiarów eks
J)Orlu z Niemiec i niemoż~i 9kom
~Mlł&-,..~~ .... 
~~ . 

Numer ~ = ORĘDOWNIK, piątef, dnia ., lutego t~ :;:: lI;t1"O!Uł , 

Poznański chór katedralny, POZO-I fowany wczoraj po południu na krót
stają.cy pod wytrawnem kierownic- ko prz~d odjazdem z koncertami do 
twem ks. dr. Gieburowskiego sfotogra- Wiednia i Budapesztu. 

Śląsk oburzony na mowe S(ha(hła 
Stałł Q'If.'C~a J~olucja seJm;u śląski·ego dom,al/c, się int en "e'ncji 

'ł' a.rs:::Jawy 
K a t o w i e e (Tel. wl.) Sejm ~ląski 

uchwalił wcwraj następującą rezoiu
cję: 

,,\\' zwią.zku z rewizjonistycznem 
wystąpiell iem p min. Schachta na 
ŚI~sku Opolskim w dniu 28 stycznia 
1936 T., W którcm p. minister Schacht 
za.atakO\\'ał ob0\1riązujące pomiędzy 
Polską a Niemcami traktaty, oraz w 
związku z komentarzami do tego prze
mówienia, zamieszczollemi w podle
głej rządowi niemi('cldemu prasie, 
która, mimo. że /la ŚI<i\sku Opolskim 
od wieków zamie:,zkuje 600.000 ludno
ści polskiej, usiłuje zaogniać wzajem-

ne stosunki przez atakowanie istn·ie
j~cych granic, fałszywe przMstawia
nie istotnego stanu rzeczy po obu 
stronach !!"ranicv oraz rozbudzanie 
zaborczych ,- tendencyj - 5ejm śląski 
stwierdza, iż wystąpienia te spr...zeczne 
są zarówno z duchem traktatu wersal
ski ('go. jak 7. paktem o nieagresji, jak 
wreszcie z umow~ prasową polsko
niemiecką i wzywa p. wojewodę do 
przrdstawieoia I"ządowi polskiemu 
tych wystąpie!'l. jako takich. które nie
potrzebnie mogą naruszyć wzajemne 
stosunki polsko-niemieckie i wywołać 
wzburzenie ludności polskiej". 

Wielkie zmiany polityczne 
decydują się w Paryżu 

K()Ołłfe'ł"eJł ~je .~ ud~ialełn pa'lłl,jc#,:('I!/cll 'l p'renl.;eró ll' lUlIhif u' 
~~I-!lranic.~nych - Niepol.'ój R~/m" 

p a ryż. (Tel. wl.) W Paryżu odby- sił międzynarodowych zag-rażają bez
wa się cały ~zereg konferencyj między- pośrednio interesom wloskim. 
narodowych z udziałem licznych P a ryż. (Tel. \\'ł.) Pisma podają 
państ\\' Europy środkowej i wschod- sprawozdania z odbywających się roz
niej, w imieniu których występują, mów dyplomatycznych. m. in. treść 
bą.dź panujący, bądź tei. premjerzy i rozmowy między . ministrem Flandi-
ministrowie państw zagranicznych. nem, a komisarzem Litwinowem. 

R z y m. (Tel. wl.) Żywa działalność Przedst.awicielSowietów domagał się, 
francuskiego ministerstwa spraw za- aby spróbować urzeczywistnić pakt 
granicznych wywołała we włoskich nAddunajski w ten sposób, by rolę 
kołach politycznych silne taniepokoje- Rzymu spełniła Mosk",·a. Flandin miał 
nie. Rzymscy politycy wyczuwają, że odrzucić tę pro~ozycję. 
dokonywnją,ee się zmiany w ukła.dzie 

Sensa(yjne aresztowania 
komunistów na Wegrze(h 

Śled#n"o u4lfali"o, ~e kornuniśoi d~iatali systemem jaIc#ejko
'"ym i ~e akcją kieyO'Wal # M 081Mcy &81a'łm1o,nll B ela H,,,," 

B u d a p e s ~ t. (Tel. wI.) W Buda- skich kierowana jest obecnie pnez o
peszci~ aresztowano członków zarzą.du sławionego Belę Kuna. 
partji komunistycznej, którrch podda- Zarzą9 partji komunistycznej na 
no drobiazgowemu badaniu. Jak wy- Węgrzech pracował popularnym t. zw. 
nika z dochodzeń, aresztowani należą. :::ystemem jaczejkowym. 
do znakomicie zorganizowanej grupy Trzej główni przywódcy komnni
wybitnych przywódców komunistycz- styczni osadzeni zosta.Ji w wi~zieniu i 
nych. Śledztwo stwierdziło daJej, że pod za.rzutem szpiegostwa staną, przed 
moskiewska sekCja dla spraw węgier- sądem wojennym. 

To też, jak donosi agencja Press, 
ezyunikipobkie przedstawiły stronie 
niemieckiej koniec~ność rewizji urno
\\'} handlowej. 

Z pOwyższych fa.któw i l"QZ';\'llżań 
wynika. jasno, iż rzeezywis~ skory
ROwała wybujałe nadzieje na znaczne 
k(JII'ZyŚCi z umowaeuo ttłoiMri& &i~ ~ 
...... ~]IdI l!9łsto.lłiemHo-

kich i s prow ad!: ił a poważne otrzeźwie
nie w umysłach tych czynników, które 
najbardziej występowały ~ zaeieśnie
Idem współpracy z naszym Sl\Silld&m 
z~bodnim. 

To zacieśnianie sWsw2lków PftYllM>
slo nam bow~ me blAt joL, lecz stra_III hn 

..... - 1 . . . ., . 

PrzecIw obstr1lkcjł, hemoroidom. I zaburzeniom w żołądku i kiszkach, za... 
I stoinie w wą,trobie i śledzionie, bólom 
krzyża zaleca się picie naturalnej wo
dy gor7.kiej Franciszka Józefa kilka. ra,. 
zy dziennie. Zalecana przez lekarzy. 
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Oświadczenie 
Kiniejć>zem podaję do wiadumości. it 

z dniem ;1 lute.'I'o br. wszyscy podlegli mi 
kolporterzy gazet za przestają sprzedawa
nia "EXPt'e66U Ilucltrowanego" i to zarów
no na tHenie Ostro~\a Wlkp. jak i w in
nych miastacJI WieJ.kopolski. w których 
dotychczas kol Dorterzy otrz~'m v ,\'ali "Ex
pre&:; Ilustrowany" za mojem pośredni
ctwem. 

Oświadcza ITI I'Ó\\ nicż te w BVI'oim \,;-las
nym 6kladzie t-;].Il'zcdażv gazet w Ostrowie 
przy ul. PiJ",ud.,kiego T ,)dtąd zaprzestaję 
sprzedaż} i koJ'portażu .Expre&Su ilustro
wanego". 

Do PO\'lirŹ"zego postanowieniu "kłoniło 
mnie autyreligijne wystąpienie .,Expressu 
llustroVl an(l!:(oOo VI numerze świątecznym 
oraz fakt. że wystąpienie to wywołało w 
społeczeństwie polskiem i cbrześcijań
skiem powszechne oburzenie. 

Za moim przykładem pójdą zapewne 
wszy,",cy inni kol'P'Orterzy - chrześcija
nie, do.n-hczas kolportujący jeszcze t.y
do WISk i .. ExpreB,~ Ilustrowany". 

Rezygnując z kolportażu "Expressu 
I·lustrowanego". rezygnuję równocześnie 
,; pewnych dochodów. Jestem jednak głę
boko przekonany, ze ta moja ofiara osobi
sta wyjdzie na dobro społeczeństwu. 

Wsz:>stkich swoich odsprzedawców i 
klien.tów w Ostrowie. Krotoszynie, Ple
szeWle, Środzie, Jarocinie. Kot.minie 
OstrzeBzowie . Kępnie. Gostyniu, Krobi 
Wrześni i w innych miastach zawiada-
miam o powrższem . 

Ludwik Nowak 
Ostrów, ult. Piłsudsk.ego 7. 
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PROSZĘ '''STAĆ! 

Swiąteczny placek 
P~n Stefan Wolny byl zdecydowanym 

wro;nem kobiet. Sam sobie skarpetki CE'ro
wał, na .zimę na drutach robił rękawiczki, 
sam sobie wymyślał i urządzał sceny. Było 
mu z t.em dobrze. 

- Efekt· ten sam. a wydatek mniejszy, 
tłumaczył swoim przyjaciołom. swój staro
kawal'el'ski upór. 

A gdy słys:>:ał za ścianą u sąsiadów cią
gle . wrzaski : płacze. to cieBzył się, te nie 
pOSiada własnych dzieci. Jako kawaler nie 
da~by sobie ;;am ~ niemi rady. 

Gdy przyszły święta. począł odwiedzać 
znaJ~mł'rh. Posz,edł najpierw do swego 
prZyjaCiela pana Zenona Zalewajły. 

- Coś sip. wypije. CCl'Ś się przetrą.ci. tro
chę pogwarzy to i święto zleci - mY'Ślał 
przez drogę. 
, . Pan_ Z:aI3w~jło .przyjął go z ohłudną go
~c~nno Clą .. USiedli: Gos~odarz poprosił /tO
sCla o papierosa I dale] zabawiał go roz
mową· 

Pa~ ~tefan skierował swój no. w stroM 
kuchm I lekko gO marszcząc zaczął przy
gadywać. 

_ . - ~oz.koszne .wiatry z kuchni wieją.. Je
S~l mUle Język Ule myli, selabik wiel'rzowy 
SIę praty. 

- J.aki tam 8elabik. woda w imbrY'ku ' 
halru;uJ&. 

- 'Voda.?! - idr.iwi'l się pan Stefan. 
~ A tak woda. Przyszedł gość, to gG 

trza. herbatą uraczvć. 
Pan St~f.an smutnie lwiElBil głowę . 
Po. c~ WIlI t.ona gospOdarza wniosła. hero 

batę J r~wno pokrojony świąteczny placek. 
. Obrazo.ny ~an Stefan szybko opuścił 

mleBz,kallle n~lI,;t"a Zalewajłów ; poszedł 
szu~ać bardZIC" "'lJte~o PI'z:vj~cia II innvch 
znaJomych. ' 
. 'VBz~dzj(l ,.eJna.k częstowali !W herbatą 
lp.lackIem. Zrozpaczony poszedł do naj
bllY~zego baru i za własne pienia(ize zalał 
So-bl6 pałę. 

Z_ ka~el~szem. n.a ba~ie:. chwiejąc .się 
dyskretllle l chWiejąc SIę Jawni.: na obie 
stron;; • .stanął we drzwiach mIeszkania 0-
statmch swoich znajomych. 

- Ach! pan Stefan! Jak to dobl'ze że 
pan przyszedł, zje pan z nami kolację. 

