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Wczor,aj, wcz'Wartek, straj,kowalo wok1ręgu przemysłowym ogółem około 52000
~
robotników w 450 zakładach przemysłowych
Ł

6. '3. Dzień wczorajszy
dalsze ' i to bardzo poważne
zmiany w sytuacji strajku włókniarzy,
rozpoczętego w poni'edziałek. W pierwszym rzędzie strajkiem w godzinach
porannych i połu.dniowych (od drugiej
zmiany) objętych został szereg wielkich fabryk, a , mianowicie: Biedermana - Kilińskiego 3, Steinerta - ul.
Piotrkowska, , oddział tkalni Ejtingona ul. Dowborczyków, Marcus
Cohn, Osser Ajzenbal..lm, Haendler,
Buhle ul. Dąbrowskiego, Bracia
Seibert, Bracia Pick oraz kilkadziesiąt mniejszych.
Pr~ez cały dzień trwały narady w
z wiązkach
nad kwestją rozpoczęcia
powszechnego strajku, który wyznacz'o ny został na dziś 6 bm. godz. 5 rano.
W godzinach południowych strajk
obj~ł " wielkie zakłady 'Hofrichtera,
Stelgerta, oraz inne. Łącznie, według
obIicooń zwią,zków zawodowych, strajkuje ponad 300 zakładów, zatrudniają
cych około 30 tys. robotników. Zestawienia urzędowe liczbę strajkują.cych
w Łodzi określają. na 24 tys. osób.
Po raz pierwszy w dniu wczoraj-

ód

ź,

przyniÓSł

I

szym zanotowano szereg bójek i aw.an- Ijonowej, oraz w innych punktach
tur przed fabrykami na tla nieporozu- miasta, przyczem pogotowie opatrywamień między strajkują,cymi i zwolen-IIQ rannYch. ,
nikami kontynuowania pracy. Zajścia
O ile chodzi o okręg łódzki, to w
miały miejsce na ul. Ogrodowej, MiPabjanicach strajk obją,ł wielkie za-

Echa zajśt przed katedrą wŁodzi
Sąd

Apelacyjny zlłtj'w;,erd~U wyrok uwalnioajqoy l instancji,
'a w stosunku do osób skaza''f,Y'ch zastoso'wal amne#l'tję

Wa r sz a wa. (Tel. wł.) Przed sądem '!lp,elacyjnym w Warszawie rozP'Qczęła się we cz\vartek oczekiwana z
wielkiem zainter€sowaniem rozprawa
apelacyjnll 19 członków Stronnictwa
Narodowego,' stojących pod zarzutem
stwOrzenia tajnego zwią,zku MłodyĆh
Stronnictwa,
wydawania i rozpowszechnill.ńia ulotelr, mogą.cych wywOłać niepokój, oraz oskarżonych o zajścia ' phed katedrą ' św. Stanisława
Kostki w Łodzi w dniu 3 maja 1934 r'l
W pierwszej instancji sąd uniewin-

nił 12 osób, a skazał kilka na kary
od roku do 2 i pół lat. ' Na rozprawie
prokurator Grabowski zażądał tylko
zatwierdzenia kary dla osób skazanych a uchylenia wyroku dla osób
zwolniopych. Przemawiał szereg obroń
ców, poczem sąd, 'po 5-mtnutowej naradzie, wydał orzeczenie, na mocy którego zatwierdził wyrok w stosunku
do osób uniewiru;rionych, a w stosunku
do osób skaza:nych postanowił zastOsować 'an;l.llestję, wskutek czego Wszyscy zostali zwolni(lni. (w)

powziętą

uchwałą

międzyzwiązkowej

konferencji delegatów rozpoczęty zostanie ogólny strajk w prz,emyśle
włókniczym, przyczem w Łodzi i okrę
gu zatrudnionych w nim jest około
120 tys. robotników. Już w dniu wczorajszym do 'p oszczególnych miast 0kręgu wysłano delegacje zwię.zkowe z
instrukcjami do rozpoczęcia strajklL
Na terenie Łodzi ustanowione zostały komisje strajkowe, które przed
poszczególnemi fabrykami mają czu'"
wać
nad porządkiem i spokojnym
przebiegiem strajku. Również władze
" 'ydały odpowiednie zarzą,dzenia.

Ministerjalna narada
w sprawie zajść na U. W.
, War s z 'II. w a. (Tel. wł.) W ciąga.
tygodnia ma się odbyć na,.
rada w ministerstwie o(}światy w spmwie zajść na uniwersytecie warszawskim. (w)
bieżącego
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Na marginesie zatargu w przemyśle włókienniEzym okręgu łódzkiego
I
I

5 marca.
cie stała się skutkiem tego ciężarem
robotnikami dla. samych robotników, to też nikt
przemysłu włókiennilCzego, której ła- baTdzo nie prote:stowa.ł~ gdy został
manie przez prllemysłowców stało się
powodem obecnego ostrego zatargu,
przewidywała
początkowo
place
dniówkowe, przyczem przy pracy na
akord zrurobek dzi,mny miał być wyż..
szy od normalnej dniówki o 20 procent.
Na cichy rozkaz zwią,zków przemysłowych fabryki wielkiego przemysłu
przylstąpiły z bi egiem czasu do ustanawiania płac gOdzinowych. Taryfową
płacę dniówkową, dziel()i)).o pr'zez 8 i w
t'en spos,ó b otrzymywano płacę godzinową. Umowa zbiorowa formalnie nie
została przez to naruszona, gdy'Żi przy
8-miogodzinne'j p'l"acy dziennzj płaca '
, nie uległa żadnej zmianie. Natomiast
przejście na płace godzinowe pozwolł~
,

Hindiera, oraz kilka mniejszych.
4 tys. ludzi. Na
unieruchomienie
wszystkich poważniejszych zakładóW.
włókienniczych w Tomaszowie Mazowieckim. Zastrajkowali tam robotnicy fabryk Lanzbe,r ga, Bornsteina, Sta,.;
rzyckiej Manufaktury, Heimana, Ma,.;
tysa, Jakubowskiej, oraz inmych. WJ
Zduńskiej Woli, w Konstantynowie;
oraz Aleksandrowie sytuacja strajkowa pozostała bez zmian. 'Wczoraj rozpoczą,ł się strajk w mniejszych zakła..
dach w Rudzie Pabjanicki,ej. Ogółem
w okręgu określaję. liczbę strajkują
cych na 22 tys. ludzi. Łą,cznie w Łodzi
i okręgu liczbę strajkuję.cych zwię;z
ków zawodowych określają, na 52 tys.
w 450 zakładach.
Dn. 6 bm. o godz. 5 rano, zgodnie z
Łę.cznie strajkowało
uwagę
zasługuje

Łó

Umowa

Zbiorowa.

d

Ź,

z

ło przemysłowcom uchylić sł,

przywrócony pełny 48-miogodzinny t ydzień pracy.
. Ale jeszcze jeden przykry' dla r0'
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przejście

mysłu łódzkiego tłumaczy się

We wtorek przybył do Warszawy nowy poseł Be.I.gji. minister Patte,r notte de
la Vaill€, Jeszcze tego same,g o dnia dyplomata belgijski przyjęty został na
uroczyste.i aud~encji na Zamku, podcz8lS której złożył swe Usty uwierzytelniaj.ą.ce, wygłaszając przytem okolicznośc.iowe przemówil8nie. Zdjęcie przedstawia od lewej: ministra pełnomocnego Belgji posła Patternotte d'El la Vaille,
szefa protokÓłu . dyplOIDaitycznego R()m~ra i belgijskiego charge d'affaires

. -'

miało

na

- oprócz chyba sowieckiego, gdzi·e w
ostatnich latach również zaznacza się
powrót do pracy akordowej, jako najlepiej nadającej się do wypompowywania z robotnika wszystkich sił.
Jak dobrz'e wiad'o mo, Łódź nie od..
znaczała się nigdy zbyt wysoką jako-ścią swoich wyrobów. Ten defekt prze-

od s.ku.t~

ków ustawy o '6-godzinnym tygo«niu pracy. J.a.!r długo bowiem obowią
Iyvvały płace dniówkowe,
za sobo't~
trzebr. b yło płacić taksamo jak za pią
tek lub czwM'tek, chociaż w sobot~
praca trwała tylko 6 godzin .. Natomiast z chwilą wpro\vadzenia płacy
godzinowej. płacono tylko za faktycznie przepTacowaną ilość godzin w tygodniu, a więc za 46 godzin. Robotnik
pozostał wprawdzie przy angielski9j
sobocie, przyznanej mu przez ustawę,
ale tracił zarobek ,za dwie godziny •
tygodniu. Ustawa o. Mgiel6ki~i JIOb.Q.

botników skutek

płace godzinowe. Mianowicie pocią;gnę-.
ło to za sobą przejście równieź i na
pracę akordową. Przejście tak radykalne, jakiegQ nie spotkaliby,śmy w źad..
nym innym przemyśle włókienniczym

Fot.

~ F:~y.s.

W:a.rszawa.

wielką

iloSci, przedsiębiorstw
ŹYdowskich.
Jest f-aktem, notorycznie znanym, !Że
ŻYd niema wogóle zbyt wielkich zdol~
ności do pracy soUdnej a, co najważ.
niejsze, nie potrafi nigdy powstuymać
się od ułatwiania sobie walki konkurencyjnej zapomocą obniżania jakości
produkowanych przez siebie towarów.
Tak jak mleko lub masło, które przeszło p'rzez ręce żydo'Wiskie, pTawie zawsze będzie mniej lub więcej sfałszo
wane, tak samo manufaktura z fabryki żydowskiej nigdy nie jest tem, za co
pragnie uchodzić.
Znane jest przysłowie, że źydowscy
fabrykanci lńdzcy potrafi, pacykował
materjały wełniane i bawełnIane z
pylu i kurzu, wymiatanego z magazynów wełny i bawełny. Tak zwany
przemysł odpadkowy, świato,wa specjalnoś~ Ł<l!d~ jest jedllocześ'uie spe-

bRĘDOWNIK,

cjalności, iydowsk,. Niema w tej
branży ani jednego przedsiębiorcy nie-

pewnych kategoryj

robotników
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dużej mierze do znacznego
jakości produkcji łódzkiej.

obniżenia

nie opłaca al, "manipalować" surow.
ca, gdyż przy stosowanym tam sy~t~
mie płac, więcej straciłvy na z~n~el·
szonej wydajności pracy robotnt~?W,
spowodowanej złym surowcem, ntzbYj
zarobił na fałszowaniu surowca. Natomiast w Łodzi "manipulowanie" surowca wspaniale si, kalkuluje, gdy t
pomaga jednocześnie obniżać :zarobki
robotnikowi I to w spoa6b "legalny".

żydowskiego. Łódź jest taksamo led- przez fabrykantów zmieniony na goNajlepszy dowód mamy w tern, że
nym z najpoważruejszych konsumen· dzinowy, jest uzasadniony. Możnaby przemysł bielski, który po dawnemu
łów szmat, gałganów i wszelkich tek· nawet powiedzieć, że postulat ten nza. stosuje system płac dniówkowych, a
.tylnych wybierków ze śmietników ca· sadniony jest r6wnież i ze stanowiska przy akordzia gwarantuje robotnikowi
lego świata. W żydowskich fabrycz- interesu produkcji wlókienniczej. Sy- minimum zarobku, wyższe od dniówkach łódzkich te obrzydliwości, bardzo stem plac godzinowych i wywołane ki, w ostatnich latach coraz skuteczczęsto niedostatecznie dezynfekowane, przejście na pracę akordową w całym niej konkuruje z przemysłem łódzkim.
przerabia się na "pierwszorzędne" tka- łódzkim przemyśle, przyczyniły się w Ale bo też fabrykantowi bielskiemu
niny.
Od drobnego żydowskiego przemy- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
słu odpadkowego nauczyły się i wielkie fabryki "manipulować" przerabiany eurowiec zapomocą dodawania do
niego składników mało wartościo
wych. A już na porządku dziennym
jest mieszanie gorszych i wybrakowanycł~ gatunków surowca z surowcem

peł~~~~~~o:f~ft,~f:dzieć, że

Walka o ubój

...

..

Posłanka Prystorowa stwierdza, że żydzi zabiegają o pomoc AnglJi -

w prze-

myśle włókienniczym o wydajności
pracy robotnika decyduje
przedewszystklenl jakość przerabianego surowca. Odnosi się to wprawdzie do
wszystkich prawie przemy łów, ale we
włókiennictwie jakość ~urowca
w
stopniu o wiele większym niż gdziei.ndziej wpływa na wyniki pracy robotnika. Prządki, obsługujące maszyny
przędzalnicze, na których "idzie" suro- '
wiec "manipulowany". wyrabiają o
wiele mniej niż ich koleżanki przy surowcu pełnowartościowym. Bo to nitki
przędzy ciągle się urywają i trzeba je
wiązać, co chwila trzeba zatrzymywll.ć
n:taszyuę, co chwiia inaczej j~. regulować, na co traci się wielo czasu.
Taksamo tkacz, gdy ma na kroście
osnowę z przędzy odpadkowej lub zafałszowanej odpadkami nie potraii rlotrzymać kroku przy kJ'0śni') z przędzy
dobrego galunku. Przy płacy dniówkowej strata czasu, spowodowana złym
surowcem, nie ob':lQ,żnła robotllika,
tylko fabrykanta. Robotnik robił swoje
i jeśli w Ciągu dnia wyrobił mało, bo
co chwila musiał 2'p,trz.vmywać maszyn~, aby powiq,zać, r()7~ypujące się nitkI, ukręcone ze §"miecla. lub z doclatkiem śmieCIa, to była to rzecz labry,
kanta, a nie j,'uo.
*

Gdy po wojni~ 7. biegiem czasu takrio i wielki pr'temysł w cornz więk~zym stopniu znczął
po1nosić
swoją

"zdolność" k~nkurel1cyjnlJ. zapomocą
oszt7.ędnt>ści n.a surowcu, zaozęto namyślać się. by de strony przernbianla
podlejszego surowca przerzucIć na robotnika. I wynly~lono przejście na pracę akordową..
Robotnicy 1. początku nia sprze:::iwiali się, gdyż umowa gwarantuje im

rvłua·lnv

Interesujące

momenty z dy.skUSj"i wkomisJi administracYj'neJ'

War s z a w a (Tel. wł.) Dziś roz- kwietnia 1937 r. Obie te poprawki zokomisji admini- stały uzgodnione przez referenta z
stracyjnej nad wnioskiem w sprawie wnioskodawczynią.
projektu ustawy o uboju rytualnym.
Z obszernej dyskusji podnieść naPrzewodniczący Duch oświadczył, że leży następują,ce momenty:
zaprosił na pOSiedzenie p. Prys torową"
P r y s t o r o w a: - Ustawa rzezoraz jako rzeczoznawców rabina Ru- naP.jest
ustawą humanitarno-gospodarbinsteina i ks. rektora Trzeciaka do czą. Po~
względami
humanitarnowypowiedzenia opinji w sprawach gospodarczerni
innego nie pnyczyhumanitarnych, gospodarczych i na- nHo się do jej nic
wniesienia do Sejmu.
ukowych. Ograniczeni są oni w wyspołeczellstwa polskiego w
powiadaniU się w zakresie reprezen- Stanowisko
sprawie ubojU rytualnego jest jednolitowanego wyznania.
Jeżeli nas straszą Europą, to jako
vV dalszym ciągu odczytał list rabi- te.
dowód, niech służy masa listów i dena Rubinsteina., w którym ten pisze pesz,
jakie nadeszły z zagranicy, wita.m. 1.: "wszelkiego rodzaju ingerencje ją,cych entuzjastycznie projekt ustaze strony innego wyznania w orzeka- wy.
niu o sprawach religji żydowskiej i uUbój rytualny jest przeciwny kulstalaniu tego, co jest w niej obowiązu turze narodu i jego kiesooni. Jeżeli
jące, uważam za głęboką zniewagę na- 3 miljony Żydów w Polsce pragną usZego wyznania", Rubinstein oświad 'boju, to 30 miljonów ludności polskiej
cza, że nie weźmie udziału w posiedze- nie może być zawsze stroną, która uniu.
stępuje ze swoich słusznych praw. JePrzewodniczący
stwierdza,
że żeli Polska składałaby się z 33 miljorzeczoznawcy - jak wspomniał _ zo- nów ludności żydowskiej, co uczyniostali zaproszeni do wyjaśnienia spraw noby wówczas z mięsem trefnem?
wchodzących w zakres humanitarnoRabin Adolf Perh6fler z Wiednia
ści, gospodarstwa i nauki, a do udzieogłasza
w pismach wiedeńskich: "Jelenia wyjaśnień wchOdzących w zakres
Żydem, mimo to oświadczsm, że
religji zostaliby wezwani dopiero wte- stem
będę zwalczał okrucieństwo uboju rydy, gdyby konieczność tego uznali tualnego, uprawianego od tysiącleci,
przedstawiciele wyznania mojżeszo mimo protestów całego świata, jako
wego.
sprzecznej lepszej zasady każdej wiaPos. Sommerstein twierdzi, że za- ry, miłości do ludzi i zwierzęcia."
chodzi tu naruszenie przepisów konPos. Prystorowa, omawiając walkę,
stytucJl, mówiących o swobodzie sumienia j wyznania, przeciw czemu pro~ jaka się toezy w obfQ,nie Uboju rytualnego, oświad~za, ' że 'Przeciwnicy
testują p. ·Prystorowa i p. Duch.
Na tern dyskusja formalna się skoń- t~go projektu winni , sobie uświado
czyła i komisja przystąpiła do obrad mić, że wciąganie Europy do naszych
merytorycznych. Zabrał głos o godz. spraw domowych nazywa się dotąd
z d r a d ą. Osobnicy, dopuszczajacy się
12.30 referent · Dudzillski. (W)
jej, nie mają prawa do tytułu obywateli polskich. Ustawa winna być prze\
War s:'! a w a. (Tel. wł.). Obrady prowadzona. '
komisji administracyjnej toczyły się w
W dyskusji głos zabrał }łoseł S o mwielkiem Iraprężeniu do godz. 15. Pro- m e r s t e i n, który mówiąc ' o humani~
jekt ustawy o uboju rytualnym został tarności Uboju, zacytow!,l.ł oplnje świa
przyjęty z poprawkami referenta. Me- ta naukowego, uważając, że ubój ryrytol'yczne obrady rozpoczęły się od re- tualny jest najłagodniejszą. i najbarferatu pos. DUdzil'lskiego, który wypo- dziej humanitarną metodą zabijania
wiedział się za projektem ustawy w zwierząt . Poza Niemcami, Szwajcarją
brzmieniu wniosku p. Prystorowej i i Finlandją, nigdzie ubój rytualny nic
zaproponował tylko 2 poprawki, mia- jest zniesiony.
nowicie do artykUłu 1. o skreślenie
P. PrY!'ltorowa: Belgja, Szwestępu, dozwalającego na nieogłuszanie cja, Norwegja i inne.
zwierzą,t w wypadkach nagłYCh, oraz
P. S o m m e r s t e i n. Proszę o
do art. 7 o przesunięciu terminu wej- wskazanie ustaw, znoszących ubój ryścia w życia ustawy z 1 stycznia na 1 tualny.

przy akordzie zarobek o 20 pro '~ ent
wyższy niż przy pracy dniówkowej.
W te~ll miejscu m~simy wspomnieć
krótko, ła~ ,.ok!"eślaslę pr~cę . ak ord ową· Otó .. Jezeh tkacz,. placuJący na
dwóch krosnach zar.abla.ć ma ~vadług
un.:t 0wy 5. zlotyc~ dZJenme, to w, akord~le n~lezy mu :'nę 6 złotych .. 1l0sć tka'runy, laką po,,:mny utk.a~, Jego dwa
k~osna, ł8;two Jest okres~lc na podst~WIe obrołow krosna, c;~rh ~a podstaw}~
ta~ zwanych "uderzen czołznka ..Jesh
~lęC oba. krosna r:nogą t~oretYCzDle uać . w CIągu S-mm ,?odz.m 40 metrów
tkanmy, t~ ustana-Wla SIę dla tkacza
pła.cę p~ 1v groszy.od me.tra.' przyczem
sohdmeJsze fabrykI d?daJą Jesz.cz? kilka procent na straty l ustanaWIają np.
16 groszy od metra.
Tymczasem okazuje się niebawem,
~e tkacz wyrabia tylko 30 lub 35 metrow. Wynagrodz~nie jego wynosi więc
przy 16-groszowej stawce zł 4,80, a najwyżej zł 5,40 za dzień. Pracuje na akord, a zarabia często mniej niż przy
pracy na dniówkę.
Czytelnicy powiedzą" Ż9 może reklamować i domagać się dopłaty uo zagwarantowan3go
umową
zarobku
6-złotowego. Tak jest, może - ale umowa zbiorowa interpretowana jest w
ten sposób, że Jeśli pewna część tkaczy wyrabia ewoją stawkę, to Inni nie
maję. prawa do żadnej dopłaty, gdV!
wfdoc:mie nie wyrabiają stawki z wła.
snej winy. Skoro inni mogą., to niema
o czem mówić!
Na tem tle możliwe są nafr6!ulejsze
nadutycia na szkodę robotnik6w. I
rz'~zy takie się dzieją. Kilku tkaczom
rwie się ciągle osnowa i ciągle muszą
maszyny zatrzymywać - a jeden lub
dwóch pracuje gładko.
W takim wypadku fabrykant odpowiada 'na reklamaCję, że osnowa jest u
wszystkich jednakowa i jeśli jednemu
ł dTllgiemu się rwie, to zapewne z jego
winy. Niema już dzisiaj fabryki, w
której nieporozumienia na tem tle nie
Edarz.ałyby się codziennie - a jak dotychczas, rzadko tylko udaje się dowieść fabrykantowi, że z jego winy robotnik swojej stawki umownej nia wyrabia.
ł
Dlatego postulat robotników, aby
przywrócony był, przynajmniej dla

poczęły się obrady

*

u-

I

Ozi'eciobójczvnie przed
na 16
wł,) 'Thltejszy sąd
ok,ręgowy skazał niejaką WłMlysławę
Waligórównr:, zatrudnioną jako służą
cą u pp. Putajów przy ul. Wybiekiego
na 16 mieSięcy więzienia za uśmierce

K'l' a k ó w. (Tel.

nie nowonarodzonego dziecka. prl'lez uduszenie ' go poduszką.
Połowę kary dlarowano obwinioMj
na mocy amnestji.
D.rugi proces również o zabójstwo

dziooka

sądem

m,iJe.sięey 1Di~enia
toczył się

przeciwko 40-letniej
Emie Pawuli z Bronowic pod
Krakowem, która w październiku roku.
ub. dokonała. zabójstwa na. dzieckiU,
wracając z niem ze szpitala. Trupa noworodka za,kopała Paw ula. w pobliżu
Krzemionek nad Wisłą.. Zbrodnię a raozej zakopane dziecko, wy,ltryły bawią
oe się w okolicy dzieoi. Dzieciobójczyni
przyznała się dIo popełnionego czynu.
Wyrok jeszcze nie zapadł.
służ~ej

Wybryki Żydów w Radomiu

R a d o m, 6. 3. Do chrześcijańskiego kina "Adria" sprowadzono ostatnio
film p. t. "ZdobYć cię muszę". Główną
rolę w filmie tym - jnk wiadomo gra nasz sławny rodak Jan Kiepura,
"król tenorów".
Na dzień przed wyświetlaniem filmu dyrekcja kina rozkleiła afisze i reklarnowe napisy oraz umieściła fotoay
w gablotkach. Żydzi, chcąc zbojkotować film, ponaklejali w godzinach
rannych na afiszach reklamowych
oraz na wystawach "Adrii" w całym
Radomiu kartony z napisami antyniemieckiemi, lUb stwierd~jącemi:

"film niemieckI",

dodaj~c

do napisów

swastykę·

Żydzi łudzą się nadziej~, że drogą
nieuczciwości i podstępu godnego ich
rasy zdołają zniszczyć materjalnie placówkę polską. Warto przy okazji zapy~ć, dlaczego Żydzi nie bojkotowali
filmów niemieckich, wyświetlanych w
~inach
żydo'1'skich,
jak "Apollo" i
"Czary"? Odpowiedz prosta: bo w grę
wchodzi tu właściciel kina, Żyd.

Sądzimy, że społeczCllstwo

polskie
nie pozwoli na to, aby zamierzenie
ŻydÓW miałQ l'Owieść si~.
.
•
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G ł o s: Od 1931 r. znIesiony y.r Szwecji.

