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Codzienne
Hr. 36 .

Cena numeru

strOD

gr

strowaDe pismo narodowe i katolickie
Rok 85

L

Marynarze kochają morze

Marynarze w czasie

I

Ul'oczystości

skladan ia wieńca na tablicy
wojsk polskich do morza.

Czwartek, dnia 14 lutego 1935

Propaganda prasy narodowej

pamiątkowej dojścia

Jak

już informowaliśmy ,

w Łodz i odbył się "Tydzień prasy narodowej". - Na zdjQ\Oiu czlonkowie Stronnictw a Naro dowego oro.pagują "Orędownik".

Jeszcze jedna dymisja

prze

War s z a w a, 12. 2. Dyrektor za.kupów leków' dla ubezpieczalni społecznej, Stanisław Rogacz,ęwski. zrezygnowpl 'l zajmowan2go stanowiska.

Na pngran\clu 'abisyńskiem ~mD~iłilj)Yłą~O ~ dywizje, a pozatem wpogotowiu bojowem posta'wlono 75-.(lOO re~erwJstów - Mobilizacja zbrojeniem. na pD.stra~?
~.

R 'z ym. (Tel. wl.) Według krążą~
eycb pogłosek. na pograniczu abisyń
skiem zmobilizowano 2 dywizje, a poza tem w pogotowie bojowe postawiono
75 tys. rezerwistów. W najbliższym
czasie wskutek zatargu wlosko-ablsyń:llkiego młodzież faszystowska ma
być wcie~ona do
oddziałów milicji
wojskowej. Ogólnie twierdzi się, Iż
mObilizacja nosi charakter wyłą.cznle
demonstracyjny.
W ub. poniedziałek MussoUn1 pnyJęl przedstawiciela dyplomatycznego
AbisynjL
Ostatnie przesunięcia wojsk wło
skich na granicy abisyńSkiej wywoła
Jy ływe echo w prasie angielskieJ. Og6lni e pisma twierdz" że moblIizaeja
Jest tylko zbrojeniem się na postrach.

Zbombardowane

miasto

.

'

.. s

Proces w,Samborze

I

Berlin. (pAT). NBJ donosi z To- ła polttyczne nie ·ukrywaJą bynajmniej
Ido, że wIoslde zarzłdzenla mOblllza-1 swej sympatji dla Ablsynji, gdyż policyjne wzbudziły wielkie zalnteresowa- tyka włoska w ostatnim czasie nie
nie w prasie JapońskieJ. Japońskie ko- majdowala w Japonji aprobaty.

Bunt 2000
Zbuntowani

War s z a w a, 12. 2. W dniu 18
lutego rozpoczyna się w Sambotze w
Małopolsce proces, na. który będzie powołanych

żołnierzy mandżurskich

~olnier#e

#demolowali kos~ary i schronili
w pobliskie g6ry

1.927

świadków.

Około

50(}

osób nie stawi się na. rozprawę z powodu zmiany :::amieszkania., wyja.zdów lub Śmierci. Proces dotyczy upadłości składnicy
kółek rolniczych,
jako spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością.

się

Sprawa ciągnie się od kilku lat i
dotyczy dopłaty w wysokośd 100 prozdemolowali koszary I schroniU sit w cent udziałów przez b. członków spół
pobliskie góry
dzielni, zobowiązanych prawni~ do ta..
Samoloty l~pońSkle I silne oddzła-\ kich dopł.at na podstawie podp~s~n?j
deklaracji! Rozprawa ma. umozhwlć
Iy mandżurskie wysłano w pościg za ostateczny
rozrachunek
członków
zbuntowanymI, lecz dotychczas nie spółdzielni pod nadz.orem władz sądozdołano odnaleźć Ich kryjówki.
wy ch. (w)

s z a n g h aj (pAT). DzlelUllk "Szta
Wen Pao" donos! z CzIn Hslen, łe 2.000
łolnlerzy mandiursklego gam1zonu w
Czlo Bslen zbuntowało si, :& powodu
złego traktowania ich
przez japoń
skich oficerów. Zbuntowani żołnierze

I

Swięłokradzłwo
W kościele Marjackim w Krakowie
Spraw'cę

ohydnego włamania ujęto wskrytce w ŚWiątyni ,
samosądu na świętokradcy

Ha van a (PAT). W miejscowołoi
Cam.aguey rzucono wczoraj 10 bomb,
Kra k' w. ' (Tel. wł.) W nocy na
które uszkódziły kilka budynków l wtorek t2 bm. dokonallo w Krakowie
przerwały przewody
elektrycme. co ś~tokradrlwa w kościele N. M. P.
O czynie jwt,tokradczym dowieJtogr~.żyło połowę miasta w ciemnościach.
Oddziały ' wCl'jiflkowe pełnił dziano si, w ten sposób, te 1ltartym
zwyczajem słuiba kościelna o godz. 8
ShU1hę bezpieczeństwa. Ja.k się zdaje,
rano przeprowadzała kontrol, skarbooaarę. wrbuchu bomb padło wielu zanek kośclelnych l ołtarzy z wotamI.
bitych i rannych.
Podczas kontroli itwlerdzono, łe skarW Havanie licme grupy stacfentn bonki 1I'l otwarte l noszł ślady wła
wywrooily tramwaje. Policja rozpr6- mania.
, Wobec faktu, Iż ramld przy weJEzyła gromadzące się tłumy. W cza§CIach do śWiątyni były nie~araszoDe,
sie strzelaniny 1 student został zabity nasuntło sit przypuszczenie, iż świt
a klIku odniosło rany.
tokradcamaJd1l,e sit wewn'lUz świ,
tynf. Wezwana natychmiast policja

wszcZQIa energfcme poszukiwania,
kt6re dość długo nie przynosiły rezultatu. Mimo, Iż przeszukano skrz,tnle
cały ko§Clół, nie moma było odnaleić
złodzieja.

Tłum usiłował dokonać

.

śwt,tokradcł okazał si, znany zło
dzieJ. zawodowy włamywacz I specJalista "kasiarz" Augustyn WajSierek,
lat '2, który ostatnio odsiadywał kar,
trzymieSięcznego więzienia za włama
nie do apteki w Rynku Głównym. W
dniu 17 grudnia Wajsterek opuścił

W pewnym momencie Jeden z wywiadowców przez otwór za stallami
wszCłdł do ukrytego zakQtka pod filawięzienie.
rem I natrafll tam na otw6r, wlodłOY
Na wieść o świętokradztwie. która
do skrytki, połoioneJ o • metrów ni- lotem błyskawicy obległa m.lasto,
ieJ, do kt6rej pxowadzłla drabinka. przed śwl'ltynią zebrał się ogromny
W .krytce maJ dowal si, Złodziej.
, tłum wiernych, kt6rzy usiłowali doko.
Przy uJ,tym malezlono 70 zł, po- nać samos,du na Sprawcy ohydnego
Chodzące i kradzieży ze skarbonek · włamania. Policja zmuszona był~ wyI wszystkie wota. ft'8bowane ~ bocz. P,l'owlłdzlć WaJsterka bOCZll9m wyj·
nyoh ołtarzy.
ściem l10d &ilnł eskortą.. , .

•

R

U l u t e go.
Znowu pojawiły się pOl{łosltj o ma·

j~,<iyoh nastąpie 'llmianach ' w r'llll-dzie.
N<>t1~je.my.jo, ta~. jak n.~lety ił) t,a~t~.,.

. ' Wyrok skazująty 'za znJeslawlęnie Aleksąna-ra S,tolarka
~ 9 d Ż, 12. 2. WC'Żoraj w 'sądzie o~tWrowym 'W ·ł:.iooz~ ()cłbyłą. się sensacyj-

tak-ował

sposób

goPonadto
w ' pezpr~ykł~dnY i OStrf
p. Stolarek c1oa148'al '

.

świA~,~owie byli obecni na ze-fs-tt U
,.,Unh w Helenowił3 w !utyl;P .
r.

un sprąwa prze(loiw 1)$. Ę,Ogozińskie.mu, ~foę~.'~n"ial.\i!luir.~~~'~,ąi.~ ~4~!~pją ' ~ " ..Qrcr. ~~~r:~l~ l~ę!8~~~~.~i~~S~te~a~~~,
wać. t. j. Ja.ko plotki; ' tym , ra?-flm me zruożyeiiH<>wi
osłiiwfonej Uuj! Qq1ródzl;i- UJ ,\'VK
t l
IQ
ka wiąrniane,. lecz,.: urzędJnierl;e. "
nia: NaroQoWę,g/?, ktQrej celem by1o,
~Ks. Rogoziń~i propozycję 'tę jednak'· Stołat-ka, twierdząc, .ze zos a usun dOtóż wymieniają one min. Kóściał~ rozbic1ęObozu ~~,ro-dowego Yv ŁOdzi. '. odrzu-cit '
"
"'. " '. '. ' ty: z fOSadY w urzędZie celnym 2;a na ,-

~ow~.kiElg() jako prilyszłego premjera.
być Pówoill!lY p.o zakończeniu

który' ma

sęsjj blldżewwęj..

Jefto miejsce miałby
;aj.ae były 'woJewoda wą.N3'llawski Tw~r...
do. Sprawy, za.lirą.niczne pylYby powie.-:
f1-One gen. GÓI'e~kiemu , pre'llesoWi B. G.
J{. Premier Prys Łor miaiby stanąć na
czelę skę.rbu. ', Tekll. $prawie-<iliwo-ści
lllia-łaby or:zyp.a;ść e.dw. Paschalskierrm.
PodobtJ.f) .' .na stanowisko ki€trowpika
p.r~ę:in.yisłl1-

qą.l1dlu ' lllia.łpy

i

powró~ić

in~. KwiatkQws-ki. · Tekę ~orp1Jllikacji
miałby ob.flIt wiumln. Bobkówski. a tę.
kę opie-kJ p. Jastrzębski, który by
miłl prz:ęprowa~bić rewh:Ję ubezpię·
euń',

To są n'a~wlska, ltt6re te plotki wy·
spraw wojskowyoh"

mj:eniają.
TekJ;
oświaty, poczty -

powsta.wiają ' łaska

wie dof.yehcza.sowym kierownikom.

JJQgQ--",!

'
.
"
1 d l:'
po zeznaniach pOEtanowI, .' a
proce~le i6dzkl~.h : ńaoo<;!ow<;qw..l'arlny .tego ~g:ri \\ ~nieważa.l,. pąblic~:ni'e Ale- szy~h świaków nie przesłUCtł-iWą.Ć. , .
Kltib~' ~aro~o~e.g(), ,Ą-lal~sall,~ęr..l?tolą~ . ksanąra : Stblą;ttla. " tw:JerdA!łF; 12;,. ~en,
· Na.~tępl'li-e za~rał głos. adw. SzWal"
ręk. Nale.źy, zaznaczyć. iż s(l'rawa ta by- będąc urzędntklem w urzędZIe celnym, r dIet pe1nomocmk oskarzyciela Ale"kla iui; ną. ~ilku termiIlaeh' oq.Ta~zahfl., popełnił jak~$ defraud6.cję, w następ': sąndr!l- S'tolar~a. Popierają.c alit qz~\Vlo. du' niestawiennidwa ks. Rogó- stwie ...~zęgO zo. s~ął l!irz~~u wydal()n~ . ./Skarżenia w krótkiem. ale d<?bitnęm
.
~l.nS;kiElgo, ' przyc~&m . (,)sta~n1rn razem OSI$/itrzony ~$. JtolIozJńl!kl 40 \"iny siO prźemówieniu stwierdzU on, ze wfsąclpostaR({wil ńą. fQzpfaw~ zfl.wezwać
riie przy~p.aje·c
.'.
,' '_ lltQ.pienia takie przeciwko czpłowYlll
ks. RQgozińsl>ieg,o pod przYl1lu~e~.w toku dal~zych ~e,z.na.ń potwl~r- J 4iiałi:i.czomStron. Ną.rodowe&,6. w Lp.
Godny' ąwagj · jest rówui6z fakt. iż di a ' on fakt, że W CJ8rWOU 193~' r. ~o- ł dl!:i, · 4 tem ~a01etll przeciw Strop. ~ł:
pr~l}4 rozprawa. we~l"ą.j~~ Aleksander stał ze Stron. Narodowego · usuąi~ty iadowem~ jest ni~bezpieczne, gdyz
Stoja.r&k zwrócił się do k~. Rog-oziń- na skutek jeg!) niewlaś!'iwogo stolilun· I niepokoję. opinję publiczną.. Wyst'r
skiego proponując mu PQ,SlIod1zenie si.ę ku do kril'Ji. ZkoJel na.stępuj, zoznanią. ~ plenl~ ta,kie ~Ił tern ?ardziej ,. nł.e"ez
-pod war4nl~lem" iż złoty tOQ zł na bied~ ~wiadków. Zeznaje tylkO trzech śWia.d. j J)l60ZM, iż ks. nogozlftakl jest Q1'0bę.
nyeh narodowców, odwoln wSzystkie Mw; Og6l"e~, Krupiń,skł i ~łchler, kt~ ; duoqo'llliną., a ta. powinna ei~szy~ 'lę ,
z"'\~u~y w iydqwsldm "Ekspre:slę". w
rych Z6:j:l1afl1a, w całej rO~Cl(HJlp.ei pc,-. ł dUiym autorytetem w~r6d ludu. .
tym- samym, .w którym swego czasu a- pierają akt oskar*eriia. W:uyscy ti'~ej
Nast~pnie adw. Szwa.jdler wywozińskiemu, ,iż

