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Niedziela, dnia 10 lutego 1935

W rocznicę krwawych wypadków paryskich

Roeznicę S-go lutegl) abchof1zono w sposób S!!odny i uroczvsty
odbyło się nabożeń .. two organizacyj patrjotycznych, w

me

{)rem.ier Flandin oraz inni

W lt8 ted rze ~I)t re Paktól'em wziął udzlał

nabożeństwie w katf'drze ~ o tre Oame w Paryżu , w rocznicę krw8\\-ych wypadków, doozlo do tl e nl\.1l6tmCI'I ~ k ie l·tJ\nln y ch przeciw .,oCJali6 tom i komuni.,tom, Na
zdjęciu tlum pl'zet'y\\-a kor don policji pl'zed katedr!\-

Po

członkowie rządu.

•

dzień
•

'.

Rnbotnik polski wszponaeh
L ó d i, 8.~. Cztere~h żydowskich
""spólniltów, .a mianowicie: Dawidowicz, Abr,J tmsoh'n, Tobiasiewicz i Sznycer prowadzili tkalnie mechanicznozarobkOwę. przy ulicy 6-go Sierpnia 47.
Fabryka zatrudniała 30 robotników
i czynna była na dwie zmiany.
Nagle ni stą.d, ni zową.d. czterej ży
dowscy wspólnicy postanowili zlikwidować przedsiębiorstwo bez wiedzy robotników, którym Rależalo się dwutygodOlowe wymówienie i zaległa tygodniówka, oraz wyregulowanie stawek
według umowy zbiorowej . Przed paru
dniami Żydzi fabrykę unieruchomili,
tłumacz/lc robotnikom,
że niema na
razie osnów i kazali im przyjść do
pracy nazajutrz. Historja powtanala
się kilka dni.
W międzyczasie Żydzi porozumieH
się i po~tanowi1i
cichaczem wywieść
z fabryki ~·pr;.:ęt i spienjężyć, a tem
samem okl'aść robotników l należnych
~m pieniędzy.
.
W tym celu we wjorek jeden z wła
ścicieli, Abramsohn zamknął się wraz I
z żoną. w nieczyn.nej fabryce i zacząl ·
pakować do worków najbardziej wart0ściowe przedmioty.
które następnie
zam ierza.ł

WyWieść dorożką.

Na szczęście

podobnego manewru. obserwowali fa-

brykę i zdążyli Abramsohnowi w tern
przeszkodzić. Od tej chwili wszyscy

robotnicy w liczbie 30, w tern 11 kobiet
postanowili nie wychodzić z fabryki,
(1.:lpóki spe!.ulanci żydowscy nie wypJacą im należności, Okupacja fabryki
trwa już 5-ty dl,iel'l bez przerwy. Robotnic)' pilnują maszyn i sprzętu i nie
JUZ

Grupa -obotnik6w, okupujących fabrykę Zyda Tobia.sie\,\'jcza w Ł'Jdzi. który chc i ał
fabryri:ę "pocichutku' zlikwidować, nie wy plaC'ając przedtem zaleg!ośc l robotnikom .
PU6zkodowani od wtDrku 5 b. m, dniem i noc/\ pilnują sprzętu, który ,lyd chcial
podobno spi eniętyć.
odebrać swo.Ję.

krwawicę

żydowskim

oszustom.
Należy nadmienić, iż ci sami Ży
dzi, urządzili identyczny "kawa.ł" robotnikom w Pabjanicach.
Oto mamy jeszcze jeden jaskrawy
dowód, jakim sposobem Żydzi dorabiają. się majątków na skórze polskiego robotnika. Co na to czynniki miarodajne?

zamkn-Iałeml"

drzw-Iam-I

kuono mas7yn . ale wobec stanowczej
}":7
k
b t . .
b t ~k.c
_ .. ki h
... d
postawy robotników, nie śmią weJść" y~y8 ro o nw ł ro o n~ uW pr..n8 C pr~e~ ~y a ,
do środka. tylko szwargocą. między 80. K a 1 i s z, 8. 2. W poważnej labry- ł przy Al. Piłsudskiej 25. pewna część
bę na podwórzu,
ce wyrobów trykotowych p. t. "Ideał", pracownic t. zw. szpularek nie jest
- Panie - mówi jedna z robotnic własność Wł, Ii. Jareckiego z ~alisza ubezpieczon&.! o. ponadto pracuje z

l

I

Tr1P,~h "~ndvtów zgineło
na krlrNp. ~~ektrycznem

Praca za

~~:I~'ljąw~~o;~f:~~I'
fabryki kręci
sporo Żydów-amatorów na

SI Q

aferzysttiw

do naszego współpracownika siedzimy już piąty dzień nie wylączając
nocy, śpimy tu przy maszynach na
podłodze. Od 5-ciu dni nic jedliśmy nic
gotowanego. Zimno tu, że nie można
wytrzymać, dwie już zemdlały z gło
duo Ale to nic - cho( tam w domu
zostawiliśmy bez opieki rodziny , nie
darujemy swej krzywdy i choćbyśmy
mieli tutaj siedzieć cały rok, musimy
,
.,

robotnicy spodziewa-

jąc się ze strony oszukal'lczych Żydów

P,O

żydowski'ch

dzi
fa r ki

kardej soboty na niedzielę·
Polskie robotnice pracuja na .ŻYd&
caJ~ 1l0C, a on zamyka okien·ice oraz
drzwi fabryki na klódkę, jakoby fabryka nie była czynna i udaje się na.
spoczynek. Za pracę od godziny 6 rano
do 10, otrzymują. wyna3rodzenie w sumie do 8 złotych tygodniowo.
.
Ponadto w tejże fabryce pracuje
szereg mężczyzn. którzy zarabia.i~ na
godzinę
aż po 25 groszy ... i pracują.
dzi.eń w dzień po 15 godzin. Często
kroć fabrykant uprzedzony o mającej
się
odbyć
kontroli, zatrzymuje na
oznaczoną godzinę maszyny, a następ
[iie puszcza je nadal w ruch, bo firma.
"Ideał" jest tak idealną i
wysoce
uprzywilejowana, ż.e jej wolno zat.r udniać i wyzyskiwać polską robotnicę,
czy też robotnika przez calą noc.
Zdal'za się , że wymieniona firma
od czasu do czasu zapłaci jakąś drobną. karę, natomiast zarabia duże , sumy,
"[ wielką krzywdą polskiego robotnika.
I
Cóż na to ubezpieczalnia? InspekI toi:'at Pracy? . Czynniki miarodajne?
Przytoczone powyżej fał{ty są tak jas,k ra we, że wszelkie komentarze są zbyteczne.

:\OW\- Jork. IPAT) W wL~zienilJ
Si ng--Sin2' -jracoll o na fotelu elf"ktl'''cl'.n ym 3 bit n rh·jf)W. .:;kazan ych na ''śrn ie rt;
za mOt' dH !' ~t wO . Egzekucja ich trwala
10 m in,

Sni'en

p~~f,a

od 24

g:QdZ~ł1

T u r y n, (PAT\ W Piemoncie pada od 24 rrodzin bez p rzerwy ś nie!! \V
prowinc,jJ N·l)vara g'/'uoość "ar-(l\ y
śnie ,sw w~'n0 5i OD cm, w okoliC\' i p ~, iot' a
Muerone 2 m',

P,artja n.a remis
Warszawa, (PAT)
Rlynny
austrjacki mistrz cizac.h owy Spielmann
roze~rał wezorai w Warszawie oartię
szachów z jedn:vm z na,i1eps;z'Ich "7./1chistów oolskich. Maka rcz\ ~iem Partia zakończyła si~ remi;;em Je5:' to iut
trzeeia part.ia. ia ka Ma ka relyk roze,!lrl!.ł
ze SpieJmannem. Obie poprzednie zakońc~vły się również na remis.
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·Na ·hla'rgł"esie komentarzy hr. Bethiena do

Opinj,e wę,iderską ~garnia w tej
chwili pewnew~,burzenie. Ki·Ika 4n1 temu ogłosił hr. BeŁhlen swoje 'komentarz.e·· do !lkładów rzym.ski~h Mus.solinj.ego z LąvaIem. wyra·i.ajł\c si~ w tym sensie. Że y·t razieor-?yłąezenia , sieWegi.ę,r
do : osiągniętegQ ' PQro;mmieoi'lL. mie<!-zy

układów

rzymskich

tatu :~Tri~non; n~p~ril{cie ż~da~iaWę- wcią.ż i~szcze lewicy. wieie w położeniu i · w. Budapes~cie.. pofQczyWs~y oba.
gier 'ulg dla· mniejszości wę~ierskiej w zewnetrznem państwa au.Striackie~ w kraje naddunaJs~le .w Uhlę polItycznoCzechosłowacji. Rumunji i Jugosławji, przyszłości zależeć będzie od wyniku
gospodarczą, ktorej ?okładne ~amy
wreszcie w sprawie dążeń do r~staura- tej walkL Te względną równowage sił ustalo~e zos tałxbv dOPIero ~ależnJe o~
cji tronu Habsburgów w Budapeszcie. wYZYS~ują dzisiaj legitymiści habs- og?l!le) sytuacJI środkowo - europel:Trzeba ·jednak przyznać. że opozycja burscy w Austrii, którzy roztaczają co- skleJ.
,
__
poszczególnych państw Male,i Ententy raz silniejszą o'fopagand,ę ~a restytu~ją
Nieza.leżnieod tego. ·kiedy na~tąp~łpsń$t"Yl:lmi naqg.1JnaJ~kiemi pogrz~ba- codo PCiI.s1;Czeg6)nv~/l · punktów owych dawnei monarchji. ' .
by~ea)nY moment ziszczenia. .sie. tych ,
na iest raz na zawsze idea rewizjooiz- zasadniczych przeciwiel'lstw ma różny
Odkad wicekanclerz Starhemher~ w planów. tkwiących bą.dlź co badź w ,
mu. Tego rodzaju oświadczeni e .b .. dłu- st9pięń nasilenia. Rumun,ia np. przy- iednej z ostatnich mów swoich wyraził głowach poważnych o s obistości ząrów-:,
goletniego prem iera wywol'alo na Wę- ois'uie ~łówna wa~ę sP'l'awie mnieisza- się. że kwestia monarchii nie ie.st .. je- no austrjackich. ja}1 iwęgier.s~ich.' .
grzech, zrozu~qJi.aJe wrażenie . i. spowo- ści we~derskich;, C~chosłowacja i Ju- szcze" dojrJ;ała . .a ~ii.tem ,p,rzy;:zn,al ~~po.. winn~ Polska odgło~y .te śledzić . .~d.yz
dowalozewsz;atd ·.reakcję .. Najwyra,zniej g-osthwl6 - · klauzulom militarnym. średnio, że jest .ona kw,estją:.,czas~~;lez polttyką naddunaJ~I{ą. p;ze.kre~l~Ją~ _
sformułowął, sw6jprotest .przeciw ' sto- Daj~ 14) ilitem,:Pfwten atut ·Buda.peszto- gi-tymiśei wraz bardziej .e'Z~jM"\'S'ie/ tlił CQ. ewentualny ..ans.chluss· z RZ.ąS7Q.,
~ol1J, BethIena o.rgan "Uj M9-g.ya·ro~~ wi.ą9Y w r8z1e3ZeJ:l'QWvA'rVwac wta- silach:. Czynia . onlz:a!fae,$rri.~ ':,jU~' ; d;liś wi~że się .tak~en.asza polityka wo~ee .;
Bzag w artykule wstępnym, plSZą,C, ze iemQiti' o.we . tó.źóic~. Kto ~·i-e. czy nIe z.abiegj w ParvżU i W Pradz.e. abvl Drze- sQ.sIada Dlem}l~cklego.
•
"niema układu . in i r;dzynarodowego, nadarzy się w nie.d<ługim czasie Po te-- korrae tamtejsze koła o pl1ihaeh ~Jlą.r
którvby Węgrom mógł odebrać to pra- mu DQra. .
.
ch izmu w Austrji.. podtlOSzac..że bYłby
wo~: . Przeważająca większooć narodu
pewne .. szansędaj.ę tu obecna on mttieiszemzJem. aniżeli nieueh.ronPO:dzielą. ten ~ąt oot~zenia, t. j. nie rny~ sytuacia · w Austrii. Gwarancje nie- n.e w przeCiwnym razie połąezeD~e Au~li . ani cala US:t~pjć z dotyebcUłsowejoodhiitłości au....tt:łaekiei. sprecyzowane strjj z Rzeszą. Dotycheza~wa. nieu
P9zyeji rewi.zioilisty-cznej. Zważywszy ' w ~zmowach rz-y mskieh Mu..ssoliniego stępliwDśr Franeji i Małej Entenh' rnoW poblItu stacji Sal'apul w gubemjl
jednak p.rz:vjazpe. .więzy Węgieor z -W.lo- z uav.ąlem, ma';ą. Za główny cel ni~ do- głaby pod wpływem takie~o ar~umen wiatskiej w So\'\·ietacb. poel~ pośpieet:ny
ch~mi oraz fakt. że Mussolini wiele puśeM'.;. do "ahs~ł11ui)su" z Rzeszą. czyli tu zmiękną.ć, a i w Rzymi~zpalazłoby I\'padl na samoctM cię:!:ąrowy. którym ieprzykład'a wagi· do rea.lizacH ukłaqów· dotyczą miedzYnarod<>we~o oołożenia się niewątpliwie przychylne echo dla chało kilku cztonków jedne~o z pobliRkięll
rzymskich. będzie rzeczą zręczności dy., republiki austriAckiej iako . •• klueza" tego rodzaju rozwiązania. kładącego kołchozów . Trzej ponieśli śmierć a kiUHl. ,
jest ciężko rannych.
.
p'lómaŁów budapeszteńskich uzgodnić sklepięriiadunajsklego. NatonJiast nie kres idoom "anSehlussowym", .
•
•
rewizjonistyczna pragnienia - naroo'\J zajmui~ się one fGl'ma rzadów 'IN Wiedw tym właśuie punkcie zbiegają.
Dnnosl1iśmy w wczorajszym numerze o
węgrersldego z treśeia układów, zawar- niu. · a wiadomo. że wobec nierozegra- . się interesy
legitymistów austrjacmanifestacjach komunlstyqnych w Pąry
tych 'IN Rzymie.
nej ~e.s.7.eze do dzi~ walki dwóch orz~- kich z polityka węgierską. otto Habs· :!:u. lak nas informują.. o~ółem aresztowa. Zachodzi pytanie. i,akie są ' ~ząnse ~iwnych pradów: oomorosłeg() w Au- burg panowałby bowiem - jak chcą iw w wyniku zajść 1.261 osób.
zbliżenia ku s<>bi~ tych iOprzecznyeh strji narodow~ ~oetalizmu i silnej zwolennicy tego planu - i w Wiedniu
u"tawałoby si·t;' - stanowisk. Wiadomo
W Anglji QMzto do zaostrzenia et.osunbowie<m. żeukła,.dy rzymsldil. w intenków między bezrobotnymi a wład'lami.
cji swej f treści, d~żą do utrwalenia 1st-Bezrobotni rorl!anizowali kilka wiel'k 1 rh
nlejae~g() - sta·nu rzeezy. tak, aby pań
wieców. które miały burzliwy przebieg. W
stwom basenu dtlnajskiego nie _ za~r~
hrabstwie Yorku 10 tysięcy bezrobotnych
żało niebezpieczeństwo zmian Ich inprzypuściło szturm do maj!'lstratu. PolicJa"
tegralnośei terytorjalnej,
z trudem oJlanowała sytuację.
Niełatwo będzi~ polityce . węgiers~lei
>/<
•
'"
przy ustalaniu wytvczny~h polityki w
Doszło w Paryżu do porozumienIa fraknadchodzącym
okresie i uzgadnianiu
·cji socjalistycznej : frakCji radykalnej w
jej z układami
rzymskiemi waleM
izhie deputowanych. Obie frakcje p~tawią
wniosek o rozwiązanie pra wkowych orga,.. .
POmoc z zewnątrz. Ten. który najbar-,
nizacyj mundurowyeh.
dz.iei hy,ll:l,Y P:Ow~}any, dQ pośredr,licz,enię. ,
'*
.
I'; •
" !"~
msę;d~y .13uda,pęsztęm ~ - jednęj. !1 J~fl.rr;~ I
, *.
.
\' ...
Katolickie plsmĄ niemjecklB, wy~tępu."-,,
~~m} · ~zymern··. z dNlgiei str~ny; ..-:- ,to\ , ,
JĄce nIedawno 'przeciw wys"tawfanłu ' sztu"
Jest Maki Ententa - zaCb9\Vuje~.41t~h
.k i ,.Widukind". obra:!:aj1łCą uczucia kató.
zr,nii:lnnię lt9zę.r,wę. ".są .·;t.r~y. ważnę ,punk~~J C;,I \
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ttertiorx',,:~z_i~p,~,g~ł~~
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lwa s
C.n7.
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S\y . <łle.!l.S~ę.p

"lickie, stwierdzają, te utwór , sceniczny
""Grzegorz -'i- Henryk" .zdradzatendencje
wa],k,i .~ ~{)śeiolem, katolickim.
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aą~wl~ko . ~illel

tenty wohet; Węgi,el', .(l. roianoWiltie na:
p,unkcie dą·żęnia Wggie~ de) WY.sWQI)ó~',
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oDraz iły si~ w potę·żną tera'źniejszość. _2;da,-.
niem mówcy, Święta Rzesza rzymska
. zniknęła na zawsze, a pOVv'Stala święta
Rzesza germaźlflka.
.'

".

.'
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<Nasze ' czułości .• ~ ,~

•

W .skład nowego centralnego komit.ętq ,
wyk Gna wczego ZSBR weszło 7 prezesów
republik związkowych z Kalininem i Sta':
linem na czele. Skład rządu sowie~klego
pozostał bez zmia.n ' z premJerem Mołoto
wem na czele. Na rok 193."i komisarz' fiRan J
sów Hrynkow zltl~ił bud:!:et w sumie 66.7
miljardów rubli po stronie dochodów i 65,2
miljardów po aŁronie wydatków.

~'Prasa nfemiecka palna jest komplementów pod adrCBem dziSiejszych kierownJków rządu · polskie.go, w dziennik'ą,cl1 pojawiają &i~ liczne korespondencje D War- ,
ą~awje, Krakowie I.,. Białowieży~. a ró\v~
nocze-.§niew przyśpieszonem [empi·e germanizuje się ostatnie naz\vy polSkie na
Śląsku Opolskim, · Pograniczu, Warmji ' i
Mazur-a ch.
. Ś\vieto właśnie

prżechrzczono

nQ~wy

po1skich wsi Brzezinka i Ksiądzlas w powiecie gliwickim na "Birkenau" i »Her-·
zogshain".
. W ·zwi.ązku z tern katowioka "Polonja"
stwierdza, co następuje:
.
.
.,Obie gminy były J są ()zy.s to polskie.
Lud mówi tyltko po polsku z wyjąt'kiem
Tliitlł:czyciela, . żandarma i ekonoma . dwors kiego. Nazwa gminy mówi i świadczy o
charakterze
narodo~l ym
mieszkańców.
Prteciei w· takiej ' Brzezince i Ksiądzlesiu
tiie ·mogło być·· rocl"o.witych Niemców "nordyckiej rasy" germańskiej. MiesZ'kańcy
Brze~inkj i Ksią;dzląsu mieli wsze\lkie prawa pQmaga:nia się . dJa dzieci SIWych szkOły
polSkiej."
..
Teraz to prawo str acą. Bo są ju:!: "urdeutsch". A jeśli miesz'kańcy· tych wsi jedn·akupomnąsię o szkbł~ ·polską. to
.
"cała prusa niemiecka nazwie to sIu'·.
swe żądani ·e .. eine "bodenlose. grenzenlose
poltlische FrechhGit", że jacyś ·.;pi'zybysze
z Polsld domagają się dla swych d~ied
polskiei szkoły w takich nraniemieckich
gminach, ja'k: Birkenau, Herzogehain".
Jak to p o gOdzić z ;zap ewnieniami kancferza Hitlera i innych przywódt:6w ·p arodówo .soCją]jętycz.n~· ch, ·· że ·era .ierm-a-n izow ail:a . {Xo!nków' nlłleży do · p.rz-eszloś~r? · .
· · CoI'az l i czh,i'i~jsz:e f-akt" temu prza-cz-ą, a'·
t'óivn oczcś nl e nadchotlz~ cit!\ka
wiltl10"
m ości o mapie, jaką hitlerowcy w ·ezasje
p lebiscytu Są ary rozpows.tęchnia}i wśród
ludno ści. by ją pozyskać · (lla. g!oBOwlI,nia
za ,.ansehJussem" do Rzeszy. Ni.e:miecki.h
m~pi~ tej ·nietyl'l!;o Austr)a.1. ~Ie ta:kze
Pozpa:nekle, -Pomorze, Ślf),sk l .u-aaI\Bk u,inac~oni:J jako ferytol'ją, bElz.spb'ł'ttie niM
rnieokie . ,mają:ce wTPę.ić d,Q "Vąterla-llclu",
· . Cieka \vp to przic1łynkl ' do 06tatnlc.h,
c~łości polsko niemiookich..,.

we

Na.