Następnie S o m me r s t e i n pOl&:
mizuje w sprawach gospodarczych l
zgłasza wniosek o powołanie rep:re·
zentantów życia gospodarczego, zwła
szcza izb rolniczych, rzemieślniczych i:
premysłowo-handlowych.

P r z 'e w o d n i C z ą c y D u c h: Pan
postawienia tego wniosku przy pOWOływaniu rzeczoznaw..
ców. Obecnie uważam to za chęć przewlekania sprawy.
P. Sommerstein: Nie mam takiej intencji. Wywody p. Prystorowej
szły za daleko. Gdziekolwiek za granicami państwa ludność żydowsk,a interesowała się problemem ludn()ści ży
dowskiej na terenia polskim, to nie
jest to nic nadzwy~zajnego, są pewne
więzy zainteresowanie to wywołujące.
P. Prystorowa: Chodzi się do
obcych rządów, np. Anglji.
P. Sommerstein: Nic O tem
nie wiem.
P. P r y s t o l' o w a: Trzeba czytać
"Nasz Przeglą,d": Czyni się starania.
aby sfery angielskie wywarły na nas
nacisk.
P. S o m m e r s t e i n: Przedłożony
projekt narusza przepisy religijne Ży.
dów, nie załatwia sprawy pod wzglę
dem humanitarnym. Ludność chrześcijańska nie ponosi kosztów utrzyma-.
nia gmin wyznaniowych i ubój rytualny nie powoduje drożyzny mięsa, Ja~ękplwiek będą losy tego
projektu,
czy i ki~dy stanie się ustawą, Żydzi
będą. stali na gruncie swych przepisów reUgijnych.
Następnie p. Prystorowa stawiła.
dwa zapytania pod adresem ministerstwa W. R. i O. P.: a) jakie jest uzasadnienie regulowania płac przez ministerstwo, skoro orzeczanie Sądu Najwyższego uznało rzezaków za rzemieśl
ników, a nie funkcjonarjuszy? Podlegają,
wobec tego rzezacy ministerstwu przemysłu i handlu?
b) Czy ministerstwo W. R. i O. P. uznaje za słuszne, że opłaty, ~zypada
jące na rzecz gmin żydowskich, nie są.
publikowane i nie przechodzą. przez
parlament?
Wiceminister
k s.
Ż o n g o ł ł ow i c z odpowiedział na to, ża nie może
się wypowiedzieć o kompetencjach ministerstwa.
P. Kro e b e l twierdził następnie,
że sprawa jest ważna i trzeba traktować ją z całą powagą,. Uzasadnienie
pos. Sommersteina co do humanitarnej strony uboju nie przekonało go.
Trzeba dążyć do załatwienia sprawy
inną drogą. Może się uda urządzić
8Pecjalne rzeźnie dla ŻydÓW.
Sprawozdawca D u d z i ń s k i wyiaśnił następnie, że w całej Małopolsce
prawie 100 proc. zwierząt podlega uQnjowi rytualnemu.
P. T l' o j a (Ukr.) stwierdził, że wobec oświadczenia wiceministra W. R.
i .o. P., oraz przedstawicieli ludności
żydowskiej, że przez uchwalenie pro·
jektu ustawy nastąpi naruszenie Konstytucji, wraz z drugim przedstawicielem ukraińskiej repNlzenłacji parlamentarnej głosować będzie przeciw
projektowi ustawy.
W głosowaniu wniosek p. SommersŁeina o odrzucenie projektu upadł.
OpowiedZiało się za nim trzech
po.
słów, t. j. jeden żydowsld
i dwóch
Ukraiilców. Taką samą. większością.
głosów został odrzucony drugi wniosek Sommersteina o powołanie nowych rzeczoznawców gospodarczych.
Przewodniczący
p. Duch stwierdził
przyj~cie wniosku wraz ze zgłoszone
mi poprawkami. (w)
miał możność

p
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amię aj.
~
a;r v. grosz,
oddany w ręce zyd~skle~ ubo_ ty n&rÓd polski I.

Jubileusz narodowego pIsma

Oszustwa przy sprzedawaniu
pomarańczv i cytrvn

Cz ęs to c h o wa (Tel. wł.) W dniu
1 marca obchodził "Goniec Często
chowski" swoje trzydziestolecie, wy'~
daję,c piękny numer jubileuszowy.

1:1id#i sl«w~ą "Orędo'WlłJilk" o podniesione ~eCtiw nWn m;~utu
L ó d ź, 6. 3. - Wczoraj przed sądem
okręgowym w Łodzi toczyła się już w
drugim terminie sp,rawa redaktora odpowiedzialnego "Orędowni,ka" za fel jeton, omawiajacy oszustwa, popełniane
·p rzez nielegalnych handJa,rzy Żydlów
przy sprzedlawaniu pomarańczy i cytryofi. Proces ten spowodował żydowski
.,Głos Poranny" przy współudziale Stowarzyszenia Kupców Żydówskich na
woje~ódz.two łódlzkie,. przyczem stroną
s~arzącą Jest wspommane Stowarzyszeme.
W pierwszym terminie sprawa zo-I
stała odroczona dla powołania bie-

W nowojorskim zwierzyńcu przyszedł na
świat obecnie po 30 l'atach drugi
niedźwiadek. Dozorcy mają z nim du~y
kłopot "wychowawczy". Na zdjęciu mamy
scenę
kaTmienia "brzdąca" miSiowego J.
butelki.

s

UWAG~
Prasa niemiecTta przynosi dane, dotyc~.
ce postępów motoryzacji w Prusach Wschod·
nich. Są one ciekawe z dwóch względów: raz
przez porównanie motoryzacji Prus z resztą
Rzeszy, powtóre przez bliskość Polski, co
$Tdania do wyciągania analogji.
Przedewszystkiem znamienny jest fakt,
ie motoryzacja w Prusach Wschodnich po$tępuje ostatniemi laty szybciej, aniżeli tli
,eszcie Rzeszy.
Przyjąwszy za punkt wyjścia rok 1926,
liczba samochodów w Rzeszy wzrosła 3,8
krotnie, zaś w Prusach Wschodnich aż 5,1
l.rotnie. COTocznie rejestruje się w PrU$ach
większą liczbę samochodów; ostatnio pod
rządami Trzeciej Rzeszy przeszło 6.000 rocznie. W czterech ostatnich latach nabyto tli
jednej prowincji wschodnio.pruskiej więcej
nowych aut, aniżeli wyno-si liczba samochodów w Polsce.
Postępy motoryzacji wykazywały, jak
dotąd, głównie bogatsze prowincje Niemiec,
zwłaszcza na zachodzie. Jeśli i wschód nie
pozostaje dziś w tyl", ale nawet przeJci8tJ
niektóre inne części Rzeszy, świadczy to ty,"
ko o trosce, jaką otacza rząd niemiecki swe
ziemie kresowe.
Zarazem ustać winny żale niemieckie
na "odcięcie od macierzy" i "obumieranie"
wschodnich kresów. Bo samochód w wschodnich częściach Europy nie jest jeucze a.rtykułem powszechnego użycia, jak na. Zachodzie, lecz 111 pewnej mierze artykulem zbytku. A poza tem jest trudno mówić o "odcię
ciu" tam, gdzie lokomocja robi tak duże

adw.

Echa strajku windziarzy
w Nowym Jorku

Prac&(J,aJWCy odnmcrUi ws~elkie pł"op~ycje pracobi'Oł"Ćów
N o w y 1 o r k. (P AT). Trwają,ca całą noe przy udziale burmistrza Nowego lorku La Guardia, podsekretarza
stanu w departamencie pracy Mac
Grady i przedstawicieli pracowników
konferencja w sprawie zlikwidowania
strajku windZiarzy i dozorców do-

niedała

rezultatu.
BU!'La Guardia
oświadczył,
że
związek
zawodowy pracowników zaproponował arbitraż i poWTót
strajkują.cych do pracy już w dniu dzisiejszym, lecz wszystkie propozyeje
spotkały się z odmową. pmcodaweów.

mowych
mistrz

KapitulaCja młodzieży
"sanacyjnej" wPoznaniu

P o z n a ń, 5. 3. W dniu dzisiejszym odbyło się zebranie spirawozdawcze koła Prawników i Ekonomistów
Uniwersytetu Poznańskiego. Wobec
tego, że do władz koła zgłoszona została tylko jedna lista, a mianowicie
młodzieży nwrodowej, wybory w kole
nie odbędą się. Na prezesa nowego
zarządu wysunięty jest ruchliwy działacz narodowy, p. Franciszek Przy tarski z Pomorza.

CZY to rola dla nauczyciela?

•

P a b j a n i c e, 5. 3. ZaTząd koła
Stronnictwa Narodowego w Dłutowie
zwrócił się do nas z prośbą. o zamieszczenie na łamach "Orędownika" autentycznego faktu, który miał miejsce
w popielcową. środę, dnia 26 ub. m.
Późnym wieczorem we wsi Dłutowie
wydarzył się nigdzie dotychczas nie
notowany wypadek, a mianowicie kierownik szkoły w Dłutowie, p. Lachowicz, w towarzystwie dwóch osobników dostał się siłę, do lokalu Stronnictwa Narodowego w Dłutowie. 7.,.a,..
rząd koła S. N. skierował sprawę do
prokuratora przy sę,dzie okręgowym
w Łodzi.
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L 6 d ź. (PAT). W związku z notatkami, jakie ukazały się w prasie o za,.
mierzonem jakoby skasowaniu powiatów brzezil'iskiego i łask i ego, urzą,d.
wojawódzki w Łodzi komunikuje, iż
podane informacje o zamierzonem ska,.
sowaniu tych powiatów nie odpCYWia,.
dają istotnemu stanowi rzeczy.
Obecnie rozpatrywane są. jadynie
projekty zmiany granic gmin wiejskich
na taTenie woj. łódzkiego w kierunku
dostosowania ich do wymogów UiStawy
z dn. 23 marca 1933 r.

ł

lIf

R a d o m. (Tel. wł.,). Na posiedzeniu w dniu 3 b. m. rada powiatowa
SejmiKU Radomszczańskiego uchwaliła wszystkiemi głosami Polaków znieść
ubój rytualny na terenie powiatu JJadomszcz.ańskiego. Jedynie
burmistrz
Radomska, p. Łucjan Kwaśniewski,
wstrzymał się od głosowania. Przeciw
zniesieniu uboju rytualnego wystę,pH
jedyny zasiadają.cy w radzie powiatowej Żyd Mojżesz Berger.

i

Czytajcie i abonujcie
imponujący

gmach

Radość I

R a. d o m, 5. 3. W Starachowicach
odbyło się zebranie zwołane przez zarzą;d Związku Opieki nad Zwierzętami

.,Jlustrac.ię Polską"

Chrywlera.

•

Starachow'ice przeciW
ubo jowi rytualnemu

"·
I Zp'D'S t,e1m kom b'InUJą...

em,erytów
Wiel'kopolsk'i i Pomorza

I

Powiat radom'szczański
przeciw ubojowi rytualnemu

w sprawie uboju rytualnego. Po wyreferatów o uboju rytualnym uchwalona została rezolucja., domagająca się natychmiastowego zniesienia uboju rytualnego w Polsce. Rezolucję
podpisało 20 organizacyj
ze
Staraohowić i Wierzbnika. Rezolucja
została przesł1tna do Sejmu na ręce
posłanki Prystorowej.

K o n i n, 5. 3. W dniu 2bm. na
terenie powiatu konińskiego . policja
aresztowała około 30 członków Stronnictwa Narodowego. Powód aresztowań nieznany.
(rw)

Grochowski, zgłosił ID. in. wniosek o
odroczenie rozprawy ze względu na n.iewstawiennictwo świadka Ludlomi'ra
Wajsa, którego zeznania mogą. mieć zasadlnicze znaczenie dla sprawy. Sąd
Ządania
wniosek przyjął i ,rozprawę odroczył.
Rzecz znamienna, iż na wczrajszej
rozprawie reprezentowana była cała
prasa żydowska w Lodlzi. imieniem
. P o z n a~, 5. 3. Odbyło s~ę .zeb;~
Stowarzyszenia występowali dwaj ad-I n~e. emery~ow, w kt6r:em wZlęh rowwokaci - Żydzi. Przewodniczył s~dzia mez udZIał del~gacl s~warzyszeń
Merson.
czynnych, delegaCI zrzeszen emerytalnych z Wielkopolski i Pomorza, ~
przedstawiciel Zwią;zku Pracowników
Państwowych. Zebrani uchwalili rezolucję, żądając, by rząd wstrzymał dzia.m.nie nowego dekretu w sprawie eme·
rytm- aż do jego uchylenia., lub dalszych rozstrzygnięć w tej sprawie.

postępy·

głoszeniu

A1resztowania

głych. Na wczorajszej rozprawie obroń
ca oska'rżonego redaktora Trelli, p.

rada

"Złoty

blok" i jego skutki - Od Hradosnej tw'ó'rczości" do radosnej rady
Remont
czy przebudowa? - Biedna, ale uczciWa.•. - Magja i ni1eporozumienie

Słowa wicep1'emjera Kozłowskiego
o tern, że kryzys zwalczyć ma przedewszystkiem społeczeństwo, nie były
rzucone na wiatr do Warszawy
zwołano wielkę, naradę

gospodarczą,

która miala za za.danie wynalezienie
radykalnego lekarstwa na kryzys.
Ł ó d ź, 5. 2. Na dziell 5 bm. rabini
Obrady toczyły się w atmosferze
łódzcy zan::ądzi1i ścisły post dla wszy-. dosyć niepewnej. Po pierwsze wszystkich wiernych Żydów, celem wyra- scy, albo conajmniej znaczna więkżenia protestu przeciw zamierzonemu
szo.ść zebranych zdawała sobie sprawę
zniesieniu uboju rytualnego. Jak zwy- z istnieję,cych trudności - zwalczenie
kle, Żydzi nie mogli pozbyć się żyłki kryzysu, a nawet tylko wkroczenie na
kombinatorskiej i połączyli normalny realną drogę poprawy, nie jest bynajpost, tak zw. post "Estery", przypada- mniej łatwe. Następnie, jakie były
jący w tym dniu, z postem protestakompetencje obraduję,cych i jaka odcyjnym. Najwidoczniej Żydów niebar- powiedzialność?
dzo obchodzi kwes~ja ub~ju. rytual.neKompete.ncje były niezbyt szerokie
go, skoro nie mogl~ P?ŚWlęClĆ specJal- - w gz:uncle rzeczy wszys.tko sprowanego dnia na wY'l"aoome protestu przez 1 dzało SIę do zaaprobowama ?oco/n>a:ń
post. (k)
~ rządowych. Zaaprobować zas tez me

było zbyt łatwo, gdyż nie' tak dawno
premjer i wiceprem}er Kwiatkowski

z okazji rozpoczęcia urzędowania bardzo pesymistycznie odmalowali i naszą sytuację i politykę gospodarczą poprzednich gabinetów. Powiedziało się
wówczas zupełnie wyraźnie, że ciężki
stan gospodarczy powstał skutkiem
błędnej polityki... Oczekiwano zatem
jakichś zasadniczych zmian, posunięć
i rozstrzygnięć .. Tymczasem zamiast
tego rzę,d przewekslował cokolwiek
bardziej w kierunku liberalistycznym
i znalazł się w sytuacji tej, co i inne
gabinety, lilnvidują.ce "przerosty etatyzmu". Tradycję, się już stało, że jeden gabinet przykręca śrubę etatyzmu,
a na~tępny ją lu~uje i naw~aca do li~erahzm~ .. O~troz~e wahama te trwaJą. o~ dZleSJęclU blIsko .lat, 8. ftzultaty
WJdZImy... Obecny gabmet zaczął 00-

I

I

kolwiek inaczej - padły słowa ostrej
krytyki i to utrówno w stosunku do
zrzeszonego przemysłu, jak i w stosunku do poczynań zachłannych etatystów... Zdawało się przez pewien
czas, że nastą,pią wreszcie zdecydowane zmiany ... Minęło kilka miesięcy i
znowu społeczeń!Jtwo niespodziewanie
dowiedziało się, że nie jest tak źle, że
00 dwóch lat nastąpiła poprawa, a
wszystko będzie dobrze? ..
Co w tej sytuacji ma do zrobienia
taka, dorywczo zwołana, narada'!
Stanę,ć na stanowisku wiceprem le_
ra Kwiatkowskiego z grudn ia. czy tet
na enuncjacjach z lutego'! Dobrze. czy
źle? A przedewszystkiem. czy przekroczyć granice zakreślone przez dotych
c.z.asowe wahania etatystyczno-liberałistyezne?
Skrytykować poczynania
rządu i wysunąć własny program, czy
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"ORĘDOW:NIK, Bo'6ota,

