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dnia 20 grudnia 1935
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Pokaźna irlość członków

senackiej komisji prawłdclej wYlłowJedziała się za rozszerzeniem amnestji na sprawy prasowe i zażąd,ała a:ktu łaski d'l,a uchort~có'w p'Dntycznych - Zięć rabina Schorra radca MiHer ucireka się do pomocy min. Michałowskiego
Znamilenne oświadczenie ministra - Ewert i towarzysze 'OłłUSlcza ią pnsi'edzenie

War s z a w a. (Tel. wł.) Dzisiejsze sprawę zwolnienia z Berezy Kartu- kilku innych opuścili salę rozpraw. deposiedzenie senackiej komisji prawni- skiej. Kiedy miano przystąpić do
kompletując w ten sposób posiedzeczej wywołało znaczne zainteresowa- sowania, zwolennicy proj·ektu rządo nie. Przewodniczący sen. Wróblewski
nie w kołach parlamentarnych. Na wego, przedewszystkiem sen. Ewert nie mógł wobec tego przystąpić do gloporządku obrad posiedzenia był prooraz Terlikowski, którzy przemawiali sowania i odroczył posiedzenie do
jekt ustawy o amnestji, który refero- przeciwko poprawkom sen. Ruga, oraz czwartku godz. 12 w południe. (w.)
wał s·en. prof. Makowski, prosząc
o
przyjęcie go w brzmieniu sejmowem.
W ciągu dyskusji sen. Róg wniósł
dwie poprawki o objęcie amnestją Z frontu 'walk wlo,skQ·abisy'ł~s kich,
przestępstw prasowych, oraz o amnestję dla skazańców, znajdujących się
zagranicą, () ile do dnia 31 grudnia
P r a g a. (Tel. wł.). Zgromadzenie
1936 wrócą do kraju i zgłoszą si.ę do
naro d 0'\ wybrało w pierwszem gło-.
władzy. Poprawki sen. Ruga znalazły
sowaniu, dotychczosowego wieloletnie..
silne poparcie ze stron)t sen. Petrażyc
ga ministra spraw zagranicznych, dr..
kiego, HOl'baczewskiego, Głowackiego,
a przedewszystkiem przewodniczącego Wojska wlo8~e ro~pr0'8~1/lll po ~acif?tej u'alce koluHł-nę abiEdwarda Benesza .prezydentem repu~
komisji, prof. Wróblewskiego, prezesa
sJ/ńską - A.bialJ'J'ic~ycy stracili 500 ludzi
bliki.
Akademji Umiejętności, b. prezesa
Na 442 oddane głosy, 76 kartek by..
Najwyższej Izby Kontroli Państwa, a
R z y m. (PAT.) Komunikat oficjal- mi kolumnę niepł'zyjacielską, na połu
dalej ze strony adwokata Staniewicza ny nr. 74. Marszałek Badoglio donosi: dniowy zachód od Mal\.alle. Przywód- ło białych. Za Beneszem opowiedziało
i sen. Dworakowskiego, obu z Wołynia.
Bitwa, która rozpoczęła się 15 grud- cy, podlegli dedżakowi Kassa Sebato- się 340 posłów i senatO'I'ów.
Widząc taką sytuację, przedstawi~ nia pomiędzy Mai Timchet a Dembe- wi, w dalszym ciągu wyrażają swą uległość, zgłaszając się do dowództwa
ciel min. sprawiedliwości, radca Mil- gnina zakończyła się 17 b. m.
P r a g a. (Tel. wl.) Jak infOlrmuj~
WoJska włoskie zaatakowały ko- kolumny dankalijskiej w Azbi.
ler poprosił o przerwę i równocześnie
nowy prezydent Czechosłowacji, dr.·
lumnę abisyńską, która dokonała ruW Somali zakończono nową organi- Benesz, powierzy misję tworzenia nozwrócił się do min. Michałowskiego z
prośbą o natychmiastowe
przybycie. chu okrążają,cego przy przełęczy Dem- zację kraju. W Buslei stworzono u- wego rządu dotychczasowemu p!l'emjeMin. Michałowski przyjechał po 20 mi- begnina i rozporszyły ją po zaciętej rząd rezydenta królewskiego, którego rowi, dr. Hodża.
nutach do Senatu i złożył oświadcze walce na bagnety. Straty wroga prze- zakres działania będzie rozciągał się
nie, że w zasadzie zgadza się na za- wyższają 500 ludzi. Po .stronie wł.oskiej na wszystkie szczepy w Ogadenie, podNajprawdopodobniej skład nowego
stosowanie amnestji w stosunku do padło 7 oficerów, 20 podoficerów i żoł ległe Włochom. Będą wydane dalsze gabinetu będzie ten sam, co dotyeh"
więźniów, ale wyraził przekonanie, że nierzy, 48 podoficerów Erytrejc.z yków
zarządzenia,
dotyczące innych obszaczasowego, jedynie kierownictwo minasamprzód powinien nastąpić akt i 127 askarów. 2 oficerów, 2 żołnierzy rów, .których szefowie w ostatnich cza- nisterstwem spraw zagranicznych 0ekspiacji, a później może dopiero akt
25 askarów zostało rannych.
sach wyrazili swą uległość.
bejmie w miejsce dr. Benesza premjer
Samoloty włoskie obrzudły bomba.łaski. W toku rozwawy łJ<)ol'USZi>OO taki'Je
dr. Hodża.
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mil'cie narodową kadź iIłowie ryby w mętnej wodzie •••

"Naród", "narodowcy", ten rzOO'L:OWnik i przymiotnik zyskujoe sobie w Polsce coraz większe prawo obywatelIstwa.
Używa się tych wyrazów coraz czę
ściej, a nieraz i nadużywa. Dzieje się
to niewątpliwie wbrew duchowi nowej
konstytucji, która nie wspomina o narodzie polskim. Ale dzieje się ' to do
najl'ozmaitszych celów. na które trze. ba rzucić wyraźne światło.
Po wojnie, ze strony czynników,
które dziSiaj rządzą, postawiono tezę,
że idea narodowa już skończyła swoje
dziejowe przeznaczenie. Ich zdaniem
miała duża doniosłość w dobie niewoli: wtedy budziła świadomość narodową, chroniła przed wchłonięciem polskości pl'zez pal'lstwa zaborcze, gruntowała dążności do nie.podległego bytu. Ale powstało państwo polskie, wielkie państwo, obejmujące różne narodowości.
które trzeba związać z
"państwowością" polską. A więc ci ludzie chcieli postawić ideę państwową
w miejsce ich zdaniem już prneiytej

nie mają na;leżeć d'O narodu, lecz do
koalicji stronnictw klasowych - mają
to być rządy robotniczo-włościańskie.
Aie zbankrutowali jedni i drudzy.
Zarówno "państwowcy", jak i zwolennicy walki klasowej. Przoekonali
się, ku swojemu rozczarowaniu, że
idea narodowa w XX w. właśnie dopiero dochodzi do roz,k witu. że idzie
"mocarstwowości".
naprzód z dużym rozpędem. Tyle raAle zawiodł<-. idea państwa federa- zy grzebali nacjonalizm, a teiI'az wicyjnego. Pozostała jednak myśl, że dzą, że ten nacjonalizm panuje nad. upaństwo jest
wspólną
własnoocią mysłami. Przekonali się na obcych
wszystkich obywateli, "bez r6żnicy przykładach:, jak wielka siła dynapłci, wyznania i narodowości". Myśl,
miczna krYje się w idei narodowej, a
która w szczególności wprowadza Ży- zarazem muszą stwierdzić
uparlek
dów do wszystkich komórek życia na- wpływu idei klas,- wych właśnioe w
rodu i państwa.
tych warstwach, ~ .. które najwięcej liRównocześnie w Polsoo rozpętały czyli.
się walki klJ.asowe. Klasowe stronnicJedni usiłują. wejść niejako w komtwa, robotlll ~."e i chłopskie, widziały w promis z ideą narodową. zaczynają, ją
idei narodowej narzęd'Zie "reakcji", uznawać, zg'odnie z uczuciami mas, na
Jedność narodu, wspólność jego po- których się opierają.. Widać to wyraźtrzeb, był to dL nich frazes, służący d() . nie w uchwalach Stronnictwa Ludooszukiw&nia lu~ RZQd,. w pańStwie wegoo1. gdzie już Zllall8iZł si~ ofiejalnie
idei narodowej.
Znalazło to swój wyraz w progra,.
mie państwa federacyjnego, państwa.
narodowości. My, którzy walczymy o
państwo narodowe, którzy widZimy w
państwie narzędzie potęgi narodu, 00zwierciedlenie jego kultury, joego charakteru i dążeń, byliśmy nazywani po..
mniejszycielami Polski, wrogami jej

"naród". Ale inni zastanawiają s~
nad tern, jak tdeę narodową wyzyskać,
względnie w jaki sposób ją osłabić,
nie uciekając się do frontowego na.
nią ataku, który dzisiaj jest bezna.dziejny.
Rzecz znamienna: od p'a ro lat CQloo
raz częściej używa się wyrazu "naród'.,
"narodowy", tam, gdzie go proodtem
starannie unikano. Zaczęło się od po..
życzki "narodowej". Przymiotnik ten
widocznie był bardziej atrakcyjny.
niż jakikolwiek inny. A potem przyszły różne wybory, w których tworzyło się "narodowe" komitety i bloki, za,..
miast zg{)dnie z duchem nowej kon~
stytucji tworzyć listy "obywateli bez
różnicy płci, wyznania i narodowości'';
albo listy "państwowo-twórczej pra..
cy". "mocarstwowców" itp.
Na tern nioe koniec. Powstawały
różne związki polityczne, które stoją.
na gruncie "współpracy", nazwały się
"narodowemi". Ta nazwa tern się uzasadnia, że miały one prowadzić ro-

I

· Strona!
botę dywersyjną wśród obozu narQdowego. Dzisiaj już powoli się o nich
zapomina, ale natomiast zjawiają. się
różni "narodowcy"
pośród
powrnej
łub rze.czywistej opozycji w stosunku

do "sanacji".
Powstają różne
"jedności narodo·
:we". Starzy masoni robią się nacjona1istami, i to oczywiście lepszymi od
nas. Chce się stworzyć nacjonalizm w
poprawionem wydaniu.
Różne mogą być intencje tych usiłowań.
Albo naiwne próby wyzysl{ania wielkiego prądu dziejowego, albo
plan konkretny, by stworzyć "cbót
narodowy", któryby był bardw "narodowym", ale - nie z\\"ulczał Żydów!
Słowem:
"nacjonalizm", politycznie
Obrzezany.
Te rożne pomysły nie budzą wśród
nas niepokoju. Społeczeństwo nie ma
zaufania do neofitów. Wie, kto r<,prezen tuje prawdziwy kie.r unek narodowy.
ROMAN RYBARSIU.
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Zgóry o tem

byliśmy przeświadcze
że wzbierająca fala reakcji antyżydowskiej
wywala dużą. opozycję
wśród nAszych SOCjalistów,
że
największymi obrOllcami
"prześladowa
nych" Żydów będą. właśnie socjaliści.
Tak też siQ stalo. Oto świeżo p. Niedziałkowski,
redaktor "Robotnika",

ni,

Polak, Ale'ksander Kruszko pierwszy stworzył zasadę dźwiękow'ego filmu i wynalazek
sWÓj w r. 1909 przetlstawił Stow. Techników - Poszukiwania zaginionego pozostały
bez rezultatu
zaświadczenie
Stowarzyszenia
War 8 z a w a. (Tel. wł.) W roku Kruszko bawi zagranicą. Nikt z rodzi- niej
1927 do P. K O. zgłosił siQ Aleksander ny nie zgłaszał swych pretensyj do Techników w \Varsza\",rie z dnia. 3
Kru8zko i wynajął tam safes. Pl'zez zawartości skrytki w P. K O., wobec sierpnia 1909 r., że członkom wydziału
szereg miesięcy należność za wyna- czego l~asa była zmuszona zwrócić się tego stowarzyszenia został ptzMstajem safu opłacana była regularnie, do sadu z wnioskiem o mianowanie wiony wynalazek, odkrywający zasadę
później
jednak pieniądze przestały kuratora. Sąd wyznaczył kuratora w dźwiękowego odtwarzania obrazów na
taśmie kinematograficznej.
Wynalawpływać.
Gdy wezwania, wysyłane osobie adwokata Horszowskiego.
Przed kilku dniami adw. Horszow- zek był oparty na zastosowaniu seleJ)rzez P. K O., nie odniosły skutku,
policja wszczęła posz1.}kiwania, jednak ski w obecności komornika dokonał o- nu, który odznacza się wielką czuło
bez wyniku.
twarda skrytki. Znaleziono tam różne ścią na światło i znajduje obecnie wielPewne ślady wskazywały na to, że przedmioty i zalakowaną kopertę, a w kie zastosowanie.
Zaświadczenie
zredagowane było
bardzo ostrożnie i nie wynikało z niego, czy dokonane były jakiekolwiek
próby z epokowym wynalazkiem; faktem jest, te pismo zawiera zaAwiadczenie pracy nad zastosowaniem tego
składnika, niezbędnego przy stosowa,..
niu kinematografii dźwiękowej.
Adwokat zwrócił się do StowarzyMowa pro1.,'"ł,ratora - Pr~elJtÓ wie"ł-ia adwokatów K'ł"ysia1."4
szenia Techników z prośbą. () wszcz~
i d)-. U,-baJlSkiego - Ostatnie słowo oskarżonych
cie poszukiwali w archiwach, by zna...
B y d g o s z c z (Tel. wł,) \V ostat- zajął się szczegółowo stawionemi o- leźć jakieś momenty, dotyczące tego
n:m dniu rozpraw w procesie o zaj- skarżonym zarżutami i prosił ~ąd o wynalazkU, a równocześnie zwrócił się
ściach dnia 8 września w Dźwi.erszllie,
uniewinnienie, ewentualnie o łagodny do władz pOlskich z prośbą. o podjęcie
Ferdynandowie i Luchowie trybunał wymiar kary dla tych, który trybunał poszukiwali za zaginionym.
\V każdym razie z odkrycia wyniprzesłuchał pozostałych 20 świadków
sądzący m:na za winnych wykroczeń
ka, że Polak pierwszy wynalazł zasadę
oskarżenia.
Nie wnieśli oni do p=-ze- przeciwko ustawie karnej.
wodu sądowego
żadnych
nowych
Wil~kszość oskarżonych w
ostat- filmu dźwiękowego i gdyby nie jego
szczegółów, a swoje zeznania obciażaniem słowie prosi o uniewinnienie. tajemnicze zniknięcie, byłby pferwsz~
jące przeważnie cofali pod naciskiem Mikietyl'lski nie poczuwa się do winy, na świecie udźwiękowił niemy film..,
(w)
zapytali ze strony oskarżonych l 0- a gdyby sąd uważał, że może go spotbrony. Po zakOJ.lczeniu przesłuchów kać kara za. czrnny bojkot wyborów,
wszystkich świadków, zabrał głos 0- prosi o z\volnienie go z więzienia z poWeł1ł!lueli
skarżyciel publiczny
wiceprokurator wodu poważnej choroby plucnej. 0Galuba, który w krótkim, mniejwięcej skarżony Cybulski w swojem ostatL o n d y n. (Tel. wł.) Jak donoszęl
10-minutowem, przemówieniu żądał niem słowie podkreśla, że zastosowano z Caracas, zmarł tam w środę prezyprzykładnego ukarania winnych.
ao niego dotklh\' ą karę już bez orze- dent 'Venezueli, gen. Vincent Gome~.
Mecenas I\rysiak naświetlił ogólny cz-enia sądu, bo\Yiem pozbawiono go
wynik przewodu sądowego i doszedł w belp<> ś rodnio po wypadkaCh wrześnio
konkluzji swojej mowy obrOllczej do wy ch pracy przy wyrębie lasów paliostatecznego wniosku, że większość 0- stwowych.
sl<arżonych nie jest winna
zarzucoO godz. 1,30 w poludnie przewodnibłotach
nych im w akcie oskarżenia czynów. czący zamknął rozprawę i zapowieR
z
y
m (PA T). W dn iu dzisiejszym:
Mecenas dr. Urbailski z Poznania dział publikację wyroku na godz. 19. '(f)
Mus.solini dokonał inauguracji nowego miasta, zbudowanego 'na. błotach
IKlntyjskich. }.~~asto zwie się Pontynja.·
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War s z aw a (PAT) Poseł Jan
Walewski zgłosił interpela::ję do ministra spraw wewnętrznych w sprawie
zatrudniania w polskim przemyśle
obywateli czeskosłowackich.

Sejm i Senat 20 b. m.

ministra Góreckiego

l

War s z a w a (P AT).
Marszałek
Sejmu zwolał plenarne posiedzenie
Sejmu na dzie ll 20-go grudnia, t. j. w
piątek na godz. l6-tą.
War s z a \V a (PAT).
M~rszał~k
Senatu z\yolał plenarne posledzellle
Senatu na piątek ZO-go grudnia na
godz. lO-tą rano.

Palenie archiwów B. B. W. R.

A co do owego

"zła

antysemickieNiedziałkow

skiego, że w interesie dobra narodu
polskiego leży, by przybrało ono jeszcze
na siłach. Tak, a nie inaczej. Bo my
powiemy, że dlatego cała Rzeczpospolita zmagała się przez tyle wieków z
chorobą. organiczną, z nieladem i nierządem, by wreszcie pogrążyć się w
upadku, iż nie zdawała sobie dostatecznie sprawy z niebezpieczeństwa ży
dowskiego, przeżerającego jej arterje
z pod samego serca. Toż przecież, gdy
inne narody współczesne :rałożyły fundament w postaci "trzeciego stanu"
pod nową epokę 'dziejów, - Polska tego fundamentu nie założyła, bo jej nań
nie stać bylo, bo ten trzeci stan, mieszczallski .i chłopski, został zastąpio
ny nędznym surogatem, pasorzytem
żydowskim.

Dzisiaj Polska wbrew życzeń "Robotnika", tych błędów przeszłości już
nie powtórzy i o-dżydzać się będzie w
dalszym ciągu, mimo, że różni panowie Niedziałkowscy będą szaty darli
z powodu hecy antysemickiej i katoń
skie "prawdy" narodowcom prawili. Historja jest po naszej stronie. (r.)'

Nowe miasto

pontyjskich

Interpelacja sej'mowa

Nowa taryfa kolejowa

go", to zapewniamy p.

Numer 293

Iaiemniue lalini~[ie wie kiel8 WynaJanJ

wycelowuje pocisk z swojej kolubryny, kolubryny dość rozlirotanej i zużytej, w stl'onę narodowców za robienie "hecy antysemickiej".
Pocisk "Rohotnika" nie jest jednak
zabójczy. Wydał tylko dużo dymu,
który zasłonił właściwo oblicze panów
SOCjalistów i nadał im kształty rzeCzników dohra publicznego, troskających
się o całość H7:eczypospolite.l. Bo o co
p. Niedzialkowskiemu idzio?
Otóż przypisuje on ruchom antysemickim wiele zlego, przyczem ostatni
ruch według jego genjalnt'j interpretacji, w zamiarze narodowców ma zastę.pić walkę o
przebudowę
ustroju
" społecznego.
Jednak zapewnia nasz
surowy oskarżyciel - "to się nie uda",
: "Polska nie bt;dzie odmianą. "Hitlerji".
P, Niedzialkowski stawił diagnozę i
odrazu dał śmiertelnę. odtrutkę w postaci swego równie wspaniałego, jak
węgiel
ta diagnoza - proroctwa.
War
s
z
a
w
a.
(Tel. wł.) Od 17 b.
Ale przejdźmy obok tych magic7.nych jasnowidztw. Chcemy stwierdzić, m. obowiązuje nowa taryfa kolejowa
przewozowa na węgiel. 'Vprowadzoże nagonka "Robotnika" na antysemityzm jest właściwie djabelnie nudna. no obniżkę o 16 proc. na węgiel opaloGdYby oceniać wartość i postęp socja- wy oraz na różne inne sortymenty w
listów polskich na odcinku sprawy ży przeciętnej wysokości 19 proc. (w,)
dowskiej - to trzebaby dojść do smutnej refleksji, że socjaliści od dziesiąt
ROl.porządzenie
ków lat nic zrobili w tej dziedzinie ani
jednego kroku naprzód, stoją. w miejscu, a Właściwiej - tkwią. na szczudle
War s z a w a (Tel. wł.) W ciągu
jednych i tych samych "argumentów", środy minister skarbu gen. Górecki
Wcale nie dZiwimy się ich filosemityz- podpisał rozporządzenie, rozwiązujące
mowi - przecież on ma już u nich du- dalsze 30 karteli. Cztery z nich lOZżQ. tradycję, wszedł im w nałóg.
To wiązały się same. (w)
jest ich jedyna manja.
Biedni ci ludzie! Czy jeszcze się
łudzą, że ich filosemityzm pomoże im
do wyjścia z martwoty, do przybrania
na siłach? Czyż jeszcze wierzą, że ro-,
botnika pojskiego mają. w swoich rę
kach? Przecież ten robotnik poszedł
już tak daleko, że oni go już nigdy nie
dosięgną.1

=

safie P. K. O.

