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Szaj'k,a, złożona z żydów, olkradała przy pomocy inspe'ktora skarbowego, ró'wnież ży- . da, slkarb państwa sD'wieckie'oo, te,roryzując oporne osoby oraz urzędników
M o s kwa. (Tel. wł.). Jak donoszą
"Izwestja", w Moskwie i okolicznych
okręgach skarbowych władze wykryły
roz gałęzioną wśród miejscowych urzędników skarbowych i administracyjnych aferę korupcyjną, w związku
z ezem aresztowano dotąd 16 osób, 0skarżonych, względnie podejrzanych o
defraudacje, przyjmowanie łapówek
i ukrywanie oraz tolerowanie róź'nych
band oszukańczych, działająCYCh na
_ szkodę Związku Sowieckiego.
St,:"ierdzono m. in., że szereg urzędmków skarbowYCh okT~gów moskiewskiego, dZierżyńskiego i kirowskiego stało w bliskim kontakcie z
b.andami oszukańczemi i aferzystami,
o ile sami również nie uprawiali akcji
~~rup?yjnej, przyczem głównie aferzySCl dZIałali na targach i jarmarkach.
Zorganizowana szajka. byłych handlarzy i kupców, wśrócI których główną_
rolę odgrywali Rawicz, Selcer, Isterman i Gurfinkel, wszyscy Żydzi, cieszyła się przytem specjalnemi - wzglę
dami inspektora. skarbow~go w M~
. skwie GInsberga, również Żyda. Dzię
ki tej znajomości szajka mogła bez
przeszkód uprawiać swój niecny JlToceder. W nagrodę za tę "opiekę" szajka składała odp.owiednie sumy łapow
nicze, które następnie wJ'ęczano in-

spektorowi.
Agenci i

że w książkach skarbowych brak byłO
inspektora przeszło 300 kwitów i rachunków na
działali wśród urzędników. z którymi
ogólną sumę 30 tysięcy rubli.
Suma
urządzali specjalne pijatyki.
. ta powędrowała do ki,eszeni oszustów.
Jak donosi dalej "Izwestja", szajka Większość tych ksiąg kontrolnych na
aferzystów potrafiła wszystkie oporne ogólną sumę 22 tys. rubli władze poosoby oraz urzędników sumienniej- licyjne znalazły u osób. które nie maszych zmusić do uległości i milczenia ją nic wspólnego z urzędami skarbo~
groźbami.
wemi. "l7;westja" kończą swoje doInne źródła nieJegalnych docho- niesienie żądani,em natychmiastowego
dów dla aferzystów stanowiły. jak da- oczyszczenia urzędów z tych pasorzylej stwierdzają "Izwestja", wplywy z tów państwowych i jak naj surowszeopłat za handel uliczny.
Okazało się,
go ukarania oszustów.

pomocnicy

•

Aresztowanie
1300 powst ńców wBrazylii
.
-

P ·o'grzeb zabitycll

'W c~8ie

e J a n ei r o.

rebe,l.ii - 200 , .annycll w

(T~l. wl.) W co.·
areszwwano ogółem 1300
powstańc.ów, kt6rych przywieziono na
jedną z wysp w zawce Rio de Janeiro.
W szpitalu wojskowym znajduje się ok.
200 rannych wInierzy i oficerów.

Rio d

łem mieście

s~pUalu

Jil i o d e J a n e i r o. (Tel. wł.) Odbyl się w obecności prezydenta Vargasa uroczysty pogrzeb oficerów i żołnie
rzy, którzy zginęli w czasie tłumienia
rewolty.

Do. nowego gabinetu atngielskiegb wszedł.,
aczkolwiek nie wybrany do Izby gmin.

Maloolm MacDonaJd, syn byłego premjera,
ja~() minister dominjów.

l'1Q'siedzenie SeJmu 5 g'rudnła
War s z a w a. (Tel. wł.) Prezy"
dent Rzplitej zwołał nadzwyczajnę. sesję budżetową. Marszałek Sejmu _zwo.
łał pierwsze posiedzenie na czwartek
5 grudnia.
(w)

"łlJie qprzeprowodzke" ·yd łIJ zolski
Od postawy spOłeczeństwa poilisIkiego zależy, czy żydzi porzucą w'reszcie s'we marzenia o Judeo-Po'l'sce
I for.m~ przymusu państwowego...

Przypominamy więc. że już w ostat- całego niemal wieku XIX pil'ooe.nt :ty.
Niedowiarkom. jeszcze wątpiącym nich latach. poprzedzających wojnę dów ustawicznie wzrastał (proces od.żye
w możliwość urzeczywistnienia takiego światową. emigracja Żydów z Polski ' dzenia b. zaboru pruskiego pomijamy,
plan'1l, waTto przytoezyć parę przykła przybrała wcale poważne rozmiary i po- gdyż mówiliśmy już na ten temat
dów poza granice Polski, wywołał w ca- dów zarówno z nied,ale.k iej przeszłości, wocllowała stopniowe zmniejszanie się kilka razy).
Przyczyniły
s·ię
do
bm KlTaju ogromne wrażenie. Coraz iak i całkiem świeżej daty.
odsetka Żydów w b zaborach rosyj- tego zarówno lepsze wa'r unki ekonobardziej utrwala się w społeczeństwie
skim i austrjackim, w któ,rych w cią:gu miczne, jakie Żydzi _ znajdowali w j.n~
naszetn przekon8inie, że jest to jedyny
nych krajach, głównie w Stanach Zjed!a
SpOsób trwałe.go i skutecznego Il'ozwil\lnoezonych. jak i. w mniejszym coprawzania kwestji żydow.skiej, ei~ej, jak
da stopniu. rosną.ce w spoleczeń-stwie
kamień młyński, na naszem życiu pań
polskiem uświadomienie narodJow()-()oo
stwowem i narocLowem i zaostrzajqcej
by watelski e, które w konsekwencji gosię z dnia na dzień z 'Powodru przesiledziło w ich stan pOSiadania.
nia gospodarczego oraz silnego na zieCiekawe dlane podaie w tej dziedzimiach Rzeczypospolitej przyrostu ludnie statystytka. W ciągu niecałych 12 lat
ności.
przedwojennych, od roku 1903 do wy~
Są ooprawda jeszcze liUdzie, którzy w
buchu w<ljny w r. 1914. do Stanów
moź.uw<l'ŚĆ zorganizowania i przeproZjedmoczonych Ameryki przybyło w
wad1zenia takiej generalnej "przepr~
drodJze emigraCji z innych krajów ogówadzki" żydostwa pOlskiego do innych
łem 1.195.473 Żydów. co stanowi poną.d
Majów nie wierzą. Tym sceptykom
100.000 imigrantów żydowskich roczi niedowiarkom wskazywaliśmy już
nie. Z liczby tej ogromna większość,
w swoim , czasie, że
na świe
bo oonajmniei jakieś 75.000 (cyfr do-.
cie
do'syć
. jest
obszarów.
nakładnych brak). przypadało na ziemie
dają.cych się do osadzenia ' na nich
polskie. Do tego doliczyć trzetni. jeszcze
choćby kilkunastu miljonów Żydlów.
Żydów. emigrują.cych z Polski na stałe
ChQd,zi tylko o to. by wyznaczyć te tedo innych krajów.
.
rytoria droga porozumienia międJzy
Po
przerwie
wojennej
pierwsze
lata'
narotlowego. by opracować plan emiodrodzonego państwa poiskiego zazna.'l'rac~{jno - osadlniczy. rozłożony na szeczyły .si~ ~ównież wcale silną, choć nie
reg lat, i zmobilizować odJpowiednie
ta.ką .1u~. Jak poprzednio. emigracją ży.
fundusze. co wobec wielkiej zasobności
w.Jolu zydowskJego zagranicę, głów
baIIkierów i kapitalistów żydowskich
me znowu do Stanów Zjednoozonie powinno być rzeczą trudna - no i, ,
ny~h. W czasIe od 10 listopada 1918 r.,
co najważnie'jsze. by wywrzeć odpot .. J. od usunięeia okupantów niemiecwiedni nacisk na samych Żydów poI-'j
luch z Warszawy, do 30 wrzesma
skich. nacisk. który w razie dalszego
r . .1921 (dnia pierwszego powszechnego
z ich strony oporu musiałby przybrać
Stały' pałac k.ról~skl ~ Atenach, udekol-owaIDY na przybycie' króla Jerzego.
~PlSU ludnOŚCI w Iiiepod,legIej Polsce)

Zamiesuz()jn:y niedawno na lamach

"Orędownika"
artykUł
ks.
pralata, Józefa Rrll!dzyń6kiego na temat konieczności stopniowego wysiedlenia Ży-

2ydlów - jak stwierdza dr. A. ' l{rY$iń;
skI w <;Za sópiśmi~ "Sprawy Nar()clowośclowe" - wY(Jl'nig.rowało z Polski zagranice i09.i05, powróciło zaledwie 140,
tern samem więc bilans ujemny wynosił
dla żydostwa polskiego 108.965 głów.
Ubytek ten P<lchłonął nietylko eały
,p rzyrost naturalny ludnóŚCl żydowskiej
w tym ni.espelna trzyletnim olu'esie, ale
o.oprowadził nawet do uszczuplenia dotychczasowej liczby Żydów w naszem
lPaństwie o 42.000 osób.
Mało to, ale zawsze coś. NiestetyStany Zjedn(Jczone. nasyc(Jne dostat&ez·n ie emigracją, weszły na drogę ostrseh
ograOlczeó. skierowanych zwłaszcza
przeciw 'wychodźcom z Polski. Prze:prowad;za to najpierw prawo prezyde'nta Hardingą z dnia 19 maja 1921 r., a
'tJóźniej w więk s zym jeszcze
sto'tm!'t1
słynna ,.Ie-x Jóhl1son" z d. 26 maja 1924,
t. zw. ,.Selpctiva Immigratión Act". Rezultatem ograniczeń jest, ż,e gdy jeszcze
w latacb 1920---21 Żydów napływało
do Ameryki półnóCnej tyle samo, 00 W
latach przedwojennych, t. j . ponad
100.00() roCznie. to już w llastę'pnem
irt:yleciu ( f922-1924)średtnla ta spadł/l,
do 150.000, a P<> uch\valeniu prawa John.so-na do zllled ..... ie 10.000 rocznie. Obeć
ni6 jMt ,jMz~ze mniejsza.
Sra,my Stanów Zjednoczonych zo$jtały dla d:al ti z~j rnll~-ow, ~j imi.~raćji ~:v
dowsklej żatrzllśnlęt~ . Trudl'lO si~ te,m u 2'iresztl} dziwiĆ, skoro się zważy. źe
w okresie 2łi lat. od r. 1898-1021, Stany
Zjed1noczóne
wchł<Jn ę ły
w siebie
1.633,000 emigrantów żydowskich z Mtego świata i że ,,\isImtek tego ich świll.1ÓW/!. metropo1.la., Nowy Jork. stała się
największero skupiskiem Żydów na. CA.·
ł81 kuli zist'l'1sltiej l
Bl\dŹćobl\dlź

pówojenne rotporzt4dze-

dały się
dlMe~o. że za·

,ni a anty-imigracyjne Stanów
w~ ~naki nietylko
hamów/ł.łv wychod:.l:two

nllm

polskie do tego
kra.ju Ol'l!.Z w kon ::;{lkwencji zagro:Z:iłY
wynarodowieniem os iadh'ćh tam jut
~zedtem
polSKich r2:eSZ emigracyjnych, - ale i dlatego, że utrudniły rozwiqzanie kW(lstjt żydlowskiej wnaszy1'r1
kl1'fl.j,lt ,
Utrudn i ł~·. ale

ide uuiemożliwiły.
wprawdzie ktoś powied.zieć. że
. emigraoja. przed wojenna i pierwsżyćh
lat powojenrtych Zydów dó Am(\ryki
~iał&. c.ha.rakter dobrowohw l . była
pr:z;edewszystkiem wynikiem ówć~:e-~n.y~h .' . warun15 c!lw ", g'osP<x:l:a.rcz.:\ich.
1Jt-włll.sumi'
panującej " W ' . Arne'r yee
. .,t:n:ósperity", - ' obecnie ' zaŚ warunki
sIę zmieniły i Żyd,ów t'l 'zebaby z Polski
wypycha.ć gwałtem. Rózu.n:'.lows.hi.e to
Mógłby

ozęlŚ(liówó lest słuS!M. Przede. WSZy t;tk li! ffi sarn ~'y&Hek $pQł6()zeń5tw&

'h'lkó

' pOlski6$\O, tozbudvwują<.:egQ SWG' pltt~
·cówkl ~ósp()darćze i bojkotującego 1;y.
<Mw, lhoże im do tego,Hó).'m1a (loden\'a~

' gtlint pod nogami, że st.a,nĄ Się sko.rsl
dó myślenia o "wieI ki e.i przeprowadzte", dokonllMi, póki czas, w porozumieniu :z; rZB!dem t narodem lJolsl~jrn. Jeśli :taś b~dą " ię nadal temu opierali. 1.0 trudno. zast>oso\Vanie prz.l'mus,u stanie Się rzeczą nieunikniol~ą, A że takie "ptz6\'ltowadzki" us]mteczniar.JI(:
dadzą, o tem świadczy szereg faktów już
także z ok'r Mu powó.ienl~egO
Do najbardziej uderza.iMyćh tjawiśk
migracyjnych z tego , okreSU flalóży
"exód!us" prawie n'llljona Niemców ~
· PoznańSkiego i p(JmOfz$. w Oi!\~u paru
,'łat od ćhwili u5Uriięda par'loWal'li~ p1'u'"
ski ego, Ale i ten ~lJ'(~es - wbrew kła
mliwyl'l1. twierdzelliom niemieckim dokonał się. z w\'iatkie.m drobnej garstki oP6.rDych optantów. zupełnie dO''bl'<lwólnle. Zdecydowanl~ natomiast
rprr,vl'ń<USowy charaher miała wymiana
:tlll,rodowośdowa mieBiKańców, dokona.
na Mie.d,zy 'Turcja a Grecją na podstaWie
traktatu t'lokojowegó z r. i92S. W na·
stępstwie te.! wymiany cała ludność
gre<:ka Azji Mniejszej. Si0dząca tam ód
'tYSięcy lat, a licz/.\ca w cbwili zawarcia
- ipOkoju około półtora miliona głów.
zmuszoM była w ci<:\.gu bardzo krótkiego czasu oPuReić swe od'wieczne sl~dzi
by i 'PrzesiedHć się do Grecji, a m,lejsc(J
j&j zajf'li Turcy.

--

.........

·

WłaściWie .led !'lak Sięganie do tych
przykładÓW jest zb~dne. bo oto mamy
przykład zupełni€) nowy i szczególnie

tJrzekonywa.iacy, jakóże dotyczy śamych
Zyd6w. MiaMwicie - iak doniosły
'wczóraj depesze - w Genewie zebrał się
ik().mHet pomóC" dla uchodźców tydow· skieb 2: Nierui~. istniejaCY przy Lidze
' Narod:6w. którY ma pr~edyskutoWllć an· gielski ' projekt zorganizowanej plano--wei ~mij.\'rac.u Zyd6w ż ltzeszy Nieroieckiej do Palestyny. a takte - wobec
()~tanioz().l'lei .. POiemn<>śei" tegO kraju
- do innych obszaró'W zamors(tieh.

Pot.ski uwaiaJ4 2& rzecz PilM i nteu- w Atftery~e PołudnIowej - kolo()ńja~i
te,go pań$twa, przyznanemf mu Ptz~z
Należy dIO nich np. p. Ma.t-eli Liga Narodów zaaprobuje ten plan. bes F'rower. autor w~'danei w roku z.e.. odp{}wiednie UmOwy miedzynaródówe.
Tak wygl"da w ~ł6wnych M.rvsach
to w przeciągu kilku la t około 200 ty- szlyrn broszury p. t ... Konieun-ośc świa
Sięcy będzie mogło opuścić Niemcy.
towe~o
rozwiazania sprawy żydów projekt p, Fromera. Nie wdając się w
Wszystko to jest wynikiem kursu skiej". Obecnie p. Fromer, zreszt" szczegóły tego projektu (np. w koncepnacjóbalista. żydowski, wy- cję "kolonij" Państwa palestyńskiegb),
antyżydowsjl;iego, pilnującego w Trze- gorący
noWą.
hrosimrę p. t. "N asz8. trzeba stwierdzić. że samo postawi~nie
ciej Rzesty, którego o~tlłtnlm. potężnym dał
wyrazem są. znane ustawy norymber- wina, nasza. hańba, nasza wall\a". problemu przez publicystę żydowsk,ie
skie. Jeśli to udl'lje się jedna.k Niem- Stwierdza tam autor. że dotyebczaSówa ~o jest trafne i pokrywa $ie zdażenia,.
com. to cUa.czego - przy odpowiedniej koncepcja sjonistyczna, traktująca Pa- mi narodów. borykajacych się z zagą.d
pOlityce - nie miałoby. się uda,ć nam? lestynę jedynie iako ..ognisko narodo- nieniem iydowskiem.
Ogól ' żydostwa poIS'ki~~ó dale'ki lęst
Tembardziej. że u nas sprawa jest zna- we" czy ojczyząę duchowa Żydów , któcZllie bardziej paląca. skoro - jak to rych masy żyłyby nadal w krajach ..ro~ jildnak jeszcze od stanowiska. jakie
podkreślił ks. prałat Pradzvński w proszenia" (t i. przedewslystkiem w zajmuje p. Fromer. Od postawY społe
swych wywodaCh - Żydzi stańowi& w Polsce). jest nie do utrzymania. Zydzi czeństwa polskiego zależy. czy Żydzi po.
rzucą. wra.szcie swe marzenia o JudeONiemcz~ch ieden orocent ogółu ludnomuszą te kraje OPuścić i skupiĆ sie na.
ści. w Polseę zaś dziesięć.
własnyCh terytorjach o$laa.lości
Przy- PolSce i zrozumieją. że takie właśnie
Istnieją. już zresztą i publicvści ży czem ~ wed' łult projektu p. F'tomera rozwiąza'1ie sPi"aWY. iakie proponuje ich
dowscv, którzy masowI!. zorgllnizowaną Palestyna stałaby sir: pań$twem t~·d'Ów· własny żIorrlek. jest cliła nić h sąmyćb
emig',aci~swych współplemieńców
z skiem. -li tereny oi3ad'nicze w Afryce e~y najkorzystniejsze.
wadźh" 1 wykuo majątków 2ydów niernłeckićh.

Żydti

m!lJa.

nadzlej~, że

Je- nikntona,.

r

Na froncie wai1k w Ablsynj'1

,=
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Samoloty włoskile bombardują pnzy'cJe nieprzyjacIelskie I gotowe
. ataków
R zy

rn: {PĄ~ Ogłó!h%lOno komunikat

(rOMie

urtędowy mr,

58. bóWód1ztwo naczelne w
AfTyce ws()hodniaj telegrafUje: Na tronoie i-gó kór~usu operacje kolumny
dankl'l.łijskiej trwajil, Na froncie armjł
srytrejskiej jOdell z oddziałów włoskIch
rozproszył w pobliżu przeł~cz:v Abaro
grupę wOjowni.ków abisyńskich.
Na.

dru,gie,~kó-rpusu k~Iumna.,

ŻGną, ż WI<xh6w i Erytrejozyki}w

zló-

jonie Mśi-CaJ'latta SPotkała
oiwnika, kt6ra. zmusiła do odwrotu.
biorae hcznyoh jsńoów. Lotnicy bombardowali w Soroall pozycje abisynskie
w Daggabur, nl$Żelą~ )'Jarę składów
atnunicji. Na eMncie erytrejskii'I'l trwa..

plw.e",letlu//;u 'Wicl1~";"cj ofcns1/'WY na fr01łwi,c w:ojc'ł'llłtym w+ ojska abw!l1piski'€ str~elajq ~ kul Dum.-Dum,

ryż. (Tel. wł.)
że. marstałek
Eilę starał za wszeJk~

Panuje pM:ekoBadoglio ~dzi<G
Cenę

d2;iewają. się rozpoczęcia
AbisyńSkiej.

SklCh liapołudrrie Quoram.

t.~ n d ~

nawiąz.a,t

R t Y n'1. (PA:r'l Agencja
nosi

,," ~ie~

{500 borJ'lb.
~ruza.eh.

Kościół miejsćowy łeb w
z,ginęło 4 chI()-

Poo gruzami

~ MO,~ad~!'iOio:

Stę.fani

Dzie"nlka.r:tś

ct(»o

(PAT) Wiadomość () M.~
przez Abisyńczyków Ual-Uar Zooficjalnie zaprzeczona..
A d i s A b~ b a. (PAT) Lot'nfey

R zy m.

jęciu
stała

wrona.

S<lY wykazują ożyWioną. działaln.ooć
froncie południowym. Oficjalny koMunikat abisyński dObosI o bombardowaniu przez samoloty włoskie Daggabur.
Lotnicy wł()scy rzucili na mia8to 1000
bomb nie wyrządzają-c p()wainiej~zych
uszkód'zeń. Stra.ty w ludziach są. nle-

*e'

W

u-

dZlalę publ,iczności. Na dl'oote do 1)G~
iii<6 ludnaM sta.ła na. prz~stl'zeni kuku
kiloińMt6w, wzn.Ć$ltąc Okl·Z~·ki na. ćieś6

cesarza. W kOlach Politycznych spó.

