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Warszawa. (Tel. wł.) Obrady 
komisji administracyjnej nad sprawą 
uboju rytualnego toczyły się od rana do 
późnego popołudnia, poczem zostały 
wznowione o godz. 19,30. Obrady to
czyły się przy udziale kilku, ministrów, 
którzy zabierali głos, a więc obecni by
li: min. Poniatowski, Świętosławski, 
Górecki, oraz dyr. dep. w ministerstwie 
spraw wewn. Korsak i przemysłu i 
hendllu Sokołowski.

Trzej ministrowie za dopuszczeniem uboju rytualnego
W Uzasadnieniu tego artykułu m i- 

nister Poniatowski uznał, że 
muszą być stworzone warunki, ażeby 
niepisany kartel mięsny mógł być zli
kwidowany. Rząd) nie uważa 
za konieczne wprowadzić 
generalny zakaz uboju r y- 
t u a 1 n e g o. Niema trudności, ażeby 
unormować technicznie obrót w ten 
sposób, że mięso z uboju rytualnego 
służyłoby wyłącznie celom konsumcji 
danej grupy wyznaniowej, która do te
go uboju przykłada wagę religijną. 
Dlatego też proponuje dopuścić odmien
ny sposób uboju dla konsumcji tych 
grup ludności, których wyznanie wy
maga stosowania takiego uboju.

Min. Świętosławski zakomu
nikował, że podsekretarz stanu, ks. 
Żongołłowicz, składał swoje oświadcze
nie na poprzedniem posiedzeniu komi
sji, opierając się na oświadczeniu przed
stawicieli rabinów, co do tego, że prze
pisy religijne wymagają od Żydów zabi
jania zwierząt według określonego ry
tuału. Uważa jedynie za racjonalne, 
opierać się na oświadczeniach przedsta
wicieli danej religji.

Min. przem. i handlu Górecki 
wygłosił dłuższe przemówienie w obro
nie projektu rządowego, który chce u- 
szanować religję żydówską.

Żydzi wywołali zajścia 
w Przytyku

P. Długosz oświadczył, że samą 
sprawę uważa za zagadnienie moralne 
nietylko żydostwa w naszym kraju. Za
chowanie się posłów żydowskich wobec 
ks. Trzeciaka, jako rzeczonawcy, przy
czynia się do wywołania zadrażnienia. 
Także w związku z wystąpieniem p.
P. Rubinstein powołuje się na iydostwo świata i zagranicę

i świata, że doszło do takiej zniewagi 
religji- Gotów jestem jednak obecnieP. Rubinstein wspomniał, że 

nie zjawił się na poprzedniej komisji w 
charakterze rzeczoznawcy, gdyż jest zda 
nia, że jest to uchybienie religji i nie 
odpowiadało powadze jej i Sejmu. My- 
ślał, że do wypowiadania w tej ma- 
materjł powołani są tylko przedstawi
ciele religji żydowskiej. Nie odpowiada 
również prawdzie, jakobv to uczynił 
dlatego, że na rzeczoznawcę powołany 
został przedstawiciel religji katolickiej 
i, że nie chciał się spotkać w dyspucie 
komisji z przedstawicielem tej religji. 
Żałował, że do takiej zniewagi doszło.

Przewodniczący Duch prosi po
wagę Sejmu pozostawić do oceny p. 
marszałkowi.

P. Rubinstein: Oświadczam, 
że do wypowiadania się w sprawie prze
pisów religijnych są tylko upoważnieni 
duchowni danego wyznania Żałowa
łem tak samo, jak całe żydostwo po' ski

W dyskusji szczegółowej pierwsze 
cztery artykuły przyjęto według pro- 
pozycyj rządowych prawie bez zmian. 
Dyskusja toczyła się dość żywa, ale na- 
ogół nie była interesująca dla szersze
go ogółu. Dopiero bardzo żywą, a chwi
lami nawet namiętną dyskusje wywołał 
art. 5, zawierający najistotniejszą część 
poprawki, mianowicie dopuszczenie na
dal uboju rytualnego.

