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Wspania euro(zyst Ś · śl n
Cały

•

alrze

Były

nicy dworscJr • Akt ślubny sporządził
Mustafa al Maraghi, rektor Al-Azharu. Pierwszy złożył podpis król Faruk,
a za narzeczoną akt ślubny podpisał
ojciec jej, Jusuf Zu'l-Fikar basza.
Po
podpisaniu aktu ślubnego,
wszrstkie OSOby nie należą.cc do rodziny królewskiej i rodziny królowej Faridy opuściły pałac z w~'jątkiem dostojników dworskich, rektora Al-Azha-

minister oskarżony odefraudacje

Obracajqc '1nilionowymj sumami

~defraudować

mial ... 6500

~lotych.

~.

-Krlrf Egiptu Faruk I
Kair. (PAT). Cały Egipt, uroczyście święci dzień zaślubin króla Faruka z p. Faridą Zulfikar. Zarówno
stolica, jak i kraj cały przybrały wyJ~'IQ.d odświętny przez bogatą dekorację
gmachów, wieczorem zaś dzięki wspaniałym, efektom iluminacyjnym.
Program uroczystości ślubnych zgo"dnie z przepisami religijnymi Koranu
' jak i" zgodnie z tradycję, nacechowany
jest w~' bitną troską o współudział na.ibiedniejszych warstw ludności. W
miastach, a szczególnie w Kairze, wytlsygno"'ano ze szkatuły królewskiej
znaczne fundusze na rozdawnictwo
obiadów dla ubogiej ludności, w ogrodach urządzane są. zabawy i widowiska dla ludności. Instytucje społeczne,
jak również i przedsiębiorstwa handlowe i przem~'slowe prześcigają. się
nawzajem, by w dniu ślubu królew~kieg(), ja.k na.jgodniej wystąpić w traakeji

dobroczynnej.

Urzł-

War s z a w a, 20. 1. Sąd Najwyż
szy rozpatrywał we wtorek sprawę b.
min. robót publicznych, inż. Józefa
Pruchnika, oskarżonego o zdefraudowanie 6.500 zł oraz o niedbalstwa służ
bowe.
Inż. Pruchnik powołany był na stanowisko kierownika biura prac melioracyjnych na Polesiu. Przez ręce je.go
przeszło około 8 milionów złotych. Pod
koniec urzędowania oskarżono inż.
Pruchnika, że wystawił fałszywe kwity na sumQ 6.500 zł.
Sąd
Okręgowy
uniewinnił
mz.
Pruchnika z zarzutu fałszowania kwi-

tów, lecz skazał go na 6 miesięcy aresztu za niedbalstwa służbowe. Są.d
Apelacyjny w Wilnie zmienił wyrok
całkowicie i ka~ał oskarżonego na 3
i pół lat więzienia z pozbawieniem
praw publicznych i honorowych na
przeciąg lat pięciu.

świadków

później

Egipt niezwykle uroczyście święcił dzień ślubu króla Faruka z p. Faridą Zulfikar
.
Uroczyste powitanie nowej królowej
~'····I dzane są przyjęcia dla ubogiCh, rozdawnictwo odzieży, . rozdawane są
wsparcia itd.
.
Dziś w połUdnie w pałacu Kubba,
odbyło się uroczyste podpisanie aktu
ślubnego. Na uroczystość tę przybyła
rodzina królewska, rodzina panny mło_
dej, członkowie najwyższej rady uczonych teologów, prezes trybunału kanonicznego Szari, rząd in cOl'pore, dostoj-

dycyjnej

obu stron. W chwilę
do pałacu królewskiego przybyła królowa ubrana we wspaniałą
białą. suknię ślubną. Towarzyszył jej
orszak druhen.
Na stopniach pałacu powitali przybywającą królową dostojnicy dworscy
i przeprowadzili .ią do sali, w której
oczekiwali członkowie obu rodzin
i' król Faruk. Ta część uroczystości od.
była się w obecności pań, gdyż podpisanie aktu ślubnego, jako uroczystości
o charakterze religijnym, odbywało się
bez udziału kobiet.

ru i

Zakończenie uroczystości ślubnych
obwieściła salwa honorowa z dział, ustawiom'ch na dziedzińcu zamku kró-

lewskiego.
.
Po ślubie odbył się obiad w ścisłym
gronie rodzinnym.
Szczegoly uroczystości ślubnych
króla Faruka nie są publikowane zgodnie ze zwyczajami egipskimi uznają
cymi małżeństwo królewskie za akt
ściśle prywatny, mający znaczenie dla
państwa tylko pośrednie, ze względu
na sprawę nast""stwa. tronu. Toteż
uwaga społeczeństwa skupiona .i est na
zewnętrznej stronie dekoracyjnej ur0czystości, a nie na szczegółach.

Proces

inż

Wieliczkera

K a t o w i c e. (Tel. wł.). Rozprawa
apelacyjna przeciw red. Nogajowi z oSprawa znalazła się w Sądzie Naj- skarżenia inż. Zygmunta \Vieliczkiwyższym, który uchylił wyrok Sądu \Vieliczkera o zniesławienie w druku
Apelacyjnego w części, dotyczącej wy- zakończyła się wyrokiem, zatwierdzastawiania rachunków podróży i spra-I ją.cym wyrok sądu I instancji, a skawę przekazał do rozpatrzenia Sądowi
zującym red. Nogaja na miesią.c areApelacyjnemu w innym składzie sę- sztu bez zawieszenia kary. Redaktor
dziów.
Nogaj zapowiedział kasację.

I

6 osób runęło zdachu wogień

Olbrzymi

pożar

budynku szkolnego wKanadzie - 46 osób zabitych, 22 osoby ranne

Lon d y n. (ATE) Z Kanady donow St. Hyacilltlle, nieopodal
Montrealu, w szkole męskiej wybuchł
olbrzymi pożar. Ponieważ ogień rozszerzył
się z olbrzymią.
szybkością,
chlopcy nie zdążyli opuścić gmachu

s~ą, że

.szkoły.

J>()żar wybuehł

w nocy, podcUl.S gdy

w budynku nocowało
niów i 50 nauczycieli.

około
Ogień

160 uczz nie ły
ehanę. szybkością. objął dolne cz~ści zabudowań, wobec czego uczniowie i nauczyciele schronili się na dachu domu.
Mimo wysiłków Straży Ogniowej wią
zania dachu pękły i wszyscy, którzy
szuka.1i tam schronienia., wpadli w

ogień.

Świadkiem

tego wypadku

były

ludności.
Akcję ratunkową. utrudniał bardzo
silny mróz i głęboki śnieg. DotychCzas
wydobyto z~ zgliszcz 17 zwłok. Brak
jeszcze ciał 20 o~ób, co do których istnieje pewność, że zginęły w płomie

olbrzymie tlumy

niach. 22 osoby

odniosły ciężkie

rany.

Atak żvdostwana Rumunię
Akcja międzynarodówki semi~kiej w Genewie - Min. Radulescu o rewizji praw obywatelskich - Wciąż żydzi-komuniści! - Zabiegi niemieckie? , -

B u kar e s z t. (ATE). "Curentul"
nonosi z Genewy, że "Alliance Israelite Universelle" łą.cznie z organizacją
żydostwa francuskiego złożyła
w sekretariacie Ligi Narodów skargę w
, związku
z zarzą.dzeniami przeciwżydowskimi gabinetu Gogi, żą.dając
rozp.atrzenia tej skargi w trybie na-

broni, będą,cych filią zakła,dów
J{ruppa. .
Powyższy fakt komentują tym, że
zaproszenie deleg~cji niemie~~iej skie-I
rowane jest przeCIwko FranCJI, dotych-

rządowy

"Tara Noastra" 0mawiając tę wiadomość stwierdza, że
wspomniana organizacja nie ma ~ytulu
do reprezentowania interesów Zydów
rumUllskicli. Dziennik domaga' się, by
wspomniani Żydzi albo przyznali się
do inspirovyania tej "prowokacyjnej '
inicjatywy", albo też by potp'pili, jeśli
się z nią. nie solidaryzują.
_
' Minister' sprawiedliwości Radulescu ogłosił w prasie oś''''iadczenie na
temat uchwalonego dekretu o rewizji
, nadall obywatelstwa.
Minister zaznaczył, że żaden Żyd,
który ~iedlił się przed wojną. w Ru,munii lub na i'>bszarach do niej przy, łączonych, nie będzie pozbawiony obywatelstwa. Nikt więc z tych, których
chronią postanowienia traktatu o ochronie mniejszości narodowych, nie
ma powodów do obaw. Del<ret stosowany będzie jedynie do osób, które 0bywatelstwo rumU11skie uzyskały po
wojnie i to w sposób niezgodny z prawem _. drogą fałszowania dokumentów itp. Fakt, że wykonanie dekretu
powierzono 'władzom sądowym, daje
pewność bezstronności w jego stosowaniu.
Min. Radulescu oświadczył następ
nie, że przy rewizji listy adwokackiej
uszanowane będą. również wszystkie
wylegitymowane prawa Żydów.
.
Policja polityczna w Czerniowcach
zaaresztowała w biurze organizacji syjonistycznej 22 OSOby, co do których
istnieje uzasadnione przypnszcz'e nie,
ze należą do nielegalnego stowarzyszenia komunistycznego. Skonlislwwano
duże ilości "bibuły", Wi~ksZ\ość aresztowanych to Żydzi. ' .
'
W i e d e ń (Te1. wI.) Z Bukaresztu
oonoszą, iż niebawem przybędzie do
Rumunii delegacja niemieckiCh przemysłowców z przedstawicielami zakła
dów Kruppa na czele ce.]em zbadania
możliwoś' ci wybudowania w Rumunii

B u kar e s z t (ATE) Stronnic,twa
opozycyjne nie ukrywają niezadowolenia z powodu rozpisania nowych
wyborów.
"
Liberałowie, którzy dotychczas zachowywali wyczel<ującą rezerwę, atakują rząd za pośrednictwe~ swych
organów prasowych, nazywaJą.c rozwiazanie izb aktem sprzecznym z konstytucją, ponieważ gabinet nie został
upoważniony przez parlament do wydawania dekretu. P. Maniu, przewodniczący cara,nistów twierdzi, że lista
rzadowa została zł~żona jeszcze przed
uk"azaniem się dekretu w .organie urzędowym, P, Maniu zapowiada skierowanie sprzeciwu drogą pra\vną. Obok obowiązku składania list w Cen,tralnej Komisji Wyborczej zamiast,
jak dotychczas, w sądach okręgowych

we lwowie

Kra k ó w. (Tel. wł.) Jak się dowia'dujemy, zastępca lekarza więziennego
we Lwowie, nie pozwolił inż. Dobo. szyńskiemu na używanie własnej bie. lizny i pościeli oraz na dostarczanie
mu 'p,aczek żywnościowrch i czasopism. VI. Krakowie mial inż. Doboszyń
ski wszystkie te świadczenia przyznane. Ob)

Blokada WSH w Krakowie

Kra k ó w. (Tel. wł.) We czwartek
rano wybuchła blokada Wyższego , Studium Handlowego w Krakowie. Przyczyną, jej jest opieszałość władz wobec
zamierzonej akademizacji uczelni. Ustawa o akademizacji została uchwalona, ale dot?chczas nie ma rozporzą.
dzenia wykonawczego. Studenci wobec
tego poc1jp.li. demonstracyjną jednodniową blokadę uczelni. Na gmachu
\VSH rozwieszone są transparenty z
napisami: "Żądamy akademizacji i
obniżki opl,a t". W późnych godzinach
wieczornych o'dbył się wiec. Uczelnię
okupuje około 600 studentów. (jb)

(o czym już donieśliśmy - red.) dekret wprowadza jednocz.eśnie zmiany
w znakowaniu. Zamiast figur geometrycznych, którymi dla ułatwienia
orientacji analfabetom oznaczano dotvchczas listy, obecnie będą. one cechowane punktami w zależności od kolejności złożenia.
Wszystkie te punkty
na kartce wyborczej będą musiały się
mieścić w jednym rzędzie, w obrębie
cer:tymetra k:vadratoweg~, .co dla li~t
ktore uzyskają dalsze mieJsca będZIe
niekorzystne, gdyż utrudni wyborcom
ich odróżnienie.,
'
.,
Kola oficjalne zachOWUJą. optymiz.m. Mini~t~r spraw wew~ę~l'znych
Cahnescu oswladczył wczoraj,. ze zwycięstwo rządu w wyborach m~ ulega
wątpliwości.
Dotychczas złozono w
Centra~nej Komisji Wyborczej 15 list.

I

P a ryż (ATE) Chautempg wpro,ya-\
do swe-go rzą.du szereg zmlan
organizacyjnych.
PowierZYł wiec Bonnetowi uzgadnianie wszystkich cZYnności w dziedzinie fina.nsów, przemysłu i handlu,
celem skuteczniejszej obrony franka.
Frossartowi przekazano pośrednictw,)
pomiędzy prasę, a kapitałem we wszystkich zatargach społecznych. DaladieiJ: jako sternik obrony krajowej,
otrzymał prawo wglę.du w działał·
ność ministerstw lotnictwa i marynarki woJenne.i.
~
Dzięki powYższYm zm.ianom ;lZlul!1.Ji
temps spodziewa sie zacieśniĆ wspó{pracę pomiędzy poszczególn,Jrni mini-

stel's~wa~i i wpr?wa:d~i~ w czyn

a,
Jego naJwa.z~l1e.ls~e, zaga,dmema: pokoJ społeczny l polIt} czny, Wykonanie wspomnianego -pl'og'l'amu ~a
leży w pierwszym rzedzie od tego Jak
ustosunkują się soc}aliści.
.
W kołach politycznych panuje
przekonan ie, że gabinet <:hautemp~a
na dłuższą metę pozbaWiOny będZIe
stałe.i równowagi. J es.! rzeczą. char:akterystyczną., że poglą.d
ten podZIela
również prasa angielska.
.
\V piątek rzą.d prawdopodobme zdobęd~ie zcte~.ydowaną, więksZ?;ś~ w Iz.bte;
gdyz bodajze. nawet komunlscl oŚ,wlatl
czą. się za mm, ,al>y zaszachowac gru-,
py śrotikowe,

dził

z~amem

•

E[ha zbombardowania kanonierek
japoji.s/~ich

T o k i o, (PA T), Ze strony japollskiej komunikują, że wyrok na oficerów winnych zbombardowania . kanonierek ..Panay" i "Lady Byrd:' nie będzie podany do wiadomości publicznej,
lecz zostanie poufnie zakomunikowany
rządom W. Brytanii i Stanów Zjednoczonych z prośbę" by rządy te wyrolm
tego nie publikowały, albowiem prawo morskie nie pozwala nawet w czasie pokoju publikowania w1adomości
o karach za wykroczenia służbowe.
Opublikowanie wyroku mogłoby ujemnie odbić się na stanie mor,alnym
marynarki japońskiej.
T o k 1.0. (PAT). Ambasador chiński
Hsu-Czi-Jing odpłynął wczoraj z Jokohamy do Hongkongu na pokładzie
statku "Empress of Asia". Przed w~'jazdem ambasadorowi złożyli wizyty
b. minister spr. zagr. Arita i b. min. I
finansów Juki. Amba~aclor Hsu-Czi-

nie zostanie opublilwuJany
Jing złożył oświadczenie pożegnalne,
w którym powieaział m. L: "Życie narodów podlega zmiennym losom, jednak nie należy tracić nadziei, iż siła
zbrojna nie zdoła stłumić sentymentu
opartego na pokrewieI1stwie rasowym.
Przewidujący ludzie w J.aponii chyba
nie przypuszczają, że obecna sytuacja
wróży wieczną pomyślność narodowi
japońskiemu" Potem oświadczył: "kilkalcrotnie zgłaszałem się u mego rzadu
o urlop i wreszcie go otrzymałem.
Opuszcz,am Japonię z uczuciami, dla
których nie znajduję wyrazu.
L o n d y n. (P AT). Reuter donosi z
Hanl{,au, iż Oficjalne koła chińskie
twierdzą, że wojska c~liI\ski.e ot.oczyły
m. 'Vu-IIl.l, le~z. domesIema, Jak~~y
miasto to było JUZ zdobyte przez C:hl~
czyków, wspomniane koła olcreslaJą
jako przedwczesne..
,.
Pod Peng-Pu trwają walkI. Śmeg z
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Zamieszanie sejmowe
Termin kongresu. Stronnict'wa Ludowego _ . Wybory
pelniajqce tlo l~om,i sji wojslwwej Sej'łnu
a r s z a w a, 20 stycznia.
z odroczeniem kongresu ludowców, o czym donosiliśmy wczoraj, krą
~ą w stolecznych kolach da lsze pogłoski,
ze w obradach wezmą udzial w charakterze, gości przrdstawiciele socjalistów i
Stronnictwa Pracy, p~zy czym mają nawet
wygłosić specjalne przemówienia.
Kongres ódbęd:de się w dniach 27 i 28 lutego
w TCl'ąkowie z nie7.micnionym programem.
~v

yv.

Władze
propagandę

polskie odebraly debit za oszczercza
antypolska pismom Iitn\\sldm: "Letuvos Zinios", tygodnikowi "XX Anozius" i wychodzącym w Ameryce "Amprikos
Lietuvis"
oraz .. The Lithauaniau American".

*

Pięciu funkCjonariuszy sowieckich rep. Taclzykistal'skiej rozstrzelano za ~ahotlłż. Mieclzy
nimi byJi dwaj .. trockiś('i'· Drozdow i MnnuC'zellko.

*

Z udzialem delegat6w Rumllnii. Estonii. Irlandii oraz Islalldii odbywa się w BeJ'linie konferencja lotnicza. Chodzi o llstal()nie rozldadu lotów na rok nastepny.
.

*

Samoloty 'wloskie, którymi por. Bruno Mussolini i dwaj inni lotnicy poleca do Ameryki
. Poludn. otr.zymaly na~ę .. zielonych myszy", Ta
naZwą wprowadza sill kogoś w zdumienie:
"

związku

*

Dziś odbGdzie się w lwmisji budżetowej Sejmu debala nad budżetem :Min. R.olnictwa.• Prawdopodobnie zabierze głos
min. Poniatowski.

~ ' komisji

*

senackiej Jjęd9; rozpatrywa-

że za 25 q;roszy nabyć mnżesz znakomita
tlltki (gIlzy) "KŁOS". fabrykowane z~
surowców, które porównal z surowcami
na]droższycl1 tutek (gilz). Pomyśl o tym,
że niepoti'zebnie dotychczas przepła~a
leś, osłabiaiąo swój budżet. ProdukUJą:

Władysław

Ablewicz

Członko
Warszawa, ulica Kościelna 8

i Marian

N ~oag

telefon 12-24-51.

deszczem utrudnia działania wojenne na północy, które niemal ca:łkowi
cie ' ustały.

Gabinet Chautempsa bez równowagi
dv:

JVyrok na ofice',.ó'w

Inż. Doboszyński

czasow,ej dos!awczyni broni .dla Rum~~
ilH, ktora USiłowała drogą ll1ter.wenc~~
wpływać na w~nętrzną. 'P?htykę l
pr.zeciw żY.dowskup wys-tąplemom premIera GOgI,
"

Przygotowania do ,' wyborów

głym.

