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ProwokacyJny okrzyk na. ulicach lodzi 
Na marginesie· zjawiska konsolidacji sił lewicv w Polsce 

Część uczestnikó'w żydowsk.iej demonstracjr: yvlo'rkowej w Łodzi przecIw zaKazowi 
UDOjU rytualnego i antys'emityzmowi. 

Policja konna ' na ulicach Łodzi w czasie wtorkowej demonstra·cji. 

W C'Zasie wtockowej demonstracji 
przeciw anysemltyzmowi w Łodzi, 
grupy Żydów, jak zareferowały pisma 
w sprawozdaniach o przebiegu tej he
cy, wznosiły na ulicach okrżyki: 
"Precz z faszystowską Polską". "Roz
wiązać StrO'nnictwo Narodowe", Two
rzymy rząd komunistyczny". 

Okrzyki te nie powinny i nie mogą 
przebrzmieć bez echa, ponieważ, jak 
błyskawica., rozświetlają mroki dzi
siejszej rzeczywistości pO'lskiej. 

Od kilku miesięcy jesteśmy świad
kami b. ważneg.O' zjawiska. Oto po 0-
statecznem załamaniu się wpływów 
"sanacji" w kraju, cO' stwierdził nie
dwuznacznie wynik wyborów, czynniki 
"sanacyjne", pok,rewne ideowo lewicy, 
przyszły do przekonania, że "sanacja" 
w walce o polityczne oblicze PolskI 
nie będzie O'dgrywała czynnieJszej roli 
i że natomiast jakp partner wystą,yi 
na widownię O'dradzaj:vcy się front le
wicy. W wyniku tej świadO'mo'Ści lewi
c·owy odłam "sanacji" zmienił naj
pierw sposób odnoszenia się do socja
listów, aby następnie niedwuzuacznie 
ujawnić żywe sympatje dla tej partji i 
joj działalności w t~renie. 

Facsimi1,ę ul~tki 8trajko~J. 

A tymczasem koncentracja sił lewi
cy postępuje dalej. Na zew kierowni
ków socjalizmu Żydów wezwane zosta- -
ją, dO' współdziałania siły żydowskie, 
pozostające dotą,d po, stronie "sanacji". 
Akcji daje placet KO'mintern. Wy
padki toczą, się dalej. 

Oddźwiękiem tych wszystkich za 
kulisami uzgodnionych wytycznych, 
są, wypadki z terenu. Coraz częściej do
chodzą, nas wieści o współdziałaniu 
Żydów, socjalistów i kO'munistów W 
kieleckiem, współpraca tych czynni
ków wychodzi na wierzch na wiecach 
i wystąpieniach przeciwko Stronnic
twu NarO'dowemu. żydzi, sO'cjaliści i 
kO'muniści wspólnie rozrzucają ulotki, 
nawołując robotników do solidarnego 
współdziałania w obronie Żydów. Na 
terenie PO'wiatu radO'mskiego agitato
rzy komunistyczni wespół z Żydami i 
socjalistami organizują W1Spólne wy
pady, zmierzaję;ce do złamania solidar
nego frontu tamtejszych chłopów w o
bronie zagroiiO'nego przez Żydów pol
skieg.o stanu posiadania. ChłO'pi prze
pędzają agitatorów, lecz ataki się po
wtarzają. To samo dzieje się na uni
wersytetach, gdzie przeciwko młodzie
ży narodowej występują, solidarnie Ży
dzi, socjaliści i komuniści, tak jest 
zresztą, na terenie samorzq,dów, w wal
ce śtrajkowej, na uli,cy ... 

Strajk wlókienniczy w okręgu łódz
kim, wywołany przez przemysłowców 
żydowskich jest ściśle uzgodniony z 
klasowemi związkami zawodowemi i 
ma cele polityczne: chodzi o 
odzyskanie przez socjalistów i }<omu
nistów utracony~h wpływów. 

Wreszcie jesteśmy świadkami de
monstracji żydowskiej w Łodzi. Do po
parcia jej nawołuje pO'lski proletarjitt 
socjalistyczny "Robotnik". To samo 
mówią tajne intrukcje komunis,tów. 

'Vłaśni.e podczas tych demonstracyj 
padają okrzyki: "Pre·cz z faszystowską 
Polską", ,.Rozwiązać Stronnictwo Na
rodowe", "Tworzymy rząd komuni
styczny". 

Okrzyki te mówią wszystko. 'Okazu
je się, że Żydzi i ich poplecznicy czują 
się tak pewnie, że mogą demonstrować 
na ulicach miast polskich i nawoływać 
wyraźnie do tworzenia rzą-rlu komUlIli
stycznego. Równocześnie pada okrzyk 
przeciw Stronnidwu Narodowemu. 

Ten plastyczny obrazek z Łodzi 
stwierdza, że moment ro·zgrywki o PO'
lityczne oblicze Polski jest bliŻ1szy, ani
żeli się niektórym wydaje. 

DlategO' też dziś, jak nigdy Obóz 
Narodowy musi stać twardo i czujnie 
na swO'im dzie}owym posterunku, mu
si baczyć, aby fala komunizmu nie roz
lała się po całym kraju i nie zgubHa 

Polski. Walka z ' lewicą, któreJ patro
nują. Żydzi, jest O'bOwiązkiem wszyst
kich Polaków, poczuwających się 
do odpowiedzialności za losy Qjczyzny. 
Silny, wielki Obóz Narodowy położy 
tamę zarazie komunistycznej i dopro
wadzi naród do zowycięstwa. 

UIotaka wtorkowego ,,strajku' wydana 
W żargonie. 

Rzqd· wobec uboJu rytua ne o 
Z dys'kusji nadproje'ktem rządowym o uboju rytualnyim w kom,isji administracyjnej 
W? r s z a "": a. (r:r:el. . wł.) Obrady I KO'rsa~a i prz,emysłu i handlu Soko- 8;rt. 5, którego brzmienia raz jeszcze 

kon:isJl a,climimstracYJlleJ nad s'pralwą łowsklegO. przytacz.amy: 
uooJU rytualne,go toczyły się od! rana 00 W dyskusji szczegółowej pierwsze ' 
późneg? popołudnia, poczem zostały cztery a.rtykuły przyjęto według pro- "Art. 5. 1) Mini,ster rolnictwa i re-
wznOWIOne o godz. 19,30. Obrady to- pozy~yj rządowych prawie, bez zmdan. form rolnych w drodze rozporządzenia w 
czyly sir; iP,rzy udziale sze.::.gu ministrów, Dyskousja toczył.a się dość żywa, ale n,a- P?rozum!eniu. z I?tni.gtr~m wyznań reli- \ 
którzy zab, ierali głos, a wi~ obeCni by- O',gÓł nie była interesu, jąca dla szers,z,oa-I g~Jnych l oŚWIecema pUblIcznego, oraz mir· '. p - t k - Ś . t ł k' . D' b ci . . ms trem spraw wewnętrznych ustali od-

O
l., ~~? oma ~W~Sł"ló, Wlę ()S aws' 1,~O ~golu. tOPler? t ar'dyz0skzy~ą, a C~';"l- miermy sposób i warUJllk~ dokonYWania 

_ Ql~~. ~az m.l.!!l§II!.._~ iNII..w; .we~!;!. !aml nawe nam.lę ną UlSJę :wnv",i&ł ~bgł:y 1lW~t d!l,§ ~~ ,k~cyjnyc~ 



tych grup ludności, których wY1.llanie 
wymaga stosowania przy uboju specjal
nych zabiegów. Rozporządzenie to ogra
lIliczy ilo ściowo ubój, dokonywany na po
wyższe cele. do fal,tycznych potrzeb wy
żej wymienionych grup ludności i to w 
ten "posób, żeby cala ilQŚĆ mięsa, po
chodząca z tego uboju, odpowiadala po
trzebom konsumcji odno~nych grup lud
ności. 

,,2) Obrót mięsem (i przetworami 
mię,snemi), P'Clchodzącem z uboju, doko
nywanego w myśl par. 1, unOJ'mowany 
będzie rozporządzeniem min. przemysiu 
i handlu, dzialającego w porozumieniu 
z min. rolnictwa i ref. rolnych. Rozpo
rządzenie to w szczególności ustali , że 
mięso to będzie w sposób specjalny ozna
kowane, oraz. że sprzedaż tego mięsa do
konywana być musi w określonych miej
scac.h i przez firmy specjalnie koncesjo
lIlowane w tym celu." 

W uzasadnieniu tego artykułu m i
n i s t e r P o n i a to w s k i uznał, i;e 
muszą być stworzone warunki, ażeby 
.nie-pisany kartel mięsn" mógł być ~i
kwidowany. R z ą dJ n i e u waż .~ 
za konieczne wprowadzić 
g e n e r a l n y z a k a z '1.l b o jur y
t u a l n e g o. Ni-ema truJ'noścl, ażeby 
unormrO\"ać te<:hnicznie obrót w ten 
sposób, że mięso z uboju rytualnego 
Służyłoby wyłączni.e celom konsumcji 
danej grupy wyznaniowej, która do te
go uboju przykłada wagę religijną. 
Dlatego też proponuje dopuścić odmien
ny sposób uboju d.la konsumcji ty<:h 
grup ludności, których wyznanie wy
maga st~owania takiego uboju. 

Min. Ś w i ę t os ł a w s k i zakomu
nikował, że pod.sekretarz stanu, ks. 
Żongołłowicz, składał swoje oświadcze
nie na po.przedniem posiedzeniu Jwmi
.gji, opierając się na oświadczeniu przed
stawicieli rabinów, co do tego, że prze
pisy religijne wymagają od Zydów zabi. 
jania zwierząt według określonego ry
tuału , Uważa jedynie za racjonalna, 
opierać się na oświadczeniach przedsta
wicieli danej religji. 

Min. przero. i handlu Q 6 r e c k i 
wygło ił dłuższe przemówienie w obro
nie projektu ['zą,clowego, który chce u
szanować relig-.lę żydow kl\. 

P. D ł lU g o S z oświad!czył, że samą 
sprawę uwa ża za zagadnienie moralne 
nietylko żydostwa w naszym l~ra}u, Za
chowani . lę posłów żydowskich wobec 
iks. Trzocial{a, jalw rzeczO'nnwcy, przy
czynia si do wy\volania ządra nienia. 
Także w zwjązl u z wystąpieniem p. 
Schorra mu.~i stwierdzić, że zachowa
nie się lud,ności ż~ndmvskiej nie działa
ło uspokajająco i musi był powodem 
pożałowania goonych wypadków w 
Przytyku, mimo, że władze czyniły 
wszystko. ażeby dlo nich nie d>opuś<:ić. 
Zgłasza pewne poprawki do tego pro
jektu. 

Pod>obnego zdania był p. Ś w i a to
P ełk M i r s Jt i, który proponował, 
ażeby w samorządach miejskich i gmin
n:r"Ch, ktÓTe wprowadziły zakaz uboju 
nrtualnego, był on utnymany. 

Następnie pos. Rubinstein za
ikomunikował, że choiałby zabrać głos, 
na co przewodniczący się zgodził. 

P. p r y s to r owa oświackzyla, że 
nie z jej winy i woli pogrążyła wszyst
kich w jakąś psychozę, Sprawa 'vvywo
łała tyle hałasu i zdenerwowania dla
tego, że jestto walka o wyłączność ryn
ku mięsnego; którego obroty, według 
wywodów min. Qórecldego, Sięgają mi
Ijardów, z które'go dOChody i zyski ma
te.rjalne Żydów nie SI\, małe. Poza tern 
jestto walka. <lhadysów o władztwo nad 
ciemną duszą społeczeństwa żydowskie
go. Nie da się wrowadzić kontroli, 
iktóraby była naprawdę kontrolą i nie 
będzie można opanować zagadlnienia. w 
ten ~posób, żeby nie ,było nadlużyć, Dla
tego też uważa, że art. 5 dopomoże do 
'lJOwrotu dawneg'o stanu rzeczy. Pos. 
Pry s tooow a uwai;a, że a·rt. 5 zmle~ia 
całkowicie intencję wnioskodawczY'lll. 

P. G d u l a podnosi, 2;e tolerancja. 
nie upoważnia wcale do monopolu go
spodarczego, że wlłJrunki religijne lud
ności żydowskiej będ,ą poszanowane,. a!~ 
ludność żydowska sama musi pomesa 
wszystkie konsekwen<:je gos,pod-arcze .. 

P. K r e b l zgłosił pewne poprawkl. 
P. R u b i n s t e i n, jeden z poprzed

nich mówców, wspomniał o tem, że nie 
zjawił się na poprzedniej komisji w 
charkterze rzeczoznawcy, gdyż jest zda
nia, że jest to uchybienie ,religji i nie 
odpowiadało powadze jej i Sejmu. My
ślałem . że do wypowiadania w tej ma
terji ~wołani są tylko przedsta,wiciele 
!l'9ligji żydowskiej. Nie odlpowiada 
również prawdzie, jakobv to uczynił 
dlatego, że na rzeczoznawoę. powołan~ 
został przedstawiciel ['eligji katolickieJ 
i że nie chciał się spotkać w dYSiPu.cie 
komisji z prz,edstawicielem tej re.ligji. 
Żałował, że do ta.kiej zniewlłJgi doszło. 

P,rzewoc1niczący D u c h prosi po
wagę Sejmu poozstawić do oceny p. 
ms.'rszllłkowi, a nowagę komisji, jemu. 

mrona' = OR~POWNIt\, piątali, !n'a. !fJ marca 1938 ':;;3 Num~r 67 
; , s 

P. R u b i n s t e i n: Oświadcz m, za obrzęd religijny wszędzie. nawet w 
że do wypowiadania się w sprawie prze- ~iemczech, gdzie, jakkolWiek niema 
pisów religijnych są tylko upoważnieni uboju rytualnego, pozwolono na im
duchowni dan go wyznania. Żałowa- port mięsa z uboju rytualnego. 
łem tak samo, jak całe żydostwo polskie Mów<:a wyraża zdanie, że propozy<:ja 
i świata, że doszło do takiej zniewagi ogluszania zwierząt drogą elektryczną 
.religji. Gotów jestem jednak obecnie i .odpuszczania mięsa z taki.ego uboju 
złożyć przed panami swoją opinję, jako 00 sprzedaży dla użytku ludności ży
rzeczoznawca. dowsldej jest z uwagi na przepisy orto-

.Przy ehoroJlach dzłeet. a Z)l'łaszeza 
.p.t"zy: zaparciu, m:ysku'je si,ę u tych 
młocMcianych pacjentów już ni9kiedy 
pn.y 'Yc szklanki wody gorzkiej Fran
ciszka..,Józefa zna.komi,te rezultaty. 

Przew. D u c h : - W tej chwili rze- doksyjne także niemożliwa, gdyż przy 
czoznawców nie zapraszamy. zastosowaniu ogłuszenia e.lektrycznego 

P. R u b i n s t e i n: Oświadczam, m.ogą nasu\,pić uszkodzenia. 
że ,przepis o uboju ,rytualnym jest pod- P. M a l e s z e w s ok i, lekarz z Wil
sta wowym przepisem religijnym dla na. za/pytuje, czy religja żydowska, a 
ludności żydowskiej. Sąd Najwyższy szczególnie przepisy biblijne nie po
w Nowym Jorku wydał ostatnio odpo- zwalają Żydom na spożywanie mięs~ z 
wieclJnie orzeczenie w tym względzie, zadów, po usunięciu różnych CzęŚCI 
którego uwierzytelniony .odpis mogę 
przeczytać. P. R u b i n s t e i n: Nie mogę tego 

P. D u c h: Nie z~adzam się na t.o. ol<'reŚlić. Ponadto poza nervus ischa
Dla nas, w Polsce. obowiązujące jest sti<:us w zada<:h są części zatlill3zczone, 
prawo polskie. który~h używanie jest zabronione zaka-

P. R u b i n s t e i n : Pan referent zem biblijnym . 
powiedział, że zadek nie jest wy·k.orzy- P. M a l e s z e w s ki: Czy przy u
stany Iprzy ubo, rytualnym dlatego, że sunięciu tych rzeczy jest możliwe u;i;y
te części mięsa nie Sa dostatecznie Wy- cie mięsa z zadów? 
krwawione. MuszĘ. wyjaśnić, że w za- P R u b i n s t e i n: Nie mogę wta
da<:h mieści się t. zw. nervus ischiasU- jemY{icz.ać rr;I!lna we wszystkie sz~ze~óły 
cus, t, j. ten sam nerw. który w walce ponieważ SI\ trudne d:o przyswoJema. 
Jakóba. został u niego usz.kodzQny, dln- P. M a I s z e w s ki: Jako lekarz, 
tego też synowie Jakóba nie będą po- bardlzo szybko zdołam je sobie przy
siadali togo nerwu. Stąd też pocbo- ~woiÓ. 
dził zakaz biblijny, dlatego też ludność P. R u b i n s t e i n: Muszą być ~: 
nie mogła spożywać mięsa z zadów, o sunięte rozgałęzienia nerw~we, rurlo 
ile nia było odpowiednio przygotowa- n&rkowe oraz tłuszcze tego nerwu. _ 
ne. To też musi pewna ilość mięsa od~ . P. M a l es z e w s k i..; Żyły także! 
paść i to trzeba wziąć pod uwagę przy P. R u b i n s t e i n: Także, gdyż 
ustalaniu potrzebnej ilości mięsa. posiadja. krew. 
Pani marszałkowa. Prystorow8" powie- . . 
działa. na posieC\zeniu rzecz. która P p u l a w s k i z Woł-ynlA ~r8.-
obraża nas Żydów. a mianowicie, że u- ża obaw.ę, ż~ zak~z uboju ryt.ualn~ga 
bój rytualny jest przes~dem i służy do odbUe Slę uJemnIQ na ludnOŚCI wIed· 
utrzymania, władztwa, przez chasydów I skiei . 
ma w ciemnocie. Protestuję przeoiw- ;Na, Wm zarzlłd;lonO przel\wę 110 go-
ko temu, Ubój rytualny uważany jest dziny 19.15, 

~- ----~---------------

za ma h bombowy na Jó fa Pił ud ki' go 
P,oces ullelacyJtlY pr1ieci,,,,w oskaJ'!:oilł/m J agO(l~it;8ki.etnłł, 
Tt'ochimolcic owi, B;(fl!ktłwskiemu, D.it:nielewttl~ien1łl i Mar

kOlos1dent u 
W ą r s z a. w lI.. (PAT.) D;1:jś Slld ape- kowskiego na rok ar.esz.tu ka.żde,,?o, ' 

lacyjny w War ~awie ro~patrywał pozostałych dwóch oskarzonych, DZ1ę- " 
sJ\Rl'gQ apela.cyjnQ, wniesioną. przez giel~wskiego Marl~owskiego, są.d 
prokuratora i obrońeów w sprawie Ja- unie'l'l'innił.. . 
god~jńsl'"iego, Trochimowicz, Biał- P rozpatrzelllu. SQdapelacrJny 
kowskiego, Dzięgiel(lwakiego i Mar- uniewinnił J agodllJns~iego, TrochlmlQ. 
kowskiego, o karżQnYGh o planowanie wicu, i BialkowsklegO, W 13t~13unku 
Zamachu bombowego na marszałka do pozostałych dwóch oskarzonych 
Józefa. Piłsudskiego. Sąd okręgowy w sąd apelaGyjny zatwierdził wyrok u
Warszawie skazał w lutym 1931 roku niewinniający Sidu okręgowe~o. 
JagodMńskiego, Trochimowicza i Biał-

Klęsk powodzi w P n ylwanii 
Woda 'na ulioa·ch m,ialst·a JohrnstO'Wn -10 śmieaelnych ofiar 

Gpt)~na ttytuacja 1D KU'łł'łbertand~ie 

L o n dl y n. (Tel. wł.) W s4Lnaeh śmiertelnych. Liczne wsie i osiedla 
Pensylwanja silne bu.r~ śnie~ne ora,z znajduj.ą. si~ poo wodą· W sta'nie Maine 
nieocze.kiwana odwilż spowodwały straty oblicza się na zgórą 10 mHj. <1'0-
wielką powódź. Miasto Johnstown, li- larów. Ludność Kumbe'l'landu ffiousia
czące 75 tysięcy mieszkańców. jest n- ła opuśdć miasto, gd!yż poziom wody 
lane. Woda na ulicaeh doszła do wy- na ulicach osią.gn!l!ł 4, metry. Niezwy
sokości 2 i pół metra. ~le silny prą,d. utrudnia a.kcję :ratunko-

Dotychczas stwierdzono 10 .ofiar WI!.. 

Na froncie walk w Abisynj i 

Poi dyn k powietrzny 
prz ciwników 

S.-.moloty w"oBJ~ile ~ni&re.yly drwa aparaty abł8fińs.ku, 

R z y m .(PAT.) Komunikat wojen- duże oż,ywienie, W pob1iłJu Amboa
ny nr. 158: Marszałek BadogHo tele- Aladżi toezy stą wielka bitwa, w której 
grafuje: Na południe od jeziora Asill.n· wojskami 8.bisyńskiemi dowodzi osobi
gi lotnicy nasi wykryli dwa samolQty ście Negv.s. Na, froncie południowym 
abisyńskie typu Potez, zamaskowane taktyka włoska z.m.ietl'za .do uniemożli
w dolinie CiolIa Amadir. Pomimo sil- wienia centraliz/l!cji większych sil abi~ 
nego ognia artylerji przeciwlotniczej 5yńskich. 
samoloty opuściły się na niezna.czno. 
wysokość i przy pomocy bomb zni
szczyły oba aparaty abisyńskie. 

Pośród licznych przywódców, któ
rzy w ostatnich dniach zgłosili ule
głość wobec władz włoskic~, wymie
nić należy dedżaka Amre, Jednego II 
syn6w ras Sejuma oraz dedżllka. Ber
he Hagos, syna zmarłego ra,sa lIagosa, 
przywódcę rejonu Amhara. 

Na froncie somalijskim nie zaszło 
nic godneg.o uwagi. 

A d i s Ab e ba. (PAT.) Rz~d abi
syński przeczy kategorycznie pogło
skom, jakoby rozpocf;/łl ro~owania ~ 
po§rednictwem trz~cieg<,) państwa. 

