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Oblicze polskiego kryzysu
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Kartele wchodzą wmodę - Kogo rozwiązano - Aż 50.000 zł kary! - Wiei'kie kartele,monopole i'koncesje pros-perują nadal - Lecz na wsi ceny też spadają, a więc? •••
ód ź, 14 gruilnia
znakiem
skiego NEP-u. Zaczęło się to od gwałtownej krytyki metod polityki gospodarczej poprzednich rz~dów. Zdawało
się, że pp. Stpiczyński i Matuszewski
pozazdrościli sukcesów opozycyjnych
pp. Strońskiemu i ... Singerowi (..Regniso~i"). Pan premjer i pan wice-per~J~ na premjerze sejmowej gwałtow':
mej atakowali gospodarkę poprzednich
.,sanacyjnych" gabinetów, niż to w
$woim czasie czynił prof. Rybarski. Tę
niebywałą wolnomyślność w stosunku
do reżym~ "starzy ludzie" różnie sobie
tłu.maczyll. Szeptano nawet o jakichś
tarciach i rozłam'lch w łonie b. B. B.,
~, c~ć i "mi~o miejsc~ ~o~ugu~
my się urzędowemi terminami, mówią.c
o urzę,dach), to jednak nie było jedyną.
przyczyną.
Opozycyjność
"sanacji"
płynęła przedewszystkiem z dysharmonji, jaka się wytworzyła pomiędzy
wyścigiem w "radosnej twórczości"
sfer oficjalnych, a nastrojami w społeczeństwie. Trzeba było nagwałt 00zy skać zaufanie bezimienn~go obywatela. To zaś, jak praktyka wykazała,
najłatwiej dawało się osięgnąć stwierdze.niem, że poprzednie metody w
zwalczaniu kryzysu są dO ... statecznie
niepopularne i nieskuteczne. Słowem,
dziarscy działacze "sanacyjni" postanowili przelicytować w opozycyjności
-_
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Święta nadchodzą pod

dziesiąt tysięcy!
(Ile wynosi zysk
dzienny o\~-ej sympatycznej "wspólnoty"? ..) Grzywnę zaś nałożono za odmowę ujawnien;a luaowy kartelowej
-ładna musiała to być umowa!
Cukier potaniał o 20 proc, bo ... obniżono taryfę kole,jową, a przedewszystkiem cenę buraków, czyli ż~
zniżkę przeprowadzono kosztem plantatorów, zaś producenci...
Naftę obniżono podobno o cale 7
proc. (!) ... dzięki zniżce taryfy kolejowej istotnie kresy północno-wschodnie
w praktyce zniżkę odczują·
Kartel w~lniany wogóle nie został

dzinie monopol. W ten sJl(lsób kartele
"gwoździem." i. "przebojem"
polskl~go NEP-u, gdyz mc mn~go zresz~ l'l;le po.zostało~ gdy Wsz~]kle zapo"':ledzlane mowacJe stały .sIę w grun~
Cle rzec~y ~ontyn~,~~aTIlem daw?~.J
"radosneJ two~'CZOŚCl l "przetr:vama.
. Za słO\yaml I?oszły czyny, m~ ogramczono I,~l~ do Ylrnych ~krz~~ow "na
Jl(lhybel..l "haJ-ze. na kal~ele .. --:- h';lrtern ~oz~H~zano az 44 ... kl~łb~e, lalne.ś
prOwll1clonalne. stow.arzys~e.nl~. ~ek~ny pozostały ~llletkmęte, Jezeh. me h~
czyc . kary: 00.000. zł.., wymlerz,oneJ
"Ws~olnocle Interes~~ .. Co za SUlowa
kara. Na ~artel. naJ\\ lększych ?U~ w
Polsce nalozol1o Jako grzywnę az pleć-

POI-I stały. się

dotknięty.

Kartel cementowy -

nie t.kni,ęty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zadowol'eni z Polski

opozycję._

A tak poprowwdzQno wedle dobrej
kawaleryjskiej taktyki ławą na całym
froncie: na pierwszy ogień poszła deflacja, obcinanie poborów, podwyższa,..
nie podatków i pieśmiertelne kartele.
Atakowano z furją, jawnie i głośno natomiast pocichu raz jeszcze obcięto
pobory, podwyżs.zono podatki, a tern
samem pogłębiono deflację i... na placu
pozostały jedynie kartele.
Wogóle .są dziś kartele ostatnim
krzykiem mody. Obok kolosów, potworzyło się moc mniejszych karteli, kartelików i kartelątek. Kartelizacja od
szczytów produkcji popełzła jak zaraza
wdół. Nietylko skartelizowano wszelkie podstawowe surowce i półfabryka
ty, lecz i w najdrobniejszych branżach
zaczęto się zrzeszać na szkodę bezbronnego konsumenta. Obok skartelizowanych hut wyrósł kartel producentów
wideł (!),
obok "Centropapieru" powstał kartel wytwórców torebek papierowych (!), a w cieniu wielkich kartelów włókienniczych zaczął się rwzić
kartel sznurowadeł do obuwia (!?). ..~njalna" rasa poczuła, że tu jest pieniądz. Poco robić złośliwą plajtę i narażać się na , . małą przykrość" ze strony p. prokuratora, skoro kartel da nie
mniejszy zysk ... Równie populane stały
się kartele i śród wszelkiego autoramentu publicystów. Nawet Główny
Urząd Statystyczny 'wydobył z archiwów dane, o kartelach i na rozkaz spreparował "pasztet" w postaci specjaJ.nej
broszury o kartelach. Prasa, niezaleźna
o s7.kodliwości karteli pisała oddawna,
to też urzędówki i półurzędówki postanowiły nailrobić s,traOOIlY ezas i wieltim. krzykiem zdob3r:ć sobie ~ ~ ~ ,

Kartel drożdżowy - nie tknięty.
Kartel papierni, t. zw. "Centropa,.
piel''' - nie tknięty.
Kartele chemiczne stoją jak mur.••
Gdybyśmy chcieli wyliczać tak do
kOllca. byłaby istna czarna, nieskoń
czona lista. Wprawdzie węgiel odrobinkę potaniał, lecz elektrownie prąd
sprzedają po dawnej cenie, czyli jeszcze
na tej kampanji grubo zarabiają... A
monoJl(lle, a przeróżne przedsiębior
stwa koncesjonowane?
Całą tę zniżkę robiono pod hasłem
"zwarcia nożyc", czyli zrównania cen
przemysłowych z cenami produktów
wiejskich. Miało to otworzyć przemy·
słowi rynki wiejskie, lecz na wsi rów.
nież

zapanowała

gwałtowna

zniżka

cen! ...
...Ofiarą padły tylko małe karteląt
ka, dokuczliwe i szkodliwe, ale w gruncie rzeczy, pasące się ochłapami z
pańskiego stołu. Wielkie twierdze koncentracji przemysłu trwają niewzruszone. Przedewszystkiem zaś ofiarą.
padło społeczeństwo. Obniżono zarobki
prze7. podwyższenie podatków, ceny
produktów wiejskich zniżkują, komorne obniżono, niektóre ceny również poszły wdół, jednak szereg cen pozostało
na poziomie poprze.dnim. Zatem praktycznie biorąc, "szary obywatel" z,mia,.
ny te odczuł tak, jak gdyby wszystko
pozo-stało na dawnym poziomie, a ceny
elektryczności, drożdży, zapałek, tytoniu, cementu, spirytusu, wyrobów
włókienniczych, s(}lli, p-rzesyłek pocztowych, biletów tramwajowych itd.
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gwałtownie

poszły

wgórę!

Najgwał

towniej zaś zwyżkuje w praktyce stop'a podatkowa! Pamiętać bowiem należy, że ceny nie są czemś ooerwanem
i drożyznę odczuwamy nie w zaJleżno
ści od wymienionej cyfry czy ilości
krążących banknotów, lecz w stosunku do ogólnych kosztów. Zatem gd'Y
spada cena kilku produktów, odczuwamy to jako ulg~, natomiast przy ogólnem obniżeniu się cen, produkty
pozostają,ce na poziomie dawnym fak- Widzisz,. Wiesławie, jak dobrze nam w Polsce: Opanowaliśmy hantycznie drożeją!
del, panujemy w przemyśle, zapełnili śmy sobą uzdrowiska, zawładnęliśmy
Gdynią, mamy własne wojsko, a wkrótce będziemy mieli własne radjo.
W ten sposób zamiast rzeczywistej
walki z kartelami zrobił się wielki
krzyk 8ntykartelowy zjednoczesnem
faktycznem podniesieniem niektórych
cen kartelowych i wszystkich monopolowych. Cały szum zrobiony był w
tym celu, aby zdezorjentowane społe
Wyro,k Sądu Ape:t acyj.nego w W~~'Wie - Pr-okurralor ~
czeństwo nowy haracz na rzecz skonpo.w iedJ4i.a1 apelację
centrowanych przemysłowców i skarbu
War s z a wa. (Tel. wl.) W czwar- gdyby nawet ks. Kochański czyn za- państwa przyjęło jako dobrodziejstwo!
tek przed sądem apelacyjnym odbyła rzucony popełnił, to nie miałoby to
Manewr się jednak nie udał -;' cała
się rozprawa w sprawie ks. Kochańcech przestępstwa z art. 156 k. k., z któ- robota jest szyta zbyt gruhemi nićmi.
skiego, Jskarżonego ó to, że po śmierci rego to art" Kułu ks. Kochański był Nietylko ekonomista, lecz i przeciętny
marsz. Piłsud!:" :ego nawoływał dzieci osk,arżony. Nie było bowiem rozporzą obywate.l doskonale rozumie, że skoro
w szkol~ do zdjęcia opasek żałobnych. dzenia o .. oszeniu onasek, stanowią zarobki jego uległy redukcji, komoTne
Ks. Kochański 7.arzut ten odpiera i cego wiążą,cy l akaz. Okólnik min. się obniżyło, ceny żywności, węgła, cutwierdzi, że był oparty na fałszywych W. R. i O. P. nie miał charakteru obo- kru, niektórych wyrobów żelaznych,
denuncjacjach.
wiązującego rozporządzenia, ale
był
nafty i biletów kolejowych spadły, to
Na pierwszej rozprawie sąd w Łom- tylko odezwą do młoozieży. Wobec na tern ogólnem tle nie można mówić
ży skazał ks. Kochailskiego na. fi mie- czego nawoływanie do niestosowania o rz.oozywistej zniżce jakiegoś z tych
sięcy więzienia.
się do tej odezwy, gdyby nawet to zaproduktów. Natomiast niezniżone ceSąd
apelacyjny po rozpatrzeniu chodziło, n-ie mo*e być uznane za ł)rze ny prądu elektrycznego, drożdży czy
sprawy wydał ~ ·, . niewinnia.ję.cy, kroczenie z art. 156 k.. k.
biletów
tramwajowych
f.a.kty~znie
~ ... moty MIdl ~ że
Prokura.to.I.· za;>0'W'ieG:z.ia.ł apelacJę-.
.znacznie podro2;a.ły. IaQ pocłatki :w;

Uniewinnienie ks.

j

Kochańskiego

,

Strnoa 2

gruncie rzeczy podniesiono o kilka.naście, a nie o kBka procehtl
Tak polski NEP odbił się na kieszeni "szar~go człowieka". A jak wygląda sytuacja Ich Ekscelencyj Karteli?
Te, które pozornie zniżyły ceny,
praktycznie biorąc, mają to samo, co
przed ogólną zniżką. Te zaś, co cen
nawet pozornie nie zniżyły, mają obecnie zyski podwojone. To samo dotyczy
monopoli...
W tej sytuacji nadchodzące Święta
zapowiadają. się dosyć staro. Czekajmy, co będzie dal>ej...
:ha.

Zobrad Senatu
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Z procesu O zabóJstwo m'in. Pierackiego
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Zeznania sekretarza osobistego ministra - Zagadkowy telefon - Odczytywanie zez' nań świadkó'w, ~tórzy nie stawili się na rozprawę
,
W a. r s z a w a. (TeJ. wI.) W dniu
12 bm. pierwszy zeznania składał komisarz Tadeusz Banko, zastępca naeZi!lnika urzędu Śledczego w Warszawie. Na miejscu pościgu był wówczas, gdy miał się on już ku końcowi.
Był obecny w chwili, kiedy insp. Piąt
kiewicz oglądał płaszcz, pozostawiony
na klatce SChodowej w domu przy
ul. Okólnik nr. 5. Z płaszcza tego wyjął insp. Piątkiewicz kokardkę ukra-

od 27 czerwca 1931 r. Minister pr~
wadził tryb życia bardzo regularny. O
zabójstwie ministra dowiedział się
świadek przed godzinę. 4-tą, będąc na

War s z a w a. (Tel. wł.). Obrady Semieście.
natu trwały przeszło 4 godz., a llyły
Na pytania obrony świadek podapoświęcone
tylko sprawom wyborje, że w dniu zabójstwa ministra koczym. Nasamprzód dokonano wyboru
ło godz.
U-tej odbierał telefon od
wicemarszałka w miejsce p. ŚwitaI
dr. Mosdorfa, który prosił o audjencję
skiego. Wicemar8załkiem wybrano seu ministra j>eszcze tego samego dnia.
natora Barańskiego w podwójnym gło
Gdy świlłJdek powiedział do Mosdorfa,
sowaniu. Zgłos7.one były ponadto kan- ińsRą.
że ze względu na zjazd wojewodów
dydatury senatora Bobrowskiego i seNastępnie zeznawał świadek Jerzy
minister jest zajęty i audjencJa może
natora Bnil1skiego z poznańskiego. Na- Stawicki, sekretarz ministra spraw się odbyć dopiero w poniedziałek, lub
stępnie dokonano wyboru komisyj, do
wewnętrznych.
Świadek podaje, że
wtorek następnego tygodnia, Mosdorf
których wes7.li mniejwięcej kandyda- śp. minister Pieracki piastował stano- oświadczył, że to będzie zapóźno. Na
ci przed tawieni przez marszałka. U- wisko ministra spraw wewnętrznych pytanie adw. Pawenckiego, czy Mosstanowiono następują.ce lwmisje: bud~etową, admi n istracyjną, zagraniczną.,
wojskową,
prawniczą,
gospodarczoskarbową, komunika.cyjną, oś...viatową,
opieki społecznej i regulaminOWI!. Na
końcu posiedzenia marszałek Prystor
zwrócił uwagę na to, ażeby parlamenNieporo~um-ienia w torn ie rządu Gabinet podał się do dytarzyści nie interwenjowali w spram-isji, lecz pre~ydent dym-isji nie przyjął
wach, należącYCh do działania administracji. Właściwą bowiem formę dla
P l' a g a . (Tel. wI.) Rada mini- Masaryka i wyboru nowego prezydenparlamentarzystów są przelnówienia z strów postanowiła podać się do dy- ta republiki. Rzę.d pragn!!ł wystawietrybuny, interpelacje oraz bezpośred  misji. Prezydent republiki dymisji nia tylko jednej kandydatury . na prenie podawanie dostrzeżonych błędów nie przyjl!ł.
zydenta, tymczasem obok popieranei nadużyć. Zwraca uwagę, że w poroDecyzja podania się do dymisji po- go przez Masaryka i lewicę Benesza,
zumieniu z premjerem należy zwracać wstała na tle nieporozumiel1 w łonie agrarjusze
wysunęli
kandydaturę
tego rodzaju sprawy do prezydjum rady w sprawie ustą.pienia prezydenta prof. Nameca.
Senatu, które poczyni dalsze kroki.
.

Walka o następcę Masarvka
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Fałalne zderzenie
tramwajów

nas~ego siJanowłska

Apostołowie wzniosłości

czy po'prostu geszefciarze?
Żydowski "Nas z Przegląd", pisząc o
mającej się

roku odbyć w
Berlinie olimpjadzie, daje wy,r az swa-mu negatywnemu dlQ niej stosunkowi.
Ale na tern nie poprzestaje. Ma pretensje do tego, by s wój stosunek narzucić
innym narodom. Żali się, że dotychczas
nie słychać ani jednego głosu z pośroo
świata uczonych. pisarzy, dlziałaczy,
Ikt6.rzyby zaprotestowali przecjwko odbyciu olimpjadv w kraju, opanowanym
/przez reżim hitlerowski, "pragną.cym z
olimpjady uczynić środek propagandy
dla idei rasistowskiej". Do boj,k otu tego
niemieckiego przed-się-wzięcia "Nasz
Przegląd" nawołuje głośno: "Sportowcy, artyści, literaci, poeci, ludzie nauki
- wszyscy, miłUjący wolność, ludzie ze
wszystkich partyj, bez różnicy ras i wyznal1 przeciwstawcie się poniżaniu w
S'POsób brutalny wzniosłej idei olimpijskiej!"
Jak szlachetne, jak wzniosIe jest to
wezwanie! Wygląda na to, jakoby z ust
żydowskich przemawiala sama miłość
Judzkości. Wygląda na to, jakoby Ży
ozi dzisiaj w tym zepsutym, pełnym fał
szu, brutalnym i barbarzyńskim świecie
graM samotną rolę apostołów dobra, gło
sicieli humanitaryzmu, ewangelistów
wolności. Oni są. tym, którzy światu
oczy otwierają. na zło panujące, którzy
mają odwagę szkodliwym dla "ducha"
:pra.dom i kierun.kom się przeciwstawiać i dlat.ego tyle cierpią dziSiaj.
Biedacy! Nieszczęśliwcy! Niewiniątka!
Pójdźmy za ich wolaniemI Pójdźmy naw

przyszłym

lPI'awiać pohańbiona. ludzkośćl

Ale nie pójdziemy. Nie wierzymy
lm. Bo weale nie trudno jest dostrzec,
rże ta cała ich wzniosłość, szlachetność,
ieh obrona "poniżanej w sposób brutalny wzniosłej idei olimpjskiej" na
mile zalatuje geszefciarstwem, interesem, zyskiem kupieckim. No i - ży
dowskim tupetem, ukrytym w tkliwych
słowach. Bo jal\Że inaczej nazwać żą.
danie, by Polska i inne narody bojkotowały olimpjadę berlińską, dlatego tylko,
te reżim hitlerowski dał się mocno we
znaki Żydlom? Nie pochwalamy metod
hitlerowskich, ale 'Pretensje żydowskie
są bezsensowne. A ponadto zdradzaJą
one
naj.bezwstydniejs7.Y
r a sow y
ag o i z m; który sóbie chce podporząd
kować wszystkie interesy innych niłJro
dJów Właśnie ten sam, o ile nie więk
szy, ra.sowy egoizm, który j~st -przed>miotem ich wystl\lpień ,przeciw~o olimtPjad~ie berlińskiej.
Kto się więc da złowić

na. i.ę niłJiwnie
.~ ..w:.edkę żydowsk~? '
4ti

Sukces "Czarnych"
B u k a l' e s z t. (PAT,. Drużyna hokejowa "Czarni" ze Lwowa rozegrała
w Siedmiogrodzie trzeci S"yój mecz bijąc reprezentację Miel'curea ciuc 2 : O.

L o n d y n. (PAT.) Na przedmieBalham
nastą.piło
zderzenie
dwóch wozów tramwajowych. 30 osób
odniosło rany.

ściu

"polskiego olbrzyma"
Kr ó 1 e w i e c. (PAT). W Królewcu

Pekin. (pAT.) W Chinach pół
nocnyr;h panują dotkliwe mrozy. W
Tjentsinie zmarło z powodu zimna t tn
osób. a w Pekinie 20.

zakończone
zostały
zawody zapa śnicze

M a d l' Y t. (P AT.) Misję utworzenia gabinetu otrzymal przywódca partji konserwatywno - republikańskiej
Miguel Maura.

Eksplozja na statku
L o n d y n. (PAT). Donoszą. z Szanghaju, że na sta'tkiI-cysternie "Balaklava" w hali maszyn nastąpiła eksplozja,
w wyniku której statek spłonął. Wskuteż wypadku odniosło rany 15 osób.

Ucieczka
dzi'esięciu franciszkanów
P El kin. (PAT.) Dziesięciu Franciszkanom hiszpańskim wraz z biskupem Ibanezem, więzionym przez wojska czerwone w Jenan w prowincji
Szensi, udało się zbiec<io Tali.