Taiemnicza dvslokacia wojsk włoskiEh
W prAleded;»Jłu ~(JI"tfe)'encji mf7rskiej Wto,$il rmus#ą b'yć prr1liY.

go.toW(l)ni na WiJ~yśf1,,(J
p al' :rio (PA 't). Ha'V'M dol'1ósi z dzie zwiększał stanu SWoich sił żbroj
Rzymu: W z'u],'lehlej tajemni!!}" doko- nych w Libji.
nywuje się tu dyzlokacja wojsk, ma~
J.. ó n d y n. (PAT). Reuter donMi' ~
jl}Cll. ba. Miu koncentraloję sił ~broj.. Fbmnu: Zgodnie. z nowym dekretem
nyoh dla. sta.Wi~tHa. czoła wszelkim e- o tajeblnicy WOjskowej, WSzelkie wiaWel'}tt1l11nośtiotn.
,
domośći ;) rUchach i
zarz"dzeniach
Uwa.za Się tu ża niewQ,tpoliwEl, i2 w wOj$kowych są. starannie tł\.jOM. Narazie .zatargu akCja. Włoch nie będzie 'Wet informacje na. pozór niewinne.
mogla ogtaniczyć się do granicy Alp. mogą. być podcią.gniQte pod przepis1
Zadnych ttansl10rtów dla 'vzniocutenia. karne. Wobec tego nie spó$ób 1.i:/;y$~~
garnizonu W Libji nie wysyłano. Są'" potwierdzenia. WiadolnoŚci z Insbrucku
azą., że w przededniu k<taferencji mol"- ;) dyzloka,cji wojsk.
skiej w Londyni~ rzQ.d włoskI nie hę'
I

I

I

ch

komunikat ura:.ędIOWY:
Wczoraj 9 sa.molotów włoskich bombardowało Da.ggabu:r; rzuCono ok~to

LJrlz-Jassu.źamordo'Wany?

.

n. (T(\l. wt.) Negus

OgłóS;<ono

n/l.StępująOY

Iran" znMzlle.
oU.sć,V i. an~j~lsc~ w S.orpaH wystosowali
do sekretariatu . genarąlne~ _ !,ol$f Narodów' hastf}pują~ą ~-peszę:
'.'
Vo nli y n. (tel. wł.) Niekt6re-kola.
n'iennikarte; akredytowa.fii-,: w Bomali, żfl wiad<arńitl.j~ tb,ió'rbwo : Li,g'ę ~a. ' abisYńskie daj4- wyraiJ'lie do 2i'OŻU
ród6w,
Ąblsjń~~y~:v' u21ywala kul m.lellia, że b. cesarza Lldz-Jassu ta..
t)u,lY1 ..Dum. Mamy do cl~s~z.yaji Li~1 t:łio~dowano, aby w r8Jżie przegranej
wGJny' Us.uli~ć ptetendellta. do tronu.
NlI.r«lów dów<X1y 'rzeczowe.
ll, t Yb'l. (teJ. wł.) Wetilug obi~J.
Oept:słę podpi$a~i.:
alit. , saruea
(Ag~nója Reutera). be Maitra · ("lbćei Jłtyth upo.rćzywie poS'łosek :Rasa. Seysior"). U{)Il.i'Y de Mónfrodi ("Pal'i6~~ir") uma tginQ.ł pode~as akcji bombarduPaw l1~rfC)rt (,IL'Intr9.il~f.~~a.nt,I). :o~ la jących . sall1olót6w włoskich.
Ił z ,y m. (tel. \'1ft) Ministetstwo ptQBócMfońcoult (,.Gtingoire").
pagandy wydałfJ obecnie dalsze zatzą
dzenia. pnęciwsankcyjne.

ttwarte" ra..U·o do główne.i 'kwa,.
tel'Y w DeMi~ W tówarzystwie 12 !,:\Yg'.
1'łl tarzyt l'lajbliź$21egO otoczf3nia. W'j ..
ja~ odbYł Mę pri~ bai'(hó liCZ;ń~-n-:

obaJ

Ofensywy ze

strony

k01Hakt z ttieprty'jaclelem, by tIopro~
wadzie. d{) Większej bitwy. Lotnicy
włpśey .stWierdzili na frond"" północ~
ny'.~ wi<tkste zgrupowanie gił abi-śyn~

ją, 'WyWiady }otnlo.ze w r~jónie jezióta

Tych.

Cesarz Abisynji wyruszył na front
P a
n.anie,

do dalszYl:h

w re- A<&ciatlgL
grupę prze·
A d i s Ab ś b a. (PAT)

------------..-----------'--

n·

są

ur

zwycięstwa

L vala

Zaproszenie dla Pall3dreu

A te n y. (PAT.) Król zaprosił do
Siebie na naradę jednego z przywódc6w repu1>likańskich PapandrelL NieWiadomo jeszcz~, cty Papandreu z z.aProszenia sI' ol'zysta.

Otlez'wa J. Em. ks. Pry'm.asa
p ó z n A :6, 29. 11. 1. Em. ks. kardynał Prymas Hlond wydał odezwę W'

sprawie ,;tygodnia Miłosierdzia". 1. E.

:p-odkre~la, że "Tydzień Miłosierdzia"
"przedsięwzięciem tak szlachet-

j-est

Mtn, tak wżniosłł akcję. spol-eeznQ. i tak
rzetelną służbą, Bóią" że wszyscy ws~l~

kietni aposobarni dópómóc mu powinniśmy do zupełnego p'o wodzenia".

, ---Swita1'S:ki

WC J1elWodą kn~krnw' s. klm

PI"-ltlltl f'rafUmSka ftDI,erdlł', .łe o 'Po~ucja me ...ajd41ie tui~ks~o
ści dla obalenia obec"ego rMqdu - G'I&sy pJ'VL$.y angl.elllkłeJ
i 1DIOl#klej
'P a r Y' t. (1'el. wł.) Prasa. fl·~nctlska. kułaoh wstępnych, podkregla j~go taobszerllie omawi/ł. zwycięstwo La'Vala. sługi dla kraju, zWłaszcta. w zakresie

War S % a w a. (Tel. wł.) Prezydel'lt
RzpIitej podpisał nominację w1cemarszalka Senatu, Kazimierza świtalskle
ko następca wysuwany jest jMen . z
stanowisko wicemarszałka Sena.tu. jako natępca W:YsUwany je/t!t jeden . z
działaczy "Partji Pracy'" Barański. (W)

opinję publiczną. duża większość gło-

Prezyds1nt Rzp'nte/,Jrely'"nuI~
Z 60 tysięcy zł roc,!n!e

w Izbie deputow/l,nych. Wygrana rzę
du była Bpoddewana, lecz Złlsl{oczyła

s6w . j,Jourll-al" spodziewa się zwycięstwa rządu l·ownie.Z w późniejszych glos()waniach, chociaż w toku dalszych
obrad , parlamentu wczorajsza wieksz()ść nl.ew4tpUwie zmaleje, Jool'lak nie
uda sit -. tWledzt pismo ..... zjedn()czyd
o})ózyćjl tyle SłOSów, aby re.d obalić..
L Q n d 'Y n. (tel. wł.) Dtienniki ańglelsltie z zadowoleniem PisZQ. o IWYoię$twie JA.vala,
1t t Y m. (1'61. 'Wł.) Pr&sa. 'tvloska, ().
Ma sie stwóriYć spe~jal1'l:V bank! kt6··re.() zł.daniem b~• .<owa ..pnepro- :blawiaj,c zwy'cl~two() Lavala. w arty- ,

polityki zagranicznej,

Rokow'a'nla W sppl)iwle
sprrrla"y
Zurardowa
gu L
J
I'

.

I CI

War s z a w a. (Tel. wł.) Rotpoetęnarady ó sprzedaJ; zakładów t yl·ardowskicb. Ze strony Bou$saca prowadzi j." dyr., Lenortnand, który przy-.
wiózł z Pa.rtza PMpozyćjesprtedaży
pakietu akcyj 97 tys. po 100 'Zł za. a~tukł. Sprawa kupna Zy-NJ.r<lowa ma zapa~ W dniach naJbliższych. (w), ły stę

War s z a w a. (P AT.) Pan Prezyden~ ~2:eCZYP'Ospolit~j przy usta.ladu
prelImInarza budietowego na rok 1936
--37 polecił zmniejSZYĆ SwoJe U:pOEaienIe o() kW6tę 60.000 zł roczni-o a więc
5000 zł miesięcznie..
'
. Zarue:rtJ p~n Pl'czYd~lit It P. pol;).
ćll tastosowante tej obniżki do swej\')
,Ul}osaźenia w bież:;1('ym l'oku budźł'łt6-
wym, Po.CZiWSzy od 1 gt;uunia 19j5.1".

Numer

m

-

ORĘDOWNIK,

niedziela. dltia 1 grudnia 1935 :;;:

Strona!

Przy sza!rej, narodowej pracy

•

.

o zna a a ru[ unaro owego

5 tysięcy narodowców na uroczystoś'ci w Zag,ó:rowle - Im·ponująca uroczysłośt w'ręczenia pro'porca Stron. Nar.
wOietrzkmvi·cach - 1500 oS'ób w Wi'erzłchlesie - Syłmłpatyczne zebranie w Słomni1kach - UroczY'stość narodowa
.w Koniecpnkl przy udzial,e400 osób

Grupa uczestników uroczystego

poświęcenill.
WalińBkim

R a d o m s k o, 29. 11. W ub. niednia 24 bm., zgodn ie z naszą
zapowiedzią odbyło się w Koniecpolu
p. radom.szczański, uroczyste poświęce
nie proporca Str. Narodowego Koniecpol. U czestni cy uroczystości udali się
pochodem z orki-estrą, sztandarem i
proporcami do miejscowego kościoła,
gdzie została odprawiona msza św. z 0kolicznościowem kazani-em miejscowego proboszcza, a następnie. dokonano
}}O~więcellia proporca koniecpolskiego,
poczem odśpiewano "Boże coś Polskę".
. Pochód po wyjściu z kościoła udaj
się do przyle:sł-ej sali, gdzie odbyło się
zebranie członków·S. N. w ilości około
4000s-ób z udziałem poszczególnych de~
.legatów. Ludność Konlecpola ;:>0 wyjściu z kościoła przybyła gremjalnie na
zebranie. Po przemówi.eniu delegatów
z Radomska inż. Jana \Valińskieg'o,
Tadeusza Koszeli oraz miejscowych
działaczy zebranie zakończono odśpie
waniem Hymnu Młodych, poczem p.o. chód udał się z powrotem do lokalu
Str. Narodowego, gdzie odbyła siC dekoracja mieczykami zasłużonych człon
ków, oraz wspólna fotograf ja, a na-

pro.porca S.
na czele.

~.

w Koniecpolu z

. Okrzykami na cześć Obozu Narodowego i jego przywódców i odśpiewa
niem Hymnu MłoLly<.:h zebranie zal~011czono.
W i e l u 11, 29. 11. Ubiegłej nierlzjeli
odbyła się uroczystość wręcz~nia proporcó\v plarólVkom S. N. w Dzietrzkowicach. Od samego rana mimo ulew-

dzielę,

Fragment. pogrzebu śp. A. CieJontki. członka Str. Nar. kolo w Miechowie. Na prz.&dzie Młodzi S.1\. nio6ą wieniec od zarządu powiatowego Stron. Nar .. w MIechowIe.

inż.

nego deszezu i przejmujące,go o;imna
przybywały clele.,:\'acje Młodych z proporcami i ehlopi z okolicznych wiosek.
Na uroczystość przybył zarząd S , N.
z prezesem Nul'lciewirzem na czele. Zarząd okrQgowy S. N. repre7entował p.
Wybrański. Zebrani w liczbie około
2 tysięcy ludzi udali się \v pochodzie

do pobliskiego kościoła p.rzy dźwię~ac,h
orkiestry straży pożarne). Po nabozenstwie zebrani udali się do remizy stra.żackiej, gdzie odbyła się główna uroczystość, wręczenie proporca i przemówienia.
.
Zebranie zagaił p. Dera, oddaJą.o
głos prezesowi Nurkiewiczowi, kt?ry
w krótkich słO\vach wezwał wszystkIch
do dalszej ofiarnej pracy w budowaniu
Polski Narodowej, poczem wręczył proporzec. Następnie przemawiał delegat
okręgowy p. Wybrański, który. przedstawił sytuację gospodarczo-pohtyczną.

kraju. \\Tkol'lcu przemówił Marjan TyszleI', który apelował. do zebranrclt, do
pro"'·ad7.enia · zwycięskiej- walkI." narodową Polskę. o dśpi.ewaniem- Hymnu
Młodych i okrzykami na cześć wod~a
~arodu Romana Dmo'wskiego zebrame

,.

7,akońrzono

Tego samego dnia odbyła się uropronorca placów~e
S. N. w \Viel'zrhlesie Na urocZ)"sto~ć
przybyło około 1500 osób. Po nabożen
stwie' odbyło się 'lebranie w sali str:v
żackiej. W czasie zebrania,p. KędZl&
wręcr,ył proporl·~c miejscowej placówce.
Okolicznościowe
przemówienie
wygłosił p. Wielgosz. Hymnem Mło
dych zebranie zakończono.
f'Z)"stość wręczenia

stępnie rozwiązanie ur·o,czystości.

M i e c h ó w, 29. 11. Koło Str. Nar.
w Słomnikach obchodziło w dniu 24 listopada br. pierwszą ro'cznicę założe
nia Koła. W dniu tym odbyło się w
lokalu własnym wielkie zebra.nie i dekoracja członków mieczykami Chroprego. Na zebraniu było obecnych 150
członków.
Zebranie otworzył prezes
koła mgr. Maszadro, poczem przemówił
do zebranych adwokat 11'. E.
Braum na tem&t: Rozwój ruchu narodO\V'ego w Polsce w ostatnich latach . .
Dalej p. Rutkowski złożył roczne sprawozdanie z działalności koła, potem
60 członków złożyło przyrzeczenie i nastąpiła dekor.a cja mieczykami Chrobrego. Dekoracji dokonał prezes koła
p. mgr. Maszadro i sekretarz pow. p.
Bober. Na zakończenie przemawiał b.
pose~ St. Rymar, który w międzyczasie
przy}e'cbał z ~rakowa.
..
,Na zebranlU była obecna pohcJa,
ktor~ spraw.dzał~, czy ~szysc~ członkowIe p~sladaJą. le-gl~y~acJe. ~o
sp!'awdzemu ~ychze op,!~clła. z~bral11e
wsró~ okrzykow na czesc pallcJl narodoweJ.
K o n i n, 29. 11. Dnia 24 bm. w Zagórowie odbyło się poświęcenie proporczyków kół Str. NaJ'o-do\vego, a mianowicie Za;'ól'ów, \Vl'ąl)ł'zyn, Kościałków,
Imielno, -Bukowe i Lumów. \\- uroczystoścl wzięło udzi.ał przeszło 5 tysięcy
os~b. Poświęcenia dokonał ks. kanoni k Sowiń<:ki., 1am też wygło'sił płomieune przemówienie. p.o akcie poś,vi~·('.enia poczty 8ztanda.rowe udały
się d-o lokalu, w którym odbyło się za. mknięte zeb-rani-e za legitymacjami, na
którem było 2 tysiące członków, gdyż
tyle tylko osób mogła pomieścić sala.
Na zebraniu wręc'lyl chorą·żym proporce prezes pow. p. Pawlak z Wrześni.. Zkolei wygłoszollo refe.raty, które
wygłosili pp. Stankowski. Ciesiełkowski Kempiński, wszyscy z Poznania,
- or~z p. palu'ta z I{onina:

I

Członkowie koła

Str. Nar. w S10mnikach k. Miechowa, wraz z
\vym z :\'Tiechowa.

Ubrał sę djabeł

zarządem

powiato-

wornat.""

fałuJwJ nali~ ni [~OriIWi Jartii I. fiłi~owi[la
Przepisa!J1o

dosłra:wni'e p'~ogra'm ObDZU

B. ama.basador p. Filipowicz, do
niedawna jeden z wybitniejszych duchownych wodzÓ'w obozu majowego,
odko~nde:rowany został, jak się zdaje, do i'lywersyjnej akcji politycznej na
tyłaCh Obozu Narodowego.
Organem bojowym polityki "narodowej" p. Filipowicza są "Nakazy
dnia "~o Na łamach tego pisma, walczy
p. Filipowicz - o Polskę narodO\\<ą po
latach blisko dziesięciu kombatanctwa
na froncie "sanacyjnym'..'. Czemu nie
wcześniej? Czemu dopiero po śmierci
marsz. Piłsudskiego? Komu jest dzisiaj potrzebna akcja "narodowa" p.
Filipowicza? Niestety. odpowiedź na
te pytania chowa p. Filipowlcz port
korcem.
A jak wygląda program p. Filipowi-cza? Brzmi on jak następuje:
"Za pierwszy zasadniczy element
plJ"ogramu uważamy oparcie naszego
działania, tak 'ń' życiu prywatnem, państwowem, jak i międzynarodowem o
zasady etyki chrześcijańskiej. Ludzie
- nieuczciwi, wykolejeńcy, a.lkoholicy,
kombinatorzy, nie przPhip-"ający w
środkach, by dojść de s\'al,()wiska, pie-

N,arotlow'ego i z bezprzykładną
opubli'kowano go, jako w'ła'sny
niędzy, zaszczytów, muszą zrozumieć,
iż przy naszym systemie niema dla
nich miejsca. Praca społeczna i pań
stwowa musi być jedynie spełnieniem
obowiązku, a nie wybiegiem do przypodobania się zwierzchnikom, do wywołania sztucznej popularnoścI, .
Drugim kamieniem węgielnym naszego prog-ramu jest idea narodowa.
Rozumiemy ją jako zasadniczą, 1inj~
wytyczną, prowadzę,cą Naród Polski do
rozwoju kulturalnego i gospodarczego;
idea ta dominuje dokoła nas: solidaryz m narodowy Żydów, Niemców, a ostatnio Włochów daje nam
wiele
wskazali w tym względzie, w szczególności nam Polakom, któl'zy i z własnej
winy i na skutek dziejowych wypaaków staliśmy się bezradni na wielu
polaCh - parobkami we własnej Ojczyźnie.

Przygotowanie rozwoju
naszycb
braci pod każdym względem, tak, iżby
stali się elementem twórczym i dominującym u siebie - oto główna wytyczna "hasła narodowego".
Jeżeli wysuwamy tak jasno i dobitnie hasło walki 0- Polskę narodoWą.,

I

m~galomanją

to zawsze podkreślamy, iż hasło tO' nie
ma nic wspólnego z analogiczną taktyką Narodowej Demokracji.
Idziemy na from społeczno-gospo
darczy bez naleciało·ści prze·starzałych,
cuchnących
konserwatyzmem. Jasno
!';dajemy sobie sprawę z potrzeby nowych metod, nowych dróg i nie co·fniemy się przed radykainem rozwią.
zaniem nasuwających się prohlemów.
Radykalizm - oto trz.e.ci kamień
węgielny naszego programu.
Polska narodowa, Polsk.a dająca
możność egzystencji naj szerszym warstwom swych obywateli - to nas'Z program."
P. amba~adol'ze, llapis na chorą.gwi
rewizjonjstów "sHnaeyjnych" joest fał
szywy. To plagjat! To perHdja i może
ooś więcej; "Nakazy Dnia" prze~isał,
dosłownie program Obozu Narodowego
ł z bezprzykładną megalomanją opublikowały go jako swój własny.
Po
Brześciu i Berezie Kartuskiej masy narodO'we nie uwierzą już w "narodową.'·
i "l$:atolicką" ideologję .,sanacji",
której zwolennikiem pozostał nadal p.
Filipowicz. TO' maska i w dodatku

bardzo podła maska "sanacyjnego"
partyjnictwa.
P. FiJipowicz :postąpiłby uczcIwiej.
gdyby zdją.ł maskę z swojego "sanacyj~
nego" ()blicza i przyznał sil( do fałszy~
w~j

:misji, jaką P.'U pQwierzo!l1>, p. f'i-

lipowicz tworzy Chyłkiem nową partj'2
..,sanaeyjni". Czyżl'ly jUi wszy5cy w
F

• ---:"!'

"sanacji" stracili p<>czucie cnoty obywatelskiej, która winna także obowią
zywać
rewizjonistów- "narodowych"
obozu majowego?
Zastanawia, lecz nię przeraża oas
punkt trzeci programu ..Naka%ów
Dnia" ~ :rad.,knIlZUl, N41 tym punkcje
z8ł\ctza !!!ię pro1l'ao1 p. FUipowic~a ~ Ta.
BiM
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Nasza walika o budżet
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zwY'clęia

nom;.

7.łolyr.h.

Tak wygląda. jeden z plakatów. umte$zczony
wolinach
kawia.rni
. "Eplanada:' w l'ozłlnni\ł, oc:żem wspo.
minallśtny jIli krótl<.o w ostatnim nu..
g

E

»~d~ic

pomy~l(lć.

w
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Kilkaset lvdów
tuCZY się na polskich jaiach ...

