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Do~zło

naw,et do k'rwawych .w,alk między anarchistami a syndY'kalistam,i - Dowódca
wOjsk czerwony'ch W Escurialu odebrał sobie życie? - Nowa ofensywa wojsk powS1ańczy'ch
.
L i z b o n a. (PAT). Nadeszły tu wiaw Barcelonie w ostatnich
czasach zaostnylo się współzawodnic
two pomiędzy elementami anarchistycznymi i syndykalistycznymi. W
szczególności daje się zauważyć
niechęć do kierowników,
którzy są na
usługach Sowietów.
Na drodze, prowadzacej do Rabasaoa, znaleziono zwłoki kilku wYbitniejszych komunistów. W samei Barcelonie doszło do walk między anarchistami a syndykalistami, kOl1czące się
stratami po obu stronach.
S ew i 11 a (PAT). KursuJa tu niesprawdzone, lecz uporczywe pogłoski,
powtórzone z zastrzeżeniami przez gen.
Quiepo de LIano, że dowódca wojsk
czerwonych w Escorialu, generał Mangada, odebrał sobie życie.

Maroku. Wiadomości te stanowię. manewr czerwonych, którzy pragną zakłócić
stosunki
międzynarodowe.
Ws~YSc~ wiedzę, - zakończył generał
:- ze w.1azd do Maroka his~pańskiego
Jest wolny dla wszystkich cudzoziemców i ci, którzy tego zechcę" mogę. udać się tam, aby sprawdzić wiarygodność tych informacyj.

Powstańcy

S a l a m a n k a. (PAT). Komunikat
głównej kwatery p~wstańczej podaje:

oomości, że

Komunikat czerwonych
B.i I ~ a o. (PAT). Rada obrony komUl11ku.1e: NA. odcinku El Orio, El
Gueta i Lequeito trwa kanonada artyleryJska. Na innych frontach panuie
spokój.
Rozstrzelano Bernarda Aguirre i
Feliksa Ruiza, skazanYCh na śmierć
za szpiegostwo.

Uciekają przed terrorem

uprzedzili czerwonych
p a ryż. (PA T). Kores'pondent Ha'asa donosi z A vila:
Wczorajszy atak powstańców na
odcinku Las Rozas - Majadahonda
miał na celu uprzedzenie ataku wojsk
rzę.dowych, o przygotowaniu którego
dowództwo powstańcze posiadało wiaprzygotowaniu

artyleryjskim

skie. Powstańcy w wyniku akcji odrrucili przeciwników. Po południu
WOjska rządowe usiłowały przełamać
pierścień wojsk, otaczajacych Eskurial. 14 czołgów brało udział w akcji,
Jednak piechota nie była w stanie posuwać się za tę. osłona. W walce 5
czołgów rzą,dowych zniszczono.

i wybucbami

N'o wa ofensywa
A v i I a. (P AT). Korespondent Ha-

N~zfr?:cie~~~~~~t~h ;~~~~;ii:W:i~~~
tę. dZIałalność artylerll l lotmctwa.
Oś'wiadczenie
generała Queipo de

Liano

S e w i II a. (PAT). We wczorajszym
swym przemówieniu radiowym gen.
Queipo de LIano zaprzeczył wiadomościom,
dotyczacym
fortyfikowania
strefy Ceuty, oświadcza .iac. iż Hiszpania nie chce mieć wojny z innymi narodami i wystarczy jej wojna z marksistami. Ceuta nie potrzebuie fortyfikacyJ.
Następnie generał zaprzeczył wiaaomości, jakobY Me1illa stała się miastem niemieckim i dodą.ł, że gen. Franro stwierdził w nocie urzędowej, iż nie
było lą.dowania wojsk niemieckich w

Zało~a statku "Aragon"

odstawiona do Malagi
Wal e n c j a. (PAT). Ministerstwo
marynarki komunLkuie:
Krażownik
niemiecki
"Admirał
Scheer" odstawił do Malagi 30 człon
ków załogi i trzech paEażerów hiszpańskiego parowca "Aragon", zatrzymanego przez okręt niemiecki.

Całe miaasło pogrążone było w mrokach. rozświetlanych
błyskiem od strzałów arłyleri i krążowników powstańczych

rozpoczął się atak piechoty na wzgórza, skąd szły kOlumny nieprzyjaciel-

"asa donosi, że PO trzech dniach odpoezynku wojska gen. Mola rozpoczęły w środę rano ofensywę na wę.skim
odcinku przed Maiadahonda.
Celem Ofensywy było zajęcie 2 km
~renu nad droga La Coruna, co zabezPieczyłoby droge La Corona - Escu:rial przed tankami wojsk rzt~dowych
I stworzyłoby doskonała bazę dla
jlrzyszłych operacyj. Bitwa trwała je-

Przez 20 okopów•••
B a d a J o z. (PAT). Z Talavera de
la Reina donosza. że na odcinku Pozueło pod Madrytem wojska powstań
cze musiały zdobyć 20 linij okopów,
wybudowanych przez milicjantów.

GwaHowne bombardowanie
Walencji

domości.

Po

Na wszystkich frontach sytuacja
bez zmian. Wielu milicjantów i żoł
nierzy w dalszym cię.gu przechodzi na
naszą stronę. chronią.c się przed czerwonym terrorem.

I

pękających

pOCisków

Na pierwszy sygnał alarmowy wyWal e n c ja. (PAT) Siedziba rządu
Largo Caballero, Walencja, była (jak łącz()no prą.d. Całe miasto pogrą.ż()ne
już donosiliśmy pokrótce - red.) celem było w mrokach, rozświetlanych bły
niezwykle gwałtownej akcji p()wstań skiem od strzałów artylerii krążowni
ków powstańczych i wybuchem pęka
czy ch okrętów wojennych.
Statki te z krę.ż()wnikiem "Cana- jących pocisków. Ciemn()ści P()tęgo
rias" na czele, p()jawiły się tak nagle, wały grozę poł()żenia i nastrój poże gdy je zauważono, spadł już na u- wszechnej paniki. Pociski powstańców,
padaję.c w różnych punktach, wyrzą
rządzenia port()we w Walencji i na
miasto grad pocisków ciężkiego kali- dziły ogromne spustoszenia.
Po 20-minutowym huraganowym
bru. W kilka minut po rozpoczęciu
bombardowania rozle~ł się ryk syren ogniu. armaty umilkły. Okręty P()alarmowych. Tysiące ludzi, znajdują- wstańcze zawróciły i pełną parą. odcych się na. ulicach i ~skoczonych płynęły, pod osłoną nieprzeniknionych
bombardowame~, w pan!cznYD? po- ciemn()ści, nie niepokojone przez statp.łochu, kryło SIę w plwl1lcach l pod- ki rzę.dowe.
zIemnych schronach.
----------------

Dom w6d·
YOI run~

'I

Pod~ie'Wtne tr~aski i

huki -

łb

ywgruzy

Ścianll poc~ęlU

pękać,

a woda
~ rur kanali~aclljnych ~alala
'lnie8~kania Caly dom pr~e
chylił się Nat.y 'c h'Wtiasto'Wa ewalmacja i akcj,a ratownic~a

G d y n i a, H. 1. - Mieszkańcy dO-I
mu mieszkalnego Państwowego Instytutu Mete()rologicznego przy ul. Waszyngtona w Gdyni zostali zaalarmowani podziemnymi trzaskami i hukami. Podejrzane te odgłosy wychodziły
z piwnic domu. Wkrótce ściany całego
domu poczęły pękać, a umieszczone w
ścianach rury wodocię.gowe i kanalizacyjne zaczęły się zrywać. Mieszkania zostały zalane woda., a cały dom
począ.ł się przechylać w stronę ulicy.

Wśród mieszkańców domu, przeP. 1. M., powstała
panika. Dom natychmiast ewakuowano, a następnie podparto prowizorycznie belkami.
Zbadaniem przyczyn katastrofy zajęła się specjalna komisja budowlanośledcza. Ponieważ dom znaiduJe się
na terenach, przylegających do niezabudowanej części portu gdyńskiego
w pobliżu Basenu Prezydenta, a więc
w miejscu bardzo przewiewnym, tylważnie urzędników

-- Pan wiesz, panie Stinkfisz, Polska stara się o koloni-e?
- Pan wisz co to bardzo dobrze
dla nas - nie będżemy pociebowali
wyjeżdżacz niech sami jadąl
większego wiatru zawdzię
czać należy, że nie runał od razu cały

ko brakowi

w gruzy.
Faktyczne przyczyny zawalenIa się
domu ustali komisja, niewątpliwie
jednak powodem były słabe fundamenty, pOdmyte przez wodę podskórną.
Dom został zbudowany w roku 1931.
.

(p)

Now!e zajŚCie na uniwersytecie warszaws,kiim
War s z a w a. (Tel. wł.) W ciągu
czwartku wtargnęła znowu na teren
uniwersytetu bojówka ,sanacyjna" w
liczbie około 30 osób. która wznosiła.
okrzyki przeciwko młodzieży narodowej i chciała 'Sprowokować awanturę.
Wnet ja jednak rozproszono i usunięto. Po rozproszeniu bojówki poturbowano kilku Żydów. (w)

Wiicem" Uje.iski
przybył do Wilna
W i l n o (P AT). Wiceminister w.
rio. p. prof. Ujejski przybył do Wilna.

Przyczyna zasłabnięcia
ks. Julianny
Kry n i c a. (Tel. wł.). !{s. Julianna.
nie opuszczała wczoraj w Krynicy
swoich apartamentów. Przyczyną jej
lekkiej niedyspozycji był upadek podczas jazdy na nartach oraz przemęcze.
nie, wywołane natarczywością niekf.ó..
rych dziennikarzy.

Nauka
dla "naszych" socjalistów

P a ryż. (Tel. wł.) Odbyło się posiedzenie izby deputowanych, na którym
nowo wybrany przewodniczacy Herriot
zareferował
projekt, upoważniający
rząd do wydawania wszelkich potrzebnych zarządzeń, by przeszkodzić wyjazdOWi ochotników do Hiszpanii. Herriota oklaskiwała cała izba prócz komunistów.
Na marginesie tego faktu należy
podnieść, że nasi "polscy" socjaliści
domagali się niedawno na łamach
swojego pisma zmiany polityki polskiej w sprawie nieinterwencji w Hiszpanii.
Ano, socjaliści francuscy to nie
p. Barlicki z organu "fołksfrontu". ,J

Strona! _

ORĘDOWNIK, sob'ola, (łnla. lB 8tyeznła 1937......
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L

Rozbudowa floty handlowei i rybackiej
JJ1.

ciągu. c~terec1t lat ~buduje
20 lugrów śled~iou'ych i :~

War s z a w a. (Tel. wł.) Plan inw-estycyjny uwzględnia także potrzeby naszej floty handlowej i rybacldej.
W ciągu lat czterech ma być zbudowanych 40 kutrów rybackich, 20 lugrów śledziowych oraz 2 statki dla
straży rybackiej. Marynarka handloWa otrzyma w tym clasie dwa nowe
statki transatlantyckie dla linii południowo-amerykańskiej, dwa wielkie
frachtowce dla linii lewantyńskiej,
dwa statki towarowe dla linii baltyckiej, jeden towarowy dla projektowa-

się 40 kutrów Tli b ac 1« ch,
statki st'ra~y rybacldej

nej linii do portów zachodnich, oraz
pięć parowców trampowych, dwa statki pasażerskie dla komunikacji przybrzeżnej, oraz szereg holowników, barek, krypt itp.
W ramach tego programu dwa statki po tysiąc ton dla linii bałtyckiej są
już zamówione w Finlandii, a w stoczni rybackiej w Gdyni buduje się kilka kutrów i statek strażniczy. Najbliższe zamówienie obejmie dwa nowe motorowce po 10 tys. ton dla linii
południowo-amerykańskiej. (w.)

I

Echa Wizyty 60eringa wRzymie
Włochy i 'Nie1ncy 'Inaje( ł#~gollnić swo,ie stanowisko w sp.·awie llrojektu nieintel'u'encii w Hisz,paJlii - OdlJOwied~ por-

tllgCłlska

R z y m (Tel. wł.) Do wizytr ge~.
Goeringa w Rzymie przywiązuje Slę
dużą wagę. Ma on przeprowadzić m.
in. rozmowę z Mussolinim na temat
Hiszpan ii, by zająć wspólnie stanowisko odnośnie ostatnich propozycyj angielskich. Treścią. rozmów będzie talcże układ śródziemnomorski, zawarty
między Anglią. a WIochami.
R z y m (Tel. wł.) \Vłoskie czynniki miarodajne badają w dalszym ciągu notę angielską. w sprawie HiszpaniL Podobno odpowiedź włoska utrzymana będzie w tonie bardzo uprzejmym i stwierdzi, że stosowanie umowy o wstrzymaniu ochotników, uzależnione jest od szeregu okoliczności.
Odpowiedź portugal ska na proPo-1
zycję angielską zawiera w istocie zgodę na zasadę zakazu angażowania ochotników, z tym jednakże, iż ustawa

"

ta winna obowiąz~"."ać we wszystkich
państwach.

R z y m. (P AT.) Rząd włoski oddał
do dyspozycji pl'emiel'a Goringa jeden
z llajpiękniejszych pałaców renesansowych "Vila Madama" na zboczu
Monte Mario w pobliżu Forum Mussoliniego. Palac ten Jest ozqobiony
freskami Rafaela.
Premier Goring w mundurze generaIa lotnictwa niemieckiego złoiył
wieniec na grobie Nieznanego Żołnierza.
." .
. O godz. 12 mm. 13 Gor!n~ odbył
plerwszą. rozmowę z MussohllIID.
R z y m. (PAT). O~doszono następuję.cy komunikat ofiCJalny:
Mussolini przyjął o godz. 12 ID. 30
premiera Goeringa w pałacu \Veneckim i odbył z nim godzinnę. rozmowę·

W roku 1936

Stan(lCh Zje(lnoc~ony('1t
tastrof lotnic~y('h

UJ

N o w y J o l' k (Tel. wI.) Przy okazji konferencji czynników zarzątlzających amerykal'lskim ruchem lotniczym ~twierdzono, że w roku 193G na
normalnie ustalonvch liniach lotniczych zdarzyło się 'G7 wypadków katastrof. Podczas ostatnich tylko czterech tygodni katastrofy spowodowaIy śmierć 29 pasażerów. Większość
wypadków spowodowana byla niedoskonałością aparatów
mierniczych,
wskazują.cych drogę lotnikowi podczas

~llal'ł!ylo lIię

6;' ka-

przelotów nocą. f we mgle.
Jede!! z ul'atowanycn pa$ażerów
samolotu pasażerslciego "Salt Lake
City" o katastrofie samolotu opowiada, iż zdarzyła się ona zupełnie nieoczekiwanie. \Vezwana pomoc poslugiwać się musiała reflektorami samochodowymi, które oświetlały szcz~tki
samolotu. W związku z katastrofę.
zmarła już druga osoba, mianowicie
znany amerykański
traper Martin
Johnson.

--------------.......-------------

P. G,reiser

Likwidacja konfl'iktu

G d a i1 s k (Tel. wl.) Biuro prasowe
senatu gdański~go zawiadamia, że na
nadchodzącą. sesję Rady Ligi Narodów
wyjedzie do Genewy os·obiście prezydent Greiser. (p)

L i 11 e. (P A T). Zakollczenie konfliktu w przemyśle metalurgicznym
zostalo przyjęte przez wszystkich z
wielkim zadowoleniem. Po Z-miesięcz
nym strajku robotnicy wszędzie stawili się do pracy.

w przemyśl'e wlilie

Greiser pnjedzie do Genewy

Zatoka pucka

24.000 zł nagrody
za projek1 pomnika

częściowo zamarzła
P u c k. (PAT.) Ogólna zniżka temperatury na Kaszubach spowodowała
częściowe zamarznięcie zatoki puckiej
pomiędzy Kępą Swarzewską a na·sadą półwyspu helskiego.
Grubość lodu wynosi parę centymetrów. Więk
s.zoŚć jezior "Szvl'ajcarii Kaszubskiej"
również
zamarzla. Temperatura w
Pucku wynosi minus fi stopni.

WRumunii
wilki pożerają ludzi
Bukareszt (PAT). W Dobrudzy
trwa na·dal burza śnieżna, przerywając komunikację i paraliżując
wszelk/} działalność. Dotychczas zanotowano 2 ofiary burzy. Jedną z nich był '
myśliw)',
który zabłądził wskutek
śniegu w lesie i zoslał pożarty przez
stado \ovilków.

l.awl,eszenie działalności
litewskiej" J,Kultur"U
1
Ś w i ę c i a n y.

J

(PAT.)

Starosta

święciański zawiesił w
dzia.łalności
oddziały toW. litewskiego "Kultura" w

l'wereczu, Pieczurkach i Krykianach
z uwagi na ujawnioną. działalność antypaństwową. tych organizacyj, szerzerzenie pogłosek, zaklócają.cych spokój
publiczny oraz karalność członków za
przestępst~a pospolite, jak. np. nieIe,s alne wsiadanie broni itp,
-

H a i f a. (pAT.) Przybył tu Izaak
H-ertzog, mający objąć stanowisko
Wielkiego rabina Palestyny.

Obrót towarowy Gdańsk.a
Gdańsk. (PAT). Według tymczasowych obliczeil obrót towarowy w
porcie gdańskim przedstawiał się w
1936 r. następująco (w tonach - w nawiasach dane za rok 1935): import
953.154 (778.532),
eksport
4.675.002
('.324.246). Tak wiec obrót towarowy
wykazał poważny wzrost.

Parowiec turecki lderzył
z łodzią turecką

Katowice (PAT). Wdn.l1i12
stycznia 1937 r. odbył się są.d konkursowy na pomnik marszałka Piłsud
skiego i powstańca śląskiego w Katowicach.
W wyniku przewodu
są.dowego
przyznano na.stępujące nagrody: 1 nagrodę otrzymała praea nr. 42, 2-gą. praca nr. 8, 3-cią praca nr. 38. Zakupy
przyznano pracom nr. 9, 11, 12, 20, 25
i U.
Zgodnie z warunkami konkursu
otwarcie kopert nastę.pi w dniu 27
stycznia br.
Pierwsza nagroda wynosi 10.000 zł,
druga nagroda 5.000 zł, trzecia nagroda wynosi 3.000 zł, a prace zakupione
po 1.000 zł. W sumie zatem na nagrody przeznaczono 24.000 zł.

Złoto

w żołądku indyka

Montreal (PAT), Jedna z gQSpoMontrealu,
przygotowują.c indyka 7;nalazła w jego żołądku dwi~
gru.aki czystego złota, wartość których
była większa niż cena zapłaconego indyka.
Właściciel farmy, na której indYk
był hodowany, dowiedział się w ten
sposób, iż sŁał się nagle właścicielem
złotodajnego terenu. Indyk pl'zywie·
liony został z bogatej w złoto proWin-,
t;ji Alberty.
dyń

I
1

się

S t a m b u ł. (PAT.) Parowiec angielski "Vanduara" zderzył się w cieśninie dardanelskiej z łodzią motorowQ. turecką, przewożącą pasażerów i
towary. Łódź zatonęła. 10 pasażerów
uratowano, 6 zatonęło.

Bilans handlu zagranicznego
War s z a w a. (Tel. wł.) Bilans
handlu zagranicznego za rok 1936 zo/ltał zamknięty i wyraża sIę
sałdem
dodatnim w wysokości 22.773 tysiące.
W grudniu saldo dodatnie wyraża
ło się w sumie 5.331 tys. Import wynosił wartość 91.030 tysięcy, a eksport
wyrażał się w sumie 96.361 tysięcy. (w)

Nowa konferencJa?

Waszyngton
(ATE) Według
"United Press" prez. Roosevelt zamierza
zwołać
konferencję
pokojową
państw europejskich na wzór odbytej niedawno konferencji wszechamerykańskiei w Buenos Aires.
Obecnie sprawa ta znajduje się w
okresie wstępnych studiów.

ćwiczenia

floty brytyjskiej

wiosnę roku
bieżącego ćwiczenia
śródziemnomor
skiej floty brytyjskiej odbędQ. się u
wschodnich wybrzeży morza śró~
ziemnego. Flota brytyjska przepłynie
wzdłuż brzegów Egiptu,
Palestyny i

Lo n d y n (PAT).