'dnIa 7 marca. 1936
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kieł Miernikiem wartości jest nie zło- jest obecnie 6 miljonów rąk, w mia-, rowce i tak. dostajemy . nie za złoto.
to, nie pieniądz, lecz ilość pracy ludz- stach około dwóch miljonówl A my lecz za polskle produkty I surow~e ~
kiej, włożona w wyprodukowanie ar- czekamy na zastrzyk złota z zagrani- syłane do innych państw. Przec~e dzjj
nia?
handel międzynarod<?wy oparty lest na
A gdy reformy nie dadzą. rezultatu, tykułów, słuŻQ.cych do zaspokojenia cy...
Płacimy uczciwie swe zagraniczne wymianie towarowe]!.
gdy, jak już tylekroć, skończQ. się na potrzeb, oraz surowce i narzędzia praCzy o tern wszystkIem myś!ano na
nowym nawrocie do etatyzmu, co ey. . W ostatecznej zaś konsekwencji zobowią.zania staramy się być jak najwówczas? Kto za to będzie odpowie- surowce i praca. Im więcej rąk do solidniejszym' dłużnikiem w nadziei wielkiej naradzie gospodarcze], która.
dzialny? Rząd, który inicjował, czy pracy, tem kraj jest bogatszy - im że za tę solidność otrzym'amy poŻycz: miała; Polskę wyrwać z ~zysowej
więcej rąk do karabinu, tern więcej !tę, lecz pożyczki nie otrzymujemy. A m~tOl, czy tam .raz wreSZCIe postanonarada, która aprobowała?
gdybyśmy i otrzymali, to za. wysoki ~vlo.no radykalOle przebudować nasz~
Czas wreszcie już powiedzieć sobie, surowców można zdobyć I
Tę prawdę zrozumiały Niemcy i procent. Za co będziemy wówczas zY~le? ~zy op~rto tam .bogactwo ~?1
lie dotychczasowe poczynania nie dadziś bez złota buduję. przemysł, zbroją. dzielić się z obcymi swym dorobkiem 'l SkI na. Istotne] Wa;rtoŚCI - na mll]~
dzą. rezultatu, że alb<> dokonamy zaZa to, że użyczono nam trochę sym- nac~ sIlnych polsk~ch rąk' Czy pasta,..
sadniczej przebudowy naszego organi- armję, aby jutro...
My narzekamy na brak kapitału, bolu? l Przecie i wówczas będą praco- nOWIono wyrwać SI.ę z p?d koszma!'D&I
zmu gospodarczego, albo też jeszcze
dalej posuniemy się ku ruinie. Prze- lecz ten kapitał do nas nie przyjdzie. wały polskie ręce i polski surowiec go .symbolu? Z OlewolI złota. i lego
dewszystkiem, kiedy rZQ.d miał rację; Walutę swoję. oparliśmy na złocie, pójdzie do fabryk, a polskie mózgi hę- posIll:daczy, 2:ydów? ..
czy wówczas, określają.c nasz stan którego nikt nam nie przywiezie, złota, dQ. tern kierowały! Z symbolem, który
NIe!.
.
jako bardzo ciężki, czy teraz, gdy w Polsce jest coraz mniej i coraz mniej oddał nas w władzę złotej międzyna... Po zakończ emu obrad zapanowała.
stwierdzał, że od dwóch lat rozpoczęła
jest złotych; opartych na złotym pary- rodówki, trzeba raz zerwać. Bo te nie- urzędowa radość.
ha.
się poprawa? Bo dwóch odmiennych
tecie ... Dusimy się. Na wsi bez pracy liczne, potrz€bne nam z zagranicy suprawd niema i być nie może! Chyba.
tamta pierwsza prawda była prawdę....
A zatem?
Zatem należymy do "złoteg<> bloku" mimo, że posiadamy zaledwie
0,4 proc. światowych zapasów złota,
mimo, że od roku 1929 straciliśmy zło
ta. za 200 miljonów złotych, mimo, że
nawet taka Rumunja złota ma więcej
od nas !... Lecz przecie "złoty blok" to
twórczości
napraw'ić
tylko kilka państw i to takich, co owego złota mają sporo ... A 00 my robimy
Od własnego korespondenta "Orędownika"
w . tern towarzystwie? Pchamy się ze
swojemi 500 miljonami złotych w Zło-I
5 marca
nych prezydentów, między innymi dr. statniej jako instytucji kredytowej
cie pomiędzy miljarderów, jak gdyby
wielce zmalało i nie co innego, tylkó
Piszą,c o Tarnowie, nie można po( Kryplewskiego, b. prezydenta socjalinasz, 'jakże skromny, zapasik mógł coś minę.ć spraw zWię.zanych z gospo- stycznego. Sprawa ta po wielu wzglę to podważyło zaufanie do tak ważnej
tam znaczyć!
darkę. miasta.
dami przypomina "sanacyjnę." rado- gospodnrczej placówki. Będą.c w ~rud
W chwili obecnej Francja i Stany
Ostatnio dużo się mówi i pisze w snę. twórczość z epoki poczty gdyń nem położeniu finansowem, mIasto
Zjednoczone posiadaj Q. połowę świato Ta!'llowie o zarzQ.dzie miasta, o prezy- skiej. Podobnie jak i tam kosztorys dzisiaj nie płaci żadnych rat pożycz. .
wego złota i właśnie w ich interesie dencie Brodzińskim, Silbigierze, wre- budowy rzeźni wynosił 1 milj. 200 tys., kowych i ogranicza się jedypie dO
leży utrzymanie tego kruszczu w roli
szcie o radzie miejskiej. Atakiem na budowa zaś pochłonęła ogromnę. sumę opłacania procentów.
miernika wartości w gospodarce świa obecny zarząd miasta kieruje b. prez. 4 milj. Z tych więc względów do spra. Dokładnem odbiciem ciężkiego po'"
towej. Gdyby dało się to w stu pro.- miasta p. Marszałkiewicz, o którym wy tej jeszcze powrócimy, tern więcej łożenia
miasta jest przedłożenie przez
centach przeprowadzić, ci dwaj posia- krą.żą. różne ciekawe wieści z czasów że pi'zy budowie tej dużę. rolę odegrali prezydjum
miasta radzie miejski~j
dacze staliby się panami życia i śmier jego urzędowania. Prawę. rękę. p. Mar- przedsiębiorcy Żydzi i ich protektorzy, pTojektu budżetu
na rok 1936/7 z deh·
ci państw bezkruszcowych. Gdy po- szałkiewicza jest 2:yd Kulesza, redak- Siedzący w ·magistracie.
cytem ponad 220 tys. zł. S~dząc ~ o~
bieżnie nawet spojrzymy na stan gotor tygodnika "Hasło". Niedawno na
Budowa rzeźni przysporzyła miastu rad, komisja budżetowa me znaJdzIe
spodarki światowej, ze zdziwieniem łamach
tego pisma poruszył p. długów, które dzisiaj przekraczaję. nań pokrycia. Wiele mogłoby zrobić
dostrzeżemy, że w gruncie rzeczy niMarszałkiewicz słynnę. sprawę budowy
7 milj, Około 4 milj. wynosi dług w prezydjum miasta, gdyby wystą.piło z
czego nie braknie - SQ. ręce do pracy, rzeźni miejskiej, przyczem najcharak-I Miejskie; Kasie Komunalnej. Wsku- wnioskami
oszczędnościowemi. Niestelecz bez pracy; są. produkty bez kon- terystyczniejsze, sam umywa ręce, '!ł. tek tak poważnego zadłużenia miasta. ty, na to się
nie zanosi, gdyż w gr~
sumentów, jest aż nazbyt wiele prac, całę. odpowiedzialnościę. obarcza daw- w Kasie Komunalnej znaczenie tej 0- musiałaby wejść
sprawa drugiej prektóre czekają na ręce... Zdawałoby się,
zydentury,
którQ.
zajmuje
Żyd dr. Sil..
IŻe nic prostszego, niż bezrobotne ręce
biger, oraz sprawa dodatków mieszka.
zaprząc do owej pracy, a wówczas konniowych dla prezydjum, do czego trze-sumenci, mają.c pracę, będ'ł zarabiali
ba. pewnej bezinteresowności.
i będą. mieli za co konsumować... Ale
J ak Tarnów Tarnowem, nigdy ni~
czegoś brak. Nie złota nawet, bo namiał dwóch . wiceprezydentów; utrzy.
przykład w Stanach
Zjednoczonych,
mywanie więc drugiej wiceprezyden. . .
gdzie skupiła się największa cz~ć
tury (by jedynie redowoIić 2:ydów), ŚWiatowego złota, też obok bezrobocia
jest dużę. rozrzutnością,. Nie jest to
panuje nadmiar produktów i na 0jedyne ustępstwo dla radnych żydow
czach głodnych pali się pszenicę, topi
skich, których jest 18 na 40 miejsc Wj
ryby i owoce, wylewa do rzek mleko
radzie. Pan Silbiger niedługo po obi rum... Kraj pod względem surowcojęciu urzędowania w Funduszu Pracy;
wym i przemysłowym prawie samoktóry wchodzi do nadzorowanego przez
wystarczalny, który najłatwiejby poniego wydz. opieki społecznej, - ob-<
winien znosić autarkję, dusi się ...
sadził
go samymi prawie 2:ydami.
Złoto rządzi się własnemi
prawa..
Miasto wydatkuje na utrzymanie p.
mi - posiadaczowi musi dawać zysk,
Silbigera 10 tys. zł poto tylko, by ten
. procent. Gdy zysk jest zbyt mały, chokontrolował
faktycznego kierownika.
wa się je, i kraj, oparty na walucie
Wydz. Op. Społ. mgr. Wapiennika i
z parytetem złota, zamiera. Bo nie
mógł się dowiadywać, co Słychać W.
można twierdzić, że złoto należy do
biurze. Mówi się wśród radnych "sa.Stanów Zjednoczonych, czy Francji nacyjnych", że jest to niestety złem!
jest ono w ręku nieIicznej kliki, bykoniecznem.
najmniej nie utożsamiającej się z pań
stwem, a jedynie państwem rzQ.dzę.cej.
Za zło konieczne uważa się równiez
Bank Francuski złota nie posiada, jepobierania dodatków mi.eszkaniowych
no przechowuje złoto prywatnych poprzez prezydjum miasta w dotychcza...
s'iadaczy, którym musi w il'azie potrzesowej wysokości. Prez. dr. Brodziński.
by wymieniać je na wypuszczone przez
legjonista, pobiera dodatku mieszka . .
siebie banknoty. Zwrotu złota za bankniowego 200 zł, zaś płaci za mieszk.a.-o
noty nikt nie żą;da, bo państwo je najPomimo przeróżnych leków i zastrzy,k6w, "sanacja.'· czuje się coraz słabszą.
nie w budynka.ch miejskich elektrowlepiej strzeże i w tych warunkach rola
ni tylko 54 złote. Viceprezydenci poskarbu państwa sprowadza. się do pilbioerajQ. po 126 zł mies., chociaż za
nowania złota, zapomoc'ł którego jedmieszkanie trzypokojowe z przedpokonostki duszą narody...
jem, łazienką. płaci się w nowych po
100 zł. Szczególną, protekcją cieszą si~
- 'Złoto jest tylko symbolem, bo użyt
Żydzi i ludzie doń zbliżeni. Zatrud..
kowa jego wartość jest żadna! Symboniony w budownictwie miejskim p.
lem, narzuconym nam przez tych, kt~
Wojewski, niegdyś Wasserberg"er, po. .
rzy mieli nadzieję skupić je całkowi
biera uposażenie według V stopnia
cie w swych rękach i w ten sposób usłużbowego, prócz tego rocznie 1800 zł
zależnić świat od siebie. I uzależnili!
i dodatku funkcyjnego za kierownic..
Dziś świat pracuje nie dla siebie; nie
two zak.ładu Czyszczenia miasta. P~
ci owoce pracy konsumuj'ł, którzy je
8tłtl Apelacyjny podwy~y' kfWę gf,ÓfUmtym Bpra>tDeOm
dobnych wypadków jest Więcej. Om~
wyprodukowali, jeno ci, którzy skupili
ka;tast:rofu
wimy je kiedyindziej i równocześnie
złoto w postaci banknotów V\" swych
Kr ak ów. (PAT.)
Dzisiaj,
po tomiast Bolesław Drabik na półtora zajmiemy się zażydzeniem magistrattLi
kasach ...
Ekonomja społeczna, ta "ewangie- przeprowadlZonej rozprawie prz.eciwko roku więzienia oraz dyżurny na stacji
Naprawić zło, zrównoważyć budże~
Ija" XIX wieku, zbankrutowała. Glo- 4-em funkcjonarjuszom kolejowym, 0- kolejowej w Krzeszowicach Niec na odżydzić magistrat mogłaby rada miej..
skarżonym o spowodowanie pamiętnej
dwa lata więzienia. Skazanym zali- ska, lecz ta w obecnym stanie nie jest
s·zą to nawet ekonomiści z katedr uniwersyteckich, lecz... w dalszym ciągu katastrofy w październiku 1934 r. pod czono do odbycia areszt śledczy oraz do tego zdolna. Prócz 18 2:ydów za...
Krzeszowicami, zapadł wyrok są.du darowamo połowę kary na zasadzie
ją wykładają, a świat w dalszym ciągu
siadają. w niej sami ludzie zależni,
trzyma się zasad, jak pijany płotu, apelacyjnego, mocę. którego został za- amnestji.
przeważnie urzędnicy, którzy nie majQ.
tWierdzOOlY
wyrok
pierwszej
instancji,
Obydwu
skazanym
sąd
apelacyjny
choć wszyscy o tem bankructwie doodwagi wystą.pić z wnioskami oszczęd
skonale wiedzą. Poprostu lenimy się uniewinniający blokowych Ziębińśkie podwyższył karę w stosunku do wyro- nościowemi lub z wnicskami zwróc(}ool
go
i
Kaczmarka.
Skazani
zostali
naku.,
jaki
zapadł
w
pierwszej
instancji.
stworzyć nową teorję i znaleźć istotne
nemi przeciwko intersom żydowskim ..
prawa życia gospodarczego ... Atak ży
_. ._ ...
Dwaj księża, ks. prał. dr, Lubelski i
dostwa na Niemcy to nie tylko walka
ks. P;I'ał. Bu'landa, zasiadający w "sa..
została
schwytana,
reszta
w
liczbie
216
z antysemityzmem, to przedewszystnacyJnym" klubie radziecl<:im, nie wy.
więŹl1iów uciekło
zdołała ujść.
kkm walka z państwem, które walutę
kazują, wielkiej inicjatywy, a co goswą oparło nie na złocie, a. na energji
rzej, nieraz popieraję. 2:ydów, jak to
w'ięzienia
W płomieniach
narodowej. Tyle się u nas mówi o
~iało miejsce przy wyborze drugiego
L o n d y n. (Tel. wł.) Jak donoszę.
braku kapitałów, a. zapomina się, że
L o n d y n. (Te. wł.) Jak donoszę. vIceprezydenta, którym dzięki ich gło
z Szangha.ju, z więzienia w Kuanyun z Santiago de Chile, miasto C~tro na som został Żyd. dr. Silbiger.
kapitał to nie złoto, lecz istotne bogactwa - ziemia, kopaliny, warsztaty uciekło, po opanowaniu straży wię wyspie Chiloe zostało nawiedzione kaZmienić na lepsze może się wtedy,
pracy, lasy, budynki - wszystko to, co ziennych i uzbrojeniU się, 331 więź tastrofalnym pożarem. Większość bu- gdy w radzie zasiądą. ludzie niezaJeżni
niów. Zaalarmowane straże miejskie dynków została. zniszczona. Przeszło i. gdy ilość znajdujących się w niej
bezpośrednio lub pośrednio służy do
zaspokojenia potrzeb! Przedewszyst- otworzyły na uciekinierów ogień kara- 5 tysięcy pozbawione zostały dachu Zydów zmniejszy się do minimum.
klem zaś bogactwem sa żywe siły ludz- binowy, zabijając 8 więźniów. Część nad głową.
J. K. j
też

owe poczynania

i ogrado potakiwa-

aprołx>wać

niczyć swą. działalność

Smutne rzeczy zTarnowa
Gospodark,a m'iejska - Echa radosnej

G'rypa szaleje w "Napraw'ie"

Echa· katastrofy kolejowej
pod Krzeszowicami
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WalUty obce wRG&jl

Po klęsce wojennej Abisyńczyk6w

War 8 z a w a. (Tel. wł.) . Rząd sowiecki ogłosił urzędowY kurs obcych
walut przy wymianie w Rosji na
ruble sowieckie. Kurs złotego polskiego ustalono na 95 kopiejek.
(w)

n~IU~ IO~li ~i! nllo~i![i~ rokowIń IOkOiOWJ[~1
Treść

w

listu (esarza Abisynji do przewodni komitetu trzynastu

walkach na froncie północnym poległo 3S 000 Abisyńczyków

A d i s A b e b a. (Tel. wI.) Według poczęli działania wojenne, która konze źródeł angielskich i tynuują obecnie bez przerwy. Gotowi
,francuskich straty Abisyńczyków w jesteśmy wszcząć rokowania pokojowe
trzech bitwach, a mianowicie pod En- pod egidą i w ramach postanowień
derta, Tembien i Scire wynoszą około paktu Ligi Narodów. Z zadowoieniem
35 tysięcy zabitych i ranionych. Roz- przyjmujemy równocześnie do wiadobite w trzecb walkach armje abisyń mości, że propozycja taka wyszła z loskie liczyły podobno około 135 tysięcy.
P a ryż. (Tel. wł.) Agencja Havasa
donosi, że marsz. Badoglio zapytywany o dalsze zamiary odpowiedział: "Czekam na ukazanie się nowego przeciwnika".
R z y m. (Tel. wł.) Wydany pod numerem 147 urzędowy komunikat marL o n d y n. (Tel. wł.) Augielskie doszałka Badoglio zawiera następują.ce
niesienIa potwierdzaję" że angielski
doniesi~mie :
"Wojska II korpuRu naszej armji oddział Czerwon~go Krzyża został
zbombardowany przez \Vłochów. W
o s ią.gnęly w czwart-ek o godz. 5 w czasie pościgu nieprzyjaciela rzekę Ta- czasie bombardowania miało zostać
r.abitycb 7 rannych żołnierzy.
kaze."
A d i s A b e b a. (Tel. wł.) W czwarA d i s A b e b a. (Tel. wl.) Ze strony tek popołudniu wysłana została do
abisyńskiej donoszą, że w środę rano
w czasie bombardowania przez wło
skich lotników miejscowości Kworam
jedna bomba spadła na mieszczący się
tam oddział angielskiego Czerwonego
wiadomości

Włosi

na komitetu trzynastu, oraz ż.~ prowadzone one będą rzeczywiście w duchu
uszanowania postanowień paktu Ligi
Narodów. Naszą szczególową odpowiedź prześlemy za pośrednictwem naszego pTzedstawiciela w Paryżu.
H a i l i e S 'e l a s s i e.

zbombardowali
angielski Czerwony Krzyż
Genewy odpowi<edź Abisynji na wezwanie komitetu 13 Rady Ligi Narodów w sp.rawie natychmiastowego zaprzestania kroków wojennych celem
podjęcia pertraktacyj pokojowych. Odpowiedź, jak zapewniają, ma być przychylna.

dów:
"PTzyjęIiśmy do wiadomoścj
depeszę, którą pan wystosował w imieniu
komitetu trzynastu na ręce mojego

W i e d e ń. (PAT). Oentralny in~ty
tut meteorologiczny donosi, że w Styrji odczuto dość silne wstrząsy podziemne, które na szczęście nie spowodowały większych szkód.

Oświadczenie

minist1ra komuni,k,acli
War s z a w a. (TeJ. wł.) Do min.
komUlllikacji Ulrycha udała llię delegacja kolejarzy w sprawie pogłosek o
translokacji
kOlejarzy do nowych
miejsc słUŻbowych. Minister Ulrych
oświadczył, że pogłoski te są bezpodstawne. Przeniesienia urzędników kolejowych będą stosowane wtedy, jeżeli
to będzie nieodzowne w interesie
służby.
(w)

Angłji

na

L o n d y n. (Tel. wl.)

f'lotę

Jak

donoszą.

przedmieść zdołano zaareniebezpieczn~go
prz~rwódc~
komunizmu w Południowej Ameryce,

jednem z
sztować

Luiza Carlosa P1'Iestesa.

Min. Beck

W al·ty)erji amerykańskiej wpr.owadzono nowe działa pnIowe na pneumatykach o
przekroju 75 mm. Działo to niesie na odległo;;ć 12,5 km. i waży tylko 1.170 kg. Na
zdjęciu

szef a.rt}"lerji amerykatlskiej gen. L'ptOll Bir'nie

\\0

towai'zystwie pulkownika

Nowy premier
Japonii
.,a

l\'o,niuacja ,nin. Hi-roty

stałłowisko p·re>J'nj.era uspokoi

Q-pinję śłMa:ta

*

podziemne

z Rio de Janeiro, w czwartek rano na

Kradzież tajnych akt
marynarki amerykańskiej

Ż.l d <J \\8ka praBa łódzka donoai ])<Jd nall ló\,k i('m .,~caJ("I1 i e Ołxn.u prol'Ząrlollego"

Wstrząsy

Aresztowanie
głośnego komunisty

mimsterstwa
spraw zagranicznych.
Wszyscy członkowie Ligi Narodów
wiedzą, że jeszcze
przed wybuchem
wojny ze swej strcmy uczyniliśmy
ws;r,ystko możliwe dla utrzymania pokoj u, postępując w duchu wskazań
paktu Ligi Narodów. Łamiąc między
naTodowe pra,,,o i przepisy, oraz postanowienia Ligi Narodów, \Vłosi r01:-

Żydlzi, widzą;c, że w spra.wie uboju rytualnego toną, proszą o ratunek - mar,,"załka SeJmu
p. Ga.ra. D O'!lQS i o tern
•.Wieczór Warszawski", co następuje:
"Gmina wyznaniowa w Kielcach wysla.ła pismo dQ marsza.l:ka Sejmu, p. Cara.
'W którem P()wotluje się na to,
iż p. Car
!Został wymamy poslem z ~kręgu ~Jelec
!kiego przy P.2ID0cy w)'Wrcó~ żytdo'w
skich, na dowód czego dołączono do owegQ memorjahl ulotki wy1borcze w j~ylku
rt. yd{)'W'6jk im, wz)' wają-ce dQ głoso'IVa.rnia za
k and}'daJtura, !p. Cara. N a tej podstawie
J{:m.ina prosi P. marsza~ka Sejmu. aby
przy rozpatrywaniu wniosku o uboju rytualnym stana,ł w ~lYro'Ilie ludności t ydowskiej".
Ż)1dzi. jak to Żydzi: we .. właśchvef'
chwjJj PTeze;n tuja, to, co uwaźajq za
wekl'l e p'0lityc7J11e . .

War s z a w a. (Tel. wł.) Rząd sowiecki zamierza obsadzić od dłuższe
go czasu wolne stanowisko korespondenta agencji "Tass". Ma nim być
POS'tjukow.
(w)

Wydatki

Lo n d y n. (Tel. wł.). Z Adis Abeby
donoszą., że cesarz abisyński, po naradzie z rządem. polecił przesłać nastę
pującą odpowi·:,dź na ręc~ przewodniczącego komitetu trzynastu Ligi Naro-

d y n. (Tel. wl.) \,vedług dopism amerykańskich z Los
Angeles, zostały tam przez szpiegów
skradzione i sprzedane obcemu mocarstwu tajne akta marynrurki amerykań
skiej wraz z planami nowych modeli
samolotów.

Ij

L o n d y n. (Tel. wł.) Według ogło
szonego preliminarza budżetow-ego admiralicji, wydatki na flotę przewidziane są w wysokości 70 miljonów f t.
szterlngów, czyli o 10 milj. więcej, niż
w roku ubiegłym. Ogółem wydatki na
obronę
imperjum zamykają. się w
przyszłym budżecie cyfrą 155 milj. ft.
szterlingów, czyli wynoszą o 35 milj.
więcej, niż w roku ubiegłym.

Krzyża.

Lo 11
niesień

Nieobsadzone stanowisko

L o n d y n. (P AT.) Agencja Reutera donosi z Tokio, że powołanie min.
Hiroty na stanowisko premjera ma
niewątpliwie
na celu
uspokojenie
światowej opinji co do celów japońskiej polityki zagranicznej specjalnie
wobec Z. S. R. R., gdzie Hirota przed
objęciem teki
ministra spraw zagranicznych był ambasadorem, przyczyniając się w znacznym stopniu do po-

opuścił Brukselę

B l' U k s e l a. (Tel. wł.) We CZWail"t ek o godz. 11 mn. Beck wraz z mał
żonką opu~cił Brukselę, żegnany
na
dworcu przez premjera V~n Zeelanda, posła Jackowskiego oraz posła
francuskiego Laroche'a.
W środę wieczorem min. Beck był
jeszcze na przyjęciu, wyda.nem przez
polsko-belgijską izbę a3ndlową,
oraz
prr.ez konsula gen. Rzplitej Vaxelair'a.

Min. Papagos
podał się do dymisji

w i e d e ń. (Tel. wł.) J~k donoszą.
z Aten, ustąpili ze swych stanowisk
min. spraw wojskowych Papagos OTaz
podsekretarz st!\nu gen. Platis. Następcą Papagosa
został
mianowany
M'etaxa.

prawy stosunków u obu krajów.
Na stanowisko ministra spraw zagranicznych powołany został ambasador japollski w Rzymie Szigeru Joszida, były sekretarz ambasady w
Londyn,ie. Minister Joszida, Cieszący
śmi'erć W płomieniach
się w Japonji
wielkim autorytetem,
H a II e (PAT) W pobliżu wsi Dompowołany był na stanowisko ambasanitz samochód cięża.rowy najechał na
dora w Rzymie W 1932 r.
drzewo, przyczem nastąpił wybuch motoru. Kierowca zginął w płomieniach,
a siedzący obok niego mężczyzna 0dniósł
ciężkie
poparzenia. W wi014cym meble wozie przyczepnym, na który ogień się przeniósł, znajdowały się
trzy osoby, z których dwie zginęły, a
t:rzecia odniosła ciężkie obrażenia.

Nowe demonstracje

przeciwko proł. Jeze
I

praW)'tyJ'ł~ uniWeNj!lftef:.u paryskiego
wskutek zajść ~os<taly ~atfDi,e841&n.e

JfTykl-ad;y na wydzk:d.e

p a ryż. (P AT.) Prowadzone przez
prof. Jeze wykładY ustawodawstwa
wiadomo ść. że "W kolach rządowych roz- fmansowego uległy dziś rano ponowważane .;;~ obe cni!' projekty ustalcn:a na nemu zawieszeniu, gdyż studenci nie
n a jbJiż."z(1, przyr-7.]o ':;ć współpracy między
rza,dom a izbami u,~tn 1V0dawczemi Zapo- do~uś.cili profesora do głosu. ~rz~
~-ja dane niedawno ogloszenie art~'kułu b. weJ~clU profes~ra do IH>7.epelnlOn~J
premj era ~la\\'ka o utworzeniu nowej or- a~},l r~zległy SIę krzyki:, "do. dymIga nizacji na miejtice bloku bezpartyjnego SJI. KIlkunastu studentow USIłowało
odr oczono pod.obno na dłuższy czas. Pr,zed- zgotować kontrm,anifestację, naskutek
tem m a nastąpić pewnego rodzaju konso.' czego dos~.1o uo bójki. Zgromadzeni
!idacja d ~ ~" nego obozu pro~~a,d?~ego. Ma n~ kOTytar.zu st':ldenci wtargnęli. tłumto naoliWIć zapoIn?cą ~esJI Zjazdów po- me do auh, gdzle prof. Jeze, stOjąc na
sz cz ególnych organizacYJ, które ten obóz katedrze oświadczył że nie zamierza
tworzyly,"
. poczet:? p od
Tyie pra"a rządowa. Wątpić nalety, wa;'1C'ZyĆ • .ze s t u d ~n.t'
am~,
aby wyr;ilki II kierunku \1r;krzeBzenia B. eskortą kll.k,u.pollcJantow.opuśclł ~ul.ę.
B. odniosły jakikolwiek skutek. Ludzie już
Od ChWIlI Jeg? przy~ycla do wYJś~la
nabrald rozumu i nabijać sił W. hutelOtę po up!y~ę;ło zaledWIe 3 mmuty. W c~wllę
raz drugi ni~ ~
~zIUeJ aadszedł tymczasowy dZlE~kaA

fakultetu prawnego, prof. Ripert, który
wezwał studentów do zachowania spokoju i oznajmił, że wykłady zostają zawieszone. Na przemówienie dziekana
studenci zaintonowali "marsyljankę"
i we względnym . spokoju opuścili aulę·
Na podwórzu fakultetu doszło jednak do nowej bójki, w czasie której
student 3-go roku, sekretarz b. ministra Frota, został dotkliwie poturbowany. Wyjście na ulicę odbyło się
bez poważni,ejszych incydentów. Policja rozpraszała tylko niewielkie grupy s t u d entó w, ś"
plewaJących "mię d zynarodówkę". Aż do god:dn popołu
dniowych w dzielnicy uniwersyteckiej
dawało się odczuć pewne podniecenie,

Pro jek ty RoO'sevelta
Waszyngton. (PAT). Prez. Roosevelt zwrócił się do kongresu z 0rę
dziem, w ktÓlrem, wykazują(: potrzebQ
uzyskania dodatkowych wpływów w
wysokości 620 miljonów dolm"ów, proponuje zmiany amerykallskiej ustawy
podatkowej. Kajważniejsze idę, w kierunku opodatkowania dochodów spółek, nie rozdzielonych \V formie dywidendy, oraz zniesienia stopniowej skali w podatku dochodowym, płaconym
przez spółki.
Te 7:ądania łączę. siQ !:\ciśla t: 1\0niecznością pokrycia wYdatków kontroli rolnictwa oraz z uchwaleniem
przez ciała ustawodawcze t. zw. bonuS'U dla kombatantów.
Ponadto prezydent zapowiedział,
i7. wkrótce przedstawi kongresowi p.rojekty nowych zarządzeń, mających na.

eelu walkQ z bezrobociem..
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Pokłosie
Pokłosiem t. zw. narady gospodarczej są. nietylko uchwały powzięte na
poszczególnych komisjach (patrz "K.
P. nr. 105 z dn. 4-go b. m.), ale i niektóro myśli, wypowiedziane na posiedzeniach plenarnyoh. Poniżej notujemy kilka z tych myśli, wyjętych z naogół

tów:

dość

mało

treściwych-refera

Połączenie okrętowe
G d y n i a. (Tel.

wł.)

