Dziś:

Za jednym zamachem

pozbył

sie żony i długu
-

-

10
groszy
:ClaBłrowaD7

Ir 4

Wydanie

d_leDD11c Darodowy 1

Jcałol1ok1

Rok 68

"L

Czwartek, dnia 6 stycznia .938

Francia podminowana strajkami
Trudności -rządu Chautempsa - Komuniści jUdzą - Nieporozumienia włonie gabinetu

"Front ludowy" chwieje
"p a ryż". (Tel. wł.). Widmo strajku
ustępuje przyczyniając się
tęgowania nap1ęcia w kraju.

nie

przełamanie strajku generalnego.
nie
wiadomo jednak, czy zajmą podobne
stanowisko w innych zatargach, o których wspominaliśmy powyżej. Rady-

do spo-

ZwłaSZC1.8, niepokoją.co przedstawia
się sprawa w przemyśle hotelarskim,
~d,yż pracodawcy nie chcą. słyszeć o

przestrzeganiu 40-godzinnego tygodnia
że jest to niewykonalne w
ich zawodzie. Voj razie wprowadzenia
w!:lpomnianego tygodni,a oświa,dczają.
oni, że znaczna cZQŚć hoteH zostanie
zupełnie zlikwidowana,
a inne znów
nawet w pelnym sezonie, będą. otwarte
tylko przez pięć dni. Pociągnęłoby to
za sobą. pogłębienie kryzysu i odbiłob~'
się fatalnie
na ruchu turyst.\·cznym,
który odgrywa dużą rolę we Francji.
Pracownic~r
jednak uporczywie nie
chcQo zrezygnować złO-godzinnego t ygQdnia.
Groźnie
rówmez I'rzedstawia siQ
strajk
robotników vortowych. W
Rouen np. wskutek tego nie można
-,vyładować - 35
okrętów,
Dalej niewyraźne jest położenie w okręgu stołecznym, w przemyśle budowlanym
i metalurgicznym. Komuniści, którzy
posiadają; tłtm duże ~"ływy, rozwijajQo
usilną., agitację, siejąc z.arzewie fermen_
tu wśród robotników. T~Tlko strajk towarzystw transportowych został zlikwidowanv i dziś rozwożono normalnie dzienniki.
W tych warunkach oczekUJę. wszysey zaSadniczego orzeczenia pl'emiera
Chautempsa. Wspomniane orzeczenie
będzie ·wYd&ne w związku ze znanym
zatargiem w firmie opon Goodricha,
leez ma ogólniejsze znaczenie, jako
precedens w zakre,sie arbitrażu rządo
wego. Stanowić ono będzie swego rodzaju próbę sił dla gabinetu.
W jego łonie zresztą. zaznaczają się
coraz poważniejsze różnice zdań międzv ~ocjalistami i raovl.alami. Dotąd
premier starał się je łagodzić, ale naWirkał na poważne trudności ze strO-I
ny własnego stronnictwa. Radykałowie
eoraz ostrze.i atakują. socjalistów, że
ulegają. wpływom komunistów i utruduważając,

l

kało.wie domagają się tego stanowczo.
W takich warunkach może łatwo dojść
do przesilenia rzą.dow..iS'0' a nJl.wet do załamania się "fro18J. ludowego".

Przed wyborami samorz~dowymj wstolicy
War s z a wa (Tel. wł.) W Min. przyśpieszone, gdyż czynniki decydują.
Spraw \Vewn. prowa(lzone sQo prace ce uznafy, że dalsze przedłużanie kominad ordynacją. wyborczą. do samorządu sarycznego zarzą,du miasta jest niestołecznego.
moi:liwe.
\VaJ"8zawa ma otrzymać 100 radKadencja tymczasowego zarządu
nych, w tym 75 IX>chodzą.cych z ó-przy- \\ ygasa we wrześniu. Nowe wybory
miotnikowych wyborów w okręgach i musiałyby się odbyć najpóźniej w
25 z wyboru samorządou gospodarcze- sierpniu. (w)
go. Prace nad ordynacją. majQo być

Nowv proces
Ks.

Rad~i-will spr~dal

księcia

*aj ęte

pr~e~

Rudego

konwrnika

d'ł·~etco

O g t rów, ,ł,. 1. Ks. Michał Rudy chylono. l~dnllKie wietzyciele wnieśli
ma jeszcze jeden proces, . tym razem odwołanie, wobec czego czynnOŚCi egzekarny. W Sę.dzie Grodzkim w Ostrowie kucyjne uznano za ważne. Gdy miało
\Vlkp. wytoc:ro,no przeciwko ks. Radzi- · dojŚć. do licytacii, okazało się, że w
willowi llurlemu sprawę z art. 282 kIc, międzyczasie ks."Radziwiłł sprzedał zaprzewidują.cego kary za usuwanie zajęte drzewo. Równolegle z tą sprawę.
j~tych prr,edmiotów spod egzekUCji.
toczy się proces przeCiwko komornikoProces wrnikł na tle zawiłej spra- \\i, którego skarży ks. Radziwiłł. Wowy cywilnej, podczas której zajęto w hec wyjazdu ks. Radziwiłła za granicę
lasach ks. Michała Radziwiłła ścięte niewiadomo, kiedy sprawa karna znajdrzewo. Ks. Radziwiłł wniósł skargę na dzi~ si~ na wokandzie.
czynności komorników i egzekucję u-

W;elka katastrofa kolejowa w(hinach
40 osób ~abitych, 120 rannych
L o n d y n. (PAT) Donoszą tu, że torów prze? silne deszcze. Osłabienie
w prowincji Kwantung wydarzyła się torów spowodowało wykolejenie się powielka katastrofa kolejowa, w której ci~gu, , zdążającego z Kantonu do Wuzginęło ,ł,0 osób, a 120 odniosło rany.
czang.
Przyczyną katastrofy było podmycie

~.fl~!~~~n~P~t~i~~~·źE~~s~~~~~

tyjne i bojąc się utraty wpływów 1V
szerokich masach na rzecz komunistów, nie chcą jm ustępować woperowaniu demagogicznymi hasłami. Ugię
li się już raz co prawda i zgodzili na

się

Dotkliwa

porażka

.

wojsk (zerwony(h

Wojska narodowe pr~epięd#ily c~erwonyc1t od Teruelu Milicja odsłania sro'Wwtny odun'ót
S a l a m a n k a. (P AT) Linia wojsk ey' ną południo-zachód wokół Terue!.
narodowych biegnie

półkolem

z

półno-
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dotychczasowy chiński minister finansów
mianowany zostal szefem nowego rządu
Chin północnych.
5

Niezwyk ły wypadek
War s z a w a (Tel. wł.) Profesor
krakowskiej Akademii Górniczej, inż.
Władysław Łoskiewicz, jadąc taksówką. przy , zbiegu ulic Płaskiej i Madali.ńskiego wpadł pomiędzy dwa tramwaje, które taksówkę zdusiły. Samochód uległ zgnieceniu, a profesor jest
ciężko ranny.
Nie można go było wydobyć, póki
nie usunięto uszkodzonego wagonlL
Trz.eba było czekać prawie godzinę, zanim zdołano dotrzeć do taksówki i odwieźć do szpitala rann~go profesora,
który doznał złamania nogi, obojczyka i zgniecenia klatki piersiowej. (w)

Zasypani przez

lawinę

W i e d e ń. (PAT). Na stokach góry Schneeberg (2000 m) zasypała lawina grupę, składającą się z 20 wiedeń
skich narciarzy. Wyprawa ratunkowa
wydobyła 12 narciarzy, których zdoła
no zachować przy życiu, oraz 5 trupów.

Groźne pożary
B r u k s e l a (P A T) W dzielnicy
handlowej przy ul. St. Lazare w pobliżu dworca północnego wybuchł pożar
w lewym skrzydle gmachu, gdzie mieści! się $okład przyhorów biu'l'owych. a
nastęrpnie przerzucił się na wyższe
piętTO, gdzie znajdował się skład fi'lmów.
Ogień przybrał
groźne rozmiary.
Akcja ratunkowa trwała do rana.

Obydwa brzegi rzeki Turia obsadzone
sę. przez narodowców, stanowiska zaś
rozłożone są. wachlarzem. Ostatnie walpościg
bandytą
ki na prawym skrzydle w pobliżu ViIlaz Tarnopola donoszą, że policja tamte;star i Castralfo były niezwykle zaciekle.
Wojska czerwone poniosły tam dotkli- sza zorganizowała w wielkim stylu pościg
p o z n a 11, 4. 1. Od ki,l ku dni panuje
R z y m (Tel. wł.) Północne Włochy wę. klęskę i dziś już po stronie czerw o- za bandytą. Edmundem Lublinieckim. który
dowodził większą bandą i miał przezwisko
w całej Polsce mróz. Najchłodniej jest nawiedfiła sroga zima. Ostry mróz nych nie ma regularnej linii obrony. "postrach
Podola". Ma on na sumieniu szena Wileńszczyźnie, gdzie wę wtorek panuje nie tylko w górach, ale również Silny opór stawiają. jedynie izolowane reg krwawych napadów. Pościg za nim jest
rano zanotowano: w Lidzie 20 stopni, i w dolinach. Koło Taggio w pobliżu grupy milicjantów, co czyni wrażenie, utrudniony przez to, że lUdność -miejscowa
w Wilnie 18, w Powórsku 17 st. mrozu. Domodossola notowano dziś -Zl stopni że wy];>orowe oddziały swojQo zdecydo- pod terrorem dopomaga mu w ukrywaniu
Znacznie ci~plej jest w środkowej Pol- poniżej zera. W Livigno spadł tenno- wanę. postawą. mają. osłaniać odwrót się.
!ce (w Warszawie 9 stopni, w Lublinie metr nawet do 30 stopni. Rzeki i je- rozbitych i zdemoralizowanych wojsk.
przepraszał
9 stopni). Ka Pomorzu i na wybrzeżu z~ora zamarzły.
Lotnictwo narodowe podjęło wczoraj
brło 1) st. mrozu.
W Tag-liamento zmarzł w mieszka- ożywioną. działalność, skutecznie bom'VI7 i l n o, 4. 1. - "Kurier Wileński"
W całym kraju utrzymuje się pogo-- uiu pewien 73-letni starzec. Dwa Wy-I bardując cofajQ.cego się nieprzyjaciela. ogłosił list wiceprokuratora Sądu
Okręgowego w Wilnie.
W liście tym
da ' śnieżna, przy czym śnieg pada w padki śmiertelnego zmarznięcia wyda-.
----- prok. Wolski dementuje wiadomość,
dalszym ciągu. Pod \Varszawą. zamar- rzyły. się również w okolicach Genui.
W
jakoby przepraszał posłankę Pełczyń
~ła \Visła na całej szerokości. W KraMI mo mrozu dochodzą.cego , do 32
kowie płynie kra na połowie szerokości stopni. trzech studentów z Aosty zdo- . War s z a w a. (Tel. wł.) Jedno ze skę..
rle'ki.
było po raz pierwszy w zimie; liczę.cy stołecznych biur koncertowych zawarJak wiadomo, między p. Pełczyń
Ostatni~
silne - mrozy .j zamiecie 3.245 metrów szczyt Becca deI Merlo.
lo umowę z włoskim tenorem ś'Wiato- skę. a prok. Wólskim doszło do zaśnieżne spow r 10wa:ly opóźnianie się
B e r I i n .(TeI. wł.) ~ardzo silne wej sławy Ben~aminem Gigli~ '': drażnienia na tle procesu tzw. grupy
pOCiągów szczególnie dalekobieżnych.
mrozy panują w BawanJ w Mona- spraWie koncertow w \Varszaw1e l Dębińskiego. Wiceprok. Wolski ostro
l'ocią,gi te nadchodz~ z' opóźnieniem, chiun:t był() 18 stopni, w Kuessen 3{) Krako~i'e, Honorarium .iest bardzo scharakteryzował typ w rodzaju p.
P~~"'vllskiej>
*,chodzącym nieraz do jednej godziny. stopm.
wysokIe.
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b) finansowanie bur,lowuictwa. prywatnego przy pomocy kl',eclytów na warunkach ulgowych, uclz:r.e1.a!lych przez
B. G. K i przy pomocy ulg podatkowych, a wreszcie
c) tworzenie udogodniefl dla budownictwa
domów robotnic:WCh przez
Orędzie
przedsiębiorst wa po\Ystają.cc. w ośrod
kach nie rozhudowanych cl05i.atecznie.
Konieczność w.spńłpracy kapitału rządem
Przy pr!l.yzn::nvaniu i udzi-elaniu paiyc~ek należy cl/i1źYć do 'vyelimiuowania
Was z y n g t o n (P.\ T). Prez. Roo- Prezydel1\t ogłosi nowe orędzie w spraRończ,'}.c Roos<'Hl t zaat.akował ostro
sevelt w orędziu do Rongresu, o~wia _: wie współpracy kapitału z rządem. ICa- pewnych wielkich kapitali~tów, którzy t~ ch ś!'orlków na lmdo\','Q m 'ieszkail
cza, iż Qb"cne wyllan.enia w~ magają, pHał i jego,docbodv są. rzeczą. nn.;waż uchylają. się od podstawowych obo- wil.'kszych niż 2 pol,oje z kuchni::J, o il\e
by mówił wyraźnie o przyczynach wy- niejszą., lecz \ź le lub egoistycznie użyty wię7l,ó\\' ~poleczn~'ch i jeszcze raz 'p od- r.ie są. lukiiuso\\'o uposażone.
Hównocześnie Senat wzywa rz~d doi
padków, posiarlajq.cych wiell,ie znacze- spo\\'otluje. iż obecny system przez l<re~lił l,onieczność \\'spóldziałania poprzedłożenia
projektu
nowelizacji
nie dla wszystl<ich.
własne błędy \,WnvoJa swój upadek.
mi~dz'y l<apitalem a pracownikami.
przepisów o ulgach przy wymiarze po"Pomimo zdec:' ,' o\vanej woli Amed::tku :1ochodowego w tym kierunku,
ryki u1rzymania po~:oju staje siQ jaazeby ulgami t~rmi było objęte wyłącz
snym, iż czyny i polityka narodów w
nie
budownictwo małych,
przede
innych częściach ~' . iala posiadają i
wszystkim
nie
więk~zych niż 2 pokoJe
wyv.:i6rają daleko sięgający wplyw nic
7. kychnil'l. i to bez luksusowego wy...
tylko na bezpośrednich sQ.~ia(lów, ale i Bom.by poci japO'Ilskhn konsulatem. - Tf1o,lska japoJiskie pokonC7.en ia przy szczególnym upr2ywina Stany Zj'ednoczone. Jestem rad, iż
su.tou,jq się nutla.l łlapl'~ód - A'oloa dl'oga
lojo\y'Uniu tego rOdzaju budowli. 'za naród na~7. tnya w pokoju, pomimo
prowokacyj, które w innych c,asach z
T o k i o. (PAT). Agencja Domei do- rÓ'Yllież Tatai - 12 km na po.łudnio- · patrzonych w E'.chrony przeciwgazow ..
S~nat w~ywa rząd do poczynienia
powodu swej powagi mogłyhy zrodzić nosi z Szanghaju, że. przed gmachem wschótl ocl P05zan i Yijang - 10 km
jap0l1skiego konsulatu generalnego na południe od Fejczuangu. Wojska 10'0kow mających n3. widoku powoła
"·ojnę. Na1'6J amerykallsl,i i rząd Stanów ZjednOC7.011ycll \\'yli:azal umiarko- znaleziono bomby. Policja prowadzi chillf,kie, cofają. się na południe i po- nie d,o życia inspekcji mieszkaniowej,
opal'łej o zasady uwidocznione w dewanie i wysoki poziom cy",ilizacji w poszukiwauia sprawców podłożenia luclniowv wschód.
swym dążeniu do pokoju. Jednocze- bomb.
T(lk·io. (PAT). Agencja Domei do- krecie naczelnika Państwa o nadzorze
mieszkaniownn z 18. 1. 1919 r.
śnie \"s7akie ulrzymujemy
nienaruT o ki o. (PA T), I(omunikat do- nosi, iż chi ó.ó:ki rząd naroclowy przygoW dyskusji sen. Rog przedstawił
szalność suwerenności 130-miljol\0\\'ewództwa wojsk japo11skich w Chi- towal nowQ. drogę. llo tran~portu broni wnioski mniejszości komisji, domago pa:l1stwn, ponieważ w pJ'zrriwnym nach:
f amunicji. Droga ta prowadzi z Burgają,c się ograniczenia proJekto\vanej
razie osłabilibyśmy i zniszczylihyśmy
my, Od stacji kOllcowej Iwlei burmal'lOperacje w prowincji Szantung roz- skiej :r\ll~'jtkina zbudowana została llstawy jedyn ic do przedłużenia obniż
nasze wpływy,
wijają się pomyślnie. WojSka japolls:r.osa do Kunmingu w prow. Junan. · Id komornego oraz postępowania w
"Tradycyjną politykI!- Stanów Zjedn.
sprawie moratorium mieszkaniowego,
było utl'z)'llJywanie
prz~'jazllych
slo- skie zajęły m. Tauenkou 20 km na Nowa droga skraca czas transportów a. clo "reliminowania w niej wszystpółnoc
od
Czufu
(stacja
liOlejo\va
na
broni
z
Europy
o
trzy
dni
w
porównasunli:ów z innymi narodami. AmorvPLlkou i miejsce uro- niu g przewozem z Hongkongu i Kan- bego, co dotyczyłOby zmiany ustawy
ka przede wsż~'stkim zawsze zaleca'la kolei Tientsin
o ochronie lokatorów.
dzenia
Konfucjusza).
Zajęte zostało
tonu.
pokojowe metody c1ys',lU'yj i pojedna. W głosowaniu przyjęto 42 głosami
nia w sporach mi~dzynarodowych.
przeciwko 2·} wnioski mniejSZOŚCi sen ..
D~rła ona. do zmniejszenia
Zbl'ojrl1,
Roga ta]<, że z projektu ustawy pozoa!e w świecie, gdy panuje tak wysostała tylko część dotyczą.ca przedłuże
kIe naprQżenie, w chwili gdy c,\"\\'ilizania .obniżki komornego. Skreślono nacja jest zagrożona, ka~.Lly naróu pratOf!llast te część, która dotyczyła stognący pokoju, musi hyć dość silny, by
.,nogc{ na"'a~ió t.,.aU'ttllajar~1J na pou.·a~ne sb'aty - Jest po niepnlOwej likwidacji ochrony lokatorów.
zapewnić pos'-anowanie za ud polwjo'U'c~(f,sie
\V. ten sposób przedłożenie Senatu bę
wego rozwiązywania zatargów. JesteŁ ó cl i, 4. 1. "'skutek zmiany ,,"e.i żrdow,,!.ich rządów anonimowych. dZIe musialo wrócić do Sejmu. Jeśli
śmy zdecydowani szanować prawa inrzą~l~l
":,
.Html~~I:ii,
z.apowiacl~
s~ę n~n- U.s ta)ono plal; rozmieszczenia ucieki- Sejm zechciałby przywrócił brzmienie
nych i zmusić do nielluruszania naso".~
")
Juul
Z~
dow,
szczegohlle
me- lllerow rumuliskich, oraz plan pomo- pierwotne swej UChwały, to uchwała
szych praw. J)]alr>.·o mu'\imy być autaka !l10że być podjęta jedynie przy 3/5
pO\YieJnio silni, by zapewnić sobie sa- pO~lUdaJąc~-ch .obywatelstwa rumUll- cy dla nich w pierwszym okresie po- glOSUJąCYCh. Z kolei po referacie sen.
sloego
do
Polslo.
bytu
na
terenie
I_odzi.
moobronę·
\~ Łoclz~ na temat spodziewanego
Na razie nie ustalono ilu przypusz- T(\rlikowskiego przyjęto ustawę dot.
"Stany Zjednoczona będą przestrzehipotecznych,
przYJazdu
.Z~-clów
rum.
u~1skich
obradoczalnie
Żydów przybędzie do Łodzi, a spl,aty ,:,ierzytelności
gały swych zobowiązali iral<tatowych,
ktora zmlCrza do stopniowego zlikwiwała komISJa porozumJCwawcza, stato
z
braku
wiadomości co do rozmiaale pod tym względem nie mogą brć
clowunia moratorium hipotecznego.
pewne wzajemności ze strony innych no\vląca rodzaj egzekutywy okręgo- rów' emigracji żydowskiej z Rumunii.
krajów."
\V dalszym ciągu orQdzia Roosevelt
Czechosłowacja
zwraca uwagQ na zagadnienia wewnętrzne Ameryki pl'oponujQ.c podnie~mie żydów rumuńskich
sienie sily nabywczej ludności przez
a r s z a\\' a. (Tel. \\'1.) Na dzisiej1) zważywszy na konieczność możlipOdwyżkQ najniższych
plac robolnip r a g a. (P A T). Czeskie biuro praczych i wzmożenie współdzialania po- szym }Xlsiedzeniu Senatu sen. Le\yan- ,':ie szybkiego rozwiązania fagadnienia sowe ogłasza, że wiadomości o rzekomiędzy kapitałem
a światem pracy. dowski referQwał projekt ustawy o dostarczenia dla świata pracy odpo- mym. łJrzybyciu do Czechosłowacji
Pl'ezydent zażądał uchwalenia przez przecl~llż~niu obniżek lwmornego oraz Il'iednich mieszka11, Sejm i Senat wzy- wlelkleJ hczby Żydów, emigrują.cych
zmlallle ustawy o ochroni~ lokato- wa do przedlożenia programu fin anso- z Rumunii, s<1 nieprawdziwe, alboI{ongres ustawy, og'l'aniczaj:;tcej czas
pracy i ustalającej doluI!- granicQ sta- 1'0W. Ta c:del'nasta z l'zęllu nwelizacja i'. ania budownictwa małych mieszka!'l, wiem jak zapewniają w kolach
wek zal'obko" ych, oraz uslawy o kon- ustawy powinna iść w kierunku stop- tj. nie \"iCkszych ponad 2 pokoje z kQmp:::tentnycll - rzą.d przedsięwziął
nio\\'ej likwidacji ochrony lokatorów. kuchnią w tal{ich rozmiarach, ażeby szereg środków dla OChrony narodotroli wytwórczości rolniczej.
Rooseyelt zapowiedział. że prelimi- Do przedłożenia. o obniżce komorneO'o sh"Qrzyć na l'rnku mieszkaniowym ta- wego rynku prac·y.
.
narz budżetu na rok 1930 będzie ~e p0stanowiono dodać nowy ustęp: "p~- l'ą sytuację, .aby ustawa o ochronie 10szew llefir~/towy, jednak '''' mniejszym czą.\\'szy od 1. 1. 1938 r. \vysokość Iw- lla tQl'ÓW nie była potrzebna. Program
Węgrzy żydów
chcą
stopniu, niż przewidziany na rol{ 1938. mornego będzie wzrastała co kwratal ten powinien obejmować zarówno:
n u d a p e s z t. (ATE) . Na Wę"
o 2,5 pct podstawowego komorn~go aż
a) finansowanie budownictwa pudo o iągnięcia wysokości pełnego pod- blicznego przez skierowanie do budow- grzech aktualną się stała sprawa
stawO\yego komornego". Skoro rząd nictwa mieszkaniowego środków bu- ~~'strzY,mallia napływu Żydów, uciekazapowieclzi~ł cz~ści<.>\yą lil~widację poMetu pallstwowego i innych osób pu- Jących z Rumunii. Władze węgierskie
d~tku spPCJal~lego, Jest rzeczą. słuszną,
blicZ110-prawnych, a z\.... łaszcza instytu- zarzą.dził~' znaczne zaostrzenie konaze~)y nastl!-p~l.a .również częściowa Iicyj ubezpieczeń społecznych oraz in- troli przy' przejściach granicznych.
Prezydent Paets, naczeln ile .palistwa
kWJdacj'l,
obl1lzkl
komornego.
Romisja
slyt1.lC~'j asek.uracyjnych na życie i do- Straż Graniczna poddaje bardzo skruestońskiego, ohchorlzit Nowy Hok w spopulatnBj rewizji wszystkich przekra.
życie, jak i
s?b niezwyklr. O godz. 12 w nocy nastf\- zaproponowala dwie rezolucje:
czają.cych granicę, a pragnacych osiepllo pod nisanie komtyl ucji. Następnie
prezyden t P a e ts przyj ą ł P rzed s t a wi ci ej i 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 mlllmlllllllllllllllłłlłlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllBHillllllllłlłl!1II1łł1l1ll dlić siQ na Węgrzoch.
spoleczellstwa esto(l~kiego, li:tórzy mu Z Ż
sklarlali życzenia, wyra~ając przekonanie,
YCIA POCITYCZNEGO
te Estqnia ma obecnie najcit;ższy okres ~
-\Va r s z a w a (Tel. wł.)
W urzę
poza
dach państ\\owych zaczęto doręczać
Do Bukaresztu
wczoraj
1'1'ólowa wcjowa jugosłCJwialisJm Maria z wi,
U \ .
dekrety z awansami. Obejmują one 0zytą.
Zabawi ona przez jakiś czas II swej
kolo 8 tys. pracowników kolejowych i
,'V a r s z a w a, 4 stycznia.
kulacH i lichwie picnlęznej oraz towaro- 3 tys. w sądownictwie. (w)
mfttki J,r610wej wdowy Marii rllml.ll'tskiej.
,
O zadłużeniu Niemiec pisata ostatnio
prasa żydowska poświęca bardzo wiele wej, Żydzi rośyjscy zawladnQli duż" czę"Staatsbank" nadmieniając, że obsługa
...
kapitału wynosi rocznie ok 600 mil. lUr., uwagi wypadkom w Rumunii i wyraża ścią bogactw kraju sięgając j\li nawet w
, amortyzacja zaC; ok. 200 milionów. Nad- przekonanie, że na sesji Rady Ligi Naro, ostatnim dziesięcioleciu po ziemię rumuń
\V a r s z a w a. (PAT). Zarzadzeniem
wyika ekspol'tll t~'rnrzasem jrst ohlic7.ana dów, która się zbierze 17 stycznia w Gene, skiego chłopa.
Min.
Spraw \Vojskowych w sprawie
tylko na 500 mil. HM. Hycł1lej czy póiniej wie, sprawa mniejszości narodowych w
dalszej organizacji p. w. na wyższych
tąkiego ollciążrnb Niemcy l'7.t'komo nil'
będn, mogły pono;;;iĆ.
tym kraju bl}dzie poruszona. Jak wiadoPowojenna fala Żydów rosyjskich roz- uczelniach oraz obsady persona/Hej'
Lekarze ~yd~i \Y Nit'm~zech od 3 stycz- mo Rumunii podobnie jak Polsce narzuco, lała się najszel'zej po Rumunii i Polsce. nowych stanowisk zostali m·ianowani:
nia zostali por.hawicni praWa Jeczenia no traktat o mniejszościach narodowych. Liczbę Żydów, J\:tórzy osiedli po roku 1921
a) I<:ierownikami organizacyjnymi
c7.ilonków kas chorych. Zakaz ten dotyP l
"
ó . 600 d 8 O
Akademickichi.
niezależni~
czy wszyslldch lekan:y żydo\vskirl1, n a - .
, . . w o sce szaCUje Się r ime:
o O t y- "Legij
w~t tych, którzy walcz'yli 'w wojsku nie.~aJ~cy na oku. przy\\'rocem.e rumun- sięcy głów. Nadano im masowo obywatel- od dotYChczasowych funkcyj etatomwckim.
Sklej mepodlegloścl gospodarczej rząd pre- stwo za urzędowania p. Sławoja Skladkow- wych: w I(rakowie - ppłk . Luśniak
Eugeniusz, dca pułku artylerii cięż
W Nicei zmarł b. arcybiskup Roeen miera Gogi zamierza pozbawić obywatel- skiego w :Ministerstwie Spraw :Wewnętrz
kiej; we Lwowie - pplk dypl. Liebi.ch
msgr. de la yillerabrl. ktÓl'Y w r. 193G ZQ- stwa wszystkich Żydów którzy osiedlili nych.
stal pozhawlOny przez 'Vntykflll p1':lwa u - .
..
_ ' ')'l
Andrzej, dca pułku piechoty; w \Vil·
rzędowania w di('cczji wskutek konfliktu, Slę w RumunII po roku 19_~.
Przed żydowskimi uciekinierami z Ru- nie - płk clypl. Janic],i Kazimierz H/)jald wybuchł tam z mianowanym przez
Po llkol1czeniu wojny 8wiatowej i pior- munii zamykają się kolejno granice gum ił, dca o. \\'ar. 'Yilno; w Poznaniu
nzym koadillt~rt'm. Później zarząd7.~nie wszej stabilizacji stosunków politycznych państw z nia,sqsiadujqcych. Nawet· Cze- płk clypl. GrodzId St..'\nisław,
dca
to zostało ('ofnlęt~, lACZ msgl'. de I~ Vllle- napłynęło do Rumunii z RosJ'i 01-010 pól choslowncJ'a 111'e "hre przYJ'ąć "UCl'n~ll'- pullm piechoty; w Lublinie - ppłk
rabel niP wrócIł JU? na to stano\\·jsko.
..
'
"
.....
Bowiącf w Barcelonie Jouhallx z "Con- mIltona Żydów. By! to na ogól element wy ch cudzoziemców". Nawet Czechoslo- Klemento\\'skl Stanisław, kier. okI'.
fed emlion Generale du T1'!IVail mial 0- gospodarczo bardzo ruchliwy. WyJ\Orzy- wacja decyduje się na ochronę swego ryn_ urz. w. f. i p. w.
świadczyć: .,Zrobiliś?1Y we Francji wszys~- stując uprawnienia garanto\\'ane traktaku pracy przed zachłannym imigrantem
b) I\:omendantami "Legij Akadeko, 00 bylo w nasze) mo.:y, aby pomóc III- t l
i'~"
l
'd
'ł
e·
~ "
micldch" przy właściwych okr. urzę
szpanii rrpublikallskicj, ale llez Anglii nie : n o mn :]"ZO~Clac l nalO ~:V) c 1, zyclz~ życl~w"ldm.
motemy tego uczynj(- skutecznie.
CI stworzyli sobIe w Rumuna dogodny l
A Polska? Czy w okresie "Pomocy zi- dach w. f. i p. w.: w I(rakowie - mjr.
~ojenny try~unal ural'<){iego ~kręgu
złotodajny tf'ren dzialania.
roowej" odpowiedzialne czynniki dopu- Chodorowski Jan, we Lwowie - mjr
wOJ.enno~o ,skazał. na r.ozst~'zelnnle "za
Razem z elementem żydowsłim który SZCZI' do wdarcia się
l 1-'
k
_ I(rysa Jan, w Wilnie - mjr Chudyba
szpiegostwo' NOWlkowa IBlmowa. Czy-~.
.
..
'
·t
na po s d ryne pra
Stanisław, w Poznaniu - mjr TalJast~a trwa więc nadal ; zabiera _liczzle o"ladł,w sta.reJ Rumułlll przed okolo 70 lacy n~wych żydo:vskich konkurentów dla CZY11Ski Franciszek, w Lublinie -- mjr:
ohary,
ty, wyrastając na bogata, warstwę na spe- polskiego robolTIlka .. i kupca? _,
".
Lasota Jap..
-