E !
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g

NIe udało sIę tydk'om ••,
L w ó w, (Tel. wł.). Policja tutejsza
areaztowal8. dwóch Zydów. mianowi.
cie nl(lja~i(!go Gutmana. Silbersloina.,
notorycl,nego fałszerlta pieni~d~y ora.z
EIsiga Griitl,L
Obaj wymienien! będl}l' w posiadaniu 8kłll.dnll~6.w uży:\vanyeb p'r zez fał81'lerzy pieniędzy. UlSiłow!:lIi r01!poc?ąi!
fabrykację, ponieważ w czasię dochodl,cń ustalono. że przy pomocy ~naJe
~ionych u nIch materjałów. które Z8.kwostjonowano, przygotowaU atę do
fabrykacji falsyfikatów - aresztowano ich I odstawiono dQ dyspozycji tę
dzłego śledczego.
Odesłano również do sę,du znalazło

ne u nich formy, proszki do stopu
metali, kompozycje i t. <1,.
TylU razem żydkom się nie u.dało.
lO

d - Z- d
d "1
O'lJ·· 'ą mają -Y li- WY\\' ~ rowac

,'V

"Or~downjkQ,".

m.erze

zasada

urz9dnlr.zych. an; ..e.ll 110. rozbudowę a- C~!L~aml. nieśmin.ło, poma.gała nam
nacja, rZ(J,du p. RQścillłkowskilła'o. ;eB'o pUfatu tulministraayjnego i kOSl;tow- część IUllowrÓw. P07.a tom cała lewł·
program i wa;;:ystkie dotychcr.asowe U\- oyeh prz<,AsięhioJ'atw państwowych.
ea pr~eRrigfl.la się z ..sanacjo:' w trllotynQwaniu ,,\niosk6w oszczędno$clo,.
fZądumia, ..... słowem eala. nM?,a }loli... .
ObfJ~04 sytuacja potwi('lrdzIł w I1IpOtyka wawn~trzną, (a mQże ł oletylko ,"ó1> absolutny trafMść t"j 'W lity ld. wy!.'h Klubll Narodowflgo.
wewnęh'W!ll znajduję 5ię w Qstatnlch
Pefll'Ja ur~ędnic~łl wplywa niemal w
Po ośmiu latach ciężkich walk i oczasctl.ch pod zl)akiem rów no v\tl.gl buli· Cłl.JOŚI.'I do g()~p()darl!twa narodowe'jo, gromnyrh ofial" ze I'trony gospodarż~towej, W imi~ tej rówllOWllgi po- pqwQdujfłc ożywleni~ jego w}''tw6rcl!Io-. stwa, narodowego .. tanęlo formalnie
CIągnięto sp{)łęc~eństwQ do QQwy~h Q.
ści i Qbrnt6w. z rlrl.lgiaj zaś etrony jest
na naszem. Formalnie - dlatego. ie
fiar: jMTlym obcięto ~arobki. i'1uYl)} na,!elu,fltye:mie,is?-Q. pozycjlł but!i:etową. 1) nie wiemyf6s~e~e, jakie będz!e wy.
J)odwyaszoHo pocta.tl\i, Qokonauo p.ew- dajłq fiię /Ątwo regulować w ~a.lężno konywanie zrównoważonego na papie~
nych pnęsunięć w IHHlziale dochodu ści od pQ!oioni.a skll"rbq. Natomiast rze burlżetu. i
2) tą równowaga
spolecwego, - w~zystkQ dla tOgo Jl/.łj~ ol'gn.nie~fI~ rQ~budt)wa budżetu $twa~ rówllowad?;ę nierówna
W budzecit~
'Ważniejszego celu,
"-3 jak! U~Dl),no ną, w nim Mzrnaite na.ł·o~la, którę nie nie chodzi tylko Q ~wlłłza.nie końca I
~ÓWllQwaiQnie bud~etlJ. dą.ją. fijQ łatwo i !!zybkQ usunąÓ.
końcem, nIe pl'7.ed"wszystklem o po·
Du~o warty upłynęło w Wiśle, l.aJak reagowano, na ~kcJę os~cz~d~o- ziom równowagi. a tak~ Q celowość l
nim rQwnowag.a bl,ldżetu znalazła zro. śclQwa . O~Oj7.U nal.oO~}\\egO,. PI~wiid.7.o. hierarch;ę wydatków
Osią.gnęliśmy tQ, ż·e zwyciężyła' nazumienie w obozie rzę,.dowym. I nie... ną niet~lkQ w. S~Jm)~ alę I poza .. 111m,
ty!];:o wody, - ale także pieniędzy. 0- tegą. prz~pornJnac nI~ pot.rz~bujemy. sza zasada. W r1alszym rozwoju wal~
hecny minister skal'bu inż. 'l\wiat- MURlIDY ,1edna~( zaz~aczy.ć,. ze w yvalce lti musimy dążyć do tego. aby realizllkowg]~i przyznał w jednQm 7<e swych () 01'1zczęO.nośc) b\.1ctzetl;l I Jego rQ~n~ c.ia jej zll&ady znalazła się w nal!wych
M, K.
przeinówień, Że na pokrycie dełicytów wą.S'ę byłlśmy ~upelnl~ odosoblllem, rękach.
w ostatnich 5 latach w różnej fOI'lYJie
wYCi ą.!5'n ięto ~ wewnQtrznego rynl{u
.k.redytowe3'o
1.300 U1itonów
Suma ta pl'ZCwyższ~
obecny i wQ~óle
.
maksymalny sta:, wkladów w naszyrh
instytucjach oszczędnościowyell. Dop o ~ n a ń. 29 listopada
C7.:y 11ie. jestC'.Rr.le n tem przekonani,
piero p'o t~ poważnym upływie krwi
•• ~yd7.1 $ą copra,wda.. elem-cutelll że ernigl'a·cJa stanowi dla was jedyne
li! naszogo organizmu gosp.odarozego uznano, że (talel po tej dro,clze iśl.i ni() szkoflliwym I tl'..,cbaby ich z P-o!sl<i u~ wyjRriC?" .
C,,,y to nip. bCl7.c7.elnoś(~ ze trony
:;unąe ~ mówią nieklórzy Polg,cy -U10żna i że t!'7.eba· wszelkiemi sposoba2:Ydów, P.4~()l'zytowa~ wśród In !'tych
mi oostać 5i~ na bHy gościniec r':w,. alr. A'd'Zi~ rrw,jQ. się ci PQd z i n ć1"
nowagi.
NłJ. PQwyi13Zł} pytanie daJ, nam odllal'oc1Ów i 'PQler.AĆ Im ja.łHl Jedyne wyjscie emigrarJę (in A;I:jl, Mryl{j itp.?
\
I Ką.żdYI
nlet:vlk{) ~olennlk. '1.1 e i powledt Mml ZYdzi.
jfl.(:1nym z numerÓw iargonowego
PI'aw(!n je~t, ża A".ja, Ameryka.. a
uc;u;iwy przeciwnik obozu na.rQdowegoo
rnl.lsi pnyznaĆ. że obok ząsą.dniczyeh ,,}la.:ntD,'· pod t.yŁ. "Wos 1St der Aua· prZ(ld(lWE\z.y~tk\łlm Afryka ł Australia
są stosunkowo I'laoo je~zc~ zo.ludT\TÓpfze,ciwjenstw idęowych i mQralnych, weó" (Jal(lil jest wyjście) czy~arl1Yl
"W Afl'YC!;l iyje H3 mi\jQn6w lud~l, nc j nie,wl}tpllwle mor;},obY się tam po.
obok. rozbieżno~ki w p.oglą.daeh nil l~if\..
r\.1nel< polityki ~W'\ranicznej, zagaf4nie-. a j{ł!it tam ll1ie:see na 1500 miljon6w, mieścić wiel(l więcoj ludzi. S1.c1.c~óll1ie
W Australjj żyje 7 miljonów ludzi, pt'zy pdpowieflniern '.lle p szeniu warun·
nię pUdżetowe. ~ w ~zerokiem jego u.
fi, według ł1o,~o~tl'Ożnie;azycb obliczeń
ków bytu: w pl'7.yt<7.łQAci mate, tr%clla
j~c;iu ~ było jednym z głównych
o te..nl
!)t'zfHlmiotów wa'ki l;niędzy nami ł\ !QQte ta~ się pnmi!)~elć 300 mi1jon ów,
St/łny ZjednoczQn~ .Atneryld ]?ółp
.,sanacjq,", Wal'Ęę tę podjęliśmy je
chwili jerlnak. o ne ehonQlm~j
um If.\fj"kuj~ 12.5 ml1j, lu(h!, d7.1 Wo obecnej
$1;CZlę wtedy, gdy pailową.ła -dobra lio..
Pohdtę, Elprawa jest zupełnl10 jar
ą,
j~$t
t~n)
pOmłM7.Cze.nlę
na.
iSO
mUj,
njunktura gosPQdarczal gdy pO!p.hno
W !\'a,n{).f)r.IQ tyje 10 fflilJ<m ów Ho- sna.. Mamy u naA okoł() 4, mfljonów
swałtQwoegQ wzrąstu wydatków
za,..
be~rohQtnych I około ł miljony 2ydów,
miast
U,O miljQf\ów,
myk~n.Q rok btldżetQwy, jeden po dl'u ..
któr'lY rriuR~ł bezwzględnie u5tą.pić
w
Brazylji
jCl'!t
mlej$ce
dla
950
milj.
giU1, znacznemi na.dwyżką.l)'l'i docbQw
miej~c:a Po IItk eJP'l. Nlt"ch tydzi wywę
dów.
.
.
lud?:!. a, jest tam -H mIljonów.
W Al"gelltynie mogłoby się WYŻYwić drują, dokąd tyllio zechcę., do Azji.
Zaczęło się w T. 1928, w trzecim
t68 rniljon6w ludzi, a żyje tam ~~iś Afryl{l. Australji czy Ame.ryki, WS7.a,k
St\jmil'l Rzęozyp<l!wolitęj\ w \{tól'ym 12 miljonów.
tnrn. jak wynika z ich wlasnycb obliKlub Narodowy, aczkolwiek liczebnie
Europejc7.:Ycy, wywędrujcie z wa~ częń. j(lst .ieS7.~ze parcl~ duto mlr.jsca,
bardzo słaby, podjął kampanję budie- szych przeludnionycb l{rajów do Azji, bo dla prr,e:;;7.ło :3 mi1Jnrdów 1111t7.1.
tową równocześnie na dwóch frontach,
Żydó wmusimy bA:/!wz,!lędnłe UBU-o
Ąfryki itp.
.
Chodziło ~ jednej st.rąny Q znane pr4e~
Jest to jedyna droga, aby uniknąć nę.ć z Pols}{j, gqyż zableraji} oni nie·
kroq:enia. w budi,ecie ~a rok 1927'8 w nQ'wę~ wojny światowej, dl') ~tórej tyllso chleb ł miljQnom Polaków, ale
&urnte około GOO miljonów. z dl'ugieJ swia t jest pchany dzlęJd W2a"O!'!tt)wi pQoa,dto żyd?,i, kicu'ujQ,t' Idę lalrnurłam,
2ia~ OrJmniejszenle wydatków w noliczbY bezl'ol;lotnych. k.tÓl'zy żyj~ w nę wywierają. ogromni~ !':zkoclliwy wpływ
WYIll prelill1inal"ZIJ !la rok 1928/9. d~y.
na nasr.e życie społ~c~nę,
A. K.
Zwią~el~ między temi dworna za'tad ...
)2
niEmiami bYł taki, że prztlkroc~enia 2)
fe
roką. 1927/8 nie byty jednorazowe, coby z fioan~owo-gol!podarczegQ punk.,.
tu widzenia nie było nwże zbyt wielkiem nieszczęściem, - ale weszłY na
stale do budżetu, jako telł garb, który
~otem zapom.Qcą. PQle-sfłYcl}
vl'eracyj
tn:eha ;Pyło Ulll.lwać.
Nie m6żemy tu nawet na.1ogólniej
ehnraktel'yzQwać tych, Idących w setlf-remcy ch,cq im wytrą..cłć ::: rą'~ ten sm. act:lłły kqł1ek, ale 1;ydte4
ki, wniosków oszczę.dno~ciowycl1, którię b.NJił'liq •••
re Klub Narodowy zgłaszał koJe,ino
przy uchwalaniu killm zkolei bu(l:i:eL w Ó W I 29. 11. - Tutejsza żydow obywateli polsldch, otrzymała jedno-tów. Wnioski te nie stanowiły W swej ska "Chwila" zamIeszcza następujące cześnie powiadc,Hllienie, że ich zezwolenia na pracę w Niemczęeh nie będą
aumi·e nowego. naszego budżetu. Do don!esienł~ z Berlina:
tego. aby ułożyć i wykonywać własny
"lJpłynęło ząledwif-l parę dni od ~a wznowione.
Do konsulatu generalnego ~zp1itej
układu
budżet, trzeba miec w ręku kierownic- wareia polsko-.niemiec,kiego
'l
I
. A
two całej gospodarki
pailstwowej. handlowego i już władze ·· narodow(}- p O ISk"lej w B e,r l"lnle zg tOSIO
. 8 ę JU...
Zdając sobie z te~ sprawę, Klub Nasocjalist}'ćzne rozpoczęły gwaHowną. kilkasot dotkniętych temi r.arząd:r.eniarodowy postawił sobie mniejszy, ogra- kampanJę zmiel'zr..jącą. do wyrugowa- mi, proszę.c władze polskie o ochronę·
niczony cel. Chciał on wykazać. że nia z życia gospodarczego Żydów oby- DelegncJa Żydów polskich ma też być
nie należy dobrej konjunktury prać watcH . polskich zamieszl~ałycb w p'l'zyjęta w ambasad?,le polsl<iej w Ber·
Unie, gdzie delegaci lwzedstawią dane
za ob.'a,w stały. te w budżecie są. n!Ld- Niemczech od wielu lat,
:raięru:e lub zgoła zbędne wydatld, tę
Nięmnlej uli 150 ~ycłów pQJskleb, cyfrowe w sprawie wypięranh\ Żydów
1'1'ze!,;ciowę, konjunkturę można I nale..
~łt1J5geree.hnet polal,leh. po.nieważ w polskiCh Z handlu nlemlecl<iel'l'o.
<;>
ży wyzyskać dla prj':ystt:)SQWilflla sl\:ar"
Niemei'J~h rządzi Hitlsl·... P,rzyp. fad.
Więc aż kilkaset Żydów dorabia 8ft:
bu państwa i g'-ospodnr$t\vll narodowe- .,Oręd."} truanią.cyeh $ię pd lat hur. sIę dotąd w Nieme:eech fortun na p(}T.
go . do pogorszonej sytuacji, lłt61'a tei łownym.
handlem
jajeza.rskhn
w skloh jajacb. Naszem tdanlem Niemey
niedługo nastąpiła. W
8;>:c~ególnQse1 Nieme!/:eeh. otrzymało powladomienję maję. słus:woŚć. gdy ehcl} wytępl~ to
p-rxlkr-eślal }{]ub Narodowy
koniec~ HagI} (n!U'od6wo-socjllli treznej
Qfga· żydo\vsl\ie po~red'niehvo, a rzeczą pol.
noM przepr<lwadzenia reformy poqat" nizacji handlowej). zt} nit przyszłość. ~ld(':b wład~ byłQby oddać jo w ręco
l\.owęj, fi, licząc się z ukhldem sU na nie będ~ie dl3. olch wrznac~!'.~Y pr2lY- handllU'i/;" l\>lą.k.ów. kt~Teh napcwu()
""'~
terenie Sejmu, wohl.ł eZQ~1! ,ladwyź~~ d~tał k(H'1tY~~~!1tó'W tHl. Jaja.. Więlts~ą. Qle brak.
,
:pl'ze~pa.czyć raczej na. p()praw~ pensyj liezba Ż~rdów ur~ęduiltów bal'l(l1owyeh~
... ... ~..,

:p,

dla chrześcijan"

rzenia.

Pu ośmIu la18'ol1 clężkl'ch watk I olł'rołm1Ych ofiar ze stf'lony kraju
.
Ofi'DlU Narodowego
Ustlłpłcnia r?;Q.du

"Tyłko

dykalizmem p. Stpiczyńskiego z "Kup
rjera Porannego" no i p. Rzymowskiego! Dwa bratanki, trzy bratankj "sanacyjne" na masońsk:ej łłłce udaJ'ł narodowców - z nie,prawdziwego zda-

Zydli n.a medy,cynie
W KrakowIe

Kra k ó w. 29. 11. - Onegdaj rozPatrywano prośbę młodzieży Wyd~
LeKarskiego o dostarczenie ~włok tydowskich do prosektorjum do col ów
naul~owych dla studentów
Zydów.
Stu'deflel chrześcijanie prosili. by Zydom dm.wolano pracować w prosel,torjurn tYlko wówczas. gdy Gmina Wy·
2:ollo!owa :iyclowska dostMCZy odpa.-

w"1'6(fń{ef i1o~:eI T.wtok. Sł!.l~T.tly te~ PO!'\tu\~t 7.Q.3tal przychylnie. z(I.\a\w\001,

PO.n\l'Iwaz Gmina 'YY'l.namowa Zydo\V~
sIta do tej pory nie dostar~zyła ani
jednYCh :-włok d~ proselit~rJum, ~o
hec tego zyd"-I nie otrzymuJQ. w Ulem
iadnych prlle..
_ _ _ _ _ __

W kr~uwe,n łlłf'i,e'ł"Cio(J,dellm

Zawód
chl'ześdll'rńskie od'hvlQ
mRnifesta~yiny
w ublcalą

(-l l{ut!to('two

~wól

'lfazd
nied7.lelt;> w

Krnkowie. Z wielu ~trotl
C'trzymujcmy opisy wrateń i spostrze1eń
orą1- uwal\'l O tYm zi(lidde.
Zjazd za~wie('il olrarek nądowi: UC'ze"t.
nlcv bvli w kryp('ie ~w T.eonllrdll i nI),
SowloC"ll, ~hQĆ 1.1t'mł tR('zl(f'lm! nie wozj;f.
boby ull'rzęł'i w hlorie. llePrE'zE'Tltantńw
1'z"ldu, wjcernlnliStr6w Gl'orlyńskiN'tO I (10
letllla, lĄiitnnQ hur:o:Jjwcrn\ okla-karni.
Ziazd Im Nllil ł:wil'rzl<ę i og6łl)~j k'J.,
plectw!\; pu! .. k iN!o, tydowi'kh!llO, niemio?c·
~jetl() urhwalił flzcn~,;t r01,oJucyi ant)/'.
porlan,.lwycn, na które oczywjście w.sZY~CJ
4

jerl n al'!lW9 się piszą.
nt'(llrnty byłv dobre, farbowe, flr:n"ł!'''.
tewąne I l',upewne OrE!nZIlN:lWane, 0,,-

,lo!sji nlo było. W~'~ll)rhano referatów.
oklu .. kllml przYillto zl'tln'1?'1'lne rE'zoluefe. a
1'1'1 !'I1l ru l!orlzlnł1rb ta kirh obrnd - rOIlp'o<':1.fiło ,;ję oalndllnie mi[u~ta.
Sz('Z\'r'l'(! l1lówlf\r, Ilrlyby to byl r.łl'lzd
oP:ó!ny kupłedw!l, ta.ki przeblp$! nlkoqo.
by nie rt7.i~·n. Al!! to hyl r.i::lzd k u pl t> t'.
t w Ił r.11 r z e ś r i i li ń .. k i e g o!
Zjazd
k u p I e c t w n DO l.~ k i to II ol I Ąn\ sło.
wa nil r;.ieM~ie o - ~vda('h i o tyrlow.. kirn

hannl\1. stanowiorvm !H\iwit:k"i'!fI nlll!tę
nnT1lkiego i ('hrzf>śr.ijaTI81delto kn"iprtwll.
1)f'lol1:at 2 P07.nania. T,o;oE'1 Rikor"ki. 1116wił o cenzll"ie \\ hllndlu. Tpmat pro"lł
s;fę n chllrnktl:'rv~t\'kę iydnw"ldpj ptvki.
p . Sikon-ki mówił tnk f~rhowo I rZl\r:l.O~
wo, 7.~ zy"hl \1?'nanip W ~yfł'nv~ldm .. f\o~
wym Dzienniku" Iwłorpk , ?6 li!'tonan(l).
Przez Hilla tprro nit' Tlrzf'!!zeil ani rAZII wvraz' ~yd. J)e 1P!tllt T\'ntowic, fi rhnrn7v.
ledpn jpl1"l'Iv \lży} '1łoWIl

hannel enoni-

mnwy", ~ala. inn(,'lei od orrran!zlltnr6w t
referentów na ,trn irlll B, zll!'calł'owullł 1:
mlf'j~('(l: MwlMh Plln .. h/łl'<lp' zV'rl o \\'"l(j".
file w'Itwli 'Ilę, pOWiedz: ivc1! ()1 <:10·\1
pretYc'łilllnego SzYbko u.spnkojono ten od·
rurh Mllt.
.
l.j8J:d kl1"iertwB ('hrzl'§rlłfl-ń .. l~lp<'l'o ro'"
IInełnił w naimniei,)"e! ml",T'7p Mrl.,i"j, <lo
"!('II!O I'rzyw!f1r.vwAnych. NIE' nAkrl'~lił
żndn(>!lfO

D1Qnn Qr)f"rl,pnla handlu. wzm()c~

nicn!!, t,rWlnłl1 \'In 1c:k i f'!!O.
Szkoda! Zawiedli prz'i'wódC'y, wn1'7l1,.
gnlęc! dn .,I!onacyinpgo" ,,'ózkn. Ziazd nie
'Prl:yc'lvllH ~ie nkzem do nQ!ep"zpnfll ~v~
tl1l1C.lł kupil:'rtwa. a 12E'roJ,tim masom na"
rodowym zgotował 2law~4.