War.! r; a wa, (Tel. wł.) N& ll'on
taeh północ'nym i południowym panuje 

NajłJUższe poSiedzenie Sejmu 
w a 'r 8 z a w 8.. (Tel. wł.) Posied2;e. 

nia Sejmu zwołane zostało na piątek 
popołudniu. (w) 

Stan bezrobocia 
W a. r s z a. w a.. (Tel. wł.). Na dzień 

18 marca sta,n bezrobocia wynosił 
489001 t. j, plus 875. W Łodzi było bez
robotnycb 46888, t. j. mniej 127, w Se>
snQWCU 107940, mniej 445, Na. G. Ślę,. 
sku l1Z 124, t. j. plus 208, a. w ;Pozna
niu BO 177, czyli od ł07 Więcej. 
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Znlesl nIe uboju rytualn o 
.w LubUnie 

L u b l i n, 18. 3. Na odbytem ost:a~
nia posiedzeniu tutejszej rady mIeJ
skiej radni chrześcijańscy przeciw 
radnym żydowskim jednomyślnie za
aprobowali komunikat prezydenta 
miasta o zniesieniu uboju rytualnego 
na terenie lubelskiej rzeźni miejskiej. 

Postanowienie to wywołało demon
stracja i awantury radnych żydow
skich, z których jeden, radny Persyko, 
ośtnielił się walić pięścią. w pulpit i 
grozić radnym Polakom. ~~ońcu ra~: 
ni żydowscy demonslracYJme opUŚCIlI 
sa,lę obrad. -------
Syłua()a W Londynie 

L o n dl y n. (Tel. wł.) W oneg.daj
szych nocnych rozmowach przedsta
wicieli moclłJrstw lokarneńskich szuka
no dróg, prowad1zą'cy<:h .do zawarcia no
wego !!kładu, w którym mogły,by u
czestniczyć Niemcy oraz inne moc M
stwa zainteresowane, 

Anglja i Francja gorąco pragn~ P?
kojowego rozwiązania spra~y i IUSlłuJ,ą 
porozumieć się 00 00 całOŚCI Tokowan .. 
P.rzewidziane są trzy et!liPY dalszych 
obrad: 1) !omówienie wstępne, 2) usta
Jenie podstawy układu z Nie~ca,mi. i 
3) właściwe rokowania. NaJ,bardzlej 
zwalczanym przez Francję proje~te~ 
planu brytyjskiego było u~tanow.lellle 
na 5 lat strefy NeutralneJ pomIędz~ 
Fil'lłJl1<lją i Bel,gją z jednej, a NiemcamL 
z dlrugiej strony. 

Opracowanie kompromisowego pla
nu poru<:zono Van Zealandowi. 

L o n d y n. (PAT.) Posiedzenie po
ufne przoedsf..awicieli mocars~w lok~r
neńskich zaczęło się w ForeIgn OffIce 
o godz. 12 min. 25. . . 

Anglję repr.ezentu]e Nevllle Cbam
bel'lain, Eden i HalifaJt. 

B e r 11 n. (P AT,) W skład delega
cji niemieokiej na sesję Rady Ligi Na
rodów wcbodzą. następujące osoby: 
przewodnicr.ący von Ribbentrop, l'~d
cowie Woermann Wingen, dl'. SchmIdt, 
von ~chmieden, sekretarz Kordt, dr. 
TQQrner i rElferent prasowy dr. Roetti
ger. 

Czytajcie i abonuJel 
,- "Jlustrację Polską" 



Mechanik paryski, Da.zio, skonsll'uowaJ: 
oryginalny motocykl trzykołowy, na któ
!rym zumiet'za odbyć jazdę z l"a,ryża do Ber
lina. Ładnie i lekk.o wehikuł tcn się nie 
prezentuje, ale zat,o zdaje się być bezpiecz-

ny i wygodny jak fotel. 

17 marca 
Klru;ycz,ne posiedzenie Sejmu! Wła

śeiwie "dzień żydowski" ... 
Obrady zakończone pełnym sukce

sem żydowskim. \Vobec panują.cego 
nastro.iu nie można było przytpuszczać, 
by wniosek o zakaz uboju rytualnego 
mógł być całkowicie odrzucony. Trze
ba było z rzeczą załatwić się przez ode
słanie sprawy do komisji zpowrotem. 
Referent Dudziński, s'Przeciwiają.c się 
ponownemu rozpatrywaniu sprawy 
przez komisję, utrzymywał z rozpaczą., 
że odesłanie sprawy do komis.ji Ooznacza 
faktycznie, że sprawa nie będzie już za
łatwiona w obecnej sesji. 

Dwie trzecie głosowało za rządem. 
Agitacja za W'Ilioskami rzą,du trwała 
do rana. WielkO':pOlsce nie będzie 
obojętne, że pp. Sll'rzyński i Głowacki 
oddali głosy za odesłaniem gprawy do 
komisji. 

Tak samo kilku "naprawiaczy'" 
śląskich. A bardzo wielu uchyliło się 
od głosowania. Żeby się nikomu nie 
narażać. Np. wie-lki przemysł był albo 
w sali albo przy bufecie, ale - nie przy 
glosowaniu. 

Żydzi triumfowali. "Nas-z Prze
gląd" wydał nadzwyczajne do
datki po połUdniu i późnym wieczorem. 
Trudno się dziwić. Miał się czam po
chwalić: raz poprawkami rz~du, po
nadto zaś - odesłaniem do komisji. 

Ktoś z posłów robotniczych mówił 
mi: 

- Sprawy żydowskiej nigdy nie 
załatwi się w obecnem pokoleniu, 
gdzie rej wodt.ą. "szlachcice". Muszą 
przyjść "chamy": chłopi, robotnicy, 
mieszczanie ... 

Znamienny głos ... 

* Bardzo ciekawe abjawy: strajk ży-
dowski w dzielnicy żydowskiej z POoWo
du Przytyku. Strajk udany całkowi
cie, jakkolwiek inicjatywę do niego 
dała organizacja lewicowa, jaką. jest 
"Bund" socjalistyczno-żydOowski. 

Kiedy się jechało tramwajem w go
dzinach południowych przez dzielnice 
żydowskie, ulice były zala'oe masami 
żydostwa, które, korzystając z pOojawie
nia się słońca, wyległo na trotuary i 
snuło się powoli. W sklepach nie pra
cowano. Szereg firm żydOowskich we
wną.trz pracował: były to przeważnie 
reprezentacje firm zagranicznych kon
fekcyjnych, tak często niestety UCflę
szczane przez nasIZe panie. WszY'stkie 
jednak były zamknięte. Miało się 
rewję firm żydoswskich. Np. BrQlllislaw 
Poborrca. Któi.by powiedział, wnoszą.c 
z imienia i nazwiska, że to Ży1d. Ale 
wejście zamknięte. W bramach do
mów tłumy gapiÓW. Toczl). się tam nie
ustannie dysputy i doraźne wiece. Ca.
ła dzielnica szumi rozgwarem i koły
sze się lasem głów. Tylko męŻCflyźni. 
Kabiet nie widać. 

* Rzadko można było aboserwować ta-
kie zjawiska, jak dzisiejsze. Sami Ży
dzi podjęli strajk. Nie zwracali się w 
Wars,zawie do robotników polskich Q 

l>O'ParC'ie. Centrala klasówek, pozOosta
jąca pod "plywami P. P. S., udzieliła 
bło"'osławieństwa klasowego, "proleta
rja~kiego". "Bund" podniósł hasło, ten 
Bund", który walczy z chasydyzmem 

'{ klerykalizmem żydowskim, ten 
Bund" który m:zydzi się" obskuran
tyzme~. Znal~zł poparcie wszystkich 
czynników żydowskich. Nawet organ 
ortodoksów i cadyków "Togblat" wy
raźnie deklarował, że po ra.z pierwszy 
ortodoksyjna ,..Agudl8." a. więc raibini 
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stanęli w szeregu i poparli bezbożnych 
"bundowców". 

Ujawnia się to, co prasa polska nie
ustannie podnosi: jednolity front ży
do,ygki bez względu na przekonania 
społeczne, polityczne i religijne, front 
narodowo-żydOowski. 

* Prasa żydowska, wychodzą.ca po 
polsku i żydowsku, zrana się nie uka
zala. W stolicy posiadamy dwa naro
dowo-żydowskie pisma: "Na.sz Prze
gląd" i ,,5 rano". To ostatnie Chciałoby 

spekulować także na pwbliczność pol
ska, jak to czynią. i inne wydawnictwa, 
wy'dawane po polsku przez Żydów dla 
public7.;Dości polskiej. Owóż ,,5 rano" 
dla celów konkurencyjnych postanowi
ła złamać front żydowski i wyjść na 
ulicę, bo numer i tak był złożony we 
wtorek wieczorem (jak i innych pism 
żydowskich). Ale podali jakieś infor
macje o Przytyku i cenzura numer 
s·konfiskowała. Nie powiodła się spe
kulacja. 

WARSZA WIANIN 

Teatr żydowski w sercu Krakowa 
lnwa~ja iydows,ka w 'mieście hiJst(Wy~nycJl pann;icl(tek 

polsldclt 

I( rak ó w, 18. 3. Sjonistyczny "No
wy Dziennik" podaje, iż zarząd Ży
dowskiego Towarzystwa Teatralnego 
w Krakowie wynajął nowy lokal przy 
ul. Stolarskiej 9 i urządził tam małą 
scenkę· 'V jakim duchu teatr ten ma 
być prowadzony, możnaby wniosko
wać z dalszej c~ęści tej notatki, w któ
rej podano, iż "zarzą.dowi udało się 
pozyskać reżysera teatru miejskiego 
p. Raduiskiego do wygłoszenia odczy
tu "o teatrze sOowieckim". 

'VspOomniane ŻydOWSkie Towarzy. 
stwo Teatralne pOSiada w swoim wła
daniu prócz nowowynajętej sali także 
salę przy ul. Bochellskiej. Żydom 

jednak jest za mało jedna scena w 
dzielnicy żydowskiej, a więc otwierają. 
drugą. w samem sercu KrakQ\va, w 
śródmieściu. Ta druga scena przezna· 
czona będzie zapewne też i dla aryj
czyków, boć trudno przypuszczać, by 
pan reżyser RaduIski wygłaszał swój 
odczyt w teatrze sowieckim w żargo
nie albo może w języku hebrajskim! 

Ostatni krok Żydów to już nietylko 
przejaw ich inwazji w śródmieście 
Krak{)\\'a. To już właściwie bezczel
ność. Boć w sercu dawnej stolicy Pol
ski, miejsca dla żydowskiego teatru 
być nie powinno. 

Zvdzi atakui~ ks. Trzeciaka 
Ksiądz prałat Trzeciak po swojej 

mOowie w Sejmie, wykazującej, że sze
chita (rytualny ubój zwierząt), niem:t 
uzasadnienia w starych religijnych 
kSięgaCh żydowskich, jest obecnie sta
le atakowany przez żydów i to nietyl
ko w licznych artykułach prasowych, 
ale nawet w broszurach. 

Obecnie prasa żydOowska sygnalizu
je ukazanie się broszury Hilela Zajd
mana, sekretarza żydowskiego komite
tu obrony uboju rytualnego. Publika
cja rozsyłana jest do wszystkich po
słów i senatorów oraz przedstawicieli 
władz. Jak zapewniają żydzi, broszura 

ma wykazywać, iż wniosek o zakazie 
uboju rytualnego w Polsce, wniesiony 
do Sejmu przez posłankę Prystorową. 
"jest prawie dosłownym odpisem u
stawy o zakazie szechity w Niem
czech". 

Rewelacją. broszury p. Zajdmana 
ma być wydrukowane w neij oświad
czenie prof. Vi'acława Makowskiego (b. 
wicemarszałka), że ekspertyza ks. 
Trzeciaka zakwalifikowana być może 
jako przest~pstwo z art. 174 kod. kar
nego, który przewiduje 3 lata więzie
nia :za obrazę religji, uznanej przez 
państwo. 

Posiedzenie Rady Ligi Narodów w pałacu Jamesa w Londynie w sprawie pogwałce
nia przez Niemcy art. 44 traktatu wersalskiego i zerwania paktu Lokarna. Prze

\\~dniczy delegat Australji Bruce. 

Areszłowani,e narodowców 
w Czeladzi 

g 

Dą.browa Górn., 18. 3. W uzu
pełnieniu wczorajszej wiadomości o 
aresztowaniach narodowców w Czela
dzi, dowiadujemy się dalszych szcze
gółów. Oprócz trzech l?OPl'z-cclnio <ar~
sztowanych przebywają w areSZCIe 
śledczym: Zemła Władysław, Kisiela 
Eugenjusz oraz Watola. \Vszyscy are-' 
sztowani pozostają. oskarżeni o wyko
nywanie zajść antyżydowskich lub o 
ich inspirowanie w dniu 14 bm. wie
czorem. 

Delega1 P. P. s. 
przemawia w Kahale 

Kra k ó w, 18. 3. Na ubiegły wto
rek zwołany został do wielkiej sali 
kahału krakowskiego "Wielki wiec 
protestacyjny przeciwko antysemityz
mowi i zakazowi uboju rytualnego". 
Wśród 4 mówców tego wiecu znalazł 
się także i dr. R. Szumski, działacz 
P. P. S-u w Krakowie. 

Jak widzimy, socjaliŚCi dzielnie se
kundują. i wspierają. swoich chlebo
dawców. Trochę zresztą. niekonse
kwentnie. Jak wiadomo bowiem, or
gan P. P. S-u "Robotnik" występował 
do niedawna za zniesieniem uboju t y
tualn~go, jako niehumanitarnego. Oka.
zuje się jednak, że zastrzeżenia P. P. 
S-u zostały "rytualnie ubit~". 

W Pajlęcznie 
ŻargOonowy "Hajnt" donosi z Pa

jęczna: 
"W Pajęcznie od kilku miesięcy 

prowadzona jest przez endeków ak
cja przeciwko wszystkiemu, co jest ży
dowskie. Ostatnio, widząc, że grunt 
jest już przygotOowany, endecy przeszli 
do czynnych wystą.pień, t. j. do wybi
jania szyb w oknaeh żydowskich, ob
rzucania przechodniów kamieniami 
itd. Wybito między innemi szyby u 
następują.cych Żydów: Icka ROozen
cwajga, Lipmana Bulka, Fajwla Za
wadzkiego, Eleazara Lewenholca i in_ 
Czekamy, kiedy policja zainteresuje 
się czynami awanturników " 

Im wszystko jedno 
K i e l c e, 17. 3. - Do jakiego zani

ku godności narooowej doprowadza 
pewne jednostki swoiście pojęta ideo
iogja "państwowa" sanacji, świadczy 
poniższy fakt. 

\V ub. niedzielę odbyło się w Kiel
cach zebranie "sanacyjnego" Z. Z. Z., 
na ldóre wezwano robotników z miej
scowych wapienników Przybyło za
ledwia około 50 osób, które przeważni/) 
z musu należą. do Z. Z. Z .. gdyż wszy
scy właściciele wapienników - Żydzi 
popierają. gorliwie Z. Z. Z. i robotni
ków, którzy nie należą do tej Oorgani
zacji, usuwają. z prac)', a kiarownik 
,.kadzielni" Żyd Ja.nkielewski jest na
wet "pre7.esem" Z. Z. Z.! 

Na zebraniu tern przamawiał sekra
tar?: Z. Z. Z, niejaki Zaborowskl, który, 
naturalnie, na skutek polecenia z gó
ry, poświęeił przemówienie przeważnie 
.,ennecji". Zaborowski "gi-Oomił" Stron. 
Narodowe. które jest, według niego, 
,.najsilniejsze w kraju". Głównie nie
podobało się mówcy to, że "endecja" 
walczy z za.lewem żydowskim, to tei; 
w Jlewnym momencie oświadczył: ,,8 
nam wszystko jedno, czy jest żyd, czy 
Polak". Wywołało to wielki niesmak 
wśród słuchaczy. 

Na zakol1czenie zebrania rozdano 
robotnikom oszczerczą. broszurę . p. t.: 
"Endecja bez maski". Po wyjściu z lo<
kalu Z. Z. Z. wielu robotników darło 
brOoszurę w strzępy. 

o ~ fU • 
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His10rja po1wornej zbrodni według ak1u oskarżenia - Jak zginęli Jerzy i lucyna 
G'rzeszolscy - Co mówi pośredni świadek, również ofiara zat,rucia 

So s n o w i e c, 18. 3. W cią.gu· puścił się występku z art. 22-') par. 1 
pierwszych dwóch clili, t. j. 16 i 17 bm., k. k. Poza tern Grzeszolski dopuścił 
sensacyjnego procesu przeciw wyso- się ciężkiego uszkodz~nia ciała swej 
kiemu urzędnikowi fabryki Hulczyń- służą.cej Cabajówny, przez co dopuścił 
skiernu, inż. Pawłowi Grzeszolskiemu się wykroczenia z art. 235 pa.r 2 k. k. 
odczytano akt oskarżenia i jego u- Przebieg zdarzeń przedstawia się 
przednie uzasadnienie, obejmują.ce o- według uzasadnienia aktu oskarienja 
gółem około 100 stron pisma maszy- następująco: 
nowego. W r. 1930 Paweł Grzeszolski poznał 

Akt oskarżenia zarzuca Grzeszol- uczennicę seminarjum nauczycielskie
skiemu spowodowanie w cią.gu roku go, 18-letnię. Pe1agję Staciwińskę. i na-
1934 śmierci swych dzieci: 16-letniego wią.zał z nią bliższe stosunki, zanie
Jerzeg<> i 15-letniej Lucyny Grzeszol- dbują.c żonę i dom. W miarę, jak cas 
skich przez zatrucie ich preparatami upływał, Grzeszolski zaczę.ł nawet te
chemicznemi. Grzeszolski przez to do- roryzować najbliższł rodzin~. 

W dniu 24 stycznia 1933 r. wśród 
zagadkowych okoliczności zmarła żo
na Grzeszolskiego, Anna. Przeprowa
dzona ekshumacja zwłok nie ujawni
ła zbrodni, mimo, iż stwierdzono, że 
przed śmiercią. Grzeszolska kilkakrot
nie doznawała tajemniCZYCh zasłai.,. 
nięć. 

W grudniu 1933 r. dzieci Grzeszol. 
skiego, zjadłszy obiad, zapadły na 
zdrowiu i zaczęły odczuwać bardzo 
silne bóle głowy. Bóle te powtarzały 
się przez pewien czas. Wreszcie 18 
marca 1934 r. po długiej i ciężkiej cho
robie zmarł 16-1etni syn Grzeszolskię-
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go, Jerzy, którego choroba graniczyła 
z obłędem. Grzeszolski w c~ie śmier
ci dziecka znajdował się w kawiarni. 

W kilka miesięcy później, dnia. 4 
maj'8. wśród podobnych objawów zmar
ła. 16-letnia córka Grz.eszolskiego, Lu
cyna. Tajemnicze okoliczności śmier
ci obydwu dzieci skłoniły prokuraturę 
do zainteresowania się sprawą, wyda
no więc polecenie wysłania. wnętrzno
ści zmarłej Lucyny do Instytutu Eks
pertyz Sądowych w Warszawie, oraz 
przeprowadzenia ekshumacji zwłok 
Jerzego Grzeszolski€go. 

Biegły prof. Olbrycht stwierdził w 
organizmach dzieci związki talowe, 
które są. trucizną., a które wprowadzo
ne zostały do organizmu sztucznie. 
'V Wyniku przeprowadzonych docho
dzeń stwierdzono, że Grzeszolski ku
pował surowce, zawierające tal, z huty 
cynku w Szopienicach. 

Końcowe fragmenty uzasadnienia 
ataku oskarżenia omawiają stosunek 
Grzeszolskiego do jego służącej Marji 
Cabajówny, która równocześnie z cór
ką Lucyną chorowała na lekkie zatru
cie, jednakże zdołała wyleczyć się i 
wyjechała na wieś. Gdy wróciła w 
lipcu 1934 r. do Sosnowca, Grzeszolski 
odwiedzał ją kilkakrotnie, aby zjednać 
sobie jej wyznanie na wypadek śledz
twa. 

Po odczytaniU uzasadnienia, sąd 
postanowił rozpatrzeć w czasie roz
J)Tawy powództwo cywilne dziadków 
śp. Jerzego i Lucyny Grzeszolskich, 
Katarzyny i Wincentego Bugajów 
o 1 zł szkód moralnych i 90 zł kI
sztów pogrzebu. 

'Po otworzeniu postępowania dowo
'dowego, na pytanie prokuratora i są
du, oskarżony wyjaśnia, że podręcz
niki z zakresu medycyny są,d.owej, ja
kie u niego znaleziono, potrzebne mu 
były do wygotowania protestu do sę
dziego śledczego przeciw ekshumacji 
zwłok zmarłej żony Anny. Chodzi tu 
głównie o książkę prof. Wachholza 
"Medycyna sądowa", w której najbar
dziej czytany bYł rozdział, dotyczący 
ekshumacji zwłok i poszukiwanie śla
dów zatrucia.. Podręczniki krymino
logiczne należały do jego syna Jerze
go, który należał do oddziału "Wil
cząt". 

Oskarżony podtrzymuje swoje za
rzuty przeCiwko siostrze zmarłej żo
ny, Kuczaiskiej, oskarżając ją o otru
cie swych dzieci. Kuczalską do tego 
zbrodniczego czynu, zdaniem Grze
szolskiego, skłoniła zawiedziona n,a
dzieja na ożenek z Grzeszolskim. Przez 
dłuższy bowiem czas po śmierci Groo
szolski utrzymywał kontakt bliższy z 
Kuczalską., która zamierzała doprowa
dzić do małżeństwa z nim. 

Twierdzi on, że Bugajowie powodo
wali się chęcią korzyści materjalnych. 
Kuczalska zaś starała się przez dzieci 
trafić do oskarżonego, chcąc koniecz
nie wyjść za niego zamąż. 

Grzeszolski twierdzi, że jeżeli istot
nie dzieci zostały otrute, to otruła je 
Kuczaiska. Opowiada on, że KuczaI
ska utrzymywała liczne stosunki z le; 
karzami i felczerami, miała w domu 
liczne medykamenty, trucizny itd. 
Charakteryzuje on ją, jako histerycz
kę, kobietę niepoczytelną., mściwą i 
wyciąga wnios€k, że przez otrucie 
dzieci zemściła się ona na nim za 
wzgardzenie jej uczuciami. 

Prokurator domaga się podania 
konkretnych danych, na podstawie 
których możnaby przypuszczać, że 
istotnie Kuczaiska otruła dzieci. 

