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StraJk ma przebieg spokojny i do tej chwili objął wyłącznie fabryki żYdow:skie

L ó <L ź, 3. 3. - Wczoraj od godz. 4,
rano, zgodnie z przyjętą uchwałą" delegaci zwią~kowi rozpoczęli ~kcję strajkową, nakłaniają;c robotników do opu's zczania murów fabrycznych i niepodejmowania pracy. Narazie stJrajk w
ŁOdzi prowadzony jest w mniejszych,
anizeli początkowo zapowiadano rozmiarach.
W , Łodlzi strajkowało w poniedział~k
w goclizinach ,r annych około 6000 robotników. Z wię.kszych zakładów zaden
'nie pył unieruchomiony.
Jeśli chodzi o średnie zakłady, to
strajk wybuchł w następująCYCh fabry'kach: Rosen i Wiślioki (strajkuje 600
-r<>botników), Sekalama (300 robotni,ków) , Bukiet (350 robotników), Danzige.r (400), Sta'l'opolski (80), Weiss i Ja.ohimowicz (100), Wasiewjcz (100), Lewicki (80), Rumba.s iewicz (80), Guttman
(ł.4Q) , "Narwa" (100), Miehel (80), Bornsztein, Zylberban<L (100), S~tz {i601,
Kochański (70), Ce.berbaum, Lipsz)'c..
KóŁko i Wajnleld (po 70), oraz w okolo
40 innych fal;Jryk, zattudniaJę.cyth · od
iO do 40 robotników. .
•
W godzinach popołudniowych liczba
. straj,kujących wzrosła. do 7500
przez
pnyłą.czenie się dJo strajku clialszych
.kilku fabryk.
Stra,ik ma przebieg spokojny i liczą,
źe w dniu dzisiejszym zostanie rozSzerzony.
W P a b j a n 1. c a c h strajkowało
2 500 robotników w 38 fabrykach. Do
godz. 12 strajk obją.ł 50 procent robotników. Po południu cyfra ta powiększyła się do 75 proc. Firmy "Kruscher-Ender" i Pabjamckie Zakłady
Włókiennicze (dawn. Kindler i Dobrzynka) są czynne normalnie. Szereg

tkalni, w których właścicielami są.
chrześcijanie,
pracuje
normalnie.
Strajkują. tylko zakłady, ktorych wła
ścicielami są Żydzi.
W Z g i e r z u strajk objął małe fa·
bryki. Strajkowało około 500 ludzi.
W Z d u ń s k i e j W o' li strajkowało około 1500 robotników. W R u tl z i e
P a b j a n i c k i e j,
A I e k s a n dr 0'-

wi e i Z e l o w i e praca kontynuO)Va-

na było normainh~. W K o n S t a n t yn o w i e w 12 fabrykach strajkowało
500 ' ludti. Należy podkreślić, iż strajk
do tej chwili O'b.jQ.ł wyłącznie fabryki
żydowskie.

Na czwartdk, dnia 5 b. m. zapowiedzianl1 zośbi,1a konferepcja w ministerstwie opieki. spói~cznej. jednak narazie żwią.zki za.wOOowe na konferencję
tę nie otrzyrńały zaproszeni~

Urzedowa ocena sytuacji
L 6 dl ź. -

Urzędowa

Polska Agencja

Telegrafiezna donosi:
Zapowiedziany na dżień wczorajszy
PQc1;ą.tek strajku włókienniczego w fabrykach, niehonorują.cych umów zbiorowych lub nie przestrzegających zawartych umów i ustawodawsh'ira socjalnego. QpjąJ w gO'dzinach rannyeh w

Władysław Pacholczyk, który od przeszło
pięciu ntiesięcy przepywa w Ber~ie.

śle włókiehniczym, strajk objął około
4.500 robotniKÓW, z tego w Łodzi HOO
robotników w 23 drobnyCh składach

włókienniczych, ,w Zgierzu 40~ r?botników w 26 zakładach. w PabJaDlcach
1500 robotnlków w 29 drobnych fabrykach
Pozostałe ' ośrodki przemysłu:
Ozc:»rk61ł, "f1o.mraszow
Piótqoków nie
Łodzi i łód~kim oktręgu Włóki~nni.etym . strajkuj.ą. Wszystk'fę fabry;ki średniego
stosunkowo nieliczną liczbę robotni· i duże,go ·Pfz-emyshl w ea~ytl1 okr~u są
ctynne i prae\ii& n()rmalnie.
Mw.
~a: 80.000 zat.rudniortyc>h w przemy-

Strajk 12000 [zeladnik6w szewckich
Dotych~aso''łDe wYl!Iił!ki

ID

kierwnku likwaViacji s,t raJku

nłe dały ł,D:IJ'Uvku

L ó d ź, 3. 3. Wczoraj odpyła się
konferencja . w sprawie' likwidacji
strajku w prze.ll1y~le skórzanym, gdzie
od dwóch tygodni strajkuje około 12
tysi~cy czeladników szewckich, cholewkar2;y i rzemieślników. W konferencji wzięło udział około 100 delega. tów robotników z 'Łodzi, Skierniewic,

Kalisza i okręgu;- tudzież ptzedstawic'iele cechu. Konlerencja przecię.gnęła
się kilka godzin i w rezultacie. nie ,doprO'wadziła do, porozumienia. Dalsze
obrady O'droCzO'nO' do piątku, 6 bm.
. W międzyczaSie mają cechy odbYĆ
zebranie i ustalić projekt umowy. Niezależnie od ~gO'; '" bm. niezrzeszeni

hurtownicy manży obuwniczej maję.
zebranie i ustanowić pełnomoc
ników do podpisania nowej umowy
zbiorowej. Strajk trwa. w dalszym

odbyć

cię.gu.

S~nsa(yina kradzież
K a l i s z, (TeJ. wł.) 3. 3. Wczoraj w
godzinach rannych, gdy personel poe~
towy rozpoczął urzędowanie i gdJy na
miasto wyruszali listonosze jednemu 'f
nich skrądziono w niewytłom'aczony
dotąd sposób z torby ,pocztowej 6200 zł.
Zawiadomiona policja obstawiła
gmach. w którym następnie przeprowa..
dziła. u zwołanego w międzyczasie personelu i listonoszów skrupulatna. rewizj-ę osobistą.
_
, O tej niezwykłej i sensacyjnej ,kt'adzieży po Kaliszu krą,żą. fantastyczne
pogłoski.

•

RewiZja w mieszkaniu
red. Bi,eńkowskiego

wGdańsku

,

- Na froncie wal'k w A'~i\synJł

Nowa klęska - Abisy c k'w

G d a ń -5 ok. (Tel. wł.) Wczoraj o godżinie H w mieszkaniu gdańskiego koresi ondenta "Gazety Polskiej" i "IKC",
. 'P. Tadeusza Lady - Bieńkowskiego, pre'
'
ffli· ł '
' zesa SyndY'katu Dziennikarzy PolBkich
włoskie, zajl ęły
Nęgus
'zuązy
'sytuację
w Gdańsku, policja gdańska dokonała
'
' ,
I'
,"
skrupulatnęj rewizji. Dokonano także
A d i s A b e b a. (Tel. wł.) Sytuacja spi'awozdani~ z bitwy pod Tembien, się z gwałtownym oporem Abisyńczy..
rOOObistej Il"ewizji red. Lady - Bieńikow- na frontach Abisynji przedstawiAła się stwierdza:
ków.
'
skiego, opoczem przeprowadzono go do w ' dniu 1 marca, jak następuje: '
"Armje nieprzyjacielskie zmuszone
A d i s A b e b a. (PAT). Ar.cy,bif;kup
prezydjum policji dla poddania przesłuCałkowite okrążenie sił abisyńskich zostały do gwałtoWnego odwrotu, ' po- k~ptYJski nakazał. całej l;udn.ości cy:
chom.
w Tembienie nastąpiło już 28 lutego. nosząc olbrzyn:tie straty w ludziach, w wllneJ osz~z~dzame. śro?kow ~rwnoścl,
Rzekomym powodem rewizji i pod- W nocy z 28 na 29 lutego ras Kassa broni, amunicji i materjale woj en- by za1?e.w~llć aprowlzacJ~ armJI ..
jęcia śledztwa przooiwko red, LadJzie- zdołał wymknąć się z częścią swych nym."
.DZ!Sl3;J rano, w roczmcę zwycIęstwa
aień,kowskiemu jest fakt podawania wojsk, które są energicznie ścigane
ablsyns'k lego pod Aduą w roku !896 w
obszernYrOh sprawozdlań do prasy pol- prz.ez włoskie samoloty.
Adis Abeba. (Tel. wł.) Wzdłuż katedrze ś":'_ ,Jerzego odbyło SIę urorzeki Tigre wojska włoskie spotkały czyste nabozenstwo
skiej o śmierci ś. p. Skiby. W toku
Według źródeł wło&kich, armja ra.
prześłuchan.ia władze gdańskie i polisa Kassy i rasa Seju,ma sę. prawie cał
cja polityczńa zażądały od Bieńkow- kowicie zniszczone. Jedną częęć otoski ego wycofania tych w iadrO ffiOŚC i w czyły wojska w,łQ!jkie, drąga znajduje
polsce. Biel'lkowski jednak odmówił się w rozsypce i jest ścigąna ora,z b?mwycofania, twi.erdz.ą.c, że prawdziwości \b.l}rdowana prze.z siły powletrznę· ~~ra
swych informacyj może dlowieść.
ty wynoszą podobno wiele tysięcy Z~
Po dwUtgodzinnem przesłuchaniu bitych i rannych.
'
•
Bieńkowskie,go zwolniono, ale zawiadoWedług źródeł abisyńskich, cesarz
miono go, że sprawa będ~ie miała clial- w ostatniej chwili usiłował podążyć na
szy swój ciąg na drodze karno - sąd.<>- północ ze swę. gwardję., by wesprz~
wej, wzglę.dniekarno - politycznej. W rasa Mulugeta. i by u~erz:yć ~a ,t.rzecI .Trudno~ "" u~· tlJQ.iS'fęPstruJ ' pOIWStarnl'a - ' R ,t o' m ~~e
wypr-~ić !(!NZj HJa drogę spokoju
-,' "
tej sprawie prezydjum zwią.z.ku dzien- k.orI?us włoskI. NeguSOWI me udało
nikarzy ' interwenjowało w minister-I SIę Jednak przybyć na czas.
,
T o k i o. (Tel. wł.) DO'noszą, że rowie, którzy brali udział ,w powstastwie SDraw ' za.g ranicznych w Wa'l'szaR z y m. (Tel. wł.) Oficjalny komu- główny przyw~ca powst~nia, kapi~an niu, osadzeni zostali w więzieniu WO'jwie.
(w)
nikat włoski wojenny nr. 143, dając Nonaka. popełmł samobójstwo. OflC&- skowem, zaś podoficerowie i szeregow-
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ey znajdują się pod aresztem koszarowym. Z szeregów armji usunięto 20
oficerów.
T ok j o. (PAT). Major Takesuke
popełnił samobójstwo wystrzałem z rewolweru. Amano, który był szefem
zbrojowni trzeciego pułku piechoty uważał, iż ponosi odpowiedzialność za
opanowani,) przez zbuntowane oddzia-I
ły składów z amunicją, które znajdowały się pod jego kontrolą.
T ok j o. (PAT.) Książę Saionji

przybył

do Tokjo, gdzie w pałacu kr6lewskim oczel{iwała na niego zebrana
tajna rada i członkowie gabinetu. Według przyjętego zwyczaju książę Saionji dokona nominacji premjera. Rozstrzygnięcie nie nastąpi
jednak ze
względu na skomplikowaną. sytuację
przed upływem paru dni.
Według tutejszej prasy, japońskie
sfery wojskowe uważają za przyczynę
ostatnich zdarzeń wadliwy system 80cjalny i trwającę. od szergu lat korup-

cję.

Zdtl.niem tych .fer~ PT~PljM'em
powinien zQstać człowiek silny, mo-

gący opanować obecną sytuację.

I{oła zbliżone do marynarki wojennej uważają, że przyszły gabinet powinien być złożony z ludzi zdolnych do
prowadzenia polity~i, oparJej . ,~a solidnych podstawach i posiadających
gruntowną znajomość Zll.gadnienia 0brony narodowej.
nI:

Spisek niemiecki na $Iasku
Czas ostatni położyć kres podobnym zuchwalstwom,
naszego państwa

Obrażającym suwerenność

Wiadomości, nadchodzące ze ślą-I konspiracje wojskowe, tylko jeszcze do
ska, brzmią wysoce niepokojąco. Oka- tej pory niewykryte, działaję. równi8ż
zuje się, że wykryta przez władze pol- na terenie innych ziem polskich, gdzie
skie konspiraCja hitlerowska pod na- zamieszkujo ludność niemiecka, w
zwę. Narodowo-Socjalistycznego Ruchu szczególności na terenie Poznańskiego
Robotniczego
("Nationalsozialistischo i Pcmorza. Trudno bowiem sobie wyArbeiterbewegung" - N. S. A.. B.) ogar- obrazić, by zal<rojona na taką skal~
niała jeszcze szersze kręgi, niż pocz~t- robota niemiecka ograniczała się akukowo sę,dzono.
rat tylko do samego województwa śh~~
Według ostatnich doniesień konspi- skiego ...
racja ta działała już od kilku lat i skuTak czy inaczej, społeczeństwo po)piła parę tysięcy os6b z całego obszaru skia czeka z naprężeniem na wyniki
województwa śląskiego. Członków re· śledztwa i na rozprawę karną,.
krutowano nietylko zpośr6d młodzieZnamienny jest przy tern fakt,_ że
żY.
jak to próbowała sugerować wykrycie spisku niemieckiego na SIę...
prasa niemiecka, by wykazać "roman- sku zbiegło się z nową. wizytą.
tyczny" i w gruncie rzeczy "niewinny" "wielkiego łowczego" Trzeciej Rzeszy,
charakter całej tej roboty -, ale także p. ' Hermanna Goringa. A jeszcza osobzpośród
dawnych żołnierzy fronto- Uwiej przedstawiałaby się sprawa,
wych, którzy przeszli wojnę świa- gdyby prawdziwemi się okazały donietowę.,
Szczególnie liczne były ko- sienia niektórych pism zagranicznych.
mórki N. S. A. B. w Katowicach, Cho- w szczególności paryskiej "L'Informarzowie i Siemianowicach.
Uon", która twierdzi, ż~ odwiedziny p.
Władze polskie aresztowały do tej
Gikinga nie ograniczyły się do udział']
pory 97 przywódców i zwykłYCh człon- w polowaniu na rysie w Puszczy Biaków tej konspiracji, których osadzono łowieskiej. ale, że przy tej okazji naw więzieniu śledczem w Katowicach. stąpiło dalsze pogłębienie "przyStwierdzono jednak, że ponad 600 taźni" polsko-niemisckiej.
członków N. S. A. B. zdołało zbiec na
Społeczeństwo polskie żywi głęboką
stronę niemiecką, do Bytomia; władze nadzieję, że mimo niezrozumiałych
niemieckie rozmieściły ich przeważnie dlań arkanów owej "wielkiej polityki"
p~ koszarach i obozach pracy w Byto- władze polskie z całą energją zabiorą.
mlU i. oko.licy.
..,
się do zgnieceni~ antypaństwowej roO IstOCIe przestępczej tej dZlałalno- boty, rozwijanej przez pewne koła
~ci niemieckiej świadczę. odnalezione "111Ttiejszośćl niemieckiej W Polsce, - i
,.o1rólniki, 'instrukcje, protokóły i t. d.
że przy tej okazji podda aię gl-untow..;.} Z materjału tego - wedle ostatnich 'nemu zbadaniu całokształt działaIno
doniesień - wyni}{a niezbicie, że zU- ści tutejszych przywódców niemczykwidowana bojówka miała charakter zny. Dzieja się bowiem w tej dziedzlwojskowy, a celem jej było oderwanie nie rzeczy' wprost nieprawdopodobne.
województWll' śląllkiego od Polski i Oto co np. świeżo donoszę. z Łodzi:
przyłączenie go do NIemiec. Członko'
wie konspiracji zaopatrzeni byli w
broń.
Słowem

mamy tu' do czynienia ze
zbrojnym spiskiem, który wyszedł z
łona mniejszości niemieckiej, tak czę
sto deklamującej o swej "lojalności"
wobec państwa polskiego, a godził
wprost w całość terytorjalną, tego pań
stwa. przy pomocy czynników niemieckich z Rzeszy.
W
związku
z tern przypomnijmy sobie
niedawne oświadcze
nie kierownika szkoły wojskowej w
Monachjum, płk. Sieberta, zacytowane
w artykule gen. Michaelisa, który ukazał się w ostatniem wydaniu głów
nem naszego pisma. Jakżeto wyraził
się w publicznym wykładzie p. Siebert? Oświadczył on z naciskiem, że
podczas wojny głównym celem niemieckiej propagandy radjowej będzll'1
pozyskanie do współpracy niemieckich
mniajszości w Polsce, Czechosłowacji,
na Litwie oraz wszędzie, gdzie żyją,
"ludzie krwi niemieckiej". Radjo musi
ich przekonać, że pr \Szła wojna bę
dzie wojnę. wszystkich Niemców i nikomu z nich uie będzie wolno, bez
względu na przynależność państwową,
walczyć przeciwko Trzeciej Rzeszy, ale
będę. musieli jej pomagać. lnnemi sło
wy, mają, oni popełniać wobec wła.
snego państwa zdradę stanu. Radja
używać się będzie dla szerzenia fermentu, sabotażu i szpiegostwa.
Nie wiemy, jaką. taktykę pragnęli
obrać spiskowcy śląscy z N. S. A. B. Z
dotychczasowych doniesień zdawałoby
się wynikać, że chcieli oni wywołać jakąś "ruchawkę" w chwili wygaśnięcia
t. zw. konwencji górnośląskiej (t. j.
w r. 1937) - i przez ten "spontaniczny" . odruch
ludności
polskiego
Śląska stworzyć punkt wyjścia do powrotu tej dzielnicy na łono ,.Vaterlandu".
Równie dobrze jednak przypuszczać można, że N. S. A. B. miałll być

.

zbrojnę. kadrą mniejszości niemi~kiej,
mającą - w razie wybuchu wojny współdzi~łać z armją. niemiecką w
myśl zaleceń płk. Sieberta. Cowięcej,

·w~Mskowft.ć można

mi

z

dużemi

prawdopodobi'eństwa,

że

,.".idokapodobne

Fala

K i e l c e, 2. 3. Donosiliśmy już, że
p. starosta Por~mbalski zawiesił w urzędowaniu wójtów i sekretarzy gmin
Górno' i Bieliny, zaś p. prokurator po-'
lecił osadzić w więzieniu wójta i sekretarza gminy Zajączków.
Zawieszeni, bę.dź już osadzeni w
więzieniu wójci i sekretarze oskarżeni
są o poważne nadużycia natury pie-

"

Ws·prawie handlu
polsko - niemieckiego
w a. r s z a w a. (Tel. wł.) Instytucje

Nowy dyrektor
Banku PolS'klegIQ

samorzę.dowe
strzeżenie do

I

~,Paw"

Ł

pomikom-

będą

traktowane, jako uskutecznione poza
układem. Wpłaty te będą także traktowane, jako stoją.ce poza układem gospodarczym polsk<>-nieIilieckim. (w)

200

gospodarcze wydały okupców w sprawie handlu polsko-niemieckiego. Zdarzały się
bowiem liczne wypadki, że eksporterzy
wysyłali bezpośrednio swoim kontra.hentom w: Niemcz~ch nale~noś~ go-

o

z. Z. z.

Na pogorzelisku
.
fabryki

sa.morządowych.

tówkową, albo też wekslową. z
nięciem placówek towarzystwa.
penśacyjnego.
Wpłaty
takie

L i p s k. (Tel. wł.). Otwarte zostały
międzynarodowe
twrgi wiosenne w
Lipsku. Zgromadziły ona 8163 wyokoło

W niedzielę

w

Lipskie otwarte
przybyło

B~uksela. (pAT)

godz. 18 min. 13 przybył dlo Brukseli minister spraw zagranicznych Beck z malwnką.
,
Z dworca min. Beck udał się wprost
Właściciel pewnej księgarni wtem
do swych apartamentów prywatnych
mieście,
Niemiec, otrzyrpał od prz0- w hotelu "Astoria".
wodniczącego
Jungdeutsche Partet,
Bru k s e l a. (PAT.) O godz. 10,30
niejakiego Uhla, plsmo, w którem ten- p. min. Beck w towarzystwie posła
że ~awiadamia ltsięgAfza, iż "nałożouy
R. P. Jaclwwskiego złożył wizytę prezostął areszt na kSiQ.żki, wypożyczone
mjerowi i min. spraw zagraniczny.ch
przez księgarza, mianowicie na dzieła Van Zeelandowi, poczem p. premJer
Jakóba Wassermanna, Henryka Mart- i min. spraw zagr. Van Zeeland rewina i Franciszka Werfla". Konfiskata ta zytował ministra Becka.
nastąpiła na skutek zakazu, jakim obB r u k s e l a. (Tel. wł.) Bawiący tu..jęte
są
owe książki w Trzeciej taj oficjalnIe minister spraw zagraniczRzeszy. Jednocześnie komendant Uhl nych Beck podpisał w poniedziałek nokomunikUje, że książki te zostaną. wy układ handlowy pomiędzy Po-Iskaj
przesłane na ręce odpowiednich czyn3. iUnją celną belgijsko. luksembu,rską·
ników (!).
Układ! był parafowany w Warszawie w
Omawiany fakt dowodzi istnienia ubie.głym miesiąGu. Układ podpisany
formalnej "cenzury", zorganizowanej został na jeden rok z Kwartalnem wyprzez hitlerowców niemieckich w Pol- powiedzeniem i stałem automaŁycz
sce. "Cenzura" ta działa zresztą rów- nem przedłużeniem na dalszy rok, jeżeli
nież w 'P oznaniu, Bydgoszczy i innych
żadna ze stron umowy nie wypowie.
miastach Polski zachodniej. Nie cho· Ze strony bel,g ijskiej układ p?dpi.sał
dzi tu przy tern o jakieś oddziaływanie belgijski minister spraw zagramczny~h
w drodze agitacji ideowej, bo to było Van Zeeland, z którym następnie mm.
by jeszcze dopuszczalne, ale wprost o Beck odbył dłuższą konferencję. Po
"rozkazy", popierane - groźbami.
wizytach, jakie złożył min. Beck ()~~
Mniejsza też o to, że . w grę wchodzą. przewodlnicząGym izby i senatu belgIJksiążki pisarzy żydowskiCh i lewicoskiego, min. Beck powrócił 00 gmaehu
we, - chodzi o sam fakt "cenzury", ministerstwa spraw lag'ranicznych,
wykonywanej przez hitlerowskie orga- gdlzie odbył się dalszy ciąg narady z belnizacje niemieckie wobec osób. nie bę gijskim ministrem.
dących zre~ztą wcale ich członkami.
Słowem panowie "Gauleiterzy"
z
Jungdeutsche Partei zaczynają. postę
pować sobie w ten sposób, jakgdyby
się socjaJis~ami_
Polska była jednym z - okręgów'·P.ór-"
Jak -donosi .. Słowo" wileńskie, "satji Narodowo-Socja1ist~'eznej, .polMo- nacyjny" Z. Z. Z wywołał . w dniu 27
nych w granicach Ttzeciej -Rteszy. lutego na terenie Ligi strajk powsz~h
Ale wszystko ma chyba swe granice. ny . . "Bojówki Z. Z. Z. - czytamy '!'
Czas ostatni położyć kres .podobnym "Słowie" - zaatakowały elektl'OwDlę
zuchwalstwom, obrażającym suweren- miejską., usilując l tam pTzerwać pr~
ność naszego państwa!
cę. Policja przeciwstawiła się czynDle
zbrodniczym zakusom, nie dopuściła.
do zajęcia elektrowni".
W dalszym cią;gu "Słowo" wileń
skie informuje, że rozpoczęcie strajku
poprzedził wiec "zwołany przez Z. Z.
Z. w kinie "Era". Podekscytowane
i mqlwersacyj w. gn1inach
przez komunistów tłumy demonstrojak trudno było przejść przez to "ucho wały swoję. wolę. Z treści przemówień
igielne" ludziom nie - postadają.cym i zachowania się zebranych wynikałQ,
odpowiedniej "pieczęCi" "prawoQlyśl że organizatorom strajku nie chodzi o
ności". Prz~chodzili zato łatwo ci, 'k tó- żądania ekonomiczne, lecz o politycznę.
rzy się tam pchali, a , byli , tQ niez~w demonstracjQ".
sze najleplli kandydaci. 'Legitymacją
dla nich była. zato praca "w tereI)ie",
w duchu "sanacyjnym".
Łodzi
To nie przypadek, że wszyscy prawie zawieszeni, aresztowani, czy 'już
Ł ó d Ź , 3. 3. - Wielką sensację w
skazani wójci, sekretarze, czy sołtysi Łodzi wywoło aresztowanie dyrektora.
byli "gorliwymi" działaczami B. B. jednej z naj starszych fabryk kapeluTakie nazwiska, jak skazańcy: b. w6j- szy firmy Karol Goeppert przy ul. Podta p. Malareckiego, czy świeżo zawie- leśnej 3. W firmie tej od 13 lat był dyszonych: sekretarza gm. Bieliny, daw- rektorem Józef Czerny, zamieszkały
niej sekretarza. gm. Morawica p. Cie- przy u. Bandurskiego 5. W związku z
ślika znane były z tej strony w Cli. ujawnionemi nadużyciami i to na barłym powiecie.
dzo znaczne sumy, dyrektor Czerny
Wiemy, że po wyborach gminnych został z polatenia władz prokuratornie wszyscy gospodarze powiatów skich aresztowany i osadzony w wię
starostowie byli zadowoleni z tej "eli- zieniu.
ty", jaką wówczas "wybrano", Dziś
Ze względu na prowadzone doch&z tą "elitą" gminną jest kłopot. A fak.- dzenia, szczegóły sprawy trzymane są,
ty te tern mocniej przemawiają za ko- w tajemnicy.
niecznością przeprowadzenia nowych
bezstronnych i uczciwych wyborów

