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)dm ZZZ. wyjaśnia nam fakt, że okrę
gowa konferencja odbyła się bez udziału przedstawiCieli najsilniejszych
organizacyj zawodowych wchodzących
w skład ZZZ. łódzkiego, a mianowicie
prllcowników włókienniczych i umy~
słowYCh ·oraz miejskich.
Kierownicy
łódzkiego
ZZZ. znając nastroje w
:o:wyClh szeregach
zwołały
głównie
przedstawicieli sezonowców i budowlarzy oraz ni/3których włókniarzy, znanych z lewego kierunku, pomijając
elementy umiarkowane.
Wskutek tego obecnie w związ
kach opozycyjnie nastawionych do
I<ierownictwa okręgowego ZZZ. rządy
odbywają. się autonomicznie
i spo~
dziewany jest w dniach najbliższych
zgłoszenie akcesu do OZ~ ze strony
tych związków. z pominięciem uchwał
kon~esu centralnego ZZZ. oraz z po.
minięciem zarządzeń

władz ' okręgo~

wych.

W ósmą rocznicę zgonu marszałka Francji, Polski i Anglii Focha odbyło się przeniesienie trumny marszałka z

Zgłoszenie takiego akcesu
będzie
równoznaczne z rozłamem w ZZZ.,
tym bardziej, że większość członków
tych związków ZZZ. zgłosiła indywidualnie akces do OZN.

podziemi kościoła Inwalidów do kaplicy. Na zdjęciu z lewej przeniesienie trumny ze szczątkami zwycięskiego wodza
do krypty kościoła Inwalidów, z prawej prez. Lebrun, członkowie rządu i generalicja przed sarkofagiem marSl. Focha

Zwielkiej chmurY..

~ Stra'szliwy bilans: krwawych 'iń1agań'w Hlśzpaoo ~;:"":"1~Czerwoni~ rotstrlełaU ,12' tys.
-'
osób - Gen. Queipo de L1aoo zapo~iada nową ofensywę narodowców .
S a l a m a n k a. (ATE).
Kwatera
prasowa przy dowództwie powstańców
wydała komunikat, oceniający ogólną
liczbę ofiar wojny hiszpańskiej na 250
tys. osób. Liczba strat w ludziach, jakie ponieśli powstańcy podczas działań wojennyćh wynosi 40.000.
W Walencji milicjanci "czerwoni"
rozstrzelali 12.000 osób. sprzyjających
gen. Franco. Według dokumentów, jakie otrzymała główna kwatera po,,,"stańcza, liczba osób poległych na ulicach Madrytu wynosi 35.000.
S e w i I l a. (PAT.) Gen. Queipo de
LIano w przemówieniu radiowym oświadczył, że sukcesy wojsk "czerwonych", o 'ągnięte w ci::wu ostatnich
dni na · froncie Guadalajara. pOSiadają
ty.lką charakter przejściowy. Wojska
te w dniu wczorajszym zostały odparte z ~ajmbwanych pozycyj silnym
kontratakiem, w którym brały udział
liczne czołgi i lotnictwo.
Generał zapewniał. że wkrótce wojska powstańcze przejmą. znów inicjatywę.
.
Salam anka. (PAT.) Komunikat
sztabu głównego wojsk powstańczych
donosi:
Armia północna: na odcinku piątej
i szóstej dywizji oraz dYWizyj Avila i
Soria - nic godnego zanotowania.
Osma dywizja: Zdo,byJiśmy na nieprzyjacielu· kara.bin maszynowy, a w
czasie utarczki zadaliśmy dotkliwe
straty. "
"
G,rupa ~ armii MadrYtu: Odparliśmy
atak niepl'zyjacielskirta Aravaca. Zdo-'
byliśmy 15 karabinów maszynowych.
Na froncie armii południowej nic
waznego nie zaszło.
.
B i l b a o. (P A T.) Radio BiIbao "0głaśzi komunikat Oficjalny. donósi'ą
cy, żę skutkiem niepogody i gęstej
mgły żaane operacje . ha
froncie nie
mogły być przeprtlW'adzone.
Wal e n c ja: (ATEl. Ukazały się
nad miastem samoloty powstańcze,
które zrzuciły 4 bomby w dzielnicy
'Portowej. Samoloty te przybyły z Ma.jorki. Artyleria rzą.dowa zmusiła Je do
ucieczki.
S e w i I I a. (P AT). Urzędowo komunikują, że sytuacja na froncie Guada-

rządową.

. 30 żołnierzy włos~<i~h w,raz z bronIą przeszło na lUl1e wOjsk rząd 0-

Wielką Sobotę.

Żydzi
motywują swoje starania
rzekomo ciężkim położeniem kupiectwa żydowskiego i wzrastającą konKurencją fi~rri cl1rześicjańśkloh. Dla
interesu są wi'ęc go {owi ~rezygnować

wyrzec

się świąt!

ze swojego dnia szabasowego! Tam
przecie, gdz ie chodzi o geszeft, żadnej
roli, jak się okazuje, u Żydów nie odgrywają przepisy
religijne. Sprawę
handlu w Wielką Sobotę omawiano
szczegółowo w bożnicy w ub. tygodniu:
Jaki ·bYI·.wynik tej konfer'wcji i co
postanówiono, okaże si,ę niebawem. :(z)

.,

Nie ma zgody ·w·Z. Z. l;

Nie~adowole";'ie w lód~kich #wiązkach klasowych
Ł

ó d ź, 23. 2. Jak to podawaliśmy,
mimo pozornej jednomyślności na
kongresie warszawskim, w łonie ZZZ.
panuje rozdźwięk.
W Łodzi na okręgowej konferenCji
przedstawicieli związków ZZZ więk
szością głosów przyjQto do wiadomości uchwały kongresu, już jednak pa-

winniony, a 16 innym wymierzono kary od pół do roku i trzech miesięcy
więzienia. Powództwo cywilne rodzin
żydowskich ustalono.
Na rozprawie w Sądzie ApelacyjI!Y~
;vob.ec
spr.zeczności. zeznań
sWla~kow . zyd~wsk!ch. s~d me przyznał lm WIary l umewmDlł czternastu
podsądnych zatwierdzając także wyrok uniewinniający na Skrzeszowskiego. Zatwierdzono jedynie wyrok na
Wyszyńskiego i Rybaka, których sąd
skazał na karę po 15 miesięcy więzie
nia (w)
.
.

StacJ·a meteorolo"iczna
M
na Atlantyku

Paryż. (PAT). Jak donosi Havas,

WY~h~.
t .c
na La Cascada omawiany jest projekt stworzenia pow park~ PZ~~~~~li~ zostały odparte. śr~dku Atlan~yku.stacj~ meteorologicz-

są

W ł o c ł a wek, 23. 3. Dowi~dujemy się, że żydowscy kupcy Włocławka usilnie zabiegają w rabinacie o uzyskanie pozwolenia na handel w

~~~~sz!!~~~y z~~~it~~:z ~~~n~~~:

I

' Żydzi (h(~ handlowal WWielk~ Sobole
Dla zarobku gotowi

~~~~:~~;~in~~li l~!!~~~~~n;o ~~~

n'ością posuwała się naprzód poprzez
drogi, zawalone śniegiem. Pierwsze linie rządowe zdobyto po zaciętej walce,
ale w pobliżu linii kolejowej do Ciudad Real spotkano się z silnym oporem wojsk rządowych. Nadchodząca
noc przerwała akcję.
.
~ a d r y t (P A:1')'. KomItet .obrony
stoh?y kOm~lllkuJel 7.e na fr~ncle G~ada~alaT~ wOjska rządowe ,zaJęły WIO-/
~kl: Val~ermoso, !:-a~ MO~las, Iasas de
'- an Gahndo, zbhzając s~ę do. Ja~aque Almadrones. PozycJe meprzYJaclela W tych dwóch ostatnich punktach są ostrzeliwane przez artylerię

lajara i' w Asturii nie uległa zmianie.
Na froncie madryckim odparto ataki nieprzyjaciela na Aravaca.
O walkach wczorajszych na froncie
Guadalajara komunikat podaje, że
wojska rządowe, które wyruszyły ze
wzgórz Copernal, dotarły do okopów
powstallczych w Padilla de Rita. Atak Odparła artyleria i kaTabiny maszynowe. Nieprzyjaciel wycofał się pozostawiając ' 500 zabitych i rannych.
Straty powstallców są nieznaczne.
C o l' d o b a. (PAT). Korespondent
Ravasa donosi, że ofensywa wojsk
powstańc?:ych na odcinku północnym
Cordoby zaznaczr.ła się dalszymi poważnymi postępami. Operacje za~zęto
wzdłuż linii kolejowej Cordoba Madryt pomiędzy stacjami Belmez i Espiel w kierunku północno-wschodnim.
Kolumna wojsk powstańczych z trud-

r

War s z a w a. (Tel. wł.). W poło
wie sierpnia ub. roku około stu ludzi
dokonało najścia na domy
i sklepy
żydowskie w
miasteczku '\Vyszonki
Kościelne pod Łomżą.
Poszkodowani

dły głosy, że
wiedział się

kongres zasadniczo opoza linią polityki PPS
(frontu ludowego), że w posuni-ęciach
swych mimo pozornej dążności do zachowania niezawisłości, W rzeczywistości uczynił gest w stronę folksfrontu.
Tajemnicę pozornej zgody w łódz-

neJ, wyposazoneJ w lIczny personel
specjalistów. Stacja ta znajdowała by
się w odległości 800 km
od Nowego
Jarku, a 700 km od Montrealu i miała
by połączenie radiowe zarówno z Fran.
cją, jak i z wyspami St. Pierre et Mi·
quelon oraz z wybrzeżami amerykań.
skimi.

Katastrofa samochodowa

KI' 6 l e w i e-c. (P A T). W pobliŻU
Olsztyna wydarzyła się wczoraj katastrofa samochodowa. Autobus zderzył
się z samochodem ciężarowym. Z powodU wybuch,u benzyny autobus sta·
nął w płomieniach, a że podczas zderzen1a' drzwi • zostały uszkodzone, więc
• nie można było .ich otworzyć. Czterech
, pasażeI;ów a,.utO.busu zginęło
w pło
mieniach, zanim zdołano przyjść im z
pomocą·
.

lnon

posła- jugosłowiańskieqo
L o n d y n.

(PAT).

noseł jugosłowiański

Zmarł
nagle
w Londynie dr

Gruicz.
Wiedeń. (PAT). Zmarł tu po dłu
giej chorobie poseł jugosłowiański
GJorgJe Nastasijevic. Zmarły minister
pełnomocny pozostawał
swej pla.cówce od r. 1932.

na

strona 2

:W

ORĘDOW, 'IK,

czwartek, dnia 25 marca 1937 -

I{owalskiemu . uprawomocnił Się . w
1930 r. Kowalski natomiast osadzony
został w więzieniu w 9 lipca 1936 r.
Po wywodach adw. \Vierzbickiego,

Zamkniecie sesji sejmowej

a r s z a w a. (Tel. ",rI.). We ,vtorek odbyło siQ ostatnie posiedzenie
plenarne Sejmu, po kt6r~'m nastąpiło
zamknięcie obecnej sesji. Tematem
obrad były przede w!<zystkim wyjaśnienia, dotyczące głównie fundacji im.
Jakóba Potockiego.
Przyjęto poza tym nowelę
do dekretu w sprawie "Feniksa", aby przedłużyć moratorium o rok.
Również przyjęty
został projekt
usta wy o izbach lekarsko-dentystycznych, dalej poprawki Senatu do ustawy o ograniczeniu nieruchomości, powstalych z parcelacji, oraz poprawki
Senatu do ustawy o skreśleniu czasu
pracy w górnictwie ,vęglowym.
\V górnictwie węglowym dokonano
zamknięcia rachunków za rok 1!J34/36.
W tej sprawie zabrał glos poseł Dę
bicki wykazując, że rok urzcdowania
premiera Kozlowskiego był roJdem mi-

jania się z budżetem i z wszystkimi
ograniczeniami, uchwalonymi przez
parlament. Rząd Kozłowskiego zadłu
żył paIlstwo w ciągu roku na 604 miliony, Właściwie należałoby zgłosić
wniosek o pociągnięcie do konstytucyjnej odpowiedzialności gabinetu Kozłowskiego. Jeżeli jednakże mówca tego nie czyni, to tylko z uwagi na obecne dążenia konsolidacyjne pIka Koca
w społeczeństwie.
·W reszcie przyjęto w trzecim czytaniu poprawki Senatu do budżetu, który dzięki temu został uchwalony.
Posiedzenie zamknął
obszernym
przemówieniem marszałek Car, który
przedstawił
w sposób optymistyczny
dotyChczasowe prace Sejmu i wyraził
rządowi uznanie, a przemówienie swoje zakończył uwagami nt. akcji konsolidacyjnej płka Koca. (w)

Znamienne przemówienie Mussoliniego

Protest przeciw

S z a n g h a j, (PAT).

'Według

głodowa

wia-

domości, nadchodzących z Czengfu i z

Seczuanu, głód, panujący w tej prowincji, przewyższa pod względem rozmiarów i ilości ofiar wszystkie kl<:ski
głodu i nieurodzaju, jakie wydarzyły
się w Chinach w cię.gu ostatnich 110
lat.
Chociaż prowincja Seczuan ma opinię jednej z najurodzajn~jszych w
Chinach
znana jest pod nazwą
"śpichrza
ryżu",
ludność z powodu
nieurodzaju znalazła się w sytuacji
rozpaczliwej. Włościanie jedzą. chleb,
przygotowany z kory drzewnej i z tl'awy. Tysiące ludzi już padło ofiarą
śmierci głodowej, a setlwm tysięcy
głodują.cych grozi ona, o ile nie zosta-

wChinach

nie zorganizowana natychmiastowa
pomoc. Całe rodziny stały się żebraka
mi. Rozwiną.ł się bandytyzm. Do Czunking przybywają tysiące uchodźców.
Z inicjatywy gubernatora prowincji Liuhsiang wojsko przeznaczyło jednoclniowy żold na fundusz pomocy dla
głodujących.

W trzydziestu okręgaCh prowincji
Honau panuje również głód. Rzą,d prowincjonalny ewakuuje ludność do
Riangsi, Juikiu i Kwangczang. Prowincje te są. stosunkowo mniej zaludnione
od roku 1932, kiedy ludność gromadnie
je opuszczała w obawie przed czen'\'oJ nym terorem grasujących w tym czasie band komunistycznych.

Proces ,;biskupa" mariawickiego wŁodzi"Bisl~Ull"

Sietllecld oskar;i!ony

ź, 23. 3.
Sąd Grodzki
rozpatrywał sprawę, będącą

Lód

w Lodzi
echem
głośnego procesu mariawickiego w
Płocku, gdzie
w wyui1{U rozprawy
przywódca sekty mariawickiej, "arcybiskup" Kowalski skazany zostal na
więzienie za czyny lubieżne.
Prz€d sądem w Łodzi odpowiadał
67-letni Stani s law Tytus Siedlecki,
łódzki "bi skup" mariawicki.
Dla wyjaśnienia należy zaznaczyć. że w Lodzi mariawici mają aż dwóch "biskupów". Ze strony Kowalskiego występuje "biskup" Siedlecki a ze strony
nowego zarządu, z Feldmanem na czele, "biskup·' Buchholz.
Tło sprawy przelIstawia się następują.co:
Dnia 13 września 193fi r. w
mieszkaniu przy ul. Niższej 25, odhyło się zebranie mariawitów, zwo]{)nników skazanego Kowalskiego, na którym "biskup" Siedlecki wraz z "sioBtrą" Jarzembowsl<ą opracował rezoaucję, w której m. i.
użyto
zwrotu

O

ob'ł'a~ę

st{tlu,

"zwierzchnik duchowny haniebnie potraktowany na równi ze ZłOczYllcami,
niewinnie skazany. Żą-damy zwolnienia arcybiskupa Kowalskiego z wię
zienia".
Rezolucję tę wysłano do różnych
ministerstw oraz do wojewody i starostów. Urząd prokuratorski dopatrzył si~ w treści rezolucji obrazy są
du i Siedle ckiego pociągnięto do odpowiedzialności karnej.
Na rozprawie biskup Siedlecki wyjaśnił, że istotnie zredago"vał rezolucję tej treści.
Jednak używając sło
wa "niewinnie skazany i haniebnie
potraktowany", miał na myśli przeciwników Kowalskiego, "feldmanowców", którzy przez postawienie świad
k6w przyczynili si<: do skazania Kowal:·ddego. Żądanie zwolnienia Kowalskiego z \\"iQzienia postawił z tej
racji, iż prokurat.ura podjęła rewizję
oLlhytego w Płocku procesu. Dalej
Sicellceki wyjaśnH, że wyrok przeciw

I

który domagał się unie'W. i~nieni~ podsądnego,
sąd
przychylając
SI'ę
do
wniosku obrony, "biskupa" Siedleckiego uniewinnił.

sądem

~ydo'łf)skiemu, wy~yskowi

~eni sl'-a~ani

ł

R z y m (P AT). Mussolini po po- potężne tchnienie tylko naszej prawwrocie swoim z okazji 18 rocznicy za- dy. Złu i nienawiści innych - naszą.
łożenia pierwszych bojOWYCh oddziaświadomą pogardę.
łów faszystowskich wygłosił z balkoMożemy pochwalić się, że oblężenie
nu pałacu weneckiego przemówienie gospodarcze po 6 miesiącach zakoń
do zebranego tłumu, w którym nasam- czyIo się kapitulacją oblegających.
przód wspomniał o odbytej dopiero co Niemniej jednak będzie rzeczą kopodróży. Podróż ta mówił któ- n]f!czną. oświadczyć, że tzw. kazanie
~'a nie była uni
przYl:ipl€SZOna, ani zainscenizowane przez zawodowych
skrócona, pozwoliła mi stwierdzić, że pacyfistów, przygoŁ<>wuje kompJikapraca włoska przekształca pustynne cje i konflikty. Jest to nowy dowód,
stepy w ziemi-ę zaludnioną i płodną., że ci właśnie zawodowi pacyfiści są.
godną całkowicie dróg konsularnych
istotnymi i groźnymi wrogami pOkO-I
starożytnego Rzymu.
ju i współpracy europejskiej, której
Rocznica ohecna
przypada
na szczerze pragniemy, którą, uprawiamy,
chwil<:. w której szaleje burza prz('- dając tego dowód czynami.
••
ó ł ł k' ł two za
1\A' • S H:"
ciw naszej znakomitej Italii faszy-l.owl
ze nar ( w O.S l a
stowskiej. Jest to burza papieru dru- po;nma. Jes~ to błąd - Jed~n z ~ycb,
kowanego. Ta powódź mętnego atra- ktol'e popełn~a cz~sto cudzoz~emsk~ obmentu, do której logicznie dOłączają. serwator, mezorlentowany l powlerzsię popisy oratorskie histerii i hipokrych o\vny. Naród włoski ma bowiem pazji pewnych anglikal1skich pulpitów mięć świetną. i umie czekać. Czekalikatedralnych, gotowych zawsze wi- śmy 40 lat, ab~r pomści~ At;luę, a jed. dzieć źdźbło w oku cudzym, w niczym nak cel ten udało nam się osiągnąć.
tr nie zdołB: za~Iócić ~aszego. całkowi!e- A jeżeli miał'oby się ~vydar~yć, ż~ pago spokOJU, Jako tez spokOJU, panuJą- mięć narodu zawiedZIe, wowczas my
cego w całym narodzie włoskim.
ją, zbudzimy ostrym uklóciem. Czarne
Złej woli innych przeciwstawiamy
koszule, pamiętać i przygotować - oto
naszą.
niezaprzeczalną.
lojalność.
jest upomnienie dzisiejszej uroczystoKłamsb,\'om innych przeciwstawiamy
ści!

Olbrzymia klęsk

,

11 narodowców przed

Dyl,-tator wio sld u .i yl niez'w ykle ostrych Z'lf)'ł'otów pod adrese'ln pr~eci'łvnikót"

I

Numer 61)

ntiesięcy

zostali po 6

R a d o m, 23. 3. - ,V dniu 22 bm.
przed Sądem Okręgowym w Radomiu
zasiadło na lawie oskarżonych 11 narodo'vców. Są to mieszkańcy okolic osady Białobrzegi: Leon Podkowillski,
Józef Kornet, Jan Szot, Stanisław Bieniek, Bronisław Moskwa, Jan Sulkowski, Jan Broniński, Józef Moskwa, Józef \Vłodal'ski, Józef Bednarek i Jan
Gronek. Akt okarżenia zarzuca im, że
w dniu 21 lutego ub. roku w lesie leśnictwa Grabowy Las i na pobliskim
polu wsi Zabagnie, gminy Stromiec,
zaopatrzywszy się w kije i laski wzięli
udział w zbiegowisku, oraz, że grożąc
pobiciem wspólnymi siłami wywrócili
naładowane drzev,'em wozy Romanowi
Witesce oraz sześciu innym woźnicom
uniemożliwiajęc im za pomocą tego
gwałtu wywóz drzewa ze wspomnianego lasu do tartaku w Białobrzegach, za
co odpowiadali z artykułu 163.
W czasie
przewodu
sądowego
stwierdzono, że w dniu 21 lutego 1936
roku kilkudziesięciu wieśniaków udało się do lasu leśnictwa Grabowy
Las po drzewo budulcowe, zakupione
przez 2yda Abrama Karpmana i innych Żydów, współwłaścicieli tartaku
w osadzie Białobrzegi; ponieważ Żydzi

N d
W
aro owcy z yszyny
.

.

