zisiaj nowa powieść "Upiór Podziemi"
Dziś

CodzieDae
Hr.34

16

numeru

stron

strow8ae pismo narodowe i katolickie
Poniedziałek,

Rok 65

L

dnia II lutego 1935
-:!!

!"

Społeczeństwo narodowe doskonale zdaje- sobie sprawę z roli, jaką odgl'Y wa dzisil1;i prasa. Prasa jest potęgą, w której rękach spoczywa urabianie
opinji publicznej, a przez to wplywa ona na bieg Zdanel} i WYlladl<ów. W Polsce, niestety, b. malo mamy pism niezależnych, natomiast roi się u nas
od dzienników żydowskich, wzglęrłnie utrzymywanych przez Żydów. Pocią ga to za sohą slOutne nastt.:psh\a. Z okazji "Tygodnia prasy naro\lowej"
społeczeństwo narodowe w poszczegó lnych miastach Polski podjęło się sa mOl'zutnie organizacyj zgl'Omadzel'l, na których mówiono o znaczeniu prasy
i o konieczności popi&rania prasy narodowej. Powyżej zamieszczamy dwa zd~ęcia ~ takich zebrań w Lodzi.

•
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Zbu'rzony'ch zostało 12 d'om~ów mieszkalnych, 23 obory, 2 stodoły I koś'clół
I n s b r u k. (PAT). Wielka lawina
'nlema w Alpach tyrolskich zniszczyła niemal zupełnie wieś Schellenbero.
gdzie zburzonych :zosłało 12 domów
mieSZkalnych, 23 obory,2 'stodoły l kościółek Ofiar w ludziach na szczęście

lwolnieni,e z więzienia
War s z a w a, 9. 2. - Z więzienia
przy ul. Dani'łowiczowskiej w Warszawie zostali wypuszczeni czlonkowie b.
O. N. R. Marjan Pawłowski, Teodor
Kołodziejski i Francis:r.ek Mierze'ewski, oskarżeni z art. 165, o należenie
do tajnej organizacji, w związku z kolportażem
nielegalnego czasopisma
"Nowa Sztafeta". U jednego z aresztowanych znaleziono podobno rewolwer
systemu parabellum i 2300 sztuk "Nowej Sztafety", u innych zaś rotę przysięgI
organizacyjnej.
Aresztowani
przebywali w więzieniu w Warszawie
od 21 października ub. r. (w)

nie było. Szerokość lawiny dochodziła
do 2 km.
We woohodnim Tyrolu lawina porwała pewnego
wieśniaka,
którego
zwłok dotychczas nie odnaleziono. W

miejscowości Goschnłtzłal

lawina udomy chłopskie. Doliny
Hinternornbach i Namlos od kilku dni
tlą całkowicie odcięłe od świata przez
śnieg ze spadających lawin.
szkodziła 3

_._- '- --------

Za milion zł klejnotów
usiłował przeszmuglować do Polski
Podejr~anego o8'obni,ka ~ Antwerpji pr#ychuYCQffO
ID Byto-miu

C h or z ó w. (PAT). W piątek popołudniu na stacji w Bytomiu w pociągu
pośpiesznym Berlin-Bukareszt został
zatrzymany przez
funkcjonarjuszy
celnych niejaki M. Schoener, lat 27,
zamieszkały obecnie w Antwerpji, który usiłował p'rzewieźć z zagranicy do
Polski dużą. ilość ukrytych pod ubraniem klejnotów, wartości około 1 milj.
zł. W czasie przesłuchiwania Schoener
tłumaczYł się, że klejnoty te są. jego

własnością. i uzyskał je po
pracy w Antwerpji.

długoletniej

Do Ameryki
Warszawa, 9. 2. - Z Gdyni odwczoraj do Nowego Jorku statek "Pułaski", który zabrał na pokła
dlie 200 pasażerów i 400 tono ladUIuru
płynął

i

pocztę.

(w)

Meksyku

M e k s y k. (P AT.)
Władze woJskowe w GuadaJafara, stollcy prowlncjiJellsco, zawiadomiły władze .łlD
tralne o wykryciu nowego spiska
przeciw rządowi pod hasłem odbudowy wolności I religji. Powstańcl', Ucząc na pomoc n l ekt6nch oddziałów
wojskowych, zamierzali zaatakowa 6
siedzibę prorządowej
organizacji radykalnej "czerwonych koszul" l wymordowa6 jej przywódców.

N,ap,iKI piratów na statek
S z a n g h aj.

(PAT.)

Konsulqwie

japońscy w Amoy i Swatau wyjaśnili.
że pierwsze alarmujące wiadomości o
napadzie piratów chińskich na paro-

wiec "Knmuszimuru" nie odpowi'adaprawdzie, Chodziło tu raczej o inny statek japoński, "Delhimaru'" który wskutek silnej burzy przybył Z9
znacznem opóźnieniem do portu VI
Swatau, co dało powód do niepokoją
cych pogłosek. Wysłane na ratunek
rzekomo napadniętemu statkowi "Kamuszimaru" okręty wojenne napotkały walczący z burzą statek .. Delhimaru" i sprowadziły go do porta
ją

~ · Y[lnO· YI"lma Y[ID!i mali! ur IY
IPo odwiedzina(h pp. Flandina i Lavala wLondynie .
Napisał

prof. Stanis'aw

Słroński

wiedzieć, Ze ta polityczno--dyplomatycz- chy, Mala Ententa. Porozumienie Bał
'vV a r s z a wa, 9 lutego.
po odwiedzinach p. Lavala na mapa Europy, wydanie 1935, ma kańskie. Pakt Bałtycki, Rosja. W tej
przynajmniej dzwdzinie wz.mocnieuia.
w Rzymie oli 5 do 8 stycznia r. b. wie- wygląd już wcale mocno ustalony.
Co widać?
bezpieczeństwa są one dzisiaj w styczle siC" przesunęło w barwach. światłach
Oto pr1.edewszystkiem idzie d~isiaj ności z sobą.
i cieniach na polityczno-dyplomatyczOprócz tego, na tej polityczno-dyplonej mapie Europy. to po odwiedzinach p przez Europę szerokie pasmo państw,
pp Flandina i Lavala w Londynie od które porozumjały !ię. celem zabezpie- rnatycznej m~pie Europy dZisiejszej
31 stycznia do 3 lutego r. b. trzeba po- cz.enia rokoju.Anglja, Francja, WIo- widać też dokładnie trzy ściśle okreJe~li już

ślone przedsfęwzięda na rzecz bezpieczeństwa. A mianowicie: zachodnia
umowa lotnicza, pakt środkowo-euro
pejskl z poręczeniem nietykalności i
niepodległości Austrji, pakt wschodni

wzajemnej pomocy przeciw napadowi.
Wszystkie one, zjawiwszy się na powierzchni
dyplomatycznej kolejno,

,

$

pakt wschodni w połowie r. ub. po rozmO'WiI:' Barthou-Litwinow w Genewie.
pakt środkowo-europejski w styczniu
r. b, w naradzie MUSlsolini-Laval w
Rzymie, a pakt lotniczy zachodni w odwiedzinach pp. Flandina i Lavala w
Londynie w lutym r. b .• zostały wyraź
nie zalecone, jako najwłaściws7Je dla
wzmo,cnienia bez.pieczl:'ństwa, w 0świadczeniu angielsko-francuskiem z
3 b. m.
Tylko bardzo naiwni ludzie mogliby
nie doceniać znaczenia zamierzonej umowy lotniczej zachodniej. Jest to
slp rawa dobrze przygotowana. 'V Czerwcu r. ub. był gen. Weygand w Londynie
wraz z szefem sztabu lotnictwa [rancuskiego, w lipcu r, ub. p. Barthou w
Londynie POSUllęł tę sprawę napr7.6d
politycznie, 30 lipca r. ub. w Izbie
Gmin p. Baldwin przygotował umysły
w Anglji glośnem zdaniem, że Hnja obrony Anglji nie je·st na wybrzeżu kolo
Dovc!' lccz nad Renem. a teraz w Londynic zamiar umowy wydobyto już na
wierzch. A co to jest za. umowa? Po'Prostu zmviąz('k sojuszu obronnego
Anglji z Francją, bo przecież, gdy bęL1ą
walc z yły ~amolo1.y, nie będą stały nieruchomo floty. oraz nie będą spoczywały woiska IQdowe. Um')wa ma być
S'7.ersza. bo w gronie państw paktu rcńskiego z Locarno, t. j, Anglji. Francji,
Bclgji. \Yłoch i Niemiec, ale już zastrzeżono, że po odpowiedziach innych
państw. Anglja i FranCja w każdym
razie przystąpią do załatwienia spra.wy
ADA:\I DOHOSZYKSKI
'Otóz' ta UmO"'R lotnl'''za zacll0"nla
. auI.
dzla.lacz nal'odolV.V nl 'lo,l:go pJko lI enI3,
l)Qucza. że także pakty, przewidziane
tor .,lio;;l!uuo.tki :\arodowE'j".
dla środkowej i wschodniej grupy
pailstw, to nie przelewki. Jest rzeczą
h' przewlekłej a zawsze ciekapewną. że po,rozumienie środkmvo-eu- • wej, bo niezakollczonej dyskusji o kryl'Opejskie, zabezpieczające pokój dokoła ~ zysie rzucił swą "Go,s-podarkę NarodoAustrji, będzie zawarte i poparte zobo-. l \VQ. ... ) jeden z młod) ch dZIałaczy narowią.zaniami, odbierającemi ochotę do! dowych inż. Adam Doboszyl'lSki z 1\1'anapadu. Jest też rzeczą pewną., że pakt kowa.
'\.'sehodni. nie gOłOSłowny. lecz zapewJest to śmiała próba dotarcia do
niajęcy wzajemn:,. pomoc przeciw na- źródeł kryzysu, u c.hwycenia za rogi jepadowi i zawierusze w tej Stronie Eu- go istoty i wskazania drólt wyjścia. z
ropy. nie będzie zanieChany. Wszelkie s '" alejącego przesilenia; obok wS7.echIJrzyptlszc;>;enia, że to się "jakoś rozle- s,t ronnej analizy autor wszędzie stara
7.ie", byłyby pozbawione zmysłu ne- się dać swoje pozytywne sformułowarzywistości.
nia. usiłuje stworzyć samodzielny syCo więcej. wn 7 ną rzcc7.~ jest też ko- stem gospodaJ'ki narcdo\oyej, odbiegają.lejność, którQ. biCI! ~praw naibliższy cy da leko ZU1' Ó" no ocl kapitalizmu, jak
mieć musi i którą też tab ,vytyczono i od bol"zewi ;: mu.
w Londynie. Naprzód pakly zabeZPie-!
Swój obszerny. zgórą. 300 stron 0czające, pc·t,~m nowa umowa pows zp ch- b ejmujący, traktat podzielił autor ~a ? zb,ro,ien iach.i o na?zor~e n?r} z1)1'1)- g~voJJ więksl~j .'Y} i'azi.stości -:- na ,dwi~
,I elll~ml w oparcIU o Ll~ę !,arod6~,:, a lllerowne ~ZęS~I; .w plerw~z.~]. ,kr~ts.zcJ
dopIero wtedy zastąpleme CZęBCI " przccl"t ~\\Vlł ogolnle "chrzesclJanskw zatraktntu \'i'Cl'salskie""o o zbJ'0jeniach sady gospodarcze". w drugiej. dłuższej
Niemiec t!J, nową umową. Z t~ kolejno- dał zal'r::l "nu,rodowl:'go ustroju go<spością. j.edynie możliwą, trzeha także siQ dflrc·~ ('.(W w Pol~c.e".
liczyć.
\V ten sposób otrzymaliśmy dzieło,
Widać za1em dzisiaj. na tej poli- traktll' ~J c(' o całości zagadnienia, a nie
tyczno-drplomatycznej mapie Enrcpy o pojcuJ JlclYch frag-mentacn kryzysu,
roku 1935, kto idzie razem. oraz czeg'o Pl' .. cpojono od pcczątku do kol'ica jedten zespół chce. Najwyraźniej chce za- nolitym, wY1'aźl1~' m, z dwu zespolonYCh
bczpie-czcnia pol'oju i ::Łaius quo. Dla- ści::iJ.c źródeł: kalolic~' zmu i nacjonalitego też niepodobna utrz~' mywać n:l- 7:mu ,"ypłj'\\ aj lJ c) m
poglądem na
tlal w nic jasności mic'SCIl i ~ anowisl~:l świat.
PoI"ki nn.' tej wh"< nic po ~lt'.'C7.11'>d ·:T!lo- - - - ." 1- 11)- vO,
n~
') A •
DOH1,.'Z\",
J ., ' ń'l'j' G
d k ...T
. E·'
ma t yczncJ. m o.plC
", Ul u·p~ ro \ u
aU 1.11
.. OSpO ar a .'tarod,owa". War:,zfl \\a 1931" Tow. Wydawni,.; ::
C7.e .. Pal.ria", sklad główny: Dom Książki
PolISkiej.
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Na margInesie książki inż. Adama Oioboszyńs-kieg,o p. t. "Gospodarka Narodowa"

\'l

Książka Doboszyńskiego to nie zlepek różnych, wyłą,czają,cych się ~zajem, doktryn ekonomicznych. ale Jednorodna ideowo całość, konsekwentne
zastosowanie zasad narodowych w polskiem życiu gospodarczem.
W części teoretycznej o}Jtlrl się autor na autorytecie św. Tomasza z
Akwinu i gęsto, moż"" nawet za gęsto,
cytuje jego "Summa Theo!ogica". Jest
to ciekawy przyczynek do renesansu
tomizmu w dzisiejszym świecie. Nauka św. Tcmasza wtargnęła, jak widzimy, zwycięsko nawet do ... ekonomji
politycznej!
Kto tak zdecydowanie stanął na
gruncie ideologji narodowej. jak Doboszyński, ten nie może oczywiście wchodzić w kompromis z ginącym światem
liberalizmu. kapitalizmu i socjalizmu.
To też autor "Gospodarki Narodowej" bez miłosierdzia kruszy podstawowe al'tylmły wiary liberalnej. Podnoszą.c wysoko metody ekonomji liberalnej, odrzuca stanowczo większość
Jej fałszywych założeń. .
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W Górach Olbrzymich \\15kufek zamie-

ci ś>nie~nych 2 osoby poniosly śmierć.

'"

Na Tl')graniczu wlosko -autl'iacklcm labuicżna zaRYP~ la BZC),C~ lll'z~dnjków
rclnych. Życiu ich nic grozi nlebe'zpieczeflt3two.
..
wina
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•
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~~In. ~eH·hs.wehl y Blol~bcr\" .po~ejmowal" czora) po połudnn~ alH ctly tOwan~ch w. Berlmie zagram.c7:lly~h ,att~c~cs wOjsko\~y~h. Obecm bylI rowl1:ez przedstaw.lclele u1'z~du spr. zagr.
Ol az sZl:'reg ofIcerów Relchswehry.
•
"'"
Do baroku w mieście Nyack, Stań Nowy
Jork, w!argnęlo kilku uzbrojonych bandy(ów. którzy, steroryzowa\YGzy personel i
publiczno.5ć. zrabowali 18 tys. dolarów.
Pod osloną karabinów ma·szynowych bandyci zbiegli.
Wybuch materjałów latw{)palnych naoata-tnio w prochowni w Cherbourp;u. Ho'bolnicy w liczbie kolo 1000 zdołali
opu.ścić miejsce
wypadku zanim po~ar
przybrał groźniejGze rozmiary.
\Vskutek
wybuchu 1 robotnik poniósł śmierć. Sledztwo w sprawie wypadku trwa.
'"
",.
Epidem ia oalarji na Ceylonie, jak dotą.d, o,bjęl a 303 tys. osób. \Vszystkie sZ'Pitale Gą przepełnione. Na cmentarzach brak
miejBca dla chowania zmarlych.
•
••
Wybory w Turcji, odbyte w ub. pią1ek.
prw3z1y w calym kraju spokOjnie. Listy
kandyda.tów, ustalone przez rząd i stojącĄ
za nim partję przeszły jednogłośnie. Do
parla.mentu tureckiego wybrano takte
kilku przedstawicieli mniejszości narodowrch.
sta.pił

l

I

Na pytanie: ustrój planowy, czy nid
czem niekrępowana gospodarka 'z o powiada DobosZYllS1d, że "ustrój chrześcijański, oparty na uwłas7.czeniu mas,
czyli na stworzeniu możliwie jaknajwiększej ilości samodziel.nyc~ ~ars:z,ta:
tów, z natury rzeczy oplerac Slę musI
na daleko idącej swo,b odzie gospodarczej". A ujmując rzecz swoim zwyczajem ~v ~ezę, rozstrzy!a .lapi~arnle zagadnIeme w ten spo,6b ... " olność gospodarcz.a jcdnost~k. PEzy planowości
moralne] społeczenstwa .
. Z. tego )ednego choćby .przykład.u
WIdZimy, ze autor U\~z~lędl1la słuszme
bardzo szerok~ czynmln po~agospodarcz.e w ekonomIce narodowej.
. Część plel:vs~a rozpr~wy Do~oszyńsklego kuhnJl1uje !lodaj w teZIe o uwłaszczeniu mas.
,.UwlUSlzczenie mas _ czytamy w ,Gospouarce Na.ororlawej" _ ozy się to komu
podoba. czy nie J)otloba. stan~)\vi naczelny
postulat godziwe-j ol'ga.nizacli spoleczl'ń
stwa. Wprowad.zenie go w życie bęcłzie naczellnem zarlaniem rządów narodowycb."
God' •
d
t ój gospoZIWY, naro ow.y ~s r .
d~rczy. w,któl'ymb.Y SIę .Ol~ mogll ~J~i
OlĆ, k?sftem.. ~lacowl~eJ
11!d n
rd.zennel. Z~dZL l Ich arYJscy OP1~ k uno
DO:
Wle ~ o~o ldeał. do l<lórego dą.zy
bos.zynskl,.
.
.
we'
Przechodząc 'y ,CZęŚCI drugIej s au~
pracy do z~gad~len pra~ty~znych,
tort s,tarkalósl~ ~ac oCpl P o'Vledz dns: sdz~r~ge
py an,d ' re" SIę w o.1sceJ w t tZłe
· zIm
d
?,o,spo arczej w~ suwaJl'l- es ? l wa a
l zaleta. "'lada, bo trudno Jednemu
człowiekowi, choćby najbardziej do-

Niebezpieczna taktyka Niemiec
Sugm-ujq światu pokój i ·m ontujq Pcx.Joto'.f)ie bojowe paganda za 1,lebiscytem. w Austrji

Pro-

świadc.zonemu,

zgłębić
gruntownie
wszystkie problemy; zaleta, bo czy telnik obejmuje całokształt gospodarstwa
narodowego.
Wielka rozpiętość zainteresowań, od
reformy rolnej poprzez przemysł. ręk()dzieło. handel, pieniądz, baJlld. podatki, korporacje i in. aż do kwestji ub()gich. bezrobo-cia i inteligencji, sprawila, że autor musiał poprzestać na wysunięciu wz ogÓlnych, któ)'e będą wymagały jeszcze rozwinięcia i dokladniejszego sprecyzowania. Nie jest to,
nasze m zdaniem, program gos·podarczy. lecz ideologja g?spodarl!za, d<?~k()nały wstęp do ~adan l do dyskusJl na
tematy ekonomIczne.
Rozwijając swoje szczegółowe p()glą.dy, Dobo,g,zyński na każdym kroku
podkreśla, że obcy mu jest wszelki
szablon i doktryneryzm. Wyzwoliwszy
się gruntownie z pod nacisku obcej, żydowsko-masońsl{iej myśli, autor "Gospodarki Naroc1owej" śmiało rozcina
wszeikie skomplikowane zagadnienia
doby ws,półczesnej. wychodząc z zal(). ń
od
ze Nnar d owych.
k
ki
iepo obna wrót em sprawo·
zdaniu podać wszystkich tez autora,
ani nawet obszerniej się niemi zająć,
czy podyskutować.
Ciekawego czytelnika odsyłamy do
książki' niechaj się sam zabierze do
rozgryzienia jasnych zresztą poglę.dów
naszego autora.
Uważając, że nic tak nie zabija nowego dzieła, jak bezkrytyczny'entuzjazm, wysuwa.my obok zasłużonych
pochwał - nas:z,e nieliczne zastrzeżenia.
W ustępie, traktującym o utrwaleniu ustroju rolnego, proponuje inż. Doboszyński wprowadzić niepocizielność
drobnych gospodarstw rolnych. Słuszną w zasadzie ideę nierozdrabniania
gospodarstw
rolnych
należałoby
gruntownieJ rozważyć.
Autor "G()spodarki Narodowej" poszedł tu za
wzorem hitlerowskich "Erbhof6w", t .
zn. dziedzicznych dworzy~zcz chlopskich. Wartoby ten projekt obejrzeć z
różnych stron. Już dziś w Niemczech
podnoszą się głosy ostrzegawcze w
związku li: tą. reformą. które wyrażają
obawę, ż~ ustawa o niepodZielności
dworzyszcz
może doprowad7ić d()
zmniejszenia przyrostu naturalnego
Itp. W każdym razie trzebaby jeszcze
pomyśleć o innych. polskich spos()bach utrwalenia ustroju rolnego.
Nie zgadzamy się dalej z autorem,
kiedy pisz.e że wprowadzenie w życie
, . , ,zasad
,
.
narodowych
gospodarCZYCh me
I
.
.
.
_
~vymaga wle~klch zmian w o.bowll~zu
J~cyc~ obecme usta\~a~h, ~m . ~aleko
sIęgających przeobrazen w lstmeJących
instytucjach".
Przeciwnie sądzimy, że ustawodawstwo naS7.e, oparte na innych założe
niach. niż gmach, który chce wzni~ść
autor .. Gospodarki Narodowej". należy
gruntownie zmienić, i że nie należy w
tej dziedzinie wysuwać tak umiarkowanych projektów. Czy czasem inż.
Dob08zyński ,nie
przywią.zuje jedn(). stronnie zbyt wielkiej wagi do stworzenia nowego typu człowieka, zagadnienia kapitalnego, które w pełni doceniamy, - i czy nie zamierza tego nowego
człowieka
wtłoczyć w dawne
formy
prawne, wyrosłe na innym, obcym nam
gruncie? Naszem z.daniem i w dziedzi.
nie ustawodawstwa (prawo handlowe
i in.) czeka nas wielka. twórcza praca,
kt6rnby współczesnym procesom sp()łeczno - gospodarczym
nadała nową

I

\Va r s z a w a. (Tel. wł.) Prasa war- nowisku przeeiwstawia swój program
sza wska d-on-osi, że w dyp]-omatyczn.vch MacDonald.
kołach francuskiohobecną taktykę BerW Rzymie wielkie zaniepokojenie
lina w zwiazku z rozmowami lond 'ń- wywołało przemówienie min. GoebbelSJkiemi uwaia się za chęć z~'skania :\'na sa, zapmvia'Clające użycie gwałtownych
1 czasie, aby tymczasem przeprowadzić środków, aby wcielić Klajpedę do Rzeprzygotowania militarne. Pisma fran- szy. Pisma rzsmskie stwierdzają, że
cuskie stwierdzają., że w tym kierunku mowa Goebbelsa nie przyczynia się do
dyplomacja niemi,ecka wytę·ża wszy-st- ułatwienia rokowań o reali:z,ację pakkic siły, deklarując jedynie swoj~ zgo- tów:polwjowych.
dę na p·akt lotniczy, by w ten sposób
Duże zani.epokojenie w Wiedniu wyuzyslmć równouprawnienie miJitarne' wołała wiadomość, że centrala berliIlw p·owietrzu.
f ska wydała polecenie, aby na terenie formę prawną.
Dy'plomacja sowiecka domaga się Austrji za.częto rozwijać propagandę za
Miałym ochotę jeszcze
ten lub ów
od kół francuskich przeprowadzania plebioSlCytem. Akc.ia ta pod,o.bno już wy- szczegół się wadzić, ale nie chcę wpaść
rozmów z Berlinem pod warunkiem daje owoce. W kampanji przedw rzą w pieniactwo i r~asumnJąc "'ad swój o
natychmiastowego przY5tąpienia Nie- dowi biorą, udział socjaliści i socja1- "Gospodarce Narodowej" stwierdzam,
miec dlo paktu wseh-odniego. Temu sta- demokraci.
że Doboszyński szczęśliwie rozpoczął
.___ _
badania nad polską, gospodarką. dziełem, które podaje, jak to sarn autor
młodzież śląska!
zauważył, zasady ,.jeszcze zbyt teorep o z n a ń, D. 2. - W ub. piątek, tyczne i wyrozumowane, zbyt uniwerB e r l i n. (Tel. wł.) Prezydent Ban.
ku Rzeszy, dr. Schacht wygłosił do 8 bm., odby1ło się w Poznaniu walne ze- salistyczne, pOpl'ostu w 7.h}t słabym
przed.stawicieli śl!l!skich sfer gospooar- branie Zw. Akademików Ślązaków, na stopniu narodowo - polskie",
ez..ych przemówienie ,dotyczące położe- którem dokonano m. in. wyboru no"Gospodarka Narodowa' Daboszyńnia gospodarczego Rzeszy. Mówca nie wych władz.
ski ego, napi~ana stylem żywym i jaukrywał powagi sytua()ji, przYlPis-ując
W wyniku wyborów wielki sukces snym, w'Zb?gaciła zasób prac .ekol1?iednal{ie winę za wszystko rzą,dom re- odniosła młodzież narodowa która zwy- micznych, pIsanych z punktu wlcł7flllla
publikańskim.
ciężyła na całej linji, co j6~t tern cha- ! naro~owego .. o nO~'I!. cenna ,P07.YCję . .
.
..s._
•
l' rakte,r)'styczniejsze, że Akademickie
NIe wę.tpll:ny .. Z? .znaJdzle. szerok Ie
Dr. Sch?cht, na.~ołuląe U'lJ Clerp 11· tozpowszechlllePle I ze zostame nietylwo6ci. OŚWIadczył. łZ. obecna polityka Koło Slązaków dotąd znajdowało się
ko przeezyta,na.. ale 1 przam~'ślnna.
ł g<)S?odarcza rządu ll1em~eckle~o opa.r~ t'~.ka~h "sanacji".
ta Jest na. J)QcJ:stawach realnYeA
TAD. B.