J

Numer 'l:77
•

p'

KaleDda~

Ll$topad

1 Arnold ..
Kalendacz słowleńFłkl
Sobo.ta: Ludoslawa

Niedz:lela:

redak[jj i a~miDi!trQ[ii Wt9~l:

telefon

r.!łdakełi

I admini.trao,Ji

ns.55

Piotrkowska en
Gad&i."

pnyj~

rU. iolereaeatn

otl10

~12
id

.
kraJU
wręcz

karylt.aturalnego. Niema obywabe~ rozgorycza n ia wspominał tę instytucję i na ktQrę. - cbc~c
nic chcąc - fIlusi :płacić pokaźne ,mrny
nie otrqmując wzamlall prawie pic.
Cóż b<lwle.m Zl\aczy sama porada Ie. karska bęz możności należywgo i racjonalnego leczenia, a na lem~enj0 U~
bę~piec2:alnia.. jak siQ tłumaczy. nie ma
środków ...

tela.. któryby

Utarło

:bjan i,Jia :J5.

PogotowIe: tel. 102-90.
ogniOWO: tęl S.

TEATRY LÓDZKIE
Teatr Populaxu., -

.,Szc~ę:;cl(l

KINA

sit' jUi

pr~ekonanie. że

U. S.

posiada idealne środki na OdC1Ski. na.
przeC1.:yS'zczenie. poza tem wodę utlenioną. do płókania 3ardła, jodynę itp.,
ale p.onadto nic. Cena za le·karstwo nie
m(lŻ~, broń Boże, przekraczać 2 do 3 d,
illac~ej le).{.arz musi nadwyżkę pokrywać z własnej llleszelli. Oszc1.:ędnQść
posunięt.a do absurdu, ale oszczę iność
nit~ J~osl';tem ja.kicM wewnętrznych fElorganizacyj, ale kosztflm zdrowia ube~
pieczonych. Oszczędność posuwa się
do te3'O stopnia, że na oddziałach chirurgieznycb niektórycb obwodów U. S.
poprostu brak jest materiałów Qpatrunkowych. sanitarjusz;ki i pieję
glliarki nIe mają formalnie czaro pra·

Nocy chidicji!zeJ dyttlru.i~ aptt'kl: Po·
tasza. PIliC !{ośc!eln:v 10. Charemzli Po·
mor"ka 12, ;\IUllOl'a. Piotrko\\ska. 96. Epa·
6tcina., PiotrkoWe~a ZZ;). (żydow\>kn.). Gar·
czycki ego, Przejazd 59, Antoniewiczn. Pa-

T~atr Miejskl ~ pP. ,..Pan
8.30 w. "Przod~iwny lilop".

Ł ó d ż, dnia 29 listopada
Ubezple,czal~li
Spolec~nęj
ŁQdzi. ale na. terenie cał<lgo
nabrała już posmaku czegoś

Sprawa
nietylko w

f/lOCNE DY2URY APTEK

Straż

~tr"n"

.,

A

Kwiatki z niwy Ubezp;et:~alnl Sp,oł,eclneJ w ŁOdzi

$allln.;\ła wa

wl'whód 7,37
Mchód 1~d5.
Dług"GM dO la S ~. 08 min
X!II1ę:l!yca: wo;ch6d 11.12
zachód 2.),11
Faza: 4 dzień PO nowiu,

Adre~

~

t.

Słońca:

SOBOTA

"nhl 1 l!'l'l1linł" tM!!=

nip""ip?"

Szew[ zawinił, akowala pow·eszon

rzvm..kat.

Sobota: Andrzeja Apoet.
Niedziela: Eligju.sza

3D

()nF,Tlnw~r~

-

Dama~y";

8,15 w. premjera

Frania" .

ŁóDZKIE

cować'

AdrIa Metra -

"t;ywy tastaw".
.. Cl;lowielt . wilk".
Cąpltol - "UroJony śwIat".
OśwIatowy - .. WYrok tycia".

GonG -

Na tam tle

Ludowy - .. 2yd Su.,..".
palaca ~ .,Rapsodja Bałtyku".
Pn:edwi<muie - "Córka gen. Pa.nkra·
iowa-,
Sły10WV - .. P wie sieroty".
RIalto - "Szalony porucznik".

wyrósł

nawet ciekawy

katuralnej instytucji. W obwodzie v
U. S. na odziale chirurgicznym zatrudniona była w charakterze sanitarjul'lzki
długoletnia 'pracownica U. S. p. Janiszewska. Do obowiąz~ów p. Janiszewskiej naleiało mięqzy innemi robienie
za,potnebQwań materjałów opatrunko·
wych.
W zależnQści or! fra,kwencji chQrycb
~m6wienia te były raz mniejsze. to
7.nów większe . Z chwilę. jedrla).{. wprowadzenia w tycie jak lla,jdalej idących
oszczędności. lekarz obwodu ustalił
pewną. normę w zapotrzebowaniach
bez wzglę<lu na l',głaszających się cho·
Tych- Zapotrzebowania p. Janls.tew.
skiej bYły stale skreślane i redukowane przez lekana obwodowego i ~da
rzało się często. że znaczna część cbol'yeb nie mOjla roiao ~r.obionego opa·
trunl\u. S-dyż poprostu nie było czom.
Oczywiśde ubezpieczeni.
rozgoryczeni do najwyż~~go stopnia, 1Jainte.rwenjowaJi w tej sprawie Były różne
dochodzenia I badania, prowadzone na·
wet prze;!; komisję lllinisterjalną i w
rezultacie ukarano nie lekarza obwodowego, którl' wydawał owe zarządze·
nia oszczędnościowe. a pięlęgniarkę p,
Jańis'lewską.. 7.!waJnl{'ljąc ją Z zajmowanej posady. Normalnie każde,go czło·

A ube7;pieczeni będą nadal płacili
brali środki na prze.czyszczenie i wodę utlenioną.. ~.
Wyżej wymieniona p. Janis~ęwska.
bawiła w swoich sprawa.ch 25 lIstopada w U. S., pragnąc uzyskać widze~ie
z naC'zelnikiem p Szokalą. Nie znaJąo
naj nowszych inowacyj, skierowała si~
wprost do biura p . S. Po drodze z wielkim hałasem powstrzymał ją wotny.
twierdząc. że... ..teraz trzeba. się meldować, bo tal{ p. nac7.e,]nik kazał" . W '
tym momencie z .iawił się p Szokala.
t oświadczył, że jej nie przyjmie i że
t(!raz jest n')wy zwycza.j.
Tak, Isto1nie, noV\'}" i b. dziwny
zwyczaj.

względu
kiedyś jut

merykańskie.i ~ceny,
piHO pn:erzucił .sir:

nych zoolan;e rlaJ.,zyeh !500 robotników, a
za trudnj()llych w da: .. zym, c ; ągu b~dzie około MO robotnik ó w w Lagi wnikach
dla
uzyskanIa bl'akujących 2-3 tygodni do o·

Władze skarbowe mogą pneJ)rowadza6
ksIąg tylko ua miejsc.u. Do urz!;l '
dów ska.rPowych wpłyną.ł okólnik m :n
skarbu. w .spra w;e hadan;a pr2le~ urz~dy

Sienk iewicza na dz:eń 29 bm. :
mys.o, ~ \'vlelk .m przemyŚle bawelu;anym
Naiwy"tsza temperatura w clą.)l'U ubie~ zatrud~l\on y ~b byl-o od 4- do .10 bm U 000
glej doby: ulUB fi et.. najn:ższa: Dlu~ 0.6 st. . roboll1 lkó.w. (:0 w pc.>r6wnan;u z ~kre.sc>m
Barometr: 731,6, tondencja: zniżkowa WIli.· , Popl'ZedOl m Wy!i a 4uJe 6pad~k o 1,)1) o<sob
try: .. laba poludniowo-~achodni6. Opad: W wle.klm przemyśle wełnianym za trud·
1.6 mm.
nionych byJ-o w tym c!a/.Dym c4a!S:e 1~~ tOQ
JAKA BĘDZIE POGODA1
Eg~;:~:6w. co rQwOIei o~nac~ą. 6padek o

skarbo\'ie k6l!lJl handlo\'iych. Ok61Dlk Zll,eca. by ks:ąg nie zabierano do urzf;'dow.
bowiE>n1 na m:e .ft'lcu t. j. w przedt'liębior·
8t\\ ie znajdują, eię zazwyczaj \\'6zelkie do·
kumenty i zap:sk\, ktore mogą być pomoc·
ne I\l'ZY rewido\,\alllu l\s : ą~. Poza tam pozOf.Itn.w :a nie przeQslęplQrstl.\ bez keią", Joot
częt;lto sz.ko-dliwe dla firmy. która nie )est
w ~tanle prowadz;ć norma.;nego ks:p,g-owa·
o.a.. Z tych względów Qkóln:k "" sposób
wy jątkol'..·o OSL1'}' zarządza, aby rewjZJe
~&ią.g hąndl{myc.h O'dbywaly 6ie sl;j'bko 'j

Komunitkat

łódzklej

las.llkowe~o.
~paclek załrudallen[a w wlelklDl prz..

in-e6u

stacJI meteorolo·

I

Pr

~ El

P o w i e d n i a: rano mglisto. w
dnia. pochmurno z drobnemi przelQt.l1emi opada.mi. 'remllera.tura {>Qwytej

W<:lost bezrobocia. Zestaw:en:a

elf.\~U

tera.

\

l<icz:bo·

\HJ średl1iego prze.l.Uy61u wll'ik~t;'nniczegQ za
OStątlli tydl.:,eó v.yl>;azUJl;I. epodok l!~by za·
trudnlUny(.h robotn;k6w o dalszych ł20 ,u·

te

wygląda.
składki.

-

ze

!licznoJ przy m:ej6kiem muzeum w parkU

burzyć.

tej kary-

ków, którzy wCl,eśnle zacz".11i pracować I
oil;ągnllli okres 26 ~YA"odni '104 dni l
potrZI~bny dla otrzymania ztlailk6w zimo·
wycb. Z dniem 30 listopada r. b zwOJUlO.

POGODA WCZORAJ

zdziwić i C?ale że to się stało na tel'el'lle
Ubezpieczalni Społecznej, nikogo to już
nie dziwi, gdyż takie rzeczy dzieją. si~
tam perjodycznie.
Ot szewc zawinił - a kowala. powieszono.
Jak się dOWiadujemy, mimo cilł-"
glych oszcz~dności Ubezp. Społ. PO:
więkstyła swój persone) Q nowy rod~al
pracownikow. mianowicie woźnych dla.
POS;lCz.e3óJnych naczelników. Słusznie!
taki naczelnik z woźnym za.ra~ inaczej

..kwlate~ ubezpieczalniany", do~ładnle wieka powinien taki fakt
charakterYl::qjąC;y stQsun~i \V

który niedawno do.
na film. Treść filmu
oparta iest na dzieiach rubafJznego rybaka.
u którego "od chropowatą. powłoką kryje
B i ę wielki" serce. Tern <serc~m podbi ia. on
Bu'btelm, 6enioritę . która powodu iąc idę

na pel<vną mln:malną zni1:k~
przc>prowadzona, OkazalQ e;lę
jednak tUCilba za.stU8owaĆ się do dekre·

tu.

rewajQ

wdzięczno'śeią"

zan; /) konf1:ktu le6t

S PO RT

wzgl~dem

dt\. W 16 zakladach 7;atrudniouych by'p
GIEŁDA ZBOżOWA
8.91"2 robotników. Równiei IV w;elk:m
Na giełdz i e w dnIu 29. 11. no't owano: przo>mysle wykazuje się .;padek I:atrudn ie.
ŁodzianIe w Katowicach. Jak w!prnv. w
tyto 13.7'5--- U.on. p.szani ca 19.2:''')-19 7li. jęcz· I ula. szeft.!gó ł ni c za.ś w przetlnYś]€l ba we:l1! a· roku bi ei. I'IJ'z}'pada :Iubl JeQSll 10- ler.:a poj.
mioń bro\'I,"arn:an.y 14.75-15.7'5. jęcz.m ; ep
n.u m Zjawisko to ję6t uzasaJo;oue. albo.
I ie
'k
tl t
.~ t ~
,T
6cgO ZWJąz u a. e ycznego, w
e .. :ew : ą,pr~em;alowy aJ)()-H.50, owlM zbierany wieb $e~on ~imowy :r.a6adniczo kończy aię ~ek dl~ uc~czenj~ .tei .uroczystoścl or~ani·
1;;'.~~15.j5. owlęa JedOl')lity l 5.;){).-1 6.00.
dop:erQ w połowie gr~dnia i w tylU cz/l.61e 1!uja Wl&lk tu n eJ n')'f~dz n
d
y
fflq,ka. tytn:a I 45 prQc. 2~.O0-2~7.;, mąką InorOlalnie llotowantJ Jest pewtle ogranie~&r
d I
I
r:J .,'
y . ar!> owy prjz
51i proe. 21.00-22.00. mi'l.ka pszę nna J li 31M oie produkcji. Z PO\\ YŻBZegO wVIl :ka. te 1I.'l" 1),1.6 za,w~n.kó\Ąo . Au~trjl. W~jer, N .e·
do S3.:?O. mą\a PBzenna I b gO .•~()-.32~O. f;\e~ou ~irnowy roku bie;t. wyjątkowo u:edo. ~de~.' Poo.S\(kl W 'l,,\\ilą~ku " tem K;Pt.. ~\V
t;I1ą]<a pszenna l c 29.5{)......,30.50. ml\.ka fX!lIen· p,i$l1.ie we w!ókienn!ctwie.
(k)
I\ato\~~~() ~~:~uj~~i.~he1.~~~~d~fJ~!~ d~
nA T d 28.50-29.50. mąka pezelllla l e 21.50
ZQ9WU ukaranie przo~y$łowoe. Ref.,.rat
wadze piórkowej Czesława Kawala l:
do 29.50, otrę.bv pozenne 8.5o...-..Q.75, otręby l(an'\Y ;ll!Spekcji pra.cy \·ozpn.tl·ywa.ł wczomy. Hinea w wadz.e półśredn i ej z Wimy,
tytn!e 8.T.r-9.00: o-tręhy a-rube t 8:1';).-9.00. ra.i sprawę wla.~lcjela fa.J'b:arni ! wykotl- ,J!lkubl)~'6kiego w wą.d~e śrll<!nlej i I. K. P:
rzepak 4."J.()(}........łti.OO. makuch In,any ~6.00 c:(.alni Pf2:Y ul. Północnej iH. Garnc&nskle- i Turka w wad~e ciężkieJ ~ S!ły. .
do 17.00: ma~u('h l'2:epakowy a.Ot.?-~;J 00: g,), O&kari()!ne~o o zatrzymywanje zarob·
Zawody I!lmowo o puhu P. Z. G. S. DQ
~!ocb Vlktorla 3.1.00--35.00. m.ak nlebl~kl , ków robotniczych. W wyniku rozprawy p, rOZATywak o ~imowe puhary P Ź. G. S. W
~.00-.6S.00. rzp.plk 39.Oih.-.łO.OO. ?;jemOlakl Garncarski s!,az&oy 2:ostal na 500 u grzyw· koszykówcę lllą-BkleJ i ieńskiei, ~tóre naj.
~.'15-ł.OO. siPomlę lniane kre.6()we StOO do ny.
'
praw()opodObnlej r0zpoczną &if: jm~ 8 ~rud.
M.OO. gorrzvc·a 3Q.OO--SoKOo.
HO I A WYPADKÓW
nia. zgłosiły .s:ę w Ledz! -ł druŻnlY teńsk ie
U6J)Q60blcnie spokojne.
I<
NI (
16 męskich Jednakt.e ze względu na m.l1łe
Fatąlny skok SIlIJlObójcy. N8 pOl!\eeji rozmIary aal. \\. których będą sil; odbywa.
Z RUCMU NARODOWEGO
pny ul. Molusj Ił p~)f.)ehlił SliUlÓbóJstw(j. ty rozgrywki wfMz~ sportowe zdecydowaZobfawe Str. Nu. w AleksoDd,rowle. W r.naJ·du;ąc _SIę w 6tąR~e p!.lanym b~ZfOibot7 Iy, te sputkania t@ będą się odbywaly bez.
niedzl~lę. dn. 2..~ bm. ollbyło się w Aleksan. ny 38-le,tm Leon Ma.lk?wski. ~laJkow6kl udzin.lu publiczności. Z teńsl<:ch dru<żyn
drowie zehranie S-tro'D.. N'art:l'l.1. Na zebraniu od dłl.lż6;r.ego .cza6u wBldował Slę bez pra- z·glGeiły się: l. K. p .. L. K. S., Kruszender
tern p .1. Kowalski wyg] oś ił referat n. t. cy! CQ w CZ ęilC I było llaBtflPJStw~ nałogu I Zjednoczone.
..No\:'n ordynacja \,:yboreza''. Po referaelt' plJ.al'l6t\~·a. ~o~ WpIYW:l~ de~rCt'S~1 m~ral.
Ząpa.sy. W nadchodzącą niedziele, t. j.
'wywl!tzala si~ oiyw~ona dY151q)SJa. Nastę<p· uej Majkowski w Pl Z;y~tęple p.jac~lt'g() 1 grudnia IV lokaju Wimy przy ul. Rokcill'"
\'r""""~
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zebranI'
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rezolucj'"
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~koczyl
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wYS(}!\OŚCl
11
piętra
I
od,
skl'ej
... 11~ pne
'd PO.
l () db.ę d'
.
ni '" "",,,.,t> .
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~.
niósł pAkn i"cie czaszki i kręgosłupa ws!<u.
. o gO"z:
zle SIę
kt6re.i .1ednomyślpie domagali .się powtó.
: ... . . •
(kl
mecz zapą.ś'Q:cZY o dru,t ynowe mlstl'zoatwo
Tun:;a. wypoor6w do Rady l\fiejf;kiej ł do tek czego zmllll V\ krótce.
,)krę~u pomiędzy zc."poła.mi Wimy i Sok oS\'!').ll.u I Senatu· Zebranie zakończono
ŚU1ieI'Ć w płomJ.~ach. We. W6i Z~rY ta. Do'tH1lCZIJ.€S w tabeli prowadzi zdecydo.
lIyrrlDe<.m Mlodycb l okrzykami n3 cześć por! ŁodZIą. w z.~rod2:l~ AndrzeJa C~młela.. wanie Wimy, która wnOBl /Same zwyc;~·
r'olCiki Narodowej i DmO\'\l>kie,go.
wskllt~k ttleZac~lOwQ.D11l o.s~ro~nośc~. wy· stwa i ros najpoważn!o.1ę>ze Bzan.se do po·
~ucbł p~iar.. OgIeń pl'ząrzucll B,~ na ~aJsze Il"wnogo ZdobYcia tytułu mist.rza okręf1'u.
Z ŻYCIA ORGANIZACYJ
trzy ~ą8:.edn:e zag~o~y . . W czrus~e l'a ..~nkU
Jubile1lSz Unlon.Turlugn. W dniu dz!Z życia Tow. Aplew. ..1:If:jual". mjś o mJC~,a, Jeden z mIC",zl{,tńc6~ 3;:>-Jetn .. Ja.n dziQjBzym. t. j. w SQbot~ w lokalu klubogodz:. 20 w lokalu wla.s.DyIj} przy ul. $rell- Kurzawa, zo.,tal pr2!YWlllO~lY r'alą~eI):l1 SIę ...·ym Union·Turingu przy ul Plotrkowb~lkaml stropu. Po ugaszen,u pożaru ze Bl,J'ćJ' o-){) o crodz '>0 ""ecz
db~'"
.
rzyńsldej nr. 55, ~ pO\'I-"Odu Ul'oczystości
." ·do... ~- to z\YPf7lone zwlo·ki Czte.
u
"'~
...
,~
...
' ..
o ,,(,Zle I'!lę
·
zg IJSZCZ " ) . u "
.....
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.. .
wspaniala uroczystość ju,b ileuazowa tego
św. Cc-cyljl, odbędzie siQ tOWarzyska herbMka, na ktÓrą zarza,4 Zapl'MZa wszyst. ry zagrody BpJonęly cI,OfiZCZęJ!,n1e., przyezem klubu Union-Tut'ing pow~tał przoo kilku
straty obJJczono ou 1?'6.000 zł.
(k)
:aty przez sfuz:jowan!e si~ dwóch klubów
kich c~łonków Tow. "Hejnał ".
KRONIKA GOSPODARCZA
Unionu I Tury~t6w. Poniewat klub Tury·
stów powstał przed 39 laty. zaś Un .on
JUDAICA
Zniżko lI;cmorncDo w miejskicb do- przod 37 laty, obecnie zarząd Union.Turin.
"On" inkasowal Przed sądem \}kręgo mach.
Ka o43.tatlllcm pOBie-<:lze n iu rad}
' l ()b c łI od Zl'ć, lU'
. b'l
poe t
anowl
I eus?·38 - IeC:. Il.
wym w J~Odll odpQwia.dał M06zek Wraze- przy:h oczllej zajęto s i ę dpra wll I)bnltenia gu
Na uroc
t"
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I
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zgQ
Dle
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Krad. inkasent firmy Neuman, przy uJ. LI- komornego w doma"h miejskich Ql'ax ' "
.a pftcjal·
. lU
. b'l
. dra9- YCll\
I t ę ą
.,
'"
Dle
uczczem
I
aCI
o
~ a przy·
pO'wo.i. Wyszegrad za i nkat3oVl4l.ł z polecenia lokalach. dtierża wionycb PfZl!'z zarząd
n Jei ~ . d
b
ki b
h. -r k ' h
a
n~Cl
o
arw
u oWYC
a lC
f:rmy ok'Oł<J iOOO zł. które pI'Zywła.szczył miasta.. Normy I'edukcjl kom()rnooo pr~y
czł.onkĆ)w U. T. posIada ą
!!lObie, wyje'chał rfo Warszawy i taID: zaf(}żył ;r:to takie same. jak przewiduje dekret rZI\
.""laany ~aklad hantflowy. W w~"n t ku roz- doWy o kpol1l1'D/:I1ll w domal:h prv"a!n)i\:b
,Va s.re'b.-rnv"", ekrtułle
prawy Wyezegrad s\(azl\.ny zostal na 1 rok " \'iięl: d!1l miE!<lizkań 3·I2Ibow~·ch I run ;p..!'
więl,ięn'IJ..
(k)
ćn:vch l) 111 procent ! dla mleózkań " ' ; ( ! l i , "
s~~' ch - Q 10 proC', Znitka koroorn~2" do
:l RYNKU PRACY
tyCZYĆ boozię mi etizkań W kolonii lu,
Kino ,.Cza..y"
Zakończ&ote robót sezonowJcb. Z dn.
Montwilla · Mirecklego na PQIet'llu l\ol)1.>.t.ł!1
Wspaniały' film! Trudno powiedzieć.
SD b. m, zost.aly Odtatecz,nle za.kończone 1'0' tYllo\.\'6kieln. n;t:f$z~ań n~ Choinach I~:l
co tu fe$t lQp&z~: Bcenarju$.;. gra. rażysęboty 6il"ZOllflWe pl'owadzone pnez !an:ąd nI dlą E)k.... rnltowan~·cb I dom6\.\ rlvn';lh:
rja. c~y ~djflcla. We~yetkie s2:t:zegóły wy·
mie Jski pr:ty wydnt.f'Ie.i pomory fln8n~owej wyeh pny \lI PodmieJekie.i 16. 16 II i N>l
Dl'lłCOWane 611. niezwykle sw,rannie, to też
Funrlus~u Pra.cy. Jut pocl:ynnjqc od 9 IifitO
piórko\.\skiego 76. ~alet}· dodać, ~e Dląn c
· ~ll'\d() ł(lę ~o ~ prawdziwą, satysfakcją.
pada r. b. sto-pniow"o przeprowa,dzana b~la wano p:erwotnle wtll'()wadzl~ znJi:ki Q w' ~
Główną rol f kreu.ie mało j~zoze u OM
:redUkCja, pn.:e>C1e\v5ży6tklero t.ych robotnl- te nitBze. nit to przewidu,le dekret. a. ~Cl l.nany Edwa.rd RobiMon. czołowy a·k tor a-
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Ty".Irys pacyf·j.ku

T

wspania.łe!