,,[zarny rok" amerykańskiego lotnictwa

Dziwne interwencje

Wielki rabin Palestyny

Na

Syrii.
Krążowniki
"Queen Elizabeth",
"Hood" i "Repulse" opuszcz~ Gibraltar 12 stycznia a 16 stycznIa pl'zybę
dą na Maltę.
Tegoż
dnia przyłąc,zy
się
do nich flotylla torpedowców,
wraz z pewną. liczbą łodzi p<>dwodnych.
Okręty
te udadzą się na
wschodnie wody morza Śródziemnego,
gdzie orlbędą się wielki.e manewry
morskie.

Polepszenie wstanie zdrowia
Ojca św.

R z y m. (Tel. wI.) W stania zdrowia
Ojca św, nastąpiło wyraźne polepszenie. Ojciec św. z żywym zadowoleniem przyją.ł oświadczenie lekarza. że bę
dzie mógł przyjmować wizyty. siedzą.c
na 1{fZeśla na kółkach. Palliei zamierza pracować nad zak0l1czeniem szeregu zadań i prac, które musiał przerwaĆ podczas choroby.

Odwołanie

Wizyty
dra S'chachta w Paryzu
(Tel ",1.) Duże wrażenie w
pOlitycznych wywołała depesza
odwołująca wizytę dr. Schachta w Paryżu. W kołach politycznych
uważa
się, że Niemcy raczej wolę. znosić qaleJ
jak najgorsze trudności. niż oclstąpić
od swego systemu agresywne i polityki. W geście Niemiec, zwi~zanYm z odwolaniem wizyty dr. Schachta, widzi
sie dążenie Rzeszy do ieszcze większe
go odosobnienia.

p a

ryż.

kołach

Sesja Ligi' Narodó'w

L o n d y n (PA T). N a sesji Ligi
Narodów, która rozpocznie się 21
~tycznja, Wielka Brytania będzie reprezentowana przez Eclena. Na porządku dziennym sesji
znajduje się
sprawa Alexandll'etty i uchwała zgromadzenia Ligi, za.lecająclL mianowanie
komitetu, którego zadaniem będzie
zbadanie zagadnienia podziału surowców.

Zamkni'ęcle glmnazJum
I'tI ews
k"lego W SWlęClanaCh
r

" '

W 11 n o (PAT). Kuratorium okręgu szkolnego wileńskiego wydało decyzję zamknięcia gimnazjum litewskiego w Święcianach z dniem 31
sierpnia 1937 r<>ku z powodu niedostatecznego poziomo naukowego i wychowawczego,
stwierdzonego przez
władze nadz;orcze w ci~ trzech lat
kolejnych.

G d a ń s k (Tel. wl.) Senat wpl n ~
go miasta Gdańska interweniował dZIŚ
u generalnego komisarza w G?ańsku,
domagaję.c się od rzą.du polsklego, 11by prasie zakazano pisać nieprzychyl:..
r.ie o Gdańsku względnie zamieszczać
rzekomo nieprawdziwe wiadomości.

~

Podejrzany emisariusz

War s z a w a (Tel. wI.) Pojawił się
w Warszawie głośny dział<licz irredentystyczny emigracji chorwackiej Bacharycek. Działalność grupy po li tycz ..
nej, z którą. zwią.zany jest Bacharycek
łączona jest z rozległą siecią organizacyj terrorystycznych Anto Pavelicia, którego nazwi's ko stało się głO)Śne
w okresie zabój.stwa króla Jugosławii
Aleksandra.
Przyjazd Bacharycka ma stać w
zwilgku z projektowanym porozumieniem wszystkich słowiańskich mniejszości narodOWYCh o za.barwieniu ra~
dykalnym, które chcą stwOO"zyć w,s pólny front irredentystyczny.

Ma 126 lat
i nigdy nie chorowała

R y g a. (ATE) Korespondent gazety
•. Ritas" przeprowadził wywiad z najstarszą.

mieszkanką.

Łotwy,

Rozalią.

Lauzenika, zamieszkałą w miejscowości Vilany.
Liczy ona 126 lat i cieszy się czerstwym zdrowiem. Do 120 roku Rozalia.
Lauzenika mogła czytać bez okularów,
lecz teraz musi już nimi się posługi
wać. Miała 11 dzieci, z których najstarsze liczy 78 lat, a najmłodsze 64
lata.
Lauzenika, mając lat 118, była po raz
pierwszy w Rydze u doktora, który.
stwierdził, że organizm jej jest zupeł
nie zdrowy i wróżył, że dożyje ona co
najmniej 200 lat.

Układ

w spraw,ie wykupu obligacyj
pożyczki zachodn. - pnlskiej
B e r l i n. (P A T), Dziennik Ustaw
Rzeszy oglasza układ między Rzeszą.
NiemieckI). a Polska. i w. m. Gdań
skiem w sprawie wykupu obligacyj
pożyczki zachodnio-pruskieJ, podpisany 10 listopada 1934 r. w BerUnie,ratyfikowany zaś łą· cznie z protokółem
końcowym i wprowadzony w życie 5
stycznia 1937 roku.
Na mocy tego układu obligacje pożyczki zachodnio-pruskiej, emitowane
przez związek prowincjonalny, opiewajace na oka7;iciela l przeznaczone
na cele prowincjonalnej kasy zapom()gowej, wykupione być maja. przez Rzeszę Niemiecką,
Obywatele polscy i
Gdańska. korzystaj I). z tych samych
praw, co i Obywatele niemieccy. \V;
ciQ,gu 3 miesięcy od wejścia w życie
układu Polska i w. m. Gdańsk vrzeka.żą Rzeszy NiemiecIdei należności za
dokonanie wykupu. I{wota, przekazana
przez Gdal'lsk, wyniesie 86.750 guldenów, kwota zaś przekazana przez Pol~
ska - 6 milionów RM w pavierach
wartościowych, których dOkładny wykaz ustalono przy zawieraniu układu.
Układ przewiduje procedurę wykupu
i ustala rolę wojewódzkiego związku
komunalnego pomorskiego, Jako po~
wiernika w stosunku do instytueyj
polskich.

Ukazała s i"l bNl621UI'8 dl!' Kll>rta Johannsen I
,Hein,richa Kr'lta, oma wiająca 6~l'Onę pol~ tYCZn4
l g06Podarc~ ,zagadn i ~nia kol~lOialnego ktOr.
fon;owa~le b!;dQlle przez Tmecią Rzes.zę w roku
bieżącym z C8~ą energią.

*

Na LitW'ie pod wpływem akcji taut1n,i.nkOw
sa
k1lni~znością lilkw.idacJi mienia lrościell\&l'O.
PrzeolW tego rodrz.8JU prą<l'Om wY6tą'pila stal'&Z&
l poważniejsza CZęść duchowieństwa.
część duchowieństwą zaczęła 6 ę wypowllld 'ać

*
*

W Wiednj,u al'E!lS21toW8JllO gl'UJpę Iltiofer(\w
takSÓwek. która w orga'OIi1.acji swej oolronywala Btery!ilZacji.
W Beearab.li dai S1 ę Z31\lWa.żyć
WZNJ6t eP'1<1emll tyfusu plamistego.

ponownT

*

~marly w ~ . Jorku bankier Oharlie HaJden
l.aplul 50 mll~lOnOw dolarów na utwor:/len~e inst~tutu opieki m()l'aln ej i materi,alnej dla mlodmieży.

*

W Nowym JOl'ku 2lmarl w 60 roku tycia PI."
!Ilerb lJil8cI!oIfO PaderewlS'kii!oi'O Wae/aw GÓl'6i1i.
P.llZe:<! lMJ był on lIelkreta'reem Padel'ewskiteg"ł),
pómmej 7Xl6tał IroreepO'n{lentem d:mEmni'k6w am erykoatl.l!·kieh w PII'I'YŻ'U.

*

Kongres a.merykań'ki otrzymał w ub.
wtorek od prezydenta Roosevelta projekt
gr~nto'ynej zmiany ac1ministl'ac,ii zw : ążkJ
weJ pan.stwa. Reforma ta ma być dalszym
krokleIn dą wzmocnienia .władzy prezy~
dentL
.
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z całej dyskusji w sprawie
na terenie komisji budże
towej Sejmu jest jeden tylko pozytywny wynik: Żydzi uzyskali formalny
argument dla uzasadnienia swo.jego
udziału w "froncie ludowym". Kogo
teraz chce bujać "sanacja"?!! ...
Czyli,

nić przed sennościa.. Bronić się przez
chłodny rozbiór tych frazesów. Pokaże się wówczas. że kwstia emigra-

nie tylko nie posunę
naprzód, ale stanęła
w miejscu. Jest dziś skutkiem tego
dalsza od rozwia,zania, niż dawniej!"
żydowskiej
ła się ostatnio

Namiętnv poseł

ze swym malżonldem
w hollu hotelowym
w I'::l'ynicy.
(Foto - Wiśniowski - Krynica)

Co pis.zt{ inni

Wynik dyskus ii
antyżydowskiej w Sejmie

w pociągu ...

pospies'~łtY'ln pOS1Jies~nie

Co

KSiężnic'ka Julianna
księciem Bernardem

że

żydowskiej

cji

JF pociqglt

Slronli!

atakowal S~'edkę

~ tego wyn.ikloi jak tenut. ~apobiec

K u t n o - Posterunek policji !la
dworcu kolejo\vym w Kutnie mial (lo
Sp~ł!lienia bardzo nieprzyjemną. czynnosc. Bo oto z pocią.gu Berlin - Warszawa, który wychodzi z Poznania o
godz. 4 min. 34 rano, wysiadła pewna
bardzo przystojna obywatelka szwedzka, domagająca się spisania protokó!u
z pasażerem pierwszej klasy, który
wszedŁ do jej przedziału drugiej klasy.
zamknął go i zachował się wysoce nieprzyzwoicie.
W pociągu pani ta podniosła krzyl"
co zwróciło uwagę jadących iJasaż~rów oraz zawezwanego konduktora.
Policja stwierdzi/a. że owym panem
był właściciel legitymacji posel~kieJ
nr. 116.
.

Obywatelka szwedzka, którą. "pan
napastował, nazywa się p. Anna Movell, mieszkająca stale w Sztokholmie. Jechała odwiedzić swą. rodzinę w Białymstoku.
Ciekawi jesteśmy, co powie na to
prezydium Sejmu.
Nazwisko posła, który tak skandaliczną. robi Polsce propagandę, rozbijając się pociągami na koszt państwa,
brzmi jak następuje: A n t o n i P ac h o I c z y k. Ladne rzeczy, nie ma
co mówić.
Jedno z pism warszawskich zauważa, że najlepiej będzie,
jeśli p. posła
odeśle się do ogniska rodzinnego, pod
opiekę żony. Niech żona · zrobi z nim
poseł"

I

p'orządek!

sie
-wypusz(zenia Zwiezienia komunisty
SO(jaliści domagai~

Ostatnie dyskusJe w sOl'awie ży
Pr~ywódca. socjalistyc~nycll ~ 'wiCf~ków 'W Łot.l~i byl c~lonek
aowskiej na terenie komisii . budżeto
I~01npartii
wej Sejmu znalazŁy znamienny oddźwięk w żydowskim "Naszym PrzeL ó d ź, 15.
1. SocialisŁ\'Czne
obaw. że skazany uchylać się będzie
glądzie" w artykule p. t. "Bez złudzeń",
zwil;lz]{i zawodowe klasowe cara; bar- od odbycia kary, zastosował wobec
szczególnie w następującym, końco dziej zrzu~a .il;l. maskę legalnego socja- ,karaneg-o areszt i Zdziechowskiego
wym zdaniu tego artykułu:
!izmu, z za które.i wych~'la się \vyrar.- osaclzono w wiezieniu.
nie politycwe, komunistyczne obi icze.
Na zgromadzeniu delegatów socja"One~c1ajsza debata sejmowa (na
OdbyłO się zgromar!r.enie ogól ne deI ist"cznych wyłoniono specialną clelekomisji budżetu spraw zagranicznych - przyp. red. "Orędownika") leg-atów fahrycwvch, na któr"m omó- gację, aby Zdziechowskiego do czasu
wiono <;prawy za\\'odowo-or!!:anizac~"j- rozprawy apelacr.inei zwolniono z wię
przypieczętowała fakt powstania jednolitego frontu "sanacyjno"-endec- ne. udzielono instJ'ukrvJ, jal, organizo- zienia. Uchwałę uzasadniono tym, że
kiego w sprawie żydowskiej. Fakt wać fabJ·vc7.l1e komitety. akcie straJ- Zdziechowski był płatnym funkcjonaten rzura nas w objęcili lewjc~r pol- kowe itp UWiellr7.(>lli(>1ll obrad bYła riusrem klasowych zwiazków socjaliskiej, chociażb~-śmy tego wcale nie uchwała, jak l} poclieto w obl'onie ska- st~-cznych.
Uchwała ta niedwuznacznie wskachcieli Każdy ZYG polski staj się już zanego przed kilku (lniami komuni"tv
Zdziechowskieg-o. radnego z lish' PPS. zufe. że prz.vwódcl;t socjalistycznych
radrkałem "malgre lui'· ... "
Oto jak przy pomocy świadomego któn' za d7.iałfllność wywrotow':} ska- z\\-'iązków b~1ł delegat kompartii. oraz,
fałszu (powstanie frontu •.sanacyjno"- zany został na 5 ' lat wiezienia z PO-\ że same zwią.zki tak dalece podlegają
'\l)łrwom lwmpartii,
że nie zawahaendecki.ego) oraz próbY zastraszenia zba"'ieniem praw.
Po wydaniu \V~Toku są.d wohec wv- no się pod ją.ć interwencji, godzącej w
"sa nac~' jnego" Sejmu (i$lziemv w obsokiego wymiaru kary i zachodząc~'ch niezawisłość wlatlz sadowvch.
jęcia lewicy polskiej, choćbyśmy tego
nie chcieli ... ) Żydzi montuia na g"lVałt
"front ludowy" w Polsce. Zwrot "każ
ay Żyd polski stał się Już radykałem"
nie jest zwrotem tylko retorycznym.
Całe żydostwo polskie już prawie rok
temu postawiło na kartę socjal-komuny, rzucając się w jej objęcia be?: reszty, jak to zresztą wykazały wyniki wyborów do rad miejskich w Zgierzu j

Przed procesem
Oziadosz - laiaczkowski

Łodzi.
Dyskusj~

*

w sprawie żYdowskiej
na terenie komisji budżetowei Seimu
za.imu je się również krakowski .,Głos
Narodu" w artykule pt. .,Topienie
sprawy żydowskiej w powodzi frazesów". W artykule tvm m. in. czytamy:
"Jakże się
przedstawia sprawa
emigracji żydowskiei w świetle tych
wyjaśnień, któreśmy podczas dys'lm,r sji komisyjnej otrzymali?
"Przedstawia sie tak, że - rzad
jest "zasadniczo" za emigracją ży
dowską, "popiera" emigracię do
Palest~rny, i pOz tym uważa, że
należy czekać na rezultat owej inicjatnvy genewskiei.
..'
,.Nie s~dzimy, by te wyjaśnienia
uspol<oiły społeczellstwo . .. Palestyna .iest za s7.czuplvm terenem imigracyjnrm: kto na ni~ licz\", ten ulega niehe7.piecznemu złuclzeniu. Tr7.('ha \,"iec R7.ukać innych terenów. Z
przemówienia posła \Valewskiego
widać, że r7.a.d tego nie robi. C7:vżby
liczył na to. że dzięki jego wystąpie
niu w Genewie ~ame rzac1y 7.amorskich lo'ajów będ~ się licytowały
mięcl7.Y sob~ w 7:apros7.eniach poiskich Żydów do osiedzenia się u
nich?
,,\\1 t~-ch warunkach głos ma
spOłeCZe11stwO. Zanosi sie bowiem na
to, że zdrowy odruch narodowy przeciw życ1ow,:kiej hegemonii zostanie
?:marno\\'an~r i utopiony w powadzi
frazesów, które stworzyły atmosferę
obrad na komisji spraw zagranicznvch.
"Frazel:1Y sę, niebezpieczne. Mają.
zdolność ns~'piania czuiności.

Zwła

szcza, gdy nimi operuj:;t C7:,-nn iki urZQdowe. .• Trzeba się jednak bro-

P. Zajączkowski podtrzymuje wszystkie zarzuty posta'w ione
przed sądem p. Dziadoszowi i zamierza je udowodnić
L u b l i n. (Tel. wł.) Jak \IV swoim
czasie informowaliśmy, podczas rozprawy sądowej w swej sprawie z p.
Lisem-Błońskim
red. Zajaczkowski
złożył znane oświadczenie w sprawie
wo.iewody kieleckiego P. Dziadosza.
Oświadczenie to
zawierało
jakby
trzy punkty i stawiało p. Dziadoszowi
zarzuty, że .iako świadek zsznał przed
sądem nieprawdę, że był sadownie karany, podczas, gdy twierdził. że sądow
nie karany nie był, oraz, że "przeinaczył'· swoją ewidenc.ie legiono\vą..
"Głos Lubelski" informuje, że nie
są to pienvsze zarzuty, jakie p. Zającz
kowski stawia p. Dziada zowi. Stały
się Ol1e raz już przedmiotem
sprawy
honorowej, przerwane.i w sposób n~ad
ko spotykany przez zastępców p. Dziadosza dla 7:baclania jE'gO h onoro\Yoścl.
Zdawało się ,,,,iec, że 1)0 złożeniu znanego oś,,,iadc7.enia p. Zaiaczko\yskiego w sadzie lubel skim. oświadc7:enia,
rozgloszonego przez cała n iemal prasę

polsl{ą

- p. Dziadosz wystapi natychmiast ze sl,argą. do sadu przeciw p.
Zaiaczkowskiemu.
Skarga taka nie nastapiła i trzeba
było aż osobiste.i interwenc.ii premiera
Składkowskiego,
by sprawa p. Dziaclosza mogla znaleźć sie Da forum są
dowym. Będzie to oczywiście skarga
z publicznego oskarżenia.
Obecnie
jak informuje dalej
"Głos Lubelski" prokuratora pod.iola już w tej sprawie urzędowanie.
Sprawę
prowadzi prok. Grzybowski,
który parę dn i temu przE'słuchal mjr.
Zajączkow,..kiego.
P. Zajaczkowski
porltrz~' muje wszystlde zarzuty, postawione p. Dzia<loszowi. i zamierza je
udowodnić.

Tak czy owak sprawa OOl'ze się o
sad i orlbyr. się bcdzie musiała w Lublinie. Będzie to niewatpliwie jedna
z głośn~T ch spraw. O terminie ki trudno jest cośkolwiek clziś powiedzieć.

•
w!IŚni

rasowej między studentami. Sine ira et cum studio.
Zaczęło się od sprawy trupiej. Makabryczna, koszmarna sprawa na tle
zabobonów i rzekomo rytualnych przepisów żydowskich. Trupów było za.
mało dla wszystkich medyków, ponieważ Żydzi ochraniali trupy żydowskie
od sekcji.
Studenci zaś Żydzi, jako bardziej
pilni i obrotni, obsadzali pros-ektorium
ze szkodą studentów Polaków. Na tym
tle zaczęły się niesnaski i walkI. Trzebaż takiego nieszczęśliwego prqpadku, że pac!ły w walce dwa trulJy studentów Polaków. Jeden w Wilnie, drugi we Lwowie.
Nic w tym dziwnego, że studenci
Polacy nie chcieli po bójkach i trupach
siedzieć razem z Żydami. Oto geneza
awantur, które zaczęły się powtarzać
rokrocznie, wraz z rozpoczęciem studiów.
Zdawało się, że sprawy proste rozwiązanie: jeżeli z Żydami Polacy nie
chcieli siedzieć razem, to nie narzucać
się i usiąść sobie oddzielnie. Ale Żydzi
uparli się. Propozycja władz wileń
skiego uniwersytetu była bardi.O przystępna, albowiem proponowano
tym
Polakom. którzy nie chcieli si.edzieć z
Żydami, zająć miejsca oddzielni-e.
Takie rozwiązanie nie nasuwałoby
nawet myśli o tworzeniu ghetta, ale
Żydzi nie przyjęli propozycji rektora.
Wobec przewidywanych awantur rektor ustąpił, a uniwersytet został zamknięty.

W Wilnie

więc Żydzi całkowicie

po-

noszą winę.