'"

stwi1'lraza..tą-c,· ~e d.ąf e ni.ą m;z,es~łO'Śc.i pr?-e~.

"~.'

•

.

Dr: RO$.ęnberg wygtO$ił przem6wieni&:~
radjowe o Pier\vszej Rzeszy Ni emieck i ej;,:'

g.zęnia, sjf:Q((~ą4l.ul .wojś"kow.y~h· ~r~~.

Na

: ,J'..
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Pa n p re z e~: - Lad'nie ta nasza mlodziet

wyglEłda

-

niema

00 m6włćl

Zasłrzeiiła dziecko za złą notę szkolną
Stra8~'Y 'wypadel(
. p r a g a (P AT). We wsi Uhrsina

tła

".,81

0-

strzelić.

bok ' Pragi zastrzeliła żona ogrodnika
Martinkova swego 9-letmego syna za
to, że l1a świadectwie 8zkolne-m mial
złą notę ·z 1;achowania.
Jak się okazało. w dzień rozdania
świadectw Martinkova,
zobaczywszy
złą notę na świadectwie syna, ubrała
go w świąteczne ubranie, zaprowadzila na cmentarz. i tam usiłowała go za,.

.' B·eli Kuna
skazany
. '
•••
na beztennlRowe
W·lęZI:eme
.

B u d a p e sz l (PAT). B. komisarz
ludowy w rządzie komunistycznym
Beli I{una CRakossy), skazany :l;ostał
przez są.d 'la- bezterminowe cię~i0
•

•

.

',

~

"

j ,

więzIeme.

. Sa,"och'ód z·,pDI~,cJalłtami ,·
;' ; wpadł na mur

. K·o : b ;j ·~ n.e ja.. '(PAT). Sa;móehÓd,
..lJfZęQuików pó1ieyj 1lyeh,
n"lt 'Ulicy miejscowości ' !tfY
pie1oW'ej Elns drugj samoohód, wpadł
wt02;ą.ty •
w)'tlitje,ję;c

e~echoslowt'lCkie:J

Rewolwer jedna~ zaeiąJ się
Po kilku cI'1i a r]) powtórzYła ona próbę
zabójstwa. w domu i tym l'azem zranila chłopca śmiertelnie w głowę. ~a
stępnie sama pobiegła w stronę stawu,
gdzi{' chciała się utopić, woda jednak
okazała się za płytka. Zab6jczynię umieszczono pod obserwację. w szpitalu
dla umysłowo chorych.

l

na- ~ur, przye~em ~siys.cy jadący · zostall wyrzuceDl na Jezdmę. Trzech pasażer6\,: poniosl.o śmierć na mi~jscu, 1
jest cię?ko zraDlony.

Płonący,

statek w'~ócil

.(;. dÓ pOrtu ,...

ue

dujĄee'si~
Pi 111 tąwary rosta.ł~ ,
pełnie IlniszGz.qn••.

zu-

*

koła

•

•

•

Rząd

Sta nów Zjednoczonyeh llrzygot1>.
wRny jeat na wszelkie ewentualnCl-Ści. ;a-:
kie mogą wyniknąć z wyroKu Sądu Najwyższ ego w sprawie klauzuli złota.
'vV Al"gen tynie nnstą,pito przesilenie gabin etu . Guberna tor prowincji Bu enos Ai~
res mu s iał u'8 tąp ić.
.
Z licznych stron nadch o dzą w dal\Szym
o licznych lawinach w
Alpaeh austrjackich. W okolicach Salzburga lawina zasypała całkowicie las na
przestrzeni 80 tys. mtr. kw. Dzil!ki energicznym w:vęiłkom zdołano uruchomIć
ciągu wiadomości

czę ś ć pociągu .

Warunki śniegowe w Szwajcarji znacznie poprawiły się i niebezp i eczeńs twQ lawin poważnie zmala ł o. W Gla1'nerland u_O
hite ,masy śnie:!:ne za.sy paly drog-ę i lin j ę
kołe ' ową na przestrzeni 700 mtr. Oczvszczenie toru ' t drogi pot rwa - okolo 14 dni.

*

Casablanca.
(PAT)
Onegdaj
wiecz6r· przybył tu stat&k towarowy
"Tours", ·na którym pożar .trwa iuż
2 qni. . MirnQ prac straży ogniowej potartJ nie .. ud.l lló· się ug!slć. Statkowi
l1iEtbetpieezeTl::;t.VI'Q nię grozi, l~i znaj-

•

polityczne ujawnla.lą
zllniepoko.ieni~ Z powodu pójawiajS;cvch
się pogłosek o tem, fe Niemcy uzaletniły
swoje przysts,pienie do pa'ktu naddQnaj~.
ski ego od przeprowadzenia w Austrji ple.-·
biscytu w sprawie anschluSBu.
.
·Austrjackie

*

*

W _sferach jugo.słowiań sl,irh zajmują si~
trzema kwestjami: czy rząd Jefticza wprowadzi nową ord y naCję wyburczą. któraby
pozwQliła wziać udział w wvborach stronnictwom opozycyjnym. cZy ' będzi e wiSflół.
dziaJał z grupą UziJnowicza, b. prem iera..
lu!) -czy tet utworzy własną grupę Od sposobu, jl1.k ,Jeftiez roz\~ lążE" te trzy zngad.
pienia. Za le.iy- cjal.sz,y rozwój wewnlitrżao:.
polityczily w Ju~osta wji,

Numer 33

StroY-la~·

Orędownik

J

ZdemoskollJanie i~dDlIJskich Iniazd
komunisl9czn~ch 00 Polsce

Spoliczkowany poseł
ryż {Tel. wiJ W czaflie cbrad
parlamentu w Madrycie jeden z posłów unji republikańskiej użył obelży
wych słów pod adresem obecnego rzQ.du, Mln. spraw zagranicznych Rocba.,
który siedział w pobl iżu tego posła. w
pewnej chwili spoItczkował go, co wywołało ogólne poruszenie na sali.

pa

Rola
W Częstochowie robotę wywrotową prowadlił zwią1ek zawodowy .. Igła"
"Agroidu" w Warszawie ł Łodzi - ZamknIęcie 6 ksi ~g,arń i kilkanaście czytelni
War s z a \\ a (Tel.

wł.).

Polida w

CzęstOCho\\ ie wykr\'ła \\ dz.ielnic\' Ży
dow~kieJ

wielki skład drukó\\ kOlllunilokalu ż\'do\\ "kie/lo z\\'
.. I~la, Podczas rewizji
znaleziono w PI\\ nic~' drukarni" Komuni"tvczną
\Vlcld1e oPieczętował} lokaI tesro "towarZ\':>zenia
Innv obja\\ propa~andv k()munistycll.ei Żydó\\ widzlmv w działalno
ści zemknletei centrali to", .. Agroid",
która miała "WOle oddziały w stoliCY,
Lodzi i w inn"ch mla,tach . ..Arrroid"
miał popierać wychodztwo do· ,;owieckiej republiki żydowskiei Birobidżanu.
Władze
zamknęły go
gd~'ż
ood ook r.fwka dzill la InOŚ<'i kolon izan jnei uprawiano propa.!it'anće kOJllunist.\"(~l.n~·ch
w
%8 wod,,\\ ellO

Tłumaczono

wielu pisarzy zagranicznych tylko o zdec\'dowanie komunio
stycznych tendencjach.
Wywrotowe te wydawnictwa były
kolporto\\ ane zll oośrE'<Inictwem ~zerł"
I!'U kslegarni i ćzvtelni. rozsianvch \\

tyd skalany

za nleookryte czeki
Kra k ó u' (Tel wł.) Jak dono!'zQ
z Tarno\\ a przed tamtejs1ym "ą/ lem

ż~'dow"kiei ~to1ic\".
.
Władze P rzp·pro\\ aeI/ił\' rewi1.it> w
kilkudziE'~iL-ciu kSlesrarniach i skollfi.. kowałv kllkadl.ie,.ial t\'~i~\' tomów
6 k,.il;'g'al·ni i kilkanaście czytelui za-

dziE'lnk:\'

mknieto.

grodzkim stanęli Chanina i Samuel
Braunowie. właściciele sklepu konfekcji damskiej z Tarno\\ a. oskarżeni o
puszczanie w obieg czeków bel pokry('ia na łączną wysokość przeszlo 10.000
zł.
·
.
Pos7kodówanych 7.ostało kilkanaście osób. 05karźeni zostali skazani
na 2 lata areSltu każde, oraz grzywnę
po 4.000 zlotych.

(wl

1al1alniczki pod

K a t O" i c e (Tel. wJ.) Funkc:onarius·1e ·straży ~ranicznej przytrzymali w pociągu na Jin,it KatOWice Warszawa nie·aką Józefę Placek z
'\o'al'szuwy, podeinaną o przemycanie
towarów z NiE'miec do Polski.
Przepl'owadzona u przytrz,vmane]
rewi7ja osobista, potwier,i7Pa po,jejrzenia, albo\viem znaleziono u niej
ukryte 'pod spódnic.!,! 150 sztuk zapalniczek ora7 cały kilogran~ kam~eni JO
zapalniczek. Pt'zemycony to\yar skonfisko\\ ano, a przeC'iwl,o pr7emyniczc0
\\ y toczono dochodzenia karne.

styczną.

ZV'rocono uwa~e na mnóstwo rozmaitych w\"dawnlct\\ powieści, ooez\'j.
rozpraw. nowel w jez\"ku polskim, rosvisklm. hdow"kirn i uiualńskilll których cena bvla nle,."'chanie niska .a l
tendenc.a wybitnie antypań:.:twowa.

PowstąT1ie W UrUQWaju

ziikwidowane
Komunikat urzędowy poda~e: Ruch powstaliczy w Urugwaju został 11ilnvirlowany.
R07,ważane są zal'zl1dzcnia, którcby
przywróciły normalny stan rzeczy,

spódnłrą ..•

M o n t e V l d e o. (PAT),

Min. SimDn w Paryżu
, p a ryż (PAT).
Angiel!;ki min.
spraw zagr Simon pl'zybywa do Paryża w piątek o g. 15 i weźmie ucl7.iał
w dorocllnym bankierie izby handlowej 'francusko-brytyjskiej,
,.

Dzielna turystka

Przybyła tu bezpoz Warszawy turystka polska
p- Olszewska, która podróżuje piechotQ. Niebawem uda;e się pieszo przez
Francję j Htszpanję w
dalszQ. drogę,
do AfrykL
.

R z y m (PAT).

średnio

Z~"arfkqwv WYbUCh
L w ó w. (Tel. wl.) W Ma 1opol!'ce
wschodniej ek~plocio\\'ala na mo~i1e,
usypane.i ku clci bojowców ukrail'lskicb Biłasa i Danih's7.yna skrzynka
z materja:ami wybuchowemi. 14 osób
aresztowano.

Nlemł!Bcki knśclół

narodowy

B er 1 i n (PAT). W czasie obchodu misyjnego w Trewirze zwrócił uwagę biskup Bornewasser na kolportowane obecnie w Niemczech żarów
no w rozmowacb iak i w prasie wersje o niemieckim kościel.e narodowym.
Nie istnieje ani nie może powstać w
Rz.eszy żaden kościół, o ile nie chce się
7.erwać z Rzymem, a
katolików niemieckich żadna siła nie oderwie od
Rzymu.

APlb. Laroche

U mln. Be~ka

War s z a wa. (Tel. wI;) Amb. Laroche odwiedził wczoraj min. Becka i
ppinformo\vał go o przebiegu oraz wyniknCh londyńskich. (w)

Po pl'os·owaniu
p a

ryż

(Tel. ",I.) Wynik wczorajszego g:osowunia w izbie deputowanych komentowano szeroko w kuluarach, Zwraca się uwagę. że tak mało
głosów prcmjer FI:l.ndin otrzymał po
l'az pierwszy. Uważają. to za zapo,,,iedź kryzysu rządu jedności narodo\\ ej,

S!nłS"ł1' ~ sku iki ],rfer1en!a
nD~·~n'lł l ,~utob'~s'em

F o r t W i III a m (St Ontario)
(P:..T). Wskute~ zderzenia się pociągu
z s:łmochodem ciężarowym, wiozącym
robotników, {) oEób zostało zabitych a
5 orlniosło ci<;:~.kic rany,

Z okazji 12-1~cia utworzenin milicji fn,;zy,:;to\Yskiei o.lbyla sil! w TIzymie \\ iel1,u oa·
rada czarnych pretorianów \llI.s~o li nit'1(o Xa cz(':e ;erlne.Q:fo z oddzialó\\ kroczyl rów·
nież syn "il duce" Vi tlOl'ia \lu&3·Jlini.

UWAG~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~

Gdy~ęn~a~at~~kęprodukc~~m~

Bomba gazowa wgmachu kanclerza Austr)··I'
R.~ucil ją taJem,,.,ie*y sprawca

,

kt6ry ~dolal ::blec

B erlfn. (PAT). N. B. I. donosi: Z , wał - fak donosi len dziennik - w
Wiednia donosz, za »Lfnier Volks- I os:alnich czasach nadchodziły do ublr:.U", że do gn'achu ur::ę1iu kancler- rzędu kanc'ernkłcgo Uczne listy z poskle~o rzucono boml!ę gnzową, k:6rej
gr'żkami, zapowiadające · zagazowawybuch napełnił gm.ach w:tręlnym za- nfe gmachu, zaopatrzono straż w mapachem. SIrawca zdołał zbiec. Ponle- ski {;ozowe.

Mac Donald o układzie
angielsko· francuskim
"Jestio

najba)'d~ie,1 8kutec~n tJ ś;'odek lH' ,~ecilł' łlallaści,

dyplo.,nacja kiedykohciek
L o n d y n,

Mac Donald,
hrabstwie
Bejforel, o~.wiadcz\'ł m. in., że uklad
angielsko-francusk'j jest na; bard7.iej
skutecznym środkiem prewencyjnym
przeciw napaścl. jaki dyplomac. a kiedykohviekstworzyła.
Jeżeli
i5tnieJe
gdzieś na świecie pansh"o napastnicze, spiskujące i przygotowu ;ące wojnę. to powfnno ono wied7.ieĆ. że skoro
tylko samoloty jego zaatakują kraj
nieprzy:acielski. spotka się ono z koalicją państw. które be7.w/ględnie uniemożliwią. mu zwycięstwo.
- Jest to wielki krok na drodze,
przemawla;ąc

(P AT).

w Luton, w

I

jaki

sll(·o,.~yła"

wiodącej do pokoju. uniemożliwiający

I

wypowiedzenie i prowadzenie wojny.
Poza tem jeśli wojna wybuchnie, nic
będziemy
odowbnieni.
Fl'allcja I
Niemcy - cil1g'llął dalei ~lacDonald
_ stawiały tal{ie żf.ldunia, których
druga strona nie może pl·zyję.ć bez ujmy d la swego honoru. Trurlność tego
7.aO'adnienia
polegala na tern. że trzeo
ba było zacząć. Myśmy 7aC7.ę1i 1: obu
państwa m i rÓWnOC7E:',~n ie.
MacDonałrl wyra7.ji nadzieję, ż·e ';vyki w dniu lO, 2.. jako w roc7.nicę wynie ponowne wejście Niemiec do Ligi
Nar.

I

chodowej lub cyjry. elotyczqce urllchomi"nia
"ow~'c~t .sa"!ochod~w ~ !cra;aclt Europy za·
chodrnel> me mówIąc lUZ o Ameryce, łctedy
ogarnia na! mimo woli uczucie :azdrośr;"
~ któ~em m!e!Z6 się poczucU; b('zsilnośri
ł uposled1RJUa przy zestawiamu tych cyfr
:; ruuzemi stosunkami. ZI upadkiem au.ltJlnO'bilizmu 111 Polsce.
Wf'imy dla przykładu rozu:6; motoryzfIdi w kraju nauego n,ajbliiut'go sąsiada zachodnielr o _ ~iemiec• .Oto suche s;("tau:ienie liczb, jakież jednak wymou·nvck.: lf edlllR
czasopisma "Wiruchaft und SLatistik" pr~
dukcJa I6morlwdólD osoboww'h w .. niosł{l
ID Niem..1RCh w 1934 r. 147330 ntu"
(o 60 proc. więcej niż w r. 1933J. Produk.
cja w,Jzów ciężarowych podniosUz ,ię o 100
pror. na 25684, tak samo iak prodllhrla mo·
tocykli r.'łl 758/. War·tość łączną ~rodukrji
samochodowej Nieqt;ec fU 1934 r. obl!cza ~ię
na 480 milionów marek.
.
Ze sta,.)styhi tej IUY'nika, iż 90 pror. produkrji odebrał rynel~ u;eU'nęt,zny, a la pr~
('('nt _ . za/lran;ca. W :.bj('dnic.lych V;emrzech
:; 193~ r. znala:.ło się r?-icjsce na 1~0 938 po
raz plerWSZV urucl~omro.nych wozow os~h~
tt:yrh • . 22737, u:oz0t;" rlęzarot~vc~ , bluko
90 ~n,ę:::~' motocykl,. Pro.ac n.re"!rprlra pod.
krt'sla, ''':. spopular;rzowanle llzWla $~mocho.
dÓt~ te Nrc:"!cz".ch Test przed;w.~:vslkll'~ .wynikle~ polrtyk, motor.~·zacYlrt:/ r:.ądu halerowsklego :.~vla~zcza na udcrnku podalkołcym (zlualnrame od podatl,u nowych wo-

źólf, r~runi~i:~rz, zar;r~rlnie sta~~rl!. n~ rr~
I elba/oscl o roz1t'o/ SlPCl dro·

we J, ruemme/

(lot~('i, cl'low~i Qrllanizar!i pro~lIkr!i ;.~prze
daz y !" ."ranzv alltomob."ower - , ;·ozllwh
ulatlVlen przy nabywanlll wozów. Przestały
one · być przedmiotem zbyt l,", przezrtarz~
nym· dla cil'nkie; fDarstwy llldzi naibogat.
szych. fi 'taly się dostępne dla najszerszyel,
"'as,
A należy pamiętać, iż N;pmcy wcale rrje
należ" do I'lity 'narodów tV dzil'dzin;e rozpowszpchTli('n;a samochodów. ' Pod IVzpledpm
ilości m;pszkańrów. przypada;ąryrh na j~tlpn
,amochód, roimlljq botVil'm z cyfra 73 ,dÓłU
l"drrości dZ;(llIiąte dopino miejsce ~ ś,t'ipl';P.
Zaufanie oska'rłonego Niecia do •••• obrońc6łł:" ~yd6'W
W Startach Z:"drrorzonvrlr rvfra ta 1t"'lIosi
J{ rak ó w, 8. 2, I(rakowski proces
nie .od c;.amego początku. Przez salę tylko ;; m;(,$:.lrańró,c, lUr Frondi - 22 11(1
I 262
o wielk~ katastrofę kolejową pod sądową przewiną się powtórnie wszy- ;ed('n samo( hód; lU P O ! S C e I(rZ<'szowi:::ami zostal już dwukrotnie ;;cy ś\\'iacJl\O\Vie tego 5en~acy jne~o m;eszkańrów! Z('stawiaiqc :mś ilość nrzp·
pr.!leI'wany. Ostatnio z powodu choro· procesu. Termin nowego . procesu nie strzeni dan('~.o Trraju :: ilościq samochodów,
otrzymamy taki wynik: w Anglii na 1 km
by obroncy głównego oskarżonego został jeszcze wyznaczony.
kwadra/o wy przypada 711 samof"!tot!ó,u,
Niecia.
te Bellci; - 623, tC Holandii - 405 tOP FrnnW tych dniach oskarżony Nieć, dydi - 343. u: olbn:rmrch Stana rh 'l/('dnorzożurny ruchu w Krzeszowicach zawia"vch- .'ł03, fU Ni"mczpch - 185, a w P o lW
domił sę.d. Iż obronę jego w
mie:sce
Ice - 7,
•
tłJd·,v . dr. Milana Markowicza. obejmie
W a r s l a w a, 8. 2. ~ Strajk w ' II .
d ' d . .
..
adw. dr Goldblatt. (Zwraca tu uwagę, kopalni
Grod7.iec w Za~łębiu Dąbrowe rest ~ nas ~ :l~ ::rnw. motO.Tv:znr.n
d:d wne zaufanie tego oskarżonego do skiem trwa fIalej, jakkoh\ lek 7.Wiąlki d(J o.drobrl"u~, zanIm ~r?lVn"m, ~r.~ lmz. 'll~
aciwokatów Żydów, bo tak dr. Marko- zawodowe robotl1lcze u\\ażają. że dal- z ełl~q pań'LU'. ale chocbv :; '.P?lI ,ra/'/mt
wie;:. jak i dr. Goldblatt są Żydami!).
Sze prowad 1('lIfe go nie ma ~ensu, dy- E!,ro TW , kt~r" ,nratV~· a,/rom(l! "':m! z'm"l\Vob>?c tego. że poprzednio proces rekcja bowiem przyrzekła w 90 proc. me nie- zan,udbolv,.~ !o tuvnrka 'asnr. :: ... ~
był
juz dwukrotnie przerywany, a
uwzględnić postulaty robotnicze. (w) wym)ch ~,!jr. N!,ltVv'r.'zv rza!, b, "rol h~
przerwy te przekroczyly 1ł dn;. rozI motoryzanl rILuyl 21 ,u,tychczasoweBfJ mar.
prawa b~d1ie przeprowadzona ponow--.'
• twego PUIi"tu . .
. - ,

Ponowny proces o katastrofę
krzeszowicką

Stralk

kopalni

Sfron.'