I
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Na ma·rginesie ty,glodnia propagandy prasy
Ł ó d Ź, 9. 2. Żyjemy w czasach
walki, w czasach brzemiennych w następstwa, które zadecydują o losie
przyszłych pokoleIl. W czasach tworzenia i wj~mwania w twardym granicie dusz i serc polskich wielkiej idei
odrodzenia i potężnej Ojczyzny. W
czasach walki nieubłaganej, zaciętej
na wszystkich frontach, na wszystkich
odcinkach. W tej wal ce oJarniającej
coraz szersze warstwy i kręgi społe
czeństwu, bronią niezmiernie ważną
jest prasa narouowa.
Jednak prasa lH'xodowa w obecnej
swojej postaci wyda~e się zaledwie
karlem wobec kolosu prasy nam wrogiej. żydowskiej.
l\lusimy sobie zdać najeżycie sprawę z tego, czem wlaściwie jest prasa
dla życia kulturalnych naroJów, z jej
potęgi i olbrzymich wpływów na bieg
życia publicznego. Prasa to puls i tęt
no życia całych społeczeństw, odźwier
ciedlenie wszystkich nawet najdrobniejszych przejawów żywotnosci w
każdej dziedzinie. W suchych napozór
faktach, podawanych przez gazety,
kry ją się nieobliczalne wprost następ
stwa. Z faktów tych, odpowiednio komentowanych i i,nterpretowanych,
ukuwa się na żądaną modłę opinję.
uczy się czuć i myśleć wszystkich takiemi kategorjami, jakie są wygodne
różnym panom, siedzącym w sanktuarjach redaktorskich.
Prasa jest - można powiedzieć _
okularami, przez które każe się ludziom patrzeć na świat i w miarę potrzeby zmienia się w nich szkielka.
W Polsce Nowej. w Polsce Odrodzonej, ze smutkiem należy stwierdzić,
iż prym wiedzie prasa żydowska. Prasa, nie mająca nic wspólnego z duchem, dążeniami i celami Polaków.
Prasa propagująca i wtłaczająca przemocą w umysły naiwnych i zaślepio
nych wro~ie i zagrażające na!"zym
świętościom narodowym idee. siejąca
zgniliznę moralną i rozkład wśród
szerokich mas. A co najgorsze. wroga
ta i destrukcyjna prasa usypia nas7.t;!.
czujność, zamydla oczy i trzyma w
odrętwieniu, nie dopuszcza do organizowania się i do wystąpienia z żąda
niami o należące nam prawa. "V walce
z rozpanoszoną do ostatnich gra.nic
prasą żydowską, musimy użyć jedynego tylko, jaki narazie nam jest dostQpny, oręża - prasy narodowej.
Stoją przed nami dwa zadania.
Pierwsze - zwalczać prasę żydowską
przez bojkotowanie jej wszędzie czy
to na ulicy, czy u przyjaciół, czy u
znajomych. Drugie - popierać i propagować na każdym kroku prasę narodow!1-Walka musi być bezwzględna i nie
wolno nikomu się od niej odsuwać.
Czyż nie uderza nas fakt, że np. Łódź,
miasto blisko miljonowe, posiada kilka dzienników żydowskich, jak: "Republika", "Express", "Glos Poranny"
i szereg pism "sanacyjnych" nie liczę,c
już całej masy piśmideł wychodzących
w żargonie, a natomiast jedno tylko
pismo narodowe l ka:toJickie "Orędo
wnik".
A więc olbrzymia większość mieszkallców Łodzi ma tak myśleć, jak
chcą Żydzi. Czyż to jest normalny objaw, aby Polak na własnej swojej ziemi nie myślał i nie czuł po polsku?

"

ozniżki kolejowe

War s z a w a.

wł.)
Związek
Rzemieślniczych zwrócił się do mi-

(Tel.

Izb
nisterstwa komunikacji z postulatem
obniżki kolejowych
taryf towarowych
na przewóz artykułów budowlanych i
pokrewnych.

V/}'bnry W Turcji
s t a m b u 1.

(PAT) Wczoraj odbyły siC? wybory d-o 5 zgromadzenia narQ-1
dowe~Q Turcji. Obrano 399 posłów, w
tem 17 kobiet. 16 z pośródl obranych
p-c~łt'l\V należy clo ugru,powal} niezależ
nych. Wszy o:C\' pozQstali należą do
partii rzndQwei ludOWQ - republikań
skiej.
"Vczora i3ze wybory były pierwszemi
wyhoramipow5zechnemi w ~urcji, w
kt6n'ch brały udział kQbi~ty. Nowe
zgrom a doze n i e n arodowe zbIerze się w
marcu w Ankarze.
E

'Strona ~

na~odowej

W zimie szczególnie organizm dziecka
wymaga vł2mocnienia i uodpornienia.
gdyż w tej porze roku. nawel lekkie
przeziębienie spowodować może niebezpieczne dla zdrowia komplikacje.
E'T1ulsja Tranowa f. Scotta zawiera ob.
f. ,.jqcy w witaminy A i D tran leczniCZY.
oraz hipofosfily wapnia i sodu Dzięki
temu wzmacnia ona wydatnie organizm dziecka, pobudza apetyt, wzmaga
wzrost i powoduje przybieranie na wadze Dzieci chęlnie 'przyj m ujq Em ulsję
~
Tranowq Scotta, gdyż
"'~is.
jest przyjemna w sma·
.. ;' ,~
~u i lekkostrawna.
"1"
I
Zqdajcie zawsze pra.
:. -::
wdziwej Emulsji Tra.
.,
nowej wyrobu firmy

,.-

r

]{::t;'tll· rn:"l' Ilflro.lo\\'iec czyta i I'ozpow...,zcr!lni::t .. Oł'l: , lown i ka" - oto. haslo l lól'c 1'0l.brzmia1u w ciąg'u .,T) gounia pracy llaro.lo\\'ej' w ŁodzI.
Czyż nie czas zakasać rękawy
się do pracy?

i

wziąć

Wzywamy wszystkich do szeregów!
Niech ten tydziel'! propagandy - który ostatnio prowadzony był w Łodzi
- będzie zaczątkiem silnej i potężnej
prasy narodowej! Niech nie będzie
miejsca w poJskim d.omu na żydow
skie szpargały! Niech każdy Polak -

•

narodowiec czyta wyłą.czuie tylko pr,::
sę polską, narodową, jak "Orędownik ,
"Gazetę Warszawską",
"Kurjer Poznański" "Wielkopolanina", "Wielką
Polskę" i "Głos". Niech sobie Żydzi
piszą dla siebie i po żydowsku, ale
wara Im od polskich serc I dusz. My
chcemy wyłącznie l tylko prasy naro- .
doweJ.

SCOTT
& BOWNES. A..
WARSZAWA

Cena

I

•

Szermierz prawa i sprawiedliwości wPolsce
"5-ta ł'oc~nica urod~iłl ntal·s#. Tł' ojciecha fł·a..ml)('#Y"sldego

ng

gólnOŚCi walkę

idoową.

proOwadzoną

niezłomnie

przez WQjciecha Trąmp
czyńskiego z.arównQ w czasach zaborczyeh, jak i w niepodleglej Polsce.

*

Jako syna ziemi wielkoOpolskiej . i
stałego mieszkaJ1ca m PQznania znają
marsz. Trąmpcz~'ńskieg'Q WSZyscy Poznańczy-cy. Urodzony 8 lutego 1860, po

Zuchwały

wśród

. poe

neJCZCigOdnemu Rzermierzowi prawa
. po,..
l 'k'leJ. - całe ."poł"'czel'l't\:vO
I. sprav.y
,." ,'"
polskie śle wyrazy glQbokiego hołdu
oraz życzenia. zdrowia i długiego życia
dla dobra Polski.

ludou'Có w w pow.

K i e l c e, 9. 2. Jak już donosiliśmy,
Stronnictwa Ludowego z pow.
jQdrzejowskiego Andrzej Wałeron, były prezes zarządu głó\\'nego tego. str~n
nictwa, ro·~pocz~.l niedwuznaczme fllrt
z "sanacją".
Ostatni zjazd ludowców, na którym
p. Waleron radził słuchaczom, by
przestali krytykować B. B., jak również dziwne względy, okazane p. \VaJeronowi przez pewne czynniki, mocno
pO::leł

?

ad

ukQńez-eniu g-imnarium ;:udjuje na w\'dziale prawnym ,\ Berlinie i Wrocła
wiu. Po złożeniu w"mŁtl('anych egozaminów o ..;jacla \\ Poznan ' u iakQ arl\\oLOl/dy/iska /croni/m towarzvs/'.. a, prowakat: nOlarju,z. 5pra\o\ ujac len za\\ :,d (bo,za przrz cIzierwil.i stołeczne z c('remood r 1886 c!{) [9[g
njałem godrlyrn wiellrich ~praw paristwa, no.
Ud r. 190[ d.o i9U za"iada w ra(hie tuje co rolw w sezonie imprezę, która u przymieh"iei i je-( fJl'ele::-em rarl/_''''Ckle2'O /ariół nasz}'Ch tV Anglji urasta -lo zd"rze.
KQla Pol"k ,egQ Vv' tym c/a,ie w('IJQrlz
ILia n;elyłlw tOIVClr::.ysl;iego. ale / pulityc::..
do ~eirnu oru,k e!{o a \\ r JOl:? do par- nep:o. Jest to doroczny banlfict lowarzy'/u'a
lamentu n ernit'cKlegO gdzie 1~I:Jj~trf\- 1.0Isko'Cln!!,ielslriego, !.-tóry grom"d::.i sporą
5z~n.ie \\.alcZY O or'l~'a .\Ud.nQBel pol· I bczbę .osób z sfer politycznych, gospodar.
sklel DOr! zaborem OlemlE'cl,nn
czych t artystycznych Londynu.
·W latach przeł~lIlowy~ł1 19t8-19 ~a: I
Wf tym rolcu od[,ył sip, banldet ten pod
siada w ~aczelnel RadZie Ludowe] l przewodnictwem lady Max·Milller. żony b.
spra \\ CI ie ohov. !1t7k! nacze,! ne!5;O, I?r~ze- ambasadora angielshiego IC Polsce. a uczesa relene,ii. przeobrażone] pozme] w stnicz)ło w nim coś 01.-010 200 o.~ó b. Głów
Ul'zad woiewudzki. Miarą autQrytetu. nq wszakże a/ralii'jq byla obet'no<ć. w roli
jakim cie"z\' ;;ie ten WI bitny prawnik, [{ościa honorowego, sir Aus/ena Chamberjest fakt. że w,zedłsz\' do Seimu u~ta- I laina, który skorzystał z tej olwzji, aby za
wouawczego zo-,ta'e w\ .brany 14 luteg~ l' otrzymane za~/'~s::.:nie odwdzięc::.yć si~ ~luż.
19j9 r mar.,zalklem Sejll1u. Wybrany szem prZemOl{'lCmem. JlIowa b. minIStra
w r 1922 5eJlatorem .obejmu ie mar..;zal- spraw ::.afl,ranicznych Wielkiej Brytanji zna.
kQstwo Senatu. Obecnie zaś. mimo Lazła w kolach zagranicznych żywe odbide
późnegQ Wieku. Jależ~' dQ gorona
naj- i będzie tei niezawodnie przedmiotem raruchliwszych j najbardziej QbQwiązl\O- portu ambasady R. P. w Londyme do ga·
wvch posłów.
binetu p. ministra Bec/ca w Warszawie.
Na "'runcie p<>znańskim w czasie pelSir Austen nawiązał do ogłoszonej dnit!
nieni~ zawQdu adwokaCkiego WojCiech poprzedniego dehlaracji Irancuslw-allgief.
TrąmpcZYń5ki zapl::,ał si!;' iakQ Qrganiskiej, anali::.ując nou·.y system bezl"e~z(·/i.
zator nauki it;'zyka pO!s.kiego w szkQ- sttva Euro.py, .tt'ysumęty tV CZaSL€ . II'IZ~'ly
łach miasta Poznania w latach 1890pp. Flalldtna J Lavala. Pr:.,),fJ~m~lIIl, ,ak
1894. W okresie naJwiększegQ napit;'- stvego czasll w ~ocarno. poloz~nle ~wc::.eslle
cia walk antypolskich, rozpaloOnych mestety US(/~/,·t']onotVal? r~zdz/ał 'nzętl:y z.a.
prz"z haka tę, WQjdech Trąmpczyt'J,ski warotvanemJ gwaranCjamt. ~a z(/c"od~le,
wystE';'puje w r. 1907 ze SWQją głośną a .otwartą !prawq lerylOrjOw. na u'uhobroszura przeci w wywła"zczeniom p. t. dZle. f!.becn) st,an .r~eczy, n~zClJll/rz po kor;.
"Recht muss Recht bJeilJ.en'·. "V par- ~erenc]1 lo~dYllskleJ, 0sc;ma ClWI7lUerlaL1ł
lamencie i sejmie pruskim dużym rQZ- lako .,powrot do L?carna,'
.
głQsem cieszyły si-ę jego znakQmite mo-I
P.o.ls~a - zda~Lem mowcy - ~IW pr~y.
wy, wygłaszane w obrQnie robotników czymc SIę do 1?odJętY{,~J w LO~,d.Y!",e laolww
se'zonow\'ch z Kon~re:;ówki .oraz prze- na rzec:: pO/WJll. n.-~USJ z~odzlc SIę na wprociw
żvnaniom KQmisji Kolonizacyj- tIIa.d::.eme zasad ~zaJemneJ pomoc.v na ws(~ho.

"Gwiazda" p. Walerona blednie ...
FetJ-ment

2.-

6124/5

N o w y Jork (PAT). W mieście
Nyack w stanie nO\\OJor:;kim kilku
uzbrojonych w karabiny maszynowe
bandytów 'v\ tal'gn~ło do b1.l1ku i steroryzowa wszy portj era zrabo\\'alo 18.000
dol. BanJlyci pod osloną I,al'abinów
ma;;;zj'now rch i 1'e\\ o[we1'ó\\ odjechali
r'ie ści~ani przez nikogo.

u

W piątek podeza, poludnioOwej przerwy \V obradach Sejmu zebrał się Klub
Narodowy na nadzwyczajne posiedzenie dla uczczenia 75-ej roczniCy urodzin marszałka Wojciecha Trąmpczyń
skiego. Do jubilata przemówił prezes
Klubu NarQdowegQ. prQ!. Roman Rybarski, podnosząc zasługi b. marszałka
Sejmu i Senatu, podkreślając w szcze-

od Zł.

iędr~ejowsldm

spodobały się wielu chłopom .
To też donoszą nam z Jędrzejowa.
że szereg działaczy ludowych i byłych
zwolenników p. Walerona wystąpiło
ze Stronnictwa Ludowego. Część z
nich zglosiła się do Stronnictwa Narodowego.
"Gwiazda" p. Walerona, który uchodził
dotychczas za "niezłomnego"
ol:Jl'Ońcę "praw ludu" zaczęła blednąć.

nie

AG~

dZJe. ..Ulamy, ze Połarv l An[{lrcy. znaJrlu.
jqc się '.',a pr::.eciwnych !trari~Clc" E//ropy.
llrowadztc
będą
k"
'l' tę.." samą polllylcę obrony
po OlU l cyWI lZ(/~/1 '.
,.
. Zwroty o wspo.'n,eJ po.mocy n,a l~S<.'lOcfZ1e
me ln?gą nasllw~lc zadne] 1VątP[zWOSCI. co do
tego, ze oznaczaJą apel :::a pr::.ystqptenlf'm rio
zbiorowego systel7lu be::.pieczeńslwa, - do
paktu wschodniego. Apel b)'l niewąt pliwie
uzgadniany z Downing Street, - mowy na
oficjalnych bClnlcietClch nie są odeTll'Clllvm
występem hrasol7lówczym, z1{·las::,(·za 1.11 4n·
g/ji. Osoba mówcy, htórym jest czlort';ek,
szczerz f' Polsce oddany. nadaje sloz,vom jl'go
szczególny ciężar galllnlrowy.
Nie pierwszy to raz. że nCldchod::.i od //(1'
szych TJrzyjClrió! na ::.achodzle apel, ali) nip
zanierllwlt'ać .' cislego 1Vspó'dziala"ia z m().
carstwami zarllOdniemi u' prncClrh kolelclVwnych na rzecz polroju. nlJojl:/f/e IV tej chl~ili,
czy to ma b~'ć 'Jakt wSI'/lud/li (przeciw htóremIt moina wyS/ltvać róine tvąi plirvości), czy
tei inny sy.~tem bezpipczeństwCl.
Chodzi tylko ogólnie o to, by Polska nie
z(miedbywala s/'oslmkólłJ przyjaznych z za.
chodnią El/ropą i .; mentalnością jej metod
politycznycl••

Strona

ł

:;;;;a

Ort\łownłtt

''70

rai

1.

SGLi

Przy Hcznych dolegliwościaCh koIdecych naturalna woda gorzka Fran-

Debata bud!etowa w Sejmie

ol.l&ka-J6zela przynooQ! znakomitą ulgę.
Tg 200

Rllnirtwo, Ju~mJ!ł i ~an~ L raI u~olni[two Nie zapominaimy
Poseł Czetwertytiskl (KI. Nar.) ozubozenlu wsi Jlł)lskieJ - Groźny st3ł1 w szkolnIctwie
SPRAWY AKADBMICKIB
w dyskusji nad przemó\vleniem skus!ll. Jako pierwszy, zabral glos po-

mln Poniatowskiego, które podaliśmy
Wczoraj, potoczyła się ożywiona d y..

I

sel Czctwel'tyilski
go.

z

l{łubu Narodowe-

Poseł C::etwertyńskl o n(fs~eJ polltuce rolnlc:reJ
Poseł

Cze twerty ński
(Klub nadto cZl'rpia ~al\lor"adv miej"'kfe, a nie
Nar.) krytykował dot\'cheza~owa dziś- bacz)' sil'. te WIt'Ś coraz bartblE'i UPAda
lalność rz~du. która nie miała zrOlU- Sa wsIe pol,;kle - iednE' 1 do,:tlltkiem,
mienia dla intere:>6w rolnictwa. stano- "drultit> którE' nie w\'chodu 1. bit>d~'
wiacego 70 prO{'ent naszej ludnośd, I którE' ('ornz bardziei s1~ " niei nonA·
Dalsza kwestia jest sprawa kształtowa- iB, Wobec olbr7\'miello :lDlJdku cen
nla cen. Obniżki cen przenl\'słow\,('h rolniczych I"Olnl('l\\o w orzE'llnł-n:u na
nie dały s.p<>dziewan~'ch prze? r7.od re· art,'kuh rolnl' olnri w rol,u troi) ('ztezultatów, w wit>lu bowiem w\'padkach rv ral" h'le o<Hlatl<ów. niż \\ roku 1920
pOC'ią~ają one za ::obli obnlżk~ cen proNa PolE':oiu oodif.'to prób, kOIl('t'lllraC'j1
duktów rolniczyeh, Mówca ZWraca u- ołodów 7.iE'!I1m'ch, all' to ie"l h'lko iell.
wal{~ na zachowanie sil' admlni:;tracil.
na 1. prób \\'\'\lIl:E'zienlll w\'iścill l trud·
w:3kutek czeg:o nie ma wezlów zauran:a 'ne2'o oo!<>żenia. pod{'las ~dy poWinno
porniedzy nią a ludnością. Za dużo ~i~ się mieć już plany ogólne.
u nas poś\\ieea na różne budowy, zaBud~et pr~emuslu

I handlu

ora~ oświaty

około północy.

-,-------------

wł.).
W uzusprawozdan:a z piątkowych
debat sejmowych należ.v podkreślU. że
dos\"ć duże zainteresowanie w)'wolaly
hudlżetv min, przemysłu i handlu, orar.
min, oświaty.

wszystklem na zmnIejszanie budżetu
min. oświaty w przeciągu czterech
lat o 38 procent RZl;1d nic roz",iązaJ
lagac1nienia pow'! ,,'chncgo naul'7ania
tak. że mamy dziś 600 ty~ięcy dzieci
w wieltu 'ukoInym, k'óre znajdu~1!
się f07a ,;zkołlJ., PQ~jadamy okolo 6
mil:onów analfabetów.

\Va r s t a w a, (TeL

pełnieniu

BUDŻET

Mur. PRZEMYSLU
1 HANDLU

państwow~'ch

\\'irlać

stały

ŻYDOWSKICH

wzrost wply\\ ów ży,
dowskich w żyeiu pl'ywatllem i publicznem. NaUCZYCiele żydow!'cy w
mift~tach mają 7.apewnione nauc/anie
w s7ko'ach public~llych Nauczyciele
Polacy 5'ą Lez posad. fi. jednocześnie \\
szkołach polskich Żydzi UC7~ naS7.e
d;deci
Wlarlze uzależnia;ą nawet ud;>;ielanie subsy,ijów 5'7,lwlom pl'y\\'at~
nyOl i 7.awodowym od pI'zyjmowania
prle7 nio nauczycieli Żydów
Liczba
Żydów na wyższych ur'7e 1ninch \V7.ro·
sła 7. 8198 \V roku 192829 do 9 mH w
roku 1932133 Naiwięlc!17.Y o<ł~etpk 7.l1ajdu'e się na Wolnej \\'s7f>chn 1cy w
Warszawie. bo 35 pl'OC W '3zkole
dziennikarskie; ie~t ich 31 pl'OC, na
Uni\\'f'rsytt>cie Wars7.nwc::klm 25 proc.
n" Unlwerq·tecie Ja~iE'llońqklm w
I{rakowie 2:1 proc, Zyd7.1 obcasihili
rrł6wnic wyrl:daly: filozoficlny, prawo,
dp.ntv!'tvkp, I farmnc'ę·
NIEMCY W pm.~CE,
A POLACY W RZESZY
Mnl~J~?o~~ ,niemieckn l.a!'ipokajn
cl!-łko.wlrY,e "\\'0 p notr7ehv w O:7kolat'h
nlcmlrcklch w Polsce, polIczas, gdy I

OZIEM WCZORAJSZY W SEJMIE

Budzet ten reft>rownł pos, CZl'rnlch<>wski. który po!<>żyl nacisk na sprawy rzem;osła. a szereg uwa~ pOŚWięcił
zniesieniu ingerf'ncji pań~twa w życie
gOSopodarcze.
W dyskusji PO<łda ł krytyce politvk!;,
przedsiebior~tw

POLITYKA W SZKOLB

Zbiurokraty1.o\\ anIe szkoły pr/ecią
za nauczyciela i olhlala od dz:ecka,
~tlnl'odajlle r1.ynnikl
uważają szkoły
za instrument do urabiania młodzieży
w duchu ,.t>anacyjnym". a na !'Itanowisl~a w szkolnictwie
dobiel'ani są
luli/ie o przekonaniach, odpowiadają
cych obecnej folityce.

WZROST WPi.. YWóW

wach skr'o't\'ko,\ał polił\'k~ rzadu w
dzied1.!JlIt> nkolnirtwa l oś",ial\ WOI{('le. oJ\t,reślaia(' l\\ia':Z\'l1l niE'u<lah' atak
na niezależn(),~ lOłouzie:t.)' akademiekipi,
Po kilku oosłach. przemawia! ~\'d
Somm€'r,,:lpin, któr\' oolE'rn!zowllł l p()słem f(ornfckirn na temat (Jolit"ki ant\"Ż\'dowskiei. dorna2'nia(' ~it: 2'lIlil1\' h'd-o\\'skiej i żydowskIej szkoły r.arodowe),.
Poseł S1. Stroński: _ Gdy wa~1.e p()gtu:atv o;;iagnieciE', to popr05illl)' o równollpra",n;enie z Z~'darni
Na tem 00:5ledzenie z.akonClono

'W dalszym ciagu obrad omawiano
budżet minislerium przE'm"slu i ha ndlu, 8 na5t(,pnie oświat,r, Rudiet minigterium przE'mvslu i handlu zrefer()wał oo~, Czernlchow5ki IBBl, W drskusii nad tnn budżetem przemawiali p()słowie Gru5zezyń;;ki ICh , D,I, Snopczvński iLud,I, Rotenstreich j(Zrd l
Jarczyk IBBl. którel{o prlemówlenie
wywołało oa'ólna ;;en~ncj('. a PO PQ5iedzenlu miarodajne czynniki z BB cz~·:l
niły mu za to wymówki',
Budżet minhterium ośwlatv r..rer('rawal poseł Zdz, Stroń~ki IBm', a w
dyskusii !:r7.t>mawial po~eł Kor n eck i (Klub Nar.), który w mOCłl)'ch slo-

Przechodząc do sp'·aw akademickich, pr.typomnlal,
że unl\\'er~~tet
lwowski rzekał aż dwa lata l1a zatwlcr.
dzenle re!Uora. Zwinięto szereg kateur. a OS7.l'zę.Jzone 13 tysięcy złotych
ma'~ być przclnsclone na StUdj8 ję
zyka ru~kiego, Skrępowano s\\'oborlę
młodzieżv akademickiej. ale mimo to
nie udaló się zlamae Il ie 7 s !eżnośri tej
młodzieży, która wykazała bart ducha
i charalcter.

Gruszczyński

Komeeki
O pOl!tY'i;e szkrolneJ
Pos,eł

Budżet ten re:erow!lł pos, Z Stroń
ski (E. B.l, wnażajl1c zadowolenie z reformy szkolnej i podkreślając znaczenie
ustawy o Lemkowszczyźnłe.

G MILJONóW ANALFABETóW
Zaraz po nim wystąpił z zastrzeże
niami co do polityki szkOlnej pos,
Kornecki (ID. Nar.). Wskazał przede-

z ę s t Q C h o w a. 9 lutell<>.
W Jednam z oism pol~klch poiawił
~il.' artvkuł katolickiezo pislłrza
p, t.