G1ilkaroon.:v ,,,

wC?:E\.sie do ,d'ąia 18 lu.. :

~~~~~~~,~!~~~~3~~~~~~'~~~~;~~~~~~~-~~
' ~~,~

I
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MOŻllllby

, Strona akarzącą. ' był członęk S tr 9 n · A k t o$karie.nla ' ~arz\ie-a.. t$.

Naro~weg.o, b.więzień. i

nad ta\demi wszYlStkiemi

II

g'

'ł
dziennego.
że Sł\ one cqwila.mi oobid&m pQwnydl .
naiStroj6w w obozie .,sanacyjnym". 'MQ·
,
~ą to być pla desideria pewnych "kle..
Pr~em,ówle,łde sen.B,erengejoa ~a posied~e,.iu mię4~fI·narD ..
rUl'lków i pewnych kote,yj.ek. Ws~yst·
dou'ej ak~demji dyplo'ą'aty€;nej
,
ko: zależy jednak od czynnika decydują~
cego, który llJ.bi swą. oplnję Wypowla,..
p a ryż. (Te.}. wł.) W Paryżu odby- daleka jest od' tego, by obrę,żać sio l
dać dopiero w ostatniej chwili.
lo się w ub. po~iedziałek' uroozyste powodu dążenia polSki do, zapewni'epos-iedzęnie międzynarodQwejakade- . nia sobie żywotnycll sił. PC? prze.m,6-. Tak np. w spra.wie nowej KonstyLu,. PlH dyplomatye:mej, na którt:j w po, wicn,i u
ampa,ea,qof.9. l\acąyńąlU,,,o
cji, Zdaje śię, że po za.łatwleniq bQ,d.. czet członków akaaemji · przYJ~to a1l1~ sea, Bel'eng&r zabrał pon9wnie glos,
żetu w Sejmie p. Makowski zwo.ła poQMadora Raczyńskiego.
.
oświadcz!,!-jąc W. imieniu F~·!tpeji, ŻEl
si,ootze,l;lie ).torpjsji k()nstytil~yjMj i
. Pl'~y tej oĘ,a~ji pr~ewodllicza.cy se.n. . iJ.l~ , 2:Wą.tPł, Im.a nigdy 1) ]oj~ln.ośei,
przedyskuJuie poprawki Senatu" t. zo. Berenger
wyglQsił
przemówienie" i przyjaźlli :polski dla FrancJl, ..Ja.kQ
'
wszystkie je przyjmie.
stwierdzają.ce, ,żerepubli}{a Jrancus.i{a
krajusp-,l'zymierzonę.go.
.
Ale czy ~ejm zajmie się ich uehwaleniem przed zamknięciem sesji? Równie prawdopod1oQnie móżna, powij;\dzieć:
ta.kkiak i - nię. , ' ' . . , '."
.. Iem~'"
ą.żdy z "wtajemniczonych" ~p&
\; l'
'l
wiada eo iPMgo, ~ pikt nie wi-e naplhv.,.
ł
ł
n~, czy projekt kon:7t ytueH ,.. Sl!hą.tu
{losiąda już ;8propatę .,.czynIli!."" •,d~eypl()tk~mi

p:rz~hodzić d~ pot~ądku
gdyby się ni. prz€R"on811Q,
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<łująć~A'6.' "

,

:~::~n

,* '. "

""I",

,n,

'<',

prźe.~rg\Vad~ali.,

ł\.~J~ prze~e,vs~yst~

marszą.łek ŚWItaIski,

~tóry ( by}

przy~ta,tnich ..wyooraeb, kom is~rzBl'n
wyborczym BBWR. ' If , przy w:v~ach
w r. 1928 - naczelnikiem ' w~' dzjahi p'~

lityc'zne,go min. spr. wewn . Więc z natury rzeCzy m(l>siaJ' się WYborami zaj.
mować.
,
.

, Ci panowie

.

Zebra.nie

Stronni~

wyWołał

bardzo ż..ywe zainter~sową.nie
w sferaeh politycznycb stoli~y. S~że.,.
gólnie się wm intereoowE\.li zwohmni.
ey .,sanacji". którzy nie umięli SQme
zdać sprawy, co oznaczają te zmiany.
Nie umieją się orje,ntować w żywotno
ści kierunku i ohozu narodowego i nie
mogą

dać

się

wziąć

przel\Onać,

",

- ' . ; : W ",~art~.~·"

,.,

'-P al' y i:' (Tet ~t) 'K6ł~ ' ąYJ~19fua:-

~

młodzi

czynny udział w pracach
~t~hictwa razem z pokoleniem star-

WYf)-l~1,l ro~mow lQndyn:s!p~J1, ~Qlst!l-m~
dorę~~oł'!-I'l- p1'zeą'stą:\l~ritJ~l'On1 , ąbu r2!ą..-

Dem1onstra'cje studentów
w Berllni'8
B e rI! n. (PĄT.) N. B. l. d('H1QSJ. że
studenterja berll!lska . zorga:'1i?lQwE\.ła
dziś w południe w gI achu uniwersytetu wiec protestE\.cyjny przeciw ~it
wie 7; powodu wypadków w :ĘłaJPe
dzie. Wiec uchwa.IIł rezolllcję,w kt6·
rej studenci apelują. do sygt1at.ar,iuszy
k~nwencJi klajpedildej. wZYWE\.ją.-c ich
dQ prżywróce.nia. autoJlomji kłajped~kiej.
.

,.'

c',

,...

.

.:,.-,

~. s:le,J:He ~a.dn~ElłL k0i1.kretnYC}l ~ob?:r
wl~z~u1' · ' .a:Cłzkolwie~ ., pM~;do:pod~btll.e

wys-unIe .- 'IV -sposób . nnozhwle' JE\..§:t1Y
SPi"a\~y, do których przywią,z.-tijl'l jaĘ

dów we .hzwartelv · . . . . " " .., _.'. O~lnią 'piiyptlszc·~a "się!~,e. óqpo--

najwI-Q1\.szą.wag'ę·

:charak"

.

Są;d

~~

~

~karl~~emuA~.n~q~

Stolarkowi nie zależy zupełnie na pO:derwaniu autorytetu duchowieństwa
i dążył QT! usilnie, wszelkieml śroąk~
mi, ateny do rozp-rawy z pr.5f3dstawfetetem stanu duchownego nie dopuście, a:le · dQ.ży także do tego, ażeb.y
PoderwMę. ol'inję ósobist.ę. i tern sa.Olern Stropnietwa .Narodowego w L~
dzi O~ZYŚC1Ć od ciQ.zQ.cych ~arzut6w. W
za.~ońezentti prosi adw. Szwajdler o
ukar~l.Uie ()skarżonep;o.

Obrońca oskarżonego adw. ,Wtl""
nowski na. rozprawę nie zjawił alę·
S~m oskarżony

nie

miał

nic konkret-

nu,

za.p,evvniaj~c, że

st.Wa ani
ani St,ron.

czy-

8W~O
żadne .ust~,,
w stosunlw d? sk~rząc~~o
Narodowe~o Olę pÓJdzie.

negQ na. uBprawiedliwienle

na.

wyro.k, skazując Ira.
nE\. mocy artykułu :?55
R04ekFJu karnego na 3 miesiące are·
situ. ~OO zł grzywny i koszta· 8~dow,;
zzawfeszEmiem na 3 lata. Są.d w
nYoh motywach zaz-n/tC2lył m. , iri.. fi;
Sę,d ogłOSił

RÓg'ozlńskiegd

""t.

'i A-1etrstńd'
er :Bfbla-re'lC ttiśW ~wóJnipny
~~~~~J~~~~~ ~~~st~;~i~,:~tt~~
l{s.
laeję· ·

Rogotlń$.lti. ,zapowie~~a,} ap.e-

",Zamach.'na.elektrownIę
\y i e-4 ~' f1. (PĄT;) W ~~<:&Wł-"~

w. (fÓ~"H~j ,AtlstrH u,. zkodzlh Jll-0zn;'l-a~

sl'ltąvvcv trans~orl'natorele~tra-wni. ~
Strażnik

-elektrowni

ciężko pOl'aniony.
8Q. znaczne.
.

-- został
przytern
Strat,y elektrownł

--~-,-

Sensacvlna'afera'w·"Pozn8,'niu

Jf1lad~e pQlicyjne

ares,d o'w aly u..s.tó/ju:nkowf!.negó te k"tacl..
adwokata
.

,usal'ł€l.cyjnyc/ł"

, Pop,nań,

12, 2.

Wo~ąj

po po.

pJ'ąWllym Ban~Q. Sp~l"zi!!lczegO
mioliła odczali-q ~om"nryoqł3go

łlldniu o 90~ ~5 zniosły wladze po.

pauskie

Z~k8,:pi.$,.nią o af~

84w. zesa lJby

Kazimierza Bieniewskiego.

ftn.
pre.

RZ8mleślQlc:t;ej, ' inł.J:,.,ry·

lita Namysla.
Po~t~m adw. ~niewskt

od 2 tygodni wiadomem byłO
w Poznaniu, źe pOd zlU'zute~ wyrabiaDla p~sad a;eS1!łOW8uo w Pozna'u iu te·
go, adwo~.ąta.

był

w

w

róźnycą orgąnt:ząclach,

,,$~na,yfąym" jl;wią~ku

cąłnQY

m. In.

rfa0y

DestruktVWlla "o~o1a
. VI Aus1rjl
W i & d e ń (pĄT). D~iennik "Tel e..
grap q" donos~, ~e nar.-socj. utworzyli
w r~ma.Gh organizacji młoqzieży p~"
trjotye~nej

tajpą

organbację

nar.·

socj" do której nalęży w WieliniuoĘoło 800 cnłopców w wiek.u do lat 18.
Pr~yw6dca tej organiza,CJi Fięgl
zbl~gł podob~o zagranicę. Władz-e pro·
wadzą śledztwo.

.Q~

ąaf.tw:owej~ . .u4de był ąę"etczłon~

Dekret papieskI

Adwękat ~ieaiewsJU m?-llY 'był ·1),8,. kie-~

JUlnqro'Wvm.
,
W~4c)Qlo~ń
o aJeS~(lW'anłll tak
terenie- Po*u.~ao jakI) cUowiek ' ui~
N i a s t o Wat y k .a łi 8ki e. (KAP,)
~ylde 1ISłoS1ll1k owany, wPływowj i ''''llIYWQWQJ oso,,~stoścl, iaJ,,~ był adw. · W obecności Ojca św. odbyła się urQ·
rozporżądzają(lY
llJ.i.
. . dużemi fun4usza.
,
. B(eniewski, · Wywołała w Pomaui , ol~ czystość odczytania- dekretu, stwief<l~aję,cego
męczellstwo
bisk, Rocl:1~
Na pr~1Jęciach tQwanysk'oh gfoma·" bJ,'zyniie ' porlJlIHIlie. '
, Dalsze szczegóły tej sierr trzymane steru, Jana Fishera, oraz kanclen:a
ddla ~ię n nlego . elita lutłz! WlllY,Wo.
Ainglji, Tomasza Mora'a i oświadczajr
wych. Znany był ja,ko ddałacz w · ko- sQ dla dObra śledztwa w tąieDl~OY.
łac4

l'~Olieślni~zy"hl

\!zer.J.

Or istotnie do. takioh rzę.czy nie
pr.zyw) kIL
WARSZA WIAN IJ\J ,

,k'

~ana "w . tonl~, pl'zy,jaz.n~ . f\zQ.d ru:e~
~Yr : godzą.c ąJQ: '. wza~ad-zje.; llA ,pr~)':jfJ'"
Cle, 'p'ak.~ó~ ~l()t~ d-ynsk J!'h! '.,Ole ' ł?fzy-Jw1e

allgi~)stuę prbf>9zYęJe,; ",y s 1.;lIł l~tę ~.

wled~ nienll&cka-·będ2ll.& nOSIła

. .

t&f PQzytyw?-r ,:·oraz, ie . ~dzie utr~y",

Jnż

t.wll NE\.fp-d-o.wego, li zwłaszCza krótki. la.-.
k'9niczny komunikat o. tych obrlldta.eh,

ilhcą

.

stud,iują upOre~ywi", rql;-

'*
Rady Nac?:!31n,ei

.\. . ,, 'W ~nd'
vnsk·.Ieh7.,_

~_

tyc~~e.. Ptze~".'lłJ'" . ~S! dOl'ę~zenu~ ą,,~
DOWl"e-d~i; . 1)iermel?ki~J:' ną. . f1~l"!~u~sk:o-.

maitę systemy wrborc:!Ie, wertUją. sta':
tystYkę 1 ludni>Śei i wyoorczą i wysuwają. rozma.lte pro.j&k ty. RUda pOl{ło-:
ska w tej dlziedzinie może być taj{ sam~
~rawdopodobne.,
,lak
niepl'BWdopo..

doOna.
Wedlll! wsieJ-kich. rach-up qopiero na
iSesji nadzwyczajnej za,pad.ną odpOwiednie uc"twały.

. d"
go'
Za' SI- -'

T.aką i,,4'U)lwi.ętli ~~jtJ. ' t)t,.~y,mącti.:«.d
: Y·tra'!~tifJ.~i ~fJi,ng:It:iI!fh.i .

.

Nif uJ.,~a kwa,stli, że pra~:ntł~L Pi~
je'ktem :~~OWftj ()rd~'~acJLtocząg.1ę, ' Ż .d\Jir
t:vw wysiłkiem. Zajll1uią ,si-ę nim przedewsżys'tkiem ei ludzie. }}tóf~,y ~ybQr~

iklem

'
N
przy• .

UZyc..!;......

był

c~go możliwość następnego ogłoszeni'a

dOl'l;ldc'ł

i ; i tA ' o: ,

4

Egzamin na uprąwrilo'łJYCh
łeAh"'"ILO'W 'dentystycznych
.,
lIlnl '1 \
, '
.

-Na hitlerowską modłę'
p a l' y ż. (Tel. wł.) Gustaw Hervć,
znany do1;ą,d i~ko zwolennik pol'O'ZU~
mienia niem.iecko-francusltiego wyt~tę-

""UJ'ę TYrzeciw (iqJ$zeij'ln 1111!llenj. u~7,u·
'k t
ł
Opil~jt 1 wysuwa' proJe . u wQl'7,e-n 8;
pfl,rĆ'dowego "fii.b.rera", któremu , d~
noby rM~ z kilku, ezł'onMw:
' ''OW1' CI 1.00 WV-""lwa .s~ę l· ... n~
N"... to,, st"'
..,u
"9
",,"
~ ~o;"
dydatqry marsz. Petain i gen., Wer·
gandą., Przewictuje, że ta.ki n,~mle.!ttrilk ;
byłby ot,'p'o/.vie(lzi~hly za SW<łj'lł Po>lity· ·
l>ę, wszelkie J-ednak uellwały "l l'O?;PO-. j
rzę.d7il'loia wyda..wa,łbY' dopJoro 'po odVo.: '
wiednie-m porozumieniu. s -- pr.z)"boozu,:
radlJ.
'
'- ,
-'
-'"

,0"

•

aktów kanonizacyjnych.
.
Na uroc~ystoś.ci o}:)ecpi byli m: in:.
kardynE\.łowie Rossi i Laur-enti. po~eł
'nadzwyczajny Wielkiej Brytt:tnji Pl'Z,V
Stolicy św. z małżonką, ambasador

brytyjski przy Kwirynal-e sir Erie
Drummond, były sekretarz generalny
'p
ń (l'Ąl')
Mi O S ł Ligi Narodów, który j~st, j!l-k wiadQ ..
. o ~ n ~ i ' " • t n.p. 1l?:
katolikiero i plez~~k.le licznie rf).
zawladarOl,~~e. /ilgZfilll n na uprawł\lO p r ezentowanł1- kolotua o\Lnglels~a 'V
t!~ch. ~~cb.nlkQw daotystrc;nych, prze~ Rz:y
· mie z konsulem Wielkiej Brytanji
\V.iifzl~.,TlY,..w § -& Ulit. (t)(Ą) rozPQrzą.· na czel ....
d
i Mi OTł S ł
23 10 1-93ł r
zen ,ł.\ . .n. ""' . po. ~.' .' . ' . .. ~
Po Odcl!lytE\.piu d-ekretu przemawiał
wydanego w porOZumIenIu z · n11ni~ b' 'S h
k d i k " P i'
śtrt&m, W. R. i O. ił,' (D~; Ust. R. P. nr.
l$ĄUP out wa~, 7. ę ułąc ap. ezo.
i03
~~) odb dz'e si W. gmachU wf za ogło~~eme ~ktu 1 wyrazaJQ.,e
tri·~~ru \V&Je~~ódz~i,e~o ' ,~ , ' ~lrakowie k~zi~~lóność
l yalJ~~c h ~ ~gOd PQ~og,~'
w dniach
1.). 3. bl'. i następll);rh.
O<!- 'io ' . ś w ang ~ s / dłuż o po;ne ~l
g OSI
:."., . - . , ; _ .
~e ,~.c w.
• 8ze. p zero ,.
' .'
~ ,-" ,
!__ .. ", .
wle~H~·. w ktorem.podl'llóSl Plęk'no p()-,o
.,
stacl obu męczenników angielskich.
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[Przemówienie posła proł. Winiarskiego z Klubu Narodowego