•

=

Oręt1ownłk

Numer 3S

•

ł~ ft' ~

•

•

nas. Możemy stworzyć t. zw. preferen
cję dla surO\\('ów krajowych I w tej
dzieJzinie jest jeszcze bardzo wiele do
zrobienia.
W 7.akresfe handlu niestety słano
wl~ko Polski
jest niezorganizowane.
System pomiędzy produccntem a konsumentl.'m, jest ciągle Jet:zcze wypeł
niany przez liczne grupy i ła~cuc!t
b

aft fOBI[11 w ~Iml~

,;Jedna Zna!lep~.zych mów Orad 0sneJ twórezośc) pnmalowej"

~~~e~~I"~~~~a,Wm7~~~~~ju~~g(~~~:~:;:

1

War s z a w a, 8, 2. Po referenciE"
l{arwackim zabrał glos poseł
!(amiilsl<i (B. B.), który przeclstawil
budżet funduszu obrotowego reformy
rolnej.
W dzicd?inie komasacji scalono
3 miljony 300 tysięcy hektarów, pozo
sta,;e jeszcze do scalenia 7.5 miljonów
Dokonano zatem 30 pro('ent robót.
Bank Rolny przejął na cele parce,
lacyjne 114 maję.tków
o ohszarze
122 tys. równy('h hektarów. Z tego
rozparcelował
53 tysiące hektarów
\Vielka wlu!lIlOŚć posiada użytkowej
ziemi rolnej ł miljony G18 tys. hekta·
rów, mala wlasność 19,505 tysięcy
hektarów. rM-ne 7.aś zwięzki przes7.ło
miljon. Zapas ziemi zatem jest Tonacz,
ny; gospodarka musi być ostrożna.
pośle

Zjawiska, kUra hamuje
~a!lZ

rGzwój

Minister Poniatowski stwierdził, że
dzisiaj mamy do czynienia w dziedzinie rolnictwa z jakimś procesem głęb·
szym i wywierającym
decydujący
wpływ
na całość życia polskiego,
Przywróccnię równowagi do lącznej
całości
produkcji naszego gospodarstwa. zbiorowego nie może nastąpić
bez odrodzenia się tej najważniejszej
jego czfjści sklatlowej, a niemniej
ważny jest fakt zubożenia
tej lullności. Jest to zjawisko, pociągające
za sobą
konsel,wencje kulturalne,
które hamują nnsz rozwój,
Instytut badania konjunktury ogłosił już wyniki prac, dotyczQ('e rozdzialu dochodu społecznego. Zestawienia z lat 1929-33 są bardzo pouczające.
JE"żeli pomyślny
łeczności
rolniczej

stnn ud7.ialu spow podziale dochodu spolecznego w 1V29 rol\U nie
był współmierny z jej Iil'zbowę. wartością, bo przy tej liczbowej wartości
sięgającej
60 pl·ocent. wynosił zaledwie łG procent, to dzisiaj poziom
życia
rolnika jest niewspólmiernle
wyższy od poziomu życia robotnika
miejskleó o.
Gdy o~ólna obniżka
konsllmC'jł
w ciągu tych ł lat wynosiła okolo tU
procent, to ludność miejska wykazuJe
obniżenie o 18 procent, a wieś o Mi
pro('ent. Drobni rolnicy I robotnit'y
roln' wykazuJą spadek konsumcjl towarów przemysłowy('h o 53 proc., a
wydatki na inwestycje natury gospodarczej obniżyły siQ o Gł proc.
Pazłom żyda

roll". ika

Ryltek

wewnętrzny

Zadar. ia na

Wi'. :.s1.e szanse lokowania wyro·
bów przernysłow\"Ch lIa naS7.ym l'Yllku
powstałyby wtedy,
g,lybyśmy
mogli
prowadzić tyłko
politykę Inwestycyjną. Przyczyniłoby się lo cJo zwiększe-

"Ii"

1edllo niewątpliwie możemy d7.Ipłaj
zrob;t~
uzyskać
wpływ
na
wyrób szef('~U prot.łuktów. które mOJ'Q

wać się będzie nafłal wyniku tej pral'y, ktÓl'Q dzisiaj może wykonać spoleczeili"lwo rolniC'za.
W obecnych stosunkach naj\Vaż~
nlejsz:} pracą jest ta, która zmierza do
zorganil.Owania zbytu produktów rolniczych, Poważne zapasy i rezultaty \V
tym zakresie są zależne od naszel polityki rolniczej i naszej gospodarki
I przy ich powodzeniu możemy Iicz~'ć
na. wzrost naszych obrotó.w zewn~tr7.nych I r07.rost naszej polityki mi<;dzy·
narodowej.
Gdy minister schodził do law, posoł
StroTlski zawolal:
,.Jedna z najlepszych mów o radosnej h\ órczości pomajowej l"

I

Nntf przemówieniem min. Ponfatowc;kiE"!!o
,otoczyla się ożywiona
dyskusja, w lcl6rej przemawiali przedokazać slO p"oduktem niezbędnym Ustawiciele POSzcz6fi!'ólnych klubów.

Rozłam

vi imię "ideologii"

(Karespon':cncja \"daslta

"Orędownika")

szych". TylkO jedno ~lo'Wo w nn7.wfe
zm icnill panowie .. !latlatorzy".
Byle
mąCić!. .. 'Byle w bląd wprowadzać ...
Bo to teraz będzie, jak z Domejką ł
Dowe k~. Mamy w Krakowie T N. S.
W. i Z. N. S. W. l(omedja omy lek. ni~
unikniona.

szlo do walnej roz~rywkl, w której
"sanatorzy" ponieśli sromf)~nę. k~ęsk~.
•,Usanowanie·· T. N. S. W. nie udało
się·· •
NiezndowolE.'ni knnfłyilncl na dyrc~(
forów, kuratorów i minislrów z hukiem i trzaskiem opuścili T, N. S. W.
Przez kilim miesięcy nnmyślnli si~. co
robić,
wI'cszcie po,stanowili założyć
swoją. wlasną. partyjną. orl!nnil.ację. I
7ałn%yli
Ur7.l)d woje",ćll1:1<f zatwierdził w trch dniach !'tatllt .. Zl'zes"enfn
Nauczycieli Szkól Sl'clłnich I Wyż-

Kra k ów. , lutego.
Pewna. gm,pa nauc7.ycicli gimna7.!nlnych starała się od dłuższego czasu wciQgm;.ć krrko\\'skio Towarzystwo
Nauczycieli S"kół S!·ednlch i Wyż
szych w orbitę wpływów ..sanacyjn~'ch" I nadać mu charakter p'lrtyjny_
Warcholslwo niektórych
jednostek
przekraczało wsze'k:e
granice przyzwoitoścI. Wylwm'zali oni ferment w
zllsłużonej organ iZ:lcji nnuci'ycielsk iej
l w!'lzelkiC'mi spo~(lohnml dążyli do 7.dobycia wpływów. Ubiegłego roku przy-

*

W ubieglI) !lobotę odbYł się w Krakowie walny zjazd Z, N. S, W. ("san acyjneg-o").
Zjazdowi pl-zewodniczył
\Yaclaw Krzvżanowskl, referat wy~ło·.
sil prof, K. Rouppcrt_ Wybrano zarz~d
~łówny w nnstęp\ljęcym składzie: pl'ezes - prof. Otlo Bujwid, wIceprezes poseł Pochmarskl. SE.'kl·etarz nutkow!'kf, członkowie - Lewicki. nose,
T.is7ka. Bruł?ck'lcr, Pjeczo'lka. Filus f
~fĄrkow!lkl.
~a
prze\\'od n I C7.1) Ce«! o
okręgu krnkowskicgo pOWOłano k~, dr.
Sz~'me(,7.kę (znauego w l(rakowle .,sanatora").

Produkcja roślin leczn;czJlch
VI Polsce
1

ne. \\'6kllt lljt' te produkrla nn,.za Ic;;t 'lĄ
mn !n. Oru:rie z(';:ln \\ :('nie dol\'C'zvln po,
w:el'lrhnl. ·nk;e ". a:l'1.nlobv 'zninć oocl 00 '
.ueze:rńłnf' roAl! nv, 111n Dok r\'cia C'nlko\\ I·
tello 7.nnotr7.t'b'l\\'nn la \\e\\n(!trznelto,
~ost(-onip D f1nc. Strat<.'wicz \\'Vll'losil
rer('rnt;'. t. .PI)!!"I/ld na rozwól zlelar"twa",
\V r('f('rarie trm PI'zco6tn \\ ił hio;torif: raz
woiu zielamtwa. Pcd.. lawow\'m war'un
klrm n(\m\'śłnelro rozwoiu zlelal'fit\\'8 ;('I< t ,
\H~<llull ore!esrenta. dą'-t'nie ił, t~llo. by
~k'nt1 t'lUI''lwca p""'intiAI
c('('hv stałości
Jednq z dróg. wlodl\cyC'h do te,zo, je6t wy·
korz I'sla nie \\'\' !I:!<ńw k rz\·l.ÓI\ I'k i .. elpk ,
ej!. na które (łOI\'Ch~ZM w d1.iccl7.;nie ro·
ślin :ecznir.zych malo Z\\rR~nnO uwalli. \V
zwil1zku z ma illcn nn",t:o r ić I lt wirlllc ją \\
1937 roku O,arorlll noślin Lrka .... kirh Pn:\\'
St, 8atorc·lQ \\ Wilnie. uchwalono. b\' P
K, Z zlotyl II m:aroollln\'C'h t'7.\'nnlków
r>eIY'l'j~ o corn;~clc projektu zllkwlllowania tej tak poi)'tccznej placó\\ki.

Odbylo slp. zebranie w)'ddału produk
cji surowców roślin orzl'm\"slow I - lecznicz~'ch Po!skie~o I\om l tclu 7.il"lol'I"kir~o,
pod PTZc\\'o,lniet \\ cm p prof, dr. le no,
A'o\'skiello, ~a zchraniu tem n. Int, Chmie
liliska wVllhsiła hnrdzo ciel,nwv rt'fernf.
\\ klór· m. na OOfls!nwie 7.f>obrnnelIo Drzr7.
P 1< Z. mil terialu. orze 'illn WiłA w;elkość
I i1o-ść nlantacyi ro:ślin lectnic7.\'ch \\' roku
193i, oraz rozmiE'!lzczcnle wiel\łl7.vrh plan·
tnc~j na terenie Polski. Poza tern podala
przykladv gtalel70 7.\v:ekl'7.ania ob6rarów
upra\\ y w Ilstatnlrb lotach. Staie I 6~·.ste·
mnł)'cznie orownd1.ona re fest racja D!anln,
crj dopro\\adzi do poznania calkowitej
po\\ierzcbni. zaimowane; ood unrawf: ro·
ślin leclniczvch, co da motn,>ść Komitf'to·
wl regulowania prOd kcji roślin leczni·
czych, ~aatf!pnle prelellcntka przeddtawlla bardzo ci<.'kawe zestawien:.:. dot~'cz/lce
niedoboru ó;urowców leczniczvch. które,
mimo, U ma raczej znaczenie orjentacyj-

w r. 1929 roootnicy, oprócz
robotllików rolnych na rodzilIQ 4-osobową zużytkowali Wal"toś 2G5 złotych
miesiQc7.n ie, to na drobne rolnic t wo
prlYpadła suma 115 złotych miesiQcznie. Obecnie w miastach mamy dla
rodziny robotniclcj 1:X> d, a w drobne rolnictwie 75 zl do 90 zl, czyli przeciętnie 80 i parQ. Gt.ły w
rub:ykach
dotyclących taksy, jak odzież, czy o·
buwie, po przerachowaniu cen z r.
1933, na ceny 1928 r, rodzina w y d a w a - .
~
la w r. 1928 124 złote, a d7.iŚ 1)4. Na
Nj'em~ pne~nf'nl'3n
tak"... J'al~ tytoi} i napoje alkośw'eC"ie
P Ol'l.'C.·(\
ol..
holowe dawniej wydawała 20 zł, al
l
dr.i<3 7 i pół. I\OnS\_lmpc)a .nafty wyglęAfryka znludnloM jest przez 143 mi·
da. \~ t~n sposób, ze Jezell na ro.k 1928 Hony 'm iI't>'7.ka rków, gdv lymca:osem wg,
prlYJ~'uemy 100, .to w roku ubIegłym opinii rachowców moglaby ~miało wyiyw ić
pozycJa ta wynOSIła 11 prf)cent.
I pomieścić
1500 miljonów
IUd'!I, \V
Au>rt.ralji znalazłOby ulrzymll'n!e-' 300 miljoPrzyczyny zastoju
naw ludzi zamill4St obec,nych 7 miljonów,
'
w Stannc.1 Zjednoczonych ł80 miljollów
Mó
. wi się, ze głównQ. przyc~ynQ. te- zn.mlast 125. w J\a,nadzie, 160 mIljonów M·
go zasto;u jest sltywność świadczeil miMt obocn)'ch lO-cłu. \V Rra·zyljl 900 mipoda tk<l\vyc h_ Niewą.tpliwie iest \\' tem !jon6w zamiast U, w Arllentynle 108 ml1jodużo rac~l, ale nie można przypisać nów zamiast 12-tu. Tak więc niemn t.ndzjawisku temu tak d~ydujqcej roli, nej podr>tawy twierdrzenie. te lIwln.t cierpi
jak to ~iQ c7.yni.
jut na przeludnienie, Ildyt obecno cyfrn
Spadek świadczeń podatkowych \V zaludnienia ziemi, która wynosi okolo 2
obI iezeniu na jeden hektar wynosi miUardy osób. mogłaby być podwojoną a
około 30 procenŁ. \V o~ólnych wydat- nawet potroj!)ną bez obawy u kl, te znbrnk
kach spadek celi nie poszedl równo- nie ludziom tywności i miejs,ca. Tak mó
.,
.
. - dl l .
wl teorja. a praktyka dzlsjpjsza dowodzi
mlerme z lT~nyml I .a ego procent, te I dla tych. którŻY jut s~ ciężko zn-aleif
który stanOWIą wydatkl, wzrósl 7. 3 _dC? pl'aCę i za.r.obek.
5, Cz~stokroć sprzeda e się dzislaJ
drożej, niż w latach 1928/33.
Wedlug zestawień instytutu puławt1~•••
'I
skic30 dochód brutto la hektar Zmniej-,
.,euLnle l
ęs
slył si~ z 320 na J38 zł, t. j. di() 40 proc.
Pl:zvch6d gotówkowy rOln;ctwn poą
-d
d :
d któ'
I
I ~~cy ze s~rle, azy, pro u
c;o
w 1'0 ~n jarmarkach i nn tnr.aach w nu1
'~Cl~9Ch na r~.nkl ~ev. ~~~;Ile ,~Vj r~ku ::rnrJ! ,.numer·· nil'fl:twie<lzl t~ńC'zącyCh ~ta
1L28U) stuno\\ I) ~y r(1,
mi ,on w, nowI. zaw6.ze wll"lką atrakcJf: dla pubhcz,
a w r. 1033/3.4. mJljard 540 miljonów
noścI. POnlewai jc-dnnk zwlcrz~ta te UCtO
Spallek wynlOsł zatem 64 procent.
no t1nwn~ okrutną m<.'todą. przywiązują/'
ie ~O rozpalonych J)1\"t te!azn, co zf!'usza
Ryltek zewnętrzny
lo je do coraz 8zyb6zeJlo podn'lriZenl8 lap
rząd królewski zabronił O6tatnio tego ro
\V stosunku do rynku zewnętrzne- dzaju pokazów .. zmuszajt,\c właścicieli W't
"O, dochody Wlniejszyły ait O 'lr» pro- &r8lJł)w&nycb auodtwiedll dOIWróteDl&
Jeżeli

nia kon~l1mpl'ji I do mo1.no§d prToc~u·
wania spożYl'in w wioskach ł mlastad). Pol<:ka polityka ro)nit'za może
slQ '·ozwijać. gdy powoli narastajQce
oszczędności spoleczne będlł zwracane ży<'iu gospodarczemu.
Ministcr zWI'aca szczególną uwagę
na tll'obny przemysł i rolnictwo. Zanim bowiem wielki aparat przemysłowy potl'afi dosto!lować się do konieczllości cłl\\' ill, drobne wars7.tat.r
pl'ęllzej }X)trafią to uczynić. Rozwój
wal'sztatu jest rzeczQ podstawową dla
podniesienia jakości naszej produkcji
w obrotacb zewnętrznycb
•

cent, do rynku wcwnQtrzncgo o 60
procent. Nn rynku zewnętrznym \V roku 1928/29 ulolw\\'ano towarów za
1.484 miljonów, \V roku zaś ostatnim
:uż tylko za łOI mil.ionów, a więc zaledwie %.
Zmalała 7.nnc1.nlc Ilość sprzed:l\va·
nych artyktllów, zwla~7.cza protJuklów
r:iezbQclnyrh, a l'ynek wewnętrzny
który powinien wykazywać !Ztalą ten
dancję progresy wił. nie wylcazuje jej.
Obroty ze w nęl1'1.ne slaj, się d7i!lifl j
przedmiotem wymiany, nie towarowopieni<;żnej, ale towarowo - towRl'owej

la

na

I

N'

d

a tk k"nota

za muzy

•

Nie oh!'s71o !tię ()('7ywiśr'e b~z wytelegramu holdownil'7.cgo
Barclzo wętnliwe, czy takie rozhljl\nie orJ!"aniz.n<'jl ZAwooowE"i wyjdzie
nauczycielstwu na dobre. (M)

słania

M,oen retS73 tendencJa
pOlski,ch poży'czek'
N o w y Jor k. (PAT), Po7.~-e,"i
polskie wyknzuję. ostatnio na giełdzie
nowojol'~ldei
wyraźnie
mocniejPzQ.
tendenc~Q_ W d, 7 bm. znznacl.Yla siO
ta tendenc'a dobitnie, tak. że pożyczki
te osią~nęly wysoki pOTolom, Notowano
ie mil\nowici(> w procenłaC'h nominn·
lu: 7oroc poi sŁabil. 121.25, (w dn R.
2. 120.25\ 8 proc. poż. doJ. 93 i pół,
(~ i pól), 6 proc. paź. dol. 79 i pół (79
ł ćwier~\. '1 proc. flOŻ, ślą.sk" 72 (72 ł
pM\. a. 7 nrf')('. warszawska 71 i ćwierć
(70 i ćwierć).

.niezdolnym
niecJiwi~d7.iom wolnośćl. .JedynIe starym,
ju~ do wo:nep;o tycia w la,

8ach. pozwolono w dalszvm cll\.S;u uprawiać smutnv zawód tancerzy.
Prn.sa bullIsrilka donosi obecnie o n!~
z\\yklem w\'darzpniu: kilka dni temu jlru
pa student6\\ na wycieczce w górlIch
lIhodope, zatrHmala eif: dla odoocznUtu
nn dute,i oolanie le-śnej Po epotyciu posilku, m!odziet, bawiła ~i~. jlrn iąc nl\ harmonikach: śnie\\tI jąc !udQwe pieśni. ;\allle
ualrszeli Ilrotny pl.lmruk i s,P06trzellll dwa
nicdiwied7.ie. zblitające l!il~ powoli ku zebran~·m. W I)oolo('hu mlodzle-! zacz~!a u.
cickać, lCdv w tern ździwiona zauwahla.
te niedhvioozle. podn~2ąc 6ię na t~'lne
łap~·. laczęJy tańczyć. Widowisko lrwalo
d(}Ść dłuJ;!o, Po otrzymaniu paru bochen·
ków chleba, nierltwledzie najllpokojnlej w
świecie ppwrócily do lasu.
S. F.

W~,~l1'f'J,,,,~l~1(.a 1l1l7h~,fh~>p. ~~Q

ki~!kU tyslę~v

p ozna

·

m"łY'CZfilBrf'Q
=:r

ń, 8 lutego.

W .. lllug cłoT"llcsienia prasy wars1.aw!'kiej, Dyrekcja Ln~ów Państwo