simy
być odpowie n· ilni"
"
prez. Roosevelta do Kongresu - O zbrojeniach Stanów Zjednoczonych
z

Z frontu walk na' Dalekim Wschodzie

Inwazja Żydów rumuńskich na Łódź
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ORĘDOWNIK, cz\\"arlcK. dnia 6 stycznia 1938

Numer l

Z NASZEGO STANOWISKA

Socjaliści

na

Strona

-

st

k.a i chłopa - żaden obywatel, ani
grupa obywateli nie mogą. być napastowani za to, że należy do innego aniżeli większość
obywateli w y z n an i a. W Polsce Ludowej, gdzie każdy
jest równy wobec prawa, nie mo~e ~y.ć
zbiorowej odpowiedzialności
JakleJh:olwiek
grupy
za
czyny
j
e
d n 0W związku z tą, kampanią przeciw
steJe
.
"endecji" przypomnieć należy, że socja,TOW ARZYSZE ROBOTNICY! uliści wraz z Jewicą łudowcową wzięli
przedzam
as otwarcie i szczerze: Reprzeclez udział w przewrocie majo- wolucja w niebezpieczellstwie! Chmu\l'ym, w którym z armat strzelano do rv reakcii Zbierają, się nad naszymi
sztandarami; chcą, zmylić naszą. czujlegalnie wybranego, i to także przez leność, splamić nasz honor krwią. nie-\"icę. prezydenta 'Vojciechowskiego i winnYCh. by nas tym łatwiej później
rZądu. Dziś udają przyjaciół ludowców. pokonać i narzucić znów kajdany niewoli i ucisku.
Hzucają, się w broszurze na narodowPamiętajcie,
że podsycanie nienaców, że potr:Pili ostatni strajk chłopski.
wiści rasowej, że prowokowanie gwał
\V r. 1926 zaś organizowall chłopów, tów i anarchii leżv w interesie wyłą,cz
ulegających wpływom socja.listów, aby nie wrogów ludu, 'którzy pragną zguby
szli na "'al'sza"'ę i '''Hosa powiesili. Rewolucji. Nie dawajcie się więc sproCzuwajcie!
Zachowujcie
Ostatnie procesy o zaburzenia w Mało wolwwać!
spokój i powagę, godną wielkiej chwili
polsce wykazują, że przywódcy "Pia- odrodzen ia.
sta" chcieli strajku l-egalnego, a do
ROBOTNICY! - organizujcie się,
gwałtów podburzali soc!aliści i zrady- skupiajcie swoje sily, bo Wy jedynie
I,alizowani .,Wicio""cy'·, bądź też agen- przeciwstawicie się prowokacji i pójci komuny. Za"'sze na sojuszu z socja- dziecie drogą. właściwą,.
Do góry sztandary! Gotui broń!
hstami wychodzą, źle.
Stefan Sewer-Kirtiklis, ppr.
Komendant Milicji Ludowej.
ostatnich czasach !:'ocjaliści rozLublin, 20 listopada 1918 r.
poczęli wzmożone ata.ki na narodowców występując w obr<lnie Żydów. CoWobec napastowania Żydów (nie
raz gorzej dzieje si~ Żydom z powodu mówmy już o przyczynach, o których
bojkotu. W~' najęli wi~c fobie socjali- właśnie wszyscy żołnierze polscy wiedziel i) p. l{irtikJis, komendant ,;M'ilicji
stów do napadania na. organizatorów Ludowej" wola: "Do góry sztandary!
bojkotu. Do serii trch ataków nal-eży Gotuj broń!", bo z winy "wrogów ludu"
także nac1użrcie rocznicy żałobnej, aże "Rewolucja w niebezpieczellstwie".
Oto tak ci "rewolucjoniści" dbali o
bv wspólnie z Żydami i z komuną z
pianą. na. ustach atakować narodowców żydowską sprawę, że za parawanem
"rewolucji" przeciwko "wrogom ludu
i przez rzucanie w ulotkach i broszu~ (! ?)" bronili skóry i interesów żydow
rach ohydnych o~zczer s tw os ła.bić ich "kich.
\\plywy w rna<:ach. Ale to już im się
Niewiele się jeszcze czasy zmieniły.
Ale
się zmienią,! Takich dokumentów
nie uda.
słońce, na polskiej ziemi świecące, wiKAROL WIERCZA K
dzieć nie będzie.

żydowskiej

,V piętnastą, roczn i cę zamonlowa- l'7y walczyli z narodowcami. Vo/ procenia Prezydenta R. P. Gabriela ~aruto sie okazało się, że do ostatniego czasu
wicza so'cjaliści w calym kraju ur7ą ?-;'ie\"iadomski nie miał żadnych stodzali żałobne akademie. ~ikt by nie ~unków z narodowcami. 'Vyraźnie
mial nic przech\'ko temu, gd~' by mani- stwierdził, że działał na własną, odpofeslo,,'ali oni S\\'ój kult dla osoby "'iedzialność i za swój czyn chce poZmarlego śpiewaniem s,yoich rewolu- nieść najostl'zejszy wymiar kary. I kacyjnych pieśni. Gdyby mieli więcej u- rę śmi{!l'ci na nim wykonano.
miaru, to zapewne do spraw wewn~trz
W Sejmie zastanawiano się nad porl~ ch Po18ki 11ie dopmzczaliby Żydów, ci~gnięciem do odpowiedzialności kilku
których maso,,'Y udział w uroczysto- posłów ze Zw. Ludowo-~arodowego i
ściach IHn\'et ,,~anac~' jna" "Ga7.eta Pol- Chrz. Demokracji za przemawianie w
ska" nazwała "natl'l;ct,,' em". Na doda- tym okresie na zgromadzeniach, ale po
tek dopu~cili jeszcze komunistów, któ- zbadaniu nawet lewicowcy przyszli do
ny śpiewali hymn Trzeciej ~Iiędzyna tego przekonania. że łączyć tych ludzi
z~ sprawą, czynu Niewiadoms.k.iego nic
rodó,,'ki.
Z tego widać. że zrobili oni z mani- można.
festacji żalobnej święto Fołksfrontu
Narodo,,'cy w .1'. 1922 stwierdzali
kategon'cznie, że Zydzi nie powinni
manifestując swój sojusz z żydami i
tolero\\'anie przy s\\'oi111 boku komuny. mieć pra"'a do mieszania się w stosunPoza t,n11 7. oka7.ji 1'0c7.l1icy wydali ki wewllQtl'Zlle Polski i decydować o
broszurę pell1ą oszczerstw i kalumnij
"'yborze glo\"y paIlstwa. To stanowio "endecji", Zebrali w niej wszystko. sko zajmują do dzisiejszego dnia i zyco ktokolwiek mijając się z prawdą, sIwją. dla nieg'o coraz powszechniejsze
uznanie.
napi s ał o obozie nal'odo\\'~'m w Polsce.
~ależy usunąć
wpływ Żydów nie
Już sam tytuł .,Prawda o endecji" jest
fał~zy\"y, gLlyż autorzr broszury - bo
tylko z życia gospodarcze~o, ale lwituFą. to zbioro\\'e wypociny
zrobili ralnego i politycznego \V Polsce. Prawsz~' stko, aby w tej broszurze prawdy
wdopodobnie i !'am śp. prezydent Narutowicz nie b~'ł zadowolollY z głosów
nie bylo.
żydo\,·~ki('h. grly po wyborze zaprosił
~ie mam zamiaru rozprawiać się w
tym al'(~' kule ze ,,';;zY5tl~imi oszczer- do siebie Ó\\·o.cslJego prezesa Związku
stwami. bo musialbym ramiast art y- L1.; dowo-Nal'odo\vego prof. GłąbiJlskie
lzulu napisać drugą. bl'05zur~. ZajmQ go i rozmawiał z nim na temat st",o-I
się tylko przypomnieniem procesu Nienenia rządu, opartego o wi~kszośt
polską.
wiadom ski ego.
~ic kto inn~' , ale on sam w ostatr,jm swoim slowie obrony stwierdził,
że nie miał nic WSIJólllego z tzw. "encieC'ją·'. 'V kuluarach sejmo\\'ych w ci.
chych rozmowach niejednokrotnie I'OZmaici przywódcy lewicy stwierdzali, że
J'\ie"'iadom~ki w r. 1908 zerwał z Ligą,
Narodową, i ulegał wpływom tych. któ-

-

szkapie

'V

I

'V

I
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'Będą

jednak musieli

ustąpić

W .,Słowie" wilel1skim red. Mackiewicz powraca do zagadnierua ,.rządu z programem politycznym'. Jeszcze raz
stwierdza, że premier Składkowski takief!O prog-ramu nie ma j te nie zastąpią p.rogramu znam' cztery slupy premiera:

.. A

Pol<::kę czeka rozwiązanie zadań. od
zależy naE'za ~iła i nawet nasz
Są to: 1) przeludniE'nie wsi. 2) proż~· dowski. 3) sprawa ukraińska. Nie

których
byt.

Ż~'do\Yski

.. Kasz Pl'zeg-Iąd" w numerze
umie';ci! wywiad z poslem
Somrnel'steinem. \V wywiadzie tym wyrażone są
dość pesrmistyczne pog-Iącly CI
polożeniu Żydów IV Polsce. Perspekt~·wy
sprawy żydowskiej, aczkolwiek nie przedstawiają się jasno, budzą jednak WŚ1'ód
Żydów .iakoweś lepsze nadzieje.
W~'ra
Z('m tych nadziei jest zako11czenie w:::po,
mnianego wy\\iadu:
nc\\' oroczn~' m

"A wir.r ci ę r.kim, w:.jatkowo ciężkim
rok ]9'37 w polit~' ce żydowskiej, dla
ludności rydo\\'skie.i w Polsce.
"Ale nir1.1cmnie. gotowi do walki.
trwając
na roz~' c.iach. wiC'rząc w swe
wła!'llr sil,\' i w drmokrat~'czną część społeczc.tli"twn
polsldrgo, on ar ci o wspóln!\
Wl~7.
prOblemu mniPjszości w Po!scr,
wchodzimy w tr!1 kalendarzowy rok
przyszły, a l1a~z~' m hasłem przewodnim:
"nie ugiąć sic:, nie usia.pić!".

"Trzeba nam nie medali
i płotów ... "

WOJSKA JAPOŃSKIE WI~n.\CZAJĄ DO r-:A:\I\Ir-:U
po kilku tygodni.owej J\J'\Ya\yej ofen~y\yie.

bYł

P. Kirt,klis - komendant uMUicji Ludowej"
Oblic ..::e

polityc~łle

b. wojewody spr:;:ed lClt (llvud:;:iestu

hlc'm
wymag-amy. aby rząd o nich mówił. ale
niechże mamy wrażenie, że o nich poważ
nie myśli. że te l{apitalnE' dla Polski zagadnienia nie są indywidualnie i orygina lnie rozwiązywane przez każdy resort
inaczej. nieomal przez każde~o wojewodę
inaczej. I dlatego trzeba nam nie meda li i plotów. lecz pro~ramu politycznego;
nie kompromisów i konsolidacji, lecz programu politycznego, nie uroczystości. lecz
programu polityczncs!'O. Polska musi w
roku przyszłym zdobyć się na rząd o
światopoglądzie narodowym, o programie
politycznym:
P. Mackiewicz OCZYWIE'Cle ma rację co
do samej zasady. l\fy1i się jednakże. jeteli sądzi, te ludzie. których treścią całego życia było przysięganie na ideologię
mistrza - mogą teraz zdobyć się na jakiś program własny.
Nie pomoże nawet
zmiana warty. ~~ajlepiej by było. gdyby
odeszli, nie jak zluzowany oddział - do
koszar, ale !!dyby dostali książeczki wojskowe i zakupili sobie meloniki. I to
wszyscy.

Osoba b~' lego wojewody pomorskie- pokój śród ludności miejskiej. podsycić
go, a następnie białostockiego, p. Kir- nienawiść wyznanio\Yą. i narodowotiklisa, znana opinii publiczuej z roz- 8C I0\\'::.1 , b~' móc na tym tle wywołać
prawy karnej przeciwko byłemu staro- krwawe zabul'zenia l rabunki. 'V zbieście Czarnockiemu, posiada także s,,"o- dzone i \\'\'IH,'cłzniale czteroletnią, bezje obłicze z czasów pl'zeszłych. "'śród myślnI,!. .. zezi~ światową, uciskiem 0dokumentów t\'Ch czasów, które już mi- kUl1antów i paskarzy, lllasy ludowe,
'czonn \yojnn. \V tej wojnie nic Polacy, nęly, szczegó'lnie charakterystyczny ktoii stal'a się "'poić przekonania, że
lecz 2;ydzi b ę ci ą rn u s i e l i ustąpić. jest jeden, a mianowicie odezwa p . Ż y cł z i są jed~·n~' m źródłem i pl'zy~iech nie zapominają. że woina toczy si~ Kil'tiklisa, jako komendanta ,,~Iilic.ii cz~' nl,!. ich tiel'piel'l. W trwożnej i podPolicja zlilnvidowala ostatecznie którąś
w Polscr. Kiechnj się Żydzi przestana. Ludov.ej" w Lublinie z czasów "slyn- nieconej atmosferze miasta ktoś roz- z rzędu okupaCję siedziby Związku Naułudzić. Daremne to bowiem złurlzenia!
n\'ch" rzadów "czerwonych" w Polsce siewa pogłoski o napadach na żołnie czycielstwa Polsk iego.
J\ol'lCO\\'e slo"'a posla Sommersteina,
Jistop.a dzie 1918 r., z czasów lubel- rZ~7 polskich, dokonywanych przez
Tym razem obsied Ii gmach pracownicy
w których mówi, jż .. mu!'i prz~'jść zwy· skiego "rządu robotniczo - chłopskiego Ż \. d ó w . CZI'nia to łudziE', którym za- zaangaźowani przez byłego kuratora Muleiy na tym', by odwrócić uwagę wy- sioła, ustanowionego po glośnym zawieciĘsŁ\"o pruwa nad brutalną pl'zemocą, Republiki Lmlowej".
sprawiedliwości nad uciskiem i dyskryNiech mówi więc ów dokument zwalaj~C\' ch się mas robotniczych od szeniu władz ZNP wskutek ingerencji ł.Ii
nisterstwa Spraw \Vewnętrznych.
rninacja," - rozumiemy tak, jak je 1'0- (przytaczamy go w dosłownym brzmie- ucisku społecznego.
Jako I<ome!lcla1ł t\lilicji Ludowej z
Opinia oczekiwała, że po energicznym
zumieć w Polsce tneba.
Istotnie. musi niu):
ramienia Rz~du TyJJlczasowego, uwa- wystąpieniu premiera SkładkOWSkiego lapn;~· .iść
zW~' cięst\\'o prawa
narodu polżałem i uważam za swe zadanie dbać
tem zeszłego roku, nastąpi szybko przyskirgo clo b~' tu i dobrobytu na własnej
Milicja Ludowa m. Lublina.
o
bezpieczel'Jst\\
o
miasta.
zwalczać jak
ładu w zawodowej
organizacji
wrócenie
zic:mi nad brutalną pr7emocą żydowDo ogółu mieszkailców lll. Lublina!
skiego kapitalizmu. ~rusi przyjść zwyTowarzysze, Robotnicy i Obywatele! najenergiczniej wszelki band~' t.\'zm, o- nauczycielstwa. Tymcz!sem dochodzi od
I'az tępić bezwzględnie wszelk1J, lichwę miesięcy do gorszących widowisk. nie odcięst\\'o sprawiedli\"o~ci dla wyzysldwa'Vrogowie Ludu, ciemni rycerze o- i wE'zelkie paslmrstwo - bez różnicy powiedzialnych demonstracyj części naunych, nędznych, pozbawionych pracy i balonej reakc.ii i szumOWiny społeczne wyznania bandytów lub paskarzy, czycielstwa, nie podnoszących bynajmniej
chleba mas polskich nad uciskiem i· hsitują, zmą.cić Święto Wyzwolin Ludu Lecz nie mogę i nie będę tolerować powag,i stanu.
dyskryminacją Ze strony rozpanoszonego ł POlskiego., Jacyś w~·stę'pni. a ~wi~do:ni gwałtów. W Wolnej Polsce Ludowej Byłby wreszcie czas skończyć z tym
w naszym kra.iu zydostwa.
swych celow, staraJę, SIę podmeclc me- budowanej przez krew i mękę robotni- anormalnym stanem rzeczyl
Brzll1ią

te slo\\'a, jak wyzwanie do
dalszej walki. Bo i istotnie .ie. t to walka. A raczrj nawet więce.i: .iest to prawdZ1\ya, o wielkie cele między dwoma n:'1rodami - pol!'ldm i żydowskim _ to-

Ponure widowisko
wgmachu Z. N. P.

w

1

ie {lJpus·zczat %~dó{IJ rumuński hdo olski!