Obniżka ubezpieczeń

nieruch-omos"c"1

War s z a w a. (PAT.) Powszechny

Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych obniżył składki w przymusowem ubezpieczeniu ni.eruch?~ości od ognia o

20 proc .. N)(~zalezma ~ tego zakl.ad
prowadZI akCję umorZe~IOW!!, rozłozonI!
.lat 3, przeznac~aJąc na t~n c~l
32 mll~ony zł.
AkCja ta obeJp1uJe
składkI zaległe do 1933 r. włączme.

na:

Klęska powodzi
w JugosławIi

międzynarodowe

pllhar
Prus wschodnich.
Pierwsze miejsca zajął Pinecki,
trzecie miejsce zajął Polak Grabowski,
zwany w Królewcu "polskim olbrzymen1."

Echa przesUenia
gabinetowego w Hiszpanji

cząco.

Adw. Hankiewicz wnosi o odczytanie zawartej w aktach sprawy relacji policyjnej, dotyczę.caj osoby Mosdorfa.
Sę.d nie uwzględnia tego wniosku z
uwagi na to, iż okoliczność ta nie ma
żadnego znaczenia dla sprawy_
Zkolei na wniosek prokuratora
sąd powtórnie przesłuchuJe
świadka
komisarza Bankę. Świadek stwierdza, że grupa, której Mosdorf był
jednym z przywódców,
wydawała
pismo. Na kilka dni przed 15 czerwca 1934 r. drukarnia, gdzie pismo to
było wydawane,
została
zamknięta.
Wkrótce potem "Sztafeta" przestała
wychodzić.

O godz. 13

sąd zarzę.dził

przerwę

obiadową.

Po przerwie jako pierwszy zeznaJerzy Krzymowski, urzędnik prezydjum rady ministrów.
Swiadek powiadomiony został w
paździ~rniku 1934 r. o przeprowadza-niu w Pradze rewizji u osobnika, uży
wającego paszportu i nazwiska litewskiego Biskauskas. Prwprowadoono
też wówczas rewizje u Włodzimierza
Baranowskiego, Zabawskiego, Czuczkie,w icza, Wł. Martyńca, Mirowicza,
Eugenjusza Kulczyckiego iDymitra
Rawicza. Dokumenty, znalezione podczas tych rewizyj, są świadk()wi znane.
Do tych dokumentów świadek dołą.czył
dla śledztwa tłumacwnie z instrukcji
wyszkolenia wojskowego O. U. N., oraz
akt o ustroju O. U. N. i progi'am wychowania w obozie O. U. N. ReWizje
dokonane zostały prze.z władze czechował

słowackie.

Zwycięstwo

119 osób zginęło od zimna

dorf mówił, że będzie zapóźno po go'dzinie 15-tej, świadek odpowiada prze-

o srebrny

Do Berezy

Zkolei sl!d przystępuje do odczytania złożonych w śledztwie zeznań
świadków nieob~cnych , których
sl!d
postanowił na rozprawę sprowadzać.
Prokurator Żelellski wnosi o uznanie tych wznań za odczytane, jednak
wobec sprze.ciwu obrony sąd pr'l.ystę
puje do odczytywania.
Odczytano zeznania świadków: Bohdana Nazara, Eustachego Sawczyń
ski~go,
Józefa Hofstaetrera, Józefa
Gorzkowskiego, Stpfana Rojowskiego,
Henryka Ślusarczyka, Stefana i Zygmunta Szpatzów, Piotra Owsianki, Romana Gold : :- zte.ina, l\Iichała Kasprzyka,
Franciszka Mysii1skiego, Antoniego
Surowieckiego, Rompały oraz Reby
Finger.

R a d o m. (Tel. wł.) W dniu 10 b. m.
został wywieziony do Berezy p. Stefan
Podczaski, kierownik koła Str. N aror1.
Radom-Śródmieście . Jak wiadomo, p.
Podczaski w dn. 16 listopada został po
sześciotygodniowym pobycie w Berezle
tYSięcy
zwolniony. Obecne wywiezienie jest
już drugiem z rzędu.
Wywieziony do
Sołowkach
obozu izolacyjnego p. Podczaski po
pierwszym pobycie w Berezie )Q-jPodług doniesień prasy finlandzkiej,
upadł bardzo na zdrowiu.
która zamieszcza rewelacyjne opowiadanie zbiega z wysp Sołowieckich, inż.
Sołoniewicza, na t. zw. "zsyłce" przebywa obecnie w Ro..<;ji sowieckiej od 9
War s z a w a. (Tel. wł.). Zapowia- do 10000 stuaentów, ' oskarżonych o
dana przez monopol solny obniżka 0- kontn-e'Wolucję·
bejmuje tylko jeden gatunek soli, a
mianowicie białą. sól jadalną, kamienPogłoSki O ustąpieniu
ną. i warzoną.. Cena wynosi obecnie 36
gr za kilogram. Wysokość obniżki nie
Michałowskiego
jest narazie ustalona.
(w)
War s z a w a. (Tel. wł.). Mnożą się
pogłoski, że min. Michałowski
ma w
iD-złotówek
najbliższyn1 czasie ustą.pić
ze swego
Ł ó d ź, 13. 12. Policja Sloocza w Ło stanowiska. Na miejsce min. Michałow
dzi zlikwidowała pomysłowo zorgani- skiego miałby przyjść b. szef. kancelarji cywilnej Prezydenta Rzplitej, 0zowaną szajkę fałszerzy mon>et.
Poprzednio już karany za ten pro- becny prezes Najwyższego TrybunałU
ceder 5-letniem więzieniem Daniel Zaj- Administracyjnego, dr. Bronisław Heł(w)
d>el, zam. przy ul. Krótkiej 10, miał do czyl'lski.
pomocy Antoniego Wyżyilskiego. ZajdeI urzą,dził się w ten sposób, że do
szajki wciągną.ł chłopców małoletnich,
którzy roznosili fa~syfikaty, stanowią.c
rodzaj ruchomych magazynów. PoliW Hamburgu rozpoczął się proces 270
cja, zatrzymując zawodowych kolpor- osób, pochodzących z powiatu Pinn enb(>rg
terów, nie znajdowała przy nich do- w Szlezwiku. Osoby te .stoją pod za rzutem dziaJalności komunistycznej, uprawodów.
W wyniku dłuższej obserwacji uję wianej w latach 1933 i 1934.
to Zajdela i jego wspólnika na gorą,
cym uczynku i osadzono w więzieniu.
Stefani donosi z Sofji: W min. spraw
Skonfiskowano znalezione w ilości wewnętrznych Sapow podal się podobno
do dymisji.
kilkudziesięciu sztuk falsyfikaty monet dziesięcio-złotowych.
*
Izba gmin odrzuciła większością 179
głosów przeciwko .157 wniosek
Labour

10
studentów
.przebywa na

Cena soli

min .

Fabrykanci

I

B i a ł o g ród. (PAT.) Rzeka Wardar wr~n z dopływami wystąpiła z
brzegów, powodując poważnI! powódź
w południowej Serbji. Część Skoplje
oraz szereg innych miejscowości znajduje się pod wodę.. Straty są bardzo
znaczne. Komunikacja kołowa i kolejowa. jest przerwana, zwłaszcza Da. li- Czytajcie i abonujcie
&•
P'-"k"
nji Białogród - .S aloni4 _ JI usu-acJ!ł
.,.i!ł

*

I.

Party. domagajacy się. aby izba oświad·
czyła,.iż żądania górników angi e!"'ldch w
spraWie natYChmiastowej P_Qd.wyżkj pla.c
było usprawiedliwione.
- ' -

f1

Na miejsce dr. Switalskiego

Wszystko jedno, gdzie kto siedzi...

War s z a w a. (PAT). Na dzisiejszem posiedzeniu Senat wybrał nowego wice-marszałka, sen. Barańskiego
na miejsce dr. ŚwitaIskiego, który zło
żył mandat.

Co pow;ed~ial delegacji studentółc Żydów b. premjer
lJrof. Barfel

W żargonowym "Hajncie" z dnia
12 b. m. czytamy, co następuje:
"Życlowscy

studenci

muszą

sieOficjalne
lwowskiej
L w ów, 11. b. m. (Tel. od własfl
koresp.). ProCesor politechniki lwowskiej Bartoszewicz wydaj dziś zarzą
dzenie, że dla żydowskiCh studentów
przeznac7.0ne są specjalne miejsca (na
prawo). aby uniknąć starć międl.Y
chrześcijańskimi.
a żydowskimi akademikami. Według zarządzenia tak
dzieć po prawej stronie!" zarządzenie w politechnice

War s z a w a (Tel. wł.). Hada dziekanalna wydziału inżynieryjnego na
politechnice.
warszawskiej
wydala
wczoraj
zarządzenie,
rozdzielające
miejsca między stu ..enlów nieżydow
skich i żydowskich. Za nieprzestrzeganie tego przepisu Żydzi i nieżydzi
będą usuwani z politechniki.
P()dobne postanowienia wydala rada dziekanalna wydziału mechanicznego. Kiedy odczytał to zarządzenie prof.
&rowicz. niektórzy żyoowscy studenci
zaprotestowali i wyszli z sali. (w)

Komunistyczni zamachowcy
Wat s z a w a. (Te1. wł.). Otrzymano tu wiadiOmości, że w Białogrodzie
policja wykryła dw~e organizacje komunistyczne, które miały przygotować zamach w Jugosławji i zamierzały'
zgładzić obecnego regenta. ks. Pawła.'
Podobno istniały one już od dwóeh
lat i poSiadały własną tajną drukarnię
fałszywych
banknotów, kolportowanych w południowych częściach kraju.
Miało w nich być wielu b. oficerów rosyjskich.
Organizacje posiadaJ.y własną radjostację na krótkich falach i to pOzwoliło
lX>licji wykryć zamachowców. Aresz.towano ii4 osób, wtem 28 kobiet. (w)

pasmo Pireneji. zajęta jest Hiszpanja wlasnemi sprawami.
Trochę tam niestrawności systemu repu·
blikańskiego, trochę chronicznych prądów
odśrodkowych, trochę też prania ws::ela/cich
brudów reżimu, - wszystkiego razem jednak trochę dużo, jak na niespełna pięć lat
młodej republiki. Afery lwrupcyjne wstrzą
sają już trzecim zlwlei gabinetem i nie dają spokoju krajowi. Od chwili, gdy inspek.
tor generalny lwlonij signor Antonio Nom·
bela rzucił niemiłe oskarżenie przeciw dwóm
wybitnym polity/tom, radyTtalowi Calvo i lu.
dowcowi Gil Robiesowi, trzeszczy organizm
wewnętrzny i od paru tygodni nie może
dojść do spokoju.
Złośliwi obliczyli, że już więcej jak tu·
zin premjerów próbowało pod banderą repu·
bliki sterować nawą palistrva i - osiadło na
mieliźnie. Przytem re1tord hrótlwwieczności
gabinetów wzrasta prawie z miesiąca na
miesiąc. Jeszcze wiosną wypadało po jednym
premjerze na cztery miesiące. Ostatnio przypada kryzys średnio co du:a miesiqre.
To tempo Tuyzysów nie byłoby może rze·
ezą tak ::Zą nie jest nią napewno w kra·
jach o dobrej administrarji - gdyby zarazem nie s:;lwd::ilo dotlf/heje finansom, hló·
rym lwżdy hry::ys his::pc/lis/d 'przysparza no·
wego ciosu. Okazuje sit: bowiem, że każdy
obywatel Iberji, któremu los ltl)':.nacz.ył fo·
tel ministerjalny w tym kraju. niezależnie
od dlugości sprawowanych rzqdóIL ma pra·
wo do dożytwotniej pensji: 10 000 pesetów
rocznie. Od rol.I/ 1931 nazbierało się tych
wniosTtów o pominislerjalllq pensję (od ta·
kich, co już wystąpili z gabinelu) ogółem 55.
czyli że obriążenie pUl/sIwa z te{(o tytułu
wynosi wca(p pokaźllq Im' otę 550000 pese·
tów. Nieouojętny haracz na barkach młodPj
rf'pllbliki. płacoTlY za niedojrzale ekspery·
menty!
Taka gwarantowana pensja ministerjalna
bywa nieraz czynnikiem demoralizującym.
Dla ;ednosleTt bez slcrupulów może być wy·
zyskiwana ;aTro źródł o dochodów dla bliż·
szych i dalszych znajomych. Może nawet w pewnych wypadTcach - tlumaczyć przy.'
czynę zbvt częstych Trryzysów gabUletowych.
zwłaszcza gdy nowe nominacje ubiera się
ID piękną formę "zmiany warty'f~

techniki.

P o z n a 11, 12. 12 - Pl'ote~ty abonentów radja z terenu Wielkopolski w
sprawie metransmitowania przez rozzwrócą się ze skargą do wyższych
władz.
Delegacja żydowskich studen- głośnię poznańską. żydow~kich audy"
tów udała się w związku z tem do b . cyj z Warszawy odniosły skutek. Oto
premjera prof. Bartla. Prof. Bartel w środowym programie rozgłOŚnI pol)ro~ił.
aby nie zwracać uwali na to, znańskiej, przewidującym o godz. 16,20
gdzie kto siedzi, byle tylko wykłady transmisję z Wars7.a","y pieśni hebrajodbywały się w spokojnej
atmosfe- skich. nastąpiła zmiana. Zamiast pieśni hehrajskich Poznall nadawał audyrze. "
eję z plyt w wylwnamu Carusa.
Żydowscy studenci mocno przeciw
Łemu protestowali i oświadczyli. że

Znów katastrofa

Kra k ó w. (Tel. wł.) . W Zakopanem przy budowie kolejki linowej na.
Kasprowy Wierch wydarzyła się znowu
katastrofa.
Pod ciężarem nagromadzonego materjału załamało się rusztowanie przy
l~i({tek, '1.3 b. m,.
budowie stacji na Kasprowym Wieroskarżenia w całej rózciągłości i wniósł chu i runęło z wysokości 6 metrów na
o ukaranie wedłu.!!; kwalifikacji czynów pracu.iąc~'ch niżej robotników .
Władysława Gąsienice-Daniela. któw akcie o"karżenia We wniosku ~woim
prokurator nie określił żadanego wy- remu 5padająea płyta złamała przypu~
szczalnie kręgosłup, odwieziono w gromiar'l kary.
Na~tę-pnie
imieniem oskarżonych źnym stanie do szpitala klimatycznego
przema\\'iali adwokaci Pp . Wirski. Kry- w Zakopanem.
Ponadto rany odnieśli: Stanisław
siak i dr. Urbański.
Michalik i Stanisław Kwaśny z ZakopaOskarżeni w o::itatniem słowie przynego. Stanisław Bobak z Poronina,
chvlili ';;11' do wrwodóV\ obrony.
Sad za" iadomiL że \vyrok ogłosi w Stanisław Różański z Nowego Targu i
oiatek o .!!;odz 12
Antoni Tomijasz z Zubsuchego

zakończony!

J:V!fł"ok ~apadnie tt·

B Y d go s z c z. (Tel wł.) Po przesłuchaniu reszty świadkó\\
sąd
zapowiedział na cz~ artek godz. i7 przemówienia prokuratora i obrońców.
Obrońcy
oskarżonych
wnieśli o
przeniesienie przemówień obrollców
na czwartek. ponieważ w tak krótkim cza.:iie nie beda mo~li przygotować
i uPorzl1dkować rnaterjału. Sąd na
\, nio.,el~ ten się nie zgodził O g'odz 17
rozpoczfIl przemówienie proklIrator
Galuba,
który
popierał
akt

!

Jak !ydzi zdobywali łód1
Na pOlskiej krzywdzie wyrÓSł żydowski

Ł ó d ź, dnia 14 grudnia
pierwszych s",{)ich początkach
była Łódź osadą czysto chrześcija11ską.
J eże.Ji wierzyć starym kronikom, pienvszy Żyd zjawił się do Łodzi, gdy
dawno już powstała tu znaczna osada
tkacka. Zajął się podobno szynkarstwem.
Tak samo było w innych osadach
tkackich na zi.emiach dzisiejszego województwa łódzkiego. W Role, Zgierzu,
Ozorkowie. Łasku, Sieradzu - nigdzie
Żydzi nie brali żadnego udziału w powstawaniu tych osad ani w ich życiu.
Trochę na uboczu od głównych wydarzeń
Tkacze sami wozili swoje wyroby na
polityki międzynarodowej, chroniona przez jarmarki w całym kraju. Albo bogatsi

UWAG~

Skuteczny protest
radjoabonentów

Proces o zajścia w Wvrzyskiem

Jak donosi liśmy w ostatnich dniach
zmarł w Lubiewie na Pomorzu zasłu
żony kapłan
k s . dr. Wloszczyński. Na
zdjęciu śp. zmarły ks. dr. WIOSzczy11ski.

Oddziełeni,e Żydów

chrześcijańscy, jak żydowscy studenci
muszą
zajmować
wyznaczone im
miejsca. pod karą wykluczenia z poli-

W

przemysł

kupowali towar na mie.jscu od biedniejszych i rozwozili go wraz ze swoim
po jarmarkach. Udział Żydów w bandlu wyrobami tkactwa był bardzo mały i obejmował wyłącznie tkaniny zagraniczne. Do tkacza krajowego Żyd
nie miał pl·zyStępu. Poci tym względem
panowała całko\vita solidarllość wśród

tkaczy w Polsce.
.
Dopiero pQ\\istauie fabrycznego przemysłu włókieniczego w Łodzi umożli
wiło Żydom wtargnięcie do handlu
manufakturą, a późnie,j także
i do
przemysJu \\'łókienniczego. Trzeba jednak bardzo wyraźnie podkreślić, że
także i w powstaniu fabl'ycznego prze-

Na;milszy podarek grpiazdkowy

mysłu włókienniczego w Łodzi Żydzi

nie 'mieli żadnego udziału i ani jednego żyda nie było wśród pierwszych
pionierów tego przemysłu. Lódź przemysłowa nie ma żydom nic
do zawdzięczenia, ma natomiast aż nadto
ważkich przyczyn, aby ich surowo oskarżać. Właścieciel fabryki tkackiej.
obejmującej kilkadziesiąt lub kilkaset
krosien, napędzanych częściowo mechanicznie. nie mógł sam trudnić się
rozwożeniem swoich wyrobów po całym kraju. Nie mógł także wysyłać z
towarem swoich ludzi i czekać aż wrócą z pieniędzmi, gdyż przy takim systemie fabryka musiałaby co jakiś czas
przerywać pracę, dopóki
nie wrócą.
sprzedawcy z pieniędzmi na dalszą jej
pracę .
Fabrykant re,zygnował więe
chętnie ze znacznych korzyści, jakie
przyniosłaby mu sprzedaż
własna, i
oddawał wyprodukowany towar Żydo
wi, który płacił natychmiast. Innego
kupca nie było pod ręką. PrzejŚCie od
produkcji ręczncj i na małą skalę, do
produkcji przemysłowej odbyło się w
włókiennictwie tak szybko. że zanim
kupiectwo chrześeijańskie zorientowało się w nowem położeniu, Żydzi już
zagarnęli w swoje ręce odbiór towaru
z fabryk.
Ale srodze m~' liłby się ten, kto
chciałby

przypisać

Żydom

zasługę

szybl<iego rozwoju fabl'yczne-go przem~Tsłu
tkackiego. Młody przemysł
łódzki bardzo drogo zapłacił za to, że
zaczął posługiwać się Żydami.

to bezsprzecznie tom, pełnych piękna i wspanialej
dynamiki, poezyj KONSTANTEGO DOBRZYŃ
SKIEGO. Cena egzemplarza w ksiQga1'lliach, eksj)edycji i agenturach tylko 1,80 zł!