Z Senatu

W ar s z a w a . (Tel. w1.) Po wznowieniu posiedzenia Senatu wczoraj
wieczorem przystę.piono do głosowania
nad poprawkami komisji w sprawie
skrócenia czasu pracy w górnictwie.
Odrzucono poprawkę mówiącą. o utrzyma:niu bez zmiany z8Jrobków przy
skróceniu dziennego czasu pracy. Inne - przyjęto. jak również i całą usta-

Komentarz
do encykliki papieskiej

wę·

Następnie

,dowolenie z przebiegu wizyty ministra
AnŁonescu w Turcji. Prasa jednogłośnie podkreśla, ze stosunki pomiędzy
Turcją. a Humunią, są. bardzo dobre,
Jak zresztą i z innymi członkami ententy balkallskiej. Jak sądzą w kołach politycznych, w toku rozmów pomiQdzy rumullskim ministrem spr.
zagr. a tureckimi mężami stanu poIH)wnie u s talone zostało zgodne stanowisko rządów Bukaresztu i Ankary,
jak również i członków ententy bał]callskiej w sprawach dotyczących zagadnieil Europy centralnej i państw
bałkańskich,
a w szczególności w
kwestiach naddunajskich.
Minister
Antonescu zdeklarował się jako przeciwnik. restaurac.i,i . II!lb~burgów oraz
wszelklego
rewizJomzmu obecnego
status quo.
\\T edług informacji z kół politycznych, premier Tatarescu przyb-ędzic
do Ankary w kwietniu.

Senat

załatwił

następu

lEJce pl'ojekty 'ustaw: nowelę do rozpo-

Ci ta deI Vaticano -(PAT).
"Osservatore Romano" w półurzędo
wym komentarzu do encykliki papie8kiej w sprawie Kościoła Katolickiego
w Rzeszy podkreśla, że przedmiotem
encykliki jest od dawna trwający i stale zaostrzający się konflikt pomiędzy
Kościołem
a władzami publicznymi
narodu, na ktÓ1'Y są zwrócone oczy
nie tylko Europy, ale całego świata.
Niektóre z błędów omawianych
przez encyklikę zaczynają. już przeni]{ać poza granicę
Niemiec i rozprzestrzeniać
siQ w różnych częściach
świata.
Inne błędy, wyznawane dotychczas przez część opinii niemieckiej, mogłyby też łatwo przedostać
się na zewnątrz wraz z innymi tworami umysłowości niemieckiej. Z tych
względów encyklika ma znaczenie powszechne, nie mniej jednak przeznaczona jest przede wszystkim dla Niemiec i należy mieć nadzieję, że wy"\Tze ona wpływ na umysły tych jednostek, które wskutek strachu lub nardziei dały się uwieść nowym doktrynom i zboczyły z drogi prawdy.
"Osservatore Romano" podkreśla
serdeczne uczucia papieża do narodu
niemieckiego, wyrazając nadzieję, że
naród niemiecki zajmie godne miejsce
wśród narodów
chrześcijańskich w
walce z plagą bolszewicką,.

A n kar a. (PAT). W tutejSZYCh ko-

os1ia'ł'~

I

. W r z e ś n l a. (Tel. wł.) Do WlęZIen~a karne.go przetransport~wano z Kon!oa skB:za~ych nar~do~cow w. proc~
SIe o zaJŚCIa wyszynskle. M. l. znaJduje się Marian Kwiatkowski.
Wspomniani narodowcy odsiadują,
karQ od 6 mies. do 1 7:1 roku więzienia.

łach rzą.dowy.ch wyraża się żywe za-

W szyscy

obniżyli im cenę przewozu z 5 złotych
na 4 złote od przewiezienia jednej so·
sny z lasu do tartaku, większość fur.
manów zaczęła nawoływać, by zanie~
chać wywozu drzewa do czasu pod..
wyższenia ceny. Ponieważ niektórzy,
furmani nie solidaryzowali się z pozostał~mi w związku z tym, pozostali
rzucili się ku jadącym i zatrzymywall
ich.
Oskarżeni do winy się nie przyznaIi oświadczają,c, że byli tylko widzami,
a nie uczestnikami zbiegowiska. Świa
dek. Żyd Abram Karpman przyszedł
na rozprawę spóźnony o 45 minut, za
co został ukarany grzywną 50 złotych.
Po zakollczeniu przesłuchalI świad
ków zabrał głos adw. Lindeman, który
w swojej mowie obrończej podkreślił,
że w czasie strajku piekarzy w Radomiu, organizowanego przez PPS, były
podobne zaJścia, a sprawcy tych zajść
odpowiadali przed są.dem z artykułu
251, a oskarżeni narodowcy odpowiadają. z artykułu 163.
Po przemówieniach stron sąd wydał wyrok, mocą którego zostali skazani wszyscy oskarżeni narodowcy po
6 miesięcy więzienia.

.

Rumunia i TurCja

-

więzienia

rządzenia

p. Prezydenta o nadZWYCzajkomisjach rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorOWYCh w handlu i przemyśle; nowelę do ustawy o
przeznaczeniu wpływów z kar pienięż
nych na akcję kulturalną dla robotników: nowelę do ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
Projekt ustawy o konwersji i za.
mianie 'papierów emisyjnYCh państwo
wych przyjęto również bez zmian, po
czym uchwalono projekt ustawy o
nych

Święcie Niepodległości.
Na zakończenie marszałek wygłosił

przemówienie na temat

ubiegłej

sesji.

Zegarki, obrączki i biżuterię

w;;~~~; ee:iIilWiJ>
B. KOWALSKI, ŁO~!ier~:trfo~~:oka~
Kupuje .łare złoło i .rebro
n 39718

Tragiczne wypadki

Ł

ó d ź. (PAT.) Monter elektrowni
25-letni Stefan Kosiński wszedł do
hali maszyn z zamiarem sprawdzenia
pewnej instalaCji.
Nagle T.ozległ się huk a z przewodów wysokiego napięca strzelił snop
światła. KosiI1Ski został w ciągu paru
seKund porażony prę.dem o napięciu
tysią.ca wolt. Ciało jego uległo całko
witemu zwęgleniu. Śmierć nastąpiła
momentalnie.
Sosnowiec. (PAT.) Na hałdzie
"Huty Bankowej" podczas zbierania
od'p adków żelaza, 17-letni Antoni Kwiecień przygnieCiony został kolebą., napełnioną. gorącą. szlaka i doznał tak
ciężkich poparzeń, iż DOniÓSł śmierć na
miejscu.

'"
rzeWleZleme
mordercy

p

K a t o w i c e. (AJS) \Vobec znacznej poprawy w stanie zdrowia zabójcy
śp. inż. Skrzywana, Kopfa, postanowiono przewieźć go do Warszawy i umiMcić w więzieniu przy ul. Dzielnej
nr 27.
W nocy na wtorek przywieziono
Kopfa karetką, SpÓłki Brackiej na dwarzec w Katowicach i wniesiono do pociągu, odchodzą.cego do vVarszawy.
'We wtorek przed południem Kopf został umieszczony już w więzieniu sw!ccznym.
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Skandaliczny "zarobek"

Czy to, co uczynił organ

Związku Strzeleckiego, ma służyć wzmocnieniu
państwa i "podciągn ięciu Polski wzwyż?"

Tygodnik gdyński "Torpeda" wyna światło dzienne niesłychany
postępek organu Zwią.zku Strzeleckiego "Strzelec", któremu zarzuca branie
pieniędzy cd Niemców za reklamowanie ich majątków ziemskich i pOdkreś~anie prawa ich do własności. Jest
to postępek tym bardziej haniebny, iż
popełnia go "Strzelec" w okresie,
w
którym po ziemię niemiecką. w więk
szej niż dotąd mierze sięgnęła nareSzcie, w interesie wzmocnienia obrony
państwa,
ostatnia ustawa parcelacyjna.
"Torpeda" stwierdza, że "Strzelec"
umieścił na swych lamach wykaz prawie wszystkich majątków niemieckich na zachodzie Polski, z krótkim
opisem gospodarstwa, fotografiami i z
cyfrą lat posiadania
majątku
przez
daną rodzillt:. W dalszym ciągu "Torpeda" pisze tak:
Całość tego zestawienia stwarza
wrażenie,
że c a ł y g o s p o d a r c z y
l' o Z W Ó j Poznańskiego
i Pomorza
.wią, że się n i e1' o z e r wal n i e z g 0spodarką.
niemieckiego ziem i a 11 s t w a. Kilka opisów d worów
;pols'k ich w wielkiej serii zestawień
niemieckich wytwarza smutny i rażą.
cy kontrast.
I dalej:
Niemcy wykorzystali tylko okazję i
Id o a k c j i s w e i u ż y l i o f i C j a In e g o w y d a w n i c t wa "S t r z el e c", wydawanego przez Centralny Instytut Wydawniczy Związku Strzeleekiego.
'Vywody swe k0l1czy "Torpeda" naciąga

stępuj ąco:

obrony

albo wręcz zapowydawnictwa.
swoim czasie
ówczesny premier p. Prystor, ale natrętne to karotowanie na podstawie
"polecell" dygnitarzy praktykuje się
nadal.
z

go czy innego dygnitarza, z "poleceniem" tym obchodzi instytucje i obywateli, szczególnie ze sfer gospodarczych, i przykładając im ten "rewolwer" do piersi wydobywa od nich albo
zamówienie ogłoszenia czy "artykułu"
reklamowego (całkiem zbędnego) wraz

gotówką oczywiście,

mogę na podtrzymanie
Uderzył w tę metodę w

(zy bojkot gospodarczy jest zakazany?
Ares~towanie

narodowcó'w ~ Kalus~yna, któr~y '1'o:łidawali
ulotki pr~eciw:iydo'll)sk;e

Kał u s z y n, 23. 3. - Bojkot gospoda.rczy tak się już upowszechnił,,że
nawet doczekał się swego rodzaju legalizacji ze strony p. premiera Składkowskiego, który w czerwcu ub. roku,
w okresie procesu przytyckiego, z trybuny sejmowej wypowiedział znane
wszystkim slowa: "Bojkot gospodarczy
- owszem".
Jedną z form bojkotu, od d-awna w
p~aktyce slosowaną, jest przestrzeganie Polaków w okresach przedświątecznych przed czynieniem zakupów u Żydów. VV Kałuszynie, pow. mińsko-m azowieckiego, woj. warszawskiego, dnia
9 marca br., we wtorek, jako w dniu
targowym, młodzi narodowcy informowali rodaków przed sklepami żydowskimi, gdr,ie się znajdUją sklepy polskie. Akcja ta odbywała się spokojnie,
poważnie i taktownie. Tymczasem w
dniu tym do niewielkiego Kałuszyna
ściągnęła pOlicja z okolicznYCh posterunków, na czele z komisarzem, i zaaresztowała młodych narodowców, którzy prowadzili patriotyczną akcję uświadamiajającą..
Naturalnie wieczorem zwolniono wszystkich aresztowa-I
nych z uosterunku policyjneg'o. W kil-

ka dni później aresztowano ponownie
członków Stronnictwa Narodowego, p.
Stefana Komodę i p. Zygmunta Janiaka, których przewieziono do MiilskaMazowieckiego, skąd po przesłuchaniu
zwolniono. Mało tego, komendant posterunku w Mińsku - Mazowieckim,
przodownik Boniewicz, zwrócił się do
aresztowanego członka Str. Nar. ze słowami: "A, Komoda jest, może złożysz
skargę do prokuratora". Rzeczywiście
p. Stefan Komoda wniósł do prokuratora warszawskiego XV rejonu, nie
pierwszą. zresztą, na ~stępowaflie komendanta posterunku P. P. w Mińsku
Mazowieckim. Przy okazji aresztowania narodowców nie szczędzono im
uwag, co to jest legalna akcja bojkotowa.
W tych dniach policja przeprowadziła rewizję u działacza Str. Nar., p.
Zygmunta Domańskiego.
Notujemy nieco obszerniej akcję
interwencyjną policji w sprawie bojkotu przedświą.tecznego, bowiem ży
,vioły narodowe w całej Polsce prowadzą taką akcję i w interesie publicznym leży, by policja rozumiała, iż akcja bojkotowa jest dozwolona.
S ..

Z książki, służącej idei strzeleckiej, z a u t o g l' a f a m i m i n i s t l' Ó w
i g e n e l' a l ó w u c z y n i o n o p i e r,wszorzędny instrument proIP a g a n d y n i e m i e c k i e j.
To jest skandal. To jest skandal,
!k!óry mo~~ się stać wszędzie (?), ale
il11~. w of1cJalnYm wydawnictwie pół
WOJskowym, jakim jest "Strzelec".
Żydo1.cscy uakładcy i dyslwnter~y obd~ieraj(" be~ pr~es~kód
. W sprawie tej zabrał, po przytoczechalupn'; ków - Akcja r::;en1.ieślnikó'lv ch":łieścijan powinna
nIU odpowiednich ustępów, głos "Kuwydać jak najleps~e Olvoce
rier Poznański", który pisze:
Fakt, o którym tu mowa, jest wręcz
Ł ó d ź, 22. 3. Przed niedawnym rękach Żydów,
nie mających nic
przerażający. Powiada on bowiem, że
czasem zakończył się strajk szewców, wspólnego z rzemiosłem szewskim. Syw P o l s c e mogą N i e m c y za pie- który tym razem nie był tak rozsze- tuację pogarsza fakt, że kierownictwem
niądze uderzać z lamów p o l s k i e g o
rzony jak w roku ub., gdy strajkowali organizacyjno-zawodowym zawładnęli
organu prasowego w p o l s k ą. refor- nie tylko szewcy w Łodzi, ale i w okrę socjaliści, którzy wykazują podejrzamę rolną, gdy ona zmierza do wzmocgu - w szczególności w Ozorkowie i ną ułegłość w ~tosunkach z żydowski
nienia żywiołu p o l s k i e g o na zieBłaszkach, które są. miejscem scentrami przemysłowcami,
wskutek
miach zachodnich, co jest niezbędne
czego mimo pozornego uregulowania
dla realnego postawienia sprawy lizowania chałupnictwa szewskiego.
Ostatnio i w Łodzi chałupnictwo warunków w drodze umowy zbiorowej
() b r o n y p a ń s t w a p o l s k i e g o.
A chodzi przecież o organ Związku wśród szewców znacznie wzrosło, sytuacja tysią, cznych rzesz szewcówStrzeleckiego, a więc organizacji, któ- szczególnie ze względu na powstanie chałupników jest bardzo ciężka.
Dla zobrazowania położenia szewznacznej l1czby składów obuwia, które
:rą traktuje się jako organizację mniej
czy więcej p a ń s t w o w ą, nie spo- własnych pracowni nie prowadzą. ców-chałupników przytoczymy kilka
Składy takie
niemal wyłącznie są · w cyfr, oficjalnie zebranych przez zwią.łeczną tylko, i w każdym razie jako
czołową
organizację
P r z y ~ p o s ob i e n i a Woj s k o w e g o.
Co na to wszystko w ł a d z e w o Js k o w e, którym Związek Strzelecki
podlega?
"Torpeda" rachuje, że według stawek ogłoszeniowych "Strzelca", podach na ostatniej jego stronie, wspommane ogłoszenia niemieckie powinny
były przynieść wydawnictwu temu
kiedyś
Obyczajowości
37.000 złotych. Nikt mu tego "zarobku"
O P o c z n o, 23. 3. - Pragnę poru- ne, że w drodze specjalnej ustawy
zazdrościć nie będzie;
czrż bowiem
istnieje cena, za którą takie rzeczy szyć delikatną sprawę, bo dotyczącą kwestia "świadectw moralności" bę
świadectw moralności ... 'Viele się już
dzie zupełnie odmiennie niż dotychwolno robić pismu polskiemu?
I czyż nie wygląda na krwawą iro- na ten temat mówiło i pisało. Sprawa czas załatwiana."
to nieblaha i nazbyt wołająca o reforA wi~c jasno, wyraźnie i bez ogrónię losu, że Zwią.zek Strzelecki. kt6rego organ oficjalny tak postępuje, na- mę, kiedy n 'i edawllo nawet i w prasie dek ... twierdzono, iż "formalistyczny
stosunek do przeszłOŚCi petenta często
leżał do t~' ch organizacyj, które pierw- "sanacy jnej" pojawiła się taka nojest krzr\ , tlzący", a cała sprawa tzw.
sze zgłosiły akces do nowego obozu tatka:
"Sprawa skasowania "świadectw świadectw moralności wymaga grunprorządowego, tzw. Obozu Zjednoczenia Narodowego, w imię "wzmożenia moralności". - Nieraz były wysuwane townej reformy.
Obfitujący w bezmiar interesujące
obrony pa11stwa" i "podciągnięcia Pol- objekcje co do praktykowanych . sposki wzwyż"?
sobów badania obywateli, ubiegających go materiału kwiatuszków biurokraPrzy tej okazji "Kurier Poznański" się o różne koncesje i dokumenty. tycznych administracji powiat opowypowiada również swój pogląd na Często żąda się od takich osób przed- czyński dostarcza i V!I tym względzie
"świadectw
moralności",
żywego a bolesnego przrkładu.
.
subwencjonowanie przy pomocy płat stawienia
Dwaj maturzyści, pp. Jan Jurek i
nych ogIoSZe!l i reklam różlwch wv- Niekiedy władze same przeprowadzają
dawnictw "sanacyjnych":
.
.
wywiady co do konduity i ewidencji Mieczysław Wijata, zapragnęli zapisać
'Viadomo, że prasa obozu rządowe karalności danej osoby. Okazuje się, się na Uniwersytet V,7arszawski. Po
go podtrzymywana jest subwencjami iż formalistyczny stosunek do prze- prostu wyższ~r ch studiów im się zaw różnej postaci. Jedną z nich, to ogło złości petenta często jest krzywdzący. chciało!. '. Ponieważ z powodu naszenia, dawane przez władze i instytu- Może bowiem zdanyć się, że dana oso- zbyt dobrze znanych warunków ficje pa11stwowe pismom "sanac~r jnym", ba była karana lub notowana i z tego nansowych młodzieży polskiej nie mopowodu odma'Nia się jej udzielania gli od razu po maturze zapisać się na
choćby one były znacznie moiej poczytne od miejscowych gazet niezależ uprawnie11, pomimo, iż obecnie osoba wyższe uczelnie, lecz dopiero w nanych, i choćby względy rzeczowe wy- ta zasługuje na r.aufanie Sprawa świa- stępnym roku, przeto, zgodnie z obodectw. moralności nie jest dokładnie wią.zującymi przepisami, mu~ieli do
magały reklamy właśnie w dziennikach najbardziej l'ozpowszechnionych. sprecyzowana, wobec czego pojęcie pliki papierów o przyjęcie na uniwerInna forma subwencyj polega na "moralności" .iest różnie traktowane. sytet dołączyć także i świadectwo motym, że odnośny organ prorząd@wy Jak się dowiadujemy, w tej sprawie ralności.
Udali się więc we wrześniu 1936 r.
otrzymuje wymowne ,.polecenie" od te- odbyły się narady. Nie jest wykluczo-

Pastwienie sie nad

chałupnikami

Do nabycia w własnych sklepach:
Łódź,
Łódź,
Łódź,

Piotrkowska 11
Piotrkowska 71
Piotrkowska 292.
n '0861

zek rzemieślników chrześcijan, a które stanowią podstawy interwencji
u powołanYCh czynników, aby ukrócić
niewiarogodny wyzysk nakładców Ży
dowskich.
W Łodzi stosunkowo płace są wyzsze, toteż przeciętny zarobek szewca
chałupnika wynosi od 3 do 7 zł dziennie, oczywiście przy 10, 14 i więcej godzinach pracy. Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się w okręgu. Chałupnicy szewcy w Ozorkowie zarabiają
nie więcej niż 3 zł, w Blaszkach stawki
są
jeszcze niższe i nie przekraczają
2.50 zł dziennie i to przy 16 godzinach
pracy, Po prostu nakładcy żydowscy
produkują obuwie rękami
polskiego
szewca za darmo i to tłumaczy tajemnicę niskich cen żydowskiCh. Ale powyższe fakty
nie wyczerpują jeszcze
całkowitego planu żydowskiego wyzysku.
Najgorszym zjawiskiem jest kwestia wypłaty zarobków. Z reguły gło
dowe te zarobki wypłaca się szewcom
chałupnikom,
szczególnie na prowincji, wekslami. 'V prawdzie chałupnicy
mogli zwrócić się do władz i żydowski
nakładca zostałby na pewno ukarany,
nie mniej jednak żydowska mafia nie
dopuściłaby więcej szewca
do pracy
i pozbawiła zarobku. Toteż obok nakładców grasują, dal si Ż~' dzi-dyskon
terzy, którzy żerują. na nędzy szewców
chałupników
i weksle, otrzymywane
przez nich od nakładców, dyskontują,
pobierając wysokie procent.y.
Obecnie
zwiazek
rzemieślników
chrześcijan pOd,{ą,ł ogólną akcję, co
nieWątpliwie przyczyni się do ukrócenia orgii w yzysku żydowskiego.
"!
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Rzecz, która przejdzie

do historii

I

administracji polskiej z r. 1937
dwaj młodzi maturzyści w najlepsze'j
wierze do pałacu kazimierzowskiego'
z czasów Estel'ki, obecnej siedziby sta.rostwa opoczyńskiego, zarządzanego
przez
starostę
Bielawkę,
znanego
współpracownika nie mniej
znanego
b. starosty częstOChowskiego Kazimi&rza Eustachie\vicza i tam złożyli podania o w~' danie im świadectw moralności. Świadectwa te trzeba było załą
czyć we w l' z e Ś n i u 1936 roku
do
podań o przyjęCie na uniwersytet.
Starostwo oPOCZ~' 11skie dopiero dn.
3 października 1936 r. krótko i węzło
wato odmówilo ohydwu petentom wydania świadectw moralności na podstawie art. 75 rozporządzenia Prezydetna R. P. o postępowaniu administracyjnym, który brzmi: "JeśU decyzja jest pozostawiona całkowicie swobodnej ocenie władzy, wystarczy powołać się na podstawę pra\vną; w innych wypadkach swobodnej oceny
wystarczy to jed.\'nie wówczas, kiedy
ważny interes pallstwowy przemawia
prr,eciwko bliższemu uzasadnieniu".
Młodr,i, jak to młodzi. mimo, iż ten'
rok ak~1(lpll1icki z powodu upływu terminów był dla nich bezpowrotnie
stracony, nie dali za wygraną. i decy-
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starosty opoczyńskiego zaskarżyli
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.
poskutkowało.