.,Nie zapom:nać o .,doje" - .. Obllddć
mmlt>n~e spol~zne"
Nie ooc1obna pominął mllaeniern telro art\'kulu
bez
p<>dl,reślenia it>!Z'o wal!'i Autor telro arh'kułu p Tadeusz hr Łuhień~ki w-.;kawie nR katlł~trOr!llne niebp7.pit>czpń~Iwo
:itallu b\'to\\ linia rtJora'ne!!o i matE'rialne~o trzech ezwart}'ch narodu polskie2'0.
Naprzód rluca si~ autorowI w oczy
rór.nl('a mi~l\' mip"'7.kaniaml Kuituralnej i nieku!lura!nej cześd sP<.Mczeń
stwa Buduje SiE luk~u~we 2'ma~ln' d:a
urzt:'d iw. ~'(h' m:e~zkania dla bipclotv
miejsk:ei :5ą ciasne i nieh\'Il'E'niclIle a
lepianki w!eiskit>. Ild1.le ..... j€dnej 17dE'bce rnit>ści $ie cala rodLina, nierlłz wraz
z inwelltarzem, urą~1ł ia wpro:;t za,.adom hittjenv , Prze<'h()dzi nlł .. t(~nnie autor nad stanem kuchni. ,zw"kle iar-kiej
u biedotr, i ubra:liu. które charakter~'
?Uie :ako ła('hv dla oTnkr\'cia na~ości.
Oto l uubsUI dola biednt>j wsi.
Niemnie; sm1ltno przed... tawia się
sprawa duchowe.Jl:o roLWO:U i różnica
kulturalnei cl('ści ludności od nifkulturalnej. Z jednei ~tronv w"da le naród oolskl ludZI, którz\' św'eca IJrZ\'kladem i SA chluba CałE'l lud,z\wści: 5i('~a
iac do na iw\'Ższ\'ch pozi<>mów kulturv
ludzkiej. ' n z drulliei stronv przeszło
80 proc, ludności naszei nie bierzt> udziału w dobrach. sph·waiac"ch z tej
I,ultun' duchowei, Dla tei cleŚ('i ludn<>ki nawet reliJfia nie je:5t d<>st,;,pna, pomimo tylow:E'kowei trad\'cii i świetrl(lj
organizacji. jaka Kośeiół narzuca gd"ż
ci ludzie. nie ma.ią(' kr\'h'czne2'o OO~IAdu wla<nego. wol~ przpjmowac ha-la
2'otowe, radvkalne, trana ią('e łat" ;('j
d<> ;ch in:5trnktów Zarewn:e ci~żk'e
zadanie spadn:e na trch. którzy 5i~ DOdeimą, w mrśl hr, ŁUbjpńskjfjfv, u,.:polec7.nić I ullarodowić Le Jnn<;\', co cz\'nl
iuż Akcia Kat<>licka i obóz wszechpolski.
GłE:bokl mvśllciel ! pł~lIrz kat<>l!/'ki,
iakim jest autor omawianego tutaj artykulu. pralwie widocznIe uchron t lud
polski' od lo,.u. iaki pueżvwała R<r.oia
w okrt>sie rpwo!ucii bol~zewi/'ldej. w
którei zatriumfowałv IdeE' n:E'naw!śd
kla~o .... ej. wr(>(:z or~e<.'iwnei Idei chrzeŚCijaństwa. które~o iesteśmy bąd!Ź c-o
bądź przedmurzem,

po~el

(Ch, D,), zarzucają(! im
nioodpowiednia admil1islracj~, Dotknął
też sprawy upośledzenia
Gdyni, kosztem Gdań~ka.
Pos, Snopczyń.ski (li. B.l poświ!;'cił
swe pi'zemówienit> sprawom rzemio~.la
a chociaż je~t członkiem -obozu rZf1d,()wego, wykazywał up<>śleclzenie i niedocenianit> rzem:o,;ła w 3zczególno:ki
prz\' przezw\'eieżaniu trudności I1I\:'Zt>go życia gospodą.rczego
P<>niewsż w d\',,:ku-óji
kilkakrotnie
posłowie Klubu i'iarodówe~o poru5zali
spra we ż .... dow".k::\. zabipral 2'10~ po<;el
Rottell5treich w imieniu Koa Zydowskiego.
WrG:;zcie kwest ja położenia na Gór·
nym Ślasku znalazła \\ \'raz w wV5tapielHU pos, Jarczyka (H Hl
Wielki
przem\'s/ robi tam maiatki. a tvrncza·
sem nedla wzrasta w sposób zastra!lzajacy
KonwE'ncia w(,'gl()wa nIe prz,,niosła nic dobrt>go i ma na sumieniu
zamykan :e licznych kopalni. Sprawy
personalne w zarzadach państwowych
mu,;za być nlezw\,kl(l protekc~'jne. sl,oro p<>s, Jarczyk wnlaz! dla nich bardzo
ostre słowa, Pod,kreślil wreszcie, że ka·
pitał zag:rańicznv traktuit> bezwzgl<:dnie nrllcowników Polaków,
Wystapienie pas Ja:,czyka było najbardziei sen::;aeyjn~ oodczas obrad piąt
kO\\'l'ch, Szcze~ólne niezadowolenie
wY\"oła~o ono wśród członków B 8., to
toż P<> posiedzeniu p<>s, Car robił Jarczrkowi wymówi{i

o
"dole"
c

I

Te trz~' czwarte narodu naszego, P<>nie widząee naIm z pomocą na
za~adAch orawd?iwei miłości bliźnie
sw. jakiemi powinny sie kierować klaH' oświecone, to dl~, nas ~roźna spra\\a,
nad czem ludzit m\'Ślaev nie powlOni
przech()d7,ić d-o porvl{}ku Wszak Wv5piański w ~wei modlitwie do Bo~a o
wskrzesanie Polski w~'raźnie m6\\;j:
.,0 Boże, Ty wielki Boźt>. Tv nie znasz
nas. P<>łakówl
"Ty nie wiesz. CZCIl1 brć rn<>że Straż polska, u Twych znaków"
i kończy:
Nie ś(;ierpią ni niedoli. ani nle\\,,<>Jnej
naŻCTne w ciemnOŚ<'i i
wt>t u5!łowań prz,v iścia

n~dzy

Sam ~ięgnę lepszei doli i łeb ukręcę
Pię,tkowe przedpołuduio",,, pOl!liedzenl
budżetem ministerstwa rolnictwa. La

e Sejmu poświ~cone by lo obradom nad
wy poselskie były niemal zupełnie zajęte; na galerji zgromad1.iło się dużo publiczności, głównie przedstawicieli
organizacyj rolniczych. Zdjęcie przed !Jtawia: fra:;ment sali sejmowej \V cza·
sie piątkowC',';o posiedzenia. Za stolem pre1.ydjalnym (u góry po prawej)
marszałek Sejmu, ŚwitaIski, poniżej - na mównicy - wyglasza.1ący przemówienie min, PoniatowskI. Lawy rzą dawe (po lewej) świecą pustlCł!. W Jawach poselskich po praweJ marszałka Sejmu zasiadają pos!owie Stl'onnictwa Narodowego. wśród których widzi my mal'szalka Trąmpc7.yńskiego (Xl
(w trzecim rzędzie pierwszy od lewej), posła Rybarl'\kiego (w drugim rzędzie
pierwszy od lewej) i obok nie go posła C7etwertyńskie.go,
Fot. K. Jajkowski, Warszawa
UPOŚLEDZENIE

WSI

W dziedzinie szkolnictwa powszechnego nastąpilo ogromne przeludnienie Jeżeli bowiem
roku !!J30 i 1931
na jednego nauczyciela przypadało 50
dzieci, to dziś liczba to wzrosła do 04.
a na wsi niekiedy nawet do stu dzieci.
Odcięcie dwu najniższych klas spowodowało kryzys szkolnictwa prywatnego, Reforma utrudniła dostęp do gimna1.~ów mlodzleży wle,lskiej, a zmnle,iszona w ten sposób Ilość dzieci w gim·
nazjach wyszla na korzyść młodzieży
miejskiej, a zwłaszcza w WiększyCh
miastacb

w

tylko 5 proc. dzieci polskich w Niemczecb korzysta ze szkoły polskiej.

SOBOTNIB POSIEDZENIE SEJMU
War s z a w a, 9. 2. - Sobotnie P<>siedzenie Sejmu b\'ło poświ(,'cone budżetowi min, opieki Bpołecznej. Budżet
referował poseł S o w i ń s k i, a budtżet przedsi~bi<>rstw tego resortu pos.
D y b os k I. Przemawiał również min.
Paciorkowski, omawiając oolityk~ s0-

cjalną państwa,

Po min. Paciorkowskim przemawia-

li: pos. Zaleska (Klub Nar,), Szulik (Ch,
D.), Tomaszkiewicz (BB), Rosenberg
(kom.) i Jankowski (NieIOOł'~

jędzy,

Zwyciężę na tei liemi, z tej ziemi oań
stwo wskrzeszę!
Synami My Twoimi!
Błog<>sław czyn i rzeszęl

Na l.akończenie moich uwag niech
będzie powołać si~ na film
,.Zamach", któl'yśmy oglądali w Czę
s!?choWi~ .. Był to obraz dawnej RoSJI ('ar~kJeJ, w którym uwy.łatniano
zachowanie się klas oświeconYf'h w
stosunku do klas upOŚledzonYCh za
czasów pań~zczyźnianych, co doprowadziło do krwawego hun tu,
Wirlz
polski odnosi 7. tego filmu bardzo
przykre wrażenie.
. I?la uniknienia losu Rosji boJ~7.e
wlckJej słusznie nawołuje wsnomniany parokrotnie autor rlo wy~i1kó\\ ?ajęcia się .. dołem", do p08więf'ellia
części czasu. który marnotrawiniy na
czcze pr7.yiemności. jak hrydźa, 7C1ha'Wy i polowania. I 7.8Rh~orhowltnia ~W\).
jeJro r07.umu zallatłniEmiflml w\'żs7.ej
miary, tyc7.Qcemi !11~ losów całego naszego społeczeństwa.
-

n,ti wolno
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Grofoo dane statystycme o stanie posiadania lydów, Ich wpływach I stanowiskach.
Część

W dzisiejszej, ósmej z rzędu czę~ci
naszej ankiety żydoznawezeJ,
zamieszczamy materjnł zebrany z terenu
Mazowsza Polskiego i Tczewa (Pomorze).
Brak IInji regjonalnej w zestawienIu miast dZiSiejszej ankiety. tłuma-

VIII

czymy wZ3lędami wyłuszczonemł już
poprzednio, a mianowicie chęcią prze-I
ciwstawienia miast o równej mniejwięcej liczbie ludności a różnvcb eyfrach z zakresu zaga.dnienIa ·żydoWskie o
g •

~ols~iego na t~renie Plocka. ~majdują

~lę 2 cbrześci]ańskle banki,

z tyeb
Jeder.t pod nadzorem sądo~y~. D.o
komitetu nadzorczego i komiSJI rewIzyjnej Tow Kr~dytowego m. Płocka
wchodzą 2 .zydz1. Prócz tego do Powiatowej Rady Szkolnej należy rabin
Ejdelberg Mordka. l?o niedawna. w
Płocku znajdowało Się prywatne .zygimnazjum koedukac~Jne..
dowskip.
które jednak w tym roku zamkmęto.
Stosunek społec1.eństwa polskiego
do Żydów w ostatnim czasie ulega
Wymowa cyfr - W tnlodem "olrolełalu budri się pocJ/lucie
zmianie na lepsze, szcze~ólnie wśród
narodowe
młoclszego pokolenia. RaZi ObOjętDOŚ~
W dniu St-go grudnia ub. r. liczba
W magistracie ploclcim pracuje 3 lnłeJiRencjl wobec niebezpieczeństwa
mieszkańców Plocka sięgała 34 141 :l:ydów na podrzędniejszych posadach,
W ostatnim c1.8!"ie dał
osób, przyczem w tej liczbie mieściło w Radzie miejskiej zaś zasiada 5 rad- iy,towskiego.
się zaobserwować
objaw nader posię 9.535 .zydów, a więc niemal ~. Na nych .zydów
eies7.ający,
a
mianowicie
unikanie
ogólną liczbę przypływu ludnoś<;ł z
Jeśli chod7.ł o urzędy państwowe, .zydów przez polskich mieszkańców
innych terenów 2.'742, liczba .zydów to wyliczyć trzeba komornika .zyda, wsi. .zydli w stosunku do ludności
jest stosunkowo niewielka.
pisarza hipoteczne-go ,.zyd przechrzta), chrześcijail~kiej zachowują. się aroJeśli chodzi o cyfry ilustru;ące stan podurokurator (.zyd przechrzta) i 3 gancko i le-kceważąro.
posiadania chrześcijan i .zydów wrze.' aplikantów s~dowych 2ydów. Prócz
W posiadaniU Żydów na terenie
miośle, handlu i przemyśle, to przed- tego na terenie Plorka działa 6 adwoPłocka znajdUją się 2 fahryki maszyn
Btawia:ą siQ one następu5ę.co:
katów Zydów obol< (j rhrzcścijan i t rolniczych, 4 młyny, 2 tartaki i 2 zaNa ogólną liczbQ G5 sitładów piekar- aplikant ad\\!okacki .zyd.
kłady przemysłowe. Cyfrom tym Po
skich i rzeźnickich, w Płocl\U znajllu.
W Płocku znajdUją si~ 3 banki ży lacy pr1.eriw~tawinją 2 firmy zbożowe,
je się składów żydowskich 23, no. 139
składów kolon~alnych 82 sklady ży dowskie i 1 żydow81,a kasa pożyczko 1 młyn i 1 fartak.
dowskie (więl~szość składów chrześci wo - oszczędnościowa. Oprócz Banku
ja~skich znajduje się na peryfe(ach
miasta. Są to składy mniejsze). Na
74 szewców, cholewkarzy l ha.ndlu
skóry, 46 warsztatów jest w rękach
żydowskich (hurtownie w tej branży
Tc~ew mo.ie slu.il/Ć przykTadem odl}O,'ności na ataM

Smutny obraz Płocka
o

Zydzi

są

wyłącznie

żydowskie).

Składów

unikają

~ydou'skie

galanteryjnych znajdu:e się w Plocku
55, wtem 45 żydowskich; składów z
Na ogólnę. liczbę 23 278 mie!'zkań·
Ców TClewa w mieście tym znajduje
manufakturą 21, wtem 19 żydowskich;
składów zegarmistrzowskich i jubilersię zaledwie 114 Żydów, pt'lyczcm nie
skich 15, w tern 14 żydowskich; skła wykazali oni w roku ub. żadne~o nadów technicznych i żelaznych 32. \V turalnego przyroslu. Przyrost natural·
tern 20 żydowskich; kslęjarń I skła ny e;hrześcijan wynosj 268.
dów z materJałami plśrn. 17, wtem 9
W cJl'!gu ob, roku z Terewa ubyło
żydowf'kich; aptek I składów aptecz15 źyc!ów. I<tórzy przenieśli się czę.
:nych 12, w tern 1 żydowski; sto!arń <lciowo na inny teren a cZQf.ciowo u.
i ślusarń 26, w tem 18 żydowskich: linIi się do Palestyny. Na ogólną liczrymarzy i tapicerów 7, w tej liczbie 4: bQ 252 składów i warsztatów w Tezcwar!Ulaty żydowskie; restauracyj i ja- wi~, .zydli posiadają zaledwie 4 wal'd10dajni 30, wtem 6 żydowskich; cu- sztaty rzemieślnicze i 7 składów blakierni 11, wtem 6 żydowskich; hurto- watnych
.
wni solnych 5, wtem 3 żydowskie.
Jeśli rhodzi o 'udział :l;Ydów w OJO.
Fryzjerów pracuje w Płocku 33, w
tern 23 Zydów. Na 1 czapników, 6 jest gnnizn.cjach poJsl<ich, to Żydzi mają
Zydów; na 5 kolektur loteryjnych, 3 po jednym przedstawicielu w Zwi:pku
znajduję.

się \V rękach

Pomorza

I Legjonistów
ty.

i Tow. Kultury i Oświa

Organizacyj żydow!'kich na terenie
Tczewa niema żadnych. Portobnie ży
dzi nie biorą. żadnego udzialu w Radzie miejskiej, magistracie I sejmiku
powiatowym, oraz nie piastują. żad·
nych SUtnOWls~ ,!8, urzQdach panstwowych. ~tos~ne.{ .Z.l dów do ludności
rd~e.nnle pOI~kfeJ Jest l1eut~alny.
. ~ a tel'cme T~zewa zl~aJduJą sf~. 3
wlc:.ksze falJryki zydowskle, jednnłize
dWie z. nich sę. nIeczynne, jedna zaś
zalNhvle wegetuje. SQ, to fabryka wy·
robów metalowych "Arkona", (cręściowo nfeclynna), fabryka papy Drostego (nicczynna), i port przelarlułlkowy
"Żeglug-a Wisła Bałtyk" (uleclynny).

żydowskich.

Prócz tego w Płocku zna:duje się 5
mleczarń, z tego 3 żydowskie; 5 zaklariów fotograficznych, w tern S żydow
skie; 25 zakładów krawieckich. w tern
18 żydowskich i ~l5 składów opału, z
tego 16 żydowsIcich.
Wyłącznie opanowane przez Zydów
są składy z gotowemi ubraniami (16)
oraz olejarnie i kas1.arljlie (5). Na uwagę również zasługuje,

że

najwi~l,sze

składy

i hurtownie znajdują się w rę
kach niestety żydowskich. Tak więc
na ogólną liczbQ 635 składów j warsztatów 393 ~najdują się w rękach ży
dowskirh, a zaledwie 242 w rękach
chrześcijan.

Znamienne Jest tutaj procenłualne
porclwnarue stanu "siadania chrześciJan I tyd6w, z liczbą ludności. I tak
na 2ł.808 chrześciJan, zaledwie 242
skJady t to gł6wJrle mnIeJsze, znaJduJące si, na krańcach miasta, na
9,5!5 tydów 393 składy llaJwl,ksze
I naJbogatszo w Płocka. Znaczny procent Żydów pracuje równie! w warszlatl'.ch nleposładahcych składów.
Udział :l:ydów w organizacjach polZASl.UB!~Y POLSKI Z BALTYl<IEM
!!kich przedstawia się \V ten sposób,
wedlug obmzu Z. Wierciaka.
że m. In . .zyd1.i należą do Tow. Naukowe10. Plocki<lgo Klubu Artystycznego,
Straży Ogniowej.
Stow. Właścicieli
Nieruchomości, Tow. Wioślarskiego,
P;ockiego Koła Prawników, Tow. Nauczycieli szkół średnir.h i wyższych.
Jeśli chodzi o organl1.acje żydow
skie, to m. In. na terenie Plocka oprócz
sminv żydow~kiej d1.iała~ę.: Zw. KupSKIERNIEWICE
czwartek o godz. 8 wieczorem.
('ów .zydów, Zw. Rzemieślników ~~,
W czwartek, 31-go ub. m. w lokalu ł
W ubiegłą. niedzielę Odbyło się \\
dów. okolo 10 cechów rzemieślniczych
Stronnictwa Narodowe3'o w Skieruie- Skiern!ewicach w I?kalu własnym
żydl'l\Vskich, 2ydowskie Stow. Sportowe M'1.kabi, Bibljoteka .zvrlowsk'l "Ma- wicach odbyla się Odprawa kierowni- 7.ebrame !{oJa SekCJI Młodych S. N.
zomir" (1), .zydowskfe Tow. Dobro- ków kół sekcji Mtodych S. N. z powia- Na z,ebranie przybyła oko10 40 osób. W
tu. Na odprawie było reprezentowa- zastQpstwie aresztowanych poprzednieczynności, Zw. Harcerstwa :l:ydowskiego dnia kierowników, na zebraniu
p:o. .zy(iowskie Przyspo,oblenłe Woj- nych 12 ośrodków wiejskich.
Z dniem 31 ub m. rozpoc7.ę.l się w przewodn łcz}'l kol. prezes S. N. Bęcz
sl~l'lwe. Pr7.vtulpk rlln słaorców l kalek,
Ochron" (i1n d7.fcri życiowskich. Tow. Skierniewicach pod kierunkiem la- kow~ki BronisJaw.
Nie"fenia Pomocy b;erlnym i ('horvm stępcy kierownika powiatu. kol. PIORZEGóW
Zydom . .zydow!'ka Kronla Mleka. Or- sarskiego Jana kurs kandydacki dla
W obecności przed-.;tawiclE'la wła
~anh:ac:a
filantropijna
.,TomhaJ .:zlonków sekcji M'odych w Skieruiewicach. Zebrania odbywajlł si~ co d:ty administracj jneJ odbyło si~ W
Aniem" i in. .

I

niedzielę 27 ub m. konstytucyjne
zebranie Str Nar. w Orzegowie. Referat
programowy wygłosił kol. Maciejew5k1. Po dyskmji, w której szeregu wyjaśnień udzielił kol. Inglot
wybrano
zarząd placówki w składzie zaprop<:nowanym prze7. obecnycb na sah.
Omówiono następnie program pracy
na n~b1iższą przyszłość i ustalono że
następne. zebranie odbQdzie się w niedzielę, dnia 10. 2. br,
Odśpiewaniem
Hymnu Młodych zakońr1.ono to pierwsze zebranie narodowców na terenie
Orzegowa..

KIELCE
W Sukowie pod Kielcami odbyło
się organi7a.cyjne zebranie
wydziału
Młodych Stronnictwa Narodowego, na.
którem przemawial delegat., Kielc. Po
referacie zawiazano Kolo Wydziału
Młodych Str. Nr" do którego zapisało
się narazie 20 osób.
Podobne zebranie odbyło się w
NiestaeIlowie. Na zebraniu wybrano
nowy zarząd Koła S. N.
RADOMSKO

W ub. wtorek w Lązku odbyło słlJ
zebranie Stron, Narodowego z udziałem przeszło 200 osób. Referaty wygło-
sili kol. kol. Bań'cerek, i Br7uchania.
z Radomska. Imponujące zebranie zakończono odśpiewaniem hymnu Mło
dych.
ItALISZ
W lokalu wla~n('m przy ut. Babinej 8,
odbyło r.ię zebranie lokalnego
Wydziału
Młodych Str. ~ar
Jeden z prelegentów
wygłosi! bardzo Cieka wy reCera ~ o ustroju
państwowym,
Ostatnio ururhomiono bibljoteczkę zawierająca dzieła kleroV\ ników
polskiej narodowej myśli politycznej.
W ':l6tatnim mieaiącu w powieCie kalio
skim odbvło s:ę Szereg zebrań PO V\.slach,
p;d1.lfl :udnuść przyby\'\ ała tłumnie i licznie zapisywała
rodu\\eKo.

si~

IV azeregL Obozu Na·

Z WYDAWNICTW
"Tydz~eń OPiJmorzu"
Pod powyższym tytułem ukazała
w nakładzie Koła Naukowego Tow,
Studentów i Dyplomowanych Wyższej
Szkoły Handlowej w Poznaniu książ·
l,a o Pomorzu, będąca zbiol'em wykładów, wygłoszonych przez znakomitych znawców przedmIotu na "Tygo-dniu Pomorza" w dniach od 21 do :l5
lutego 1933 r,
Cenna ta i pożyteczna książka za·
wlera pracQ: prof. dr. J. Kostrzcwskiego "Zagadnienie t. zw. kultury greckiej na ziemiach dawnej Pol8kj", pro!.
dr. K. Tymienieckiego ,,słowianie na
Bałtyku", dr. L. Koczego "Duńczycy
na Pomorzu w latach 1157-1227", dr.
B. Stelmachow~kiej "Kaszuby a Pol·
ska", J. Staszewskiego "Poroor?e w latach 1806-1807", prof. dr. M Rudnickiego "Wpływ morza na duszę polską". doc. dr. K Górskiego •. 700-lerie
prawa chełmińskiego", K. Otmianowsl,jego "Znaczenie morza w rozbu;io-wie na s7ego gospodal'stwa narorlowe·
go", M Magdal\skie~o ..Hanza na Po-morzu", L Zahro('kiego .. Cbal'aktery~
styl,a j~7.ykowa Pomorza".
Wydaniem i r-(>{hkcją książki zajmował się
mIody pol!o1ki uczony Ltldwik Zabrocki.
1(0!11
• 'ulIkowemu, kierowanemu
11 l'? el
prl'7el'a
Zbigniewa Barcza,
kRiążka pr7.yno~j M.szczyt i Jest widomym znakiem twór('zości pracy.
hsiążka iel'lt f!" nabycia wc W~7.y,"t
kir'h księg-arniach.
się

Ostatni etap
Pl'ofesor dr. Bohdan \ViniartOki \
artykule p. t. "Ostatni etap", 7.amieszczonym w nr, 6 ..Wielkiej Polski",
l omawia popraWki, jakie p1'7eprowadzono w nowym pt'o,iekde konstytucji
podc1.as obrad Senatu.
Wspomniany
num('r
,.Wielkiej
Polski" zawiera szereg inten'sujl;\cych
artykułów; "Dość po!'el!'kieg'o kuprzenia", .. Jak r0 7 wiązM kwestię żyrlow·.
ską w Polsce", .. Zła lro~po(larkft'"
"Zjazd Żydów - rolników w Stnni!"lawowie", "Gorlickie organizuje się".
P07.a tem w numer1.e znajdujemy
stałe rubryki "Obra7.ki z dzlsiejszyrh
!ltollunków", .. Gło~y z terenu" ... TIucl1
osiedleńrzy", .,Gawęda obozowa",
Całość uzupełnia f':tl'onnicowa kr0nika
organi7.acyjna "Na fronde w1 11<i o
Wielką Polskę".
Prenumerata tnieslęr1.na 35 IZ'roszy, kwartalna 1 ,.łoty.
Wpłacać
moina za pośrecinirtwem
przeka7ów ro7t'achnnkowyrh. Arlrf'S
administracji: Po:rnań, św. Mal'Clll 65.