Proces o wypadki

pamięci

20 gruclnia. 1935

Min. Beck u prem. Lavala
G e n e w a (PAT). Minister spraw
zagranicznych Beck odwiedził dziś
przed południem premjera Lavala, z
którym odbył dłuższą konferencj~.
Liga

ZLigi Narodów
G e n e w a. (Tel. \Yl.). W środę od...
posied1zenie Rady Ligi Narodów, na którem prze\\-odnicza,cy Rady
powiadomił obecnych o nadejśeiu projektu układu Hoare - Laval z dnia 8
b. m. i oświadczenia rzuclu abisyńskie
go w spraWie tego projel~tu. Pierwszy
zabrał głos min. Eden, który złożył 0świadczenie w sprawie przedłożoneg(j
projektu załagodzenia sporu włosko-a.
bisYllskiego, Sbyierdził przytem, że jest
zasadą, obu rządów przed poleceniem 0bu partjom jakichkolwiek warunków
ugody by warunki te zostały zatwierdZOne przez Ligę Nar. O ile obecna próba Francji i Anglji miałaby sic: nie udać, wtedy projekt może pozos tać ,p odstawą do pogodzenia, stwierdził przy'"
tern, że propozycje pary.skie nie zostały
ułożone tak, by nie mogly być zmienione, GdybY' się okazało jednak, żE1
nie są po myśli obu partyj i Ligi Narodów, rzad brytyjski nic wi~cej nie może
było się

polecić.

Nast~pnie głos zabrał

Laval. który
na wszyst1de
projekty konieczna jest zgoda Ligi NarodóW. Póki stanowi sl,o wszystkich
zainteresowan~'ch rzqdów
nie bę-dzie
znane, zalecałoby się, by Rada nie wyrównież podkreślił,

że

IPQwiadała się.

Po dluższem oświadczeniu przedstawic.iela Abisynji Wolde Mariam, który
krytykował politykę włoską. i prosił Ligę Narodów o nieopuszczanie Abisynji,
zabrał ponownie głos przewodniczący.
Stwierdził on,
że stanowisko rządu
włoskiego nie jest jeszcze znane, wob~c czego R~da życzy sobie, by dyskusJa przesumęta została na późniejszy
termin. Obecni milcząco przytaknęli
temu stanowisk'QI i posiedzenie została
zarnknie~

.
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2Vdzi już wiedzą •••

Zar.~qd,~eni(f ghetto'we na politechnice lwou'sldej lnajq być
cofnięte!

W sprawie zarządzell na politechnice lwowskiej żargonowy "Hajl1t" w
numerze z dnia 18 b. m. pisze:
"Zarządzenia ghettowe
będą
rofnięte. Rektor politechniki wowskiej wezwany przez premjera I{ościał
kc\\'skiego". \Varszawa, 16. 12. (PAT-.
Premjer Kościalko\\'ski za'v\'ezwał dzisiaj rektora politechniki lwowskiej,
pl'Of. Nadolskiego.
Jak si~ dowiadujemy, w rezultacie
konferencji, jaka się odbyła mięózy
premjerem Kościałkowskim a rektorem mają być cofnięte zan:ądzenia
ghettowe, wydane
na politechnice

I!WOW'kl' i

....

Pogrzeh
p. Adam,a Piłsudskiego

PubUc.~IlOŚć ]JQ.~J'Hdislul

i l n o. (Tel. wł.) Dziś odbył się'
w Wilnie pogrzeb śp. Adama PiłSUd-1
skiego.

W'strzymanie ż·2glugi
na Wiś'e

w~m."
<

Wieczór autorów
młodego pokolenia wPoznaniu

Z okazji t,rzeciej rocz.nicy urodzin Japońskiego nast~pcy tl'onu, odbyły się w TDkj<>
wielkie Ul'ocz~'Slości, w li:tórych "główną
roJę" oJgrywały przede\\'szystkiem dzieci.

ś.
w

Lwów 17. 12. (Tel. od własn. 1\0r€sp.) drupa studentów żydowskich
politechniI\i lwowskiej zgłosiła się Jziś
u prof. Brzozowskiego i oświadczyła
mu, że dopóki nie zostaną. cofnięte zar:;'ądzenia ghettowe, nie będą brali udziału w wykładach. Profesor uspakalal studentów, mówiąc, że muszą jedIlak przychodzić na wykłady, gdyż w
pl'7eciwnym razie grozi im utrata roku."
"Przeci\vko wielu studentom ży
dowskim zostały wdrożone dochodzenia dyscyplinarne w związku z protestami przeciw zarządzeniom ghetto-

zgotou'a.la oU'(wję aWaJlf/arclou·enu.t
poecie JVielkie,i Polsk.i, l(ollsttfJltemu Dobl'zyl'isl~'iem,u ~ Ło
dzi, Qutorou'i "C~mrne.i l'oe,~.ji"

War s z a w a. (Tel. wł.) Podjęto
staranie o obniżkę cen ołówków i atramentu, która ma wynosić okolo 15 procent. (w.)
,

War s z a w a. (Tel. wI.) Władze
administracyjne skonfiskowały książ
kę znanego z procesu lipskiego komunisty Dymitrowa p. t. "Klasa robotnicza przeciwko faszyzmowi". (w.)

ferie slkOlne
War s z a w a. (Tel. wI.) Ferje szkolne będą trwaly od 21 bm. do 9 stycznia. Dnia 21 grudnia nastąpi zakoń
czenie pierwszego pólrocza szkolnego.
Premjer wydał zarządzenie, aby urlepy świąteczne odbywały się w dwóch
grupach, jedna od 23 do 27 grudnia,
druga od 29 bm. do 2 stycznia. (w.)

Dodatkowe wynagrodzenia
urzędników

\V a r s z a w a. (Tel. wI.) W czwartek odbędzie się posiedzenie rady ministrów w !'prawie ustalenia zasady
pobierania dodatkowych wynagrodzeń
przez urzędników pal'lstwowych. \Vynagrodzenia dodatkowe, wypłacane w
ciągu roku, nie będą mogły przewyż
szać rocznego uposażenia hrutto danego urzędnika, o ile dotyczyć będą wyż
szych kategoryj urzędniczych. Sprawa wynagrodzeń urzędników kategorji
VI i niższych ma być potraktowana liberalnej.
Różne
\vynagrodzenia dodatIwwe
mają hyć wyplacane
za pośrednic
twem urzQdu, \V którym urzędnik pełni
służbę.
Przepi!'y te nie będą. dotyczyły kosztów podróży, które mają być
wypłacane jak dotychczas.
(w.)

Pracownicy kr,aknwscy
'lw nowym Obc'l~z·enl'om
przec
, .
'"2

poleca

H. KUBSCH,

n U 82'

Łódź,

Bandurskiego 1. (dawn. Anny), tel. 206-71.
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Szybkiemi krokami zbliża
się dzień, w którym pod uśmiechniętemi zielenią i razdzwonionemi śmiechem dzieci
c.hoinkami wymienimy w
gronie swoich najbliższych
serdeczne życzenia i damy im
wyraz w najskromniejszycl1
choćby podarkach.
Najpiękniejszym podarkiem
- który opromieni radością
i wiarą w lepsze jutro szare dni
i targaninę z losem jest ozbiór
wspaniałych poezyj awangardowego poety Wielkiej PolsW
Konstantego Dobrzyńskiego
p. t. "Czarna Poezja". Czło ....
kawie wielkiej narodowej rodziny znajdą w tych przepięk
nych wierszach siebie, swą ideę i swą walkę, znajdą zapoCzarną Poezj ę" nabyć moż
n:: w cenie 1.80 we wszystkich
agenturach "Orędownika" i w
jego łódzkiej ekspozl'turze
przy ul. Pio·trkowskiej 91. Po:ezje Dabrzyńskiego zamawiac
można także w centrali "O ... ę
dGwnika" w Poznaniu, wpłaca
j~c 1 zł 80 gr. na konto P. K. O.
2CO 149.

I

o nbniżkę cen atramentu
książka

święta

Ryby na

wiedź zwycięstwa.

\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Wskutek kry
na \Viśle wstrzymano żeglugę.
Ta
Niemnie powłoka lodowa wynosi 25
cm. (w.)

Skonfiskllw.ana
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Echa pr.oc·esu Stawiskiego .

R'on."tanty Dobrz)'li6ki Graz StanisJaw Stall,ie\\ icz, któr~ ch ut\\ory
recytowano na \\,j~czorze poznali"kim.
P o z n a ń, 18. 12. \IV pięknie ude- bylemu z Łodzi poecie DobrzYllskiemu
korowanej sali św. Marcina w Pozna- zgotowała zgromadzona publiczność
niu odbył się w dniu 11 grudnia wie- kilkakrotnie żywiołowe owacje. 'które
czór autorów młodego pokolenia na- były wyrazem entuzjastycznego przyrodowego. Na program wieczoru zło- jęcia piQknych, mocnych, zdrowiem
żyły się recytacje wierszy awangardo- dyszących jego utworów.
we go poety Wielkiej Polski, KonstanUtwory recytowali Eugenjusz 01tego Dobrzyl'lskiego z Łodzi. którego ma (ldóry z wielkiem odczuciem rezbiór p. t. "Czarna Poezja" ukazał się cyto"'al DobrzYllskiego), art~-stka Teajuż na półkach księgarskich. Recyto- tru Nowcgo \V Poznaniu p. Michalska,
wano "Do Sztuki", "Jana Cebulę", Stanisła\'.' Czapiewski i Roman Nl)wlc"Nokturn",
"Przydrożne krzyże" i ki. \Y części wokalno-instrumentalnej
"Prometeuszy". Aleksandra Kośmill- brali udział: utalentowany skrzypek
skiego ze Lwowa: "Klucze żórawi" Mieczysław Giżelski, Janina Stroillska
i "Zwyciętwo wielkości"
oraz Stani- (śpiewaczka) . Enyin Jabłollski (barysława Statkiewicza z Pabjanic: .. Pol- ton), prof. l\Iarjan Sauer i Stanisław
skie ugory". Na całość wieczoru zło- Dziegielewski (akompanjament). \Vieżyły się ponadto produkcje wokalno· czór rozpoczQto "Pieśnią. Bojową", a
instrumentalne.
zakończono "Hymnem Młodych". PieRecytacje utworów literackich po- śni te wykonał chór poznański świeprzedzone były przemówieniem red. tlicy Stronnictwa Narodowego.
Stanisława Czapiewsldego,
który zo\Vieczór odbyl się staraniem red akbrazował przełom, dokonywujący się cji tYl!odnika Polskiej l'.1yśli Narodow polskiej twórczości literackiej. Przy- wej "Głos".

P a ryż. (Tel. wł.) Na rozprawle
przeciw wspólnikom Stawiskiego zezna\Yał prezes rady miejskiej m. Pa,.
ryża, Chiappe, oraz sen. KamiI Chautem,;;, b. szef rządu w okresie, gdy ujawniollo
skandaliczne poc.zy~ania
Sta" iskiego. Obaj oświadczyll, ze ze
sprawą Stawiskieg:o nie mają. nie
wspólnego.

Hl'tleryzm
W p,n'sce
'
uS .

K a t o w i c e. (Tel. wł.) Na Śląsku
hitlero,,'cy z "Jungdcutsche Partei"
wykorzystują. często obchody kościelne
do manifestacYi politycznych. Ostatnio w Siemianowicach na pogrzebie
niejakiej Kugelowej członkowie tej
partji utworzyli na cmentarzu szpa,.
leI', pozdrawiając trumnę (!!) po hitlerowsku.
Prowadzący kondukt ks. Juraszek
zwrócił uwagę na niestosowność takiego zachowania się, a wtedy przywódca
hitlero\yców zawolal: .,\V Niemczech
pouczonoby księdza za t.o natychmia~t
należycie. Niedługo na Śląsku będzle
to samo"!

I

l i.....

Spadkobiercy

Wołają

sołtysów

Jego Królewskiej

o sprawied

Mości

•

, ,

oc

Dziwne sprawy 'przed trybunałami sądów na Podhalu

Z a k o p a n e, 18. 12. Przed trybunalami sądów na Podhalu raz poraz
))r7.e\\ ijają. się dziwne sprawy: stają.
Kra k ó w (Tel. wł.). \V g[tli Tc'w. bt~dź pojedynczy górale, bądź całe rody
Urz~dllików Miejskich oJbyło si~·. zwoi gromady mieszkallc6w górskich wiolane przez zarząd gló\\'lly Związlm sek, pozywani o kradzieże drzewa,
Zrzcszell Praco\\'ników publicznych ściółk i, tra" y i t. p. z lasów pallstwo·w<.'j. krako\\'<;kiego, zebrani~ delegatów wych.
z\\'il!zków i sto\Yal'Z~'::lZell l'ra('()wni\V miarę, jak rozpra\ya posuwa się
kó", pallst\\'O\Y) ch, samorządowych, naprzód, oskarżeni stają. się - oskarkolejowych, poczt i telegrafów, oraz życielami. Z ust górali syią się brzmią.
pracowników umysłowych i prywat- ce jak bajki podania o królewskich
nych.
nadaniach, o dziedziczeniu i używaPo referacie. i obszern{}j dyskusji u- niu (?!) tych lasów z dziadów, prachwalono wnieść niezwłocznie do sej- dziadów, o krzywdzie, jaką im wyrzQ.w.owej komisji budżet0wej memorjał dzała administracja tych lasów, wyła
w sprawie zmniejszenia I\'yslu~i lat niaję. się postaci dawno nieżyjących
zaborczym emol'ytom. jak r5\',n'eż po- osób, z których jedne, jak ks. Kosakiewołać do żyeh komitet mi(~dz~'związwicz (zmarł przeszło 60 lat temu), bykowy urzędn ików, dla prowadzenia ły uosobieniem walki o prawo do wydalszej akcji obronnej wszystkich pra- mienionych posiadłości, lub przeciwcewników zorg'1nizowanych w wspom- nie - n:>szą. "piętno",. . krzywdzin~anych wyżej organizacjach.
'cieli (?).
..,

Faktem jest jedno: słusznie czy nic 7.aprzestano reagować.
ludzie ci szczerze, z głęhi ducha są
Bywały wypalll.;:i, że sądy uniewinprzeświadczeni, że dzieje im się krzywniały w pewnych poclobnycll sprawach,
da, że ich \vlasność została im wydar- często słyszeli "podsądni' przynaglata, że cała słuszność w tej sprawie nia sQdziów o uregulowanie tej sprajest po ich stronie. Bije to z każdego wy. Z początkiem października podobfaktu "kradzieży" - która np. w jed- ny proces przed sąd cm okrQg. \V N.
nym z wypadków tak się przedstawia: Sączu został wygrany, gdyż sąd stanął
Na terenie lasów, przejQtych po Fun- na stanowisku, że przywileje królów
dacji Kórnickiej przez zarząd Lasów Stefana Batorego i Jana I(azimierza
PallstwO\'fYch ohok Głodówki (Buko- są. i obecnie ważne.
wina) zarzą,d Lasów Państwowych
\V dniu 9 grudnia na obszary Karprzepro'wadzil wyrąb; gdy przyszło do pęciny, Niebieska Dolina, Ubocż, Gło>
wywożenia drzewa,
górale na wywóz dówka i t. d. wydelegował zarząd Lanie zezwolili ... natomiast drzewo wo- sów komisję: z ramienia władz inż.
żą. sami! Dla siebie oczywiście! ... Redlich i geom. pow. p. Cudzicb przeW biały dzielI zajeżdżają. szeregi fur- słuchali około 60 osób, spadkobierców
manek, dzień po dniu i dzielą się klo- "sołtystw z Gronia", na I,tórych optecami w "własnym zarządzie". Straż wały podohno dawne dokumenty króleśna bezbronna (choć uzbrojona) zapi- lewskie. Ludzie ci jednogłośni:) stwiersuje jedynie nazwiska i ilość kloców. dzają., że biorą swą, własność, że mają
Trochę było z początku oporu, ale na do tego prawo itd., sło'",em sprawa ta,
polecenie "miarodajnych czynników" a właściwie sprawy - bo tych "spor-

!;{rons 1
nych"

obszarów jest

się "krwawh~c.

więcej

-

stały

ran,".

, Nakazem chwili jest, ażeby każ
dy, kto może w tej sprawie coś powi&dziać, zwłaszcza dawni urzędnicy Fundacji I{órnickiej (która, jak wiadomo,
nigdy prawie tych spraw nie oddawała do s~dów) zabra,ł głos, przyczyniając się do wyświetlenia oraz uregulowania tych palących kwestyj.
Tego wymaga mteres i spokój publiczny!
W.