Pan Stefan podparł się w boki i hukną.ł: 
:- A cóż ~y pal'udraki myślicie, że 

mOl': b~zkarllle pla ckiem z eSerem straszyć 
będziecIe? Herbatę wlejecie? Co? Ścierwo 
~ ehrzanem toście pochowali Glodomory 
Jedne. Egoisty. S()b~,i! 

T!l J)an Stefan g lueho westchnął i jak 
dłRgt. ,ru~ ni\! pf)dlog~ 'Potem wo"o ei~ 
J)odnlO6ł I Z8l'zą,ł uemolol\ ać mieszkanie. 

Zaj:ście zlik ..... idowala J)o-lieja. 
Epilog tej sprawy rozegTa t;ię niebawem. 
~~ 

K e UJ: • 



Kalendarz rzym...J,.t. 
Lutv Czwartek: Doroty p. ! m. 

Tytusa b. 

6 Piątek: Romualda opat 
Kalend8~ słowiański 

Czwartek: Bogdany bl. 
Piątek: Sulislawa hl. 

CZWARTEK Słońca: wschód 7.28 
zachód 16.46 

Dlugość dnia 9 l{ 18 min. 
Księżvca: wi>chód 15.57 zachó:i 6,47 

Faza : 1 dziell przed pelnią. 

A~re~ redak[ji i adminiUra[ji W tg~tt 
telefoD redakcli i adminiIItracJi 173-5! 

Piotrkowska 91 
Godainy pnyj~ dla internoató. 

od 10-12 
a 

NOCNE DY:tURY APTEI( 
Nocy dzii> iejBzej dyżurują, apteki: Steck

la, Limanowskiego 37 (żvdow"ka), Jankie
lewicza. 'tary Rynek 9 (żydowska), Stanie
lewicza. Pomo:',ska 91. Borkow6kie-g'0_ Za
\\adzka \'5 , Głuchow6klego. Narutowicza 
6 Hamburga. Glówna 50. Pawlow.,.kiego, 
Piotrkowsl~a 307. 

Pogotowie: tel. 102-90. 
Straż ogniowa: tel 8. 

TEATRY ŁÓDZK IE 
Tear Miejski - (8,30) "Trafika pani 

generałO\Hj'· . 

Teatr Popularny - "Kobieta i jej Ty
ran". 

KINA LÓDZI(IE 
Adria - Metro - .. [{ochaj tylko mnie". 
Bajka - "Ilrabia ~1{)nte Christo". 
Capitol - .. Me1odja wielkiego miasta". 
Corso -" a dnie morza". 
Czary - "Człowiek o stu maskach", 
Miraż....: .. Jaśnie Pan S:rofer". 
Ikar - "Młody las", 
Oświatowy - "Król cyganów" 
Palace - .. Kwiąt Hawai". 
Przedwiośnie - "Epizod", 
Blallo - "Becky ~charp". 
Stylowy - ,.Roześm i ane oczy". 
Mimoza - , .~iewolnica z Mandaly". 

POGODA WCZORAJ 
Komunikat łódzkiej stacji meteorolo

~iczne.i przy m iejt5kiem muzeum w parku 
Siekie\yicza na dzieu 5. b. m. ~ajwy'ższ,a 
temperatura \V cią~u doby ubiegłej: plus 
1.9 sL najni ż;:;za: minus 1 st. Barometr: 
, i O.;). tendencja: spokojne ciśnic!lie. Wia
try: s ł a be. pólnocno - zachodnie. 

JAKA BĘDZIE POGODA? 
\\' dalszvm ciągu pochmurno, spodzie

\,a.ne opady śnieżne. 

Z :tYCIA ORGANIZACYJ 
Ze zjazdu delegatów Chrześcijańskiego 

Zw. Zawod. Pracowników Miejskich, Zjazd 
delegaiów w \"al. zawie po wY6łuchaniu 
referatu prezesa Ch. Z. Z. Urbafu;,kiego i 

- sekretarza St. Spasińskiego i za,poznaniu 
SIę z pr ojektami ustaw samorządow}'ch, 
reguluiąc'ich warunki slUiż,bowe i emery
talne pracowników mie j6kich, stwierdza: 
1 Projekty ustaw: pra~matyczne.l , dyscy
pli narnej i uposażenio,,-wej nie odpowia
dają w wielu punktach interesom pracow
n iczym. 

\Vobec powy'ż.,zego zjazd postana-
wia: a) tiolidaryzo\Yać 6ię z popra \ykami 
do ue.ta\v pragma tycznei._ dyscyplinarnej 
i up06ażeniowej i emerytalnej zgłoszone
mi przez dele,~a tów Centrali Związków 
Za wodowych na d ~'Ukrotnycb konferen
cjac-h w Ministerstwie Spraw Wewnętrz
nych. 

2. Projekt ustawy emerytalnej w pier
wotnem brzmieniu Ministerstwa jeBt 
.krzywdzący zarówno dla czynnych pra
cowników miejskich. jak i emerytów, bo
.... :iem uszczupl.a w znacznym stopniu ich 
dobrze nabyte prawa. . 

3 .. Wyrazić gotowość qobrony zagr01Jo
nych praw wszelkiemi rozporzą.dzalnemi 
środkami na wypadek, gdyby w projekto
wanych usta \yach nie będa ,,'prowadzone 
grunto\\'ne zmiany na korzyść ogóIu czyn
nych pracowników miej6kich. jako też 
emerytów. 

CZY WIECIE, :tE ... 
W zeszłym roku ploty były białe, w 

tym roku zielone... \V~'gląd Łodzi zmieni 
6ię radykalnie z wiosna, bie>ź . roku. Zn ik
llie bowi em sz,petota brucl,nych parkanów 
i p~olów na \y" zystkich ulicach. Wlaścl
ciele placów niezabud o \y'anrch. a w śród
mieśctu iest ich bardzo wiele, będą. mu-
6;01i pomalować ploty i parkany na kolor 
z :elony. ~foże w przyszłym roku doczeka
my się różowych pIlotów? .. 

NOTUJEMY 
Jak pracują stangreci I woźnice. Ze

brani w liczbie około tysiąca osób woźnice, 
dtangreci oraz robotnicy, zatrudnieni w 
przemyśle prze\\'ozowym okręgu Łódzkie'
go na walnem zebraniu zw. Zawod Stan
gre.tów i Woźniców Chrześc. Zjedn. Zaw., 
/:ld.bytem w Łodzi przy ul. Przejazd 31 w 
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Na froncie pracy 
rat odłożył na bok portfel z pieniędzm~. 
Szelka spo trz('~l to, niespostrzete.me 
portfel zabrał. a następnie ~dy ZyskJDd 
zNlo ił meldunrk. z\\ I"ócil mu portfel z 
~ekslami i 80 zl VI' ~otówce . zabierając po
zostałe 570 zl na pokrycie swych należno
ści. 11'1imo to przeciw pomysłowemu Zy
dowi wdl'ożono dochodzenia i będzie C!n 
odpowiadał za ltraclzieź. gdyż [ego rodzaju 
inl,asowa nic je.';t kara Ine. (k) 

był krwawy dzień ... 
Zm,ia~d~ona głowa - C~lofVieli tV trybach H'ws~~ny - u,r!Cane 
palce - Cię~l,i wY1Jadek stra.iaka - Pola'J'lulnłe rąk ł ~eber 

Przeciwnlcv "ślepego Maksa", Zatrzy
mani zostali \\" Łodzi dwaj czo łowi przed
stawiciele i.yrlowsl,iego świata przestęp
czego Szulin Horowicz. i Szvmszo Hryn
baum. Obai byli przeciwnikami .. ślepego 
l\!aksa" BornBteina i mieli do niego preten
sje, że zadenunc.iował ich przed P?I,icją i 
wobec tego postanowili się rozprawIć z ro
dziną, i czlonkami sza iki .. śl e pego Mak;;:.a" 
przebywaja,cego obecnie w więzieniu . l!
przedzeni o za mia rze na paści członkowIe 
szajki Borni>teina. powiadomili policję, 
któ·ra zatrzymała Horowicza i Hrynbauma, 
odbierając od nich rewolwery. 

Ł ó d f, 5. 2. - Wstrzą.sający wypa- ul Piastow:,kiego 38. I w tym wypad
dek przy pracy zdarzył się onegdaj k~ zosŁał poszkodowany skierowany 
przed południem w fabryce firmy do szpitala ubezpieczalni. 
Scheibler i Grohman przy ulicy Emi- • * 
lji 25. Robotnik tej firmy Het;ryk W niciarni na. Widzewie doznała 
Krzamałek (Łęczy~ka 62) zatrudn~on! I rozs~ arpan ia palców le\"ej dłoni 34-
był przy zakładanIU pasa transmisYJ- leŁnia Józefa Pienik zam. przy uJ. Ro
nego przy pomocy specjalnego drą.ga, kicjl1skiej 100 _ również przewiezio
zakollcr,onego dużą żelazną klamrą· na do szpitala przy ul. Zagajnikowej. 
Gdy ma,szyna ruszyła pas transmisyj- * * 
ny pochwycił nagle trzymany przez 
I{rzamalka drąg, który począł z 0-

gromną szybkością wIrować w powie
trzu. - R0botnili: nie zdolał się już 
cofnąć i został kilkakrotnie żelaznem 
ostrzem uderzony w głowę. Zaalarmo
wano pogotowie. którego lekarz 
stwierdził u nieszczęśli\\ ego robotni
ka wstrząs mózgu, rozbicie obu szczęk 
i wybicie \"szystkich zebów. Ze stra
szlhvie zeszpeconą twarzą, został I{l'za
małek odwieziony do szpitala w stanie 
beznadziejnym. 

* * 
'Ve fabryce firmy Allart. Rousseau 

i S-ka przy ulicy Kątnej J 9, pochwyeo
ny przez tryby maszyn, doznał poszar
pania mięśni lewego przedramienia 
26-letni Ludwik GumiI'!ski, zam. przy 

dniu 2. b. m" o godz. 10 rano, uchwal<ili 
nast. rezolucję: 

Doma~amv się .: 1. wprowadzenia 6-cio 
godzinnego dnia pracy celem zatrudnie
nia. ",'Szystkicb bezrobotnycb. 2. wprowa
dzenia. większycb kar na łamil\cycb usta
~odawstwo robotnicze, jak ustawy o cza-
6:e pracy. urlopach i t. p. 3.og106zenia. 
ustawy o umowach zl>iorowych. która za
vl'ieralaby przepisy, moca, których oporni 
Lill'USzeni byli'by do zawarcia urnowy. 4. 
znowelizowania u6tawy ·drogowe] w tym 
sensie, by woźnice i 6tangreci mocą prze
p isów ustawowych poddawani byliby eg
zamino\\'i fachowemu , na podstawie kIó· 
re~w otrz\maliby odpow.icdnie pl'a\\a 
jazdy. Zadanie to u7.asndnia się tern, lż 
wobec pelnienia wymienionycb obowiąz
ków przez ludzi niew,rkwalifikowanych 
jest zagrożone bezpieczeń6t\,:0 publiczne. 
.a na Clom równirż w w:e1kiej mierze 
c:et'pin, ludzie wykwalifikowani w tym 
za \\'odzie. 