W życiu politycznym narodu nic
nie odbywa się bez konsekwencyj. Zamknięcie uniwersytetu z winy Żydów
oczywiście
nie polepszy warunków
współżycia z Polakami; a społ-eczeń·
stwo, Sejm. rząd, które są wyrazicielami i regulatorami polskiego życia,
praWdopodObnie będą zmuszone zastanowić się nad sposobami uchronienia.
się od naruszenia prawidłowego trybu
życia przez Żydów, a to przez ograniczenie ich w prawach do takiego stopnia, aby nie mogli rujnować polskieg-.>
życia.
A więc prawdopodObnie nastą
pi i prawne ograniczenie przyjęć Ży
dów na uniwersyt-ety.
Nad tym Żydzi nie zastanowili się,
i nie widzą, że w Polakach nawet najlepiej dawniej usposobionych do ŻY'
dów, zachodzą masowo zmiany w stosunku do nich.
Prof. JULIAN SZYMAŃSIU.

W'czo'r ajsza ·p rasa żydow.ska z cala, satv6fakcja, drukuje na czolowych miejscach
,pod wi e,j!k i mi czterolamowymi tytularni:
przemówienie premiera i min. .spraw wewnętrznych Slawoj-Skladkowskiego na komisji budżetowej Sejmu, w którym p. premier, od'powiadaja,c na interpelacje posłów
SzczepaThskie·go i BudzyThskiego. zapowiedział, że P'l'zywódców Stronnidwa Narodowego będzie wysylal do Berezy. Poniewat
'P. premier bardzo często atakował w swvm
prze,mówieniu Stronnictwo Narodo\ve. p'rasa żydowska wybija ten fakt w specjalnych podtytułach.
Również t& sama prasa podkreśla.
te
premier Skladko\\ski b. ostro zaatakował
.posłów BudzYIlskiego
i Szczepańtikiego,
mówiąc poci
aclresem tego pierwszego:
"Pan je.st chory, pan .się mu.si leczyć".
"Na pe\vien sprzeciw po.s. Szczepańskie
go - informuje z nieukrywana, radościl\
komuniZUjący .,Glos Poranny" p. premier ocl 'powiedział silnym uderzeniem w
pulpit:·
I wre.szcie ,lismo to stwierdza:
"Przemówienie p. premiera wywarło
kolosalne wrażenie. P08el Buclzyń",ki siedzial przez cały czas bardzo blady z opuszczona, glową."
Tak więc za kOl1-cZył się - przynajmniej
narazie - antysemityzm poslów .,sana~
cyjnych" w Sejmie. Życlzi są wyraźnie z
tego zadowoleni i może przestaną pisać,
że 8ta\"iajl\- calkowicie na "front ludowy",
Może zaczna, od nowa kokietować sanację " · Kto·ś tu kogoś wy·b itn;e buja ... "

*

. Jak już informowaliśmy, po przemóWIenm
referenta budżetu min. spraw wePo ~anlknięc;1t uniu'er.<;;!/tettl 'Wile,'lfilT.·;ego
wnętt'z1!Yc~ na komisji hudżetowej Sejmu
ŚWldzlI1s·kl za,komunikował komisji zaproszenie p. premieTa na ,pokaz ćwiczeń
policji do Golędzinowa. Członkowie komiI sji udali się tam niezwłocznie w dwóch
wielkich automobilach.
W Go'lędzinowie oddziały policyjne odbyły szere~ ćwiczeń. M. in. odbył się pokaz
Pod wrażeniem zamknięcia uniwer, podnie.cana ~rzez .społeczeń8tw~ .żr- r~lp~a"zailla t1umu demon8tralltów przy
stetu wileńskiego emerytowany jego dowskle, dopr owadzlła do zamkmęcla mycIU granatów z gazem Jzawiącym daprofesor, b. marszalek Senatu, "sana- uniw~rsytetu na czas nieograniczony. jej roz,p raszania tłumów w terenie p'okaz
tor" i do niedawna zdecydowany filo- Oznacza to stratę roku i nowe wpisy. oclli~t się w Buczniku na szosie modltiń
semita, d l' J u l i a n S z y m a ń s k i, Tragedia dla wielu, bardzo wielu mlo-I B'kleJ. W pewnY.' m momencie ćwiczeń w
dych ludzi którzy chcieliby uczyć się r?Zp1'3.szantU tlumu - jak informuje .,Kuogłasza w wileilskim ,,słowie" nastę
Kto pOt~osi odpowiedzialność? Się~ rlder'ćIlus.trowany" . - pr~.mier odezwa: 8ię:
pujące oświadczenie:
.'
. '~
.. -D's.111epast\\Cleslę!
NieustQpliwość sŁucIeiltów Żydów, głllJmy w prz-eszłosc, do poc z l1tków
Po chw ili oba odLlzialy policji, z któ.

Zvdzi winni!

Sfrorii 1 _.
rych jeden marlt<lwal tłum demoru!trantów
uszykowały się do powrotu, co pan pre:
mier określił słowami: "Teraz nastąpi rozezulająca defilada rozpraBzanego
tłumu
razem z policją" · Wicemarszałek Miedziń
"ki dodał: " ... przyjęta przez rząd razem z

OIlĘDOWNIK, sODota, dnia 16 sTycznia 1937

Mjmem". Gdy kolumna policji z.blityla się
do członków komisji, premier wskazują,c
na dobrze od!ywione postacie poHcjantów
zawołał;
"Twarze tych chłopców koledzy
widzą. Nie wszystkie rozruchy powstają na
tle ek<momicz:lym".

Wlad~e ~amknęly ~ydo'Wski
Łodzi ~a

klub sportowll "Jutr~nia - lf10r·
uprawianie w ramach organi~acji
komunizmu

Ł.ó

Krew m.)'o~C{cy w ~ylach wypadek w Koninie - Tragicznie
~marła osierociła pięcioro dzieci
K o n i n, 14 1. W dniu 12 bm. w
godzinach rannych, w czasie odbywającego się jarmarku wydu:,zył się mrożący krew w żyłach wypadek,
który
pociągnę,ł za sobę, życie 43-letniej, bę
dę,cej w ciąży, Stanisławy Szczepaniakowej, zamieszko na Przedziałkach
pod Koninem.
Wypadek zdarzył się przy wjeździe
do posesji Żyda LeszczYI1skiego od
strony ulicy Dąbrowskiego,
dokąd
,,'\"jeżdż.ala
naładowana
parokonna
"rolwaga", należąca do Żyda Prochownika, a Po\vożona przez woźnicę
Mleczarka z Konina. Mleczarek widząc stojące 3 kobiety, tak niefortunnie zatrzymał "rolwagę", iż dyszel si-

Klub sportowy jaczejką komuny
!lenstern" w

Dyszlem przygwożdżona do muru

Również

Ię, uderzył

i przyparł do muru jedną!
z owych kobiet, która trzymała na rę
ku nieletnie dziecko.
Uderzenie okazało się w swych
skutkach fatalne.
Szczepaniakowej
dyszel wbił się w jelita i przebiwszy
ję, na wylot, przygwożdżaję,c nieszczę
śliwę. do muru. Dziecko cudem ocalało.

d ź, 15. 1. Żydzi zajmują sIę komUnIzmem wszędzie, bez względu na
zajmowane stanowisko. 'V Łodzi syno:wie wielkich fabrykantów żydowSkICh dotychczas jeszcze przebywają.
za kratkami za agitację komunistyczn~, gdy w fabrykach iCh ojców robotnIcy stosują. strajki demonstracyjne z
powodu wyzysku.
W związku nauczycieli żydowskich
swego czasu zlikwidowano komitet
k?munistyczl,lY' Dalej w stowarzyszenIl!- pracownIków handlowych żydowSklCh również wyłowiono agitatorów,
słowem, na każdym miejscu, czy to
br~dni przekupnie,
chałaciarze,
czy
tez wyelegantowani "złoci młodzieńcł'" krzewię. ideę papy Marksa i Lemna.

i w sporcie żydowskim w
Ofiarę nieszczęśliwego wypadku od..
Łodzi ostatnio zajmowano się sprawawieziono natychmiast do miejsc. szpimi, mającymi mało wspólnego ze sportala pow. św. Ducha, gdzie nie odzytem. Władze od pewnego czasu zwróskawszy przytomności,
zmarła
w
ciły uwagę na działalność sportowych
strasznych męczarniach. Zmarła oorganizacyj żydowskich.
sierociła pięcioro dzieci.
Ponieważ obserwacje
udowodniły
Woźnicę aresztowano.
niezbicie, że agitacja polityczna, uprawiana pod szyldem sportowej organizacji, przybiera formy niebezpieczne,
z polecenia władz zostało zamknięte
stowarzyszenie sportowe żydowskie Z komisji budżetowej Sejmu
"Jutrznia" ("Morgenstern"), a lokal tego stowarzyszenia przy ul. Wólczań
ski ej 23 został opieczętowany. Księgi
i dowody organizacyjne zakwestionowano i wdrożono dochodzenie, wyniZapowiedź posła Kopcia - Odpowiedź posłowi Szczepańskie.
ki którego trzymane sę, w tajemnicy.
mu - Co pan premier słyszał na zebraniu legionistów

•

War s z a w a (Tel. wI.) Rozprawa oświadczył, że "jeżeli nie nastąpi usponad budżetem min. spraw wewnętrz kojenie w Wysokiep:1 Mazowieckiem, to
nych przeciągnęła się poza godzinę przywódców Stronnictwa Narodowego
pierwszę,.
Premier Składkowski mó- wyślę do Berezy i użyje wszelkich sił~
aby spokój w Polsce utrzymać".
wił już pO północy.
W odpowiedzi pos. Budzyńskiemu
Spośród wystę,pień poselskich należy podnieść zapowiedź. złożonę, przez co do braku programu przypomina.. że
pos. Kopcia, należącego do wybitnych jako legionista słyszał na zebraniu ledziałaczy "Naprawy" i męża zaufania gionistów oświadczenie marsz. Ry'<izawoj. Grażyńskiego, że złoży w obecnej Śmigłego: "Politykę to ja będę prowasesji wniosek o zmianę ordynacji wy- dził". To oświadczenie go zadowala i
uspokaja i powinno tak samo uspokoić
borczej.
Przemówienie premiera Składkow P. Budzyńskiego. (w)
skiego dotyczyło dwóch zagadnień: Berezy oraz programu. Jeżeli chodzi o
Berezę, to minister stanę.1 na stanowiŁodzi
sku, które poprzednio już wyłuszczył
Ł ó d ź,
15. 1. Posiedzenie rady
Sejmowi. Obóz izolacyjny jest reakcję,
miejskiej w Łodzi wyznaczone zostało
państwa na te czynniki, które chcą zana dzień 19 bm. o godz. 19. Na porząd
mącić jego życie wewnętrzne. a które
nie mogą być natychmiast unieszko- ku obrad znajdują. się wybory do róż
dliwione wskutek działalności procedu- nych komisyj miejskich. Poza tym
ry sądowej. Berezę będzie stosował w porządek dzienny przewiduje możli
stosunku do każdego, który chce za- wość składania wniosków, oświadczeń
itd.
mącić życie wewnętrzne.
Odpowiadając
pos. Szczepańskie
mu w sprawie osadzenia w obozie izo- Warszawska giełda pieniężna
z dnia 14 ...tycznia 1937 r.
lacyjnym członków Stronnictwa Naro89.10; Eerlin 212.36; LOI1dyn 25.96; N()dowego, premier twierdził, że Stron- wy Eelgia
Jork (kabel) 5.28 1/.: Paryż 24.69; Sztl}khl}lm
nictwo Narodowe zaczęło w woje- 133.85;
Szwaicaria 12135; :Mediooan 27.90.
wództwie białostockim al,cję, która
Uspoooblenie utrzymane.
przeszła normalne ramy walki z Ży
d.ami. OświadczYł, że wiadomo, gdzie
Gieł~v zbożowe
SIę ta walka zaczyna, ale może się ona
Poznań
przeobrazić w anarchię. Na terenie teP o z n a rt. 14. 1. 1937 r.
go województwa zanotowano 348 wy- War u D k I: Rondel burtowy parytet PoznaA.
ładunki
wagonowo,
dostawa
bleżaca &8 100 ~IP
stę,pień przeciwżydowskich. Władze zaSTANUARTY: 1) tyu> 700 gil., 21 pszen.i,ea
rządziły ostatnio zakaz targów. 11
742 gIl, 3' OWllC'S 420 gr..
stycznia mimo tego zakazu do Wyso·
Ce-ny transakcYjne:
kiego Mazowieckiego starała się więk :tyto 15 tonn pnr. Poznań • • • • I • 22,90
sza ilość ludności wtargnąć przemocą. Żytl} 75 tonn par. PO'ZJlań • • • • • • Z3,OO
Ceny orjent~yjne:
Oddział policji wstrzymał ją i część
:tyto CU8pOl'obie-nie stalel. . • , 22,25- 22.50
zrezygnowała z przedostania się do
Pszenica (Usposobienie stale) • , 27.00- 27.2.5
miasta, ale grupa około 300 osób zaata- Jęczmień browa.rowy
• • • 24.75- 26.25
Usposobienie spokojne.
kowała policję, od strony Brzóz BrzeJęczmień
63~40
10".
.
•
•
• • 21.00- 21.25
ziń~kich i obrzuciła ją kamieniami.
JeC'ZIIlień 11117-4176 gil..
• • • 22.00- 22.25
PolICja rozproszyła tę grupę. Premier Jp,ezmK>ń 700-715 g{1..
• • • 23.50- 24.25

Premier Składkowski oBerezie

"Okropne morderstwo pod Lidzbarkiem
Bestialski m.ą~ zamordowal le~ącą w ló~ku ~Ołłę - Oglus~yl
toporkiem, poczem no:i-em pr~er~nąl gardło - Tłem morder'siwa by lo podejrzewanie o niewierność

ją

. L i d z b ark, 14. 1. - Zgrozę wywo- by żona jego przyjęła na nocleg dwóch
morderstwo wydarzyło się w go- nieznanych osobników. od których
dzinach porannych dnia 12 bm. we otrzymała 30 złotych wynagrodzenia, i
Wą.piersku,
pOłożonym o 6 km
od twierdził, że ci osobnicy musieli ję, w
Lidzbarka. w zagrodzie rolnika Jana nocy zamordować.
Kleista.
Aktu morderstwa dokonali jakoby
Ofiarę, padła 33-letnia śP. Józefa tak cicho, że Kleist. leżę.cy w drugim
Kleistowa, zamordowana w Ohydny łóżku tej samej izby, niczego nie sły
.sposób w łóżku przez zbrodniczego szał (!). Mordercy mieli ponadto goSWego męża.
tówkę zrabować. Powiadomiona nieMiędzy małżonkami od dłuższego
zwłocznie o wypadku przez olca policzasu zachOdziły często nieporozumie- cja w Lidzbarku zaalarmowała na
nia na tle rzekomego złego prowadze- miejsce zbrodni komis.ię sę.dowo-Iekar
nia się żony. Według złożonego zezna- ekę..
n!a mordercy Ohydny mord miał przeJana Kleista wzięto w krzyżowy
bIeg następujący: Tragicznej nocy,
ogień pytań, a wtedy morderca przywzględńie nad ranem, po sprzeczce z
znał się do zabicia żony. ZdradzHy go
ż?ną, zbliżył się Kleist niespodziewanie
do łóżka swej małżonki i uderzy} ję. też ponadto plamy krwi na nogach'.
obuchem toporka w głowę, po czym Odnaleziono również bielizne i narzę
dzia mordu, tj. toporek i nóż.
za~ał ogłuszonej dwa straszne cięcia
nozem przez. gardło. Cięcia były tak
Morderca nie okazvwał skruchy
ani wzruszenia. Doprowadzony do
gwałtowne, ze ostrze oparło się o krę
gosłup.
Śmierć Kleistowei nastę,piła zwłok zamordowanei małżonki, wyprawie natychmiast.
rzekł: "To ja ję. zarżnęJem dlatego, że
Morder.ca, dokonawszy
Ohydnej nie była mi wierna. Zdradzała mnie
zbrodni, oczyścił ze spokojem nóż z i odmawiała mi praw małżeńskich".
Okrutnego mordercę osadzono w
krwi, umył się, a poplamioną krwię,
koszulę, pościel i t. d. wyrzucił na
więzieniu w Lidzbarku. Straszny czyn
strych. Nad ranem około godz. 5 opo- wywołał wśród miejscowei i okoliczwiedział ojcu zmyślonI). historię, jakonej ludności olbrzymie wrażenie.
łUJę,ce

obrońcy

Widzenie

z uwięzionymi akademikami
Echa blok·a dy Uniwersytetu W ars~awskiego -

19 b. m. pnsiedzenie
Rady Miejskiej w

Usposobieni.:! stale.

e. wietO
Na uboczu

Sensacyjne

Wars z a w a. 14. 1. - We czwartek minęło 7 tygodni przymusowego
pobytu w więzieniu 9 akademików pp.:
Barańskiego, Borowskiego, Kozerskiego, Nowakowskiego, Zadzierskiego i
i~nych - uczestników pamiętnej blokady Uniwersytetu Warszawskiego.
W środę w obecności prokuratora
odwiedził w areszcie centralnym przy
'Ol. Daniłowiczowskiei 7 oskarżonych
akademików - członków "Młodzieżv
Wszechpolskiej" ich obrońca, adwokat
Zbigniew Stypułkowski, który odbył
z kaŻdym z oskarżonych akademików
dłuższą konferencję na tematy, zwią
zane z ich obecną. sytuacją..
. Najmłodszy z pośród oskarżonych,
19-1etni Stanisław Łyczakowski, uczeń
gimnazjalny, znany z otrzymania "wilczego biletu" za udział w blokadzie,
uskarża się na chorobę płucną, wobec
czego obrońca jego zabiega o zwolnienie 11:0 z więzienia.
9-tygodniowy pobyt w murach wię
ziennych z natury rzeczy odbił się na
wyglę.dzie uwięzionych akademików.
lak się dowiadujemy, w okresie
świąt Bożego Narodzenia uwięzieni
akademicy na znak protestu wobec
niezmieni.onego środka zapobiegawczego urią.dzi1i
piilciodniowę.
glo'dówke.
_. - - --

W najbliższych dniach akta sprawy
blokadę przejdą. z prokuratury do
sędziego śledczego, który będzie prowadził śledztwo w tej sprawie.
Oskarżeni, którzy dotad nie otrzymują gazet ani ksiażek naukowych, a
korzystaję. jedynie z konieczności z biblioteki więziennej, w naibliższym
o

czasie otrzymać mają. prawo otrzymywania książek i gazet.
Adwokat Zbigniew Stypułkowski
- w związku z objęciem obrony aresztowanych podczas blokady Uniwersytetu 'Varszllwskiego akademików
złożył p. ministrowi sprawiedlh.... ości
tuż przed świętami Bożego Narodzenia zameldowanie o czynach przestępczych, jakie w stoRunk'l do biorą
cych udział w blokadzie były w czasie
likwidacji dokonywane.
Obecnie w związku z tym zameldowaniem i ze skargami, wniesionymi
przez poszczególnych pORzkodowanych
akademików, toczy się śledztwo pod
kierunkiem prokuratora do spraw politycznych.

Dr. med. H. ZIOMKOWSiI1

,peci. ehor6b .k6r. wener. i mOCtopłei!!;~~
Łódź, fi SIerpnia 2,
tel. 118-33
Przyjmuie 9-t 2 i 3-9 w niedzielę: 9- t 2
•
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II

tłumów

Dzisiejszy "Warszawski Dziennik
Narodowy" omawiając wczorajszy pokaz ~Iicji \,! Golędzinowie, gdzie pokazano Jak SIę rozprasza tłumy, pisze:
!,Członkowie sejmowej komisji budżetJ
weJ uzn8:~i za pilniejsze skorzysta~ z taj
propozYCl! (zobaczenia pokazu) i zamia3'
przystąpić ~o rozwa!ania naszej politykt
wewnętrzneJ, udali się do Golęd.zinowa.
"W życ}u politycznym nie należy jednak zbytnIO ufać mechanicznym środko:lI
rozpraszania tlumów. Tłumy rzadko kiedy grom~dzą s,ię bez poważnych przyczyn
Tłumami bOWiem rządzą mniej lub bal'
d~iej uświa.domione idee. w"rastające z
hIstorycznego rozwoju społeczeństw i narodów. Na ilepszym sr:osobem rozpraSZd·
nia: tłumów jest takie kierowanie polityką
P!lnstwa, a!~by tłumy nie miaiy powodu
'S!l~ gromad.zlć. albo te! aby się gromadzi
ly wyłączme w celu poparcl~ poczynsi'l
rządu oraz i.dei pr~ezeń reprez311towańych
Tłumy bOWiem,
Jak uczy historia. nie
zawsze zgromadziwszy się da.ją się rozproszyć.