Organ

I

fą.bryk

.Czy wiesz o tym,

u~u

ne dziś budżety Prezydium Rady . Ministrów, Sejmu i Senatu, oraz Najwyższej
Izby Kontroli Państwa.

*

Plenarne posiedzenie Sejmu, na któ- '
rym, według , wszelkiego prawdopodobteń
stwa, rozpatrywana będzie sprawa wyborów uzupełniających do komisji wojskowej, przewidziane jest dopiero w polowie
przyszłego tygodnia.
Jak słychać posło
wie Morawski, PIonka i , SChaetzel, którzy
wraz z posłaflli Duchem i Sapiehą manifestacyjnie opuścili posiedzenie komisji
wojskowej, przygotowują również listy do
marszałka Sejmu z'awierające rezygnację
z udziału w obradach komisji wojskowej.
~.

Manewry .czy wojna?
Jerozolima. (PAT) Napustyni.
na pogr,aniczu Iraku i ~edżu słyc~ać
było ożywioną.

strzelanmę.

\V

ZWIąZ

ku z tym rozeszły się pogłoski, iż była
to bitwa porniędzy zwa~nionym.i szc~e
pami. Dowództwo WOjsk anglelsk~ch
komunikuje, że były to manewry,

Skazano na śmierć
" dwóch żydów
Jerozolima. (ATE). Po raz
pierwszy od chwili wprów~dzenia są
dów wojennych w PalestYl1le skazano
na karę śmierci dwóch Żydów za P?szenia broni i posiadanie amunrcJl.
Dotychczas wyroki skazujące były wydawane za nielegalne posiadanie broni
tylko na Arabów.

linia lotnicza z" Francji
,"do Ameryki Południowej

p a ryż. (P AT) , Z;,a ki1l(a miesięcy
zostanie uruchomiona linia 10Lnicza
Francja - Ameryka Południowa .. 01'g,anizacja linii h'wała 1~ lat. B~dz.le .to
najdłuźsza linia lotnicza na ŚWIeCle,
wynosząca 13.350 km.

Projekt nowej 0rrdynacji
.
wyborczej
War s z a w a. (Tel. wI.) Prace poDucha nad projc}dem zn1i./łuy 01'clyąa.cji wyborczej. są, już
1.!k0l1:czon~.
Na jerdi1ym z najbHższych posJCclzen
. S-ejmli, pl'aWdopodobrl-ie jeszcze 'w styzeniu, mają one być wniesione na.-ple.num Sejmu .. Projekt Lędzie wniesiony
. przez posla Ducha, por:ieważ .obecJ~ie
' nie jest wymagane podpJsywame W11l0- ,
sków ,przez większą ilość posłów, (w)
sła

_Sekretarz "Klubu Demo,kratyczneJ,lO'" ustąpił

W a r s z a w a. (Tel. wł. ) Sekretarz
"l{lubuDemokratycznego" . p. 'Viącek
zgłosił ustąpienie z "I\lubu Demokratycznego". Powodem tego krolH1.było
krytyczne ustosunkowanie się zarządu
głównego

względem

działalności

p.

Wiącka

co do stanowiska, jakie zają,ł w
sprawie zmian w "Ozonie", ,(w)

Ustawa oochronie lokatorów

,v ar s z a w a.

(Tel. wI.)

W

naj-

bliższym numerze "Dziennika Ustaw",
który ukaże się jeszcze w styczl'liu, ogłoszona będzie uchwalona przez S-ejm

i Senat ustawa o ochronie ]okatol'ów
i przedłużeniu obniżki komornego. (w)

Zkomisji budżetowej Senatu
'v a r s z a w a.

(Tel. wI.)

Komisja

budżetowa Senatu rozpatrywała we
czwartek budżet Prezydenta R. p.,.Sejmu, Senatu i Najwyższej Izby Kontroli

Pallstwa.
Przy budżecie Prezydenta R.P., Senat odrzucił popl'awkę Sejmu skreśla
ją.cą. 10.000 zł. Omawiając ten budżet,
sprawozdawczyni
Jaroszewiczowa
zwróciła w swym przemówieniu uwagQ
na zbyt powolne tempo prowadzenia
remontów
gmachów
zabytJ,owych,
wskutek czego niszczeją znajdulące się
w nich dzieła sztuki.
Przy omawianiu budżetu Sejmu i
Senatu, postanowiono spowodować
wydanie ustawy skarbowej, która by
przywróciła mal'szaJkom Sejmu , L Senatu możność przenoszenia kredytów
preliminow.anych w poszczególnych
paragrafach budżetu.
. Dłuższą. d~·skus.iQ spowodował budżet Najwy~szej Izb)\, Kontroli Pm'1stwa.
Zapytywano prezes;a I~rzemiilskiego,
,czy, wytknięte przez "NIK" niedollk't~ania sę. przez rząrl respektowane, a
Jeśli nie - to jakie środki s 1;1. stosowane, aby jednakże decyzje "NIK" , były
u~vzględnione.
Dyskusja zakoń.czyła
się dłuższY.111 'Ql'zemówieniem prezesa
Krzemi11skiego, który uą.zieJil wyj J.śnień.
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"Druciarze" w polityce

Z NASZEGO STANOWISKA

Ziarna i P ewy
polskie \'I-'eszły szerokie za- nie,podległościo.wą dla Polski rozumieli wie oskarż-onych (Czarnocki, Robakieludzi, którym nadano miano jako zasadniczy i świ'ęty swój obowią wicz i wielu innych). Przed obliczem
"niepodległościowców".
Pojęcie "niezek narodowy i na tych, dla których sprawiedliwości mają odwagę oni i ich
podległościowca" w zasadzie było uość pl aca niepodległościowa stala się odo' obroilcy powoływać się na swoje prorozległe, gdyż sznroki był zastęp ludzi,
skoczll.ią do uzyskania zapłaty, nagród blematyczne zasługi niepodlegJościo.we,
pracuj<3-cych świad-omie dla wielkiego i w ó:?,óle polepszenia osobistych inte- Żądając uznania ich przynajmniej za
celu. Raczej do wyjątków w narodzie resów. Ten nowy podział "niepodległo okoliczność łagodzącę. w wymiarze
polskim należeli ci, którzy byli bądź ściowców" na dwie kategorie to już po- kary.
przeciwni pracy i ,,,alce, prowadzącej dział nie na prawicowych i lewicoNależy tu stanowczo stwierdzić w
do niepodległoś.ci, będź w ogóle nie \.... ych, lecz podział bez względu na obronie dobrej sławy prawdziwych,
prawych niepodległościowców i w o.góle
byli świadomi sprawy.
przynależność organizacyjną i przeko,X/śród
"niepodle3Iośriowców"
od nania polityczne na ludzi prawych. pracy niepodległościowej, że nie może
samego początku istn lał pewien po- uczciwych i karierowiczów w najgo.r- ona w żadnym wypadku służyć
dział \\' charakterze, rzec można, -obiekszym gatul'iku. Kryterium tego podzia- w najmniejszej mierze za usprawiedlitywnrm, według utartego szablonu po- łu jest uczciwość i głębokie, n i e o s o- wienie pospolitych przestępstw. Obrol'llitycznego: na t~'ch z pra"'a i tamtych b i s t e pojmo,vanie obo.wiązków naro- cy szczególnie winni raz na zaws~ w
li': lewa. Podział ten związany bYł z oddowy ch. Rozróżnienia pow~'ż,szego nie takich wypadkach nie tykać imienia
miennym kierunkiem polityki i od- dokonała wprawdzie Jeszcze historia, niepodległościowca, jeżeli ono ma mieć
mielln~-m takż·e światopoglądem.
lecz samo życie dostarcza tylu przykła dla społeczeństwa istotny sens pięknej
Szybko jednak pod wpływem fałsz)' dów, że podział taki stał się faktem. i nieskalanej karty w życiu Polski. Dowej historiozofii doszło do tego \v P-olS"'iadczą o tym dwa zjawiska cha- tychczasowa praktyka jest niebezpieczsce, że miano "niepodleglo.ściowców" rakterystyczne: bądź skromne uwa-ri na .przede wezystkim ze względów wy/ pczęło być monopolizowane przez jedrIlowawczych, może bowiem dla drU\V nekrologach o zasługach niepodleną grup-ę polityczną,
szczególnie po głościowych, z którymi naprawdę za- giej kate30rii "niepodległOŚCiowców"
maju 1926 r.
Prz"'czyn absolutne:::-o służeni nie uważali za godne o.bnosić stwarzać perspektywy bezkarności z
mo.nopolizowania zasług nie-podległo się za życia; bądź też skandaliczne pro- .PGwodu "zasług", co byłoby dalszą preśCiowych było wiele. Na jedną wszak- cesy, w których w roli oskarżonych o. n~ią. premią. niszczącą największe warże z n i ch na 1eży zwróci ć uwagę i to na posp-olite przestępstwa występują "nie- tości mo.ralne narodu, w którym nie
tę, która w rezultacie przyniosła bar- podległościowcy" tej' drugiej kateg-orii ll1(Jże ani na chwilę zaniknąć świado
ozo cierpkie i gorzkie owoce. PrZyczy- - odpłatnych karierowiczów. Czelność rność rozróżniania - gdzie jest zdrowe
ną tą bYł fakt, że za5ługi poczęto so- i tupet nie opuszcza ich nawet na łaziano, a gdzie lekkie plewy.
(j. t.)
wicie nagradzać i to w różnej postaci,
cZ'i'sto bardzo lukratywnej.
Szafarstwo nagród spoczęło w ręku
grupy politycznej, mO!Jopolizują,cej dla
siebie wszelkie zasługi niepodległo
ścio.we. Monopol ów był więc zwi:p;any
przede wszystkim z cht;'cią, i planem,
by nagrody sypały się tyllio na swoich,
tylko na ludzi godnych zaufania rzą
dzą,ce.i grupy politycznej.
Ta pewnego rodzaJu odpłatność zasIug w walce o niepodległość sprawiła,
że byliśmy świadkami istnego wY5cigu
po na~rody: posady, stanowiska, ordery. Co sprytniejsi, niezależnie od tego.,
. czy. mieli istotnie za so.bą, pewne zasłu
gi na tym polu, czy nie, starali się
wydostać poświadczenie bądź od o.rgardzacji, bądź od jakiejś wpływowej osobistości o swoim uczestnictwie, wzgl.
zasługach w pracy niepodległościo~'ej,
byle tylko mieć możność wyciągnę.ć
rękę po zapłatę za pracę, często wręcz
fjkcyjną" dla Polski. Im mniejsze były
zasługi, tym głośniej "zasłużeni" obno"No. chyba Gdań~'~ nic nwi.e na mnie narzekać!"
sili się ze swoImi "zasługami".
L..Ta odpłatność i pOgOlI za nagrodami oraz względami dla "niepodległo
ściowców" przyczyniła
się w dalszej
konsekwencji do nowego podziału tej
Sprawa Gdańska nie schodzi z ła-,
,.A czy było to postąpienie słuszne,
kategorii ludzi: na tych, którzy prace mów prasy. Świadczy to o wielkiej do- zgodne z żywotnym interesem pal'lst\ya
polskiego? Czy należało ze stanowiska
nios}ości i niezwykłej aktualności te- tego interesu wygrywać argument forgo zagadnienia. "Kurier Poznański" maIny, chyba "ligowy", ale w żadnym
zajmując się tym zagadnieniem w arrazie nie nasz, że obrona konstytucji
O
tykule wstępnym stwierdza, iż obecny Gdańska, to nic rzecz Polski, lecz Li.!!i
stan sprawy gdallskiej przypisać nale- l\'arodów? Ka miłość Boską., na czyjąże
ży nie t'.TIko temu, iż z Gdallska usukorzyść traktat wersalsld powolał do ży.,
cia Wolne :\Iiaato Gdańsk? Czy, żeby
,V związku z wizytą min. Becka w nięty zosŁał czynnik nadzorczy w po- zrobić przyjemność powstać mającej LiBerlinie i przeprowadzonymi rozmo- staci komisarza Ligi Narodów. Auto- elze Karodów, czy dla dobra Polski i jej
wami z kanclerzem Hitlerem, gen. rytet Ligi bowiem na terenie Gdańska niepoelleglego bytu państwowego?"
Gooringiem, min. Goebbelsem oraz nie był przez Polskę chroniony, w mo\Vywody swoje w tej spr.awie koń
min. Neurathem znajdujemy w pary- mencie zaś decydującym min. Beck tę czy "Kurier PoznRl1ski" stwierdzeskim dzienniku · prawicowym "L'Epo- "wielką. kartę, jaką było stanowi:sko niem, iż que" \.Hyagi pióra p. Jamesa Donna- komisarza Ligi w Gdal'lSku, sam odlo" ... zagadnienie nie ogranicza się do podieu, prowadzącego dział polityki .za- żył, występując w Genewie z sukuI'- lożenia czy niepolożenia przez Polskę
sem zamysłom kół gdańskich.
podpisu politycznego pod obecny stan
gl'anicznej w tym piśmie.
faktyczny w GclaJlsku. Istotne jest budo"P. Beck - czytamy tam m. i. - 0"Nie do na.s - pisze "Kurier Pozn." wanie przyszlo:;ci u ujścia 'Visly na pomawiał również położenie w Gdańsku
należy obrona choćhy jednym słowem rozumieniu 'Varszawy z Berlinem.
,.Dawnic>j bylo dla polityki polskiej
i sprawy mniejszości, które Sl). dalekie Ligi 1'\arodów; ale bylibyśmy niewidomi,
jeszcze od całkowi tego uregulowali ia, względnie udawalibyśmy niewidomych. zasadą. że w sprawie Gdańska nie rozmapomimo zawartego porozum ienia z Ii- gdybyśmy nie mieli sobie z tego zdawać wjamy z Bel'linem; dzisiaj, przeciwnie,
~topada 1937 roku.
Gdy się przejdzie sprawy, że odpowiedzialność za rozwój rekuje się w tej sprawie wlaśnie z Berstcsunków w sprawie gdauskiej ponosi linem.
do szczegółów, wówczas łatwo każdy tak samo, a wobec narodu polskiego w
"Dla polityki niemieckiej uregulowastwierdzi, że pomiędzy N~emcami a calej pełni, polityka polska."
nie zagadnienia gdańskiego po myśli postulatów niemieckich, na razie tymczaPolską. istnieje kijka,
wywołują,c~'ch
Polit~·ka polska bowiem mogła zasowych, nie jest celem samym w sobie.
poważne zadrażnienia. Nie można móDla polityki niemieckiej
zagadnienie
wić o całkowitym porozumieniu Berlina. pobiec temu rozwojowi stosunków w
jest środkiem do celu dalszego:
z Warszawą bez ostatecznego zrzecze- sprawie Gdańska,. jaki się już doko- gdańskie
do spętania rąk Polsld w tym dec~du
I).ia się przez Rzeszę tych ziem, które n,a l. Jeżeli jednak mogła, a nie zrobiła jącym dla jej bytu niepod1eglego punkprzeszły do Polski po wojnie świato
tego, to - jak stwierdza w dalszym cie i 1ym samym do wciągnięcia Polski w
"widocznie całej pelni w orbitę polityki niemieckiej
wej. Niemcy. jednak nigdy nie chciały ciągu cytowany organ nie chciała 2apobiec stotalizowaniu i jej daleko sięgających planów."
dać takiego 1.:obowiązani.a, a zadowoliły
się jedynie podpisaniem
\V
styczniu Gdańska".
Dziwnie i tajemniczo wyglą,daję. te
1934: roku mętnego paktu nieagresji".
W związku ze zgłoszenjsm przez przeobrażenia sprawy gdańskiej przy
\V dalszym cią.gu dziennik omawia Polskę nieinteresowania się wewnętrz- równoczesnym wielokrotnym twierdzekrytycznie wizytę niemieckiej delega- nymi sprawami gdańskimi, cytowane niu czynników oficjalnych o niez,acji wojskowej w Warszawie.
pismo zapytuje:
leżności naszej polityki zel...'nętrznej.

W

życie

stępy

Tajemnice sprawy

"L 'Epoque" stosunkach
polsko-niemieckich

gdańskiej

"Jutro Pracy", organ grupy, stojącej
blisko byłego wodz.a "sanacji", pIka Sław
ka. wypowiada dość często swoiste poglą
. cly o aktualnych
zjawiskach politycznych. Wyrazem tych poglądów jest m.
in. następujący urywek:
,,2a(1al1ie01 druciarza jest utrzymać
przez pewien czas rozbita. c?}ość ..
,.Tl'lHlno jednak wyobrazI c sobIe druciarza ldórrbv ze skorup, pochodzących
z róź~ych gUl'nków, chcial stworzyć jakieś solidne naczynie.
.
,.W dziedzinie polityczno - społecznej
jednak spotyka się często takic~ druciarzy. Jest to nawet dość pospolIta metoda w koncepcjach tzw. demokratycznych. Powstaje wt.ecly formacja, któ~a
IV iE:zyku
starej d~' plomac.ii nazywa SIę
wa·chiarzcm. Jest to instrument niekiedy
nawet użyteczny i kosztowny, lecz z zasady nietrwały. Przy silnym podmuchu
pękają wiazania i z trudem skompono·
wana calość rozlatuje się. Ale wtedy mówi się, że zadaniem polityka jest zlepić
jn, na nowo. Z tego wynika, że polityk
winien ciągle klajstrować lub drutować.
A w języku prostego rzemieślnika nazywa się to fuszerka."
Aluzja do "ozonowych" przedsięwzięć
pOlitycznych zbyt wyraźna. Ale co są
dzić także o przeszłości o BBWR? Czy
i ten twór nie był odrutowanym zlepkiem różnych skorup politycznych?
BBWR rozleciało się "przy podmuchu"
rzeczywistości.
Całość "sanacyjną"
lepi
się "na nowo" w "Ozonie". A "fuszerka"
coraz gorsza ....

"Fołksfrontowa" orkiestra
pod batutą żydów ..Agencja "Echo" podaje

wiadomość, że

w końcu stycznia rb. odbędzie się w War-

szawie konferencja przywódców ugrupowail politycznych o zdecydowanym kierunku demokratycznym, a mianowicie:
Klubu Demokratycznego. PPS, Stronnictwa Ludowego i przedstawicieli klasowych związków zawodowych.
W sferach politycznych twierdzą, że na
tę konferencję mają być zaproszeni również przywódcy Stronnictwa Pracy.
Wiadomości agenCji "Echo" nie zawsze
się sprawdzają niewątpliwe są jednak
dążności "konsolidacyjne" na lewicy, dyrygowane przez masonerię i Żydów.