Gwiazdka 1935

Pierwsży

w tym roku niespodziankę na
w postaci obniż
ki poborów. W gruncie rzeczy nie by la to
taka znowu niespodzianka, bo się tego w
domu spodzie,yano, kaźdego 'Pierw~zego.
Gadanie na ten temat było krótkie. Picrw!Sza glOB zabl'ala mama: - Co wobec tej
zniżki będzie ze świętami?
- A kiedy one wypadaja, w tym roku?
- Zapomniałeś już, kiedy bywa Boże
Narodzenie?
Dwudziestego c~wartego
grudnia!
- Aha ...
~ Nie aha, tylko, co będzie? ••
- Ano, skoro zwykle bywają., to będl\
II w tym roku ...
- Ale. co będzie z niespodziankami?
"-- Zobaczymy, mo:że coś się zdany ..•
Pierwsza niespodzianka zdarzyła ~ię
cioci Włoadzi. Otrzymała od Akadem.ii Literatury ,,\\'awrzyny". Najbardziej się
tem zainteresował sześcioletni Karolek: Ciociu. czy to się je?
- Głupi jesteś i nie odzywaj się! Za
co jedna.k ta Władka mogla to doetać?
- Jakto za co! Wies~ doskonale, te
teraz jest kurs na "szarego człowieka",
więc jej dali.
Przecie naprawdę jest szar(\, nikomu nie znaną. obywatelką. .. ,
- No dobrze, a Rodziewiczówna. a Paderewski? Za co im da li!
- To były poprostu omy~ki ...
Zkolei niespodziankę otrzymał Tadeusz. Zapowiedziano mu w gimnazjum. że
J)owetala Ll~a Propagandy PalBkości Zagranic!\ i żeby jutro koniecznie przyniósł
pięć 1,łotych.
Dzięki małem:! wrrobi eniu
oby'.... atelskiC'mu mamy wywołało to w domu mate nieporozumipnie: - Lig tych
mam po dr.iurki w n()f;je! Wanda jut dwa
tygodnie chodzi brz zrlówek, podkłada codziennie .,Gazetę Polaką", żeby nie stąpać
pończochą po blocie. Gaz wyłączyli przed
!dwo-rua miesiącami i brak głupich dzi"więciu złotych na oplacenie rachunku. ,V
sklepiku naprzeciwko już nie chcą kredytowat ...
- Po pierwsze dziewięć złotych nie są.
głupie. a po wtóre "Gazetę Polska," należy
kompletować, a nie pakować
do butów.
'Vogóle ty nie masz za grosz poczucia ...
- Herbaty nie mam w domu za grosz!
Tatuś w rezultacie ma, chna,ł tylko ręka,
l poezedł spać, a Tadeusz zamóBł do lombardu ze~arek, otrzymany akurat rok temu na gwiazdk~.
Potem przyszła kolej na Wand~. Za·
ezęło l3i~ od drobiazgu wypadła. plomba. W Ubezpieclalni dentysta powiedział,
te może wY'rwać. albo trzeba:r.a nową.
plombę płacić.
Na radzie familijnej postanowiono zęba nie wyry\.vać. skoro na.daj!! się jeM~, ze do zaplombowania. ale że
narazi e pieniędzy brak. zaplombuje się po
Nowym Roku. TymczaBem za,b zacza,ł boleć, a twarz puchnąć. 'Vanda teraz systematycznie unika pana Leonarda., a Karolek powiedział, że ma nie twarz, lecz potwarz. Mama kazaJa mu klę~zeć. Pocieszył go Tadeusz: - Nie becz. nie za to klę·
czysz. coś powiedział o starszej siostrze, bo
06ta tecznie maaz racj~, lecz za to, że po·
wtarzasz stare kawały ...
Wczoraj niespodziankę na gwiazdkę
otrzymała mama. 'Wlaściwie mama nazwaia to skandalem. a było tak. Od ,..'ielu
lat wszf'lkie towary galanteryjne państwo
Dzięciol,kowie nabrwali u zaufanego. 130Jidnego kupca Mord'ki Rarloime'::I.,o. to tet i
iera.~ gdy trzeba było kupić pól tuzina guzików do kaleaonów tatusia, bo ta klempa
Irena nigdy nie uważa w maglu. a tylko
pyskuje. mama udała się wprost do swego
'wieloletniego dostaw{:f. Po małym kwadransie targ był ubity (targowanie się stanowi największa, namiętność mamy) i mama wyszła ze sklepu. Na ulicy z radościa,
spostrzegła., że niektórzy 'Przechodnie ogla,daja, się za nia, i to kilkakrotnie:
- Co znaczy, gdy się cuowieok na rótne sporty nie daje wycią.gać i cer~ ma.
jak . . (cera jeet dumą mamy - Córka dornsla. a cerp mam jak za czaóów panieńskich).
Jednak przechodniE!' nie tylko ogliądali
się, lecz powoli zawracali i szli za mamą..
Utworzył się maI y ,pochodzik. W domu
wszystko Bię wyjaśniło:
- Żeby tym łobuzom rę-ce powykn:calo. zanim tak obrazili porz~dną. kobietę!
!{artki zachciało się łobul.Om wieszać na
moich plecach, ale ja. jeszcze na własne
oczv będę oglądała., jak tych wszystkich
bandytów na słupach powywieszaj/\.. Co
to bo'IBzewja, czy co (!ebym nie mogla tam
kup(}wać. gdzie mi się podoba! Cyrkówkę
ze mnie będą. robili, ż:rwą. reklamę?! G~
i(}wa jestem przez nich na Bame święta
rOlchorować Bię z irytacji. Irl'na! Irennaaa! Gdzie tego tłumoka zapodziało?
Skocz w tej chwili do a.pteki po walerjanę! .. ,o
•
...
gwiazdl,ę otrzymał tatuś

8!!!'!I!.........,caI....
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Ci, którzy chcieli "wit
Sensacy jny proces komunistyczny w Łodzi

Ł ó d ź, 18. 12. W dniu wczorajszym
na ławie oskarżonych w sądzie okrQgowym w Łodzi zasiedli członkowie
komitetu powitalnego, jaki w czerwcu
b. r. zorganizowany został przez łódzki
komitet K. P. P., MOPR., i KZMP. w
porozumieniu z lewicą. związków zawodowych.
. Osk~rżonymi są,: 22-1etnia Marjem
MIlszt8;Jn, 20-letni Zygmunt Niswiski,
21-letm Ignacy Loga, 35-letni Tomasz
Kopiec, 20-letni Szmul Pozn'ański 28letni Zyskind Bruzniewski, 36-ietni
Wiktor Geisler, 28-letni Jakób RajzerHeller, 25-letni Aron Pogoszczuk, 27letni Moszek Szachter, 2l-letnia Paulina. Klajn, ~4-letnia Chaja Lipszyc, 29letn.1 Antom Kubleki, 20-letni Pejsach
GlaJter, l8-letni Jakób Szlamowicz, 22-

letnia MichaJina Gefon, 32-1etnia Szej- tomiast przybyła ona. nieoficjalnie. Mi·
wa J~czmiel'l, 33-1etni Michał Sokolow- mo to trzy organizacje komunistyczne
ski, 29-letni Józef DQ.browski, 23-letni przy poparciu związków za'wodowych,
Hersch Kronman, 35-letl1i Jan \Ver- względnie pewnego ich odłamu, zorganizowała
komitet powitalny,
w
was i 27-letnia Rajzla Blibaum.
\V p(}czątkach czerwca b. r. zapo- skład którego weszli oskarżeni. Komiwiedziany był do Łodzi przyjazd spe- tet zbierał składki, wydawał odezwy
cjalnej delegacji, wyłonionej przez ko- nawołujące do jak najliczniejezego
mitet emigracyjny we Francji, w skład
której wchodzi li przedstawiciele urzQdników, robotników i t. p. Delegacja ta
Na Gwlazdk~
miała zbadać warunki bytowania 1'0daru' praktycznie botnil{ów w Polsce, st(}sunki, panują,
\ Fartuszki kolorowe, białe ce w więziennictwie polskiem, szcze'Płaszcze ochronne,
damskie
gólnie w odnieseiniu do więźniów poi męskie - Bluzy cukieraia.,
lit~-cznych i t. d.
rzeiaickie i t. p.
Ponieważ zamierzenia te godziły w
suwerenność pailstwa polskiego, delegacji odmówiono prawa kontroli, naStary Rynek 70/7ł

B. Hildebrandt

..---------------Z Brześcia do... Gdyni

D'

----------~~

Z,ami.ast fachowego kierQumictw,a -

udziału

sy'neku)"a dla pana

pułkownika

G d Y n i a, 18. 12. Sprawne administrowanie portem' gdyńskim jest warunkiem jego rozwoju. Wiele już mamy doświadczenia w tym wzglQdzie,
wiemy, że w porcie nie można popeł
niać błędów.
Wyrazem dążenia do
możliwie najwiQkszej sprawności portu )est m. in. postawienie na porządek
dZIenny sprawy zmiany obecnej formy
administrowania portem.
Jakakolwiek będzie nowa forma
administrowa.nia portem gdyl'lskim,
wiadome jest, że władze portowe będą.
musiały przyj1lć na. swoje barki brzemię odpOWIedzialności za rozwój naszego narodowego portu. Gdynia musi
stać się ośrodkiem zasadniczej decyzji w sprawach portowych. Stąd też
odpowiedzialne stanowiska w zarzQ.dzie portu mogą. być powierzane tylko
fachowcom.
Mamy już zastęp fachowców, obeznauycl1
ze sprawami portowemi.
Przypuszczaćby należało,
że
obecny
rząd, który głOSi zamiar uzdrowienia
gospodarczego
i
uporządkowania
wszolkiej administracji, będzie siQ
trzymał swojej zasady przedewszystkiem przy obsadzaniu stanowisk w
Gdyni. Musimy jednak zanotować wiadomość, uporczywie rozpowszechnianą
w Gdyni, że ma zajść zmiana na stanowisku dyrektora urzędu morskiego. Ma nastąpić nie zmiana na lepsze,
bo dyrektorem ma zostać pułkownik
Ryszanek. P. pułkownik już od kilku
miesięcy w Gdyni "praktykuje".
Już

poprzednio reflektował p. Ryszanek na
stanowisko dyrektora jednego z przedsiQbiorstw żeglugowych. To się p. Ryszankowi nie udało i uniknęliśmy. w
ten sposób ośmie,szenia się w oczach
zagranicznych sfer żeglugowych.
Toraz p. Ryszanek, dobrze znany
społeczeilstwu polskiemu z Brześcia,
ma być dyrektorem urzQdu morskiego. Czy to ma być nagroda za jego
"zasługi",
jakie położył w twierdzy
brzeskiej?
Trzeba kategorycznie
stv.:ierdzić, że mianowanie pułkowni
ka nyszanka dyrektorem urzQdu morskiego stanQłoby w jaskrawej sprzeczności z hasłami,
jakie głosi obecny
rzą.d.
Tak.a nominacja byłaby stworzeniem synekury dla pUłkownika z
najodpowiedziaJniejszego stanowiska
w Gdyni.
I\.iedy skarb pal'lstwa znajduje się
w ciQżkiej sytuacji, nie jest dopuszczalne tworzenie synekur, a Już wykluczonem z zasady być powinno. aby
niofachowcn.mi. obsadzano stanowiska,
na których bez długoletniego doświad
czenia i wiedzy można prowadzić tylko szkodU WłJ. działalność.
"Dobra wiara', z jaką. działał puł
kownik Ryszanek w Brześciu, na nic
mu się przyda w Gdyni; ona nie zastą.pi potrzebnej wiedzy i znajomości
spraw portowych. Aby tej wiedzy nabrać, nie wystarczy, jeśli się patrzy na
palce fachowcom przez kilka miesięcy.
E. P.

War s z a w a. (Tel. wł.) W min.
i handlu odbędzie się w
najbliższych dniach konferencja przy
udziale sfer gospodarczych. Na konferencji omawiana będzie działalność
przedsiębiorstw państwowych, a także wogóle kwest ja działalności
etatystycznej. (w.)
przemysłU

Wyrok
W procesie o naduży'cia
L e s z n o. (Tel. wł.) Po zeznaniach
świadka Bryzego i przedstawieniu ()rzeczenia w sprawie działalności Banku Ludowego przez biegłego Rołodzie
ja z Poznania zabrał głos prokurator
Stanek, który prosił o surowy wymiar
k'
h N
kary dla wszystkich os -arzonyc. astępnie przemawiali obrońcy oskarżo
nych, a mianowicie: adwokaci Krause,
Majchrzyeki i aplikant Juszczak. Wyrok został opublikowany o północy.
Rychlicki skazany został na 3 lata i 3
miesiące więzienia, Bresiński na 2 lata
i 3 miesię.ce i Pawelczyk na 3 lata i 3
..
mIe~ną.Ce.. . ,
•.
. <?skarzem Bajon, Pr~ewozDlak •. !<raleWlCZ
oraz Bukowlczowa-Salmska
~ zO!lta.li uniewinnieni. WszYSCl': ak.a.za.ni
• za.powiedzieli a.pela.ejł
.

w powitaniu delega.cji, a jak
dalej ustalono. przemianowany miał
być następnie jako stały komitet więź
niów antyfaszystowskich.
Policja, obserwuję.c działalność komitetu, ustaliła, że na dzień 16 czerw~
ca r. b. zwołane zostało do lokalu
zwią7.ku za w(}dowego żydowskich nauczycieli szkół prywatnych przy ul.
Piotrkowskiej 79 posiedzenie ogólne
komitetu.
Lokal wspomnianego zwią.zku był
miejscem stałYCh zbiórek komitetu powitalnego, a w sldad komitetu wschodziło ldlku członków
tego związku.
Mając te informacje, policja wkroczyła do lokalu związku żydowskich nauczycieli i aresztowała wszystkich obec.
nych tam, konfiskują.c znalezione kv.ri.
tarjusze sklaclek na MOPR, notatki,
broszury i t. p.
Z pORrórl o~karżonych wszyscy niemal poprzednio już karani byli względ
nie nntowani przez policję z racji działalno!'ki komunistycznej.
Sąd w zwią'lku z nie'3tawieniem
sj~ świadków powołanych przez oskarżenie odroczy}
rozprawę.
Równocześnie na wniosek obrony z racji oczekiwanej amnestji., które mieć będ~je
również zastosowani.e do podsądnych,
wszystkich oskarżonych
zwolniono
pod dozór poli cyjny.

LISTY DO REDAKCJI
Polskie Radjo

z Warszawy nast. li.!lt:
Szanowny Panie Redaktorze!
"Pozwolę sobie przytoczyć kilka u \Y a 1',
dot,rczących Pol,skiego Radia. \V dniu 15.
1~. r. ~. przyjcrhalem do \Varszawy w celach turystycznych. Przy sposobności dowicclziaJcm się o wielu dzi\ynych rzeczach,
J!WE i SN~':ę7E
Odn08Zl\C~' ch Bię do
Polskieg-o Radja w
_ _ 'WIELKI" 'WYBÓ,R _
WaJ'Szn\Yie. Okazuje si~. że polscy radjosluchaczc stalc są " 'prowadzani w bląd
tćdź. Południowa
przy podawaniu nazwisk wykona,nó\v
programu. I tak n. p. p, LiIjenfe!d, Żyd z
pochodzenia, jest na stanowisku prezcl"ll.
rady progra mc\\'cj P. R, p. Krojbcr-Kraott
z pochodzeni a Żyd, jest sckretarzem Radja, p. Apfelhaum. obecnie nazywa się Jażądania żydów
blo\\"ski, p. Fitelberg Grzrg"orz jest nnczelG d a:l1 s k. (PAT). Przywódca par- nym dyrygentem P. R. Tak samo Blysr.ytji narod.-socj. w Gda:llsku, pruski rad- my cz~to zapolYiananie w radjo poiskiem
ca stanu Forster, przemawiał na ze- nazw;t;ka p. Górzplskiego Zdzisława. któbraniu stronnictwa W Gdailsku.
ry jest Żydem a nazwisko jel!o pra ",dziwe brzmi Srul Grinbcrg. Tego rodzaju poOświadczył on m. in., że wniosek
Żyda\\" gLlaiIskich, którzy zwrócili się stępowanie i zakrywanie istotnego pochodo senatu o niedopuszczenie do odczy- dzenia niektórych panów z Po ls k i e g o
tu Streichera (znany przywódca ruchu Radia, jak i licznych jego prelegentów,
może naprawdę oburzyć prawdziwego Poprzeciwżydowskiego w Niemczeeh), nie
laka. A już fakt, iż szef POlskiego Radja
robi na nim najmniejszego wrażenia. p. I\:ronmam (również Żyd) pozwolił Bobi e
Właśnie dlatego ści~niemy Streichera założyć w warszawskiem studjo \',:yszynk
w przyszłym roku do Gdańska, gdzie alkoholu, przechodzi granice. wyobraźni.
bQdzie przemawiał.
Jak wynika z powyt.Bzego. w niedalekiej przyszłości, radjo - słuchacze Połncy
uslyszą na stale wielce mily świCfl~ot żydowskieJ masonerji. A może Dyrekcja
Zamknięcie
piekarń
Polskiego Radja zorganizuje dla Polaków
radjawy kurs żargonu żydOWSkiego. by nie
było żadnych trudności w odbiorze tych
.
\V a r ~ z a w a (T~l. wł.) W plerw- przemiłych audycyj, płynących do nas na
szych dmach siyczma PJ'zyszl. roku, falach eteru?
mija ostateczny termin likwi(lacji pieNic dzi\ynego, ~e obecnie nie slyszymy
):arń na terenie
północnej
<łzie,ln :cy
w oma\\ianiu audycyj muzycznych takich
\Varszawy, (dzielnica żyJowska
nazwisk jak: O?;imiJlski, Nawrot i wielu
Red.)
które zakwalifikowane
zo- innych, których przewaga czarnych krustały do zamknięcia z powodu bral<u ków czyli garbonosów stara się uBunqć, a
odpowiednich ul'ządz.cń (!) i mieslcze- na ich miej6ce ob"a dzić muz~'ków z Palestyny, którzy zagraja, nam "Tykwe".
nia się w lokala::h suteryrlOwych.
Uprzejmie 'Proszę Sz. Pana Redaktora
Zamknięciu ulegnie ogółem 130 za,..
~dadów piekar<;~{ich. Nie potrzebujemy o umieszczenie powyższego \V •• Orędo\.... niku", aby zapozna,ć polskie BPoł('czellst",o,
dodawać, że główną. prrzyczyn~ umjakich mamy srulów w P o l s k i e m Rakni~cja tych piekarń, to brak należy
djo, w stolicy pallstwa Polskiego."
t.ej higjeny, czyli czystości

f-ma fElIKS ZASPA,
Etatyz,m
prl:edmiotem dyskusji
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dma 20 grudn;. ukaże się wielki 36-stronicowy numer gwiazdkowy
"JLUSTRACJI POLSKIEJ"
z kolorowa, strona, tytułową. i zawierać będzie

m. in.:.

"Pójdźmy aż

do Bełlehem"
Co m6wią najnowsze badania

nauktlwe
betlehems.kiem i o zdar·zeniach. jakie pO\lr~dzi-iy i towarzl"szyły narodzinom Chrystusa.
Na1Jisał ks. dr. Witold Gronkowski
środowisku

by;tu ~n3komitego poety I pisarza niemlook lego E. T. A. Hoffmanna. oraz
dzieje jego miłości i małżeństwa z
piękną Michaliną Trzc:ńs·ką. Po raz
pierwszy reprodukujemy niewany autopol'tret wraz z żoną. O"sowany przez
E. T. A. Hoffmanna.

Napisała Maria Wicherkiewiczowa

wybuch Etny"

Ciekawy fa-ktomontaż z dramatycznego wybuchu E tn y i zasypania Mascah w listopadzie 19"28 r. oraz obecna
odbudowa miasta i nQwe grotby wulkanu.

Na1Jisał i fotografował A. Kawczyński
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"Skąd się to wzięło ••• ?"

5:::J

"Nasz rysownik Mirski
rozdaje podarki świąteczne"

p2liwny montat dawnych rY&\llllk6w
L świeżych fotografij. oraz

Dwa feUetony rysunkowe, które roz.
śmieszą i zabawią ws'zyst.kich.

"Drzewko Bożego

B narodzenia"
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rozkwita co rok na

Napisał Witold Alkiewicz
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Aresztowanie na'rodowca

c z ę s t o e h o w a, 18. 12. W nocy,
na niedzielę 15 bm. aresztowano W'
mieszkaniu własnem kierownika powiatowego. S. N., p. Stanisława Ko.t8Jll.i
skiego. P. Ko.tarskiego odstawiono do
miejS<:Qwego wydziału śledczego.. Powód aresztowania nieznany.