"Dlatego to historia wpisuje na swoich
kartac.h ~azwi.ska mętów stanu. którzy
przeWidUJąCą l głęboka, polityką trzymali
tłumy w rozproszeniu dObrowolnym bez
pomocy wynalazców mechani~zIlych środ
ków rozpraJSzania, uznając je w 'życiu pJlitycznym za nie istotne."

. . Kiedrż U nas te prawdy, tylekroć
lUZ stw~er~zone przez historię, znajdą
zrozumlenu~ .tam JVszędzie. ,~ie po-

trzeba?

17.75- 18.25

Mąk.

RozpraSlaOlie

~ameldowanie obrońcy pos~kodowanych

• • • • • • • • • • •

Usposobienie stale.

.

t;vt:nLII wyoląg. O·SO% wł. W. • •
tytni'B gat. I 0-50% ..v!. W. • • ,
ty'.nia gat. I 0.{l5% wl. w. .
Żytni.a gat. II 50~5% wl. W.
;;rnia poo1. pon. 65% wł. W.
Usposobienie stale.
ps.z"nns gat. r wyc. 0-20% wlo w.
P8zetnns gllt. lA 0-45% wł. w .•
p9Z8llna gat. IB 0-55% ..vI. w.. •
pszenne gat. 10 11-60% wl. w. • •
pszen.na ga!. TD 0.{l5% wl. w.. .
pszenns gat HA 20·55% wl. w.•
pne.nna gat. HB 20-115< wł. w ..
:>szenna gat. l ID 45·65% wl. w••
pszenna gat. II łf ,>5-65% wl. w . .
pszenna gM. nIA 65-70% wł. w .•
PS7-enn" ~at. IIIB 70-75% wl. w .•
Uspooobie<nie etale.
Ot"eby tytnje ~ta.nd. . • • • •
f'treby pszenne gl'u'. e etand. • •
Otręby pSzenne średnie stand., •
Otręby jęozmienne
• • •
Rzepa,k zimowy , • • • • • •
Si:emie Ini3Jlle • • • • • • • •
Gorc2:Yca • • • • • • • • • •
Groch WLktoria • • • • • • •
}roch Folgera • • • • • • • •
Mak. nlebię$ld • • • • • • • •
Kon!czyna czerwonL 8'1lrowa • •
Koniczyna czerw. 95-97% czysto •
Koniczyna biała . . • . • . •
Ma,kuch lni8JlY w taf1:1.Ch • • •
Makuch l'l:epak. w taflacb • • .
MaJtueb slOlL w ta!1ach 42-43%.
Słoma pSzenna luzem . • • • •
psze~a prssowa.na • • •
t;vtrua luzem . • • • • •
tyt~ia prp.8owana. • • •

33,5033.0031,5024.2522.50-

34.00
83.50
32.00
24.75
23.00

44.0043.0041.5041.0040.[){)39.003825352531 .2524 .7521.75-

45.00
43.50
42.00
41,50
40.50.
30.50
38.75
36.25
32.25
25.75
22.75

..

1550- 16.00
15,75- 16.25
14.75- 15,50
15.25- 16.50
46.00- 47 00
42.50- 45,50
30 00- 33.00
20.00- 24.00
2'2.00- 24.00
64.00- 68.00
80.00-100.00
110.00-120.00
80.00-115.00
23.00- 2325
18.50- 18'15
24.50- 25:50
1,90- 2.15
2.40- 2.65
2.00- 2.25
2.75- 3.00
o~~a 102eID • • • ••
2,25- 2.50
OWlł~8J\a pra&Qwa.na • • •
2.75- 3,00
joczmierma luzem • • . ,
1.90- 2.15

..,

••
..wykle prasowane • • •
na.dnoteokie luzem. • "

S~ ~~~~~aze;;ra~.IUl~
•

nadnotecltt. pr.aaawuae

~.~~= :.~~

4:95- 5:45
6 20- 5 70
6:20- 6: jQ
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ORĘDOWNIK, solioła,

dnia 1R stycznia 1937 -

strona !I

o dyktatorach i ich imitacjach
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Na marginesie przepowiedni, które nie zawsze slę sprawdzają, albo
dzają się w tym temp!le, jak się tego oczekiwało
Najtrudniejszą.

rzeczą.

w

polityce
jest przewidywanie przyszłOŚci. Ludzie
radzą. sobie,
chcą przenikn:~ć
przyszłość, przez różne uogóln lenia. Jeżeli
jakieś zjawisko wyst~puje kolejno w
kilku krajach, wtedy nasuwa się przypuszczenie, że ono wszędzie wystąpi.
Na tym tle snują. się przepowiednie,
które nie zawsze się sprawdzają, albo
też nie sprawdzają. się w tym tempie,
jak się tego oczekiwało.
W paru krajach europejskich utn.. alila się dyktatura; mamy rządy
wodzów: ~1ussolini. Hitlel', Kemal Pasza, to historyczne postacie: które rzą
dzą. bezwzględnie swymi
narodami.
Otóż niektórzy publicyści przewidują,
że wszędzie nastaną. rządy dyktatorskie; wyszukują. już kandydatów na
dyktatorów tam, gdzie ich jeszcze nie
ma.
Przypuśćmy nawet, że takie uogólnienie jest trafne. Ale czy zastąpiono
ideę polityczną.?
Czy dyktatura jest
~ystemem rządzenia, czy jest nowym,
trwałym
ustrojem? Otóż dyktatura
jednostki. to fakt, a nie system. To nie
jest idea polityczna. Może być dyktator, który wciela w sobie ducha narodu. a./e może być również i dyktator,
który nie stanie się uosobieniem na<.'jonalizmu.
Była w Hiszpanii militarna dyktatura Primo de Ri very; doprowadziła
do upadku tradycyjnej instytucji narodowej, to jest monarchii. Za dyktatora trzeba uznać i Stalina. Ale jeżeli
się doda tę postać do wymienionych
poprzednio wodzów narodu, to jeszcze
trudniej będzie chyba wyłuskać jakiŚ
hagaż ideowy, wspólny wszystkim dyktatorom.
Dyktator czy wódz narodu, mniejMa już o nazwę. to w każdym poszczególnym przypadku odrębne, konkretne
zjawisko dziejowe. Składają. się na
niego z jednej strony specyficzne warunki, w ktÓl'ych znalazł się naród,
jego psychika, jego losy, jego tradycje;
a z drugiej strony dyktator, to indywidualność, która nie wszędzie
się
7.}awia Tl'Zeba się urodzić dyktatorem,
Trzeba sobie zdobyć dyktaturę. Nie
można dyktatora wymyśleć, zrobić go
przez propagandę czy organizacje, gdy
braknie czy to odpowiednich warunków dziejowych, czy też dziejowej indywidualności.
Powiedział kiedyś Mussolini, że faszyzm nie jest artykułem eksportu.
Co prawda innym razem mówił o uni-

wersalnym znaczeniu faszyzmu. Ale
w każdym razie mógł śmiało powiedzieć, że artykułem eksportu nie jest
sam - Mussolini.
Sukcesy dyktatorow budzą. uwielbienie i chęć naśladownictwa w innych krajach. Nie ma dzisiaj państwa,
w którym by nie było "faszyzmu". Ale
te ,.,faszyzmy" nie są, jednakowej wartości, Nie wszędzie nacjonalizm przejaWia się w tej postaci. w jakiej przejawiał ~ie we Włoszech i Niemczech.
Nie wszędzie przewrót, który ma obalić dawną demokrację, ma równe szanse powodzenia.
W Anglii działa Sir Mosley. lego
antysemityzm może budzić nasze sympatie. Ale nie należy się łudzić oczekiwaniem, że Sir Mosley dokona przewrotu, że zdoła obalić dawne instytucje angielskie. Nie znajduje on szerszego oddźwięku w masach narodu angielskiego. Widać u niego dość gorliwe,
zewnętrzne naśladownictwo faszyzmu,
ale brak wewnętrznej treści.
W ostatnim czasie w Belgii zyskał
sobie duże znaczenie ruch. zwany
l'eksizmem, prowadzony przez DegrelJe'a. Odniósł duży sukces w wyborach
parlamentarnych. Jednakże Degrelle
poczynił bardzo daleko idące ustępstwa ~crnratystycznemu ruchowi flamand7:kiemu, skutkiem czego odsunął
od siebie wielu Wa!lonów. Teraz nie
słFhać już o dalszych suksesach tego
ruchu.
Trudno przewidywać. jaki obrót
wezmą wypadki w poszcz.ególnych kra-I
jach; kto wypłynie w nirh i z jakim
powodzeniem. Ale jedno jest niewątp.liwe: są. prawdziwi wodz{)wie i sę. ich
kiepskie imitacje. Te imitacje można
bvło i u nas obserwować.
Był czas.
gdy co parę miesięcy rodził się' kandy-

dat na "wodza", który wypowiadał
walkę wszystkiemu, co dotychczas bylo, tylko posłuchu "wodzowie" ci jakoś
nie zaznali.
Nie wygląda też na to. by udało się
w Polsce zaszczepić ustrój, oparty na

nie spraw-
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naśladownirtwie niemieckiego wodz?,"

.. twa. Dyktator może się zjawić lub me
zjawić, ale nie można go sfabrykować
na zamówienie!
I{ażdy ruch,
naprawdę żywotny,
musi mieć swoją. treść wewnętrzną..
:~

Przejęcie

obcej formy nie st~orzy t~j
Bardzo często to przeJmowame
formy jest objawem pustki ideowej.
leżeli się w samej dyktaturze widzi
system rządzenia, i to system trwały.
dowodzi to ubóstwa myśli politycznej.
Przed wodzami narodów wszędzie
tam, gdzie oni się utrwalili, Jtoi bardzo wielkie zadanie: stworzyć system
ideowy, stworzyć tf\1",ałe instytucje,
które ich przeżyją. Wódz narodu czy
dyktator może być twórcą takiego systemu; ale sam przez się nie jest trwałym systemem.
ROMAN RYBARSKI
treści.

Posiedzenie
rady Banku PolskiegiD
War s z a w a. (Tel. wł.) 21 stycznia odbędzie się posiedzenie rady
Banku Pol!':kiego. na którym będzie
rozpatrywane sprawozdanie i bilans za.
rok ubiegły. Dywidenda będzie utrzymana w granicach dotychczasowych.
tj. 8 procent. (w)

komisaryczn.a
zni'esiona

Obniżka

ł

, "'

Z Ikażdym dniem zaO'ęBzcza się sieć autos tra d Trzeciel Rzet'.zy, zwłaszcza na linii
granic ·Polski. Szlak! tych autostrad mają dla ~ięmiec pierwszorzędnI\: wagę strat~
giczna,.. Przed kilku dniami \\')-kończono n a linii .Ber~in-Fr~nkfurt na,ldłuu;z! ()~CI
nek autostrad o długOŚCi a6 kilometrów. Obecnie kierownictwo autOBtrad meI~l1~
kich opracowuje no\\-y plan. mający za gę ścić dotychczaso\vQ sieć dr?g w rejOOle
granicy pohskiej. Projekty te uwida cznia zamie.szczona powyteJ mapka.

Rozpaczliwa wa ka pos erunkowego
~ tlumełn pod~egaJłYł1ł, l)rzez f(gitato)'óll'
kOł1Ufłłistycutycll.
~amiertllajqcynt tlIaf/)'ubić 1'- tysip,cy złotych, ln·tlIez,,'wc~ołł!/('h
na wyplat!l - Sqd sl;a.~al agitatorów na pięć lat wip'.ł;enia
Ł ó d ź, 15. 1. Dnia 10 października J odpowiedzialności karnej.
Polka, Ja1936 w biurze wypłat zarządu drogo- 8iorek, I{rystera, Chaładaj i Adamek,
wy ch robótp rzy Funduszu Pracy w którzy byli inicjatorami zajścia i naRudzie Pabianickiej odbywała się wy- padu na biuro wypłat. Polka i Krypłata, przy czym robotnicy oczekiwali
stera byli poprzedniO zatrudnieni. na
w kolejce na wypłatę.
robotach pod Konstantynowem, JedDwaj znani agitatorzy komunistycz- nak. ze względu na ~o? iż stale urz~
ni i awanturnicy Czesław Polka i Teo- dzah awantury, stra.lln demonstracYJdor Krystera zbliżyli się poza kolejką ~e oraz napaści n~ J;>rzeciwnik?w. podo okienka, żądając, by im wypłarono lItycznych robotmk~w, p~ze~l.le~l<?no
należność.
Kasjer odmówił, a agita- ich do pra~y w RudZie ~abI!ł-l1lckJeJ ..
torzy wszczęli awanturę z posterunko\V~zoraJ w~zyscy zaSIedlI na laWIe
wym Popkiem który usuwał ich z lo- oskarzonych. Sąd okręgowy, po rozkalu.'
patrzeniu sprawy, wydał wyrok, na
Udało się im podburzyć tłum 0mocy którego 24-le~ni Czesław ~ol~a
krzykami: "Policja bije!', tak, że gro- skazany został na połtora roku WIęZIe
mada wtargnęła do lokalu. Kasper ra- nia, 26-letni Teodor Krystera na 1 r?k
tował się ucieczką pozostawiając 17
więzienia, Czesław Adamek na 10 mletysięcy złotych pr~eznaczone na wy- sięcy więzienia, Rafał Chaładaj na 6
płaty. Posteru'nkow'y Popek, z~P?bie- miesięc.y ~ięzie!1ia. i .Kornel Jasiorek
gając grabieży, staWIał rozpaczlIWie ona 7 mIeSIęcy. 'YIęz.lema.. S?-d w mot ypór i dopiero nadbiegła wkrótce po- wach podkresIIł, ze tę.Pleme agentów
moc uwolniła go z opresji.
komunistycznych mUSI być ~rzeproZatrzymani zostali pociągnę ci do wadzone z cał~ bezwzględnOŚCIą..

Królowa Ho andii

przyjeżdża

do Po ski l

Nowotllaślubiona para ksiq~ęca prtlleniesie się ~ hotel" "Patria" do tlIameczl.'u Pł'e~ydenta Rzplite:i

Kry n i c a. (Tel. wł.) \V najbHż ko jeden z faktów, mających potwierszych dniach holenderska para ksią. dzić te przypuszczenia, iż kamerdyner
żęca przeniesie się
na zaproszenie ksią.żęcej pary holenderskiej po pobyprzedstawiciela M. S. Z. do zameczku ci~ w Krakowie wyjechał przez Berlin
Pana Prezydenta. Termin przeniesie- do Hagi. Poza tym na zmianę trasy
nia nie jest jeszcze ustalony z uwagi podróży królowej Wilhelminy, która
na trwającą jeszcze niedyspozycję ks. pierwotnie zamierzała się udać do
Juliany, która jest lekko przeziębiona. Szwajcarii, wplynąć miała rozmowa
Książę Bernard zwiedził już w to- telefoniczna, jaką przeprowadziła krówarzystwie przedstawicieli M. S. Z. za- lowa z ks. Julianą" przebywają.cą w
meczek i wyraził swój podziw dla j&- Krynicy. Do Polski królowa Wilhelgo urządzenia.
mina ma przybyć przez Berlin, Bytom
W dalszym ciągu kolportuje się po- i Katowice.
głoski, które zresztą nabierają wszelKsiążęca para holenderska otrzykich cech prawdopodobieństwa, o ry- muje z różnych s,tron najrozmaitsze
chłym przyjeździe królowej 'Vilhelmipodarki.
ny do Polski. M. in. wskazuje się, ja-

I

.,

też

War s z a w a, (Tel, wł.) Obniżka
komisaryczna dla pracowników ubezpieczeń spolecznych.
których jest ~
Polsce kilkanaście tysięcy, zostame
od 1 lutego zniesiona.
Dla grup, które obniżce komisa,rycznej nie podlegały, t. zn. od 10 w
dół, przewidziana jest podwyżka zasadniczego uposażenia według nastę
pują.cych zasad:
od X do XII włącz
nie wyniesie 10 złotych miesięcznie,
dla dalszych grup po 5 złotych. (w.)

Skazanie działaczy
ODOZYCY jnych

ń s k.
(PAT.) Są.d gdański
w trybie przyspieszonym ares7:towaneg-o działacza niemiecko-narodowego Karola Noltego za obrazę senatu gdańskieg-o i rozpowszechnianie
nieprawdziwych wiadomości na 3 mie-

Gda

skazał

sią,ce więzienia.
Równocześnie odpowiadał

przed są.
dem b. członek stronnictwa socjalistycznego Bruno Lemke pod zarzutem nadesłania jednemu z dzienników
gd.ański<.'h jnfor'macji, wedle której
policja polityczna w Gdańsku, prll&prowadzając rewizję u członka zarz~
du partii socjalistycznej, podnuciła
tam broń palną.. Lemke skazany został na rok i 2 miesią.ce więzienia.

min.

Budżet
opieki społeczneJ

War s z a w a. (Tel. wł.) Na posiedzeniu sejmowej komisji budżetowej
p. Tomaszkiewicz zreferował preliminarz budżetu min. opieki społecznej.
Stan zdrowotny ludności nie Jest
nęcący:
70 tys. zgonów gruźliczych
rocznie, 300 tys. chorych na zakaźnQ.
g-ruźlicę,
ogółem ponad milion
chorych na gruźlicę. Wpływają na to fatalne warunki mieszkaniowe.
W dyskusji poseł SowińRki ponowił sprawę skasowania w okresie sezonu zimowego pomocy dla bezrobotnych pracowników umysłowych.
P. Pietrzak wspomniał o dużych
zaległościach dla ubezpieczeń społecz
nych w instytucjach przemysłowych.
Najciekawsze było wystąpienie p.
Prystorowej, która mówiła o opiece
społeczneJ na wsi, t. zn. o brakach. Wskazała na ogromnę.
śmiertelność,
na brak pomocy w nagłych wypadkach
na szerzenie się chorób zakaźnych i w
rezultacie zgłosiła szereg rezolucyj.
Domagają. się one uwolnienia budżetów gminnych od płacenia podatku
mieszkaniowego dla nauczycieli. zniesienia ciężaru opieki nad umysłowo
chorymi i zużycia zwolnionych w ten
sposób funduszów na zreorg-anizowanie opieki społecznej w zapadłych
miejscach kraju, wprowadzenie nowego podatku na opiekę społeczną. i pomoc lekarskę. na wsi, ustanowienie
stypendiów dła młodzieży wiejl'kiej,
studiują.cej medycynę z warunkiem objęcia posterunku w odległych ~kę.t
kach wiejskich. (w.)
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Kolekturze
Poznań,
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Szeześcle
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Codziennie

wypłaca

sprzvJa!

zł
padła

10.000

na Nr. 51047 w kolekturze

~. DZIEOŻANOWSKIEGO
GNIEZNO, CHROBREGO 2.

mnóstwo wygranych.

Wstrząsająca tragedia
Nowy Jork (PAT) W mieszkaniu majora marynarki wojennej St.
Zjednoczonych Piotra Geyera ojciec
staruszek
zachorował
na
zapalenie płuc i przewieziony został do
szpitala. W mieszkaniu pozostała
matka 82-letnia, nap6ł sparaliżowa
na i syn maj. Geyer, który na drugi
dzień po wywiezieniu oica do szpitala
sam dostał zapalenia płuc i tak silnej
gorączki , że począł
majaczyć.
Wreszcie porwał wielki nóż kuchenny, poderżnę.ł gardło matce, a następnie przy
jej łożu popełnił harakiri. którego był
naocznym świadkiem podczas swego
pobytu na Dalekim Wschodzie.
W dzień po tej strasznej tragedii
ojCiec Geyera zmarł w szpitalu, nie
wiedzQ.e nic.Q zgonie. tony; i jedynego

syna..