Strona"

SPRAWY GOSPODARCZE

Przeciw przestępstwom
skarbowym
i W a. r s z a w a. (Tel. wI.) Władzo
.karbowe przystę.piły do walki z przet;tępstwami natury skarbowej i postanowiły utworzyć osobny rejel'tr osób,
które popelnily przestępstwa karnoskarbowe. TIejestr obejmowałhy jedmostki karane grzywnami lub wyroKami sądowymi.

'Magistralę węglową przejęło
1

Tow. Francusko-Polskie

w dniu 1 stycznia rb. eksploatację
nowowybudowanej magistrali w~glo
:wej Śląsk - Gdynia przejQlo Francusko-Polskia Towarzystwo Kolejowo od
zarzą,du Polskich Kolei Pl' ństwowych.

670 strajków w Polsce
wdrugim kwartale rb.

;r

Główny llrząd Statystyczn~' opracował

najnowsze elann dotyczące lirzby strajków
IW Polsr.e. V,r ciągu II kWlll'tałll rb. zanotorwano na t01"0nie całego kr·aju ogółem 670
strajków, klóre objęły lf\cznie 4.169 zakła
dów pracy. Liczba strajkujących wyniosła
1139.0:2.0 osób. liczb', straconych robotniko;dni - 1.204.017. W porownaniu z I kwar.:talem rb. liczba qrajków wzrosła o 23G,
~bjęła jodnak o bli,,1;.o polowę mniej zakładów pracy. I.iczh~ straconych robotlliko-dni zwiększyJa się w 11 kwartale rb.
\:0 214.432. _'atomi"!".t w II k\yartalc 1936 r.
.:liczba strajków hyla znacznie wy2:s7.a od
,.ąnalogiczllrgo okr':'<"Hl roku bieżącego i ob}~ęła większn, iloś.: zakładów pracy.
Nnjwięk;;za lic7.ha zaldadów pracy obję
tych trajkirl1l prJ':ypadałn na przemy;:ł
odzieżo\vy.
mianowicie ,\:)7, największa
ilość strajkujących na prz('mysl budowlalI1y 21.:36:3, wreszcie n'liwiększl\ liczbę
straconych robotniko-dni na skutek strajków zanotowano w przr1l1yśle wlókiennJ.czym, mianowicie 481.07:::.

7.000 górników do Francji

z Katowic donoazą. że 10 bm. wyjeżdża
do Francji większa partia górników zwer·
bowanych do tam!ej;:Hch kopalił. Zatrudnieni oni będą przewar.nie w dzielnicy Pas
de Calais. Kontrakty sq zawarte na jeden
rok, lecz praca ma b~·ć rzekomo na stale.
z czasem przez stację wy jazdo,,"ą w Mysłowicach ma wyjechać z Górnego Sląska
do Francji okolo •. 000 górników.
Przydział

dewiz

dla przędlalni bawełnianych
Ł ó d ź, 4. 1. Zrze<;zenie produ·centów bawełny (kartel) opracowało
zestawienia odnośnie przydZiału dewiz
na zakup urowca dla przędzalll bawełny za rok 1937.
Według tych obliczel} przydział de",'iz wyniósł łącznie 110 milionów zło
tych. Suma ta stanowić ma podstawę
dla ustalenia norm pl':;>;ydziału dewiz
na rok bież. jak to we wniosku stawia
karteJ.
Natomiast sfery rządowe, uznając,
że musi nastąpić dalsze zmniejszenie
zużycia
Rurowców
importowanych,
przy równoczesnym
wprowadzeniu
krajowych surowców (len, konopie)
względnie wlókien sztucmych, wyrabianych w kraju, d~ż~ clo ograniczenia przydziału dewiz na surO'''lce za·
graniczne w stosunku o 20 procent
niżej kont~'gentu z 1937 r.

Zmiany personalne
wBanku Polskim
Wobec upływu 35 lat pracy w· bankach biletowych i wysłuż~nia całkowi
tej emerytury opuścił dotychczasowe
stano\\"isko d~Tektora oddliału główne
go Banku PolskiE'go w Warszawie p.
Jan Fallenbllhl.
Dyrektorem oddziału glówneg-o Banku Polskiego mianowany 7.ostał przez
radę dolychcza!'owy nacz('1 n ik ~('kr!'ta.
riatu dyrekcji Banku p. Stefan Michal·
ski.

OflĘDOWN!K, CrTVl!rtC'It,

Numer 4

Ksiegi handlowe awładze skarbowe
\V ciągu ostatnich lat zmienił się
zasadniczo stosunek władz skarbowych
do płatników, prowadzą.cych księgi
handlowe. Tendcncja dawniejsza ma:3owcgo clysk\\"alifiko\\·ania },siąg dla
celów fiskalnych 7.ostała poniechana,
wprowadzono na!omia<;t w życie zasadę popiet'Unia l\<;iC?go\\·o~ei w handlu i
przemyśle. JedrHlk zwięk~za.jąc zaufa.u!r do kSiQg hnlldlowrrh, władze skaroo,ve ponatko,,"o z\,·iC?kszyly również
e7ujność w kirJ'unku uniemożliwienia
fałszowania ksiąg . .Ponieważ z dniem
1 stycznia 1938 r. - wobec ostn!ecznego ustalenia poj~cin. przedsięhiorstwa
w więl;:szych 1'OZ111 iarach spo.dziewać
się
na leży zwiQk"zenia liczby
przensiębiorstw, prowadzących l<si<;>gi
handlo,,·C', orga na prowadr.ące lWlltrolę
ksiąg otrzymują dokladuQ. instrukcjr"

według której będą się kierowały. Chodzi o to, aby nie szykanowano posiadaczy ksiąg handlowych z powodów mało,
L'totnych. Poza tym brygady kontroli
skarbowej będą, rozszerzone i wzmocnione prze:;>; specjalnych urzędników,
posiallają.cych wykształcenie buchalteryjne.
Zgodnie z przepisami nowego kodeksu handlowego kupiec obowią.zany
jC'st przechowywać przez 10 lat księgi
handlowe, listy. otrzymane, o.dpisy listów wysłanych, faktury i inne pisma,
dotyczl!-·re zapisów do ksiąg handlowych. Jeżeli księgi handlowe prowa(l7.0ne sę. w formie kt'rt, to należy przechowywać
karty. Zamiast odpiSÓW
I,orespondencji można prowadzić jeden
lub kilka kopiałów tej korespondencji.

•

1\1 Polski Kongres Drogowy
\Va rs z a w a, 4. 1. - 'V poniedzialek ". aul[ Polit(}rhniki \VaJ"s:r,awskiej
otwarty został IV Polsld Kongres Drogowy przy .udziale okolo 600 osób. reprezentujących władze państwowe i samo.rzę dowa, ()rgnn i zacje społeczne, sfery naukowe i techniczno.
Po za r:ajen in ohrad przez profesora
Politeclmiki Wal'.~zawslde.i, Nestorowicza, :r,abrał glos minister komunikacji
pIk Ulrych, ,yyg ln,sznjąc dłuższe pr:r,emówieniC'. Zwrócił on uwagę na niepokojęcy objaw stał~go wzrostu wyparlków drogow~-ch w Polsce. 'Vedług statystyki za okre-s t.rzech lat (on 1934- (lo.
193fl) zginpło na drogach w Polsce 8:38

osób, a rannych zostało 9.781 osobo
Przyrzyną tej ogromnej liczby wy~
IIadków dr010wyrh jest systematyczna
~Ularchi .. w tej
n:r,i~clzinie i nieprzestrzeg:mie przepisów. Min. Ulrych zapowicd"tia.ł, że z całą. be7,wzgl~dll{)Ścią
tępić htdzie wypadki przekroczeń drogowych. apelujęc do społeczellstwa, by
7e SWf'j strony podjęło odpowiednią
akcj9 w tym kierunku.
Po sz~regu przemówień powitalnych
ini. Edmund Nowakiewicz wygłosił na
ZakOllf'Zen ie pierwszego posiedzenia
plenarnego kongresu referat pt. "Rzut
oka na ~(}spodarkę rlro~ową. w Polsce
i za granicą··.

oorganizację palestrv

\V a r s z a w a. (Te1. wł.) "a posi~
dzeniu sejmowej podkomisji prawniczej zacz~to rozpatrywać ustawy o organizacji pale.stry.
W toku d~·Rkusji nad rozdz. II, który
stanowi o warunkach przyjQcia do adwo.katury, poruszono cały szereg podstawowych zagadnień. Przedstawiciele
mniejszości naroriowych Ukrail1cy
i Żydzi - wypowiadali się przeci\\'ko
temu, ażeby obok warunków niepopIakowanej opinii i~tniał warUllf'k nio~ka
:r,itelnego charakteru. Żądali skreślenia
postanowienia, ażeby przepis o ooo\\'iąz
lm aplikaCji sądowej zawierał również
postanowienie o obowiązkowym egzaminie s~dziowskim, gd~'ż doprowadziło
by to w rezultacie nic tylko do "numerus clausus", 818 do "numerus nullus"
w adwokaturze i dawałoby administracji wpływ do decydowania o wstępie
do adwokatury i uchylałoby całkowicie
niezależność
adwokatury.
Wnioski
l"pniejszości narodowych zostały odrzucone.
Przyjęto postanowienie,
że Rada
Adwokacka może zabronić kandyda-

I
,

będę.

dotknięci

młodsi,

a

lokaU nPraCll

Ł ód Ź, 4. 1. W opieczętowanych
przez władze administracyjne lokalach

Losowanie.3-procentoweJ
Pożyczki Inwestycyjnej
MinistE'r!'two

że

')piecz'ltowane 'dr7-wi, prowadzące do lokali "Pracy l'oLkic.!" (ulica Bandurekiego 9-11)

zarzę.dzeniem

wBydgoszczy

1

Ogólny zjazd Kupiectwa Pomorski&Q
go, jaki odbędzie się w Bydgo.szczy "'N'
dniu 16 stycznia 1938 r., zapowiada sił
imponująco.

Na
inż.

zjaZd

przybędą:
wicepremier
minist~r Roman,

E. J{wiatkowski,

"ojewocJa pomorski. J. E. ks. biskup
Okoniewski, najwyżsi reprezentanci
wojskowości, przedstawiciele SE'jmu t
Senatu, władz administracyjnych, sarrorządu gospodarczego i terytorialn()go oraz szerokie warstwy kupiectwa.
Czolowy referat wyglosi preze.s Zw.
Towarzystw Kupieckich na Pomorzu.
Referent wyprowadzi szereg wniosków
generalnych, mają,cych na celu wyrwanie Pomorza z obecnego impasu gospodarczego i wciągnięcia go. w orbitę ogólnopaństwowego
planu inwestycyj.
Spodziewana jest obszerna odpowiedź
wicepremiera Kwiatkowskiego.

dostawcą armii - !
jugosłowiańskiej
"·1

Bielsko

Jugosłowiańskif' mln. spraw wojskowych powierzyło jednej z fabn'k w
Bielsku zamówienie na dostawę 30.000
sztuk koców ,,'ełnianych wojskowych.
Zamówienie to, wartości 4 miln. dinarów jest pierwszym tego rodzaju zleceniem władz jugo!'lowiańskich dla
pOlskiego przemysłu tekstylnego.

Nic będzie pożyczki
angielskiej dla Włoch
Lond~·ll::;1i:i .,Financial Ne,"s", poruszając sprawI;' pogłosek o pożyczce
gielskiej dla Włoch, mocno podkreśla,
że pogloski te są nieuzasadnione .
Trudna sytuacja walutowa Włoch

an-

oraz nieprzyjazna -

zdaniem pisma -

nych zawodów prawniczych (b. sę na BliRkim \Vschollzie, uzasadnia radziów, b. prokuratorów) oraz oddziały czej ograniczenie rlo4ć !'zczupłych kredytów handlowrch, z których Włochy
wać na wybory siedziby w takiej miejkorzystaj:), na rynku lonc1~-I'lskim, niż
sco,,·ości, w klórej poprzednio pełnili
oni funkcje urz-ędowe. Dost~f) z innych rozszerzenie tych l{rccl~'tów.
zawodów prawniczych do adwokatury
należałoby
również
ograniczyć
ze
I-szc losowanie obllgacyj 5'/. i 6'/, Pożyezkl
w7.glęilu na przepełnienie w adwo.katuKonwel·~Y.ineJ m. Łodzi z roku 1934. ,." gmachu
Zarządu
Miejskiego odbylo się pierwsze losorze. Proponowano. ażeby po 5 latach
wanie obligacyj 5 i 6'/. Pożyczki Konwersyjnej
pełnienia służby sędzia~o lub prokuramiRsta Łodzi z 1934 r.
tora, sęd7.iowie lub pl'okurato.rzy byli
"'ykaz wylosowanych obligacyj Pożyczki
c1<lpuszczani do adwokatury, ale wnio- Konwersyjnej m. I.A·dziz 1934 r.
G'/. obligacje serii A:
ski 1e odrzucono. Jeśli chodzi o ur7.<;dsztuk: po zł 1.UOO - nr nr: 1800 !l82 1014
n;ków prokuratorii generalnej, to im 127437 5~9
1365 1897 1829 131 1099 520 1631 919 1510
podwyż!".zono okres służby referendar930 1880 22 22!l 371 1275 195 1641 628 82 904 162
1441
1871
350 655 1972 1760 1327 897 1940 609 1681.
skiej z 2 do 3 lat.
93 szt. po zł 500 - nr nr: 3877 2143 4748 4885
W spra.wie uprawnienia. Minister- 5554 3532 4538 3574 4027 4024 3e77 2182 6015 5622
stwa Sprawiedliwości do zamykania 4307 6824 3135 6017 5785 4197 4513 3200 5918 4921
listy adwokackiej wzgI. ograniczenia 2780 ~831 6110 3941 3553 2276 25fi6 2~49 4358 3573
4302 4346 6560 3006 3167 6268 3193 2167 6290
listy adwokackiej. przedstawicie.\ Mini- 5700
2101 3~43 5200 5292 5187 5575 3648 6256 4865 6981
sterstwa Sprawiedliwości oświadczył, 2409 5!l86 2004 4420 2484 6792 J330 5084 2411 2970
7.e znając przepełnienie rianych miej- 4293 2667 4201 2779 4458 4190 5592 4355 6750 3467
2306 6682 4446 5604 2886 2138 6875 6361 2444 2982
scowości, minister zamknie poszczegól3465 4920 4371 2340 3!l40 2989 5275.
ne kategorie ~plikantów adwokackich 32961112353
szt. po zł 200 - nr nr: 10112 7949 80B
i rZ13dowych sto"ownie do czasu trwa- 12738 10549 12~59 10163 8122 7504 12114 9783 7121
nia irh aplikacji. tzn. że nasamprzód 7760 10176 7214 12319 11914 9650 7688 121190 8Si7

robotników
bez lokalu organizacyjnego

łalność 11 ~łf)ir.{~l~

tym
starsi.

t.om na adwokatów przechodzenia z in- polityka \Yloch w stosunku do Anglii

Pięć tYSięCY
Opiec~ętou'anie

później

Pomorski zjazd kupiectwa ".

10489 11982 7199 1019" 11794 7275 12054 9328 11011
7383 10096 11617 8235 12208 9811 11965 12370
11989 10068 10385 11951 1 H!l3 10146 8382 8039
12297 12980 12577 10938 7739 10j66 11639 10103
11409 12098 9704 11701 7264 7223 10327 12290 11738
7378 7175 10542 7611 10951 7747 10686 10247 11~07
8069 12163 11021 7918 7021J 12623 7962 7911: 10317
9378 94 JS 11815 108 :) 75113 9099 12620 89:)1 12255
9718 94:55 11631 11114 84.17 77l 9 8035 7288 1\219
10:>44 12625 125.1 1)999 8619 8294 10648 10SS2 8435
9712.
111 szt. po zł 100 - nr nr: 17968 14081i 18347
14.347 15012 14032 13!103 13002 15532 14.>10 15409
13742 14270 16783 16689 14495 13423 185118 18043
15755 14128 14201 17263 18615 16679 17376 16260
17176 lM52 14672 15700 14631 18~fjl; 16677 1.;,')17
17869 15578 15789 14376 1tl4fi4 14511 17943 lG~06
14414 15732 14565 13796 18002 17879 17208 1843!i
16873 13760 13857 13633 16739 13 89 17'328 14380
14080 16973 13232 15030 14791 1~515 1:::213 132.52
13030 14375 14766 13 62 lR013 14472 1/4!)6 14650
18260 13014 15966 14627 14680 14493 ~6475 13070
17790 18432 15498 14.38 13513 1 728 13121) 13872
13275 17097 14642 16374 1.;231 11378 15~43 13750
14120 17839 18:;29 180~5 18261 17983 17273 13812
14570 18417 132!l0 15102.
129 szt. po zł 50 - nr nr: 24618 21522 23711
20003 23700 2.;974 22919 23.",81 19679 25147 19278
25403 24932 19841 20236 23994 2:5074 25225 23016
23163 221i3 23691 2211-11 20674 20008 2?Wl 192'l7
24029 2::;313 19166 197~t 19888 21913 21419 235:)2
21249 2H02 22370 2·1237 :?1J13 257M 220;;(1 Z:;il58
23216 24254 25594 23296 199.6 21520 :1020:; 217A:l
19137 24894 25783 21291 237sn 221m:) 20S38 22::>75
19294 23~28 23207 19818 2:;92" 23!l1-1 10R()ri 2:!7:?9
2R~lS 20308 2294.:; 2:)952 2:;:;5t 22192 2:3213 257:;3
.2:;127 22.:;10 24028 19026 22074 "1641 2:1;10 20ri17
2~94r, 2;)7:38 2380:1 22743 2m5 21031 21;2 22R-n
21!)!l~ l!lr.0:; :1ł022 22236 2n019 22:!70 21072 19:;70
2:;21;8 2"21;;;; 23110 21~!l:l 22.137 2:;.j98 zon'!:! 20298
242~3 20170 24,,43 22878 2:5843 23!)OJ n71i 198:;8
252~4 2(j~3.j .24988 2~37~ 2_0}92 203!0 24;;81 19007
19014 24,,17 23488 2;,31)" 2'>191 208[,9.
0'/, obli"acje serii B:
6 szt. po zł 500 - nr nr: 152 274 202 237 138
71.
9 szt. po zl 200 - nr nr: 589 351 430 648 400
330 3GO 571 6;;1.
24 szt. po zl 100 _ nr nr: 1633 869 1084 877
1035 821 1123 1467 1094 1778 1499 18jG 1178 1877
1418 1286 1387 1962 1130 1165 1192 Sr,S 118ł 1903.
25 sr;t. po zł 50 - nr nr: 2251 :>132 !l19!l 3527
2739 2844 2621 2435 2142 31011 ~895 ,5154 2496 2:;03
2428 3326 2455 29;;5 21liG 3347 2~99 2~la 3209 2:1,2
3235
12~57

Wynalazek rybacki

Skarbu podaje do
losowanie obligaeyj
I emisji 3 proc. premiowej pożyczki
i nwestn-r.ill p.j o<1b<;>c'l7.ie !'ie w (1niu 5
stycznia rb. w lokalu ut·7.~du długów
pailstwa.
Jednocześnie nadmienia siC, że dalsze losowania pożyczek państwowych
będ~ się odbywały w powyższym lokalu.

-

l_A

G d Y n i a. (PAT). Ostatnio w Niemczech zbudowano aparat clo patroszenia ryb. Aparat ten może być u7.y\\"uny
na pokłacl7.ie. \Vrclajnośl~ jf'go pracy
ma wyno<;ić 3:20 Rledzi na minutę.

wiaclomośri,

efnla t5 stycZnia Ujm!

Polsl~icj" unienw~Uwia

dzia-

ów zut"odo'w ych
I B d
k·
· .• ,
P
P oI s k lej
"racy
przy u. an urs lego 9/11 mieści się 11 zwią,zków zawodo"ych, zrzeszajl}cych około 5 tys. ezlonków z samej tylko Łodzi.
Poszczeg·ólne Zwi<>zki podJ·ęły w 0...
statnim czasie intensywną działalność
na rzecz zawarcia umów zbiorowych
oraz prowadz~ sprawy w sądzie pracy.
Wytworzone warunki ogromnie komplil<uj~ sytuację, ponieważ dostęp do
akt jest całkowicie udaremniony. Tra'··
cę. na t ym prze d e wszys t Klm masy pracownicze.
Socjal-ko.munistyczne związki pod
przewodnictwem swych prowodyrów
·t
h
ł
po l l 'ycz~yc us! ,owały od ,dawna przerwac dZlałalnosc Związkow Zawodo"',ych .. Prara Polska", które rozrasta.ją
sir kosztem nbytków z !,;7.eregów komu.. ' "
••
,
,.,
llIzuJą('} ch Zł zeszen kla'lowych. Pl'óhy
7.ni~zrze11ia. loka.1i datują się od dawna
Zawsze były jetlnak w porę udaremnione
.
.
N apad
podczas ostatmc.l nocy sy1W€sl1'owej nie spowodował zbyt wielkICh strat materialnych doprowadził
. d k d
k ' · I k' I· O·
Je. na. ? zam męcm ? a l.
pleczętowal11e Jch ,vywołało SIlne poruszeme
\, śród członków, którzy nie mogą korzystać z urządzeń i udogodnień orga~
•
•••
.,
raza.cYJnych, JĄkl~ daJ8 "Praca Polska.

ORĘDOWNIK,

N'umer I
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Odroczenie rOzpraWY
przeciw drowi Drobnerowi
l -J!

)'(f~ie ~łłiesie)t;a sqd6w lJr~sięglych dł' D"ob'ter ~asiqdzie
p"~e(l

st{dem :;!l('ykIY1n

Kra k ó w. (Tel. \\"1. ) Prze lI Sądem
" Krakowie rozpoczął
się w ezora] proces (lJ-a Dl'obnel'a Ż\'
ra, oskarżollrgo o komunizm z al:t. 9(1
kk. ,,- z\\' iązku z art. 93 par. 2 kk.
Rozpra\\'a wywołała male zainteresQ\Yanie puhliczności i rozpoczęta siQ
7, dnżym opÓŹllielliri11.
Po odczytaniu
przez prz c \Yo(Inicząre~o ś wiadertw lekarsldch l)i~ciu nieobecnych :"f,'clziów
Przy"i~głych

Jlrz~- "i~ g ł~- ch,
oś\\'iadcz~' l
prz~ ' siQgl~'
sędzia p . 1\da111 Sal'sld. że ma wątpli
wO ś ('i ro do jego możli\\'oRri zasiadania na lawie pl'z\'"i~gl~ ' ch. Jako radny
n"ejski hmyiem
świadkiem "'ystą

bn

piell Drobnera \\' Radzie :'IIiejskiej.
Jest ponadto ,,- la ś cicielem kamienir\',
w której znajduje sil) przedsif,'biorshvo
handlo\\'e DrobneJ·a . . Tn'bunał po nab

Zegary - zegarki
buddki

radzie uznał lIicobecno~ć pi\,ciu sę
dziów pl'zr:"ię~l~' ch i ,,-ylęcz~'ł ponauto
p. Sarskiego z ławy przysięgłych.