\V dal~7.ej dyskusji nad budżetem - Zycie stowarzyszeń zupełnie zamiera.
min spraw wewnętrznych zabral glos co szkodliwe jest, zwłaszcza na tereposeł Winiarski.
naeh. ~dzie mieszka ludność mie~zana.
Całe bujne życie stowarzyszeń w MaODRAŻ POLITYKI WEWN~TRZNEJ
łopolsce wschodniej zniszczono .przez
zbiurokratyzowanie stowarzyszeń polPos. W i n i a r s k i (KI. Nar.) wska- skich. To samo na Pomorzu.
.
zał. że w sprawach g-ospodarczych poJeżeli chodzi o konfiskaty prasowe.
rozumienie trwa tylko w słowach. Je- to .. Gazetę Warszawska" w ciągu paru
żeli prz~'jdzie do "'vkonywania okazu- lat skonCi.skowano dWIeście kilkadzieje się. że i tutai porozumienie jest n!e- siat razy. Ile było spraw sadow\'ch i
mO'żl i we. Etatyzm szerzy się i wynika
było wnoków skazujących. tego staz jego doktryny. Chodlzi o to. żeby ile
tystvJ;a nIe mówi Chodzi o to. ażeby
gru pi e rządzącej dać możnQoŚĆ uzależ przez niszezace koszta uniemożliwić
nienid od siebie wielkiej masy ludzi. prasę nieza leżna..
Gdy mówi się o zagadnieniach u.prawnień pOlitvcznvch. otwie-ra się ogromna
NIECO O KONFIDENTACH
Pl'zepaść pomiędzy obozem rzudzącym
I PROWOKATORACH
Ił resztą spOleczeństwa. Przed rokiem
A potem najcięż~za rubryką - to
192.6 w na s zei mlodej warstwie urzęd
niczej byli także ludzie nieodpowiedni. policia pal~stwowa. która dawniej bvla
ale istniała ambicja uczynienia czegoś chluba pań.stwa . Konfid€llCi rekrutuz polskiego stanu urzedniczego
Po ią się z w~'rzutków :5p<>łeczeń-stwa. roku 1926 7.aezeło sie dziać gorzei. ale Szpiegów jest wsz~dzie pełno. A potf:'m pisma .. sanacyjne"
zamieszczają
si~ jakoś trzymało. Zawaliło si~ dopiero w roku 1930-1. Smutna rolę odegrał w",... iad z pewnym cudzoziemce·m. któp. minister soraw wewnętrznych. Skład ry oowit>dział. że wiele rzeczy w Polsce
ko\\·ski. Odegrał te rolę. co pp. Car i U1U się podoba. tylko zastanawia ~o
fakt że Polacy mówia chętnie :5zeptem.
Michllłowski w sądown:ctwie polskiem.
A terał. sprawa prowokatorów PoGdy się mówiło o pacyfikacji. Brześciu
i \v\'borach. p. min. Składkowski po- $łu.giwanfe si" prowo.k atorami uchodzi
za metodę polIcji. będacej w stanie
wiedział: pacyfikacia. Brześć i wybory.
to są trzy kolorowe baloniki, ba'....eie r07.kładu · Pewien urzędnik powiedział
o Baranowskim, że jest on polskim Asię we~olo.
Pamiętamy przemówienie.
tran"mitowane przez radjo ze Lwowa: zewem.
PONURY OBRAZ
"Zarzucaią mi. że nie trzymam się ustaw Prosze panów. nie wam się na
A biciet Min. spra\\ wewnE,'trznych
ustawach" . Oświadczenia ś. p. min. w komisji budżetowei zaprzeczył aże
Pierackiego w Sejmie. brzmiały iak bv policja posługiwała się metodą bicia.
słowa najbardziej
poprawnego mini- Za dużo było tych wypadków. ażeby
s tra. najbardziej konstytucyjnego rzą mówić o metodzie. Mówca przypomidu. Jak wyltladała rzeczywistość. to na szereg zajŚĆ w Poznaniu. Grajewie,
m am v w pamięci. Obecny minister obi ał spadek bardzo ciężki i wolno wąt
p i ć. czy będzie mógł i będzie chciał c0kolwiek zmienić. Dopiero fakty o tern
nas pouczą. Jed'~'na rzecz należy zapisać na ie/('o dobro. że usunął dot.vchc~.
sowel/:O komendanta policji państw().
wej i mianował człowieka. który $ię
Teraz zabrał dOG min . Koś ci a łeieszy 7.upełnie inna opini<\.
k o w s k L Na wstępie odpowiedział
posłowi Winiarskiemu na atak iego na
·84 RóżNE ZDOLNośCI
gen. Składkowskiego. którel/:o nazywa
Min. Kośeiałkowski powied,z lal w jednym z najzas!użeńszych naszycb okomisii budżetowej. że było zbyt mało f!cerów. administratora i aktualnego
żołniprz" marszałka PiłsudskieJ1;o. aże wiceministra spraw wojskoV/~:ch: "Tak
by można było o.t>sadlzał nimi wszys~ jak w roku 1914. tak 1 w roku 1935 nie
kie stanowiska . Ja widzę to inaczej. szukaliśm". nie szukamy I szukać nie
. d
W' I . k' h
.
Sadz4;" . że nie trzsba wojsku czynić tej b d .
~ zle:"y. o
p P;,
In ars IC
uznallllł
krzv\':dy. żeby twierdzić. że stanowina:zeJ l?racy..
.
.
ska. na których się popełni·a tvłe bez- dla Na~tępme
mlD. K~śclałkowskI z.a
prawia. sa obsadzone żołnierzami. czął odc~ytywać swoJe prz,:mów.lellle
Prawde mówiac. ma to tE;' dobrą stronę. Na wstę.ple oddał hołd śp. mm. Pleracże opuszczają armje ci. którzy b"le im
kiemu, ~ późnj~ł :wspomniał o stoS~Inpokazać p<>sade prezesa czy wojewody
~u admInIstraCjI 1 obrwatela. mÓ'~ląc.
porzucaia. ..ukochane szeregi". Uwal- ze stosunek ten powlOlen być opIeką
n Ia si~ w ten sposób wojsko od h·ch. wszystkich obywateli w myśl zasady,
którzy są żołnierzami tylko z munduru że pailstwo jest współnem dobrem
i t " tułu. Są różne zdolności . Wojsko- wszystkich obywateli. Ambicją urzęd·
wi niekoniecznie nadają się do adiInini- nika administracyjnego i wspólną zastracH cywilnei. Pamiętne pod tym sadą. powinno być przedewszystkiem,
by dążyć do tego. ażeby uJatwiać ży
względem sa. słowa Napoleona. tyczace
'cie obywatelowi w sposób życzliwy j
si~ gen. Murata. Nazwał go najzdoIniejszrm żołni.erzem w Europie. a po- chronić go od wszelkich niepotrzebt em dodał : Zróbcie go królem. albo po- nych uciążliwości.
sadźcie gO w radzie. a bf,'dzie on głu
pim. Aby zrobić z nasze; administracji to. co si~ z niei zrobi ło. trzeba było
usunąć grono ludzi starszych, wyrobionych. którzy już za czasów niepodległej
Polski wiele rzeczy się nauczyli. - usunąe tych. któ rzy nie dali sobą pomiat ać. a znaleźć ludzi. którzyby byli zdolni do wszvstkie~o i nkze!\"o wif,'cej. O
wyborach mówiło sil;' bardzo wiele .. Ur zednicv administrącH byli zmuszani
przez przełożonych i popełn iali przy
tych wyboraCh właŚ<'iwie nĘ'dzne t
parszywe nadużycia . Jakże si€ potem
można dziwić. że w administracji dzieje się tyle nadużyć.
Jeżeli
ktoś się
prz\"Zwyczai ł do falszowa nia listy wvborczej .. to nic dziwnego. że pOtem fał
szuje rachunki publiczne.

w Łodzi. Ostatnio w Lod.zi. kiedy człowiek l połamanemi żebrami poszedł do'
lekarza. nie mógł otrzymać świadec. twa. srdyż telefon z policii zakazał wvdania takieg"O świadectwa ilekan wojskowy nie mógł &\,0 wydać: mógł to dopiero uczynić obcy lekarz. Te wszvstkie szezesróły. które mo~a przedstawić
wSlystkie . stronnictwa
opoZ\'c,·jne.
składają si~ na obraz bardzo ponury i
naleŻ\" za~yta(' .. coście zrobili z polską
adrninb.trada. z polska policja?"
Pan min spraw wewnE,'trzllych powiedział. że iak iest 264 starostów. to
m~1ł sie zdarzyć niedociągnięcia
Tu
nie chodzi o Wy jatki. WszYSCy iednacv .. wsie gieroje ". (Wrzawa na ławach
B. B l.

T!:'lEBA
to

B~DZIE

LAT._

Pos. Winiarski mówi dalej: Cóż na
mi się narzuca rosyjskie

pOradzę. że

rządy zrobiły. naprawiĆ.

"Bonapartysty[zna suknia dla Polski"
P)'~e»"ówlenie

Po przemówieniach posłów Sanojcy i Rosenberg-a (kom) zabrał g'lo~ pos
B i t n e r (Ch . KI. Lud.l. Pyta on. dokąd Polska idzie?
Zam:ast konsł\· tu
eji wicemarszałek p. Car przykroił nam
bonapartystyczna 5u.knię. której wartość wszyscy poza B. B kwestionują ·
Przyczyna dzisie j:;ze~o 5ta nu rzecz\'
iest nadmierny rozrost funkcji pań
stwa
Całe żYcie wymaga. ażeby b\'ła
stos~wana iedna (fliara, oparta na prawaćh bo,;:kich.
Wedłus:- opinii w,' bitnych katoltków. sprzyjających obecnemu systemowi. Polska zbliża się do 0-

być

Mowa o tern, jak
Min.
,

l

Kokiałkowski

posla Bittnera
kresu kulturkampfu. Nie pOmoże tu
żadna dyplomacja.
Dzisiaj ludzie ideowi. nawet niezaan~ażowani politycznie. nie mo!'a znaleźć zatrudnienia w
służbie państwowej
Nazwiska Ratajskie·go i Mieczkowskieli\'o mówią o stosunlm rzadu do ludzi zasłużonych Sto50uje siE;' dwie miary: posad" za współ
pracę lub represje za przeciwstawianie
:.ię rzadowi.
Jesteśmv przekonani. że
ani Brześć. ani inn' represie nie złamią
przekonań ide-owych tak. ial~ nas nie
złama.ły inne prześladowania.

powinno ...

odpowiada

Wogóle ('ałe przemówienie min. Kobyło przemówieniem
czysto teoretycznem. w którem m?wil
o tern. co .b~.ć po~inno. ~spomn.law
szy o polICJI panstwoweJ. wyraZI} uznanie płk. Jagrym-Maleszewskiemu
za. jego oś~joletnl~ działalność. ZkoleI obsi'ernle ~ów~ł o zadanla~h ~a~
morządu ~ dZIedzmIe gospo.darcz~J I
kulturalnej. Utrzymywał. ze opInja
wyborów samorządowych była w
większości swojej tak jednolitą, że
pod tym względem nie może być żadnej wątpliwości. (Oklaski na ławach

śclałkowskiego

B)

Pos.

.
St. Stroń ski : Jednolita. jakby
tylko starosta głosował.

Mln. K.ośclalkowski: Panowie od
roku mają. tylko dwa koniki, wy·
bory samorzą.dowe i Berezę.
Pos. Si. Strollskf: Pańska mowa.
jest tylko o tern. jak być powinno.
Min. Kośclałkowski:
Stopniowo
ciążymy do tego.
Marszałek: Proszę panów nie przerywae.
Pos. Piotrowski (PPS.): Rzeczywi~
stość mówi inaczej.
W końrowym ustępie min. Kościał
kowskI zwróci! uwagę na postępujący
proces konsolidacji w kraju i wzrastania wśród obywateli instynktu pań
stwowego.
pół

Budżet państwa

uchwalony w drugiem czytaniu
War s z a w a, 12. 2. We wtorek
drugie czytanie preli-

zakończy.ło się

PRZYKLADY GNIEZNA, POZNANIA ...
Od,' chodzi o samorząd. to fakta
przecza twierdzeniu. jakoby nie istnia'a tenclencja do krepowania życ:a
'a morz ado\\e:ro. Prz,' kładv Poznania.
Gn:ezna. O s trolĘ'ki ukazują zupełnie
eoś :nnesro.
N:ema w Polsce samorzą
du. iest forma zbiurokratyzowana. pozbaw'ona treści.
Co się tyCZy praktykI w sprawie
z~romadzeń i stowarzyszeń.
to Klub
t\arodow)' zgłosił dwie interpelacje.

I

określenie systemu . rzadowe~o. które
na milę czuć dziegCIem. .Dzls wrawdzianem dob~e'l'o urzędntk~ 3a lvlk.o
zasłus:-i partnne . Trudno. azeby dZIś
urzednik za('howal godność obywatel6ką. Dziś urzędnik iest bez prawa..
Kiedy daj~ UŻyć. się do wsz"stk:ell~,
lest kacykiem. mech tvlko "próbUJe
stanać okoniem. pójdZie. pre~z. Bl\rdz~
niekorzystne ~i)a Polskl l1Iepodle!{ł~J
lest porównallle z t~m. co by.ło wś:~
urzędników dawne.! AustrJ!. Jez~h
wówczas chciano użyć urzE,'dntka w Jakiei delikatnej sprawie. to trzeba bylo
szukać ludzi specjalnych. Urz!:'dnik
mógł odmów-ić i conajwyżei móg-ł być
pom:nięty w awansie. Dziś w Polsee.
po 8 latach rzadów "sanacyjn~'ch' niektórZ\" nie mosr'l sobie wyobrazić . aże
by można było rządzić inaczej. Trzeba
będzIe lat. ażeby to zło. które wasze

l.ac'lne to zdjęcie przed!'tawia nam mI l dego wię!nia ojlrorlu zonkr.irznejlo w
WbjJ)5Jlade (AoKlja). cieszącego sie 7. ł'l ~odnej z my. która mu pozwala cod%ieDmł
.
"
.faa -"pacer " alońcp
:'

minarza budżetowego na 1935/36. Trzecie czytanie w Sejmie odbędzie się we
czwartek. Budżet i ustawQ skarbową
przyjęto.

Po referatach zabrał pierwszy glos
w dyskusji poseł Rymal' (KI. Narodowy). który podkreślił. że w ci~gu 5 lat
zamykania deficytem budżetu pań
stwowego. deficyt wynosi łąc7.nie pół
tora miljarda Złotych. W dążeniu do
pokrycia tego niedoboru nie nastąpiło
przeszereg-owanie zadail pallstwowych
przy wzmożonej oszczr:dności. lecz cią
głe idzie siC na nowe podatki.
Refer ent Holyński wyliczył na komisji
budżetowej 102 ustawy. nakłada:ące
nowe ci~żary , a teraz bcJzie musiał
ten swój spis jeszcze uzupełnić. Dalsze
osz c zędnośri są jeszcze możli,\c Polityka cen n ie dala konkretn vch rezultató'>\. Poczynan ia
odllłu;cnio\\ e
zawiodły.
8rtuaeja j e ~t tem poważ
niejsza, że nal'usta J ą obecnie roczniki
powoJenne. które domagają siQ pracy i
chleba. .
Poseł Z l'\ r e Ul b a (P. P . S.\ 7\\'r6,.n ' uwaQ;ę. że po raz p i erW<:;7V 7e "tron" obozu l"zflc17I;lce!!0 padły "low'!. I{rytyki pof! ndl'E'''('m anal'at li P""',twowe~w.
NotowRny w roku ubiecrłvm
W7.rost w'lka7nik~ orot111Kcii 7. f)7 I1R 75
byłby w cławnv«'h f"71\<lach U7nRny 'ako oczywisty cłowód nonrawy. 't ymezasem obE'CTIie spaliła ilość \~'vplara
nreh zarobkow, których w~k!1inik u-

,
trzymuje sf~ na poziomie 50 procent
w porównaniu z rokiem 1928. R6wn!lcześnie obniżane sę. pła~e, a tempo
spadku płac jest zbyt szybkie. Ze
wzrostem ilości zatrudnionych robotników wzrasta równioż ilość bezrobotnych. Przy dzisiejszym ustroju nawet poprawa konjunktury nie będzie
mogla wchłoną.ć mas, pozbawionych
pracy, a w życie wchodzi pokolenie,
które przed wejściem jest złamane
przez brak perspektyw na zatrudnIenie.
. ObeCna walka z bezrobociem to palJatywy. Efekty polityki frontem do
wsi sę. ujemne. Nożyce się coraz bardzie.i rozwierają, a rozpiętość, która w
r. 1933 wynosiła 25 procent, w roku
1934 wzrosła do 34 procenl Byłoby
błędem
traktować wieś oddzielnie
jako zamknięte zagadnienie. Stosunk i
społeczne są bowiem
konkretnemi
stosunkami pomiędzy klasami społecznemi. Istnieje współrzędnoM pomięnzy spadkiem dochodów wsi, cen
rOlniczych i spadkiem zarobków robotniczych. Obok nożyc :wIeś gnębi
bezrobocie, którego nie określają. żad
ne dane statystyczne. Hasło intensyfikacji proaukcji rolnej jest nlarealne,
albowiem dzisiejszy eksport nasta\viony jest na dumping. Obclężenfe podatkowe wsi wzroslo o 100 procent I
2,74 procent na 5,88 procent. Kiedy
wszędzie
istnieJą
wysiłki skrócenia
dnia pracy, Polska j~st prawie jedynym pnykładem, gdzie zniszczono an.
gielską sobotę.

podważono zasadę

8-

godzinnego dnia pracy, zredukowano
urlopy robotnicze. Symbolem takiej
politykt była zniżka płac urzędniczych.

R'e, ter~~a

posła Mledzlńskiego ...
Poseł R

o z m a r y n (Kolo łydow·
skit)) stwierdza, Ż~ Obecny system jest
fatalny, kdyż istniejl}. słOWa posła Mledzhlskiego, że nie może istnieć stan,
uzasadniający wraŻefli~, że się poluje
na podatnika, jak na ZWierzynę. Dziwne uczucia ogarniałY, gdy- się słuchało
wywodów p. Miedzińskiego. Z jednE.'j
strony słychać było stanowcze słowa
człowieka, który da;e wyl'aż swemu
niezadowoleniu opanowujl)cemu całe
społeczeństwo, a z drugiej stt'ony trudDO było zrozumi~ć,
dlaczego więk ...
szość rZQ.dowa nie wp1rnęla na rtąą
i ministra skarbu, ażeby przystąpił do
pracy nad zmianą systemu podatko~
wego i aby władze podatkowe zaniechały praktyk, krzywdzQcych i ruJnu..
jQ.cych ludność. Trudno było dać will,·
rę, lI.źeby inne momenty, a. nie momenty prtyjścia % pomocą. ludnoścł,
t;decydowaly o tern, a nie Innym t.łlIt'lo
rze mowy }:Iosltt Mi~dziń$kle~o.
Niedłu~o trzeba było eZ$kać, aMbr
sIę przekonać, że p. Miedzlński albO
nio miał upowRŻnltlnla dó prz~maWia;.
nia w ten sposÓb, albO, z& za kuhsb.ml
roze1'rala się gra, w której minister
skarbu okazał siQ silniej z)", tilk, żG w
swoją. poprzednią mow~,
u de facto
to być musi uwazan~ za odwołanie
wszystkiego, co uprzednio pod tYM
względem powiedział. Prysły nndzle·
je maltretowanych podatników, rozjaśniła się mina ministra skarbu. a se·
kwestratorzy, dla. ktÓrych żadet\ łI
mówców budżetowych nie szczędził
potępj~tlia.
Ihogą. hadal prowad:dó
swo:~ tbożn~ dtielb.
Jak rząd liczy się % istoŁnem 'polożeniem ludności, dowodti }:IrQjekt r~ę.·
dowej ustawy, podwyższający dodó.tek
do pOdatków bezpośrednich z 10 na 15
procent. Nikt w Polsce nie ma już od·
wa~i bronić dzisiejszego stanu r:r.et'zy,
w którym obowią.zują ustawy dodatkowe, robione dorywczO 'na kolanie,
ale ·nastawione ha. to. A.żeby można
było jak najłatWiej ściQ.gać pOdatki,
chociał.by kosztem ruiny tysIęćy go.
spodarstw.
MÓwca domaga się jak naj!!zybsze·
go rozwiązania }:IrobIemu ;;ale~toścl
PQdt1.tkowych, twłaśzcza skreślenia
porlatku kupcom, kt6rzy padli ofiarą.
rzę.dowllj polityki oddhlżeniowej.
Trudno po doświadczeniach ostatntch dni - twierdzi poseł żydowski ~
spodliewać stę,
azeby rzę,d istotnl~
tdecydowal się na zmianę systemu
pod'ltkoweg-o i pl'aktyk podatkowych.
Po replice referenta Holyńskiego
posi~dzenle zamkniQto, a budzet caly.
t.ostał uchwa.lony. (w)

Mln.