Schorra musi stwierdzić, że zachowa
nie się ludności żydowskiej nie działa
ło uspokajająco i było powodem 
pożałowania godnych wypadków w 
Przytyku, mimo, że władze czyniły 
wszystko, ażeby do nich nie dopuścić. 
Mówca zgłasza pewne poprawki do pro
jektu.

Podobnego zdania był p. Ś w i a t o- 
pełk Mirski, który proponował, 
ażeby w samorządach miejskich i gmin
nych, które wprowadziły zakaz uboju 
rytualnego, zakaz ten był utrzymany.

P. Prystorowa ocenia 
ujemnie poprawki

P. Prystorowa oświadczyła, że 
nie z jej winy i woli pogrążyła wszyst
kich w jakąś psychozę. Sprawa wywo
łała tyle hałasu i zdenerwowania dla
tego, że jestto walka o wyłączność ryn
ku mięsnego, którego obroty, według 
wywodów min. Góreckiego, sięgają mi- 
ljardów, z którego dochody i zyski ma
terialne Żydów nie są małe. Poza tem 
jestto walka chadysów o władztwo nad 
ciemną duszą społeczeństwa żydowskie
go. Nie da się wrowadzić kontroli, 
któraby była naprawdę kontrolą i nie 
będzie można opanować zagadnienia w 
ten sposób, żeby nie było nadużyć. Dla
tego też uważa, że art. 5 dopomoże do 
powrotu dawnego stanu rzeczy. Pos. 
Prystorowa uważa, że art. 5 zmienia 
całkowicie intencję wnioskodawczymi.

P. Gdula podnosi, że tolerancja 
nie upoważnia wcale do monopolu go
spodarczego, że warunki religijne lud
ności żydowskiej będą poszanowane, ale 
ludność żydowska sama musi ponieść 
wszystkie konsekwencje gospodarcze. _

P. K r e b 1 zgłosił pewne poprawki.

złożyć przed panami swoją opinję, jako 
rzeczoznawca.

Przew. Duch: — W tej chwili rze
czoznawców nie zapraszamy.

P. Rubinstein: Oświadczam, 
że przepis o uboju rytualnym jest pod
stawowym przepisem religijnym dla 
ludności żydowskiej. Sąd Najwyższy 
w Nowym Jorku wydał ostatnio odpo
wiednie orzeczenie w tym względzie,

„Mój Przyjaciel“
nasz bezpłatny dodatek tygodniowy dla dzieci, cieszący się 
niezwykłą popularnością zarówno wśród dzieci jak i star
szych ukazywać się będzie odtąd — na specjalne życzenia 
Czytelników naszych z prowincji — nie w czwartek,

■» oiątek każdego tygodnia.
lecz

którego uwierzytelniony odpis mogę 
przeczytać.

P. Duch: Nie zgadzam się na to.
Dla nas, w Polsce, obowiązujące jest 
prawo polskie.

Pali* jar cha Jakób 
a zady bitych bydląt

P. Rubinstein: Pan referent 
powiedział, że zadek nie jest wykorzy
stany przy uboju rytualnym dlatego, że 
te części mięsa nie są dostatecznie wy
krwawione. Muszę wyjaśnić, że w za
dach mieści się t. zw. nervus ischiasti- 
cus, t. j. ten sam nerw, który w walce 
Jakóba został u niego uszkodzony, dla
tego też synowie Jakóba nie będą po
siadali tego nerwu. Stąd też pocho
dził zakaz biblijny, dlatego też ludność 
nie mogła spożywać mięsa z zadów, o 
ile nie było odpowiednio przygotowa
ne. To też musi pewna ilość mięsa od
paść i to trzeba wziąć pod uwagę przy 
ustalaniu potrzebnej ilości mięsa.
Pani marszałkowa Prystorowa powie
działa na posiedzeniu rzecz, która 
obraża nas Żydów, a mianowicie, że u- 
bój rytualny jest przesądem i służy do 
utrzymania władztwa przez chasydów 
mas w ciemnocie. Protestuję przeciw
ko temu. Ubój rytualny uważany jest 
za obrzęd religijny wszędzie, nawet w