Oto dnia 21 stycznia 1937 r. staroop'Oczyński zmienił zdanie i nadesłał "stronom" takie pisma:

sta

'ORĘDOWNIK, czwartel{, dnia 25 marca 1937 --

Numer ~

~ ru~~iei e~~~in~ii i nieu~~lnoi[i ,,~ani[ynei"
Powstają wciąż "ukraińskie" sklepy - Szowinistyczny paroch -

HSanacyjne" nie'!"
- Kompromitacja z flagami i nazwami ulic

"Op 'Oczno, dnia 21 stycznia 1937 r.
Starosta Powiatowy opoczyński. Nr. B. 10/88/36.
dołęstwo
budżetu
Do Pana Jana Jurka w Opocznie.
Decyzją z dnia 3 października 1936
się mieszać do p'Olityki, dało również
P I' Z e m y ś 1, w marcu.
r. odmówiłem Panu wydania świadec
Dzięki wysiłkom Str'Onnictwa Naro- p'Olicji powód do rozpoczęcia dochotwa moralności w związku z prośbą doweg'O, p'Owstał w Przemyślu szereg dzeń. Obrazek P'Owyższy jasn'O dowoPana z dnia 12 września 1936 r. Od de- n'Owych składów i placówek. Poświę dzi, że główną tamę w współżyciu polcyzji tej wniósł Pan odwołanie do U- cImy im osobną korespondencję. Dzi- sko-ruskim, stanowią grecko-katoliccy
rzędu \Vojewóclzkiego w Kielcach z
siaj miejsca tr'Ochę poświęcić należy księża, ponad wszelką miarę rozp'Olidnia 17 października 1936 r.
:ruskiej ekspansji "Ukraińcy" np. po- tykowani.
Ponieważ w decyzji mej z dnia
siadają. u nas kilka sklepów "masło
:3 października 1936 r. nikt praw nie S'Ojuz", które fachowo prowadzone,
Ze spraw ruskich trzeba wspomnabył, na zasadzie
art. 99 rozporzą dobrze się rozwijają, popierane przy nieć jeszcze Q jednej.
Nar'Odowa
dzenia Prezydenta R. P. z dnia 22. 3. tym głównie przez Polaków. Istniała "Ziemia Przemyska" jedyne tu pism'O,
Q
postęp'Owaniu
administracyjnym w centrum miasta wielka mlecz.arnia walczące o fundowanie polskości, 'Od
(Dz. Ust. R. P. nr 36 poz. 341) zmie- polska p. n. "Pełne świeże mleko", ale r'Oku już drukowana jest z łaski staroniam swą decyzję p'Oprzednią i wyda- P'Onieważ ogół'Owi było wiadomo, że sty Remiszewskiego, aż w Poznaniu,
ję Panu załącz'One zaświadczenie.
C'O naraża Wydawnictwo na ogromne
współwłaściciel, sanacyjny
poseł ks.
1 zał.
Sapieha, z.atrudnia w jej kierownictwie straty. Nat'Omiast bez przeszkód ukaStarosta: w/z (-) MI'. J. Siekierzyń Żydów, mleczarnię omijał i rezultat zują się w Przemyślu, dwa tygodniki
ski, wicestarosta,"
taki, że przed kilku dniami, z'Ostała "ukraińskie", a teraz zaczął wych'Odzić
ona zlikwidowana. Na stawianie się trzeci. I jak tu można walczyć o polA w "załączniku" wystawił takie Żydami "książe. pan" stracił placówkę, ki charakter miasta, skoro jedyna
oto' "św.iadectwo moralności", które a Rusini zyskali nowych klientów. przeciwwaga propagandzie, aż trzech
warto dokładnie· przeczytać:
Podobnie ma się rzecz z innymi pla- .pism ruskich, narodowy tygodnik z
cówkami. Up.adly np. wielkie p'Olskie woli rządzącej sanacji musi się tułać
. "Opoczno, dnia 21 tycznia 1937 r.
masarnie Schicka, Tirylaka i Korcly- P'O dalekich 'drukarniach.
Starosta P'Owiat'Owy 'OP'Oczyński.
b'Ochy, a w samym rynku, aż 4 rzeźni
Nr. B. 10(99/36.
Jak nie udolni sanatorzy, świadków ruskich, 'Otworzyło dobre prospeczy
Q tym przykład
Zarządu Miasta.
rujące
masarnie.
P'Odobnie
ma
się
Zaświadczenie
Starostwo , zaświadcza, że Pan Jan rzecz w innych. dziedzinach. Żydów Znajduje się on w rękach sanacji, a
Jurek, zamieszkały w Opocznie, syn nar'Od'O\vcy wypierają, a w to miejsce, jedyny ławnik opozycyjny p.Baldini
Piotra i Katarzyny z Laskowskich, u- często zamiast Polaków, wch'Odz~ szo- stale jest przez nią majoryzowany. Do
r'Odzony dnia 8 sierpnia 1912 roku, w w~nistycznie usposobieni "ukrahlcy" k'Ońca marca, w myśl ustawy winień
Woli Załężnej, gminy Op'Oczn'O, p'Owia- którzy duże kwoty na działalność eko- być uchwalony budżet. Nie słychać o
tu 'Opoczyiiskiego, sądownie karanym nomiczną otrzymują zwłaszcza od gr. nim i pewnie jak 'Od dwu lat prezyd~nt
Chrzanowski przyjdzie z pr'Ojektem
kat. biskupstwa.
nie był.
budżetu przed radę, aż w lipcu.
Na
. Natomiast był karanym administranajbliższy
wtorek
zap'Owiedziano
naW
Nowym
Mieście
za
Przemyślem
cyjnie, a mianowicie:
dnia 29. 1. 36 r. grzywną 2 zł z za- d'Oszł'O ostatni'O do wypadku, który wy- tomiast posiedzenie rady ze smutnym
dla sanacji porządkiem dziennym.
wołał wśród Polaków 'Ogromne .oburzemianą. na 2 dni aresztu w razie nienie. Zmarła tam na grypę 19-1etnia Mianowicie prezydent miasta się dościągaln'Ości z art. 1 i G dekretu z 2. 10.
czynna członkini polskiego "Sokoła". magał, aby radni apr'Obowali przekro35 r. o odzn ak ach ;
dnia 7. 8. 36 r. grzywną 3 zł z za- Dobra Polka, p'Ochodziła jednak z ro- czenie przez nieg'O budżetu w r'Oku udziny wyznania grecko - kat'Olickiego, biegłym, aż Q 140.000 złotych. Ot'O jak
mianą na 3 dni aresztu w razie nieiak to się często w Mał'OPolsce zdarza. się gospodarzy miastem, które z dnia
ściągaln'Ości za nielegalny k'Olp'Ortaż
J(iedy rodzice udali się do parocha ks. na dzień upada.
czasopism;
•.• dnia 26. 8. 36 r. grzywną 50 zł z za- Szcz~śniuka, aby p'Opr'Owadził pogrzeb,
Przemyś'l został wylepiony afisza.szo\"inista "ukraiński" stanowczo im
mianą na 25 dni aresztu w razie niemi,
zawjerają.cymi
zarządzenie pret-ego
odmówił, p'Oclając za powód, . przy~iągalnoś.ci z art. 6 i 25 ustawy o
zydenta miasta o kupowaniu fla.g na
należność zmarłej do "Sokola". Ut0ż
zgromadzeniach;
dnia 14. 9. 36 r. grzywną. 50 zł z za- samianie wyznania z nar'Od'Owością i domy i sklepy w sanacyjnej "Legii Into przez księdza, który nie powinień walidów". Zarządzenie. oddaje "inwamianą w razie nieściągalności na 10
dni aresztu z art. 6 i 25 ustawy Q zgromadzeniach.
Niniejsze zaświadczenie wydaje się
p. Janowi Jurk'Owi w celu przedłoże
nia władzom uniwersyteckim. Zw'OlOkrutny morderca skatliany na 12 lat wię~ienia
ni'On'O 'Od opłaty stemplowej na zasadzie art. 142 pkt. 17 i art. 160 ustawy
R a d o m, 23. 3. Sąd Okręgowy w
W czasie
przewodu
sądoweg'O
stemplowej (Dz. Ust. R. P. nr 41 poz. Radomiu
na sesji wyjazdowej w 0- stwierdzonQ, że Michalec miał się że
413' z 1932 r.).
Btrowcu rozpatrywał sprawę mie- nić i żądał spłaty za swoje trzy morgi,
szkańca wsi Cegielnia, powiatu iłżecSzumlak postanowił szwagra zabić,
Starosta: wIz (-) MI'. J. Siekierzyń Idego, Szumlaka, który zamordował ponieważ na spłatę gruntu nie posia~
ski, wicestar'Osta."
swego szwagra siekierą Stanisława dał pieniędzy. Po przesłuchaniu str'On
Przede wszystkim budzi niemałe Michalca, a następnie zwł'Oki zakopał ,są,d skazał Szumlaka na 12 lat więzdzi",ienie i zastrzeżenie zasada staro- w ogrodzie.
zienia.
sty 'OpOCZYllskieg'O wyliczania wykroczeń, których nawet pospolitym przestępc'Om nie wymienia się w kartach
~aralności,
dołączanych
z rejestru
karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, do akt sądowych spraw karnych,
Tym ratliem prtliemycano sanwchody tli Niemiec do Polskibowiem rejestr karny nie zapisuje wy-
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szwagra

Nowa wielka afera przemytnicza

P'O wtóre "dane" starostwa 'OPoczyń
ski ego są. P'O pr'Ostu nieścisłe. Albowiem np. w sprawie z dnia 26. 8. 36 r.
- Jak to często bY'wa z 'Orzeczeniami
ętaro.ścińskimi Sąd Okręgowy w
!l,adomiu zaskarżone 'Orzeczenie uchylił .1 p. Jurka uniewinnił. W sprawie
grzY'vny 50 zł z dnia 14. 9. 36 r. Sąd
Okręgowy
karę zmniejszył d'O 13 zł
grzywny.
. Zresztą wszystkie tzw. "wykrocz6pi a" z punktu widzenia moraln'Ości nie
mogłyby mieć prawd'Opodobnie znaczenia przy decyzji o przyjęciu na uniwersytet, tym bardziej, że np. drugi
petent, p. \Vijata, miał wogóle zaledwie jedn'O takie "wykroczenie" - 50
zł ' . grzywny
z ustawy o zgr'Omadzeniach.
Osobliwe P'Ost~P'Owanie star'Ostwa
OPOCZYllskiego jest świetną ilustracją
do glosu, domagającego się ref'Ormy
postępowania przy wydawaniu "świa
dectw m'Oralności". Najlepiej 'Oddać tę
sprawę bezstronnemu czynnik'Owi są
dowemu, lub dopuścić odwołania do
sądu koronnego,
albo 'Oddać - jeśli
chodzi o kat'Olików - władzom kościelnym.
Pl'zyszły Brockner czy inny badacz
obyczaj'Owości administracji dopy dzi-

nie powinien zap'Omnieć
,.śwadectwach JllQ)·alnoś~i" ...
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Inna jeszcze hist'Oria trapi miasto.
Na wezwanie Zarządu Miasta, b. sanacyjny ławnik inż. Osiński zł 'Ożył projekt 'Obdarzenia nazwami nowych ulic.
Projekt mocno zajmujący, bo np.'
chCiałby p. Osiński jedną z ulic nazwać ulicą. Żyda Uiberolla, który w ro:ku 1918 walczył w obronie Przemyśla..
Uiberoll był tylk'O 'wyjątkiem, który
poh"'ierdził, zwłaszcza w ' Przemyślu tę

smutną regułę, że

inni Żydzi, współ-'
z Rusinami. Inne pOmysły inż. Osil'tskiego st'Oją. na podobnym poziomie. Dziwić się należy, że
Zarząd Miasta, z.amiast 'Oddać 'tę rzecz
do oprac'Owania ludziom TlOsiadają
kwalifikacje, 'Oddał ją do załatwienia
b. ławnikowi w poprzedniej radzie,
wsławionemu 1ym, że m. in. kazał radnym sanacyjnym jedną z ulic nazwać
nazwiskiem swego 'Ojca, p'Oczciwego,
ale bliżej nik'Omu nie znanego mieszczanina.
działali ściśle

giełda pieniężna
z dnia 23 marca 1937 r.
Belgia 8.80; Hola,ndia 288,715; Kopenh&«lI.
115,05; Londyn 25.77; Nowy Jork (czek) 5.27 3/8;
Nowy Jork (kabel) 5.27'/.; Paryż 24.22; Praga
18.35: Sztookholm 132.90: Szwajcaria 120,15;
Gdańsk 100,-; Oslo 129,45.
U S'Posob-ienie niejednoJ.ite.

Warszawska

Giełdv zbożowe

Poznań
p o z n a 11, 23. 3. 1937 r.
STASnARTY: 11 tyto 100 g{l., ZI psZ&tl~CI'
142 gil .. 3) ')wiee 420 gfl.
O>ny orientacyjne:
Zyto CUsposobieni-e spokojne) • • 24.25- 24,5!)
Pszenir.a <Usposobienie spokojne) 29.00- 29,25
JeC''l:mień browarowy
• • • 25.50- 26.50
USIllosohienle s<pokojne.
Jęczmień 1130-640 gM.. • • r •
21.50- 21.75
Jęczmień 667-1\76 gil. • • • •
22 50- 22.75
Jęczmień
700-715 gil.. • • • 23.75- 24.50
USP06()biettie slabe.
Owies
. . • • • • • 21.75- 22.00
Usposobienie slabe.
Mą k a:
tytnia wyciąg. 0-30% wł. w.•
36.00- 36.50
tytnia gat. I 0-50% wl. w. • •
35.50- 36.00
34.00- 3450
Grnia gat. I 1J-&5% wl w. . •
żytnia gat. II 50-65% wf. W. •
26,75- 27,25
ł,ytnia DOŚl. pono 6;:,% wl. w••
24.50- 25.00
UsposobiE'l1.ie spokojne.
pst;enns gat. l wyc. 0-20% wI. W. 47.50- 48.50
szen.ns gat. r A 0-45% wl. w ••
46.50- 47.00
pszenna gat. IR 0-55% wt w ••
45.00- 45.50
,szenna gat. IC (1·60% wl. w ..
44.50- 45.00
pszenna gat. ID D-65% wl. w .•
43.50- 44.00
pszenna gat. nA 2(1-55% wl. w.
42.50- 43,00
psrenn8 gat. nR !u-65o/,. wl. w.
41.75- 42.25
pszenna gat. IID 45-65% wol. w.
38.15- 39.75
pszenna gat. UF 55-65% wl. w.
34.75- 35.75
pszenna gat. lIlA 65-70% wl. w .. 28.00- 29.00
pszenni! gat. IIIB 70-75% wl. w •• 25.00- 26.00
Usposobienie 8p!llkojne.
Prtliestlimuglowano ponad 100 samochod6w
Otreby żytnie 8tan~.. • • • • • 15.7'5- 16.25
Otręby pszellll1e grube litaniJ. • • 17.00- 17.50
K I' a k ó w, 23. 3. Inspektorat stra- nici przemytu oraz ustalić szereg na- Ot~ęby
pszenne średnie etand.. • 16.50- 17.00
~y granicznej w Krakowie wpadł na
zwisk członków szajki. W Krakowie l:itreby jeczmien.ne • • • "
15.25- 16.50trop wielkiej
afery przemytniczej. skonfiskowano jeden samochód mar- ~zeP8 k zimowy. • • • • • • • 62.00-63:00
Mianowicie prz€omycano samochody z ki "Fiat", przemycony z Niemiec. A- Siemie lniane • • • • • • • • 57.00- 60.00
Gorczyca , • • • • • • • • • SO.Oo- 32.00
fera zatacza szer'Okie kręgi, gdyż Niemiec do Polski.
Wyka latowa • • • • • • • • 22.00- 24,00
W związku z tą aferą areszt'Owano Ijak zdołano ustalić do tej pory Peluszka • • • • • • • • ~. 23.00- 25.0Q
Groch
WLltt:omll. • • • • • • , 21.50- 25.0D
pośrednika i dostawcę przemycanych
przemytnicy, przewieźli do Polski poGroch Folgera. • • • • • • • 2"2.00- 24.00
samochodów, niejakiego Jana \Vajdę, nad 100
samoch'Odów.
Szczegóły
Lubial niebie<>1tI • • • • • • • 13.75- 14.75
zam. w Krakowie, ul. Czarnowiejska \Śledztwa są. narazi e trzymane w ta- Luo,!:n
MIt)' • • • • • • • • • 15.0(1- 16,00
120. Władze zdołały wykryć wszystkie jemnicy.
Seradela • • • • • • • • • • 26.00- 28.QO
Mak niebieski • • • • • • • • 72.00- 76.00
Koniczyna czerwOllUl tr.lrowa • • 100.00-110.00
Koniczyna czerw. 115-97% CZYst•• 120.00-13000
l{cmiczyna biała . • • • • • • 85.00-125.00
~onlczynl nwed1lka • • • • • 150,00-18/).OV
Koniczyna Mlta odl~a • • 65.00- 75.00
przelot • • • . • • • • • • • 65.00- 75.00
Rajgras angielskI. . • • • • • 60.00- 70.00
Spolectlieństwo Zelowa domaga się prtliykladnego ukarania
Makuch lniany w taflach. • • • 26.25- 26.50
Makl1ch rze.pak. w taflach
•• 1!J.50- 19.15
Żyd6wki
Makuch slon. w taflach 42-43%. 25.50- 2650
Z e l ó w, 23: 3. W bieżą.cym roku przeprowadzić śledztw'O i właściwie śrut Soja. • • • • • • • • • 26.00- 27.00
szkolnym przed &więtami B'Ożeg'O Na- zareagować na haniebny wybryk ży- Sloma pszenna IUJZem • • • • • 2.10- 2.35
pszenna prasowana , • •
2.60- 2.85
rodzenia, w szkole p'Owszechnej Nr. 1 dowskiej "wychowawczyni". Nie po..
1
l' .
żytnia luzem • . • • • •
2.30- 2.55
w Zelowie (powiat' łaski) nauczycielka t O przeClez
wa czy Ismy O s7.~ołę polżytnia p~aw.vana • • • •
3.05- 3.30
Żydówka, Fajga \Vajnman, wobec caską z zaborcami, aby Żydzi policzkoowsiana luzem . • • • •
2,50- 2.75
.. owsiana prasowana • • • 3.00- 3.25
łej klasy uderzyła
w twarz ucznia ',vali nasze dzieci.
Na ostatnim posiedzeniu komisJ'i
t.
jęczmienna luzem. • •• 2.20~ 2.45
klasy VII, Stefańczyka Zenona, syna
.• jeczmielllna pra&Owana.
2.70- 2.95
kierownika szkoły we wsi Bocianicha. budżetowej senatu sen. Beczkowicz S~ano zwykle luzem. . • • •• 4.50- 500
Ojciec pokrzywdzonego ueznia zlożył m. in. powiedział: "Nie należy obj.a,zw7'kle p.-a.sowa.ne. ••
5.15- 5.65
ó
la W sz k Q le t o l erowa.
ć"
Ch ęć
nadnoteckie luzem.
5,60- 6.10
skarg-ę drogą służbową do InspektoraW W Z
~ n!ldnotookie prasowane
6.60- 7.10
tu Szkolneg'O w Zduńskiej Woli i ... na odseparowania się od Zydów na uniOgólne usposobienie spokojne.
tym sprawa utknęła.
wersytetach Żydzi nazywają barbaW piątek, dni" 26 marca br. odbędzie się
Nikt nie przypuszcza, aby władze rzyństwem i robią wiele hałasu o to. zebranie giełdowe, natomiast de oędzie czynna
Bicie polskich dzieci w polskiej Komisj~ Notowali. Billil'o Gieldy otwarte będzie
puściły płazem bestialstwo Żydówki,
ale ponad trzy miesiące, to aż nazbyt szkole przez Zyd6wkę to nie barba- w tym dniu t)'lko do godz. lS-tej. W sobotę, 27
l"zyństwo?
. ~o;ru::. będzMI Giełda... jBlk i j)j.uro Glel~
.iel~ ~asu, by. władze szkolne mogły

Siekierą zarąbał

kroczeń.

lid'Om" m'On'Opol, a na końcu zawiera.
ustęp, że kto się do niego nie zastosuje, zostanie sur'Owo i bezwzględnie
ukarany. "Ukaz" prezydenta Przemyśla przypomina najbardziej kwitną
ce czasy b. B B. i wywołał w mieście
'Oburzenie, a zarazem wesoł'Ość. Prezydent miasta w r'Oli akwizytora "Legii Inwalidów" to curiosum, rzadkie
nawet w epoce "kocologii".

