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Wielkie łowy p. Prezydenta Rzeczypo spolitej zostały zakoliczone. Ub. środy Prezydent wrócił ~o Warszawy. W o~t~pach puszczy białowieskiej pozostał jednak nadal premjer pruski, p, Goring, który koniecznie chce upolo wać w puszczy rysia.
Zakollczenie wielkich łowów odbyło się bardzo uro.
czyście. \Ve wtorek wieczorem przed pałacykiem myśliwskim rozpalono st osy j kagance. Na pomoście przed pa lacern ułożono upolowaną. zwierzynę:
dziki, rysie, lisy, rogacza, zające itd. Straż leśna zagrała na waltornjach staropolskie pieśni myśliwskie, mię dzy innemi: "Honor myśliwych'" ..:pożegnanie łowów", "Pieśń św. Huberta" i inne. Jako pierwszym w prasie polskiej udalo się redakcji naszej na być oryginalne fotogl'afje z łowów
w puszczy białowieskiej. - Nasze zd jęcia przedstawiają.: P. Prezydent Rze clypospolitej wraz z premjerem Gorin gem wyjeżdża na polowanie (u góry
w środku). Grupa gości Prezydenta R. P. ucze5tniczą,cr~h w wielkich 10wa ch białowiesk,ich, zaznajamia się z terenem polowania. - W pierwszej parze kroczy Karol ks. Radziwiłł (po le wej) i premjer G()rlng. Premjer Goring na "stanowiR~u" podczas polowania w Bia}owieży. Fot. P AT - Warszawa
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DWie 'sensacj:e na
obrad wkmnisJach budietowych .Sejmu - Nie
- Spostrzeienia generalnego referenta
- Nowa
,

zak/oń'clenie

"

budżetu

•••

będzie

pożyczka

wewnętrzna ?
War 8 z a w a, :łl. 1. Na pośiedze.
niu komisji budżetowej nastąpiły dwie
sensacje. Pierwszą. z nich było oświad
czenie referenta generalnego, posła
Miedzińskiego, który domagał się znie-sienia pozycji 18 miljonóW, pI'zewidzianej z dan.iny szkolnej. Drugą sensacj~ było wystę.pienie konserwatysty
posła. Hołyllskiego przeciwko redlLkejl
"Czasu", w którym został ogłoszony ,
artykuł p. t. "Dyskusja. budtetowa",
hlterpretują.·cy słowa mówcy, a poseł
Hołynski nie upoważnił "Cza.su" do
interpretowania w ten sposób jego
przemówj enia.
N astępnie pos. Mied.ziński przystąPił do referatu generalnego. Podkre-ślił duże sukcesy rządu w polityce fi.nansowej w zakresie walutowym, co
uwydatniło się w możliwości zlikwido·
wania w kraju obiegu dolarowego. -Zaufanie do złotego jest powszechne;
co stanowi trwały dorobek (tylko złotych brak - przyp. red.). Mówco aprobuje calkowicie politykę kredytowE}.
rz~du, tłumaczy przodujll.ce stanowisko instytutów kredytowych panstwowycb i zakładów, posiadających gwa-I
rancję rządową.,
pochwala politykę

oddłuzeniową w rolnictwie i przecho- ł
dząc do spraw budżetowych, podkreśla, że. wydatki i dochody w bieżą.cym ł
budżecie sę. realne, co stanowi dobry

prognostyk

ńa przyszłość.

W dalszym ciągu pos. Miedzh'lski
wypowiada się przeciw nowym podatkom lub automatycznemu podwyższa··
!liu dawnych podatków, co powięk
szyłoby tylko zaległOŚCi podatkowe, a

.Postrzelił żonę, zabił kochanka
i popełnił samobójstwo

Nie1ł/Uftykly finał

tragedji

mal~eń.8kiej

War s z a w a, 31. 1. Dzisiejszej nocY.przed cukiernię. Bydgoi>kiego
na rogu ulic Pięknej, Kruczej i Mokotowskiej, rozegrar się draDłat małżeński.
.
W cukierni ąied.deJl 20-1etnia Pecowa. i 26-1eŁni student politechniki
Szwankowski.. Po godz. 22 wszedł 'tam
mąż, Tadeu8z Pec, i wezwał żonę oraz
jej towarzysza do opuszczenia cukier·
ni. oŚwiadczaję.e. że wszystko wyjaśni
się na ulicy. Sz:wankowski uregulował
rachunek.
Na ulicy Pee \vyci~łł rewolwer

na ulicach

Wa"8~arwy

i strzelił do

żony_ Ta upadła, ale
wskutek ruchu ręki kula trafiła ją w
ramię· Następnie 4 strzały dał do
8zwan-kowskiego, który runą.l . na demi~,

w każrJym razie, gdybY nawet dały
materJalne efekty doraźne, to mogły
by 'tniszcz"ć wit>Ie produk~rw[ yeh zakładów pracy,
a pańStWO potrzebuje
przecież płatników na 10 a nawet na
100 lat. Należy znaleźć drogę do sko()rdylllowania administracji skarbowej
i SkÓliczyć z wypadkami żądania tegoż podatku po trzy razy. Cytuje wypadki z Wilna, rodzinnego miasta ministra skarbu i apelUje do wiceministra skarbu Staniszewskiego. ażeby
przyczynił się do usunięcia tych niedomagan. Niedomagania te oddziały
wuję. ujemnie zarówno na urzędników
jak i płatników, zwłaSZCZa wieśnia
ków, którzy nie umieją sobie poradzić, bo nie umieją niejednokrotnie
ani czytać 'ani pisać. Wieśniak, który
zapłacił, a nie może się bronić,
ma
wrażenie, że jest tropioną. zwierzyną.
w dżungli podatkowej. W da,lszym
ciągu pos. Miedziński wywodzi, że na.leży bronić kieszeni podatnika. w ten
epo8Ób, ażeby l!:mniejszyć ciężary sa.morządowe i socjalne.
Wreszcie mówi mówca, że rynek nasz dojrzał do
wewnętrznyc~ operacyj kredytowych.
W_ okresie deficytu droga tych opera- cyj -jest starlOWCZO lepsza, aniże.!i jaJdekolwiek obcią~enia podatkowe.
W kolach poselskich kOmentuje
się ten ustęp, jako zapowiedź nowej

a ostatn·i do siebie, mierząc bez- pożyczki wewnętrznej,
w skroń. . Pecową• . lekko
___ _
ranną, ?dwieziono do 'domu, t:upy zaś
GO'"r"lnft
obu męzczyzn - do prosektorjum,
u~
. Pecowie pobrali . się przed pół ~onrzYJ-e1\·hał
w'~
kwm. Ona znała Szwankowsklego Je-\
""
l.;
,
szcze z czasów studenckich j z życia
War s z a w a, 3i. i.. Premj.er pl'usportowego i po ślubie wznowiła. ten ski Goring przybył do Warszawy około
storonek.
(w)
g-ooz. 2 popołudniu: W,ie.czorem o g.
,
9 ma wyjoohać z powrotem do Berlina.

pośrednio ·

do a,rszawy

I

Kramik
bredni,
banialuk
I
o
zez
rslw
Na marginesie haniebnej' roboly
Polsce
sek~iarskiej w

L ó d ź, dnia 31 stycmia.
sekt. które rozmnożyły się
w Polsce jak grzyby po deszczu, w ostatnim czasie rozbila jeszcze swój
kramik nowa, reklamująca się szyldzikiem "Kościół s. Katolicki", a dla
powagi "narodowy".
:ra mala literka · $. tak niew~nnie,.
Wśród

jakby

od niechcenia
wnieszczCin.a.
wielkiem słowem "Katolicki",
zdziałać może wiele złego wśród mało uświadomionych katolików.
Zdarzały się wypadki, że nawet lu·
dzie roztrop'llt, kupówa!i pisemka tych
nowych bałamutów, nie przeczlJwając
zupa,łnie. że popieraj" błędnowierstwo~

prżed

Ci nowi apostołowie urządzają się
bardzo sprytnie, bo chodzę. od domu
do domu w sutannach księży' katolickich, sprzedaję. swoje
drukowane
brednie, a przy okazji zapraszają naiwnych do obejrzenia ich kl·s,miku.
W sutannach .księży katolickich
zdobywaJIł sobie łatwo zaufanie, wie-

rają złotówki

do kalety. upijają się za
ten grosz wydarty robotnikowi.
- Dla tej jedynie przyczyny- poruszamy tę sprawę, by z temzgorszeniem
skończyć, uświadamiając - katolików
dobrej woli. Nie chodzi więc .nam bynajmniej o to, że jeszcze dedna więcej
sekta · powstała, że kilkuf m~ciwotlów

;a

i

pójdzie Ila jej \\ eZ\HLI1i e .
Są. to już zazwyczaj ludzie, którym
wogóli) na żadnej religji nie zależy, a
niemz szumowiny i wyrzutki spolec~eńst\Va.
By poznać

blii:oj same30 ,.,wOdza"
tych nowych vozbi jaczy pol-klej ludności Łodzi, by zobaczyć również jego
nowych zwolenników, wybra1am się do
t ego kramiku, zwanego "kośćiolem
s taroka to li ck ilU".
.
Tut.aj dopiero przel(onalelll się do
jakiego topnin. są ci, słuchacte bezkrytyczni i wprost naiwnI, jeśli cierpliwie słucllają tych bredni, banialuk,
ostczerstw i ośmieszania wszelkich
świętości.
Może to czynfć tylko człowiek
pełnie wyzuty z wiary.

-Or~downik

Slronai

sw

zu-

W czasie kilku moich wityt zauwaw jakiś wprost chorobliwy
stan umyslowy popadał ów "apostol",
gdy bredził bez najmniejszego związ
ku. "co mu ślina do ust przyniosła",
ludek zaś rechota1 na tern tak zwanem
kazaniu tak, jakby znajdował się w
karczmie.
Z bredniami owego t;nówcy polemizować byłoby za wielkIm
dla niego
zaszczytem, chcę krótko tylko przedstawić prawdę, wziąwszy za temat kilka "bredni" ,.kaznodziei".
Kościół katolicki nie takich miał
już wrog6w, w ci~gu 1934 lat, więc i
jego obawiać się me potrzebujo.
Jestem Szczerze przekonany po wysluchaniu wszystkich bredni, żfl nie
zasady i wielka wiedza przemawia
przez usta pana starokatolicka, ale
zła wola i głupota.
Na złą. wolę lekarstwa niiłma, a na
uleczenie głupoty poradzilbym bała
mutowi, by zabrał się trochę do książ
ki.
Wszystkie
7.:arzuty,
8kierowan~
przezen watronę I(ościoła, g~·zesziJ.
bezdenną wprost płytkością umysłu.
Otóż i one.
żyłem, że

A co to SI! starokatoJłcy?
,,Na siedmiu wzgórzach Rzymu pobudował swą. stolicę bożek Watykanu,
który ogłosił się nieomylnym i kniał
sobie oddawać cześć boską, a myśmy
go nie uznali i odtą.d nazywamy się
starokatolikami."
Tak szumnie zaczą.1 ogłupiać zgromadzonych ów nowy M.ln.mut. GdybY
nie , miał złej woli, to powinierlby otworzyć jakąkolwiek historję. 19 Wie·
ku, a Ilobnczylby, te o'e Papież f;lam: o.~
głosił s ę nfeomylny.tn, ale Sobór Watykanski w 1870 r. uznał tę prawdę, jako. objawion~ przez Boga, a zawartą w
Piśmie Rw. i Tradycji.
.N ie 200 glosów opowiedziało sję
przeciw temu dogmatowi, jak slystałem na tem niby knzaniu. ale sto
1'azy p1l1iej, bo tylko dwa, a za nieomylnością 533.
Otóż ci nlczadowolelli, zbuntowali
51.;, zerwali z Kościołem i nat.\Vali ~ię
stłlrokatol ikam i.
\Vodzem tc:;-o nowego odłamu był
profesor z Monachjum, D5llinger.
Za jego to sprawą wybrany został
na biskupa prof. Reinkens z Wrocła
wia. Otrzymał on święcenia biskupie
od biskupa sekty jansenistów, ozyli
sekciarz od sekciarza.
Starol<atolicy wszMłszy na pochyłą.
drogę odszczepieilstwa., podzielili los
innych sel<t.
To, co było im niewygodne zaczęli
odrzucać. Znieś li na;pierw ceUbn.t, nn.stępnii3 spowiedź, zaprowadzili liturgję w języku niemieckim.
Z Niemiec rozszerzyli się trochę po
Austrji Węgrach i Szwaicarji.
Najb ::l.rdziej denerwuj~ ich wielka
potęga moralnn. papiestwa, przeto cała
ich złość skiero"\vana jest ku papieżo

-,

nie jest lIicomrlny, ani jalw czlo\'vick, ]Jiw ując ymi; naw et w rządzeniu Ko- . ga1y nawet. czasł' nasze, które dosyć
ani ~ jako uczony, ani jakO kaplan., Ściolem . ale jedyni e 'W sprawach wia- maj~ W,tpliWOŚCl.
ani jako biskup, ani jako !lędzia, ani ry i obyczajów.
Orzec.zer-in soboru watykańskiego,
A c1oW'oily na nleomylnoł~?
prawodawca.
Przypomnijmy tylko sobie słowa
Nie jest on nieomylny, ani bez- prócz tych 2 odstępców, przyją.ł świat
grzeszny w źyclu 1 w czynach. w po- katolicki jako wyroki Bota.
Ewangelji:
ZreszŁQ orzeCztlriia takiego wyma"Piotrze... tobIe daję klucM l(ró~i3glQ.dach polłtYClMych, w stosunkach ł
stwa niebieskie30. A cokolwielt tWll~,
żesź nn. zieml będzie związane i w niebie. a cokoh~1ek rozwią.żesz na ziemi,
bQd7.le rozwiązanJ i w niebie."
CZy to nie;lI.sne?
Lub na. innem miejSCU:
"Alem ja prosi! za tobą, aby nie ustała wiata twoja ... utwierdzaj braci
Zwolennicy "arcybisl~upa" Kowalskiego pobili pr~eclwnlltó", twoich."
UWlI.żaimy dobrte oto wyraźnie sły.
- WYJłiil~ plebl-scy.tu Idęską ,lIa HOUJalsl";ego - Nocne a",al"- szymy: ,.Ty, tobie. twoich" .
tury w ~abudowaniach gospodm·czycl. marjawitów - Próba
Chrystus wyraźnie stosował więe
ratowani-a sytuacji
te sława do Piotra, pierwszego Pa.pi~
Wal' s z a w a, 31. 1. W Płocku w którą poliCja. zlikwidowała. ZajścIa ża, nic 7.nś do wS7.ystkich ApostolÓw.
Czytając Ewange\ję znajdziemy jedalszym cią.gu trwa walka pomiędzy te pomiędzy władzami marjawickiemi
8Zc:l,c dożu innych podobnych
powiemarjawitaml. Odbyły się zebrania wywołały wśród samych marjawitów
marjawitów. Slprowadz-onych przez bj· duże niezadowolenie. a niektórzy z dzeń, jak naprzyklad:
"A ja tobie 'Powiadam, Heś tv jest
s~tlpa Feldm~ł1a, ażeby dokonać ple- nich chcą powrÓCić na lono kościGła
opoka,
ft na tej opoce zbuduję Ko§.ci?ł
biscytu, co. istotnie nastł,tpilo, tak. że katolickiego..
Z
zwolennicy .• arcybiskupa" KowalskiePrawnym właścicielem wSozystklch mćf, a bramy piekielne ~e ZWyClę 'ł
go, któr~)' byli w mQiejszości, pobili budynków sekty jest Kowalski. Per- go."
I rzeczywiście, żaden z Papieży nisłę zo ZWolennikami Feldtnana. I{res traktuje on ze zw(}lennikaml Feldpoło:>.yła tej bójce policja. Ogromna
mana, ażeby sami o1JJ~clli zabudowa- gdy nic wydał tal{lcgo orzeczenia. które sprzeciwialoby się wierze lub mowll;'kszość wypowied7.iala się za. zrzuce- nia. grożQ.c Im w przeciwnym razie
niem "arcybiekupa" I{owa!skiego i interwencję. policji. Pozntem Kownl- ralności chrześci.inńsklej,
Było nawet killcu niegodnych, ale
postawIeniem na czele sekty "bisku- ski wystą.pił z o.kólntltiem do kIerowżaden w wierze nie pobłądził.
pa" Feldmana.
nlków
1llncówek marjawlckich w
ESMA
Pr2:ez noe rwolennicy obu obozÓW Płocku. Zger:m, Lodzl I 1nn:vch mlejprzebywali w zabudOwaniach gospo- scowości, w którym gro.zi ópublll<odarczych. W czwartek rano pomi~ży I wanlem rewelacyj z życia przśdwnl
eXłłDse
"biSkupem". Kopytynsklm, a "arcybi- 'I ków, a. w zakończeniu te~u "listu pan.
r
s
z
8 w Il, 31. ł. Zaciekawienie
skupem" Kowlllsklłh d()S·zło na. tera- stersklego" przeklina tałę. opoą.vcję·
budzi pil\tkowe pos>ledzenle spraw zą.
nie zabudowań do wlllllkiej awant1.j.ry.
(w)
u/lntcznvch. na ktÓ1"em po przemówieniu minlstNł Beel{8 ma nastąpić dysku. fa .
Najbll~sze poSiedzenie sejmowe od~d7.ie się 5 lute~o i wtedy rozpocznie

Karczemne awantury
na plebiscycie mariawitów wPłocku

mln. B'ecka

Przed
w

Cały rząd rumuński
G/;mtaa#łja

i s*kolu w

[hory na grype

BukareB~cle

*amknlęte

5 z nich 2: premjerem Tatareącu na
czele jest obłożnie chorych. Wszystkie
narady rZf~dowe j posiedzenia rady
ministrów zostały odłożone na. czas

B u kar e $ z t. (PAT.) Wskutek epiderriji ~rYPf, slmlejącej w Bukareszcie, zostały zl\mk~ęte Prawie wszyst){ie s~koły j gimnazja, których Io.ka.le
poddano dezinfekcji. Prawie wszyscy
członkowi~ rzl)du zapadli na grypę a

JJTI/tycfłtl'le rO.ł'n1:ó",

-

I

Pesymi8t!JC#,,,e n,!oStrl}Je . UJ

-stMlOMskł~m. W :

..dZY

L o n d y n. (Tel. wl.) W ci l}gU 0statnich kllku dni między Paryżem a
Londynem doszło do uzgOdnienia formuły, która stanie się podstawą narad
frartcusko-angielskich w cMsie wilYty 10ndYllskiej. Formuła zawiera deklaras.i ę, wypowtadaJąćą się przeciw
jednostronnemu narusz6plu postanowiei') rozbrojeniowych. oeklarac: ę, dotyCzęc~
równoUprawnienia Niemiec,
ustalenie systemu 7.biorowego bozpieczeństwa i sŁwierdlenie konieczności
powrotu Niemiec do Ligi Narodów.
Formuła ta jllst ltompromisem mię-

-C:jh

l

.