Żydzi

z całym impetem rzucili się na ten
handel, kupowali w3zystko. co fabryki
zdołaJy wyproduko\\·ać. gdyż na sprzedaży detalicznej po wsiach i n-iasteczkach osiągali ogromne zarobki. Fabrykanci, widząc tak łalwy zbyt, szybko zaczęli powiększać swoje fabryki
i zakładać: nowe. Produkowano coraz
"'iększe ilości manufaktury, nie \vidząc, że kraj nie jest jeszcze przygotowany do regularncj konsumcji tkanin
fabr~' cznych.
W pewnym momencie
na!."tąpilo przesycenie rynku, Żydzi jak
na komendę przestali kupować w fabrykach i Łódź miała pierwszy swój
kryzys.
Zapanowała wtedy nieopisana nę
dza w Łodzi i całym okrę~u. tem
większa, że w międzyczasie ż'ydzi potrafili zniszczyć do cna tkaczy, którzy
przedtem trudnili się handlem manufakturą po jarmarkach. Tkacze ręczni
dosłownie z głodu umierali. Żydzi zniszczyli ich odbiorców, a sami od nich
także nie kupowali.
Od tego czasu
datuje całkowity upadek starych i zasobnYCh osad tkackich w takich miasta~h: )ak Koło, Sieradz. Poddębice,
UllleJow. Osady te miały wszelkie da-

-

ORĘDOWNIK,

sobota, dnia. 14 grudnia 1935 -

ne po temu, aby po powstaniu przemy· ,która coraz le,piej zaczyna rozumieć,
stu fabrycznego zamienić się w wiel- ~ kupno u Zyda zawsze musi bić pokie, ośrodki zdrowego chrześcijańskie- łączone ze stratą i że rzetelnę. obsługę
go handlu hurtowego manufakturą. znajdzie tylko u kupca chrześcijańskie
Gdyby nie ŻydZi, byłyby to dzisiaj go. Małe miasteczka i wieś nadal trwamiasta bogate.
ję. w zgubnem mniemaniu, że u Zyda
.*
jest taniej.
Przemysł włókienniczy miał jeszcze
Ale i tutaj powoli zachodzi zmiana
ciężej odpokutować za to, że dopuścił na lepsze coraz częściej spotkać
Żydów do handlu manufakturą.
można chrześcijańskich straganiarzy
Pierwsze kryzysy minęły jakoś, nie na jarmarkach i chrześcijallskich hanzmieniając zbytnio stosunków w prze- dlarzy domokrążnych. Maluczko, a pomyśle . Nadal całkowicie pozostawał
przemysł w rękach przybyszów chrześCijaIlskich z Zachodu, głównie z Niemiec. Żydzi jeszcze nie kwapili się do
zakładania fabryk,
Przyszły jednak
niebawem zmiany i zaczęła rozwijać
się coraz lepiej wymiana gospodarcza
między Kongresówką a Rosję..
Łódź
zdobywała nowe i bardzo dobre rynki.
Żydzi, którzy trudnili się
hand1em
manufal<turą, spostrzegli, że
jeszcze
lepiej niż handel opłaca się fabrykacja.
Coraz to inny Żyd zaczyna brać się do
fabrykacji.
Typowym przykładem metod, ja..kiemi posługiwali się Żydzi, gdy zaczęli zajmować się przemy~łem w Ło
dzi, jest historja początków karjery
przemysłowej Icka Poznańskiego, założyciela firmy Poznańskich.
Trudnił się najpierw
handlem, a
gdy zebrał trochę grosza, postawił kilkanaście warsztatów. Interes szedł doSKUTECZNE
brze, gdyż Żyd nie miał żadnych skrupułów. Tego zarwał, temu nie zapłacił,
podrabiał cudze wzory, drogo
przez
tamte,go zapłacone, "manipulował"
przędzę odpadkami itd. Wkrótce mógł
zbudować większę. tkalnię. Tutaj wpro-

Echa strasznego

wadzał różne pomysłowe oszczędności.

Do dnia dzisiejszego starzy ludzie opowiadają sobie o poważnych zatargach
z gazownią, która twierdziła, że więk
sza część gazu do motorów nie idzie
prz.ez liczniki.
Inni żydowscy "pionierzy" przemysłu pomnażali swoje zarobki zapomocą
ciągłych pożarów. O niektórych zało
życielach żydowskich dynastyj przemys łowych opowiadają, że konie strażackie na pamięć znały drogę do ich
fabryk - tak często się u nich paliło!
Niezdolni naśladować Żydów, fabrykanci chrześcijańscy coraz częściej
popadali w trudności. Przy tych sawych cenach sprz.edaży 2ydzi zarabiali,
chrześcijanie tracili. Powstanie jednej
fabryki żydowskiej kosztowało z reguły egzystencję dwóch lub trzech fabryk
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jawię. się chrześcijańskie sklepy z ma.nufakturą w małych miasteczkach.

Docz~ka1ibyśmy się tego prędzej,
gdyby uległy pewnej zmianie ustawy
podatkowe, robione - zdawałoby się
- jakby specjalnie dla Żydów, gdyż
dają szerokie pole do nadużyć i oszustw
na szkodę Skarbu. Polak wzdraga się
przed nadużyciami i pada ofiarą zasadzek i tortur podatkowych Żyd
nie ma żadnych skrupUłów i dobrze
zarabia tam, gdzie Polak musi tracić,

POCISKI

WybUChU

Akta katastrofy ZUPU w G clyni

~ostaly

wGdyni
ostate~łłie

~an~knięte

P o z n a ń, 12 grudnia.
Prz.ed czterema laty społeczeństwo
polskie poruszone było głośną katastrofą w Gdyni, gdzie 8 października
1931 r. straszny wybuch gazu świetlne
go, ulatniaj~cego się kurka w piwnicy
domu przy ówczesnej ul. Kasyna, zburzył cały budynek . Pod gruzami zna·
lazło śmierć 14 osób.
Naskutek długotrwałych dochodzeń
i śledztwa w tej sprawie postawieni
zostali w stan oskarżenia inż. Ignacy
WieleżYllski, dyrektor gazowni gdyń
skiej w Chylonji i inż. Marjan MogiInicki, l{ierownik techniczny sieci gazowej. W dniu 7 marca b. T. stanęli
przed sę.dem okręgowym w Gdyni, oskarżeni z art. 222. k. k., czy Ii o niechrześcijańskich.
dbalstwo i zanie,c hanie koniecznych
Przemysł wełniany, na który rzucili się Żydzi z szczególnie.jszym zapa- środków ostrożności i zabezpieczeń
przewodów gazowych - co pośrednio
łem, w ciągu stosunkowo krótkiego
czasu niemal całkowicie znalazł się spowodowało straszliwy i tragiczny
w ich rękach. W przemyśle bawełnia w skutkach wypadek.
Wyrokiem sądu okr. dyr. WieleżYl1nym, gdzie jest stosunkowo mniej pola
do fałs?:owania towaru i gdzie trudniej ski został uniewinniony, a inż. Mogiljest także zarobić dobrze na pożarze, nicki skazany na 1 rok więzienia. Na
Źydzi usadowić się nie mogli.
Poza
Poznallskim do wybuchu wojny żaden
Żyd nie zdołał ani zagarnąć, ani stworzyć większego przedsiębiorstwa przemysłu bawełnianego. Kilka mniejszycł~
przędzalń, to było wszystko, co tutaj
2ydzi zdobyli.
Dopiero po wojnie dostała się w
ręce Żyda wiellka fabryka Heinzlów i
Kunitzerów, dzisiejsza "Widzewska
Manufaktura". Jak się to stalo - róż
nie mówią. Faktem jest, że dzisiejszy
właścicie,l, Uszer Kon, wszedł do tego
hasł,a
przedsiębiorstwa jako pomocnik do układania towarów na półkach w odJuż niespełna diwa tygodnie dzielą
dziale sprzedaży.
nas
od świąt Bożego Narodozenia.
Tajemnicą nieprzeniknioną otoczoSetki tysięcy, miljony rodzin w Polne są również drogi, jakiemi dostali
sce obchodzić będą. te święta w skupiesię do przemysłu bawełnianego Ejtingonowie. Wiadomo tylko, że przed niu. Będzie zapewne mniej, niż w inwojną byli to zupełnie mali ludzie i ne lata, nastroju radości i zadowolenia
pracowali w jakimś sklepie łódzkim. z życia, które wszak zasępiło się ostatnio pOnad zwykłą miarę pod wpływem
*
Dzisiaj, po upływie stu lat od po- urastających coraz wyżej kłop()tów
wstania przemysłu fabrycznego w Lo~ materjaln~h. NiedQStatek a nawet nę
dzi, hegemonja żydowska w nim doszła dza zajrzała do wielu domów polskich,
do szczytu. Wielki handel manufaktu- które jeszcze kilka lat temu miały jako
tako zaoewniony i SpOkojny byt.
rą jest całkowicie w rękach żydow
Nie pOtrzeba .nakreślać w szczegółach
skich, a w przemyśle Żydzi wodzą. rej
obrazu smutne i rzeczywistości pOlskiej
wszędzie. Nie.liczne już firmy chrześcijańskie siedzą cicho, jak myszy pod pOd koniec i935 r., tak on jest nam
miotłą, potulnie słuchając
komendy wszystkim dobrze znany.
Żydów, którzy usadowili się we wszyNie wolno jednak dopuścić do tego,
stk i ch organi zacj ach przemysłowych. by położenie nasze pogarszało się jeTylko tam, gdzie przykłada się wa- szcze, byśmy własnemi rękoma powięk
gę i znaczenie do jakości t~waru, tr~y szali to zło, jakie krzewi się dokoła nas.
mają się i nieźle prosperują przedSIę·
Musimy pamiętać, że od nas samyeh,
biOl'stwa chrześcijańskie. Mamy więc odl społeczeństwa pOlskiego zależy przyw Łodzi sporo większych i mniejszych szły rozwój wypadków, że przy solidarfabryk wyrobów dzianych i pończo nym wysiłku zdołamy wydźwigne,ć się
szniczych ,należących do chrześcijan.
Żyd nie,zdolny do solidnej i uczciwej
pra~y, ulega tutaj konk~rencji chr~
ścijanina. Ale tylko w mIastach, gdzle
K1ao
~

mocy amnestji karę zniżono mu do 6
mies. więzienia i zawieszono na 2 lata.
Od wyroku, tego założył apelaCję
prokurator i osk. Mogilnicki. W dniu
wczorajszym sę.d apelacyjny w Pozna'niu, w składzie: wiceprezes Sawicki prze,wodniczący,
oraz sędziowie Bohusz i Eimer, jako wotanci - rozpatrywał ponownie sprawQ.
Prokurator
Poleski domagał się podwyższenia wymiaru kary osk. l\1ogilnickiemu i skazania osk. Wieleżyńskiego, dowodząc,
że nie przeprowadzili oui
dostatecznych zabezpieczeń i ponoszą odpowiedzialność za katastrofę.
Zastępca powoda cywilnego, adw Wlazło, wystę
pujący z ramienia ZUPU w Warszawie
- domagał się ponadto zasądzenia powództwa cywilnego.
Obrońcy
oskarżonych,
adwokaci:
Iżycki, Chmielewski, oraz PaschaIski
i Czałczyński z \Varszawy uzasadniali brak jakiejkolwiek winy ze strony swych klientów, co potwierdziły
orzeczenia biegłych i wnosili o całko
wite uniewinnienie obydwóch.

Po godzinnej przeszłO naradzie ~d
wyrok uchylajQ.cy ~rz.ecz.eme
I-ej instancji co do os~. ~ogIlm~kIego,
uniewinniajl)c obu inzymeró.w I pozostawiając powództwo cywilne bez rozpoznania. (m)

ogłosił

Co

pi-SNtę

inni?

"Adwentowe rozważania"
.Adwentowe rozważania" na temat
up~'dkU moralności publicznej w Polsce zamieszcza w "Piaście" autor portpisujący się inicjałami W. W,. Aut,?r
pisze z autorytetem i .silą. Mozna. SIę
domyśleć Jego prawdZIwego naZWIska.
p'an W. \V. nawiązuje do zacytowanych w książce Studnickiego w~nu
rzeń pewnego podróżnika francusklego
o charakterze współczesnych Polaków,
Nawiązując do spostrzeż~ń owego
Francuza p. \V. W. cytUje znane
przykłady przekupstwa, zdrady, podłości i okrucieństwa magnatów i szla.qhty polskiej w przeszłOŚCi.
.
Wspomnienia
te Targ0VV:lc~,
Sejm Grodzieński są straszlIWIe
smutne. Czy ci magnaci pyta.-:autor - "nie posunięli się w słuzbIe
u zaborców do granic upodlenia i lokajstwa? Czy oni dzisiaj są inni"!
.
"Czy Radziwiłł, typowy prz~~s~aw~~
ciel magnaterji i szlachty dZISIeJszeJ,
nie zgodził się na Brześć, mimo, że on
przyniósł wiele szkody narodowi? Czy
" kwiat narodu, szlachta" nie znosi
. , u·
pokorzenia od różnych parwenJuszow,
byle tylko na tern kilka groszy zarobić? ... "
"Czy przeciw Brześciowi i Berezi.e
zdObyli się bodaj na słaby protest bIskupi, obowią.zani do tego z. racji · sw~
jego stanowiska? Nietylko, ze tego me
zrobili. ale nie mieli odwagi upomnieć się o swoich kolegów biskupów,
przez gawiedź "sanacyjn~" poniewieranych! ... "
"Czy pomiędzy uczonymi i profesorami nie znalazło się dosyć takich, co
z lokajstwa i tchórzostwa dopomogli
do zniszczenia szkoły i oświaty."
"Czy wychowawcy ogromnej więlc
szości narodu, nauczyciele ludowi, z
tchórzostwa i lokajstwa nie przyjęli na
siebie roli żandarma, a często i szpicla, zmieniając szkołę na fabrykę nieustwa i wypaczania charakterów?"
Pytania takie, dotkliwe, jak uderzenie batem, mnożą. się pod piórem p.
W. \V. "Czy zdrada zasad, programu,
stronnictwa i przyjaciół, nie zostały uznane za cnoty'!"
Kończy swe rozważania autor pytaniem, w które m dopatrzeć się można
nieco goryczy i zwątpienia, czy chłopi
potrafi~ się obronić przed zarazą upadku charakterów, czy pozostaną.
czystem źródłem, z którego odradzać
się będzie naród?

U progu Gw'iazdki

~oli~arnym Wy~iłti!m l~u~ui!my '81~k~ wielki
Powszechne

publiczność nauczyła się już odróżniać
tanią tandetę od nieco droższego, lecz
wartościowego produktu. Zato w ha!l-

dlu detalicznym manufakturą mnozy
się z roku na rok ilość pr~e.dsiębiorst:v
chrześcijań skich.
I tutaj przodUJą.
wiQksze miasta, dzięki publiczności,

".8

na okres kilkunastu dni, dzielący'ch nas od świąt Bożego Narodzenia

wzwyż i przywrooić krajowi znośne wa-I winien być wysiłek na.d realizowaniem

runki egzystencji.
haseł, jakie niesie ta myśl.
Nie czas
Reprezentujemy jako' pismo obozu już bowiem na wyznawanie słowami
narodowego pOglądy, które nigdy nie tylko tych haseł, trzeba je karnie i ugodziły się na pOniżanie narodu pOlparcie stosować w codziennej praktyce
skiego, czego świadkami byliśmy w nie- życiowej I
dalekiej jeszcze przeszłości. PrzeciwJednem z głównych zadań obozu
nie: wierzymy w siły niespożyte narodu, narodowego jest wyplenienie z gleby
w jego zdolność pokonania nawet naj· życia polskie.g o chwastów i pasorzytów
większych trudności, jakie piętrzą się
żydowskich. Walkę z tym najg'lroźniej
na jego drodze do wielkości. Zaczyna- szym wrogiem wewnętrznym pOd.ięli
je, to rozumieć nawet ludzie innych o- śmy na wszystkich frontach, rozumiebozów, którzy dotąd przeznaezali naro- jąc, że nie uzdrowimy pOdstaw naszego
erowi pOlskiemu rolę jednego z wielu bytu. pókj Zydzi nie znikną z naszego
równorzędnych elementów w państwie.
horyzontu.
Ideologja narodowa zdObywa sobie
W okresie zakupów gwiazd,ko\Yych
coraz
więcej
zwolennik6w
wśród należy bardziej niż kiedykolwiek pawszystkich warstw społeczeństwa pOl- miętać o obowiązku popierania tylko
skiego. Największym sukeesem lat o- kupiectwa polsko - chrześcijańskego.
statnich iest pOzyskanie dla. idei naro- Jeżeli słusznie określa się Boże Narodowej tumanionego przez tyle lat cza- dlzenie iako święto rodziny, należy tedem socjalistycznej nauki o walce klas mu nadać znaczenie szersze; trzeba w
robotnika polSkiego.
tym czasie myśleć o członkach szerszej
Im szerszy zasięg oddziaływania my_ rOdziny narodowej. W skład tej rodziśli narodowej, tern energiczniejszy pony wchodzi i kupiec polski. który -jak o tern świadczył przebieg o statniego zjazdu delegatów Zw. Tow. Kupieckich w Poznaniu - stoi zdecydowaul.
nie w szeregach narodowych j chce
spełnić swoją rolę w odżydzeniu życia
i dni następnych
1118861
gospoda.reze.go.
W roli głównej Liana BAID 1 Iwan
Polska. przechodzi obecnie okres
PETROWICZ. Piosenki w języku
rosyjskim i niemieckim. Dziś
wielkich przeobrażeń i zmagań. Zaczypoczątek o godz. '-ej.
na odrabiać dziejowe błędy, w których
wyniku odwróciła się od miast i zajęć
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przemysłowych

i handlowych Bylii iesteśmy jeszcze częściowo narodem kalekim pod względem spolecznolro.:'l:odarczym Polski stan średni jest
wci a ż ie"zcze na przeważa iącym obszarze oa(ls t\\ a bardzo słabo ukształtowa
nv \Vyjątek stanowią dzielnice zachod.ie. które iednak coraz bardziej
\\ alczyć musza o zachowanie swoie2'o
dorobku \\ tei dziedzinie przed naporem żrdowskim.
Należv zatem
korzystać
z każdej
sP<roobności. bv wzmocnić i rozszerzyć
polski stan średni w miastach Należ"
ooprzeć kupiectwo i rzemiosło pOlskie
w walce konkurencyjnei z Z~·dami.
To też haslem JCowszechnem na okres
kilkunastu dni. dzielacych nas od świat
Bożego Nawdzenia, winno być bardziej
niż ldedykolwiek hasło .. swój do swego"
i "pOpieraj kupca Polaka".
SJColeezeństwo ma dzisiai mniE'j zasobów pieniężnych. to prawda. ale tembardziej pO\'..·inny popłynać te pieniadze. przeznaczone na zakupy i podarkI
gwiazdkowe. do kas kupiectwa polskiego. aby mógl sie wzmocnić jego odpór
wobec ataku Ż\'dowskielro
Tylko solidarnym wysiłkiem zbudujemy Polskę wielką. zdrowa i silna. w
której nie będzie miejsca dla pasorzytów i przybłędów.

Sukces

śmy

Sprawa embarga na
odroczona

Ogólny widok Garmii!ch Partenkirchen g ,lzie 6 lutego
olimpijskie.

rozpoczną się

zimowe

igrzY~a
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Na froncie walk w Abisynj i

Amb. FiIi'powi'cz działa .••
War s z a w a. (Tel. wł.).
dor Pilipowicz postanowił
do stworzenia nowej partji

Ambasaprzystąpić

(w)

Zmiany w min. oświaty?
War s l a w a. (Tel. wł.). Z powodu
stanowiska ministra. oświaty
przez prof. Świętosławskiego spodziewane są ;tnaczne zmiany personalne
na niektórych wyższych stanowiskach
w tamże ministerstwie.
(w)
objęcia

Wśród

rolników

War s z a w a. (Tel. wł.) Były kierownik ministerjum spraw zagranicznych Kajetan Dzierżykraj-Morawski został wybrany prezesem związku izb i
organizacyi rolniczych. Przez jedenaście Idt stanowisko to sprawo..vał senator Kazimierz Fudakowski.
(w)

Nowy dyrektor B. G., K.
War s z a w a. (Tel. wł.) Na posiedzeniu Rady Naczelnej B. G. K. dokonano wył:lbru nowego dyrektora B. G.
K. Na stanowisko to powołano Lecina
Barycha, a na jego zastępców powołano
dyrektora Garbusińskiego i Minkusiń
skiego. (w)

W

Włosi
Stal"e,i e l}od

bombardujG pozycje przeCiwnika
lłI(l.kallc sll'Ońc~yl0 się pora~kq łłJojsk wlołtkich

f

D ż i b u t t i. (Tel. wl.) Lotnictwo
włoskie prowadZi
ożywioną działalność, bombardując większe skupienia.
Abisyńczyków.
Sułtan
Aussy Machmud Jachja odmówił wzięcia od \Vlo-

Wojska abisyńskie podą.żają. z Adis
Abeby w trzech kierunkach: do
Harraru. do Ogaoenu i do Dessie.
A d i s A b e b a. (PAT.) Według
otrzymanych tu wiadomości oddziały
chów proponowanych zapasów broni rasa Sejuma starły się na północ oli
i przejścia na ich stronę. W ten sp 0- MakaIle
z oddzialami
włoskiemi
sób zostało uniemożliwione WYkona-, Po stronie Włoskiej było jakoby ZO
nie planów. zmierzających do otwar- zabitych.
.
cia armji drogi z Assabu do Dessie.