GrzeszolsJd: - Gdy Bugajowie za
bili wieprza, Kuczaiska zrobiła spe
cjalnie kiszeczki, po zjedzeniu któ
rych dzieci dostały silnYCh boleści. 
Kuczaiska miała zresztą. klucz do mo
jego mieszkania i pod moją nieobec
ność mogła zawsze wejść do mojego 
mieszkania wtedy, kiedy nikogo nie 
było. A miała. ona zawsze weronal, 
sublimat, cali hypermanganieum itd. 

Głos rozpaczy 
rzeźników warszawskich 

Warszawa, 18.3. - Położenie 
rzemiosła chrześcijańskiego w Pol'sce 
wskutek kryzysu i z innych przyczyn, 
jak zalewu żydowskiego, niemożności 
przeciwstawienia się zalewawi maso
wej produkCji wyborów fabrycznych i 
inne, staje się coraz krytyczniejsze. 

Jedną z ilustracyj tego stanu rzeczy 
jest list, który cech rzeźników w War
szawie wystosował do J. Em. ks. kar
dynaJa Kakowskiego, u duchowień
stwa szukają.c wstawiennictwa i opie
ki w rozpaczliwej sytuacji niosą,cej pol
skim rzeźnikom głód i nędzę. 

W liście tym pisze cech rzeźników 
m. in.: 

- "Spożywane wyłącznie przez lud
ność chrześcijańską mięso wieprzowe 
do r. 1931 sprzedawane było tylko w 
jatkach chrześcijańskich. obecnie zaś 
znajduje się również na sprzedaż w 
jatkach żydowsldch. Ludność stolicy 
nie orjentują,c się, że krzywdzi rzeźni
ków chrześcijańskich, którzy klientów 
Ż:ydów nie mają, czyni zakupy z wiel
ką krzywdą dla rzemiosła polskiego 
zorganizowanego w cech już od 1466 
roku". 

- "Wytworzony wskutek tego u
przywilejowania rzeźnictwa żydow
skiego, jak również z powodu specy
ficznych cech konkure:ncji żydQWskiej 

stan rzeczy "spowodował w konse
kwencji zmniejszenie się ilości chrze
ścijańskich jatek w stolicy o 25 proc. 
ogólnej ilości, co stanowi jaskrawy 
kontrast z sytuacją z przed 1931 roku, 
gdy na terenie stolicy było czynnych 
75 proc. jatek chrześcijańskich". 

- "To też rzemiosło polskie" - do
dają autorzy listu - "skrupulatnie 
płacą,ce wSl'elkie świadczenia i podat
ki, znajduje się w katastrofalnem :po
łożeniu, zwłaszcza, że nie znajduje 0-
parcia w społeczeilstwie katolickiem 
nieoorganizowanem gospodarczo - w 
przeciwieństwie do żydowskiego". 

Pod listem podpisany jest cech 
rzeźników - instytUCja oddawna "u
sanowana". Zrzeszeni w jej ramach 
rzeźnicy -przekonali s~ na własnej 
skórze jak wyglą,d.ają w praktyce "baj
ki endeckie" o zabójczej konkurencji 
żydowskiej, wypieraj ą.c ej Polaków ze 
wszystkich dziedzin życia goopodar
czego. 

Dla wielu uprzywilejowanych, bio
rą.cych grube pensje długo jeszcze klę
ska zażydzenia Polski będzie fanta
stycznym wymysłem. Dla mas pracu
jąą,cych, którym coraz częściej ręka 
żydowska zabiera chleb codzienny, 
jest ona już oddawna twardą, "ciężką, 
krzywdzącą rzeczywi.stościQ.. 

Z za kulis "Legjonu Młodych" 
Sensacyjny proc es 'ID Po,znaniu 

P o z n a ń, 18. 3. - Przed sądem które mówiło coś o nieporządkach i 
okręgowym w Poznaniu toczyła się małej frekwencji na kursie kandyda
ciekawa sprawa karno - prywatna, tów, o posługiwaniu się fałszywemi 
która odsłoniła kulisy stosunków pa- kwitami i t. d. nazwał kłamliwem. 
nują.cych w "Legjonie Młodych" na W czasie przewodu sądowego stwier
terenie poznańskim. - Skargę wyto- dzono, że p. Gejner na zjeździe okrę
czył inspektor okręgowy "Legjonu gowym stwierdził, że posługiwano się 
Młodych" Kazimierz Gelner, komen- w organizacji sfałszowanemi kwitami 
dantowi obwodu akademickiego U. P. i przedłożył odpoWiednie dowody. 
"Legjonu Młodych" Adamowi Igli- Są.d ogłosił wyrok, skazujący Ada-
kowskiemu {) zniesławienie. ma Iglikowskiego na 2 tygodnie- ara-

Zniesławienia p. Iglikowski dopu- sztu i 200 zł grzywny, darując mu ka
ścił się w ten sposób, że sprawozda- rę na podstawie amnestji. Skazany 
nie z działalności komendy okręgowej, zapowiedział apelację. 

Chleb dla Polaków 
W jednem z miast wojewó'dztw 

centralnych (b. Kongresówka) pragnie 
osiedlić się m i s t r z m a l a r.s k i, 
Pomorzanin. PrOSimy Czytelników o 
wskazanie miejscowości pod adresem 
redakcji. 

* W Lubieniu koło Włocławka, mia-
steczku, liczącem 2 tys. mieszkańców, 
ośrodku bardzo ruchliwym pod wzglę
dem handlowym, położonym na trak-

następujące miejscowości: Pyzdry, Za
gĆfrów, Rąbczyn, Lond, Londek, Goli
na, Kazimierz wraz z okolicą.. 

* W powiatowem mieście Kole po-
trzebny jest c z a p n i k ikr a w i e C, 
wyrabiający tanią odzież na targi. 
Zbyt zap~wniony. 

* W Zag6rowfe, pow. koniński, brak 
jest dObrego d e n t y s t y Polaka. 

Powrót p. Prezydenta 
tach, prowadzą,cych do Warszawy, Lo- War s z a w a. (PAT). Powrócił z 
dzi, Kutna, Włocławka, Gostynina - Wisły Pan Prezydent. 
nieroa. polskiego sklepu b ł a wat n e-
g o, brak jest z e g a T m i s t r z a Pola- S"'r'~ty robotn"lkoFw 
k'8., c z a. p n i k a., s z k l a.r z a. L' a * Według danych związków produ-

Powiatowe miasto Gostynln nie centów przemysłu włókienniczego, za
posiada. polskiego sklepu b ł a wat n e- kończony strajk włókienniczy, który 
g o (żydowskich kilka), z e g a r m i _ trwał przez 14 dni, przyniÓSł znaczne 
s t r z a Polaka (Ż:ydów kilku), czapni- straty pracownikom. Na skutek trwa-
ka, szklarza (2 Żydów). jącego strajku, wstrzymana została. * wypłata okresowych pensyj 80 tysięcy 

W Słupcy potrzebna jest polska I ro??tn~kom, w wysokości przeszło 2 
hurtownia kolQnjalna. Z usług tej pla- mllJonow złotych. 
cówki poza Słupcą. korzysł.aćby mogły • 

Oskarżony nie uczynił zadość żą.- niowe wzrastanie bó'lów: silne torsje, nie były - zdaniem świadka - naj
daniu KucZ'8.lskiej i ożenił się z Pela- kłóci e w stopaCh, sinienie ciała, WY-I lepsze i dochodziło do zatargów oskar
gją. Staciwinską., uczynił tó jednak ze padanie włosów, objawy lęku, rozstrój żonego z dziećmi. 
względu na opinję publiczną., celem nerwowy i obłęd. (Są. to objawy, jakie Przewodniczący: - Czy oskarżony 
obronienia Staciwińskiej przed zarzu- obserwuje się normalnie po zatruciu miewał po śmierci /Żony za.targi z 
tami, jakoby była ona moralną. spraw- związkami talu.) O Kuczalskiej es.- dziećmi. 
czynią otrucia Jerzego i Lucyny Grze- baj6wna wyraża się jak najgorzej i do- Oskarżony: - Oczywiście. Ale to 
szolskich. U Staciwińskiej bowiem daje, że pod jej wpływem dzieci na- przecież zdarza się w najbardziej ko
urządzano stale rewizje, wzywano ją zywały świadka Gorgonową. chających się rodzinach. Nie mogłem 
do prok:uratury i męczono; uważał Zdaniem świadka, obiad, po którym ustosunkować się pobłażliwie do róż
więc za swój normalny obowiązek oże- zachorowały dzieci i dostały torsyj, nych ich wykroczeń. Ale to były 
nić się z nią. Teraz tego nie żałuje. jedli wszyscy domownicy, jednakże drobnostki. Raz zdarzyła się poważ-

Sensacyjle zeznania składa pierw- OSkarżony Grzeszolski po obiedzie pił niejsza scysja. Córka, którą bardzo 
szy świadek dowodowy, służąca Grze- piwo. W toku przewodu sądowego kochałem, wróciła późno do domu. Py
szolskich, Marja Cabajówna, która sędziowie kładli szczególny nacisk na tałem, gdzie była; odparła: "Łajdaczy
przyjęta została na służbę na dwa to aby ustalić, czy oskarżony pił piwo łam się!...·· Uniosłem się i uderzyłem 
miesiące przed śmiercią Grzeszolski~. i wódkę, czy nie. Odnosiło się wraże- pięścią. w stół. Wtedy syn zaperzył 
Z zeznań Cabajówny wynika, że Grze- nie, jak gdyby alkohol był odczynni- się i przyskoczył do mnie z pięściami. 
szolski nie pozwolił wysłać do zbada- kiem na tal i neutralizował jego dzia- To był wpływ Bugajów i KuczaIskiej. 
nia zupy, podczas zjedzenia której łanie. Po przerwie Cabajówna zezn.a,- W dalszym ciągu swoich wyjaśnien 
dzieci jego dostały silnyoh torsyj. Zu- je, że Lucyna Grzeszolska na dolegli- Grzeszolski usiłuje podtrzymać tezę, 
pę tę polecił Grzeszolski wylać, podob- wośei uskarżała się na kilka dni przed że morderstwo popełniła Kuczal~ka. 
nie, jak śmietanę. Dalej świad€k opi- śmiercią, a brat jej, Jerzy, na dwa dni (Dalszy ciąg sprawozdania w nu-
suje przebieg choroby zmarłych dzieci l' przed śmiercią.. merze jutrzejszym.) 
j. ..-horob1: :własoej" P.Odkr~la* ~ Stosu:nki ~ • ~szolski~h. ,-:zd _ol 

Pomoc 
się zbliża ••• 
MIA napewno 
Panu pomoże 

i uchroni s,.-
stematycznie 
używana przed 
dalsze m wypa
daniem włos6w 

Prawdziwa tylko z fabryki kosmet. 
• 

Henryk Zak, Poznań 
Pg 8227/8-1;. 657 

Warszawska giełda pieniężna 
z dnia 18 m3ll'Ca 1~1l6 .r 

Belgja. • 
Holandia • 
Londyn .• ~ 
Nowy Jork (czek) • 
Nowy JOl'k CkaJbel) , 
Paryż 

Pra"ga • • • 
Szwajcaria 

• • 

• • 
HilSz\.I.ni a. .. • • . 

Tendencia dla dewLz B'PO'kojna. 

89,50 
860,85 
26,22 
5,27 
5.27'4 

Ba,Ol 
21,96 

173,20 
72,65 

Giełdy lbożowe 
Bydgoszcz 

z 'dnia 18 mllil"Ca. li}OO .T 

Obrót żyt€llIl 11) wnn, pO W,76, iII5 to.m: ~ 
lJ,80. ao tonm 13,90. 

Ceny orjemtalCY jne: tyto UI,'m-lUJ,ge; petIlI!n\'
ca. 19,5-19,75: jęc=~el\ browa.!'OW'Y' 15,5-116; 
ieczmiel\ jednolity 15,2.5-a5,50: jęcmriteli rJooera.-
ny 14,7<&--lu; owies 15,25-15,75. -

Otręby żytllle 10,5-11; otr-ęb:r ~, 6re({
nie miałkie 11,75-12,25: ot~y ~e grmbe 
12,50---.13; otręby ięc1ll1lienne 10.50-t1~. 

Ogólne IląI>QEobienie SI><>kojne. 

Poznań 
p o '" fi a ń. 18. 8. 1986 T. 

Warunki: Handel hurtowy parytet Poznall., la· 
dun ki wagonowo, dostawa bieżlł~a za 100 kg: 

STANDARTY: 1) tyto 700 gil .. 2f psunica 
753 g{l~ S) owies 420 gfl. 

Oeny orjentacyjne: 
~rt.o (Usposobienie stale), • • • 
Pezeniea (Usposobienie 1ftale) • • 
Jęczmień browarowy • • • • • 

Usposobienie SPOkojne. 

lU~ 13,4t 
19.50- 19,7li 

15.50 

Jęczmień 700-725 gfl. • • • •• 15,00- 15,25 
Jęczmień 670-680 g{l. • • • •• 14.75 -15.00 

Usposobienie s !>'ok{>jne. 
Owies 450-470 g{l. , • • • • • 14,71}- 15,00 
Owies standartowy • • • • • • 14,25- 14,50 

Usposobienie stale. 
Mąk a 
żytnia wyciąg. 0-30", w!' w. • • 
żytnia gaŁ I 0·50". wl. w. • • , 
btnla gat, I 0-65", wł. w. l • , 

żytnia gat. II 50-65°', wl. w. , • 
żytnia poś]. pono 65°', wl. w. • • 

Usposobienie stale. 
t/ezenna gat. l wyc. 0-2(Jł/. wf. w. 
pszenna gat. lA 0-45°/, wl. w. • 
pSl1.enna gat, IB 0'55", wl. w. • , 
pszenna gat. 10 0-60", 'wl. w. • • 
pszenna gat. ID 0-65"'° wl. w. • • 
pszenna gat. HA 20-55°', wl. w. , 
PSzenna gat. lIB 20-65°', wl. w. 
pszenna gat. IlD 45.65°'0 wl. w. 
pszenna gat. IIF 55·65", wio w. 
pszenna gat. IIG 60-65°', wl. w. . 
pszenna gat. lIlA 60-70"'. wl. w. 
pszenna gat. IlIB 70-75", wl. w. 

UsposobIenie staje. 

19.75- 20.00 
19.21}- 19.50 
1825- 1875 
15.25- 16.25 
18,75- 14.75 

31,75- 33,50 
31,00- Sl.50 
30.00- SO.~ 
29,50- 30',00 
28,50- 29,00 
27,75- 28,25 
27.25- 27.75 
24,75-- 25,25 
22,75- 23.25 
21.25- 21,75 
19,25- 19.75 
17,25- 17,75 