Od kilku lat

pasażerskę. i towarowę. komunikację
pomiędzy Anglję. a
Gdynią. i Gdań
skiem utrzymuje ,.United Bałtic Corporation Ltd.", wspótpracuję,ce z "Polsko-Brytyjskiem Towarzystwem Okrę
towem". Połą.czenie to obecnie ulegnie

usprawnieniu.
Powszechnie znany,
kursuję.cy na linji polsko-angielskiej
statek ,.Baltonia" wycofa się i zastę.
pi przez jednostkę nową. oraz lepszą.
pod każdym względem, a mianowicie
przez "Baltrover". Nowy statek ładuje
obecnie w porcie gdańskim, ską.d zawinie po raz pierwszy do Gdyni.
Odtą.d co 10 dni oglą.dać będziemy
w Gdyni nowy "Baltrover", parowiec
o pojemności 4.800 tonn rejestrowa-

z Anglią

nych brutto. Nowy okręt ma 117 metrów długości, 17 szerokości, posiada
wygodne i ładnie urządzone pomieszczenia dla pasażerów. Jego ładow
nie są dostosowane do przewozu łatwo
psujących się towarów, jakie wywozimy do Anglji.
Przez puszczenie w ruch statku liczy się na pozyskanie nowych ładun
ków, również przychodzą.cych i w~
chodzą.cych z Polski t. zw. frachtem ła
manym z przeładunkiem w portach
angielskich. Dalej spodziewają się
wzmożenia ruchu pasażerskiego i w
tym celu dostosowano ceny biletów.
Przejazd do Anglji nowym statkiem
w klasie kabinowej kosztuje 7 funtów,
w klasie trzeciej 5. (p)

Polska A I B
W swoim czasie na forum Ligi Narodów próbowano ustalić wewnętrzną
linję podZiału w EurOipie, mają.cą charakteryzować i przeciwstawić aktywńość i bierność goSlPOOa1'CZQ.. Linję graniczną. t. zw. Europy A i Europy B
nakreślono
m. i. wzdłuż z8Jchodniej
granicy państwa polskiego. Zdaniem
wicepremjera Kwiatkowskiego, linja ta
przebiega przez środek Polski. Jeżeli
bowiem po jednej stronie granicy
ILUSTROW ANY TYGODNIK
idealnej postawimy województwa za..
chodnie, mianowicie woj, pomorskie,
1918
poznańskie, śląskie, krakowskie, kie1 919
leckie, warszawskie i łódzkie, a po drugiej stronie całą. resztę państwa, to
jedyne pismo broniące praw powstańca
otrzymamy następująCY obraz:
t prawdziwej historjj o powstaniu.
Obie części posiadają prawie idenAbonament wraz z kosztami dostarcz. w dom miesięcznie 80 gr, kwartalnie 2.15 zł
tyczną.
ilość
mieszkal'iców
(po 16
miljn.) Obszar Polski A, reprezentuje
Adres administracjI: Poznań, ulica Łąkowa 14 m. 2.
ok. 35 proc. powierzehni i 115 mieszkańców na km kw., obszar Polski B
Wszelkie wpłaty za pre~umeratę i ogłoszenia prosimy przekazywać zapomocą
pocztowych przekazow rozracbunkowycb nr. kartotek. Poznań 1 • 100.
ok. 65 proc. powierzchni i 64 mieszkań
ców na km kw. W Polsce A zasadniczy
Prenumeratę przyjmują wszystkie urzędy pocztowe oraz listowi.
Ił 111O,t
podział ludnościowy wyraża się cyframi: 37 proc. ludności miejskiej i 63
proc. ludności wiejskiej, a w Polsce B.
te same cyfry wynoszą 19 proc. i 81
proc.
W zakresie produkcji przemysłowej,
cała wytwórczość tak ważnych materjałów, jak węgiel kamienny, koks, że
Mazanek, wniósł do cywilnego są.du
grodzkiego zażalenie zarówno na kulazo, stal, cynk są s'k oncentrowane w
woj. zoohodnich. Na tym samym obratora, jak i na czynności wydziałU
egzekucyjnego.
szarze koncentruje się powyżej 80 proc.
Okazuje się, że ustalenie identyczgazowni i wodocią·gów, tu koncentruje
ności nie jest rzecz~ tak trudną. Przy
się powyżej
80 proc. wytwórczości
obowiązującym
w Polsce systemie
cukru, cementu, soli, wyrobów metameldunkowym łatwo można było odlowych i elektroteohnicznych, włókien
naleźć miejsce zamieszkania rzeczynictwa i papiernictwa., produkcji wapwistej dłużniczki.
na i cegły. Tu dominuje sieć kolejowa
PodzlaJ I sprzedaż parceU
Ciekawe jest oblicwnie, ile WiIler
i. p. ADlelj Twardowskiej
i tramwajowa, tu istnieje wzwyż 80
proc. drukarni i urzQidzeń kultural- Willer podzielił kupi()ną na licytacji paT- zarobił na tej całej manipulacji z parnych. Podatków płaci obywatel woj. celę na sześć części, z których trzy (za· celą ś. p. Twardowskiej. Na licytacji
zachodnich przeciętnie ok. 28 zł, a wo- kre:>kowane) sprzedał, resztę zostawił dla zapłacił za parcelę 28.020, później w
siebie. Na t.rzech parcelach wysta.wivno drodze ugody dopłacił 10.000, ogółem
jeWództw wschodnich 9 zł..•
kamienice, dwie trzypiętrowe i jedną dwu- więc parcela kosztUje go około 38.000
piętrową.
złotych. Zaraz po licytacji Willer poCeny rolne l przemysłowe
dzielił parcelę na sześć części, z któW sprawie sprzedaży na licytacji rych trzy sprzedał łącznie z.e swojemi
Prezes Zwiąeku Izb P.-H., p. Klarner, mówią.c o t. zw. "nożycach cen" parceli ś. p. Anieli Twardowskiej za s~siedniemi parcelami. Za sprzedane
przemysłowy-ch i rolnych,
przeprowa- długi innej osoby o tern samem imie- paroole otrzymał następuję.ce kwoty:
niu i nazwisku wychodzą. na jaw no- 14 maja 1932 r. 2.292 dol. tj. ok. 20.000 zł
dził porównanie następują.ce:
Przyjmując,
iż
produkcja rolna we, wręcz sensacyjne szczegóły.
17 listop. 1932 1.966 dol. tj. ok. 17.400 "
Przedewszystkiem zachodzi pyta- 18 listopada 1935 r.
utrzymuje się pod względem ilościo
22.000 "
wym na poziomie 1929 r., określimy jej nie, kto winien tej niebywałej "pomył
ki". Zastanawiają.ce jest bowiem, że
obecną. wartość na 36 proc. z tego okreRazem
59.400 zł
su. Produkcja przemysłowa i rze- licytacja dokonana zostala w niesły
Z tej kwoty odliczyć należy około
chanie krótkim czasie. Normalnie pomieślnicza spadła w tym czasie ilościo
wo do 66,2 proc., a pod względem ceny stępowanie licytacyjne, jeśli chodzi o 20.000 zł na parcele. będlłce przed licydo 56,9 proc. A więc dochód. społecz nieruchomości, toczy się w Krakowie tacją własnością. Will era. Tak więc
ny dla miasta od strony produkcji, dwa do trzech lat. Tym razem licyta- Will er, sprzedawszy zaledwie połowę
cja przeprowadzona została tak szyb- kupionej na licytacji parceli. otrzymał
spadł do 37 proc., w porównaniu z r.
1929 czyli w tym samym prawie ko, że nikt (nawet właścicielka!) o niej zapłaconą. kwotę z nadwyżki i pozostał właścicielem drugiej parceli Ś. p.
siOIpniu, co dochód w rolni'c twie. A nie wiedział ....
Weksel firmy "Autosport" na kwo- Twardowskiej (p. rysunek).
więc zdaniem p. Klarnera nie
Sprawą. tej niezwykłej
"licytacji
odJpowilllda rzeczywistości opinja, iż tę 2.200 zł, podpisany przez Anielę
w przeciętnych liczbach są. poważne Twardowską. (nie identyczną. ze ś. p. przez pomyłkę" zajęła się obecnie przerosty podziału dochodu społecz Anioelą. Twardowską.) zahipotekowany prokuratura. Na żądanie prokuratora
został na pa.rceIi Ś. p. Twardowskiej
akta sprawy zostały już mu przeSłane
nego między wsią. i miastem.
w roku 1930 i dnia 31 października celem wszczęcia dochodzeń.
(M)
.Jak płaci podatki miasto, a Jak wieś? 1930 roku zostało na wniosek Zyd·a.,
dra Maksa Wi1Iera wszczęte postępo- Weksle byłego starosty dzlałdowsklego
Z przemówienia. p. wicepremjera wanie egzekucyjne. Pierwszy termin
wynikało, że procentowy udział rollicytacji wyznaczony został już na
W związku ze zlicytowaniem parnictwa łącznie z przemysłem rolnym w 1 grudnia 1931, drugi termin na. 23 celi ś. p. Anieli Twardowskiej za długi
OIbciQ.Żeniu państwowEml gospodarstwa
styczni·a. 1932. Już 26 stycznia 1932 r. Anieli Twardowskiej, wdowy po inspołecznego wynosi w r. b. - 15,5 proc.
zanotowano udzielenie drowi Will ero- spektorza kolejowym, zamieszkałej 0A więc 2/3 ludności ponosi dla budżetu wi przybicia targu...
becnie w Poznaniu przy ul Ratajczaka
państwa ciężary w ska.li 15 proc., a. 1/3
Wynika stę.d, że dr. Willer. miał 40, wyszła na ' jaw nader ciekawa okoludności w sk8Jli 85 proc...
liczność.
weksel w swych rękach i prowadził
egzekucję jeszcze za życia Ś. p. Twa.rJak wiadomo, Aniela. Twardowska
Rolnictwo o umIastowIenlu
dowskiej (zmarła 22 stycznia 1932), a żyrowała weksle swojemu synowi AW odniesieniu do hasła urbanizacji jak wynika z zeznań jednego ze świad- damowi, który w swoim czasie prowa(rumia.stowienia)
przedstawiciel rol- ków, dr. Willer musiał znać adres dził w Rzeszowie przedsiębiorstwo aunictwa, p. Morawski odniósł się w za- Ś. p. Twardowskiej, gdyż Ś. p. Twar- tobusowe pod firmę. "Ameriean Auto".
saldzie przychylnie, ale zgłosił takie dowska mówiła świadkowi, że Willer Za jeden z tych weksli, który poszedł
na nią nalega, a.by mu parcelę sprz.e.. do protestu, krakowski Żyd Willer
IZaStrzeżenie:
dała (zeznania świadka Mejwaldowej). spowodował zlicytowanie parceli ś. p.
Pragnęlibyśmy wszysey, aby przeAnieli Tward<YWskiej. Otóż okazuje się.
mysł polski osię.gnę.ł
znowu ten sta.n ,
Nasuwa się dalsze pytanie, czy ku- że właściciel zbankrutowanego przedktóry był jego punktem szczytowym w
epoce powojennej. Zwiększyłoby to rator "nieznanej z miejsca pobytu" siębiorstwa autobusowego w RzeszoAnieli Tward?wskie), .a.dwokat dr. K~- wi~ jest identyczny z byłym starostą.
liczbę zatrudnionych o około 250.000,
BocheńskI, poWlTIlen był dOPUŚCIĆ dZlałdowskim, dr. Adamem Twardowt. zn. zdjęłoby część nadwyżki z miej- roI
do
tego,
aby tak ~żny o~jekt z1icy- skim, który, oskarżony o krociowe
skiego rynku pracy. Niestety, liczba
t?wano
w
tak sz~bk.lm czaSIe, nie usta- nadużycia, znajduje się obecnie w wię
bezrobotnych na wsi wynosi około 5
h~sz~ poprze<;ł~lo ldentycz~ości dłUŻ-I zieniu grudziądzkiem i w dniu 10 b. m.
miljonów ... Miasta nie są. w sŁanie mczkI
z właŚCICIelką. parceh. Zastępca stanąć ma przed tamtejszym są,dem 0wchłoną.ć nadmiaru ludności rolniczej.
prawny Fundacji im. Bolesława i A- kręgowym.
Urbanizacja jest hasłem słusznem, 81le nieli Twardowskich, adw. dr. Antoni
jego urzeczywistnianie mme być kwestją. dalekiej przyszłości.
kę, za.w~eraję..cą ~94 Pl'lel?isy prawne" osiągnąć w gospodarce samorządu
Obowiązki samorządu terytorjalnego
nakład~Ję,ce na J~}~OstkI ~B:morządu organiczne oszczędności, a - w dalJeden z mówców przypomniał, że te~to~Jalnego naJroznorodmeJsze obo- szym ciągu - zmniej8'Zenie ciężarów,
Zwią.zek Miast Polskich :wydał ksią.ż- WIązkI.
Czy w tyCih warukach można. ponoszonych przea; ludność?
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Jesz(ze sprawa par(el Ś•. p. Twardowskiej

Tragi'ezny koniec bójki
c h o j n i c e,

5. 3. Na ul. Batorego
do bójki pomiędzy 45-letnim
Janem Hapką i Janem Wałdochem.
Bójka zakończyła się tragicznie.
Ulicą. Batorego jechał Jan Wałdoch,
wioząc drzewo budulcowe. Przed restauracją. Rinka furmanka wyminęła
furmankę Hapki z Swornejgaci. W
momencie mijania się furmanek Hapke uderzył batem Wałdocha.
Wyniknęła z tego bójka, w czasie
której Wałdoch uderzył Hapkę tak silnie w głowę, iż ten runął bez przytomności na ziemię. Lekarz stwierdził
strzaskanie czaszki. W stanie beznadziejnym odwieziono ofiarę awantury
do szpitala.. Wałdocha osadzono w
areszcie.
doszło

Roztopy na Kaszubach

G d Y n i a, 5. 3. Na Kaszubach nastą.piły bardzo silne roztopy.
Zaspy
śniegu topnieją. w szybkiem tempie
na calem wybrzeżu i Kaszubach. W
tych warunkach rzeki grożą. wyla.niem.
Na torfowiskach podniósł się znacznie poziom wód. Panujące roztopy

I

utrudniają. komunikację.

Wiec kolejarzy gdańskich
G d a ń s k, 5. 3. W sali stoczni
gdal'iskiej odbył się wiec kolejarzy
wszystkich zWilłZków, zarówno polskich jak i niemieckich. Przewodniczył obradom prezes Zwilłzku· Chrześcijańskiego Klein. Na wiecu omawiano sprawę zwolnień w oddziale gdań
skim. W sprawie tej uchwalono odpOWiednią. rezolucję.

Dwugłowy węgorz
G d y n i a, 5 3. -Półwysep helski
jest pod wrażeniem połowu rybaka
Budzisza z Jastarni, który w przeręblu
zatoki puckiej natrafił na gniazdo wę
gorzy. Po wyodbyciu ościenia, znalazł
w żelazach narzędzia węgorza o rozmiarach 1 metra, który posiada dwie
głowy.

la kau'cją 10000 zł
p o z n a ń, 5 marca..
Wczoraj zwolniono z aresztu śled
czego mistrza piekarskiego Fr. Łą.cz
kowskiego z Poznania, aresztowanego
krótko po głośnym procesie urzędni
ków skarbowych.
Zwolnienia nastę,piło po złożeniu
kaucji w sumie 10.000 złotych. (kI)

Wybi·tny

gość

slwedz,k'i

p ozn a

ń, 5 marca.
o godz. 14,30 przybył do Poznallia wybitny gimnastyk szwedzlti,
wizytator naczelny wychowania fizycznego, Axel Berg v. Linde, jako
gość
Stowarzyszenia Polsko-Szwedzkiego w Poznaniu i swego polskiego
k~legi, wizytatora w. f. kuratorjum, p.
Slko'l'skiego. Razem uczęszczali oni do
szwedzkiego centralnego instytutu w.
f. i stale byli w kontakcie. A. Berg v.
Linde nigdy nie szczędził trudów, by .
zapoznać
naszych gimnastyków z
wszystkiemi postępami w tej dziedzinie w Szwecji, ojczyźnie klasycznej
gimnastyki.
Szwecja kroczy na czale tych na~odów, .w. których odsetek ćwiczę,cych

Dziś

J~st na~wlększy.
Niemało przyczynił
SIę takze do tego nasz dzisiejszy gość,
który dziś wieczorem o godz. 20 w sali
zakładu Anatomji U. P. zademonstru-

je nam stan gimnastyki i sportów w
Szwecji na bardzo pięknym filmie.
Wszyscy są. na tym wykładzie mile widzianil

Składki

, n"kwif"wania

Na pomnik Serca Jezusowego: Walen-

ty Kaczmarski zamiast kwiatów na kum.

n~

brata Stanisława 5 zł. - Wanda Szar"
s1;ewska 1 zł. - Jankowski z podziękowa
nIem za otrzymane łaski, z Drośbą o dal.
sze, 2,50 zł. - Razem z poprzednio pokwi.
towanemi 163 zł.
Dla Stasia Skoczenia w tywcu: Cztery
'Panie z Kola 5,50 zł. - Razem z poprzed'llio
rpokwitowanemi 70,50 zł.
Dla wdowy I dziecka śp. Jana Buszkl.
Okolewo: Franc.iszek Janelt 5 zł. - Ra..
zem z poprzedmo pokwitowanemi 16955

zł.

'
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lYŁACH śWIATA

PŁYNIE

NAFTA"

KAZIMIERZA HAŁABURDY
W

nr. 9 tygodnika

"GŁOS"

Adres: Poznań , św. Marcin 65.
Prenumerata miesięczna 70 gr
kwartalna. 2 zł.
..
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zacnij- panowie! Bóg was tu chyba zesłał I Pozwólde i mnie
ogrzać się trooh~ przy wasz.em
ogni.sku.
A na to odezwał &ię j~en z
. gromadki, młodzieniec mrukliwy o spojrzeniu ponurem: - A
czego tu szukasz z ł~atł po lesie?
- Ja? Ano, wyobraźcie sobie.
sta.nszy brat ka.za.ł mi tu n8Z'wać fiołków. Tłumaczyłem mu,
te to przecież zima i na nic moje chodzenie.' Ala rozkazał to i
przyszedłem. i będę sZ'lllka.ł pod
śniegiem. Może Bóg pozwoli co
żnaJeić.

A na to odezwał się znowu łiw
młodzieniec mrukliwy o spoj-

rzeniu ponurem: Jest dwa~ie miesięcy w roku, który
z nich jem naj'lep.9zy? I to my$lisz o pogodzie, jaą. teraz ma.my?
- Cóż miałbym myśleć' ooparł
Paweł.
Myślę,
że
wszystkie miesiQ,ce są. sobie
równe, bo jeden Pa.n Bóg je
stworzył, i wszystkie spełniają
uczciwie swój obowię.zek, jak
Pan Bóg !Wykazał. Ludlzie.ooprawda., często sami nie wiedzą.,
ezęgo chcę., i zawsze są. niezad0woleni z tego, 00 mają.. Jest zima - pragną lata, jest lato marzą o zimie, jest jesień - wzdychają. do wiosny. I tak wkółko.
- Mę.d!rze prawisz, rzekł
młodzieniec II1TIUkliwy o spojrzeniu pOiIlwem, - a.1e ch)'lba
nie zaprzeczysz, że mie.sl1łc marzec, który się teraz rO'Lpoczął.
to miesią.c najgooazY, bo przynosi on z sobę. nietylko mróz l
śnieg, aJe 1 wichmy i zadymki
śnieżne, to znowu deszCl% i słotę
l ~ ~JIlr..za człowle.ko-

wi

- Posiadasz, chłopcze serce
zacne i język roztropny. W nagrooę więc daję ci to pudełko,
znajdziesz w niem wszystko,
czego zapragniesz.
- A 00, nie mówiłem, że chyba was tu Pan Bóg zesłał? Człek

życie.

rzekł Pa- wymieniasz tylko rzeczy niedOlbre tego biednego miesiąca, - a za.pommas1z o
dabrem, które Jlil'Zynosi nam w
darze. Toć gdyby nie było maroa., który wzrusza dO' głębi mat-

-

Ach, panicrz'U, -

weł wesoło,

się ogrzał,

ków

i na dQlbitkę
jeszcze niezasłużenie
takie bogate pudełko. Daj Wam
Boże zdll"owie rzekł wesoło
Paweł, skłonił się grzecznie i uda.ł się w drogę powrotną..
Na połowie drogi jednak dokuczył mu znowu mroźny wicher. Po,stanowił więc wypróbować,
czy ' w swem pudełku
znajdzie to, czego w ~ej chwili
najwięcej pragnie. I otwierają.c
pudełko, rzekł: Takby mi
się przydał nowy przyodziewek
i ciepły korzuszekl
Zaledwie słowa te w)'ipaWiedział, a już z pudełka zaczęły
się wysypywać: ciepła koszula i
POńc2lOChy,
śliczne
aksamitne
ubranie, piękne buty czerwOlIle
z cholewami. wspaniałe futro z
czapkę futrzanę.. Aż dziw, jak
się to wszystko w tak
małem

kę ziemię, czyż mogłaby nadejść

wiosna.

otrzymał

m.a.rcowi
wich-

Przecież

świeżutkich fiołecz

nasmykał

właśnie zawdlzięczamy. że

rami swami toruje drogę słońcu
wiosny.
Na słowa · te uradował się
wi~,ce młodzieniec mrukliwy o
spoj:rzeniu ponurem, gdyż on to
właśnie był
miesią.cem
Marcem, - i ro~aza.ł Kwietniowi,
a Kwiecień Majowi. by laskI}
swoją. uderzył w· ziemi~ i zbudził wiosnę.

Jak rozkazał. tak: się też sta,..
lo. I zdziwionym oczom Pawła
ukazała się polanka, pełna fiolków pachnę.cY'CIb.

pudełku pomieścić mogło.

sobie wyobrazić
_ Pawełka, gdy ujrzał
wszystkie te śliczne szaty'! Co
tchu więc przebrał się gruntownie i było mu cieiPło.
Następnie jednak od.ezwał się
w nim głód. Paweł przeto otwierając ponownie pudełko, szepnął: Chętnie zj adłbym troohę
ciepłej strawy, bo kiszki marsza. mi grają.
Zaledwie wypowiedział te sło
wa, a już z tajemniczegO' pudeł
ka wyskoczył stolik. a na nim
talerz z gorę.cym batrSlz,czem.
Zjadł wyborny barszcz. z.n.iknę.ł
próżny talerz i pojawił się drugi
talerz z doskonałym bigooem.
Paweł je, aż mu się uszy trzęsą,
gdy wtem - patrzy: idą drogę.
dwO'je staruszków w nędznych
szatkacll i bardzo
mięibnię
ci. Więc Paweł. jako że miał
serce bardzo litoś.ciwe, przywołał ich i zaprosił do uczty. Kiedy się wszyscy do sytości na,
jed:ti, wtedy s·taru.szJiOwie powiedzieli: - Niech Cię Bóg bł~
gosławi, złoty chłopcze, do koń
ca najdłuźszego żywota.
Wujek Czesio.
(Dokończenie nastapi).
CtI;y

możecie

radość

Paweł zaśmiał się radośnie
krzykną.wszy:

biorę!

-

- Bóg

l,
a więc
i calemi

dał,

przyklęknę.ł

garściami, rwał fiołki prześlicz..

ne. A gdry już mial ich bardzo
dużo, wtedy miesię.c Ma.1'IZee znowu przemówił, wręcrzają.c Pawłowi małe ~i~e p\lłielko:
, ..

'

1urek siedzi przy stoliku nad
kaj etem i pisze zadanie. Minkę
ma taką, jakgdyby mu kto soli
z pieprtZe.m na język nasypał,
z oczu wybiegają jedna po dIrugiej łezki i rozmazują. się po
łłu&i. :Ka.it~ i złlAlaJ;Ue tQ d,wie

najcięższe

rzeczy i w życiu 1lM"Gdyby nie one, wszystko
byłoiby dobrze, bo przecież chło
pak to grzeczny, rozumny i p.oka.
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Tyliko te kleksy. te kleksy!
Led.Wie piÓPeDl ~., ledllde

łrttG!M.~;~od

!tlI

o!~{f -

6~.m-A\ty 'iłU ~

......

:of088M.
łUI0M.llZ ! tI:>lu op łA~od COOf
-llT,~Amllu ejs elelM. ejN "'Ił~lU.80
ll{OJ{Op q'l..t:>mpa!s
'M9:lt;tarZp

r 2J9.mI 'az::>~r ~ .lWi ~o:
-b.JdllI1"8m ~9~!J ft.1Q1. e~
- "JeN.1łd ł'1łłOMllZ - 'aP'U.rg'M9J[,łO!J ~p lm zse~!U
-b.M ! 'fWX>q op zsejZ;Pf9d-

"'fIIlq1tZ "ue~v

....waruJ(
lu.l'8Z:)

:łllZ1!J{

ełMI?9 ł ełMed

'Ił1[Z:>J:>n.q z n.m

~
'"ftl

Ol lf€mnt hm:!
'p:lrtt1fWu llgM. t{:l 00 ł1I'l[J.!I
'1ł1t1!d'ls "emw ~u 'o,gaz~ al
~rM alU ł..tq n1so.rzM. ~ Ał'B:) '9:)
-nd'Zs Azm lJIM.9łll po azsfer IDU
vJ{Z::>o 'rJ{ł'Bd'BZ 1fUf '{UjUI Pf.WN
IJIa~qufp oqya 'JI!ItI'lOtI'l ~J{U.r 'a::>
-M9111 'BU t}(z:>oaduz:> 'f:uoM.laz~ z
'rerllaM. JI'llf au.ruzo 'ołAq llu,:?,om
»9Z.IfOp erM.p091 ef a~ 'J[Ul 'OJI
-troz.roMls aUU1M.z auqonI'UUI Ol
-'Br'ZpeJS 'ez.I'emułuJ{ n2az.rq llN

en: ..

'J[U'l

~ Al J[eptb{otmł.lJ(
łAZ~

'..(Z9f'[9Z.r OJ.