Sensarcyjne aresztowanie

w związku z tem przypomnimy niedawne sprawy innych nadużyć
w gminach, jak np. sprawę b. wójta
gm. Daleszyce, Malareckiego, skazanego na 1 rok więzienia, sprawy o nadużcia licznych sołtysów to nasuwa
się nam smutna refleksja. Stanowczo
źle się dzieje w naszej administracji
gminnej. Gdzieś musi być przyczyna
tej fali nadużyć.
Naszem zdaniem, przyczyna ta leży
w nieodpowiedniem wyborze ludzi, a.
ten nieodpowiedni wybór powstał na,skutek niezdrowego panującego systemu. Wiemy, w jakich warunkach od-I
bywały się wybory do rad gromad.z.
kich, .gminnych, a następnie do zaną.dów gminnych i sejmiK6w. Wiemy,

stawców. Z Polski
kupeÓ'W.

Bru k s e l a. (PAT.) Dziś rano p.
minister Beck złożył wieniec na gr<Xlie
Nieznanego Żołnierza Belgji, mieszczą
cym się u podnóża kolumny kongresu~

wKieleckiem

Na mQJrginea.ie defr:audacyj

Ta~rgi

podpirsanie układu handlowego polsko - belgijskiego

"Sanacyjne"
- licytUje
z

nadulVć

niężnej.
Jeżeli

6 H,8/11

ód ź, 3. 3. - Na pogorzelisku ży
dowskiej fabryki firmy "Paw'· przy;
ul. Piotrkowskiej 167, bawił w dniu
wczorajszym specjalna komisja, ktoca.
przeprowadzała badania w zwią,zku z
ustaleniem przyczyny pożaru. Narazie
jeszcze nie ustalono, co było powodem
poŻ1:lTU.. Badania te prowadzi się nadal.
Straty obliczone są na sumę około 150
tyś. zł., podczas gdy fabryka była ubezpieczona w różnych towarzystwach
na 525 tys. zł. Wskutek zniszczenia
maszyn i budynku, bez pracy pozostało 128 robotników, którzy zwróeili się
do inspektora pracy, by przyszedł im

War s z a w &. {Tel. wł.) Na jutl'zejszem pos ied.zeniu rady Banku Pol- z pomocą..
skiego ·będlzie mianowany dy.ręktorem
W dniu dzisiejszym zapadnie ostaBanku Polskiego Jerzy Nowak, ~otych teczna decyzja, w wyniku badań koczasowy szef biu.ra ekonomic~pego przy misji w kierunku ustalenia p~yczY!lYi
poża.nto . - - -Pf,ezl9.jum R~ Mini~tró~ .:.....,. Lwi
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oplagjat artykułów
.

Zabójca Gust1offc...
Berneńska

rada związkowa powzięła uch walę. mocą której rozwiązuj·e Blię na terenie Sz\\aj.carji główną kwaterę narodo·
wO-Bocjalistyczną oraz jej komórki okrę·
gowe. ='Iiewątp li wie uchwala ta pozostaje
w związł\u z glośnem zabójstwem, Miara,
którego pad! kierowllil~ ekspozytury narodowo-socjalistycznej na terenie szwajcarskim. Wilhelm Gustloff. Zabójstwo popeł
nił żydowski emigrant Frankfurter.
Na
zdj~ciu widzimy mordercę.

ry znalazłby zupełne poparcie społe
czeństwa.

Brak u nas także polskiej hurtow"

prof. Tarnawskiego

ni towarów kolonjalnych, olfaz składu

drzewa i desek.
Na tle tej walki o polskie oblicze
handlu plfzykrem przytem jest postę~
powanie p. Romana Zi,e lezil'lskiego (ul..
PrDces ~eci;wko iJydowskiemu "Glo'Slou-i POlł'annentu"
Chełmińska), który nabywa cholewki
w Łod~i
od Żyda M. Kempińskiego i rozs~rze·
daje je następnie szewcom Pol,a~om.
Ł ó d Ź. (TeL wI.) Przed sądem 0- niak), który - oczywiś.cie - nie miał
najmniejszego pojęcia o pr~wi~ autor: P. Zieleziński skóry nabywa takze u
kręgowym w Łodzi toczył się proces
przeciwko żydowskiemu "Głosowi Po- skiem i wogóle o odpOWIedZIalnOŚCI żyda Abrama Sieradzkiego, mimo, iż
rannemu" o plagjat artykUłów prof. prasowej. Prof. Tarnawskiego zastę mógłby nabyć je w składzie skór Poanglisty Władysława Tarnawskiego ze pował adw. Kazimierz Kowalski. .
laka p. Walentego Drapińskiego. ~.
\V wyniku tego procesu sąd stWIer- Drapiński z dniem 1 bm. uruchamI~
Lwowa. Na ławie oskarżonych zasiadł redaktor odpOWiedzialny . tego dził, że "Głos Poranny" IJ<>pełnił plau siebie także warsztat cholewkarski.
pisma, Polak p. Rożuiewski (Żydzi, jak gjat artykułów prof. Tarnawskiego i
Zagórowscy Żydzi, wskutek przezwykle, szukają sobie ofiar wśród Po- skazał redaktora odpowiedzialnego te- prowadzanego ostatnio bojkotu, zaczy...
laków - vide redaktor odpOWiedzialny go pisma na grzywnę pieniężną. Spra- nają. Cierpieć nędzę i , wobec ich alarżydowskiego
"Expressu" p. Grobel- wozdanie z plfocesu podamy jutro.
mów, z majętności Ląd tn"·zysłano im
dwa wozy kartom, a z majętności Kopojno jeden wóz. W najbliższym cza..
sie lekarz Żyd dr. Berendt opuszcza.
Zagórów, wskutek zupełnego braku poparcia. Żydzi zaczynają powoli likwl·
dować swoje składy i szukają. kupców
na domy, gdyż chcą gwałtem opUścić Zagórów.

Wyczyn czerwonych
Radomia

władców

Nowe aresztowania
w Konińskiem

So cj(l)Ust~ny mag'iJSt'ł'at ro~wią~u.je Ufl'IJowę te s-ło·sltrami nU~o'si'erd'zi<a U" szpitalu św. K(I)teimier~a

Nie chcemy w to wierzyć! Za tn"acę
R a d o m, 2. 3. - Na wniosek dyrektora szpitali Miejskich w Radomiu pełną poświęcenia, za trudy poniesione
p. dr. Najmana, zarząd miasta Rado- w przeszło 30-letniej pITacy niasienia
mia. opanowany przez socjalistów, roz· pomocy chorym, czerwony magistrat
śmie dziś usuwać powszechnie · lubiane
wiązał z dniem 1 marca b. r. umowę o
i szanowane za swą pracę Siostry!
pracę z siostrami miłosierdzia, zatrudWiemy, że pp. socjalistom nie podonionemi od przeszło 30 Jat w szpitalu
bają się Siostry Miłosierdzia, nie podośw. l{azimierza w Radomiu. Rozwiąza
2 marca
nie umoWy z siostrami miłosierdzia ba się Kościół i religja. Ale na usunię~
Przedwiośnie. Drugi już dzień po- wywołało w szerokich rzeszach obywa- cie sióstr ze szpitala nie pozwolą obyłudnia są. słoneczne, ogrody i ulice ob- teli Radomia wielkie wzburzenie. Sio- watele miasta Radomia. Ze spokojem
lane złotem, a stęskniony do ciepła strom Miłosierdzia p-odobno zakomu·· czeka polski, katoUcki Radom na zaczłowiek wyziera, kiedy się zacznie już nikowano już termin opuszczenia szpi- kOllczenie tej sprawy.
z ziemi przebijać zieleń. Aleje Ujaz- tala.
dowskie pełne nietylko dzieci, ale dorosłych.
Przdziwnie są. wszyscy uśmiechnięci i radośni,
jakby ich rz~
czywiście osobiście coś radosnego spotkało.
Spływają szybko śniegi, a hulaka
wicher przegania szybko błota i brudy,
osuszając ziemię.

Gdy się mówi o przedwiośniu, mImochodem przychodzi na myśl Żerom
ski i jego opowieść. I Baryka i szklane
domy i praca organiczna. I O'WO za~ońc~enie bez kropki nad i.
To jest
ów brak ni:lpowiedzi na pytanie o przy~,!?ść:

Tak się to dzisiaj czuje przedwionietylko w przyrodzie. Bierze się

śnie

do

ręki Żeromskiego:

- Sprzeciw. zakaz. kara. Nie jest to
celowe. nie jest skutecroe. a zacieśnione
do jednego zjawiska. Tworzeniem nowych
wartości i rozmnażaniem nowego dobra
trzeba będzie wyniszczać w ludziach samą, zawiść i samą nienawiść.
Można wypracować takie warunki pracy i mieszkania, iż nie będlzie o 00 się nienawidzić i
mordować.
Doprawdy, śmieszny to jest
przew'l'ót. który magnatów strąca z pała
ców do piwnic, a mieszkańców piwnic
wprowadza do palaców. Jest to prawdziwie robota i dom szalonych.

oCZysto polskie oblicze
lagórowa

toc~y się waU~a -

Pię kne sukcesy

sU

polski1clt

Z a gór ó w, 2. 3. Odżydzenie pol- rolnicz~h. Z dniem 1 bm. uruchomio~ktego życia l1ar{}cWwego postępuje &il- • ny będzie tal"że samochóu do przewozu
nie naprzód . . Od 1 bl)). do Zagórowa towarów. ,
Dotkliwie odczuwa się na terenie
sprowadza s.Ję czapnik Polak. Poza
tem w najbliższych dniach p. Liczyl1- Zagórowa brak Polaka dentysty (są. 2
ski otwiera skład maszyn i narzędzi zakłady dentystyczne żydowskie), któt 3

Prawda, to · było pisana w innych
,,'aronkach. Ale w imię tych samych
celów, które i dzisiaj znów są aktualne. I ' pTzeciwko tym samym tendencjom, które dzisiaj może silniej usiłują.
podmywać podstawy naszej egzystencji, aniżeli wówcza:s. Dzisiaj już się
trochę oswoiliśmy z doktryną,
która
wówczas budziła odrazę. Dzisiaj potrafi ona przemawiać do wielu, zwła
szcza młodych. Niestety, lecz tak jest...
Jakie będzie nadchodzące przedwiośnie w Polsce? ..

Kraków za zniesieniem
uboju rytualnego
Kra k ó w, 28 lutego.
Radny dr. Bronisław Kuśnierz
(Polski Blok Obrony Chrześcijal'lskie
go Krakowa) zlożył na posiech~eni\l
rady miejskiej deklarację, domagają.
cą się zniesienia uboju rytualnego ze
względów humanitarnych i gospodarczych. W czasie odczytywania dekla' racji Żydzi starali się głośnemi krzy, karni zagłuszyć słowa mówcy. Radny Schwarzbart złożył imieniem radnych żydowskich deklar.ację, odpierającą ,,2 oburzeniem (!) zarzut, jakoby
ubój rytualny był niehumanitarny i
gospodarczo szkodliwy" (1).
W czwartek odbyła się również w
Krakowie konferencja w sprawie uboju rytualnoego, w której w:~ięli udział
przedstawiciele Izby Rolniczej, Izby
Rzemieślniczej i rzeźni miejskiej. Reprezentanci obu Izb wypowiedzieli się
ze względów gospodarczych za ~nie
sieniem uboju rytualnego. (M)
o

Uczestnicy urhczystości poświęcenia loka lu placówki S. N. w Krobanówku, 'lo' dniu
23 luteg·o r. b. W otoczeniu cz1'o nków zarządu i członków koła, widoczny lu;. Sro·
ka, oraz obok po lewej prezes pow. S. N., p. Norbert Dąbrowski.

K o n i n, 1. 3. - We wsi Nowyświat.
pow. Konin, policja aresztowała ośmiu
członków Stronnictwa Narodowego, a.
mianowicie Kapczyńskiego Stanisła
wa, Ś!ugaja Kazimierza, Kozaka Józefa, Kasprzaka Macieja, W ojciec~ow~
skiego Stefana, "Vegnera Antomego;
WOjciechowskiego Władysława i Rosińskiego Józefa. Wszystkich osadzono w więzieniu w Koninie. Przyczyna
a.resztowania nieznana.
We wsi Manicy, pow. Konin, został
aI'lesztowany i osadzOlIlY w więzieniu
w Koninie Andrzej Kr:awiec, członek
Str. Nar. We wsi Helenowie pow. Konin, został aresztowany i osadzony w
więzieniu w Koninie Cieślak Franciszek, członek Stron. N.arod.
W dniu 28 lutego policja konińska
przeprowadziła rewizję na posterunku
n członków Stron. Narod. pp. Henryka
Juchniewicza i Feliksa Olejniczaka Z
Osieczy, pow. Leszno, poczem przy.
trzymanych zwolniono.
.

Zabiegi " sanacji.ii"

.
w
Sieradzkiem)"
s i e r a d z, 2. 3. - Jak wynika ,

doniesień "Echa" "sanacja"

nie

:J.

sieradzka.

śpi.

lstnieją.ca już

t. zw. "Komisja. porozumiewawcza" wypuszcza z swego ło
na "skowronków" na tereny wioskowe,
które śpiewają. ludowi piosenkę o konieczności zlikwidowania pa.'!"tyj poIitycz., a powołania do żyda nowyoh or.
ganizacyj
gospodarczo - społecznych,
któreby takiej jakoś1ci plan rodziły, z ja.kiego łona sama poczęte zostaną t. j. o
,.sanacyjnej" ideologji - o ile tego,
"potworka" można idealizować? Czy
sie nie robi, nie organizuje, nie prÓibuje -po gminach? ... I zebrania i kursy
dla gminnych działaczy gospodarczych, samorządowych i społecznych ...
Ano lubią .,ptaszki" polne nnde
swoje trelle, choćby nawet nikt nie
słuchał i to dlań wesela. Gront, że
skrzydła mierzą wiatry, doką.d brzuszki tłuste ...
Gorzej bywa, gdy zapadną na. ·;:0łą.dki puste ...
S ł u p c a, 2. 3. W dniu 1 bm. . w
godzinach rannych policja słupeck.-a.
aresztowała i odstawiła do więzienia
w Koninie p. Wiktora Pawelę, kierownika Stronnictwa Narodowego w Słup..
cy i członka Slron. p. Franciszka Czarrcińskiego, oraz pewnego rolnika ze wsi
Kotunia, gm. Ciążeń. Powód aresztowania nieznany.

i~ W~ 00 Ooiiat ~ a[ WIÓrni[ li!
Konoon1ryczny atak na zdobycze socJalne w p1rzemyśle

S O s n o w i e c, 1. 3. Opinja naro- nastąpi masowe zamykanie deficytodQwa w Zagłębiu Dą.browskiem jest od ! wych kop.alń t. zw. koncentraeja wyprzeszło dwóch tygodni
pod wraże- dobycia, a tern samem dojdZie do maniem zatargu o zniżkę płac górni- sowych redukcyj załóg. Pogłoski te
czych, jaką zaproponowali robotnikom należą do pITóbnych baloników przeprzemysłowcy węglowi.
mysłowc6w, którzy pragną w ten spoWśród społeczeństwa w Zagłębiu
sób odpowiednio prrzygotować grunt
Dąbrowsko-Krakowskiem
szerzy się do przyszłych rozgrywek.
tendencja, że dotychczasową płace nie
Kapit1l.Iiśd węglowi
w Zagłębiu
utrzyma. się długo, gdyż kapitaliśei Dąbrowsko - Krakowskiem
tło.ma.czq.
])OIlosą ei.Qgłe stn.ty i gdyby ehciano
głównie przyczyny obecnej nie:'tentowutrzymać płace na obeenym poziomie,
ności kopalń węgla obniżką. o 10 proc.
~ w Zagł~biu Djbrowsko-Knlk'OWwem c@ węgl~ zastorowanł w~u z

węg·lowym

deflacyjną polityką gospodarczą rzą
du, gdy ciężary podatkowe i przerosty
ubezpieczeniowe nie uległy zmianie.
leżeli weźmiemy pod uwa.gę, że rzą.d.
wydają.e dekret o obniżce cen węgla,
musiał brać pod uwagę koszty wydJ;t
bycia, obciążeń socjalnych i podatk, •

wych, oraz planów amortyzacyjnych
to dojdziemy do wniosku, :te
albo rzQ.Cl w swoim rachunku pomylił
się, albo pnemysłowey usiłują. ZI)"Ska.ó
OOIŚ na obniżce ~ węgla..
W czasie odbywallyeh kOD~Cł"S.
kOJ)alń,

smm. ł
czy to w Inspektoracie Pracy w Sosnowcu, czy w min. opieki społecznej,
przedstawiciele związków zawodowych
rzucili kilka cyfr, najlepiej ilustrują.
cych ilość wydobytego węgla na
dniówkę-górnika, płacę
górnika ThI'
dniówkę, oraz koszt świadczeń socjalnych w wydobytej jednej tonnie wę
gla. Z cyfr tych wynika, że górnik w
Zagłębiu
Dąbrowskiem
wydobywa
znacznie więcej węgla na dniówkę r()boczę., niż na Śląsku, jednocz.eśnie mają.c niższą płacę na dniówkę, oraz koszty socjalne, obciążaję.ce tonnę wydobytego węgla, sę. mniejsze. Sytuacja
więc materjalna warstwy górniczej w
Zagłębiu
Dąbrowskiem jest o wiele
gorsza, tak ze względu na t, zw. wycię.gnięcie pracy, jako też na. liczne
świę.tówki,
przy głO'dowych pła.cach
dziennych.
Przemysłowcy węglowi, wymawiają.c umowę, żę.dali generalnej zniżki
płac, co nie jest jeszcze racjonalne z
tego względu, gdyż nie wszystkie k(}palnie znajduję. się w sytuacji finansowej, wymagają.cej
jednakowych
środków. Jeżeli byłaby potrzebna zniż
ka płac, to zniżka musiałaby być indywidualna dla każdej kopalni.
Ale apetyty przemysłowców dotyczą nietylko płac górniczych, lecz pragnę. zrobić wyłom w zdobyczach
socjalnych warstwy robotniczej, przez
dobrowolne zrzeczenie się płatnych urlopów wypoczynkowych, wzamian za
ewentualnę. możność pracy. Spodziewać się należy, że apetyty przemysłow
ców na tem się nie ograniczą., gdyż
będę. miały pNtekst do dalszych roszczeń.