•
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Piekielna jazda
I.
Zamoyskiego 134..• -

rzucił krót.ko młody człowiek, wsiadając w ~owarzystwie dwóch mężczyzn do je'hej z
taksówek, oczekujących na pasażerów przed dworcem głównym w War-

-

8zawie.
. Dwóch zajęło miejsca na głównem
siedzeniu, trzeci, niski i krępy, w skórzanej kurtce, usadowił się obok kierowcy. Zawarc1.ał motor i w chwilę
później auto mknęło wśród nocy, szybko pustoszejqceml ulicami.
- Czy ma pan dostateczną ilość
benzyny, aby zrobić większą turę? .:...
spytał kierowcy siedzący
obok mężczyzna. kiedy taksówka, zwolniWSZY
biegu, wpadła na most Kierbedzia
- Prze,J god7.inę. napełnilem :lbiorniki. - odn;ekł zagadnięty. dziwiąl~
się w duchu, że nie/najomy
tr05lzczy
się o paliwo i więltszą turą na1ywa od~
ległość
z Marszałkowskiej na Pragę.
- Bo może z Pragi wypadnie nam
niezwłoC'wie finlsza droga,
- llsprawieiJliwił tamten rzucone pytanie.
- Możemy calą noc jeźd7.ić; szofer
zawsze powinien być na to przygoto",nny, gdyż nie\\-iadomo co kiedy wy..
padnie. Nigdy nie wybieraru się w
drogę z pustemi bakami.
- Jak widzę, to z pana uro·!.!ony
kierowca, - schlebiał mu tamten. Chciałbym znać pańskie nazwisko, aby w przys7.łości nie brać innej'Jorożki.
- Wojtas7ek, do usług, - Ptzed!"tawił się ew Cer, ural)owany. że w obcenych ciężkich c7.asueh znajilzie trlech
slałych klientow. - Za tydzień dostaję pierwsza klasa Renówkę, zełgał
na poc7.ekaniu.
- To wspaniale! - ueieszy} się krępy pasażer. - Przepadam za Henówkarni, nie cierpiQ.c smrodliwych Fordów.
- Mój jes7.Czc dobrze, - zastrzegł
się z miejsca Wojtaszck, .- ale re-;zta,
co stoi przed dworcem, to same pudła ... - Tu madlOę.ł wzgą.rdliwie ręką
i dodawszy gazu, skręcił na Zamoyskiego.
Po chwili. nie orjentując się dClstlI...
tecznie wśród nocy w numeracji domów Ulicy, na któr{ st03unkowo rzadko zajeżdżał, - zwołnil biegu, starając się odszukać podany przez pasażera numer.
- 121... - zamajaczył mu napis
po lewej stronie ulicy. - A zatem, 134
na prawo ... - I kiedy odwróril glowę
w tę stronę. - - zdębiał 1. przerażenia,
ujrzawszy o kiika centymetrów. wymien:oną ku sobie lufl<ę rewolweru.
- Ni słowa i pelnym gazem przed ·
Iliebie! ... - skomendel'ował napastnik,
nie opuszczając ·)J·oni.
Przytomny kierowca w lot się lOr.jentował.
że najro7.tropnlej pO'ltąpi.
nie sprzeci·.via:ąc się woli groźnego
przeciwnika. Bez słowa protestu. ze
zwykłą w tnltich razach
gorliwością
wykonał polecenie, aż wozem zarżurj'lo nn miejscu, a lufka trzymanego
przy skroni rewolweru wymierzvIa
mu w glowę potężne~o jlzturchańca.
Odtąd już auto mknęło z błyska·
wiczną, szybkością. Ostatnie mijane
-,/irzne latarnie,
oświetlające
Mo·
tlki@wską rogatkQ, na moment rozjaśniły wnętrze wozu i auto wpadło Tia
Brzeską swsę, pogrążoną. w wyjątko-""yc11 ciemnościaeh, wśród ktÓl'ych
~ylko żółte Ślepia samochodu rozświeilaly niewielką przestrzen uciekającej
pod kolami ziemi.
- Wyślij pan S. O. S. do swoich
kolegów ... - zarechotał jeden 7. .,pasażerów" za plecnmi kierowcy, . m.upełniając swój dowcip
bolesnym kułakiem.
Lec? oJzofer Wojtaszek, ochlonę.w8Zy 7. pierws7.ego wrażenia, począł zbiernć rozpierz('hle myśli. starają(' się OdO]
gadnąć przyczynę, dla której upla.nowa.no podstępne uprowadzenie go
wraz z autem poza miasto. - Kto jest

wśród

nocy

~łaściwie głównym

przedmiotem tej
Imprezy, - on, czy jego maszyna'! .•.
A może jest to najzwyklejsza w świe
cie ucieczka złoczyńców po dokona.nem przestępstwie? •.
Te, dręczące go w tej chwili pytani.a już niedaleka przyszłość lUlalia
wyjaśnić, a tymczasem, zgodnie z ży
czeniem napastników, pruł peln,;rm
gazem przed siebie, tak dlugo, aż po
prawej stronie szosy
zamajac7.yły
ciemne kontury lasu i mężczyzna,
trzymający bl'oń przy jego głowie. nie
wydał polecenia zwolnienia biegu.
Teraz, kiedy auto posuwało się zaledwie z szybkością 10 km. na godzinę. jeden z siedząc/ch na tylnem siedzeuiu. począł przy pomocyelektrycz.
ne.i latarki wysyłać w stronę lasu
świetlne sygnał, y.

Po kirku tal<ich próbach, coś, niby
zakwiliło w pobliskim gą·
szczu, i jednocześnie na drodze, jakoy
z pod ziemi, wyrosła sylwetka jakiejastrząb.

goś człowieka.

Zgaszono latarnie i auto zatrzimaw miejscu.
- (iIiG ..•
- 121. .. - wymieniono te nic nieznac7.ące dla niewtajemnicwnego .iczby. pomięd7.Y owym tajemniczym :n~żczyznę.
a pasażerami taksówki. Po
tych slowa,·h. z lasu wysunęło się ;esuze r1l-I'óeb ludzi, którzy przyskoczyli
do auta.
- Umówione hasło ... pomf~la.ł
kiero,';'ca. widl.~c w tern wszy!!'tklem
lIa sz(!rszą !;kalę zakrojone prze1s1ę·
w7.ięcie. A '~atclll moja o;;oba l,je
jest głównym przedmiotem tej ,>alej
awantury, - rozważal już znat:':l!1ie
spokojniej. zdEl.jąt' sobie sprawę, że
(hod7.i tu o roś więl'ej. niż w pier,\·szej
chwili przYPus7.c7al. gdyż inac7ej nie
potJ'afił sobie wyjaśnić obecności no·
wych tJ"7f'r'h osobników, przyctaJo·
nycb na sl{raju la"u.
- Jak tam?. - spytał jerlen "[ ostatnio przyb.\'lych, na wiriok które~o,
siedzący dotychc7.QS
w aucie s7vl}ko
wysierlli i poc7ęli 1.oawać relac.iQ. co
wyg-Iądało na to. że mają przed sobą
szefa.
Odprowadzony nl\ bok, Wojta~zek
mógł zaledwie usłyszeć kilka oderwanych wyrazów:
- .•. wywiarf ~Ię zgar17.a .• noc w redakcji... prawdopodobnie dziś ... d"kumen ty ... napeWllf' przyjdzie...
- Daj łapki, abyś nie rlrapnął, przerwal mu porlsluclaiwanie pilnują
cy go mężczyzna. w skórzanej kurtce,
krępując mu ręce grubym surowcem.
poczem, trzymając w jerlnej rę"e koniec rzemienia. a w drugiej nieodstęp
ny rewolwer. od pl owadzi! go w glę.b
lasu, w towarzY!Jtwie osobnika, który
pierwszy ukazał się n~ s7.0sie. Tu. po
~krępowaniu
nó'"l'.
kierewca został
przywią.zany do nfewielkiego świerka,
po('zem pierwszy z konwojuiącV"h
'lzVhko powrÓ<'ił rfo auta nol('rai~c
pieczę nad uwięzionym pozoetałf'mu
towarzy.37.0 'L Ten zaś, po obmacaniu
leżącego Woitaszka hiałem
światłem
latarki .. wyjął rewolwer i ułożył się 0bok rlrzewn.
W minutę później. od strony szosy
dolet:iał warkot motoru. szybl<o or1i1alającego siQ w stronę Wars?awy, W07U.
- A więr chodziło o ?dobycie maszyny ... - upewnił się jui teraz kierow('a. wynosząc z tego, że jego osobie bezpośrprlnio nie zagraża żarlne
niebezpiec7e11!"two, a chwilowe więzy
są tylko
gwaran('ją
bezpieczeń'3Łwa
tajemni('zycb inrlywiduów.
Tak rozmyślając, poslys?al nall'le
lekki tr7.ask pęka.iących pod czyjąś
stopą gałę7.i i rharakterystyrzne chrzą
kanie. na co rlrzemiący pod drzew~m
jego .. opiekun" odpowierlzf.ał przy"iszonem świśni~ciem. Po wymianie
tak niewyszukanyc~ has~ł, przybyly
7.bliżYł się rlo rlrzewa i u!'lar'towił o'tlok
tAmtego. Jakiś czas panowało mBrzenie. które przerwał wreszcie siedzie,
ło się

bliżej

Wojtaszka, pytaniem, skIerowanem do swego sąsia"a:
- A co z tym zrobimy jak się nie
uda?
- Knebel do pyska i niech ezeka,
aż go kto przypadkiem odnajdzie; cbyba, ż·e .,CzaJ'ny" L.3.rządzi co innego . . brzmiała odpowiedź, przerwana w polowie potężnem ziewnięciem.
- A jak "Czarnego" nakryją?·.
- He, he ... - zaśmiał się tamten.
- Nie dziwie się, że takie pytanie stawiacie, towarzyszu, boście z il!nego
okręgu i nie widzieliście "Czarnego"
przy robocie . ,To lis, co nietylko że Poczta państwa papieskiego wydala
dobrze podejść umie, ale nigdy (JO so- nową. scrję znaczl{ów pocztowych na
bie śladu nie pozostawi; a jeszcze tak pamiątkę międzynarodowego kongrewszystko potrafi pokrzyżować, że go su prawników, który odbYł się w Rzymie w r. 1934.
zawsze gdzie indziej, niźli trzeba, szukają.
Ja to wiem, bom nie jedną robotę z nim odwalił, wyrzekł 7. dumą. A nie trzeba trudniejszej, jak
prochownia w ..• - Tu, spostrzegłszy
się widocznie. że rozmowa. choć prowad7.0na pr7ycis7.0tlym głosem. może
być podsłuchana przez szofera.
urwał
nagle i odtąd dalej rozmawiano wyłącznie szeptem.
Teraz Wojtaszek zamienił się cały
w słuch, aby pochwycić choć strzęp
prowad7.0nej rozmowy. Wysilki t.e jednak okazały się bezskuteczne, gdyż
,towarzysze" po wymianie kilku zdań
szeptem, zaprzestali r07.mowy, a .,towarzysz z innego okręgu" snać tyIlw
na krótko opuści! zajmowane na sl{raju lasu stanowisko, gdyż po niejakim
('zasie ' podniÓSł się ociężale i po~zedł
w kierunku szosy.
'
Wojtaszek p zbawiony nadziei pod'Słuchiwania,
pocz!;!.ł
czynić pierwsze
próby nad wyd08taniem się z więl.6w.
Czuł, że nogi ma skrępo\va.ne stosunkowo lekko i przy większym wysitku
łatwo bvloby je osw9bodzić. Nie wicleby to jeonak pomogło wobec si Inych
więzów surowca
którym ściągnięto
mu ręce i pI'7.ywiązano do dr1ewa A
gdyby nawet i tę pl'ze!!'zkodę u.laLJ mu
się polwnać. to nie wC7.eśni~j. jak po
kilku gO<!łinarh wytężonej i bolesnej
pracy. Tymczasem. wober. podsłurh .a
nej rozmowy. -uó~d !1ię ~po.1zie\Vać. że
7.OIiana w jego obe('nem położeniU na·
stąpi znnc7.nie wcześniej.
Hodow la i składy nasion
.Jakoż nie upłynęło więcej na;) pól
założ.
godziny, gdy od zachodniej strony dał
C. V L.R ~ C B. 1805
roku
WARSZAWA.
Cegl
.....
ll
się słyszeć z początku cichy. a Wlmapoleenją
gają('y się z każdą sekundą warkot, w
("Zem kierowca odrazu rozpoznał llracę
N A S:C O.N A wyboyowe' Jakośe:
ewojego motoru.
CENNZK N A 1935 ROK
ng 5229 I
Niepokój połączony z riekawo~rią,
na nowo go opanowały. Łowiąc !llu('hem odgłosy maszyny, z niecierpliwością oczekiwał dalszej kolei wypadków.
Tym('zasem jego opiekun podniÓSł
się, przybierajQ.(' •. przepisową"
po!!'ta~
wę. z rewolwerem \v iec1nej. a latarkę.
w drugiej rę"e. Nagle, motor przestał
prarować i przez zarośla kilkakrotnie
pr7.etnknę!1l !'Imug-a światla
Po tYch
7.l1akarh. drab pilnują'cy Wojta!''I7.Ka z
niebywałą wprawą
porozluźniał
mu
więzy na nogach i odplątawszy koniec
r7.emlenia, przywiązany do drzewa, poprowadził więźn ia na szosę.
Tu O<'zek iwalo auto ze zgaszonl:lmi
latarniami, a przy kierownicy siwJ7.ia ł
ten sam krępy mężrzyzna. w' sk6r7g.
neJ kurtce, który pierwszy steroryzowal Wojtaszka w taksówce. Obok siedział jego towarzysz,
zajęty
gr1.e!;Janiem w tece. trzymanej na kolonnch.
Kierowca popchnięty do wnętrm
wozu, upadl na nogi siedzących tam
dwóch osób i nim miał czas się podnieść, skrępowano go powtórnie, lJOZOstawiając w pozycji leżącej, z nogami
podkulonemi, ze względu na niewielką
rozpiętość podwozia. Jednocześnie jeden z napastników nie omieszkał go
uprzedzić, że na wypadek wzywania
pomocy, otrzyma nieodzowny knebel,
albo wprost pożegna się raz na zawsze W jednym z pięknYCh ogrodów w Santa
ze swoim marnym żywotem,
BarbaJl'II., w KI11if<>rnji. zakwitły po ra.!
pierwszy od 10 lat dwa 'lzczeg-ólnie rza Ikie
I

'kaktlh>Y wspaniałemi

kiśchimi

kwi1lltu.

wonnego

l

Na f i'lmo we Jtaśmie życia

Epidemja grypy

rytowana ••• mandolinisłka

Mam zamlar oddać się sztuce tonów.
W tym velu po.stanowiłem nabyć IDI8trument muz .~czny Nietylko aby zaspokoić
Bwoje aapiracje artYetyczne, ale I... na
" szelki wypadl)k. Tyle teraz redukuil\ ...
N ie wiem tylko, Jaki rodzaj instrumentu
oddawalb v najlepiej bogactwo mych na.s tmjów. Znajomi radzą trąbę. la ... nam y ś lam się jeszcze.
Lecz o to przyszedł mi w p{)m{)c przypa-

dek. Przech odząc ulicą, nadziałem się nlil
ogloszenie w ()knie: "Z powodu nędzy,
sprzedam pam i ątkowl\ mandolinę".
Mandolina - owszem, sympatyczny instrument, ale 00 znaczy .• pamiątkowa""
lak genjalne olśnienie, przyszły mi na
myśl 06talnie wypadki w Placku . .Napewno to jedna z tych biedaczek. Wyrzucona
na bruk. Emerytowana mandolini6tka.
Co tchu bi{)rę adre.s i za m()ment z biją
cem sercem staję przed drzwiami skromni utkielW pokoiku.
Pukam.
- Przepraszam, czy to tu' •..
- Tak, proszę pana, tu. lak dobrze, te
p an przyszedł. Nędza jut Bzczerzy do mnie
zęby od trzech dni.
Zdziwiło

• • •
mnIe trochę Junowldztwo tej

nlewi8Bty, bowJem (co wyraźnie widać z
p ierwszego mojego odezwania się) nie zdą
tył e m je.szcze wyjaWić celu mej wizyty, a
ona jut wie, paco pl'1ychodzę.
Wzruszenie moje było silne, te nie zastanawiałem eię nad nielogic:t.nością pewn ych faktów.
W tej chwili zapomniałem nawet o ...
m andolinie. Wpatrzony w ofiarę, wzbudz iłem w S<lbie, ile tylko mogłem, współ
czucia. Omal nie zapłakałem nad losem
dziewczyny.

zapomałem

pewn" mn" nhnvłastkę, łt
rzecz ma się WTęcz culwrotnłe. UIO'ydem
się przeto w język. A nut przeC%yta feljeton? - Sliczniebym wyglądaŁ
- Milczy pan, wiem lut wszystko.
- Czy pani nigdy jut nie uwolni si4j z
jego zgubnych wpływów? - zawróciłem
jl\ z droJti.
- Pan O6zalał Ja chcę sIę z nim te·
nić!

Nie miałem jut teraz wl\tpliw~c1. Ta
kO'bieta dojrzała eal'kowicle do domu warjatów.
- Biedne dziecko - J)omyślałem po raz
niewlado-mo który. I w tej chwili sze\\-"ka
paBja ogarnęła mnie na ... Płoc'k. Chciałem pojechać do tego gniaxda zepsucia I
zrobić porządek. .Jeno ... nie miałem pieniędzy. Bo wszystkie wzięła ..• mandolinis-tka. Podając cenę, zrobiła taką minę,
że nie mialem odwap:1 targować się. 200
zŁ Gdybym miał tysiąc - teżbym dal. ~o
bo mandolina naprawdę
pamiątkowa.
Niech kto drugi poka~e pooobnv unikat.
Codzień przekonuję się, że kupując ten
instrument, zrobiłem dobrze. Bardzo dobrze. Jest mi teraz na świecie naprawdę
przyjemnie. Iluż to ludzi cierpi i ma kło
poty w momencie, kiedy ja, beztr06ki,
brzdąkam pa stalawych strulIach.
Siedząc w wygodnym fotelu ~ gram.
Swiat przewraca sie do góry nogami gram. W chwili, Irdy kogoś eksmituil\ z
chalupy - gram. Komuś wycinają ślepą
kiszkę - gram. Dentysta wygrywa sąsia
d!)wi trzonowy zą,b gram. Komornik
sprzeda.ie dłużnikowi ostatnie łóżko gram. Ktoś si ę teni - gram. Ziemia trzę
sie się w febrze codziennych katastrof gram.
lest mi anielsko, bo gram na mandolinie... pamiątkowej. Rzewne dobywa m
tony, boć to mile pudelka pełne łez. Rozumie każdy jęk duszy , każde drgnienie
serca. O, mandolinistkol
Przecież l'adość moja nie miała być
wIeczną.
S:Jcdzono jej gwałtowny koniec.
1 bołeeny.
Przy licznych dolegllwośclach kobiecych naturalna woda gorzka Francfszka..Józefą przynosi znakomitą ulgę.
Tg 200

Zgon

Gdym jut wyśpiewał conieeo no'turnów leerenad, zapragnl\łem znowu powietrza. Przechodzę tąt sam" uUcl\. Patrzę
i oczom nie wierzę.
"Z powodu nędzy sprzedam pamil\tkową mandolinę". - Ta sa,ma kar,t kL
- Co u djabla!
Wskoczyłem na górę, pukam. pr06zę
wejść jak poprzednio.
- Pani, nie spodziewałem się tego. Pani
j88t GSzustka.. Ta mandolina nie jest
wcale z Plocka!
- Z jakiego Płocka T
- Niech pani nie udaje - nad Wist",
- Kto t() panu powiedział - ten instrument zrobiony jest tu, na miejscu!
- A ... Kowalski?
- Też na miejscu ... chciałam powiedzieć ... mieszka niedaleko i wyrabia
mandolinv, które pomagam mu sprzeda\\'ać. To mój
narzeczony. Karolek Kowalski.
- Ach tak.. . A dlaczego pani daje
tak zwodzące ogłoszenie'!
-- Proszę pana. W interesach trzeba
być. " aktualnym. Inaczej - kloby dzisiaj kupi! mandolinę? pomyślałem sprytna
- Racja dziewczyna - a ja matoł.
I, wróci wszy do domu, grzmotnąłem
sobie znicllawidzonem pudłem w swój barani łeb.
';tanii;law Sojecki.

Dnła 1~ Z. m. zmarł w Ameryce w
życia ś. p. ks. prałat Andrzej
Ignasiak, który przez blisko 50 lat spra~
wował opiekę duszpasterską. nad Pola-

72 roku

Od kilku miesięcy szerzy 8i~ w Poznanhl epidemia grypy. Choroba ta przyjęła.
n.str&szajl\ce rozmiary; niema prawie do·
mu, w którym nie byłoby chorych. Nie
oezczędza ()fia nikogo, dotyka zarówno bo·
gatych, jak biednych.
Wiadomości z ró:l:nych stron Polski podają" te wszędzie jest podobnie. W WarszawIe naprzykład choruje w obecnym
e-..asie około 1~ tysięcy mi~";kańców .
Należy przewidywać, te epidemja zaj·
mle cale polacie kraju.
ZarazE'k grypy przen06i się bezpośred
nio od chorego na zdrowego drogą oddechowI\, bądź przez zetknięcie ust z zakatonemi rękami, pokarmami etc. Tak czy
inaczej dostaje się on zazwyczaj do jamy
ustnej, gdzie znajduje świetne warunki
rozwoju. Dlatego tot celem uchronienia się
od przeniknięcia zarazków grypy do organizmu, koniecznem jest odkażenie jamy
ustnej. Polskim chemikom ' udało się wy·
tworzyć preparat Paramint Erbe, który zawiera składniki, niszczące UAadowione w
jamie ustnej zarazki. Tabletki Paramintu,
przyjemne w smaku, rozpu sz cza iąc się w
jamie udtnej, wyzwalają składniki bakterjobójcze I w ten spooób działa odkatająco
na siedli6ko zakażenia.
W czasie obecne:j epidem .ii grypy tabletki te powinny znajdować się w każd~'m
domu i w k;eszeni ka:l:dego, kto pragnie
uniknąć tej przykrej, oslabiającej ustrój,
choroby.
Pg 2510/11-5.61/2
kończonego w 1898 r ., o murowanej
szkole polskiej, wystawionej w 1001
roku. o gmachu Hali I{ościuszki i t. d.
Specjalnie należy podkreślić troskę ks.
Ignaslaka o młodzież . Od samego początku pobytu w Ameryce skupiał dokoła siebie dzia.twę dla nauki języka
polskiego. Szkoła, jaką z czasem zało-
żył, z każdym rokiem rozwijała się toraz lepiej i skupiała coraz liczniejszy
zastęp dzieci. Ś. p. ks. Ignasiak zarożYł Wyższą. Szkołę Św. Stanisława dla
młodzieży męskiej I żeńskiej. Zorganizował również klub dla polskiej mlo-dzie7.y. by ją. uchronić od zepsucia t
wynarodowienia. Z jego parafji wyszło
wielu księży, adwokatów. lekarzy itd.,
dziś prowadzących dalej wielki-e nzie·
lo zasłużonego wobec Kościoła i Narodu polskiego kapłana.
(!{AP.)

Owa:cje d:)a Kiepury
W Be,rlinie
B er J ł n. (P AT.) Widownię. spontanicznej owacji na cześć Jana I{icpury była w czwartek berlińska opera
państwowa w czasie prze(lstawienia
operetki "Der Bettelstudent", nn które
przybył również bawiący w przejeź
dzie w Berlinie Kiepura. Artysta niemiecki Roswnenge, grający tytułową
rolę, zwróeil się w swej pieśni, odśpie
r. 1886 otrzymał tam śwf~eenła kapłań wanej pod koniec III aktu ze specjal·
skie i został przeznaczony do diecezji ną strofką pod adresem Kiepury, wzyErie w Ameryce. Dnia 22 sierpnia te. wając go w tonie żartobliwym do rogoż roku przybył do Erie, gdzie pozo-1egrania z nim turnieju przed tea,..
stał już do końca życia.
trem. Aluzja ta do znanego występie
Zasługi Zmarłego, położone dla pania Kiepury w ('zasie jego ostatniego
rafji polskie.! I sprawy narodowej, są pobytu w Berlinie wywoła.la na wiolbrzymie. Wystarczy wspomnieć o downi burzliwe oklaski. Na przedstawybudowaniu polski-ego kościoła, u. wieniu obecny był premjer Goering.
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stan&wezym głosem. Paftft& Eyre j~$t
mordcrl zynią i jedynie należy jeszcze
stwierdzić, czy brat jej o tem wiedział.
- Zamierza pan a.resztować Angielkę'
- Nietylko ją, ale również jej brata.
- Brata. także? wykrzyknf}ł przestraszony doktór. Ależ on jest chory
i nfe wie nic o morderstwie.
- Tak pan uważa - zauważył BartoHnt - lecz niestety, nie mogę dać temu
wiary. Mimo to zrobię wszystko, co będzie
moźli we
i dopóki chory pozostanie pod
pańską opieką. nie uczynię nic bez pań
skiego pozwolenia.
- Wszak PQwiedział pan, że zamierza.
pan aresztować chorego również,
- Zrobię to jednak w możliwie najl8.godniejszy sposób. Przekażę tutaj do
mieszkania dwóch policjantów, lecz pacjent pJ.ński dowie się o tern dopiero wte·
dy, gdy pan wyrazi na to zgodę.
Doktór podał sędziemu rękę.
- DziękUję panu, panie SędZiO.
- Niema za co odparł B artoUnf
1 zwrócił się zkolei do detCtktywa:: - Pozostan~ tutaj, & pan zechco się udać do
komisarjatu i sprowadzić dwóch policJant6w.
- Dotrze, panie I!łdzło.
- Pro!z*: wrócić ja'k n&Jp~dzej, ~dJie

:n

Z,.,.