Wygrana

loteryJ m, podajemy bez gwarancJI

Jeszcze [i,
którzy chcieli z brała zrobić wariata...
1'um ra*em

odpowiadają

pr:led sądem *a fals*ywe oskarje·
nie brafa o podpalenie ~a,grody

p o z n a ń. a. 1. - Przed s~dem
okręgowym w P(#~naniu rozpoczął się
proces przeciw braciom Stanisławowi,
Franciszkowi i Feliksowi Packom, ich
siostrze Pelagii Filitzowej i Janowi
Brzozowskemu, oskarżonym o składa
nie fałszywych zeznań, namawianie do
nich i fałszywe obwinienie Jana Packa_
o przestępstwa, ścigane z urzedu_ Przyporqinamy, iż Packowie niedawno
mieli sprawe o oddanie brata do zakładu dla umysłowo chorych
celem

wyciągnięcia z tego
korzyści materialnych.
Przedmiotem rozprawy jest oskarżenie, jakie wplyneło do władz policyjnych ze strony rodziny Packów na
Jana Packa o podpalenie zagrody, położonej we Wróblewie, pow. Szamotuły. Doniesienie to nie potwierdziło się.
W trakcie dochodzenia stwierdzono, iż
Packowie popełnili dalsze w tej sprawie przestępstwa, namawia,la,c i skła
dając fałszywe zeznania. Rozprawa
trwa.

Bezsprzecznie

wygrana

na loterii ułatwi twą mozolnIl pracę.
LOSY I klaa)' 38 loterii są już do nabycia

STEFAN CENTOWSKI

Poznań

plac Wolności 10

ar 8ti838-4

Ciągnienie

loterii

. War s z a w a. (Tel. wI.) W ciągnie
UlU Loterii Państwowej większe wygrane padły na następujące numery:
10.000 zł - 15 865, 74 288, 165394.
173115, 175403.
5.000 zł 16785, 57928, 83799.
193486.
2.000 zł - 2016, 3002, 8576, 35903.
39443, 45168, 78255, 79624. 85546,
94691,111551,112081,124711,128349,
129036, 140103, 142414, 143366, 169392,
170699, 183 750. (w)

Smierć W płomieniach
Katowice.
(PAT)
W kopalni
B?er w Kostiuchnle podczas czyszczema komory do wytwarzania smoły kawał gorącego żużla spadł na 48-letnie.
go robotnika Franciszka Dulembę, który odniósł tak ci~żkie ;rany. że wkrótcą
potem zmarł.
-

Numer 12

,

Styczeń ł

]5

Kalendarz rzym.-kat.
Piątek: PawIa pustein.
Sobota: Marcelego pap.
Kalendarz słowiański
Piątek: Domosława

Sobota: Włodzimierza
Słońca: wBchód 7,57
zachód 16,07
DłU.goŚć dnia 8 g. 10 min.
Piatek
~siężyca: wschód 8.49
zachód 19,54
Faza: 3 dzień po nowiu

ft~re~

redak[ji i admioilttaói Yl lodzi

łelef0D redał,c'. ł adm·nł.traejl

173..55

Piotrkowska 91
Godzjny Pr%Jjęc dla iatereseató':"

od 10- 12
~OCNE

DY2URY APTEK

Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Dan(!eroweJ - Zgierska 57, Groszkowskiego 11 Listopada :5 I(arlina (Żyd) - Piłsud6kiego 54. Rembielińskie~o - Andrzeja 23.
Chz.dzyń1~iei - Piotrkowska 165. Millera
- Piotrkowska 46. Antonie\,,-icza - Pabjanicka 506
Pogotowie miejskie: tel. 1~-90
POGotowie P. C. K.: 'el. 102 4:>
Pogotowie ubezpieczalni: tel. 208·10.
Straż

ogniowa: tel 8.

'l'eatr Miejski - .,Noc w Grand·Hvtelu"
Teatr Popularny - .,Ich czworo".

ŁÓDZKIE
Adria-Metro - "Pasteur".
Corso - "Gdy serce przemówi".
Capitol - .. Moja gwiazdeczka".
Miraż "Panienl{a z Poste Restante".
Mimoza - ,:Wesoła rozwódka" i "Całe
miasto mówi o tym".
OświatłJwy-Słońce "Skandale milionerów" i ..Kobieta bez maski".
Przedwiośnie "Panna Lili".
Palace - .. Tak się kończy miłość".
'Rialto - ..Papa sie żeni".
Ikar - "Szyfr 77" : "Wonder Bar".
Stylowy - ,.Carewicz".

KINA

-

ORĘDOWNm, sobota, dnia 16 s{ycznia 1937 -

Ogródki jordanowskie w Łodzi

IV trosce o tę:iy~nę mm'ulłtt{ i fi~yczną mlod~ie:iy polsldej
Ł ó d ź, 14. 1. -

Słońce i ruch na

świeżym powietl'zu. to najpewniejszy

warunek do utrzymania zdrowia każ.
dego człowieka, a szczególnie ważnym
jest dla organizmu dzieCięcego. Najbardziej u.pośledzone pod tym względem są. dzieci dużych miast. zwłaszcza
dzieci biednych rooziców robotnikó\v,
którzy nie mają czasu zaję.ć się nimi
i dać im możność rozrywld na świeżyrn po\vietrzu.
Pierwszym w Polsce człowiekiem,
który rzucił hasło umożliwienia dzieeiom zabaw w dobn'ch warunkach był dr. Henryk Jordan, lekarz, pro feSOI' Uniw. JagiellOllskiego. Przebywając dłuższy czas w Ameryce, zetkną.ł
się tam z kiełkuję.cym ruchem organizac.ii zabaw dla dzieci na świeżym
pO'łlietrzu. Po powrocie do Ojczyzny
poświęcił znaczną część swego majątku i czasu dla poprawienia stanu
zdrowotnego dzieci przez 7abawy i gry
na wolnym pow·ielrzu. W tym celu
stworzył przy pomocy zarza,du miasta
na Błoniach Krakowsldcll w roku
1887 park, nazwany od jego nazwiska
parkiem Jordana, któreg,> urządzenie
było nie tylko wzorem dla nas, ale j
dług-i czas dla zagranicy Park ten posiadał kilkanaście boisk do zabaw, pa.
mieszczą.cy halę ćwiczebną na
czas niepogocl~·, ~zatnie, natryski,
strzelnicę i mleczarnię, gdzie za minimaIna, opłata, odżywiano dzieci. Dziatwa, przebywająca w parku, podzielona była na grupy według wieku i
bawiła się pod kierunkiem wvkwalifikowanych wychowawców.
Zabawy
przeplatano śpiewem, gimnastyką, II
nadto dla chłopców zorganizowano
musztrę z ćwiczeniami polowymi i
!'trzelaniem, a dla dziewczę.t pląsy i
korowody.

Przykład
Jordana
podchwyciły
wkrótce i inne miasta prowincjonalne,
Komunikat łÓdzkiej stacji meteorologicznej przy miejskim muzeum przyrodni- ale okres wielkiej woiny ten ruch
czym w pal'ku Sienkiewicza na dzień 1 wstrzymał na dłuż:,-zv okres i dopiero
.stycznia 1937 r. Temperatura w ciągu do- wznawia tę akcję w 1926 r. Pallstwo:by Ubiegłej: najwYŻtSza minus 4,2 st., naj- wy Urza.d 'Vycho\yania Fizycznego i
niższa minus 10.2 st· Barometr: 7'57.5; tenPrzysp, Wojskowego, Wychodząc ze
dencja:
Nieznaczny spadek ciśnienia. słusznej zasady. że wychowanie fiSłabe wiatry południowo-zachodnie.
zyczne jako środek do wychowania
zdrowych obywateli. musi obję,ć dzieci
JAKA BĘDZIE POGODA
lat.
w ciągu dnia pogodnie. Nieznaczna od Znajmlodszvch
iniciatvwy Pal1stwowego Urzędu
zwyżka temperatury.
W. F. i P. W. powstaje w Warszawie
pierwszy
wzorowy Ogród Jordanowski,
KOMUNIKATY
wyposażony w boiska do gier. place
Teatr w sali Geyera, Piotrkowska 295. z przyrzą.dami do zabaw, jak: huśtaw"Roznosicielka chleba" - PO cenach z-niżo
nych. W sobotę o godz. 8 wiecz. (wszystkie ki, kraty, zjeżdżalnie, piaskowniki,
miejsca .po .~{) ~r). W n:edzielę o godz. 4 po brodziki z woda i. co bardzo ważne,
'w · i o 8 wiecz. "Roznosicielka chleba". me- prowadzenie tej pracy powierzone zolodrama t w 7 obrazach - ceny zniżone stało wykwalifikowanym specjalnie w
1 zł - 7'3 gr i 50 gr, galeria 35 ,g r. Dla dzie- tej pracy instruktorkom. Prócz tego
ci o godz. 12.30 w ·południe odegrany bę ogród ten w~'posażony jest w kryte
dzie "Czerwony 'k apturek", piE}kna bajka werandy do zabaw w czasie niepogow 3 aktach ze śpielvami - wszystkie miejdy, w budynek administracyjny, miesca po 50 gr, galeria 20 gr.
szl;tcy
szatnie, natryski i gabinet lekar.,Opłatelt" Sokoła. V{ dniu 1(l bm. o godzinie 19 Tow. Gimn. "Sokół" Łódź Gniaz- ski. W zimie w ogrodzie, oprócz plado III urządza dla swych członków "opla- ców do zabaw. urza,dzone sa, ślizgawte.!;:", który odbędzie się w Bali własnej ki, tory saneczkowe, a nawet ostatnio
przy ul. T.rlnej 5. Członkowie proszeni są wprow:;tdza się narciarstwo.
o jak najliczniejsze przybY'cie.
Takich og-rodów w Warszawie 0Odczyt Czerwonego Krzyża. Staraniem becnie .i est około 9.
sekcji odczytowej oddziału łódz.kiego PolAkcja Ogrodów Jordanowskich zo6kiego Czerwonego Krzyża w niedzielf!. dn.
17 bm. o godz. 12 mi'n. 30 w sali P. C. K. stała przekazana przez PallstwOwy
ul. Piotrkowska nr. 203. P dr. Józef Kalisz Urzą.d W. F. i P. \V. Centralnemu To'Wygłosi odczyt p. t.
"Chirurgia na usłu warzystwu Ogrodów Jordanowskich
gach ludzkości". Wejście bez1płatne.
mieszczą.cemn się w Warszawie, ul.
Bagatela 4. Zadaniem tego TowarzyNOTUJEMY
stwa ipst prowadzenie i rozszerzanie
Urzędowe cyfry. ·Woj. Biuro Funduszu
tej akcji na terenie całei Polski przez
!Pracy w Łodzi podaje poniżej ilość osób, twol'zenie w prowincjonalnych roiatposzukujących pracy, zarejestrowanych d,)
dnia 9. 1. 37 r. na terenie województw']. stach miejscowych Towarzystw Og-r.

POGODA WCZORAJ

Łódź, powiat łódzki i łęczycki
64.080 osób; Kalisz, powiat kaliski. kolski.
O\Oniński, turecki i wieluń'Ski 6.493 osóh;
!Pabianice, powiat łaski i sieradzki 8,55·i
Q ób; Piotrków-Tryb. i powiat piotrkowski
3.602 osób; Radomsko i powiat radom:Szczański 1.81,8 osób; Tomaszów-Maz. i PD'wiat brzezil1ski 5.912 osób; razem 8O.51'l
kJsób.

Strona'

Jord., pomoc przy urzę.dzaniu i rozplanowaniu ogrodów, oraz szkolenie instruktorek.
W celu zapewnienia Ogrodom Jordanowskim i dziecińcom odpowiedniej
ilości instruktorek, Państwowy Urząd
W. F. i P. \V. szkoli je na specjalnych
kursach i obozach letnich bezpośred
nio, lub przez Okręgowe Urzędy \Vychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.
Akcja zakładania ogrodów dla dzieci w Polsce rozszerza się cią.gle, jednak nie jest nawet w małej części tak
zrealizowaną jak zagranicę.. Przoduje
w tym względzie Ameryka. Bywają
tam takie miasta, gdzie gęstość rozsianych ogrodów jest tak wielkę., że każ
de dziecko ma do przebYCia najwyżej
pół km drogi do swego ogrodu.
W Polsce natrafia się na wielkie
trudności, nieodpowiednio rozplanowane miasta, brak mieisca na ogrody
i zieleńce, urządza się je w nowych
dzielnicach, częstokroć daleko położo
nych dla całego szeregu dzieci. Druga
bolę.czka - to brak funduszów na urządzenie i utrzymanie ogrodów.
A teraz jak to u nas, w Łodzi, dba
się o wychowanie fizyczne?
Biorąc pod uwagę nasze miasto,
zdajemy sobie dobrze sprawę, że trudllości w zorganizowaniu Odpowiedniej
ilości ogrodów dziecięcych sę. bardzo
wielkie. Są takie dzielnice, gdzie nie
sposób jest urzadzić dla dzieci ogród
czy zieleniec. Chca,c temu złu zaradzić,
zarzę.d miasta Łodzi organizuje corocznie podczas letnich miesięcy pół
kolonie dla dzieci na całym szeregu
placów i parków w Łodzi. VV ubiegłym
roku było czynnych przez okres letni
22 placów i ogrodów, na których b~wiło się do 300 dzieci dziennie.
O założeniu Ogrodów Jordanowskich, czynnych cały rok, też sie myśli.
Zarząd miasta Łodzi poczynił już pewne przygotowania w parku Poniatowskiego i na Polesiu i z wiosnę. bieżą
cego roku przy pomocy Miejskiego
Komitetu W. F. i P. W. może uda się
wykończyć i oddać do dyspozycji dzieci dwa wzorowe ogrody. Dla odpowiedniego przygotowania kierowniczek 0gródków dziecięcych został zorgantzowany specjalny kurs przez 4 Okręgowy Urzę.d W. F. i P. \\T. w porozumieniu z Wydziałem Opieki Społecz
nej Zarzę.du Miejskiego. Na lmrsie
tym, który trwa już od października
1936 r., szkoli się 35 kandydatel{, które
już pracowały na półkoloniach letnich.
Kurs prowadzon~T jest przez kwalilikowane siły wych. fiz. i pedagogiczne. co daje całkowitę. pewność, że absolwentki tego kursu będę. umiały nie
tylko zaję,ć i zabawić dzieci. ale i wychować.
Najłatwiej bowiem poznaje
się charakter dziecka w zabawie, jego
złe strony i to może dobra wychowawczyni prze?; umiejętne podejście do
dziecka bardzo łatwo naprawić i wyzbyć złych nawyczek.
Im więcej będziemy mieć ogrodów
dziecięCYCh, tym mniej śmiertelności,
przestępczości będzie,
a tym więcej
zdrowych i ~brych obywateli. Do tej
pracy dla dzieci muszę. stana,ć nie tylko władze państwo\'ve i samorządowe,
tu potrzeba pracy wszystkiCh organ izacyj i stowarzyszeń. Cześć organizacyj już spełnia po cześci to zadanie,
ale jeszcze wszystko mało. niech każ
dy klub nawet myśli o tych najmłod
szych. a wychowa sobie dobrYCh zawodników sportowych.

ąódzkiego:

JUDAICA
Nowe kombinacje żydowskie. Wladze
!kOlejowe zwróciły uwagę na nowe kombilIlacje, oczywiście , jak zwykle, bedące wynalaz1,iem Żydów i wyłącznie przez nich
praktykowane. I\Lanowicie w przepisach
dla ,pod-różujących koleją wprowadzono
pewne nieznaczne zmiany, zezwalajqce na
!przewożenie bagażu ręczne'g o nie w stosunku do wagi, lecz pojemności, tj. rozmiaru. jaki baga~ zajmuje. Rói.ni kombinatorzy żydowscy skorzystali z okazii i uczynil'i sobie wcale zarobkowy ,p roceder,
polegający na bpzpłatnym przewożeniu
pTzyjmowanych za niższą oplutą przesylek. Kombinację ,przeprowadzają w ten
sposób, że na pewnej ustalonej trasie nabywają abonamentowy (wielo,przejazdowy
miesięczny czy tygodn:olly) bilet,
zwożl1

przyjęty od wspólwyznawców do transportu bagaże i lokują. się w przedziale. gdzie
znajdują się już inni podróżni, prz('ważnie
nie Żydzi i nie mają,cy wlasnych bap:aży.

Gdy przychodzi do kontroli, Żydpk (jak
'7.alvsze biedny. a przynajmniej robiący takie wrażenie apeluje do uczynności ",spóJpod'różnych, by nadmiar jego bagażu uznali za swoje wobec .kontt·o·l era, unikając
w ten sposób kO'Tliecznośd oplacania przewozu. Wladze kolejowe obostrzyły już
kontrolę. przy czym stwierdzono, że kombinacje tych "frachciarzy" odbywają sif!
,p 'rzeważnie na liniach krótkich (podmiejskich), glównie na odcinku do Kolus7.ek,
Tomaszowa. GłolYna. Łęczycy. ZduilSkiej
Woli i Sieradza, gdyż ·p-odróini z reguły
nie mają większych bagaży i kombinacje
uchodzą płazem. Niezale2nie od tego władze kolejowe apelują do podl'óżilych. aby
przez źle pojęta, uczynność nie przyczyniały się do wspóldziałania na szkodę skar!bu państwa.
Ck)

\I(RONIKA

SĄDOWA

Gdy ,.prezesi" mówią sobie J)rawdę w
cezy. Sąd il'rodzki rozpoznawal sprawp'

przeciw Ottonowi Freierowi, którego prezes Czerwonego Krzyża w dzielnicy Baluckiej. Stanislaw Bagrocki pociągnął do
odpowiedzialności
za ubliżenie. Freier,
tktóry zresztą piastuje mandant prezesa w
innej organizacii. 'Tla posiedzeniu zarządu
odezwał się lekceważą.co o prezC'sie Bagrockim. twie1'dząc , że .. z reguly najgłup
szych wybierają. na prezesów" oraz inne
mniej ·parlamentarne wyra~enia IV toku
dalszej kłótni. Na rozprawie obrońca 0skarżonego Freiera, adw. Stanisław Rumszewicz podkreślił. że twierdzenie o "prezesach" skarżący nie może przyjąć wyłą.cz
nie pod SW\'m adresem bo I sa m Freier
te-ż ..był Pl'eze.sem". Sąd grodzId skazał
F/'eiera na 11 dni aresztu.
(k)
ZabU przeciwnika. W dniu 7 listQopada
1936 r. w Kudrowicach pod Łodzią odbywala się zabawa. taneczna, urządzona w
prywatnym mieszkaniu Al,b rechtów. Póź
ną. nocą wybuchła awantura w ogród'k u
przy domu i Zygmunt Albrecht, jeden ze
współwłaścicieli
wyszedł z latarką. elektryczna,. by sprawdzić powody zajścia. W
świetle latarki dojrzał znajomego, a zarazem przeciwni'ka, z którym miał pora~hunki, 23-le(niego
Józefa Bala, który

I

trzymał skierowany do niego rewolwer.
Bai za wolał .,Teraz cię nauczę', po cz~m
strzelił. Kula trafiła Albrechta w okolic!}
gerca tak że padł trupem na miejscu. Bala n~zajutl"2 are.sztowano. Sąd okrf!gowy
w Łodzi po rozpoznaniU spra wy skazał J 0zefa Bala na 8 la t więzienia.
(k)

