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Przed dzisieiszem posiedzeniem

łódzkiej

dnia 18 grudnia 1936

rady miejskiej

front iy~o- ~o[iał -komunJ ~fl~[iw ~~olowi naro~owemu
Sprzymierzone

siły podlegać hędą

1ednolitemu kierownictwu,
uzgodnionemu z Żydami '
\

Ł

ó d ź, 17. 12. - Łódzka żargonów
ka ,.Najer Volksblat" rozpisała ankietę na temat uzgodnienia ogólnej taktyki Żydów w nowej radzie miejskiej
w Lcdzi.
W numerach z dnia 15 i 16 bm.
"Najer Volksblat.. adw. Viajcman
(ludowiec) oświadczył, że ugrupowanie jego idzie zdecydowanie po linii
współpracy z socjalistami. Przedsta,wi~iel sjonistów, Elenberg, wypowie~zlał się za prowadzeniem jednolltej
l podporządkowane.i jednemu kierownictwu walki z Obozem Narodowym.
Reprezentant Agudy, Liberman 0świadczył, że ugrupowanie jego b~dzie

czas! Niech poczeka ze swemi bólami do wiosny. Najpierw trzeba zała
twić swoje porachunki z "endecją", botak chca Żydzi!

Jak się dowiadujemy w ostatnie,i
chwili, sprawa przydziału miejsc poszczególnym ugrupowaniom w sali
rady miejskiej nie jest ostatecznie
rozstrzygnięta. Na poprzedniej konferencji w sprawie przydziału miejsc
Obóz Narodowy nie w7.iał udziału.
Wczoraj odbyła się ponowna konferencja, tym razem z udziałem przedstawicieli Obozu Narodowego. 'Według
zaprojektowanego planu, na Pierwszej!
konftlTenc.ii Obóz Narodowv miał zaprowadziło pOlitykę samodzielną, alę
'Podporzą,dkowana.
w
zasadniczych jąć cały pierwszy rzad la, -ek, le'ivą '
sprawach interesom PPS.
stronę drugiego
rzędu ławek
(rząd
. jak z powyższego wynika, wszyst- , składa się z s~eściu ławek 'po trzy
kIe ugrupowania żydowskie obrały
taktykę zdecydowaneJ walki z Obozem
Nar~dowym
i bezwzględnie śCisłej
~
~spo~pracy z .PPS. Tego rodzaju decyzJa zydowsklCh ugrupowań radziec-
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krzesła)

rzędu.

drugiBgo
środkowego

jąć Żydzi.

trzy krzesła ostatnie
Pierwsze mlCJsca
drugiego rzędu ,mieli za-

oraz

Przedstawiciele Obozu Narodowego na taką propozycję nie zgodzili się,
żądając kategOl'ycznie
trzech pierwszych miejsc środkowych w drugim

rzędzie
dla radnycb narodowych,
przyczem domagali się przesunięcia
Żydów do tyłu.
Jak dotąd, sprawa ta nie została
jeszcze załatwiona i rozmieszczenie
poszczególnych frakcyj na dzisie.iśzem
posiedzeniu rady miejskiej jest problematyczne.

Płkl Godlewski komisarzem WLublinie 1
L u b l i n. 16. 12. - Jak donosi prasa ,.sanacyjna'·, powtórnych wyborów
prez~'denta miasta Lublina nie będzie ,
a LU,b lin otrzyma komisarza, w osobie
J?łk Godlewskiego, obecnego komisaza w ł.od';h.
.
Wiadomość ta - "Glos Lubelski" dowodzi, że należy się liczyć z za-

twierdzeniem prezydjum miasta,
kie w Łodzi wybierze większość

ja- ·
socjal-lwmunistyczno-żydowska.
Jak
wiadomo, prezydentem w Łodzi ma
zostać Bal'licki.
Płk. Godlewskj jest
więc "do wziQcia" i przydz.ielony zo'ltanie Luplinov,-i.

;

kI zydowskleJ w tym seUSle
oddawna rzeczą oczywistt:,l. i przesą,dzoną" zważywszy, że na czele całego ra-
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Kempner, Hartmann i Loos, znani z
wystą,pień ~a~ońskich itd .. ,W t~ch
warunkach .luz bez zastrzezen mozna
powiedzieć, że socjał-żydo-komuną na
ratuszu łódzkim ~ędt:,l. kier~wali w.stu
procentach Żydzl. Cały Ich WYSIłek
idzie po linji zdecydowanej walki z 0bozem Narodowym. Proletarjat ma
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Obóz narodowy; likwidując resztę
w społe~zeństwie wpł~wów "sanacji
moralneJ'", uderza zwartym frontem
w żydokomunę, która sterowana jest
przez międzynarodówk~ bolszewicką,

beczka pro'chu

a robi w Polsce wielki wysiłek na
wszystkich terenach, by podminować
naród polski i jego państwo.

Zaniedbanie
terenu politycznego
Można

stwierdzić,

że uświad{)mie

Nawet czoJ.owi icb ludzie nie rozumieją przytem, że jedyną ideologją. i
jedyną siłą, która skutecznie przeciwstawić się m<>że dążeniom czerwonego
internacjonału jest ideologja nacjona-

listyczna, oparta o zasady katolickie,
jest obóz nar{)dowy, bUdujący na podstawach najszerszych warstw naszych

nie, czem jest niebezpieczeństwo ży sp-ołecznych.
dowskie, zrobiło w kraju olbrzymie po.stępy:
wystarczy pod tym względem
p<>równać obecny stan rzeczy z tem,
czego świadkami byliśmy jeszcze przed
kilku laty. Nie można tego natomiast
w tej mierze powiedzieć o uświadomie
niu politycznem społeczeństwa w odTaki leader konserwatystów "sananiesieniu do niebezpieczeństwa komu- cyjnych" książę Janusz Radziwiłł jenistycznego, choć ono przecież z ży szcze w tych dniach na obiedzie przydowskiem łączy się bezp.ośrednio.
jaciół "Czasu" obwieszczał słuchaczom,
że dwa istnieją niebezpieczeństwa: naPrzykład
cjonalizm i komunizm, i wykładał, jak
to trzeba uniknąć komunizmu, a "nie
mało
wpaść w objęcia drugiego niebezpie, Że sfery, ulegające wpływ{)m ma- czellstwa, t. j. skrajnego nacj{)nalizmu". Pewnie, że to przedstawiciel
sońskim, prawdy o robocie komunistycznej w Polsce i jej celach rozu- politycznych "morituri", reprezentant
kandydatów do zgonu politycznego po
mieć nie chcę., niewiele nas dziwi po
takich dośwjadczeniach, jakie prz.e- - niezbyt chlubnym politycznym żyW()
cie. Ale tego r{)dzaju poglądy błąkają.
żywa np. Francja; ale o niezwyklej ślepocie politycznej świadczy, je- się i po innych głowach ludzi wczorajszych, szczególnie w pewnych' sfeżeli także w kołach "s,anacyjnych",
'
społecznie ' bardziej
umiarkowanych, rach inteligencji.
rozbrzmiewało d{)niedawna powszechTemu okłamywaniu siebie 1 innych
nie, a i dziś Jeszcze powtarza 'się czę trzeba przeciwstawić otwieranie ócz
sto twierdzenie czy "pocieszenie", że dotąd przymkniętych, na polską rz~
niebezpieczeństwo komunistyczne u
czywistość istotną, na żywe siły naronas, to tylko - "straszak endecki". ~u. z,rzes1:one w ruchu narodowym, z
Widocznie to, co .się dzieje na pórwy- Jednej strony, a z drugiej na szeroko
spie pirenejskim i tego przyczyny, je- zał?żon~ agitację komunistyczną, i agiszcze za mało wnikło w umysłowość taCJI tej metody, które trzeba znać
odnośnYCh czynników.
żeby umieć je sparaliżowag.
•

Typowy reprezentant
kandydatów do zgonu
politycznego

Hiszpanji
to jeszcze za
...

Gdańsk: Może pani mieć d() mnie całkowite zaufanie.
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Glos pr'zesłrogi Z Łodzi

munfstycznego
Związku
Młodzieży
Polskiej (K. Z. M. P.), rozesłany wiyv tym celu udzielamy pon iżej glo- docznie do placówek tego tlielegalnie
su Jednemu z czytelników naszych z istniej ą,cego Związku po szóstym jego
l..odzi, którego nie możemy wyjawić, kongresie. Niestety miałem ten doku:którego znamy jednak osobiście z du- men t w ręku tylko przejściowo i króttej sumienn ości obywa talskiej i roz- ko, tak, Ż~ nie mogłem g'o sobie prze[Wagi politycznej. Oto, co on nam pisze: pisać; zanotowałem sobie natomiast
dokładnie treść długiego tego okólniSzanowny Panie Redaktorze!
ka (nawiasowo powiedziawszy, staranChociaż nie jestem ani dziennika- nie opracowanego i technicznie dobrze
rzem, ani specjalnie współpracowni wrkonanego). Sftl'eszczenie to, ściśle
kiem pisma Pańskiego, uważam sobie odtwarzające bieg myśli okólnika, zaza obowiązek zwrócić się do Pana Re- łączam, a Pan Redaktor będzie wiedaktora na tej drodze, ponieważ ~ą dział, jaki z tego zrobić użytek dla dodzę,
że
mam wprost obowiązek, bra sprawy, wspólnej wszystkim uczpoinformować społeczeilstwo o waż chv~rm Polakom.
nym dokumencie, który zbiegiem okoŁą,czę wyrazy i t, d
liczności znalazł się w moim rI.'ku.
• • i • i i i
• • ••
Chodzi o okólnik sekretm'jatu Ko-
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grODowe, owocowe i miody nagrodzone złotym medalem
Tylko z wytwórni win

"BRA W JNUS",

Łódź, wł. Józef Usielski, tel. 204-80

Do nllbJcia we wszystkioh handlacb Win i Wódek.

Sytuacja na froncie

Q

21517

chińskim

Karna ekspedycja
przeciw buntownikom
Picrścte'li u·ojsT.~ )'ządowych zacieśnia się

nad 'In. Siang-Fu

L o n d y n. (Tel. wI.) O położeniu gencja Reutera, decyzja centralnej raw Chinach krążą najsprzeczniejsze dy politycznej o podjęciu ekspedycji
pogloski, według których marszałko- karnej dowodzi, że rokowania zostały
wi Czang-Kai-Szekowi udało się po- zaniechane i że rzą,d nankiński zdecydobno zbiec i dotrzeć do Lojangu. W dowany jest stłumić jak najrychlej reoddziałach
Czang-Tue-Lianga miał woltę, nawet, gdyby Czank-Kai-Szek
powstać ponowny bunt i miano za- i inni zakładnicy mieli paść ofiarą. --,
(H! s(ł·eszc.~cuill)
mordować wszystkich przywódców i Donald odwołany został do Nankinu.
Okólnik l<rytykuje sf'kcinrslwo tych zysl,aniu i tych czynników. W organiza- I Wodza naczelnego.
N a n k i n (PAT). Doszły tu wiakomunistow, którz~- za ceJ wytknęli sobie cjach katolicldch mają dane jednostki zdoPrawdopodobnie
bunt
marsz. domości, że wojska rządu centralnegoformalne zJednoczenie się socjalizlTIu pol- bywać posłuch przez wygrywanie anty-I Czang-Tue-Lianga miał wybuchną,ć posuwają. się pospiesznym marszem w
~kiego z organizacją l,omunistycznf\. W hitle~'yzmll.
.
. ; już w lecie, przeszkodziły jednakże kierunku Siang-Fu. PierścielI oddziaprzeciwstawieniu do tych df\żC'r't 7.nleca sip,
!l0wno~zf'śme .nal~ży . współdZIałać ze temu rozruchy komunistyczne w pro- łów rządowych, otaczających to miadalsze przenikanie elementem komuni- 7.bhtoneml ol'gamZaC,Iaml celem prowa..
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,,\vspo'!neJ' walkI' z bojówl'aml'
en- ł wI~cJach
wuan- oung l Kwan-Sl. s o zac1E~ nla SIę z az ą g L' Zł 'ł!' ta S t ycznym
l lllwersytC'tów
-'
'ł
Robotniczych (t. zw. Turu), "Wici'" (ludow- deckicmi" i nulety dążyć do "oderwania GłownY,m promo.tor.em obecne~o buntu działy artylerji Czang-Sue- lang, s cowych),
"Siewu"
("napl'a\\'lacld('~o"), drobnomieszczallstwa od zdrady narodo- ma byc szef tajne] kancelar]l marsz,
cjonowane w miejscowościach HuaZwiązku Polskiej Młodzieży DrlTIo]'l'alyC'7.- wej".
Czang-Tue-Lianga, Li-Tien-Tsai.
Był
Ting, Lo-Wang oraz wzdłuż linji konej i Legjonu Młoclych. Okólnik chwnli
N'ajbliższem zadaniem jest wyzyskanie I on w zmowie z komunistami chińskilejowej Lung-Wai zostały rozbrojone
się, że t. zw. "Front l\[IocleJ Lewicy" jeRt bezroboci.a dla ?-gitacji komunistycznej,
mi i Kominternem w Moskwie.
z powodu odmowy przyłączenia się
dziełem suggestji Komunistycznego Z\\'in,z,Okólmk . kaze prop~gować ... z~rwanle I
S z a n g h a j. (PAT.) Cała prasa clo powstania.
ku l\[łoclzieży Polskiej,
sOJ.usz~ 'yojen'!ego, z NIemcamI hltlerow, chińska po raz pierwszy ogłasza
'Vłaclze K Z, M. p, przeslrzcrrają człon- sklem!" l poplerac wszystko, co do tego \
ól
d
1
'b'
l't k
ków swych dalej przed sekciarstwem w sto- wiedzie w polityce zagranicznej. Należy
vsp ną o e~", ę, apro uJącą po l Y ę
śunku clo Żydów, ocl których także nic na- tworzyć komitety l<obiece do walki z re- wewnę!~zną, l zew,nętrzną. rządu, gloD
d H ZIOMKOWSKI
le1;y wymagać lwniecznie bezpośredniego akcją pod hasłem "obrony pokoju".
sZąCą,.lZ Czang-Kal-Szek Jest gł?Wl?-em
r. me. •
współdziałania w
organizaCji l<OlTIunioparCIem narodu oraz zakhnaJącą
Bpeci. chorób skór. wener. i moczopłciowych
stycznej, jeżeli to utrudnia szerzenie wplyPOłWI-erdzenl-e
marszałka Czang-Sueh-Lianga, aby uŁódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118·33
. ,
h , na t
'
• S zek a.
przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
w Ów lwITIunls.ycznyc
omlUst
na lrży
wol nI'1 Czang- IT~alw takim wypadku w organizacjach żyN a n kin. (PAT.) Jak podaje an 19814
do\vskich mnożyć i powiększać komórki
~
__________- - - - - - - - komunistyczne,
ile chocIzi o oddziaływanie na PolaMetody roboty komunistycznej w
ków, okólnil, każe to czynić poci hasłf'ITI Polsce są. w tym okólniku scharaktewalki "o pokój j niepotllcgłość Polski". ryzowane jasno. To, o czem okólnik
;Wszędzie naJeźy demaskować hitlrryzm
mOWI, potwierdza w całej pełni dow Poli<ce, r\n.lpży popirrać orgnnizacje tychc7.usowe nasze informacje. DawncI:łopsk ie, st osujflc tn ktykę jP<lna 11 ia soliśmy i m wyraz n i ejednokrotnie. Teble ]udo\veów wysllwnniC'm żądania. by raz mamy w okólniku sekretarjatu KoZwią,zku
Młodzieży
pozwolono wrócić Witosowi. Za pOiit\clane mun istycznego
uznano wspóJne zebrania polityczne In.
d t h
dowców z socjalistami. Forsować należy Pol!i'kiej ,po~w,ierdzeme
o yc cz.aso..
Teatr Polś!"i 'U! Łod,~(, 1f}bl'ew sta!lOwislcu polskiej opin,ji, tegszerzące zamęt strajki chłopSkie.
~,'y-cl? dOlJlesJen.naszych tali. doblt~e:
stawia sżtukę iY!ioU.'skq U'lIowizdanąi spo.uiewieraną w PQ"Front Morges" jest w ol,MniJ,u lekko ze me potrzebuJemy do tego dodawac
potraktowany; wspomina się jednak o wy- żadnego komentarza.
, ~nałli«, Sosnowcu i Pł',tenlyŚlu
_.

Co mówi okólnik Komunistvcznego
Związku Młodzieżv Polskiej
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Nieśmiertelny ramat
i żvd~wski szmonces

I

Na froncie walk w Hiszpanji

.Skute zne operacje powsłan(ów
Wo.isl~a pOł.(·'sta"ic.~e ~«j~111

cia Succa -

Ba o'dila H.liUcja,n ci uei el~aj4 ~

P a ryż, (PAT). Korespondent Havasa z Talavera de la Reina (po stronie powstańców) donosi: \\'ojska narodowe nad ranem dn. 15 b. m. wznowiły atak, aby rozszerzyć pozycje lewego skrzydła na zachód od Madrytu,
W opera cjach wzięły udział czołgi. Do
południa operacja rozwijała się,
nie
. napotykają,c większego oporu, Samoloty narodowe bombardowały pozycje
przeciwnika pod Pozuelo de Alarcon
tv miejscu skrzyżowania dróg do Eskorialu i de la Coruna. Nn niektó' rych odcinkach frontu leży śnieg na
głębokości 1 metra.
Wal e n c j a (Tel. wł,) Powstań
oom udało się zająć w Madrycie
przedmieście Boadilla deI Monte. Zabitych 42 komunistów. Powstańcy

strą,cili

lot

S~tuł''In

'Ita palac 'ksle.-

c.~e)·won.yclt s~e.regów

poza tem trzymotorowy samo-

bombardujący,

Talavera (PAT). SpeCjalny wyHavasa donosi, że operaw- poniedziałek, a prowadzone dalej w dniu wczorajszym, które zakOlIczyły się zajęciem Boadila,
były bardzo niepomyślne dla wojsk
rzą.dowych .
W samym tylko pałacu księcia
Sueca, zdobytym szturmem przez oddziały legji cudzoziemskiej, znaleziono zgórą 200 trupów milicjantów. Pałac ten był prawdziwym arsenałem znajdowało się tam 66 l{arabinów ma·
szynowych.
Po zakończeniu walk w dniu wczorajszym na stronę powstańczą. prze~zło kilkudziesięciu milicjantów
z
dwoma samochodami ciQżarowymi.
słannik Ag.
cje podjęte

Co widzieli deputowani francuscy
w Hiszpanji

JJ' ojna pr~!lbiC1'a cora~ bar(l~iej c1łaral~te;' m.ięd~YJłarQdo
uw - Zu:ycięsttco pOlvstatlCÓ w nie ulega wqtpltllwści
P a ryż (PAT). Ag. IIavasa donoSiedmiu deputowanych republikańsko-narodowych po powrocie ż terenów, ztHl.jdujących siQ pod v,ładzą.
powstańczą w Hiszpanji, oglosiło komUllikat, w którym stWierdzają, że
"na miejscu przekonali się z żywem
zaniepokojeniem, iż wojna przybIera
,niemal z każdym dniem charakter
bardziej międzynarodowy. WstrzYmanie się Francji od dostawy broni i
materjału wojennego dla po\vstańc6w,
których ostateczne zwycięstwo nie
może ulegać wą,tpliwości, powoduje,
że sytuacja rozwija się w sensie szkodliwym d'la interesów francuskich,
si:

podczas gdy inne państwa uzyskują,
znaczne korzyści handlowe i strategiczne",
Komunikat ten podpisali deputowani: de KeriIlis, Soulier i de Saint Just.

Chcieli

o o s l O.

dO;kon3ć ,rewi'zjli

S~d w ' Drammen
1'ozważał dziś sprawę 5 młodzieńców,
członków

(PAT.)

partji narodowo-!:tocjalisiYcznej norweskiej, oskarżonych o próbę
dokonania rewizji w mieszkani\l Trockiego w Hoenioss, Sąd skaza~ oskar·
żonych na areszt od 60 do 120 dni,
przyczem w stosunku do 4 wykonanie
wyroku zawiesił. .
,

Ł 6 d Ź, 17. 12. Nowootworzony przywędr,owała, próbując szczęścia, do
Teatr Polski w Łodzi, prowadzony Łodzi, . gdzie jej p. Moryciński otwopod dyrekCją. l\1orycillskiego, dyrekto- r:ilył gościnne podwoje Teatru Polra Teatru Popularnego w Łodzi, wv- ,skiego.
sta,vił onegdaj zapowiadan~ sztukę
Złożyło się tak, że "Karjera Alfa
żydowskich komunizujących pisarzy Omegi" zluzowała ,,\Vesele" \Vyspiań
TUwima i Hemara. Zarówno co do skiego. Na tej samej scenie, gdzie
nowopowstalego Teatru Polskiego, jak p·r zed paru dniami rozgrywał się niei co do wytyczllych działania p. Mory- śmierteln~1 dramat, poczęty z na.lgocińskiego społeczellstwo łódzkie nia rQtszej miłości Ojczyzny" produkuje
może już mieć teraz żadnyoh wę.tpli- się obecnie nQwy wieszcz, nawołuję.cy
,wości.
do rżnięcia karabinem w bruk ulicy,
Dzieło żydowskich sztukopisów pt, gdy Ojczyzna zawezwie synów swych
"Karjera Alfa Omegi" spotkało się i do walki. Społeczeństwo łódzkie ocenależytem przyjcciem szeregu miast ni należycie ten fakt i zapamięta!
polskich. \Vyrzucono je poprostu ze
Dodać należy, że w czasie przedsceny w Poznani'J., Sosnowcu i Prze- stawienia gmach Teatru Polskiego był
myślu. Miasta te wyraziły energiczny silnie kontrolowany przez policję, tak,
i zdecydowany protest przeciw kar- że można się wyrazić, iż wystawienie
mieniu ich znanei wartości żydow- żydowskiej sztuki odbyło się pod osło
skiemi szmoncesami. Sponiewierana Hą poliCji.
i kopnięta sztuka Tuwima i Hemara

Docent Dr. med.