Na sali pozostało obecnych H Eę·
dziów przysięgłych. Prokurator stwierdził, że wobec tej liczby nie mógłby
skorzystać z prawa wył~czani,a przysiCgłych i wniósł o odroczenie rozprawy. Obrona przyjęła to do wiadomości
i trybunał póstanowił rozprawę odroczyć.
Proces zatem odbędzie się podczas następne.i kadencji sądu. Gdyb~
,iNlnak wicsiollO sąd~r prz~' sięe;ł~- ch
dr Drobner stanie przed sądem zwykłrm.
(b)

Tr~bog(lC01ly ~/od:~iej, Ja/łub POmel'((Hc. s.~kolil nobiecujq-

cy" '1w)'ybek z/otbiejsl.. i
War s z a w a, 4. 1. cze w

\Ya)'~zawie

Władze ślec!-

dokonały

ostatnio
sensac~'jllcgo
al'e:"ztO\\'ania Jakuba
Pomeranca, znane go ". ~\\'iecie przestępCZnll poci Pl'zcz\\'isl;;iem ,,8Iep~'
Ruba'·.
POIlll'ranC brł przeli kilku laty jedn~-m z najlliebezpierznicjsz~-ch zlodziei
mieszkanio"Tch. ~[j1110 kilkakrotJ,,' ch
procesów, zebrał on spor~' majątek; bo

sięgając~'

100 tysięcy złot~' ch, po cZYI?
w zacisze domowego ogl1lska. Zdawać by się mogło, że Pomeranc wszedl na uczciwą drogc. Okazalo się jednak, że niepoprawny złodziej
nie mogąc już sam pracować, zorganizował akademię złodziejską. której
\Y~- cl1o\Yanko\\'ie
popełniali
wif,'k!:'ze
kradzieże, oddając lup Pomeranrowi.
usunał się

la jednym zamachem
pozbył sie
Jon Placeb
1

sebrna

DETAL

~~~~~~~~~ Łódź Bneziń,k. 10
.~

Bójka na weselu
'" a r s 7. a wa. (Tel. wl.) \"e wsi
lale>;ie gm. Iłów do!'lzlo do awanturY
}lodczas \nsela.. Podn;as sporu o taJ icel'k~ wylonily się dwie ,-.rrupy biją
('~-ch si.;-. 'Vładyslaw Lachowicz z Zale~ia dobył rewolweru i strze.lił do
Stanisława E:ami11skiego ze wsi Staroty f położ~ 1 go tl'11pf'm. Policja "'kroC:7.y\Y:3Z~' rozdzieliła walczą.cych i do'!onała aresztowail.

Zlikwidowanie blokady

\V .a r s z a w a. (TeJ. wł.). Trwają
M od Sylwesira blokada gmachu Zw.
Nauczycielstwa Polskiego uległa dziś
nad ranem likwidacji.
Zaangażowani przez dawnego kurafor·a Musioła, a zwol nieni przez obecnego, p. :\facisze,ygkiego pracownicy opanowali gmach. \V ciągu dnia wczorajszego nie wypu>;zczano przez dłuż
sz~' czas kumtora ?lIaciszewskiego i dopiero weZY 'ana policja wyprowadziła
go,
W dniu dzisiejszym około godz. 2
nad ranem, gdy blokujący ułożyli się
do snu, wkroczrł do gmachu oddzial
policji, który wezwał śpiących, aby w
cią.gu 20 minut opuścili gmach. Blokując.v podporządkowali się
temu wez\Vaniu. Nikogo nie zatrz~'mano, tylko
przy \"yjściu policja legitymowała uczestników blokady, z,apisując nazwiska i adresy. (w)

\V Kil'rpiszkach nil Litwie zmarła w wieku
115 lat niejaka Kurbies, która jeszcze przed kilku dniami odbyła piesze dalszą droge do swoich
krewnych. Była to jedns z na;stllrSZ7ch kobiet
w kraju.

*

Vi' Dolne; Austrii pod \Viener Neustadt o-

berwała si!) lawina ~nieżna z góry Schneeberg,
której ofiara padlo 12 narciarzy. Z tych na razie dopiero 5 zdołano odnaldć. - W '.rrrolu zginely wskutek ześlizgnięcia się autobuS1l trzy
osoby a kilka innych odniosło ci!)źkie obrażenia.

żony

i długu

'A'ie~u'yl"'a mentalłlość Żytl ((,
.~((

1.-t6ry otlcl"f iOłłę. inue'Jłu
sk,'elile"ie 180 tY.fiJ. ~f długu,

\Y ar;;. 7. a w a , 4·. 1. - \,".arsza ",ski
kupiec, Żyd Abram \Y., właści.ciel skła
du materialów włókiennicZ\'rh w \Yarsza\"ie, kupował ton'ary u ',,'jeJu przemysłowców IÓllzl;;ich . I\oJ'Z~'stal 011 m. i.
z dużego kred~- tu u łóclz]dego fabrykanta D., ~,-~' twarza.iące!,o materiały jedwa.bne. Po zakup jcc]\yabiu jeździła
z,,-~- kle do Loclzi żon::! kupca, uzyskując
dogodne warunki kreu~ · towe.
Zaległości Abrama \\'.
u przemrslo\"ca D. sięgały już poważnej sum~'
180.000 zł. Ponieważ sytuacja material-

na kupca \\'. ulegla znacznemu pogorgzeniu, przeto udał siQ on sam do Ło
c1zi, prosząc o prolollgatę długu. Wówczas fabn'kant zażąrlał od swego klient.a, ah~- odstąpił mu ŻOD~) a on wówczas
skre~li mu calko\"icie dług, Kupiec zgodził się na tę tran>;akcję.
Przeprowadzono roz\"ód, którego udziel ił w Warszawie rabin Pozner. Obecnie odbywają się w Lorlzi przygotowania do uroczystego ślubu fabn'l;;anta z ukochaną,
któl~a kosztowała go 180.000 zł.

Dramat w hotelu
Qt)'uli się. silJlyn't !~ro(l1dent uasennyn't

War s z a w a, 4. 1. \V nocy z niedzieli na poniedziałek -do "Hotelu Litewskiego" przy ul Chmielnej 10 przybyła niewana para. Kiedy po pe\Ylwm
czasie Ilumero\\'y hotelu Stanisław
Oleszczuk zapukał do drzwi, nie usły
!'Iza! odpowiedzi. Otworzono drzwi wytrychem. Oczom zebranYCh ukazał się

niezwykly widok. W łóżku leżeli męż
czyzna i kobieta bez oznak życia.
Wezwano natychmiast lekarza, który stwierdził zatrucie silnym środkiem
nasennym, adaliną. Policja ustaliła, że
samobó,icami są: 42-1etni '''-łodzimierz
Pruściewicz i 30-1€tnia Helena Mazurowska.

Wydawca "sana[yjnego" pisma
pochwalał

Wójcikiewiczowi 1.500 zł wynagrodzenia za usługi dla tego wydawnictwa,
skutkiem czego j€go wspólnik Rayski
musiał zapłacić 750 zł i w ten sposób
oskarżony pokrył wobec Wójcikiewicza swoje nie mające związku z wydawnictwem zooowiązania.
Dalej akt oskarżenia obwinia Lachowskiego, iż w jeSieni 1933 r. w biurze wyd. "Polska Niepodległa" miał
się wyrazić z okazji ska7...ania Biłasa i
Dan~:łrszyna za napad na pocztę w
Gródku Jagiellollskim, że to bohaterzy,
że o nich będzie pisala kiedyś historia.
Jako następny punkt wymienia akt
oskarżenia fakt, że w kwietniu 1934 r.

*

*

};(l\\"ll tnIJ' fa koldowa p0drażając:ł ni~co kolej!' franc,lskie została zaprowadzona z począt
kiem bieżącpgo roku. Tak s ~mo u1('gla pourożc'
niu jazda autohu s ami X;]~t_1Pilo to w ZWi'1Zku
z obiecirm pr7.<'z 1I0\\"07.:110;:one towarzystwo
wszystkich prywa ln,ch Jl1lij kolejowych we
Frandi

*

Z Barc ~l " ny rJ ono~z<l. żP w Ali l' nntC' wykryto
cmcntarz. na któn-m ('ho\\, clIo ofinrr akC'.ii ter'
rnryst:rC'znrj ,,,łauz czerwonych. 1\3. Cl11Pl1tn rzu
t,m zlożono w Ci;H:U ost~tnich miesit: cy zwloJd
kilku set osób rozstrzelanych pr7.e", czp",,,onych .

*

J edr.o z pi~m sowic('ki"h zaro il',cilo list otwaTty z :r.apytaniem. czy to prawd a . Ż~ w jadlorlaini trus tu stnlinow~klego w MMkwie już
od cztercC'h miesięcy g.JtuJe sk staje te same
potrawy hez żaunych zmian. Kierownictwo zakładu rzekomo t<: wiadomo:;ć potwierdzi/o.

*

.ua

-

Zawodnicl':ki i zawodnicy ŁÓdzkiego T. L. w towarzystwie pary
tówny i Kowalskiego na lodowisku w Łodzi

toruńskiej

o~k.

Lachowski przywłaszczył sobie 32
weksle na łączną sumę około 600 zł,
któryrh istnienie zataił przed Rayskim
V! czasie rozwiązania spółki. A wreszcie, iż w marcu i k,,' ietniu 1934 groźtami zmu!Oil Raysl\iep:o do zrzeczenia
się swel!O udziału w drukarni czasopisma "Polska NiepodlegIa".

Optymista

zbro dnie hajdamaków

L w ó w, 4. 1. - Sąd Okręgowy we
Lwowie rozpatruje sprawę Józefa Lachowskiego, współwłaściciela i współ
wydawcy miesięcznika "Walka z poża
rem", a następnie "Polska Niepodległa" oraz książki "Geniusz Niepodległości" i "Powstanie listopadowe".
Lachowski stanął wczoraj przed są
dem, oskarżony o cztery równocześnie
przestępstwa:
oszustwo, pOChwalanie
zbrodni, szantaż i przywłaszczenie. 'V
szczególności akt oskarżenia zarzuca
o~karżon€mu Lachowskiemu, iż w r.
1931 fałszywie przedstawił, iż właści
ciele wydawnictwa "Powstanie listopadowe" są. obowiązani zapłacić radcy B.

Ł ód Ź, 4. 1. - Minęły już dwa tygodnie od czasu zamknięcia lokali pięciu
kół Stronnichya Narodowego w Łodzi.
Kajpierw opieczętowano lokal koła
Ch.()jny-gmina (Kneipa 4), z kolei kół:
im. Dmowskiego (Krasickiego 4), Połu
dnie (Słowiallska 5), im. Wacławskiego
(Skrzywana 13).
Zamknięcie tych lokali przypadło
na okres wzmocnienia akcji pikietowej, rozwini~tej w związku ze święta
mi. Lokal koła Śródmieście (Targowa 5) opieczętowano w nocy P<> zebra.niu. poś\vięconym zagadnieniu "Dlaczego P. P. S. musi służyć Żydom ?'"
Zebranie to zgłoszone było jako publiczne, a. ograniczone zostało przez
władze administracyjne dQ ram zebrania zamkniętego za legitymacjami.
OpieczQtowanie lokali, przypominamy, uniemo7.Iiwiło urządzenie "gwiazdki" dla najbiedniejszych członków, a
również udaremniło
zorganizowanie
"opłatka" dla dzieci.
(W)

Na uboczu

Na Renic znkończono prace wst<:pne pod budowe nowpgo mostu wiszącego na linii Akwizgra n - Kolonia. Sarna budow:t ro:-.poeznie si"
na wiosnę. Most będzie 378 m długi i 26 msze:
rok i.

Cena Rrebra w Stanach Zjedn. została prze",
prcz. Roosevelta ustalona nil. 64.64 centów ZIl
uncje. Przcz kilka uhiegłych lat cenll ta lr72\O77,;;7 centów.

rieczeĆ na 5 lokalach
S. N. wŁodzi

Akadem~a złodziejs~a W Warszawie

~~~[l~li~l~ł~~~

HURT
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Kolw-

jesteście ...

Do "Naszego Przeglądu " pisuje z terenu Łodzi korespondencje niejaki
Eli Baruchin. Tenże Eli Baruchin, którego sę.żni s te artykuły stale przedstawiały Łódź \V ciemnych kolorach, a to
z powodu "czal'l1o s ecińskich", "endeckich" "wyczynów". zamieścił w ostatnim niedzieln~-m Ol'ganie żydowskiej,
burżuazyjnej reakcji, korespondencję
pod jakże krzepiącym tytułem: "Ku
lepszej przyszlości". Ano obok wielu
faktów, które ostatnio zaszły w Łodzi
to zauważył:
"Na tle liczn:-..-ch ostatnio deklaracyj, wystą.pieJl i enuncjacyj, napa.wających żydostwo smutkiem i rozpaczą, jaskrawie odcinają się doniosłe słowa, wypowiedziane z oka.zji tej uroczystości (wprowadzenia
w urząd rabina kpt. Drimmera)
przez dowódcę okrę?;u korpusu w
Łodzi p. geuCl'ala \Ył. Langnera,
który na bankiecie m. i. rzekł:
,,\"szyscy 'wobec Ojczyzny jeste.śmy równi i nie ma pośród nas ludzi lepf'z~'ch i ludzi gorszych, a
świadectwem naszym ,i est to, czegośmy dokonali .
"Czy to b~'h- fal,t~· odosobnione,
żeście szli z nami raZf'111 w walce
o wolność?
"Pi~kna hi:-f.oria z przeszlośd, a.
te stoki C\·Ładeli. a te szlaki Sybiru. a te liczne grob~r, rozrzucone po
całe.i ziemi, to przecież świadectwo
wspólne.i naszej pracy.
"Podobne enunr.iacje dodają. nam
otuch~' i wiarr. że po ponurej nocy
nastt,1,pi świt słonecznego lepszego
jutra".
Oj optymista jesteście Eli Barnchin, optymista. Albo wielki dyplomata... Cr:y to Jednak jeden promieJ\ słoń
ca zaraz robi dziell? A Rumunia ? ...

ORĘDOW~IK,
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Migawki łódzkie
Ł
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stycznia

cię.gu stycmia, lutego i marca
odbędą się w Łodzi dwie na dużą skaItę zakrojon·e wystawy, a mianowicie

W

czwartek, dnia 6 stycznia W3S

Numer

ł

L3

lirawędzi życia

Polski Rinaldo Rinaldini

Rośnie legen€la wokół nieuchwytnego bandyty M.aru8#ec~ki
wystawa radiowa, organizowana przez
łódzki Społeczny Komitet RadiofonizaJak nas dochodzę. ostatnie wiado- wanego Maruszeczki. Po}'!czone wycji Kraju, oraz wystawa D1orska, jaką mości, pościg za bandytą. Maruszecz- siłki słynnego Golędzinowa i wypróprzygotowuje Liga Morska i I{olo- ką., dotychczas bezskuteczny, został bowanych granatowych mundurów
nialn8..
rozbijaję. się o przemyślne figle zbójecod"'ołany na terenie woj. kieleckiego.
Wysta.wa radiowa trwać będzie od Postać nieuchwytnego, młodego ban- kiego luzaka. I niewiadomo co będzie
20 stycznia do 13 lutego. Weźmie w dyty coraz bardziej staje się popular- dalej.
niej udział Polskie Radio ze swym stu- na. Oby ta popularność, wywołana
"Organ marsowy i dziarski pisze
<Hem, przemysł radiowy z całej Polski, bezskutecznością. usiłowall naszych nie bez podziwu dla taktyki ~lal'u
radiona.dawcy, czyli krótkofalowcy i organów bezpieczeństwa, nie przynio- szeczki: "Niepodobna, żeby bandyta
amatorzy. Fundusze uzyskane z wYsta- sły złych następstw.
bez Cieplejszej odzieży i pożywienia
wy obrócone będą na zakup aparatów
Przestrzega przed tym "Kurier Pol- mógł tyle dni żyć w lesie. Jest nieradiowych dla. najbiedniejszych szkół ski", który sprawie nieuchwytnego wyk luczone, że napada on na wieśnia
z terenu województwa łódzkiego.
Maruszeczki poświęca m. i. następują ków i groźbą. śmierci zmusza ich do
Wystawa. morska otwarta. zostanie ce uwagi:
milczenia ... Utrudnia to poliCji pościg.
8 lutego i otwarta będzie do 3 m8l"C8.
Ludzie
napadnięci, bojąc się o własne
"Bandyta Maruszeczko przybiera życie, milczą,
Zadaniem tej imprezy jest zaznajomić
a tym samym ułatwiają
kształty
jakiegoś
legendarnego
zbójnisp<>łecz-eństwo łódzkie z dorobkiem polbandycie
ucieczkę.
ka, nowego Rinaldo Rinaldini. Zło
skim na. morzu.
,,\V tych wierszach nietrudno wycZYllca ten jest tropiony przez policję,
czyt.ać chęć usprawiedliwienia policji.
wszystkie policje Rzeczypospolitej, Ale argumenty te nie trafiają nam do
Umo~'a. zbiorowa zawarta w dr()dze granatową. i zielonę., golędzinowską.
przekonania.
arbitrażu pomiędzy właścicielami do- Na.próżno. Maruszeczko pozostaje nie"Nie, proszę panów! Jedno .z dwojrr,ów i dozorcami nie jest dla tych 0- uchwytny. Kluczą.c po lasach radomstatnich korzystna. \Vobec podziału na skich, zaciera za sobą. wszelkie ślady, ga: albo ściganY bezskutecznie od t:,<'strefy w domach objętych strefą. pierw- myli wszystkie tropy i kpi sobie z se- godnia Maruszeczko jest niepospolitym strategiem, albo taktyka policyjszą. na:stępiła pozorna podwyżka płac,
tek "bezimiennych bohaterów".
a w zasadzie obniżka, a to 7.e względu
"Oblega nas niepokój i trwoga O na, skuteczna wobec objawów masona to, że w domach skanalizowanych prestiż naszej straży bezpieczeństwa. wego oporu, okazuje się zawodna i nfeplace zmniejsza się o 5 pct. Ponadto Polska jest pal'lstwem, słyną.cym ze celowa w walce ze sprytem jednos~ki,
(lo'datek za motory w kwocie 3 zł tygo- swej sprawności, - ba, potęgi poli- z najbardziej choćby pierwotną., ale
dniowo nie obejmuje motorów elek- cyjnej... Coprawd.a. czasem wydawać zaskakującą. zmyślnością indywidualtryr7.nyćh.
sie może, że policja jest używana do ną.. Ponieważ pierwsza ewentualność
Dotychczas w pierwszeJ kategorii celów niewłaściwych, - no, ale to sę. wydaje się mało prawdopodobna, muplaca wynosiła 32 zł, dodatek 3 zł 50 gr już sprawy czynników, żeby tak po- simy się prZYChylić do przesłanki
drugiej. Wołamy więc w rozterce: Czy
~a motor, a zatem raz~m 35 zł 50 gr. wiedzieć, ponadpolic~' jnych.
długo jeszcze pozwolisz, policjo, naraObecnie płaca zamyka si~ kwotą. 35 zł,
"Aż tu nagle w zdumienie i zakło
a dla dozorców domów skanalizowa- potanie wprawia nas z''''ykły wiejski żać na szwank swój prestiż ostoi beznych 33 zł 25 gr. W drugiej strefie rabuś Maruszeczko. Okazuje się, że po- piec:zellstwa? Czy długo jeszcze pozwoobniżka ta uwidacznia się jaskrawiej.
licja., celująca w trudnych rozgryw- lisz kpić ze swej potęgi drobnemu
Dotychczas płaca w pierwszej kategOl'jj kach z wytrawnymi szajkami wielkich Chłopskiemu rabusiowi?"
wyrażała ' się w sumie 35,50 zł, a obecmiast, z szatallską konspiracją. wySłuszne uwagi. Musi istnie6 jakaś
nie W kwocie 28,50 zl.
wrotowców, z odruchami zbiorowego współmierność wysiłków i ich rezultabuntu, jest bezsilna wobec prymityw- tów. Jakże można w innym wypadku
nej chłopskiej strategii jakiegoś izolo- mówić o bezpieczeństwie? ..
łJódż wykorzYstUje karnawał w catej pełnI. Karnawał łódzki zainauguro'n ało blisko 100 zabaw karnawałowych.
Spośród nich na pierwszy plan wysunęły się zabawy Akademickiego Koła
Łodzian i łódzkiej Rodziny Radiowej.
~eslatlo 90 niebe~piee~Jtych banclytów i :dod~ieł.
W bieżę.tą. środę odbędzie się doroczna
t17adycyjna maskarada Polskiego Czer\Va r s z a w a. (Tej. wł . ) Agencja karany więzieniem, Włodzimierz Są
wonego Krzyża.
"Iskra" donosi, że władze bezpieczeń- polski, 168 razy notowany, Ignacy
st\va i Ministerstwo Spraw \Vewnętrz- Tkacz, złodziej międzynarodowy, 37
Sfery kupieckie z uznaniem podkre- nych podjęły akcję oczyszczania stoli- l'azy not<lwany i 13 razy karany, Czecy, terenu podstołecznego oraz całego slaw Szulc, kolporter fałSZYWYCh pieślają. usprawnienie czynności związa
przestępczych.
niędzy,
\Vłodzimierz Kanclerzowski,
nych ze sprzedażą. świadectw przemy- l;l'aju z elementów
Agencja "Iskra" podaje wykaz ()koło kasiarz-noż<lwiec.
słowrch. I tak np. szczególnie sprawObszerna ta lista przestępców obejnie ohsługiwano klientó'...·-kupców w 90 zesłanych do Berezy Kartuskiej
czwartYm
urzędzie skarbowym
(6 przestępców. Są to znani i groźni prze- muje grono najr<lzmaitszych przestęp
::tępC)', Żydzi i Polacy.
ców, paserów, złodziei, włamywaczy,
Siel'!tnia).
Wśród przestępców tych znajduję.
~zopenfeldzjarzy, sutenerów, kaSiarzy,
się m. L:
fvbrykantów paszportów, kieszonkowPrzed z gOrą. dwoma tygodniami poStanisław Perzanowski. jeden z najców międzynarodowych i krajowych.
łożono urzędowe pieczęcie na drzwiach
wybitniejszych kasiarzy, 26 razy are- \Yśród nich znajduje się także z woje:pięciu lokali kół Str. Narodowego, osztowany i 7 razy karany, Jakub Jossef wództwa lubelskiego Dymitr Skubij,
becnie opieczętowano także p()mie- Trybusz, "król" sutenerów, Mieczysław karany 5 razy więzieniem na 12 lat,
szczeni a .. Pracy Polskiej". Inne orga- Kowalski, "król" kieszonkowców, noto- groźny bandyta.
nizacje polityczne i zawodowe, jak np. ,," any 186 razy, Stefan Matuszewski,
Komunikat stwi&rdza, że akcja 0Mcja1iści i komunizujące związki klakasiarz, 43 razy notowany a 12 razy czyszczania państwa z elementów przesowe, nie natrafiają w pracy na tego karany więzieniem, Adolf Rupp, ka- stępczych prowadzona jest w całym
rodzaju przeszkody.
(j. w.)
siarz międzynarodowy, Henryk Sawicz, państwie w dalszym ci~gu.
(w)
włamywacz, 42 razy notowany i 9 razy

*

*

Do Berezy Kartuskiej

*

*

Młodociani

zabójcy

L G d t, 4. 1. We wsi Marulew na
tle sporu o zyski ze sprzedaży potajemnie wyrąbanych choinek 17-letni AntC'l1i Wojtyra i 18-letni Stanisław Drobina napadli na 17-letniego Bronisława
Jasiński&~o i powaliwszy go na zie-mię
grubym łańcuchem od wozu rozbili
czs,szkę, tak że ranny zmarł pod eiosami napastników.
Policja. zarzą.dziła. dochodzenia i 0$adziia Wojty-rę ora.z Drobinę w wię
zi~niu.