Włoskie tak i abisyńskie
Pr~ed ro~patrzeniem pł'Opo~ycyj

L o n d y n. (Tel. wł . ) Jedno z angielskich pism podaje. iż w angielskich Jwłach miarodajnych panu.ie
przekonanie, że Włochy 'Przyjmą. propozycje paryskie. natomiast Abisynja
odrzuci je, W takim wyparllm, iak
podkreślają w kołal'h rządowych.
decyzja należałaby wyłącznie do Ligi

nie!

poA'ojowych w Lidze :\'ar.

Narodów.
Jak donosi agencja. Reuter, wśród
·małych
palistw w Genewie panuje
znaczne wzburzenie.
Dużą
ruch H\\'OŚĆ wykazują delegaci
Sowi.etów i
Turcji. Ta sarna agenc'ja donosi, że
paryskie propozycje pokojowe n ie zostały przychylnie przyjęte w Ameryce.

Woiska mandżurskie

synek

naftę

G e n e w.a.. (Tel. wl.) Posiedzenie
komisji osiemnastu konferencji sankcyjnej, zwołane na czwartek po połu
dniu, trwalo wszystkieS'o tylko y. godziny Zakol'iczyło się po przemówieniach
Lavala. Edena oraz de,legata polskiego
Komal'nickiego uchwałą. p08tauawlającą odroczenie
załatwienia
sprawy
embargo nafty przeciw Włochom na
termin późniejszy . bliżej nieokreślony.
Premjer francuski Laval poinformowal poza tern członków Ligi o szczegółaCh propozycyj pokojowych, opracowanych przez Francję i Anglję, które przedstav,rione zostaną niebawem
radzie Ligi Narodów. An~ieolski minister Eden wyjaśnił w uzupełnieniu. że
jakkolwiek oba mocarstwa nie miały
w tym kierunlm specjalnych pełno
mocnictw, to podjęły one \.\ ysilki w
celu pogodzenia obu stron walczących .
Zresztą nie są. to propozycje, a jedynie
zalecenia, których załatwieniem zająć
się może rada Ligi Narodów, zbierają.
ca się w najbliższych dniach.
Delegat polski Komarnicki zauważył. że oświadczenia Lavala i Eden&
zobowiązują komisję do niepodejmowania dalszych kroków, któreby mogły
pokrzyżować lub wyprzedzić postanowienia Ligi Narodów. Oznaczają one
bowiem widoki na zupełnie nową sytuację, którą należy odpowiednio wyjaśnić i zbadać.
Nim całokształtem
tej nowej sytuacji będzie się mogła
zają.ć
rada Ligi Narodów, komisja
osiemnastu musi się wstrzymać od
dalszego działania, co dotyczy również
embargo na naftę. Następne posiedzenie komisji <Yibędzie się w piątek. 13
bm., o godz.
Rada Ligi Narodów
zbiera się w przyszłym tygodniu, jednak nie przed 17 grudnia.

16.

Z dy'plom.acji
War s z a w a. (Tel. wl.) Jak sły
chać. min. Beck ma wyjechać w najbliżf:zym czasie do Genewy na sesję
Rady Ligi Narodów. (w)
War s z a wa. (Tel. wł . ) Ambasndor R. P w Moskwie Łukasiewicz, który przeby\\ał w '''al'sza\''''ie na urlopio
Zdl'owotnym, wyjechał na miesięczną,
kurację·

War s z a wa. (Tel. wl) Min. Beck
wczoraj amba!"adorn niemiec\cieg-o von Moltke i posła szwajcarskiego Stouca. (w)
przyjął

Przed przvwróooniem
konstvtucii w Egi-pcie

wycofały się z Kuianu

kł'~uwem, ~ie,reladelku

M,ar~lotrawny ...

Włoch

1{ a i r. (PA 'l'). Premjer Nessim-Pasza przyjęty był dziSiaj na dłuższej
aud jencii przez króla. W następstwie
tej audjencji premjer postanowił nie
zgłaszać dymisji. Król zgodził się jako- ,
by na przywrócenie konstytucji z 1923
r. Dekret ki'ólewski w tej sprawie ma
być ogłoszony w dniu dzisiejszym.

Pisma i agencJe prasowe donoszą o
Miasto obsa.tbili ~ poterotem Ch;ńc~ycy -- Ha.n.ifestacje stupournem piśmie. skierowanem przez wła
dentów ,1apo·,isl.:,ich pr~eeirw Japon;ii
.
dze byleg-o BB do zarządów powiatowych
i lokalnych. ażeby te ostatnie przystąpiły
K a n t o n. (PAT). Pomimo dotkli- skle ewakuowały zajęte wczoraj mianatrchmiast do usuwania, niszczenia i
spalania akt i dokumentów po tej - smu- weg:> zimna · tysiące studentów i stu- sto Kujuan, które dziś rano zostalo podentek chińskich manifestowało dziś nowlJie ob~adlOne przez Chiliczyków.
tneJ pamięci - organizacji.
~iepocif'6wny
tata Slawt'k. pałając na ulicach miasta, wznosz~c okrzyki: natomiast oddziały mandżurskie zajęły
"precz z lmperjahzmem japońskim", Pao-Czang.
6łusznem oburzeniem ojcowskiem, pragnie
zatrzeć wszelkie ślady po swym marno"precz z autonomją Chin północnych",
Korespondent Reutera dowiaduje
trawnym synku. klnąc zapewne przy ka- "ratujcie kraj przed inwazją Japoń- się, że władze chińskie pr2'ekazały mitdem "".;pomnieniu:
.
ską".
licji mongolskiej prawo kontJ'o1i nad
._ -- O. bodajbyś się wcale nie rodził.
p e kin. (PAT). Wojska. mandżur- wschodnią cz~ścią prowincji Czahar
Jak
donosi
prasa
:tydowska w BplllH ż
Bowiem tata teraz dopiero. z ubocza,
dniem 1 p'rudnia miała uzyskać moc oba ...
zdala od korytka familijnego. ma okazję
wiązująca nowa usta\\.a o handlarzach jar~
obserwować, co to ten synek nabroił.
Ir..arcznych i domokrątnych . U~tawa ta ~
Slawek kiepskim był, iak ó\ię okazało,
N,Qwo&ześni.
cytujemy dalej tę prąsę - nara:ta na utraojcem. Biblijny syn marno tra wny otrzyB e r l i n. (PAT). W jednej z naj- te iródeł utrzymania 2300 Żydów . Dziękf
mał w darze jagnię wtedy dopiero, kiedy
bardziej reprezentacyjnych sal Kolo- interweT.cji wykonanie ustawy o<lroczono
'Po latach szumnych i bu inych nabrawszy
statku i rozsądku. zapewnił rodzica, że
nji odbył się obrzęd "zaślubin" według na miesiąc.
od tąd pragnie wieść :tywot przyzw'Oity i
Z te!;o wynika. fe równie~ w Belgji pali
L o n d y n. (PAT.) W dniu dzisIej- "rytuału niemieckiego" zastępcy przydla bliźnich pożyteczny.
szym w galerji króleWSkiej izby lor- wódcy młodzieży hitlerowskiej, Lau- się Żydom grunt pod nogami.
Katomiast tata Sławek nie czekał, aż dów rozpoczął się proces lorda Cliffor- terbuchera..
maleńkie i głupiutkie BB. wyrośnie na
Przybyli m. in. dr. Goebbels ' oraz
oskarżonego . . o
spowodowanie
Jak informuie .• Nasz Prze~lad" . do PoJ ..
rozumnego człowieka, at się wyszumi, da,
przywódca
młodzieży
hitlerowskiej ski przybywa delegacja Żydów polskich z
śmierci
pewne!!'o
czlowie.ka
w
wypadlecz dlll mu jagnię (naród) do zabawy, zanim r1zit-ciak ,nógł rozeznać co dobre. a ku samochodowym. Clifford 1:ądzony Baldur von Schirach, którzy w krót- Niemiec. przeciwko którym ~\BZCZęto rzekich przemówieniach omówj]i ideę komo nowe prześladowa nia. Delel1'ac,ia ta.
bę,dzie przez specjalny trybunał, wyło
CI) zle. Wykręcał jagnięciu nogi. ciągnął
ma być wysłuchana przez przedstawicieli
za uszy. wybijał zęby. no i ... strzygł złotą niony przez izbę lordów. Jest to pierw- Niemiec.
rządu pol.;kiego. Pisma tYdoWLskie doma.
welnę. czy był czas strzyty, czy nie. Bo
szy proces " :izbie lordów od 30 lat.
gają si e, . :teby .. delegacja wysluehana była
Bymk 8B. myślał, te polskie l agnię po<lo- Lord Clifford został uwolniony.
z największą uwa~a_. poniewat idzie tu o
bne iest osłowi z bajki. który na zawolaprestif mi~dzvnarodowy RzeCZYPospolitej
n ie ka~dą ilość talarów "wyprodukować"
Polskiej".
potrafi.
Kiedy jagnję odebrano psotniko\V'i, byA:t tak dalece? A myśmy myśleli. te
z t o k h o] m. (PAT). Szwedzka
ło il'~ za późno. ().;trzyżone dl> skóry, pochodzi tu o wziecie w obronę zwykłych maB
e
r
l
i
n.
(Tel.
'
wl.)
W
Niemagencja.
telegraficzna
donosi,
że
we·
cz!;'Jo powoli zdy.:hać.
cherów. którzy w swoim czasie zbiegli II
Jedno Jest tu dziwne, :te nikt iakoś nie czech utworzono specjalną organiza- dług telegramu otrzymanego z Ery- Pol.;ki, ,l)<> im tu było za ciepło .• •
zauważył
wcześniej.
iż
konsekwencja cję pod . naz~ą "Honorowy Związek trei ostatni misjonarze szwedzcy, dziai.ych .. Zabaw" ni~ mogła być inną. Zapó· Przywódców", do którego należeć bę- łający na. terenach tej kolonji wło
Żydowski .. Nasz Prz~la.d" obiecuje 60 tne .;ą tedy preteTlBie do .. Tatv". A poza dą. rodziny, posiadające liczne po- ski~j, zostali obecnie WYSiedleni. W ten
tern. tata o l...tdnych pretens:ach słvsze~ tomstwo. Związek ten zosŁał uroczy- sposób władze włoskie uniemożliwiły bie. :te .. Fundusz Pracv" przyjdzie zbien :" ch ce. Spalić akta i dowody. by nie zo- ście proklamowany w dniu 12 gru~nia ~tatecznle pracę misjonarzy szwed?- dz~nym Zydom z wydatną p.QmOCI\ mastalo ~wiadect\Vo. któreby kiedyś mo~ło w Weimarze. Jak wskazuje ' odezwa, kich. którzy czynni byli w Eretrei od tenalną. Ż~dzi łódzcy - wedluCi informacii
tello piBma - mają otrzymać -300 względ
pr7. ~ mawi:lć przeciw familji i... jej jedywydana przez urząd polityki rasowej
r. a w Somali od 1897 r. ostatnio nie ł50 tys . zł
nak01w;
Prnwdę powiedziawszy .. Fundusz PraZn i.zczywt5zy kwitv ze swoJem tvrem, par~ji . narodowo -. 80cJa1istycz~ej, za- wysiedlono z Erytrei f z Somali 11 midama nowej orgamzaeJi polegllJQ. m. ł. ~jonarzy szwedzkich.
"Tatg" będzie mó(l'1 8pokojnie ogł0c3ić:
cy" dawał jut pieniądzE' -ŻYdom Ktc, wis
'
.
- Za długi IYDka mego nie ndpowla· na, przywrbcenlu szacunku dla ,.pełnej
przeto: <:!~ i ~ym rąj:em nadz;ieje łydo~..
rodzin)' nie::J.i.:ckiej".
•.....- -..
dam!
Stan-So.
Akle @.lfJ nIl! ZI6ZCZ~...
-

nL~

0~
.
..

PD:Q,anie

Proces lorda, któ'l)'