Otręby ~ytnie stand. • • • • , 10,50- 11,00 
Otręby pszenne grube stand.. 12,00- 12.5,0 
r)tręby pszenne średnie stand. • 10,75- 11.50 
Otręby jęczmienne • • • • • • 10',21}- 11.50 
Rzepak zimowy. • • • • • • • 38.00- 39,00 
Siemię lniane • • • • • • • • 38.00- 40.00 
Gorczyca • • , • • • • • • • 32,00- 84.00 
Wyka latowa , • • • • • • • 23,00- 25,00 
Peluszka • • • • • • • • • • 2400 2600 
Groch Viktorja. ,- , 
G •• • • • • • 24,00- 28.00 roch Folgera. • • • • • • • 22.00- 24.00 

~~~i~ ~~r~;e~kl. : : : : : : : tg:i:t= ig:gg 
Seradela • • , • • • • • • • 2200- 2400 
Mllk, niebieski ; • • • • • , , 60:00- 62'00 
Kon;czyna czerwona. surowa.. • • 120.00-130.00 
Kon!czyna cz.erw. 95-97'/, czysta. 135.00-145,0'0' 
Kon!czY11a bIała • • • • • • , 75.00-100,0'0 
Kon!CZynR !fZwedzka. • • • • • 165,00-11/0,00 
KOlllczyna Młta odłuszczona. • • 65.00-,75,00 
Przelot • ~ • • • • • • • • • 75,00- 90,00 
Makuch Imany w taflach. • • , 17,25- 17.50 
Makuch rzepakowr w taflach. • 14,50- 14.75 
Makuch, słonecznik. w taflo 42/43'/. 17,75- 18.25 
śrut SOJa. • • • • • • • • • 21,00- 22.00 
Słoma pszenna luzem • • • •• 2.20- 2,45 

pszenna prasowana. • •• 2.70- 2.95 
.. I;y~a luzem. • • • •• 2.50- 2.15 
.. tyt~la prasowana. • •• S,~ 3.50 

ows.lana luzem • . • •• 2,75- 3.QO 
-. owsla~a prasowana • •• 8.25- 8.50' 
.. ~ęczm!enna lUzem • • •• 2,20- 2.45 

... JęczmIenna prasowana ., 2.70- 2-.95 
Siano zwykle luze4l. • . • •• 5.75- 6.25 

zwykłe pr~sowane. • •• 11,25- 6.75 
.. nadnoteck!e luzem. • ., 6.50- 7.00 
.. nadnoteckIe. p~asowane • 7.50- 8.00 
Ogólne usposoblE'D1e spokojne. 
Og6lny ~b-r6t: 23'23.5 toon, w tern tyta 805 

toom. ps.zenlCY 556 tonn, jęczmienia 186 tonn, 
lYM!a 140 tonn. 

U wag al Owies, nadający sIę do sieW't\, po.
nad ootlowl'.nie. 

Warszawa 
z ania 18 mllirca 19316 .T 

iP&zenica jed~o]jta 21-21.50: zbierana 20.50 
-21,-; rŁy{o Jedn<Jlli,te 13,50-13,75; zbierane 
1J3--13,liO: ow!es jednolity 16:-16,25; ekGll(}rtowy 
l1t-,l6.oo, 7lblerany 15,25-1;:,,75; jęczrrnień bro
wa.rowy.15,75-16: jednolity 15,iXl-15,75: zbiera
ny 1I5,2a-15,liO; zimowy 15-15,25. 
O~y ?Sze.none gru'be J2,50-111: pszeonne 

śr~dllJe I mlał.kle 11-12: tytnie 10-10.50; kuchy 
lniane 17,25--47,75: rzepllik<>we 15-15~50 

Śr6t ,,soja" _('bez obrotu) 22-22,00;· wyka i 
peulszka 24--2<>: sera;:lela 2- razy OCzYG~CIrona 
23~4: lubin niebi~ki 9,;50-10; łuJb,in wity 12 
:-13,50; J"2epa'k zimowy 411--42: rzepik zimowy 
l, ~ak .letni 40-41: rzepjk letni 4O.5O-4i1.50; 
Sleml~ l!llllline 35---36; koni{lZyna czea-wona bez 
kanianki 115--1W; kon~Y11a ezerwOlIla sl1rowa 
cZY8!ZCWna 160-190; konk~'ZYlla biata su'l"o<w~ 
110--70: kootićzyna biała- surowa CZl'6Zczona 80-
100: mak niebieuki 00-62; Iliemmadti jadaJlne .. ~.' -



~umer m ~ ORĘDOWNIK, piąteJ{, dnia 20 marea 1936 = ~tron8 S 

35 Loterja Państwowa 
(Nieurzędowa i bez gwaraneji). I 

w trzecim dniu eiągnienia II klas,., 
Venizelos nie żvie! 

wYgra.ne padły na numery D<llBtępująee: 
50.Il00 zł na. nr.: 127017. 
20.000 zł na nr.: 144924. 
Po 10.000 zł na nr. nr.: 83'788 1ł0683 

192562. 
Po 5.000 zł na tlT. nr.: 99940 103121 103590 

122100. 
Po 2.000 zł na nr. Jlil".: 1034 110572. 
Po 1.000 Zł na nr. mr.: 156071 161133 

175427. 
Po 500 zł na nr. nr.: 1902 30041 121255 

122914 12:1310 125224 163504 163522 177373 
181575. 

Po '90 zł na nr. Jlil".: 58658 168019. 
Po 250 zł na nr. nr.: 2010 33871 48748 

50190 66181 84371 85064 107675 109355 129137 
129147 134638 136941 141913 lfl0529 10.'1391 
170054 184628 190217. 

Po 200 zł na nr. nr.: 1950 24100 ;;24351 
37325 :39()6!) 45716 49098 50119 61286 70188 
74372 ~ 936 83316 87382 9621596981 10~678 
112413 lH080 116590 122344 126 58 1309341 
131512 la3574 145440 146761 16941~3 mm4 

178379 1803:;>0 i~4~i ~4~~ery: I r., 
855 1088 294 412 662 780 2110 34 41 tS3 r 

3997 4320 461 ROO 80 5187 266 67 78 393 770' l.' 
901 6180 7396 9311 435 10014 11062 100 6U k 

H~~!~oiiU~ 7~4 J:~tł:°l~łlllJł!ouj ~~} tt ,i,;:;,:." "i' .::. J 
2151335 2262223211 28 961 24251 766 924 Paryż. (PAT.) Venizelos zmarł, 
25400 821 26582 778 27178 28243 471 29183 nie odzyskawszy przytomności. Mał-
30097 31265 456 776 32643 58 809 918 33116 J żonka i dwaj synowie zmarł-ego Soxo-
35 34129 35008 108 250 455 560 920. 37141 77 kIes i Demonstenes przez całą. noc nie 
230 3~;1 9~ 3~ 718 8'2 392-8 940 41180 210.' opuszczal~ łoża ch~reg? Agonja TOZ-

860 4236~ 938 ~3767 8~2 443~1 886 990 45371 poczęła Sl~ wczoraj WleCZ?r~m .. 
953 46663 979 47005 810 18 980 48540 59 94 ~ a ryz. ,(P AT.) . Z~łokl 'emzelosa 
69....6 4967 50115 234 392 513 731 897 51534 610 mają. zostac przewIezIOne na Kretę· 
743 52014 530 700 53162 428 853 55211 93 56~48 Uroczyste nabożeństwo żałobne odbę-
56 353 784 57176 206 970. 58090 158 59264 380 I dzie się w Paryżu. 
591 60156 61099 811 19 62095 439 63896 64137 
335 63511 53 76 66035 295 549 933 6710.3 261 Od kilku dni wiadomem b"'ło, że Eleu. 
472 537 648 68037 729. 917 69H16 415 52 762 J 

70836 67 71728 72467 73663 91 917 74028 102 terios Venizelos je&t obłożnie chory w swej 
514 75184 229 477. paryskiej rezydencji, na rue Beaujon. 

76129 944 81 785.16 83 659 860 922 53 72'Z08 Otoczenie wyraziło uzasadnione obawy, 
813 8010·i 81406 820.36 262 565 795 904 83165 że wielki. grecld mąż stanu, nie zmoże tym 
226 300 509 712 996 84327 762 85161 457 70. razem słabości organizmu; że nie wróci 
86567 87214 68 431 5G6 604 852 8820.1 345 612 więcej do Grecji, że nie pogawędzi już ani 
984 89131 255 772 90292 525 91621 92507 842 razu z Koneańskimi mieszczuchami na u-
93237 83 585 900 95662 709 98099 311 44 478 il .. . K • k' . l 
849 99425 890 100240 586 10.1412 47 102930 m 01f~el o/~zystel recre, torr' u.zyc~y a 
103096 494 887 1010i5 658 83198105767 1(641)9 mu swwtowe] slawy pod nazwą .,Wlelkrego 
819 915 97 107782 837 108083 113 1095 8 738 \ Kreteńczyka". 
902 110268 722 23 8i2 111057 198 649 73 790. Przed rokiem na rozkaz VenizeIosa 
112426 966 113072 46 '. stronnicy jego z partji liberalnp j rozpalili 

141183 597 788 73 911 84 115111 305 791 kG" . k l'k 
849 116444 594 616 787 117040 276 607 118833 ro osz u:. re?/, przeclw.o zwo ~,!7łl o~ 
42 119109 424 120296 121079 666 122044 12:JQ74 monarchII, ltt~rzy w oparClU o częsc arm/~ 
255 337 570846124116710 126072 406 834 954 z.gen. Kondyh!em na cz.el.e. prz'Y,gotowywab 
127484 573 84 993 128299 651 823 129097 149 s'ę do obalem,a republtkr. Vemzelos prze-
247 88 89 130379 623 ' 879 131107 90 539 132137 gral. Musiał ucielcać z ojczyzny, nie poraz 
308 133721 134938 135259 673 939 138O'.l8 565 pierwszy w swej karjerze politycznej. Tyle 
139433 760 140484 141137 240 86 142080 255 razy potem wracał jednak iako zwycięzca. 
143170 549 985 144011 257 768 970 145088 ?75 W Grecji pozostał jego zaciekly przeciw. 
558 661 146479 604 829 147105 496 588 14S237 .. . lI.T '1 _ 
592 149384 633 796 861 70 150022 734 151?70 m,k •. gen. Kondyl,,!, ila t~?n w;~tąp, pr.y 
687 wyb~tnem, poparClU Angl]t KroI Jerzy II. 

i52797 153110 701 47 99 943 154237 360 539 Monarcha - wbrew woli Kondylisa wywal-
740 155167 242 156195 216 926 157362 158774 czył dla swego dawnego przeciwnika - am-
159295 368 160329 161075 330 432 570 162181 nestję i prawo powrotu do ojczyzny. 
689 163479 748 873 164391 449 165341 400 fi64 Venizelosowi ubywa też nagle przeciwnik 
725 957 166322 784 861 168164 99 233 47 652 784 w osobie gen. Kondylisa. Ale równocześnie 
845 169543 672 929 170704 172155 209 55 781 . 

• taremu Kreteńczykowi, obarczonemu 7~ 
latami, nie staje już .il na powrót do umi
lowanej - nil swój sposób oczywi.icie -
G,.ecji. 

Z powierzchni życia politycznego Grecji 
oraz wschodniego śródziemnomorza schodzi 
ciel.awa postać. Liberał starej daty, bliski 
związkami dyskretnej natury z międzynaro. 
dówką masońską, która człowiekiem tym 
poslugiwała się niejednokrotnie, gdy chodzi
ło o wielką grę polityczną - ale równo· 
cześnie gorący patrjota, który swej greckiej 
rosnącej ojczyźnie oddal wielIcie, hi.!torycz. 
ne usługi. 

* Eleuterios VENIZOLOS urodził się 23 
sierpnia 1864 r. w Kanei na Kll'ecie. Otrzy
mawszy taranne wykształcenie, obiera za
wód adwokata. 

Pełna temperamentu natura pcha go 
szybko na tO!l'Y polityczne. Wysuwa się na
samprzód w ojczystej K,recie, gdzie po wy
zwoleniu Krety z pod panowania obcego 
(w r. 189R) TOl"łaje ministJl"em sprawiedli
wości. 

• a tern sta.nowisku działa. przez trzy la
ta. Po abdykacji ks. JeJl'Zego w r. 1906 sta
ie na czele kreteńskiego komitetu wykO
nawczego, skąd w Il'. 1910. zostaje powołany 
do Aten. Uczestniczy w praoach nad 2:IIlia
ną greckiej konstytucji, ukończonych w 
ro-ku 1911. 

Do władzy dochodzi w m8ll'cu 191.e r., 
stająe na czele rządu. Wielkie imię zjedny
wa sobie skierowa.niem polityki greckiej 
ku związkowi bałkańskiemu, walcząeego 
z Turcją. Wojny tureckie wychodzą Grecji 
na dobro, gdy t w krótkim czasie rozszerza 
swoje granice. 

Orjentacja Venizelosa jfJ6t w tym czasie 
pro-francuska i pro-amgielska. Wybuch 
wojny światowej _astał Venizelo.sa w Mo
nachium, skąd natychmiast wraca. do Gre
cji. Król KonstaJD'tyn. prrzyjaciel Niemiee, 
usiłuje przeciwdziałać przystąpieniu Gre
cji do koa.licji antyniemieckiej. W czerw
cu 1~17 r. Venizelos zmusza króla do opu
fliZczenia Grecji, sam obejmuje rządy, wY
powiadając wojnę państwom eentralnym. 
Grecja znajduje się w roku 1919 wśród 
państw dyktUjących traktat wersalski. 

Jut jednak w 1920 r. musia.ł Venizelos 
mimo. wielkich zasług uchodzić z klraju. 
Dwóch oficerów greckich usiłowało doko
nać na niego zamachu w Pary tu. 

Klęska Greków w wojnie & Turkami 
zmusiła k,r6la Konstantego do pono.wnej 
ucieczki z kraju i rządy objął na krótko 
Venizelos. Później rząd powierzał mu wat
ne miSje w Lozannie, Genewie i Londynie. 

Dute zwycięstwo odniósł Velizelos w 
w\'borach w roku 1928. Szalejący kryzys 
przyczynił ię do }>ONltki w następnych 
wyborach w roku 1933. W tym czasie do
ko.nano zamachu i tylko cudem u&zedł V. 
śmierci. 

W m8Jl'CU 1935 roku Venizelo.s stał na. 
czele rewo.lucji, która zos-tała stłumiona i 
musiał uchodzić do P8Jl'yta. Dzięki amne
stji króla Jerzego dobrze zdyscyplinowana 
part ja libera.lna odtył'a, i w najblitszych 
miesiącach miaJ Venizelos wrócić do Gre
eji. 

• 935 173862 174272 402 658 175104 480 176205 
625 938177090 927 178012 271 179322 180197 
785 181283 375 502 182022 342 515 183067 541 
90 728 18410.6 296 774 995 185334 841 901 15 
186317 662 187113 202 188013 284 366 946 
189144 980 190296 414 971 191737 192777 

Płk. la Rocque przeciw Zvdom 
193224 375 455 10.4111 839. Twierd~ Otn, ~ łłiektór~y ~ Żyd6w pchalją kraje d-o wojny 

Po 50 zł na numery: 
76 662 99 702 45 940 1012 14 174 323 37 4.39 P a. r yi. (Tel. wł.) \V oświaocze- jąe kraj do wojny, mogą ŚCiągnąć na 
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217 531 94 654 18211 19686 727 20768 21248 
22016 615 752 23343 739 948 24733 25013 85 
91 213 «2 27020 195 819 29115 62 771 30570 
97 607 31261 539 7318 32209 33940 M377 003 
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b'9227 70205 675 71280 552 62"2 75 812 992 
730.35 50 268 6 1 740.70 379 75021 351 841. 

76085 231 861 77835 78008 79031 184 305 
468 84224 85206 111 86270 87877 88526 980 
89891 9047i 91595 9'>..364 930.46 95340 659 97063 
98351 91 993Zj 50 100426 673 1010.32 ~10 i18 
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402 16 110053 361 470. 816 111932 112565 916 
113712. 

11593'2 116097 537 70.1 117424 568 118427 
119465 535 844 12"2381 12i{;38 125072 51'S 837 
126070 5i8 637 127415 128226 129972 130300 
131170 460 13H32 294 537 135941 136386 
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993 1412'>....4 582 681 14233<8 530 143292 146621 
147087 571 14 952 90 149615 28 713 915 150476 
151513. 

152666 761 907 153006 154403 598 155176 
156401 512 627 41 899 157262 1588'S'!! 985 159183 
160615 162042 203 1637'9 914 15 164574 166432 
168t!OO 169801 170357 61 Ml7 1712<l1 500 38 
773 17200 173636 786 923 174058 614 115449 
176833 178576 913 180008 524 182500 948 
lE3re9 8() 184429 5/7 607 lB5383 568 Si 92 
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CIĄGNIENIE TRZECIE 
50.000 zł na. nr. 121893. 
25.000 zł na nr. 157911. 
20.000 zł na nr. 9803. 
10.000 zł na nr. 24359. 
2.000 zł ua nr. 797'6. 
Po 1.000 zł na n-rv: 86151 115976 130917. 
Po 500 zł na nory: '13823 295'2'5 51753 64998 

13;:ms 134«7 149196 171766 1 T;,383 176037 
181438. 

Po 250 zł na nory: łS93 13688 33035 67005 
H;7024. 

Po 200 zł na nory: 4łOO 8992 9964 23710 
27024 28455 50416 00181 593fł2 67'176 89417 
95439 97538 116246 120194 125640 134701 
134002 138899 13'9902 145971 152ffi3 155143 
161659 17Z2S9. 

Po 150 zł na nory: 
145 220 389 859 2978 3834 4055 5772 7791 

re 9697 70 10974 11048 315 1373e 14590 889 
15380 17216 32 625 18028 19919 20657 21479 
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113411 538. 
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621 160037 173lfó>6 966 174014 175021 461 877 
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181798 1S2217 47 675 839 1SS121 96 518 1~4126 
18002'2 18i299 188137 280 36i 508 626 191501 
192016 778 193028 453 n3 194181 718 903. 
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Echa sensacyjnego procesu w lodzi 
Czy ŻydŁi wy'pompowu]ą so'k z pomarańczy? 

L 6 d i, dnia 18 marca. zbicie, że działy się na;dużycia z po- ł powodów. Następnie w pif.l.knelll p~e-

, 
Kto wYgrał 100 tys. zł? 
War s z a w a. (TeL wł.). W ci'ą:g .. 

nieniu LQterji Państwowęj wię.k-sze wy
grane pad,ly na następujące nUlUę.q: 

100000 zł - 85215, H207'l. 
25.000 zł 179468. 
5000 zł - 119136, 186743, 71160. 

113807. 
2 000 zł - 20 788, 40 856, 28 526, 

88397, 88400, 163499. 
l 000 zł - 19 982, 21 870, 730W, 

116461, 122388, 172743, 189241, 7781, 
26153, 38164, 71 287, 87120, 88075, 
109 663, 148 021, 148 523, 153 524, 176007. 

(w) 

Wczorajsze 8prawo~danie z sensa- marańczami. Obowiązkiem red. TreW mówieniu odparował atakI adw. zy
eyjnego procesu o nadużycia żydow- było nadużycia te publieznie napięt- ~owskich na "Orędownik": Nawię.zu
s'kich handlarzy owocami zakończyli- nować- Ponieważ dowody tych na<l'.1 Jąc zaś do charakte.rystyk~ Żydó~, ()
śmy na przemówieniu adwokata ży- użyć sę. '8.Ż nazbyt wystarczaję.ce, prze- mawianej przez adw. ~zwaJdlera I.Ko
dowskiego Wachtla. Tenor wywodów to proszę sę.d o uniewinnienie oskar- walskiego, zacytował Jeszcze m~dhtwę 
adwokata Wachtla był taki, że nie na- żonego. z żydowskiej "Hagady", z które] jas~o 
leży wierzyć, świadkom stwierdzają- Zabie'ra głos adw. Kazimierz Ko- wynika.,. że Żydzi nietylko oszukuJą 
cym z całę. stanowczością istnienie walski. W pierwszym rzędzie kwe- gojów, ale są zaraz.e.m ich śmiertelny
nadużyć, natomiast należy uwierzyć stjonuje legitymację prawnę. powodów, mi wrogami. k-
ekspertQwi Ignatowiczowi. Ponadto potem mówi: Modlitwa ta brzmi~ "NieChaj piew Przebłys I 
mówca. oświad,czył, że nie chodzi tu Ol - To, że nasi przeciwnicy rozcią- Twój spadnie na ludy, które Ci, nie Od t ł 
zniesławienie pewnej tylko grupy ży- ~ęli sprawę na wlelkę. skalę, na całe uznały i na państwa, . które w Twe V U 
dowskiej, ale że tu czuje się dotknięty zydostwo, to bardzo llam dow.tdza. . imię nie wierzQ. Bo pozarli Jak.6ba l 
w swej godności cały naród żydow- Czy Żydzi Sił zdolni do oszustw? Ależ Jego siedlisko zburzyll. Spuść na nich ...... Od ,tY'l'u, panie szanowny ... Co w ty. 
skJ (lU). t~ Więcej jesuze powiem, ieb reli- , srogi Tw6j gniew ł dotknij ich Twoją ozeniu? Sie robi - jutl ' 

Mniej więcej w takim samym tonie gla pOChwala oszustwa, wprost naka- I grozą. PneśladuJ i wytęp ich z pod - Czemu od tyłu? Co to dziś świ~' 
utrzymane było przemówienie adw. zuje oszukiw~6 gojów. Przecież w taI-I niebios, Botel" - Oto, jak Sl·ę . modlę. "-' Sie z.gadza - świf}to. Taki n8B2: pu-
Birencweiga, który od swego poprzed- mudrle (Lewlt XVV 14) powiedziane Żydzi, oto są słowa dyszę.ce jadem rym, potrzebno tym pagroDlBzczykoIIl ,po
nika różnił się tylko jeszcze większym lest: "Nieiyda (t. j. goja - przyp. red.) nienawiści. Oto jest naga dusza. Ży- kazać! Dziś to my strajkujem przeciwk() 
tupetem, p'ozw.alają.c sobie na rzucenif:l wolno pode!ś~, albo~oPl w piśmie po- : dowska. - endekom, .. 
pod adresem świadka. żony majora, wiedziano, ze nikt nle Pla brata swego W końcu swego przemówienia. adw. - J'akto strajkujecie? 
ironicznego powiedzenia "dama w fu- Dszukać." "Ale Jeteli gDJ Gszukał Ży- Grochowski wnosi o uniewinni~nie '- Zwyczajnie, si,e nie handluje, eje niE! 