".-

A.~,,# .

BrytanJi-i7Pr:n:'
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Pisma ~ll\ncusk e twlerd'l.!!, te. na
tego. rodzaJ~ dokumcn.tach Ole moz!,tI.
7.huQowae · zadnego pozytecznego dZIela.
W Londynie panuję. ·llrr.ed wb:ytę.
franrus:!<ą
pesymistyclOe nastroje.
Zdaniem kół angielskich. na prze~zkG~
ozie sukcesowi rokowan stoI m. f. to,
że pozycja "'landina I Lńvala nie jest
dość mocna, aby mogli p6jść na poważne ustępstwa. ora?:, że rząd Hitlera
jest obecnie bardziej nieprzejednany,
niż kiedykolwiek.

Echa kazania ks. Krukowskiego
Sensacyjna

Najbliższe

będzie się

posiedzenie Senatu odpołowie lutego. (w)

w drugiej

dłuższy.

Premier Fland.in wyjechał do Londynu
,"': p a:vy' Ż, (P AT.) P~em]er·JFltłt1dirt
i mi-n. 'La-val o\1jechali do- Londynu.

się dy!'ku~ja bud~etowa.

ro~pra1Ca sądowa

Ł ó d ź, 31. 1. Przed sądem okręgo-I
wyrh w Łodzi odbywała się tliezwykła rozprB; wa. przeciwko ks ..J ózefo,,:!
I{ruko\vsklemu, proboszcZOWi parafJl
DaUków, pow. lęczyckiego, oskarżone
go o to, ~e podczas nal)ożeflslwa w
dniu święta niepodległości 1933 r. od,
czytał l1a kazaniu notlltkę z Zywego
Różanca (wydawr'tichvo kl!. NowakowWi.
skie~o z I{rll.kowa), omawiającą stoNie trzeba dziwić się temu.
sunki reli~iJne w Meksyku, Sowietach
Przecież i d:a.bla najbardziej boli i
i Hiszpanji.
smuci to, że ludzie Bogu czeŚĆ oddają..
Na nabożeństwie tem były m. in.
Otóż przypatrzmy Się na.i pierw jak
oni głupio pojmują nieomylność Pa- obecne następu;ące organizacje: Z\~ią
zek Strzelecki, Strażacy, młodzież
pieża.
szkolna i nauczyciele.
Jak mo~e być Pa!'ieł nieoJttylnym,
W kilka dni potem nauczyciel
skoro jest człowiekiem?
szkoły w Dalikowie, a
zarazem komendant miejscowego "Strzelca", AnOtóż i nauka katolicka - mówi, że
toni Osiecki, zawiadomił komendę poPapież jest omylny, j k każdy z nas.
w zwyklych sprawach życiowych, tJdy wiatową Strzelca, że ks. l(rukowskl u·
mówi o desllczu, pogodzie, elektrycz- bUżył rządowi polskiemu i polskiej
szkole.
ności, raclju itd.
W wyniku doniesienia. ks. Kruko"'Jest również omyln y w tem znaczeniu, że może upaś ć i z 1rzeszyć, jak skiego pociagnięto do odpowiedzialno- I
ści i dnia 9 maja 1934 r. sąd grodzki
każdy z nas, a nawet trafić do piekła.
Lecz jest zupełnie rlieomYlny jedy- w Ozorkowie skazał go na 6 miosięcy
nie i wyłą.cznie, gdy w palni swej 'Wła bezwzględnego aresztu.
Ks. Krukowski odwolał się od wydzy. jako Na: wyższy Nauczyciel całe
go chrześcijanstwa ogłasza wyrok w roku i sprawa toczyła się wczoraj
przed sądem okrę·gowym w Łodzi.
rzeczach wiary i obyczajów.
Wówczas jedynie usta jego mówią Druzgocząco . wprost wypadły zeznania
.
samą prawdę, oczywiście. tylko d~lę św1adk6w obrobY·
K~. KoteHt. proboszcz. :sQ.slednłeJ
ki wszechmocy Bożej, Wzbrll.J1ia,j4ocj
orzeC coś przeciwnego Wietz,tl lUb do- parafjJ, z(lznał, że Osfeek i zWI'Iie!\ł się
do nle~o, a~~by po,:?;odzfJ F(O z ks Kru- I
bl'U du('howemu chrzcści:an.
A wic;:c podh.r4'Śln.my to, że Papież lt6wsldm. Obaj udali 81ę do ks. litu- l

kowskiego i tam OsieOki przyznał, że
nie pamięta dokładnie słów, wypowiedzianyCh na kazaniu i żałuje bardzo,
że zrobił doniesienie. Przyrzekł skargę
wycorać.

Inni świadkowie zeznali, że spór
wyniknę]
p(}dczas 40-godzinnego nabożeństwa.
Osiecki jako komendant
"Strzelca" urz~dził zabawę tanecznli,
a następnie przeChodził na czele swego oddziału ze śpiewem przed śWiQ.ty·
nią. Ob.i awy tego rodzaju powtarzały
Się każdej niedzieli podczas nabożeń
stwa.
Osieckl podczas majowego nabożenstwa przybył do kościola z oddziałem strzeleckim, który zajął całe wyjście i zachowywał się halaśliwie.
Prokurator Grzegorzewski, popierając akt oskarżenia, domagał się zatwierdz~nia wyrOku i skazania ks.
Krukowskiego na 6 miesięcy aresztu.
Są.d uchylił wyrok I tnstancji i uznał
ks. I{rukowskiego winnym uczynienia
aluzji porównawczej rzędu w Polsce
z I'!~ądami w Meksyku, Rosji Sowieckiej i skazał go na. 100 zł grzywny.

Fra.ncu8cv deputownni Braise, Ma.rteI i
Cle-rc. zgłosili rezoluoję, domagającą się
periral{tncYl z rządem wło;; kim w spraw~e
przebicia tunelu pod Montblnnc. OtwarCIe
tello rodz·aju drogi. lączącej oba kraje mią,
l'oby na cę.lu nietylko wzmotenio tUl·ystykf.
ale przy.C}'zyniklby sj~. do zbli.:tenia narodów.
.
~
~ _ ol
"
.
.
p~ dlutSlej dysku$l\ \ p~e.tn6wieni,ach
referenta lwmisji finansowej, prze v.'Od.n ictE\cego sen. Cnin.aux oralt premjera Flani din. senat. pl'zyja,ł więks.wścią 243 głosów
pn;eciw 16 projeld usta. . vy o podni('sianiu
!ittli.sJi oon6w sltarbowych z 10 miljardów
ha la ml1jwrdów.

*

.
W ~ r S 2: a ·w a, 31. 1., W!adze poez(owe urucMmłły b~zpósrędl1lQ. komunilćac j ę telefo.rue2:l11) ~ WarUa,w1 do
Rygi. (w )

•

l oItatz,ji Święta św. Fra.nćiBzka Sa lezego. patrona dziennlkn,J"lY, w rzymskiej ba-

~}'lioe N. Serca Jezusowego przy z~roma
dieniu księ1y Salezjanów o. Rinu.ldl, dyrekto.r C1'A1sopisma "Civlta Catollicn". odprawił uroczystą mszę ŚW., w której wzię
li Udział bMd.zo liczni pn:edstawiciele pras}" włookiej i za~ranicznej. Podobne nabożeństwo od[}l'awionQ
r6wnlE't w kościele
pwrnfjalnym Mi!U!ta Wa.tykańsklego.

.

'"

*
Na 'Początku przyszlego
ty~odnlll. rozpor.Zh9, sIę w Sejmie dobaty nad budtetem.
PosioozerHe seimowe zwołane zostflłó
pi'iez rrtarszalka na 5 lute~o. gooz. 10 rano.

...

ol

...

W ub. środę Stany Zjednoczone Ameryki P61n. obchodziły 50 - rocznicę urodzin
prezydenta Roosevelta. Do Białego Dumu naplvwały dept'Bze,' listy I podarunkI.
Tego1 dnia prżvpadało 25-IeciC' pracy nubliczne.! Roosevelta, który w r. 1910
wszedł do senatu ze stanu nowojorskiego.

...

•

w Pary tu rezolucJa
komisji parlamentarnej, badajl\cej aferę
Staw'iskiego. Rezolucja d{)maga się przyspieszenia dochoozeń i spiesznego postawienia oskal-tonych przed sądem. Rezolucja stwierdza. te b. prokurator Pressard
niema z aferą nio wspólnego.
Ogłoszona

została

...

.

...

z miastem
Haskowem na czele nawi e dziła pow ó dź.
Woda uni~ła wiele domów. Szkody są
ogromne. Dotąd ofiar w ludziach nic byPołuctn!{)wą, ezl}Ść

Kabel telef-Onlcznu}
Warszawa _. Ryga

..

W Watykanie odby~ się posiedzenie
św. Kongregacji Obr~d6w, poś'.... i/:cone
sprawie k.anQniz.acji błogo Tomasza Moore
i btog. Jalna Fishera. Obrady, w których
wzlęlo ulkia,. dliesięciu ka>ł"dynalów i 22
kÓlhsultll·nt6w i cdQnk6w Kongregacji,
trwaly !}rzestlo trzy godziny. Komunikatu
o wyniltach procesu nie ogłoorono. wio.iąc
OI.'ftatecz.ne Młnłwienie sprawy z decyzją
OJoa św. Docyz-ja ta prawdopodbnie b~d.zie
prZychylną. •

ło.

•

W

środkówei

lo

Bułgarji

•

Hiszpanjj w 13orne1l0 nastfl,pjł w ~()opalni wybuch. który spowodował zawalenie się szŁolnL 7 górnikóW
Molano uratować, 3 zaś zglnt:lo.

Numer 'l1

O~downik

Strona'

"sanacyjnej" "Galety Polskl,ej" - Odezwa rektorów uniw'ersytetu i po-

Ośw~,etlenl~e

łitechni'ki

ml.od,~ieŻY

do

Śród młodzieży akademickiej we
Lwowie rozegrały się wypadki, które
WarSZll\\ ska "sanacyjna" ,.Gazeta Polskn." opisuje W spo,sób następujący
(dla informacji czytelników, soczysty
styl urzęuowego organu pozostawiamy
bez zmiany):

-

Kłamliwie

d'onlesI1enia

lo na to, że Unga.r ukrywa się w Domu prof. CzekanowskI. ustanowił t. zw.
Akademickim, prokurator o-kręgowy komisję pO-l'z1J,dkową, złożoną ze stuChirowski, zarządził rewizję całego do- dentów, którzy mają. czuwać nad porządkiem w DGmu Akademickim.
mu.
.,W dniu dzisiejszym _rozpisano li"Około godz. 4 po południu zjawi!
sty gończe za ukrywającym się Ungasię w Domu Akademickim wiceprokurator lwowski oraz kilku policj:mtów. rem."
Riedy policja chciała wejść do domu,
kilku studentów poczęło z okien bomW związku z Powyżs7..emi wydarzebardować funkcjonarjuszy policji bu- nlami rekto-l"zv uniwer!'\vtetu i po li- tolkami i ceglami, przyczem zraniony techniki wydaii ooClezwy do młodzieży.
I został jeden oficer i pos~erunkowy poNarodowy "Rurjer Lwowski" pisze
licji, wobec czego wezwano posiłki po- m. in.:
licyjne. Gy wkl'ótce potem przybYł na
"Poszukiwany przez policję student
miejsce silniejszy oddział policji, dla Ungar. jak nas informują, nie należał
udaremnienia rewi~ji wyłą.czono nagle ani do .,Młodzieży WszechpoJ<:kiej''' aprąd elektryczny. W calym domu z~ni do żadnej innej orgainzacji, grupupanowały ciemności. Mimo to policja jącej mło.Jzież naro·dową. PosZ1lkiwaweszła do wnętrza i przeprowadziła nia zarz~diil prokurator z Dowodu nieprzedowszystkiem rewi?ję w pc-knju stawienia się Ungara na wezwanie sę
Unrrara. Znaleziono tam szereg próbó- dzi~~o śledczego."
wek, zawieraJących podejrzane płyny,
Oraz:
sznur. jakieg-o używa się do peta.rd i
"Dotl;1d nie ogłoszono, Co było przy~ranatów ręcznych oraz większą. ilość
czyną. bó.iki, w której akademik pajorśrutu.
ski został pobity. Wbrew rozsiewanym
"Na zarządzenie władz aresztowano pog-Ioskom, stan zdrowia akadem ika
zarządcę Domu Akademickiego.
Ta- Pajorfkiego (z Leg'onu Młodych) nie
deus za Wojtasa oraz sturlenta Ka~i- jest wcale groźn)r. dowodem czego 'est
miena Dun[ljewskie~o i jego wsnóJ- to. że już w poniedzialek opuścil klilokatora, Tadeusza Kalnmars'dego 'Po- nill:ę."
nadto aresztowano portjera domu. JaJak nas informują. ze Lwowa, wona Janika i jego zastępcę, Karola W 0.\- góle doniesienia praRy ,,!'anary::nej",
nowskie~o.
jakoby za.i~eifl. sprowokowała mlo.. " Tobec ares7.towania zarz~dey Do- d7.ież .,endecka", nie odpOWiadaJą prawmu Akademickiego, rektor U. J. K. dzie.

"W związku z zamierzonem prze;ęciem opieki nad mlodzieią akademicką
prze~ Zw. Towarzystw Przyjaciół Mlodzieży Ak:ldemickiej odbył się we Lwowie wiec młodzieży akademickiej na uniweJ'sytecie Jana Kazimierza, na któ",m rej wodzili endecy.
Najatar"7.Y hal<illa rz i katechet.a w ~achod
.,Podobny wiec minI się również 00nio - chil'lsldej pr;)wincji l{an~u, cieszący
być na polite,ehnice, ale reJ,tor Nadolsi", wśrócl ll1dll')~ci tamtt:'jszej najwlt: k ski nie udzielił zezwo·lenia. W odposzym posIlIchem dzif;ki nietylko swemu s~
dziwemu wiek-owi, aJe niepo<spo1i!ym zadewiedzi na to. po·częto kolportować w
tom umysłu i serca.
gmachu politechniki ulotld, skierowane pq-zeciw "starszym panom". W kilka
godzin potem nie:m:ll1i sprawcy rzucili
dwie p-etal'dy pod kancelarję rektora.
Ten wybryl, był początkiem serji
zwierzęcych wyczynów młodzieży endeckiej.
Wśród gąszczu depesz z~ świata figur".
•.1 tak w sobotę wieczorem nokona, wala w niehtórych gazelach lahoniczlUl
no znieo",-::ka napadu na studenta
'I wzmianka killr.a dni lemu, że Mussolini przy·
3 mJ.:ll wawa, Franciszka Pajorskie~o.
Jąl u siebie prefekta miasta Bolzano w Ty.
członka Legjonu Młodych.
W chwili
Tolu, - wydarzenie sl~ądinąd niewiele mókiedy Pajorski wychodził z Domu Awiące. Nowina jednak tym razem nie wydaje
kademicldcgo przy ul. Łozińskiego,
się bez znaczc>nia. Ten i ów mógł dopatry.
gdzi~ jadł obiad, napadli
nagle niewać się związlm jej z niedawnemi doniesie·
znani sprawcy i ugodzili go łomem żeniami o manifestacjach prosaarskich, jakie
la?nym w głowę. Stan Pa:orskiego,
urządziła ludność niemieckiej irredenty ty·
którego przewieziono do szpit3la, jest
rolskiej na wieść o wyni1r.u plebiscytu.
groźny. Ma on poważnie uszkoozonę.
•
Nadchodzi teraz z Włoch inna wiadoczaszkę ora7. zł Ą mnn1J, kość nosową..
\
mość, którą trzeba powiązać z powyższemi
,,\Vczoraj' uk<"azało się na mieście w
lahlami: Mussolini wydal polecenie wunięzwiflzku z wypadkiem. nadzwyczajne
U
cia pomnika słynnego średniowiecznego poewydanie lwowskie~o organu Legjonu
ty niemieckiego. Waltera von der Vogelwei.
MłodYCh "Gl'yf", piętnuj:,.ce w jak najwszec"swl:ł
de, zdobiącego po dziś dzień jeden z publicz.
ostrzejszy spolOób zwierzęce motody boIł
ci 'r
U
U
'ł nych /Jłaców miasta Bolzano. W miejsce to
jówkarzy endeckich. Wieczorem doszło
• •
" , •
polf'~il ;edno.czf'~nie Duce . postawić pomnilt
do nowych incydentów. Mianowicie sęProgram Loth1.ane pO#WOll wyjsc sw,ah" # błędnego kola
dOUlodcv le/{Jon0w. rzymsklch Drus~sa, srlUl
dzia śledczy wysłał wezwanie do m l e - ,
.
cesarza Augusta I zdobywcy dla lmperJum
sy.kaj~ceg-o w Domu
Akademickim
L o n.d y n. (Tel. .wł.) W pi~lI;nach ~.unci.e ~zeczy bezplecz.eństwo. Pran- rzymskiego Germanji aż po Łabę.
przy ul. Łozińskiego studenta. Ungara, B.ngi~lskICh ukazał SIę artykuł .orda cJI. Jezeh nie znaj~zie SIę r?zwup;ania
Czy lUlgla ta decyzja stanowi rzeczywiktóry pozostawał pod zarzutem ukry- Lothlana, b. sekretarza Lloyd Geor- tagadnleń } ery tor. alnych ~ ro~broje- ście odpowiedź na manifestacje niemieckie
.
. ó
b h
h P
ge'a, w którym autor omaWIa stosun- nlowych, Europa znaleźć SIę może w
.T l
.,
dkl d
w.ama. mater]ał W .wy ue owyc.
o- ki francusko-nIemIeckie. Artykuł o- sytuacji, podobnej do r. 1914, kied to u yro. u, czy te~ ma ~~ny po a ~rzy.czy.
ntewaz Ungara me zastano, sędzia
art 'est na s ostrzeżeniach Lothia
w toku
,.
. b "
y.
now;, lest w tel ci u'lll faktem mnIeJ utośledczy wysłal do niego po raz dm",j p
y J.
.
P
. •,WYSCIl?U z ro~en rzucono SIę tnym. Ale leży jak na dłoni. że wlLnięcie
.
,
'"
na
z
og1:atme~o pobytu w NlemCZ'lCn.
naoslep
w
wOj<nę wszechówiato"'ą
\
. k'I po S ł awnym bar d'
.
trzc-ch wywladowcow dla przymusowe.
'"
.
. . "
n.
namlqt
Zle N"lemlec z mUl.
.
'
Zdalllem autora artykułu. sytuac'a
Lothian zapowIada oO'łoszenle "wck'
b
.
k l b
.
go doprowadzema do sądu . W momenoko'owa 'est om śJnie'sz niz
o roo-ramu kt·. 'b
o
-.
'.
sta, ·tore yło lego o e ką rodzmną, stacie kledł' wywiadowcy chcieli we~ść ~ozó~ znale Si:' D~tYChdza:owa rlie- ~ bfęd;e o k'ola. Ol:y Y po~woltł WYJŚĆ nowi fakt otV?ar~ei. dem~nstracji, dz.isiejszego
do, pOk?Ju yngara, grupa student~w równość zbrojeI'l Rzeszy stanowi w
g
Rzymu pr.zeclw BWl?t?Ull germansklemu.
op.uła Ich I usunęła przemocą. PomeDf'cyzJa Mwsolmlego dotyka tu odrazu
waż zachowanie studentów wskazywadwóch punktów: jeden, to odruch politycz-