spowodował śmierć

p,rzechodnia

Związe'k

rodzin

z licznem potomstwem

Wysiedlenie mis ionarzy
szwedzkich

s

11866

Numer 28([1

C2Z

~::~~~:~a~~'f~~~~~~~~~~ Sprawa, P'roces
dowlodzl
której·
sąd
powróci
-- "Swladectwo wystawIone
Gitiera

~~~l~ik~ait~~~r~ie;;;~f:l~el"wy~:~:~

wzrO$tu siły nabywczej pienię,dza. ktOrej towarzyszy równoległy spadek ren
wszelkich dóbr, wartości wS7.e ,kich 10kat kapitałowych tudzież dochodowości wszelkich przedsięwzięć fospodar·
czych
.
.
...
Wu~~zyclel znaJdUje .!'tlę za~em w
~ytmt9l uprzywileJowan~J.. MaJ'!c do
ządallJa pewnę, su~ę pl~n1ęd7.r. kt?·
ryc~. w.artość rOŚnie w f!11B:rę, Jak S.lę
obOI za] I). ceny, - bogaCI Się on z dnllł
. n' ,I. t o t em b ar d'"
na d.tle
zIeJ. lm WI'ęcel.
zni7.kuję. ceny. Możnaby nawet powi o dzit>ć. iż jest to zysk do pewnego sto...•
nia niesłuszny. albowiem wszystkie
inne warstwy i klasy społeczne ubożej~ w tym czasie. czy to wskutek spalku cen, czy to wskutek kurczenia SIę
produkcji i obrotów.

Charakterystyczny

U

l
l
I

Sa<t uznał. że przez wystawienie takię () zaświadczenia (litier prz~'cz~'nił
'ię
oodrażnienia stosunków między
()bu oań -twami naraził na strate rząd
niemiecki o-om6gł w dokonaniu ()Szu.
Ś . d'
ł
. k ~
5twa a równo~ze n ie ,~I~la .na ..~z .o.
oa~stwa pOlskl~~ Dale~ l>ad. :;t" ler~~lł,
?aląe "'larę śWl~dkom: ze Gltle.r. b) \\ a!a(' W9 WrocłaWlI.l, z Oleznanvch. fu.ndu5ZÓW nabYł dom. bv.~ obecny przy ~zkalowaniu przez krvmmalnello przestePcę
G rQ:5SS d o b. re.ll'O "
' a Pol skl'. fednak
Imlem
nietylko nie reallował. a nawet temu
orzvtakiwal. choć znał rzeczywisty stan
m-asł'a
rzeczv i prze~złośt Grassa. Z tei racji
5ą.d uznał że d-okument. wvdanv przez
Oitlera znajd'de 5wa ocene przed wla•
~iwemi wladzami i we właściwvm cza'ile. Uniewlnnilljac Hoo~iga. sad o~iąNajwięksUJ. stratę konjunkturalną
e
żvł osktt,rżyeiela kosztami i opłatami sąponosi dłużnik. Niezależnie od tego. że
War s z a w a (Tel wł.) Związek l ty ;s.kę n,jasta trac~. wskute~ tmnieJ- rlow~mi.
~mniejszaję, się jego dochody, ciężar mlas.t ol)liczył, Ile miasta polskie stra-I ;szania .ub skasowan.1a . n~ektól':yC'~ 1J)O""vrok ten wywołał oSZ'romne wraże-:
Jeg-o zadłużenia zwiększa się równo
cą ~'fkut€k wydany(h ()15tatnio d~kre- datków i ~pla.t mleJskll::h, zW1Q.~ek nie ...· ~oołecleń-;twie niemieckiem. Ił
miernie z wzrostem wartości pienią- t6w . Zmniejszaję. SIę miano.wicie wpły. mirst lWI'ÓC11 Się d-o swoich c~lonków ,;zrze~ólnie
zarowiedź wyciągni~ja.
~za. Np . rolnik. który w okresie dobrej wy z ~datku l-ok!łlowego. · 00 nleru-I z prośbę, o dokładne z\icl6111e tych konsekwencji w-obec Oitlera..
kO"ljunktury pożyczył 1000 zl I kupił chOlIlości, z dodatku do poda'tku prze- strat ~}a.ne te P'Qtr.l.ebn,e będą w celu
za tę pożyczkę 5 krów. d·T,isJa.i , mu~iał- ~ysłowego. z udlialu w opla.cie skar- usta .ełlla v. ysc ~OŚCl mp()móg dla poby sprzedać 10 do 15 krów, aby sumę b()wej od spirytuE;u, z Il-odatku do p'\ń- ;szcLególnycb miast z fu~duszu komuąIOI''',~nT1! n;łQ1ród
są1nrnłe
tę zwrócić.
&twowego podatku od spożycia, miy- nalnego. z·ap'0mo~owo-p-ozycz,kowego.
Jakby więc z tego wynikało. dena· cia i produkcji
Jak bOWiem Wiadomo. na rzecz tego
1
.,Za~J1p.ty"
eja kr7.ywdzi niesłychanie dłużnika
Zniesione będą również opIaty :'0- funduszu przeka;a.n(' bc.dą. przez skart
~la. k!ór~~ ZW!'ot .drobneJ nawet po. gatk-owe, kopytkowe. mytnicze. mo- parst,. a kwety uZFkane ,z ty.tułu "(h
Wa szawa (PAT.) Sąd konkursowy
zyczkl. zaclą·gmętel ' prz~ 6 laty. Je8t stowe i pO€tojO" e. na któ; ych opierały d.,'l tku specjalnego od prac~NO! ków ..8- "I 'l\onu ju.b!leu5Z0WegO warszawskie; laczęsto ró"\'no~nac~_ny ~ MlIl1ę. m<tterjal. I .się bUdż('ty mniej!;zycb miast.
'm-orząd·owych. za okres od 1. grudnia ch~ty "ITzvznał następuJące nalP"ody i od·
, n~ - !lat01'!lJast p-owlększa stan poW celu dokładnego ustalenia kwo- rb do 31 marca 1936.
znll("zenl~:
Siadania wierzyciela. który z zwrócoDVI'lomv honorowI' za całokształt Ibianej pożyczk i może nabyć '2 do 3 razy
laJnoścl arh'stvczne! otrumali: ~IiRm
więcej towaru. niż v. 19:29 roku.
BunBch rB:e 1.sko). Ta 11 I'U/lZ Cipśll''''l''kł
nnwiesił się
N'rłwte
'Warsz~l\val St/lnlBlllw Gall'k 'ZakopIIne),
~~k sprawa ta przedstawia się w
Wal' Ś ~ a w a. (Tel. ":t). Czwartko·
Stt'fan ~orblin . .Jan Rudnicki. \dam StyłeorJI.
Czy również w pl'aktyce cokośeIel~
ka 1 Tadl'usz Styka.
dziennej? Czy naprawdę deflacja po- wy •. Dzienmk U~law" ogłasza rozpo·
'W ą g l' Ó w j (> c 12. 12. W koMed!\ le zlote otrzvmali: We:" Wojdwaja i potraja tak niesprawiedliwie rządzenie o nowych gOdzinaCh handlu
majątek wierzyciela kosztem dłuż W soboty; dnie przedŚWiąteczne skła- &cIele famyrn za WIelkim ołtarzem po. ciech 'Kraków) za obraz nIe 'n\" .. Rpk'a·
dy będą mO!lły być otwarte do godz. 21. wiesił się lakrv-s:tjan t~go kościoh, ma" . Karny Alfons za rzeźbę .,Emil Gonika?
Dalszy delu·(>t zawiera obOlżkę skła.iek JankowskI. W . zWII!~ku z samobój- dlew'Skl".
Należy stwierdzić , i.ż kOO'zyć wierzy.
~fedale srebrne: Zofia Albino",,,,ka ubezpieczenIowych i upov.ażnia wła· stwem koścló.ł loslał zamknięty na
eiela. wynikająca z WZl'Ostu wartości
\iinkiewlczowa (Lwów) za obr ol. . Stara
die.
ubezpieczeń
w~a.:
er~~ny~b
do
~dzie-I
czas
nleoR['(>śI01lY.
NaiświQt~zv
sakrll:pieniędzy.
jakie ma do żądania od
Dorcelana" o\nna Berent za o'br. ol. .. Porlama. ulg w ohowl.ązuJą~eJ taryfie. na melit przen;e'3iono w ,lIfocesJl do kaph
dłuznika. jest raczej teoretyczna. niż przymusowe ubezpieczenia budowli od eY slerocińca.
tret pannv E. K.". Stanislaw Czaikowsld
realna. ' Zysk ten jest pozorny j iluzo- ognia. Na lej podstawie Istnieje zamiar I
za obr. 01 ... Cisza". Ste-fan Oomllrarlzld za
ryczny, poprostu dlateg-o. że w praktvobr. oJ. .. Wczesną wiosna". Aleksandl'T
obnfż~nia składe~ o okC?ło ~ miljonó~
p~.a.rwS.,V fllł~eń
Jakimczuk 'Porzaiów) Z8 ohr ol .. ,Jarmark
ce olbrzymia więkswść dłużników nie rocZ/ile.
WreszcIe "DZiennik Ustaw .
'(I
. " ' , '
wol\'tisTti" Wilhl'l'm O:!e'ecki 'la rybr 01.
wywię.zuje się zgoła ze swych zobozawi.era rozpor~ądzenie ~in. komuniłoterłi nańs1wowei .. Motyw - Wilanowa". ·Jan Pastka IKrawią.zań wobec wierzycieli.
kacjl o nadamu koncesJl na buc\owę,
~".
ków) za rzeźbI' .. Chrobrv". Helena TeorlOT(IDłużnicy dziSiaj nietylko nie spla· będącej już na ukończeniu kolejki IiWar s z a w a. (Tel wł.) W pierw- wlez-Kal'llowska za obJ;'. 01. .. Akt". Franeaję. wysoko - wartościowego kapitanowej na Kasprowy Wierch. Koncesja szym dniu cię,gnienia III kla~y I()terjt ciszek Joachim Y1adziszewski ia artystycz.łu. ale nawet nie reguluj~ obnironych została udzielona na 25 lat Towarzy- państwowej padły następujące więk8?..e ne oprawy ksił\.tek.
procentów.
'
stwu Budowy i Eksploatacji Kolei Li- wygran~ na numery (bez gwarancjI):
Medale bronzdwe - Kulmlera Oąbrow
Wskutek nadzwyczaj s7.eroko roz- nowej Zakopane - Kasprowy Wierch
10.000 zł na n"merV _ 1724 112824, ska za minjatury .,Portretv Marszałka Pił...
~
bUdowanego ustawodawstwa konwer- które to tow ma prawo wywłaszczać
6udsklego", Magda lena Groes za rze:fb,
syjnego, wskutek niebywale daleko· tereny na cele kolejowe. Po 25 latach 132944.
Zubr". rrandszek Habdas za rztlźbe
5.00D zł na numery - 12198, 262M, .. Portret". Zdzlsła w Kraśnik za akwarl!'l,
id~cej ochrony egzekucyjne.i dłużnika. kolejka ma przejść na własność pań(w)·
39642, 94512. 13821H. 178682
.,Mlvn". MarIan Mokwa (Sonotv\ za OIbr.
wierzyciel nie może uzyskać ani opłat, s twa.
ani odsetek od swej pretensji, naw€'t
2.0@0 zł na .numery - 8152, 10025, ol. ,Polska na morzu". Stanie-!aw P~kalskl
'lia 'I)br. t:tl. .. Portret orof. S. K.... Michał
w tych wY'Padkach, w których dłużnik
42150, 49668, 58732, 160374.
Postępy
(Wilno). za obr ol "lMienne ~t:r".
mógłby zobowiązanie swoje obsługi
Po 1.000 zł na numery - 40658, 68173 Rouba
Paweł Steller (Katowice), za drze\\'oryt
wać bez uszczerbku dla swej sytuacji
85885. 95436, 91407, 141816, 154525, .. Matka śl!\zaczka".
finansowej.
w tych dnłach niewielki kościółek 177231. (w)
Z88zczvtne wyró~nienla otl"lvma1t: BIł
• ~ezu!tat .tego ~tanu rzeczy jest ta- katolicki w ,a ngielskiem mieście Derby
IMtaw Lewański (Bvdr.rQ6Zcz) la obr. I)L
kI, ze Ole wierzyciel, ale właśnie dłuż obchodził skromnie 95·lecie swego po.. WMele". AJI'a Mazari'lki za ohr. ol. .. Konik znajduje się dzisiaj w sytuacji u- święcenia. Przy tei .okazji przypomkietka z martyniki". Jerzv ~'fazurczyk za
przywilejowanej Przewa'l'i g>ospodar. niano. że od chwili poświęcenia tego
War s z a w a. (Tel. wł.). C-tynnikl rzetbę .. Głowa pani M. Z:'. Włodzimierz
ezej nie posiadają. wierzyciele ale kościoła powstało w Anglji .i Walji (b~1. rządowe przystąpiły do rewizji taryfy Nałęcz ~a obr. 01. .. Cii!za mOMka", Piotr
POżyczkobiorcy.
Szkocji i Irlandjł) 1870 katolickłch ko- celnej dla maszyn przywożonych z za- Tadeusz Pletrzykow6kl za emall~ .. Kazanie
I tutaj raczej można dopatrzeć się ściołów. W r. 1840 liczba ich wynosiła granicy. Obniżka ta ma naRtąpiĆ dla św. Anton!e~o do "b". Marła nOQ'owska
Js,skrawego paradoksu. Dłużnik, któ- 469, pięćdziesię,t lat później - 1335 a ochrony przemysłu polskiego. przede- za akwM'ele .,Piknik", Czesław Ska\\'iń
ry dzięki zacię,gniętej pożyczce powię obecnie 2339! Liczba duchowieństwa wszystkiem maszyn rolniczych. Wobec Elki (Zako'panf'\ za obr 01. .. Portret int Ba.kszył ,swój stan posiadania wzgl. po- w tym samym czs,sle wzrosła z 788 do kryzysu w rolnictwie dał się bowiem vera.... Karol Tchorek za I"ll!fbe .. Sen".....
CZynił produktywne Inwestycje, dzisiaj 2478 w r. 1890 i 5 tysięcy obecnie.
odczuć znaczny zastój
w tym ~zlale Aleksancer Tornitow@kl za /'!obraz olejny
..Chryzantem v". Jan Wiśniewski za Il'brat
nie potrzebuje zwrócić ze swego zwię
przemysłu j konkurencja wyrobów zaa". l.c1zislaw Zaczvńl'!ki 'lI!! okwa1'ekszonego dorobku nawet znikomej czę
granicznych mogłaby pogorszye znacz- ..lęDyni·
.. Krzemieniec". BorvB Zinserlinr.r za awładze
ści. Jakże to często słyszymy o wynie sytuaeję.
(w)
'kwarelę .. sala balowa W Jl'macbu m fltwa
.,Dobry Wieczór" f inne pisma warpadkach. w których dłużnik nabyws7.Y
sórawledliwośc!". Stefan 1.I'chowski (Kraszawskie
podaja
skład
05()OOWV
nowych
przed kilku laty na kredyt warsztat
'k6w) za rV8unek .. Ciębrv tycia".
oOSllOdarllok~1u
produkcyjny lub gospodarstwo rolne, władz Stronnictwa Ludowego!
Na~rody I'ienlętne otrzvmali: NIl~ro
"Prezesem został .obrany p. Wincencię,gnie dzisiaj zyski z tej eksploataCji.
dę m. Bl. War8Zawy Kon~tanty Wrótv
Wit-o.s
Uchwalono.
że
..
na
czas
jego
nie baczę,c na los biednego wierzyciela.
blewski za obr. o)... Kościół św nonifacez papierową pretensją rozterminowa- nieobecności" pełniĆ funkcję prezesa
go" nal'l'rodę fundul!zu lubileuszowl'~o
la
będzie Maciej Rataj.
ną. na 14 lat w ręku.
T-~a Zachęty - Henryk Szczygliń"ki za
..Dalsza lista władz pa.rtJi prze·d staKra k ó w. (TeJ. wł.) Sę.d grodzki obr. ol. .,Po burzy", Nagrody członków mlJaki stą.d wniosek? Ze warto wzi'łć
lośników Zachęty. t. CZe6ław Tanski za
wia się następująco:
również w ochronę wierZYCiela. prze~
ł p. T . K. Z'ł 250 o d pozwanego obr.
'Przyzna
01...Kwiaty". 2. Adam GrRboWl'!ki 1.a
.. Przewodniczący kongresu i rady 'Zakładu R'Q6t1'onom.ieznego
ukrócenie w uzasa.dnionych wypadG tytułem a.kwarelę "Kwiaty". 3. Mieczysław Trzciń
kach ochNmY dłużnika.
Nie należy naczelne} - Sto Thu.gutt.
ooszk-od6wa.nl'a za s'kradzione pa,l to. ski za obI'. ol. "Plac trzech krzy·t y". ł. Ma."Do radly naczelnej weszli mi~lzy oSę.d nie uznał tłumaczenia się wl.a.ścl- rja Wolska _ Bere7!owska za akwatinta
bowiem zapominać, że zbyt dalekojdą
ce JX>9;wałcenle praw wierzyciela może innymi: Kazimierz Bagiński. Aleksan- -clala mkładu. że umłelkil wyraźne na- ,.Pieta". N8.In'odę .. Ku,rjera Warszawskiesię odbić ujemnie na przyszło§ci kre- der Bogusławski. Jan BryI. Paweł B0- opisy ,,'l:aklad za rzec'l:y zaginione nie go" Vlastimi1 Hoffman (Kraków) za obraz
bek. Andrzej Czapski. Józef Grudziński. oo1X>wiada". ponieważ w myśl a.rt. 538 -oJ. •.Przv narkanie". n841rod~ PolRki~o T.
dyta
Dr. Z. W.
d.r. Zygmunt Oraliński. Brunon Orusz- 'kodeksu zobowiązań. OSOby utrzymu- Al'tyt!ltycznego - Antoni Graba!'?; 1.8 1'01'ka. dr. Władysław Klernik. Irena Ko- jące zarobkowo hotele, za..faMy Itp. od- I tret o.l~jny, nagrod~ Komitetu Przviaci61
smowska. Jan Krysa. Jerzy Kuncewicz, ' opowiadał". za szkOOy ponfesione przez ,'SztUkI Polskiej - Romuald Zerych za
WaCław Kuniorek. dr. Stanisław Kot. -gem c i wSklltek U tt!'s t y lub UtSz1todz~nła rzeźbę ,.Czł-owiek oracy". nagrod~ C: entr.
War s z a w a. (Tel wł.) Na POsie- Henryk Krluk. Leon ~utyk. Dominik neczy przez nloh willieslonych a wy- Zw. Przemysłu PolBklellO - Antom Su•
.
•
chanek za obr. ol. .. Motyw morski" nadzeniu centralnej rpdy pracowniczej, Loś. Stanisław Miłkowski. dr, Leon łączenie lub ogra,nfcz~młe tej od'POWI~ ATod~ Banku DyskontowegO _ Taol'usz
jednoczącej Unje pracowników umysło Marchlewski, Stanisław Mikołajezyk,
d'zial:niQści przez ogłoszenia nie ma KasJlTZyckł la obI'. 01. "Przed burzą", nawvch Zwlazek urzooników sam()rządo Stanisław Osieckl. ks. Józef Panaś. An- oSkutk6w pl'a.wnyeh.
lrTod~ Im. Leokad,il Lemnicklei dla art ywych i Zwlazek IJJrzędników państw~ drzej Pluta. dr. Józef Putek. Tadeusz
Za rzeezy wnłesi()ne uwab. 'I~ te. stek malarek - Molly Buko\1\'6ka za awych . oostanowiono stworzyć wspólny Rek. Stanisław Szez~pański, Jan Tep- 'które oddano utrzymujQ.t@'mu zakład kwarelę .. Portret 8vna". nagrodv r.6\~no
fr;)nt z pracowni.k ami fizycznymI, Ra- per.
,lub Jego słutbłe. albo umleSlczo"o w rZędne. Im. Marj! LflnckleJ. - K.!z:m'erz
da w\'brała spoojalna komisję. której
••Do sądu partyjne~ m. in wybrani mlejseu przez nteh wskaza.nem eo w LaMckl za obr. ol. .. Brzeg Jeziora ,WIs•
dya1aw Szyndler za rzeibę .. Wofrit'ch
zada.niem będzie porozumieć się z cen- 7;OSta.li: Stefan Urbanowicz. Zygmunt toku porzewodu sQ.dowego ud,)wOOofł
G6r6k'''. wreszcie nagrodę bezimienną _
tralna organtzdcją. robotników i u.stalf~ Nagórski. Wacław Szymańskl, Stani- ~'. T. K., który 8~e palto powiesił na Bronlflław KOl'cz"ń8kf za cykl.kwareJ
sław Osiecki, Stefan Korb()i\ikl."
formy współp.ra<:y.
C.)
IWIOS7Jak.U post'awlOOYlDl przez ,zakład.
,.Kaaztelank.a nad Wial·ą,",

I
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Numer 288
Kalendarz rzym.-kat.

Grudzień

P,. Otylji
Spir:djona bisk,
Nikazego
Kalendarz słowiański
Piąłek: WładysIa wy
Soboła:

Soboła: SławiLora

Slońca:

wschód 7.55
PIĄTEK
zachód 15.38
Olugość dnia 7 g, 4,3 min,
KSiężyca: wschód 19.19
zachód 10,18
Faza: 3 dzień po pełni.

Adre! redak[ji i admioi!lratji Wtg~tt
telefoD redakcji i administracji 173-55

Piotrkowska 91
Godziny

przyJęe

dla

intereseDłó.

od 10,-12

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyż'Jrują spteki: Jankiele\...·icza. St, Rynek 9 (ż)'dowska), Gluchowskiego. Narutowicza 6. Hamburl!a.
Główna 50. Pawłowskiego, Piotrowska 307.
Piotrowskiego, Pomorska 91. Steckla, Limanowskiego 37.
Pogołowie: tel. 102-90.
Słraż ogniowa: tel. 8.

TEATRY

ŁÓDZKIE

Teałr

Miejski - "Pan Damazy".
Teatr Popularny 8,15 w. "Taniec
szcz~ścia '·.

KINA ŁÓDZKIE
Adria Metro - "Droga bez powrotu".
Corso - "Y1ała mateczka".
Capitol - "Nie odchodź odemnie".
Czary - "Pat i Patachon".
Mimoza - "Marzące usta".
Mira~ ,.Żona za tysi&c rubU".
Ludowy - "Pan bez mieszkania".
Oświatowy ,,~Jarkiza Yorisaka".
Pałace "Dziś wieczór u mnie".
Przedwiośnie .,Piewca w'Dlności".
Stylowy - "Bengali",
Rialto - "Orraw"

POGODA WCZORAJ

ORĘDOWNIK, sobota, dnia 14 grudnia 1935

=

Strona 1

rl[!~· Imuni~ J[IOJ[

Piąłek: Łucji.

l
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zasiedli nie1ma,I wyłącznie żydzi - Cie'kawy "Związek N.auczycieli lydowskich"

dajnemi czynnil~ami polskiemi, nie
dopuszczono Jej. Komuniści jednak
chcieli komisję tę powitać i zOI"ganizowali specjalny komItet. Do powitania
jednak nie doszło, gdyż na jedno z posiedzell tego komitetu wkroczyla policja i wszystkich aresztowała pod zarzutem należel1 ia do partji komunistycznej. Proces wyznaczono na 18
grudnia. Bronić będzie
kilkunastu
