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Skutki nieprawdopodobnego zaiydzenia kraju czarnych djamentów - Akcja bojkotowa - Aresztowania wśród członków Stronnictwa Narodowego - Zwolnienie aresztowanych - Zamknięte lokale S. N.
K a t o w i c e. (Tel. wn
W
aresztowano
100 osób
policji' i odtransportowani do
0-

statnim czasie daje się zauważyć na
Śląsku wzmożony ruch antyżydowski,
który objawia się w formie bojkotu
sklepów żydowskich, oraz w usuwaniu pośrednictwa żydowskiego na
targach i jarmarkach. Nastroje antyżydowskie na Śląsku są wynikiem
niesłychanego zażydzenia tej części
Polski, dokąd stale napływają setki i
tysiące Żydów, w pogoni za doskonałemi interesami. Żydzi opanowali handel, wciskają się do przemysłu, podczas gdy lud śląski cierpi nędzę i
głód.
Objawy te wywołały najpierw
rozgoryczenie, które następnie wyła
dowało się w żywiołowym bojkocie
elementu żydowskiego i w akcji zmierzającej od odżydzen-ia handlu.
Równoczenśie z tern ujawniła się
niechęć do Żydów w formie czynnej.
W tych dniach zanotowano znowu
fakty zdemolowania lokali żydow
skich, co wywołało zrozumiałe poruszenie i zaniepokojenie,
zwłaszcza
wśród elementu żydowskiego.
Władze policyjne, powołane do utrzymywania
porządku
i spokoju,
skierowały swoje podejrzenie przeciwko członkom Stronnictwa NarDdowego, rzekomo odpOWiedzialnym za
ostatnie wypadki. Dokonano licmych
aresztowań ezłonków Stronnictwa. ,.....

OgÓłem

około

dział

i to w Katowicach, Chorzowie, Chorzowie III, Lipiniu, Goduli i w Piekarach Śląskich. Wszystkich aresztowanych przetransportowano i osadzono
w areszcie w Chorzowie, pod zarzutern brania udziału w wystąpieniach
antyżydowskich.
U wszystkich aresztowanych przeprowadzono ścisłą rewizję
domową,
która jednakże nie
dała żadnego wyniku.
Przesłuchiwania aresztowanych trwały dzień i noc.
Spisywano protokóły i po ustaleniu
alibi aresztowanych wypuszczano ich
na wolność.
Z pośród około 100 aresztowanych
tylko 13 oddano do dyspozycji sędziego śledczego. Sędzia śledczy po prze-I
słuchach aresztowanych tWO nił. Gdy
wyszli oni z więzienia, zostali ponownie zatrzymani przez silniejszy od-

aresztu policyjnego.
Równocześnie

władze

z

aresztowaniami

policyjne dokonały zamknię
cia trzech lokali Stronnictwa Narodowego w Świętochłowicach, Chorzowie I i Chorzowie III, po uprzedniem
przeprowadzeniu rewizji w tych lokalach. W wyniku rewizji zatrzymano
deklaracje i spis członków tych kół.
Poza tern dokonano reWizji w ekspozyturze "Orędownika" w Chorzowie,
skąd zabrano tom poezyj Konstantego
Dobrzyńskiego
p. t. "Czarna poezja".
W kilka godzin potem lokal ekspozytury "Orędownika" opieczętowano. Ponieważ jest to lokal czysto handlowy, pełnomocnik, adw. Wystrychowski wszczął natychmiast .tarania. o
uchylenie zarządzenia 1 o otwarcie
ekspozytury.

Wyrok ozajścia wyborcze
Sąd wumietr~yl o8k.a:r~onum surowe kary -

tU;,eli

I

Ska~am ~pow;,e

,

więzienia, Mieczysław Cholewiński ~
jeden rok i 4: miesiące więzienia, M""}oi
chał Zich, Jan Stachowiak jeden

rok i 2

miesiące więzienia.

Następujący oskarżeni zostali ska.zani na jeden rok więzienia z zawi&ó

szeniem na 3 lata: Jan Tetzlaff, Florjan
Budnik, Marjan Konek, Józef KowaJ!,.
ski, Maciej Cybulski, Stanisław MUol
rach, Kazimie.rz Kleczka, FranciszeIt
Ziarnek, Michał Fąs.
Franciszek Kowalski z Pieśni~
Franciszek Kowalski z Wiktorów~
J 6zef Kleczka - po 8 miesiecy więzi&
nia z zawieszeniem na. 3 lata, Paweł
Polachowski, Bolesław Cywiński na. 1,
miesięcy z zawieszeniem na 3 lata, JatW
Grochowski, Joachim Siek, Marjan:
Piszczek, Marjan Tomasz - na sześć
miesięcy więzienia z zawieszeniem nai
3 lata, Józef Pikulik na jeden miesiąc
aresztu z zawieszeniem na 3 lata. Halina Re,i nholzowa na 8 miesięcy ~
zienia z zawies-reniem na 3 lata..
Uwolnieni zostali następujący ~
skarżeni: Józef Reinholz, Francisze1!!
Socha, Józef Srenzel, Bernard Rettig,
Stanisław Stachowiak, Edmund Ja,oo.;
szek, Benedykt Korbal, Stanisław.
:toIna, Bronisław Pikulik, Maksymj,.o
ljan Kolas.
Wyrok wywołał na słucha.czacll
duże wrażenie. Skazani zapowiedzieJl
apelację.

apelację

B Y d g o s z c z. (Tel. wł.) W piątek
o godz. 13,15 sąd opublikował wyrok
w procesie o zajścia wyborcze w Wik-

Tomsz na 3 lata więzienia, J 6zef Ru:gowski 2 i pół roku więzienia, Franci-szek Brzeziński 2 i pół roku więzienia,
Józef Stachowiak 2 i pół, Jan West;..
phal - 2 lata więzienia, Józef A?-amski - 2 lata, Bronisław Gapa - Jeden
rok i 10 miesięcy, Bolesław Niemczy~
Franciszek Kaczewski, Antoni Pio4
szczek, Dominik Dyks po półtora roka

torówku, pow. wyrzYlilki-ego. Zostali
skazani bez zawieszenia: Marjan :tołna. na cztery Lata więzienia, Florjan

Czytajcie i abonujcie

"Jlusłrację Polsk~ tI
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Chłopi polscy nie pójdą

Wśród
niedzielę

uchwał
zakończonego
w
kongresu Stronnictwa Ludowego znajduje się ta.kże rezolucja,

potępiają..ca wojnę abisyńską.
Skąd wzięła się na kongresie ta
rezolucja T Czy ludowcy nie mają innych, ważniejszych zmartwień? I wreszcie: jaki był cel polityczmy tej uchwały?
Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania, poniewa1J na tem abisyńskiem
tle
bardzo
wyraziście
występują

zmiany, dokonane ostatnio w kierownictwie obozu ludowcowego.
Wiemy, że reakcja uczuciowa na
wojnę włosko-abisyńską jest w naszem
społeczeństwie dość żywa i silna. RDzumiemy tych wszystkich, którzy bez podszeptów z boku, kierowani wyłącznie kultem niepodległości 000rzaj~ się na zaborczą politykę Mussoliniego. Ale od tych osobistyeh uczuć
do manifestcywania ich w zbiorowej
formie politycznej droga daleka.
Zgodzą się u nas Chyba wszyscy,
zarówno przyjaciele negusa. jak wielbiciele "duce", z tern, że ani naród
polski jako całość, ani jego część nie
mają żadnego interesu politycznego w
angażowaniu się
po jednej ze stron
walczących. Gdy zwłaszcza uwzględni
my, że rząd nu!'lz zgodnie z uchwałami
Ligi Narodów zastosował t. zw. sankcje, a zatem czynnie potępił akcję wło
ską.. to Chyba uznamy, że zaostrzanie

naszego stosunku do

Włoch

okoliczno-I
nie jest celowe.
Ale dla stronnictw klasowych - a
takiem jest nasze Stronnictwo LUdo-1
we - zachodzą. czasami przyczyny naściowemi uchwałami

pod

komendą

masonów

tury społecznej, kt6re nakazują. tym
stronnictwom takie, czy inne ustosunkowanie się do pewnych zjawisk zewnętrznych. Jest np. rzeczą znaną,
że socjaliści jednych krajów popie-

rają. rzą.dy

socjalistyczne w innych, &
nasi ludowcy sympatyzują. z agrarjuszami czeskimi. Można te1J zrozumieć,
że stronnictwo, wyznające w ustroju.
państwa i jego polityce zasady demC)oi
kratyczne, nie ma nabożeństwa do lt4
stroju faszystowskiego.
Ale od tej antypatji daleko do Wl""
stępowania
po stronie Abisynji, w.
której chłopom o wiele gorzej się po.;
wodzi, aniżeli pod dyktaturą. Mussoliniego. Obrona feudalizmu "ras~
przez polską. demokrację ludową. wygląda naprawdę trochę groteskowo.
Skądże
zatem wśród żywotnydl
kwestyj polskiej politYki wewnętrznej
i zagranicznej, wobec których kongres
Stronnictwa Ludowego zajął wyraźne
i zdecydowane stanowisko, znalazło
się także potępienie wojny abiSyń.
skiej?
Wiadomo, że pewne wpływowe
czynniki międzynarodowe postanowiły
wyzyskać awanturę abisyńską dla 0słabienia, a może nawet obalenia re§;ymu faszystowskiego i zniszczenia jego
promieniowania poza granice Italji.
Wiadomo też, że te czynniki, mówiąc
otwarcie - masonerja, zaaranżowały
na tle wojny abisyńskiej kampanję
antyfaszystowską
w całym niemal
świecie.

Wpływy

tych czynników dotarły:
do kongresru ludowców. 'Wpraw.;'
.~ ~ P.i'~~~ P. Macieja R~
także

Slt'nna!
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ię całkowitei
niepodległości

Egipt domaga

TOM POEZYJ
K. DOBRZYNSKIEGO
JJOd

tytułem

Potę*H'f! m(m!ifestacje

i r. (Tel. wł.). Wielką radość
w Egipcie wiadomość o
przywróceniu konstytucji. W Kairze
przez uliee przecię.gnął pochód, złożoK

zawiera 132 strony na dobrym pa·
pierze, oprawione w piękny karton
półsztywny i kosztuje tylko

1,80

zł

DO NABYCIA:
tli Księgarniach,

w ekspedycji "Orędow1łika"
tli Po%naniu, św. Mucin 70,
w agenturach "Orędownika"
na prowincji.

I

z racji

ę.

wywołała

pr~ł/"U»'6cenił(l l.~nstvtucJi

ny z 40

tysięcy

osób,

domagaję.cych się

całkowitej niepodległości
kraju. Do
więk.szych manifestacyj
doszło równieŻl w Aleksa.ndrji i porcie Saidzie.

"Uderzenie sztyletem wplecy
Lavala"
Lewf.(',.(f P1"!łłfIg01tOottnł3e się do HQlWego a:fJte1.4fł na ł'la'ttd I~Mki

Pojedyńcze

egzemplarze wysyłać bę
dziemy po otrzymaniu kwoty 1,80
wpłaconej na konto P. K. O. nr. 200 149

znalazł się efektowny zwrot o
zależności politycznej Stronnictwa

taja

nieLu·
dowego od "zakrystji i masonerji,
marksizmu i faszyzmu", ale przeprowadzone przez kongres wybory władz
stronnictwa powiedziały co innego. Do
władz tych weszło spore grono polityków, będących dotychczas na uboczu
lub nawet poza ruchem ludowym,
znanych natomiast ze swych koneksyj
i sympatyj masońskich. Ich to zasługą
jest rezolucja abisyńska, która napewno nie ujrzałaby światła dziennego,
gdyby kongresem kierował Witos i jego zwolennicy.
Stronnictwo Ludowe weszło w niedzielę w nową fazę, której nie wróży
my trwałości. Kilka już razy w ciągu
17 , lat naszego niepodległego bytu
panst~vo'yego radykalna
inteligencja
~as~msklegO a';ltoramentu łączyła się z
bJozJe odchodzIła od nich. Tak samo
będz~e i, ~eraz, bo są to elementy zupełme roznorodne: jeden z nich podlega wyraźnie wpływom międzynarodo
wym, gdy drugi coraz więcej przybliża
się do ruchu narodowego.
Chłopi polscy nie pójdą pod komendl} masonów na wyprawę abisyńską.
M.K.

Z naszego stanowiska

,;Nasi" pO tamtej stronie

p a ryż. (Tel. wł.). Prasa prorządo-I
wa ,francuska wyraża duże ni~zadowoleme z powodu przygotowania przez
komunistów i socjalistów nowego ata·

ku przeciw rządowi Lavala w zakresie
polityki zagranicznej. Jedno z pism
nazywa atak lewicy uderzeniem sztyletu w plecy.

Masaryk złoiy godność prezydenta
Nowe wybory pr.ezydenta C#ecl"QslO<łvacji odbędą się łD Brodę,
18 grudnia

P r a g a. (Tel. wł.) Jak donosi "Pra_
ger Abendblatt". prezydent Masaryk
zaprosi ł na roz.mowę- do pałacu wemjera Hodżę oraz obu prezydentów parla'~entu, izby i senatu, Jana Malypetra
l dlr. Soukupa, którym o(icjalnie złoży

oświadczenie ,r ezygnacji l prezydentury.
Przyjęcie u prezydenta nastąpić ma w
piątek popołudniu lub najpóźniej w 50bot(;' przed południem. Wybory nowego prezyd-enta odbędą się w środę,

-----....----Negus domaga się zwołania
18 grudnia.

Ligi Narodów

WHiszpanJi przesilenie trwa
1\1: a d l'
zrzekł się

Y t. (P AT). Chapaprieta
misji utworzenia nowego g'i8tl:>inetu. Jest to w obecnem przesileniU
już czwarta rezygnacja.

"Czystka" w partji
komunistycznej w Sowietach

M o s kwa. (PAT). Trwajq.ca od
szeregu miesięcy, pod pozorem weryfikacji legitymaCYj partyjnycll, "czystka" partji ' komunistycznej dobiega
końca. Jak donosi "Prawda", w okrę
gu smoleńskim usunięto z partji 13,3
procent jej członków, w okręgu c harkowskim 8 procent. W niektórych
miejscowościach
prowincjonalnych
procent wydalonych z partji dochodzi
do 25.

Ciągnienie

loterji państw.

Warszawa. (Tel. wI.) W drugim dniu ciągnienia III klasy loterji
państwowej
większe wygrane
padły
na następu1ące numery (bez gwarancji):
25 000 zł - 158057; 20000
zł - 134569, 62454; 10000 zł 80201,
99569, 193171; 5000 zł - 53543. 100968,
114083, 117978, 152667, 186304; 2000 zł 10719, 46497, 48262, 71909, 81462, 110261.
117911, 154366, 173877; 1000 zł - 1070,
1395, 6~51, 56489, 57818, 58171, 6662K,
120016, 133202, 136815, 144270, 156639,
164,296, 1757G5.

Kawałkowski ustępuje
War s z a w a. (Tel. wl.) Agencja
"Iskra' donosi, że major Aleksander
Kawałkowski,
dotychczasowy dyrektor departamentu ogólnego, kierownik
zespołu dla spraw młodzieży akademickiej ministerstwa W. R. iO. P.,
ustępuje ze swego stanowiska oZ dniem
1 stycznia 1936. P. Kawałkowski był
prawą ręką Janusza Jędrzejewicza, a
za czasów rzę.du Wacława Jędrzejewi
cza faktycznie trząsł ministerjum 0światy.

Min. Świętosławski na najbliższem
posiedzeniu rektorów ma postawiĆ
także sprawę ulżenia młodzieży akademickiej przez obniżenie opłat na
.1/'m jPtlt prfłjeCifłfmy żq(lanlu. cesur:Ul A.lJisynji Podobne
wyższych uczelniach.
W dzisiejszym
tłtnaoU'isko *trj»tuj,{ pl-:r;ewodnic',ł/({CII ~n,.om.nd4!e'łia dr. Be"Kurjerze Warszawskim"
b. poseł
Stroński poświęca p. Świętoslawskie
nes~ Co 'I,a to Angl.ja ,
mu artykUł, w którym przypomina, że
G e n e w a. (Tel. wł.) W godzinach który z racji swego stanowiska ma na- podpisał on w r. 1930 protest brzeski,
wi~czornyr.h s-ckretarjat Ligi Narodów
deslać ()dpowiedź w tej sprawie do $o- a w r. 1932 występował bardzo z dezawiadomił, ż.e z AcJja-Abeba nadSZ6dłl}~ty.
~
c,Y·dowanie przeciwko projektom ustatelegram od negusa, 'w którym- 't:esari
W kolach angielskich natomiast wy akademickiej Janusza Jędrzejaabisyński wyraża żądanie riaty-ehmiapodkr{)ślają, że ze swej strony nie mawicza.
(w)
stowego zw()łania plenarnego Zgrom a- ją one nic przeciwko zwołaniu Ligi
dzenia Ligi Narodów. Formalna odpo- Narodów i przedłożeniu Zgromadzeniu
wiedź negusa na prze.dstawione pr()poiej spraw abisyńskich.
zycje pokojowe nie z()stała dołączona.
War s z a w a. (Tel. wł.). Zgodnie z
W kołach sekretarjatu zaznaczają,
Odpowiedź sekretarza Ligi
postanowieniami dekretu o odznakach
że równocześnie zwrócono się do RzyG e n e w a. (Tel. wł.) - Na wniosek i mundurach używanie po dniu 31 odmu o zajęcie stanowiska w sprawie
rza.du IIbisYllskiego, ~ekretarz generalny znak i mundurów istniejących obecnie
żądania rządu abisyńskieg(). K()ła miarodajne przytem zaznacza.ię" że z punk- Ligi Na,rodów od'pov..-iecllział telegra.ficz. będzie \V1.bronione o ile organizacja
tu widzenia prawnego żą,danie cesarza. nie, stwierdzając, że Rada zwołana zo- nie uzyska na to zezwolenia zgodnif: ~
abisYllskiego jest nieaktualne. TaKie stała .iuż na najblitsza środł;' dla przyję przepisam i dekretu.
Organizacje, które pragnę. otrzymać
samo stanowisko za.iać miał też rza.d cia. do wiadomości propOzycyj obu
takie zezwolenie powinny we własnym
,pań s tw ,
.
włoski" który uważa, że w chwili obecA d i s A b e b a. (PAT). Rozkazem z interesie złożyć odpowiednie podania
nej sprawa jest prz{)dmiotem postępo
wania w radzie Ligi Nar()dów, która Dessje cesarz polecil pułkownikowi do władz, najpóźniej do końca tego
zajmie się nią na najbliższem posie- ,eolson'owi, amerykalIskiemu doradcy terminu. Niezłożenie takiego poda.nia
dzeniu w nadchodzącą Śr()dę. Tego sa.- rządu abisyńskiego, przeprowadzenie automatycznie pociągnie za sobą zameg() zdania ma być również przewod- rozmowy z posłem brytyjskim o pro- kaz używania jakichkolwiek odznak,
pozycji lJokójowej. Pierwsza rozmowa czy mundurów po dniu 31 grudnia br.
niczący Rady Ligi Narodów, którym w
czasie obecnej kadencji jest czeski odbyła się dziś ,;rana. O przebiegu jej Organizacje powinny uprzedzić swoich
członków dla uniknięcia kar i konfiminister spraw za.granicznych Benesz, dotą.d nic niewiadomo.
skaty nielegalnych odznak.
(w)

Wspraw\e odznak
i mundurów

Osta tni~ prasa żydowska w Polsce
prowadzi dużą kampanję w obr()nie
egzystencji i jnte,r esów swoich w s pół
wyznawców w Niemczech. Domaga się
całk i em inneg() w 3-ciej Rzeszy postępo
wania wobec Zydlów-obywateli polskich,
których jes t tam podobno 50 tys ięcy, niż
wobec Zydów niemiecltich, Zabiega o
interwencję konsula tów polskich w tej
sprawie. Z ubolewaniem notuje nieda.wny fakt, że 400 rodzin Zydów polskich, straganiarzy w Berlinie, straciło
Źlródła utrzymania.
Jest to bardzo piękna zabiegliw()ść.
Ale zapytajmy się, czy warta jest, by
wei<l!gać rząd polski w k'rą,g tych spraw?
Zapytajmy się, jaki jest ten element,
który ma być przedmiotem naszej troski, naszych ,sta,rań? Zydowska "Ch wila" pi,sze, że "wielu z pośród! tych obyspÓłdzielniach
wateli ,p olskich urodziło się w NiemWar s z a w a. (Tel. wł.) Projekt
czech lub mieszka tu przeszło 25 lat". ustawy o spółdzielniach ma wpłynę.ć
Kryje się w tej informacji, naszem zda- do Sejmu około 1 lutego.
(w)
niem, pewna dyskrecja. "Mieszka tu
przeszło 25 lat..." Czy może nie mniej?
handłowy
Czy mOże nie od! pie,r wszych lat naWar s z a w a. (Tel. wł.). - Bilans
szej państwowości? Co skłoniło tych
"obywateli polskich", że w Niemczech handlowy za miesiąc listopad zaposzukali sobie źródeł za,r obków i u- mknięty został saldem dodatniem w
trzymania? Pewnie, są motywy, o któ- wysokOŚCi 5.400 tysięcy złotych. Import
rych tylko można mówić z dlys'krecją. A przedstawiał wartość 76.973 miljony, a
(w)
więc, że był to przedewszystkiem
ele- eksport 82.373 tysią,ce.
ment przestę,pczy, k'r yminalny, który
~hronił się przed oka,rami ucieczką. do
.pańs twll sąsiedniego. Dalej Zydzi, którzy po powstaniu Polski optowali na
drożdży
rzecz Niemiec. Różni szpiedzy i zdrajcy,
War s z a w a. (Tel. wł.) W najjakich wtenczas w tych krytycznych dla bliższym czasie ma być wniesiony na
nas czasach było bez liku. Wreszcie ta- Radę ministrów projekt opoadtkowacy Zydzi, których do Reicl10u wiódł daw- nia drożdży. Ciężarnowego opodatny sentyment do Niemców. P~zecież ca- kowania spadnie całkowicie na produły ża-rgon żydowski tak wiele ma do zacentów, zrzeszonych w kartelu droż
wdzięczenia w swem powstaniu jezykodżowym,
a cena detaliczna drożdży
wi niemieckiemu. A i ~am język nie- nie uległaby żadnej podwyżce.
(w)
mieck jest dla ogółu Z:r' dów boda.jże najsympatyczniej.szy ze wszystkich .
Aż tu po kilkunastu latach, gdy s0pomogła, żeby stanęła w obronił swoich
bie zdołano nowe miejsce zagrzać, przy- "obywateli" ...
chodzi klęska. Pali 'Się grunt pod nogaNie jesteśmy bynajmniej zwolennimi: wyra s tają zewsząd najoróżniejsze .kami metod! hitlerowskich, tem więcej,
trudności. Nastaje nawet ucisk i przeże one pośrednio i nam szkodę przynośladowanie.
Więc teraz koła tanie, nszą, bo cała inwazja prześlaqowanegG
bi·eganie, apelowa,nie do Polski. ileb,y ~dost'"- idRe na. nasze gl'wce., ale- ....