VWAG~

Sekretarz LI oyd 6eorg:a
·
."' . tOW"
przewl.d uJe· now" wOlnD
I

I

na-

ny przeciw ~roźbie elcspansji Trzeciej Rzeszy
na wszystkich terenach, zamieszkałych przez
I ludność niemiecItą, w tem także Ul Tyrolu.
Drugi, - to poczucie wladzy duchowej Ro.
my nad całością ziem. wchodzących w ramy
,J alJonja te roli sp"'~Y'mieJ"#eńca Chin
dzisiejsze; Italji, szcze/!ólnie podkreślane na
L o n d y n. (TeJ. wł.) Według infor- Hirota o:5wiadczył, że dopóki on jest . ziemiach hresotvyoh, gdzie krzyżuje się ona
macyj, zamieszczonych przez jeden. ministrem, nie dojdzie do wojny z So- , z niemniej zaborczą jak nowożytny italizm
z japońskich dzienników, ministerjum wietami.
niemczyzną. Poeta Walter, choć daleki od
spraw zagranicznych Japonji w najpolityki naszych czasów, pada ofiarą jalto
bliższym czasie ma przystą.pić do wyW
symbol. Tale samo wymownym symbolem
••
n
tępienia bandytów komunistycznych,
.•
t
jest, że mieJsce jego zająć ma nie któryś
wszcząć
normalne rokowania z Chi!rl
a d ryt. (PAT) W Hiszpanji pa- z przedstawicieli. tvł~sld:go ~wiata ducha,
nami i zawrzeć pakt chińsko-japoń nUJą w dals7.ym CIągU silne mrozy. jlecz Druslls, zwyclęsftl bOJowmk.
ski. W razie utworzenia bloku Japo- Zanotowano już liczne wypadki śmieJ'Ziemie graniczne są z natury rzeczy bu.
nja, Chiny i Mandżuko - Japonja gowskutek ~r07;u i silnych zasp śnież-, forem, na Tttóry nacierają siły kierunkowo
towa jest udzielić Chinom szeroko ci
nr ch .. W mektorych o~o!icach komu- przeciwne. W dwójnasób ma to znaczenie,
zakro~onej pomocy finansowej.
mkacJa zostala całkowlcIO przerwana gdy krzyżują się dwie sily tak żywiołowe
Prasa angielska podkreśla,
że
wskute~ zas~..
w swym pędzie, oraz tal, nieprzebierające
prawdopodobnie w naibliższym czasie
Z \\ alencJI donoszą, te wskutek w środlr.ach, lale rzymski faszyzm i niemieclti
program japoński zmusi Wielką Bry- spadku t~mperatury p0l'!iżej 5 st. stra- hitleryzm. Stąd latwo po obrt stronach
tan.'ę do poddania rewizji stanowiska,
ty .w zblOr.ach pomaranc.z są bardzo o przejaskrawienia i młodzieńczą przesadę.
l.ajmowanego wobec Japonji.
duze i ocell.lane są na przeszło 100 milj.
Oczywiście dalf'kie to od ducha zgody
Min. spraw zagranicznych laponji peso
i pojednania między narodami . .•

Po bombach i kulomiotach -

przyjaźń

I

MroZY

I

Hi·szpaIIJI

I
l

Komunii[i lamor~owali ~onfi~ena OU[ii
Mord był planowany na długo przed Jego dro~onaniem

P ło
Płocku

c k, 31. 1. Sę.d okręgowy w
w składzie: sędzia Rogowski,
jako przewodniczQ.cy oraz sędziowie
Renc i Wawrzyl'lski, z oskarżycielem
pprok. Leśkiewiczem rozpatrzywał

ohydnQ spraw,
..,
.
J ak J!1rormowuIJsmy, do lo~alu Stron.n;e._\\tl :\arorlo.\\cgo ~\e L\\.o\\"le wlamah 614:
\\ tych dn;ach nlCznllll sprawcy, klÓt.Z",
dokonaij kradzictr pism br06zur i dokumonŁów oraz epIądrowali eaIy eekretarjat.
.
...
<

.

,
<

l

partyjnego "sę.du'· komunistycznego,
który stanowić mieli oskarżeni: Szmul
Finkelstein
Tadeusz Dzlęgielewski
S
l M dk Kredyt . M'
G '
zmu
or. a .
l
ajer namon. Bn~Dlł specJalny obrońca komunist6w WiIJawer z Warszawy.
W sprawie zamordowania konfidenta policji Wacława ZeJmy, brat z&.-

mordowanego, Antoni, zeznał, że zabójstwo to bylo długi czas przedtem

planowane,
czego dowodem to, że oskarżony Dzię
giolewski przekonywał go, aby wpły
nąć na brata Wacława, aby ten zaprzestał "sypać" komunistów przed policję., gdyż

to

może skończyć się

nołowł~m

w glow,".

W parę dni po zabójstwie do ruieszkanł.a Cz. Więcławskie3'o
przybył,
ukrywaję.cy się przed policJtl Jan Lendzion, proszQ.c o udanie si~ do Fmkel-

sztajna; celem uzyskania pieniędzy
adresu
centrali komunistycznej.
Nie zastawszy Finkelsztajna. Wi~c.
ławski udał się z tą. sprawą. do Kredyta, ten pomoc Lendzionowi obiecał.
Po zamknięciu pn:cwodu, sQd WyT
dal wyrok, skazl1ją.cy Finkelsta:na I
Dzięgielewsldego
na 7 lat więzienia,
Mordkę Kredy ta na 5 lat. Cynamona
laś dla braku dostatecznych doworlów
uniewInnił.
Prokurator zapowiedział
apelację.

..

Taniu ie w. ziefonycl) R8lJeluszaclj
.~Ol11lqJć przez ,.
Irube wargi I wro.ca na miejsce J:e

28)

Słowem:

Marla młmQwolny1l" ruchem ~rywa
się I .stnje ze spu8z(:y.onellli oCitalll1 p.
lłyncluthe zbliża się do urej Już prl.y·

- Z'·obione! .••
NiC nie Ulówi o

ściollków. ~lal'jn

wpe.lnie twarz do jej h\lu·z)'.

SU1lfll

.
PozwolI) pań~two."
C7.yżby
mial nlicć przemowę?
Wszyscy nastawiajl) UBly.
- .. , że sollie obetrę u~ta,
Gdy oł1rzucil sOl'wetę na por~cz
kn,o~a, składa na czolo Maryni swe

nłe.

-

W tej chwili do uszu Ady dochodzi szept l'elcylIy:
- Jestem zal'llwyconlł pana liostr.r.cl'Iccm. Nal>ł7.a kuzYllcczka nigdy
nie 7.IIajll:de lepszej partji... ~ł douJ'auJ zuakomJcie!

Wotwarłe
zalrzynlać

lnpl'oslollych prz)'uajulllięj
przez cztery gollzillY!
. Ale. TeJcyu.a,. \Vyst~puj'łc prrecl\\'
zwyczajowi. JUZ po tnet'h pro~OIluje
towarzystwu pnl:echadl.kę po ogrod7.ie.
polecajq.c p. Urbanowi, aby podul ramię Maryni PI'oresor, czerwony. za·

być załatwiona.
- \V l.ujtl'lllOścł

AdY:

..,.. Czy t'hCe pani uety"lt mi zaszczyt. abym jej asystował?
Odpowiada mu na to sucho:
Dziękuję·

Niech pan rac1:o) a~ystUjfł pani domu. która. nie spuszeza pana _ orzu.
MIOdy człowiek bfe~e ratłę t~ tupełnie poważnie i rtuea si~ ku Telcy~
9~le, która przyjmuje go radośnie.

ze

może pomówie , nim poufnie.
Jeśli pan. kochnny pnnle Ilut-

h~it. nie znudził się \V naszym domu.
mam nachlej". ŻO będzie pan częstym
u nas gościem.

Wielki to dIn mnIe ZU1.czyt,..

-

-- Mąm nadzieję, że w dzien ślubu
błdzie pan w orazl1)m, prowadząc na.
s~, kU.lYllee~lcł.

Co p.n powie. Q n lej 7
..... Uważam ten wybór ~a znq.ktp
mity.
- Je~t bard~ ładnIutka? nieprnw..
dai. No i wyksztal~ona. jak rzadko,
- Zauważyłem to.
....;.. Możczyzna. który potrafi klero-

w.t

niQ. z taktem, zrobi z uil). co ze-

cnce. I będ:de rn6l!1ł wprowadzić ię do
najpierwszreh salonów ł przedstawi
si., w n ich jak najlepiej. Zresztł po.doba się panu. to najważniejsze.·
EUgłlQjus~ odpowiada

niQm:

a

pr~ek(,"a-

-- Tak, .• To najważniejsZ:8.
Telcylla ro:tstaje się z mlodym pro.
fesorem wieka zadowolona I Oboje

e1Juj".. że choć nie powłedxleli sobie
nie konkretnego, porozumieli się mlOd.r.y sobą. stanowczo l że mogIł lic1:yć
na siebie w1.njemnie. Eugenjuszowi
pilno jest podzielić się temi wrażeniami z wujem.
- No co. EU8'enju81.uf
- Jestem zaChwycony, Zdobyłem
j~ sobie.
Pnnlenkę?
Nie. .. {:annę Telcydę...
Chwycona. jest moim toastem.

-

-

Za-

I<to? panienka 'l
Nie. panna Telcyda. ... Powledziała mi to .•• Prosila, abym często
-

bywar.
- Kto? panienka?
- Nie ... Panna TeJ~yda!
- Tam, do licha!, .. Myślisz ł me\wlsz tylko o pannie Telcydzie ••. Czy
to j~ fl" "1.& chl'ł"s1. poślubić'
- Ąleż. #(clzle tam, wuJu! ... Tylko
ja jesłem dohrym psyrhologiem i r~ą~
dZQ się w myśl piosenki:
.Gdy!! pokochaJ latlnQ. panIenkę
I Sf'1rnS7. się o ie.i rękę.
Pr71cjd7,i(!!l1. S7.c7.Qścia bramo.
Gdv 7.d(lil\"rhi?s1.· mam!)!
-- Ty, .11 I.anlel . " JaJl.1 to prak·
tyk z C'ił'!hie!
- PanienkA 7.re!l1.łQ. tdaJ, mI afe
tntel!R'enlnl.ł. choć mlewa dziwne pr1:eekoln ... To 1'0wnlo nerwowe. Nttpny·
kład bn.rdzo słabo reagowała na. moJo

słuchal
OlIaby tąk płakala. takby
plakala, gll)'by pan jej nie u~luehał.

Czy ro~cz~lił !to bl~Q.ln)' ton P"nieukU CI)' zroi'!umiał f1ą/l:łe. jak dd·
waclIIy był iello projektY Nie\\ la.1olOo.
1oŚć. te nie dysk utuje dluzej. lapew·

ninjlJc. ie " eil)~U 1l0·11.IDY Ada będl:ie
minln poiQl'lnnlJ. sat)'!órakt')ę.

Właśnie. gdy lbliżal tlię tło a~Y!iltu·
jlłcego palliom sloslneórłl. w U!'i/y ie,:to "'pada jetlna I ..dyskreluycb alu·

...... Tak. panno
k1m iesl

Mień. w

"ku7yn k lł"·

Różo. mQże nlprłale
IUUWę pauiQ

którym

Ą HYłlclnth"e pochyla się nad jego

Pr7.ed odjl1zdem
aby

co ~dzie Ada jest zniecierpliwiona; Poi
tUPII) !1óiltlj.,

..-. Niech pan nie rob' IdjQty I od.
powlnda. 8l'!clonel
..Nic robi Itljoły" zdanie jest DstrCl.
Uderza ono w lirbana, jak kamień, ai
pobladł i szeprze:
~ Prl!y~jęgaUl pani na pamięć śp .
mOJej mamy ..•

-

Nicch pll., 1.ostawl Ilwo.iQ. mllm~

niokor7.~'!\ć.

- J'Q,kl Oll ldolnJł Tę Jerl) wierIltl., .
...... M6wfQe mlod7.1 namI. bardzo
nh~\ldnłne.

C.O też pAn nowin",,!
f:o 7.ft. f!'łupi aposób łM'O aylnhizQ\\'ani:t imienin pani na: Tel - Tel.
cy - ey. (In ..- dl\! " C!cmtl nlto: łlum
...... bum. bim -- bum f. '. To nfe byłO
(104ć ppwnine w stosnnk" do pRni! ..
'yon'Mr. F.ugonjYlłzowi brak ta.ktq ł dehkątno~cI ..•
...., Jelit p,,'pn wfhiekll!
. - Aha. wh,qnif'!.. Z tt\ brMkA.
lI\~b! pOjl!~\Vnł nR Mf'fista. Co to sfę
rh1W1Ć. ie U'f!'O uC'7.0iowlę kpią ~ nie~o.
I kolpd7:v mówi') o nim. że ma lIv rhllrnl\'er. Pr~('lo7.f\ni równid maj'ł mu
wielI! tło lnr711c('ni", .••
J.ntwo "'yohr:17:fć !lobło. 11 fnkłem
l.nlnt('res:;ow n n'('m AdR ŚI('!i7! C!łOWA
profesorn.. "clc\'da ~1t'd7,i iE' r6wn1t>Ż.
nIe z obJawami wielkiego nlezadowo.
-

spokoju i bQ<ł1,ie szclery Po~o pan
ttprowatl;r.ił tu swego siolItrleńca?
- Ach I ... Eu!!'enjusza 'l
- Tale •.. Eultcnjusz~!
-- No to bardz:o proste!.,. lłrh.
pani dla mnie taka dobra, h szukałcm spósobu okau-.nia Jej, że umh.un
być wdzi~cznytn.
.
- I dlatcgo pan wyszperał Eugenjusza I
- Tak. 7.nn'ft:tl~m Eugenju81l&.
Lallny dowótl wllzl«:cZIIoścli ...
. - Nieprawdaż? ... To Jadny rhloJHO.C, wyk~7.tnlcony. Ma przed sobl)
lenia.
śWIetnI). pr7.ys?lość .. ,
- T to "nn. "RRen Rrncłnłhe. o(17.y- Tak. Tylko szkoda. że •••
wa ~fę w t('n !'lnosób? Uszom swoim
- 2e ro'l
. wier7.YC< nie mogę!
- te ie!!t. IrRmoń I ...
- Tak. fn! ..•
- Gamoń? EUt:cn.!m,,,V ...
Zbliżn się do niceo tnk. aby blten
A~n. patrlY "" niego: e7.Vta w łf"ł
wy~nz nie 7.ostal uroniony. przytr1.YnC7.nrh nłl'w)'mownę. rllrto~ć, ktńr~
mUJe ~o nawet za gUzik i ~edzl słowo !emu .7.o,wh:il;'c7.l1. W dus7.Y jCl\'O W7.rnpo slowie;
.
~ta n'cpr1.t'nnrtll ch('ć dotrwnnia '"
- Pr7.Yl!otowal pnn ten 7.nmnch do t~m (lo końca. WiAdomo. żo nicRmfnll
spółki z TelcYłłą. Więc o7.najmiam
w .J'l(lwnych momentacb nnjpręd7.ei
panu. że po rnfię nie dtlpu~cić do mnl- stają. ~I~ zu!'hwnlcnml.
zeństwa pann. z Mnrvnir:t. jeżeli ,.' cią- Ah. - cłor7.ucn, - mocno wsnńł.
~u ~o(h:in ... nie unlcel'ltwi pnn "miał.?'ufę nl('~~C7.,:śliwej, kt6ra zostanjf"
rUt kt{l,.v flotv!'", moiei o~obv!
Jeg~ inną!
- Nie! Pitni tego nie 1.robI1.••
T(\'!" hvlo już nndto. TeJcydn zrywa
- Pneriwnle!...
Zl'obię
to!, •. się wł-rit'kla.
Niech nan wie o ł~m!
- Pnnie ",·nełnthe. nro~7.~ pnnn do
- f:6ś JA mnm 7.rnbU,
Ilfalo.,u. c.hct: prodt pafH\ o pewne wy.
- PI·7.ccłewslysłklem nIe wolnI') 1'nnu jaśnienie.
powied1.ieć Tełeyr17.le. że to zer"·ani.
Jak wfel1cf J'lłeJ. lctóry Ikra'" pfe(V

wy~hod'-ł

odemnie. Zrohlłnbv mI awAntur,. Zrp!l7'!t, to .1fl!lt J;byt~C)m\!l .•.
Pa n "" m mnie powler11.if't f1h"łr7.eńC'owio *e ł'n ~'ehl'l7.('m 7.tl!łłRnOwlenhJ
'ł1.ed' ,,8n rio nr'.ekennnfa. tE! nl~ festem mntpr1f\'em nn ropę ritą Outbołt
- Pani ,",ol'rR,,·dy ehee te~'

I

"0.