Jednocześnie zebrani stwierdzają iż o 
postulat~' , wyluszq:one IV niniejdzej rezo
lt::cji, o,siąg-nięcie którvch jest koniecznem 
w dobie ąbecne.i - będą walczyli wszy .. t
kiemi rozporządzalnemi środkami. 

Zebrani zwrócili się rio prez\' dj'um ze
hrania i iednocze~nie nakladl'łją obowią
zek, by rezolucja ta zostala przesIana do 
wiadomości mi~j6cow"m władzom. jak 
ró\\-nież za pośrednictwem zarza,du Głów
n()g"o Chrześc. Zjedn. Za w. do :\1inister
s1.\\"a Opieki Spolecznej Spraw Wewnętrz
nych, Ministerstwa Komunikacii oraz ~Ii
nisterBlwa Przemysłu i Handlu. 

Co na to Inspektorat Pracy? Robotnicy 
zatrudnieni w przedi>iębiorstwach przewo
zowych, są, niesłychanie ',,","zyskiwani. Po
mimo. iż angażowani sa, tylko na przepra
cowanie dniówki. otrzymują wynagrodze
nie dochodzące zaledwie 5 złotych . mimo, 
że praca ich trwa nieraz do 16 g"odzin 
dziennie, przyczem nie '-'9, oni wcale ubez
pieczeni na ~:ypadek choroby i bezrobocia. 
Czy nie należałoby wkroczyć w tego rodza
ju niewolnictwo i ukrócić samowolę wla
ścicieli przedsiębiorstw przewozowych? 

Z RYNKU PRACY 
Akcja metalowców o umowę zbiorową. 

Związek metalowców łącznie z nowozorga
nizowaną sekcią, pracowników elektro i ra
djotechnicznych oraz pomocników przY6tą
pił obecnie do akcji zbiorowej, w celu za
warcia umo\'.:y. \V przemyśle metalowy m 
od dwóch lat już umowa faktycznie nie 
iBtnieje, a w każdym razie nie jest bonoro
wana i zawiera się między przemY6lowca
mi i robotnikami umowy osobiste. wskutek 
czego place są, mocno niejednolite. Celem 
zapobieżen i a "'yzysko\\i, który wobec bra
ku umowy zbiorowej jei>t pro\yadzony bez 
oglądania się na nastę J).':! twa, szczególnie 
zaś w ż\'dowskich przedsiębiorstwach. któ
re \\" ten ,sposób majn, duże możliwości kon
l,urencyjne, postanowiono obecnie sprawę 
uregulować (>statecznie przez podpisanie 
.leci noli tej umowy zhiorowej. Zaznaczyć 
trzeba, że przemysł chl'zcści.iallski zasad
niczo jest 7,a umową zbiorową. gd~'ź bl'ak 
jej powoduje szaloną konkurencję ze stro
ny Żydów i calkowitą, dezol'1enlac.ię na 
rvnlm. Jcszcze w biet. tygodniu rozpocząć 
mają, się w tej sprawie rokowania. przy
czem związek robotnil,ów zastrzegł. że w 
stosunku do trch firm. które nie przyjmą 
umowy proklamowany zostanie strajk. (k) 

Znowu strajk. We fabryce "Bełcha
towska ~Ianufaktura", należę.ce .i do Zyda 

.~layera Zueho\\"skiego w Bełc)latowie z 
powodu obniten'ia stawek plac i niewypla
cania. od kilku tygodni zarobków, 300 1'0-

" 7reszcie stosunkowo rzaGki wypa
dek przy innej zgoł1ł: pracy \' .. y~a~zył 
się Józefowi Kałużn.lkowl, strazt;llko
wi, który w czasie Jazdy ~o .p~zaru, 
spadł z wozu i doznał powazmeJszych 
obrażel'!. Jak dowiaduj emy się. stan 
Kałużnika, przebywającego w szpita
lu jest b. ci~żki. 

* * 
\V magazynach na stacji towaro

wej Karolaw, w czasie pr~eł::dunku 
bel z bawełną zosŁał przygl1leclOn y u· 
padającą belą roboŁpik 38-1etni· Anto
ni Raszkowski, zamIeszkały przy ul. 
I{onslytucyjnej 43. Raszko\vs~i ~d
niósł obrażpnia głowy i złatnama onu 
rak oraz żeber. Rannego w stanie 
ciężkim przewieziono do szpitala. 

botników porzuci lo pracę i okupuje mury 
fabryki. Na miejsce wvjechał in8pektor 
,pracy, celem zlikwidowania powst~łego 
strajku. Związki La wodowe wystą.plly z 
\\ nioskiem o ukaranie Żuchowskie'go. za 
zatrzymanie zarobków i obrywanie sta
wek robotni czy ch. 

JUDAICA 
Chcieli jechać do Palestyny. W sa,dzie o

kręgowym w Łodzi rozpoczął się ",;czorB;i 
proces przeci \V Mojteszowi ChanachowI
czawi i kilku czlonkom szajki. którzy zor
ganizowali hiuro nielegalnej err:igracji 
drogą, morską. do Palestyny. PIerwszy 
dzień proce6U zakończył się odczytanirm 
aktu oskarżenia i wyjaśnieniami oskarżo
nych. którz\' naogól nia pl'zyznają się do 
winy, Jeden drugiemu zarzuca. że g-o Oi>ZU
kat. . 'a rozprawę powolano 6l. świadkMv, 
a zeznania dalszych 2,1 świadków. którzy 
nie przybyli 7. powodu choroby. lub wy
jazdu. mają 10stać odczytane. Proces zapo
wi ada się sen .. acyjni e. 

Krwawy spór o lupy. W mieszkanil~ 
Wojciecha Rabie~i przy ulicy KoszykoweJ 
nr. 39 doszlo do krwawej awantury. Ra
biega znany jest jalw zawodowy zl?
dziej i w mieszkaniu jego gromadzą ~1~ 
różni podejrzani osobnicy. \V nocy mIę
dzy Rahiegą. a przybylymi do nie~o 27-
letnim Romanem Ziętarkiem i Stefanem 
Ku;:zlem doszło do sporu, a następnie 
bójki: WNlhlg wyjaśnień poszl{Qdowane
go nabiegi. kłótnia powstała przy kar
tach, zachodzi jednnl<że podejrzenie. it 
wlaściwym powodem bó.i1<i było to. iż Ra
hiega chciał spólników oszukać przy po
dziale łupów zlodziejskich. W wymku 
bójki wszyscy trzej zoc;tali poranieni. Ra
biega odniósł kill,a glębokicb ran kłutych 
w brzuch i klatkę piersiową. i w stanie 
ciężkim przewieziono go do ,szpitala. Zię
tarek i Kuszel zostali ranni tasaldem w 
głowę i po opatrzeniu zatrzymano icb 
~. areszcie. (k) 

KRON I KA GOSPODARCZA 
Dlaczego? Drobni kupcy posiadający VI 

sklepach 6woich sprzedaż wyrobów Pan
stwowego :Monopolu Tytoniowego nie mo
gą, wprost odgonić się od odwiedzających 
ich nieznanych sprzedawców tabliczek re
klamowych Państwowego Monopolu Tyto
r.ionego. którzy każą so'bie pIacić nieraz po 
kilka złot~'cb za blaszaną tabliczkę. Pod
kreślić przytem należy, że tylko w mono
polu tytonio~\ ym tego rodzaju reklamy Sl\ 
platne, w sp irytusowym natomiast wszel
kie druki i reklamy wydaje się bezpłatnie. 
Dlaczego są w paJlstwowych monopolach 
takie różnice, narażające drobne kupiec
two na niewiadomo na co idą,ce opłaty? 

SPORT 
~ 

Łódź pod znakiem boksu. NajbUŹ6ze ty.
godnie w Łodzi będą, obfitować w sensl
cyjne mecze bokserskie. Po meczu L K. P. 
- Warta w Ło clzi w na jbHższą n iedzielę 
odb~dz ie się niemniej sensacy.iny mecz po-

OFIARY KRYZYSU między reprezentacjami Łodzi: Poznania, 
Powiesił się. W komórce na posesji następnie I. K.~. sp.otka się z. kom.bin~wa

przy ul. Litewskiej 27 popełnił samob6j- \ ny~ z('sp~lem p I ęścIarzy węg-~eJ'sk.lch ~7 b, 
~two przez powielIzenie bezrobotny 43-1ct- m. I. w dnl:1 10 marca odbędZIe SlEl mecz 
ni Bronii\ław Cirpis. Pozostając od dluż- Łódz-Bruksfola. 
.'lze!!o czasu bez pracy, Cirpis znajdo\~al Łódź na mecz z Poznaniem. Kapitan 
Slię w skrajnej nędzy, co go doprowadZIło związkowy Ł. O. Z. B. ustalił juk skład Ło
do l'ozstl'o.iu net"wowego. \V czasie nie- dzi na mięJzymi astowe spotkanis bokser
obecności żony. Cirpis zamknął się w ko-
mórce i powiesi! na pętli ze ,sznura, urno- skie z Por,na niem. który będzie się przed
cowanej na haku. Samobójstwo spostrze- stawiat na"tępująco: waga musza - Szwed 
żono zbyt późno i gdy wyważono drzwi lub Popielaty, waga kogucia Gotfryd lub 
I Ó · l' . '. ł k· . Bartniak. waga piór!,owa - Spodenki e-\Om 1'1'1, zna eZlOnO zimne lUZ ZW o lWI- .' I b V' ' . h . 1_ ' • l kk _ 
sieka. (k) \\IC~.U .·'~Jc e c 0"5,,1. ~ag"a. e a

\Vozmakle'''·lcz. waga pólsredma - 0-
Wypadki zemdleń z głodu mnożą się. strowski. waaa śre rlnia _ Chmielewski 

Na ~li.cy B!'zezińskiej zll;slabla z ~lodu i I półciężka - Piell'zak i ciężka Kłoda6. Jest 
wyc~eJlcze!1la be~domna 1 bezrobotna 5.'3- mo-żliwość, że zajdą w tym składzie jakieś 
le!nJa ~U!ela SÓJka, ~tóra lekarz po~oto- zmiany, lecz skład ten jest bodaj najsil
wla skierował do szpitala zapasowego, niejszy, Jak;m Łódź w tej fazie może dys-

Bezrobocie sznur i trucizna_ \V mie- ponować. .Tako rezerwowi wyznaczeni zo
f<zkaniu wlas'nem przy ul. Łag-iewnickiej stali ~o?atko\\"o : W~awińBki, w wadz~ pół
ł-2 zaż~' la większej dozy nieznanej tt"1.l- I średmeJ. CurkoVl·Bkl. Stahl, Jaskóła l Ro
cizny H-letnia Antonina Kulczycka, któ- slaw. 
rą lekarz pogolowia skiero""'ll w Etan;!! I. K. P. na mecz z Wartą wystawia na-
ciężkim do szpitala w Radogoszczu. stępujący sklad swej drużyny: Szwed, 

KRONIKA WYPADKÓW 
Zginął 11-letni chłopiec. mga Hauka, 

zam. przy ulicy Poznańilkiej 45, zameldo
II ala o za~dnieciu już od onegdaj swego 
6yna Hansa, który dotychcza6 do domu 
p..ie wrócił. Chłopiec Uczy lat 11. 