A

cała

ta.

go p.rzewyU>zn.

tv kilku słowach

Jak się dowladu J&n1V .sprawa b. radnych
mlejókich ookarżonych o za.lścia na .iednem z D<l6iedzeń r~wil\zane.i rady n\lej.
16k I6j ~ami a6t w starostw
. ie. na skutek apelacji l'~rokuratora znaidzie .sWÓJ epilog

WI'I

I

zań zamąż

akcja tO-CH się na tle mor.skicb oejzaży i
specyficznoR'o folkloru ocea,niCZllych n·ba·
k6w. Tak dOlSlw nale.i pod każdym wzglę~
dE'm. lak włączona tu 8c ena połowu tuń.
cz;ykÓw, n ie w i dzieliśmy . bardzo dawno._
JakgtIyby sfilmowano jedna, z najlepBzycb
powieści Londona.
.
Starzy bywalcy kllla wcia,:! jPAZC!a
wspom ,na.1a "Boot.ię morską" z Jobnpm
BarrymO'orem - .,TYl!rys Paeyfiku" w ni.
ezem mu nie u8tl;pu.ie a pod niejednym

J
namle

wychodzi

Lecz n :eepIJJz:ewanie rodzi s i ę miłość
do na lIe-pozego przyjacie la męża. .. Rozw:ą,

~ aądzie ok.rę~o:v~m w.ŁodZi.
prawy nle .Jest .Ioozcze znany.
.

Terrom

ro~-

*

Do n:lIooz;kania . b prokura.tora, . a obE'c.o
ne.g"() ralenta Stamsława ~ą.nde~kleĄ<o. r~:
I n:\e",zkal ~g.o l?rzy u,l P r ze ]&zd 10 wf a ml).J1
61~ złodzI eje l zrabo~' a!l fut:-a Ilarderóbę
l mne rzeczy. wartoścIakolo v tys. złotych.

*

W SędzimIrowicach na !.le zatargu ma.
ia,tkow()!!"o 58-letni IgnacY Kasnnak strz:l'!lił z raI 'olweru do sweJ bratowej Ma.l·ji
Ka6Dr~alwwe.l, raniąc .ią ci~żko w brzuch,
a. na/3tępnie C·~IDY/.D strz.alęjn w serCe po.
wawił się sam życia .
::Ic

We fabryce firmy Zejdel pny Al K()o
ściusz,ki 1{) wybuchł strajk na. tle niehooo-rowll.uia umowy zbiorowej. Josf)ektor prn..
cy "·\·
·nap~
-t n. a d.zle
' ń :J• ft'!'l,J rf n i a k on f e-n . "
L,,~
rencJę. Zatal'il obejmuje 150 robotników.

*

Ihiś ra.no na ul. Wierzbowej 17/19 nasta,piłq prze.Jf!cle prze z władze mie Jskie i
szkolne now~o budynku dzkolnego, kt6ry tam .został odna iety. W I{machu tym
zQstan:e oomiet;zcuma szkoła po\vGzeehna
nr. 13'2, 1,t6ra dotychczas była rOl!;mleszc2!ona IV dw6ch miejscach przy ul. Pomorki' 8 i 9
B - e.!
'.

*

. Zwia'lo.k w16~i enniczv Z. Z. Z. wystąt)Ił 1; al<clI\ o wprowadzgnie f)-I/:odzinnef(o
dnia pracy w przemvśle, z t~m ierlnak, by
płace ut.I'Zvma.ne bvłv na d,Jt\'rh('zaAOwvm
noziom ie i w tadnvm wypadku nl'e uJegoły redukcli. \V tum celu zwolane zo~tało
T
~
na. n iedzi('l" do sa li R~u""'v " 'al. n'" ".ebra..
"".'" "
,,<.
ni.e wl Ókn!8rz"'
.•
na
kt'
órc
Pl' ......
. "-",d" nn~'o_
.T
~,ur .. >"'''''
wie B. ln.
' \V ten sposób Z. Z. Z. narówni
z ~oc l a lstami chce p Jo praw i ć swe wpłpvy
wsr6d mas robotniq;ych. którp od cza.05U
ustawv scaleniowe! snaflty, Cztonl«;O-wie
Z z. Z naletą do uni'k atów:
....

*

Przed sądem okl'('~ow'vm w Łodzi oa..xr
wJadała szal'k a banrTvcka, kt6r!l IV dn'u 8
lipca h r. na ul. 6 S il'rnn!a 10? r)okonała.
nanadu na inkasentk€' peWnej firmy.
W~zora I na ławie 08kariom'cb zasjt>dli
OO'b rlafiski. Stefanlak, Ol('zak oraz ;!1kl}
pomocnicy . Gorczyczewska i Micba.1lska,
Wrrok 0~t(l6zohy ~'ootanie dz:i6iaj.

ORF.nOWNJR, n\ed!lł'la. dni

Stl'ena "

Numel' 271
dzy. Jeśli zaś otrzyma paszport, może
ze sobą zabrać dowolną ilość środków
płatniczych. W związku z te.m, łąc~~
nie s{lrawy wyjazdó~ zagra.mcznycb z
ogranicv.eniami deWlzoweml w polsce
Je:;t całkowicie bezpodstawne.

-,y Kalosz i Agnieszka Kuperek. uciuław·
łZy grubszl\ gotówkę. dopiero teru wy·
prawili wspaniałe wesele, na kt6re mn18
poprosili.
Co iię tam działo. ile tam poslło wódy.

I wiecie. ro zrobił? Wził\l 7;& Jlarę
groszy ślub cyv\' ilny. zameldował się wła·
dzy przełotonej jako tona ty. z miejsca dl)stał podwyżkę na 160 zł i jut jako czło
wiek powatny_ stateczny. łatwiej do~ta
wał potyczki.
Daiewica jego jednak daleJ pozosta w8ł~ w domu. I tak w cnocie
pozosta.wali dalszy rok. . Po roku Ksawe-

Jak

1 grudnia 1935. :::;:

liłe ~p()sób plsllĆ.

Poprostu jeszcze dai. jestellI chory ...
Z. T. HERNES

odżvdza się
Zagłębie Dąbrowsk·e

,'po-lnc1J docenhł}tę f,Ctartość I ~na(>~enie h,andlu i cora.~ U~
nł-ej doń się g·arną, wYllierając POm;f.rlu handel niepolski'~
W ślad za naszemi doniesieniamI o
powiększaniu się stanu polskiego posiadania w . miastach b.
Kongresówki, "Kurięr ZachoEtni". pismo bynajmniej nie uchoozl)('e l.a na·
J rodowe, informuje o tem. co się dzieje
w Sosnowcu Posłuchajmy:'
"Z zadowoleni~m trzeha stwierdzić.
że mimo wysoce niekol'~yslnych wa·
mydło
runków, w postaci braku odpowielljest najoszczędfllejszem ł najtańszem niego wyrobienia oraa dostaterzne~o
kapitałU, i mimQ nieprzebierającej w
mydłem do prania
środkach. a z reguły nieuczciwej konkurencji żydowsl{iej, handęl polski
p~ 61135/6 R 992I1ll22
wprawllzie wolno. lecz systematyc~n ii>
si-ę rozwija i wzmacnia.
R07.wój handlu pol!łkiego na terenie
Zagl~bia jest zjawiskiem mIodem, tla·

tująClem się od kilku lat, jednakże
!'.topniowo wzrastającem i obejmuJQ.
cem roraz szerS7.e kręgi Rzecz zro7,U-

stałem

miała.

iż większycll

przedsiębiorstw

poll'kich, posiadających silne podsta
wy. w postaci ~nac1.niejszyt:h kapita
łów, posiadamy jes7.c~e niewiele, ob·
serwują" jednak stały wzrost sk lepów
poll'kirh. wio7.i się, iż Polacy doceniają
wartość i ;maczenie handlu i coraz
liczniej doń się garn~. wypierając pomału handel niepolski."
Dodatnie objawy, o których t>is2!e
"Kurjer Zachodni", spotykamy wszę
dzie, nie wid?ą icb tylko ci. którl.y
utr1.ymują. że Polacy nie sę. zdolni .to
hanrllu. bo wol P. li hy, aby pozostą.ł D!l
w rękarh żydowskich ....

WYSUSZONE
l'ukan

laDowiedzi

zniżki

cen

War s 7} 8 W a .' (Tel wł . ). Wczoraj ceny narty Niezależnie od te~ "!Stą
Na dobrą sprawę. to dziś nawpt trud- w min Przemysłu i handlu odb\ la $ię pi ohniżka ceny "oli.
Bo
otenić
się.
Nietrudno w~ra wdtie konferencja przy udzialf> b. min MątuTaryfv kolej()\\e na w~gie1. drzewo i
upatrzeć cudną boguanl'ę.
zakochać .;ię
5ze-wskiego, b min Rajehmana wi<,e- pl'Odukh rolne będa zmniejszvne () 15
w niebo~iej ~u ,;ame wysta ince Ui,ZY
wraz z wzajemnością, to jest spra \\ ić. że min L~'hnickie~o wkemin. Jaslrz<.'b· do 30 proc Obn i żka tych taryf kolejOtwoje poczciwe marzenie widzi w tobie skil"R"o wicemarsz Rvrki itd
wych bl;'dzie 5ie WYrażała \\ 1\\\(){'iE' od
Min. Górecki or7.eo;,tawil plan akcji 150 do 280 milj rocznie O "Ulce z. k.arcały świat. w twojej tępe) glowinie caly globus zll'ffi8ki...
o obniżkI;' cen wyrobów skarŁelizowa telami bedzip mówił bliżej rllilli~ter
Ale co dalej. szary człowieku?
n"ch i zakomunikował. że w pierwszych prz.emysłu i handlu na kouftmmcjl praMiloM jPst t'opra wda rzerzl\ korha n".
nie starczy jednak. abyś h\oją cud -dZIe- dniach g-rudniA cena cukru bed7.it. obni_ 5(}wej.
wicę
ustawicznit: kudłał . musisz się bo- żona do złotePro. nafty o f O proc t j
do :3.'1 gr wę;Srla opałowego o 13 do 14
Do 30 karteli. które zostana rozwl/lwiem ... otenić!
Jak z tą miłością Jest przewatnie proc .• co po za5lo~ov\' aniu obniżki lan- zanE', należlI m i kartele: hurto\\ uików
,.potem'" to jest po otenl\U. nic oa", w 'pj fy koie~owej wynosić bedzie dla kon~u 7.elaza dla woiewództw poznańskiego.
ehwili nie obchodzi. Chorlzi raczej o m.)- menta zniżkI;' blisko 20 proc .. a na lue- Pomorza i Gclań"lta w Poznaniu. hur·
mont poprzedzający ożenek, s/owenł o to, 36ch wschodnich zniżka ta bt>dzie do- townikó\\ 7.elaza w Lodzi. hurtowników
C!t) iest "przedt\'m".
rur w Katowicach. hurtownfkó" papie·
chodziła d<l 30 proc. Cenę papi~ru miaWiadomo, jak łatwo się zalwchnć. tak
ru na województwo poznańskie i rJÓ..
trudno się... ożenić. Niby dziewiea I m!!'· no ohniżyć o 15 proc., a lelaz/ł o 10 proc. morskie. spółka. .. Centrorotg" w Świę
Prowadzi sip rokowania z rćżnemi
dzian - uważacie - z ('alą chęcią, 'Ze
"szystk ich sił. bez zastrzeżeń .. choćbym kartelami i kładzie naci~k na obniżkI;' tochłowicach, biuro gon.edaż", torebek
cen wHobów żelaznych o 13 do 40 proc, w Poznaniu, działające n8 wOJewódz·
miała z tobą, mój luby. tiUl' kamieni\' na
szosie. choćby piot'uny biły z jasnego nip.- a wyrobów papierowych o podobn.,. pro- twa poznańskie. pomorskie i Gdańsk 0ba" i tak dalej, ale ten djabelny kryzYi.
cent. Minister rozwiąże 30 karteli, raz Kalisz i szere~ In nych karteli. dzia·
Przeszkadza nawet miłości, Przeprn· m. i zakładane w o()szczeg.ólnych woje- łających głównie na wseh-oclzie ę,lbo też
szam. miłości nie, ale realizowaniu miło wództwach cliła d.vkt()wania rynkowi W Warszawie. (w)
śei. Młody człowiek, który zarabia miesięcznie, powiedzmy. lOO zł, nie może marzyć.
aby mógł wyprowaazić jakie takiE'
w·eseJe.
Ale i na to jest sposób.
War s z a w a. (Tel. wł.) AmbasaI nigdybym nie pomyślał. na jald Ilypolnańskich
ste!%l ożenkowy, nowoczesny. kryzYiowy dorem Rzplitej w Rzymie został miapc.trafi zdobyć się myśl ludzka. gdyby Qowany dotychczasowy PQseł w Helmnie (} tem nie przekonał mój dobry sinkach, Charwat. (w)
Po z n a fi, 29. 11. W poznafial !ch
przyjaciel Ksawery Kalosz. Jest to czbzakładach umundurowania ostatnio owiek rzeczywiście godny podziwu. Spryt
trzymało wypowiedzenie
przeszło 60
pracowPlików. prawie wszyscy ojcowie
licznych rodzin, z których wielu całe
męża
. Paryż. (PAT). Zostali odznaczeni lata w zakładach już pracowało.
wstęgą. 'Legjj Honorowej proł.
Joliot
i jego małżonka Curie-Joliot, któr2;Y
reszłow,ania
otrzymali w roku bieilWym nagrode
War s z a w a. (Tel. wł.). Z pOleNobla za -prace z óziedziny ehemH i cenia władz aresztowano magistrą "praw
fizyki.
Marie Rzętkowską pod zarzutem przynależenia do nielegalnei
org-anizacji
SW'ięt.o podchorążego
O. N. R. (w)
R a d o m s k o. (Tel. wł.). Wczoraj
w godzinaCh rannych do mieszkania
War s z a w a. (PAT). Dziś, w 105-tą kierownika Str. Nar. Tadeusza Koszerocznicę powstania listopadowego od- ła. przybyła policja 'tajna i mundurobył-:> się w Warszawie święto podcho- wa. Po przeprowadzonej flm'izji p. KorI}Żego. Podobne święto odbyło się na szelę aresztowano i osadzono w miejterenie
wszystkich garnizonów w scowem więzieniu.
kraju.
Jale- się dowiadujemy, dokonano
takżf) ares~towań wśród działaczy naGoście
rodowyeh w Konieepolu.

Ambasador wRzymie

w

Zwolnienia

za'kladach
umundurowania

Le9ja Honorowa
dla Curie-JoUot i jej

A

Wysoko'ść obniżki cen
produktów skart,ełizO'wanych
War 8 z a w a. (Tel. wł.) Według
najrozmaitszych pogłosek obniżka cen
produktów skartelizowanyc~ ma ~y
nosić: żelazo o 10 proc., węgIel o U (lo
20. papier okoł() 15. nafta około 10, ta.ryfa kolejowa o 15 do 20 proc., produkty cukiernicze i czek()ladowe o 10 proc..
sól o 15 do 20 procent. Ulegną także
zniżce ceny superfosfatu.
Obn iżka,
cen manufaktury będzie zależała od 0gólnego poziomu cen. Natomlast obnliki cen wyrobów monopolowych. tytoniu i spirytU!!u nie należy się spodziewać. (w)

ZagrozOllp. ooklżen:e
adwoka1ów-tydów.••.
W ..Hajncie"
my:
"W
panuje

k()łach

z dnia 28 b. m.

żydowskich

adwokatów
z powodu Wy.stl\oo
pień przeciwżvdowskich na prowincji.
Wskutek zajść na Radzie AdwokaeJ.;iej w Krakowie. adwokaci endeccy ~a..
żl:\dali ustąpienia z zebrania Żydów. a
kiedy to nie nastąpiło, opuścili na znak
orotestu z&branie. Teraz p-rzywódcy endę>Ccy są podstawieni za wzór dla innych adwokatów z prowincji.
Zaniepokojenie w żydowskich kotach aawokacklch pochodzi równiei l
stąd, () ezem zapewnia się w kolach en·
deckich. że w sprawi~ żydowskiej ~
ł"ezą się z endekami i inni adwokaci
nie-Zydli z innych obozów poj ily(;z..
nrch."
W końcu artykułu .• Hajnt" przyznt.ie, że położenie adwokatów _ Żydów jest
zagrożone.
A. K..
zaniepokojeni~

Ni 8 b tl'zie stra ,ku?
l

L o n d y n (Tel. wł.) Prawdopod()~
nie do strajku górników angielskich
nie do~dzie, gdyż rząd godzi się udzielić fabrykantom kredytów na podwyż
kę płac górników, która ma wynieść t
szyling. co stanowiłoby rocznie sumQ
7· mili. funt.Pracodawcy doma.~ają. się dwuletniej pomocy r7.ądowel, w tym bowiem
czasie potrafią. oni tak udoskonnli~
swoje kopalnie,
aby odpowiednio
zwiększyć ich wydajność.

Zawieszona towarzystwo
War s z a w a (Tel. wl.) Towarzy.
stwo im. -'j()tra Skargi w Warszawie
otrzymało wczoraj zawiad()mienie
Q
postanowieniu komisarjatu rządu, za.wies~ającego działalność te.go oowarzystwa. Jako przyczynę podano brak
działalności, małą liczbę członków. 0-

raz usterki w prowaJclzeniu księgowo.
ści.
Towarzystwo ma U-dniowy termin na zgłoszenie odwołania.
W najbliższą niedzielę miał się odbyć w Tow. Higjenicznem urządzony
staraniem towarzystwa odczyt gen.
Wł. Sikorskiego n. t zatargu ahisyń,
skie'5'o i połączonej 7: tem wielkiej gry
mocarstw. Zapoczątkowałby on serj'ł
odczytów, którą corocznie towarzystwo urządzało. (w)
2!S

wkraju

francuscy
przybyli do Krakowa

Kra k ó w. (PAT). Wczoraj o godz.
23,37 przybyli do !u-akowa z Warsza.-

wniosk'i zam-anicy·

War s z a. w a. (PAT.) W związku
wy PJl.: De Monzie i Gaston Martin. z opublłkowaniem w praSie okólnika
spraw wewnętrznyrh,
wybitni parlamentarzyści fl'aneu!'Cy. ministerstwa
który pOłączył w jednQ. całość zarzą
WKrakowie zab..wi~ jeiien dzień.
dzenia w zakresie wydawania pa.szporpasznnrłów tów zagranicznych, w niektórych pj~
smach zagranicznych
pojaWiły się
War s z a w a (Tel. wł.)
Agencja wzmianki, utrzymujQ.ce, że w Polsce
..Iskra" don()'Si: W dnlu 26 bm. pO<la- wprowadzono ograniczenia dewizowe
liśmy etregzczenie okólnika. min. S'pr. dla. podróżnych.
Wiadomości na ten temat sQ. I
wewn O przepisaeh pasz:portowyeh.
gruntu fałszywe. W Polsce niema 0W zwi~zku z tem ministerstwo spr. graniczeń d~wizowycb, sI) tylko ograwewn. wyjaśnia, Że okólnik ten nie niczenia w wydawaniu paszportów z~
wprowadza źft.dnycb n () w y e h () gr a- granicznych. pOdyktowane koniecznon iezeń
~a s z p o rt o w y e ll,
a ścią. ograniczenia wydatków, zwiQ.zat
uj t l
• t i .ł
•
U rzyłm e y o 18 nć ~Jąee oS'órlaIllcze- nych z podróżami zagranicznemL
nla. ąc~ąc' w eałoś poazczeg ne 1Ia·
Każdy obywątel w Polsce, nawet
rl;Q.dzellla: wyiiane w. t.rDl.'W~ł~_W nie Udający się zagranieę, może pr~

ma nadzwyczajny. węch niczem wyżel,
słowem tyP. który w najzawilszej sytuacji Ten
znajdzie
drog~zakochał
wyjścia. się do granie
Kalosz
lliemoźliwości w pannie A~nieszce Kupe·
rek, dziewicy ładnej. pięknie zbudowanpj
I II wdzięcznym uśmiechem. Prócz tych
właściwości
nie miała jednak panna
Ruperek nic. ale dosłownie nic. za wyjątkiem przysłowiowej, niedużej koszułi
J to jednej.
Ale Ksawery Kalosz i As:tnleszka Kupa'
rek nie mogli .,tak dłużej wytrzymać" i
jak jest, tak jest, postanowili się pobrać
i urządzić jakie takie we!!el~.
Ksawery zarabiał 100 ~ł, poza tem
m;Rł długi. O tem, żeby odbyć ślub ko5rie~n>t ł weseli. JliQ DlÓi;!! QCI1)Vilita
necz, m&l'zy~
....
=~tach ~ległlch.