Ustawa o

Bilans

Projekt opodatkowania

Zwyikacen
artykułów kolonjalnych
z

War s a w a. (Tel. wł.) W okresie
przedświątecznym
nastąpiła zwyżka
cen niektórych artykułów kolonjalnych, np. kawy, herbaty, migdałów i
kakao. Niektóre artykuły podrożały
o 40 proc. Herbata przeciętnie o 20,
migdały o 50, a kakao o 25 proc. (w)

\V Berlinie na zaproszenie niemieckiego instytutu studjów nad Europą ws chodnią wygłosił pr<lf. Marjan Ździechowski odczyt na temat o Zygmuncie Krasil'lskim.
Prezes instytutu dr. Curtius zapOwied z iał,
te w najblitszym czasie będzie wysta wiona. "Niełxlska Komedja".

*

Minister spraw wewnętrznych Rz~y
wyda.! okól'fiik, w którym podkreśla it abonowanie prasy narodoW{) - S()cja1i~tvcznej
War s z a w a. (Tel. wł.) W mini- jest "samo przez się Z'rozumiałym ' obosterstwie spraw zagranicznych będzie wiązkiem urzędników państwowych".
dokonanych szereg zmian.
M. in.
W Londynie w galerji królewskiej izby
konsulem w Essen będzie mianowany
Witołd Korsak.
Dotychczasowy wice- lordów odbył się pl'oces lorda CJifforda,
o spowodo,w anie śmierci 'v
konsul w Amsterdamie Edward Czy- oskM'tonego
~padku samoch<ldowym. Clifforda "peżewski
obejmie kierownictwo konsu- cJalny trybunał, WYłoniony przez izbę Imlatu w Kwidzyniu. Kierownik kon- dów, uwolnił. Jest to pierw.'zy taki proces
sulatu w Ełku, Romuald Putryński, od 30 lat.
przenieSiony zostanie do centrali, Zyg.
munt Zawadowski, konsul w Essen,
Rumuńskie d'Zienniki donoszą. :te horównież przeniesiony będ2ie od cen- lownik fra,n cuski "Descartes" ost.rzeliwany
trali.
(w)
był przez bułgarskie pooterunki n-adbrzeż
ne. lak przypuszczają, zaszła pomyłka.
gpoW'Odowana przez mgłę.
ma.gam:r się roz.są<lnego zastanowienia
W Hiszpanji prez. ZamO'l'a ponownie posię naszych czynników, ezy dla naszego
=~
misję utworzenia ga.binetu p. Chainteresu narodowegQ za-wsze oobrze jest
przychodzić w sukms wszelkiej a'kcji,
wszelkiemu przedsięwzięciu Zyoow naW JugOSławji na lotnisku w Zemuniu
szyeh, bronią,eych interesów swych spacJł
apa.rai wojskl()1WY. Dwa.j oficerowie
~~~ ~ ta.mt..j stronie_
łrł.
ponIeśli śmierć,
' .
. -,_

Zmiany wdy'plomacji

*

*
*

*
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lityków. tymczasem sama typ ten umacnhl <;tabilizuje.
Nai
.liej odbija się to na samych ' 1
ch. którzy po utracie mandatu nie mają się gdzie podziać i szukają, na gwałt
jakiejś
posady. Zresztą. stałe pensje poselskie jakkol-

=

Strona S

wiek je nazwiemy - stanowią dla nicktórych cel walki o mandat.
I jeszcze jedno. Dyjety są. po·b orami. Dlaczego s~ę je ma zwalniać od
podatku dochodowego, skoro są stałemi poborami na czas określony? ..
Wysuwanie
takiego
postulatu,

zwłaszcza dzi s iaj,

je!'t. bardzo nie na
czasie. 975 7.ł miesięcwie stalej gaży bez żadnej odpowiedzialności - z:,,cztery miesiące pracy na rok, przy ~l
lecie wolnej jazdy - to doprawdy nlezła posadka. Czy i po<;!owie mają należeć do "leg'jonu zaslużonych ?" ...

- II

Masowe bankructwa Zydów
w Wielkopolsce i na. omorzu
Na ia7f( ŻYdów na nasze ziem ie zachodni1
e zak!ończył się ich klęską - Sp~ołeczeństwo
t""11 ziem wespół z kupiectwem pokonało w walce konkurencyjnej pasożytów
I\oresponclent łódzki żargonowego polsce i na Pomorzu wszystkie placów"Hajntu" z dnia 13 b. m. donosi z Ło ki handlowe żydowskie są, zagrożone.
dzi, co nasb~puje:
Wśród
brodatych
czytelników
"Hajnta" wiadomość ta ,,"zbudzi nie"Do Lodzi dotarła wiadomość, że wątpliwie wielki niepokóJ i przeraże
warszawska
firma
mannfaktury nie. Ostatnie zdanie świadczy bo\yjem
Hersz piwal zawiesiła wypłaty, Dłu wyraźnie, że z rąk żydowskiCh geszefgi firmy wynoszl) podobno 200 ty- ciarzy \\"ymyka się teren, o którego 0sięcy zł. Wieści o bankructwach panowanie dążyli i dążą wszelkiemi siŻyt1.ów nadchodZI) z Bydgoszczy i łami, że woje\\'ód:dwa poznańs]\ie i powielu innych miast w poznańskiem morskie są. nietylko nadal niezdobyi na Pomorzu",
tym bastjollem, o który rozbija siQ bezsilnie zalew żydowskich lI1tl'UZÓW, ale
Od siebie rloda.if'my, że floJlięsienia zaczynaJą ponadto stawiać temu zaleEksperymenty muzyka,lne z wE!źaroi w łód -..:kiego koresponrlenta "Hajnta" po- wowi zdecydowany odpór w dziedzinie
zwierzyńcu londyńskim. Na dźwięk radja
le~ają na prawdzie. Nasze informacje gospodarczej.
węże ogau'Tlia szal tameczny.
idą .i eszcze dalej. Dowia.1 ujemy się ze
Dla nas lakoniczna notatka żargo
źródeł miarodajnych. 7.e na skutek hoj- nowego dziennika ma znaczenie doniokotu gospoflarczego Żydów w Wielko- słe. Dobitnie przebija z niej fakt, że u

Zwłoki

Taje 'm-nic~a

12 grudnia
Rocznica

dziesiąta

kobiety w wannie
trag edja

śmierci

Stefana
Warszawa. (Tel. wł.) We LwoŻeromskiego już minęła. Uczczono ją.
tak, jak każdy umiał: akademjami, wie pracownicy fabryki przy ul. Henwystawieniem
odpowiednich sztuk, ninga 16 zauważyli, że od sufitu l pię
tra. to jest kawalerskiego mieszkania
zniżeniem cen dzieł .
zastępcy fabryki żarówek, 35-letniego
A miasto też ucz.ciło. A jakże. W \Vłodzimierza Pankowa sączy się woparku im. Żeromskiego, posiadającym da. W pokoju, stanowię.cym sypialnię
bardzo miłe położenie i widok na Wi- Pankowa, znaleziono płaszcz i kilkasłę, obok ul. Mickiewicza, na samym
naście złotych. W łazience natrafiono
froncie, jakby w celach reprezentacyj- w wannie na zwłoki młodej kobiety.
nych wystawiono... szalet. Bardzo to Obok kObiety leżał Pankow, dający
rzecz chwalebna taka zapobiegliwość słabe znaki życia. Pankowa przewieo zdrowie mies~kań<:ów i przechodni. ziono do szpitala.
ale doprawdy można takie instytucje
schować Pod. ziemię,
albo też na jakiemś
uboczu. Byłoby to bardziej
estetyczne i dyskretne.
Rząd wniósł

*

do Sejmu projekt ustawy o dyjeta-ch dla posłów i senatorów
Sprawa ta istniała dawno na wokandzie publicznej. Kwestia dyjet nieraz
była dyskutowana i nieraz stała pod
ogniem obstrzału opinji publicznej.
Rzecz nigdy nie była regulowana w
drodze ustawy, lecz w formie postano-

NIEMA NIC PROSTSZEGO,
jak -

kupując

wino -

żlldac

tylko f. "VINONlA"
Łódź,

Andrzeja 7.

Ii

19 SIł

wienia regulaminowego. Rozstrzygnię
cie jej przez ustawę nadaje sprawie
stałość ro:ostrzygnięcia. Projekt ustala
działanie ustawy od dn. 4 października,
działa więc wstecz, legalizują.c pobrane dotąd przez członków izb ustawodawczych dyjety.
System obecny lubi kodyfikować
wszystko. Np. kwestja parlamentarnej
kontroli długów państwowych była
praktykowana od początku i wszystko się jakoś układaN>o Teraz postanowiono stan istnieję.cy spetryfikować w
drodze ustawy, która nic nowego nie
ustanawia.
już
specjalną.

*

kwest ja dyjet jest rzeczą,
Przez wprowadzenie ustawy faktycznie wprowadza się nowe posady państwowe, posady posłów i senatorów. Jedną z naj'Słabszych pięt achillesowych parlamentaryzmu jest wła
śnie udzielanie dyjet posłom i senatorom, wywołuje to bowiem tlzale-lnianie się parlamentu od rządu.
O wiele cenniejsze bYłoby ustanawianie dyjet na czas trwania sesyj
parlamentarnych; po zakończeniu sesji
:parlamentarzyści
powinni wracać do
swych prac normalnych. Tylko w ten
sposób można przeciwdziałać wytwarzaniu typów zawodowych polityków,
których istnienie w życiu publicznelJll
jest mniej pożądane. "Sanacja" piorun<m'aJa. stale na t1IP z:aworlowców.,poAle

UJe

świadomienie żydowskiego

niebezpieczellstwa zatacza coraz szersze kręgi
w społeczel'lstwie polsldem i że wysił
ki nasze w tym kierunku nie idą na
marne. Społeczeństwo woje\vództw zachodnich jest bezspornie zwarte i jednolite, oraz przepojone duchem narodowym. Może zbyt mało jednak zwracało uwagI dotychczas na krecią robotę żydowskich kombinatorów,
którzy
skrycie, mrokami nocy osłon ięci, przesiąkali po jednemu do miast
zachodnich . aby i tam opanować potrochu
handel i przemysł. Ale przeliczyli się
w s\yych rachunkach - i teraz muszą.
pospiesznie rejterować, poparzyli sobie
w dodatku brudne palce.
Ocknął się wielkopolski
kupiec i
producent. tworząc jednolity i zdecydowany front przeciw konkm'encji
przybyszów semickich, ocknął się teŻl
wielkopolski nabywca, szary człowiek,
pTzelewaję.cy się codziennym strumieniem przez składy i interesy. I mocno
chwycił się hasła: Polak kupuje u
Polaka! Rezultat nie kazał na sienie
długo czekać. Żydowski

Lwowie

Z dokumentów, znalezionych w torebce denatki. dowiedziano się, żeiest
to Hanka Bretszneider z Torunia, ldóra była zajęta jako fortancerka w kawiarni ,,\Varszawa". Przeciwko hipotezie samobójstwa przemawia fakt. że
na stole był nabity rewolwer, a z drugiej strony okoliC'zność, że kurek gazowy w łazience był szczelnie zamknięty. Bretszneiderówna bawiła z Pankowem w kawiarni do godz. 5 rano,
pOGzem oboje pojechali, prawdopodobnie do jego mieszkania.
(w)

j

żargonowiec

donosi o porażce swych rodaków-geszefciarzy na ziemiach zachodnich.
Życzymy im z całego serca, aby
jak najpręd7ej wynieśli się z poznań
skiego Egiptu do jakiejkolwiek
bądź ziemi obiecanej. \Vielkopolskie i
pomorskie kupiectwo - musi zaś pozostać, tak jak było, - rdzennie polski e i narodowe. Za przykładem \VielkopoIski i PomoTZa, idą, już pozostałe
dzielnice Polski. Bliski jest dzień,
kiedy handel w Polsce znajdzie się wyłącznie i niepodzielnie w rękach Polaków.
(m)

Je~ni na ~ru~ - ~rU~IY 10 l Iyt Ił ~enfi
A bilet 1ram-wajowy po dawnemu 25 groszy

Ł ó d ź, 13 grudnia
Bilet na przejaro tramwajem kosztuje w Łodzi od niepamiętnych czasów 25 groszy. Zdaje się, że ostatnia
podwyżka z 20 na 25 groszy nastąpiła
w 1924 lub 1925 roku. Jset to najwyź
sza w Polsce taryfa tramwajowa, a zarazem i najsztywniejsza. Bowiem w
ciągu tych lat, w których
łodzianie
płacą po 25 groszy za bilet tramwajowy, żadna inna cena, żadna inna taryfa, nie utrzymała się na niezmienionym poziomie, oprócz ceny zapałek.
Łódzki bilet tramwajowy i pudełko
zapałek oto dwa przedmioty, które
oparły się wszystkim atakom zniżl(o
wym ostaLniego dziesięciolecia. Spadły taryfy kolejowe, staniały wyroby
tytomv've, potaniała wódka, cukier,
sól, nafta, węgiel, gaz - obniżona U)stała taryfa pocztowa, ba nawet cena
abonamentu telefonicznego w PAST
i cena prądu w elektrowl11 łódzkIej
drgnęła nieco i obsunęła
się tro szeczkę ku dołowi. Tylko pudelko zapalek dalej kosztuje 10 groszy, czyli
tyle prawie, ile w Rosji sowieckiej tylko bilet na tramwaj łódzkI kosztuje
ciągle 25 groszy, co, biorąc pod uwagę
siłę nabywczą złotego, jest światowym
rekordem drożyzny komunikacji tramwajowej. Bo 25 groszy płaCI w Polsce
tyle, ile w Niemczech 25 fenigów, w(>
Francji jeden frank, w Czechach jedna
korona, w Anglji pół s.zylillga, w Aroe
ryce 10 centów. NiemIec na\\et mDiej
I dostanie u siebie za 25 fenigów, niż Po.
Lak u siebie za 25 groszy, tak samo
Francuz i Czech mniej za. franlta lub
koronę, niż Polak za 25 gr. A1e gdy sią
dzie w tramwaj, każdy z nic,) jest bogatszy od łodzianina. NiemIec tram·
wajem . jedzie za 15 fenigów, Fraucuz
za franka ma trzy przejazdy, (.zec.h nawet cztery, Amerykanin dwa..
D1aC1Jego tak jest! Przecież miasto
jest w~łwŁaścicielem przedsiębiOl:-

stwa tramwajowego. Magistrat powinien patrzeć akcjonarjuszom prywatnym na palce, aby zbyt dużo nie zarabiali i nie ograbiali ludność.
Otóż to właśnie. Gdyby w zarządzie
tramwajów nie siedzieli przedsta wiciele magistratu, nie byłoby tego bezprzykładnego i zgoła dziwnego zdzierstwa. Ale za plecami przedstawicieli
magistratu wolno wszystko robić. W
razie czego łatwe wytłumaczenie: "Magistrat się zgodził a magistrat to
przecież władza ... "
Któż to sią ci przedstawiciele magistratu w zarządzie tramwajów - co to
za jedni, ci panowie, tak chętnie uży
czają,cy swoich szerokich pleców na
zasłonę d'la zdzierstwa? Dawniej byli
to panowie towarzysze z pod znaku
P. P. S. Każdy miał swoich protegowanych, których pchał na posady do
tramwajów, a zato świadczył i przysięgał, że bilet musi kosztować 25 gr.
A dzisiaj? - Dzisiaj siedzą tam byłe
wielkie ryby z byłego B. B. "Państwo
wotWÓ'I'czy" działacze. Dlaczego oni nie
przeprowadzają ,,sanacji" bezprzykład
nego rozierstwa spółki tramwajowej?
Przyjdzie czas, że ludność Łodzi usły
szy odpowiedź na to pytanie.

częscleJ raz na dwa lub trzy miesiące
idzie się na jakieś króciutkie po sie.
dzonko. Zaczęto więc pilnie radzić,
jakby to zrobić, by dla spokojnego snu

(och, ci "endecy"! - poco ich ta świę
ta ziemia nosi!) trochę spuścić z ceny
biletów, a jednocześnie nie tracić tak
pięknych dochodów, pensyjek, tan t jem
itp. Rada w radę uradzono. Posłu
chajcie:
Wyrznca się na bruk przeszło stu
pracowników z biur, remiz, warsztatów, z pośród. służby wagonowej, Re-;
szta musi się podzielić pracą - trud.
no - ciężkie czasy! Akcjonarjusz nie
może być stratny. Na tych, którzy zo;..
stają, będzie się robić różne oszczędnO..;

ści - to się obetnie, tamto się skaSUje.
tu się ujmie zapłaty, tam doda się
pracy. Niech Bogu dziękują, że się ich
nie wyrzuciło!
Ale akcjonarjusze tramwajowi nie
byliby sobą, gdyby i przy takiej
okazji nie pomyśleli o extra zarobkU!.
Święcie im się należy - czy nie naharowali się przy wyrzucaniu setki ludzi
z pracy? Myślicie może., że to taka:
łatwa rzecz? Więc powiedzieli sobie:
ludzi wyrzucimy już teraz, poobcina.my i poredukujemy co trzeba także
natychmiast, niech pieniądze już zbie*
Zdaje się, że ostatniemi czasy su- rają się w kasie z tych " oszczędności"w
mienie ruszyło nie kogo innego, ale ale za bilety narazie jeszcze brać b~
samych
akcjonarjuszów tramwajo- dziemy po staremu. Może do Nowega
wych. Moie nawet nie tyle sumienie Roku - może uda się jeszcze . dłużej,.
to .było, ile rodząca.się obawa. Akcjo- Zrobić to trzeba ,ale niema znowu tak
narjUSz należy do stworzeń, odznacza- wielkiego pośpiechu - wroga jeszcze
j.ę.cych się na.der ostrym węchem. Kto nie widać, a naszym opiekunom ludzie
ich tam wie - może wywą,chali, że te ciągle się jeszcze kłaniają. Już nie tak
plecy, za któremi się chowają" mogą bardzo nisko, a czasem poniektóry to
w pewnym momencie okazać się bar- nawet uda, że nie poznaje lub nie dojdzo kiepską zasłoną 'l Dość na tem, rzał, ale zawsze jeszcze coś tam zna.że postanowili pomyśleć o obniżce ceny czą· Niech zbierze się z "oszczędności"
biletów. Ale ~al im dotychcza.sowych kapitalik - może uzbiera się na ekstra
tłustych zarobków. Tak miło było zatantjemę po parę tYSiączków. Na te
garniać tysiące i tysiące co miesiąc za
ciężkie czasy nie byłoby to źle.
xUc - .r.a. W t,tl:k~j'jU .g,g,~lh A ~
1~'pę~ słowem ....., reclllkcje I o-

!H!'ODS:
szczędności przeprowadzono, ludzi bez
liku wyrzucono na bruk, a bilety maJ,
stanieć dopiero później. Żeby zaś nie
pomyślał ktoś, że akcjonarjusze tramwajowi są bez serca i że nikomu chleha nie życzą - zrobiono gest:
Za usilną protekcję. wpływowych
członków zarządu (czy czasem nie tych
członków, których posłał do zarządu
magistrat?) zaangażowano pewnego
inżyniera, zatrudnionego
dotychczas
na skromniutkiej posadzie w kolejkach
dojazdowych i wyznaczono mu 2 tys.
złotych miesięcznej pensji, mieszkanie
i szereg innych dokładek. Jednemu
człowiekowi dano tyle, ile otrzymywało dziesięć wyrzuconych na bruk robotników, Myśleliśmy, że to może jakiś genjalny człowiek,
którego tak
drogo trwba było okupić, bo jest w s~a
nie ule.pszyć komunikację tramwaJową lub zastosuje jakiś nowy epokowy
wynalazek, Przeprowadziliśmy wobec
tego poufną ankietę, co za ważne funkcje będą powierzone temu tajemnicz~
mu człowiekowi, przyjętemu z pensJą
dwćilb tysięcy,
darmowem mieszkaniem, a może i opierunkiem. Każ' dy z
naszych informatorów - a hyło ich
kilku - odpowiadał:
"Cały dowcip polega na tern, że dotychczas dobrze nie wiadomo, co bę
dzie robił, ' namyślają się jeszcze, co
począć z tym nabytkiem! Przyjęli, bo
musieli!"
Ot, co jest, serdeńko - jak mawiał
- ale nie wiem, kto.
Sza.

Wobec nowych przepisów
dewizowych w Niemczech
;, Warszawa. (Tel. wł.) Niemieckie władze pocztowe zawiadomiły
ministerstwo poczty, że wobec nowych
przepisów dewizowych nie można wysyłać
w listach, przeznaczonych do
Niemiec, żadnych banknotów w walucie niemieckiej.
Tylko nadawcy, posiada~ący w niemieckich instytucjach finansowych
t. zw. Noten-Sperrkonto, mogą wysyłać
w listach banknoty niemieckie pod
adres em wspomnianych instytucyj,
przy tern musi być dołączone życzenie
zarachowania przesyłanych banknotów na posiadane Spen·konto. Listy
przesyłane do Niemiec podlegają rewizji na zasadzie przepisów dewizowych,
a ' ewentualne przes.yłki ban]{n~t6w w
listach przywatnych będą. konfls~owa
ne przez niemieckie władze dewIzowe.

ś. p. dr. Kosieradzki
K i e l c e, 13. 12. Dnia 12 bm.
w Kielcach śp. dr. Konrad Kosieradzki, lekarz, prezes Zw. Lekarz~
R. P. oddziału kieleckiego, długoletni
h. prezes zarządu okręgowego Stronnictwa Narodowego.
Śp. dr. K9nrad Kosieradzki. ur~dzi~
się w r. 1864 w Wólce Lipowej, ~ieml
sandomierskiej. Gimnazjum i umwersytet ukończył w Warszawie, poczem
osiadł
w VVłoszczowie i rozpoczął
praktykę lekarską. Po
kilku lata~h
przeniós ł się do Miechowa a następnie
(w r . 1907) do Kielc.
.
VV Kielcach wkrótce zasłynął Jako
jeden z najlepszych djagnostów. Wydał cenną. pracę p. t. "Przyczynek do
charakterystyki fizycznej ludności m~
skiej pow. miechowskiego na zasadZie
pomiaru rekrutów w cią.gu la~ 30". Na
pracy tej oparł szereg rozdZIałów w