«RONIKA POLICYJNA 
Ujęcie włamywaczy. Ze składu firmy 

Piech przy Alejach Kościuszki 39 przez 

Bartniak. Spodenkiewicz, Woźniak . Bana
.. iak. Chmielewski. Pietrzak i Rosław. Naj
ciekawiej zapowiada się '"alka Woźniakie
wicz-Kajnar i Pietrzak-Szymura. Jak 
wielkie zaintereBowanie jest tym meczem 
może posłużyć fakt. że już w kasach przed
sprzedaży zabraklo biletów. W Poznaniu 
drużyna łódzka zostala wyraźnie pokrzyw
dzona. przeg-rywając 2:14. 

KRON I KA TOMASZOWA Maz. 

podkop złodzieje skradli towary wartości 1:ydowska bezczelność. Na. pią,tkowym 
30 tys. zł oraz 900 zł w gotówce. Policja. targu zdarzył się następujący wypadek: 
w czasie pOB7.'llkiwań znalazła towar w Do wózka z owocami, (wlae.ność Żyda. 
,JTIie6zkaniu St. Paczyka. przy uJ. Mary- Moszka Kleinerta) podeszla p. Zofja Biał
r:ar"kiej 12. pl'z)' czem ujęt.o herszta ban- kowska (ul. Szeroka -16), l,tóra przygląda
d, \\"lamnvaczy, Stani6ława Okraskę. g-ór- la się owocom, nil' objawiając Rwoich ży
nil,a. pl'7.Ybyl~g-Q z Diil'lSeldorfu, oraz jeg·o czeJl. Do Rtojf\Cej zhliżył się pewien 
,kompanów. mężczy:wa i przeChodząc mim(), rzucił je>j 

Niedozwolone sposoby Inkasowania. uwagę, że to jest s[.ragan żydowski i że 
Zysl\ind Boruch. zamiel')'.knły przy ulicy winna popiel'ać wylf\cznie placówki chrze
Wróblej l, zglo,'<il pretpn.~je do swego ścijal1skie. P. Bialkowska, uznając slu
w;;pólwyzl1u\Ycy Huhino. Szelke. oskarża- Bzność t~j uwagi, !lkierowala się do titra
jl\c go o kradzież portfelu. zawierającego ganu chrzeRcijallskiego. Wówczas roz-
630 zl w gotówce oraz weksle na 200 zł. - wścieczony Moszek Kleinert obrzucił ja, 
Rzecz pr7,edsta wiała się w ten sposób. że steld~m obrlżywych wyrazów. obrażając 
Doruch Zyskind winien był Szelce 570 zł wkońcu caIy naród polski. O żydowskim 
lącznie już z procentami, jednak od zapla.- wybryku powiadomiono policję, która spi-
cenia długu uchylaI się, sała protokół. 

Szelka, wiedząc, że w drodze egzekucji 
nic nic zdo1a od Zyskinda wydostać. gdyż I Z fabryki Pischa. Dzięki większym za
majątek zabezpieczył. jak zreszta, każdy J mówieniom fIrma przyjęla jeszcze 20 tka
Żyd, intercyzą, nachodził niemal codzien- czy. Cieszyłoby to nas ogromnie. ale ... nie~ 
nie dłutnika, upatrując dogodnego mo- stety, przyjęCi pracownicy w większości .. ą 
men tu, I oto zdarzyło się, że Zyskind aku. Żydami. 
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A. Lipiński sp •••••• 

SKŁAD FABRYCZNY 
Łódź, ul. Piotrkowska 82. Tel. 175·55 

Poleca w wielkim wyborze 

Wyróżnione dyplomem uznania przez Z. O. P. P. .... 

GAJA ekstrakt bulto:sowy w kostkach Illolkach, 
przyprawa do zup. Do aabycla we wSlyst. 
kich sklepach ~lJożywczych. nR' 6009 

&; zbytu. Fabryka Cllkrów St. Marecki 
Wełny, jedwabie, aksamity, 

materjały lniane i bawełniane. 
:, MII([KI(~~ ~~ó~~~~! i~1{~~~:~ pD~~~~ecc:~: ~y~~ek 
oc Poznań, ulica św. Wojciecha 28. 

~--------------------------~ 
Nagłówkowe stowo (tłusto) 15 gr.oEzy, katde 
dalsze słowo 10 groszy, 5 hcz.b = Jedno słowo, 
t, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie moie przekraczać 100 słów. wtem 

5 nagłóWkOWYCh. 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Ogł06zenia wśród drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy. 

zł 160 JIASZfn DO SZYCIA 
gwarantowane syst. "SINGER" 
z wszelkiemi przyborami do baftu. cero· 
wania mereżkowania itd. Dostawa na koszt 
firmy: Ilustr. katalogi wysyła bezpłatnie 
CENTRAli! IIASZfN, KraUw Oidlowsta IDI 

o 4~61 

I Znak oterty naprzyldad. z 1'8924, n 2745, d 1 m 
i t. d. = 1 słowo. 

Dro'bna ogłoszenia w dni .powszednie przyjmuje 
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedi&wią

teczna przyjmuje się do godz. 10,15. 

1[- _.\130 U-li Magle I Gospodarstwo I G'!Spodarstwo I 
.;;1 ••.• D .. O.M_Y •.• P.A.R.CELE ręczne motorowe poleca fabr:vka Miedzych6d 200 mórg dohre wy- rpntowe. v7 morgowe sPI~cdam 
- - magli ·B. Kapczyński, Łódź. ·Po· dzierżawie qkazyjtlie 3500. Ofer· Il!b zarrIleme nO a ddom ~rkzy d 903z~f,; 

K . ° J o. rr:z~e:!:c~z~na-=33~ _______ ~nW~41!.!.!tly~O~r!e.!!o~o:w'~n~l~k·....:z~~d!...9:::3:!..:::83~3~ ____ .:.:n.:..:lu::.:.:...-.:::O:.:f.:::e.:..rt::::y~:..r:..:e:..=..;;0...;,w:...:n.,;;I.,;;...;;.z.;;....:;.,;;.._" amleruca arOClme _' . 

20 ubikacyj 
pietrow~. kanalIlIacja. światło. 
ogrórl. 16.00\1. wpłaty 13.300 Otrę
ba, Jarocin Kililiskiego 2. 

zd 93 i41 

Domek 
4 pokoje sldao kolonjaln" miasto 
4 500 złotych wiele innych poleca 
Kwiatkowski. Poznań. DzinłYli
skich 10. zu 93 929 

Dom 
masywny 8 ubikacyj. 31/. morgi 
sprzedam natychmiast. Jan Bu
dych . Popowo. poczta Wronki. 
pow. Szamotuly. zd 93 8i6 

Dom 
nowy 6 ubikacyj skład kolonjalny 
peryfprji Poznania 10000 sprze
dam. Szymczak . Poznań. MarRz. 
Focha 39. zd 93830 

Dom 
masywny. chlew. 2'/, morgi ogro· 
du przy szknlp. kościele . Pozna· 
nia . 2 iOO. Rnrtkowiak. ohrońra. 
Dopiewo. Poznań. zd 93 530 

II.!.. OSOBISTE li 
N awet dzieci 

odr6żniają co smakuje a mm"J 
kosztujt>. To Ua.ia przyprawa. 
Gaja ek~trakt hlllj'mowy. 

n 4 433 

Wspólniczki 
do intep1'Su czynnPJlO (kRwiRmi~) 
po'zukuje /l'ot"iwka 1.000. Ożpn .. k 
ni p w,klllcwny Ofprty Oredow· 
nik. Pozn8ń zd !i4 l(ll 

lir; 7. SPRZEDAtE 

Sprzedam 
gC'ter zupełnie w dobrym stanie 
szerokość rllmy ;>.5 cm. Wiado
mość: Zgierz, ul. Sienkiewicza 13 

n 6000 

Składy 
mieszkaniem fryzjer bławaty o
kolica niemiecka. Wyrwal. Boru. 
ta Kościelna Nowy Tomyśl wła!ic. 
Poznań. Strumykowa 34. 
____ ~zrl. 93 477~ ___ _ 

Na ogłoszenia szyfrowane 
wymagające z g ł o s z e ń" lub "o f e ~ t" ~od nr ........ , prosimy kierować listy do 
nas o d d z i e i' n i e na każde ogłoszenIe, n l g d y z b i o r o w o w jednym liście na 
kilka oO'łoszeń. W narożniku dolnym, lewym koperty lub pocztówki prosimy 
umieściĆ c z y t e ł n i e numer ogł.o~zenia (Iite~y i cyfry), abyśmy korespondencję. 
nie otwierając jej, doręczyć mogli lllserentoWl. 

Przykład: 

"Orędownik" 

Poznań. 

zd 57675 ŚfD. Marci1l 70 

Jeśli w ogłoszeniu podano "Zgłoszenia "Or~downik" - Ekspozytura l..6dź 
nr ........ .. lub "Oferty "Orędownik" - Ekspozytura Łódź nr ....... ". wówczas prz~stać 
prosimy oferty pod adresem Ekspozytury "Orędo\\ nika" w. ŁodZI prz~ u~_ PIotr· 
kowskieJ 91. we wszyBtkich innych \vypadkach do Centrali "OI'~dowDlka w Po-
znani u przy św. Marcinie 70. . 

Przestrzegamy zgłaszających się przed dołączamem do ofe:t d?kument~w o.ry· 
lZina~nyrh, świadectw itp., gd}-ż administracja na.s~a nie przy Jll1u!e odpowIedzIal· 
noś-:i za ich zwrot, jak wog6le za dalsze zalatwren~e oferty przez !nserent~. 

Adres inserenta wskaZUje Centrala "OrędowllIka" w Poznamu lub Ekspozy· 
tura w Łodzi - zależnie, jak w ogłoszeniu podano - (zamiejscowym za. dołącze· 
niem znaczka pocztowego), tylko w tym wypadku, jeśli Inserent upowa~llIa nas do 
tego, podając. w ogłoszeniu "Wiadomość" lub .. Adres wskaże .. Orędowmk" nr ....... .. 

KRA OWE , 
Piątek. 7 luteao. 

\Varszawa - 15.20 lI:ielda: 15.30 
a.rje i pieśni w wyk. K ieollry 
(plyty): 17.20 muzyka taneczna z 
płyt: 18.30 PO.l!. a'ktualna: 1S.iia 
ISk rzy n karalnicza. 

PROPONUJE!\łY , . 
_ LAMPOWICZOM 

na "iatek: 

23.00 Budapeszt. Munka ta
neczna. Hamburll. Muzyka noc· 
na. 23.43 Wiedeń. Lekka aud. wie
deńska. Radin Paris. Koocert 
nocny. 