-

Niotrlko chce. ale wrmagaml

P 2 ;;63·K.

zyj".

uchem. fii1.epCi'.Q(';
- Galopuje~l. EugenJu'lul •.•
- Jakto. wuju'l
lIlo'!'ln być spo!\ojua, że osiq.guie mojq.
- Prze~nd rasz ...
sankcję..
- To jesl ;011na z aluzYJ.,.
- AI~ zrób to hardzo dy~kretnle.
-- AIU1.je 8~ dozwolone tylko pod
- N leeh WUJ będ,de spokojny ...
wl\runklcm. że mogę. byt nie~rolu,
- \\'ln:'\lIio !lntlcholhl panna Atlll
OdJal się. PiliłO m\ powiet.łziee. te jej miane ...
- Nie ",iedlinlem O tem.
wlLdtk podzinlal nil. ciebie.
- Ty w!eltl rzeclV nie włe~z! .. ,
- t:cleszy się dziE'\\'u~zl{al
Tak napr;tyklnd zrta'e~z !'Ię niewic·
Nn,l~fy. jak paw. Eu!!e'IJusz 1.bli.
ta ~i~ do S1arS7l'ch pnil. które l'fzyj- d7.lać. że twój po~ię/l odjeż,lżn 711 czter·
dl.ieścł min'Qt
Jeżeli nie rh('e~l si~
Ul uJ Ił ~ z znpalem.
- Ił17i9 nn~7: poetA! ... Tf'J - Tel, · ,pózn!ć. to mu~ł~7. lut i6ć na dwor7.ec
- Łnskawe panie. pl'lykro mi. ale
e1 - ey, da - da! ... Ma - Ma, ry I·Y. In -. In! •••
mtrs7.~ f~ flflźC?/!'llnć W dO"l1I1 pa" !ellę·
- Panie Hynclnthe. ja 1efltem prle- d~l'em d;dell Aranżucsu. mU~7ę jed.
!lnk \Vyrwn~ ~ię ty~ rozkoszom Ale
konann. że pan jest bn.rcłl.O dobry.,.
HL tn powrócę ..
..... TnIe. " Ja ie~tem dobry ..•
T('!crdn odpro,,'ncba. f!'0 a7. do
- Nic! .. Pan nie jost dobry .••
drz\\'1. 7.t'by mu dać dowód. jak jQ. soStan~la pr7.cd nim i patr7.y mu
pro:!to w oczy BC7,wzglcdnie przeko- bie zdobył.
IUlUlł jest, że nie 'esł on z/lolllY do
- Cóż fa 7.8 mil". C'7'owlek tt'n pa/!robienia Je.1 kr1l·\Vriy. Mówfq~ te slo- na sfolltrl!fmlee! - m6wf. powr6ciwszy. - \1a wS7ystkłe tnoty . . ,
~Ya, wie. że są. prl.esal1ne. Ale c1.uje.
- Oh. - O!ipowIlHlł\ profesor. zdeze tylko o"lrnn atakiem mote osllł
cyf10wanv na enersrtc1ne palenIe mognąć l.w~·cil,l!t\\'o.
stów - Mn 9\\'oje wielkie ",ndy.
- Pan zrobił na mnie .pisek •• ;;
n,'nnjmniej nie podliclam zda-- Ja. 'l
nia pan ....
- Z kU1.ynk#). Telcyd~
- Czy być możeT .•
-- Nie włddnlem~., odtltl"'na ł
7.nnlazlem ęo zmienionym bardzo nn
~. Hyncił1tIH~ dOprfl\vd, nie "'je, o

sną. go niemiloslct·/Iio. Pn:ykt·ość potl·
nosi obawa. aby narzeczona nie ' spo·
strzegla tego. Wydałby jej się śmiesZllym. Ale Marynia nie zdaje sobie
sprawy z tllA'O, dla tei prostei prlyczyny. że łona cierpJ z powodu cia.
snych . pantofli.
Eugenjusz Duthoit zwraca sl~ do

-

l)ojmy ua lo. że ni •• te jO!ilt tyłko

bQ,lwanclll i nie mówmy o nim \V1~cej .
Dniej go! ... ene/'~kwie. pl·ł.Ylal'ieIU!
PI'OlłZę obiecał Adlłńce. te pan iO u-

zrobię kilka dyskt-elll)'ch aluzyj,

d~s/aIlY, zdaje się być ba,.lll.O nicl"zczę·
śliwy. I rzert)"wlście, lIowe bUlY ci·

rada,

karły

toąsty ... Pewnie mu", by~ seTtI)'mentaltla i nic łubi po('zji hUIlJOrY~tYczłlej.
Ale ja ję naucz~ oceniać i tak'ł.
- I\olll('r koilcelU sprawa :ttJaje si~

Skoro tylko zadzwoniono na nlek3iąlłz dziekan pożeg-1I1lł towart.ystwo, które pozoSltaje przy stole
I\.ażdy dobry obiad na IH'owillcjl musi

szpory,

-

palr'-y z.

swój palce nie f;wlohiou)' 'rPlbolic&-

glly Ilagle wSlrz)'UllIje iie:

- A Jednak Rllgenjusa doprawdy
nie jOll _tuuollicm ...
-

płer
'·Ol.vuCl.łł 110

wymianf.

71,r(!m~nf

c1.eń

I nC;(fOk" ie kary. "rnr~;:"r 7.t' snu'I7.cy,nnn f!"n\\1$ I'ln-'l'fltlłe 7." Telr~t1f,1
MRrrnł" Iłr*,. • .IRk ,,~Ć Atłn nip mn7.E'
nnwłltr~rmnt' ~Ię od wrhnrhn ~mfl'chl1 .
choć boi lift" tej r07mowy w C1.terv

ery

n

~ezy hylyrh s"i!łknwc6w
~by
RY#lł"'nthe '" kr~ytnwym I'If!'nlu DytA""

Tolcrdy wytrwa w .weJ bohatorskiej

3\ł

postawie? 0,

jakżeż chęlule poszłaby

podsłuchiwllć

pod drzwiaml! ...

Usłyszałaby

wówczas

następujQc~

rozmowę:

-

Zrozumie pan. że postępowanie

Jego musi mi

si~ wydać dziwuew •
Czemu?
Jesl tajemnicze!
llyuajllllllej .. .
R07.myślfłpm
siO, .. Częę;o szuka się w (uałżtd.·
:ltwle?.. Szczęścia! Ą cze~o trzep",
aby je znnloić? Wsp61110sei zawitowall. gustów, pokrewnego wycho\\ a.

-

"ia ... Pull'l.ylem lIa EugellJusloa i Abyli przy !lobie .. . Niech pani
mI \\'lor1;y .•• Qui uie 8~ etworzeni dla
siebie.
- Jestem wręcz przeciwnego zdanta A moie zdanie \\I tym wypadku
zllac;.~y coś Więcej. nii paó~kie
- Pn.ecieŻ jest wprollt niemo;'lł.
dę. ~dy

wości:). nby
bać Ątleilce.

Eugenjusz mógl

się

pOtlo-

- A to co 1.nnezy' ... Czy pan !IIQ.d1.I, re bętlc pytala o 7.dall ie le, malej? ... Nic ma posagu. Pl'zygarnęlyśmy
Ił li łn~kl. MUlił p08toPit tak, Jak Ja
ioJ każ, .• _
.
- Ąlei pani nie może jej przymu..

s\ćl

-- Zobnclymyl... P. Outholt Jest
na jej męża •. ~a

7.upcłnie ołlpowiednl
8iO decyduję···

- Alei, panno Telcydo, błagam pa...
- Ta nagła zmiana frontu fe,'

n!lł!

moeno pod~jr~ana!, .. Skl!d taka usfl.
na obrona rłzjewcz~cia? .. Czy (zt\sa..
mi nie "'Yłłaje się panu ona odpowied..
niejszQ. (lla nl~o, nit dlł' lIiQ:!trl.t'ń.
cn?.. To byłby pomysł! ... A łedllak
n ie może by~ I nnezej I Albo td ... Acla
nie spolloha1a się ",anu Duthoft I zlecił
panu miSje wyco(anh, go? .. Tale! la..
pawne mar7.y o lak iej śwltotneJ lIart.lł.

olaldol złoconei /lą~ce. która da 11ft
w7.ill~ "n jego kil bnreto\\ e wleruy k
f w którt) wmówi. że lest gen\uszęm.
podczIUI. f!'.1y tylltQ Jost głupcem l g,..
rozuml"lceml
-

- Oh!
P. Hyarlnłhe .ł"nowe7o l'Tt\,",e.
nby .i~go siol'ltn't>niec nie pośll1bll "dy,
alt" Ole po~woli, aby je/lo dro~iogo
chłopca obrażano tak nie~luS7.0le Zq...
pomfna o \V~7.Y!liłkiem. co f) nim ,arn .
m6wił prlec' chwilę. \ wyniol!llYm to~
~em 1.nr7.yna hronie człowieka. który
Jest ch lubę rodziny.
• P~7.Y!lięR'nm· pnnf. pnnno Tplrf.
cio. 7.e SIę pani mrli. ElIgen.ius! b~·IULJ.
mniej nie cial mi lego 7Ie('enin. ... Pr~~
ciwnle. wywal mi. że znrhown lak
nn.ipfęknie.ls7.e wrnżenie 9 pannie A •
dlie ....la sam tak myślę ...
Tra - ta - tal ... Pnnle "ra.
('inlhe. f!'rn;my \'IV otwnrte knrtv ..•
Z chwilI).. Jrriv nił'mn pr1.eciwllo'C'·' l.ft
<:trony nonn DUlhoit, intEres powinien
być ubity! ...

-

A iNlnAk r~c7.~ pnnł .,.

[)o~ć! PO~lnno'\ii(lnle mofe fp~t
nłł'oł1wolnlnp.
.Jł'śll Ada nie po~llIbi
nnń!'kicA'o !liio~lr7pńca,
nit' p07wolt

'fnl'yni wyiM 7a Tlona... Zr07.umia.no?., ~t'<rnnm nIln,,! ...
- O. drOf!'A prlnno TC'!f'ydo!.. LI.
ło§cl! ... Pnni nie zrohi mi teRol
PrzecIwniei ... Zrohie l pewno-

~cil\'

'''ohec tych ci"'~ch spr7pf'f"·t,, 'ł

cych sł~ I'lohie r07kl17Ów. wyrhf'.ł 7 ą_
cvrh ort cłwńrh !!ilnyrh kohi"ł, Prh1ł
nowi 7..1nl_ ;!'~. 'ie ?"'lIrillie! 1.11I1 r o7ony
TIrze? ierlno. 7At!'ro;'nnv m':"'I'7 tłrlllll),.
<''Tllie, że wymyka mu się grunt z pod

nóg.

I

:

ftollrJW~a owololit Irl!U!ń laWO~OWY[~
Podłoże straJku

NA DOBIE

Wi[hura WTatrach

Jak pijana wie!lfma zatGCzyła się wiol
chur-a. uderzyla bokami o stoki gór i purwawszy tuman śnie2nego miału, rzuciła
nim z cal" mocą przed siebie.
SypkIe I8kry r()Zsypnly sil! na wszyst.
kle strony, ale porwane znów szalonym
podmuchem. wybiły sil! wysoko, ponad
szczyty - iak olbrzymi slup, a potem,

protestacyjnego wŁodzl- Czy wdoble kryzysu gospodarczego potrzebne są eksperym,snly?

L ó d .~. 31. t. W chwili, gd)' plu8my p.ollu::s~e !lwaói w łollzi i okreg u
lódzkull dWJSlątkl tysiQcy wlóklllurz)',
Ila znak pl'otCSlU wSlrl'-ymało swe warsztaty pl'a~y ! zgouuie z uchwalą
trze.ch zWI~zko\V zo.wodow)'ch potlJQlo Jednodniowy stl':.ljk Pl'OlCS~:lC)'jłlY.
By zaP?7.IH\.ć szer.szIJ. opinjQ z: rzeczy~ls~eml powodami ąi.ra.ku i IItl'utami,
J~kle protest tego rouzalu powoduje w
bIlanSIe gospollm'ki nUl'ouowej, pozwolimy sobie siQgllijć do miarodajllych
zestawieil lic7.bowych.
W obeclIej cQwili przemysł włó
kienniczy zatruJllia oko~o
120.000
robotników. z czcgo Iwin eZQg~ lwacuJe w zal,lndnch okrQgu przelllyslowe"o
łódz~iego, obojmuj!!ceijo Lódi, or~z jej
sat.elltów Rude; Pab:alllck~, Pabjanicc,
ZgIerz. Aleksanurów, I{onst:l1lh'nów
T?mas7.ów, Piotl'lców. Zelów, Zdui\skQ
,,\ olę· Na terenie okrQgu łódzkicgo
zatrudnionych jest w przemyśle włó.
kionniczym okolo 90-95.000 luuzi.
przy ~mujQc, że tylko 50.000 rob::>tników wstrzymało się od pracy, straty,
jakie snma stronn robotnic7.n ponoa! li!
rac."! stra,'ku, określić należy ll::l olcolo 2~O-300 tys. z~ot.ych. Drugie tyle
tra~l przemysł tak. ze w sumie otrzymUJemy cyfrC oko:o 800.000 d.
.

~yrobfony

polityc7.nie I temu to nalejC1"o' nieufność.
Zwi~lki pl'Zym usowe w znsnd7.le
byłyby dobl'e, guyby cały ukłnJ spoIcczlIY byl otlpowiedllio uo tego t1osloS~)\VIl.IIY. W cb:clle) syluacji ul'obiłn
SIC~ \V szeregach wloklliarly opilljn, że
pierwszą clrnności~ po sformowaniu
pr7.ymusoweti0 jednolitego związlm
byłoby mianowanie odnośnego komi~arzn rZQdzl1cego. któryby sprawy robotllic7.e l'C3ulował w~dlug wlasnc"o
utllania, pozostawiajQc przymuso,~o
zrzelSlOllym cziollltom zwlC!zku role;
placeni!l składek.

zy

pnYVisać

PomlJaJęc Jut sam brllk

kontroll
robotnil<owi w
by sprawy ich
7.11alazly sit; w rQkach osób godnych
l.au!ania..
DlatC'go tei strajk protestacyjny, bez
wzglQt.łu na jego w,fllik ostateclllY, uwać należy za usprawiedliwiony ko~
niocznościlJ. jedynie w dwóch pierwszych punlctnch, gdy natomiast trr.eci
jest jcdne \ z tysiącznych ogn.iw b!ęd
lIej polityki ...sonncji", czy to nn polu
polityc7.ncm, czy też ckonomicznem i
nie przyczynia ZZZ. popularności. (k)

rozwiały

taką gospouarką.
głównej mim'ze 7.ależy.

nad

jęk

Zwl~zki
zawodowe, prQklamuj~c
zgoduie z uchwałnmi wall1ych zebraiJ
delegackich jednodniowy sh'njk pro.
tostacyJny. uzasauniły go \V no.3tępu
j~cy sposób:
1) wyraża się protest
pl'Zcciwko stalemu łamaniu umowy
zbiorownj przez fozmyś.no zmnh1azE!.
nic ::arobk('w, wotn.ymywanie wrrllł,

taIJIy

płac

siO protest
przeciwko wydalaniu dele3at6w fnbl'ycznych (zwięzkowych) z rncjl pelnienlll przez nich obowi~zków, i 8)
ątrajk jest \\'yrnieniem protestu prze~
chvko !:am~chowi na prawo wo:nego
~rzes1!anla sJO robotnIków, \V 1;wlt}zku
li! projektem ustawy o zWl,zta.ch prtymusowycn.
O ile chodzi o pierws'1:Y powód.
minnowicie 'Zmnio~sz[l.l\i() znl'obllÓ\v i
nlebonQrowanle umowy, to wiąie slQ
ona ściślo ze IIprawl). dełegatów fabrycznych. Z reguly \VkrllC~o.llie \Vłl1d~
knry na przemysł zll. wstrzYmywani~
itllfobków lub ich zmnie!lU!anle nast~
PUj3 z Inicjatywy del~3'ata. To też prl
n I1 2)l!iżsllej o Juu:JI następuj~
rewan.
w postaci redukcji. Prawa robotni.
ków. co do utrzymania umownych
znrobków i punj(tualneJ ich wyplaty
są uregulowane. Nie stanowi to jednak. że we wszystkich fabrykneh Pfl1wa te s~ SllanOWllne. W mnie~s?ych
lakłndach, lI%czog61nie w mnłych nnonimowo prowadzonych przez tydów,
robotnicy prncuj". M. wnrunknch dowoln)'ch. Nietylko. tę nie placl slO Im
umownych zarobków, lecz płaci siO Je
PQ l<i1ku tygodniaCh, w naturze (co
Jes. l'twnl~ł przez pl'3WO ZabTGD1oD'>.
tudzież nie ubezpieczll slO robotników.
NajdrMŁycznicJszy jest trzeci punkt
uzasadnienia strajku protestacyjnego,
a mlanowicit~ kwest ja zwią.zków przymusowych.
Włókniarze, jakby to pozornie slO
"'ydawnlo, winni być zadowoleni z
takiego zalalwionia kwestjl,
gdyi:
przez przymus zrzeszenia siO llOSt.ojO
rozwiązana sprawa
utrzyman ia solidarnejo frontu na wypadek strajków,
zatargów i t. d. Pozwolimy sobie przytoczyć jeden chnrnkterystyczny objaw.
ZZZ. (,,!:Illlucyjno.·' organ izncjll zawodowa) nio wziQla udziału w strajku I
pozostawiając
swym
umyi... rQce.
cz:onkom wojną rc;kę w opowiedzeniu
siC; za strajkiem. czy też przeciw.
To umycie rąk nastąpiło z równoczesncm oświadczeniem, że ZZZ. nie
widzi potrzeby strajku. Jeżeli przy to·
czymy dutej stra:ki t protesty, jakie
włókniarze popl'z~dnio już podnosili z
racji wprowadzenia 48 godzinnego tygodnia pl'aey. ustawy scaleniowej, tudzież. że uchwalcnie tych uslaw przypisywano Z:z.Z .• wzgl~dnle posłom z jego r:-tmlenia, którzy glosowalJ za u·
stawami. to r.ro7.Umicmy. te i obecne
ZIl.mief7.~lIi:1 ZZZ. do uchwnlenłll ustnwy o przymm:owych ~wiQ!l(ach, Dl.
budl!'Q zaufanl.t w szereoach robo,lll·

l.

czych.

Robotnik polski, wbrew o~óln1n'l
P03IQ<1om jest wZJJędnle dostatecznie

po

urwiskach,

zasypujĄo

...

Ta stare, wiekowe s08ny walą eilt w lasach. którf' nie m(}.!~ły iuż sile wichury
pod,)lać i dalei się opierać.
A ciętarem
swoim przewalają się na inne. rozstrz~
sione siostrzyce, hllnią je i gruchocl\ dn6z<'7ętnie ...
Jakbv śmierć przeszła. lnem, niosąca
zniBzc7enie I za .~!adę.
Rozhulały sil) dawne duchy zbójników
tatrzailsklr.h i P'Ot'lzły w tan l! pijaną.
wiedźmą,.. Strns7.1iwe I!'ranie wichrowych
A'ęśli, powiodło icłt kroki w opętailcze plą6Y, W szalone podskoki. Splew dziki. cMchot i nrzerat.liwe zn wodzenie, ro~legly się
z wt,órem poświtu wichury.
Chwilami zdaie s!ę. te melod.la ~bójnlc
ka milknie, te gęśle pr.lycichają, a z niemi i wichurą traci 8\voia siłę. lagodnicjc.
ocien1a ią sil) iei podmuchy i przyclrha-

Dlaczego rroklamowano ItraJ protestacyjny?

nlcŁonolowanie un:.ownol
.kOI~owych, 2) w)'rJ.ża

lSi~

szczeliny i przepaście.
Wicher dmie zacIekle.
Przeci(l.j{lv gwizd. jęk I zawodzenie, jakieś wzmaganie się niewidzialnych sil
roz1cga sil! w powietrzu. CZUBem sklębio~
ne tumanv zlcwai!\ sil! w jedno wzburzone morze, a wtedy W\Szv6tkie szczyty glnl\
zupełnie w m~la \\ icach śnieżnych, jakby
wicher zmiótł I starł na miał ich dumne,
zachmurzone czoła.
Samotn:e stojące kasadrzewlnv. jęcz"
przoratliwym glORem, wyci<\ga.ią swoje
ramiona. rzucają sobą na wsz,-stkie strony i pochylają nllSko czola przed tĄ potp,żną !lanią - wichurą, iakby w blagan!u,
aby ich ze sl,al nie wydarto - na wiecz.
na 7.a.~ladę·
Na~le wśród regli zrywa się przeciągły
świst, gluchy trzask i jakby zdławiony

TOI'uil poaiada wiele

Ntł

Ili~kll}.:h znbytl,ow
. TOrU!l" I 6tylowy

l! IIbiegłrch
ko~ciół św.

wieków.
Jana.