Żydzi jednak nie chcięliby ponosić kosztów...
fry podane o uboju rytualnym i opła
tach, ponoszonych przez ludność chrze
ścijańską na rzecz rytuału nie zostały

Po wznowieniu posiedzenia zabrał 
1 głos pos. Sommerstein. Uważał, 

że nie może być nakładana na ludność 
żydowską kara za przestrzeganie prze
pisu religji w tej formie, że Żydzi mu- 
sieliby płacić dwukrotną, czy trzykrot
ną cenę za mięso dlatego, że zostało ono 
przyprawione według danego przepisu 
religijnego. Nic nie stoi — zdaniem 
mówcy — na przeszkodzie, aby mięso 
tylne nie mogło być sprzedawane lud
ności nieżydowskiej. Możnaby ustalić, 
że mięso w ten sposób sprzedawane nie 
może być droższe, aniżeli wynosi cena 
rynkowa mięsa ze zwierząt ubitych dro
gą nierytualną.

Więc kto właściwie 
jest mniejszością?

P. Pacholczyk podkreślał, że 
sprawa uboju nie jest warta tak ciężkiej 
atmosfery, w jakiej się toczy. Przyczyn 
tej atmosfery należy szukać nietylko w 
„Gońcu“ czy „Dzienniku Narodowym“, 
ale i po stronie żydowskiej. Oburzenie 
Żydów na hasło „Swój do swego“ jest 
bezpodstawne, bo i Żyd nie kupi u 
chrześcijanina, jeżeli ma obok sklep 
żydowski. „Kiedy słucham w Sejmie 
napastliwych przemówień żydowskich 
— mówił p. Pacholczyk, — zastana
wiam się, czy jako Polak nie należę mo
że do mniejszości narodowych.“

P. Szalewicz zaznaczył, że cy-

Niemczech, gdzie, jakkolwiek niema 
uboju rytualnego, pozwolono na im
port mięsa z uboju rytualnego.

Lekcja zootomji
Mówca wyraża zdanie, że propozycja 

ogłuszania zwierząt drogą elektryczną 
i puszczania mięsa z takiego uboju 
do sprzedaży dla użytku ludności ży
dowskiej jest z uwagi na przepisy orto
doksyjne także niemożliwa, gdyż przy 
zastosowaniu ogłuszenia elektrycznego 
mogą nastąpić uszkodzenia.

P. Mai 6s z6 wski, lekarz z Wił- 
na, zapytuje, czy rełigja żydowska, a 
szczególnie przepisy biblijne nie po
zwalają Żydom na spożywanie mięsa z 
zadów, po usunięciu różnych części

p. Rubinstein: Nie mogę tego 
określić. Ponadto poza _nervus ischa- 
sticus, w zadach są części zatłuszczone, 
których używanie jest zabronione zaka
zem biblijnym.

P. Maleszewski: Czy przy w 
sunięciu tych rzeczy jest możliwe uży
cie mięsa z zadów?

P. Rubinstein: Nie mogę wta
jemniczać pana we wszystkie szczegóły, 
ponieważ są trudne do przyswojenia.

P. Maleszewski: Jako lekarz, 
bardzo szybko zdołam je sobie przy
swoić. ,,

P. Rubinstein: Muszą być u- 
sunięte rozgałęzienia nerwowe, rurki 
nerkowe oraz tłuszcze tego nerwu.

P. M al eszewskij. Żyły także
P. Rubinstein: Także, gdyż 

posiadają krew.
Poseł za-rytnalny

P. Puławski z Wołynia wyra
ża obawę, że zakaz uboju rytualnego 
odbije się ujemnie na ludności wiej-

Na tem zarządzono przerwę do go
dziny 19.15.

sprostowane. Ustawa powinna być tak 
sformułowana, ażeby kartel mięsny nie 
mógł już odżyć. "Opodatkowanie mięsa 
rytualnego specjalnemi opłatami na 
rzecz skarbu państwa mogłoby bardzo 
radykalnie zapobiec temu groźnemu 
niebezpieczeństwu.