PC IR
Sport polski wroku 1937
IV.

LEKKOATLETYKA

W lekkoatletyce męskiPj nastąpiła poprawa po%iomu ogólnego, przy czym godpodkreślenia jest pojawianie się wielu
śmiertelne pchnięcie nożem ne
młodYCh talentów, którzy zajęli miejsca
Ł ó d t, .t. 1. W nocy na ł bm. na. dawnych mistrzów. Nie motna tego niePlacU Bergera. przed restaurację. do- stety powiedzieć o lekkoatletyce kobiecej.
Oficjalnych spotkali międzypallstwo
szło do krwawej bójki, w wyniku któwych rozegraliśmy tyiko dwa, wygrywarej został śmiertelnie raniony nożem jąc
w Atenach bezapelacYJI1ie trójmecz
" plecy i piersi 17-1etni Hugon Kowal- Polska (166 p.) - Grecja (1:!5 p.) i Czechoski z Chojen.
słowacja (99 p. 16ti p.) i przegrywając
Przewieziony "d() szpitala zmarł. Jak po wyrównanej walce z Niemcami różni
ustalono, Kowalski przybył taksówką. cą 2,i punktów i2:96 p. Ten ubogi sezon
nr 143 w towarzystwie trzech innych międzypaństwowy mamy sobie poweto'" przyszlym sE'zonie, w którym zaosobników i ra~em bawili krótko w re- wać
powiada się 6 spotl,all.
staura.cji, po czym wyszli w towarzyO wiele więcej rozegraliśmy spotkań
stwi·o kobiet)". Na ulicy wynikł spór towarzyskich. Na ,.małPj Olimpiadzie"
o kobietę i towarzyszą.cy Kowalskiemu lekkoatletycznej w Antwerpii zajęliśmy
drugie miejsce za Finlandią., a przed
pchnęli go nożem, po czYm zbiegli.
Danią,
Policja zarzą.dzila obławę, w wyni- Szwajcarią, Anglią, Norwegią,
ku ktÓ'l'ej zatrzymano trzech o:-obni- Szwecją itd. Tróme("z lekkoatletyczny w
Królewcu wygrał I\rólewiec przed Bydgoków, podejrzanych o udział w krwa- szczą
l GdaJ"lskicm. Przykrą porażkę powym zajŚ':iu . Kazwiska ze względu na niosla reprezentacja Polski północnej z
pfowadzo!.& dochodzenia trzymane są Prusami Wschodnimi 5O:AA.
w tajemnic)".
Nasi zawodnicy startowali często na
różnych
bietniach Europy (Antwerpia,

Monachium, \Vroclaw, Berlin, Sztokhllm,
Malmo, Londyn, Budapeszt), osiągając
bardzo dobre wyniki, poza tym W Warszawie, I{atowicach, Krakowie, Lwowie i
Grudzia,dzu odbyły się międzynarodowe
zawody lekkoatletyczne, na których nasi
zawodnicy osiągali jednak gorsze wyniki.
Charakterystyczną
cechę
wyjazdów naszych lekkoatletów zagranicą był start
nie jednostek, lecz całych ekip, złotonych
czasem z kilkunastu zawodników. Największe sukcesy odnieśli Kucharski, Noji, Zasłona, GąSSOWSkl, Flałka (sensacyjne zwycięstwo w biegu przez Bcrł1n wobcc 100 000 widzów), nieu 'jany natomiast
był start maratOllczyków w KOl!zycach.
:Marynowski był 7,. a Prrybyłek wycofał
się·
Ogółem w ciĄgu sezonu Ubiegłego pobUl) 23 męskich rekordów Pol~kl z tego

Kokotówna (KPW Pomorznnin - Toruń);
która popisywala się w Łod z i.
(fot. J. Fiedler)'
świata.
Ustano ..
ona w ciągu sezonu ubiegłego 9 r ekordów (na 11 kobiecych rekordów pobitych w Polsce), z tego 3 światowe, 1 Europy. Rekord światowy ustanowiła równie Z
Kwaśniewska
w oszczepie oburącz. \Y.
startach zagranicznych Walasiewiczówna nie poniosła anI jednej porażki. Na
liście najlepszych lekkoatletek świata \Valaśiewiczówna jest pierwsza na 100 m,
200 m i w skoku w daj (polka przekroczyła jako pierwsza kobi eta l!a świecie, granicę 6 metrów), Wa jsówna na tej liście zajmuje drugie mi ejsce w dysku, a Kwaśniewska
10 w oszczepie jednorącz, a
pierwsze w oszczepie oburącz.
Mistrzostwa Polski zdobyli: 100 i 200
m - Zasłona, 400 i 1500 m - KucharskI,
800 m - Gąssowsld, 5000 ID - Noji, 10000
m - Wirkus, 110 m pl. - Haspel, 400 m
pl. - Maszewski. 4 x 100 m - AZS Poznań,
4x 4oo m - AZS \Varsz'lwa, skok w dal
M. Hoffmann, skok w wyż - K. Hoffmann
skok o tyczce - Szna.jder, trójskok - M.
Hoffmann, kula i dysk Gierutto, oszczep - Turczyk, młut - \Vę gl arczyk,
dziesięci.obój
Gierutto, mara ton
Przybyłek. bieg na przełaj Noji, chód
50 km - Marynowski , 3 km z przeszkodami - Soldan. Dru~ynowo 1 Warszawianka, 2 A. Z. S. Poznań, 3 Polonia Warszawa.
Mistrzostwa zimowe: 50 m-Popek,
3000 m - Kucharski. 50 m pl. - Haspel,
6 x 50 m - Pogoń Lwów, 3 x 800 m - Legia,
skok w dal z miej sca - Rej p-cki, w dal K. Hoffmann, w wy~ - I{alinowski, tyCl:ka - Sznajder, kula - Turoń. Druż y no
wo pierwszy AZS PClznall.
Mistrzostwa pań: 60 i 100 m - Książkie
wiczówDa, 200 m - Staruszkiewiczówna,
80 m pl. - Wiśniewsku·Fel s ka, 4 x 100 1
4 X200 m - Sokół Grudziądz, w dal z m. ~7ajsówna, z rQzbiegu Wenclówna, w
wyż Wiśniewska - Felska, kula i dysk ......
\Vajsówna, oszczep - Cejzikowa, pięcio
bój - Walasiewiczówna.
Dru~ynowo
pierwsz; Sokół Grudziądz , 2 A. Z. S. Poznań, 3 Boruta Zgierz, 4 Pomorzanin To-

tut naj szybszej kobiety
wiła

ruń.

Rozegrane po raz pierwszy lekkoatletyczne mistrzostwa Polsld juniorów zgromadziły na starcie 104 zawodników z
Poznania, 'Varszawy. Lwowa, ŚI9,ska i
Pomorza. \Ve wszystkich niemal konkurencjach osiągnięto niezłe wyniki.
Doroczną nagrodę Polskiego Związku
Lekkoatletycznego za najlepszy wynik w
roku zdobyła Stanisława \Valasiewiczówna, Wielką. Honorową Nagrodę Sportową.
przyznano 'Vajsównie.

Hokei na lodzie
Hokeiści rozegrali
w ciągu r. 1937
spotk:Ul międzYP3Tls twowych, oisi ą gaj ą c

wi ele
obok
doskonalych wyników, szereg dotkliwy ch pora żek. Na mistrzo~t wach świata w L onlh 'n ie pokonaliśmy '''<:grów 4:0 SzwFdów 3:0, Fra ll cuzów 7:1, przegr a liśmy z Szw"J ca ri ą 0 :1. z K anadą 2:8, z Czechos łowacją 0:1, a nast ę pni e pod
pretokstem zm()czenia drużyny wycofali ś my sie
z dal~zych rozgrywek zlljmnj ac w skutek tego
ostatnio 8 miejRce w grupie finałowej.
,,, spotkania ch nieoficjalnych P olska rozegrała trzy m ecze IV Berlinie z miej s cowymi dru·
żynami, przegl'YWlljuc wszys tkie spotkania, w
Hamburgu
zremiso,,:a1i śmy
z r ep r ezent a cją
miasta 0:0. w Am st0rnami c wygra1i;\my z dlużyną "Blue Six" 7:0 i 4'0, v Brukseli ulegliśmy
Etoile du Nard (drużYIl:! I{an a rl yjczyków) 1 :5,
wre~zcie por1 koni ec roku gr aliśm y ze Szwecj ą,
remisuj!l~

2 :2.

NR.jważni c jszymi turni ~jł1.mi
miE: dzynarodowymi były na po~zł1.tku roku t u rn icj w Kryrii-

cy, a na kOlku turniej 4 mi as t w Katowicach.
\V Krynicy piem'~ze mil'i sce zakla dru ży na
szwedzka Soe<1!'rtoclic pr7,crl CZI1 TJ1 y mi ze Lwowa. \Yiener E. V., K. '1'. II.. "'a r s za wi ank ll. i
Bragadit·u ,; Buknr c ~ztu '''' I< atowi c-!l ch turniej 4 mia~t wygral Śłl\~k prZEd Krakowem,
Poznaniem i Berlinem. Ostatnie mi ejsce Berll·
na jest oC7,ywi~cie nużą senRacj l\.
:Mistrzostwo Polski zuob:vla Cracola przed
Warszawianką i Krynickim T owarzys twem Hokejowym.

I

ł

Dr med. H. ZIOMKOWSKI

'Ptei.• c:bo.r6b skór. wener. i moczonłcioWJc:b
ł:.ódi, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-SS
Przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
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Samobójstwo starca

War s z a wa. (TeJ. wł.) IV godzinach porannych z okna 4 piętra domu
przy ul. Targowej 36 wyskoczył 79-letni Izrael Białygóra w celach samobójczych. Przewieziono go w agonii u()
Szpitala Przemienienia PaI'Iskiego.

10 zImowych i 13 letnich. Na liście najlepszych lekkoatletów Europy ' Polacy Mjmują następujące mlejsca: na łOO m Gąs
sowski jest 9, na 800 m I{ucharski zajmuje 7 miejsce, w trójskoku Luskhaus jest
7, Schneider w tyczce j~st 6. W ogólnej
klasyfikacji dru2ynowej Polska ~najduje
•
się na 11 miejscu.
WAród pań na pieMl'fty plan wy.,uwa Cz~taJcie i abonujcie
się Walasiewiczówna, która odl:ysknła t y"Jlusłrację Polslią"1

Ę.

Kalendal1 rzym.·kat.
Środa: Emilian2l., Telesfor pap.
Czwartek ~ 3 Króli, J{acp.
MoIch, Balt.
Kalendarz słowiańsld

Styczeń

5

Środa:

Włościbor

Czwartek; Bojomir
Słońca: wschód 8,02
Środa
zachód 15,53
'-a
D1ugość dnia 7 g. 51 min.
Księżyca: wschód 9.20, zachód 20,17
Faza: 4 dzień po nowiu

Allre~ re~ak[ii i a~mini~tratii WtO~li
Piotrkowska 91
TCLĘFON redakclł t admlnłstracll

173-55

NOCNY DY1;UR APTEK
d~isiej$7iej dyiurujll spteki: Kasperkie""ic~. ~gierska 51 f{yohtel i ł..oborl.l. 11 liisto\ll!.da 86. Zundclę",icz (żyd>. Piotrkowska 25,

Necy

Bojarski i Schat7i, Przejazd 19, Rytel, Kopernika 26. Lipiee (żyd), Pio .rkowskll 193. Kowal·
ski i S-kil.. Jbgowska 147.

TELEFONY
POICotowie miejskie 102-90.
Pogotowie P. U. K. 102-40.
po.otowie Ubezpieualnl ~nS·ln
Strat otniowa 8.

:rEATRV
Teatr Polski - "Gałazka rozmarruu".
TeRb KaMtlfll\ny - ,.Powrót Inam;r".
Teatr Popularny - "l1ofs.lnoŚć pani Dulskiej".

l'

KINA

Callitol - "Gdy kwitnIl bzy".
Corso - "T'osi rRch opery".
Ikar - "Ziemia błogosTawIona"
Metro - "F'lip i Flap".
Mimoza - .. Książątko"
Oświatowy·Slo:t\.ce "Wladea podwod.nego

.~'iata".
Pałace

-

•. Jej
rrledwl~lIie -

.
"Pan redaktor .zalej ....
żebrak",

"Czardasz; tokaj, miloM".

KOMUNIKATY
Wyjaśnieniu. W związlm z notatką, zamieszczoną w numerze 297, otrzymaliśmy
wyjaśnienie, iż p. Kazimierz Mila przeciął
sobie rękę przy pracy wskutek nieszczę
śliwego wypadku. Syn śp. Stanisława
Maleckiego donosi nam, iż ojciec jego poniósł śmierć wskutek nieostrożności.
Podziękowanie. P. 'Nlac1yslaw Karpiń
ski, mieszkający wraz z swoją rodziną w

ł

ORĘDOWNIK,

cl'.:wilrfelt, dnia

~ slyc~nia193S

Kombinacje przywódców socialisłyczny(h
EgalekutYłca #ydo'ł.tJska ustalila ju# l)ltl,'I't 'J'o:nnies~~~enia ucieltiłt.ie'J·ó'ł.c Żydótc

L ó d ź, 4. 1. -

Wystąpienie władz,
które nastąpiło po nagłym strajku
tramwajarzy proklamowanym przez
socjalistów, wywołało lwnsternację.
Wprawdzie za strajkiem wypowied7.ieli się również inni pracownicy tramwajowi, nie solidaryzujący się ze stanowiskiem socjalistów, lecz uczynili
to raczej z konieczności, by nie narazić się na zarzuty o braku solidarno-

również miejsce i zalwńczyła się również przyrzeczeniami, niezrealizowanymi zresztą dotychczas, przeto i 0bacnie podjęte interwencje uważać
trzeba jako gest socjalistów, by po~a
zać, że niby coś dla obrony tramwa,larzy robią.
. Pogrzebanej przez socjalistów sytuacji pracowniczej wystąpienia te już
nie poprawią i w rezultacie położenie
tramwajarzy wskutek demagogicznych
pociągnięć może si*ę jeszcze pogorszyć.

ści.

W

rezultacie demagogiczne posuSQcjfl1istów całkowicie przekreśliło, podobnie Zresztą jak i w roku
1933, dotychcz.a sowe wyniki rokowań.
Układ zbiorowy z winy socjalistycznych kierowników nie został dotychczas pOdpisany, choć w tej mierze zap.adło orzeczenie arbitra i wytworzyła
się sytuacja wręcz beznadziejna dla
pracowników.
Pragnąc podtrzymać choćby w częnięcie

ści nadszarpniętą. opinię, socjaliŚCi

0-

bacnie wznowili akcję i za pośrednictwcm centralnego zarządu w Wars7.awie pOdjęli na nowo interwencję w ministerst",:ie op. społ. i spraw wewn.
Ponieważ i poprzednio w dniu
strajku interwencja podobna miała

Mimo poprzedniej kompromitacji
socjaliści nadal usiłują kierować akcją.
pracowników h'amwajowych. Na 5 bm.
zwołane zostały dwa zebrani.a pracowników tramwajowych, jednak nie mó\'Ii si~ już o dalszych i;ądaniach.
Nawet ustalone już w toku rokowall z dyrekcją tramwajów również
nie zostały przez socjalistycznych kierowników podniesione. Jedynie ma być
omówiona ost.ateczna kwestia zawarcia
układu zbiorowego na zas.a dzie orzeczenia arbitra rzą.dowego, który wypowiedział się już w sześciu punktach,
płac, urlopów i płac automatycznych
dla pracowników innych wydziałów.

I

Czeladnicy szewscy wvpowiedzieli
umowę zbiorową

największy bła,d".

RiaJto - .. K~iąże i

Stylowy -

Numer

__ 2$2--

Kon'lisja kontrolna będ~ie p'ł'~estr~egala obowiC{~ku stosowa.nia taryfy plac lJ'ł'~e~ pracf}tlatvców
Ł ó d ź, 4. 1. - Czel~dnicy szewscy
zarówno pracujący w zakladach j,ak i
ch,ałupnicy wypowiedzieli umowę zbiorową zawartą w lecie 1937 r. \Vypowiedzenie nastąpiło z tej racji, że pracodawcy nie dotrzymali warunku umownego w kwestii podwyższenia płac w
takich samych rozmiarach jak to prz~'znał,a komisj,a włólmiarzom.
Obecnie
również mistrzowie i właściciele wi~kszych składów także wypowiedzieli
mowę, ~skazuj~c, że .czeladnicy nie do-

troln,a, któt:,~ miaŁa przestrzeg,ać ob 0stosowani.a taryfy plac przez
wszystkich pr,acodawców równomiernie. Ponieważ właściciele mniejszych
składów nie tylko nie podnieśli zarobków ale je obniżyli, obecnie pozostali
pracodawcy z.ustrzeg·.ają·, że nadal umowy ze względów konkurencyjnych nie
będą. mogli honorować i zmuszeni są
wią.zku

również obniżyć płace.

wykopanej w ziemi jamie na Marysinie
III, o l,tón'm pisaliśmy w świątecznym
numerze ("Jaskiniowcy XX wieku"), tą
drogą pragnie poclziękowa t
p. Biernackiemu, zam. w ł40clzi przy ul. Tarnowskiej za zlozenie życzeń noworocznych
datku w kwocie 10 zł.
Propaganda marynarki wojennej. Kuratorium szkolnr wydało okólnik, w którym wskazuje, że w okresie pierwszych
miesięcy },ieź.
roku w poszczrgólny'ch
szkołach
średnich
zorganizowane b,~dl\
odcz~' ty
przez czynnych oficerów marynarki, ma.ią~e na celu zachęcić mlodziet
do służby w marynarce wojennej, wstę
puwania do sr.kołv podchorążych marynarki wojennej. Kuratorium zalecilo udzielenie jak najdalszej pomocy z warunkiem,. że wyklacly i odczyty odbywać się
będa. poza goclzinami lekcyj normalnych.
Miesiąc szkolnictwa polskiego za granicą. Kuratorium szkolne wydało okólnik
do kierowników szkół powszechnych, dyrektorów śl'eclnich zakła.dów i nauczycielstwa, w którym wskazuje, te od 15 stycznia do 15 lutego rb. zorganizowany zostaje doroczny miesiąc propagandowo-zbiórkowy szkolnictwa polskiego za granicą.

tr7.~' malt zobowlązam.a umow~lego.
\Vyłoniona mi,a la być komisj.a kon-

mowy i obl11ze11la plac przez ",łaSCIcieli żrclowsldch składów obuwia. , .

wadzi prof . .Tan ł.'la IlI,. - Zapisy przyjmuje ],ancelal'ia szkoly codzicnnie ul. Piolrkowska 81.
Zjazd wszechpolski nauczycieli szkół
niemieckich. Na dziel) 5 n. m. zwołany został do Łodzi wszechpolski zjazrl nauczycieli szkół powszechnych publicznych z
wyldadowym językiem niemieckim. Na
zjazd przybywają przedstawiciele nauczycielstwa niemieckiego ze wszystkich województw. Obrady zjazdu odbędą się w
sali szkoły powszechnej przy ul. Legionów 32. Inspektor szkolny p. Woloszczuk
wystąpi na zjeździe z referatem na temat
dostosowania nauczania w szkolach dla.
dzieci narodowości mniejszościowych, do
ogólnego planu nauczania polskiego, co
jest zapowiedzią, wprowadzenia całkowi
cie polskiego programu nauczania do
szkół dla mniejszości.

Z 2YCIA ORGANIZACY.J

SYTUACJA STRAJKOWA

dwa plutony straiy pożarnej, l,lóre po godzinie pożar ugasiły. Straty są dość
znaczne.
- '" mieszkaniu Nuula przy ul. Glównej 24 przy roz~rze\Yalliu rury ",odocią
gO\H'j zapalila się drewniana ścianka, a
następnie urządzenie mieszkania.
Pożal'
ugasił
8 pluton straży pożarnej. Straty
l1leznaczne.
- 21-letnia Kazimiera GłowiJlska (ulica
Palacowa 12) w czasie bójJd została
pchnięta nożem w piersi. Ranna opatrzyl
kkarz pO!fotowia i przewiózł do lecznicy.
- 19-10tnia Czrslawl\ Koźuchowska (ul.
Pól nocna. 23) w mieszkaniu swym w celach samoból(,z~7ch zalruła się większą
doz" jodyny. Desperatl,ę po udzieleniu
pomocy pogotowie przewiozlo do szpitala.
fo~~~·~.dem samobójslwa był zawód mi~ Jan Kr:vskiewicz (u1. Browarna 8)
i Bronisław Górny bez stałego miejsca zamicszkania, zalrz~'mani zostali na oszu81\\"ic, a mianowicie podając sie za agentów różnych instytucyj o charakterze dobroczynnym i spolecznym, wyłudzali datki. Obu oszustów osadzono w areszcie.
- Z mieszkania Michała Obermana
I)rzy ul. Pomorskiej 41 nieznani sprawcy
w czasie nieobecności domowników skraelli rzeczy
różnego rodzaju
wartości
700 zlotych.

Maskarada Cz.erwonego Krzyża. Tradycyjna .,l\fasl~al'ada" Czerwonego Krzyża
odbędzie się dziś '" salonach Domu Śpie
waków przy ul. 11 Listopada nr 21. Początek o godz. 22.