Musimy stwierdzić, te kaidy zamach na płacę l zdobycze socjalne
warstwy robotniczej w Zagłębiu Dą
browiecko - Krakowskiem przyczynia
olbrzymie szkody narodowe, spolecz,.
ne i gospodarcze temu stanowi.
Jeżeli stajemy wobec groźby obniż
ki płac, to musimy zbadać, czy wszystkie środki zostały wyczerpan~, ażeby
dotychczasowe głodowe zarobki w górnictwie utrzymać. Mamy tu na myśli
bilanse kopalń. Bilanse te nie są. tajemnicą., lecz ukrywają. przed okiem
opinji wielotysięczne pobory pp. dyrektorów kopalń, ich kolosalne tantjemy i gratyfikacje. Czy rząd starał się
obniżyć te wielotysięczne dochody tych
panów? Sądzimy, że - nie. A wydatki te, to gros wydatków administracyjnych kopalń i one głównie wpły
wają na ewentua.lnę. deficytowość kopalń.
Jeżeli przytem
przypomnimy, że
przemysł dał kilkakrotnie grube miljony złotych na fundusze wyborcze

B. B. do ciał parlamentarnych i daje
jeszcze na inne cele, to i w tym fakcie odnajdziemy przyczyny ewentualnej deficytowości kopalń, a tem samem przerzucenie tego deficytu na
barki warstwy robotniczej, przez dą.
żenie do zniżki płac.
J eźeli górnik w Zagłębiu m1l. złożyć
pewnę. ofiarę ze swych zarobków, rzekomo dla utrzymania czynnych warsztatów pracy w ruchu, to musi wiedzieć, dla kogo tę ofiarę ponosi.
Ponosi ją. dla zagranicznych kapitalistów, którymi, jak w ŻyrardOWie,
byli Żydzi, rzekomi Francuzi Boussaey. 70 })Toc. kapitałów, zainwestowanych w górnictwie Zagłębia Dąbrow
skiego, to kapitały francl!1skie, wło
skie, nie'rllieckie i belgijskie. Reszta
30 proc. to kapitały krajowe, kapitały
kłaściwie żydowskie. Są to kapitały
pp. Natansonów i Kronenbergów
Warszawskim Tow., Holenderskich na
"Florze", Rechniców na. "Helenie" w
Niwce, lub Meitlisów w »Wiktorji".
Robotnik polski W Zagłębiu nie
n1oż.e zgodzić się na ~dnę. obniżkę
swych głodowych zarobków, nie może
zrzekać się
dobrowolnie słusznych
praw socjalnych i wszelkie na to za-machy muszą być stanowczo odparte.
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Dwa samobójstwa
w Poznaniu

Ostatni dzień wielkiego wesol ego plebiscYtu z nagrodami
dla Czytelników "Orędownika-

Jak ich n zwaćl

Jesteśmy u mety naszago wielkiego
plebiscytu: Chwała Bogu, bo nerwy
moje z biedą wytrzymują to wielkie
naprężenie, jakie zauważyć można. w
całej redakcji i wiem, że z Czytelnikami dzieje si~ to samo. A raczej jeszcze
gorzej. Zainteresowanie bowiem naszym plebi~cytem jest nieprawdopodobne. Ludzie nie mogą - że tak. powiem wytt·zymać. Nie mog, doczeka6
siQ zakończenia I jut przed zakOń
czeniem przysyłają Iwoje z dziesiątka
mi kupoJl6w nr, IL Rozumiem ich bardzo dobrze - któż bowiem nie z&chciałby za trochę trudu i fatygi wygrać jedną. ze wspaniałych i cennych
nagród.
Niektórzy Czytelnicy, martwię. się,
kup.ony w listach poleconych, naraża
ją.c się na znaczne koszty.
A mnie
chodzi właśne o to, aby Wam zaoszczędzić do minimum, bo dzisiajwiadomo - każdy grosz jest rzeczę.
wartościową.. Dlatego proszę 'Vas, nie
narażajcie się na daremne koszty. Możecie ich wogóle w zup'ałności uniknąć. Poprostu składajcie Wasze glosy
wraz z kuponami w miejscowych eJts..
pozyturach względnie agenturach "Ortclowuika", kt6re prześlę. Je nam nie.
zwlecznie do centraU - Pomań, ŚW.
Marcin 70.
Niektórzy Czytelnicy, matwię. się,
że nic nie wygrali w naszym wielkim
konkursie. Ale ludzie kochani, powiedzcie sami, czy możliwem jest, aby

Po z n a ń, 3.3. - Wczoraj w godzinach popołudniOWYCh na "Wesolem
Miasteczku" przy ul. Wyspiańskiego 35,
gdzie znajdują się głównie maso~e
miesz.kania dla bezrobotnych, znaleZIOno w mieszkaniu bezr<>botnego Kaczmarka dwoje nieprzytomnych ludzi. .
, Jak. się o~zało, byli t<>: 18-letm&
Helena Kaczmarkówna, której nie udało się już uratować i 22-letni Franciszek Korecki, robotnik. Stwierdzono,
iż oboje zatruli się jakąś nieznaną .t~
cizną. Koreckiego pog<>towie prze WIOzł<> do szpitala, zwł<>Ki zaś Kaczma.rkówny l.abezpieczon<> do czasu przybycia kómisji są,diowo lekarskiej.
Zachodzi tu prawdQpodobnie wypadek podwójnego samobójstwa, popeł
nionego na tle mił<>snem. (kI)

każdy

Czytelnik wygrał, skoro w
pierwszej części konkursu przewidziano ogółem 30 nagród a. biorą.cych udział w konkursi.., było około 7000.
Czyż zatem IDożliwem jest, aby )umly
otrzymał JlagrodQ? Nie trzeba jednak
tak odrazu kapitulować. Szczęście bowiem kołem się toczy. Kto go nie miał
w naszym lconkursiQ, może go mieć w
naszym wielkim plebiscycie, tern bardziej, że nagród jest daleko więcej i
wspanialsze.
W dziR.,szym. numerze zam1eS%c:ramy kupon na nasze wielki wesoły plebiscyt poraz ostatnl Wiecie chyba dostatecznie, co macie z nim zrobić.
Przypomnę, bodaj poraz setny. Poprostu trzeba ten kupon wyciąć, na jego
lewej stronie wypisać imiona dla na.szych wesołych obieżyświatów, podane w poprzednich numerach "Orę
downika." - drogą część kUI!0nu naleiy p17.eała~ w lic%bie jak naJwltkJzej,
bo to decydować będzie o Waszej wygranej. Głosy i kupony nalety Iłkłada6
w ekspozyturach względnie agenturach "OrQdown1ka" lub słQd, gdzie Ich
niema - przesyla6 Je natychmiast do
centrali "Orędownika" - Pomań, ŚW.
Marcin 70.
GlOsy wraz z kuponami Jlr. n. moł
na b,dzle przesyla6 do soboty, dnia 7
marca. Jednakże dla. ułatwienie nam
roboty, wolałbym, abyście je przesyła
li natychmiast.
T. I. HERNES.

li1L
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Naczelny publicysta "Kuriera Wa~~
szawskiego" p. B.(olesław) K.(oskowsktł
nawiązuje w artykule wstępnym do te)
części mowy min. Raczkiewicza, w której
p. Raczkiewicz zarzucił Stronnicwu Narodowemu. t,(' nie prowadzi ono pracy na
terenie organizl\cyj społecznych. P. ~o"\
skow,,,ki uwa:l:a ten zarzut za bardzo dZIW~
ny w świetle praktyki rządów .,sanacyj~
nych", które sygtematycznie ~s':lwały o~
pracy na tym terenie wszystkie Jednostki,
niezaletne w poglądach.
Wszyscy - stwierdza publicysta "Kur~
Wai-sz." - dobt'%e pamiętamy niepoipali..
te znamiona energji, wykazanej przez rzł\d
w dziele odsuwa.nia :l:ywiołów. nie solidaryzujących się z cala, politykł\ rza do !""
lub choćby tylko z jej częściami, od UdZ1lI~~
lu w pracy publicznej lub semi-publiczneJ.
Stopień fachowości uczestnika działaln()oj
ści społecznej nie grał tu t.adnei, lub prawie tadnej roli. Ws:zędzie i zawsze r02\1
strzygalo luyterjum czysto polityczne. Je ..
teli szło - da1my na to - o Centralne
Towarzystwo Rolnicze lub o kółka roI..
nicze, to nie pytano: co się tam robi, tylko~
kto tam robi?"

KUPON
Glosuję

nr. II.

na imiona:

WIELKIEGO
KONKURSU

1)
2)
Wysyła

(nazwiskO biorącego udział w plebisoycie)
__________________________

ORĘDOWNIKA

natwisko: __________________________________

Wyciąć i zachować
do końca plebiscytu,

-

imię----------

dokła.dny.

1eśli w jakiej instytUCji gospodarczej,
kulturalnej przeważały jednostki, ,..san&~
cjt" ze względów partyjno - politycznych
ntemiła. to rodzi1y się myśli albo o ZMtł\~
pieniu ludzi często znakomJcie wytra'W~
nych. na./pelniejszymi nowiojuszami, albo
o zlikwidowaniu placówki, kierawa.nej
przez osoby. nie dające rękojmi partyjnOpolitycznych.
4

poozem

a.dres:_ ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

z

wysłać
głosem.

wraz

"W ten sposób skłoniły !lie ku upad~
kowi nawet bardzo stare, zasłut.one. prak..
tycznie niezbędne. nie uprawiające za.sad~
niellO tadnej polityki partyjnej instytucje
kulturalne. fachowe, apolityczne.
"Pracując>," w nich bezinteresowni lu ..
dzie mogli Ju:l: potem załot.yć ręce bezczynnie."

Sura Popławska "dosłarEzała" PolsEe
zapalniczek
P'ł"#tycIf,W1/cono

Jq

Ha gO'rącyłJl

L ó d i, 3. 3. Od pewnego czasu
stwierdzono, że na rynku łódzkim
znajdują. się w obiegu narzędzia chirurgiczne, zapalniczki, brzytwy, maszynki do golenia itp. artykuły pochodzenia niemieckiego i przewiezione w
nielegałny sposób
do Polski.. Straż
graniczna zarzę.dziła wobec tego obserwację i zatrzym1l.ła worek, nałado
wany sianem, we wnętrzu którego
znajdowało się kilkaset zapalniczek.

24 nowych adwokatów

War s z a w a. (Tel. wł.). W W8l'szawskiej izbie adwokackiej zakończy
ły sję egzaminy nowych knadydatów.
Na 77 zapisanych do egzaminu złożyło
go 24.
(w)

Proces przeciW

hitłerowoom śląskim

'Jeszcze sprawa p. Wolnego

War s z a w a. (Tel. wł.). Władze
śledcze, prowadzące
dochodzenia w
sprawie wykrytego nielegalnego związ
Kr'aków, 28 lutego.
ku hitlerowców, starajQ. się, ażeby proSąd obyWatelski pod
przewodnic- ces odbył się jeszcze przed ferjami lettwem gen. Narbut Łuczyńskiego o- niemi. Będzie to podobno największy
rzekł, że wiceprezydent dr. Stanisław
proces z tego rodzaju rozpraw, które
Klimecki, interwenjując w sprawie dotą.d toczył)' się w Pol$Ce. (w)
znanego szantażysty prasowego Franciszka Łobody i osławionego "Głosu
Publicznego", ,.działał w dobrej wierze" i · "postąpił zgodnie z zasadami
War s z a· w a. (Tel. wł.). Byli gÓrhonoru i godności obywatelskiej".
. nicy, zatrudnieni w kopalniach węglo
Sprawa rozpatrywana. była przez wych na terenie Zagłębia, zwrócili się
~ obywatelski na skutek zarzutów, do urzędu górniczego o wyda.nie zepostawionych wicepr. Klimeckiemu zwolenia na podjęcie poszukiwań po.przez Jana. W nego w czasie zeznań kładów węglowych w okolicach Olku~ znanym procesie przeciw szantaży sza, oraz Bukowa, gdzie maj:)., według
stom prasowym. Wobec wyroku są. ich przewidywań, znajdować się bodu obywatelskiegE> zeznania Wolnego gate pokłady węglowe.
Władze
załatwiły przychylnie to
przedstawiaję. się w
dziwnem świe
tle. (M)
podanie, " miejskie ea.morztdJj wypł,...

Pionierskie poSZUkiwania

"O#-ynku i · #amknięto

Po odbiór

Popławska,

Wa~ny

w kt»ie

skiej - stwierdza dalej p. B. K. - lecz
jeszcze nie podstawowy. Podstawowym
terenem udziału obywateli w działa.lnośoi
spolecznej jest samorząd.

zgłosiła się Fajga
zamieszkała przy ul. Pił

worka

sudskiego 42 w Łodzi.
Zatrzymana PO,J>ławska wyjaśniła,
że worek zabiera z polecenia swej siostry, 34-letniej Sury Popławskiej. Dalsze badania ustaliły, że Sura. Popław
ska już od dłuższego czasu trudniła
się przetllycaniem z Gdańska do Polski różnych przedmiotów. Aresztowano ję. i przewieziono do więzienia.

Rewizja
w Młodzieży Wszechpolskiej

w Poznaniu

ń, 2. 3. W lokalu poznańskiego Koła Młodzieży Wszechpolskiej przy ul. św. Marcin 65 przeprowadziła policja tajna i mUlndll!"owa
rewizj~
w poszukiwaniu biuletynu
wyborczego, wydanego w Z'Wi~ku z

wyborami do Bratniej Pomocy Uniwersytetu Poznań9ki-ego. Biuletyn ten
p. t. "Na froncie walki" został skonfiskowany. Wynik rewizji był negatywny.

Potępienie

metod
"Buntu Młodych"

War i z a w a. (Tel. wł.). Katolicka
.Agencja Prasowa ogłosiła komunIkat
w którym potępia metody stosowane
przez czasopismo "sanacyjnych" konserwatystóW' "Bunt Młodych" wobec
Kościoła katolickiego. ,,Bunt Młodych"
w sposób z(włą. niepraktykoyrany krytykuje Akcję Katolicką oraz pozwala
sobie na niesmaczne wycieczki w sto-

sunku do

Kościoła,

"Co się stalo z samorządem w Polsce'
to miejsce zajął on w ustroju
prawnym państwa? I jakiet. miejsce ~
faktycznie?
"Pod względem formalnym samorządo-t
wi w Polsce pomajowej wyznaczono rolę
najzupelniej podrzędną. Nigdzie nie wyraziła się wymowniej nieufność do sa1m)-!
dzielności spolecznej.
"To było tak w ramal:h formalnych. Cc;
zaś do stanu faktycznego. to wiemy wszy~
scy, te prawdziwy samorząd w istocie w
Polsce nie istnieje. Na wsi jest on pod
wszechwładną opieką, kontróla, i dozorem
najnit.szych organów administracji. A w
miastach - w których to miastach funk ...
cjonuje normalny saIIl()rznd? I<tóreż to
miasta są tak szczęśliwe, że nie posiadają
specjalnYCh komisarzy? Czy opracowaJD.o
dotYChczas choćby statut mi8lSta Warsza.~
wy, stolicy państwa. zasobnej w uzdolnio~
nych do samorządu ludzi?
>lOto warunki wolnej działalności spo~
łecmej w Polsce.
"Nigdy nie było u nas za. du:l:o do niej
kandydatów. Ani zmysł społeczny nie
jest w nas zanadto rozwinięty, ani nie ..
masz tu dostatecznej ilości ludzi, o tyJe
niellalet.nycb materialnie, aby móc zna . .
lefć parę godzin dziennie na pracę publiczną. W ka:l:dym razie w biegu lat zebrał
dę pewien kapitał personalny i dawał jut
jalde takie odsetki. A co teraz? Nie wi~
dać tego, ktoby stwierdził, że zastępy "sa~
nacyjne" dostarczą. wszystkich niezbęd~
łlych sił. Nikt nie mówi, że wykrzesze z
nich zapa<l bezinteresowny. A zreszta, brak
właśnie tych ram prawnych, w których
ma się 6'wobodnie obracać dobrowolna praca obywateLska. Gdzie więc ma się wychowywać społecznie. politycznie, obywatelsko Pólak współczesny? I kto ułatwi
te zada.nia, które nawet biurokracie wyda,.,
ją aię przerastaja,cemi jego siły?"
P. Koskowski ma rację. ..Sanacja" potrafi niszczyć wolną inicjatywę i pracQ
obywatelską,
potrafi niszczyć samorz!I,d,
ale na to miejsce nic twórczego .nie zdo.ła~
"Jakież

ciły nawet pewne kwoty na rozpoczę
cie robóf:. Pierwsze badania rozpoezętQ
na. terem e lasów olkuskich. (w)

p ozn a

*

to fragment pracy obywatel...
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Dar uniwersytetu

,Zdemaskowana jaczejka

'~roces przemyski ustala prawdę - Plany có'rki " san atora" , sport'i wypadki
P r z e m y ś l, ł marca.
Na komunę polską. składają. się w
lwiej części Żydzi. Dowodzą tego cią
głe procesy. J~śli czasem znajdzie się
w którejś z jaczejek aryjczyk, to tylko
qlatego, że dał się Żydom nieświado
rnie uwikłać i później już nie było dla
niego odwrotu. W każdym razie sztaby komunistyczne w naszem państwie,
to .iuż niemal w 100 proc. Żydzi. W r.
·1935 w stacjonowanych w Przemyślu
pułkach, a zwłaszcza w 38 pułku piechoty i 22 pułku artylerji lekkiej natkni~to si~ na 'lady roboty komunistycznej. Szerzyła się zwłaszcza silnie
agitacja. Wywrotowcy nawoływali do
porzucenia broni, odmówienia posłu
ązeństwa, a nadto wręcz
podburzali
przeciw państwu. Wkońcu po żmud
nych dochodzeniach komunistów nakryto. J aczejka składała się z samych
Żydów, którym uuało się zdemoralizować trzech żołnierzy, oddanych
no
dyspozycji sądo" i wojskow~mu. Po
4-dniowej rOl':pl'awie przed przysięgły
mi zapadł przykładny wyrok. Sarę
Nusbaum skazano na 6 lat więzienia,
Salę Unger na 5 lat, Goldę Fellner na
3 lata, Sl,lmkę Bogner na 2 i pół roku,
Salomona Nusbauma na półtora roku
więzienia.
Zbrodniarzy żydowskich
bronili oczywiście adwokaci z pod
znaku Sjonu.

kom, nakazał sekretarzowi magistratu dobrać sobie asystę policyjną i
skontrolować,
czy publiczność w kinach posiada "prawidłowe" bilety.
Chodziło o to, aby zbadać,
czy wła
ściciele kin, w spółce z kontrolą ma(Iistracką nie dopuszczają się
nadużyć. Niespodziana i oryginalna rewi-

Przed tygodniem odbyły się w hali
przemyskiego ośrodka zimowe zawody
lekkoatletyczne o mistrzostwo Polski.
Wypadły one słabo. Zawodnicy z wyjątkiem Jadzi Wajsówny,
naogół nie
dopisali, a nadto zawiodła zupełnie
publiczność.
Przyczyna tkwi w sła
bości i zażydzeniu przemyskiego sportu: . Miasto, które posiada dwa wspaniałe stadjony i jedyną. w Polsce, na
wielką miarę halę zimową,
nietylko
nie zdobyło w zawodach, ani jednego
punktu, ale co gorsza, nie wystawiło
do nich żadnego zawodnika. Skandal,
za który powinni być poCiągnięci do
sUTowej odpowiedzialności, oficjalni
reprezentanci sportu przemyskiego
tak silnie zbratani z "mniejszościa
mi", że kiedy niedawno wybierano
dOł"adców" dla kierownictwa ośrodka,
to na szczęście, powołano tylko trzech
Polaków, a zato aż 2 Żydów i "ukraińca" i n. p. dla
delegata "Sokoła"
zabrakło miejsca.
Czy dziwne to, że
w takich warunkach publiczność polska lekceważy sobie tutejszy sport?
W kinach przemyskich doszło ostatnio do szeregu gorszących zajść.
Prezydent miasta Chrzanowski, kt6ry
pO wykxyciu niedawnych nadużyć,
nie wierzy zbytnio swoim urzędni-

CHRZEŚCIJAŃSKA

U FIRMA

DLA POLAKÓW r

A.

iydoWSką

nle(:h poplera'a

Szereg kawiarń w Poznaniu w ostatnich
dniach wywiesił tablice z napiticm, że
lokale są tylko dla klienteli chrześcijań
skiej. Takie napi.,y \\- y wic iły ka \\"iarnie
,,~planada", "Italia", "Europeiska" a 0gtatnio i "Stylowa". Właści.ciel kawiarni
"Stylowej" wywiesił w oknie wystawowem napis następujący: "Tu firma chrześcijańska dla Polaków! a żydowiSkie niech
~ajl\ 2ydzi!" Ponitej zamieszcumy
faa.imi'le

~

napisu.

wkinie

zja doprowadziła do szeregu sC'ys.yj i
awantur, bo publiczność podr~zlllo~a P~ebly8'ki
przerwaniem seansów, nie chCIała SIę
legitymować. W rezul~cie na nad~
_ Popatrz pan,panie Walerjan, co ...
życia żadne nie n~tra.fI~no, a .Wł~ŚC.I
.
ciele kin zapOWIedZIelI wmeSleme cholera tam ...iedzi?
- Faktycznie gość przy tamtym st<lll..
skargi przeciw krewki~mu prezydenku ciut-ciut rozchwierutany być musi~
towi.
W. W.
Nietylko, że morda, ale i rękie ma bwnda~amy opatulone. Zdrowy wycisk frajerowi
daH, odpowiedzialna rolbota ...
- A BWQjem porządkiem wstawiać,
wotawiajak stary! Ale nie z naszej parafji, bo z nikiem sie nie witał, a tera sam
siedzi.
- l takiem prawem na smutno chla, bo
żeby na wesoło chciał podgazować. toby
w kompanji przyszed. Hallo centrala, panie ładny l Nasze kawalerskie!
- Panie starszy, płacić! ...
- Tee ... wychowany pasażer lokalu nie
opuszcza, o wiele dwóch sempatyc-znych
J ludzi wypić z niem życzenie posiada. Jeże
li o to rozchodzi się, to możem takżesamo
i drugi śHp podfanarzyć, że prosze siadać._
Chamów tu nie IU·bieja., musisz pan wi~
dzieć ...
- Franek, nie rób grandy z <lfiaro wypadku społecznego ...
- O rrraju! To przecie sam Lipkoszczak! Stasiu, ktQ cię lebieg<l tak na kaI lekie przefasonował?
Po-wiadam, że za of·iare obowiązku
społecznego jestem, i spowodu święta naJ rodowego zmuszony zestałem. Pia.ty dzień
idzie. jaK wode gulardowe na zęby, & takżeBamo na łopatkie przykładam. Ludzio-m
na oczy pokazać sie wstydze i takiem prawem strugam znajomków nie poznając ...
- Kto oi do wielki anielki mamtQ spu-

Keep smiUng

-

ści!?

W Delhi w Indjach odbyło się uroczyste otwarcie nQ\voczesnego lotniska.
otwarcia dokonał wicekonsul Indyj lord Willingdon.

Aktu

ouporządkowanie ' dziedziny dostaw

- Wszystko przez te zabawe karnawa-

łowe. Było tak. Przyszedłem z roboty i nalewkie z liści wiśniowych odcedzam, bo
post idzie, znakiem tego wiśniówlkie
grzech .dQić, a na gorzkie przejść musowo.