wych no~i ~ię z r.amiarpm wyrłnnln. 7'1\l'7.~d7.('n!a. które niew$ltpliwle 5:'Pl'ltka.
się z żywym odMwięki{'m w kolach
m~rśliwych nietyJko w Polsce. lecz i zagrnni('~.

Pl'o'rktowany jest mianowicie ncłi lań w lasa('h woj, p07.nnń~kieg'o oraz częścio-

Odn,~l'el.IenJe kon~Jnlzl.ftta
tf

saren I I,ań

strzał kilku tY!liccy !laren

U'U

Krezusa

.

,

nn ;omorz~ Pr~Jekt t~~ \V~:l~~'Oz te o wZI!I,rłu, ze w P, n~Il, ln~m
rl!lmn tureckie rlonoszl\. it )'lO\\'IOO10 sl~ stosu
r~ocenl~wy kłań . d~ jolem l
odnaleźć. Ic!!'en(\rwne kopalnie zlotn króla snre!1
o., w.
IIt~ śCI~łel o('~··ony
J.lclJI, h,tezusa. kt6ry \\' \'r wlf'ku 11I·7.ell I samIc jest me" ła~C'lwy . (9 samIC ~a
~a'r. CllI'yslu,;;a shnl\ł jaliO p'nla,lncl j('rłnc!!'o kozin). ('o g'I'O~I dp",nn<,r'\cllł
ni~1.m;CI·zo.n~·ch na' owe C7.:I~y bogRcIW.! rasy. Powlrlto br:-Ic (ll'aniCŻll k~w (wilMlnis:('I·,,1\\'o przemysłU i hnnd'u 7.ninte· ków, rysi. n!edź",iccl7.f) \V P07.J"InJlros'own!(\ sl~ tą t>Jlrawll I IlOclj~l~ bnllonle , c:ki(>m I nn Pomorzu !OpraWin. że natuM m!r-jscu \\' ce-Iu przekooanln SIt: czy ,')d
raln eleKC'I
.
" " _
nalO'zlone kopa,lnie zawlornją jeo;7.Cze dM- niu
~
~lep'~ l~ca ~n
i' ~
~oc('nnv krll~7.ec w tnkiej IIf,śri hy ';PIR~ a <:Z"'' C'I \'e n()$ e, llIe s n eJo
caln slf: ('1\~p!4'lo31ncja opllnc7.0nycb od prn\\ le tUp_ n e.
dwóch i p6l tysiqcll lat SZYbów.
TE.' WZIlIl,'fiy c:klĄniRję Orr, La~ów
'.,
4 Pęlńs:twowych do przedsiewzi<-ria ra·
I dykalu)'ch środków zaradczycb.
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Kto i z czem chodzi do lombardu - OfIary kryzysu i bezroboeia
błyszczy nieotarta 1za.

ó d Ż, 8. 2. Świat cały, kurczElC!
w mackach szalejącego kryzysu
i bezrobocia - drży w posadach; narody cale, wielcy politycy głowią. się
nad poprawą bytu i istnienia człowie
ka - lecz dotąd bezskutecznie. Wielkie przemysły, międzynarodowe handle są cieniem w obecnej dobie do minionych lat rozkwitu, podupadają, pogłębiając
dotychczasowy chaos bytu
się

i

Ł

-

cjalny komunikat Urzędu Statystycznego. A iluż jest ludzi bez pracy, o
których nikt nie wie? Z czego żyją?
Oto pytanie, które zadaje sobLe niejeden z nas, lecz nie otrzymuJe na to
odpowiedzi. JC5t jedna inst»"tucja, w
której ich ujrzycie.
.
Lombard
Tam dopiero do\,'iedzieć się może
my 'l czego oni żyją. Jednostki (a jest
ich bardzo dużo), nie mogąc korzystać
z zapomóg panstwowych, nie mogąc
i nie mają.c żadnych innych możliwo
ści do życia, wyzbywają. się warto'ciowych pl'zedmiotó,\ \V lombardzie, lub
bezpośredniej
sprzedaży u
zawodowych pośredników. żerujących na nieszczęściu i nędzy ludzkiej.
Jeden dzień pobytu w rozle3'lych
salach lombardu wystarczy na to. aby
przyjrzeć się z bliska gehennie t.ych,
którzy dotknięci bezwzględną· fa.Ją bezrobocia, zmu;;zeni są ratować resztki
życia przez systematyczne wyzbywanie
się pozostał~rch z lepszych czasów ko zto" Tlości. zbiorów, otaczanych przez
szereg lat pieczołowito ci~ pamiętek
rodzinnych, klejnotów i . t. p. ruchomo'ci.

•

•

.

-

otrzym.l.łam w podarunku

od narzeczonego ...
- A jednak szkło ... ja się nie mylę ...

szepnęła podając,

maleńki pierścione!t z wielkim rubinem.
Oczy taksatora spoczęły na klejnocle. Nagk oderwal~ się od pierścionka
i z pewnem politowaniem spoczęły na

Następny, proszę!

Panienka w żalobie odchodzi. Łzy
łączą się z innemi, nagle cisnącemi się
do oczu i spływają po twarzy sznurem
pereł wielkich i gorących.
- Następny Pl?SZę - brzmi ~aso~
głos za kratą ~klenka. a dlugl w~z
Judzi pasuwa SIę naprzód,. otrzymuje
niebieskie kartki do kasy, odbiera
brzęczącą monetę i znika za drzwiami.

właścicielce.

- Bardzo mi przykro, ale jest to
przedmiot bezwartościowy. Pierścionek nie jest zloty.
- Ale rubin...
_ Szkło proszę pani.
- To niemożliwe. Ten pierścionek

życia.

I u nas w Polsce nie jest lepiej.
501.000 bezrobotnych brzmi ofi-

Proszę

I

I

działalność antypanstwową. t\VH~rdzą,
że 'T dziatnlno"cif,l komunistycznę. nie
mają. nic w!'1pólnego. O~karżonych, w
większości Żydów. brOni czterech ży

dowskich adwokatów.
trwa kilka dni.

Pogróżki

szykowałam.

- No, tak, ale bielizny u nas się
nic prz.vJmuje. Następny, proszę.
Jaknś mloda panienka w żałobie,
oczy czcrwone od placzut !II. kłCiku

-

-

komunistów
Q
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l~ołłłuuistyczne li! 1("al~olde

Kra k 6 w, 8. 2. \V tych dniach krakowski sąd okręgowy Ęamy rozpatrywał sprawę 20-letniej Bruchy Jucker,
Żydówki z Chrzanowa, która w dniu
10 października 1934 przybyła wieczorem prz,ed szkołę zawodową dokształcai\!cą: w Trzebini i tam ptzemawiala
do wyc1lOclzących z niej uczniów, nawołując ich do nie~tawiania przed komisje poborowe itd. Po rozpraWIe sąd
skazał młodą komunistkę na 3 mięsią-

I

- Następny, proszę - słychać bas
taksa tora za okienkiem.
Jakaś kobieta z wiej1'ka ubrana
usituJe z trudem w male okienko wepchnąć stos I nianej bielizny.
- To moja wyprawa ślubna, przeszlo 40 metrów, dużo mnie to pienię
dzy kosztowulo.
. - Bielizny nie przyjmujeq:ty, gosposiu.
- Jakto. przecież to wszystko tak
dużo
kosztowało przez dwa laŁa

Rozprawa pl>-

p a r v Ż. (PA D . Dziennik korouni~
stYC71n" . L'lIuroanite" i socjalistyczny
"T~e Pop~;la; re" zamieszczaią dr.i5 ode
zwę do robotników, wzywa;ą.cą do ~~
rlekorowania ln'l'iafami placu RepublIki w dniu 10. II., .lako w rocznicę wy·
stf,lpipnia komunistów-

Przed okienkiem taks'atorll długi
ogonek. Różne postaci, różnie ubrane
stoj~ posłusznie, czekają,c swojej kolejki, zajęci tylko jedną myśl~; otrzynlać kilka tiotych i odegnać choć na
kilka dni koszmarny cień naiwi~ksze~
go wroga człowieka w dzisiejszych czasach - nędzy. Jakiś pan, poważny w
rogowych okularach podaje zloty zegarek.
- Zloty zegarek, marki "Ome1a",
60.złotr ch brzmi basowy glos za
olucnklem. Zegarek znika w szufladzie, a wznmian ukazuje się w otwoi'ze okienka niebieska kartka. Do,
kasy! - a w chwilę potem - proszę,
następny!. .•
Podchodzi jakiś mIody człowiek,
twarz bInda i niespokojne oczy znamionują ogromne zdenerwowanie. Z
peWtleUl wahaniem podaje kilka dro~ocenllych klejnotów. Taksator o311łda
błyszczące przedmioty wyliczając:
-:- 'Trzy pierścionki, z bl'y lau tarni rn.zem 14 karatów,. bro3zka zdjamen~ami i perłami i obr-ączka złota z szescioma l?rylancikamj - ra::em ...
Wtem do taksatora .podchodzi jakiś
pan i podaje mu pismo od dyrekcji.
Te;n czyta i kończy:
- .•.razem 600 złotych. Proszę jednak chwilę zaczekać, przyniosQ tylko z
kasy większą kwotę.
Wychodzi, aby w następnym gabinecie połączyć się telefonicznie z najbliższym komisarjatem policji. W jednym z większych miast popełniono
krndzież biżuterji,
a przyniesione
przed chwilą przedmioty pochodziły z
kompletu
skradzionych klejnotów.
Młody człowiek przeczuwa niebezpieczenstwo i chce się ulotnić, jednakże
w drzwiach zatrzymują go urr.~dnicy
policji i wprost z lombardu odprowadzają do więzienia.
Wszystko to odbywa się tak szybko,
że nikt z obecnych "klijentów" o niezem nie wie i nie domyśla. się, co mogło zajść.

Herszkowlcz, krawiec z Pierocie.
Oskarżeni brali czynny udział ..
wystąpieniach grupy komuni!C'tyczn.ej
w obchodzie 1 maja 1934 w Krakowlev
wznosząc antypaństowe okrzyki, nawołując do rewolucji, zaprowadzenia
dyktatury proletarjatu..Oskarżer!i .targnęli się czynnie
na mterwenjuJącą.
policję, bijąc, szarpiąc i kopiąc poszczególnych posterunkowych. Po ~a
trzymaniu znaleziono przy oskarzonych ohfity zapas "literatury komuni"itvrznej",
. Na rozprawie oskarżeni wypierają.
się winy i mimo , ż~ byli już kar.anł za

ce" ię7ienia, zawieszając jej wal'Unkowo \o"ykonanie katy.
Równoczesnie, w czwartek przed
sc!dem przysięgłych rozpoc'Tął . ię drugi proces komunistyc7.ny. Na ławie
oskarżonych zasiedli Elza Ada mus 1.
34 WYChowawczyni
Trzebini, ostatnio zamieszko \V \Varszawie, Stefan
Za,iQc l. 32 szewc z Krakowa, Izrael
Strom 1. 22 chole\vkarz z Tarnowa
i Abraham Leiba Gerszkowicz ' vel

z

~ k i e r n i e w i c e, 8. 2. Przed są
del~ okręgowym w Piotrko" ie n!l ~e~ji
wyjaldowej w Rawie Mazo"';!ecloei
stanął nie jal{j Józef SzymańskI z Lowina (gm. Ra~,lów. pow ..Rawa-Mazl>wil'.'ka), osl{al'żony. o zabÓJstwo.
Tlo zbrodni hyło następujące: Oskarżony
utrzymywał
swego czasu
bligkie !'ItO"lInl{i z nieiaką Heleną Maa
Jis7'e,,·sk.~, których
wynikiem było
(lziecko.
Bracia uwiedzionej zazadnll od
Szymańsl- i "'''o oźen ku. 'V odpowiedzi
na' to oskarżony uzbrojony w batmet
woi;:kowy nn-p:>dl w nocy z 13 na 14,
czerwca 11h. r . nn ohu braci. \V rezul.
tacie walki Bolf'c:ław MaI:szewski 'P.adl
trupem od rllny Idl1tej brzucha. mlodszy 7aś hi'at Antoni został ciężko rannv .
. 'V wynilm rozprawy Szymańc:kie~o
"kazał 'l1,1d za zabójstwo na 6 lat wię
denia i za riQżkie 11s"knr17.enie ciala
1 "1 ił latn: lacznie na 6 lat.
O"ka1'70nego bronił adw. Ettinger
z 'Yarszawy.
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- Mamy go! - mruknl)ł silnIe podnieceDy Gattone.
- Cicho!
- Proszę zobaczyć, czy sztylet ma trój,.
kątne ostrze.
- Obawiam się, że wywołam szmer szepnął s~dzia. Nie chcę w~b _dzat
uwa -.
- Proszę to mnie zostawić. mam pod
tym względem pewne dośv·iadczenie.
RÓ'wnocześnie detektyw wyciągnął ··Ckę
ł z~rl'bnie wyciągnął sztylet
z szuflady.
Bezszelestnie pocię,gnął rękojeść.
- W porządku - zaopinjował - ostrzt'
Jest trójkątne.
Bartolini przekonał 3ię także.
- Stanowczo musimy sztylet stlld zabrać. C7'7 "1oże go pan, drogi Gattone, j.: koś
ukryć niewidocznie?
- Mogę. Potrafię sztylet śclągną~ nie
gorz,}j od złodzieja kieszonkowego, tylko
pros' ę przysunąć się do mnie bliżej.
I w następnej j11Ż sekundzie sztylet znikł
w 'ti szeni detektywa.
- C"' dob"~e schowany? - upewnia,}
siQ sędzia.
- Jak najlepłej.
• " IfJ,l
- Wobec tego możemy pójść,
....:::.:-w·lni powstał i zbliżył się do łóżka
ehorego.
- Miał pan rację ..... odezwał się dOI
'Karola. ~ W biurku niema żadllY..ch rzoJ

-

181 .....

Uwazal~tn za konieczne zwolnić
sfostrł
chorego z tego męczącego obowiązku.
Bartolini przeprosił w grzecznej formia
Karola , że zmuszony jest przeprowadzić reWizję i natychmiast zabrał się z detekty~
wem de pracy. Badawczy rzut oka po po<>
koju upewnił go, iż praca nie będzie trwa~
la długo. gdyż przedmiotami, które należae
lo przeszukać, były jedynie szafa. biel.'ź
niarka, nocny stolik. umywalnia j biurko.
- Od czego zaczniemy?' - spytał sę·
dzia.
Doktór spostrzegł , że pielęgniarka pl>wzięła jakieś podejrzenie. zamierzał więc
pozbyć się jej.
- Dopóki ja tutaj jestem, chory nie
będzie potrzebował
niczego. Może pani
spokojnie wyjść.
Pielęgniarka wyszła z pokoju.
Gattone zastanowił się chwilę nad pytaniem sQdziego
- Uważam, że to jest obojętne - odparł Jeżeli sztylet znajduje się wogóle
w tym pokoju, nie przypuszcza.m, ahy go
spe.cjalnie dobrze ukryto
- Sę,dzi pan więc. że do czasu choroby
młodego Anglika. pokój ten traktuje się
jako zupełnie pewny?
- Tak. Nie przypuszczają bowiem.
-abyśmy do niego weszli.

łtlłłojt FakIr..

Strona fi

U fa' brykanta l~ydora nosendufta un:ądzono karna wołową zaba \\ę. ZaprOEl~()
mych gości zc-bralo sl~ bardzo więle. W~ród
nich znalazł się i pan Leoś Korni$zon, pośredn!k handlowy . który zwiedzi! rozmaite
miailta a teraz wlaśnie wrócil ze Lwowa,
skąd przywiózł wiele rozmaitych wiadomości.

W czasie wieczoru oprócz tańców były
'Popisy śoie\'..·u panny Rebeli Kanarek. de·
klamacje panny Różv Pomidor i rOZmaite
dowcipne monologi i dykteryjki panny
Poli Pistolet.
Leoś Korniszon chcinł równlet wystl:\pi~
!Z popisem. Za'1owiedzlał więc.
te pr:i:y·
rwlózł ze Lwo·wa kilka ciekawych nowości
- Solidne, calkiem oryl{inalne. z pierwlSzei ręki - zapewniał swo.ie otoc~enie . Mój serdeczny przyiaciel ze Lwowa Apri ·
kooenkranc - tpn. co robi w radjo, sam
'p odal mi niektóre nowo~d 0:\ tam ma
wieikie zn a jomości. koli.gacje, z Tońkiem
i S7czepkiem jest przecie na .. ty", za pan
.brat.
-:'.-rów pan, .panie Leoś. mów pan! po·częly odzywać .się pOjedyńcze głosy nie·
wieście.

Dobrze. zaoam państwu za~adkę ~
pan Korniszon. ~ Co to jest? "fa
o'czy a nie widzi. ma u·SZy. a n{e slyszy.
ma pv.sk. a nie tre, nie g-ryZie. ani nie
krzyczy. go ie bardzo IlO lubla. hdk i nie·
którzy. ale cho6ydzi uci eka ią ;d niego \fA.
cztery nogi. a nie chodzi. ale skacze wysoko jak wieża EWa w Paryżu.
nozległo sie cmnkanie.
mrurzenle i
szepty, a pan T.e<loŚ dumnie począł spoglą
dać po l1.'ościarh.
- Trudne bardzo. prawtła ? Ta M/lad ·
ka Aprikosenkranca jest tru{!n:~i~za. iak
o tym zielonym śledziu co wisi i śpiewa.
Pan Tzvd()r Rosenduft pokręcił głową I
odezwa! się.
- Pan mówi, panie Leoś. te nie widzI.
:nie slyezy i nie Ilryzie, a chasydzi się go
-

za'czą!

hoją?

-

Prawda, l

Uciekają

-

A !.wje !ZO

lubili?

od ni!lgo.

Rardzo.
- Coś trefnel1.'o. ale ciekawe. Ą nogi ma
.i nie chodzi. ale skacz!'?
- Tak. skacze wysoko jak wIeta Eilla
Paryżu.

-

Ladny interes. Nie widzi, hle gryzie.
.
Dlugo radzono I stawiano rozmąlte py.
tania. wredzcie poczęto usilnie domaga~
się o pod'>nie rozwiązania.
Pan ',eoś rozejł'~ał się po wszystkich i
zapytał.
.
. - Wiecie paM·two co tQ jetlt'! Zdech'a
Awlnla.
- Có. lak? Świnia 1 Dlaczego zdechla

a skAcze.

świnia?

Powiedziałem przecie. te nie widżl. nie
slyszy. nie gryzie. ma nog!. a nie chodzi,
łfoie I niektóre łydki ją łubią II chasydzi
wcale nie.
•
- Pan .fest paskl.dny .ze swoią śwlnskl\