KRONIKA MIEJSCOWA
Przeniesienie lokalu wydziału statystycznego. Biura wydzialu statystycznego
Zarządu Miejskiego w Łodzi z dotychczasowego lokalu przy ul. Pomorskiej 60
przeniesione zostały do nowego lokalu
przy ul. Narutowicza 47. Urzędowanie w
nowym lokalu rozpoczęto z dniem 4 hm.
Konfiskaty pism. '''czoraj skonfiskowarte zOfltały pisma życlowsl,ie .. Głos Poranny" i "Expres" (wydanie prowincjonalne) ora? ,.Echo" za podanie wiadomości z Rumunii.
Rozbudowa Szkoły Sztuk Pięknych
im. C. Norwida. Kancelaria Szkoly Sztuk
Piękn~Tch im. C. Norwida komuniku ie, że
od dnia 1 st~7 cznia 1938 r. lokal szkolny
zostaje przcniesiony do obszcl'l1iejszel-!O
pomieszczenia przy Ul. Piotrkowskie.i 84.
Szercg jasnych Pl'acowni zastąpi dolychczasowy cial'my lokal przy nI. PiotrkowskiPj 132.
Poszczpgóln(' sale wykladowp d9stosowane zostają (lo potrzeb wszystkich działów szkolniclwa plast~;nnl'go.
Rysunki i
malArstwo wvklacla prof. 'Vadaw Dobrowolski, grafik~ pl'ó'Vadzi prof. Lnciun
Lejm:m 7. \Varszawy, kun; WZMÓW clnikll
tkackiego prowarlzi prof. Franciszek \Valczowski, kurs tkactwa artystycznego pro-

U-I

Wygasający straJk drukarzy. Strajk
pracowników w drukarniach akcydcnsowych w bież. tygodniu w~'gasł niemal
calkowicie za wyją,tkiem kilku żydowskich drukani. Zaznaczyć wypada, że
l'trajkujący dosłownie nic nie uzyskali, &
strajk sam zostal przez kilk~ socjalistycznych przywódców proklamowany dla poparcia żądań żydowsk ich pl'acowników
clrukarskich,
którzy jednak następnie
pierwsi złamali solidarność i mimo znaczme gorszych warunków pracy, podję1t
pracę. Liczyć się należy, i:i, w bieżącym
tygoclniu strajk ostatecznie w~'gaśniE'.
Likwida.cja strajku. 'V fabryce fil'mv
Kc.chler przy u1icy Pomorskie.i nr 73
powstał zatarg. Fil'ma lIkwiduje się
i
pozostal(\ winna robotnikom za zalegle
place i niew~'korzystane urlopy. Na odbyte.i wC7.0ra.i w inspektoracie konferencji uzgodniono, że firma wypłaci naJeżności w ratach i zatarg został zlikwidowany.
!

StRON I K A WVPADK óW
Pożary,

występy nożowników,

samob6jstwa, kradzieże.
- 'V dQll1u przy ul. Nowomirjsldrj 6
w mie:olzkanin Wołkowirza. zalJalily :oli!;
helki od wadliwie ur7.ąc1zonego przewodu
kominowego. Pl'zyllyla stl'ai ogniowa w
r.arodku ogh-il ugasila. Zniszczone zostuło ul'zndzenie mieszkania.
- W pilrterow?m (]I'c,vnianym budynku p1"Zy nI. Bl'ze7.itlskipj 84 w micszl,anill
zajr\lowanympl'zez.T. Oświlul" zapalił się
sufit i poddas7.e. Przybyly na l'atunel{

Wrjaśnić należy, że spór powstał
głównie z P?WO?U niehonol'owania. ':l-

'( RON I KA PAS I AN I C
Komunikat "PrilCY Polskiej". 'V sobo-

tę dnia 8 bm. o godz. 18.30 w lokalu
\Vlasn~'m przy ul. Pomorskiej 14 odbędzie
się mjcsięcznp zebranie Zw .Zaw. "Praca
Polsl,a" w Pabianicach. Na porządku

dziennym będzie m. in. sprawozdanie z
dGtychczasowych interwencyj, oraz oma,,,iane bp,c1ą bieżące sprawy organizacyjne. Uprasza się Q liczny udział członków.
Opłatek Akcji Katolickiej.
StaraniClII
Akcji Katolickiej przy parafii św. Mateusza urządzony został w niedzielę ubie~łą
w sali D011111 Katolirkiego przy ul. Ks.
Piotra Sk:n'!li Il'af]yc.yjny oplalpk dla
rzlonków I'alol. Sto\\'. Kobiet. Męzów,
I<. S. M. Ż. i M. UroczYfllo:ść ta 7.gromadziła. clo wspólnego stolu bardzo dużo
osób z Przewielebnym Duchowie~"lstw('m
na czele. Zagaiła ją prezeska Kat. Stow.
Kobiet p. Sztanderowa. Po okolic7.11qściowych przemówi('niac~l obecnych księ:lY i

~nnych o~ób
nas!ąpIlo
l skladame życze,p.

łamanie opłatk;..

Jeszcze "Jasełka" K. S. M. II. Wobeł:
niebywałej frekwencji zostanie w. św.ięto

Trzech Króli w sali Domu Katohcklego
o godz. 17 powlórzona ".Jase~ka", odeg~3:
na przez Katol. Stow. MłodZIeży MęskleJ.
Czyżby nowy wypadek wściekllZllY?
Prycza I(onstanly, lat 59, zam. przy uL
Świętokrzyskiej 52, przed czteroma ty~~~
dniami zostal pokąsany przez psa. Gdy
stan jego się pogarszał, clo chorego pr:ZY byl w ub. niedzielę lekarz, który stWIerdził objawy choroby wścieklizny.
ChOl'Y
został wobec tego odstaWIOny do szpitala
miejskiE'go, gdzie poddano go pod obserwację lekarzy.
Zakończenie
kursu strażackiego.
Urządzony
w Pabianicach z inicjatywy
Pc.wiatowego Oddzialu Zw. Straży Pożar
nej w Łasl<u dwutygodniowy kurs wyszkolenia pożarniczego III stopnia oficerów i podoficerów O. S. P. został zakoń
czony. UkOllCZylo go 22 kursjstów, w
tym z miejscowośri powiatu laskiego 1~
i 7 z O. S. P. PabianicE'. Kursiści dzięki
doprym
wykładowcom i
instru~toronl
mieli mo~ność tak teor~tycznie, jak i
praktycznie wyszkolić się w kierunku
techniki
najnowszych wymogów akeji
pr2leciwpożarowej.
Uroczyste zakończe
nie kursu odbyło się w obecności przedstawicieli wladz pa,ństwowych, samorzl\dowych i pożarniczych.
Z ruchu narodowego. W ub. tygodniU
odbyło się w lokalu własnym przy ulic,
Pułaskiego 13-15 zebranie Koła Stronnietwa Narodowego w Pabianicach. Do lieznie zebranych członków miejscowi prelegenci wygłosili referaty na temat "Walka
o Wielką Polskę". Z okazJi zakończe
nia roku starego sekcja młQdzieżowa. S.
N. w Pabianicach urządziła w poWyższyll'l
lokalu dla członków skromny wieCZOrek
sylwestrowy, na którym bawiono· się o.
choczo do późnych godzin.

KRONIKA ZGIERZA
Vkaranie złodzieja. W Sądzie Grodzkim rozpatrywana byla sprawa karna
Jakuba Kriega, bel': stalego miejsca za.mieszkania, który w ub. miesiącu dokonal kradzieży sprzętu cyrkowego i biżu
terii na. szkodę swego pracodawcy, Kazimierza Trzosa. Kriege zost;tł skazany na
8 miesięcy więzienia.
O scalenie grunt6w Zgierza. W dn. 11
września 1936 roku
mieszkancy Zgierza
za pośr1ldnictwem Zarządu Miejskiego
zgłosili się do starostwa powiatowego w
Łodzi z wnioskiem o wdrożenie postępo
wania scaleniowego, celem przekształce
nia posiadanych przez nich gruntów w
obrębie miasta.
Na skutek tego w myśl
ustaw z r. 1923 o scaleniu gruntów przybył
komisarz ziemski przy starostwie powiatowym łódzkim, celem zbadania stanu
rzeczy. Z przeprowadzonych prac wstęp~
nych wynika, że grunty o obszarze 847.58
ha zaprojektowane do scalenia rozmieszczone Sl'\ w szachownicy i są nadmiar. r.ie wydłużone, na poszczególne gospodarstwa bowiem przypada przeciętnie od 3
do 5 dzialek przy znacznych długościach,
"'nioskodawcy w liczbie 11 osób ubiegając~-ch się o scalenie gruntów posiadają
39.12 ha, to jest obszar nie mniejszy od
wymaganl'go przepisami ustawy o scaleniu. Podlegają wyłączeniu ze scalenia
las v miejskie
wzorowo zaprowadzon&
o 642.15 ha oraz obszar 572.76 ha gruntów
oh.iętych planem rozbudowy miasta:
Na
ostatnio zwołanym zebraniu właścicieli
gruntów zebranych w licz1)ie 315 osób, 309
wypowiedzialo się za scaleniem, przeciw
6. Ogólnie właścicieli jest 965 i nieobecni
na zebraniu uwai,ani są, za Obojętnych.

KRONIKA TOMASZOWA
Źródła wody w okolicach BrzóstówJd.
Przeprowadzona przez prof. Samsonowicza ze Lwowa ekspt'rtyza ~eologiczna te.
Ter.ów Tomaszowa wykazala. że okolice
Brzóstówki pod Tomaszowem obfitują w
hardzo liczne źI'ódla wody. 'Vobec takiego odkrycia Zarząd l\[jejski przystąpił
do wierceii, a nf! wiosnę zamierzona. jest
budowa wodociągów.
57 par obuwia dla pajbiedniej$zych.
Stołeczny komitet pomocy zimowej 1Ią,deslał do Tomaszowa 57 par obuwia dl~
naihiedniejsz~'ch dzieci. 'V obuwie to zostaly zaopatrzonp dzieci bezrobotnych 1'0clzieów ze szkół pom,zechnych.
Bal na utrzymanie sierot. Katolickie
Stowarzyszenie Dobroczynności \V Tol'll!\s7.0wie organizuje w dniu dzisiejszym,
tj. dnia 5 hm. rlOl'oczny bal, z którego calkc'wity dochórl przl'znaczony będzie na,
utrzyman ie siprot \V pl'Zytulku.
Redukcja tysiąca robotników. Wobec
pn:eprowadzenia gTl111toWnych remontów
fabryki tom a szowski e zredukowały o/::ółrm 1000 rohotników. Cześć robotników
wrOCI do pracy w bieżącym tygodniu,
rc:szta zaś dopiero 10 bm.
.

Badanie stanu bezrobocia. 'V t~'ch
dniarh prz~Thywa do Tomaszowa kornisjn imdytntn spraw sJlolrcznych z 'VarRzawy relem dol\laclnego zbadania stanu
bezrobocia w mieście.
20090 zł dla drobnego rzemiosła. Dzię
ki staraniom przedstawicieli chrześcijań
skiego r7.rmiosla tomaszowskiego B'ank
Gcspodargiwa Krajowego przyznal drobnemu l'zemioslu naszego miasta kredyty
w wysokości 20 tysięcy zlotych.

Xumcr :~

~frona ~

2

AMBULATORIUM

OGŁOSZENIE

Skórno ..
WENERYCZNE

Obrączki, ślubne

zegary,

Dyrekcja
TowM'zystwa
Kredytowego
miasta
LOdzi, na podstawie §§ 71 i 135 Rozporządzenia MiŁódź, Zachodnia 52 (Piotrkowlka 17)
nistra. Skarbu z dnia 3 kwietnia 1937 r. (Dz . U. n. P.
11-12 Dr DUTKIEWICZ
31/Z-5 Dr EKKERT
~.41), zawiadamia, że Pan Minister Skarbu, zarzą
12-1112 Dr SKUSIEWICZ
5--6
Dr BALlCKA
dzeniem z dnia 14 października 1937 r. za N. D.
11/2-3 Dr NITECKI
5-7 Dr STAWOWCZYK
II. 26869 37 w~'znac7,yl termin pierwszego zebrania
7-8 Dr LIPSKI
pełnomocników
Towarzystwa I"red~·towego miasta
PORADA 3 zł.
ł.odzi na dzieil 6 lutego 1938 r. o godzinie 16 w 10""""'W~iN,""'~""NV\lM~""N'" kalu TO\l"al'zystwa, przy ulicy Pomor!"kiej nr. 21.
Porządek dzieJlny Zebrania: 1) \Vyból' 9 członków Komitetu Nadzorczego i 2) ustalenie ilości DrMIKULSKA, Łódź, Piotrkolllka 136. Teler. 23ł.99
rektorów TO\\'al'z\'stwa
Zebranie pel;lOmo~ników o<.lb~dzie się w wyP o J e c a:
n 51 %80
znaczonym terminie bez względu na ilość przyby1r ch
s~knie .. kostiUJ!lY'. palta oraz przepisowe ubiory uez·
ł
k'
1lI0WSkle. Pr.zYJ.ulU]C 7.amówienla z "'łasnych i powierz).
pe nomocni ·OW.
nyeb materlalow. Wykonanie solidne i wykwintne.
Dyrekcja Towarzystwa Kredytowego
Ceny umiarkowane.
miasta Łodzi.
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~prr.prlam _____ Zl 6.) • •
P m
'k
Itnań zd 6548·1
falll" z 1??\\'OI"lu ,,·.:Jaz,]u. __f)!prtr,
Ma)" "'tkl'
f'
k' o Gem.
.
.
OrMlo\\ 1I1K. Poznan .z·i 6·) ~1"
'ł'
lr;t"zJers I Z aparatamI rio tr"'aIcJ
- - zipmsk:p. re-ztó'I.ki.. !l:o~po~lat":
Na kurs. czapn c.~y
dobr~. S7.uka od zaraz r.akcia lIa
U rzę d ~1'k
Z 1-1 d
Islw:; kupna, - ri7.lerz"\\r kazdeJ I \\"ruz. Uosp. S. N. w Slpra<!7.u pen;:Je 11tb procent. 7.'!!o'7.enia
co€'\"X>d.arczy, k~.\\"a.er. 13t ~o ..1'I,~
.
•
a6 a
.
\\-;pl\.;o,i.d Ilo,el'a '\\"1.t:I"'1JI11P pO~7.u· kOlllunikuje. 7.e kurs czapniczy 3· Orędownik. Poznań zel 65:lGS
p(}S~(h.l!! poslułJl pallnę eo~olw ę-" frr7.)erskl przy T'o:>;nanlu. ~ ol" kuj p t~k(,w,{'h
n1t lko ,,~kl. PO·I mips'N'ZlIC\" rozpaczt\1 s:ę rlnia 3 . '
l:otowk.1. pr,,!ty Oreu(}""TlIk. Po- .1u<;1 ~pr.7.et!"m ta 1)10. Z:;lo<,?-ell!a znali. pó:wieJ~ka~.
zd 6;; 62; ,1.11;' "r'rnhno\"\ tlni sa meżczrr.ni i
~W
:r,nan 7.d 6·) 1)8,
Or<:do\\ ntk. Poo;nan zd 60 41
1kol;iety .. Oplata za kurs wrnosi
2:, OLN& MT&JS!lA
nZlerzawa
100.- zl. Reflektanci pr7Y .Zglt:!·
Kawaler
Gosl)odarsłwo
domen.,. i::?~ mól'" trz\stamorgo·ls7.enill "placaa 5.- 701 7.tl!lczk..
F'
J~.t 23. pt:!siadajacy :l lys. golów· mlnl.,. hotelp "illE' kamil'lli('p VI nu j'C7'01 cm. n,'ynen; woelnrm. Termin z!l"loszeli pr7.edlu?-onr. zu·
. . ryz]erka
kI po_ślubl panią. ktÓ!'3 Illa w.bl$·!doink·c' parr(':e. składr. dzierin: t.al·l:lldrm .. oŚwi"tlo. ~bjp,:i.e .3ą ()()O sta~ uo 10. ~1l1. :C;~los1;~n :a k!er~'1 na P~O\\" :I1CJę potrzebna: "-arunk i
nr sklap lub domoslwo. lla'ląJ3Ce wr pole('~ korz\'stnip. R"t~i"?akll~u ;k o\\skl, Poznan, Po . \\·IP.1" k~ 'I' at": F. Mlt'halak, Sle.adz. _ul;16 podac. Ofertr Or!,r1~\Y1llk, Pomall
Sle _na .l!lte~E"'. )flode bezdzletnl' Poznati Skarbowa 18 zd 63 3~(j ;l.
zd 65 6:!8 P. O. W. 83.
d .,- 1
zd 6u 2,6
,.'do'Ol·kl lllewykluczor.e.
Adres'
.
"

, . "

II['"
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j'

OR~W~~ ~man zd ~~i

1['
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-----------------====~=================~

Kawaler
lat· ?5. brunet zawodu neznik -ł
sznka panny z ('ośkolwiek gotówka dla usamorizirlnicl';a o:i~. (,pl
matrymondalnr. Of~rly Orędo\\"·
nik. PoznalI zd 6~ 439

r

Dzielny
Cryzjer damski potrzp!m}' od 15.
1. 38. całem utrzymaniem. S t .. fan
:Irakowi ak,
Leszno, Le~z!'zyti skich 13.
zd 65 434

:I

ledry Ol'm:anskiej we L\\"ow'~ .
K~zanie 113
uroczystość Trze ch
Króli " ' yg!osi k •. arcybiskup rlr
.Józ('f 'l'eodolowicz. _
P.eportlli
przp,] naboteilslwem przppra,,·a.
dzi ks. ka~lonik Micha: P.ekas. Po
llalonżeli.,1.wie ok. godz. 10.::n mllzyka (plyty): 11.39 reportaż z ~ycia: 11.&7 srJO":'nal ('zasu: 12.113 po·
"nn~k mu"yczny. 'Y .. k.: O"kie8tra
P. R. p~ drr. Lucjana Guttry
i 17.a Ostoia·Ostasz8w.ka
- l.for·
~ M
••

]I

R"czniaka
v.

.

mU~:lrza z 7.~(' J(lglem przYJ!!':" )f3}. Głuchowo. ,poczta h0!:'1 0r -

Illkl. pow. Poznano

zd Ih-j..l3

Wlod arz samo t nr
s.1mod:delnego prov,aozenia
. f"
b
. l t
.
malą .~u. o eznanr '" ~rp 3 11.1
hod~" l~ trzodr.. 1, dtul:oletmą
praktyk'!.. pnert:H':-n.,: pJlotrzel?ny.
ZgloszenIa Orędo"mk. oznan
zd (j;) 741
00

F

•
rrz]er
trwala. "," «<im!
ond>\.\13ej~. potrz.ebnr zara ... Sta la posada. Z!l"IQslIooia Frrr..i,.r.
)fos·in a, R,ne.k l'.
n 480"7

dalTh!'ko-mę<ki.

Po~camv
Panna
kilk~n3..~eiE' poku[l11rch
nowości.
Sprzedasz i - 100 proc. za rohisz przr'Sto.i,lls otrzy.mn posa.de w lobez żadnych trllrJności. .. r~mpp" karu od zaraz. Oferty OredowLwów - Zllies:cnie.
ld 62 ;;1, I nik, Poznań zd 656167

1-------______________________

lllll . W P:'ul"\";e o!,. 2t1.4;3 dzien'j \"crd:ego. 16.00 Lips.k - M. oz ,\
'lik "'i~czornr i pt:!gadanka ak· rywkowa .. 17.15 Medlłllnn - !:,.Ol~:

'ualna: Zt.5~ ,,% mOJego \Y:lrnta.!cert wYl.menn)" wl~sko·urazy,,]skl
Czwartek, 6 s!yeznia.
u"
szkic li;er~e'ki Karola (tr. z RIO de Janc:ro'. t8._80 Koe·
8.08 auuycia poranna: - 8.19 Tl'Zrkow;kiego: 22.05 Piotr CZHj· . nigswlIsterhausen - Hcc lt al fOT'
koncert POranllY w "'ykon3niu Ol" kowski: tl"i.o a·mo)l. OP. 5U: 22,55 t~piano\l"~'." Szto!ih(lJm,
.,Bo~p
Sprzedam.
kieslry wnjskowej (z Wilna): _ ):;~atn:e w:adOlllosel.
~aroll7.pn:e
ol·at. J S. Ba cho
1
". Kaliszu w cPlltrum miasta nn !l.UO t ran~m i • .ia nabożeil$twa 7. K~·
.
119.00 "\'roclaw - )[. klasyc7.n~
SPRZEDAŻE

•

Fryzjerska
uczennica i uczeli l,t6rzy pragnĄ
naukę ukonczyć w dobrym zakladzie potrzebni. Zjl'loszE'nia Orę
dOWJlIk, Poznań zd 6;) 420
-----------------------Fryzjerka
dobra sila w żelazkowej. "'odnd
na stala posadę potrzebna.
K.
~owacki. l5warzędz. Rrnek 38.
zd 65416

.b

'I

l['1

Poznań

R. Barcikowski S. A.

J'0'7.oati :/Xl &l i2S

"'ielka wall.

3.