KRONIKA GOSPODARCZA
Znaczny wzrost ruchu budo~l.anego w

1936 roku. Zesta\vienia władz miejskIch za
1936 rok wy,kazują. poważny- wzr~st ruchu
budowlane~o. Należy

to kłaść w pIerwszym
na karb nie,pewności na rynku walutowym. wskutek spadku walu~. Oszczęd
ności lokowano w nieruchomOŚCIach. a 'p o
wtóre oba wą. że ulgi pNlatkowe dla nowych budynków zOBtaną cofnię!e. W 193fJ,
roku wzniesiono łącznie (wykonczono) 4,2.],
budynki mieszkalne, w czym ~8'Z ~uro,,:a:
ne i H2 drewniane. o lącznel pO.lemnClScl
29'20 i1:b mieszkalnych (1025 mieszkań) gd~T
natomiast IV 1935 roku wzniesiono tyll~o
236 budynków o pojemno'ści 13188 izb mIeszkalnych. Jeżeli chodzi więc o liczbę n~
w:rch izb, to zwiększyla się ona w dWÓJnasób w porównaniu z 1935 ro,k.iem. Pona~
to jednak znajduje się w stadlllm wykonczania dalszych 117 budowli, tak że ruch
budowlany
porównaniu z 1935 rokiem
wzrósł ponad 100 proc. Z nadbudowy.
przebudowy i dobudowy u1'ząd~ono w 1~3G
roku lU izb mieszkalnych. O Ile chodZI. o
mieszkania to z pośród 1025 nowych mieszkań było jednoi zbowych 29.3. d \VU~zbo-'
wych 385. trzyizbowych 208, C'Zte~o:zbo
wy{!h 80. pięcioizbowych 31. sz~śc:o:zbo.
wych 12. siedmioizbowych 13. osm101z~'o
wych 2 i dzieBięcioizbow)"ch 1. Z ze.sta.wlenia wynika, że najlvięcej przybyło mles'Zkań d'wu i trzyizbowych, co na leży tra ktować jako objaw wielce dodatni.
(k)
rzędzie

w

SPDRT
Geyer - Bałtyk. W nadchodzącą sobog<ldz. r w sali Geyera przy ulI. Piotrkowskiei <ldbędzi e się rewanżowe .spotkanie boksersl,ie pomiędzy drużynami gdyń
skiego Bałtyku i tut. Gcyera. W pro~ramie
spotkania o,dbędzie się 7 następująych \\ alk
począwszy od wagi muszej: Sowiń&ki (D)
- Usielski (G). Kostko (B) - Wojciechowski (G). Wawrzyniak (B) - Augustowicz
(G). Juchnkki (Bl - Wojciechowski II (G),
Lubecki (B) - Ostrowski (G), Witold (B)
- Mirowski (G), Michalski (B) - Wurm
(G). Baltyk jest drużyną wyrównaną i posiada w swoim zespole kilku m:strzów
Pomorza. Specjalnie ciekawie zapowiada.
się walka pomiędzy mistrzem Pomorza wagi półśredniej Lubeckim z OstrowsJdm. Zapowiadana walka w wadze ciężkiej nie odbędzie się. gdyż Geyer nie p'oBiada zawodnika w tej wadze. W niedziel'ę gdyńszcza·
nie rozegraią spotkanie w Pabianicach z
tamto Kruszenderem, przy czym odbędzie
się tam również walka w wadze
ciężkiej
pomiędzy Wągrowskim i Piesiekiem (KE).
Geyer - Warszawianka w Lodzi. Sekcja bokserska ŁÓdzkiego Gey"ra wykazuje
w dalszym cia,,2',u niez\Vykłą żywotność. Po
rozegraniu spotkania towarzysk:ego z Bał.
tykiem ko'lejno odwiedzi Łódź zespół pię
ściarski s,tolecznej Warszawianki, który z
Geyerem rozegra drużynowe spotkanie
pięśi:iarskie. Impreza ta odbędzie się w dn.
31 bm. W po'czątkach lutego przyjeżdża do
Łodzi Sokół po,zna Ilsk i, a następnie w tym
miesiącu jeszcze kilka drużyn zamiejscowych.
Dzieci a sport zimowy. Okr(;}gowy Urząd
P. W. i W. F. w celu zainteresowania mło
dzieży sz,kót pO\Y'8zechnych sportami zimowymi odbywa z nią wycieczki do firm
sportowych. gdzie młodzież ta może bezpośrednio z:lpoznać się ze sprzętem narciarskim, łyżwiarskim. saneczkowym itp.
Jedna z takich wycieczek bawiła w dniu
I\'czorajszym w znanej f-mie R. Kowalski,
przy ul. 11 ListQopada, przy czym dało się
zauważyć, ŻG młodzież najwięcej interE'BOwala się nartami. Inowacji tej należy przyklaenąć. chOĆby z tego względu. że w niektórych szkołach powszechnych młodziez
nasza wo·góle nie wiedziała co to są narty
i w jakim celu są one ludziom potrzebne.
Nareszcie hokej w Lodzi. Mist-rzostwa
hokejowe okręgu łódzkiego rozpoczną się w
najbliższa, niedzielę, 17 bm. zarówno w klasie A jak i B. W klasie A ida na pierwszy
ogień de'l'by lo,kalne pomiędzy zespołami
Ł. K. S. i Union Turingiem. zaś w klasie
B, odbędą się dwa spotkania z udziałem
"Vimy i Zjednoczonych, 'k tórych przeciwnil,ami są drużyny żydowski e.
Niedopuszczenie dzieci na spotkania bokerskie. Zarząd łódzki'c h władz bokserskich po,tanowil na ostatnim. posi~dzeniu
zabronić uzieciom do
lat 12 wstępu na
spotkanie bokserskie. Ł. O. Z. B. pcwziął
swa, sluBzną deCYZję z tego wz~lędu, że
cZf!sto na spotkaniach pięściars-kich w naszym mieście mozna bylo zauważyć zaledwie kill,ule:nich chlopCÓlV, a jest przecież
rzecza, zrozumiałą., ~e sport te'n na dziatwę
może wywrzeć wpływ ujemny. rozwijaja,c
w nkh pierwiastki brutalnoś'c i, jaką widzi oiko dziecka IV każdei boksel'lSkiej walce.
Nowe władze kOlarzy L. K. S. Na odbytym ostatnio dorocznym zgromadzeniu kolarzy Ł6d7Jkiego Klubu Sportowego wybra.no nowe władze, do których weszli p,p.
Krachulec, Szymczym, Cymera, Gałec\i,
Pe-tler i Pietach. Walne zebranie przy t}'lll
zatwierdZiło kalendarzyk s'portowy na rok
1937, który przewiduje wiele imprez o charakterze mistrzowskim, towarzyskim i wy,
cieczkowym.
.
t~

{J

ORĘDOWNIK,

Sfrona 8

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, ka:tde
dalsze słowo 10 ~rOBZY, 5 liczb = jedno słowo,
l, w. z. a = każde stanowi 1 stawo. Jedno odoszenie nie IDu·Że przekraczać 1()IJ słów. wtem

5

sobota, dnia 16 stycznia 1937

OGŁOSZENIA
OgłoszenIa wśr6d

nagłówkowych.

Numer 12"

Znak oferty naprzyklad: z 18924, n 2745, d 1790
j t. d, = 1 słowo.
Drobne oglOBzenia w dni powszednie przyjmuje
6i~ do godz. 10,30, w soboty 1 dni przedświą,teczne ,pnyjmuje się do godz. 9,46.

DROBNE

drobnych: t-lamowy

m.lllmełr

30 groszy.

:tt

Kamienicę

.

5 m6rg.
przy le,ne
§piesznie.
B,kowa 1.

Piętrowa, rynek dużym 30 lat zaprowadzonym skladem garderoby.
Dom
blawat6w zaraz sprzedam Oferty
pry", a t ne. Wągrowiec Orę downik, Poznań zd 58018
- 55(){). wplaty 35\J{)
~
Saja \Vągrowiec. Pia·
10.
MAJĄTKI
zd 55118
__

I:

-"'1[
Al

Folwarczek
Parcelkę
600 kwadratowych . blisko śr6d. S
to czterdzieści morgowe
mieścia powodu wYj'ndu okazyj·
nie sprzN)am . dogof nych warun·
buraczanej
kach.
Wecłzikoweki Poznań - zabudowanie
masywne, inwen.
Pieka ry 11.
zd 51460
tarzem . olisko miasta. 45.000,wplaty lii.OOO.Kamienicę
Nowak,
parcele. cen t rum P oznania sprze·
dam, dochód 13 (}(){). cena 100 000. Poznań. Skarbowa 1.
wplaty 00 000. Ofe rty Orędownik
zdg 57955-6
Poznań zd 58201
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kompletnem urzadzemem, duzeJ
wsi kościelneLod zaraz do wyna·
j()cia. Maria Rurlnicka. Nekla, - Oglos'zenla do 30 sl6w dla potIZ1lpowiat Sroda.
n 37123 kującycb posady w tej rubryce
~b)'czamy pOd jebdnej1.tneciej ce.nie
2~
ROZl\":AITE _
ro nycu.

wywozić zagl·anifę .?)z~odą! ,

.

b) Inni

Wypożyczalnia

smokingów

';: .. . ";: .' "

najnowsze fasony wielki wybór.
Ogrodnik
Jan Szymallski. Łódź. Lagiew· żona ty. ie ino <1Cl.lec\{u w!elolet.niĄ
Ilicka <lu. pralnia.
n aij 4U7 Draktyka w N:emczech i Pol:oce
Poznań.
oZllaim:on"
za wo~zie
wszech·
._-Chrześcian' ska
etrąnni.e
oo&zukuie oo<sady "d
Fryzjerka
Włodarz
Wypożyczalnia sukien ślubnych. kWletlllia.
Dotad mlalem 2 DOt>~
d '
,
Bana·szak BaB~ samo zielna, trwalą wodną I :!;e· do zaciągu ó!umiennv ener~icznJ'.
balowych. najelegantsze fasony. dv 00 13 I~'
po"" Krot06zvn zd 5176:) la2!kową szuka posad~ zar:a~, Zgl. znajacy bardzo dobrze orace w
duży wybÓl" Ł6dź. Limanowskie· kÓw
.
. .
\Vu:cek. KrotosZ)'l1l. P6łwleJska 7 rol.nictwie. nraz
gO 38. (A leksandrowskal w pralni
n 36974
Kwalifikowany
zd 58 1;:1
murarz
na dooutat riobrv fachowiec mAgorzelnik
Fryzjerka
Ondulacja
. . •._.K.U.P.N.A
.....
iacv orace betonowe i żel'beton<)'
trwala 5.- z/ aparatami: elek· S7.uka zaraz posady klero"miczej. z prakt)'ką szuka posady od za· we. Z~IO\'lzenia Dobra Rycertrycznym , oowietrznym i ~aro· Oferty Agentura Orędownika w raz. naJchętniej w Poznaniu.
skie
Chwalibo!!owo I pQ~ WreeKupię
Sęp<>lnie.
n
311>26
Oferty
Orędownik,
Poznań
wym. Łódź Nawrot 54 a. J6zef
Marszantkę
śn:a oocJilta w miejscu.
gospodarstwo ao do 150 m6rg od Podleśny.
zd 58138
n 36 384 Potrzebni 00 1 i"wietnia 1937 r.:
z:j 57763
samodzielna. przys tojna. got6wka wlaściciela. wplace 20 do 25000 zl
do 1000.- poślubi. zaloży inte" ?3 Ofe rty Kurier Pozn. zdg 5717314
24-letni blondyn. Ofł'l" t y Oredow·
Pokojowa
nik. Poznań zd 51:>45
potrzebna do dworu. pracowita,
18. DZIERtA WY
...
porządna, uczciwej rodziny. OdpięY. świadectw l>rzesłać Zakrocka,
Kawaler
lJhrząstowo, p. Wieszczyczyn.
lat 38. wzrostu średniego. blon·
zd 57729
60
dyn. z powodu braku znajomości
poszukuje tą drog'l panny luh tylko buraczanej. żywym mar·
wdowy w celu zalożenia sklepu . tWlm inwenta'l"zem O<! wlaścl'
Posada
Cel matrymonialny. Listy i foto· clela. objecie 2500 zA. Szymala .
magazyniera. robotnika. got6wką
grafie kierować pod adresem Rtf'· \V rześnia. Mi/osia wska 2.
llOO,- str6ż nocny 150.- woln!!.
fan Rasz. Kolo nad \Vartą, ulica
zd 55 821
Odpowiedź
znaczek. Zgłoszerua
TorUJlska 121.
zd 57 951
"Pawilon". Poznań, Focha 15.
kieszonkowy w formacie 10 X 15 cm w kartonowej oprawie
zd 57949
300
Kawaler
m6rg wydzierżawię, 20 by dla.
136 stron treścI (kalendarium. bogaty materiał orientacyjny,
lat 45. 7. maj Qlki e m poszukuj!' w martwy kompletny, 2 st~~i. ozi·
Palacz· maszynista
celu matrymoniahl)'m panny luh miny 120. ohiecie 12000. l\.inzhu·
spis fIrm chrześcijańskich) wydany przez Drukarnię
i mlynarz, doświadczeni. samotwd6wki do 40. z nieruchomości'l ber. Sulęcinel"
zd 55041
ni
potrzebni zaraz. Młyn Paroskladem. Oferty Orędownik, Po·
Polską S. A. nabyć można
wy. Kruszewo.
ng 37117-18
znań zd 57 912
Restauracja
z prawem wyszynku. sklad koUczeń
groszy
za
lonialny i mieszkanie na dużej
piekarski zaraz potrzebny. najwsi kościelnej do wydzierżawie·
chętniej z wioski. Wnuk, Skoki.
nia z powodu objęcia gospodar·
zo 58122
stwa. Przcj~cie składu podlug
Dom
inwentury.
Informacyj lH]zieli
komfortowy iprJ 110m ie-se.k a n iowy Szwajkowski. K6rnik, Rozlewnia
Za
zabuduwania "'O€Po~ a rcze. 0!!r6 d piwa.
pożyczenie
2.000.- dam stalą
zd 57851;
oarce le bh~:,o ryn ku ""pl'zedam
pracę fah"yce przy Poznaniu. Stanislaw
Plo"lka
Kroto<"zY "l
Pensja l(jO miesięcznie. Oferty
Warsztat
Le.§r1a 3.
zd 56 7n l
Oredownik. Pozna11 zd 58046
rzeźnicki wydzierżawię 50 zł mie·
GospOdarstwo
siecznie. Oferty Orędownik, Po·
Magazynier
180 m. Illwentarz - d\\'a domy z_n_:l.cń'--z_d.....;5'-7_0'-B_7_ _ _ _ _ _ __
Ślusarz maszynowy
na śpichrz zbożowy. do oddzia.łu
mieszkalne storloly &pl·zNlam.
. z gotówka 2.000 zł. zaraz zgloslć.
Ofert~ ~ge';ltl1ra Óre(lownika~ Piekarnię
00 zUl. alnif'zek - hnrtownie - kawaler. lat 23. sieuem lat prak· oheznany z .wsz~lką reparacJ." Oferty Orędownik. Poznań
rolf!lczych. w od.lewH'
zd 58011
Oborlllkl. Czarnko\\' ·ka. n 31008 lohrz!' zap,·,)wadzoną \\"ydzierża- fajki. wiśniówki. yapierośnice - tyki poszukuje posady od zaraz. maszyn.
bronzu 1 takze przy tokarm. po·
wi<:. A ~%klldlarck, Sroda. ulica wielki wyb6r - Dybicki. Wroc· Uferty Orędownik. Poznań
sil,ld.a
.świarle('twa
.i
karte
rze·
Bufetowa
Jadłodajnia
Uworcowa, Kiosk.
n 37113 lawsk:t 1.
dg 3739
zd 58086
ml!'~ll1lr'Z'l
posznkuJe posady . .
•
p61wyszynk
pipczywo - bilarnajf'hE)tnicj na majątek. R. Mn· mila .pr~ystoJna obsługą go§cI na
dy wla.ne lIrzadzenie. mic·
tela. Stohnira. poczta Obrzycko prowl.nCJę" potrzebpa zaraz. Adres
(lqkaniem. rllchliwym miej scu powiat Ohorniki
zdg 57957-8 wskaze Urędowmk. Poznań
1300.
O l'zeg-nrz!'wskl
Pozn a ll
.
zd 58013
Zielona ~ - :!\
zrl ;)(1 !)il8
Piekarz
,. _-- -poszukujp pralayki za cukiernika ~~~~~~~~~~~~~~!
1 000 samochodów
hez/. latnej 1. 2. La'/(. zgtoRzenia :
l'Ozebron;' ch , llŻY\\ alle czę.3ci. pod·
:t}'ozia mleczar,kie opony Ilajta·
I
I~!. Kurier Pozn. zdg 5: 999-58 000
Sl>bota, 16 stycznia
)1iej w firmie Autosklad. f'ozna(l.
Lwów - 12,03 .. W
Uczen
Dąbrowskiego 8\). telefon 46-74.
.
_ _ _ Ji.
~:r..I
~ (plyty): 15.15 r iospnki w wyko·
."
~
z prowincji. chc>\cy się wyuczy/!
dg3517-18
Sobota 16 stycznia
naniu chóru Dana na olytach:'
~b
piekarstwa poszukuje miejsca. - ZDJĘCIA FIL1łIOWE
•
.
15,50 .. :'!'!" (Trzy pytajniki): 16.90
na so ote:
Oferty Or<:downik. Poznań
Zakład
KAŻDyltl
6,30 audycje
poranne: 11,30 'D ' e~ni N:ewiadomakiego (plyty);
15.00 Pral!a. Muzyka lekka
zd 58123
fryzjerski damsko·lllp.ski. dobrze
audycie 18,35 Iwows·ki fefieton aktllalns: Londyn R. Tanga. 00 t"m sDI .•
zaprowadzony. przedmieście Gdy· §p; ewallnY pio"enki ni, egzystencja zapewniona sprze· o"o\\'adzi ~rof Tadell~z Manner: 22.40 mUŁ~'ka tanecl/;na na o:,· na 01''''. k:nowych.
dam. Zgloszenia Or<:downik, Gdy· 11,57 .;"gnal Cl2:a-"'u: 12.40 de.iennik tach.
16.00 KOellil!swllSt. Muzyka wc'
poludniaw,: 14.30 Teatr Wyo·
Sl>bota. 16 stycznia.
r
I
nia n 3650:;
br a źn i : .. Iuchowiako dla dzieci P. Toruń _ 12.03 francuskie :l- oola. Wrocław. "eso y 'Orol!ram.
Podwórzowy
Bu z prakt\.' ka tylko dobra si/a. Zg!o.
r. . . o chillCZykll CZ:I1!!·Czan!! i t\\'lI"Y skrzy·pcowe (e. Warszawy):
11 00
d cń · Plny. l1k·30 M
ZO: 9~9/70
Skład
eżnicz~e"
Z,.,· 12.50
.. 1'01
'kn r3."a _trzorly
dallcszt.
,nu.zy··a cY.I'al16 ' 3 . • O· szenia
~~:~~~~:~~~~~~~~~i~i~i!iiiiiii~
spr~t6w
kuchcnnych zaprowa· norc",lanowej
fi i Nawrockiejksi
(.ze
Lwowa):- 15.QO
np.i l1a
Pamorzu"
OOg. chI!'",
roln.: skwa.
KoncE'rt.
~Iaj Kromolice. p Kuklidzony w Poznnniu sprzedam.
wi:trl onwści gOl'podarcze: 16.15 15.35 życie kultllra:ne Pomorz3: 18.00 Koszyce. Koncert snnr. nów.
zd 56 B94.
Oferty OrGdownik. Pozna!'!
.. ~fuZl"ka e:ór". Konc('rt \V wyko· 15,40 na rMm' ch in .. trumentach 'Yrocl8.w. \Variacjp na riwa fo~·
zd 57825
naniu orkie.>try Adnma Herm.], (plyty): 18,20 gawerla g,lall"k~: teoiany. Koenil!RwlIst. p;p~n , .
na (z Krakowa): 17.00 Konc~ .. t 18.30 .. Dookola Wnitek" - p!y. tallce lurlowe. 18.15 Droitwich. Fryzjerski
·nlistów. \Vrkonawcy: S'f'fan ' a ty: 22,40 ' ~'Ice i piOi>enk i - ply· ~I. [3neCQ:na. 18.40 ITiI"ersllm l.
~-------~
zakład mieszkanirm.
dnhrem po, Pietras",kie\"icl/;·Zncharze'\Y.~kn - ty.
Organr.
łożeniu kor7.ystni(' sprzcrlam. Sobota, 16 stycznia.
19.00 Londyn R. - Koncert ork
Adres wskaże Orcdownik. Po· C<o iew. Ser!riu"z Nadgryzo\\,o,ki forteoian: 17,50 orzeglad ",,,,law·
Katowice _ 12.03 francusk ie tJ· rletei z u de.. ;?ol (bant.) w orOl!:~.
znań zd 51 990
nictw: 18,00 poga,danka aktnal
B d
na: 18.10 wiadomości soortow ~ : twory s·krzypcowe w wyk .•Ja ·~chv Ve,·di. Li5zt. \Vagner. n apeszt.
Rzeźnictwo
IIeifelza (ply'ty zW·WY): 13.00 - Rpc. fOl'tE'P:ano'Wy. 19.11\ Króle.18.50 poza~anka aktualna: 19,00 koncert życze'l (ol,ty)' 13.15 S~ wiec. l\f or"'3110wa. 19.15 Pralla.
pierwszorzędne mieszkaniem
andycia dla Polak6w zagran'ra: ludowej zobaw'e" (olyty): 15:!~ Koncr"l orko woi-.k(i\vei (:\fp,· pr·
sprzedam korzystnie. Oferty Orę· .. Tańce ślaskie" - audycia A· życie kul ruralne Ślaeka: 15.10 hpPI' Smetnna. f'zajkovl'I::k:): 19.45
downile PoznaJl zrl 51966
rlo1fa Fiel'li rz Katow ic): 19.3~ muzyka '('kb i taneCl/;na (olny): Wiecle:l. Rec. fort .. e:ra I<5gerlil'
MI
.
koncert w wykonan iu orkieoS t f\' 18.20 .S'\'3Cl/;rna u Dorotki" - orr-Iurl'a Szopena.
eCZarnlę
Polsk iego Radia 'Pod dyr. S,an· 311 rhcja dla rlz ieci: 22.40 muz"ka
2000 Lllksemhnrl!. M. lekk~.
parow,,!, dobrze pl'osp e rujacą ko- .-,law3 Na.mrs-Iowskiel!'o z udz ' J· 'pkka p:o ''Cnki śo:ewa Ch6! 20.10 '''roclaw. \"p!"Olv. PI'Oll"ra'll
rzystnie sprzeoam. Oferty Orę- lem Henrrka Ład08za: 20.25
l!Jnana (op!yty).
9.0.30 Lonrly. n R . .. Kr7.',,~ •. tof KI).
downik. Poznall zd ;'7 931
wo~ci literackie om6wi Sra n:,,'a 1\
111mb" O'P. Mi!ha urla. K;~pnha!!8.
Aclamcze"",ki: 20,40 dzienn k 1\' p.
So~ta. 16 stycznia.
Radioba'!' Bralislawa. _ .. W·~.
Skład
cl/;omv: 20.50 DO,Jl:adanka akllld!'
Kraków - 12.03 francl1<kie n· .'zczka k~rn",\\"aln" 00. Kalman,.
t-apieru. wyroby t)'loniowe, na· na: 21,00 .. Żrcie to tan iE'c" ,- 111'01')' ·.,.k,·zv,pcowe
w wyk. J S tt
]i'
t"
I .
k' I <1
tychmiast. b. korzystnie na sprze· ra rliowe no-t'Pnurri w nklarlz:e IIcifetza lolyt, z Warszawy): . _ .0 e~'O'40<~r!\da ń o : ~en.·1 u u·
daż.
Miasto powiatowe. Oferty Wiktora HrU'by'ego w wykonf.· 12.50 .. 'l'r;·hunr miodych .. .": 13,30 \I:ej" •. r
le e ' .. Zyc,e to ta·
Orędownik. Pozn a li zrl 57878
niu orkieó'trv Rozlrlaśni 'ViP Ilen' koncert życze 'l z plyt: 15.30 na nlec ra, loootnourn
.. kiei pod ilyrekcia J6zefa Holze- fali uśmiechu (plnv): 1600 oou21.00 SzŁ()kholm. Da~'l1a m. taKolonialkę
ra. ork iestry io..7..zowej poo d:vr~' danka al{tua1na: 16.10 w :adoIDa- neczna. 21.30 ~trasburl! FestiYal
powiatowym mif'ś,ie. 'l'owar we· kcja Dawida Mthe. ch6ru W:e- gci I/; dn ia ... 18.20 trans'lIl!<::ia mll- DeEbe;?a. J"yon 1'r. zOoery KJdług faktury. Of,'rty Orędownik. rlrn<skich
Nauczycieli. M~rlti~y Zy.l;i lekkiei IŁ knwiarni .. Pa,lace" micznej. Paris PTT
Kompn:\
Poznań zd 57870
Bo'kor. Karola Zieg]era i Em 'h IV Krakowie: 22.40 mU7.Yka ta- muzyczna. 21.l15 Poste ParisiJ!n .
- - - - - - - Petroffa (tranami-'la z Wiedn:a) neczna (olvty).
1\[. wlookn
(Gl1iraQn
DebIlesy
Odmładza naskórek
K
Ducas). 21.45 Radio Paris KOIISobota. 16 stycznia.
cert ",,,mf. Dod r1v. r. Tn!!'helbrechta .
22.10 .. Kukulka Wileń ..ka": .. :.1każ,lym
dniem krem klllka na etYo:e". napi~al Teorltlr
~
.. Sekl-et Piekności" Anida. Buinicki.
Łódź 1203 francuskie utwo22.00 SztokhGlm M. tane~na.
Pll' 29313-71,152
ry
BkrZl'ocowe w w.vknnul1j'1 22.10 Blldape~zt. M cVll"ań"ka. Ja..ch,V Heifetza (plyty z \Y·WY): 22.15 Luksemhnrll. 8ymf. Niedo·
Dom
12.50 lIaneman: dzwony karn.· kOIIC7.1I1U Sf'hllherta. 00 tym konf'.
prowincji, duże ubikacje. ohszpr'
walowe - 1l0t'00\1I"r; (olyty): - Sl'lllf. pod dyr. Pensiea. soliści 1.
ne zabullowunia. ogród. lIotych·
Sobota. 16 stycznia
15.40 pio '['nki ~I:lskie (pIYŁY): - i P FOllrner (,krz i wioloncz.).
miast sprzedal1l. cella ugodowa.
15.55 o w,-zy.;tk·m 00 trO\'lzku: - w OI"O\!r.: ITnvd!l.
K<>ffier .j
Zgłoszenia agcllcja Orcdo\\'nika.
'Varszawa - 12.03 fnncus!,'p 16.00 melod ie I"owskie (olyty): B,·alim.~. 22.211 "' i~lleń. M. ta·
GostYJ!.
n 37120 ·utwory skrzY\ncowe w wykon,,' 18.20 audycia literacka - nowel3 nl'f'7.na 2.30 1\lonachium :\f. t3.niu Jascny HeifettŁa (plvty): 12.10 Stefana Kamill,ldelto O . t. .. 0.9no- npf'7.lIn.
•
W sądzie.
FIsharmonIum
·~krzynka roln;cza: 15,15 konce"' IVY": 1835 O. Nicola:: Wp ..ole ku23.00 Droitwicb ],f le'kka. 23.10
w dobrYill stanie ~prz e dam. - rozrywkowy (plyty): 16.00 na.,>z/ moszki - uWPrt1lfa: 18.45 chwil· Bnnapc..7L ~r ia7zol\'~.
- Czy oskarżony nie ma nic na swoją obron-:?
Jlierlowa. Nowemiasto n. \\'artn. 'program; 16.10 .. Życie kultur,ll- ka arty"tYCtl.na: 22.40 muzyka ta·
24.00 Rilversnm II Plyty. Nie panie sędzio ja jestem zwolennilkiem obron"
Rynek 8, powi a t .Jarocin.
ne atolicy"; 22.40 muzyka tanecz· neczna (olyty v, W-wy): 23.30 - Sztntl!art i Frankfurt. Konce'
biernej.
(x)
zu 58084
na (,p!ytyJ.
koncert życzeń
rozrywkowv.