Ul'

poli-

pos,a dy•••

P. Wyrzykowski nie zasmucił Się
j>ednak z tego powodu, bo oto. w dniu
15 bm. przybył do wsi Glinno, gm. Rosorzyca, pow. Sieradzki i tam na zebr-aniu, które nawiasem mówiąc było
bardzo burzliwe, bo chłopi nie chcieli
słuchać sw>ego przywódcy,
namawIał
ich do wstępQwania do "Nowego V\Tyzwol.e nia", w którym będzie lepiej, bo
or: sam otrzymał obecnie posadę od
"sanacji" za 1.800 zł miesięcznej penS.l! i cieszy się z tego powodu,bo mię
dzy innemi powiedział "lepiej, że nie
zostałem posłem, bo mam
większą.
DGnsje od diety poselskiej".
.
Rzecz jasna, że "przekonywujące"
wywody p. Wyrzyko.wskiego ;,zachwyciły" salę do tego. stopnia,
iż musiał
on kończyć zebranie czemprędzej.
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Pozatem zwykła treŚĆ numeru,
aktualności. odcinek powieści, mo- D
D dy, szarady, humor, k!)nkurs foto- O
.graficzny. obfita strona młodzie2Y
D i t. d.
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"uciemiężonych" Żydów.
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Zaburzenia żołądkowe i Jdszkowe
napady bólów. brzucha, zastoina brzuszna, ogólne podrażnienie. nerwowość.
zawroty głowy, niepokoją.ce sny, ogól~
ne złe samopoczucie podlegają, szybkiemu zanikowi m'zez stosowanie codziennie jednej - szklanki naturalnej
wody gorzkiej Franciszka-J6zefa.

sy upośledzenia chłopstwa pulskiego w
Galicji, któ~ był głównym propagatorem, jak również nie mogącego zapomnieć... dobrego,
kochanego Franciszka' Józefa. To też nie dziw, że :potępia emigrantów a staje w obronie
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dziś powoływać na szereg rozruchów,
które na tle bezmyślnej i zbrodniczej
hecy antysemickiej (I!) w różnych
st.ronach kraju wybuchły".
Nie dziwimy się "Czasowi", :l'e tak
pisze. Cz>egóż bowiem żą.dać od więd
ną.oogo staruszka., pamiętająceJo cza-

W a. l' t a, 18. 12. W "Orędowniku"
245 jeden z byłych działaczy ludowy ch w lubelskim p. Józef Popławski
zamieścił list otwarty, w którym potępi a szkodliwą. działalność "przywód"Dola niedola
Bo ców" ludowych względem chłopów.
wiejskiego kościółka"
Panowie ci jak: Fijałkowski, Malinowski, Czernicki, Waleron czy \Vyr~y(Skoraszewice w Wlelkopolsce)
kowski za z,dra..dę chłopów zostali soDzieje jednego z najbardziej unczych
k:>ściólk6w modrzewjowych, z p'ękD wicie wynagrodzeni.
nym obra.zem B0żego Narodzenia w D
Ciekawe pod tym względem wyglą.o!t.arzu o w;elkiej wacrtości artystycz- D
n~
D dają wynurzenia p. H. Wyrzykowski>eNapisał i fotograf. C. T. Prausmiiller D
gn. który zdradził chłopów, przystąpił
O dó "s,a nacji" i kandydował w okręgu
"Anielska żona
wyborczym nr. 21, obejmującym PQW.
łaski i sieradzki. Chłopi, widząc zdrademonicznego poety"
dę byłego "swego przywódcy", nie PO-l
Z cy·klu reportaży hi.storyc21nych "Jlustracji Polskiej".
całość w jednym DO parli i przy wyborach nie głosowali
nlLDlerze.
wcale i p. Wyrzykowski przepadł.
Obr3!1lk,i z poznańskiego :wcia za po- D
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Czerwony magistrat •
na usługach lvdów
PJa,1..'1aty, nawolujqee Polal,'ów (lo kU1JoU'(lJłlJi'a u chrweścij'aJn,
widniały na slupach ra do·mskic.h go~inę •••

R a d o m, 18. 12. Do. jakiego stopnia'
czerwony magistrat w Radomiu zatracil poczucie bezstronności i godności,
wysługując się Żydom, niech posłuży
oburzający fakt, jaki miał miejsce w
tych dniach.
Stronnictwo Narodowe w Radomiu
wydało w postaci afisza
odezwę p. t.
"Nadchodzą święta", w której wzywa
społeczeństwo polskie do robienia zakupów przedświątecznych tylko w
sklepach chrześcijańskich. Potrzebna
do rozklejenia po mieście ilość tej odezwy, zgodnie z obowiązującemi w Ramiu przepisami o ogłoszeniach, przesłana została do. magistratu dla rozklejenia i pobrano zatQ opłatę w wysokości 6 zł za 3 dni,
t. j. 12, 13 i H
grudnia, na dowód czego. wydano. kwit
Nr. 4357 z d. 12 bm. Odezwę tę rozklejQno. w czwartek 12 bm. o godz. 2 po
południu.
.
.
Tegoż samego dnia Qkoło godz. 3
po południu jeden z dygnitarzy czer-

wonego. magistratu o niepolskiem nazwisku wydał polecenie natychmia..stQwegQ zaklejenia odezwy StrQnnictwa
dopiero co rozklejonej, jakimś afiszem
kino\',ym, co. niezwłocznie zostało wyknane. Odezwa Stronnictwa, opłacona
na 3 dni, wisiała na słupach ogłos~e~
niowych nie dłużej ponad jedną godzinę. Reklamacja Stronnictwa w magistracie nie odniosła żadnego. skutku.
Fakt ten wywołał w Rado.miu ogólne oburzenie społeczeństwa polskiego.,
a przedewszystkiem robotnika polskiego, gło'sami którego obecni wielkorządcy doszli do. władzy na ratuszu
radomskim. Fakt ten wreszcie otworzył oczy społeczeństwu polskiemu, a
zwłaszcza robotnikom na obecną ro.lę
czerwonego magistratu, który całkowi
cie oddał się na usługi żydostwu.
Oto, jak wygląda w rzeczywistości
bezstronno'ść
czerwonego. magistratu
w Radomiu.

Foki na pOlskiem wybrzeiu
G d Y n i a (Tel. wł.) Na calem poilski('m wybrzeżu, a nawet w zatoce puco
kiej, szczególnie w okolicy Rewy, ~a:
zaIy się w dniach o.statnich w . dllze]
lirzbie foki. Zwierzęta te z dalekich
mórz północnych nawiedzają. naEze
wybrzeże i wyrzą,~zają

d~że

szko~y

rybakom, wybieraJQ,c ZłOWIO!1e w SIeCI ryby, niszcząc przy tern sieci i. sp~zę
ty rybackie. To też rybacy tępIą Je z
całą bezwzględnością..

Redukcja robotni:k'ów
S o s n o w i e c (Tel. wł.)

przemysłowe

Zakłady
Zagłę.bia Dąbr:.0,,:s~i.tgo.

brakIem zamowIen, redukujQ, w duż,ej liczbie robotników. I
tak fabryka chemiczna "Elektrycz.ność" w Ząbkowicach wymówiła pi·a,..
ce 330 robotnikom, zaś huta "Katarzyna" redukuje 121 ludzi.
.
W zwią.zku z masowemi redU'kcJa,.
mi odbyła się konferencja delegatów
robotniczych i górniczych z całego. terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Uchwa.lone rezolucje, apelując do czynników
rządowych, aby nie dopuściły do za.mykania warsztatów pracy i to wła.
śnie w okresie proodświąteczllym.
tłumacząc się

Zazydzenie handlu w[ublinie
L u b l i n. (Tel. wł.) O ogromnelDl
handlu w Lublinie świad
czą, następujące licZlby, oparte na wynikach wykupna świadectw pl"zemysłowych.
.
W sierpniu (l-go) br. wy-ku'Pionych
było()
patentów handlowych ogółem
2693, w czem Żydzi wykupili 1731 pa.tentów, chrześcijanie 962 patenty.
W J)O'szczególnych kategorjach wykftpili w L chrześcijanie 7, ŻydJz,i 1;
w II kat. chrześcijanie 89, Żydzi 126; w
III kat. chrześc. 378, Żydzi 564; w IV
kat. chrześcijanie 485, Żydzi 1021; w,
V kat. chrześc. l, Żydzi 17; w ostatniej
kat. chrześc. 2 i Żydzi 2.
Żydzi posiadają więc 60 proc. nandlu w swem ręku, mimo, że og6'lą.a
liczba mie·szkańców Żydów w mieście
wynosi tylko. około 40 proc. (45 t1S. naJ
ogólną ilość 115 tY's.)
zażydzeniu

/f'lL

.®~

Organ ziemian i konserwatystów
galicyjskich "Czas" rozpisał się znowu
O Berezie, emigrantach politycznych i
O...

anty!S>emityźmie.

Oto wywody "Czasu":
"Jako zwolennicy liberalizmu (!?)
}J<)litycznego pr,a gniemy gorQ,co (?) 0statecznej likwidacji zarówno emigraeji politycznej jak obozu izolacyjnego.
Niestety zmuRzeni jesteśmy przyznać,
że w ostatnich czasach miały miejsce
wypadki, które obronę tych żQ,dań ogromnie utrudniają."
"Jaką, mamy gwarancję, że przebywający na emigracji przywódcy b. cnntrolewu po powrocie do kraju w razie
darow.a nia im kary nie wznowią. swej
wywrotowej roboty, że staną na gruncie nowego stanu prawnego, na gruncie nowej konstytucji? Takich gwarancyj niestety niema, niema nawet
prawdopodobiel1stwa. A że tak jest, o
tern świadczą. chociażby rezolucje, uchwalone na ostatnim Kongresie Ludowców, którzy wybrali 'Witosa na
:prez. swego stronnictwa. W takich
warunkach obrona tezy. amnestja powinna objąć również przestępców po.litycznych. którzy przez ucieczkę zagranicę uchylili się od odbywania kary, jest niezwykle trudna. .
Tak samo trzeba niestety przyznać,
V2, wypadki ostatnich tygodni dały w
~ce zwolennik6w u.trzymania.
obozu
;i:mlacyjnego w Berezie Kartuskiej no:w~ i silne ar:~ent,y. MogQ. si~ oni

Czy społeczeństwo ma p1
rawo żądać i czy żądania jego

mus~ą być uwzgłędf1i,one?

Ł ó d ź, dnia 18 grudnja.
łeczno-polityczne w istocie swej
jest
Jakkolwiek każde ze społeczeńf'tw jeden. Kawy z większych faktów hima właściwe sobie cechy, takie czy in- stQrycznych poprzedzał zawsze wzrost
ne. w zależności od wielu warunków, zainteresowania aktualnemi sprrawajak położenie goograficzne, gospodar- mi najszerszych warstw społeczeńcze i t. p., to jednak wszystkim jest stwa, potem następował okres, w któwspólny jednaki sposób reagowania rym w umysłach urabiał się peWien o
na pewne zjawiska społeczQ-pohtycz sprawach tych są.d, następnie ' \\ysune. Wprawdzie i tu można znaleźć wano postulaty, zakreślone W (:elu
różnicę w tern, jak szybko. reakcja po
przywrócenia takiego stanu, jakiego
danym fakcie następuje, czy też j,a - opinia społeczna żądała i wreSZCle alki>emi poSługuje się środkami, ale isto- bo do żądań tych przychylano się, albo
ta jej wszędzie jest jedna i wcześniej, td: dane społeczeństwo egzekwowało
c~y później, jednakowy powoduje finał.
swe prawa wszelkiemi
rnożIiwemi
Na długiej przestrzeni wieków, w . środkami.
_
życiu ka:i;dego z narodów wiele zachoNie trzeba bystrego obserwatora, by
dziło komplikacyj,
wiele wydarzeń, spostrzec, że właśnie obecnie społektóre kapryśną dłonią. dawały hego- c... eństwo polskie przechodzi okreg, w
monję jednym,
niewolę drugim pań
którym tego, co się dzreje na forum postwom, czy ludom, potem rzekami Utyki wewnętrznej, jest ono llaJzukrwi spłukiwały wielkOość pierwszych pełniej świadome, bezwzględna. jego
i na potężnej fali wynosiły drugich, by większość nastawiona jest w jednym
znów po dziesięciu, czy stu latltch po- kierunku i jednakowe ma żądania.
przedni przywrócić porządek. Ale jeCzy społeczeństwo ma. prawo ŻQ.ż.eli
wszystk·im tym
wydarzemom dać?
przyjrzeć się bliżej,
łatwo zauważyć,
"Państwo jest najwyższą związku
że główną w nich rolę grało społeczeń
społecznego formą" (definicja podana
stwo i obrót spraw zależał zawsze od przez prof. Uniw. Warsz. dr. E. Jarrę).
tego, jak ono do danych faktów było Jeżeli z·a tem państwo jest.. formQ
nast&wiooe.
związku społecznego, decy.duJą,cą. w'l
Jak wspomniano w~ej, sposób re- niem rolę grać musi ów zwiąZek spoagow~nia njl. 'Vsz~lkie wrdarzenia sp.oleczny, czyli poprostu spolKzeńSłwo.

Z tego wynika, że społeczeństwo ma
prawo żądać. A czy żą,daniom jego
musi się stać zadość?
Odpowiedź na to pytanie j~3t zbyt
ważna, by powiedzieć "tak", lub "nie'';
bez odpowiedniego uzasadnieni.a. Uz.a...
s,a dnienie tego, wyrozumowane przez
zwykłego śmiertelnika mogłoby &potkać się z szeregiem, może i flłusznych
argumentów ze strony ludzi, z powyż
·s zemi myślami nie zgadzających się.
NajlepszQ, tedy metodą będzie oparcie
się na pewnym autorytecie. Ale ·i tu
wybór jest trudny, bo myśli zgonne z
powyższemi SQ, dziś udziałem ludzi zwolenników idei narodowej. Op.arcie
się zatem na są,uzie człowieka, który
jest w tych sprawach autorytetem, ale
który do takich właśnie należy, mogło
by spowodować, iż ktoś przeCIwny
przypuściłby rzecz zupełnie prn.wdopod-obną, ż'e jest to są,d subjektywny.
Weźmy zatem pod uwagę pra'.:ę człowielm, który piszą, c dzieło, mające być
pc.·dstawą dalszego rozumowania, kie~
rawał się tylko dobrem nauki i dla
niej pracował. Dzieł>em tern j3St ,,0gólna teorja p'raw,a " prof. dr. Eug-f'niu~
sza Jarry. Jest to zresztą pOdręczr:;ik
na poieTw:sz.ym roku Wydzjalu Prawa.
Uniw. Warszawskiego, pisany między
r, 192.0--:1922" t. j. wtedy, kiedy sprawYj
,"
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Brawo, Skierniewice!

Romana Dmowskiego
plakiety

"Wsp6In~ tJf'kupy" porwstaly #I inicjatywy Stow. KIlIU!ÓłD

w wykoDan!u znakcmitel(o rzeźbIarza
\\ ielkDpolakle~o

Wawrzyńca

Kaima

dD nabycia w adm ... Wielkiei POJtl"i":
Poznań. św. Marcin 65. tel. 59·9-;
(\\ Ilodzinach od g-H i od li-l!!)
Średnica plakiety 30 cm. Cena 5 zł
P,na Poznań w}'.syla się po wpłaceniu
6 zł Da konto P. K. O. - 205 ł71.
ZSl łS6n

poruszone w niniejszym artykule nie
tak aktualne, jak dziś.
Zagadnienie zatem jest następują
ce: Czy społeczeństwo ma ilrawo żądać
i ~zy żądania jego muszę. być l.wzg.ęd
mone?
były

Otóż na stronie !14 tego d:dela <:zy-

ta~y: "Gdy (bowi.em) między dąienia

IIU, którym hołdują reprezentanci pań
st~va, a treścią psychiczną (- p011ąda

ml -:- przyp. aut.) tworzące$o 'e społe
czenstwa, lub przynajmniej deerdują
cych w nim grup, ujawnia Się :'l.sad.
niczy rozdźwięk, wówczas stan istniejący Jest 2aprzeczeniem odpOwiadają
ceJ snołel!~eńsłwu, przez nie wy%uawanej idei państwowej; stan taki dłu
D" utrzymać się nie może. "Opinja
$!holeczna" jest potPnYJD czynnikiem
z którym z koruecmości IIc:ryć s!e mu!
si zarćwno na.czaJnik

S \{ i El r n i e w i c e, 18. 12. Na. zebraniu Stow. I{upców Polskich w Sl,lernfewicach, w dniu 1 b. m., zarząd Stowarzyszenia
przedstawił
zebranym
projekt zorganizowania wspólnemi
siłami "wspólnych zakupów" dla skJepów cht'ześcijańsl,ich, któreby narazle
lajęły się hurtowym zakupem cukru.
W ten sposób ominie się żydowską
hurtownię,
w której do tej pory
wszystkie ~klepy polskie musiały zaopatrywać się w cukier.
Projekt ten przyjęto, a na zebraniu
n~stępnem w dniu 15 b. tn. przystą.~Iono do organizacji i realizacji proJektu. Zorganizowano sekcję spożywczo-kolonjalną. p. n. "Wspólne zakupy"
a. następnie omówiono stronę finansoWił i ostatecznie pomyślnie ją. zalatWiC;IllO. Zarząd nowopowstałej sekcJi
sPozywc7.o-1wlonjalnej, sfinanso'wawszy pierwszy transport cukru. zrobił
zamówienie w cukrowni w Łyżkowicaeh t w dniu 17 bm. sprowadził cukler i dostawił go już do sklepów.
I oh? zaraz ~a wstępie pożytecznoś~
istnienia. danej \'llac6wki można oce·
nić i zdema.sk~wać ZYS.ki hurtowni Źy-I
dowsklej, Jakle clągnęła z polskich
kupców, którzy sJę w cukier w niej

zna mało przykładów, hy dzlereter państwowy szli zupełnie naprzekór oninii całego społec1.l:lństwa.:
zazwyczaj byli to sz-ale-ńcy. którzy padali wprędce ofiarą swego zaHepienia.
Nawet najwięksi autokraci starali się
zawsze u-;runtować swe stanowic::ko
b~ź na odpowiednio pozyskanej przvchylności silnych warstw spoteclei\stwa. W państwach współczesnyth
istnieje cały szereg urz~dzeń, służi;I
cy~h wypowi<l;daniu się opinji społecz
neJ, Tu nalezą: zebrania publiczne,
prasa, a nlulewszystko wybory do instytucYJ przedstawicielskich, za pomo!'lący

cą

których ~po!eci'Gństwo określa swój
stosunek do państwa, po\vo}uj~!l do
mandatów
wyrazicieli
panujl!cych
przekonań. "
W Jakim pozostają mvś1ł powyż
sze związku z obecną sytuac:'I! wewnętrzną Polski, shvierdzić n!etrudno neutralne stanowisko autora Jest
zupełną gwarancją. bezstronności,
a
jego powaga w świecie nau~owvm _
gwarancją. słuszności.
•

ŻydowslHl hurtownia. za. warel< euItru 100 kg pObIerała 98 zł, podczas,
gdy "Wspólne zakupy" dostawiły go
po 96 zł 90 ~r za 100 kg. przyczem dodać naJeży, że z hurtowni żydowskiej
kupiec, biorący cukier. musiał go na
własny koszt · sprowadzić do sklepu.
natomiast "Wspólne zal<upy" dostawiają. kupcowi towar wprost do sklepu. Narazie wspomniana placówka dostawia tylko cukier. lecz w krótkim
czasie zajmie się dostawą nafty. mydla, gilz i t. d., gdyż po pierwszych
krol<ach tej plac6wlti kup1ectwo polskie zobaczyło, komu napychało kleszenie.
Piękna inicjatywa. kupców polskich
w Skierniewicach nie pozostanie na·
pewno bez echa i pObUdzi W dalszym
ciągu kupców polskiCh innych miast
do organizowania podobnych placówek, co niewątpliwie przyczyni się do
wzmocnienia handlu polskiego i do
skutecznej walki z nieuczciwą. konku:encję. żydowskI!. My ze swej strony
zyczymy nowopowstałej placówce POIklej powod?:enia \V dalszej pracy.

sprawi
radośł ,

cleo
Magazyn Obuwia
I.ÓDZ
~ Piofrkowska 56
n 19353
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uroczystości.

Na zakol1czenle odśpiewano Hymn
Młodych. · Cała uroczystość. którą uśWietniły nazewnątrz przybyłe z mia<;ta poczty proporcowe, mimo zakazu
władz na uformowanie
pochodu do

Łodzi

kościoła.

"e..a
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'ł'ó3ac1źit1'om1ł
~

Podat-ek otl drożdży

nOlU'e placówki Str. Nar.