JęrJrzejewlcz

Wa rs z a Wa, 12. 2.

dl'tlI~&wi('~

til.pllwniał

zapew'nla
Minlst~r

delegację

Jo-+

'llauctyciolstwa, że cofnięcie pro;ektu daniny szkolnej nie wpłynie ujemnie na.
wykonanie budżetu szkolnego. Freli1l'linowĄ.ne wydatki na ()swlaŁt bQd~
tukuteemtOllQ Z bu4tetu ~ńłt\\rów~
go. \w)
.

Interpelacia Klubu Narodowego
wsprawie Berezy Kartuskiej
Pł"~efłł,6wienie

posla Nowodworskiego

W l'. r s 2: 11 W a (Tel. wł.) Po za.mknIęciU dyskusji nl\d budżet.,m min.
spra,/ wewn. Sejm przystąpił do obrad nad interpelacjI) Klubu Narodowe<> w sprawie Berezy.
Sekretarka Jaroszewiczow&. odczytała nasatnpk"z6d tekst InterpelaCji w
sprawie Berezy, a nastc;pnle odpo.
wicd premjerA.
Pos. N o w o d w o r s k i (KI. Nar.)
wszedł nn tryb"nQ t zwrócił uwagę, że
odpowiedi rz~du powinna. stać siC;
pl'Zedmiotom dyskusji. Interpelacjn
podała szereg faktów. stwierdzających
niesłychaność postępowt.nia, a w odpOWiedz! t'z~du są tyllw twierdzenia.
że tello nic było, Że to się nie zgadta.
że się nie żnęcano, nIe wszystko jest
gołosłowne. Jeżeli się od nas ż~dc. dowodliw, to trżcba pat7".ięta.ć, co jest ta.j(!mnicą. poliszynela, że wszystkim
więźniom w Berezie }{al'tuski"j 71igTO·
żono, Że gdyby po wyjściu cośkolwiek

I

zdradzili, to do niej powrócQ.. Jeżeli
chcecie, ażeby ta sprawa smutna i bolesna była wyjaśniona, nie uchylajcie
się od dyskusji. Niech przyjdą· ci ludzie. niech powiedzą katom w oczy,
co oni z nimi robili. Charakterystyczna jest odpowiedz rz~du, że slowa inS~lttol'a Gl'effr\era "walić w łeb' tiależy rozumieć nie jako pOZWOlenie na
bicie. Gdypy byłO w odpówiedzi l'zą
du, że Ulrzuty są prawdziwe albo nie,
to byłaby inna sprawa. Ale rząd powiada: nie będziemy zarzutów spraw·
dzali. Dlacze1o? Bo się boi rząd ujawnienla faktów.
Wniosek o rozpoczęcie dyskusjI nad
interpelacją. został przecIw głOS(HI1 caI~j opozycji odrzucony glosami Bn.
Pos. St. S t roń s k i; Uciekacie od
dowodów.
Za powt6rny jeszcze okrzyk poseł
Stroński został przywołany do porząd
ku z zapisaniem do protokółu.

W t:>·roeznlcę ślubowania morzu prtel
gen. Hallera, marynarze w Łodzi obchodzI11 urocz}'c3te święto. ~a zdjęciu mom/.'Ot
"ciągnięcia

bandery na )'In~istrat

łódzki

przez Zw. Marynarzy.

"Sanacja" uchwali nowe podatki

s

Prawo łaski

OdpołI:JiedJile wnioski wpłynęły do laśki 1't.. ars~a'k(JłCskieJ

Warszawa, 12. 2. Nowa ordyc
War 6 z a w a, 12. 2. Do laski mar.. WySokości 10 procent istniał jut (Jd tO- · nacja. podatkowa postanawia. że pras1.ałkowslde.l wpłYhQ.ł projekt rządowy
ku 19'~G, ale nie jakO dodatek atały, Wo laski do uskutecznienia wymiaru
ustawy o poborze 10-pl'ocentowego do- tYlko jako nadzwyczajna danina. Na- podatk6w przellawnia się z uplyweui
datku do opIat stemplowych i podat- atępnie p(}b6r tego podatku przedlu- 5 lnt od roku kalendarzowego, w któków pośrednich, orl.\z 15-pl'ocentowego żany był rokrocznie za każdym razem rym powstały pt'>datki zaległe. (w.)
dodatku do podatków bezpośrednich na okreS jednego roku, a w końcu uoraz spadkOWego i od daroWizn.
stawą z 12 lutego 1931 zostal prten'l1e.
rO&lnieę k1Jron~il
ArtykUł pie~'w8zy pro;ektu upowaźniony na podatek stały. Wpływy :i! tenta tńinistra skarbu o pobierania uo· ~o podatku były przeznaczone na ceJe
św.
datków w wysokOŚCi 10 procent do 0- równowa~d budżetowej. Prójektowana
W t1 r I z a w n (PAT). Z okazji 13.ej
płat stemplowych i 'pódatl{ów pośredpodwyżka będżie wynosiła» 'procent
nich oraz w Wysokości 15 procent dó I posłuży w calóści na z'l'ńńl~jśzeńle l'oc%nicy koronacji Ojca SWiętego Piua XI .odprawll dziŚ J. E. ks. kardynał
podatków be71pośredńlCh oraZ spadko- deficytu budzetówegO W to-ku prlY·
"'030 i ód darowizń. 15-procenŁówy
8zlym. Wpływy 1 tego żródła zostaly 1{nkow@ki W obe.cności J. lt. ks. nun·
dodatel{ pobierany będzie tylko dó jui obj~t~ ptelimlnn.t':l:e.m budżeto eju8zń. apostolskiego, ms~. Marmag·
tych podatków bezpóŚrec1nich. dó któ· wym i figurUją W ogólnej sumie wpłt gi(>8'ó. urOCzy te nabożeństwo w kateJtlna. Nabożeństwo zakoń.
rycn obe. cnie pobierany Jest 10- p rOCen_j wów ż procentowego dodatku w prze- drze
towy dodat~k.
'widywanej kwocie 69 mlJjon6w 860 t y- czonO odśpiewaniem hymnu dzłęk
cz)'Jii1ego To Deum lAudamus.
W uzaśa:rtnien!u Mlnl~terj\lm skar- sięcy. (w)
Nil. nnboźeństwj$ reprez~ntowa.nł
bu zwraca tlwagę, te stały dódata~ w
.
byli: p. Pretydent lł7.pll.tej,_ p. pr~ze.
Rady Min .. ministl!r spraw 7.tlgr'.,pOZlt.
tein byli pr1..cd&taw\eie\e ducho\ ień
.twa. władze cywilne \ wojakowe ol'h!
CZłonkowie korpusu dyplomatyrzoego.

W

.

Ojca

'w.

MarSla ek Wolny zaskariy
6raiyńskiego'

Podlolem s1uu-ql ....eft;c;·".a obrrt~a na ltebacle ,., ge./mlfJ
ł

~1ą,8kitł~

'W ł (! ~ (Tel. wl.)
Mars~t~k
Sejmu sJą$kiago, }tclliWinty WOlńf;
wniósł w tych dńlach do s~du VI I{fito-

. I\ a t 6

skargę o oPl'azQ czci
wo~ewodtia Grażyński~mu

witach

przeciwko
i redaktorowi odpowIedzialhemU .,sanacyjnej"
"PolBki Zachodnioj". Podlotem obrazy
była debata w Sejmie Sląskim nnd poprawkami Sen. Rostworowskiego do
proJektu l1ówej I\onstytucji. Za po(>rawkami opowiedział się w Sejmie
Sląskitn dnia 15 stycznia poseł "sanatyjny" Bułdyk. Popl'Mvki jednak zmi{3rzajfłce właśthVie do przekl'eślenia nutonotnji ~ląskloj., 2!ośtalr żgodhle t
tykuiem U Statutu Atltonomiczne--:o
Odrzutone, dtlękf opozycji poslów Ch.

J(tnć16rl Hltll!r MiAnował dólychczll~~~
W8~O łw,gO J)clrtol'ńocnlha dla ÓMzaru
!~skiegQ J Qzefa Jluertkcla komliń.rzelń

P. i N, P. ~. PQdczall dysltul!jl buaż"ió;.
WeJ w dniu 2.1 stygzl'1l!i marszałek Wol.
ny, zaczepion~ w t~j I!pr~Wić ptttjt

fizeazy dla rm:yl~c~enia Saary do Nit)-

We\l.

mówcę "Eańdcyjne~o". pondwnle ttv
braI glos i wyjaśnił olwlicznoścl, w ja-

kich nada..na została autonomja śliQ.
sIta.
To wy:aśnienie - zClahlen'l p. Wol·
nÓJQ - zostało przeltl'ęoollo w .. Poleco
Zł\ćhodnioj" f o niOl1l tez wyrl\7.ił !tę 0braźliwle wojewOd3. Grażyńskt. Mat·
szalek WolllY zażąda.ł wobec tego od

I woj. Grl'tżytJskfego
te~o

ódw~lanla
nie uczynił

d vt'lcyl)linarne. poni ewał,
iak ~lóSi komunikll;t urzędo\\.:v. \\ yr!\l\ć
sił: on mial uwłńt:tIlJ!'\CO O AkCji zbiórkI na.
fU!'JdU6l: poltlocy zim\)w~j. nó czasu u\(ol\·
cZenla jledztwa urz~dowel{O dr. Oebrun·

ner

zn.rzu·

w a 1.' ił 1l e. w 8.

('f~l. w1.) Paftstwo.
ltQtenty t po.(H!tWa. BIC/ku Unł
kańsklero ~ wcdlQJg dótJiet!ten t Bia
logrodu I Aten -- )YJ.'owadtlJ. rokowania
'Wobec żądań węgl0r~klch o l'ownOuprawnit'lnle ~brojeń. Zdaje się, źe idł
one na ~ewh!tl komoromiI!.
P.uństwl\ Małe.i Ententy mu.siałyby
otrzymać gwarancj"
te dozpra.!anie
Małej

M

WedluJ(

Węgier będzie odpowiadało

wlelł<oocl

terytorjalnej I lIc1.ebnośct . ludności wę
gierskiej I t~ będde zapewniona k'Jn·
trola międ~ynarodo ~a. ll.ównoeześnle
domagają się, ażeby Węgry wsh'zymaly
siQ od pr()pagandy na rzec~ rewiZJonizmu i restauracji Habsburskiej.
(w)

Proces HaUt1tmanf18

N o w y lot k. (IłAT) WC2!oraj prtemawiali prokur"t()t l obraM", ogl~ar.
1.01if"gca H!tu.,lrtl&nr,!I.. rokura.tól" ().
Śwlftd~~~'ł,
t. pt7.tlwcld J'lle!Jlb l CI~
gtwł~rcbfl win, łłauptmĄnt\&.. Obrol\ea
ad\H')ktlt Remy dbwod71ł nł~\Vlnno'~1
ttauy,tt.1tl'l'lna. Twłerd7lł. t~ b6' ulł7.łtt
tu don,owników LI Mberttha., zbrodni
olA! i'rldn& było d('kontut Za sprawców
~twnnł4 th!Ieck& UwUa. b()nę 'Aetty
c.o\\'
le~·tł

l ni6żyjłC~go juź lokaja What-

do dOniu.. .

)

At

w)l<lad)', '
Zet-

I

osób, (w)

lł a m b u r g. (PAT). W l'Oblt k16th
mtMtecr.H.1.\ Wedel .jawił jIIlQ 'tV uraędzio policyjnym mIody ctlowlek, mÓoWiący biegle po duńsku, a tle po nicmlecku 1 prosił o ~aprow dzenl
go
do kon;ulatu d u.ń8k I ego.
Stwierdzono, ~~ stracił on nag1 pamIęć ł nie potrafII podać swegd naZ vlska; wieddał tylko, t
ostatniej
nielhle1\ był Jeszcze w KQpetlhlldr:8
i podal droA'Q. jakI) to(:hiennfe Jetd,n.
KOMulat w flnmburgu o~IQ.1ł 'p.rsoń.1ia sw~go obywatel" 1'l1'!.' radJI)
d\1fl$lde ł już '" kilka. 'łAdAI", llot'rn
nade!llł1a wfadoMo~~ od wld"I*ka
dtlń!llcfe~O J! mlMta ~~sklłde. ił tapewne rhod7.i o jeń'ft .... na. lstótnlś
.'
,,~
"'~
,
prz~był leS'l.CZ9 w eił~u n<,ey do HĄm.
butg-Il o,Ciec, poznał Ilyn.. t abra.l 'O

przerwać

b&lgijskim gro.zł ost8.tectn~ ró~blćI6, gd~'~
~6ntrproPotyeje rzl'l.du belgiJBkie/lo Odb~"
~ajl\ tMadniezo 01 slnt\owlska lcół nle~
ińieekieh i będą tńUeialy byĆ prnwdopo·
d
dóbnie przez r:a. Rz:szY o~zuoone.
W LombardII suad'., obfite śnielli,
Znacztu! obni1pnie temperntury zanotowańo We WłC6iech porudniowych. W Alparh
\vapienn)'rh noto\\ano 18 stopnI ponitej
zera. Z Moskwy nadchodlł\ wiadomoś~1 O
znacz"e-m ociepleniU. W niektóryCh m!t'j·
scowościach ludnoŚĆ rozpoczęła roboty
polne.

wł!roi'ilo W eiil«u t~·g()dntfl. O .66t. W
Wa.rSlll,wle bE!zN>boele wYl1olllło 52.555
plus 329, 'VI Lód z t b9.002 plu~ 77. na
Sll\skU 123.996, czyli zmnlejslAyłQ się O

Utrata
. pa
. mi,'"
li'

tOilał

•••
donleelenia •• l(oelnlsch(j

tumr" rokov.aniom wltglowym nit'Miel"kO'

.W li '( ~ t a. W a., łZ. a. ~!t.()bocie \V
dnIU {} lute~o wtnQ$!lo 004,9fj1 (lllyH

04.8

tmti~tony

•

ml\l'S%.

Wzrost bezrobocIa

•

uniwel'/lyt~tu tV

p()ć!t~powanift

db

-

..

J'!rofMÓl'owl

Jenie dr. Oebrunnerowi wdrotoM zoatalG

tów. Gdv
ar-I InlerJKllacja
Wolny spi'Uw" I'JU<,t'ował
l!~dU.
JOnbu Na1:odo.... ego "

Sprawa zbrojeń

•

Pnecł\\kO

•

Za przedluil'nlem

I

•

•

rząrłowem

w sprawie

r&formy konstytucji w Indjurh POrlC7tuo
dvgkusji w izbie Il'min wypowicclz:alo 8ifJ
iOo poslów. Na dvek IIsję szczegółowa. \\ y"
znaczono 30 posiedzeń.
•
...
~
W ~teklembut'gJI w jednej ze wsi wsltut~k n:~ostrotnego obcho~zenla ~14! t 0!l"

~ó~~ j~~nn~:o ~ &~~~I~~~~~~ kt~!IO~~~~~~

ela śmiet'ć. Z\\'~glone Zl\ loki znaleziono
w kilkEi. godzin po wypadku.
•••
W dniu 20. b. m. kanclerz SchIl6('hnl~g
pr~yhlld~le do Londynu.
Wi2yta t;tt)j w
związku %

u6i1t)\\'oniaml Z8p(lwni~nla lił.
modzielności AUlltrjJ.