I6t\Jd.IeS
'e!SrM..JJD. 'M<).IpZ ;tptfłg l mAuto~
nJ[O.l mAMOU /tA. e'lTh1lU Al M4}d
~lSod I::> ~Z:>AZ j !q:!q!H In'}AzS
-az o1lauorllrerdis ł'e'!w zSoarZ'pf)q
elU ! nUB lm zsElrM..m2.Id e!u AP
~lM. II 'M<)'l[lłd ! llJ!9rd ~'Bf'8M elu
'oJ{a{"Il'p'Tn fulI~rs aru 'nz..rnW'BrBJI
M. aru?X>.IlSO O.I<)rU )Yaz:rem OJII.Al
fn.q>9.I1ds erv ''}Azsez f9M.l )lrm
-1rldiod Aq!8 'nlu9um.I'l'B aIAl OJ9!d
afoMl '1łU ure/tA.armx ! »'eqo.rJ{ AP
~M m'BliAZ0'8Z P~łZ az leum
-9IU ozp.req oJ. j rtI!tIJH "J{9S0tI
POTIlum r<)m lA 'B Ji9Jd me::>t;t:0J{
{)rm zsaz'lo:ws'e'ł ! 'Bz.remu{'BJ{np
-ods op ~ eluqaZ.IlodaJu ZS'llll?J!S
og ;,01laZ'lllllP zsarM y 'a.zpnq
~!S ZllJ!1n llf Ol 'a!uuvez )lllS'!d
ZSUUAZ::>'BZ Al APD ·t;ta!Z!p A!1r.l
zez.Id e!ufoJIods ald~ mUl r '1łZ.t
-'BmUłllJ{ oSaMl arzpods lIIlA.UI'B'S
'eU 'erUllJ{ZS9!m arqos małtf'lm
-AM. '!J{ł'1łdm po RZS't;tel:> tJIWU
łtUJ{!,J
n.M.OUZ r J{aprnlrOUS'8.DI
AU.reZ:> łlllzpa!A\od1po - l~z:lI8m
-n.n...<M Ol IQ Zll.wZ I rtI!tI!H [.uerulM nmal Ol}! ;'AlAZS~Z elm
-'el d fe::>e!Mfuu 'Bf aIU~ł-M, o~ezo
-'BlP 'azso.rd lm zpalMod Ol 'S'J{9IJI
~elsef Al n~?-~f 'J{lll He~r :ołu!m~a!u f1l'l.hd'tn !
'B!UtllM.lzpz az ł'BUolq::>O J[a.m[
j !qrt{m 'alu'BpUz ferep Z'B.ral
~!d 'ON
j!'la!zp tI'lIJ['lS'AZSIA az
M9s}{alJ{ r;:);)~!Mf1lu Z1>!qIO.r Al oQ
'ollal'eIP ar:> mruuz 'llz.rem'eł'eJI
z }{apnrOUS'B.IJl HAZ:> 'SJ{alJ{ UI91S
-~f "er iPnt{!H ja{'BuOJ{OOp m'euz
ajqar'l 'Bf Ol 'ez ;,a!um 7JS'8uz
a!N jnJ{.mr 'ZS'BUI aIS 1fUf ''eJ[UdOltIJ '}Azeaz
'eU nluaWuJl B aldon{ Ał'U{J"Ud"

! 'B'ł'e.Iq O~!M łUłOM.AZ.rd 'PI
-łOH eortluq::>'Bdi a~aJM.~ a!qa!s n
'ImI no..wm M ~f 91 ';>H'1łMqood
'fUI!U peud ~rs łllrO<qP ! '1łM1Zlpe!S
-ts az r::>~~ marM.oq ~!S ł'1łM.ar Z p
-OO.S 'M9J{łOU o~1> ;>a!m ł'Bu2'e.rd
""'8Z łaMU!) 'Bu~arU~ llJ[UIApo'In
'Bf8T8Z9 l A1SAZO.rers ers ł.qO.IS'
z9-JilII "B::>.rem tI::>1ł1up lf.lAzSlM.Wld
/tA. Ol OłAq '1ł - TIZ'tł.r ollauM9d
'tI'l'Il'lS'l\ 'B u
tJ{Me!d~ z eZSA\UZ ! e!U~t{:l fUM
-«>'B.M 'npoM.od ollal z ~!S HooJ{
-.rem a~u J{uupar IaMud '..{M.'B.JlS
fałdoap
aJ{~AI r uqe{q'l WJI 'eZ
ł'B!S'1lm )/UMOOI'IUd o~~p nurop
M. l nlod M. 'a!Z'po.r1Io M. :'1łq~łs
'ełAq Ol 'BP.IUM.l 'faH
'UIM.'BD
n ~nIs uu ł'Blsnm aIS )l!Zpollz
~M.'ed 9~
'o''aal op Op;SIOp ~el
oJ. 'q:O-·.\'l-efnpOł~! q'lAUp9rq A7.p
-erm łUPZOJ '{UP'Blsod ~Aplla!U
o:> '()1flSAZSM oq 'AUpa!q oZ'p.Jmq
~Mlld '1ł 'Al'B~oq łAq ~M'UD erY
'aU,la!S
-oum ! a.tqop aJ.las T'Il!m a19~
-OM. ! 'q:>!U?!llQ 'BlP AuuAz:m '198
~/tA. l Aupollod {Aq arUM.!'laz.rd
laM.'Bd 'aJ-!as {'U!m auu><J!llI'!n{ r
A!,B!mnZO.!llz 'A{Z łAq łaMllD
'AzS'p0lm łAq - ł-<lM.'Bd 'AZS.I'UlS
łAq - łaMu~ 'łaM'ed r I~M.'B~
- 'B!:>1lJq f'BA\P nA~ A1'e1 nle!/tA.
'nlarM paz.zd aJso!M. Ol fal M.
'!J{!I'BMO}I 1lJ{t;taI'Bm 'eJ{SO!M
~~s afnpr'BUZ uraz'l!M.'eH pod ~l
V 'z:>IM'eH OlS'B!m A~a{ PI&IOO
-01flaJA\ !'l~az:> faMO!UpnlOd M.
-2O.I

-olW n1s'tHln.A\P e:mUI()d rau~al
'eu u.'aaz:qs()ds 'uruo1fa.t aIS 'l'Bf
-UZ.Iapn l n'lsfa!m M. 'l~rndnlAz.rd
'ru-al M z'le,! 'M91fł0!J 'eWU1plzs
l n~aTu~ 'e[UUFu'e~p.o op ;>R!Z.\-\
elUd JjS'BlI u ';>UZ.I~ZO.I ooa!u ars
J{U.I wallHIZJapn Aq '{q-t:ldOł a!ru
-alz uu E'lnz.r 'IPazs'eZ arozsa.rM.
n.roq 0a ''e~mod elU 'lru Ol
l eru ' ;nIMa!d~ ! 'laTq UlIAZ'lrElZ
TJlA\aZ,I}Jzo.t Ula
'p~OJl
op aIS
nm u.la!qop Z9.Iill 'lJ!M "eq'lll 'eur
~ł.\a!zpo "{z.rd " 'aTzPT 'aFPI
·n.I
-oq op lpazsod T n~a!ul' U[UUjU
-.re~po op Jl'edo{ ł~!Z ,\\ rua10d
TBJ{nzs epaq ! aPr9d l Ol
'ap'e.Iq "tlfOh\l 'elOM. 'eJ[Ul OJoJ{s
'ouy - : praz.r l 0łose.\\ alS reu
-tI:>;:)!m~n 'Ol :>ezs '\:ł s 'J[UdOłt{:)
jU1suq ! 'Bzsnm
yAq lJ{log a!uw ura ·z.sajzpJ'euz
<i!U !J{9dIOP 'fuJ{nzs [?!PI
'!J{łon
zsa!W?!aM peJls 'rzpoq'lqo alU Ol
;:)!um ::>!N - :a[UA\OUOO {'IlZ'BJ{ZO.I
()lIalUIP I 'A'P1'ldn! !dTIl~ 'l.a!M.
II 'AfUltun7.0.I'Bz !,.{q łaMu~ aIV

qm e,

Hlp0J6eu 331JBW lIer

=

ZłAZ:>

-'Bqoz OJ 'ar'larM.! aA\.Ołll łS91u
-pod 1flldJoł'tf.} .Auozsu.qsazJd
'Te.I

aIS

Oł'B!m~1?z

-

J-<an.rp

j !qPł1H

·uz.rem'UI
-1lJl nJ{~azJq 'eU loqO!Yp pnnq;)(j:O
l'lrzISAISn a~
'aIS nm afupz
'aIS ł'BullAJpZM. )Ia.rnr ;'O} o:)
IrtI!tI!H -

AZ:> 'AtreMOJUZO'BZ luem1r.I1V
Ol AZ:) le!u 'aJu 'AłOJ{ZS op
nzpOtI'l a!zp~q eru "tl!U'ep"BZ f89
-Id eFP~q alN 'eZ:'l'Bld J{Q.m[
"llf'lJ{al 'tn,sM.Ia!d 'UlAU
-(O)[ZS n'J{o.I mAMou M aru1?plln
ezsM..rard Ol .J!B!mop 'BU V 1;rtmI
-AZ.ąAM. '1łU~UI alU ~r 'az.ra!d
-"ed 'BU ~!S !u.raz:> sJIaIJ{ rJIIarM.
nM.OUZ ! ;>usrd '1łUAZ'lUZ n.M.OU'1J
malod '(jauu!M. ouo Ol) 'O.I9!d
'Uonz.rpo malod '0.r9!d '1łU ~rs !'l~
-oł z M.la!dfuu JIaJn[
'A::>rUUO.l'lS
faupaf 'BU A.relz::> r AzJ.l masuz:)
'ar:>AZS-aZ 'eU n'luamu.q'e z 'Bm
-'Bid jsmnq - ~f 'JM.'I'llSod a.lam
;'0;)

~!J{'I'lf

98

=

J

I

= 87 =
koju, Bo człowiek, który kłamie,
jest zawsze niespokojny i lęka
się wciąż, ażeby kłamstwo jego
się nie wydało, I dlatego kłam
ca nie ma nigd:- serca pogodn~
go i radosnego - i dlatego kłam
ca jest zawsze niespokojny i zalękniony nigdy nikomu nie
spojrzy jasno i wesoło w oczy.
Słowem człowiek, który nauczył
się i nawykł do kłams ,twa, jest
stworzenif'm naprawdę nieszczę
śliwem. A nadomiar wcześniej czy później kłamstwo
zawsze się wyda, i wtedy nastę
puje wielki wstyd; ludzie odwracaję, się od kłamcy, bo sło
woon jego już nie wierzę"
Jakże inaczej wygląda czło
wiek prawdomówny l Jeśli ne.przykład zbroi coś naumyśl-

Z

wodza

życia

amerykańskiego

J.erzy
Waszyngton,
wielki
wódz amerykański w waIce o
niepodległość i pierwszy prezydent Stanów Zjednocwnych, był
synem zamożnego gospodarza.
Kiedy był małym chłopcem,
d-ostal pewnego razu od ojca
bardzo piękny i dawno upragniony nożyk , Uszczęśliwiony,
pobieg-l zaraz do ogrodu, wypróbować wartość tego podarunku
i, jakoś bez namysłu i zastanowienia, · ujrzawszy
kwitnące
drzewko. poobcinał mu wszystkie g . łą.zl{i.
N J.zajutrz ojciec rozgniewał
się bardzo, gdy spostrzegł taką
szkodę, ale daremnie badał domowników, żaden nie chciał się
przyznać do winy,
- Znajd~ ja winowajr.~ - powiedzia>ł surowo do matki i
ukarzę podrw6jJnie~ _ ez,kodł I

nie czy nlenaumyślnie, z psoty
czy z głupstwa lub przypadkowo
- przyzna się odrazu przez nikogo nie przynaglany, nigdy niczego nie zatai, nigdy nie skła
mie, I dz!ęki temu staje się coraz lepszy, staje się odważny,
rozmaWiając z kimś, patrzy mu
w GCzy jasno i szczerze. Czło
wiek prawdomówny brzydzi się
kłamstwem , przyzna się otwarcie, choćby zrobił coś najgorszego, a tern przyznaniem się umniejsza swoją. przewinę, szlachetnteje, zyskuje SlPokój wewnętrzny, zdobywa serce pogodne i radosne, I wszyscy odnoSZI) się d{;'· niego z zaufaniem i
szacunkiem . A więc życzę Wam
wszystkim serca pogodnego i radosnego.
Wujelc.

- J'urku, J'ureczku! Bój się
Boga, co ty rQlbisz? Śpisz w najlepsze nad kajetem, zamia.st
pisać zadanie! mówiła mamusia, która właśnie weszła do
pokoju.
Teraz do'p iero spostrzegł chło
pak, że U!snął przy stoliku.
Rozejrzał się dokoła, obejmal
dokładnie kałamarz,
s zlMaj ąc
dziwnego gościa, Ale nigdzie
nie dostrzegł ani śladu po nim,
Widocznie fA) był sen. Widocznie śniło mu się, że rozmawia.ł
z oza'l'nym chochlikiem. który
przez cały dzień śpi na donie kałamarza. A może nie! Hm, hm!
Jurek myślał nad tem długo,
Poozem zaczął na nowo pisać

zadanIe, 'Ale luZ zThpelnie inaczej l Sięgał ostrożnie piórem,
maczał je lekko w kałamarzu. i
nie Zil"obił ani jednego kleksa na
zeszycie. Bo kto może wiedzieć,
ar:y to był sen 't A IlI\lŻ to prawda
i rzeezywiście na dnie kałama
rza śpi złośliwy choch'lik 't Poeo
go budzić? Niech śpi dalej, kiedy mu. z tern dobrze,
Jurek nie zdra.dził nikomu
swojej tajemnicy. A wszyscy,
nie mogli się dość nadziwić,
skąd ta przemiana: zeszyty we
wzocowym porządku, pismo c~y
ste i SClhludne, palce niesplamione atramentem. I nikt nie
domyślał się, że to wszystko
sprawił czarny kleks.

kłamstwo.

Jerzy przypadkiem usłyszal
te słowa, strugając coś noży
kiem, i teraz dopiero 1ll'Ozumial,
że ni) przyznaję.c się do wi.n y,
kłamie samem m:Nczeniem, t
zwraca podejrzenie ojca na niewinnych, Więc zawstydzony i II
bijQCem sercem 7Jbliżył się do
ojca i przemówił ni8ŚmiaJ.o:
- To ja, ojcz-e, pOoib'cinalem
kwitną.ce gałą.zki wisienki, wcale mi nie przyszło na my§l;
że wyrządzam ci P1"ZY'kroś~ i

VI,

Aż

wiecwrem - któż uwie-rzy? Na wysokiej spoczął wieży,
Wieża duża, jak to wieża,
Na niej moc różnego zwierza,
Są. pająki, nietoperze,
Wszystkie wła.4 na tę wież~. I I

szkodę·

Ojciec surowo spojrzał na Jerzego, al~ szczerość chłopca
wzruszyła go i rozbroiła,
- Zasłużyłeś na karę - rzekl
poważnie - ale sprawioną przykrość wynagrodzileś mi tera.z,
kiedy się pn:ekon.s.łem, i.o brzydziM się klamstwem.. Dlatego
pr2lebaczam ci tę psotę, .!4. którł
jesteś uk.a.r&D.l; ~~ żel

Tak

. . -.obA

Leci w p~ ~rzez dlzień

A najgorsze - to dwa kotyl
One budzą. strach i poty
W Kikim małym, Kikim biednym,
Tam na wieży niepotrzebnym.
kopnięty

Kiki

mały,

cab.I.

Ach te koty. jakie stra.~ne.
J'a.'ki~ ~ :w.~ki~ Slpaśne-

Numer 56

Marzec
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Kaleodan nvm.-kat.
Piątek: Suchy dzień.
Wiktora
Sobota: Suchy dzień,
Tomasza z Akw.
Kalendarz słuwł.i:DSkJ
Piątek: Woj.sława

Sobota: Rogowita bl.
Słońca: w.schód 6.29
PIĄTEK
zachód 17,40
~• •II
••
Długość dnia 11 g. 11 min.
Księżyca: wschód 16.08
zachój 5,30
Faza: 2 dzień przed pełnią..
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Pioukowska 91
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NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzhsiejszej dyżurują apteki: Steck·
Limanows·k iego 37 (żvdow'Ska), lankle·
lewicza, Stary Rynek !l (żydow,;ka), Stanie·
iewicza, Pomo:-ska 91. Borkow.skiego, Zawadzka 45, Głu·chowsk i ego. Narutowicza
6 Hamburga. Glówrna 50, Pawłowskiego,
Piotrkovl'ska 307.
Pogotowie: tel. 100-90.
Straż ogniowa: tel. 8.

ORĘDOWNIK,

sooota. dnia 7 marca 1936

Na 8 lat

sl~~al sąd olrręgowy

w

Strona

t
KRONIKA POLICYJNA

więzienia

łej

Łod~i niebe~pieC4łnego b.andytę

Ł ó d i, 5. 3. Wcz()l!'aj przed sądem okręgQwym w Łodzi odpowiadał
jeden znajniebezpieczniejszych bandytów, 27-letni Owczarek.
Owczarek, zawodowy pTzestępca żyjący z rozboju i
kradzieży, dnia 11
kwietnia 1935 r. zwolniony został na
urlop z więzienia. Nie stawił się jednak dla dalszego odbycia kary, lacz ukrywał się w mieszkaniu Józefa Wcchy, przy ul. Kraszewskiego 32. W
październiku 1935 r.
Owczarek przy
spotkaniu się z żoną, dowiedział się,
że 'Voch doniósł do wydziału opieki
sp.ołecznaj, iż Owczarkowa pra'cuje, a
mlmo to dostała 22 zł zasiłku na leczenie.
Wieczorem, 30 października 1935 r.
Owczarek udał się do mieszkania Wocha, wywabił go dQ mieszkania znajo-

mych Sauterów, przy ul. Odyńca 58,
tam raczyli się wódką, a nawat pozornie ugodzili. Kiedy jednak w nocy
wracali przez pole, Owczarek uzbrojony w parabelum i mniejszy drugi rewolwer, rękojeścią zadał Wochowi 8
ciosów, tak, ża rozpłatał czaszkę i sp<>wodował wypłynięcie mózku. Po dokonaniu zemsty, Owczarek ukrywał się
w parku Wenecja, przy ul. Pabjanickiej i dokonywał rozbojów w okolicy.
DopierQ, dnia 3 stycznia 1936 r. został
ujęty.

Na rozprawie Owczarek przyznał
do zabójstwa, wyjaśniają.c, że
chciał tylko okaleczyć Wocha, z zemsty, za denuncjację. Są.d skazał Bronisława Owczarka na 8 lat więzienia i
p<>zbawienie praw obywateiskich.
się

~a,

ŁÓDZKIE
Teatr Miejski - ,,20łnierz i bohater".
Teatr ł-opularny - "Hobert i B3rtrand"

TEATRY

KINA LóDZKIE
Adria-Metro - "Nasze słoneclko".
Bajka - "UwielaJiana" i "Tajemnica
.ekspressu Nr. 6".
Capiłoi "Dawid COll'perfield".
Corso ~ . Legjon nieustraszonych".
Palace - .,Wojna w króle"ltwi3 walca".
Oświatowy - ,,'Vesoła wdówka".
Przedwiośnie - "Kocham wszystkie kolkiety".
Rialto - "Katarzynka".
Stylowy - "KsięŹ'lliczka Czardasza".
Miraż - "Epizod".
Ikar - "A. B. C. miłości" i "S wiat się
śmieje".

Mimoza Zachęta ;wio.senny".

"Eski.mo".
"Tygrys pacyfiku"

"Wal·c

prehistoryczny otwarte dla publiczności w
soboty i niedziele w godz. od
10 do 16. Miejskie Muzeum Historji 1 Sztaki im. J. i K. Bartoszewiczów, Plac Wolności 1. Działy: Sztuka XII wieku i międzynarodowa sztuka modernistyczna, otwarte dla ,publiczności w środy, soboty i
niedziele w godz. od 10 do 15.
...
.
Inwestycje .... az01!lli Miejs~el w. x:oku
1935/6. W roku 1~35/6 gn:zownla ~lle.1ska
dokonała .na~tę'pu.1ący.ch Inwe.stycy]. doty'Czący'ch SH~?I l?rzewoi1. gazo:wych: U~()~ono
nowe rurocIągi na następujących ullcach:
Gwiazdowej, RotkińskieJ, Wileńskiej, Lubelskiej, Radomskiej, Łęczyckiej. Siedleckiej, SiemiradzkIego, Chełmońskiego, Celnej, Norwida, Nowroj, Przędzalnianej i
Wólczańskiej. Ogółem więc ułożono 6..485
mtr bież. rur i ustawiono lE3 latarń Dokonano wymiany cieńkich rur gazowych na
grubsze na przestrzeni 3.185 mtr bież. na
lfas1ępujących ulicach:
GdaliBkiej, .Magi~trackiej. Wólcza!iBkiej. 2eromskiego, Al.
Kościuszki. Wigury, Południowej, Kątnej,
Nawrot i Zagajnil{i. W tymże czasie kontynuowano rozpoczętą IV 1934 roku model"·
nizację gazowni. Przystąpiono do budowy
no\vej aparolwni do chłodzenia l czyszczenia gazu od smoły i amoniaku. W tym ce·
lu nadbudowano i dostosowano budynek
po starych piecach oraz Z<i kupiono szereg
niezbędnych aparatów.
środy, piątki,