• ~

Wszechświatowej slawy Jasnow:dz Grllfo·
log - Medjum VaPlIl'o -:- twórca (hieJ me·
djumiczno a.;;tl·olo,g ;cznych. \H,p())pl'IlCv\\ nik
Centralnel!'o Mi~tlz~'narodo\\'ego Zwi!\zkU
Okulty.nycznpS!'o Związków Wiedzy Ta.:em·
nej ~\\'iata w Londynie - daje praw Jziwe
medjalno - astralne, astrolo.g iczno· grafolog:czne przepow:edn!e. k tóreto na tychmiaet
.
zrobią przE'lom w Twojem żYciu zdobę·
dZIesZ taJemnIczy klucz ~owego Zycla - otwurzysz sobie
wroia. dobrObytu Zasradka loterji roz\\'jązana orzez Jasno·
widza Vapuro. Tajemnica gry loterji tliWj w naZ\\iAku
T\\0jem. Podaj mi nazwisko Swoje a pow:e.ll Ci. kiE'dy
mo~e.;;z wygrać jaką "urnę. Przepowierlnie. rady "c'!ka
zówkl .horOcSkopy: :życiowe. hand!o\\e. mll'1cme - JS€oMwj.
d.ta Vapuro -:- to .berło zlote - to Nowa Era. Z\\I'acając)'
8:ę kaMy dZlf~kuJe w\'Irrywa 106. N'adeśli i charakter
pisma - (pi8ane 2'odziDą 8-9 rano) datę urodzl'n:a z)l'Jty znaczkiem na ko.sztv prz""~'lki Bezp!atnip horosko·
pów nie WYByła s:ę. Adret!ować: Jasnowldz VAPURO,

Kraków,
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C z ę s t o c h o w a, 18. 12. Ruch llaWar s l a w n. (Tel. wł.) Podwyż
Uroczystość rOlpoczęla się o godz.
rodowy w Polsce zakreśla cOl'az szer~ 830 rano nabożeństwem w kościele ka podatku od drożdży, który wynosi
Si.e kflęJi; coraz potężniejszą falą udapara(a.lnym na Rakowie. W Cla~ie dotYchczas 1,50 zł od kilograma, będzie
na. w fundamenty grzechów pany j_ nabożeństwa piękne kazanie w dUi.:hu wynosiła 35 gr na 1 kg, tak, te kilo·
nyth. podmywa je i obala. Robotnik narodowo-katolickim
wygłosił
ks. gra.m będzie opodatkowany w wysop(, l~ki tzttją.c Zdł'OWY pówiew idei lIamgr. Guzik. Po powrocie z kościoła kości 1,85 zl. (w.)
t'(·dowej nie pozwa.la już dłużej Otu- nastąpił nader podniosły akt poświę
nHWta,Ć się zgubnym hasłem soejal·hocenia nowejo lokalu: pośwlęc~nia (iomunizmu.
konał ks. mgr. Guzil{.
Dosto.IIlY ka'Vślad za narodową. Łodzią kroczy plan wygłosił przytem do zebranych
śpiesznie Zagłębie, Radom, Częctocho pl zemówienie. GorfJce słowa kapłana
Żargonowy .,HaJnt" donosi z Ra..wa.
pah;joty wywarły na słuchaczach 1l1e- domia. "DelegacJa żydowska u starost.y radomskiego".
Ub. niedziela 15 bm. to znów 7.wy- zatarte wra~eni.e.
Cll,:stwO idei narodowej na tercd~
Z ramienia zarzfi.du okręgowego S.
Delegacja l'a(]omsltlego I{ał:tału i
gl'odu podjasnogól'ski~go z okazji ot- N. wyst~pił z Pl·zemówienlem ckolicz- żydowskiego klubu radnycb miejskich
warcia nowej placówki S. N. na Ba- ndcio\'I-'em p. Mieczysław J(allia. Va- stawila się dziś u starosty i prosiła o
kowie pod CzęstochowI!. Raków, przed- lej prz.cm.awiali delegaci poszcze~ól- przedsiQwzięcie
kroków
prze< iw
nych miej::cowych placówek S. N. pp. \Hmagaiącej się hecy bojk~towej enmieście Częstochowy, oddawna opanov-any był wyłącznie przez soc~alistow. Konrad Blachnicki. Jerem~asz StY-,Jiil- deków. Stal'osta obiecał zastosować
O~tatnio jednak naskut«:lk wzmożonej
skl, Tadeus-z Puchała, Francisz.ek !(en- kcnleczne środki. - Magistrat pO.5tadZIałalności licmie już rozsianych pla(!I-a i Stochel. Mówcy w słowach krrSt- n(l.wił ~z!siaj pocię:!nąć d:>. o~po\Vie
Có,\ ek S. N., idea narodowa, poc/ela ~c;ch lecz dosadr~ycą, poruszali na(ler dł:lalnoscl 'p~'zywódcow tute.1s~~J parztiobywać wśród mieszkuI1CÓW Rako- z)"wotne .temat y Jl1k: idea narodowa a
tJ.l e?deckl~J, którzr zarz~dzJh :ozJ'e\'-a coraz więcej sympatyków, przera- ŚWiat ptary, kwest ja żydowsl<a. obec- plame antyzydowskl~~ u~otek bOJkotodzających się stopniowo w członków
na sytuacja i inne. Na koniec zabrał wyeh na słupach mIeJskICh.
Str. Nar..
glos kierownik nowootwartej placów'

II

'

wzbudzała wśród

ców zainteresowania i podziw.

CUD XX. WIEB.UllJ .
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ser<ie<;z:tlych

słowach Złożył podziękowanie
Za.l tą
dowi za założenie placówki oraz acznlm zebranym za wzięcie udziału VI

Szczęść BożeJ
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Z. Stasiakiewicz

Łódź-Przejazd ~O

tel. t.44:-rr.

Numer 2M
Kalendarz rzyrn.-kal.
Czwartek: )l"emezeus'la
Piątek: Suchy dz .• Teofila m.
Kalendarz słowiański
Czwartek: Mścigniewa
Piątek: Bogumily
Siońca: wschód i.59
CZWARTEK
zachód 15.39
Dlugość dnia 7 g. 40 min.
Księżyca: wBchód 1.10
zachód 11.51
Faza: 6 dzień przed nO\·dem.

Gmd'i'_1
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ftdre! redak[ji i admioiUra[ji WŁgOli
telefon ł'edakc'S i administraeji 173-55

Piotrkowska 91
Godziny

przyjęc

dla intereaealÓ.

od 10-12
E

1.

NOCNE DYżURY APTEK
Nocy dzlBie;Bzej dyź'JruJą apteki: Jankielewicza. St. nynek 9 (żydowska). Głu
chowskiego, Narutowicza 6. Hambu!'!!;Il..
GtÓ\\lla 50. Pa wtowBk lego. Piotrowska 307.
Piotrowskiego. Pomorska 91. Steckla. Limanow"kiego 37.
Pogotowie: tel. 102-90.
Straż ogniowa: tel. 8.

T~ATRY ŁóDZKIE
Teatr l\iiejski - 7,3'0 "Przedziwny stop".
Teatr Popularny - 8,15 "Urwis".
ŁÓDZKIE
Adria - Melro - "łU m'llszkieterów",
COrso - "Hrabia Monte Chrjsto",
Capiłol .. Sequoia".
Czary - ,.Wilhelm Tell".
Mimoza - "Zlodziej .serc".
Miraż "Xasi chlopcy mal'ynarze".
l.udowy - "Dziesięciu z Pawiaka".
Oświatowy "Dwie sierotv",
Pałace .. ~je miala ]Jab,L kłopotu".
, Przedwio-śnie "Piewca wolności".
, Stylowv - .. Zmiana Berc".
Rialto - ,.I(Siężniczka Czardasza".

KINA

POGODA WCZORAJ
Komunikat lódzkiej Btacji meteorolo",icznej przy miejskiem muząum w parku
Sienkiewicza na dzień 18 bm,: Najwyższa
temperatura w ciąg'u ubiegłei doby: plus
0.5 st., najniż8za: minus 5 st. Darometr:
735,1.1 tendencja: spadek ciśnienia. Wiatry:
umiarkowane, poludn:o\ye.
BĘDZIE POGOOA1
P r z e p o \V i e d n i a: W cią,g-u dnia
'Ppchmul'ono z PI'zelotnymi opadami śpież11Pl!i. ,1'(),mPfrl1 turą -w pob]jżu z.er.a.

'. JAKA

KQMUNIKATY
KOMUNIKAT 5TR. NAR '&dwal'd Pio.
trowski, usunięty w swoim czasie ze str.
Nar. za szkudliwą działalność, odwiedza
wraz z drugim osobnikiem lJochodzenią
semickie~o

różne

składy

chrześcijańskie

w ł.odzi i zbiera składki i oUary na rzecz
biednych narodowców, bądź Str. Nar, Po·
dając powyższe do wiadomości 'Oub!ieznej,
przestrzega się wszystkich przed machinacjamI Piotrowskiego.
, ZARZĄD ZAW. PRAC. PRZEM. WŁÓ'
KIENN. ,.PRACA POLSKA". Łódź, ul.
Piotrkowska 92, zawiadamia swych człon.
ków, że dn. 21. b. rn., o godz. 7 wieczorem
w lokalu Str. Narodowego Lódź - Śródmie.
ście, ul. Targowa 5 (no.r_ Przejazd) odbę
dzie się miesięczne zebranie członkowskie,
na które zaprasza Zarząd.
Nauczyciele szkoły śl'edniej udzielają
lekcyj pl'zpc]miotów szl,olnych. Cena niska. Łódź, Pierackiego 16, m. 1

-

ORĘDOWNIK, pill,feK. CJnill 20 grurlnia. 1935
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Na tle żydowskiego wyzysku
do<s.~lo

do

s~eregu

nowych

~ata,.gów

~

Ł ó d Ź,

SPDRT

fab ·r y.

Sezon zimowy w cJe osobowe robotników, mimo posiaprzemyśl~
w16kienl1iczym i dzianym dania zam6wiell, celem zmuszenie p-ozosta\vionych przy pracy do przyjęcia
został obecnie niemal
całkowicie zakończony i wskutek
tego następuje obniżki. płac.
Żydowscy przemysłowcy wypo\viaznaczne og:raniczenie produkcji.
ile
chodzi o wielki przemysł \'vlókienni- dają. wszystkim robotnikom pracę, a
czy, tudzież średni, to znaczna część pod koniec okresu wym6wienia pojefabryk unieruchamia sw~ zakłady na dyńczo pertraktują z rob'Jtnikami.
tydzień świąteczny.
by w ten sposób, Przedewszystkiem wybierają wiGcej
przez wstrzymanie produkcji, zrOwnQ- wyli:walifikowanych i uleglejszych, je·
żeli zaś nie godzą się na zniżkę płac,
ważyć ilość produkcji z zapotrzebowaniem.
.
co wobec bozrobocia jest naogół rzadNiektóre zakłady (Wi-Ma i szereg lnem zjawiskiem, wówczas zatrzymuśl'ednich) unieruchamia swe zakłady ją innych.
Mimo to powstają obecnie liczne
nawet na przeciąg dwóch tygodni do
6 stycznia 1936 r. Ograniczenie pro- zatargi na tern tle, albowiem robotnidukcji na tydziell oDejmuje około 75 cy solidarnie przeciwstawiają się reproc. ogólnej liczby zatrudnionych ro- dukcjom osób i plac. Charakwrysty( zbotników.
nem jest, że przy tej ' okazji reduJn:je
Inaczej przedstawia się sytuacja o się członków związku zawodowego
iie chodzi o drobny, zarobkO\~ y prze- Praca Polska, choć mają lepsze zdolmysł
włókienniczy,
oraz przemysł ności, gdy natomiast pozostawiani &ą
klasowych
socjalistyczdziany, przeważnie drobny, za wyjąt czlonkowie
leiem kilku większych zakładów. Prze- nych zwią·zków. Ta sympatja dla soCJalizmu w szeregach żydowskich uie
mysł t.en, to domena wyJę. cznie żydow
ska i dlatego WŻ stosuje się tu reduk- .jc:st zresztą nowością. ' (k)

18. 12.

°

Będzie

o jednego komisarza mniej

wspomnianego cechu i wyznaczony
komisarz w osobie p. Brauna.
Powolany jakoby dla naprawy gospodarki cechu komisarz nie zdał egzaminu i nie zadowolił członków cecbu,
kt6rzy wysunę li szereg słusznYCh żą
clatl, a co na.igł6wni ·ejsze wykazał niechęć do publicznego ujawniania wyników swej gospodarki oraz stosunków

panujących w cechu, wypraszając z
sa li narad zgromadzenia cechowego,
przedstawicieli prasy, między innemi
sprawozdawcę "Orędownika".
Z każ
dym dniem też wzrastała na siłach i
w liczbie Opozycja, co wreszcie zmusiło poprostu władze do rozwiązania tej
kwestji, gdyż podnosiły się głosy, o
konieczności utworzenia
nowego cechu.
. .
Z tej racji wyznaczono na czwadek
19 b. m. walne zgromadzenie cechu
rzeźniczo-wędliniarskiego w Łodzi, na
którem ma być dokonany wybór nowego zarządu i władz cechu.

ju, w bardzo bUskiem sqsieclztwie komuni-

CZY WIECIE,

Ł ód Ź, 18. 12.
Przed pół rok lem
zgórą na skutek p·oważnych nieporozumień, jakie powstały w cechu rzeź
niczo-wędliniarskim w Łodzi,
zarzą
dzeniem władz nadzorczych (Zarządu
m. Łodzi) rozwiązany został za!'z~cl

st~-r.znej

paytji. a d~wodem tego b.~ły. re-I
:"lZ]e \\' .róznych 'l\\' lązkach kraw!ecloch,
Zydow8klCh tOlVarz)'stwach
l{l'~]o~nawCZY:h. t?wal'zys~~vach, (.\,>peł'!1n:~·s~oW.l t. d.
\\1 l:iądZk llTodzkłm \\ l'JOdZl o :lb.v. ł Slę pro:
,~('~O'Pl'Zecj,\y reclal',tot:ce _Oclp () \\>er!zlalne1
zar,..onó" ~l . Lodzel Wek er. 'v}dat\aneT
p~z.ez <' i30c .\~ltslyc:-n~' }3unr~ ... W. numerze
l, t~",o 1l.I:i~a \\ kOllC,U. ~,,\\ letl1la 198~:.
zam~(,s7~czon" ;:ostal art~_kul'. maJący, w:ybltl;Je k~muO'n.~!ye~ne naotawleOi~. \\ num:l ze 1J t:.:-oz Pll:im~. B,undu _U~Ill~szcz~ny
z~",t~ł a r t~l,ul oma\\ łaJący "Pl a\\ę .. "nęb,enloU towal'z~'szó\V \\' obozach koncentrac\·,inych. choć IV tym czaeie t. j. w kw;etniu 1931, r jeszcze nie bylo w Polsce podobn~'ch obozów. \V v..·rniku rozprawy sąd
A'l'odzl,i po ostrem przemówieniu prok,
Grzegol'zewskiego skazał redaktorkę ży
dowską Hajzlę Eichnel' w pieł'\VBzej sprawie na 6 miesięcy a redztu i 500 zł g'rzywny z zamianą na daJsr.e 2 mi~siące ar~sz
tu. w drugiej zaś na 3 miesiące aresztu i
300 zł !:(l'y;~-\\'ny z zamianą na dalszy 1 miesiąc aresztu.

Z RYNKU PRACY

żE •••

Znów zamach na niedzielę. W związku
z odbvtnn pl'z~d kilku dniami zjazdem
\\'szeehpolskim fl'vzjerów w Poznaniu Ol'az
przyjęta. na tymże zjezdzie uchwalą o
wpł'owadzcniu pracy w zakładach frvzier"kich w niedzielę ( święta zawYiątkfertl
świat U1'oczY8tych. w początl,ach st\'cznia
1936 r .. )db·ędż i e się okl'ęll:owy zjazd fryzjel'ów w Łoclzi, któl'y za.imi~ się przeprowadzeniem \"ni05ków odnośnie pracy w
nierlzirlę j święta. Czy żądanIa fryzjerów
odnośn i e wpro\yadzenia pracy W nieclzielę
ocl 8 do 11 zy,;;kajq aprobatę wtadz, niewiadomo
.
.

WSTRZYMANIE

WYPŁAT

Ł ó d Ź, 19. 12. Onegdaj wstrzymano wypJaty zasill,ów sezonowcom którzy otrzy'mali już talony. Jak się dowiadujemy,
sprawa zal:>ilkójy przedstawia s·ię bardzo
,nieszcteg-ÓJnie. Zarząd miejski w Łodzi
Iprowadzil ro.]:}oly z kredytów Funduszu
'Pracy, ze .sum dotacyjnych ministerstwa
'opieki spolecznej oraz własnych Bum bud,żetowych. Robotnicy zatrudnieni na robotach prowadzonyCh z sum dotacyjnrch nie
mają prawa do zasillków,
wobec czego
WBz~'stl{ie kredyty zostały scalone. 'V.skutek ujawnienia tych niedo·kladności bu. ·chalteryjnvch pąybyla z Warszawy komlBja z funduszu Pracy, która przeprowadziła lustrację a.gend zarządu miasta
Lodzi i w~- dała zarządzenie wstrzymania
\"szelki ch wypla t zasill{ów Bezo·no wcom,
których jest około 4500.
O'kazuje B(ę równocześnie, że wbrew
przyrzeczeniom. jakie delegacja z \","iązlco
~ya otrzymala od mini8tra opicki spolecz'nej J aszczolta, nie ukazał·o się dotychczas
zarządzenie. wprowadzające ulgowy 104'dniowy okres u~yskania zasilku i zasiłek
.narazi.!} prZ\iznawano tym, którzy prze'Pracowali 156 dni. \Vobec ujawnienia nieścislości jednak, te wY'Platy także wstrzymano. \Vśród sezonowców z tej racji wy'buchl-o wie~kie wzburzenie i zWiązlcj podjęły inlerwencję, domagając się
i~asilków jeszcze przed ś\\:iętami.
\Vysłano 11a 19 bm. delegacie

wypłaty

do miniwyIStoSO\VślllO oświadczenie, że wobec wytwurzonej sytuacji, nie przyjmuje się żadnej
odpowiedzialności za incy_elenty, jakie z tej
racji mogą na8tąpić.

stra opieki

społecznej,

a

równocześnie

ODPOWIEDZI REDAKCJI
"Angelica", ł.ódź. "Yiemz zbyt dlugi
Nie llmieścimy.
"Obserwator", ł.ódź. List nieczytelny.
"Władysław", Łódź. List nie nadaje się
do druku. Sprawa, zainteresujemy się w
p rz vsz łoś ci.
Czytelnik W' J Lódź. DziękUjemy za sło
wa uznania.
Robotnik, ł.ódź. Na1eży przeciwko owemu Żydowi wnieść skargę do prokuratora.
Wanda L., ł.ódż. Konsulat francuski.
W. K., Lódź. Niestety, nic znamy,
Uczennica, L6dt. Wierszyk słaby, Radzimy pracować nad sobl\,

i! es::