zal1.'lldkn odezwał SIę niechętnie pan
In-dor Rosendurt. A na co pan mów!!
takie głupstwa. te skacze?
- Nu, panie Izydor :.... tłumaczył sIę
mlody c:łowiek mówiłem te skacze
W\'so-ko iak wieia Rifla w Parvt.u . A czy
wieia Eifla skacze?
WL. SULIMĄ.
..
.

NIesłychane

L ó d t, 8. 2. Do jakiego stopnia dochodzi beiczelność i panoszellie się
Żydów w Polsce jaskrawo obrazuje
następuj~cy

...
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"czorn

stfJsunki w·e f~}J·rykach IYd'owskiCh

h ozzwloc7.ne ZAwiadamianiE' nas o po"
d obnych wypadkach, które bczwzgl~dlI ie bęLlzicmy tępić i piQlnować, jako

fa.ttt: .

I

objaw zwyrodnienia. panl1:lł c ~'~o od
L1luższego czasu w pl'zemyśle zydowsl,im.

Członek

Stronnictwa Narodowego
p St. Manel (Zamenhofa 2G) p,'acowal
od dluższejo czasu w tkalni Żyda
Neuhausa, Gdarlska 80.
Wszystko byloby w porządl<u, gdyby nie to, że pe\... nego l'aZU p. Manel
pl'Zyniósl do fabryki deklamcję Slr.
Nllr, dla jednego 7. robotników, który
wyraził chęć zapisania się do Strollnich.... a. NiC\viaJomo jakim sp'osobem
żydowski fabrykant dowiedział się o
tOPI i rezultatem tego była.

I

,,1tąnfcrcncJa"

w kantorze miQdzy Neuhausen a Manelem.
,fabrYkant PQC;,;ę.tl\,owo chciał persfa~jaPli i nIlmowami nakłonić Ma~
nela do wyst~~lenin ze Stronnictwa,
rad7;ąc mu n!ltomiast wstę.pienie do
lllnych organizacyj np. do "Strzelca"
lub ,.Rezerwistów·, \V przeciwnym bowiem razie może siC to źle dla niego
skoilCZYĆ. Wobec stanowczej odmo\"y
narodowca.. Zyd wyrzucił !I0 na brult,
oświadczając mu jednocześnie.
już
nigdzie nie dostanie pracy. gdyż no.zwisko jego l.\mieszczone bęl.lzic na t.

ze

~w.

"ęzame)

lUcie",

ManeJ 7; żonl) i dwojgie~ dzieci
żnalaz. 1 się pez śrorJków do iycia. Po
j~kimś czaSIe bazrohotllY narodowiec
zwrócił się o pmcę do innejo fabj'y-

kanta Cynumona. l'ówlIież Żyl.la (Wólćza(lska 64) i tu okaza!o się, że taka
Oplatek czlonków Stronnictwn Nllrodf)\\,e go. Kolo Łódź - l<oziny. który oilLyl siQ
"czarna lista" rzeczywi~cie istnie,e.
w uniu ~ b. Ul. W lo kalu Kola śródm i eście.
Pan Cynamon oświadczył z uśmipchem, iż nie może Manela przY~lJć do
CHOJNICE
sprawozdanie z ca'orocmej dzin 1nlnopracy, gdyż nałeży on do Stronhictwa
W lokalu p . Urbana odbyło się rocz- {,cj. JeueIJ z kol egów wyg : o s ił referat
Narodowego. Czyż to nie jest zna- ne walne zebranie placówki wydziału na temat: "Ruch na cj onrtlis tyczllj' 'tV
lllienne?
Młod~' ch S. N. przy licznym udziale krajach europej s kicb'·. Na kiCl'own.
lal< długo jeszcze żydowscy mache- członków . Zebraniu przewodniczy} koł. wybrano Wł. Kozubka.
rzy i fabryl\anci bQdą dyktowali i na- kierownil, Paweł Domela.
rzucali połsldemu robotnilwwi swoje
Po załatwieniu wstQpnych formalMIECHóW
pogłądy pod groźb~ utraty kawałka Ilot cl , z/oiył Zl"ll'ZlJd sprawozdania ~
Dnia 13 ub . m . odbyło :się w Miechl?ba.'l!l ~ czyim t<;l koszte.m utrzY' 1 UZk'1 1 a i ności w roku ub, poczem odbył ellowie zebranie Rady Pow . SLron Nat'nu~ą się oni na pol:3ktej ziemi?!!
się wybór kierownictwu
placówki. rodoweóo. W zebr:lniu w7..i~:o udział
Czyż :uż nie c:tas pnjwyŻ8zy, ażeby
Jednoglcśnie wybrano nadal
kiero- 156 delegatów, reprezentujących 112
spofzl}dzić
wnikiem kol. Dernelę· referentem or- wsi, 3 miasta, oraz duża liczba mężów
ganiz:lcyjnym kol. Dzięcielskiego, kol. zaufania Stronnictwa. Obrady za3ail
Inną .,czarną US!Q",
Gorlika - skarbnikiem, kol. I{alduń- poseł p. Tadeusz Lech, podkreśla:(!c
a mianowicie listę tych, którzy dora- skiego - sekretarzem. Do l\,omisji re- konieczność .istnienia zwartej i sprę
biając się potem i krwią. polską, w pol- wizy: nej weszli koledzy: Banach, St. żystej powiatowej or]anizacji Obozu,
s.kim kraiu "siłują ",valtem na,-rinnć Grygicl i Wilmowicz. •
Narótlowego. Na przewodniczącego ze'
-t _:'\
",. •
."" •
brania powolano jednogłośnie p. Henducha, po sklet?0. ropotnlka, . CZUjącego
LUBAWA
.
. ryka Zapors.ki~go z!lanego i szanowatak. Jak pow!men CZ?Ć kaz~y pra~vy
Wyd1.ial M'odych Str, Narodowego nego w pOWIecIe dZlalacza narodowePolak d? ~wólch PSOblS.lycb l wroga'Jl
wszystk"cmq co polskIe przekonań? odbyło w dniu 1 b m. walin zebranie go.
pod kier. kol. ~mi"'ielsklego. Po odReferaty polityczne,
gospod::\rczG
Zwracamy ~fę
Jednocześnie · do
wszystkich robotników z apel~IP o czylaniu porządku "obrad, zarząd zdal i organi7.llcyjne wygłosili pp. ks. ~r~łat poseł Adam Bluszczyk,
posel ITIZ.
TadeuS'l Lech i delegat 7.1lrządu okrę
gowego Franciszek Jelonkiewicz. Po
przeprowadzeniu b. rzeczowej i wyc7.erpującej dyskusji
zebrani uchwa..

I

I

IW
-

,;

t8:! - ~

- Moze ·zaczniemy postukiwania od
bIurka, gdyż tam zazwyczaj przecbow\lje
się wszelką broń.

- Dobrze - zgodził się Gattone.
Bartolini poprosił Karola o klucze.
Chory wręczył je, ale zauważył nieco
zdziwiony:
- W bIurku, jak zresztł wogóle w po-.
koju. znajdujł się wyłąc~nie moje rzeczy.
Niema tutaj niczego, coby należało do me~
go zmartegci ojca.
- Muszę jednak wszędzie szukać - odo
parł uprzejmie sędzia. Prawo tego wyG
maga.
- Proszę czynić, jak pan uważa za siosowne. Nie mam żadnych tajemnic.
Obaj urzęrinicy usiedli przy biurku bllsleo siebie, plecami do łóżka, tak, ab;, Karol i doktór nie widzieli co robił.
Mimoto chory zwracał na nicb uwag~
przez dłuższy czas. Zmęczył się jednak ~ ód ..
wrócił od nich głowę. Podobnie zac bo' ywal się doktór, ale i on prz~rwał oLser"'a..
cj~ urzędników i wszczłł z Karolem r6Zn:owę. '1ówili o państw ' e Spencer Był to
zresztą. ulubiony temat doktora i cbory
- cno"; ',i Gronderi mów;1 przedewszyst,.
kiem o 'irace - przY:iiłuchiwał się z zaclekaw;f.'nie ~n . gdyż od cza .. u do czasu dowiedział się słóweczka o BeHy.
T Imr-"sem Bartolini i Gatłone p"e~
szukiwali doklp.dnie kp:'dł} półkę. kaid.

-
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szufladę w biurku.
Były ont pnl!ważnie
zapeł.lione !uią:'kami. Ii'tami
i inneml
~isman : .
Zaglądali pod każdy papierek.
Pozosta wala jeszcze środ'tOw& część biurka, złożona z dużej niezamykanej na klucz

szuflady.
Bltrt. 'ini szepnQ.) rozczarowany:
- Wszystko nI.. nic. P .'zecleż w t(;'j szuf:ad . l też nic nie znajdziemy, gdy j;:st to
zbyt Jostępne miejsce.
.,.. Ale mimo wszystko trzeba tam zaj~
lI'zeć -- uparł się detektyw.
Sędzia wyciągnąl szufladę. WYPl'lnialy
J, najrozmailsze drobnostki, jakie skupuje
w Rzymie kaidy obcy Obok kilku ladnych
mo.... : łeżały dwIe stare lampki rZYlLskie
z gliny, ordynarne naślariowniciwo, ·:tóre
zapewne kupio::o drogo, Jako prawdziwe.
Fotograf je. wid .'kówki zaproszenia na wiec '1" l I zabawy ~won:yly wielką. gmatwa..
~:nę. Były tam równle~ d: obne cae. .a z
t ..rsztynu I lawy, kaw:lle · marmuru, przy..
puszczalńie
wykruS1;OI'lY na pamiątkę
z murów jakiegoś star!!go, bistoryczn6gl
budynkU.
Nagle sędzia wydal stłumiony okrzyk,
tak cichY, to! usłyszał go zaledwie Ga·tone_
Bartolini wY$unął mianowłcie szufladę ni~·
co więcej i · oto ujnał w końcu, Idłcy zupełnie swobodnie, sztylet artystycznej ro-

bot,.

następującą rezolucję:

,.Zebrani na 7.jeźllzie powiatowym
w Miechowie c·złonkowie Rady Powiatowej solidaryzują. się calkowicie ze
sla,nowb:' ' lU
wladz
nuczelnych
Stronnictwa Narodoweóo i Wubu ParlaQ'lentarnego w sprawach polityki
zagranicznej i wewnętrznej, i w pracy
swo~ej nie ustaną. aż do zupelnego
7.wyci~stwa kierunku nu:odowcgo w
Ojczyźnie".

Rada' Powiatowa wybraln, nowy za-

i wyd7.ial wykonawczy, powoluj('c nn prezesa p. Henryka ZJ.porskiego, na wiceprezesów PP.: M1r. \Vladrslawn Maszadrę. inż. Witolda Stróżyt'l
skiego,
p, Piotra Tomasz1ciewicza
i Ludwika Danka, na sekretar!':a p,
Józefa Bobera.
(B)
rzęd

Z wyd·rn.rn i et""

N:·epr.arWdą

jest!

W ostatnim, wspaniałym d'wunn.stostronicowym numerze .. GŁOSU", dwuty~odQiku pol5.k lei
myśli
nąr-od,C)węj,
rx>świ(>C<mo proce~owi
klumnę.

W~'pełnia

łÓ<:lz.!':emu całą

ja <:>ryginalny, peleli dynami·ki reportaż p. t. .. Niepra\\'dt'\ '

jest!" pióra rect.. mgr. Feliksa F\ku~a ..
Pośród tekstu w pię.kn v m ukladz !e umies'z czono
foto,g rafje OJ-r{)l~ C j W i
o5karwnych z m€-C. Kowal·s k i m na czele.
Prenumerata kwartalna 2 zł 50 gr.
Adres admin: P<:>znań, św. Marc;n 65.

P. K. O. 201410.

Numer 3S

--

Orf!downlTi

=

Strona"

3

!
l\ałel'dan ~u •. ·II.t.

Loty

g

Nowy strajk

Sobota: Apol('\nJi
Niedziela: 5cholaatyki
Kl\len'łU2 do.ła6ekl
Sobota: Gor~-sławy

Ł ó d t, 8. 2. Wczoraj odbyła się
konrerencja w sprawie zawarcia umowy zbiorowej dla przemysłu dzianego.
Przemysłowcy zaproponowali 24 grosze od kilo produkcji. gdy robotnicy
zażądali 31 groszy.

A6re! redak[jj i admini!lratji , Lodu

Tea.tru Miejdkiego - arcY\'iesola komeJja
sa.lyryczna T. Chrzanowr;kie~o "Szlem bez
litu". W sobot~ o godz 16 karnawało\\Y
..2:2 mecz maf2er'ski" no cenach zniton}'('h
od łO gr. do '!.70. W niedziclę o godz Hl
idący stałe przv zapełnionej widowni komedjowy przebój Katajewa .. KWiecista
drog-a".
"Kopciuszek" w Teatrze MielskbD. Hallo srrzeczne dzieci. W niedzielę o godz. 12
ba.ika .. KOJ) ci uszek". Ceny znitone od iO
gr do 2,70. Kat<ła starsza o.soba mote wprowadzić jedno dziecko.

te:eloaa reu.kc!l i ad.. :ał.tracJI 173-:5

Piotrkowska 91
GodaillJ

przy:ęć clla inter....t. .
od 10-12

Dyiury nocne aptek
Nocy dzisiejszej dyturują apteki: A.
Po lasza, P:ac Kościelny 10, A. Charemzy,
Pomol\Ska 12, E. Miillera. Piotrkowska iJ,
M. Epsteina. Piotrkowska 225. Z. Gorczyck!ego, PJ'zejazd 59, G. Antonie\vicza, PabjanIcka 56.

Teatry

łódzkie

,,2:2 mecz małtef.skl"
"Szlem bez alu".
Teatr Papwl1my - ł,15 "Śluby panieńskie'- iwiecz... Dorina".
Teaor POJJularJ1Y w sali Geyre - "Kto
prez\'dentem'~.
.
."
Alhambra. - "M. ~1 . M. M.

.

Taaa Miejski -

l

Kina

ehrzeieiiańskie

Adrla-Ilełro - "Młody las".
Bratnia Sł1'zecha - "Urewniane

fe"

K
rEy'

Caslno - .. Wl'ronika".
Corso - •. ~ana·.
Czary - "Postrach yleksyku"
Capltol - .,Esldmo".
Grand lUno _. "Pan bf'z mictlzlunia'·.
Mim3l.'-I - "Rozkosze małteństwa".
Mewa - "Burza".
Mirai - .. Ostami z Gołowlewych".
Luna - .Wlktor czy Wiktoria".
Ludowy - .,Kurjer sybery jski".
OśwIatowe - .. Dama z nocnego klubu"
Palace - .. Piotruś".
Przedwiośnie - .. Pieśń zdobywa świat'·
Rekord - ,.l?ortancerka".
Słouce .. Kot i skrz~·pceu.
_ obrońSłylowv - .. Przeor Kordecki
ea Czę.stochow}· ...
wielkiego miasta".
Zachęta - "Demon

Komunikaty

I

RobotniclI pr~emysłu d~lanego 8trttJ"'~ją od ptudetblnlku

Niedziela: Tomily
Słońca: wschód 1.22
zachód 16.53
SOaOTA
Dłu~ość dnia 9 llodz 31 m.
~_..
Księżyca: wschód 9.06
...
__
zachód 2i,O'l
Faza: 6 dzień po nowiu.

Kronika J)ol'cy· na i
ŚmIerć

sądowa

pod kolaM,I pociągu. Na torze do
Koluszek rzucił si~ pod podlbIt towarowy
nil'znany m~żczvzna. lat 20. Kola zmasakrowaly' samobÓjcę. Trupa znalazł dró2nik
w cZllsie obchodu. W czasie dochQ{lzenia
ustalono. te !!amob6Jcą jest 22-letni bezrobotn" Antoni Kluczko, zamieszkały przy
ul. W:do.k 7. (k)
Olbrzymia afera wekslnwa.
Policja
łódzka obeenie prowadZi dochodzenie i po.
szukiwania la :\f.·jteszem Ankiermanem,
synem wlaściciela baru przy Placu Wf)ł
ności tł.
Ankierman przed dwoma laty
schwytany zf)stal na aferze paszportowE'j.
Wyrabiał. paszporty uc:ckającym przed
slutbą \\'ojsk()wą Zydom i 7.a to przest~J)
$two skazany Z<Jsta' przez sąd. ObecnJe
BfaJsZ'Jwal wek<;!e ;la Ilumę okoł') 100.CM zł
I puścił je w ob:ell. Gdy a fer~ ujawniono
podcz'u! dYB.kont' wania weksli w jednym
z banków ;ód7.kich i 7.awiadomiono policj~, Ank:erman wyjechał z IJodzi w nieznam'm kierunku. Dotychczas ustalono. te
Ankierman \\ przew:dywaniu Spt'8WV karnej, zaopah'zvł się w paszport zagraniczny i wvj('chal dCl Palestyny. (k)
Pos~rzehnle.
W les:e majątku Nakly
pod Lodzią. gajowy Stefan Rus:y1s·k i spotkał bezrobotnego ~farjana Wójcika z Ło
dzi w rhwili, gdy zbierał drzewo na opilI.
Gdy na wezwRn'c gajo\\e~o \'Vó.icik rzucił
I si~ do uciE'c7.1,i i nie zatr'zymał sl~. nU~!I\
s~i strzelił z dul>eltó\\'ki .,·un:ąc Wójcika
clętko w głowę. nannego przcwlcz:ono do
ilzpitn·s. \"'e'u<łzkiego glljowc>go zatrzymała policja. (k)
ł
WYf.·at~~!: samochOdOWY. Na szosie Pn·
I bjanickiei Bam~,chórl, prowadzony przez
!I?'')fel'a \\'aler.'ana l{ :m'll z l\a':s7a. najE'chal na w:eśn:aka Wojc:ee.ha Bednarka z
Górk,i Pab'an:ckiej. Bednarek doznał zlaman'a kilku tebel' oraz Itd:z.kodzenia gl 0i w,Y i p:zew:eziono f{O do szpitala w stanie
n,eprz~ tomnym. Szofera aresztowano.
Wypadok przy pucy, W firmie Szen·
rok przy ul. ~l:oruplti 9 robotnIk Józef Saf jan. znm:~szl,aly przy uj. Majowej 3. zoi;tał. !,?rzY7?'ecionv przez maszyn~ przę·
dza, n:czą I .do~nal. obe:wlln:a rĘ-lti i zgni?I cen.a. klatkI p:.e~lOweJ. Ran~e~o w stanie
• clętklm przewlez:ono do &zpltala. (k)

I

I

Wobec niemożności oSią.gnjęcia p~
rozumienia przedstawiciele robotmków oświadczyli, że zgodnie z powziQtą uchwalą od ponied7.lałk~ dnia .11
b. m. proklamowany zostaJlle strajk.

pobyt trenera w Lodzi celem przeprowadzen:a racjonalnych treningów z boksera
mi łódzkimi. Czy ta,danie to b~dzie u\\ zględnione. nie mamy pewności. iednakte
ze wz~l~du na to it Łód! jest iednym z
większych ośrodków pif!Ściar;;kich, odmówienie Loozi trenera, niewątpliwie tle odbiłoby f:ję na pięściarstwie łódzkim.

Kronika goapodareza
Upadłość firmy budowlaneJ. 1 e<lna z
najstaMzych i największych firm budowlanych ~e~tle-r i Ferrenbach (Karolewska