JUDAICA

1;ydowskie os łatki. W dniu 8 b. m. przyPOMój:MY
padają. żydow-skie ostatki tak zw. "Purym"
i w różnych or~anizacjach żydowskich deBIEDNYM NARODOWCOM,
batowano nad kwest ją urządzenia różnych
Ofiary W gotówce i w naturze imprez i maskarad. Kwest ja t rządzania
w lokalach zamkniętych rzecz zroprzyjmuje sekretarjat okręg. zabaw
zumiała nic nasuwała żadnych wątpliwo
Stronnictwa Narodowego, ul. ści, a chodzilo jedynie o to, czy można
zorganizować ewentualnie wycieczki maPiotrkowska 86, w godz. od 9 skaradowiczów
żydowskich n3. ulice miado 12 i od 3 do 7 wieczorem. sta. Ciekawe dla szerszego ogółu były
wnioski niektórych 2ydów, którzy wystę
POGODA WCZORAJ
powali z propozycją, by zwrócić się do
Komunikat łódzkiej stacji meteorolo- miarodajnych władz o wydanie odnośnych
gicZ'11ej przy miejskiem muzeum w parku zarządzeń, mających na celu zabezpieczeSienkiewicza na dzień 5 b. m. Najwy.ż.sza nie spokoju, gdyby żydowscy maskaradotemperatura w ciągu d·oby ubieg'łej: plus wicze pojawili się na ulicach miasta. Czy
13.4 st., najniż.sza: plus: 4.2. Barometr: istotnie Żydzi posuna. się do poC:obnej bez7W.3. Tendencja: spadek ciśnienia. Wia- czelności i jak ewentualnie potraktowany
zostaJby przez wJadze podobny wniosek,
try: słabe, poludniowo-zachodnie.
wykaże najbliŻ5za niedziela. Dodać należy, że w ub. roku jeszcze z powodu poja~AKA BĘDZIE POGODA?
wienia się na ulicach masek żydowskich,
W ciągu dnia zachmurzenie zmienne, doszło do awantur, z racji prowokowania
eieplo.
uczuć rel,igijnych ludności polskiej i dlatego też liczyć się należy, że władze zapoZ 2YCIA ORGANIZACYJ
biegną prowokacji,
któraby doprowadzić
Z Polskiego Tow. Turystyczno-Krajo- mogła do zakłócenia spokojU.
(k)
znawczego. W piątek, 6 b. m. o godz. 20 odDlaczego
1;yda?
Na
terenie
Łodzi pobędzie się w świetlicy Tow. (Al. Kościu
wstało "Porozumienie węglowe" , mające
szki 17, oficyna II piętro), kolejny odczyt na
celu regulowanie cen węgla. Przygniap. dr. Dylika pod tytułem ,,0 kształtach tająca
wię.kszoŚć członków
tego porozupowierzchni ,p olBkiego niżu". Wstęp wol- mienia rekrutuje się z chrześcijan, a za·
ny.
ledwie nikly procent je.st czJonków 2ySów.
W sobotę, 7 b. m. jako w pierwszą so- Pomimo tego na stanowisko kontrolera
botę miesiąca, na herbatce towarzyskiej p.
cen i ewentualnych konkurencyj zaanllaJurczyński wygłosi Ipogadankę krajoznawżowało "Porozumienie węglowe" 2yda A·
czą "Wrażenia z wycieczki po Finlandji".
brama LUbotyńskiego z pensją około 101)0
Pogadanka rozpocznie się o godz. 2{). złotych.
Czy zarząd "Porozumienia wę
:Wstęp dla gości 50 gr.
glowego" składający się z samych chrze·
ma osób intere.suj3.icV'ch się zbiorami ścijan nie widzi potrzeby zaangażowania
Muzeum Historji Sztuki im. Bartoszewi- na to mięjsce chrześcijanina, któryby staczów odbędzie się wycieczka w niedzielę, nowisko swoje rozumiał i wykonywał
8 b. m. Zbiórka uczestników o godz. 11 w prace kontrolera z calą sumiennością i
;przedsionku Muzeum. Zapisy tamże przyj- zrozumieniem dobra "Porozumienia węglo
mować będzie p.
Rozbicki. Poprowadzi wego"? Czy majo jest w Łodzi uczciwych
wycieczkę i udzieli wyjaśnień p. dr_ MiPolaków, godnych tego stanowiska? Żle
nich, kustosz Muzeum. Koszt udziału dla się panowie bawicie!
członków Towarzystwa 10 gr, dla gości 20
groszy.
L. RYNKU PRACY
Przemysłowcy nie sławili się'M
W InCZY WIECIE, 2 E ....
spektoracie pracy wyznaczona
została
Z Miejskich Bibljotek. Wydział Oświa wczoraj konferencja w sprawie huly szkła
ty i Kultury zarządu miejskiego w Łodzi "Hortensja", jednak wobec niestawienia
Ipodaje do wiadomości, że Miejska Bibljo- 8ię przed.stawicieli firmy, konferencja nie
teka Publiczna, ul. Andrzeja 14, otwarta doszła do skutku. Inspektor odroczył kondla publiczności codziennie prócz niedziel ferencję, a przeciw firmie wytoczono proi świąt od godz. 10 do 21. w soboty od godz. ces karny.
10 do 19. Miejska Czytelnia PiS~l i WypoPrzed rozpoczęciem robót drogowych.
życzalnia książek dla dorosłych, ul. RokiCzynione są obecnie przygotowania do
cińska 1, otwarta dla publiczności codziennie prócz sobót. niedziel i świąt· od godz. rozpoczęcia robót drogowych w Łodzi i oH do '21. Miejskie Muzeum Przyrodniczo- kręgu. Plan robót drogowych w Łodzi zoPedagogiczne, Park Sienkiewicza. Działy: gtal już przez zarząd miasta opracowany,
zoologiczny, botaniczny, mineralogiczny j niemniej jednak mieBzkańcy poszczególochrony przyrody otwarte dla publiczno· nych przedmieść opracowali szereg wniooków, w których domagają się uregulości we wtorki, czwartki i Bobotv w godzi.
nach od 15 do 18, w niedziele od godz. 10 wania ulic, gęsto już zamieszkałych, a do·
do H. Miejskie Muzeum Etnograficzne, ul. tychczas nawet niezabrukowanych. O ile
piotrkowska 104. Dział etnograficzny i chodzi o okl'l}g łódzki, czynione sa stara·

I nia
o doprowadzenie OBtatecznie do
budowy tak zw. pasowej nawierzchni

końca
n~
już od

szosie Łódź-Tomaszów. Droga ta
trzech lat stale jest w budowie 1ub remon·
cie, gdyż nawierzchnia wybudowana przez
Krajowe Tow. Budowlane wzamian za koncesję autobusową i poważne kredyty nie
wytrzymuje próby i PEuje siEl. stale. Ponie·
waż komunikacja, na ruchliwej tej szo.sie
jest ograniczona, na niel,t6rych zaś odcin.
kach całkowicie zamkni(;!ta i objazdy odbywają się bocznemi polnemi drogami,
mieszkańcy

domagają się przyśpie.szenia

robót i doprowadzenia szosy do stanu używalności.

(k)

Akcja fryzjerów o umowę. Odby·lo· się
,posiedzenie zarządów dwuch związ;ków za'wodawych Draco-wni'k ów fryzjEl'l"Skich na
iktórem DO dyskusji wY'łoniono mię.dzy
'lwiązkO'Yvą kQ:.misje i opracowany wspólny
'Plan akcji o um.owę zbiorową.. W poniedziałek 9 bm. komsja
międzyzwiązkowa
ma odbyć posiedzeni.e na którem ustali
szczegółowy tekst umowy i wystosuje do
ln.speoktora Pracy ~-niosek o zwołanie konferencji z cechami, dla rozpoczęcia pertrwktacyj. (k)

NOTU.JEMY
Bolączka naj uboższej ladnofcl LodzL
Jak wiadomo, Zarząd miasta Łodzi prowadzi apteki miejskie dla niezamożnej
ludności Łodzi, która nie ma prawa korzystać ze ś\.... iadczeń Ubezpieczalni Społecz
nej. W jednej z tych aptek. mianowicie
przy ul. Piramowicza 4, z powodun dużej
frekwencji chorych panujll takie stosunki,
że najbardziej nawet prymitywnego środ
ka leczniczego nie można otrzymać wcześniej, jak PO 6 godzinach od przedłożenia
recepty lekarskiej. BywaJą wypadki, te
chory mugi wstawać o godzinie 4: rano, aby dostać się do I'ekarza w przychodni
miejskiej, z otrzymana, po dług-itm czekaniu receptą idzie do apteki i wraca z niej
dopiero około wieczoru. Stan taki trwa już
od 6 tygodni.
Czy nie byłoby wISkazane, aby władze
miejskie, czy to w formie powiększenia
personelu, czy też w jakiś inny sposób ułatwiły najbiedniejszej ludności Łodzi-ko
rzystanie z aptek miejskich?
WYJlłŚnienie.
W związku z notatką. o
defraudaCji, popeł·nionej w fabryce Goep·
perta, wyjaśniamy, iż areBztowany zostal
nie dyrektor, lecz prokurent Czerny.
Kto winien? Przy robotach brukarskich
na tel'enje całego województwa łódzkiego
było zatrudnionych około 400 robotników
wykwalifikowanych, którym, pomimo. iż
prace wykonywane były z dotacji Funduszu Pracy, odtrącano orzy każdej wypła
cie składkę na tenże Fundusz Pracy, czem
uprawniono ich do starania się o zapomogę w razie utraty pracy.
Po skończeniu
prac w województwie, robotnicy ci, którym odtrącano składki na Fundusz Pracy,
zgJosili się w odpowiednich biurach P. U.
P. P. celem rejestracji, a co zatem idzie otrzymania zasi·łków. P. U. 7. P. robotników tych zareieotrował, jednakże oświad
czono im, że zasiłek im nie przysługuje,
i te w celu otrzymania go muszą złożyć
odpowiednoi umotywowane podania do UTzędu Wojew6d·z kiegu. Na złażone podania
dostali oni odmowrne odpowiedz_, umotywowane następująco: ... "decyzja odmowna
oparła się na tern, że w ustatnich 12 miesiącach przed dniem zgłoszenia prawa do
zasilków, petent nie podlegał zabezpieczeniu conajmniej 26 tygod'ni, gdyż roboty
bY'ły prowadzone z dotacii Funduszu Pra·
cv'·.
Kiedy robotnicy na taką odpowiedź
zgłosili się do inżyniera, który prowadził
te roboty, z prośbą o interwencję, ten oświadczył im, te kazano mu stra.,caćsklad·
ki, to tęż; potrącanie uskuteczniano, a reszta nie do niego należy. Robotnicy zgodzili się nawet na takie postawienie kwestji, lecz w toku ich prywatnych dochodze!l okazało się, że ich koledzy, pracujący
w tej samej grupie otrzymują zapomogi,
jedynie ich kilkudziesięciu żadnych zasił·
ków nie może otrzymać, ze wzgl'ędów bli·
żej im nie znanych.
Takie postawienie kwe.stji i bezapelacyjne skazanie robotników na nędzę, musiało spotkać się ze zrozumiałer.~ rozgoryczeniem bezrobotnych, to też odpowiednie
władze winny się zaopiekować tą garstką
pOkrzywdzonych.

O gołębia przebił nożem. Na ul. Nieca·

73 między Józefem Kubasem i Zygmuntem Szcześniakiem, hodującymi gołę·
bie wynikła bójka o schwytaneg·o w siatkę
gołębia, przyczem Kubas nożem przebił
przeciwnika, powodując dwie "dębokie rany w okolicy serca. Rannego Szcześniaka
w stanie nieprzytomnym przewieziono d·o
szpitala. Kubas został zatrzymany.'
(k)
Wesolv woźnica. Na u1icy Zp;iel-skiej 88
'Woźnica Piotr Pietruszka zamieSZKały przy
'lIl. Kilińsldeg-o 5 z·n a idujący się w sta..nie
'f}odchmielonym jechał wozem. po szynach
i mimo sygnałów nadjeŻld!żaja,cego z tyłu
tramwaju nie zjechał. Wreszcie widząc jad~cy z przechynej strO'ny tramwaj Iinji
Zgierskiej zjechał g'Wal-towrnie na bok,
przyczem uder.z yl wozem w bok wagonu.
",róz został ro:ubity, a tramwaj odniósł uszkodzenia, Pietruszka jednak dziwnym
'Zbiegiem okoldczności !!lie odniósł szwanku
We.sołego woźnicę PO-ciąlgnięiO do odpowiedzialności karnej. (k)
"Stała klientela" wraca do kryminału.
Na skutek a mnestji w pierwszych dniach
stycznia r. b. mury więzień łódzkich opuściło około MiO zwolnionych przed wcz~~nie
więźniów, wskutek czego cele wylu1n'ly
się. lednak nie na dlugo. Jak nas infurmują., stan zaludnieni'a więzień łód1.k:ch
wzrÓlSł niemal do norm .p rzed amnes~~,\,
choć zwolnienia na zasadzie amnest1j ~€
szcze są przeprowadzane i liczba zwaln 1\nych jest większa niż normalnie. Zwi~k ..
Bzenie się zaludnienia więzień, -powoduj!
fakt znacznego wzrostu kradzieży różne~o
rodzaju i lowienia na gorącym uczynku,
czy też w czasie obław zawodowych pn;:i~
stępców, uważanych
ZfeBztą za stały.!h
klientów kryminałU.
(k)

KRONIKA

SĄDOWA

"Wypożyczał" narzeczone. Przed sądem
okręgowym w Łodzi odpowiadał 28-letni
Mieczysław Stankiewicz z ul. Wróblej 15.

Pomyslowy a nadzwyczaj energiczny ten
zajmował
się sutenerstwem,
przyczem w mieszkaniu swem stale utrzymywał po 3 do 5 narzeczonych, które musiały mu być uległe, pod groźbą ,pobicia,
co mimo ul'egłości i tak przy pewnych okazjach następowało. Stankiewicz zwabiał
do swego mieszkania zasobniejszych w gotówkę gości, urządzał libacje, a następnie
za opla tą wypożyczał narzeczone, przybyłym gościom. Sąd skazał Stankiewicza na
2 lata więzienia.
(k)
młodzian

SPDRT

Piłkarze

na boisku. Wobec sprzyjają.
cych warunków atmosferycznych piłkarze
łódzcy już w najbliższą niedzielę rozgrywać będą mecze na boisku. I tak: w nadchodzącą niedzielę, dnia 8 b. ID. ligowy zespól Ł. K. S_ rozegra o godz. 11.30 towarzyski mecz z drużyną Ł. T. S. G. Obie druży
ny chcąc przygotować się do tegorocznych
spotkań, występują do meczu w najsilniej.szych swoich bkladach. Jako przedmecz
tych zawodów odbędzie się mecz drużyn
B-klasowych o godz. lO, na stadjonie Ł. K.
S. Również i mistrz Łodzi .,Union-Turing"
postano\vil wobec ciepła rozpocząć sezon.
Fioletowi jednak wyjeżdźają do Poznania,
gdzie spotkają się z tamt. Wartą. Będzie
to dla Union-Turingu
pierwBzorzędne
przygotowanie do tegorocznych rozgrywek.
Boks. W niedzielę o godz. 11.30 w sali
Geyera odbędą się drużynowe zawody bokserskie pomiędzy zespołami K. P. Zjednoczone i Geyera. Program meczu obejmuje 8 walk. Jedynie zamiast wagi cięż
kiej odbędą się dwie walki w wadze lekkiej, gdyż tak Zjednoczone, jak i Geyer
nie pOBiadają przedstawiciela w tej wadze.
Obie drużyny występu ią w najsilniejszych
swoich składach. Typowanym zwycięzcą
tego meczu jest Zjednoczone, które przed
dwoma tygodniami zwyciężyJo wysoko
Polonję stołeczną w stosunku 12:4. Zjednoczone jest w Łodzi drugą drużyną, która posiada najwięcej wyrównc.ny zespół.
W niedzielę wystąpią czerwoni z Cyranem, Bartosikicm, l\1ichalakiem i Kijowskim na czele.
Walasiewiczówua bę:lzie startowała w
Łodzi. W związku z pobytem prezesa Ł. O.
Z. Z. A. p. Ko·r dasza w Warszawie na walnem zgromadzeniu P. Z. L. A. dowiadujemy się, że prezes Kordasz poczynił starania, by "Valasiewiczówna startowała w
bieżącym sezonie z Łodzi. Z poc·z ynionych
starań wladze sportowe w stolicy przyrzekły zez\,,'olić Walasiewiczównie
na start
w Łodzi w cza.sie zawodów lekkoa tletycznych kobiet o mistrzostwo Pol.ski, które
odbędą się w Łodzi,
tak więc start najszybszej kobiety świata dojdzi, w Łodzi
definitywnie do skutku. Prócz tego jest
możliwo.ść,
że Walasiewiczówna
jeszcze
przedtem wystąpi w Łodzi na jednej z powaźniejszrch imprez lc-kkoatletycznych w
Łodzi we wcześniejsz}-m termini".
Cejzik w Łodzi. Zarząd łódzkiego okrę
gowego związku lekkoatletycznego czyni
usilne starania o przyjazd do Łodzi trenera P. Z. L. A. p. Cejzika na miesiąc kwiecierl. Pobyt trenera na początku sezonu
lekl{{)atletvcznego w naszem
mieście
miałby duże znaczenie, 'Ponieważ przeprowadził ,m już z nasz~'mi zawodnikami zaprawę zimową na salach, 9. obecnie mógł
by przeprowadzić praktyczne treningi na
boisku. Czy jednak P. Z. L. A. zgodzi się
na prośby Łodzi. niewiadomo, ~dyż jak
wiemy w8zystkie prawie okręgi starają
Bię o trene!":\, w początkach .,ezonu lelrkoatletycznego.
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M~~f[Klf~~ zrównaną
cukierki jakOŚCIą
zdobyły powszechny
niską ceną rynek
ni~
zbytu. Fabryka Cukrów St. Mareckl

Fabryezny bielskich fabryk 8ukna

J

:ol

~

Poznań, ulica św. Wojciecha 28.
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na palta i kostiumy damskie.

zaraz sprzedam. Oferty Oredow- kur".
nik zd 18 308
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Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy. kdde
dalsze słowo 10 grOBzy, D licz.b = jedno słowo,
ł, w, z, a = katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło·
szenie nie moie przekraczać 100 słów. w tem
l) nagłówkOWYCh.

OGŁOS~A
OgłCNIzenia wśród

inwentarze kompletne 11 000,Mająteczek
wpłat~ 5000.
Stawski, Poznań,
Plac 8apieżyński 10 b.
zd 18 620 200 !>SZf;f\nCoJ. zl:lbnoowania.
wentarze na d kOfnpl etJle.
JÓmna.zjjllne
4.'>.000,wP!
27 mórg zabudowania 25.000
K""iatkuw6Jki. Poznań
Działyński{lh 10.
?Jd 18
murowane '
inwentarze kompletne T 000. wPła
ty 4000 złotych. Stawski, Poznań Ookazla ł8 buraczanej
Pl~e Sapieżyński 10 b.
zd 18 618 zabudowania masywne. inwenrarzami, WlP/'a ty 20.000, reszte
morty.zacja. B/och p(JQ\nań.
Gospodarstwo
~!arcinko'l'i8kiego 15.
zd 18
115 Pf'zer.neJ zabudowania. 'nwentarze lW1I1lPletne, WIP!. 10.000
Kwiatko~ki, POIZnal\. Iniał;".!i.rJt'WYJ.:\\I!C~.ne. skich 1.0.
Ild 18537
zgr'JoS'ilEmia
oraz lIJparat dr fahrykadi
rentowe. 57 m6rg sprzedam. wy- niady POSZll<ktdE. Zglos.zeni.a
rlzieI'Żawie.
Oferty Orędownik, do w n.iJk. Pcznall bd 18087
Poonań zd 18511

Maszyn,

Domek

nowy. p13" bllClO" .any. m
rynku sprz!'1!am "'pie&Znie
Woitkow iak, Grod'ZJIsk WIDp
Reźnicka W znaczeK..
ng 74.'.4

KołodziejSki

p06zukuje it5 - 60 .m~rg z I?oąa
niem warunk6w obJecIa. P1Wlń
ski. Poznań, Grobla la restauracja.
zd 18455

Skład

1 ubi'kacje na wsrz.elkie

8 mórg

OWocowego warzywnego
ogrodnictwo. zabudowamasywne przy PoBartkowiak, Dopipzd 18130

Kupię
W6L pi .. karski. jednoS h"
.
Brod
po
No~:- T.:n~~lewl~,
za 17009

używany
ko

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

'l7 up l
A

ę

wózek u~ywany dis
liżowanej.
Oferty
Poznań zd 18 435

ł

artykuły,

mi·asto powiatowe. zaraz do Wydzierżawienia.
Oferty Oredowni,k. Poznań zd 1839.5

Dzierżawy
te ba poszukuł!l· Dokładny POgrzyb6w
opis upratYt;8 P.Józef
KaC7iWarE'k.
0str6w WlkiP.
zd 1.8 521
łfOI!'l>0narstwa 00

Butelki

Gospodarstwo

Zarybek

30 groszy.

Dzierżawy

5G mórg buraczanych
zabudowania masywne

karpia Kroczki polecamy. Wia- do f<ZyclA. dam;;ką Sjngera dobrą
domość Łódź, Sterlinga 9, Dą nadrzwYC<ZlI} -iobrze szyjąca
zubrowski.
ng 7 380 pełnie taruo. Pozusń. S~\Vska
lI, m.ies~klin.~t! 4
zd 18640
Skład
Skład kolonjalny
kolonialno - spożywczy
towarem w nowo
towarem, maglem. mieszkaniem,
d0ieln icy Poznn nia.
świetnie pr06perujący przy najdownik P C'z nań zd 1
ruchliwszej ulicy tanio. Poznań.
Focha 4.1 - 17.
zd 18351

m1lłmełr

220 mórg
od właściciela

n 5867/8

-----:::::=::;------;-••;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~iiii
Emeryt.
Inspektor szkolny

szuka zajęcia

9 I
I 1000
boo tJIwentarz y. 1_ at. komp . . _
rz.ł. Oferty 0Odled!'~n~~ Pozna:
rz:d 18 500.
'r·O""le·l~ znacze .
.

17 pszennych pod Po"
znaniem, zabudowania
trzy morgi truskawek. dwie mo~~i sadu, objecie src.- Stawski,

w organizacjach
społecznyCh
gospodarczych, redakcjach Kalisza lub Poznania.
Prz;vgotowuje do matury seminarJalnej, egzamin6w nauczycielskich i gimnazjum. Udziela po_
rad zawodOWYCh nauczycielstwu
Bib]joteka własna.
Zgloszenia;
Kahsz. Górnośląska 58.
______zd_1_7_500
_ _ _ _ __

Potrzebna

.
.
ekspedJentka - kasJerka.z gotóW'"
ką ;t5O zł do l?ro~adzeru!l sJcla.d.u
papieru (prowIncJa) . Mleszklll}l8
zapewnione. Oferty Orędownik.
Poznań zd.17 927
-------------

Czeladnik

szewski, specJa!Jsta 00 da'lJlSlkiie
Dam
roboty potnzebny 2J8raa;. Praca
Poznań, Płac Sapit>żyński 10 b.
"tala. Ze:los.zen ,a Jan WąsaIsk',
zdg 18 614
1000,- kalle). za otrzyma.mt! po Ostrów wakiP., Ra=kbW8k.a. 4.
- - - - - - sady biurowej. Oferty Orędown'k
n.g 7472
GO mórg buraczanych Poznań, zd 18057

zabudowania masywne

bez inwentarza. dzierżąwa 10 la!,
•
objecie 1000. StawskI. Poznan,
Rzeznictwo
8apieżyński 10 b.
zd 18612
dobrym r-unkcii! miasta 45,- mie-l[
;:ięcznie
wY\ł.<liel""~awie. GrodZISK
Obję.~·t>
26••_
SZUKJo.
POSADY
500.WOJ'koWla\;..
",.
____
_ __
Wk,p" Rzeźl. ck!. :?6. znaczek
••
Ol' 74:~5
Ogloszenia do 30 sr6w dla poszu·
kuiacyrb posady w tej rubryce
wEczamv PO iejneJ trzeciej cenie
165 buraczanej
drobnych.

--)I

waTSlZtat, dobrze z3prowad!Zony
Domek
w centrum Poznsnia sprzedam.
Oferty Ored. wnik. Poznań
3 pokoje ~przcdam. Stefan Bosy,
zd lR 1~
Luboń, szkola, powiat poznański.
zabudowania, inwen_
zd 17 619
tarze pierwszorzędne
Kuźnię
Skład
wlaściciela 10 łat. obięcie 4500.
BPrz!'dam korz.,,, l nie narr.ędJzioarn
lub beoz, mia~1 f) powiatowe. ce:1a kolonja'lny. 8wietna egzystencja, Szymala. Poznań. św. Marcin !l.
zd 17 691
l!ł(·odowa.
Brunon \\'achholz - 14 lat w jednych r~kach . 3 po- m. 8.
koje. magiE'1 f;lJ>rzed:wm.
Ad,r es
Czarnk6w. Szkolna 5.
OrWownik.
Poonań
zd
184Mi
Dzierżawa
bUsko
Poza 18262
znania
siedemnaście
Ogród
Skład
mórg
IPOO buoo",~. dlJżej w'Ii pomięcJ,!'.y kolonialno - ~POŻywozy.
nO"'3
;IlO{lztą a kr,ścll?lem sprzE'riam .
rlzieoln:ca.
towRrl'm.
ma~lf'm. :z:ahudow~r:lt>m
nR o~roonict", o.
Rom
Andr'ZeJPwsL, K
trzypokojowe kuch ma. tanio. PO- objęcie 3SO.- ,,·yri ziprtawie. S,)
niowo, pow. LE'>,zno.
zd 18
wód ch()roba. AdrE'f! Oredownik, wak, Powań KramarskR 15
Pnznnń zd 18ll~2
zrl 1~ fl2-'

Kantaka 8/9 m. 10.
zd 18 417

Znak oferty naprzykład: z 1'8924, n 2745, d t·19O
i t. Ii. = 1 słowo.
Drobne ogłOBzenla w dnipowBzednie przyjtmr~
si" do godz. 10,30, w Bobo ty i dni pr.zedjwi__
teczne przyjmuje się do godz. 10,15.

DROBNE

drobnYM: t.lamowy

Poznań.

Kierownik

poozukuj~

.

Panienka
.