•

Ben.edykt Dylewski

chorobIJ uszu, nosa i I{ardła. Wad!! mowy i głosu
Z.ódi, Bandur"kiego 12, m. 3
Przy;mu;e od 4 - fJ po pol. Tel. 222-80
n 19855

Tragrj'czna

śmlferć ur!ędnika

Chorzów, (PAT). Wczoraj wiecrorem podczas przetaczania wózków
na torze kolejki wą.skotorowej w obrę,
bie huty "Piłsudski", jeden z wózków
wskutek rozszerzenia się toru spadł z
nasypu na grupę robotników, wskutek
czego jeden z robotników poniósł
śmierć na miejscu, a drugi doznał tak
ciężkich okaleczeń, że w stanie beznadziejnym przewieziono go do szpitala
w Chorzowie.

Obrady' urzędn11ków
War s z a w a. (Tel. wI.) W nie20 bm. obradować będzie w
Warszawie zarzą,d główny Stowarzyszenia Urzędników Państwowych,
Obrady te zapOWiadają się bardzo
ciekawie z uwagi na roję tej organizacji w ostatnim czasie na terenie
międzyzwiązkowym, . jak również na
dzielę,

trwającą, sesję budżetową

Sejmu. Jak
wiadomo bowiem, preliminarz budże
towy przewiduje podatek specjalny,
który pobierany będzie od dnia 1 stycz.
nia 1938 r. Wszystkie organizacje pracowników pUblicznych \vystąpiły bar·
dzo energicznie przeciwko wprowadzeniu tego podatku. (w.)

Nowy

prooes Z,ary'ckliej

L w ó w. (PAT.)
Wczoraj przed
lwowskim sądem apelacyjnym toczyła
się sprawa J{atarzyny Zaryckiej, która w procesie o zabójstwo min. Piel'uckiego w Vv'arszawie skazana została na karę (po uwzględnieniu amnestji) 4 lat wiQzienia, a w procesie Bandery i tow. o zabójstwo Baczyńskiego
We Lwowie na karę 2 i pół lat więzie
nia.
\Vczorajsza rozprawa poświęcona
była rozpatrzeniu skargi obrońcy adw.
Pawencklego, który staną,ł na stanowisku, że kara, wymierzona przez są.d
lwowski, nie może być wyższa od kary, wymierzonej przez są,d warszaw·
ski.
Pq rozprawie sąd zniżył Zaryckiej
karę do 4 i pół roku więzienia.
Ulgę w cięikiej doli bezrobot.
ny«:h przyniesie każdy grosz,
zł ozon y na Pomoc Zimową 1

KumeJ' ~
Życi'e jest piękne

Z prochu - wproch !

Ks.

prałat

-

'ORĘDO\VNllt, 'Piątek,

Trzeciak

wołał

w SoSOOWCU:

"Żydzimusząopuś[ićPo S ę"
"Są

elementem destrukcyjnym i wro{ł/im polskości" - Samorzutna akcja spoeczeń
stwa po odczycie na rzecz pols'k1łej młodlieiy akademl,ckiej

s O s n o w i e c, 16. 12. W zwią.7.ku
z pobytem ks. prałata Trzeciaka w
Sosnowcu udało się przedstawicielom
prasy odbyć z nim wywiad na temat

1

zagadnień żydowskich.
\V gorą.co dyskutowanej

Co czas pewieliił nam donoszą.,
Że uczony, czy chłop z sochą
Z naszej ziemi i podziemi
Wygrzebują. jakieś prochy.
To szkielecik z mamucika,
,To kosteczki królewięcia 'A co jeszcze wydobędą,
O tem nie ma nikt pojęcia.
Jeśli

taka już jest moda
Na wykopki i odkrycia,
Miałbym tutaj swój projekcik 'V sprawie zmian naszego życia.
Bardzo proszę was, panowie,
Co ryjecie ziemi masy Żebyście nam odkopali
"Prochy" dawnyeh, dobrych czasów.
STACH.

Na marginesie

Wvlęgarnia

rewolucii
Ł

Parę

dni temu

ód

ź,

16 grudnia
do-

"Orędownik"

niósł:

,,\\' Święcianach odbył się w tych
dniach zjazd nauczycielski, urzą
dzony przez Zwia,zek Nauczycielstwa Polskiego. Podczas przerwy w
obradach zjazdu, w niedzielę wieczorem, pisze "Słowo" wileńskie, zebrali się związkowcy celem wspólnej
rozrywki duchowe';' Nastawili radjo
na Moskwę i słuchali dźwięków
Międzynarodówki. Gdy obecny przy
tem wicestarosta zaproponował nastawienie radja na coś innego, audytorjum na znak protestu zamknę
ło głośnik i przez całą. godzinę ryczało: ,,0, cześć wam, panowie magnaci".
Prasa z 14. 12. przyniosła następu
jącą. wiadomość:

,,'V skutek energicznej postawy
katolickiego społeczeństwa Grudzią.
dza władze zawiesiły w czynnościach kierownika szkoły powszechnej im. Kopernika Stanisława Wieczyńskiego,
prezesa miejscowego
"Ogniska" Z. N. P. Wieczyński zamieszany jest w głośnę. sprawę bojówki komunistycznej, która przed
kilku tygodniami rozbiła wiec antykomunistrczny w Tivoli."
Jednocześnie PAT. doniósł, że po
wrr oku sl'J-dowrm na' sowiecki numer
"Płomyka", wydawanego przez Zwię.
zek Nauczycielstwa Polskiego,
"ministerstwo wyznań religijnych
i oświecenia publicznego zażądało
prrerlldadania sobie każdego numeru .. Płom:v'ka" po wydrukowaniu,
ale przed pu~zc7.eniem w obieg.
Rozporzą.d7.enie ministerstwa, noszace numer II W. 8867/3(1 i datę 2~
listopada 1936 r., wstalo już 7.astosowane do ostatnich zes7.\'tów pism
Z",ią.zku Nauczycielstwa Polskiego."
Nazb~rt łag-odne postępowanie!
Zamknąć

opłacane

zupełnie

wydawnictwa,

z pieniędzy

państwowych,

. Strona !ł

dnia t8 grudnia ttl36 -

rozwiązać organizację.

Ostatecznie weimv na rozum. Czy
jest do pomyślenia, by w jakiem ta-o
kiem praworządnem państwie ludzie
na państwow~rch posadach uprawia.li
działalność wywrotowę.? By sączyli w
dusze powierzonych im dzieci ja.dy komunistycznego świa"topogll).du"
Do pana się zwracamy, "bracie

w minionych .miesiącach sprawie uboju rytualnego, zdaniem ks. prałata Trzeciaka
ni~ nastąpiła jeszcze ostateczna decyzja co do całości ustawy. Trudno
przypuścić, aby wersje, jakOby 60 proc.
uboju rytualnego miało być zachowane dla Żydów, były bliskie prawdy.
Z okrutnym bowiem sposobem uboju
społecz611stwo polskie stanowczo
nie
mogłoby się zgodzić. Uboju rytualnego nie można oprzeć na przesłankach

religijnych, ale na

zwykłem

barba-

l'zyństwie.

Negatywne również stanowisko zaks. prałat Trzeciak w odniesieniu
do udziału Żydów w handlu i rzemiośle.
Dostojny znawca kwestji żydow
skiej twierdzi, że bez stanu średniego
i bez kupiectwa i rzemiosła polskiego
Polska nie może na długo utrzymać
swego bytu politycznego. Dlatego jak
najintensywniej wszyscy Polacy winni opanowa€ te dziedziny, zac7.ynając
poprostu od straganów, którym należy się przedewszystkiem poparcie spolecze11stwa. Sprzedawczykiem i zdrajcą jest każdy kupujący u Żydów. Jako zasadę należy przyjąć: "unikać

jął

Nadesłane

List akademika do min. Świetosławskiego
Otrzymujemy odpis poniższego listu otwartego do min. Świętosławskie
go z prośbą o zamieszczenie:
LIST OTWARTY
do P. Ministra W. R. i O. P. Prof. Dra
Wojciecha Świętoslawskiego
Czcigodny Panie Ministrze!
Piszę w imieniu nie wyłącznie własnem, ale w imieniu wielu.
Należę do studentów, którzy napróżno czekali ze ściśniętem sercem
na akademickie stypendjum pailstwowe, jakie jest zwrotne za lat kilka.
Należę do studentów, którzy za
zbytek uważają sobie obiad mięsny.
których miesięczne przychody osiągają. maksimum 50 zł. Normalnie zaś
30 zł. Z domu dostawałem dotę.d zł
20, za korespondencje do prasy 10 do
25 zł. Obecnie z domu nie dostaję nic.
Docl1ody studenta nje maję. się niekiedy w żadnym stosunku do zarobków ojca. Te zarobki nie mogę. być
kryterjum przy podziale stypenjów.
Należę do studentów, którzy nie
marnuję. pobytu na uniwersytecie. Podobno stypendja są. dla tych przedewszystkiem, którzy wykazują. dobre
postępy w nauce.
Ubiegam się bezskutecznie o stypendjum po raz trzeci. Dwukrotnie
poleciły mnie władze uniwersyteckie.
,~ b. r., jako absolwenta, poleCić już
me mogly. Stypendjum znowu nie otrzymałem.

Otrzymali je ludzie, zamieszkali w

I{rakowie przy rodzinie i robiący- marne postępy w nauce. Otrzymali je ludzie, zużywający pieniądze na kosztowne głupstwa -: też niewiele się uczą.
cy.
Czcigodny Panie Ministrze! Od
czasu wstąpienia na uniwersytet jestem członkiem "Młodzieży Wszechpolskiej". W mojem głębokie~n przekonaniu pracuję tylko dla dobra Polski. Nie mogQ kOllCZYĆ narazi e swej
pracy naukowej. Jestem bezsilny wobec trzykrotnej odmowy Ministerstwa
W. R. i O. P. na udzielenie mi pożyczki stypendjalnej wbrew zdaniu władz
U. J. Jedną. przYC7.ynę. tłumaczę sobie
swoje niepowodzenie: przynależnością.
do "Młodzieży WszeChpolskiej" i pracą w niej.
Dlaczego, Panie Ministrze, tak się
dzieje? Dlaczego Ministerstwo W. R.
i O. P. daje powody do twierdzenia, że
nie chce oddzielić nauki od polityki?
Dlaczego Ministerstwo W. R. i O. P.
nie przeciwstawia się pogłębianiu różnicy między społeczeństwem a panującym systemem? Droga szykan politycznych przy rozdziale stypendjów
akademickich dzieli studentów na
dwie grupy: sytYCh i płaszczących się
tChórzó,y i rozg.oryczollych biedaków.
Czy ta~lch ,lU.dZI Polsc~ potrze?a? .

I
ł

Plł:n~e Ml111~tr:ze!
po~sk.le.J. młodzlezy!

PiSZę. ~ l~lllemu

PolskIej metylko

z Imlell1a.
Z należnem poważaniem
Jan Bielatowlcz, abs. fil. Uniw. Jag.

wszelkich ekscesów przeciw Żydom,
popierać swoich".
"Kochaj Żyda jak
bliźniego, sprzedaj,
kupuj, swój do
swego" - mówił ks. prałat".
Zgodni~ z wywodami posła Grunbauma, ks. prałat opowiada się za wydaleniem Żydów 7. Polski, gdyż Żydzi
to chory naród, a chory jest nieznoś'nY
dla otoczenia.
- Stwierdzam - zak0l1czył ks. prałat że Żydzi muszą opuścić Polskę
w drodze ustawodawczej, gdyż sę. elementem w całości swej destrukcyjnym i wrogim polskości. Jeżeli z
Francji wydala się Polaków, którzy są.
elementem uczciwym, lojalnym i pracowitym, to nie wiem, dlaczego w cię.
gu ostatnich lat pozwolono miljonowi
dwieście tysięcy Żydów na pr7.yjazd do
Polski, która nie może wyżywić swoich
synów.
W wyniku tak charakterystycznego i zrozumiałego stanowiska ks. prof.
Trzeciaka oraz głębokiego jego przemówienia, wygłoszonego w Sosnowcu,
nieopisany entuzjazm udzielił
się
wszystkim zebranym. W zrozumieniu
dę.żeń żywiołu polskiego i P<ltrzeb narodOWYCh z pośród zgromadzonej pu.
bliczności właścicielka kopalni Grodziec, j. Ciechanowska ofiarowała tysią.c złotych na wpisy dla pols~iej mło
dzieży akademickiej,
jako niezawodnej przyszłOŚCi Polski. W przykładnej
ofiarności wzięli udział przewodniczę.
cy zebrania mec. Kuchta, ofiarując zł
100 i ks. kan. Jankowski, również zło

tych 100.

-

Sprostowanie
We wczorajszym numerze w notatce p. t. "Pos. Cielak wicemarszał
kiem Sejmu" wkradła się godna ubolewania omyłka. Nazwisko nowowybranego wicemarszałka brzmi mianowicie Kielak '-, a nie Cielak, co zresztą treści notatki nie zmienIa.

NIe wierz iydowł !
L w 6 w (Tel. wI.) Adwokat Ahraham
Freilich został aresztowany za sprzeniewierzenie około 1000 zł, które otrzymał od dwóch zabiegających o posadę dozorców domów, rzekomo należą.
cych do jego siostry. Kiedy klienci nie
dostali po,sad i nie zwracał im kaucji,
wówczas wystę.pili ze skargą. do prokuratora.

Wywrotowa organizacja

Lublin (PAT) Obserwując od dłuż
szego cza,su działalność stowarzyszepodrozne, kurtkI, koce, dery, nia Liga Obrony Praw Człowieka i
pledy, poleca:
Obywatela władze doszły do przekonania, że organizacja ta stała się ostatnio
terenem działalności wywrotowej.
D 21<.0\4
w ŁODZI, ulica Piotrkowska 86 - telefoD 222-62
Zarzę.dzona rewizja całkowicie potwierdziła te obserwacje władz. Znaleziono niezbite dowody utrzymywaWincenty", który jesteś 500-złotowym
Kołbielak zmarszczył brwi i zno- nia kontaktu z czynnikami wywrotoopiekunem .,Płomyka". o orzeczenie
wu pOdrapał się w głowę.
wemi. 'V związku z tem starosta grodzfachowe. Ale z ręką na sercu - czy
- A! już wiem! Ukochany wódz ki zawiesił drLiałalność Ligi a zebrane
w Z. S. S. R. wolnoby było nauczyproletarjatu, krasnoje sOłnyszkO, Je- dowody i akta przekazał władzom procielowi wzywać, dajmy na to, do odrzy Stalin.
ku:ratorskim.
budowy caratu? Albo pUblicznie za- A tak! -:- rozpromienił się
śpiewać: "Boże caria chrani"?
przewodniczę.cy nareszcie i poNie mamy was za tak naiwnych, o
padł.
Teraz foremnie powiedział.
panowie z Z. N. P., byście w to
Prawidłowo. A co tu za ziemia jest,
wierzyli!
a? Powiedz, Kołbiela.k?
Źle się dZieje w polskiem szkol- Polska.
nictwie. A jednocześnie ten tupet w
- Uch i zajechał - skrZYWił się,
atakach na wszystko, co polskie, co
spluwając
przewodniczący taki
chrześcija11skie, ~o narodowe.
obrazowany chłopiec zrazu pokazyNie będziemy dłużej rozmazywa~
wał się, a na końcu wyszedł durak.
moralnego błota, które zalało Z. N. P.
Ach ty, drzewo, dębina, ty. Nu, jaki
Zacytujemy tylko za jednem z pism
kraj, a? Bo sztyka ci postawię. w awarszawskich opis prlYPus7.c7.alnego
testat, ty dębina, ty? A?
egzaminu w roku 1938, jeśliby Z. N. P.
Kołbielak milczał, zmieszany.
nadal w tym kierunku i w takiem
- Nu, PrzywiśJiilski kraf!
tempie się rozwijał. Oto opis:
huknąl przewodniczą..cy z gniewem
- pojął? Przywiś1iński kraj, zapa"Tak ty mi jeszcze powiedz. Koł
miętaj to sobie, Kołbielak. Następ
bielak, kto jest twój największy
ny!"
przyjaciel?
Chłopiec wyprosto.,vał sie,
podKroczcie dalej tę. drop;ę., panowie
niósł dwa palce w g6re i w~'głosil
z Z. .N. P. Na rezultaty długo nie bę
z emfazą.:
dziemy czekać. Ale pamiętajcie, że i
- \Vódz proletar.latu, Jel'zy Sta- was G. P. U. powystrzela, bo "zgnilin.
łych inteligentów" w Z. S. S. R. nie
- Tak i nie tak! - zauważył
potrzeba.
trochę zawiedziony przewodnicząc~
Przepraszam bardzo! A co min
- ty nie wiesz, jak trzeba to mówić.
a? Ty, co to za.pomnia.ł, a. T Nu, po· wyznań reI. i ~~w. pub!. na tę "WtJ~· Ze szkoly Sztuk Pięknych im· C. Norwid.
garnie rewoł\tc.Tl"?
hrN
w Loodr./J'i- ~ulllek oł6wkiem UC1Jłllie. p. A.
myśl'! .J esz<:se jak'ie słówkG zapomF~l.lDke
nial, a 'l.

~amo~ll

·ały l~~l[l~OW~~I'~ ~Yit~~;~~:::;:~~~~'lc~e~ ~~~~i
F.~~:~DY

I

"LESZCZKCto'

StrObil

Dr. med. L NITECKI, specj. chorób sk6rnych, wener. i moczo-płciowych
ł.ódz, Nawrot 32 telefon nr. 213-18
PrzYJmuje od 8-9.30 rano i od 5.30-9 wiecz.
W niedziele i święta 9-12. D 20 381
l~rzywem

W

I

ORF,DO'WNIK, piąłeli, (Jnia t8 gruiinła 1938 -

-

Numer 29t

zł

Libacje z kolegami za 30.000

J ak to "dzialacz s·a na,cyjny" p otrafi hulać ~a pienW{d~e publi~e - OskarJ·~ony pr~m-Qbil 162 odcinki poeńowe i pod-

robil stempel

zwierciadelku

poc~towy

przemysłu polskiego na tę rudę, przez
co z górą. 1 miljon złotych rocznie

pozostaje w kraju.

----

Warszawska giełda pieniężna

Belgja 89.65. Hola ndja 289,10. K()llenhaga.
116.30. Loondyn 26.05. Noowy Jork (czek) 5.SO~.
Nowy Jork (kabel) 5.30"'•. Paryt! 24,78. Praga
18,70
S~tokholm 134.40.
s.zwajcarja 12U~.
0810'130,85. UBP060bienie mocniejsze.