24.011 Szlul.ltart. Koncert nocny. 

OGÓLNOPOL,5KIE Dzierżawa 
Mleczarnia mai .. blIEKo Poznania 
bez maszyn dobrze zapl"Owad:ro- Piątek. 7lutel10. 
n.a od zaraz. Qferty Orędownik Katowice _ 13.35 koncel't orko 

17.00 Berlin. Tańce da lVlle i no
we. MonaclIjum. Koncert radjo' 
orkiestn. 17.05 Szt.okholm. Reci· 
tal skrzypcowy. Pralta. Kwart!'t 
sm,cZJkowv Cherubini·el!o. 17.15 
Bukareszt. )fllz:vka lekka. 17.;;0 Pialek. 7 łuteJto. 

Poznań zd 9404, 73 P. P.; 15.30 OrdonóWl1a i Po. 
pławSIki na płytach: 17.:10 melo-

40 pszenneJdje hisepa(\lSfkie z plyt: 18.30 .. Co 
zabudowania inwentarze komplet- to jest kultura": 1!1.00 porady ra
ne od wlal<ciciela. objecie 3500 d.ioteclmiezne: 19.30 .. Jak soerlz'i' 
złotych. Karalus. Poznań ?far- świeto". 

KiiniltsWlIst. Nowe oielŚni. 6.30 lludycje pora.n.ne: 7.50 d,!:ien 

,szałka Focha 2.3. zd94080 

18,00 Leninl1rad ... ~"iewacy no· ni·k porann~': U.57 6y",n31 czasu: 
rymbel'SCY" - opera Wnznera. 12,03 dzietmik Dołudn.: 12.11i au-
18.11i Moskwa (Kom.) Koncert so· d,cja <lla szkól (dla d.zieci s1:ar
liBtów. 18,25 Bndapeszt. Koncert szych) D. t ... Od Pi&m8 do dru
orkiestrowy. 18,30 Moskwa ,kil" a) .. \V k.las'Zt.()rnpj celi" _ 
(WCSPS).· "Peer Gy.nt" - oop· obrauk słuchowillkowy Kazimie
mat mu,z. Grieg3. Radio Pari~.1 rza KonaTSokiezo. h) .. Pi erwsze 

Piątek. 7lutello. Koncert ~l'kiMtrnWy. 18.40 Kij. k"is:<ki" - pO.l!ltdanka: 12.40 kon. 
Gospodarstwo Krak6w - 13.35 fra.l!menty nil!swusterbausen. Chwilka mu· cert w wyk. ork o kameral.neJ po~ 

oPe<rowe z ołyt: 15.20 lrielda War- ,zyczna. . dYr. Alber:ta Katza (z WJIIJlal. 
!lO ziemi pszennej zabudowanie, s'zaweka: 1530 pimi z plantacji 19.00 Buk~reszt. ..śPlewacy no· 13.25 ch.wtlk~ lr,osoodaNiltwa d~«t 
Inwentarze żywe martwe prima Ibawelny (ol:vtv)' 17.20 muz,ka rYIDlberscv - op.era ''Yal!nera nlo'Y eJ!'o .. 13.aO .. Z r:vn:kn orac! . 
sprzedam §piesznie 27000. Jas· taneczna w wyk. ak. zesp. inu- (tr. zOner,,), ParlS PT'l. Mu'llY- 10.la WIad. o ekap.orcle Doo!skm: 
nowski. Wietrzyn koło Pleszewa. ,z)'cznelrO .. CYJ!'anerja": 18.30 DO' :ka orJ!'anowa. . 16.00 pog3(laOllia dla chor:v<:b (ze 

zd 93 905 )::"Hla'Tl'ka: 18.45 Canson" ('PI:vty): 20.00 B,:romuenster ... II .81;rnor ~wowa): tS.b k.on<;ert orkIestry 
19.00 .. Płyta gra.mOfonowll· 'na Bru§chmo. - <mera R:066lnrezo. radell'''Z3 SeredyllSklel!'o (ze Itwo-

Gospodarstwo wal'6oztacie k<nnpoz:vto!'Sfkim". 20.0" B~!1t}slawa. Recl'tal fort. wal: 16.45 "Ch~fl~a llytań _ 
72 m6rg pszennej zabudowania ~.10 KODJf!8wll8t. M,uQ;:v'ka Wle- poza danka d,la dZieCI starSlZYcli: 
inwentarze kompletne cena 14 OOÓ PiI,tek. 7 luteIlO. czoma. Frankfurt. Wieliki kon- 17.00 reportaż z Mtlzernm Etmo-
wpłaty 7.000. Kwiatkowski. Po· Ł6dź - 13.36 roone oi""eniki z cęl"ł: .Orlkiesłlry. 'Vraelaw. Nowa gl·a.ficznego w .. }~Ta,r~'Zawie: 17.1.5 
znań, DZlalY1iskich 10. zd 93 928 'płyt: 15.12 i -6,211 giełda; U.3D mu- nnemlecka mU?lyka tameczna ... MInlIta p,o,ezJ! : wle~ze Srt.~nJ: 

,z:vka PWluJarna (p I y-t y): 17.20 mu- 2~.15 Sottens. Utwory fort. Cho- t'ła~vl.l_ Bruhnskle..l:O }'lepok6J l 
80 pszennej z:vka tMleczna z płyt: 18.30 !P!na. 20.20 RYIl8. ;Koncert s:nnf~- .. PI~n podw6rzowa: 17.50 DO-

14 ląki. torf. masyw budynki. żY- f<'k,rzyn.1ta rad:fowa: 18.45 śpiewa nrczny. 20.40. Bratr. .. ilawa. Melod.Je radmk Slo~rt~Wy; 18.110 Bal.lady 
wy martwy inwentarz właściciel ,St. Wi-tas ~plyty): 19.00 oOlladan. f!'lmowe. Wl.edeń. J(QIII!!ert ork/e' Adama Mlobewlcza z mUfZy!ka 
Nowak, Bruszczewo powiat Ko- ka. etrowy. 20.05 Krułewlec. Mu'Zv- K.arola Leove~o. Wyk.: Iren}l 
ścian zd 93865 'ka rom a(L6<ka. Glerałltowska I Aleksa,nder MJ-

. Piątek. 7 lu.te20. 21.00 Medjolan. Koncert nmfo- cha.!ow&ki (!i'piew): 19.40 W1illJd. 
82 Lw6w - 13.35 mooyta Je/kika 'niezny. Bruktlela flam. ..AIT'Ie- BJ)Ot't.: 19.45 komUll\ilkat ŚlIi~wy 

. b d k· . Pl: plyt: 15.30 koncert pOlluJafl"fLY ~anka" - opera Bizeta. ~.15 z Krakowa: 19.50 biuro Studj6w 
morgI. n yl\; I ma·~ywne .. lJII)lVeJ),o &llyty); 17.20 modna :oiooen.lka na Berlin. Serenada IDs-dur M()Z3J!'- rOZlmawia ze sluchaczamrl P. R.: 
M~ ~:;;fl~t~~ O&as~f zlr=o 4.~ !płycie: 18.30 &krzYJ7\ka: 18.45 Mo- h. Kolonia. Kwarte't A·dur Beet 20.0.0 .. P6ie ,.ycie" .- manolOl1: An-
downik Poznań "d &4 O·r y rę 'Zart: Komcert B-d" .. na fac<rot w novena. 21.36 l\IonachJum. Kon· tonIego BohdzleWICz,a: 20JU kon-

. ,,,. wyk. K. Jur'kiewicza: 19.00 .. CZy cert' radiotria. 21.35 Poste Parl- .cert 6ymfoniozny. WY'k.: orko 
150 mórg na'Prawde 2llIlory". . Bien. Paryski kwartet saksofoni- f<:vmf. P. R. !><ld dyr. GrzeJlol"Za 

. Pi t L 7 I t 6tóW. 21.45 Radio Paris. Wiec,zór Fitelber,ga.. Bronisław GimIPE'I 
budynki m~~ywne Inwentarze ą e... u ello. Orferubacha (&krz.) i Seweryn śnieokowski 
kompletne, Z\emla dobra 45 000,- Toruń - 13.35 ek.ran i 6Ce<na 22.80 Sztokholm. Melodie wIe. (-dbi)j). W D1merwle koncertu alro-
wplata .w-ed,ug I:!gody. OJerty (płyty): 15.20 gielda: 15.30 arie i deń&kie. 22.10 Wiedeń. MU4':Yka lo Jtod,z. 20,50 d'Zienonik wieoool'lllY 
?redowmk. Poznali 1:d 94 OW lPi~ni (płyty) zW'Wy: 17.20 fra,Jl' lekka. 22.1/. 0810. MUrZyka jamo- i .. Obraiki z Poleki W«PÓICfLeB'T\e.j" 

G d menty z oner (pł~ty): 18.30 .. Dzie- wa i pio~enki. 22.20 Monachium. 22.30 .. Reportaż z I'I"1'ti\xsk Olim-
OSpO arstwo je p(J(IJ\ol'Zoa w Jt8'blobkach mu~E'· Reportaż z Oli;mjadv zim. 22.30 Diiekich w Garmisch. Partlmkir-

212 m6rg dobrE'J ziemi ma<!YW alnych"; 18.45 pieóini pol>&kie w Poste Parisien ... Fryodery.k Oho- cben": 22.31ó skrzynka teclin.iCM\a: 
bu.dynkami. inwentarze komPIe-t-, wyk. E. Jpdr:vcZlk6wny: 19.00 [>{l- 'pin" - au.d ~!1owno muzyczna. :Z,1iC) m·u.zy/ka tanecv,nll z dancin
ne 45.000. wPłata ugodow8. Ofer- .zadan·ka; 19.01i wiad. JtO@P. z Po- 22.40 Sztutllart. K~rt POPU- gU .. Caf~ - Club" (Poznart nada. 
ty Orędownik. POZJl'3ń zd 94049 morza. larny. je aadye.ie lO'kama). 
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Ku. ~ Szofer 
KU~A !ilusarz mecha.lollk na wszelkDe po-

- jazdy s~uka posady. Zgł06ZeIl1a 
Piekarnię agentura Oredownika, Lee~ 

ng 6106 "Kar~ a". wra!: z d('me,,~ kt.llIe lub 218' 

dzierżawie od wła<Ś"lcit'la \VPi~-1[ ~ 
~ gotó\\"ka ~--10 tyslecy Zgl<;- 27.WOLN~ MIEJSCA szenia: Atent:ll'a .. Oredownika". 11-.. _______ _ 

R ~ OO~~ 
ogo"no. ng.,... Domokrążnych 

S h Od na pensje lub prowizje, kawa 
amoc O Rio Rita. Zgłoszenia Polski Prze. 

okazyjnie ~pieeztbie kupie Oferty mysi, Łódź. Pomorska 23. 
z podaniem marki. ceny do Ore- zd 93908 
downioka. Poznali zd 94027 Ml:odsz'-y-.----

I[ DZIER ... AWY .... POmocnik fryzJers.ki donr" 0001]-
18. L. lator Z8!ra~ potrzebny. Zgl08_ 

Walkowi,ak. LeszM. Osiecka a. 
Rzeźnictwo n)?~1O:..:.7 ____ _ 

wielkiej wsi. mieszkaniem. urZl\' Potrzebny 
dzeniem. objecie 600 - w tern rok od zaraz pomocnik n.eźniolro-w~ 
<lziprżawa. Otreba. Jarocin. Ki- dtiniarski. znajllCY sie nil pr' ma 
Iińllkiego 2. zd 93744 wyrobaeh. zdrowy. czysty z kil-

... koletnią praktyką. Zg!Of!o2'j9ft. E 26. SZUKA PO~ .. Figura, Kle:f/lillrill°zn.at\. 