Na OOraZKU ,,stary

arodowe rzeszenie Adwokatów
w oznaniu
c#ele

łłotrego #ar~a.dlł Zr~es~enia
Beł'1uuI

ao

ń, t. 2. W dniu
ub. m.
siO \V Pozn:miu z udziałem prez.esa Narodowego Zrzeszenia Au\\'o~atów w WllrS71łlWle Q1!lcl;:nllll Nowodworskiego walne r-ot:lcdzcnie Narodowcóo Zrzeszenia A~wo;{ntów w Pozna.niu. Obradom przowodniczyl prezes Zr1.esz(>nia p. Leollard \Vlazlo.
Zl'ZCSlIClliG IIc~y 55 członków. z te:;o 31
li Poznania, reszta zaś z prowincjI.
Do nowego u\.rzQ.du weszli pp : prezes dr. Stan. Berkan. l wiceprezes

p ozn a

odbyło

Btanql dr. Stanisław

Władysław Komorowski.
UIIJ dr. ĘC;ward Suchccki

II wiceprE (Sta.rogard).
50kretal'z Tadeusz Bojnncwski, zastęp
co. apI. JÓ7:ef G~siorcwsld, skal'bnlk
Jan Stark, gospodarz Roman Ku.
lec-.;ka,
Po wyborach ddelcan Nowodwor.
ski wyglo"iI referat n. t ...Cele i 7.n(hnia. Nar. Zrz(>szenia Adwokatów". Po
referacie rozwinęła się nader ożYWiona. dyskus;a..

ją g-dzieś mi~dzy urwiskamI.
Ą!e wnet znowu odzywa się piekielnĄ
muzyką. wnet duc.hy zbójników porywajł\
się z rvrzaskiem w pIą"'''. rzucajq Bobą,
dr_obią. uderzają o sl,allstp. brzegi i .lak
szalone nędzą wysoko nad ~.,.ierchami, fZUcajn'! sltram\ śnie2ne~o m!alu_

W Tatrach ezalejc burza, rozhukały sil:
zbóiników duchy!
! Ta uboczach tylko i na dnaeb pncpaści. gdzie pot~tne I{lazy osłaniajĄ <c;iano.mi przystęp szalejącym wichrom, ja~i4
. dziwny. ementarny nanuje stlokój.
Tam - jeno st1umionc echa poświstów
slychać i tajemne iakieś poszmery kolebiących się WOIM
POBchlycb. marnych
dół. Tam, nie I!apuezcza.ią się gromady
rcnhukanych lbójnickich duchów. nie za·
kłócają t\'Ch m:ejsc zawoozeniem, gwizdaniem i hulanką. jakbY w obawie mące·
nią ciszy i spokoiu leśnjm boginkom.
;.; t6re śmiertelnie 8trwo~o)ne ich pieklelul\
·:lbawl\. skryly się i posnęly poo konenia.
ni pOWGlonvch, zmurszałych śy\;ierków.
Wl. Sullma..

I

N:owy rekord

p a ryż. (PAT.) Lotniczka francuska Chnrnaux zdobyła w Orły nowy
rekord wszechświatowy, wznosząc się
na wysokości 6.150 m nn. lekkim pła.
towcu wagi poniżej MO kg.

Albo skarz, albo pła" "
Proces
K l' a k ó "':" 31. t. Sz6sty ddefl roz- I ka

P~ŚWIQCOllY był jak i kilka
ĘloI;>l·7.ed.lllch - bo.d:.mlu licznej galerji
S\\ ladkow.

prawy

W tym, najwięcej zainteresowania
slmpi!y na sobie zC7.11~nia emeryŁowanego pułkownika W. P. Slwrupskiego.
Płk. Skorupsl'i znał osk. Kwaśnen-o
dość do.wno, natomiast osk. Lobode;
poznał w kwietniu 1030 roku za pofircdnictwcm swego adwokata Więcława. Uwnża,ł początkowo Lobodł} za
c7.łowiolm uczciwego i solldnea-o. Zol'jelltował siQ co do wartości "'Lobody
dopiero wtedy, gdy w "Glosio PubJiczr.ym" po napaściach I oszczer3tw~ch
rzucanych na Bunk Wolne""o ukazały
siQ na3'le przeproszenia I ar"'cypochleb.
no artykuly. Pewnejo razu Loboda
radził siC; tego świadka co m:!. wybrać:
kare; nresztu przez 6 mieSięcy czy
grzywnQ CiOO zl, Pik. Skorupski por.adził mu wtcdy zapłaciĆ grzywnQ, argumentuj~c to tern. ile areszt jest kar,
hailbilJc,.
W ślad ~11 tą radą. - poniewa.ż Loboda nie miał pienl::dzy - pIk. SkOT
rupski pożyczył mu ;>00 zł. Ta pożycz-

szanłażysł 6w krakowskłdJ
stała siO

p.apaści

przyczynę.

późniejszych

Lobody na świadka, który do·
pominal siQ zwrotu pożyczki. 28 maja. świadek dowiedział się przez ndw.
Więc ława o pogróżkach Lobody poa
jego adresem i zareagował na to doniesieniem do prokUl'aŁorji. We wrze{,niu 1932 ukaznł się napastliwy art ykuł w "Glosie Publicznym" przyczem
I nazwisko świadka zwraca!o o~ólnQ. uwagQ na' krzykliwych wywlesz!tnch rekla.U1ow,ych, rozplakatowanych na l~io
slcach, płotach, rogach ulic itp. Świa
dek pomyślał wówczas o swych dzieciach w szkole, ale bYł wobec szantażystów be7.silny. Jeden znaJomy z mngistrntu tak mu poradzll: "Albo skarż,
albo płaćl"
Płk. Skorupski stwierdza, że żadna
z osób szantażowanych nie chciała
wnosić $knrJł, ani nawet świadczyć.
Mówiono, to jciJli ktoiJ LobodQ mskarży, luh bedzle przeciw niemu ~wlad·
tzył to
"Nim sQd wsadzi Lobodę do kryml. natu, to on oszkaluje Ich w "Głosie
Pllb!fc7.nym" conn:mnieJ 10 ra7.y,
Teni., śwIa.dek przypomina tai, to

na Jednej t: rozpraw osk. adw. dr.
J{noebel powiedział: "W trzech arty.
kulach przeciw Skorupsklemu ja. byłem ostrzem",
Środowej rozprawie przysluchiwał
się przedstawiciel Rady Adwokackiej,
wydelegowany w celu zebranio. mate-rjału do wytoczenia ewen~ualnych do.
chodzell dyscyplinarnych prawnikolll
7.11siada:ącym w tym procesie
no. la.wic oskarżonych a to dr. Knoeblowi t
dr. Derenowskiemu.

Ujęcl1e zbrodniarza
Lwów. (PAT), Prasa d{)nosi, żl'l1&
terenie p-o\\'iatu ltOsowskiego dok<>nano
morderstwa. na osobie posterunkoweS{o
P. P. Marchlika i milicianta gminnegoo
Ile wsi Kobaki. Sprawc& mordu ie<,t
7.nany nn terenie powIatu k050wskiego
bandyta Czepryk. Śp. Marchlik ()lrzym.al dwie rany w pierś. milicjant zaś
ugodzonY' zost8.ł kulą w gł()w~. Czeon'k zostal uif.'ty w chwili przekraczania granicy pols~o.rumuń.kiel.

Strona 6
Luty

I

l\alendarz rzvm.-kal
Piątek: Ignacego, Bryg:dy p.
Sobota: Oczyszczenie N.

lI

M P.

Kaleol}arz
Piątek:

słowła6skJ

Słońca:

A~re~ re~a~[ji i H~miDi~fra[ji Wlodli
telefon redatIcjl i admlDistracJi 173-SJ

Piotrkowska 91
Godziny przy ;ęć dl. intereaeat6.

od 10-12
Dyżury

Docn e aptek

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: H.
Dancerowej, Zgierska 57. W. GrOć!zkow·
s~iego, 11 Listopada 15. S-ców Gortfeina,
Piłsudskiego 5t. J. Chądzyńskiej,
Piotrkowska 165_ R. Rembielińskiego . Andrzeja
28, A. Szymańskiego, Przędzalniana 75.

Teatry

łódzkie

Teatr Miejski - "Kwiecista droga",
Teatr Popularny - "Dorina".
Alhambra - "Rej ułanem"_

Kina

Referat bud:iietowy

K01Dun;kałv
Sllrostowaole. W zwhp:'ku z komunikatem Ch. Z. M. P .. Odrodzen:e", zamieszczonvm w norze 2.1 •. Orędownika" z dnia 29.
h. m . otrzymaliśmy następujące sprosto·
wanie:
.. ~ieprawdą jest jakoby Stow. Robotników Chrześc. w Lodzi zatrzymało większe
sumy subsydjów na wspomnilIną w komunikacie organizację, prawdą natomiast
jP!':t. że SIImorząd m. Lod7.i nigdy nie preliminował na ten cel snbwpn('ji. o l'7.pm
świarlczyć mogą. budtety Zarządu Miejskiego.
~ierlTl\wdll ie.st równ;et
iaKohv Stow.
Rohotników Chrześc. w IAdzi za trzvmllło
część sprzętów. prllwdą natomiast Jest. te
Stow. nikomu tadnych sprzętów nie zatrzymalo, tembardziej Młodziety przy
Stow."
Teatr Ludowy na ChoInach przygotowuje nielacla niespodziankę dla grzecznvch rlz:eci. W niedzielę. 3. b. m., o godz.
11 i 13.30 odbędzie się przedsta wienie p. t.
.. Czerwony kapturek". Udział w przedstawieniu biorą: Czerwony kapturek. jej rodzice. bahcia, strzelcy. wilk. niedźwiedź.
anioł, lalki i grzybki. Artytsyczną stroną
bajki zajął się doskonaly reżyser p. Nowak. Sala dobrze ogrzana. C(}ny miejsc po
25. 50 i 75 gr z tern że każda dorosła oso·
ba mo~e wprowadzić jedno dziecko bez·
platnie.
Nowa organizacja gospodarcza. W 1_0dzi odbvlo się orga nizacy jne zebranie nowej organizacji gospodarczej, a mianowIcie Stow. Ekspedytorów Celnych. Organizacja ma za cel reprezentować ekspedytorów celnych nazewnątrz. tudzież utrzymy·
wać kontakt z odnośnemi wladzami i czuwać nad ochroną stawek celnych. (kl
Pomoc asekuracYJna w Stow. Fabrykantów, Stowarzyszenie Fabrykantów w
Lodzi zorganizowalo pomoc asekuracyjnI\.
dla swych czlonków. Pomoc ta polega
glównie na współdzialaniu przy za wiernniu umów. przy Iikwioacji ubezpieczeń i
t. d. i zmniejsza koszta poszczególnym
drobnym fabrykantom. (k)
Wzrost bezrobocia. Liczba bezrobotnych
w Lodzi za ostatnią dekadę wzrosIa do
45.310 ludzI. W tym czasie zarejestrowano
724 nowych bezrobotnych. (k)
W Tomaszowie MazowIeckim drugie
posiedzenie rady miejskiej nledoprowadziło dll wyooru zarządu miejskiego. Kandydat na pl'ezydE'nta z BD. Lachowicz otrzymał 1 i ~łosów kandydat PPS. Smólski 13
~łosó\\. :-;ie w~'bl'ano również wiceprezy·
denta . W wyborach lawników wybrani zoo
stali z BB KiE'rmas i Zylber, z PPS. Smól
ski i Lasota. (k)

Kronika pol;cy-na i

sądowa

Tajna gODalnla. W magazynie młyna·
Tza Józefa Ga.lewskiego w Marcjanowif'
ktmtrola akcyzowa wykryła tajną gorz!'1
n;~. Skonfiskowano dwie beczki rozczynu,

komisar~a

- Sprawa regulaminu dla
rady miejskiej

L ód ź, i. 2. Wczorajsze posiedzenie rawy miejski.ej zagaił komisarz rUldowy inż. Wojewódzki z 25-minutowem

przekazanie budżetu do komisii finansowo - prawnej celem szczegółowego
rozpatrzenia.
Po rozpatrzeniu budżetu przez komisj~ finansowo - budżetową zostanie
zwolane oddzielne posiedzenie rady
miejskiej specjalnie poświęeone tej

opóźnieniem, stwierdzając obeeność 62

rednych. Po odczytaniu nagłego wniosku radnych Chrześcijańskiej Demokr~c}i w sprawie wykupu rzeźni miejskle.1 z rąk dotYChczasowego koncesjonafjlusza, głos zabrał komisarz rU\do..
wy: wyglaszajac godzinne ekspose w
ZWIązku z zamierzeniami
budżetowe..
mi zarzadu mieisldego w Łod.zi na rok
administracyjny 35-36. Referat inż.
Woje~vódzkiego ograniczył si~ do rzutu ogolnego na budżet. W:;pominal on
m. in. o tern, że w stosunku do lat ubiegłveh urzf;'dników miejsl~ich jest tylk~ 2298 zamiast poprzednio 2710. że
mHlsto Lódź nie może sobie dziś po..
zwolić na p.ożyczki, że trzeba prowadzić gospodarkę oszczędną itd. Ponadto mówił o obeią,żeniu podatkowem, oświacie. kulturze, sztuce, bezpieczeństwie oubIicznem. kanalizoacii i t. d. W
zakończeniu inż. Wojewódzki wnosi o

spr:łwie.

Zkolei przystąpiono do
cie~o porządku dziennego.

I

punktu trze..
t. j. do sprawozdtania kokmisyj radzieckich. Referentem komisii regulaminowo - prawne.i był z łona klubu Obozu Narodowego, prof. Zygmunt Podgórski. Po zreferowaniu pr:z.ez niego uchwał i poprawek komisji odnośnie regulaminu
obrad rady miejskiej, zabrał glos \V dyskusji Żyd Białer. usiłując ośmieszyć
referat proC. Podgórskiego. WYCieczki
Bialera były tak zj,adliwe, że przewod..
nicza.cy musiał go przywolać do P<>rz.ądku.
Drugim zkolei mówcą był
Żyd-s-oejalista. Holender. Szczegółowe
sprawozdanie pod,amy w następnym
numerze "Orędownika".

Palestra procesuje się

chrześcijańskie

Adria Metro - .. Świat się śmieje"_
Brato:a Strzecha - .. Prokurator Alicja
Horn".
Balka - .. Miraże szczęścia'"
Casioo - ,.\Vel·onika··.
Corso - .,Czy Lucyna to dziewczyna?"
Capltol .. Wyspa skarbów".
CZQry - "Fortancerka".
Grand Kino - "Pan bez micszKania".
Mimoza - ,.}.Iaskarada milości".
Miraż - "Co mój mąż robi w nocy",
MElw~ - .. Czar walca wiedeńskiego".
Luna - .. Rewolucja śmiechu".
Ludowy - ·.. [lama z nocnegt klubu".
Palace - .. Piotruś~.
Przodwlośnie .,Melodje cygańskie".
Oświatowe - "A. L. H zatonęła".
Slońce .. Cpsarzowa i ja".
Słvlowv .. Maskarada".
Rekord - "BIlY"1Utj",
Zachęta .. Wyrok tycia".

Numer 'l:7

Z parlamentu miejskiego w Łodzi

Ze!{llty

Sobota: Milosława
wschód 7.36
zachód 16.38
•
Długość dnia 9 godz 2 m.
Księżvca: wschOd 6.15
zachód 13,31
Faza; 2 dni przed nowiem.
PIĄTEK

Orf:cłownilĆ

Ł ó d Ź.

Ciekawe ro~p'ł·awy pr~ed sądem lód~kim
31. 1. Adw. Ludwik Planer Ponieważ adw. Planer powołnł adw.

oskarżył TomaJę i małżonków Dębow
skich o to, że dopuścili się znieslawienin, zarzucając mu. Ż~ jako adw. przyjmował łapówki od strony przeciwnej

i od klientów braI wynagrodzenie do ..
datkowe na łapów},i dla sędziów.
Dębowscy skazani zostali po jednym miesiącu ares7.tu, a Tomala na 2
miesiące aresztu.
W wyniku apelacji
sGld okręgowy oskarżonych uniewinnił

Obecnie po skasowaniu wyroku
przez Są.d Nnjw)ższy, ta niezmiernie
charakterystyczna
surawa znalazIa
się po raz wtóry w sądzIe okręgowym.