.••

.•

w Ctll"l~ obrfl~ t'oltllt'l\:ch tłOt'IH't::ÓW
11 art! JtI)'cb \V ~Va!mlłrz~ m·n. t>lł t'ra \\ y-

g!oslł rrz('mó\\',enle ~toJqte w ~e~pośr .. (InIm zWląt.ku z naro.:I,)\\'O - ·oć:ahstyezl'Il\
k()ncepciĄ Y'a~izmu. 'fin. hSl're tap.)\\;e<ltl.ł Da h·~~81.loM zMtllpit>nie tłotvrh"7a-

j' '0\\'.111)
UID~\\

IIbla!'u u.t.w cywilnych IbtoreAl

6połeczn~ści n~emicekie",

==

Sh'o'n&'

M!EJ

o~o'Wnt'lt
LE

=

Num~1' ~

2&-

żydowska "wytwórnia"

proszkÓW z "kogutkiem" ,
wsztdzletydo'Wska nłeuczc.łwoł' "
I szalbierstwo
W 4 r 8 z a w a. (Tel. wl.) powl!lzeeh..
nIe znane proszkI z "kogutkiem" !IQ.
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śmiałych kalkUlacjach wf.
się już właścicielem pisma, gdyż
wydawca, nie posiadają.c nikogo

W swych

drtal

stary
bliskiego, niejellnokroln\& \\ pou{lIych
rolmowach, dość nlellwUTllacIOie ua·
\\'al mu wyczuć, że jego wlaśnie upa·
trzYł sobie
na. spadkobiercę tjw)·ch
SJ:czytnych idei, Jakie prtez calv czas
1lI"e1

kilkucizieslęrioletniei

d1.łt!nlkar~klej głosił
ICzłowlek a

z

całym

pracy

upOl'em
silnej woli i szlacbcLuycb

pobullek.
Jelonek, zaślcpiony powod1.ttnlem,
poc 1 ').' pus/c7.ać się na ~1·uh~7.e. nie licujące z etykl). ' d7.iennikar!'ką. kawały.
1Uprawiaj~c na łamach dzłE'llnlka nieuClC'iwę.,
graniczęcą
z s1antni~m.
konkurencję prasową. Jeden tak; wypa t 1ek, narobiwszy wrl.awy w !hdede
ddennlkar",kim. polożył kl'e$ tello karjer7.e i tylko d1ięki dlu~ołel"Il'J pracy
w ..Glosie" t dobrotlus7l1ości nuJ:.kiego
nie utracił J)o!'latiy. lee? prles7.cdl na
jedno z Jlorlrl.ędnieiszych stnłlowi!lk.
Whł/ęe tera1. I{ler/w~ na !lWo.iem
miejscu. nfe s7.C7.ę,l1i1 mu nA każdym
-kroku 7.ło~'iwy('h U\\8.jl, po~ę.,ti'n\$e 11:0
o dVletAntY7.m w sprawach jlli~nni·
karskIch t lłlU80stwo w 5loiUllkl1 do
.start'Jto".
t{ierzwa, z wta~rtwym !lobi~ !ll'Okolem. nrzyimO\\fll te~o rod11\łu ohla·
'Wy. nie JI'rzyklatiailłc do nich ntlJmniejszej ",a~i. Niecny intrYllallt. nie
wld7.'o 8kutków swell'O Jlotll~J'O\\nfłio.,
po/'zQ.' uprawiat 1.aklllf~owł) rohnt~
wśród k~'eg6w. przedsta\\'iilj~c ~doktorka", j&ko niebezpltC7Iłt"ll'o playka.
oc; któr~o właściwti ron w · thi~'lniku
m6~łby duto powiedzieć. c,ellO i~nft.lt
nie mote \lc1.ynl~ do C,aflu ".·hrania

odpo\\ł~lłnielto materiału. Uśn\ic('hnl
•
t"
t
I
810 pnytem l.aFta t ... owo. PO'M aw 8,i,e resztę domy~lnoścł kolt'J!6w.
Ci, za wyiątkiem pO('lciwe/ro 1Iekretar7.a Solskie~o. Vłyri~l!all z tych
powled1.~ń najfanta.!'It~'c7nlejs7.fI dom,·
słY. oC1.ekuJ".c z nlecierp1iwo~ci". upo~

wfed,jane~o przez Jelonka lI!c1lmljukowania spryfn~~o doktorka. I jetalł
J<ier1.wa. \\'ied7~c o 'em ",~7\'~ł'kfem,
nf& wydę.gaf odpo\\ iednich kon!lekwencyj. to c~ynil to tyłko 7. ch~ci nies1.kod1.enia kole~om. co w re11lllnrie
tych o~tankh upewniało w powziOtych Jlofłejnenfach.
Tern niemniej fedna.1c młntłv (!71fOnnfkarz bo.!('!inle orlc111WaJ taki ~tan

r);f!C"7.1 t 0;1 lokleJ!'oś C1fł!lU nosił !II" 1
zamiart"m J!nt"7ucenla pOClady. c'emu

jerfMk 8tanowt'7.O Jlr7erhv!ltawlnł !lf~
:Rul;llkf. oh'~cUllłr !lobIe bilrd70 \\"1f'Ie
pG wsp6 ł praey ldolne~o t mllilwye/at

ue~efWi!<!o c7łowleka, )akini bYł And

_M,

K'· ...1W.

Ten zaś. poił 'lVplY"'em "ftll"~A'ń
ł "er!!wa;:vi. nif! mł\~ł !Ile 7.rłnbvĆ na
• f·r.

.-.
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8łanowc1.ą odmowę. tem wi~('ef. te jui
w tak krótkim czasie p/)trafił pr1.y.
wię.'-a~ się do starego. rooie nawet"
nfeco 7ldziwat';:alego, wydllwc}'. Wsz)1$tko to jerlnak nfe lagoMiło doz'ł'Iawanyeh na każdym kroku przy.
kro~cl ze strony pana Jelonka.
Po~rążony w fotelu, ze wzrokfem
utkwionym w spoconą. łvsinę nllczel·
n~p:o redaktora. 8zpcrają.ce'fo w tajnych aktach. z których wybierał nowe. emocjonujące ka.wałkl. - 1'rp:eżu.
wa.l w duszy tę ~or1.ką. strawo no\Ve~o
zawoc1u. który je~7.C"ze nil!downo tak
wieJe zdawał sIę ohl~cywa~ Z nlechoci", patrzYł na nabite maszynowym
pismem A.rklls7.e. podsuwane mu prze1.
starego do tlumac~enia na język polskI
Nagle. nali uchem or1ezwał mu !ł~
d7.wonek telf'fohU. Sąd ZM. ź& d7.wonlł z zcrernl 'VI sprawie korekt, nlł).
dawno oc'leslane~o do ~khlc1ł'1niĄ art ykUł". 7. nłrt:'''/,clł). przvłtliYł ~ll1l'hnw1t~
do t1rha. Mvlił !tito IMnltlc: telt>fon był
z .. Crl!"talu" . .'Jakli4 ""~;'I',,,.T.t'Ul. 1ctórf'A't)
ni\'-wł'!kIi. ni. mM! rłl'lbl'7.e zrl'l111mf~~.
prnCiIł.
aby nqłvrhmlAFlt f'l"",'hył c10
c'ł'łklt>T'Rf
'IV
bl'lrrl7:n w a;; n fili fIT'Irawie.
tnll: dla wydawnictwa .,GIOsu·', jak
i jecr& (')snhistef. - SprawA. fest na.yła,
• l'f)ruszenie Joj s~ezeg6ł6w :Przez • •
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lefon jest ze

względów zrozumiałych

niemożliwe · ."
brzmiały ostatnie
słowa nleznajonlego rozmówcy.

Vobnel... otlpu\\ iedllal
Kierzwa i ~pojrzal na 7.e~al'ek. Uyło
dopiero kwath'ans po północy; zdęży
zatem na czas wl'ócić. aby odwalić
pr7.y~otowal"~ pl'/el stareJto robatę
Chwycił knl"elu!\z
ł szybko I.bll'gł
po !chotlaC'h Zaledwie jCtlllnk wychyIII się z bramy, uir7.ał ukryteJlo 111 !pdn/lo z kolumn. o7.tłał.lia iQl'ych od rrolltu
budynek. jaki<'Jtoś m~żc/Y1.lłę. który,
przeMy\\ szy ~o by"trell1 ~pojr1elliem.
wyszedł 2: ukr\'cia I WOlnym krokiem
prl.es7.edł nn rll'I\~O Qtrolle ulicy.
Tl'wnlo to w~7y!lłko 'Illetlwie kflkA
sekuntl. bylo Jedunk dosć clasu, aby

t<ierzwa m6!lł tlOble wbf!! w J)ftmłęć
rysy h\ an)', jak l calł postać lIlewajotlłe~o .

.- Cly niema to jakiegoś twhp:ku
" lapowied/ialllHłł ~Jlotkalłlem w •• Cristalu' ? .. - my~lal t rOllll1)/'em ,ain·
tel'e~o\\ anlem.
fl'dyi w:-l1.y~tko to JJ()'
c/~Io mu wy.tawać się po,lejrlRllem
PI'l.yśpiesr.ywslY więc kl'oku, w kilka
mitlllt późnIej wcbodł.i1 jut do cukiernI.
'1 u fer1llok okalało lit.,. źe ",Ikt na
nIego nie c/cka - .. Pan, który Mwo·
nil przed /'ltwiłą, nic nie mó" ląc, wy'uedł w ni('\\ la,lolllym kl(!I·lIl1ku·'. br·/lIlia1a od P0\\ iedź 1Il aj o III ego Andnejowl kelnera.

Ofiara sowieckiego wywiadu 1

Kler7we otHlnO\\aly

Pf'I.PC/lIrła

1'prn1

M~le

dflUiM'o

taklt'4
I,r'vnOll"lial

sobie dokumenty, malące być plerwaMr7.t;dnl) sensat'jł ś\\ lala. na których
opublIkowOnie tzekały wS7.ysLkie ageneie krlliow~ f ~n!tra.nlrzM
.lak warjat wypatlł na ulic, ł 'POpQd7.i1 w stronę r~tlakcji Bę,lę.c zal dwie w odleg-lo~d mniej \\Ię/,pj stu
kroków. uir7a.! !'tojęeę. pr/ed ~machem
..Głosu" takswókę, która. nim lt1ążyl
si" pr"ybllż~·ć. tU!!7.yła 7. h"Iiej!>ta I w
klika 8ekunl1 "Mniej t:nikneła no. najbliższYm zakręcie.

W ~abIMćft! th.ll~kfeg-o "f~ było,
lecz na biurku leiala 1{a.rtka-tejt1'eśt;-:
_ .. Mutda1em nagłe wYJechB~ I dł.l'
nie wt'6t A . Do"ltuOIcnty 6glo Im v inv

#

nym ra~em. Prot-t, na to miejsce napl a.ć jtLldś artykuł.
Rulski."
Kitll'lw& r.hwyci1 kartkł I POC7.QJ
"jlto ••0 nin pitnI'''' wp"'tr)'\\'''ć Cllar·Ak'" 'ł "":
'r
.,
a
a
II
ter .pIsma t"wef!'o tzefa tna) ~o8konale
ł me ulegało ~ątpllwóśch ze kart~a
zapisana. była Jego ręk" a. Jednak
z k81.tAhu nakrei!onych wyra~&w mot.. 'I
na było Whlo5!koWIlĆ, t. pl!!'ane by~
musiały w rbwili jakiegoś nl"lw;ykłeogo r07.stroju.
W tern co~ jest nłejal'lnelro... __
my~'ał. r0 7 /!lęr1ając sIę po gablMrle.
jakby w ni\rłr.lel natrorienia nil Jakiś
t1lncł. mo~ący się pt'~yctynić do roz"
wlą.r.an!a !lI!radkł . W!iJzy~tko jednak
było na swatem ml~j8eu. z w),ię.tklem
dokumentów, których ltes7ti) nUI~kl
pod swOił nicobe('llo~ć niJl4iy nie 7.0stawIał nit bturl<u pt7.f'/'howuląe tt!
starannl6 w kIlqi~ ~$t'I'tioi.rwałeJ, . stoją.C&j w rogu ~abinetu.

An~rleJ jel,r1.~ tAS t1u;trowĄ' tło,.

kłaf~nte całr gablł1l)l. "G('z~m ~apa.llł

papIerosa lomatawszy SIę kłębami
sinego dymu. usladl \Ol fotelu. to1.\\'tI.żając na tlmno w~/elkie możliwe
pr7..\'czyny nawłe'"' z".Iknl"cl·a "woJ·ego
'''era.
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~afłne jednak
pr"1Jll1t't'~ hle
trafiało mu cnłkowicie do prl.ekona.nia. Wpr.wlł7.le ROI.kl cł()~ć t1.ę'lto \IV
różny('h !łYlra,,'aeh .Yież.';'ał na J)I"OwlncJę, jednak cłecyzji hle po~ejmowal w klika "aledwłe minut.
Nie. to jest wykluC7.0ne! prilyfl7e(łI ({ierzw. do łlr7.ekollaniB,
prl.emyślawsz1 wszystkie za. ł przeciw,
PragnQc dowled,leć sfł c7ello4 w
hocnej rC'dakrii, slę!!'lIąl po kapelusz.
gfłv d'o dr:rwl ,aplIkal lItar, Sol.kt
Sekrl'tarz prosił {<Iertw" .. klika 1Ii1nut r07.mowv.
- Co pon tlęd1.1 G ,niknięciu ,tarego? - l.ar'yłal Tlrr.yeiszollvm Rlotlem.
kiet1y U!lIt'dlł hllprzeelw (siebie w wygodnyrh fotC'Iilrb.
- WI."nle w t8J aprtl\\'łe (lam
("he'~ł~m IM 110 pant. - odpowłethia'
Kler~wa, tUkMUln1 ~vtani"m 'fil1<ł'e..
tarl.ll. - Nleil."ełna j)6ł tlOcł7iny teMU
fliotł7fa'~ł1I tu 2 nanem mll,,~lm, ..Iły
łak'~ nl~1.(7)'7n. Wfl7.W.' mni~ cło ..Cr'stalu" w harcł7.o, jalc mówił, *ałnflj
'Sprawie ZOj:tawfłem Cltare~o pr1y praey i ~79żet1łom . Kiedy \\' nie~I'lQrna
kwadl"l. ... t'. ",t, taSlław.zy \IV eu1citf'nł

nIkogo.

wr6eJłom, zut&łem

tylko tQ

oto kal'tkę Czy p07a tern nikomu nie
mówił, 5ttłde \\ychodl.i'l
!:;olski przez jakiś tza.s W mllćlenlu przegłędał pollane pismo, wreszcie
odparł:

-- Nikomu: lato /'h1oplec redakryj.
n1, wracając z urukaml. widlial, jak
nulskl WYS7ClłI w tO\\arl.)'''(\\ fe dwóCh
panów I odjechał z nimi c7.ckal~('em
pr:led bra.mę autem Nie byloby \V tern
nic nadl.\\ YClajllego. ~tlyby nie je41en
szcl.egół, na któl'Y clHo~ak ptJtrarll
zwrócić u\\' ngę.
Młnłlo\\ ieie, BUlski.
ujr/aw8zy auto, ?'8.wahal 8ię I chciał
x;'hVtÓrić, a w6wczas t811lei dWllj Ill/Q.
w~p'rl"'f}lf go do taksó\\ kto OĆ/.fwiśrie
opówladalJln ch10pra nIe moźna braĆ
bez la tr7.eŹ~ń. w kaztlym ralle sprawa wydl\je ~I~ być poważnI). .•
Tel'al K Ipl'lwa w~pomllłal o ukrywaj/JcYIll I!lłę l.a kolumuę. oltolmlku.
k 6
... ł
d
d
t re~o zau\\ aby po rodze o ,,<.:rl-

specyfikiem szeroko rozpowszechnionym na rynkach krajowych i zagranicznych
Tę popularność leku postanowili
wyzyskać w sposób nieu~zciwy. dwaj
2ydzi l6dzcy Stefan Dawldow I ErdDlann Weyer. zakładaję.c pokątną wytwórnię proszków z kogutkiem włas
nego przemysłu . Produkcja trwała
dość długo, ale wreszcie nal ywcy fał
szowanych proszków zauważyli, że ni.,
sIJ. one zupełnie skuteczne ł zaczęll
zwracać się z zażaleniami do sprz&dawców.
Wiadomo~ci o malej skuteczności
proszków z "kogutkiem" na terenie Lodzi dotarły do centralnej prawowitej
wytwórni
proszków w \Varszllwie.
gdzie od pewnego czasu zauważom,
znaczne zmniejszenie zbytu wIaśnIe
na rynku łódzkim.
Roztoczono wobec tego nad }ójzkiemi sprzedawcami specyfiku śeislę kon- ..
trolę. k:óra \V krótkim czule doprowadziła do uJęcin sprawców nadużyć,
Tujn/). wytwórnl'ę zlikwjdO\vano. 7.abierając wsrystkie przyrzę.dy, znaczn,
ilość proszku, którego slfład chemiczny okaznł się zupełnie Inny aniżeli
.,Migreno-Nervosinu" (t. j . prawdzl-;
wych "kogutków"), oraz zapas opakowań, do złudzenia przypomi.DajQ.cych
oryq-Inalne.
W plerwst~J Instancji falsz(!J'te łe
knrshv zostali skazani: Dawidów na.
G ml~sjęcy Mzwzględnego aresztu i
1 ~(;O zł grzywny. a Weyer r'In 3 miesi'ł
ce ar~9Ztu i 1 500 zl grzywny.
W motywach sQ. wyjaśniŁ, iz ZIlstosował "'Ysoki wymiar kary z uwagi
nn. szkodę społ(,cznl~ o szerokIm żakre
ele, wyrzęd%oni~ przez fał!lizel'ly,
Ostatnio sprawa znalazła $i~ niL
wokandzIe S~du Apelacyjnc~o w Warszawie, wskutrk sknrgl n1'elat'yjnej
Weyera, Wyrok został z:a.twierdzony.