T o ruń. (Tel. wł.) Dziś przed są.- w Toruniu ujawniono, że oskarżony
dem okręgowym rozpoczął się proces przerobił 162 odcinków skarbowych
36-letniego Aleksandra Kubuszewskie- blankietów nadawczych t. zw. "pogo. Według aktu oskarżenia. stan tak- twierdzeń dla wpłacają.cego" i na tych
(-) Wchodzenie państwa we wszystkie tyczny jest następujący:
Łódź
odcinkach
umieszczał
podrobiony
komórki życia, nie tylko jako poborcy poNa gieldzie w dniu 16. 12. notowa.noo: 1;,.f~
W połowie października ub. r. prze- stempel pocztowy.
19.25-20,; p6ztmica 26.25-2~,50: ję=ue1\ J)l'tedatków i regulatora, ale i konkurenta, wy- wodniczą.cy urzędu rozjemczego sędzia
Kubuszewski przyznał się do sprze- mialowy 18,50-19.50: jęczmień Jyr()waroowy 22.'»
wołuje niekończące sill dyskusje. Mimo
dr. K araku l ski złOŻYł doniesienie w niewierzenia kwoty 23.287,70 zł i po- do 23.00: owies 16,25-16.50; maka żyt'llia 50 ~roo.
zapewnień - państwo ciągle rozszerza zaprokuraturze, że zauważył podczas do- dał. że pienią.dze wydał na "prowadze- 28,75-29.75; milka żytnqa 65 proc. 27.25--27.75;
pszenna 65 proc. 38.00-39,00: otr~by peeenkres swoich zainteresowań, a co gorsze, rywczej kontroli, iż sekretarz tego urzę- nie domu" a częściowo na "libacje z mlllka
ne 12.50-12.775; <>tręby żytnIe lZ.0(}-12,5O; medu Kubuszewski przywłaszczył sobie kolegami".
wciąga do spółki i samorządy. Oto nowy
'Pak 46.00-47.00: groch 24,00-25,00: .ziellIl!D.\a1ci
kwotę 3 tys. zł na szkodę skarbu pańjadalne 3.75--4.25. Usp()soib.ienie 6POkooj:ne.
przykład:
stwa. Kubuszewskiego osadzono w aDziś w cią.gu całego dnia .będzie
,W preliminarzu budżetowym Śląska na reszcie i zajęto jego mają.tek ruchomy, zeznawał oskarżony. Należy przypomPornań
n u k t: BandeJ hurtowy parytet PonaA.
r. 1937/38 widnieje pozycja:410 tysięcy zł udziały jako wspólnika cegielni Micha- nieć, że Kubuszewski był bardzo TU- War
ładunki wagonowo, dostawa ble:tąC8 sa 100 ki:
pa udział Skarbu śląskiego w "Zjednocze- łowo w pow. inowrocławskim oraz chliwym
działaczem
"sanacyjnym"
STANDARTY: II żYto 700 e/l.. 2) pneoIea
niu Górniczo-Hutniczem" w Warszawie. ewentualne wierzytelności.
i należał do kół zbliżonych do sekreta- 742 gIL. 3) owies 420 gfl.
Oen)' ()I'jEmta.eJ'Jne:
W toku śledztwa stwierdzono, że rjatu wojewódzkiego B. B. W. R. w To- 1;}"to (U&p06oblenle
Kapitał zakładowy "Zjednoczenia" wynosi
&tate) • • • • 19,25- 18.50
1 milj. zł. Przejęło ono cały pakiet akcyj Kubuszewski w czasie od 14 czerwca runiu.
P9Zenlca (Uspoeob. spokojne) • • 24.50-- 24,75
• • • 23.50- 25.50
1933 do 18 października 1935 przywłaProces trwać będzie dziś, poczem Jęczmień browlLl'OWY
Śląskiej "Wspólnoty Interesów", przedsię
UsposobIenie spokoojne.
biorstwa, którego wartość obliczaj S, na szczyl sobie na szkodę sluJ,rbu pań- po przerwie w dniu jutrzejszym dal- J ęCZlIlień 630-640 g fl. • • • • • 20,00- 2O.M
stwa z pieniędzy, otrzymanych od szy cią.g rozprawy odbędzie się w pią. Jęczmień 667-676 gil• • • • • • ~.OO- 21.20
300 do 400 milj. zł.
stron tytUłem opłat, łą.czną. kwotę tek. Również w dniu tym spodziewa- J",c=ień 700-715 g{l.. . • • • • 22.25- 23,00
Objaśnienia wojewody śląskiego do tej
Usposobienie sPQkojne.
27.944,40 zł. Na podstawie ekspertyzy ne jest ogłoszenie wyroku. Na rozC.wies • • • • • . . • • • • 16,00- 111,50
pozycji podają, iż odpowiedzialność Spółki przeprowadonej prez urzę.d pocztowy prawę powołano 41 świadków.
Us\>OSObjen.le IJPOkoJne.
ogra.nicza się do wysokości zdeklarowaneMą II: a
go udziału oraz do dopłat na pokrycie
żytnia W7oiąg. o-~ wł. w. • • t9,OO- 211.25
:!;ytni'a gllJt. I 0-50% wt w. • • • 28,50- 28,75
kosztów prowadzenia biura Spółki. Sama
26,75- 27,:15
żyl;n.ia gat. I 0-65% wlo w. •
działalność Spółki ma być zamknięta w
żytni,a gaJ!:. II 50-65% wt w. • • 19,50- 20.00
17,7518,25
żytnia pośl. PQn. 115% wI. w. • •
stosunkowo krótkim okresie czasu.
Usposobienie spokojne.
.Wydatek 410 tysięcy zł sam wojewoda Dzięki odkryciu bQgatych zl6~ - urniezale~niliśmy sę od za40,25- 41.25
psz~nna gat. T w)'c. 0-20% wł. w.
39,25- 39,7&
pezenma gat. lA 0-45% wł. w .•
uwa.ża za przepadły, bo go zamieścił w rugranicy

D'laczego?

Giełdv zbożowe

-

Kopalnie pirytu wKieleckiem

bryce "Subwencje".
Gestj~ na "Wspólnotę Interesów" przeprowadził rząd, a w szczegÓlności Bank
Gosp. Kraj. Ze strony rządu ogłoszono, że
przejęcie przez rząd "Wspólnoty Interesów" jest chwilowe, bo rząd szuka prywatnego kapitałU krajowego i w jego ręce chce
przekazać swoje uprawnienia. W związku
z tem oświadczeniem pracownicy "Wspólnoty" odbyli szereg zebrań i zaproponowali
przejęcie akcyj. Rząd jednak odrzucił tę
.
.
propozycJę· Sprawa poszła na r~zwa~ame
w~wnętrzne. Tera.z wypływa w mne] , formle: oto 40% udZIałów w spółce, prZe]ffiUjącej "Wspólnotll Interesów", ,subskrybują
wojewódzkie władze Sląska.
Czy to dol?rze? 410 tysięcy zł na interes
~Ilrtości pai'uset miIjon6w' złotych; to dona pierwszy dzieil., na początek. Najkudnief zaś zacza,ć i wleźć do przedsiębiorstwa. I rząd i B. G, K.. mają doświadczenie choćby z Scheiblerem 'i Grohma,
.
.
..
nem w ŁOdZI .. ~aczęh od. ~aru mII]onów,
a . przek~ocz~lI Jut 100 mIl]. z~. Dlaczego
WIęC wCla,gaJa, do "Wspólnoty samorząd
wojeWÓdzki, mający inne zadania i inne

tire

obowiązki?

ps~enna

Łódź,

ul.

37.75- 38,25

Pieczywo

Główna

gwiazd..ko we

11

Polecamy: torebki damskie, portfele,
papierośnice, teki, t o r n ł s t r y,
paski bagałowe, plecaki, knfry,
walizy i reparacje.
D 21610

Obrączki, ślubne i wszelką biżuterję
wyr6b własny, zegary, zegarki l plate..,
poleca

DROPSY ANYŻOWE NASE~~:'!IMOWY
FABRYKA CUKROW Sto Mareckl, Pozna'

'w. WojcJeeh 28.

Dg 19418119'

w.. •

I

J. Jabłoń~ki i !. MOn[lyń~ki

Zakład wyrobów skórzano- galanteryjnych

g80t. IB 0-55% 11'1.

K i e 1 c e, 16. 12. - W roku bież~- (b. ważnej przy wytwarzaniu kwasu pszenn~ gat. lO 0-60% w1. w.. . 37,25- 37.75
cym załoga kopalni rudy żelazno~ siarkowego), ale się niemi bliżej nie p~lIJla gat. TO 0-65% wł. w.. • 36,25- 36,75
gat IIA 20-55% wt w •• 35,25- 35,75
siarczanej, t. zw. pirytu, "Staszic" w zainteresowano. Jeszcze tegoż roku do pszenna
pszenna gat. IIB 20-65~ wł. w .• 84,50-- 35,00
Rudkach, gm. Słupia Nowa, pow. ki e- eksploatacji rud przystąpiła firma ;>SoZeJlJla gat. IID 45-115% wio w •• 111,50-- 32.S0
leckiego, obchodziła uroczyście święto ..Polrud", lecz i ta wkrótce zaniecha- pS7Rnna gat. UF 55-65% wio w •• 27,50- 2S.50
psze.nna gat. lIlA 65-70% wio w•• 21,00- 22,00
patronki górników św. Barbary. W u- la wydobYCia, gdyż z powodu złych
pszennR eat. IrIB 70-75% wt W •• 18,00- 19,00
roczystości wzięło udział około 5.000
warunków komunikac ii i znacznej odUsposobienie 8polt<>jne.
Ot"eby żytnie stano. . • • • • 13,25- 13,75
osób z okolicznych wsi i miasteczek.
ległości kopalni od kolei eksploatacja
'"'tręby pszerune gm" e stanO. • • 13,25- 13,70
}{opalnia "Staszic", jedna z naj- nie opłacała się. Dopiero w roku 1933 Otręby pszenne średnie stBald.. • 12.25- 13,00
w.iększyCh i najwydajl1:ie.iszych ~opa~ń zaczął się rozwój kopalni. Do eksploaOtręby jeCZlIlienne • • • • • • 13,75- 15.00
plryt.u w Pol~c~, ma cIe~awą lnstorJę. tacji rud przystąpiło przedsiębiorstwo Rzepak ZimOIWY • • • • • • t 45.00- 4!l.00
Siemię lniame
• • • • • • • • 42.00- 45.00
Oddawua JUz poszuknvano w oko- górnicze "Inż. Zdz. Roehr". Już po GorczYca
. • • • • • • • • • 8000- 33.00
licach Gór ŚWiętokl'zyskich większych czterech miesiącach prac nowa firma Groch
Wbktorla • • • • • • • 20,00- 24.00
zlóż rud żelaznych. W poszukiwaniach natrafiła na bogate złoża pirytu, kt6lroch Folge.ra • • • • • • • • 22.00- 24.00
zaintereso,vany był przedewszystkiem re go dotychczas w Polsce praWie !Że Mak niebiesk:! • • • • • • • • 60,00- 64,00
czerWQne. surowa • • 90,00-110.00
przemysł metalurgiczny rejonu nad
nie wydobywano, lecz sprowadzano Koniczyna
KO<I1iczyna crerw. 95-91% czyst. • 115,00-125,00
Kamienna.. Na podstawie dociekań i wyłącznie z Hiszpan.ii. Szybko załogę Koniczyna biała . • • . •
1IO,0(}-135.00
19'1.
świetnej
znajomoscI geologji Gór kop. "Staszic" powiększono do 400 Ziemniaki fabryczne za łcito % •
Makuoh lniany w tafla.cll • • • 2u. 75-- ~J no
ś'\vTętokrzyskich znakomity nasz '-u- -górników, kt6rzy reItl"Utu.i~ się wy- _Makuch
rzepa.k. w taflach . • • 16,50- 16,75
czony prof. Samsonowicz wskazał te- łą.cznie z pośród okolicznej bezrolnej Makuch sloI\. w taflach 42-43% • 2200- 23:00
ren· prawdopodobnych większych złóż i małorolnej ludności. Porobiono też 8100ma pszenna lu.z.em • • • • • 2,30- 2,55
2.8(}- 3,05
ps_nna pra90W8JIllł • • •
ru~y żela:nej "syte~yt~"
na. polach inwestycje, pobUdowano m. in. blisko
2,40- 2.65
żytnia Juwm . . • • • •
WSI Rudkl. RzeCZYWIŚCIe PO~.1ęt~ w r. 6 km kole.iki do wsi Hucisko pod Św.
B.l5-- 3.40
:!;ytni.a prasowlJlla • • • •
2.65- 2.90
ows:a.na luzem . • • • •
1923 przez Zakłady Ostrowleckle po- Krzyżem, doką,d dochodzi kolejka wą3,15-- 3.40
owsillJla pra80wa.na • • •
szukiwania uwieńćzone zostały rezul- skotorowa z Zagnańska. Przez to
2,30- 2,55
jeczmieruna luzem • • • •
tatem i rozpoczęto eksploatację syte- przedsiębiorstwo zapewniło sobie wy2,80-- 3.05
"
Jeczmienna prasowana • •
rytu w kilku szybach. Złoża jednak wóz rudy kolejką przez Zagnańsk.
4,5(}- 5.01'
Sla.no zwykle luzem . • • • •
5,15- 5,6;)
zwykłe pr!L9()wane
• t' •
oka.zały się dość skromne i eksploaObecnie kopalnie pirytu w Rudua.dnoteckie luzem. • • • MO- 5.90
tacja nie opłacała się.
Znaleziono kach pracują. b. intensywnie i zaspo..
nadnoteckie prasowane • 6,40- 6.90
wprawdzie pewne ilości rudy pirytu kajają.
całkowit.e
zapotrzebowanie
Ogólne usposobienie BlPO'.ltojne.

W. SZYMAŃSKI
Łódź, Główua

NA. SEZON ZIMOW-r

DUŻY WYBÓR.

41.

n 19815

CENY NISKIE.
mundurki, płaszcze garderobę męską. czapki oraz
wszelkIe przepisowe oznaki uczniowskie p o l e c a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zakład

tl

11 098

Łódź,

Krawiecki, St. Nowak

ulica Piotrkowska 165 -

ZAKŁAD

Na

cwlallldkll

:::~ Kr.w1eckll,.--------~

Telefon 236-40 M. Kepler Ł6dt, Gł6wna 17
Mundwti I palta ncr:nlowskie

MALABSXI

()I'az garnd,turY I palta
wielk~m

m~kie w

pierws:zoŁódź, Sienkiewicza 91, tel. 168-63 iu
r~dnegó
materjdu dobrym kroI w:rkQnanru PO cenach przy. .l w uO
'" dZł. ",,0_.
..tępny@.P<>lecamIJW6j
spewystawach w P oznamu
cislny dzia.l mia.row1. n 21590

Jan Janowskl-,

W7Dor-ze

&

F-ma nagrodzona na
tym medalem, wykonuje:

~lyldy . Reklamy

" wł.aDeJ wvłw6ral

Radnński
łódź. Piotrkowska
'I

82

i • • • •.,..~P0!l!dl!lw!!1!ór!l'u• • • • • 1
u 'lbY.

- Malarstwo Dekora[yjoe - Litery Plasfyune

_

~ fintry
rnar~Uoln
U~ fi
fi

Ceny Dl_kle.

n 21616

PERFUMERIA
M U R y" ••••••••••••••••••••
MEBLE
komplety
sztuki
pojedyńcze

Na

liwlęła

ID

.. zaopana]'1ePleJ

trzyósięmożnawłlerfumerii
właśc.

"

."
alsy E. Klimówna

l. Ó d I..., Piotrkowska 116
Bogaty wybór

różnych

artykułów pierwszorzędne.i

jako~ci!

Ceny niskie!

A 2184

"
M.
K O Z Ł E W S k I E J solidne, tanio i na dogodnych
warunkach poleca
D Jusze
syp~alki stołowe, Lód:!, Piotrkowska 123
Zaklad
Stolanko
Tapicersk
gabmety,otoma- poleca wszelkie a:tykuły
ny, tapczany leżanki, fotele, w zakres kosmetyki wcho- B. LZP~NSH.Z
Łódź, .Rzgo'WsJta 88
-185
klubowe, stoły okrągłe, krzesła dzące.
n ..
po cenach zniżonych.
Solidne wykonanie poleca _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

MEBLE

Z. Kalhiskl,. Ł6215~9źl Nawrot 37
o

ZABAWKI

••••••••••••••••••••
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z
~TKER~
~

lIÓ)acAin

em "{przypraw4

korzenną

do piEl'ników.

Zastępstwa we wszy8tkJch wi~kszych miasłach PolskL
po cenach konł!urencyjnych w wielkim Niezrównana ksią:bka z prz&J'ieami Dra A. Oetkera p. t. ,Dobra
wyborze poleca R. HERLT - Łódź, goopody.rt: piecze sama" jes·t d<> nabycia we wszystkIch sklepach
kolonialtn;ych, ks1etaroiach j u n8SzYi!h zali'tępc6w. Oena obniżona
Główna 49 (firma chrześcijańska).
liO i11"OSZ1.
F 8898-0. O. 3953

Numer 294

Sprostowany fałsz
prasy iydowskie,i
\V prasie warsza m,kiei

ukazało się

ORĘDOWNlK, piątek,

dnia 18 grui!nia 1938 -

urodziły się

WPoznaniu

=

!HroDs S

trojaczki

...

~
UNIWERSALNY

na-

stępujące oświadczeme.

"W ostatnich dniach w tygodniku ,Ep'Jka" a w ślad za nim w .. l\~aszym Przeglą
dzie", poiawiłv się artykuły. których autorow ie w :;Dosób n iez!Iodny z pr a wdą przeJstawili mój roclo\\ód. pisząc .:l majem ży
dowsk iem pochodz e n u Pisma po.,., YŻ~l"
n ie zawahały się bez należyteg-o sprawdztl
nia. dla sW\'ch doraźn"ch celów politycz
nych. podać nieprawdziwe dan e. dotyczące
personalU moich rodziców. Ponieważ J!l tat n io otrzYlIla łem ~zerel! Z'l pytań ktJre \vskazu ją m i. że brak vryra,7.r:pgo z m.:!j
s trony publ icznego oś\\iadczenla bylby dla
wielu ludzi n ie zrozum i ały i mó!!'lby wywołać n ie właściwe
komentarze na temat
mych rzeczywistych stol'unl{ów rodzinnych - uważn ,n za słlJ!:zne poinformowa~
ta drOgą opi[lję publiczną że jestem !'ynem
Witolda i Stanisławy z Klimków Rabskich. Ani po mieczu. ani po kądzieli nie
posiadam ,,"śród swoich przodków 2:ydów
"Ponieważ

róvlllocześnie

ukazały

się

n iezgoJne z rzeczywistościa w7.mianki, jakobym był iednym 7. twórcó w (l. N. R ,
przeto kot'Zystam z okazji, by dodatkowo
zaznaczvć. że ani członkiem. ani tern bardziej jednym z twórców o. N. R. ni bylem.
W okresie, kiedy O. N .R. powstawał. przebywałem w Szwajcar.ii.
Byłem i jestem
członkiem Stronnictwa Narodowego.
.
Janusz Rabski. adwokat."

10 procesów
przec!w żydom w Wilnie

w i l n o. (Tel. wł.) W na.ibliższych
'd niach odbędzie się w Wilnie d:desięć
procesów karnych przeciwko Żydom,
oskarżonym o zniewagę narodu polskiegoo. (mz)

Rota przyslęq1i nauczycieli

War s z a w a. (Tel. wł.) Ministerstwo oświaty wydało nowe zarządz~
nie o składaniu przysięgi przed obję
ciem stanowiska nauczyciela w służ
bie państwowej.
Rota przysięgi zawiera przymeczenie, iż wykładowca dokładać będzie
wszelkich starań, by wychowanie odbywało się w duchu patrjotycznym dla
dobra narodu. (w.)

Wyrok W procesie
o zamachy bombowe

G r o d n o. (Tel. wł.) W procesie o
zamachy bombowe, toczę,cym się przed
tut. sądem okręgowym ogłoszony' został wyrok.
Mocą tego wyroku
oskarieniJaruszewicz i Panasiuk skazani zostali
po trzy lata. więzienia każdy, oskarżo
Ily Grecki zaś został uniewinniony.

Mecz bokserski

Warszawa - Oslo

War s z a w a. (PAT.) Zarząd Warszawskiego Zw. Bokserskiego na wczorajszem posiedzeniu przyjQ.ł warunki
proponowane przez P. Z. B., który był
pośrednikiem w pertraktacjach projektowanego meczu \Varszawa-Oslo.
Mecz odbędzie . się definitywnie 10
stycznia w \Varszawie w gmachu cyrku.

P. Starryńs kli

w "Gazecie Połski-ej"

war

s z a w a. (Tel. wł.) Redaktor
przed kilku dniami
stanowisko zastępcy naczelnego redaktora "Gazety Polskiej"_ Poprzednio
red. Starzyński pełnił obowiQzki wicewojewody w Stanisławowie. a następ
nie należał do ściSłego sztabu płk. Koca. Sztab ten powołany był do opracowania pod zwierzchniem kierownictwem płk. Koca programu i form organizacyjnych nowej partji rządowej.
Starzyński obją.ł .

Proces O miiljoll1Jwy majątek
War s z a w a. (Tel. wł.) Sę.d Najwyższy ma rozpatrzeć w dniu 22 bm.
głośny proces, cię.gnę.cy
się
już
od
dłuższego czasu, który wytoczyła morganatyczna żona wielkiego księcia
Michała
Romanowa
hr. Brassowa
skarbowi państwa., domagaję.c się
zwrotu dużego domu czynszowego w
Częstochowie i majątku
ziemskiego,
łę.cznej
wartości
kilku miljonów zł,
które skarb pallstwa przejął na podstawie traktatu ryskiego, przyznające-
go państwu dawne dobra Romanowych.

Hr. Brassow przegrała spór w
dwóch instancjach i poniosła koszty,
sięgaję.ce już blisko 150.000 zł.
Obecnie trzej adwokaci popierać
będą w jej imieniu skargę kasacyjną"
wniesioną
do Sę.du Najwyższego.
Wzmocniony komplet sędziów w liczbie siedmiu wydać ma opinję prawnę.,
czy majątki , których zwrotu domaga
się hr. Brassow, należą do kategorji
dóbr objętych postanowieniami traktatu ryskiego.

KREM~

to krem na kddq pot'e

Ol'IJ9.putklko - 21) -40 (-

~1$

'.i!ł1łłUuz..~1J1lł'fl!l,lmt;&+)
Pg

~1l5-S.

1453

Odjazd gen. Samsonovici

W poniedziałek, H . b. m. n. Helena Kory towska. tona telegrafisty na. rlworcu głów
nym w Poznaniu, powilI' trzy dz iewczyn ki. Na zdjęciu rozkoszne bobaski: Aleksandra. Miet'Lysla wa i Danuta.
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ZAKł..ADY
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I

RADJOTECHNICZNE W

ŁODZI

J.