swem znakomitern dziele antropoIDgicznem pTof. Czekanowski..
W uznaniu zasług połozonych . na
polu organizacji zawodu lekarskl.ego
został w r. 1933 mianowany członkIem
honorowym Związku Lekarzy Państwa
Polskiego w Warszawie.
Śp. dr. Konrad Kosierad zk'l bł'
ra z~wy
udział
w życiu politycznem praWie
do ostatnich lat. Począ.tkowo był członkiem Stronnictwa Realistów. W pierwszym roku wojny przystąpił do Stronnictwa Demoltratyczno - Narodowego.
Był długoletnim prezesem
zarzę.du
wojewódzkiego Związku Ludowo-Narodowego a później prezesem zarządu
okręgowego Stronnictwa Narodo~ego.
Charakter .p rawy, umYsł Jasny
i trzeźwy. Pozostawił po sobie szc.z~ry
żal wszystkich, którzy Go znalI l z
Nim stylm1i się w pracy.. .
Cześć Jego zacnej pamięcI!
.
Eksportacja zwłok śp. dr. K. Kosled
. ł b
radzkiego odbędzie się 'f. omu za o y
zmarł

(Słowackiego

11)

d°odk~SClO~a. kate:yr~~-

nego w sobotę
w g zmac
r~n. .'
poczem
po południu
- przewIezIeme
ł k do \Varszawy, do grobów ro-

~~I~nYCh.
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ORĘDOWNIK,

Potężna
Dekrwacje 230

nIe9zlefa, d'nla 15 grud'nia 1935

N'umet: 2~

manifestacja narodowa
w Krzvwiniu

c~lolnków

S. N. - 2000 osób
nal'odowych

,

słucha pr~emó

Niernen zamarzł

wveń

ń, 13. 12. W Krzywiniu
była się imponująca manifest~cja

Piotrowski z I~rz!wi~
w zwią,zku z zaJśclaml
w tej miejscowości. W czasie uroc~y
stości udekorowano okolo 230 człon~o~
mieczykami Chrobrego .. Tak po.tęzn~J
manifestacji Krzywili Jeszcze. Dle WI-

odnarodowa w awiązku z poświęceniem proporczyka miejscowego koła Stronnictwa Narodo·wego. \V uroczystości wzięło udział około tysiąca członków. Po
mszy św. aktu poświęcenia proporczyka dokonał ks. dziekan Wesołowski.

7 t,s. osób

głową

A t e n y. (PAT). Ulewne

deszcze i
Pod La-I
rissą, wystąpiła z brzegów rzeka Pini os, kiIkadziesią,t osób zatonęło. 7000
jest bez dachu nad głową,. Straty roIpowódź w Macedonji trwają.

Echa

nieudałego

zamachu w

nictwa ogro~ne. ~ról Je~zy dr~gi wyraził życzcme zWledzem.a .okol.lC. nawiedzonych przez 'p?wod~. Mmlstro:
',:,ie .0I!ieki sp?ł~czneJ l rol~lctwa udalI
SIę JUZ na miejsca powodzi.

l

EsłanjJ

ostatnich dniach nastąpiły dalsze aresztowania wśród członków organizacji
t. zw. "frontu wolnościowego" i ochotników Wśród aresztowanych znajduje się ·m. in. generał Toe.rwand, ,głośny
swcgo czasu z procesu o sprzedaz okrę
tów wojennych. Poza tern zatrzymany
został również w areszcie prewencYJnych dotychczasowy poseł estoli~ki. w
Sztokholmie, Pusta, który przewldzlany był, jak zdołano ustalić, na stanowisko ministra spraw zagranicznych,
w razie, udania się zamachu. Pusta,
po przybyciu do Estonji, został natychmia~t- zwolniony, ze sw,ego stanowiska
poselskiego.

_-_.

....
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Z komitetu ekonomicznego',

Skutki pijaństwa

W a r s z a w a (Tel. wł.) Na pOSIedzeniu komitetu ekonomicznego ministrów postanowiono przedłożyć Sejm.Qwi zmianę projektu ustawy o społ
dzielniach, oraz projekt ustawy karn0skarbowej. (w)

G d y n i a (Tel. wł.) Marynarz łotew
ski Wlademar I{utan w czasie pobytu
w Gdyni upił się do tego stopnia, że
nie mógł trafić do swojego statku.
.
Błądząc po porcie stanął ~vre.szc)~
przy jednym ze statków dunsklch l
usiło,vał po trapie wejść na pokład.
Nie powiodło mu się i marynarz wpadł
do wody, p'l'zyczem doznał bardzo ciQż
kich obrażell, gdyż uderzył o betonowe
nadbrzeże. Odwieziono go do szpitala

Zniżka opłat

t'elefonlcznych

War s z a w a. (Tel. wł.) Ministerstwo poczt i telegrafów po dłużs~~ch
rokowaniach
zaakceptowało
zmzkę
c.płat
telefonicznych i wojskowych,
eksploatowanych przez P. A. S. T. -:Od 1 stycznia 1936 r. opłata zostar:Ie
zmniejszona z 15 zł na 13 zł mlesięcznie w taryfie A przy pozostawIeniu dotychczasowych
miesięczn~c?
kontyngentów. W taryfie B zmll:tejszono ją z 22 na 20 zł, a opłatę zmIeIh
nę. za rozmowy z 7 gr na 6 gr. Pr1: Ytern kontyngent zachowano bez zmIany. Na sieciach telefonicznych Lublina Bydgoszczy, Borysławia i Drohobycza opłatę stałą zmniejszono z 13 do
11 zł przy pozostawieniu dotychcz.
kontyngentu.
(w)

Kontrola obrotu t/Gwarowego polsko - niemieckiego
War s z a w a. ' (Tel. wł.) Nie.miecka umowa handlowa przewiduj~, iŻe
wszelkie przesyłki z Niemiec do Polski
i odwrotnie podlegają. kontroli obrotu
towarowego i muszą, posiadać świade.c
twa rozrachunkowe. Doprowadziło to
do zamieszania w przesyłkach do P?I:
ski i z Polski do Niemiec. Czynmkl
urzędowe wyjaśniły obecnie, . że. w,Ydawnictwa perjodyczne polskie l Dlemie,ckie, nabywane w pojedyilczych
egzemplarzach, są wolne od świadectw
rozrachunkowych. natomiast wydawnictwa, wysyłane w wię~szej ilo.ści
egzemplarzy do księgarn lub. blUr
sprzedaży,

muszą podlegać

śWIad~-

twom rozrachunkowym. Bez ŚWiadechy rozrachunkowych mogą, być wysyłane w przesyłkach p<>cztowy~h z
Polski do
oprócz wydawDlctw
.Niemiec
.
.
t
drobne 1l0ŚCI towarów, me przeds a-

wiające żad,nej wa.rtośei.

• od 3 z.l (w)

albo

mniejszą

Proces o oszustwa wyborcze

.

SpiskO'WCy spro'~d~iU ' broń ~ . An.glj.i - Przywódców ~ama
chu ~atrzy'1nano w Finlałt.dji - Sa''1ne grube ryby

--'-- ......

War s z a wa (Tel. wł.) W wielkiej hali dworca głównego aresztowano ks. Włodzimierza Oboleńskiego,
który w kantorze "Ruchu" na dwor\:u
skratdł 230.
Oboleilski bawi w ';Yarszawi~ przejazdem i mieszka stale w Londynie.
Pochodzi on ze słynnej wielkoksiążę.
cej rodziny rosyjskiej. (w)

bez dachu

SenSaCyjne aresztowania
spiskowców

R y g a, (Tel. wI.) Dochodzenia prowadzone w związku z wykryciem spisku i nieudałego zamachu stanu w
Estonji prowadzone są przez władze
estońskie z całą energją.
Jak donoszą z Talina, ustalono, że
spiskowcy pOSiadali bl·oń, sprowadzo..
ną z Anglji, cz~ściowo drogą przez Finlandję, lub drogą morską., Obaj przywódcy rewolucjonistów Sirk i Telg,
znajdują,cy się obecnie w Finlandji, 0trzymali od władz filiskich nakaz nieopuszczania granic państwa. W Estonji liczą się z ich wydani-em władzom
w TaIin.ie.
, . ", j_ p
W stolicy Estonji i na, prowincji, -w'

Na gorącym uczynku

dział.

WMacedonii

nad

War s z a w a. (Tel. wł.) We wsch.
części Polski zima zapanowała w całej
pełni.
Dźwina, Niemen i Prypeć pokryły się grubą. powłoką lodową..
(w)

Przemawiał p.
nia oskarżony

Pozna

Z posiedzenia Sej1mu
War s z a w a. (Tel. wł.) Dzisiejsze pOSiedzenie sejmowe nie trwało
długo.
Załatwiono prOjekty ustawo
krecl'y tach dodatkowych na r. 1934·35,
oraz szereg ratyfikacyj, a projekty
przedIożeli rządowych odeslll;no do .komisji. M. in. odesłano takze prOjekt
ustawy o amnestji. Projekty rządowe
w pierwszem czytaniu nie wywolały
żadnej dyskusji.
Dokonano następnie wyboru komisji. oświatowej, prawniczej i regulaminowej i tym razem bez żadnych niespodzianek i naogół zgodnie z propozycjami marszałka. ' Wśród interpelacyj
znalazła się interpelacja posła ks.
Lubelskiego do min. W. R. i O. P, w
sprawie nauki religji katolickiej, oraz
wychowania religijnego w szkołach
powszechnych i średnich, tudzież w
sprawie wynagrOdzenia duchowień
stwa za nauczanie religji katolickiej.
Równocześnie odbyły się w Senacie
wybory prezydjów poszczególnych komisyj. Wybory te posiadały kilka
znamiennych momentów i tak referentem generalnym budżetu wybrano
b. premjera I{ozłowskiego. Kontrkandydata nie było, ale wybór ten nie był
korzystny dla p. Kozłowskiego, gdyż
przeważna część członków komisji oddala białe kartki. Przewodriiczą,cym
komisji budżetowej wybrano autora
ustawy akademickiej, b. premjera Ję
drzejewicza, a gdy na wiceprzewodniczę.cego
zapr.oponowano sen. Ehrenkreutza, ten ostatni odmówił i prosił
o skreślenie jego kandYdatury. Jak
wiadomo, b. premjer Jędrzejewicz oże
nił się z poprzednię. żonę. sen. Ehrenkreutza.
iw)

Amnestja

War s z a w a (Tel. wł.)
Projekt
amnestji będzie prawd~p~obnie rozważany jutro przez komISJę, a we .wtorek na plenum Sejmu, aby w pIątek
Senat mógł go uchwalić. (w)

L e s z n o, 13. 12. W dniu dzisiejszym rozpoczQła się w Lesznie rozprawa w sprawie nadużyć wyborczych w
Bukówcu Górnym. Akt oskarżenia zarzuca obwinionym, a mianowicie nauczycielowi p, Mate,ckiemu i kilku innym urzędnikom sfałszowanie list wyborczych. Dodać należy, że z powodu
sfałszowania list wyborczych wybory
do rady gromadzkiej zostały unie:vaż
nione. Następne wybory przyniOsły
zwycięstwo Stronnictwu Narodowemu.

Kto- im wynagrodzi
krzywdy moralne?

.. We wrze ś niu b. r. podczas akcji
wyborczej ~~ostali aresztowani i osadzeni w więzieniu w Końskich narodowcy: pp. Kazimierz Kosmulski, studen.t,
Mikołaj Chmielowski i St~fan S~erz.yn
ski, pracownicy prywatm z KonskIch,
włościanie: Antoni Knez ze wsi D7.i ebałtów i Józef Lis z Bedlenka, oraz Eugenjusz Śliwiilski, rzemieślnik z Kazanowa, wszyscy pod zarzutem przestępstw, przewidzianych art. 154 i 155
k. k, (kara do lat 5).
Ares7.t ten miejscowe cr.ynniki motywowały .. uzasadnioną obawą., że 0skarżeni będą nakłaniać świ8Jdk6w do
fałszywych zeznal}", pomimo, że wyżej
wymienieni na żadnych _ świadków
nie powoływali 'się w s"l"ych _zeznaniacb
i .całkowicie przyzl1alisię do sw~g'<)
"przestępstwa":
rozdawani.a - ulotek
pod tytułem "Polacy" (legalnych, ze
wskazaniem drukarni), oraz uświado
miania ludności, dlaczego narodowcy
udziału w wyborach nie wezmą.
Po ośmiu dniach przebywania w
przepełnionem
więzieniu,
łącznie z
kryminalistami ciężkiego kalibru
wymienieni narodowcy zostali wypuszczeni na wolność z obowiązkiem niewydalania się z miejsca.
Do rozprawy nie doszło, bowiem
obecnie prokurator sądu okręgowego
w Radomiu przyszedł do całkiem innego przekonania i dochodzenie umorzył
z braku ... winy.
Zachodzi pytanie, Ido wynagrodzi
krzywdy moralne i niepotrzebną stratę czasu tych ludzi
pracy, których
miejscowe czynniki administracyjnopolicyjne pasowały na ..antypaIistwowców", p.omimo, że niektórzy z oskarżonych krew przclali w obronie Ojczyzny i posiadają odznaki wojskowe?"

Na uboczu

ChoIny czy Niderlandy?
Przed paru dniami zjawiło się na łódz
kim bruku .ie<3zcze jedno pisemko, które
chce uchodzić za narodowe. tym razem
w~'dawane w Warszawie. W drug-im kolejnym numerze rzucił s i ę w oczy taki
trzyszpaltowy tytul: "Darujemy Niderlandy .. , Chojny dar polityków. a le z cudzej
kieszeni". Łodzianie IV pi erws zej chwili
zaniepokoili się, pytając , kto 1 komu chce
podarować
Choiny? I cze mu właśnie
Chojny, a nie Daluty. czy Nowe Zlotno?
Okazało się jednak, że n ikt Chojen nik()mu nie darowywał , jeno pan redaktor
niedoslatócznie zgłębił t<l iniki polskiej ortOl'rafjj i zamiast "Hojny", palnął "Chojny".
Jak się okazuje, nie wystarcza sama
chęć zostania redaktorem, trz eba jeszcze
mieć ku temu odpowie dnie przygotowanie, a conajmniej znać polska, ortografj~ ...
Redaktorowi p isma ze swej strony polecamy gorąco słownik ortograficzny.

.... ,
Naród polski ma głos!"

"Dosc.

w nr. 50 "Wielkiej Polski"
Adres admin.: Poznań, św, Marcin 65.
PiI'enumerata miesięczna 35 groszy,
kwartalna 1 złoty.

e

Przeciw autonomji
porudniowych Chln
S z a n g h a j (P AT'l Protesty studentów pekińskich przeciw autonomistom w Chinach północnych wywoła
ły głęboki oddźwięk w wielu mla!"tach.
W od,powioozi na to Japończycy wysiali z Hong-Kongu do Kantonu kanOm
njerkę dla obrony swych obywateli.
W Han-K<lu odbył się wiec uczni6w
30 szkół. W Hang-Czou podobny wiec
zgromadził 10000 uczniów. W Szanghaju wiec ogólno-stude~cki z u~zi8;
łem profeso·rów i robotnIków zam19mł
~ się w wielk~ demostyację
uł.ic.zną z
- \1dzialem 80000 ludzI. Rówmez j w
Ż Kantonie odbyły się wiece.

Dlaczego?
Bo niema niczego lepszego, gdy! tylko N IVE A
zawiera "Euceryt". który sprawia. te Krem
NIVEA wnika łatwo i głęboko w pory skórne
i dlatego ta nadzwyczajna skułecznośt.

c...,

,ł
Ił

0.40 - 0.75 - I •.cO - 2.60 ,. ·pud.llce
'.35 I 2.25 10 lub.
Oleie~ NIVEA ,I 2.- I 3.50
butelko próbne

at

~

1.-

<tir
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PEaECO Spółko Altc,.~.,• • 'o,... nłu

lIlaklety

Z miasta nędzy i gł:Ddu

w

któ'ry zebraniem suchych faktów ilustruje straszn~

Wawrzyńca

szów na pomoc dla bezrobotnych w
Zawierciu, cierpiących od kilku lat
niezmiern ie ciężką nędzę.
Delegacja ta skłaclająca się z radnych: pp. Czesł
M~draszka,
Wład.
Gębki. Zygm. Makowskiego i K. BIjasza - bawiła w tych dnill.eh w Kielcach, gdzie u odpowiednich czynników złożyła stosowny mernorJał, w
dosadny sposób oświetlający stan zastraszającego bezrobocia i wprost nieprawdopodobną nędzę 80,6 proc. mieszkanców m. Zawiercia.
W memorjale tym czytamy m. in.:
,.Wstrzymanie akcji doraźne.i dla
bezrobotn~Tch w miesiącach wrześniu i
październiku i 1.asto!'owanie w ub. m.
normy artykułów spoż. d'a bezrobotnych m. Zawiercia -przez Miejski Kom.
Funcf. Pracy w wysokości 2 i -pół kg
mąki żytniej i ćwierć kg fOoli na jedną
osobę na miesiąc. nie wystarczają nawet na naprymitywniejsze utrzymanie
rodziny bE'zrobotnych, wskutek czego
panuje tu ogromne rozgoryczenie. Rozgoryczenie zdradza się tern większe, że
pozbawiono wszelkiej pomocy GOO rodzin, które nie posiadają legitymacyj
t. zw ...różowych" (wydawanYCh dawniej przE'Z P. U. P. P.). Są to przeważ
nie wdowy obarczone dziećmi. których ojcowiE' ostatnio pomarli. żony i
dzieci, których ojCOWie odsiaduję. kary
więzienia za różne przestępstwa i żo
ny i dzieci, których ojcowie odbywają.
służbę wojskow~ w arm.ii polskiej. Robotnicy m. Zawierci a dali w ostatnich
czasach bardzo wiele dowodów swej
świadomości obywatelsl<iej i państwo
weJ dzieląc się do ostatni!'; chwili kawałkiem chleba. aby ociciążyć wydatki
państwowe na utrzymanie
bezrobotnych.
.
"Sziachetne
ezyny
ograniczenia
pracy. a nie redukowania robotników,
jak to miało miejsce w zakładach T.
A. Z., opodatkowanie się dobrowolne
robotników i pracowników firmy ..E.
Erbe" 1 proc. na zorganizowanie opieki dożywienia dzieci bezrobotnych, są
najlepszym dowodem wysiłku i zrozumienia obywatelskiego. Lecz stan
ten trwa już od szeregu lat, tak, że TObotnicy i obywatele m. Zawiercia zostali do ostatnieg.o stopnia. materjalnie
wyczerpani. to ,tez szerzy SIę zastraszająca nędz~ w Izbach ~ezrobotnych. ~e
Attl;n t~n. Jest roz~aczhwy - świadczą
naJlepIeJ na.5tęnuJące dane. zebrane ł
pr7.ez ~lIejsl~ i Komitet Opieki SpoI.: 1)
Od szeregu lat p070staJe bez pracy
9 42~ żywicieli rod7in. co wraz z 1'017.1o,,:mi wynosI 19 742 oso.by (przy 3.2 97~
mle~z~ańcach!). pracuje w obecne}
ehwlh w czynnych ,;akładacb 2263
osoby, a zatem bezrobocie na terenie
m. Zawiercia wyno~i 8.0.6 proc.; 2) w
roku 193~ wskutek okr?pnej. !1ę dz y
było zgonów o 11 proc wIęcej mz urodzill.
,.Te:! stan z każdym dniem po~lębia
rozg-oryczenie
wśród
bezrobotnych.
wskutek wprost nieprawdopodobnej. a
jerlnak ·,:Jrn.wchiwej nędzy, kt6ra dopro" adzR. her.t'obotnyrh i rodziny łeh
do spożvci'l po~\nrmów rnz d7ipn!1if'.
bQdi też do żebraniny. aby dożywić

Ta smutna rzeczywistość deprawuje
doszczętnie naj szlachetniejszych
obywateli Państwa i dlatego też rada
mi'3jska doceniając z11petnie słuszne

nędzę mieszkańców

ZIl iS6n

większych fun1usz6w
na ZawIerciecelem zwiększenia akCji doraźnej; 2)
Przywrócenie prawa do kor.zystania z
akCji doraźnej 600 rodzinom bezrobotnych: 3) Zorganizowania akcji doży
wiania dzieci szkOlnych i zaopatrzenia
ich w odzież.
Tyle memorjał. Czy trzeba coś do
niego dodawać?!

rozgoryczenie- bezrobotnych i lic.lą.c się
z ewentualnemi przykrE:mi .następ
stwami, jal<ie z ogólnego wzburzenia
mogę. wyniknąć, postano'" iła
wysłać
delegację radnych. ażeoby wyjednała 11

Kaima

do nabycia w adm...Wielkiej Polski":
Poznań. św. Marcin 65. teL 59-97
(w 2'9dzinach od 9-H i od 17-1g)
Srednica plakiety 30 cm. Cena 5 zł
Poza Poznań wY6vła si~ po wpłaceniu
6 zł na konto P. K. O. - 205-17l

Z a w i e r c i e, 13. 12. - Na jednem rodzinę. a w końcu wypadki samo- p. wojewody i władz Funduszu Pracy
z poprzednich posiedzeń rady mIej- b6j~twpopełnianycb przez bezrobot- zreaHzowanla dezyderatów bezrobotnycb a mianowicie: 1) Przydzielenie
skiej w Zawierciu wybrana została z nych.

pośród radnych dele~acja, która miała
interwenjować u odpowiednich czynników w sprawie powiększenia fundu-

wykonan!u znakomitelto rzetbiarz8
wielkopolBkiego

~rOL mi!ut~ń[ÓW lawierria ~ellra[J

Memorjał,

1JiM;WłI'IIIo

11, ..

Romana Dmowskieg~

•

I

r--...

-

Wlubawie zamalowano
szyby żydowskich składów
L u b a w a (Tel. wl.) Nieznani sprawcy zamalowali szyby w żydowskich
składach. Na chodnikach ulic pojawiły
się różne hasła antyżydowskie. Szyby
agentury żydowskiego łódzkiego "Ekspressu Ilustrowanego" zostały całko
wicie zamazane.

,

Ozajścia l 2ydami

EC.ha bombardowania Oessie

War s z a w a (Tel. wł.) Poseł ży
dowsk i Sommerstein interwen;ował u
min. Świętoslawskie-go w sprawie 0statnich wypadków na politechnice
lwowskiej.
Wczorai odbyła się narada dzłeka
nów i profe~orów na uniwersytecie w
"prawie zajść studentów z ~ydami. (w)

Odpowiedi wioska na notę abisyńską do sekretarjatu L. N.
G e n e w a. (Tel wl) Do sekretarjatu Lisd Narodów nadeszła odpowiedź
rządu włoskiego na notę abbyńską w
sprawie bombardowania miasta Dessie
Włos' podkreślaja"
że nota abisyńska
mija się częościow() z prawda. Wsz~'stkie