adwokatów łódzkich i warszawskich.
Może ten p roces oduczy różnych
zagranicznych "działaczy" od mieszaŁ ó d ź, 12. 12 .-. "Vładze wojewódz- nych ulic, jako też brak im ostatecz- nia się do wewnQtrznych spraw w Pol~
kie w Łodzi otrzymały zarządzenie na nych pomieszczeń szkolnych, Co nara- sce, a tutejszych Żydów od wsp6ldziazasadzie którego granice Łodzi zostały ziłoby samorząd łódzki na znaczne wy- łania z "zagranicznymi delegatami".
rozszerzone przez włą.czenie terytorjów datki.
Na ławie oskarżonych z.asiądą oczypodmiejskich gmin Chojny i Brus.
"" rezultacie z zamierzonego przyJak począ.tkowo projektowano, mia- łączenia terenów w ilości 243 ha zosta- wiście prawie wyłącznie Zydzi:: Ma-~
Zygmunt Niświsk'i
ły być do ł,odzi dołączone terytorJa z ły wyłączone tereny położone w gmi- rjem Milsztajn,
gmin Brus, Chojny i No'wosolna; za- nie Nowosolna. Zaznaczyć wypada, że (Żyd), Ignacy Loga, Tomasz Kopeć,
rząd miejski czynił jednak zabiegi o u- od ostatniego wcielenia Chojen- i Ba- Szmul Poznański, Zyskind Bruzniewski, Wiktor Gajzler, Jak6b Rajzer Hel ..
sunięcie tego przyłączenia, a to z tej
łut za czasów okupacji w r. 1915 Łódź
racji, że przedmieścia te zamieszkałe posiadał obszar 5875 ha. '"",skutek przy- ler, Aron Togoszczak, Moszek Szach~
są w większej części przez bezrobotną łączenia przedmieść liczba
mieszkań ter, Paulina Klajn, Chaja Lipszyc, Anubogą ludność" nie mają
ure~ulo",a ców Łodzi wzrośnie o około' 30 tysięcy toni Kubicld, Pejsa Glajt, Jakób Szlamowicz, MichaJina Gefon, Szejwa Jęcz
nych ani zabrukowanych i oświetlo- osób.
miei'l, Michał Sokołowski, Józef Dą
browski, Hersz Kronman, Jan 'Verwas
Z inicjaływy redakcyj "Warszawskiego Dziennika Narodowego" ' oddziału w
i Rajzla Blibaum, Wszyscy oskarżeni
Lodzi i "Orędownika" w sobotę. dnia 1ł grudnia o godz. 2O-eJ odbędzie , się w sali
w dniach najbliższych mają stanąć
przy ul. Piotrkowskiej 2U odczyt
przed sądem okręgowym w Łodzi.
a d w. K a z I m i e r z a K o wal s k le g o
Ciekawe jest również i to, że posiep. t.
dznia "komitetu" odbywały się w loJAK ROZWIĄZAĆ KWESTJIf ~YDOWSKĄ W POLSCE.
kalu
Związku NauczyCieli Żydow
Bilety na odczyt w cenie od 50 gr do 1,50 zł nabywa'Ć motna w Administracji
skich przy ul. Piotrowskiej 79, gdzie
"Orędownika", uL Piotrkowska 91 i w oddziale "Waru. Dz. Nar.", uL Piotrkowska
też nastąpiło aresztowanie wszystl{ich
86 IV ptr. prawo w godz. od 11 do 13-el a w dniu 14 bm. przy kasie.. Doch6d
oskarżo n ych.
z odczytu przeznacza się na pomoc biednym narodowcom.

ó d ź, 12. 12. - Sąd okI'. wyznaczył
termin sensacyjnej rozprawy karnej przeciw 22 osobom. oskarżonym li
przynależność clo partji komunistycznej. Sprawa ta ma wyjątkowe tło. Jak
wiadomo, latem b. r. przybyła do Polski "komisja badawcza", wyłoniona
.

JUŻ

Ł

przez francuskie sfery lewicowe, która
miała zbadać 3tosunki
w wiQziflnnictwie polskiem. W skład tej delegacji
wchodził m , in. ZDany pisarz francuski
Romain Rolland.
Ponieważ komisja ta przybyła do
Polski bez porozumienia się z miaro-

Rozrzeszenie granic

Komunikat łódzkiej .stacji meteoroloprzy miejskiem muzeum w parku
SICnkie\Yicza na dzień 12 bm,: Najwyższa
temperatura w ciągu doby: pl-us 2.9 st.,
naj niższa : mi nus \',3. Barometr.: i51,3, tendencja nieznaczny spadek ciśnienia. Opady: 1.9 mm, Umiarkowane wiatry północ
no-wschodnie.

Łodzi

~icznej

handl{}",y przy zbiegu ulic: Piotrkowskiej ul. Cegielnianej iO, Mordka Engel skazany
i gen. PiE.'rackiego (dawniej Ewangiel;c- zostaŁ na jeden tydzieli aresztu.
kiej), do któl'e~o przeniooł się znany map:az~'n konfekcji Franciszka Ilessego. FirSkuteczna interwencia ..Pracy Polma ta. pozOotająca od roku 1393 nieprzer- skiej". - W żydo\\'skiei firmie J. Zajde
wanie pod spr~zy6tcm kierownictwem se- (tkalnia mechaniczna AJ. Kościuszki 92)
n,iora p. Franciszka He6Sego. a ostatnio zatrudn iającej 30 robotników od dluższe
również i syhów. należy do naj"tarszych
go cza"u działy się nadużycia ze .;trony
JAKA B~DZ'E POGODA1
domów konfE.'kcyjnYCh w Łodzi. Liczna t~' cl(l\\'skiego fabrykanta na n;ekorzyść
p r z e p o w i e' d n i a: W ciągu dnia za- klientel~. darząca nieslabnącem zaufa- l'obotni\\óv.. ~askutek interwE.'l1cji "Pracy
chmurzenie zmienne z pl'zelotnęmi opana- niem firm~ Franciszek Hesse, będzie mia- Polskiej" inspektor pracy XIV obwodu
mi śnie.źnerrii. Temperatura nieco pQniżej ła obecnie możność w nowym lokalu, przeprowadził IV wyżej wymienione,; firzera.
pl'zystooo\\anym do obecnych wymogów mie lustrację. która wykazala. ze fabry~aopatrzyć s:ę na sezon zimowy w potrzekant w 33 proc. nic honorował umowy
Z j:YCIA ORGANIZACYJ
bną !la1'dcrob~. Starej placówce w nowym
zbiol'owej zagwarantowanej uBta \\ą,
lo kalu Szcz~ść Boże !".
Wobec wykryCia nadu7,~'ć, robotnicy
Zarząd Tow. Kultury Katolickiej zaprazażądali od fa·bl'ykanta wypłacenia nalesza s\vych członków i sympatyków na
tnych zalegloścl z tytulu niehonol'owania
"Wieczór dyskusyjny" Jdóry "i~ odbędzie OFIARY KRYZYSU
D . b
b t
h
ł bł
ł d
umowy zbiorowej. 'V odpow!edzi na to
dnia 13 bm. o l!odz. 20 \V sali gimn t.
.. .woJe,euo o.n!c, z~s a o z g o u. fabrykant wymówił wszystkim robotniPętkowskiej i MacińBkiej przy ul. Wól·
PIZY ul. PJOt~ko"skleJ 10l} b~zdomny !ó- kom pracę i usiłował ?amknąć fabryk~.
czallskiej 55.
zef dKawalec l . przy ul. ~aIV1SZY rów~Iet Robotnier, broniąc swych interesów. ZOl'Na ,program wieczoru składają się be:
om~a Jam na .Ch \\ a ~l6Ze\\@k~. ~ekB:rz I!anizowa li strajk okupacy jny i wymo'!li
wiadomości aktualne z życia katolickieg-o,
pO~O~O~\ I~ w obu, \\ ~padkach ~mle,śc.ł me- na fabrykancie za pośrednictwem przedwygłoszone przez Ks. Prałata SzabeJskiesta\vicicla związku zaw. "Praca Polska".
go, oraz odczyt dyr. Macińskieg-o na temat szczę"ll\\ ~ ch w <szpitalu zapa",ow) m.
ze ten zobowiążE.' się wypłacić robotnikom
"Piotr Skarga" (VIII kazanie sejmowe. oSamobójstwo z nędzy. Stanisława Za- należność w dwóch ratach z czego jedna
braz ~fabjki, wiersz Or-Ota).
1asik znalazła s:~ IV nędzy i wczoraj o-bok iest płatna natychmiast. druga zaś na 20
toru kolejowego przy ul. SrebrzyllskiE.',i za- bm, Pozatern fabrykant przyrzekł fabrykę
NOTUJEMY
żyła trucizny. Lekarz pogotowia w stanie
uruchomić i nikogo ze strajkujących roc!~żki'ID skierował denatkę do szpitala w
3 gościnne występy Władysława Walbotników nie zredukować, Jak z powytRadogoszczu.
tera w LodzL W sobotę, 14 i w niedzielę,
czego wynika interwencja związku zaw.
15 bm. wystąpi na scenie Teatru Popular"Praca Polska" skutkuje znakomicie.
nego - Ogrodowa 13 - doskonały komik KRONIKA POLICYJNA
polski Władysław Walter. znany ze sceI<RONIKA WYPADKóW
Biegający "łrup". 26-letni Eug. Mąkosz
nv. filmu i radja. Wraz z WladysławE.'m
Podczas kradzie!y węgla. Na torze mię
'Walterem wystąpią: Eugenjusz M:ossa- upił si~ w nocy na śl'odę do utraty przyko\\'ski - artysta opery warszawskiej, tomności. Znalazlszy się na Placu Wol- dzy Kolus7.kami i MOlSzczenicą l'itrażnik
l\farja Korabianka - primadonna operet- ności, ulożył się na środku chodniku u- koleiowy oddał w kierunku dwóch \\'~glo
ki lwowskiej i katowickiej oraz Kazimierz dając ... trupa. Zaalarmowano p'ogotowie, kradów kilka strzałów i ranił cię-żko 23Chrzanowski - ś",ietny artysta ,,~lorskie- lecz na widok lekarza Mąkosz rzucił się letniego Zdzisława Zamorskiego, któr~- ze1'0 Oka" w 'Varsza wie. Bilety już zama- do ucieczki. Ujęto go i odprowadzono do skoczył ~eszcze z wagonu lecz padł i
komi.,aria tu policji.
wkrótce zmaJ'ł. Zwloki zabitego znaleziowiać można w kancelarii teatru. telefon
nE.' zoslały w c'lasie obchodu p:·ZE.'Z stra248-3?
"Brylanciarze" grasują. Ostatnio na ul. żnika drogo-we~o.
PIerwsza bajka dla dzieci w Teatrze NowomiejSkiej uwijają się dwaj osob'n icy,
Fatalny strzał. W Sędziejowicach podMiejskim. Hallo grzeczne dzieci! W nie- Żydzi, podający si~ za emigrantów rosyj- czas powrotu z polowania, Otton Klauza
skich i ofiarujący okazyjnie kupno bi.iudziel~ o godz. 12 w pol. odb~dzie się pierprzez nieuwagę spowodował wystrzał z
wsza w tym sezonie premiera ba,iki' dla terji. W cl\"óch wypadkach wobec nag-łe nierozladowanej dubeltówki i zranił w
go
zjawienia
si~
policji
oszuści
pozostadzieci - trzyaktówki Marji Billinżanki
brzuch siedzącego na bryczce woźnicę. Fe"Ala i Janek \\" luainie czarów". Widowi- wili w rękach nabywców bezwartościową Iiki3a J(apuściń,-;kiego, Ranny zmarł
imitację
broszki
i
pierścionka.
które
zasko to wyreżyserowane zostalo pod kie",królep.
runk ie m autorki. Piękna. pogodna i we- mierzali sprzcdać za grube pieniądze. Posola bajka przeplatana b~dzie mnÓBtwem licja pro\\'a dzi ob,c;erwacje celem uj~cia 0- GIEŁDA ZB020WA
atrakcyj, tańcami. śpiewami i przezaha- SZUBtÓ\\'. (],)
.. , . . .
.
wną konfel'ansierką.
Barwne dekoracje
Na ')q~ISle.1S7.~J gleł,!izle ~o~owa~o:. zyto
Z RYNKU PRACY
skomponował Bolesław Kudewicz,
1~-1~,'-O, pszem_c.a 1~,;:J0-~9. Jęczml~n broNieudan" strajk. Na dzieii wczorajszy warn.H~n! l~~o, .l~czmlell prze~~a~owy
Uruchomienie zlewni mleka. Uruchomiona zostala w Łodzi, przy ul. Gdail- zapowipclzian:v zostal przez socjalistyczny 1~:-13.:)0. o~, let-i 7,!:1J era!1y H ..)0-1:1.;)0,. 0~'-Ies Jednf)l~-" ~~,~?-:-l.); ~q~~ z,Ytll1a}
skiej 126 powiatowa zlewnia mleka, która związek titrajl, pracowników miej.;;kich, 't.)
prgc. !1:_.}--~_._.), mąka z:l'tm~ I OJ
samorządowych a to z racji zapowiedziazaopatry\vać b~dzie mief\zkańców Łodzi w
nej nowej pragmatyki Blu~bowej, ograni- ~roc.~_O-_l, mąka Pl'z;nna!a 30-3_; mąhig-jeniczne mleko.
cze!'l emerytalnych tudzież z tej racji. że ~a p,,~enn~ I b 29-31. m~~~ p.sze!1~a I c
na konfert'ncję. odbywa jącą "i~ w min. -q-~. mf\ka ps~p~na J_d~ _.1,.}()-'18.;)0, mąJUDAICA
spr, \\ ewn. nie zostali zapr08zeni praco- ka p~zt'nn::.,..~ e ...,fl•.)O-,_(,~, ot~~by Ę~~entydowski fabrykant skazany za niewy- wnicy. Do strajku nie doszlo i wszystkie ne 8..)()-8.(;), ol;~b~ zytnIe 8.nO-8,!0, 0płacanie rcbotnik6w. Referat karny inbiura samorządowe były czynne normal- tręby g~ube 8.1::>-9, rzepak 43-H. maspekcji l)racy skazał na tydzień bezwzglę· ni('.
kuch .Imanv 16-:-17 ; . makuch rzepako",:y
dnego aredztu Da wida Reismanna. właści·
H-lo; groch VlctOl'Ja 30-3t; śrót SOJa
ciela fabryki pończoch, za niewypłacanie
Z_a wyzysk robotników. Referat karny 23,50; mak niebieski 65-68; rzepik 37 robotnikom naleotności za urlopy.
il"..6pektoratu pracy w Łoą?li skazał właści 38; ziemniaki 3,75---4; Biernie lniane kreciela tkalni mechftniczne,i przy '.II. Pomor- sowe 34--36. USPotiObienie spokojne.
MóWIĄ, żE •••
skiej ® Spiegla za wyzysk robotników i
Firma Franciszek Besse w nowym lo- obniżanie stawek i plac na dwa tygodnie CZY WIECIE, ;tE•••
Znamienuy ok6lnik. Wśród fryzjerów
klllu. W dniu dzisiejszym przybył Lodzi aresztu. - Za zmuszanie robotników do
nowy, po europejsku urządzony lokal pracy nocnej kierownik pończoszarni przy naszego miasta p'owstało wielkie wrzenie

I

wskutek świeżo wydanego przez Starostwo rozporządzenia, które w myśl rozp.
min. Opieki Spol. zarządziło. aby wszyscy
pracownicy, zatrudnieni w zakladach fryzjerskich podlegali przeglądowi lekarskiemu w celu zapobieżenia rozszerzeniu się
chorób za kaźnych. Rozporządzenie ministra nie spotkało się naoO'ó1 z protestem
fr~-z.lerów, lecz okólnik starostwa w zwią
zku z wykonaniem tego rozporządzenia.
wy\\'ola1 wielkie rozgoryczenie fryzjerów.
Mianowicie starostwo łódzkie wyznaczyło pow. lekarza dr. Weylanda Józefa
(Żyda - przechrzt~), jako lel(arza. do któl'ego wylącznie muszą się zgłaszać wszyscy pracownicy zakladów fryzjerskich do
kontroli sanitarnej, w cel u otrz~'mania
ś\yiadect\\a zdrowia na zasaLlzie którego
mogliby pracować w swoim zawodzie .
Znamienny jednak zaszedŁ w tym wypadku fakt . że badanie to jest pla tne i nawet wyznaczona zosta la specjalna ta ksa.
I tak mistrz. zglaszający się do crr. Weylanda placi 7 zlotych, czeladnik 5. zaś
chloplcc w terminie złotych 3. Dlaczego
tak wysoka taksa? I dlaczego pan doktór
przyjmuje u siebie w prywatnem mieszkaniu. które znajduje się aż na końcu
miasta bo przy ul. Franciszkańskiej 136?
Pozatern nalE.'zy zapytać. czy doktór Weyland. który piuEtuje wysoki urząd w starostwie łódzkiem i pieni&dze otrzymane z
pobieranej taksy zatrzyma dla siebie,
jako honorarjum. czy też przeznaczy na
inny cel? Bo trzeba wiedzieć. że na terenie naszego miasta znajduje się około
iOOO pracowników fryzjerski'h wraz z mistrzami. przeci~tny wobec tego wpływ z
badań lekarskich dalby w rezultacie okolo 30,Or, zloty ch. Wcale ladna Bumka!
Oburzenie fryzjerów jest zrozumiałe w
gdyż sa,. oni ubezpieczeni w
Ubezpieczalni Spolecznej, gdzie bez żad
nych trudności i opIat (lub za bardzo niską) otrzymaliby potrzebne do prowadzenia zakladu świadectwa zdrowia i czyzupelności,

sto'ści.

KRONIKA GOSPODARCZA

I

"Wi-Ma" nie

wypłaca.

Związki

za wo-

dow~ inter\\'cnjo\\'aly w sprawie ,,'strzy-

manta wyplat zarobków robotniczych w
Widzewskiej ~ranufakturze. Odbyla się
konferenCja w tej sprawie. na której
Pl'zed.stawiciele zar:;:ądu firmy Pl'zyrzekli
IV mWl'ę rozporzqdzalnych środków możli.wie najpunktualniej wyplacać -zarobki.
WldzewBka ;\Janufaktura, jak tu podawaliśmy, znajduje się w upadłości i jest pod
z~rz~dem syndyków. Dziwne przeto musi
SIę wydać, że akuratnie brak pieniędzy
na wyplaty J'obotnicze, gdy z drugiej strony starczą na p ~nsje zarówno dla syndyków. jak i dla wlaściciela firmy Maksa
Kona (Żyda), który za różne czynności pobiera spore sumy (k)
.
----------------_

Zakupy przedświąteczne
uskuteczniaj tylko u kupców
polskich i chrześcijańskich I

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI
Dnia 11 grudnia 1935 r. o godz. 5
no, zasnęła w Bogu. opatrzona
Sakramentami ŚW., po długich i ciężkich cierpieniach, moja najdroUlza
żOlla, nasza najukochaJ1sZa i najdroższa matka, Ś. p.

Stanisława

Dnia 10 grudnia 19~ r. o godz. 5,15, zmarła.
po krótkich, ciężkich cierpieniach, opatrzona
Sakramentami ŚW., moja najdroższa żona, naSZfl
ukochana matka, teściowa i babcia. Ś. p.

Borowska

z domu Hoffmann
przeży\Yszy lat

49. Pogrzeb

odbędzie się w sobotę, dnia

o godz. 15 z domu żałoby.

z

z

14 lnudnia rb

z

dziećmi.

przeżywszy

lat

Jarzębowsklch

70.

żałoby w sobotę,

Osobnych zawiadomień nie wysyła się.

z 1237ł

~lAt[ Ifu~~nl[ W~kła~lie Bławatnym ~. Ja~iń~ki~~o
ŁÓDŻ,

ul. l1-go Listopada 5, teL 157-60.

Na Bezon zimowy poleca. znane

ZE'

--

płaszcze, suknie i na mundurki szkolne, jedwabie,
i lniane, firanki, kapy, obrusy, wszelkie materjał, w zakres manufaktury wchodzące oraz pończochy,' skarpetki, rękawiczki i t. p.

(tłusto) 15 ·grOć!zy, katde
dalsze stowo 10 gT06zy, 5 Hcz.h IC jedno słowo,
l, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedn~ e>gło
szenie nie mo'że przekraczać 100 słów, w t~

Ogło.uenia.

kąlonial,k.a~OŚ~~~~~

n
we-

wnętrzny I chi-

rurg. Szczepienia psów prze~:':::3""-::~ ciw nosaciźnie_
Strzyżenie

i wnuki.

psów J koni, kąpiele dla psów.
KucIe końi, nitowanie kopyt.
Przyjęcia w przychodni od
9-1 i od 3-6-ej.
n 15546

Najmodniejsze

•

materjały
na męskie garnitury i palta
poleca po cenach niskich
uliCA GłÓWDA 33
ng 17171
Leca: torebki dlłmskle, walizy, teki biurowe i szkolne O. GUST Zgierska 56. (przy
ng. 18 913
ło:rnll.trv. portfele itp. - Duży wybór - Ceny przystępne Bałuckim Rynku)

Znak oferty naprr;yklad: I 18 92', n 2 745, d 1700
i l li. - 1 a.łowo.
Drobn. ogłoazema w dni ł'aws'Led.n:1e przyjmuJe
. , do «odz. 10,30, w "oboty i dni przedświlY
teC1\ne przyjmuje 8ię do godz. 10,15.

DROBNE

W'Ar6d dro-bnyoh: l-1amowy mll1m.tr 30 GlWZJ.

K:~~;{A ;!~D!1I1[27.WOLNEMIEJSCA I

. . ogród.
mIeszkanie dru;a Wle8 bUskO' Po4 000 zł
znania obję.c'e 6VO .Poznań, - Piekarsko • cukierniczy
.
k'
. na gospo d ar- Wodna 27. sklad
cukl-erków.
. " kartą rzemleslruczą
...'
PCZYCZ
'I poszu k UJę
z;d i6049
czeIa d ntk
stwo 180 mórg. Pośrednictwo wysumienny poszukl?J .... posady zakluczone. Oferty Orędowmk. p o - a : - . u s _ a
"az lub późr.lej.
Oferty OręznaJ1 zd 75 629
23. ROZMAITE
lownik. PN:npń Z,' i5971

:a

-r-z--ł*iłMi'9i'lN1WltH:=_

•

w smutku pogrl\lź-eni
mąż, dzieci

Lasek. Masłowo, Kościan, Jankówko.