Krzyki tylko,
gdy chodzi o Żydów w Polsce

P. Zdzisław Stroński: Jako po
seł polski muszę odeprzeć grożenie nam 
światowem żydostwem, które brzmiało 
w mowie p. Rubinsteina. Nas to świa
towe żydostwo zupełnie nie obchodzi. 
Niech panowie to raz zrozumieją i po
wiedzą swoim przyjaciołom zagranicą, 
żeby do naszych spraw nie usiłowali 
się wtrącać. Dowiedzieliśmy się z pra
sy żydowskiej o powstaniu w różnych 
krajach jakiegoś komitetu dla obrony 
uboju rytualnego w Polsce. A pamięta
my wszyscy, gdy w swoim czasie drę
czono was naprawdę boleśnie, nie 
wszczynaliście tak wielkiego krzyku, a 
nawet słyszeliśmy prośby stamtąd, aże
by się ich sprawami nie zajmować.

P. Światopełk- Mirski za
znacza, że należy obwarować art. 5 ta- 
kiemi przepisami, któreby umożliwiły 
rozbicie kartelu rytualnego i nie dopu
ściły do jego odrodzenia. Mówca wy
powiada się przeciwko wprowadzeniu 
uboju rytualnego na ziemiach zachod
nich oraz zgłasza poprawkę, umożli
wiającą gminom na terenie całej Rze
czypospolitej znoszenie uboju rytual
nego normalną drogą samorządową, 
tam, gdzie Żydzi stanowią mniej, niż 
15 pro«, ludności.

(Ciąg dalszy na str 3.)
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Z CHWILI
(x) Od niedawna wychodzi nowy ty

godnik „sanacyjny", „Naród i Państwo". 
Typ pisma przypomina bardzo dawny 
organ Związku Naprawy, który następ
nie połączył się z Partją Pracy, stworzo
ną i kierowaną przez p. Kości ałkowskie- 
go. Skupili się około tego pisma „sana- 
torzy" zpod znaku „Zarzewia" („napra
wiacze"), dawnych Rad Ludowych, które 
tworzono podczas okupacji i w pierw
szych latach niepodległości na ziemiach 
wschodnich, „Młodej Polski" z dzielnic 
zachodnich itd.

Pismo to, powiedzmy otwarcie, jeżeli 
chodzi o wyraz pewnej ideologji, nie jest 
interesujące, ale posiada wartość jako 
źródło informacyj o nastrojach w łonie 
obozu prorządowego i o fermentach, któ
re tam się szerzą. W tych czasach warto 
zanotować, że pismo to ogłosiło dwa ar
tykuły, skierowane przeciwko oficjalnej 
polityce zagranicznej, że z przekąsem wy
stępuje przeciwko taktyce żywiołów, któ
rych wyrazem jest „Gazeta Polska", że na 
łamach jego ogłasza swe przemówienia 
wojewoda Grażyński.

Notujemy to tak dla informacji.
*

Nie można powiedzieć, żeby PPS wy
chodziła obronną ręką z kłopotliwej sy
tuacji, w jaką ją pakuje kwestja ży
dowska. Z jednej strony PPS kokietuje 
chłopów, deklamując o „froncie ludo
wym", z drugiej nietylko platonicznie po
piera Żydów, ale nawet pragnęłaby pod
jąć kampanję przeciwko antysemity
zmowi.

Ale równocześnie wśród kierownictwa 
PPS wzrasta przeświadczenie o właści
wych nastrojach pośród robotników, na
wet skupionych w szeregach tej partji. 
O stosunku do kwestji żydowskiej już 
mówią nietylko w domu z rodziną, nietyl
ko z najbliższymi przyjaciółmi w poga
wędkach przy Kieliszku, ale również po 
fabrykach i na robotach. Niedługo, a 
doktryna ulegnie życiu.