Polsce

zasłużonego kapłana
na wychodźtwie

kami w Erie. Ś. p. ks. Ignasiak pochodził z Wi-elko'p olski. Urodził się dnia 6.
11. 1862 r. w Sławnie. Gimnazjum ukończył w Poznaniu. poczem wyj.echal
na studja. teologic'Zne do Lowanjum. W

'- Pani wybaczy - rzekłem wkońcu te dam folgę mej ciekawości. Jednak, tItIi
naocznego świadka ..•
- Coby pan chcia.ł w1edz!e~T
'- Kilka. szczegółów... Czy naprawdę
Kowalski '"
- Bardr.o miły człowiek, kGCham go.
- Stracona - pomyślałem.
'- I{o cl!a m go do szaleństwa - wyrzekła jeszcze mocniej .
. - Jak m{)tna, pr06zę pani,,1
- Nie od pana pierwszego to .łr&Z~.
Kolet nnki mi to samo mówi", Len to I
zazd,·o ś cl. Poza tern wy go nie znacie. Panie, co to za czlowiek - co za gracja! co za szyk! Goy idzie ulicl\, wszystkie kobiety za n im się ogl~ają! .••
- Wyobmtam sobie .•.
- Nic pan sobie nie mote wyobrat;\6,
dop óki ~o pan nie zobaczy. Pan przy nim
- haftka!
- Dziękuję . .. Niech mi ])ani jeezet:e
powie, czv cz~to panią .. , tego ..•
- Calo\\ , l:' - l o to pan tak nl6Śmiało
pyta ? CouziE'n nie - . to po kilka razy. Co
pan myśli - zakochu li •• para . .•
- Ladna para - PO!U~ ';' .iłBm F. UtoAcl"
dla obIąkanej.
- Czy pan nigdy nie był ~a~och",ny'
Cbeialem pow;ed~i.t .. nie". lecz wp " t~
przypomnialem eobie, te. ".ledwi§ ~aoraJ

W

P6t.r~ ~ZJ U"eNłowuł1ł

pap,.

czy

zmarłego,

wierają

a

ponieważ

prawdopodobnie

inne meble zapańską.

bieliznę
garderobę, odstępujemy
od dalszej rewizji. Przykro mi, że musiałem panu. mę czyć moją. obecnością..
.
Skłonił się uprzejmie i zwr6cil się do

i

doktora:
- Czy odprowadzi nas pan?
- Z mił, chęclQ.. Przedtem

jed'n ak

chciałbym przywołać pielęgniarkę.

- Proszę t ·ardzo. Poczekamy na pana.
w salonie.
Sędzi", i detektyw opusem pokój.
Nagłe przerwanie rewizji za.niepokoiło
raczej doktora ni·ż ucieszyło. Pragnl!ł do-wiedzieć się prawdy. Uda.ł się do salonu.
- No i cóż, moi panowie. zdaje się, źe
podejrzenia panów okazały się fałszywe,
tak przynajmniej są.dzę po nagłem przerwaniu przeszukiwania pokoju chorego.
odparł poważnie
- Przerwaliśmy sędzia - gdyż szybko zna' leźliśmv to, cze,go szukaliśmy oddnwna.
Przy tycn słowach pokazał doktorowi
sztylet.
Doktór eofnąl się I zachwiał. Patrzył
na sędziego pełen największego zdzlwielila, niezdolny wypowiedzieć nawet jednej
Ułery. WreIJzeie Po kUku sckundach odeJW~ sit:
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dyplomatyczne formułki nazewnątrz, a 00 Innego "hasła" dla utytku nawewnątrz

niższych funkcjonarjuszów i szeregowych i 138.552 pracowników kolei, ra.zem 437.334 osoby.
Na płace i inne wydatki osobowe
(bez pracowników kolei) preliminuje
się: na płace 937.256.326 zł, na zasiłki
i nagrody 122.985.690 zł, umundurowa.nie 8.027.545 zł, opłaty ubezpieczeniowe 7.837.032 zł, składki do pailstwowego zakładu emerytalnego 5.625.192 zł t
na porr:oc lekarską. 5.668.455 !-ł.
Wydatki osobowe na pracowników
kolei wynoszą. ogółem 446.281.510 zł,
razem przeto wydatki osobowe w budżecie na 1935/36 r. wynoszQ. w cyfrach

W tym samym dniu, w 'którym
kanclerz Rzeszy - Hitler zapewniał
okrQ.głych 1.łI3.ooo.000 zł.
korespondenta półurzędowej "Galety
Polskiej", organu pp. pułkowników, o
pokojowych zamiarach Niemiec (przypominamy wywiad, udzielony przez
Hitlera p .. Smogorzewskiemu w rocznicę podpisania
między Polską a
Niemcami
deklaracji o nieagresji)
glówny i oficjalny organ hitlerowski
Przed prosektorjum na ul. Oezlti w
w Zagł ębiu Saary "Deutsche Front",
Warszawie policjant zauważy} lei.&cewychodz~cy w Saarbrucken zamieścił
go jakiegoe mę·ż,czyznę nie dającego
na pierwszej stronie mapę Niemiec
zna ków życia. Policjant przewiózł niei kra':ów sQsiadujących. Bliższe zaznaznajome.go taksówką do Xl kQmisa'rja~
jomienie się z tę. mapę. - którą. powytu. żej reprodukuiemy jest 7e wszech
Wezwano po gQ tow i e, któreg.o lemia!' interesujące.
karz stwierdził otrucie morfiną. P.o doW środku ręka podniesiona do
prowadzE.'niu nieznajomego dlo przyprzy s ięg' i , że .. :-.liemcy spełnią wszysttomności .okazało się, że był to 50-letni
kie wskazania wodza, zawarte w' eWitold Lipiński. nauczyciel. Na pyltawangelji hitleryzmu "Mein Kampf".
nie, dlaczego targnął się na życie, LiPrzysięga ta dotyczy przede.yszystpiński wyszeptał słabym głosem:
kiem gyanic Rz~s zy: W myśl tego ŚIU-\
- Nie mam środków do życia..
bowanla, Aust.r]a Jest włączona do
Przy bezrobotnym nauczycielu znaRzeszy. który lo fakt rozumie się sam !
kartkę, głQszącą:
lezion.o
przez się. 'V dalslym ciągu zaznaczo- l
- "Nie chcę żyć. Zwłoki moje odno obszary, które "muszą." powrócić '
dajcie do prosektQrjum dla celów MUdo Niemiec. Naturalnie Wielkopolska,
kow,"ch".
Pomorze, Śląsk i C·dańsk O7.na.czono
Lipińskiego pogQtowie odwiozł.o do
jako terytorja "bezs']::Drnie" niemiec_
szpitala.
Stan je-gO jest ci~żk i.
kie" mające wrócić do "zje(lnaczoneJ
ojczyzny". To samo zresztą. odnosi się
do ..a.I7acji l Lotaryngji.
Prócz tego jako terytorja, któryeh
~.
odz.yskanie j':lst celem politvki nieKra k ó w (Tel. wł.) Sędzia dr. Wamieckiej, figurują. nawet kra ~e Jtiire
sih~w!!ki rozpatrywał sprawę :W-Ietniej
nigdy nie należa~y do Rzeszy.' I tak
CZElchosłowacja - według źyc""e:6 hiskierowane na Zagłębie Saary, a ich Bruchy Juclterówny, nauczycielki oMusImy łeh wyzwclić. Ich nie pyskarżonej
o agitację wywrotową..
tlerowsk.ich - traci Sudety i Śląsk
ręce wyciągają S'lę w kierunku NIe:ano bowiem, czy chcą wrócić do
Opawsld. Dalej niemieckiemi maią
miec. tych Niem.iec, k'óre nigdy nie Juckerówna WY3łosiła w październiku
Niemiec. Części zakreskowaue są. to
ub. r. przemówienie do uczniów zawobyć Odenburg, Brałys'nwa, pO': em po. I
wyrzekną się tego, co raz do nich
kraje, kt~re straciliśmy
nieiyle
dowej szkoły dokształcającej w Trzeludnfcwa Styrja, cz~ść lugoslowiań- I puez plebiscyt, ile pomimo plebiscy_
nalciaic.
bini, nawolujQ.c ich do uchylania siQ
sklej Karyntji i południowy TyrolI
Wszystko dla NIemiec".
tur AlbowIem te kraje głosowały
Tak ma wyglą.dać zrealizowany
Wystarczy zestawić tę mapę i ode- przed służbą wojskową. i do nieposłu
za Niamcami.
plan Hitlera i urzeczywistnienie prakzwę z ,.zapewnieniami'· fUhrera.
aby szeństwa władzom państwowym. Ska,Krwawią się granice Niemiec.
tye,me tegc patrjotyzmu, który ,.prze , / Baara pierw~za sIanowi początek ldać sobie jasno sprawę z właściwego zana została na 3 mies. więzienia. Propaja wszystkie strony "Mein !{ampf".
końca kradzieży terytorjćw.
oblicza polityki Niemiee hitlerow- kurator zapowiedział odwolanie od
Ażeby nie pozostawiać iadnych złu
Tutaj w Snane zaczę'a się napra. skich. "Rac7.ej żelazo rOlpalone w ręku zbyt niskiego wymiaru kary.
Nie potrzebujemy dodawać, że lucdzel~. e~ do treści .załączonej mapy wa wszystkich krzywd l niesprawte. niźli niemlt>cką dłoń uścisnąć" - poker6wna jest - Żydówką.. l takie naznajdUjemy pod mą na!\tępująey kowiedział nasz wieszcz Adam MickiedUwoścL
uczycielki mają. wychowywać mło
mentarz "Deulsche Front", ujęty w
Wszyscy naSi bracia mają oczy wicz. Czyż nie mial raeji ~
dzieżl
formę płomiennego wezwania do obywateli świeżo odzYSkanego ZagłębIa
Saru-y:
"Niemcy ze Saary, pamfęfaJcle o
75-łecl8
krwawiących granicach
Niem lecI
Spćjrzcie na b~ mapęl
Wszystkie
Trąmpczyńs'klegn
C7ęś.cI, zamaczone koJorem c7amym,
War s z a w a (Tel. wł.) W cmsie
l'Ią to kraje niemieckie, które bez plepołudniowej przerwy we wczora:szych
błscytu zostały wydarte Ojczyźnie.
Wyda,t kl osobowe U'yno.s~q 1.413 mlljo,n-ółf1 #1
obradach Sejmu zebrał się I{(ub Naro~
Żyją tam Niemcy, którym nie dano
m"żncści powrotu do Nle"ll.iec i wyWedług przedstawionego przez rz~d 1936,
kredyty na płace obejmują: dowy na nadlwyczajne posiedzenie
ratenia ich woli na drodze po- Sejmowi preliminarza budżetowego na 177.030 urz~dników, oficerów, sędziów, dla uczczenia 75-ej rocznicy urodzin
okres od 1 kwietnia. 1935 do 31 marca prokuratorów i aplika:ntów, 121.752 marszałka Wojciecha Trą.mpezyńskie
wszechnego, ludowego glosowania.
go. Do jubilata przemówił prezes klubu prof. Rybarski podnosząc zaslugi,
a w szczególności wnlkę, prowadzoną.
niezłomnie przez
marszałka Trąmp.
czyńskiego w obronie prawa zarówno
,.a, czasów zaborczych jak i w niepodległej Polsce.
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Tra'g,edja belrobotnego
nauczyelela

Takie nauczyeielka.

431.334 funkcjonariuszy
wPolsce
I

- T.o straszne!
- Tak - zgodził się Bartolini - to
straszne, ale zarazem dowód jest miaż
dŻl!cy.

Doktór nio protestował. Był przytłoezo
ny wymown.ościQ. dowo-dów. Nie tracił
jednak otuchy i pragną.ł odsunąć grozę
położenia.
Niby toną.cy, chwytają.c się
ostatniej deski ratunku, spytał:
- Czy jest pan pewny, że to jest sztylet, którym popełniono mord!
- Narazie wiemy - odpowiedział sę
dzia - że znaleziony sztylet posiada trzy
płaszczyzny. Mam jednak przy so,b ie gipsowy odlew rany, będziemy więc mogli za
chwilę sprawdzić,
czy znaleziony sztylet
jest P.oszukiwanem przez nas narzędziem
zbrodni.
Bartolini wyciągną.ł z teki małe zawinią.tko i rozpakował je niezwykle ostroż
nie. Doktór i Gattone, tr~ymający sztylet
w ręku, ~bliży1i się do sędziego.
- Oto odlew gipsowy rany - OÓIJ.zwllł
się BartoIim i wręczył
doktorowi małą
płytkę gipsową..

Lckurz wzią.ł ją. do ręki i przyglądał siQ
jej bardzo uważnie.
- Są.dzę - ciągnQ.ł dalej sędzia - że
nnjlepiej będzie, jeśli dokładnie zmierzyo
my trzy płaszczyzny ostrm sztyletu..
Gattone wydobył z kieszeni precy.:yJnł
miarkę mctalowQ. i
poczłł skrupulatnie

pańsłwowy[h

marsza"ka

Rehabilitacja b.

wyrnierzo.~ brzeg gipsowerro odlewu. Okazało się, iż tworzy. on tróJk~t o dwóch ramionach długości dwunastu milimetrów,
trzeci zaś obok miał osiem milimetrów

War s z a w a (Tel. wł.) Sl!d apelacyjny w Warszawie wydal wyrok uniewinniający w
sprawie Tadeusza
Dymowskiego, b. prezesa Banku Narodowego i dyrektora Tow. "Rozwój",
- oskarżonego o sprzeniewierzenie
depozytów. złożonych w Banku Narodowym przez klientów, oraz o sporzą..
dzenie fałszywych bilansów.
Sprawa ell!gnę1a się okrą.gło 8 lat
i przeszła wszystkie instancje i skońG
czyła się rehabilitacją p. Dymowskiego.
Prasa "sanacyjna" pisała. zawsze o
Dymowskim jako o pośle i dzialaczu
"cndeckim", chociaż był on chadekiem, a przedtem przynależał do klubu
mieszczańskiego. Mimo to należy siQ
rehabilitowanemu ta notatka. Ciekawiśmy, czy prasa "sanacyjna" doniesie o tem - chociażby w imię uczciwości - swoim czytelnikom.

długości.

Bnrtolinl wyciągnął sztylet z pOChwy
i sprawdził jego wymiary z wymiarami
adlewu. Tuż przy rąezce bYł sztylet nieco
gruL-szy, ale już trochę niżej wymiary
zgadzały się najdokłndniej tak, że maina
tyło plzypuścić,
iż
prawie trzy czwarte
długości sztyletu znl.opiono w ranQ. W tern
też miejseu widoczne były jeszeze drobne
czarne plamki. Sędzia zwrócił doktorowi
na nie ~wagę .
- Czy nie są. t.o przypadkiem ślady
krwi?
Doktór Gronderi odrazu poznał, le
rdzawe linje na sztylecie są. kroplami zakrzepłej już dawno krwi, milezę.co więc
skiną.ł głową..

Bartolini umieścił sztylet napowr6t w
pttchwie i wł<.rŻ:ył go wraz z odlewem !:iPsowym rany ao te'ki, następnie zaś zwr6cił się ponownie do lekarza:
- No i co, doktorze, przekonał się pan
wreszcie, czy też uważa pan to za jeszcze
niewystarczają.cy dowód!
- Nie wiem, co mam na to wszystko
powiedzieć odparł Gronderi bezradnie.
-Ja jednak wiem, co mnie wypada.
teru oświadczyć ...... odezwał 81Q sędzia

poSła

l
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WIELKI ZJAZD OBRONY ROLNICTWA
w Poznaniu. Dnia tQ lutego rb. ~ ~odz. 12
w halach powystawowych \\' Poznaniu odb~dzie się zjazd rolników Pomorza i Poznański.e~o .. Przemawiają: Pp. WojciecJ;towsk: 1 HIJlar z Pomorza. Rolnicy, osadnICY! Wszyscy na niezaletnj front obrony
ginącego rolnictwa.
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gdy Fussel unMI1 BI~ nad talentem Wiktora - A mój sąd nfe był
nigdy zanadto optymi5tyczriy.
l z uśmiechem spojrzała na swoją. bratową Bertę, która zimna,
Jak lód ł zacięta, jak grzech. prowadziła ba.rdzo obojQtną. rozmowę,
nie wspominając ani autora, ani dramatu, ani niczego, coby miało
Jaką. styczność z dzisiejszym wieezorem.
...:... A jednak powodzenie autorów dramatycznych zależy jedyni')
od szczęścia, - odrzekł szwagier Róży Marji poważnie - Alten obok
swoich zdolności ma szczęście - szalone szczęście!
- Ach! Do pewnego stopnia może każdy śmiało o sobie twierdzić
podobnie.
.
- Powodzenie jest prawdziwie fenomenalne - dowodził Fussel,
pokręcaję.c wą.sa. O, tego, co nasz autor jutro i następnych dni
będzie sły&zał, co będzie czytał i co zobaczy, mógłby mu Bóg p07.azdrościć! Ale panna Norden! Jaka to kobieta!
O nici mówiono również tyle, jak o Wiktorze. L~czono obojga
nazwiska z równem uwielbieniem i uznaniem, a nikt nie domyślał
się, jak bliskimi sobie rzeczywiście byli.
Dzwonek odezwał się znowu i rozpoczęto akt trzeci. Rozmowy
ucichły, każdy śpieszył na swoje miejsce. Gdy Róża Marja wchodziła do loży, zastała już Wiktora siedzącego na. krześle. Dotknęła lekko
Jego ramien ia.
- Zwycięstwo naszel szepnęła, wzruszona radośnie.
Trzeci akt był perłę. dramatu. Pod każdym względem 8'enjalnłe
obmyślany. zajmujący od pierwszego do ostatniego słowa. Publiczność nie śmiała oddychać, scena pomiędzy Hertą. t Rudolfem była
poprostu arcydziełem.
Ale jak też grano! To by1y prawdziwe dźwIęki namiętności,
które Paweł Herbert wymawiał, gdy wyznawał miłość pięknej Hercie.
Nie było tam niczego sztucznego, nauczonego - Herbert porywał słu
chaczy, sam uniesiony potęgą miłości.
- Przewyższa samego siebie - szepnęła z podziwem Róża Marja, obracając się do swego kuzyna.
Hrabia Gilbach był bardzo blady; oczy jego wyraiały całę. mę
czarnię, jakiej doznawał, słuchają.c tego, co bohater mówił do bohaterki. Nie byla to zazdrość, która się nagle w sercu jego zbudziła, gdy
ujrzał tę, którą. k(){!hnł, w objęciach innego, wobec kilkuset osób do tego on nie miał prawa. Ale inne uczucie ogarnęło go - zdawało
mu się, że ta kobieta Jest znieważoną tern wyznaniem miłości, że jest
znieważoną tym uści~kiem aktora - nikt bowiem nie wie, gdzie Się
gra kończy, a rzeczywistość zaczyna.
Dumny arystokrata doznawał takIego uczucia, jakgdyby każde
llIPojrzenie publiczności, każdy ruch, każde słowo wymówione na
scenie poniżało ten ideal kobiecy, a gdy później Herbert porwał Annę w objęcia i z wyrazem najwyż!!7.ej miłości przycisnęł do serca,
stało mu si~ przypal.ry.wanie tak w8trctnem. że wstał ł wYb.t.edł z loży.

ara

- Gdy pomyślę o trzecim akcie - mianowicie o tym okrzyku
r071paezy ('eliny, kt6r·y poruszał do głębi serca ...
- Ach, kochany przyjacielu, nie zaclYnaj znowu. Panna Norden um ie też krzyczeć. Zresztą. mamy dosyć czasu na liczne próby -.
możesl: jej powiedzieć 1 nauczyć ją. czego tylko zechcesz.
Wiktor poruszył głową..
- Właśnie chciałem panu powiedzieć, że nie będę już chodzU
na próby. Rób, co ci się podoba, wystrój tę lalkę, jak możesz, jeżeli
od togo zależy powodzenie. Jestem nerwowy, zm~czony, rozdr&Źnio
ny. r,lożehym się nawet pogniewał z tą pięknością. Niech już zrobi
z mojej Herty, co chce, poświęcam jej tę moją wymowną postać, jak
Abraham swego syna. Tylko nie chcę już nic widzieć.
I Wiktor dotrzymał słowa. Nie chodził od owej chwili na próby.
a gdy C1U doniesiono o przybyciu młodej aktorki, rzekł z natchnieniem do Eó::y-Marj::
- Nikt nie może uniknąć swego przeznaczenia. Czuję, że ta
przedstawicielka mojej Herty nie będzie mi się podobała, a jednak
muszę wszystko cierpliwie znieść.
Kilka dni później kazał się zameldować hrabia. Gilbach u swej
kuzynki, która była nieco cierpiąca i nie wychodziła z pokoju. Hra.bia był wzruszony, niespokojny, a poważna jego i blada zwykle twan
mocno była zarumieniona.
- Co ci się stało, kuzynie? - zapytała natychmiast pani Muro
ner, ujrzawszy go.
Hrabia rozśmiał się zmieszany, ale milczał.
Marja obracała niedbale pierścionki na palcach. Nie czuła wiele
interesu dla swego rycerskiego kuzyna, który widocznie pragnlłł
zwierzyć się z czemś ważnem.
Hrabia Gilbach odwrócił się nieco i przyglę.dając się uważnie
pięknemu obrazowi AChenbacha, rzekł niedbale:
- Wszakże w naszem pojęciu o miłości byliśmy zawsze dosyć
d'accord, Różo Marjo?
Podniosła głowę, ale zaraz ją znowu SIluściła.
- Czegoż on chciał? Czy znowu zacznie o Wiktorze? - pomyślała.

Myślę, że tak odpowiedziała ostrożnie.
A j~dnak ~ądzę, że oboje nie mieliśmy racji. Miłość
Posuną.ł się jeszcze bliżej do okna, tak 7e nie widział jej

-

-

istnieje.
zdziwio-

nej twarzy.
- I któż nawrócił mego nieWierzącego kuzyna? - zapytała Róża Marja wesoło.
- Słusznie robisz, że się śmiejeS'Z i drwisz ze mnie. Wiem, że
dziwnie muszę wyglę.dać w roli zakochanego, ale to się już nie da
~mientć. Ona, jest tutaj, widziałem ją znowu. wszystkie moje daw..
niejsze ku niej uczucia, które mnie spowodowały do opuszczenia K.,
zbudziły się z podwójną sUę. i dlatego przychodzę do ciebie.
Dezpł8tnr dodatek tYlodniowy "Orędownika" -

CORKA AKTORKI -
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Róża

Marja upu§c!la ksiQŻkę, którQ. trzymała w ręku l zdumiona hrabiego.
;
- Altena lIena - rzekła cichoo
Hrabia zaczął chodzić po pokoju.
- Czy myślisz, że jestem chłopcem, o bardzo czulem sercu t zapytał nagle, stają.c. - Czy uważasz mnie- za. dziecko., nie umiejl)ce
zdać sobie ~prawy z swoich uczuć!
Róża uśmiechnęła się teraz.
- O nie!
- A ja kocham rzeczywiście tę dziewczynę. Oczarowała mnie
swym wdziękiem i pięknością.. Czułem, że byłbym zdolny do popeł
nienia szaleństwa, dlatego wyjechałem z K. Teraz przeznaczenie
stawia mi ją. na nowo na drodze mego życia.. Może ma.!łZ słuszno§ć,
że jesteśmy tak długo liberalnymi arystokratami, dopóki chodzi o innych; noli me tangere naszego nazwiska leży w naszej krwi i nie
możemy go się tak łatwo pozbyć! Ale dlatego poświęcać slC2ęście?
Bo mylisz przecież tak., jak i ja, że nazwisko, to czcze zludzenie.
spojrzała

Róża załamała ręce.