Jeszcze sprawa

l.

Błędne

.,.U

_

_

t'..

kazać zagranic~ dowolną. ilo~ć pieni~-

ozy ta·

Ag. Stefani donQsi z CiUa deI Vaticooo,
te Stolica Apost.oJska nie ~amierza \V <lbecnej chwili mia.nować nowych nuncjuSZÓ\f
w Hi szpanji. Francji, Polsce i Austi'ji w
zwią~ku z obdarzeniem obecnych nuncjuszów w wymienionych pal'istwach kapeluSZami kardyna.lskiemi na tajnym konsystorzu 19 grudnia rb. Obecni nuncjusze po.zOl!!otamą przez pewien czaiS na swoich st ....
nowiskach z tytułem pro-nuncjll8zów.

*

Min. Benesz podczas debaty budżetowej
nocie polskiej, zaznaczając,
w najblitszym cza.sie rozpa.LrywI\ID& przez; rząd czeski.
wspomniał o
te będzie ona

*

..Izwiestja" donoszą. te jeden z ostatnich
kla.s7;torów m-o.skiewskich t. zw .,StrastnYJ
MOlla.styw", ma ulec miszczeniu. KlaszlOl'
ten połot.ony Jest w środku miasta. i uw&tany był od szeregu stuleci za jeden z cenniejszych zabytków w Moskwie.

*

Gubern&tor Kłajpedy przyjql przywM.,.
partji niemieckiej Bajdszusa. Utworzył oq
dyrektorjat w KłaJpedzie, w skład którego

weszli nami9fjtnicy krajowi wiceprzew()d~
~iczł\cy sejmu Willi BetU. ~l.Da. SzJia,I11l
i książkowy Sllrrau.
-----

zprocesu o zabójstwo m'in. Pierackiego

Trzvmajcie go!

W ~ych dniach w prasie stołecznej ukaula Sl~ następująca wzmian·ka.:
Listy gończe za oszustem!
. "Rozpisane zoetały listy gończe za nie;akim Antonim Cybulskim, który grasował przewat'nie na prowincji, podając si~
za uciekiniera z Rosji SOwieckiej. eybulski zjawiał się przeważnie u oeób, o których wiedział, że mają krewnych w Ro8ji:~

ny.,

O~. t~·ch kr~\vnych ~~~woził "ukJo~ladOtfilOŚCl" ~cZywlscle zmyślone,

obieCUJąc .. JednOC7.CS~le, ż~ z?ola "prywatlIlą drogą przesłać lm Ple.mąnze.
W ten
sposób Cybulski z<lołal oezukać ' bardzo
wiele łatwowiernych osób."
Tak. się przypadkowo zł'ożylo, że o tym
pos~uklwanym Cybulskim gdzieś coś sly6z~hśmy". W eza,ne. ostat~ich w~borów
8~jmo~vych .na tereme p(}wlatów sleradz~lego ~ la",kH.'go odz;nac~ał się wielką ruch!lW(}ŚC1ą w organ.,zacjach "sanacYJnych"
lIlBtruktor i działacz B. B. Antoni Cybulski. Jeździł i gadał ile mógł, choć i tak nic
nie pomógł.
. Gdzie się obecnie CYbUlski znajduje Dle. WI~~Y, ale władze mogą łatwo to
8twIer~zlć, wyst.arczy za.irz.eć do akt wojew6dzklego sekretarjatu B. B. W. R. w Loozi. Być może. że po.szuokiwania nie dają
lI'ezultatu, bo B. B. op:łosiło upadł<ość i akta
rzuciło "ua stOlS",
a·le poszukać zawsze
w~to: Wszak p:dzil'ś. w piśmie święte'm powledZlano: ,,szukaJCie a znajdziecie..:'
os a.

Widmo M cieiki na sali sądo ej
Galerja świadków - B'iiisze szczeg'óły, dotyczące t'rybu iy'Ci,a Maciej'ki

u

lv a r s z a wa. (PAT.) Dzisiejsze
posiedzenie l'ozpoczQło się o godz. 11.
Na w:::tępie ad\\'. Pawencki stawia
szereg \vniosków, a mianowicie w
sprawie wizji są.dowej, powołania nowy ch świadków przesłuchiwanych w
'I d t .
'..
,. d .
s e z~vle, ko~f~o~tacJI tych ~wla kow
ze ŚWiadkamI lUZ zbadanymI.
y..,T sprawie tych wniosków prok. Żeleilski uważa, iż okoliczności, których
stwierdzenia domaga się obrOllca, nie
mogą. mieć wpływu na treść wyroku i
dlatego wnO'si o pozostawienie wniokó
ł ś . b
l d' .
s w w ca o CJ ez uwzg ę mema.
Sąd przychylił się do zdania oskar-

I

życiela.

Zkolei sąd przy!:!tąpił do
przesłuch:wania świadków.

dalszego

innych znaków.
War s z a wa. (Tel. v. ł.) Świadek
Fitz, przodownik. służby śledczej we
Lwowie, odtwarza treść pl'zesłuchan
Bandery, Malucy, Myhala, Kaczamrski ego i Zal'yckiej. Po serji pytań. jakie świadkowi stawiali oskarżeni i Jbrońcy, sąd zarządził przerwę obiadową..

Po wznowieniu posiedzenia zeznaHirny, wywiadowca ze
Lwowa, który przeprowadzał rewizje
w domu rodziców Grzegorza Maciejki
w Szczercu, pow. lwowskiego. Hirny
znalazł tam kufer z książkami ukraiń
skiemi.
Zkolei składali zeznania świadko
wie: Janina Begaj, Jerzy Cionka, ekspedjent firmy "Masłosojuz" we Lwowie, Marjan Czuczman,
właściciel
cynkografji "Unja" we Lwowie, Eugenjusz Czuezman. urzędnik pryw:1tny.
Po zaprzysi.ężeniu świadka Eugenjusza CZUCZ111ana prok. Żelenski stawia pytanie, czy świadek poznaj-e koszulę w paski, jako swoję. i przez siebie użyczoną :\Iaciejce.
Świadek wyjaśnia, iż możli\n jest,
że ktoś inny miał podobną. koszulę, obecnie trudno mu powiedzieć, czy to
.il'~O koszula, chyba. że włoży ją na siebie.. Wobe(' tego prokurator wnosi o
poleC'.enie świadkowi wlożenia koszuli.
Obrollca Horbowyj sprzeciwia się
przymi,erzeniu przez ś\viadka koszuli,
gdyż koszulĘ' świadek miał przed 10 laty i tusza jego mogła ulec zmianie.
Sąd, uwzględniając wniosek prokuratora. zaJ'ząd~a przymierzenie koszuli.
Prokurator ,,-nosi, by przy próbie tej
był obecny biegły Ignatowski. Sąd zawał świadek

J k
.
. ' a o pIerwszy zeznaje ŚW. \Vojclech .Zygała, sto ptlsterunkowy we
LWOWIe. Od wrześl1la 1934 r. do marca r. b. pełnił służbę w więzi en hl śled
czem w t. zw. "Brygidkach". Zaobserwował kilka prób osk. Bandery porozumienia się z innymi ,,'ięźniami. W
grudniu świadek \V czasie ohiacIu zauważył na menażce Bandery
napis ,'"
porł)łum~eniu
języku ukmińskim,
a. oprócz tego
klucz do odszyfrowania. Poza tem
Z Wi'el'ką Brytanją
świadek zauważył. że Bandera nadaLondyn (PAT). W związku ze je znaki przez pukanie. Ponieważ
zmianę. na stanowisku min. dominjów
ś,.,-iadek :::Iutył w pułku
radj~)tPle:na
mnożą. się głosy, przewidują.ce możli
ficZllym i zna alfabet Morse'a. orle brał
wość porozumienia między Irlandję. i
od Bandery tą drogą pytanie. ZapoAnglją.. Napręż,enie
stosunków z rzą wiedział wó'.... czas Banderze. że zako·
dem de Valery przypisywane było nie- munikuje o tern prokuratorowi. Banprzejednanemu i nieżyczliwemu sta- dera oświadczył, iż pukał bez określo
nowisku, jakie zajmował dotychczaso- nego celu.
wy minister Thomas. Powołanie na
Dalej świadek zeznaje, iż Bandera
jego miejsce młodego MacDonalda, starał się porozumiewać przy pomocy
zrodziło cały szereg przypuszczeń.
. Ze strony lrlandji czynion,e są. usiłowania zbadania stanowiska brytyjskiego. W tym celu puszczono wiadomość w dzienniku dublińskim "I r i s h
I n d e p e n d e n t" o rzekomych propozycjach de V'alere na temat porozuCf,e,I(!(1twy spór zrl(">t"Qn,;'~QlCanpgQ .,bis!..·"p(1" l{QU°(11,,,,kiegQ
mienia. Wspomniane propozycje sę.
z Harcybiskupe m" fi'eldm(1łlen,
nastQpujące:
1) republikańska forma
rzą.du dla Wolnego Państwa i traktat
z W. Brytanją., 2) projekt związku
L 6 d Ź, 29. 11. - Przed 'ą.den\ okrę- \ rządu, któreulU chodzili) o to, aby
między \Volnem Panstwem a 6 hrab- gQwym w Łodzi ..,' wyMiale cy\'\'ilnym przez l):-;łahienie jednOŚCi religijnej 0stwami północnej Irlandji, co w przy- t9Czyła się rozprawa z powództwa pa- slabi(: o-oli\larllość narodową.. Kowalski
szłości miałoby doprowadzić do fede- rafji marjawickiej 'w. Franciszka z i I\ozł()\n,ka działali początkowo z
racji; 3) ut"yorzenie marynarki wo- Asyżu w Łodzi przeciwko zdetronizo- rnnleJ..,zem po\Yodz€'uiem.
Ponie"aż
jennej \Volnego Państwa; 4) wycofanie wanemu "arcybiSkupowi" marjawic 1dp- sekta nie była zalegalizowana, mająt
brytyjskich sił zbrojnych z portów ir- mu Kowalskiemu o zwrot nierucho- ki, llah~'\i'aIW za ro-,;yj!:lkie pipniądz p ,
mości przy ul. Franciszkańskiej 29.
zapisy\yar; mu'ieli na swoje nazwisko.
landzkich Que{)nstown i Berehaven; 5)
.
zniesienie stanowiska generalnego guPozew wystosowany został pn:ez \\. ten sposób nabyte zol:itHłr wó,,-czas
bernatora i UChylenie przysi!,'gi na zwolenników .• biskupa·' Feldmana i w ŁoLlzi nieruchomości przy nI. - awierność kl'ólowi Wielkiej Brytanji.
łódzkiego
"biskupa"
maJ'jawitfJw wrot, Przl,'rtzaJnianej i Pmllcśnej i in"Irish Independent" dodaje, że Wol- Buchoka. Sporna nieruchomość skla- ne, które ohecnie przeszły na ,,·JasnoŚĆ
ne Państwo zobowiązalob'y się do u- da się z budynku kościeIJle~o, placu Kościoła rzymsko-katolickiego. Ostattrzymania marynarki woje,rmej, któ- cmentarnego oraz domu czynszo".. ego nim majątkiem sekty pozostała nierurej głównym ośrodkiem byłby port z 27 lokatorami, którzy jeszcze w r. chomość przy ul. Franciszkań~kiej, zaCorku. Statki wojenne zakupiłoby od 1926 do są.du okręgowego wnieśli o pisana na I{owalskiego.
'V. Brytanji, przyczem na początek przyznapie. im praw ,~łasnoścj. wspo\y 192G r. 27 lokatorów wnio~lo :)
~ " hodziłoby w grę 10 jednostęk bojo- mn~aneJ meruc.hoI?OŚ~I, albowJem ze przelanie p~'a·w własności teO'o burlynskładek
nabylI Ją l równoczE>śnie l '
o.
wych, a mianowicie 2 k.rę.ixnVoiJ<.ów 0- w . T b d k'
tu na lllch, .lecz sąd okręgowy " f.oraz 8 kontrtorpedowcó,\< Cenę ustaZl11e8 l u yn 1.
dzi pretensje te oddalił. Spra" a
lonoby na sumę 5 miljonów . funtów
Na rozprawie przez rzecznika po- znajduje się w sądzie apelacyjnym.
szterlingów. Wzamian za zakupienie zwanego "arcybiskupa" Kowalskiego który po rozpoznaniu zgłoszonych dotych statków W. Brytanja zg0i4ziłaby o';"az jego interwenjanta stawał rzecz- kumcntów wyda decyzję. Są·d ok}'~go
się na· skreślenie długu Irlandji. Trakmk 27 lokatorów, z przeciwnej strony wy w ł.odzi rozprawę zakoilczył i zatat byłby równoznacznym ~ sojuszem występowali dwaj łódzcy adwokaci. pO'wiedział ogłoszenie wyroku na 6
zaczepno-odpornym, chronię.cym Ir-I ~ie~awa ~est ~istorja. sp~ru, która wią.- grur'\nia r. b.
landję przed O'bcvm narodem.
ze SIę z hlstorJą marJawltów w Polsce.
Dodać należy,
że
Sflornv objekt
•
Sekta jak się okazuje powstała przy przedstawia wartość około pół mi1joDliennł:karze U
wybitnej pomocy finansO'wej carskiego na złotych.

Ku

Irlandji

Gdy mar:awfci chc~ mieć dom .••

ta

premjera

Wa rs z a w a.

(Tel. wI.\

Premjer

Kościałkowski prz~-jął w czwartek prezydjum Związku Dziennikarzy Rzp!.,
które przedstawiłO' mu szereg postulatów dziennikarzy. jak sprawę amnestji
,prasowej. ochronĘ' zawO'du dzienn'ikar-

skiego, stypendjów dziennikarskich,
ulg paszportowych itd. P_ pre.mjer 0d!niósł sie do przedstawionych postulatów bardzO' przychylnie.
(w)

Komitet spadkobiO'rców.
ś. p. łłr. Strzel·eckiego
War s z a wa. (TeJ. ".1.) \V y..,-arszawie za\>viązał się komHe,t spadkobierców zmarłego przed paru laty hr.
Edwarda Strzeleckieg·o, który posiadał
krocio\\'Q. fortun!,' ,,- ,\ustralji. Do komitetu nalei" 49 osób, Komitetowi udało się już u'zyskaĆ', że proces odbędzie
się na prawach ubogich. Obecnie komitet bowiem nie ma środków na opła
cenie kOlosalnych kosztów sponl.
Członkowie komitetu zwrócili się
do władz polskich z propozycją obję.
cia ziem, które zosta.nQt w~w&I1.
w Australji.
-

NowY poseł czeski w POjls~e

Warszawa. (PAT.)
Prezydent
Rzeczypospolit.ej udzielił aggrement
p. dr. Jurajovi Slavikowi '" charakterze posła nadzwyczajnego i ministra
pełnomocnego republiki czechosłowac
kiej w Polsce.

CyganIe 'przed sądem

Kra k ó w. (Tel. wł.). Ciekawy proces rozpoczął się w ub. 'rodę przed
sę.dem okr~g. w Krakowie_ Na
ławio
~karż(:mych zasiedli cygańscy
muzykanci Edward Stambelski, Seweryn
Dytlof i Szymon Doliński.
Akt os}{arżenia zarzu-ca Stambelskie.mu spowodowanie śmierci cygana
Maksymi1jana Krauzena. oraz ponadto
lżenie rzą.du i wojska TJolskiego. Dalszym wyutienionym oskarżonym zarzuca akt oskarżenia w:-nółdziałanie
w zabójstwie Krauzena.
Cyganie muzycy, którzy zasiedli na
ławie oskarżonych,
od wielu lat już
osiadli .na. stałe. w Krakowie, czują się
Polakami i sa, na.wet religji rzymsk.okatolickiej.

. ~. okresie świąt wielkanocnych w
bIez. roku, w W\V. Sobotę, t. j. M-go
kwietnia wieczorem przybył do mieszkania cygana Seweryna Dytlofa drugi cygan Maksymiljan Krauzen, który
będąc obrzą.dku luterańskiego, a sły
sząc śpiewane i grane przez cyganów
Polaków nabożne pieśni wielkanocne.

rzę,dza wezwanie

drogą. telefonicznł

biegłego

Ignatowskiego.
Podczas zarządzonej przez przewodniczącego przerwy na salę są.dową.
przybył biegły 19natowski. Sąd ~ole<;&
świadkmvi, by w osO'bnym gabmecle
włożył koszulQ w paski,znalezioną. w
teczce, pozostawionej w schronisku
przez Maci~,jkę-Olszai1skiego.
Świadek zostaje wyprowadzony do
osobnego pokoju i w czasie krótkiej
przerwy wkladi:L wspomnianą koszulę.
Po wznowieniu posiedzenia świadek
Czuczman podaje, że koszula, którą
włożył, jest ?:aciasna.
Na pole,cenie sądu biegły Ignatow.
ski dokonywuje pomiarów wskazanych
mu koszul Czuczmana.
\\' międzyczasie przesłuchiwan;r
jest w dalszym ciągu świadek Eug&njusz Czuczman.
Na pytanie prok. Żeleńskiego świa.
dek stwierdza, że Maciejko używał jego
starych i znoszonych koszul, pochodzą~
cych z przed kilku lat.. Żona świadka
kupiła Maciejce w okresi-e Wielkanocy
1934 r. płaszcz.
Świadek podarował
MaCiejce również ubranie ;lopielate w
kratki, "' padające w kolor lila.
O zniknięciu Macie.ki świadek mówi, iż wyjeżdżając pozostawił on kart.
kę, w której oświadcza, by go nie powstrzymywali.
Kartka ta została
gdzieś wyrzucona. Z usposobienia Maci,ejko był mmkiem i skrytym. Spokojny i zrównmyażony. Policja często
szukała Maciejki w warsztacie, w domu i świadek czynił mu z tego powodu wymówki. Maciejko tłumaczył się.
że jest niewinny.
Ostatniego dnia,
przed południem, policjant również
szukał i\Iaciejki, który popołudniu tego
dnia zniknął
Adw. Szłapakowi świadek odpowiada, że Maciejko był wzrostu słu
sznego, szczupły, o twarzy okrągłej i
szerokich ustach. Dawniej Maciejko
był sportowcem, później jednak zachorował na gruźlicę i przestał zajmować
się sportem. Plecy miał wypukłe. LeWe ramię trzymał wyżej. Ręce miał
racze.j długie
Xa dalsze pytania obrońców świa.
dek wyja~llia, że gruźlica objawiła się
u Maciejki na około 6 miesięcy przed
areszto\\ aniem.
Czy
wytrzymywał
dłuższe chodzenie, świadek
nie wie.
Dwaj bracia byli niedorozwinięci. Ma.ciejko b~ I małomówny i przychodząc
z pl'acy oddawał się lekturze.
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"D7.Ienniku Poznań

". ,Sl1nae.\'-ln! m "

skim'· czytań1\":
.,\"raż z r~z\'lązalliem B. B. 'V. R. poZu tal i na ln,lzip i bez przydziału ci wszybCy ,którzy pl'zypę-tali się kiedyś do obozu
prorządowe,(w dla pilnowania swych egoiBt~:c~nych !ntpresików: i ci teraz są niesp()kOjm: gdzleby znowu przykleić Bię. komu
teraz przypochlebiać się, kto z kim kto
przeeLwko komu, gdzie i z kim możn~ zarobić, gdzie i z kim moż'na dostać po skórze.
Należałoby zapytać. I:!ką.d do obozu TZą
do.wego przypętał się "Dziennik Poznań
ski"? O i~e n.ar:n wiado~o. nie kierowały
nim bynajmDleJ pobudkI idoowe." Jak ci
..sanatorzy" dobrze się wzajemnie znaj~
U

*

*

*

Gdzie .tYlk? działa ,.sanacja", """'I5zędzie
poozstawla . meł.ad i chaos. \V związku z
~em w ka\narmach warszaWbkich odświe
~ona. została anegdo,ta o tern, .iak to paru
mtel!gentów dYi:ilintowało, który zawód
JeBt najlStarszy.
Prawnik mówił:
- Gdy Kain zabił Abla, po\\stała pierwzae:>:ął wyśmiewać religję katolicką..
oza sprawa prawnicza.
,. Na.
tern
tle powstał między
Lekarz za1propon(}wał:
Krauzem a obecnym w mieszkaniu
. - O, ,za nozW'olenirm. ~Iedyeyna ma
Dytlofa cyganem Stambelskim spór, a plerWSZeI16two. Gdy Pan Bóg wyjął żebro
następnie bójka. Stambelski w pewnej z 1;>0ku .Adama, była to pierwsza o<peracja
~hwiIi
uderzył
jakiemś
narzędziem chIrurgIczna.
Na to architekt:
Krauzena w głowę i to tak silnie, że
- P~n Bó~ budo\va,t ';wiat z chaosu.
ten upadł na podłog~. \\Tówczas osk budowDlct~o
Jest więc najstarsze.
Dyt10f i Doliński poczęli naczyniami ny.~VreszeIe odez\'..·ał się działacz "Banacyjkuchennemi okładać leżQicego Krauzena. Do bójki wmieszali się kJrewni po-:- Darujcie panowie, ale chaos to my
bitego, którz~' na krzyki przybyli do robimy.
mieszkania Dyt10fa
Po zeznaniach OSkarżonych prze- Tygodnik
słuchano licznie zapozwanych świad
ków. Na sali rozpraw jak również w
korytarzu gmachu są.dov.ego zgroma~amówić można na każdej poczcie
dziło s~ę dużo . cy~anów i cyganek,
l w adJm.: Poznań, św. Marcin 65.
oczekUjących prżebIegu rozprawy, któ'Prenumerata miesięczna 35 il1
rej jednak nie zakońcZono.
kwartalDa. 1. ~
I

"WIELKA POLSKA"

ORĘDOWNIK, niedziela, iJnia

Strona S

-IIF'

Od l-go grudnia br.