1~iedpmsetmorgowa
Resztówka
now()CZe!ną

I

~~~~,,~id~~~,~

CENY NISKIE

Znak oferty naprzykład: 1. 18m. n 27i5. d 1190
ł to d. = 1 słowo.
Drobne ogl()@!enla w dni powszednIe prJ.yjmuje
.10 do godz. 10,30. w I!Obotv 1 dIrl pnedśwlątecrme przyjmuje ei~ do g<>d4. 9,4/)

Wspólnika
("·~'Pó !nit"7.ki) do h:llldl:\!. co;'kol·
v.·iek g-Ollh"k,i. moż I·i·\" ości zaroił·
~u . 7.'1 m i c-.is<!(}\" i mogli ()t,rzY'1l13"
~rnip"Tkani'e. ore-rtr Oredo\\ ll:k.

do ;; 000.- poszukuje daD1 12'-:' lub pracę, 7.abezpil'czę pierw,zll
hipoteka.
ZI:I057.('n:a pism:enne
Orprlownik. PoznMI zri 65476

41. TeJ. 132-24

Zarząd Firmy Zjednoczone Przedsiębiorstwa Elektrycz.
ne Inźynier K. Gaertig i Ska, Sp, 7. ogr. odp, w Poznaniu,
zarejstr. pod B. 3:23, zuwiadamia, że uchwałą z",ycza.ir,ego
zebl'ania udziałowców firmy z dnia 10. 5. 37 obniźono
kapitał zakładowy z 150.0011,- zł na 20.000,- zł. \Yzywa się
wierzycieli do wniesienia e\"cn tualnych sprzed ",ów po
myśli kodeksu handlowego w przeciągu trzech miesięcy oli
daty ostatniego ogłoszenia.
zg 28603/4

Dom.
rod7.nj w illi ogrodem przy tram·
waju
210.QO.wpIlIty 10,000.28, SZUKA POSADY
Resztówka
rozE'!,ranych uŻ~'~vane cześci p.on·
:1lJ10rtyz3(·.I:1. Bloclł. Poznano Alc·
_
1"07;1(' mlpc:~ar"l<:le. opony n3)t'}'l t l'zr"tamol"gow,\ 50 lilki. zahllllo·
I/gloHenla do 30 !IOw dla poEZU.
n;CJ '" f: rtole Alltooklarł Poz!:,~n. W31l :a picrw~zorzedne. inwellta· je Marcinkow.ki.eg!l_ 1;) - 5.
zd Iii) ~j;)
kująCYCh po!ady .. tej ruhryce
Dąbrowsk,e."b "f,ó) . _ telefon 8a·14. rze kompletll(,. wplaty 30000.ołJliczamy po jednej trzeciej cenie
d~ -~ ~~118
reszta amort~·zRcja. Rutkow~ki
D
Pozllań P.-,Iwipjska 5.
zrł 65 ti::!4
drobnych.
om
'. .- - - IV Ro?<}:i.ni!' \\"lkJ:? .. 1! duż,m !l\!I:O.
Maj~tek
b) l
,Irm. Plcknl' połozeme przy J(>210' ~tott·zY(Jzie.kimol"gowy prywatny.
Skład
'
łUti
~u. '!wa _kI ady flP!·z('ft am . P!l' zabudowania. inwent31·ze. Z~P:l<Y. kolonialny mip<zkaniem, centr.um - - - - - -~~d!llcy \~·\kl.lIc!:en;; _ :r~Zl()Ol;ZPIll:l , I~ all1?rt~·zacji. wpla I y 2.3.000.- ~nia~t:t )est od zaraz 1]0 ,,"f~l.zlcr.
Zega-:strzowstwa
h.ur'!'r POZl nn.kl ri~ .,1" "ł4
luu dz[('rzawa. Hutkow:;k .. PO"M\\ l"Il!". Czeslaw Ml"terskl. ,,&&LO.

2000

n 48963

Ogłoszenie

DROBNE

OgIosZMli. wir6d drobltych: t.ramewy

S nagłówkowyclL

platery

1\T. SZYMAŃSKI
Łó dź. Główna
DUŻY WYBOR.

n 4912

=

wszelką biżuterię

poleca

:no d e I owy

Nagłówkowe słowo (tłu~to) 15 gr06zy, katde
dalsze słowo 10 groezy, [) licz.b
jedno ełowo,
ł. ... 1., a
klltde ~tan(lwi 1 ałowo. ledno ~ło·
6lIElllle nie mot e przekraclS.ć 100 słów, • tyDl

i

zegarki i

li tł!'U/I.tt

?

"Y"
~DZIE DOBRZE •••
TYLKO SZYBKO TABLETKĘ

ASPIRIN

SKUtECZNA I NIUZKODLIW.
,19.:0_ Droitwieh. - K.oncprt srmr
.,
Katowiee - · 6.1:.i .. Surmy ślą· 19 ..~~ .R',Roruan~a -.Ko:lcert m:,n·
<kie"; 6.50 I.nuzyka poranna. \\'r'l dO.;1li~tu\V. ~9.5" .. L,psk - ."~' lo·.
kOn3wCY: Chór me,ki lIu;y .. P,,· szka \\" .\I; ler zp op. Rossm;ego
kuj" i ze~pól llIanclo:ini"tów: 7.30 . 20.00 Rerlin - Wieczór t:llica. Meble lakierowane
talice lud~we ~l:l~ka GÓ~~le;;~ w o·' Kolonia _
ut\\"ory Hanlna i
~
kuchnie. przedpokoje
IV
kom·
pr~c~w:!r::u J'Jzefa C.za ;l . lo llll·1 B:·ahm<a. Monaehill:n - l~oncert
I::
pIetach i Ilojedy(:czo. k ,,·ipulik ,
h!JZPll St":IC _. ?k. ~o(Jz. 10.30... 1 . '01. Sztlltgart _ Wieczór z Coho. - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_
t
nowoezesne polE'C:lI na t!ogodn'-"h
r:-:reu_ze~o'l
,~ a ~o .. at" L~d".~~k.al p;nl'm (z ,';I'cia Chopina). Koc",g~.
warunkach Stolarnia. Łódź. Pio·
\ an Rp , tho\ E'lla. 18.00. k.one, l t wu~terhallsen. _
.. Htnf)pnt.że'
trkowska 240. Robota solidna rouy,,-kowy
w w~· konfln ..u .Zc'!l0·: br·,I." opt \f' Wicknra. 20.115 Pra"R
'
. '.ko'·'I'O
J'OZ~'() '111
T.-.
un
•
,
l
,
..
Cen,. niskie.
n 53 $2; t('pi~n: l.,.v. W~pOmn1P11l9 u~ra' ·n
.~~;~ c:.
,\~ .
' :~ -' . . ~. n:l_ KOI1('('rt filh. cze3kirj. 20.10
ilhkip o Wladyslawie Orkanie - tO'l .CK,~J. 18.~łl. l?r,}gI3m ~,~.]~lllf). lIamburl! _ "'psola muz)"k3 f;l.
Jedyne
.zkic· litenlcki Michala Ruonick:e· 19·1)2 ~·:'Hl !)JllO·'('~. sport~\\('. r~·6n mowa. 211.~O Ryga. _ KonrE'rt
fródłe nabycia Il'l dallcingoi i ma· go (7.e L"'own): liI.Hi muzyka o· do .3.~O pul gorlz:ny tallc.] p.) tr.l.ymf. 20.30 Londyn Reg. _ Re"'ia
~karl.dy wszelkich artykulów ma· l)'nrlOl\"3 (ze .J~wo<;"·p.)· .. ~4.45 .. Pio· Kraków _ 10.~O koncert .u. m z ~r:llrn ...\ JtI3Illbra" w Glusgo,,·.
nlerzy na'zcJ hodowlI? - PO?~. foniczny _ (pb·ty): 18.60 :lIH!:i"l· 20.55 HiI.-ersuID l _
KoncHt
f'ka I·a<lowych. ;\1. Fn1łowO'ki
Kali>ł;z;. ul. ~'n4t!)pV\"skiego.
,J;Jn.ka (z POZ1l3,~ia), _.~Muzyk~ skie przeboje (pll'lyl: 18.10 h)ka1I1el~)"Illr. z .\m;:tpl·dam .21.00 Droit.
,o,
(I?bty z Pozllan,al. 3., h.ole r~?~._ w'adom,)~("i spor.lo'lc: 18.10 k.o· wich - ~ .. t~npc",n& I rozr~·wko.
dlohol w .~f1?!3C~ -:- s,u('~S"''' \0 lMly i pastorałkI ~. ,,·ykortan.1U \\"3. LondYIl Re&'. MU'~yk3 ,T
Pralni'..
v
(z
1-l ..fo_ auri)
ej:! flla "11'
1'0C" towego
p··zr
I"'t
. "
R zym - .. n on
prasowalnie z m'p<zkan'em w i . Kato"
c'·
J.le\.elka"
~[a,.ji Ko. , .... uru. .
'
,. ,>'po-o'le
~ u • , rau,·n I "on'~'
tym bll;Sk. ćentr'nm P~;r,n3nia ~~~enlcki;j3: ml:zl'h Piotra Ma. n;n." Ol~~~.\\:e~_~ w hr~~o\\';,~: -: Pa'o.lI~l!," op. Don izp ttie;!,(l. 21.05
s'PI·1.ledalJll. Adre6 w;o.knże oredo'''"'1
• k' ~o (z Pozn:lll;n)' _ 1615 18.40 ... ~krz~.nk3 lechn.cznn . "Bud:wc-zt. - Sonaty Bpcthovpna.
:
, •
•
'k p
' ] fl" 6tH
szyns .e a
onr. 1/17.. .)OZCf:l IJenko\'.. ~kle;!'o: "1"0 W' I •
R ' 1 ,_
mu.
()I"hna" ze ,)
l>on~('1't
"'lll.tó\V. "rkona<w'Y' 18.1,5 oilcz:rtanip prOi!ralllU tlll. ~ .. ~
I.~( en, - •• eClt.~ C~I·Z .
,
G~rtrurJa hll!lll.tkowska - fort('· ,lzicli ll'l-lppny' 2308-2330 II\U' '''·Y Pllhofla. "7,eza EIffla Tanlo
P~~~. Ka~ol Urhnll?wlcz -:- h'l~; zyka t31~;CZn:l·(plyt·r).·
.. Le grllnd Mogol" opt. Aurlran~
f'llr~eda'l11 reslaur3C ,p prZY" ruch· 1 •. 00 .. lhlCJe Pol,kl no\\"oy'ytnPJ
.
R. Pari~ - 'l'r. z Opel"\". 21.4;;
~ iw e~ ulky z tlo·\YGdu sto5unk~w fl~i>r. Kn"OD!,,-<:ń<k i poro mów;;: hr"
Łódź - Po ~3]',)iPli<tw:~ okolo Lond~'n Rej!... nej<za" opt. ,Jo·
rodZinnych. _ Oferty Oręd-o\\'n:1k. nZle dr KazlmlPrz Lt;.PS2Y (7. Kra'l gorlz. 10.38 \;\Yl!ltct d~t:<" h on~er- nesa (7. l1'h ..\. Zi€,,...:er i H Wrig·
Pv!mań zd 5.. 568
1;01"1"3): li.lo P()I~k~ Kll.p!!la. Lodo, \I,-~tol'illlll I .6d·? ~ie!0: 18 no. poga' thal. 22.00 SztokhfoTII - M. roz.
wa porl ri:<r FelIksa Dz;erzano...-· dank~ pt ... O nlIlo",'1 rio z'l':el"~ąt" rvwkl">\\"a. 22.20 Droitwieh - So.
Sprzedam
~l,:~zo: 18.00 ~krz:<,nka o~ólna: - .- " ' ;<golo<i Mlll'i~ Stll~iplisb: - ,,'ata f-moll Rrahm~ll. Kopenhaga
.,,1i'tad p~pieru. rentru111. toware;m l Q .lft muzyk, tanpc~na rl'I;<1.r)· - 18.1ft W:R(!. ~por((m'e lokalnI': 18.15 Koncert srmf. 20.:10 J,nhembllrl!
,\)1'"~ądzeme;ll. Ofertr Orp,{iowmk. 19:00 pr~l:r·m na ju -'?: 19.113 :.Ha,; koll'd)' i p~$toralki. (tr. ~ Krako· Koncert ~,l11f. Sztotg3rł - M.
P07mań I'Jd 65591
'1'l mv ~;e '." Kr<la ~llg , !aln"etr.o. '1.~): 18 .• 0 kon~·el·t zyczen (cz. ll: j(o',ka i 111rio"·N. 23.00 "'jedef\. _
'
powo 1(7. Poznawaj: 1\1.4' '1·:adnrno.r, 1~.Ofl o'lc7.)"tame pl'Ol'ramll: 2a.nO,)r r'·~'lIi.ka (z Buoape.ztu). (')d zaraz d o sprze d ania
z
• <nortowe: 26.113 . .'1'3I1c<'l·kn F~nny (JI) 2~.::1I konr'Nt żyrzcl'l (cz. JT). "
:"
M
du chorot y
E:«lpr" _ oper"t
l"~ !l·ch ak.
".oelll~sw. . rozry,,:,,ow!. sklep
tach Jana Strall~<R. \\,:.-kon3"'··
~
2~.tfl Bruk",:l!!. fr. -. J- ran(,.\l~ka
~PO?;T""CZO • kolonialny. dzielniC':t ('y: Orki"~ tr a P. R. .i rhur. pnrtl
lllu7.y~a . l"('h~:Jna :XVI "" ,,, ku
ti-r6dmieście. Zdoszenia IV redak· fI \'1". 'l'~de"(p~ Syz Po ytisklP~o
lllUZ. "\"IPC~" l antyczna. 24.60 - CO?! \v tych ciężkich czasach kl'yzy~owych pani nie
cji Orędownika. Kalisz.
Hanna BrzP ·~iTi<ka. B, rba ra 1$0;
Frankfurt, Sztutgart - Utwory chce przYJ'ąc fałszy\"eJ' 50-złoto' \Vkl·". !
N 4157
strz~'1'ska, Maurycy Janowski I
Hi.OO Brnll
"Trayiata" op. Mozarta.
."

zaraz handel win. wódek. tO\\· R·
r6w kolonialno·sPożywt"zych. Oh·
jet"ie 5 tysięcy zlotyclI. Wia(la·
mość redakcja Oredownika. r-\n·
lisz.
n 2ti:?!l

Rumor za~aniuDy
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l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuj~: IV zwyczajnych na str~lDie 6·~amowej 15 groszy, na st~oni~ redak~y)nej (4-lamowej) 11.) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy, bl na stronie czwal'tej fiO groszy, ej na stronIe drugIej 60 groszy, d) na strome wladomoscl lOkalnYCh 1,- zł. Dlobr.e .:>gloszenia
(najwyżej 100 ~w, w tym 5 nagłówkowych) słowo nag~ówkowe ~rukiem tłusfym, 15 g.roszy, .k!ltde dalsle słowo 10 groszy. Ogłoszenia większe v.:śród drobnych pO~lynaiąc
od ostatniej strony, l-lamowy milimetr 30 groszy. Ogłos~enI~ skomp!lk0',Vane, z zastrzeżem~m m.lejsea - od posze~eg6łnego ~p!ldku 20~ nnd~yt~l. Ogłoszenia do b!etl\cego
wydania przyjmujemy do godziny .10,3~, a do \\"yda~ nIe flllelny.ch I śWIątecznych do godzm y_ 9,aO .rano. Ogło.szen~a z poza." lel~o.pol!kl pt~yjmuJe!"lr do wyd.ań b1etą.t:yrh
do godz. lO, do wydań niedzielnych I ś\Vl'3.teczn~·c h dnia. pop.rledrllego do. godl. 8: Za. błędy druka.rskle, które nIe z:nlek!ztałcaj9. tresCI ogłoszen~a, admInIstracja me odpOWIada.
Ogłoszenia. przyjmujemy tylko Z4l opła.t!). gotowką z gor~·. Konto w P. K. O. nr ZOO ·149. Pocztowe konto rozrachunko we Poznań 3, nr kartotekI 03.
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Ale w poniedziałek rano zaniechał
wszelkich nieprzyjaznych zamiarów. Nie byłby zdo·lny ul<,arać jej, ani
źle siQ z nią ob e jść i nie pra~nął też
tego. Gdy uśmiechnęła się do niego
poprzez salę na wykładzie profesora
Gardinera, hłysła mu jeszcze myśl, żc
może ona chte tylko ' zal.pić z · riiego.
Ale mimo to OdpowiedziaŁ llŚll1iecl1em.
Wtem dopiero uświadomił sobie, jaką
już

A POW/ESC W8p ·

A NAPISAŁ: LUC

~~p. RZfk-łl.AD AUTORYZOWANY§E~ii!!~~~

to pracę czyta głośno profesor Gardiner. Była tp.jeg·o własna l'o~prawa.o obyczajach uniwersyteckich. Hrabia
był po prostu prZl.<l'ażony
własną o. twartością., z jaką odsłonił tam swe
uczucie. nad był," że poza profesorem
nikt , nie wiedz~?-ł, kto był autorem
pl'acy, a jednak c:mł zadowolenie z powodu pełnej uznania" wesołości. z jaką
klasa przyjęła jego teorię,
Przyznał sobie w duchU, że; ost.atn'iego pilitk\l postąpił ' zbyt pochopnie.
Powinien był zaproponowt;le Zuzannie,
że odwiezie ją swoim samochodem do
dpmu, do Laka I<'orest. Złość uderzyłll
mu najwidoczniej do głowy i zaćmiła
mu myśli, choć przecież właściwie nauC~jył się od dawna nie trAcić W walce
glo",'y.

HRABIA I ZUZANNA

-

.....

dzieć, że
wadz.ić?

pan mi znóW poz,voli popro..

- Dlaczegożby nie?
. _ Mężd:YŹlJ,( przyrzekają zawsze; ' że
pozwolą prowadzić, _ objaśniała, sia-'
dając za ogromnym kołem sterQ\vym,
- ale później zwykle o tym zapominają... Ja bardzo ChQtnie' pl:owadzę, ~
dodala po chwili, steruj~c ' ostrożnie
poprzez kałuże i bajora, ~ ale pr.a'wie
nigdy nie nadarza nli się po t1nnu spoSObllOŚĆ. Ojciec mój odmawia mi własnego samochoclu, póki nie sliończę
dwadzieścia jflden Jąt.
Prawie Ilfzez
całe żyeie wozili mnie szoferlly. ·
Po dalszych dziesięciu kilometrach
mogli znów zdjąć hu\euchy i pędzić
całą. szybkości~" Mrol~ właśnie zapal
dał, gdy osiągnęli Rock and.
'""'" Teraz' mógłbym ' zje'ć Qlbrzymi
befsztyk, - przyznał hr.ąbia.
- Z cebulką, - dodała Zuz,anna..
. - Z cebulką, - zgodził się. ·

ścierpieć
przyznał,

t,akich amorów po kątach, .,.:...,
skorq go przyparto do mUrtL
, -;- .0 ... - powieqziałatylko, i w tej
jednej sylabie brzmiało wiecej drwiH,
niżby to mogła wyrazić w słowach. '
- Co miałem nH. myśli ... - rozpócząl hrabią, i zą.wahal sie, bo wła$d . .
wie nie zupełnie dokładnie wiedział,
Co właściwie miał na myśli. - Pani
~ pewnością. nie zamierza - bron~6 tego
wszystkiego?
..
-Ależ oczrwiście, - . powiedziała
z przekonaniem, - dlaczegożby nie7.
Alboll(1.D naprawdę upici',a. 'się' p~'i.y
t)'111, ' że dziewczyna powinna wyjść za
mąż za tego człowieka, któi'Y 'p ierwszy
ją pocaluje ...
- Oczywiście nie!
- Albo za pienvszego meźozyznę,
do którBg0~ jak jej się wydaje, zapłonęłamiłcścią...
'
,r~
. Hrabia zniecierpli"'10ny potrzą,sa.ł
przecząco głową.

Spostrzegł, że, choć

'Yakacje wielkanocne rozpoczęły sjOl1ójej Walizy, i dalsze pół godziny,
słuszność była 'po jego stronie, .ąftł ąi~
się pewnej śrOdy o gódzinie dwunastej
z'a nim WY.i echali .na · otwarta. $ZO'sę·
Czuł
się
szczęśliwY,
szczęśliwszy
zapędzić
w pOZycję nie do utrzymani~.
w południe. Rano już hrabia przypr()- \Vówczas hrf1.:tJia · spytał, ozy by nie
l1tż
byt
dotąd
kietlykolwiek
w
życiu.
\V
każdym razie wiem, co mam
wauził S,Hl1ochócl pod główne wejście,
chciała usiąść z·a sterem.
.
a poteo1 wszedł pl'z'ez bramę ~ miną
- Ma. siO ro.zumieć. Chętnie bym I PQzostał taki szc~ęśliwy, gdy w re- na mr~m, - powiedział uparcie.
- 1'al(, - smiała się z niego, -:- ja.
człowieka,
który zamierza zdobyć raz poprowadziła, - O'clpowiedzif1.ła st.a:uracji hatelowej W Eocl\.land zjedli
po o.gromnyl11 b~fsztyku z ceb\llką· Tak tI~ż \\'ieIl1, o czym p:ln myśli. Ale ja
świat.
Wysłuchał wszystkiCh wykła
Zuzanna.
dó\v nie uśmiechnąwszy się ani razu
Zamienili Iniejsca. Pokazał jej, jak był szczęśliw)', i,e zapoml1iał zupełnie u~łu.ię zmusić pana, aby pan to w~-pp~
i właściwie nie słysząc wcale, o czym . nale:źiy włą,czać biegi i zflchęcał, by je- o pr3ępisanej suroWo diecie i Wraz z wiedział. \Vówcz,a s samby pan zau;
Il1Ó\ViUllO. Ostatnj ,,'ykład miał prof. ohała możli,vie największą sZYbl>:ością, towar~yszlHj, zju(:lł (lo beIsztrka mUó- ważył, jakby to głupio brzmiało,
st~vo smażonych l\ąl'tofli· i na deser
-.'- A jn. mam wstręt do tego obrzy'..;
Gę;rdiner. Gdy wYbHa godzina dwuna->
- \Yięcęj ' gazu, - mówił w clnvi-l~ ggl'OI).1lW kawał jH.plecznika, z górądliwego ściskania się,- wybuchnął.
sta i audytorium pocllęło szurg'ać no- później
szybkościomierz. bitej śmietany. Na k0l11eo z·ap.alił pa.
.
gami, hrabia zerwał się, .iak gdyby Ropimy 'wskazując
zaledwie sześćdziesiątkę.
pi erosa i przyglądając się swemu
- Brawol ,- krzyknęła. - ' No wimiał wejść na ring. Był pierwszy przy
Panna COl'bin skinęłą. głową. 'W óz vis-a-vis pOPl'ZęZ ldęby 'd~Trńu, miał dzi pan! WiQc p.an przypuszcz<a, że ja;
.' drzwiach i gdy Zuzanna Corbin z trzema · jeszcze studentkami minęła go wlliął małe wzniesienie i teraz otWarła uez;u~ie, że. chwtla ,j es.t ,' zpyt :.piękna pozwalam każdemu c.ałować się ...
"
'dł·
.....:... Nie - przerwał, oczywiście
i w)'szla n,a korytarz, pogónUz,a nią się szos'a , . prosta jak strzała. Mo.tor l. pogo d'na, a b y , mog ł a .'t l'wac
ugo.
tak nie przypusz·cz.am. .
począł mruczeć jak maś.2lyna do szycia.
głównymi schodami.
_. kelile~-, ' który ohserwował, icll. z ,k.ę,-' " - No, przecież większość 'męźczyt;ri
otwał'ł tlum-ik 'j'- mrucz,{\nie za~ ',Niedal&ko: iniejsCfl" ; gd~i~ pe;t';~i{ ''Hrabia
ta sali"pędszeę.ł do radia; an:y., Wł ą;9 z yć .. są;qżi, żą' Sdy ..we~rp.ą 1ąksówkę, ioj~
'mieniło ' się w potętnę, · basowe" dudsa:illochód·, ~ziął na odwagę i zawołał;
- głośnik.
'.'
reszta rozumie się saIIta przez siO.
..
N_agIe hrabi,a sam 'sobie napędził
-Ale nie ja!
'
;
,
- Ach! Palmo COl'bin! - Odwróci- nienie
Ile?
spytała. .
,
.' strachu, pochylają,c się k~niej ' nad ., - .0 tym jestem pajmocniej 'prz e::- .
ła się z oczekiwaniem. Czy p.ani je. - Dziewięćdziesiąt dwa - zawołał. stółem , i pytając:
.'
konana, - povviedziała z pi'zesaC1Iią
dzie po południU dO' Lake . F'Ol'~s~'?
Policzki jej pałały z r.adości i oczy pr(>- -Dlaczego właściwie wówczas nie po\vagą, - Na to pan)est zbyt mbral.
- Tak, - powiedziała, - oq;ywi- . mieniały, gdy coraz bardziej naciskała .. dotriymała
p'ani oble'tl1icY1
. n~
.
•
ściel
. .
ped,ał akceleratora, , fl,Ż dotkn~ł podłogi.
Uśmiecp,nęłasię
dO'
niego;
tym
sa- Ą niech tO' gęś 'kopnie, - roze-: '
"- Jadę do Chicago! -Czy nie woJa- StO' dwa. - Hrabia nie spuszczał mym uśmiechem z ja.kim przyjęła jego śmiał się, - o co my się'właści.w·ie
łaby pani pojechać moim samochodem
oczu.
z tachometru.
'propo.zycj~, aby z nim pojechać do sprzecż.amy?
.'" '
zamiast koleją?
~ 8,tO' . siedem.'.. sto. dziewJęć } ".'
F,
m
'cąt:
Mój
Boże,
o
ile
widzę
sytuacJę
Lak;e
. - Boże drogi ... ~ Przyglę.data n'iu
. Z;uz!lnna.. zdjęła nog:ę z pedM1,l ..i
, - A więc teraz zaCzynamy się kłó-. jasno, .:pan uparł się, aby mnie przeko, 'się z UŚmiechem .n a pół wyzywajij.cym, wskazowka szybki:> spadła . n~ szescGić.
..
nać, że nie mam pozwolić się pocało...
, na pół szelmO'wskim, a wcale czarują;- dziesiat.
·
. '
- Naprawdę' liie chcę się kłócić, \vać ż:adnemu mężczyźnie, póki nie jeoym. Łatwo Wyczytał na jej czole
- ~ Jeżeli tachometr w8kazufe dowszystkie wątpliwości, jakie w niej kładnie, była to największa szybkość, powiedział, nie tracąc .il'ldiiak swegO' stem zupełnie pewna, że się' ze -mną.
celu z oka: - Ale chcialbym ~apraw- ożeni,.a.ia znów pozwalam sobie zwruwywołała ta propozycja. Alę był na to
jaką udało 111i się kiedykolwjekosiąg
qę
wiedzieć, co MIli właściwie UHlo
cić pal'lską uwagę nato, jakie to . ni'aprzygotowany. W iedział, ż~ p'ried trze- nąć w samocllOclzie.