41) przez swego pełnomocnika wn i osła do
wydz!alu handlowego sądu o-kr. w Łodzi
[h)danie o zawarcie układu z wierzycielami, proponując zapłatę należności w \\ysokości iO proc. płatnych w ciA,gu dwóch
lat, a mianowicie 10 proc. po 15 m:esią
caeh. poczem po 18. 21 i 21 miesiącach dalsze raty po 10 tll·OC. należnoścI. Uklad ma
być pl'zedm:otem rozwatań w dniach najblit.szych. (k)
Zawlercle ma być uruchomione. Olbrzymie zakłady S. Akc. "Zawiercie" w Zawierciu. które zatrudniały pona.d 5.000 ro·
botników. od dwóch lat dą całkowicie unieruchomione. Obecnie zv. iązki za wortowe (}trzymały zawiadomien:e. te od polowy lutego r. b. ma być uruchomiona cz~ść
prz-ędzalni w Zawierciu i zatrudnionych
zostanie na początek 100 ludzi. (k)
N19pomyślna sytuacJa w przemyśle.
~[imo, te sezon letni w przemyśle wł61<il'n
n:czym jest w pełni sy·tuacja układa się
niezbyt pomyślnie. Za ostatni tydziell
stycznia zwiqzek przemysłu włók[enn:~ze
go w Państwie Po:sklem (wielki przemYilł)
wykazuje. że stan zatrudnienia w przemyś!e baweln'anym wyncsil w 30 fabrY'k ach
39.150 robotników. czyli o 150 wi~cej. nit w
tYf{odniu poprzednim, w przemvś!e natom'ast weln:anym 11.700 robotn:ków w 18
fabrykach, czyli o 300 mniej. niż w tygodniu poprzedn:m.
Trzy fabryki przem~'slu bawełnianego
były całkowicie unieruchomione. (k)
Strajk w przemyśle pluszowym. Jak to
poda\valiśmy, dwie konferencje odbyte \V
Im:ptlktol'ac:e Pracy dla zlikwidowania
strajku w przem:\-'ś!e piu8zowym. który
przeciąJlll eię jut od dwóch tygodni.
nie
rtały wyn'ku. !{riyt przemyslowc).' oświad
czyli. że place muszą obn:hć do norm. jakle ObOWiąZUją w przemyśle piuszowym
Kalisza, Białe~ustoku I t. d. W związku z
tom związek robotników p!uszowych zwo·
lał og-ólnl' ~ebrnni~ na n:edzielę. 10 b. m.,
ce:em omówiena da!szej akcji tudzież 0b08trzen:a strajku. przez wycofan:e calko·
witej obsłu~1 technlcznęj, ()raz dozorców
fabrycznych. (k\
U tydów "najloplej". W Łorlzl blisko BO
proc. właścicieli domów to Zydzi. W Iłlo
sunku dr, lokat·'rów - chrześcijan pOćH~pO
wanie ich jest bezwzględne.
Podaiemy jeden z licznych kwiat1,ów
tego nir.!udzkie)!'o post~powania gospodarzy Żydów: Dom przy ul. Zamenhofa 11
jest własnością Żydówki FaJl{i ~fargulies,
której mąż p06iacla duty skła(1 manufak·
tury przy uJ. P;otrk')wskieJ 92. W domu
tym na poddaBzu zajmuje jednopOkojowe
m:eszkanko bezrobotny Piotr Grzybowski,
p~acąc kwartalnię przeszlo 53 zł komorneg-o, co jest ceną stano\vczo za dużą. to tet
Grzybowski podał skarg~ do sądu rozjem·
czego o zmn:e~dzenie czynl3zu. Jednocześn!e za!e3ał z komornem ~a ostatni kwartał od lipca b. r. W październ:ku jednak
dawał gospodyni iO zł a. canto zaległości,
która tych ()ieniędzy przy jąć nie chciała .
Nie przy j~la równiet pien-iędzy nadanych
przekazem pocztowym i s()raw~ oddala do
sqdu. w następstwie czego musiał Grzy·
bowski zapłacić 10 zł kosztów koml)rnikowl, 23 tł kosztów sądOWYCh I 10 proc. od
ogólnej sumy tytułem odszkodowania goepodyni.
Wszystkie te ktl$zta poniósł bezrobotny
dlatego. U brakowało mu 13 zl do zaplacenla całej naletności.

f'rzed zalwlordzonl'lDl zarzq4u mieJ.
r.klego. Uo Waw!zawy wy:echal w sprawach urz<;'<lowych nacze:nik wydzlalu sa·
mOl'Zą'<lowe;w Ut'Z::du
W'l;ewódzkie!l'o w
Łodzi p. Je1linek. ~V związku z tern \V ko·
łach ..sanacji" krąty weruja, te w dniach
n~:bmszvch ma. nastąoić decyzia w kwestlI ~atwierdzellla w"borów Zarządu m.
ł.o-dzi. Czy i w iakiej mierze n88tąpi 18.twiordumie wyborów narazie n:ewladomo.
Docrzja ma zapaść w Dolowie lutego r. b.
CllDe~llnowlcc do Rutly. W Cboeianowicach odbylo się zebranie gromadzkie nń
kt6rem uchwa!ono przyłączenie terenu wsi
Choc:anowice po stronie loru ,. 'ścigowe:'{o
do Ru.dv Pabianickiej. Sprawa ta ma być
w najhlitazvch dniach 'lmaw:ana na terenie Radv mie'skie.i w Rudzie Pabjan'cl<iej.
'UmiastowIen!. sttaż, ognlowaJ. W
związku ZO! sprzeciwami w sprawie przydz~e:ania subsy-djum dla łódzkiej straty
o~n:owej, ze slronv komisji zarządzającej
t·kroślone kluby. Kilka klubów plIkarstraty łódzkiej podjęte zoe.taly kroki celem
skich na:eżl".cy do klasy C zO$ta:o "kreś
um:astowien;u straty ogniowej. (k)
lonvch z listy członlców L. Z. O P. N. z po"Kurs bntruk!ordd L. O. P. P .... Łódzki wodU S\-Btematyczne.«o
nieregulowania
Obwód Mie'"ki L. O. P. P. przypomina za- składek członko\vskich.
in,teresowanym te w drugie.i DoJowle b.
Zanasv 1 J)odno~E:ole clQzar6w. W
m. zostanie uruchomiony \V Lodzi bezp!atny. 65-cl() goozi nny kurs iru:;truk torsk f dniach Z'J. 23 i 24 bm. odbędą się IndywiO, P. L. G. Absohvenci kursu otrzymnj(\ dua!ne m:Btrzostw:l o m:stl'zostwo (}kregu
prawo wykładan;a na kursach informacyj- w zapasQ(:h i podnoszen:u ciętarów. Lonych O. P. L. G. Ueklaracie zgJOfIzeń na kal w ktÓrym m'F3trzo.stwa hp.da si~ od·
kurs \vyda'e Biuro Łódzkiego Obwodu bywały, prnwuO'pooohnie b~zie "Siły" przy
Mio'dkier.ro L. O. P. P. przy ul. Prez. Naru- ul. GIÓwnej.
Bo?tef. Jutro t. j w niedzielę 10 bm.
tow;czo ZOo tel. 103-30, czvnne coozfennie
(pr6cz nft\d2:iel i świąt) od godz. 9 do 15. M lodow:cku L. K. S. przy Al. Unji od.,MntetlalY m~delal'3k'le". L6dzkl Ob- będzie si" deeydu.iącv mecz hokejowy o
'Wód Mie;Gki L.' O. P. P. podaje do wiado- tytuł m' .. trz8 tod7\, między drutynami L
K. S. i Tryumfu. Ponieważ ostatni mecz
mości zainteresowanych. te powi~kszył
i10M punJctów sprzedaży materja!6w mo- 'Pom!f,'1zy temi drutynami zakor'tczył si~
oc:arsltich. potr~ebnych do bunowy la- retm!sowo. zawody te oczekiwane są z w:elzainterMowanlem w sferach sporto-"
ta ja,cych modeli samolotów lub szybow- kim
n ,-Ił'
..... ych.
ców. \Vym;ent'Jne ma terjllly nabyć motna:
\',," SJ)óldzielni Harcel'l3kiej .. Czuj~Czyn", ul.
Kwaśniewska chora. Biorąca udział w
tydzl I P. P. S. Robotnicy, zatrudnieni
.r-e.~ ionów 5/7, w Firmie N. Mirtenbnum,
zimowych miCitrzoatwach Polskich w Prze- w tkalni zarobkowej Zyda Teina Bera
Piotrkowska 69. w Firmie Z. KO'wa!ski. myślu m:6trzvni Po:ski Kwaśniewska L. przy ul. Bocznej, od dlutszego czasu nie
Piotrkowaltn 6'2. ~ Firm:e Zimniak, Za· Te S. na zaw·o dach tych zwichn!!ła sobie otrzymy\\ali urlopów za rok ubielfly.
monho'~a 8. Materjaly modelarskie sprzenO::(ę po(]czas sIwku w zwyt. wobec cze~o
Wskutek Interwencji, 2yd wypłacił robotd:nvnne Bą śdś10 wg. cennika. ustalone~o zmuszona bvla wycofać się z dalszych'k
'ż
ść
I
.konkurencyj.
Tem
11alety
przeto
tlumacz"ć
ni
om na.e no
za Ul' opy po 12 złotych,
rprzez L. O. P. P .. który na żądanie kupują
.'
a dwom deleg,ltom P. P. S., kt6rzy per'::!g'o \v;nien być katdorazowo olcazywany. fakt zajęcia dall3zych micjć1c w zaw(}daeh
traktowali z nim po 50 złotych. OczywlUroczvsta akademJa. W dniu 10 b. m o Kwaśniewska przebywa dotąd na kuracji ścle, it wy wolało to zrozumiałe oburzenie
godz. lS,3~ o·db~dzie si~ akademja ,.Vundu- w domu l na pewien czas będzie z:muszo· wśród robotnilców.
szu Szko ln it;twa Pol"kie.Q;o Zagranicł\", na na zaprzestać wogóli? tren:n~6w.
Za ucbczkę z aresztu. Sąd grodzki .....
której dr. B. He!czYllski prezes Komitetu
Walne z!ltoma~ZI!n'Q L. K. S. Doroczne Pab.lanlcach IS'ka~ał Dudkowskieg'o BronIG!ówneJ<.o F S. P. Z, w"Jllosi pre!ekcjt: o walne zJlro-madzeme lódzldego klubu spor
sława ze wsi OrBk /lm Dtutów na 7 dn'
św!atowym Związku Polaków. Doch6d z
lowego o.1~~d.zi~ się w dniu 2i b. m. ~v sal~ ares1:tu za uslłow~ną ~cleczkę' z areszt~
aknd('mii przeznaczony na ~zkolv )'Iolt'!kie Rady m.el6klel przy ul. Pomorskiej 16 I p(llicyJnego.
na obczvtn:e. Biletv na akaoemlę motna rozpocznie sl~ o godz. 16-~j.
Spl'Jtnf oszułcL NIeznani sprawcy wy_
:zumawiać te!efonicznie (~r. Z15-9S) lub w
Trener S~th w Lodz,7 W związku z ludzili po kilkanaście złotych od Wojny
kance!arji ~imnaz.ium im. F:. Sczaniecklej z~an~at?\\:an1('m ~rzez P. Z: B.. trenera Hipolita (ul. J{lIIńsklego 61) i Połańsk:ego
Pomorska 13 w godz. od 9-13.
pl~ŚCla..l'ISklego Sm.ltha., łódzkI zWIą.zek bo·
(ul. PUławskiego 6' pod pozorem wyrobie.
~ Teatru l'IIleJskleRo. W oal$zym cią~u
kSf'rskl ~ómaga Ble aby cE'nł1'n In,· wrn.i?:f' nla ,,!'nC. roblerania tae:ilku, do renty in~awić b~<lzie publicUl~Ć Q.-:iWLWa W)W~ .bokfier~le .)\iVlla~.vly JeUcu ~~. na
walidzIdej. $Ied~~wo trwa..

_ro

I
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NleszczęśUwy wypadek. po~czas. pracy
w Pabjanicach przy ul. B6tmczneJ przYgnieciony _ostal wozem do muru. Kardasz
Marian ze wsi llydzyna, doznając ogólnych obrażeń.

Kronika Zduńska Wola

...................... Kali·

Wyrok uwalniaJący. Sąd apel. w
szu rozpatrywał spra,,~ p. Norberta Oą·
browBkiego, oskartonego o rozpowilzechnianie ulotek przedwyborczych nielegalny-ch do rady mieiskiei. Sąd apE'l. po rozpatrzl'niu spra\...·y uchyłił wyrok sadu
grodzk:ego. na podstawie kt6rello p. Dą.
browski zostal skazany na miesiąc aresztu
i l()() zł litrzywny i uwolnił oskarżonego od
winy i kary.
Nowa ornanizacfa B. B. Na terenie
Zduńskiej Woli utworzono nowa, organi.
zacj~ B. B. pod nazwl\ Org'anizacja młn
dzieży pracuj/lcej, która !'kllpla w Bobie
ml'1dziet do lat 1~. ~a czele plac6w!{i stoi
p Łuczywek, oczywiście ... nauczyciel szkoły poJ\vszechnej.
Brawo, Polacyr Społeczeństwo Zduń.
skiei Woli coraz bardziej zaczyna unika"
~yd6w . Dowodem tego był ostatni bal reprezentacyjny LOPP. zbojkotowany przez
miejacowe spoleczeństwo jedynie dlate!lo.
te m. in. goopodarzami balu było aż 12 ~y
dów.
W przyszłą sobotę w Zduńskiej Woli
odb~dzie się bal rezerwJ.stów. W gronie gOspodarzy znajduje si~ także 2;yd Michueł
DobrzYliski (!l. Spoleczclistwo i w tym wy.
padku zajmie zdecydowane stanowisko.

-

ZUkwidowa·ny straJk
Łó
z<lstał

Ź, 8. 2. Wczoraj zakończony
w Łodzi strajk we fabryce
Abrama Rubina przy ulicy Sienkiewicza 3/5. gdzie 70 robotników od kllk'.l
dni znajdowało się w murach fabrycznych.
Na skutek uzyskanego porozumienia, rObotnicy przystą.pili do pracy.

d

U.łę~ie

sprawcy wybryku

W Pabjanicach przed trzema dnia.ukazały się klepsydry obwieszcza.,iące, że trmc7.a~owy prezydent miasta
Roman Jo.b:oński zmarł w 35 roku
mi

życia.

Okazn.ło się że

klepsydry

drukował

syn wł~ściciela kina .,Luna" w Pabjanicach Władyslaw Mnslcki i dla żartu
je rozkleił, mimo iż komisarz Jabłoń

ski ('ieszy

się

najlepszem zdrowiem.
do odpo-

Ma'5ic1~ie"!'o pociągnięto

wiedzialności

karnej.

Groźne pożary
\V składach fabrycznYCh IzaAka
Bel'gera przy ul. ł,omżYTlskiei 20 pożar
zniszczy! kilkadziesiąt bel o<1padków
bewełnianych i część budynku.
Straty obliczono na 12 tys. złotych
Przyczvny pcż:\.I'U nie ustalono.
W fabryce Ga:zen0el'ga. przy ul.
Za'!a'nikowei 21, od zapalenia SIę ło
żyska wybuchł pożar i zniszczy} maszyny i towary, wyrząd7.a'ąc straty na
kilkanaś cie ty!:'iQcy złotych.

Ze sadu
~

W dniu wczora iszym na la\\'I~ sa.du
oKrę!Z'O\Veg-o w Łodzi zas:adl Bertold
Re:chelt. lat 61, majster Widzewskiej
Manufaldury.

Reichelt

o<:karżony

jest o to.

że

wc>

wrze~n iu 1930 roku zm.uszał swoje !'()oo
botnke do uprawiania nierządu.
Rozprawa oc1lbyla si~ przy drzwiach
zaml(nj~h·ch.

W:vr<lk
czorem.

zapadł wczoraj późnym

wie-

Pan k'o:mls,arz prostuJe •••
Otrzymallśmv nast. oismo:
W zwią.zku z artykułem p. t. .. Z la 'kulis .,sanacvjnei" /{osoorlnrki. Podejrzana.
mPoM da ... robotnika". zamieszczonym
w ~o. 30 .. OI'E: 'lo wnika'· z dnia i bm. nrosz~
- na zasadzie § 11 ~:cmieckiei Ustawy
Prasowej z roku 1874 - o zamieszczenie
ponitsze"'o BPI'.oA towania:
"Ceg'ielnie miejć;k:r unieruchomione
zostały pnez pOPl'zednie wlad7.e miejskie z c1n:em 1 marca 1930 roku i 70stalv wvd7.irrżawione Związkowi Zawoc1ow('mu Praco\\ nik ów Ceram;('z.
n"ch .. Praca" na okres czasu od 1. li
1935 rolm do 1. 5 H)·)·3 !'Oku.
Mie.'Akie Składy Op:'\łowe zlikwidorio" anI' lot'ltnlv z duh'm l-IW czerwca
!9:~:l I'okll ('(IWll; ,,7. pl'Z(,Z pCJpl'zedni Zarząd Mie:ski w Łodzi.
Co sl~ tyczv spl'aw\, zakupów I dfl"law - \'\'\3zvstkie \\'ięlt"ze dt1Bta\'V dl"
Zarządu ~fieiskie .l\'o w Łodzi, kt6r\'Ch
wartość doch"'C:zi uc5ta lonei prz('p:sowo wysokości - z!2odn i e 'Z przeplBr>ml
są odda\,ane na skutek przetargu IV
wyniku którego przrjmuję sit: nSJtat1.
SZO oforty·'.
T<Om~ '\HZ RUDOWY:
(-) Ilu. Waclaw Woje\\ óuzkf.

Strona
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Orf:downik
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Numer ~
trzebnej placówki mieszkańcy powitalI' &
uznaniem
1000 zł naqrOdy za nlawnh:nłe P,Jw.
Kom. P. P. w SIeradzu w~ zunc7.\ila 1000
zl nl\ltr Id,- za n8T'ro'\ ndz~nie na ślad
mQrdercó" śp. Edwarda lłieglłń~kie~,
dyr. gimn " Zd Woli.

Idea do... koryta

Ratujmy
polską młodzież

Pr~uw6dca

Ł Ó d Ź, 8 lutego.
merując się dobrem ogólnem, tru-

dno
fakt delllOlalizowa. I przemilczeć
d .
ma u ZI przez prasę· Chodzi nam
mianowicie o bruKowQ. prasę łódzką,
wydawaną przez geszewclarzy żydowski ch.
Uczdwy Polak wzdryga się, czy tajęc dzienniki miejscowe, peJUe uraSL~ czn~ch opisów, JuplUlUrów nr3cntyńskich, afer miłosnych i innych wyrafino\\-anych zbrodni. Dzienniki te,
których szpalty aż ocieka.ą erolyczno8ellSacyjllemi opisami, nastawione są
przedewszystkiem na zdemoralizowanie młodzieży, która za kilka groszy
\\ chlania w siebie niezdrowe wyziewy
rynsztoków, afer miłosnych i spelunek, gdzie się kryje zbrodnia.
Handełesy dzienn~karskie zbierają.
~~~ iu~ąc na n~nliszych inslynktach ludzkich, pObudzając nie-