_ Biedny Robercie - rzekła. z litości~ - przestań wmawiać we
mnfe rzeczy. w które sam nie wierZyM. Znam te walki z własnego
doświadczenia.. To buntowanie się przeciwko tradycji. przesądom, to
postępowanie za popędem serca któż więcej pod tem cierpiał, niż j3o!
Każda kropla krwi burzy się na te okrutne potęgi stosunków i Pf"Z&znauenla, zgrzrtam, ItbalDi. • jecSDak pocbJ'lUl, 4WDDł ozoło. NI...
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.Ta? A coż Ja poradzę? - zapytała zd1.1włona
Opiekuj się nil) trochę, droga Różo Marjol
Piękna kobieta dumnie podniosła głowę.
- Nie jesteś pewnie przy zdrowych zmysłach, kuzynie. Co mnie
obchodz~ twoje miłostki!
Hrabia usiadł obok niej.
- Mylisz się Różo, jeżeli sę,dzisz, że tu chodzi Q jakid przelotne
uczucia. Ta dziewczyna jest czystlł i piękn~, jak pę,czek róży. Ach,
a jak pięknę,1 Przytem, dobrej familji, ale v.ry kobiety Jesteście
zawsze trochę uprzedzone względem aktorek. nieprawdaż? Czy wdałabyś się zgodzić na mojł prośbę i przyjl)ć jł u siebie?
Róża Marja stała się nagle trochę niespokojną..
- Ach kuzynie - rzekła wolno - w dzisiejszych czasach jesteś
my zwykle bardzo wYl'o.zumiali, gdy chodzi o rzeczy, które % nami nie
mają nic wspólnego.. Ale gdy się mamy do nich zbliżyć, wyglądaJQ.
zaraz inaczej. Wymagasz bardzo wiele odemnie.
Hrabia pokręcał wQ.sa. Był widocznie mocno zmieszany.
- Przyznaję, ale ty jej nie mas2.J
- Któż to jest właściwie, ta osoba bez nazwiska, jeżeli ei to. nie
sprawia przykrości zdradzić Jej incognito!
- Anna von Norden, nowo zaangażowana aktorka dramatyczna.
Z()baczyłem jł znowu przed godz.inQ. i dowiedziałem .i~, że Herbert
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uslami, SIedziała w jednej z 16i Dla siebie nIe 7nala pró2ale dla Wiktora/ ..•
Wiktor pozostał jeszcze przez chwilę w loży ł patrzał na wycllodz~c~ publicznośćo Ręka, trzyruaj~ca bukiet, drżała gwałtownie. Nagle ujrzał wśród tłumu podłużn~, łysą głowę, krzywą, pochyloną postać, ach - to Jerzy - naturalnie - onI Serce poety ścisnął śmier
telny strach. Wobec tego zapomnianego przyjaciela nie stał on jak
zwycięzca, ale jak zdrajca i złodziej 1 Jerzy znał .. Alkantę". Ręce drża
ły mu coraz silI:liej - w oczach ciemniało. Zebrał nueszcie całą. siłę
i udał się za kulisy.
Z pokoju Anny dochodziły go liczne głOSY, stanę,ł w korytarzu,
namyślając się, jak mu należy postąpić.
Czy wejść bez zameldowania? Jako poseł pani MUl'ner? GClyby
to była Celina, nie wahałby sIę ani na chwilę, wobec swej żony nie
śmiał tego. jednak uczynićo Jak ona go przyjmie'
Gdy tak stał niezdecydowany, ujrzał wychodzącą z pokoju elużQ.cQ.o Przez uehylone drzwi spostrzegł powłok ja.511ej sukni i kilku
mężczyzn, a zazdrość ogarnęła jego duszę.
- Wielmożna panna nię przyjmuje obcych panów rzekła
słuźQ.C8. trochę niegrzecznie, patrząc uwaŻnie na wytworne postać
Altena.
- A kto ci powted~lal. te jestem obcym? - zawołał Wiktor rozgniewany. - Tu moja karta. i kwiaty. Zanieś to twej pani Zaczekam.
Służąca. obrażona tym tonem i słowami, wzięła bukiet i we.szlll.
d.., pokojuo Po chwili wybiegła., a twarz jej promieniała radośc!ę..
- Wielmożna panna żałuje bardzo rzekła najniegneczniej,
lak tylko mogła.
I ani słowa więcej, żadnego nawet podziękowania za kwiaty!
Nic! Zupełnie nicI A potem ta komedja z "wielmożn~Hl Onal Jego
cłśnięfemf
ności,

żona!
Przygryzł

gniewnie usta f odszedł. Przechodząc koło sceny oparł
kulisę i zamyślił się głęboko nad swojem obecnem położeniem,
w t('.n1 ujrzał tuż przed sob~ Jerzego.
Jerzy udawał, że go. nie widzi, pomimo, że musiałby chyba być
ślepym - tak blisko przeszedł o~ok Wiktorao
się

o

W pierwszej chwili chciał zawołać na przyjaciela, rzucić mu sIę
ale w sam czas wstrzymał się, Wszakże on nie pot! zebf")'
o serdeczne słowo., nie potrzebował żebrać o przyjaźil teg'>,
który go się zaparł umyślnie! On się wzniósł wysoko i wznie<;'e się
jeszcze wyżej - jutro będą się wszyscy ubiegać
za'5zczyt uściśnie
nia mu ręki, a kto teiO zaszczytu nie umie ocenić. ten go też nie
wart!
Róia Marja tymczasem była u,pojona zachwytem, jnki daje uzna·
nie publiczności. Cieszyła się triumfem tego, który był tak bliskim
Jej serca i tak równy Jej duchem.
Co:
.Ja zawsze przepowia4&lam to powodzenia - nekla dumn'

objęcia,
wał prosić

w

°

=

Nie zawsze ola net co modne

Aby posiąść sztukę gustownego i eleganckiego ubierania się nie wystarcza studjowanie ostatnich paryskich
żurnali. Przeciwnie, często śledzenio
za modą zagraniczną. powoduje śmie
szną przesadę i nieumiejętne stosowanie stroju do osoby. Pamiętajmy o jed' tern; przesada w każdym kierunku
est szkodliwa i śmieszna. Przypomdjmy sobie modę krótkich do kolan

sukien. Jakże śmiesznie wyglądała w
takiej ultra-modnej wówczas tualecie,
osoba tęga o przysadzistych kształ
tach. Kapelusz z podniesionem rondem nigdy nie będzie zdobił osoby o
brzydkiem wypukIem czole, choćby
wszędzie pisano, że jest modny. Aby
więc gustownie się ubrać, trzeba. krytycwie na siebie spojrzeć, poznać błę
dy swej twarzy i postaci tak, aby strój

a nie podkreślił. Jedyną
nie indywidualną, a zbioro'"'ą, to
aby osoby tęższe ubierały się po angielsku bez nakładania na siebie tych
różnych riuszek, falban i falbaneczek ,
na które pozwolić sobie mogą osoby
szczupłe. A przedewszystkiem doradcą
najlepszym będzie tutaj lustro, wierny prawdomówny przyjaciel każdej
trzeźwo patrzącej kobiety. Nie to ład
ne co modne, ale to, w czem mi jest
naprawdę dobrze!
je

zatuszował

radą

I

Poduszka z szarego płótna, haftowana
w oryginalne kwiaty.

Humor

I

Co lelJsze
Pani Krzywicka ur-ządzila mężowi "sce:'. Zmęczona siada wreszcie.
- Och I - j~czy _ wolalabym być w
I ebie u mojej kochanej mamy!
- A ja - rzecze pan Krzywkki, -:- wolalb) m siedzieć przy flaszce wina w szynku.
- Naturalnie ty e~()isto! Ty zawsze
dla siebie wybierasz coś lepszego.

Luksusowy
Serwetka lniana

haft richelieu zawsze

wygląda ładnie

i ub iera mieszkanie.

Przepisy
Galareta

pomarańczowa.

Proporcja: 8
malinowych pomarallcz, 2 cy tryny, 60 dkg
cukru, ;) szl;:Janek wody, i dkg telatyny.
Cukier w ka walkach obetrzeć o skórk~ pomal'allcz. Włożyć do czystego rondla, zalać pi~cioma szklankami wody. sokiem
wyciśniętym z dwóch cytryn i przecedzonym przez g~ste sitko. Goto wać chwilę,'
szumując bardzo Btal'Unnie. Wlać syrop do
fajansowej salaterki, a /{dy przestygnie
dodać sok wyciśnięty z pomarallcz j starannie prZEcedzony, wreszcie dodać wymoczoną w zimnej wodzie.
odciśniętą
i
rozpuszczoną w odrobinie ukropu hiałą telatynę. Wymiec;zać. Zlewać stopniowo do
formy, układając na każdej tężejącej warstwie plac3tel'ki malinowych pomarańcz,
albo osączone z syropu i lekko obsuszone
(tak. żeby me farbowa ly g-alarety) konfi tury. Przed zlaniem g-alarety wypłókać for-

npałacyk" ,

bez lokatora
Krynica.. w lutym.
Na początku bieżącej sesji sejrno \\ ej in terpclo\\ ano rząd' z powoli u zbu.lowania "pałacyku" \V Kryniey. Jeśli
\ve:lmie się pod uwagę powsze('hną nę
dzę oraz olbl'zymie za8t~py
bezdomnych i bezrohotnyrh, przyznać trzeba,
i,e chwila obe( lIa jest na bullowanie
.,zameczków" i "pałacyków" najmniej
stosowna.
Reprezentant rządu odpowiedzial,
Że \\' Krynicy zbudowano nie pajacyk,
lecz mieszkanie dla dyreldora Zakla-

pol'tjera lh"a pokoje "",rllzbowe" . hnll
I .. ogród zimowy. pelen egzotycznych
l'oślin. Na l pi~lrze są pokoje mieszl,alne; wszęll / i c dyslo'etnc. no\\oc7.esl1c oświetlenie elektryczne i centralne
ogrze\ovanie. Plnsl,i dach tworzy obszerny taras. Sel1!':ac jQ ~tallo"i win.la.
o"obo\\'a z pUl·teru na l pi~t\'o (!) - takie udogodnienia "potyka si~ tylko w
klinikach chirurgicznych.
Koszta .DyreJ,toró" ki" i jej luksuSOi\ ego ull1C'blowalJia \\ )'IlOSZą pollobno 260000

zł.

mę zimną wodą.

\Yydają<: "aiaretę

na stół ubrać ją 0w cukrze s kórką pomarańczow'q
i konfiturami osąc7oncmi z syropu. Powinna b~'ć bardzo dobrze ochłodzona. bo
tylko wteclv ieBt prawdziwie smaczna i odsmal.aną

świeżająca.

.Wy t wUl'na \\ irezoJ'owa suknia z czarnego
.trepe - saUn, pnybl'ana k wirdeJll kamdjowem

Ciastka - wi6rki. 25 dkg' ma.sla. 30 dkg
cuk t'11 pudru. 6 bialek. 32 dkg mąki, 2 ły
źeczki wody, Y, lasld wani1ji. ~faslo utrzeć
na śmietanę. doclać cukier, bialka. wani1ję
i ucierać na jednolitą ma,s ę. wlewając po
trochę zimną wodę.
Od dobreg-o utaJ'<:ia
zależ~' de'~ikatno~ć cias,tek. Blachę wysmarQIVać maslem. posypać mąką i szpry<:ką
wyciskać podłużne ciastka w dużych odstępach.
gdyż rozlewają s i ę .
Gdy brzegi
zrumienią s i ~ wyjmować i gorące zwijać
na cieJlldm walku. luh trz0nku od noża ~
kształcie spiralnym. Przechowywać w suchem miejscu - najlepiej w słoju. J. Cz.
Placek z pomarańczami. Dwie pomarańcze z gruhą skórką ugotować w wodzie
aż będą mi~kkie. po ostudzeniu pokroiĆ w
plastry, wlo,żyć do g'ęcStego syropu (20 dkg
cukru. Y. szkl. wody) i Rmażyć prawic do
przeźroczystości.
CiaBto dr l'źdżowe rozciągnąć dosyć cienko na blasze wysmarowanej masjem . ułożyć warst\\'~ pomarUlicz. prz~'kryć drugą ;, ar6twą : p0c3tawić
w ciepłem miejc;cu, gdy placek wyrośnie,
posmarować jajkiem,
posypać cukrem i
grubo krajaneml migda lami. i upiec w
średnio gorącym piecu.
Placek ten jeot
bardzo smaczny, a pomarańcze utrzymują
tak długo wilgoć, że po 2 ch t.~· godniach
Jest je8zcJe zupełnie dobry.

Fragment nowego Dom u Zdrojowego w Krynicy

du Zdrojowego, czyli ,.Dyrektorówkę".
Tymczasem dyrektor ma do dyspozycji bardzo ładną willę, a dostojna "Dyrektorówka"-sierota, do której nikt
przyznać się nie chce, czeka na lokaiora.
Szkoda, że stoi pustką to cacko budowlane; położenie ma prześliczne: u
stóp parku, na wzgórzu. naprzeciw teatru. Wspaniały mur z okazałą bramą oddziela teren "Dyrektorówki" od
ulicy; od bramy prowadzi doń łukiem
szeroka droga wja.zdowa. Parter z ciosowego kamienia mieści· w sobie pokój

Przy sposobności trzeba zaznaczyć,
w telU miejscu bYł da\\ !llej mały
tor saneczkowy dla dzieci. DZiatwa
pozbawiona obecnie miejsca bezpiecznej zabawy w centrum Krynicy, musiała się przenieść na gościniec. grlzie
dzieci wpadają pod konie.
_U stóp "Dyrel<lorówki" stoi prawdZIwa dyrel<tol'ówka. a za nią, jak wyrzut sumienia. niewykończony od lat
kilku nowy Dom Zdrojowy w który
wpakowano kilka miljonów zł. Na do~
kończenie - brak funduszów .
Ż~

LUX.

Strona 12
I\ale.. de" rum.-kat.
Niedziela: Sl'holastykl p.
PoD1eclzlalek: Obj. N. M
P. w Lourd
Kahlo""" ,'owle6skJ
Niedziela: TomUy
Ponledzlaleka
Śwlętol'bny
8loiłca: wschód i.20
NIEDZ' ELA
zachód 16.al
II
DłuA'oŚĆ dnia 9 1I;0dz 34 m.
Kslęiyca: wschód 9.30
zachó(: 1.25
f'aza: pierwsza kwadra o godz, 10.

Lat,

l

dre~

redak[ji i admioi!tra[ji " todzi

+~:erOD

redakcJI l adm1nhltracJi 17J.-!J

Piotrkowska 91
God~inJ przyjęć dł.

interese.t4"

od :1.0-12

:ar
Dyżury nocne aptek
Nocy dzisiejszej dy~urują apteki: S.
Jankielewicza, Stal'y Rynek 9. H. Głu
<,hoWl3k iego, . arutowicza 6. .K HamburlZ'a,
Glówna 50. L. Pawłowskiego, Piotrkowska
307. A. Piotrowskiego, Pomorska 91. L
'Steckla, Liman()wc3k;ego 37.

Teatry

łódzkie

Teatr Mle'skl - "Kopciuszek", "Kwiecista droga" i "Szlem bez atu".
Teatr Populamy - "Dorina".
Teatr Populamy w san GeJora - "Kto
prezydentem".
Alhambra - "Ni przypiął, nI wypiął".

Kina

chrześcijańskie

AdrIa-Metro - "Młody las",
Bratala 8trzecha - "Urewnlane

~rzy-

~e··.

Caslno - "Moakiewskie noce".
Corso - ,.:-Jana',
Czary - "P06trach Meksyku"
CapUol - .,Eskimo·'.
Grand Kino - "Bal w ~ovoyu".
MImoza - "Rozkosze
~eń8twa".
Mewa - "Burza".
Miraż .. Ostalni z Golowlewych".
Luua - .. Wiktor czy Wiktorja".
Ludowy - "Kurjer syberyjski".
OśwlatoWI - .. Dama z nocnego klubu"
Pa:ace - .. Piolruś".
PrzedwIośD1e - .. Pieśń zdobywa świat"
Rekord - "Fortancerka".
8101\::e - "Kot I skrzypce".
Stylowy - ,.Przeor Kordeckł - obroń
ca Czestochow}· ...
Zachęta - "Demon wielkiego miasta"·

Nowa uczelnia w LotbL Zarząd Główny
TO'\v. Szenenia Wiedzy Językowej w Kra.kowie uruchamia przy Oddziale Lódzkim
Studjum Językowe, w kt6rem wykladane
będq, Wc3z\'stkie języki zachodn!o-europejskie, języki słowiańskie, języki bli.3kiegl)
WBchodu i języki staro~ytne, Oprócz nauk i j~zyk6w wykładane będl\ przedmioty:
j ęz y koznam3two. literatura, e.1wnomja, gos pndarcza, wiadomości z prawa międrz:yna
)'Od owego, historja i kultura narodów tllchodnio-euro-pe:skich, kore6pondencja ban·
.!lo wa, ste.nografja w języko ubcym i buchalterja,
Tytułem zwrotu kDSZt6w światła, opatu i ke,gztów druków p<>bierana b~zie od
,~l l1 c haczów oplata w wYc3okości 4 złotych
ll1; Ci3 ięcznie.

Bl ii:6zych informacyj udziela ! zapisy
przyjmu;~ sekr.. Stu-dium Łódlzkiego ul.
Pi otl'kowBka 103, telefon W6-8.'J, lokal
7..v i ązku Handlowc!'.w Polskich. Początek
wykladów od dnia 15 lutego,
Akademia I:ocmicv Powstania StycznIowego. S:araniem samorządu 1(. U. R. w
1,orlzi odbyła się akadem~a ku uczczeniu
bohaterów powstania 1&63 r. Na program
zJożyły s;ę: za~ail prezes J. Jagi e.:sk i, dlu~A3ZV referat o znaczeniu obchodu wy\{~oBił prof. Podgórski, llOczem nastąpiły
deklamacje p. K, Kamiń-ska, kol. Denysa.
W durgiei części ode~rano sztukę z czas ów pow\3tania .,Echa leśne", Solo na fortopIanie odegrał D. J. Jag-ie!aki. a chór
~ łuchaczy PCJd kier. p. J. Ja~ielskie.'!o od.śpiewał pieśń ,.Jak dlu~o w ~vłach naszvch" i na zakończenie wsp6lnie od~Diewano •. Bo~e coś Po:skę", Po wyczerpaniU
programu licznie zebra·nl gooc!e w patrjo·
tyc~n·.m nas'!'ro;u roze€zli się do dom6w.
W redakcji naszego pisma jest do odehrania list z Rumunji z dwiema fotograii ami. adresowany na nazw. Bileckiego,
Lćdź, Piotrkowska 93, od Józefa Piotrow., kiego z numunji. Prosimy właściciela li..t u o zglo.~zenie s:ę w naszej redakcji
J': ·t rk owska 91) celem odebrania listu.
Z Teatru rrliejskiego. Hallo grzec-me
dz: cri ! Proście waszych r:xl.ziców, ateby
\d1.m zrobili milą niespodziankę i zabrali
',\ ",3 \\ nirł l z i ej f! o godz. 12 do Teatru Mle-j,kic':'w 11:: ur oc zą, feerjowo wystawionq
bajl( ~ , KolJ) c: uszck ". Ceny zni~one o{! 40
~ r cl ') ~~.70, Ka.ida starsza 060ba mote wprowu dz:6 j rrlno dziecko.
Ct~:m:lo sckel1 w Lo 8. O. O. W tt'06ce
o \1{)d nic,s:c nie oświaty .Ia·k i poziomu in~() l t' Ir;.~ ;I ~l l,lCI' O cz:o~kó;v L. S. 0,
Komisja
, 'l.I.~ ... ::. ~ ':'1C~< p.?': ola:a do t~ c,a sekc.
.l\y .. u:,lon o -~: ",\~ la .O\~ą. .Otwarcle wspomn:~ln.~;l f~l\C I ~ . ~? będZJe SIę dn. 10 bm. ogO-j
d/,dU O 11 \\, Ij,U I-go oddz. L. S. 0, O. przy
u l. Ikm L .l3t opo.da 4.
Z T-wa Ś.\l ew. ,.Harfa". Wmvśl uchwaly \\uJm,go zebrania z dnia 27 uhm. i po-

?',

Orędownik

-=

Numer ~

g

Samozwańczy "obrońcy robotnika"

[o~liennie fRnO

Be~sillła ~lość 16d~kleJ ~ydo."lłanacJi" • Os#c#erc#a kampa"ja
L 6 d i. 9. 2. W zwlfZku z bezprzy-IICh przeciwko Obozowi Narodowemu.

kle.dn, kłamliw, kampanJą prasy f y..
t!ownko-"sanncyjneJ" w Łodzi na te..
mat weksla dla zarządu miejSkiego na
sumę 250 {ydęcy złotych. ktćrcj ra(Wecki Klub Narodowy nie uchwaW,
"Ee.nacyjny'· Z. Z. Z. podohno jak
mowu in.o;plruJe prasa żydowska %WOluje wlec w tej sprawie I zamierza Interwenjować nawet u władz.
Czujemy si, w obowiązku polntormowania opinji pubUc:lneJ. ' li cala ta
nagonka iydowsko-"saIlRcylaa" ma
charakter czysto demagogiCzny, to
znaczy ogłupienie mas l nastawi~nle

otrzymasz "Orędownik"

Wysuwanie takich ,a rgumentów. te
radziecki Klub Narodowy Jest przeciwny intensom robotclka w Lodzl,
świadczyć tylko mofo o bezsllnctścl
ldikl ŻYdowsko."sanacYrn~j". W tej
chwili tocz, się Je!lzc:::e obrady pofl~czegalnyc:b komisyj radzieckIch i doplero na plenum rady dowiemy się.
Jaklo stanowisko w tej materjł zaJmie
Klub Narodowy, a ae do robotników
ustosunkuje slO jak naJprzycbyln1eJ. O
tcm opinJi narodowej Łodzi plzJkony.
watS nie potrzebujemy.

jeśli

do domu,

ratę

zaplacisz prenumemjt's:ęczną:

2,75

zł

CodzIennie rano możesz "Or~dow·
nik ' sam cd e b:'ać \\ ekspozyturze.
jeśli zapłacisz pl'enumeratę mie·
sięczną:

2,35 zI
"Orę().1\vnlk"

Zamów

060biścle

lub

telefonicznie:

Łódź:
Piotrkowska 91 teL 113-55

Pabjanice:

"Inkaso" z nożem w ręku
Spra~ą

napadu #aaplekowala

Bię

Gamearaka S, tel. 230

Zgierz:
aL

po-licja

Kalisz:

widząc. że

Baraniakowa wybiera 1Eklepu przy ul. Łęeznej 10 szuflady bufetu pieniądi'l'. po"alil ją
winien byl Arnoldowi Tienerowi z O- na ziemię i zabrał pona.} 300 zl w gozorkowa 250 zł z weksIn, ~ pGbrane tówce, prlyczem zranil nożem Baranlaka. gdy stawaI w obronie żony i
towary.
Ponieważ w terminie platno~ci Ba-, swoich pieniędzy.
Ticncra zatrzymano pod zarzutem
raniak weksla nie zapłacił, Ticner
rabunku.
(k)
przybył do skladu Barantaka i tam
ws~cząl sprzeczkę. W pewnej
chwili
J~ ó d ź,
właściciel

9. 2.

Stanisław

Baraniak

aL

Zlad#ieje

mają r6.łne

gusta i

11

Częstochowska

ul LegJon6w

28

'1

Zduńska Wola:
aL Kościelna l'

Kronika sportowa
Bob. W sali k. p. Zjerłnoczone o I{o"z.
113U towarzyski Jrutynowy mecz l. K. P .
- Z.!ednocz/ lne.
Bokef. Na lodowisku L. K S. ml'(,z o
m:strzOc>t\\'o I.odzl między druhnami L.
K S. - Tryumf. Ka lodowić;ku Unirm·Turinllu o jlodz. 12 15 mecz o mistrz. kI. B.
UT. II - S. K. S. II.
NarcIarstwo. W l.alllewnikach pod J.odzią od jlodz !l.30 pierwsze za wody o m istrzostwo Lodzl i pierwsze kroki zjazdo\\ e.
Smtth W LodzL ~a skutek Interwenl'ji
L. O. Z. B-u, zm:erzająl'ej do prznnan:a
Lodzi na pewIen okres trenera hokseN;k;ego Smith, P. Z. H. przychyliło się do pr·)ś
by [ wyznaczył wizytę trenera Smitha w

#apołr~ebo.."anla

skradli maszynę do pisania. oraz przybory biurowe na sumę 1000 li
mano 22-letnią Antoninę Granek, wAbramowi Wolfowi z mieszkania
chwili, gdy z bufetu skl'adła 5 kg cuprzy ul. Narutowicza 25 ~kradzjono
kru odważonego dla klijE'ntki.
złote pierśdonki l bn'lalltaml i perła. Do lokalu żydowskiCf!o towarly- mi ora, 7.hły le!?arek ł!)c 7 nej wartości
stwa kra~oznawc7.e~o przy ul. Wól3500 zł. Sprawców nie ujęto.
(k)
ezańskiej 35 wlamall się złodzieje
i

Lód

Leśua

Sieradz:

Przybory biurowe, (U kier I• ... biżuterja
ź,

9. 2. W sklepie Adama Biela\\!!kiego przy ul. I<:ruczej 36 zatrzy-

Pieniądz

cuchnie
nie
.••
naciągal Po,lal~óU)
ska#uJący
I

l'{)~zidnal kwlecier\.
.. o z anln w reprezentacJi. W aklnd re. .
L ó d ź. 9. 2. \V styczniu 1934 r. Jan· wym6wlenra,
prezentacjI Po!~ki na tournee balt.rl'kfe po
}{urpiel \\ e wsi Swinice, przybył do
W tym samym czasie Fride pobrał l.otwie j r'.A3tonjf wyznnczony z06tal loŁodLi 11OS1Dkując mieJsca dozorcy do- od JÓlefa Or7.('chowskll'F:o 380 7.ł i od \ dzia,!,in. Owczarek z I. K. P Jednoc7.'·~" :~
mowego.
Walentego Jel'miala 350 zł tytułem dOWiadujemy I!i~, te z.nany .hoKelsta.L. K.
I\urpi~l 7etknąl się przez znaio- kaucji i zaangażowal Icb na dozórców \ S·u, Król. zostal przt·z kapitana zWll\zkomych z Zydem Jakubem Frldem, kt6- domu
wego p Sahsa wyznaczon~·.flo reprezentary mieszkar jako sublokator w domu
W· czerwcu 1934 r. pO!l7kodowani ?H P~lski na mistrzostwa hokejowe, ma... d s twlerc
' 17.1'1'lOSZUS t
.•
'1'l po- JB,ce Sl~ odbyć W Krynicy.
pr,."'y tlI .B"nko
"
\\. eJ' 21 . P omy::: I owy Ly
\\"0'1 zawlalJoml
.
przedstawi! się la wla~cjciela domu, licję . Fl'ide umknął i dopiero po 2 mieH?kef. Oneg'~aJ w plerwezym meczu
pohra! od Kurpiela łOO zł tytulem
siącach ujęto go.
hokejowym o m·strz.~two kl. ~. ~ezpr~\a
kaucji, obicCll.fą.c p.-o wpro\\,ad"ić na
Sąd grodzki w IJodTf skR7.al Jaku- L. K. S pokonala S. K. S. II \\ \\ ysok m
służb", 1 k\'"
t ' 193'
10'
..:
(k)
stosunku li:l (3:1. 4:0. 6:0). Przez cały
"le ma
' .. r .. ~ d y o b ecny b a To"d
~. rl a na
mies. wlęllenla.
CZ88 zawodów L. K. S. mial rlruz,ltoc"<'ą
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.s iedzenia zarządu w dniu 30 ub. m . @klad
~arzą.du T-wa l'!a rok 193:)/38 Jest nastf!T>uląCV: Jan P~śp : ech -. prezes, Wiktor Łu·
czak - I VIcepr. Feliks Szymczak - II
v!cepl', Z"grrlU?t .Karolczak - sekr" Ka1.1mlerZ Domanskl za"lt.. Mieczyslaw
Trzc;nka -: skarb .. Leon Wolińekl - zast.
Jan Perzynski - q'06p., :\-1alZ'rlalena ~foty
lew<5ka - zaBt.. Francis7ck Kup:sz - in/:;pektor chóru, Stt'!an Chmiell"w~kl i Edward Bujak - czlonlwwie zarządu.
"Szlem bez atu". W Teatrze ~fie;.skim.
to komedja sa tyrrczna Tlldeu.,za Chrza ·
nowBkiego doskona!e obrazująca obecne
stosunki. Danuiące w warszawskim t, zw,
cle71lnckim świecie,
Ze "Szlem bez atu" jest dooltonalq komedją, Dap'rawde godna zobaczenia, to w
pierwBzym rzedzie Icst zo.,lulrą czwórki
asów te.atru w osobach pp. Zaklickiej,
ZiembiliBkiej. ~Jacherskiego i Winczewskie~o. którzy ewojemi kreacjami ' dali
prawdziwy koncert gry scenicznej, Reży
SH s 'z tuki, 8 zarazem mecenas Brunlcki w
intel"prelac.ii p Kwiatkowskiego tym razem \Vvoadł n:enrzcl,onv'Wu iąco. Doskona la była p. Dunajewskn, jako "wieczna"
zrzęda i .. an:ol opickuliczv" d}"P!omaty
Wersalo3kie,lto. Z reszty dobrze wypadli p.
ZurowGki jako Chwast I p. Matuezkiewicz
w roli Drofc.sora-filozofa.
Na doskona!ą całość złotyły się wspaniale dek:>racje pędzla art. aml. Mackiewicza.
Otwarcie noweJ placówki ehrz~śeifań
Bklej. PI'ZY ul. Nawrot 13 otwarty z06tal
nOWY B!~lad rC6ztck p A. Wasilewskiej. W
ISkla.d::.ie tym po n:dldch cenach otrzymać
możlla wyborowe A'atunld materjałów. No
woot\\'artej placówce chrześcijańskiej ser·
d~!::me "Szcz~ść Bo~e",
Kłopot., Straży Ogoiowej z zegarynką.
Od czasu uruchomienia t. zw, zegarynki
AzereK o.sób myli się przy nakręcaniu na
tarczy telefonicznej numery 7, alarmują':
numer 8 nale~ący do Łódzkiej Straży O
gniowej [ przeznaczony wyłqcznie do alar·
mów potarowych. Ponieważ ustawiczne omyJlkowe alarmy zajmują centralę teJefo·

niczną

Straty, utrudniają te.m samem name!<lunków poiar·o\V\Ch. Komen ·
da Straty apeluje do publicznośc!, by u\\ ainiej nakrecala numer ze.' !ar"nki i lem
samem o.dcią~yła Straż od zbf!onych alar
mów. mosrących spo\\'odać znaczne op6f·
roienie alannu pożarowego,