:praktyczne.
.
cią
nie miała innego po~~ągu. Była
- Tacbometr wskazuje najzupel- <lo zarzucenia?
- A jeżeli panu powiem, czy wów, Był wściekły.
Dałby Bóg wie co,
wówczas w Chicago o godzinie dzie, niej ściśle - odrzekł.
wią.tej. Najpliższv pociąg do Lalie Fo\V pewnej .chwili prosta, cementowa czas: pail również mi powie, co pan ma aby odczepić się od niebezpiecznego
tematu,
re8t odchodził Q dzjewiątej . minut pięt- szosa slwńczyła siC i zamieniła w blO't- pl'~eciwl{O mnie?
- Ale.~ nie luam nic z1,.ipeln\e, - Szkoda, że pan uważniej 'nie
naście i przybywał na mi jsce kwa- nistą, gliniastą, ' drogę i trzeba. było,
dl'ans podziewią,tej. Samochodem bę- nałożyć kJ,llcuchv p.a koła, >aby iap6- zaprotestO'wał, - skądże wzięła, się u słuchał, gdY przed kilku tygodnialui
profesor Gardiner czytał nam rQoz~radą. szybciej, nawet jeśli po drodze zje- biec ślizganiu się samochodu, Zuzan- . pani taka ~yśl ~
dzą obiad i kolację·
na uparła się; że mu pomoże i na rów- C71uję to! . - rz:ekł.a. -Ciuję, że wę D · obyczaj'lch uniwersyteckich :
- ... dlaczego nie? - z.akończyła ni z ni\ll p'owala ::;obic twarz i. ręce. pan mnie upokarza., że pan ,mnie kry- etycznego punktu wid~enia, -'- ciągnę:
zdanie.
.
..
:potem odkryli strumyczek, gdzie się Jykuje, ' że -pan pr.agnie, jak się to mó- la dalej. - Autor teji'ozprawy otwa'r:'
cie przyznawał, . że sprzeciwIał ' s,ięŚro,ialsię z niezmternej radości. Do- mogli u~n); ć. Nie zall.\\'.ażyła jedt1.ak wi, osadzić mnie na miejscu.
brze to obmyślił. Ona lubiła wszystko, z.abrudzonego policzka.. Hrabia uma-'
Hrabia ze zdziwieniem pokiwał głO'- owym amorom tylko tak dlugo, dopóki
. ..
g·am nie wzią.ł w nich udzi,ału, i.stwier..
co przychodZiło nieoczekiwanie.
czał chusteczkę w' ' lodowatej wooziE) wę.:
-. Naprawdę nie rozumiem, co pa~ dził, że zazdrość. jest głÓ'Wllymn,w ty. .
- NiE> ' zabraliby~my Helenki Scott i starannie zmył jej błoto z twarzy. Pa\-l'em kl'ytyki dzisiejszego dziewczęcia.
i Tomka \Vell s ? - spytała.
trzr1.a mu przy \t5<111 w oczy i śmiałD. ni przyszło na my~l.
Hrab.ia, już odważniejszy, uśmiech- sio.
- A , czy pami~la pean jesz(lze pier..
- Autorem właśnie jestem j,a , ..:.....
nął sic do niej:
- NiechnO' mi pan teraz poda chu- wsze .sI uwal jakie , mi pan p!)w~e.dziaJ? powiedz'iał gorzko.
- ł.qic miałbym nie przechvkO' te- steczl>:o - pgwiedzl.p.ła. - pan t\lż ma Odwpócił się PUll elo 1111)ie isp:ytał: Czy
- CO', pa~l? - wykrzyknęłfL. -:- .-1
mu, '. ale mam dużo wa.lizl'lk, a skoro c-ałe czoło brudnę ! - Potarł,D. mu silnie . to prąwda,. żeo już p·anią. c~łowa.ł tUzin p,a,n· cnce ' wmówić we mnie,; że ' W
dodamy pani bagaż, nie pozostanie du- twarz. - No, nareszCie!
,.
mężcz~'zn?
.
...._,
miałby dosyć rozumu, aby to w szysuio
żo miejsca.
- Sądzi pani, że jesteśmy teraz do- Najmocniej p.anią. prza.prasZ'.atn, l1apisać, a niedość, aby uwierzyć '''la . .
Otworzył drzwi i pomógł jej wsią.Ść.
statecznie wymyci, aby zacząć jeść? Oczywiście nie powil1ienem był tak się
snym slo\\'om?
."
- Jaka.szkoda! - powiedział.a pan- spytał hrabia. - Albo c~y ' pani nie za- zapytać. 1'0 napI'awdQ mogło brzmieć,
- Czy pani nie rozumie, --:- pow1ena COl'bin.
leży na obiedzie?
.
jakbym chciał panią kl'rtrkowat. .
dzi~ł barązo poważnie,- czuję odr&zę'
-Prawdl'\.? - rzucił w o.dpowiedzi
- Gdrby; ;p.an ChOĆOl' przez tyd~iel'l
. ~ Tak teŻ ', brżmiało. l\:aż'dy' inu:dał . na ' myśl, 'by ja:\{ikolwielc · mężczvzna
naciskając 's farter' irusza:jąc z miejsca. jadał w naszym kluhie Gamtna.-Delta;·
pomyśleć, że, .iestel'n lT'aEc m głupta- · p.atli~ pocaJo~vą;ł? Jakik6fWiek .n1ęióy.-i·
Był nagle w ' ś\vietpym humQrze i nie~
nie pyt,ałbY'Pan tak niemądrz6. Jestem skiem,
i że c~as na.hY~-ższy,. , abY 'mi' zoo oprócz mnie!
'
wiele brakło, żeby się śmiał na całe zawsze głodna.
ktoś fakt ten ' wreszcie uświadomił.
.
'Aniby
mi:
się nawE>t nic śniło Pogardło.
Wspólnymi siłami zabrali się dO'
.
zwolić panu na to, powiedziała;
- Czy pojedziemy zaraz po obie- koszyka.
- Jeszcze raz bardzo przeprastam, ' gnie\vnie.
.
dzie? - spytała..
- Święty Panie! wyl{rzyknęła -:- rzekł 1
1l'abi:{;\.
.
".' .
Przez c\lwi'lę wpatrywali się w si~ .
- Przygoto,vałem kos;!:y:\{ ze śni\l- Zuzanna, - ka,,,ior!
- - Teg-o już. wcale nie tr,"eba. - zą- ,bie takby z zawiścią.: Hrabia op,al'lował
d,aniem., bułkami i wszrstkim, co do
- P ,ani lubi kawior?
pewniła, co 'pan czul, rnusiał p,an' się pier\\'szy.
tego należy. Są.dziłem, że oszczędz.imy
; . SkiuJ;lła . tylko . głową:, bo miąla zbyt powiędzi,e.~, i 'j~st~m przekonalla, że
.-: Pl'Oszę dalej, - powiedział spo-na czasie, Jeśli zjemy coś po drodze.. pełną. Plłzię,.. aby mogią mówić. Było to :mówjł pan, szczerze. Czuje. ,pan 'niena-' kOJme, - s.'prawa zaczyna być intere.<
wiść·
.
DO' kolacji mogHbyśmy osiągnąć Rocl\:" bardzo ' wesołe śniadanie. .
. do mnie,.. qci
, moiell przyjaciół. i "dO" sUJąea.
- " .'
land. Jest tam hotel, gdziei można do-;- No, teraz 'Zollaczymy, jak szybko rpoIeh obycza}Q:w.
.
, ' . .. . ......:: Jest p:a n na-jbardzię-j ' na:clętyOl
, "- Ależ wcale nie, ' ~ 'protest(xw·a.l, .
.
skQnalezjeść.
'zr6bi ': p'afl.i n~stępnyeh dwieścIe · kilo.' ,.
l dzarÓ~U1Uia.łfum ;idio.tą.~ . jaldego ' mi· się
- J·esz. cz~ si~ wcale nie ..sPlikb_Wa:-1 I!ietr~\vl ~ 'rzekł. hl; ą.~ia, gd.v: ,wszys.tką" ._ jil.. ~
łam powlOdzIała" ale to potrwa spakowalI. ' SpOJrzała ku memu zdu- '. ~ Tak, tak, _ przerwała mu, . _ ' ,z ąl:ZyO spo "ac W .. z)'ClU, , ~ zawo.łała ..
kilka zaledwie minut.
mionymi oczami.
dlaczego pan teraz nie .iest··szd·e ty?
,- (Ciąg 'dalszy następi).
Zeszedł jednak kwadrans, nim znie- Czy pan chce przez to powie- Kiedy ja naprawclę nie mO'gę
.... , '. __ ..'__ ..
,o. '
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OŻVW[ZV wpływ

Sensacyjne tezy o wpływie plam sło
necznych znajdujemy w dziele sławnego
astronoma amerykańskiego Harlana. T.
Stetsona pt. Plamy słonec~ne i kh działa
nie .
.Wiadomo, że plamy słoneczne, zaćmie
wają.ce w pewnych odstępach czasu tarez
na.szego słońca, są czymś więcej, niż pro
stym "szpetniczkie,m", i .lwiastują one nam
o potężnych rewolucjach w morzu pło
miennym słońca. Astronomowie stwierdzi·
ai, że pojawiają się one rytmicznie w odstę
pach mniej więcej jedenastoletnich. Poza
ty.rn okazało się. że towarzyszą im na ziemi nie tylko pewne zjawiska atmosferyczne i elektromagnetyczne. lecz że pozostają
one nie bez wpływu tal{że na życie ludzkie
1 jego rozmaite przejawy.
Harlan T. Stetson stwierdza, że plamy
słoneczne poV'. odują na ziemi zwiększone
promieniowanie ciepłoty. Dlatego to o tej
porze powstaje na ziemi więcej pary wodnej, co znowuż pociąga za sobą zwiększo
ne opady. W konsekwencji nailtępuje paradoksalny skutek, że spotęgowane promieniowanie słońca powoduje na ziemi obniż enie się temperatury.
Bardziej zdumiewającym jest jeszcze
stwierdzeni e, że z potęgowanym tworzenielffi się plam słonecznych idzie w parze
na ziemi wzrastająca koniunktura. Tak
było w latach 1928/29. gdy tymczasem w roku 1932 w czasie zaniku plam słonecznych,
zapanowała na ziemi wielka depresja. Odtąd aż do roku 1937 byliśmy świadkami po·
tęgujących się Pllam słonecznych i równoczesnego poprawiania Rię koniunktury

ZINAZIEMI

plam słonecznych
na
I

powoduje także zwiększenie się ionów o
ujemnym ładunku elektrycznym, co również powoduje wzmożonl\ ak.ty wność u
człowieka.

życie

ziemskie
l

Stetson zdaje sobie oczywiście sprawę
z tego, że nie wyłącznie plamy słoneczne
decydują o koniunkturze goępodarczej na
ziemi, w Ikażdym razie przewidujący eko-

Benzyna z torfu
. Torf sll)żył od niepamiętnych czasów
jako materiał opałowy.
Specjalnie w
Połsce w bezleśny~h okolicach spełniał
torf tę rolę, posiadamy bowiem ogromne
obszary torfowisk, wynoszące 3 miliony
hektarów, z czego około 2 mil. ha nie jest
wcale wykorzystane.
Tym bardziej więc winny nas zainteresować odkrycia uczonych zagranicznych, które mówią, iż można również
otrzymywać z torfu gaz świetlny, który
do ostatnich czasów był wyłącznie wydobywany z węgla kamiennego. Od niedawna zaś niektóre pal'1stwa zaczęły już,
narazie dla eksperymentu - wyrabiać z
torfu benzynę wysolwwartościową. Według obliczeń inżyni erów, ze 100 ton torfu otrzymać można 5000 litrów benzyny,
5 ton smoly i prawie 50 ton koksu torfowrgo. Cena wyrobu 1 litra benzyny z
torfu nie przekroczyłaby kwoty 30 groszy.
Dodać nalE'ży, że Rosja zbuclowala już
ostatnio fabrykę, produkującą z torfu
spirytus metylowy do celów przemyslowych i środki do celów wojennych.

Ciekawe studium Anglika o słoniach
Angielskie czasopismo "National Geograpbic lVIagazine" zamieszcza obszerne
studium p. Edmunda Hellera o słoniach
afrykallskich. P. Heller jest znanym myśliwym, pól życia spędził w glębi Afryki,

zajmując

(Kk.,)

afrykańskich

się zawodowo polOWaniem, ło
żywych zwierząt dla
ogrodów

wieniem
zoologicznych lub organizowaniem zbiorowych wypraw, które umożliwiają bogat.ym sportowcom

polowanie na wielkie okuy
fauny afrykańskiej
bez narażenia się na zbyt wielkie niebezpieczeństwa.

Jeżeli chodzi o ogólną wagę i wielko'd

słonia,

to największy ze znanych autoro3 m 49,9 cm i nie posiadał kłów.
Słynny Jambo, ongiś ozdoba ogrodów zoologicznych w Paryżu i Londynie, który
zakupiony przez cyrk Barnuma
zginął w Kanadzie podczas
katastrofy kolejowej,
mial 3 m 22 cm i waiył okolo 6.000 kilogramów. Niesłuszna jest legenda o dłu
gowieczności słoni.
W Indiach słonie 0swojone, otoczone troskliwą opieką i rue
zmieniające klimatu, żyją najwyżej 50 lat,
przypuszczalnie żyjące na swobodzie Bie
przekraczają również tego wieku, przebywające zaś w menażeriach stref umiarkowanych giną w wieku około lat 40-tu,
Zmysły słoni są rozwinięte bardzo niejednolicie, najsłabiej wzrok. Słoń w odleglości 10 do 12 m nie rozróźnia już dobrze otaczających go przedmiotów.,
słuch ma natomiasl doskonaly, a naJbar.
dziej kieruje się węchem.
Podobno może zwęszyć człowieka na odległość 150 do 200 m.
Główne narzędzie
węchu, smaku i dotyku stanowi trąba., ale
posługiwanie się nią wymaga dość dłu
giego, stopniowego kształcenia. W. pierw.
szych miesiącach życia słoń nie posługu
je się wcale trąbą, pobierając pokarm oj!
matki bezpośrednio pyszczkiem, stopniowo odkrywa, że trąbę może podnosić, zwijać i rozwijać, jak czynią jego dorośli t0warzysze, wreszcie przychodzi dzień, VII
którym naśladując matkę, usiłuje zaczerpnąć wody.
Pierwsze próby nie wywi

TUNEL LINCOLNA W NO\VYM JORKU
W Nowym Jorku odbylo się otwarcie nowego tunelu pod rzellą Hudson, łączącego
Nowy Jork z przedmieściem New Jersey. Budowa tunelu kosztowała 75 miln. ·dol.

dotarł

Pierwszy Polak, który
Od najdawniej,szych czasów polskie tropy do odległy.ch krailców świata docierały.
Również i na Da.Jeki Wschód juź przed
wiekami przenikali Polacy, bądź jako jellcy moskiewscy, wysylani następnie na
podbój Syberii, bądź jako mi,sjonal ze. D:J
dalekiej Japonii pierwszy PolalI dot'lrł
przed 300 bez mala laty.
Był nim Jezuita, ksiądz Wojciech Męci:lliski. urodzony w końcu XVI wieku. W
dziejach misji daleko - wschodni.ch l iękną
posiada on kartę. Pochodzą.c z bog'ltej
szlachty w Zamojszczyźnie od młodu czuł
powolanie do stanu duchownego, ukończył
szkol y Jezuickie w Lublinie, a następnie
studiował medycynę w Akademii Jagiello:lliskie.i. Umysł lotny i dociekliwy dążył
do poglębienia wiedzy a pragnienie służby
Chrystusowej pobudzalo go do sposobienia
się do pracy misjonarskiej. \Vyrusza więc
do Rzymu, gdzie kształci się przez trzy lata, kOll.CZY nowicjat i powróciws'Zy do Pol
ski pogłębia jeszcze wiedzę filozoficzną·
GJęboka wiedza otwiera przed nim drogę
do kariery i dostojeilstw. rezygnuje z nich,
postanawiając poświęcić się pracy misjo-

I

do Japonii

narskiej. Zapii3uje swój caly majątek Jezuitom i opuszcza kraj.
Widzimy go znowu w Rzymie, skąd wyrusza do Portugalii a stamtąd w 1631 roku
udaje się na misję do Indyj. Po dlugiej podróży mor,s kiej, które w tych czasach niemalej wymagały odwagi, dociera ks. Mę
cil16ki do brzegów Brazylii zaledwie. W
163~ roku wypływa ponownie w podróż d;J
Indyj, docierając do Mozambiku. Oddaje
się pracy misjonarskiej, na wraca pogan na
wiarę Chrystusową, nadając im
imion2.
polskie. Do 1635 r . przebywa w Malaborze,
po czym udaje się do Malakki. W drodz€
do Makao pojmany zostaje przez korsarzy
holenderskich i przez kil'ka miesięcy wię
ziom' iest na Formozie. Jego wiedza medyczna ratuje mu życie, za wyleczenie syna wielkorządcy holenderskiego, odzysku·
je wolność . Do roku 1642 ks. Męciński pro·
wadzi pracę misyjną w l{ochinchini~,
Kambodży i w ManitU, gdzie uczy się języ
ka japońskiegu. W lipcu tegoż roku udaje
się do Japonii. Przeczuwa swą męczeńską
śmierć. rozpisujE' więc listy pożegnalne do
kraju. JaJkoż w sierpniu na wyspie Saksum
zostaje pojmany i poddany torturom. Dni a
3 maja 164·3 r. ginie śmiercią męczeń<ską ten
pierwszy Polak. który dotarł do Japonii.

Towarzystwo "Do widzenia"
Oryginalną nazwą
odznacza się zało
żone niedawno na terenie Śląska zrzeszenie. które wciągnięte zostalo do rejestru
stowarzyszeń i związków Śląskiego Ul'zę

du \Vojewódzki cgo' pn. "Towarzystwo Hodowców Gołębi Pocztowych ,.Do Widzenia"... Towarzystwo to pracować będzie,
.iak inne analofriczne organizacje. nad
rozwojem i propagandą hodowli golębl
rOf;ztolVych przy pnIDOCy takich środl<ów,
jak zebrania, pogadanki, odczyty, a przede wszystkim organizowanie lotów i wystaw gnlębi pocztowych.
Miłość

Jaka jest różnica między pierwszą
mi10ścią a ostatnią?
,
- Ludzie wyobrażają sobie zawsze, że
pierws<:a miłość jest również ostatnią, a
08tatnia jest w rzeczywistości pierwszą..
-

ft

pozyeję.

Słonie żyją zgodnie wgromada(h pod władzą samil:y

Światowej.

Stetson. iako obiektywny u,czony stwier·
dza, że nie zawsze wykresy wzrastające,!
na ziemi koniunktury i potęgujących się
plam słonecznych ściśle sobie odpowiadają. Nie mniei jednakże skonstatówać trzeba, że w oi'tatnich pięciu zwyżek giełdo 
wych, cztery przypadały na punkty kulminacyjne okresów plam słonecznych.
Tą s8lmą
charmonię z rytmem
plam
słonecznych
zauwaźyć
możcmy także w
dziedzinie
działalności
przemysłowe).
Przyczyny dopatruje się Stetson w spotę
gowaniu ultrafioletowego promieniowania
słońca. Sikutkiem iego jest zwiększona produkc.ia witaminy D w świecie roślinnym.
która dla odżywiania ludzi t.ak wielkie polIiada znaczenie. Witamina D wywiera wy·
bitny wpływ na system nerwowy ludzki.
Spotęgowane
promieniowanie słoneczne

nomii3ta winien je do swycn kalkulacyj go-.
,spodarczych wstawić jako bardzo wat~

SIEC RYBACKA TZW. ;tAK
pom~ której rybacy ~~ ~'ryby ~d lodem.

Do kina można
Sieclmiolet ni Kazio przychodzi do ' kasy
\V Idnie i ch.ce kupić bilet.
- Dlaczego nie jesteś IY szkole - pyta
go się kasjerka.
- Ponieważ mnie boli noga
odpO~
.. wiada Kazik z pewnością siebie.

miał

padają zachęcająco,

dmucha w wad.,
zamiast lą wciągać,
po pewnym czasie udaje mu się napelIlIO
trąbę, ale nie może donieść zawartości do
pyska i rozlewa ją, opryskując sobie ła
py. Uporczywie powtarzane prÓby osie,gają wreszcie skutek i malec opija się
wodą aź do przesytu.
SIanie żyją w gromadach,
złoźonych z 20 do 40 osobników, przy czym
ilość samców jest zwykle równa.
Przeważnie gromada podlega władzy jedt'lej z
samic, odznaczającej się większym od innych sprytem. Prowadzi ona swych poddanych na pastwiska, nakazuje odpoczynki, wybiera kępy drzew, pod którymi gromada ma spać stojąco, sama nie zasypia nigdy głęboko, drzemie tylko, wzno-<
sząc często trąbę, aby zbadać, czy nie nadciąga jakie nieb ezpieczeństwo.
Słonice rozpoczynają karierę
macierzyńską w wicku okota lat 12-tu i co 5 lat
rodzą jednego potomka (o bliźniętach nie
ma mowy). Matka czuwa nad nim do
piątego roku życia.
Słonie odnoszą się
do swych małych z wielką serdecznością
i .poblażliwością dla ich wybrykÓW: UlubIOna zabawa polega
na schowaniu się w zaroślach I wydawaniu okrzyków rozpaczy.
Przerażone matki rzucają się na pomoc ·
a małe wyskakują nieoczekiwanie i ud1!~
rzają je głowami w bok. Atakują tak sa!ll0 dorosłych samców, nie wywołując ł z
IC~ ~trony żadnych objawów zniecierpliWleDla czy niezadowolenia.
,
M~łż.eń~twa słoni są, zdaje się, dot~
wO,tl"l:le l Dle ma wypadków złamania wier~
nOSCl ze strony żadnego z małżonków.
Zgoda pan,uje wśród członków
gromady.
nieprawdą jest, jakoby usuwała ona ze
swego grona słabych. chorych czy starych. Wybuchające niekiedy starcia mię
dzy samcami. nie są nigdy śmiertelne po
walce następuje pojednanie. Z niezb~da
nych b~iże.i przyczyn zdarza się czasami,
te ro~lzma wyrzeka się jednego ze swych
męs~ucl~ członków, może wtedy, 9:dy ilość
s:;mlc l samców w gromadzie nie jest
I'~wna.
Los taki nie spotyka nigdy sło
Dla starego, lecz zaWSZe młodE'go, będą
cego vi pełni sil.
Wygr;anie wywiera na niego
wpływ zgubny,
doprowadzający do prawdziwego obłędu.
Sł?n:sam?tnik atakuje \ z wściekłością ludZI l ZWIerzęta, zbliża się w bialy dzień
do osad, tratując i niszcząc po drodze
wszystko. Y'dudze w Indiach utrzymują
zaw.odowych myśliwych do tępienia tych
groznych samotników. W Afryce mie--.
8~kall?y zag:rożonych osad ul'Zqdzają prz~
etw nIm zbIOrowe wyprawy;
mały słoń