Wiktor Z" ł.ódź. Owszem, spraw~ 'lba.
damy.
Antoni Kutusza J ł.ódź. Nie wydruku ..
jemy,

kantul'ni

Robotnicv są poprostu okradani. \V fir- '
mie Gutman. Kopel i Pel'clberg przy ul.
:'IM!;i.strackiej 31 odbyła się konferencja
w ,;;pra wie zażegnll nia nowopo\Vstałe~w zaNOTUJEMY
targu, kjóry ohejmu.je okol-o 50 robotniCzyn godny niiśladowąnia. ?\a posie- ków. PrzC'd kilku tygodniaml we wspomdzeniu komitetu tpań domu, na którem nianej .żydolV,~kiej fabryce wybuchł zatarg,
firma W. Bartosze\yicz - Glówna 52 w ~tlbowiem ISbrykanci zalegali z wypłatą
Łodzi ofiarowała na gwiazdkę ella najrobotniczYCh należności na kilkanaście tybiedniejszych naszep('o miasta 800 kg ryb sięcy zlotych. Ponieważ wspólnicy Żydzi
mrożon~- ch. z tego 3{)0 kg ofiarowała firnosili się z zamiArem unieruchomienia fama \V. BartoBZe\vjC7. od siebie. 500 zaś w bł'yki. w wypadku. gdrby robotnic" żąda
imieniu Polaki ego Zjednoczenia Rybaków li całych należności. przeto z części niezaJ\1or!;kich w Gdyni.
placonych nalrżności \V sumie okolo 10000
Bilety tremwajowe po 20 gr. One{rdaj zł robotnicy zrezygno\\'ali w polo\'vie i zgoodbylo odę potSierlzonie zarządu kolei elek- dzili się na spl.acenie 4750 zł pod warUI1trycznei łódzkiej na któl'em zarząd KET:" kLem. że fabryka będzie czynna. Obecnie
" zasadzie zgodził się na obniżenie ogól- fflbrykanci nietylko nie dotrzymali warun:nej tar~' iy tramwnjowej w Łodzi i zmniej- ków splacenia zmniejszonych należności.
lecz \V doda t],u znów zag-rozi1i zamknię
SZOłlio cąny jerinorazo\vych przejazdów z
2.'5 groszy na 20 groszy. Zastrzegł sic jed- ciem ,fahryl,i, nral\'dopodobnie dlatego, by
nalk. że zmuswnv będzie za to podwri.szyć robotnicy darowali im i pozostałe należno
Dzhvnem jest w tej sprawie stano.ceny biletów abonamentowych. a mianowi- ści.
\"isko związku. który sprawę pOBtawil w
cie ·c('nv bilet ów miesięczm:.ch z 22 i pól zł tak nieumiejętny sposób, że robotnicy
do 30 zł. oraz podwyż.szyć inne taryfy zmu.szeni byli darować ponad 5000 z1
ulgowe. Pl'zYPUf;zczalnie nailląlli to IV pici'- krpwa\yo z,l!'obion~-ch pieniędzy, a w do·wszej polowi c stycznia przyszleg'o roku.
datlw Żydzi uniknęli kary, iaka groziła
im 7.ft zatrzymanie zarobków. '
OFIARY KRYZYSU
\V drugiej żydowskiej firmie Landau,
Zasłabnięcie z głodu. Na placu Reyprz:v ul. 28 p. strzelc. Kan. 51 odbyła się
monta zac;labl z głodu i wyciel'iczenia ber.- konfer,'ncj-a dla zlilnvidowania zatargu podomnv i bCZI'ohotny Józef Nikoclemink. wstaJego z racji nipud7.ielnnia urlopów.
Jdórcgo lekaJ'z pogotowia ski erowu! do zmniejszania "ta\\'ek plac. Na konferencji
szpitala zapaso\'vego ..
u Inspektora Pl'ncy firma przyzna la. ze
Podrzutek.
klatce schodowej Domu istotnie Gtawki byly niższe o H-17%. Jedprzy ul. Rodnm$l{iej 2~. znaJez,iono dzi~c nakże ustalono dalej, że firma wpisywała
ko płci męskiej, sześcIOtyp;odmowe. ktore zamiast 6 dni 3 dni i że wskutek tego róż
zoó;t.a lo przesIane do domu wychowaw- nice są znacznie większe. Konferencja zaczego.
kończ.yla się tem, że zobowiązano żydow
ską. firmę do przedstawienia wykazu 1'0.JUDAICA
hotników, :,tórym należy się urlop oraz
Komunistyczna propagaD.da w piśmie wykazu rzeczywistych należności robotniBundu. Powszechnie znany jest fakt, te k6w wynikających z tytułu niedo-pla.cenia
i - - '
•.
tydowskie socjalistyczne organizaeje .. to- do stawe~

,-y

robotn'ików

..
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Jeszcze grają w piłkę nożną. W nad ..
chodzącą niodzielę ligowa druż~na Ł. K.

S. rozegra towarzyski mecz pilJ<al'sk: z S.
K. S-em. Kierownictwo sekcji piłkarskiej
czerwonych korzy.stając z dość· łagodnej
zimy, urządza szereg meczów towarzyskich i \V nich próbuje swych mlodsz~' ch
obiecujących piłkarzy, którzy ewentualnie
mo·g liby zasilić w przyszlym Bezonie drużynę ligową.
Mecz ten odbędzie się na
stadjonie sportowym Ł. K. S., o godz. 11,30
przed pol.
I. K. P. w Warszawie. W niedzielę. Z2
grudnia ze.spól mistrzowskiej drużyny Ło
dzi I. K. P. rozegra drużynowe zawody
pi~ściarskie z Warsza\vianką w \Varszawie, gdyż projektowany mecz z Lechją we
Lwowie zostat odtożony na koniec sezonu . .
\\larszawianka obecnie posiada b. silną
drużynę, tak, ze mecz z Łodzianami zapowiada się niezwykle interesująco.

Warszawa - Lódź w ping - pong. Mi~~
dzymiasto\\'e za wody w tenn L a stolowego, .
które miały się odbyć w dniu 8 grudnia,
a które w dniu tym nie odbyły się, odbędą·
się definitywnie w Łodzi w nadchodzącą
sobotę, t. j. 21. b. m.
ł.ódzcy szermierze na · planszy. Woisko .. ,
wy Klub Sportowv zamierza rozegrać mecz
6zermierczy z reprezentacją pozostałych
k,lub6w lódzkich, który jest projektowany
na najbliższą niedzielę. dnia 22. b. m. W
meczu tym wzięliby udzial najlepsi szermierze miasta.
I. K. P. w święta. Drużyna mistrzowska. :
I. K. P. otrzymala na dzień 22. b. m. propozycję 1'0zegTania
towarzyskich meczów
bok.sel'.;;l~ich drużynowych
od lwowskiej'
Lechji i stolecznQj Warsza~vianki. Czy
Łodzianie skorzystają z jednego z llowy'Ż
szych terminów, niewiadomo, pra wdopo~
dobnie jednak przez święta będą odpoc)!;ywać.

'Narszawscy łyżwiarze w Lodzl. Łódzki .
Zwiqzek Okręgowy Hokeja na lodzie na.
dziPll 22 grudnia zaprosił na popiBY w
jeździe figurowej na lodzie czołowych łyż
wiarzy stolicy. którzy zademonstrują bogaty j urozmaicony repertuar.
.
Rozgrywki hokejowe w LodzL W okrę.
gu łódzkim po,:;tanowiono w ll(}ke,ju rozpocząć rozgrywki o puhar P. U. W. F. wraz
z nastaniem piel'\\'Bzych mrozów. a dopiero po ich ukOllczeniu rozegrać mistrzostwa
klas.v A i B. Ponieważ jednak rozgrywki
o pullar P. U. W. F. są dOfjtępne równie'ż
dla druź}' n B-klasów}:ch t. Q, Z. L. posta- ,.
nowil \V celu 8z~' bszego przeprowadzenia ich podzielić wszystkie kluby łódzkie na
grupy rozstawiając drużyny A-klasowe, a
następnie finaliści grup walczyć będą o
piel'\\sze miejsce.
Otwarcie ślizgawki B. K. S. Onegdaj
odbyIo się otwarcie śl i zgawki Harcerskiego Klubu Sportowego przy ul. Piotrkow.
skieJ lSD. Ślizga\\I,B jest czynna codziennie Qd godz. 10 do 22. Zarząd klubu us(alił ceny biletów wejścia: dla uczniów i
harcerzy na 23 g-r. dla dorosłych 50 gr.
Treningi zimowa B. K. S. Zarząd H , K.
S. podaje do wiadomości, że trenin,'l;i na
sali w 01;:rc8ie zimowym będą odbywały
się \\' nast. porządku:
ella harcerek: w
czwal'tki \V sali przy ul. Zagainikowej 54,
dla gr. I od godz. 17 do 19, oraz w piątki
dla g t'. II w .,a li przy ul. Cegielnianej
(Szk. Kl'. Jad\yi~i) od godz, 17 do 19; dla
harcerzy: \v czwartki w .sali przy ul. Rokiciliskiej nr. 41 dla grupy I od godz. 19
do 21, dla grupy II od godz. 17 do 19.

ut kilku

słowach

Aresztowany zosta t J akób Józef Łu
i3zczano\\'ski. Żyd b. wlaściciel 8kładu dodatków krawieckich przy ul. Kael Łódką 2.
Łuszczano\y.,ld nabrał swych dosta\\'·có\\· na
znaczne su my. Łuszczano\\'skiego aresztowano na Chojnach, gdzie ukrywał si~.

*

Wojsko,vy sąd okręgowy w Łodz·i rozpozna \yal Bllra wę 4 żydowskich komunistów, którzy jako źolnierze slużby czJrnnej
w 4 p, a. c. stacjonowanym w Łodzi stworzyli jacz c i'kę komunistvczną. sze~'zyli propaga'ndę
komunistyczną, sprowadzaH odezwy. broszury komunistyczne, tudzież
zorganiw\\'ali dalsze grlJ.PY kom unistyczne na tet'enie innych pulków. '" wyniku
l'ozpra wy skazano Abl'ama Gold'b erga na
g lat więzienia. Nuchema Weisberga na
6 lat ,yif'zicnia. JORka Zilberherga i Leona
Koszackiego po 4 lata więzienia.
Międzyzwią7.kowa
samol rządowych

*komisja

urzędników

Łodzi .r..oz.poczęla

zabie.
gi. aby akcią oddlużeniową objęci zostali
równie;;' uqe-dnicy samo-r zadowi. Komisja
i3twicl'dzila, że urzędnikom państwowym
-zarabiającym do 400 zl miesięcznie przy'z nano do 100 zł pożY'czki na oddluźenie, a
ponieważ sytuacia urzędników samorza(:<>~~;ych jest nielepsza, przeto słuszne b,Ioby. aby samorząd zastosował podo;bne
warunki dla swych urzędników. W spra,
wie tej odbyć .się mają narady i wY6łana.
specjalna. d.fllegacja do rzą.du.
.
w
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ORĘDOW~Tf{. piąfek. ania

8

Ja~o ~rakty[ln~ I~~arki ~wial~kOWB I
polecamy po znanych przystępnych cenach w specjalnych świątecznych opakowaniach, następujące wyroby:

Opakowanie orygin. A. Opakowanie orygin. B. Opakowanie orygin. C.
t salami ca 450 gr.
l serwolatka ca 450 gr.
1 hel'bacianka ca 450 gr.

I herbacianka ca 30U gr.
l wątrobianka ca 3JO gr.
1 pOiska ca 300 gr.

1 puszka golonki 1/2 kg.
1 puszka karkówki 1/2 kg.
t pmzka szynki .,Polo" 1/2 kg

I metkIl ca 300 gr.
l puszka parówek 5 par li 7;)
I boczek wędzony ca 500 gr. 1 łososiowa ca 350 gr.
I puszka pasztetu 250 gr.
C E N A zł 4,C E N A zł 6, C E N A zł 6,59
lIP' l ą c z.n i e .k o • z t ó lIP" P o r t o r j i.

Bacon Export Gniezno S. A.
BYDGOSZCZY
DETALICZNY, ulica Gdańska 10.

n 19580

W

S~ŁAD

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kdde
dalsze stowo 10 gTOBzy, 5 liczb
jedno słowo,
l, w, t, a
każde slanowi 1 słowo. Jedn~ ogło.
szenie nie maże prz ekracz ać 100 słów, w t~

=

=

:>

I

Numpr 293

1935

4

Od t-go grudnia br.

~IAt( n~~~nl( W~kła~lie ~ław~tnym
ŁÓDŻ, ul. U-go Listopada 5,

le

--

NA ŚWIĘTA

RYBY
STEfAN ClUBlAK,

we W"lzystkich gatunkach, żywe i śnięte
po cenach konkurencyjnych - P~

Uwaga ł

Łódź, Piłsudskiego 37.

A HOPPElI

Sprzedaż odbywa się w niedzielę, dnia

FABRYKA
DZ1A.NYCH
ŁÓDZ,WYROBOW
ZAMENHOFA
12
II 18939

Poleca ws zelkiego rodzaJ'u wyroby
dziane po cenach fabrycznycb

OGŁOSZENIA

22 b. m. od godz. l· ei

e

Tel. 114-84

Rzeźnictwo

$piesznie sprzedam. cena 500,-'
Poznali, GóreC'ka 9.5 - przy Tar_ _ _..._______ czowei.
zd 1755ł

I

Znak oferty naprzyklad: % 1892i, n 2746, d 1700
i t. d. =- 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni !powszednie przyjmuje
&1, do godz. 10,30, w Boboty l dni przedświe.-

DROBNE

OglOflzenfa W'ŚrÓ'd drobnych: t-łamowy mlllmetr 30 DI'OAJ.

nagłówkowych.

B. Ja~iń~kie~o

tel. 1.57·60.
Na sezon zimowy poleca znf1nc- z!' swych ni.-;łdch cen: wełny, n8
płaszcte, suknie i na mundurki szkolne, jedwabie, płótna białe
i lniane, firanki, kapy, obrusy, wszelkie materjałv w zakres manu·
fakturv wchodzące oraz pończochy, skarpetki, rękawiczkJ i l p.

Chrześcijańska
sukien ślubnych
i balowych. Najelegantsze fasony. Łódź, Limanowskiego 38 (daw. Aleksanclrowska) w pralni.
n 19 334

teczne przyjmuje się do godz. 10,15.

Wypożyczalnia

Dom

ogrodem kolonjalką przy Poznaniu sprzedam lub zamienie restaurację. kawiarnie lub piekarcukierki
nię. Oferty Orerlownik. Poznań
Eukalyptusowe. Mentolowe w to_ _ _ _ _ _z"-d.77 G03
rebkach I IUle,n oraz Slodowe
Anyżo\\e. Mildow€' Ślazowe. Ziolowe. M"I1Yr1ki. M'etówki. MieD om
nowy, piekarnia przy Poznaniu. szanK ,. I~}H I!"OO7f\W~ z f.abryki
dochod 2300 ,sprzedam 16000-,1
Roma - Poznan
,,:;platy 10000. h.ossmann. Poznal1 to $Zel" fJo-t"'OCI' Zą.l3(· \lo '7.erizte
] redry G.
zd 77 94(, I
. PO? 64'5S!9-40.21 / ~

,_._--

Dom

jednopiętrowy
miegcie z3mienie na ~o·sp().d;t:

Inhalator

M. A. M . chroni ori kataru
chrypki i ułatwia oddech.
dg 4 544/5

.-~-----

Odciski

radykalnie usuwa tylko. pasta lub
płyn .• Ego". Do nabYCIa w drogerjach.
ng 19 224

Fryzjer

hurtownia

stwo do 100 mórg. różnice doolacC. Kwiecil'iski. Ruchocinek. DOwiat Gniezno.
zd 780;;.2

!":1,ljo~,Ot'ze~u

1[: ~~~~!!_JI

Poznań,

Inkasenta

Zastępstwa

bi u rO"'ego za
WYI)ożyczenieDl
iabryk tylko chrześcijaliskich
2-4000 na p~U'il :ncje przyjmie
telefon
15·44
n"leca
oclbi!)r poszukuje znprowarlzo'ny Poznań. poważne pr7.ed~;chiorstwo przP.·
Oferty Orędownik lliki radjowe. Cen1 z o:łośnikier, Pomorze. Oferty Orędownik. Po· mysIowe
zna/i zd 74 441
Pozna fi zo 77 ,'<!]
I'lmp:.lmi. G\Varal1~·.1 roczna.
Do nabycia w składach

Fr. Ratajczaka 10

Jestem

mloda. wyjtl~ zal11:l? za knlt
nego pana dl 73 lat Ofel'ty
downik, POulla!'l ZlJ 77956

Pom~cnik .

I

Gospodarstwo

I

100 mórg. po" lat obornicki za-'
m ienię na .klad.
parcele. dom
P()lnan;u. So wll'ie ki. Poznatl Garn CaN'f.3 2.
z,ri 77 981

..

KUPUJ TYLKO
U

UHRZEŚłJIJAN!!

Go'spodarstwo

Żyw,1D
martwym
natychmiast sprze·
An,jrzej Wo.Ttczak. Nekiel·
ka. lloczta Nełda. pow. Środa.
zd 71 531

lli6rg

Organizatorów

radjowych
ltand.llJw~. !>r~nllY kolonJalno·r.e· na Poznailskie wysokie zarobki.
Popularna ll'óika ··ateryjna. ba· ~taulacYJneJ. obezna,ny z bra.nzą i kaucja poszukuje F-a Tecza r:elaz.na. _ l! r~ bU,uow... palem:!ll! Szczepankowo pow. Poznań. Zateria
~awy. k"lęoOW0?J<.'lą
Z.na. takze· krzewski sklar! kolonjalny.
92 100
JE:zXk plemleckl, przYJmie po' d 7- 880
'\Ide za skromnem wynag:odzez I
_ _ _ __
Luksu.,owa 'róik'l I"qeryj na
niem.
Of"rty
Leon
Kawka.
Lu133,00
biewo.
po"
ia~ tg~~~!ilski.
Bufetowa
(wy)
(>7.".'" ,;'< bateryjna
zrf .. II 1"3
o{! zaraz na w!a~n~' rachunek _
180,00
kaucja. Hotel Polonja, Wronki.
tr6j;';a 8ieciowa na _
27.WOLNE MIEJSCA_
zd '17 90;)

Sp:rzedam

ogrodnict\\ (I, :J 'J !.!l"t,)lIl1. oranżerj[l.
100 okien za'ludowanip. Zgl06zcnia Orcdown:-. P"znań
.".' i7 671

I(

dam.ski lub lry!.je.-ka zdolni potrzebni d... 'rwalej. żelazkowei
Zgloszenia Sznyr()w~
Ogłoszenia do !lU sl5w dla pO'ZU· ondulacj.i.
kujących posady w tE
"ub"yce ski. Hotel E,'r,)p~J"ki. Radam.
zd 707114
obliczamy P() jednej trze.?;e) cenie
drobnych .

.
Fryz)er

200,00

li

Un;wersalna 111:,<,""0"-8 trójka
(trzy pen'orl,) na n"~d zmienny dzielny ondulator żelazkowy
trzebny zaraz. Z~lo"zenia z W3i staly
runkami Ł. Siuf'hniliski. Żnin.
315,00
zrl 78050

po.\

Młodszego

pomocnika - ek~pedjent" - w<pÓI!>. I'acy przprl"iębiorst".;
dlowego. goló,,-ka 1000 zl ,
przyjmę. Of~rty Oredowrd'
wali zd 78 06~

.

1V~·19rzem

dUł,

"'a.

. , 11.