Krotoszyn, Nakło, 11. 12. 193'5.

OGŁOSZENIA

!) nagłówkowych.

Oddziały:

Eksportacja' zwlok z domu

1M

wełny, na
pł6tna białe

swych niskich cen:

Nagłówkowe &łowo

III. Koperalka
Tel. 172_07

14. bm. o godz 10 do

nym i Znajomym

zwierzqł

MIg. IVel. H lVarńktHI

kościoła
parafjalnego w Wirach, o czem donO€zą Krew ·

Od l-go ' grudnia br.

Lecznico

din

Marja Magerowa

W ciężkim smutku pogrążony

12 375
mąż
Środa, Poznań. Sieraków, Bydg06zCZ.

specjalista chorób skórnych
wenpr. i moczopłciowych:
tódi, 6 Sierpnia 2, tel. 118-33
przyjmuje 9·12i3·9
n9}g9S0 w' niedzielę: 9-12

10.000.- p~o~~:avd:~OZYC:ie. _
Chrześcijańska
Zgloszenl~ ," Orędowmka. Po-/WYPOżYCZałnia sukien ślubnych i
znań zd 15592
balowych w dużym wyborze. _
Łódź Suwalska 7 przy Napi6r~ I
ł.
OSOBISTE
Al <uws k'lego..
.n g 18940
=-v
Wypozyczalma
sukien ślubnych i balowych. najZ• ro' dla
elegantsze fasony.
ł,ódź. Limade studzhn. lLaJno",;;zym sposo- nowskiego 38 daw. Aleksandrow·
bem zna : .Ję przed wierceniem. ska w pralni.
ng 19 302
Dużo poś·'\iad ' z e ń. Gerard Viola,
Słonawy p;..d Obornikami.
za 10967

Urzędnik

gospodarczy
poznańczyli Kawaler. lat 3{J p~ral;:tykl 11 iat zmieni posadę
I.ongrel!ówce. Oferty Orędownik. Poznafi .. d 75931

11[__________

Fryzjerkę

d'
. Iaz k ową. on d ul aCJe
• ~RZle Iną. ze
raz na stale. wolne utrzymanie.
Z,$loszenia Zygmunt Aleksander,
Kruszwica. Rynek.
zd n 604
------

Kierownika mleczami
lub biegl .. "o pOlDocnika 'mleczarskiego poozuk 11jP od zaraz. l'vneczarnia St~szewska. Steszew powiat p('zn~ński.
za 75929

ng 19 067
Panienka
5 klas gl<wnażhm poszuku~e ja- pisanie.m na .11aSZY:. I.. drobnych
Magistra farmacji
Gospodyni
Kiejkol\Vi~k ~r"cl' biurowej.
prac biurpw:'ch potrzebna. mie· z gotewal1lE'm do prowadzenia początkującego z praktY'ką i jeOferty Ored<'wni~. Peznań
sięcznie de. 30 zł. Oferty Orędow jednoosobowego domu. inteligent- zykiem niemieckim
pl"Zyime za00 ~61(l3
nik. PoznP.J'i zd 7:) 719
na. UCZÓWd - potrzebna do ma- raz. Oferty z podaniem wartmjątku.
Zgloozenia z odpisami ków i wysokości pensji o.roeł
!\wiadec: w i referencjami. LisApteka pcxl Lwem. Toruń.
sewski Mają'tek Popielewo.
dg 5164
per Skulsk.
ng 12 289

Młodzieniec

SPRZED'tiE
•
H ł,r:;}~lt.łtd""'_• •

Zegarki,

18040 życie kult. Pomorza: 18.ł5
pieśni w wyk. Julii GorzecllO'wskiei (Gdynia): 19.10 pro/{raru: _
19.20 plyty; 19.35 wiad. "portowe.

Chom' kl'
wybór oraz gałązki do wy381'
staw. ł,ódź. LimanowSkin'~g109 30
Ceny przy~tepne. ___ ..
Świeże
śledz;ie w sk I zyn . .; ch po 50 kg.
s\neze sz,pI'O·Y. śWl eu ,ooosie
wagi od 4-15 kg wysyłam codzienme. N ~ 'i;ycze-nie wysylam
eferty Mielcllszny . HeJ. . ełefOdl
M.
n~ 19362
• t rowy
om nowy

obrączki

i

biżuterje

zyka taneczna. 23.10 An/OlUa Re!t. Pro!tr.). Muzyka taneczna.
Brukselu frane. }fl1"- ka tan. . Sobota. 14 lI!rudnia.
kupuje i sprzedaje
23.20
Budapeszt. Muzyka jazzoK
wa. 23.4;; Paris P. T. T. Muz.rka
I?towlce - 13,00 melodie pa- ~
16644 najtanie;
ry/?kle z płyt; 13,80 lekcja i. po!PROPONUJEMY. taneczna.
24.00 Sztut!tart. Koncert nocn".
,;kle?o: 13,45 .muzykil .taneczna z
LAMPOW1CZOM
~
firma
0.16
Radio
Paris.
Muzyka
lekk·8.
J?ły;. 15,20 Wiad. bleozace: 15,22 !.._....;;;;.;;;;;.;;...;;;..;.;.;,;;;;;~.;;;;_ _.J
zYCie kult .. Śłą's ka: .18,30 skrzyn·
b t
l
L6di 9 PiotrkoWRka 3
ka dla dZlecl: lę,4n płyty: 19,00
na BO o Il:
~
Telefon 10~· 60
oclczytr .. 4000 ktlometrów Amn·
16.00 KoeniJtswusterhauBen.
zonka : 19,10 orog,ram; 19.20 prze' Program rozrywkowy.
Sobota, 14 !trudnia.
gląd prasy; 19.35 wiad. sportO'we. ork
17.30 Paris P. T. '.r. Koncert
6,30 audycje poranne: 6,50 mu- . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•
D
Sobota. 1;1 /Olrudnia.
18.00 Leningrad. Koncert Elym· zyka z płyt; 7,20 dzie.tnik poran- ;;
ogrodem
Krak6w _ 13,00 koncert skrzyp foniczny. Anji(]ja (Not. Proltr.). - ny: 7.50 pro,!/,'ralll; 12,03 dziennik
UWAGA!
bez długu livrzy~ l.n.e sprzeda~ cowy d·moll Wieniaw<skieJl:o z MUllyka lekka. 18.30 Moskwa - poludniowy: 12,15 koncert lIe Lwo
6 (ł00 zlo1rch. Rnt3JCzak.. Pe2'lIlan 'plyt: 13,80 muzyka popularna z (\\l CSPS). Kr.~cert symfeniczny wa: 13,00 muzyk, salonowa w
śWH:toshwsk ~ l} (.TezUlcka).
płyt; 15,80 tańce stylizo\nne w 18.40 l\Ionachjum. Pieśni na so- wyk. O.rkleHry Marka Webera i
Nalsmaczniejsze pierniki wypiekane tylko
~, /5047
f;..vk. Hel. Piltzówny i \Vilhelma prano
pio;;enki w wyk. Jeanette Mac·
na miodzie stołowym sztucznym
-:.-----=--:...
>uantia (fortepian na cztery re19.00 Koenbtswusterhausen. - Donald ('Plyty): 13,25 chwilka /1:0'
Warsztat
cel; 18,30 nowości z życi a lite- .. Od Dunaju do Wolgi" - kon- <ll)oda,rstwa domowego; 14.80 .. W
Każda paczka zawiera receptę na piernikI.
ślusarski z; 5zlif L ernią i galwan:· rackiego: 18.45 duety
w wyk. cert. Berlin. Koncert solistów. - Madrr_cie"
koncert ze Lwozacja kon;ystni" sprlledam.
Kozerówny i Tward6wny: Hi.oo Sztockhl'lm. Recital wio!oncz. - wa: Jo,OO .. W cieniu śp)cz~stei
Miód stołowy sztuczny "ROSTA" do smaro·
Ot,,!',) Orędewnik Poz;nań
fragom. z powieości "U,paly" R. 19.1~ \Vledeń. Muzyka pooularna. kazy
(obraze~ . ąfrYkan5kl) -:wania chleba J'est nal'tańszym, smacznym i po.
zd 75866
Tuszowskiego:
19,10 pronam: 19.1a RYll'a. Muzyka O'Perowa. - frag-?lent z_ k<Slazkl Jerzego Gl'
10,20 plyty: 19,35 wiad. sportowe: 19.30 Sztock,!-olm. Kabaret. Oslo. zy~kl~go: 10,15 na,;z. handel mor-I
żywnym produktem.
Dom nowy czynszowy 21.30 lekka audycia slowno·mu- Konc~rt qldlO n rk.
. sk~: 10,20 p.l·zegllld gIełdowy: 15.~0
11:1' 'd t t
t
ROSTA" d
b'
kładem
Poznanl'u
7.yczna
z
piosenkami
P. t ... Zwie)lO.Oa
Wledeil
•.
Koncert
muzyki
tance
5tyltwwane
w
wyk.
Pll.
10 s o owy sz uczny .,
O na yCla
S
dzamy Kraków"
mIedzynarodoweJ, 20.10 Koelll!ts, tzówny I W. ~fantla (fort. na 4
w każdym składzie kolonjalno - spożywczym
bez d];.gu
kOrZYS1ni,e s.przedam
.
wusterhausen. \Vesoly wieczór. - ,rece). Koncert z Krakowa: 16.00
i składaCh kawy.
d.Hil
11.000 łbtaJczak. Peznaii, ŚwięSobota, 14 grudnia.
Sztutgart. Wiecz6r muzyczny. - lekcja jezyka .irancuskiego: 16.15 i __________________________. .
toslawsl;3 12 (.Tf>znicka).
Lwów - 12,15 koncert muzyki Kopenhaga. Muzyka klasyczna. resital Org3nOWy WI. Kalinow_ _ _ _ _ z' 76 040
,le~kiej w wyk. erko Seredyń- Wro~ław. "Przyporąnjjqie sobie" skle~o.z '':!1na; 16.45 ... Cala Pol:
Zakład
sklego: 13,00 arie z eper fran- - wlllzanka melorjYJ. LIPsk. We- ska sPlewa. - audYCję 'Pr?wadzl
cu;;kich: 14,30 koncert życzeń: soła audYCJa. ~erhn. We;>ol~ pro- pro!; ~rot;llsław ~utkowskl: 17.0~
fryz.ier~ki
p - ~y ruchliwej ulicy 14,30 koncert muzyki hiszP3Ii'sk:E'j gra,m d'Wugodz.\nny. Kolo~Ja. - ..~o!!r.0d Janczaro.w PUSZCZy PIWo PoznaTl:lJ ~ ,;prz~dam. 98ferty \Y wyk. orko Lwowskiego Kola ,,'VI ewie serca
Wleczor roz- <sklej - reportaz z Prus Wsch.
r e do';.D.lk. J oznar' ul 7v 94 }fandolini,;tów .•Hejnał": 18.00 rywkowy. 20.15 Bcromuenster. - Melc.hjora Wańkowicza:17!15 No.
Gospodarstwo
we.,ola audycja dla dzieci P. t. Koncert sYlUfolLlCzny. 20.45 An- WOSCI z plyt: 17.45 .śwlat naokole l'l() nJórrr Z dohreOli bu- ,.Kopciuszek po lwowsku": 18.30 lt)ja (Rc!t... Proltr.) ... śnjeż~a" - szych zwierzat": .. Żółw" .- po;
o-..nkalr/ 0'0 o C'1J8zE'l"ll m .j .• _ pnegląd wydawnictw: 18.M! sil- oP. RIlIIJSklJ,Korsako,,:a. 2O.aO Bu- gądanka: ~!,50 .. Na!,~e mlaElta. I
l1ie~ mie~zt · ,,: promiell[u do 15 va. rerum: 18,45 romi\nse cygań- dapcszt. Koncert Orklej;trOWy:
lUlasteczka: - ... PmEl~ - m:a·
kl- od Poznania ku i Zł f)- Elkle z; nłyt: 19.00 feIJ. "O I,wow21.00 Bruk!,ela flam . . ,Dzlew- sto o trzech obltczl!ch . pogad.:
tÓ';' ke
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Poznań zd i58G8
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_>!&iIli....
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•
odcżyt
.. Dawniej6ze
kryzysy
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•
•
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••
Sobota. 14 grudma.
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Toruń - 13.00 ut .... ory ~krZyp-1 Koenilti\\Vu8terhau8en.
..Nocna cja z Krakowa: 22.00 :r:nuzY~a tawe wsi kog ··lelllE'j. " .. z konku· rowy w wyk. Vasy Pl'ihod,v: - mnz)' (,zka".
.
neczna w wyk. D?aleJ Orkle6try
rellcji. dobrze pl'osp"rująca de 13.30 melodie taneczne i oioBE'nki
23.00 Koenil!swllsteJ'hauseD. - p'. R. ;pod dyr. ZdzI6la 'lila GórzytiwydziE'll'Ża .... 1f"::HI.
Objeeie .500'-1 z 'plyt: 16.20 gielda: 18.30 POg ... Pl'o<imy do tańca". MonachJum. e~l!:ge: 23,Otł .. Sf!a~er po Euoro;
Gereo;dOl'f. Z'lunv. l\fickiewlc?J8 1 regj. P. t ... Charakterystyka ludn Mllzyka lekka. Bukareszt. Mu- ,Ple -: ~transmjjiJa J; r01.głośnt
n2' 19 368
zrt ~6102
'po.meN:kiego wedlUlg kil. Kujota"; zyka I~kb 23.01> Wiedeń. Mu- europeJ6klCh.
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Agentem był Henryk Carter.
Czyżby w policji
angielskiej było
'dwóch agentów tego samego nazwi·
ska?
Trudno bo było mi wierzyć, iżby
mój znajomy, Henryk Carter, zrzekł
się ~ak korzystnej gratki, jak zatrzym~me Józefa Wilmota, a pędził natomIast po morzu za jakimś nieznanym
krym inal istą.
\V kilka dni po tym tajemniczym
opisie, ukazał się pan Carter w Clepham z miną poważną i zgnębioną..
- Upokarzające to, rzekł do mnie,
d~a takiego jak ja człowieka, przyznać
SIę do czegoś podobnego, wolę powie'
dzieć od razu, że wyprowadzony zostałem w pole! Tak jest, zostałem wyprowadzony w pole i aż wstyd pomyśleć,
przez głupią młodą dziewczynę!
Serce silniej mi w piersiach zabiło.
- Chcesz pan powiedzieć zatem, że
'J ózef Wilmot wymknął się panu?zapytałem.

- U ciekł i to w ten sposób, jak
nikt jeszcze w świecie. Prawie pewny
jestem, że się nie wydalił z kraju bom
objechał wszystkie porty. A jeżeli tak,
to tern lepiej dla niego, ale tern gorzej
dla tych, co go będa chcieli odszukać.
Najwięcej takich jak. on gubi się usiłowaniem ucieczki z Anglji, ale Józef
Wilmot zanadto jest doświadczonym,
iżby o tern nie wiedział. Założyłbym
się, że żyje sobie spokojnie gdzieś w
iką;cie .zapadłym, szanowany, niby uczciwy człowiek.
Pan Carter opowiedział mi całą historję i całe z tego powodu zmartwienie swoje.
Zrozumiałem wszystko!
Zjawisko na ulicach Winchester i
w lasku, to była Margerita! Szlachetne
dJ;iecię·

Kiedy pan Carter
Bogu

kowałem gorąco

odszedł, podzię
za zniknięeie

Wilmota.

Za pośrednictwem "Times" zawiadomiłem Margeritę, że miłość moja, że
gotowość poświęcenia się dla niej zawsze są jednakie, że nic nie zdoła
ich zmniejszyć i że błagam ją, aby mi
dała znak o sobie.
Naturalnie, iż ogłoszenie ułożyłem
w taki sposób, aby nikt nie mógł się
domyślić osoby, ku której
zwrócone

było.

Naj sprytniej szy agent z Scotland
Yard nie mógłby się nic domyślić z liter: Od K ... dla M ... w Timesie peł
no jest zawsze podobnYCh ogłoszeń.
Dnie i tygodnie upływały. Nic mi
nie odpowiedziała.
Gazety doniOSły o odkryciu, zrobi 0nem w Winchester i o ucieczce Józefa
Wilmota.
Zrobiło to tak wielkie wrażenie, iż
sam lord Hariston zapragną] być obecnym przy wydobyciu szczątków czło
wieka, którego pod nazwiskiem Józefa
Wilmot pochowano.
Niepodobna było rozpoznać twarzy
niębosz-czyka, ale znaleziono na małym
palcu lewej jego ręki cieniutki, cyzelowany pierścionek, tak cieniutki, że go
nie zauważono przy śledztwie.
Lord HaristO'n oświadczył, iż to wyrób indyjski, zapewnił, że widywał go
często na palcu Dunbara.
Zwłoki przeniesiono
z Winchester
do Lisford, gdzie w grobach pod kościołem spoczywał Percival Dunbar.
Trumna. zamordowanego postawioną została obok trumny jego ojca, na
skromnym zaś kamieniu grobowym
lady Haugthon, bawiąca z synem zagranicą., kazała wypisać całą.

historję

przedwczesnegO' zgonu bankiera i podstępnego mordu w lasku w Winchester.
Dnie i tygodnie upływały.
Wykrycie zbrodni Józefa Wilmota,
pozwoliło mi zają.ć z powrotem stanowisko w banku Dunbar, Dunbar i Balderby.
Nie miałem jeszcze serca powracać
dO' dawnego trybu życia, młodszy jednakże ze wspólników zdołał wydobyć
ze mnie tajemnicę prawdziwego powodu mojego usunięcia się z karjerstwa.
Zajlliował
O'n ładny domek w
Clephane-Comou i przechodząc około
mioszkania mojej matki, zatrzymywał
się zwykle, ażeby pogawędzić z nią o
polityce.
Dowiedzip.wszy się. dlaczego opu.kilem moją posadę, za.c~ na.tar«;zy-

wie nalegać, żebym ją zajQ.ł z powrotern.
On teraz zarządzał całym interesem
i był wyłącznym jego panem.
Pan John LO'vel sprzedał część po
Henryku na rzecz lady Haugthon.
Powróciłem tedy do moich zajęć,
ale nie spełniałem ich długO'.
W tydzień pan Balderby zrobił mi
proPO'zycję bardzo dla mnie pochlebnę.
i przyjąłem ję. z pewnem wahaniem.
Złożywszy niewielki kapitał, zosta·
łem otO' naj młodszym ze wspólnikó,,,
stowarzyszonego
domu bankowego.
który odtąd przyję.ł nazwę Dunbar,
Balderby i Austin.
Dwaj Dunbarzy byli nam trochę jeszcze potrzebni, chociaż ostatni z nich
spoczywał pod kościołem w Lisford.
Stara firma zasługiwała na szacunek, bo stała na czele najdawniejszego
banku anglo-indyjskiego w Londynie.
Nowe moje obowiązki dosyć były 11'
ciążliwe, bo interesów masa była do
załatwiania, bo odpowiedzialność
za
wszystko !'padała na moje barki, pan
Balderby bowiem zaczął tyć, zleniv"iał
i zobojętniał na wszystko, co się tyczyło spraw miejskich, a zato niezmordowanie zajął się uprawą i pielęgnowaniem ananasów i winogron w swoich
cieplarniach.
Dopiero po obiedzie, gdy usialiłem
w maleńkim ogródku mojej matki
mogłem swobodnie oddawać się myślO'm o Margericie, wieczorem zaś, gdy
oddychałem zapachem kwiatów i wpatrywalem się w firmament usiany
gwiazdami, zdawało mi się, że tylko
chWIlowo zostaliśmy z nią rozłączeni.
Tak kochaliśmy się wszakże ohoje.
Myślałem o biednej dziewczynie i
wyobrażałem ją. sobie w jakiem melancholicznem ustroniu, ukrywającą,
się wraz z nędznym ojcem swoim, któremu życie musiało być prawdziwym

-

Toż

to pismo Margerity! -

wy-

krzyknęła.

-

PrO'szę cię otwórz co prędzej! Co

może być takiego?
.
Odwiązałem papier i znalazłem to,
czego się domyślałem.
Znalazłem proste pudełko tekturo-

to

we,

związane

cienkim szpagatem.
szpagat, O'tworzyłem
pudełko i ujrzałem naprzód kawałek
waty, jakiej używają jubilerzy, a gdy
podniosłem watę, matka krzyknęła z
podziwu i uwielbienia.
Pudełko zawierało skarb w sobie,
majątek w brylantach nieoprawnych,
które błyszczały przecudownie ow świetle lampy.
Na brylantach le*ał papier złożony,
a na nim kilka wyrazów, wypisanych
rękQ., o której nigdy nie mogłem zaPrzeciąłem

. Świat jest tak wielki, że łatwO' mona nim samotna kobieta.
Do chwili zjawienia się Margerity
w ów smutny wieczór zimowy, cieszy·
łem się wciąż
nadzieją.,
bo prawie
pewnOŚCią, iż się połączymy, ale po tt"j
nocy postradałem zupełnie wiarę w
szczęśliwę. przyszłość.
•
PrzekO'nany byłem, iż Margerita
Wilmot O'Puściła wraz z ojcem Anglję.
Teraz o tern już tylko myślałem, że
że się ukryć

pomnieć.

"Drogi Klemensie! Smutna nikczemna tajemnica, która była przy czynę. rozłączenia naszego nie jest już dzisiaj tajemnicą.
.
'Viesz już wszystko i zapewne już
zapomniałeś o naszej miłośei, zapewne
wyrzekłeś się kobiety, którę. pO'kochałeś.

Ale tym razem wspomp.ienie tych
dziejów, będzie ci zape\vne najwyższem szczęściem i pociechę..

Gdybym śmiała cię prosić, prO'siła
bym, ażebyś ulitował się nad nieszczę
śliwym człowiekiem, potępieńcem, ale
nie mogę tegO' wymagać od ciebie, bo
Bóg tylko jeden znać może serce pokutującego grzesznika.
Proszę cię oddaj brylantl', jakie
składam w twoje ręce, lady Laurze
Haugthon, bo one są. jej własnościQ..
Żałuję bardzo, że część jakaś z
nich, roztrwonioną została w imieniu
Henryka Dunbar.
Żegnam cię, drogi, 8zlachetny przy'
ciężarem.
jacielu i zapewniam, że to po rar. oRozmyślałem nad heroicznem po- !!tatui obiło się o uszy twoja shańbio
święceniem się Margerity iw.ierz~rłem ne i słusznie pogardzone przez ludzi
w sprawiedliwość Boską., wierzyłem, uczC'iwych nazwisko.
że lepsze życie czekało tę szlachetnę.
Zlituj się nade mną. i zapomnij o
córkę·
mnie!
Matka moja pocieszała mnie ze
Życzę ci z całegO' serca, aby godswej strony.
niejsza ode mnie przyniosła ci szczęZnała już teraz całą. historję, po- ście, jakiego ja nigdy bym ci dać nie