J erzewskiego, obrońcę Tomali w cha..
raktene świadka, z braku obrońcy
sprawę odroczono.
Również podobna sprawa b. wiceprezesa sądu okręgowe10 w Łodzi Józefa Kisznisjana. przeciwko adw. Kazimierzowi Filipowskiemu zosta1a odroczona dla powołania świadków.
I{isznisjan oskarżył Filipowskiego. że
w rozmowie do osób trzecich nazwał
go łapownikiem.
Sąd F:rod7.ki w I instancH uniewinnił Filipowskiego od zarzutu zniesła
wienia.

lIS litrów spirytusu gotowego or!\z apara- Występ ten wzbu<Jził wśród sportowców
ty gorzelnicze. Galewskiego osadzono w łódzkich wielkie zainteresowanie.
areszcie. (k)
Bokej. Mecze hokejowe o mistrzostwo
Kara za lichwę. Salomon Grilnhaum z klasy A okręgu łódzkiego, które nie odbyul Limanowskiego 3 potyczy! Albertowi ły się ubieglej niedzieli z powodu naglej
Kimmp.1 1.000 zl i w ciąg'u roku pobral 840 odwilży, odbędą się w dwa nadchodzl\ce
święta, a to w sobotę. dnia 2 lutego, i nie·
zł procentów. a ~dy następnie wdrożył egdzielę 3. Do zakończenia m:slrzOć!tw pozekucję. Kimmel zwrócił się do, prokurato·
ra I Griinbauma pocią~nięto do odpowie· zostały jeszcze dwa mecze: L. K. S. - S.
K. S. i Ł. K. S_ - Tryumf. Ten ostatni
dzialności karnej za lichwę. Sąd groozki w
mpcz będzie decydujący o tytule mistrza
ł.odzi skazal Griinbauma na 8 mies. wię
Lodzi.
zienia. (k)
Nowe władze Polskiego T-wa Sport.
Falsyfikaty w oblogu. Na targu w Bel·
chntowie zatrzymano Józefę Klecik z Lo- "UnIa". Pod koniec ub. mie.siąca odbyło
dzi w chwili .gdy płlszcznla w obieg fal· się roczne walne zebranie członków P. T.
szywe monety 5-zlotowe. Kolporterkę are- S. ,.Un ju". na którem wybrany został no\\y zarząd i wlaoze techniczne w następu
sztowano. (k)
jącym sldadzie: Ortel Wladysław preAwantura z powodu.•• m!lszynki. Onego zes, Pieczewski Stanisław - wicepr., Kodaj na la wie oskal'żonych so,du okręgowe zlo\Vs'ki Adam - sekr., Kozłowski Leon go w Łodzi zasiedli: Hobert Pol i Eltbieta zast. sekr.. Piotrowski Jan - skarbnik,
Pol, oskarżeni o obrazę państwa pol- ?\1ikolajczyk Wawrzyniec - gosp., Luczalc
skiego.
Andrzej - czl. zarządu. KopczyńSki Wla·
Dnia 19 lipca 3i roku Oć!knrżona Polo- dysław - kier. sek. szachowej. Tume Cewa powróciła wI'az z mężem i dziećmi do zar - kierownik drutyny atletycznej i Łu
mieszkania. które zajmujE' przy ulicy Nil· czak Andrzej - kap sek. kolarskiej. Jedpiórkowsldego 12, i rozpalila ogieJl w ma· nocześnie uchwalono. iż treningi drużyny
szynce spirytusowej, poczem wystawiła ją atletycznej w zapasach i podnoszenlu cię
do sieni. W tym czas:e przechodziła przez żarów odbywać się będą w środy i piątki
korytarz jedna z lokatorek, a zarazem i każdego tygodnia w lokalu klubu od gosąsiadka Polów. zwracając uwagę Polodziny 19 do 21 oraz, że mistrzostwo klubu
wej. ażeby przestala pałić. gdyż bardzo ła w zapasach odbędzie się!) łutego r. b. rówtwo może powstać pożar. Jednak Polowa nil.'ż w lokalu własnym przy ulicy Głów
nip chciała ustąpić źyczen;u sąsiadki. ~a nej 31_
tem tet tle powstala sprzeczka pomiędzy
Kolarstwo w roku 193'- W lódzkim oPolową. a
sąsiadką Potakowską.
Do
sprzeczki wmic-szal się mąż Polowej, któ- kręgowym związku towarzystw kolarskich
ry w bardzo energiczny sposób stanął po jest obecnie zrzeszonych 17 towarzystw.
stronie żony. W czasie awantury tak z jE'd- reprezl-'ntujących 87 kOlarzy łiccncjowa
nej, jak i z drugiej strony posypały się nych i 170 posiadajllcych karty wyścigo
rótne wyzw:sl,a. W szczellólności wzbu- we. Najlepszym kolarzem okręgu okazał
się Feliks Więcek (Resursa), największq
rzyły wszystldch epitety Pola i jego mał
ilość kilometrów
przejechał
Sroczyński
żonki. które ubliżaly państwu polskiemu.
(Wima). Największą 1ywotność IV sporrie
Oskarżeni do winy się nie przyznali.
sekcja kolarska
Jednak naoczni świadkowie potwierdzili kolarskim wykazała
akt oskarżen:a. Sąd uznał ich winnymi I Wimy.
skazaloboje po 3 miesiące aresztu.
Ci~żko ~dobywaJą opaL W lesie majqt· Kronika gost!odarcza
ku Gajewice. pod Lodzią. stratnik leśny
o przyśpieszenie urzędowania komisyj
Feliks Pokrzywa postrzelił w głowę z fuzji bezrobotnego Bolesława Ciszkowskiego. odwoławczych. Nominacja członkó\\ komiRannego odsta\\ iono do szpitala. Pokrzy- syj odwolawczych przy Izbie Skarbowej
wa wyjaśnił, iż Ciszkowski wbrew, zakazo- r:astąpila je.szcze w listopadzie ub. r .. mimo
wi zbierał chrust na opał, tudzież wyrąbał to dotychczas nie zostało zwolane posiedzenie. Ponieważ bardzo wielu platników,
młode drzewko. Leśnika aresztowano. (k)
którzy złożyli odwołania., uzale1'nia dalsze
płatności od spraw roz..strzygnięcia odwolań i utrudnia to normalny tok spraw, obecnie organizacje gospodarcze zwrócily
się o przyśpieazenie wyznaczenia posie.dzenia komisji. celem szybszego załatwie
nia odwolań. (k)
Kruszonder - L K. P. Odlotony w swoUruchomienie przędzaJD. Na odbytl.'m
:m czasie mecz zapaśniczy o mistrzostwo posiedzeniu Zar7.ądu Zrzeszenia PI·odu·
ukręgu
między
zespolami pabjanickiego centów przędzy ba wełnianej (kartelu) oKruszendera i l. K. P. został wyznaczony mawiano k\\estję umowy kartelowej na
na dzień 2 lutego_
1935 rok. Ustalono normy zatrudnienia na
Popis akrobatyczny na lodzie. W sobo- okres od 18 lutego do li marca 19"35 r .. a
mianowicie po 38 godzi tygodniowo. czyli
tę, dnia 2. b. m .• na lodowisku Helenow.,kim wyBtl\pią jeden raz tylko słynni łyt. na cały wspomn:any okres 152 godZiny .lla
wiarze akrobaci % Wiednia DI .~.1 L~anB. poozczególnich prz~dzalń. (k)

~SPO~T
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Kron;ka Pabianic
Pr8zvdent i wiceprezydent z nommacjL
W dniu 29. ub m., o godz. 20 odbylo się
posiedzenie wyborcze rady miejskiej, zagajone przez tymczasG\\C!w komi8arza pKutynę.
Na przewodniczącego zebrania.
wyborczego wybrano p. Sokolowskiego (B.
n.). Obóz Narodowy i P P S. nie wysunął
tadnej kandyda tury. Asesorami zostali
pp. Ruszewski (Obóz ~arod.) i Wilczek
(P. P. S.) Obóz ~arodowy i P. P. S. oświad
czyly, że udzialu w glosowaniu nie wezmą.
Wówczas .,sanacja" dysponująca jedynie
20 glocami wskutek tego. :'e Chadecja z
p. Dąbrowskim na czele i przedstawiciele
Wlaścicieli Nieruch. z p. We.gnerem opuścili jej szeregi. zglosiła wniosek o niedokonani~
wyboru. Wniosek ten zostal
uchwalony. Wobec tego Pabjanice otrzymają prezydjum miasta na przeciąg jednego roku z nominacji Lawnikami zostali pp. Stanislaw Kuświder (O. N.). Raszpel (P. P. S.). Magrowicz i Westerski
(8. B.) ... kartek oddano czystych.
tydzł gnębIą robotników. Właściciele
tkalni zarobkowych Żydzi Jelinowicz
Jul. Maślana), Cychtigier i Lewi (ul. Piaskowa), oraz Urbach Sinicki (ul. Bóżnicz
na), od dluU!zego czasu wyzyskują robotnil,ów w nieslychany sposób. Nadmienić
trzeba, że w tkalniach tych zatrudnieni są
również tkacze Zydzi, którzy z nastaniem
sabatu porzucają pracę, a robotnicy Polacy muszą na ich kroć;nach pod przymuBem
pracować.

Przed zwolnieniom narodowca. W dniu
się w sąd. ie okręgowym
w Łodzi rozpra wa przeciw emerytowi P P.
Janowi Kuśmidrowi, którego broni! mecenas [{azimierz Kowalski. Jak już podawaliśmy, sąd )rzychyllł się do \"'niosku
obrony i sprawę odroczył. z nakazem zwolnienia oskartonego. Pomimo, że od rozprawy uplywa czwarty dzień Kuśmider
je.szcze nie zostal zwolniony. .Jak się dowiadujemy. zwolnienie nastąpi dopiero 2
lub 3 lutego.
Rozdźwięk w LegIonie Młodych. W pa ..
bjan:ckim oddziale Legjunu ~1łotJych
przed no\\ ym rokiem czlonkowie wybrali
zarzą(l, w skład którego wszedł równie! p.
Kłeper. Po no\\ ym roku członkowie zażą
dali od zarządu. by zwolnił Klepera z zaj..
mowane~o Btanowiska. Oczywiście
zwolennicv Klepara mocno się oburzyli. w
~, wyniku czego powstał wielki chaos.
28 ub. m. odbyla

Kronika Zgierza
KombInacIe żydowskie. W Lodzl przy
ul. Jerozolimskiej 8 w prawel oficynie ID.
25 mieści się fabryka wyr'lbu pończoch.
której wlaścicielem jest Zyd Gordziczań
ski, który zatrudnia 2 06oby. naturaJnię
tydów. Bez tadne/{{) zcz\\'olenia na l)'I'oVliadzenie przedsiębiorstwa. ani świadectwa
przemyslo\\ego ~yd w ten sposób okrada
skarb państwa robi kok'l8owy intere.s wy·
rabiając pończochy dzieli i noc. Fabryką,
tą winny zająć się władze skarbowe.
Rada mieJska. Na posiedzeniu Rnlly
miejskil.'j m. Zgierza, odbytem w dniu 28_
b. m. pod przewodnictwem dotychczasowe~o prezydenta Jana Świercza. wprowadzono w urząd nowych ławników pp.:
:\fartyńskiego
Jana, Jadwigę Staniawę
(Obóz :-;arodowy), Miatkowskiego i Teskie!!O (8. B.) oraz dwóch radnych pp.: Zasa..
nę (Obóz ~ar.) i Fondera (8. B.). Z przemówienia. wygłoszonego przez p. Swiercza wynika. że majątek miast.a przedstawia wnrtość 9 miljcnów złotych. zndłute
nie zaś miast 2.S87 tysięcy. Po 10 minutowej przerwie przystąpiono do czytania
preliminarza bun~etow('go. Dochód min;;ta
IV 80 proc. opal'ty jest na podatkach które kurczą się z każdym dniem, dając w
rezultacie poważne deficyty. Buotet administracyjny zamyka się sumą 582535
złotych . Z działu zdrowia publicznego zredukowano wydatki na szpital. Preliminarz budżetowy na rok 1935-36 przewiduje
w poszczególnych pozycjach: administracja ogólna 115.000. majątek komunalny
6.340 zł, przedsiębiorstwa komunalne 7
tys. zł, spłaty dlugów 114.000. droA"j i pla·
ce publiczne 3~.660 7:1. oświata 99.913 zł,
bibljoteka 9.297, zdrowie publiczne 73 ól62
zł, opieka spoleczna 66.390 zł. Dalsze czyt'tnie prelim:narza odbędzie się w dniu
7 lutego r_ b.
Zbrodnia pod Glowncm. Dnia 28. b. m.
n.a Kazimierę DcmBką, zam. w ~m. Omosmach,. pow. brzeziilski, wracającą póź
nym wieczorem z m._ Gló\\na. napadł jej
mąż Jan Dembski. który nabytym nielegalnie rewolwerem zastrzelił ją dwoma
wystrzalami w gl owę, co spowo<Jowało
śmierć .natvchmiastową.
Zbrodniarz po
clokonnn u mordu zbiegł w n:ewiadom\m
kicrunIw, ukrywaJąc się przez trzy dni,
poczom sam zglooil flię d9 kom. P. P .. onia
29. b. m. Zwrrodnialec jest stałym mieszkańce_n gm. Dmosim. zatrudni'onyw w
fa.bryce wyrobów metalowych w Osinach.

=-..

K ron;ka m. Turka

..........ma..

Kurs pIeczenIa I "choInka" w K. S. !',L
St~raniem
opiekunrk w okt-esie przedśWlqtPcznym odbyl się trzvdn:ow\ kurs
pieczenia cia.-;:t dia ol'uch('n k. S. ~I \\ Kunach. zakoliczon~' hl'rbntką dla zapl·os7.0nych !{ości. •. międzycZllSip rlruchl1\ kursistki bawiły g,'ści śpiewem i mrn'olo:ramI. Po ś\Vi~tach ZliŚ tot samo K S \I' IV
Kunach urlf\dzilo uroczysty opłatek. polączony z akademIą. 00 ktł)rej urząrl 70 no
zahaw~ .Il00 bllrzncm okiem kB. asy&';tcnta
i pp. cplek mek,

OSTATN I E TELEGRAMY

Pos:łuiat

ziemian

War s 1. a w a, 31. 1. W Wars1!awle
odbYł się zjazd delegatów odd~lałó\v
Z~iązku Ziemian b. Kongresówki. _
Zjazd uch walii rezolucję, domagającą.
ąię nowel/zacjl dl'!kreŁów 1& paździer
~~ka .ub. r. o oddłuźeniu w rolnlttwle.
ZiemIanom chodzi m. in. o skasowanie podzia.lu gospodarstw na trll,
grupy. (w)

komunikacji z Rumunją, gdzie pocią.-l ją. z Moskwy do okolic podl.Hegullogi opóźt1iają. się o blisko 2 godziny. (w) wych znakomici lotnicy Molokow,
Wodopianow i Farich.

Jeszcze o awansach

Zmiana taryfy pocztowej

M o s k wa (PA T).

Dowódca eksped)'cji "Czeluskina" prof. Schtnidt zobrazowal nn kongresie wśród burzli\"ych oklasków rozwój sowieckich ob/l!zarów al'klyczhych i znpowicdidal już
W roku bie~. ustalenie re1ularnej komunikacji lotniczej w całym sowiecOpóźniisnia
kim ?bsil~rze podbie?,t1nowyrl:t oraz ko·
ttlunlkaeJi okrętowej woble strony
· War s l a w, a,. ~l. 1. Z powodu sll- po Pln. Oceanie Lodowatym wzdłuż
n;V~h opadó~ smeznych rUch POCią-1 płn. wybrzeży Syberji. Na wybrzeżach
gów natrafił na pewn.e. trudności, i wyspach Oceanu Lodowatego pracuwsk,ut.ek . czego są. na kolejach pewne je obecnie 30 sowieckich stacyj naukoopózmema. Dotyczą. one szcZCiigólnie wyeh. W najbliższych dniach wylatu-

War s z a w a, 31. 1. MlnlslerJum
poczt i telegrafów wprowadzi od
1 marca szereg zmil\n w taryfie pocztowej, które bQdę. minły duże 7mncze~
nfe dla bllnków I lnstytucyj finanso>wych. Miejscowe karty pocztowe, zawierające
jedynie zawiadomienie o
płatności wekslów. wezwanie do za
płaty należności, lub 1.awiadomienie
zwię.zku
egzekucyJnego. z powotlu
niezapłacenia należności. będą, kosztowały
tylko 5 groszy. Miejscowe 0twarte listy, zawierające zawiadomie-

na kole iach

Zde rz/enle dwu pOciąg·ów
naftowych
1

B u kar e u t. (PAT). W pobllżll
konstllncy l.der1.yły się dwa. pocIągi
naftowe. W wyniku zderzenia powstał
pożar. któl'y ogarnął kilka wagonów.
Wokół toru rozlało się morze plomieni. Komunikac~a kolejowa ulegla
przerwie Dzięki przytomności umysłu
jednego z maszynistów, udało się od.
prowadzić od mieJca
\vypadku cystel'OY, ocalałe podczas zderzenia.

okienn~, ogrodowe, .ornamen-I

Szkło

tOWl", dachowe Itp.
szyby wystawowe i lusłra
Obra~y - - - Kit uklarski ;

IPI.

134·53.
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ARTRETYK moźe sle sIut Inwollda

I
I

Poznań,

b~ ~ole~dlwt'l~ci artretycz/lo·-euml!tY~zne

•

p o l e e a.

ng 11144

największa

ł6dzka

palał'nia

elektryczna

kawy

surogatu

"Tryumf" wlaśe. Franciszek Glugla
Łódź,

OGŁOSZENIA
OJ(IO!llfl'nłll w~rM drobnYCh:

nagłówkowych.

1t~sztówka

Tokark,

1011\ cllem.L, 00" kI"". 111 ublkaC7J.
as o ~_, ' wp\alY 11 000. ~
\ Pr'l'brlskl.
Szamotul,. 1'\0\,"0'
wiejska 20.
ad 50 iM
In

~!

KOLONJAl~T\TE

TOWARY

I

=

KamIenica

zakupu

w wielkim wyborze oraz

Pianina Bettinga

Nagłówkowe ałowo (tłusto) t5 grosz:!,. kaMe
~alsze sł'Owo 10 groszy, 5 liczb
Jedno 61~wo.
l. w,.z, a.= ka:Me stanowi t sI owo. ~I!dno ogło
szenle rue mote przekracza\! 100 .łów. w tein

miasto. r~n..... 1Dstau,'
trtoniu . p'lpic! u. b~ZÓkO\1
n .5()O.- wplo li 12.11 J kowski. P<>znań ])?·alrt\.~
zd 51 016

najtańsze źródło

-

nlljll'pszP wykonRme rllu!Cul .. tnia
~"'nrRIlt'JII ni"ki" cl'ny oIOIlOlln ..
wllrullki ·jui przy ... ,.1111'1 .. 300
Elolrt'h <lo.tArczA f( wj,lIk"wskl
Rok załoźenia 1899.
ROli założenia 1899.
n 14192
Bronislawa Piprnt'kiello 14.
dllGOl
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I

bezpośredni

Wyborowe kawy palone, herbaty

Szkolna 3.

T .. I 3:;-43

l'Joworłują bóle
Inl~
kszlalc.IlJą stli wy. utr!ldnfoją ruch, l powodują sIopniowo utrale
zdolno,;c/ tlo pracy .
• .Ziola ~Iagistr,a ~Volskil'go "Reumoss"
zawierającl' rlR,lką
r?"I/l!ę chl/1~ką 8chlh·8chpn usuwają kwas rnOCZO\Vr. lalroilzą
c/er!!l!,"n"l artretyczn\!o reumstlo'ctnl' i bóle I,chhl~i.r
,.rlol IS ze zn6k. ochro .. Reumosa" do nah,cia w aplpltnt"h
t SA n•. nI'h apleCl!łrY!,b,
.
nr II t13t;
W, ,,,,drni.. ~agrRtl'r E. WolslII. Wanuwa. mota t4 m. t

Import

Hacela I Clcvle

Podkowy I podknwt'e
Kawadla I ImullllI
Nnrz... ,lzla rZł'mleślnlł'lf
0,,11' do \"OEelW
Szufle do.- wel(lI
WR!!i de('ymalne
nrnl do IJra~ow. ,,111m,
(lwotdzłl' I lańl'ul'h,
Arllh, I nil,
Wkrelkl i 7.lIt)'ł'zkl
:teino M21abOwf
pnlpl'lI I(nr1.Y~'nil'
JAN Dł:IERLING
Sklal! tehiz.