Ili'KU;N~

15.30 muzyka z plyt: 16.00 POg'lls.55 Wicdmi ...J.Jo)fen:::rin". (medla chorych: 16.15 Koncert orko ra (tr. z Op~n- \"V ler!.).
Seredyń.skiezo;
16.45 prze:::lad
19.10 Rrahslawa. Muzyka tan.
·
S lecz ar ę
Piątek 20 arudnia
wydawnictw gwiazdkowyCh .dla 19.ilU Bud::lleszl. "La Fiamma·'.
do zapędu motorowego lub mane.
. "
_
._ c1zie-ci:.
17.UO
.,q.bser\Yator.lu~ OP. Respt.c:hiezo. 19.30 Pral!a.
ża i inne rolnicze przedmioty kuKatowICe. -: 13:.?a ~uz!,ka morsKte. w J{ZYml~.. - rePQrtaz ... Macbeth" opera Ver.diego (tr.
pie. Wróblewo, l\llyn, pow. Sza- lek.ka z .p!y.t. 10:20 "lelda. la.30 17.15 mmuta poeZJI Wler.,ze z t~atl'l1 NiplI1ieckiegol. Moskwa
motuly.
zd 77 863In'1.1;;IYllnte.l.s1 śPle'.'\'acy (plyt:<): 'YI. Perzyli<kieg-o: 17.'~O 1<011(>°:" (\VCSPS). Koncert .sym. z udz.
18.30 frag:m. z p!Jwlescl: 19.00 oO-I.solistów:
Tamara
Pr~w1zlC -skr7.o;nka Hf'llnka Temianki.
1II'_ _ _ _ _tr;_O!iElWl!''lllIiil!ili1llll
rady .':.ar!lO.tecl! ,:"lcline~_19.30 .. Jak (śpiew) i Zdz. J ah nke (oSk rz.) :
20.10 Berlin. ..Bruder lu.<tig".
spedzlc śWletoi : 19.eJ sport.
11.50 poradnik sportowy: 18.00 opera Z. 'Va;;r ncra. LillSk. '''iel_
13:
5
muzy.
ka
00koncer.t
orko
w~it;ko_wei
73.
P. n~ ki koncert ,,·ieczorny. 20.15 An·
Kraków
(Kat) 18 30 po~ al tnalna 18 ~a aUa (Rea. Progr.). Muzyka ta·
'ekarn'l
pularna z olyt: 15.30 mal"i'ze żol- . . ....
_,":' S~'
B' , ' II neczna. 20.3P ,!V.leża J<jiWa. MuP
.
. l
. ' nier.skie z plyt: lS.30 pogaarlnka: nl~e~~1 w w _.
lO~tr ,o~we.
przeplso",PJ
dobrp!11. polozemu 18.45 niemieckie piooenki z plyt: (Oh,!:l): 19.~0 "krzYl1ka ro,!I~~za. zyka kameralna.
ó ,,: Fr,:nl;!lkOa.PK~roiro·}:a.1b~or;r~~~~
poszuku.le celem d7.:el·7,awy. ka- 19.00 odczyt:
Dlaczego maleie 19.30 ,,?ort. 19i~OhblUro .stpno'R
"aleI' PrCr!'zl! o podanie warun; beuobocie światowe: 19.~5 sport. rOZll1aWI3 ze s j(' aczaml
. ..
,,~.
ków. Oferty _?!:.~d!,,' nIk. Poznan
Lw6w _ 13.35 muzyka lekka :0.60 mo~olog. aktua!n:v: .. 2ł1.10 berta .Jl'uksela franc. Koncert
li. II "C4
z plyt: 15. O dwie uwertury (ply_ k,,oncert ~nmfontczny z urhlalem ode. symfon. Medjo!an. Koncert
ty): 18.30 krzynka programowa: ~': S,te.uepnana (fort.) .. ,~ 01'0- s:nnfon. z udz. skrzyoka Natana
18.45 muzyka lekka. plyt: 19.0U ~Iam,e. Schubert -:- Weln~~r~en. Mil"teina.
Piekarni
k sie ro'bi dzienniki?'" 1935 ;Brams. Menteve·rdl - ~altp!ero
22.00 AnJ!)ja (ReI!. Proar.l. Piodzicrżawv lub kupna powiatowem ~. Ja
•
.
.
I o\lte-nberg. W nrzerWle dZlen- senki rewjowe.
'Vieźa Eifła.
mieście dobrze prosperującej po- o;port.
nik wieczol'l1Y. oraz ohrazki z Pol- Muzyka religjjn·a.
Bukareszt.
szuknjc. TyIicki Ostrów. PostpToruń 13.35 muz:vka kkka t;ki wspólczesnej: 22.30 muzyka KOIl(~Nt
nocny.
Stockbolm.
restante.
zcl 77 86:5 z plyt: 15.20 giel1da: 15.30 ork'e- taneczna.
Szwenz.kie p;"ilni i tal'ice. 22.1ł1
stry i soliści (plyty); 18.30 .. ePoste Parisien. Music-hall. 22.15
Poszukuję
dl'ówki PO P()morzu: K<>sznairle- ~
PROPONUJEMY
~ Rzym. Muzyka taneczna. Oslo.
LAMPOWICZOM
~rogra,m rozrywkowy. 22.36. Kijdzierżawy od 100-3r.O mórJr naj- I'la": 18.45 muzyka poliska z olyt:
"--_...;;;.;.;;;;;,;;..;;;;..,;,;,.;.;;.;_ _ _ _ ....
_ 1niltswusterhausen .. Nocna muchp,tniej bez inwentarza Zglosze- 13.35 sport.
zyczka". Sztntaart. Koncert po'
nia Kw!edń,ki. I-tuchocinek. popularny. 22.~ Budapeszt. Muzywiat Gniellh C) .
zd 78051
na piatek:
ka ta,neczna.
%3.00 Ana)ja (ReI!. Prol!r.). MuPiątek. 20 I!rudnia.
16.00 Kijuil!swust. Muzyka lekka . .
zyka taneczna. Rambur!!. Kon•
,,'arszawa - 6.3U aud. por.:
17.00 Monachju·t. Kon~rt PO- cert nocny. 2a.l0 I,ipsk. Mu~yk8
6.aO llIt1wka: 7.20 dziennik: 11.57 ooludniowy . Bukareszt. Mnzyka organowa. 23.20 Anl!lja (Nat.
SYlW. ('za.,n: 12.03 dziennik: 12.15 lekka.
17.0li Pl'uj(a.
Kwar tet Prol!r.). Knneert mnz-k' wsn61Zgubiłam
cZei:lnei. 23.30 Wiedeń. Muzyka
.. H iala e·moll Vef·dl€,go.
dowórl osobisty ]pgit)'l1locjp wyda- slllc'howi"ko fIla dzieci
18.00 Puri~ u. T. T. Muzyka taneczna. Budapeszt. Muzyka cyną
przez Biuro Po~rednictw:.l D:.l,;lerka": 12 ...0 m uzyb lekka
Pracy. Kolodzipjc7.~k .Juljanna. Ill. ork P. R.: 13.25 chwilka gO-\"'Olf. Leninl!rall. KuncPI·t lSymf. .2'3,1~k3.
sPo-rlar~twa rI'lmowp"o: 13.30 .. Z 18.15 l{onil!8wust ... Krei"le-riana"
24.00 Sztutl!art. K()nceT't z
Pabjanice. ul. ])rpwnowska 29.
rynku pracy"; 15.15 o eksporcie: Schumanna w wyk. S. Schultze. Fra nkfu,rtu.
ng 10 448

+

li'"
k k

I

"T

ng 19 3G8

Humor zagraniczny

:I
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Co futro -

to

Edmund Rychter '-

o RĘDOWNIK
WYCHODZI CODZIENNIE Z

DATĄ

co palto

=-

to

Edmund Rychter -

co ubranie

= to

Nowe szelki pana Telesfora.
(Pa&3ing Show - Londyn).

Edmund Rychter,

Poznań.

S. F.

Ostrów Wielkop

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24, 35-25

NA DZIEŃ NASTĘPNY
W niedziele, święta i późnym wieczorem: 35-24, 40-72
Redaktor odpowie-dzialn,. A.ndrzej Trella z Poma.nla. - Za W8Z}'etkie wia :omo§ci i artylroly s m. Łodzi odpowiada Leon TrelI.. L6dł. Piotllkowska 91. - Za oglOl!lzenia i re-klam,. odpowiada
Antoni Leśn 'ewi cz z Poznania.
Rękopis6w niezam6wi()!lych redakcja nie PlWTaca.
Przednłata'
m:es'eczn:e przy 7·mw wydaniach tygodniowo ! odbiorem w agenturach
Ogłoszenia
Na stronie &-łamowei. 15 groszy. na stronie ł-]a~owej przy
_
___
1'_'__• 235 zI. Za odn<>szenie do domu odpow. dopłata. Na pocztach i u Iiatonoozów
• końcu tek:s~u redakCYJnego 30 gr., na str~nle. 4-teJ 50 gr na
..
.
. . . .
stron:e 2'leJ 60 gr. na stron:e w:adolIloścl lOltalnych 100 gr.
rme-s :eczn:e 2.34 zl, kwartalnie 7,01. Poczta przYJmuJe z81I16wtenta tylko na
0..1 jednolamowe-go milimetra. Ogloszenia skomplikowane oraz z zastrzeże:1'em miejsca 20%
ó \\ydafl tygodniOWO (bez P®:edzialkowe-go) - Pod opaską w Polsce 5.00 zl 6 wydań tygod·
!~adwyżki. Drobnp o-gl06zen:a naiwyżei 100 slów. w tern ~ naqlówko,q'ch 'drukowanych
n'~wo. - Zam6w'enia pocztowe nalety u.slrotec'Mliać do 25. każdego mies:aca w urzędach
;,m-to): slowo nagł6wk<:twe 15 gr. każde dalsze słowo 10 g,:oszy. Za różn'''e m'"lzy zO~'a.wpm
· O d
'1.
l wysoko~c .a ogł06zenta. powstała wskutek matrycowania.
wydawnictwo n.e odpOWIada.
Ogl06zenia są plat:1e 7:g6ry.
IJocztowyc b l u b wprost w cen t r al l rę owm... a.
Nakład i czeionki: Drukarnia Polska Spólb A.kcyjna, Poznali, Św. Marcin 70.
W ruie wypadk6w, ~ • ., . . . . .. ~i!nk6d ~ MoId&OOie. strajk6w itp .. wyda'WUlictwo nie od,p()Wlada za m.t.r~ ~ • ~:tW llMi& JIitaIwa \k!m~ . . . .
- dOł!ltal'Czonyeh numerów lub odszkodowmia.
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JednorOC'Zny kapral Jan Kotowski, inżynier w cywilu, siedzi w chłopskiej stodole, zakuty w szpangi na rozkaz kapitana von Liela. Wyfasował
chłop sześć godzin jak obrył i na to
niema apelacji. Liebsche twierictzi, że
Kotowskiemu i ta,k się upiekło, bo gdyby był natrafił na innego komendanta,
dostałby kulą, w łeb, a tal{ swoje od'c ierpi i już jutro o wszystkiem zapomni. Jest to kara za niesubordynację·
Kotowski dostał rozkaz wybudowania
pomocniczej linji telefonicznej i nawiązania kontaktu z wysuniętemi na
przodzie linjami piechoty, która gdzieś
bardzo daleko ostrzeliwała się z Moskalami. Przy tej sposobności miał
przynieść próbkę wody z kilku napotkanych po drodze studzien, bowiem,
jak donoszono ze sztabu, miały być
przez ustępują,cego nieprzyjaciela zatruwane. Kotowski dotarł do pierwf'lzych linii, telefon wybudował w porzą,dku i
po 48-godzinnej włóczędze
po lasach, bagnach i wertepach wrócił
do kompanji obdarty, zmizerowany,
zmęczony, ale wody nie przyniósł. Nietylko sam pil z każdej napotkanej po
'drodze studni i ludziom pić pozwalał,
co było, jak twierdził, najlepszą próbą.
jakości wody, ale wracając, wypił
z ludźmi także wszystkie próbki, jakie
. przez ten czas nagromadził, gdyż upa!
był niezmierny, a w pi'omieniu kilku
kilometrów od obozowiska kompanji
są tylko szczere piachy. Co więcej przywlókł okazałego kozła, którego ustrzelił w lesie, nie mogąc opanować
wrodzonej żyłki myśliwskiej.
To już była nietylko niesubordynacja, ale fantazja i karygodny wybryk,
'jaki się nie mógł pomieścić w głowie
von Liela, ani Oberlejtnanta Oppenheima, a już tern mniej w głowie zupa.ka Liebschego, który miał minę
przeraż-oną"
i oczekiwał, jak mówił,
wyrokU śmierci na winowajcę. Zato
Kotowski dostał szpangi.
Siedzi teraz skuty od dwóch godzin,
a ehoć się męczy - siedzi nieruchomo
i ani jednym muskułem się nie zdradzi, że cierpi. Czekamy na rozkazy.
KQrzystają,~ z wypoczynku, odwiedzamy go całą, paczką., choć Liebsche zaikazał surowo pokazywać się w stodoleo Raczymy go rumem i papierosami.
Pije jak stary, ćmi papierosa za papierosem i milczy. Żartujemy - milczy
:także. Coś mu źle z oczu J)'atrzy. Je~teśtny głęboko dotknięci tern, cd się
stało;
wszak to p-oliczek dla nas
wszystkich jednorocznych, którzy możerny się tu w polu
dosłużyć
także
stopni oficerskich. To wyraźna i celowa. obelga. Kanalja! Mógł go ukarać
jakoś inaczej, a nie tak na oczach CRłej kompanji,
by każdy murga mógł
się potem naigrawać! Liebsche własnorę.cznie zakuwał Kotowskiego, czego nigdy nie czynił. Tym razem 7.robił
wyjątek, bo tu gra z jednoroczniakiem,
może z jego przyszłym przełQżonym ?..
Takiej przyjemności nie mógł sobie
przecież Liebsche odmówić. Kajdanki
napewno mocno dolegały, bo siedzą,
ciasno na prawym przegubie ręki, a
Kotowski ma rękę siint,t, muskularną.,
która powoli czerwienieje i nabrzmiewa. \V naszej paczce nikolXo nie zabrakło, na znak protestu, mimo, że
obecność tutaj to dalsza niesubordynacja. To bunt, jak utrzymuje firer

w rozumowaniach, zwyczajnie,
jak każdy prawnik, i flegmatyczny,
choć niesłychanie
tchórzliwy, czego
jednak starał się nigdy nie okazywać;
Wojtek Żuraw, urzędnik, co dla dodania sobie powagi zapuścił brodę, jak
Mojżesz; spalony przy maturze Edzio
Jordan, boczą,cy się zawsze na kolegę
Dudka tylko dlatego, że Dudek, stare
już ' chłopisko, brł jego profesorem,
choć jak się przysięgał, nie on Jordana o'blał przy maturze; Adaś Śmiech,
nieukończony filozof, pijanica i szeroka, bezczelna gQba, człowiek, któremu
było zawsze wszystko jedno, byle miał
rum w butelce. Był ją,lcała Błażewski i
mój serdeczny przyjaciel, kolega. z ła
wy sq;kolnej, niepoprawny idealista
Staś Mirek.
Stodoła się powoli zapełniała. Za
naszym przykładem przyszło jeszcze
kilku inteligent6w,
nie noszą,cych
wprawdzie odznak jednoroczniackich,
ale im te odznaki i tak nie imponowały. Jeden z nich, wiecznie gderliwy
radca Markiewicz, stary kawaler, odgrażał się przy każdej sposobności, że
się poda na pfeifendekla do swojego
rodzonego siostrzeńca, który jest w
wojsku najprawdziwszym lejtna.ntem
i że dopiero wtedy zacznie takim, jak
my, łazikom psa wybierać.
Ktoś rzucił na kolana Kotowskiego
płaszcz żołnierski, by zakryć kajdanki
i oszczędzić tak jemu, jak i nam przykrego widoku, a ten wolną ręką odrzuca płaszcz precz i dudni:
- Zostaw psiakrew, niech im się
dobrze przypatrzę! _.,
Siedzimy wkoło na słomie, pocią...
gamy z bla"szanych butelek podły rum,
jakim nas dość obficie raczono, poimy Kotowskiego, naradzamy się, jak
na tę sprawę zareagować i coraz wyglą,damy oknem. za stodołę,
cr.y nie
nadchodzi kto ni epowołłlny.
- A co, Jasiu nieboże, dobrze ci T
- drwi Koziarski. - Koziołka ci się
zachciało, co? Tu wojna, ojczyzna w
niebezpieczeIlstwie, wysyła się faceta
dla pochwycenia języka, a ten ci sobie
najspokojniej polowanie urządza! Hal
Ładny myśliwy, co strzela, w czasie ochronnym! - Albo i z tą wodl).. Jak
widać, nie słyszał<tś, że każdy Moskał
wyfasował po puszce esencji cholery
azjatyckiej dla zatruwania studzien i
po pudzie strychniny dla zatruwania
rzek i jezior. Popatrz, że w sztabie
piją dlatego tylko szampana!
Nawet
sam von Liel choruje od niejakiego
czasu na wodowstrQt i' tylko patrzeć,
jak zacznie kąsać. Bierz przykład z
Adasia! Ten wody nie pije nawet w
cywilu, bo już ma taką, naturę i dlate~
go chłol> zawsze taki mądry.
Stul pysk!
oburzył
8ię
Śmiech.
- Żart żartem,

ale to wymaga satysfakcji - mruknął Jordan.
Kotowski wlepił w niego szare trenice.
- Niech cię o to głowa. nie boli. Już
ja mu sam zapłacę, psia jego mać sobacza - zgrzytną,ł tylko i nie odzywał
się więcej.

Projekt zrobienia doniesienia. na
kapitana nie miał sensu. RównieiJ nie
miało widoków
gremjalne zapisanie
się do bataljonowego raportu. Sposób
ten może byłby i dobry, ale nie tu, w
polu, gdzie lada chwila mogło przyjść
do poważniejszego starcia. Nie zapominano zresztą" że kapitan był obtmnie
panem życia i śmierci komp:lOji i nie
spadłby mu nawet włos z głowy, gdyby
mu się spodobało naprzyklad wpakować kulę w łeb takiemu Kotowsldemu, czy komukolwiek. Miotano się
bezsilnie. Cokolwiek pomyślano
wszystko okazywało się bezcelowe wobec zgoła obcych i niezwykłych warunków wojennych, gdzie najstarszy
żołnierz był jeszcze rekrutem.
Pająk.
Wtem pOdniósł się Markiewicz i dał
Przyszedł więc 'Vłodek Tymoczko, znak z ta.iemniczą miną, ze znalazł
Rusin, ale złoty chłop, z 7.awodu pro- właściwe rozwiązanie.
fesor gimnazjalny, w wolnYCh chwi- Ojciec Markiewicz ma glos - z&lach filozof i nieuleczalny fantasta; powiedział poważnie Śmiech.
dobry kolega, choć utrzymują, że ma
Markiewicz zaperzył się.
czasem kręćka, szczególnie wtedy, gdy
- Pewnie, że mam głos, mostertęgo popije. Za Tymoczką nadszedł dzieju, bo jest i pomysł! Przecież
stary wyga Stach Koziarski, Mazur z taka zapita pała, jak pan - nic nie
pod ciemnej gwiazdy, & czarny, jak ł wymyśli, chyba tylko, ja.kby zdobyć
cygan; potem króLkowidz, Żyd Buda, 1Ja.ehQ ru.Pl'O" a ty., gdzie tr~ba coś