HIgJena

.,.w- szkołach zawodowych \-

" W Paryżu ·'51·nleJe Ił śik'61 tawodOo- .
wych, w których pobiora. naukę t ty"
sillce dticci, chłopców 1 dziewczl)t \v
wieku 12-16 lat. W szkołach tych
kształc~ się dzieci niL kupcó\V, krawców, OGrodników, malarzy. kucharzY'.
~talu" .
- A wf"1-f Pań - mówił z przeJę- łntrołlg~torów itp. WszY8tki~ szkol,.
cl~rn SOlski _ to wSlyslko rnthoialo zawodowe rozporzl).dzaJ/ł obszernemi ł
być zg6rv UkartowAM I w tym telu wy~odneml bUdynkami, urzłuwnomi
ba.na nn." ten eżas odwolano Sprawa wOdług współczesnych wymagań hi·
"f.
J'
t
h'
.
,
Jast a.sna
natyc miast oalet)!' cos gjony.
W pierwszym roku nAuki wAzyscr
prze sIQwzl~ć. Zadzwonił na poli.
cJOI...
, wye~owankowlo przechodZI) ten sam
- C~ to. to nie, drogł 9~k,.~tart:u. kurs, w którym zapoznaj, się z ogól
...... przel wal Klertwa s~wapllwle. - W n~ml działamI rzemiosł. jak .. dr~"·no".
tej Chwili l.~Ytni pośpIech mógłby tył. "żelazo", "odżywianie", ..konfekcja"
k? l.a8zkodzlĆ. Należy pr7.edewszyst.. Hp. Po roku przechodzę. kurs specjnlik!om dOklttdnltl zestnwlć matorjal, ~a. zacjl, który trwa trzy lata. Wybór Spł~
klm tdzpO'rz~dumy. ł ! tego WYCIQ.- ejalizacji uzalezniony jest od dokładne
~I) badnniil lekarskiego. Dzięki bliSkiej
$ll~Ć peWne Wnl()slo •.
- A s..ateM, przYJłlws2Y. te Rul!5kl wspÓłpracy lekarzy I pedago~ów kietostnł poch:tęp~l41 uprowa<17.ony, odl?o- ruJe alę dziecI do tych zawodów, któ.wl~d7.my zkolel, przez kogo i w jakim rym one fizycznie I umysło\vo najlepiej
celu?
odpowladajQ.. Dużo jest jednak ·j;;ft<cl,
......... Dokum~nty... _ 2laopfnjowa1 które wykazują wady fizyczne. Dzled
Solski JUby od8~duj,c myśli tamt~- to lecl':1 się w szkole, obY poprawić
Dro
'
uzdolnieńi~ ich do da.nej pracy laWO·
c'
•
•
- WIęC z tego Ja~no ~ynlkll. .ze dowej. ,
Wedłu~ sprawotdnnla dł'. M. MarRulekl padł ofiar, SOWIeckiego wywlaUnia u 65 proc. uczniów pary. kich
du.
szkół zawodow)'ch 'Jdało sIę usunl)~.
- I że .nle ('hodziło 1!11 tylk~ o ~d~ d;:iękf wczesnemu leczeniu, wady! niebyde p~plerów, lecz JOIJnoc~eślłl~ o domll~anla, kłórcby lm prz~8zkl'!fł!ał1
wywarl'le zemsty na "starym', ktory w pt)łnieniu nrzyszłego zawodu. Osll,\~
I beż tego niejednokrotnie daWał im ninto to w '2 proc. zl1pomorą znbie~ów
się we 711aki - dokońc1.YI Sollłkl.
chlrnr";"Z1lv~h I h~(,7.enia wcwn~tr7na
- Cala Inlt'jaly\\'a jest tero~ 'fi go, w 51 proc. znpomocQ. lcczenia ~ru
pańskich rękach - ciągnął po prze- czolów dokrewn)'ch. W tym ostatnim
rwie. - Rm,pOfZlł07.& .pnn pełnomoc wypadku chodziło o usunl~cle zabu..
hidwami Ruł.klogo I prz~·pll111'·7.am, rzeń \V'l!ro8tu i ogólnego rozwoju f1zycz.
te 1.robi riln wszystko, co bQdzie w nc-go dzieci.
lu~ńsklej. mory.
.
Organizacja opieki lekaf$kiej nad
- Jezell zatem łak Jest, Jak pan "zkflłaml znw<tdow<,mi spoczywll \V rQ*
mówi - odparł Klerzwa - to jes?c?e ka('h naczC'lnrqo lekarla I spccjalbtów
raz łlodkreŚlam, że do C7.asu upe\\ nie- różnych gałęzi medycyny.
nin się w powziętych poclojr:J:cniach.
tal a sprawa lnu1'l1 pozostać ta.jemnirą.
Niech pan odemnie uprzedzi o tern
chłopca, Jak i ('aly personel. wr.bec
którc1'Q wyjawił swoje spostrzeienill.
la l.U Ke swej strony postaram sił o
1.lłobycle potr1.ebnyth 'Wfnctomo~cl W
Wćdlug donlC'siC'ń pruy war~1.fiw
tym tehJ flkomunikujc, liQ ł\ll'7.wlol'z sklej ma :lostnć w n~jblli:szym (!zas!tI
'nie 7. jel1nym ! nflJ~cłblnlelszyrh detek- uchwalony projekt ustawy, 'P()(hvyż.
tyw6w. któremu powler1.ł ('alo t~ ~pra 'ZfiJący kl'~'2:Y!!owy dodalek do podat-'0· ChOt'i8Ż, Jak Mnie pan 7.na, nie Je- ku dochodowpA'o .
stem opt,mistł - tłoda' ... a 1akoń
W :!wfęzku z n'~l1rh1\'1l1cniem prze'!
c7.enle - to w tym wypadku mam Sejm daniny szkolnej, podat~k ten tnl\.
nafł1.leJę. te uda nam się w niedługlm by6 POdwyżslonv o całe 100 proc. to
eza.aib rozwł01.śĆ raI, zaltacłk~
tnaC'zY
do 20 proc. wymllPioll~
...... ~ , (Dalaz,.-clU P!ł.łPi)
pod4tkc dochodow"...
D

Znowu rnldwy!ka
podatkU d:oehod,ow,ego

Strona

redak[ii i a~mioi~tra[ji WLOdzi
redakcll i adm'Di_tracJi 113-!J

Piotrkowska 91
GodziDJ przy jęć dJa iatel'ueat6w

od :JO -12
Dyżury nocne aptek
Nocy Jzlsiejszej dvturują apteki: H.
Dancerowej. Zgierska 57, W. Groszkowskiego, 11 Listopada 15. S-CÓ\\ Gortfeina,
Pilsudskiegoo 54. J. ChądzYllskiej. Piotrkowska 165. H. Rembielińskieg'o, Andrzeja
28. A. Szymańskiego, Przędzalniana 75.
łódzkie
Miejski - "Kwiecista drogoa".
Teatr POpolarny - .. Kto prezydentem"
Alhambra - ,.Ni przypiął, ni wypiął".

Teatry
T~atr

chrześcijańskie
Adria.Metro - "Młody las".
Bratnia Strzecha "Moje marzenie
to ty".
Casłuo - "Moskiewskie noce".
Capitol - "F.skimo".
Czarv - .. Postrach Meksyku"
Corso - ..Bunt w Szanghaiu".
Grand Kino - "Bal w Savoyu".
Mimoza - .. Czy Lucyna to dziewczyna"
Miraż - "Ostatni z Gołowlewych".
Mewa - "Burza".
Luna - "Wiktor czy Wiktorja".
Ludowy - "Pieśniarz Warszawy".
Palace - .. Piotruś"
Przedmieście - "Ich noce".
Oświatowe - "Prokurator Alicja Horn"
Rekord - "Fortancerka".
StylOWY - "Przeor Kordecki - obroń
c:a Częstochowv".
Słońce - "Kot i skrzypce".
Zachęta "Demon wielkiego mIaBta".

Kina

Komunikaty
Dwa 1;Irzedstawlenla po cenach aUfonych. W środę. dnia 13 bm. komedjowy
przebój Katajewa .. Kwiecista dro~a". Biłety na oba te widowska znitone: od 1()
flJ' do 2,70. We czwartek premjera komedji Stefana Kledrzyńskie/{o .. ten i tamten"
w retyserji WładYSława Czengerego.

Kronika policy·na i . sądowa
NIezwykłe wyniki lustr.cjL W os ta tnim ctasie komisja dewlzyjna łódzkiej
Ubezpieczalni Społecznej przeprowadziła
8zfreg rewizyj w szpitalach w Łodzi. M.
in. w szpitalu przy ul. Zagajnikowej
stwierdzono pewne nieporządki. M. in.
po odwiedzinach niektórzy chorzy byli pi·
jani, gdyż dostarczano im do szpitala
wódkę.
ZakOliczenie lustracji szpitali
miejskich w l.odzi nastąpi w' biet. tygodniu.
Pożar. Przy uli. Cegelnianej 18 w mieszkaniu Michała Krysiaka na III piętrze
w pokoju kąpielowym wybuchł potar, który przeniósł się na nitej połotone mie·
szkanie Weinberga Przybyła strat pożar
ugasiła.
Straty doŚĆ znaczne. (k)
tyd i zegarkL Aron Weisfełd zegarmistrz zamieszkały przy ul. Pod rzecznej
17 otrzymując lepsze zegarki do naprawy, wyjmował dobry mechanizm i zastę
pował go podlejszym. W podobny sposób
~yd popelnił oszustwo na szkodę Hermana Gilberta. Poszkodowany zwrócił si~ do
policji, która oszusta pocią.gn~ła do odpowiedzialności karnej. (k)
Złośliwy język.
Jan Pokrzywa z Ul.,
Wesołej 6 rozsiewał o swym sąsiedzie
wersje, it Andrzej Kolski jest zawodowym

Or~downik

Gospodarka

Z

walnego
zebrania Stow. Rzem.
W gmachu wlaBnyrn odbyło się
walne zebranie tSow. Rzem. Chrześc., któremu przewodniczył p. Sawicki. Za tak
hojną. ofiar~ nagrodzono p. Kicala hucznemi oklaskami. Nast~pnie przystąpiono
do wyborów. W tajnem głosowaniu najwię'k8zą ilość glosów do zarządu otrzymali pp.: Stankiewicz, Malanowski, Kical.
Musiałowicz,
Wojtalewicz.
Czarnecki,
Stempiński,
Roll, Kołdeński,
Na wara.
18mer i Gadzimski. Poza tem wybrano 6
zastępców.
W skład sądu polubowe~o
weszli pp: Krzewski. Berent. SkaBza, Bussoni i Kieszkowski. Kom: ..ji rewizyjnej
pp: Hl/fman. Stilter, Sawicki, Spychalski,
.A.st i Jasiński.
Z wa~nedo zebrania Chrześc. Stow.
Wlaśc. Nleruch. W gmachu Tow. ~Iuzycz·
ne!lo odbyło si~ walne zebranie Cbrześc.
Stow. Właścicieli ~ieruchomości powiatu
kaliBkiego. Zebraniu przewodniczył p.
Sobań,:;ki.
Zebranie zagaił prezes p.
Chmielewski, który po odez) Laniu proto-

Numer

3(ł

I

Ubezpieczajnł SllołeczneJ

L ó d Ź, 12. 2. Niejednokrotnl~ już
omawialiśmy niezwykłe wypadki, ja-

w świetle faktów

postanowiła
urządzić
sieć telefoniczną od bramy wjazdowej

w

"Chłopcy" •••

gospodarczym

I

budowania nowych sieci telefonfcznych. Ubezpieczalnia więc musiał~
kie zdarzają się
gospodarce Ubez- w sanatorjum \V Tuszynku do pawilo- zlecić postawienie nowycb słupów 1
pieczalni Społecznej w Lodzi. Np. o- nów, na dystansie 2 kilometrów. 1(0- sieci, 'obok już zbudowanej.
statnio aktualna była sprawa komina szty urządzenia tej sieci wyniosły 2000
Obecnie sto~ą jeden slup obok dru·
giego, przyczem jedna linja urzątł 7 0na.
w Tuszynku. gdzie komin wzniesiono zł.
by go potem rozbierać.
P. A. S. T. jednakże odmówiła włą- została niepotrzebnie. Co llajclekawObecnie podobna historja wynikła czenia tej sieci do swej linji. wy jaśnia- sze. to że Iinja urządzona sposobem 0jąc, że na zasadzie konce!!lyjnych u- szczędnościowym koszto\ya'a 2000 zł,
7 telefonami w Tuszynku. Ubezpieczalnia "dla oszczędności" sposobem prawnień jedynie PAST ma prawo gdy PAST bez oszczędności policzyła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_ 1.800 ~ za tę samą linję.
Ubezpieczalnia
pOSiada wydział
prawny gdzie siedzi kilku urzędni
ków dobrze płatnych. których zadaniem jest czuwanie nad prawnem wykonaniem wszelkich czynności.
Jak Żyd~i wy::yskujq polskiego robotnika
Jak czuwanie to wygląda w praktyK a l i s z, 12. 2. W Garbarni p. f . prawia ich z kwitkami oświadczając, ce. stwierdza powyższy wypadek Każ
"Deuschman" którą obecnie dzierża że firma zatrudnia tylko chłopców. dy przeciętny obywatel poinformowią Żydzi p. f .. ,RoIikier l Spółka" roJak się okazuje, ci ,.chłopcy' już od- wałby się uprzednio. czy i jakie ubotnicy polscy zarabiaią dziennie aż .. byli służbę wojskową. W podobny prawnienia ma PAST. tylko referen1,50 zł. Częstokroć zdarzają się wy- sposób Żydzi naigrawają się z polskie- tom prawnym ubezpieczalni ta myśl
padki, że gdy do pracy zgłaszają się go robotnika, jednocześnie płacąc za nie prz.vszła do glowy i za to wyrzucono 2.000 zł z pienięc1zy, ściągniętych
starsi robotnicy, dyrektor firmy od- jego żmudną pracę 1 zł 50 groszy.
z robotnika i przemysłu.. (k)

po wojskowości

•

Zydzi i inspektor pracy
Mimo weżwania,. wlaściciele tkalni nie ~J.awUi się 'tła konfe,·encJę
.
P a b j a n i c e, 12. 2. W dniu 11 bm
pów za r. 1934-'35 i przed kilku ' dniami
inspektor pracy na obwód 15 zalatwial zredukowali bez H-dniowego wypow sali kitla "Nowości" sprawy poszkodowanycb robotników.
\V związku z tern inspektor wezwal
tam na konferencję Żydów: Bessera,
Praporta i Starodworskiego, właścicieli tkalni przy ul War~zawskiej 127,
którzy nie wypłacili robotnikom urlo--

poma-

L 6 d t, 12. 2. Na odbytych z wła
dzami konferencjach stwierdzono, że
zamierzenia spekUlacyjne w handlu
pomarańczami SIJ. dziełem hurtowników, którzy ohecnie zarabiają stosunkowo niewiele i starają się doprowadz.łć do tego, że pomarańcz wkrótce
zabraknie, a przez to wywołana zostanie panika i podbi.fanie cen.
Obecnie wprowadzono nowy system.
Detaliści mogfł. tworzyć zrzeszenia i
wprost z portu w Gdyni sprowadzać
hurtowo pomarańcze, przez co obni-

tają. soble eeny o zysk pośredników
hurtowników.
Listy kupców-detalistów muszą być
złożone
Izbie Przem.-Handlowej w
Łodzi do poświadczenia i na zasadzie
tych list, stanowlącYCb zapotrzebo-wanie, sprowadzany jest towar do Lo-d z!.
\\Ttadze informują, że zapasy pomarańcz w Gdyni są. je,szeze znaczne
i towar sprzedawany jest bez żadnych
ograniczeń w dowolnej ilości. (k)

i co noc wychodzi na kradzie·
Na skutek tego Kolski stracił prac~,
gdy t pracodawcę doszły słuchy o rzekomych kradzietach. Nie mógł z tych samych 'powodów uzyskać innej pracy. Dl)wiedziawszy si~ o plotkach Pokrzywy. zaskartył go do Bądu grodzkiego w Łodzi,
który uwzględniając wyjątkowe okoliczności; skazal Jana Pokrzywę na 8 mies.
aresztu. (k)

skiem Wajsówna, po otrzymaniu zwolnienia z macierzystego. klubu "Sokół " w Pabianicach, miała wBtąpić do łódzkiej Wimv - jak stwierdziliśmy u źródła, nie
odpowiada prawdzie.

złodziejem

~SP~T
NIeścisła pogłoska.

podały

Wiadomość, jaką

niektóre dzienniki łódzkie, jakoby
znana rekordziatka świata w rzucie dy-

kułu
zdał

przez sekretarza p. Sadkowskiego
sprawozdanie z działalności zarząr'lu,
natomiast komisji rewizyjnej zdał p. Goszczyński.
Ustępującemu
zarządowi nie
udzielono absolutorjum i wybrano nad·
zwyczajną komisję, w skład której weszli
pp.: Soballski, Hewiński i Gąsiorowski w
celu zbadania ksiąg. W związku z tem,
wybory do zarządu odłotono do następnego zebrania, które odbędzie się dnia 24.
b. m.
Usiłowanie samobójstwa. Niejaka Janina Karwacka. lat 21, doznawszy zawodu
miłosnego. się!!nęłr.. po flasz;;~ z lizolem.
którego pewną ilość wypiła Ofiarę rozaczliwego kroku przewieziono do szpita1P Ś
T Ó·
" .
oBt l
k
..
.a Zw. Dr lCV · II( 7,1€'BPtO; • a.: ~ urlacjhl.
tn
". BBC gu r geu.
sR..ac
rfcepcYJnych ratusza oddz~ał PolskIego
tzerwon~o Krzy ta urzą~zlł dancIng. z
którego czysty zysk wynIósł 1108.60 złotych. Wydatki wyniosły 958,71) zlotych'l
raZf'm brutto 6uma wyniosła ' 2067,10 ' złotych.
.
.