Polskie Biuro Sprzeda!? Szkła S A.I
Poznali. Male Garbar., 'a. Tel. 28.63 I

Oddział w LodKI. ul. Wlgur, III.

5

l1ie O wylnial'ze składek. wez\\ an ia
lub nakazy płatnicze, ewentualnie z
dołączeniem blankietu P. K O.. będę.
kosztowały do 20 gramów 10 groszy, a do 250 grama - 20 groszy. (w).

I

ul.

Południowa

S mórg

1J ..

~:-z!,ldad: z 18 gZi.
= t słowo,

n 2745, d 1790

i t, d.

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do godz. 10,15,

się

I-r_mow, mllhil,tr 30 groszy.

,

I

Znak oferty

DROBNE

28, tel. 115-32

,

Parcele.,

280 pszennych

2 mtr.
nlancn rll.cznrl, III",rkl zabudowania gO>1potlarcze. d()m morgowe bu ., win _ ~alwlerd?!oinwentarzami
6000
tel. d<> but. r()~nl'
nnrzę.hin (J uhlknc'll 111111810 Iptmskowe _ , ne. I>IIlkn1e zJ : .. " .. o~o"ce granice
.
.
blach korz,strlie. Uatt. l'olnnń Cl'lIn 450n Prz)'hvl@kl Szom~tu.1 1'"zI10n'lI prze\\ 'a~zczp",1' zaraz. Slc/p..or~0'Ye .. 1I1Wentarzrllll/. 40.00,
27 UrufJnfa 4 I
li 89" I, NOWOWIejska 20 • zd 50 734 PalJcb Piątkowo.
Poznań.
IszesedZ!'lSIp.Cloll1onwwr.
lnwe~:/lrl 50 !Xl"
tnrznml 250U. Poznań. AleJe
,,-MnrcinImwskiego 20. Tunel WarKuźni,
.
Iszawsk i.
zd508a2
dom 21/. '~C'rg. 7 po\\odu stos,unDzierżawa
k6w rudil.'nn~ ('h ~pr,ęllam. !:ZY-,
kolonjn!ka,
I'lektryczność.
~el)d!,rik". D!,szeVl /!!~. pogzla
orgowy. 9,c;ród
OWOCUWy.
.
._,,'
U/łc!kl., . "O.\V/II~, s:eml'ko.. nil" 0323
wki. &0 mil'się.czni.e. Fran.;
•

_.

•

•

•

I~Ia:'rlomo!lcf' ~il~rto'wp

I

lp· :Wi<l~'Bt-l " ~.,,,Ćhf - ' 11.20 ' mU2I)'ka popu.
cmań. $abtltQ.wo.'i-KQŚCI~5zdH'8iij
k;ch .. I'tJZ1.ł1~nt 1Jotsklclu 2'.50'1110' lutłlR l ' t>lyl~ · 1J.05-· 81~1I rerum I
- ----- 'z:tkB tOlll'ezha z pl)'!! 211.0& I·)to t'epPl'tuar tl!atr6w: U.uO mu:r;ykn
Sl)blltll. dnlo I. ł. tDDIi r' ny.l~rcllw: 28.3i1 mllzyk3 lanl'(,z 1t>ltka l pl,l: 18.00 sllvn rerltm I
M
j
t
k
l na (plyty); 24.00 mUZykA lanecz· rel)l1rtuar tealrńw: 18.011 ..:NIIIlZP
. k
Cl
ł
d'
• t
a ąe
wtsou. d e · matrym{)I1jalny. Ofer- tra.on~rulaSjUa FnCJaa} o.,~ol·rat~~aa.
ł'r'Oa~ na I rest ... Gastronomia".·
droliti no r • ial prZM ~rIY"8~ie 0- 370 ps~('nlld . dwór 10 pokoi
ty
rę ownik Poznał' nl! • 19
k
~ u
. ) u~1 S \,
lo
~
kno" , wYJ;C1. rlr. A Lewlck/: _ r10wllnra masy .... 'le. szosa.
o\'l;a .•~az.anle n au roczl'sto~ć O ·
111.110 tr. 7J Parteollkirchen; 22.60 iO.OOO.- wplaty 50.000 -P anna
.
c~yszczenl:l. N •. M. P . .na t~!,"at
płyty' 23.111 plyty.
kowkki. Poznali. D7.;"1
lat 35. z z:I\~Q;U krawc.>wa. posia· Mo ·h SW ~toJ "n ~d 'oJn~ci •
zj 51015
dl}jg,ca 2 GOO t,J l. wyprawe po~nll W)'id. ks. "rof. dl'. S:$cr,epan 81)'
Sebota. dlllD 2. I. 1935 r.
"elU _ 14,00 muzyka I płyt;
paPtl1 na ,tahoWlsk·-. Cel mattY'1 't~ ..... ,,, : ;4.11,) P,J'~e,{/ąd tl'otrl\1
Pomad __ 11.00 D1uzyka PÓPU. 115.00 feJJeton "No horyzoncie
mo iolnr. yfj)rt)' Oredownik I!Or-ahek "lU.'Icz ", kJI latll8 I ",y t', 14.00 muz"/'l1 we60,1I lót!zltft\l" \"Y.d. red. CI •. G\lm·
Poznań ng 5lIL8
.
c .LT.~ll pre,zr d !mt... 1tn"e.elto
..
, ,
kliw&kl: tlI.II) d. c. Qluzjrki :I p,yt:
OŚCICKl~l!~ (I r. z Fllilnrm.ollil z p'rU l(l,Oi) •. Uo czyni kobietll t8.00 potpourri t op .•. "rubadur"
aWa.er
'VarszawskteJ._ 'Wkonaw~Y. or- wsp6.czeslla din ~zcze,jcin Q;{l1tsk ~ I';vt'. 1/1.10 repertuar teolr"' ....,
ściany
.
I t 33 k
k
" I klestra fllhat
r
ol o tl(}ll1ow~·ch". oJCZ'lt w ramach
•
"..
l
...
aa" . {BWICC. S1:U'I1
znll·j
omo"c I
d
la m. 13 erze WI)
·l'ygool1la PI'oP8J;Canr\)t uzeilwo. 19.1i0 lr. z Porlenkircheni 22.50 oRzk oneJ! oJrzw ~/!. ..o
Zastępcy
p. 11. ce em oź;cnkll Oferty mot- kO 11'0 z.
.00-;. .1" p07ar nI) 8 ścl", wval. P. dr. Yrllppmk-Hart. s.k~zynka poczto wij lórlz.Im'j rl)- dzel1iJl pokoil: ~Jsz'l k uję.
liwie .foto.lrafJą p~OsZe do Ore- r8jozna\dc~8: h.OO muzykalsol\)- kowditll'tlS.l0 życi; artystyczne I .izllll' ra.]jc!\vi'j' _
omówi terl. rozmiar celJ~. Gawlakown. Gni e- podróżujący
domokrążny
na
downrka. Poz.18ń zrj U 110
r~~08 .~'I~z;bA~I'~j~~~~t~v (lfJi~tty.!.: kultu.rulno,sPo;l'{'zhe Poznal1la: _ Piotrowskh 23.85 koncert tyczel~ zno, ulic! !\'}~!'~nM\\8 1.
~~;1~k~"I~~~~~~~ Jłr~~I?t-?SW.f~~
(!ta\\'ęda). \V~~I. proC. Stefan B!e- tO.50
m:edZYI181'otlQWe sa'\vody
----.--lelI . n. J.iotecią. OdpOWIedź "nlłiJrzyćki; 15.15 IIlUz)·II.!1 salonowa narciarskie. Tr. z Partenldrcbelf;
Dobl'e gospodarstwo c.1:ek.
zd iHJ 942
(p:yt)'): 111.35 m 1'1 o-tU e
z op!. 22.211 koncert II p,yt: 22.60 muz;.. Gcjsza" - Jones'a W w,k. ork o ka • pIYI; 23.35 muzyila tanec.!i·
Sobota, dnia I. !. tDU r. okolo jOi> mG . g kur'e przy wpla-,
Uczeń
· Do &prze d ania
Uo1wi/lB' 1Ił.45 "z pol;oleniiJ na z plYt.
cie t<; 000 złe i)lch. Zgloszpnra do
I'
d j
d'
dom muruwall)'. plac z ogrodem. IIIł pokpt.mie·· (2·jfa z tego crklu
Radio Parła _ 31.00 .. Wlkt?ria Orędownika Poznań zd 5110" I rzezn C~l ..~YI porz>! ne ro Zln~
caloś<' o!{rorlzonn. Cena 14 U'slę- pogadnnka) "lIlI. red. Antoni Z3'
Katowice - 10.00 ch6r opery ijej l-iusar" optks Abrahęma. _
.
z prowtnql potrzebny . Znacze
ćy. Pabjnnice, :2;)'tnlo 5. n 5148 chemski: 10.0 najnow;:.ze nag-ra medJolańsltiej "LII Scaia" z pl)'t: Koenill8\Vusterhnusen - 12.00 ~~:~ly~~~~gź34 ~~:fnUd~~ski - - - N - -- d
kJna ,,:ytoęł1: 16.30 .. Tell\r Wy· 10.30 nabOżeństwo z kościoiII koncert z Frankfurtu: 16.CO kon·
zd 510i9
owy ome
obrdni" nadaje 8luehowl~ko <lIn NaHw. Pal\łlY Mi1rji w Wielkich cert z Króll'wca: 18.30 P;yt1: (willa) poJmil"jska. llwumorgowy rlzieci starsz;ycb p. t ... W zapu' Piekarach: 12.05 wyścig oszczę· 11l.30 .. r. l·~ ztyljon z L!}!Ijumt>3u" Folwark sze~ćsetmorgoPotrzebny
owocowy dl .. ogrodnika lub em,,- 5ty" M DYlloW~kiej: 17.60 kon· dności na tras:e trzei\vo-.lci" wy- op. komlCzna AJama. rr. z DpI'
ffta. 10 tys. MichAlak LE'~ŻIWJ cert orkiestr;' Adąma Furml1l1· glosi prof. M. S :awiJiski: 14.00 ry Niemieckiei w BerliniI'. Mo· wy dworek s..edmiopok. zaraz m 1YIlI1/'1 do ml~'la automaNarutowicza .
zoł 49.,7., skie.ll'o: 17.50 .Odpoczynek matki" konctlrt pOP. reprezentacyjnej or- tllla I Sztokholm - 20.45 i,aba'I"
!ycznego. z dl!lgoletntl\ praktyk/\
~Gospodarstwo
- odcz)'t z cykh, .)Jom i forł~\· klestr)' kolejowej pod ,Iyr. J. Le- ret: 22.00 wspó.czesna mnzyka ta- \(uąlPletnp Inwentat:ze 12,lat. oho, I dopreml . Ś vl~d:ct\Vaml p~a(: y .
·
na" wf!d. p, Marla Dobrowol' szcz)'(lskiego: 11i.lli "HarmonJo I heczlla. Luksembur/C _ 19.30 mu- J'I0e 10000. PozJllln Aleje \1 nr-, Ofipl~~ ~\\ Ind ·, .l\~ 1 .oferty k,eroT5 p!żcnn ,·t) uiej zauudo,.~~nia. ska: 18.00 przegląd pra~, roln. gitaro" z plyt; 15.46 .. Na pary' zyka popularna :I piYI: 20.40 solo clI\leo,\'~ldego 20, Tunel -,Vllr- wae do adlIlll1l§trarJi Orędown !Illwenta/'ze knlIlfJ\eqll' lu.uuO.- ~:j:l!j krajowej i żagranicznl'j: _ skim bruku". szkic literacki: - na harmońjj: 22.00 francuski kon Iszawsln.
zd OlO 883 k u. Poznn/I zel 01103
wplaty 1.000.- KWiatkowski - 18;15 drobillz.ld fortepianowe W 18.GO skrzynka cioci Heli dla cert p~pularny; 22.411 koncert gn•
Poznań lJzI8Iyń-kif·h 10.
lV,k. Arkarjju8z3 Bukińa: 18.45 flzieci; 19.60 tr. miedzyn. za)Vo· ItJwy. O.leł -- %0.011 klJol)cert. LeZ.l"ran~czny
za 510n
tr z Krakowa; 10.00 tr. z Krako· d()w narciarskich z l'artenkir- ningrad - ID.OO koncBrt symfo~
W8 .. UlubionI' utwory W trałl' cben: 22.110 pł)'ty; 23.3lf muzy'ka niCi/my; 20.00 ml1zyka hiszpańska.
Spr-zedam
skrypcjr nil wiole": :llł.20 .. Gro· taneczna z plyt.
Budapeszt - ZO.OO "Tarantela"
nowoczesn" riobrze prosperującą dno" (O(lczyt f: cykłu .. MiG811! i
optka Kiszely-Ha,Jeszo z teatru
niklownię
miastecżka polski") wy)!l. P. Nn·
Kraków - 10.00 nabożeństwo mil'jskieJlo. Wicde1\ - 19.46 LI·
z 4000
I b'
dzleja prucka. (Tr. I WlInn): - 1>0 naboi;eństwie muzyka z PI')'t: szta sbrlato h-moll (fort.) 20.11i sin
a
.- u
prZiYJme
19.30 utwor", na cytre w wyk. 11.29 rnuz'lka popularno z P 1"t: chowisko: 21.30 plyty. Stutgart _
wsp6Jn ka
WltoldR Jooki. ITr. z Wilna): - 12.05 po<radanke .. Teatr I publlcz- 20.15 muzyka weso/a. BerODl\lUń·
got6wkn 2000,- Pabjalllce, Zam- t9.60 wiadomości sportowe. M!ę· no~ć" lVygl. dr. Z. Leśniodorski : i ster - 19.40 a'Jdycja wesoła w
kowa 87.
.
n 5340 dzyharooowe. zawodY nnr.ciarskil' 14.011 I·sza część koncertu żYcg:eti I s:owie i muzyrl': 21,10 koncert
- -- h6dB Partenkfrchen:
20.20
.. Od z I.iyt: 111.1/1 muzyka II plyt: 1Ii.4ó chóru męskiego. Pral!'a - 15.16
Samoa
llhatki rio chat!(i" - "Od karcz- "Ż6Jtowski najdowcipnieJsz1 Pó- I kohsert orkiestry woj~k!lwpj: cjęZarowy UŻYWAny murki .For,l·llń}' od karcimy" - "Od piosenki la·k J)rz~z:o$ci" - wYld. red. J ' 117.20 pil'śn~ serbskie: 19.15 kworr(J('znik lDSO 2'/t tonnOWY lrotOWY I do piosenki" - suita chlOllskn MaIeS'iewskl: 16.00 najnowsze na- tet salOnowy Ho,no.Llsko: 20.45 alI '
do iazdy oraz pow6zkę <IwnltOnną Tadeu·sZR Sygiet:Vl'iskiego. Wykn· grania na płytach: 18.00 co 51)' · uycid wesola i "At!diI>Us [(ró"
(koczl. szory wyjatrlowe i rqbo- nowey: orko P. R. pod dtr. T. cha!! na świecie'! 18.45 .. W 10- optka Koworovića. KolonJo cze korzystnie sprzedam. Mak-I SY!\,ietvl'iskiesw oruz soliści: 21.05 biryncie :nsłynlll()w zwie-rzęcrch" 120.10 muz)'ka rleto. Rzym - 21.00
sym l'\t!l5kie\\ CI., Urodzl~k Wlpl- dZien"ill wieczofny: 21.111 "Jak rel,orta~ II zok/odu pS)'cho~ene- .. Don Juan" '·r. z tl'atru. I,on·
kopoIski.
zr! 50 MS! p~aCujelllf " Polscl''': 21.20 kon- tYl'znr.llo U. J. przeprow3fld dr. dyn Re/t. (342 m) - 20.55 .,'J'o@Ć:ł"
cert po~uJąrny w WY!t. orko symf. B. Sltrzytiski ns. U. J.: 10.00 reci- tr. l aktu op, Pucciniego. Lipsk
Nleruchomoś6
P. R. pod dyr. Oljf:errla Btr9sz;Y.I': tal St. Schlt>ichkorna (a.ltówka): - 20.10 8urbcia wesoła: muZYka.
- Co ta uszy I Czy ci się nie wydają zbyt wielkie, jak
w tpn. dom mieszkalny. ekl!łd. skl~go ! udzialem Szczepań~k!e) 19.511 tr. z Partenldrchen: 22.60 gpiew l sluchowlll'ko. Hambllrlt
W Jtr"Z I b . ślusarski sprzednm w i Sterana Wito68 Upiew): 22.05 płyty; 23.35 mu~yko taneczna z - 19.00 z "Pe~ I ql>\"rl'tek, Kr6'1 na czło\\ ieka?
cal oh' Inb 110.l0W~. Garstka.
szkle literatki. ,/UstAwa bi.b IN· płyt; 24.ęO retransmisja muzyki lewiee -, 20.15 wlecz,ór .J otnikll .
- Możliwe. A tWoje nie są mote zbyt maje, jak na osIa?
C~:ltr·k6w. W,,,lpń.ka.
I teczno" p. J. Koaen-Bandrow!tK1 : toneczneJ z Londynu (no krótkich m. uzyka I !.'lp.lew z udziałem or·
,
zd 50795
22.20 kOheert re~lamowy: 2...35 falach).
kieslr)' i 80llstów.
L.London Opinio!;") . S. F.