*
B. poseł prof. Stefan Dąbrowski prosi 

nas o przypomnienie, że Klub Chrześci
jańsko - Narodowy głosował w roku 1925 
przeciwko ratyfikacji umów lokameń- 
skich. Wielu członków tegoż Klubu wstą
piło, od roku 1928 począwszy, w szeregi 
Stronnictwa Narodowego.

Stan bezrobocia
Warszawa. (Tel. wł.). Na dzień 

zon marca stan bezrobocia wynosił 
489 091 t. j. plus 875. W Łodzi było bez- 
robotnych 46 888, t. j. mniej 127, w So
snowcu 107 940, mniej 445. Na G. Ślą
sku 112 124, t. j. plus 208, a w Pozna
niu 30 177, czyli o 407 więcej.

Przemówienie Prezydenta
W środę wieczorem jako w przede

dniu 19 marca Prezydent Rzplitej Igna
cy _ Mościcki wygłosił przez radjo prze
mówienie, poświęcone pamięci marszał
ka Józefa Piłsudskiego.

Z obrad londyńskich
Hibbentrop przyleciał — Flandin odlatuje

Londyn. (PAT) Na lotnisku Croy
don wylądował o godz. 18 samolot, któ
rym przybyła delegacja niemiecka z 
ambasadorem Ribbentropem na czele.

Berlin. (PAT.) W skład delega
cji niemieckiej na sesję Rady Ligi Na
rodów wchodzą następujące osoby: 
przewodniczący von Ribbentrop, rad
cowie Woermann Wingen, dr. Schmidt, 
von Schmieden, sekretarz Kordt, dr. 
Thorner i referent prasowy dr. Roetti- 
ger.

Paryż. (Tel. wł.) W czwartek 
wieczorem min. Flandin udaje się sa
molotem do Paryża. W kołach dobrze 
poinformowanych twierdza, że po 
przeprowadzeniu dyskusji, 'Rada Ligi 
Narodów odroczy się do soboty lub 
poniedziałku.

L o n d y n. (PAT) Posiedzenie 
państw lokarneńskich, wyznaczone na 
godz. 22, trwało do północy.

Londyn. (Tel. wł.) Posiedzenie 
Rady Ligi Narodów rozpoczęło się po 
krótkiem posiedzeniu tajnem, na któ- 
rem ustalono, że delegacja niemiecka 
będzie mogła rozpocząć współpracę i 
rozmowy polityczne już w czwartek. 
Poza tem postanowiono zwołać posie
dzenie komitetu trzynastu dla omó
wienia zatargu abisyńsko-włoskiego 
i możliwości wszczęcia kroków poko
jowych. Posiedzenie to odbyć się ma 
w czwartek.

Na posiedzeniu publicznem przed
stawiciel Włoch stwierdził, że Wło
chy wywiążą się ze swoich zobowią
zań wobec sygnatariuszy paktu lokar- 
neńskiego i Ligi Narodów, jednakże 
stanowczo sprzeciwił się zastosowaniu 
sankcyj wobec Rzeszy,

„Pokojowe“ Niemcy

Niemiecki stos pokojowy.

Przemawia! także min. Beck, który 
wskazywał na unormowanie stosun
ków sąsiedzkich między Polską 
a Niemcami. Z naciskiem poza tem 
zaznaczył, że nieodzowną, konieczno
ścią współpracy międzynarodowej i 
utrzymania pokoju w Europie jest za
sada, ażeby przy omawianiu interesów 
różnych państw mogły uczestniczyć 
zainteresowane narody, które mają 
prawo decydowania o własnych inte
resach. ,

P. P. S. a Żydzi
Kraków. (Teł. wł.) 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.

Trzy listy w jednym
Warszawa (Tel. wł.) Żydówka 

Chawa Libersonowa nadała, za pośred
nictwem urzędu pocztowego „Warsza
wa 2“ przesyłkę pocztową do miasta 
Sarn (na Polesiu). Urzędnik przy da
towaniu korespondencji list zakwestio
nował.