bowiem akcje lotników włoskich przeprowadzane były wyłącznie na stanowiska wojskowe i koncentracje wojskowe. Dessie. jako punkt koncentracyjny
wojsk, prze-ctsta wiał jeden rozległy obóz
wojenny. który uzbro~ony był '" wszelkie~o rodzaju broń defensywną Samoloty wojskowe włoskie nawet na wysokości 1200 metrów ostrzeliwane byly
skutecznie z licznie rozstawionych karabin1w maszynowy~h i broni przeciwlotniczej.
Zarzut abisyński, dotyczący zbombar_
dowania szpitali i zakładów .. Czerwonego Krzyża" rząd wiooki odrzuca kategorycznie .twierdząc. że oficjalnie do
dnia dzisiejsze~o nic mu nie wiadomo
o istnieniu amerykańskiego szpitala w
Dessie:
.
Ponadto lotnicy włoscy zauważyli,
że niemal wszyst.kie gmaehy i budynki
oraz obozy woiskowe pOkryte były od~

Ponura tranedJ-a w GdynI

Bunt

I

Wiec w· sprawie

KO'łnpro'łnitacja

,,sanacji" -

znakami .. Czerwonego Krzyża". Zdaniem wIookiem. szpitale i wszvstkie u- I
rządzenia sanitarne znajdować powinnv ;;i~ w odpowiedniej od l eg/'o.ści od
wszystkich irlllvch obiektów woiskowy<:h i wojenno - operacvjnYl.:h. WIart
dze abisyńskie zreszta nie zastowwały
się dotąd do pnepisów konwencji mięM'
dzvnarodowej, ratyfikowanej w Oe-neG d Y n i a (Tel. \vI.)
Niejaki Jan
wie w r 1929. Wreszcie lotnicy włoscy ~laski od dłuższego czasu utrzymvwał
stwierdzili. te większa część budynków, bliższe stosunki z 25-lctnią Halina Zy.
na których widoczne były odznaki szkowską, zamieszkałą przy ul. Wito.. Czen\onego Krzyża", po wię·kszej czę
iń<;kiej w Gdyni
ści istotnie były oszczędzane przez lotŚlaski ostatnio przybył do domu
ników 'włoskich oodczas bombardowa- swej pr 7 yjaciółki Zyszkowskiej i zania Des.sie.
strzelił Ją.
Ślaski pośpiesznie opuścił dom i
zbiegI na tereny portowe, gdzie jedżołnrerzy chIńskich
T ok i o. (PAT). Agencja Rengo do- nak niebawem zatrzymano go. Mor·
nosi, że pomiędzy Kiu-Kiang i Han- derca wyrwał się policJantom i wskoHou zbuntowao się 250 żołnierzy chiń czył do basenu portowego, został jedski ch, należących do oddziałów gene- nak z wody wyciągnięty i odprowadzony do posterunku. W ~ku dochodzeń
rała Lianga.
~ołnierze ci obsadzili miejscowość 7,e7,nał. że zabójstwa Zys7.1<owskiej doKwant-Si na pÓłnoco-zachód od Kiu- konał w przystępie szału. (p)
Kiang. Dla ochrony obywateli japoń
skich odpłynęła na obszary objęte bunKątem
tem kanonierka japońska "Kotaka".

opłat

Aktualna bajeczka

na U. J.

WS:łJY8CY ~ re~lOlucją

polską

Kra k ó w, 13. 12. Jak w całej Polsoo, tak i -w środowisku krakDwski~m
postanowiła młodzież zwołać wiece na
wyższych uczelniach w celu zademonstrowania swego jednolitego stanow'iska w sprawie wygórowanych opłat
akademickich i innych bolączek życia
akademickiego. W Krakowie odbędą
się wiece na Akademji Górniczej i Akademji Sztuk Pięknych. Na unlwersytecie wiec śię odbył we czwartek, 12
b m. Wiec zwolała Bratnia Pomoc
Medyków, zapraszając do komitetu
wiecu wszystkie inne. polskie organizacje samopomocowe, t. J. Bratnią Pomoc S. U. J., Stow. Studentek ,,Jedność", Br. Pom. Pedagogów, Związ~k
Akad. Gónlośll!zaków ..Silesia" j 80dałicję Marjańską. Prezes "sanacyjnego" Bratniaka ogólnego d,żył do
tego, by na wiec zaprosić także ~ydów.
ale spotkl\l się ze stanO\~ezą odprawQ..
Kuratorem wiecu był Rektor U. J.
prof. Maziarski, przewodniczącym p.
Rosieńskl. Przemawiali po rekt0rze
bardzo poważnie i rzeczowo pp.: Roaieński i Górka. Po 'S'J"Untownycb wywouach zgło:;i'Jj rezolucjo, na.ogól ,po-

Zwierzęta, ptaki, ryby
idąc w ludzkie ślady,
uchwaliły

we Lwowie

walnie

założyć Ubezpieczalnię.

ogólno-

Natychmiast przystąpiono do sprawy..
wydano zasadnicze ustawy,
ułożono wykonawcze przepisy,
szczegółowe regulaminy.
I zaraz r6żne rekiny,
slonie, żubry, lwy, tygrysy.
Niedźwied?:ie. wilki i lisy
chwyciły naczelne posacty,
lub weszły do nadzorczej rady.

krywającą się w treści z uchwałami

wi.eców

i gady

i Poznaniu, w

sprawi~ opłat, w sprawie absolwentów

i studentów 3O-letnich, w sprawie obozówpracy i praktyk oraz w sprawie
"Ligi"..
Po odczytaniu tej rezólucji wystąpił
prezes "sanacyjnego" Bratniaka, p. Soboń,. z rezolucją własną, tyczącą się
tylko.opłat i żebrzącą pokornie o zmi- Małe rybki - plotki, kielbiki łowanie. W dyskusji re.prezen tanci opanowały biurowe stoliki
wszystkich organizacyj samopomoc. I prowadziły akta, kartoteki. ewidencje,
opG-wiedzieIl się za rezolucją pierwszą. żółwie załatwiały korespondencję,
Wtedy p. 8oboń oświadczył, że "rezo- a sroki i gawrony informowały strony;
łucji' ułożonej przez polityk ierów uie sikork i <!jadały za .. Remingtony",
podpisze". Tak się .. sanatorny" u~lo a la gońca wiewiórka
sunkowują do potrzeb ogó!noakade- skakała od biurka do biurka
mickich. W głosowaniu u. p. So~
niem opowiedziało się z nim ralem A gdy już ostatni etat został
3 studentów (dosłownie: trzecb). Opu- o b s a d z o n y,
ścili go jego właśni adheren~'i z Z. i' Przybiegł OSioł, jak zwykle ... spóźniony
i zaryczał: lwierzęta!
~ł. D. Na zakończenie wiecu odśpic.
To o mnie nikt nie pamięta 11
wano Hymn Młodych.
Zaznaczy.ć warto, że grupka komu· Przeciwnie, odpowiedziano, rola
nistów b. nieśmiala domagała się g'r.- jest bardzo doniosła i wniosła;
~u., któ!ego nie -otrzymała. ~ydów na choć niema d~a ciebie posadki,
Wle~ Ole dopuszczono.
J J~steś w plame uwz[?"ęnniony:
_ ;.._
10 ty b~tlzJesz l l"rll ~l<,lauld ..

I

~t,,"n.

'e -

('IRP;DOWNtK. nied!iels. dnIa 15 grudniQ 1935 -

NUlpęT

289
834 ~ 63 954 45933 46363 417 673 '7~12 927

Zp~&eSU O zabóJstwo mln, Plerackiego

• •

•

4S05~ 125 549 49414 503 679 976 50198 394 659
'7ł ~1390 466 52718 60 815 53216 86 340 584 905

•

54166 349 407 57 749 62 55075 710 82 rA);361
68644 901 57092 206 B18 65 58156 839 59.85
966020950385 611 97 809 61050 75 162 r'S7 ,40
62271 788 63389 508 866 64047 56 458 65d91 ,74
962 86500 937 67630 68155 735 948 69468 SUB
003 70057 170 200 32 492 71151 242 479 5GO
n05t 371 76 46ł 520 755 825 73197 238 307
74074 345 538 47 M3 80 993 7i'\0~2 105 50? 6?9.
76n~3 118 755 77107 496 617 758 78044 156
358 979 79090 178 367 676 762 80~93 j21 944
81166 806 947 82075 177 213 82 603 83069 208
352 95 451 506 600 84518 045 795 85238 371 geG
86017 234 650 960 87161 585 710 52 943 ~8324
999 89073 391 ł35 86 871 988 91 90041 17~ J1~"9
336 88 506 668 788 92060 93548 874 94,>98 91.
95203 415 610 47 59 851 96731 080 97111 283
551 636 ~85 99368 85 410 697 889 100115~ 716 S7
932 101034 127 89 281 723 875 963 102137 431
103081 184 ~62 318 104098 123 ~60 271 46 10j()('1()
669 106n9~ 411 92 536 729 887 928 107202 21
3S9 802 919 4~ 108273 UB 109374 600 792
110493 649 7;36 111226 328 6.:10 86 112Q37 113161
88 205 373 97 725 994.
lH251 314 528 Q87 838 57 1152.55 377 ~
562 995 116000 227 54 958 1171H 3(H $lI? 17
118068 345 507 61 714 ~19698 \1&9 120m3 3tl2
507 121167 220 411 73 52.6 7723 91:5 122353 5U9
741 123070 191 2SS ·it7 ~ 76C 935 98 J2.W15
12i)U7 M4 55 70 126119 gZ8 127123 636 894
12S1~ 2S0 86 419 48 111 8Z9 91)3 129139 96
211 376 530 130142 ~ ł07 89 992 13H>19 1:'6
959 132110 284 133099 262 sw Sil 134001
1350'26 80 327 461 78 699 8'~1 mon 191 375
77 ;)41 138'227 139231 416 607 959 14042.0 35
6'29 756 HH55 796 803 71 H3'~!-.; 681 Sf~
1Hl58 69 73 350 489 145209 iS8 506 69 SI &)6
96'9 lW4:>4 708 74 147671 873 14-8183 359 S88
149067 150060 40ł 151472 532 676 972
15213'8 ł6 97 471 554- 807 .12 ISSO!!! 105 134
374 90 4f*i 759 93 834 154376 93 !9~ 833 155095
791 150020 221 438 698 157000 153 , ;r)i-8 ~1
l~073 (8
94-8 159728 160099 ~93 fY7 le1131
225 ~ SOO 162028 393 ła7 65 736 9'Z4 163US
368 800 1{l4<M3 273 467 16:;751 868 727 9~O
166300 161876 168203 ł~ 169478 635 170006
1, 35767'2 1712'cZ 32 859 1i2'c?O 501 39 64~ ;'8
87 167 173080 179 ~99 ~31 174107 86 462 757
73 175256 4-87 504 979 176000 262 595 627
l773ł1 547 178602 180902 13143365 182031 3~3
133396 g~2 1841ł8 364 807 185~ ~8 l~11
650 73 18700'1 WO 568 635 188308 ~3 60 800 H
189118 Ul 873 983 190038 82 1W 2'?0 71 4:n
774 19017?i5 19223'9 365 517 193684 700 925
194059 95 276 i35 977.
Po 50 zł na nr. nr.:
217 S03 681 2646 n 3065 162 221 585 t.2i9
315 566 799 859 5814 &'i 603t 209 148 7592 816
977 8089 182 360 632 719 63 8i-0 925 7i! 92G5
10224 715 869 115~3 91 840 la3ia 775 14105
375 410 5&? 655 10033 17666 18500 19112 271
73 475 874 21002 29..303430 557 649 SO 784 876
9;)4 23541 ;;4329 496 25850 26038 27166 88 240

I I flJm flJ ~rla J

Inl~ ~f I~fa[

Orzeczenie ekspe·rta p·r ot Grz.ywrQ - Dąbrowskieg()~ który ogiąd,ał zwłoki ś. p. min.
Plera1:kiego - Ekspertyza plrotechnJ.czna

Wa rs ~ Ił W a. (Tel. wł.) W daJ- li, gdy stala. Minister był w~rostu W7:fostu średnięgo, to kierunek strza·
szym cią.g·u rozprawy odczytano zezna- 1,81 m, e. więc wysokiego. Strzał do łu jest zupełnie naturalnY,
Po przesłuchanIu tego biegłego ~ąd
nia świad!k a Olek.sy K.nysza, kolegi cz.aszki padł z dołu ku jtórze l taki je",t
Grz.egorza Maciejki. Maciejko przeby- również kie'runek draśni~()ill sl<óry: Je- przys~pił do ekspertyzy pirotechmczwał ze świadlkiem w areszcie śledczym
żeli oka2;aloby
sIę,
te zabójca. był nej.
w Brygidl\:ach. Świadek widzia~ Maciejkę we Lwowie w kilka tygod1n1 PQ
..
jego ~niknię.ciu z diOmu. Zauważył pny- Z ostatniej chwili
tem, te Maciejk-Q miał włosy ostrzyżo
ne. gdy przedtem nQSił clhll'l'ie Maciej.
kQ znikł w czerwcu 1934 r.
Na-stcrmie zbadan:v · został starszy
l_a
$
majster \,,()~ skowv Antoni Sendur Zezna:'e on, iż brał udział w rewizji osk.
Oq,O'~.fJfl,O Je ~ł.ł pfJsredni,ctwem Sf!1.,Tetł.łf'j.rrtu Ligf Na'ł"ocldw
l{arpYllca· w Krakowie Po sfQtogrnfowil.I}iu wnętrza la·O Oratorjum KarPYl1Q e e w a. (Tel. wł.) W p[ii\.tek wie~ g05PQdarc~Q. z wyłłczn~mi prawami
ca. świarlek podczas tej rewizii prz:vstą- czoram opublikowana zostałę. treść pro- uprzywi1ęjowanemi. ograniczoną na
pil do Q!.u'eŚlania części składowych te- POZYCyj, przedstawi9nych przez rządy wscp.Qdzie nową. granicą abisyńską i
g.p laboratorium w Qbecnośd K.arpyńea. francuski i a.ngielski Abisynii i Musso- wlosklej SomalI. na pótpocv aż pO
W piecu. świadek znalazł fQrmt: do od- linięmu. Pr~pozyeje obejmu.lą dwa 8 stopień geogr. szerokości, na 1;achod~ie po 35 st. geogr, długości, a na po.lewania i dwie foremki, jakby dlo odil$- punkty ~asadnieze. a mianQwicie:
łudniu przez gra.nicę Abisynji i kolQwania zapalników.
~) Odl$tąpienię przez Abłsynj~ Włonji angielskiej l{enya. Strefa ta pQO godz. 13 min. 15 pn:ewodniczl\lCY chom wwh.odniej <:z~śei 1'igre, ograni.
zostaje
integralnI} częścię. Abisynji ł
z;arzą>dził przerw\, obiadową.
czonej przez rze!{ę Gewą., na ~achód pod suwerennościQ. cesarza, jednakża
. War $ '!.,a w a,. (Tel. wł.) ,PQ W i'! 00-- miastami Ak;sum i Adua, prz~'ezem otr7<ymnó ~a administrację mieszaną,
wlaniu . pOILe.dzcUla sąd p~zy!>tapił d-o p'erw8~e P'Ozósta:ohY PO stronie ab!s~'iI ~ mrędzyna.rodQwYID ls.omi~arzelll na
zbada.nla śWlad.l~a Jana ~l'rnegó. przo- sklei, Adua zaś pO stronie wlo~kiej: rek- czele, który wybrany ma być z pośl'ó,i
gi/wnlka s!u:(:by ślcd.czo.1 ze. I~wowll. I tynkacj~ graI}icy Danąkllu, pnyezem państwa nie gl'aniczącpgo z Ąbisynją·
Sw!.adek. p-n;eprowad~~l badami). nil te-\ część tej prowincji przeszlabj', aż pod Włorhorll w tej strefie mają być przyr.enll.'l m. !';w<>wn, co d'O g?,.c~e~ółó\V. do- AU.3R a, w posi adanie wł-os.l,\ie; Qcls.tąpie ?llane dalekoidące prawa eksploatacji
tyezą-oych ~rzegQrzll Maci@JkL
.
l'lie ()z~\ści prowincji o.g'l).clenu i rek ty· ls.opahi. lasów i Innycb bogactw tereNastępl)le sąd wy~ł~chllł orz:~eze~la fika-c.ię gran:cy w tej prowincji ai do nowych z równoczęsnem zastrzeże
eksperta p\of. Gr;>:pv?-Dąbrow"kJe,.,?, Sornali włoe;I-:iej.Jako reI ompensatr: IIje. t1iom i uwzględnieniem praw naby,k tóry wydaje, or~ec::eU1e .\1 lt • podstaWIe spe:ni'D n~"ch zupełnie i.ądą.ń włoskich tych do ychczas przez tubylców i obswych <J.glę-dzItJ I oględz1!l ln . Ie.kar.u od.-,;tąpiollil rna być Włochom 'trefa te- cokrajowców.
oraz dokumentów. \Vedług oplllJi l)1e'
.'
.
~
..
Przeprowadzenie PQrozumienia poglego, minister Piel'acki otrzymał dwa renow~ , \'zc.lłuz ~r:nlCY ff!tncuskle]
miQdzy spornemi stronami nastąpić
strzały. Jeden trafił go w lewą skroń Som il.!J z portę,m A~_ab..
.'.
w tylnej części czaszki . Kula przes7./a
.2) .Rzo:dy rr~l1cu:;kl, l ~łOllk) 1..0~ musi 119. urodze prr.ez Genewę . Pl'zy!kOśnie ku górze, uszkodziła . mór.g i Wlą~U}ą. $1~ ~oPJlnowac, aze.by rząd abJ- .czem «ba r7.,łldy wywrą nacisk ·na ce·
abisyńskiego,
aby wat'unki
utkwiła tuż pod skórą, skl}d została sy.ńslq .spelrl)~ p.rz~·j<,te ?a siebie. lOb<>:- sarza
wyjęta w czasie operacji. Kula roz· W}aZaOla W KIerun KU zn:eslenla l1lewol- przedstawione przyjął . Równocześnie
s:zarpała. zatokę sierpkowatlł i uszko.- n lct"',a hla terenach -obec!;l!e ~(1ob~:t~eh oba rzę..cly w nocie do Mussoliniego
d\llenie mózgu łącznie z krwotokiem prze~ W .och6w oraz w 5praWle hanCllu wyrażają. nadzieJę, że poprze wysiłki
obu państw t Ligi Narodów w kiel'unbyło bezpośrednią przyczyną śmierd. brol1lll,.
.
.
U~:z;J{.odzenia to na.Jeży uznać za b6lPonadto propozycJe przyzn!lJą, WIo-- au zlik.widowania sporu.
warunkowo śmiertelne. Drugie uBzk()- chom na. połudnIu l ze.ch"dzle stre!ę
dzenie natury postrl:iałowej nastąpiło
--.........._4
i
W oprębie prawej mllaz1i usznej i weĄ
wnątr~ w postaci draśnięeia,
To u· 'Na widnQlr-ręgu
S1:kOdzepie było powierzchowne. Zarówno jedno, jak i drugie uS2!lrodzenie
nie miało cech strzałów z blil'lka, gdy!
nie było znaku sadzy ani prochu, co
pOWinno byto nastąpić przy strzale
SpotykaE się rzadlio. Pan Mordacha.l il potom powietiliała. te ehciała dowie.
zbliska. jeśli się weźmie pod uwa!!' ę
dzieć aj~ prawdziwej ceny ...
kaHbąr rewolWeru j nawet fakt, że Zlotopolski robi! w galan1ęrji, pan Mie·
cZyf;law lmergluk w ~J!)nBerwaeh rYlmvch.
~ Nu i dowiedziała si~?
broń ta była zap(lwne małodyrona.
cM wil!c moglo lącl.Yć tych udzi po zg.
- ~a dz iecl,{a wy mnje macie? Jak ja
poza tem zna.leziono na twarzy siń~ prHiainią
Z lawy tszkplnej? Naw@t i ia
mÓWllj, że tell SWE'ter kosztuje dwanaście
eę ł (II'O looe pękni~cie sMry, które to przyj/ltń pyła troobę lladwątlona.
W ~Joty, to ja jogo mogię opuśe:~ n/ł. otlip.m.
llSz){o'ÓJzenla powstały pny upadku ną swoim bJwlcm qac>ię pap Mordka miał li I'lf.lrztldllć.,. f'oWjflOłfl')V illk dla WlII! za
twardlł- PQsadzkę i n rust.ą.p ił y j~szczę Ul
7;amiar w6tl\.Jlić w zwią~ki mait~f)$kie z IlzterY·
;..... Sie zapytywałem was P!fi l;a Ue wy
życfa ofiary. W jakiej kolejności oba panną Są.Ją Malowańez.~k. a znowói I>rat
go mnill $przedacie, ale uatomja'!st ile on
:strz:ą,ły nastąpiły, uje da atę stwierdzić, pal1ny Sali. ~uba Malowańczyk, który r9•
leCZ w kaźdynl razie lll.tstą,piły bardzo hl! w S1!tuczr:lYI;n jedwąblu, ~roblł br~ydlj.a kos?:tu]e naprawdę?
- l wy ~upj~c ~apytywa.cie Ile on ko·
szybko po sobie. Na.JprawdQPQdobniej pla.jtę i regulQwlj,ł na piętnaście procent
pr~yazem zCliStał grlJl'.lo poszkodowany I·
&7;t1,lję?! On kosztuje tyle. ~$ ile się sprze·
strzały były oddane do ofiary w chwi@oach 97:piro. pr~yrodnj brat na na Mie· da! A co u was słychać?
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34 Loteria Państwowa
NIeurzędowa

i bel: gwarancjt),

pierws~YItl dniu cia"gnienją. ~ klasy
wygrane pedły na t!Umery na.stIlPUJa.ce:

\v

p() 10.000 zł

na Dr.

nr.:

1724

112824

182914.

-

so·

.u

Po 5.000 Zł na m', nr,: )2198 26254 39&4:?
94512 138201 178682
Po 2,ClOO zł na nr. JU". ; 8152 10025 42150
49668 58732 16037ł.
.
Po 1.000 zł na. nr. nr.; ~58 68173 85d85
. 91407 95436 122837 141816 154525 177231.
Po 500 zJ nu. nr. nr.: 40431 84331 97010
90722 101)19 118047 132380 153652 154006
163350 175713 7115.
.
PQ 400 zł na. nr. ~r.: fi114 6820 12166 1432\3
23315 30800 39427 42019 53932 54623 611786
84353 87245 89461 108836 127791 143500 154114
j11192 172132 179322 180436 183111,
Po 300 zł na. nr. nr.: 19509 39799 57407
62867' 63755 67504 80780 99030 103799 105314
1123~Z 125707 137703 1~4902 ,
PQ 250 ~ł na nr. nr.: 5380 5686 16435 18289
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157112 . l60187 162544 165778 167246 179338
kl1kntami...
181010 183.~73 184803 187361 194237.
_ OW6zem, z klijentami tet l>ywa ~a·
OIĄGNIENI& PIEltWSZE
j~ole. Rano przYBzła (',lo Q\nię kJi'entka.
Po 200 zł na numery;
to ona ~ajęła mnie równo god~lnll cta"u.
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WylosO'w,ane bony

n1e. ..

.- 2eby$c1e
u tatowe poch~6zenle
pnez mi~ią.c w łMj(u zosta.w,alll
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I. ·
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•
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dniu 12 "rudnia 193..'>

T. w:vlosowAne
do lJffiOrZenia bony fundll~zu inwestycyinelZ'o. oznaczo-ne nr. nr. 6211 18łJU(),
~3999. 29773, 32854. 86114 i 36216 w(' W~1V.tzostały

kich dzip'<jjl!ciu serjach . v. ypupzczon "rh
na podstawie rOlporząd7t'nia minh;tl'!1

!Skarbu ~ dnia 10 listopada 1933 r .. Wvlo'1owane bony wykupywane sa przer ICI'"y
urzędów sl<a.rbowvl"h po 100 zł za bon 25~
rlnfn'""

Numer 289
Kalendarz rz,m.-kat.
Sobota: Spiridjona bisk.
Nikazego
Niedziela: Euzebj. b.,
Wiktora m.
Kalendarz słowiański
Sobota: Slawibora
Niedziela: Wolimira
Słońca: wschód 7,56
SOBOTA
zachód 15,38
Długość dnia 7 g. 42 min.
Księżyca: wschód 20,33