2ydowskie interesy
na wywrotowej robocie
wladz śledczych w \Varszawie
raporty o wykryciu trzech drukarni komunistycznych, używających tzw.
pedałówek.
Jedna" znaleziono w Siedlcach u Seliga Korrtbluma, drugą w Lublinie u Efraima Kopka, trzecią wreszcie w
Łucku u Salomona Fligielmana.
Po porównaniu raportów okazało się,
że wszystkie trzy pedałówki Sl\ niemal
identyczne, co nasunęło poliCji podejrzenia, że sprzedawcą ich musiał być jeden
i ten sam czlowiel{, jedna firma. Dalsze
dochodzenia doprowadzily do ujęcia Wiesława (?) Kajmana,
który aresztowany
pr~:mał się, że nie mogąc sprzedać maszyn, zwrócił się wprost do komunistów z
propozycją, że zainstaluje te maszyny na
własne ryzyko tam,
gdzie mu K. P. P.
poleci.
Policja ,.nie doceniła" talentu handlowego Najmana i osadziła go w więzieniu
do dyspozycji wladz sądowych.
Do

wpłynęły

2ydZi na Polesiu
"Kurier 'Vileilski" zamieścił niezmiernie interesującą statystykę o zażydzeniu
Polesia w opracowaniu F. H-skiego. Opracowanie oparte jest - jak zaznacza autor
- o wyniki spisu ludności z 1931 r. (G. U.
S.) i studium dra Alfonsa Krysińskiego w
"Sprawach Narodowościowych" nr. 3 z
1937 r. ("Struktura narodowościowa miast
polskich").
Ogólna ilość Żydów na Polesiu, wynosząca 113.988 czyli zaledwie 10 pct ogólu
mieszkańców, odpowiada stosunkowi w
całej Poisce.
Natomiast ilość ludności żydOWSkiej w
miastach poleskich, wynosząca 73.132, stosunek ten znacznie przewyższa, stanowi
bowiem 40,2 pct ogólu ludności miejskiej
Polesia.
Jeżeli przejrzymy dane liczbowe z po·
szczególnych miast oraz osiedli o charakterze miasteczkowym, to okaże się, że stostrDek ten w niektórych ośrodkach wzrośnie jeszcze bardziej, dając eleml'ntowi
żydowskiemu bezwzględną przewagę liczbowl\.
Statystyka potwierdza szczegół bardlO
ważny, a niedostatecznie może doceniany,
te nędza poleska jest m. i. w !'lutym stopniu winą żydostwa, które opanowało zupełnie miasteczka. poleskie i ssie z ludności wiejskiej wszystkie żywotne soki.
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Tabelę t:ołerii PansłwoweJ poilaJem~ bez gw....ncJl
żyla już program swoich WYIi!.tępó,,: po calej Europie. Pierwue mecze, )alk W1a~mo,
Kanadyjczycy rozegrali w Dusseldot:fle ~
DavOB. Następne odbędą się w Szwa)earil
\V mieis-cościach Arosa. Saint Moritz, Bernie i Zurychu . Z Szwajcarii Kanadyjczyey
uda<!zf\ się do NIemiec, gdzie. wal~zyć, będą
z kombinowaną reprezentacją NIemIec w
Monachium, \V końcu bież. mie6ia"ca, W dn.
26, 23 stycznia i 1 lutego projektowane B8,

[h rnie· lewski· (h(e 105t:.(' zawodow(em,

.,

li

T "'''.d~'e
• "'''

n

trzy mecze
I';:anadyjczyków
i'kiej.
Z Pragi
gOŚCie udadzą wsięPradze
znow?czedo
Niemiec gdzie walczyć będq ponowOle w
Monachium. Norymberdze i Garmisch Partenki,.c!1l'n. W dniach od 11 do 20 lutego
I{anadYlczYcy wystqpil\ oczywiście na mil'Itr7.0'ltwach świata w Pradze,
Po mi~trzoslwach świata prugram dalprwed
szych występ ó w l{ ana d'
y]czy k-'-VY'f
..stawia .się na'ltępująeo: 22 i 23 lutego dwa
mecze w C:>:e<:hoslowacjL 25 lutego mecz w
l\ronnchl·Uln. <.n~1 lutego mec·~ w Garmisch,
1 mnrcll czwal'tv. z koJpj w"stęp
w MonaJ
chil1m 3 i 4 m:1rca m('cze w Berlinie. 6
marca' mecz w Kolonii- 7 marca Kanadyjcr-ycy wnlrzą w J{refelfl, 9 marca ~
Dftc'\~e-Jdorfie, 11 marca - w Brukseli, 12 l
13 mnrcn. w Amsterdamie. 15 marca w Uad
ZA
Z Holandii Kanadyjczycy llclzadzl\ si~
na tOllrn~e po Anglii a stamtąd mnją h<,z·
poiirednio wyjechać do Kanady.

t'

t"orunki materialne mistr~a FJtu'oPY Z(fclIe.cily nlev

,
y •• l
Ha~er6'łł} (ur.erykcuIsNIC t

Ostatni "Przegląd Sportowy" przyC" wia d orno ść :
nOS1' następuJ'"
't' 't!
"Po przyjeździe Zbyszka Cygani~wicza. w roku ubiegłym rozeszły ~lę
. l\.Ob y Ch 1111.e w Wars7...awie pogłoski, .la
lewski prowadził z nim per t ral(. ta. cJc
d
t
na temat przej ścia na zawo ows WO.
"Vv ostatnich dniach historia ta
stała się znów wyso~e B:ktuD:ln~ .. Pc;
dobno w Amen' ce pOJaWIły SIę )l.~Z aflsze
zapowiadające start Chmlelewski~go w Nowym Jorku w roli zawodowca
~
p~dobno Henryk Chmiele,,"ski ma

muje, dochodzi podobno do 3.000 dolamiesic,cznie!
ró ~'
.. Chmielewsl,i po meczu z \Vłochami "stwierdził w obecności jednego z
.
'1
naszych
wsp6lprarownil,ów, ze o. l . e
.
otrzyma
powaimQ,
ofertę, to prz~r Jmle
.
. ' '1' l
jf,l., gdr ż znajduje S1(~ w CIQZ UC) warunkach życiowych."
Należy ' oclczel\ać potwierdzenia lub
zaprzeczenia tej wiadomości I!rzpz
Chmielews kiego. Winien on pm11lętnć.
ł

o tym, że obietnice. da.\vane czo owym
,;,matorom, S~ zwykle b3.l'd7,O nę~ące.
Je dnak tylko rZRIUw zostaJ!3- speł\l1one.

~;ajl.JljŻ5zym czasie. podpi sać konKanadyjczycy grać będą
trakt z jednrm z nU.lhogatszych ma• •
nażerów amcrvka11skich, courlCYCm,! wszędZie tylko nie w Polsce!
i wyjechać w pierwszych dniach luteDruźyna kana (IYi ska. Budbury wo)ve l ,
O z Gdyni Batorym - do St.anów kt óra broni b a rw K'a nadY na mi strLo!;twach
~jednOCŻonych. Gwarancja, jukę. otrzy- hokejowych świata w Pradze czeskiej ulo·

Narciarstwo

w

'

. '
Reprezentacja narclarska Polskl. w
Garmłsch. Polski Związek Narciars.kl u,
"talii jut s kład dru.tyny, kló~a będZIe r,·
prezcntowala PolskEj na Mu;dtynarodo·

wym Tycoctaia 8poa1ih Zlsacw,eIl .., &er.,
miseh-~

Do ikQm.bm.aeji

Bronisława

kAuyemej

zgłoe:zoBe:

Czecba., Stanisław.a MaMlsa.rza i Mieczysława Wnuka.
_
Do biegu otwartego na 18 km: MIeczysława Wnuka, Bronisława Czecha. Tadeusza Wowkonowicza, Józefa MatuS2Ine.
go, Stanisława Karpiela i Edwarda Nowackiego.
Do otwartego konkursu skoków: Stanisława Marusarza, Bronislawa Czecha i
Mieczysława Wnuka,
.
00 kombinacji alpejskiej: BrOnIsława
Czecha i Stanisława Marusarza.
Ogółem do Garmi'lch wyjeżdża 7 polskich narciarzy.

Pięściarstwo
Warszawa - Łódź. Soctkani e między
miastowe odbędzie się w nadchodzącą niedzielę o godz. 11 w sali Teatru Kameral·
nego. Zamiast Chmielewskiego wystą.pi w
wadze średniej Pisarski.

Zapaśnictwo

w

odbyła się

eliminacyjna
w wn.dze półśredniej
między mistrzem Pol sld łodzianInem Hincem (W IMA) a Olimpijczykiem Szajewsldm (Warszawa). Walkę tę wygrał na
punkty JTinc dzi~ki czemu został wystawio
ny do repre:>:cntarji znpa~niczej Polski na
mecz międzypaństwowy z Niemcami.
W sobotę, 22 bm. rozpoczynają się dafi·
nitywni!'> mistrzot'ltwa okręgu łódzkiego"
walkach zapaśniczych.
walka

Katowicach

r.apaśnlcza

. ~

'~

WtO~II

ł

-p

tł·

I~I

Wstrząsająca

...

,
·
II
I
Ofn O~I! lalem ~wle Dym :1~!~~7g?;i~~i~w3~~;:łE~
•

Wspólnik
uciek ł zMaruszeczki
więzienia

rosze·czki i Kaszewiaka, Zygmunt Slkora. Rozpi~ano za n1m listy gończe.

tragedia na poddaszu przy ul. 11 Listopada - 'Ofiarami tragicznego
wypadku padła cała rodzina żydowska Goldmannów oraz służąca Polka z dwumie-

Wisła

sięcznym niemowlęciem
Ł ód i" 20. 1. - Dnia 20 bm. o godz.
9,45 administrator domu przy ul. 11 Listopada 22, Micll ,ał Sieradzki stwier-

grozi wylewem

War 8 z a wa. (Tel. wI.) Sytuacja
na. Wiśle pod Zawichostem przedstawia. się nader groźnie. Od trzech dni
saperzy rozsadzają. zatory na Vliśle,
aby w ten sposób niB dO'Puścić do moż
liwości wylewu.
(w)

wynają.! ktoś inny, gazu nie uży rium, ·a równocześnie zarządzono
doa izdebkę na stn·chu wynajQli kładne badania celem stwierdzenia,
Goldmannowie. Hura gazowa pozosta- kto ponosi winę za spowodowanie wydził, że w oficynie lewej
daje się od- wała niez,abezpieczona. Ostatni o lokal padku.
czuć swąd gazu. Wszec1t do mieszka- na parterze wynajęła Marianna Krylol,atorów i kolejno badając przyczynę siak na jadłoclajniQ i zainstalowała ga~ O' ~ że farbowanie włosów
zn.a].azł w mje~zkanku
przerobionym zomierz, przy czym gaz automatycznie
1'"1"--'"
jesł kwesłjq zaufania.
ze strychu na ·l 'Jiętrze zwłoki 9 osób, dochodził do przewodu wiodącego do
które ulegly z,atruciu gazem świetlnym. izby na strychu.
Niezwłocznie pO'\'ktdomiollo policję i
Już wieczorem GoJdmannowie czuli
OŚLlNNY SZAMP
na miejsce przybyły wladze prokura- swą.d g.azu, o czym świadczą w~· ja:śni~
torside i śledcze, zarządzając szczegó· nia sąsiadów, że schodzili parokrotnie
łowe bad,allia.
na dół badać przewody. Zatruci gazem
malelUdej izbie, tuż przy wejściu odczuwali począ.tkowo niebezp ieczeń
ustawiona byl.a mał.a balia a przy niej stwo, lecz nie zdawali sobie dokładnie
na podłodze lc7...ały zwłoki 48-letniego z niego ~pr.awy. Tak np. unieznanej
Suchera Golclm,anua i jego żony, 49- służącej Polki znaleziono dziurki od
letniej Mejclysz. Na kozetce leżały nosa zatkane watą, co świadczy, że w
zwłoki ZO-letniej córki
Goldmannów ten sposób usiłowała zabezpieczyć się
Chan)", oho-k w Józeczku kORzykowym przed zapachem gazu.
jej s~'na 9-miesiQcznego Abrama, dalej
Zwłoki zmarłYCh w!"kutek zatrucia
na łóżku leżał nieżywy n-arzeczony Cha- przewieziono wieczorem do prosektony Goldmann, 19-1etni tragarz Mojżesz
\Varclecki.
Na drugim łóżku, obok, leżaly zwlo.ki li-letniej Kalii i U-letniej Idefy
Golclmann. \Yreszcie na trzecim łóżku,
tuż przyoknie, leżały zwłoki Polki nieznanego nazwiska, która trzymała przy
. piersi zwłoki swego dwumiesięcznego
dziecka.
złotych
oszuści
naiwności
Wszyscy - jak ustaloJo - poniewali kilkudziesi-ęciu agentów, których tyle sprytnych kombinatorów, ile "in"L K. C." donosi:
śli śmierć
wskutek zatrucia gazem
"Do jednej z księgarni nakłado rozesłali po całym kraju. Agenci' po- stytucji wyższej użyteczności publiczświetlnym. Znaleziono również padłe
wych w 'Warszawie zgłosili się dwaj wołując się na listy polecające insty- nej" wygll!da wręcz skandalicznie.
go od gazu psa oraz kanarka.
akwizytorzy i zaproponowali kupno tu{;ji, kwestowali po prostu na rzecz Opinia publiczna domaga się wYświe
vVstępne badania ustaliły, że przed
kilku jeszcze laty właściciel zakładu kilkunastu tysi-ęcy e.gzemplarzy albu- tejże, pobicraj~c ofiary pieniężne, przy t.lenia tej sprawy i odpowiedzi na dwa
krawieckiego, mieszczącego się w par- mu pamią,tkowego po 30 zł za egzem- czym najniższa kwota wyuosiła 65 zł. J}ytania: 1) co to 7...a, album, na który
Ofiarodawcy deklarowali zazwyczaj w.szyscy nie szczędzili. g-rosza i 2) która
terowym sklepie, urządził na strychu pl.arz.
wyŻ'sze sumy, a niektóre firmy i zaPonieważ z miejsca zapłacili gotówto instYtucja dała si-ę tak nabrać oszuizbę, przeznaczając ją dla czeladników.
ką, transakcję za,,·arto. Po nabyciu almOŹ"lliejsze osoby wpłacały nawet do
stom?
Przeprowadził również specjalną rurbumów akwizytorzy zwrócili się do 500 złotyrll.
kę doprowadzającą gaz do pokoiku na
\V krótkim czasie sprzedano ponad
czwartym piętrze. Potem lokal na par- jednej instytucji w~'ższej użyteczności
publicznej o poparc'ie sprzedaży albu- 7.000 albumów, przy czym zainkasowa•
mów, deklaruj~ na rzecz tej instytucji no ponad milion złotych, które ... utoŻĄDAMY
20.000 zł, którą to sumę natychmiast nQły w kieszoniach sprytnYCh kombiD .· żo prawdy mało słów:
Złodziej Starosta, Pełnomocnik złodziej,
natorów.
'
wpłacili. Instytucja w dobrej wierze
Ki-ecly instytucja dowiedziała się o Ir,spektor bandą. zlo-clziejów dowodzi,"':"<'>
zgodziła się na akcjQ akwizytorów i or
trzymawszy tę wysoką ofiarę, wydała tej kombinacji. wybuchł skandal. O Złodziej Kaczehlik od OpIat Skarbowycti.:
Pal
lka"
W 1
listy polecają.ce, z zastrzeżeniem aferze powiadomiono prokuratora, któ- Złodziej Dyrektor od Urzędów Cłowychl
a będziesz zdrów im
ry wszczął dochodzenie. Ze względu na Poczta, Oświata, Leśnictwo, Koleje,
jednak,
że cena egzemplarza. nie może
p 35 166·50,53
p.rze,kraczać 65 zł.
dobro toczące::;o się śle'dztv.. a nazwiska 'Vsz~,dzie złodzieje, wokoło złodzieje.
oszustów trzymane są. jeszcze w tajemMając w ręku listy polecaję,ce jedr spraw bez liku. Jeżeli zapytasz,
nej :r. najpoważniejszyeb inst~·tucyj, nicy."
Tyle "sana('yjne" pismo. Afera nie- IHo tkwi na ła\"ie sąd o"v' ej ? Dygnitarz.
przedsiębiorczy akwizytorzy zaangażoNiedawno jeszcze łeb w górę zadzierał"
"~,O biurze. jak jaki magnat się rozpierał,
. War s z a w a. (Tel. wI.) Na dzień
Dzisiaj pod stI'ażę, w pO'dsądnego klam7 kwietnia rb. wyznaczono tern in rozrze,
prawy w sprawie afery korupcyjnej b,
Od jutra sią,dzie cztery Jata w mamrze.
wicedyrektora departamentu podatkoNoc pr#ed stł'(weniem spr.dtt:il groźny bandyta ame"yka"ski
wego Min. Skarbu p. Michalskiego i b.
Len:, co nam z tego? Nam wstyd czoło
na ~ab(('wie ;1i p"zoyjaciólmi
posła Idzikowskiego. Na rozprawę depali,
legowani będą dwaj biegli Najwyższej
Skazany na śmierć prz-ez zatrucie zawołał: ,.Kigd~· ". życiu nie, byłem tak Że tyle brudu spływa z polski{}j fali,
Izby Kontroli Państwa. Rozprawie gazem trującym bandyta amerykal'l.- 8zczęśliwy, gdyż mam przekonanie, że ~ Że o tej na:;;zej złodziejstwa chorobię,
przewodniczyć ma. wiceprezes Posenski Jack Odom wyrazU ostatnie życze śmiercią swoją odpokutuję zbrodnię W krąg telegJ'am~' kursują. po globie,
kiewicz, oskarżać będzie prokurator nie, aby władze wiezienia pozwoliły i odzyskam spokój".
Że grzmi opinia na światowych grzęMarcinkO"Wski. (-w)
mu na wyprawienie swoim przyjacioNastępnie
dokonano
wspólnego
. "
dach:
łom ostatniej uCzty.
zdjęcia, po cZ~'m zbrodniarz pożegna- ,,\V Polsce Z!Od7;18JOW mnóstwo na
Dyrekcja zgodziła się. Do celi Odo- wszy się serdecznie z żoną. i matką,
Urzędach".
gdańskiej
ma :poczeto znosić wykwintne trunki i odmó,.. ·ił ostatnie modlitwy i udał się
A idzie o to, abyśrny pojQli,
potrawy. \Vieczorem na. zaproszenie na miejsce siracenia.
Rkąd się ej ludzie na lTrz~dach wzięli?
skaz.a.nego przybyło 15 osób, w tym:
Kto ieh obsadził? Rto ich forytował?
W ,~aMcji" jt1Ż się taki utarł zwycmJ, jego żona i matka. Zabawa trwała '
te choćbyś prawdę mocn~ - jak. głaz przez całą. nO'c, przy czym Jack Odom I
I<Ło hierarchicznę, clwgę im torował?
Dr med. H. ZIOMKOWSKI
Kto złodziejami zapchał posa;d luzy,
- krzycmł, był w świetnym humorze. Kiedy nad
speci. chorób 5!r~1' . wenel'. i mono1ltcjo,,~cb
Łódź, 6 Siel'pnia 2.
tel. 118-33
jeśli rzeczowych brak jej argumentów,
Kto ci idioci, lub kto te łobuzy?
ranem zjawił się strażnik i zawiadomił
Przyimuje 9·12 i ~-\I IT niedziele: 9·1 [
to cię zwymyśla,' 00._ "obcych agentur", go, że chwila stracenia nadeszła, skaza,Jeśli przyjmujesz służącę" czy stróża,
(..Słowo Narodowe"'}.
niec wzniósł po raz ostatni kieli1':h i
n 481164
Władczynie; kuchni, pana od podw~rz.a,
Czyta.sz świadectwa, zapytujesz, bada;sz,
Pięć razy sobie wszystko J"()zpowia.dasz.,
Nim zdecydujesz, że z taką. istotą.,
Dni twe.go bytu bez szkody się splotą.

terze
wał

"r

Opłaciła się sprzedaż
Milion

zarobili

na ludzkiej

album' w!