W obecności nadawczyni kopertę 
otworzono i ustalono, że zawiera on 
trzy listy do różnych adresatów. Wo
bec tego sporządzono protokół, który 
przesłano do starostwa grodzkiego.

Libersonowa skazana została na 10 
zł grzywny oraz 10-cio krotną opłatę 
na rzecz ministerjum poczt i telegra
fów, w sumie 7 zł 50 gr.

Zakończenie wykładów 
prof. Tarnawskiego

W dniu wczorajszym odbył się ostat
ni, wykład znakomitego anglisty, prof. 
dr. Władysława Tarnawskiego z cyklu., 
poświęconego najnowszej powieści * 1 * * * * * 
noweli angielskiej. Zajął się w nim 
prelegent powieścią wojenną i powie
ścią historyczną. Angielska beletrysty
ka, zdaniem wielu krytyków', zrodziła, 
się z rozczarowań powojennych. Duże 
jednak znaczenie miały tu także wpły
wy, przedewszystkiem Barbusse a 
„Ognie", Remarqua i Dos Pas sos a- W. 
pierwszym okresie, do r. 1926, ważniej- 
szemi z tego zakresu są dwie trylogj® 
F. M. Forda „Człowiek mógł wytrzy
mać" oraz R. H. Mottrama „Hiszpańska7 
farma“, odznaczające się epickim spo
kojem. W późniejszych utworach trud
niej już jest o ten spokój epicki; objek- 
tywizm pisany ulega tendencjom pa
cyfistycznym i antymilitarystycznym. 
Do rodizaju powieści wojennych zali
czył też prelegent pułk Lawrence‘a 
„Siedem filarów mądrości". Cała bele
trystyka wojenna, stojąca .na różnych' 
poziomach artystycznych, nie osiągnę
ła jednak takiej popularności, jak , ¡li
twor sceniczny Sheriffa „Kres wędrów
ki“. Próba przerobienia tej sztuki na; 
powieść skończyła się. fiaskiem.

Studja nad dziejami i rewizja po
glądów na przeszłość Anglji stworzyły 
renesans powieści historycznej. Po
przednio była ona w zaniedbaniu, gdyż' 
zakochana w sobie epoka gardziła prze
szłością. Prelegent omówił rodzaj „vio 
romancée", przeszedł następnie do po
wieści, ulegających wpływom W. Scot
ta oraz Flauberta. Autorzy bardzo 
gruntownie studjują materjały histo
ryczne, znają epokę i środowisko.

Mary Webb, H. Walpole, S. Kaye- 
Smith akcję swych ostatnich powieści 
przenoszą do przeszłości. D. Garnett, 
znany pisarz fantastycznych bajek, pi- 
sze powieść historyczną. Bardzo popu
larne ¡stają się czasy starożytne. Prele
gent obszernie omawia powieści N. 
Mitchison: „Podbici“, „Kraj cieniów", 
„Czarna Sparta", wreszcie „Król zboża' 
i królowa wiosny" (która wyszła z ilu
stracjami Z. Stryjeńskiej), w której au
torka zdradza .sympatje komunistyczne, 
do jakich pchnęło ją zgłębianie dziejów 
Sparty. Po omówieniu powieści R. 
Gravosa „Ja, Kiaudjusz" i „Klaudiusz 
i Messalina" oraz trylogii J. Lindsaya, 
poświęconej Juljuszowi Cezarowi, prof. 
W. Tarnawski zakończył wykład wnio
skiem, że przyszłe drogi angielskiej po
wieści dadzą zapewne w rezultacie po
łączenie żywiołów modernistycznych ż 
tradycyjnemu będą syntezą, stanowiącą 
wypadkową dwu epok: wiktoriańskiej 
i epoki Edwardą VII. (tk)

Loterja
W wczorajszem ciągnieniu loterii 

państwowej padły główne wygrane na 
następujące numery (bez gwarancji):

25.000 zł: 179 468,
5.000 zł: 71 160, 113 807,
2.000 zl: 28 526, 88 397, 88 400, 163 499,
1.000 zł: 7 781, 26 153, 38 164. 71 287, 

87 120, 88 075, 109 663, 148 021, 148 523, 
153 524, 176 007.