trze'l. I da, to musi wedle naszych (tydow- red. Trelli. ,l.' pracuje. sie rytualnie nie rznie bydło ... 

W k-.J.Au p""emówl' "n' "d Bir skich) pł'aW odszkodować mu to.". . - l długo to potrwa? 
'{}lU"" p. '" la .,., w. en- _ Żydzi, jak to już ogólnie wiado- I O~karzony red. Trella w ostat~llem - Do dl'ugiej godziny." 

cweig nazywa czytelników "Orędowni- mo, całemu światu są. pasorzyt'8.mi. słowle zareagował c;>stro na. obelzywe .:...: Tylko! Dobrzeby było zupełnie. 
ka" ciemnym tłumem i ~da surowej Na całym świecie zaczyna się reakcj1ł. słowa adwokatów. z'ydowsklCh, n~zY,: '-' Co cóś zupełnie? 
~:;::n~~~ar~~~ego ze względów pe- przeciwko zalewowi żydowskiemu i w~jących czytelm~ow "Orędowmk1ł. p&łn~e :2:;~:~~~eii ~~d~~o~:b~::d?~w~~t 

PRZEMÓWIENIA OBROŃOÓW pn;yyszedł już ten czas, te, jak kiedyś. , "CIemnym tłut;nem . - Ten tak nl~z.y- Zjazd za Czerwone Morze ... 
Zabiera głos obrona, przyczem w czasach historycznych, żydzi urzą.. -.°Il:Y pogardlIwie ~,ciemny tłum - - Uj, Huliigan, ,pagroDlBzczykl 

pierwszy przemawia adw. Szwajdler, dzaU kllkakrotne najazdy na PGlskę, I oswl~dczył oskarzony - stanowi ....: To ty, pudlu, myślisr; takiem pre.~ 
dając ciętA odpraw" ';'ydow"'kl'm "dwo- tak teraz nastąpić mUSzą wyjazdy Ży- rdzen I treść Narodu PGlskiego i onie wem kogo n8Bt:r8Bzyć?! l jeszcze gwa.łt 
katom.... " '" " .., dów z Polski. wolno nikDmu bezkarnie mu ubliiać" robi67' od przodu. e. cicbcem od tyłu ha'n-

N t
· d S jd1 Żydzi z Polski musz" si" wynieść Po pTzerwie sędzia Merson ogłasza dlujesz? a ws ęple a w. Z'Wa er pookre- ... " ;.;;;I - ~ """ ~ """ ~ śla jeszcze raz fakt, że powodowie nie i wynios$J, się· wyrok, mocą którego red. Trella zo- - PrITecr; z faszy/OwW$k1\. Pol&'ltą,1 

posiadają le'gitymacji prawnej, na pod- W zakończeniu przemówienia adw. stał skazany na 1 miesią,c aresztu i Niech tyJe monopol epiry1usowy! 
stawie której mogliby wnosić oskarże- Kowalski składa wniosek o powołanie 200 zł grzywny. Sędzi<a. Merson w mo- - Pat'rz. Władziu, jut od samego rana 
nie. Następnie zwraca się do adwoka- w charakterze biegło&go z Akademjł tywach wyroku wyjaśnił, że zeznanie element pod gazem na ulicy wys?;czegól-
tów żydowskich: Rolniczej l ks. Trzeciaka, kt6ry stwier- świadków nie są miarodajne, gdy~ nie. aię ... 

P i
· b ci o dzf, że talmud polooa Żydom oszukl- wiedzeni sę. oni fanatyzmem, ~ nato- - Poniekąd faktycznie. pas&ter ciut-

- &BOW e SIę o urza e. ze naru- śc J ., tł' t l' i ć -- ciut pod ""uch'o "'le -naJ'duJ'e. Dobpze <A. 

t d oś.ę. ł wa6 chne l ano Pomewaz zos a o mlas na ezy przyw ązywa Wagę J.. ...... .... .-
szono u go n "ca ego narodu ży- . ł' d" d . d ń bi ł I_~ t kiemu. Za cudzy pieni"dz chla, a ,?lote-
dowsko o'" "'ydó stwierdzone, ze dzia y 5\" na" uzycla yme o zezna eg ego e~per a ...,.. -leg , ~e nazwano «o :w oszusta- 't warjata odwaloa ... nU. Al . t j t fakt ot ni z pomarańczami, wnosi o uniewinnie- Ignatowicza i na tej podstawie uznał 

ez o es n orycz e zna· . d Tr 11' l" ł" t - Prrrecz! ... ny~ Społeczeń.stwa chrześcijańskie kie- me re. e l. os tarzonego wmnym przes~ps wa z - Przymknij sie, l1ebiego, () wiele ma.m 
rują się etykę. ehrze8cijańskę., społe- Ostatni przemawiał adw. Groohow- art. 255 k. k , ,Jl!zyjemność ze znaj~madem pt>fozmawia.t! 
ezeństwo żydowskie kieruje się innę. ski, który, jak dwaj ~go poprzednicy, Obrona zapowiedziała li: miejsca w sp<>kojnoścL 
etyką, etyką talmudu. Czem jest ta.l- zakwestjonował legitymację prawną apela.eję· - Towarzysze robołinicy.~ 
mud i ja.ka jest jego etyka uJ'awnił J'uż - A ty baTanku egiipSki. eo łu mas 
ubli • do ga.dania 11 

p czme ks. prał. Trzeciak i wielu Z ed • L - I N---ów Loo.l...-e - T<lwarzysze ... 
innych wybitnych znawców żydostwa. po$ł ;renia 19 .~ w UJJUOI& - Starozakonny, nie otwieralI" w moj-ej 

Dla zilustrowania czem jest talmud Stanowl·sko pan' stw wobec Ni·eml·ec przytomności .iadaczki. bo c~osnkowego ~,,:olę sobie zacytować wyjątek z zapachu nie ZDllBzam. , 
kS1ązek ks. Morawskiego pt. ,,Podsta- - Prrrecz ... 
wy etyki i prawa": --' Antoś, weź tego ancymonka .. 

"Talmud przejawia samą karłowa. Pr~emórwi~"łe mVn. Becka twarz, bo me na nerwy odd~ialuJe.. Tyf,ko 

t-~ć I ani d h _--.d b u._ uwa.:taj bo obrzyga ... 
~ • z am e uc a UlU_U, G Uu.o- L o n d y n. (Tel. wl.) Posiedzenie praw Francji oraz Bel'gji z uwagi na - Towarzysze ... 

nie go aż do dziecinnych złośliwych Rady Ligi Narodów rozpoczęło się po stwierdzone jednostronne pogwałcenie ~ Co? Jeazcze tu swoja kawałki od-
bredui przeciw RzymOowi, który l:yd6w krótkiem posiedzeniU tajnem, na kt6- traktatów przez Rzeszę. Również stawi8Bz, wiadomo sko<ro jeżeli kto bez 
zgniótł, przeciw Bogu, który ich nie rem ustalono, że delegacja niemiecka prz,edstawiciele Hiszpanji i Argentyny końca drzeć sie zaczyna.~ 
broniI, przeciw chrześcijaństwu prze- będzie mogła rozpoczę.ć współpracę i wypowiedzieli się podobnie. Przema- - Uś. kto bez końca? 
ciw calemu światu. Tchnie z tyCh kart rozmowy politycznoe już w czwartek. wiali jeszcze minister duński Mount, -' Niby, dr~tW'o, nie kapu.ie.sz? Bel 
bezsilna złośc karla przygniatanego Poza tem postanowiono zwołać posie- oraz portugalski Vasconzelos. Zda- końca w miejscu publicznem rab~nu 
nogą Olbrzyma". dzenie komi~tu trzynastu dla omÓ'- niem pierwszego zaistniało przekro-. uskuteczniać nie ;pozwala sie i o wiele 

Dalej: "Talmud jest jednym z waż- wioenia zatargu abisyńsko-włoskiego czenie traktatu, jednak należy nie lŻY'CZenie mam, dam ci, dzwońcu, tera za 
nych czynników, wpływający.ch z bli- i możliwości wszczęcia kroków poko- omijac okazji dla wzmocnienia nad- ~eog~ie~o:~::~!e~~ CZ8Bzce.~ To ri będ1:ie 
!łka lub z daleka na duchOWY typ ży- jowych. Posiedzenie to odbyć się ma szarpniętego bezpi,eczeństwa w Euro- - Prrreez z z z ... :2:ydami! 
da, a to CzYnnikiem całkiem ujemnym w czwartek. pi",. Przedstawiciel Portugalji pozo- - Chamuś! Lobuzl To wy, towar,zy<sztl 
tłumaczącym po wi\:kszej części ujem- Na posiedzeniu publicznem Rady w stawił natomiast dowoli wyciągnięcie Czerwonka, p.ić na rachunek parti'i mo.gl1-
ne strony tego typ.u. Uwzględniając dalszym oią.gu zabrał glos przedstawi- odpowiednich wniosków. ,ście. a potem byĆ 'la antysemitnika te! 
ten ezynnik, zrozumiemy, że moral- ciel Włoch, który stwierdził, że Wło- P a ryż. (Tel. wI.) W czwartek możecie? Ja WaB pokaże l Sie ide pO&kar
ność, jaką Żyd po przodkach dziedzi- chy wywi~,żłł się ze swoich zobQwią- wieczorem min. Flandin udaj,e się sa- tyć_o Part ja ... 
CZYI i jaka go od dzieciństwa otacza, zań wobec sygnatarjuszy paktu lokar- molotem do paryża. W kołach dobrze ~ Wont, /{udlaju! Cale twoje pe.rtj.e to 
jest niższego rzędu, niż chrześcijańska; neńskiego i Ligi Narodów, jednakże poinformowanych twierdzę., że po Ja. mam ... od tylu! Pl'IT&Cz! ... 
że ta. mOralność skłonna. jest o gran i- stanowczo sprzeciwił się zastosowaniu przepl'()wadzeniu dysku,sH, Rada Ligi = = c;;; 
czać pojęcia obowiązku i sprawiedJi- sankcyj Ligi Narodów wobec Rz.eszy. Narod6w odroczy aie do soboty lub - Sluehajcie, obywatelu Maluśki. e~J 
wości do sf.ery własnego narodu, że się Przemawiał także min. Beck, kt....... poniedziałku. wy idziecie nas podtrzymać? ł t V~J - Niby jak? 
a wo gOdZI z pogardą. a nawet z nie- w wywoda;ch swoich podkreślił istnie- Trzy Ust Y w Jednum - Spowodu front antyfaszystowskU 
nawiścią, dla tak zwanych goimów". nie i działanie umów i zobowię.zań., • • • , 1 Sie mu& być solidarny ... 

Oto przykład dwoistości etyki ży- przyjętYCh przez Polskę wobec Ligi War s z a w a (Tel. Wł.) Żydówka - Nibv z kim? 
dowskiej. W świetle tej etyki inny Narodów oraz państw zachodnich. Chawa LiJbeNIOllOlWa n8idała, za po,ś:red- - Z ,proleta'rjatem. ' 
jest stosunek Żyda do Zyda, a inny Podkreślił równocześnie jednak zup'eł- ni'ctwem UT"Lędu pooztowego "Warsza- - Sie rozumie! Al'e tylko ~owiedteie, 
Żyda do chrześcijanina. Tego ostał- ne zbliżenie i całkowite unormowanie wa 2" przesyłkę pocztową do mia:sta Ku.gelman. po wasz.emu niby kto iMt t.en 
nego można, a nawet naJety oszuka6. stosunk6w sąsi~dzkich między Polską Sarn (na poJesiu). Urzędnik, przy da- proletarjat? 
I jeżeli wszystkie cywHizowane społe- a Niemcami. Z n'8.ciskiem poza tem towaniu koreS'POndencH Ust zakwestjo- - Zapytywacie jak dz fe ceik. Prolet8.r. 
czeństwa nazywają was elementeal zaznaczył, że nieodzown" konieczno- n<O!Wał. jat, to kmiotkowie i robotnikL. 

kodli ł d l J 
'(' W ś ad - Atakiem porządeczk'iem, co obn:., 

sz wym emora izn ącym, to ścią współpracy międ2;ynarodowej i OIbecno ei n aw.czyni kOlJ)ertę 'Zana nacja ma tu do gadania? 
wystlJ,JJCłe przeciw nim lla drogt sł!do- utrzymania pokoju w Europie jest za- otw()ll'zono i ustalono. że zawiera on - Solidarność mi~dzynarodowa. 
wą. Pozwijcie przed sąd ks. TJ'ZeCła- sada, ażeby przy omawianiu interesów trzy listy do różnych adresatów. Wo- - Aha. to my jezdeśmy. znaki~IIl tego 
ka, ks. Morawskiego l tych wszyst- różnych p'aństw mogły uczestnic~yć beJc tego 'sporząd0011lo protokół, ktÓll"Y jak bracia' 
Idch, którzy was przejrzell. Dlaczego zaInteresowane narody, które mają przesłano do starostwa grodlzl1dego. - Rzeczywiście takI 
Ich nie skarży"eie? Bo mówią o was prawo decydowania o własnych inte- LiJbet'\SlOlIlowa. skazana została na 10 -: ~o to. z tej miłości brłlterskiej po.-
prawdę, bo nie JesteśCIe w stanie ni- resach. zł grzywny ()Il'8lZ 10-cio krotną opłatę całUJCIe mm e, Kugel?lan, .tylko. od tytul 
czemu zaprzeczy6. I Przedstawiciel RumU!Ilji, a. rown().1 na rzecz Ministerjum poczt i TEJlegra- ł A co do 1P0~rzyman!a,. me . powiem. owo 

Jeśli chodzi o dziSiejszą sprawę, cześnie Mał&j Ententy, Titulesc.u; wy- łów,:w eumie 7 zł 50 gr. Bzem. likk 81edfędzle~e wl,eszać, mogie 
cały 8ZeTeg świadków stwierdził nie- powied1:iał si~ 2:& uznanIem i;ą.dań t wam 6 o e. po rzyma. N' t m-

t 
Dnia 17 marea 19311 "'~ 1IItIl8ITla, IIpaM.z()na Bakll'amentam! 

!1w •• nasza najlllk-ochartS'Za matka, babka i prababka, L p. 

Katarzyna z Banachów Rumińska 
przetywszy lat 84, P()g~eb oobęcLzle 81(1 w s()blrt~. dnia 
21 bm, () Irooz. 10 przed pt>l. fl domu 1;aloby w J lIJItilkowie. 

13 117 W eięlJki'll? s;mutku JlOtgrałone 
li dZIeCI I rodzina. 

TO " 
" 

.JubU .. zegarmJsłtz J •••••••••••••••••••• 
Władysław Szymaukl, Łódź, Główaa 41 i Materjały męskie w najwyższych gatunkach 
'Poleca w wie~jlID wybQlrZe platery, zegary, ag 7678 poleca: 

~ zegarki, b!fut_Je, obrączkł ślubne z ",la- M ANWElLER Łódź Pi k k 7 fr ~ snej wytwórni. Wsze'ill!:ie rwParaeje w za-· , Gn owa a 11 ont 
l:' \kres zegaI'Dlistnostwa i jubilerstwa woho- I. pł~tro, tel. 222 .. 90 Pł~tro wyłej za to ceay ałłeł. 

d~e wykonuje $olidni.e i tanio, 

ŁÓDZ 
Andrzeja 2 

Pole~ Da sezon wiosenny jedyny w śródmieściu chrześcijański 

magazyn . kape~uszy i czapek męskich 
PrzyjmUje wszelkIe czyszczenia i przefasonowania. 
CeDy.:isllCie - - Wyko.aDle solidDe. 
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CZWARrEK 

Kalendarz rzym.-kat. 
Czwartek: Józefa ObI. N. 

P. M. 
Piątek: Eufem; m. 

Kalendarz słowiański 
Czwartek: Bohdana 
Piątek: Polemira 

Słońca: wsohód 5,5'8 
zachód 18,03 

Długość dnia 12 g. 05 min. 
Księżyca: wschód 4,03 zachóć 13,15 

Faza: 4 dzień przed nowiem. 

Ad~ redak[jj i admini!łra[ji W iOdlt 
telefon redakcji i administracji 173-55 

Piotrkowska 91 
Godziny przy Jęć dla iotereaeDtdw 

od 10·-12 

NOCNE DY2URY APTEK 
No,cy dzisiejszej dyżurują apteki: Kaha

nago (Zvd) - Limano'wskiego 60; Traw
kowskiej - Brzezińsk.a 56, Koprowskiego 
- Nowomiejska 15. Rozenblum", (Żyd) -
Śr6dmiJj.ska 21, Bartoszewsl{iego - Piotr
kowska 95, Czyńskiego - Rokicińska 53, 
Skwarczyńakiego - Kątna 54 Sime'ckiej -
Rzgo'wska 59. 

Straz ogniowa: tel. 8. 
Pogotowie miejskie: 102.90. 
Pogotowie Ubezpieczalni: 208.10. 
Pogotowie P. C. K. (dla wY1padków): 

102.40. 

TEATRY ŁÓDZKIE 
Teatr Miejski - "Ż<Jłnierz i bohater". 
Teatr Popularny - "Powiesić się czy 

utopić". . 

KINA ŁÓDZKIE 
Adria-Metro - .,W walce z caratem". 
Bajka - "Syn marnotrawny", 
Corso - "Walczą o tY'cie". 
Czary - ,,Niebezpieczny- koC'hanek". 
Oświatowy - "BengaU". 
Capitol - "M:ętczyźni lubią mężatki". 

Pałace - "Mazurka". 
Przedwiośnie - "Wacuś". 

Rlalto - .. ,BarD'n cygański". 
Stylowy - "Epi'Zod". 
Miraż - "Nie miala baba kłopotu". 
Ikar - "To I,Ubią mężczyźni", "Rzym-

skie skandale". 
Zachęta - "Imitacja życia". - "Wil~ 

helm Teel". 

POGODA WCZORAJ 
Komunikat łódzkiej stacji meteorolo

gicznej przy miejoskiem muzeum w parku 
Sienkiewicza na dzień 18 bm. Najwyższa 
tempro-atura w ciągu doby ubiegłej: plus 
7.1 st., naj niższa minu.s 2.4 st. Barometr 
751. Tendencja: wzrost ciśnienia. Słabe 
wiaVry zachodnie. 

JAKA BĘDZIEPOGODA'l 
Pogodnie. małe zachmurzenia, tempe

ratura kilka stopni powyżej zera. 

Z ;tYCIA ORGANIZACYJ 
Z działalności P. C. K. W niedzielę 15 

bm. odbyło się posiedzenie Komitetu 0-
.kręgow,ego oraz Walne Zgromadzenie 
Okręgu Łódzkiego P. C. K, na które przy
byli prezesi oraz delegaci Oddziałów P. 
G. K z terenu całego Okręgu (16 powia
tów). Zarząd Główny P. C. K. reprezento
wal p. Sędzia Kozłowski. Zebranie zagaił 
wiceprezes Komitetu Dyr. Fiedl,er. Przed 
rozpocz~ciem obrad odbyło się uroczyste 
wrę,czenie srebrnych odznak honorowych 

'P. C. K. długoletnim i zasłużonym działa
czom na niwie .czerwonokrzyskiej. Odzna
!ki honorowe za ofiarną i gorliwą pracę w 
P. C. K otrzymali pp. Dyr. Lazarowa, 
nacz. Chwalbiński, radca Hoszak i ,płk. 
Serafinowi cz. Po krótki.am posiedzeniu 
Komitetu Okręgowego, który załatwił 
pewne czynności, związane z zakończe
niem roku sprawozdawczego, odbyły się 
doro·czne walne zgromadzenie Okrę'gu. Na 
przewodntczącego zebrania został wybra
ny Dyr. M,ai-uszkiewicz - prezes Oddzia
łu P. C. K. w Częstochowie, na aSeBorów 
Dr. Knichowiecki - prezes Oddziału P. C. 
K w Łodzi oraz Dr. Manitius - prezes 
Oddziału P. C. K w Pabjanicach. Ze zło
tonego sprawozdania z działalności za ro'k 
ubiegły wynika, ~e okręg posiada 23 od
działy, 78 kół P. C. K oraz 19.333 członków 
dorosłych. Poza tem pOSiada 7716 Kół Mło
dzieży szkolnej oraz .p<Jza8zkolnej, które 
liczą oaółem 44.250 ·ezło-nków i pod tym 
względ;m okręg- łódzki zajmuje -pierwsze 
miejsce wśród 1'5 Okrę.gów P. C. K. na te
irenie naszego państwa. W dziedzinie po
mocy sanitarno-Bpołecznej Okręg P. C. K. 
'Pro\vadził 'kolonje letnie dla dzieci naj
biedni'ejszych, Stację Opieki nad Dziec
kiem i 'Matką, Żłóbek dzienny dl:a niemo
wląt, okazywał pomoc sanitarną ,pątni
kom w Częstochowie, Ipomoc pogorzelcom 
Wsi Tyble oraz osady Szczerców oraz 
prowadził '" stacje profila~tyczne prze
·ciwweneryczne. Nowym dZiałem pracy, 
zapoczątk'owanym w roku 1935, a przed
stawiającym dla społeczeństwa dużą war
,tość, było poczynienie pierwszych kroków 
celem załotenia iDt3-tytucji "dawców 
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\Al kotle strajkowym jeszcze wre 
Włókniarze jes'l!cze wal:czą - Zapowiedź straJku metalowclów i rob. budowlanych 
Ł ó d ź, 18. 3. Mimo, że strajk ogól

ny włókniarzy zasadniczo został za
kończony z dniem 16 bm., niewszyst
kie fabryki dotychczas zostały uru
chomione. 

O ile chodzi o Łódź, strajl( nadal 
kontynuowany jest w mniejszych i 
średnich zakładach włókienniczych 
niezrzeszonych. Zakładów tego rodza
ju j>6st jeszcze około 85, zatrudniają.
cych do 9000 ludzi. Są. to tylko ży
dowskie firmy, pTZeważnie z pośród 
tych, które dawniej pracowały ano
nimowo. 

W Ozorkowi e, w tamtejszych wiel
kich zakI. włókienniczych Schlesaera 
istniała indywidualna umowa zbioro
wa i dlatego robotnicy równi,eż prze
dłużyli strajk, dążąc do wyrównania 
warunków pracy, przez przyj-ęcie przez 

zarząd ogólnej umowy zbiorQwej. 
Inaczej sytuacja przedstawia się w 

Konstantynowie. Istnieje tam Qkoło 
90 drobnych fabryk, o charakterze 
chałupniczym (od 4 do 30 krosien). 
Z tego też względu drobni przedsię
biorcy oświadczyli, że umowy zbioro
wej PQc1pisać nie mogą, gdyż zmUSZ>6-
ni byliby zamknąć swe fabryczld. -
Strajk 2400 robotników trwa tu dalej. 

W przemyśle skórzanym strajk 
szewCów i cholewkarzy trwa już pią
ty tydzi·eń i obejmuje około 12.000 lu
dzi W Łodzi i okolicy. Przed tygo
dniem strajk rozszerzono na garbar
nie, których unieruchomiono 22, z "j. 
trudniające 450 ludzi. 

W przemyśle POllczoszniczym Qd 
dwóch tygodni strajkuje 3500 robotni
ków, zatrudnionych na Qkrągłych 
mas~nach. Narazie niema widQków ------------.. ~--------,------

Zwi~zek majstrów fabrycznych protestuje 
Ł ó d ź, 18. 3. Na walnem zebraniu 

związku majstrów fabrycznych, odby
tem ostatnio w lokalu związkowym 
przy ul. Żeromskiego 74 z udziałoem 