- Co to za instytucja

CZEGO

ty

O zono k-"

Wyznaczenie terminu
sensacyjnej rozprawy

Ostatnia uczta

Ex re debaty
w Sejmie

skazańca

-
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Maruszeczko jest synem hrabiego l
Zbrodnicza

przeszłoŚĆ

.

bandyty - Ofiary Maruszeczki - Fantastyczne pogłoski
o przeszłości zbrodniarza

Afera Uaruszeczki w dalszym cią
gu interesuje cale społeczeństwo, szczególniej tych' okolic, w których Maruszeczko grasował. Jak się okazuje,
bandyta J}lozebywal już od dwóch lat
na terenie Śląska. Był on jeszcze wówczas mało znanym w sferach przestęp
czych i "trudnił się" doliniarstwem. V,r
ub. roku Maruszerzko, gdy policja zaczęła mu już za bardzo depta.ć po piQtach, uciekł do Czechosłowacji, skąd
jedn-ak po pewnym czasie wrócił z powrotem na Śląsk.
\V toku przeprowadzanego śledztwa
ustalono, że Maroszeezko zabił: śp.
Rottera w Katowicach, śp. Bąka w

Warszawie, śp. Gałuszkową. w Katowi' cach-Zalężu.
Poza tym Maruszeczko
ranił:
p. Fornalczyka z Katowic, re·
stauratora Gałuszkę, inwalidę Białasa
i pra wdopoclobnie zastrzelił w Krakowie śp. Junga. HaJsze śledztwo wyk,aże,
czy nie ma więcej ofiar krwawego zbi-

ra.

vVł.adze ustaliły,
że
M-aruszeczko
jest nieślubnym synem pracownicy
dworskiej z Małopolski 'Wschodniej.
W domu przebywał zaledwie 10 lat,
później udał się
do Krakowa, gdzie
wpadł w złe tow.a l'zyshvo.
W związku z uj.awnienicm tych
szczegółów z życia Maruszeczki pisma

Słąskie podaią. fantastrcZ11ą. ~"ersję o
arystokratycznym pochodr.eniu Maruszeczki. Wedlu~ doniesierl ' irch pism,
w stronach rodzlllm·ch Maruszeczki w
:Małopolsce 'VschodVnicj prze.bąkuje 'się
obecnie, że podobno ojcem jegO' miał
być jakiś hrabia, w którego dworze
matka. Maruszeczki przed 24 l.aty była
zatrudniona. Według pism oŚ1 ę.skich,
za prawdopOdobieństwem tej wersji
przem-awia f-akt, że Maruszeczko mimO'
swego pochodzenia jest urnysło,,'-o dobrze rozwinięty, sprytny, dumny. i ambitny! Oczywiście są to tylko domysły.

A przecież to są małe stanowiska,
Stróż miotłę, sługa ścierkę w ręku ści
Ale Starosta, ale Naczelnicy,
[ska,
Ale wysocy Skarbu pracownicy,
I inna ciżba zł()dziejskiegQ drań1stwa,
Toć Qni w rękach mają losy Państwa.
.
"
- Creka lch kara -:- n~~ SI.ę uspaka,!a,
~ na. Urt:ę~ach czuJnos~ ~~lę podwaJa,
Lecz tel:)o mało - llIEllSlem w odpowie~zi, .
- Nam. tego mał~, ze łaJdactwo SiedzI,
Że OCZ) ;zczona nleco bł~:ma. gleba,
Nam tebo mało, nam WIęcej potrz-eba.

1

. .

Nam trz~b.a, aby każdzilltka figura,
Co złodZIejami ()bsadza biura
Głupia, czy ślepa, głucha, czy' zasJ}ana,
Byla z posady bezzwłOCznie wylan.a
Wtedy dopiero, gdy miotła pohasa '
UspokOimy się, my, szara masa. '
"Mucha"

WL. BUCHNER

Sf:rl'll'l~ j;

-
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opa.rcia zaczerpu na wodzie z Pilicy i

odzią

Widmo szubienicy n

Bł~kitnych Źródeł,

znajcluj~cych

się

pod Tomaszowem l\Iaz.
Najeży dodać, że normalnie po upływie 25 do 30 lat trzeba zmieniać instalację wodOCiągową. (rury). Tak więc
tl'zydzies~oletnie łódzkie prowizorium
Sąd Okręgowy Łodzi skazał
Włodarczyka karę śmierci
wo<loci~g'owe dosto~o\Vane jest do ogó~
nycll wymogów gospodarczych.
zaś
bandytę,
Redę,
dożywotnie więzienie
TRZY STUDNIE GLt:BINOWE
został
'Wedle dokonanych obliczeń na o,V odniesieniu do pozostałych sąd becne potrzeby miasta wystarczać maŁ ó d ź, 20. 1. Dnia 20 bm. Sę.d i rabunku, jednak ma mniejszą przeją. trzy studnie.
Dotąd wykopano w
Okręgowy w Łodzi pod przewodnic- szłość kryminalną i wyk,azał pewną. wymierzył kary \v zależności od stoptwem wiceprezesa Olszewskiego ogłosił dozę uczuć ludzIdch, przeciwstawiając nia ich winy i poprzedniej karalności. południowo-wschodniej części mia.sta
wyrok w procesie szajki bandytów z się zabó,istwu H-letniego Hieronima
Oskarżeni prz~'jęli na ogół
wyrok dwie studnie: jedną o głębokości nieoPabianic, którzy 26 grudnia 1935 roku Ratajczyka, sąd uznał za stosowne spolwjnie, jednak Włodarczyk przy- mal 830 metrów, drugą o 780. Budowa
dokonali napadu na mieszkanie do- wym ierzyć łagod Il iejszą karę - doży bladł i opuścił głowę. Obrona Włodar trzeciej, to jedno z najhliższych zamierzeń }(ierownictwa robót.
stawcy wódek Ratajczyka w Pabiani- wotniego wi ęzien ia.
czyka zapowiedziała apelację·
cach. Bandyci zrabowali wówczas ;)
ZBIORNIK WODY W BUDACH
tys. złotych i zastrzelili syna RatajczySTOKOWSKICH
ka, Wiktora.
Woda ze studzień po procesie odRozprawa trwała onegdaj do godz.
żeleźnienia będzie tłoczona za pomocą.
stacji pomp do zbiornika w Budach
2 w l]-OCy, po czym głos zabrał prokurator Sciborek, który omówił szczegóło
Stokowskich '''skutek tego, że dno
wo rolę poszczególnych oskarżonych
zbiornika położone jest 253 m powyżej
i w rezultacie wystąpił z żądaniem kapoziomu morza, a miasto h ' lko 200 mery śmierci dla oskarżonYCh Włodar
Pi~tnujenly ~ydou'skie llwtorl y pOlll'!ju:ania ltutOJ'ytetu sądu trów, istnieć będzie naturalny nacisk,
czyka i Józefa Redy oraz surowego wywohec czego nie potrzeba budować speR~ec~Yl)Ospolitej
cjalnej wieży ciśnień. Przy wykorzymiaru kary dla wszystkich pozostaboć wszyscy obecni na sali słyszeli wyŁ ó d i, 20. 1. Proces przeciwko restaniu naturalnego nacisinI będzie
łych. Obroil.ca
oskarżonego '''łodar
czyk,a wnoilił o łagodny wymiar kary, daktorowi odpowiedzialnemu naszego raźnie postanowienie sądu, domagają.ce można wp.towadzać wodę na pi'ętra.
pisma
z
oskarżenia
życtowsko-komuni
Sili
między
innymi:
obrollcy pozostałych oskarżonych zaś
Zbiornik czystej wody na Budach
1) zaciągnJęcia z wydzia1u śledcze ,t<lkowskich o pojemnOŚCi 30 tys. mezują.cego "Głosu POl'annego" wywołał
o uniewinnienie.
Po całodziennych nar,a dach Q godl:. w Łodzi naprawdę wielkie zaintereso- go opin ii o działalności politycznej trów sześc. jest już wykończony.
Na terenie miasta uło?:ono dotych16 Są,d Okręgowy ogłosił wyrok na wanie i był przedmiotem ożywionych "Głosu Porannego", a w szczególności
mocy którego uznał:
'l-letniego rozmów w kołach politycznych nasze- o jego pracownikach; 2) ściągnięcie czas przeszło 53 tys. mb. rurociągu
pięciu roczników "Głosu Porannego"
Józefa Włodarczyka i 3D-letniego Jó- go rpiasta.
ulicznego.
na okoliczność, że w czasopiśmi~ tym
'Ve
wczorajszym
numerze
"Głosu
zefę Redę - winnymi rabunku mienia
Ratajczyka i zastrzelenia Wiktora Ra- Porannelo" ukazało się wstydliwie za- ukazywały się artykuły o tendencji ko,V porze zimowej ,yszelkie prace
tajczyka; pozostałYCh: U-letniego Syl- mieszczone w środku numeru sprawo- munistycznej; 3) zaciągnięcie opinii w nad budową insta1acji wodociągowej
,vana Bydzińskiego, że współdziałał w zdanie z rozprawy, pelne bredni i prokuraturze w sprawie konfiskat pra- sq przerwane. Na wiosnę wypełnią. się
napadzie i stał na czatach, S3-letniego łgarstw, na które normalnie nie rea- ~owych "Głosu Porannego"; 4) w Izbi~ 7.nów podziemia Łodzi gwarem ludzSkarbowej i Starostwie Grodzkim w l~ich głosów i dzieło rozpoczęte pro'lvaFeliksa Redę, że wziąJ rewolwer pocho- gowalibyśmy wcale.
~pl'Hwje re\yizy.i itd.
Zmuszeni
jesteśmy atoli napiętno
dzący z rabunku i sprzedał, oraz 37dzone będzie dalej.
(j. wyg,)
Żrdzi z "Głosu Porannl,>go"
mogą.
letniego !{azimiei'za Kryszcz.aka win- wać - i to najosh'zej - metodę fałszo
],łamać.
względnie
udawać
nieprzynym tego, że nabył rewolwer wiedzą.c, wania postanowie)'l sądu. "Głos Poranny" zupełnie hez zachłyśnięcia się tomnych. ale niech !lohie zdają sprawę,
że pochodzi z )'abulJku i w rezultacie
rumuńscy zrywają
pisze, że !'ąd odrzucił wsz~- .. tkie wnio- że ~\\·iarlome falsl,owanie p0i:\tanowie-ii
skazał: Józefa Włodarczyka na kal'ę
są.du podrywa autorytet Rzeczyposposki
dowodowe
obrony
oskarżonego. Ży
śmierci przez powieszenie, Józefa Redę
żydami łódzkimi
na karę dożywotniego więzienia, oraz dzi z "Glosu Porannego" musieli b~' ć litej w opinii publicznej. Czy o to Ży
Jak donoszą. z m, l~oclzi. kupcy rumuń
widocznie
nieprzytomni
na
rozprawie,
dom
chodzi?
obu na pozbawienie praw na zawsze,
M:y na ekutek panującej tam obecnie akcii
Sylwan.a Bydzińskiego na 3 lata wię
antysemickiei orlwoltłli u Żydów łódzkich
swoil' U\l116wil)nia. \dóre u nich dotąd czyzienia, Kazimierza Krysz czaka na 3 laSl(ąd
Łódź
czerpać
będzie
wodę?
nili. Mieliby oni w kraju trudności :z:e zbyta więzienia i 200 zł grzywny, oraz obu
ciem tych towarów żydOWSkich. a i nie~
na pozhawienie praw 11a 5 lat, Feliksa.
wątpliwie nie chcą sami tei iść przedw tej
Redę na półtora roku więzienia i 200 zł
fali przociwiydows1kiej. ,

drugiego

w

Józefa
na
przez powieszenie,
Józefa
na
- Osk. Walenty Wojna
z braku dowodów winy uniewinniony

.,6łos Poranny't
fałszuje postanowienia sądu

*

Kupcy
z

Studnie~

grzywńr·

Podsą.dnych Walentego Wojnę i Helenę Włodarczyk sąd z braku dowodów
uniewinnił.

PiIi(a i ni bieskie źródła
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Uzasadniając

wydanie WHoku sąd
w motywach wskazał, że o ile chodzi
o Włodarczyka, jest to typ zawodowego przestępcy, ostatnio sk,azanv został
na 4 lata więzienia i z,amknięcie na zawsze w zakładzie dla niepoprnwnych
przestępców w Koronowie. Włodarczyk
w czasie napadu wykazał, że jest pozbawiony wszelkich uczuć ludzkicb,
co przejawiło się w tym, że bez litości
chciał również zamordować H-letniego Hieronima Ratajczyka. Z tych
względów sąd
nie znalazł żadnych
okoliczności przemawiających za zla.
godzeniem kary i uznał za stosowne
wymierzyć karę śmierci, gdyż tylko w
ten sposób można wyeliminować tego
rodz,aju sadystyczno jednostki ze spo-

na lat t)'~ytltdeści Zbl'ol"llil(, c~ystej 1roclu
Budach StOk01IJskich o lJO,jemłlości 30 tys. 'łłtelrów s,;:eśc.

Ł ód ź, 20. 1. Łódź, jako ośrodek
miejski, znajduje się w niezwykle
truclny<:ll warunkach. Z jednej strony
trzeba odrabiać wiekowe zaniedbania
raborców, którzy traktowali "miasto
pracy" gorzej od najmuiejszej mieścili)', z drugiej należałoby iść z duchem
czasu, zaprowadzać nowoczesne urz~azenia miejsl,ie, znajdować konlu'ehHJ
formę ujęCia dla nowych zjawisk, stwanać PQdstawy pod dalszy rozwój środowiska. \v trch warunkach trudno
clopra\Ydy zdec~-do\vać co należy najpierw robić, jakie potrzeby w pi-crwszym rzędzie zaspokoić, bo wszystko
jest niemal równorzędnie potrzebne
i konieczne.

łeczeństwa.

W odniesieniu do Józefa Redy, któ-/
ry w-prawdzie we wszystkim współdziałał z ·Włodarczykiem w zabójstwie

BUDOWA WODOCIł-GÓW
układzie warunków Łódź
zdobyła się dopiero na buclO\"H.l \';odo-

VV' takim

Małka zabiła syna, bo żądał pieniędzy

na machorke

Ł ód ż, 20. 1. W ~iierpniu 1931 rok.u
Barbara Galia, właściciolka lO-morgowego gospodarstwa. we wsi Biskupia
\"ola, gmina Czarnocin, pow. łódzkiego zameldowała policji, że syn jej, 24letni \V!adysław zginął bez wieści. Poszukiwania policji nie dały wyniku.
Dopiero w sierpniu 1937 r. Stanisław Galia, drugi sYn Ga1iowej, po bójc& z matkę- wybiegł na podwórze i
krzyczał, że matka chce go zabić jak
bl'ał,a Władrsława. Opowied~iał też są,siadowi o \',hl'ooni. a ten pol'adził mu
zawiadomić policję.

Stanisław Galia ucz~T nił to, a poli-

cj&

znalazła

na polu Galiów pod gruna.
metra
znale-

€zę. z~opany
glęboliości pół
szkiel~t męzczyzny. Na czaszce

ziono ślady pęknięcia, wskazują.ce, że
został 011 zabit~'.

Stanis1a,,· Galia wyjaśnił, że w
czerwcu 1931 roku l11,iędr,y matkę. a
Włanyslawem wynik! s-pór o pieniądl&
na machorkę, Przedtem .ieszcze spory
miały często miejsce, gdyż 'Vładysław
zamierza! się ożenić i żądał przydziału

Pasja

Pro'U)i~Qrill.1n

I

ciągów w 1934 roku, to znaczy za1e('zt~ry lata t~mu.
Przeszło 650

ct" ie

trsil,'rwe mia s to nie pOSiada clotychczas wlasnej wody i nieprędiw jeszcze
bl,'dzie ją. mialo. Wodociągi miejskie
będę. oddane do użytku okolo 1940 r.
BL~KITNE ŹRÓDLA ZA LAT 30
\V zasadzie projel,t budowy woc1ociągów przewiduje pobór wouy z Pilicy
i Blękitn~- ch Źródeł. Odłożono go jed[lak ze \vzgJęclu na olbrzymie koszty
połączone z doprowadzeniem wody z
rzeki, oddalonej od Łodzi O przeszło 55
l<ilometrów. Budowa rurociągu tej długOś{!i kosztowałaby około 56 milionów
zlotych, podczas gdy kosz(or~'s budowy wodocią·gów wedle zmodyfikowanego projeh:tu przewiduje wydatek 21 mi!ionów na całość prac.
Obecny projekt, przewidujący pobór
wody z pi~ciu studzieil, mogących dostarczyć na dobę 43 tys, metrów SMŚC.,
closto:owal~y jest ni~ tyl~o do aktualnego zapotrzebowallla mIasta, ala u\\zględnia jego ewentualny rOZl'o.st na
przestrzeni najbliższych trzydziestu
lat. Po ich upływie zajdzie konieczność

chorego

umysłOWO

'War s z a w a, 20. 1. - Policja warsum-ska aresztowała nipjakiego Menesza Białow::;tockiego, mieszkańca Falenicy, notorycznego oszusta, specjalnie
lubiącego jeździć taksówkalni po mieście, by następnie uciec, nie zapłaciw
szv rachunku. Aresztowanie Białow
stockiego nastą.piło mianowicie wtedy,
gdy znowu usilował zbiec szoferowi, by
nie zapłacić taks~' . Zachodzi przy~u·
szczenie, że Białowstocki jest chory umysłowo, wohec czego skierowano go
do szpitala na Obserwację psychiatryczną..

Ubezpieczeni w "Feniksie"
t
2 30
S racą 5- pct

VV a r s z a w a, 20, 1. - JaI, wiadQ...
mo, !{omitet Ekonomiczny Rady Ministrów przyją.ł na posiedzeniu dnia 17
bm. do wiadomości przejęcie przez
PKO portfelu ubezpieczeń towarzystwa
"Feniks" na Polskę. Jak obliczają,
straty ubezpieczon~' ch w "Fel.liksie"
wahać się będą między 25 a 30 pct.
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sruntu. '" czasie kłótni matka udel~zy
la 'Yładysława niecką, a gdy ten ude1'7y ją, chwyciła motykę i uderzyła, go w
głowę tak, że upadł. Potem biła, dopó~
ki się ruszał. Zmusiła następnie Stanisława do przenieSienia trupa w pole
i zakopania.
Galiowa natomiast tłumaczyła i"ię
na rozprawie. że wprawdzie uderzyła
syna Władysława, lecz gdy i ten jQ.
ude'rzył, Stanisław chw~Tcit siekierę i
potężnrm ciosem zwalił brata, po czym

jeszcze dwa razr uderzyl oh\.lchem tak,
ranny zmarł.
Na r'ozpruwie oboje tłumaczyli >lię
w ten sam sposób. Stanisław Galia
' Io'skazuje, w matka jego też biła w
nieludzki Sllosób tak, że obecnie ją.ka

,Że

się.