STANISŁAW WYRZYKOWSKI

POWIEŚĆ HISTORYCZNA
(Ciąg dialszy)

39)
Prócz swych polskich dworek oraz 

moskiewskich dziewek, co podawa
ły przez drzwi lichą strawę, nie 
widywała nikogo. Miała czas roz
pieścić się w pokojach, obitych 
złocistemi szpalerami, lecz jakoś 
nie przykrzyła sobie, gdy z kremliń- 
skich p a ł a t przewieziono ją do o- 
kopconych izb nędznego, przedmiej
skiego dworzyszcza. Żartobliwem sło
wem powitała bojarów, gdy przyszli ją 
ograbić ze złota i ze srebra, z jej szat 
bogatych i drogocennych klejnotów. 
Prawie zdawała się cieszyć, że zabrali 
koronę, co uroczo wieńczyła jej młode 
czoło. Wieńczyła i zarazem dręczy
ła...

Byli tacy prostaccy i opryskliwi, że 
już po pierwszych słowach zamknęła 
się w dumnem milczeniu. Wołała zno
sić męki niepewności, niżeli zniżać się 
do pytań, na które jedyną odpowiedzią 
bywało srogie warknięcie: Nie s z u- 
ffli t‘! Pani Kazanowska wodziła za

nią smutnemi oczami, ponieważ nie
jednokrotnie słyszała w nocy jej tłu
mione łkania. Jednak za dnia nigdy 
nie mogła dostrzec łez pod jej długiemi 
rzęsami. Spokojne rysy i nietroskliwą 
pogodę miała dla ludzi Garowa Mary
na. Lubiła, gdy jej panie śpiewały po
bożnie Różany Wianek, wszela
ko sama przy wtórze lutni, co jej pozo
stała, wołała nucić świeckie, włoskie 
piosenki swych lat dziewczęcych, jak
gdyby odpowiadały one lepiej jej wspo
mnieniom ...

Po włosku zaczęła mówić do swego 
ojczeńka, gdy po raz pierwszy po dłu
giem niewidzeniu pozwolono mu ją od
wiedzić w izbie, co była jej więzieniem. 
Jednakowoż rozmowy w niezrozumia
łym języku odrazu zabronili prystawo- 
wie moskiewscy, którzy nie odstępowa
li Pana Wojewody. W skrytości był on 
rad, że zabronili. Do czasu chciał uni
knąć kłopotliwych nagabywań swej 
córki. Imię Cara Dymitra było wtedy 
w Moskwie wyklęte, więc nic o nim nie 
powiedział. Ani słówkiem nie wspom
niał również o rycerzu, który był dużo 
bliższy serca Carowej Maryny. Uczęsto
wał ją zdawkowemi czułościami i na- 
maszczonemi pociechami, a tak czoło
bitnie zamiatał przed nią czapką kurz 
z brudnej podłogi, jakgdyby chciał dać 
do poznania Moskwie, że żadna prze
ciwność nie zdoła zetrzeć z jej czoła

carskiego pomazania. Mniemał, że 
wywyższając córkę, zarazem siebie sa
mego podnosi z upokorzenia. Wszela
ko grubi bojarowie moskiewscy bynaj
mniej nie myśleli pójść za jego budują
cym przykładem. Tylko obraźliwe drwi
ny łub wręcz sprośne przymówki mieli 
dla swej byłej carowej, która z gniewu 
i sromu płoniła się pod) ich uwłaczają- 
cemi spojrzeniami. Bezczelnymi stali 
się ci, co do jej stóp niedawno się kło
nili.