Nauczycielka Żydówka pobiła ucznia
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Wzorowa wieś polska wLiskowie pod Kaliszem - Z nędznego osiedla przedwojennego - bogatą i nowoczesną wsią -lycłe kulturalne - Lisków oazą na pustyni
K a l i s z.
(PAT).
Pierwsza
polSka wzorowa wieś w Liskowie koło
Kalisza, w ceJu zaprezentowania całe
mu krajowi swego dorobku oraz dla
UCzczenia 35-lecia swych prac społecz
nych, organizuje w czerwcu rb. wystawę pod nazwą "Praca i kultura wsi"
Wystawa obejmie całokształt gospodarczego i społecznego dorobku Lislwwa. Dzielić siQ będzie na następujące
sekcje: rolniczo-społeczllą, spółdziel
czą., samorzę.dową., przemysłp. i chałup
nictwa wiejskiego, budownictwa 0gniotrwałego i
pożarną., opieki społecznej, walki z alkoholizmem oraz
sp-ołecznej obrony państwa.
Na zaproszenie komitetu wystawy
udała się do Liskowa wycieczka, zło
żona z reprezentantów trzydziestu kilku pism celem zwiedzenia instytucyj
spółdzielczych
i społecznych
oraz
przygotowali do wystawy.
Uczestnicy zwiedzili: nowobudujQ.cy
się pi-ękny Dom Ludowy z salę. zebrań,
obliczoną. na 1.000 osób; szkołę hodowlaną., przekształconą. ostatnio na szkołę pracy społecznej; parowę. mleczarnię spółdzielczę. oraz podobnę. piekarnię; szkołę zawodową. żeńskę. i wzoro~
wo prowadzoną. szkołę powszechną.;
dom spółdzielczy - siedzibę stowarzyszenia rolniczo-handlowego, kasy
Stefczyka i spółdzielni handlowej; 0środek zdrowia i stacjQ opieki nad
matkę. i dzieckiem.
W końcu oglą.
dano sierociniec im. św. Wacława,
fundacJę, która obok zakładu wychowawczo opiekuńczego dla wszystkich
sierot prowadzi szkołę rzemieśln i czoprzemysłową., szkolne warsztaty szew~
sk ie i krawieckie, szpital, przeznaczony głównie dla dzieci i młodZieży, 0raz kę.piele ludowe.
Wystawa 'IV Liskowie, której otwarcie przewidziane jest na pierwsze dni
czerwca, potrwa 4 do 6 tygodni. Pragnieniem organizatorów jest w pierwszym rzędzie udostępnienie jej dla
przedstawicieli wsi, dla których rozwój
spółdzielczych instytucyj w Liskowie
ruoże stanowić WZÓT do pracy na wła
snym terenie.
Przed 40 laty Lisków był biedną
wsią., liczącą. około 800 mieszkańców.
87 pet ludności było niepiśmiennej.
NieUrodzajne grunta przy drobnych,
kilkumorgowych gospodarstwach nie
dawały dostatecznego utrzymania ludności, która w dużej swej części wę
drowała co roku na. roboty rolne do
Prus Wschodnich.
Przed woj ną Lisków był małą.
wioskę..
Dziś w tym mieście zelektryfikowanym
i
skanalizowanym,
istnieje dwadzieścia kilka instytucyj o

Akcja o umowy zbim'owe

L ó d Ź, 23. 3. - W związku z rozpoczęciem
przygotowawczych robót
sezono\V~: ch i zapowiedzię. rozszerzenia
robót od 1 kwietnia rb. związki zawodowe podjQly akcję o unormowanie
warunków pracy i płac robotniczych

Zvdzi
J

L 6 d Ź, 20. 3. - Kilkakrotnie już
wskazywaliśmy na. fakty. świadczę.ce
niezbicie, że kierownicy w klasowych
socjal-komunistycznych związkach w
ordynarny sposób naciągają. ogłupianych przez siebie robotników, albo~
wiem z jednej stren.,' katą sobie płacić za kierowanie "obroną" interesów
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Składzie

Składki

8I&mi'll.i!Sbrscji plmJ4I. nlU:121eg<O z100cm0 w
oa.bzyrn ciol\gu:
Na pomnik Serea Jezu~owego: H . S., Po:mJJsń , z podlz;ieklo'l'. runi~m 2111 04br/l.yms!l1Je łsskii j
pl'OObą o zcbrowie 2.-, ral~m z poPn2lednń.o 1'0kwirtJ04v.' fl'n.ymi 187,00 211.
Na Tow. Pomocy dla Inteligencji: Md>e07;ysllaW'Owi'S Kałkow>sc~ n,e !iwu:cone d'l a z,uooe8~ej
ill1lte.!ioge.ncji 10,- , razoeom z rOP'rze-dnńo pokwiroa W'IlY'm,i 20.- llII.
Na biednych parafii Naramowlce: Kd!ll!ioełl'6'k13 na ŚlWleoone d'll8 ubogIch 50,- zł.
Na kośei61 na Naramowicach: Antoni NOg1aj
z O!klllll}i §Iubu 5.- ,.J .
Na ..Caritas", okr. pora. wyptaci'!Ji06my dnioa
:!G. 3. l~'j 1'. 1a3,- zł.

;z:~~~:::~~7n~~~ J. JABt~n~KI i ~. MOU[lYft!KJ
ŁÓDŹ, ul. Główna 11/
Polecamy: torebki damskie, portfele.
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papierośnice, teki, t o r Dł. t r y,
pasld bagażowe, plecaki, kufry.
wallzy i J:e!Jaracfe.
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Wielkie Garbary 40, nar. Grobli.
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w

skiego i żydostwa w ogóle, grzebią.c
w karygodny sposób interesy robotnicr.e. Jaskrawym dowodem tego jest
nieproporcjonalny spadek za,'obków w
przemyśle kotonowym i dzianym.
Odkąd
socjal-komunistyczni kierownicy zdołali opanować ruch zawodowy w tych dwóch gałęziach przemy!;Ju, płace robotników spadły z 150 do
200 złotych tygodniowo, na 40 do 60 zł

robotniczych ze skład ~k. z dru/liej zaś
pozostają na usługach kapitału żydow-

.40181
Nagłówkowe słowo

- a robotnik traci

kombinu,ą

e8~C#e jede'lł dowód 'wspólcbialania socjal - lW'lnunistyc#'łłych kierownf1ców ~ ~ydow81~i'ln pJ'~e 'my8IeD'ł
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ją. rokowania o zawarcie umowy z
przedsiębiorstwami prywatnymi,
budują.cymi przyłączenia kanalizacyjne.
\V przedsiębiorstwach tych zatrud-

nionych jest ponad 1.200 robotników,
którzy wystawiaję. identyczne żę.dania,
oraz zawarcie umowy zbiorowej.
jak sezonowcy na robotach miejskich.
W pierwszym rzędzie wznowione Dalej zostają. podjęte rokowania o zazostaję. rokowania z zarzą.dem miejwarcie umowy zbiorowej dla robotniskim, gdzie na Odbytej konferencji ków, zatrudnionych w prywatnych
przedstawiciele . robotników sezono- przedSiębiorstwach brul<:arskich, które
wy ch złożyli na piśmie swe wnioski prowadzę. rOboty, zlecone przez miasto.
i żądania. Chodzi o zawarcie umowy
'vVe wszrstkich tych sprawach akzbiorowej dla sezonowców zatrudnio- cja związkowa prowadzona jest w
nych na robotach, prowadzonych przez przyśpieszonym tempie, by jeszcze w
miasto. Stanowisko robotników idzie bież. mies. przed rozpoczęciem się row kierunku podwyższenia plac w gra-I bót warunki umowne zostały uregulonicach od 15 do 20 procent ze względu wane.
na drożyznę. Następnie podjęte zosta-

HABERBUSCH i SCHIELE
TELEFON 153-60
Hepre.. PRZEJAZD 75
elegancka

ława.

Robotv sezonowe wŁodzi

PIW~ s~!f~!~\lJE fAR

KAŻDA

kalach jego znalazły pomieszczenie
rużne organizacje społeczne. Lisków
posiada 7-klasową szkołę powszechnę.
o 11 oddziałach, zbudowaną w r., 1923.
Założona w 1913 r. szkoła Centralnego
Tow. Rolniczego przekształ~ona została ostatnio na 5-miesięcznę. s' zkołę hodowlano-społeczną.. Od 1922 r. istnieje
także 3-letnia szkoła zawodowa Że!'1ska, w której dziewczęta uczę. się kroju, szycia, haftu, trykotarstwa, tkactwa, ogrodnictwa, pszczelnictwa, warzywnictwa i przetworów owocowych.
Wymienić należy jeszcze przedszkole dla przeszło 40 dzieci, ośrodek zdrowia (do 400 pacjentów tJ'godniowo),
stację opieki nad matką i dzieckiem,
z której korzysta przeszło 100 dzieci,
oraz fundacja sierocińca im. św. Wac-

charakterze
społecznym.
Ludność
do niemal 1.5()() osób, z tego
l1lisko tysiąc ludności stałej na gospodarstwach od sześcio do dwudziestomorgowych. Dzięki dobrze prosperuję.cym spółdzielniom zamożność
w
parafii (liczą,ccj razem ok. 6.000 dusz),
wzrosła 3, a nawot 4-krotnie.
Nieomal cała wieś posiada domy
murowane. Jezdnia ułożona jest z
kostki kamiennej, chodniki - cementowe. Zwraca uwagę duża ilość drzew
i klombów kwiatowych, otaczających
domy prywatne i budynki publiczne.
Dro~i wylotowe z Liskowa obsadzone
są. drzewami owo~owymi na przestrzeni kilku kilometrów.
Z instytucyj liskowskich wymieniĆ
należy w pierwszym rzędzie Dom Spół
dtielczy (dawny Dom Ludowy). W lowzrosła

tygodniowo przy pełnym tYgQdniu na
8 godzin pracy, tj. trzykroć mniej niż.
dawniej, gdy natomias t w innych gaI~ziach przemysłu, gdzie działają. inne
zwią.zki, jak np. we
włókiennictv.ne,
płace spadły zaledwie od 15 do 25 proc.
Nie na. tym jednak koniec. Kierownicy
socjalistyczni. od kilku już lat z rzędu,
corocznie w okresie najmniej odpowiednim dla robotników, a mianowicie
pod koniec sezonu produkcyjnego, zazwyczaj w marcu podejmowali strajki,
rzekomo o zawarcie nowej umowy, o
podwyżkę plac itd.
Tak np. w 1936 r. strajk kotoniarzy
trwał przez pełne 7 tygodni, robotnicy
liczą.c skromnie stracili łą.cznie około
1,5 miliona zarobków, a fabrykanci
żydowscy po dwyższyli ceny swych wyrobów i v.~· !'zedali ramsze (wyroby z
poprzednl\... :ezonów), które normal1,ie sprzedaj e się po 10 do 15 proc. C6n
normalnych, względnie oddaje do szarpania i ponownej przeróbki.
W roku bież. fabrykanci równieŹJ
liczyli się, że towarzysze kierownicy
zdołaję. strajk rozpoczą.ć i odpowiedni
okres czasu podtrzymać. Niestety,
wpływy socjal-komunistów, a właści
wie mówię.c Zydów zmalały i robotnicy
nie dali się nabrać. Skutek jest ten,
;że obecnie ceny wyrobów kotonowych,
w pierwszym rzędzie poilczoch, spadły
o 9 do 10 proc., mimo, że ceny przędzy
są nawet wyższe niż poprzednio. Przyznaje to zresztę. prasa żargonowa, op. isuję.c przebieg zebrania fabrykantów
kotonowych. Nie koniec jednak na
tym, albowiem zapowiada się dalszą
zniżkę, szczególnie w okresie poświą.
tecznym.
Tych kilka faktów świadczy dosadnie, komu zależało na podtrzymywaniu
strajku i pogłębianiu nędzy robotniczej. Boć przecież jasnym jest, że nie
każdy z robotników jest w stanie przetrzymać 7 czy 8 tygodni strajku z oszczędności. Większość wyprzedaje się
do ostatniej poduszki i po zakończeniu
strajku nędzarze ci sę. gotowi na wszelkie ustępstwa wobec żyuowskich fabrykantów. W ostatnim czasie zatrzymanych zostało kilku kierowników ze
związku
dzianego i pończoszniczego.
Dyli to Gutman, Sztajman, Zysman i
Goldfarb (wsz.yscy Żydzi). Nazwiska te
wiele mówią. Nie darmo Żydzi ci kierowali socjalistycznymi związkami,
które Swe plany i akcje układaję. ści
śle według potrzeb żydowsk.ich fabrykantów.
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OGŁOSZENIA
OgłoaeDła

DROBNE

wAr6d drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy.

•-•- - - - - - -z . . . . .

Znak OIfert, naprzyklad: li 18921, n ~, d 1790
1 l d. = 1 słowo.
Dro~ ogł<l6Zenia w dni powszednie ~rzyjmuj.
.ię do godz. 10,30, w soboty i d..i !przedświ~
teCUle ~~yjmuje się do godz. 9,45.

Dobrze zaprowadzony

urz-dzonv skład ma..
,
teria!ów i okryć damskich. (futer,
zd 829ao
Gotówką
800 mi na. Debcu przy tramwaj n plaszczy. kompletów, sukIen) kilka tysięcy przystąpi powatnyl:=.:.:.:....::.::....:.::..::.:.:~_ _ _ _ _ _ lspne~lam.
Adres wskate O~e- orAZ specjalny dział miarowY w
Dom
kupiec r;pólkl lub przejmie Idedowmk, -e~naJ\~ 82jl(J4 _ _
najlepszym punkcie Gdyni. z PO1 m6rg ziemi dobre; Rad II2lO!;3t rownictwo handlu albo fabryki.
Domokrążnym
wodu .stosunków rodzill!lych; nilcena 3,1iOO~ ~tF ł-500.- z Of.ą ~downik. Porod
oddam skarpl'tki. pOńczochy itd. tYCh!llla!!t do sprzcdarull;, Zg/oSzymlll.. ,w.neśnl" liilosławaka
Of~ Qo Or('d lJ wnika. Po:maA ssema Or~dowmk. Gdyma.
m. 2.
n 40 132
sd 82 876
sd 83237
II 39 980
sprzeda dom. rodzaj willi, 12 po. . .:koi, dwa składy. 12,000 Janu8zak
Chromiec. poczta Ksid. Jarocin.
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popelnienie1n samobójstwa

Slrona S

4!

samobójstwo
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Cukier waniljowy
i olejki

pr~ja

ciólkę

Sezon l('kkoatlet~'('zny w {~od7.i r07.począł
się biegami na przelaj. :t\a zdjęciu fragment takiego biegu dla nicstowarzyszonych.

większością głosów uzyskać aprobatę

swego stanowiska.
W każdym razie w ZZZ powstało
zamieszanie. Warszawski "Głos Powszechny", organ centrali ZZZ, który
pod wielu względami - jak pisze "Goniec Warszawski" - upodabnia się do
zamkniętego niedawno "Dziennika Popularnego", wskazuje, że rolę rozbijacza odegrał m. in. Związek Powstań
ców Śląskich, kierowany przez wodza
"Naprawy", p. Grażyńskiego.
Tedy oprócz rozbicia ZZZ doszło
również do wybitnej "dekompozycji"
w szeregach "naprawiaczy".

*

Pod tym nagłówkiem Katolicka
Agencja Prasowa zamieszcza następu
ją.ce uwagi:
Niedawno podawaliśmy tekst okólnika ministra W. R. i O. P. o korelacji
nauki szkolnej z nauką. religii katolickiej. Przech.... ko temu okólnikowi występuje "Zaczyn" (nr. 10), pisząc m. in.:
"Otót - naszym zdaniem - nauka religii nic nie ma wspólnego z wiedzą konieczną dla państwa, a wszelkie "korelacje" i zaciemniania prawdziwej wiedzy to działalność szkodliwa, powstrzymująca
rozwój oświaty i wiedzy.
"Nie możemy cofać się do średniowie
cza i straszyć nauczycieli nowoczesną inkwizycj ą! !!"
Powyższe

stanowisko "Zaczynu" w
fiprawie korelacji nauki szkolnej z religią można położyć na karb albo ignorancji albo demagogii autora notatki.
Jak w dziedzinie wychowania, tak i
nauczania winno dążyć się do koordynacji i jednolitości systemu. l{orelacja
pomiędzy różnymi przedmiotami i gałęziami wiedzy zapobiega nie tylko zamieszaniu w umyśle ucznia, ale wprost
przeciwnie, umacnia w nim i znacznie
rozszerza zakres danej wiedzy. Istnieje np. bardzo ścisła korelacja miQdzy
literaturą a historią; nauczyciel religii, wykładający w szkole historię Kościoła w Polsce, nieraz musi poruszać
sprawy z dziedziny historii, literatury
i geografii naszego kraju. Istnieje korelacja również między religią. a chemią i fizyką, jak to można się przekonać z rozpraw naukowych prof. Cz.
Białobrzeskiego i śp. ,,'ł. N atansona
(np. "vViclnokrąg nauki"). O korelacji
łaciny z nauką reI igii pisał zmarły niedawno śp. prof. Cybulski.
Pocóż zatem straszyć nauczycielstwo "średniowieczem" i "inkwizycją.",
jak to robi "Zaczyn"?

I

i

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI

sDeci. cborób skór. wener. i moczopłciowych
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
Przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
•
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do kostni-
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cy cmentarnej w Kamienicy.
Zaznaczyć

należy,
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klasowy. Orkiestra odegrała najp~erw
"Czerwony sztandar" (potępiony Jako
hymn ostatnio przez Z. Z. Z. w Katowicach) i... I Brygadę. "Czerwonego
sztandaru" wysłuchali, stojąc na baczność, reprezentanci "Ozonu". .Szczególnie paradnie wyglądał w tej sytuacji prezes Zw. Ziemia~ poseł Karśnicki człowiek od walkI z ... komuną.
I j~k w takich warunkacJ;1 wierzye
w piękne słówka. za którY~l11 tego f.Ddzaju idą czyny? Nam SIę wydaJe,
'Że "Ozon" w l{aliszu sięgnął do star~
go spróchniałego już arsenału ludzl,
ktÓrzy pod nową. firmą ~ta~e będą.
powtarzali grzechy. To .me. Jest wł~
ściwa droga do rzeCZYWIsteJ konsohdacj i. (zet)

Polaka 'fD Prusach TY schodnich
zdołano dostać się do domu, bandyci
zbiegli. - Lemkowskiego znaleziono
zabitego, żonę jego ciężko ranną odwieziono do szpitala. Lemkowski do
Mtatka bronił kluczy do kasy. za co
zapłacił życiem. BandYCi ulotnili się,
nie dokonawszy rabunku.
Ludność polska na Powiślu
traci
w zamordowanym dzielnego Polaka i
przewódcę.
Lemkowski osierocił 3
synów w wieku od 5 do 10 lat.

B e r I i n, 23. 3. W Pierzchowicach
(pow. sztumski na Powiślu - Prusy
"rschodnie), kilku zamaskowanych
młodych bandytów
napadło na dom
42-letniego l~olaka Lemkowskiego. W
domu tym mieści się lokal najstarszej
w Niemczech polskiej spółdzielni kredytowej i oszczędnościo\"ej "Bank".
BandYCi sterroryzowali bl'onią mieszkańców domu,
zasypując
również
sąsiadów,
nadbiegających z pomocą,
salwą wystrzałów.
Kiedy nareszcie

w il

'N ie:nDykle sp,.~ec~łlości
"C~erwony S~tanda'J·!" - lfie tędy

'Jnetody -

K a l i s z, 23 marca. I
Rozbitki "sanacji" w Kaliszu tuła-'
ję. się jeszcze w zarządach rozmaitych
organizacyj
byłych
wojskowych
Związku Strzeleckim i na różnych synekurach.
"Akcesy" do organizacji płk. Koca
"robią się" dziwnymi zaiste spos.obami. Kawet takie organizacje zawodowe, jak Zwią.zek Chrześcijallskich
Rzemieślników
i dl"obnych kupców
"uchwalił ak~s" do "Ozonu" i to w
taki sposób, że na ostatnim zebraniu
chrzBŚcijallskich kupców, w obecności
120 członków zgłoszono odpowiedni
wniosek, większość obecnych jednakże na znak protestu opuściła salę, co
wszakże nie przeszkodziło pozostalym
30 osobom do powzięcia uchwały "w
imieniu 400 członków stowarzyszenia"...

*

Taki jest chaos i tyle sprzeczności
w tym wszystkim, co robi "sanacja"
kaliska, że dalibóg, trudno rozeznać,
kto do sasa, a kto do lasa. Oto 11p.
da walki z komuną twOI'zy się specjallle organizacje w rodzaju "Samoobrona Społeczna" ("robiona przez po>,ła Karśnickiego), aliści do pomocy w
tej robocie zaprasza się.,. Żydów i socjalistów na równi z organizacjami

Nowa ankieta

Aresztowania

n o. (Tel. wł.) Na tle wybuchu
bomby na zebraniu Stronnic~w.a Narodowego przeprow~dzo.no re~lzJę 'V'! 1<>;:
kalu redakcji "DZlenmka WIlen~klego
oraz u szeregu rozmaitych dZIałacz:r.
Dokonano następnie aresztowan.
M. i. został aresztowany aplikant ad:w.
Kownacki z żoną., przywódca MłodZI&
ży WszechpQlskiej świeżewski i i.

-Migawki kaliskie
D~i'łC1te

konieczne do dobrego pieczywa l

że właśnie

odprzeciwko Studzillskiemu. W drugi dzień rozprawy
Studziński zniknął, aby jak się okazuje - zabić swą przyjaciółkę i
siebie.
bywała się' rozpraw'a

Napad bandytów czv mord politVlzny?
Zag(l(lkowy

Jak wiadomo, na ogólnym kongresie ZZZ w 'Warszawie zwolennicy
p. Moraczewskiego i grupa odkomenderowanych do ZZZ "naprawiaczy"
z pp. Kapuścillskim, Szurigiem, Szwedowskim i in. odrzucili zdecydowaną
większością
głosów
,,,,niosek posła
Gduli o przystąpienie do akcji płka
Koca.
Przeciw tej rezolucji zwolennicy
p. Koca podjęli obecnie silną kontrofensywę na terenie Śląska i doprowadzili do tego, że tamtejszy ZZZ-owy
Związek
Zawodowy
Pracowników
Umysłowych oraz Związek Metalowców wypowiedziały się przeciw uchwałom kongresu, a za "Ozonem". Na zjeździe Związku Pracowników Umysło
wych pos. l{apuściński, zwolennik centrali, musiał nawet z powodu wrogiego
stanowiska obecnych opuścić salę.
Zebrani powołali nowe tymczasowe kierownictwo Związku.
Natomiast na posiedzeniu śląskiej
rady okręgowej ZZZ p. Kapuściński,
po burzliwej dyskusji, zdołał jednak

być pochowany razem z
Zwłoki obojga przewieziono

B i e l s k o, 23. 3. - Poszukiwany
przez policję były referent starostłla
w Białej Studzillski, oskarżony o .popełnienie
szeregu nadużyć, popelIlił,
jak się dowiadujemy, samobójstwo
pozbawiając
przed tym życia swą.
przyjaciółkę Annę GÓrównę. Przy zabitym ~naleziono wizytówkę z dopiskiem, że odbiera sobie życie i chce

- "Bac~1tość droga

katolickimi. Gdzieindziej potępia się
walkę klas, a równocześnie
wspiera
się demonstracyjnie zawodowe związ
ki klasowe. Klasycznym tego przykładem na terenie Kalisza jest Z. Z. Z.
(Związek Zwią.zków Zawodowych Moraczewskiego). Związek ten w Kali::zu Cieszy się szczególną opieką "sanacji". Kiedawno na otwarciu ś,vie
tlicy Z. Z. Z. obecni byli starosta, komisal'Z policji, inspektor pracy itp.
Przed tygodniem ten sam związek obchodził "odsłonięcie"
(bez poświęce
nia) sztandaru, a uroczystość tą. zaszczycił poseł Karśnicki, prezes
Zw.
Legionistów, prezes Związku Ziemian,
~ektor "Ozonu" na odcinku wiejskim
oraz prezes "Samoobl'ony Społecznej"
w jednej osobie. Obok tego reprezentanta "sanacji" znalazł się na wspomnianej uroczystości inż. Bujnicki, również prezes różnych organizacyj
byłych wojosko"'ych i "sanacyjny" kandydat na prezydenta miasta Kalisza.
Na uroczystość tę przybyli też z Warszawy komunizują.cy socjaliści z zarządu głównego Z. Z. Z., który to Z. Z.
Z. niedawno, bo 7-go marca, na kongresie powziął znaną uchwał.ę solidaV7. 11 i f!,Ca się
z komuną hiszpańską·
KaturaInie uroczystość "odsłonięcia"
sztandai'u miała charakter wybitnie

~b~nentów JOUłOwy[b

prosimy o wpłacenie prenumeraty za "Orędowntk" za
II kwartał rb. lub tylko kwi&cień - jak kto woli I może
listowemu lub na najbliższel
poczcie p r z e d 2 5 b. m. Przy
odnowieniu abonamentu w
późniejszym terminie narazl6
się można ~a utrat, pierwszych egzemplarzy kwletnlQ
wych.
Tych Abonentów, którzy
otrzymują pismo nasze za pośrednictwem poczty, a uskuteczniają zamówienia wprost
w administracji, prosimy o
przekazanie przedpłaty za
kwiecień na konto w P. K. O.
nr. 200 149 lub przekazem rozrachunkowym r6wnleż przed
25 b. m.