Marszantld
..

zdolne,

stała

praca poza dom, d'7"

p~y~toJna, P'OOZ\I,ku Je. J.ftki,!!jkol- skrecja za!pewn~ona.
~ferty.
\Vle~ posa~y, naJchętrueJ do ~b- podaniem dotychczasoweJ prą,CT
slugl gośCI. Oferty Oredowruk. Orędownik. Pozna1\. zd 18 56a
Poznań

zd Ul 35S

Ogrodnik
żonaty,

12 lat praktyki przyjmie
posade. Jan Pucek. Wronki-Zapow. szamotuIski.
zd 18462

mość,

młyna

Nauki

posady z kaucia 2.0~O
•
.
Oferty pracorlawców 00 :>:a Piekarza cuki.ernika poszuk1;lJe
Orerlown ik~. Poznali zd li /!lI
fl!a syna lfi letmego. :-.rarta 1\.0meczna, Granowo pow. 1\'0WrY Tomyśl.
zd 8411

zlotych

Młynarz

Poważna
s p6lka akcyjna. ia:nJpol'i ekEoort
pOSlZukuie dla swe~o oddz'aI'll w
\Varszawie dwóch rutynowa1lYch
stenotypist6w. Wymaga1lia; iezy,k polsk' , niemńecki perfect TIr
slowie i piśmie. (moo1iw ie tet
angielski). biegła ste'Tlografja w
I>bydwu iezykaeh i ma.;,zYIlOtpi6anie.
wy'k.sztalcE'nie cooaimlliej
~rennie. oC' woj&ku.
WyczerIJll.iace oferty wrn,z z <:"UrriculuID
yitae kit'Tować; .. Suh 385" do Biura Ogłol<zeń - T. Pietraszek, w
\Varszawie, 1\far~zalkoW1łka 116.
ng 741)1
- -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

kawalPr, PMznklli .. pooad:v. oPisarz gospodarczy
statnia praca 2'/, roku za PiHW-ZE'go. ukoliczona 1 marca hr .. z lat !?'l. t>ner.e: ic-zry. 4 lat? praktrktórego
okre.u F'p ra wowa 111C' ki. 'zuka zara1l posady Orert.
I'rRCe fachową
,,·,ka~
za zaPotrzebny przedrukarz:
'wi8ączpnipm.
Of prly Kuri e r Orerlo\\ nik. PC'zrall :>:d 18625
00 Zaklad6w Grafioznych w łh
PoznańFki zrls: 18 ~ 19
Fryz)"erka
dzi. RE'flektuiE' sie tylko na doDom masywny
bre~(O I
zdolnego fachowca. ob8 ubikacyj, skład
kilkoletnią pra;' . ;oka
większ;<,ch znaJmiont>go
:~
wykQny~aniem
uklndach r,oszI1kujP plr.'arły. Z~I harwnych odh}tek. z o~ygInał6w:
kolon.ialn7. kuźnia. morga 0%1f'agf'ntur~
Oredownika. ~rarkr","- OfE'rty z OOPISa.ml śW1adectw 1
du 5.000.- Staw'Ski. Poonań
ski. Zduny
ng 7471 pOclnniC'm żadanego wynagrodzePlac SapieżYfi"ki HH,
nia należy kit>rować 00 Zaklad6w
~.<i 186t22
Ci raficznych w Łodzi, skrzynka
/Oalonowa w Wl'lk. loblej Or'k. tf)4c1 mUl:.
22.30 KoeniJ!swuRt.
pocztowa 45.
ng 7381
Pięćdziesiątmorgowe
Noc"" muzyrzka. LuksE'mburlt.
,". ~. WARSZAWA '. I P. R.
Koncert
<,ymlfonicZl1Y.
Lipsk
...
A
drenowanych, zabudoPosada
iutro niedziela". wt>"ol" k-onct'Tt
. J>~OPONUJE~Y .
wanie masywne, inwenSobota. dnia T marea.
tY~odn,iowy.
Hambllrll. Muzy'ka
stala. Miesięcznie 80 złotych ~
Warszawa - 12.15 orze~l.ad
taneczna.
22.35
Kr6lewiec.
Mu·
cZl\tkowol.
Miej5.('owośĆ kwaliLAIYI~OWlCZO'M .
tarze
pra.sy rolniczej: 14.36 koncert
.zyk~ ka.mt'Talna.
fikacjE' e>bojetne. Warunki. Kranadkompletn..
wplaty 8.000.- 'PoPu\. z opht: 18.60 .. Życie kul23.00
KoenillswlIst.
..PrOl'iI1UY
k6w, Skrzynka 33.
d:g M4
na 8obote:
amort:\"zacjn 6.000.- Of!'rty Ore- turalne i artYlSbczne 6>tolicy".
do talica". Monachium. ?fuzydownik, Pozrań.
OdJpowiedź
17.45 Budapeszt. Mu!Zr'ka sa- ka' taneozna. Budapeszt. Muzy·
Stróż
ka jazzowa. Bukareszt. Koncert
ILnaczek.
zd J8501 .'T.r.j.~[.]fI'lL'4\'J". lon.
.
'Viedell.
~fu7.y,ka
ta'
d
j
- 6.OiIli .• _-- _iI!I ,~ ;
18,00 Koemll8wust. Ludowe nocny.
żonaty. zr,njar'y o~rodnictwo po10 morg
ogro owe
.
oieśnl
i
tańce.
LeninIlrad. nt>czna. 23.3{) An1!l.ia (ReJ!. Pr.)
trzebny
Zgłonenia z bliższych
dom 5 nbikacyj. chlew 3000 złoSobota. dnIa T marca. I.zmierzch bogów". ooera \\'a- Muzy'ka tanpc:zna.
23.35 Lu·
stron Śrpmll. Wladysław LoIDopa,
bch. Stawski. Poznań, Plac Sa7.30 aurlyc.ie "'oran~e; 11.57 znpra.
Kolonja. MuzY'ka roz- kqemburl!. Koncert CholJ):mow· A. Piechocki. Poznań, 'Vozna 12 Parowa Cegielnia Śrern - Wói-:;opieżYliski 10 b.
zd 18617 syJ:t'na,ł czaISu: J2.03 d'ziennik
rywkowa. 18.15 Bukares:>:t. Kon- soki.
Pg 2955/6-0.74/5
stwo.
zd 182161
24.00 Frankfurt.
..Ek"-OTPS.Ill,d u:owy; 12.25 koncert ork ip - CeI't radjoork. 18.45 Berlin. Mu·koncert rozrywkowy.
Kto chce rzetelnie kupić stry kameralnej z Wilna: 13.25 nka o ,zmier,z chu. 18.50 Sztut- muzyczny".
Katowice - 12.15 pO~.; .. Kuchwi,lka e:06oodarsbwa dO:!I\owe- I!art. \Viltzanika melodyj fiłmowydzierżawić
gO; 15.00 .. Jelrl> śluibna małri;oT,- wych.
,pujemy na raty": 13.3{) lekcia
13.ł5
muzylka
gospodarstwo. dom, wiłłe niech ,ka" - ga'werla KilPo!inga worze- 1 19.00 Koenil!swust. Orkie;;tra iez. pol ..·kiego:
sie zglosi Stawski, Poznań. PIli'! kladzie J. Bi rkellllIudera; 15.15 wojskowa. Monachjum. Mmzy- lekka i oopul. - olyt: 14.36 plyty
z
Warszawy:
18.40
~krzynka
dla
SapieżYliski 10 b.
zd 18 616 k~munikat o band,lu mOl·os·kim; ka 'kruneralna.
19.H) Wiedeń.
18.55 muzyka lekka z
15.3{) duety i oiosen,ki w w.v kl>n. P.ieśni i uje. 19.30 Budapeszt. dzieci:
J. Pooławskieo.<m i Kaz. Czek 0- .. Tar.!!' ~a dziew<'Zeta". ooeretka oh't.
Dom
Krak6w - 12.15 -oern3lt SY1lDtoWlSlkie.e:o: 16.\10 lek cia iez. fran- J acollłie~o.
Anl!)ja (Rea. Pr.).
m()rga ogrodu eprzoo
cUlskie.!!'o: 16.15 lelre.nrla wl,leli€,ka Mu~Y'ka le~ka.
19.60 'Viedeń. foniCZl'lY (płyty):
13.:\1) .. Rycer·
nie l!'('z spies'zmt>. ~gl<?S,ze"!lll_al z roulZY'ka; ..0 s'karbie na Ba.k- .. Nie.gd;lo-.i i terall:". radio,poVPOll.r- eko<ść wieŚ'niacza" OP. ?fasc:\lrn,ieStasiak, Pniewy. Micki
s?Jcie" aud. dla dzieci z Wi\>na: ri u,kl. dr. L. Riedil!lgera.
~o w wykon. Ze/""'.
..La SCM'"
18.55 M. Fleta śpiewa
zd 18454
16.45 ~Ca~a Polska śpiewa":
20.05 Bukareszt. Mli'Z. j~o- (,płyty):
1'9."0 .. Na biaJej
17.00 nabO'Żeiiostwo z (ktrei Bra- wa. 2U.I0 Berlin. V WiE'CZÓT Ma- na Il)/ytaeh:
Tartak
my w Willnie; kall:anie na temat; It>j Radioo·rkiootn.
Sztutl!art. gralfl>i·'. - Ry,ta roa (.recY'tacje).
jednotralmwy. ul'uch.)miony, orny .. Za·WlSze wierna" wyll.'~. ks. prof. Melodie operetek.
Frankfurt.
Ł6dź 1215 utwOry cha ralkJa",ach paI'istwowych. bez kr,n- Pal(oW!l<ki; 17.50 oo~. IL Loil,z'; .. Palestrsl!lt". IJPerE'tka MrlłIoec ter:mtycme (ph·tv): - 13.30 .. W
kurencji, stacj:1 kolejowa. kI)- .. Nasze żwle do stolicy":
18.00 kera.
Tr3JIllSllIl.
Koeni'l!IS wtl<lt. zaczarowanej krainie" (plvtv):
rzystnie .'przedam. OfE'~ty Or~- op i ooeonk,i neapolitańskie w wy'k . Wrocław. WJ~lki k(}ncert Ży 14.30 plyty z '" aroza wy:
18.40
down ii" POozr.ań zd 18523
tenora Woic. Dziedus.zyokiego te czeń.
Królewiee. Wesoly wie- poe:. ..Ro.zIDDwa z dusza Łonzi":
Lwowa. 18.11i E'lyonne walce w ozór. KolonJa. 'Viel'ki koncert 18.55 .. W!lf'oly Dvmek z kO'll1i'l1a".
parafrazach
wh·tuozowslkich \\' życzeń. Monach.ium. Słuchowi
Gospor!arstwo
Lwów - 12.15 PrzE"!!'I~d Wy72 pszenDPj. 7abudo\\"anie ma- wyk. MarJnora z Krakowa: 19.40 sko mUlZy('zne. 20.35 Mediolan. da \"nictw kolJ,iecych, 13.3{) kO'l11l100I't.:
19.60
oo.!!'.
aktualna; 20.00 Koncert Mnłe.e:o Cbóru. Rzym. cert żyozeń (ołvt,,); 14.30 Słynni
sywl1e, ill\\'entprzE' nadkompletne
14.000.- wpłaty 7.000 - Kwiat· .. Nocna eskapada". lekka andy- .. Sa.lIlJson i Dalila". oPlo'ra Saint- śoiE"wacv w ilźw:ekowcu (ol yty) ;
kowski. Poznań DZialyńskieh 10 cia muzyczna ze Lwowa; 241.45 Samsa (tran..~m_ z La Sca.l,j).
18.45 lekka oiosen.ka francu6>ka
ilzient~ik wieczol'llY; 20.55 ohrao:21.00 Bruksela franc. Radio-. ('plyty): 19.55 odczyt; .. Z tajemza l~ ~4?
ki z Polski OW1&półczesnej: 21.00 rewja. 21.15 Sztutj(art. Muzy'ka nie !!'li-ny oodol.skit>j" .
. .I';ódź - stolica ,przemysłu p(}l- ta.neczna. 21.20 Anl!lja (ReI(. Pr.)
Toruń - 12.11i Utwory KeotelGospodarstwo
<kiego" - aud. z Łon,zi d,la Po- .. Cy~allerja". opt>ra Puccinil'!!'O beya na "'vt~nh: 13.30 orkie.-fra
14() w tell' 6( m (rg iezior~ zar" laków za"ranica: 2Ul0 .. W!"Sola (akt U). 21.30 Pari. P. T. 'l'. ta'neczna
(plyty):
14.30 z ooer
biont>.\(o. zabudo\\ anin. inwent~· Syrena": 22.00 .. Na ;;·woja nutę" HnrliQka1barE't.
St. Moniuszki (olv,ty): 18.40 OD!!.:
- Czy widzisz tam nasze panie?
.rze kompletl'e 20.000.wplat~ koncel't w WY1k. orko P. R. lO u22.00 Sztockholm.
Muzyka .. Nai.s-tanszt> osady n - Pomorzu"
- Wlaśnie w tej chwili otv,:orzyly parasol.
1.5.000.- Kwintkowski. Po:>:nali. dzial{'llI1 Henl'Ylka ł.adosza - tlll!leCZna. Budapeszt. MUli:. CY- 18.55 Józef Sebm.idt śpiewa (PIY-l
Dzia./yńlskich 10.
ze! 18 58~ (śpiewki ludowe): %3.05 mu"y1ks galltlka. 22.10 Wiedeil. Roomai- ty).
(Prager Presse).
S. F.j'
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Humor zagraniczny
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' ORĘDOWNIK

W YUHODZl UODZIENNIE z DATĄ
NA DZIEN NASTĘPNY

Redaktor oop()wj e.d·zialny AlTld"zej TreUa
Antoni L~niewJcz ~ Poznania.
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co oalto -

to

Edmund Rychter -

~adk6w. apowod«wMlJlOh

al14

to

Edmund Rychter, Puwilń:

Ostrów Wielkop.

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

święta i późnym

wieczorem: 35-24, 40-72

Z. w8liy-*i. wJac!om~ol l &l'tJłrolJ • m. Łodzi oopowi·aaa Le()n Treli •. Lódt. PiObrkoWS'kA 91. Rę:k,op\só", nierzamówiW\ycb retdalkcja nie 1.Iwraca.

"głoszenia

Z. C)R'loozenl. , Niklamy od~i ..d.

i reklamy'

Na_ ebronie 6-1amowej. 15 groszy. na stronie 4-Ia.m~\Vej pnzy
~mcf!. t2e~tl! 6roedakCymego 30 gr .. na stl'onie 4·tej 50 gI/' •• 1118
"erorne -ll'leJ
g-r.. na stronie wJarlorności lookaln:v-<:h 100 g-r
od jedno.łamowego miJim~tra, Ogłoszenia sokrun/JIliko.wane oraz z za -tr:zeien'
200/.
na d wyri:.kl. l)r()hne ogluszenia 'llajwyll;ej 100 stów, w tern ó nagll\V'kOWy~:m(,dl.~k~"\~~ych
tlus-t-o) ~,~lcyw:o lL8.g16wkowe 15 gr, każde dalsrz.e sj()l TO 10 gr06zy. Za różlloicę miedzy zesta wem
a wyS ...... ~Cla
ogo.;zema.
. O.....
,,- OWla
. d a.
O&'lOften:a
lą plllilme
IZgóry.1>O""StaJą ....ek!l.1IteIk ma'bryo()wania. wydaw.n.i~tl wo we
N~l.d ! czeionk.i: Dnlb.mia Po.l&ka 1b6łk. A.kcy>jna., Pozmań, jw. MATem 'fO.
~ ~ód w .&kładli.. lItora,jk6w iw., 1IIVl"d8tWlll!ctwo rtiAt od'powia.da u d06i:ucze'Il.ie oPisma, .. abonanoi Ide mają IPraWA doana&'ani • • medostllll"c~ ~erów lIub od6Zkooowarua.

_
i I·zednht'.·
miE'siecz;J.ie przy 1-mi.Q wydaniaoh tY1rooniQwo • odbiorem ", .&'enturaeh
.....;1'_'_"_. _. 2.3ii ,zł. Za ool!loozenie do domu odtpoW'. dopłata. Na pacllta.ch l a liaton06!Ó",
. . . 23' I ,t I ' 701 P
t
..
ó . . t ·Ik
mit!'SIe-cWle . ~ 7J. ""war a tUe , . 007J a pr:zYJIII1JIlJe zam Wlell4a ) o na
15 wydań tygodniowo (-bez /pooied:zLatJoowe&,o). - Pod (JU>88ką w P()1s~. 5,00 &I 6 wydań ,t Y &'00 n.iOW(1 ZaJll6W1ienia pooot-owo lIlaletJ usktuteczniać do 25. 'kaide&,o mi_i4c. 'W "raodacla
.
.
pocztltwych
lub 'WIPlOlM: ,." cenbraLI.
Or.,aI)WmkL

w ł~

co ubran:e -

•

m'" .

g

17)

Powieść z angielskiego przez E.

L.

-I ~&-~go

1I8łuchał lej zleceni'a; t ~ W'})eW
.
~one wpadła w sidła, lecz usRuje je przegryz6
nem oddaleniu na ziemi.
_ Ci'c ho' - rzekła Ni<tJa, m6Wtą.e
-- O droga Nidjo! - zawołal Glau- nach miasta Nidja dobrze znała każdy
kus, czytając list od J<my. Jalk.że cię zakręt, każdą. ulicę, a mieszkail.cy przytłumionYm głosem, - czy, jesteś
zdołam wynagrodzić?
przejęci byli dla jej kalectwa prawie naprawdę Apaecidesem T
_ Poniewa:i: mni'8 masz, tw&n mo- Już j~stem nagrodzona - rzekła przesądnem \U!zanowaniem, Wszy5ey
,
biedna TesEaljanka.
więc przechodnie zwykle
ustępowali ja musi cię o tern przekonytWać.
_ Jestem 'niewidoma - odpowie- Jntro! Jutro! Jak przeżyć ten jej Z d!rogi. Biedne dziewczę nie domyezas, aż dO' jutra?
ślało się, że za kilka dni kalectwo to działa Nidja. Przysięgnij jednak, teś
Rozkochany Grek nie chciał pozwo- będzie najpewniejszą. dla niej obronę. Apaecides.
_ Przysięgam na bogów, na praw,!
Jić ooejść Nidji, chociaż wiele razy i lepiej ję. powiedzie w niebezpiecz~ń
rękę i na księżyc.
chciała to uczynić. Kazał jej j.eszcz'~ i
stwach, niż najbystrzejsze oko.
_ Mów ckho! ... Przybliż si., (to
'jeszcze powtarzać każde słowo jej
Od kiedy jednak zamieszkIwała
krótkiej rozmowy z Joną.. Zapomina- dom Glauka, jeden niewolnik miał mnie ... Daj mi rękę. Czy zn.a.sZ Arba,.
ją,<: bezustannie o jej kalectwie, rozpy- rozkaz wszędzie jej towarzyszyć, a bie. cesa? .•. Ach! Twoja ręka krzepnie. . .
tywał się o spojrzeniach,
o wyrazie dak ten, będąc dosyć otyłym opłakiwał Słuchaj jeszcze ..• Czyś W)"konał otwarzy swej ulwchanej, potem nagle swe losy i przysięgał na Kastora i Pol- kropne śluby?
przepraszają,c za pomyłkę, żądał, aby luksa, że w młodej niewidomej skrzy- Kto jesteś? Sk.ą,d przybywasz,
na nowo rozpoczynała opowiadanie, dla Merkurego łą,czyły 8i~ z ułomno b~ada d~i~wico? - .rzekł .;\paecides
które ciągle przerywać. Te chwi1e tak ścię. Kupidyna.
mespokoJme; - la CIebie nIe znam.
bolesne dla Nidji, upływały rozkosznic
Nidja jednak nie potrzebowała je- Jeszcze cię nigdy nie wi~ziałem.
(lla Glauka, a zmrok i noc nastąpiły, go pomocy, aby znaleźć drO'gę do świą,.
- Lec7; słyszałeś mÓJ głos. Mniejnim ją odesłał do Jony z drugim li- tyni Izydy.
sza o to, wspomnienia te nas oboje
stem i z nowemi kwiatami. Lecz za- Niema tu nikogo - rzekł gruby zawstydzać powinny. Słuchaj, ty masz
ledwie dom jego O'Puściła, gdy Klau- niewolnik - czego et potrzeba i kogo siostrę.
..
'd jusz w gronie wielu wesołych towa- szukasz? Wszak wiesz, że kapłani nie
- Mów! ~ówl CO SI~ j~J zdany.lo'
rzyszy przybył gO' odwiedzić i żartują,c mieszkają. w świątyni.
- Wszakze znasz bll~sIady Smlerze samotności, nakłaniał, aby się Z ni- Wołaj, rzekła Z niecierpliwością ci ..• Wsz~kżeś podzielał ic~ rozkomi udał do miasta. W tej 'epoce, zwy- - dniem i nocę. jeden kapłan czuwa u sze ... Byłzebyś rad, aby w Illeh brała
czajem było zbierać się wieczO'rami pod ołtarzy IzydY.
.
udział siostra? Czylibyś zezwolił, aby
portykami świą.tyń, albo w cieniu gaNiewolnik zawołał ... Nikt się nie weszla w poczet biesiadników Arbajów, któremi ozdobione byly ulice, i ukazał.
eesa'l.
tam przy dźwięku muzyki lub przy o- Czy nIe widzisz nikogo'
- O, .bogOWIe! ~~ł~y 0r.'- tak ś~ia.powiadaniach, witać wschód. księżyca
- Nikogo?
łym? DZIewczyno, Jesh mme ZWodZISZ,
libacjami wina i słodką. melodją..
- Mylisz się, ja słyszę westchnia- drżyj! Poszail'"pię twoje członki na sztuSzcz~śliwy Glauk był teraz. dostępny nia, patrz jeszcze.
kil.
...
dla wszY'Stkich. Czuł nawet potnebę
Niewolnik ździwiony, nucił wkoło
- MÓWIę prawdę. V:' tej ChWIlI .10pozbycia się ogromu obciążającej go siebie niechętnem spojrzeniem i SPo- ne jest u Arbacesa. Plerwszy raz J.est
jego biesiadniczką.. Sam wiesz naJleradości. Przyjął więc ehętm1e zap!roszestrzegł u jednego z ołtarzy, OS()~ w
piej, na jakie jest wy:stawiona niebeznie przyjaciół, i śmieją,c się, pobiegli postawie' rozmyślania.
pieczeństwa! Żegnam cię, już dopełnIrazem na zaludnione i oświetlone uli- Widzę je dnę. postać - rzekł e8.
a po białej odzieży wnoszę, it to musi lam swojej powinnośei.
" _ "Czekaj! ezekaj l - zaWQłal lta~ ,
Tymczasem Nidja raz jeszcze poszła , być kapłan.
•
do mieszkania lony, lecz tam dowie.
- O kapłanie IzYdy!"':'- 'za\vołl\ła pfan', -:-: leżeli t9 prawda, co ,czynić,
działa się, i~ Jone dawno wyszła. Za- Nidja, sługo starożytnej bogini, aby ją. uratować? la nie zośtanę 'wpuszczony. Nie znam zakrętów tego labipytała się więc obojętnie,
dokQAi po- wysłuchaj mnie.
szła.
- Kto mnie woła? ozwał się ryntu. O Nemezis, kara moja jest za.służona ... Wstrzymaj się na chwilę
Otrzymana odpowiedź zadziwiła ją słaby głos.
i przejęła trwogą..
- Osoba, pragnąca udzielić jedne- _ rzekł dalej Apaecides do Nidji,
- Do Arbacesa! Do Egipcjam.ina! mu z członków waszego zgromadzenia wchodz~ do jednej z cel z boku świą.To niepodobna I
niezwykłej
wiadomości.
Przybywam tyni i powracają.c wkrótce w wielkim
płaszczu, k.ryją.cym jego świętą. 0- Wierzaj mi, - rzekła niewolni- objawić wyrocznię i prosić was o nie.
ca, której pierwsze uczyniła zapytanie.
- Z kimże chcesz mówić'? Godzina dzież. - Teraz - 'rzekł, zgrzytając zęJone zna oddawna Egipcjanina.
jest niestosowna. Wreszcie daj mi po- bami. - Jeżeli Arb1łJCes pO'ważył się...
- Oddawna. Wieley bogowie! A kój, noc jest poświęcona bogom, a Lecz nie, nie śmiałby, to niepO'dobno!...
Dlaczego mam go posą.dzać? Byłżeby
jednak Glaukus ją, kocha - sZ9pnęła dzień ludziom.
- Zdaje mI się, że głos ten nie jest do tego stopnia złoczyńcą.? Nie mogę
do siebie Nidja. - Lecz czy przedtem
była kiedyś u niego? zapytała.
mi nieznany, dobie to właśnie szukam, tegO' przypuścić. A jednak jast on zbyt
- Nigdy jeszcze, - odpowiedziała chociaż cię tylk.o raz przed tą. nocą sły śmiałym i niebezpiecznym sofistą.. O,
niewolnica. ~ leżeli prawdziwe są. szałam. Czy ty nie jesteś kapłan Apae- bogowie! wspierajcie mnie! Lecz, co
mówię?
Czyliż są. bogowie? Tak, j~st
wieści, jakie się o nim rozlegają. w
cides?
Pompei, możeby lepiej było, aby tam
- Tak' Jest, - odpowiedział kil.- przynajmniej jedna boginil przysięgam,
wcah nie poszła. Lecz biedna nasza plan, zbliżajQ.c się do parkanu.
a tą. jest Zemsta!
pani nie mOiŻe znać tego, co się o na- Jesteś nimI Niech będę. pochwaWy'mawiają,e te p:rz~ane. słowa!
ApaecIdes w towarzystwie mIlczą;ceJ
sze obija uszy.
leni bogorwie!
Nidja wahała się pnez ehwilę, po,
Nidja dała znak ręką niewolnikO'Wl, swej i niewidomej towarzyszki przetem, stawiajQIC plrzyniesione kwiaty, aby się nieco oddalił, a ten myśląc, że chodził osamotnione ulke, zmierzają.c
dO' domu Egipcjanina.
zawołała niewolnika, który jej towa- ' jakiś ślub mógł ją. tylko' o tak nierzyszył i wyszła z domu, nie rzekłszy
zwykłej POrze sprowadzić do świą.tyni,
ani słowa.
Przyszedł,gzy do domu Ateńczyka,
Zła wróżba gwiazd
(towiedziała się, że wyszedł z przy jaMusimy oofną.ć się o kilka godzin kami tY'Ch obliC?;eń
ei6łmi i powróci dopiero o północy.
w bie"""
.
,,- nasza;• powieści. O świcie dni"......
- Gwiazdy zno'wu mnie ostrzegają..
Tessaljanka wydała jęk, a padłszy który już Glaukus oznaczył białym ka- Nie wątpię. że mi zagraża jakieś niena stołek, twarz zakryła rękami, j8lkby mieniem, Egipcjanin po bezsennej no- bezpieczeństwo _ l1"Zekł zwolna. Za.dla zebrania myśli.
e'Y, siedział sam jeden na szczycie wie- stanówmy się jeszC~8 raz. Strzeż się,
- Ani chwili czasu niema do stra- ży, wznoszę.c'aj się w kształcie pirami- mówią. gwiazdy, starożytnych dachów,
eenia - rzekła do siebie, powstają.c.
dy u jednego z rogów jego domu. Ga- oblężonych murów, albo -skał zawieszoPotem zawołała niewolnika i rze· łęzie drzew. otaczają,cych dom, OBła- nych; kamień, rzucony z góry, przynie.
kła:
niały go ~zed wzrokiem ciekawych. sie ci przekleństwo przeznaezenia.. I
, - Powiedz mi, czy Jone ma jakie- Rrzed nim stał stół, na kt6rym leżał niebezpieczeństwo to zbliża się, nie mogo krewnego lub przyjaciela w Pom- zwinięty rękopis, zapisany tajemnicza- gę 'jednak wyraehować z pewnośc.ią.
pei?
mi znakami. PO'WO'li gasły gwiazdy, a dnia i godziny. Jeżeli jedn!llk' ujd~ te- Jakto? - Odpowiedział niewol- cienie nocy lJIStępowaly z jałowych go niebezpieczeństwa ... tak jagt, jeżeli
nik. - W3zysey wiedzą. w Pompei, że wierzchołków gór. Tylko nad szczytem go uniknę,.. reszta istnienia mego
Jone ma hre,ta, ktÓiry, jakkolwiek jest Wezuwjusza spoczywał ponury obłok, ukazuje się jaśniejąca, jak bruzda
młody i bogaty, był tak głupim, iż 7:0- który od kilku już dni stawał się stop- światła, odbijają.ca się w wodach od
stał kapłanem Izydy.
niowo czarniejs:zym i nabierał coraz bl8iSku k.~iężyca. Widzę zaszczyty, po- Kapłanem Izydy! O bogowie! Je- większej gęstości.
Walka między wodzenie, szczęście na kaidej fali pogo imię?
dniem i nocę. widoczniejsza była na nurej otchłani, która mnje nakoniec
- Apaecides.
spokojn~m, jak olbrzymie jezioro, mo- pochłania. A gdy za niebezpieczeil.- Teraz wiem wszystko - rzekła rzu, którego widok ograniczyly brzegi, stwem takiem czeka mnie powodzeNidja. do siebie - brat i siO'stra razem Q kry te gajami, winnicami i bieleję.ce nie, mamże zginą.ć pod ciosem jego,
mają. paść ofiarami! . .. Apaecides? gdzieniegdzie
murami
uśpi<mych
Tak, jestem pewną, iż słyszałam to miast.
Kończą,c te słowa, Egipcjanin po-imię na uczcie. Ach! on więc pojmie
Godzinę tę Egipcjanin poświęcał wstał i rzucił wzrokiem na posepne i
grożące
siostrze niebezpieczeństwo, zwykle ćwiczeniom starożytnej umie- szare niebo: świeżość poranka. ogarnę
Idę do niego.
jętności swojego kraju, usiłują.cej wy- ła jego czoło, a zwolna umysł odzyskał
Wzięła kij, za którego pomocę. wio- czrtywać z gwiazd przeznaczenie
zwyk~y spokój. Pr~estał wpat~~ć si.ę
dła swe kroki i pospieszyła do Ś'wią.- dn.
w gwIazdy, które Jedna po drugIej zmtyni Izydy. Kij ten tylko przeWodni-I
Po dokona!liu, wstępnych obliczeń k.aly, i ski.eTował ?Czy na ~zlegają.~y
czyI biednej niewidomej po całe,i Pom- oznaczył ChWIlę l 2:na.k, a w.sparłszy SIę u nóg Jego kr8o,Job!az. <?(lzIeniegd~le,
pel PI. najwięcej :uezoszczanych .:itro- glQWł na ręce, l'OZU1,.~ał N.d wypad- ma.szty galerWZIlOlSllT Sit w; l!QI:o-a