OgłOS!ienia do 30 s~6w dla poszu- Potrzebny 
kuiac..-ch p()!;,dy w tej rubryce chłopiec do p(),~Y!ek z łlldJt,.. 
obliczamy po je-rJn' trzeciej ce!llie charakterem pisma. Of!,rtl z ty. 

drobnycb. ciorYIIPm Orędownik. Lódf I>ód 
,.N arodowiec". _ ng l; 7041 

150 Potrzebne 
złotych kancJI potrzehny czło· 3 dziewczyny. człowirk do rOI:WD
wipk do roz\Votpnia pieczywa. - żpnia. m .. .!a kaucja. Fabrykll Kila 
Adres: Szafran. Daszewice I. "Narodowe", Lódt. PrzedzaJnill' 
poczta Gadki. zd 93473 na 13. liC li 7D5 

Losy do I. klasy poleca kol. 

J. DZIERZANOWSKIEGO 
GNIEZNO, CHROBREGO 2, konto P. K. 0.200.360 

gdzie padło w ub. IV. kl. zł 100.000 

Humor zagraniczny 

-- Chciałbym zegarek do biura. 
-- W takim razie - budzik 'l 

(Tribuna - Rzym). S. p. 
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W żołnierskich menażkach poja
wiały się COTaz cZQściej pęcak, fasola, 
buraki i szpinak z pokrzywy. Jedzono 
wszystko, co się do jedzenia nadawało 
i cokolwiek przedstawiało choćby mi
nimalną. wartość odżywczą., zato na 
stołach oficerskich było jeszcze wszyst
kiego w bród, jakkolwiek jut i tu za
częto oszczędzać. Rutn wydawano co
raz rzadziej, chowają.c głównie dla. 
wojsk linjowych. Bywał coraz gorszy, 

41) •. I nierzadko zwyczajny farbol. Najgorzej 
Bru~alna .plę~Ć wOJ~y znaczyła jednak dokuczał brak tytoniu. Tytoń 

WszędZIe sw.oJ.e pI~tno. ~le szano"\\-ano zniknąJ, jak kamfora; można go było 
~acy lUdzkIej am o":ocow tej . pracy, wprawdzie dostać, ale prywatnie i za 
me oszczędzano kOŚClOłó:v ~m kla- wYiokę. cenę. Nałogowi palacze rzucilI 
sztor6w, zabytków. sztukI alll pomnl- się do fajek, bo fasowano tylko fajko
k~w .. D~wony "zamIlkłY na~~z, bo Je wy tytoń; ten, jako również fałszowa
"YWle~lOno w",łąb monarchJI ~a stop ny, nie zaspokajał nałogu. Za paczkę 
do lama nowych armat. Po ~lastach, tytoniu, za. bochenek chleba, za butel
po d~orach.' po pałacach P?ścllwan.o . z kę rumu - można się było wykupić 
drZWI, z okIen,. z futrł"n kaz?ą. moslęz- od niebezpiecznej służby, uchylić od 
ną. ~lamkę, kazdą. meledwle. śrubkę, ciężkiej pracy. lub dać zastąpić na 
gdyz tego ezlachetnego mate~Jału na szczególnie groźnej placówce. Trium
gle z~rakło .. W rękach naJz\yyklej- fowali abstynenci i liczykrupy, ciuła
szych CIU!ÓW l m~g znalazły SIę bc~- jQ;C grosz do grosza i zbijają.c spory 
c~nne dZIeła. SZtUkI, z:abowane, gr1zH! mieszek do cywila. Zaczynała się wy
SIę dało, słuzą.ce do uzytku wedle po-
trzeby i okoliczności. Starem I płótna- ~ 
mi zatykano wybite szyby w oknach, 
by się uchronić od jesiennej wichury 
i ziąbu. Poczciwy chłopek sypiał w 
~tajni na smyrneńskim dywanie, któ
rym za dnia okrywał przed zimnem 
grzbiet sparszywiałej szkapy, z ko
sztownych i wzorzystych makat ro-

. biono sobie onuce, słowem - wszyst

. koużytkowano pod ką.tem najkoniecz
niejszych, życiowych potrzeb. Zwy-

, ezajna spl"\lwaczka, wymyta jako ta
ko, służyła do gotowania kartofli, 'la
to sevrskę. porcelanę tłuczono na ka- ' 
wałki, bo jeśli nie potłukł pierwszy, 
uczynił to następny, choćby dla })Suty. 

Po folwarkach zarekwirowano 

cia jedynie za cenę chleba, lub kawał 
słonin}'. 

Na zniszczonych wojnę. przestrze
niach o'calały jednak niby oazy, osie
dla czeskich i niemieckich kolonistów, 
których tu była znaczna ilość. W ta
kich wsiach kwaterowały poszczegól
ne sztaby i pomniejsże komen-rty, c?u
~ą.<! się tu jak u siebie w domu. Tych, 
CZę9tO dobrze zagospodarowanych po
bratymców, traktowali najeźdźcy ła
skawie, interesujl},c się ich życiem 
prywatnem i rozmawiają.c ch~tnie o 
swojej dalekiej, austrjackiej ojczyźnie. 
Wsi kolonistów nietylko nie niszczo
no, ale ich mieszkańców najwyraźniej 
forytowano i przed wszystkimi inny
mi \\· yróżniano. Niebawem zabrano się 
do urZądzania tych kolonij na. sposób 
eUrGpejski, nie szczędzą.c funduszów 
wojskowych ani gotowych rQlk robo
czych~ jakby ta czynność leżała w pro
gramie wojny. Pracowały więc kom
panje piechoty, pionierów, saperów i 
przeróżnych profesjonist6w nad budo
wę. dróg wiejskich, które . szutrowano 
i walcowano; nad urzidzeniem depta-

wartowniczą. i ordynansową. - wszysf
ko pracowało. Budowano zimowe ba.

"raki dla ludzi i koni, wznoszono szo
py dla gromadzenia paszy, zwożono 
siano, słomę i ściółkę, ściągano z lasu 
budulec i drzewo na opał. Sztab t 
przydzieleni ludzie zamienili się naraz 
w kolonję robotnicz~, która znalazłszy 
się na odległych pustkowiach - ta.
dziła sobie nienajgorzej, llrZę.dzała się 
z wszelkiemi wygodami. 

Ponieważ czynność coraz liczniej
szych eskadr nieprzyjacielskich la.
tawców wzmogła się, zaś walki w po
wietrzu były na porzą.dku dziennym -
budowano dla generalicji głęboko pod 
ziemią wygodne fuchslochy, by w ra.
zie napadu dawały pełną rękojmię 
bezpieczeństwa dla cennych głów 
sztabowców. Roboty prowadzili ofice
rowie - inżynierowie. Wykonanie by
ło tern lepsze, że w danym razie chI)
dziło także o ich własną. skórę. 

Żołnierz frontowy urzą.dzał si" na. 
swój sposób. Tu budowano wszystko 
bez wyją.tku w zietni. Wkopywał się w 
nią człowiek niegorzej od kreta., wie
dzą.c z doświadczenia, że ziemia. jest 
najlepszem schronieniem zarówno 
przed kulą, jak i przed wrogiem zim
nem, dają.cem się ju2l teraz dotkliwie 
we znaki. .We wn~trzu ziemi powsta
wały całe osiedla, mniej lub więcej 
wygodne, mniej lub więcej bezpieczne, 

. wielkie i małe, nory lub solidne mie
szkanIa, połą.czone rowami, zastępują
ce'mi ulice, lub podziemnemi koryta
rzami. Człowiek krył Się w nich, mie
szkał,spal, jadł, zabawiał się grą. w 
karty lub gawędą., czytał gazetę z 
przed miesią.ea i pisał sę,żniste listy 
do rodziny. Czasem wsłuchiwał się te-.iJ, 
czy nie nadchodzi "Volltreffer" cięż-
kiego kalibru, bo ten mógł zamienić 
oorazu %iemiankł ·we wspólny grób' 
dla kilkunastu. <" 

N ajpierwl9zyID sprzętem zlemlanki 
była broń, stojąca zawsze pO<i rękQ., by 
można za nią. pOChwycić w razie nie
bezpiecze~twa. Alarmowali w kry
tycznym momeneie ludzie, pełniący 
na zmian~ pogotowie w wyżej położo
nyeh, otwartych rowach strzeleckich 
i straże, t:adekowane na. przedpolach. 
Służba na przedpolach nie była jak 
dawniej niebezpieczna. Żołnierz dosta
wał się przed zasieki podziemnym, 

młocarnie i młócono -we własnym 7a
kresie ocalałe tu i ówdzie sterty ze 
r:bożem. Zboże odchodziło do przemia
łu i na wojskowe potrzeby. Ustała 
w~zelka własność cywilna. CokolWIek 
należało do cywila - wolno było za
~rabić, szczególnie jeżeli chodziło o 
prowiant lub odziet. Odzieży już za
brakło, gdyż żołnierz fasował mundur 
ladajaki, lub z lichego, poJazywowego 
sukna. N a wet z jeńców ~ciągano 
wszystkie przydatne do użytku części 
ubrania, dają.c wzamian łachmany. 
Wzięty w "plen" odchodził rzadko w 
głą.b kraju w całYCh, mocnych, rosyj
skich butach z cholewami, w bieliźnie, 
w mundurze, lub płaszczu. Odbierano 
je stopniowo już od linji piechoty 7a
czą.wszy i zamieniano na liche, po
dartt>, austrjackie szmaty. Doszedłszy 
do komendy korpusu - był jeniec 
łachmaniarzem, zgoła niepodobnym 
do cawnego rosyjskiego sałdata, któ
remu z solidnego munduru carskiego 
pozostawiono tylkO czapkę, lub papa
chę, jako nikomu nanic nieprzydatną.. 