Z. M. N-u. w Po#naniu u.r#ędnikiem opieki społec.~neJ l,r*1I magistracie
P,O z n a ń, 8 lutego.
sfę "wodzów" Z. M. N. z Obo7.em Na-

W roku ubiegłym, mnlejwięeej na rodowym leży pOZa sferę. ideI, a całpoczntku wiosny, prasa żydowska i kiem blisko ... koryta. Jeden z czwóro,
y
kJ ",..d
bU roz ł amowc ó w, mIano.
"sanacyjna"
trąbiły z 7.adowoleniem
l eowyc
na temat rzekomego rozłamu ideowe- wiCIe p. Drobnlk, otrzymał wówczas
go w Obozie Narodowym, którego od wysoko postawionej osobistości.
mieli dokonać malkontenci ze "Związ- "sanacyjnej" zapewnienie, że o ile go
ku Młodych Narodowców".
Pisma rada miejska w Poznaniu wybierze
żydowskie i .,sanacyjne'· przekonywa- prezydentem. to zostanie. on z!ltwierły opinję pub1irznę., iż panowie Pie- d.zony. Mane~'r P: Drobmka me udał
strzyński, Drobnik i Zdzitowiecki z SIę. bo udać SIę nIe móg-I...
Poznania oraz Hrabyk ze Lwowa, (oni
Jak obecnie •• Kurjer Poznański"
to bowiem stanowiQ- "ZwiQ-zek Mlo- donosi. p. Jerzy Drohnik miano.w~ny
dych Narodowców), nie mo,xąc pogo- został w tych dniach naczelnikIem
dzić się ze "s1.kodIiwQ-" taktyką Stron- wydzialu opieki spolerznej przy manieiwa Narodowego. postanowilI roz- gistracie miasta Poznnnin. Je~t to
bić .,zmurs7.ałe" szeregi
"endecji"
wprawdzie stanowisko niŻSze od pre-I
przeprowad7.ić się na inne podwórko zydenta. do którego pretendował. ale
i tchnąć w nie ducha odrodzenia.. etaje perspektywy dals7el!"() nwansu...
Dla orjentujących się w sytuacji wia- Niemnf'z to jak Mea "Związku Mlodomem było, że "ideowe" rozstanie dych Narodowców".
~~~~_ _~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
l2!E222 __

zdrową wyobraźnię,
zmysły
naiwnych
lub słabych. łechcąc
lm wS7.ystko
jedno Jakim sposobem, byleby "interes" szedł.
W'
d
k"
l
. ezmy
o rę l pIerwszy epszy
numer tych pism. Na pierwszej już
stronie grubym tytulem oznajmia się
światu jakiś skanda.! dla żądnych wrażeń zjelczałych kibiców k:l.\viarni a.nych.
Wyrafinowana zbrodnia ze
szczegółami
nierzadko falltazy~nemi,
nader. pikantna historja z zamierzchłych czasów, wyczyny jakiegoś zboczeńca wśród dzieci i t. p. Wszystko to
opowiedziane jest polszczyz.na, wo~a-

Kronika Łasku
a;a

tyd _ złodziej. W dniu 5 ~. ~. W _tto<
dzinach wieczornych czlunko\\ le ~tr. :-';ar.
przylapali Zyda, IIilera Szer notoryczn .. ~o
zlodzieja ktńry usilo\vał " POSeEi! przy
ul. Pil"udskiego i dokonać kradziety.
Czerwony kogut w -powiecie. We wsi
n(}bruchów!tm Wodzierady VI' zagrvdzie
Wincentez'l Oalozv _ nal'kutek n:e~trot
neg-o obch()o]z;n:a się z ogniem w,,-blll'hł
po~ar, wskutek czego "palii eię dach na
domu i oborze. Straty wl.'nosza okolo 1000
zl. We wsi (chle R'm Iląbro"a Rueie('ka
na szko<lę Ante,niello WOlc1eelka spalIła
r.-ię Btodola ze zbo1em oraz dach na domu.
Str.a ly \~ \"O',szą ok·)ło 6000 zł. PV!ladto we
'~B: ~.Ia,IÓ\\'k..l Irm Górka Pab am~ka 80aIJła SIę zagroda na .;zkodę LudWIka Szelera.

Z za-em,- kall-ska-el-

Przed meczem bokserskim
Polska - Węnry

Po t"enin)!owych spotl,aniach. prO\v~<
.
dZl.lnych oo() okipm p. Smilha. PZB lI'ltahł
cy złotych dostał obł(!du. Gdy z przyczyn, .J3tntecznie ;.kl:l(J n:l"zej repreze.ntacji. I(tóJ( l"on;ka.· a ;s~a .
fo'rma!nych ·nie z(js!ał p~zyj~ty do ,?zpit9la ry .Pl,zc>u<.tnwin .,il;' nn;;tępu,iqco (od wagi
psychjatrycznello ·W \\ arc:e; "oplekuno- mu;;zej do cip,żl:iejl; Jarząbf'k. ROlh.,lc,
Z życIa Akcłł Katolickiej męż6w. .D'nia
\\ie" pozOt>tawili gO w Sif'rau7.U na nIk\': ..I\njnar". Sipi(l!'I':;. Sewerynink. l\lajchrzyc
12. b. m. {) godz. 9 w .. kościele ~ajśwlętszej , zaczął odby\\'a~ .. przechnn 7ki·· po ulicdl'h . Id, 7,i(':irl.ld i PilnI. ~as7.e zastrze2enia w
MarjiPanny odbędz1l! '8ię msza św. dIn' w "adamowym" stroju. Ostatecznie dopie· 5tn.sunl,;u do pe\vn~-ch zawIldnik6w tpj!O
czlonków Akcji Katolickiej - mężów. O, ro . policja za2piekowala p.ię nil'Szcz~śH- ;;Idnrlll"n zr.nne· nie b:-dzi('my ich tu pvrug'Nlz. lO w R81i K S ~. przy uJ. 3 Maia wym. I{dy~ woźnica z pomocni'kami ulot- R7.3~. gdl-ż z:Fzly c7.cŚciowo .,olw·licm ·ści
orlb~d'zie się kurs Akcji Katolickiej mę- ni1i slę z m:asta.
h\lto!l7.~re··. a p07.:, teIT. nie rzus zreszta jut
tów, na któ'ry sperja lnie pt'żyhędzie' ~v
.
co
;.
Il"l'az 'po TemIl. t.~·czyć nnleży tylk0 no}charakterze prelegenta dyrektor' ks. WOj. Kaplanow:l,w.cl.ki~h,.Zll~łtJg. Z .. n~;Jaty<lkif'j drużl"nie r.ah\'iek5ze~0 sukce"u. ~J()~e
~
Rza z Wloclawka i wygłosi kHka refera-I wy ~s. prał. .1.0golze ,~ldeg,) odb~lo ",I! ze- być pewna, ~e ze strony pozna(}skiej puj~cą O pomstę do nieba. Oczywiście w tów
łJr.ame parafJnn. na kt~rem P9\\olano. ko- hl"ńzn~~ i _ lal- wyt'obhnej sportowo j
wielu wypadkach kieru:e panami "pi.
mltet c('lem ufllnrlo\\an:a pam:ntl;:oweJ ta·
lo_
__r.
.~
k t
1 j
sarzami" takich artykułów tylko f.anZ życia garbami. W sali Kat. Stow:)11. bllcy. poś\\':ęconej paml~ci 7marle,!!"0 prz('d zc1~·c'iC~·:)~lnO\~·nn('J',ol"a7. -\I tu.ra ~eJ ~ Z!~~i
e
tazia, ale pożywka dla niewybrednych odbyla'Gil' zabawa tanccma praco\\n1kó\\' t kilku lat\" śp. kd. pralnta WI. ~IiI\Oln.:ew- (IZIe .lak n:l.lg'nrp~t~ze ~o;.~::~~' ca ~lIkń~_
czytelników jest i interes prosperuje... garbarni firmy J. S'1\\'ndski : S-ka Uczes~- 8kie.go, l;:t6ry przez' i4 lata pastPI'zował b~clzle_, n t m."!,, f. ~n. pP y I: Ją 02 '. -_
W
nicy znbawv odnieśli nnrler mile wra2eme Sleranzowi i stal na czele leg02 I]pknnatu. snm. I~tćreml zle",~tf\ oznal~ m. e s~ę ~
ladze w takich wypadkach są i bawili się hucznie do rana w bardzo ha:- S. p. ks. prnlat ~1ikolaje\\'l'ki' poł{)źyl \\'~PI-l "zcz.~:r!ć w za~\I'esJl" 5'pot~;:an. mll!d7.~Il·nlnrl'e<
bezsilne, bo prawnie niema podstaw monijnej atmo.sferze. M. in. na zabaWIe k:c> zr<Ału!!i dla T,ościola i pracy naro.io- dO\\\C.l. Oad:l!. te WljŚWletn.lelsze p Fk
do trzebienia owego rabunku moralne- .był ks. dr. Zaborowicz.
wej. Ow'ś\',:iątobliwy 90 letni starzec bd 7.\\'.rcle s twn. uzy~l\:1ne .,. . . kraJU. padły ~'łago. Wszystko utrzymane j3st w ra.
otaczany ni!'z\\,yklf\ czcią przez w8z\'stk:ćh I śl1le na. n~~zym !!run(,l~. Oby .do t.('!lO Plę~mach prawa pisanego, ale spoleczeńCzyn godny n~ŚJ!ldowania. Pra.cowmcy , parnfjan. Gl<Js )eO'o i rady były dla'ka~de- n.e~o Wlenra d,)lnrzył ~lę w ntedZlel~ n':"1
stwo samorzutnie powi'nno wziąć się fir.my .J. Sowanskl I S-kn ralk?wlty zysk; go śwl(!te.
o
\t;ole);: \\n~l'rz.,·nl.l. czp!Zo szczerze t~CZI my
ener3"icznie do walki z tym zalewem os!!\g-.n!~ty ~ zabn\\~.. ur~!\d1:0n('j przez wy- . Do kom:tetu m. in. weszli: k.s. prałat (''l leI druz"D1e l poszczególnym zawojmzgnilizny pornograficzno-żydowskiej.
mlen:oną. fll·męj. w sumie h~ złot.e .39 ~r~- P<>gol'ze!ski, ks. Brzezillski, prof Kolo- kom z osobna.
}{ażdy uczciwy człowiek, Polak szy, przezw..-zY,I.. na ch1e.b d.a DnJblNlmeJ- dziejski - prezes S. N., p. J. Lipiń6ka Łyżwiarstwo
i obywatel. niezależnie od poglądów szy-ch KonferenCji św. Wmcentego a Paulo. prpz. N. O. K., p. J. Ko\valska, p. Pruski
politycznych powinien energicznie wy- K
-k
tł Je
i Inni.
W Sl M':!rltz w ramach ck.atomlr1r'ch
stępić do walki z polipem zła moralne..on' a s"e ..a ' a
tYli 'W orkfe:lłrz8. Wielkie rozltorycze- mI :trzo;;tw śwl~łn odhyIy sit: zawody w
nie panuje wśród tutejszych mif'!'7.knń· jeździe $zvbldej. W bif'ltu na 5.000 łntr.
go, który toczy umysły naszej m~o- . . Ch d I
t
dk
Kurs dla cz!on1dń Akcji Kat. Pon pne- c6w chrześci.ian że ~yd na!e~y do kom- I nlorwt>ze miei~ce lnl~ł Andril\son (l.olwa)
. d zlezy.
O Z W ym wypa ·u O wieiwodnictwem ks. \Vojsy z Włocławka od- pletu orkiestry stra2y p01nrnei Przeciei w czn!<ie ~6 sek. l'alhnrczyk. bvł slórlmy \V
kie wartości moralne i społeczne: o był się l-dniowy kurs dIn kobIet - człon- nam Polaków muzyków nie brak.
482 sel;:. CIl Rtnnowi nowy rek,..rr1 Pol .. ki.
zdrową mlodzież Łodzi, która zostala kiń Akcji Kat. )Ja trzech z l"Z~du konfe~
~rałecki 7nil\l10 mi('j~('e w cz:}~ie 496 !lek.,
wzięta w kleszcze kijku Zydów spry- rencjach były poruszane 6prawy i zagadBcz.:ypali się. Z ustl\pien!em Jnkóba U~ierJd U miejsce w 51 ~ek Biell na 10
ctarzy i karmiona jest najgorszemi od- nienia z\\iiązane z działalnoścIą tegoż sto. Sob<;"zaka, Ilospodnrza ze W~I Z~~rz. ze km. w}"r:rrał r6wnie~ Annrik!,,1D w 1'3 min.
Padkami pseudo-literatury.
warzyszenia..
stanowl!'ka. komendn.nf.a ,.S.trze!ra. \\ Za- 33 !'lek J{l\lbarczvk zn!ąl 6 mlej<.re w czai>le
Trzeba.• żeby nareszci.e spolecz~ń-,
10 Jat wIęzIenIa za zabóJstwo. Wyro- ~~~.l:Otan~z'!~1! !1~~~~~p~~~nten\U Ol'ga- 1.8:3~ 8 "ek.. ~!aJE'c~i 'bvł 10 w y!'46. 5 •. LIstwo łódzkIe otrząsnęło SIę z tego nle-, kiem 8. o. w Sieradzu zo.stał akazany na 10
Jak wiadomo. Sóbczak zmienił ~W" sIeck.! 11 ~ lS.i64 ,..e.k. W narCl11l"'klm .bie:
bezpiecznego snu, i ratując naszą mI 0- lat więzienia Józef Hrz~czek ze wsi Rowy przełwn'\D:a i znekł się tej pracy. a pod- ~u zJazdow.y'!l Z\VV~11;'1v Włoch .GlIarn~prl.
dzież przed całkowitym zalewem blota, za zab6~stwo Kazimi<>rza Ochlasta, gajo- władni J)(}szli jego śladem
Czwarte mlelsce zalał Polak '''oyna . .led.
piętrzącego się coraz wyżej, stanę~o wego z majątku I<liczków ~fały.
, .
nak zostAł zrlv<;kwalifikowany za zmylenie
NOwa IlIt!cówka Ośwlntowa. Przy 1(\8- tra.. v. (PAT'
twardo na stanowisku wrogiem wobec
NIezwykle wIdowisko na ulicy. Fr. szforze SS. urszula.nek otwarł" czytelnię.
MiellnrszkoJne zawody w jeŹffzie !I,rtyzła. ukrytego na szpaltach tejo rodza- Wolny ze wsi O!Bzaki, gm. Brze:tno, z po- z której k"'rzy"fnć moltą członkowie Akrii stycmei I szybkiej odbędą się 9 i 10 na
ju dzienników, tygodników i t. P.
wodu zabrania mu przez rodzinę 15 tysię- Katolickiej.
Zapoczątkowanie
tak po- Pr7.epadku.
.- .
..
.
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. . . .....
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IRENA MILSKA

Zerwana nie
W domu

państwa

Nędzkich było
ziemia stanęła w

zastawał już stól nak, yty i zupę,
dymiącą na talerzu. Cała rodzina była
już zebrana wokół
stołu, a
służąca

domu

zamieszanie. Jakby
swym biegu. Zwykły porządek rzeczy
został zakłócony. Wszystko wywróco- sprawnie i cicho podawala potrawy.
ne do góry dnem. Słowem - stała się Po obiedzie pan. Nędzki zaSiadał w
rzecz zgoła nieoczekiwana: pan domu. swym fotelu i czytał gazetę. O G szedł
urzędnik 7-mej rangi w izbie skarbona przechadzkę. O 7 była kolacja. Powej - został przeniesiony na emerytu- tem pogawędka z rodziną, sluchanie
rę. Cały dom państwa Nędzltich został
radja. jakaś książk!l. O 9 życie u pań
wytrącony z równowagi. Od lat 35-ciu stwa Nęrłzkich zamierało. wszyscy szli
wszystko szlo jak w zegarku, którego spać. Tak było przez lat 35. Praca biugłówn1. sprężyną był pan domu. DZiŚ, rowa dla Nędzkiego była ośrodkiem
zdawało się. sprężyna została nag!e
wokół którego wszystko się obracało I
zerwana. Zegarek stanął. l:Sezsilnie 0- . do którego całe życie się naginalo W
padła ręka nakręcająca. Zmylily się
pracy był' sumiennym i gorliwym, pragodziny. - Niepokój. zdenerwowanie. cowal za dwóch. Nieraz był pastwą dowreszcie przygnębi(mie zapanowały w cinków swych kolegów:
domu. Pan Nędzk: był złamany. Czuł
- Panie Nędzki. nie bądi pan zbyŁ
si.ę starą zużytą śrubkę.
wyrzuconą z
gorliwym. Czas, by pan odpoczął nieogromnej machiny aparatu państwo co. I co panu dadzą za tę .. nadpracę"?
weg-o.
Chce pan zostać szefem? Teraz nie tak
Przeszedł na emeryturę - tak się to
łatwo o awans. 'Pracą daleko pan nie
nazywa. ale przecież nie .. przeszedł'· z zajedziesz. "Plecami" pchać się nalewłasnej woli, wszak był w sile wieku,
ży. Inni, młod~i, dawno . ubiegli pana
miał 50 lat.
Był rzeźki. czerstwy i ew awansie. Ale oni mieli silne "plenerll'ic1.llV MÓ'2"łby jeszcze pracować cy". a pan co? Pan ma tylko głowę,
wydatnie i być użytecznym dla biura. a. ta dziś nie fest potrzebna.
Przez 35 lat pracował w tym biurze,
Nędzki uśmiechał się pobłażliwie
przez 35 lat życie jego szlo jednym i pisał dalej. Nie dla awansu pracotrybpm, .il"dną. kole'ką. Równo. rów- wał. Dawno zrezygnował z nieg-o
nitltl{o ~odzina za 2'od:>:iną. wymierzo- D::lwno wyzbYł się wyższych aspiracyj
n~, oznaC7onp co do minuty Wstawał
w c:wej kar' erze. Przy obecnej . konrano o I!"oclz 6 m. 30. myl !'ię golił. u- junkturze nie móg-ł nawet marzyć o
hif"ra! j iadl ~nindanie. Punktu~lnie () awansie. Chciał tylko. by pozwolono
7.30 \\ yc'hocltil z domu do biura Punkt mu pra..:''lwać. Miał wrod~onQ- żądzę
3-cia koilCZyl s\\ e za lę cie, !klRllał akta. pracy_ Kochał pracę. Była mu ona poubierał się i wychodził do domu, W karmem. Przynosiła. mu zadowolenio

w pocżuciu spełnionego obowiązku.
J oto nagle pozbawiono go tej pracy.
Jakby taranem ktoś waliI go po g-lowie. buczała mu nieznośna myśl: Stary jestem i niepotrzebny. Odrzucili
mię,
jak zużyty łachman. Za moją
pracę, za mój wysiłek.
Do żony mówi} złamanym Jrlosem:
- Tak, tak. kochanie, stanąłem na
progu śmierci
Nie pracuję. Już tu
nic po mnie. Ty i tak emeryturę do!"taniesz. Skoilczylem swoje. jestem iuż
zbędny na świecie. Bez pracy żyć nip
umiem U!'lunęli mnie z biura, teraz
na mnie kolej: usunąć się z życia.
Stroskana żona łagodnie mu tłu
maczyla: - Ależ, drogi. co mówisz.
Dali cię na emeryturę, bo tylu jest
bezrobotnych. Wprawdzie jesteś w
pełni sił i w normalnych warunkach
mógłbyś lata całe pracować ie!lzcze.
ale, zrozum, dziś kryzys, na hvoie
miejsce czeka tysiące g-łodnych. mlodych 111d~i. Dość ,już się naprarowałeś per:-:wa,iowała mu dale.i wbrew
własnym pr7ekonaniom - je~teś przemęczonr, należy ci się odpoczynek.
- Wła~nie. właśnie: odpoczynek!
Frazes! A wiesz, co znaczy oclroczynek - to 7[ l a('zy ~miprć. Zycie nie ie!'t
wypoczynkiem Zycie to praca.
walka, j trud. Gdy się iuż niczeeo nie
ma do roboty, wtedy śmierć otwiera
swe ramiona.
- Ej, nie pleć Ilłupstw - oponowała pani Nę 17.ka. Pr;tp.cip7. można
!'lobie znalf'źć w domu iakieś 7a.ięcie
Możesz uporządkować !!Iwą bibl.iotf'kę.
która od tylu już lat na to czeka Potem możes? dużo czytać. może!'l coś
napi;oać toż 7.aW~ZA miałeś zacięcie

do dyskUSji 1 oolemik.

~

~.

~

- Nie. to wszystko nie to. Takie
raramusl.ki dobre są jako odpoc/.ynek
obok zawo'lowej pracy. To mi życia
nie wypelni - Nie dal ~ię przpkonać
pan Nędzki i popadał w zupełną apatję.

Minę 1 0

•

kilka tygodni. a Nęr1zki
f nadal nie mó~ł IJrzystosować ;oie ·jo
nowego trvbu życia. Nie wied7.ial, co
l SlJhQ. robić. nie wied7ial. co 1. c/asem
robić. ba. nie wie,lzial nawet,
POl'O
jes7cze żYie Zoc:tał wytrącony 7. koła.
życia p07a iel2"o nn\\ia:'l.
Z dnia na
dzień poduna,lal na ldrowiu. Z '.1nia.
na rhień obumif'rała w nim dt1~7a.
Schudł. pr?\'aarbił ~ię i na!!"le 7e~ta
rza ł • Pl'zez 35 łat wstawał o 6-pi m. 30
- tera7 spAł 1'10 9-p.1. 8 rac 7 e; niE' "pał,
lecz leżal. Spać nie mó!!l. a \\'~tać nie
mial poco CM miał do robot\'? l.E'żał
więc i r07m\-ś'al: Tu nfl 'it>mi niema
jla nie!!,o mil"ic:ca, odl!'to tl'U r.rnCe.
C7.8S .w\'krf'mć sie z Ji"ty Żyj/Jl'r,·h.
Czy lednal< na .. tanltym" świecie bę
dzi" mÓ!l1 prnco\vać
'Vs7.y!'tkie myśli N~rl'kie/Z'o wirowały koło ierl.,e!!o za!?arlnieni8 oracy. Świadomość. że w sile ",ieku 70stal emel'\'tem i ~tal sit> nippotr'el)nym - nihy r07pa'one żt>la7o nalila
mu "erce. wżprnla '5ie w mń71l. "<la la
mu krew i wyni'ala 7eń ż\"rie - OIu!lO nie przptrwnl tp!!O "tli nt.. \Vkrótre
r0 7 l'hor"'wll 1 .:ie T'o\\'87nie J fll"wnp'ł"O
rfn: a kin In ~ f'rl7k i ~ta nal nil n kh'fllnie o aorbinil" 8·mei rano \1 hrRlP .,ie_
hie<- ld ch i 7flJ)lf'J,ło\\'al "jp do 1"\\'111'\' 11
św Piot\'fI ;al{() rnt'-nn\\'An\' llt·'f"inik.
- Lel'7 ~"" P:ołr orlnO\\ i('rhiĄl:
Dn.!Ć mAmv tu młodszycb emerytów. Idź, odpoczywaj. -

Koniec .chaosu

Stl'ona r:.

Oręuownik

Numer ;:sJ

z_

6.

pomarańczowego

ml'lcz mog'ą b-y[sktadane be'lpośrednio l 'iatl' % ~: ri1 a{- cl t;>ż kiei maszyny i calylł1 ":
do Izby przez firmy detaliczne or~z ' i mpetern \\ pa<ll na i;amochód p. ~on
przez ich związki w zwykłym trybIe, kiewicza. Najmniejszy typ "Pragl' uIzba przesyłać będzi& podania te do ,legł zupełnemu strzaskaniItI. .Szo:fer
ministet·stwa. "
.
wvleciał z samochodu, a p. Konluewlcz,
WreszCie " poniewa:z;siifttbrtądgo~ przygnieciony rozbita karo~erja, doznał
'spo·d arczy pi'zyję;ł ,na. siebie obowiązek d~ż.kic~ obraż~.ń: !?\erwszęJ pomoc~ ,1e- •
unorm:owania " całok~ziałtu wytworzo- ka,r skie] udzlehli rannemu . pp .. dr.
nej na rytnku pomarą..~.cz sytuacji, Izba Włodiim. M~issner i ?r Jax z Kos.trz~
zwróciła się do obecny.cb na konfer,e n- na. Nastę.pl1le p.rzewlOzt p. I{onk16wlcji przedsta\.vicieli kupwctwaz aPelem cz'a do Poznania wła s nym samocba.
(; współdziałanie i ~pomee. w podjętej dem p. weterynarz Dobek z Kostrzyna.,
,akcj~... W związku z.powyz~~em Izba
. Aut?bUS wyszedł ~ ,katastrofy. ~ez
prOSiła, by o ws~ystk~e~ stw~erd:zonych wlę~sz~eh szkód. K~ lk~ . z pasa~e.ro,\~
błędach, .lub lllew~a~clwoś~lach w ~o- Odlllosło ~rob~e obrazellla. P.omewaz
stępOW.WlllU hU~0'Ymk6w l detalistow aut~bu.s me mog~ o własn~c~ slła<lh rubyła mezwłoczn.te l!1fo~mowana w ~ro- . ~zyC dlo Po~nan.la. przewle.złono pasadze korespondencYJneJ~ lub. telef'omcz- zerów, ~pec}alme przybyłY,m auto.b~:
nej.
.
sem, kurSUjącym norr,n~ln1e na lm]l
Poz~ań -:- Śrem ,- KSląZ.
. . .
RozbJty samochód p. Konklewlcza
.
, '. "
",