lU-I

rUcll I wrza.wę ~eJsI{ą,pny sp<llkój
l milczenie. "
'
Tu 1 owdzie latarnie u kolumn
świątyń, albo u pory.rków opust?Szałe
go forum walezyłr Je8ZC'Ze ze ś~latł9~
wsehodzące~ dma. .żaden dŹ,!Ięk me
przerywał ciJSZY. UŚPIO~egO ~Iasta, w
którem za. chwllę. tYSIQ.ce mIało zawrzeć namiętności Z rozle.głego amnt~tru o nędach ł~wek ~ w~oszQ.CYch
8H~ Jedna nad dru~ podn()6~ła się lekka mgła i gęst!lieJQJC w powietrzu roz-

praszała się mIędzy, liŚĆmi drzew'.
:Arbaces odwrócił oczy 0<1 mlasla '{

morza i iSkierowal je ku winnicom i
bogatym łąkom Kampanji. Brama
i mury miasta star~ytnej budowy nie
zdawały się stanowić jego granicy. Domy, letnie, wsie, wznosiły się Et!
wszystkich stron na pochyłości Wezuwjusza, który 'W tej epoce. n!e był
ani tak stromym, ani tak wYIllosłym,
teraz gdyż jak Rzym zbudowany
rostał na' wygasłym Wulkanie, ta:k i
mies~kańcy południa. osiedlali sit na
żyznyeh stepach góry, którą, poczytywali za uśpioną. na zawsze. Od bramy
zaczynała się długa ulica grobów, !óż..
nią,cych się wielkościl~ 1 poiI'Zą.dkIem
architektUJI"y
Mglisty
wienehołek
str~zliwej góry panował nad otaczajllicemi ją. pTZ'edmiotami, a 'W przerwach cieniów, ukazywa.ły się tu i owdzie to wysłane mehem jaskip.ie, to
skały utwoa-rone z popd oł ów, zabytki
dawnych wYbuchów, OBtnegają,ce niebacznego ezlowi,eka o tych, jakie jeszcze miały nastą.pić"
\ , r'!· i~ I. 't \
,
, J.": ' ,-' "
Lec~ !,-ni szczyt spok~ nego 'W'1l1k~
nu, am zyzn~ć P?la, aUl. pOS1WJla uhca grobów, an~ ś'Wletn,,: WIlle goD..i.ęJeego
,~. rozk?Szaml ~ud!l ,~lle ~Ja:zmIały w :,
!eJ (l~Wlli 8PoJ~e'ń EgIpCJanina.. Z li
Jednej stro~y WIdn~k~ę.gu!' :WeZU:':'J\lIsz ."
spuszczał SIę :k;u dolime mezyzn~ .1 ":ą.
sItą,. pochyłOŚCIą., na. ~tórej gdzIeme?"dzl.e :ukazyw~ły si~ meróv.:ne wQIWo~
I dZ.lkle krzal~I. U spodu tel poeh.yłOŚCl
zr;aJdował~ ~ę I?nestrze1'! ' bagnIstej i
Dle~drOW'eJ ZIemI, a na ~Ie, ok.o Arbacesa do~t.rz~gł? zarysy zY'J~eJ i.sto~y,
po:u~zaJąeeJ 8~ę W bag~ach l z.gI?!ł:Ję.
CflJ S!ę co .Ch:WII~ dla zbIeranIa d~kICh
płodow tej ZIemI.
I
' I ;,\" " \"
- Ach - rzekł głośno l\:rbaces więc nie sam czuwam I Czarownica
Wezuwjusza również nie śpi. Byłowy
to prawdą., 00 lud łatwowierny utrzymuje, że i ona ćwiczJl się w czytaniu:
w gwiazdach? Muszę poznać tę towarzyszkę moich prac. Ktokolwiek zmierza ku mą.d:rości, wie, że nic nie jest
do pogardzenia, ezego tylko ezło,wiek

rak

nauczyć się może.

, . . "
, '
Po . w~mÓwlent'l1 tyeh sł~w ~baces
I:~zme l gl.ęboko . z~myśhl SIę· UsImechną.ł SIę złoślIWIe,
potem opuszczaję.c miejsce, w kt6rem bez.senną.
straWił noc, rzUlcił się na łoie i il"Zekł
cicho do siebie:
- Jeieli się zbliża §mieić, niecn
przynajmniej zdołam powiedzieć, te
żyłem. Jone musi rostać moją,!
,
I
Ch rurakte<r Arbacesa. był pasmem
sprzeczności, przy których sama na.wet dusza wpadała niekiedy w odmf.lt
chaosu. Posiadając skarby dorównywują,ce bogactwom naj zamożniejszych
panów rzymskiCh, d'ogadzał wszystkim
dziwactwom namiętności. Od najd,awniejszych czasów Egipcjanie oddawali
się bez granic rozkoszom zmysłowym,
a skłonność tę dziedziczył po nich Arbaces. Zawiedziony w poszukiwaniach
r

szczęścia
zmysłowego,
chciał
się
wznieść zapomocą. nauki, lecz gardził
wszelką umiejętnOŚCią praktyczną.. Posępna jegu wyobraźnia lubiła ćwiczyć
się w fantastyczny,ch i ciemnY'ch bada-

niach, tak pełnych powabu dla zepsutych i samotnych umysłów. Arbaces
n~ dwa lata pr~ed epoką. tej powieści,
up'zał po raz pIerwSzy Jonę i po raz
pIerwszy zdało mu się, że znalazł kobietę, .którą. mógł kochać. Był jut IW
tym wieku, W którym człowiek widzI
za sobą straconą. młodość, a przed so.

,bą. ciemność zbliżajQlCej się starości.

(CIw-~:;DMł.qpr)

rumBa l
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obawiając

sie pogrzebania wletargu,
specjalny grobowiec

otwoirZenia jej z zewnątrz.
P<madto
w grobowcu jest umieszczony aparat
tlenowy.

ność

. W Ameryce, w kraju w kt6rym istnieje, tysiqce najrozmaitazych baTdxo orygilIlallllych klubów i stowMzys.zeń, powsta:l
nie'dawno klub który
nawet tam wywołał duże wrażenie.
Zlliłotyciellem klubu jest Regillla.ld TbOmas Laughl:run, bardzo boga.ty właścicie'l.
ZJlJMlego hrundlowego przectsiębi,orstwa..
Reginald Laughlalll oVrzymał peWlIlego
razu telegraficzne zawiadomie.nie o nagłym zgonie swego ukochameg>o przybral!lego syna, Alwi'Da, który ~ma;rł w m'l.łem
mieście
uniweTsyteckiem na mchodzie
Strunów Zjednoc2lonych. Ha.ndlowiec udail
.się natychmiast d,o tego miaJSta· i 1ll"02JHv
czony dowiedział się, te jeg>o przybTruny
syn

poznać.

czl<lwiek chorowa.ł tylk<l 24 godziżadne leka.rstwa ani zabiegi lek3lrzy

ny.
lilie pomogły.
ZObaczywszy dało zmarłego, Laugblan
był zdziwiony jeg<l nadzwyozaj
świeżym
niemal żYwym wyglądem.
Wygląd tell
nasUlllął mu myśl, że młodv człowiek być
może nie unwrł, a jedynie leży w letargu.
Wskutek tego Laugł1lrun nie pozwolił
pochować ciala. Pogrzeb odl<lżOiDJO na kilka dni. Niestety władze miejscowe przymusi'ly miljonera do pochowania ciała
przybl'aneg'o sy,na. Kiedy trumnę zalutowano i ustawiono w samochodzie, który
mial j!\ zawięźć na cmentarz,
E wnętrza trumny dały się słyszeć
pukania.
TruD?Jlę natychmiast otwOf2'!Q'D.O. Niestety
zapózn<>. OkaZ'ało się że nieszczęśliwy mło
dzieniec był istotnie w letargu. Ruch spowodowany przenoszeniem trumny na samochód obudził g,o z letargu, lecz ze wzruszenia, młodzie.ni ec zmarł na a:tak sercowy.
p.rzyszedłszy do równowagi po stra,s zliwem PTzetyciu, Regrna1d Laughlan postanowił poświęcić cale swe życie i majątek
walce z możliwością chowania ludZi
będących w letargu,
tywych - porornie zmarłych. W tym celu za.łożył specj'alny klub. Klub rozwija
się coraz bardZiej i dziś jut liczy kilka ty-

sobie

przeciąg

I

N. a tyczenie, klub dOB'taraza planów
technicz.nych grobowca. Wszyscy C2'!łOOlko
wie klubu mogą eobie pobudoWM 1»"'
dobne gIOObowce.

publiczność.

wpięknej Chince, za 00 jej rodacy rzucili go rekinom na pożarcie

Sensacyjna i grozę budząca tragedja
wydrurzyla się niedawn,o w Sza,nghaju. 0robami tego dramatu są wytworna młoo
da Chinka, córka wyższego urzędnika, oraz
oficer alllgielskiej marynarki, pOItomek

MłQdy

dostJaTczający świe~ego powietrza., .na
12-tu g'odzin.
_
.
Gr,o bowiec jest zwiedzruny przez liczttl\

wybudował

l
Dramat miłosny .
oficeramarvilarki angielskiej w Chinach
Zakoch,ał się

umarł na Jakąś dziwną chorobę, kt6.
rej lekarze miejscowi nie poITafili roz.

•

•

!

s

admirala.
Tragiczna afera mROSDa

Europy. Dziewczynę up~oWladwno wgIął)
kra.ju i od tego czasu nie motn-a jej O<J,..

zakończyła się śmiercią młodego oficOO"a,
tuż przed jego zamierzonym wyjazdem do

SiT Jom Rodl!ley,
potomek admirała angielskiego tego
nazwiska,
zwycięzcy w wielldch bitwach mO!l"skich
18 wieku, służył od przeszło roku'w Szanghaju. Pu'zepowia.da11JO mu wielk8, karjerę
dzięki wybitnym
zdo!nośdom i 8tosunk'om. Sir John mieszkaJ: w dzielnicy europejskiej Szalllghaju, a w dO'linie JangŁse·
kjang mial wielką willę letnią. Brzyjeżdżal tam często dla polowań, których
był
namiętnym
zwolennikiem.
Podczas jednej z takich wypraw myśliwskich

słynnego

naleźć.

poznał młodą

Chinkę.

Powstała

W Londynie

no

ostatnio z bardzo powynikiem nowy
wynalazek
przeci wpo,żaro
wy. mianowicie specjalnie
par;twany z azbestu, którego
nie imają się plomienie.
my~lnym

Sięcy członków.

Sam Regin.ald Laughlrun wybud<Jwał
80bie grobowiec, w którym przewidział
możliwość, te będzie poehowal!ly
w letarg>t.

Babunia w trykocie gimnastycznym

ten fest połączony telefo.
pO'pWP./'waJ;.a St~ę na ~yjęcri'U w salonach pałacu lordowskiego
niCZnle
w LOndynie
przewodJami sygnalów elektTyc~ych z
,
.
.. .
mieszkaniem rodzłilly miljonera i e mie2Jdarzyto BI~ ~~ W LQlnoyme, mle~~l~ 'lachowata . d~tychc.zaB !,prężystość ruohów.
8zka,niem do'zorcy cmenta'Nlego. Sygnały "dabrych mamer, Bztyv.'nego .. ,fasonu l rz;ręczno.ść I CSll1ę mlęśm.
d.ziałają aU'tomatYC2llllie z chwilą kiedy rz'g ors,z onych o'krzY'ków "ShocklDg" o byle
Wycs,t,EllP - j'eśli ~h<ldzi o 'PrQll)agandę ~
SIę poruszy 'leżące w trumnie cia,ło. TlrUID- gJupstw<)!
lbyćmM:e, nad wyraz peda,gogiczny. Jednak
na jest t:amklllię'fia w bwrdzo poIDy'Słowy
oto na barozo wycstawnem pnyjędu u trzeba. być ibail"dzo "tn,9derm.e" 2ety Wymysposób, niepozwa.lający n.a otworzenie jej ibardzo Iordowskich iplości w <Jblicz!U eałej IŚlić coś 'Pod olbn ego. Okazuje się jednaK, ~e
z ze'\vn!\Wz, a dający m<J'żność otworzenia l!Śmie'tanki i eH'ty ,,'wiel,k iego świalia" wy- Iwszyscy w tam gronie byai mademe, bo
jej ·od śTodk.a., bez najmnieiszego w)'isiłku. stąJPiła siwi'llteńka, a. ibardzo aTystokra- Illikt sie nie zgorszył, przeciwnie, powitaSposób tern sprawia, te remklllięcie trumny tyczna sItarsza -pani, oorana porprostu w... T!O babcię ~ entuzjRlzmem.
jest zgod·n e z przepisami policyjlllemi, które trykot gimnastyCZlllY - i wykoniJ.ła s'z ereg
~c'l! iba!b'Uni,a!
domaga się, aby nie można jej był<l 0- ewollrwcyj,. dla wyikazania, do jakiego stoptW<lTZYĆ, przYl:zem chodzi przecie! o mo'~- nla, za'~dzięcz-aj!l!C Codziennym ćwiczeniom
Dlatego

tak zwana "mUość od pierw.
szego wejrzenia".
.
Rodzice dziewczyny nie chcie1i słyszeć
o jej małżeństwie z Europejczykiem i
starali się wydać ją zamąż za Chińczyka.
Mimo to młody oficer oświadczył, te chce
zabrać ją jako żonę do Eur,opy.
kilku
tygodniami otrzymał
P.rzed
Rodney rozkaz pO'w:rotu do Anglji. Powierzono mu jakąś specjalną misję. Za.k'ochani spotkali się "lO ra,z ostawi w willi
nad Jangtsekjang i postanQwili pobrać
si~ przed wyjazdem oficera, a następnie
lako mąż i żona razem odjechać do
Europv.
Chinka miała przybyć do :willi wieczorem
przed zawarciem ślubu, w towarzystwie
służącej.

Dlug'O po północy czekał Rodl!ley, wraz
ze swym squżącym na JlaFZeCZOl11!\. Nie
przybyŁa. Nad ranem, gdy obaj usnęli ze
zmęczenia,

wtargnęli

do willi zamaskowani

I

Chlń.

CZ}'cy

Grobowłec

mązawszy obu, odbyai sąd. .za.tąd8lłt,
aby oficer porzucił my,śl o małteństwie
z Chinką, a wypuszczą go na w<llllloŚć.
Rodl!ley odmówił kategQfycznie. Wobec
tego z,abran'o związ'aneg.a na barkę, za.roaskQwaI!lą jaklO łódz rybacką i wypłynę
li z nim na pełne mOil'ze.
Nrustępillego dnia rybacy chińscy potluj!\cy na rekiny, 2lDaleźli
straszliwłe poranionego człowieka, na
którym Zwieszały się SZczępy angiel.
skiego _-1formu.
Szczęściem uniknął on zębów rekinów,
Przewiezilomo go na parowiec angielski,
Paraool musi pan wstawić w szatni. gdzie zmlłll"ł. Był to sir John, ofiara Chiń
..... Dlaczego?
czyków. Sprawców nie udalo się od.na'- Dlatego, że tam. deszcz nie pada I
leźć. Narzeczona jeg,o zniknęła bez śladu.

i
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Kobiety lubią, żeby wszystko miało "happy end"
Dlatego fU'mY am.erykańskie końN'ą sriJę ~lwa::ilniJe do'b~e

I

Kiedy k<lbieta czyta książkę, poIowa patrzył się nań musiałby przyjść do p.rzez 'nich przerzuoa w chwil.ach naprężenia kOJ1la.nia, że szczęśliwi są ci mieszkańcy
ostatnie kartki, aby się przekOtl1ać, czy pa- ziemi, bo u nich wszystko k'Ończy się
ra miłosna na końcu dostaje się czy nie. pięklnie, szczęśliwie.
Dowcip. o ~~, że ."Num;a musi wyjŚ? .za
T'a k samo niewłaściwą lekcją jest film
Po m pI.IJusza ma. JUŻ bhsko .sto la1t, I J~- ml,a mJliodzieży, bo k,ończy się zawsze
szcze. Jest prawdzIwy. !,ół. wl.eku ten:u l~- dobrze. Dziecko, napatrzywszy się na tateracl wyemancypo~ah Sl~ Izaczęh p~- ki film, może wyciągnąć wui'osek, że bez
sać .romanse prawd.zlwe: KIedy poprzedm- względu, cOby nie zrobiło, zawsze się to
cy ~~h. za wsz~ ~onc.zy,h ~mruns. śl ~be~, potem dQhrze skończy i Oono wyj dzie z ca.reahscI ,zaczęlI wI~ceJ p~zepl~yw~c z ZYCIa. łej afery zwycięSko.
Od~ąd Jednak nrustał fIlm I <?bJął ZlIl.OWU
Ta,ki pogląd je.st niew1aściwy i mylny,
naJBzersze warstwy, szersze mż d.rukowa- ale jednak w filmie 'amerykańskim się
ny ro:nans, zaszła też zmiruna. po stronie utrzyma.ł.
QUt'Ol.'0:V'
.
Plrzyczy.ną takiego sta:nu rzeczy jest
Nlelednego .mo~e 2lastal!lOWI</:ll: ~prawa to, że producenci filmów opierają swój
~a, że wszystkIe fIlmy am~rykal1:Bkle }lla- przemysł filmowy na kobietach i ich po]~ tu.k. zW3lI?-Y "happy .end ,czylI ~onczą jęciach. Wiedzą oni, że przeważnie uczę
alę .lak naJpomy~lnIeJ.
Zdarza SIę, że szcz,ają na filmy k<Jbiety i chcą mieć w
przez cały CIąg fIlmu bohater czy bona- filmach "happy end" dlruteg.a też tylko te
t~rka p:zech~)(izą t~n.tal,?we męk.t, .. waląfilmy, które się tak kończą, maja. powoSIę na Dlch meszczęSCla Jak na blblIJReg.a
dZEmie.
.
J?ba, ale osta~eczn.ie wk.ońcu wszystko
Rysza,rd Boleslawski zrobił jednak kilSl~ :vypogadza I konczy SIę bardzo szczę- ka. fi.lmów odmiennYCh, które nie kończą
ślIw18.
się tak radośnie, ale bardziej
prawdziKażdemu z nas zaś wiad.omo, te w ~ywie i pan<l dla odmiany filmy cieszą się
elu nie zawsze tak. jest. Że raczej filmy <J'lbrzymiem wzięciem.
nie pnedsta.wiają prawdziweg>o 'tia życioBo ludzie chcą widzieć także, co sif)
wego i da.ją dy przekrój isiotmej sprawy tet st.am.ie - jeteli wszystko tak pięknie
rzeczy. Gdyby ktoś powiedzmy na. jakiejś ai~ me _.~. .
ilIInej plaalecio dosta! ~m ,.merYkański t

W porcie

Nea~lu la~uje się cooziena:lie dla wojsk włoskich

na m-oncie
elnm setkI saID()ch<ldów na statki odch'Odzącę do Aff-~ki.

abisyń~