zachód 10,3i:l
Faza: 4, dzień po pełni.
Grudzień

DYżURY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Koprowskiego. Nowomiejska 15. Trawkowskiej. B/'Zezillska 56. Rozenbluma, Śród
miejska 21 (żydow"ka). BartOBzewskiego,
Piotrkowsl{a 95. Skwarczyńskiego. Kątna
54. Czyńskiego, Rokjcińska 53
Pogotowie: tel. 102-90.
Straż ogniowa: tel. 8.

WOCNE

TEATRY LÓDZK I E
Teatr Miejski - 4 pop. "Pan Damazy",
8,30 .. Przedziwny stop".
Teatr Popularny 8,15 w. ..Taniec
szczę.ścia ' ·.

ŁÓDZKIE
Adria Metro - "DI'Oga bez powrotu".
Corso - .. Mala mateczka".
CapiłoI "Nie odchodź odemnie".
Czar}' - .. Pat i Patachon".
Mimoza - .,Marzace usta".
Miraż .. Żona za tyaiąc rubli".
Ludowy - .. Pan bez mieszkania".
Oświatowy':"" .. :'v1arklza Yorisal,a·'.
Palace - .,Dziś wieczór li mnie".
StylOWY - "Bengali".
Rialto - ,.Orlow"

KINA

POGODA WCZORAJ
Komunikat Mdzkiej stacji meteorologicznej przy miejskiem muzeum w parku
Sienkiewicza na dzień 13 bm.:
Najw}"ższa temperatura w cią.gu doby:
minus 3,2 st., najniższa minus 6,2 st. Barometr: 71-8.7, tendencja zniżl,owa. Wiatry slabe, wschodnie. Grubość warstwy
śnieżnej 1 cm.

z

:łYCIA ORGANIZACYJ
Zarzad Zw. Zaw. Pracowników Przemysłu Włókienniczego .. Praca Polska" zawiadamia swych członków, iż zebranie
miesięczne mające się odby~ dnia H bm.
przelożono na dzień 21 bm. o godz. 19 w
lQkah.l Stronnictwa Narodowego koło
ł.ódź - Sródmieści.e przy ul. Targowej 5
(r6g Przejazd.).
Z PolskielJO Tow. TurystvcZDO - Krajoznawczego. IV niedzielę 15 bm. wycieczka
P. T. K. zwiedzi część no"tootworzonego
l\Iuzeum Etnograficznego.
Zbiórka (wyląc'Z.nie dla członków) w siedzibie Muzeum (PiotrkowsKa 104) na I piętrze o g.
10,45. Oplata 20 Irroszy. W biurze T-wa
(Al. Kościuszki 17) jest do nabycia zbiór
;podań "Boruta" w cenie 30 gr. 13roszurka
zaleca si~ swojską treścią, ciekawym
wc3tępem prof. Z. Hajkowskiego, starannem wydaniem, ładną ilustracją AndriOoIlego i celem, bliskim sercu kraioznawcy
(ratowanie archikolegjaty IV Tumie).
Nowe wybory zarządu mistrzów rzeiniczych. W dniu 19 bm. tj. we czwartek o
godz. 17 w pierwszym, zaś o godz. 18-e.i w
drugim terminie w lol,alu Cechu rzeźni
ków przy uli. Kopernika W. odbędzie się
walne z~romadzenie mistrzów rzeźniczych.
Zgromadzenie to zapowiada się niezlyyl{)e
interesująco ze wzlrlędu na to. że po wykryc iu w cechu pewnych niedokładności,
rządy sprawował wyznaczony przez wladze nadzorcze komisarz z ramienia Magistratu p. Braun, który właśnie ma ustą
pić. Udział w zebraniu mogą. brać tylko ci
członkowie, którzy uiścili skladki człon
kowskie.
Obecność wszystkich członków
obowiązkowa.

'JUDAICA
Niezwykly rodzaj samobójstwa. W niez\vykly sposób usiłowała pozbawić c3ię ży
cia na posesji przy ul. Franciszkańskiej
nr. 4 Gitla Sura Smprodina, lat 18.
Des'peratka rzuciła się do :lolu biologicznego i była.by utonęla w nieczystościach, gdyby nie dozorca domu, który
w porę spostrzegł nienotowany zamach
samobójczy i przy Ip omocy l'okatorów
dziewczynę z dołu wydostaL Lel<arz pogotowia udzieliJ .j'll~ nieprzytomnej pomocy i pozostawił ją pod opieką ro·dziców.

OFIARY KRYZYSU
Znowu dwa zasłabnięcia z głodu. Na
ulicy Piwnej zaslabł z głodu i wyciellCzenia bezdomny i bezrobotny ?2-lctni Michał Ogiński, którego
lekarz pogotowia
skierował do szpitala zapasowego.
Na ul. Piotrkowskiej 106 padł z głodu
i wycieńczenia bezrobotny i bez stałego
miejsca zamieszkania Józef Kowalek. Ofiarę nęrlzy przewieziono do szpitala za-pasowego. ' (k)

Z RYNKU PRACY
Robotnicy domagają się opalania loka.
li fabr}'cznych. Do okręgowego inspektora·
tu pracy rgłosiła się wczoraj delegacja
związków zawodowych włókniarzy, skarżąc się na stosunki, panujące obecnie w
fabrykach lódzkich. Zwróciła ona przedewszystkiem uwagę na nieopalanie sal fabrycznych, co powoduje, iż wypadki zachorowań wśród robotników Atają się coraz częstsze. Ponieważ robotniCY, przy ob-

=

ORĘDOWNIK,

niedziela. dnia 15 grudnia 1935

=

Strona 7

Fwieta"
lódzkle2D
.
robotnika
"

w dniu 21 b. m., to też na ruchomienie fabryk nastąpi po Nowym
Narodzenia pozostanie Roku, a więc 6 stycznia. Chodzi o to,
proc. robotników łódzkich pozostanie iż w tym wypadku robotnicy pozostaną. na okres świą.t bez zarobl<ów i ubez pracy.
Sądząc ze z\vyczaju,
stosowanego trzymania, ponieważ nie zdążą uzyskać zasiłków z Funduszu Pracy nim
już od ldlku lat w Łodzi, ponowne unapowrót otrzymają pracę.
W sprawie tej udaje się w przyszłym tygodniu delegacja do ministra
opieki społecznej.
Ciekawą. rzeczą. jest, czy tym razem
delegaci coś konkretnego WSkórają.. .
Ł ó d ź, 13. 12. 'Kontrolerzy radjowy,
tratę czasu. W trosce o zdobycie jak
przeznaczeJ)i do wyszukiwania tak zw. największej liczby wyników dodat- czy też jak i w latach ubiegłych roradjopajęczarzy, to jest potajemnyeh
nich, a co zatem i otrr.ymanie wynag-ro- botnicy znowu będą mieli długie i ..•
odbiorców audycYj radjowych, ostat- dzenia, radjolwntrolerzy spisują np. głodne święta.
A przecie pracy nie brak. gdyż więk
nio pracują na prowizję, za wynag1'o- protokóły naskutek znalezienia odłam
dzeniem od poszczególnej ujawnionej ków i części detektora, drutu anteno- szość fabryk żydowskich na czele z za· ·
kładami Eitingona na gwałt rozsze'r za
sztuki.
wego itp.
Na tem tle, niejednokrotnie zdarzaSprawy takie z reguły kończą się swe budynki, sprowadza maszyny i za·
ją się wypadki dość humorystyczne, z
uwolnieniem pociągniętych do odpo- l<.łada nowe oddziały. Lecz cóż "ich"
innej jednak strony godne zwrócenia wiedzialności, a straty ponoszą opisani obchodzą święta polskiego robotnika.
uwagi, ze względu na nic\Vłaściwe po-I w protokóle i radjo, które opłac.a konciąganie ludzi na rozprawy karne i utrolerów. (k)
.
Ł ó d ź, 13. 12. - W zwią.zl\ach zawodowych włókniarzy omawiane są obecnie sprawy, związane z masowemi
wypowiedzeniami
robotników
we
wszystkich fabrykach wielkiego i śred·
niego przemysłu. WymÓWienia te u-

pływają

święta Bożego

, Łowi~ "radiopaieczarzy" na akord ...

-

Wkilku

(oś, CO Ż,dów boli
Ł ód ź, 13. 12. Nowy projekt rozporzą.dz·eoia o czasie w handlu, przewidujący
między
innemi otwieranie
sklepów do godziny 21, był przedmiotem narad w organizacjach żydowskich
kupie,ckich i r7...em ieślniczych.
W związku z projektem podniesiOno kwestję, że zmiana godzin handl'l
będzie w zasadzie dość uciązliwa dla

kupiectwa. albowiem zmusi do utrzymywania dwóch zmian pracownIków,
gdyż zasada 8-godzinneg.o dnia prc1cy
nie może być przekroczona. Natomiu;;:t
podjęto rozmowy na temat ewenhalp.ych prób, by do projektu 1101·vego l'OZporzą· dzenia o godzinach huDlJiu '\ uiesiono popmwki, w sensie '!:ezwoh;;Lli~
na prowadzenia handlu w niel<:tórych

zakladach rzemieślniczych (fryzjerzy,
piekarze, rzeźnicy), tudzi·eż w sklepach
spozywczych, składach ryb ·;tp. na prowadzenie handlu w niedziele i święta
urzędowe., w godzinach rannych od 9
do ll-ej.
Sądzić należy, że Żydzi nie wystą
pią z podobnYln prowokacyjnym wnioskiem, albowiem wśród nich znaleźli
się tacy, którzy stwierdzilI, ?e ohecne
nastroje spo!('{'zeilstwa polskiego są
taKle, iż wniosek nie zostanie u\\'zgJęll
niony, a może przyczYlllć S'ę do pobudzenia opinji przeciw Żydom. Niemniej jednak Żydów boli przymus
świętowania IV niedzielę, choć obchodz.ą go na wszelkie. sposuby, uprawiając hand·el "od tyłu".

Dziś!

Dziś!

Z inicjatywy redakcyj "Warszawskiego Dziennika Narodowego" oddziału w
Lodz1 I "Orędownika" w sobotę, dnia U grudnia o godz. 20-eJ odbędzie się w sali
przy ul. Piotrkowskiej 243 odczyt
a d w. K a z i m I e r z 8 K o wal s k i e g o
p.1.
JAK 'ROZWIĄZAĆ KWESTJI! ŻYDOWSKĄ W POLSCE.
BUety na odczyt w cenie od 50 gr do 1,50 zł nabywać moina w Administracji
"Orędownika", ul. Piotrkowska 91 i w oddziale "Warsz. Dz. Nar.", ul. Piotrkowska
86 IV ptr. prawo w godz. od 11 do 13-el a w dniu ił bm. - przy kaslo. Dochód
z odczytu przeznacza się na pomoc biednym narodowcom.
słudze

maszyn zwłaszcza, mUFlą zdejmowierzchnie odzienie - oddala.iąc ;;l~
od maszyn narażeni są na przewiewy zimne;ro powietrza i nabawiają się zapalenia płuc itd. W związku 'I tern inspekcja
pracy przeprowadzi IV dniach najbliż
szych kontrolę wszystkich fabryk łódz
kich.
wać

żE...
Ostroinie z mięsem. W związku ze zbliżającemi się świętami Bożego Narodzenia
daje się zau,,"ażyć. zwłaszcza w dzielni·
cach, zamieszkałrch przez biedną. ludność,
sprzedaż mięsa bitego potajemnie. Kupowanie takiego mięsa, które o kilka groszy
kalkuluje się taniej jest niebezpiecznem
w sp'ożyciu , gdy'ż nie przechodzi kontroli
lekarzy weterynaryjnych i może w sobie
zawiera ': wszelkie zarazki' chorobotwórcze. To też do walki z p o·kątnemi i pota.iemnemi "rzeźniami" występuje energicznie Centralny związek robotników przemysłu mięsnego w Polsce, oddział w Lodzi, który wysyła swe lotne komisje kontroln€ i wyszukuje miejsca potajemnego
uboju. Na czele komisji lotnej stoi p. Biela Józef.

CZY WIECIE,

GIEŁDA ZBOżOWA
Na g'ieIdzie w dniu 13. 12. notowano:
żyto
13,00-13.2:.>; pszenica 18.50-19.00;
jeczmiell browarniany 14.00-15.00; ję-cz
mień przemiałowy 13.00--13.50; owies zibie-rany 1:4.50--J15.W; owies jednolity 14.50 do
15.00.; mąka żytnia I 45 proc. 21.25--2'2.2'5~
ma,ka żytnia I 55 proc. 20.00-21.00; mąka
pszenna la 30.00-32.00; mąka pszgnna Ib
29.00-31.00; mąka 'Pszenna Jc 2:8.00-29.00;
mąka pszen11a Id 27.50-23.50; mąka pszenna le 26.50--27.50; otręby pSZ<Jnnę8.50 do
8.75; otręby żytnie 8.5~.75; otręby grube
8.75-9.00: rzepak :\'3.00-44.00;
makuch
lniay Hl.00-17.00; makuch rzepakowy 14.00-15.00: groch Wiktorja 30.00--34.00;
śrót Soja 23.50; mak niebieski 65.00--68.00;
rzepik 37.00-38.00; ziemniaki 3.75--4.00;
siemie lniane 'kresowe 34.00--36.00. Usposobienie spokojne.

Wczoraj odbyly się dwie konferencje
Stronnictwa Narodowego D1'zy udziale 50
działa.czy: samorzą,dowych ok~u łódzkie
i 50 dZiałaczy Str. Nar. Konferencję saI morza,dowa, zagaił kpt. Gl'zegorzak, udzie-

l .go

przed kilku tygodniami
przez \"ladze policyJne w Łodzi lokal Str.
Nar. kolo Łódź-Południe, nareszcie został
odpieczętowany.

*

Część aresztowanych przed kilku dniami dz,ialaczy Str. Nar. w Łodzi została
zwolniona.

*.

Lotne komisje delegQ.wane przez starostwo grodzkie w Łod,zi przeprowadziły
już l'ustrac.ię sklepów i skladów, badając
czy honoro\yane są nowe ceny na artykuly pien\'sze,i potrzeby, w sz.0ze.gólności zaś
cukier, węgiel i t. d. W wyniku kontroli
sporządzono prot01{óły w liczbie ogółem
27 o lichw v , przeciw wlaścicielom, z-pośród
których większość stanowią Żydzi. Pro·to··
kóly wra" z wnioskiem o ukaranie prze·
sIane zostaly do referatu karnego starostwa '. !nodzld.e·go. Komisje lotne będą prowadziły badania w dals'Hm ciągu.

*

Łódzkie starostwo g-rodzkie wystOBowal-o do wszystkich właścicieli domów publicznych i domów schadzek wezwanie,
aby w okresie 30 dni zaniechali U'Prawiani~ procederu i zlikwidowali swoje przedc3 : ębiQl'Stwa, w przeciwnym Ta!zie
lokale
zoataną. opiil(lzętowan~, a w _drodze admiu
nistraClVinęj pr]:epl'o\vadzona zostanie nie~
zwlocznie el<smisja. Winni niepodporząd
kowania sie zarządzeniu, ulegną karze
administracyjnej. Zarządzenie to ma na. celu wyeliminowanie su tenerów i różnych
stręczycielek, którzy żerują na prootytutkach.

*

lając

glotSU b. posloQwi Wierczakowi, który
w rzeczowych wywodach przedstawił zebranym ea łoksztatt spra w sltmorzą.dowych.
W dysk us ii porUSzano spra wy budżetowe
rad mie .i skich, gminnych, 'p owiatowych,
rytualnego uboju bydla i t. d. W wywodach wszystkich mówców podkre>ślano
fakt, że podczas ostatnich wyborów samorządowych ogół sDoleczeńst,wa

został

wyeliminowany; z wpływów na czynniki
g'r"podarcze, a narzucono komisa,rskich
prezydentów I\'brew woli przedstawicieli
radnych. Rzucono projel,t organizowania
ziazdów radnych i przedstawicieli samorząd(,l\vy·ch. poczem DO g'o dzinnych obradach za.kończono zebt'anie i nBznaczono następną konferencję n~ rok 1936.
Tego samego dnia pod przewodnictwem
adw. Kazimierza Kowalskiego odbyła się
.konferencJa pl'ogramowa, na której refe.rat o pro~l'amie St.r. Na·r. wygłosił dr. Tacleusz Bielecki z "'arszawy. W referacie
poruszono sprawy finansowe . gos'p odarcze, robotnicze, ubezpieczeli społecznych,
samorządowę i dyskut(,wano nad rozwią
.zanJem kwestH ży:,dowskiej w Polsce. Obie
.konferencie dowiodły, iż praca Obozu Narodowep;o wzmaga się j obejmuje coraz
szel'l>ze kręgi.

CZEKOTOWSKI SKAZANY
Sąd

okręgowy

w Łoózi w sprawie o
w rzeźni chojellskiej po kilku
dniowej rozprawie wydał wyrok. Na mo'cy wyroku dr. Eugen.i usz CzekotowsJ<i lat
41 uznanv został winnym, że jako lel,arz
s~jr:niku powiatoweg~ i !-<ierow?ik rzeźI,lickle] knsy .as('k~racY.lne.l łączTIle z kasJernadużycia

ką .30-let':lą Pllal'czykową, Pl'zYI~,ł~szcZył

sO~le

Cl~~.U .dwóch, l.at ?O Wl'Zl'snJU 1934
kwot~. po",:\że.1 10 t)slęcy ')zlotych .. C~ek?~ow,<;l\1 skazany zootał na - la.ta WIęZIenIa
I 1000. 7.ł?ty~h grzyw!,y z zamianą na d~ls~e ~VI~.zl~eTIle, a Pllarczyko.wa na rok WlęZlema I 000 zł Irrzywny: .Pllarczy]\Owa pon~dto zo~tala uznana. wmą przywlaszczema 6,300 z.łotYCh z zalJcz~k na podate~{ ~o,c~o~OlVy l skazana n~ leden ro'k Wlę";J~ma I za przYI;rł~zczeDJ~ '~wo.t aselw'raCYJ·
nych na 6 l}1'leSlę'cy WJęZlema, ale wob.ec
kIlku prze.~tępst~ kl!rę połączono na Jeden rok wl~len.la i 50<! złotych grzyw"!y.
,Sąd podkresllł, ze wymlerzaJą.c karę, miał
na względzie stopień wyksztaJcenia, kwalifikację i s-tanoWii6ko epo~eezne dr. Czekotowskiego.
- - . _... .. IV

słowach

Zamlmięty

Zlikwidowany zQ.sta.ł w wyniku lwuferencji strajk robotników budowlanych, zatJ'Udnionych w prywatnej firmie budu.iJ\cej
magazyny \\'oj"kowe na Cho,inach. Firma
zobowiązała się do wypłacenia zaległych
plac, ~obec czego 100 robotników przysta,pilo do pracy.

*

Inspektor Pl'acy pl'Zeprowadził kontrow fobryce' Glase,r a Szmula, (ul. Wr,lczańska 128), oraz Kleinblata (ul. W61c:-ań
ska 130). W obu fil'mach stwierdzono brak
książeczek, których robotniko-m nie da wano do przejrzenia. \Vpi6ywano wyższe 1)laC€), a w rzeczywisto>ści wypłacanp niższe i"nie honorowano umowy i t. p. Obu niesumiennych praeoda I'I'CÓW p.ocia;gniętl.l do odlę

powiecLzialno>ści.

*

VV dniu dzisieiszvm w inspektoracie
pracy odb~dzie tSię konferencja IV sprawie
zawarcia umowy zbiorowej na. roI, 1936'
między ó stol\'arzl'szeniami właścicieli nieruchomo,ści, a 3 Z.wiązkamC Dozorców Domowych. Jak się dowiadujemy, właścicie
le niel'u'chomości odrzucili żądania d07;Ol'.
cy i niema widoków na polubowne załat
~ienje sporu. Wobec czee;o liczyć się na.
leży z '",rybuchem strajlm.

Na srrebr.nym ekranie

Pan bez mjreszkania
Kino "Dom Ludowy"
Beztroska, pelna humoru, rasowa wie-

deńska komedja. W treści jest to historja

znieprawdziwego zrlarzenia, która ... w
mieśc,ie. zd~rza się ni.emal ~o
dZ!CIl. Rzecz dZIeJe Się naprzemJan w Jllstytucie kOlSmetrcznym, w ogTócll~a,ch restaul'acyjnych, w ultra-nowoczesnem roie.
szkaniu ... el'owem przenosimy się błyska
wicwie z miejsca na miejsce, a wszęuzie
te same ro.ześmiane wiedeńskie twarze.
Glówną roję gra Herman Thimmig _ jest
tu on niefortunnym sekretal'Lem profesora kosmetyki, który za,lewa robaka i po.
tem mimo·woli gra rolę profeso'm nawet ..•
w jego mał'żeńskiej sypial'ni! Jednak najlepiej wypadła rola ostatniego wiedeń
ski ego .. fiakra". kreowana przez Leo Slezaka - tak kapitalnej postaci nie ogląda
si.ę na, byle tUmie. Na4l>rogram dobry.
_ . - -. . . .
m-t

1 wi~l~iem

·

Strona

8 -

ORF;DOWNIK, niedziela, dnia

15

1935 -

grudnia

Numer

289

:;

-

-•

IW'

Od l-go grudnia br.

~IAt[ n~~D"I[ W~kła~lie ~ławatnym ~. Ja~iń~kie~o
ŁÓDŻ, ul. 11-go Listopada

5,

teL 157-60.

(tłusto) 15 gro.zy, ka:tde
dalsze stowo 10 groozy. 5 liczb = Jedno 810w~,
l. w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedn(', ogło
szenie nie mO'ie przekraczać 100 liłów. w tElll"!l

-l.

--

Naismaczniejsze pierniki wypiekane tylko
na miodzie stołowym sztucznym
Każda paczka zawiera r e c e p tę na piernikI.

"ROSTA".

-

Miód stoJowy sztuczny .,ROSTA" do smaro·
wania chleba jest najtańszym. smacznym I po·
żywnym produktem.
Miód stołowy sztuczny .,ROSTA" do nabycia
w każdym składzie kolonjalno· spożywczYJ!!
i składaco kawy.
d43d

OGŁOSZENIA

DOit;:;
ARCELE"
"W1~,,1:i dTT

...

_\

Dom

.

w mieście powiatowem, główna
u lica, 9 ubik acyj, sklad w szelkiej
branży, e lektryczność, ogrórl, bez
dłu"u. czynsz roczny 1100 zł spo·
Niedziela. 15 grudnia.
worTu wyjazdu sprzerlam za 6 GOn
9.00 aud. por.; 9.15 płyty: 9.40
gotówką. Krawml ski
Szubin. - dziennik;
tr. nabożellstwa z
'l'rzecif'go Maja O.
ze! 76244 k oś c. św. 10.00
Jana w Toruniu; 11.57
czas:
12.03
przegląd
teatralny;
Dom
12.15 poranek muzyczny krak .
rodzai wJlli
ś1i czn e m
og r odem orko tlymf. pOQ dyr. Wallek.Wa.
przy tramwaju 13000. wpłaty sąOO lewskiego. Około godz. 13.011 słu.
Bloch. Pa.u,r.ń. Aieje !\.f~rclT1- chowisko z dram. K. Rootworow.
kow~k i ego 15.
ze! 76426 tlkiego .. Milo<sierdzie··: 14.M prze.
FW
W
mówienie
wicepremiera
inż.
2.
PIEN:J\DZ
KI kWkiatkowłsk i e~1"50;00 H.2 O muzYlkil
lf!!!Vi!ló , -' . . . . e - a z pyt;
• go d zma ro nI·
- _...."""'... .' .. ,
ka; 15.45 djalQl(: .. Tak bedzie le·
4 000 zł
piej i korzystniej ..... : 16.00 "Czem