Po przeprowadzonej rozprawie są.d
wyrok, na mocy kt6re~o ol' rutna synobó,jczyni, 58-letnia Barbarn. Galia. została skazana na 10 lat wiezienia
z pozbawieniem praw, zaś syn jej Stanisław został uniewinniony.

'.

ogłosił

. H

Fragmenty wńętrZlt zbiorni ka w Bucracll Stol<owskich
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ORĘDOWNIK,

Numer 17

Kalendan rzym.-kaL

Styczeń

Piątek: Ąrnieszka

p. m.

Sobota: Wincenty i Anastazy
•

21

Kalendarz słowiański
Piątek: Jaroslawa
Sobota: Witosław
Piątek
Słońca: wschód 7,50
zachód 16,18
Dlugość dnia 8 Fr. 28 min.
Księżyca: wschód 23,31, zachód 3,37
Faza: 5 dzień po pełni

A~re~ re~ak[iI i a~mini~tra[ii WtO~lr
Piotrkowska 91
D:LEFON redakcU , admfnłstrecll 173-55
NOCNY DY1;UR APTEK
Noe., dzisiejszej dyżuruja apteki: Duszkiewiczowa. Zgierska 87. Hartman (ż,d), Brze.mska 24, Rowińska, plac Wolno~ci 2. Perelman i S-ka (zyd). Cegielniana 32, Danielecki ,
Piotrkowska 127, W6jcicki. NapI6rko'l'l"skiE'll'o
27. Kempfi, KaroJewska 48.
'l'ELEFONY
Pogotowie ;uieJskle lOZ-9łl.
POgotowIe J!. C. K. 102-40.
Pogotowie Ubezpieczalni '!1I8·10
Straż o,%wa 8.

T,'EATRY
_ Teatr Polski - "Gałązka rozmarynu".
Ił Teatr Kameralny - "Głupi Jakub".
Teatr Popularny - ,.Powrót mam.," .

KINA

Capital - .. Skłamałam".
Cono - "Zbuntowana".
Ikar - .. BohaterowiE' mona" l "l;a kulisami
IIa,wy".
M~tro - "Hrabina "Władin3r".
Mimon - ,,'Vielka miło'lć Beethovena" I
"Di,lbly dziki(!go zachodu".
Ośwlatowy·Słońce - "Penny" i "Bohaterska
brygllda".
Palace - "Gwiazda Riviery".
Przedwiośnie "Nieznośn a dzipwcz.,na".
Rhllto - "Moje szcz<:ście to ty".
Stylowy - .,Ku wolności".

KOMUNIKATY
Komunikat Stronnictwa Narodowego
ko Lódź-Śródmieście. Dnia 19 bill. o godz.
11 rano lmarl śp. 'Vładysław Lapienis,
członek St.ronnictwa
Narodowego kola
Lódź-Śródmieście.
Śp. WI. Lapienis pracował

30 lat w or'ganilC\,cji. Pelnił przez dłuższy czas funkcję hibliotekrrrza koła Śródmieście , a ostatnio był kierownikiem komitetu wyborczego do Rady :\Iiejskiej.
Był zawsze dobrym kolegą i wiernym
wyznawcą idei nat'odowe.i .
"\"rpro\\'adzenic zwłok na cmentarz odb~clzie siC w piątek o godz. H z mieslkania pn.v ul. Glównej 31. Zarząd kola Łódź
Śród.mieś c ie poleca wszystkim koleżankom
i kole~om wziąć udział w żałobnych obTZcdach.
Dl' Czesław Rostkowski, kierownik.
Do byłych uClestników
Powstania
Wielkopolskiego. IV porozcmieniu l': Głów
nym Za/')~C\dem Po,wstaJ1Ców lVielkopolskich w Poznaniu. zawiązał się w m. Ło
dzi komitet organir.acyjny Powstańców
V,rielkopolsldch. l'prasza sir. zainteresowanych o zgla~zanie w sekretariacie, któr-y się midci pt'7:y uli cy Żwirki 4 (lokal
Związku Powsl :1l1c6w Śla. skich ) od godz.
11; do 21-szej IV poniedziałki, środy i piąt
k~
Jasełkc 11 SS. Urszulanek. W niedzielę,
23 hm. o god?!. ~'!tQ; '.t- Jt,>łurJnie na sali
Ge~" el'a ul. Piotrkowska 293 staraniem SS.
l"r zulanek zostaną odegrane jasełkft w
4-ch od s łonach pt. " Królowie jadą".
Z okazji 75 rocznicy Powstania Styczniowego. Stanll1iem l'niwersytetu Narorlowcg'o w lokalu tr, Xar. koło ł.óc\ź, im.
Dm owskiego przy ul. Krasickiego 4. IV nierlzielę, dnia 23 bm. o godz. 17-ej odegrana
będzie pl'zepir.kna sztuka Rydla pt. "Na
7.awsze - czyli powrót z Sybiru". Przedstawienie to ol'gflnizowane jest dla UCl':cr.enia 73 ro czni cy P O\\':stania Styczniowego.

Z 2YCIA ORGANIZACYJ
Opłatek u (lozorcÓ,.. Zw. Zawodowy Dozorców Domowych ,.Praca. PoI~ka" urzą
dza IV lokalu związku przy ul. Bandurskie~o D11 IV sobotę dnia 22 bm. o godz.
ZO-ej tradycyjny "opłatek ", na który zaprasza członków wraz z rodzinami zarząd.

KRONIKA MIE.JSCOWA
Uroczystości Powstania
Styczniowego
w Lodzi. Staraniem Obywatelskiego Komitetu Ohr'hodu Uroczyst0ści w Łod,;i l': okazji 75 rocznicy Powst. Styczniowego - w dniach 22 i 23 stycznia rb. odbę
dą się następujące Ul'oczy~tości:

Sobota, dnia 22 bm. godzina 18 - oddanie holrlu prochom Powstańcó,,, na 2tarym cmentf'rZU katolickim.
Nil'dziela, dnia 23 hm. godzina 10 rab07.ellstwo w katedrze; 11,30 odsłonięcie
tabli cy pamiątkowej,
wmurowanej w
gmach Ratusza przy placu IVolnoścl l,
starani r fi1 Związku Ochotników Wojennych '''ojsk Polskich, godz. 18 uroczyste
publicr.ne posiedzenie nnulwlYe Ollrlzialu
Lódzkiego Polsldego Towarzystwa Historyczn ego. Po siedzenie to c.dbf)llziE' się w

soDota, dnia 22 stycznia 1938

Piekarze wszponach

żvdows~

Strona'

ich dostawców

.Iak piekarze Żydzi kouhurujq ~ chr~eścijaJlski1',.,i lJlacóu.'·
J.·aJJ'ti

piekUJ,t~kimi

-

Dostmc

ę 'IIH{ki ldnJli ln-~ej({ć

Ł ó d Ź, 20. 1. Nieprzebierająca w
środkach konkurenCja piekarzy żydo\\'skich daje siQ poważnie odczuwać

chrześcijailskim

placówkom piekar~kim. Piekarze ŻydZi, wykorzystując
srodki, jakie posiadają. do dyspozycji.
kahały, przeprowadzają. systematyczny
bojkot piekarni i piekarzy chrzeŚCijan.
\Vielu piekarniom Chrześcijańskim
psuJe się opinię i podrywa się do nich
zaufanie w ten spos ób, że rozgłasza się
nieprawdziwe wiadomości o rzekomo
~twierdzonych przez lcomisje sanitarne
nieporzą.dkach
i
Jliedokładnościach.
TIoz.glaszających tego rodzaju
WleSCł
trudno przychw~' cić, rozprzestrzeniają.
oni bezkarnie swe łgarstwa weelle otrzymanych instrukcyj.
ŻYDZI POSLUGUJ~ SI~

PARTACZAMI
Kiedy piekarze Polacy zatrudniają.
wYkwalifikowanych pracowników, Ży
dzi częstokroć posługują. siQ niefachowymi partaczami, których.oplacają. naturalnie poniżej obowiązującej tabeli.
Również na p>Orzą d ku
dzien nym są.
inne niedopuszczalne z punktu widze-I
uia obowiązująCYCh pl'z~pisów praktyki żydowskich piekarzy, jak przedluża-

l>olacy!

nie czasu pracy i to nieraz do 16 godzin
na dobę.
NIEPRZESTRZEGANIE CENNIKA
Ce-nnik swoje, a Żydr.i swoje. Piekarzo i właścici.ele sklepów z pieczywem - Żydzi z reguły starają. się 0hej!-ić po s tanowienia i u!'talenia cennika. Trzeba zatem zorganizowanego W~'
sitku społeczellstwa, aby udaremnić
żydow s k ie szachrajstwo.
SPRAWA DOSTAW MĄ.KI DO PIEKARŃ

Handel mąką. na terenie Łodzi opaJlo\Van~" jest w barc1zo znacznym stop-

uiu przez ŻYlIów. D{)mil1ują.c na rynku,
wyzyskują.
oni piekarz.\' chrześcijan
m. i. w ten sposób, że oddają. im mą.k~
po cenie wyższej, aniżeli swym współ
plemi e ńcom.

Zagadnienie uniezależnienia si~ pieJi:al'zy Chrze ś cijan od żydowskich dostawców trzeba jak najprQllzoj po~
myślnie rozwią.zać.
Są, już piekarze
cl;rześrijanie, którzy zaopatrują siQ
u polskich dostan·rów. Niechaj pozo-stali, korzystająry dotąd 1, ż~· t1owskiego
pośrednictwa, pójdą. za dobrym przykładem.
(wyg)

Losy robotników wZgierzu i Beł(hatowie
rozstrzygną się

Ł ó d Ź, 20. 1. Przed 2 tygodniami stow. majstrów fabrycznYCh w
Zgierzu, prowadzące kilkanaście tkalIl
zarobkowych wypowiedziało umowQ
zatrudnionym robotnikom. Powodem
w~"powiedzenia był fakt, że naklaclc~- ,
mimo podnie~ienia taryf~' plac robotniczych, nie chcieli pOlhyrższyć wynagrOdzenia za zarobkowe tkanie.
Rokowania na tcn temat nadal są
prowadzone, z udziałem nie i~' lko nakładców i
majstrów, lecz również
pl'zcd!:itawicieli robotników i inspektoratu prac.'", chodzi bowiem o uzgodłlie
nie warunków, b~' utrzrmać około 1000
robotników prz~' prae~' . Ponieważ termin wymówienia kOllCZY siQ w bież.

Słraiki
Ł ó

d i, 20. 1. -

tygodniu czynione są. starauia by lliedopuścić do przer,,' ~ " w pracy.
Podobnie s~-tuac.ia przedsta.wia si~
w Bełchatowie, gdzie około 800 tkaczr
w tkalniach zarobkow~" ch otrz~ - malo
w~-po\\'iedz e llie z terminem na koniec
hież . t~' goc1nia. Chodzi w t~ ' m wypadku o zmniejsz pnie plac, przf'z podwyż
szenie rnbatów od tan' h - lódzI<iej, a
Pl'zcJ1l~' słowcr wsI"azują, ~e na uot~' ch
cza s o"'~ ' ch warunkach nil' są. w stani::>
kOllt~'nLlować produkcji. S.duacja W~" 
jaśnila I"il;' cz('ściowo, w~kutek otJ'z~ ' 
mania pewn~ ' ch zamówicJl. nie mniej
Jednak cZQ Ś ć robotnikó ' \' 111~~J1ie 1'0(-Iukcji.

1

i konferencje

fabn'ce Pollczoch "Szwajcaria" (Żwirki 5) now,\"
właściciel obniżrł zarobki robotnikom,
którzy \Y odpo,,"iedzi na to proklamowali strajk okupac~'jn~' , domagając si~
stosowania cla"'nych płac. Likwidacją
sporu zajął się inspektor prac~' .
'" fabn"ce wyrobów P01'1czo ~zni
czych i taśm Eiserta i Sch\\'eikel'ta
(G'dańska 47) z powodu nie przyjęcia
starych robotn ików, zl'etlukowa m ' ch
prze'd kilku
trgodniami
wrbuchł
strajk. ,"V w~ ' niku oclb~ · t~' ch perirakhcri firma llwzglQdniła żądania stl'a ikując~- ch
wczoraj rObotniry pOdjQli
pracę·

W

wkrótce

\" Aleksandrowie- odb~' la się konferencja z robotnikami zatrudnionymi
w ",~·twórniach pudełek. KonfereJleja
zakol'lcz~ ' ła się pOdpisaniem umow~'
zbiorowej na 1 rok, prz .," cz.\·m płace
robotllików podwyższone zostały o 10
procent.
Odb~ ' ła ~il.' również w Aleksandrowie konferencja w celu zawarcia U1l10w~- i poclw~·żs7.rl1ia plac o 15 prt dla
robotników pl'zemy"łu ' policzoszniczego. Przem~' :"ło\Yc.\" zazllacz~ -li, że gotowi .1;1. pocll1i<'Ść place \\" takirh granica ch w Jakich pl>Z~" ZnFl!1t'l zo~lanie pod,, ·.\" żka w Łodzi.
Rokowania llarazie
przCl'\\'an o.
-

-

sali obrad Rady Miej skiej przy ul. Po- de c7.ki , płatnej IV tł'7.ecll rata ch mil'si c;('zmorskiej 16 z na"t~pują c y m p o rzą rlki e lll: ll~'r h , po (,z ~' nnjąc OlI rlniu 1 man'a lfl;JQ 1'.
1. zagajeni",; 2. orlC7.,' tanie odezw," Rz <\ du
Apel akademików łódzkich. " ' y('hol\"aroclowego z dnia 1;) g'J'u (lnia 186:3 roku ; \\'ilnl,o\\'ic sr.k ól średni c h J.otlzi i łó dzkie
3. prelekcja Z~" gm un ta LO "entza pt. .,R ok A'O okrr:'l' U, stu d i ują cy IV posr.cz e!-ról nyrl!
1863 w dziejach Polski i Europ\''' ; 4. prr- śl' o <l o w i" k ol' h ak a demi cki r h, skupia.ill, f\i ll
lekcja Ludwika ,,"aszkie\\ icza pL .. Bit", ~· w rl'f!io II n ln~'c h. "Ia .:ny ,·h zrzl'~7.ell ia ('h ,
pod Cyrusową "' olą i Daliko\\'em (wrzes iell ll1/łjący c h przcrll' w z~" ;:tldm na wzg l<: rlzie
1863 r. w okolicar'h Ło dzi)'.
cele samopomocy koleżeli~kicj. Funr!w;ze
Wycieczka pracowników miejskich do t~'c h zrz c~ zCli pow s tają ze kladek człon
Zakopanego. "\Y dniach 29 hm. do 3 lutego ków r.1\'~"r zajJlych i w 'l fJicl'aja.cn·1t i z
1938 r. Rl'ferat Turystyki i Propagandy \\'pl~' \\'u 'T. różnego t~· pu irr,prer.. Poż~'czkj,
w porozumieniu z zarzącIern Związku Pra- zacif\~łli r. te w ka~ie pO . lczególn,· eh odcowników Komunalnych i Instytucyj Uż,~'  dr.iał6w Akllt!ellliekil'h Kćl ł,nrl7.ian . nicteczności Publicznej w Polsce, Oddział I w
jed ncgo ",' ratowały z kłopotu i ułatwił)'
Łodzi, organiwje pocif\g p',pulamy do Zanir,iedllcmu s tudia.
kopanego . Odjazd z ł_ odzi z dworca FaDo tych wsr.~· stkich, któJ'z~' ong-iś kobrycznego nastąpi w sob0tp, 29. I. o gorlz. l'z~'s tali z pomocy koleżeri s kiej, a nie spła
20,35, przyjazd rIo Lo rlr.i _. '" r7.wllr tp k :1 rili jl's7. cze 7.aciagni ę tych długów, zwracalutego o godz. 6.43. I{osztł przejazdu kole- , ją się za po;'rednict'''em nl.szej redDkcji ają w obie stron,' wl·ar. 7. kallą u r zrstnl ć t\\"a
kadentic~' ł ó dz c y z prośl)q r. spelnienie koi informatorem wynoszą 71 15.80. :\fiejsca leżcrl<;kicgo oho,,,iązku IV sto~unkll rio orlw pociągu sierlzące - numerowane.
bywajf\l'y r h studia łodzian.
Akademik
Tymcz. Prezydent ~[iaFtil w związku z ló(!r.ki lIie o pły\ya w dostatki to też kto
powyższą wycieczko. wyraził zg'odę na u~zy])ko zwraca, ten po rh"ó,inie W~' WiąZlł.i(J
dzielenie 2-dniowego urlopu na dziel1 31 si<,: 7.1' ;;:wello l\OleżE'11S1dego ollOwi'17.lw.
stycznia i 1 lutego rb. na pocr.et doroczneSkargi mieszkańców ul. Karpiej. Mir·
go urlopu wypoczynl;o,yero pracownikom szknlicy lIl. Knrpicj w~'stępu.ią roI' skln'gR,
Zarządu Miejskiego, pragno,c~' m
hrać u rio wlndz mirj"ldch nn nier.miprl1ir lIcinż
dzitlł w wyeieczre, ol·nr. na udzielenie zaIhYC "'fll'unki komunikacyjne. Ulica jrst
Hezki na pobory na pokl'ytie lw!<ztów wy- r-nburlowanfl na przcstr7.eni ponad 1 i pól

)

km, jest wyt)rczcna i dość szerol,a, prteznarZO\1y bowiem wstał odpowiedni pas
na trawniki, zwieziono od dwóch lat ka.mienil', jednak brukowanej jezdni nie
wybUllowano i obecnie potworzyły sit
formaln e jrziorka na CHlej długości ulicy,
tal" 7.C nic mo:>.na nic dowieźć. W skardze m i e <;zkań('y domagają się przepi"owadzenia w roJ\U bi e ż. robót brukarskich
na ul. Kupiej.
Czy zostaną ziesione opłaty kanallza.
cyjne? ZwillzP]( ]ol,a(ol'óW i sublokatorów W~" stąpil do Zarządu Miejskiego z żl\
daniami zniesienia całkowicie opIat k",na1i7.ac~'jnyrh, pohil'l'anych w starych domaeh przez wlnścicieli domów na rzecz
w~" dzia lu kn na lizaeji.
Związpk lokatorów w memoriale
domaga się zniCi\;enia w zasadzie opIat kanalizacyjl1~'c h ('ałl\Owicir, a jedynie w odniesil'niu do nirktól'ych mieszkań, uzna·
nych za luksusowI', opIaty mogły by byt
rozos tawione w drocl7.c wyjątkowej.

ZE

śWIATA

PRACY

Postulaty pracownikÓW gazowni miel.
skiej. Zwiąr.r), zawodowy pracowników
gazowni miejskiej opracował projekt statutu służbow e go, stanowiącego rodzaj U·
kladu zbiorowcgo. normującego obowiąz
l,i pracowników, warunki pracy i place.
Obecnie proj ekt ten został uzupelnion,.
pcprll\\'kami 7,aJ'ządu Miejskiego, które
jednak nir zostal~, prz~' jęte, niemniej jednak ze slrony pracowników poczyniono
pe,yne uf11ępstwa. ,y bip;!:. ty!{odniu ma
oclh~' ć się konfrl'encja celem ostatecznego
us talenia projl'ldu pragmatyki służboweJ.
Na rachunek robotników. W dniach
27 i 28 bm. w Blackpool (Anglia) odbywa.
się kongres mi ę dzynarodówki włókienni
czej . '" związku z tym z ramienia klaso,y~' ch

związków włól,ienniczych

wyjeżdża

zLodzi 5rkl'l'tal'z generalny soc.ialistycznego związku Adam 'Valczak. Koslty
porlróż~' w sum ie około 800 zł oczywiście
pokrywR, n iestl'ty pozornie, międzynaro
dówka, która or~anizu.ic kongres, w rzeczywistości zaś
zaplacono za te podr6t
wielokrotnie .iuż. gdyż ze składek ściąA'a
nyclI od robotników znaczna cześć przeznaczona jest na rzccz mięc1zynarodów~i.
Tak to socjaliści Frospodarzą pieniędzmi,
pubiel'anymi od polskiego robotnika.

'(RONIKA PABIANIC
Bilans pracy rocznej K. S. M. m, paraśw. l'Ilateusza. \"e wtorek ub. w Domu
Katolickim przy ul. ki';. Piotra Skargi Prz1
udziale lir7.11ie ZE'l)(,:lll~' ch członków i w nhe r ności nuchowirli!';lwa oclbyło się po~
pn e\l'odnid"'em p. preze'la K07,miJ1ski('~0
, orZl1e w a lne zehranie Kalol. Stow. Mlorlr.Jf.'7.y M,:skicj przy parafii św. Mateu$zlt.
PI'Z." uzupelninjncych wyl'ot'ach wybrano
pp. S7.11lY1skirg'o na skarllnika, Rocho",,czyka Ita g01<pOcl;1l'r.a. I(uJ'o\\'sJdeg;o nr.
narzl'lnika, oraz Ol'lulfa na członka Zl\.tii

rządu.

Chrze~cłiańska fabryka i magazyn m~. f
bil. Z; 7.allowolrniem st\\'icl ' lh:ić trzeba, że
~' mieśde na"zym przy pl gen. Dąbt'ow
skiego 3 na P05E'ilji p. "'lazłowicza PIJW~lałR w tyrh dnial'h nowa chrz<,ści;alhkll.
phll>ó,,,ka ' pl'zem~'slowa, a mian. fabrykr..
mehli wyhorowv ch i fll'tv~ty('zn"ch.
Monfowanie 'szerokich krosien w Pab.
Zakł. Włókien. Os ta tnio Zl? uważyć można.
przywóz szerokich kt'osien ang-ielskJch do
Pahinni"kich Zfłkł a rló\\' "" łókienniCl:ych
(r1a,,,. R. Kincllcr) z tercnu f.oclr.i. ,y l,~ią
zku z pow~' ż!<'T.rm nale:i:y się lic,;yć z pro\lukrją specjalny ch art~' kulów wełnianych
produkowany ch oJ1rcl1ie w firmie Karola.
Ei "CI·tR w f_'odzi, który jal( wlarlomo na
h~'l po,,,,,ż;;: z p 7.11 kIR (h' . .T a k wynika z tl'2'O
Pah. 7,akł. "'łól\. ,njdą IV :r:akl'cs włallnl'j
pI·orluk cji. co nie"'ątp1iwie wpłynie koI'z~"~lnil' rllfl ~nm~" r h ro!Jotników.
'Wydawanie le9itymacyj i puszek kw ••
stll170m. '" ni n (l'l, rln. 21 hm. od g'orlr. q
rrlllO w 11im"r.(' Elp1dl'owni w ~machu Lar.iene~( przy ul. Gclali!'ldej hę(lą wyetaw<l/1P
\,'git~' marjp. i pURzki osohom. które ZO .i1Bły wylJl'ane clo zhicrani'ł ofiar w t~' m dn:lI
na rloi",,,iAllir bil'(ln vch rlr.i('ci.
Zesłf\bni'lcie na Iltacji
kolefoweJ. W
śl'o,ll' nh . na tll1. Rlal' ji koll'jo\\'c.i 7.1'5IA11ł&
orljr;irlż nin. c a do 1'_ol1zi
'f. Trojano",~ka.
lIlil' !"zk a nka ł. nr1zi. którą odstawiono do
szpitala nliej!'ldego

-

1"'~nN'~ Ą 7.~'F'RZA

ROC7.De zebranie c7.eladnik6w piekarekich. "" s oh o t~, rlnia 22 bm. '" pierwllzym
trrm in iE' o godz. 1n H w et rugim terniinie
o godł:. 1D.:30 IV loknlu 7.l'zeszonvch w cechu pieknrz~' i rzeźników orll,"ęetzie ~il)
I'oczne wallle r.ehI'Clni[> rzelarlników piel'Clł·ski,·h. ~a zchrll niu b ' llI orlczvtanf> bedzie sprRwozdanil' z rocwej dzlalaln;,i;i
s to",ar7.~';;zenia oraz na<;tąpi wybór je illego czlonl,[l r.nr7.~rlu. Po zebrClniu llI'ząrfr)
ny 7.Ostanie trnrl~' cyjny opłatek.
Z miesięcznego jarmarku. W środę,
dnia Hl hm. odh~' ł się w Zgiel'zu na p1>łCU
gell. ITnllel'a miesję('zn~" iarmark. Z ogólnego pl'r.eglo,<1u jarmarku wynika. że handel .ial'marczn~' z kairlyrn miesiącem
przedstawia COI·Or. większą ilo.'ć straganiarzy clll'ześcijnn, l\"ajwa1.nie,iszr jest to, te
stl'ilgany polskip dostatecznie były zaopatl'zone ,"e wRzplkillgO rod7.aju tnwal'v. Srot('czells1wo chętnie popierało
handel
ch rzp~cijallski.

mie4iecmie (1 wYOań t-r,odniowo), z odbiorem w alt'enturach 2.35 zł. Za
Central.... l:oznań. św. Marcin !O. P. K. O. l'oz~ań 200 149. Poczt. konto rozrachunkowe
odnoszenie do domu odpowiednia dopłata. Na p.oczt.acb I u l.ist~noszó\Y
I: olinań.3\ nr kllrtotekl 03. Telefony ceIlLls1i: 40-72 14·711.33-07 44-&1 35-24 35.25'
miesięcznie 2,84. kwartalnie zł 6,85..Poezta przYJmuJe zam6wI~ma tylko
pO god7.. ł9 arat IV nled~łe e I §Wlęta: 40·72 14·76. 33·07.
.,
.
.
na (; w-rdań tY8'odniowo (bez Donledzlsłkowego). - Pod opaska w Polsce
Redaktor odpowiedl!;ialny Andrzej 'l'rp,lJa z Poznania "' 8 wiadomo!ci I artykuły I m.
zł 300' (7 wydań). _ ~agranlrĄ od 3.00 zl do zł 5.40 (ulelÓ!,ie od kraju).. NRkla.d i cz<;iunki:
Lodzl . ol/powiada Wladyslaw MacilIg. L6d~. Piotrko\V~li:A 'IU - Za ogllJlr.enia f r.~I.m~
Drukarnia Polska, Sp6łka Akcyjna. Poznań, św. MarclJI 10. RękoPls(jw mezam6wlOnycb
Antoni Le~niewicz z P02;nania
redakcja
nie zwraca.8powodo"aJI~eh .Ił, .,.,.s" pr_s..6d
L.
' od powla
. d• u d011 t areseme
. piama. a abonenci ni. maJ, pra",a doma.anJa li. Aiado,. .. kład.Ia, atraJ.,-..6w It P. Wy dawn Ict wo nie
W razi. "'vpadk6w
Wi
•
,tarellOJlJch numer(jw lub odszkodowaJlia.

Prze d p ł ata
Ok
OrędOWDł a

onĘDOW~IK, sobota, dnia

Srnna ~

przeżywszy lat

30. Pogrzeb

odbędzie się w

rodzice, siostry
Mieścisko,

składa o

nie-

zapiać".

Łódź,

pogrąteni

Zachodnia S2

5-6
5-7

IPOBADA 3 zZ.

Nagłówkowe slowo (tłusto) 15 groszy, k!ltde
?alsze słowo 10 groszy, 5 liczh = jetlno słowo,
l, w, z, a = kat.de stanowi 1 słowo. Jedno ogłoszenie nie może orzel,rfl\'zać 100 słów, • tym

7-8

OGŁOSZENIA
Ogłoszellla wśród

nagłówkowych.

nieruchomości

p. \VHolda Stojewskiego, polotonej w Sremie
przy ul. ł~azienknwej 7. Obszar 2.730 ffi. kw. Kubatura bud. ok. 4.600 m.
Cena licytacyjna od .:1 12.600 pccząwszy.
'\'icrzxciel pozosta\d polowQ CPIlY kupna na
hipotece na dogodnych warunkach.
Za wierzyciela W. Komorowskj, adwokat
11 52i3
Poznań, ul. Fr. Ratajczaka 19.

Skórno-

WENERYCZNE

(Piotrkowlka

31łl-S

11-12 Dr OUTKIEWICZ
12-11/% Dr SKUSIE WICZ
1112-3 Dr NITECKI

bracia z dziećmi.

licytacja

Adam Orszlynowiez.

AMBULATORIUM

19. 1. 1~38 r.

S

n 5248

szczere staropolski J

"Bóg
Kostrzyn. dnia 20. 1. 38.

15,30 z domu ta·

W nieululonym smutku

n ~250

Dnia 2'. l. 1938 r. o godz. 18 odbędzie
w S ... dzie Grodzkim w Śremic

Wacława Orszłynowicu

(oftówna

dzielę, dnia 23. bm. o godzinie
loby w Mieścisk u.

11:

Numer

PodlIIlIkowanie.
WSl'lystJcim Krewnym i Znajomym ora! Ks. Proboszczowi Michalskiemu i Organizacjom za oddanie ostatniej przy·
slugi i wziecie udzialu w pogrzebie, ś. P.

"re wtorek, dnia 18 strcznia
w Bogu, opatrzona Sakramentami ŚW., na·
sza najdroisza córka, naj ukochańsza siostra
i ciocia, ś. p.

Bronisława

22 stycznia 1938

171

Dr EKKERT
Dr BAUCKA
Dr STAWOWCZYk
Dr LIPSKI

Znak oferty naprzykład: z 18923, n 27!5, d 1700
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogło~zenia w dni pows~e.dn~e przyjm'!je
się do godz. 10,30, w soboty l dm przedśwląteczne przyjmuje si!: do ~odz. 9,30.

DROBNE

drobnych: l-lamowy mlUm.tr 30 groszy,

Kawaler
I
Okazia
,Wydzierż~w.ię.
rn>fly ~':<:kwąli Cko\~'any facho- . k:>lonia!ka o;:g,y;:tencja miesz~a- 11300 mórg p~zc'.lneJ ziemi nadw;<'e. r'o"!n d:łJ~cy kIlka set zlo- l11em. eWlcrc eeny powollu obJe- ~ompletn~m zywY'!!'. martwym
t)"('h pozna ~ta I'SZą partia lnteli- cin gosporla rst" a Pll smicrci rO-11I1wenta rzem. przeJęcie fl5000.L Ok a t a
J::elltni\ i golówa celem za.lożen i a dbieów. Oferty Or;:rJov.n!k, Po- zl. Olel·ty Or~dowmk, Pomań
d!>rn. skla~y. dochód :\ 000 I"o(,z-, wspólnego inleresu. :Ma łżeństw o znali zd H 44l
zd 71567
me. 20 Jllmut St. TIynku 22 ~OO lIie ,,·ykluczone. Poważne oferty I'
.--. , ,
korzystme. _ Oferty Ol"erJowl1lk , ! OI·cdowniJ.i, JAdź por! ,.24()·l:)".
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GoscIDlec
Poznań zd .14.38
I
II 49;;9 ___ .
_
\\' ~filos;a\\'iu dobrze zaprowa. kol.on!~lką be~ kO!,k,urend,i je~en
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D om
.
It . .
. _ k'
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dania. cena 4000.-· Wpl3ty 3000 Ka pana sta.nowlsku. \\' o,>;r'y I l' .k· '{'I ' I . . ..
,
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n ~.~
Lokal
1I\Owo. Wyhurlo~~ie.
n j :;9!\ ny. Oferty Orp~o\yn.'k. Poman
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I}fÓ~l1Y miesZlkaniem na papier
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Dom
Panna
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1
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I t'N
t· 'k ' l -00
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nie . o s:ród.. el!'kt
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a -. !tO pragIlip
0" I
.J
.'- pow6rl rorlZlIlr.v ~przerlam
OCer·
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. .rycznos.
...
-kramna w'"prawa
"yj"ć t
O ri . 'k" p '
.
n '>- .,-.,
~.)l7.WOLNE MIEJSCA
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re 0\\ 111 ~ (''ł0~B,an
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Piątkowo. Poznań.
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Potrzebne
F
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.
om
Szukam . ,
Rzeźnictwo
kuje rlobr.ei ziemi.
PośrNlni!?y
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MAJĄTKI
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Oreriownik. Poznali ,.,d 71 553
ty Oredo<wnik. p()2mań zd 71 6S'~

II~·

(,i1Iezno

1[=-

j,r!{C~c:,zenska

Córka

Zu,

·JOJ

rzeźnic

J5,U!
il!.l.

:B

18. DZIERtA WY
.__________
•

Ogrodnik

Przedstawicieli

ka"'alcr potrzebny do pro"'aozcnia oranżerii. hoiłowli ,,·arzy"\\".
kierowników do grupy agen- Zgloszeni'l
Sio~try ~filosiE'rdzia,
tów. mała gotówka na towar, Poznań, L(l('zlIY Mlyn, Malta.
zd 7159ii
kawa. Zglo;:zenia Kutno. Zam·
kowa 2. Ralewicz.
n 5256
Uczeń
ttJll Y'I1 ars<k i e-w en,tu II II11.l e cel eom. uKomitet
końorenia nauki może się !l~I()f;ić.
Bu,lowr Kuścioła poszukuje zdoI· MI:rn
Pawwy. Krz:rto~n.ikl. Po·
nych lIprzednwcó\,:" Dobqr Z:'lrO· czla
PO:bl\a(1 m.
zd 71 Gil
Lek. Zgloszenia: L3wierele, Widok 9.
zei 61l 645

. . . luh wydzi~rżawie lU mÓ'·g. 110- <kla,1 rzez.lw:k ! l~lI c"7.kanlem Po- potlupad!ego przemysiowca przyj.
1"\\y piet rowy d,1In' blisko
:'1-1 wal.Tlu. JllI~>~(:.zI'I!' .40.-;. P?lrzpIJ': nde posllrle ekspedientki
"ka. Cie.śIik. Promnice. p. O~'lII' Ile 60.0':-. ",kN,e BTol:,,!a~t
kiej. spoh wez('j piel; a rskiej
B·.e I

Pomocnik

fl'yzjcr~ki z karta rlemie~lllicl!l\
sprzcdawcow na lu·tykul pier\\"· n~ prowincje zaraz potrzebny.
"zej potrv.f'hy 1>0;,3<1,lny w każ-: Oferty Oredownik. Poznań
llym sklepie.
Wiaclomo.§ć Łódź I
zl! 714(;1
()pmana 13. przy śląskiej. Orli
!l-4.
n 4960

PoszukUje

Przodownika
sezonowych
z 45 dziewczynami
r

k TC T urk
. ma·
-a'' poszu k'uJe
cboćuy za ul fzymanie. Zglo~ze· z 0'0
jetność {OOO m6rg.
Zgloszenia
Hia OrędowlIl k Pozl1 a (l
pi~emne Orędownik. Poznań
zd il153

d 652

------

·E ksp edientka

rutynowana ;; letnią praktyką.
Uczeń
WvdzierżawH~
dobre g\yiadec twa. szuka posady ilo sklarlu konfekcji Poznali. naj·
mieiscowośe chętniej ukol)rzol1a szkolą ban·
,klarl rzeźni<"ki " . dobrn11 polo- ohojPtnej bra nży
7;~niu. czynsz moge rial' z g6r~. oboiplnR OfeJ·ty Orędownik. Po· dlowa lub wolontari\1sz potrzebmiei~c()wo"r' (il~oje!na. Po~reilJ1l' znań zd 7140:ł.
ny. Oferty Orędownik, Poznań
er wrklu(·zelll. Z.::loszema do
zd 71551
Oreflownikll. PozmlTi zLI i1 7U1
Og rodnik
Samodzielny
kawalel' z u kOllczonym jedno·
rocznym tyyżS zym kursem. prak- pomocnik piekarski. do pieca
trką
handlo\\" ych za 1;'3(I;](;h (:,oj pier81Owel!'0. obeznany '" cukiPTzaraz po~zuk\1 je posady. Off'Tty nlct,\,ie, Oferly Orędownik, Po·
Orę<lowllik. P oznali. zd 71 :187
I znań zel il 4f~

Kunz (płyty); 18.10 SP(}J't: 18.15 19,60 FrankCurt. - Melod;p .QoflP·
.. ~zara niezwyklość" - felieton; r~tko"·e. Lond)'n Reg. - hOl1c
18.25 P. Czajkow~ki: Kaprys wlo' orkie~t.rowy. ~9,15 ~z~utgart.
Sobota. 2'~ .tyeznia.
,ki (plyty): 18.45 pog. aktua;na; l ~{I.lzyk;1 z calego 8"·13l3. 10.:10
6,15 aud. poranne: 11,15 dla 18.55 program; 23.00 najlepsze or-' "'1.~den. - TIet'. skrzypcowy Cel'yh Hansen. Sztokholm. :- n~·
II zk61: "PI'ewaJ'mv p:,~enk", 11,40 kiestry grają do la!"lca (płyty).
~
J
~
" 'n :l muz. taneczna. t9.h Lonrapsodia Liszta - płyty: 11,57
Kraków _ 11.40 koncert SYTn. clYll Rec:. -- Hnlyj<k;1 111 li ?. fil·
~yg'nal czasu: 12,03 81ldyrja po- foniczny (plyty): 13.45 koncprt' ;\y_1 mowa. Droilwi~lT. - Re-p"l· ta ż y.
ludniowa: 15,30 wia ,l gosp: 15,45 cze!"1 z plyt: H.45 wiadoUl'Air'i:
I meczu bokser,ki~go Fal' i Bra fl ·
dla dzieci: ,.Baśń o Tysiącono·
I k .
• . f t
'o 00 B I'rgim", słuchowisko wg. G. Mey. 14.58 z po s leJ lwÓ!"czosC! ar ~- rlock z ~ nlyel1' .JO/"ku. ~ •
'_1.
•
pianowej (pll-ty); 15.15 pog. aktu- lin. - .So~ IV We-11ecji" opt. J.
rl ..... a: 16,1.. pieśni luiłow!! w wyk. alna ... : 15.25 wian. gos·p .: 18.10 Stl"au."l. Budapeszt. _ '1Y. o-pe.
Hucul:<kiego Chór'l [)ym:tra Kot- <,)Ol.t: 18.15 ,.Jak zaoszc7A!rlzić 11:1 I"etk. Koni"swTlsh. _ Wesol~ ~IU'
ka:
pOg'. :akt-Jalna:
17.00
.
830 .,j,
'f'1-. r·h,,,,·:,k., .,IIIIlZ)"f'ZOe. :'0,05
~
"",e•.
poeta. 16,50
• powstanie
(Mieczysław podatkach micJg.J;ich"; 1.
lhOlanowsk,jl _ skel.'z literacki nialury kwartetowe" IV WykOl1~" '!~(T. - \\" ;ol ki koncert rozrywko·
Grirskiego: 17,15 recital skrzypc. niu kwartetu smyczkowego Hoz· "y. 26,10 Hamhurg. - Mu,,'!;"
\V. Niemczyka: 17 00 program' glo.< ni Krak: 18.55 progl'am; 23.00 ~tr~ u<·a i Kllnneke~o.
20.15
N auki
18.00 sl?ort: ~8.10 POg. ~polpczl<.~ ~ mu zyko. taneczn a (plrlyl.
1,I'I"łł/!lI. -: )!I1 Zl k;l 1:02I".,wko,,:a., I·z('~niel~ie.i po~zukuje n.l!!tni.
18.. 15 PlOsenk~ w wyk. Gr';l("e
J ód- _ 11 40 płyty z 'Va 1'!'Zn- U,OO DrOlhneh. - 1,a.l1O rew J:!. p""larlalRO' rln)l~m 'zoferskl.
F,el,is - so~ran - I;'lyly: 11'1.3.0 w\":~15.iO ulw~rr IV wrk. sI y; IIn:l: h I ~1e(iiolan. - :.J! pir'"oln )1:;l,:a~"I()fel"ly ()I'~"O t·_1Tk .• yozn31)
prol;ran:: 18,~5 a~~dYClS dla .WSI: p!;'l1isl6w (plylY): 16.27 gielda:
~{aSC,ll,glll.es:n . ~!.:J!I . ~~,Ie~~
?fl ,l ~,.,
.
1) lSow:ny I~sne. -. oog. ru~n lcz;l: 18.10 sport: 18.1. nogo .Sa marg !' ,,;,r~la.;-, ~ r. z OyPI ~ h.Ol~.- '-nP.l,
O
d·k
19,00, 8~dycJa dl;". Pol~kow .. Z;} ne,ie roczn!(''': lS.2~ ŚpielY3 ze~p(,! l ~rl~ 11"1". - , !\.OIIC"PI t t'..!('(''i~~' .. .
.
nr~ . ~l
il'ran , cą· .1 . .. Na sl1legt' I 10.Jz1P wokaluy .. Comedian Hannl)n;~t"IH): L)'!lu. -- '11. Z Op. 1\."01,( '-'. kllkole.lnl3 . praktl kR w handlo·
2.. ,HutluJ1l1Y nowa Pol~ke":
(plvty). 18.4D rozmo\y;} z radi".;u. IIPl. K. openhaga. --: .Duety HI! wYC-h. ! O1aląlkowy('h. dobrze wypOg'. aktualna: 20.00 Kapela 1.,11' I - : " . 18··
. a' n' n~ 110 ,kl'z. w wyk. >""<h,\\". 21.4. kWRhfTkowany
poslMla
dohre
d0.w a
Dzie!:żano\\"sk;ego: 20,45 ;;ll~.('~~ml·tanc~~~JaPT(;il'Yy)'. 23:30 S_lT·asbll.r~ ... ,.'l'rojaIICZ)"Cj' w ~wia,lectwa i polecenia. pO~7;ukudZiennik' 20 a~ pog aktu~ln3'
I z~ a . , _
' T \ . ; t l · l a!!fI"
op. BerLnza. 22.00 Je p(J~atly od zaraz lub poznlPJ.
Sllokholrn. )rllZ.
l:łlle('zna.I:I.)dM7.P~i~ l~rl~\":\TII :;:krzypcz~k.
21.00 .. Pożary' wstaj, ~ popi~ló\\"; koncert zrczell.
w. i .3·rot'znif'f'
Powstania
~
~
22,1 .. Luksemburg. - . Muz. IUk·1 ~!,~\"a;:!;s hrole\\ ~ka,
pO~·T a.t
St:.'"zlllowe~o: 21.50 m'lzrk:1 roz·
~.~• • •'
,emburska i 'Ylllf,)I:('z,"n 1: ok. \\ T2",I"".
n ol~2
nwkown M. Orle P n Orn W.
. :;\'," ~
..1 • I'
'~. HaT'odowego gw:· ęl;l LlIk,~1l11,1lr-1
Ogrodn-k
\Vermi1i~b.(sopran) i St. Witas
,
- ll"ll. 22,20 Berlin. _
HCflOI'UIŻ
I
(t~nor); 22.00 ostatni~ wiadomo15,35 Ryga.
..'1'o<ca" op . .'!Jo dowy w <:arlllis(·h _ p,tI"lpn'I~~wa.ler ~>hŁ'7Jr1any \\" nNnJl.o~·rch
SC:.
Pucciniego z plyt. l6,OO K·j- kin'hcn (z :'!onachium). 22.35 1 ,j" or~klt:h !,g;rod3fh n a.grod zo·
Droitwich. TIeportai: hok~.io- ~Y. ". egza'tnl·n'e. [J I!,,"" sz~r~dne
nig~wu.lJ. all,lyeia muz. wy. Londyn Reg. _ Utwory AI.I'Hnadectwa nol(!{!e-n!s. Zmle1\~ P?.s~
z Frankfurtu. 1f;,2i; 'Viedeń. - kalin lo\" w .....!:. J<JI"On3 retri (forU saoe zaraz,l,?'h ~6:1.nle1 Ł.3&ka~e
f!ł:.II.
....~
.. Boska komerli~" Dantego (wy· 23.00 Berlm. _ ~fu~. tanpr'7.nn i oferty Orej"",n_k._ P,01.lt1an
. K!'to~ice .- .11.40 p ie~ni wio· jH tki). 17.02 Radio Romn1'lia. M'
I
z,i d lO:
Fk\e I ht.·~pansk!p (nlr!r): 13.00 ~1{'lollie Illdow~. 1R.mI V/iedeń. IC'kb. , onnelllllm. Muz. tanecz·
.",!,nf'ert żyrz~Ti: 13,15 mU7.vkn o- - l'ie.ni ludowe i nn,t~pni~ mu- na "'icdeń. - Mil?. rozn'\"kowa.
. PrZyjmę
.
O k u l i s t a:
hladowa. '''rk.: "I 'l,k3 K~pplal7.\'k a knmernlnn. Rerlin - :\{U7.. 211.1:i '1'"l1l7.a. - Konc. angielski.
rI
k
t
Ludown. L. PI·zyuY~zew.ka - , r<)ZI"ywkowa. 18.30 KOlli::!swush. 24,00 Brllkselu [r. - :\fuz: roz- ~?o"i~e~o~n ~~~ler~Ż~'jaCr;ga;a7ki~~~;~:J' wiel's:P: z góry.
sop~ .. K. Korrznk - dn. inkom· - Reportaż z mi_trzo>tw ly7.\Yiar- ry" kowno Frankfurt i Szllllgnrt. nik:t I. t. p.. z gwaran('ja hllnkoP a c j e n t; Pilm3mE'lIt: 14.2.3 w iad. " ip7. ;l~('; ,kir'h z St. Mor it z. 111.10 Mona- - Kf'nf'prt nocn)'. O.lIO Droitwich. wą I!otowkową. Oferty Orę.
14.35 solo na fortepianie - Chad:e ehium - Sonata G·dur DwoT·znkn. - :'(uz. na 01·gan3ch.
downik. l'oznali zd 71 iM

Instalator

potrrebny z kaucją jak(} ~61nik. Adres "'S'ka~e Oredown&
Poz.nań 2ld it fI[)5

Potrzebni

kowale, lok arze. ślusane. seofeor.
Oferty OrWc·wn:,k. Po-znań
z·LI i1i~

Młodszy
pomoon.i·k frY'r,je-r,;k,i potrzebny od
zaraz.
L. Ka'róla'k. \VT'1JcSnia.
Poznańska 16.
ze! 7'1910
Dziewczynę
lekkich prac domowych zaraz. najchetniej prowincji. Krz)·żaniak. Poznań, ul.
Górna Wilda 44. skład.
zd 71593
do

przyimę
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Proszę przecz)' tać na

tablicy pierwszy

A gdzie J'est tablica?

.
(M)
("Ric et Rac", Paryż).

l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwyczajnych na str~>nie 6·I.al?owej 15 grosz)", na st~onie redakcyjnej (ł-łamowej) a.) przy końcu części
redakcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, c) na strome drugIej 60 grol!zy. d) na strome wiadomości loka.lnych 1- zł. PlObne ogłoszenia
(najwytej 100 sł6w, w tym 5 nagłówkowych) słowo nagłówkowe drukiem tłustym, 15 groszy, k;ttde dalsze słowo lO groszy. Ogłoszenia wj~1csz:e \\"ś~ód drobnych poczynając
o~ ostatniej st.ron~, t·łamowy n:tilimetr 30 groszy. Oglvs~eni~ skomp~iko,:"ane, z zastrzeteni~m miejsca - od pO!lzc~ególnego wypadku 20% nadwytki. Ogłoszenia do bletl\cego
wydania przyjmujemy do gOdZlDY .IO,3?, II do wyda~ nte rlzlelny.ch
śWlątec:p:nych do godzm~ 9,30 .rano. Ogl~szen~a z pOl':a .Wlelkopolski pnyjmujemy dl) wydań bietą,.:ych
do godz. 10, do wydań niedzielnych l śWltteez.nyc;h rlnJa po przednleg!) do godz. 8. Za blfldy drukarskIe, które Ole zme ksztatcaJą treścl og:łoszema, ad ministraeja nie odpowiada
Oglos1.eni'\ przyjmujemy tylko za opłata, gotówką z góry. KQnto w P. K. O. nr ZOO 1.. 9. Pocztowe konto rozrachunko \\ e Poznań 3, nr kartoteki 03.
!Ii,

i ,

SENSACYJNA POW/ESC WSP<'ł:.

NAPISAł:.: lUC

_e~~PRZ fKtA D 'AUTO RY Z OWAN y ~E_ii!!!~~

21)"
Razem było na przyjęciu około czterdziestu osób. Gdy skończył, panna At.
water śmiała się serdecznie.
- Nie widzę, co w tym śmies?;nego?
- powiedział.
- Chętnie to panu wyUumaezę, rzekła panna Atwater, nie mogę
powstrzymać się od śmiechu wobec
świętej naiwności z jaką pan przekreśla wszrstkie przepisy, które my tutaj
uważamy Z,a niewzruszone. Dobrze rozl]miem, że pan pragnął uchronić swo...
. ich gości przed opilstwem. daję.c· im
szampana. Ale dla nas taki pomysł jest
niesłychani'e zaba\vny.
. - l\loże to i zabawny pomysł, ale
ropewniam panią, że jest on zarazem
niezwykle praktyczny.
- Panie van Blarcomf Otwartość,
z jakę. pan wyznał wszystko, 'est po
J)I:"ostu rozbraja.iąca. Dla mnie jest rzeczę. oczywistą, że tniał pan jak najlepsze zamiary. I jeśli znajdzie się jakiś
~po~ób, aby . całą sprawę załatwić bez
., skandalu i dochodzeń, to ja to zrobię.
...:., Uśmiechnęła się do niego z iście

- Po prostu jestem dumny ze sie.
bie, - powiedział hrabia. - Może niezupełnie jestem takim niewiniątkiem,
za jakie się w~' dalem, ale bę.dź co
bądź nie okłamałem jej.
- O, doskonale pan umie udawać
bardziej niewinnego, niż pan jest na·
prawdę. Ale niech pan tylko nie myśli, że przez to uda siQ panu i mnie
zamydlić oczy. O nie, teraz już nie!
Hrabia był zaskoczony wrogim
brzmieniem jej słów. - Co pani chce
przez to powiedzieć? spytał pelen
niepokoju.
- Chcę przez to pm"ieclzieć, że uważam pana za niebezpiecznego obłud-

- \Vięc pani naprawdę zamierza
tam ?..
- Oczywiście! Oddałam dziś :po poludniu pracę i trzeba oblać to wydal'zenie.
- Ale... zaczą.ł i utknął. Naprawdę
nie miał już więcej racyj, którychby
nie był użył.
- No? Jakoś pan, zdaje się, utknął?
- TakI Naprawdę wydaje się, że

~

dną serwetą. Przyniósł

o kolorze trawy. Hro.bia uniósł kieliszek do ust i posmakował.
- ?llusi pan wypić to świństwo dus%:kiem, - radził Boss Walk er.
'
- Albo popłukać limoniadę., - dodał Tomek \Ve11s.
Ktoś znów rzucił monetę i fortepian
począł grać. Hrabia. skłonił się pn!!.d
Zuzię.. Czy mogę panią poprosie?!"
Skinęla. A teooz, - dodał po kilku
pierwsz~'ch taktach, musi mi pani
powiedzieć, dlaczego pani :Qwa'ża. mnia:
za obłudnika.
- Nie, - rzekła, - już i tak po,...;edziałam za wiele, więcej, niż zamie-:
rzałam. Uniosła ku niemu głowę j.
uśmiechl1Qła się wyzywajQco. Zbyt
wiele wagi przywiązuje pan do tego
wszys lk iego.
- Zbyt wiele wagi przywię.zuję g.o ,
pani!
- Nie dyskutujmy, - powiedziała,
- tylko tal1czmy.
Hrabia zamilkł. Ale znów mial to
uczucie, że Zuzanna lubi z nim tań:'
czyć, choć okazuje mu tyle niechęci.
Gdy wrócili do stołu, usiadł obok niej.
Potem tal1czyła z innymi. Hrabia zaś
za każdym razem wylewał jej kieliszek i napełniał go limoniadą.. Obser"'ował, jak Boss '''alker poczyna tepa
patrzeć przed siebie, a Tomek Wells
staje się sentymentalny. Siedział, cze..
kał, rozglądał się bystro, usil!lję.c być
rozmownym i towarzyskim. Potem
zauważył, że niektórzy gQŚcje z bufetu
przeszli do sali tanecznej. Stanęli we·
drzwiach i wzajemnie dodawali sobie
animuszu, aby którąś ze studentek poprosić do ta11ca. Hrabia odsuną.ł nieco
krzesło, by w razie czego mógł zerwać

utknąłem.

A więc dlaczego próbuje pan
od nowa? - spytała zimno.
Wrócił do samochodu i usi'adł obok
Bameya na przednim siedzeniu. Był
tak zły, że postanowił nie jechać wi~-

ciągle

•

zupełnie.

~ Viskawa. pani, .z.a..czął,, ~ 'czy'
mógłbym jeszcze cokolwiek uczynić,
by sprawę tę ostatecznie zalatwić?
Niech pani zrozumie, że sprawiłoby

mi to niewymowną przykrość i byłoby
zupełnie
nie do 'zniesienia, gdyby
wszystkich tych młodych ludzi miały
, spotkać jakieś przykrości z mego powodu. Czy mogłoby to pomóc w czymkolwiek, gdybym opuścił uniwersytet?

" - Nie, - powiedziała. panna Atwa.ter, - ci młodzi ludzie są dość doj.
rzali, by odpowiadać m siebie. Powinni byli wiedzieć, że przyjęcie u pana
nie byłO prawidłowo zgłoszone. No,
ale naprawdę żądałoby się od nich
zbyt wiele, gdrby mieli ominąć wieczór, którego ośrodkiem miała być
Nora McCuce. Uważam, że na.ilepiej
będzie, .ieśli odłożę sprawę do akt celem dalszych dochodzeń, a gdy to
uczynię, to prawdopodobnie sprawa
już .. " na zawsze pozostanie w aktach!
- Czy pani naprawdę mogłaby to
uezynić?

- Mogę to uczynić! I nawet srrobię
to napewno, ale pod jednym warun·
kiem: że pan mi przyrzeknie na przyszłość zawsze uzyska.ć pozwolenie, za·
nim pan urządzi j.a.kieś przyjęeie.
_ Sprawi mi niezwykłą radość, by
pani to prr.yrzec.
- Polegam na panu.

..
- Bardzo 111111e CICSZy, że nasz plan
nika. Gdy tylko pomyślę o tym, jak
mnie p'an podszedł z począ.Łku, chce mi
się płakać z wścickłości.
- Ale nigdy nie zamierzałem podejść, lub oszukać pani!
- Nie chciałabym już rozmawiać z
panem na ten temat.
- Proszę pani, możebyśmy . zjedli
dziś razem kolację?
Mój samochód
stoi za. narożnilciem i...
- Nie, nie chcę z panem jeść kolacji.
- Więc kiedy pani~ znów zobaczę?
- Dziś \"ieczór odbędzie się moje
przyJęcie. U Smittyego! Przecież p·an
też jest zaproszony!

się powiódł,

- pOWiedziała Zuzanna.
czorem do Smittyego.Ale gdy stanęli
w domu, powiedżiał:

J

leźli partnerzy do partyjki w sześćdziBesiąt sześć.
. ł
zrozumla.
_ arney
Dobra,
szefie, _ powiedział, _
ja już się sobą. zajmę. Tylko ty się nie
wmieszaj znów w jaką. bijatykę. Jak
Pożegnawszy się czołobitnym ukło
nem, hrahia polecił Barneyowi, by go cię kto kropnie, to ci się znów otworzy
zawiózł do Pauliny. Ale na narożniku rana na czole.
_ Nie ma takich zamiarów, Barprzed willą zobaczył Zuzannę' Corbin,
przechodzącą właśnie przez jezdnię· ney. TrochQ sobie posiedzę, może naZapewne była na herbacie u Pauliny i wet z-ata.llCZę i pojedziemy do domu.
Gdy Barney znikł, hrabIa pozostał
teraz szła do domu. Hrabia kazał zajes:!':cze chwilę w samochodzie. Łowił
trzymać wóz, wyskoczył i pobiegł re
uchem odgłosy, jakie \Yietrzyk niósł od
nią. Uśmiechnęła się do niego tak samo porozumiewawczo, jak podczas zabudował1, i opanowalo go dziwne
uczucie, jakby tQsknota, której powoostatniego ich spotkania.
- Wracam właśnie od panny At- dów ani źródła nie mógł zrozumieć.
water, - powiedział. - 'Wszystko jest Restauracja Smillyego była to po prostu stodola, a właściwie z poł tuzina
w zupełnym porządku.
- A więc pan ją., że tak powiem, szop, pobudowanrch i zlepionych bez
. planu i symetrii. Ze wszrstkich drzwi
pokonał?
,
- Uczyniłem tak, jak postanowi- i okien . padały , w ciepłą. noc majową
jaskrawe promienie światła. Po jednej
liśmy.
. - Bardzo mnie cieszy, r.e nasz plan stronie był zwyldy hufet na wolnym
się powiódł, po\viedziala Zuzanna. powietrzu, - świadczył on o począt- Byłoby mi napl'awdę ' niezmiernie kach Smittyego. Po drugiej zaś st1'Oprzykro, gdyb)Tm musiała opuścić nie była sala taneczna, gdzie prawdouniwel"sytęt teraz właśnie. A dla :pau- podobnie w tęj chwili bawili się w
liny i Jacka i 'Viddecombów sprawa najlepsze goście Zuzanny' corbin'j
mogła przybrać obrót bardzo poważny, . Elektryczny. fortepia!l grał. skrze~liwie'
.,oyby panna Atwater wszystkiego do- coś w rodzajU ·"CałuJQ·.twoJą dłon, ma_
chodziła.
dam ..... i jakiś świeży głos zawtórował

się natych~iast.