KALINOWSKI
i A. SOBCZYK

"TRIUMF" S-mio lampowa. 7-mio obwodowa,
luksusowa, wspaniały ton
..SYMFONJA" 6-cio lampowa, 7-mio obwodowa
superheterodyna
"METROPOLIS" 5 - cio lamp. superheterodyna
bardzo pomysłowa trójbarwna skala
"EROS" 4-ro lampowy, 3 obwod. wysokiej klasy
"MARS" naj tańszy z najlepszych l najlepszy
z naj tańszych.
811'1!68
ZĄDAJCIE w SKLEPACH RADJOTECHNICZNYCH

_wwwwwwwwwwwww_www_wwwwwwwwww

War s z a w a (Tel. wł.) Rumuński
szef sztabu gen. Samsonovici opuścił
Warszawę, powracaję.c do Bukaresztu.

Międzynarodowa

wystawa
w Rzym1ie

R z y m. (pAT). Mussolini wniósł
do izby projekt wystawy powszechnej
międzynarodowej w Rzymie w 1940 r.
Na ten cel asygnowanych ma być na
poczę.tek 10 miljonów lir.

Ferje świąteczne wszkołach
Warszawa (PAT). P. minis~er
przesuną.ł termin zakoń.
czenia ferji zimowych w bieżę.cym roo
ku szkolnym na dzień 11 stycznia
1937 r., który będzie wolny od. nauki
szkolnej. Lekcje rozpocznę. się we
wtorek 12 stycznia 1937 r. rano.

w. r. i o. p.

Zgon k,ard. Gilu seppe PaJrica

Tragiczna

podróż nowożeńców

Ziemianin ~ PQd Kut""a ~ mlodrę maUonką ~ginęli te katastrofie loticzej pod LOIuly""em

Kar t u z y, 16. 12.

Niedawno podawaliśmy wiadomość o wielkiej katastrofie samolotu pasażerskego na
peryferjach stolicy Anglji.
Samolot startując w gęstej mgle
zawadził o dom i runął
na ziemię,
eksplodują.c.
Skutkiem eksplozji wybuchł pożar, który strawił
-4 domy,
grzebię.c w swoich zgliszczach pasaże
rów.
Samolotem tym jechał syn obszar~ika ziemskiego z Pępowa, p. dr. Kurt

Hoene, który z młodą małżonkę. swą, oclbywał podróż poślubnę.. W katastrofie
oboje znaleźli śmierć. Zwłoki tragicznie zmarłych młodożeńców przewiezione zostaną z Anglji do Pępowa,
gdzie odbędzie się pogrzeb. Zmarły
dr. Kurt Hoene doktoryzował się na
uniwersytecie warszawskim w agronomji i uchodził za lojalnego obywatela polskiego. Służbę wojskową, odbył w
stopniu oficera wojsk polskich i wła
dał poprawnie językiem polskim.

..........--.........................---..........
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własnej wytmorni w dużym
-r zwyborze
110leca
CBBZESC:l.JANSB..~ DOM ODZ:l.EŻOWY
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oraz mrzndurki i

"łaszcze

szkolne dla
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chłopców.

Ceny niskie.

.21822

Wykonanie solidne.

Sensacyj ezeznania prowokatora
w prQ-ces;e o

~anHlC"Y

bon",botDe na sklepy ilydowskie JVyrok ~apadJłie w piątek

T a r n o w s k i e Gór y. 16. 12. Przed sę.dem okręgowym w Tarnowskich Górach toczy się obecnie proces
o zamachy bombo\"e na sklepy żydowskie. Na ławie oskarżonych zasiadajQ.
Dymarczyk, Franiel i Kotalczyk i in.
Na przewodzie sl!dowym przesluchano licznych świadków. Zeznania
niektórych z nich rzucaję. nader cie-kaw e światło na tło zamachów
szcr.egóły, w jakich ich dokonano.
M. in. świadek K u b i k na rozprawie poniedziałkowej cofnę.ł swe poprzednie zeznania, twierdzac, że poprzednie zeznania złożył w tym celu,
by ucO'\vodnić, że policja podstawia
konfidentów. Miał w tern swój własny
interes, gdyż i w jego sprawie, jaka
będzie się toczyć, został podstawiony
konfident.
O b roń c a: - Czy świadek otrzymał nagrodę za zeznania 'l
Ś w i a d e k: - Otrzymałem od policH 65 złotych!
P r z e w o d n i c z II, c y: Czy za
to, by obciążać oskarżonego Dymarczyka, czy też za składanie zeznań '1
Ś w i a d e k: - Za zeznanie!
Specjalny charakter maję. zeznania
świad!.<a Piotra S k o w r o n ka, pomocnika biurowego. Świadkowi temu
oskarżeni zarzucają prowokację. Skowronek właśnie był osobę" która wręczyła policji paczkę z materjałem wybuchowym, a następnie, po sfotografowaniu jej, doręczył ję. osk. Frenielowi..
S~owronko\'.~l szereg pytań
zadał
obronra o<;karzonych. adw. Ziółldewicz, który poprzednio sprzeciwił się

R z y m. (PAT). Zmarł tu kardyna.ł
Giuseppe Palica, zastępca wikarjusza
Rzymu, członek rady kongregacji Stolicy Apostolskiej.

Roczni,C3 śm,ierdł
Prezydenta Narutowicza
War s z a w a. (P AT). Dn. 16 bm..
jako w rocznicę zgonu ś. p. Prezydenta
Rzeczypospolitej Garjela Narutowicza
odbyło się w katedrze św. Jana nabo.żeństwo żałobne, odprawione przez ks.
kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Transm,i'S.ia expose
m1n. Becka
Warszawa. (PAT). Dn. 18 grudnia o godz. 11,30 rozgłośnie Polskiego
Radja transmitować będę. z sali ko.misji senackiej expose ministra spr_
zagr. Józefa Becka.

Z,atwiierdzenie umowy
zbiorowej dla Śląska
War s z a w a. (PAT.) Minister 0pieki społecznej Zyndram-Kościałkow
ski nadał z dniem 15 bm. ramowej umowie zbiorowej z dnia 15 grudnia
1934 r. moc powszechnie obowiązują,cQ.
dla zakładów przemysłu chemicznego
i elektrotechnicznego górnoślę.skiej
części województWa ślę.skiego.

Aresztowane b. SOCjalistycznego senatora w

twierdzf!c, IZ
Gdańsku
winien on znaleić się na ławie oskarG
d
a
ń
s
k.
(pAT).
Policja.
gdaftżonych,
jako najwięcej obwiniony.
ska aresztowała wczoraj na ulicy b.
Świadek zeznaJe bez zaprzysiężenia.
O b roń c a:
CZy osk. Franiel socjalistycznego senatora spraw w&proponował
świadkowi
dostarczenie wnęŁrznych wolnego miasta Franci.
szka Arczyńskie-go pod zarzutem ni&materjału wybuchowego, czy też świa
dek ofiarował się dostarczyć Franielo- dokładnego sporzę.dzen ia spisu dochodów, żądanego przez władze skarbowi mater.iał wybuchowy'?
Ś w i a d e k:
Ja ofiarowałem we. P. Arczyński Jest właścicielem
Franielowi dostarczenie materjału wy- sklepu kolonj<tlnego w Gdańsku.
buch owego !
O b roń c a: - Jaki cel miał świa
lampy i części składowe
dek, by dostarczyć Franielowi materjał wybuchOWY?
Żaro-A
elektromotory,
materjał UtltalacyjnJ
Świadek nie chce na to pytanie
odpowiedzieć, plą.cze się i długo namysla i wre~zcie zdenerwowany, podniesion~'m głosem mówi:
Łódf, Piotrkowska 123 (w podwórzu)
Ś w d.: - "Boia tak chciałem!"
Filia al. Zgierska 56
telefon 111-69.
O b roń c a: - A dlaczego świadek
1l 1984&
tak chciał!
Ś w i a d e k (silnie zdenerwowany,
podniesionym głosem):
Powiem,
Składki I pokwitowania
powiem! Chciałem Franielowi dostar-'
W administracji pil!!m& n'lszego zlo~ono w
dalszym ciągu:
czyć mater.iał wybuchowy, a potem
Na ubogich parafJi 'w. Michała: Dnia 13
zdradzić policJi!
rb:. ~ypt8.c!lrl!!my WydJZ. Parafj ... Cari.Po tej odpowiedzi nastęl'uJe na g.ru.?,nia
tas parafJI sw. M I~hala 40,- zł.
sali rozpraw wielkie poruszenie. ONa. odnowienie ~a.Plicy Pana Jezusa: Dnia 13
skarżeni szepczą między sobą: "Teraz grudnl,a ?r. wyplac!ł'IŚmy p. Leonowi Koke>towU.
G'rona Obywatelski~g-o przy kościele
wiemy, o co chodzi" ... Obrońca prze-- Pl'eZeElOWI
Pana Jezusa 20.- d .
sta.i e pytać.
Na. ~undusz Prasowy: Dni,a 15 grudnia br
wpłaCIliśmy do B Iura Stronncietwa Narodowego
Po ostatniem slowie oskarżonych 2,zl.
i przemówieniach prokuratora i 0!'la ~emlnarJum Zagraniczne w Potulil'ach:
brońcy są,d postanowił ogłosić wyrok
Dma 10 g,rodnla rb. przekaQla!iśmy przez konto
w piątek o godzinie 17 i równocześnie P. K. O. 202 454 - 5,- zł.
Na Polski Czerwony Krzyż: Dnia 15 grud,nia
zwolnić trzech przebywaję.cych w a- ~~ P;Ck8.1J3LiśIDY przez konto P. K. O. 202 738
reszcie śledczym oskarżonYCh D)'marNa Miejski Komitet Obywatelski do walki _
czyka, Franiela i Kotał~zyka na wolną
bezroboci~m w Poznaniu: D.ni·a 13 grudnia rlt.
stopę
przeka .21ahśl!l Y E>rzell :P. K. O. 20.'1200 - 139.68 zł.
zaprzysiężeniu świadka.
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Chleb dla Polaków
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t!ardm przykra sprawa ••• - Pew'ien okólnik - O co chodzli'? - Grand:a!
Ł ó d ź, 16 grudnia
PUszczenie. Oto prezesi i kierownicy
Niestety, zmuszeni jesteśmy poru- poszczególnych chrzeŚCijańskich organizacyj wyżej stawiają dobro ososzyć bard'>:o przykrą sprawę .. .
Oto komunikat żydowskiej "Repu- biste, niż interes reprezentowanych
blikj":
przez siebie organizacy.i!
Poprostu - prywata I
"Onegdaj w dalszym ciągu obraBardzo nieprzyjemna sprawa!
dował Komitet Organizacyjnr dla
Teraz nie da się już tego odrobić
połączenia
zrzeszeń
średniego
i
Już żydowskie związki kupieckie pradrobnego kupiectwa.
wie ukończyły swą reorganizację i
Po dłuższej dyskusji, w której wchodzą w stad.ium współdziałania!
szereg mówców podkreślał konieczPrzypomnijmy zatem polskiemu
ność jal{ naj szybszego srinal izowakupiectwu: dążyliście do ulg dorainia . sprawy konsolidacii drobnego nych drogą wybierania na swych
kupiectwa w imię jego interesów przedstawicieli
działaczy
"sanacyjprzystąp 'jono do głosowania.
Za konsolidacją stowarzyszeń nych" .. A teraz was przedstawiciele
zdradzili!
średniego i drobnego kupiectwa 0Pozostaliście w rozbiciu,
gdy w
powiedzieli się przedstawiciele 14
tym
samym
czasie
żydowskie kupiecorganizacyj, a mianowicie przedstawiciele: 1) Zrzeszenie Kupcó\I\.'Detalistów woj ew. łódzkiego (ul. LeŁodzJi
gjonów 8-a), 2) Stowarzyszenie KupŁ ó d ź, 17. 12.
Dziś, w czwartek,
ców Kolonjalnych (Śródmiejska 20'.
3) Centralne Stowarzyszenie Drob- dnia 17 bm. o godz. 19 w sali radziecnych Kupców (Pomorska 15), 4) Sto- kiej przy ul. Pomorskiej 16 odbędzie
warzyszenie Drobnych Kupców (plac się pierwsze posiedzenie nowej rady
Reymonta 5-6), 5) Stowarzyszenie miejskiej w Łodzi z następującym poDrobnYCh Kupców (plac WolnOŚCi rządkiem obrad: 1) Zagaj.enie, 2) usta3) , 6) Stowarzyszenie Drobnych Kup- lenie liczby Wiceprezydentów miasta,
ców (Zgierska 38), i) Stowarzysze- 3) ustalenie wysokości poborów człon
ków zarządu miejskiego. Prawdoponie Kupców Handlujących Śledzia dobnie będą również składane deklami (Zgierska 38), 8) Stowarzyszenie racj,e programowe przez poszczególne
Kupców Handlujących Owocami i ugrupowania.
.
Warzywem (Żeromskiego 45), 9) StoNa temat pierws'z ego posiedzenia
warzyszenie Handlarzy
Drobiem rady miejskiej po mieście krąży sze(północna 25), 10) Stowarzyszeni~
reg pogłosek, wręcz sensacyjnych.
Kupców
Handlujących
Rybami
(Piotrkowska 53), 11) StowarzyszeŁ ó d Ź, 17. 12. Dziś, w czwartek o
nie Drobnych Kupców (Żydo~ska godz. 7,30 rano odbędzie się msza św.
8), 12) Stowarzyszenie Kupców (Nad w kościele św. Krzyża, na intencję poŁódką 8), 13) Stowarzyszenie Kupmyślnej pracy Obozu Narodowego w
ców (Limanowskiego 26) i ~'reszcie nowej radzie miejskiej.
przedstę.wiciele 14) Rady Naczelnej
Kupców i Straganiarzy (Limanowskiego 26)."

połączyło się i działa solidarnie!
Będziecie
upośledzeni,
a. . . zawdzięczacie to sami SObie;
goniliŚCie
za doraźnym zyskiem! Tak zawsze
konczy się krótkowzroczna polityka ...
Z tego względu, że hasło z.lednoczG-

two

chrześcijańskiego kupiectwa rzu"endecki" wydział gospodarczy
Stronnictwa Narodowego, zlekceważy

nia
cił

liście go i zlekceważyli go wasi, przez
was wybrani przywódcy ...

*

. . . Ostateczne połą.czenie żydow
skich zrzeszeń kupieckich doch'idzi
do skutku!
Natomiast połączenie
chrz<"ścjjańskich stowarzyszeń kupieckich od szeregu miesięcy, mimo zdecydowanego stanowiska bardzo wielu
osób, jest tylko... pobołnem życze·
niemI
Wydział gospodarczy
St.ronnictwa
Narodowego w Łodzi wystąpił z inicjatywą połączenia sześciu konkurencyjnych stowarzyszeń chrześciJańskie
go kupiectwa, ale akcja "endeków"
spaliło, na panewce! ... Przedewszystkiem z tego względU, że kupiectw::l
be,i się "endeckich" wpływów (a nuź
Izba Skarbowa się o tem dowie.. i
nałoży "odpowiednie" podatki ...). Ale pomińmy "partyjne względy! Zapomnijmy, że walkę z żydowską prz(='wagą w dziedzinie handlu podjęli wła
śnie "endecy'"
Zapomnijmy o zasłu
gach "endeków" na tern polu ...
Przypominamy brzmienie pewnego bardzo ciekawego okólnika władz
centralnych. Oto w tych dniach r.o
łódzkiego magistratu przyszedł okólnik, który między innemi poleca utworzenie przy magistracie kas bezprocentowych dla drobnego handlu i
rzemiosła! . ..
Okólnik nie wymienia,
czy mają to być przedsiębiorstwa
chrześcijańskie czy żydowskie ... Chodzi poprostu o drobny handel i rze-

Będziecie
zdystansują.

upośledzeni,

pokona .ią,

was ...
Sami sobie to zawdzięczacie; oto
rezultaty waszego oportunizmu!
Chyba. że niezwłocznie zerwIecie %
taktyką rozbijania się na grupki ł rozpoczniecie z miejsca prac, konsolidacyjnQ.
ba.

I

Rada miejska w

Echa pal,enlia
podkładów d,rzewnych

Ł ó d Ź, 15. 12.
Spraw palenia podkładów kolejowych, które ułożono na
stos i polewano naftą i benzyną i w

setkach

sztul< palono na stacjach
linji z Łodzi do I{oluszek, wywołała w opinji społecznej ogromne
poruszenie, tembardziej, że niszczenie
drzewa odbyło się w porze zimowej,
gdy setki bezrobotnych marznie z braku opalu, a całe i!lpołeczeflstwo spieszy zbiorowym wysiłkiem i pomocą
biednym, wyszukUjąc środki zaradcze.
Dowiadujemy się, Że obecnie palenie podkładów kolejowych, nie nadających się do użytku, zostało zakaz awzdłuż

Kielce z siedzibą władz wo]ewMzkich,
60.000 mieszkańców. nie pl>hurtowego sk~adu kol "s,?Oź.
Na zalotenie tego składu potrzebny Je~t
kapitał okolo 30.000 zł.
Po bliższe wiadomości nale~y kierować
się do
?;wiązku
Detalistów Kupiectwa
Chrześci i~ńskiego w Kielcach. u ' Sienkiewicza 64.
C z łonek lul) sympatyk Str. Narodoweg{)
z zawodu drukarz, reflektującV na wyjazl.
znajdzie Da"tychmias't zajęcie.
Zamiej~cowi proszeni są o d-ołączente
znaczka na odpowiedź!
Przedsiębiorstwo chrześci i"tńskie
dla
handlu ziemiopłodami w Płocku z powodu
śmierci wlaściciela . ipst natv.:hmiast do
nabycia. Koszt przejęcia tego orzedsięl:>ior
stwa jest niewielki,
Blitszych wiadomości zasięgnąć motna
li p. mecenasa Rudowskiego Witolda
w
Płocku. t:1. Kościuszki 2.
Wydział Gospodarczy Str. Narad w ŁodzI,
ul. Piotrkowska 86.

liczące około
siadają dotąd

ne. Wydane zostały zarządzenia, aby
p<Jdkłady te naczelnicy stacyj przekazali najbliższym komitetom pomocy
zimowej dla rozdzielenia pomiędzy
bezrObotnych.
Równocześnie zarządzono dochodzenie, celem ukarania winnych niszczenia drzewa.

Ap,elacja W s'prawie zaJŚĆ
k'rZV'SlVńsklich

War s z a w a, 16. 12. Obrońca
oskarżonYCh i skazanych chłopów narodowców: Jana Mroza i innych w
sprawie o zajścia przeciwżydowskie
pod Knyszynem wniósł do sę.du apelacyjnego w \Varszawie wywód skargi
apelacyjnej od wyroku są.du okręgo
wego w Białymstoku, który rozpatrywał sprawę na sesji wyjazdowe,i w
Knyszynie \V dn. ł i 5 listopada br.
Obrońca oskarżonYCh.
adw. Konrad Borowski z \Varszawy, w swej
skardze podkreśla, iż za.iścia antyży
dowskie wynikły z dokonanej u oskarżonego Mroza kradZieży źrebaka,
a
pOdejrzenie dokonania kradzieży pa·
dło na Zydów~paserów, tern bardZiej,
iż rodziny Rubinów \ Zacharowicz-ów
były znane chłopom jako złodziei koni i paserów. Obrońca wywodzi, iż
skazani za udział w zbiegowisku, jak
i za pozbawienie wolności Z~.. dów oraz
oskarżony F. Mocarski o wyszydzenie
narodu polskiego przez rzekomo obra·
źliwy zwrot o Ś . p. marsz. J. Piłsud
skim, winni być uniewinnieni, a ży
dowskie powództwo cywilne pozostać
bez rozpoznania.

(Na melodję ,,Krako-wiaks"'.
Długo konfiskował
Z werwą i przejęciem,
Czy to w dzień powszedni.
Czy Dawet przy święcie.
Była

tych wyczynów
Niezbyt długa chwilka,
Nosił wilk, a teraz
Pomeśll i wilka.

Bo

choć był

przystOjDV,

I w modnym krawacie,

. Sam 'Pewnego razu
Uległ

konfiskacie.

Choć nad jego losem
Wicher popiakuJe
.Tam rad, bo mi wle~"
Już me EkODfiskufe.

Ł6df, choć przykro
Tę bOlooDa rację,

przymać

Stoi dziś pod brzydką .
Bardzo k o h n - stolac'ą.
Widać Ją dokładnie

W ł6dzkim firmamencie,
Gdzi& tak dużo ~łGSu
Mają k o h D fidenc1.

"Koho., kohnowi.· kohnom
Kohn-kurenł ma racje.."
Słyszy się bez przer1VJ
Taką k o h D wersację.
Ł6dź

zaciska

pięści,

I mruczy ponuro,
Kiedy się już skończy
Raz, ta k o h n - JunktUJ'a.