R. Barcikowski S. A.
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ORĘDOWNIK

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 83-07. 44-61, 35-24, 35-25

WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA m~IEŃ NASTĘPNY
Kedaktor odpowiedzJaln)" Andrzej TreIla li POIlI1awa. Antoni Leśm~wicz

r;

Poamania.

W niedziele,
Za

święta

i

ł'ótnym

wieczorem: 35-2'. 40-72

W'iawmości I lIJI"tT.lmly li m. Lod.Ii odPOw1a.da Leon 'l'J'tIUa. Lód&, Plolirkowlka 111. RekoPIIs6w ruezamÓwionych redakcja ni. cwra.ca.

WSZyStkie

Przedpłata: miesuęl?znie (7 wydań ty~niowo). a oobiorem w a.g~nturach 235 "I. .Za. 00'

Za oglosun!a I re'klamy ooPOwłada

i reklamy:

ogłoszenia
tl~ ~ I-la.mowej. 16 groszy, na stront,. 4-1amowej Prsy
noszen,e do domu odpOWiednia doplata. Na pocztNch , u 1·lstonosz6w mle<! I~...Oll~ tekaŁu redakcYJnego 30 I!'t" .. Ha ;,trorue 4-teJ 50 gr., na
.
nie ~.34 .zl, kwartalnie 7.-. Poczta przyjmuje zaU1ów:e ..i~ t.ylko .na 6 wydań
od 'ed
.
..
Itronie 2-Jlej 80 g~"l na "tron:e w:adomt>ści lokalnych 100 gr.
tygodruowo (bez p<>med1J.alkowego). - Pod opaska w _';>Isce 3.- zl m'e6lę01;rue <6 wydań
J no!amu~elCo milunetrl!-- Ogl~21Eln1. Ikompll1lwwa.ne >raz z z8dtr~tenlem miehc& 2U%
t y.:od n iowo). - Zamówie.nia pocztowe należy 1I~,kuteozniać do 25 każdego mi~iąca w ur~9ach
5~~f~~io ~ro~~6~~06zeTlia naJ:YłeJ i~ sl6w. VI' tem 5 nagl6wkowych (drukowanyeh
g,oc7!tow y ch, 11 listowych lub wprost w centrali OrędoWlIlilka. Poamań, św. Ma.rom 70, P. K. O.
a WY8G.k~a ~,~o:'.
Udek '.,.ze MOWO 10 gro&ZY. Za r6tn.ieę mi.ędzy zestawem
.00 149.
Ogloszenia la p/a.tn. Zfl6'fT.POW
a ut.. m8ltirtoowa.nIL wyll.awru.c1wo.n.if odpowiada.
Nakład i czciol\ki: Drukarnia Polska Sp6łka Akcyjna, PoznV\. 8w, M&II'CII.rJ 70
\~ ruri~ wypadków I!>owodowa.nycb da WYf.e8 . ~zk6d VII zakladzie. ~traik6w itp~ wyda wnictwo ni. odPOwla.da za doIta.rozem. Ifem
dOlll8rl'wnych numer6w lub OdMkrxloWIlML
p
L" 1bOn6liCf 1lle tli a,,· prawa domaWan!.& - . Dl..

"!ii..r

I

tiensacyjna
fil)

powieść współczesna

-

Napisał

specjalnie dla .. Orędownika" Antoni" Hram

w więzieniu pod zarzutem potwornej .
Jeszcze dziś skomunikuję się z Radą. zbrodni i grozi mu za to w najlepadwokacka w Warszawie. której on szym wypadku kara dożywotniego
więzienia, a zatym zazdrość w stosunma być członkiem.
- Bardzo o to proszę - powiedzia- ku do niego wygląda wręcz paradoła Jadwiga. Mam nadzieję, pomimo ksalnie.
--Trzeba być doprawdy zaśle
pesymizmu pana prokuratora. że rOZwiazanie te.i zagadki może otworzyć pieńcem, aby maJlJ.c taka. cudną. kobietkę i tak w dodatku zakochaną, uBurskiemu drogę do wolności.
Prokurator Zarewicz uśmiechnął ciekać się do zbrodni lila mnej. Zresztą
widziałem i tamtę ... zwykła kokota
się wyrozumiale. - I .ia byłbym rad z
tego, chociaż pani się może wydawać, - skrzywił się - chocjaż również nie
brzydka. .. A jednak tak bywa na
że prokurator dąży za wszelką cenę do
pogrzebania oskarżonego. Proszę mi świecie. Afektacja, zaŚlepienie; można
to zresztą różnie tłumaczyć, a jednak
wierzyć, że chętniej umarzam oskarzawsze dojdziemy do stwierdzenia nieżenia, niż je popieram na rozprawie
zaprzeczonego faktu zbrodni, która posądowej. Ale muszę mieć do tego podciąga za sobą wymiar sprawiedliwości.
stawę. Tymczasem w danym 'wypadku. .. - Nie dokończył zdania, lecz Utopijne na dzisiejsze czasy teorie
Lombrosa nie dojrzały jeszcze i nie
uczynił wymowny ruch dłońmi.
Jakiś czas siedzieli
w milczeniu. prędko dojrzeją, aby tego rOdzaju poJadwiga w posępnym zamyśleniu stępki mogły uchodzić bezkarnie.
przeżuwała gorzką prawdę słów proTrudno ...
Tym ostatnim wyrazem prOkurator
kuratora, nie znajduję.c żadnego argumentu na obronę Stanisława, poza nie- odegnał nasuwające mu się refleksje
i zabrał się z powI'otem do przerwazłomną wiarą. i głębokim przeświad
czeniem o jego niewinności. To jednak nej roboty.
Zanim jednakże zdążył porozkładać
nie wystarczyło do przywrócenia mu
akta, postać Jadwigi Próchnickiej
wolności.
Prokurator Zarewicz obserwował z znów stanęła mu przed oczyma. Zarezadowoleniem jaj zgrabnę. figurkt, wicz podparł brodę na dłoni i napoprawie dziecinbą., rasowa twarzyczkę, wrót popadł w zadumę.
Tego rodzaju uczucia. jakie teraz
na której rozsiadła się troska. podnosząc jeszcze urok jej nieprzeciętnych
nawiedziły Zarewicza, obce mu były
dotychczas. Stary kawaler, pochłonię
wdzięków. Sam dziwił się teraz sobie,
jak wiele chciałby dla tej kobiety u- ty nieustanną pracę. i nie znający ciepła domowego ogniska, był do pewneczyniĆ; niestety. litera prawa nie zna
go stopnia dziwakiem. \Vykonywany
roztkliwiań i obce jej jest uczucie litości. A prokurator Zarewicz był strózawód wyrobił w nim z biegiem czaRU
żem tego pra·wa. Pragnąc więc
prze- nieufnośĆ do ludzi, których słabostkl
i niskie instynl<ty znal z calych torwać ciąż ącą obydwojgu ciszę , odezwał
mów akt oskarżenia. Poza dziełami
się wreszcie:
- O zrzeczeniu się obrony przez fachowymi była to codzienna jego
adwokata GrochuIskiego powiadomię strawa duchowa. Zarewicz zewszą.d
pana Burskiego niezwłocznie. Termin widział obłudę, podstęp i ekstrakt na.j.
rozprawy jeszcze nie wyznaczony i bę gorszych ludzldch skłonności i nadzie doŚĆ czasu na postaranie się o in- wyknien. Tą miara. mierzył zarówno
nego obrońcę. A tamta. sprawa. zajmę mężczyzn .iak i kobiety. Nie znaczyłO
to bynajmniej, aby w skrytości ducha
się szczerze dodał, ma.iac na myśli
nie tęsknił do jaldejś bratniej. oddaostatnie rewelacje Prócbnickiej.
- Bardzo panu prokuratorowi dzię nej mu istoty, takie,i jednak nie spotkał dotę.d na swojej drodze. Tak mu
kuję powstała, uważaje.c urozmowę
się przynajmniej dawało.
za skończonę..
T eraz dopiero, kiedy w wyobl'aini
- O wynikach moich dochodzeń
n~ezapomniany
obr&?;
odnośnie
GrochuIskiego nie omie- przywoływał
Próchnickiej,
doznawał
jakichś
dziwszkam pani powiadomić. chociaż lepiej by było, aby pani zechciała oFJobi- nych, nieznanych mu dotad uczuć.
- A jednak Ziy los takich właśnie
ście się do mnie pofatygować - zmieistot nie oszczędza rozmyślał
z
nił poprzedni zamiar.
rzadkim
u
niego
rozrzewnieniem.
- Bardzo chętnie - zgodziła się.
'- Tylko kiedy mogę tu przybyć '!
- N 000 • .. choćby Jutro - odpowiedział DO chwili wahania.
Pierwszy bolesny zawód nie zała
- Dobrze, przyjdę.
mał Wiktora Ruteckiego. Student, woProkurator Zarewicz Dodał Je) rę bec beznadziejnej. jak się zdawało sykę, odprowadził do drzwi i uśmiech
tuacji, nie poddał się zgubnej apatii,
nął się na pożegnanie. I ten właśnie
a przeciwnie, wytężył swój lotny uuśmiech wykrzesał w sercu znękanej
mysł, aby wyszukać drogę do odzyskakobiety jakieś nikłe nadzieje.
nia upragnionej wolności. Pierwsze
ciemnym
- Nie jest taki strasznv - rozmy- dni pobytu w ponurym
więzieniu poświęcił
na nieustanne
ślała, schodzę.c po szerokich schodach
pierwszego piętra. - Nie będzie może rozmyślania, starając się w pierwszym
srogim i na rozprawie. zwłaszcza jak rzędzie przeniknfJ,ć zamiary zbrodniausiądę
sobie na przeciw niego, w rzy, odnośnie jego dalszego losu. Spopierwszym rzędzie.
dziewał sit~ bowiem, że tak Guterman,
W Jadwidze, doświadczonej pierw- jak i Lanicki, przyjd9- do przekonania,
szymi niepowodzeniami, poczęła się iż najbezpieczniej będzie pozbyć go się
teraz budzić wrodzona kobieca prze- raz na zawsze, tym więcej, iż w przeciwieństwie
do Haczewskiego
nie
biegłość . Widziała wyraźnie. że urzę
oowy i sztywny zawsze prokurator przedstawiał dla nich żadnej wartości.
Zarewicz silił się względem niej na
Gdy jednakże przekonał się, te
przesadn~ uprzejmość, a Jego propozbrodniarze nie mają.. na razie wzglę
zycJa osobistego przybycia do urzędu dem niego takich zamiarów, począł
w sprawie GrochuIskiego miała swo- rozmyślać nad sposobem wydostania
ją wymowę.
To wszystko, wzięte ra~ się z więzienia.
zero. pomimo chwilowego uczucia nieNajwiększą trudnościę. w realizacji
8maku, podniosło Jadwige na duchu. tego śmiałego przedsięwzięcIa był brak
Z niepokojem wiec oczekiwała na- jakiegokolwiek światła, bowiem jego
stępnego dnia, abv powtórnie odwieprześladowcy nie omieszkali zrewidodzić prokuratora Zarewicza.
wać go szczegółowo, zabierając mu oTymczasem tamten odłożył teczkę prócz broni, elektryczJ;lę. latarkę. Z
z aktami. rozpatrywanymi przed przy- początkiem Rutecki próbował wyjąć z
byciem Próchnickiei. zapalił papiero- zawiasów ciężkie, dębowe drzwi, co
jednak okazało się niemożliwym. Posa i ponadł w zamyślenie.
- A więc to ona jest. narzeczoną. zastawało tylko zrobić wyłom w grubym kamiennym murze, ale do tego
in~vniera Burskiego ... rozmyślał.
- Niczego sobie. nawet ładna ... bar- potrzebne były odpowiednie narzędzia.
dzo ładna - stopniował. - Musi go W tym celu student obmacywał w
bardzo kochać .- westchnał. - Zre- ciemności wszystkie ściany, w nadziei
natrafienia w któreiś z nich na jakiś
~:>;ta nif' ukrywała tego wcale. Szczęgrubszy gwóźdź, hak lub coś w tym
śliwY ("hłaD . . .
.
W tej chwili kdnak: prz:\"Tlomnlnł rOdzaju. Długotrwałe poszukiwania
sobie, że przecież Durski znaiduje się nie przyniosły w pierwszych dniach

na głównym korytarzu, aby zapobiec
ewentualnym próbom ucieczki - rozważał. I gdybym zdecydował się na
zaatakowanie Gutermana. niechybnie
wpadłbym w
ręce tego nowego 0pryszka.
Tok tego rodzaju przykrych myśli
przerwały Ruteckiemu słowa Rachmila. Guterman, skierowane do nieznanego studentowi człowieka.
- Tym się będziecie również opiekować, Rudzik. TylkO trzeba strzec go
jak oka w głowie. To sprytna sztuka i
mógłby nas nabawić nie byle jakiego
kłopotu, gdyby mu się udało uciec.
- Dobrze jest; nie ucieknie, jak ja
się nim zaopiekuję odburknął Rudzik, przyglądając się studentowi z
zainteresowaniem.
- Gdziej go widziałem - stwierdził
w wyniku dłuższej Obserwacji.
- Widzieliście go? - zainteresował się Rachmil. Może go znacie?
Przypomni.icie sobie.
- Kto wie, czy to nie on pętał się
często koło naszej knajpy? - zastanawiał się Rudzik - Takiemu jak on zaświeciłem raz latarkę. prosto w oczy,
na podwórzu Bociana.
- To bardzo możliwie --' zgodził
się z tym przypuszczeniem Guterman,
który w tej chwili przypomniał sobie

To musi być naprawdę dobI1L i uczciwa kobieta, a jednak związała się wezłem uczucia ze zbrodniarzem ...
Z kolei myśli Zarewicza zwróciły
się do Burskiego, przeciw któremu
przed kilku dniami ukończył akt 0skarżenia. Nie wiedział sam. dlaczego
postawił się teraz w roli Obrońcy oskarżonego i począł w myślach wyszukiwać atutów, przemawiających za jego niewinnością.. Był jednak zbyt pochłonięty rolą oskarżyciela publicznego, aby się móc doszukać jakichkolwiek argumentów, względnie okoliczności łagodzę.cych.