"Sprytni ~ydzl ••• wywieszali ... gotowe szyldy niemieckie" 

. względnie bezpiecznym tuneletn. Tu 
mial schowek w ziemi i stą.d obserwo
wał pole między drutami; w razie nie
bezpieczeństwa alarmował telefonieez~ 
nie zawsze czuwają.ce pogotowie, zaś 
ono alarmowało zkolei resztę. Zie
mianki oplątano gęstą. siecią telef~ 
niczną. Co dawniej, lub w walce ru
chomej wykonywał człowiek - tu 
spełniał to samo mikrofon. Przyczajo
ne ztyłu rezerwy urządzały się w ten 
s.a~ sposób, co wojska w pierwszej 
hnJI. Stąd prowadziły rowy łączniko
we aż do komendy pułku, stacjonuJą.
cej też w ziemiance, o kilometr, lub 
dwa poza linjami. 

Obok chorób zakaźnych, rozpano
!!zył się nieOdłączny towarzys1: w~zyst
kich wojen: głód. Głód dokuczał lu
dziom i koniom. Dla ludzi zabrakło 
chleba, dla koni obroku. Racje zmnie1-
szono. Świeże mięso należało do rzad
kości; wszędzie była konina, albo mr0-
żone, argentyńskie mięso. Ziemniaki 
zaczynały być przysmakiem. Kto 
skradł plecach ziemniakó~v - temu 
zazdroszczono i ten imponował resz
cie. Przemyślny chłop umiał wymy
szkO'Wać po stodołach i 8Q.siekacll 
schowane przez cywilów skarby żyw~ 
Iiościowe i tern bił inteligenckę. hołotę, 
która przymierała z głodu. A chłop nIe 
podzielił s!ę z niklm zdobytem poży
wieniem, żeby kto konał; sam t!ię za.
żerał z lubością. wielką \ śa.filettlU by
ło wciąż mało. Za płat słoniny mozna. 
było dostać zegarek, pierŚCionek, rze
czy nieraz wartościowe. Chleb pieczo
no wyłą.cznie z kukurydzy, pomiesza
nej 1. mąką. bobową." kartoflami i tro
cinami, Bóg wie, z czego robionemi, 
byle do fasunku była waga. Mimo to 
ch leba brakowało. Dla wielkiej warto
ści przezwano chleb "boskim". W .,bo
skich" robiono transakcje, jak daw
niej robiono w guldenach, koronach. 
czy rublach. Za "boskiego" wS7.ystko 
można było nabyć: od cywila złotego 
rubla, od żołnierza naj droższą. rzecz 
~dobyczną., cźy przy okazji złupioną. 

rafinowana lichwa i handel łańcusz
kowy. Sprytni Żydzi, którzy za nadej
ś~iem wojsk austro-niemie<!kich wy
wieszali w miastach gotowe szyldy 
niemieckie, chowają.c przezornie na 
wszelki wypadek w piwnicy dawne 
rosyjskie - mieli niebywałe żniwa 
i targowali bajeczne sumy za lada 
głupstwo, bo pieniędzy było dużo. Naj
niepozorniejszy człeczyna sięgał do 
wypchanego portfelu, gdzie miał rów
niuśko poukładane austrjackie koro
ny, niemie<!kie marki i carskie ruble. 
Płacono, nie targują.c się, każdą. cenę, 
jeśli się tylko znalazła butelczyna mo~ 
nopolki, araku, albo innego świństwa, 
z~rawionego alkoholem, lub choćby 
alkoholową. namiastką.. Tytoń rosyjski 
ceniono wysoko. Pfeifendekel, zanim 
tapalił takiego papierosa, długo go w 
ustach niedbale mamlił, by ł!oak drogi 
skarb widziało lak najwięcej ludzi. 

RozwinQ.ł się też specyficzny prze
mysł wojenny. Ołowiane kulki szrap
nelo 'e nawlekano, jak paciorki, na 
druty i robiono z nich pamią.tkowe 
krzyżykI, osadzając je na podstawach 
z szrapnelowych zapałów. Z łusek gra
natów sporządzano wzorzyste klosze 
na kwiaty, popielnice i inne drobiazgI. 
Sprzedawano je potem oficerom za 
pieniądze, albo za tytoń, lub odsyłano 
do "Hinterlandu", gdzie wyroby takie 
były w kursie i za co dobrze płacono. 
Z aluminjum wyrabiano udatne pie:t
śeionki, rytują,cna nich rok trwam.a. 
wojny. Z dębów wołyńskich fabryko
wano ramy do obrazów, albo laski, in
krustują.c odłamkami granatów. O
sobno rozwiną.ł się domorosły prze
mysł Szczotkarski, mydlarski, ruszn!
kanki, ł. k~dr ~rtytuł 'b(~ł d" Wl.b.f-

k6w, często blisko chłopskich chle
wów; nad buduwą. mostów i mostków; 
oprzą.dzano Chaty i opłotki; iamiatano 
podwórza; oparkaniano i graeowano 
ogrody a starzy, Modaci cywile-kolo
niści pykali z fajek z uznaniem, przy
chwalali p . .) niemiecku, po czesku, jak 
kto umiał i co na. jedno wychOdziło. 
Czesi byli też w wielkiej estymie. W 
armji znajdował się znaczny ich odse
tek w stopniach oficeI'skich i nigdy 
nikt nie wiedział, czy taki Ml111er lub 
Kleiner jest Czechem, czy Austrjo.
kiem. Roboty kontrolowali oflcerowle, 
stosując za uchybienie w porzą.dku ta
kie sa.me rygory, co 1 za uchybienie w 
powinnościach wojskowych. 

Równocześnie t: oporzą.dzaniem wsi, 
budowano dla. ofieerów menaże, gdzIe 
miano spędzać długie wieczory zimo
we. Walki partyzanckie, ruchome -
zmieniły się znowu na pozycyjne z po
wodu zbliżajQ.Cej się zimy, bowiem 0-
bie wojujące strony, nauczone zeszło
rocznem doświadczeniem, wolały o tej 
porze roku nie ryzykować walki w 
polu. 

Sztab korp'llsu budował 'także swo
ją. menaż-kasyno, imponują.cy gmach. 
Przy tej pracy był zajęty, kto żyw 
Żołnierz rzu~ił z satysfakcję. niena
wistny karabin .a. pOCzuwszy w garści 
siekierę, swój dawny instrument pra
cy w cywilu - odzyskał naraz dobry 
humor i splunąwszy w obie garście -
zabrał się żwawo do mozolnej, ale jaJe
że miłej dziś roboty, przy której w cy
wilu tak często strajkował. Potężny 
gmach piętrowy rósł w oczach i sam 
ekscelencja oglą.dał codziennie postę
py robót. 

. Poza . koniec~nł słu:il>ą ł~?'Ś~~ 

W szczególnie ciemne noce front 
pr.zypominał niesamowity festyn. Po 
teJ ~ tamtej stronie wyrzucano w górę 
rakIety to czerwone, to żółte, to fiole
towe. WystrzeliWUjąc wysoko, zawisa.. 
ły przez długą chwilę wgórze, oświe
tlały mroki nocne i pękały złocistemi. 
gwiazdami, lub spływały powoli k. 
ziemi. Czuwano dniem i nocą.. Śledz~ 
no się, nawzajem sobie niedow!erzan~ 
Palba karabinO'Wa nie milknęła ani na 
chwilę. Strzelanina trwała wctą1l. cża.
sem gęsta, czasem rzadka, ale nikt so
bie z niej nic nie robił, bo była w 
grunCie rzeczy prawie nieszkodliwa. 
Obawiano się jednej artylerji i miota
c~y min. Miny były stokroć niebez
pIeczniejsze, niż pociski armatnie. 
\Vyrzucane z bezpośredniej odległości, 
wpadały prosto do okopu przeciwni
!ca, często ani na cal nie chybiają.c 
I ~arłr, szarpały, t.armosiły wszystko, 
rujnuJąc zarazem ziemianki, które 
trzeba było ustawicznie naprawiać. 
O~ min ginęło najwięcej ludzi, szczę
śelet,n - przed takim chychocącym w 
pO~letrzu kuferkiem Z dynamitem, 
mozna było zawsze wporę umkną,ć 
pod warunkiem, jeżeli człowiek za: 
rjentował się dość ·wcześnie. 

(Ciąg dalszy nastą.pi} 
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20 tysiecy złośliwych dłużników ,Luksusowe pokoje i utrzymanie - Gry towa-
rzyskie, zabawy i koncerty - Kto za to wszystko płaci? 

Niedawno w angiels'kiej prasie ukazała 
się W1iad<lmość, że dy,rekcj'a więzienia w 
B:rixton zezwoliła na branie przez W!ię.t
niów lekcji tańca. Dla cudzoziemca., nie 
orjentującego się wtem, czem. właściwie 
jest więzienie w Brixton, wi<Ldomość ta 
ł>rmni g'roteskowo, jak jakiś żllirt. 

Wi~zienie Brixto_n czyl:i, jak je tarto
bliwie nazywają ".Sanatorjlllm Brixton" jest 

nafbardzieJ komfortowem więzieniem 
na świecie. 

Waru,nki, w jakich w tron więzieniu flllę
d'zaja, życie więźniowie, wzbudził}' niewą.t
pl'iwie zazdrość nie t y lik o biednego, &1& na
wet zrumoiniejszego człowieka i to nie tyl
ko w Polsce, ale i w krajoach, w których 
dobrobyt nie jest tak wy;ąk<lwem r:jawi
skiem, jak u nas. 

Więzienie Brixton ma S'pecjan'tly cha
rakter i przeznacz'enie. 

przebywafą w niem wyłącznie Dlerze-
telni dłuznicv. 

1akkolwiek niema jut PI Anglji więzienia 
za dł'Ugi, w ścisłem tego sł10wa znaczeniu, 
istnieje;ednak prawo stanowiące, te dłuż
nicy, którzy nie wywIązują się ze sW<lich 
zobowiązań wskutek wyraźnie złej woli, 
mogą być pozbawiani wolności na uzaS<Ld
nione żądanie wierzycieli. W ubiegłym 
roku z takich po\\"Odów przebywał,o w wię
z;eniu w Brixton olkolo 

20 000 złośliwych, nierzetelnych dłnż
ników, między niemi było 7 000 kobiet. 

Więzienie ni'e dostarcza wszyst-kim 
swym lokatorom jednakowych warunków. 
Jl'ISt podzielone !la sześć klas, z których 
trzy są p,rzeznaczone dla mltżczyn. trzy 
dla kobiet. 

Do pierwS'Zej klasy dostaj'ą s.i4l et, eo 
mają najwięks?;e długi. Pierwsza Uasa 
rozoor~ądza celami, zupe.łnie 

przypominafąceml pokofe w lubuo-
wych hotelach. 

Ce'le te są zaopa trwne w piękne, P'lIszyste 
dywany. eleganckie meble i łazienki z 
z;mną. i gorącą w(}dą.. Cele drulgiej klaBY 
Elą niemal takie same, lecz bez łazienek, 
tylko z umywalniami. w których równiet 
jest zimna i gorąca bietąca woda. 

Cele trzeciei kl'asy r6rtnią 8i~ od cel dru
giej klasy tyl/ko ekromni~jMf!lD1 umeblo
waniem. 