. '. -Phnna

111X 2S,Aredn e .; yk~ztaleel\le, jłos!:lllah\l'a ll\a~Yne poticzoszn
i 2. UIlO zi t-ozna pana na stano-
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Edmund Rycbter -
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co polto -

to

Edmund Ryc:hter -

co Ubranie -

to

Edmund Ryc:hter Poznań,

Ustl'ÓW Wielkp

·a na stronie 6-1amowej 15 gr. na stronil' 4-IBJ1IO'\vej przy końcu tekstu
ł
na m:eo:;:tc luty 1935 roku wlącznie dodUk6w t"goo.niow)'th .. 1\.lolY"
rer1a.~cyJnell'o 30 lI'r. ha stronie cz\~artl'j 50 gr, na stronIe rlrllgi!lj no gr
l 7 r (
i kaiążkowelfo de'latku powlościowe::'" w. P02I/1llniu w ekspedycji
__
KI l.W. w Ilgcl\cjo.cb II ;!.:lU. z odJl()1;'ZeR!e~lI do. d.01lnu tl 2.20 na
----- - - - - - Przed . wl.wumościatnl potoczneD11 100 gr od l·!anlQlwPl('o m!l ;metro.
Oglosjenl. ~komJ.>nkowlI,ne I ?l1!.~tl'Z()tijhiem mil'jl'clI 011 pos7.czcg'lllnel!'o wypndlt~1 ~O % n:uf,wrżki.
prowindi n~ po<;ztllch Jut z odnos'Zelli.clD do dOI]lu kwart~l.nle 1.01. l'I,lle8lt~Oznl~ 2.34. J>&d
Qrobhe o.~loszehlo inaj\V)'teJ 100 . ~16w w .tem !S naIl{16wko\\·)·chJ. 610wo naglów.kowe (tlust,,',
opa~ka mioo . ęcz.nle w Pol~ce 211. u.~. ,w IllIIll'ch kro~3cb zł 5.0~. Przy 1 ,m lU wy~l~nrach tygOd10 Ilr. kozdl.> dl,llszl' srOwo 10 11'1'. 0l!'iOl<2cullę rio hictącego wydama prZYJillUJeJllY do godz:nr
n/owo kQ5ztuJe "Orcdo\\'lItik" mll!6IQ~l1lp 2,M ;1 Uaz odnoszenia do domu. W razie wypądltów
1D.4Ol•• do ,,";rluli niedzielnych I 8wlł\ltectnych do gauz. 10.15 rano. Za różnieę m : ęrJzy zesta.
IIIPowoJOIwaJlych eila W'l?08Zą. przeszkód \V ~;1kI8("ie. strajk6w I t. p. wydaWnictwo n!e o<lpo·
W&IJI • w'$Okoścl:\ otłO&zeńl1l. powstalą wskutek matryoowamia. w1downlotwo nip odpowiada.
w/uda za dos.tarcz.cf1ip pisma. a IIIboheatli we maj. prawa doma.ania al, nled08larozonych
numerów lub Odszkodowo·nia.
Redaktor ńaczelny: BohdRJ} JaTQCbowskl. - R~alrtot odpowledzi1l,,"Y AndrzeJ TreIla z PoznanIa. - Za wa:zystkle w!adom04cl I art:r!tor, • m. łAdli odpo~llIJda Leon TreUn. L6df, Piotrkowska 91.
_ ZI QKlorn:enia I r,klamr odPDWIa.da adm{n:"tracja 'IV OfOhI. p. _Antonlel'O ·WnleWic~·" POInanJu. - Nielamów!ooych rekopIII6w redakcja nie zwraca.
Wfeho~1 oodzie1U1le K wyjl(t.kil!m niildlliel I lwIąt nroozystycb ~ .datą na rhl'eń naśtepny.
W,.r:lllwnletwo Drukarlllll Polfl.kll S. A. '" PoznanhL Sw, M~IJI 70.
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Na dalekim. wysuniętym na pólboe
Sachalinie mieszka nieldczny ludek, plemię Ain06ów. Plemię to, tyją.ce w zupeł
iIlem niemal odosobnieniu i nrle stykają.ce
się z !udźmi.
lrachowało wiele bardzo clekawych guseł,
obrzędów l zwyczajów.
Niejeden z dawnych Iło}skich zesłańców
politycznych mial sposobność dawnemi
laty zapoznać się z nimi.
Dostęp do Sachalina
nie jest bynajmniej łatwy. Zaryzykować przekradanie
się między jap'lńskiemi sŁatkami strażni
czernd można tylko nocą. Wi06eczka plemienia 'ino znajduje si~ dość daleko od
brze~u
mieszkają w biednych lepiaąkach, krytych słomllM~.żczyźni n osza olbl'Zymie brody. f(lJb1ety odznaczają się t.ółtawą skórą. Trz e-b a.
przyznać.
że .,opalenizna·'
pochodzi w
znacznej miet'ze z kolosalnej warstwy brudu, która gromadzi &ię z latami na nigdy
niemy tej skórze. Plemię to ma wąziu,tkie,
lekko skośne OCZY. \Iowa ich ma ostry.
.twardy al,cent. i orz~' pomina cokolwiek
nal'zecza mandżUl'lSkie. Zarówno kobiety.
jak i mp,żczyżni noszą attusz, rodzaj pła
szcza tkanego z surowego i!amodzdalu.
P0żywil'n ie tego ludu t;kłada 6ię przew31tnie z ryb. które się piecze czy sma::Ł y na
otwartym otmiu.
UlubioDvm napojem jest w6dka ryżowa.
Lud Aino tyie w pogańStwie l czci duchy. odetaie tei cześć bałwochwalczą rÓŻ
nym zwierzętom i rybom. Ma to1 własne
sp080bv leczenia. Tak n. o. matki ainoekie wierzą. że jeśli dodawać dziecku do
mleKa mirloną mąl,1;' z osi r.l'·hich. ułatwia
mu się ząhl\Owanie.
KObiety nacierają sobie całe ciało suszonemi nietoperzami,
gdyż
",ierzą,. że to przyniesie szczęście
dzieciom. Za skuteczniejszy jeszcze amulet uchodzi sierść psa lmieslana z MIcią
J'lie-rltwicdzia i tJ'anl?m.
Specjalnif' czczone są węże. Tubylec
nigdY nic r-ahiia ich. Zabicie w~ta pr7.yniooloby nieszczęście nietylko jemu eamemu. lecz calemu jego rodo.vi. Natomiast bardzo poszukiwane eą zde~hłe wę
tę, k·tóre sil;' następnie suszy przy ognisku.
Ainosi w irną. że cialo takiego wysuszonego płaza, przechowywane w woreczku l poVl<ucszonc u S·ZClYt.U chaty, chroni mieszkańców or! zly~h snów. Wierzą oni, te
"wieJ.llj duch" kocha lud Mno i dlatego
myła mu pntrle'bne amulety.

Krajowcy

Zpn~l'ód

wsz~'8tkich' mieszkańców

la-

sów i pól
największą

cześć

odbierają

niedźwiedzie

polarne. Prawje każda wiosku ludu Aino ma swego niedźwiedzia, który jest tak oswojony,
te przyjmuje 1Xl:Ływienie z ręki. a każdy
ofiarowuje mu najle'pBze kąski. Podczas
dłuldego zimowego snu niedźwiedzia wiele dzieci umie1'8. w tych biednych oeiedlach z głodu: Stąd wia1'8., że to ol>ecnoA~
"bóstwa" U'trzymuje ludzi przy życiu i
zdrowiu. - Cześ~ dla niedźwiedzi idzie tak
daleko, że jeśli jakaś kobieta znajdzie w
lesie opuszczone niedźwiedroiątko, zabiera
je do ehaty i rMzej zaglodzi własne dziepotywienia
ci, lliżby miala odmówić

"świętemu gościowi".

Zresztą niedźwiedź

jMt bóstwem, a dZ'iecko tylko ciężarem.
Lud Aino posiada jeszcze jedną ciekawa, właściwość: jest to lud bezbronny. Iłla
tego ta.k chętnie pozbywają się dzieci, że
nie mają snosobru wyżywienia ich.

inne ludy syberyjskie, nabywają je Cbęt-I Włf6d ~kJet cl.emnoiol pionie wie1Jde
nie.
ognisko,
Obrzędy religijne odprawiają się w n o . . .
. .
ey. Wówczas to skł&<Jają Ainosi 0118,.1"1 ~~aJą.ce fantastyczne cum.l.e.
Wkoło
swoim bogom.
01r~8ka gromadzą się mętczyźn.l z danej

I kl\
wioski Przed kaidym stoi miska z ~rytową.. Od czasu do czasu obe~IIl1

pC)-'

Ciągają po parę łyków. W glębok,:em mił-

czeniu sLdza, aż do rana, wpatrując się
w ognisko.
l

laaeło

sie przed wielu laty na balu maskowym~ ..
Lekarz padł

ofiarą

zawodowej szantatystk,i

lwowskiej. Młody Arlekin poznał uroca;e-I i siostry Pielucho\>'8kie udekły do Wiedgo PJerrOlta w jednej z lóż drugiego pię- nia..
.
tra. On był wówczas akademikiem, maW r. 1916 wróciws'lY sta~d, poczęły
rzącym 9 bajecz.nej karjerze -:- a ona tyldra Mahla nagabywać, Doby lotyl n& dziecko zagadkową mlU!eczka,.
'ko, które urodziło- się rze'komo na uchQdidres~cze,
Wywiązał się pomiędzy nimi flrirt, kt6-.
t\\ie.
.
ry po balu przybrał cechv trwalszego roWkrótce dr. M. wyjechał na front, a
mansu.
wróciwszv po trzech lataeh, d()wiedzi~ł
przeziębienie?'
Karoł Mabl spotykał sdę częeto ze ewą
się od swe.i matki, ~e Pieluchowskie ·nie
Przyjmuję.c tabletki Togalw dawprzyjaciółką z balu Anną Pielichowską,
chciały oddać jej owego dziecka na wyce: 3 tabletki, 3-4 razy dZiennie, do- wreszcie w październiku W20 r. wyjechał chowanie. Obawiały eię, jak twierdzliły,
znaje się ulgi i SPadku gorę.czki. Rów- p. Karol do Krakowa., a w dwa lata póź- aby dr. M. dziecka nie zamordował.
nież w Cierpieniach reumatycznych, niej znów nawiązał z p. Anną dawna, łąCtZ;Matka dr. M. dała. Annie 11 000 koron
podagrze bólach artretycznych oN sta- ność.
..
tytulem "odczepnego". Pdelichowskie jed.wach i ~ięśniach bólach nerwowych W'kWt t:~l!l t l9H dos-tał od lej k8.1ostl'y P: nak nie zadowoliły się tą, kwotą i dr.
T
1 d' .
. T bl tk'
l
orJI IS ,grożą.cy mu koose wencJaml Mahl placU ciągle alimenta.
. ł
1 g owy,
oga o daje usługI. a e ) Bądowemi ie~eli nie złozy odpowiedniego.
.
.
Togal są. do nabycia w najbliźszej
okupu.
'karnawale w'1924 r. znów do. DopIero w r. ~929 ezy 1930 dOW1ooz1ał
tece.
szlo do sohadzJ;;.ip. dra Karola z p. Anną. SIę, ~e przed~tawlOne mu w r,. tI22 ,rzekong 5231/2
Po kilku miesiącach wybuchla wojna m~ Je~o dz~e~ko~ w rzeczywIstości .by;lo
dZlecklem meJaklego Jerzego Kowermckiego.
Sprawą sióstr Pielichowskich za.ięła sj~
blitej prokuratura. Onegdaj zasiadły one
na lawie 06karżonych, oskarżone o to, że
VI< celu wyłudzenia alimentów od urzędni
ka skaI'bowego, dra Karola Mahla, podsunęły mu cudze dziecko, twierdząc, it jest
to s.ynek :\lahla oraz Anny Pielichowskiej.
Anna Pielichowska-Szczęścikliewiczowa
liczy obecnie lat 40, jest krawcową i mdką dwojga dzieci, za·ś siQStra jej Wiktorja
również krawcowa liczy lat ł3.
Wiktorja wypiera się wszelkiej winy.
Twierdzi. te jej siostra Anna 'W ,r. 1914 w
Wiedniu urodziła synka dr. MaMa. Obec.nie dziecko to znaiduje t!!i.E) w Ameryce u
drogiej siost-ry oskartonej - p. Oiszań
skiei.
Przesłucbanv w charakterze śWila'(lka
d·r_ Karol Mahl, dziś mężczyzna 50-letni, w
cale.i pelni potwierdził oskarzenie. W 1'0kn 1922 o-skartone przyprowadzi'l y do niego jakiegoś chłopczyka w grana.t ówem
ubraniu. Dziecko było tak nieśmiale, ze
nie chciało nawet powiedzieć, jak się na.zywa.
Dopiero w r. 1924 powiedziano mu, ~e
ehlo:pak iest w Ameryce i te to ... matołek.
Na oytania obrony, zeznający podaje,
że na żądanie Anny podwyuzył alimenta
z 50 na 75 zł. Po przesłuchaniu wszystkich świadków i wvsłuchani.u wywodów
prokuratora, zapadł wyrok skazujący obie
Na prnedmieściu Pruryta CUchy wyblidowano wsp8Jniały szpita1, n8!jwi~k.~ we Fram.06karżone siostrJ na karę po 3 lata wtię
cji, wyposatOOly w ostatnie zdobycze wie<iJzy medYCZlllaj.
zienia.
Zacz~ło /!!Iię to w karnawale T. 1910 na
balu maskowym., w dawnej F'ilharmooji

Grypa,

a'P-1

Bajka, nie

W

bajlła •.••

.pewności

SwaWOlny wnuczek i straszny dziadunio
"Idylla" skońcfJylJa się ł.D ares~cle
Dziadzio.

był

bogaty, a wnucZek wcale

nie miał pieniędzy.
- Znowu wróciłClś o trzeciej na.d 1"3nem.
Wnuk opuszcza głowę i błądm wzroki&m po stole.
- Kocham eif) dziadziu.
Ludy mieszkające dale' na północy, robią
- Kochi,lm się - to nie jest taden arczęsto wyprawy l wypqdzaJą Alnos6w z
gU'lIle.nt. W twoim wieku motna się koich siedzib.
chać w biały dzień i nie \\'yrzucać przyLud Ai.no nie zna rolnictwa i nie uprawia tern pieniędzy...
ziemi. Natomiast zwierzyna i ryby prze- Ja nie -wyt7lUcam. Przecież dziadZio
rzedzają się.
Cora.z trudniei jeet upolo- nie daje mi więcej jak 20 złotych.
wać dość zwierząt i ułowić dość ryb na
- Tem gorze.i dla mnie. W takim ra·
używienie licznej gromady dzieci.
Przy- zie .zacia.gasz długi. które cię zgubią...
tern zdarza się często, że korea.ń6kie okrę
- Kiedy ona jest taka piękna.
ty. kursujące wzdłut wybrzetv - rozry- Ale nape'wno p:lupia, jak krzak.
wają s'ec' rybackie. a wówczas cała ro- Przeciwnie. Ukarminowana encydzina orzymiera głodem.
klopedja. Maggi z inteligencji.
- RęClę, te gdybvm ia po:.znał potrafiłLud Alnosów nie posiada bron! l nie po- bym rozja.ś:llić twoje zaśle.pieme. .
trafi się bronić.
- Nię dziadziu: Jlrz~cJwnie. Zresztl\
s~'żę ci, s .p Dtkamy się II nią; jutro w ~aWładze jay;h.1ri!.kie są. głuche' na skargi
biedaków. Przytem biedny, ciemny I le- ' witl.rni "Titina'!.
Nazajutrz s'Potka.1i się we tróJkę i dzianiwy lud nie umie pracować. Japończy
cy, którzy maja d06YĆ wlas:!ych sil robo- dzio egzaminował panienkę. Kiedy wal~źli się sami dziadzio rozJ)Oczął narzekać.
czvch. nie dba ią o przybyszóW z o'b czyzny
Nic WięC dziwnego. te w tych warlQJ~aeb że za ładna., te nazbyt inteligentna, ~e
"takie" - to zawsze niewiadomo co, at
plemię to ' nie waha się sprzeda. at dzlecł.
wreszeie zakończył:
Dzieci potrzebują potywienia., a praca icb
- Kiedy .znów z nią się spotkamy!
nie ma wartości. Handel dziećmi 'kwitnie
- Mote Jutro...
na Sachalinie. Rokl'oczni.e spne{laje eię
"-" WOlalbym dzisiaj, ~ ci ~.~,-"'- ...
ich kilkaset. Zarówno Kamczadale ja.k 1 dz1~ RaSDa......., '

OdtBid spotykali się we troje. Dziadzio
czerwone pół'buty, zielone krawaty, frywolne laseczki i kwiatki w butonjerkach n~wyc):J., jaskrawych i kwiecisty~h garniturów.
J oozcze ci nie obrzydła? - spytał
po dwóch tygodniach,
- Nie. Jeet czarująca.
- Jednak zabraniam ci się z nią spo-

d'liadzio wym:edł z dancingu vr
towarzystwie owej pięknej, Inteligentnej
kobiety, którą chciał obrzydzić swemu
wnukowi mate wlaśnie i w ten s'P06ób.
Zadrażniony wnuezek pan Adam Wypych poturbował nieco OW,ą piękną panis"
za 00 sąd grodzki skazał go na 7 dni
a.resztu...

Z8cza,ł nosić

tyka~,
Odtąd zamkną.!

'j)ortfel dla wnuczka i

młody człowiek JloZ'bawiony cennej papie-

rowej benzyny pl'Zeetał si~
BWą piękną. panią,.

widyw_ać

ze

Natomiast dziadzio coraz częściej zanad ranem. Nosil coraz barwniejsze stroje. Bladł i wytworniaL Często bywal zalany.
- Marnujesz zdrowie, kocbany dziadziu - ma\:Vla.l doń marnotrawny wnuczek.
- Tak. Robię to jednak tylko dla clebiB. Im więcej wydam pieniędzy - tem
mniej z~ta:wię dla ciebie, a: eo zatem
idzie, w przyszłości twoje zdrowie będzie
mniej nara~onli n.a szwank ! grozę wczesnego przeżycia się - co powiedziawszy
z.robił młynka laską i wybiegł na miasto.
Wnuczek P06tanówił wyśledzić cel owych przechadzek i okazala się, te dziad~.io pomknął do naj modniejszej restauraeJL
~ paru god7inneb, któ" młodzian
~ DA mrOZIe ,oj ~waui. 1 . .
cząI wracać

I

W składzie futer.
A wi~c dQ·b rze Biorę 'to futro. Ale
musi pwn ooś mnienić ...
.
- Ale 7; nrujwiększą pl'Izyj-emnością! Co,
- Zmień pwn cEYnę, z pięciuset ~łQty()h

==

na.

łIl'IZ ys ta...

Inteng.ntny pies.
Pewien pan miM nie'7Jwykle inlteligentnego psa. Psa tego posyłał 00 rano ~ k<>szYOZikiem pO bułki. W koszyczlą.l były woo.
toma pieniądze, piek8!l'Z je bl'al i wkładał
na ich miejsce bulki. Jl~, chcąc 2Jatarlować IZ psa, piek8ll"z w.ziąl pieniądtze, a nie
połQ1;ył bułek i udaił te nie zwrnca uwagi
na. psa.
Pies wybiegł u sk1epu l po chwili wróeił, ptbw.a!kąc 'Ze sobą - policj'8JJl!ta.l
.

Zerwaale.
WS%Y'$'ł.ko mJędą- nl8.'l'Di '!l'tońCl1JOItlel
.ru~ mnie więcej nie 'lKJbaazys,z!

-

- A te S'OO 1Jl'otych, które ci po·tyczylam'
- Tet icb nie robaczysz. .. :legnajl

ZnaJoma historIa.
Oto garnek z czasÓw dJMvmll'j Troi,
jel5lO wytnosi oko'kI 1.000 firanków.
- Do 1ichal .Jakżeż mosli Iludrtie wówczas
płae.lt łIakIe ~1
.
(Le Rire)
-

w8lTfx>ść