- Dowody rzeczowe. będące niejako licem czynu, trzech świadków którzy ostoją się w ogniu najbardziej
krzyżowych pytań obrony, nie liczą.c
dodatkowych świadków. mających
swymi
zeznaniami
naświetlić tło
zbrodni - to już chyba wystarcza przyszedł do przekonania. Szkoda
tej biednej dziewczyny, która niezłom
nie, z uporem i naiwnościę. <lziecka.
wierzy w niewinność narzeczonego. To
podwaja jej mękę, daję.c przeświadcze
nie strasznej, niezawinionej krzywdy ...
a nie da się przekonać.
- VVięc jutro tutaj przyjdzie przypomniał sobie i dłonią pogładził
nieogolony podbródek, a następnie
przejrzał się w małym, kieszonkowym
lusterku.
Teraz dopiero spostrzegł wiele usterek. na które nie zwracał dotąd
żadnej uwagi. Włosy miał rozrzucone
w nieładzie, krawat źle zwią.zany i
kOłnierzyk nie vierwszej czystości.
- Psiakrew, w tym biurze czło
wiek nigdy nie może porządnie wyglą
dać! - zaklął, zagłębiając się na nowo
w papierach. Zamiast jednakże czyniĆ,
jak 10 miał zamiar. wyciągi z proto.
kołów, zeznań, odtargał kartkę z note·
su i zanotował:
Ostrzyc się, ogoliĆ, kupić nowy
l{rawat, biały, ntywny kolnierzylt. odebrać ubranie od krawca. To chyba już wsrystko - zastanowił ~ię.
- Jeszcze protokół zeznań tego
piekarza, Pilarka - podpowiedział mu
stojący oba)! urzędnik. który wszedł
tu przed chwilę., niezauważony przez
Zarewicza.
Prokurator spojrzał na niego, jak
przebudzony ze snu. Szybko za)!l'ył
dłonię. swoje notatki.
- Idź pan JI) licha! - rzucił tamtemu, chowając kartkę do kieszeni.

tajemniczą. sylwetkę

śle

go pamiętnej no\:y, gdy oczekiwał pod knajpę. Bociana na Świdra.
- A więc to tak wyglą.daj/) pań
skie krajoznawcze wedrówki - zwrócił się teraz Rachmil
do speszonego
studenta. Dotąd był skłonny wierzyć w
prawdziwość słów Ruteckiego, który
tłumaczył się, iż do podziemi zapuścił
się jedynie w celach naukowych. No, pogadamy jeszcze na ten temat,
panie turysto - podkreślił specjalnie
ostatni wyraz. - A tymczasem, WY"
Rudzilr, nie spuszczajcie go z oka. To
nie byle jaki ptaszek i musi mieć jakiś
specjalny cel w tej całej awanturze. I
nie zadawajcie się z nim w żadne dyskusje - upomniał opryszka. - Jutro
z nim porozmawiamy, a teraz wracajmy do naszej pracy - powiedział, zabierając się do odejścia.
Ale właśnie w tej chwili, gdy obaj
prześladOWCY studenta skierowali się
do drzwi. latarka Gutermana. zakreśliwszy łuk po suficie piwnicy, oświe
tliła na moment niewielki hak, sterczący w sklepieniu. Dokoła tego kawałka zardzewiałego żelaza
się teraz wszystkie myśli
i

Nowe odkrycie
nic konkretnego. Wreszcie zmęczony i
zrezygnowany położył się na swym
posłaniu i począł rozmyślać.
VV tym stanie zastał go Rachmil
Guterman, który przyniósł mu codzienny, skromny posiłek.
Rutecki, OŚlepiony jasnym światłem
latarki, zasłonił oczy dłonią i usiadł
na słomie. Ze zdziwieniem stwierdził,
że Guterman nie trzyma tym razem w
dłoni nieodstępnęgo browninga.
Pod
wpływem tego zaświtała mu w głowie
~miała, szalona myśl: rzucić się na opryszka i silnym uderzeniem pięści w
dołek powalić go na ziemię, a następ
nie, zaml,mąwszy go w piwnicy, ratować się ucieczką. Olśniło go to do tego
stopni~ że już miał wprowadzić w
czyn swe nieobliczalne zamysły, gdy
przez otwarte drzwi od strony korytarza dały się słyszeć ciężkie kroki nadchodzącego drugiego człowieka.
- lest iCh dwóch stwierdził z
uczuciem przykrego zawodu, rezygnuję,c natychmiast z zamierzonego ataku. Był pewny, że nadchodzi Lanicki,
ów groźny szef wywiadu, przed którym drżał Guterman.
Jakież jednak było zdziwienie studenta. gdy w chwile później w
drzwiach piwnicy stanął Jakiś wysoki,
ryży blondyn o pociągłej, piegatej twarzy.
- A więc personel "detektywa"
Lanickiego nie ogranicza się do Gutermana i tamtego opryszka - pomyślał
o Świdrze, którego znał jako podwład
nego Rachmila. To stwierdzenie było
mu mocno nie na rękę.
- Kto wie, czy taki najemny drab
nie ma za zadanie trzymanie warty

człowieka,

dzącego

r

skupiły

uczucia

Wiktora Ruteckiego.
Gdy tylko tamci dwai oddalili się
spod drzwi więzienia studenta, Wiktor
zerwał się natychmiast
ze swojego
barłogu. Bez trudu namacał sterczą.ce
w niskim suficie żelazo i spróbował
go wyciągną.ć. Niestety wszelkie wysił
ki w tym kierunku okazały się bezskuteczne. Hak, wbity niemal całą dłu
gością pomiędzy cegły sklepienia, ani
nie drgnął. W dodatku trudno go byłO
wygodnie uchwycić, gdyż jego zakrzywiony koniec niemal że przylegał do
cegieł sklepienia.
A jednak Rutecki nie zamierzał zrezygnować z możliwości zdobycia tego
cennego, choć prymitywnego narzę
dzia, które w jego mniemaniu mogło
otworzyć mu drogę do wolności.
Po
jeszcze kilku bezowocnych wysiłkach,
Wiktor przyszedł do przekonania, że
należy wpierw hak obruszać, a następnie dopiero go wyciągnąć. Do tego
celu potrzebny był ciężki i twardy
przedmiot. Nieszczęście jednak chciało, że pomimo skrupulatnYCh poszuki"..
wań, student nie znalazł
w piwnicy'
najmnfejszego nawet kamienia. Piwnica, w której go uwięziono, w przed.
wieństwie do innych, była bardzo dobrze zachowana. i nigdzie nie znać było
śladu wietrzenia spajającego kamienie wapna. Wobec takiego stanu rzeczy, Rutecki, pomimo znamionującego
go optymizmu, już począł poddawae
się zwątpieniu, gdy nagle przypomniał
sobie, że ma na nogach ciężkie, turystyczne buty, o grubych podeszwach f
podkutych obcasach. Uradowany tym
odkryciem, począł szybko rozwiązywać
jednego buta, dziwi/)c sie, iż wcześniej
nie wpadł ~a ten szczęśliwy pomysŁ
(Clą,g dalszy nastą.pi.)

an[~r i a~ ow~i wi~ o fU D mi iOD!f
Fanłasły[zna
Niedawno zmarła lady Houston, ucho(tzl\ca za najbogatszą kobietę Anglii. Była to
jedna z najciekawszych postaci
angielskich,
• jej dziwactwa i ekstra-wagancje niejedIlokrotnie zapełniały szpalty dzienników.
Przeszłość lady Houston jest dosyć taj(lmnicza. Wiadomo tylko, że
we wczesnej młodości była tancerką
baletową

kariera

eks[enłry[znei

Angielki lady Houston

uczyć, aby krzyczały równocześnie. DO-I
Po śmierci ekscentrycznej wdowy nie
szłam do przekonania, że papugi jeszcze znaleziono testamentu. Po.szukiwania n~e
trudniejsze sl\ do tresury, niż posłowie." dały rezultatu. PozostaWIOny przez D1~

Polska szynka

opanowała całą Amerykę

nadzwyczaj starannie, te nieraz karmi się
ią gotowanymi kartoflami z serwatką, l~b
kwaśnem mlekiem, że proces marynowaDla
i wędzenia szynek ma swoje tajniki i
wreszcie, te Polska, to jest taki dziwny
kraj, że
wszystko co polskie, jest najlepsze
l najmilsza.
Jest więe rzeczą naturalną, że i szynka z
Polski nie mDże być inna, tylko taka, jaka
jest!
Wśród Polonii amerykańskiej szynka z
Polski staje się naprawdę symbolem łącz
ności. Wszystkie bowiem partie, wszystkie
klasy wychodźtwa powtarzają bez jędnego
głosu opozycji: "szynka z Polski jest wspa.niała i jeśli nie jedliście - musicie spróbować".

osobiście czek na półtora
miliona funtów,
lako' dobrowolny datek na skarb państwa.
Lady Houston miała dziwaczne pojęcia
o higienie. Mieszkała przeważnie na
własnym jachcie, na którym znajdowało
się 60 ludzi załogi.
Codziennie rano ką
pała się w lodowato zimnej wodzie, po
czym, punktualnie o godz. 8
wychodziła zupełnie naga na

chać.

Komitety republikańskie zarzucają nawet, że w pewnej fabryce konserw mię
snych na zachodzie zamlmięto oddział szynek w puszkach, gdyż polSka szynka wyparła krajową, przez co wzrosło ... bezrobocie.
A mimo to polska szyn]{a triumfuje w
Ameryce. A to grunt!"

pokład

się

względu
wiązana

K:rółowa

j

ł

WĄ

Luli Deste, baronówna Gottfried Hohenllerg z Austrii, została zaangażowana przez
wytwórnię ameryka~ką, Paramount.

mody Warszawy

1"radycyjnym zwyczajem odbyło się w Rumunii święcenie wód. W Bukareszcie
w uroczystościach uczestniczył król Karol (na zdjęciu z lewej) rzucając krzyż w nurty rzeki Bambowity. Z prawej chlopi rumu:lScy całują znaleziony krzyż.

Abonament na przejazd

taksówką

Oryginalny po""ysl szoferów brukselskich wobec spadku
lic~by pas~erów

"Podwiązki"

Lady Houston była ogromnie zawzięta
na wszelkich polityków. Podczas kampanii za przyznaniem kobietom praw gło
sowania,. kupiła 615 papug, które wyuczyła zdania:
"Dajcie głos kobietom".
Następnie umieściła papugi w klatkach
o 'kolorach Wielkiej Brytanii i
posłała Je wszystkim posłom.
Skarżyła się później, że "na nieszczęście
nigdy tych bydlaków nie mogłam na ·

WYChOdźców.

Szynka z Polski nie tylko napełnia ~~
łądki. Dokonywa olbrzymiej akcji propa-<
gandowej zar&wno wśrów Polonii, jak •
W okresie kampanii wyborczej jednym
z argumentów republikańskiCh przeciw nowemu ładowi demokratów było, że pozwalają, iż polska szynka zastępuje mięsiwa
lokalne, że Stany Zjednoczone
z.miast eksportować swoje szynki,
Importują szynki z Polski.
Niegdyś Amerykanie byli dumni ze swoich
szynek z Virginii. .Mało teraz o nich sły

wręczyła

przez 15 minut bez
na pogodę. Załoga była zobow tym czasie siedzieć w sypialniach i pod grozą natychmiastowego zwolnienia, nie wolno było nikomu wystawiać
nosa na pokład.
Na listy o wsparcia lady Houston nigdy nie odpowiadała.
Nie była Jednak skąpa,
o czym świadczy fakt, że w r. 1931 dała
100.000 funtów na urządzenie zawodów lotniczych o puchar Schneidera. w r. 193=3
sfinansowała przelot nad najwy~szą górą świata, Mount Everest. a w r. 1935 7.aofiarowała lotnictwu
angielskiemu 200
tysięcy funtów na obronę Londynu.
Ofiara ta jednak została odrzucona, bo ustawy angielskie nie pozwalają skarbowi państwa przyjmowa.ć darów na cel
z góry określony.
Po śmierci książąt Wellingtona i Ma.rlborough'a, którzy posiadali ordery "Podwiązki", napisała do premiera, że po zgonie tych dwóch odznaczonych stawia kandY!iaturę do orderu "Podwiązki".
Ponieważ jedna podwiązka jest dla niej nie
wystarczająca, prosi uprzejmie
o przyznanie jej dwóch orderów

Szynka z Polski zdobyła praw. bytu
od Nowego Jorku do l!rIinnesoty.
W więk$zych miastach zakłady ne~nickfe
sprzedają polSką szynkę na funty, y.'Ięc nawet przy małych zarobkach ludZIe mog~
sobie na ten przysmak JH)Zlwolić.
W wielu domach, gdzie tradycje polskie
są, podtrzymywane, przy jedzeniu tej polskiej ~zynki słyszy się cały szereg WISpomnień, nieraz i łza zabłyśnie w oczach.
Polska szynka! To nie tylko ~en kaw~..
łek pulchnego mięsa, rozpływa.Jącego 8IIt
w ustach,
to cała kSięga przeszłOŚci drogiej sercU

wśród sfęr amerykańskich.

końcu

przechadzała

majątek wynosi 7 $li1i~mow funtOw, z ~~e"
go skarb państwa zabIerze około 3 mIllo-ny funtów.

Szynka z Polski spełnia zarazem doskonałą rolę p'ropagandową wśród wychodztwa
polsk'iego

'l fanatyczną zwolenniczką równouprawnienia kobiet pod względem politycznym.
Po raz pierwszy wyszła zamą:!: w r. 1883
za. oficera Brinckmanna, który zakochał
Jedno z pism pols-kich, WYChodzących
się w pięknej baletniczce do szaleństwa
\'"l Ameryce zamioozcza ponitszy entuzjai tak długo prześladował ją swą miłością.. zmem nacechowany artykuł o polskiej
dopóki nie zgodziła się oddać mu ręki. szynce:
Rozwiodła się 12 lat później, a w roku
"Polish Ham with potato salad - 9Oc".
1901 poślubiła barona Byrona, który Polska
szynka z salatą kartoflaną 90 cenzmarł w r. 1917.
W r. 1924 wyszła za mąt po raz trzeci. tów, czyli prawie 5 złotych za kolację.
Takie oznajmienie znajdUje się w jadło
Mę:!:em jej został iloletni Robert Houston,
ogromie bogaty właściciel rótnych okrę spisach niektórych droższych hoteli w Buftów. Houston zmarł po 2 latach, pozo- falo.
Pewien wybitny i wpływowy Ameryka·
stawiając wdowie
nin, ~ajada.iąc "sandwich" z polską szynką,
olbrzymi majątek, obliczany n.
pytał Polaków: "powiedźcie, czem Polska
700 milionów franków.
karmi swoją nierogaciznę, te
Robert Houston zamieszkał
przed
te polskie szynki są takim delikatesem?
'śmiercią w Ameryce, aby jego spadkobiercy nie płacili należności spadkowych, Podobnej szynki w życiu nie jadłem".
dr.chodzących w Anglii do 45 procent. Na zapytanie to dali odpowiedź Polacy,
Mimo to urząd skarbowy domagał się od że nierogacizna w Polsce jest karmiona
lady Houston zapłacenia 2 i pół miliona
funtów. Przez długi czas wdowa sprzeczała się z urzędem skarbowym, aż w
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Na oryginalny pomysł wpadli !lzoferzy
uroczo położonej Brukseli. N~ezwykły spa·
dek ruchu pasażerskie~o skłonił szoferów
do podjęcia starań i wysiłków dla zwiększenia gości taksówkowych. Na zwołanym
zebraniu uchwalono sprzedawać bloczk:
na przejazd. Każda kartka opiewa na odlElgłość minimum 5 km. Kto odbywa dalszą odległość w taksówce. płaci nową kart
kę. Cały bloczek kosztuje tak minimalną
sumę. że kalkuluje się nawet przy krót
szych przestrzeniach. !{upony są do nabycia w licznych biurach podróży, hotelach,
na dworcach i kioskach. Pomysłowa akcja

(o

myślą

szoferów belgijskich spotkała się z dużym
powodzeniem i ożywieniem zamierającego
ruchu. Większość szoferów zdobywa dzięki
t&mu z góry pewien kapitał i nie potrzebuje oczekiwać na "łaskawość" przypadkuwego pasażera. Taksówki są niemal o każ
dej porze zapełnione. Pasa'ierowie, zamiast
gotówką, dokonują opłat kartk9, z bloczku.
który można również nabyć u szofera. Roz ·
rachunki stąd powstałe z całą sumiennością dokonUje związek szO'ferów.
jednoczący członków w silną organizację zawo-

I

dową.

Nina Andryczówna,
wybrana królową mody Warszawy.

o nas

Z ambulansu pocztowego. kursującego
na linii Porto-C{)imbra, zginę~a poważna
paka przesyłek pocztowych. Zlodzieje czyhali na większy transport złota jaki midł
być w tym ambulansie przewIezIOny pewnemu dygnitarzowi z Coimbry. Niestety szajka bandycka omyliła się i, zamiast obfitego łupu, zdobyła kilka, worków z prywatną kore-spondenc.ią noworoczna,. któNi
autorzy niezbyt pochlebnie wyrażali się o
swych krewnych i znajomych W złodzie
jach obudził się wówczas gest uczciwości,
drzemiący na dnie najbardziej
kamiennych sumień i postanowili całą korespondencję zwrócić nie adresatom. lecz osobom
" listach oczernianym. W ten sposób
członkowie rodzin otrzymali interesuja,c~
opinie na. temat, co o nich myślą najbliżsi
krewni. Były t<l myśl i reflebje zupełnie
e r:C!:ere , <'Parte na intymnych zwierze
n'ia~h. Odbiorcy czuli się do,kn l ęci tą nie

naibliżsi

W salonach hotelu Bristol w Wal'<
szawie odbył się tradycyjny 15 bal mody,
urządzony, jak zwykle, przez Związek
Autorów Dramatycznych.
Odbyłr się
także
doroczne wybory
"krÓloweJ mody". Większością głosów
wątpliwie autentyczną
korespondencją t
uzyskała tę godnuść Nina Andryszówna,
postanowili udać się do sądu i żądać sa- artystka.
dramatyczna, w białej, stylowej
tysfakcji od rodziny tak niClżyczJiwej.
atłasowej krynolinie, pięknie zmoderniAdwokaci głO'wi8, się obecnie nad spra- zowanej. Wicekrólową mody wybrano
wami cywilnymi i przygotowaniem do znaną ' ~rtystkę Lucynę Szczepańską, a
spraw, jakie będą dla całej okolicy praw- damamI dworu: Romę Glan, Irene Madziwą sensacją.
lużkowiczową"
tancerkę
HalinEI ' Mi.
Prasa portugalska, która całe 8rpalty chalską.
poświęca tej kapitalnej sprawie zamiany
"Najpiękniejsza, panią Warszawy" wy_
poczty, domaga się w imię nienaruszalno- brano łaninę Wilczównę. art. dramatyczści rodzinnej jak najszb)1'Szego
wykryci a ną! ,,:Icekrólowymi piękności - Tamarę
sprawców le~o zuchwałego c~ynu.
Wlszm~~vsl(ą, artystkę filmową oraz płk.
Grzędzmską. a damami dworu Helenę
Kochana przyjaciółka
WGrossówną, art. dram., Irenę Pop.ielsko_
.
agnerową, art. dram., oraz Ewę Bonat>. - Wczora.J by~~ u z!laJ.omy~h, - oP~- ką-Daszewsk!\, art. dram.
w~ada Mary. swoJ~J przYJaCIółce. - POdZI-j
Królem mody wybrano art. Jerzego
Wlano ogólme m.oJ~ z.ęby. . .
qlgerda, a za najpiękniejszego pana sto- Tak? - dZIWI SIę przYJacló1ka - czy hcy uznano Uieczysława CybuI kiego,
dał~ je każdemu zosobna do ręki do obej- artys~ filmowego.
&
,
rzcma?