Odcedzam, tak odcedzam, a tu przychodzi
Zygmuś z pod siódmego i mówi, że na zabawe czaB iŚĆ. "Chromołe te owe zabawe!" - powiedam jemu, bo mnie tu j&szcze w nieodcedzony gąsiQr nogo rona po
ciemku kopniak da i artykuł wyskokowy
w djabły pójdzie. A on nic, ty!Jk<l JtQłuje,
W ciągu r. 1936-go mają. ulec likwiZresztą. sprawa powyż,sza, mimo doże to społeczny
Qoowiązek,
u {) wiele
dacji wydziały zasobów, istniejące w, niosłego znaczenia, jest zaledwie frag- pułkov. nik miasta bawić sie rozk81Z dał,
poszczególnych dyrekcjach kolejowych. f mentem całokształtu zagadnień, zwią to nim a gadania. Co do tony powieda. to
i ma powstać jedno, centralne biuro , zanych z dostawami. W roku 1933 u- i jo taUesamo możem zabrać.
Pan Walerjan mnie znasz, {) wiele obozakupów w ministerstwie komunika- kazała się ustawa ramowa "o dosta- wi.ązek
społeczny nima gadania. Ta
cji. Jest to posunię-cie godzqce bezpo- wach i robotach na rzecz skarbu kiem prawem żona raz, dwa, cztery zdyma
średnio w interesy prowincji,
zresztą państwa i samorządów" . Mimo że mi- z jaśka pOBzewki.e. daje mnie na gło\Vs,
nie rokujące nadziei na poważniejs'zc nęly przeszło 2 lata od wydania tej u- okręca ręcznikiem. że to niby tego nagusa
oszczędności dla P . K. P. \V państwctawy, rozpocządzenie wykonawcze do abisYIlBkiego mam odstawiać ... Sama łapie
wych kolejaCh niemieckich obowiąZUje niej dotYChczas się nie ul{azaJo, wsku- deczak. moie lepsze palto i mówi, że bę
zasada decentralizacji zakupów, przy- tek czego u tawa pozostaje martwą li- dzie za kolegie z nami. Już na nzgowokiej
czem generalna dyrekcja kolei tylko terą. Równocześnie dzieją. się dziw- ludzi było do choJery, ale Zygmuś nic. tyliko na urzędowe miejsce, czyli na Aleje
kontroluje i kieruje zakupami, jednak ne rzeczy w dziedzinie d(}staw rządo iść,
każe.
Już w tramwaju była p:iery,.-sza
sama ich nie uskutecznia. W twier- wych:
granda. Frajer jakiś dawaj śmiać sie ze
dozeniu naszem, że centralizaCja zakuDo przetargów staj~ często różne mnie. Ja nic, ale jak zaczął przygadywać,
p6w w ministerstwie komunikacji je;;t warsztaty wojskowe, więzienne zkol- że wariata strugam, nie strz}-małem.
- "To", powiadam: "sam lebie~o jedna.
dotkliwym ciosem dla prowincji ne itp., które nie ponosząc żadnych albo
niema przesady. Przedsiębiorstwo P. prawie żadnych ci~żarów publ., k(}- ant y pań.s t I'. owe działalność uprawiasz. a
K. p. jest największem w Polsce. a sztów utrzymania lokalu, kosztów jeszcze i ' innY'm obywatelom rozkazu wła
nie pozwalasz!"
czynione przez nie zakupy sięgają. kw(}- robocizny, kosztów oprocentowania ka- dzyAspełniać
ten szmatojad nic, tylko furt przety 200 miljn. zł rocznie. Suma ta do- pitaJu inwestycyjnego,
mogą
pod śmiechi robi.
tychczas rozpływała się mniej więcej względem cen skutecznie konkurować
- "Urywaj się, kurza tWQja nie duża"
równomiernie po całym kraju, teraz. z wytwórczością prywatną.. Konkuren- bo jak zajade w parafje... " - mówie jemu,
zaś ożywiać będzie ruch przemyslowo- cja, odbywająca się w tych warunkach,
temcza.sem władza mundurowa z placforhandlowy przedewszystkiem stolicy.
śmiało może być nazwana - nieuczci- my wmeldowuje sie i grandy w miejscu
pubJi,cznem uskuteczniać nie pozwala.
Na przykładzie powyższym widzi- wą.
- "Jakiem to prawe.m". powiadam: ,,0
my, jak konieczną rzeczą jest ustaleTo byłby jeden kwia~ek. A teraz
wiele ja w taki deszcz wedle rozkazu zanie wreszcie wytycznych polityki za- inny: zakradł się zwyczaj w ostatnich bawiać
sie jade i nowych kamaszków nie
kupów i dostaw na rzecz państwa i sa- latach ustalania cen w drodze targu z żałuje, to wolno bele mazepie ze mnie kimorządów.
Oczywiście.
chodzi nam oferentami już po otwarciu ofert, tak, no robić?"
przedewszystkiem o wcielenie w ży- że w rezultacie rozprawę ofertową
Tak gadając dojechaliśmy do Andrzeja,
cle zasady decentralizacji zakupów i przekształca się w przetarg ustny. Zwy- a tu już tak·i tłok, że jeżeliby nie kobity,
dostaw, za czem przemawia szereg ClZaj ten doprowadza. zwykle do tego, toby i palca nie było gdzie wsunąć . Taka
argumentów. Nie ulega dla nas że zamówienie otrzymują firmy nif·- gęstwa jak gdyby darmo tu artykuł morozdawali. Moja odrazu gdzieć
wątpliwości, że firmy prowincjonalne liczące się z należy tern
wykonaniem nopolowy
przepadła, Zygmuś taktesamo. zostałem
winny narówni ze stołecznemi korz y- przejętych zobowiązań, co w końcu na- . sierota sam. Ręcznik rozkręcił sie i jakiś
stać z zamówień państwowych, skoro rRŻa na straty władlze państwowe.
lebiega ciqgnie kGniec do siebie. Ja nic,
narówni z niemi ponoszą. ciężary
Podobnych przykładów niewłaści tylko grzecznie raz zajechałem sztrabanpubliczne. Poza tem decentralizacja wego załatwiania spraw dostaw moż cha w kaifaBza i dalej bawić sie ide. Błoto
jak jasna cholera. gmła, te rodzonej tePT'Zysporzyłaby państwu wiele korzy- na.by naliozyć więcej. Anomalje, jakie
ściowej o dwa kroki bym nie poznał. ale
ści, przyczyniając się do zmniejszenia istnieją. w tej dziedzinie. zniechęca,lą
bezrobocia na całym obszarze krajn firmy solidne, które widząc niemoż nic. Jak bawić oię, rozkaz je.st. to trudno!
czuje. że mnie z jednej strony
oraz umożliwiając dokonywanie zaku-l ność współzawodniczenia z firmami Temcza.sem
ktoś na nagniotki lizie, a z drugiej inny
pów w okręgach szczególnie powola- niepewnemi, coraz więcej stronią. oj za ,połe ciągnie:
.
nych do ich wykonania..
udziału w przetargach.
- "Panie szanowny, marynarkie ktoś
panu żyletko zoperGwał..."
Faktycznie, patrze zamial:lt kies7.eni
pelem do patrjotyzmu posłów, by u- wełniana bielizna prze8wieca i takżesamo
możliwili stworzenie silnego i trwałe
joot przekrojona do żywego mięsa... Taka
C z er n io w c e. (PAT.) Kolo Boto- go rządu, który pozwoliłby Grecji wró- mnie żałość wziela, że patałaCha, któren
szani wywrócił się wskutek ślizgawicy cić do normalnego życia politycznego. na tr~bce do ucha mnie grał Itwizłem w
autobus pasażerski, wiozący około 40
ucho, drugiego chciałem też dotknąć. I
pasażerów. Wszyscy jadący odnieśli
Orędzie
wtedy mnie obskoczyli ... Wiele nie pamiętam, żeby nie Zygmuś, nie wiem coby bycięższe lub lżejsze rany.
L o n d y n. (Tel. wł.) Król Edward ło. I patrz pan przyjechalim do domu, a
VIII wygłosił przez radjo do wszyst- tu kot, co sam P'QIZostał sie, za myszami
kich ludów wego imperjum orędzie. gonił, czy iak j gąsior wywrócił! Takiem
A t e n y. (P AT). D7.isiaj rano na o- W orędziu tem król Anglji powie- prawem, nie mając w domu nic postnego
twarciu parlamentu król Jerzy wygło dział m. in. co następuje:
z bp.ndażamy na mordzie zmuszony jestem
sił mowę tronową, w ktÓlrej podkreś.liI
"Oby świat mógł R.orzystać z pokoju do lokalu /publicznego UczęBzcz'aĆ...
oby narody imperJ·um brytYJ·skiego
- A s'Wojem porządkięrn zabawa była
z naciskiem, że Grecja pozostanie
.
..
przepisowa, co?
wierną swej doty~hczasowej
polityce mogły z8;znać sz.CZęŚCIa,
zapewmaJąc
- Nil' m ł) 7 1l ~ powirdziet, kto chcia.ł,
zagranicznej, m. in. paktowi balkań ~::r.mallle poWIerzonego nam spatl- I gu:al t:>Hl !l~ wlezie. Tak'i em porządkiem
sk,ieImil. Król zwrócił si~ z gorą,cym &- A.,"
"prq~ &WIQIje ~ byłollClPDa. ..

rządowych

Katastrofa autobusowa

łydzlt

kowieńskiegO

WalI' s z a w a. (Tel. wł.) Uniwersytet warszawski przesłał uniwersytetowi kowieńskiemu za pośrednictwem
konsulatu atlas zoologiczny. Z atlasem
przesłano tak~e pismo w język.u litewskim.

ł

*

W Przemyślu wybudowano niedawno pokraczny gmach pocztowy. Plany
sporządziła córka jednego z "sanacyjnych" dygnitarzy, a realizację oddano
żydowskiemu architekcie Salomonowi
Schii.fferowi, który, nawiasem mówiąc,
otrzymał również przebudowę reprezentacyjnego gmachu D. O. K. x. Ży
dowskie piętno weszło do wnętrza
poczty, skoro kiosk "hołu" oddano
aroganckiemu Żydowi, a nadto ku powszechnemu oburzeniu oddał dyrektor
poczty Issakiewicz w ręce żydowskie
przewóz poczty, mimo, że się o tę
dzierżawę starało wielu Polaków. Decyzja. p. Issa]dewicza, którego obowiązkiem było rozpisanie przetargu,
na dzierżawę przewozu lJ(lczty. budzi
o~ólne . zdumieni~, równe temu, że p.
Isśakiewicz, jak gdyby dIs. zadokumentowania swego filosemickiego oblicza zgłosił równocześnie ustąpienie
z narodowego "Sokoła".

=
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Sylwetka moralna Władysława Pa.-

cbbJczy~ zjednywała mu szybko przy-

StowarzyszenIu Chrześcijańsko. Na.r(). jaciół wśród bliskich, a szacunek na,
Prasa wszystkich kierunków po- dowem NaUCZYCieli Szkół Powszeeh- wet wśród. przeciwników.
Taki człowiek nie może się ma.rnortawała w pięT'Wllzych dniach po ogłosze nych, w "So.kole", w Okozie Wielkiej
wać w Berezie.
llIiU amnestji dla więźniów pospolit~ cĄ Polski, w StronnIctwie Na.rodowem.
iOazwiska tych, którzy ponownie znależli
się w aree~tach. Niędług,o notatki i wykazy z łamów prasy ~ik'ły. Pojawiły się
cyfry inne. Jak 00 roku, tak i obecnie refE!i1'enci sejmowi budżetu ministerstwa
sprawiedliwości przedłożyli wyk8lz przeJedyna f..m~ wpl1/W6.,tJ "sanacJi", Kra.ków, padła
stępstw i zbrodni, zgłoszonych do władz
w ciągu ostatniego roku. Okazuje się, iż
War s z a wa. (Tel. wł.). Na wal- jedna lista narodowa.
(w)
fala przestępczości rośnie, a co garsze. w
nem zebraniu "Bratniej Po.mocy" stuKra k ó w. (Tel. wł.). Odbyło się
eor~ wyższym stopniu ogarnia mł()dzież_
kie- walne zebranie "Bratniej Po.mocy'" poNa cbwilę opróżnione przez 8Imneetję wię dentów uniwersytetu warsz.,
narodowQ., zOE!taję.cej dotychczas Po.d wpływami
.zienia SĄ .Iuż znowu przepelJnione. Pu- rowanej przez młodzież
blicznie dyskutowany je.8t projekt prze- uchwalono. rezolucję w sprawie dal- młodzieży "sanacyjnej". Wnio.sek o
budowa.nia w Chełmie w woj. lube~skiem szej akcji Q obnizkę opłat akademic- nadanie specjalnego dyplomu zasługi
olbrzymich
gmachów, przygawwanycn ~ich, o wyrażenie rektorowi ubolewa- dotychczasowemu prezeso.wi "Bratniej
dla: radQmskiej dyrekcji kolejowej, na nia z powodu napaści na niego w .. Ga- Po.mocy", "sanato.rowi" Sobienio.wi,
wielkie nowe więzienie. Niema pieniędzy
na szkoły, a muszą się znaleźć na więzia zecie Pol~kiej''' w sprawie og(llncj upadł.
akcji przeciwko ubo.jowi rytualnemu,
Zebranie uehwaIiło 350 głosami
Ilia.
. Więzienie może odstraszy~ Więzienie Q u~ieszczenie krzyżów w salach uni· przeciw 54 zmianę statutu, według
jednak nikogo nie poprawi. Zmniejszyć wersyteckich, o wzmożenie akcji prze- którego członkami "Bratniej Pomocy"
ilość przestępozości może tylko wychowaciwkomunistycznej i l d. Zjazd po- mogą. być tylko. studenci Po.lacy i
nie nowego pokolenia od dzieciństwa stano.wił wysłać depeszę z wyrazami chrześcijanie.
Wskutek spóźnionej
ptzez wysoki poziom moralny rodziny i czci do Romana Dmowskiego.
pory nie mogły być załatwione wnioski
przez dobrą szkołę. To są pęwniki.
Preże~em wy~rano pono.wnie Sta- w sprawie krzyża w uczelniach, pielA tymczasem ten sam rząd, który zgraByła tylko grzymkl i l d.
SM ustąwę amnestyjną dla ultenia prze- nisława Boczyńskiego.

, Zwycięstwa

pełnionym

więzieniom,

'Zmnięjsza

młodzieży

narodowej

ilość

Demonstracyjny wniosek
p a ryż (PAT.) PrzeciwnJcy paktu francusko-sowieckiego zgłosUi w
izbie wnio.sek demo.nstracyjny, kt.,óry
ma być złośliwością pod adresem lewjcy i stronnictwa radykalno-socjaln.ego.
Wnio.sek domaga się od rzą.du
zgłoszenia ustawy zmniejszająceJ czas
trwania służ.by wojskowej do. roku i
motywuje to tem, że po zawarc;iu palttu z Sowietami młodzież francu~~a
nie potrzebuje Po.no.sić nadal tak. wieJ·
kich o.fiar na rzecz obro.ny państwa z;
chwilą., gdy - jak deputowani łewico
wi zapewniają. - siły armji sowiee·
kiej są. wystarczające do. przyjś~ia.
Francji ze skuteczną. pomocą.,
Wnio.skodawcy nie są. zw,o lennikami jednorocznej służby WOjskowej i
nie zamierzają. d9prowadzić do uchwalenia takiej ustawy. Chodzi im tylko o to, aby wywołać na plenum dyskusję, a nawet pewne gło.sowanie w
sprawie jedno.ro.cznej słUŻby Wo.jfJk()o
wej i w ten spOSÓb wywołać rozdźwię
ki w łonie t. zw. Frontu Ludowego, w
którym so.cjaliści i komuniści istotpie
zawsze byli zwOolennikami służby jednorocznej.

Protestantyzm przeciw

godzin. prze~aczonych na naukę l'eligjl
rzymsk(l - katolickiej w szkołach. Czy redUkćje i oszczędności
dQltknęły
innych
wyznań, poza religją l'zymsko - katolickI\,
łl!e wiemy; w każdym ·r azie tnne wyzflaB e r]f n (P AT) Minister dla ept'8.'"
lłIła nie wniosły skarg i zataleń. Sypią się
wy:manio.wycn Rzeszy. Kerrl wydal
Jak ttJojska wl08kle ,..o~gromJty AMs~k6w
Ilatomiast protesty XX. biskqpów (101rozpoi'zQ.dzenie, wprowadzające w ło
~kich. Na terenie a.rchidiecezji IWQwskiej
Rzym. (PAT.) "Lavoro Fasci- południowym, szukał możliwości od- nie kościo.ła protestanckiego n<)we re.
zmniejszono naukę religji o 933 gOdziny
na. tydzieIi, a 13ł szkoły pozbawiOlOO na,.. s t a" donosi z włoskiej .k watery głów- wrotu ku zaCho.dowi. W tym celu wy- gjonalne rzą.dy kościelne m. in. na te.
$łano odd~iały wywiadowcze ku' rzece renie Brunświku. Poza tem .ustanOt
uki religji zupełnie. Podobne wypadki nej:
zgłosili XX. bislmpi przemyski. wołyński,
Bitwa, rozpoczęta pr~ez trzeci kor- Takaze oraz brodom znajdująlCYJll się wionOo nowy krajowy ko.mitet kOŚCie)..
Wile.ńsld.
Inspektot' szkolny kostopo's.ki p~ włQSki Of@.Z P.n;e~ erytrejskik.orpus na wschód! od prz'ejścia Ceca - Cecca- ny na Szleswig-Holsztyn.
przYznaje. te w swoim powiecie skreślił woj5k tubylCZYCh prze~iw rasowi Kas- nu na drodze, id~ej dlQ Caciamo. JooW związku z Po.wyż.szem "Retor..
28 god.zin nauki religji. InspektorllJt szkol- sa i · rasowi Sejum, zbliża się ku po- nak droga, którą. chcieli prz-ebyć Abimlerte Kirchenzeitung" donosi, iż wieII1Y w Sokółce zwolnił księży. a naukę resyńczycy w kierunku zachodnim, była lu Po.wo.łanych przez ministra Rzesz,
lig.ii poleQił nauczycielom, .,gdyt na opłatę myślnemu końoowi.
WoJska abisyńskf.e w łicWie 40 ty- oddawna pilnowana przez lotnictwo czło.nków tych komitetów odmówilI)
należności za naukę reHgji nie ma kr~Jy
tów, poniewat kuratoa'jum o. s. Brzeskie- eięcy są otoczone w Tembien od połud- włoskie, które w ostatnich d,niach Z-rzu- przyjęcia Po.wierzonych im stano.wisk.
go zmniejszyło przydział godzin nad1icr.bo- nia i od północy.
Już tydzień temu ciło w tych okolicach wielką. iloeć Wynikałoby więc, iż te odmowy po~Oot
wycn". A tam, gdzie jeszcze naukę, religji tlrzeei korpus włoski dzięki zaj.ęciu wę- bomb, atakując wszystkie przejścia i stają. w zwią.zku ze stano.wiskiem, za.utrzvmw-o, obcięto księtom wynagro łze zła Gaela od1cią.l najważniejszą drogę, strzelając z ka,rabinów maszynowych jętem w o.statnich czasach przez więk..
nie za naukę do 1 zł-otego za g(ldzinę odby- która pozV\<'Oliłaby rasowi Sejum i ra- do oddziałów, znajdujących się w mar- szość synodu, który zako.ńczył przęd
t ej lekcji.
paru dniami swe obrady w Oeynhausen,
Ma jeszcze Polska pieniądze na naukę sowi Kassa wyc.of8.Ć się na. południe. szu w kierunku "poł ud1niowo-zac h od- zwla:szcza, iż niektórzy z powolanycbt
Przez
P{>źniej6
ze
obsadzenie
przejścia
nim.
ł opłacanie okoł(l 80 tysięcy nauczycieli we
Celem uniemożliwienia nieprzyjacie- jak superintendent Schmidt, uchodz.
wS::-'stkich rodzajach szkół. Ma 1 tego r.:>ku Taragc położenie Abisyńczyków stało
minister okolo1 milj. zł na sporty i wy- $j,ę jeszcze bardziej kll'ytyczne, ponie- lowi wycofania się z Tembien korpus za kierownicze jednostki ewangelicchowanie fizyczne (poza etatawymi na- waż przecięto ścfeź,kę, biegnąc.ą z pól- erytrejski "aata,kował go w okolicach kiego kościoła wyznanio.wego (Beuczycielami gimnast.yki). A pa,r uset tysięcy nocy na 'POłudnie i połączoną. na za- Adłi-Abi oraz w południowej cz~i kra- kenntnisskirche).
zl!>tych na na.ukę religji znaleM nie m()t· chód od węzła Gaela. Po zajęCiu prz.ej- iu Anddno. Równocześnie włoskie siPo.wyższe wypa.ctki wSkazujł, fł mIlIlA ?
ścia. Tarage wojska trzeciego korpusu
ły północne ruszyły w kierunku polud- mo. usilnych starań ze strony rzQ.du W'
posuwały się na p6łn<>c w kierunku niowo-wschodnim. Ponadto tneci kor- celu uno.rmowania wewn~trznego ży.
'fzeki Geva, gdzie łączy się ze stru1IIlie- PUS wyruszył z Gaela i z p.rzejścia Ta- cia w kościele protestanckim i złago
Piąty mi! esiąc W
niem Segalo.
rage w kierunku północnym ku rzece dzenia ~trych tarć w jego ło.nie. ak·
NieprzyjaCiel, który zaczął o.oozuwać Gewa. W ten sposób Abisyńczyków cja natrafia na mało podatny grunt
w miejscu odosobnienia w Berezie trudności komunikacyjne w ,kierunku 1 wzięto w kleszcze.
wśród wyznawców protestantyzmu, a
Kartuskiej prz~b-Y'Wa jeszcze trzech nazwłaszcza
w jego ko.łach kierowni·
rodowców - i to już po raz drugi. Są.
czych.
to działacze narodo.wi, pp. Władysla\v
Pacholczyk z Czes tochowy, Wilhelm
Bartyzel z Żywca i Stefan po<lczaski z
List robotnika z Radomia
Radomia. Dr. Stanisław Gutkiawicz z
Nowego Miasta został, jak wiadomo,
Otr~ymujemy poniższy list z prośb.
przed miesi~em przewieziony z Bereo opubliko.wanie:
zy do więzienia śledcz.egOo w Rawie
Proszę uprzejmie o Po.rnszeni$ w.
Mazowieckiej, w związku z toczą.cem 8i~
.. Orędowniku" następ-uję,cej sprawy:
śledztwem Q zajścia przeciwżydo.wskie
Na.s.tępnle odbY'ł się· rewantowy mecz
w Nowem Mieście nad Pilicę..
w szpadzie i szabli pomiędzy TramwajaOtrzymywał~m o.d Żyda Wajntucha
rze k. S. i Pocztowem P. W., który zakoń. ram. przy ul. Malcz.ewskiego 2 w Ra.Kilka dni temu zamieściliśmy ży
(:zył się nie.spodziewanem zwyci~stwem domiu robotę do domu, jako chałupnik
ciorys Wilhelma Bartyzela. Dziś podaPlDałv gier .portowych. W nledziel~ zaTramwajarlY w stosunku 20 i pół na 11 szewc. Płacił mi on niewielkie wyna.
jemy życiorys Władysława Pacholczyk()ńozone zo.staly w Łodzi rozgrywki o puI pół. Wynik mecz~ w P06zczegÓlnych bro-j grodzenie za robotę, bo. po 2.25 zł od
ka.
hary zimowe P. Z. G. S. w siatkówkę mt}- ~lach był n8;StępuJący: ~zpada 10 ł pół: 5 pary obuwIa. męskiego. WynagrodzeWładysław Pa.eholczy.k urodzi si~ w
ską i żeńską. Jak już pokrótce. donosiliś·
.
nie to ledwie wystarczyło na życie d~
1903 r. we wsi Jeżów, pow. !{Ooneckiego. my, tadnycł\ zmian w Jjierwszych miej- l pół, natoml&St. w szabb 10:6.
Na
mar~ln86le
tyc~
spotkań
podkreśhć
czterech
o.sób i zapłatę dla czeladnika.
(woj. kieleckie), jakOo syn ro.lnika. Do' scach nie zanotowano, jedynie niedzielne nale:ty bardzo dodatm bIlans. a mianowi·
d'
ł
~
lk 6
par tygogimnazjum uczęszczał w Ko.ńskich, spotkania decydowały o dalszych miej· cie, że na terenie Lod~i pOziom techniczny g yz mog em . zrobi~ ty o
gdzie po ukończeniu siedmiu kIM gim- scach. W siatkÓwce teńskiej wyniki spot- naszych szermierzy Btale podnoai się, po- dniowo. P.omlmo. ze za tak małe wł"
nazjum poświęCił się pracy nauczyciel- kań były następujące: ł... K. S. - Zjedno- dobnie jak i ilość zawodników i klubów nagrodzeme p1'acowałem, to jeszcze nl$
skiaj. na.samprzód w Po.wiecie o.potCzyń czone 2:1. Wynik ten j86t dla dru:I;yny fa- szermierczych, co jest najlePBzym dowo- wypłacał mi Żyd należności przy odzaszczytny, gdy:t drutyna dem, te szermierka zdobywa sobie bazape- biorze r()boty, tylko. ratami.
skim, we wsi Ruszczenica, ko.ło. Żarno brycznej bardzo
j86t obecnie dCJE.konała. Nale- lacyj~ie prawo obywatelstwa w .naszem
W sobotę. 22 lutego, przyszedł do
wa, na:stępnie w Opocznie, potem zo- czerwonych
ty podkreślić stale podnoszący się poziom mleŚ?le. Ilość zrz~z'Onych zawodD1k~w w mnie Wajntuch po. robotę i nie chciał
stał "dla dobra sZ'koły" przeniesio.ny gry drutynv Zjednoczonych dzięki trene- ŁodEl
przekracza liczbę 60, zawodmczek
i
I'ć
.
dOo Częstocho.wy na wio.snę 1933 r., r.owi p. Kościeiskiemu. W spotkaniu L. K. 14, zrzeszonych w 5 klubach sportowych.
~ zap aCI za pracę, WIęC roboty mu
gdzie przebywał rok i skąd nagle w S. - I. K. P. zwyciętylV L. K. Sianki 2:0.
Lekka aUetyka. W . d . I
h li Dle wydałem.
me Zle ę w a
N d
. d . • t
-'_1_'
środku ro.ku .szkołnego. zno.wu "dla d(). I. K. P. - Tur 2:0 .j Z.fednoczone - Tur Krus·z endera odbyły się
międzyklubowe
a rUgI Zlen, . 'tV nle\WolG&t, 23
bra szkoły" został przeniesiony na 2:0 (walkower). - Q.stateczna klasyfikaCja zawody lekkoatletyczne dla kobiet. Wyni- lutego. o godz. 10 rano pi'zeyszedł de.
. głucl.tą wieś nad granicę czecho.sło.wac po niedzielnych spo.tkaniach przedsta.wia ki w p~zczeg'?lny,ch ~onltUrencjach były mnie 'pr~odownik policji (dzielnicowy)
ką do Czarnej Wsi, pow. no.wo.tarskie- się następują.co: I. H. K. S. - 8 zwycięstw następuJące: bIeg na ~ mtr. wygrała Wloz WaJntuchem i kazał zabrać Żydowi
II. ł... K S. - ol zwycięstwa. et. Pkt. datczykówna w czasIe -1.2 sek. przed I{u- robotę. Gdy nie chciałem wydać 1'0go. W czasie wakaCji 1933 r. Pacho.I- 16:2,
11:9, III I. K. P. 4 zwycięstwa Bt. pkt. 8:9,
ezyk zostal aresztowany Po.d zarzutem IV. Zjednoczone - 8 zwyCięstwa st. pkt. c~!ll'8ką. 30 mt:. przez płotki wy.gral~ PIu- boty bez zapłaty, to przodownik zagroClnska w .czasle 5.5 .iS~k. przed GUi:lńską. ził mi konsekwencjami i robotę zabrał
kolportowania nielegalnych ulotek w 1:10, i V. Tur 1 zwycięstwo st. pkt. 2:12. mtr. pierwsze mIejSCe ulęł Szulców- d k
.
. t
Gd
l'
Opocznie i uwięziony przez kilka ty- W sia:t.kówkę mt:Ską oBtatnie spotkania 300
na z czasem 59.9 sek. przed Zuch6wną
O .oml.sarJa u.
. y z?, oSIłem się do
godni w I{ońsldch. Wskutek tej spra- przyniosły na.stę'pujące wyniki: S. K. &. Skok w dal z miejsca wvsrrał<l. Zuchówna komlsarJatu w pomedzIałek po robotę
wy został zawieszo.ny w prawach nau- Zjednoczone 2:1. S. K. S. - W. K. S. 2:1. tIkokiem 4.01 mtr. przed Kucharską 3.95. lub pienię.dze, to oświadczono. mi. te
czyciela. W wynikU rozpTawy sądowej W. J{. S. - H. K. S. 2:0 i H. K. S. - Zjed- Skok wzwy,t wygrała równie;/; Zuch6wna została oddana Żydowi, a pieniędzy
noczone 2:1. Ostateczna klasyfikacja w 1.20 mtr. ,przed Sweres6wną 1.15 mtr. W dla mnie niema. Będąc w komisarj~
}:;Iył skazany na pół roku wi~zienia.
siatków-ce męskiej przedstawia się na.etę· pchnięciu kulą triumfowała PJuciThska cie, zastałem tam Żydów, którzy. gdy
, Po zabójstwie śp. min. Pierackiego pująco:. I. ł... K. S. - 7 zwycięstw, st. pkt.
znowu był areszto.wany w Końskich, a. 15:18, II. S. K. S. - 6 zwycięstw, ~ t. p. rzut~m !ptr. przed. ~kweresówną. 8.8~. W mnie zobaczyli, to za-częli pluć na mnie
dysk~ z mIe,lsca pierwsze mIejsce i wymyślać, grożę,c, że żadnej roboty
następnie po zwo.lnieniu z więzienia w
13:6, III. W. K. S. - 4 zwyclęetwa, st. pkt. rZ1;lcle
zal~ła rówDlet PlucIńska rzutem ł9 mtr. w Radomiu nie dostanę . ż...
.
lipcu 1934 r. po. dwu dniach vobytu na 9:9, IV H. ,K. &. - 2 zwycięstwa, st. pkt. "lrzed Skwere.s6wna" 22.34 mtr. Startowało
..
. 1 ~ mam Sl~
wolności WYWieziony na pół ro.ku do .:14 1 V. Zjednoozo,ne O zwycięstw, sto pkt. ogółem 12 zawodniczek. Organizacja zawo- wymeśc ~o ~rzytrk.a l OdrzYWo.lu.
NadmIemam, ze przytem był obeo.
dami dobra.. Udział publiczności dość duBerezy Kartuskiej. W Berezie zapadł 3:16.
ny dyżurny policjant i ni~ zwrócił na.111a płuca tak, że pT'zez kilka miesiQCY
Szermierze 161lzoy na plaDSn'. W Ladzi ty,
w-et uwagi Zydom na ich zachowanie
zorganizowany z06tał nowy klnt szermiermusiał się leczyć w Zakopanem,
się·
Dnia 3 października 1935 r. ZQstał czy: Klub Sportowy EI~ktrowni . Klub ten
Czy poŁo walczyłęm o niepo.dlearasztowany w Opocznie, skąd prze- w. niedzielę rozegra. meez z Policyjnym K. Hasło "swóJ do swego" w okrewiezio.no go do Częstochowy. gdzie S. Mecz ten - jak zreszt/ł przewidywa.no sie nędzy I bezrobocia w pol- .gło.ŚĆ Polski i ub'walenie Jej bytu nie.
.:- zak.ończył się IZwycięet.vem policjantów
pOdległego, by nie mieć praw obywa..wręczono mu po.stanowienie o ponoW·
w stosunku 22:10. Mianowicie w szpadzie sklem spoleczeństwte - lest telskich?
nem osadzeniu w Berezie KartUSkiej.
Pracowniey wywa~zyłl bardzo zasZCZytny nakazem sumienia narodow..
Świątek l'eUb
Władysław Pacholczyk w swej mło
wynik remieowy 8:8, lecz w szabli ulegli
go
wszystkich
Polaków
Ił a d o m, 29 luteg<> 1936 r.
d~i~p.czeji bę~interesownej pra.ey, po- wYBOko wi~szym ruty'nia.rzom U::2.

Echa bitwy wTembien

BerezIe

Sporł WŁodzi

hitleryzmowi

~umer 53

Wtorek: Kunegundy ces.
Środa: Suchy dzień, Kaz[mierza kro

3

Kalendarz

słowiański:

Wtorek: Sła \VQmiły
środa: Kazimierza ŚW.
Słońca: wschód 6,35
WTOREK
zachód 17,35
Długość dnia 11 godz.
XsJężyca: wschód 12,33
zachód 4.,23
Faza: 5 dzień przed pełnią·

L6d

ł

aclminlstracJI

od 10·-12
222

NOCNE DV2URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyturują apteki: Sadowskiej-lJa.ncero\\ ei, Zgierbka 57. GrOBzkowsldego. 11 Listoparia 15, Karlitla (zyd.)
Piłsudskiego 5i, Rembielińskiego, Andrzeja 28, Chądzyńskiego, Piotrko'\\ska 165,
-Millera, Piotrkowska 46, Antoniewicza.. Paibjanicka 56.
Pogotowie: tel. 102-90.
Straż ogniowa: tel. 8.
ŁóDZKIE
Teatr Miejski - 17,30 "Trafika pani ge-

TEATRY
nerałowej",

KINA

"Robert i Bertrand"

ŁóDZKIE

Adrla..Metro - "NaQe słoneclko".
Capitol - "Dawid Cop·peńield".
Corso.....;; . Legjon nieu.straswnych".
Bajka - ,.Ec>kimo" i "Gwiazdy Brodw aj'll ".
Palace - "Wojna w króleAtwie walca".
Oświatowy "Smierć od,!>oozywa".
Przedwiośnie - .. Idziemy po 3Il.częliclc·'.
Rialto - "Katarzynka".
Stylowy - .. Piekło".
Miraż - ,.Epizod".
Ikar - .. Dwie Joasie".
Mimoza - "Wielki gracz".
Zachęta "Wiktor czy Wiktojra"
,.Ostatnia miłość".
łódzkiej

fotografowały się

stacji meteoroJo-

~i~ne.i przy miejskiem muzeum w parku

na dzień 2 b. m. Najwy'teza
remperat;lra'w ciBi~U doby ubiegłej: pIu/!
~H st., najniżBZa: 1)1'\1s 2.2 s~.
Barpmetr:
733.5. Tendeneja: '\vzr06t ciśnienia. Wiatry: słabe, poludniowo-zacho-dnie.
&i-enkiew'iczlł

,JAKA

BĘDZIE

POGODA'l

W ciCJ.i~ dnia temperatura bez zmian,
o tachmuneniu zmiennem. Cit;'pło.

KOMUNIKATY
Pom6żmy

bIednvm narodowcom. Ona-

TY 'W ~otówce i w naturze przyjmuje sekr.

okr. Str. Narodowego Piotrkows.ka 86 w
gOQz. od 9--12-ej i od 3-7 ""iecz.

NOTU.JEMY
Obniżka opłat za świadczenia mielsklego prosektQrjum. OpIaty za świadczenia
Miejskiego Prosektorjum od chwili uchwalenia ich przez Rade miej-ską m. Łodzi
w dniu 14 czerwca 1923 r. nie uległy żad
'Ilym zmianom. Obecnie, na wniosek Wy·
dzialu Zdrowia Publicznego. tymcz. prezydent m. Lodzi. inż. V/aclaw Glazek ustalił następujące opłaty za ś'\viadczenia MiejSkiego Prosektorjum: za sekcję kliniczną
zl 22 (dawniej zł 2ł), za rozbiór histopato]ogicz-ny zł 10 (dawniej zł 15). za badanie
preparatów bakterjologicznych zł 2,50. Nadmienić należy, iż od opłat tych zwol!!lieni są mieszkańcy m. Lodzi. którzy nabyli prawa ubogich. Zmniejszenie wysokości opłat ułatwi korzy'stanie
z tych
świadczeń instytucjom społecznym miejscowym i z-amiej.scowym. Opłaty wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 1936 roku.

dFIARY KRYZYSU
Głód,
Na Błuckim Rvnku za6łabła z
głoou 52-letnia Eugenja Hwojnik, bez siałego miejsca. UlJmieszkania.

CZY WIECIE, ~E...

,

Aleje Kościuszki stają się aktualne
. .
....
.
'.'
...
U'pOIZ.!i<l,~owanle t\lCl. Ko,ś-cJUszkl. rozpoczme s~ę. JUż. w na.rbh~szym ~:a~le wo/bec
SPlvlVJa]l~.ceJ pogo'dy.
OG,Zywlscle roboty
'Pla'nlacY]'ne 'PrzeprowaQzone z0I3taną do.piero w_ maju - obecnie od,bę.dzie się niwelacja środkowej czę:ici alei, pr7.e'budowa stuclzień, ustawianie betono'\y"ych pod.pór pod ławki i t. d. W połowie maja Al.
KQściusz!ki będą prawdo'Podo:bnie do pewnego stopnia uporządkowane.
DefUada tydofU6w. W dalszym ciągu
naszej defilady szabe5~ojów popierająeych
Żydów podajemy nllJzwiska następujących
osób: Pani Neuman, opiekunka szkoly
,p owszechnc.i 41, zamieszkala przy ul. Radwańskiej 53 kupowała. jabłka. i poonarańza.bari\t~ m~., ~ ~

w

zakładzie żydowskim

tydoflle defilują. P. Szyszkowski Józef (uJ. Miedziana 13), nabywa losy 10terji państwowej u Żyda, a ostatnio kupił
nawet ubranie na raty u Żyda. - Nieina·
czej postępują następujący inwalidzi Polacy, ]dórzy wynajęli swoje budki z papiel'osami Żydom. I ta]c Biała>!iński Fe1i1{}S, posiadający budkę przy zbiegu ulic
Piotrlwwskiej i Zamenhofa, Kubas Stani·
f'ław,
budka przy ul. Piotrkowskiej 77,
Blazejewsl<i Józef, budka przy zbieltu ulic
Piotrkowskiej i Traugutta, kpt. Ćwięk:l
Józef, budka przy zbiegu ulic Piotrkowskiej i Cegielnianej, Zwill-zek byłych
Więźniów Politycznych, budka przy ui.
Piotrkow,skiej 17, oraz Sobczak Ignacy,
odsprzedał Żydom konces.ię na sprzedaż
wyrobów alkoholowych do żydowskiegO'
baru, mieszczącego si~ przy ul. PiO'trkowskiej 4.-8. - Na balu Ligi Morskiej i
K~lonjalnej
w polonezie pim-wszą parę
stanowili Maks Kon i panna PogonoWlska,
córka prezesa T-Wa Kredyt. i aptekarza
w Łodzi.
Miasteczko Widawa ma również swoich ~zabe:sgojów, ~tórzy w p~zyjaźni z 2ydaml WIdzą spccJalna, przYJemność. OtO'
ich nazwislm: 1erzy Herman, I{azimierz
Leder, Wacław FI'yczkowski kupują papierosy i wyroby tytoniowe W tydowskiej
cukiewi, nalezącej do Ajzyka Rapoporta.
Karol Rajcb i Teofil Urbal)ski g.ra;1\ w hi·
lard u tego samego Żyda. - P. Stani~ława
Siciilska, wlaścicielka piwiarni. czyni stale 7.akupy artykułów spożywczych w sklepie kolonjalnym, na,J2ącym do Żyda Hol'l()wicza. - P. Rajch, $yn właścicielki rołyna, jest stałym bywalcem cukierni 2ydowskiej Rapoporta i gra tam w bilard, pomimo, że stoły bilrurdowe Żyd umieścił w
kuchni, gdzie na ścianach jest wielka
Wilgoć, a w calem mieszkaniu rozchodzą
się zapachy cebuli i czoollku. P. Franciszek Sokołowski, były pe1nomocnik osady Widawa, właściciel czterech domów,
powyna.jmował wszy.stkie mieszkania wol-
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We fabryce firmy

"V-ittex" przy ul. Przędzalnianej 93. Gorliwym zwolenniczkom żydowskich fotografij życzymy przyjemnego wyrazu na
wyprodukowanych zdjęciach. Do powyż
szej grupy żydofilek dochodzi je.szcze p.
Marja Jędrzejczak, foto~rafująca oię u Ży
da przy ul. Skiernitlwickiej 16. W dalszym ciągu d ()fiIują: P. Tadeu6z Jabłoński
(Przędzalniana 85) właściciel składu materjaów piśmiennych kupił siodło rowerowe marki S. H. u Żyda Szpikulitzera przy
ul. Piotrkowskiej 43, P. Jaworski J., zamieszkały przy ul. Cz~tochowskiej nr. 6
właścicielI skladu w~.gla i drzewa zaopatruje się w materjały u Żyda Fraidenraicha, ul. Rzgowska 123, p. Andrzej Winter,
zamie.szkaIy .p rzy ul. Przędzalnianej 88,
kupił swej żonie w podarunku
ślubnym
kołnierz futrzany (lis) u Żyda Leredmana
z ul. Głównej. BI'awo panie Winter! p.
M. Ludwik z ulicy Napiórkowskiej 109
właściciel sklepu galanteryjnego
zaopatruje się w materjały u Żyda Cukra z
ulicy NowomiejSkiej 5, p. Franciszek Fichek z ul. Rawskie.i 9 i p. Wa]ecki Stanisław z ulicy Napiórkow-skiej 103 zamówili wizytówki u Żyda A. Lipszyca z ul.
Głównej 46 (wizytówki te znajdują się na
wystawie sklepowej 2yda Lipszyca). Może panowie Fichek i Walecki każą sobie
na wizytówkach obok nazwiska wydrukować ładnemi literami wyraz "zydofile 1"

POGODA WCZORA,J
Komunikat

-

u Żyda w halach targowych (sklepik nr.
128) pomimo, że obok żydowckiego 6przedawcy znaidowało się wiele straganów
chrześcijańskich cprzedających owoce po
takich Bamych- cenach. Pooterunlwwy P.
P. nr. 11:Xi kupił mydło do prania u .zyda
w halach targowych (budka 225).
Pani
Helman, zamieszkała przy ul. Braterskiej
7 kupiła w-iadro u Żyda w halach (budka
153). Pani dyr. Miil1er, zamieszkała przy
ul. Kątnej 42 kupiła u Żyda w halach
(budka 153) wiadro i szczotki do mycia podłóg, omijając stragany i budki chrześci
jańskie. Helena Kminówna dl'Uehl'la z K
S. M. oddział "Katedra" oraz jej matka
kupowały różne artykuły u Żydów \V halach targowych. Uczennica szkoły wieczorowej z ul. Nawrot, Regina Kosowska
zamieszkałe przy ul. Nowo Zarzewskiej 31
oraz jej koleżanka Antczakówna (Suwalska 23) kupowały sztuczkę bialego towaru
u Żyda w halach targowych (budka 330331). Wszystkie te wymienione osoby jak
z powyższego wynika. popierają usilnie
handol żydowski w nowo otwartych halach targowych.
Zkolei zajmiemy się z:ydofi!ami i żydo
mikami popierającymi Żydów w innych
dziedzinach, a mianowicie: P. Marja Szyfrówna (Poznańska 39), p. Wanda Kul-czyńska
(Napiórkowskiego 7()) członkinie
chóru .. umowego przy par. św. Anny. dalej p. Homualda Czerwińdka (Przędzal
niana 82) właścicielka sklepu farb, Helena Grycówna (Skierniewicl,a 11) i Eu!!cnja i Jadwiga Goner6wny (Rokiciliska 11)

GodziaJ przy Jęć dla latenHa."

Teatr Popularny -

3. 3.

nicy w liczbie i70 okupowali mury fabryczne, domagając się wyp.ła.cenia im
należności w sumie około 40 tys. zł. Zarządzeniem są,du handlowego w firmie
tej ogłoszona została 'upadłość i wyznaczony został syndyk. Mianowano
nim byłego naczelnika sądu grodzkiego

Piotrkowska 91

- g
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Stiildt przy ul. Drewnowskiej 43 robot-
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Fabrvkant winien był robotnikom
40 tysięcy złotvEh!

Kalendarz rzfm.·taL

Marzec
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LuswzewskiegQ, a sprawę firmy skierowano d<> referatu karnego.
Wczoraj odbyła się rozprawa, jednak została ona przerwana do 6 b. m.
dla zbadania kSiag firmy. Syndyk ma
uruchomić zakład i zabezpieczyć należności robotników, które mają. być
spłacane w Tatach.

Polaków. P. Sokołowska publicznie
afiszuje się z Zydem Herszli1,iem Markiewiczem. Koleżanka p_ Leokadji, p. Barba·
ra Dymlwwska, tównież jest wielbicielką
Żydów, gdyż publicznie spotyl,a się w cukierni Żyda Rapoporta z Żydem Tojwie
Kornem. - P. Franciszek Potocki, syn
miejscowego organisty, zastępca rejenta
w Widawie, goli się stale i "odświeza" u
fryzjera Żyda Srulka Dobskiego. - Sekretarz sądu grodzkiego w Widawie również goll się i strzyże u Żyda Osjakowsltiego, którt'go nazywają Galopem.
P. Stender, właściciel .. Baru Kra]<owskiego" ul. Kiliń-skiego wyjaśnia nam,
że świetlną reklame przed barem wykonywał
Żyd
W3Jl'ISzawski, lecz 'bez jego
Wiedzy, gdyż roboty te obowiązywały fil'me WermitJ,sld, kt.óra od dwóch lat pracuje z Warszawskim. Ró-wnież p. Kusidłowa Helena, właściciell,a sklepu kolonjalnego przy ul. Rokiciitskiej, . wyjaśnia
nam, że wyroby cukiernicze nabywała i
nabywa tylko u Mei&lera.

OPIEKUNOWIE SPOŁECZNI
Opiekunowie SPOł8eZ1ll. Tymczasowy
prezydent miasta p. inż. Wacla;w Głazek
powołaŁ lIa okres 3 lat następujących opiekunów społecznych:
Na opiekun6w społecznych okręgowych:
Józefa, Limanowskie.go ~8.
:P'awlaka Teofila, - ul. Orzesz:kowej 4,
!(rauzego Konstantego - Zawiszy lS, Wasilewski.ego Kazimierza - Pomorska 41a,
TUl'kowski~o Ignaeego - Mro-czna 5, Stawiński·ego Wincent~o Spaeerowa 517,
lędrzejewskiogo Jana Srebr~yńska 75;
Lancmana Stani61a\\,~ - P. O. W. lO, Walcza'ka Adama - Srebrzyl1ska 85, Nowakowskiego Alfonsa - fi Sierpnia. 6. Grał>o\\'\Ska. Zofię - Przejazd 77, Garzteckiego
Mieczysława - Narutowicza 45. Nowickiego Edmunda - Rokicińska 8, SO'bczaka lana - Nawrot 37, Koperskie~o Zygmunta
- Glówna 59, Wdówkę Marjana - Przyszkole 20, Gra·b;;;ki~o Wla'dys/awfl - Podmiejska 16, Ziębę Jakóba - Rzgowska 71,
Pietrzyka Jana - Przędza.1niana 82 i Rybickiego Franciszka - Przędzalniana 88.
WłodarBkie-go

zastępc6w opIekunów społeczDych
okręgowvch: Fa.wlikgwskiego Antoniego ~Iielczarskiego 13, Donakow/3ką. Cecylj~ -

Na

Jana lO, Zieloniewskiego Feli-ksa - Dworska 29, Gancarza Władyslawa - Brzeziń
ska 37, Sumińskie.go L~jana - Wiązo~a
1. W-a]erczaka Czesława - Maryno-w"6ka.
~, Owsiankę Władysław/). Mielczarekiego 2'9, Sochę lózefa - MieJ-czarskiego.
l101cgrelbra Józefa - Ogrodowa 2XJ, Olejarza Broni.slawa - Jerzego 20, Płóciennika
Stefana - 11 Listopada 15, Lewandows-kle·go Aleksandra - Sre'bl'Zyńska 89, l{o,p Cicha Aleksandra - 6 Sierpnia 6, Kashla
Ludwika - Legjonów 16, Brylski~o Ksawero-g-o - Przędzalniana 37, G~balsldego
Antoniego - Rokiciliska 149, Żerka Stanistawa - Pograniczna 5'5. Spodenkiewicza
Józefa - Żwirki 18, Nowaka Piotra - KiItńskiego 161, Ostrzycharza Czesława Różana 12. l{uplsa Franciszka Piaseczna 15, Rzepeckie-g'o Józefa - Mila l, KaJiilSkie-go Henryka - Lubelska 12, Krokliwowa Pawła - Malczewskiego 21 i Platzka Roberta - Al. Unji 13.
Na ouiekunów społocznych dzielnicowych: Allusa Józe,fa - Zawadzka 29, Baraonwslkieg-o Mtkolaja BohomoJ.ca .i,
Bendera Maksa - Wileńska 37, Bednarka
Jówfa - Wólczańska 165. Be-di1arzewska,
Kazimierę Kilińskiego 72, Bierkowsl,iego lózefa - Ce1(ielniana 93, BIaszczyńskie
go tSefana - Ki.iows'ka 13, Budę Leona
- Żerom.slkie.'lo 93. Buki-etową. Zofję Piotrko\\'\Ska 200, Bunskiego ApoJinarego
- Ogrodowa 28, Cieoślaka Kazimierza Grabowa 2, Cza:pczYllSkl\ laninę - Tkacka
6a, Ditbrenera Qtto Piasec'Lna 20,
D7.wonko\\-s'k·ie<R'o Teo-dora - Sienki~wicza
2\), Fijał~{Qw6kiego Antoniego Przejazd
40, Gronerta Mieczysła wa - Rzgo\"\'Ska 15,
Gutme.nową Ann~ Al. 1 Maja 19, Gurmanil. Nusyna - Narutowi'cza 41, Hartmana Otomara - Pomo-rska 22, Hoffmanową
Kornelię - Franciszkailska 11, lasillskiego J.gnacego - :Zytnia lO, lus-zczaka StanisJawa - Leszno lO. Iz'bick~ Franciszkę
- Sienkiewicza 53, Kazimierczaka Andrzeja - Andrzeja GO, Kuleiwę Leona Przelotna 3, Kubialka Stanisława - Grabowa 2. Kustotlika Leona - Piasecz'na 16,
Kasznickiego Stefana - Sl'ebrzyńsłta 75,
Krzesińskie.go Edwarda Krakusa 12,
Klafk()wską Siootrę - Czerwona 6 Klozo- Piotrko\V'S}<a 109, I{ruszela Emila.
Ką.tna 60, Kosińt:.-lką-Loren-towa, Wandę Wólczańska 62. KU8tosi'ka lana - Raclawi-cka 21, Kralkows~ą Watalj~ ADramowskic-~o l, Langnera Brunona - Kiliń
skiego 15, Landenberga Faleka ~ 11 LiSr~
stOlPada 20, Lewa'Ildowskfll Zotj~

=

brzyńSika 89, Lublenera Chila '- Mickie-

wiocza ł, Mackiewiczową Annę - Kiliń..
skie-go 72, Malewską Wandę - Dowbor· czy.ków ł, Marchwicką Marję - Narutowicza 77, Margulesa Józefa - Zawadzka.
12, NapieraIskiego Antoniego - Łą'cwa 7,
Petermana Stanislawa - Rokiclńska 48,
Potapczuka Marjana - Abramowskiego>
13, Praskiego J ó-ze,f a - Kilińskie·go 105,
LImanow,Piotrowskiego Stanislawa skiego Z8, Piellkowska Felicję - Andrzej8i
5 Po<lciecho-ws'ką Leonję Kllińskieg()
72. Radkową Stanisławę - Ks. Młyn 12,
Rauową Helenę - KiliIiskie.go 72, R..9g(}\.... skiego Bolesława - Urzędnicza 25, Rete"
1f-\"\'Skiel2'o Piotra - Franciszkań6'ka 58,
Bótal'ls'kiego Józefa - Malczewskiego 38,
Roze'nową Marję - Gdańska 74, R'Ucińską
Wladysłl!,\'vP Al. Kościuszki 57, Si egei"
,bergową Ludwi/kę - Naru!Olwic"za 54, Sakwę Wtadyslawa Trenknera 6, Sk()-O
wrolis'kiego Tadeu8za - Żóra'Wia l, Skrzy..
d,ewskie-go Ludwika - Dan!lowt>,k iego 7,
Sobieskie-!.~o Waclawa Nowa 43, Stanisławsk iego
WacI a wa.
Kilińskiego 26,
Szwejcera Michala - Napiól"koWlSki~o
61, Szmura Bolesława - Łagiewnicka 38,
Trygiera Bvleslawa - Zawis'zy 42, Toma'"
Wawelska ł,
si:c\\'Skle,go Eugenjusza,
Walczaka Edwarda LimanowSIkiego
150, Wardzińskiego Marjama - Limanow",kiego 64, Wojako'Wskiego Rajmunda ~
Kiilńskieg-o 60, We.ilandową DQ11y :2:e~
domskiego 3, Wys()lkińską Marję '--' Pół"
nocna 65, Zadroźne-go Jaąa - TLęDacka 3
- Zaj-dlową Józefę - Włodzimierska 10,
Ziół/kq:wakiego Aleksandra Przejazd 31,
Zboromirska {{Iare - Al. Kośduszki 57,
,ZebroWlSkieg-o Leona - Przejazd 86.
Na zastępców opiekunów społecznych
dzieluicowych: Bar!!;'nowską g.tanisław~ .Nawrot 99, Brodalkową Reginę - Rybna
13, Bieńlka Stanislawa - Rokicińska 4.-2,
Ciesielskie,go Edwarda - Drenowska 39,
Gałąskiego Marjana - Nowe Sady 41, Ho~
mama Jerze~o - Mazo.wiectka 61, Jasińs'kie
g'l Bronisława - Dolna 2'2, J8ilińske, Iren~
- 2ytnia 10. Jasińską Sabinę - Pawia
ID, Jasińską Helenę - Żytnia 10, Klu'Liń' ska, Helenę - Wspólna 19.. Kwiat),{owskie.go Edwarda - Goplańska 40, Kamińskiego
Karola - Łagiewnicka 3D, Kajzera Alfon. /3" - Przędzalniana 12, Kurlep.skiego Zygmunta - Ła~iewnicka 25, Lisow;s;kiego
Władysława - Pilsu{jskiego 56, Lipińskie
go Stefana - Tarnowska 14, Majera Jana
- Limanowskiego 59, Monkowa, Bertę ......
Nawrot 23, Marjewską Helenę - Tarltowa
Ul, Nowicką Marję - Kolląt3Jja 8, Pawłowskiego Mieczysła wa Bankowa 15,
Piotrul3zkę Aleksandra Wigury 25, Re"
telewskie~o Bonifacego Franciszkańska
58, RylbickieQ'o Julj-usza - N. Zarzewską
,';9, S3Jlską Adaminę - Łączna 7

Listy do Redakcj i

Bol'ączki'

pocztOWCÓW

Otnzymaliśmy nast~lpujący

list:
"Uprzejmie proozę WPana Redaktora. o
zamie.szczenie w swem poczytnem piśmie
następującej notatki:
Jest nas urzędniczek i urzędników
pocztowych na kontrakcie określonym.
pracujących za zł 105
mie.sięcznie
(dotychczas) - kilkaset. Byliśmy przyjmowani, począwszy od września do tego czasu, przyczem 90% jest nas maturzystek i
maturzystów, niektónzy mają nawet wytszc wykształcenie. Ostatnio niektórzy z
nas (wszyscy z kontraktem określOlllym)
zostali wezwani do kancelarji naczelnika
w celu podpisania dalszego kontraktu. I
cóż się okazało? Kontrakt kończy się dopiero 29 lutego T. b., gdy poprzedni wygasał w dniu 31. 12. 35. Ten OBtaini podpisywaliśmy dopiero 17 stycznia, a ca.łą tą
lukę pracowaliśmy ,.na słowo " .
W kancelarii siedzi p. naczelnik i przy..
gląda sie nam, a sekretarz podaje kontra.kty do podpisywania. Czytamy: ,.Zo~
bowiązuje się WPani pracować w Urzę
dzie pocztowym ..... za zł 90 (dziewi~ćdzie
siąt) miesięcznie".
Reszta wszystko to
samo, p r ó c z a wa n su. P. naczelnik
patrzy groźnie (jedno slowo, a pójdzieosz
na bruk) i robi uwagi w swoim notatniku. Biorę pióro i podpisuję.
Teraz młodszy brat nie będzie doota.wał śniadania do szkoly, ja nie })f:dę się
dal(}j dokształcala, ojciec b~'ćl.zie musiał
siedzieć w domu, bo nie będę mogła mu
nawet kupić ,p alta na raty.
Na toś człowieku ,,·kul", zdobywał maturę, abyś teraz pracował za z;l 90 po. dziesięć godzin dziennie,
(my inspektorowi
pracy nie podlegamy, nas niema. kto. br()o
nić), a mianowicie: przepisowo pracujesz
8 godz. dziennie, a że okienko zamknąć
możesz dopiero po załatwieniu ostatniego
stojącego klienta, zamykasz więc je o godzinę później, gdyż 30 przynajmniej "naszych rodak6w" z warkoczami koło uszu.
przycho.dzi punktualnie w ootatniej minucie, potem zdanie listów, zdanie kasy, zrobienie zestawienia i innych rzeczy i upły
wa jeszcze godzina. To jest praca zawodowa. \V czasie "wolnym" musimy uczę~
szczać na wykłady L. O. P. P., P . P. W.,
Rodziny Pocztowej, wykłady zawodowe p.
naczelnika i t. PO, tak, te lepie.; \\'ogół~ zamiesz.kać .la poczcie, gdyż w domu i tak
~apomnieli jak wyglądam.
Nazwiska. swego nie podaj~ z wiadomych względów, ale o prawdziwo-ści mych
"łów mogą się WPanowie do'\viedz:eĆ w
każdym urzędzie pocztowym w Łodzi."
.Qr..z-,:d.nh~a.lPocztowa.

ORĘDOWNIK.

Strona 8

N~iedrOl,a robotnIków
fabryki PI.!ł'g.e i Laśkiewicz
L u b I i n. (Tel. \\"1.) W ostatnich
dniach odbyJo się tu zebranie robotników zamkniętej od dłuższego czasu fabryki Plago i Laśkiewicz, na którem
oma\\"iano sprawę interwencji delegacji
,~ '\'ClIrszaw ie u mial'CJdajnych czynników. Wysiłki delegacji wal'szawskiej
skiero\\"ane były w kierunku uzyskania przy'r zeczonej dl'ugiej zapomogi VI'
l{wone 50 tys. zł na poczet zaleglych
zarobków. Sprawa utknęła jednak na
martwym punkcie, p()nieważ żadna z
instytucyj nie podjęła się żyra wspomnianej P87~·czki. P<Jlożenie robotników
jest tragiczne. Nie mogą się oni wywlQ.zać z przyjętych zobowiązań prywatnych, p<Jczynionych w nadziei uzyskan'ia zasiłku. \Vyt'vyórnia samol()tów,
w·b re." prze\Y;dywaniom dotąd nie ruszrJa. ;\la to nastąpić rzekomo do.pier<J VI' połowie marca, w którym to cza-

700

r:.~r;-:~:· ~t

:..!!~ĄDZ

na pierw6fLej hiDotece w PO'lnaniu
za moili\\"1 cene ~PI'zed;1m Sl~'
fania T\\"ardow..ka. Ka Ji--z. ~ra'l
rynuI""ka i)-.
ZII 16 -,83

,

Wypożyczy
rolnik 7.00il na go.spo<Jan;t<;\·o.
Ofetl.\' OrQdo\\"nik. Poemu'!
zc! 17

~O~~

Ogłoszone ostatni() sprawozdanie ()
stanie szkól rolniczych w Niemczech
wykazuje, że liczą. one 700 szkół czynnych.
Omawiając zadanie młodzieży niemieckiej w związku z akcją. o samowystarczalność gospodarczą Niemiec, dr.

OGŁOSZENIA
Ogłoezenia wśród

E

biel~n~tircela>!la

DZIER~A

drobnych:

Strykowo.

zd 17496

św.

Antoniego: B. K 10

zł.

złotych.

Na "Caritas" okr. pozn.:

Razem 5 zł.

J. R. 5

zł. -.

li

Gosposia
inteligen.tna.
znająca goopodar·
~'wo d&lliowe. os·zczęclna. kochajl\ca d-z;ieci poszu'kuje posady u
Uczenie a
\,/(I(,wc3 lub samotnego pana.
potl'zebna z utrzymaniem. s·pa·
Oferty Orędowni,k. PO'Znali
niem, kaucja 100 zl do skladu to?Jd 17:m9
warów krótkich. Ofel'ty Orędow
nik.
Poznań ?ld Hi 981
Ogrodnik
z praktyką. 10 lat w bandJowych
o.l(rodach Imajatkach. 'tVykwal}2 młodszych
fi kowany do\>rze swym .zawodzle pomocn,i'ków ogrodnic?lYoo. jeden
zna !?s,!czelmctwq. poslad.a do· szkólkar>l'l pOlr1<ebni o.d zaraz. ~
bre s!"'ladectwa ) polecema. po· Zaklad Ogrodniczy K. Rudaws~u!tuJe posady od 15. 3. llJb póź- j sk:i Buk. Lwllwecb 7. tel. 2.
zrlg 171()2
meJ. Laskawe .. zgloszen.la pod
arlres: Ag. WUJclak. HOJanowo,
,
ulica Gimkiewic1:8 nr. 169.
P-k
zdg 16 366
omocnl
fryzjerekI potrzebny. Wl. Konieczny. GO<!ty1'\.
nI( 7359

D ocen t

Dr. med, Benedykf Dylew~ki
choroby uszu, nosa i

(nlr!y): 15.30 koncert I T. T. Koncert orkie5trowy. Mol'.
Skład kolonjalny
_!+a'J!~~1~'1!S1~ orko 64 o. n Z GrlJ.d.z'~~!Z3: 17..:!019strawa, Grotr·"o.WY, k\\'~rtet
....
rpc. ,krzl"pcowy E. F:>1oow;o·kIP· '3ZlZ0WY. 18.10 An!{l.la ,Nat. Pr.).
w .Ja rocinie. Jobrze prc, ~PE'r ujacy. .
""o: 18.30 ,·krz:r·nka o"!ólna: 18.45 MUlYka taneczna. 18.45 Moskwa
mie:zl;anieill. urządzeniem . towa·
Środa. 4 ~alca. I tenorzy świata fl3 p;,l1ch (K ,) e l (\VCSPS). Ko.nce t "yn1..f. z udz.
rem 2 i!'-Qjj (dzierża\\'a 401. Otre·
6.311 aud. poranne: 11 ..,7 SVl:"n. Mu.ro L oma nto): 19.00 pora,rln k 18kn,nka S'zYll1on ~ Go>Jdber:l'a.
ba Jarocin. Kilil"kie.co 2.
9
.,. 12:.0..
O t.,".n,t","zn:\':..
9000 " ap.s~ ' I'Je z pyt
I
__________~7.d 1536~2~_________ cz
.. a,~u:; 1.'03,"
. . :-,.Zl.~r.n:,,:.
19.00 Koenigsw··słe'·hallsen. '
kob.ec,e
" l<l?kl!!J . · 12.ilO
.konce.rt .S.05 WleCZO"'le na~troJe (plyt,). .l'a.n
ork.
tan
ork Seredvn,,·klezo
13~ .. chw·l.
, . ,'ec j·n-·>.lJll1e>ntów··
",,, I
'
Do-m
k:t '!!'0;podaJ"'<';tw3 ~ dOoffio~ezo: '
Środa. 4 marca.
Ga r~ena.
19.15 RYI!8. Koncert
"1
.
1"
00
J'"
dl
r1'
"ód'
1~
~n
r1'
k
'
radJon"k.
19.30
Budapeszt.
"Kró'
czynseowy s" ad Piekarnia &orze' l II.
,za!tar" Dl\)ZYCZne
a z:e·
"-' Z iJ • .,,'!to ,z'n 1 w
'raJU Jowa S'lbv'
onera
"'ol.rłmarka
dą.m cena 1i 000 wp!?t~ 10-12000 el.: .16.20 r~c ..śPlewa.czy T. Bec· boler3 (pry·ty): 1'.30 i 17.2U plny ("r ,z Oller'~,) Wiede6'" VI kO'Tl'
"~·tykoWSJki Sie.rakńw niW.
klel-Fl'3.n~iC'w;czo'\\"e.l
('z Toru· zW·\\'Y: 18.30 felietM: 18.45 - c~~t ;;;"mIM . nod dyr' Oswalrla
ng 663>S
nI3): 16.4a. 1'I'7.1110W" m,~.zyk~ ze Schu~ert: ,::ymfon.in h ..1I1J11 - nip· lin.hn;tT '
.
.
------:
SlUC:~l~cz~m: 17.0.~... D;:s.kultu]emy r/oko!lczo.na (n',·.t,,): ?O~OO mU2,- 2-fl.90 Sztockhołm. ..Potepien:e
Dom
-T'c~.?~\ .c''', . ~n .. ~zl,!~ a
.. aO - ka lekka z plyt: 23.00 DlU.~ l:k31 Fausta". le<:f'nrl" ,haITI. Berlioz3
.. '-" .aZLa , " lcdz" . 18.00
"alonowa zespoI U H A"'am"k J!" (k . I . II) O I 1prz> rynku \I'I'az p;ekarJ1lą z po n.':.:lhll1><: KI\':ntet klarnetowv l>P.
.' :~ ~ I . I
:
~ o..... ~n.cert Ol"
I\oilu FtO<'IJllk6w ronzinnych
l,.) (7. Poznania): 1940 <;IOOl't: _
Środa. 4. marca.
kl&,tr?"y 20.30 Anl!ł~~ .JI>:at. Pr.)
sllrudam. Znaczek na url;Jowlcdt. 19,50 reDortaż: 20.41i d",iennik:
Lwów _ 13.30 kOillcert ŻH'7.,~ń: MIJ.~ )k" talleczna" B knreszł. Oferty Or~du\\"n;k. Poznań
20.lii) .,Obrazki 7. J.'c>lski "',,:p,)!. 15.30 mUzYka I."kka 7. plr.t: 17.20 RecJtal fort. 20.35 Soltens .. Kon.
ng &1r21
cZPo»neJ": 21.00 XXVI aU'hCJ3 z chl\'ila R. StralJ,;:'<a (.plny): lS.ll0 c::t srmf. Z.",JZ. St. Fr.en~l a -:;
cyklu "Tw<JrczvŚć
Fndcn-,ka <7,k:c literacki: 18.45 .Z polskiej (.krd._ J\[Pf!Joli\n . .. AClI1~ cheta
y,!D'
SZQPena" (l'il0-1'<4j)) \,·y.k.: Hpn· n'w)'" (DI"tr): 19."11 .Jak Dracu.ie o,n~ retka .,Petne!!"o.
G-osllodarstwo
7.5 mórg porl ŚrorJ'l. buraczana ryk .Sz.to>m~')b· 21.40 ,;zkic lit .. · Ilreh'R-tol'y.k'·: 2{l.()() .Pele.meJe'· .. Flamma.; opera . ~",p ,~ h.e~o.
rackI;
21.4.0
a.ktualna
PO)!.
gosno·
_
rad.i01kabsl·et;
2.3.05
mU<ly.ka
ta.
2łl,4~
~y
a.
~{UZ)
k.i
~perowa.
ziem;u. inwentarzean 12000. wp la
darcza: 22.0;; mUlz:yka lekka malei ne07Jl'la z płyt
20;4 .. Lipsk. "Z,Q<to R~nu .. OPl'ra
ty 8trabel. Poznań Slowaokiego ork
P R ' .
"a.<!'nNa (fra=. na s·bllu). 21.
zd 17506
. .
.
Środa. 4 marca.
!"rankflrrt. We;;oly wieczór. T01Ud - 13.30 !IIl l''Z'I'ka leokrka Sztntt!al't. "Póidź i otwórz okiePiwiarnię
~ .płyt: 15.30 "W ka.waler.ii moro. ,necz.ko". 1\' es 0>1 a a·udy·cia Monajadlodajnię. PO\\';Rt~we miasto wo" (vI y t,,)· 17.26 Dlll.Zy2!;a i :',piew cldum. Olbra~dd IJlllZ
21.00 Bruksela fran ~ . Kouc ert
dobrze zapro\\"arJ.zoną. be.z kQn.ku
(vly-ly): 18.30 8ikrzy,n.ka t€'C'h'llicl':' orko
Środa. 4 marCla.
opprowe]·. Kopenhat!8. Rar~ncji
sprzerlam.
Ofcrty Orę·
T
na: 18.45 m-eJod.ip ; oo:wiastki dla
do\yn:'k. l'oznafi zrl 17 2I.i..:l_ __
"arszawa - 15.30 mu,zyka E;a· dzieci (rh.tv): 20.()() .muzv.ka le.k.ka diobal dla młodych: 21.05 Bukalonowa
tz pł,t: 17.20 ,,'\' ,·zft1a·nie
23
reszt. Rcc ilt{ł J
ewa OZy. 21.25
"
milo>s,ne"
(p'nty): 18.30 ~krzYnka z p]yt:
.05 muzyka taneC1Jna Brl\tislaw". T,·;o fon. Schnberrr8.
"Kultury wIosenne"
ogólna: 18.55 DOg. rol·nicza: .. Pól· (płyty).
21.30 Angl.ia (Nat. Pr.' Koncert
Brzoza biala flance 2 letnie.
muzy·ka
lek.kil - Z Ił.~i:~.:.wBl~
. .
.,mf.
z (jucen<
Ha./>lu. Utwory
1 roczne tfsi~c 8.- 14,- zł - looście":
olylt: 23.0520.00
illlJ,zyka
talIleC?1na
Berli<lza.
21,45 Bnk.ares7;ł.
Konsprzedaj<;,.
Ofcrty Orędownik.
cert ·nocny. 21.55 Brotislawa. Poznali zd 17 49!J_ _ _ _ _ __ ('P/:rtr).
A TlI? o~nerolwe.
Śrolla. 4 marca.
22.30 Sztut!!art. Kh'artet smyoz.
Katowice - 13.30 Ie.kciu i. pol·
na środe:
kl)'W;I' Bororli'TIa. Koenil!8wust. Prywatne 36 pszennej
.. Nocna muzyc71ka". UtwOry fo!"!.
zabudowa nia. ill\"en; a "ze kompJ. ",ki~o:o: 1l!.45 koncel·t ~or>ulHrnY z
15.15 KoenieswnBŁerhausen.
ChQJPilIla. Kolonia. Mu,zv ka lekka
cena 7.(}00. ,,-pIaty ,,-CUD Knralu> płyt· lD.aO koncert ork. p.ocz:.
P. 'V. 17.20 IPly,ty zW'Wy: 18.30 "II.ci 'Vi!l·I<l" . krakowiaki i obenk;. i tnneczna.
Poznaii. l\ofal'<,z~lka Focha 25.
"Hozwó.i nO'lskie.r:o wa 1·7.ywnictw3
16.00 Koenil!swlIsterhausen. 23.00 Bukareszt. KQalcert nocny
zd 17 413
na ś.lą..,ku" : 18.4ii O~,JG~,("V'na Muz. Ie.kka.
J\hnachinm. Muzyka ta.n. K"c~!liewa (,nIn,,): 19.IW )f ia"to nad
17.00 Monachium. Pie;ini i tań- nil!swusterhausen. }{u;zl'lk a kaT
Kolonjalka bezkonku.
Hamlmrg
J\fu,zvlka
znll1lademi S'z.((}'.niaJlli··: 20.00 .. Go- ce. z ca,'e'!o ~\Yiai:l. 11.30 Buda· IDernl'na
,].%.;·na Za .!deobin D,,:hro\\".,kie\!"o·· : "eszt. Muzy.b €-a'on.
OO.o;IJ. 23.2iJ Buda"eq·~t. Mu:zy.b
rencyjna mieszkanie
23.01; mulZ' "a taJ1eean~ fpl,tI).
18.00 Koenil!RWIIRterhaulIen. - rv.!!'uńs.ka 2:ł.23 \Viellefi. MlhZylkft
t0:-var.
nrZ!ldZl'lli~
gotówko",:!.
•
Sonata wiollenna Beethoyena. - lekka. 21UO Ane)ja (ReI! Pr.).
'!<I)enteJa 1.3{)().- ,.powodu Wf•Ś rl!{Ja . "marea.
Hamburg. Koncl>rt pO<I)()ludnioI'l'Y M\lzvka tan-ec~na
J3zdll sprzeda 'l'eI'e~.lak poą.n~'1.
Krak6w - 13.4l J 2n,hcia dla Frankfurt. "śpiewajacy Frank24:00 Sztutf!art. "B!),I maekgwr"
Male<.:k iego :c.Y.
z.d17398 &ieci z IplyJt: 14.00 koncert po- fUl"t" ,koncert ro~rY·VI~k. Paris P. cwera Ver·j·ie-go (IPłrty).
puJ~rn,

I

Elek łrotechniczny

interes rJobn~ zaproWadZOJ1Y odstąpi!!
11Ib przyjmie ws·póln;k8.
gardła . Plotówką 2.000,- Z g\o"zpnia Orę
downik. Poznań
17 293

zo

. wady mowy i głosu

Agentów
pos,zukujemy w każdem mieŚ<lie
Przyjmuję 4-6 popołudniu do s·pl'zbdt,ży nowego artrku!u.
niezbędnego", gMPodars-twle d'J"
Telefon 222~80
wowem
i na letni,;k2ch.
ZgIOFZ(>nl'o kl'erować.
Ki-eJcp skrz.
pocz.
M
.
"
7376
tO"'a
z".g
......
.. 101.
'" 16103

ł.ódi,

Bandurskiego 12--3

------...::::...-~...:...----...:.::..::..:~.:..:::.......-----~::::..;;.:..:.:.;

UDZIAŁOWCA

I

poszukuje na

nowo

opatentowany

wynalazek

Nr.

22022

"Przyrząd do rozcinania zapałek". artykuł masowy, kolosał ny dochód z okazji zblizajqcych Targów Poznańskich
w celu eksploatacji. Zgłoszenia:
z 12 000
W. Soborski, Sępolno (Pam.)

.

Humor zagraniczny

20.!o,!r-

§.,.

..

B' d
hl
Je ny c opak! N!ew!em doprawdy, co mu powIeby mu osłodzić wrażenie mojej odmowy?
Powiedz mu poprostu. że nie posiadasz posa<Tu J'ak"
d '
II
,., ,
lego SIę oSpo Zlewa.
(.. ludge" -- N. Jork).
S. F.

-l --

Co futro -

to

Edmund Ryehter -

ORĘUOWNłK
WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

co oalto -

t.,

=

. . 3&. SZUKA POSADY
•
l)grOSz"nla do 30 lirów dla pOSZIl'
. ~u. b ryc.e
ku.iocyc h posa d 'I w teJ.
?bl:czarnv P~j;g~:~b~neclel ceme

I

&:'r.r:r.

Na chleb

Razem z poprzednio pok witowanemi 12,50

BawoJski.

Poznań·Zachód.

Inspektor szkolny
szuka zajecia w organizadach
,polf'cznych. gospodarcr.ych. re·
na kcjach Kalisza lub Poznania.
Przygotowuje do matury selDi·
narjalnf'j. egzaminów nauCZYCIel·
skieh i I(imnazjum. Unziela po·
rarl zawodowych nauczycielst,\"u
l" Bihl.ioteka własna.
Zgloszema:
~ Kalisz. GÓrnoślą.ka 58.
zd 17 :;00

Gospodarstwo
Poe.naniu 1)Q mr.ri{ buraczanych przy mie
orOtCent ście 16.000. '\'r, Io t y 8.ł)()O ~przprr3m
1l1)(1!1J.~ U 111 1)\\ y.
Oferty Kur.ier Strabel. PMna,l. Slowackiego 2]
Po.znall ,ki zLi!:' 17 4.3.14
zd 17 ;;G~
hi>potE'ke

W~-kO{I('.z,t»ny.

złotych.

=

t-lamowy milimetr 10 groszy.

li WYdZierźa?:!e~~~3~~ę

J. 1\1., S. K., A. S. 2.50 zl. We::riers ka, Krupa 2,50 zl. - Bąk 2 zł. - Stakiewicz. Pabjanice, 2 zl. Razem z poprzednio pokwitowanemi 63 zł.
Dla W. Ewaldowej: Z. R. 5 zI. - Razem z poprzednio pol,wilowanemi 263.50

Znak Oferty naprzyklad; z 1'8924-, n 2745, d 1790
i 1. d.
l słowo.
Drobne ogloezenia w dni .p owszednie przyjmuje
się do go • . 10,30, w soboty i dni przecl!świąteczne przyjmuje się do godz. 10,15.

DROBNE

Młyn turbinowy
15 buraczanych ogro- - - - - - - - - - 100 mórg zi.ernl. zabudowania ma·
dem, zabudowania
Kupiec
sy wnp. elektl'rczno~t' korzY-"'nie częściowym
inwentarzem
przy
.
.,
k .
<P!'zecl~ .,"'Ioi\c:anin Pol;:ki" -IPoznnniu. 12 lat. przejecie 1 000. b~anz.v kol0nJal"PJ począt UJący
Poznali. Nnl\'~ 1;.
uj 17 39;; l>tawski.
Poznań.
Sapipż~' ,iski !POrroc.znym ku~sem szkoły hap..--;..--;=.:....:~:..-:...-=-..:....--...:..:......:..:....:::.:: '10 b.
zd 17486 dloweJ poszukuje posady. zlo;>:y
. kaucji 200 zl. Edmunn NOI·k!e·
Kowalstwo
wicz. Brzezie. poczta SzlachcIn.
dobrej OkolICY Po-znania 12 mórg
pow. środa.
zd 164&;)
zi~mi ogroc!O\l·ej. korzy,-tnip S'J;HZP'
dam. ,\'Io~cianin Pl)lski 7'.OW:1
Emeryt.
tl. P oz:.. .ni
zrl 1j 39~

Poszukuję

5 000 n~ l
dom nowy

K a t () w i c e (Tel. wł.) Wczoraj
przy udziale 1000 delegatów
zjazd stronnictwa Ch. D. Obrady za·
gaiJ b. poseł Władysław Tempka, podkreślając konieczność dalszej
walki
o P()lskę katolicką. i narodową.. Odczytano list Wojciecha Korfantego. Referaty wygłosili: o położeniu politycznem - dr. Tempka, o sprawach
odbył się

do paszy
szklo
18.
WY
r:a rnki noże ż ela21k a do prasowa·
nia tanio sDI'zedaie Wci6rka }~:.e· 80 pszennej zabudowa.
rj,zych6d.
nr: ,3-'10
•
in
Pianina
n~a,
wentarze
Bettinga 1101\" ora4 OkaZYjnIe w
PIerwszorzędne
wielkim wybo r<e po najniższy~h od wfaŚ0icieJa. ohj<:c'e 6;;00 ?lI.
~ cen"," Cll połera f."., bry'·a
fOrle n- 1°'
Karajus. P<YZnall l\Iars.z. d Focha
~
o
91- '1'
nr.w. Leszno.
d 8;;5 -.).
z
, 'lo "

10.000 zł

5.3

Zjazd Ch. D.

szkół rolni'czych
W Niemc~ech

Kamienica
nowoburJo\l'"na
,kladem . cena·
20.000. wp:a-ly 12.001) JochC>d 2.5~0
r()Czni~. BloeIJ. Poznań. AJeje
zd 17 3A5
Marcinkow-skie)!"(' 1~, .

: ;.
fI

Numer

dnia 4 marca 19M

sic ma znaleźć pracę pierwsza grupa D6ring, wykazuje, że w szkołach tych robotniczych - Hanke, oraz ks. prał.
Brandys, zachQcają.c d() dalszej walki
pobierało nauki tylko 34000 uczniów,
robotllików.
Slowem - położenie robotnikó~' lu- ·co jest bezwarunko\yo niewystarczają. o zasady katolickie i narodowe.
ce.
bClf>i.\;ch jest napra\Ydę tragiczne.
Aby p'lan akcji o samowystarczalSkładki i pokWitowania
ność mógł być realizowany, brakuje
OKAZJA
Dla Stasi W6jcik6wny: W. P. 1,50 zł.
Niemcom jeszcze 800 szkół. licząc 1
N.eruchom~ ~:ybudowana 1930 r .. dochód
!{opJin 2 zł. - CzekalI ski 1 zł. - A. S. 3 ~ł.
szkołę na 900 gospodarstw. Dr~ Doring
roczny 900.- ?lI. Blldynek mas~·wny. 1 pi~·
nadmienia, że od 1 l:wietnia b. r. roz- I\miecik 1 zł. - Razem 8.50 zł.
tro wy. 6 lokatorów. ogrórl OWOcowy iwa·
rzywny korzystn ie na ~prw>Jaż. Cena 11
Dla Stanisława Skoczenia z ~ywca:
pocznie się szkolenie nauczycieli oraz
ty~ięcy zl" wplata we·dlug IJgody.
N. N. 3 zł. - N. N. 2 zt. - Helena Li.~ow
nauczycielek
dla
szkół
rolniczych
weKomunalna Ka~a Oszczędności
sl,a i Wanda Kornac)<a 2 zl. - N. N. 20 zł.
dług zupełnie nowego planu.
miasta Opalenicy
ng 7333
X. S. 2 zł. - S. S. 20 zł - S Cz .• A. M.,

Naglówl<owe ełowo (tłusto) 15 groezy, katde
dalsze 6ło,vo 10 gr~zy, 5 licz-b -= jedno slowo,
1, w. z, li = katde stanowi l słowo. Jedno agiotSzenie nie rooie przekracf:ać 100 slów. wtem
;) nagłówkowych.

E~2E"~:3

środa,

Edmund Rychter -

co ubranie -

to

. --

dZleć,

Edmund Ryc:hter,

Pozuań.

Ostrów Wielkop.

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

W niedziele, święta i p6tnym wieczorem: 35-24, ~'72
Reri:::,tOor OOP\)·.v\erlzialny A,nd!1zej Trella r; PDrlnma. - Za WlIIl,..tJll:i. ,wadtm08oi i a-rt:rkul,. s •• Łodw! odpowiada r- Tren.. ~ .PiotrkowRa 11. - Z. O!I'łCJlłllenl. , rehlamJ' odpowiada
An',)!!; Leśon;pw·:cz z PoznaJlia.
RlllllOpillów :liI!ll8m6wi0ft7cb rtdallr.eja nie awraca.
'('ZCtl nł'lUł ' mIesięcznie przy 7-mw w~aniaeb ty·godni~wo ~ O<!Ibiorem w age-nrturaeb
Ugłoszenia i
N. -..oni. lI..tamlYWej. lt\ &'I'OSZY. n8 &trorue -ł'!lLlIloweJ przy
~
i"
• 2.35 IM. Za ooflloo'Zen:·e do dorm'u o.d!P()w. doplata. Na poczta.ch i u łIilIton08Z0w
• ;:tlClł t~k.s.tl! ~edaJkcYJnego 30. er ... na str.O'~ i e 4·tej 50 g,r .• fila
miesi~-(!z.nle 2,34 2JI, Ikwartaln:e 7.01. POOZlta przyjmJllje zamówienia tylko na
od jednołamowego rniJ:imetn. o~J~::z~faLe!'k!'~f{ko~\:~r~~ ':'I~~~::nOS?1 I:o.kr!ny~ch 100 23'~
6 'Wyrlań tygodn.:owo (bez pOIIlied",ialwwego). - Pod QP8.&ką w Pobce 6.00 tz;/ 1\ wydań t7iOO'
.nadw~k:i. Drobne o-i"xszeni8. najwnej 1lI0 st6w. w tern ó nagró~W'k~';.r:;~('~~'~~Y~b
nJow< •. - ZamówienIa pOO1Jtowe naJeży ookmteczmać do 25. kUdee. mies~ca ,.. lir.edaeh
tlustol. ~O'Wo nagł6W'k!>we 16 gr, kUd. dalsq s'l owo 10 gl'06ZY. Za rÓŻnice miedzy ze.sta WeD)
a wysOOr.!J4cią og06Zema. rpowataJą w8lwte&: ma1'zycowawa.
d
'..
. ~,.,~
pocztllwych lub wpr08t 'W eenbra.n Ore<!llwrultL
O.,Joa1:en:a są pla.tne 1Zi'6rJ'.
wy 8Wl!1lC"WO me ",,,,,owJada .
NUdad i ezeionk.i: .Dr.uS~ P<Mka 8p6łka Ahyi<na, PoJllWi, ho. MaTem TI.
w umie WJlPadk6w. 5J)Owo>dorwanycll .na ~, ~$-ód 'W nk!!aMie.dli~tn!r(,l'~.'ilr
lIłrłl.i1t6w jllP ......:rdlnl!Dietwo u ~ada - cloatuaenie ",imnA, a. aItouenei al. maja Itr .."..a dClll1&.a'ama -'- Die... 11 ·n1.....ulc;(,w tlub odsuk..odowania.
....

reklamy'

-

- 7

7

Powieść z angielskiego przez' E. L. Bulwera

I

U)

Zd?bycie go , o:kryć l?~lo c~wałą, k.t~
walczycie'! - spytał Le- przyjaciel, oszczędzaj go jęzYkiem'l- rzekła stara, ocierają.c czoło. ·
Glaukus podniósł oc.zy na BurI:a.
r~l blask,: am przyCmlć anI z~1ewazy
Jednak radziłbym ei nie piękna damo, " bo czasem z deszczem
- Mój zacny człO'wI~ku, ta ~zlew. me były zdolne meczyste WyZIewy z~
kwapić się tak do walki z Tetraide- spadają. kamienie.
_ Oddaj mi niewolnicę! - krzyk- czyn a jest tWl). niewolmcą.; umie ona psutego. towarzystwa" Tśćak t.o we
sem.
wszystkIch czasach mI o
znaj d owa,.
Lidon uśmiechnął się z minę. pola
miejsce
i
ołtMze.
Jak
prostą, było
gardy.
rzeczą., iż jl). pokochał, tak równie2J
. - Czyś opywatelem czy niewolnidziwić się nie należało, że Jone była
kiem? - zapytaJ się 'I{Jaudjusz.
.
.
, 'mU wzajemna. Młody, wymowny, roz- Obywatelem; wszy\scyśmy obywatele - odpowiedział Niger.
- To dobrze! jakąż walczysz bro.
PizY bladel. szarawo-źółteJ cerze,
nią.? - rzekł Klaudjusz, trzymając
przygasłych oczach, złem samopociz,uw ręku tabliczki.
" ,
,
,ciu, zmniejszonej ' chęci do iPlraJCy, 0- .
- Walczymy naprzód na rękawi
góllllem pł"zygnęibieniu, ciętkieih snach,
ce szermierskie, a jeżeli obaj przeżybólach żołą,dkowyeh, uciśku mózgojemy, na miecze.
.
wym. i chorolb liwe·i n IJ)OClnieceniu za- '
- Na rękawice szermierskie! źle
leca się , pić przezkilka dni zni.na. '
czynisz, Lidonie. To grecka potyczka,
nacrozo
szklankę
woo~
gornkiej
ja ją. znam do·b rze. Nie masz dosyć si.Franctszka-JÓzefa. Zal. :przez lekarzy. ły do tego rodzaju walki; wierzaj 1Jl1"
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,
unikaj szermierskiej rękawicy.
- Nie mogę.
- I dlaczego?
kochany Ateńczyk był w jej oczach "
wcieloną. poezją. kraju jej p'rzodków. ·'
- Już ei to powiedziałem; on mnie
wyzwał.
'
Oboje zdawali się nie należeć do świa
ta, którego żywi-ołami są. wojna i b0- Lecz on cię nie zmusi do tej, a
leść.
'
I
nie do innej broni.
- Honoo- mnie zmusza.
Lecz o ile Jone lubiła niezależność
- Zakładam się za Tetraidesa,
życia, o tyle skromna jej duma była.
dziesięć przeciw jednemu na rękawI
trwożliwą i czujną.. Oszczerstwa Egipcjanina objawiły głęboką. znajomoM
ce szermiercze :- rzekł Klaudjusz, a
równo na miecze. - Czy przystajesz,
jej charakteru. To, co ]?Owiedział o
Lepidusie?
nęła kobieta, kladą.c ogromną. pięść
, zna się na hodowli kwiatów; grubiaństwie i niedelikatnośei Glauka.
, - Gdybym stawiał trzy przeciw na piersi Greka.
pragnę pewnej damie uczynić podam- rozdrażniło ją. do żywego. Poczytała to'
jednemu, nie przyję.łbyś - rzekł Lepi_ Nie, Chociażby się z tobę. s~zy- nek z podobnej niewblni'ey. Czy chcesz za naganę jej trybu życia; a nad~
dus. - Lidon nie da rady na miecze. mierzyły wszystkie furje, twe siostry. mi jił 1!przedać?
wszystko za ukaranie jej miłości. SpoJesteś dziwnie hojny.
- Sprzedać moję. Nidję? to być nie strzegła po raz pierwszy, z jruk nie-·
Nie bój się, miła Nidjo, Atęńczyk nigdy
- A ty, Glauku, jak ci się zdaje? nie opuszcza nieszczęśliwych. może ~ rzekła opryskliwie Stratonl~ przezQrnę. skwapliwością. uległa miło~ekł Klaudjusz.
_ Dosyć tego! _ . rzekł Burbo, ka.
ści, wstydziła się okazanej
słabości,
- Przyjmuję trzy przeciw jedne- wstają,c jakby z niechQcią.; - poco tyle
Nidja: ~padł.a znow~ z .długiem mnie~ała nawet, ż~ właśnie ta .slaboś.ć
mu. . ,
ąą.ł,B.8,\l, .,pla nie'XQiuj.~~t.. K2'bi~~9,<!,aj _ w."e~tchn~el},lęm _l UChWYCIła SIę sukn~ ?b'll;dzlła. pogardę Glauka;, z~o&lła naJ_ - Dziesięć wieikich sestereÓw prze.. PP~ór ~'" .~Q'deIiifi... pa.nu,. ~ .~~ ~~QQm'6.c t ~: .
_":_, ~ . , .
..~~.:- ' ~~ztzą; :karę dla: 8Z1ach~tnego ch3;Tal\:-"b
. eiw. trzydziestu 1
n:tiłość .dl~ mego ·przepac~ ten r~,.,,'tu- . ,..f1lt~o ~Ul"bo! .1. ty sta~ 'nu~,*o.! t~~ : upolw!zo!ue.ł !'- ~ednak m~ło
~ Tak jest.
chwalej malej.
chceclez mm!} onrazlc? czy me Wlecie, clet'plala r6wme mor~e, 1:tk obraZQn&"
Klaudjusz wpisał zakład do tabUTo mówię,c, powiódł albo raczej że zgubić was mogę?
duma. Jeżeli cichym głosem czyniła ·
czek.
powlókł srogą. swą. towarzyszkę.
Burbo drapał się w głowę z widoei- Glaukowi wyrzuty, jeżeli się go wy·
- Przebacz mi, szla.chetny pat~
- Zdaje mi się, że gdym wchodził, nem wahaniem.
rżekała., jeżeli go nawet nienawidziła,
nie, - rzekł Lidon cichym głosem do był tu jeszcze jeden człowiek '1 - rzekł
- Cenię to dziewczę ' na wagę zło- za chwilę potem zalewała się potoGlauka, - jak wielk~ otrzymać mme Klaudjusz.
ta..
kiem łez. Serce wyrzueało jej słabość,
nagrodę zwycięzca?
_ Już poszedł.
- Co chcesz za nią? jestem bogaty, a W goryczy boleśni mówiła do siebie:
- Nagrodę? może około siedmiu
Kapłan Izydy w samej rzeczy u- Dałam za nię. sześć wielkich se- pogardza mną., nie kocha mnie.
wielkIch sesterców.
znał za właśdwe oddalfć się.
sterców; :teraz warta dwanaście, Skoro tylko Egipcjanin wyszedł,
- Czyś pewny tego?
- Idźże więc moje dziecię, - rzekł szepnęła Stratonika.
schroniła się do najustronniejszej izby
- Bezwą,tpienia. Lecz to nikczem- Burbo do Nidji .:... potargasz tunikę te- Dam ci dwadzieścia, idź natych- mieszkania; nie wpuściła do ni!lj
nie myśleć o pienią,dzach, a nie
ho- go pana, jeżeli się jej tak mocno bę- miast do urzędnika. a stamtąd do swych kobiet i kazała zamkną.ć drzwi
norze. O, Rzymianie!
dziesz trzymać' idź" już ci przeba.- mnie dla odebrania pieniędzy.'
przed oblegają.cym je tłumem. Glau"
,
- Pójdę więc z tobą ... z tobą.? & kus nie został wpuszczony; zdziwiło
- Lecz gdzie jest Burbo? chcę z czono.
nim pomówić - zawołał Klaudjusz.
- O, ulituj się, nie opuszczaj mnie l sz'częściel -:- szepnęła Nidja.
go to, lecz nie domyślił się przyczy- Jest tam - rzekł Nigeil', poka- - zawołała Nidja,trzymaj~ się suk- Tak jest, piękne dziecię, i odtąd ny; nigdy swej Jony, swej królowej,
zując palcem drzwi, przez które w~
ni Ateńczyka.
najcięższę. twą. pracą będzie śpiewanie
swej bogini, nie p'Osę.dzHby o te dziszedł gospodarz.
Wzruszony jej odwołaniem się do hymnów greckich najmi1szej damie wactwa. na które poeci Włoch bez- ,
- A stara Stratonika?
ustannIe się uskarżaję..
swej litości, Grek usiadł na jednym ze Pompei.
- Była tu przed chwilą,; lecz usły- stołków izby, p&sadził ją. ha kolanach
Młode dz.ie~czę wyrwało się z jego
Wśród nocy, gdy milczenIe opan()szała
coś
niemiłego i znikła. Przez
i mówił jej do ucha to wszystko~ czem rąk; hyarz. JeJ. nagle postradała blask, wało miasto, a sam tylko księżyc był
PolIuxa! stary Burbo ukrył mme się koi boleść dziecięcia, i tak się zdał 'k tóry Ją. oZywlał; .west.chnęła gł~boko, $wiadkiem, udał się do jej mie's zkadziewczynę w jakim kę.cie domu. Sły pięknym, że wzruszyło się nawet ' STOpotem, biorę.e go raz Jeszcze za rękę, nia; bo dom ukochanej istoty lest
szałem głos płaczącej kobiety,
stara gie serce samej Stratoniki. . P~ękny rzekła:
•
..
'•
prawdziwą. świątynią. Kupidyna, ktć
zazdrosna jest, jak Juno.
i młody, był on obrazem SzczęŚCia na
- SądZIłam, ze Idę do tWego me- rego Glaukus czcił wedle zwycżajów
W tej chwili ()stry krzyk boJeści ziemi, usiłująeego pocieszyć opuszczo.., szkania... .
.
swojego kraju. Zawiesił na drzwiadl
'1 stracltu poruszył całe zgromadzenie. ną. na teJże zie!Ui istotę.
•
Wł~me tam teraz SIę udasz; najbogatsze girlandy, z których każAch! przebaczenia! przeb8Jcze- Ktoby kIedy pomyślał, ze nasza póJdź ... ~le traćmy czaąu.
dy Kwiat wyrażał namiętność serca,
nfa! jestem biedne niewidome dziec- ślepa Nidja takiego dozna zaszcz.y tu?
,
,
','
a długość nocy skracał dźwiękami Uko ... Nie jestże to zbyt sroga kara?
R - I Glauka zbliża się do celu
cyjskiej lutni i śpiewanie~ wierszy,
- O Pallas! znam ten glos; to moja
, -utworzonych w natchniemu.
kwiaciarka - zawołał Glaukus.
Jone była jedną. z tych świetnych ko prz~z eza.rodziejsk~ zasłonę·
"Lecz okno nie o1worzyło się. Nic
To mówią,c, rzucił się, jak strzała, ils tot, którą. napotkać si~ zdarza tyl:ko
10ne zdolna była ujarzmiać Judzi nie przerwało ponureg~ milczenia i
ku miejscu, w któ!I'em się krzyk roz- raz lub dwa razy w życiu. Genjusz wyższego charakteru. Kto ję. k>Olchał, nie dowiedział się, czy wiel'lsze były
legał. Otworzył drzwi i spostrzegł Ni- i piękność, najrzadsze dW,a dary, jed- doświadczał . dwóch namiętnoścl: mi- słyszane.
.
dję, szarpiącą, się w rękaCh rozgniewa- noczyły się w niej w stopniu riajwy7r łości i dutPY. Nic więc dziwnego, iż sIę
Jednakże Jone nie spała l nie garnej starej kobiety; powróz Już zbro- szym, a nikt może jes2Jcze · tak wZl'lio- nię. tak przeJą:ł tajemniczy, lecz ognI. dziła ,składaną ofiarą.. Słodkie dźwię
czony jej krwią, był podniesiony do słych nie posia.dał przymiotów obok my 1 pełen 'ł1~jokropntejszych namięt ki doleciały jej uszu, pocieszyły ją.,
góry ... lecz nie spadł.
największej skromności. Znała jednak ności Egipcjanin. Jej piękność i du- przekonały.
Słysżę.c je,
nie wierzyła
- Furjo! - krzyknę.ł Glau,kus, po- swą. wy2JsZOŚĆ, lecz skutkiem właści-sza wspólnie go ujarzmiały.
rz~onym na kochanka potwarzom;
:rywają..c Nidję
lewą. ręką.; jak wej kobietom p'o wabnej zmienności
GQdnem ,;astanowienia było, iż tak lecz, gdy znikły w oddali jego krokI,
śmiesz obchodzić się tak niegodnie z charal{teru ' umiała
naginać bogaty nagle; tak silnie opwnowała serce rozproszył się urok, a :;v złożeniu czumłodą. dziewczyną., z dzieckiem? Moja wdziękami rozum
do pojęcia wszysf..- szczęśliwego i świetnego Ate.ńezyka. łych dowodów miłości widziała nową.
Nidjo, moje biedne dziecię!
kich z):Jliźają,cych się osób. Szła więc Blaskiem swego charakteru oświecał obelgę.
- Tyżeś to? o Glauku! - zę.wołala. po właściwej sobie, świetnej, lecz sa.- Glaukus k$.Żdl). przepaść, ka®dę. ja,.
Powiedzieliśmy, że drzwi swego dokwiaciarka z unieis ieniem radości. 0- motnej ścieżce i bez pOil'ad matrony skinię, którę. napotykał w swej dro- mu zamknęła dla wszystki'ch; był jedschły natychmiast łzy na jej twarzy; wiodła swe kroki przy . świetle .Dieza- dze. Prze?/orniejszy, niż się zdało jego nak jeden wyjątek. Arbaces nie uległ
uśmiechnę.wszy się, przyległa do jego chwianej czystości. Ściśle biorą.c, moż- towarzyszom. spostrzegł rychłO d~ rozkazom i przełamał
je z swobodę.
piel1si i ucałowała kraj śzaty.
na było nie kochać Jony; może n:'awet , nQść ich do !coriyslania z jego'b9gaetw człowieka, wchodzą.cego do siebie. Po- Jak się ważysz, nieznajomy była zbyt wzniosłą istot'ą. dla obudze- i młodości. · Czuł wprawdzie, 17/ są. na szedł do ustronia Jony ze spokojną.
zuchwalcze, mieszać się do spraw ko- nia miłości w ludziach pospolitych; świee:i"e szlachetniejsze dążenia,' god- . postawą. Arbaces zręcznie potrafił obiety z jej niewolnicę.? Przez bogów, lecz, kto raz ją. pokochał, czynił to 8t! niejszy cel życia, lecz dotąd nie na- mota6 ją tajemną., lecz przemożną.
mimo twej pięknej tuniki i tych spro- do ubóstwienia. Skarb jej wdzięków potkał byl' dość. silnej podniety. aby władzę.. Nie mogła się z pod niej wyśnych
wonności,
wą.tpię, abyś był byJ Ij.iewyczerpahy; umiała wszystko się skierować na godnę. swego prze- łama6, a lubo pragnęła to niekiedy
rzymskim obywatelem, mój I'nały mę.- upiększać; jedno słowo,' jedno jej spoJ- znaczenia drogę.
llezynl~ nIe , 'miała nigdy !ozpoczą.6
m.
.
rzenie było urokiem. Kto ję. kochał,
,Co tylko było w~nfosłego I twiet- stanowczej walki. Omamiał ję. wzro- Bądź grzeczną, , Domina, bę.dź unosił się w świat nie\',nany, daleki od · ,nego w duszy Glauka, obudziło() J,t~ ry. .Idem węża, a . przewagą. rozumu, na,.
grzecznę. rzekł Klaudjusz, przychotej p,ospolitej i tak prozaicznej ziemi, chło, gdy poznał Jonę. Serce jego było wykłego od dawna wzniecać trwogę i
f1~ ~ Lepidu.sem; - ,t o mój brat i w: krai~ w której widziało siQ :ws'~yst- pa.ństwem, godnem dumy półbQga... .. podbijat, władał - nią l utrzvmYwal.
Jakże
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Niezwykłe
Po <Iziesięciu laifach ukończone wsta.-