"Orędownika"

~~i!roi!wi[! [~[i ~y[ mi~~t~m na w~~roi ~ol~kim
wokresie trzech lat powstało 145 polskich

placówek handlowych~ z których utrzymuje się 785 osób - Wtym samym czasie zlikwidowano 57 placówek żydowskich.

Skierniewice liczą. 22 tysiące mi.e25 procent Żydów.
Ludność.miasta Skierniewic jest dość
uboga i w wi~ks7.Ości składa się z chałupników, drobnych rzemieślników, robotników fabrycznych oraz sezonowców, jak: cieśle, murarze, strycharze,
brukarze i robotnicy niew~'kwalifikowani, pracujący kilka miesięcy w roku. Ogólne zubożenie ludności wplywa
hamująco na akcję spolszczenia handlu, przemysłu i r:r.emiosla. Jednak
propaganda, prowadzona przez Obóz
Narodow~T, daje wyniki dodatnie, co
jest bodźcem i zachęt~ do dalszej wytrwałej pracy w t~'m kierunku.
ostatnich trzech latach założono
w mieście: 15 sklepów SP07.ywczych, 2
galanter~Tjne, 5 zakładów fryzjerskich,
1 aptekę, 2 restauracje, 3 sklepy z obuwiem, 1 skład skór i przyborów szewskich, 1 zakład stolarski, " wędliniarnie, 6 zakładów krawieckich, 3 sklepy
z wódką, 1 księgarnię, 1 skład materiałów piśmiennych, 1 zakład zegarmistrzowski, 2 sodowiarnie, 2 składy elektrotechniczne, 1 sklep z gotowymi
ubraniami, 2 kolektury loterii pall-

stwowej,

szkańców, w tym

"r

I

1

hurtownię tytoniową.,

I

1
1
pralnię chemiczną, 1 skład farb, 1 zakład ślusarski, 1 zakład koszykarski,
1 skład materiałów bUdowlanych, 2
składy ze skupem zboża, 1 skład węgla,l mydlarniQ, 1 jadłodajnię. 1 kiosk.
gazetowy, 1 piekarnię, 1 cukiernię, 1
zakład tapicerski i pracownię obuwia
- razem w ostatnich trzech latach założono 70 polskich placówek.
Poza tym we wspomnian~Trn ok resie powstało 75 straganów, których
właścicielami są, oprócz wieśniaków,
bezrobotni z miasta,którzy obecnie
sprzedają. na rynku śledzie, czekolady"
past", galanterię itp.
Razem więc w ostatnich 3 latach
powstało 145 nowych
placówek polskich, z których utrzymuje się 785 0sób.
Właścicielami nowych placowek są
przeważnie miejscowi mieszkańcy, reszta to ludność ze wsi i \Vielkopolski.
Z Wielkopolski prz~-byli: kupiec skórzany, zegarmistrz i krawiec. Placówki te cieszą. się wielkim poparciem
wśród społeezel'lstwa polskiego.
•

hurto\vnię

spożywczo-kolonialną,

W omawianym okresie z1ikwidowano następujące składy żydowskiel
5 sklepów spoży\vczych, 2 galanteryjne, 4 rzeźnickie, 1 gotowych ubrań, t
materiałów piśmiennych, 2 składy z ()o
buwiem, 4 zakłady fryzjerskie, 1 h~
townię tytoniową.. 1 sklep z meblami
plecionymi, 1 śledziamię, " zakłady
krawieckie, 1 zakład blacharski i t
kaszarnię. Poza tym zlikwidowali Ży
dzi 30 straganów, a więc razem 57 pla.có\yek ż~Tdowskich.
Żydzi na ogół trzymaJą się mocno.,
gd~'ż są zamożni, hiedniejsi ~aś
wspomagani pl'zez różne działające na
terenie Skierniewic inst~·tucje żydowsIde oraz przez tych Polaków, którzy
sa, głusi na hasła, ~łoszone przez Ob6...
Narodowy.
Jednak ofiarna praca StronnIctwa
Narodowego i jego członków oraz ,;nobycze ostatnich 3 lat, których cyfry
same mówią. same za siebie, dają jak
na.ilepsze
nadzieje
na przys7.łość.
Skierniewice pragną być miastem na.
"'skroś polsI .. im.

s,

ORĘDOWNIK, czwar{eli, ania 25 marca 1937

Numer 69

Marzec

Kalendarz rzJm.-kat.
Środa: Gabriela Arch.,
Tymona m.
Czwartek: Zwiastow. N.
M. P., W. Czwartek
Kalendarz słow:ański
Środa: Zbisława

Czwartek: Ludomiry
Słońca: wschód 5,48
Ścoda
zachód 18,11
~.
Długość dnia 12 g. 23 min.
Księżyca: wschód 15,48, zachód 4,26
Faza: 3 dZIeń przed pełnią

A~re~ re~ak[ji i a~mini~tra[ii

WtO~li

Piotrkowska 91
TELEFON redakcji t edminlst;racjl 173-55
NOCNE DY2URY APTEK:
Nocy d zi.&ie il>zei dyżuruja apteki:
Kona
(Żyd) pl. Kośo~Jny 8, Charemzy - Pomorska 12. Wagn?,ra - Piotrkowska 67. Zającz
kiewicza - ~eromskiego 37, Go"czyckiego Przejazd lAI, J.ilpsztajna (żyd> - Piotrkowska
225. SZY:JlailSkiego - Pl'zędzaln:ana 75.
PO;{otowle p. C. K.: tel. 102-49. PogotowIe
ube7.picczalui: tel. 208-10. Pogotowie miejskie:
tel. 102-90. Straż ogniowa: tel. 8.

Teatr Miejski - "Lato Vi Nohant".
Teatr PopularIl}' - "Raz się tylko

KINA

żyje".

ŁÓDZKIE:

Adria i Metro - ,.Na kawalerce" i "Ucieczka. k u szczęści u,..
Oapitol - .,Ostatni Mohikanin".
Oorso - "Wyprawy na MOligo" i "PierwszY
pooalunęk"

Mimoza' - "Ma17 król".
Mewa - "Gdy serce przemówi".
Ooawiatowy-Slońce - "Kapitan Blood" i
ce

"Rę-

zawiniły".

Ikar - "Rose Marie" l "świat idzie naprzód"
Stylowy - .. Lolek i Bolek".
Przedwiosnie - "Jej ekscelencja babka".
Palace - .. Wlelka miłość Beethovena".
RiaHo - .. Rozw6d z przeszkodami".

KOMUNIKATY
Do ogółU monterów-elektryków przy
Zjednoczeniu prac. rzem. chrześc. w Ło
dzi Zawj,adamiamy, że w runiu 4 kwietnia rb. o gxJdz. 9 w pie.r wszym term!nie
lub o godz. 10 w drugim terminie bez
względu na ilość członków odbędzie się w
nowym lokalu przy ul. KilińBkiego 85 walne roczne zebranie.
Odc'Zyt z przezroczami. W środę, dnia 24
bm. o godz. 7 wieczorem w sali Domu Ludow~go .przy ul. Przejazd Nr. 34 ks. profeeor Wojciech Turo,yski, były prowincjal
;ks. ks. Pallotynów, wygłosi odczyt na temat: "Św. Całun w Turynie w świetle najnowszych badal1 naukowych". Św. Całun
turyński nie t y lik o że daje nam niezbity
dowód rzeczywistego istnienia Chrystusa,
nie tylko, że ,;est on najpr~wdtiwBzym dok'limentem olkrutMj ro~,ki i śmierci na
krzyżu, ale dla każdego, kto choć trochę
zagłębi się w rozpatrywaniu Szczegółów
tej cudownej relikwii. Boskość Jezusa
Chrystusa sta.je się zupełnie oczywista'.
(Dr R. W. Hynek ,.Święty całun. Mę'ka
Pańs.ka \'II oświetleniu nauki" 1937).
Pociągi w okresie świąt. Oddział 3-ci
Ruchowo-Handlowy w Lodzi podaje do
wiadomości. że dla przewozu podró~nych
w okresie Swią.t Wiel'k anMnych będą. urU'chomione następują.će pocil:l!gi dodatkowe: dnia 23. 26 i 2'1 III. rb. pocią,g dodatkowy Nr. 3319; wyjazd ze stacji Warszawa Gl. o godz. 13 m. 10, przyjazd do stacji
Łódź-Fabr. o godz. 15 m. 43, dnia 25. 26 i
27 III. rb. pocią.g dodatkowy Nr. 312-B;
wyjazd ze stacji Łódź-FałJr. o godz. 8m. !J5.
;przyjazd do Warszawy Gl. o godz. 11m. 13
W związku z tym wstrzymuje się kursowanie nastęlpujących pociągów podmiejski ch: dnia 218 marca rb. pociągi Nr. 317,
3f-'J), 33f2, 335, :3149 i 3418, dnia 29 ma.rca rb.
ip(}ciągi Nr. 317, 3~20. 33-2 i 336.

Z :tVC I A ORGAN IZACY .J

Z życia Tow. śpiewaczego. Tow. Spiewacze p. w. Św. Antoniego Padewskiego
Jlrzy klasztorze 00. Bernardynów w Ło
dzi (Doły) z elkazji zbliżają.cego się ju'b ileuszu pięciolecia istnienia organi zacji
wys.tawilo sztukę pt. "Paa,dka pod Krzyżem" oraz dwa skecze: "Trzynasty ordynllIhS' i "Sposób na teści.owe". Sztu:ki te
zal'e dwie kilka dni ,p rzedtem znalazły aię
w ;próbach, mimo to zostały odegrane bardzo dobrze, jednakże trzeba pod.kreślić, te
jest to w pierwszym rzędzie zasługa reżysera p. Wacłlł.Wa JaTo>cińskiego a następnie. i samy·ch członków zespo~u drama ty·cznego.

śWIATA

o unormowanie warunków pracy i za,,,,·arde nowej umowy zbiorowej dla przemysłu
drzewnego. Ządania ro<botników idą, po
linii podwyźszenia płac o 20---4)0%.

SYTUAC.JA STRAJKOWA

SPRO$TOWANIE

Zlikwidowanie strajku. W fabrycę Hamera przy ul. Kilińskiego 230, wybuchł
strajk okupacyjny 60 robotników na tle
zamierzonej redukcji. Wczoraj firma zgodziła się cofnąć wypowiedzenia,
wobec
czego robotnicy podjęli pracę.

Od redakcji. W związku z artykułem,
zamieszozonym w "Orędowniku" z dnia lei
bm. pt .. ,Kwiatki z czerwonej łąki" nadesłano nam sprostowanie, które. aczkolwiek
nie odp·owiada przepisom prasowym, }10_
jalnie zamieszczamy poniżej:
"Nieprawdą jest, te dele.gaci I{rzemiń~
ski, Raczyński, Śmi.gielski i Bąk zełJrali
w czerwcu ub. r. na straj,kuil:l!cych sumę
l1Q zł z której to Bumy 4..Q złotych gdzieś

JUDAICA

Pozcstawiła

,.wsiąkło".

"Natomiast prawdą. jest, że delegaci
zebrali wówczas 141 zł, z czego zakupiono
żywności za 133 zl, a resztę tj. 8 zl wydanQ na przewóz, na co posiadamy kwity.
"Nieprawdą iest. jakoby w vbiórce brał
udział delegat Bąk.
natomiast prawdą
jest, że w zbiórce -po'Za wymienionymi braI
udział skarbnik J óżwiak. Na.stępuja. podpisy: W!. Krz(!millBki. J. Bąl<, A. Śmigi elski, W. Raczyńs.ki".
Od redakcji; Spl'zeczno·ści te. powstałe
wskutek wprowadzenia nas w blą.d, lojalnie prostujemy i zarzuty cofamy. Sprawa
ro<zHczenia zebranych oieniędzy nie przedstawia się dla 1:as zupełnie jasno, ponieważ wyżej oodpisani dełe~aci twierdzą, że
przewóz ~ywności kQBztowal 8 zł, natomiast delegat Śpiewak, który dyspono\vał
zebranymi pieniądzmi i prowadził rachun!ki, oświadczył. Że na orzew6z żywności
wydał tylkQ· 2 z10te. W tym ;punkcie Bprostowania uwzglfldniliśmy Qświadczenie dele·gata Śpiewaka, ja.ko bardziej odpowia-

I

dzleoL W lokalu wyd>zia·

sp-ołecznej przy ul. Zawadzkiej
Stanisł'awa Justyńska z ul. Wilczej 16

lu o.p ieki,
11

IPOzOBtawila troje dzieci w wielku 1%, 2 i

Zarząd łódzkich władz piłkarSkich

zwróci! się do TO'w. Nauczydeli Wychowania Fi'z ycznego w Łodzi z apelem tworzenia prźy gimnazjach łódzlkioh dr~żyn
piłki nożnej, by w ten sposób rozwmąć
sport piłkarski wśród młodzieży. Łódzkle
wla,dze pilkare.kie ł>ro:ponuja, zwołanie
wdPólnej konferencji z nauczycielami wychowania fizyczneg..o przy szkołach śred
nich w Łodzi. na której byłyby omówione
sprawy utworzenia ligi szkotnej w skład
które.j weszłyby wszystkie drużyny pił
karskie szkół średnich w Łodzi. Drużyny
te ro·zgrywałY'by ro,k rocznie spotkan~a o
mistrzostwo Łodzi, a następnie wyłomony
mic3trz s7.kolny w rozgrywkach mię·dzy
okręgowych, zmierzy się z innymi mistrzami w walce o uczniowski tytuł mistrza Polsl{j,
Oberschoneweide w Lodzi. W drugi
dziel} świąt Wielkiej Nocy odbędzie się
na stadionie o godz. 15,30 pierwsze między
narodowe spotJkanie piłkarskie w tym sezonie w Łodzi pomiędzy ligowym zespołem Ł. K S-u
a drużyną Uni.au-Oberschdnewei.de. Za wody zostaną, poprzedzone przedmeczem Zjednoozone - Ł. K. S.
Sklad obu drużyn na powyższe zawody
został ustalony następująco:
NiemcyWeise, Schdnemann. Dressler, Dziakoys.k y
Raddatz, Klantz. Hockcel. Schleinątein,
Km'ipel i Dorich. Ł. K S. - Andtzejewsld,
Karaś,
Wentel, Osiecki. Tadeusiewicz,
Rudnicki. Król. Miller. Sowiak. Lewandowski i Wolski. Drużyna niemie.cka na·
leży do najsilniejszych zespołów
pil'karskich Brandenburgii i wśród drutyn berl:iń&kich
zajmuje trzecie miejsce po
Herthcie i B. S. V. 9:2.
Ginter bije rekord Polski. Na zawodach
wewnętrznych
z.ol'ganizo·wanych
przez łódzką YMCA, czo·łowy pływak Ł. K.
S-u Ginte!' uzyskał w biegu na 400 mtr.
stylem kladycznym wynik lepszy od rekordu polskie~o. Ginter płynąc przeci w
sztafecie zlQżonej z mlodych chłopców,
uzYB1kał czas 6.41.8. Wynik ten świadczy
o świetnej formie tego zawodnika.
OdznaczenIe łodzianina. Znany niegdyś
w sferach dPiQrtowych nas,zego miasta,
znakom i ty lotnik pOI"ki. brat b. prezesa,
a obecnie Mkretatztl Łódzkiego Okręgo
wego Związku KOlarskiego p. M. Karpińskiego major Kat'piński Stanisław,
otrzymał nominaCję na
pOdpul'kownika.
Za zasługi na polu sportowym otrzymali
odznaki komandorskie P. W. następujący
dJziałac'ze z terenu Łndzi i okręgu: kpt.
DO'b rski, kpt. dr Sobieszczallski. kot. Bartczak. p. Pawla,k. ZyznieWSika i p. Pokorski.
Z okręgu ofic. rez. pp. Bartkiewicz, Bloch,
KaIlBY, Klama. KOIp aczko, Korzeniowski,
Matusz&waki Stanisław i Redlich.

PRACY

KRONIKA POLICYJNA

dające rzeczywistości.

Inne fra;gmenty sprostowania, jako nieistotne, o<puściliśmy.

'I C

tr I

'SRONIKA PABIANIC

"Orę

ldres Redakcji i Administracji
downika" - ul. gen. Orlicz Dreszera 5,
tel. 230.
Z ruchu narodowego. W 10kalu włas
nym przy ul. Pulaskiego ~3/1'~ odbyła sekcja żellska przy Stronmct~le Narod?wym w Pabi·a nicach w niedzlelę ub. tSw~Je
doroczne walne zebranie pod przewodnICtwem kierowniczki p. Zachmostównej. Z
wygłoszonych sprawozdań zarządu z rocZ.~
nej dzialalności stwierdzić można. że $CI,<cja byla żywotna i pracowała int~llBywnIe
Po wyslucllaniu tych sprawozdan ~ybra
no nowy c3kład zarządu. Na zebramu ~y
głoszony zostal referat ideowy po<;l komee
którego apelowano. ażeby wszystkIe człon
kinie w obecnym okresie przed'świa,tecz~
nym wszędzie gdziekolwiek nadarzy B~ę okazja uświadamialy polska. gospody;n!~. f>
obowiąz,ku popierania tylko chrzesclJan..
skich placówek oraz o obowiązku naby'"
wania ' towarów na święta tylko pochodzenia chrzeŚCijańskiego.
Zebranie Hallerczyków. W niedziel~,
ub. tut. plę.cówka Hallerczyków odby.la
ro·czne walne zebranie pod przewodnICtwem delegata Chorągwi p. Zielińs~i. Poszczególni członkowie Zarządu zdah spra..
w(}zdania ze swej dzialalności. Zarządo
wi udzielono absolutorium l wybrano nowy skład zarządu w sklad~zi e pp.: prezes -:
Grzelik -.V., skarbnik - 3zydowski St.. se.
kretarz - Mackiewicz Stefan oraz p. Suhczyński, Grzelak i Michałowski. Po wyborze władze rozpatrywano szereg spraw
wewnętrzno-organi zacy jnych.
Ukaranie niechlujnego Żyda. Kazdan
Josek Uszer, ul. Fabryczna 9, pociągni~ty
zost.al do odpowiedzialności karno-administracyjnej za przewóz mięsa w brudnym
wozie. Jest to znów je.den dowód w jakiej
ezyst{)ści Zydzi mięso
przeznac2JOne ~()
sprzedaży utrzymują.. Może to nareSZCle
przekona żydofilów kupujących i dele.ktujących się mięsem z jatek żydowskich.
"Dni przeciwgruźlicze". Odbyło siE! zebranie Tow. Przeci wgruźlkzego Oddział
Pabianice. na którym omówiono sprawę urzą.dzenia t. zw ... Dni przeciwgruźliczych'
.które trwać będą od 7 do 30 kwietnia rb.
Na zebraniu powołano specjal!lY Komitet
wykonawczy i poszczególne sekcje. jak:
finansową. propa,gaandową i sekcję znaczków.
Z frontu bojkotowego. Niedziela Pallo
mowa minęła w Pabianicach pod hasłem
"Nie zosttl.wiajmy ani grOS!la przy z zakupach świątecznych u Żydów". W zwią
zku z otwarciem sklepów w tą. niedzielę
,k olo Stronnictwa Narodowego żo·rg-anizo
walo akcję bojkotową skle.p6w żydow
skich Mimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych ni emal wszystkie sklepy
obstawrone były pikietami-członkami Str.
Nar. celem uświadamiania i ostrzegania
przed sklepami żydowskimi, a w<,?kazywaniem firm chrześcijańs.kich. NiezaJe_żnie
od członków Stl'. Nar. w dużo wypadkach
społeczeństwo polskie samorzutnie rozumiejąc nal'odówy nakaz
ch willi za llrzykładem narodowców okazywało pomoc r
prowadziło akCję bojkotową. Jeden z 2ydów nazwiskiem Stern w swej bezczelnej
zawziętości zapędzi! się aż tak dalece. że
Polaków l{uczews.k.iego i GUdta stojących
w obronie zaczepianych narodowców śmiał
ich nazwać wy ,.polskie świnie". za co policja spisała z nim protol<ół.
zmianę lokalu Szkoły Powszechnej
Spe:cjalnej. Na ostatnim posiedzeniu Rady
Miejskiej radny p. Ways im. Narodowe~()
Klubu Radzieckieg-o zloży! nagły wniosek
o zmianę lo·k alu dla szkoły oowszechnej
specjalnej przy ul. Kościelnej 11. Do szkoły tej uczęszczają dzieci 'Upośledzone. Obowiąz·k iem tej szkoly jest stworzyć
tym
dzieciom warunków do normalnej nauki,
przy czym najważniejszym warunkiem
jest lokal. grly'ż nbccny nie odpowiada wymaganiom i przepisom. Biorąc powyższe
pod uwagę należałoby przyznać tej szkole
budynek odpowiedni dający d'lieciom takie
zno<śne warunki. jakie
dzied normalne
mają w innych szko·l ach.