okQło 300 osób, poruszano szereg ży
wotnych spraw. 

Po załatwieniu spraw organizacyj
nych zebrani postanowili interwenjQ
wać u władz w sprawie zakazu przyj
mowania przez przedsiębiorstwa pol-

,krwi". W t~-m celu zostały 1Joddane ba
dnniu i o'kreśleniu krwi a1Jsol wentl,i kur
su dla sióstr Pogotowia sanitarnego, a w 
ten sposób Okręg P. C. K. posiada już 
pewną ilość osób zarejestrowanych z o
kreślona, grupą serologiczną krwi , które 
są. gotowe do ratowania osób chorych i 
rannych przy pomocy transfuzji tym oso
bom własnej zdrowej, zbadanej i określo
nej krwi. Dalej zostal rozpatrzony i za
twierdzony 1Jrcliminarz budżetowy okrę
gu na rok 193(i, 'który zamyka się po stro
nie dochodów i wydatków sumą zł. 287.035 
oraz program prac na rok następny. 

NOTUJEMY 
Właśnie chrześcijan... Jak się dO'wła

dujemy, wydawnictwo żydowskiego "Ex
pressu" i "Republild" zwolniło 4 zecerów 
chrześcijan, motywuj~c krok ten faktem 
zmniejszenia nakładu czas<opism. 

Uwaga pilooi szybowcowi. Łódz'ki Ob
wód Miejski L. O. P. P. podaje do wrado
mości zainterosowanych, że w najbliż
szym czasie zostanie z'organizowany przez 
Aeroklub Rzeczypospolitej Polskiej w 
Wojskowym Ob-~zie Szybo.cowym w 
Ustj.anowej unifi. cyjny kurs szybo\w::o
wy dl'a kandydat~ na instruktorów obo
zów szybowcowych P. W. Ogólnego. Na 
!kurs mogą być przyjęci: a} instruktorzy 
szybowcowi, b} piloci szybowc·owi kateg. 
'C, c) piloci silnikowi. Podania o przyj~
cie na POWYŻ8zy kurs, po zasięgnięciu 
bliższych infoTmacyj w Łódzkim Obwo
'dzie Miejskim L. O. P. P. (ul. Prez. Na
rutowi-cza 3D). nalety kierować do Łódz
kiego Okręgu WOjeWÓdzkiego L. O. P. P. 
ul. Piotrk'owska 157 do dnia 21 marca r. b. 
Późniejsze zgłoszenia nie będą przyjęte. 

JUDAICA 
On nie stralkował• PTZY zbi.egu ulicy 

Limanowskiego i Bałuckiego Rynku, za-
wodowy rzezimieszek żyd"wski Chuna 

Zysmilch usiłował ;"'yciągJląć 1Jrzybyłemu 
z Płocka kupcowi Izraelowi Szczerczew
ski emu portfel z pieniędzmi, został jed
Jlak spo·strzeżony i zatrzymany. Zlodzie
ią'szek oddany został do dyspozycji władz 
sądowych. (k) 

dFlARY KRYZYSU 
Samobójstwa młOdocianych bezrobot

nych. Na ul. Drew'llo,\vekiei, iu,~ w polu, 
znaJ e źli nieliczni. przeChodnie wijące-go się 
w bólach jakiego'ś wyrostlka. Do dena.ta 
we'zwano pogotowie ratunkQJwe. Okazało 
się, że jest l1im 18-letni Władysław Woj
clecho'vv-ski, bezdomny i bezrOibotny, który 
'Pod wpływem nędzy zażył większej dO'LY 
is>dyny~ Lekarz 'Przewiózł c'hloJ)ca do szpi-
1ala zapasO'wego. 

Dru![im młodocianym desperatem był 
19-1etni Jan Rzeźni'czak, bezro[)O'tny, za-o 
mieezkaly przy rodzicach przy ul. Suwal
s:kiej 14, który pod nieo'bąno'§Ć domowni
Ików zażył k\V~u solnego. 

Podrzute~. Przy ulicy P oonoTlSki ej tS 
znaleźli lokatD'rzy trzyletJnia, dziewcrynkę, 
Iplaczą.cą i nie umiejąca, 'Podać swego adre
su. 

Z nędzy. Na ul. Letniej w celach sa
lLob6jcry-ch za.truł się karbolem bezrobot
ny i bezdomny 19-1et11·i Stanisła.w Chęciń
ski. Desperata w stanie cię:żkim 1Jrzewic
ZlOno do 6Z'pitala. Powodem samobójs'twa 
'byla nędza. -

skie majstrów obcokrajowców. Pod
kreślono ,iż taki stan rzeczy przyczy
nia się do zwiększenia bezrobocia i tak 
już dużego, wśród majstrów Polaków. 

Na zebraniu pQwzięto uchw,ałę, iż 
w dniu 29 bm. Qdbędzie się ogólno
polski zjazd majstrów fabrycznych. N:t 
zjazd przybędą. d-elegaci z różnych 
stron kraju. 

KRONIKA POLICYJNA 
Wlawanie. We firmie krawieck,ieJ Mi

sia,k i Ollbromski (Glówna 32) dokonano 
'wlamania i skradziono killka sztuk mate
r.1ałów ubraniowych. Straty wynoszą kil
kaset z10tych. ZaznaczY'ć nale.iv, że kra
dzieży dokonano w tej firmie już poraz 
trzeci. 

KRONIKA SĄDOWA 
Przyszły "władca Polski". Na lawie 

o3karżonvch za'siadł wczoraj 3S-letni WIa
dysław Obrembski, komendant i były pre
zes Polskiej Partji Narodowych Socjali
~tów. Obrembski w dniu 16 li1Jca 1935 r. 
w stanie pijanym oczekując na przystan
ku przy zbiegu ulic Przejazd i Kiliń.skie
go za tramwajem, oświadczył głośno, że 
ma sprawę rewolucyjną, bo był komi
sarzem w poprzednim Sejmie i że obej
mie rządy w Poh;ce, przyczem wyraził się 
obelżywie o Prezydencie Paiistwa. Gdy 
następnie wskutek iJnterwencji obecnych 
przy zbiegu ulic Kiliń.gkiego i Wigury 
policjant usiłował -sprowadziĆ go do wy
działu śledczego, Obrembski stawił opór 
i zwymyślal posterunkowego, że nie ma 
szacunku dla przyszłego władcy Polski. 
Sąd okręgowy slmzał Obrembskiego Jla 8 
miesięcy więzienia. 

Rozbił posterunkowemu głowę. W 
dniu 21 sierpnia 1935 r. wypuszczony na 
urlo1J z więzienia zawodowy przemytnik 
i awantm'pik, 3S-letni Stefan Gogolczyk, 
w'Szczął awanturę z gospodarzem Artu
rem Walterem przy ul. Kątnej 37, a gdy 
w obronie stamęla policja, młotkiem rozbil 
czaszkę posterunlwWemu Piesikowi. który 
utracił słuch. Wczoraj sąd okręgowy w 
Łodzi skazaI Gogolczyka na 1 rok więzie
nia, 

L. RYNKU PRACY 
Likwidacja strajku. IIlL'lpektD'r pracy 

zajął się likwidacją trwającego nadal 
strajku pończo.szników i wyznaczył lion
ferencję obustrOlIlna, z przemysłowcami 
na piątek 20 b. m. Strajkuje nadal 3500 
'rcbotnik6w pończoszniczych. 

KRONIKA GOSPODARCZA 
Zatwierdzenie przedsiębiorstwa. Urząd 

/przemyslowy I instancji rlarza.;du miejskie
~o w Łodzi na odbY'tej roz-prawie komisyj
nej zatwierdził 6 pmjelktój1V urządzeń za
~d~dów przemystowych, wtem: 1 - na 
mechani·czną 'P.Qńczo§.zarnię, 2 - na nawi
ja1nie nici, 1 - na zakład elektro,tech
niczny, 1 - na f<lTmiarnię 'Pończoch, 1 -
'na wytwórnię w~dliniarslv\. 

SPDRT 
Lekka atletyka rusza się. Nadchodzą

ca niedziela 22 bm. będzie dniem nIeofi
cjalnego otwarcia sezonu lekkoatletyczne
go. Kalendarzykiem Ł. O. Z. L. A. IW dniu 
tym wl3zy,stkie kluby okręgu łódzkiego u
rządzają wewnętrz.no-klubowe biegi na
przełaj o dowolnej godzinie. Biegi te od
będą się dla pań i panów na dowolnym 
dystansie. 

Nagrody dla mistrzów. Jak wiemy, w 
rowietniu odbędą się w Łodzi indywidual
ne mistrzostwa Polski w boksie. Ł. O. Z. B. 
jako organizatoT tej wielkiej imprezy, 
wpadł na doskonały pomysł nagrodzenia 
tych zawodników, którzy zajmą w mi
strzostwach najlepsze mie}sca, a co za· 
tem idzie, tytuly mIstrzów, wychodza,c z 
założenia, że jedynie zawodnicy w .tej 
dziedzinię sportu są w~aźnie "pokrzYlW-

na likwidację strajku. 
W przemyśle metalowym zasadni

czo strajk został juz uchwalony na 
zgromadz·eniu ogólnem w dniu 15 bm. 
Termin rozpoczęcia strajku pozosta
wiono do uznania zarządu związku 
zawodowego, który opracował Qbecnie 
tekst umowy zbiorowej i wystąpił z 
wniosldcm o zwołanie konferencji do 
Inspektoratu Pracy. W wypadku, gdy
by konfel'8ncja nie dała wyniku, praw
dopodobnie od początku przyszłego 
tygQdnia rozPQczęty zostanie strajk. 
Vi przemyśle metalowym zatrudnioych 
jest około 12.000 robotników. 

Również pracownicy pTzemyslu 
elektrotechnicznego i elektrycy z prze
mysłu włókienniczego podejmą. akcię 
o umowę zbiorową. Na 22 bm. zWQła
no w Domu Ludowym zgromadzenie 
ogólne, na którem zapadną uchwały 

. co do dalszej akcji. Ponieważ elek
trycy zorganizowani są w związku r~
botników pTzemyslu metalowego, naJ
prawdopodobniej akcja prowadzona: 
będzie równocześnie. 

W przemyśle budowlanym zwią.zki 
za\vQdowe opracowały już projekt 
umowy zbiorowej na rok 1936 i wy
stosowały wniosek do Inspektora Pra
cy, aby zwolana została konferencja 
i zawarta umowa przed kQńcem mar
ca r. b. W przeciwnym razie zwią.z~i 
noszą się z zamiarem rozPQCzęcla 
strajku i niedopuszczenia do rozpoczę
cia robót budm.vlanych. (k) 

: 

dzeni" z tego powodu, iż w walkach bo
k,seTskich nie otrzymywali nigdy dotąd 
żadnych :nagród. Z tego powodu łódzkie 
władze bokserskie zwróciły się do wszy,st
kich instytucyj, firm i stowarzyszeń Q 

. fundowanie nagród dla pięściarzy biorą,
cych udział w tegorocznym tmmieju bo: 
kserskim o mistifzostwo Pol,ski w lAJdZl. 
Jak się dowiadujemy, nagród tych jest 
już kilkadziesiąt, przeznaczonych bądź 
dla mist'rzów poszczególnych wag, bądź 
dla najlepszych zawodników posz,czegól
nych okręgów. Władze boksel1skle we
dług pobieżnych obliczeń są przekonrune, 
iż zbiorą tych nagród przeszło sto, przez 
co n "walizacja pomiędzy mistrzami po .. 
szczególnych okręgów będzie tem więk,sza,. 
gdyż zawodnicy ci będą walczyć nie tylko 
o tytuł, lecz i o wartościowe :nagrody. "'--' 
Tego rodzaju inowację należy powitać z 
zadowDleniem, gdyż pamiątka w postaci 
nietylko tytułu, lecz i nagrodv. da większe 
możliwości nad dalszym rozwojem tego 
sportu wśród na,szych kadr młodzieży 
pięściarskiej. - Również i redakcja "Orę
downika" ufundowała pięk.ny aparat foto
graficzny, który przeznaczony został dla 
przyszłego mistrza Polski w wadze 
lekkiej. 

Echa 
w1orkowerj demonstracjil 
Ł ó d ź, i9. 3. - W związku z wystą

pieniami żydlowskiemi, aresztowani Ży
dlti. odpowiadali wczoraj przed sądem 
starościńskim za awantury, teror i na
pad, oraz opór władzy i wnoszenie 
okrzyków, godzący'ch w na,ród polski. 

Skazani zostali: Brynd, Lajb Acker
mann po i4 dni aresztu, Łaja Zylher
mann, GQłdla oraz Sura Rozen, Ryf,ka 
Zając, Liba Manela, Izrael Feintuch na 
iO dni aresztu. Rachmil Liebekind, 
Selwa Daj-ches, Lech Szyłowiecki, 'Hersż 
Sz.lamowicz, Pinen S.rebrnik, Mochen 
Wejnryb. Machel Opat, Jak6b Lichten
stein,. Josek Danziger, Mendle,l Lieber
mann, Gezel Mal-ek, Lajb Bend16k, Icek 
Rosenbaum na 7 dni aresztu. Fajwel 
SpindJ:er, Mendel Goldlberg, Borueh ZY''' 
tenfeld, Josek Bucbbinder, Jakób Kon, 
Josek Ajzenberg, AbTam Friebe, He,l'Sz 
Garncarski, Abram Berkowicz, Srul 
Gold, po 5 dni aresztu. Mord.ka Pier
nik na 3 dni aresztu, oraz dalszych 
trzech po i dniu .aJ"lesztu. 

Z ogólnej licz,by 26, około 20 osób zo
stało ukarany,ch naganą. za mniejsze 
przewinienia. Wszystkich skazanych 
osadzono w więzieniu. 

W osta,łnim Plebiscycie na
szym szereg czytelnirków w Ło
dzi ołrzym,ało nag'rody w po
słac,i biletów bezpłałn'ych do 
kina. Wszystkich łych czy tel
auików prosim'y o przybycie do 
naszej ekspoiZyłury przy ul. 
Piołrko,wskiej 9 J w godZinach 
od 8-18, celem odebrania na
~ród. 
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Szkółki Drzew Owocowych i Ozdobnych 
ag 7"77 

Majątek Widzew, 
Skrzyuka pocztowa 54. 

Specjalua Hodowla RÓŻ 
Poczta Pabjanice, Województwo Łódzkie. 

Katalogi na żądanie wysyłamy bezpłatnie. i
- G. E. RESTEL

1 
~, U :;:~:~ę~~Te: 

Piotrkowska 84 Łódź, Piotrkowska 84 A K O P R O W S K I 
telefou 121-67 I · 

Poleca: Nowości na garnitury i płaszcze dla panów. ŁÓ D Ź, Zgierska 56. 
Materiały na palta i kostium." damskie. Wyrób własny - ng 6.roT .WWWWWWWWWWWWWWWWWWW. ____________ _ 

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groezy, katd& 

OGŁOSZENIA DROBNE 
Znak oferty naprzykład; z 1'8924, n 2745, d 1790 

i t. d. = 1 słowo. dalsze słowo 10 gro.szy, 5 liczb = jedno słowo, 
Drdbne ogłosz.enia w dni ,poWlSzednie przyjmuje l, w, z, a = katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło-

szenie nie moie przekraczać 100 słów, w ~m OgłOBzenia wśród dro<bnych: l-lamowy mlllmetr 30 groszy. 6i~ do godz. 10,30, w soboty i dni prze~wią-
ó nagłówkowych. teczne przyjmuje się do godz. 10,15. 

l[ 1. DOMY -p ARCEt~lI 20 domów, domków 
ziemi 1 - 15 m6rg okolicy Jaro
cina 1 600 - 5 500. Otręba. J aro-

1[.10 ....... M.A.J.Ą .. T.K.I __ 1Ii I[ 18. DZIER1:A '!!...~ ' . ,,;,.:,;;~ l.:.'; ".·';';f.~~\{,:L~i. :;; 

{Ol ·ul~lą;~~Iii%~" , 'Kamienica cin. Kilińskiego 2. zd 21 696 Folwarczek 
2 pi!l.trowa. 8 lokator6w. sJ.Jad. Sprzedam 94 mor,s:i II klasy zŁemia przy 
wjazd glówna ulica dochód ~ 500 .. .. J PoznanIu nad sz<>są 1~ 000 wpła-
Kościan M Piłsudskiego 33. s'j:"es~·e zaJdad fryzJet-skt w u- ty. Strabeł, Poznali. Słowackie-

• . zd 22943 moko".'le. cena 300 2lł Oferty Orę- gO 21. zd 23 664 
-rl(}wmk. Poznań zd 23489 

Dom S rzedam Gosp,?d~rs~wo 
2 morgi ziemi dobra komunikacja p 120 mórg naJwyzSl.eJ kulturze. 
sprzedam Oferty Or~down:k, opylacz .. Planet" ławkę s-tolaTe·kę picrwszorzędnem inwentarzem 32 
Poznafi zd 93 'N3 oraz drobne narzedzla rollllcze. tys. wpłaty 22 (}()() sprzedam. 
;;....;..:..;.:;;.;.;.;.--,_-:c.:..:-- • ZieliJlski. Poznań, Aleja RycPr- Strabel POZ11Rtl. Slowackiego 21 

1 000 mkw ska 2. ~3 691 • zd 23 665 ______ -
A 0.j5 metr. dol., a ziem.ia pod bu-
dowę. okol:cy Pc-onaI';a sprzedam 
Oferty Oredjwni.i., P07Jnań 

zj 2344·j 

Dom 
3 pokojowy morga roli przy 
dworcu sprzedam. Traczyk, 
Kiekrz, pow. poznański 
_____ z-'-d_23374 ____ _ 

Kamienicę 
II pietrow'l. dwi~ma skłWMllJ. 
piekanua. najlepszpm P'Qł<>żen1U 
mia!'ta s,plzedam 311.000,- Woit
kowia.k. Grorlzi~k. Wkp, Rzeź
n.icka 20. 2ld 23611 

1I:,.2_._P IIIIIE.NIII.!!, ... Ą.D.Z __ lI 
Pożyczki 

do 5,000.- na dom czynsrowy I 
hipoteka w Poznaniu, pos.zukuję. 
Oferty Orędcv, ni·k. pf):m1ań 
________ ~zrt 22~~ 

Willa 
5 pokojowa. 
morgi ogroun 
ski. Poznań. 
10 b. 

komfortowa, 

Pożyczę Przyc~epkę 
6000 zł na wy'kOllCzcnie nowei bu- do motocy.klu. u~ywaną. w do
dowy. gwarancja. I hipoteoka i brym s~ame kUPie za got!5wke. 
prO<'l'nt. Zgoł<>szl'nia Agencja Ku- O. Jeemcke. Szamotuły. LlPown 
riera PozllaJi"lkipj;{(). Pleszew. 1. n 7649 

ng 7 '41 

Oberża 
s";k-'ł-ad"';".~r~z"ez:=::'nictwo. sale-ogrodem 
22 morgi roli. 10000. wplaty re
szta amortyzacja. Strabel. Po
znań. Slowackiego 21. zd 23 663 

Gospodarstwo 

100 
mórg zabudowan.ia masywne. i.n
w!'nta~ze dzierżawa 12 lat. (}bJę
cie 2500. Stawski. Poznań. Pl 
Sapieżn1l>ki lOb. zd 23 635 

Wydzierżawię 
00 m6rg ziemi pszenno-źytniej, 
żywym. martwym inwentarzem. 
objecie 2000. Korek. Poznań. 
Kraszewskiego 10. zd 23 6.58 

Piekarnia 
pl'Zepisowa. w dużej wsi 
nej. z kOffi'pletnem u.mą 
do wydzierżawie<nia. Egzys 
zapewni(lT'3. Z~l06zenia W 
naSJZa·k. 'Wrzpśrua uL WaTf'za 
ska 28. pit:ka.rnia. zd 23 580 

'. ..Z tra n u·J.. 'lor::.veskI.ęq~t#. ~;:. 
" zawie!"? jQc~qQ{~·Qbje,2r'iYJ.łtRf!1 ih·.;~;: 
===== i250 ·'·i.' ... ~· ~.wita'mi;i·D! 
.1,~' , -, :: .. I'o'!' · ~ ·''<;'i,''';' . -. ", I,:::, ' .. ~ :.i;. 

n~ 7~7 

11126• SZUKA POSADY]lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU . M (~l ( wszelkiego rodzaju Og.ł06Zenta do 30 s16\\ ~la P06ZU- poleca po naJ·tań-
kUJących posady w teJ rubryee 
obliczamy po jednej trzeciej cenie szych cenach Zakład 

dr(}bnych. Stolarski ST. RATAJCZYK, Łódź, 

Wydzierżawimy Pomocnik 
Kilińskiego 127 telefon 103-34 
Przyjmuje wszelkie roboty 
w zakres fachu wchodzące. 

n 7390 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

opeJie pr~y s~sie z 5 morgami biurowy z praktyką, znający 
ziemi. al.eJe o /00 drzewach owo- księgowość, sprawy wekslowe. 
cowych l o~rGd warzywno-owoco- korespondencję handlowa oraz 
wy 4 mo.r!:,l z komp]etnem urza- pisarue na maszynie. Poszukuje 
dzemem .l wspektarot. Reflek;tan- posady od zaraz. Jezyk polski. u-
!ów z wteksza go.~6wką przYJrou- kraiJiski, niemiecki. Skromne W'f.- _____________ _ 
~e do p~rtraktacJI Zarząd. Mą- dzenie. Oferty Orędowmk 
Jątku PlOtrow!l. pow. kośclańsl~h Pracowity". fig 7 705 
telefon Czempm 17. zd 23 ~ ___ " __________ _ 

młoda, UCZCIwa, gotowaniem szu
,ka posa.dy najcbęŁ.niej u samot
ny.ch pańew.'a. ZI,!'I06lZma Ag. 
Oredown:ka, Wronlkti n.g 7812 

Czeladnik 

I[ 27.WOLNE MIEJSCA" 

Potrzebny 
pra·kity~al1J1: goopodarezy. ZgJQSrlJe
nia Dom. O&lek. 1>Ow. KOŚCI3m. 

zd.Z3334 

Handlowiec 
SlPrzedaż MOOlQJPOlowa . zaru; P!l"' 
tr:oobmy boo lltJ-zymll!111a, pensJa 
50 2lł nhezp.ieczerue b8lJlllrowe do 
5Ij)() d. Oferty Oredownitk. Po. 
znań W 23616 

Czeladnik 
piekarskti. mlooy. potrzebny Z!l
raz na stalą prace GwaTanCJ& 
J>Q'Żąda.na. W ędzikowlS'lci. P02Illań. 
Oferty OredoW1ni-k. POIlnaJi 

zd. 23478 

ślueare. mechaniik. apawacz 31/. 
r(}ku praktyki, sumie-nJllY. tlrzcźwy 
s-zuka ]>OSady. m(lg~ prowad7lić 
wars2rt:at samoo01elnie g{lyŻ po
siadam kartjl r?-t'mleślniwą. Zlo-towo p. p Lubawa, Prunoome - _____________ _ 
Lt'wall'ik; .ł\l-eksrunder. Kawaler 

lat 30. plls;nd:1 11 c ruch<>mość wiei
l'b. pll'wkuje 7.OJllY do lat 4'3. -
1'lIjC'l!f.'tniPJ kra\ycowej 2.;)OQ gO
t6wkl pożą·l anc . Pośroonictwo 
krewn)"(·h mlip widziane. Oferty 
Agencja Orerlo,,-nilk. Szamotuły. 

Jarocinie 4Q m6~1!' bllr3C;Znnych .. zabllil.óm- chłopc~ no ~rkiestry woj~kowpj 
ku,pię dl m. dwa mie6·zkania. - mrm . mWf'lltnrZl'm bltsko rnlRsta

1nn 
wYJ~zd me p.rzl'kraCZ8Jąc 17 

ogród ('3 l morcrowy. Atrentura 8000. ~płaty. sp_~zedal~. Strabcl. rok ŹycJn: 7 odrlzlałów szkoły po-

zd 233.51 Przyjmę 
ozłowieka de przed",'iębiol'8tw& 
mechruuit':mo-r adjow ego gOotówka 
i ako wS-p61Thl.ka. n.iefachowcll.
WY1Jcze. z.gł~2enta Orędowni.k, 
P=ań ng 7 50 

Czeladnik 
Kuriera POZln .. Jnrncm. Rynek IPoznan. Slown<;j,I{'lw _1. wszechnrJ. 9ferty Oredowmk -