Kade.

tvdo-komunie pilno do żłobu!
Łódzka

prasa żydowska bryzga błotem i denel1Yuje się - Przed posIedzeniem rady
miej'sk·iej wŁodzi

L ód Ź, 16 grudnia
Jak wiadomo, w Łodzi w swoim
czasie złożony został protest przeciwko
wadliwemu przeprowadzeniu wyborów samorządowych w dwóch okrę
gach wyborczych. Póki akta z protestami wędrowały po różnych urzędach
miosło!
Rzecz jasna, że subsydja z t~go łódzka prasa żydowska zdziwnem
funduszu
uzyskają
przedewszyst- milczeniem odnosiła się do tej spraIdem te związki, które będą wystę- wy, chcąc dać widocznie w ten sposób
do :zrozumienia, że losy protestów są
powały solidarnie!...
.
... I oto widzimy nagłe połączenie dla niej zupełnie obojętne. Oczywiścio
się
kilkunastu różnych żydowski~h ta rzekoma obojętność była pozorna,
gdyż w gruncie rzeczy Żydom zależało
związków! Natomiast chrze· ści.fańskie
stowarzyszenia w dalszym ciągu dzia- i zależy na najszybszem funkcjonowaniu czerwonej rady miejsldej, Że Ży
łają. w rozbiciu! Bo na czele każdego
dzi
milczeli, zdecydował o tem wzgląd
z nich stoi jakiś "sanacyjny" dygnitarz, który nie tyle myśli o interesach taktyczny. Uznano, iż lepiej będzie,
reprezentowanej przez siebie organiza- gdy za Żydów pretensje wyłuszczy
ktoś inny.,.
eji, co osobistej karierze!
Od. czego jest socjalistyczny "Ło
Tak - nazywamy to po imieniu:
dzianin"! On nie potrzebuje milczeć'
osobista karjera I
Bo cóżby za inny motyw mógł dzia- Różne Birencweigi, odkomenderowane na posterunek żydowski do tego
łać w danym wypadku?
Dawno przecie rzucono myśl połą 'Pisma, "wyp-ysywały" sążniste artyczenia konkurencyjnych stowarzyszeń kuły w rodzaju "BurżuazJa walczy z
proletarjatem!", "Obóz Narodowy podw jedną organizację . .. A jednak?
A jednak do połączenia nie doszło! rzuca nam kłody", "Endecja przeciW
masom pracują.cym" itd. Wszystkie
Jakie są tego motywy?
te artykuły roiły się od niecnych oCzyżby kierownikom tych organizacyj chMziło o to, aby żydowskie szczerstw na Obóz Narodowy i usiło
wałyprzekonać czytelnika, że to "enzwiązki, działaj~c solidarnie, osiągnę
deki" sę. wrogami proletarjatu, poły górę?
nieważ nie chc~ zebrania_ się ra.dy
Chyba nie?
A zatem pozostaje jedno tylko przy- miejskiej.

Ponieważ jednak okres przywodzenia Żydów polskim masom robotniczym dawno już miną.ł, oszczerczy argument nie dał żadnego pożę.danego
rezultatu, zwłaszcza, że był on kłam
liwy, gdyż Obóz Narodowy nie miał
nic przeciwko funkcjonowaniu nawet
tak czerwonej rady, jak ostatnia, a jeśli wniesienie protestu w jednym okręgu miałoby być uznane za dowód
negatywnego ustosunkowania się Obozu Narodowego do tej sprawy, to w
takim razie nasi towarzysze niech
roszczą sobie pretensje w pierwszym
rzędzie
do Bundu, który również
wniósł protest.
Czy uczynił to także
dlatego, aby nie dopuścić do zebrania
się rady? No, o to socjaliści swoich
najlepSZYCh przyjaCiół chyba nie posądZił.
Ale w takim razie dlaczego
ten zarzllt ma być słuszny w odniesieniu do Obozu Narodowego?

Obecnie
łącznie

z

już cała. prasa
"Łodzianinem"

żydowska
rozpętała

przeciwko Obozowi Narodowemu burzę oszczerstw i kalumni,i, jakby "endecy" cona.tmnie.l mieli objąć w posiadanie ratusz mie.iski. Ależ, panowie.
tak źle nie jest.
Policzmy mandaty: socjal-żydo
komuna - 45 mandatów: Obóz Narodowy - 27 mandatów; razem 72 mand.
A więc żydy dysponują. bez\Vzglę.d
nę. większością.

Mając

taką

"siłę",

niepotrzebnie, naszem zdaniem, denerwują się i pienią.
z wściekłości na
Obóz Narodowy. Większość socjalkomuny jest bezapelacyjna i nie tu ·
zatem trzeba szukać przyczyn tego
zdenerwowania. Tkwi ono w bezsile
ideowej czerwonej większości, w bezsile moralnej. Trzyma się to nazewną.trz kupy jedynie dżięki widokom
zysków osobistych na wygodnych fotelach magistrackich ... St~d to tempo rwania się do władzy. BYle zaraz,
natychmiast dorwać się do żłobu, potem niech się dzieje Co chce ...
Rozumiemy niem~dre zdenerwowanie i wściekłość żydo-social-komu
ny, z jaką rzuca się na Obóz Narodowy
i jego przywódców. Ale wę.tpimy , czy
jej to w czem pomoże. Kłamcie, bryzgajcie błotem, jeśli to dla was stanowi argument więzi "ideowej", nie liczcie się jednak z tern, że w ten sposób
zdołacie ukryć przed opin,ia, właściwe
swoje oblicze. Ujawni się ono b. szybko, prędzej, aniżeliby się można było
spodziewać.

Obóz Narodowy nie ulęknie się niczego. Przeszkody, sto.J~ce nf.! iepo drodze, pokona i pójdzie śmiało do wytkniętego celu, do walki o Wielką i
Narodową Polskę.

Ratusz łódzki jednak
narodowy!

będzie

ostatecznie
OSA.

Numer 294

Grudzień ~

Kalendan nvm .kat.
Czwartek: Łazarza b.
PIątek: Suchy dz.. Gracjana b·
Kalendan slowiańsld
Czwartek: Żyrosława
Piątek: Wazemira
Słońca: wschód 7,58
Czwartek
zachód 15,39
••
Długo-ść dnia 7 g. 41 min.
Księżyca: wBchóLl. 10,00, zachód 19,34
Faza: 3 dzień po nowiu

l'

A~re~ re~ak(U i a~mini!łra[n WtOdh
telefon l"edakcji i adm'nistracJI 113.5~

Piotrkowska 91
Godziny przyjęć dla inlereaeDtÓ.

od 10- 12
d

fdOCNE

DYżURY

APTEK

Nocy d-:siejszej dy:i:uruje, !łpteki. Kas
lol)rkiewicz, 7,gierska 54. Rychter i l.oboda. 11 Listopada 86. Bojarski i Schatz
Przejazd 19. Zundelewicz (2:ydL Piotrkowska 52, Cz. Rytel. 1{0perniRa 26. M. Lipiec
(Żyd). Piotrkowska 193. Kłopo!.ow.;;ki S-ka
Rzgowska. 147.
Pogotowie ubetpłec'talni: tel. 008-10.
Straż: tel. S.
Teatr Miejski - "Fryderyk Wielki".
Teatr Popularny - "Wesele' .
ŁÓDZKIE
Adria-Metro
"W cieniu samotnej
sosny".
Corso - "KapHan Blooo".
Capitol - "Burzliwa młodość".
Mimoza - "Tajemnica czarnego pok'l-

KINA

lU"

Oświatowy-Słońce - "Za chwilę
ścia" i "Szalony porucznik".

siczt:-

Przedwiośnie - .,Cały Paryż śpiewa"
Palace - ,.Mój ,pan mąż".
Rialto - "Godzl'l1a pokusy"
Ikar - "Wielki plan".
Stll'lowy - .. Rotmistrz v. Werffeo"

POGODA WCZORAJ
Komunikat łódzkiej stacji meteorologicznej przy miejskiem muzeum przyrodniczem w parku Sienkiewicza na dzień 16
grudniu 1936 r.: Temperatura w ciągu
doby Ubiegłej: naj wyższa plus 4.2 st., najniższa plus 1.5 st. Barometr: 743.4.
BĘDZIE , POGODA
W ciągu dnia pogoda bez większych
zmian o zachmurzeniu zmJennem.

.JAKA

KOMUNIKATY
Zarządzenia dla handlu przed świętami. Od 18 do '23 bm. włącznie (w dni
powszednie) handel przedłużony może
być o dwie godziny do 21, w niedzielę
dnia 20 bm. handel dozwolony jest od
13 do 18, a w wigilję, dnia 24 bm., tylko do godziny 18. Równocześnie wydane
zostały zarządzenia, mające na celu zapobieganie próbom lichwy w handlu, w
okresie przedświątecznym. Ceny muszą
być ujawnione
na każdym towarze, a
ponadto wywieszony ma być cennik. C~ny musza" być określone ś ciśle dla danego artykułu, a nie mogą być wyrażone
w forII?.ie wą~pliw()j, . n~. ,,?d.- do".
:WszelkIe. pr~e]awy nwu.1awmama cen"
lub pob16rama cen wytszych, będą surawo karane. (k)
Występy Ludwika Solskiego w Teatrze
Miejskim. Tryumfalne występy Ludwika

Solski e.go w sztuce Nowaczyńskiego "Fryderyk Wiel'k i" dObiegają już końca. Znakomity mistrz polskiej .sceny w roli "Wielkiego Fryca" wystą.pi dziś w czwartek, o
gCl'dz. 8,30 wie cz. Ceny na oba te widowiska zniźone. W piątek premjera kapita1nej kom edj,i MoBil'ra "Skąpiec", w której
tytułową rolę odtworzy mistrt Ludwik
Sol<3ki. Jest to jedna z najbardziej popiBO\\'ych ról tego znakomitego artysty. ReżY<3erja Ludwika Solskiego.
Dekoracja
B· K'udewicza.
·

NOTUJEMY
Ważne dla kupc6w chrześcijan. Bank
Związku Spółek Zarobkowych w
Łodzi
ma do swej dyspozycji 100 tysięcy złotych
na rzecz pomocy dla kupiectwa chrześci
jańskiego.
Pożyczki można otrzymywać
od 100 do 1.GOO złotych na 7 i pół procent
w stosunku rocznym. Sto złotych na pół
roku, 200 na rok, 300 na półtora roku, 400
i wzwyż na dwa lata. Pożyczkę może otrzymać każdy zrzeszony kupiec,
wnosza,c podanie przez związek, do którego
należy.

Nominacje.
Tymczasowy prezydent
miasta Łodzi Godlewski dokonął wręcze
nia nominacyj 41 pracownikom miejskim,
mianowanym na etat. Nominacje otrzymało: 20 urzędników i 21 nitszych funk·
cjonarjuszy.

K~C!~ I KA SĄDOWA

Za wymuszenie. Przed sądem grod,zkim odpowiadal Erwin Cylka (Składowa
16). oskarżony o wymuszenie. CyJ.ke przyiPadkiem dow i edział się o ja.kichś nil.dużyciach, które mogIy spowodować utratę
renty wdowiej przez WancLę Runge (Ogrodowa 16), wdowę po kolejarzu. Cylke napisał list i zaż~dał, by na poste resta.nte
pod "XT 46 " w urzędzie pocztOWYIll złożyła w koperCie 3000 złotych, w przeciwnym razie zawiadomi władze, i~ powo'du-

ORĘDOWNIK, piątek,

dnia 18

gruC:łnła

1936

'"I:"

~tron.

,

Kalenda'rz-Prz'ewodnik
"Orędown1tka" na r. 1937

Wsprawie handlu rybami
A.pel

Wyd~ia·lu

.

Go,Stpodarc~ego

w

Stronnictwa Narodowego

w formacie notatnika kieszonkowego objętości 136 stron,
trad)' cyjnej rybki, poprzestają,c na. śle oprawiony' w dwukolorową odziu od pol~kich handlarzy, niżby kładkę połszływną - do nabymieli sprofanować swój stół rybami, cia w cenie 20 groszy u wszykupionemi u Żydów.
stkich sprzedawców i w admiNasza zdecydowana postawa i sila nistracji "Orędownika" w ·Locharakteru musi przełamać za.kusy
dz, ul. Piotrkowska 91.

Łod~i

L ó d ź, 16. 12. - Przed kilkunastu
dniami handlarze żydowscy ryb urzą,dzili zebranie w lokalu Zwią.zku
Kupców Zydowskich przy ul. Piotr·
kowskiej 53 w celu omówienia akcji
przedświątecznej, a ściślej mówiąc, nby nie dopuścić chrześcijan do handlu
rybami.
Zważywszy, że producenci (właśc!ciele gospodarstw rybnych i rybacy)
rekrutują eię wyłl}..cznie z chrześcijan,
jak również odbiorcami ryb w okresie
wigilijnym są także chrześcijanie _
wydział gospOdarczy Stronnictwa Narodowego w Łodzi dwukrotnie apela.
wał do pI'oducentó'" aby ci bez poŚrednictwa Zydów
tarli dó konsumentów, urządzają.c stoiska po rynkach, do czego jako wytwórcy maję.
prawo.
JeżelibY . z jakiChkolwiek powodów
a.kcja handlowa rybami w sensie narodowym nie dała się urzeczywistnić
- wzywamy wszystkiCh Polaków, abY
w dniu Wigilijnym raczej wyrzekli się

.
tylko wolą, odeprzec mozna,
Niech na szallcach obrony handlu
polskiego nikogo nie zabraknie.
Pamiętajmy, że popierają.c swoic~,
zadajemy śmiertelny cios kryzysOW1,
bardzo panoszącemu się wśród 5poleczeństwa polskiego.
Pamiętajmy, że na.imnie.isza rzecz,
zakupiona przez Polaka u kupca-Polaka, to krok na drodze odrodzenia
i oclżydzenia Polski.
Jak na.jszersze masy społeczeństwa
polskiego musz~ się dowiedzi~ć o ~eID,
że nasza ryba świę.teczna, Za.~uPlO?a
u Żydów, to taki sam haracz, .la~ IDlę
so wołowe, pochodzę.ce Z ubOJU rytualnego.
Wydzial Gospodarczy Str. Narod.
Wolę

g

Iv w Gorzkowicach. Grynszpan prowadził
interesy kredytowe. zakupując to,:"ary w
Łodz!. Pabjanicach i innych miastach.
nabierając W l'ezuHacie wielu fabrvkant?w
na kilkadziesiąt tysięcy złótych . ZakuPI~ny na kredyt towar, sprzedawał on ponl'tej ceny.

Reorgan·i aacj e
łódmiego

siej.szego.

A A
JUD le

v:

są pełne
drużyny
inaugurację "sezonu"

I

je utratę renty. RUllJgowa zwróciła się do
policJi i zgodnie z wskazaniami włożyła
d.o koperty 3 banknoty 5OO-z:łotowe, wycofa,n e z o'b iegu i kopertę wysłała pod wskazany adres· Wywiadowca policyjny obserwował odbiorców i Cylkego zatrzymał. Sąd
grodzki. P'" rozpoznaniu sprawy, skazał
Erwina Cylke na dwa miesiące aresztu·
Sprawa Lltrowsklch i adw. MIssall. W
dniu wczorajszym sąd okręgowy w Łodzi
w dalszy.m ciągu rozpoznawał sprawę mał
tonków Litrowskich oskarżonych o falszywe oskarżenie adw. Missali i złożen;e
pod przysięgą falszywych zeznań przeciw
nIemu. Badany był w dalszym cią.gu Wie
ner, kierownik handlowy fabryki Li~ro~skich podczas upadłości. Wiener opIsuJe
spOSÓb prowa-dzenia kS i ęgowości i sporza.~
dzania lis<t płacy i wyjaśnia, że poprawkI
na listach były dość często, p;dy:i: prz:!
kontroli stwierdził, ~e wpisa:l.O więcej niż
robotnik zarobił lub te~ rrdy robotnik reklamował z racH wpisania zamało. Daki
Wianer wyjaśnia, źe trzedą hięg~ kasJwą wypłat znalf'zion'l w .szOT)ie fabryki
Prawdopodobnie porzucili .il\ Litt'owscy,
którzy uniemożliwili w ten sposób prz.:lprowa~zenie dokła.<lne' ekspel'tVzy bucha:teryjnej. jaką zamierzono pI'zeprowarlzić
w związku z za.rzutaml skierowanemi
przeCiw adw. Missali. LitroW1Ski natomia:lt
na pytanie obrony zarzuca odwrotnie. że
księgi zabrał Wiener i następnie porzuc ; ł
w szopie. Po zeznaniach dalszych śWiadków sąd zarządza przerwę do dnia dzi-

Tragiczne skutki iydowsklego niedbal.
stwa. Na posesji przy ul. Kopernika 53
właściciel Żyd Fajwel Tl'ubowicz w paździel'nilm br. przeprowadzał roboty budowlane bez planu i zezwolenia wład?:,
jak również bez zac.h owania przepisów
o ochronie. przy pracy.. Wskut~k taki~p;o
prowadzen~a robót dma 21. pnzd~l~rmka
br. nastąplła katastrofa, mlanOWlCle zawaliła się ściana, którą przygniecionych
zostało trzech robotników, z których jeden w szpitalu zmarł. W wyniku doch?dzcnia, przeprowadzonego przez inspekCję
budowlaną, Trubowicza pociągnięto do o~powiedzialności karnej. W dniu wczoraJszym sąd starościński skazał F'ajwela
Trubowicza na tysiąc złotyCh grzywny z
zamianą na dwa miesiące aresztu. - W
f~bryce Kindera (ul. Łąkowa 23) firma
budowlana Nestler i Ferenbach (ul. Ka.rolewska 41) przeprowadzała rozbiórkę kotłowni. Wskutek niezachowania odl?owiecLnich środków ostrożności . nastąpiła
katastrofa. Część ściany runęła, rani.ąc
dwóch robotników. Kierownika odpOWIedZiainego firmy budowlanej Roberta. Nestlera pociągnięto do odpowiedzialności i
sąd starościński skazał Nestlera na 500
złotych grzywny z zamianą na areszt.
,
_
Organizator "arystokratyc~ego' prze
myt~ skazany. Od dłuzsz~gO .IUŹ czasu.
s8,d'zle okręgówym w Łod~l byla przedm\O
tern rOZ'prawy sprawa ntezwy'kleg.o .lIrzemytu, nazwanego ".arysto'k ratrcznym ,albowiem przemytnrctwem ~aJmowały się
·o ogate wny i córki żYdowskich przemY"
sIowców 'L Łodzi, bawiące na kuracji· w
Karlowych Wara.ch, a i przedmiotem przemytu była luksusowa biel~zna st.ołowa,
damska} t. p. P:zemyt odbyw~ł się. -:
ten S:PDiSob, że. bawlące !la p0?l"ran.lCzu l
badZIe bogate) Żydówkl, :pot?ladaJ1\c stał:
karty cY1'kulacyJne, przenooIly przemyca
ne I7'eczy do Chrzanowa a ta.m główny ?r·
ga::>,I'~ator p~zemytu Jaku,b ZlTIl:1.z "el Frl€$z
1Ł8.]mowa,ł 131 7• dalsz~ ~ks~edYCJą. ~łUi~Z~
czas "robota .udawała su:. Wl,"eBZCle Jed
nl\'~ straż. g~aruc~na wpadła na tro~ sp~ytneJ ~za~kl l pocH\gnięto .do odpoWled.zlalnoścl ZlQćlza oraz kOka lllnych żern l c~rek przemyslowców. Są.d. po rozpozn~lllu
sprawy s-kazal Jaku:ba Zm~za vel Frlsza
na 30 000 zł grzywny 'Z Zamll\ln~ na areszt
oraz.J?-a 3?0 ~ł ()?la~. PO'Z06t-all oskarteni
· zostah UmeWInllle'lll.
'
Moszek kombinator. Przy BałuckIm
I Rynku ujęty został w cZMie obławy 5'2I letni Moozek Grynsl:pan. Żyd, zamieszka·

-

żydowskiCh zwię.zków i kart~li.

I

i

pow'i'~łów:

brzezińskiego

Ł ód ź, 17. 12. Rada powiatowa na odbytem wczoraj posiedzeniu zajęła s{ę .kwestją reorganizacji podziału adml?lstl:acyjnego nowiatu łódzkiego i brzezlńskle
go, tudzież reorga.n izacji finansów gmin
podmiejskich Chojny, Radogoszcz, Nowosolna i Brus.
Powstał projekt połączenia powiatów
łódzkiego i brzezińskiego i utworzenia .iednostki. samorządowej. Połfłczony powiat
z wyjątkiem miast samodzielnych Zgierz
i Tomaszów obejmowałby 34 gminy wiej~kie i 8 miast oraz 320 tysięcy ludności ,
Na.stępnie powstai projekt nadania gminom podmiejskim Chojny. Brus, RadogoszcZi i Nowosolna uprawnień finansowych miejskich i ewentualnie przyłącze
nia Chojen do Rudy Pabjanickie,j. Ludność Chojen wZl'osla obecnie do 35 tysif;cy, !l:miny Radogoszcz do 22 tysięcy, gmIny Brus do 25 tysięcy a Nowosolnej do
12 tysięcy.
.
Podmiejskie osiedla w tych gmmach
ll1ajf\ w pełni char!lkter miejski, wskut~k
t~go powstaje komeczność utrzYll1ywam.a
urządzeń miejskich, gdy tymczasem gmIny gospodarzą na prawach .gmin wiejskich i wskutek tego wpływy ICh sa, ogralliczone. Dlap rzywładu wskazano, że np.
miejski samorząd otrzym'Uje z tytUłu podziału podatku konsumpcyjnego 1,03 zł.
a gminy podmiejskie tylko 7,8 gr na gło
wę.
Ponadto ludność w tyćh gminach
wzrosła ostatnio o 70 do 120 procent, podczas gdy obliczenia. budżetowe. opierane
są na danych ze SpISU 1udn.ości "Y" 1930 r.
Gminy nie mają prawa pobleranlll podatku oei lokali i placów, wskutek tego powstają anomalje, ja.k np. pobieranie po·
datku gruntowego od drobnych parcel i
plll.Ców po 5 groszy od płatnika.
Wskazano, :l:e np. całe osiedle Marysin
nil krańcu 1.lI.giewnickiej płaci 120 złotych
które zarząd musi ściąga.ć od 2 tysięcy
płatników. Wobec tego władze samorze,du powiatowego występują z żądaniem
przyznania gminom podmiejskim nie-

zwłocznie uprawnień samorządu względ

nie o wciolenie terenów o charakterze
miejSkim do Łodzi. Podobne stanowisko
zajęła komisja oddłużeniowa dla samo·
rządów, która stwierdziła, że oddłużen~e
gmin podmiejskiCh prowadz~ne obecme
kosztem skreślenia należnOŚCi na rzecz
osób prywatnYCh, .tu?zieź o 50 do 70. t>r?cent nie przy czym SIę do poprawy hhansów gmin podmiejskich, które przekr~c~ają nieraz dwukrotnie swe budżety l Jut
po roku znajdą się w sytuacji, wymagajl:\cej oddłużenia.
.
.
Komisja oddłużeniowa katMoryezme
wystąpiła z ~ądaniem włączenia gmin
podmiejskich do Łodzi lub tet nadania
... vrawnie'ń finansowych miejskich.
.