jest twój tatue" - audycja dla
PoŻyc7.ki poszukuje na gospodar·
dzieci:
16.15 ,,1000 taktów muzy·
stwo J30 mórg. Po ś rednictwo wy· ki"; 16.45
.. Cała Polska śpiewa":
kluczone. Ofe rty Orędownik. Po·
konc. chóru miesz. St. ŚP. im.
znall zd 75629
Wyspia[l ~ kiego z Szopienic: 17.00
muzyka taneczna; 17.40 migawki
regjonalne aud. muzyczna:
..Kantorek babuni": 18.00 .. Śmierć
i wyzwolenie" - Straus6a (pły'
Źródła
ty); 18.30 "Obiad Brodzińskiego"
do st udzitn. :lajn owszym sposo· słuchowi6ko
(wznowienie):
b em zna ; Ję przed wierceniem. 19.30 m 11zyka lłoere~k?'Ya z płyt:
Dużo poś·.... ian (' zeń. Gerard Viola, 19.45.co czy tac: kSI!\Z~1 au.torów
Słonawy po d Oborni·k ami
IÓ1JzkJCh; 20.00 Koncect 6Ohstów:
ze 70967'
M. ROIl ska (śp i ew) i D. Dan-----"'--'-"'-." ' - - - - - - czowski (w ioloncz.) :W.45 odczyt;
Ostrzegam
20.50 dzienni k : 21.00 wesoła lwow·
przpd oszustem . któ!"Y w sposób s2 ka fal a : .. ).\1Q.że w grudniu";
pod stępny uzyska! dnia 12. 12. ~,3.~ " Z.eppellnem przez. 4 tla !!:
1935 mój podpis i na jego podsta· ~~ k fell. z cyklu .. Podr.~~uJmY .
wie będzie chciał poczynić zakq. 21.45 sport 0.',:ólnopoI6kl. 2'2.0~
py ńa mói rachun e k. PretensYJ. ngsza maryn a l ka gra - koncert.
z tego ty t ułu wynikł yc h. nie be- 2~.40 muzyka taneczna z plyt.
de p' nC'il. Pronę o orld:u'lie oszuPoniedziałek. 16 /!rudnia.
sta w rf'ce poli cji. Kl a ra PawIa·
kow a. 1010sina. Rvnek 8.
6.30 aud. por.; 6.50 muzyka z
ng 19 391 12
płyt; 720 dzienn ik: 11 .57 Ry 'mal
czasu; 12,03 dzi ennik; 12.15 kon·
cert z płyt: 13.25 chwilka .<rOOl'.
domowego; 15.15 wiad. o ehoor.
cie : 15.30 niooenki śpiewa Tola
Mankiewiczówna: 16.00 lekcja j.
E ml"grant
nie mi('ckiego: 16.15 kon('ert ze·
I'rednim wieku. właściciel gospo· . polu Bałałajkow~go: 16.45 s kecz:
darstwa. interesu poślubi starszą ,,'Właman i e"; 17.00 .. Kobieta w
panią gotówką 2000. Oferty mo- walce z .<rru~licą·· pOg. 17.15
żllwie fOtQg-Tltfją Oredownik, Po· minu ta poezji wiel'6ze Iwa6z'
znań z\176 242
'kb wicza~ 17.20 r cc. śpiewaczy
·
) 17.45
J . G aCZ"llS k-leg-o
(barvton:
POŚlubię
pog. ,,'I"el!'ororzni latlrpaci Nobla
pani" du lat 40. która pOŻyczy w dziprJ z. f izyk i"; 17.35 trio We1.000.- pr2le<Pra.w'l'l2lem.ie rAntow- bpra na flf't. w,i oloncz. i fortcp.;
nego in~ pres'l. Spi<*'zn" off' rty 18.21i .. Te 4" - aud. dla rJzieci;
Oredown ik. P<)m~!'l zd 76 m
18.45 utwory 1' " harfe z nl,t :
19.00 "krzynka rolnicza: 19.35
Panna
sport: 19.50 poj!'. aktualna: 20.00
Jat :'lO, ~iada więk<, z,f' zabud-m<'a. audycja. ża.lnier.6k.a: .. Pali sie":
n ia kuźn ię, SP la t y 11 5(}u rzemi",śl· :W.3D .$krzydlacl hstono5~e - go·
n i.kit. Cel matrymonjalny. Oter- łębie": 20.45 dziennik; %0.55 obra.z·
ty Orędownik. ~at\
'ki li Pohski w6pólcze",nei: 21.00
zd 76361
koncert muzyki
'Podhalańskiej:
21.30 .. Przyroda w łwórczośd Jana K8Bprowicza" - wieczór li.

li

i[

~,;~~t r'~~ ik~;ze:!i:mf?f~~Ct~i
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Ca futro

WYCHODZI

CODZIEN~IE

Z

DATĄ

z•

z 18924, n 2 745, d 1790
I t. d.. - 1 ~łowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
aiQ do ~odz. 10.30. IV soboty I dni przedświlV
teczne przyjmuje lIię do godz. 10,15.

30 groazy.

kameralna. Berlin. łI.fuzyka lek,
ka. 19,10 Bratislawa. Muzyka fil;
mowa. 19.15 Bukareszt. PIeśnI
rumullskie. 19.55 Anglja (Nat.
Progr.) Koncert orko Slllyczk.
20.&0 Hamburg. Piąty koncert
popularny. Praga. Koncert cze·
~kiej
ork o filharm. Bukareszt.
Oratorjum
wigilijne
Bacha.
Moskwa (Kom.) Koncert symfo·
niczny. Kolon;ia... Dzieci królew·
6kie". opera HUl'l1perdincka. Oslo.
Gospodarstwo
. Boże Narodzenie" - orat. Ba·
cha. Frankfurt. Wielki wesoiy
53 morgi buraczane
w ieczór. Budapeszt. Recital "krz.
E . Zathurecky.
Beromuenster. welbowane. zabudowania . zapasy
FryzJ'erkę
.. Baron cygański" oper~tka inwentarzem. wpłaty 8000 sprze' d . I
. l k
d l .
Jana Straussa. 20.45 Berlin. Kon- dam. Strabel Poznań Słowac· zle na. ze az ow~. on u aCJe ~Ilcert pośw. utworom Sibeliusa. kiego 21
.
. zd 76 485 raz na stałe, wo ne utrzymanie.
Dyr. Haapanen . 20.50 Medjolan.·
Zgłoszenia Zygmunt AleksandeRrz
Poniedziałek. 16 ttrudnia.
Kruszwica. Rynek.
zd 75 6ln
Katowice - 12.15 aud. dla Cv~anerja" - op e ra Puccinie;::o.
Ekspe d"Jen tk a
szkól: "Wiesław" Sielanka "2'1~00 Leningrad. .Halka" opera
Moniuszki.
Królewiec.
Kon
BrodzińBkie~o: 13.30 lekcja j. pol·
!Solistów. 21.10 Kopenhaga.
k'" k
.
do prowadzdzenia samodzielnie
6kie.g o· 13.45 muzyka lekka z cert
g.dur B(l('cheriniego. 21.15
POSZU Ulę ple arnl
składu kolonialnego prowincji
pryt; i5,20 gjełda; 16.00 "O śluń Trio
Wałce wczoraisze celem dzi·eriaw y. miasteca.ku lub gotówka ~OO potrzebna. Znaczęk
.~kich
piejśniczkach
ludowich"; iKiinigswust.
dzi<iej"ze.
21.30
Paris
PTT.
większej
wios
ce
koś
cie1nei
zaraz
na
odpOWiedź. Oferty Or~dowmk:
18.25 "Te 4" śpiewaia dla dzie· .. Czar walca". operetka O. Straus Arul'r:IJej Dąbrows'ki. KosZłnowo. · Poznań
zd 76 243,_ _ __ _ __
ci: 18.40 .. Król Kazim.ierz WieI·
76298
sa. 21.50 Bukareszt. ~1uzyka lek· J>oezta Pniewy.
w
1
Udziałowców
ki" - odczyt; 19.35 sport.
ka. 21.55 Kopenhaga. Muzyka _ _ - f i ,a.
trzech
czynnych po 2.000 do
Poniedziałek. 16 grudnia.
operowa.
I L 23. ROZMAITE
prze dsi ~b i orstwa
przemysiu
Kraków - 12.15 koncert z płyt;
22.00 Sztokholm. Koncert popu!. _
drzewnego poszukuie się. Ofel'ltT
13.30 muzyka !łQ.pularna (płyty): Anglia '.Nat. Progr.) ReCItal. fort.
Ch
ś". ń k
Orędownik. Pozn ail 00 76002
18,25 skrzynka dla dzieci: 18.45 22.15 Budapesz~. Muzyka lazzo·
rze CIJa S a
kwadrall6 skrzy·~iec z płyt: 19.00 wa. 22.20 AnglJa (Re... Prop:r. wypoZyczalnia sukien ślubnych
Za 1 000 złotych
"Rozw6j rolnictwa w cza6ach .. Salomon" - orat. Haendla. 22.~0 balowych w dużym wyborze. - dam j.edn\:J ooob .e d.pŻYwoŁne
'Przedhistorycznych": 19.35 sport. Kiinigswust... Nocna muzyczka". Łódź Suwalska 7 przy Napiór· mi-esr.kan i-e i utrzymanie. zaberJMonachjum . .. Muzyka w nocy". kowskiego.
ng 18 940 pieczę hipote c·zni~. Oferty OrePoniedzIałek. 16 J(rodnia.
22.35 Bratislawa. Muz. cygańska.
da.wmk. POOl1Rli zn 76261
Lw6w 12.15 nieśmiertelne
23.M Kopenhaga. Ml1zyka tan.
M Iż . t
melodie na plytach; 13.30 muzy· l';;ni~swll"t. Muzyk~ lekka i tan.
a
ens
wo
p' k
Muzyka Cy~aI16ka. i nteli~,mtIle
b <>'\ ,~zie tl1 e . przyjle arz. cuk'lernik
ka lekka z 11!J'j;: 18.25 płyta: 18.30 Budapeszt.
skrzynka dla dzieci; 18.45 rec. 23.05 Wiedeń. Ml1zykn cygalisk3. ru ie ~ziecko na wych o wanie lub mło dszy pf'trz bny zaraz na stat>e.
Oferty opis; Zgł06zenia Or ę downik. Poznali.
śp i ew.
B.
Leroch·Ol'lotowej; 23.45 Radio Paris. Mnzyka tan. własne z opaltą.
19.10 "Wycieczka w Pieniny";
n,g 19378
24.00 Berliu. Muzyka le kka. Oreda.wmk. Poz;r.ań zd 76363
19.35 sport,
Frankfurt. Ko ncert nocny . Schu·
bert. Li6zt Ozajkow\' ki i Schu·
Poniedziałek. 16 Itrudnia.
Ł6dź U.15 Rimskij ·Korsa· mann.
kow Szecherezada, poemat 6ymf.
na poniedziałek:
(jJlyty): 13,30 muzyka lekka z
płyt; 15.12 giełda łó.cIzka: 18.211
16.M Kiini"wust. Muzyka lek ,
plyta; 18.30 ...Bajka o św. M iko· ka · •
Sztut"art. Koncert popo17 00
'łaju" aud. dla dzieci: 18.45
,..
muzyka pO'llularna z plyt! 19.35 ludnio", .... LiTJsk. K oncert rad.io·
6Port.
~rkiestrv. Monachium. Koncert
orko
p ' d . 1 k 16
d'
L I 17~30. " Moskwa (WCSPS).
'"
onl~ Z13 e.
Irru nla.
.. o lcn<rnll - ()o~ra "a.gner~
TOl'u6 - l:!,15 li otler G. Ro~· (tr. z Tp~t~1J . Wi ellti N!o). 17.40
siniego (plyty): 13.30 muzyk~ Praga. P IPs!11.lurIowp.
lekka li plyt: 15.20 J!'ielda: 18.2))
18.00 . Kon}g~wnst.
Solil'<;i:
płyta.:
18.30 skrzynka og6lna: "k_rzyp('c I fortpp lan . 18.15 Ang!la
18.45 piooenk i francu.,kie z płyt: \ (Nat. Pro~r.). !I~l1zyka taneczna.
19.33 6port.
~~.30 Rarho Pllrl~. 1<oncf'rt .01"
' IPnrowy. 18.1>6 Berlin. Rf'cltal
PROPONUJEMY
~ fort.
.
'!Ii
k
.
19.00 Kolon.la. . nz,·a. . WJeLAMPOWICZOM
('znrna. Lerrinl!rad. SymfonJa nr.
IX Beethovena. Hambor/!. J5:on ·
Cf'rt rozrywkowy.
MOnaChJ.um.,
na niedzielę:
Muzyka taneczna. J~.30 BratIsla·

styczny: 19,10 sport łód.zki; 19.30
kącik hUoIJJoru i muzyki;
22.40
muzyka taneC1:na z płyt.
Niedziela. 15 grudnia.
Toruń H.:W koncert żyrzeti z
pb·t; U.OO .. Jakie siać na,iona·.':
19.26 sport pomor6ki: 19.30 a rJe
śpiewa
Kiepura (płyty): 22.40
tallCzymy (. płyty),
Niedziela. 15 nudnia.
Poznań 9.00 z Warsz.: 9.15
płyty; 9.40 z War6z.;
9.50 pro·
gram; 10,00 z Wal'6z. Po nabo·
żel~8twie: muzyka z płyt: 11.57 z
Warsz.: 12.03 PO!!. dla dziee::
.. Audycja dla lalek":

I

li

I

li

G:~~~~~ó:iJur:t~;~;~t. Mu~ikraetf;~

KUPUJ TYLKO

I

neeZ'na..
20.10 Kr6lewlee. Utwory Beet·
hovena. 'Vroclaw. "DpI' blaue 1
7Ifontag" - aud. muz. Hamburg
U t wory Beethovena. Monach:ium.
Marsze i tańce. 20.30 "riede6. Recital śpiewaczy. 2{).50 Rzym. "F.ior di Neve" operetka Blanca.
%1.00 LiJl8k. Fajerwerki muzvczne. Wiedeń. 'VeMIe melodie.
21.30 An!!lja (Re/!. Pro/!r.). Koncert I'adioork. Hamburg. Arie
operowe. 21.45 Bnkareszt. Lekka
muzyka wiedeń6ka. Radio Paris.
Muzyka
kameralna.. .. Fidelio" _
2%.05 Luksemburg
ooera Beethovena. 22.10 Wiede6.
Utwory Kien.zla z udziałem koonpozy tora. Kopenbap:a. Melodie o.
'Peretkowe i walce. 22.10 BudaJ1es'l:t. Recital fort. Lm Herz. 2~ ..n B k
k I kk
".<W n aJlcsz.t M
- ozy a e a.
Kolon.ia. Utworv J. Haydna. 22.21\ Hamhura. 'Rf'cital wio!oncz.
22.110 Wrocław. "Dobrei nocy" _
konCert orko Koenfl!swnsterbau.
SelI . . . Nocna muzyczka". 22.40 Berlin. Koncert s~listów.
23.00 Ko~IliIt!lwnsterhau!len. _
.Prosimy do tańca". Hamburlr.
MuzYka wigilijna. 23.05 Poste Pa.
rlsfen. Kw,iutet Schuberta. 23.00
MonaehJum. Mu>zyk;a. lekka Bu.
da:peszt. Muzyka cygafi,ka. %3.1'
Frankfurt. Svmfonja Nr. l! Si.
'heliusa . 23.%5 Wlede1l. Muzyka tar
...: To jest właśnie nasz iPOIkój do IDu'Zyki.
neczna. 23.30 AncUa (Reg. Pron.)
. . N'
··... _·ed k'" d
. t
t
Muzyka taneczna. %3.45 Radio
le WJ...... I!J l na "a nego 1M rumen u ..•
Parii!. Muzyka taneczna.
- To nie przeiizkad-:a. Stąd słyszymy doskonale radia!
2~00 SztutJtart. K~ncert 8Y1D.- D86zydl s~iadów.
fonlezny. W pro~.le Haydn ł
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w::OO Hamburlf. Koncert oorto·
W program.ie: EIsner. Lassel.
7.30 Praga. Koneert z K4T!~'
G ospodarstwo 47 morg M<lniuszko i KaNowicz: 23.05 mu- vych
Varow.
II .• III. klasa pierwszorzędne bu· zyka taneczna m. orko P. R.
8.30 Praga. Muzyka or~anowa.
dynki. inwentarzem. wpłaty 6 ()()o
9.00 Kiinillswust. Wesoły pora.
Strabel, Poznań. Słowackiego 21.
nek niedzielny. 9.1>6 M. Ostrawa.
zd 76 486
Muzyka lekka.
-----'::.:
.
U,%5 KIJ8Z'5'ee. KDlleert radi~
Gospodarstwo
Niedziela. 15 Itrudllia.
orkiestry. 11.45 Wiede6. Koncert
ł6 pszerunych zabudowania ma·
Katowice - 12.03 "Co słychaf syanf.
sywne, inwentarzem 8 ()()() reszta na Śla.sku"; 14.20 muzyka ludo1%.00 BerliJl ... Muzyka w po'
Bank ROlny .. FI' a nk.()/\VS·ki. Żabi- wa z ilłyt; 15.M_ pog.: ,,4000 km łu~nie". Kiinilfswust. Rozma,itokowo
POlllatows-k.ieogo 10 - amazonka - z Mauaos do IQui- ŚCI muzyczne. Utilll Brno. KonPQoznań.
7Jd 76394 tes": 15,10 gitary hllJwajskie ('!lly- eert lI'adj<>ork. 1%.05 Wiedeli. Muty); 15.%2 kącik mł~dz. ~rzYS'P. zyka rozrywkowa.
.
15"5
O" H amb ur.
l! Ut wory W e b era.
GOścinl'eC
1'0 l nIczego;
.i>
wa l ce z ,p1y t: 1~ol."
kolonialkę,
rZe7JnIctwo S rQIi 19.00 pl'ogram: 19.10 S'Port alaski:
14.30 Kr6lewiee. Muzyka in·
&pr.zedam Sitsrz. Wierzbno. pow. 19.25 .. Bery i bojki ślalSkie": 22.40 6trumentalna.
Ostrów.
zd 75840 .. Jan KiepuTa śpiewa" "łyty);
16.00 Praga. "U at1ldll.i" - ~e.ra Blodeka (tr. z teatrnt 15.05
23,05 muzyka lekka z iJII/Tt.
Gospodarstwo
Niedziela 15 ltl"1ldma
Monaehl,um. Koncert solistów.
7Q mórg pszennej okolicy Środy.
•
• 15.40 Wlede6. Mnzyka k !l;mera I·
Krak6w - 1%.03 .p.o:egl. teatral- na. l" 4". Rw"a. K-cart eymf.
zabudowania masywne sprzedam
"0
k
t
ń
I
"~"'"
v .. =
~
na raty. Znaezek. Oferty Orę· ny: 14...
oncer z.vcze z 'P y t; 15.511 uuda'Ptszt. MosY'Ita eygań·
downik. Poznań zd 76 241
15.00 ..9 waruuach I!~pra.wy ska.
16,ot Lipsk. Wesoła aM. muprodukCJI trzo?y chlewneJ t: 15,10
ftrert
. ki Zakła~d
d ~~~:: ~retY~J~F-?: ..~~ ~ał~:; ~C'IlnO-Wkokal. KK;!!!~Jtia. Kt0h
f ry.7JJ-C1'SI
.zap.r owa zo.ny.
o- 19.25 f!J)()rt krakowski; 19.341 'Pio- rozryw C>W7.
OD.1gsW1Is er a'll8.
brym pU!DkcI~ sprzedam. Oferty .senki z tllYG 22.40 muzYka ta- Muzyka lekka. 16,%5 MC!Skwa
Oręd{}wni.k . Pozmań IZd 762196
neczna z płyt
(}teZ).
KC>ftcert SymfOnlCmy.
.
16.30 Bratlsława. Muma lekka.
Dom
Niedziela. 15 JmIdnia..
17.10 Rzym. K&nce.rt umf. z
większy w tym d·la kOlWa1a. 6tlelLw6w - 14.20 muzyka lekka Augumeo. 17.5& WI~eA. Melom~ch'a. dużej w$i. ());:olica Gro- z 'Płyt; 15.10 "Uczmy s>ię rachllJl- dje operetko-we. Pran. KDneert
dq.as.ka 8000. s.prz~clam. Zglos.~ kowQŚci w goopodal'6twie": 15.15 .radjoork
rua . OrędowTJl k . Poznaft zd 76362 muzyka z plyt: 19,25 6port: 19.30
18.00 Radio Pari•• Munka 1ek'Płyty; 22,40 rc.tne melodie z plY\. ka .. LipSk. ..Zygf,ryd" - o~ra
50 mórg
•
Wagnera. LeninJrrad. ..Cyruilk
zi~ pS7.enno-żytnieJ, zabudowaNiedziela. 15 nudllla.
Sewilski" - 011. R08ISiniego. 18.15
nie masywne. cena 8.000 SlPrzeda
Ł6df. 14.20 koneert życzeń; Bukal't!M:t. MUll:rlta jazzowa. 18.35
MeteIski. Po-zmań, Zielona ~. lli.20 muzyka pOO!'odna z 'J)lyt: Budapeszt. Kencert ~rk.iestl'OwY.
2ld 76409
15.45 tloradni'k 6pOrt~WO - tu,",19.110 Bl"1lks~la nam. MMYka
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OgłOlizenia wśród drObnych: l-lamowy milimetr

~ nag-łówkowych.

I

UWAGA!

Na sezon zimowy poleca znane ze swych niskich cen: wełny, na
płaszcze, suknie i na mundurki szkolne, jedwabie, plótna blale
i lniane, firanki, kapy, obrusy, wszelkie materiały w zakres manu"
faktury wchodzące oraz pończochy. skarpetki, rękawiczki l L p.

Nagłówkowe &ławo

...

I

II

Ogłoszenia

Za ~. l relłIm., ~aaa

1'l'06II.,.

Na atlronle 8-łamoweJ. 15
na lItroni!! ł-l3J!lowej prz,
kolią t~tu redakCYJnego 39 gr., na stronIe ł·teJ 50 gT na
stl'OlUe ll-lej 60 er. u ,trOnIe W'. adomośc: lo&al nych 100 gr.
M jednolamowel'O milimetra. Olflonenia Ikompliko.ane oraz II lIutrze~en i em m iEjsea 20~
I.\adwJ'iki. DPobiUt &l108zen.ia Ilajwriej 100 lł6w, w tem l; aagłówkowych 'drukowanyeh
tl'MtO): .&o~o na.16wk~we 15 Ir!'. !rUde daIne Iłowo 10 grosą. Za r6tniee miedzy zestawem
"-wnM?śOa n~łoeze1'lla, IIOW8W. 'Mlkutek m.~a, wYdawnietwo nie odpowiada.
VI< I()@~a
p atne zl'6rT.
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SEnSaCYJna
Aż zadrżała

77)
Podniosłem relikwję, złożyłem ją. na
ehodzi tu o wzięcie w obornę r.wyklych manowo i schowałem.
Dla mnie nie posiadają.cego nic po
kobiecie, co miała zostać moją. żoną.,
była to istotnie pamią.tka nad wszelki wyraz cenna.
.Składając papier, spojrzałem mar
ehmalnie na firmę. Był to stary papier
listowy, oznaczony nazwiskiem kupca
Jakins Hylmingthon.
Hylmington! Tak jest, przypomn!alem sobie, iż w Hambshire w małem
niby miaste-czku ką.pielow~m znajdował się kupiec HylminSihon!
'Vidocznie u niego papier został kupiony, Margerita zatem mieszkała chyba w tej mieścinie.
Nowe odkrycie dodało mi dziwnej
energji i siły, Słaby i wycieńczony
nadmiarem pracy, czułem się teraz
silnym jak Herkules.
Spojrzałem na zegarek r było
JUz
pół do trzeciej, pozostawała mi zatem
godzina tylko na przygotowanie się do
podr6żł"
~obIegłem do salonu, w którym
znaJdowała się jeszcze moja matka.

spojrzawszy na mnie,
tak mnie ożywiła nadzieja.
- Co to Klemensie? spytała. Wydajesz się tak su;zęśliwym, jakbyś odkrył jakie skarby
w swoich papierach?
- Nie mylisz się droga matko!
zdaje mi się, że znalazłem możność
odszukania Margerity!
- Czyż podobna?
- Znalazłem nazwę miasteczka, w
którem się znajdowała, gdy nam odsyłała brylanty. Udaję się tam natychmiast, żeby zasięgnąć j~zyka. Wyruszam bezzwłocznie. Nie obawiaj się
matko, jadę do Hylmington, a nadzieja jaka mnie ożywia, lepiej mi posłuży
aniżeli wszelkie kuracje. Bą.dź
dobrą.
jak zawsze, droga mateczko i zapakuj
mi trochę bielizny do walizki. Powrócę zapewne jutro, bo uwolniłem się od
zajęć na trzy dni.
Matka nigdy mi w niczem nie od.
mawiała, więc nie opierała się i teraź
niejszemu zamiarowi.
Powóz odwiózł mnie na dworzec i
na pięć minut przed odejściem pociągu, spacerowałem już na peronie z
biletem w kieszeni.

Zasiedliśmy w małym pokoiku Pustelni, melancholicznem, schronieniu,
którego okna wychodziły na piaszczyste i błotniste wybrzeże, pełne kałuż
stojącej wody.
Margerita opowiada nam o ostatnich czasach swojego ojca.
_ Nigdy pokuta nie była szczerszą,
nikt bardziej niż ten nieszczęśliwy,
prześladow~ny, d~prowadzony do zguby, nie żałował mgdy goręcej. Kiedy śmy przybyli tutaj, zaczął rozpatrywać przeszłość swoją ale pojmował ją,
jakby człowiek dziki, nie mają.cy w
sercu wiary. Starałam siO prostować

jego poglądy i przypominałam D'lU
młode lata, kiedy pozostawał w przy-

j

jazni z HenrY'kiem Ounbarem. Zmiękł
niebawem i od tej chwili r()zpoczllł ży..
wot zupełnie nowy. Żałował · tego, co
zrobił i rozpoczął pokutę· Nie życzł
nikomu, żeby był tak, jak ja byłam
świadkiem konania i męczarni duszy
potępionej. Pan Bóg jest miłosierny,
nie pozwolił mojemu ojcu umierać be.
opamiętania. Ulitował się w nieprze.
branem
miłosierdziu