°

KRONIKA ZGIERZA
Strajk. W poniedziałek, dn. 22 bm. w
przędzalni Otto Ma)rera przy ul. Wodnej,
w której dotąc] zatrudnionych było okola
00 robotników. powstał strajk okupacyjny
tych rołlotników. którzy zostali zWQlniehi
z pracy w s o botę, dn. 20 bm. na skutek
braku pracy.
Posiedzenie Rady Miejskiej. W czwartek. dn. 25 bm. o godz. 19 w sali posiedzeń
Rady Miejskiej odbę.dzie się zebranie Rady Miejskipi, na którym ze spraw waż·n1ej
szych uch walany będzie budżet na rok
1937/313.
Aresztowanie komunisty. W niedzi!'lę.
dn. 21 bm. ' wladze policyjne dokonały aresztowania Antoniego Gruzińskiego. zam.
przy ul. Mielczarskiego. u którego po do,k onaniu rewizji skonfiskowano bibułę komunist)"czną.
Gruziński w poniedziałek,
przytrzymany był jeszcze w areszcie mie-jskim. Był on kilkakrotnie karany więzie
niem za działal'no·ść komunistyczną nale:ta! do tutejszego żydowsko-Bocjalisfycztio
skomunizowanego Związku Klasowego ....,
ta,k jak Marszałek i Izydorczyk, którzy ZQ_.
stali w ub. czwartek przewiezieni do Berezy.

mi~~~9 (7 W7.d~l\ .tY&'~OW:0)' s odbjor~ w agembu.racll
~,35 111. Za
Poznart, śW. Ma.roi!l 70, P. K. O. poznaJi 200 149. Telefony centrali: 40-72. 14.78.
od.no;sze!\l~ do domu od.p<>ViI~a doplata . .I.1a P?óZt .ach i u ~1.st9nOO'Z6w
en ..,ad a.... _33-01,
44-61. 35-24, 35-25: PO godz. 19 orlliZ w niedzielę i świllta: 35-24. 40-72.
ml~~CZl1le 2,34 .zł, li:wad'taslome 7,-. POCZita przYjmUje zam6wIenra tylko
. . . .2
• .2_'
• •
••
"Łe_as~VIJ'. VUJi)Owl8uq.lallllY Ailldrzt;J TreJla z Poznama. Za wl~d~mOOCl l al'tY'kuJy.z m.
O ręd OWOJ a na. 6 wydal\ ty odniowo (bez poniedzia.ł,kowego). - Pod OP ·&!tą w P:)/sce
3- 'lI miesiecznie. Nakład l czci.oalki: Erokarn.ia PoiSIka, Spółka Akcyjna, Pozna.f. św. Marcin
~zi. odpoWiada .Leon TrelI 11.. Lódt. P>l>Otrk()Wsika 91. - Za Ogł09ze.nra. I reklam,,: Antom Le70. RękopisÓw :n.iezamówiOOlyeh tedakcja nie .1)W.raca.
..
&nle~lcz Ił: P?M ama .
.
. .
Vł u.zie wypa.dk6w SIPOwodowa.nych &iJlą W7ŹEPZll, pr.zeMlk:6d 'It za.kJadzle. 8ł4'a~k6w 1tp•• wydawnlcb\Vo rue od.POWi;ada. za do.tal'CZEllUe p_a, a abocnelllC.l me mają pr8Jwa dom~arua &ie niedostllJl'-
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L. Z. O. P. N. a piłka nożna w szko-

łach.

umowę
dla przemysłu drzewnego.
Związki zawodowe podjęły obecnie akcję

KRON I KA GOSPODARCZA

Katolicka Kasa Pożyczek Bezprocentowych
"ClU'itas"
Diecezł1
L6d:tkl'e,J.
W Łodzi
z -inicjatywy J.
E. ks.
bisIkupa WI'. Jasiński~go i przy Jego ma-

KRONIKA SPORTOWA

O

chłopców.

Mundurki szkolne dla biednych dzlecl.
W lokalu XI Komisari'a tu P. P. (Abramowskiego Nr. 2) zarzą.d XI Dzielnicy
Komitetu Pomocy Zimvwej. przy osobistym wspóludziale v-prezesa I{Qmitetu p.
I{,omisarza Stefana Babskiego rozdał naj!biedniejszym dzieciom
uozniom, w wieku lat 8--<14, w obecności ich rodziców.
1.20 nowych, ,p rzerpisowyc-h. szkolnych
mundurków: 60 dl'a dziewczynek i 60 dla

SĄDOWA
Oszust w roli inkasenta. Izaak Tauber
w dniu 17 listopada ub. r. zjawił się w zakladzie SymchY Tafelmana (Plac W?1ności 11) przedstawił się za in!<asenta f.lrmy
ekspedycyjnej Rapid i zamlerzdł zamk~
Bować należne 12Q zł. Przypadek zrządzlł,
że akurat w tym samym czasie ~rzy~yl
rzeczywisty inkasent i oszustwo uJa:vmło
się przed jego dokonaniem. Okaz3;ło SIę. ~.e
Tauber, pracując w tej . sa!llel pOSesJl,
gdzie mieściła BiQ firma Rapld. ~rzypad
kowo dowiedział się o tym, że. mkase~t
ma zgłosić się do Tafelmana i wyprze'dzl!
go by zainkasować na13żno·ści. Są~ gro~z
ki skazał Izaaka TaU'bera na 8 mles. WIę
zienia. (x)

KRONIKA

Vf

WywleźH
go do Palestyny. Moszek
Hochman (Zgiereka Hi) zamierzał emigrować do Palestyny, a nie mogąc uzyskać
zezwolenia Oficjalnie, zwrócH się do swe.g Q znajomego Naftuły Finkl-a. Ten wszedł
w porozumienie ż lekiem Zenderowiczem,
po czym dobrali do spółki Feliksa Sieczkowskiego. które.go przedstawili jako mar}'ltla.l.'z·a z Gdym.i i za 1200 7.ł r .z ekomy marynarz mial przewieść potajemnie Hochmana do PalestY1IlY. Na poczet nale'żności
H(}Chman wpłacił 600 z'ł resztę zaś miał
wypłacić Mend ell Joskowicz, u którego 600
zł Hochman zOBtawi. Wyplata. miała nastą.pić z chwila, gdy
Zenderowicz oka2e
drugą !polówkę. fotografii. którą Ho·chman
miał wręczyć po przybyciu d{) Palestyny_
Bo otrzymaniu należności oszuści wywieżH Hochmana do Gdyni, lecz po drodze
w Kutnie porzucili i zbiegli. Na skutek
down ego
zameldowania
wszysNdch
trzech aresztowano. Sąd grod'zki -skazał
Finkla i Zenderowkza po 1 roku więzie
nia, Sieczkowskiego na 6 mies. więzienia.

KRONIKA MIEJSCOWA

6 łat i sama ulotniła się. Dzieci przesłano
do pl"Zytulku. (x)

teria}.nym poparciU powstała RzymskoKatolicka Kasa po.życzek Bezprocentowych "Caritas" Diecezji Ł6dzk'iej z si edziłJą w Łodzi przy ul. Gdal:uskiej L. 111,
tel. 200-14. Celem Stowarzyszenia jest niesienie .pomocy materialnej zubożałym
przez udzielanie im po,~ycze.k na zakła~a'
nie lub podtrzymani e. wlasnych przeds!ę
biorstw. Pożyczki udzielano przez Stowarzyszenie maia. charakter ściśle inwestycyjny. Sa, one bczprocen~owe i pod~e
gaja, zwrotowi w drobnych ratach. W Cl11,gu swego krótkiego istnienia Stowarzyszenie udzieliło 516 osobom pomocy w postaci pożyczek bezprocertowych w ogólnej kwocie o·koło 3.000 zł dają.c im. tym
sposobem możność samodzielnego l gQdziwego zarobkowania. Warto nadmienić,
.że pomoc ta nie posiada charakteru upokarzającej jałmużny, nie degraduje moralnie tych. którzy z tej pomocy korzystają, lecz przeciwnie umacnia ich i daje
im wiarę we własne siły. Niestety. dziesiątki podań składanych przez petentów
nie mogą. być uwzględnione z powodu brl;lku funduszów. Stowarzyszenie zwraca SIę
przet.o do wszystkich ludzi dobrej woli
z gorącą prośbą, o wspóldziałanie i pop~r
cie zapoczątkowanej akcji przez wstąple:
nie w po·czet czlonków Stowarzyszema I
zadeklarowanie choćby drobnej kwoty na
fundusz j')'ożyczkowy. Zarząd Stowarzysze:nia jest głębo.ko przeświadczony, iż. praca'
jego zostanie należycie oceniona l ~nal
dzie poparcie wśród tych, którym me sa,
obojętne cierpienia bliźnich. a także losy
społeczeństwa i przyszlnść nal'lo,~u .
mY'śl § 15 Statutu wplc30we wynos! mmlmum zł 1,-. składka zaś miesięczna od
.gr 3() wzwyż. Zgłoszenia nowych czł?n
ków oraz przyjmowa,nie ofiar uskuteczmać
można w Sekretariacie Kasy Pożyczek
BezprocentowycL "Caritas' w god·zinach
biurowych (Łódź. ul. Gdańska L. 111).
W sprawie nowego cennika. Jal~ podawaliśmy, cech rzeźników wystąpIł do
starostwa z żądaniem zatwierdzenia nowego tennika na inięso, przewidujv.ceg o
ceny o 10 procent wyższe. Podwójna ko~
ferencja nie dop'l'owadzila do wydam a
d(·cyzji. OstateCznie sprawę odroczono na
okres pOŚWiąteczny, tak, że nadal utrzymane pozostają dotychczasowe ceny na
mięso, które przed świętami nie zdrożeje.
Liczba "plajt" rośnie.
Zes1awieonia
władz sądowych wy.kazują, że w 1936 roku
ogłoszono ł'l,cznie 36 upadłości w Łodzi.
Poniewa.ż w roku 1935 ogłoszono jooynie
29 upadlości zestawienie wykazuje ponowny wzrost liczby upadłości. .
W sprawie organizacji zbytu i spół
dzielności. . " Łódzkiej Izbie Rolniczej odbyła się trzydniOWa kUrS-konferencja no
dniach 1,8, 19 i 20 marca br., poświę.cona
organizacji zbytu i Bpółdzielności dla agronomij sY)olecznej województwa łódzkie
go. \V kUl'8ie wzięło udział przeszło 40
l:czestników z pośród pracowników agronomii społecznej i czynnika spolecznego.
Prelegentami by/li przedstawiciele instytucyj spóldzielczych i gOSPOdarczych. zajmU.iący się praktycznym I'ozwiazaniem omawianych przez siebie zagadnień. Na
uwagę
zasługiwał wysoki poziom kursu
Ikonferencji zarówno w odniesieniu do referatów jak i dyskusji oraz wielkie zainteresowanie jakie konferencja wzbudziła
w sferach rolników pracująCYCh w organiza.c jach rolniczych.
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czonych n1l1llli!>r6w lub odszkOOowml.1a.

Ogłoszenia do numeru świątecznego "Orędownika" przyjmujemy do piątku, dnia
26 marca rb., godziny 12 w południe; w nagłych wypadkach (żałobne itd,) tylko do
wydania na miasto Poznań do soboty, 27 bm" godziny 9 rano.
sklad

z'1:

PięczYe~a:1~alu.
d9brzelbezko~!~c~~~o~O~~OWY.
powodu wyjazdu go~podar~twem li) morgowym -I

prosperUjący

10•

MAJĄTKI

~ 80(Szamotuły)
mor?o~~~~:ist':'u~aczanej
domu z ~~:!~UI1!
maszynista ~!~r~ala~howiec
zabudowania pierw- dzierżawę. ~g/oszenia ."'~"'''.''''~'' ka posady od zaraz. tartak

sprzedam zaraz tanio.
Wiado- 55000.-y złotych. wp/aty połowe.
Taru'a DZ1'erZ' awa
mość Orędo",nik. Poznali
!ŁakOm . Rostarzewo - powiat
zd 83 083
Wo/sztyn.
. n 40222 30 worgowych
sadów
Kawiarnia
GosDodarstwo
Dalików dojazd autobusem Luto·
Centrum Poznania pierwszorzęd· dobre. 60 morgowe laka torfowa mier~k:l 13 do wsi Kuciny. Owony punkt urządzeniem. mieszka- inwentarze. ruasywne budynki. - ce pierwszol'zędnych gatunków
niem 1.600,- Zgłoszenia Piwiń· sad. 16000.- wp/aty polowe. -llnfol'lnaC'yj udziela właś('i('iel ma·
ski. Poznań. Wielkie Garbary 23. Łakomy, Rostarzewo, Wolsztyn. jątku czwartki. soboty, niedzie·
Resta uracja.
zd 83214
n 40 221
le.
n 40 15'3

I

szorzę.dne 17.000. reszta 90 rocz- do agencji Orędownika.
nie. Rulkowski. Półwiejska 5.
n40 212
zd 83244

sr'b
11

mkałuynCJ'QPadroow1.YO'00e.~e~łt.uaZlngil~:!~i

~
lO<
~
Leszno Pozn .. skrzynka 46.
ng 40 068
Gospodarstwo
Ogrodnik szofer
68 morgowe blisko miasta po·
Z • ł
- .
wiatowego. zabudowania masyw·.
aglną,
kawaler. la,t 19. z u.końcwną SIlOltone. inwcnt~rzp kompletn_e . . qena kWit lombardowy nr .204679. _ lą ogrodniezą poszmkuje posadiy.
10.000.- Rutkowski, Po/wiejska zwrot ~a wynagrodzemem. Ło(~, Ofetry Kurier Poznański
nr. 5.
zd 83243 Pasterska 9, m. 3.
n 40 119
n!: 40 100

JAK W BARWNYM KALEJDOSKOPIE

t

przewijają się

w wielkanocnym numerze
naj popularniejszego pisma

V,
(or'

(ii

Sprzedam
'rlom murowany. twardo kryty i
9 mórg ziemi pszenno· buraczanej.
z powonu choroby żony natych·
miaRt. Zgłoszenia na miejscu.
Nowakowski, Przeclawek, poczta
Rokietnica.
zd 83232
Chevrolet
-poihyozie ciężarowe. gotowy do
J3ZUY na dobrym ogumowaniu
800 zl sprzedam. Zgloszenia do
Orędownika. Poznań zd 83240
Kto z firmy ColumbuB. Poznań.
\V roel a wska 15
Rowerv
kupuje. ten sie nie oszukuje.
d 22 377
Skład
kuchennych, artykul6w
Poznaniu. bez konkurellC'ji i zaprowadzony sprzedam
lallio.
Oferty Oredownik. Poznali 7.rl 83160
8przcłów
żel37,nych

GosDodarstwo

2.'i mól'g: ~~nno~bwraczanej. d're.

IlO\\·3 IH·j , łaJka . masy'wiIle zaloo,
d(}\\';Jllliil. inwenta'rze. 10000. wpła.
t, 'j;>O(). Łalkomy. Rost3Jrzeowo Wo-Isztl"n.
n 40224

YIJJ -

Oto

F b k
a r y a me bIl
i wyrobów drzewnych z zabudo·
waruem lub bez. Całość 00 000,wplaty 20000- Łakomy. RosŁ-lI'IleWO, Wolsztyn.
n 4022Q

treść

świata

"JLUSTRACJI POLSKIEJ"

zawarta na 40 stronicach:

Wielki tydzień w stolicy,
Najwit;ksze w Polsce hale targowe.
Trzy kruki św. Benedykta,
Nieznana fotografia Chopina,
Warszawie brak mostów,
Polska budowała i buduje na "łątkt;",
Piękny zWl/cza; świąteczny na Łużycach,
Polacy w Ameryce,
Pisanki ostatnie; CQJycy.
WeSOłe "rzygod" na m\!rzu - K. Grus,
Fik-mik, wielkanocny bzik - MiNki,
Co jest modne dla pań na WiOsnę,
Czworonożny przyjaciel człOWieka,
Matka Boska z Murc;i,
Na froncie niemiecko-Irancuskim,
Pisanki sprzed tysiąca lat,
W Anglii grają w kulki i w 7ugby,
KaDryśny klimat w Ameryce,
Pół wieku w służbie sztuki,
Nowości filmowe w obrazach,
Wąż lubi jajka,
Bogaty przegląd nowości filatelistycznych.
Humor - Rozrywki - P9wieść - Nowela - Wiersze
a przede w$zY$tkim:
Wielki K ONK URS świąteczny z bogatymi nagrodami
"od tytułem:

Kawiarnię
Restau rację, centrum Poznania
sprzedam. Aleje Marcinkowskiego 20. Tunel Warszawski.
zd 83297
Zakład
fryzjerski,
aparatami 1.800.§PIzedam. Oferty Orędownik. Poznań zd 83 316

rzeczy ciekawe i wydarzenia z kraju i ze

HKto odczyta tajemniczy list?"
Cena egz. tylko

4S

groszy,

P iekarnię

Dzierżawa

S'tarozaprowadzona, miasteozkl\l.
ogrod~m śpi€S'lJlie E1Przedam. Ce·
na 10000. wp/aty 7500. Ła,komy.
Rostrurzewo. powJ,a,t WQl1s.ztYlJ1.
Zna<l?'..ek.
n 40 223

100 morgowa ziemi buraczanej.
zabudowania pierwszorzędne,
objecie wedlug ul>ody od właści·
ci ela.
Rutkowski, Poznań. Pólwiejska 5.
zd 83245

1II[.1.1._ _K.U_P.N.A
__

~ sią

pies

Eat!r:!!'~!nzowy.
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Pisarz
o. podwórzowy po wojskowości D0szukuje posady w majątku. Agentu,ra Kuriera p07JJ]ańS'k,ief:~
Chod"ież.
n.g 40 WI

debrać za zwrotem kosztów. Łódź, Lutomim'skn 48, Nowak.

n 40 180

N owoo t war t y
sklep chrześcijański z porcelaną
i emalią. Łódź, Brzezińska 33 M. SzymaJ'tski.
n 39 877

Sklep
jasny, suchy. tanio do wy.najęcia
na warzywo przf. Starym Rynku
Oferty Orędow11lk. Poznań
Chrześcij ańska
zd 83302
.
wypożyczalnia sukien ślubnych.
------IIII~IIIII~JI balowych. najnowsze fasony 15 00KOJE UMEBL
duży wyb6r. Łódź. Suwalska 7 ••
przy Napi6rkowskiego. Szymańska.
n 39876
Przyjezdnym
pokoje najkorzystniej.
Poznali.
26. SZUItA POSADY
plac Kolegiacki 5 - 3 (Nowy Rynek). Dzwonek nocny. d 22 458 a Oglo."~nia do 30 ../6w dla ""'"ZU'
. ~=
. . ...~
kUjących pos!ldy ~ tej .r\l!bry<;e
.
_
_DZIERtA
____
__
18.
WY
ł)blt<lzamy podrobnych.
JedneJ trzeciej cerue
...