W więzieniu Brixton eą 8pecjalne 

sale do gry w karty, dommo ł bUard, 

j~t tet bibl'joteka obficie w nowQŚci lite
radrie :.:aopatrzon& i 881a. kQ'tl'certowa, 
gdzie o<JibYW1l'ją się koncerty amatorskie, 
luib p<l'pisy z'aangariowanyoh J: zewnątrz 
więzieI!ia" artystó,w. 

Nie brak teł sald g'!mnas'tYC'l.nej, a na
wet ibaBenu do pływania. i p!1lrow te,ni60-
.",yoo. 

Wytywienie więźniów stoi na 'PO~iomie 
ogólnego komfortu więzienia. Rzecz pro
sta, te 'Pierwsza klasa otrzymuje na.j;]u!ksu
BOws~e PQtrawy. druga skroJIlnieisze, a 
trzecia. odpowiada.jące. przeciętnej angiel
skiej drobnomieszcz,ańsk.iej kuchni. 

Regulamin, wedłl\l<~ którego więźni'Owie 
v. Brixton spędzają czas, jest nadetr Ia
godny. Dzień ~aczyna się okolo 8-ej rano. 

Więźniowie jedza śniadanie, ką'Plą się, 
gimnastykują i spacerują w parkn wię-

ziennym. 

l{6vvnocześnie przy'bywa poczta i ka~dy z 
więźniów otrzvmuje swoią gazetę. Około 
lO-tej więźnio~vie wr9.cają do cel i otrzy
mują dru:~ie śniadanie. 

Lunch iedzą o godzinie l-ej. Następnie 
wolno im robi~, co im się żywnie podo,ba. 
O godzinie 7-ej jest kolacja, wed!luJg an
gielskie; nomenklatury zwana ohiadem. 
Pomiędzy lunchem a obiadem. otrzymują 
więźniowie pierwszej i dru'gicj klasy pad
wieczorek. więźniowie trzeciei klasy nie 
()trzymuią go. iak również nie korzystają 
s drugie<Jto śniadania 

A teraz najciekawsze: 

kto za to wszystko płaci? 

Rzecz prosta, że nie angiels,kie pańs,two. 
Utrzymywanie tysięcy więźniów na pozio
mie, jaki stosuje się w więzi eniu w Brix
tonie. byloby chyba dla oańsliwa rzeczą 
a.b6ur'dalna, 

Za utrz"manie w więzieniu '3rixt'011 

'Płacą sami wi~źnl:,wie. 

Oczywiście nie robią te.g-o dobrowolnie. 
Poprostu do s'urny dłu,gu. która podlega. 
scią.gnięci 'u. dolicza się procentowo rachu
nek kosztów utrzymania w Brixton. Ko
szty te są wysokią. zdarza si~, że przekra
czalją, 50 procent 8&IDeg<J długu. 

laik ws~ie Da. łwi~e. t&k i ~ lWi. 

zieni'll Brixton zdarzają się kGmł>. inatorzy, ISN>ie procesy i na własne., wyl"~~ pnez 
,którzy usiłlUją s1ę doń wś1.izgnl\Ć podstę- te P<><lsta.wione oeoby ~anie, zos4wa.li 
pem. Bywały wypad'ki, te amatorzy po- Z8lllykani w więzieniu. 

by~u w wię~ieni~ Brixo~ w!stawiali fik- Ale zabawa taka ko6ay się ile. 
cY]'ne zobowlązama na WIelkIe sumy, uda- ł 
",aH zamo~l1v'ch lecz zfośliw"ch dł'u:żni- Komfl)inaŁor. który, ;&żeld tak motna })O

ków, Drzez podstawione osoby wytaczaH wie{},zieć niesurniennie. jest niecumtiennym 

I 
dh1~niikiem, zOBta~ natvollmiast p.nenł~ 
siony z w.ięzieni'ą w Brixton do innego; 
'Zwyczajnego, jl\.llt w cha.rakteil"Ze z'W'You.j-4 
ne-go OS2'Justa. 

l A w nO'TID.alnyoh więzieniach angie1-
.. kioh więźniowie nie cwja, się tak d{)bne, 
jak w "Sanatorjum Brixton!" 

6angsłerzy W radjosła(ji (hi(agoskiej 
Pod g'rozą rewolwerów zmusiU speakera do ostrzeżenia szefa bandy 

Z Chicago donoszą o niezwykłym na- Wieczorem k<llo g()d'z. 7-mej wtargnęło 
wet na amerykańskie stosunki wyczynie I do studja. radjostacji czterech gangsterów 
ba,ndy gangsterów, która na przeciąg kil- uzbrojo;nych w pistolety maszynQwe. Spea
ku minut opanował'a główną radjostację ker wygłaszał właśnie rek.lam<lwą część 
kQlllcertowa, w Chicago. programu, wych walając jakieś doskon81łe 

_ts 

W miejscowości Grainfie'Jd, w stanie Kansas, w Ameryce Północnej odbył si~ ślub 
dwóch synów i córki farmera Frank'a 'Volf'a z dwiema córkami i synem farmera 

Frank'a Meerian'a. Na zdjęciu widzimy młode pary przed d()mem wesel,nym. 

Gwiazd, filmowe boją się 
wind, komarów i gwizdania 

Gwiazdy ekoranu mają BW()je fa.ntazje Niezwyklą mrunję ma Cla:rk Ga.ble. Wy-
i wybryki, nietraz zrozumiale, lecz częŚciej starczy, żeby ktoś pl'zy nim zagwizdał, aby 
tak ekscentryc:Dne, te wydają się dzi- słynny MItyata został jego wrogiem. Clark 
wac1wrumi. Gable jest przesądny i wierzy w rozpo-

Całe Hollywood wie naIM"zykład, te Gre- wszechnione między amerykańskimi akto
,ta. Garrbo ohawia ęię liczniejszych towa-I mi mniemanie, że gwizdMlie przymosi nie
rzystw. Znakomita arlystka. odmarwia z szczęście w występach. \Val1a.ce Beery 
~sady udziału we w.szelkich festynach i oddaje się namiętnie lotnictwu i osiągnął 
uroczystościach. P<Jdobno i za. dawnych dużą wprawę w kierowaniu aeroplanem, 
czasów, będąc jeszcze nikomu nieznaną ale jest zupełnie zdezorjenŁowruny, kiedy 
Greią Gust a feon , mode'lką w magazymie ma przejść przez ruchliwą ulicę. Ruch 
mód, wY<ró~niała się swą nietowarzyS'ko- poj-azdów os:oolłalffiia go i przerata. A,l'ty
ścią. La,ta i sława, osiągnięta przez Gretę 
Grurbo, rozwinęły w niej je$zcze bardziej 
tę właściwość. 

Norma ShealTer nie Z:!l<Jsi zamkniętych, 
małych lokali. \Villa jej ma olbrzymie 
komnaty i okna w nie,; są zawsze otwarte. 

Reżyser v81n-Dycke, twÓ'rca filmów o 
T IIJrzan i e, doświadczony pOd'różnik i ba
daoz Afryki, śmiaJJO stawia:ł czoł{) lIlajdzik
szym bestjom, . lecz w)"wiózł ze swych wy
praw do niezbadanych dżungji paniczny 
strach przed koma,rami. Van-Dycke mó
wi, że mniej się boi lwiej paszcz,ęki, Illit ~o
IDal"Owego żądełka. Obawia się, że korna;ry 
przenQszą zaraźliwe choroby. Inną. śmię
szn<Jścią v8m-Dycka jest niechęć d{) wind. 
Znakomity !l'eżyser \V'Oli iść pieszo na naj
wyt.sze piętro, aniżeli wsiąść do windy. Po
d()bno jest to skutkiem wypadku z windą, 
który zrobił na nim wstrząsają.ce "1I"a
żenie. 

papierosy am.gielskie, gdy na swym karku 
poczuł zimne dotknięeie luf rewolwerOo, 
wy ch. Nie mówiąc ani słowa, blłJndyci 
wręczyli mu krurtkę, aby ją odcz-yt&l przed 
mikrro1Q1llem. Tekst brzmiał: 

"Geoo-ge, uciekaj natychmiast z miasta., 
ad'Tes twój jest znaJny. George ueiekaj z 
miasta, lada chwila po1icja cię wyś,ledzi"I 

Speaker ki'lkakrotnie musiał Jl'Owtarza~ 
pod groźbą ~ewolwerów tekJst. Wlreszcie 
jednak inżynioo- radjostacji wrjeDltowal 
się, że w stud}o roś się dzieje i wyłączył 
ante'nę· 

Bandyci tymczasem, strzelając na pra
wo i lewo, wycofali się z gmachu radjo
st,acji, wsiedli do samochodu i ulotnili się, 
zanim przybyła policja. Cała sprawa. 
szybko się wYjaśnUa. Okazalo się, że w&
zwanie skierowane był-o do słyn'llego ban
dyty, znanego pod pseudonimem "George 
BI-ody", to jest "Klrwawego Jerzeg,o". 

"George Blody" poszukiwa.ny był tut 
od kilku tygodni przez policję, jedmak be~ 
skutec2:nie. Ukrywał 0iIl się w domku .na, 
przedmieściu Chicago. Ze swoimi kompa.
,nami porozumiewał się przy pomocy ta.j-! 
nej radjostacji. Policja wykryła rad}ost1t.-I 
cję grungsterską i przy tej okaz,ii dowiedzia.
ła. się o miejtlCu ukrycia bandyty. 

01tolicę domu bandyty ()toczono i pn&-. 
prowadzono wielką Qblawę. Bandyci po-
zbawieni Tadjostacji odważyli się na sza.-< 
leńc~y PQmysł, ahy zawiad'Omić szefa. o 
grożącem mu niebezpieczeń.stwk i użyli 
do tego celu radjostacji ()ficjalnej. Gdy 
policja po kilkugodzinnych rewizjach i Jl<O'" 
s:aukiwruniach dotarrł:& W1l'eszcie do lcryjówki 
Jerzego, bandyty jui nie m-a.'la7ffa. 

Irta, wYkomywujący z zimną krwią naj-! 
niebezpieczniejsze ewolucje na sa.'ffiOI'ocie, 
boi się przejechamia przez taksówkę! 

HUMOR 
Współtowarzysze niedoU 

- Jak mogłeś pójść do biuTa z tak" 
dziurą na rękawie? Co sobie pomyślą twoi 
kOlłedzy? 

- Nic, O'1'li oba1 są ż'Oillaci. 

Pociecha 
;;...; Ja sobie wyobratam, 00 ty będzieg 

robfła po mojej śmierci! 
- I jak sQbie to pTzedstawiaS'Z? 
- Ano, zatańczysz na moim grobie 0-

statni taniec ... 
- Ależ kochanie, ja przecież wClalle nie 

mJ.Mll tych lIlowych tańców! 

Niee.mowieie W!glll'odal amerykański statek Tybacki, który w pobliżu BostolD.u wpadł 
JII bu.rzę ŚD.ieiną, 