I

SPDRT

Sport w placóWkach S. H. Pr8lwie w-e
wszystkich placówkach Stronnictwa Narodowego iest upra wiany sport. dając wielkie
możliwości młodzieży, gruPującej się pod
szlandarami S. N., w wychowaniu 1lzycznem. Zdawaoby się jednak, że ubogie w
spn~t ,p lacówki będą. mogły ty1ko we wIo.snym żakrasi-e uprawiać spody w sezonie
letnim, go.ż.ie uprawianie nie napotyka na
wiel'kie 'k oszty. naloomiast gdy nadszedł sezon zimowy wo'b ec braku sprzętu, który
wymaga jednak tarówno przygotowania.
jU'k i Odpowiednich funduszów ~ przypuszczaIĆ nale~6Io, ~e sport wogóle zaniknie.
Tymczasem dowiadujemy sie, te jest ,p rzeciwnie. Młodti nie prótJnują. Warcaby,
szachy, pin~ • pong, siatkówka, ko.szykówka i t. p. o.s-:'iłltnlo nawet sygnalizują. nam
oz centttaJlnych placówek, te zorganizowane

I

n

bokserskie, które na
rozegrały spotkanie
wy'kazując wcale dobre przygotowanie i
dość wysoki poziom. Ostatniej niedzieli
"Śródmi eście"
walczyło ,p rzeciwlw "Południowi" przegrywając spotkanie po dość
ciekawym przebiegu 9:7. Przeb : e~ poszczególnych walk prz.edstawiał się następują
co: według kolejności wa.g: Leśniewski
(P) żremisował z Ciechomskim (S), Zajdel
uległ na punkty Koźl~kowi (Sł Mogilewski (P) po stoczeniu najpięiknie.lszej walki
dnia zwyciężył na punl<ty K abzińskiego,
Fred (P) wypunktował Kępe. Rowin nie
d'ozstrzygnąl wall<i z Witczakiem (S). Koła
siński (P) uległ na pun:kty Wirskiemu (S),
JÓŹI'I'iak zremisował z Wierzyńskim (S) i
wreszcie Sy'biJ.as ((P) zwycię'żył Strzebiockiego (S). Sędziował w ringu p. Wentel
na punkty Laskowski.
Polska - Niemcy w :::'odzi. W dniu
wczorajszym wpłynęła do łódzk ich władz
lekkoatletycznych w Łodzi oficjalna pro·
pozycja P. Z. L. A. w sprawie zorganizowania w ro'k u 1937 kobiecego spotkania
lekko.atletycznego Polska _ Niemcy w Ło
dzi. Koszty organizacji tej imprezy mają
koszwwać 4500 z.lotych przy czem Ni~mcy
proponuje, przysłanie drużyny , Składającej
się z 12 zawodniczek z Mauermaeir, Fleicher i KrauS8 na czele· Jak się dowiadujemy sprawa urządzenia spotkania. Polska
- Niemcy w Łodzi znajduje s~ę na pomyślnej drodze, gdyż łódzkie władze lekkoatletyczne będa dątżyly wszelkimi sposobami do doprowadzeni·a sootkania do skutku, domagaiąc się poparcia w okr. Urzę
t!zle 'V. F. Tak więc na terenie Łodzi odbył
się pierwszy ,p ojedynek o charakterze mię
dzyna:rodowym pom iędzy Niemkami a naBzemi olimpijkami Wajsówną, Walasiewiczówną i Kwaśniewską nu czele.
Król ' pozostaje w Ł. K. S. Swego czasu
pisali·śmy, H doskonaly sportowiec łódz
kiego klubu sportowego Król otrzyma!
zwolnienia ze wszystkich sekcyj Ł. K. S.
i przenosi się na stule do jednego z klu·
bów ślą.skich. Obecnie dowiadujemy się,
Jt pomImo otrzymania zwolnienia Król pazostaje w Łodz'i i będzie gral w barwach
Ł· K. S· zarówno w drużynie hokejowej
jak i pilkarskiej. To też w zwią.zku z wyjazdem piłkalzy łódzkich na Śląsk, gdz,i e
spotkają się oz. benjaminkiem Ligi A. K. S·
w meczu piłkarskim, będzie w ystępował
również i Król· Spotkanie to odbędzie się
w najbJoi,ższ/\ niedzielę, dochód zaś z tego
spotkania gospodarze przeznaczają na pomoc zimową dla najbiedniejszy,ch.
Stały ring w Lodzi. K. S. Geyer zainiCJował stały ring dla chętnych pięściarzy
zrzeszonych w l{lubach fabrycznych dla
rozgrywania towarzyskiCh walk w celu
pOdniesienia tej ga lęzi sportu na jak najszersze warstwy mtodzi eży pracuj ą cej.
Najbliższe takie spotka nie odb ę dzi e się w
nadchodzący czwartek w s a li Geyerfi, (}
godz. 20. gdzie odbęd zie się kilk a walk pomiędzy zawodnikami Zjednoczonych. Wimy. Geycra, L K. p. i częściow o Kruszendera. Podobne zawody w ciągu trwające
go sezonu będzie równi e ż organizować Wi·
ma. w nowowybudowane.l hali sportowej
przy ul· RO'kicińskicj.
10 klub6w hOkejowych w LodzL Do mistrzowskich rozgrywek hokej-owych w Ło
dzi zgłosiło się dotychczas 10 zespołów.
\V klasie A udział w mis trzowskich rozgt'ywkach wezmą tylko trzy dru:tyny, 'l.
mianowicie: Łódzki Klub Sportowy. Union
Turlllg i S. K. S. Natomiast w klasie B
będą grały re.z erwy klubów A-klasowych
ora,z Zjednoczone, Wima, lIakoah i Makabi. Kalendarzyk pierwszych rozgrywek
przewiduje spotkania już w nadchodząca,
niedzielę,
jednakże
z powodu nagłej
zmiany atmosfery. jest pewność, że pierwsze spotkania będą auton1a1tycznie przesuwane na na1stępna, niedzielę. aż do chwili.
'unormowania się zimoweJ temperatury.
pozwalającej na dobry stan lodowiska.
Foeldack w Lodzi. Znakomity trener
Polskiego Związku Atletycz'n ego p. Foeldack, przyjeźdza do Łodzi w dniu 3 stycz '
nia. r. p. i w cia,gu c1)terech tygodni będzi f.1
p~zeprowadzal racjonalne treningi zapa~ 
ników okręgu łódzkiego. Dotychczasow.>,
krótki pobyt trenera w Łodzi wykazał już
dodatnie rezultaty, to też pobyt jego CZ-t l~
rotygodniowy niewątpliwie wpłynie duo
datnio na podnieSienie się porziomu łódz
kiego ~apa;śnictwa.
Uruchomienie kursu ratownictwa sportowego. Kurs ratownictwa sportowego 01'ganizowa.ny prz6'l. łódzkie wladze .piłkar
skie spotkał się z wielkiem zainteresowlI niem wśród sfer sportowych o czem na ilepiej ŚWiadczy liczba zgłoszonych kanel i datów. która Sięga HC7by 36. Miejski Komit.e-t Wychowania Fizycznego rozumi e j ąc
wazność powołania tego rodzaju przys rll sobienia ratownictvva, pl"Zyszedł kursow i z
wyda'tną pomocą, asygnujf\c na ten c<!l
300 złotych, tak. źe obecnie nic iuż nie st....i
na przeszkodzie. by kurs ten w n ajb1itszych dniach zostal Ul't1 c::omiony.

Nagłówkowe ełoWi> (tłusto) 15
słowo 10 gr06zy. 5 liczb

gl'<lB':y, kude
jedno słowo,
l, w, z. a = katd~ stanowi 1 słowo. 1edno ogloezenie nie może przekraczać 100 słów, wtem
dalsze

5

Ogłoszenia wśr6d

nagłówkowych.

SIĘ

I WY PRZEKONAJCIE
jak piękni e przedsta wia się najnowszy numer "JIustracji Polskiej",
i niewątpli wie też staniecie się
stałymi
prenume,ratorami
tego
najpopu larniejszego tygodnika.

drobnych: t-lamowy

mł1łmetr

30 groszy.

Narzędzia
'
Kolonjalkę
imadlo. wiertarka, )Lionier. obci- mieszkaniem, dobrze zaprowadzonacz do rur, nity. ł'oznaii, Pol- ną powodu naglych ZIman, okana 2 od 2-5.
zd 48585 zyjnie sprzedam towarem lub ,
bez. Wędzikow$ki. Piekary 11.
Skład
zd 48 703
rzeźnicki, warsztatem
(rnaszy:
nerjl\).
mieszkaniem,
ruchliwej
11
ulicy wynajmie kaudą 1.500 zl
..,..'_ _KUPNA
_ _ _ _ ___
lub sprzedam.
Oferty Orędow,.
nik. Poznali zrl 48 573
Woły.
robocze 5-6 lat stare. kupu.J c
Skł a d
.Majętność Gorzyn, powiat l\11f~rzeźnicki warsztatem motol'wym, dzycbód.
zd 48 (ilU
mieszkaniem. nadającym sie na
Bekon wynajm~ lub sprzedam.
~
Oferty Oręllowmk. Poznań
18 DZIERtA WY
______zd_4_8_5_7_1
czynna,

r------]I

l[

I[

Numer 51, przedostatni w bieżącym Jl)czniku,
zawiera m. in.:
"Polska choinka w polskim domu" - T. Kurpińskiego,
"Zimowe wakacje" - Ewy,
"Mt;iczg~na XX. wieku" - A. J. Olszakowskiego,
"W pustyni pragnienia" K. Nowaka,
lICO wiem o krowie" -- Mikada,

Piekarnlę.
przepisową w mieście lub dużej

.

RestauracJę

sw,

Marmur

Gościniec
kolonjalka
sala
urządzeniem we

.
• d m
dużej
biały - kolor~wy. nagrody "I-ort~ r!"ymor~ooo8'_ o~r~a~y 1.000,we z brązami poleca .. Carrara. NlO~Ct Poz;'ań S~arbowa 1
Dom
Przemysł Marmurowy. Poznań.
0\\ a ,
d '48' 699
.
z
skladem 5 pokoi, elektryka 4400 Przemysłowa 27. telefon 60-49
bez dlugu z powodu wyjazdu
zd 41253
centrum Mosma sprzeda Kleiber
Mosina.
zd 48 62(;

Piece

%.pokoje kuchnia niewykończony

szamotowe

"Standard"

pQl m.orJr!. ągrodu 3.60b sprzeda systemu Perkiewic2:a z szamotu
Antom Wlclak~ Puszczykówko. i kafli szamotowych, wewnątrz
za 48 560
opancerzone.

szczyt techniki

R. Barcikowski S• A • P oznan..
Piekarnia

mieście

Rzadca

ruchliwym od lat

RestauracJ'. a
st~cz!1ia do w~dzierża'i"ienGtaeresPl'ekarnię
.
objęCIe 600.- Zgloszema
Poznaniu. ul'zadZemelll pelnym sala T.ewna egzystencJa zd Powo , dorf Zduny Mickiewicza 1
biegu, mieszkaniem, jedn\l. 2.000, du chO!:obf od zaraz. o w y - '
zd 48 739
.
druga 4.000 !!przedam. PIJanow- dziel'żawlema. Zgloszema Oręski, Poznań 'Vielka 15 - 23.
downik. Poznań zd 48233
zd 4 8 6 3 4 .

piekarnie, cukiernie. kolonialki. wsi wydzierżawię .wprost od w!aJdOmy. gospodarstwa kupno -:- ściciela. Zgloszema Orędowmk,
dzierżawy :- sprzedaż korzrs.tnkle Poznań zd 48301
i wiele i nnych ciekawych reportaży i opisów,
\Vojtkowskl. Poznań, Pólwle)s a
"
16 - 15.
zd 48 633
Piekarnię
,
wydzierżawie od zaraz z powodu
NaJpraktycznie)szym w:yjazdu, kompletnem urzaqzeBezpłatne numery okazowe wysyła na życzenia:
podarkiem ~wiazdkowwym, ślub- n!elll. dobrze zaprowadzoną. I~tAdministracja, Poznań,
Marcin 70
nym, imiemnowym jest pat~- n.leJą~ą od 100. Jat, w.nowowzruewany składany stół do prasowa- sloneJ budowh wolneJ od. pod at·
!w___________________________ lnia.
Wytwórnia Falkiewlcz. Po- ku. Leon ~eyga. Grodzl6 k,; 1u411'
•
znań, Traugutta 23.
zd 48658 Poznańska 58.
zd 4\I

Dom

ooer,ly na,przyklad: z 18 m, n 2745, d 1'790
i to d. = 1 eloWi>.
Drobne ogloszenia w dnI powszednie przyjm~j4I
ei~ do godz. 10,30, w sobCl'ty i dni przedśwlą.teczne iPl'"Lyjmuje się do godz. 9,łó.
~

DROBNE

OGŁOSZENIA

=

t

.
WSI

'k

'

Pl~ a~rua.
kO§Clel~eJ, urządzeple.m,

bez konkurenCJI do wydzlerzawienia. Objęcie 100,- ~gI9szęnia Geresdorf, Zduny, Mlcklewlcza 1
zd 48740
.

O d l
n u

pradktrką WWyię~ztYaCłcenl·memaJąt!~~:;
~UW\ _

§re mm
'k"
posady.
Inowrocław.
28 - 2... Rolnikowi".
zdg 46671

doskonale refIefrancuska,
muzyka. _
poszukuje od
Wymagania
Pozna.fl'

j

trwała 5 zł aparatami: elektrycznym, powietrznym .
Łódf.
l.::.:eś:....n~y:....._ _ _ _ _ _ _ _ __

J[

t

arf bY
do gry - ceny a ryczne.
- ~8zęlkie prZ7~ry do
:Qyblckl. hurtowma
Wrocławska 1.

Najskuteczniejsze Są ogłoszenia
W okresie gwiazdkowym

Jaeewekli

Nauczycielka

aC.ę

Wypożyczalnia
sukien ślubnych. balowych najelegantsze fasony. duży wybór.
Łódź. Limanowskiego 38 (dawn.
Aleksandrowska) w pralni.
n 21609

.

dłu~~tni"

bezdzietnI;

41.

~ządca
lat 30 §redme. wyk~ztałcenie Grl!-!'
6 lat pr\lktykl. PrIma referenme
poszukUje posady od 1. 1. ewentl..·
1. 5. 37. Jako kawitler lub Jtą
ordyn. Oferty 1<u!:Jer PO'ZJla.1\sIki
zdg 48<>34

20

zlotych dziennie zarobi każdy. -~Pomoc". Lwów 15.
CerkiewDl\
18.
n 212111

Wspólnika

gotówką 500,- do sł:r.a.
węgla.
Oferty Orędownik. Poznań zd 48 579

(czke)

p'~bny

Mleczarz

p<ywiat

posada stala.
Żnin.

IIlg

Dom

Pozn runiu przy tr a.mw a j.u. dochód
mdE6Ml=y 180, cena 17 500, WlPła
ty ug-OOowo.
Dom Zleceń, Po.znań. POC7Jtowa 15.
re 48 7.57

obsługa.