IE

I[

~

]I

--

Rzeźnictwo
h) Inni
z kompletnym urządzeniem w "
dzierżawię
od zaraz z powo du
zmiany stosunków rodzinnych.
Młodszy
Oferty Orędownik. Poznań
pomocnik biurowy. z ładnym chazd 82926
rakterem pisma. trzezwy i flUmienny - przyjmie posade od
•
Mleczarnia
zaraz lub później. M. Biegański,
mlecznej ok!>lic~. odbra egz~st~n- Rakonil'wice. ul. Grodziska 36,
cja od kWletma do wydzIerza- r'ow Wolsztyn.
zd 82 865
wienia na dogodnych warunkach.
Oferty Oredownik. PoPanna
znań zd 83176
lat 21, szuka posady z praktyk'!
Filia
do skladu kolorua!nego·cukierni
.
skromne wymagal)la. Łaskawe
rzeznicka z urząd~ememl'ub PbrZeYz oferty do Orędowmka, Poznań.
Poznaniu" r.nies.zk~mero
01'''zd 83204
do wydzlerzawle11la. Oferty
..
downik. Poznań zd 83154
Mistrz

~:':':::':"'''':':~~~lii~~~~~i~j~r.~nF.ii"i~;;;PI=ljj!iiiiii~~=;~~1111=-==-=----

i 'I

dlugoletnią

Urzędnik gospodarczy
kawaler lat 38. szkota rolnicza.
18 lat praktyki. najlepsze polecenia. poszaku~p. posady. ł... askawe
oferty Poste Restante KrzemieIliewo. pow. Leszno. Dla rządcy"
zdg 72987

K

27.WOLNE MIEJSCA

JI

H'

k
afclar a
wprawna potrzebna.
IIaftoplis Poznań. Stary Rynek
6 (Wian kowa).
zd 82572
mas~ynowa

branży

Pomo~nik

kolonialnej. żelaza i arty·
kulów budowla!,!ych potrzebni Y
od zaraz. Durski Następca. waściciel L. 'Vybieralski. Jutrosin.
zdg 82 319
Tokarz-ryłlarz
potrzebny zaraz. Warunki wenmowy Zgłoszenia Fabr;vka maszyn rolni"zych. Brac!a
Zarzycc)', Wieluń.
ad 82 038
•
Duzo
zarobisz domową wytw6rczości.
Szczegóły nadsyłającym na P.
K O, 142295 _ 2 u. Inżynier In. . Białystok III.
zd 82 235
dług

Ceramik
zawodowiec. dłuższą praktyką do
samodzielnego uruchomienia i prowadzenia malej fabryczki pł:r tek
posadzkowych
wspólpracuJący
potrzebny. Zgłoszenia 'podaniem
warunków do Kuriera Pom. pod
ng 39519-20

piekarski. kartą
kawaler,
praktykI}.
rzemieślniczą
Pomocnik
p!>s.zukuJe pracy zara~ lub p6ź· fryzjerski J2.otrzebny. L. Nowacki
11IeJ. Oferty Oredowmk, Poznań Swar~dz, Rynek 38.
__
zd 83 284
zd 83 190

15.15 kw.fJlteot SteC3f13 Rachon.ia: ty; 16.05 .. 00 e/ychać na Porno~
Czeladnik
Bufetowa
św.teto": 16.00 rzu" - fellieto n; 18.20 Claude Depiekarski. dobry fachowiec. dludo restauraęji kil'
16.15 .. Życie bUESY: Morze - ooemat svm.fo"
goletnia praktyka
kartą rzezarllZ potrzebna. Pozna1\.
Czwartek. 25 marca.
kulturalne "tolIcy"; 18.20 .. Orb is ni'ct/my - pJyty: 22.30 chwila Ea.
mięślniczą. dobry piecowy poszu20.
Restauracja.
16.00 Koerul!swust. :M;uz~ka po- kUJe pracy. Oferty Orędownik.
8.30 audycje 'Po.ranne; 11.57 Sy- .mówi"; 22.30 chór ka,tedral,ny w dumy - p/y,ty.
zd 83295
~al CIl:3.Em; 1.2.40 dzienn.ilk połud- Dijon o.od dyr. J. Sl!msona (iply·
Katowice - 12.03 W. A. Mo- 001 u dffriO'W a: 16.15 Dr~lh~'lCh. -. Poznań zd 83285
iDli-o wy: 15.00 'WIiadomooci gOEWoO- t)'): 2.'1.00 Jam K 'rystJan Bach - lIJart (płyty 1\ Wa,rszawy); 12.50 Konc~rt orko z udz. planisty Al.
Kelner
carcze: 16.20 .. P=yj·aciel 1\ Kniei" (Jpłyty).
.. ŚI,a&k noniechanYID wiamem" - ror;;>c~~~:;~{!~t~6\~O l~~~a.w!!!cn;-a~
. Kowal· szof~r
z gwaranc-jfl do restauracji b.
- oll'Olwiada.ni-e dla deieci &t8JrWarszawa IT - 13.10 - aud. POIgadanka : 13.00 kOłlcert życeeii: Recital fort )II. Sla wik.
d/)lzsza praktyka .. UCZCIWY obo- wiarni zaraz potrzebny. Pozna1\.
80ych; 16.35 średrni'o wieoone ll'iCoŚnn próbna. P.roJ!'tam według zapo- 13.13 P. C2aj-kow9ki: 6 symfonia
17,30 BUllape.szt. K-once-rt sQ>J.i. wpplązkFowy poszukUJ": posady. _ Prusa 20. ReRtauracia.
iOootlle - audycia muzy~na w wiedl1li.
..Patetyczna" (-płytyl: 13.08 w:a- etów.
. ec!mer. GrodZIsk 'Vlkp. _
zd 83296
-o~rac. K3JZim.ierza Pluciń&kiergo i
L
Q 03
W
dom'OŚci e-.i f>ltl owe: 15,15 .. Ol·bi~
BukowsJ a 40
n 40213
Stefa'na Porad-oWl&kiego (e P00na.
wó.w -12: ., Rysgard 9vrner mówi", .. 10.35 życ:e kulturalne
18.00 Koenigswust. Koncert 00' .
nia). Wykonawcy: chór i soliści: OP. ,Loheng.rJn ('p/yty): 1~.00 - śla>,b: 15.40 Kreut·zCol'o-\\'f.'ka So· I~ó\\'. 18.40 Budapeszt. Recita l
P
k
Posada
17.65 .. POg,otowie ooieknńCtle" Pasleka w marcu" - PQl!3rlan- nata Lurlwli'ka van Bee t hovena - f<)ort. E. pochr;!anYiegu..
.
OSZU ulę
poslańca. inkasenta. mlodszego
odczyt (e :KJrakO'wa): 17.20 IX au- ka. (e Warseawy): 14.30 koncert (olyty). \'i'ykonawcy: Bro.n :fiław
19.00 LIII.c. I"wadran< 0011"1<1: :;-; pracy .lako staly robotnilk. okoli- gotówką 200.- pensja 86.- keI.
dycja z cyk'lu .. Sonaty e<krzYlpco- życzeń: 15.U .. Orbis mówi": 15.30 Hu'herman - sk.rzypce. IJ!'naC'y 19.10 MonachIUm ... QzarodzleJ ca ob?Jetna od ~araz. Ofe.rty Orę· ner samodzielny 300,- wolna
we Ludw.ika van Beet'hovena". lwowskie wiado-roości b ieżace: - Friedma n - fortepoian: 18.20 - 00. MOJ"t.. so-wlcza. 19.10 Ry~a, - d{)wmk. Poznan n 40 2~
"Pawilon", Poznań Focha 15.
Wy,konawcv: Eu.ge.nia Umińs'ka 15.35 .. O za:i/l.<'zku i pi~ankach oOl!arJanlka aktllalna: 18.30 :\f'e- "Barbas me!odl·am3t. BerJ2n. zd 83274
6,k r:zypce. Zy,rronunt Dy,gat - fo.r- wielka.nocnych,r slllchowi,sko cze,,,'awa K~rło-wicza .. Rap,od ia :\IUlzYka w",polcze.~na: }9.4o Bu,:
Rolnilc:
d'la dzieci
lii.55 (Lily
Deli- 1'te w.<k;J
- 'w \n'konan
daJles~t. .Pa~J3
Czeladm'ka
·te<!>lan.
,'V
P ro-g'ra.mie: SOllata be;;:
a'ria m'lod&zyC'h":
v. on .. Lakme"
S "f
'.
ł iu) Orkie·
2230 oratorIUm
Bacha \"ed!. sw. Jana lat 30 ' prakt
I l" k'l 10 Ia t gOSp od alf'
A-dur OD. 47 (Kreutzero,wska): - P )
ł
16 O·
. t l' r:>u,!
)'111 on,;cznel
(p. ytl':
.
'2000 P <f
• F
't"
t ,s ki syn posZJuku.je prQlwad.zemia ieka,rs,ki·e!ro. czystego, eta-• ...-.
17.50 .. K,,·ia.żk a i wiedza": .. O pa- o.n.';' - o :vty:
," l11 !nu )' 1- C'hol' katedra],ny w D :Jon pod dyr.
.
r~oa... au..
poe.m,a .gos'podars,twa Z"ł{łszenia ~geJ].
b
_
..,,"'_~
I!"U k..ia0kach pod,roonic:zych": - terackie: .. Pokuea" - f"al!lllent z J. Sam..ona (pl,ty z \Var<;!Z3wy): dram? G,oe,he.l!o er. DlllZ. Jpl'em IR-lej a Oręoowni;ka ~Kól:nik'
~i~i~?a nrst~~nl~~(}ws'1f.Y~1!r~
18.00 oo!:adanlka aktual,n a: 18.10 powieśc.i C h·l,op c 'I' e; narl I'eeki" 23.00 Eln~l'n'ka franC'ueka.
"7.3. ~O.Oo Bcromucnster . . S tabat
n 402Q'
.
Go
Macieja Freudrnana' 18.20 lItwo.
')
:\Ia ter" . Per!!ole"'e"o. 20.10 Frank. _ _ _ _ _
...2:'P:::o-:..:w::.:.....:~;;:st:::y:..!ń.!;.~_ _!n~~~227::::
.krunun.i,ka.t śnieJ!'Owy (er. K,rako- ry or!!'aJlOW' na plnach: 18.35 _
~rak6w - 1_.03 W A~ Moeart furt. Kl)ncert Wa.l!nel·o''''i'ki. Ko,wal: 18.n w.iadomOŚci Sip()oTtowe: "Meka Pa(j~,ka w sv.tuce" - po- (~I:n)' z \yal.·.;;za.w,vl:.12.00 audy- I()nia . .\f llllJ. kameralna. 20.15 Raw
18.56 po.J!'adanka aktua,llIla: 19.00 '!adanka: 22.30 chó" katerlralny '" ('la dla ~'z,le~l. WleJS~.lch: 14.00 - ,lio Romani ' K oncPI" ":vmL (nn.
,.._"
orygil1alnv Teatr Wyo'braźni : pre- D '.ion oor! dyr. J. Sam,.ona (pły· q.eorz Fr:e. '1'IS!l HMlrJ~l: ol·ato· H. Scher.'C'henl. 20.30 L()ndyn
ffiliera e/'uchowi."ka ot .. BiedacEY- ty (e; Warszawy): 23.00 muzyka r.um .. MMJ~"'Z --;- czesc. II-g:a ReI!. K OIlC'Pr-t f",·t. Gel'"hwina. _
w \\'ykonan 'n ol·I~:le.;o}I·Y I chóru 20.40 DroHwich. Muv.yka o-rato.na Clhrys-tUk'oWY". Nap.jsal Leo- oopnlarna z ołyt.
wId Staff: 19.30 ko·ncert muzyk i
R. B. C. ol·nv. ~(411'·low p()d dy.r. 1')' i'na.
J!'reClk·ie.i w ilniu ś:wie'r~ Grpcji.
'ViJno - 12.03 z a,rcyd'7Jieł mn- R:r 'l'holllns"l Hl't'C' hnm'u. C7.I'~C
21.001l'rankrurt. Kon ('e!'t FeooeWy'kotnawcy Anthea van VeClk v.yki rpj',djnt>.i .T. S Baeha (Illy- lT-!!a (·p/\'l.')· 15,H... O/'hi" mc;wi" now",ki 'w wyk. Alf,reda Hoel1a.
(s<n>r;tn). Ko-nrad Żelechow;>ki (ha- ty): 12.50 orlceyt IV ięeyku J.itew- lii.30 kuncP"1 ",:plkoPos'lny. Wy- Rzym ... PM>ia ",elli, ih\'. ~rateu-•
.rr ton ) oraz Lorie i Ida Mnll'.!!~I·i- "kim: 1300 popuhrny koncert konawcy: K/'akowl'l'ki Chór Cecy- .• za" _ PerOl'ie.go. 21.10 Ry!!a. _
tJilS
(owa
fortp..piany);
20.00 ilYlJ1foniwnv (plyty): 15.15 .. Orl)'a liań ..ki oon
Jr>Q;efa Nowaka . Konce!': Beelhoveno\\'e.ki. 21.15.. Wśród w'O/yńskich
o-sadni·ków mówj": 15.25 życie ku,ltllralne Ana:m Mazanek (bas). Annrzei Bruksela flam. ..Pa!'cival" OJ) •
.. w~jskowych" - pogad. (ze Lwo- miasta i p-rQlw'incji: 15.30 co- B:e!eck i (tenor) i .remy Gaczek \YU!!IlPI'a (akt IT : III z Berli,na)
wal: 20.15 koncert sYIln'fO'niczny. deienny oderinek prooy: Wie l- (fi~harmonil1m): 16.00 .. Z kazań 21.30 'Vieża Eiffla
.. Pe lleas i
Z. Za· ,oeimo-wY('h P iotra Skargi" - fra- :\1e].i-9anda" dr. li.!'yczny lIIaete,r.
ezaWBkie.i. Wykonawcy: Orkie<>tra kanoc w Źu·ławie" T'ra.nsmisia z FiI'ha rmoni i Wa,l" wi"u.anki: 15.45 chwlilta 6,poteoon3 g-ment: 16.15 wiadomości z dnia: lincka z lllnzyka DebolWsy'e-gO
fillh3lrmoo.iczna pod dyrekcja Jó- 15.50 dawni mist'l::Zo\\': e muz~'ki 18.20 Rachrn.a'linow (płyty): 22.30 (akt IV i Y).
oofa ~im.i ńskie"'o . Bronis/awa \\',ielol!ł!J"'owe i (ołyty)· 18.20 .. Rol- ('h6r katedl'alnv E Dij'on (plyty z 22.20 'Vie!leń. K"'a,·te t a-mol1
Reu'berta. 22.25 "'r()claw... l\[~za"
Rntkow&kieJ!'O. Chór .. Harfa" ood "'NWO Dv. i;;nieńmC:ZY'l.ny". OOg. - "'al'~eawv\
oYlr , Wacława Lachmana, Chór 18.35 chorał e-regoriańerki IV wy,k.
Łódź - 12.03 Wo-lfl!an.g Aron· PaleBt,riny w \\,,],. chól·u. 22.45 _
iD'nz;y kościel~ Zbawiciela. An.ie,la mnichC;\V:1. Soleea.nes (.p!yt)·): 22.30 dell"-z !lfoen~t (phtv II; Wa'f't'!Z3IWY) Monachium. Konef>rt nocny (.0;01.
Stz;lemin~.ka - OOIpral1. .Mal·i na pi€Sl1i reli)?:H'TJe Stanlis-ł8'wn Mo· 12.50 koncert źYC-Z!'I1: 14.57 łóde- i o·!'k,J. 22.50 Luksemhurg. Kon.
Bietick-a - m. sopran
Adam n·i IIsv.ki w wyk. Zofii "'yle'"l'ń- kie w,i,adoUlo!łci ~,i f'-łdo)we: 15.15 - C'ert ~ymf
~1>ose - tenor. EcI'ward , B';'lltler ,.k 'ej akomlP. 'VaJentrna OlU- Or·bi::. Illuw i" .. : 15 40 ndp()lw~ellll'.i 23.00 Budapeszt. P u!(a datnb w
- bas: %1.00 d"ien.nik wiecp;prny ('ho \\''l'k n.
~" listy w <!Jorawa c11 te{'!lni=lych i-ee polskim p-t: .. "'('<!TY i"'ko
Toruń _ 12.0:1 I. T. Beethoven 15.55 o w.se:v.st·ki m OQ tr~tJ: - kra'j tun·~ty('znY: Wiedeń: .. Rei pogadam'ka ak.t-ualn:l
.
S \'111 ronna c-IID-oll M. 1) (plyty): - 16.00 mlleyka 'l.I'IDIfoniczna (płyty) auiem" Verdiego z płyt; 23.10
KRA OWE 'f'śi:,~ :, 12.50 .. Łu1>iny" - pog. roln.: 13.00 18.20 ł)l"kiesot,ra i wio].nCll:ele (ply- Bruksela franc. Rep. fort. Blochko,l\oO"' t" ':mfon.iC0n. (!; u:lziałem ty): 18.31i .. 0 ryne.k wa,rzywl1Y w mllna. 23.15 Medio/an. K-onceort
Wal'87.awa - 12.03 Wolkan,g ",oli""t y - nlyty' 15.lIi Ol~i;; mówi: Łodzi" - o !radanka .rr~",oda 'r:es>;a orkiestry,
A. M<>zaJrt: (fI)/yty): 12,50 "Pasoie- 15.35 ż,cie ku,ttlJrall1e POm-oJ'7.,8: 22.30 chór kateod-n w D1J<>T1 ('J)/'y- l!4.00 Szntl!art i Frankfnrt. Nemrod: - Psiakrew. same króliki! Żeby to były lwyl (M)
tka 111' m.a,rcu" - t>Qgadanka; - 15.411 ",krzy,D-ce fortep.ian - '01)'- ty Z "'arsea;wyl.
Koncert S zulberto weki.
(Humoriot, Londyn)
•

15.55 .. Ja,k eocdlZić
~ ..44flA1i sk.rzynka
- - ~- .. ~~.I.!:JIII
o,!!óln a:

'Ił{'l.~r,llfAlL..

. ,n -

. .: .: . . ;: . :-=;)-=-_____. :. : :..

Humor zao-ram·czn

'YI'.

o g łoszenia

l-lamo,",} ~jlimetr lub jego miej6?e kosztuje.:.w zwyczajnych na str?nie 6·ł.aJ?lowej 15 groszy. na st~onie. redakcyjnej (ł-lamowej) al przy koncu części
redakCYjnej 30 groszy, bl na strorue czwartej 50 ~roszYł e) na strome drugiej 60 groszy. d) na strome wladomośti lokalnych 1,- zł. Drobne oglilSzenia
(na.jwyiel100 słów. w tym 5 nag~ó.wkowych) s10wo nagłówk?we druk~p..m tłustym, 15 groa~y, k~t~e dalsze słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe wśród drobnych, poczynaj~c
~ li'!tatniej strony. l-lamowy mll:metr 30 groszy. Ogłoszema skomplIkowane, z zastrzetemem mlf}Jsca - od poszczególnego wypadku 20% nadwytkf. Ogłoszenia do bietącego
wydania przyjmujemy ~o li!0dziny .101~' a do wyda~ niedzielny.ch i świątecznych do godziny 9,46 !ano. Ogłc~zen~a oz l?oza :Wielko,?olski przrimujemy do wydań bie-tącycb
do godz. 10, do wydań medzlelnych I śWla,tecznych dnIa po przedmego do ,"odz. 18. Za blępy drukarskie. które me zme 'kształl1aJą treśCI ogloszema administraCja nie odpowiada
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłatą. go~wka, li góry. Konto w P. A. O. nri 200 1 4 9 . '
,

,
,

3)
Wybiegła

spiesznie i zadrżała na
widok ustawionych klatek z tygrysami, 'p apierowych wieilców, laurów i obręczy, obciągniętych czerwonym suknem, na którym błyszczały złote gwiazdy. \Vyszła na arenę i, wśród ogłu
szających
ją.
oklasków pUbliczności,
oddala zwykły ukłon, przesłała koniuszkami palców całus, po czym wbiegła na schodki i weszła do klatki.
Przedstawienie z tygrysami trwało
zwykle bardzo krótko - od siedmiu do
dziesięciu minut nawyżej.
- Ale to piękność prawdziwą!
mówił w tłumie jakiś młody człowiek.
- Aż krew zastyga w żyłach ze
strachu, - szepnął ktoś drugi.
- Ej, nie bój się pan! one do tego
przyzwyczajone; zresztą tygrysy te są
pewno odurzone opium i mają wszystkie zęby powyrywane.
Jakby na zaprzeczenie temu, w tej
chwili Erebus ziewnął i ukazał tym
sposobem ogromne, straszne zęby. Nelly miała go zmusić do przeskoczenia
jeszcze raz przez obręcz, co mu się widocznie nie podobało. Don Pedro pogodził się ze swym losem, jak przystało na szlachetne zwierzę; pozwolił się
ukoronować
laurowymi wlencami,
przy czym wyglądał jak jakiś starożytny,
rzymski zwycięzca, na Nelly
zaś spozierał jakoś życzliwie, jakby
bicz, który w ręku trzymała, był tylko
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niu coraz bardziej rozwijało.
Teraz, oparłszy się rą.czką o twardą.
poduszkę z kłaków, namyślała się nad
tym, co jej czynić należy.
Uciekać chyba, przykryć swą. biał,!
sukienkę tym ciężkim. starym pła
szczem, który tu wisi, i uciekać wśr6d
cielnności
.i
deszczu.
Wzdrygała
się
na myśl pozostawania dłużej,
pod władzą pani Juanity i ujrzenia jej
chOĆby raz jeszcze.
- To mój jedynyn ratunek, - szepnęła blada z bólu, jaki jej sprawiało
zranione ran'iię - spróbuję uciec i uwolnić się od tej tortury.
Deszcze lał ciągle, a Mad-Acre-End
nie było miejscowością, zachęcaj:=J.cą
do nocneg<:> spaceru, wśród deszczu i
błota, pomimo to Nelly, z zarzuconym
na plecy starym okryciem, puściła się
w drogę, obejrzawszy się raz tylko na
cyrk, który wśród otaczających go
ciemności błyszczał, jak jakaś latarnia. Dziewczynka wzruszona, biegła

'"

'

;.

.,.

,

WCląZ,
jak w gorączce, a włosy jej,
zmoczone deszczem, przylepiały się
splątane do twarzy i szyi.
POdobnę.
była do owej Gonstaury, która, schwyciwszy łódkę, wsiadła. do niej i puści
ła ją na burzliwe fale, prosz,!c śmierci,
aby do niej przyjść raczyła. Nelly jednak, mniej poetycznie, pragnęła tylko dobiec co prędzej do wsi. Miała kilka szylingów w małym skórzanym woreczku, który zabrała z sobą., i chciała
za nie uprosić sobie szklankę mleka i
jakie na noc schronienie. Ale biedaczka nie znała drogi do wsi, dość oddal onej; kręte manowce wrzosowiska
przerażały ją; nóżki lekko obute, raniła o jakieś
ciernie i krzaki, albo też
wpadała w bagna, z których myślała,
że nie wybrnie.
Biegła tak z godzinę,
wreszcie wśród czarnej nocy, jaka jQ.
otaczała, dojrzała coś jaśniejącego w
oddali: była to rzeka.
Tu już ją siły opuściły i osunęła
się na ziemię.

ją bardzo, choć już nie tak,
jak W
pierwszej chwili, a. miała przynajmniej
wynagrodzenie w tym, że nie potrzebo-wała bać się pani Juanity i że nie sły
szała jej krzyku.
Wtem odezwał się czyjś śpiew. Był
to jakiś poczciwy mleczarz, roznosz'!cy c wschodzie słońca mleko i śmie
tankę we wsi Brooksmere.
Nelly pobiegła za nim, a dotknąwszy jego ramienia zawołała:
- Dajcie mi troszkę mleka, tak jestem słaba i zmęczona!
Człowiek, zaczepiony tak niespodzianie, przestraszył się na widok postaci, jakI} miał przed oczyma, rzucił
na N elly przerażone spojrzenie, a.
krzyknąwszy:

- O Jezu miłościwy! - zgi,!ł się
w pół, jakby go jakieś gwałtowne
kurcze schwyciły i pozostał przez
chwilę w tej postawie.
Wreszcie zdecydował się podnieść
oczy na Nelly, która rzeczywiście ze
swą bladą, śliczną twarzyczką, z gorą.czkowym błyskiem
w oczach, Podartą,
naszywaną złotem
dężkirn okryciem, cała

sukienkę.

mokra od
deszczu i rosy, powalana mułem rzecznym i błotem, mogła przerazić najrozsądniejszego człowieka i przywieść mu
jakieś dziwaczne myśli o strachach do
i

gło\vy.