~lAtf l~~~D",f W~~łanlie ~ławatn~m B. Ja~iń~ki~go
ŁÓDt,
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=
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nagłówkowych.

Iresztek z fabryk bielskich l

I tomas~os~klch
" f,~m,.
~._
lotrkow.k. 152, tel. I ..... '

• W aSl1e

m

s

....................

FUTRA
J
Zakład krawiecki
Ita. ~•••lta'Y.....kf~1 Stanisława Nowaka
frak
wy KOn]e solidnie

ska IIgn.

Łódź, Piotrkowska

i punktualnie

tC

.,.. garde........
teny konkurencYJnI!. "

da. .lej 'fargowa 23.
ng 17HO

16 78\

01lal

ką·
mlua"

....................

Znak oferty naprzykład: z 18924, n 2745, d 1790
ł L d. CI 1 słowo.
Drobne ogłoszenIa w dni powszednIe przyjmuje
al, do godz. 10,30, w "oba ty t dni przedśwfateczne przyjmuje eię do god~. 10,15.
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DROBNE

1-łamowy mWmełr

165

PoJeoa w du'ym wybone.
a l a k t lo'o d'z, \mundurki
ipalta dla uczenia

M' h

Kl1Ió.ldego 114, ' ..at,

n 18."2&

OGŁOSZENIA
Ogl08zeni& W'Aród drobnych:

Numer

IWielka wyprzedaj ••

ul. 11-go Listopada 5, teL 151-60.
:-\a f-;non zim owy poleca znane ze swych nisl,ich cen: wełny, na plaszcze, suknie
1 ua mundurki szkolne, jedwabie, płótna biała i lniane, firanki, kapy, ohrWlY,
wszelkie malerjały w zakres manufaktury wchodzące oraz pończochy, skarpetki,
rękawiczki l t. p.
ng 13 800

Nagłówkowe &ławo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groozy, 5 licz,b
jedno słowo,
i, w, z, a
katde stanowi 1 słowo. Jedn6 ()głoezenie, nie maŻe przekraczać 100 słów, w t~

l gruilnia 1935 -

30 IIJ'OIIZY.

Poszukuję

t>opu-' 2iowa. Rzym. Koncert Hmf. z
AU.!1'usteG.
Bukareszt. Muzyka
lekka. 17.30 Rylfa. M llzyka wie.
~;edzieI3. 1 arudnin.
L\V~w _ 12.15 po.ranf'ok rou- deli"kll. 17.45 Wiedeń. Koncert
- .- - - - Któ'9.00 aud. poranna: 9,15 muzy- zyczny z sali Teatru Wielkiego rozrywkowy.
ry
I ka z plyt: 9.40 dziennik: 10.GiI na- w wyk. orko
l!'iłh. Iwow;;kiei:
18.IlO Paris P. T. T. Koncprt
z pan~w POŻyczy ,,00..- pnrl za- ho;i:eti~lwo z Krakowa . Po na- 14.211 muzyka lekka z plyt: 15.60 ol'kipstry symfonicznej.
Radio
staw hstu 800.- Pl'z~',me rio 'pl'a· bożelisrwip plyty: 11,57 Bygna/ "Ludowy rok obrzedowy" : 15.15 Pllris. Muzyka lekka. Monne/dum
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przyległym
pokojem Pohiedzi- ~ Dl,t: 11).00 pogarlanlka dla roJ- Uewory Beethovenn. Pral%a. Kon- taneczna. 2:!.45 Railio Paris. MuCzłowiek, który wszystko wykonywa rękoma w opalach.
skach przy kOściele 15. 12. do ników: 15,10 muzyka z plvt: 15.25 cert poprunn. Leninl%rad. Pol6ka Zykn t.a:neC21na.
.
- Ręce do góry l
wynajp,cia. Zgloszenia Baczyński, "0<1'. rpgjonalna •. HamPl·vkanka"; mu?!. fort.
24.00 Sztntltart. Melodie ()pe.ret·
Pobierlzi~ka. Rynek 6.
zrl 71 431 15,~5 muzyka z płyt: 19'.25 sport· 17,00 Budapeszt. Muzyka ja!:. kowe i muz-:ka taneczna.
(Cranica - Buenos Airef\).
S. F_ )
7000 zlotych na pierwszy numpr
hipoteki. ł.Jóilź. ul. :O;awrol przy
Piotrkowskiej. Oferty Orerlownik pI)d ...\.\S 10".
ng 18 !ol231

krakowski: 19,30 muzyka
lama z plyt.
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KUPNO

FORTEPIANÓW

PIANIN
I FISHARMONJI

KAROL KOISCHWITZ - S~
Humor zagraniczny

.... /
1[!iPA

Co futro -

to

Edmund Ry~hter -

ORĘDOWNIK
1

WTCHODZl

l.ODZlEi\NIE Z

DATĄ

NA DZIEŃ NASTĘPNY

co palto -

to

Edmund Rychter -

co ubranie -- to

Edlp.und Rychter, Poznań

Ot:trów Wielkop

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44·61, 35~24, 35-25
W

Diedziele, święta i późnym wieczorem:

35-24,

40~72

Redaktor odpowied21ialny Andrzej Trella z Poznania. - Za WlIzyetkie wia -;o.mo§ci i artykoł,. a m. ŁodzI odpowiada Leoa TreU.. L6dt. PiotMowsta Dl.. - Za ogtO!!zenia i reklamy oo1)owfada
Antom Leśruewicz z Poznania.
Rękopisów niezamówionych redakcja me awraca.
Przedpł"~a.
_
m:esiecZJI:e przy 7·mio wydaniach tygodniowo z odbiorem w agenturach
Oo-łoszenia
Na monl. 8-lamowej. 15 groszy. na stronie 4-1amowej przy
_ _.....;_._~__• 235 111. Za odnoszen:e do domo odpow. doplata. Na pOCztach i o listonOl!!zów
~
• końcu t~k,s~o redakCYJnego 39 gr., na 8tr~nie 4·tej 50 gr. n.
.
.
. . ; ,
.
..
stronIe 2-)eJ 60 II'r•. na 8tron.e w'adomośc; lokalnych 100 1'0 .
ru:~ ~CZ:Le 2,34 zl. kwartalnie 7.01. Poczta przYjmUje zamów.en a tylko na
().!. Jedno,lamowego mlhmetr~. Ogl08zen:a sk"mplrkowane ()raz z zastrzeżen;em m:eisca 20%
6 \\1dań tygodniowo (beż pon:eazialkowego) - Pod opaską w Polsce 5.00 zł 6 wydań tygod·
I\adwyżlti. Drobnp G't1oszen:a najwyżej 100 slów. w tern {; naglówkowych IdrukGwanycb
n 'owo. - Zam6wienia P'>Czt~.. należy uskuteczniać do 25. katdego mies'iąca w u.rzedach
r.n~~(»: IIlo~o naglówkqwe 15 gr. kaMe dalsze BI()wo 10 g\oszY. Za r6żniee m'edzy zestawem
,
. .
a WTSt)1t~§elą ogłoszema. powatalą wskotek matryeowarua. wydawnictwo nie odpowiada.
!)Oeztowycb lob wprost w centrah Orędownika.
O~I06zen ' a są platne sg6ry.
Nakła" i esehl1lkl: Drokarnia Polska Sp6lk' Akeyjna, POlmAń. '811". Marcin 'U.
W rarie wypadków. spowod()wanych silą wyts!ilS. ~N;eszkOd • zakladzie. strajków itll .. wydawnictwo n'e odpowiada 18 doetarczeni. pisma. a abonenci . ~ maja ~rawa doma&'ania ail! ai..
dostar(!zonycb numerów lob odn!to.:l()wall:a.

i reklamy.

,

•

=

POW/ESC
SEnSaCYJna
".,

spostrzegł jej Jednakże..
Wkrótce ~nikną.ł n$. drodz&.

8.'»

Je&;t~m zbrodnianern, Jestem pOdłym

ktyminalistę,. a co jes?c~e straszniejsze
dla mnie, to fakt. że niegodziwa zbród"
nia nic na wiele przyda się temu, ila
którego ją. spełniłem. Chodziłellil dziś
rano do pałacu w nadziei zobaczenIa
t:ni1orda, ale chociaż już było połudnJe,
nie wyszedł jeszcze ze swego pokojU;
kamerdyner powiedział mi,
o jle mu
się zdaje, jego pan żniw nie doczt:ka.
WyChodzę, matko, nie czekaj na mnIe,
bo może późno powróc.ę.
Gdzie idziesz, Humpreyu? - spytała stara błagalnie.
_ Matka wie dobrza, gdzie idę.
.. _ Humpreyu! Humpreyul znowU
więe idziesz do karczmy!
_ Tak - bo to jedyne miejsce,
gdzie mogę znaleźć trochę zapomnienia - odpowiedział dzikim jakimś
głogem, pobrzękuję.c drobną. monetą.
'W kieszeni kurtki aksamitnej. Nie za. trzymuj mnie matko, Jeżeli · chcesz,
abym nie zwarjował. Pragnęłaś dowie·
dziać się koniecznie. co mi byłO, więc
ei powiedziałem wszystko.. Wleilz dla,..
czego stałem się pijakiem i próżnia·
kiem - i to wtedy właśnie _ gdy za.
czynano mówić, żem się 'Przeistoczył
w dzielnego i uczciwego ehłopnka.
Powiedziawszy to, otwortYł drzwi j
wyszedł na drogQ.
Laura. przytuliła siV do ścIany p~
między drzwiami i oknem, a cl:lociat
Hump,rey otarł się o jej sukni~, nie

Nleszczę~liwa żon" Filipa. Jocelyne.,
opuściła cichutko miejsce, w któr~m

ze

uslyszała szczegółY tajemnicy swoJego męża.
. DHl innej kobiety byłoby to zapewne wlelkł ulgę. dowiedzieć się, iż c7;ło·
wiele, którego ukochała., nie . spełnił
zbrodni wła.snę. ręką..
.
Ale Laura nie była tak'ł- kobtef4.
LatU'a wcale się te.m nie ~ocieslY~a,
że ktoś. tnny zły czyn popełmł. bo Wledziała, że ~zYn ten. spełniony został
dla jej mę~a. Że ant jedne~ słowe)D,
ani jednem spojrzeniem nfe wpłynę.ł
on na powstrzymanie · złego, ant jednem słowem nie uJiłł się za swą ofiarę...
.
.
Ale czy rZeCzywiśeie ta.k było' czy
naletało. jej poprzestać na oskarżeniu
Ilumpręya · Męlvouda.
Ńiestety, tak, boĆ opowiadanie J'i'go
potwierdziło mllczą.ce przedtem przyznanie si/; już Filipa,.
. .
Potwierdziło je dziwne przygnęblenie jego rysów, gorQA:zkowy blask oczu,
· ćhol'obliwa. wesołość i nagła melancho·
lj8., tak niepojęta. dla. czystej duszy
Laury.
.
.
Teraz trzf'!llała Jut !t1uez za.ga~ki w
ręku, teraz WIedziała, ze od chwlh ślubu jej w ~iRford, umysł Filipa nękan~
był strastnem widzeniem pierwszej
swojej Ż&uy. .

I

Poznanv.

Artul Lovel

zabrał się

spokojnie do
prawdy w
Oskarżeniu Herr von Valterehoker&.
Dziwnem było, że na niego spadła
ta. rola, że miał działać jako przyjaciel
ćZłowieka, Którego powinien był nIenawidzieć śmiertelnie.
:'/;"·'·'~A]~Lau:ra ri\ivaEfahii" za. ~Ot~tttQ.
. \1r'ZYsług~ wszy.stkQ 1Ą ~ coby dla. niej
~ .. _ m,cża uczyniono! .'. .
.
- Ja.k ona go koehal myślał sobte
młody człowiek, jak ona. jest przyWlq,.
żana do niego!
Przesiedziawszy przeszło godzin~ 'VII
' gabinecie, rozmyślają,ć, jak pokiero\vAć
sprawę, ażeby ję. do pomyślnego doprowaddć ko'1.~a.. posłał po jMnego z
pomocników swego ojca, człowieka
niemlodego już, ale nadzwyczaj pra.wego, któremu bez obawy powierzyć

.

I

Glos młode1 ddewczYl\Y
4ział mq ~ wyz$ze$o piętra.

d

,

t

Kiedy sam st&nec o czem za.po~~~
nał córka mu dopomagała i skreśhli
we' dwoje sylwetkę, w której Arturowi
łatwo poznać było w gościu p. Pi<;kchevera. nowego właściciela z Van
Cottage w Lisford.
t
-' ·Zdaje mi się, że poznał~ eg~

pow..
-- Jest tam w końcu pokoju fotograf ja męża Agaty, wszak prawda?:ta,..
Ó

prtal Picl{~hever.

Jost, ~jcze.
ProszQ cię, przynieś m" j'ł- tutaj.
Młoda. dziewczyna zeszła niebawem, trzymaję,c w ręku fotografję.
Była już trochę podniszczonę., oprawioną. w szerokie, złocone ramki. ale
dostatecznie była podobnę. do Filipa
Jocelyna, który zaślubił Agatę i do
do lorda Haugthona.
-

człowieka., rzekł młody adw.oka~ 1
mam powody domyślać się, ze Jest

skończonym łotrem. U~zynię, co ~ylkC)
można będzie, ażeby SIę. d~iedzleć o

losie pańskiej córki, pame Plckchenr.
teraz zaś uprzedzam, że jest to kOoo
niecznem, aby wnukowi pańsk~e~l1
zapewnić wszelkie prawa,. ChOClazb.y
nawet matka jego nie była l?Ż ~ moznosci dopominać się sprawledhwOścL.
-_ Zapewnić prawa mojego wnuka:
_ szeptał stary, prawa małego Grz~
gorza? _ Więc los ~ilipa Jocel~~ p()-!
prawił się od czasu, Jak nas oPUSCIl'l
_ Ogromnie! _ odpowiedział Ar.
t
Ul"piCkchever byłby go chętn'e wypy"
tywał dłużej, ale młody prawnik nie
chciał mówić nic Więcej.

Artur Lovel poznał od razu tę
plQknę. głowę artJsto!U'atycznę., te oczy

zło\vrogie, bo wszakże były to oczy
człowieka., który zabrał mu naj·
większy skarb jego życia.
.
. - Czy' to w interesie męża me]
córki żYCZ)' pan sQbi~ tej fotografji?
- zapytał mespokojme starzec.
- Tak, jest to właśnie portret osoby mi znajomej.
- I pomoże on panu do odnalezienia mej córki?

""':' Myślę, że mi pomoże, los jednakże c6rki pańskiej nie jest mi jeszcze
z~any. Najpie~szym nMzytn obaWHłl':ldem bQdzle teraz odnalezienie
syna F!li'pa :rocelyn!,,-, Czy ll:1ógłbyś mi
pan opIsać dokładme c~łow~eka, który
tu przyChodził z tem dZH~ckłem?
Pan Pichkchever opisał jak mógł
najlepi~j l>owierzchowność Herr · von

I

Valterchokera.

Dalszy [iąg dziennika Klemensa Ausłin

w.ach.
- :restem adw~katern, powiedział i
przychodzę w interesie jednego II klien·
"Re,szta wieczoru· przeszła dość
tów moich.
.
spokojnie.
St?rzec p0l'r~~n mnie do salomkU,
pan Carter wypił herbatę, 8. potem
w ktorym przYjmował był przedtem wyszedł powiadają,c że wypali cygaro
Hen- v?n V!,,-lterchoi{era. . ,.,'
); .'
na. Ulicy.
.
'
.
.,
,;.. -Zdaje nu się, przemówił ~tUl'~!e
,Wys~edł. a ja.lłko'liezyłem pisać list
lesteś pan ojcem Agaty Plckell.ęv~r, .. do matki. ' .
.
kt6r~ .przed knku laty wyszła. za. mąt
Tl"go wic~zora. p:rzypadala. pełnia
ga. Flll'pa J'ocel~n~
·
księżyca, ale jasne jego światło za--: Tak, paDle '- odrze1:tł raml~ ł ciemniały chmury wiatrem pędzone.
Jełeh powła mi. pan co o bledn?J mOJej
\Vyszedłem, żeby rzucić list w
córce, bQd~ pan~ . bar<lzo wdZIęcznym skrzynkę i z prawdziw~ przyjemności~
za. to;.
czulem, jrlk zimny podmuch powietrza
- WIte pan nIc nfe wie,· co $It C!.błodził ilU czoJo.
stało z pa.nl~ Joeelyn?
.
Po tylu wzruszenlacb, · miah~tIl nie- Ni.~ wfe~! a. pragnęjbym bardzo 7:no~ny ból głowy.
dowiedZIeć sIt Jedn~kże.
Wr;mciłt'm list na rogu mn.łej uPo trochu pan ?~c~eheyer. powt~ Hczki tui przy hotelu.
moźna było tajeml1i~ choćby śmier- rzył ~turowl mnleJwl~ceJ to. co ~oPowracając, zadrżałem" ujrzaws'-Y
teJną"
wle1zlał był klownOWI, opowiedZIał po przeciwnej stronie postać mł~ej
I powierzył mU rzecz e8.łę., powle- mu owę. sm~tnę., a dosyć cz~sto w dziewczyny, tak podobnej do Margeri·
nył mu czuwanie nad nov.ym dziedzl- klasa.c h ~bozszych h1storjl} małzeństw, ty, że obecność jej VI tej pustej miej.
ee~ Vert-Cottage, polecił zbadanie które '! mnyc~ . war~nkach mo~łyby sCQwości, przejęła mnie strachem, jakprzesdości tego pana.
być naJsuzęśhwszerol,. al? parte. zelaz- bym widmo zobaczył.
Mają.c takiego dzielnego J;pn:ymfe- ną. rękę. nędzy, zap~mmaJą. o mIłości I
Poczucie to moglem przypisać nad.
rzeńca, mógł opuścić Shorniclifte sp 0-- tracę. . ws.zel~ą. nadzle~ę.
.•
zwyczajnemu podrażnieniu umysłu,
kajnie, więc zaraz Po.cią,giem wiee70r-- Wl~C I pan takze r:t ie mI nIe mQ- postanowiłem atoli ,~yjaśnić sprawę,
nym,udał się do Londynu i przybył tesz pOWIedzieć o ~ga~le'1 - ~apytał przeszedłem więc na drugą. stronę i do.
tam o pół do jedenastej.
starzec,. skoro opo~ledzlał co wledziA:t goniłem owę. młodą, osobIJ, której twarz
Przenocował w hotelu najbm~żym
- ~Ie, panie ~lek~hev~r. dotąd OlC zasłonięta była g~.st~ woalkę..
\
stacji, a nazajutrz rano, zają.ł się panu Jeszcze. powIedzleć me mogę, od·
_ Miss Wilmot! _ zawolałem.
szczegółami pierwszego małżeństwa par~ Po.wa~n!e ~ovel, ale. nie mam
Zdawa.ło roi się n iepod!>bieństwem,
Filipa Joc~lyn, pr7;ypuszezająe, 'Ze Jo- takz~ nadZIel, a~eby dobra Jaka czeka- aby Margerita znajdowab si ęw Win.
celyn, w akcie ślubnym wyroienlony la na pana. nowma..
.•
Ichester i zapewne nie omyliłem się w
był tą. sarnę. co Filip Joeelyn hrabia. • .- Ol to pan z~pewne WIe. ze nte swojem przypuszczeniu. ho młoda . osode Haugthon osobistQŚcią..
zy.Je.! że umarła bIedna Aga.ta. Pan ba odwróciła się odemnie i przeszła na
Kopja aktu, jaką. ex·klown mu uka- WIesz o tem, ale nle chcesz mI wyznać drugą. stronę, jakby moją. pomyłkę
zywat. wskazywała, że ślub odbYł si~ prawdy.
ł
wzięła za jakQś impertynenckę. za.w kościele w Sainte-Margel"ite w West·
Artur zaprzeezy poruszeniem glo- czepkę.
minster i że narzeczona nazywała się wy.
Śledziłem wzrokiem, jalt szła szybAgatą. ·Pickchev-er, a była córkę. W1l11a- Nie wiem ł niczego pewny nie}e- kim krokiem, aż skręciła na rogu uma Pickchever i... .
stem. Idę po omackU i cokolWIek liczki, znikła mi Z oczu.
Tutaj pamięć go zawiodła.
mógłbym panu powiedzieć, mogłoby
Kiedy ją. spostl'v.egłem po raz
Raz tylko p.rze·czytał był ten akt, a się 'okazać nieprawdą.. W styczniu w pierwszy, gdy wpuszczałem list w
chociaż czytał go bardzo uważnie, za· pobliżu Sho~nclif~e w hrabstwIe War- skrzynkę, kSiężyc przyświecał jasno.
pomniał kilka szczegółów.
wiek. znaleZIOno Jakę.ś kobietę utopio\V chwili, kiedy się odemnie odZapamiętał był nazwisko narzeez()oną. i mówiono ~i, że była ntą Ag.ata. dalała., chmury. zasłonił~· światło i ulinej i jej ojca, ale nie pamiętał uli er. Jocelyn. Są.dzę Jednak, te cz~owtek, co. była praWIe ciemną..
przy której mieszkali.
kt.óry. mi wlad01!l0M tę udziellł, jest
Twarzy. nie widziałem zupełnie.
Omyłkę tę łatwo jednak było na· WIelkIm ł?trem, ze nie n:t am prawa
powró~lłem do hotelu i usiadłem
naprawić.
wierzyć. Jego opowiadamu. Przed~- przed kommkiem.
Posłał do biura adresowego, a choć. wszystklem tnuszę się przekonać o tozChciałem przeczytać dziennIk ale
znalazło się kilku Pickcheverów, je- sam ośCI osoby Filipa Jocelyna, czlo- nie mogłem zehrać myśli.
•
den z nich William, rzeźbiarz I pozłot- wieka, który zaślubił pańskę._ c6rkQ
Pan Carter powrócił przed jedenanik mieszkał pod nr. '1 Pl"zY Litle-Tal- i prosiłbym pana, czybyś mi nle mógł IJtę..
min-Stret.
w tem dopomóc?
.
UyJ nfezmfemł~ wesół i z prawdzi- To napewno ten sam! - powie. Starzee na.myślał się, trą.c nerwavvo Wił satysfakcję. wychylił dużQ. szk1andźiał sobie Artur.
.
czoło rękę...
.
kę grogtl.
Po śniadaniu wsiadł w dorotkQ t
. - .Mam tam na. g6rzę fotografję
Nie mogłem nic wyelQ.gn~ć od nie.
kara.ł się zawieźĆ pod adres powyższy. Filipa. J'Oćelyna. robioną. w rok po ślu- go, oprócz t~ó tylko, że zamierza wyPan Pickchever za.jęty był w swojej bie - rzekł moie pan chce jł zoba· łowić z wady ubranie niebo!.lzczyka.
pracowni. a posłyszawszy dzwonek u Ctyćl
.
Pytałem go, co myśli zrobić z tem
drzwi sklePQwych, \'VY$zedł na przyję·
Artur zaz.ę.da.ł tej fotogn.fJi; starzec ubranióm f Co za k9TZyści mu to przyde ~ościa.
' wyszedł:ll salontku t ' zawołał na , cór- niesie. ale kiwał tylko na to glowłJ. i
Ar,tW' przedstawił si~ w , kilku slo- ko. .,
'
.
powjedzi8.ł żebym czeka.l
wyśledzenia czy i ile było