I. oawan:e

Kronika policy'na ;

są.dowa

Zatrzymany rabuś. Na ul. Odvń('a do
zdą2ającej do sklepu I:>-letniej Bllrhary
l{uśm:crBkiej podb:cgl jakiś oAohn:k i uderzył w glowę. poczem wyrwal sakiewkę, w której znajdo\\alo się 10 zł. W cra·
s;e pościgu. zorg-anizowanego przez przechodniów. zdolano bandyt~ zatl'Zymać 0knzn~ aie nim notol'rcznv złlJdziej Jan WiteIski, bez stalcgo miejsca zam:cszkania.
,r.l>drzutek. Na polu przy ul. Obywatelsl<!eJ znaleziono dziecko pici żC(16kiej, liczące okolo 3 ty~odnie. Dzierko tyło jeszcze. choć z p/)wodu mrozu oa walo słabe
oznaki ~ycia_ Podrzutka przesIano do szpitala (k)
Sensacyjny wynik badanIa. Ostatnio
u.rzn,d woj~wódzki w ł.odzi powolał do tycIa komiBję, kt6ra przeprowadzała lustrację zakladów przemysłowych. W wyniku
st~ierdzonych bral<ów, w 28 wypadkach
oplcczelo"ano zakłady do CZ8GU naletvtego uporzqdkowania przeds:ę.biorstw. (x)
. Zadatek wziąt Leopold Wal'min. 2a·
mlCszkały przy ul. Sokolej 19, zawiarlomił
po!i~ję, ~e Piotr v.:'ąsowi-cz z ul. Rzgowsklej 111 zawarł z n:m przedwstępną umowę o I!Iprzeda~ placu, przyczem pnbral zadatek w sumie 1.000 zł. Obecn:e WD,Bowicz
n.ie chee ani sprzedać placu, ani tct zwr6·
CIĆ zadatku.
Policja wdrożyła dochodze.
nie. (k)
litO za 200 zL Izrael Kronberg z ul. Pił·
sudsklego 63 dyskontował weksle na czar·
nej gie1dzie. Zwróci! się do niego Adam
Pelc.. kt?ry dal wekscl na 200 zł, platny
1 kWIetnia r. b Kronberg. dyskontując
wel<sel, pobrał 100 zł procentu i wypl~cił
za 200 złotych weksel tylko 100 zł. Lich·
wiarza pociq,gnię-to do odpowiedzialności
karnej. (k)
I

Kronika gospodarcza
Kupcy anglellCY w l,odzL Ostatnio w
JJodzi bawili anllieJscy kupcy włókienni 
czv. którzy w jednej z firm łórłzkich zakupili 1.600 tuzin6w dzianych spodenek
.sportowych, (x)
'UruchDmlenle referatu leamego. Z1Z0dnie z zarządzen:em władz rządowych z
dniem 1 stycznia 1935 roku na~tąpiła rem'g-ani7.ac.ia ustaw()dawstwa sOl'jalnello. mię
dzy innymi równiet kwestia ka- za wvkroczenia Zarówno S"d Pracy. jak j rp ferat karny Starostwa Grodzkie~" nie rozpozn~ją obecnie spraw o wykroczei):a
pr~eclw ustawodawstwu o pracy. natom'ast utworz.ony miał być referat karny
przy InspE'kl'J! Pracy. który m!alb" powierzone te funkcje. ObE'cnie refl'rat kRrny pny Inspekcji Pracy zostal jut iak ol!ę
rl'.)wi~dujemy, utworzony,
prz~' czem kierown:ctwo tego referatu objął p. Jan Kulla. dotychc7.asowy referent karny starostwa grodzkiego, (k)

K'ron;ka 7,.~erza
l
J~le to ~,~zwa6?r W dniu ł sty<,znfa we
f.r!llle Emljjn Hoeh Sp. przy ul. P!łsud 
sklego w}-'buchl strajk zatrudn!om'ch tflm
p:ac()wni~ów, Strajk
powstał
wekull'k
nteust~pll,we~o stanf')owiska d\'rt'ktlJ!'& P •
B0tha (:-JlemlC'C), który zwolnił 15 rohotni ków. b.ez prawa odl'~b:enia. W zwiazku re
strał·klem. trwającym jut ł tydzief. oclbvla SIę w Inspektoracie Pral'Y w dniu .ł b.
m. k:')nferencia m:edz~' kiero\\ n:ctwem fabrykI a robo~ni1<ami. Wskutek n;eusl~pli 
",.ego ~tanowleka p. Botha. porolum :l'n'a
me ~ ! ą.,ltnh:to.
. PIękny fubIJeusz. W dniu 1 b m 25 leCI~ pracy z~\\'odo\\el \\ zarząrlzie m lE'jsklm m .. Z~lerza obchodził p. Kaz ' m:I'rz
RewerskI: Jubilatowi tyczymy puwodzen:a
w dalszeJ pracy.

Czy już złożyłeś ofiarę

nabeucbołnyc;h narodowGów'l
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narodowców w Lodzi, ale w dan~j
sprawie zniewoleni jesteśmy odstąpIć
od zasady.
.
Czyż można sobie .wyobra'llć coś
bardziej absurdalnego, Jak Żyda, .broniącego sprawy polskiego robotmka?
Tego żyda, któremu jeg? .,Talmud'·
każe oszuldwać go, wyzyskiwać l uważać go za nieczłowieka ? Tego Żyda,
który wychował się w tem p~'zekona
niu, że "Majętności gojów są Jako pustynie, kto je zajął,_ są jego własnością" (Baba Butra ~4G), al~?: ,:Dl~
chwały Bożej nie wolno pIaclc gOJowI

Wieś broni sie
przed niebezpie(zeńsłwem iydowskiem
Han~rlel zb{)~em

Wrakach
tydów - Charakterys.1y'czny występ posła żydowskiego,
• 't
WiśUck~ego) w:e Włocławku - ,Miasto i wieś w solIdarnym froncie wal'ki o byt
Lód

t,

dnia 7 lutego.
Z kół kupiectwa polskiego w JLodzi
otrz ymaliśmy następujące uwagI:
.,Or~downik", jako pismo czysto
pob:.ie i na,rodowe broniło i broni
zaws~e spraw narodowych; broni nas
przed każuem niebezpieczeństwem.
Często na tem miejscu pisano o .gezZc:ciarskich posunięciach żydostwa.
"Trzy czwa.rte z'wycięstwa wroga,
- to jego poznan!e" mawiał Napo·
leon. óT() też trzeba zapomawać szeroki o:5 l polski z żydO'stwf'm, z jego silami i wpływami.
Nie chodzi nam byna'mniej o szerzenie nienawiści do Żydów, raczej o
zwi~,zanie wszystkich Polal{ów solidanIOś cią w obronie słusznych spraw,
a ży ,votnych dla llasze~o własnegodobra, dla nasLego bytu w Polsce.
Slwóżmy
sitne, skoordynowane
społeczeństwo pobkle, kt6reby w każdym czynie posłu~iwało się Ilas lem
"swój do sweg'o, po ~wo.ie", bl!-dźmy
sarr.cwystl1rcza!ni, tak jak Żydzi. Popiera:my E,iebie i tylko siebie we
wszystkiem, we wszystkich poczynaniach i krokach, włedy nie będzie już
potrzeby interesowania się żydostwem,
gdyż będ'de im w Polsce za ciasno i
b~ dQ. szukać "nowej ziemi" aby do·

świll.dczeniem
zdobytemnana nowych...
skórze Po·
laków, robić interesy

ciężki los i przestać brać zaliczek na
zboże

od Żydów.
Ale cóż się dzieje?

Żydzi zdobywaJą się na bezczelny
krok. Niedawno we Włocławku, który
iest n;e:ako
centrum żydow.,kiego

zm~~~da ~o~~~r~~w~~~°:O~~j~~:, (jzby~i

Na tym to właśnie zjeździe o~kry~i
nam sami żydzi cele handlowe) polItykj, jaką prowadzą w Polsce, wyka·
tali swą solidarność , w wystąpieniac~
tam, gdzie 8ię budzi Naród PolskI.
Chcą zwalczać szlachetny ruch spó ł dzielcza-r01niczy w Polsce, byby to

~szukać) ~ (Księga Choszen Hamiszpat § 227. art. 26).
.
•

A więc Żyd, któremu Jes~ ~rogle
i nienawistne wszystko, co l11ezydowskie, któremu religja nakazuje tępie
nie i niszczenie gojów, ten Żyd, który
ma Jut we krwi śmiertelną nienawiść
do ras obcych, ten Żyd, który dal dowody swojej .,lojalności" wobec Polski
podczas wojny bolszewickiej, ma teraz czelność wvstępować w obronie
polskiego robotnika i rzucać kalumnje
na Obóz Narodowy, za rzekome krzywdzenie go!!!
Wygląda to tak , jakby nagle w!lk
pozbYł się kłów i pazórów i, machając
wesoło ogo'nem, pędził na zieioną
trawkę owieczki, które przedtem poże
ral.
Lecz usiłowania żydowskich podżegaczy, usiłuj ących zohydzić Obóz
Narodowy w oczach robotnika, spełzną
na niczem. Bo cóż w03'óle może mieć
do gadania jakiś obcy, czyhaj ący na
naszą zgubę intruz, w nasZ(lj wielkiej
rodzinie narodowej? Kto upoważnił
krzywonosych panów do wtrącania się
do naszych spraw które my tylko możemy zalatwić między sobą? Czyż my
wtrącamy się do spraw lcahalnych?
Robotnik polski. który zdał egzamin ze swego wychowania. narodowe-

handlu zbożem, w lokalu "Centrali
L..wi/gku Hupców" odbYł się zjazd de- .,zagrażało tysiącom kupców-Żydów".
legatów żydowskich kupców zboża- Chcą walczyć z ustawą oddłużemową,
wych, ze wszystkich prawie woje· boby to mogło ulżyć trochę ro)~ikowództw w celu (sluchajcie!!l .,dla ra- wi. . Niech ciel'pią miljony rollllków
towania zagrożonych interesów tysięcy w Polsce, bo przecież musi żyć tych
kupców zboża". Kto im zagraza? parę tysięcy kupców Żydów:
.
my Polacy _ przez to, że myślimy o
Oto, do c7.ego doprowadl.a rozwle!wlaE-nej obronie!!!
możnienie się żydowskich hurtowmNa (eździe żyd poseł Wiślicki w ków zbożowych w Polsce.
obszernym refer acie nazwał (uwaga!)
Odpowiedzią na to powinno być z
"nienOl'malnem" to, że w Polsce 7-byt naszej strony tem silnie jsze' zwią.7anie
rozwi'a się ruch spółdzielczy rolniczy, się naszych roJnil,ów _ Ujęcie handlu
w dodntkll kosztem paI1'Stwa, które zbożf.'m tylko w ręce nolskie przez two.
ten ruch popiera", a jego przyjaciel rzente licznych spółdzielni na wsiach.
Żyti, adwokat Olomucki, \v innym re- I{ażdy rolnil{ powinien uważać za
feracie wyslęnnwal ostro przeCiwko ~rzech śmiertelny sprzedawanie lboustawie o oddłuż!lniu dla rolnictwa, ża Żydom.
o·ba,via'ąc się, aby Żydzi-kupcy coś na
To dotyczy rolników.
tern nie stracili.
.
My zaR. ]l1(łzi", miasta będziemy w
Uchwalono n<t tym zieź(łzie re701u- tern współdziałać. kupu jąc produkty
cje, 7. któr cmi miano się udać rio rz ą .'7-bOŻOWe, ;ak m~ka, kaSla. pieclYwo
n,u r. iekawi jesteśmy co 1. tego bę- i l p. tylko u chrześcijan - fylko u
dzie?
swoich.
ZAWISZA.

lagroz·ona polska plat-o'wka kulturalna

śmieje się

ofiara::h.
Dziś musimy walczyć z ~ydami, tą
Teatr Popularny w Łod~i pOi1'?:ebu,je pomocy
s!l.mą bronią, którą oni chcą nas pokonnć: - ekonomicznie. Musimy poznać
mamy możność zapoznania się z goich me lody walki, ich stan siły i t. d.
sp o darką w ewn ę trzną teatrów i wyNieąawno odkryliśmy rąbek kulis
"il1ioskowania, skąd pochodZi źródło
handlu hurtowego potnarańczarni, w
llUdności i wegetacji tak t.eatru jak
poprzednim artykule otworzyliśmy o·
i zespołu :ll'ystycznego.
,
czy niewiedzę.cym, że hurtowy handel
Teatr Popularny repertuar swóJ
w Polsce znajduje się prawie wyłęcz·
opiera p/'zed e ~szystklem ,na, sztu.ka~h
nie w ręlcach Żyd6w. Teraz będ7iemy
~uto('ów pols.klch; - w. ubIegtym l ble~
zkofei przeehodzić do poszczególnych
~~cYI.n s~zonl e !lll: sce!lłe. teatru grano.
gałęzi handlu hurtowego, w którym
"Soble~kl ,pod... WH'dm e ~ ': ,;~o.:"arzysz
niestety, kr61uią..
Pr:ncerny ,.Sluby P~lIlle~~kle. ,,~~o.
Najważniejszym 'Produktem spośCI,?szko 'pod R~cławlcaml , .'.,,Mar;dzu.
żywczym je.st chleb. Polska, jako krtlj
ko , "Na] szczęśilwszy z ludzi . , .Gwa ł rolniczy, produkuj~ dużo zboża. Cenne
tu co się dzieje" i t. d. Zesp6ł art yto ziarno w pocie czola p-rodukują. w
styczny, składujący się z ok<l-lo trzycałej Polsce Pola·ey. a handlują. zbodziestu osób, przy skromnej sumie
żem .•. ~yd%1.
2.000 zł miesięcznie. jaka wyparta z
Czyż to nie śmies:me? Nie, to srnutpodziału subsydjowunej kwoty przez
ne i hardzo smutne. i ż'eśmy do te~o
miasto, przy skromnym wpływie kadopuścili. Doszło do tego, że Życlzi
sowym za bilety nie może zaspokóić
prawie całkowicie ooanowaJi hanrłeJ
najpotrzebniejszych potrzeb tak teatru
hurtowy zbożem w Polsce. W poszczejak i zespołu.
g61nych })owiatach, szczeg6lnio na
Ten stan rzeczy powoduje, że aktokro~ach w~('hodnich, dyktuiąc dowoIrzy grać muszą systemem procentonie ' ceny zbiedzonemu rolnikowi-Polawym, nie wyłączając zespołu techniczkowi. Ż'.ydzi. drobni hurtownicy. są Mieczy",Jaw Winkll\r· RomanowIS k'1, d y- n·efto.
Przy miesl'ęczneJ' prz"cl'ętneJ'
.,
"
zwi~zani mocnemi węzłami z grubemi
. rektor "Teatru Popularnego" w Łodzi.
frekwencji publiczności. która waha
żydowskiemi rybami handłu hurtowesię między g-ma a 13-ma tysiącami,
~o. Ci mają ~a sobą. banki, ~apitały
L 6 d Ź, 9. 2.
Placówka kultury przy wybitnie obniżonych cenach tel wpływy. CI 'Y łaśme re~uluJą obrót polskiej w Lodzi, jaką jest Teatr Po- atr ma przeciętny dochód 4.000-5.000
zbo'z em, dyktUJą z lekklef!1 .sercem I pularny przychodzi w obecnym czasie zł co przy koszcie utrzymania dwóch
ceny za:kuPów, ceny sprzeda~y l t.~.
'ciężki i wyraźny kryzys. Ogólne. zubo- teatrów w~nosi około 10.000 zł Kasy
Donredawna było ta1\, ze kazda, żenie szerokich warstw ludnOŚCi, za- teatru wykazują z miesiąca na mi ewieś, (a w większości jest tak .1 teraz) stój w przemyśle i handlu, wycisnęly siąc deficyt VI pokaźnej sumie kilku '
na ,.s'Y ego•• ż~~a kupc~ z.boz.owego, swe piętno i na tym teatrze.
tysięcy miesięcznie.
.
ma tez ,.swC'g? 2yda f 1;1~mlaml!;. •
Pomimo pomocy miasta, które, roTo też obowiązkiem każdego oby.
Prz~d ~ymI .. dobrodzle!stwam~ zy- zumie,iąc cel, jaki spełnia ten teatr, wateln.Polaka jest pamiętanie o tem,
~ow~.kl<~ml! któ!'zy C'l~st.o duwah ~a- przyszlo wybitnie z pomocą dyrelccji! że tylko przy wybitnej pomocy przez
hc."kl :r~]n!ltowl na zboze, ~o~rlebuJą- przeznaczając subsydjum w wysok{)ścl popieranie tego teatru, (a nie żydowceIr..U .p.lemędzy, aby go pózm~j tem- 25.000 złotych rocznie, teatr ten boryka skich kin), można dźwignąć i posta.
ba,r dzlel wyzyskać, poczęły SH~. tw~- się z ciąglemi i coraz większemi trud- wić na nogi bodajże jedyną w Lodzi
rzyć akty s1\moobrony w postaCI rol~l- nościami finansowemi.
instytucję, która swoim posłannic•
czych spółdzielni kooperatyw Duzo
Ir
j' .
d r
twem spełnia jeden z naJ'ważnieJ'sz\,'ch
.
:.
,-orzystając
z uprze
mOSCI
p. Y. obowiązków spolecznych: propaguje
do te'!o .przyczymł
SIę twórca• ru.~ hu 'Vinklera
znanet>'o
arysty
i reżysera
srółdzie!r-zeg-o w Polsce b. Prezyllent teatrów ' lwowskich
krakowskich prawdziwie polską, i zdrow~ kulturę
Rzplite.i 'Vo.!eie~howski.
i warszawskich, który już trzeci sezon wśród najszerszych warstw naszego
Spóldzielnie - kooperatywy rolnićze prowadzi Teatry Popula.rne w ~odzi, łódzkiegO' społeczeństwa robotnicl/jcgo.
tam, gdzie powstawały i powstały, dużo napsuły krwi Żydom j były pierw-