- Na miłość Boską, dziewczyno!
Czy nie masz ty tam pod okryciem jakiego dzieciątka, które chcesz utopić?
- zawołał. Strach. go ogarnął na myśl
o jakimś bezwładnym, maleńkim ciał
ku, które tu mogło pływać po wodzie
oczekując, aby je wzięto do badania i
dochodzenia winnych; przekonał się
jednak o swej pomyłce widzą.c zdziWiony wzrok Nelly i jej niewinny uśmiech, gdy otwierała poły płaszcza.
aby mu ukazać, że nie ukrywa pod
nim żadnej malutkiej istotki, skazanej na stracenie.
- Ale skądżeś ty, dziecko, w takiej
sukni? Baletnicą jesteś, czy co?
- Nie pytajcie mię, kto ani skąd jestem - rzekła Nelly dość s:z;orstko prosiłam was o trochę mleka, a jeśli
~i go nie dllcie, to mogę go u was
kupić. No, cóż? dacie mi czy nie, bo ..•
- To tak zawsze z wami, kobiety
- odrzekł mleczarz szyderczo _ jak
kto jeden źle z wami postąpi, boicie
się już i uciekacie od wszystkich. DIa.czegoż bym ci miał odmówić trochę
mleka? Pij sobie, ponieważ jestęś
głodna dodał podając jej mały
dzbanuszek.
- Dlaczego powiadacie, że ktoś musiał się źle obejść ze mnę.? _ zapytała
Nelly po chwili milczenia oddajQ.c
dzbanuszek, który poczciwy człowiek
znów napełnił mlekiem.

zabawką..

Publiczność
była w zachwycie, a
Nelly trochę się uspokoiła, widząc, że
przedstawienie już się kończy i że dotąd wszy!';tko dobrze idzie. Erebus tylko rzucał na nią. jakieś podejrzliwe,
niechętne, spojrzenia. Uniosła w górę
obręcz, przez którą. miał prze~koczyć,
i Uderzyła go-z J.ekka batem za nieposłuszeństwo; lecz w tej chwili, podniosłszy oczy, spotkała utkwiony w siebie wzrok tego niezna.jomego mło" dzie6ca, który ją. na Regentstreet uratował. Przezwyciężony przestrach i
przebyte wrażenie znów ją. ogarnęły;
wypuściła bat z ręki i stanęła jak martwa, co widząc, Erebus groźnie zawar- Za mną., chodźmy ję. ratować!...
czał, Don Pedro w jednej chwili po., , zbył się męczących go laurów, a publiczność zadrżała z przestrachu.
Iack
Dalton wskoczył na arenę.
Gdy Nelly ocknęła się ze swego om-llos przeznacza.
- Za mną.! - wolał, - chodźcie ją dlenia, ranek już zajaśniał nad błoNie, ona umrzeć nie może! .zycie,
ratować!
tnem i porosiem trzcinami wrzosowi- młodość, nieużyte siły, jakie posiadaLecz za późno, bo Erebu! już rzu- skiem, które pozostawiła daleko za ła, mimowoli opierały się zniszczeniu.
cił się na NeBy, a powaliwszy jQ. na
sobą..
Krew gorąca, szybko krążaca po jej żyziemię, uchwycił za szyję.
Jasne
promienie
wschodzl,ł.cego łach. tyle wlewała sił w jej młode
Tłum krzyczał, kobiety łkały, a
słońca ośwl.ecały rzekę i rumieniły
członki, że dość było łagodnego powieJack Dalton wyniósł zemdlon/ł NeIły, drobne, fale, mgły delikatne unosiły wu wiatru i wesołego jesiennego poktórej po białej szyi ciemna struga się powoli nad zmęczoną. głową. dzie- ranku, aby ją zachęcić do życia, powkrwi spływała.
weczki, a miły wietrzyk, tak rozkosz- strzymać nad brzegiem przepaści i nie
- Ej, to nic, małe zadraśnięcie ny, jak musiał być oddech i pocałunki dopUŚCić, aby ciało ślicznego dziewczęmówiła pani Juanita, ubrana w obci- Diany, gdy budziła swego En dymiona,
cia, martw& i nieruchome, pływało
słą, czarną., aksamitnę. amazonkę, gła
muskał jej czoło i włosy.
wkrótce po rzece. Zresztą widziała w
" , dząc szyję ogiera, na którym zaraz wyAle Nelly nie była boginią., albo myśli czarne, o głębokim spojrzeniu o- Bo ładne stworzonko, jak ty,
stąpić miała.
nimfą, by nie czuć zmęczenia i żyć czy i ciemnowłosą głowę nieznajome- musiało mieć kogoś, co je kochał i
Młody człowiek, co był mimowolną. powietrzem lub wonię. kwiatów; to też
go, ku któremu ciągnęła ję. jakby ja- zdradził zapewne. Ale posłuchaj, maprzyczyną. wypadku, ukazał się w tej ' wycieczka nocna dała się jej we znaki,
kaś czarodziejska siła - i to też du- łat Może byś chciała kawałek sucharchwili z doktorem, który, obejrzawszy a głód na dobre dokuczać już zaczął. ŻO znaczyło.
ka do mleka?
ranę, zadecydował, że nie jest ona głę
ChcQ,c chociaż uspokoiĆ palą.ce ją. praKim on był i czy go jeszcze kiedy
Nelly WYCiągnęła chciwie rękę po
boką i że dziewczęciu nic nie będzie. gnienie, uklękła nad rzeką. i zaczerp- zobaczy?
ofiarowany jej sucharek i dała mlecza.Zażądał tylko gą.bki i ciepłej WOdy. ną.wszy rączkami wody, piła ję. chci- Są.dzę, że gdyby przemówił do rzowi sześciopensowy pienią.żek jako
Gdy r·anę Obmyto, NeIly zadrżała, u- wie.
mnie, rzuciłabym mu się do nóg ze zapłatę za posiłek. Drżała okropnie,
steczka jej zlekka się poruszyły, a oczy
Była już teraz swobodną, daleko od łkaniem - szepnęła prawie zawsty- konwulsyjne dreszcze przebiegały jej
otwierając się, spostrzegły znów ten
swego okropnego dotychczasowego o- dzona swą uczuciowościę. wobec pro- wą.tłe ciało; dostrzegł to mleczarz i
sam wzrok życzliwy. Wrażenie było toczenia, od krzykliWYCh głosów, scen zaic7.l1ego głodu, który ją męczył.
rzekł:
za silne na jej osłabione nerwy; spró- wstrętnych i występków; oddychała
Nie umiała ona nic takiego, aby . - Zabierz na powrót swój pienią.
bowała się uśmiechną.ć i znowu zewięc lekko, nie myśląc o tym, czy przy- być przyjętą w jakim przyzwoitym zek; zdaje mi się, że wkrótce ci się
mdlała, a młody człowiek wyszedł, aby
szłość nie będzie dla niej jeszcze cięż- domu; wiedza jej ograniczała się do przyda; nie chcę cię obdzierać, biedacsię zmieszać z tłumem.
szą, czy nie przyniesie jej więcej przy- posiadania miernie kilku języków ob- twoI Ale muszę cię już opuścić, bo nie
Nie poznał w skaleczonej Nelly 0- krości i zawodów. Tymczasem pra- eych i wszelkich możliWYCh ewolucyj chcę, aby na mnie czekano; a Gale, mój'
wej zemdlonej dziewczynki, którą. sam gnęła tylko być już we wsi, kupić so- na linie i na koniach.
szczęśliwszy, bo bogaty rywal uprzedzi
odwiózł kiedyś do domu, a zresztą nie bie za swoje kilka szylingów odzieży
Życie, jakie pro~dziła, cygańskie, mie; tymczasem.
życzył sobie bynajmniej znajomości w
i jedzenia a potem dopiero chciała so- koczownicze, ale wesołe, przy dźwięku
NeI.ly wydało się, że człowiek ten
tych sferach.
Nelly wydała mu się bie wyszukać jakiś kącik.
,
kastanietów i muzyce, wyrobiło w niej wyglą.da bardzo poczciwie i chciaia
śliczną, szczerze też był zmartwiony jej
Słowa Jacka Daltona, dotyczące jej w~trę~ do służby; toteż dziewczę nie mu. powiedzieć coś o sobie myśląc, że
wypadkiem; ale nie przypuszczał, aby urodzenia, odebrały jej wszelką na- wledZlało, co ma począć z sobę.. Ideal- moze tymczasową. znajdzie opiekę.
ten miał cokolwiek z nim wspólne2'o. dzieję spotkania sie kiedyś z ludźmi, na z natury, pra~nęła mieć sympatię J
_ Wyobr~c·
b·
kł.
1'\ ell y przeniesiono g~zieś do od<n- którym nie była winnę. nic, prócz ży- ludZi, którzy ję. otaczali, l szukała . k
.,
,l.e so .le - ne a - ze
"lonego rramiotu, obandażowano sta- cia. Opuszczona przez ojca i matkę i piękna wszędzie nie mogąc się zróść Ja aś n~eszczęśhwa Istota, zmorzona
rannie ' ranę i użyto silnYCh środków, sprzedana właścicielowi cyrku, Nelly, z prozą życia. '
głodem l złem Obcho~z~niem się, ,ucieaby przywrócić ją do przytomności.
córka żebraka, czy księcia, musiała
Mokre i szkaradne drogi błotnista k~ Od. swyc~ dręczyclelt; czybyscle się
Pozostawiona teraz sama, uczuła się zdać na łaskę i niełaskę losu, bo równina, ścieżki, zarosłe ~ierniem i ~lle. zhtowah nad nią i nie dali jej na
sięssilniej~zą. i spoglądała w koło siesama nie mogła rozplą.tać sieci, w któ- zdeptanymi paprociami, krzaki; dziko Ja~lś cz~ przytułku w swym domu?
bie wzrokiem pewn~'!l1, jakby się już rę. była uwikłana.
rosnace otaczały ją w tym zakątku ~.IQ.zka Siana lub słomy wystarczyłaby
na coś stanowczo zdecydowała.
Nie
-Cóż mam teraz czynić? - rzekła gdy tak stała nad wodą., ' wstrząsaja~ JeJ; P!acow~łaby dla was tymczasem,
była ona zbyt skłonną do mdłości; zdagłośno do f'oiebie, - skończyć raz tylko główką, aby odrzucić całe bogachVo ~łO Ja~ła l byłaby wdzięczną... ol
rzyło się jl),i to dopiero pierwszy raz w
w teJ rzece, tak jak wielu już w mo- swych włosów na ramiona. i ocierają.c
' WdZięczną na zawsze.
życiu; ale była nerwową! wrażliwą, co
im położeniu ucz~'niło, czy też pójść krople rosy, zwilżające jej czoło. Ra-.
(Cię.g dalszy na-stą.pi).
się przy wiecznym moralnym udl'<~czedo wsi i czekać spokojni.e na to, co mi mię, ugryzione przez tygrysa, bolało

Świt nowego życia

l

pokaźnej

Uwielbienie dla
W przeciwi.eństwi.e do krajów cywilizowa.nych, gdzie z pojęCIem urody kobiecej
kOJarzy si~ piękna linia i smukłość sylwetki, u narodów mniej cywilizowanych
panuje szczególme
uwielbienie dla pokażnej tuszy.
l':lie chodzl tu już tylko nawet o urodę
kobiecą, ale pokaźna objętość i ciężka waga. stanowią o uzyskamu pewnych godno-

Liczne plemiona

afrykańskie

uważają otyłość

tuszy u narodów niecywilizowanych
I

za przywilej
królewski.

NA.JSLYNNIE.JSZY ·WYŚCIG
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Na wyspach Hawajskich np. nie monaczelnikiem plemienia osobnik,
który nie pcsiada odpowiedniej tuszy i
wagi. Jest tG
pierwszy warunek wzbudzenia
respektu i zdobycia posłuchu wśród
poddanych.
Jakże
mógłby
uZyf"kać
uwielbienie
po.dwładnych panujący. który wyglądalby
mlZerme. Dobry wygląd jest synonimem
wyższości socjalne]
Chudość jest dla kobiety również przeszkodą w karierze
Jesli jest kobietą ubogą i w dodatku pochodzi z plebsu, los jej
przedstawia się smętnie, grozi jej dozgonne panieństwo, a przy tym bieda. Otyłe
damy hawajskIe spotyka się wśród rodzin
zamożniejszych i arystokratycznych.
Bogata Hawajka ma sposobność do zachowania swojej tuszy, gdyż
unika wszelkiego trudu i fatygi,
która mogłaby wywołać spadek wagi. Tusza więc jest nie tylko oznal{ą zamożnoś::i
i szlachetnego pochodzenia, ale również
ideałem urody kobiecej.
Na wyspach Szczęśliwych spotykamy
to samo upodobanie do pokaźnej tuszy, ale tu to zamiłowanie tłumaczy się faldem,
że przodkowie tubylców
doniedawna jeszcze byli ludożercami
i .stąd pochoazi przyzwyczajenie taksowama urody osobnika z punktu widzenia
kulinarnego. Tak więc przez dziedziczność mieszkańcy wysp Szczęśliwych cenią
urodę na wagę. Zaobserwuwano również,
że misjonarze
tędzy i wysocy
cieszą się
daleko większym poważaniem i sympatią
wśród tubylców. niż misjonarze chudzi, do
których odnoszą się z sarkazmem i drwinami.
Na wyspach Metantii panuje to samo
przeko~anie.. Duży brzuch jest, według
Jch mnIemanIa oznaką zdrowia i dobrego
apetytu - dwóch znaków, że niebo opiekuje się danym człowiekiem.
Poza tym
człowiek, który je dużo, daje gwarancję, że jest człowiekiem godnym
oraz... mądrym.
Mniemanie to tłumaczą w ten sposób,
że człowiek otyły nie znosi ruchu, a bezczynność sklan13 go do mądrych
rozmyślalI, co przyczynia się, że rozum jest bystry a mądrość głęboka.
W Indiach ObOwIązuje również okrą
głość kształtów i większa ilość funtów ciała.
Według k&ięgi Manu, która w luaju
tym stanowi plawdziwy kodeks w zakresie wszystkiego, co dotyczy miłości - ka~dy młodzieniec, który pragnie ożenić się
l podtrzymać długo płomiell
miłości, uczyni najlepIcj,
jeśli
wybierze toważe zostać

rzyszk~ życia,

"której gr.a cja nie ustępuje w niczym
gracji młodego słonia".
Tak wygląda w przybliżeniu ideał pię
kności kobiecej z nad brzegów Gangesu.
Ten punkt widzenia na urodę kobiecą
panuje w Arabii. Czyż nie jest powiedziane, że najpIękniejsza ulubienica Mahom~ta posiadała tak rewelacyjną tuszę,
że me mogła poruszać się o własnej sile
i dlatego była stale podtrzymywana lub
noszona przez dwóch niewolników. Wła
śnie ideał arabskiego gentlemana, i ideał piękności kobiecej to ta najpiękniej
sza małżonka proroka. Podobno
mleko wielbłądzie jest najskutecznieJszym środkiem na osiągnięcie wspaniałej tuszy.
Nic więc dziwnego, że jest to produkt
zawsze pożądany przez kobiety arabskie,
które spożywają je w niesłychanych ilościach.
To pochłanianie mleka zastę
puje im wszelkie gabinety kosmetyczne.

Przy udziale ćwierć miliona z górą
widzów rozegl'apo w Liverpoolu w AngliI
naJs!ynniejszy wyścig świata. tzw. GrundNatlOnal Steeple Chase. Najtrudniejszy
ten wyścig z przeszkodami rozegrano na
równinie na Aintree. Wśród widzów była nie tylko cała arystokracia angielska,

bycie pokaźnego brzucha, r6wnego brZll-'
chowi monarszemu. Jest to już nietylko
nietakt, ale zakl'awa to na zamach stanu.
Król powinien natychmiast zareagować
na to, gdyż może słusznie się obawiać, te
ci z pośród jego poddanych, którzy tworz"
śWIATA
opozycJę mogą się zgrupować wokoło konkurencyjnego brzuchacza i wtenczas bę
dzie musiał puzegn'l.Ć się z karierą i tronem.
A zatem szanujący się wódz plemienia,
który chce pU&ladać miłość i poważanie
swoich podwładnych
nie powinien robić nic Innego, Jak
tylko jeść.
Leżeć i tyć. To samo zresztą obowią
zuje i małżonki wodza. Trudno - noblesse oblige. Trzeba coś zrobić dla utrwalenia dynastii.
!{ról powlllien być tak otyły, aby zazdrościły mu tej duszy wszystkie plemiona sąsiednie. Powinien być tak olbrzymi
i tak ciężki, aby nie mógł chodzić o wła
snych siłach, lecz musiał być noszony
przez podwładnych.
Tylko z takiego ltróla, naród może
być dumny.
Naczelnik plemienia, który osiąga wagę 200 kg staje się w oczach plemion murzyńskich monarchą, sław:etnym i wyjąt
kowym, czymś w rodzaju Ludwika H-go.
Oprócz k'Oblet, które powinny dbać o
swój należycie okazały wygląd - tusza obowiązuje również i dostojników dworu.
I tylko wtedy narórl wierzy, że król i jego
ale również para królewska, która z za- wodzowie potrafla zwyciężyć plemiona są
interesowaniem pl'zyglądala Się
tP,llhJ siednie, gdzie królowip są lżejsi, gdzie datrudnemu biegowi. Po emocjonująr'vm my są mniej otyłe, a królewskie nałożni
ce nie tak okrągłe.
przebiegu i odpadnięciu szeregu sław
nych ieźdźców zwycięstwo odniósł k)lł
Takie istnieją przekonan1a pod gorą
"Boyal Mail" pod dżokeiem WJlliarxem. cym niebem Afryki, gdzie panuje dyktatura funta. czarnego
, ciała.
Jedno z plemlOD malabarskich uważa
za obrazę majestatu fakt, że któryś z poddanych pozwa:3. sobie na utycie i na zdo-
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Sto lat telegrafu Morse'a

Jak słusznie zauważyli pewni uczeni
- radio, telegraf i inne, epokowe wynalaZ-1
Id nie są zwykle zasługą wyłącznie jednego człowieka, lecz kilku ludzi, a czasem
nawet kilku pokoleń. Tak samo i telcgraf
Morse'a zbudowany jest również dzięki
pracy jego poprzedników, którzy swymi
odkryciami czy wynalazkami wskazali
mu drogę do skonstruowania aparatu,
~ozwal~ącego nI szybk~ i wygodne komunikowanie się ludzi. Nad telegrafem
myśleli już inni wynalazcy przed Morsem,
on jednak potrafił praktvcznie wykorzystać swą wiedzę i teorie pogodzić z potrzebami życia.
Samuel Morse, Amerykanin (ur. 1791,
zmarł w 1872 r.), wynalazł aparat do komunikacji telegraficznej w 183' roku, a
więc przed wiekiem. J eieli chodzi o krótkie pOdanie zasad działania tego naprawdę epokowego wynalazku, to komunikacja
telegraficzna musi odbywać się między
dwiema stacjami, z l,tórych jedna jest stacją nadawczą, druga odbiorczą. Każda
jednak stacja telegraficzna łączy w sobie
właściwie dwie stacje: odbiorczą i nadawczą, a to wskutek konieczn0ści wymiany
wzajemnej telegramów.
:
A WięC najpierw stacja nadawcza: Na
stacji tej znajduje się klucz, który pozwala otwierac i zamy.kać, prąd, przez co
pozwala aparatowi na stacji odbiorczej
skreślać znaki (kreS!ki lub kropki), z których odbiorca może odcyfrować treść
przesłanej wiadomości. Jeżeli prąd ze stacji nadawczej biegnie dłużej, aparat na
stacji odbiorczej rysuje kreskę, jeżeli krócej - kropkę.
Stacja odbiorcza posiada elektromagnes, zaopatrzony w kotwicę, odrywaną
ciągle przez sprężynę. Kotwica elektromagnesu obraca Się naokoło poziomej osi i
na końcu, odwrotnym od elektromagnesu, ma kolec piszący. Kiedy nadawca
włącza prąd, na stacji odbiorczej elektromagnes przyciąga kotwicę, a kolec kotwicy dotyka ruchome~o pasemka papieru i

na nim rysuje umówione znaki alfabetu
Morse'a.
W alfabecie Mc..rse'a każdej cyfrze czy
literze odpowladEł właściwe zestawienie
kropek i kresek Każda kreska równa się
długości trzech kropek, odstęp między literamI odpoWJadh trzem kropkom, między słowami - pieciu kropkom.
Alfabet Morse'B stosuje się nietylko w

komunikacji telegraficznej, lecz równiet
w łączności radic-telefonicznej i radio-telegraficznej. W tym to alfabecie płyną w
eter rozpaczliwe wołania o pomoc statków,
tonących
nieraz gdzieś na szerokim Oceanie: S. O. :::.. - "ratujcie dusze nasze!".
T. JAN.

Czytaj" cie i abonujcie
JI us traCJę
. PoIsket"
••

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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NOW A BASA PSOW
Pewien hodowca auątrlacki wyhodował nową rasę psa, kt6rego nazwał wilkiembokserem. Jest to skrzyżowanie d;dkiego wilka z niemieckim l.Jokserem. Cena tych
. psów dochodzi w Anglii do 600 funtów szter!.
Ai

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA

Przedruk wzbronion,..

?~

~as

wioeenny i caea.ny

Pora

wytrzepać

dywany.

Wddać te pan Bonifaey
lJierze ostro się do pracy

"W'lld,..

Szczypi6rka chęć prll.ey
Ale dywa.n nie wytrzyma

7'N dywanie

W}ł>ita d~unr.

Szozypi6rek. da.ł prZ&I 111' li. nun.