Parcele
Zofii:·15.55 informat<>r turystyCz·
Radiolavox
PROPONUJEMY .
16_00 pioosenka wlOEka (olyty):
834 m! opjotowana. 18 drzew
~~~,;\~~t!JOU~' 1UlI". Ratajczaka 14. Tel. n-li
OGÓLNOPOLSKIE _. ny:
krzewy. studnia; 863 m' opłotowa
17.15 muzyka lekka i taneczna z
dg 3969-70
'LAMPOW,ICZO,M
nil, rozpoczęty dom mieszkalny.
płyt: 17.40 .. Woll1ych Dc>sad nisdwa pokoje kuchnia. gotowa obPiatek. 18. Ilrudnia.
ma": 18.06 poradnik 600rtoWY (loZanim
rębie Poznania korzystnie sprze·
kal'l1Y): 18.10 .. Hil!'iena e'port~w
-a Diatek:
radioodbiornik, posłuchaj
dam. Adres Oredownik, Poznań
17.00 Anll]ja (Nat Pron.). _
6.30 audycje l>Ora.nne: 11.30 - zimowych" _ odczyt: 19.50 Lraaparatów
Kosmos.
Refon. DluKo,
zd 48493
audycja dla szkól - sluchowi,· k,) dow: Ośm pieknych bajerzelk - Koncprt "ym,f. Radi!) Paria. Konterminowe raty. SI>rzedaż. RadiOD. t. ..Pi&r\'..~za choinka": 11.1i7 (ork. Stokow;kiel!'o) (ol:vt,): 22.ł5 cert Kwartetu BNI Orko Fil.
do 30 słów dla POSZli' ekspert. Poznań. Śniadeckich 1.
sY'l rnal czasu: 12.03
k<>ncert w
l
h
K
k Kllll,,,,,v,'n posady w tej rubryce
zd 46 230
wyk. woiskowej orko detei ot>J muzyka taneozna na o YŁac.
harmonid. Bukareszt. oncert or OPIlC.zal:ny po jednej trzeciej cenie telefon 64-44.
dyr. Kazimierza Wójcika: 12.40
.
17.05 Pral!a. Kwartet Foel"<ter.l.
rlrobnych.
dl!óiennik południowy: 12.50.ZdroT~ruj\ - 13.00 _w'!'I!óYstkjel!'o DO 17.30 Budapeszt. Recital
-------.:....._ _ _ _ __
wa i tania wil!'ilia na. wsi" - trochu. (olyty): 10.40 kralOb'l'azy COWY. 17.40 RyJta, K{)oncert
' b) l
•
Kawaler
nn.
lat 34, posiadając~ 2.500,- wże po~adanka: 15.00 wiadomości l!'O~ .morskIe w muzyce ('!}I:vtv): 17.15 stów.
18.00 Paris P T. T. Koncert - ni gospodarstwo. Panie posiada· spodarcze: 16_15 rOO'Jl11owa z ch'J' w~la muzyczka (ołytv): 18.06. po'
jące takowe,
zechcą skierować rYJ:ni ks ka·oelal1a Michała Re- -.dnilk s'oąrtow:<:: 18.10 SerlrJus~ orko
Mona~h.ium. Koncert roz·
Młynarz
oferty Orędownik. Pozna1i
ksosa (ze Lwowa): 1635 konce·t Maclunanmow lako wykonawclI rY:ykowy. LI.psk ... :MUZyka z Drez- poszukuje p<>sady większem m1y:.:8:..,:5:.:2.:.3_ _ _ __ malej orko P. R.: 17.00 .. Do kra- kompozrtor (olyty): 22.45 mllz:vka na ~ Kol,!ma. KO'ncert
_ _ _ _ .c:
z.:.
d_4
nie. obeznany z motorem ssącoiu CYl!'&r i tnzciny cukrowej" - z olrt.
18.b AnJ!1Ja (Nat. Pr~l!'r.).
gazowym, zloży kaudę. Francife]jeto-n (ze Lwowa): 17..50 wi .. ka lekka 18.30 Kocml!sw.
szek Markiewicz, Pobiedziska. _
Kawaler
d
oś·
t
ól
1756
Katowice
13.00
koncert
ty- tal fort. Alfreda Hoehna.
R
nek 18
zd 48194
lat 34, Bamodzielny krlllw* za- om~ C.I soor owe 02 ne:
.' czeń (plyty): 13.15 Ryszard Wa~- peszt. Mu,,-yka sal<>nowa.
Y.
g
Katalogi ilustrowane wYSyła bez.
JX>'Zna pa11nę celem oże-n.ku, mołili ~~raT:~rso*;~b:a:ż~~·30 ;~~;~;~. npr i RYo;;'Zard Strau&s (ołyty): - burl!. Konrert orko
Emeryt
1.latnie na Modele 1937 r.
wie gotóW'klh Oferty foto,grafją
c.vkl dialol!'ów Platona D. t .. Trg- 13.5ą wiadomości ll'ieJilowe: .15 ..31i
19.10 Bukareszt.
W. ?. kupi~c. poszukuje posą.dy, Hurtownia - Wytwórnia
Oredoowni'k, Po:omań zd 48 771
J!edia S<>kratesa" - cześć I o. t chWIlka so<?leczna: 1!?.40 leokcla l~- Beethovena na flet i fort.
!ldmlmstl'aCJI dąmu. magazymera
R d- ŚWl'at
.. EutYlfl'On": 19.15 .. Z pieśnia DO zy·ka pollSkleJ!o: 15.55 muzyka ta- Lipsk... Wolnv !'trzeolec" - ODe'a ITIka!lenta. kaucJ.a. Łaskawe zgłoa )0 .
k.raju": 19.40 ol'lZElt!i:lad rolniCl!óei neozna (ply'y): 1715 .Cesar Fran(!,k Webera. 19.25 Pra'!" P,ronaDl szema Orędownik. Poznafl
Pozna1\, Fr. Ratajczaka 10. Na
orasy - (z WHl1a). (Katowice' - poematv .symfomoone (plyty,: rozrvwk.
zd 48550
raty.
ng 20 666
Łódź nadaia aud. lokalne): 19.;); 1806 ooradmk sI?O'\'to~y l<?,kalny;
20.00 Stockholm ... Wolny stl'lZe
Place
.. Karol Maria Weber" - DOl!'a i. 18.10 .. Jak soędzlć Śwnet... 18.15 lec" - ooera Webera (akt n. do sprzedania w okolicy Rzgow- wYJ!I. Karol Stromenl!'er: 20.10 ade Mql1.l"szkl w .wyik. Ewy Ban- 20.10 Berlin. Muzyka r02r-wkOlWa
skiej i Dąbrows,kiej, dOQjJL2id tram- .. W;>lny s'br.zelec" ODera Karolą d~owskle]: Tur~klel (oJYty): 19.4~ Frankfurt. Mu.zyka lekka i tan.
wajem 7 - 4 - 11. Wiadomość Ma·rji Webera - akt II i III -- wladomoscl radJotechnrcm1e: 22.4a 20.30 Anl!'}ja (.ReI!'. PrO'!!'l'.). M'll'zyŁódz. Pabjanicka 51. m. 69. od Tra'OOm z Li'llska rz. okazji i:;o· muzvka z olvt.
ka taneCl!óna. An/rHa (Nat. Pron.)
18-20.
n 21 882 tej rocznicy urodzin \\'ebera W
.
WIMkie sonat:v .. km
przerwie o J!odz. 20.55 ,le;ien'l'!{
Kra~6w - 14.00 lokaln~ wra2100 An/rlia (Re'" Pro.er) _
Skład
wieczorny i tloJ!adanka ruktualna: dOf~ql !r~odarfe:,. {~.O~
Kon~ert WeIlierow6.J~i' Medioian.
obuwia~ zaprowadzony w Pozna- 22.00 .. Na .z~o~YlID l!'al1ku" - obr:!- ~~c~ TO~~a~~;~~ ~~r;ty~·15.3ri Koncert svmf. ~oeniic8w .. NaLVo
nin. doore położenie. od zaraz. - zęk.z DOWJes<:r De~Fym:v D. t ... ?a· "'losy slow;ików (olyty): 15.1i5 riu- dZOl1e kornDoz:V,cle Eg-ka r HoefAdres wskaże Orędownik, Po- menką z okIenka : 22.15 reCItal kad' iechać w święto? _
16.00 fera. - 21.~0 8ztllt/rru:t. Ęoncert
znań zd 48276
fortePIanowy Teofary Da·neff.
skr.zynka techniczna: 16.10 .. 5 m:- Węber~w61kl. '7 ~135 Br,~tJslawa.
nut optymisty'" 17.15 komoozycje ..Preśnr nocY lesrenn:vch Dachówczarka
Clau'de Debu&sv'el!'O (pbty): 18.06 waka na :o;t .
ooradnik snortowy r'}kalny: 18.10
22.00 WJeza Eiffla. Utwory ka.dachÓwki cementowej jak nowa
300 podkładami - za Jl6ł ceny
orki!'lStra M. Weber~ !rra ... (-p'y- meralne Debussy'el!'o. Bukareszt.
sprzedam okazyjnie. Zgłoszenia
Piątek. 18. /rrudnia.
ty): 22.45 I~u~yka z płyt.
Koncert nocny. 22.20 PraJta. UOredownik zd 47 007
two.ry IIi'l1demitha. Wiedeń. ;KonWarszawa - ló.15 fra!!menty
L6!1ź _ 13.00 l1odzil13 taI'ic6;y cert rozrywkowy 22 30 Koenll!sw.
oper
Verdi'e.J!o
(plyty):
15.D5
..
Ja\{
(olytn
Z:l
plvta):
_
14.57
lód7.kie
Muzyka
rozrywk()IW3. Hamb,ur2.
Skład
",pedzić iiwi~to"l 16.,~0 .. Film. pla- w,iall )mo.~ci l!'ieldowe: 15.40 .. Jak Muzyka rozrywko,,?'a._Monachmm.
sezonowy. b towarem. dmieszka- st:v:ka. architektura: 1610 OOl!'a- soer.lz'" św-ieto?" 1545 kosbiece i_ Koncert nocny. 2~.3o Budupcsz'.
~~~mi:S~ e~~t~ro~:)~e a~d~:~ dal1lka 9001eczna: 17.15 I1lI!e;yk~ mi<ma
niooe'n('e (płyty): 17.i5 MUlzyka cYl!'all<Slka. ?2.40,. An/rUa
wskaże Or"downl'k, PoznA""
i'nstl'u.mentalna (,plvty): 18.06 00- kOlIcert w wy,k. Tow .c:;piew. im. (~at. .Pro["~.) .. Cardlłla~ - ODe"zd 48258
'LU
radnik sportowy: 23.00 muzyka Moniuszki ood dvr. Karola ProB- ra Hrndemrtha ~r6Iewlec. Kontaneczna (olrty).
naka z tow. orkie6try (ze stud.ia cert nocny. Anl!l!a (Re~. Pr0l!'r.)
na w:\"tawjc)' - 18.06 poradnik Greta Keller śPiewa orooenkl.
1000 samochodów
Lwów - ~4.30 koncer życz{'ri: SDortoWy l-okaln:v: 18.10 d. C. kon23.20 Luksemburg.
Muzyka
r()7.phrn· ··~ .... I,
"lI'"
15.30 Jowow~k.r e :wiadomości bież'!· <'Prtu chór'u im ... Mllniu<lzkj": - fra'l1c. da\\'I13 i nowa. 23_25 An/rUa
WOo;iA mlp(,7Rr~kie. opon,. najtll- 'I': 15.35 .. Młodzre';;; JWOWE1ka orz~'l 19.40 frag-ment t<'3traln:v w wyk J (Re~. Pro.u.l. l\fnzvka ta:n
niet w firmie Autoskład. Poznań, . ikrofonem": .. Farius.zek Mary- fianiu art:V"'lów Teatrn ~fie.i<:fkif'24.00 Radio Pari!!. - Konc&rt
Dą I'OwskieJ!o 89 telefon 46-74.
Ja.k kochają.cy Piotruś postanowił odstraszyć muchy od
." - siaclłOwi,ko mU,ZVC7;ne IV !!O (ze stuuia na lVy"ta.wie): 2'l.45 nocny. Frankfurt. Koncl'rt noc
dg 3159160
,I' konaniu uczennic <lerkolv im. d'N. In uv.:vka r; o.·lyt.
ny.
łysiny wujaszka.
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ORĘDOWNIK
WYCHODZI

CODZIEN~IE Z DATĄ
NA DZIEN NASTĘPNY

Centrala: Poznań, św, Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 36-24, 35-25
W niedziele, święta i p6fnym wleozorem : 35-2'. 4.0-72

H.eda.k'Wr odvcnvW~ ~ 'J\oeIła •

PCIIIla., .... Z. 1VK7ltkle ~oAcl I artT.kGł7 • a. ł.ocbi odpoWliada t..oB Treli.. Ł6d.t. PiotrN:owalta In. -. Za: ()ilfoM6nil I ł'ekll'my l)(fpmad.
RekoP18ów luezamówionych reda<kcja
IIlR'Ie&,
Przedpłata: mioeslie~i8
(1 wydań ty!l'OO~DoWO). I odb)<>rem w ag~ntu:ach 235 III ..Z'. odogłoszenia
Na Itronie ~amQwej. tS groszy
.• na "tronie 4-lamowej PI'IY
Jli!lI!.zal1.le do domu odpowlool1.la doplata. :r:-;a I?<>cztacli I. II )l6t<>nOOZÓW mleslęczkońcu teks,tu redakCYJnego 30 gr •• na stronie 4-tej 50 gr .. na
me 2,34 .m, kW8II'talme 7.1..-' Pooma p~zYJmuJe zamówr8ma tylko na 6 wydań
.
..
str<mle 2-glej 110 gr., na stron:e wiadomo~ci lokalnych 100 r
.
tygOOl/lliowo (bez ponjedaJialil{()wego). - .t'od OI>llIlką w ;'olsce 3,- flI miesi~nie (6 wydań
od Jedn<>!amowego mrhmetra. Ogloneonia skomplitkowane ),}'a2ó z za.str2óeżeniem tnie'scp 2ffi
tygodniowo). - Zamówienia poozto!We naled;y uskuteo2lni8.Ć do 25 kaMego mieeiąca w ~ach
~d~fźk~ Drobne 0f'Ol!lAmia najwYżej 100 sI6w, w tam 5 nagłÓwkowych (dru~owi.nYch
POC7Jńowyoh, a li.sWwych lub w~ ", cem.trraJi Orodownika, Poznań, św. Marom 70, P. K. O.
na ~J'l'fO nagllów ąwe 15 gr.. każde dalsze lI'Iowo 10 gr06Zy. Za różnice miAtd~ zes~awem
200 149.
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Sensacyjna powieść współczesna ~

Dreszcz grozy wstrząsnął ciałem
studenta. W jego ' bujnej i łatwo pobUdliwej wyobrażni wyrosły nagle
prr.erażające obrazy. Oto tam, za temi
drzwiami, w głfi'bi ciemnego lochu let" martwe, rozkładające się zwłoki
Ludwika HaczewSkiego ... brrr ...
Student przerazonem spojrzeniem
powiódł dokoła. Zdawało mu się teraz,
ze wszędzie do:;trzega w ciemnych czelUściach niezgłębionych labiryntów i
korytarzy, wyciągnięte ku sobi~ szpony jakichś potworów. Włosy stanęły
mu dęba na głOWie, a na ezoło wystą
piły krople zimnego potu. Rutecki
czuł się, jakby złowionym w sidła, a
nie widział sposobu wyrwania się z tej
matni, w której uwią.zł, dzięki wła
snej lekkomyślności.
Jednakże strach, jaki wypełniał teraz setce odważnego z natury studenta., nie znajdował żadnego uzasadnienia w istotnych przekonaniach \Viktora.. Było to raczej dziełem samozaehowawczego instynktu, podświado
tnym odruchem i niczem więc&j. nutacki starał się sił" woli zapanowat
nad tego rodzaju uczqciem, co przychodziło
mu
jednak
niezmiernie
trudno.
Nie namyŚlając się już dłużej, stuClent zastukał lekko do drzwi piwnicy.
- Ktokolwiek się tam znajdUje, nie
może uczyniĆ mi nic złego rozumował.

Nie otrzymawszy żadnej odpowie<1ti, ponowił uderzenia., lecz tym razem
już znacznie sUniej. Przyłożył teraz ucho i nadsłuchiwał. Wydało mu się,
jakby w piwniCY rozległ się zrazu jakiś pomruk, wkrótce po tem
lekkie
stąpania. Serce Wiktora uderzało corat żywiej.
- Panie Haczewski! r:/lwołał
szeptem, przykładają.c usta do desek
i"Osłaniając je z boku dłońmi.
Stąpania przybliżyły
się. Rutecki
nie wątpił już, że w piwnicy znajduje
się żywy człowiek.
- Panie inżynierze, proszę się odezwać. .. pragnę
panu dopomóc zawołał już głośniej rO".,:gorączkowa

ny student.
- A kto tam jesn - zabrzmiał
lakiś niski, basowy głos, co Ruteckiego wprawiło w przykre rotc~a.ro,va
nie, rodzą.c napowrót lęk i i niepewność

Wahanie studenta nie
'długo

trwało

zbyt

już miał zadać odpowiednie
pytanie znajdującemu się za ścianą.
ctlo1\'iekowi, gdy nagle stało się coś,

i

co momentalnie odwróciło uwagę
Wiktora w innym kierunku.
Oto niespodziewanie posłyszał od
lej strony, z której przybył, donośne
stąpania jakiegoś człowieka, a wkrótce potem ponure mroki głównego
korytarza rozjaśniły się żóltem mdłem
"wiatłem naftowej latarki.
Nieznajomy powoli zbliiał 8i~ w
stronę przerażonego
Ruteckiego, 1eszcze chwila i będzie za późno ...
Odwrót był odcięty. Nie znając rozległych,
zdradliwych
zakamarków
podziemi "djablich ruin", student nie
mógł zaryzykować ucieczki którymś
z
licznych bocznych
chodników.
Łatwo
bowiem
mógł
się
zap~
Qzić w sytuację bez wyjścia. Pozostawało więc tylko uciekać dalej
przed
Siebie, wzdłuż głównego korytarza.
- 1eśJi mnie nie zauwatył dotąd,
będę mógł łatwo ukryć się w jakieH
szczelinie, - myślał gorączkowo, rzucająć się w jedynym możliwym do ucieczki kierunku.
Mylił się jednak. Zaledwie bowiem
postąpił kilka kroków,
powolne dotąd stąpania intruza poczęły rozlega~
się coraz szybCiej 1 bliżej.
- Grybski ... to on ... - przelaty.,aly przez głowę studenta myśli,
szybkie jak błyskawice. Nie starał się
już ukrywać przed goniącym go przeciwnikiem, a tylko myślał o tem, aby
znaleźć jakiś dogodny punkt oparcia,
z którego mógłby przeciwstawić się
napastnikowi.
Na szczęście chodnik zwężał się 00rnz bardziej. Rutecki, przyświecając
latarką,
zauważył
wkrótce ciasne
przejście
pomiędzy dwoma grubcmi

Napisał specjalnie dla .,Orędownika" Antoni Hram
Tam, zabezpieczony chwI- napowrót w długim, szerokim kory- rzutach, podnoszonych przeciW pani
lowo przed goniącym go Grybskim, tarzu, który o kilka kroków dalej narzeczonemu. Nie moglem więc oboodetchnął chwilę, nie wiedzę.c, czy już
jętnie przejść
obok t ego zagadniezakręcał nieznacznie w prawo.
tutaj stawić opór przeciwnikowi, czy
- Tam będzie najlepiej - pomy- nia. Uczciwość nie pozwalała mi poszukać jeszcze dogodniejszej pozycji.
prostu zostawić niewinnego człowieka
ślał i ... nagle stało się coś strasznePonieważ jednak z tego miejsca biegły go. Ziemia zawirowała pod nim, rozna pastwę losu, mogą.c mu łatwo dow dół strome, kamienne schodki, Ru- legł się przerażliwy zgrzyt żelaza i pomóc. Taką. już mam naturę i może
tecki uznał, że lepiej będzie zająć tam- Wiktor, nie zdoławszy nawet zdać so- dzięki temu nie zrobiłem dotą.d mato stanowisko, zamykajIJ-ce wejście do bie sprawy z tego, co się z nim dzie- jątku, jak niejeden z moich kolegów
niższych kondygnacyj podziemi. Zbiegł je, runął w jakąś ciemną., przera.żają.
- uśmiechnął się, jakby z pewnym
więc szybko po schodach i znalazł się
cą głębię przepaści.
przymusem.
- Więc pan mecenas wierzy w
niewinność Burskiego ? za.pytała.
obrońrca"
- Pani śmie wę.tpićfl - żachnął
Jadwiga napróżno oczekiwała do nić sam swojej niewinności. Z trwogą. się·
,
p6źnej nocy przybycia Wiktora Rutec- więc i niepokojem, opanowują.c dziwOdpowiedziała
mu wdzięcznem,
kiego. Student nie zjawił się wcale.
ne drżenie, oczekiwała słów adwo- wiele mówiącem spojrzeniem swych
- Powiedział przecież, że o ile dziś kata.
cudnych oczu.
nie zdąży, to wpadnie niezawodnie
Kiedy usiedli naprzeciw siebie obok
Nietylko jestem najmocniej
jutro rano - pOCieszała się, widzą.c, okrągłego stolika, Grochuiski jakiś przekonany o niewinnosci pani narzeże z pośród licznych przyjaCiół Staniczas gładził ryżawą, śpiczastą. bródkę, czonego, lecz wnosZQ.C z dotychczas
sława może dziś liczyć tylko na pomoc
jakby nie majlłc odwagi przystąpić do zebranego materjałuo domyŚlam się
poczciwego studenta, którego nic zre- rzeczy.
'
wlaściw'ego sprawcy jego nieszczęścia
sztą dotą.d nie łą.czyło z jej narzeczo- Pani jest narzeczona. inżyniera, - dodał, baczą.c pilnie, jakie wrażen..ie
nym.
Stanisława Burskiego,
prawda?
uczyni ta wiadomość na przygnębio
Gdy jednak przeszedł i następny zaczął wreszcie, wpatrując się badaw- nej . kobiecie.
dzień, a Rutecki nie dawał o sobie czo swemi wyblakłemi oczyma w po- Co?!. _ -1adw1ga zerwała się
żadnego
znaku życia,
zwątpienie bladłą. twarz ladwigi.
z miejsca i nie panuj"c nad nerwami,
wstąpiło w serce biednej kobiety.
- Tak - odpowiedziała kr'ó tko.
chwyciła Grochuiskiego
za rękę.
Fantastyczne plotki dokola sprawy
wes- Pan wie, kto zamordował Stefana
- Takie nieszczęście...
Burskiego rosły z dnia na dzień, z ga- tchną.ł.
Grzy\vaka? ..
dziny niemal na godzinę, a brak dotą.d
- Pan mecenas ma na myśli are- Za wiele chciałaby pani 'Wiedzieć
jakichkolwiek urzędowych danych w sztowanie pana Burskiego - raczej odrazu - uśmiechnął się zagadkowo,
tej sprawie sprzyjał rozwojowi nieby- stwierdziła niż zapytała, ptagną.c jak zadowolony z wywołanego efektu.
wałej sensacji.
najprędzej dowiedzieć się całej praw- Panie mecenasie, proszę mnie
Jadwiga, zrozpaczona i bezsilna., dy. Widziała, że adwokat, aby oszczę nie dręczyć - prosiła Pr6chnicka.. żyła już tylko wiara. w ostateczne zwydzić jej nagłego, bolesnego wzruszeProszę powiedzieć wszystko, ja. pana
cięstwo
sprawiedliwości,
nie łudZf~, C nia, nie ma odwagi odrazu przystą bardzo proszę ...
się, aby Stacha zwolniono z więzienia
pi~ do rzeczy.
Adwokat nie mógł się oprzeć uroprzed rozprawą sądowa.. Wystarczało
- Tak. Nie wiem tylko, czy znane kowi tej pięknej, młodej kobiety. Na
bowiem, aby potwierdziła się chociaż są pani wszystkie szczegóły, towarzy- ramieniu czuł przecież ciepłe dotknię
niewielka cZlJstka z krą.żą.cych wersyj, szą.ce aresztowaniu, jak również i kon- cie jej drobnej, rasowej dłoni. ~tała
a czyn Burskiego kwalifikowałby się kretne zarzuty, stawiane panu Bur- tak blisko niego, że czuł falę CIepła,
na wieloletnie więzienie.
skiemu.
Cała
bowiem sprawa ze promieniującego od jej młodego ciała..
A jednak trzeba było coś działać. względu na dobro śledztwa trzymana Całą siłą woli musiał trzymać na woNależało wyszukać jakiegoś obrońcę,
jest w tajemńiCY.
dzy rozedrgane nerwy, aby nie porwać.
który zająłby się zwolnieniem Stani- Nic nie wiem - odpll.rła Jadwi- jej w obję cia i przytuliĆ do piersi.
sława z więzienia za kaucją, a wreszga. - Domyślam się tylko na podsta- Nie możesz tego uczynić, głup
de dopomógł mu do wykazania bez- wie krążących pogłosek, że Stanisław
cze - odwoływał się do rozsądku. ~
podstawności tych okrutnych
oskar- padł ofiarą jakiejś podłej intrygi lub Ten jeden nieopanowany odruch pożeń. Ale na to potrzeba było pienię
złożył się na to dziwny zbieg okoliczpsuje to wszystko, co tak dobrze
dzy, a Jadwiga nie rozporządzała naj- ności. Czy pan widział się z panem się zapowiana.
mniejszą. kwotą, łatają.c wraz z ciotką.
Burskim ? - zapytała nagle, pragnąc
- Proszę u~j ąść, panno Jad \vigo skromny budżet od jednego miesiąca dowiedzieć się czegoś konkretnego o odsunął ją. delikatnie od siebie, czudo drugiego. Nie miał ich i Stanisław, Stanisławie.
jąc, że lada chwila może popełnić szaktóry, jak mówił, wydał ostatnio więk
- Niestety, nie. Mam dopiero za- leń~~ two.
szą. sumę na udoskonalenie jakiegoś
miar udać się do urzędu śledczego
- Więc Stacha pan uwolni. prawtam wynalazku w fabryce. Zresztą celem uzyskania zezwolenia na odwieda?
- pragnęła się upewniĆ, spoglą
może udałoby mu się nawet otrzymać
dzenie aresztowanego.
dając z ufnoś cią. w szeroką.,
nalaną.
gdzieś pożyczkę, ale musiałby odzy- ·Więc nie Stanisław zaangażo twarz swojf'go rozmówcy.
skać przedtem wolność.
Z więzienia wał pana mecenasa w tej sprawie? - Będę się starał ...
nie da się przecież takiej sprawy za- zapytała ze szczerem zdziwieniem.
-- JakŁo? '" - Zaróżowiona chwiłatwlć, rozmyślała z goryczą,
nie
- Bynajmniej, łaskawa pani- lowem ożywieniem twarzyczka Jadwiwidząc wyjścia z tej nad wyra.z trudzaprzeczył żywo Grochuiski. Obronej, zdawałoby się, że beznadziejnej ny pana Burskiego podejmuję się z gi pobladła na nowo. - Skoro nie on
to zrobił? '" Skoro pan zna właściwesytuacji.
własnej inicjatywy i,
co ważniejsze. go ID'Ordercę? .. .
W tego rodzajU stanie depresji zupełnie hezinteresownie.
- Hmm ... tak .•. istotnie .. • znajdowała się JadWiga Próchnicka,
~pojrzała mu w oczy z zaciekawiestropił się nieco GrochuI ski. ~usi
gdy do drzwi jej skromnego mieszka- niem i niedowierzaniem zarazem.
pani jednak rozróżnić od siebie dwie
nia. zapukał jakiś elegancko ubrany
GrochuIski, widząc to, uśmiechnął sprawy: dowody i wyczucie. Co innego
jegomość w średnim wiaku.
się wyrozumiale.
jest bowiem mieć najgłębsze osobiste
1adwiga, otwarłszy mu drzwi, są
- Dodam jeszcze - -mówił dalej przekonanie o niewinności pana Burdziła, że ten zapóźniony gość pomylił
- że przybyłem tutaj z \Varszawy, skiego, a co innego dostarczyć na to
adres, pukając do jej~ mieszkania., gdy ponosząc znaczne koszta nietylko w dowodów. " Pomimo to pragnę panią.
tego rodzaju przypuszczenia rozpro- związku z przejazdem i zamierzonym zape,vnić, że potrafię w najbliższych
szył nieznajomy.
dłuższym pobytem w Poznaniu, lecz
dniach oczy ś cić pani narzeczonego z
- Tutaj mieszka panna 1adwiga tracąc równocześnie \vielu klientów. A wszystkich zarzutów, pod tym jednak
Próchnicka. prawda?
wszystko dlatego, aby wziąć w swe rę warunkiem, że będzie ze mną absolut- Tak - odpowiedziała, nie ukry- ce tę sprawę·
nie szczery. Że nie zatai najmniejszego
waję.c zdziwienia.
- 1akież powody skłoniły pana szczegółu, o cokolwiekbym go pyt.ał .••
- To pani jest zapewne, jak śmiem mecenasa do tego? Może jest pan do- Stanisław nigdy nie kłamie
przypuszczać powiedział, wchodzą.c
brym znajomym Stacha, lub jakim odparła Jadwiga z przekonaniem. ~
śmiało do przedpokoju.
krewnym? - zapytała Jadwiga, nie Jeżeli jednak nie lubi wywnętrzać się
rozumiejąc istotnych powodów
tego przed ludźmi, to w tym wypadku ro- Tak.
- GrochuIski jestem... adwokat rodzaju bezinteresowności.
zumie chyba własny interes ...
Michał Grochuiski - uzupełnił, przed- Bynajmniej, łaskawa pani. Pana
- Oby tak było... - powiedział
stawiają.c się zażenowanej kobiecie. Burskiego nie znałem i nie znam go GrochuIski, a w głosie jego można
Przybywam do pani w niezwykle waJ;- do dziś dnia - wyjaśnił adwokat. było łatwo wyczuć coś w rodzaju ponej sprawie - mówił, rozbierają.c się. Pragnę pani powiedzieć, że, jak twier- wę. tpiew an i a..
- Proszę do pokoju.
dzą moi koledzy, minę.łem się z poNa chwilę zaległa cisza. PróchnicAdwokat zabrał nieodstępną tekę wołaniem, zostaja.c adwokatem, zaka
zastanawiała się nad przyczyn.
i podą.żył za Próchnicka. do saloniku. miast sędzią. śledczym lub detektytego rodzaju w~tpliwości adwokata. 1adwiga nie mogła opanować dziw- wem. Posiadam bowiem wrodzoną. już Dlaczego Stach nie miałby we wła
nego niepokoju, jaki zakradł jej się zdolność wyczuwania istotnej prawdy snym interesie mówić prawdy, skoro
do serca z chwilą. przybycia tego nie- w najbardziej zawikłanych zagad- nie" go nie łączy z zarzucanem mu pooetekiwanego gościa.. Intuicyjnie wy- kath. Dzięki temu potrafiłem wycią tWOl'l1em przestępstwem?.. Nie" to
cr;uwała., że ta ważna sprawa, o której
gnąć
z ciężkiej opresji niejednego dziwne ... A zresztą. jaki cel mają inwspominał
adwokat, musi dotyczyć człowieka, który dzięki dziwnemu dagacje tego adwokata, skoro, jak móBurskiego. Nie spodziewała się wszak- zbiegowi okoliczności lub podłej intry- wił, łatwo może wykryć istotnego
że, aby wiadomości, jakie niewą.tpli
dze jego wrogów miał paść ofiarą fa- prwstępcę? . .. - Tego rodzaju myśli
wie przynosi jej ten człowiek od Sta- talnej omyłki sądowej. A to samo za- snuły się po skołatanej głOWie Jadwinisława, były pomyślne. Zaangażowa
chodzi i w danym wypadku. Z powo- gi Próchnickiej, domagając się wyja,..
nie obrońcy dowodziło wyraźnie, iż łania interesuję się terni spnn..-ami i śnienia.
Stach nie czuje się na siłach uclowod- wyczytaJem w prasie o cicżkich zaścianami.