' , :, . przewi&ziono dzi siaj rano do warszta·

a

Akcja w sprawie unormow,a nia stosunkó-w. na .rynkn pam,a ·
':. "
ra:Jic~ Ul Łod~i
"
", ' .

Ł ó d Ź, 8. 2. W d,n iu 7 b. m. odbyło lenia n~ przywóz , P9marai1c~ , do ·P ol.
się w Izbie Przem.-Hand1. w Łodzi, po- ski" priestrzegać , b~dą: , ściśl~ ' norm '

siedzenie prze~stawicieli organizacyj ustalonych przez ZWiązek . Izb, doko:,
kll:r.ieckich" oraz firm importowych, nywują.c sprzed.ą.ży· Wylącz.oie os.opom" ,
hurtowych i detalicznych, trudniących lub przedsiębiorstwoD;l ,.uprawmonym
się. handlem pomarańczami. Na konfe- do detalicznej sprzedaży pot:Parańb:.
r:encji przedsta\viciel Izby złożył spra- Na Ęażdą 'transakcję: eprzedaźr wysta.wózdanie z przebiegu akcji, ,zmierza- wiane będą faktury z podamem na;"
ję,cej do unormowania sytuacji mi ryn- bywcy. ilości, gatun~u i ceuy sprzed~ku pomarańczowym. .
nych pomarańcz.
,
.
Po sprawozdaniu wyłoniła się dyWykaz nabywców przesyłać będą
sk.usja, podczas której przedstawiciele firmy hurtowe do Izby dwa razy na
firm wysuwall we wnioskach Bzeręg tydzień. Następnie zakomunikowano
dezyderatów. ' pod adresem władz i sa- obecnym, Że podania o przywÓz pornamorzą.du
gospodarczego.
Również
przedstawiciele urzędu i starostwa
'
.
.

I

I .

'.

ft~l~Ó!i~~~,POJ~~~~~:~jąOb~f~I~: ~ Spłoszo,·, ne.. konie 'sp'o
_WG.dowały., katastrof.e

odniesieniu do firm, które nie pod porządkują się wydanym zarządz~miom.
Sprzedaż pomarańcz odbywać się
będzie we wszystkich firmach wyłącznie na wagę i tylko w razie konieczności (np. w bufetach, jadłodajniach i t.
p.) pomarańcze sprzedawane hQdą na
sztuki z tęm, że cena ich odpowiadać
musi cenie na w.agę. Izba ogłaszać hędzie te ceny na podstawie notowań
przeprowadzonych w miarę zmian sy·
tuacji na rynku.
Firmy hurtowe, to zn. wykupujące
świadectwa przemysłowe I-ej lub II-ej
kat. handlowej, które uzyskały zezwo-

K o s tr z y n. (Tel. wł.) W ubiegły
czwartek podł Kostrzynem wsdarźyls'
się katastrofa samochodowa, której
ofiarą padł znany kupiec poznański, p.
'Wiktor Konkiewicz.
Pan Konkiewicz jeChał dlo Gniezna
swoja limu.zyną .. Praga" nr. p~ U100,
prowadzoną przez szofera Andrzejewskiego. W odległości kilometra od Kostrzyna napotkał samochód, jadącf! nieprawidłOWI} lewą strona szosy furmanki majętności Gwiaząowo. Przy mija-

.

I niu. konie jednej z -furmanek sphtszy,ły

: W inspektoracie p~ac:' Ódb~'ł!<:;I,Osię
konfereneja w ' sprawie . podpisania
umowy dla pl'zemyslu jedwabJ1ego...
Przemysłowcy i robotnicy żąda.li odrocze'l1ia pertraktacyj, c,e lemiapoznania
się z sytuacją w przcmyśl-e, 'wob-ec 'czego ktmferencję odroczono do 14 b. m ..

si~ i sk.oezyly na samochód. "
Szofer, chcąc unikną.ć katastrofy,
skrOO.ił ~wałtownie w lewo. 'Wskutek
panującei gotoledlZi. kola limuzyny 0-

sunęły się po zmarzn'ętei n~wierzchl1i
szosy i samochód stanął w poprzek. W
tei samei chwili nadiechał z orzec i w..:
nej strony autobus nr. PZ ,10953. kursujący ,

na Unji Gniezno - Poznań, w~o
ZaC iO oa~ażerów . .
Kierowca autobusu nie zd<\<Żył już

Zd . ogłoszenla I reklamy oo1po·
wiada adminietracja \'li osobie AotoniegQ
leśniElwiczc. w Poznaniu.
.

,1••••••••

ogrodowe.

Obrazy -

:.-.- -

Polskie Biuro
Poznań. Małe

Kit szklarski

SprzedaŻ}' Szkła

Garbary 7a.

Oddział w Lodzi. oJ. Wigury lli. tel. 134-33.

S A.
Tel. 28-63.

Pg 2040· 18 171
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na

Od''rO-CIona
'
kon ferenCJ3
. '
L ' d' si t '", .

Szc~eg6ły katastrofY samochod~ p. K'ankie,wic~a ~ PQ~nania

okiszYb~':Y8~~~:~
enne, i~Piostra
ornamen-I---------------.............
' Chora flJutrobn zolruCIJu of"unlzm

Szkl
Idąc

tów firmy Zagórski.

.

BAL

światow ej sławy

ARNOLD

Z/ola Magl!!tra WoJskiego
"Bmo"a",

i Boldo. po.
pracy a stosowane przy cierpie-

OUdllSją wątrobe do właściwej
niach wątroby. kamieniach żółciQwycb oraz żółtaczce dają należyte
wyniki.
'
nr 11 :100
ZIOLA u znak. ochro "BILLOSA" do nabycill w aptekach

'

u1arki

F:l.B~GEB

po cenaoh fabrycznych dostarcza fabryka: '
KaUsz, Szopena 9.

zawierające rośliny egzotyczne Combretum

pamiętaJ. że powodzenIe w tańcn
płyn od potn. : drogerjach.

zapewni CJ D I N O L -

Pianina i fortepiany

1

Zaburronia w funkcj&nowanlu wątroby I Młci powodują zatrucie organizmu a nR tern tle s~ereg najrozmaitszycb chorób.

PnedstawicieJsłwo: Dom Komisowy Drygas, Pozoaa. Podgórna 10a
p 2031-51,98

,

iiiiiiiiiiiiiiiiililTi~i-~~i~iiiiiiiiiiiiiiiiii ••D~.'.y.tw.6.rn.ia. M.a!.~gu.r.E
.
•.•~.~O.JS.k.I,.w.a.r.sz.aw.a.·a
· ~.o.ta. .14.m
....1·... tłłt~~GtGtłtlłt~~~łt4t..łt
Nagłówkowe sł'Owo (tłusto) 15 groszy, ka!de
da.lsze sl'Owo 10 groszY, 5 liczb
jedno słowo.
i. w'.z, a.= kaMe stjl,nowi J słowo. Jedno ogło
SZ/3nle me I:Do~e prz.ekraczać 1.00 słów, wtem

=

'

9

nag~ówkowych.

OGŁOSZENIA
,

O~loszenia wśród

• •

'

'"

o",

DROBNE

drobnych': .l-Jamow}'

,

•

mil~mełr

30

grDs~}'.

I

Znak oferty

l1 ..

~:-zyklad:

i t. d.

=

z 18924, n 2745, d l'mO
1 slowo.

Drobne ogłoszenia w dni po~szednieprzyjmuje
do godz. ' 10.30, ,iN soboty i -dni przedświa,.
te'Czue przy,imuje 's ię ~ogodz . 10,15. '· : . ,.: ,
się

Fryzjerski

,potrze bny kartą r zezar az. Za jęc i e, stale.
p luca od ugody. ' O ferty Przyoy l.
s ki. S711\ 111otuiy. N ow o m \pj,ka ' 20
pomoc' ll ik

m ieślnicz ą

________

,'· , ',:
l

Co futro -

to

Edmund Rychter -

co palto - to

__

~zd

__l _________

5_~_W

Edmund Rychh r

(płata na l'n l\'1WlC luty 1935 rtdt:·u wiąC1mie dodabkÓw tyg~iow:vCb' "KIOI!Y'"
.: 'Ogło
', S'Z'
:.08 ' a~~,!i. , 6-łamOwej 15 lir, na atron.ie «-lamowej , pn)' lrońC'l;, tekstu ,:
ti ksillżkowego dodatku ,poWie.<rei9-w'j~g(), ' w P.ozollnhi ""ekspedyoji '"
'"
. ,
rerla,kcYJJ]ego 3~ If'!'. n~ stronie ezwlI,l't.ej tiO K'T. na st:j;ol.l i e drugiej 6(\ gr . ..__
,
i'iI ,1.9.). w Ilgencj~b zl 2.20. ~ , odll~eniean , do domu , zl "2,20,, 'nA .
--_._,- - '-.- ,. Pr,zoo ' wIMomos(."lam-1 potoozn6lll1 100 gr od l-lamowego millinietrll
prowinl'..ii na, pocztach już z odnoS'Zlllliem do domil 'kwa.rtal,i1ie 1.01, ńillYslł)C>1.nle 2.34, pod :
Ogł(loS:tenla skenwhkowa:ne t '~l!l8tl12lei:eniem miejsca od POSzc~gófneg<) wYPlldk'll 20.% I)no,wyt lei:
oPllS'kn m ioo:ę-cwie w Polsc~ 7.1 0,00, w iI1lnyc h krajach zl 5.00. l'rzy 7i11hl wyllllł1'liaoh tygod,'
J)1'!>I;me o.g!oszellla. (naJ wyteJ lO(l ,sJ6w. w tem lS , nsoKJ6wkowycb) Ii'lowo nagl6Wlkowe (tlust",)
n ! ~ kosz t UJe "On:do\\'lIu,k' mleo:.iQcwip 2.M zł bez odn~zenia do domu. W razie wypad,kllw
16 8.r , kazde daleze" sl()~o 10 Q1t'. , Ogłoszeni a do b!eZąc~o wydnlTlill pfZyjmujOO1Y dó god zin:\'
SlpowooOlwunych silą wy7.sZIl. \>r1,cb>zkOd w zak tlldo;!e. ' strajków i ' t. p. wy-ds.wnictwo nie 'M po\0 •• 5. a do \yydań , nl~d.zlelnYt.-b I Awlą,teCZl1y-ch do 'gQd!z. 10.1 n, fl!l1(). Z. ró~ni{!e m i ędzy Ze.~ I:ł.
"'lada :z;a dos>tare2.llnie pisma. a 8Jbonemel n.ie mają prawa dOIDRi'M1ia ale l)ied06tarcwnycll
wem a w;p.wkośr;la OgI0&Zl}1I1a. powstałą wskutek mlLtr~W8llUa, wydawniotwo nie od,po'willd ••
lOum&rÓ'W lub odszkodowa'n ia.
"
,
'
Reda.ktor naczelny: Bohd8ll Jarochowaki. Reda.k;tor adpow!fllbllaln, Andruj Treli•• 'P0ZI.18nłL - Za wH:rsŁ-kle w'adolllogel ' I a1'tykuł,- .I'm. ŁOOzf odpOWiada Leon TreU .. tAdi. Piotrkowska 01.
_ Za ogloezenia I reklam;p odpowiBJda administracJa .. 08Óbie )). Antonił!1'C LęśnJewie.;e w 'PóilHlru:u. ~ - N!ezllmi\wiooY'Ch l'~k()ptsów reda'koJa nie lW'I'aca.
:
Wyehooz,l , oodzlEl/Ulie· z wyjatkimn niedziel i śWIąt o.roc;ystycb I: datll na dzień "ute.m:,'.
,.
.,
\ ' ,
- .,
W;pdawniet'wo Drukarnia Pólska S. A.. ' w PoznańilL św. M'a.rcln 70.

en)oa"
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Telttfcuy: ł4r-6t, 1..76. 33-O7~ 3.'>.-~ ~ .f}.~. w~ ili~~~ ~Yńę~ l p6~
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ginącej r
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Strzępy

z.cji" -
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Powstają

wieszczkowie, którzy przeponiechybny koniec nam Białym.
Trudno narazie "twierdzić wiarYlI:odność
tych ponurych wrótb. wszakże mimo
wszystko prHznać musimy, te się starzejem.y. My się starzejemy właśnie teraz.
gdy 2ółci i Czarni poczynają nabierać
tchu do tycia szerszego i rozmachu do poprowa(izenia śwIata na nowe tory.
W kotłowisku prądów, starć, przerótnych .,zaistnień" i karjer narodowych, w
którem tró.ibarwn'l ściera się masa - poza nawIasem naJzupelniej znalazla się
barwa czerwona. Indjanie czerwonoskórzy dziś nie wchodzą w tadną rachubę
polityczną.
Przecież nikomu
nie groża,
tomahawkiem - z ich strony nikt się już
nie ó1podziewa nietyjko krwawej zemsty
na .. bla\lollcych". ale nawet Huroni mpomnieli o srogich Irokezach. a Algonk",ipi o kl'wawych Czarnych Stopach.
A przeciet, jak bardzo byłby 131 uszny 131]mienny
porachunek
czerwonos!,óreg-o
wladcv obu Ameryk z zachlannvm i okrutnym bladolicym naieżdźcą! Porachunek
za odebrane prawo do życia, r:a zagrabioną wolność i przestrzeń, za zbrodnię
wiadają

Anglję i Holandję. Wiadomo jakie s,pu-J
stoszenie sprawiali Irokezi w obozach
nieprzyjaciół. zanim się sami nit: wyrżn~li.
A potem Czerwonuskórzy zbyt nagle zoo
stali przychwyceni przez cywilizację Bia
łych, wypracowaną zwolna przez całe stulecia. TubylcV z borów i preryj nie mogli

uniknąć losu katdego organizmu ludzkiego. skazanego na przekształcen:e się. Musieli się przystosować lub zgin:>', a że na
przystosowanie nie dano im czasu, wi~c

I

ginęli.

WYI'afinowana niemoralność i "woda
ognista" dokonały reszty. Ospa i szkarla-

narodo\,,'ą!

"Trzeba byio widzieć niepokonanego
Indianina wśród nieprzejrzanych preryj.
dra pującego się z upodobaniem w swą
p6łnagość, iak wo{]zi! og-nistem
spojrzeniem po widnokręgach, oddychał atmosferą wolności, jakiej niema równiej nigdzie. ja.k z rozkoszą cie.szy się królewsko·
ścią, w której nie było ani kJopotów boga.ctwa, ani odpowi f'dzialności przywią
zanej do stanowiska. Trzeba było widzieć
nie.stru'CIzonego myśliwca, idącego z religijnym za pa lem na przygo\ly łowów z nlczem nieporównanych - by mieć wyobrażenie, czem był w przMzłości.
Dopiero,
gdy się patrzy na Ind ianina naszych dni,
wlokącego nędzę swego tycia. pozbawionego wolności, w stanie ciągłego niedostatku i pólpostu, z dodatkiom ohydnych
skutków niemoralności Białych. wdzip'-cznego za dowody \\"spóJczucia i sympatji
- wtedy tylko zrozumieć motn:L, co cierpią Indianie".
Bp. Tacha, ich misjonarz, pisał te sło
wą. w r. 1S80, a od teKo czaSu In(jjanle
cierpieć nie przestali.
Przystosowali się
tylko do tych cierpień. które ich zreduko.... ały do nielicznych gru'P obcych sobie.
ale jut nie wrogich.
Z miljonowych dawniej ludów indjań
skich obecnie pozostaly niedobitki. Gdy
Francja obejmowała Kanadę przez Cartlera (1534), Mma ta część Ameryki Uczyła
Ich 3-4 miljony. Najnowsza zaś statystyka z r. 1932 liczy ich w całej Ameryce PóŁ
nocnej c.k. 108 tys, Stany Zjedn. przenio·
sły resztki plemion ze alanów objętych
konfederacją do .ledneg:o okręgu w Oklahoma, nazwawszy go: Terytorjum Indjań6kiem. Rząd Kanady postąpił bardziej
po ludzku. Zostawił dzikim, tyjącym w
rpoblitu
miejs-cowości
kolonizowanych
przez Biały-ch, tereny własnego wyboru,
zowiąc je: Rezerwatami.
Zaniku czerwonej rasy nie motna jednak calkowicie złotyć na karb ślepej zachłanności Białych.
Gdy Francja WY6tą
pUa w ~Canadzie, Czerwonoskóry zdradzali wszelkie symptomy niedalekiego końca
symptomy, które za.powiedzą równieź koniec świata: "surget gens contra gentem".
Plemiona prowadziły między sobą wojnę
zatartą, hez pardonu.
Champlain zasial
Amerykę w stanie walk i musiał się opowiedzieć pr7.y Huronach i AI.g-onk winach
przeciwko Irokezom, uzbrojonym przez
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głośny n'cmit'c,,' !;onetlul,tor samolot6w.

zm:1rl w tych dniach, Iiczo.c lat i5,

tyna kositv gęsto biedaków, nieświado
mych zasad hillienv do tego stopnia, te
chcąc ochlodzić tar ~orą('zki. rzucali si~
do wody. albo tarzali się w śnjc~u.
Moglib, śmy przypuszczać. te dzisiaj,
gdy przeczulona humanitarność obejmuje
chuderlawe psy i koty. stanie te:/: 11;010wa
dla ultenia doli nieszczęśliwych niedobitków indjańskich.
Tymczasem słynny podróżnik okolic
podarktvcznych pulk Cornwall. doskona.ły znawca spraw indiańskich, tak maluje
ich stan obecnv:
,.Niema najmniej6zej wąt-.iwoścl, te
sposób N iaki traktowani są Inrl ianie,
równa się zbrodni narodowej. Rząd Federalny Kanadv nie przNIEiębi - e nic. aby
uleczyć te stocSnnkl.
Zac3tępca do spraw
indIańskich
był
prz":: dlu:l:sz" czas dr.
Duncan
0tt. człowiek ze wszechmiar
~odny szacunku, lecz ten ani ."zu w cza.sie Ewei karjery nie przekrocz\ 1 rzeki SIlskatchewan.
Proponowalem mu przybycie w okolice rzeki y1ackenzir i chciałem f1;0 przyjąć jako 6wego gościa. ale nie mial czaf'U I Tak sn mo i następca ie:ro
nie mote wiele zrobić, by ulżyć nied'J]i
Indjan, i dlatego dotąd nie odwiedził te~o
dystryktu.
"Na prze,;;lrzeni 1200 mil znajduje 8tę
6 szpitali subsydjow'lnvch przez rząd i ł
lekarzy rządowych, którzy są ! ~z.siJni wobec szerzących się chorób wśród tub\'lców.
"Szpitale nie mogą pomieściO< wzrastającej c i D;II; I e liczby
chorych, w kilku zaś
szkJlach zdrowe dzieci pomiee.zane s& z
choremi. plują na podłogę l żują wspólnie
gumę"

Rolnik Harry Fifield z Putuam w stal'lie Connecticut (Stan" Zjedno{;zone) je,;;t szczę,
ojcem pięciu par bliźniąt. Wszyst kic pisma ameryl,a(lskie z dumą po\lkreślają te nowy "re kord" amerykall.ski.

śliwym

Podziwiajmy Psa Hałego z Procjonem
Zjawis·ka astronomiczne w luty,",
W 8Łosunku do stycznia wygląd nIe- dzi imponująC<) jasny Jowisz poruszaba nie ulega dużym zmianom. Na(1al jęcy się w Wadze. Obie planety zblipodziwiamy wieczorami wspaniałego żają się do opozycji czyli przeciwstaOrjona, Syrjusza w konstelacji Psa wienia ze słońcem, w którym to czasie
Wielkiego, Psa Małego z Procjonem, warunki ich Obserwacji będą najlepsze.
Bliźnięta z !{astorem i Poluksem, oraz Dla Marsa zajdzie ona w kwietniu, dla
kilka pomniejszych gwiazdozŁiorów Jowisza w maju.
zimowych. Coraz wyżej wznosI si~ na
W drugiej połowie nocy dostrzegać
wschodnim nieboskłonie imponujących możemy gwiazdę nową w Herkulesie;
rozmiarów Lew z jasnym Regulusem zwłaszcza dobrze widzialna jest ona
a jeszcze niżej ukazuje się Arktur w przed samym świtem. W ostatnich
Wolarzu i Korona Północna, poniżej dniach blask jej - utrzymujący się
zaś Lwa Wąż Mordki (Hydra).
dotąd około 2,5 wielkości gwiazdowej
Z planet Wenus przyświeca wieczo- - osłabł znacznie, tak, iż nie stanowi
rami nisko na zachodzie jako "Gwiazda ona już imponującego widoku; nieWieczorna", niknąc w niecałe 2 godzi- mniej jednak jest nadal gorliwie olny po słońcu. W pierwszym tygodniu serwOWann przez astronomów fachomiesiąca można też odszukać w pobliwy ch i miłośników.
iu Wenus Merkurego, znacznie jednak
Fazy księżyca wypadają następują
od ni~j
Słabszego.
Merkury
ni- co: pierwsza kwadra lO, pełnia 18, ogdy nie oddala się zbytnio od słońca, statnia kwadra 26. W czasie 23 - 26
toteż rzadkie są chwile gdy można go
b. m. ksi~życ w fatle po pełni (ubywav.,r jący) przesuwać się będzie w pobliżu
dostn:ec na tle zorzy wieczornej.
drugiej połowie nocy świeci czerwona- planet Marsa (w nocy z 22 na 23) i '10wy Mars przebywając w konstelacji wisza (24/25 i 25/26) tworząc z niemi
Panny, w pobliżu gwiazdy Spika I interesujące konstelacje.
(P. I.)
(Kłos). Nieco później od niego wscho-

06tatnim ratunkiem ~inącej rasy, to
dobroczynna ręka katolickich mi"ional·zy.
Onł to prowadzą nieliczne szpitale, sierociniec i szkoły. Dla ich rat0\\.'ania poszły
bohaterskie Siostry. at nad :':lam brzeg
Oceanu Lodowatego. Niestety, zadawnione zło naprawić nieJatwo. Ich heroiczne
wysiłki r'lzbijaJą się o Up'll'Czywe niezrozumienie wladz kompetentnych. Tymczasem resztki Indjan w [<anadzie szybkim
krokiem zblitają się ku ostatecznej za~lad.zie.
J. M.

Księga Hs~oslykowanych"
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Czternastu powieściopisa.rzy amerykań
skich, którym nie powiodło sil: umieścić
swych UtWOTÓW u taunego wydawcy a.nł
w żadnej redakcji, zawiązało spółkI: i wlasDym kosztem wydało ksiątkę, zawieTającą pogrurdzone dzieła.
Każdy z autorów. by na·leżeć do spólki, musiał się wyk8lZać. że jeS'O nowele
odrzuciło
conajmniej dziesięciu wydawców lub redaltcyJ
czasopism. Ten nieawykły pomysł, jak
dooooi prasa nowojorska, spotkał się pono
z niebywałem powodzeniem, gdyż ksiąźłta,
nOszt\ca skromny tytuł ,.Krótlde opowiastki", rozeszła się jut w 300 tysięcach
egzemplarzy i wszystlde większl:: wydawnictwa perjodyczne Stanów Zjednoczonych otworzyły nagle SWe łamy czterna,..
stu .,wzgardzonych" autorom. zapTas7Aljąc
ich do stałej współpracy. Z tego widać,
ja.ki wpływ posiada w Ameryce pomysłowa. reklama.
S. F.
NI. wystarcza
- Czemu się tenisz?
'- Kocham ja,- Drogi przyjacielu. to jest wytłuma.czenie, ale nie uzasadnienie.
(Le Rire)

Szpit.al w Romford (Anglja) wyma~a od pielp,gnleuek uprawiania sportów, dla od·
SZTUCZNE OKO
prężenie. nel'wó" i epotę30waniu spra' ! ) 'd f,ZjL.:n j Sa n',;r.·" trener tennisowy l Wyr6b !5Z! '''ZIH~'''O oliO ze SZkJll przvpornl!lspomni:tnego .:zpitala !Jlly pracy z elewł{'1mi,
, na \v)Tób innych przedmiotów szld'anych.