- Barney, dziś wieczór wychodzę
Zuzanna tańczyła wŁaśnie z Bossem
z domu.
'Valkerem, gdy olbrzymi szofer w
- Alę nie beze mnie, - powiedział manczestrowych spodniach l w niebi.e.
Barne\'.
_ Dobrze więc, jedziemy o dziesię.- skiej koszuli, otwartej przy szyi, ruszył naprzód i schwycił ją za ramię.
j
te ._ Szefie, a co będzie z twoim
- Stać, - powiedział, - teraz ja
snem?
zatańczę z tą p.anią·
_ Jedna nieprzespana noc mniej
Boss .W alker. spojrzał Dra niego
.
d
z góry.
.
. t .. t
l,u b. WIQceJ,
o JU~ era z 111.e o grywa
_ 'Vynocha, _ krzyk'nę.ł ~tro.
lO~1. ~. poza t~m .Jeste~l zn~w 'pod. tak
Szofer zamierzył się i trafił go ,w
w~ ,soklm napIęCiem, ze. ZI.O~I mi to ! lewą. 6kr011, a Boss 'Valker zwinął się
bal d.zo dobrze, gdy pl zel \\ ę trochę ł i padł, jak rażony piorunem, Zuzanna
wyrwała się, gdy szofer spróbował ją.
trellJng.
Objąć.
.
No, teraz się zacznie bijatyka, pomyślał hrabia, łapiąc wyciągniętą
i dalej śpiewał piosenkę, gdy już for- rękę szofera. Siłacz jednak oswobodził
tepian zamilkł. Inne glosy wnet się się i chciał uderzyć hrabiego. Wystardołączyly:
ł
.
czy o pochylIć się nieco, aby pięść
CalujQ twoją dłoń, madam,
przefrunęła nad głową.. A potem udeśniąc, że to usta twe.""
rzył hrabia. Trafił nieco za wysoko,
Hrabia zrozumiał naraz, skąd wzię- by go natychmiast oszołomić. Rozbił
ł
..
nos, i szofer nie bvłby
si ..~
a S1ę
Jego sen t ymenta l na tęsknota. mu t"lko
J
J
Całe otoczenie przypominało mu ży- nawet przewrócił, gdyby nie potknął
cie w cyrku, do którego uciekł Jako się o Bossa Walkera.
chłopak. Ileż dlugich nocy przesiedział
Hrabia pochWYCił rękę Zuzanny,
w.ciemnościa.ch pod drzewem, rozcie- wziął ją. w pół i wyniósł jak piórko ku
raJ~c. ostrożl1le guzy i si 11.ce ! Napadał drzwiom, a potem przez szosę do samo..
go WQWczas ten sam smutek co teraz, chodu.
~. t~sknota za czymś, co się nigdy nie
- Niech pani zapuści motor, ZISCl.
rzucił i zaraz pobiegł z powrotem, po
. Otrząsnął się i wszedł na salę. W drodze zdejmując marynarkę.
.
J~dnym kOl1cU stał elektryczny forteWiedział, co się teraz stanie. NieIllan, ogl'omna skrzynia, która poczy- wątpliwie szoferzy ciężarówek wraz ~
nala l~ałasować, ilekroć ktoś do niej podejrzaną hołotą wystąpią wspólnie
"'~'zuclł monetę. 'Vzdłuż ściany usta- przeciw studentom. Wówczas będą
WlO110 c:;zereg stołów, a na drugim k011mieli znacznę. pl"7:ewagę. Ale nie wiecu otwierał się widok na bufet, gdzie dział, że już Smitty osobiście ukazał
teraz tłoczyli się studenci, jak również się na widowni.
'
farmerzy z okolicy i szoferzy ciężaróGry wrócił na salę, wrzawa już uwek, któl'zy zatrzymali się tutaj na stąpiła
wyczekującemu
milczeniu..
I,rótki postój.
Smitty, mężczyzna olbrzymiego wzroZuza!wa Corbin siedziała przy stole btU, z nabrzmiałymi ma"łżowinami llz :romkIem \Vellsem i Boss 'Valkerem. szu i bliznami nad obydwom-a oczyKnynęła mu, gdy wszedł i wszyscy ma, stał przy szoferze, który rozpoczął
tr?J9 zesunęli się nieco, a gospodyni bójkę.
wleczol'U. spytała, czy chCiałby się
W ręku miał drążek do palanta..
czego napIĆ.
'
. '
Barney, oparty o ramę drzwi bufetu,
, - .AI?o moż~, -:- d?da1a" dziś rękę h'zymał w kieszeni, w której miał
właśmę Jest takl dZleń,. ze pan gra roję rewolwer.
.
abstynenta?
'
(Ciąg dalszy nastą.pi) ..

NA DANCI NGU
Hrabia zatrzymał wóz w pobliżu
knajpy Smittyego.
- 'Vcalebym się nie zdr.iwił, - powiedział, gd\'b.v się tu w pobliżu zna-

niebawem wieI·

pełen jakiegoś gęstego,
białawego płynu i butelkę z limoniadą

ki kieliszek,

mar.ierZ\'llską sympatią.
Hrabia podrzueił binokle i zakręcił
nimi w powietrzu. Bitwa zdawała się
wygrana. Ale chciał .się jeszcze upew-

. nić

Owszem, chętnie napiję się C2;&-'
goś, - odrzekł hrabi&.
Przywołała kelnera, małego przy·
garbionego jegomościa. z ogromną. bru-

· -

l
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-.. .

,- '"""" - ~.
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Bez wzgledu
Da wojne
•

raJowI nowoczesne
cesarz posłał po piękną Lotos.
Pani Czang upomina młodziez, aby ta
gimna::.tyz karabinaJIIli na ra- nie wyzbywała się dawnych cnót, jakie Ona uszMlowala wolę królewską· Zresztą
mionach, studiują. Fakty te tak dalece kwitły w sta'rożytnym państWie Dragona. był to pierWlSzy i ostatni raz, gdy ona wy- Noście narodowe stroje - mówi ona pełniała jego woJę.
zmieniły oblicze Chin, że na zachodzie zapomniano. że do czasów wielkiej wojny ko· - o !kinach oraz ·herbaciarniach z tańcamI,
Piękna Lotus wypra\.vHa na wygnanie
bieta chilJska nie .pokazywała się poza gra- jakie wkradły się w życie miast portowych. wBzystlde swoje rywal-k i, torturowała żoł
nice swojego podwórza.
nierzy za najmniejsze przewinienia, aby
Starajcie się kształcić w życiu przemyZona Nor. Pierwszy może sprawować
za chwilę rzucić się pelna łez w objęcia
słowym i handlowym, oszczędzajcie
dy!ktaturę, ale tyJko w swoich szczupłych
monarchy,
i pomagajcie budować nowe wielkie
· sferach wpływów. Prawda, był, tam już
Chiny.
Mijały lata. Cesarz zapomniał o 8woieh
· kobiety, które rządziły monarchami, które
Cesarzowa Wu - jak to opiewają poeci obowiązkach rządzenia państwem,oraz dowywra-cały trony, ale ... wszystko to robtły
wodzenia armia" \Ve cl I'.'oj e, w otOlczeniu
rozkazywała kwiatom, aby kwitły, gdy
nie wychodząc z poza zasłony kobiecych
przyjaciół. cesarz i pięlma Lotus spędzali
udawala się poza dom.
.
apartamentów.
czas w pajacach letnich, w pałacach kwiaSłynna Piękna Lotus - Tang Kuel-fei,
Cesarzowa Dowager która kierowała dominowała w domu panujących Tang tów: \Vreszrie
· dynwstia, Manchu, aż do śmierci w roku przez 20 lat, aby wreszde doprowadzić dyarmia cesarska podniosła bunt,
1908 - uchylila pierw·sza tej zasłony.
gdy Tatarzy. 'śmiertelni wrogowie Chin
n3Jstię do upadku.
Song Mei-ling. wykształco·na córka pewznaleźli aię u bram stolicy i pałacu cesar\Veszła ona do dworu cesarakiego, jako
ne j chiirsko - ameryl{ańskiei chrześcijań· żona 18 syna cesarza. Wchodząc na dwór skiego.
skiej rodziny, żona premiera Chin, osta· z góry pOBtanowila, że nie będzie marnoOdmówili oni obrony. dopóki faw-oryb
tecznie zdarła tę zaslonę i odrzudła raz na wać czasu dla jednego z czlonk6w cesarzawsze. Generał Czanl(-I(ai-Szek może być skiej rodziny. który był dalekim od dzie- cesarska nie zostanie im wydana. Mówili
oni: •. Nie lękamy się śmierci. lecz najpierw
komendantem naczelnym armii i marynar' dzictwa tronu.
musimy się rozprawić ze znienawjd~oną
ki chiń-sldej, lecz
Pewnego dnia rozbiegła się wiadomość , kobietą, która joot odpowiedzialna za hań
pani Czang jest komendantem sił
bę. jaka spotyl,a caly naród!"
że 3.000 żon-slużehnic już \~ięce.i nie intereradiowych,
suje s1 arcgo ceaarza.
Zapomnieli oni. że ona zupelnie nie miebroni . nowożytnej. która tworzy nowy spoSzef eunu.chów wspomniał ceaarzowi szala się w spra wy państwowe, że nie
sób wojowania, zarówno wtedy gdy wojna coś o piękności żony księcia S110n i natych- \vtrącała ><ię do rządów. To jednak nie objest wy_uowiedziana, jak i podczas pokoju. miast
chodzHo ró'vnież i szefa eunuchów.
Wolniej oddychają stare Chiny, w który.ch opinia wY'J.)owiedziala się pewnego
razu, że w-szy-s tkie noworodki pIci żeńskiej
powinny być topione, jak koty, zaraz po
ich urodzeniu. Ożyly tak, że pani Czang
nie tylko iest komendantem sił powietrznych, radiowy·c h - ale i komenderuje Sl;\Woda ~łtika be~ śladu tv s~c~eUnach
mym generałem Czang.
Nowa era zaświtała dla Chin razem z
Na wyspie Kapha lIania. położonej 'u niewielkiej centrali elektrycznej oraz tarnarodzeniem republiki w Chinach w roku wylotu zatoki Korynr::kie.i (Grecja), Anglik taku ..
1912. kiedy to - z wyjątldem dalekich pro- Stevens przed stu laty zrobił dziwne odPowstaje pytanie, gdzie podziewa się
wincyj krycip. Zna lazl on mianowicie miejsce. woda, plynąca bezustannie z morza do
w którym poprzcrzynana przepaściami i szczelin ziemnych. Od roku 1835 wplynęrozkuto nawet nogi małych Chinek
urwiskami ziem ia wyspy lcży niżej od 10 od morza do szczelin przeszlo 2 miln.
z krępujących ich rozrost kajdan.
poziomu morza. Stevcl1s mjal plan goto- m lwb. WOdy. nie pozostawiając po sobie
Mężczyźni obcięli wówczas swoje warkocze. oznaki niewoli, które ich oddziela- wy. Wykopał on 4 m szeroki i 40 m clIli- żadnych śladów ani też przeszkód. Kogi kanał Dcl morza do owych szczelin zie- pano głęboko studnie ella śledzenia hieły od reszty świata cywilizowanego. W
wody, lecz jak dotąd zagadki rozwią
ten spo'Sób zatryumfował duch republi- mnych i puści! nim wodę. która jedna kr.e gu
nie zalala tej części wyspy, lecz znikla zać nie zdołano. Przypuszcza się. że w
kański.
w szczelinach, Ste"ens zrozu- głębiach wyspy znajdują. się olbnymie
Kobiety przestały upinania wysokich bez śladu
ze to zjawisko natury wyzyskać moź jaskinie. w których zbiera się woda i z
koków na swych ~łowach. Zaczęły się rów- miał,
na jako tanie i nie,\'ycz~rpalne żród lo których w innych m iejsca ch wylewa się
nież organizować.
energii. 'Vbudo~Yn I ,yięc IV prąd duże, ze· clo moeza woda. lecz i w tym t'lumarzeW kilka lat po wojTlie światowej w lazne kolo wodne czyli. kolusz, które td niu mieści się sprzeczność. tak i:i: młyn
wielkich miastach Chin. w których
wodny 11& wyspie Ka-phallania w dalszym
koło od stu lat. obraca się bezustannie,
powstały pierwsze ośrodki kultury
Uzyskana na tej drodze energia wystar- ciągu jest zagadką niE'rO'związaną. (Kk)
zachodu,
cza do zapędu fabryki sztucznego lodu,
ukazały się Chinki w stylowych jedwabnych ,s ukniach, z głęb.okimi wycięciami i
o wysoki·ch koł>njerz3!ch. prowadząc własne
automobile,
W tym sa.mym cZa8ie młode dziewczę
ta. chińskie w miastach zabrały się do nauki, za.częły wstępować na st.udia handlo, we, uczyć się pisać na maszynie, ];}racować
w biurach tak chiń'skich, jak i innych narodów.
Te, które uczęszczały do szkół angielskich, zarówno w portach jak również w
r6tnych miEjjach, zaczęły się uczyć gry w
hockey'a, pi~kę ko'szykową i teniSa.
'
A jednak az do roku 1930, w którym to
roku
ukaW się pierwszy chiński film,
Drogi Czytelniku.
Prom)"k świeci jaśniej
producenci nie mogli znaleźć kobiet, któreWybaczysz - nie wątpię
l, miejmy nadzieję,
by chciały występować na scenie, ponieważ
Że w dzisiejszej fraszce
Ze nigdY nie zgaśnie!
Zasady oclc5tą.pię
rodzice zabraniali uczęszczać swoim córNa czym - że o:pieram
ktlm do kin. Jak wiadomo, klasyczny teatr
l, zamiast w<skazywa~
Swe jasne poglądy?
chillski obywa'! się bez kobiet. Hole kobieCiemne życia strony,
Otóż i pnyczyna:
Będę ze wszystkiego
'ce gra grali przebrani męż'czyźni.
Sprawiedliwe Sądy
Lecz j-uż w rok po ukazaniu się pierwRaz zadowolony.
I to jest źródło
szego fi1mu, gdy powstało tam pierwsze
Chciałbym dziś z radości
Mej wielkiej nadziei,
studio, Chiny już miały swoją lokalną MaHasać. wierzgać, skakać,
Ze chociat 'Się wszystko
Śmiać się do rozpUJku,
ry Picford,
Z toru wykolei,
I ze szczęścia plakę.ć,
Nie z~iniemy - bowiem
gwiazJę, zwaną Butłerfly Wu,
Dziś przebaczę nawet
Pośród nieprawości,
która wkrótce poten:n zrobiła się głośną z
Mojemu wro-gowi,
Żyje wśród nas jeszcze
powodu zażądania rozwodu.
Dziś daruję nawet
Duch S,prawiedliwości!
Pra:wda, w Chinach żyły jut dwie koMemu d'lużnikowi,
Wiem: Gdy Robakiewicz
biety, które miały wie~kie wpływy, żyły
A to wszystko z jednej
je·sZ'czbe 1200 lat temu, pod-czas panowania
Maleńkiej przyczyny,
dynastii Tang, w okresie tak zwanego
A to w,szy-s tko z jednej
"Złotego wieku nauki".
Ogromnej przyczyny:
Wtedy, kiedy AJ;lglia jeszcze znajdowaUkaranej winy.
ła się podzielona i jedna część zwalczała
zawzięcie drugą i która nie mogla wysłać
żadnych sił, aby staw:ić czoło na jeźdź,com i

który Jej wręczył jedwabny SZDur. "
Na gruszce, jaka stała w sadzie pałaco-.
wym, powiesi<ła się Piękna Lotus, Jedna )I
na.iukochańszych i najokrutnie,iflzyeh łon
cesarza. "VÓWC~8iS to najbarjiziej zatwar..
dziali w nienawiści do niej żołnierze, gdy
zobaczyli jej zwłoki, zaczęli wolać: ,.,Pięlk
na Lotus umarła, niech żyje duch ' pIękne1
Yang Kuei-fei!"

Dziewczęta chiń~kie pływa.ją,

kują się, musztrują

w

Polska na morzu
końcu grudnia

r. ub. Polsko-Bry..

tyjskie Tow8.lrzY1S'two Okrętowe S. A.·
zamówiło na jedne-j ze stoczni angielskich no~y statek trampowy. Będzie
t.o statek o nośności 2100 ton. S1Zy'bkości 11 węzłów i ma
wozów drzewa.

być użyty

dlO prze-

Stuletni młyn wodny

\

HOU<'.NDERCZYCY CZEKAJĄ

z utęsknieniem na chwilI", kiedy stnały

armatnie

się rozbija
Urzędo,>,'ym autem.,
Gdy podwładnych zmusza
Do kradzieży gwałtem Czy prędzej, c.z y później

I

Drogi Czytelniku,
Uwierz razem ze mną
Ze dziś przyszłość kraju
1est jut nie tak eiemną.,
Skoro ehociaź jeden

Lekkomyślny młodzia.n

'" etmie bez skrup ulów

"białym

Kiedy

l'ółnocy

Za biednych pieniądze
Gości dygnitarzy,
Bankiety urządza,
CZy ,prędzej, czy pótniej
Przebierze się miara
I stal'OlStę spotka
Za'Slużona kara!
, Wiem, że jeśli taki

narodziny w
palacu" w Soestdijk.

Z funduszu powodzian
I za to urz8,dr,i
"Tańczące wieczory"
I za to postawi
Sza.mpany, kawiolY,
To prędze.i, czy później
Przebierze się miara
l staro,stę spotka
ZasIużona kara!
Wiem: Gdy pomyleniec
Za grosze społeczne
W ozi za granicę
Swe krewne cioteczne,
Albo., gdy przemy<:a
Towar bez oclenia,
Albo gdy wywozi,
A·l bo gdy zamienia..

=

cesarzowa Wu, zrzuciła z tronu mę
Skiego przedstawiciela ł sama zasiadła na tronie Dragona.
Ta strMznie pyszna i okrutna kobi~a
n:aJdziła beL dorad·ców.
.
'Córka Soonga, a żona gen. Czang-KalSze]" nie tworzy nowych słów. Ona w];}rowadza je w życie i to w sposób do tego
cza;su nieznany tkobietQIID w Chinach. Udała się na fale eteru, omawiając między
narodowe szachrajstwa, aby wytłumaczyć
.ytua·cję w Nankinie.
Pisała codziennie o położeniu w Chinach
dla gazet amerykańskich.
Tlumaczyła mowy swego męża na ję
~k angielaki i nie tylko dla świata zachodniego. Chiny są krainą, w której i-stnieje t)·le najróżnorodniejszych narzeczy,
te wykształceni Chińczycy uczą się języka
angielskisgo, a.by się .'mog;li ip(J'l'ozumiewać
• og&lnJ'Ch 8fJii &'W'adł.

obwie;:;zczą

I

Spadnie za nim ikrata
I były starosta
. \Veźmie cztery lata!
Dlatego powtarzam,
CzytelnikU Drogi,
Ze dziś w przyszłość kraju
Pa.trzę już bez trwogi!
Musi nadejść wreszcie
Początek tej ery,
Której znakiem będą
Mocne charaktery,
Których żaden szampan
l kamol' nie plami,
Bo to będą ludzie
Z c z y s t y m i rękaani l
S'lANSQ.