L ó d ź, 12. 2. W zakładach szleserowskiej manufaktury w OzorkQwie,
po kilkudniowem uruchomieniu fabryki pracę porzucili solidarnie wszyscy
robotnicy.
Strajkuje 2.400 robotników. Okolo
~OO robotników znajduje się w murach
fabryki.
W bielniku znajduje się ki1kas~t
metrów gotowych materjałów w kwasach, które ulegną zniszczeniu. jeżeli
robotnicy nie przystąpią. do pracy w
najbliższym czasie.

pomarańczowym

Detaliści ~organl~owani w ~r~e"enle, mogą nabywać
rańc#e hurteln

te.

Strajk powsłechny
w Ozorkow'le

wiedzenia 13 robotników.
Wobec niestawienia się Żydów. inspektor spisał protokół. Podkreś'amy,
że na miejsce usuwanych robotników
Polaków majster Żyd Finkelstein
przyjmuje wyłącznie robotników Ży
dów.

Walka z bałaganem

Z. ziemi kaliskiel
Chrześc.

=

!!
101[108
Ira
[J
Ilrawni"
i
i
o
l
a
"

13

łe:efoD

=

•

Knlendarz RJm..kat.
Sroda: Juljana m.
Czwartek: Walpntego m.
Kalendarz słowiaAskl
Środa: J,Jrdana św.
Czwartek: ~iemira
Słońca: wschód 7.15
zachód li.OO
SRODA
Długość dnIa. 9 !rodz. t5 m
"'-...
Księżyca: \\schód 11.40
, zachód i.U
Faza: 5 dzień przed pelDlą,
Lot,

A~re~

Ił

Taj:emnlcla

nogę.

Rannego przewieziono do szpitala.
Za zbie~łymi napastnikami wdrożono
poszukiwania. (k)

Kronika gos"odarcza
Sprawa ustalenia norm obrotu dla wymiaru podatku przemvsłowego. ~Iin. Skarbu pragnąc urealnić podstawy wymiaru
podatku przem"sl owego dla platników,
niepro\\'a C: zących ksiąg i n :epoolega.fl\cych
podatkowi ryczałtowemu, przewiduje stosowaniu t. zw. norm. które stano\Vił~'by
inowację w dotychczasowym systemi opodatkowania owych prred6iębiorstw. Sposób ustalani a podstaw wymiaru nie iest
jeszcze zdecydowany. gdrt § 261 Instrukcji
zapowiada, i·t w tej eprawie wydane b~ą
dopiero spec.;alne T)rzep:sv. Wobec wagi,
jaką pos i adać będzi b sprawa właściweg'O
liBtal eni a i slos owani a owych norm dla
akcji wymia ru pod a tku p"z e mvsłowego i
iej urealn ieni a. Izba PrzemysIm,\'o-Handlowa w Łodzi p o ddała pod rozwagę zaintere.sowanych sfer' g0600darczych qy kU05yjnie rozw atane
dotychczas k oncPpc5C!
ewent. zl'('gulowania tej sprawy.

Owczarek w EstonjL W dniu dzisiej·
szym wraz z reprezentacją. Po!ski wyjeżdta
do Eston.ii Jedvnv przedstawiciel Łodzi
Owczarek z I. K. P. ' iako zawodnik. Polska
w Estonii rozgrywa międzynarodowy mecz
\\- koszykówkę męską.
Seide1 w ringo. Znany pięściarz łódzki
Artur Seidel. reprezentuiąc~' wa·gę średnią.
po dutszvm odpoczynku. >yziąlsię do in·
tensywnvch trening'ów i w naibliższej
przyszłości wystą.pi w barwach Wimv, do
której zgłosił swój akces..
Siatkówka. \V celu zainteresowania w
stopniu młodzieży grami sporo
towemi. w Łodzi. Ł. O. Z. G. S. urządza za·
\\-ody w siatkówkę teńeką. w których mogą brać udział wszystkie kluby.
większym

Kronl·ka Pabian (
Adres

"Orędownika":

tusiaka Stanisla \\'a na rok '" i~zien:a z za!iczen:l'ln aresztu Śledcz e go. ~licl,a la ka
Józefa na 6 tyg. aresztu Kuberę Tadpusza ze wsi
'chów na mirsiąc aresztu z
za wieszeni em ",,,konania kar .. na lat 3.

w Pabjanlcach,

ul Garncarska 5, teL 23!1.

"Praca Polska". W niedzielę, 10. b. m.,
o godz. 16 w lokalu Stronnictwa Narodowego przy ul. Pułaskiego 13'15 odbyło się
zebranie Pracy Polskiej z udzIałem przedBtawiciela zarządu ~łównep;o z Łodzi, p.
Bednarczyka Leona W skład nowego za·
rządu oddziału pabianick:ego we6zli P'P:
Pitjak Jan - prpzes, Goz·lecki Stefan wiceprezes. Grala Józef _ sekretarz. Zbin·
kowski Włauysław _ skarbnik. Zuwald
Ig'nacy _ gospodarz. Po wygłoozeniu re.
reratu I załatwieniu spraw organizacyjnych zebranie zakończono.
Kary za Itradzlei.. Są.d grodzkI w Pa·

bjani~acb skazał za ró:tne kradz'i~:te:
Klatta Franciezka na 3 miea. areQtu, . ~ła-

nall,aśt

L ó d ź, 12. 2. Stróż nocny we wsi
Wierchy pod Lodzią, 25-1etni Tomasz
Albiński w nocy zauważył dwóch podejrzanych osobników.
Gdy wezwał ich do zatrzymania..
napastnicy oddali w jego kierunku
trz,V strzały, raniąc ciężko w brzuch i

Skaz-tnie awanturnika.
'ąct ~I'odzki
w Pab janicach sk a zał Brzllz ę Antoniego
za pob icif' są,· iada Ło bzucha lul. Warsza wBka 90), na 6 mi es aresztu z 7.a wieszen:em \\"'k'lrHlnia knrv na Z LItII .
Osz&ś.~i pnea sądem, W dnIU wczo,
rajszvm t:)cz~la s:~ pr7erl "ąderrl grn.i7k ;m
p b' . h
..
w a 'sntrac :'ozpra\'a ;,ą ' ·,)\\a prze .. : w
~I?-alIlYf!l , ~BZ~J);;t o n] Jall~Sf"h\ : Cl()\\' hn:
Je 0\\1 . _yr ,I an0\"~-lemlJ Józ~fu\\:l.
Sp~a\\~ ze WZg'lęJU na~ nlestaw.:E>me o; Q
śW! R.?kó\\ odroczono. :sąr'l. wyda
zarz~dzenJe na tych m: a.st.o\\ ego are6zto\\an·1t
Janeseli\\;cza. Jilnr'w~kiego zaś postanowił
oddać - pod dozór poliCJi,
.
•
,_

I
ł

I

•
,J, ••
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Błędne koło pr

·zesłęp
"·

stw

wać, że pochQdzą.

oJ,lro'we wł/ł'Qki ~a k,.ad:IJiei i wspMlul#ial "' niej
lat 5-ąiu po OdbYCiu kan zą .
~.~ p~źd,ziernika 1934 T. dą~onaUQ z takież samo przewinienie.
mieszkania Ignacego Szperlinga, zam.
Małżonkowie Zofja i Stanisław Pi.
'W Częstochowie, znacznej kradzieży leęcy zostali s~a~alli. ot m.ięsi~cu a~
~re~ra, pielizqy i inpych r~eCzy tla Q.. re~~tlJ z ' zaWleSZEm~ero wyk. wyro.ku
gÓln:'} wartoś~ J037 ~t
.
pa la~ ~ za nabyci-ę rzeczy kr&q:tiq.PYGl1,
Jti,k, wYkaza:ło śle1 ztwQ , ~!,ą.lbiejy
:
.
,
.,
\
dok~alJ, n,letnl Bl'onłsław \fyga$ i 18- '.
. ;'.
letm Wiktor Wado wsk i, którzy też za.. S~

· G ~ Q~ i d c b o Wa, 12: 2, W d,ntu uplyw.erp

v

d~ł $,urowy wyro~na. · obu inło(}yęn

'

. C h (). r z ó w~ , f2~2.:. W · niędzi~lę : o~

40wlcamł nieszczęśliwy wypadek

· . .fedl)Oc~eśQie sąd roz;patrywal aprą.wQ tpnyen oS6b, oskattpllYcP o wąlfółtJdtJał w w!Qi~ i ' k1.jpno krad~iQnyel1
1',ęCży.. I t~ W-l~tąf Ką~imier~ Ju.~

lllollbodowy.

'. ,;

,.

sądowych.

sa-

.

ztikw'idowany
° d z i e Żj 12. 2, W ub.

ponie-

strajk robottlil,(ów fę,brykj 'porcelany, wope:e OSiągJliętego porozumią..
nia, został zaĘ-Dl'lczony, Robotnicy postą.nowili przystąpić do pracy w śro
dę. W· fabryce fę,jansu pertraktacje todą się w da.lszYlll ciągu,

,"', Zjazd

12. ,.2. W ub. wtorek o

są.dzie , grodzkim w Ponagle pa ud~u' se~'ca 64,Eug~l'ljusz Słotwiń~i,

,
.
I

I
I

~urator_ó·w

.

War s z a w a, 12. 2~ W pierwszych
dniach marca odbędzie .się w WarszaWie · zjazd kuratorów okręgów szRolnych z udziałem ministra oświą,tY. '
Będzfeornawiana sprawa ,Órgani2'lacH przyszłego roku szkolnego oraz
niektóre zagadnienia zycia szkolne~o
przedmiotem obrad będą, protesty na-,
uczycielstwa oraz odnoszenie się l1ailczycieli d~ zagadnienia oświa.ty pozaszkolnej. Przepracowane wykonyWaniem zawOdu naucżycie]shvo jęst
Zmuszane do ofiarowywania dodatkowych godzin pI'acy. Postulaty nauoz:r.'"
cielstwa przedstawione · zostaną zjazdowi kuratorów szkolnycl1. (wJ

, I

Polska
, Odlewnia
-

tyimie, choróbą,cn skórnych, nieczystości cery
w chorobach ~olądkowo-kiszkowyc11, żółtaczce
w chO'l"ol'lach neri-'owych i przy ogólnQ).1l oslabienIu. Mogą zastąpić nen.'""owo chorym hel'-

" 3,~O
" 3,,.."

4,-,Nr. 6. - W blednlcy I niedokrwistości, , • ' . , . . .. 5,50
Nr, 7. - w chorobach nerko\vych i pf!cherzowyoh. • . " i,Nr. ~. - p r z e c z y s z c ~ a j ą c e . . , . . . . • • • " 1,1)0
Do nabycia w ory.ginalnem opakowaniu w aptekach, składach
apteC~I)ycq i dl'ogeijacb lub w wyt~vól"nj:
1'il: 203814-7004;&1
"ł'" O,L B J: łł ~ A"j Kl'aków., Podgóne. 8Juy~a Pl'. iS/lCVL . '.

'

Nag1ówkowę słowo (tłusto) 15 groszy, kaMe
dalszę· ilj'QW!l ·.10 gl'oa~y; -ó liMb-::;, jedno słowo,
i. w, ~ a -=: katd.& 8t,anowll - elow~. Jędno \lgłd<'
•.~enl, nie mete przekrac!:8,ć 100 ~ł6w, w t~m
naglówkow~eh.

•

,

•

•

•

• .•

••

w

Poznań.

Prżemyślu
dORtarcZll

JAN DEIER;LING
skI ad

"

Braci FelezYłłskieh w Kałuszu
Ludwika Felezyńskiego i S-ki

Rodle., I sanie
Latarki powozówe
Dzwonki I termos}'
Noże j widelce
Lyżki i łyżeCZKi
Mlynkl do kawy
Maszł'nkl do mit:sa
. PuszkI do cbleba
l\1lls~yllkl do chleba
Garńkl emaljowa·q e
Garnki aluminJowe.
p-oleca kOl'zystnie

w Mst: chorobach:

w kaiąrach lliersio\vycg, kllf3z1aeh, aBtinie
~ł 3,50
w zlej przemiuuie mąterji, 'reumatyźmie, artre-

batę cąi~ką c.

,

Chodzleży

działek

Zgon adwokata w sądzie

ku godzinach zmarła.
. Śp. ml:lc. Słotw~ńfki ~yst~pó\Val w
W toku przeprowa(i;wnycn docqodzeń proce.sie cywilnym i w czasie p:rzerwr
llsta!{}Uo, że wypadek spowodował ~zo dostał ataku sercowego. p()) . krótkich
fel" Gwazda z ~jchałkowic, który nie cierpieniach a.4wbkat znltwi. Zgon adnosiadając prawa jazdy, wyjechał lSa- . wokata, któl'y przed godziną. jeszcze
JIlochodem sw~go ojca, jadąc POlia., tern występował w pełni sit w procesie,
1-a szybko i nie dają,c żadnych sygna- wywołał silne wrażenie. _

l>:tęr~ ~to\'iluje się

NI', 4, -

Ch

...

ŁYŻWY

Nr. 3, -

Straj'k w.ł,oskl ·w

łÓw ol!ltrzegawctyeh·; .
·0
.
.
. LękIs.omyślQ~go szo1era ·are&~tq'Y4r
n<I i odstawiono do dyspozycji władz

}lowrą.cająca z p08'fzebu niej. -Anna

potQQcy w kra4~ie-ży,
i!l6~~1 ~kazany na. l rok włęzienia.
S7~letneg9 Wip.ceptęgo Wygasa za
~Q, t~ Pf?;yjl}1 o~ ~YQa sWego rożł1e l'ze~
~zt p!')chodzące ?i kradziety,
&by je
~prgedąó! skaZ8Jr:o na 2 lata więi'lienia
l 500 zł gr41ywny ~ za,U1illuą na 50 rlt}i
wię/':ienia. Na - ,surowy wyni~ar ~ary
u Wincentego Wygasa wp~ynęło t to,
*8 <lt'łpuŚcH się Prl przestępstwa Vfzed

Nr. 1, -

,.

,.