nI!' i'>.1!l zd _3666 Łódź .. Elew • ng 7709 pieka1'5ki z dobrą prb .ktyką szuka 
p~ady. Ofe-ty K~~ier Pozn. 

zdg 23 4.~/4 nI' 7S~0 

_"'P-I~_"'I!'II''!'t'!!'W'IP-'~.P!'ll. kOficert chóru im. ChoDina w Za-• .rij.j.n,l ;t""'-t;:.I,. łeźu: 19.00 "'iRdO'lIlości ra·d.im-pch
. -- .. lIottio.ll_ ,~-~ niczlle: 19.20 koncert rekI.: 19.30 

Piątek. 20 marca. ..J ak spedzić świeto ?'. 
Rzeźnictwo 6.36 aud,cja poranna; 7.20 Piatek. 20 marca. 

orlpowiadające nowym przepisom rJzlcnn~k: 11.57 ,:;ygn. (-~asu: 12.03 1 Kraków - 12.40 .. TOoSca" t>P. 
ruchliwpj ulic:)' zaraz na sprze- dZlffinJk: 12.1~ .~l1d. jla sz~ól: Puccinie<!o z płyt: 18.36 p(}lI'adan
daź. egzystencJa pewna. Piechoc- .. O Fr. Swoel1le : 13.25 chwI)ka ka aktualna' 18.45 Huber.man lfr3 
ki. Szamotuly. Rynek 11. R'~spodar>5J~'a ilomow~lro: 1o.2~ (lJllyty): 19.00 .. :Nowoczesna peda-

n 7829 gIełda: 11> . .,0 .. Cytra I PIOoSe'l1.k Kogi.ka o ksztalceruu cba'l'akteru" 
-----G-w--'Oz'd-z-I·-e---- - aud. muz,'szna: 16.00 POg. dla wy·gl. dr. St. Skrzeszew&ki 

chorych: 16.1~ k(}ncert or.k. Se- . 
szpadle. wl<ll~ latlcuchy. wiadra. rerl)'ll.k:e.<:o: 16.45 fragm. z 00- Platek. 20 marca. 
garnki wa.nny. kotły sprzedaje wieści .. Poei'pw wolności" illn Łódź - 12.40 koncert z War.: 
ta.nio. \Vriól·ka. Międ·zych6d st. d'zieci): 17.00 OorJrzn z cy,klu n.3i> muzyka salonowa z plv': _
____ -.:ng 8723 .. Ska.rby PoJs.ki':: 17.15 m:nuta 15.12przetriad Iriełd-owy: 18.30 00-

poeZJI: 17.20 kWintet Es-dur op. gadanka rodziny radiowej: 18.40 
Pianina 16 - Beethovrna: 17.50 poradl1lk o wszy&tkiem potroszku: 18,45 

Bettinga no\\ p ora" okazyjnie'" .. portowy: 18.00 me-Iod.ie o'peret- muz:vk'a operf)wa z płyt: 19.00 
wielkim wybol'''e po najnitszych kowe w ,,-;·k. ?lL ~nbryel1!: 19.00 .. Za nasze 2r2'/, I!'lroszy" P(}g. ak
cenach poleca f~bryka forteDin soort: 19.4" komunl~at ŚI1lCgo:'."y tualna. 
n6w. Leszno. d 855 z Krakf)W3: l!U'tO B!uro S t llrl .lnw 

------jrozmawia ze słuchaczami P. R; 
72 20.00 koncrl't o~k. -s:vmf. P . H.. 

. t . ood dyr. Mieorzpjcwcs.kiego i A. 
morgI )ura{!~a.llych. zabudowanIa Crrtot (fort.). ". orol!'r.. Beetho
mauwi'!.e. LI1\Venta.rze nac)kom- VNn. Brabm-. Schou.man. Mozart. 
pletne. 1000 zlot~c!1. ,Stąwskt, Po- Debussy. W3JtrnN. 'V onzerwie 
znalI. Plac SaPlez~nS!kl lOb. koncetru okolo trooz. 20.50 'hien-

zrJ 236il2 nik ora.~ .. Obr~7,ld z Poloki 

98 
mórg. zabudow3<i1ia. inwentarze, 
15000. wplaty 5.000. reSOita 40 lat. 
Stawsk,i, Poznań. Plac Sapie-
żyń~ki lOb. zd 23631 

współczesnej": 22.30 skrzynka 
techniczna: 22.50 .. Spacer po Eu
rooie H 

- TC"tl'all~JlI. Z(I !Stacyj za~ 
Irraniczn:vch 

, '. KR PWE _ 

Piatek. 20 marca. 
Toruń - 12.40 MOllart i Beet

hoven q.o płyt: 13.35 muz. popular
na z plyt: 18.36 . Józef Wy'bir.k:" 
orlcnt wytr!. owf. dr. A. M. S'bł
kO"1.~·ki: 18.45 miniatur)' fort. w 
wyk. Ludmily Janickiej. 

na piątek 
17.00 Andja (Nat. Pro"r.) Kon 

cert 6ymfoniezn)'. )Ionaeldum. Sprzedam Piątek. 20 marca. Pie;'ti włookie. 17.10 Królewiec. 
sklep spożywczy w śr6dmieściu Warszawa _ 12.40 utw. Men- Wybrane pieśni. Pra"a. Koncert 
kompletne urządzenie z towarem. den.ssoh'l1a z płyt: 18.30 pogadan- kwartetu or3lSkiego 17.15 Mona
Obrót wysoki, zysk pewny. Wia- ka aktuall1a: 18.55 slkrzynka 1'01- chium ... Szeks'Dir w muzyce". 
domość Łódź. Nawrot 53. nvcza: 19.05 koncert rek!.: 19.35 18.00 Koszyce. Recital śpiewa-

llg 7 707 wiau. slOO'l"towe. CZY. Monachjum ... Szcześliwy ten 
•• . kto z3.'po.rn,i'na·· - koncert rozory w-

Piekarnię Platek. 20 marca. kowy. Lipsk. ..L:p;;;.ki Kaleido-
15 lat prMppruiąea. nowopobudo- Katowice - 12.40 tran.s.misja z !'kQJp muzyczny". Bruksela flam. 
wany pietN(lwy s,przerJam woolug z \Var.: 13.35 konce<rt 6\'m!. zl Rccit31 forle-p. Henryka s.ztomp
ugo(ly. dzierźa "'-a 40.- Właścici~l !płyt: 18.30 .. Godki o śla··kich u- ki. 18.10 l{oni"swIlSt. Pecital f(}r
Odulan6w. Rynek 7 zd 23610 topcach" oP. AdO'lfa Fierli: 18.45 tepia'l1owl' Claudio Ar~sll. 18.~O 

Przyjmę Bednarz 
ślu6a'l'za do składu rowE:'r6w z ~

dzielny. znający wszeLką pracę tówką iak<> ws,pól.nika Zg!oszema 
pOoSzukuje pracy. miejscowość o- O rę<doV"'l1.irk. P0Z'l1811 
boietna. :f,ruska we oferty uprasza ng 7851 Rnra ... Złota mi6trzyni" - ope

retka E,·,:IN3. 
19.00 '({oni"swusł. \V takt wal

ca. 19.20 M. Ostrawa. Koncert 
rarl'ioor·kie;;bn-. 19.30 "Tiedeń. Mu
z"ka lekkR. An"lja. (Re". ProJtr.) 
~fu.z)'lka tRnrczna. 

20.00 ·Wiedeft. S~'iITl fonia Pasto
ralna Beethovena. P"alfa ... Prer 
Gynt" - rlramat Lhsena z mu. 
GriE'ga. 20.10 Hambnr/!. Wielki 

do' Oredown:kn Poznań M 23 642 . 

Młynarz 
rjJ,koleLnią pr'tkty'ką obe-zna'llY z 
m aSZYl/1a mj p06zuokuie posady -
Zg~06Zeon;A AgPT.·uora Orędownik? 
Śrem. ng 7843 

Ogrodnik 
koncert rozrywkowy. Szłul"arł. 10 lat l>rR.k,trki d(}bre śwoia.dect
Konce.rt muz,··ki ooerowej. Ber- wa. pole<'"t, a orzyimie posadę. 
lin ... ŁańcnlSwk wa·lców". 20.a51 'Vymagan:.t skromne. Zgłoszenia 
Rzym ... Don Gili dalie cnlze ver-. Agencja Kurjera P07Jn .. Wronki 
di" - ooeret,b Ca rabeli. 20.40 n.g 7848/9 Budapeszt. Koncert sym!. ood ___________________________ _ 
rl:l"r. Amfi,tpatrowa z ud'l. Dian. 
lit. Tatrlia ferro 20.45 ·Wiedeń. 
)[Il.zyka rOZlrYlV'kowa. Berliu. 
Utwory Brahmsa w wyk. orko 

21.00 Radio Paris. Rt'cital E<k·rz. 
Kulenk:tn~off3. "Troclaw. K()n
cert chóru. 21.10 ~~rólewiec. Kon-

I cert wiecz. 21.20 :'ztokholm. Kon
cert symf.oniczny_ 21.30 Stras
bur". \Viecz':>r rozrywkowy. 21.45 
Radio Paris ... Gzas ko'chania" -
komedia m Ul.. R. Ha l''I1a. 

22.10 Wiedefl. Recital śpiew. 
Eri,ki Rokyta. ~.!.30 Sztutlrart. 
Koocert wiecz. KoniJrswu!lt. 
.. Noclla mu,zyc1!ka". Monaeldum. 
Symf'(}n.ia R(}mantyczn~ Brue.k
nera. 22.3/\ Królewiec ... Taniec w 
noCy". 22.40 Lipsk. KW3'l'tet 
b-moll Schu<berta. Budapeszt. 
lIIl1lzyka ipzzowa. 

2.~.00 Konil!swust ... Pr06imy do 
tallca". K(}loll.ia. 1\{uzYka lekka. 
21.30 An"Ua (ReI!. Pr()l!r.) M uzy
ka taneCZł1a. 23.36 Lipsk. Kon
cert nocn)'. 12.W Budapeszt. Mu
zroka CY!1:3ńlS'kH. 23.45 Radio Pa
l'is. Koncert n(}cnv. 

- Zawdzięczam majątek 
- Jakim sposobem? 

wódce. 

- Gdy się oświadczyłem 24.00 Frankfurt. .. 30rY6 G (}d1J
now" OopP'ra 1fuseorskiego. 
AnałJa (Nat. Progr.) Bal film 0- był pijany. 

o rękę mojej tony, ojciec jej 

(Ric et Rac - Pary t). s. F. 

Co futro - to Edmund Rychter - co oalto - to Edmund Rychter - co ubran!e - to Edmund Rychter, Pozllań. Oetrów WielkQP. 

o R Ę 00 W N l K tenłrala: Poznań, św. MarCIn 70. P. K. O. Poznań 200149 
WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ Telefony centrali: 40-72, 14-76. 33-07, 44-61, 35-24, 35-25 

NA DZIEŃ NASTĘPNY W nIedziele, święta i późnym wieczorem: 35-24, 40-72 
Redaktw- oo.powJed.zialny AIIld:!1Zed TreMa ~ PormamJL - Z. wtICy .. l1ki. wJadOll11ośoi i artylro!y a m. Lodlll odpowi.a.cJa Leon Trella. L6d~. Pk>brko'iW'ka 91. - Z. OII'lllLSzenia , reklamy oo'l)()Wlada 
An'oni LeMllewice e iPozna.nia. Ręlropi86w nieza,mówionych retdantcja nie zwraca. 

"'rzedp •. 'ta· mJesięooznie !przy 7-m1iu wY!da·niacli tY1rooniowo I odbiorem tV ~geM'\lrach Ogłoszenial i reklamy: Na 8!ironi. 6-1a-mowej. 15 gTOOZY. na stronIe 4-1llJl?lowej P1'lZY 
i (. 2.35 IIlI. Za oo!llO€.zenie do doon·u odtPow. dopłata. Na PO'CztlLCb I o l16ton06zów !:?t\c~ t

2
eks;tu 6rOed3JkcYJnego 30. gor ... na stro/:ue 4-te.J 50 goT •• na 

_._...;..--- .. . I' 7 P .. 6" Ik . . . ,,"rom e ~t.eJ g>r.. na str()l/lIe w.ladom<>ŚCt lo.k:alnYCh 100 f!'I' mlllSlęcmue 2,34 1Jł. k!warta me .01. oOZlta pr~YJ4lWJe liam wtelll<la ty o na od Jedno.lamowego m Ll:imetr I!-. OgJ~zen!a &ko.rnpliko.wane oraz z zastnzooen.iem miei.sca 2Q'Jf 
II wydań tygodniowo (bez JllOOliedzLał.Jrowego). - Pod llIPaską '" Polsce 6.00 ~ 6 wydań tygod- l1adw~l. DroJme ogłoszen:a 'I1aJwytl!J 100 słów. w tern 6 nag,16wkowych (drukowrunych 
ruO'W{I - Zam6wdlrll1a 1l0Crlltowe lIlalety usktutlC1Jnlać do 25. ka.tdello miersi.aca w tlrzedacb tłusto) :"l~l~o n,ag16wki)we 15 gr, każde dalsee alo'Wo 10 gr06ZY. Za różrucę między zestawem 

• a Wys .... ośclą ()goo:zenta, JPOWlSltaJą we'kllrt8lk ma1lrv.cowarua. wydawtn.i.cbwo nie -'''-o . d poczt"wych l'Ilh wpr09t w cenlJrdl Oredllw.nfka. Ogł06'zen:a są pł&>t!ne JZgÓI7. . ..... ,v w~a 8. 

Natk>lad I czclOnkJ: .oruka.rrua PGI&ka Sp6ł1kl AJreyj,na, POMlaJ\. h. Marem 70. 
W llI&1e WJ1Padltów. apowodGIW&n)'ch aHą wytBza. JIl'&eMIk6d w .. kla~e. etra,jk6w [1lP., wydaWllllctwo nie o<l!)()'Wiada za dostarczenie plsm4. a aboneJłOJ ru. mllJ,. ł>rawa domqarua aIę Gle

t1vsta.rc~onych IJlUIDe-rów d!}b od!;:r;kodowania. 



• - , 

28) Powi ść z angiel kiego pr ez E. L 
- Opowiadanie twoja jest smutne, szedł na. świeże powietrz.e i śpiesznie nę i roztoczył się kłębami po jaskini. - To pTawda, Klaudjuszu. - rzekl 

to prawda, lecz podobne wzruszenia z~!edl z góry, - Duchy, są. dziś więcej, niż zwy- SalIUlstjusz - jest to zapewne lektyka. 
przystoję. tylko młodości. Wiek zw)'kł Cr:arownica, wyszedłszY z nim ał: kle, bUl'zliwe - rzekła czarownica, po- jego córki, Julji. Jest piękna i tak bo
hartowa,ć nasze serca, Nie myśl więc o na. próg swego mieszkania, pozostaJa trzę.sając osiwiałą. głową.. PatrzfłC po- gata, Dlaczego nie składasz jej swoje
tych niedorzecznościach i wysłuchaj długi cza.s u wejścia. jaskini, pa.tl'zą.c tern w głąb szpary, ujrzała długą. ja- go hołdu? 
mnia raz jeszcze, Na tę tak drogą. dla za oddalajl}c;yrn aię gościem, Wróciła skrawę. brózdę czerwonego ~wiatła., - - Spodziewałem się, 7,e ję. Glallkus 
ciebie zemstę rozkazuję ci być mi po- potem wolnym krokiem, 7t trudnością. Rzec1. dziwna - rzekła, cofają.c się, - poślubi, ona nie tai bynajmniej swo
słuszną, Wszakże dla zemsty potrzeb- podniosła. oiężJd worek, zdjęła lampę zaledwie od dwóch dni ukazuje się to jej ku niemu skłonności, a że je~ 
na mi twa władza, Ow młodzieniec, z podstawy i udała. się do naJoiemniej~ posępne i głębokie świa.tło." Cóżby szlachetny i gra szczęśliwie", 
którego chcę z drogi mojej uprzę.tn~ć, szego zak.ątka, w którym znajdowało to znaczyć mogło? - Pianią.dze przeszłyby od niego dd 
mnie i moją. sztukę znieważył. Ta. ]a.!- siO. ~bUska tylko widome czarne przej~ Lis, który szedł za SWIJ, straszliwą. ciebie, mądry KlaudjusllL Dobra to 
ka, uśmiechaję.ca się i ezule rzucają.ca. śei' pp,d~isb. osłonione 6fltreIIli łu~ paniI}, zawył ~ał()śni8 l wybiegł z ja- rzecz, żona, gdy nie jest naszą.. 
spojrzenia, okryta purpurą. i haftami, karni skal. Szł9" w dół tą. ciemną. dro- skini. Na tell dźwięk, któremu ówcze- - Lecz G]aulkus, jak się zdaje -
nie posiadają.ca innych, niż piękność, gllr, zdają.cą. $ię prowadzić dQ wnętrz- sna zabobonność zł'ł przypisywała. rzekł dalej Klaudjusz - stanowczo za..
przymiotów, ten robak, ten Glaukus, nośc! ~iemi, poczem, podnióllłszy ka. wróżbę, dreszcz przebiegł czarownicę, mierza poślubić N9apolitankę, Mam: 
przysięgam ci na Orkusa i Nemezis, mień, zh>tyłą. !fWój ską.rb w znajdujlY Wyrzekła. urok dla oddalenia złej zamiar doświadczyć, czy mi się nie u-
Umrzl';. cem się pod nim wydrą.żęniu, Gdy wrÓ2<vy t eb.wiejnym krokiem weszła da pocieszyć opuszczonej, Postaram: 

Egipcjanin, którego wściekłość blask lampy oŚwiecił to miejsc;e, Ulka.- do jaskini, gdzie otoczona ziołami i się tylko, mój Salllliltjuszu, aby ei~ 
wzmagała się po każdem słowie, wiel- zały się stosy mon&t r02;maitej w~rtf)- narzędziami czarów, za.ezęła się sposo- Diomed nie ustanowił powiernikiem: 
kiemi krokami przebiegał posępnł ja.- śei. które nagroml\dziła. łatwowierność bić do wykonania rozkazów Egipcjani- majątku swej córki. 
skinię, lub wdziec/llno4ć osób, czarownicę od- na., - Czy tak? Lecz wj·edtmr, ezekaj~ 

- Tyś wymienił Glauka. możny wled.r;9"Jących. - Powiedział, tern ob ł ą.kan a, - nas girlandy i wino, 
panie? - zawołała nagle czarownica., ~ Lubię pa~ć wzrok waszym wido- rzekła, ujrzawszy parę z płynu gotuję,. Odesławszy niewolników do miej .. 
a zgasłe jej oko zajaśniało niezwykłym kiem - !'zelda, patrząc n& pieniądz", cego się w kotle, - smutną. jest rzeczą. sca dla nich przeznaczonego, Julja we .. 
ogniem na dźwięk imienia., PTzypomi- - wid()k wasz przekonywa mię, że być obłą.kan'h gdy szczęki opadną., szła do domu z Nidją.,. nie przyjęła jed ... 
nają.cego jej świeżo otrzymanę. zni&- istotnie mam wł8Jdzę, I jeszcze dano gdy traci się zęby, gdy serce prawie nak ofiarowanej sobie kąpieli i ukry .. 
wagę, mi ]at dwadzieścia do pomnożenia już nie bije. Ale okropniej stokroć - temi drzwiami udała się do ogrodu, 

- Tak jest, to jego imię, leez co tu moich zbiorów, O! wielki Harmesie! dodała z dzikim i triumfują.cym u- - Musi mieć schadzkę z kochan'" 
8tanowi imię? Chcę, aby ten, C() je no- Spuściła kamień i poszła dalej o śmiechem - gdy mIody, silny. piękny, kiem - rzekła jedna z miejscowych 
si, w trzech dniach już nie należał do kilka kroków, zatrzymują.c się przed rażony :zostanie nagłę. niedołężnością.. niawolnie, 
żyjących istot, rozpadlinę. znajdują,qę. się w nierównej Palcie, płomienie, warzcie się zioła., - Co ci do tego - ofuknęła dozor-

_ WysłUchaj mnie _ rzekła c:za,.. ziemi. Gdy zniżyła głowę, usłyszała. wypuszczaj swój jad, ropucho. Przeklę- czyni domu, - płaci za ką.pie] i nie 
rownica po krótkim namyśle, _ Je- dziwny huk, nakształt głuchego i da~ I łam go i będ~ie przeklęty. psuje szafranu. Podobne schadzki są. 
stem twoję. niewolnicą.. Lecz jeżeli po- lekiago grzmotu, z którym łą,czył się Tej samej nocy. i w tej samej go- w naszym stanie najlwrzystniejs7.e, 
dam dziewczynie, o której mówisz, to, CO chwila silny dźwięk, podobny nie-I dzinie, w której Arbacas z czarownic/). Słyszysz, wdowa Fu]wja klaszcze w Tę
co życia Glauka pozbawi, zostanę nie- co do Odgłosu, jaki wydaje sta.l ostrz 0- odbyli awę. naradę, Apaecides został o- ce, Biegnij do niej, głupia sv:zebiotkol 
wą,tpliwie wyśledzona, Uma.rli zawsze na na kamieniu. 'W tej chwili cZ8Jrny chrzczony, Julja, w towarzystwie Nidji, unika,.. 
znajdują. mścicieli, Powiem więcej, i gęsty dym wyb~hnął przez rozpadli- jąc stron uczęszczanych, przybyła. do 
t l' l' k "1 i d miejsca WSkazanego przez Arbaeesa, s rasz rwy cz OWle u, )eze i wa ome SpoUcanJe Julji Z Arbacesem - Intryga się zawiązuje Był to mały okr"gly chodnik, D'W'iazdy 

będzie, żeś mnie odwiedzał. jeżeli zna,.. '<' " .. 
na jest nienawiść twoja do Glauka, za,.. - CZy będziesz miała ()wag~ Juljo Nidja pożegnała hożą. Pomll~jankę. jasniały nad posą·giem Sylena.. Wesołjł 
ledwie cała moc czarów twoich samego u,da,e się dziś wieczoram do czarowni- Wracają,c do Jony, spotkała powóz bożek latał na odłamie skały, laska 
cię obronić potrafi. cy Wezuwjusza t to jeszcze W wwa- Glauka. któTe~o pi~kne i bystre konie Bachusa była, u nóg jego. trzymał oko-

r"ysh',;" tego st'"a'''7neao człnm.rie1ra C) były przedml'ot"'m podZiWu. wszyst- ło ust winne grono, do którego zdawał - Ach! - zawołał nagle J'akby ., ,,,y ..... p ~,. ~ ! '" 
- Jakto. Nidjo? - odrzekła Julja kich przechodniów, się uśmiechać, 

przebudzony Arbaces, tak go bowiem bojaźliwie, _ czyż mniamasz, że mi Rozkazał zatrzymać konie dla po- - Nie widać czarnoksiężnika -
zaślepiła namiętność, iż mimo właścl- tam istotnie groziĆ może niebezpie- mówienia z kwiaciarką" rzekła Julja, oglądają.c się wokoło, Ale 
wej sobie przezorności, dotą.d nigdY' ezeństwo? Te stare czarownice za swa- _ Jesteś świeżą., jak twoje rÓŻe, lu- w tej chwili ukazał si~ Egipcjanin, o
się jeszcze nie zastanowił nad tem, ja- mi zwierciadłami, na.rzędziami czarów ba Nidjo, Jakże się ma twoja piękna. kryty długą. szatą., 
kiem ten rodzaj zemsty mógł mu g1"O~ i zbieranemi przy świetle )Csiężyca do- pani 't - Witaj miła dziewico, 1'8CZ, aeh; 
zić niebezpieczeństwem, łaml, byłyz'by czem Wl'ęC"'j, nI 'Z· oszust- J c j' d'" ' 'd i ł kogoz' eś to z sob"· '""'"zYWI'ooł" o Nikt '" - esz zem eJ Zl~ nIe Wl z a a, ....P' ""I 

Ó--:łLe~zlj~że1i zami~st truc~znJY - kami't Dotą.d bowiem myślałam, te lecz", nam towarzyszyć nie może, 
m W1 a a ej C7;arowmea. - ~y ę na,.. cała. ich sztuka ogranieza się do posia- _ Lecz co? Cofnij $ię nieco, zbyt - Jest to tylkO niewidoma k:wia-
poju. osuszają,cego mózg, jeżeli go u- dani uroku, którego potrzebuję, a blisko ciebie są, konie. ciarka, mądry czar&wniku. ona jes~ 
czynię niezdolnym do zwykłych ttzia.- który z ziół im wiadomych umieją. - Lecz czy sądzisz, że lona pozwo- Tessaljanką., 
łań ŻYcia, pozbawionym mY'~li i zda- wyciągną.ć, li mi spędzić dzień u Julji, córki Dio- - Nidja - zawołał Arbaees ...... 
nia, słcywem, upośledzonę. istotą., e1':yż _ Lecz, czy się nie boisz towarzy- meda'ł Ona mnie o to prosi, .. była dla znam ją" 