swojem nad
nędznym prochem i zostawił mu CZ&.!l
na 5kruch~.

Epilog
Wyznanie Klemensa Austin

Jestem z żoną. i dwojgiem dzieci w dercy Henryka Dunbara.
Zbrodnia Winchesterska p.C)s~ła w
Mandeley-Abbey w odwiedzinach u lazupełne zapomnienie, a jeżeli wspomni
dy Haugthon.
Tytuł ten zostawiono jej
z grzecz- kto czasami o Józefie Wilmot, dodaje,
ności tYlko, od przeszło roku bowiem że uciekł on do Ameryki, trafiaj" się
jest już żoną starego mojego kolegi zaś nawet i tacy, co utrzymują., jak~
by go tam spotkali.
szkolnego, Artura Lovela.
Gospodarstwem naszem zarzę.dza
W chwili, kiedy to piszę, hrabina
siedzi pod rozłożystym wspaniałym ce- moja matka i życie płynie nam swodrem i trzyma. na kolanach dwumie- bodnie.
Ładna willa nasza
rozbrzmiewa
sięczne bobo swoje. Żona moja siedzi
obok niej, a młody hrabia Haugthon, l{rzyldem dzieci i śpiewem ptaków.
kazałem dl)budować' jedno skrzydło
który przybył z Eten, na letnie waka·
mieszkania widzę, jak otwiera furtkę cje, jeździ konno po trawniku, ku wiel- na mieszkanie dla drobiazgu, a dla sycmentarza. Smutna to przechadzka o kiej uciesze mojego trzyletniego sukce- metrji z drugiej strony prześliczną
tej godzinie, chociaż wiele osób utrzy- sora.
cieplarnię.
muje, że to najladniejszy spacer w
Sąsiadki nasze, panny Balderby,
Jesteśmy bardzo szczęśliwi.
Hylmingthonie.
Smutna historja młodej Margerity odwiedzają. nas często i grywają. z moDzięki tej rozmowie znalazłem się
zatarła się po trochu w jej
pamięci.
ją ioną..
.
w alei Jaworowej, w cbwili gdy na ko- Jak,) dobra, czuła matka, nie ma czasu
Co do mnie najszczęśliwszy jestem
ściele biła godzina ósma.
rozmyślać nad bolesnemi
wspomnie- wtedy, gdy w piękny letni wiec2':6F.
Cmentarz otoczony był niskim dar- niami.
siedzimy sami w naszym saloniku i
niowym płotem. po za cmentarzem zaś
Od zamążpójścia rozpoczęła się dla gdy prowartzimy rozmowę, a wprawne
ciągnęły się pola i łąki, aż do ujścia
niej zupełnie inna egzystencja i nikt paluszki Margerity przebiegaj" wolno
małej rzeczki, co wpadała do morza w
ze służby w Mandeley-Abbey ani się po klawiszach.
niewielkiej odległości od Hylming- nie domyśla, iż usługuje córce morKONIEC.
thon.
Rzeczka ta. pod miasteczkiem wyglą.dała ponuro i melancholicznie.
Na cmentarzu oprócz mnie nie było
"Orędowtli1ka" 
nikogo.
'Vszedlem pomiędzy skrom'ne na- ukaże się początek
świetnej powieści
grobki, zarosłe gęstę. wysoką trawą..
Przeglądałem je wszystkie zkolei at
znalazłem skromny kamień
pod samym prawie parkanem.
Na prostym głazie tym był krótki
napis, ale wystarCZYł mi zupełnie.
Przeczytałem na nim co następuje:
PamiQci

I

Świtanie
Zegar na wIezy kościelnej w Hylmingthon, wydzwaniał godzinę ósmą,
w chwili gdy otwierałem furtkę na
cmentarz, okalający kościół i wchodziłem w aleję jaworową., uchodzą.cą.
za
główną ozdobę Hylmington.
Udałem się do magazynu materjałów piśmiennych i zdaleka już ujrzałem w oknie nazwisko Jakims, pomimo, że ostatni z członków tego rodu
oddawna wyniósł się z miasta.
'Vszedłem do sklepu i to co usły
szałem od znajdują.cej się w nim starszej wiekiem, bardzo uprzejmej, ale za
poważnej trochę kobiety, domysły moje w zupełną pewność zamienHo.
Rozpocząłem rozmowę
od zapytania, czy w Hylmington znajduje się
jaka osoba, dająca lekcje muzyki. i
śpiewu ?

Odpowiecfziano mi, że są dwie nauczycielki, jedna pani Corinda, dRjl!Ca
lekcje w Grove-Hausse damom boga~
tym, druga miss WiImot, udzielająca
lekcyj znac:mie taniej i ciesząca się
wielkiem utnaniem, tak samo jak jej
OJCIec, poczciwy dżentelman, uczę
szczajfPcy Co niedzielę regularnie na
nabożeństwo
i prowadzący
bardzo
przykładne życie.

Zacny ten starzec siwowłosy, dodała kupcowa, jest prawdziwym wzorem dla innych.
Zadrżałem posłyszawszy te ostatnie
-

pochwały.

- Czy miss Wilmot mieszka ze
swoim ojcem? - spytała.
- Tak - miss Wilmot mieszkała
zawsze ze swoim ojcem do chwili jego
śmierci.

=---

Więc umarł?

- Tak, pan WiJ mot umarł w
grudniu roku zeszłego, zgasł powoli,
pomimo troskliwej opieki córki.
Kupcowa otworzyła szufladę i wyję
ła kartę, trochę już zabrudzoną i zakurzoną, z przyczepioną. jeszcze do
niej wypłowiałą wstążeczką·
Na karcie tej wypisane było, charakterem dobrze mi znanym, zawiadomienie, iż miss Wilmot z Pustelni
pragnie udzielać lekcyj muzyki i śpie

wu.

Miałem zamiar prosić o opisanie,
jak wygląda młoda nauczycielka, ale
teraz hyło to już zbyteczne.
- '''łaś nie miss 'Vilmot jest osobą,
z którą porozumieć się chciałem. Proszę mi wskazać drogę do Pustelni, udam się tam jutro rano.
Wła~cicielka sklepu, jak wiele kobiet, lubiła bard70 zajmować się swataniem, uśmiechnęła się zatem figlarnie.
- Wiem jedno miejsce, gdzie się
pan będzie mógł z miss zobaczyć, ł1ie
potrzebując chodzić do Pustelni i to
dzisiaj jeszcze. Biedna panienka pra~je dzień cały,
a vdeczorem, kiedy
czas jest pogodny, chodzi zwykle l'.a
cmentarz. To jedyny jej spacer od
śmierci ojca, przechodzi zawsze koło
.~oieh c>k.ien, mniej więcej o tej godzi-

me.

~dy, skJlęp

zam,u.m..

~

okien

wjutrzejsz-ym, niedzielnym numerze
,

Panie, ulituj się nad grzesznikiem!
Stałem zadumany, gdy naraz usły
szałem za sobą. szmer sukni kobiecej.
Odwróciłem się i ujrzałem ukochaną.
moją idącą. ku mnie.
Była bardzo bladą i zmęczoną., ale
miała wyraz tak anielskiej rezygnacji
w twarzy. że wydała. mi się jeszcze
piękniejszą..
Zadrżała gdy mnie spostrzegła, a.le
nie straciła przytomności, tylko bar-

dziej jeszcze pobladła, a obie ręce przycisnęła do serca.
Podałem jej ramię i przechadzaliśmy się po
wąskiej
ścieżce,
dopóki
zmrok nie zapadł.
Zaledwie zdołałem uprosić biedactwo, ażeby zmieniła postanowienie,
zaledwie potrafiłem przekonać ją., iż
zbrodnia popełniona przez ojca nie
może spadać na córkę, nie może być
nieprzebytę. pomiędzy nami
zaporą.
Dopiero kiedy jej zacząłem mówić o
zmarnowanem życiu mojem, kiedy z
serdecznYCh słów moich poznała, że
nic nie mogło zmniejszyć uczuć moich
dla niej. dopiero wtedy odezwała się
do mnie:
- Klemensie, chodzi mi o szczęście
tylko twoje. Byłam dotąd tak nieszczę
śliwą, że nie mam odwagi przykuwltć
cię do siebie. C7.y zastanowiłeś się dobrze nad hańbą moją. Co odpowiesz
tym, którzy cię pytać będą. o nazwiskc>
twojej żony?
- Odpowiem im, że nosi ona nazwisko, które ode mnie przyjęła, odp()owiem im, że jest najzacniejszQ. kobietą., że jej historja jest historją. ofiarności i bezgra.nicznego poświęcenia.
Nazajutrz bardzo rano wysłałem
depeszę telegraficzną. do matki. a ona
poczciwa przybyła sama po półudniu
do Hylmingthon, aby uśeiUa..: pnfszlł .woj, S}'l)Owl).

p. t.

płon· e"
. Koszmarne cienie wojn,

"

J. 'V.
t 199rudnia 1853.

nowej,

a

znakomitegio autora polskiego Józefa Bieniasza
Powieść tę czyta się jednym tchem.
POSTĘPY

HIGJENY W POLSCE

nYi~ aiii! awirl ruin ·marmurowei iwi yni
Władze

angielskie

badaj~ł

W jesieni 'Odbywają się na wybrze1u
mdyjskiem 'P'ro-cesje do Girnar.
Girnar jest to wzgórze, wznoszące się
na wysokości 100 m.,
na którego szczycie widnieją _ ruiny
białej, marmurowej świątynL
Swiątynię tę nazywają

świętościa, Mehri

Mah. Modlą się tu ludzie do Mehri Mah
i proszą ją Q ubłaganie bogów o łaskę dla
nich. Proszą przedewszystkiem o wstawienie się do bogów, zamieszkujących pobliskie góry.
Do ruin świEl'tyni prowadzi 6000 schodów. Po przybyciu na miejsce otacza
pielgrzyma prze-piękna przyroda, wśród
której przed niewielu miesiącami Mehri
Mah odeszla w zaświaty.
Anglicy nie mieszaja się w sprawy religijne po;ddanych im ludów i narodów.
Dlatego to może tak maI-o wiedziano
o świętej kobiecie, która właściwie Jest
pierwszą świętą wIndjach.
Mówiono jedna'k w gronie komisarzy
rza,dowych i agentów. że ta kobieta miała
jasna, skórę i niebieskie oczy. Także
nie'ufni mahometanie, którzy ze swymi
przeci'ł{nikami reUgijnymi stale są na stopie wojennej, podkreślali, że na'zwisko
Mehri Mwh, zna<::zy tyle co Mary, przyczem
doczepka Mah 'Oznacza pani, a więc
wspomniana święta właściwie kiedyś była
określana całkiem pospolicie: pani Marja.
Obecnie
specjalna komisja zajęła się ustaleniem pochodzeni~ białel kobiety-yogina o niebieskich oczach

kim jest tajemni(za

wiedział, że na szczycie siedzi
postać. " RzeczyV{iście

nierucho-

ma

nJJZOllśmy IUIgle nad stromą ścianą
skalną l)Ostać
otulorą,.. szafrlUlową
szatę,
siedząca,

nieruchomo z

podwiniętemi

no-

gami.
Pełen trwogi
nać, abyśmy nie

mnich 'Począł nas zakliszli da'lej, al'b owiem nad

biała

kobieta o niebieskich oczach

stromą skatą pall'Ują niei>iezpieczne wIchry, które nas mogą słlrącić w przepaść.
TyIko jedna istota" Q. mianowicie święta
kQ:bieta, mo~e wytrzymać tam na górze
d~ateg-o jedynie, że :bogowie są z nią.
W tej chwili"'Odwróci'l'a się postać w &z&tranowej szacie i spojrzała na nas. Miała twarz woskowo - blada,. Uj.rzel,iśmy jej
oczy. Były niebieskie, iak bławaty w zbożu.
Widziałem
wyraźnie twarz, wid~a-

lem,

że

tajemnkza Qsooa chce do nas

IP~&;

mówić. Nie mO'gła jednak. Si~nęlla ~
nią, ku szyi 1 rzucił~ w naszl!j stronę
iJ:ą., Złotą, orodbę. BylO' to

:ma..

małe

które

serce, zrobione ze złota. medaliOII,
się zwykło zawieszać d.dec!om

na szyL
Ka;płani

nie stawiają IPytań.
Osobliwa kO'bieta odwróciła głowę. K().;
misarz nie mógł jej o nic zapytać. Poc-za,t
dopytywać
kapłanów, skąd pochodl.i ta
święta. Odpowiedzieli, że pra wd op odO'bni e
p'l"Zybyła z północy. Żyją tam ludzie o
niebie.skich oczach. Ka't)'tani nie ch-eieli
jej samej o to pytać, albowiem 'Ilwwżali ja.
za wcielenie wi,elkiego yOlgina.
Komisja, która bada tajemnicę świętej
indyjskiej, zainteresowała się małem, zło
tem sercem; jakie dostał komisarz. Klejnocik był stary ł wytarty. Potrafiono jednak na nim ()dczy,tać rloaItwrty napis:
"puts - born ~eerut, 3 Dez. 118!5~".
Na p'Odstawie analizy opoWliadań le..
gend i faktów, ustalO'no następującą hi-potezę:

PrzYp'Uszczają, ~e

podczas wielkiego powstania w r. 1857
2<OStało porwane
Anglikom dzi~
przez powstańców I uprowadzone.

,V

zatoce biskajskiej szalał groźny huragan, który dał się mocno we znaki słynne
mu kąpielisku BiarrHz. Rozhukane fale morskie pokryły całe wybrzeże gęsta, pi aJIl ą,
i zbiera skrzętnie wszystkie wieści i opow której ugrzęzły nawet samochody.
wiadania o niej. Do tej pory zebran'O wie·
le materjału, a w nim znajduje się także
opowiadąnie pierw"Szego 'białego, który był
świad'kiem zajść i
zdarzeń na szczycie
Girnar.
Było tych białych na szczycie więcej.
Był komiilarz rządowy z dwoma tubylcami, a także młody mnic-h hinduski i biały tltumaoz ze swym przyjacielem. Mnich
Działalność
włosk,jej służby
@wiadczyl, !te sekta ja'inów powstała na
tle zmieszania się pojęć reHgijnych buddyjski-oh ze staremi wierzeniami hinduskimi. Jainowie czczą wielu bogów, a
Obok mniej lub bardziej krwawych techniczny postęp nie zd'Ołał g'O Zd Y5tansojeśli chodzi o ich religijność, to są nie· walk wiodą Włosi na froncie abisyńskim wać.
mniej fanatyczni od innych, tak Ucznych bezkrwawą, lec-z . niemniej sku~eczną ofenJest to rodzaj broni niemniej zresztą
sekciarzy hinduskich_
syw:ę zapomo.cą Jednego z od>ylecznych ro- tru' c od i er tu. Na imi mu: ieni dz.
KomiBarz rządowy talt mówi o Swiętej dzaJów brom, który 'Od mepamlętnych
Ją Y
P Y
ę
P
ą
Górze:
czasów, w różnych wojnach sta'l"Ożytności,
Szczególną
odmianą
tego pieniądza,
_ Kiedy przylbyliSmy pO'P'Od szczyt, średnowiecz.a i .histo'r .ji n'Ow'Ożyt.n.ej, odda- stosowan.ą na fr'Oncie abisyńskim, jest tamnich hinduski zatrzymał nas nagle. Po- wał zawsze meocenIOne usługI. :2:aden lar Mal']I Teresy.
N~z~~~dz~~"t~~w~"f~
!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~ macji
jest t. zw. k'Omisarz politycz.ny, czyli
- Czego, mówisz pan '1
szef służby szpiegowskie1 armji Włoskiej,
- Reflektorów.
hrabia Della Porta.
- Takich do oświetlania '1 "
P021a szpiegami zwracają się jednak do
- Kto mówi o oświetlaniu? Refleklwmiswrza Della POTta <również rozmaici
torów do mieszkania jest dużo.
Pan Szczurek polecił panu Zającowi szanowa!Ili 'ObY""'a,telle etjopscy, g'Otowi 'Odmieszkanie na niechlujnej, zapadłej uli- dać za odpowiedniem wynagrod'zeniem
cy. Dom przedstawiał prawdziwą ruderę, różne, mniej lub bardziej konkretne usłu
mieszkanie zaś składało się z jednego po- gi zdobywcom.
koju i kuchni oraz z k'Ompletnej ruIny.
Ponieważ jeden talar wart jest 'Około
5 f.ra'nków szwajcarsldch, co dla tubylców
Zjawił się pan Zając u gospodarza.
- Ja wedle tego mieszkania, co mi po- stanowi już pokaźną sumę, mogą sobie
Pwn Ildef<c),ns Za.jąc mi~ wielkie terme- lecił pan Szczurek, mój przyjaCiel - za· Włochy, pomimo swej cięźkiej sytuacji fina.nsowej, pozw'Olić narazi e na 'szarowa!Ilie
dje z mieszkaniem. P'Oprostu nie miał czął.
- Bardzo proszę - uradował się go- tą amUlnucją·
mieszkwnia. Gospodwrz wypowied'Zial mu
Nie wszyscy zresztą. żądają pieniędzy.
najem, wytoczył proces o eksmisję i lada spodarz. - ' Mieszkanie, jak p&n szanowny
chwHa miał przyjść komornik, aby wy- widzisz. pr'ima. Będziesz pan mieszkał. Oto naprz. typowa scena, która rozegraba
jak w niebie.
- się w nami·ocie komisaorza DelIa Por-ta, a
wieźć graty paJIla Ildefonsa wraz z małżon
- Możebnem, tylk'O okien nie widać, którą
ką i grupką potomstwa.
to będzie cug.
oplsuie Jeden z francuskich sprawozdawCÓw
Pan Zając był bowiem bezrobo<tny 'Od
- Cug -cugiem, a okna możesz pan sowojennych.
dłuższego czasu, poza tem ob8.ircz.ony kło
polami utrzymania rodzi.ny, ale ·to wszyst- bie wstawić.
Do nami'Otu komisarza, pel:nego tajem- A pluskwów niema nic?
ko - mim-o wszystko - nie wpłY'wal'o w
niczych, ~amkniętych skrzyń, wchodzi do- Nie badałem. Może tu i ówdzie, ale stojny s'tarzec, wychowawDa sYllla jednego
żaden sp05ób na jeg>o poczucie humQlJ"u i
to znajome, krzywdy nikomu nie uobią. z dowódców abisYńskich i skarży się, ~e
znakomity dowcip.
Ostatecznie pluskwa to nie pies.
jeg'O pupil, whrew jego ~adom i namO'wom,
P8.in Hdefons jako ozlowiek dobrej n~
uciekł przed zbliżającą się aormja, wł0'8ką
dziei ch'Odził oałemi dniami za mieszkai wstąpił d'O arm'ji raSa Seyum1a. Wydroniem, nie chci-ał bo-w iem dIQPUścić d'O tego,
wa,WDa prosi,
aby opuścić strure mieszkrunie z pom'Ocą komornika. Na to nie pozwa.1a.l mu jeg>o hoby za karę pupil Jego został Zdegradowany
lIlor tud:zież ... bitna m::>.lżonka.
a on sam mianowany na jego miejsce.
Wiadomo, jak irudJllO' dzisiaj Q mieszkaKomisarz Dena P'Orta, Zdając sobie il'Pr~
nie nawet czlowiek,owi średnio sytuowa!Ilewę, ~e wielu Abisyńczyków watał'O tylk'O
mu i wiadomo, że w{>il'OSt bezoodziejnie
silą zmuszonych
dO' dyscypliny wobec
przedstawia się sprawa, jeśli chodzi Q mieswych wodoz6w, nie udziela tymczasem na
szk8.inie ma-łe i taJIlie. A cóż d'Opie.ro mówić,
tę propozycję żad,nej 'Odpowied'zi, lecz zajeśli takie mieszkanie szuka czł'Owiek beznO't:owawszy wszysotkie szczegóły, ofiaruje
robotny z rodziną·
CZCIgodnemu stlłlroowi prurę ta:la.rów, które
Pan Zając spOtkał akurat pana SzczUlrten z głęboka. wd'Zięcznościa. przyjmuje.
ka, któremu zwierzył się ze swemi' kł'opa
Następnym
klientem k'Omiswrza jes1.
mnich koptyjski z klasztoru Debra. Damnu,
tarni.
- Mieszkania - uważasz pan - szupoł?ż-onegO' na szczycie niedostępnej góry.
kam 'Od paru miesięcy i czyby mi. pan nie
Mmch, pl'owad'zący cała, delegację braci
A
ile
tat
pan
żądaJSz za dziertawll?
mogłeś cośkolwieczek polecić?
- Głupie 50 złotych. Było nie było. kll8szt'O!!':1ych, opowiada !l"ozżaIony, że od
- Dla pana, panie Zając, bardzo chęt· Tylk'O na dwa lata zgóry conajmniej. Ina- roku 327, a ~8.item przeszł,o 1600 lat,
nie. Czemu, nie? Nietylko mieszkanie, czej dać nie mogę.
mnisi tego klasztoru otrzymywali
ale duszębym oddal.
Tu pan Zając z8.istanowił się głęboko,
dziesięcinę od okolicznych ChłOpów.
- Daj pan naprzód mieszkanie. W du- poczem zapytał z głupia frant.
szy, zwła ,szcza pańSkiej, nie będę miePO' wybuchu wojny :ras Seyum kazał
- A stajenka też jest?
jednak chJ.opom , by llzieóięcinę płacili odszkal z rodzinq ...
- Poco stajenka panu potrzebna?
tąd na jeg'O ręce, dla armji.
Chł'Opi, zbyt
- Ja się pytam, czy jest stajenka?
- Mieszka,nie iest - uważa pan - kla·
ubodzy, by móc płacić dwa podatki, prze- Ja się pytam - poco?
sa. Trzebno tylko wpłacić parę złotych
- Stajenka jest potrzebna dla ~ stali tedy 'Opłacać się mnichom. Deleganaprzód. Nie chciałem nikomu mówit o
0.'31 a, który weźmie to mieszkanie .••
cja klasztO<ru wybieraro się właśnie d()
tem, a I'-I~.f l p k t n r 6 w jest dut'

Pieniądze

i cukierki

szefa

Dziewczynkę wychowywan'O po hIndusku na kapłankę.
Badania dalsze trwają. OIbecnie sprawa świętej z Girnar jest wielką sensacja.
w Indjach już chooiażlby dlatego, te jeet
ona be.zwa,tpienia kolb<ietą białą, a w dodatku, wedle wszelkiego prawd<>podO'bień
stwa AngieIoka,. Rząd indyjski nakau.!
dalsze skrupulatne dochodzenia.

zdobywają Abisvnję
abisyńskim

wywi.adowczej na froncie
Oell.a Porty

I

I

hrabiego

Adis Abeby, by sprawę tę pTzedstawić ...
memu negusowi, gdy dJroga dJo stolicy :ID'
st,a la odcięta. T~~az p:rtzybywaja. tedy ~
"pa.nów Włochów.' prosząc, by ~a.zalll
chłopom zapłaceme za~eg'łych danm kI&s<'1tocnych. Trudna sprwwa: z jedlnej strony
nie walno bowiem :m-ażać sob,ie kleru pn,ez
odm'Owę, z drugiej strony me n3l1e~y m'&-

I1