dzielała miłość moją i moje uwielbiamogła."
nie dla córki Józefa 'Vilmot.
"M. W."
Ciągle zatem rozmawialiśmy o tej
Pomimo czułości w wyrażeniach,
dziewczynie wieczorami, w małym sa- list miał formę stanowczą.. Biedna
Joniku, w którym bardzo mało obecnie dziewczyna nie potrafiłaby uwierzyć,
przyjmowaliśmy gości.
że mógłbym . być najszczęśliwszym, gdy
'V środku zimy, jaka nastała po bym jej dał moje nazwisko.
zniknięciu Józefa Wilmota, zdarzył
- "Margerito, pisałem w koresponsię wypadek radO'sny i zarazem bole- dencji prywatnej przez dwadzieścia
sny dla mnie..
dni z rzędu, na drugiej kolumnie ogłoPewnego wieczora, gdy siedziałem szeń Times'a, Margerito przypominam
w saloniku matki, pOSłyszałem naraz ci wszystkie obietnice twoje i uważam,
dzwonienie do furtki ogrodowej.
że okoliczności jalcie zaszły, nie poPonieważ była już dziewią.ta wie- Winny wpływać na to, cośmy ułożyli
czór, a czas zimny i przykry, nie spo- i postanowili.
dzfewałem się żadnej wizyty.
"Opuszczając mnie, największą. mi
Nie przerwałem z tego powodu czy- wyrządzisz krzywdę.
tania dziennika.
A. K."
Ale w parę minut weszła słuiąca i
Korespondencję tę spotkał ten sam
położyła przedemną jakiś pakiet na los, co i poprzednią, napróżno czekastoje.
łem odpO'wiedzi.
- Przyniesiono to tutaj, powieZaj~łem się wykonaniem poruezedziała nie wychodząc z pokoju, w nania, jakie na mnie złożyła.
dziei, że natychmiast zobaczę, co to
Udałem się do ShornC'Iiffe i oddatakiego i zaspokoi swoją ciekawość.
łem pudełko z brylantami adwokatowi
Położyłem. dziennik i spojrzałem na
Johnowi Lovelowi, dla lady Haugthon,
przedmiot leżący przede mną..
która bawiła jeszcze na kontynencie.
Było to jakieś podłużne pudełko oZałatwiwszy dane mi zlecenie,
0winięte w biały papier opieczętowane czekiwałem niecierpliwie
odpowiedzi
kilkoma pieczęciami i zaadresowane na korespondencję moją. po raz dwu"Panu
Austin
Esq. Willow-Ban'k, dziesty z rzędu wydrukowaną, ale ()Clephane".
ezekiwałem n apróżoo.
Krew uderzyła mi do głowy, bo poZaczynam wą.tpić już o Margerieie.
znałem charakter pisma dobrze mi
Chybaby nie czytała anonsu, dumaznany, charakter skreślony ręką uko- czyłem sobie, boć nie miałaby serea
chanej.
robić mi takiej przykrości!
- Kto to przyniósł? zawołałem żyJestem przekonany, że jest albo bywo, zrywająe się z fotelu i przecho- ła w Anglji, bo nie powierzyłaby nikodząc do przedpokoju.
mu obcemu brylantów, prawd op od obZdziwiona służąca, odpowiedziała, nem atoli jest także, iż wybrała dla.
że jakaś pani, czarno ubrana i zawoa- doręczenia mi cennego pakietu wigilję
lowana gęstym woalem.
wyjazdu z ojcem do jakiego dalegiego
- Oddała mi to, wsiadła dp powo- kraju. OjCiec ten słucha jej widocznie,
zu, czekającego przed bramą i odje- skoro przystał na pozbycie się takiego
chała.
bogactwa. Być może, że zachował soWyszedłem na ulkę, ale nic nie zo- bie coś na podróż do Ameryki i że mobaczyłem.
ja ukochana, zmuszoną jest ukrywać
Ta pani, to była Mar.g erita, tak jest, się w jakiej zapadłej mieścinie Staona sama tu była, a ja jej nie widzia- nów Zjednoczonych w towarzystwie
łem!
nikczemnika. W takim razie jest już
Powróciłem do sali jadalnej i za- na zawsze dla mnie straconą.
stałem matkę oglą.daaq. posy)Jtt na
Rmmyślałem nad tam
wszystkie etrony,
.. z nieopisan'ł boleścią..
.
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jej nigdy nie zobaczę, że słońce tycia
mO'jego już zaszło i że nie pozostawało
mi ni~ innego, jak szukać w pracy zapomnienia i spokoju.
Upłynęło osiemnaście miesięcy
od.
chwili, kiedy mi wręczono paczkę z
drogiemi
kamieniami,
osiemn8.Ś(!ie
długich, jednostajnych miesięcy I
Czułem się prawie starcem.
Było to w połowie lata w salonie,
w domu przy ol. Saint-Botolphe-Lane,
w którym pracowałem obecnie. Wyd8r'
wało mi się strszUwie parno i duszno.
Robota, jaką miałem była nadzwyczaj mO'zolnę. i doktór matki zalecił mi
koniecznie choć z kilka dni wypoczynku.
Usłuchałem rady tej z niezadowol&niem, bo wolałem zabijać się pracą.
jak leżeć na wygodnej kanapie w saloniku matki, bo wtedy prZYChodziło mi
na myśl zmarnowane moje życie.
Uległem matce i postanowiłem nic
nie robić przez całe trzy dni, ale nazajutrz powstałem z kanapy i postanowił~m się czem zaję.ć,
ażeby uciec
przed własnemi myślami. .
- Przejdę do swojego pO'koju i zajmę się trO'chę uporząrlkowaniem moich papierów, rzekłem do matki.
PO'czciwa rO'dzicielka moja zrobiła
mi uwagę, że powinienem wypoczywać, a nie męezyć się nad papierami,
ale nie usłuchałem i poszedłem do są
siedniego pokO'ju, gdzie na oknie stały
}{witną.ce kwiaty i wisiały klatki z
ptakami.
M1Jutki ten pokoik był napół bibljotekę. i napół saJą jadalnę..
Tu właśnie znajdowałem się z m~t
ką owego wieczora, gdy mi przyniesiono brylanty.
Przysuną.łem fotel do biurka i za.brałem się do dzieła.
Była to robota długa l żmudna, bo
każdy papier musiał być rozwinięty i
przejrzany.
Praca ta trwała blisko trzy godziny, bo od bardzo dawna nie robiłem
nic i nagromadzonych listów zebrała
się paczka cała.
Ale czekało mnie jeszcze drugie zajęcie, przejrzenie listów i papierów w.
koszyku.
Wyrzuciłem wszystkie na posad'Z\kę
dla zobaczenia, czy czasami nie zamieszało się tam 00 niepotrzebnego.
I znalazłem coś bardzo dla rrfnie
ważnegO', coś, czegobym odżałować nie
potrafił. znalazłem oto papier, w którym owinięte było pudełko z brylantami l na kt6rem rękę. ukochanej mojej
Margerity wypisane było imię i nazwisko moje.
Prawdopodobnie pozostawiłem bYł
papier ten na stole a sł~a wrzuciła '
gO' do kosz&..
~l)okońoz«ńe ~

. bRĘDOWNIK',
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z zung
Ostatni z wiernej szóstki" wielkiego badana angielskiego livingstone'a
-II

bp,hcn i wlo'żywl3zy weń zmarlego, ,;wierChyłkiem przenieśli trupa w głąb lasu
Niedav,no temu w miejscowości Momhasa w Afryce, zmarl w wieku 9{) lat mu- i wyjąwszy serce, zakopali je w ziemi; na szóstka" ruszyla z nieboszczykiem w
Tymczal3em jednak, zapomocą
rzyn Matthew Wellington, ostatni z "wier- . otwór w ciele zasypali solą i w usta tru- drogę.
nej szóstki" wielkiego badacza angielskie- pa wlewali spirytus. Po dokonaniu róż "werbla międzyszczepoweg>o", bli~sze i dalsze
go Livingstone"a, któreg>o
nyoh innych jeszcze zabiegów, po up'l yplemiona powiadomione zostały o przedwie miesiąca, mumifikacja zwłok z'ostal'a
niesamowite przygody podróżnicze trzysięwziętym pochOdzie i zabobonni dzicy
ukończona.
mały swego cżasu w napięciu uwagę
starali się ,pogrzeb" powstrzymać.
Sporządzi wszy z pnia uschłego drzewa
,całego cywilizowanego świata.
Owych sześciu naj.emnych ludzi w roku
118'73-cim nioslo zwłoki swego pana, zmarłego w glębi "czarnego lądu" w uciążli
wym pochodzie poprzez la.,y i puszcze. na
przestrzeni 1500 mil, zdąż,ając do wschodniego wybrzeża morskiego.
Młodość Wellin~tona by}a jedynem pasmem koszmarnych 'Przeżyć. Urodzony w
gąszczu puszczy afrykańskiej,
Matthew,
po stra.cie ojca, poległego w walce z są
siednim szczepem, zamieszkiwał wraz z
matką w nędznym szal'as'ie. Pewnego dnia
w sadzie poJ.awili się j,acYiŚ ludzie. którym
,prze\O\nodziJa .. blada twarz". związali matkę
zdołała do,ręczyć mlodzieńoowi
liS/t, zaWidoWInią niesłychaneg·o skamdalu był
i uprowadzili w niewolę. Tenże los spotkał
i jego samego. ChłoQpiec zostal s'Przedany, jeden z najwytworniejs-zych internatów w pewniając go o swej wzajeIDlIlości. U d,a lo
Lozannie,
gdzie
wychowywane
były
się
nawet przy
zachowamiu
wielkiej
przechodził z rąk do rąk i
dziewczęta bogatych rodziln amerykańskich o·strożności
był nawet wymieniany za bydło.
i angielskich.
przemycić zakoehanego do ogrodu
Jedna z wychowanek inte'r natu, Evelyn
A gdy dlOstał się w ręce Arabów, potointernatu.
Blay,
córka
miljoner/l.
ame:rykańskiego,
nażenie jego stalo się wręcz straszne v"raz
Nad
bezpieczeństwem
kochanków czuwały
wiązała
podczas
w.spólnych
przechadzek
z d wierna setkami nie,,-olników, trzymadziewczęta z interna,tu, obstawiwszy
pono go w małem pomieszczeniu na statku wszystkich wychowanek
sterunkami allarmowemi "iszystkie drzwi,
niewolni'czym, gdzię
romans na odległość z pięknym
gotowe ostrzec ich w razie niebezpieczeń
młodzieńcem.
znosić musiał nieludzkie męki i udrę
stwa.
czenia.
Młodzierniec ów Slta,łe czat,ował przed i'llMłodzieńcem był 23-letni książę Golicyn,
termlJtem, i gdy tylko dziewczęta pod dO'zoSzczęBli wym tra,f em losu, szkuner, w
emigrant rosyjski.
jednej z sWylch podróży natknął się na rem nauczycielek wychodzil.y na przeZ
dawnych
boQgactw Golicynów emig'l'aJIlchadzkę
stale
im
tow&rzyszył,
zamieniając
krf1iżownik angielski "Thelis". który zatowi nie po0lzol3t'a lo nic, to też żył w nędzy,
trzymał barkę arabską
i oswobodzi wszy jedynie spojrwnia z ukochana,.
utrzymując się jedynie z lekcyj.
Dzięki pomocy koleżanek Evelyn Blay
niewolników, statek wraz z Arabami zatopi! w morzu.
Po pewnym' czasie, krążownik zarzucił
kotwicę w Bombaju, gdzie oswobodzonych
murzynów wy-sad'!.il na ląd. \Vellingtonem
zaopiekowala się miejscolya misja i stamtąd najął glo Livingstone do swej wyprawy wgłąb koni~-ncntu afl':vU{ańskiego, z
której wielki badacz nie mial już powrócić żywy.
Livingl3tone ,,"krótce pollubil
przywiązanego doń bardzo młodego murzyna i oozasta 'iYil go w I3wym głównym
oblozie elapo\yym, I3tanowiącym bazę dla
wypraw naukowy-ch.
Minęło kilka miesię.cy, gdy do obozu
tego pewnego dnia przybył
słaniający
się
z wyczernania, głodu
i pragnienia, biały człowiek, trawiony

"Wierna szóstka" zmuszona by>ła ukn""·
się w gąszczach, zbaczać dalego z.
drogi i nieraz staczać walki z ludźmi i
zwierzętami. PoQ pięciu miesiącach nad..;
1u,dzkiego wysiłku i trudu, sześciu czar..
nych bohaterów dotarlo do Uż.ij, gdzie
szczą1ki Śomierlielne wielkiego badacza od..
dano w ręce władz brytyjskich.
wać

Porwanie córki milionera amerykańskiego
z internatu
Romans z młody'm

k'S'ięcie'm

rosyj'sk'Jm

febrą malaryczną.

Bj'ł W głośny reporter Henry Stanley.
Prz~- l3zedlszy nieco do l3 iebie, StanIcy zarządził natychmial3t wy·pra\yę dla ratowa-

nia z opresji Livingstone'oa. W ekl3pedycji
tej mieli wziąć udział wylącznie murzyni,
gdyż według zapewnień Stanley'a,
biali
nie byliby w stanie podołać oczekuj.ącym
kh I3trasznym trudom pochodu. Niebawem
IPO otrzymaniu szozególowych informacyj,
sześciu czarnych najemników udało się w
drogę. Wśród nich bY'l Wellington.
Po czteromiesięcznem przedzier'a niu się
przez gąszcze tropikalne. ludzie ci wkońcu
szczęśliwie dotarli do Livingstone'a, jednak zal3tati go już umierającego.
Pomimo wzruszających zabiegów i opieki czarnych
o czem Ipodróżnik dał drżącą ręką świa
dectWlO w swym dzienniku - Livingstone
w dniu 1 maja 1873 roku zmarł w g~ulchej
puszczy afrykańskiej, zdala od wszelkiej
cywilizacji. Ludność t'\1bylcz.a za'żądała
spalen1a na stosie trupIa "bialeg·o", jako
moQgącego s1)rowadzić na szcz'ep wielkie
nieszozęście. Lecz "sześciu wiernych" nie
myślało rozstać się z swym mart\vym panem_

W główce zakoch,amej mUjlOlnerki JX>'wstaJ: sz.alO'llY plan. Posta;IlQwHa, że ukocha~
ny musi ją pOlrWać z internatu i p<l't'ajerrnnie
ja po\ŚIlubić. PQmysl It en przypadł do gu...
stu przedewszystkiem koleżamkQm ame-;
rykamki.
We wtorek po Il'oludlniu zgodnie z planem ułożonym zgÓiry młody książę przyszedł do internatu i zdołał się wklr.aść W
laski partjera. Zafundowal mu bllrtelkę
wirua, do którego d10sypad nrurklQlty.ku.
Pw'tjer zasnął twardo_
Tymczasem
członkinie spiskU wtargnęły do pokoju
prZełożoneJ,

kÓ'l'a wl3Jśnie dJrzem8l1a sobie :naJjspokojllllei,
mucHy się na nią, skir~Y ręce i DJOgi, zakneblowały usta.
Po unieszk,o dliwieniu przełożonej i
portjera droga ucieczki stała już o~wOlre~
Ks. Golicyn, EvelYill Biay OIl'az kllkta. Jej
koleżanek opuściły ilnternat.
!7zelożo;n,a zdo'la.ła tymczasem doczoł
gać się do dzwonka i ooala1'l'IDować służbę.
Zawiadomi()l!1(} policję i wszczęto poszukiwania, jednak nadaremnie. Wiccw:rem
kdleż,anki mi,ljooerki wróciły do pelIlsjoo&tu, jedlllak
mimo gróźb I próśb nie powiedziały aal
słowa o losie Evelyn Blay_
Onegdaj raJIlQ niesp0d7.iewa'll.ie do br~
my internatu za'Pukal ks. Golicym Wtraz II
uciekinierką. POWTIaeadi wtaŚlIlie z hotelu.
Przedstawili się przełożonej już jako malt-.
żeńfjitWo, a jako dlOwód przedłożyli metry;.;
kę ilubną.

I

W miej.scowości Choisy - le R{)i koło Paryża odbył się bieg na przełaj dla najmlodszych r01we'l'zystów. Wyścig ten obfit,owal w szereg wesolych momentów, niemniej
jednak mali rowerzyści wyk'azali "wysoką klasę".

W wyniku skandalu wydalonych zostało
11 dziewcząt.
Miljonerka Jyl'()lsHa, aby ją p<J'zOIStlawiono
w internacie i by po,zWlOh)lno jej widywalĆ
się z mężem.
Przelioż,ona, usłyszawszy tę
propozycj~, ciężkI{) rozchooowala się. Młodzi
księstwo G<>Jicy;nOWie wyjecha,li z L<JI'l,ia&
ny i mieszkają w jednej z wiosek pod mia-l
stem.
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Zaklęcia
o.żinny -

i

wróźby

istoty pośrednie
lU-I

Arabowie są, przekona!J,i, że istnieją
dzie, kt6rzy przez długie posty, modlitwy,
przez p'o wtarza.n ie niektórych ustępów koranu, a szczególnie przez Enajomo'ść pewnych zakJ,ęć 'ka'b alil3t"cznych, uzyskują
wladzę nad tak zwanemi Dżinnami.

"Dżinny"

-

między

iirabów

między aniołami' i ludźmi

są

to istoty pośrednie
aniołami i ludźmi.

Nie mają one krwi i ciała, są 'Więc niewidzialne, ale są ·o bdarzone pewną. wła
dzą, mogą ",-pływać źle lub dolbrze na lQsy
czl,owielia.
Duchy te, posIUszne, wy ja wioaJą owym
wróżl.bitojll przyszlość, 1}.czą ich róź,ny·ch
cz'arów, dopomagają w znJ!.idowaniu skarbów, wykryCiu zl'Odziei i oddają im ró'Żne

zyku, ofiaro~j<ą pa-zechooroam swe uf'!'łlu!gł_
Jedni c;ly'tają ~ gwia:zd przyszłe ro&Yl
i zdarzenia, drudzy - szczególnie koMet:y..
wrażą z r~k.i i 'Przy pomocy drobnych lIlIO-;
szelek, inni jeszcze Qtfiarowu'j<a, czarod'Zi~
skie leki prz_eci w urokom, środM nieZ3-;
wodne, budzące mHOIŚć, l'lllb też łda, o ...
'kład, że odg:!ldną. nasze myśli i w e1l8.:J'Ooi
d'Ziejskiem ~wierciadle WlqlŻa, nam u!k~
chaI].ą. 100 oddalO'Il!j, OBO!JJ,ę.
Zwierciadło

takie jest istotnie naJbarze wszystkich cza.
1ietki ksia;żek dawnych znajdllIjemy w '
rodziejskich
sztuczek.
Egipc'ie, podających p~episy co do cza/Sów i wladZy nad Dżinnami. Oprócz mo- Ku'glarz czyli wróż1bita zakrEl<śla najpierw
dl:itw, postów i wyrazów kabalistycznych, swą paleczką czW'orob'Ok lub kolo i w 'I)()o4
podają. że przy kąj:dem wywoływaniu duśrodku tEl<~O stawi,a młodego chto'p ca, d'Zi6-i
chów musi ibyć użyte siln!), aromatycZlne cię niewinne lat najwY'że_i dwunastu, d&.'kadzidlo.
I
jąc mu w ręikę kubek, n~pelniony kaw>ą.
Kadzidlo to, w którego sklad wchodzą lub wodą, w który każe mu nieustannie
aleos, benzoina, ży}Y'ica i rozmaite ziola,
patrzeć.
działa odurzająco na nerwy.
Po tych pierwszych przygotowaniach
przysłulri.

dzieJ

Nie dziw więc, że osł:2<bie.ni postami i bezwróżJbiarze, a,l bo teJż osoiby o
wrailiwY..ch nerwach, widz·ą istotnie wid·m a
i zaczynaj'ą fantazj'ować za pierws'Zym
pow.i ewem narkotycznego dymu.
Jednakże nie musi tu być trudnem
osiągnąć zwią'Zek z Dż1nnami, gdy'ż widzimy w Egipcie niezliczoną liczbę wróżbiarzy.

sennością

LOlt niczka angielska Jea;~ BaHen pTzeiledf\.1a AtlalThtyk na przestrzeni od Dakruru (w
Afryce) clo Al'aruama (w pobliill Rio de Janeiro) w rCl,ol'do'wym cza8ie 15 godzin i
15 milll~t. Na zdjęciu widzimy dzielną l{),tnic'zkę podczas pie:rwszego posiłkU na zie·:ni pnłU,d,niQ1Y9 aJ:lJ,Qrykal}.~iej.

Dniem 1 nocą spotkać ich można na
ulicach Kairu.
Szep.cą swe formulki i .ża~'1ęcia w niezro-

?;u1l11ałym

dla nas, d1JJS llleu2YWąn.J~~ ję·

zajmującem

rozpal_a kadzidło 'W ten spos6b, i:ż cały
dym owiewa chłopca,
kt?rego oczy wkrótce gcrrączkowego nab.ieraJ<ą blaskl" a ręka drżeć zaczyna pod
wptywem narkotyku.
WieQly wróżibita
chwyta chliopca za ręikę i, nie spuszczaj8,o
go ani na chw.iJę z oczu, każe mu opowiadać, 00 widzi w wodzie lub na dnie kubka,
Jaka postać mu się okaz'a la.

I

Od'P<>'wdedzi d~i.!!cka są za'Zwyczaj nia'j asne -i jakgdY'by w gQrączce 'PO'wtarzane,
ale "WIróżl.bita tl'llmaczy je i wykłada w 6Wf>j
sposób, ocz}'lWlści.e ~ -a;adow~ z.a.Wl'!l
tQr,QsQ}Ya,nej osoby_ '
:

