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szcza na wykładzie prof. Rafacza......
Czynniki komunistyczne rozpoczęł'Yi
działalność, a jednemu akademikowi
z młodzieży narodowej przedęto oko.
Podczas zajść zostało poturbowanych
18 studentów Żydów.
W wyniku tych zajść rektor Pień..
kowski wydał zarządzenie o następu

W ś:rodę

straJkowało w Łodzi 151 fabryk i około
całego okręgu 230 fabry'k 124000 robotników buchnąć

17000 robotników - Na terenie.
Strajk og,ólny włó'kniarzy ma wy-

w poniedziałek
I

Ł ó d ź, 5. 3. W cią,gu dnia wczo- nie drobnego przemysłu, który był płac w całym przemyśle, do calkowiterajszego na terenie Lod:d strajk roz- źródłem wyzysku robotników i u- go honorowania umowy zbiorowej.
szerzył się jeszcze bardziej. Strajkiem jemnie oddziaływał zarówno na kształ-I
Na poniedziałek, dnia 9 bm., zapoObjętych zostało dalszych 11 fabryk,
towanie się produkcji w większych za- wiedziany jest strajk ogólny włók
tak, ile liczba unieruchomionych fa- kładach, jak i na kształtowanie się niarzy,
bryk wzrosła do 151. Według obliczeń
organizacyj zawodowych, strajkowało
wczoraj około 17 tysięcy włókniarzy,
gdy natomiast urzędowo stwierdzono,
że strajk obejmUje około 12-500 ludzi.
Strajk ma przebieg spokojny. Związki zawodowe dotychczas nie poczyniły
żadnych kroków
o zwołanie
konferencji, czy też o interwencję inspektora pracy, lub innych czynników
w kierunku zlikwidowania, lub złago
dzenia sporu.
Na terenie okręgu sytuacja strajkowa nie uległa żadnym powai!liejszym zmianom. W PabJanicach st&nęły wszystkie tkalnie i średni przemysł. . W "Pabjanickich Zakładach
Włókienniczych" stanęły tkalnie, natomiast przędzalnie czynne Sił normalnie. Poza tern pracują normalnie fabryki ,,Krusche i Ender". "Dobrzynka"
i "Jankowski iSka". Do dnia wczorajs7Jego w Pabjanicach strajkowało
,ponad 3 tysiące robotników. W mieście panuje spokój, posterunki policyjne zostały wzmocnione. W Zgierzu
i w Zduńskiej Woli strajk obejmował
wyłącznie mniejsze zakłady. Również
w Konstantynowie wszystkie mniejsze
•
fabryki tamtejszego przemysłu były
nieczynne. Łącznie na terenie Łodzi
i okręgu w 230 fabrykach strajkowało
,wczoraj około 24 tysiące robotników.
•: •
J ak z eyfr powyższych wynika.,
strajk obejmuje niemal wyłącznie małe fabryki, pozostają~e przewaroLe w
rękach żydowskich i anonimowych,
Na·rodowiec: - Szczęśliwy z ajączku, masz przynajmniej swój
które do ostatniej chwili nie honoroczas ochronny, w którym ci wszyscy dają spokój._
wały umowy, lub też wogóle umowy
S2!2S
nie podpisały, a płace stosowały w dowolnych i ustalonych przez siebie normach. Obecnie akcja strajkowa, jak
z powyższego wynika, ma w pierwszym rzęd'zie na. celu podporządkowa.-

•

.. . .

Motywy W)'!roku w procesie
zabój,ców śp. Pierackiego
War s z a w a. (Tel. wł.) VIII Wydział Karny sądu okręgowego w Warszawie opracowuje obszerne motywy
wyroku przeciW zabójcom ś. p. Pierackiego. Motywy zawarte będą na około 700 stronach pisma maszynowego.
Od wyroku, jak wiadomo, zapowiedziana została już apelacja.
(w)

Zawieszenie wykładów
na Uniwersytecie Warszawskim
I

W

War s z a w a. (Tel. wł.) W środę
rano doszło do zajść na uniwersytecie
warszawskiin, a mianowici'e na tle o-

Ó

Stan bezrobocia
War s z a w a. (Tel. wł.). Stan bezrobocia na 1 marca b. r. według danych urzędowyeh wynosi 488 157 ber;rObotnych. Na terenie województwa
śląsltiego licz.ba bezrobotnych wynosi
112124, t. j. o 15953 mniej, niż w roku
ubiegłym. Na terenie
Wielkopolski
56176, t. j. o 3391 mniej. Na terenie 0kręgu łódzkiego 68145 t. ).4.-1 ~ bezrobotnych mniej.
(W;
.

~ie #QJjść na tereme unNwersy,ferftu p~f!tWborumno
18 struderntów Żyd6w

płat

akademickich. Zajścia miały
miejsce zarówno przy kwesturze, jak i
na. poszczególnych wykładach, zwła.-

jącej treści:

"Wobec niedopuszczalnych na terenie uniwerE'yteckim zajść, zawieszam
wykłady aż do odwołania i wzywam
znajdującą się na tym terenie młodzież
do natychmiastowego opuszczenia tego terenu."
Przed wejściem na uniwersytet u ..
stawiono posterunek policyjny.
(w)'

Wojlew. k'rakowskie
doma'ga s'i;ę znies'ienia
ubu ju rytualnego
Kraków. (PAT.) W różnych miej.
wojoew. kmkowskiego n~
zebraniach towarzystw i organizacyj

scowościach
zapadają

jednomyślne

uchwały

~

zniesieniem uboju rytualnego. Za u ..
bojem występują jedynie sfery ehasy-c
dów oraz sjoniści, natomiast większośd
postępowych Żydów i inteligencji ży...
dowskiej w Krakowie nie przejawi$
zainweSQwania Się tą sprawą..

Zbłąkane foki
Wielkie stado fok.
naskutek ocieplenia, wpadło do wystawionych przez
rybaków helskich sieci pod Jastarnią..
Foki pożarły większość ryb, lecz część
ich w liczbie 10 sztuk zaplątała się w
sieci, tak że naskutek braku powietrz~
zginęła. Rybacy z sieci żywcem . wy...
dobyli tylko jedną fokę, którą do czasu
przesłania do jednego z ogrodów zoologicznych ulokowano w willi "Zdr().i
wie" w Jastarni. Pozostałe 9 sztuk fok
o wadze od 1 centnara do 1 i pół
wzięli rybacy jako swą cenną zdobycz
00 względu na futerko oraz wartościo"
wy tran.
H e l.

(PAT.)

opuszczaję.ce Bałtyk

Poseł Ki'row
opuścU Warszawę
Warszawa. (PAT.) Dziś o godz~
17.15 opuścił Warszawę dotychczasowy
poseł bułgarski w Warszawie Sawa
Kirow.
Min. Kirowa żegnali na dworcu
przedstawiciele M. S. Z. z dyrektorem
protokółu Romerem, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele prasy z poc-ezoesem porozumienia pr8-i
sowego polsk(}-bułgarskiego Stefanem
Grosternem na czele, kolohja bułgar..
ska i inni.

DU[UJ flO a i~yń~ i l 8m J

Z czterech armij, zmobilizowanych przez negusa, pozostały drobne glrupy ucie'kajacych
. Cesarz Abisynji godzi się na podjęcie rokowań pokojowych
.
A d i s A b e ba.. (Tel. wł.) Sytuacja bojowa na frontach Abisynji przedstawia się w dniu 3 bm. jak następuje:
W Adjs Abebie potWierdzają odwrót wojsk abisyńskich na froncie

1

północnym, podkreślają.c

jed~

że

odwrót ma charakter strategiczny.
Scire trwały do wtorku. Straty abi...
W czasie, gdy dwie kolumny WłO-j syńskie są. znaczne.
skie oczyszczały Tembien z oddziałów
Z Adis Abeby donoszą, że cesarz
rasa !{assy ~ Seyrn.na, dwa inne kor- os?biście kieruje opoeracjami wojennepusy odrZUCIły WOjska rasa Imru za mI. Zaprzeczają tu wi8Jdomości o <l'"
rz~kę Takaze.
W al~i w prowincji krą.żeniu oddziałów abisyńskich. W ~

dług innych doniesień,
armia rasa
Kassy wycofała się w kierunlm wschodnim. O ruchach wojsk rasa Seyuma
niema pewnych wiadomości.
Bitwa w prowincji SCire, która zakończyła się po~ażką, rasa Imru, trwała 4 dni. ZakOllczyła się ona w dniu
W i,nd~ia,..~e l do~orcy bijt{
3 marca zdziesiątkowani-em armji rasa Krwawe ł)al'ld.e84lki sl,·aJltowe Imru. Oddziały rasa Imru uciekły w pr~eoVwn~ków strajko-w ych i tl uką s~yby u ~atno~'lJ!iejs~ych
popłochu, ścigane przez włoskie samowłaścicieli mies~l~a.,i
loty.
N o w y J o t k. (P AT). W czwartym wych i windziarzy wtargnęło do szeWedług iródeł francuskich Abisyń
czycy organizują główny opór na fron- dniu strajku windziarzy drapaczów regu budynków na Part A venue, tłu
chmtlr doszło do starcia pomiędzy po- kąc szyby, bijąc przeCiwników strajku,
cie południowym.
R z y m. (PAT). Komunikat oficjal- licją. a 5000 strajkujQ-cymi, którzy przyczem wielu z nich wtargnęło do
ny nr. 146. Marsźałek Badoglio donosi: śpiewali pieśni rewolucyjne. W zwią.z przedpokojów zamożniejszych mieszkań.
Policja rozproszyła demon"Bitwa w Tembien była w pełnym ku z tern aresztowano 75 osób.
W czasie nony etl"ajkujQ-cy dokonali strantów.
toku, kiedy o świcie 29 lutego drugi i
Z prowincji przybyło szereg osób,
czw!lrty korpus armji włoskiej zaata- około 600 napadów. Według danych
policyjnych, około 1300 gmachów jest pragnących zastąpić strajkujących.
kowały w prowincji Scire siły rasa
strajkowego
Imra, jedyną, armję nieprzyjacielską sparaliżowanych przez strajk. Strajku- Przywódca , komitetu
jeszcze nie tkniętą, na froncie -erytrej- ją,cy jednak utrzymujQ., że liczba ta Batnbrick ośwHtdczył, Ż~ zdecydowany
jest doprowadZić do strajku powswchskim. Walki bardzo zajadłe trwały od sięga 4 tysięcy.
nego,
który sparaliżuje całe życie NoN
o
w
Y
Jork.
(PAT.)
O
północy
29 lutego do 2 marca. Nieprzyjaciel za5 tys. strajkujących dozorców domo- wego Jorku.
mknięty od północy przez czwarty korpus armji, a od w,s chodu przez drugi
po zajadłym oporze, poniósłszy wyjąt
kowe straty, ustąpił wczo'l'aj p.rzed atakiem drugiego korpusu armji. Grupy
uciel{ających skierowały się ku rzece
Takazze, bombardowane i ostrzeliwane z karabinów maszynowych p'I'Zez
lotników.
Z chwilą odniesienia zwycięstwa w
prowincji Scire załamał się zupełnie
cały abisyński front północny. Z czterech armij abisYIlski ch zmobilizowanych przez cesarza Abisynji pozostały
drobne grupy uciekających w kierunku południowym.
L on d y n. (Tel. wł.) Według doniesień agencji "Reutera" rząd brytyjski
wszczął rzekomo kroki celem zbadania, czy cesarz abisyński skłonny jest
do rokowań pokojowych i jakie warunki gotów byłby przyjąć.
L o n d y n. (Tel. wł.) Jak donosi
jedno z pism angielskich, Anglik
Rickett udaje się podobno z Rzymu do
Adis Abeby w charakterze pośrednika
między Mussolinim a Negusem.
A d i s A b e b a . (PAT). Reuter dowiaduje się ze źródeł półofiCjalnych,
iż casarz Abisynji prawdopodobnie zgo
dzi się na rokowania pokojowe w raMimo łagodnej zimy pojawiły się niespodzi ewanie na Wiśle gęs te płaty kry.
mach Ligi Narodów i w duchu · paktu
rozbijające się z łoskotem Q filary mostów warszawskich. Okazuje się, że w
Ligi.
górnym biegu Wisły illtworzyły się zato.ry lodowe, zwłaSZCza pod Sandomi~
rzem, które lotnicy i saperzy rozsadzają dynamitem. Tern t~ż tłomacz~ S!ę
na<>'ły napływ wielkiej kry w środkowym i dlolnym biegu WIsły. - ZdJęOIe
1
p raQ'n1atykę służbową
pr:edstawia filary mostu Poniatowskieg.o w stolicy i zwaly rozbitej o nie.. kry.
.
Fot. PAT.

ozorev chcą sp r liż ' W ć
Nowego Jorku

o

dla pracowników
samorządowych

.

'-"".,

Zjazd prasy katolickiel

Warszawa. (PAT.) W dniu 3
marca komisja administracyjno-samorządowa załatwiła po całodziennej
dyskusji w 3 czytaniu ustawę o pragWe wtorek 3 b. m. odbył się w nowo
matyce służbowej dla pracowników
wybudowanym i pośWięconym .' Domu
samorządowych. Do projektu tej ustawy przyjęto 90 popl'awek. Ze strony Kat9lickiin ;Piusa XI przy ul. Nowogl'odzkiej w' Warszawie' drugi zkole·i
mniejszości podtrzymano 26 · popIfawek
(pierwszy był w ubiegłym roku) zjazd
ao plenarnego posiedzenia Sejmu.
przedstawicieli pism katolickich oraz
"popierają.cych sprawy Koacioła Ratolickiego" - jak brzmiało zap.roszenie.
W tak obszernych ramach pomieścili
p' rzemyślewęglowym
się także redaktorzy pism, które, nie
S o s n o w i e c, 4. 3. Ministerstwo deklarując wyraźnie swego katoiickieopieki społecznej wyznaczyło dzień go charakteru, Odl1oszą. się naogół
5 marca, w którym odbędzie się po- życzliwie do postulatów Kościoła.
siedz-enie Nadzwyczajnej Romisji Roz,zjazd zagaił J. Em. Ks. Kardynał
jemczej, powołanej na podstawie rozp. Kakowski, który, nawlązując do poPana Prezydenta z dn. 27 październi przedniego zjazdu, wskaza1 1 że donioka 1933 r., cel.em rozstTZygnięcia za- słym jego retultat~m było zna~zne ' zła
targu zbiorowego pomiędzy pracodaw- godzenie, a nawet zupełne zaniechanie
cami i pracownikami w górnictwie walk wewnętrznych w łonie prasy kawęglowem
Dąbrowsko-Krakowskiem.
tolickiej. Następnie Ks. Kardynał odOrzeczenie tej komisji może obowiązy dał przewodnictwo zjazdu
ręce J. E.
wać wszystkie
kopalnie zrz>eszone i biskupa śląskiego, ks. Adamskiego, janiezrzeszone i jest ost.ateczne. Komi- ko przewodniczącego Komitetu Wykosla baJda świadków i biegłych przez nawczego Komisji Prasowej Episkopasiebie powołanych.
tu; przewodniczącym tej komisji jest
War s z a w a. (PAT.) Skład nad- Ks. I{ardynał Kakowski.
zwyczajnej
komisji rozjemczej dla
Refffi"at o "i n f i l t r a c j i b e zprzemysłu węglowego zagłębi dąbroww
umysłowość
. skiego i krakowskiego przedstawia się bożnłctwa
p o l s k ą" wygłosił O. Urban T. J.
następująco: Główny inspektor pracy,
dzieje bezbożnictwa w
dyrektor Klott, przewodniczący, wice- Skreśliwszy stwierdził;
że w swej nowej
prezes sądu okręgowego w Warszawie przeszłości,
Sitni ck i, jako przedstawiciel ministra szacie związało się ono ściśle z materjalistyczną. filozof ją. Marxa i pochosprawiedliwości i naczelnik wydziału
m. p. i. h. Korsak, jako przedstawiciel dźącym ocl niej socjalizmem. O ile
ministra p. i h. Poza członkami wy- dawniej bezbożnictwo miało charakter
znaczonymi przez ministrów, w skład elitarny, to obecnie usiłuje ono zdobyć
lwmpletu orźekającego wejdą,: ze stro- masy, wyka1.UjQic dużą agresywność w
ny pracodawców z grupy ławników stosunktl dl) religji wog61e, a. do KostałYCh Romocki, Waręcki i Grychow- ścioła Katolickiego W szczególności.
Przedstawiwszy rozwój 1 metody
ski; zaś ze strony robotniczęj z gr11py
ławników stałych Kozubek, Kot i Ryl- bezbożnictwa w Rosji Sowieckiej, przeski. Ponadto w skład komisji wejdą. szedł referent do stosunków polskich.
ławnicy niestaIi, powołani z pośród Ruch ' bezbożniczy u nas pozostaje pod
kandydatów przedstawionych przez zamaskowanem kierownictwem ży
poszczególne organizacje i przedsię wiołów komuni-s tycznych, a. s7}erzony
biorstwa. Ze strony robotniczej będą jest przez ich "jaczejki" w rozmaitych
Bielik i Szczypiorski, zaś ze strony organizacjach. N'a podstawie raportów "Komsomołu" wy'kazal O. Urban,
pracodawców Gadomski i PircheI.
Plenarne posiedzenie nadzwyczaj- że jaczejki takie były tworzone w "Lenej komisji rozjemczej odbęd'7,ie się w gjonie Młodych", "Straży Ptzedniaj", a
ministerstwie
opieki społecznej w zwłaszcza w "Strzelcu".
1:zwartek dn. 5 bm.
Na. miejsce rotwiQ-zanego przed
kilku laty ,;Stowa.rzyszenia. Wolnomy-

w

Echa zatargu

w

ślicieli"

zalegąlizowany
został przez
"Polski Zwią.zek Myśli W 01nej", kt6rego organ "Wolnomyśliciel
Poski" zajmuje. się niemal wyłącznie
. walką. z Kościołem i duchowieństwem
katolickiem.
. W zakończeniu ciekawego referAtu
zgłosił O. Urban
pewne praktYczne
wnioski, rpające na :celu usprawnienie
walki z ofensywą bezbożnictwa, wysuwając m. i. projekt utworzenia centralnego instytutu badaJ). nad bezbożnic
twem oraz zo~ganizowania specjalnych studjów teologicznych dla katolików świeckich.
Drugi zkolei referat p. t.: "K 0ś c i 6 łKa t o l i c k i a s ż koł a" wy· głosił J. E. ks. biskup Ada:mski.
Na
podstawie konstytucji marcowej i konkordatu Episkopat Polski dążył stale
do zapewnienia i utrwalenia katolickiego charakteru szkoły publicznej w
Polsce, jakkolwiek skutkiem niezrozumienia sprawy przez część katolickich
posłów
Sejmu Ustawodawczego nie
dało się przeprowadzić w Konstytucji
zasady szkoły wyznaniowej, -będącej
OfiCjalnym postulatem Kościoła Katolickie,g o.
Zabiegom Episkopatu stale stawa.ła w poprzek potęłna i wpływowa organizacja, jaką. jest Związek Nauczy~
cielstwa Polskiego, pozostają,cy pod
ideowym wpływem czynników radykalnYCh i masońskich, od których
przejął
program szkoły jednolitej
(ecole unique) i świeckiej (laique).
Związek ten
wywiera do dziś dnia
przemożny wpływ na politykę szkolną.,
działają.<: często poza plecami oficjalnyeh jej kierowników. "Złym duehem
sz,koły polskiej" i "wrogiem reHgji"
nazwał ks. biskup Adamski Związek
Nauczycielstwa Pola·k iego.
.
Ciekawe infOlf1l1acje na temat m-ga.nizowanej z inicjatywy Ojca Św. Wystawy Prasy Katoliokiej w Watykanie i udziale w niej prasy polskiej podał dyrektor K. A. P., ks. kanonik dl'.

władze

Kaczyński.

dowy), który dowodził, że O. Urban
zbyt pesymistycznie zapatruje się na
rozkwit katolicyr;mu w mIodem pokoleniu (O. Urban w swym refElll'acie wyraził obawę, czy nie przec-eniamy postępów katolicyzmu wśród młodzieży)_
Niżej podpisany, który reprezentował na zjeździe "KurjElll' Poznański",
idąc po myśli wywodów J. E. ks. biskupa Adamskiego, wykazał, ża poza
Związkiem Nauczycielstwa Polskiego
istnieją inne jeszcze czynniki, przeciwdziałaję,ce
normalizacji
stosunków
między sżkołą. a Kościołem.
A zatem walka z bezbożnictwem
i walka o religijne wychowanie mło
dzieży - oto program polskiego katolicyzmu na najbli;,szy okres. PropagatQll"ką tego programu i awangardą w
walce o j ego realizację będzie prasa
katolicka, do któ'l"ej w Polgce zalicza.
się cała prasa narodowa.
M. K.

Proces apelacyjny
o zajścia wŁodzi

,

War s z a w a. (Tel. wł.) W dniu
d:lllsiejszym przed tutejszym sądem aPelacyjnym o godz. 10 rozpocznie się. !'Oz-.
prawa apelacyjna w sprawie głośnych
w swoim czasie zajŚĆ przed Katedrą.
łódzką.
Szczegółowe sprawozdanie
z
przebiegu procesu podamy w najbliż
szym numerze.

Ks. Starhemberg WRzymie
R z y m (P AT) Jutro wieczorem przybywa do Rzymu wicekanclerz austrjacki ks. Starhemberrg.
'
Włoskie koła półurzędowe wyjaśniają., ii nie chodJzi tu Q przygOltowanie urzędowej wizyty kanclerza Schuschnigga i min. Bel'!ger-WlIJldenegga,
którzy przybędą. do Rzymu wraz z
premjerem Gomb(}sem i min. Kanyą.
W dniach 18, 19 i 20 marca. Przewiduje się jednak, że ks. Starhemberg przyjęty będzie przez króla i Muss·olini.ego.
We wło,s,klch kołach prasowych prrzypominaję. ponadto, że }(.s. Starhemberg
bawił ostatnio w Londynie i d1atego
nie omieszka zapewne poinformcmrać
szczegółowO' r~du włoskiego o rOzmowach, jakie przeprowadził nad Tamizą..

KSiątę Konoe lrzekl sIę miSji

T ó k j o. (P AT.) Ag~ncja Domei donosi: Książę Konoe zrzekł si~ ~isji
tworzenia gabinetu. Cesarz m.i!!}ę tę
powierzył księciu Sajondzi.
Dotychczasowy minister dworu Juasa ma ..zóstać straznikiem pieczęci prywatnej"
Na stanowisko lliinistra dWoru wysuwają kandydaturę obecnego rambasa-o
dora Japonji w Londynie Matsudaire.

Proces Hermana Goertza
L o n d y n. (PAT). Dzisiaj rozpoczQ;}
przed sądem przysięgłych proce.s
Hermana Goertza, pi,s arza i adwokata
niemjeckiego, oskarżonego o szpiego.stwo Goertz został aresztowany w listopadzie t. ~b. w czasie zdejmowania
planów magazynów lotnictwa wojskowego.
Poza tern Goertz jest oskarżony.
wraz z młodą Niemką Marją Emig o
WYkroczenie przeciwko prawu o tajemnicy pal'istwowej. Oskarżony do winy się nie pl'zyznaje.
się

Z Wiednia dGnoszE\, że a:rcyks. Eug.'"
njusz zaprosił wszystkich członków rodziny .t-IabsbuTgów na -naTadę, kt6ra ma od.
być się w marcu lub kwietmiu w Raab na
Węgrzech. Rada familijna
ma rozważyć
spr·awę
p,r aw do tronu i przedsięwziąć
środki, aby sprawa ta była w stQ'8unku do
arcyksięcia. Ottona. załatwiona jednakowo
w Austrji i na. Węg-rzech.

*

Minister spraw wewnętrznych Rzeszy
na zasadzie istniejąCYCh ustaw za działaTlie
na szkodę Rzeszy pozbawił prawa przynale~oości do państwa niemieckieg·o 25 osób.
W . tej liczbie znajdUją się: b. poseł na
sejm pruski Oskar Edel, komunista, który,
jest w Prad-ze, b. reżyser teattru w Duessel.
do<tfie WoIfgalDg Langhoff, Ró~a Levinmeyer wdowa po ~ast:rzelonym koonuniście,
przebywająca w Paryżu i znamy pisarz A,.
nold Zweig.
W Bukareli!zcie

*

władze

szk!olne

zakazll~

ly nauczania religji w szkołach państwo
językach po~a rumuńskim.

wych w innych

Za:ł'lZądzenie to dotYka niesłychanie bole-

śnie tnniejsz.ość polską, rozporządzającą ..
du~ą ilością polskich szkół pry-

Rumunji
wamych.

. *

Eridemj-a tyfusu plamistego w Bes.vabji nie u&t.aje. W !{iszyniowie za,rejestroW'8J}O kilkadziesiąt nowych wypadków. Podobnie brzmią wieści z szeregu innych poJ
wIatów, zwłaszcza z po&-M objętych Idę.

W dyskusji przemawiał m. i. przedstawiciel młodzieży narado-w ej, red.
Bialasiewióz (Wa.rsz. Dziennik Naro- ska.
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PrzeEiwko propagandzie
komunistVEznei wPolsce
Zarzqd o,kręgowy SI(l~onni'C,lwa N Uirodowego 'Ił' Łod.z.i dO"ł'naga
się zdjęcia ~ afis.z a Teatru Mi ejslciego w Łod.~i komunishJC~
'niej sztuki

Go,)·'~ija

x

Gdzie potrzeba
polskich placówek?

Wielkopolanie pragną przenie~ć
tartak parowy, restauracJę,
kawiarnię i inne placówki. Zap?trz~
bowanie na takie placówki przYJmuJe
Związek Polski Poznań, ul. Pocztowa
nr. 27.
istnieję.cy

Do Wisły

Zasady

Kro t o s z y n, 4. 3. Przed sądem
grodzkim odpowiadał 15-leŁni Heinz
Klimt, który w początkach wrz€śnia
zamordował dwul<rotnem uderzeniem
siekiery w głowę przyjaCiółkę swojego
ojca, Katarzynę Lorencową. Sąd uznał I{limta winnym morderstwa Katarzyny Lorencowej i z uwagi na jego
młOdy wiek, skazał go na 6-letni pob;y~ w domu poprawy. Na zdjęciu za-I
bóJca.

Częstochowa

\V żargonowym "Hajncie" ukaz al
się artykUł, w którym podpisany kryptonimem autor oburza się na nagonkę,

Żydowski "Hajnt" donosi z Częstocho
jakQ. w GrodniE" miejscowa prasa przewy co n3.Btę'Puje:
pro" aclza ra prezesa tamtejszego ka"Na wczorajszem posiedzenll: ,,,ieczornem tutejsze i rady miejBkiej rozpatrywa- hału, Trop-I{ryńskiego, ponieważ córny był endecki projekt zakazu uboju rytu- ka jego została niedawno aresztowana
w \Varszawie pod zarzutem przynależ
alnego.
"Radni "sanacyjni·' wnieśli osobny pro· ności do partji komunistycznej. Prasa
jekt, który w motywach malo s ; ró~nił od grodzieńska nie szczędzi z tego powo"endeckie/w". Prze ci w zakazowi uboju du gorzkich słów Żydowi Trop-Kryń
rytualnego wY13tąpili: la w·nik Szapiro i skiernu.
radni dr. Braros, prezes gminy żydowskiej
Szczagólnie jednak ubolewa "Hajnt"
Rozenberg i dr. Mering."
nad
stanowiskiem
"sanacyjnego"
"Projekt zakazu uboju rY'tualnego zo- "Dziennika Kresowego", który z powostał uchwalony·'.
"W imieniu radnych żydowskich ław du a1'esztowailia żydowskiej komunik Szapiro odczytał wówczas ostrą dekla- nistki zamieści na swych lamach Q1stry
w tonie artylmł antyżydowski.
racj~ protestacyjną, a następnie na znak
l'I'otestu radni żydowscy opuścili posiedzeCytujemy za "Hajntem" najciekawnie."
SZ& urywki:
"Trzeba sobie raz na zawsze zdać
sprawę z tego. że krzewicielami komunizmu w Polsce są. Żydzi. Czerwoni

'i1.L

wrogowie państwa polskiego p()Chodz~
w 80 proc. z tjlgo narodu, który korzysta z polskiej tolerancji i gościnności i
nadużywa jej w prowokacyjny i łaj
dacki sposób, przekraczający granice
naszej cierplhyosei ...
"Przeciw komunizmowi musi wystąpić do walki
całe
społecze11stwo,
Czy my, wielki naród, nie zdecydujemy się wreszcie, aby strzepnąć z siebie
te pluskwy i zdeptać je, - czy też mają nas zarazić rozkładową gangreną?"
"Miara naszej cierpliwości przepeł
niła się. Żydostwu, jako mniejszości
stawiamy ulitimatum: jeżeli nie p,r zyłoży ręki do tego, aby wydać władzom
z pośród siebie trch, którzy są komunistami, wówczas przyjmiemy, że solidaryzujecie się z niemi! Jeszcze się
przekonamy, że żydostwo i komunizm
- to jedno ..."
.,Komentarze są zbyteczne" - pisze
"Hajnt". Jesteśmy tego samego zdania.1

®_--

PrRsa warszawska donosi:
"Wśród podal1. jakie wpłynęł~r do min.
spra wi ed li wo ś ci po rozpisa ni u konkursu
na posadę.• kata, znajdowalo ",ię podanie
czł o nka ,.Legionu .\Hodych'· z Wieliczki.
Do podania tego była dołączona opinja
komendy głównej Legjonu, stwierdzająca,
że .., le~ionista X jest człowiekiem zdolDym
i pracoWitym., wychowanym w duchu pań
stwowo-twórczym i w zupelności nadaje
się do objęcia wymienionego stanowiska".
Slowem kwalifikacje na kata wcale,
wcale ....

*

adm inist,racy jnego

•
Prasa "SanaCyjna" przeEiwko lvdom
Kresowego"

znosi
ubó.i rytualny

.

"Orędownika", zarząd okręgowy S. N.
ó d ź, 5. 3. Zarzę.d okręgowy
War s z a w a. (TeJ. wł .) W najbliż
Stronnictwa Narodowego
w Łodzi w Łodzi domaga się natychmiastowego szych dniach wyjeżdża Pan Prezydent
ściągnięcia z afisza tej kom~nistycznej
przysłał nam do opublikowania nastę
sztuki, nakazując wszystkIm ~zło~ do Wisły na wypoczynek i zabawi do
pujący protest:
,;Wy~.tawiona
na scenie teatru kom S. N. w Łodzi powstrzymame S1ę końca miesiąca. (w)
miejskiego w Łodzi sztuka bolszewic- od uczęszczania. do teatru, aż do chwili
·kiego pisarza, Maksyma Gorkija p. t. odwołania utworu Gorkija."
plldziału
Ł ó d ź, 5. 3. - W zwię.zku z wczo"Jegor Bułyczow", nosi charakter wyraźnej propagandy haseł komunistycz- rajszym naszym artykułem o komuninych i w niesłychanie prowokacyjny stycznej sztuce, wystawionej na deWar s z a w a. (Tel. wł.) W minisposób obraża uczucia wiary katolic- skach teatru miejskiego w Łodzi, 0kiej i przekonania narodowe. Blu- trzyma1i~my szereg telefonów od na- sterstwie spraw wewnętrznych przygoszych Czytelników i organizacyj spo- towuje się projekt ustawy o zasad.ach
źnierstwa, jakie padają ze sceny teatru miejskiego w Łodzi. winne być na- łecznych i katolickich, przyczem po- podziału administrac~jn~go. Projekt
wszechnie wyrażano oburzenie z po- przewiduje dwa ro~zaJe }edpostek a.dpiętnowane przez całą katolickę. opinję
wodu wystawienia przez teatr w Łodzi ministracyjnych: z1emskIe l grodzkIe.
publiczną w sposób wyraźny i zdecyDo powiatów grodzkich będ~ mogły
dowany. Solidaryzując się z żądaniem tego rodzaju bluźnierczej sztuki.
być zaliczane miast~, ,które ~I~Zę. ponad 75 tys. mieszkancow. MIeJsc.owo.
•
ści mniejsze, posiadające speCjalne
znaczenie gospodarcze, będą otrzymywały charakter powiatów grodzkich
w drodze odrębnych aktów ustawoZnamienne wyslfłpierwie grodzie'' '"skiego nD~iennUm
dawczych.
(w)
Ł

Strajk wżydowskiej fabryce
cżekol1ady nSuch,arda"
Kra k ów, 4. 3. Dyrekcja żydow
skiej fabryki czekolady, ,,:Su~h.arda" w
Krakowie przy ul. RzezmckIe] wrrzucHa ostatnio na bruk 6 robotników
Polaków. Pozostali robotniCY zaprote:
stowali p!rzeciw tej tak krzywdzę.c~)
uchwale żydowskich poten~at6w. fInansowych i rozpoczęli ~traJk, me. 0puszczając murów fabryki. I?o str~]ku
przystę.piło około 400 robotmków l robotnic.
.
stosunkach, jakie panują w te)
żydowskiej fabryce, św~adczą na~le
piej fakty. Robotni~y ~ Jedną go~zmQ
ciężkiej pracy pobIeraJą. zaled'Yle 23
grosze. Robotnicy ci nie pracu]ę. codziennie, lecz zaledwie parę dni w ty.
godniu i ze skromnych swy~h doc~o ..
dów muszę. utrzymywać rodzmy, a zydowscy fabrykanci kosztem pł~c ;0botników doszli w Polsce do WIelkIch

°

maję.tków.

Zarząd tej fabryki stosuje wobec robotników coraz brutalniejsze metody.
Wyrzuca ich bezpodstawnie z fabryki
za byle błahe powody. Ost.atnio. ~y
dowski ten zarząd postanomł obmzyć
płacę robotników do 20 gr za godzinę,
w~Tzucić wszystkich starszych robotników i przyjąć na nowych warunkach
innych robotników.
W poniedziałek do godz. 20 dyrekcja tej fabryki nie dozwoliła n~ dostarczanie strajkującym żywnoścI. W
obawie zajść, jakie mogłyby wyniknąć
z tego powodu, zakaz ten został zniesiony. Właściciele fabryki Żydzi, chcąc
zmusić robotników do opuszczenia fabrvki, zamknęli dopływ wody. Cztery
osoby z pośród strajkujących zemd1ały.
Pogotowie odwiozło zemdlonych
do domu. Dostęp do fabryki jest obecnie zamknięty. Żywność dla strajkujących
robotników podaję. rodziny
przez kraty bramy.
Strajkujący robotnicy domagają się
nietYlko przyjęcia do pracy 6 zwolnionych pracowników, ale również 15 P!rocent podwyżki płac.

I

Niezwykla polemika rozwinęla się w
prasie na temat ... dzielenia zapalki. Mianowici.e w ,,11. Kurjerze Codz." p. F. Z. zaprzeczył, jakoby bylo mo~liwe dzielenie
zapałki na 4 części, co rzekomo praktyku- ł'
je się na wsi. Redaktorzy ,,1. K. C." wezwali 8,1; chirurga do pomocy, próbowali
wykona~ tę "operację", niestety, napsuli
wiele zapałek bezskutecznie. l wynik ten
obwieścił p. F. Z. czytelnikom "l. K. C:'.
uczestników kursu dla prelegentów S. N. Kurs odbył się
ub. m. do 23 ub. m.
Pobróbowala szczęścia i redakcja "Goń.
ea. Warsza wsk i ego" .
• !'!!!!!'!!!!'!!!!'!!!!'!!!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!'!!!!!!!''!!'!!!!!!!''!!'!!!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!!!!!'!!!!!''!!'!!!!'!!!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!!''!!!!'!!!!'!!!!!''!!!!!!
Oto, co czytamy w tem piśmie: '7_. 'ga,
"Po przeczytwiu uwag p. F. liW el

spróbowaliśmy
cztery części i

sami
na
udał'O podzielić
nMIl się zapałkę
to natychwiedzieć,
się to
miaat.
Trzebaodtylko
robi. Gł6wk~
zapałki
n~leży jak
zamQczy~
w wodzie i ciąć, zaczynając od główkI.
Główka która przy krajaniu na sucho
kruszy ~ię i odpada. przy krajaniu na mokro dzieli się natychmiast, jak masło. Potem suszy siE: zapalId i zapala bez trudu.
Nie mamy od" agi wywyż:'lzać się nawei' w tej skromnej dziepzinie ponad znakomity zespól
"l. K. C.". Pragniemy więc
. skromnie
przyznać się do tego, ~e powy2szych fachowych wiadomości udzielił nam
jeden włościanin. Nie wszyst,ko mot.na
wymyślić przy biurłw redakc):JJ?-em. Czalem trzeba poszul;:ać stycznoscl z żyeiem ... "
Do tej dyskusji miesza się również "Kurier Poranny", który w poni~szy sposób
stawia wnioski:

Tak na \v5i poJsldej świeci sobie nę
dza" chlLlpska w długie przedwiosenne wieczory. A tymczasem pewni uczen~ ekonomiści obwieszczają Polsce z entuzJazmem.
~e nie jest tak źle. jak mówia., bo z glów~i
zapalczanei nie da się tak łatwo zrobIĆ
półgłówka!'. .. Może ma slusznoM. Na. pół·
główków trzeba się urodzit."
_
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IZydzi 1';
nnd mikroskopem

Ł ód Ź, 4 marca

Ostatnie lata

przyniosły wiele do-

niosłych ZdarZe!l.
Ni€mcy,
o kt6rych
Ż
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ydzi po wOJDle m Wl l z a ę. mI 0ścia i takim pietyzmem, wydały im
wojnę. Zajmiemy się w dzisiejszym
artykule zbadaniem reakcji niemieckiej, reakcji, która powoli wzrastała,
aż w taki oozwzglęully spQsób zmieniła
oblicze dziSiejszych Niemiec.
Zyd w Niemczech był trak to wa.ny,
jako niemiły gość. Dowodem niech posłuży, że pierwsze "ghetta" miejsca
odosobnienia Żydów - powstały w
Niemczech. W inny~h krajach Żydzi
byli dopuszczani do wszelkich przywilejów, w Niemczech nie dozwolono
im swobodnie p'l'Zenikać w naród. W
czasie wojny światowej najwięcej groziły i buntowały przeciw Niemcom
kraj(",., oponowane ", D&jwiłuqm

stopniu przez Żydów.
Poniżej udowodnimy, że rewdlucję
1918 r. w Niemczech wywołali Żydzi.
Bez rewolucJ·i nie osi"'gnę1iby
tyle
...
przywilejów, nie zajęl.iby tyle urzędów,
co po r. 1918. W maju 1935 r. ukazał
się w "Prager Pr,esse" artykuł, podają,cy, co Żydzi uczynili dła Niemiec,
jakie zajmowali stanowiska kierownicze. Oto wycią,g kilkudziesięci\l nazwisk:
I gabłllet porewolucyjny, złożony
z 6 ludzi, był kierowany przez tyd6w
Haasego (min. spr. zagr.) i Landsberga. Pomocnikiem ich był Żyd Kaułsky, Czech, nieposiad~ję.cy w r. 1918
obywa.telstwa. niemieckiego. TowQ.l'"zyszami Ha.asego byli Cohn ł Berzfeld,
tydzL Ministrem finansów był Zyd
Schlffer, zastępcę. tyd Bernstein. Sekxetarrem min, 8l)r. wewll. tyd PreUSS
l; pomocnikiem ,Zydem dr. l1"81l.lł4em.

Nie chcąc używać stale wyrazu .Żyd,
zaznaczamy, że następne nazwiska należą również tylko do Żydów. Fritz
Max Cohen, korespondent "Frankfurter Ztg." w Kopenhadze, został mianowany rządowym agentem prasowyro. Gabin€tem pruskim rządzili _
Hirsch i Rosenfeld; departament skarbu był pod kierownictwem Simona.
Dyrektorami depo OŚWiaty pubL bY'li
Furtrau l Arudt. Dyrektorem urzędu
kolonjalnego Meyer-Gerhard. Dyrektorem depo sztuki - Kc 3tenberg, depo
aprowizacji wojska - Wurm, depo
aprowizacji ludności prof. dr. Blrsck
i Geheimrat dr. Stadthagen. KomiŁe
tem robotniczo-żołnierskim kierował
Cohen.
Kontrolę nad różnemi działami tego komitetu sprawowali Zydzi: Stel'D.,
Weyl, Herz, Marz, Lowenberg, SchlessJaaer. Frankel, BeiJucum, Izraelowi=:,

,Slrol'l"§ 1

=
Laubheim, Laufenberg, Sellgsohn, Katzenstein.
" Szefami policji byli Żydzi: w Berlinie - Ernst, w Frankfurcie - Sinzheimer, w Monachjum - Steiner. w
Essen - Lewy. Prezydentem Bawarji
był Eisner, a ministrem finansów Żyd
Jaffe. Handel i przemysł bawełniany
był- pod zal'zą.dem pół-Żyda Brentano.
Żydzi Lipiński i Schwarz byli czynni w rządzie saskim, Żyd Thelheimer
w ' rządzie wirtemberskim, Fulda w
Irzą;dzie HestjL Dwaj delegaci na konferencję pokojową. byli Żydami. W de-,
legacji, jako rzeczoznawcy i doradcy,
byli: Max Wahrburg, Dr. von Morton,
Oskar Oppenheimer, Dr. JaHe, Deutsch,
Brentano. Rathenau, Bernstetn, Struck,
Wasserman i Mendelsohn-Bartoldi.
, 'L udzie ci nie .zdobyliby tych stanowisk, gdyby nie rewolucja. Jasnem
jest przeto, że rewolucję w Niemczech
wywołali Żydzi.
Istni.eją.

podowały

trzy przyczyny, które spoupadek ładu i porzą.dku w

1918 roku:

1.

ROZGAŁ~ZIONA

I OPANOWANA
PRZEZ ŻYDÓW PRASA.
(półurzędowe "Berliner Tageblatt".
monachijskie "Neueste Nachrichten"
i \,Frankfurter Zeitung" były w rękach
Żydów.

Urzędową.

posiadał
zwią.zku

Teodor Wolf, Żyd, członek
p<rasy wszechż)"dowskiej.)

agencję

prasową.

=

bREDOWNIK', piąteK, anIa ~ marca t~

2. BOLSZEWIZM, UKIlY'rY POD MASK~

NIEMIECKIEGO SOCJALIZMU.
(W roku 1915 Kautsky pisał w "Berliner Presse": "Klęska Niemiec, potrzebna d1a podniesienia proletarjatu".)

=

~um@T!Ił

3. OPANOWANIE APROWIZA.CJI
I PRZEMYSŁU PRZEZ ŻYDÓW.
(Według obliczeń na łamach pół
urzędowej "Frankfurter Zeitung" w r.
1927 w czasie wojny 80 proc. protokóMaurycy Kayserling. pisarz niełów za lichwę żywnościową. i "paskarmiecki, urodzony w 182lł r. w Hanowestwo" spisano Żydom.)
rze, w swej książce: "Geschlchte der
Istnieje jeszcze powód, może naj- Jl1den in Spanlen und Portugal··, wydanej w 1861-1867 w 2 tomach, pisze:
ważniejszy. Doradcami kanclerza Bethmana Hollwega byli: wspomniany wy- "NadeJdzie czaS, gdy zemści Si, nar6d
wybrany za upokorzenia I obelgi. N.a żej Teodor Wollf, potentat okrętowy
dejdzie CEas, gdy Pan wyniesie Izraela
Żyd Ballin, dyr. Banku Niemieckiego
von Grimm. spokrewniony przez żonę ' nad wszystkie ludy i da mu le za niez rodziną. żydowskich bankierów Spe- wolników, ażeby mu slułyly,'·
yerów, i Rathenau, przywódca żydow
To jest cel wspólny Żydów. Dyktaskich kół finansowo-przemysłowych. tura p<roletarjatu jest w istocie dyktaturą. Żydów.
Żyd nie jest anarchistą świata. Nie
jest burzycielem wszelkiego ładu. Ale
Im gwałtowniej otwarły się NiemJest boIszewildem świata. Jego anar- com oczy na prawdę, tem groźniejszą.
chizm zd~ża do zgóry wyznaczonego i burzliwszą. była reakcja.
celu. Bogaty Żyd działa pieniędzmi.
fi
*
Biedny - sklepienie niechęci i pogardy może zburzyć tylko anarchją.. Mię
Od autora: W następnym artyku1e
dzy nimi są zadzierżgnięte głęboko zajmiemy się sprawą,: "Sowiety, konici sympatji. Gdy zwyciężyanarchja, munizm i żydzi".
Żyd, jak widzieliśmy na przykładzie
Jacek Nowicki
Niemiec, zajmuje pierwsze miejsca.

Z terenu popi'sów k'rasomów czym

/

Narada gospodarcza
Przypomina się b. premjer Sławek, gdy ogłosił koniec kryzysu
.
się nie uzdrowi
Jak Jui wiaoomo, zakończyła się
w Wa.rszawie t. zw. narada goopodareza. Uczestniczyło w niej około 300
przedstawicieli władz państwowych,
samorządu gospodarczego, różnych instytucy.i i ol'ganizacyj gospoda.r czych
i kilku wybitnych przedstawicieli nauki.
Przy'p omina się tutaj mimowoli
z.iazd działaczów goopodarczych B. B.,
o,(ibyty kiLka lat teffiJU w Dolinie Szwajc'~r:sklej w Warszawie, na którym ówc:tesny premjer p. Sławek ogłosił koniec kryzysu,
P.rzyszły potem lata
pogłębione'g<)
znacznie przesilenia gospodarczego, lata staczania. się ku nędzy i niedootatkowio Proroctwa z Doliny Szwajcarskiej
nie smawdziły się niestety.
Okazała si~ powveba zwołania jeszcze jednej konferencji w roku Pań
skim 1936 - dla zaradzenia kryzysowi.
Czy istotnie tą. droga. najłatwiej cel ten
się osiągnie? Czy nie działały tu inne
motywy?
'
Pytania te, 'dotyczące eeloWOOci zwołania narady goopoda.rczej,
nasuwają
się same 'Przez się.
Jeżeli rządowi chodziło o przedstawienie położenia gospodarczego kraju
i na tem tle dotychczasowych ooią.gnięć
państwowej polityki gospod1M'czej i jej
zamierzeń na przyszłość. to wystarczyła' na to zupełnie trybuna sejmowa,
z której ta,k niedawno jeszcze słyszano
głos zarówno
premjera, jak wicepremjera i ministrów resortów gospodarczych. Przedstawiciele rządu zresztą
nie 'POwiedzieli na naudzie gospodarcz€>j naogół nicze'g o nowego, coby wykracz, ało poza ich p.rzemówienia sejmowe.
_ ' W Sejmie - po'dczas {lyslmsji budżetowej stale mówi się o sprawach
i zagadnieniach goopodwrczych. Zapewne, dJyskusja ta stoi na średnim poziomie, w Sejmie bowiem brak jest z maJemi wyjątkami - wybitniejszych
indywidualności ze świata
gospodarczego. Sejm nie a-eprezentuje też ogółu społeczeństwa, którego większość
wszak zbojkotowała wybory.
W tych warunkach wysuwano argument, że trzeba się odwołać wprost
do kierowników życia gospodarczego,
by oni OŚwietli.Ji stan gospoo.arrczy kraju. Ale CzYż na to potrzeba zwoływać
aż więlki lwngres gospoda;rczy, gdy Zgóry wiadomo, co przedstawiciele różnych
dziedzin życia ekonomicznego powiedz&,? Wszak tyle iuż wysłano męmo
rjałów. wszak niedawno jeszcze objeż
dżała wszystkie ośrodki kraju specjalna komisja ankietowa rod! przewodnictwem p , Martina, ~e doprawdy postulaty zycia gospoda;fczego były dostatecznie znane rzą-dowi.
A naiwnością byłoby przypuszcza~,
~e z oświadezeń i żądań przedstawieieli

rMnych ~rup

gospodarczych

można

stworzyć na takim zjeździe jakąś syntez~ prog'r amu gospodarczego, na którą
wszy,s ey się zgodza. Okazało się tei,
że cel ten nie został osiągnięty. .,Narada stała się jednym jeszcze terenem

popisów krasomówczych" - jak pisze
.,Czas". - .. nie stanowi ani kroku w
kierunku sprecyzowania naszego programu gospodarczego".
Czyżby tego niepowodzenia nie przewidywano w kołach or.ganizaŁorów narady gospodarczej? Czyżby łudżono się,
że na teJ drodze posunie się dzieło
stwarzania programu goopodarczego
na dalsza. metę? - Trud1no jest wprawdzie dopatrzyć si~ istnienia własnego,
określonego p.rogramu nądu i d1Iatego
próba jego sformułowania od zewnątrz,
podjęta przez rząd, mogłaby mieć swoje
uza,sadnienie.
Wydaje się jednak Prawdopodobniejsze, że chodziło raczej o stworzenie

Faux pas

(Ciekawy jest fa.kt, że po ~wolucji w
Rosji doszedł do władzy najpierw u- ,
miarkowany ~yd Kiereński, a póżniej
radykał Trocki - Żyd.) O ile anarchja
przegra walkę, to jednak otworzy pole
dla działalności żydów bogatych. Mię
dzy bogatym a ubogim istnieje taka
różnica., że pierwszy godzi w moralność narodu, a drugi w ład, ale obaj
dążą. do jednego celu, są. narzędziem
do dyktatury Żydów.

Gadaniem niczego

przychylnej atmosfery w spoleczeń
stwie dla ctlziałalności rządu w d,ziedzinie gospodarczej, o żyro społeczeństwa
dla tej działalności. Jeżeli ono ponosi
tyle ofiar dla uzdrowienia skarbu i wogóle gospodarki puhlicznej, niechaj
weźmie "udział" w pracach nad zwalczaniem ogólno - gospodarczego kryzysu i niechaj "dzieli" odpowi€dzialność
w tej dziedtzinJe.
Tak zapewne należy rozumieć sens~
zwołania narady gospoda.r ezej.
Jednak nie wielu jeśt takich, którzy
s&, tego zdania. że cel ten został osiąg
nięty. bo nawet w prasie "sanacyjnej"
wyniki narady ocenione zostały bardzo
ozięble i sceptycznie.
CzYŻ zatem nie
ma racji "Czas", gdy pisze wyraźnie
o "przegranej" i gdy apeluje, by poło
żyć kres powodzi słów?
W naszej sytuae.ii istotnie ezas nie
na słowa, leez na czyny. Gadaniem
niczego się nie uzdrowi.

- Niochno panienka z tym dryblasem tak ciągle nie tańczy, - może się
to smutnie skończyć!
Przebłyski

Przymknąć się!
'--' ... Podołmo jednak ta Fra~ci6tka.
Gall wcale nie jes't ia:k ml·ooa. C'Lytałam'
gdzie'Ś, że ona ma jut dobrze po czterdzie..
stce.
- Co prmi kochana eh-ce! Artystat.al A'
nawet i nie artys1lka, w d'lielejszych cza.- .
iil8Chl ... Taka na'PTZykład Wanasiaków- '
na?! Ze swoje czterdzieści e 'Pięć ma., to słQ1W'O honoru daje, a jak wygl!lid'a ?
''
;.... No, WY'!fla"da też! Ale slrojem ~
n8Jdkiem talkie"-'o Maślaka uapała. Nie rozumiem, ~zie tEi!ll.człowiek mmł o-czyr Ten
'tleniony kołtun, czy ja~? Matko jego mQ-"
gła. być! I przecie~ ę,ztowie~ na stanowisku, starszy referent! ... O, patrz .pa.ni. jak
całuje się, wiadomQ filmowa pa.ra '-' nauczone ...
-' Przymknij sie, wiadomo, bo talkiem
rp<lłI"'lą,dkiem nic nie słychać ..•
, ~ Ooo! Słuchać c'hce! A C'Zy pan r<mI1mle po angielsku?
- Zasmarkany paru jen teres, czy ~
mię, czyli tez nie? ,O wiele za1łła.cilem za
bilet w SDokojności słucha,ć prawo mam.
a nie że.by byle klempa nad uchi.em mnie
trajlowała. . . .
- Slyszysz, Irenko, jak ten tY'lP sofę wyrata - chama. o milę czuć! Za'Płacił te
'Parszywe złQtówlkd~ 1 za.raz myśli" te całe
kino jeg-o!
- Pies z paniusio tańcowal, co do wyż~l "" W,iYm ~eni(}n'eg,() Ilh!lm% ~~ ~WoJępr,;ip&
,rl:ą,4kj~,m ,. wy;szfzególniaćs~ę W: ~żĄsl.e..li~\,
'.(I
fi' ," a
.
',' "1
' "
-, ,',
, Y,.' ''' ~m,...~a :" llle ",~azv>ar\a.~. , '" '"'":' ,~' 1,'-',li,z'
- A możel)y państwo l w same] ~~y
jadaczki pozl}rQ.,vkali. Sko-ro jeżeli paniusie '
' w tyczeniu familje nieotbecnym po kątach
rozstawiać, a pan SZMlowny ście!!pieć tego
,nie możesz, to 'Wont na zbite twarz z kina!
- No, wiecie, to przechOO<hIi V'.'Szelkie
,granice! hk!em prawem samotnym kobietom ub)j~a?
- Co mowuj za u!bli'~a, jeteli poWiedlliałem wont, to jesz,cze ni-e nie ~na~a.
mogie i inaczei wysllćze.gulnić Bie. A eo do
tego, że-by w kinU! rabą,nu nie uskuteC1;.
niać, to Drawo mówić mam. Nie mam ty- '
czenia b~le chryji wY6łuchiwać za mój
1,1

l
Echa tragedii na kopalni
"Dorota"
z. z. z.

Prorwo'kaoy.1na mo~ pr#easfaW'lciela
S o s n o w i e c, ł. 3. Jak donosiliśmy kilka dni temu, na kop'!dni "Dorota" na Niemcach doszło do tragicz.
nego wybuchu na dole kopalni, powodują.cego śmierć 4: górników. Pogrzeb ofiar katastrofy odbył się dnia
23 ub. m. w odległych o 10 km Strzemieszycach i był wielką. manife'stacją
braci górniczej, złożoną. ofiarom obo-

na pogr%e·bie
to wielka prowokacja uczuć prawdzi-

wego górnika. Pan Góreoki nie uszanastroju, panujące
go w czasie pogrzebu, pozwolił sobie
na niekulturalne wystą,pienie, nielicuję.ce z powagą chwili, przez wygłoszenie demagogicznej mowy. w której dopuścił się profanacji zawodu górnika.
Robotnicy kop, Dorota nie przepu,wią.zku.,
ścili p. Góreckiemu tej prowokacji. W
W pogrzebie wzięły udział ponad dniu 25 lutego<') wystą.piła delegacja
3000 osób, pomimo, że padał 'deszcz ze górników do dyrekcji z żą.daniem uśniegiem. Na;d trumną ofiar tragicz- sunięcia go ze swego grona, motywunego wypadku przemawiał ks. pro- ją.c to niedopuszcz~lnem zoachowaniem
boszcz, podnoszą.c ciężki zawód. górni- się p. Góreckiego w czasie pogrzebu
ka, na którego z każdego ką.ta .c zyha ofiar katastrofy.
śmierć. Imieniem Dyrekcji i towarz y -,
Demagogja panów z Z. Z. Z. za daszy pracy żegnał śmiertelne szczątki leko ich zaprowadzil'3.. Zostali skardyrektor techn. kop. p. Mackiewicz.
ceni przez ludzi, którym 'chcieli przyNastępnie przemawiał przedstawiwodzić.
-'
ciel Z. Z. Z. Górecki Jakób. Mowa jego,

S'prawa uboju rytualnego

nował podniOSłego

Aresztowanie narodowcGw

grosz...
'
- Skoro jetel1 rozchO'dozi się o to, kto
jakie życzenie ma.. to ja mam żY'C:zooie w
obEl'onYIn momencie, szanownej Q..ęobistości
twarz na lewe ' strone .PT1'efas,9nQlWać, ale
: obyczaj towarzyski czyli prawid,!\) komilfo ,
znający jezdem I mielcze .'..
~ Gł<>a słysze, ale oso.by nie wid~ę".,
'-' Q, co s'lę, rozchodzi. mogie fanar ,nod
o~iem 'Postawić tak~e samo...
'
-' Kto komu? Ty, pętaku ' mnie? "
'- POliiLcja bijooooooo!
'-' Nie tak jeezc'ze, kurza tWQia nied'llża
dostaniesz, o wiele w ,publicznMn miej8'Cu
nie będziesz. sie pan wedle sawua-rwiwil'U
zachowywać ...
- Za~knąć jadaczki, szanowne osooy,
w wypadku ieżeli na e-kra,n ie amant'kie
taktesamo za halst biero i do mamra pro-.wadzo...
",
'- Kubuchna, przytrzymaj mnie ' Iru>eIllo, alb(}wiem ja nie moIcie.,.
'-' Co e6ś. to tylko psiehobo.giezny mo- '
mieni. Jo zwolnio zaraz za kallcje ..•
'-' S'tarazakonny, zwracam uwagie starO'lakonnego taktes!1mo an niepodn06'Lenie
głoau ...
'--' Uś, jaki giet'Oj! Kto sie pana. zapy'tywat o zd_anie, kto? To co? To Dllllie już nie
,wolno p'rzemawiać nawet i po pols~u? To
jak ja mam mówić, co?
:;;.... Oholsra. beduiny, milJczeć!!!
uś.! Pogromsz,cz.yk! Popatrz Liba., Ja\\ue chullganyć Oni za-raz pogrQIID ch~9, robić ...
~ Nagła be:w i troista! Czy długo tu '
b~zie te;t jarmark? OpelI"e, ·p siakrew, z
)ona roblO! Raz fangie karbowanemu i
będzie zaraz s'Pokój! A takżesamQ i pamusie IDogO ciut-ciut cis'Lej trailQlWać! Je&Zeze )'edne slowo a mo ..... u ...hv "'''''''y><tklem '
--"-'e n'a' "'erł"'"""o'!
l'U v"' .. ". ...
"
;W"U'.l1J
...
v ..
- P?Hcjaaał ChuJigany bijoo ...,

. """"

War s z a w a, (Tel. wł.) Sprawa u·
S o s n 'o w i e c, ł. 3. W dniu 2. bm.
boju rytualnego przyjdzi'~ pod obrady ,zostaU na polecenie sędziego Śledczego
komisji sejmowej prawdopodobnie w odstawieni do więzienia. w Mysłowicach następują.CY narodowcy: Franczwartek.
kowski Roman, Jaskólski Romuald i
Zwi'łzek Rabin6w rozesłał wezwa- Łuczak Franciszek. Wymienieni mieli
nie do wszystkich gmin z'ydowskich
się rzekomo dO'nouścić
przekroczenl'a z
całego świata, aby przesł.rz.egały w
.ł'
tym dniu, t. j. 5 bm., jak na.jśeiślej- art. 155 k. k.
'
szej PQsŁ
R a w i e z Aresztowano kierownika
~ ~Ileier,. gra·1.ldał
Rabini zakońezyli zbieranie podpi- placówki S. N. w Sarnowie Florjana
. ~t31k0ll'0 .Jeżeh poWtiau1t'!Il 'Dr.zymkn,,~
saw pod memorjał do~ Pana ?Tezyden- Kaczmarka. Po dwóch dniach ~wO'I- B1e~ A:t~' 'm'k' 1". '
ta.. Adres ten będue zawlera,ł 1.250 niooo go z a.re&ZiU.
, ~l, PQllCJaaaaaa!
-'
"
9
,,A. {) WleJe tak, dobrał knttoś łam
podpi.sÓW. (wl
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Siła

idei narodowej

w związ.ku z rozwiązaniem Stronnictwa Narodowego na Górnym Slą.sku
i ostatnią mową min. Raczki~wicza
.,Myśl Narodowa" zamieszcza następu
jąee słuszne uwagi:

Proces O zniesławienie prZYWÓdcy narodowej Łodzi odroczony na świadków znanych działaczy "sanacyjnych"

Sąd dopuścił

..Pozycja Sląska jest dla nas szczególnie ważna. nietylko dlatego, że stat. Ó d Ź, 3. 3. - Jak donosiliśmy w 17 maja 1934 r. w Łodzi w czasopiśmie sie i miej cu zamieścił artykuł p. t..
nowi on ośrodek węglowy i przemysło
wy, ale przedew5zystkiem jako kraju, numerze wczorajszym naszego pisma, "Łódzkie Hasło Przedwyborcze" za- "Łajdacka robota", zarzucający adw.
z którego winna emanować polskość we wtorek, dnia 3 b. m. w sę.dzie okrę- mieścił artykuł z podtytułem: "Adwo- Kowalskiemu, że "jako sędzia wyda.gowym w Łodzi odbył się sensacyjny kat Kowalsl<i oskarżony o przywła wał 'wiauomie niesprawiedliwe wyrona terytorium Śląska Opolskiego.
"Prezesowi Światowego Związku proces o oszczerstwa. i kalumnj~. skie- szczenie sobie depozytu", przytaczają.c ki, że był przestępcę. i że podżegał do
Polaków (t. j. min. Raczkiewiczowi), rowane pnechvko osobie adwokata K. między innymi wyrazy: "adwokat Ko- morrderstwa" i t. p. oszczerstwa i ka.musZ-cl być p.rzecież bliscy ci wszyscy, Kowalskiego. roz~iewane przez wycho- walski oka'lał się zwykłym defraudan- lumnje rzucane na adw. Kowalskiego,
którzy J'l()zostają do tej pory poza grani- dzę.ce w I.cu?:i w okresie przedwybor- tem, tak bywa, gdy się komuś śnią. który w tym czasie był uwię:dony i nie
Hasło
laury władzy, a do celu dochodzi prze- miał możności się bronić.
cami p.aństwa, a wiqc i polska ludność czym "sanacyjne" ,l.ódzkie
bojem, używaję.c argumentów w poAkt oskarżenia oparty jest na. art~
Śląska Opolskiego, niemczona obecnie Przed" ybol'cze".
Akt
oskarżenia wnQiSH
adw.
Fr.
stacl
kijów
i
burd
w
kościele opłaca kułach 255 i 256 kodeksu karnego .,
przez dwie wrogie l)a w'ewnątrz Nie0zniesławienie w druku.
miec :;iły, ale zgodne jeśli idzie o roz- Szwajdler, na ławie oskarżonych za- nych kradzionemi pieniędzmi", Proces ten ze względu na .nieprawszerzanie niemczyzny - hitleryzrrt i siadł redaktor odpowiedzialny ,.ł~ódz- raz, że w dniu 20 maja 1934 r. w tymże
kiego
Hasła Przedwyborczego" Wacław
czasopiśmie nr. 3 zamieścił artykUł pt. dopodobnie \yprost zuchwałe i bezczel.
katolickie duchowieństwo niemieckie,
którego bronił auw. BiIYk.'"COb Y było, gdyby", w którym podaje, na obelgi, jakiemi szmata "sanacyjna'"
kie.rowane mocna ręką biSkupa Ber- Kolasiński,
Akt
oskarżenia zarzuca \V. Kola- że ad\y. KowaLki jest pochodzenia ży obrzuciła adw. Kowalskiego oczekiwatrama.
sińskiemu, między innymi, że w dniu dowski2go i ponadto, że w tym eza.- ny był z naprężeniem przez całe społe
,,Asymilacyjnej sile nacjonalizmu
czeństwo polskie w Łodzi od dawna.
niemieckie-go można przedwstawić jeA społeczeństwo to czekać musiało
d:vnie l. wyłacznie sile asymilacyjną nana tpn proces długo, bo blisko 2 ~ata.
cjonalizmu pobkiego Jest to pewnik,
Po odczytaniu aktu oskarżenia. i
którego niczern obalię niepodobna sprawdzeniu personalji oskarżonego
Prz~'kład ekspansji duchowej hitleryzWacława KolaSińskiego zabrał
głos
mu jest nie?:wykle dosadny w swej sile.
obrońca oskarżonego adw.
Biłyk.
Obrońca wyw{)dzU. że jakkolwiek oskaro
"Gdyby~my .nawet wyrzekli się amżony W. Kolasiń ńki był redaktorem
bicji emanowania. pozostaje jeszcze
odpo,\'iedzialnym "Łódzkiego Hasła
kwest ja obrony. ~ie trzeba chyba niePrzedwyborczego" to jednak z zawodu
komu udowadniać. że pozycja Śląska
nie jest dziennikarzem i artykułÓW ujest niezwykle cenną pozycja w nasz~'m
właczaję.cych czci adw.
Kowalskiego
systemie obronnym państwa Wiemy,
nie pisał. Jako dowód, że o"karżony
i także nie trzeba tu nikogo przekonynie ponosi winy za omawiane oszczerwać, że siłą. w przvszłej wojnie będzie
cze art~rkuły, adw. Biłyk przytacza
naród walczący, a oprócz technicznej
fakt, jakoby Kolasiński po przeczytastrony uzbrojenia musi posiadać on siniu
pierwszego
takiego artykułu
łę odporności duchowej. jeśli nie wol~
chciał się zrzec tytułu redaktora odpozwyci \".s tw a...,
wiedzialnego, wyrażaję.c sfę:
"przecie to pachnie grubym krymiOstatnio wYk.ryto na na~zym Śląsku
',lałem i ja za to nie chę siedzieć,"
, wielką tajną organizację h i tlerows.ką.
Na to, według wyjaśnień ad". BiNacjonalizm niemiee.ki działa więc nałyka, czynniki
kierujące
paszkwil owet w podziemiach na tym tak ważnym
wem "Łódzkiem Hasłem Przedwybordla nas sk.rawku ziemi. I w takiej oto
czem" miały oświadczyć Kolasińskie
chwili polski Obóz Narodowy uznany
mu, że już klamka zapadła i że tak
został za zagrażający "spokojowi. poczy inaczej czeka go sąd, wobec czego
rządkowi i bezpieczeństwu publiczneten pozostał nadal redaktorem odpomu"...
..
wiedzialnym.
Dzięki amnestji w Hiszpan.ii, odzyskał wolność
prZYWódca separatystów kataloń
Jak z tego wynika, adw. Biłyk usiskich b. prezydent Katalonji Companys. Na zdjęciu Companys, wHa.ny źywiolowo
łował przedstawić KolaJSiń.skiego, jako
przez ludność, przemawia ze samochodu.
rządu
biednę., niezaradną ofiarę, oplątanę. w
W 'a r s z a w a. (Tel. wł.). W sobot~
sieć
intryg kieruję.cych "Łódzkiem
zbierze się rada ministrów celem omóHasłem
Przedwyborczem" "czynniwienia szeregu projektów ustaw, prz1ków".
gotowanye'h przez poszczególna resor(My wiemy co to były za "czynnikity.
(w)
- przyp red .. ,Orędownika").
\V końcu swego przemówienia adw.
Biłyk prosi sąd o odroczenie sprawy
celem przesłucnania czterech zgłoszo
L ó d ź, 5. 3. Na terenie Łodzi po- ma broń palną, czy też rzeczywiście nych świadków w osobach działaczy
prz/emysłu
War s z a w a. (Tel. wł.) W środę jawił się niezwykle ciekawy typ szan- jest uzbrojony i przybiera dość groźnę. "sanacY.inych": Hipolita Piątkowskie
minę, odwiedzani przez niego adworozpoczęła się
w ministerstwie prze- tażysty.
go (. kierownika propagandy przedwyDo adwokatów łódzkich zgłasza się kaci, chcę.c uniknąć napaści, opłacili borc7ej),
mysłu i handlu narada rzemieślnicza,
jakiś osobnik, podaję.cy się za osławiomu dość pokaźne datki. W ten sposób trasika. Józefa Wolczyń.skiego, J. Piepoświęcona postulatom rzemiosła w
zakresie przemysłowym, podatkowym, nego króla kasiarzy "Szpicbródkę". ów osobnik steroryzował i wymusił
Dla orjentacji Czytelników przypoorganizacyj samorządu rzemieślnicze.. Osobnik ów wyjaśnia, że zwolniony okup od trzech adwokatów.
minamy,
że właśnie "Łódzkiemu Hazostał na mocy amnestji i zwraca się
Naskutek złożonych przez poszk.ogo i t. d.
.
(w)
Przedwyborczemu"
patronował
przy tej okazji do adwokatów o pomoc dowanych zameldowań, policja zarzę. słu
,
smutnej pamięci B. B. W. R.
finansowę. na dalszę. podróż. Ponieważ
dzila dochodz~nia.
Zkolei zabrał głos adw. Franciszek
Słub
szantażysta udaje, że w kieszeni trzySzwajdler, zbijaję.c argumenty' wysuWar! z aw a. (Tel. wł.). Nadeszły
wane przez adw. Biłyka, i zaznaczatu wiadomości, że w tych dniach wyjąc,
że oskarżony
Kolasiński,
jako
gla zamQ;Ż siostra kanclerza HiUera
urzędni·ków
człowiek inteligentny,
zdawał
sobie
Angelita, która dotąd prowadziła gospoŁ ó d ź (Tel. wI.)
Służba
zdrowia dokładnie sprawę z odpowiedzialności,
państwowych
darstwo kanclerza w j~o willi w
otrzymała raPQrt o epidemji, jaką. najaka na nim cię.ży i wobec tego wina
Berchtesgaben. Szwagrem kanolerz~
War s z a w a. (Tel. wł.). Dnia 8 i 9 wiedziła w ostatnich dniach miasto jego za umi·eszcz~nie oszczerczych arHitlera został dr. Hamnitzer. Siostra b. m. odbędzie się w \Vars1.awie zjazd Czeladź (pow. sosnowiecki).
tykułów nie ulega żadnej wątpliwości.
kanclerza Hitlera przeszła z wyznania delegatów Stowarzyszenia Urzęd.ników
Od pewnego czasu mieszkańcy CzeCo do odroczenia sprawy adwokat
Państwowych, na którym będą. rozpakatolickiego na ewangeIi~kie.
(w)
ladzi poczęli masowo zapadać na cho- Szwajdler stanowczo sprzeciwił się
trywane sprawy oddłużenia urzędni robę solitera, która, jak wiadomo, nie wnioskowi obrony oskarżonego, motyków i kwest ja emerytalna. (w)
jest chorobą. epidemiczną i zazwyczaj wując to tem, że oskarżony, otrzymuUkład
występuje tylko w pojedyńczych wyjąc akt oskarżenia :przed półtora ropadkach. Soliter (inaczej tasiemiec) Idem. miał czas przygotować sobie
W
świadków. Sę.d, wychodząc z założe
War s z a w a. (Tel. wl. Na posie- jest, jak wiadomo, pasorzytem.
War s z a w a. (Tel. wl.) RokowaPrzyczyną.
niezwykłej
epidemii nia, że zeznania świadków
mogą.
nia prowadzone w Warszawie i w Mo- dz~niu komisji bUdżetowej generalny
skwie w sprawie układu kontyngento- referent, p. Kozłowski, zapytany przez j('st prawdopodobnie potajemny ubój wnieść nowe rzeczy do rozpoznawanej
Dla położenia kresu sprawy, postanowił proces odroczyć.
wego między Polską i Sowietami, Zo- przewodniczącego Everta, odpowie- nierogacizny.
zachorowaniom
na solitera, podjęto esta.ty- w środę załatwione i tegoż dnia dział, że w swoim referacie, który odA więc narodowa Łódź musi jenergiczną. walkę z potajemnym
ubo- szcze
nastąpiła wymiana not między minidał do druku, nie ma zamiaru nikogo
poczoekać na ukaranie oszcz·erców
jem
w
tern
mieście.
sterstwem spraw zagranicznych i am.- obrażać".
z "Łódzkiego Hasła Przedwyborczebasadę..
Układ jest umowę. celnoKomisja zgodziła się na propozycję
go".
się
kontyngentową.
Strona polska przy- p. Everta, aby generalny referent, p.
W swoim czasie nie omieszkamy
znała Sowietom szereg zniżek celnych
Kozłowski, przedłożył mu swój referat
Czytelników poinformować o terminie
na artykuły sowieckie, dopuszczone do przed oddaniem do druku. P. Kozłow
Paryż.
(PAT
Agencja Havasa procf>su, który 1:~ względu na udział
przywozu w ramach przyznanych So- ski nie protestował, wobec czego p.
donosi
ze
Sztokholmu:
Szwecllzkie or- w nim słynnych działaczy .,sanacyjwietom kontyngentów.
Bobrowski cofną.ł swój wniosek o nie- ganizacje robotnicze z<Jll'lganizowały w nych", przycz~rni się do w~'krycia "roPolska otrzymała PTZyznay kon- przyjęcie do wiadomości generalnego
• ztokholmie oraz główniejszyoh mia- boty" pTz€'dwyhorczej B. B. \V. R'u .
tyngent eksportowy i zniżkę stawek referatu byłego premjera. (w)
(d)
stach
prowincjonalnych szereg wieców,
celnych na artykułY nim objęte. So~
na których uchwalono rezolucje, doma"iety przyznały Polsce kontyngent
gające się uwolnienia marynarza
Prasa żydowska omawiaję.c proces,
przywozowy w wy olcości do 8 mi1joP a ryż. (PAT.) W następstwie de- szwedzkiego Jansona, skazanego przez wytoczony przez adw. Kazimierza Konów zł, przyczem należności za przywiezione przez stronę polską towary monstracyj, skierowaI?-Yc~ d~i~ 7 lu- $<ld niemiooki na .wię~.ienie. z~ i<?, że wa!skiego redaktorowi ,.sanacyjl1e~o·'
roootmko" l memleckIQmu "Łodzki€'go Hasła Przedwvborcze~o".
mają. być regulowane gotówką.
Z tej tego w p9.łacu sprawledhw9scl prze- w.ręczył
sumy Sowiety poc7.ynił~r już zamówie- ciwko b. min. spraw. ,":ewn. Fro~o,":i, dzienni/k. nie mający debit.u w Tiem- umieszcza swoje sprawozdanie pod
prowokacyjnemi tytułami.
nia na dostawę wyrobów hutnic1:o-że rada adwokacka udZIelIła ostrzezema czech.
Wielu mów~ów opowiedziało się za
Tak jest n:p. ze sprawOl~danfem zalaznych, wartości 4 miljonów zł, oraz adwokatowi Muratowi, który spoliczinnych towarów na 2 milj<my zł. Po- kował Frota, oraz zawiesiła w czynno- powstrzymaniem się Sz"'-eeji od UdZi&-j mieszczonem w nT7~ 63 fvdowsk'iego
ściach na przecią.g dni 14 adwokata la w igł'zyskach olimpijskich. k,16re od!- ,.Głosu Porannego".
.
została część preliminowanej sumy
la; ~ I ~ 5i~ w si.'P0" W 1l64!JDlC.zeet.,. jeż€'TI
,,-~ j! i nI), aL y le ~ wy.
pw;ypadnie prawdopoclollllie pnem.y- Calzant, Jd4r.r._
obelgami,.
.
~ ~ , . bIli:W.e ......~
- I szły Zyd-om na &:Ibre.
~ metal'tll"gie:mema.
M
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sIostry Hitlera.
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PQlsko - sowiecki
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Fermenty

Epidemja $Olite-ra

"sanacji"

Szwecja domaga
uwolnienia marynarza Jansona

. Frota
ECha spoliCZkowanla
:

c

s

li

słuchacz6woraz wychowank6w Centra.ln&4
go Instytutu W. F.

Pływania
Polska reprezentacta na zawod, 1: A~
8łrI4 w dniach ł i [) kwietnia w Wiedniu

3

wyznaczone zostaną po eli~inacji, k~ór&
organizuje w WarsLawie P()\ski Zwi~ek
Pływacki w dniu 22 bm.
Do zawodów eliminacyjnych zgłoszeni
zo~tali m. In.; Barcz, Bogutb, GumkI?Ws~i,
Jagtl'zębski, Karpiński, Lenert i Mak{)wSItl
z AZS Warszawa, Karliczek I l II, Pawa~
Ernest Scholle i George Sbaven z E. K. S..
Szra.ibman I i II z W. K•• Legji, Heidrich
z iemianowic. Bocheński z Delfina wars1;awskiego i Włodek z krakowskiej YMCA.
(PAT)

marca

Narada gospodarcza. zakończona.
W wielkiej sali kolumnowej prezydjum Rady Ministrów, w której nastą.
piło jej otwarcie, dokonano jej zamknięcia. Sala była przepełniona. "Urzę..
dowo" załatwiono wysłuchanie p!"zemówień
przewodniczących
komisyj,
którzy pokrótce referowali materjał
komlsyjny. Tylko p. Byrka ograniczył
się do lakonicznego zestawienia usły
szanych pOdczas komisji głosów, odsyłając Słuchaczy do rozdanych pl'OpozYCyj rezolucji, Inni uważali za konieczne dać pO<lkład krasomówczy
i odpowiednio frazeologiczny pod zebrane postulaty. Powtarzano r~ je.szcze, co się słyszało podczas obrad
sejmowych i senackich.
Aż nakoniec premjer Kościałkow~
ski odczytał przygotowano końcowe
przemówienie. Podziękował wi~epre
mjerowi Kwiatkowskiemu za zorganizowanie narad t tu wywołał bmz1iwę
oklaski. Tak to się złożyło, że przy
inauguracji zjazdu uczestnicy witali
p. Kwiatkowskiego bardzo gorąeo ł teraz przy zakończeniu urządzili mu
wiele mĆ'WiQ.Clł manifestaeję.

*

Nie widać bYło na. sali pułkowników. Czy ich nie zaproszono, czy teł
nie uważali za wskazana przyjść? A
przedewszystkiem nie było p. Matu..
szewskiego. Mówiono o nim. ze objęcie
przez niego prezesury Tow. Kredytowego Miejskiego m. Warszawy oznacza
powolne wycofywanie sIę z działalno
ści poIityczQej. Obją.ł to stanowisko po
śmierci Antoniego Anusza, twardego
piłsudczyka., który je zajął. przechodząc na polityczną emeryturę.
POdobno w komisjach narady mówiono rozmaicie o przedSięwzięciach
etatystycznych. 1eden z mówców wsl»minał nawet o etatystycznych przedsIęwzięciach wydawniczych, dokonywanych nietylko w stolicy, lecz i w silnych środowiskach życia. dzielnicoweg{). Zdaniem tego mówcy, niektóre
przedsięwzięcia wydawnicze bardzo się
rozrosły, posiadaję. nawet oblicze, potlobne C!O wielkich organów zachod»ich. Z Zachodu też posiadają liczne
korespondencje. A wszystko dlatego,
te .,l'zę.d na nie chucha. ale co się z
niemi stanie, gdy chuchać przestanie?"
Pono domyślano się, o kim mowa.
Tembardziej wyrażano zdziwIenie, ie
takie głosy padały.
A gdyby tak nastały zmiany klima.tyczne i "chuchanie" ustało? .. Jakby
to takie przedSięwzięcia potrafiły . się
utrzymywać? Co się jut dzieje dzisIaj
z niektóremi?!
Czy komisja, która ma bada~ przed.

słębiOil"Stwa państwowe, będzie badała
:również owe przedsięwzięcia 'etaty-

Jed100llty f;ronł
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w Abisynii: jeden z zdobytYCh przez
bUtu Amba. -
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fortów w po-
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Problematvczna oszczędnośt
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-
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Prąlt.tu~e t-ęktlJW1l

W dawnych wiekach było w zwyczaju.
oszczędzać na ... blelitr..ie. ~awet królow!e
i keiątęta - ja.k dowiaduięmy eię z zap!·

Sorblere. któremu tyczliwie dlań usposoblony papiet Klemepa IX przec:;lał w darze
większą ilość koronkC'wych m",n~!etów
altów kron!kamkleh - zmieniali bieliznę .. Na Booga!.- zawołał marki~ -ld'go $wirv
nader rzadko.w
tc>bltw~ obdarzyła mnie mamiatam!. a ja
Potółkłe foljanty dalą świa.deetwo. te
wcale nie posiadam koszul!"
l~fantka bls'Z·pąń6ka Donna Izabetla Clara
Z flzczególllemi trud·lloocia.mi zwlązlIone
Eugenia, gdy mattcmek jej wyruszał na było w mve czasy prs.nie k0i8~ul. na której
~dobycie 06tendy. złotyła ślubowanie, te
to manipulacji niewielu tvlko 8i~ Z1).ało.
k06zuli. którA\ nosiła przy potea'Ilanfu mę- To t~t w związ.ku z tem. bieli?'na odbywała
ta, nie zmiemi ą,t do chwili powrotu Infan- dalekie podrót~. R'b y poddaną z06tać Ulta. po 1Idobyciu opornego llrodu. LoBy zaś biegowi prawidlowego czyszczenia. I tak:
tak zrządziły, te zdobywanie ohmrzyjaciel- nielaka Filipina Wel@er. eól'ka za.motnego
ski ej twlerdzv trwało całe cztery lata. więc kupca. w 1116bruku I wiel'ka modn16l&, koIzahella zmuszoną była. aby ślubu dotrzy· szule swe posyłała do prania do ,ednego z
mać, przez cały ten długi okres ~ąeu oby·
kl~ztorów w Floreneii. Zaś paryskie ele.
"ać się biY.l świooej biellznv. Zr88ztą oko«antki mlałv znów więcej z8ufanlę. do pra.·
liczność ta, w ówczesnych DojęCIach nie
czek holendemkich.
miała. w 60bie nic ponitającego lub hańCzystość h()llenderska widocznie jut w
blącego; przeciwnie. Infantka. .,bohaterowe Cza6y znana i ceniona była w Europie,
stwem" swym w'Lbudzała ogólny podziw.
gdy1; królowa angiel8ka Elżbieta sprowaSzczegÓlnym zwolennikIem czvstoścl n!e dziła dla ootrzeb dwol'E!kich. cały sztab
był, jak sie zdaje, krój angielski Heml'yk
oraczek i pra80waczek z Hola'llJ'i. które
VIII, gdyż zwlatl?:cza. Anna Boleyn ",kany- poz06tawałv pod rO'Zkazami .• oierwszej
l&. się niejednokrotnie ~rżko na skąpstwo królewskiej krochmalarki", słynnei pótnieoj
króla mal'żonka, taląc się, że pof;lada lady Mary Dingham. _
wszystkiego tyl'ko - cztery znoszone koWielu członków dawniejszych rodzin
szuje. - O wiele zasobniejszym w bieliznę panujących, nie uwatało problem",] czystobył król francuski Henrv-k IV. Który pości za rzecz szczegÓlnej wagi.
Szczytny
srezyeić 6ie mógł p06iadaniem Bot dwunawyją.tek stanowiła cesarzowa Józefma, mał
stu k06ZUJ: cóż. kiedy większość ieh była żonka Napoleona I. $tQ&ownie do wykazQ
podarta! Tein niefnniei wła1ca ten prze- "Inwentarza d·worskiego". monarchini ta
wytszal w UBobach bieliźnia~k!ch wspól· poeiadała n!e mniej 'ak 4~ koszul izmiecześnika ewego kr61a Karola angielskiego.
nlała bieli:~DEI trzy razy d·z iennie.
rO'Zporz!\,d,.zającego tylko trzema - pooarBrakowi bielizny. która w owe ozuy,
teml - koszulami i dwie.ma chusteczkami naletała. jak się zdAie. do rzeczy luksu6odo nOSa. - Caryca Katarzyna. II. zwierzy- wyeh. starano się w rótny 6Jl06Ób zaradzić,
la. sili kiedyś led·nej , frejH~ dworu. t~. gdy nI', sporządzano koszule, rękawJlmi. dajrv
Ja;ko ubożuchna. księżnicr.ką. anhalcka cemi sią odoinać, Rękawy. po l';abrud~e·
przybyła do Rosji, to cała. lej wyprawa niu. zmieniano na świete. samą zaś koszuskładała aię - z pięciu koeZlll.
111'1 tlOSZO'110 dalej ..• Powiadają. te Wolter w
O fakcie, te podarunek tmj~lnawy. la- całym sWY'm dObytku posiadał tylko dwie
ml6Bt radości, ołKlarowanemu przyczyni~ koszule. natamiast at trzydzieśCi par za~r.
mooe kłapotu, przekonał li-ię marki~ de posowych rękawów I

styczne wydawnicze? ..
W prezydjum narady zasiedli ł p.
Kajetan Morawski j p. Rajmund JaW()l"Owskł; jeden przedstawiciel konserwatywnego ziemiaństwa. a drugi ,,mas robotniczych'" Po referentach
zabrał głos p. Jaworowski, zastrzegł
się przeciwko rezolucjom i rzucił myŚl
~ołania narady analogicznej, w którejby się wypowiedział "świat pracy".
Ów świat p!"aey nie był zbyt szero~o
reprezentowany. Organizatorzy zaprosili takie p. Kwapińskfego, p. Stańczy
ka ł tow. ze związków klasowych. ale
zaden z nich się nie zjawił. Zapro!łU
Piłka lOin
rowniet p. Moraczewskiego, ale t z tej
Iłowe
rekord,
Polskl
w
po
..........
--Terminarz zawod6w P. Z. P. N. umaJony
paczki nikt nie przybył. . TylkO uczestniczyły zwiQ.zki Jaworowskiego' o znI- clężarów ustalił na pokazie gittttUUltycz- ZQoStał na ostatniem zebraniu zarzl\du
nym w Toruniu. zorganiwwanym- przez związltu. PostalOowiono zaakcepoować terkomym zasięgu wpływów, a z wło Sokoła,
mistrz polski wa.gi lekkiej Zago- min 6 wrzenia na zawody JUg<lSławja ścian grupa M. Malinowskiego f Sto- rzycki.
Połska w Bia.Jogrodzie, a. jedn-ocześnie ta.Jarskiego, radykałów "wyzwolenioW
podn<lllozeniu
oburącz uzyekał on 90 proponować zwiąZkowi rumuńskiemu uwyCh",
kg. (dawny rekord 85 kg.). w rwBaliu obu· rządzenie zawodów w czerwcu, lub w lipcu w PolBce.
rf\CZ - 115 kg.
Odnośnie do meczt1 z Niemcami. oczekiZ debat wynikałoby, że uczestnic}'
wana jest obecnie ostateczna. odpowiedź na
Lekka atletyka
narady przeciwstawili sie na.jbezpropozycje P. Z. P. N. w sprawie meczu
względniej
inspiracjom deflacyjnym,
Kalldydat Da miałDa oUmplJsldego jeszcze w roku bietącym w P·olsce.
forsowanym bezwzględnie przez .,puł starhlJe w Poznaniu. Cały świat upaCo do projektu meczu z Da.ojl\ postanokowników", występując za politykę truj., w naszym świetnym średnio wiono z-aproponować związk'Owi duńskie
inflacyjną - przy zachowa.niu stałości dystansowcu Kucharskim jedMgo z mu urządzenie zawodów z końcem wio.emy
waluty.
kandydatów do medalu olimpijskiego w Polsce, a nie tak jak proponuje zwil\Zek
Było to także zwycięstwo grupy. w Berlinie. Kucharski pilnie przyg~ duński ł patdziernika w Kopenhadze.
Poot3iIlowiono dalej urządzić og6lnoQpolktórej imieniem ostatnio przemawia towuje si~ do zbIiiającej się olimpja.bardzo często "Polska Zbrojna". Na dY. Ostatnio przebywał w obozie przed- ski obóz treningowy dla młodszych graczy
23 bm. do 2 kwietnia w Katowicach.
naradzie w jednej rer-olucji wskazano olimpijskim w Warązawie, skąd przy- od
Zawodnicy wyznaczeni oostaną w Iiczbltl
na konieczność większego uwzględnie bywa na nIedzielę do Poznania., by o ~. Podczas obozu projektowane są .iwa.
nia potrzeb pTZemysłowych. niezbęd. gOdz. 15 w haH Sokoła zademonstro- spotkania 28 i 29 bm. z jeOOI\ z drutyn ::.anych dla celów obrony. Za~adnjenia wać swę. obecną formę publiczności granicznych.
obrony narodowej - dzięki Bogu ..- pozn8ńs;kiej. Będzie to jego ostatni
Na łato projektowane jest urządzente
ooraz częściej występują w debatach start w okresie wiosennym w Polsce, obozu dla junjorów przy udziale mistrzowgospodarczych. Te sfery bardzo silnie gdyż z Poznania udaje si" na dalszy skich drutyn z okręgów. które rozegraJy
przeciwstawiają się deflacji. Tak to p.
trening do Włoch. Kucharski pobie w równocześnie mistrzostwa Polski jUIlJ'O>o
F . Koc, kierujący .•Polsk~ Zbrojn,,", gołB na 500 i 1000 m, a do walki z nim rów.
Ponadto w seZQlllie letnim Odbędzie się
przeCiwstawia się A. Kbeowi, prezeso- stan, m. in. Biniakowsld, Ja.nowski, 6 obozów
przodowników piłka,rskich w r6twi Banku Polskie,o.
Jakubowski, Rogalski i inni czołC1Wi nych okręgach, kllTS instruktorski w Cenśredniodystansowcy naszego okręgu.
1J1 ARSZA Wf ANIN
tralnym Instytucie W. F .. ~ kurs dla.

Citika atletyka

*

żydOW$łd

Możemy zaobserwować szczególne
zjawisko, które jest b. pouczające. Z
chwilę. prz.edłożęnLa na forllm Sejmu

wniOskU o zniesienie uboju rytaInogo w imię li tylko racyj gospodarczych i humanitarnych, w prasie ży
dowskiej rozpoczęła się gwałtown1l.
kampanja przeciwko wnioskowi po.słanki Prystorowej. Stworzył się jednolity front od ortodoJtsów chasyd,..
s~ich poprzez t. zw. po$tępców i so.
cjalistów aż do komunistów żydaw
skich włącznie. Obok "Momentu" i
"Hajnta" zgodnie maszerują. "N1I.SZ
Przeglę;d",
"Chwila",
bundowska
t.Folkscajtung" i komunizuję.ca ..Myśl
socjalistyczna". Oto w Jaki sposób
wykrętny pisze lewicowo-bundowska
"Myśl":

jako wolnomyślicie
zaintresowani w
U6tawowy.m zakazie uboju .rytualnego w
obecnej Polsce? Nie, gdyż w ten sposób stworzonoby tylko dla kleru ży
dowskiego i jego bogobojnych zwolenników glorję męczeństwa. Troskliwy
stosunek państwa do innych wyznań
przY jednoczesnem uniemożliwieniu
przestrzegania. żydowskiego rytuału
przywię.zywałbY tylko
masy żydow
skie do ich prześladowanej religji.
Zakaz uboju rytualnego utrudniłby
tYlko walkę z klerem żydowskim o
duszę mas żydowskich .....
Rozumowanie niezwykłe. Socjaliści i komuniści żydowscy dobrze wiedzą, że w kwestji
zniesienia barbarźyńskiego uboju wcale nie chodzi o
względy religijne.
Chodzi o to. by
nie znęcano się nad zwierzętami a.
także o zwolnienie producentów i
konsumentów chrz.e·ścijańskich z obowiązkowego haraczu, jaki muszą. skła,..
dać na rzecz rzezaków, rabinów i ka.hałów żydowskich.
Według zebra,..
nych danych ubój rytualny kosztuje
państwo
i
społeczeństwo rocznl.,
80.839.000 złotych. Odliczaję.c odsetek
procentowy .zydów w państwie, oka,.
zuje się, że ludność chrześcijańska
płaci na kahały iydowskie 72 miljony złotYch rocznie. Z jakiej racji ludność
chrześcijańska ma. ponOSić
te
ciężary?
(KAP)
"Czy

jesteśmy.

le i antyklerykali,

Łódź

ma im pomóc...

tydoW\Slki .. NMz PrzeglBJd"

Łodzi:

donosI ,.

"Do Łodzi przybyła deleg,rua. Zydów,
wskutek hecY' i boJkotu an~
tysemickiego w Przytyku, z prośbą o ZOf'oo<
gani·zowa.nie w Łodzi akcJi r~tunkO'Wej.
Del~acja zwróciła sil) do prezesa Gml.
ny Zydo-ws'k iej w Lodzi P06!a MincbeN& s
pl'9sbą o interwenej~ u ~ładz o podjęcie
&kcji ratun'kowej W celu ulienia niOO1>U
zu'botałV'Ch mieszkańców Przytyka..
Pre-zes MinC'ber 'DrzY1'zekł' delegacjf., lt
uozyni wszystko, co będ'zie w jego mocy".
~rufnową,nych

Składki

I no kwitowania

Na rekolekcje dla chłopc6w 0PUI"'4
DYch: Rodzina F. 3 zł. - Władysława.
Michalska ti zł. - N. N. 3 zł. - Razem
11 zł.
Na POmnik Serca Jezusowego: BarWłOo4
ka ~ intencii Ukochanego męta i ojca śp.
~azUI~lerza Barwickiego w dzień jego
Imienm, 3 2:l - S. 2 zł. - Razem z pOo4
przednio pokwitowanemi 15ł.50 zł.
Na biednYCh parafII Naramowtcal K'Io
Jerzyckl (Boru3zyn) 10 zł. - Helena N~
waczykowa (Zambrów) 5 2:ł. - N. N. S zL
Razem z poprzednio pokwitowanemi 47 zŁ
Dla wdowy l dziecka Śp. Jana Daszki,
Okolewo: Ks. Jerzycki (Boruszyn) 2 zł. -1
St. K. 3 zł. - Razem z poprzednio pokwt.
tcw&J1emi 164.5.') zł.
Na Tanie Kuchnie: Rodzina Ansł<>n
5 zł. - Razem z poprzednio pokwitowanemi 15 zł.
Dla W. EwaldoweJ: F. M. 2 zł. - Ra..
zem Pl poprzednio pokwitowanemi 265.50 zŁ
Na ociemniałych tointerz,:
Rodzina
An~jon 5 zł. - Razem z popl'zednio pokWltowanemi 15 zł.
Dla Stasia Skoczenia w iTWCU: Wa.nda. Czechakowa (ŚWiętOChłowice) 2 zł. ~
Razem z poprzednio pokwitowaneml 65 zł.
Dla stasi W6fc1k6wny w Lodzl: F. Ho.
łasz 2 zł. - Red. Trella 3 zł. - Red. M~eooi
lewski 3 zł. - Ruem z poprzednio pokwi..
towan.emi 16.50 zŁ
.

Numer 5:5

-

ORĘDOWNTK, l)iąteK. i.łnTa R marca

t936

=

Sfrona. 't

&Wtii!"

Kalendarz rzym.-kat.
Czwartek: Euzebjusza
Piątek: Sucby dz., Wiktora
Kalendarz słowiański
Czwartek: Pakosława
Piątek: Wojslawa
Słońca: wschód 6.31
CZWARTEK
zachód 17.38
Długość dnia 11 g. 07 min.
Księżyca: wschód 14,58
zachód 5.13
Faza: 3 dzień przed pełnią.
Marzec

5

Adrel redak[ji i a~mini!tra[ii WŁg~tt
telefon

redakeił

l

adminłstraejł

173-"

Piotrkowska 91
Godziny przy Jęć dla iDtereaentchr

od 10·-12
L

NOCNE DY:tURY APTEK
Nocy dzisiejs"Lej dyżurują apteki: Kona
i Ski. Plac I{ościelny 8, (ży dO'VI'sk a), Cha7·emzy. Pomorska 12.. Wagnera t S-ki, Piot:-kowska 56. Zajączkiewicza I S-ki. Żerom
rskiego 37, GÓrczyckiego. Przejazd 59, Epsztajna, Piotrkowska 225 (żydoWSka), Szy-

ir.ańskiego, Przędzalniana 75.

Pogotowie: tel. 1<XZ-90.
Straż ogniowa: tel. 8.

TEATRY

ŁÓDZKIE

Teatr Popularny -

KINA

"Robert i Bartrand"

ŁÓDZKIE

Adria-Metro - "Nasze słoneclko".
Bajka - "Uwielibiana" i "Tajemnica
ekepressu Nr. 6".
CapiłoI '- .. Da wid Copperfield".
Corso -= .. Legjon nieUBtraszonych".
Palace - ..Wojna W królestwie walca".
Oświatowy - "Wesoła wdówka".
Przedwiośnie - "Idziemy po 3zczęście".
Rialto - "Katarzynka".
Stylowy - "Księżmi'czka Ozardasza",
Miraż - "Epizod".
Ikar - "A. B. C. miłO\Ści" i "Świat się

~mi·eje".

Mimoza - ..Eskimo".
Zachęta - .,Tygrys pacyfiku"
wi05enny".

"Walc

POMÓŻMY

BIEDNYM NARODOWCOM
Ofiary' W gotówce j w naturze
-przyjmuje sekretarjat okręg.
S'łronnictwa Narodowego, ul.
Piotrkowska 86, w godz. od 9
do 12 i od 3 do 7 wieczorem.
POGODA WCZORAJ
Komunikat łódzkiej stacji meteorologicznej przy miejskiem muzeum W parku
Sienkiewicza na dzień 4 b. m. Najwyższa
. temperatura w ci~gu doby ubiegłej: plus
13.4 st., najniższa: plus 0.7 st. Barometr:
743.5, tendencja: wzrost ciśnienia. Wiatry:
slab e, południowo-zachodnie.

.JAKA

BĘDZIE

POGODA?

W dalszym ciągu dnia pogoda z przelotnem zachmurzeniem.

KOMUNIKATY
Dodatkowa komisla poborowa. W dniu
16 bm. od godziny 8 rano w lokalu przy

ul. Pi-otrlkowskiej 165 rozpo·czyna urzędo·
wanie dodatkowa komisja poborowa dla
PKU Łódź Miasto I. Zgłosić się winni poborowi rocznika 1914 i starszy,ch, którzy
dGtychczas nie stawali dQ przeglądu wojskowego, nie maja, ure'gulo'wanego stosunku do sl'ni;by wojskowej, zamie§zkuj~ na
terenie 2, 3, 5, 8, 9 i 11 komisarjatów PP.
m. Łodzi i otrzymali imienne wez'wania z
łódzkiego starostwa grodzkiego.

Z :tYCIA ORGANIZACY.J
Zjazd wojewódzki techników. W dniu
8 bm. o godz. 11 w salach Polskiego Tow.
Krajoznawczęgo w Ło<dzi Al. KQ'ściuszki
17 odbęd,zie się zjazd Techników Drogowych i Wodnych z terenu województwa
Łódzkiego, zorganizowany prz~ Oddział
Łódzki Związku Techników RzeczY'P06politej P<llski ej.

Z RUCHU NARODOWEGO
Z ruchu nl1rodowego w Lodzł. W dniach
od 2U uibm. do dnia 2 bm. wlągznie odbyły
się Hczne zebrania w kolach Stronnictwa
NarodowegG Łódź-E!alu{y, Po,tudnie, Śród
mieście. Koziny, Chrobl~}{o. Widzew. Radoszcz, im. Wącławskiego. 2ubaNlź, Stoki.
Retkinia. Nowe-Zlotno, Radogosz-cz gmina.
Małczewie i Pol'iku powiatu Brzezińskie
go, Mikołajewicach, Wodzieradach. i Luto-roiersku powiatu Łaskiego. Wilczkowieach i Łęczvcv, Tomaszowifl Mazowieckim
i innych. na których po referata-ch prelegentów n. t. "mniejszości w P!»lsce" uchwalono nastepuj~ce rezolucje:
"Zebrani członko~vie Stronnictwa Na·
rod·owe-,g-o stwierdzają. że zięmia Polska
w wojewódo::,t'wach zachodnich przechodzi
,w ręc~ niemieckie, a woj. wschodnich w
ręce Rus'i nów i 'Zydów; djima,.gamy się od

Ruch narodowy WŁódzkiem

Ł ó d ź, 4. 3. Dnia 26 ub. m. odbył
się zjazd powiatowy Stronnictwa Na-

Nerem, które urządziło zebranie Str.
Narodow~g>o w własnym lokalu koła S.

Urzędowe cyfry.
Wojewódzkie Hiu,.
Funduszu Pracy w Łodzi podaje poniżej
iiość osób, poszukujących pracy. zarejestrowanych do dnia 29 lu-tego r. b. na terenie Województwa ŁÓdzQdego. a mianowicie: Łódź, powiat łódzki i Ięczycl{i 47.012
osób.

rodowego w Koninie pod przewodnic- N. Obradom proowodniczył p. Świąt
,(RONIKA POLICY.JNA
tw~m p. Paluty. W czasie omawiania kowski Bolesław. Referat wygłosił p.
Likwidacja szajki przemytniczej. Oslatspraw organizac. wkroczyła do lokalu kpt. L. Grz.egorzak. W Dąbiu i okolicy
policja, która wylegitymowała i spisała ruch narodowy rośnie, wokół powstało nio na terenie Łodzi zwrócono uwagę na.
rozpowszechnienie handlu sacharyną. Ob"
wszystkich obecnych, poczem dalej w kilka placówek Str. Narodowego.
serwacje doprowadziły do hkwidacji szaj ..
podniosłym nastroju obradowano nad
W niedzielę, 1 bm., odbyły się dwa ki przemytniczej. Odbiorcami w Łodzi bysprawami politycznemi i gospodarcze- zebrania Stronnictwa Narodowego w li Szmul Tywen i Ryfka Zalc, centrala zaś
mi. Mimo wypadków, jakie zaszły w Zgierzu; jedno dla włościan, drugie mieściła się u Jakuba Lewina w Kaliszu
Zagórowie i Wyszynie, nastrój jest dla członków miasta Zgierza. Na ze- przy ul. Babiny 16. Lewin, jak stwierdzobardzo dobry i z każdym dniem po- braniach przewodniczył p. L. Zającz no. mial na swych Usługach zawodowego
wstają. nowe placówki Stronnictwa kowski. Przemówienie n. t. spraw 1'01- przemytnika Franciszka ŚwitaIskiego, któNarodowego.
niczych i politycznych wygłosili pp.: ry w ciągu dwumiesięcznego okresu dostarczył za pewnem wynagrodzeniem
do
We czwartek, 27 ub m. odbyło się L. Grzegorzak i Zaję.czkowski.
Lewina około 500 kg sacharyny.
zebranie koła Stronnictwa NarodoweNa zakończenie uchwalono nastę- składu
Po ustalpniu tych faktów wszystkich
go w Brudzewie pow. kolskiego. Prze- pujące rezolucje:
członków szajki aresztowano.
(k)
wodniczył p. Morsztyn; program Str.
1. Protestujemy przeciwko przeSkorzystał
z
okazji.
Na:
pOBesji
,
p
rzy
ul.
Narodowego
omówił
przedstawiciel mówieniom i pismom,. które atakują
zarządu okręgowego
Str. Nar. kpt. Stronnictwo Narodowe i porównują je Majowej 41 Io{rupa muzykantów podwórzowych wystąpiła z koncertem, co zgro ma.
Grzegol'zak. Po dyskusji odśpiewano z komunistami; wyrażamy hołd i u- dzilo kilkudziesięciu przechodniów. SkoRotę i zebranie zakończono okrzykami znanie wszystkim działaczom Stron- rzystał z tego zawodowy zlodziej kieszonna cześć Polski Narodowej z R. nictwa Narodowego z R. Dmowskim kowy Zyt>kin Wolfowicz. bez stałego miej ..
Dmowskim na czele.
na czele_
sca zamieszkania, który wyciągnął z kie2. Żądamy rozwiązania rad miej- szeni jednemu ze stojących wieczne pióro,
W piątek, .d nia 28 lutego, zjechało
się do Koła około 200 kierowników i
skich i gminnych i rozpisania ·nowych a następnie portfe~ z kieszeni Marjana Gebelra. Ten ostatni spostrze.,g·ł :kradzież i'
sekretarzy kół Str. Nar. pow. kolskie- wybirów do ciał samorządowych.
go. Przewodniczył p. M. Rutkowski,
3. Żądamy rozwiązania wszystkich przy pomocy innych przechodniów zło-<
sekretarzował p. Rusin.
Kierownicy karteli i zniżenia cen na naftę, sól, za- dziej a zatrzymał. Wolfowicz został osadzony w areszcie.
(k)
kół składali sprawozdanie z działalnopałki, cukier i wyroby przemysłowe.
Rodzinua pogawędka. W mieszkaniu
ści S. N. Wynikało z nich, że szeregi
4. Żądamy zniesienia uboju rytualStronnictwa Narodowego z każdym nego i przeznaczenia 80 miljonów zło przy ul. Sta.lej 4 między Romanem Kubi..
dniem pozyskują nowe tysię.ce człon- tych, z którego czerpią. Żydzi, na robo- szem a jego teściową Stefanją, Ch-lodynieco!
ką wynikła klótnia, w czasie której Chło ..
ków. Referat o sprawach organizacYJ- ty inwestycyjne, celem zajęcia bezro- dyniecka schwyciła garnek z wrzącą wodą
nych i programowych wygłosił kpt. L. botnych.
i wylała zawartość na zięcia. wBkutek
Grzegorzak, poczem po pięciugodzin5. Żądamy zwielnienia urzędników czego Kubisz doznał po-parzenia twarzy,
nych obradach odśpiewaniem Pieśni pallstwowych i samorzą.dowych z po- rąk i tułowia. Po·parzonego umie€zczono w
Bojowej i Hymnu Młodych zakończo- sad, o ile posiadają ziemię, z której szpitalu, Chłodyniecką zaś poci~gnięto do
odpowiedzialności.
(k)
no zebranie.
czerpią. dochody; równocześnie żą.daTego samego dnia wieczorem od- my zwolnienia mężatek z posad, któKRONIKA SĄDOWA
było się zoebranie w lokalu koła Str. rych mężowie są. na poslldach.
Nar. w Kole, na którem przemówienie
6. Żądamy wprowadzenia w życie
Karalne "zaloty". W dniu 2Q paździer.
o obecnej sytuacji politycznej w Pol- państwa narodowego, opartego na rzę. nika 1935 r. podczas zabawy odbywającej
się w ,p arku miejskim przy ulL Karolewsce i zagranicą wygłosił p. kpt. L. dach narodowych.
Grzegorzak. W dyskusji przemawiali
7. Wzywamy społecz.enstwo do zor- skiej, 28-letni Andrzej Płatek wyprowapp.: Rutkowski, Rozdziało, Kaszyński ganizowania się w Stronnictwie Naro- dził tancerkę 19-1etnia, Józefę Witkowska,
na spacer do lasku i dokonał gwałtu na
i członek Str. Nar. z Leszna.
dowem i prenumerowania pism naro- jej osobie. Poszkodowana zwróciła się do
Nie pozostało w tyle i Dębie nad _ dowych.
policji i Płatka aresztowano. Sa,d okręgo
wy w Łodzi skazał Płatka na 1 rok i 6
mies. więzienia.
(k)
władz, by wszelkie ziemie parcelowane ~godzić na warunki wysuwane przez robotEcha procesu Hipolita Piątkowskiego.,
ników, powtóre zaś \1.skutek braku orgaprzechodziły w ręce tylko polskie. Braciom
W końcu ub. roku głośnym bvł proces Hi..
naszym na kresach przesyłamy wyrazy nizacji niema z kim pertrwktO'Wać. 4 bm
uznania za nieugięta, walkę o zLemię pol- ma odbyć się ze'branie składników na któ- poEta Ludwika Piatko\l.o1Skiego byłego ko.
rem pod jęte zostana, próby stwoTzenia or- mendanta okręgowego Związku Rezerni.
ską w myśl ideologji naro:Qowei. Żądamy
dla Polaków zagranicą takich praw. jakle ganiza-cii i uchwalenia pełnomocniotw dla stów oraz czołowego działacza .,sanacji"
delega.tów do pod-pisania umowy, Cechy łódzkiej. który za naduiycia przy orgaJtli ..
'mają mnie.iszości w Polsce. P!:.otestujemy
pr-z eciwko przemówieniom i pismom. które szewców i cholewkarzy natomiast wyrazi- zQi\vaniu wy--cieczek zbiorowych i narażenie
pOTównu ią Obóz Narodowy z komunista- ły już zgodę na umowę z tej stronv S1ll'awa kolei państWOWYCh na strąty skazany zo,;stał przez sąd okręgowy na więzienie.
.mi i wyrażamv hoJd i uznanie działaczom nie natrafia na żadne trudnQści. Ck)
Od wyroku tego Piątkowski odwolał się r
narodowym z R. Dmowskim na czele."
NOTU.JEMY
jak nas informują w dniu 10 b. m . w są,J
L RYNKU PRACY
,
Zamiast kwiatów z raCJI lmleni'n pre- dzie a-pelacyjnym w Warszawie odbędzie
Obrona zagrożonych redukcją. Wydział zesa zarz. okI'. Str. Nar. \l.f Łodzi p. mec. się ro,!nrawa apelacyjna w 6-prawie Piąt
kanalizacji i wodociągów 'ń ypowiedział • Kowalskiego Str. Nar. koło Łódź-Żubardź kowskiego.
pracę 40 robotnikom zatrudnionym w mazłożyło w sekretarjacie okręgowym 10 zł
gazynach orzy ul. Magistrackiej. Termin na rzecz pomocy aresztowanY'IIl nrurGdowwypowiedzenia kończy się w dniu 8 b. m. com.
Związki zawodowe podjęły ,interwencję w
Pierwsza chrześcijańska wykończalnia
zarządzie miejskim, dążąc do utrzymania
Turniej trójkowy. W Łodzi rozpoczyn&
zagrożonych
redukcją
na dotychczaso- mebli giętych (fotele, krzesła wieszaki stowych miejscach pracy, przez ewentualne ją.ce i t. p.) została w tych dniach o'twalI'ia wielki turniej trÓjkowy siatkówki męskiej
zastosowanie podziału pracy.
(k)
w Łodzi przy ul. Brzesktej Nr. 17. Dojazd d.ostępny tylko dla drużyn A-klasowych o
nagrody zarządu m. Łodzi. Do siatkówki
Nieudana konferencja. W związku z tramwajami 1 i 10 i poleca po cena'ch ni- męskiej zgłosiło się ogółem 16 drużyn, a
nieudana, konferencją dla zawarcia umo- skich swe roboty soliooe. Kierownikiem mianowicie H. K. S. - 5 drużyn. Ł. K. S.
wy zbiorGwej w przemyśle kotonowym wykończalni jest znany działa'ez narodowy i S. K. S. po 4 drużyny i W. K. S. - 3 druKazimierz Sekura. Obowia,zkiem chrze- żyny. Zespoły te drogą losowania podzie..
(pończoszniCZym) na 7 b. m. zwołano walne zgromadzenie delegatów fabrycznych. ścijan Polaków jest poprzeć jedyna, w Lo- lone będą na cztery grupy, przyczem każ"
na którem powzięta ma być uch wała o dzi firmę chrześcijallską.
da z drużyn rozegra tylko po jednym me ..
rozpoczęciu strajku w tym przemyśle. Poezu. Dwie pierwsze drużyny z kaid ej gru"
wszechnie liczą się, że strajk' w przemyśle JUDAICA
py przechodzą do półfinałów, gdzie będą
kotonowym rozpo<iZnie się od poniedział
Zawsze Jednacy. Antoni Durski. szewc znów 4 grupy. które wyeliminują dalsze
ku, 9 b. m.
pokonane zespoły. by stanąć wreszcie do
chałupnik zam. w Radogoszczu będąc bez
Przemy d budowlany. Zrzeszenie prze- pracy zwrócH się do Jaska Nidzińskiego finału. Finał odbędzie się w dwóch run.zam. przy Al. I Maja po pracę, wiedząc, iż dach 10 punktowych. następnie ostateczny
mYBłu budowlanego nadesłało do inspekra pracy pismo, w którem wypowiada obo- ten wJ!'da ie roboty s·zewclde do domu. Ni- finał w dwóch partjach 15 punktowych.
Również i w siatkówce żeńSkiej odbędzie
ziński chętnie zgodził się na współpracę
wi~zuja,ca, dotychczas
umowę
zbiorową,
której termin upływa 31 b. m. Na niedzie- Durskiego jedna'kże zaża;dal HO złO'tych się turniej. przyczem \v za wodach tych
lę. 8 b. m. zwolano walne zebranie robotkaucji na wydawany do domu towar. Po weźmie udział 8 drużyn: H. K. S. - 4 druników bUdowlanych, na którem być ma otrzymaniu pieniędzy rzecz~"w'iście Durski żyny, Ł. K. S. i Zjednoczone po 2 drużyny.
Mecze te tak w siatkówkę męską jak ,i
powzięta decyzja o zmianie akcji.
praCO'wał dla Nidzińskie~o przeszlo dwa
żeriską odz?wać się będą w salach przy:
.lata.
W
tym
czasie
zazięibił
się
i
zmuszony
Strajk we fabryce lIIincberga. We faul. Sterlinga 24 i Zagajnikowei 54.
bryce żydorwskiego posła z Łodzi Minober- choroibą. musiał przebywać w domu, zaLódź zwycięża. W Łodzi odbył się mię
ga przy ul. Dowborczyków Z5 w związku 'przestając tern samem'- pracy. Jednak1:e
([, . nieosi<lgnięciem porozumienia I zniżką kaucji zostawionej u Żyda nie odobieral, dzymiastowy mecz ping-pongowy Łódź
.plac wY'buchł d'trajk. Pracę porzuciło ocrw- gdyź po wyzdrowieniu miał zamiar dalej Poznań. Po niezwykle emocjonującym
lo 50 robotników. Falbryka Mincberga wy- u niego pracować. Ale chQroba robiła po- przebiegu poszczególnych spotkań wygrała nieznacznie Łódź w stosunku 5:4.
stępy i w koiłcu Durski zmarł. Od tego cza,rabiała wstąi,ki i ro'bo<tnicy solidarnie z
robotnikami innyeh fabryk przemysłu su upłynęły 2 lata i biedna. znajdująca
Niemcy w LodzL Łódzki Klub Sporto ..
się bez wyjścia wdowa. wraz z czwo,rglem
wstąi!kowego podjęli strajk w obronie miwy definitywnie zakontraktował dwie
nieleinich
dzieci,
daremnie
prosi
niesunimal'nv{)h plac. (k)
drużyny pilkarskie z Niemiec. które rozemiennego 2:yda o zwrot PQzostawionej grają w Łodzi dwa mecze z ligowym ze~
Dlac1!ego lłrzedluża się strajk w prze- 'Przez jej męża kaucji. Żyd kate'g-orycznie społem gospodarzy. I tak w pierwsze świę-.
myśle skórzanym?
Drug-i tydzień trwa odmawia zwrotu, twierdząc, że została o- to Wielkiejnocy Łodzianie spotkają się z
juź strajk 12000 robotników przemysłu
de.brana. Jednakże na prawdziwość swycb byłym mistrzem Rzeszy "Holsztajn" z Ki~
6kórzane,~0. a mimo kilkakrotnrch konfeslów żadnych dO'wodów niema. Durska lonji, zaś w drugi dzieii świąt bawić bę
,rencyj odbvtych w Ins-pektoracie Praey wobec stanQiwezej odmowy 2:yda postano- dzie w Łodzi berlillska drużyna .,Pankow".
nie osią,g-nięto dotychlCzas porozumienia. wiJa udać się po pomoc do Opieki Spo- Obie te drużyny będą poza te~ walczyły:
Strajk obejmuje P9za Łodzią większego łecznej.
w Poznaniu, gdzie spotkaj~ się w odwrot . .
sku'Pienia ezeladnilków szewców i cholewnych terminach z tamto ligową "Wartą".
karzy, Dl'aeujących jako chału'pni ,cy na CZY WIEClEI :tE•••
Mistrz okręgu jedzie na finały. Zarząd
olb s'talune'k dla Slkładów, a wię'c Kalisz.
Dowcipy radjoamatora-nada\\"cy. Na te- Harcerskiego Klubu Sportowego z'l"odzi~
Głowno. Stryków, Tuszyn oraz Skiernierenie Łodzi jakiś amator-kontruktor w się na wysIanie druźyny siatkówki żpń.
wice. Jak nas Informują SlPrawa kom· dziedzinie radjowej zabawia się w nada- skiej, która zdobyła mistrzostwo ŁodzI. na
plikuje aię g-łównie spowodu właścicieli wanie przez własną stację audycyj. które sobotę i niedzielę (7 i 8 b. m.) d Często.
u
składów oibuwia i to w 90% Żydów, nieprzeszkadzają w normalnym odbiorze. Nachowy, gdzie weźmie udział w finałowych
llale·żą.cy-ch do ceehu i wog61 niezrzeszodawanie odbywa się na falach ultrakrót- rozgrywkach siatkówki teńskiej o puhar
llY'ćh w żadnej organizacji. a praeuja,cy'Ch
kich. przyczem tajemniczy zwolennik ra- zimowy pOlskiego związku gier sportoprzeważnie aoonLmo'wo. Płace ze wykodja nadaje małodowcipne żarty. płyty gra- ,,:"ych. Harcerki lódzkie obecnie znajdują
nanie pary bucików obniżane były do nie- mofon()~ve względnie opowiada nieciekawe SIę w doskonalej formie i maja, poważne
.prawdopodobnego W'J)r06t poziQlIllu i zł 50 historje, przeszkadzaja,c w odbieraniu au- szanse do zdobycia pierwszego miejsca w
gr od pary i obecnie 8'kładnicy nie ch'Cllo się dycyj z inny<:h stacyj.
\~)
fi'oałach.
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d 1045

Nagłówkowe stowo (tłusto) 15 groszy. kaMe
dalc3ze słowo 10 gro.szy. 5 liczb = jedno słowo,
I, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedno oglo6zenie nie moie przekraczać 100 _łów, wtem
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Ogł08zenia wśród
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l

I

Kołodziejski..

101::____

~

ROZMAll'TE
warsztat. dobrze zaprowa d zony . . . . .23
_·_ _
__
w centrum Poznania sprzedam. •
Oferty Oręd. wnik. Poznań
zd 181!J7
OndulaCja
.
.
.
• •
trwała naJOowszeml aparatamI:
K UZnlę
powietrznym. elektrycznym, paro6przedam kon,,,tnle na~lZiami wym. ł,ódź. Nawrot ;:;4 a Józ~f
lub bez. mb,l n powiatowe, ee:1.:\ Podleśny.
ng 7 318
ug.odowa. R"nnon V;'achholz Czarnków, Szkolna ~.
zd 182{)"l

li

przed kupnem gospodarstwa anuJizacyjncgo 39/72 Chludowo wla- .~
sność Józefa Szkudlarka, Tarno,1O.MAt\~_
wo Podgórne. Dzierżawczyni ma
pra wlle pretensje 3 600 zł. które
Osady
,
prz<'jmojncy gospodarstwo p/acić
DlUSI. Raczkowska.
n 7447 z parcelacJ, , budynkami lub bezl
dOll'odn€ War1:nlii.
Zgl()S~nJ"1
maj. RadQ)e\'z~'
Śrem

fs°%4

i

J~t

~7 .

Wdowa

Oh<'J111lij<jca
kolonjal"y no

rzeźnnctwo.

wsi poszuOferty
18114

lI1~ża 7. gotówką.
Orędownik, Po~nan zd

ręczne.

Magle

motorowe poleca fabr:\'..ka
magIi B. Kapczyński. L6dź. Porzeczna 33.
n 5047

Sprzedam

domek letni sko dwumorgowe w
MęRkiej Woli. plac w Sokolnikach 100 m' ł,ódź, Zgierska 124
Zwierzchowski.
ng 7 379
Zakład fryzjerski
na prowincji 15 minut od tramwaju tanio spiesznie spowodu
wyjazdu. Oferty Oredownik.
Poznań zd 17697
Skład
,k olonialno· spOŻywczy s~rzed8m
tt1WarelIl w nowo wlłmdowanei
dzielnicy Poznania. Uferty 01"1,>downJk P,-,znall zd 17784

Pianina

Bettinga now!' ora~ Okazyjnie w
wielkim v.')'bol"/,p po najniż,szych
cenach poleca fabryką fortepia
nów. Leszno.
d 855

Co futro - to

przystępnych

Dr. med, H, ZIOMKOWSKI

poleca:

specjalista chorób skórnych
wener. i moczopłciowych.

własay

-

..

"

."\

,',

m

Znak oferty naprzykład: z 1~ 924, n 2745. d 1
i t. d. = 1 .10wo.
Drobne ogIo.zenia w dni powa;zednie przyjmuJe
8i~ do godz. 10,30, w soboty i dni przed!świąteczne przyjmuje się do godz. 10,15.

Kierownik młyna
po.szukuje posady z kaucją 2.0:J0
zlotych. Oferty pracodawców 00
Orędownika. Poznań zd 17791
Emeryt.
Inspektor szkolny

n 5875/6
.
.
P
nik
Na
w orgamzacJach
omoc
społecznych.
gospodarczych. re- 8'ZEYWIlki Bzuka posady od zaraz własny rachunek zdam jedyny
dakcjach Kalisza lub Poznania. lub później. Zgl'oszenia do Ag. skład papieru, gazet (prowincji),
Przygotowuje
do matury
semi- Orędowni.b w
Ko!<ciaaie
potrzeba
200 zł. Oferty OrędoW"
nadalnej. egzaminów
nauczycieln.g 74!iiO
nik.
Poznań zd 17 926 '
ski ch i gimnazjum. Udziela po•
d
d
h
. I t
ra.
.zawo
owyc
naUCzyCIe
s
'."u
27.WOLNE
MIEJSCA
DzI·eWczyna
BlblJoteka wlasna.
Zg/oszema:
Kalisz. Górnoślaska 58.
'
mooe się zgJooić do wszelikich
zd 171)00
.
prac d(JiJJlov.-ych DorQ<Wj,cz. Nie2 młodszych
pruszewo, stacja Onwz.
Absolwent
pomocn,i'ków ogrodniczych. jeden
zd 18013
szkólkarz po(r2.ebnl od zaraz. ,",zkoly handlow~j poszukuie prak- Zakład Ogrodniczy K. RudawDam
tyki", handlu lub biurze.
Wy- ski Buk. Lw()weck'l. 7. teJ. 2.
posa-d~ w biurze za udzielenie ponagrodzel'ie nisKip.
Łaskawe
zdg 17102
żYczkrl
od
300
- ~OO. Oferty Orę
zgl06zenia Orędown'k. Poznań
downtk, Po,znań zd 18124
zd 1758i
Maszynistka
z W'lasną ma;!zyną POtrzebna od
Robotnik
Dam
zaraz. Uferty Orędownik. Po- do piekal'ni IQ prne. z Wb61l111l
1000.- kaud, z~ otrzymanie po- .z.;.;n:;.;a:.:ń:.:...,:z:.:d:.....::l:.:B:,:l:.:23:.:...._ _ _ _ _ _ _ rowerem zal'az
Oferty Kurjer
~auy biuroW'E>i. Oferty Orędown'k
PoszukuJ.emy
P{}znań.ski dg l040!l/iiC
Poznai\, zd 18051
agentów. domokrążców i eprze·
Stróż
dawców jannarcznych do SIjlrtlle· żonaty, znaiaf'y ogrodnictwo l>O'
Kowal
daiY śmi,gusówek i kosmet~cz' trzebny
Zgłos-zenia z blWsz)"ch
maszynista. kawaler.
świadect- nych artykułów na sezon wielka stron Śmmu. Wladysław Lomp&,
\vcm 'kucia kent sZl1k1 pooady.
nocny. Zar9bek dzi!lnn~ 10-;20 Parowa Oegielnia śrem - WójtoOferty Orędownik. Poznań
zl. Zgl09z"ma .. Par, h_atowlCe stwo
zd 182b'1
z.d 18004
pod "Za'l'obek".
P 2788-71.2(1 :..:.::...:..:.--_ _ _ _ _-.....:::.:....:.:.::::;;
.
Potrzebna od 1. 4.

. .
szuka zaJecla

E

Koncprt muzyki orsranowei.
22.10 Wiedeń. Muzyka oooularna. 22.15 Rzym. ;,fu,zyka lek'
ka i ta n 22.30 Sztutgart. Ko.ncert wiecz. Koenil!s\VusL .. Nocna
Dltlzycz;ka".
23.00 Koenigs\VllSt. .. Pro.simy
do tallca" 23.10 AngUa O!-el!. Pr:).
Muzyka ta·necz;na. 23.4:> RadIO
Paris. Koncert nocIw. 23.45 Wiedeń. :'Ioz'I'·ka lekka.
24.00 Sztutl!art. Koncert nocny.

...

Piatek. 6 marca.
Wal'Szawa - 12.40 koncert 60li"tów z pl)·t: 15.30 lllu,bieńcv z
e.krallu (,plv!y): 18.30 oOl!:adanka:
18.55 Slkrzl"nka rofnicza.
Piatek. 6 marca.
Katowice - 13.35 utwory symf(>n;ozne Czajko\\'skieO"n (p]yty):
12. 39 ko,ncert. J. Lo/nder6 w ny: la.45 roone PIOlSenkl (p!yty): 18.30
fraz,ment. z. ,powieści: 18.45 goita·
ry haw~.l~kle (:p/y'ty): 19.00 poradYr~!l_" ,~c hn~~zne: 19.30 .. Jak
s·pedzlc ~\\"leto.
Piątek. 6 mąrca.
Kraków _ 12.40 Szeksoir w
w muzyce (phity): 13.35 m~IZY'CUla
lk~a narodów Gp!yty): 15.30-0rkie·
strv salonowc ('oly-ty): 18.30 ' POl!'.
lIJktualna: 18.45 ·teno.rzy świata
'
) 19.nu
nn
na p l y tac h (K le_pura:
O~.:
.. Spiewajaca elektryc~noSć".
.
Piątek. II marca.
Ł6rIZ 12.40 ,P'!Y'lY z W_y:
13.35 ..Md·!ość na weso!o" (,olyty):
- 30 I t
W
18 "O
l o.
10 yl Y Z
-Wy:
. ., OOl!.
łód,zkiej rod?;i:ny tadiowei: 18.45
utwory Griega ('J}IY'l:v·· 19.00 wesole opowia'd'a'llie: .. Cywi.l ood 0uaska".
Piatek. G marca.
Toruń - 12.40 frall'mpnty .z 0per (p!yty); 13.35 gra Dajos Bella
(·olyty): 15.30 utwory skrzyocowe
w wyk. Vasy Hrihody (.plyty):
18.30 .. Znaezenie śled,zia w źv{!iu
JroSlPonarczem narodu": 18.45 z
OJper Wal!"l1era (opbty).

na piatek:
16.011 Koenilrswusterhausen. - 1.'!!~P..:'N~!'I~~~....,.Pl''!'BI_
Muz Ie.kka
.'It{')~~(.l~.l .. .....~.j.
li:oo An.rUa (Nat. r>d. Kon. - - - ---- ~~~~.cprt symfol1iczny Bukareszt. p' t k fi
MuzY'ka lekka. Rzym. Koncert
lą e.
marca.
dawnej mUQly:ki (tr . z Akademii
6.30 audycja 'Poranna: 11.57
św. Cecylii), 17.15 Praga. Kwar- sv,gn. cza,~u: 12.03 dziellClik: 12.15
tet smyozk. B-dur Jl(ozarta.
auync.ia dla s21kół: .. Svheda 18.00 Lipsk. KO'n{!ert w.ieczoM"y. krai śnie.Q"u. sł'ońca i wYI=an~a.":
od 19 transm. Koen.j~W'Usterhau. 13.2.. ch wi,l.ka l!:o.s·oodare1:wa d<r
sen. l'!ouacllium. Kancert pooo- m o \\"e.go: 13.30 .. Z ry,nk'] o"'Cy" :
!ur1niowy. 18.10 Blldapeszt. Mu. 16.00 POg. dla chorv("'1 ze Lwo1
1R .1 o A nl!I'.la (N a twa:
16.15
koncent onk. Seredyńz'"k a SaJIOTl.
. s.ki8!!0'.
16.4~ .. PrzY'l!'- "da w m"TPr.). MuzYlka tal1eczma. 18.30 cu" ~_ po".u dla d~I';:"~I' Q.ta-.'.~Leninl!rad. .. ,V ooołe kUlffi'OSzki z
~·u ~~ ~ .~
Witndsoru" _ opera kom. Nieo- 17.00 .. Nafta i .f!'azY eiemne": 17.15
la.i'ego. 18.4,5 M8.~kwa n\,csPS). mi'lluta poeozii: 17.20 Hav-d~: 5
Reci·tllJI forlt. L. Oborina.
kW8I'tetów wOlkalnych: 17.50 poradnik sportowy: 18.00 kOl1cert
19.15 RYl!a. MUJzy-ka kJlaosyczna sek.,tetu salonowego /:'. Ry~asa:
i rOlDlamtyczna.
19.40 S1>ort: 19.45 .kOlDl unikat śnie
20.00 Beromuenster. ..Ni,ziny" l!'OWY: 19.50 biuro studiów ro<zOIpera d'Allberta (tr. z teatro). mawia ze <>Iuchaozami: 20.00 _
20.10 Frankfn.rt ... Dziś tańczymy" .kcmcert sym,f. oI'k. P. R. z ud'll.
Sztutl!~rt .. .1~adość Y' d=1l1l.... we- S. Proko.fiewa (fonŁeIP.). W pr<r
B.oły wHlHzór . BerlIn ooW6zystko lrra.m~e Mozart: uwert. DO<Il Juan.
Się k~ecl • koncert rozrywk0!"Y' Brahlms: sy.md"onia e1IIloI1. ProKoem~s~~sterhausęn. ..Pro.silllY koijew: IIJ koncert fortepia'llowy.
dq tanca . 20.50 LIPsk. Koncert W Oy·tow:icz: aria i intenmewo z
wleczonnv.
Sui'ty .kOl1certowei. EIsner: finale
21.uO B~uksela nam. ..Ewa ... 8ymfonji. Coolls: .. śmierć Teontaoperet'ka Lehara. l\ledjoJan. Kon- gila" i Weber: uwert. Albu KlIBam
cert sY1mfon. z udz. Darius'Z3 w pl'Zerwie ok. !rodz. 21.00 dZ'ienPiątek. 6 marca.
Mi,l'haud (fort.) . Anl!Ha (Nat. Pr.). nik: 22.00 skrzy'n.'ka tech~iczna:
Lw6w - 12.40 R illll/.lkii·Korsa · Melod.ie WIIllOWE'. 21.10 Pralra. 22.50 retra'T16mi,gie ze staCyj zakow: .. S.zecherezada" (plY'ty): - M·UJZY.ka fra·ncws-ka. 21.1fi RzYm. l!:.ranicmJych.

Edmund Rychter -

]I

P om ocni·k a

Il).!odego . . zdolnego. tylko dobra
onlę. przYJ!lle od zara!/:. wzgl. o~
lnl'IJ·ke'wazletnes''1ła·w ZGga!ol\;'Leneknl-.la"r'?mrZY2=
.
, " '"
tow kolonialr,p. r!"Staura{!ja. Oferty nipuwzglednione pozostaia
bez odpowiedZI
zdg 18185

ORĘDOWNIK
WYOHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
.
NA DZIEŃ NASTĘPNY

praczka

d06konalp. prasowanie miekkie~
sztYV\"Tlej bieFzny.

pokOl' owa

uslugą. CZys·t"
pje świanectw.

sprzątani..

Dr. me~. 8ene~ykt Dylew~ki

soół.ka

Humor zagraniczny

w

to

Edmund Rychter -

co ubranie -

to

=

Rok urodzeni a?
--' Jakże mogę pamiętać? Byłam taka malutkal ...
nra vaso - Rzym) S. F.

Edmund Rychter, Pozuań.

OlStrów 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 p6~Dym

wieczorem: 35-24, 40-72
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Łódź, Bandurskiego 12-3 obydwu iezy·kach i maszyn()Jli63'
nie.
wY'kszta!cenie cOIlai.mniei
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Maria Bergmannowa
odbędzie się w
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WYTWÓRNIA NICI DO SZYCIA "MARYNARZ"
Ł6di, W61czanska 109.
Poleca kupcom swoje wyroby nici nr. 40 i 50 do
szycia na maszynie, nici nr. 10 do ręcznego
og • 31a
szycia i nici do fastrygowania,

Dnia 2 marca 1936 r., zmarla nagle, namaszczona Olejami ŚW., nasza najukochallsza siostra.
szwagierka i ciocia, ś. p.
z · Dybizbańskich

Pogrzeb

dnia 6 marea 1936

Powie

.16)

działa się, że posłanniczka była ślepą.
uczuła, iż nie można zimnej udzielić

odpowiedzi. Glaukus do swego poselstwa wybrał osobę istotnie dziwną,
której przyjęcia niepodobna odmówić.
- Czegoż on je.s zcze może chcieć
ode mnje? Co mi chce powiedzieć?
Serce Jony biło gwałtownie. Wtem
drzwi się otworzyły, a Nidja, WJlrowadzona przez niewolnicę, weszła cichym
krokiem, niosąc kosztowne dary.
- Czy :raczy szlachetna Jona przemówić - rzekła łagodnym tonem, abym się mogła dowiedzieć. w którQ,
stronę mam skierować kroki w powIe.
kającej mię nocy, dla złożenia u jej
nóg mej ofiary.
- Piękne dziecię - rzekła Jona 1.'
czułością. i 'słodyczą., nie zadawaj
sobie trudu przechodz'snia tej śliskiej
posadzki, jedna z moich kobiet przyniesie, co masz mi ofiarować.
To mówiąc, dała znak niewolnicy,
aby wzięła wazon.
- Nic nie mogę oddać nikomu, tylko tobie samej. - Wiedziona słuchem,
postąpiła powoli ku miejscu, w którem
siedziała Jone i przyklęknąwszy, podała wazon.
Jone wzięła go z jej ręki i postawiła na stole. Poczam zwolna ją. podniosła i chciała, aby obok niej usiadła
na sofie, lecz Nidja oparła się skromnie.
- Jeszczem nie wypełniła. całego
zlecenia - rzekła, wyjmują.c z za tuniki list Glauka. - To pismo wyjaśni
może, dlaczego ten, l{tóry mię pf'zysyla, wybrał posłankę, tak mało godną.
Jony.
Greczynka odebrała list, a Nidja uczuła, że zadrżała jej. ręka. Ze złożonemi na krzyż rękami, ze sPuszczO'nemi
oczyma, stała przed dumną. i wyniosłą.
J oną., chociaż w tej po,kornej napoz6r
postawie niemniejsza mieściła się duma. Jone dała znal( ręką, aby się oddaliły fej kobiety, zwróciła znowu oczy
na młodą. niewolnicę z podZiwieniem
i JVYl"azem ~ej litośc!, ~m, oddao

z angielski go przez E. L Bulwera

podoba i przE'bacz, żem liczył na dzież na ołtarzu boga mórz. Uniknę. $tntlc! go, kaida. dobroć ucieszy jegtf
łem rozbicia, znalazłem ciebie.
Jooo, serce. Jeżeli list zawiera pierw!!!te,
dla mnił' usługę.
- Jeste,§ obrażony! Ol Obrazy twej- racz na mnie spojrzeć; tyś tak dobrą. niech niewolnica odniesie twę. odpo.nie chciałam przenieść przy calem u- dla wszystkich, byłabyś mniej wsp!,\- wiedź, jeżeli zaś drogę., pozwól, niech
dziś wieczoszczęśliwieniu udlłJ'owaoia wolnością.. niałQ, dla współziomka?' Czekam na j~ to uczynię. Powrócę
Glauku, ty mój zbawco. mój obrońco. tWą odpOWiedź. Przyjmij kwiaty, które rem.
przebacz bil:'dnej ni~widomej. Nie mar- ci posyłam. Słodkie ich tchnienie ma
- Dlaczego :Nidjo tipytała siO
twi mnie nawat rozstanie się z tobę., więcej wymowy, niż słowa. BiOil"ą. one Jone, unikają.c odpowiedzi na jej pyjeżeli tym sposobem mogę prll:yczynić swą WOli od słońca i sę. godłem miło
tanie - pragniesz sam& zanieść ten
ści. Posyłam ci je przez osobę, ktm-ą. list?
się do twego u~zcz~śliwienia.
- Więc to prawda! rzekła. Nidja.,
< Bodajby bogowie błogosławili to racz przyjąć, jeżeli nie dla mnie, to dla.
wdzięczne serce rzekI Glaukus z niej samej. Jak my, jest ona 'cudzo- - lecz jakże,by mogło być inaczej.
mocnem wzruszeniem, a nie domyśla zieml\:ą, bo popioły jej orj ca spoczywaję. Któżby mógł 1}yć nieczułym dla. Glaukat
jąc się, jakie w jej sercu zapalał pło· pod jaśniejszem niebem, mniej jednak
jMt od nas szczQśliwa, jest niewidomą
mienie, czoło jej olu'yl pocałunkami.
- Moje dziecię - rzekła. Jone zim..
- PrzE'hacz mi wiQc, - rzekła. Ni- i niewolnicą, Biedna Nidja! Usiłuję nadja, - i nie będziesż mówić o wolno- grOdzić jej niesprawiedliwość ' natury
ści, szczęściem dla mnie jest być two- i przeznaczenia, prosząc cię o pozwoKobiety po wlelokrołnrc,h ciążach
Jest uzys\kują łatwe wYTPróżnienie ocaz reję. niewolnicą, a przyn:ekleś, iż mnie lenie, aby pozo,gtała przy tobie.
ona
żywą.,
łagodną,
uległą..
Posiada
unie odstąpisz nikomu.
~larne działanie żołą.dka przez zaży
miejętność muzyki i śpiewu. Ma ona
- Przyrzek łem.
wanie zrana naczczo pół szklanki nanadZieję, że ją. polwchasz, lecz, jeżeli
- Idę więc uzbierać kwiatów.
turalnej wooy gorzkiej FranciSzkaNidja wzięła z rąk Glauka ko- się zawiedzie, odeślij ją. do mnie.
Józefa. Z8Jlecana przez lekarzy.
"Jeszcze słowo;
przebacz mojej
sztowny wazon\ w którym kwiaty w
Tg .(49
śmiałości.
Ską.d
pochodzi,
że
tak
wielbarwie i woni Wiodły z sobą spor o
pierwszellstwo, Z suchem już okiem ki okazujesz szaCUnek temu ponuremu
wysłuchała ostatnich
jego poleceń, a Egipcjaninowi? Nie ma on twarzy
gdy umilkł, pozostała czas jakiś nR. poczciwego człoviieka. My, Grecy, od niejszym tonem - wyraż8;sz się dziwmiejscu, nie mając siły odpowiedzieć. kolebki uczymy śię poznawać ludzi. nie. Glaukus jest więc ci tak miłym?
- Glaulms był dla mnie tem, . czem
Zbliżywszy się do progu wyjścia, z0.- Arbaces, wierzaj mi, nie jest człowie
trzymała się raz
jeszcze, wycią.gnęł:J. kiem, ktOramuby powierzyc się moż nie był los, ani bogowie: przyjacieletn.
na. Byłożby to prawdą, że on mi zarękę i rZE'kła stłumionym głosem:
Smutek i godność, z jaką. Nidja wy- Odkąd cię przebyłam, luby pro- szkodził? Tak mi się zdaje, bom go rzekła te proste słowa, w~ruszyły pięk
gu, przeżyłam tu trzy dni niewysło przy tobie zostawił, a od tej chwili już ną. Jonę. Nachyliła się ku niej i pocaWionej szczęśliwości. 0, gdyby pokój mnie przyj~ć nie chciałaś. Nie wierz łowała.
stale z tobą. zamieszkM, gdy mnie już niczemu, co ci mógł o mnie powiedzieć
- Jesteś wdzięcznę. - rzekła. - i
nie będ7.ie. Ternz serce moje odrywa a jeżeli wierzysz - powiedz mi to be~ słusznie, dlacz~gożbym się wahała wyogródek. Jane winna to dla GIauka u- znać, ~e Glaukus godzien \wojej
się od cie:!Ji~ i jeden tylko daje usły
szeć wyraz, który mi nakazuje... u- czynić. Bywaj zdrowa!"
wdzięczności? Idź, moja Nidjo, zamrzeć!
Gdy Jone czytała Um list, zdało jej nieś mu sama list, lecz powraeaj. J e~e
się, że mgła spadała z jej oczu. O ja- li mnie nie znajdziesz za porwrotem,
kiż to o<sltarŻOllO go postęp.ek? O to, iż gdyż może wyjdę tego wieczora, bę
I ślepa hlewolni.ca
jej nie kochał pra·w dziwie, a teraz wy- dziesz już miala :przygotowany dla sieliwszy się o kilka kroków. otworzyl~ znawał jej miłość w najnieWi!-tpliw- bie pokój obok mojego. Nidjo, ja ni~
szych wyrazach. Od tej chwili władza mam siostry, czy chcesz mi zastą.pić jej
list i czytała:
jego
została nad nią. całkowicie przy.. miejsce.
'
,.Glaukus Jonie przesyła więcej,
Tessaljanka ucałowała rękę lony i
niżby śmiał ustnie w)Tazić. Czy Jone wrócona. Na każdy wyraz namiętnej
j~.st chora., Jej niewolnicy mówią: i ufnej czuł<JIŚci, którą list był nap-el- rzekła z pewnem wahaniem.
- Jednej łaski, piękna JO'no ... czy
nie! a upe"'wnienie to mnie pociesza. niony, serce jej dzyniło wyrzuty. Czyż
Czy Glaukus obraził Jonę? Ach! to za- istotnie wą.tpiła o jego szczerości? Czy mogę o nią prOSić?
pytanie nie im uczynić powinienem. uwie-rzyła drugiemu? Czy go przynaj- Skłonną. jestem przyzwolić na.
Od pięciu dni wygnała mię Jone ZG mniej nie pozbawiła ' prawa każdp.go wszystko, o co mnie prosić możesz poznania zarzuconego
swej obecności. Czy słOllce dla mnie oskarżonego,
odpowiedziała Neapolitanka,
,
zaś",,'ieci? - jEl. o tem nie wiem, Czy mu czynu i bronienia się? Łzy zalały
jej
twarz,
ucałowała
'list
i
schowała.
,
w
- Mówiono mi - rzekła Nidja., się niebo rozjaśni? - nie ma ono dla
zanadrzu, a zwracajQJC się do Nidji, ~e wdzięki twoje są ponad wszelką.
mnie uśmiechu. JOlne jest mojem słoń rzekła:
piękność ziemską. Niestety, ja tego wicem i niebem. Czy cię obrażam? Czy
- Usią.dź, moje dziecię, a ja tymczft.- dzieć nie mogę, co powab świata stajestem może zuchwały? Czy wyrazam
nowi. Czy pozwolisz mi pogłMzić eię
na 'Wosku to, czego usta moje wyrazić sem odpowiem na Ilst.
- Chcesz odpowiedzieć rzekła ręką. po twarzy? Tym tylkO sposobem
nie śmiały? Niestetyl W twojem to
oddaleniu cZUję dopiero urok, którym zimno Nidja, - niech więc niewolnica poznawać mogę pi~kność, a. zwykl" omię podbiłaś, a oddalenie, pozbawia- która mnie przywiodła tę odpowiedi ceniam trafnie.
odniesie.
'
jące mnie szczęścia, udziela mi wzaNie czekała odpowiedzi Jony, lecz
Ty
zaś,
rzekła
J one - pozomian odwagi. Nie cheesź mię widzieć
mówią.c, gładziła 1lWolna naChyloną. i
stań
przy
mnie.,.
upewniam
ei~.
iż
i wygnałaś również t:graję O'taczają.
WJlół odwróconą. tWaIf'Z Greczynki.
.
cych cię pochlebców. Możnaż mnie l służba twoja będzie pTzYjemna..
Nidja
skłoniła głowę.
Ręka jej zatrzymała się na splotach
nimi porównać? To niepodobnal Wiesz
. - Jak się nazywasz, piękne dzie- włosów, na ćzole, na atłasowej twarzy.
dobrze, że nie jestem z ich rzeszy."
CIę!
.
na dołku wargi, na szyi łabQdziej.
że nie z jednej jesteśmy u~worzeni maZowią mnie Nidją.
terji, Bo gdYby nawet istnienie moje
- Wiem teraz - rzekła, że jestćś
- Z jakiego jesteś kraju?
z najlichszych brało źródło żywiołów,
piękną
i mogę mimo powlekają.cej mię
- Z ziemi Olimpu ... z Tessalji. _
teraz przejęła mię wonność róży, oży
Będziesz moją przYjaciółką- nocy wystawić sobie twe rysy, ktc>wiający cię duch przelał się na mnie,
rzekła J one ronem ' zaufania, gdyż je- rych nigdy nie zapomnę.
UŚWięcił mię i natchnę.ł. C~y mnie mo. Gdy Nidja. odeszła, Jone pogrę,żyła
że przed tobą. spotwarzono, Jono? Nie steś. niemal rodaczkQ,. TYIl1czasem proszę cię nie stój dłużej na tych śliskich SIę w marzenIU. Glaukus ję. kocha.ł ...
dałabyś temu wiary. Gdyby sama wyrocznia deHicka twie!tdziła, że jeste1ś i zimnych mannurach.,.' I gdyś jut tak jest, wyznawał to. Odczytała rltz
jeszcze to .lUbe wyznanie; zatl'zyma.ła
mnie niegodna, nigdybym temu nie usiadła, mogę cię na chwilę opUŚCić.
~fę na kazdem słOW"ie ucałowała każ
Oto list lony:
uwierzył, a czyliż jestem mniej niewie"Jon& życzy zdrowia Gl a.UJkowf. dy wiersz, nie pytała' się, dlaczego go
rZQ,cym od ciebie? Myślę o naszem 0statniem widzen iu się, o pieśni, ktatą Przyjdź do mnie jutl"o. Może byłam spotwarzano, lecz była Im"zekonaną iż
dla ciebie śpiewałem, o spojrzeniu, zbyt niesprawiedliwa względem ciebie stał się przedmiotem potwarzy. Dziwiktórem mię dar.zyłaŚ. Ukrywaj się, jak . lecz. chcę przynajmniej powiedzieć. ~ ła się, jak mogła kiedYkolwiek temu
chcesz, Jono, nie zataisz jednak, że co .Clę. oskarżono. Odtąd nie bój się Już wierzyć, jak zdołał EgIpCjanin zaMkojest między nami współczucie, a oczy E?lpcJanina, nie bój się nikogo. - Po- dzić Glaukowi; wzdrygnęła się na
n/llSze wyznały to wtencza$, gdy jesz.cze w~adasz, żeś wyznał zbyt wiele. o. ; myśl o dO!l'adzanej przez niego wzglę
usta chowały milczenie. Racz mię zo- NIestety! w tych kilku słowach, na.- dem Arbaceia ostrożności, a. skryty
baczyć, Wysłuchać,
a potem wygnaj, prędce !kreślony-ch, ja uczyniłam toż ni~pokój, jaki w niej wzni"cal
ten tajemniczy ezłow-isk
zamie~iła
jeżeli zechćesz. Nie miałem zamiaru samo ... Bywaj zdrów! .•.
mę
w
trwogę.
Gdy
niewol~ice
przerwaGdy
lone
pO'Wll'ócił'a
z
tym
listem
tak rychło wyznać ci mojej miłości,
lecz słowa te przepełniały mi serce kt6rego po napisaniu ni" miała odwa~ ły jeJ te rozmyślahia\ oznajmiają,e, ze
i musiałem im dozwolić wylania. gi przeczytać, Nidja powstała nagle ze godzma pl'zyrzeczonych ATbacesOlWi
odwiedzin nadesżła, wzdrygnęła się, bo
Przyjmij więc hołd mój i śluby, ze- swego miejsca.
7:apomniałB o swojej obietnicy. Pierw- Czyś pisała do Glatlka T
sz1iśml' się po raz pierwszy VI świę.ty
9Zą myślą. było, aby jej nie dotrzymać.
- Tak jest.
nl Minerwy, czyliż się nii) złą.czymy
- 'A będzie on wdZięczny posłanni- lecz po zastanowieniu. śmiała się z
kiedy przed dawnif'jszym i słodszym
obawy, jaką w niej wzniecał najdawkOWi, który mu list ten odniesie?
ołtarzein?
niejszy
z prz1jacićł. Spiesznie ubrała
Jone, zapominają.c, że Nidja ni'B
"Piękna, ubóstwiana J ono!
J eźeli
się i skierowała Moki ku ponwremu
młodość i zapał krwi ateńskie.i
mnie widziała., zapłoniła się i milczała.
mieszkaniu Arhacesa.
obłąkały, nauczyły zarazem, jak sza- ,
-' Oto, co ci chcę pOlWiedźieć, - donC)wać spoczynek,
port, do ktÓTego dała Nidj~ tonem spokdjnY11'l. - Katprzybiłem." Zawieszam zmocZOlli o.- .(Ił sł(>wO ozitbłOlŚCi Z iw~j ~ .za..

, . Dam ci wazon, w którym je pomieŚCISZ, przeproś ją., że tak małą. ma
w~rtoś~. K~żę zanieść za tobę. lutnię,
kt?rę. CI ofutrowałem wcwtaj, a z ktOr~J ~ak. rozkoszne umiesz dobywa.ć
dzw~ękI .. Doręczysz jej w końcu list,
zaWlera]ą.cy słabe rysy myśli
moich.
St~raj się, niech ucho twoje zatrzyma.
kaMe bTzmienie jej głosu, a gdy się
zobaczymy, odpowiesz, ezy lnatn !!tą.d
rokować nadzieję, czy rozpacz. Przez
kilka dni nie zostałem przyjęty przez
Jonę, jest jakaś tajemnica w tem wygnaniu. Wiem, że jesteś przezornę., n
przywiązanie do mnie uczyni cię stokroć przezorniejszą. Przeniknij przyczynę jej ZObojętnienia, mów o mnie
ile tylko zdołasz. Niech imię moj~
zawsze będzie w twych ustach, lecz
malUjąc moją miłość, staraj się dać
jej możność raczej domyślać się, niż
ją. jej wyraźnie objawić. Bą.dź pośred
niczką. moją, brOl'l mojej sprawy, a
wynagrodzisz mi sowicie za to niewiele. dobrego, com mógł dla ciebie uczymć. Czy rozumiesz mię, Nidjo? Czy
słowa moje nie przechodzą zakresu
twego pojęcia?
- Nie.
- A czy zechcesz mI usłużyć 1
- Tak.
- Przyj-dź więc do mnie, gdy uzbierasz kwia~ów, a dam ci wazon, o którym. mówiłem. Zaczekam w pokoju
Ledy. Moje piękne dziecię, ty już nie.
masz zmartwienia, prawda?
- Glauku, jestem niewolnicą, czy
mi wolno badać co jest zmartwienie
a co radość?
- Co mówisz Nidjo! Jeste§ wolnę..
Obd.a rzam cię wolnościlJ,. Użyj jej, jak
Szczęśliwa piękność
Niewolnica weszła do pokoju Jony.
Nieznana m'oba ze zleceniem od Glauka chce być wpuszczoną.
Jona zawahała się.
- Posłanniczka jest niewidomą rzekła niewolnica, - a tobie tylko samej chce objawić swe posłannictwo.
Serce nie szanują.ce kalectwa, je$t
godne wzgardy. Gdy tylko Jona dowie-
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"K
wtajny(h anhiwa(h niemie(ki(h Spo(zywajq dokumenty, które
mitowat wysoko postawione

W ostatnich Illitach dziękI mlooieniu tajZlej dyplomacji, wiele światła rzuoon.o na
zakulisowe wyda.rzenia, jakie się l'OrLegrały w czasie ostatmiej wojny światowej oraz
na. tajemnice szpiegostwa wojeJllIlego. Po~tała jednak
dotąd Dlewyjaśnlona Jedna z naJgro!DlejsZYCh ta1emnic,
ó której zaledwie pa.ru autorów pobie:tnie
i niemalże z lękiem wspominało, gdy w
istocie dotyczy O:D:a sprawy, które. i dzisiaj
jeszcze niejednemu zagraża i przyprawia
go o kos1illlarny strach.
W okresie zbrojiIlego konfliktu świato
wego kursowały po świecie sensacyjne wiadomości o niemieckim wywiadzie i słutbie
infOTmacyjno - szpiegowskiej. Wiadomo
było powszechiIlie, że państW18.
centralne
posiadały olbrzymią wprost liczbę a.jentów
rozsianych po całej Europie i za morz9.mi,
których zadaniem było
śledzenie mężów stanu, dyplomatów,
wojskowych l t. ci.
celem wydobycia od nich, w miarę motności naj cenniejszych
wiadomości.
Bardzo
często jednak ~darzal.o się, te tak zdobyte
wiadomości nie posiadały żadinego zn.a.a.enia, nieraz jeooak, w czasie swej "pracy"
tajni ajenci zdQbywali niejedną intymną
i pikantn8, tajemnicę, dotycząC8, tej Jub
innej wysoko postawionej osobistości. Pewien człOlD.ek n. p. angielskiej izby lordów
zapominał się często w towarzystwie
podejrzanych kobiet l niebieskich ptakÓW,
jakiś wybitmy polityk francuski posiadał
w swem życiu domowem pi1:nie st.TzeżOlD.ą

by się wmieszane, gdyby ogłoszono to, co
o nich wielkiamo... W międzyczasie, jeden
z czołowych a,gtmt6w wywiadu niemieckie-

I

lu z

mogłyby

skompro-

osobisłOś[i

go, 2'!D8Illy pod 8Zy~em "Zero", zdradził
rzekomo tajemnicę "C7.&rnej księgi" dyplomacH Emtenty, kitóra natychmiast przed-

aięw·t:lęl'a o(łpotWiednle

środkI

ocłiron.n..

pewnem jest jednak., te pod kOOliec 1918

!I'O-I

ku,
w nalwy!SZych sferach wieWego pa6.twa w Europie setkl osób drialy
w oczekiwMliu wybuchu całego 8Z8l'eg1l
sk8llldadicrz;nych a!er, kt6rebY doszcz~tni.
musiaiły skompromitować ich sławę i ro..
dowe nazwisko.
Bomba. jedM.k nie pękla.... R~d nl~
miecki zrezygnował z posiadanego mSot&rjalu, roa.niem jednak ?/tIajemniC1JO\tlyeh.
"Księga o 40 tysi8,cach nazwisk"
Dl. została dotąd mlszczoua I lstD.lel.
w tajnych archiwach Dlemiecklch,
grot8,C BWem istnieniem tyciu, Sła.wie !
IJba:Dowisku Judzi, którym niejeden "szary
człowiek" zazdrości w dUBZY zaac~ytów l
bogactw materjaJmych.
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hańbi8,c8, tajemnicę rodową.

"'A.WANOĘQ !l.A. lUlA

W roku 1916 adkokat niemiecki, ajent
sekretny il1.8 terenie szwajC3lI'Skim, wpadł
na myśl zebra,nia i tego materjału wywiadowczego, z odpowiedniemi dowodami i
dokumentami. Niewiadomo, kied yi komu
mogło się to przydać. Dobrał sobie, na
zlecenie rządu niemieckiego odpowiednich,
dobrze plaltnych informatorów, rekrutujących się przewaŻJlie z pośród kobiet podejnanego prowadzenia i
kelnerów wytworniejszych lokaU pu.
bllcznych l prywatnych klubów sto-

ng

wt, IJe a

d.
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Zamiast guzi'k,ów naboje
Generał chiński Feng-Ju-Hsiang wydał
manifest, wzywający Chińczyków, aby
~a.żdy skrócił swój chałat o jedn8, stoPił
oraz zmniejszył ilość guzików. W ten

W maju odbędzie sw8, pierwsz~ podTM; nowy angielski statek
tra'Ilsoceaniczm.y
"Queen Mary" (krÓlowa Mrurja), który będzie osta.tmim ,vyTazem techniki, wygody
i wykwintu. Na zdjęciu lakierowanie olbrzymich kominów statku.

łecz;Jych,

których zadaniem było zbieranie wszelkich informacyj i wiadomości o charakterze osobistym i sk'8 Illdalicmym. Były to
wiadomości nie tej wagi, co wiadomości o
eh8!I'aktOO'ze W1Ojskowy'lD., zdobycie ich
było jeooa.k 2maCZlllie mniej niebezpieczne
i łatwiejsze.
Z powstałego w ten sposób maJterj3llu
"dowodowego"
stworzyła się "Czarna księga"
znana róW1Ilież w państwach koalicyjnych
pod na.zw8, "Księgi grozy". Gdyoprzegraniu wojny przez p811stwa centralne nie
było już żadnej w8,tpliwości, adwokat za.proPOlllOWM w sztabie glównym rurmji niemieckiej, by q, zebranego obficie maJterjalu
wyciągnął jak największe
ko,rzyści prz}
targowaniu się o warunki zaprzestania
działań wojennych i przyszłego
traktatu
pokojowego. Można przecież było
szantażować wielu bardzo wysoko po.
stawionych osobistości,
nawet poIIlo głowy koro'Ilowane, daj8,c im
do wybo'I'U interwencję na rzecz Niemiec,
a;loo wybuch skandalu, w którym znalazłY-
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Związek
Powstał

sposób da się zaoszczędzić lIliJjonowe 811my, za które sIę :!łabędzie 400.000.000 kul,
kt6remi będzie można zabić 50 mili. wr().
g6w, a tern samem uwolni~ Chiny od CJib.!
ey<:h pot~ i przywrócić jedność narod~

poszukiwaczy·złola

w Holandji w celu wydobywania z morza zatopionych

Taki orygina.lny zwi8,zek powstał w
Ho18llldji. Nie należy jednak przypuszczać,
te na terytO!rjum H~18llldji odkryto jakieś
pokłady zł>ota. Bynajmniej!
Ludzi, poszukujących okazji Łatwego i
szybkiego ZI'Obienia majątku, przyciąga
mała wysepka na Półnoanem mo.rzu, położona nied,a,leko Terochelli'Ilgen. Od dłuż
szego czasu morze wyrzucało na brzeg kawałki złota, e nawet złote monety. Zaczę
to badać przyczynę tego zjawiska.
Niegdyś, w pobliżu brzegów HOlamdji,
w miejscu, gdzie głębokoś ĆIIlJOrza jem
stosunkowo nieznaczna, zatonęło kilka 0krętów. W ich liczbie był statek "Lutine",
który wiózł 18 miljonów guldenów rtłoiem
(c~ęściowo w monetach, -częściowo w szt&-

ładunków złota

baCh). Pod wpływem podmOlrskich pr8,jów ką ilość mocnych aparatów dla nurków 0Draz stałego naporu fal na dn.ie morza nie' raz najil'o!ZDlaitszych przyrządów, pot>rzebmógł zasypać piasek
zatopiO'llych okrę- nych dla pf'Zeprowadze:nia poszukiwań na
tÓw. Rozpadaj8, się one na części, ich ł-adu- dnie mO!rskiem. D1;iwna rzeczl Od chwili,
nek romypuje się po dnie IDOIrskiem. Nic gdy zwi8,zek poszukiwaczy złota przystą
dziwnego" że po każdej gwatlownej bUNY pił do swoich prac, mOTze nie wyrzuciło
falle morskie wy>rzucały na brzeg złote mo- więcej e..ni jednej złotej monety, ani jad..,
nety lub mniej~e SIrlabki.
nej, choćby najmniejszej sztabki szl.a.chet.~iązek
poszukiwaczy nego kruSlLCU. SrtaTZY, przesądni rybacy
Wspomni.amy
złota zosta.ł zMlOtony w celu wydobywania twierdzą, że duchy mlOlrza wrjen,towaJly się,
zatopionych ła.dunk6w dota. Pierw'3ze te ludzie dlO'WiedzieJi się o istnieniu strzeprace tego orygina.lnego zwi8,zku jut się żonych prze" nie sk'rurbów i obecnie zdworozpoczęły. Zorganirowano na brzegu moily swojl\ czuj'IlOŚć.
ma. pu.n~ty obserwacyjne, zakupiOOlO wiel-

,,'andlarz dusz"
oto oiezwy'kle ciekawa powieść polska, która ukaże
wniedzielnem wydaniu "Orędownika"

się

Arkusze należy pilnie odkładać, aby z nich złożyć sobie całą
do własnej domowej bibljoteczki. Jest to tern ważniejsze że
powieści tej w ksią.żce trudno dziś już nabyć ze względu na jej ~_
czerpanie.
Fabuła powieści jest nietylko ogromnie zaciekawiająca lecz niemniej pouczająca i kształcąca.
'
Ponieważ zachodzą w powi~-ści tej konieczne o b c e, m n i e j
z n a n e w y r a z y, dla tego zamIeszczamy na pierwszych zaraz stronach osobny sł o w n i c z e k tych wyrazów, dla lepszej orjentacji naszych miłych Czyte'l nicze,k jak i Czytelników.
Staramy się obcych wyrazów unikać w piśmie naszem a zatem
i w pow~eściach jak naj skrupulatniej, bacząc na czystość' i piękno
!laszego Języka, a wszakże nie zawadzi, zapoznać się z takim czy
mnYJIl wyrazem, określeniem obcem. W dzisiejszem życiu wszystko
jest człowiekowi potrzebne.
A zatem w numerze niedzielnym -.
idzie książkę

~

W Londynie zorganiz\>wano kurs sztuki kulinarnej dla kawale-rów i... mężów! WidoCZlIlie Angielki nie brurd.zo chętnie lubi8, stać pr.zy angielce i za.mia.st smażyć i warzyć, ~ą grać Yi llr1dta lub golfa.. Biedni .<. Plotą szczęśl~wil) Anglicy,

"Handlarz dusz"