I

- Jest zatem pewne pT'awdopodobieństwo, w tem, co opowiedział ?W
niezńajomy, myślał Lovel, powracaJę.c
wolno przez Little Tolmi~-Street. Jeź~li historja małżeństwa Jest prawdzl"
wę., to może i to okropne oskarżenie.
jest także ... Oby BÓlg dal, żeby· choroba Filipa Jocelyna. była śmiertelną.
i żeby Laura nie. dowiedzia!a się, jakiego nQdznika. mIała za. m,za!

.,Dzisiaj

szczęśliwy.

był

dzień

prawdziwIe.

Był to dzień okropnego odkryci&.
A jędnakże znalazłem trochę J)()o
. ~iechy w ,tem. Q .,cze r;Q" się .. n!>więdzią--(!!
. łem; bo usprawiedHwi!młł,;~ostała wi,-t
r-a moja 'w k6hiet~ ktorą.\i'khcUałem...Poranek był zimny, wilgol~y, ani
Jednego promyka słonecznego me było
na szarem niebie, krajobraz r?zciągająey się po za katedrę, zas~anlal l?ra.wie zupełnie deszcz padajQ.cy meustannie, .
' . '
Tylko majestlttycme szczyty par6rk6w, mgły przebijały i · twotzY'łyr.
jakby gramcę zalanego jakiegoś kra.ju.
Sniadanie dnia tego zjedli~my da.- .
leko wcześniej, a tak spokojny zWYk!e
i tak rozważny agent wyda.ł mi SIę
bardzo wzruszonym.
Wypił filiżankę herbaty. potem
wziął palto i kapelusz.
- Idę do głÓWnej kwatery polieji
hrabstwa - powiedział - i zawiadomię ją. o celu mojego pobytu tutaj, bo
mi potrzebna jest zupełna swoboda
działania. Jeżeli pan chcesz być obee.
ny przy poszukiwaniach w wodzie, to
przyjdź pan o dwunastej do podmiejskiego lasku. Zastaniesz mnie pan tam..
doglą.dającego roboty.
Było około pół do dziewiątej, gdy
wyszedł pan Carter.
Do jedenastej czas wydawał mi się
nieskończenie długi, o jedenastej
chwyciłem kapelusz i palto i wysz&dłem, chociaż. deszcz padał.
Spotkalem agenta, rozmawiającego
przed drzwiami katedry z jakimś sta.ruszltiem, a że nie dał mi żadnego
znaku, abym się zbliżył, poszedłem
dalej tą, sam~drogą, którą. ongi ofiara
szła na śmierć swoją,.
Uszedłem może ja.kie pół mili, gdy
pan Carter mnie dogonił.
- Nie odezwałem się do pana. _
rzekł _ kiedyś .przechodził około ka.tedry, bo stary zaprzestałby był m~
wić i nie mógłbym już po raz drugi
pocię,gną.ć go za język.
w· d i d . ł ś'
t ki
I~C owe Zła e SIę pan a e
coś od ~Iego'l
•
- NIe - dOWIedziałem się tylko,
źe ,$t8;wał. j~ko świadek w śledztwie.

a takze, JakI łańcuch rr~ał pan Dun'
b~r lJrz~ zegarku. Zegarek. ten . otóż
018 ohvl~rał się !ak, jak mne, I ów
pa!l drugl nl~ umIał sobie z nl.m rora.dZIĆ, gdy chctał zobacz~ć goll:mę. Tak
s8m~ nie mógl poradz!ć sobl~ z kl';lczyklem do. porteufeutll! WJ(i~cznte
bardzo był Olezgrabny owero dOla..
(Ci/Wr ~~~z~ ~~f:LPi)4

-"Naftusia" i kamienie nerkowe
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BRAC SZKU ,PI
, . nie w'ódkę, ale "
. '- ,
sia" 'i
czy szybciej, niźl'i inne ś~odki- lam'iast do,Egi'ptu - do Trruslka\v:C3 - "Hanusia" m'a ,.,,,,,Ift"
Zosię 'i Józ:ię - Frekwencja kuracjuszów rośnie - 8 tysięcy tani'CIl pokoi - Są tu 1bri~i - OHorodySlCZU można nawet śnić - Pojedziemy na łów, tow,arzyslu mój •••
1_

T r u s k a w i e c, w listopadzie.
.
. Wszystkim zapewne . znana jest
pIOsnka: "Pij, pij, braciszku, pij". Na-I
słuchale. m się jej aż do znud~enia nad
morzem. Usłyszałem ją też w Truskawc~, ale w słowach, opiewających

Naftmnę.

Naprzykład:

I

Gdy nerki cię bolą i kości,
Lub w nogach ci strzyka wciąż,
Na wszystkie dolegliwości
Do źródła Naftusi dąż.
Gdy pl'agniezs zachować ur·odę
I miłe ci zdrowie twe.
Pij stale cudowną wodę,
Która. Naftusią się zwie.
Na klombach ogrodu obok głównej
pijalni czytamy znów napis z żywych
kwi{ltów: .. Naftusia da ci zdrowia
skarb!"
Lekarz zapisuje kuracjuszowi tutejszemu NaItusię. Pytam spotka~e~o na drodze znajomego: - Dokąd
ldzlesz? - no Naftusi! - Ską,d wra~
casz? - Od Naftusi!
Czemu tak
pc;dzisz? - Hm ... "z Naftusifł!" Wszędzie Na1tusia i Naftusia
Ale bo też z wszystki~h wód truskawiecl<ich Naftusia zajmuje miejsce
naczelne, wyjątkowe i jedyne. nietylko
w Polosce, ale i na całym świecie. Tak
jest, na rałym świecie. Jest to - jak
stwierdzili wszyscy fachowcy _ unikat balneologiczny pod
względem
skład~ chemicznego i szczególnych
właśclwości fizykalnych silnie moczopędna, niezrównana w ~vszelkich chorobach nerkowych i w ciel'pieniach
dróg moczowych,
w reumatyźmie,
dnie, zwapnieniu tętnic, cukrzycy itp.
Rozpuszcza i wyprowadza bez bólu piasek i kamienie nerkowe. uwalniając
chorych w krótkim czasie od cierpień
i działając leczniczo jeszcze kilka miesięcy po odbyciu przevisal1ej
kuracji.
Jest w niej jakaś tajemnicza, niewyśledzona dotą,d naukowo siła lecz.nicza.
Miejscowy lud wiejski nazywał ją.
"świętą wodą", nie bez powodu, bo
działanie iej je,s t istotnie cudowne. Po:.znałem tu pewnego kolegę, który chorujQ.c na miedniczki nerkowe, przez
trzy lata zrzędu jeździł na kurację do
Egiptu. W tym roku przyjechał-
spowodu kryzys! - po raz pierwszy do
'fruskawca. I już po pierws·zym tygodniu picia Naftusi osiągnął leps'z e wyniki i więksZfł ulgę, niż po miesięoznej
kuracji w Afryce.
Poza Naftusią słynie Truskawiec z
lrilku jesz,c ze źródeł. A więc "MaTY'sia"
i "Zosia" na W's'z elkie przypadłości żo..
lą,dkowe ' i jelitowe, przekrwienie wą.
troby i śledziony, zołzy, nied()krewność, otyłość. nieżyt oskrzelowy . i wysięki opłucne. Jest i "Józia!', zawierają.ca dużo składników rado-aktywnych,

Urocza .droga do
dobrze zareklamowany zagranicą TruSka wiec, mógłby się stać pod wzglę<;tel? frekwencji ~e wszystk~ch stron
~wlata - . P'l?'lskll;l1 Gassteme~. Bo
Jak .G~.s's~em. Jest. Jedyny, .tak Jedyna
na .s.VlecIo Jest l truskawlOcka NaftusIa.
.
. W k:-aju wi~domości o n~ezwykleJ?
dZIałanIU le~zOlc'Zet;J .Naftusl same SIQ
rozchodzą slł~ własOlo swy,ch namacalnych efektow, kolportowanych przez
ozdrowieńców truskawieckioh.
Nic
więc dziwnego, że frekwencja z całej
Polski rośn~e tu z rokt! na rok. Np. w
!yn~ roku Zjazd .kuracJus.~ów był tu o
Jakle 50 proc. WIększy, OlZ w roku ze-

l

źródła

Marysi.

szłym. i to mimo

pogłębiającego się

kryzysu. To też zrozumiale jest. że corocznie wyrastają. nowe wille od
najeleg-antszych d,o
skromniejszych.
lecz schludnych i tanich (do wielu willpensjonatów wstęp Zydom wzbroniony) Truskawiec roz.porzą.dza dziś blisko 8000 pokojami, tak że można się
urządzić b. tanio.
Truskawiec
jest
miejscowością
przedewszystldem ' kuracyjną.. Dzień
więc, a Slzcze.góln ie przed południe wypełnione jest zabiegami kuracyjnemi,
leżakowaniem itp. Ale okazji do rozrywki tu nie brak. Jest oczywiście kilka dancingów, uczęszczanych prze-

ważnie prz~ "cybultzowanych" żyd
laczków. Jest ikillO minjaturowe. Są.
gościnne salony Klubu To~zyski~~
w którym życie kipi, i gdzJle stolIkI
brydżowe jęczą od pracy niemal cało
dziennej; spotkać tam można np. tarkich zapalonych brydżystów, którym
Naftusię przynosi służba do sto!lka,
a ich jedynym ruchem jest... ZIDilana.
mieJsca po ukończonym robrze.
Ale są. i rozrywki innego rodzaju przechadzki, wycieczki. Zachęca do
nich prześliczna lesista okolica pod.-górska. Szczególnie wielkiem powo~
dzeniem cieszą się Horodyszcze i Po-miarki. Do pełnego uroku Horody,.;
S7-c'z a różni się nawet zapalają. Ostatnio np. poznałem taką. osóbkę, zwarjowaną poprostu na punkcie HOil"ooyszcza; biegała tam cho6by trzy razy
dziennie, . o Horodyszozu śniła, gooała.,
i Horodyszczem wszystkich s'ą.siad~
po'prostu zadręczała.
Pomiarki - to specjalna chluba o.;
be'c nego zarzą,du zdrojowego. Proszę
so.bie wyobrazić nad Truskawc'em po.łożone (460 m. nad p. m.) wśród la.s'Ów
szpilkowych urzą,dzone duże kąJPieli
sko siarc.z ano-solankowe, ze sztuozną.
ładną, plażą., z łódkami na stawie, z
urzą,dzeniami do gimnastyki na powietrzu, z placami tennisowemi itd.
Pomiarki - to osobliwość w swoim
rodzaju; urządzono tam także i drugą.
osobliwość: muzeum regjona.lne im.
Emmy Jaroszowej. Przyznać trzeba, że
muzeum to urządzone i rozmiesZlozone
fachowo, przedstawia w sposób poglą
dowy niezmierne bogactwo flory i fauny, tudzież minerałów, d()lbytych z gleby truskawjeckiej.
Jak już Voprzednio ws:pomnialem.
przygotowania obecne do sezonu zimQlwego (od 1 grudnia do 2!tlutego) odlbyw
waj.ą, się w pełnem tempie. Spodziewa-.
na bowiem jest znaczniejsza frekwencja kuracjuszów. Ceny mieszkań i ką.- .
pieli na ten okres znacznie zniżone.
(Pokoje (lO zł 2,60 POClZą,'W'Szy). Poza'tem położenie i warunki terenowe czy.
nią z Truskawca doory ośrodek spor'"
tów zimowych, zwłaszcza narciarstwa..
MyśliWi zaś, którym potrzebna będlZlie
Naftusia, niechaj nie zrupomną zalbrać
fuzji, ponieważ zarzą,d zdroj()lwy uła
twi im z pewnOŚCią, polowanie w wspa,.niałYCh lasa.cm trUJskawiecJdch.

Ką.pielisko

siarczano·solankowe na Pomiarkach.

~ więc posiadaj~ca właściwości oomła
dzajfłce; panie zaś używają. jej nadto
jako środka upiększającego na oczy i
cerę. Jest wreszcie słona "Bronia" ja-

ko świetna płukanka gardła i nosa.
Pomijam tu już silne k:ppiele siarczane i booo,w inowe.
WS'Pominają..c o tem w,s zystkiem
mimochodem, . jestem przekonany, że

Kto

przegTywając
W ciężkiej

zwycięży}

,~

tYlko 20.

PHat będzie m'ał za pn&;
ciwnika kandyda,ta olimpijskiego Ste~
metzgera, lció:ry na 80 walk rozegll'MlYch
wygTll!ł 65.
Zawody rozpoczynaJą się o godz. 20.
Przed sobotniem .spotkaniem "Warty" z Niemcanii
miejsca siedzące są numerowa..
w ~b.otnicb · zą.w..ldąch międzynM'odo. oraz Jal'eckiego, podcżas osta.tniego pobY· Wszystkie
przedsp.rzedaży nabyć można
ne,
bilety
w
wycb "Heros Ei:niiracht" - ,W8Jl'Ita" na tu "WM'ty" w Hanowerze.
w
firmie
Camera
przy ul. Fr. Ratajczaka,
crolo wybija się reprezentaJnt ~a:gi muszej
Ciekawą wa.lk~ w wadze pólś.redniej
Brofazi, kilkakrotny reprezentant Niemiec, stocz.y Iu-uszy:na z baTd'Zo siLnym fizy~ie lub w sekret8Jrjacie Warty.
. So~tni przeciwnik Wal'ty walczy w:
kt6ry na 135. walk 97 rozstrzygnął na swe' DaWIdem, ktory ma na rozkładzie 2 za- ruedzle'lę
ze Skodą W \Va,rszawie we ~
ją korzyść.
8<lbkowiak,' który znajduje wodników "Wa,r ty" Aniołę i Wolniakow- rek z Cuiavią
w Inowrocławiu. '
się obecnie 11 szczytu swej formy będzie skiego. Dawid stoczył dotychczas 185 walk,
musiał mimJOlto dołożyć starań. ażeby z wa:1- z ~zego ~30 wy~rał, 35 nie rozstrzygnął. p~
Piłka nożna
ki tej wyjść zwyciężko.
mIędzy Innymi pOk<>,l'al La.reena - N.o rweW wadze kogucjej przeciwnikiem "Wir- gja, Tjasto - Łotwa, Setesthal, Madsena i
Mecz Warszawianka - Wisła doJdzie
ski ego" będzie Wilke, który może się ' po- Olsena - Norwegj-a, Adamsona - Łotwa do skutku. Wbrew doniesieniom, osŁa,tni
szczycić . zwycięstwami na<l Pierenzem Sanccac~niego.- LuxembU!1'g, Vlderich~ t~gOł'o:zny mec~ piłkarski () mistr~ostwo li-;
(Berlin), Gaiborac (F!'ancja), ZUCCWr(U i - Kol{lnJa, DelJado, Eg,timbre, PetAri Re- g~ pa~twowej.' wyznacz'ony na najbliższ,
BOeBsen (Luxemburg).
naudi - Francja. Kruszyna stail'ać się mu- Dl.edZlelę pomIędzy d'rużY'nami \V lłJl'SZa.o
Reprezentantem drużyny niemieckiej w si ażeby swoich kolegów klubQwych Anio- WIanka - Wisła, dOjdzie do skutku .
. Vl\adze piórkowej będzie BiwI'as. , Na 100 łę i WoIniakowskiego zTehabilitować
Poeząt1~ . zall'ząq W'3J's.za wialllld ', ~
od}jitycJj" walk uzyskał 69 zwy'cięStw i 19 . W śr~dni.e:j m'liody Florysiak, ktÓry' swo- , W'ZgJęd~ na 11lepewną pogodę projek!j)owd
wyników remisowych. Z więcej znanycll Je Wa.1kI mIędzyna.rodowe podczas jubiIe- spGltkaJIlie powyższe odwołać. oddając t.em
zawodników wygrał ze Staschem Kassel uszu
lO-lecia oddziału
pięści8lrskiego samem 2 punkty Wiśle.
Podczas objazdu "Warty" uzyskał wynik "Waorty", rtakończył zwycięsko, będzie mina
Wyjazd Warty do Nieml~ Belgjl l
remisowy z "Kaj,nllil'em"_ Przeciwnikiem ~a przec~wmik!,- HIlil'm;s'a, legitymuj.ącego się Franc~l wstał o:st8Jtecznie sfinalizowany•.
Bjalasa będzie powracający do. for;..}y Ro- następUJąCClIDl zwycIęstwami: Flamo.nt i W d:nlU 22 glI'Ud'nia Wa'l'ta grać będzie z
gal ski. .
.
'
Garci!\. - F,ra.Hcja, Steffen - Luxetnbll'l'g Fo:tuną w Duesseldorfie, w dniu 25 gru~, wad?!e lekkiej przeciWlllikiem "Kaj- Lairsen i Hamsen' - Danja. Poza tem nl~ dlDJla rz. !l'eprezentaeją Hruklseli, 26 g;rudnia.
na.ra b~ B'IIoazIm~ek, kot~ sf.?ezył ~o- l."OZBtrzygną.ł walIki w zeszłym roku z Szy- z l"9pirezentacją. e~igracji polskiej w Lens.
tychc2nł8 ..- 'InLl}t. MIędzy mnemI ' zwycu:murą.
29 ~ K. .8. "Uruon w Bruay, 1 stycznia z
, ~ył) ~ta \ A~~ela Francja, ~e~
~V półcifJżkiej SzymUll'a w~ezyć będzie 6!lUgIl'3.CJą w ADgę Oitaz a .$y.emia. z za wo.
p . _ ." ' • •
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