poradzić _ to ani du-du! Ot~, m?ster-

już nie mierząc, gradem ołowiu .. Od..
dzieju, walin1Y wszyscy, lak Jeden dział gnał jak wicher, ale topmał z
mąż, do legjonów i to będzie nasza każda sekundą,. Co chwilę kto S spadał
odpowiedź dla Liela.
z kOIlia, lub walił się z koniem na z.ie_ Powiedział, co wiedział - drwił mię; coraz ktoś się pod~ywał, próbUjąC
Śmiech.
~oP8;śĆ przerażonego w~erzchowca bez
Ale i projekt Markiewicza. U'pa<;tł. Jezdzca~ lub .umyltać pIechotą,. Jeden
Najpierw o istnieniu legjonów nikt Je- " kOI1, ~J~ły, Jak mleko, 'pr~ysiad~ n::szcze oficjalnie nie wiedział, a. tem \ gle z Jezdzcem na zadzI~ ~ kr~c?ł SH}
mniej linjowi oficerowie austrjaccy, wkółko jak karuzela; gdz~em~zl~J ll~d
powtóre nie czas było na przenoszenie niósł się z zie!lli c.złowIek. l SiedZIał
się właśnie tuż w obliczu niep!zyja- d~iwn~e spo.koJnie.'. Jakby meprzytoID-<
ciela. Nie uwzględnionoby ż,ą,dama czy me, me zdaJą,c sobie sprawy, ze stanc>prośby i napewno wYŚ'ffiiano. Wy: \Vi d?bry ce.l d~ strzału.. Pozostały:
drwionoby polską ideologję i polskI cl "'slą,tek nIedobItków zmkną.ł wIe..
spóźniony,
czy niewczesny zapał, si !
twierdząc nie bez słuszności, że jeżeli
Obszerne pole między wsią, I lasem
chcesz młócić Moskali - to sobie młóć pokryło się, jak okiem sięgnął, trupa-.
dowoli, ale dlaczego nie masz czynić mi ludzi i koni. Bliżej opłotków trup
tego w szeregach austrjackich, tylko leżał gęsto, jeden na drugim, dalej
właśnie w legjonaeh, gdy legjony, je- nieco rzadziej, a jeszcze dalej - leżeli
żeli istotnie powstały, są. tylko jeszcze ranni i zabici to tu, to tam, jak snopy
jedną austrjacką. marszkompanją. wię- na pDlu. Szedł stamtąd przeciągły jęk,
cej'l
w który wpadało od czam do czaSUl
Na. naradach i rozmowaeh, które o- boleme rżenie ciężko ranionych, pa,..
statecznie do niczego nie doprowadza- sują.cych się ze śmiercią ko~i. _
ly, schodził kwadrans za kwadransem.
Żołnierz patrzył z przerazemem na
Pito rum, ćmiono liche papierosy a. własne, straszliwe dzieło, dokonane w
!(otowski milczał i cierpiał.
ciągu tak krótkiego czasu. Zrozumiał
Wtem niedaleko, tuż pod lasem, naraz wartość broni palnej, która wy..
pad! suchy strzał karabinowy, za nim glą,dala na oko tak niewinnie i niedrugi, trzeci a potem słychać było g~- pozornie, a odbierała niezawodnie Ży-<
stą. palbę. Wybiegliśmy ze stodoły 1 cie. Uprzytomnił sobie, że toezy si~
rzuciliśmy się do broni. Kapitan stal istotnie najprawdziwsza wojna, ~e
przed chałupą, gdzie z innymi oficera- trwa walka na śmierć i życie, a zwymi kompanji
kwaterował. Patrzył cięży i obroni się ten, kto ma mocną;.
chwilę przez polową lunetę i wydał twardą pięść i stalowe nerwy. Widział
l{rótkie rozkazy; poleCił też rozkuć 1(0- okrutnie pomordowanych i sam sobie
towskiego. Zmiarkowaliśmy zaraz, że nie wierzył, że jego dzieło, to skutek
coś !lię święci, choć z twarzy von Liela tak niewinnej czynności, jak skierowanie nie można było wyczytać; stał spo- nie lufy i pociśnięcie cyngla. W głowie
kojny i jak zawsze drwiąco uśmiech- się mieścić nie chciało, że wolno tak
nięty. Porozrzucano nas natychmiast be~karnie mordować. Że nie grzechem;
po opłotkach, po rowach, po chału- nie zbrodnią. odebrać życie bliźniemu.
pach, po stodołach i nakazano strzelać a. przeciwnie obowiązkiem, honorem•
d~iet'O 'tedy, gdy nieprzyjaciel zaata- cnotą wojSkową.; że ten bliźni - to
kuje wieś i podejdzie całkiem blisko.
nieprzyjaciel, wróg, którego należy'
Tymczasem pod lasem potężny od· mordować, niszczyć o'g oiem i żelazem:
dział kozacki uwijał się wpośród obo- bez miłosierdzia, bez litości, bez żad..
zujących taborów i wycinał w pień nego ludzkiego uczucia.
bezbronnych woiniców cywilnych i
Kto są. ci ludzie, co ważyli się u,..
nieliczną. obsadę żołnierską. Widziało zbroić one tysią,czne szeregi, by się
się gołem okiem słabą obronę, potem wzajemnie mordowały?! Co za wielka
UCieczkę
napadniętych
i kozaków, idea. w imię której człowiek zabija
strzelają,cych i rąbiących bez pardonu
drugiego, jakby to był jedyny sp<)sób
zawiłego
problemu!?
w prawo i w lewo. Aż tu d()chodziła rozwiązania
wrzawa bojowa i przerażony krzyk \Vszak każda idea jest ludzka, wszakJ
mordowanych. Trwało to krót}(o. I{wa- każdą. stworzył człowiek, wszak każda
drans, może krócej, może dłużej! A jest wynikiem jego procesu myślowe
potem oddział nieprzyjaeielski zawró- go, lub uczuciorwego, owocem duszy.
cił błyskawicznie i ruszył
w pełnym a więc nie może być świętsza i więk
galopie ku wsi, gdzie obozowała nasza sza, niż życie samo, co od Boga pocho.;
kompanja. \V opłotkach, po chału- dzi!... Żadna reUgja nie dozwala
pach, po stodołach, gdzie się żołnierz przecie mordu, a religja jest esencją
przyczaił, panowała absolutna cisza, mądrości wieków, ludów, pokoleń! -jakby tam nie było żywej duszy. Von Kto jesteś, potworny zbrodniarzu, j~
Liel wydał najsurowszy rozkaz, ażeby kie piekło cię na świat wydało, ze
nie strzelano pod żadnym warunkiem, t śmiesz szczuć ludzi na ludzi i godzić
dopóki sam nie da sygnału. Sygnałem' w ich największy skarb: życie!. _. Dlamiał być strzał browningowy i
dla czeO"o w sporze o miedzę czy ochłap
wszelkiej pewno~ci gwi~dawka kapita- ma'" decydować po chłopsku kłonica.
na. R~z~az brzmIał. takze, by,s.trzelano a nie bezwzględna sprawiedliwość!?
spokoJme, bez pospIechu, lecz zeby do- Kto wy co każecie w imię BoO'a i mi-<
brze mierzono. "Je Schuss, ein łości ~jczyzny nienawidzić ~ię bliź
Russ" - cedził - a. potem będzie rum, nim!? Kim ten Bóg, że mu jak wamverstanden'l
pirowi potrzebna żyWa krew? I co za,
Drżeliśmy ze zdenerwowania. Miał straszliwa ojczyzna,
która się tuczy
to być przecie nasz pierwszy chrzest mięsem ludzkiem!? Co czyniCie, obłą.
ogniowy, 'Właśnie w spotkaniu z koza- kani!? Co robicie, czciciele Bafomekami, o których sobie ze zgrozą. tyle ta! ? ..
opowiadano.
Kolumna sanitarna krząta się pO'
A odd7.iał, niczego nie podejrzewa.- bojowisku. Jedni kopią, doły ella zają.c, pędził na złamanie karku,
Już bitych, drudzy znoszą, rannych. Widać
prawie docierał do Chałup, gdy huk- porozwalane łby, poprzestrzelane l'~ce,
ną.ł nagle umówiony 8tt"Z al i rozległ nogi, brzuchy.
Słychać jęki, rzężenia
się przeraźliwy głos gwizda.wki. Padła konających. Ktoś się moLlli. Ktoś Sl ~cr
długa,
tlieregularna. !!lllwa.. Za nią. cha! Niby kozacy, a to ludzie 'tacy sadruga, trzf\cia., potem piekielna, go- mi, jak i my. Jeszcze przed godziną.
rąca strzelanin3o. Równocześnie roz- pędził zdrów na koniu, a teraz trop,
szczekały sj~ za.w~ze w pogotowiU sto- albo zdycha w ręlm sanitarjusm, któ.ią,ce kulomioty. Jeźdicy spadali na łeb ry się dopiero wprawia, uczy swojegO'
na S7.yję z koni, konie waliły się z rzemiosła.
Brudne łapy owfn.zują.
przeraźliwym, bolesnym,
ol{ropnym krwawiące c7.erepy. Zgroza idz{e od
kwikiem i w jednej minucie utworzył tych pobitych, ale 7.e zgroza zaczyna
się wał z ludzi i zwierząt, tarzaJą.- się już ,oswajać człowiek. Już zwiecych się w konwulsyjnych, śmiertel- trzył krew, już w nim zaczyna si~ bunych drgawkach. Z silnego, kilkuset dzić pierwotny, głęboko ukryty lnludzi liczę.eego oddziału. pozostało w stynkt. zwierza, już się zap:i"a·wia do
ci/łgu kilku minut zaledwie kilkudzie- mordu.
~ięCiu, k~órzy, spostrzegl~zy za późno,
Tam kopią. długie doły, wspólne
ze w.padh nil; t:egul~rną. p~ec!t0tę - za- groby. Żołnierz wgryza sIę twardą. ło
wrÓCIli z ml(~Jsct;\ 1 gnah, Ile pary w :patą w zicmi.ę .. Jeszcze milc7.y przernn.ozdrzach ~ońskleh ku lasowi. & ~ u- zony, lecz lUZ oswaja się z trup
.
cleka.j~yn;lI grzechotało zaciekłe, goem,
rlł~O.WO ~1Yifte,ił karabin6w. i p,luloz
Wa.~zy cia"g ~~t:ap,i~

. "me Jan~ nl~l[l W~l ~ ,[o" r [I m~l
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Rozrzutność mieszkańców
. Niema chyba na świecie kraju tak ro-zrzutnego jak Stany Zjednoczone. Niesły4:hane tempo pracy i produkcji w Stanach
Zjednoczonych zmusza wszystkich nawet
mieszkańców mniej zamoiŻnych, do szybkiego korzystania i wyzbywania się przedmiotów raz nabytych.
Pod tym względem Europejczyk tyje
Ilunełnie ina~i.

niż

Am~yk"nin

Mi,,_

szkaniec Nowego Świata ma bud,tet nieIlIregulowany.
żyje na szerokiej stopie l przystosowany
do pewnego trybu życia, nie umie go
zmienić.

Jaskrawą ilustracją rozrzutności mieszkańców Nowego Świata są śmietniki. W
śmietnikach tych ponie~vierają się garnitury męslde i suknie damskie zupełnie
możliwe

jeszcze do noszenia.
Ameryl,anie jeszcze przed kilku laty
nie wiedzieli. c<> to znaczy "zelowane"
obuwia. Po zdarciu podeszwy buty
wyrzucano jako niezdałne do użytku
i kupowano nowe.
Podobnie dzieje się z innemi sztukami
garderoby męskiej i damskiej. Kapelusz
pobrudzony jest bezapelacyjnie wyrzucany. Mieszkaniec Europy daje kapelusz do
"przefasonowania", a zniszczoną skórkę
w kapeluszu zamienia na nową.
Ubranie. które w Europie po opuszczeniu chemicznej pralni, wygla,dałoby zupełni.e przyzwoicie i starczyłoby na jeden
aezon - IV Ameryce nadaje aię jedynie do
~yrzucen ia .
Amerykanie nie gromadzą
przy tern odpadków.

Nowego Swiata, niezrozumiała dla Europei(zyków

miejscu nowy drapacz chmur. "Empire
State Building", liczący 102 pi~tJ·a. Zużyto
olbrzymie sumy na przebudowę gmachu,

I

który jest rleficytowy, a przecież można
było z powodzenie~ korzystać z da wnego
hotelu, ewentualme wyremontować go.

I

Ale Ameryka~ie teg.o nie rozul!lieją. Ich
r~zpE}du do nlszczeDl:'l st:'lrych I budowaDla nowych rzeczy nIC Dle powstrzyma.

Wszystko w· edz~[y urz~d we Fran[ii
Ciekawa i pożyteCl!na inowacJa
Francuski Zarząd Poczt i Telegrafów
d<> życia n<>wy dział służby informacyjnej, o bardzo szerokim zakr~8ie
działania. Wprowadz·ono mia-nowicie moż
ność otrzymywania bezpośrednich
informacyj, dotyczących nietylko wiad<>mości
_lE_
AlI!'
powołał

l<>kalnych. czy też aktualnych, ale również
z zakresu nallk<l\vego, handlowego, przemysł<>wego itp.
Urząd

ten posiada wszystkie encyklopedje,
plany, taryfy, rozkłady jazd l lotów,

wogóle cały materjał, który umożliwia dl!><
nie natychmiastowych wyj~ień na k~Me
żądanie. Można.
<>trzymać
mfoTmacJę, o
której g<>dzj,nie przychOdzi p<>ciąg "Lux" z
Wamzawy, <>dlatuje s1l:m<>Io~ do Londynu,
'~dzie są O'twarte apt.ekl, gdZie ~ .muzyka,
cygańska, śpiewa Klepura. w ~Ilmle, która
jest godzina, którym tJramwajem, autob~
sem jedzie się tam a .tam. l~e kosztUJą.
znaczki na listy zagraniczne, kiedy na,le~y
je wrzucić, aby odeszły . na. czas. Jakle
przepisy dewizowe oboWiąZUją w Czechl()słowacji paszportowe w Polsce, który hl()tel moż~ być polecony, gdzie można d<>brze
zjeść. Otrzymuje sj~ wi.adomości meteorologiczne, ile kosztUje .bJlet wstępu ~a zaw<Jdy bokserskie, gdZie odbywają alę odczyty czy prelekcje.
Jednem słowem na każde zapytanie
otrzyma się odpowi~ź.
Nadto zorganizowam.o w urzędzie pa!l'y'-:
skim biuro zleceń. Setki posłańców oczekuje rozkazów. Przyniesie posłaniec. ksiąt
kę z czy tel-n i, h<>maTa z handlu, kOOljak czy
wino ze sldadu, leka1'Stwo z J8.pteki, bi:let
do teat'l'u itp.
Przekręceniem na tarczy liter S. V. ~.
(S'il vous plait) otrzymuje się połączenIe
z działem informacyj. OpIaty są baJrdz,o
małe i wyn<>szą za drobne informac~e 1
franka, za poważniejsze 10 fr., wymagające
studjów i dłuższego czasU są droższe. P<>słaniec dniem kDaztuje 5 fr., nocą 10 fr.
Nowość ta ma O'lbrzymie powodzenie.

Zawód "śmieciarza" lub "gałganiarza",
który wybiera zużyte przedmioty i sprzedaje je biednJ'm - jest w Ameryce nieznany. 'VBz~-Btkie wyrzucone przedmioty
zostają
zn:szczone. Tylko w ten SPosób
ułatwia si~ istnienie wielu tysięcy fabrykantów. którzy mogą stale liczyć na zbyt
swych wyrobów.
Wszystkie przedmioty codziennego użytku taksamo podlegają wyrzuceniu po
krótkim czasie ich użytku.
O naprawie parasoli, lasek, mebli, ku.
frów lub radjoaparatów nikt tu nie

Pszczoła
nie należy do smak10szy

myś1L

TIl k samo rzecz dzieje aill z samo-chodarni. Rokrocznie muszą władze amerykańskie
przeznaczać olbrzymie
połacie
gruntu na cmentarze dla samochodów.
Rocznie ~rz(lbie si~ conajmniej trzy mil.iony aut - \. przeciwnym wypadku wielkie
wytwórnie samochodów nie mogłyby
istnieć.

Fabryki wolą za niewielką dopłatą.
nowy model, aby tylko wycofać
stary wóz, ponieważ przy kupnie i po pewnym czasie zużycia - został on ju~ doatatecznie zamortyzowany. W ten sposób
fabryki maja, cią.gle za-t rudnienie, a na
rynku widzi aię coraz to nowe typy wozów.
Jak dalece Amerykanie hGłdują zasadzie niszczenia starych przedmiotów i budowania nowych - może świadczyć naatllpujący fakt: WaJdorf Astoria-Hotel był
budynkiem najpiękniejszym w No-wym
Jorku i nie wykazywał wcale oznak "stasprzedać

rości".

Mimo to postanłł1riono go zburzyć, by na
jego miejsce wybudować noWJ,L potęż.
niejszy budynek.
Firma, która miała przepro-warlzić rozłliórk~, miała trudne zadanie do przeprowadzenia. Acetylenem i tlenem stopiono
jednak stalowe rusztowanie, na którem
opierał się ten kolos i zbudowano na jego

Eskadry aneielsk ch"'""bo;;bo~ców ponad Cytadela. w Kairze w krytycznych dniach
rozruchów, skierowanych przeciwko W. Bryta.nji.

Tradycja zdrady wrodzinie rasa 6ugsy
Ojciec jego mt'adzil Wlo'chów pod Aduą
Jak się okazuje, ras Gugsa, który jeden z pierwszych poddał się Włochom
wraz z 3000 wojowników, wstając naatęp
nie guberantorem Makalle, nie stanowi

żadne/w wY.iątku

w tej rodzinie. Jut bowiem w czasie pierwszei wojny z Włochami odegrał rolę ojciec obecnego zięcia ceaarskiego Reiłe Selassie Gu~s:\,. Zdrada,
popełniona przez jego ojca staja aię alawJla" lecz w tamtym ~ypadku <>jciec Gugsa
Ipo-peJnił zdrad~ na rzecz Abisynji. Działo
się to w1aś!li.e w czasie .bitwy pod Ad,ua,.
GlIgsa - OJCieC był <>flcerem wloaklm.
Jako dobrze znają.cy teren Abisynji został
przydzielony do sztj!bu w charakterze o-fi-

Ogólnie należałoby przypuszczać. te
pszczoly, które zbierają z najslod~ych
kwiatów czy roślin sam JJektar, powmny
mieć bardzo delikatny język.
Przez badania zdołano ustalić granicę czułości
smaku pszczoły. Okazuje się, że -psz~zoła
dopiero 2-proc. płyn cukrowy uznaje za
słodki.
Płyny natomiast o· mniejszej
zawart<>ści
slodyczy (CUkru) pozostawia
bez uwagi. Język ludzki jMt daleko wię
cej czuły na słodycz, ponieważ. już 0,4
proc. zawartości cukru w wodzle wyczuwa. Dla za wartości cukru w mleku
język
pszczoły
jest zupełnie nieczuly.
Również nie reaguje j~zyk pszczoły na
gorzką zawartość w płynie. Przy dodaniu
do słodkiego pJynu np. chininy, pszczola
nie reagowała na to zupełnie. zbierająt
normalnie słodycz.
~eNl. inf<>rmacyj'neg<>. Początkowo 6Z'tab zac,howa.ł cala, ostrożn<>ść w stoaunku do.
Gugsy, <>n natomiaat wykazał cały swój
spryt i chytJroŚć. Mówił prawdę, wszystkie
,podawane przez niego wiadomości S'Pra.wdza/ły się, sztab nabrał pelnego zauifa-

nis. Wówczas Gugsa rozpoczął a'>Y.a, robotę.
Mieazal vrawdziwe wiadom<>ści z fal'stzy.
,w emi. W -przeddzień decydującej waNd
,pod Aduą zlliegł do obozu abisyńskiego.
lecz nie sam. Zabrał ze sobą p'lan mającej
nastąpić bitwy. To zdecyd~wal0 o l':wycię
stWoie Mendelika. Uderzył on więkezeml
oddziałami na 'Poszczególne odd-z ialy, ma4
,jąc dokładne plany k<>ncentracji w rę~u.
.zwyci~two było pełne. Ras GU~6a zasły

I

J1a,ł.

Odkrycie grobu Borgiów w Hiszpanii

GWI8a'dja. 1./.'óll1 egipskiego Fuada

.l.

pooiada

wspaniałe,

p®lok'l'Wiste arab,.

Nie był<> do tej pory znanem, że słynna wszystkich cZf:ści zbrojnych rycerza, a po
rodzina Borgiów nie by ta pochodzenia włoO pewnych znakach ustalił, że k<>ściotrup
al{iego, tylko hiszpańSkiego. P<>dczas, gdy należał do jednego z rycerzy rodziny Borwłoska linja Borgiów wymrurła, hiszpa.ńska
giów. P.rzeprawadzone studja w bogatej bido tej pory tyje. MianO'wicie, w miejscO'- bljO'tece i archiwum, znajduja,cem się przy
w<>ściach Walencja i Viruna. żyja, dO' dziś kościele, ustaliły, że znalezione
szczątki
dnia potomkowie, noszący lIlazwisk<l Bar- iIll8.lleżą do Cezarego BGrgia. Dalsze poSZligia. CezaTe B<>rgia padł w 3 lata po wyg'll'A- kiwamia doprowadziły do odkrYCia płyty
niu go z Włoch jako dowódca jednej z 8T'UP nad8'I'Obkowej z napisem: "Aqui yace en
powstańców przeciWko k'l"6lO'wi hiszpań.
poea terra el que łoda le temia" (Tu sposkiemu przed bramami Viana. Gdzie w- czywa w skrawku ziemi ten, którego kiestał pochowany, trudno było ustalić, po- dyś ea.lIa. (iIlJ8ISZ d<Jpisek: ziemia) się bała).
wszec1mie mówiono że jest pogrzebany w
Pamplona. Prrzed kilku dniami matny ~
Sprostował
dacz Charles Yriarte, kierownik ·prac kO'D>serwatorskich kościO'ła N. P. Ma.rji w ViaNiech Pan Bóg opatrzy. Tu się nic
na, odka'ylł pod m!()lIlutrumJtallnemi 1!IebotM- :ale Mte.
mi, prowad~emi do głÓWll. wejścia.
Wiem, szanowny dziedzicu. To te;>.
jakiś grób, W grobie ZIl!8ołaIIł JoośA .w.śró4 Ale< lLię ~ dać. Ja przyszedłem wziąć.
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