I

Wilk

~~~~ak~O~~~~i~fk;:~~~~~~i~U;~~:l~t

ków żydowskich. Jednak brak odpowierlnich kapitałów. brak wYl'()bienia
ktm!eckie(!o i doświadczenia w ty,~h
spó'd:delniach, stwar;:ają to, że mają
baI'dm c i ężką. walkę 7. rozpano5Lonym
żydowskim handlem hurtowym. Mimo
to ;pdJ1!tk, z nie.; edneJ wsi musiał Eię
"Żyd zbożowiec" wyme.ść, by ulltąpić
Po]~kom·spółd;delcom.

Przysze(H czas, kiedy zafnteresowa·
no Eię tvm ruchem i zaczęto go popierać częściowo. Ruch ten idzie wolno
n'1r:ro;>;ód, niepokojąc bardzo żydów.
O ~ "atnie ugtawy o oddłużeniu rolnictwa już :wpełnie spędziły. błogi .sen
hurtowników 1bożowych zydowsklCh.
PrtelękIi silZ. że roJnik polski może
choć w małej dozie, poprawić sw6J

Ż

W

yd#l "obro,ńcami

skórze

owcze·)

,,~

b

lk

l k·

interestlw ro o·t n a po s lego
L ód Ź, 9 lutego.
doli robotnika, poprawienie jego bytu,
Ze sf,e r robotniczych otrzymaliśmy wyrwanie i oswobodzenie od ucisku
następują.ce uwagi:
zachłanne3'o kapitału żydowskiego.
"Pewien żydowski brukowiec wyZłośliwa napaść żydowskiego bruchodzący w Łodzi, zamieścił \V art y- kowca - to objaw śmiertelnego strakule z dnia 6 b. m . bezczelną, a zara- chu przed stutysięcznll armją narodozem głupią napaść na Obóz Narodo- \VI) w Łodzi, to ostatnie podrygi, ostat·
wy, zarzucają,c mu, iż odmówieniem nie środki zagrożonego żydostwa, usipełnomocnictw komisarzowi rządowe· Jującego zjudliwem oszczerstwem zdy.mu na wystawienie weksli na sumę skredytować w opinji publicznej Obóz
250.000 zł pozbawił pracy 3.000 robot- Narodowy.
~ików sezonowych. Nikt. z zdrowo Ill:Y·
Pominęlibyśmy wzgard1iwem mil·
s1ących Polaków robof;mków nie UWle- czeniem tę . napaść
gdyż przywykIlrzy w podobne brednie. ~Iaśnie ~ada- śmy już do oszczerstw i kalumnij, ł
.. niem Obozu Narodowego Jest uIzenie zwłaszcza w czasie ostatniego procesu

s~rdecznie

go,
tylko
z podyktowanych
strachem o własną.
skórę wypocin żydowskich. Robotnik
polski wie, że Żydom zaczyna się nagle robić ciasno w narodowej Lodzi
i dlatego gwałtownie uderzają na
alarm i uŻ~I \\·a j ą wszystkich jakie tyłko są możliwe, środków, aby wstrzymać i sparaliżować postępującą akcję
odżydzenia życia polskiego.
Upr7f.'(ham robotników, że prasa
żydowska w miarę rosnącej naszej
siły będzie coraż wścieklej nas atakowała, ale to winno być tylko dla na~
bodźcem do dalszej wytężoneJ walki o
prawa Polaków na polskiej ziemi.
MARCIN KANIOLA.

•

[o

dzień

Ł

ód

ź.

9. 2.

n~P5łe .
W Wargowie

dwaj

chłopcy

wracający Ze szkoły,
a mianowicie 12-letni Władysław Pietrzak
i 13-letni Józef Kawecki wszczęli mię
uzy sobą bójkę
W 1:7asie sporu Pietrzak dużym

kamieniem l z taką silą uderzył Kawel'ki(>go w głO\\ię, że pękła mu czaszka.
KawecIri Lmarl w szpitalu. Pietrzaka aresztowała policja.
- Przędf31nicy podJ"ęU

p1raC''''tO

W zakładach oll'rkowskich, dzierżawionych pr.zez Żyda Vogla wybuchł
po trzech dniach pracy zatarg, ponieważ do prlędzalni przydzielono poło
wę pomocników, tak, że część pracy
pomocników,
musieli
wykonywać
przędzalnicy, co odbiJo się wydatnie
na 7mniejszeniu ich zarobków.
1000 przędzalników zastrajkowało.
Wczora.,· wYJ'echał do Ozorkowa inspektor pracy. Po przeprowadzen iu
konferencji osiągnięto porozumienie,
gdyż zakład przyjął większą liczbę pom<>eników, wskutek czego pOdjęto znów
pracę,

Strzały do nauczy'ciel'ki

W

Sangrodzie nieznani sprawey
zakradli się na dziedziniec szkoły powsu;chnej i przez okno oridali kilka
sŁrzalów z rewolweru do nauczycielki
Olgi Francman.
Francmanówna padła na ziemię,
wskutek czego uniknęła poranienia,
względnie śmierci. SlJrawców poszuI<uje policja

,ao"
łąt.r3

Wstrząs
I

śmo

le'rć

W majątku Zbyszew w clasie młócenia zboża, tryby maszyny chWYCiły
za rękę robotnil<a 29-Jctniego Wladysława Janczyka, który zostnJ dosłow
nie zmiażdzQny.
Po zatrzymaniu maszyny WYdobyto
strasznie zniekształcone zwloki.

~trona.;

Dnia 6. bm.,
szego, ś. p.

zmarł członek

6rę({ownl1t

H.

Towarzystwa na-

FIRMA

Marja Kasiewicz'

WALENTY CIELECKI W ŁODZI
ZDQOWI~
ł

z opakowań od mydet i proszków
"8 L A S KM przyznajemy naszym
odbiorcom następujące

1. Jedno pachnące mydło toaletowe
o ile powyższe bony zOtStaną prze·
słane jako druk do nas pod adre·
sem: Wielkopolska Spółka Dzier·
żawna. Poznań. Pl. Nowomiej8ki 4.
2 Jedna paczka mydła .,Blask" lub
,,:\Iewa" o ile bony zestaną złożone
u PP. Kupców.

Każdy

wyroh6wlllarki

BLA8I~

kto

trafne

wyżej

przeznaczyliśmy następ1ljące

41

platery, zegary, zegarki,
Wszelkie rel1arac;e w zakres
zegarmistrz. i ;ubilerslwa
wcbodzące

WJkonuje solidnie i tanio.
D ~61

f

nagrody

Nagroda 11-14 Gramofony walizkowe
15-30 Zegarki męskie
31-40 Obrazy olejne
41-60 Kasety toaletowe

i sztuczki baweł
ni!lne na pościel
] bieliz~ę,
wełniane na spódniczki i sukienki.

Resztki

Resztki
Resztki

na ubrania męskie.
W prywatnem mieszkaniu
ŁÓDŹ, Nawrot 13
parter (wejście z bramy).

,e

B

Prócz tego wiele innych nagród oraz ~i~.kszl\ ilość nl1gr6~ poc\es~enia. ~?Zd.zielaple na~r6d
pod lladzorem notarjusza w tel'mll\Je o którym zalVladoml SIę. na .PIsmle. N.arl~ylaJl)cy

odbędzie się

Dom

wysyłkowy

"POLONJA", Kraków, Wielopole 8/10 L

B. KOWDiSki:'!ii~;~~~~":' LEKARSTWO

[ierJiq[Jffi na rODtor~1

Najnowszy wynSl8ZE'k pas8 rupturowego. kt61'y powstrzymuJe na wlek~z!lruPt\ln:
i gOI takową 8 SWOJą skrHccznoscIU przewyższa wszelkie dotychczasowe wynalazk.!
zagv!I~~lZlliaoszczędzen!8 Kosztów po,1r6Ż7
pros?., nno/pslnl' lfilar., obwodu przez biD·
dra i \,,,ielk,)śl' ruptury .
~posób zastosowania za1ącze przy wy.
syłce
l{ównIeż wykonuj.
rece. nOgI gorsply
ortopt>oIYl:zne obuwie \ wsz..lkte aparaty

na kryzys, to LOS do l. Kla~y 32 Loterji
Pailstwowej zakupiony w szczęśliwej

ODLEWNIA ŻELAZA
,

KOLEKTURZE

'

"FERRUM"
121, tel. 218-20

BOLESŁAWA

BONCZYKA

ŁODZ

PIOTRKOWSKA 111 n

Wszelki.e O dJe~y Z Sł!arego żeliwa
Warsztat mechaniczny
Ceny znacznie ' obniżone

~

PIOTR NIEDZIELA
Poznań,

telefon 248-68.

na do~odne spłolV miefeczne

dostaniesz u nas nowoczesny radjoodbiornik elektryczny w komplecie z głośnikiem i lampami od
najtailszych do najdroższych, wykonanie nowoczesne, obaluga bardzo łatwa, wypisane rozglośnie
w nazwach i metrach. Bezplatna próba w mieszkaniu klienta.

Zakłady Radjotecbniczne "Ełektrola"
inz, Krzyżanowski
n &890

i

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Każdy

czytełn

szuka swego

Wykollanie soli.lne.

Łódź,

o w n i k a"
wkoleldurze

I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Łódź, Główna
i
Poszukuje

1

n

4~81J

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Rupię

kuchnią

natychmiast

tokarnię nowoezesnll 4 m. dług. Shaping 450 mm.
wiertarkę szybkobieżną do 40 mm. wierl'enia.
każdą Ilość batli od tlenn I kwasu węglowego.

skok.,

J. MATUSZYNSKI
Bydgoszcz, Gdańska 117.

6156

EDMunD. RYCHTER GÓRUJE nletvlko nI

CEA

LECZ lAłłDŚCl1ł WYROBÓW

Knpuiąc w naSZyCh magazynach odbIorca
lecz JAKOSC decyduje. ~ POLECAMY

n

Łódź, Główna 32
Te!efoD 184·96;;
poleca: garnitury, pal1a, mundurki uczniowskie ~
oraz wykonuje zamówienia z materiałów włas-:=
Dych 1 powierzonych.
Robota solidna,

ó896

się

4 pokoje z

ceny przyst«:pne .·

lakła~ ~rawi~[~i ~oleUa wa Mi~iaka

Teodora Kurzwega
ul.

Warunki JogoJne,

nI. Rndwaliska nr. 2, front.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ęd

k "O r

szczęścia

~!!~e!i~!!' ~~!«;r!~C~y~

ł

drulł'a

Tl'zydziesta

i z dwoma wejściamI, w ś,ódm eśeiu potrzebne od Zarll7..
InformacJe, O ędownlk", Łódź,
n 5897

Andrzeja " Lódź, teL 20-10'"

Al. Mdrclnkowskiego 24. Telefon 38-79
w podwórzu parter lewo.
d 998

E9?

Polska Państwowa Loterja
daje 58 proc. wygranych

ftRHA

Główna

biżuterię. obrączki ślubne
z własnej wytwórni.

rozwiązanie

przyslowia

ule

poleca w wielkim wyborze

tl& ~~:~:~~ ~~~j~~;!iCzne..
~ Wa~.łle~N~ta
.
.
~ell' U.łerje ~I'OZWi~IlZ8nie~l\ie
znaczek na oopowieuź,
m~a
żnrl~nYCh
którą ~ZObOlVi~nZRń.
się w każuym
=ROZWi~llzal\ie~nal~Ż=Y
razie otrzymuJe. Adresować:
PI.ze~SlaćO(~lwrotn~,e
zalą~czaJ!\c~elVen~t!.
ng IH7J
~.~'n ~
5895
~

kupUJe I sprzedaje nalhllliej

Łódź. Kilińskiego

Łódź,

eicśęzczS mynżawdo

Za trafne rozwiązanie wymienionego
celem zdobycia kEenteli:
1 Motocykl
Nagroda
2 Masz)'na do szYcia
Ił Rower damski lub męski

1i9~O

O~rij[l~le

nadeśle

zegarmistrz

Jubiler i

otrzymuje nagrode

ajyzrps

Wielkopolska Sp6łka Dzieriawna
Koncernu Dr. Roman May - Spółka z ogr. por.

le~ar~ e"

Wła~~~ław ~l~mań~~i

-TO Sf(ARB

które stosuje się w ·nast. chorobach:
Nr. 1. ~ w katarach piersiowy~h. kaszlach. astmIe , • zł 3.50
Nr. 2. - w złej przemianie materji, reumatyżmie, 81'tretyżmie. chorobach skornych. nieczystości cery .. 3,50
Nr. 3. - w chorobach żołądkowo· kiszkowych. żółtaczce II 3,Nr. 4. - w chorobach nerwowych i przy ogólnem osłabieniu . Mcgą zastąpić nerwowo chorym herbatę chińską . . . • • • • • • • • • • • .. ł,Nr. 6. "- w blednicy i niedokrwistości. • • • • • , o .. 5.50
Nr. 7. - w chorobach nerkowych I pęcherzowych. • • .. '.Nr. 9. - p r z e c z y s z c z a j ą c e . • . • . . . . , • .. 1.50
Do nibycia w oryginalnem opakowaniu w aptekach. składach
aptecznych i drogenach lub w wytworni:
p~ 2n~3 · 7f) A SB
"P O L B E R B A", Kraków - Podgórze, Skrytka nr. 48 iXVI

PREM:JE:

n

ul. Piotrkowskiej nr. 81,

poleca meble żelazne, przedmioty gospodarstwa
domowego i narzędzia po cenach zniżonych.

Za 20 czerwonych pasków

opakowań"

Numer M

po przeniesieniu do nowego lokalu przy

Pogrzeb odbędzie się w sobotę. dnia 9. 2. o godzinie 15 z kostnIcy cmentarza l'arafji święto
marciJlBkiej przy ul. Grunwaldzkiej.
Tow. "Pielgrzym" pod wezw. Matki Boskiel
Wypad",k 326.
w Poznaniu.
zg 10469170

Prosimy zatem nie lIiszezy"

-

wydobywa II A X I M U M z lcaidego wydlInego dote~o, poniew!!:l nie cena
• Przepiękne gnruiłury - Si' lutnie - Kuyl,ry •

~alta. ~Is'roraglany

Brytzesy - WIatrówki. Kurtki skórzane· Płaszeze gumowe· relel'Yuy gUUlowe.

w setkach deseni J kolorów do dyspozycJI SZAN. KUPUJĄ<JY<JH
W naszych oddZIałach miaro\\'yeb zaprowadziliśmy wykonanie popularnycb garniturów \Ił' trzecb sel'jach podleO'ającycb najściSlejszej
kalkulacji. ażeby w tyeb ciężkiCh czasaCL umożliwić szerszemu ogółowi nabyeia dobrego nbranl. z w'yp~6bowaDego małerja"łu.
"...

Serja

Tysiące metr6w najmodniejszych materjałów

z. 120 z~

Serja

Materiały w powyższyoh serjaeh ale &mienlaią kolora I w noszeniu 'są pierwszorzędne.

zz. 100

z~

Seria lZZ.

80

zł

Krój, dodatki i wykonanIe najlepsze, Następme polecamy wykonanie luksusowe
szewiotów i czesanek BielSkich od 130 - 275 zł ostatnie z oryginalnych angielskicb matel'Jalów
ng 112
Nasze odd~ialy wykonania al! ~iarę slOtą u szczytu doskonal.ości.
6-~iQ pierwszorzę.dnycb krojrozych tworzą z dobrego nailepsze.
Speejalnoś~ faua na miarę. moderaizaeJe 1 poszycIa fnter pod klerowlllctwem wybitnych fachowcow.
GOrOWE FU rRA stale na składzie.
Wydajemy nasze towary także za bony Tow• .,Kredyt"

==

EDmunD RYI:HTER

=

al. WroelaWllka Ił Poznań al. Wroela.....ka 15
t.ele.!OIl 21·71

111. Fl'lUlciuka .1lataJcilMa 2.

We'011 5ł-91

u.. ...

te!ef_ ...

al.

~~ska

Ostrów
Wielkopolski

~n:.k

Numer

p

:I,

Orędownik
b UCAU

Nagłówkowe Rł'Owo (tłusto) Ui grosI)', ka!de
~a181e sl'Owo 10 gl'OSZY, fi liczb
Jedno Iłowo,

=

OJlłouenla włród

l) nagłówkowych.

!

Znak ofert, łł"łl"~ltład: ł t8924, n 27·1:1. d t'790
t L d. == 1 slowo.

o NE

z, a = kaMo stanowi t słowo. Jedno ogło.
szenie nie mote przekl'aczac! 100 .łów, w tern
l· W,

.Sklad kolonjaln,

drobnJeh:

Dom nowy
ec

."'.0., .Ul.,'r

Ił

Dl'Gbn. ogłoIJztmla w dni powszednie pl'Z.'jmuJe
,od" 10,30, w łloboty I dni pnrdśwll\'
teezne przyjmuje się do godz. to.1:'.

.łę do

• ....,.

Kotor lektr.

,

f 1!I!!!!!!e!l

WUJ. ,'DIJODat

!u!eJSCII letnl.kowem z w'lI.1n,, p ed l.t.
l P
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wina. I plwa na ~przllda*.
Irzk ~ il5 U
OPd a~ ""n !l.1I ~jlr~e at. Zlflolllenla ĄJ[ł)./Ic:Ja dlhlrtllwl., f{olo<ł,hdcIJkoWR MI· ~.~;i~.a;:~~!!!~
Posiadam
zióklli1tOWlllęi. I'lIrkowo. POWl oboro, Ul f~ alllooowoIne. gll'rk J ..
Vrlldown ka. Sierak6w " Glli6
lowodJ - Obl>rnlk[
sd 50 SiłO :;,;
maszyny pOl\czoszplcze• . a nle,n e .
Iq53~ ~gll~lń, Je~ul~~~z'2~ a a CIIa ,
Ski
ŁYŻWY
mam wla"neg-o mIeszkama. po"
86 Ó
Id 03542
a
Rodl, I aanl,
szukllję wspólniczki panny. Cel
• • . m rg
• towail'em centrum oba,inle
Lallulll POWOlf'" e
matrrmonialny. co~kol\lljek go· , ps.zel!neJ ZHmu tlPrzedam lub 111170 mórg pszennych
'I1rzl!>da (dobra IIl1:zYltencja). _
tó~vkl. Oferty Or<ldOWnlk Ma· mleme OU llO-50 mórg. Borowlcl.t
Stnl Ok aJ" K
fA.
Chrzełcljańska
O,wonlll I terUlIt-l,
No.' I wldelct'
szyny".
n.5882Ioborni~i~ __2z~rn~~w~. zd li!.!l!l:
~~ywatne
kl(ltk: 23. a a,
oron~~oM 882 wlp.oboll,lnhl
Ilnjelegantalych
Lxikl I l'ItecLIU
v
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Parcele budowlane
Zl1budowallla maJ;ywne 17 !lOO,Htjlthm IilubJl,cb I bQlown)łl Lótł~
MI,nkl do kllwf
p.awa
er
1 0 9
~pl8ty 10000 sprzeda. llatlllcuk]
LunanowllkllllO 118 (dawnIej Ale' l
Mą"I!Yllkl do mle ••
dobrze sytuowany inteligentny
p. mórfe przy .t:'zerwoodak!U loznllń. Jezuieka 12.
IId 531141
klamlrQwaka) W prnlnl.
n 118101
przystojny lat 27' pozna pannę pOI.
ozn8n ell' tanio ~prle 8 II - - - - - - - - ~
__
.---Pwczkl do ,"Iebo
MallZynkl do chleba
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Oarokl emnUowane
n(1i 8'i'~' ecy owany Poznań. Jasna 3.
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rzypo O oWlm
dobrze prosperującej 1l 0871 Il)l;uJ. :~poi,c~nlnl" ,u~lOn a \~yC j
Gllrnkl a!tllolnjowe
- - - - - - - _.- I
--S---;--I-----·---I ~08(1)em Il\nlejszem mleAeie. ceną
Solcclnf'k. pow. 8roda.
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Śu~~l'l
poleca I,ol'zystnie
peC)a
ne
maszyny
,,00. wplat)l 4000. Knralu8. Pozd 52 731
~
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Vi •kl. ki
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JAN DEIERLING
. P anna
Sin~er8 merptkarki. okrelki p!i. znal\, Marszałka Fochn 25.
~a
(Pfl~ [jl\I1 ór OWI e~o~ 814
11klad tlIlIII:.
22 obeJn:tuJ.l!ca mlyn, gospodar· sówki dziurkarki _ okAz:rjniel
Ild 53 664
Z n a c z k i ' zyma ~ a.
wYJllzle zamąż. Potądane sprzl'rlaje ),,8t.'cond'bslulmachrne".
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Poznań,
Szkolna
2s~wo
a OOQ.
IfrankO\VI\ki. Żahikowo. Katowice. tiliwickll 24.
Tg 132
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poc7.towe polsk}e, llalw\niczne p.az a
Tel. 33·1'" 35·4B
KOśclUsz ln 82 POZllll.1i. Znaczek.
- ' nowy. 3 pokoje kuchnia chlew ~t('.~plqłv~ge k ~'esg-lnpiowane przel\orn!l ~o!ipoc1y.ni pr~yr'Ądlln
Kafle, kaflane piece tła
IIJ OK~odu bez d'ługu. 2900' Mprze.
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le
_
Kawalel'
przenośne
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ś~~d~ie.P~~:i~~ł~il Zl~~~s~!a~<;;z~: sz~~oto~ve~n ży~!>y' ~k~/Yta)P ~I~

pannę mebiedn1\. (,pl matrymo. b;vdla olaz rlrzewo tarte wszelnjalny
Ofl'rty Orędownik Po linego rodzrdu na budowle dostar·
znań żu6143
•
'/cza PO :ennch przystepn·vrh· M
.Perkiewicz. Zll!da~y cerllmic.zne
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R P "Iskra", okręt szkolny marynarki

wojennej.

powiadała potrzebom państwa ezę
sto obcy kapitał. obce przedSiębiorstwa

Panorama Gdyni, cudu nowej Polski, najWiększego poTtu na
•
gania bandery wojennej na flaglin~.
częściowo związanycb

z organizmem
nie jest wystarczające
I oto w latach zaledwie 15 - z ubożuchnej Wi05CZy ny, u wybrzeż·· , której
wśród bark rybacliich poczciwe gąski
spokojnej Z>J.żywały kąpieli. na rozkaz
serc gorących, pracą rl'J,l< ochotnych wyrasta kilkadziesiąt tysięcy mieszl,ań
ców liczące miasto; do portu zaopatrzonego we wszelkie nowoczesne urządzenia zawijajQ. olbrzymy transoceaniczne.
Swemi obrotami handlowemi przewyższyła Gdynia w bież. roku jubileuszowym wszystkie porty bałtyckie.
państwowym,

Bałtyku.

Z lewej wcią-

nad naukowemi za/l'adnieniami morza
i PGmorza. Publ ikacje morskie liczą
już dziś pokaźną liczbę tomów. Ilość
czlollków Ligi Mor~kiei i I{o!onjalncj
przekracza 40.000. Mlodzież szkolna
skupia się pod jej sztandarem, aby kiedy na nią przyjdzie kolej działania,
dalPj poprowadzić rozpoczęte zadanie.
Jeśli uprzytomnimy sobie tak żywe zainteresowanie dla spGrtu wodnego.
tłumne wyjazdy na letnie w,rwczasy do
miejscowości nadmoL'skich tak częsty
motyw morza w twórczości artystyczno-literackiej ostatnich czasów, śmiało
moiemy powiedzieć, że przez tych lat

I

ograniczajł,ł. rozwój żeglugi polskiej.
Ani jedna dziedzina z całokształtu
spraw morskich nie jest jeszcze całko
wicie wyczerpana i załatwiona. W jakże nikłym stosunku do 33 miljonów 0bywateli stoi cyfra 40 tysięey członków
Ligi Mor~kiej i Kolonjalnej.
Tymczasem ilość kwestyj zwię.za
nych z dostępem do BałtykU. eksploaŁacją. jego i obl·oną. wzrasta i komplikuje się stale. Dziś musimy już wyjść
na szersze wody. Nie wystarcza nam
miły nasz, lecz zamknięty Bałtyk potrzebne są. nam oceany! Tam na
dalekich wybrzeżach żyje. ludzie, którzy staną. się Chętnymi odbiorcami
wyrobów rąk robotnika polskiego. Muszą wię<' poli'kie okręty pod strażą oj.
czystej bandery wyruszyć na poszukiwanie rynków. zdolnych wChł?nąć wy~
twórczość naszego przemYilłu l tern sam~m dopomóc zwalczyć kryzyS ekonomJ(~zny.

Znaczny. coroczny przyrost natural.
ny ludności w Polsce, zniewala obywateli do zdobywania terenów pracy p()a
za granicami kraju. W przeludnionej
Europie jest to coraz trudniejsze. Za
oceanem leżą. obszary. oczekujące płu
ga. plantacje najpiękniejszych owoców,
najcenniejszych roślin. oczekujące na,.
bywcy. Brak nam w kraju różnych su-

W dniu 10 lutego upływa lat piętna
ście od chwili, gdy Polska złotym pierścieniem zaślubin połączyła
się
na
wieki z starym polskim Bałtykiem.
Biało-czerwone

sztandary załopotały
ponownie na nasz.em od wieków wybrzeżu. Przyszliśmy na nie radośni, by
ogarnę.ć okiem bezmiar morski - symbol wolności. by zaczerpnąć w piersi,
omdlałe w uciskach niewoli, hartu i
zdrowia fizycznego i moralnego. którem darzy słony odech fal i wicher, co
gdzieś hen nad oceanami się począł.
Wróciliśmy na wybrzeże radośni, lecz
zarazem skruszeni, że przez stulecia
całe zaniedbaliśmy to nasze ukochanie, ten skarb, tę "źrenicę wolności",
tródło bogactwa i potęgi,- płuca narodu. Stra,.s.znł,ł. za to OdcIerpieliśmy
karę I
Zło jednak usunięto. za laską. Bożą,
za wstawiennictwem królowej Korony
Polskiej, co równocześnie .. Gwiazdą
morza" się zowie. Od lat 15 naród.
związany śluby baltyckiemi. serce całe
otworzył, . rozumem ogarną.ł i ramiona
wytężył, by błąd przodków naprawić,
gdyż "wolnością. morską narody i pań
stwa stoją" jak pisała wielka zapoznana królowa nasza. Anna Jagiellonka.
Pierwszą troską. było utworzenie
całkowicie własnego portu. Historja
wykazała, iż połowtczne korzystanie z
pośrednictwa portów ChOCiażby nawet

Lódź podwodna "Zbik". czujny str3.1til~ na.szego mona.

W silnej, krzepkiej

dłoni

dziertymy ster,

dziel,n ie c·z ola wichrom i burwm.

może.

Bandera polska nie jest już mitem.
Pewien mieszkaniec Afryki Południo
wej określił położenie Polski: "to tam,
gdzie znajduje się Gdynta, widziałem
oliręt stamtąd przybywający".
Zuchy
ze szkoły morskiej na własnym. przez
spOłeczeństwo ofiarowanym statku, w
okrężnej
podróży
dookoła.
świata,
gdzieś
na Oceanie Spol{oJnym każą
ratom koralowym wtórować ech·em
polskiej piosence. Regularne Hnje okrę
towe polskie obsługują nietylko Amerykę,
ale i odległą Australję. Coraz
się wydłuża w cZllS{)piSmaCh rubryka
informująca o ruchach statków, coraz
się zwiększa import i
eksport drogł,ł.
morską, przekraczając już dziś 70 procent całego wywozu względnie przywozu. Rybactwo polskie rozwija się,

krzepnie, nabiera rozmachu, do konkurencji siaje. Państwowy Instytut
Eksportowy ma w swej pieczy stronę
gospodarc<Zą, Instytut Bałtycki czuwa

Pierws·zy pocztowy znaczel, polski wydaJny
II chwilą objęcia przez Polskę Bałtyku. Jest
to 10-fenigowy znaczek niemiecki (z okazji
koostytucji wejmarskiej)~ na którym. umieswzono nadruk polski: "Nad Polsloem
MOłl"Zem - Puck - 10. 2. 1920". Pieczątka
poczto,wa ' opiewa jeszcze po niemiecku:
Putzig - 10. 2. 20 - Westpreussen" Zadziwi niejednego filatelistę - że z,naC'tka
tego nie .:alicrono M Oficjalnych 7iOaczk6w
poazloowych. chociaż D'ad1"Uk, pieo7&4 itd.
ilupelnie . p~widlow~

stawiając

rowców, nie posiadamy kolonij. I znów
niezbędne są. nam statkI
własne lila
utrzymania kontaktu z emigrantamI.
Zorganizowany planowo ruch kolonizacyjny, obsłużony dostatecznie przez
własne środki komunikacyjne. a wi~
przedewszystkiem przez flotę pasażer
sko-handlową, musi zaradzić tym bra,.
kom i w znacznej mierze uczynić to

l.uszC&8l'nl.. rytu

Yi.

15
go

dokonało s'Połeczeństwo

olbrzymiedzieła i stopniowo poczęło przyswajać sobie zdobycze i wartości dostępne
tylko narodom żeglarskim.
Nieskończona to jednak
praca.
WręcZ przeciwnIe dopIero rozpoczę
tal Jeszcze nie całe społeczeństwo
przejrzało,
wciąż
jeszcze spotykamy
jedn()sŁki nieuświadomione, nie zdają.
ce sobie sprawy z niesłYChanej wartości posiadania własnego portu i floty
i całej grozy utraty takowego. Gdy
przy Lidze Morskiej utworzyła się sekc.ja dła zbierania składek na Fundusz
Obrony Morskiej (F. O. M) odzywały
się glosy, że nie należy popierać zbrojeń. A jednak tylko odpowiednio silna
flota wojenna może zabezpieczyć utrzymanie i wykorzystanie tego skrawka
wybr7.eża, o którym mówi poeta: "tu
ojczyzny mojej wrota, tu jej duma i
tęsknota". Zbiórka na F. O. M. daleko
nie osię,gnęła zamierzoneJ wysoł{Ości.
Województwo poznarlskie może się
poszczycić tem,
że wśród ofiarodawców zajęło jedno z miejsc czołowych.
Jes'zeze i dziś nie cały nasz handel zamorski przez poLskie kieruje się porty,
tak np import bawełny via Gdynia
walezy wciąż z trudnościami. Tonnaż
floty polskiej stanowi zaledwo cząst
kę nieznaczną ilości tonn, któraby od~_ ..

Gd)'lni. dum.. i OI&ooba

n8ląZeg<l

Zażegnanie

kryzysu

wieJu
rozwiązania zagadnień morskIch. rozburlo.
wy portów i własnej żeglugi. ' Praca
lat 15 stworzyła możliwość praca
lat następnych przyniesie, musi przynieść.
zwycięstwo nad bezrobocIem,
nad (ataJnemi obeenie ,.,konjunktura,.
mi" ekonomicznemi i tem flamem da
Polsce należną. Jej świetność i potf)go.
względami zawisło

od

pod

pomyślnego

Z. S.

"GclaJ\sk, miasto ongi nasze"

W cichej zadumie drzemią
towe nad Me,' tawą w

śpichlerze

GdańskI.'

Niema Polski
bez morza!

portu, ora.z przedmiot zachwytu i

za.zdrości

Obcych.

por-