"Bezinteresowny
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Serce regulatorem dzie· ó
Miłośt

na dworze angielskim

Nieszczęsna, JaJ{ Ją. nazywa praea. angielska, mi!ośc króla Edwarda do pani
Simpson, która pozbawila wielkie imperjum władcy, zapowiadającego, według
oświadczenia
Baldwina, krajowi now"
epokę wielkości, nie jest w historji Anglji zjawiskiem wyjątkowem. Dziwnem
zrządzeniem losu nigdzie frywolny Amor
czy tragiczny Eros nie wpływał tak decyduja,co na bieg dziejów, jak właśnie w Eltbleta I Marta Stuart
Anglji, kraju, którego mieszkańcy znani
Królowa Eltbieta, któreJ historja nasą z swej rozwagi i trzeźwości właśnie w
dała przydomek wielkiej, była tyle chłod
sprawach serca.
na i rozważna, by skłonności serca podporządkować racji stanu.
Niektórzy hiPierwsza rozwódka na tronie angielskim storycy przyrównywali ja, do carycy KaPierwszy romans o historycznem zna- tarzyny. Wybranek króloweJ, lord Leiczeniu rozegrał się na dworze angielskim ces ter, nie był Jednak Potemkinem, ani
w r. 1163, kiedy księżna Eleonora Akwi- nawet Orłowem i nie usiłował nigdy
mieszać się do spraw państwowych, kietańska, żona króla Francji Ludwika VII,
rozeszla się z mężem, by wziąć ślub z rowanych silną dłonią przez kanclerza
Henrykiem II, królem Anglji, księciem krÓlowej lorda Burgleigha.
Anjou, Maine, Turenji i Normandji. Mał
Natomiast rywalka Elżbiety, szkocka
żellstwo z Eleonorą
uczyniło go panem
w Poitou, Guyenne, Gaskonji, oraz w
księstwie lennem Tuluzy.
W ten sposób
król angielski miał więcej władzy we
Francji od jej prawowitego króla, a swego SUW0rena, co stało się w następstwie
przyczyną
stuletniej wojny między Anglją i Francją.
Małżeństwo to miało pozatern poważ
ne konsekwencje na gruncie religijnoprawnym. Gdy bowiem Papież odmówił
swego zezwolenia na związek króla z
królewska, rozwódką, Henryk II nietylko i
rozkazał zamordować
arcybiskupa Can- .
ter bury, Tomasza Becketta, który posłu- l
szny nakazom Watykanu, nie chciał u-·
dzielić mu kościelnego błogoslawiellstwa, I
ale w konstytucji z r. 1164 przeprowadził
ostry podział między władza, świecką i
kościelna" kładąc w ten sposób podwaliny
pod przyszla, niezależność kościoła an/rlikaliskiego.

stanowisko kościoła
ewangelickiego w Anglji. W półtora roku później król rozwiódł się ze swą
czwartą zkolei toną i poślubił Katarzynę
Howard, która, po dwuletniem zaledwie
pożyciu kazał ściąć
za rzekomą zdradę.
W roku 1538 król poślubił Katarzynę
Parr, która prze tyła go o kilka lat.

ki mialo

Rewolta
Pod

wywołana

przez

wzmocnić

kr610wa Marja Stuart, która po z_mordowaniu swego mę~a Darnley'a, poślu
biła podejrzanego o dokonanie tego morderstwa hr. Bothwella, przypłaciła swój
związek małżeński utratĄ tronu,
wolności

i

życia.

Błędna

racja stanu

Następca Elżbiety,

JaMb I, działając
w interesie dynastji, wydał swą córkę
Elżbietę za protestanckiego księcia Palatynu Fryderyka V króla czeskiego, dla
krótkości panowania nazwanego "królem
zimowym", a syna ożenił z katolicką
Henrjeta, Marją francuską. Skutki tej
polityki dynastycznej okazały się raczej
zgubne i doprowadziły do osłabienia prestiżu Anglji.
Nie więcej szczęścia miał ze 8wemi
planami malżeńskiemi wnuk Jakóba l,
Jakób II, który wydał swą córkę Marję
za Wilhelma Orańskiego, namiestnika

kr610wlł

nieszczęśliwa,
gwiazda, zawarte
zostało małżeilstwo
króla Henryka III z
Eleonorą
Prowansalska,. Królowa dbała
przedewszystJdem o zwiększenie wpły

wów francuskich na dworze angielskim,
polityka, swą oburzyła panów angielskich,
którzy 12 maja 1264 r. pod wodzą hr.
Szymona de Montfort podnieśli rokosz
i w dwa dni później w bitwie pod Levie
pobili WOjska królewskie. Henryk III
wzięty został do niewoli przez Montfort,
który ogłosił się regentem. W rok pótniej, 4 sierpnia, syn kFÓla Henryka lIt,
Edward, zdołał zgnieść rokoszan i przywrócić tron swemu ojcu.
Sześć

toa Bearyka VIU
Życie Henryka VIII jest niewyczerpanym tematem dla pisarzy historyków,
Głośny romans króla z Anną Boleyn,
damą dworu
jego pierwszej tony Katarzyny aragońskiej, wszedł do romantycznej literatury światowej. Dziś wiadomo,
te król porzucił Katarzynę Aragońską z
pobudek dynastycznych i pojął za tonę
swą kochankę Annę Boleyn,
która dala
mu córkIl, późniejszą królową Eltbietę.
Gdy Papiet przeciwstawił się projektom małżeńskim , Henryk VIII za radą
swego kanclerza Cromwella i arcybiskupa Cranmera ogłosił w 1534 roku akt
wpremacjl, ustanawiając się głowa, ko
ścioła
anglikańskiego.
Wielka miłość
króla do Anny Boleyn zakończyła się
jej ścięciem w roku 1536. Poczem król
pojął za tonę Joannę Seymour, która dała mu
upragnionego syna, późniejszego
Edwarda VI, przy którego urodzeniu
zmarła.
Za rada, Cromwella, król otenil
się :r; kalwinką Anną Cleve.
:MaHeństwo

UJARZMIONA LAMA
Lama niechętnie dtwiga na sobie jakikolwiek ciętar. A jednak udało się ją ujarzmić ~onie pro1. Williama La Varl'e, która
'/. SWy11l ro' ~ 7f' r:l ocl bY" . n rokRperlycję naul\o ,
wą \\ AmIach lll'l'U I\jal'lsk; ch.

ł

łoł<

WIELKA PARADA KADETOW MARYNARKI
Na stadjonie w Filadelfji w Stanach Zjednoczonych odbyla się wielka parada kadetów marynarki wojennej, l,t6rej przypatrywało się przeoz/o 100 tysięcy osób.

&

Niederlandów. (My 'Jak6b II doczekał ~
upragnionego syna, szlachta angielska,
obawiaja,c się wzmocnienia katolicyzmu,
podniosła rokosz i sprowadziła na trOll
corkę Jakóba, Marję i księcia Orańskieg?
Pierwszy ksiątę hanowerski na. irome
angielskim, który z trudem mógł SIę wysłowić po angielsku, Jerzy l, oburzył
przeciwko Bobie opinję torysów, nadająe
swym licznym k(}Chankom, sprowadzonym z Hannoweru,
angielskie tytuły
szlacheckie. Gdyby nie śmierć króla VI
1727 roku, byłoby go z tronu zmiotło powstanie szlachty, która nie mogła królowi darować tego trybu tycia i lekkomyśl
nego szafowania angielskiemi tytułami
f1z1acheckiemi. A wtedy nie wiadomo, jaki byłby los obecnego domu Windsorów,
wywodzącego się z ksia,ta,t hanowerskich.

Br610wat nie woluo występowa~
publiC%Dle
Jerzy IV, współczesny Napoleona I,
odrzucił po śmierci swej żony, wdowy po
lordzie Fitzherberta, propozycję we.iścia'
w związki małżellskie z Marją Ludwika..
Meklemburską, późniejszą żona,. Fryderyka Wilhelma Pruskiego i ożenił się z Karoliną Brunświcl,ą.
Małżeństwo to było
bardzo nieszczęśliwe i król po objęciu
ironu w dniu 29 stycznia 1820 roku wniósł
o rozwód,
Jednomyślny sprzeciw kol
dworskich, szlachty i szerokich warstw
narodu, zmusił króla do cofnięcia skargi
rozwodowej, król jednak zemścił się VI
swoisty sposób, zabroniwszy królowej udziału
w jakimkolwiek akcie państwo
wym czy wystąpieniu oficjalnem.
Opór, Jaki izba lordów stawiała pła·
nom maIżeliskim królowej Wiktorji przy
wyborze księcia małżonka. oraz dzieje
tragicznej miłości obecnej królowej wdo·
wy, księżnej Mary Teck, która była narzeczoną slarszego brata Jerzego V i po
nag'lym zgonie narzeczon ego wyszla za
owczesnego księcia Yorku, który objął
tron po zgonie Edwarda VII, są zbyt niedawne, by je trzeba było przypominać.
Krótkie to zestawienie najwatniejszych wydarzeń miłosnych na dworze angielskim potwierdza pogląd, wyrażony na
w~tępie artykułu,
że losy żadnego z domów panujących i żadnego z krajów nie
kształtowały się tak przemożnie v.' cieniu
skrzydeł Erosa, jak właśnie w Anglji.

!22!!!

(zerwone, czarne i zielone czapki niebies ie koszule
Różnorodność umundurowania organizacyj, walczących

wHI'szpanji

Gdy Stę przekroczy Pireneje od strony
francuskiej, eo zresztą nie jest tak łatwa,.
rzecz~ i znajdJlie się po stronie, zajęte)
przez wojska powstańcze w Hiszpanji, rzuca się w oczy różnorodność umundurowanych, przewaznie młodych ludzi i to w rozmaite mundury. Dość często jedyna, tylko
cechą charakterystyczną, mówiącą, że dany obywatel naleźy do szeregów walczą
cych, j8j'!t tylko kolorowa czapka, karabin
w ręku i pas z ładownicami.
ez.me czapki
- to oddzia.ły Guardia Civi'l. Poza tern
mundul' koloru ·oliwOcowego. Są to dawniejsze oddzia.ły poliCji hiszpańskiej, które w
wjększej części przeszły na stronę powstań
ców i walczą dzisiaj na fronde, tworząc regularne formacje.
Czerwone baskijki
- to karliści. Ich baBkijki stanowią oznakę przynależności partyjnej. Ci, którzy należą do oddziałów, wakzących na froncie,
posiadają tylko broń, gdyż mundurów nie
noszą żadny.ch. Duża część północnej Hiszpanji czerwieni się od ich czapek, zwła
szcza prowincje Nauarra, która jeBt kolebką ruchu kar1isto""skiego i ma za sobą tradycję orężrrych walk. Sporo ich jest obecnie także i na poludniu, w prOWincjach nad
Morzem Śródziemnem, w Andaluzji. Oddziały, walczące mają liczyć, wedlug źró
deI ' .... ojBk powslaIiczych, okolo 70.000 ludzi. Są dowodzone przez oficerów armij
wolnych, to jest należą.cych do karlistów.
Zielone baskiJki
- to grupa alfonsist0w, tworząca po lityczną organizację "Renoyacion
E.spanola".
Są oni monarchistami, podobnie jak karliśCi, zwolennikami powrotu na t~on Alfont!a XIII. Tworzą oni nieliczną gl'Upę polity.czna" !jtąd też i na froncie jest ich nieWIelu.
NieblesJde mundury I czerwone czapki
,
..
""
- t~ .. F~langlł: F....panola .. Najs.l.lme].sza orgamzac]a. pohtyrzn!l. HH~.zpan.Jl; walcząca
no "trome powstancv,eJ. LICZV 400,000
C~lbljków: z tego 120.\.:00 znajdUje cię w sze·

regach wo,i>skowych. Oddziały "Falangi" są
dowodzone przez oficerów armji czynnej,
podczas gdy karliści mają swych własnych
oficerów. Tak duży wzrost .. Falangi" należy przypisać wybuchowi powstania, eo
nie dowodzi jeszcze, aby wszyscy czlonkowie byli silnie, trwale związani z ideologje,
"Falangi". Jej istotny trzon tworza, oddzia.ły Narodowo - Syndykalistycznej Młodzie
ży Robotniczej po miastach, które poza celem uwolnienia His.zpanji z pod teroru
czerwonego oraz rządów anarcho-mar~i
stowskich, dąŻą również do daleko idącej
reformy społecznej.
Ze W'szy's tkich ugrupowań polityczny-ch,
opowiadających się za powstańca.mi, "Falanga" posiada wyraźnie sprecyzowany
program polityczno - społeczny. Nosi on
charakter radykalno - rewolucyjny, prze-I
widujący na okres przejściowy pewnego

po stroole powstańców
dylktaturę wojskową,
stąpić mają reformy społeczne

rodzaju

poczem nao dość szerokim rozmiarze. Szeregi "Falangi" skła
dają się przeważnie z młodych ludzi, choć
nie brak również i starych. Organizacja
posiada bardzo wiele cech faszy,stoW'Skich.

Dr. A. Wander S. A. Kraków
!Ił!ltr

l1:

.lIu

!ES

Drzewo cienkie jak papier !~~~.ie jlllk forniry, można taUe zalmrNiemieckim technikom udało się po ł
~'!"!'!!!!!'!!!!'!!'!!~.!!.~~~!!'~!!""~"~!' ! ,"!',~:-! ,
!!,.!!,!!!'!,!!,..!!
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dłuższych próbach

wynaleźć metodę,

umożliwiającą tale cienkie rżnięcie drzewa,
ze pojedyńcze płaty są grtj.l>ości arkusza
pąpieru. Przy dalszych próbach doprowadzono, że ~łaty te 8ą, cieńsze nawet od papieru. Mimo tej cienkości, drzewo wcale
nie traci na wyglądzie, ani nie zo.>taje pobawione BII'oich cech, ponieważ sloje zostają nienal·uszone. "Vartltwy tego drzewa są
tuk cienkie, że można je naklejać. W ten
sposób zastępują one np. tapety. A te cien·
kie arkusze drzewa daja. się zginać. zwijać
i przerabiać w katdej formie. Do tej pory
tylko JapollczyCY mieli prawie monopol na
eksport tego rodzaju drzewa. Obecnie
Kiemcy rozpoczynają również podobna,
prodUkCję, narazie na własne tylko potrzeby, l~z nie ulega wątp1iwoś~i, ż.e .zaezną
rów~lCż. ek.sportow~ć, tern. WIęcej lt ekspercI .Dl e ~l)Jeccy tWler~ZI\, ,Jakoby produkcJ.a Dl e~l f) cka byla wH:ce] doskonala.,
mewai. Ich. ar~usze przewne zac~ow~Ją
7.n~CZ~le WIęcej c~~r~l(ter':l drzewa, Jak jaron~I\H'. co umozlllYll1 WIC:);~7.1\ różnorod
IlOŚĆ za.stosowania. Niemi ec1d lll'oclu], t, po ·
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Na lotnisku Croydon kolo Londynu wydarzyła się katastrofa lotnicza, w l(tóreJ poniósł tragiC'Zną śmierć wynalazca autożyra
czyli t. zw. wiro\\ca hiszpański lotnik Don
Juan cle la Cierva. r\a zcljp,ciu de la Cierva
na chwilę przed swoim Oc3tatnim lotem,
I,tóry chcial r orl i n " ,I" ~wej krwawil\oCej
(" " 0 ~ . , ).