przez archeo,l ogów amerykańskich prace odkopaliskowe w pobliżu miejscoW'.)ści
Las Vegas w stanie Nevada. Doprowadziły
o?e do odkirycia potężnego miasta. podzIemnego, które przed więcej niż 1000 laty
uległo jakiejś zagadkowej katastrofie ży

wiołowej.

Przed wielu l alt y dwaj młodzi ucreni amerykańscy, podróżuja,cy po stanie Nevada, na}Xltkali w piaiSkach pustY!IllDych na
glinianych. Dalsze poszukiwania utwierdziły ich w przekonaniu,
że ' znajdują się na ruinach prastarej kult~I!"Y indjańskiej. Niebawem powstała w
tern miejscu cała osada u C'lOIIly ch, któ:<zy
z . całym zapalem i przy pomocy wielkich
środków zabrali się do odkopywania podziemnego m i2.Bt a. Lecz mimo to potrzeba
było pelnych dziesięciu lat, by wydrzeć tę
metropolję indjańską z uścisku piasków
p~stynnych .
. Nie ulega wątpliwości, że ma się tu do
e~ynieni.a z zabytkami wy~ko rozwinię
tej kultury. Sam plan miasta sprawiłby
prawdziwy zas zczyt nowoczesnym urbanistom. MiaBto kryje wielka, }Xlwierzchnię,
wieloldlometrowe ulice sa, p.roste i ułożone
planowo, okalając prostokąWe bJ.oki domów. Domy dostosowane są celowo do
warunków geologicznych okolicy. Nie wystrzelają one w górę, lecz wbudowane są
w głąb ziemi. Opierają się one na fundaDltn tach z soli, cały bowiem prawie obsZ8Jr
stanu Nevada tworzą pokłody soli. Sól ta
też prawdopodobnie tworzyła głóWIDe 1;ódło dochodów tego miasta pustynnego. Są
poszlald wyr a źne, że ekspo,r towano sól w
wielkich ilościach, i że mieszkańcy miasta powstawali w ożywionych stosu.nkach
hamdlowych z k'r ajami nad wybrzeżem Oceanu Spokojnego. Sól dobywano w kopa!IDiach, k,tórych po mistnowsku zMożo
ne sztolnie ciągną się na pI"'Lestrzeni wielu
kilometrów.
W odkopanych <klmach znaleziOD()
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. Dekret poprzedniego ministra rolnietwa w Hiszpanji nakazywał wszystkim
właścicielom hotelów, restauracyj, pensjonatów ustalenie cen za posiłki w ten sposób, aby w cenie tej mieścił się koszt
spożycia ćwierć litra wina na osobę. Dekret ten wszedł w życie dnia 15 lutego
T . b., a celem jego ma być podniesienie
konsumcji wina w kraju. Dekret przewidUje poza tem, iż wszystkie wino, które
goście pozo s tawią w karafkach lub we
fl8lszkach, ma być przechowane w zakła
dach jadłodaj'nych, skąd urzędnicy min.
opieki społecznej zabiorą je w celu przekazania zakladom opieki nad biednymi.
Przymus konsumowania wina da się
łatwo przeprowadzić w kraju, tak obfitującym w ten produkt, jak Hiszpanja i
sprzedawanym po bardzo niskich eenach.

odkrycie archeologów

Q

amerykańskich

Zł.

WYlDik,i ciągnień loterj pańsstwowej
wskazuje" ż.e fortuna umie ttafiać i tam
gdzie jeBt najbardziej ,p otrzebna. Niedawno mil jonem. podzieliH się robotni<:y MOJ
ścic, ostatnio główna wygrana pierwszej
kltasy 35~loterji padła na nr. 183,796, wIsaności grona robotników łódzkich. _

Ni" jest to zabawa dziecinna w koniki drewni8lIle, a ,l e całkiem powaŻilla nauka razdy
konnej kawalerji angielskiej, jaką się przeprowadlZtl w szkole wojsk. w Wea.donk.

Dwie twarze człowieka
Wspólne cechy narodów. rodzin

prz·e d ~ laty zm!Lrl pmyrodnik angielski Fraocis Galton, wynalazca pomatu
pl"'Leciętm.~o, ujaWlniai'ąc~o
Wi3ip61n-e ce911y !twarzowe n;trod.ów, rodzin i jednostek.
1esi rzeczą wiadomą. że twarze osób
tCfNl samegQ ~wodu posiadają pewne
'VJ"ćlI.PÓlIIle cechy, już to dla t~o, że zajęcia
!Z a woo.ow e z bięgie'lll ~u przeksz.tałcily
lPierwotne rysy twa.rzy. JUŻ tet dJJ.a tego,
U: osoiby o podo1tmym. wY'glą.d~ie twarzy
d r&wn.Q].eg[e z nim idą.cyc.b własnościach
obraJii ten sam zawód.. W IkaMym ra.zie
istlDieją między ,I X>rtretem twarz.y a zawo~
dean baro'l.iO mamienne reJ.acje. WynalerLienie cech zawooowY'ch w twarzy j-est
dla. jedlnos1Jki s'pra.M:\ bardzo tJruooa"
mo1J1iwe jest to jooynie pr.zez porównanie twarz"y u wi!:Ji:szej il'9ści osób tego
ea.m~o zawodu.
GaIlIton wyehoddł ~ założenia, te twaT'Z
:rudWka !pOS.iada dwojakie cechy: przyrodrLOlDe i nmyewojone. Chcą.c ~parow&ć
ceohy indvwiduaJlne od zawodowY'ch, fo,t ogra.fuje się szereg tw&l"'LY ludzi tego samego rz;awooo jedną na d'l'lllg~ Cechy
1ndywidu'a !IDe , d'la ~du danego nieistotne, · z:ndkną, silnie, lllaJtomi,ast wystąfpią
WSiJl'Ólne temu ZllIWooowi cechy. Teohniika takioh galwnQlWSlki<e<h
fgtogramów
/przeciętnych jest bardzo iproota. · Robi się
z.dj~cia n. p. szereg'u przYll'odników w tej
samej p()IZycji i pr.zy teJI! samem oświe,t leniu. NastęplIl:ie portręty te fotografu-

Do australijskiego

portu

Freemant1e

stawie korespondenCji, fotografji, wywiadów nastąpił wybór odpowiednich kandydatek. Wraz z młodemi narzeczonemi
przybyła do F1reemant1e pewna Włoszka,
któn zaślubiona była od 18 lat, nie widziała przez 10 lat sv. eito męża, i dopiero
teraz dobiła nareszcie do portu małżeń
skiego. (v)

Kuriosa filatelistyczne
Płasz~
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pTzybył parowiec włoski "Viminale", wioząc na pokładzie dwadzieścia młodych
Włoszek,
na których czekali już na
przystani ich narzeczeni. Należy dodać,
it młodzi ludzie widzieli się po raz pierwszy w życiu. Zaręczyny doszły do skutku
w ten sposób, iż australijscy Włosi zwróe.li się do biur matrymonjalnych w swej
ojczymie z prośbą o wskazanie im kandydatek do stanu malż('ń."ldego. Na pod-

Z najnowszej mody paryskiej.

NumeT

plemiona indja.ns'kie, ~
łącznie zapomocą ludzi, 00 nie mote zbyt- kocWlVlllicze
nio zadziwiać, jdeli się ~waży, te jeszcze re pi8l"WOtiDie sądząc po zabytkach wairstw
dzisiaj niektóre plEimiooa. indjańskie od- najniżSIZych, mieszkały w podzieillllDych
jaskinach. Później p-rzywędrował tuta.j ~
znaczają się nitYm"OZUmil8lłą wtręcz dla EuropejczyJc,a wytrzymalością w chodzeniu i ny, kulrturn.lnie wyżej stojący lud ilDdjań1
ski, prawdopodobnie ze szczepu PuehIa;
biega.niu.
Zda.nia 00 do powstamia l wieku odkrY- który spowodowlIil niesłychany rozwój
tego mi&sta są jeszcze podUelone. Przypu- miasta pustynnego. W chwili rozkwitu,
szoza się, że przed 2 tys. 1M osia.d'ly tutaj który przypada przYPuSlZczallinie 01<,010 r0ku 500 po n. Chir., miasto to liczyło prze3'tło
300 tys. mieszkańców. Poaliewat okolica
nie :nadaje się ani do uprawy roli, ani do
hodowli bydła., ludność tyla wyąącznie ~
ham.dlu i p~emysłu.
Daleko więcej niż &amo tycie tego mi&-!
sta. interesuje uczonych jego za.n.ik. PrZy1
puszczalnie stll"asz1iwy orkan zasypał mi&oł
sto olbrzymiemi masami piasku pustyn..
nego, grzebi ąc żywcem mieszkańców, po-<
dobnie jak wybuch --.'ezuwjusza pogIJ'Z&<
bał Pompei i Hel'ku~anum.
(WiP)

mnóstwo zabytków, w tem dużo na;rzędzi
kamiennych i mumij. Ku wielkiemu zdziWi vlliu swemu uczeni liie zdołali jednakże
odkryć śladów zwierząt. Przypuszcza się
dl&tego, te mieSZkańcy mi8Slta pustynlDego wogóle nie znali zwierząt domowych,
gdy t UJtTzymam.ie ich w pustyni nastrę
czało na. zbyt wielkie tIl"udności. Trans}Xll't
soli i iDlllych wyrobów odbywał się wy-

Masowe zamążpójście
przez poŚrednictwo

]ł'ioeenny 1- .ci~mnQ -niębicskiego mat~rjalu

=

sto masami piasku

szczątki naczyń

Wi'no trzeba pić ... wHiszpanji

I marea 1938

Z histoTji znane są liczne wypadki, w
których państwa, chcąc na zewnątrz zadokumentować swoje prawa do pewnych
terytorjów, wydawały znaczki }Xlcz,towe z
mapami tychże obszarów. I tak wydałY
1łO'liwjłt

i

~ ~ ~~

ł

jednostek

j~ eię raz joozcze na jednej f tej eaanej
!płycie fotojrra.fi.czn-ej..
llnyozem. oczywiścijl czas o.świetla:n.ia p08uzególnej fotografjd musi być ba.rd1'1& krótki 1est to
w.i~c pewnego rodzaju fotoonontrut na tean

BaPlem miej6C'U. Na kOipj1 takiego portretu pmeciętnego SI\llIIlują się typowe eechy Z<8Jwodowe, podCZ186 gdy zanik8.lją indY'widJualline. Wychodz.i więc twarz przyrodiDi!ka, le!karza, ul"'Lędnika lub muzy\ka
jako taka. Portrety Galtoma zasbanis.ją
zate'lll ooohy ind}"WiduallDe a :1'jawniaie,
cechy zawod()lwe. Wykazują ona, te
C'L1iowi~
ma w~a.śei'Wie dwie twarze.
Jedna twarz od'ziedzilCZ.ona, k<tóra za.chowuje swoje cechy ni~eżnie od przeżyć
otoczenia, droga narysowana j-est _ryl'Cem
życia.

Ga1tton 'W emalizie swej poszedł jesuu
da;lej, aporzą.<majSJC t!!.klte fotJogra.my przeeiętiDe rodzin i narodów. I tutaj zn8ilatly
sie cechy charalkierysiYCZ!Ile i t}"POWe.
TwM"Z człowieka wy~onHa się z fotogramów GaJltona jako mozailka dziec&iezności i iP1'Z'8tycia. Odlkryeie Ga:IWtn& niema
bYilla.jllDlD.iej zn8iozenia ty'lIk()l teorety-oznego.
l~ rzu'ca oharrukterystycme światło na
waime zagwniooia ty~ip. praktyeznego.
Chodzi 1m !przedews'~ystildean o wa®ną
SPTlIiWę, do i'~kiego 8't()\p!IlIia ~1:OIwie1k potrafi się . uniezależnić od &wY'ch wlagności odlZiedziczOtDych i sam :r. własnej sBy
lPoik,ierować ewami losami.
W. i P.

I

maczki ~ mapami, obejmującemi sporne
te'ry:to;rjum GTrun Czako. Ostamio zaszedł
w związku z zaj~ciem pewnej wysepki aiDalogiclZlDY wypadek, który a.toli większe ~ainteresowanie budzi wśród fila1te'listów
niż IX>lityków.
Wyspa Kokosowa, położona daleko od
wielkich szlaków żeglugi na Ocea.nie SpokOjilly'ffi, w oddaleniu przeszło 500 km. od
najblitszego wybrzeża Ameryki Południo
wej, była w ootatnich latach celem licznych wypraw, podejmowanych dla odszuka.nia ukrytego na niej rzekomo w wieku
17 skarbu kOlrSarzy. Wszelkie IX>szukiwania za tajemniczerni skarbami pozostały
jednak bez wyniku. Zorganiwwana pT'zez
rząd republiki Kostarika ekspedycja, która róW'Ilież nie miała }XlWlodzenia, powetowała sobie poniesiony trud i koszty czę
ściowo przez
to, że na wyspie zatknęła
flagę swego kraju. Ażeby prawom suwere-nnym republiki KostaTika dać wyraz
także nazewnątrz,
postanowi()lno wydać
osobne znaczki pocztowe z IX>dobilillą wyspy. Już dzisiaj zbieracze i ha.ndllłirze
znaczków z całego świata zaw8lrli umowy z zarządem poczt republiki, ażeby zapewnić sobie pierwsze odstemplowane serje znaczków wyspy KOkosowej, które posiadać będą szczegól:ną Wal!"tość Wateli ·

I

stycz.n~

W~

Widzimy ich lDa fatograJj:i: są, to pp.~
lan .f'iioŁroweki. lokarz, J(n.e! Graez}"k _
narazie bezrobot<ny, Stanisława Macieje,..,..
ska li Romualda Groo.zisk-a., tona 8zewCĄ.
Na pytanie nasze, co zamierza.ją, uo.bit
SI wygranemi pieniędzmi, wszyscy zgod..
nie odpowiedZ1ieli, te narazie poZ06tawi&oł
ją w Banku Gospodarstwa Krajowego, a
nad damemi krokami zaetanowią się pół
niej. Wszyscy też, naturalnie, lPOśpie.szyU
odnowić swe 1o6y do klaey II-ej, której
eiągnienie ~poczIl'ie eię 14 ma.rca.

NajwiękSZY na świecie
kocioł parowy
Największy

na.

świecie

kocioł P8llY.>WY
w Vaslteras. Kocioł
ten
oIbTzymiego generaJtora elektrycznego przy Mklada.ch, wy1
z"skujących siłę wodną licznych wodospa..
dów szwedzkich. Jakkolwiek woda dostu..
eza dosyć siły p~dnej do oświetl amia i pę
dzenia maszyn okolic7Jnych przedsiębiomtw
przemysliowych, inżyniel'owie szwedzcy, dla.
zapewnienia elektrowni działania nawet
IX>dczas suszy lub jakiegOkolwiek zepau..
cia stacji wodnej, mogącego pozbawić za..
k'łady siły wodnej, wybudowaJi kocioł parowy. Urządzenie kO'tła jest tak obmyślane
że moiine wytworzyć pełne ciśnienie pary
w przeciągu najwyżej dwu minult. Prul.e-.
nisko tego kotła jest przystosowane do użY'"
wania ropy naftowej jak też i najtańszych
gatunków węgla. Kocioł jem stale napeł...
niony WQdą, a pod nim wszystko jest przy...
goWw8lIle do wlilliecenia potęŻJlego ognia
i w razie potrzeby, za naciśnięciem guzika.
elektryczneg'o, materjał opatłowy zapala się
w jednej chwili i ogrzewa wodę.
Dotychczas jeszcze a:ni razu nie ~aszla
potrzeba użycia kotła do poruszania generatorów, a 'l e 00 jakiś czas odbywają się
próbne ćwiczenia dla utrzymania całego
aparatu w należytym stanie. Wobec tak
przewidUjącego kierownictwa elektrowni,
publiczność, korzystająca z prądu, może
być pozbawiona światła najwyżej na dwie
minuty. Po upływie tego czasu generatory wytwarzają prąd tak długo, aż kocioł
p.&rowy zostanie zastąpiony przez siłę
się w Szwecji
służy do pędzenia

znajduje

~~~
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Największa pływalnia
na świ'eci'e

Australja ściga się z Ameryką w ourekordów na polu największych
gmachów, urządzeń. Tal{ więc rada miejska m. Sidney postanowiła wybudować
pływalnię, która będzie największa co do
rozmiarów na świecie. Będzie ona po_
siadała 150 metrów długości i 100 metrów
szerokości.
W planie budowy przewidziane są kabiny i rozbieralnie dla 10000
osób. Pływalnia będzie kryta. ale w okresie letnim szklany dach może być usuni~ty i b8$en będzi~ ~Q znajdował pod ,
siągani
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