SzYS'0ł została przej~cb.ana pr~ez sa- .
Illochód osobówy ~l. U25, ijoznają,c
przyteUl ~łaroooia obu nóg, połamania
- p o z n a 11,
i.ęper j ogólnych obrażeń . w~wnętn... godz. 1'0,40 'W
nych. O~iarę wypadku pr~ewiezi()i)O zriańiu zJ;l'!.8,l·ł
natyc;hmia$t po szpitala, gdzie po l{U· letni· adwok~t

że ucb:iąlH Wy~ą,~()wi i

Nr. 2, -

O-

o kupno sI"ebra i innych rze~~y, pQcbodzących z kradziei;y 32-Iethi
Józęf Przewieślik, 3l-letni FN\,nci~zek
ntoha, l!H~tni ~tanisław Walc~y;ński
i 2Z-1.etnia Zdzisława Borowik zostali
u:niewinmen.i, rozprawa s~dowa bowiem Wykau.ll a, iż niewiedzieli, że nabywają rz~!!zy kradzl(i)p.e.
"
'-,. I
.:'
'.

•

.!toło ~odz, l1w.ydal'zył . się na śzosie
26 H$tópą.da uh. poWi~(izy Michałkowic&1ll1 a Maciej-

,

prze~t~pstwa.

z

skarżeni

,fJI ~AlQmyślny iJ~ofer8pow'off,owal innierte-lnllwyra(fek:

1'.

W.a;dows~i.emu

d

L k: ...

pfżeatępeów r skfl.i.ując icb po l roku: i
(). tnię~ięcy: więzieniaż za.liczeniem fis.
llElcięt Wymierzonej -kary tYroGza.sowe-

to.

Sł11~erĆ nap1
0sterunku

p i oj r k Ó 'IV, (PAT.' WezpniJ zmarł
w Pi6ti'kowie, p'rz.eż·~-wSZY 52 lata, . lekll.fZ pOwia,tow.y, dr. .l_udomir Lipiński.
Dr. Lipiński'zarazU się tyfuseqJ. w czasip, pelnienia swych obowią.zków,

t·· ....
.b· ,
mlerc ·po c·zas powrou-. Z pogrzę . , ~
."

~~~~~Q~~~~ieG~::t~t~~f.~ ,~~ą~;~

s~e~y~ ~ą.

L. _ .

mimo, żę z okQlic~110Ści. j;:j.kie~ ten1U to- ·
warzyszyły ·poWinni byli wywniosko-

o

g07:Śiaresztowanla Od

T. . -.. .

-"

J'ó?:nych

\t

żelaza

wiclk0ściacll

i tonach. SPAJA rozbite

stllre dzwony wla;:nym wynalazkiem.
Adres tę.Jęgr, Felezyńscy Kalus! - Fek~y;,sld Przemyśl.
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Kawaler
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G~'PQdąr8,twcr· m,lecm.,:
bU'r·llt!ZiJt·naj., ,prY,watne,.koq;y:;try!c
'· 1 - ""·1' -.•,
, ,
~atJUdOW8Jlj,a, 'H'W~'. ITl3.1'tW)Z . Ul- .. os em.'1'~,~s,ląpnorg!lw~ ,
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~_SZUI(A PQSADY
~
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l.i·
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,. Uczeń
: .
Kawaler
. '
. pl:a.1?M.c~· sip. :r1ou().z~e . .w raJe'k ar-lat 36 ,:>be~J'\AllY, doklildl1le, 'Y
-litWlę pO~Zllk'lJl?, UlICJS.(,m, .. , łJl)-sl)a; , ,::pra:\~·~cb 'poo:t't!sowych 1,3dlUll.ll-

, ObJęClę 3 000 SZY!ll~a. zaburl~tarn~ ,.mW~r1t~etw Pją\,;': 0H!pr>;łHill!: de> 30 ,ąIów. 11a P(jSZII- ":0 zg!oszenlU'. Q rf.'.'l.o w.tlt. h .Po.znah ~tra·('nny('h,,: \vl.. .'JaJ~<:Y bll~,de JQJ"'t ·t4 osi 'd ' j .
k t I l
• K~f'Jekli'KO liL
~llQrzlp.r np; II 'I glll~tr ~v ..Jl" -ł'f1o kUJJt"-YCh pOlSl:idy 11-', .t,ę~ , rvb.r}'ęe
.".... ztl.!)4 2i\-l:: . '; ,"" ~ZyklCl!1 :nle\)]óeckttn • P01.~~ILU. do~.§dnleJlpo~a~l~ll z~~::ąape;Jh:
.
..
n~l~-:_~'~, __ L f1l~n k. l.~.o..ń~k?,~w.,I;l,. d(!~J'1"~ obhc~llruy po JeatJ.eJ tr,z€'.~IQ-J-. COlHe ,-:---:-:> ::v'- ··h ·- k ._~. ~.- '- I hr;y , l U..('~CI\\:Y pra~owmk •. W!~
lIann '· 'rui!bl 'dna. Celmati' moPiAd'"esi!\ltm
. . . <) tLP .ru:r ' " O; _ą:...,}. ~...ł'l- .' .' rlr()bi1.~ch ,: ~ .. " : ......, :. o,UC ~1'", a
... lf.~z!a!('e.n~ e, . )(lmnruzJalne. :,~uk.~
tlja]~
O!:rty . Orędownlk 'PoOC' . ...
"/! . o:rgowe
'Re$tauracja
' .
_,
UOlilr.lwa . · saJl1orl?;I~IJlell!
gotov.'a~ JakleJktJlwH"~ pracł':'- łJa;f:;k~" e
1iMń ·~d 6143
.
• .
. "budyąki masYWne
. w ~ie{jcic PO~vi~~(;Wp.U!; ,gnnlllo. ' : " Ku~ha ...ka . , '
.. niem - /louteJil" p~l"CCl1JeLU ~z~lka .Zgl()F.zeplłl():~!"
'i
'11t3~+~'-6~~f5
ą
za, J:i;}t'.'2ill!\' dZI6~;ta\f~ę 1. 090 od Wla-/ rowem 4.0 w~dzl!;:r~'lwl .. llIB, (·bJę- z dobreml I\wl'JJ!ect.w:i: !l'll . ~zuka r..osaj~~ ~~z·J~~~it~~r:54 4!)~f,dy rOk . 4u, p
"
][a
. wal er
(iO!(!I""ą,. !2 ,.lllt. _~ IIw!;'h PO-Zllllń, ~Ic 600,-. InlOrlllRCJC GcrJllld,>rf.s pOli.lldy, 0fc.rfv J<llrJer cfoll!n: · .. ".nr :'
- --'--~_ .. -'-_.- . Kucharka
l~t ~, posjadający
~la:c s a,p l et"yfu;'k l 2 a,
zd 544127 Zdun)', Ryn'lk !71i
Zd 54 47..
zdg S4 030 ·
Posady
1 b
t
'
dobr"ę pośrl!>dń',ie p~i"Jdló(Ć
.
_.
!Ii (O rem go owamem
..
~lj. . Jla,~ne ruebiedną.
. .
!e!(t~ra \V . jezyku polskim.
~Ił l~cona ~zu~a posady do dW~l~:v't
m,mJafr'v . Ofert
,mleJ;;eIl, ., na w~'J/JZd pos!<ukllJC kH'JrO w lepszym ąomll 0_ . i). " .
PQlJlJl/.ń'·id 614~ ' ~
i;tnd()nt - WR I'~",a wianin, Oferty luh L 3, Z~oszel1l a KUrJIlr Pi!}'.
i· .
Kl}rjij·r POZljaJi$ki zdg M %0
znMi~ki zdg M 483
.

I

Od,owiedtl .

a
0a1ml7lOn
1n",lylO.
~. ·"0.tl1 w h,. l'a.n~1
00
. •,'"
f:jiota.

'

.

51:!:

Pianina i fortepiany

' k Im 1'. t,.. K IJ \Jt IlJr~ PUlI''''
._'""'-! I1!g<! Cilii!f't"'""! a Iog " D. ~snat}'ik
'
,
~
LU' I 00
'I, ~epu' '
'"
.... "",l"
teatru" ~ WYlgJ. dr. Fr. &yfIJllĄ' w opr, dr. K, Ajdu.kjEl'W10za. 22. .
światowej sławy marki
na
!:!~5F!E!:::
.. d'
,,0 wid~en!u
odez"
:u7jWar t e...
Jlla 14• 2• l "I)
r. nl'iW1l1S-. 23.01; U\II1J1lyka t8;n,ec~n.
.
211.05
mucz., tfun, d~w!Flk6w'·.
z plyt.
8.45. Iloud:yaja P'Oran·n-a. 12JO
n..
t"
po cenach fab!'yc~nych do.starc~a fabryILa :
"Bo~e NarQilzsnle w l'olsGe" ,-,,,warteJ{. dnj~ tf. 2. D.. G r,
II
a.Wli<lja .d'lll. dzieci pólSl!ikh ~.,
Lód. ~ 17.~ akrzyónh poC',zŁoKaUsz, Szopena 9.
Sprzedąm
,gtl'3Jlli(!ą. ;12.30 ;koo,cert szJ;.omy ~
<;awar~ek. dł1la 14. 2. 19" 1'. Wij:, 18.05 piO~H1'lbk! ukJ'Ij:j,~s'~io ;
l\lbw:v-~ięrźawie 8 m6rg !'jeml, J!'~lli:al"!llooód W;lnl,znW1skiej. Wy·
rO~lld - 17.50 .. z nad krliwll' plyt, ~.4j) UJU'Z, ~ 'rrlrt.
' Pftedsławicielstwo: Dom· Komisowy Drygas, PO~Dali. Podg6rna lOa
2lil,łlt1dowaru~ _ otorowo, . J'}owJat !tQJ1IjJWCY: Orko F~lharlll. WaJ1>S. c17li", 18.00 Rlkra:YI'llK&
1'J)I:nl(\za.
,. 2031-5' ,!,3
Sil1tnotUly. Mi-chal Pilłseck:i. ·
,POO dyr . .Bl'OI1i sławlJ. Wolfll\ta:ln. 21.00 !ton<lel"t 0E'1iiP. AIlIIOOl~1:ch :p.
O~warłek. dni.,. 14. ł. 1933 r.
_.
P 2668-53,2,84
111.00 d?,ien'nbk ,t><>/'udnj<l\vy. 13.05 z R .. ~.45 .. Plody kopamo Wielka"foruA....,. 17.50 ada J)perowĆl :a
n'ill~ praey. 16.4l1mllZYlka l "k:kn , p&l,<;kl" WytJ;'ł, dr. J. Gdl~b, 23.0111~"
1800
P
' l!"
""
WY1ko.nwW~Y: Z~spóf Wawsa i Le· fT1'Ua1. t8Jll. z pl)'1t,.
~3.'-'"
.
"rzysp. ro f\ cze •
J)om masyw
•
~I
na Zeli-ch~WlS:ka. 16.45 lekcja fra,".
'
, .
'
.05 mllzy:ka lek,ka e pl)'t•
17.00 1>Im.cl]owisko na.
Ozwartek. dnia H· ~. 19.5 r.
e 4miejCIU POJ~anJa olllSkiego.
('4itefec~ lilkI/Jorów
t)A'rodem - gro d'z()IIt8 na k()1'llkll 1':1l1 e d-r.a,Dl8' Katowh:e - 11.50 fofb sporto,
l 800. rei;~ta ~tęr.n!lJ!ltql.,thl·a t~~irol~ 'n a 'SCM3irju:S!i sluchowl- Y'łY; 18.0Q k8lrUkowa po<jtltą,. t9.QO
młłrtn;ama
Stll1Wllki P~iiań s·!lQwr, 17.liO skrzYiIlka poe?<t;OWa, rec. Apięw/jJczy S. K9rWJI1-~~lUl!-'
""ł t dni 14 S. 1933 .
m~e ĘiIL~!e*;Mk1 ~ 4. ' td 5H_"fi t~;OO ~1!J4al)!~a· rolnicza. 1S.15 no1l\'ll~ej (sopran), Z1.r.OO kOl1lkliT\l
. ,"",war,e.
li· .
, ,.
', I
.'..
..
W. lł~ll~w~kl : Ęwartet SDlYe~· zasp. 8al~()wych p, tIo., ;.2.45 pO_
Radio Parl. ~.f5 kJm<lQrt '''lllf·
kowy w wlI'k. kwartetu wrur&Zaw· r-ady tadJotechtn. 23.05 retraruilll. !lI,30 m'lllt, tan. ~1I~~hr8w'QllhlrN Owy d O"
·
",kJego, 18.45 .,Co ozytać" :... ~.74de te s.t!lJCyj ~agfa.n!-c~nYob.
l1aullen 18.10 pieśni i d:ll~ty, lD.l0
8 uMklllcyj, duży oglód. piwJ}lea, literILeki, wy-g.l., f), ltomrun Zręb()o
.
wesoła audyeja Ol'l\1lYCZllą. !O.15
Pt~ llidnei u!iru~ II pOWOOlI
wj<-z. 19.QO Dl1l0l"kll p-oP'UI:urnn.
01lwartek. dnia 14. t. 1l)i\5 1'. roferaty, %1.00 .. Abu H aSIi run",
JI).Ilr.\u, L, JllJl'OcllJ, Ja.rocin~
1.9.20 fęLjęton aMualm~, 19.30
Krnlrl$w,"';' 1li.ali .,Pr~ . lU(}je op. kom. Webera. 23.00 luu,:v!ka
sZllwska fi.
za
,~wllld!'a,~ p.ioaMeik J 'IIJl1H1Y &0- ólw,,", {"tJ, 17.00 skrz:'i'ltka PO'- ~,spót.czepna.
KOI)ellha~a
20.00
'
mal1l6wn:v. 19,54) wi:lJd,001}ości sror- ()?Jtowa. 18.0Q ..Pa.rk sport~wy IV "Mis&a so.!em/li'.!" Deeiho\'e.na DZI'ERtAWY . _
hWłP., 20.011 KOIl<:ert6w . s()lfi~tólV. Kra,lwowle" WYid.. :dr, K. Za.luslkl, kO:h.tert sym f. z
Ud7;.,ilłlem soli! .
. . W)'kooawrr: ;l.!arJII Bof6Wllla 19.00 \v'J oskie piosenki .z nh'·t. 19.30 ~iów. Beromm'nater 2O.00 .ktm·
(forL) - Warszaw ~ ,i . ZbYlSla'w Ph--ty. 20.(}{) ko.neert solif>'t6w. 21.00 cort ~ •. ,,_:, " .. , ':. ~_,~J anlj.ni
bada
kolonJalka
Woźluak (tiFnr), (Tr, z Krakowa), kOl1kura (}l'li:_ >;alonowy-ch P. R, le:norZY z :plyt, 211.40 ,koncert BYmO
I
.
I
20.45 dzierunll.k wieczorny, 20.55 22.45
,.Kronrika
przyrod,n:i~l).", fooi.cz\1Y, 2.1.45 koncert sYmfonie~r3leiDlctwo, wymiana ..Jak pr/l~ujeniy w Połsce". 21.00 23.011 m'lllz. :trun, II) płyt.
ny /I) Paryża. Pl'l\głł 20.15 nmzyka
,
·b Ż
kOJt1ruI~ 0GSPolów salonowych f'()!6.
•
kamer8lIn/ł. 21.00 "l :Y[ontfOĆchi·t'
- ~'L1,;;i być już. zc!l'Owt-lzn, skoro pl'zestnla chodzić do
.
Z O a
sh>śni Pol&lde!(o HOidja. 21.10
Czwartek. dnIU U. 2. 1935 r. i CaP'iIII!lW". op, BeJ1jl1ie~(), 22.1~
-7i/llJ,\lfdow8mill poierwł;OOrz&d,ne 24 odcz",t,.d,ialog. p., t. .. DOgma-Łl·!k i I Lwów - 17.50 ,.Llsty ! progra- muz. lekka. Kolonja 19.30 plY1s, lokal'Ui, . ,
bit·rjlozą,nll.i. koś('jełnej wsj, l Z()O, S<lop.ty.k·· w opra.c, p, Ka,zimicrza jny'\ 18,00 ",i:lVft rerum, 18.05 {e.]j. 21.łH1 k~nc"rt utw, ",rozarta i
- Tak, (}cll\ąd się dowiodziała, że Jest zaręczolly.
Stlj.wBki. P.oona:ń, pla<: Sapleż)' ll- AidU!ki!lwlcZll (Tal1smic~ja 7)0 1i<terucki L Wilmiew;jkiej, 19.00 łJa~:dn9. 1tIedJohm !OA5 wysl ....,
(Matin - Pary t).
S, F.
~ki 2 a:
g;d 54 428 .lJwowa). 22.45 odczrt w jęz. nie- mU!2l. popuJa.rna z plyt, 22,15 od- klwat1:e<tu Buscha.
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ABNOLD FZBZGEB

Humor zagraniczny

•n

\.' ZAGRANiCZNE .'

. ta
11[

Co futro -

to

Edmund Rychter -

co P$1I0 -

to

Edmund Rychter -

co ubranie -

to

Edmund Rychter,

Poznano Ostrów \vielkop.