nie osią.gniesz zamierzonego celu, CZY so zarnierz;onej podróży? mnie pełną. dobroci wtenczas. gdym Nidja cofnęła się przerażona, 
nie będzie nasycona twoja zemsta, ~ Arbae~sa.'l Nie widziałam ko- jesze:ze nie miała przYjaciÓł. - Zdaj3 mi się, żeś była u mnIe, _ 

- 0, wioelka czarnoksięinieo, Jut chanka, któryby posiadał dar tak uj. - Niech błogosławią. bogowie. two- rzekł, zbliżając usta do ucha Nidji, _ 
nie sługo, lecz siostro, współtowarzy- mującej grzeczności, jak ten czarno- je wdzięezne serce, Ręczę ci za chętne Pamiętaj o przysiędze!", Milcz, teraz 
suo Arbacesa, 0, jak dalece dowcip k,siężnik. Gdyby nie mial tak ciemnej przyzwolenie Jony, jak wówczas, albo drżyj, 
kobiety jest wyższy nad męski, ~dy cery, byłby nawet prawdziwie pięk- - Wolno mi więc będzie noe tam _ Jednakże _ dodał po chwili za,.. 
idzie o zemstę! Istotnie jest to okrut- nym, $p~dl':ić i na.zajutrz dopiero powrócić stanowienia _ nawet niewidomej· bez 
nieJ·sze nad śmierć, "JidJ'o, anzkolwi"'k nl"ewI'doma, tyle rzekła dalej' NI'dJ'a, zawstydzone po k J.~ .,,,,, - .. - oni·ecznej potrzeby nie należy dopu-

. - Zresztą. - rzekła dalej czarow- jednak miała przenikliwości, iż poję- chwałą., której nia była godnę., szczać do tajemnicy, Juljo czy nie 
nica, cieszą.e się ~e swej piekielnej po- la. natychmht.st, te Julja. nie była z -- Jak się podoba tobie 1 twojej śm1esz być sama ze mnę.? Wierzaj mi; 
rady - środek ten nie grozi tadnem tyeh, kobiet, eoby się ba6 mogły zalot- pięknej Julji. Pozdrów j'ł ode mnie, a czarnoksiężnik nie jest tak strasznym 
niebezpieczeństwem, z rozlicznYch bo- ności Arbaeesa.. Nie usiłowa,ła więc do- gdy mówić będzie, zważaj bacznie, ja..- jak ci się być zdaje, ' 
wiem a niedościgłych dla ludzi przy- radzać jej, aby zaniechała powziętego kil. jest różnica między jej tonem mo-
czyn ofiara nasza może postradać ro- pl8JlU, ]eez w sercu dozna.wała coraz wy,a dźwięeznym głosem Jony, Bą.dź To mówią.c, odprowadził Julję na 
rum, si1niejsr:ej t,dzy powzięcia wia.damo- zdrowa.. stron~, 

_ Przedłużę o lat dwadzieścia twój $ci, czy istotnie czarodziejstwo miało Glau.kus jut był dawno wypo~ą,ł z - Czarownica nie lubi wiela osóo 
układ z piekłem i jego władzą., Odno- władzę rozżarzyć w7Ajeroną. miłość. trudu 1 wzruszeń, doznanych w czute ra.u~m przyjmować, Zostaw tu Nidję 
wię kres twego przeznaczenia na po- - Pozwól mi towarzyszyć sobie, lJWojeJ wycieczki z Joną.. Piękne jego do swe-go powrotu, Ona nam nie jest 
wierzchni bladych gwiazd, nie bez na- ezlachetna Juljo - rzakła w końcu - konie uganiały z wiatrem na wyścigi potrrebną., a jeżeli cheesz mieć obron~; 
grody usłużysz Panu o płomiennym wiem, że ebecność moja nie będzie i ryehło pełen młodości 1 8l';Cz~ia a7,aliil pi~knoś6 twoja nie będzie do
pasie, Teraz zaś przyjmij to złoto i u- tarezą, dla ciebie, pragnę wsza.kże być AteńeZ}'ik, i,ątny obra7t boga jegO ojczy- stateczną?,. Polegaj na. mnie, na-
~yj go na urzą,dzenie wygodniejezego z !obił aż do ostatniej chwili, my, pobiegł do !!wojeJ kochanki, dobna rywalko najmłodszaj z Najad. 
mieszkania w tej posę-pnej jaskini. U- - Twoj!\- troskliwość bardzo mi się "Korzystaj E bło~iej chwili, któt H02<a Julja nie była, jakeśmy to po-
slu,ga, wyświadczona Arbacasowi, ~o- podoba - odrzekła eórJu, Dlomeda. przyszłość przewidzieć zdoła '" ~iedzieJi, łatwI). do zastraszenia, ujęłYi 
k Ć ., 'ć' t.ł. - lecz nie wiem, czy ję. mog~ pnyjlłĆ- Z j Jł poohlebstwa Arbacesa. i zezwoliła ro WIęcej przynOSI powmna, n L< Godzina mAgo powrotu h..dzl·e "apew- na"'znl'e ",II, .. ft\lerz"hło, gdy Tulj" t i . N d' . 

\.7 U'i''' "<Ul.....",, ... na. ZOli Il.w enle i Ji W domu }CnPI' "lr.-wszystko, co otrzymać możesz od pro- w lektyCe ta.k obszernej, iil w niej i '<' "V--

stych wieśniaków, których obdarzasz ne IJpótniona, i nieobecność twoja mo- niewidoma. jaj towarzyszka 2:nalazła wyro, Kwiaciarka również chQtnie na 
SwoJ'<I sztuk" głaby być spostrzeżona, mieisce, ud"'ła .. i .. ora miGat .. ku k"pl'e- to przyatała, Na. sam dźwięk głosu E-

~ " .... - Tona, )'est pobłażaJ'a C" , Jeżeli mi ~ ... p,," """ '" '<' 'j' ·ł·' 
T Ó ' 'ł" ...." ~ '<' 10m w81~·zany"' TlII"'7e9 Arh..·e .. a , W gIpC a.nma. WznOWI a SIę w Jej duszy! o m Wlę.C, rZUCI na zHlmlę wore",", pozwolisz noc przepędziĆ 'U siebie w -..... .P~ u .. JJłM> .... trwO'ga 

dobrze nabity złotem. któ-rego brzęk mieązkaniu, powiem, że będąc niegdyś charakterze j j tyle było płochOŚCi, iż WrÓciła więc do domu i w izbie u-
słodko się odbił o uszy czarownicy, 0.1- mołę. patl'onklł i prztia.ci6łkę" chcesz, za.miar powzięty, zamia.st obawy. bocznej czekflła powrotu Juljj, W tej 
bowiem lubiła mieć to przekonanie, że abym dziel} spędziła u oi6bie. dla śl>le- przejmował j~ przeciwnie, przy jem- samotnośct tysiąc bole,snych myśli tło-
jej nie zbywa na wygodniejsze życid, Wonl'a ei piosenek, T 8J' IT'rzeczn-'<ć nl'e nem uczuciem oleka.wo~i, lecz więk- czył i d ł b· d 'd' 

B d ' d d d l Arb'" " P" . Ut> Sz" nad wszvstko radość wzniecała w ,o s ę o g owy le neJ zlewczyny, - ą z z rowa - o a aces - odmówi CI' t"k malej przysługi, ..., 0/ Myślała. o si r t i , " ' dl " 'L ,,'... niej my'<l bU kiego triumfu nad nie~ . e oc w e swego przezna,.. 
me zapommJ", czuwa.1 uzeJ, m~ _ Proś ją. o to od siebie - rz,akła t t p N lit k czenia, o oddaleniu od rodzinnago kra.-
gWI'azdy hz' ell' tego potrzeba do spo- 'ł J l" ,na.w s nA eapo an A. J'u, POZbau11·onn. zn 'WI'sla od łasl'i cu-' - ~ wyDIQS a u Ja - Ja się nie ponizę do 'ł! ,- .. '. . <10. '--

rządzenia napoju, a gay Ilię udasz do błagania o łaskę Neapolitanki. Kłedy lektyka. miała się ~trzymać dzoziemców, nieszczęśliwa w najsłod-
Benewentu dla oddania Czci skrzydla- " przy wejśeiu do ką.pieli, wyl/}lcznie dla szem uczuciu serca, kochuJ·oca bez i"'-
temu węw' WI' wzbudzisz szacunek - NIech l tak. b"'d:de, odchodzę "obl'et przeznaczonych nl'eli"zne lec .." .~ 

, 11 A! < , ,.... z nej nadziei prócz wQ,tłago promyk~ 
wszystkich swych towarzyszek, gdy więc terl102; dla ,Eyskania łaj pozwola- wesołe l/lebra.1l16 otacl/lało główne drzwi wyobraźni która ją. natchnęła ;,,~ 
objawisz, że przyjacielem t towarzy- nla.. któr~go mI z ł~~wośelą, jestem te- domu ,', Zą-u.Zę. 
szam twym był Egipcjanin Hermes. Do I go pewna - udzielI l wnet powrócę, - 'Chocłaż już ciemno, - odezwał l ~f!~ama mocy l skutków cz.arnoksię.-
jutra zobaczymy się znowu, - Jeżeli je otrzymasz, będziesz się jeden z obecnych, - zdaje mi się , 

Nie czakał na pożegnanie i dzięki miała zasłane łoże w mojej własnej 8y- t:~k, że poznaję niewol~ików Dio- (Cią,g _<LaJ.szy nastą.pi), 
czaro'IJ'niey. lecz szybkim krokieuz W7.- pi&lD&J ' _ 
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Zaczarowane ze ar zwiastunami 
. .. ,.c . " . . . -i.&:IIr 

Tajemnicza mowa wydzwanianych godzin i kurantów 
Zegary ścienne, szczególnie te da wne, 

CO to kuranty wY'grywa-ć U!IIliały, jak ten w 
",Strasznym Dworze", - co to po kilkaset 
lat trwały w rod-zi,nie, grzebiąc niejedno
krotnie pOlkolenie za polkoleniem - te ze
gary, p Gkryte patyną z&g'asłych dawno dni. 

m,afą w sobie czasami moc złowróżbną. 

Niezrozu'miałą, stras-zną jak sen skazańca. 
li. zawsze głę.hoko i niezbadani e tajemni. 
czą jes't niekiedy ich wymowa. szczeg"ólnJe.. 
gdy na s'Poni~wierany prze-wrotno~cia 
ludzką padół tego świata spłynie nieBiPo
kojna noc, pełna jakby grobowej pustki, 
wydzwaniającej doko,la. 'Y.óW'czas z ka;ż,d~
go kąta - zdaje się - upiór błyska krwa
wemi ślepiami... 

Niesamowite his torje, ź,alo.bne przeży
'CIa ze siaremi zegarami zna cały świat. 

Oto czarny kwj at z po'za granic kraju: 
"Le Message'r d'Athenes" OP (JIwi ad a, że 
Aleksander Yannaros, redaktor ateńskiego 
dziennika "Hesperini ", posiadał zeqJsuty 
/Stary zegar wenedki. Aż oto 

pewnej nocy, o godzinie 3 zran8 
wstąpiło życie w ten zegar. 

który począł wY'dzwaniać kuranty i iść aż 
do 5 po południu. 

Dcmownicy fakt ten wzięli za złą wr6ż
bę i slus,znie: w trzy dni .później matka 
Yannarosa, ciesząca się dotąd dosko,nałem 
zdrowiem, 

zmarła na krowotok żołądka 
punktualnie o gOdz. 3 zrana. 

Po niejakim czasie zegar znów się o
dezwał. Zapewne zapawiedź nowe,g-o pie
szczęścia. I Qto tegotŻ wie'czora zachorował 
ojciec Yannarosa. Syn chciał rozbić ten 
zegar, lecz rodzina nie dOlpuściłl!. do ta.go. 
Nazajutrz C'hory zmarł o godzinie 3 minut 
30. W dziesięć dni po tym wypadku Ale
Iksander Yannaros, czują.c się źle, zm1erzył 
solbie tem'])eratllrę i zauWl&żył, że ma sil
ną gOTąJczkę. 

W tym lJlomencie dala się słyszoo 
muzyka zegara, 

j.akkolwiek ~ 00 najważniejsze = zegar 
stał w dals:;ym cią.gou. Zwylk.l~ kuranty da
wały się słyszeć cQ 'Pół ~odiziny i trwały 
po pięć minut. J edna'k tego ~nia zegar 
prze~r_ał w ciągu godziny wszystkie 24 
melodje swego reper.tuaru. Yannaros, pom
ny dotychczasowych smutnyeh doś>wiad
czeń, 

usunął złowróżbny zegar z domu. 
o'fiarowując go 6tryjO'W'i, ~ ta.m~en ooesła1 
goo w poo8.lrunku .i~nemu ze z:najomyeh. 
Nie~yk1:e to ~jawisko OIbja.śn:ia Yannaros 
tem, te ezłonkowie ro~iny jego posiadali 
zdolnośoi medjaJne, rozwinięte w wysQkiej 
mierze. 

A tera7i d1a przykładu, rÓ'Will.ie:t 

kirem łałoby DWłane zd8:JZeme 
z terenu Polski, 

gdzie grają,ce zegary były dawno jurt ros
ne. 

Dom Władysława. Oz;aro()wski~, dzier
żawcy majątku Ostró"WIki pood Kro~ni6lwi.
cam!. StarQIPoJs.ki d~m, i staTO'Polski ścien
ny zegar w przedpok'Oju. przy.k.re i bo'le
sne wspomnienia wywoJuje w duszach do
!IDO'W1Ilików ten 

,.zaczarowany zegar'~. pamiątka 
rodzinna. 

Należ.y 0!Il do tY'Pu wahadławych zelgall'ów, 
a na tarczy jego oglądamy B!;enę myśliw
ską., przecLsta wiajBicą .ielenia, atalJwwaneog'Q 
przez dwa psy gończe. Wew.nętrzna ma
szynerja by ta ongiŚ w całości wy'ko'nana 

z grabo'we'gQ drzewa, a gdy sie z biegiem I szybkim przebieiu tak wyglądają: słut!bę I 
długi -ch lat zużyła, zastąpiono ją telaznym swoją zaczął w 2alnie pod Qł.!.ojnicami na 
mechanizmem. Zegar ten bowiem trwa ju.ż Pomorzu, potem znalazł się w po'wiecie go
przez cztery polkolenia. a dzieje jego w styńskim u Proszaków w Kun'kaC!h, a 

gdy Wiktor Czarnowski orżeni! się!. Prn .. 
szakówną z Kune'k, przeszedł dQ rodzinY' 
Czarno'Wskioh wWaliszewie. 

Zega rten, tu,n'kc-jOOlUjąJCY dosJkonale. 

\. 

uważany był za przępowladacza 
śmierci w rodz:I.nle. 

N(JI!'ffialnie wytbijał cm godziny g-łosem 
doźwięcznym i czys,tym, a !rdy g'O bez zna
nego pawodu opadła !:ażąc~, basowa 
chTY'Pka, by nielbawem znów 9dzyskać do
t Y chcza.iSQ wy metaliczny glos, wówezll8 
miesz,kań·ców cichego dwor.ka przygniatał 
lęk i sluszna trwo.ga. I tak zegar ten swym 
dławio,nym głose<Ql. 

stal się zwiastunem śmlercł. 

Nepomuceny ;L Proszakóow Czarnowskiej 1 
jej męża, Wiktora; Oln pierwszy doniósł o 
bohaterskiei śmioo:,ci w 1920 rOIku starsze
go ulana 203 pułflm, Stanisława Czarnow
Bkiego, a niebawem ochrypły głQS jego 
wydał beza!pelacyjny wyrok nI! Emilję 
CzarnoWBka. Lecz n1t tem nie koń-czy się 
łańcuch hObiowych wiooci, jaki'ch herol
dem był ów s,tary zegwr. PrzllfPO'wied%1a-ł 
on jeszcze zgon ojlca i matki olbecne.go 
WlSIPólwłaściciela Walisze'Wa, który zdener
wowany złemi wróżl.bami, roja,l WTI'eszcie 
wagi, wstrz}'1ffiują,c w ten Bll08ób kroGti ze
garIl~śmi erci. 

I tak znieruchomi:ał na zawsze ów 
sędziwy, z poczerniałą twarzą." nie

litosny świadek morza łez I serc 
skrwawionych. 

Jak pisaliśmy, Litwę nawiedziła groźna pvw6dź, która data się zwla zcza Kownu 
znaki. Na zdjęciu stare miasto stolicy Ubwy pod w,odą. 

On, który głosił śmierć Lnnyoh, sam skonał 
jurt bez zmartwychwstaTIfl!,.. rd%a zroibila 
swoje ... pozostał stary, zaprószO!lly i nie
szikodliwy grat. 

Slare pann, jako żony 
czynią pożycie dla męża p'rawdziwem piekłem 

Niezależność, jaką zdobyła sobie dzi
siaj kobieta niezamęŻJla. polQżyła kres ist
nieniu rozpows.zech'lli,ooeg-o dawniej typu 
małodllSiZlIlej, przesadnie skll'omnej, zma
nierowamej 5trurej p alllIl y. 

Takie panny już dzisiaj podobno nie 
istnieją! Na to jed:na'k odpowiada pewien 
SlłYlllIly ameryk:ańS<ki lekrurz chOirób nen-wD
wych, że spotyka się je dziś i to bardzo 
często. 

Strure p8illllly wychodzą zamąż_ 
Ich ~rowie, dodaje, "przychodzą p6:f

niej do mnie tuzill1aa:ni po Jl'OTaJd.ę. Mam tu 
pod Il'ęka, Qpisy wyczymów tych miłych ko
bietek. Ich mężowie, ma'ją się na 00 skar
żyć. Rozstrój nerwowy to 'DIIlijczęstSlza cho
roba biednych mężów byłych starych pa.
nie!ll. " 

Mówiąc to, neu:ro1og wyciągnął swą H
się i zacząII cytOlwać: 

"Pokoje sypialne muszą być oodziennie 
dezy.nfekowane. Ona tnie cz~ka lIligdy z 0-
biadem dłużej, nit oztery miInuiy. T)'llko 
cztery minuty! Wymyśla i krzyczy, jeśli 
się ooś stłucze lub zbije i wnząd7J3. piekło, 
jeśli się ooś 1lIlajdzie nie na zwykłem miej
scu." 

"Ollla twi~, ciągnął daJlej lIleurolog, 
"że lilie wypaid& dla żony, aby 'ObjawialI!. 
mężowi swe uczucia. Jej mąż wybrał się 
obecnie do Afryki i poluje llIa lwy, z mojej 
p<>T'ady_ Zawsze to lepsze, niż rozrywki w 
podejr7Jarn.ych lokalach i zagJa,da.nie do' bu
telki." 

W tern tkwi cale niepo.rozumienie, cala 
tragedja. ŻOina op!l"yskli'\Vla., chLod:na., nie-

przystępna; mąż szuka gdzieindziej p'z-zy
jemności i wytchnieni-a. 

Jakie są ceChy starych parn.ien? 
Godnem jest uwagi, że zarÓwno w kla

sycznej, jak i w nowej lite'J'latUlrze czę-sto 
się mówi o starych parrunach, jako osobach 
komiomych, godnych po~,al,o'wania., opu
szozonych, lub drama:tyc~nych: nigdy nie 
moź,na spotkać wzm.ilarn.ki o stwrych pan
n,ach, które, wyszed18iZY zamąż, zachQwają 
wSlZelkie właściwości swego typu - typu 
s taJre j paIIlII1 y. 

Istnieje wie'le odmian tego typu. Cha
raJkterystyozną cechą więkJSZ:ości jest du
chowa JTIJalrtwota i bezp~od,:n,oŚć. Nie trzeba 

przez to rozumieć, :ie wszystkie nie.zamęt
lIle kobiety są duchowo bezp1iodne. A,le ta.
kiemi są wsozystkie "pat6'l1towalne" 8ta.re 
-panny, które odgI'adz8.lją si~ od. reszty 
świata chińskim murem uprzedzeń, pne
sądów i przesądy we wszystkiem, nawet w 
drobnostkach. 

Nikomuby 110 ~ nie szkodziło, 
gdyby taik& strura p8Jl!ll& priZ~ C81łe tycie 
kiroczyła sa.ma. W potyciu mad:żeńskiem 
na.wyk!I1ienia. i 1J8Bady ,,staropanieńskie" 
ma.lŻlOOl.ki czymią dl-a męt&. potycie istlDem 
piekłem i więcej mu przynOS'Lą zgryzot i 
zmartwień, lIliż lIlajwiększe nie'JlOWlO<izenia. 

ng 7SS4 

"Mój Przyjacier' 
nasz bezpłałny dodatek tygod.niowy dla ddeci, cieszący się 
nieDMykłą popul-arnościq zarówno wśród dzieci jak i star
szych ukazywać się będZ'ie odtąd - na specjalne życzenia 
Czyłel:ników naszych z prowincj,i - nie w czwartek, lecz 

w piątek każdego tygodnia. 

Partia szachów w więzieniu 
Ang~e/)slki ~ t/lUrehormy .,.o~egrał partj1e ~ ~esnasrtu 

unęmiaImJi 
Angielski roist.rz s1Jachowy, Goorge A. - Z początku, chcąc sprawić radość uwię-

Thomas, którego specja,1nQścią jest rozgry- ziolllym, zamierzał dać się im pobić. W 
w.aJIlie p8ll'ty,j jednocześnie z ki'lku:n.astu , mirurę jednak, jak przedłużala się gra., !>bu
przeci'W!llikami, przyjąJ: zaproszenie dyrek- dził się w nim duch bojo,wy SporotOlWca i od 
tora. więzienia Parkhurst na wyspie Wight tej chwili zaczął uważać swych pmeciwni ... 
do ~a.demolnstrowa.ni-a swej sztuki prze- ków ~a równych s.obie partnerów. 
stępoom, odsiadującym krurę wtem więzie- Wobec tej girY powsta.łA też w nim myśl 
niu. ull'ZądzaJllia 00 C2JaSU do ozasu po.dobnych 

Zgłooilo się 16 więźniów-szachiStów do demQlIlstracyj także w innych więzieniach, 
rozegralllia partyj z mistrzem szachoawym. sądzi bOIWiem, ze ta>ka roz-rywka może wy
NiezwyMa ta gra była nader 'OżywiOlIla, a W!r:Zeć duży wpływ umoral'Uiający na więź~ 
choć Goorge A. Thomas WYglraJ wszystkie niów. 
P8ll',tje, to jednak musi&! pr.zyznać, te nie-
którzy z jego przeciwników w więziennych 
ubram1ach są niepospolitymi szachi~aDli i 
musiał doblrze się namyślać, a,by ich poko
·nać. 

Złośliwość 

W pewnem t,owarzystwie śmiano się z 
jednego Anglika, któ:l'y wniósł skargę 'l'OZ
wodową z powodu tegQ, że .a nie po
zwalała mu caoować dzieci. Obby SiriIld. .. 
bElll'g Tzel<l: 

Na wyspie FOIl"DlO7Ja w laponji oobyro się otwaTcie wymawy, której OS<lbliWQści~ są 
IIlOwoozesne p'awilOtIlY o śmiwlej a.rchiotektu!l'~e. 

- Gra z najsilID.iejszym z tych przeciwni
ków wymagala aż 70 posunięć, zalllim dQ
szło do roz8'tr.zyg-ającegQ mata. Po skoń
czeniu gry mistrz szachowy oświadCllył, że 
gra w tak niezwykłem o,toczeniu IZ prze
ciwnikami w więzienych ubramiach była 
d.J1a niego niezwykle inte,l'eBujaca. 

- Tu przYlliajmniej widzicie, 00 to je.st 
serce matki. Nie chćia!ła., aby jej dzieci ca.. 
łQwał obcy cZlłowie~ 