~~~~o~~~~ś~~~

już

~

zapl-aoonych piOdatków.
Ale wyjście nie jest tJakie trudne. Be
wynosi zaległy podatek? 0, to wielka suma: 300 ta.lrurów. Pl'>OSta sprawa:
bez namysłu sięga komisarz DeUa Porta
do najbliższej skrzyni I kładzie przed
zdumionym mnichem 300 talarów
z których każdy waży około 30 gramów
STebra.
Za tę cenę pewny być może, ~e oa'ły kler
okoliczny wielJbić będzie' hojność i sprawiedliwość :nowych panów ...
Wszystkie skrzy.nie w lIlamioce k'Omi-'
sall'za DelIa. Parta. zawierają il"U'looy t&ia<rów.
Jedna. tY'lko zwwiera i!Dny,
lecz równie konieCZny środek płatniczy:
cukierki.
T'O walluta dla k-obiet i małych Wyrostków, przyn<JSzących nieraz cerune i.Ili-'
fOiI"macje o ruchu W'Ojsk nieprzyjacielskich
za cenę garści lwndrynek ..•

HUMOR
Niemuzykalny
DJaczeg,o wolisz k'Obietę grająca, na
skrzypcach niż fOTtepianis'tkę?
- Pu-osta rzecz. SkI'zypce hlltwiej wy..
rzucić przez okno.
-

Nieporozumienie
Niech pan zg8idlnie, ile mam laJt?
'l\rzydzieści t'my, pann'O Kaziu !...
Omylił się paJIl akurat Q siedem 18.lt!
Tak? ... Czy d,odać, czyodjąć ...

Tylko trochę
U pośrednika małżeństw:
- No, ozy ma.cie dla mnie

odpowiednią

kandydatkę?

- O tak! Szanowny pam będzie zachwyOO'lly. Ma cudne O'czy! Niemieskie, jak chabry. Jedno coprawda, tr'Och zezuje, ale tJllko trochę, odrobinę...
.
Nieporozumienie
. - Pański wuj jest ciężko chO<ry. Musi
SIę pan piI"zygotować na wszys,t ko.
- ~a wszylstko - nie, poniewat są jeszcze i,n ni spadkobiercy.
Połów ryb
Woda jest tak brudna, że ryby nie
WIdzą nawet przyrnęty.
- To niech pam. na ~ utyje lOi
baĄ:zk.ów świętojańSkiCh.
.

.-