Pan Wojewoda udawał, jakoby te
go nie widział i nie słyszał. Do ostat
ka chciał zachować bodaj cień minio
nej wspaniałości, bo wciąż jeszcze nie
rozumnie spodziewał się dziewosłębów 
Wasyla Szujskiego. Prosił, aby przez 
poszanowanie dla jego wieku i dla do
stojeństwa Maryny pozwolono poje
chać im de Jarosławia osobnym dwo
rem. Nawet w niewoli nie lubił mie
szać się z pospolitą gawiedzią swych 
rodaków. Przytem sądził, ż© nie mia
łaby wstydu Moskwa, gdyby na tę dro
gę nie wróciła mu pięknych koni, któ- 
remi przyjechał z Polski. Tak sądził, 
ale wielce się pomylił. Moskwa wsty
du nie miała. Zamiast swych ruma
ków, zdołał wyprosić zaledwie kilka
naście par wychudłych chabet, z któ
rych żadna nie nadawała się pod sio
dło. Zamiast wygodnych karet, złoto
głowiem wybitych i srebrem okowa- 
nych, dostał dla siebie, dla carowej i

dla jej białychgłów kilKMrtśeie roztraj- 
kotanych kolemag ruskich, które tyl
ko z wielkiej łaski kazano wysłać ską
po mierzwą. Na ich widok aż syknął 
Pan Wojewoda, ale obecni byli prysta- 
wowie, więc zaraz uchwycił się za ko
lana, udając, że syczy nie z oburzenia, 
lecz z podagry, co istotnie zatruwała 
mu życie.

Prędzej śmierci się spodziewał, niż 
takiego despektu. Był poprostu zła
many, gdy rękodajni z wielką troskli
wością i z niemałym trudem wtaczali 
na słomianą podścióikę jego ciężkie 
ciało, przyodziane w wyszarzany żu- 
pan. Z rzewnej żałości przytulił czule 
do swej piersi siwą głowę najwierniej
szego z nich, starego Strzeszki, ale ró
wnocześnie z tajonym gniewem łypnął 
na swą córkę. Lekka i jakby nietro- 
skliwa, bez niczyjej pomocy wskoczy
ła ona na swą powózkę, zdając się wca
le nie sromać swej lichej sukienczyny
i niesiyszeć nikczemnych naigrawań
hałastry, gapiącej się zza pleców
strj oleckiej straży. Zbyt łatwo,
wręcz niegodnie łatwo dla Pana Woje
wody pogodziła cię ona z tem, że nia 
pozwolono »im pojechać osobnym dwo
rem. Sam nie miał odwagi się sprze
ciwić, ale byłby ogromnie rad, gdyby 
była sprzeciwiła się młoda pani, cho
ciażby z narażeniem swej niewieściej 
przystojności.

(Ciąg dalszy nastąpi).



Pończochy — Rękawiczki 
wielki wybór — tanie ceny
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Kalendarz rzym.-kat 
Czwartek: Józefa Obi. N.
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| O S Kalendarz słowiańskijj ¡Si a Czwartek: Bohdana
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Słońca: wschód 5,58
zachód 18,03

__  Długość dnia 12 g. Oó mln.
Księżyca: wschód 4,03 zachóc 13,15

Faza: 4 dzień przed nowiem.
TEATRY:

Teatr Polski: Dziś — „Stare wino“.
Teatr Nowy: Dziś — , ,On i jego sobo

wtór“.

Komunikat meteorologiczny
W godzinach popołudniowych w dziel

nicach wschodnich i północnych było po
chmurno, na pozostałym zaś obszarze 
kraju panowała pogoda słoneczna o u- 
miarkowanem lub niewielkiem zachmu
rzeniu nieba. Temperatura o godz. J-t 
wynosiła: — 1 st. na Hali Gąsienicowe], 
3 w Zakopanem, Wilnie i Lidzie, 4 w Kiel
cach, 5 w Pińsku i Białymstoku, 6 w Tar
nopolu i Lwowie, 7 w Łodzi, Krakowie i 
Grudziądzu, 8 w Warszawie, Lublinie i 
Kaliszu, 9 w Poznaniu i 10 w Zbąszyniu. 
Poza tern notowano: 12 st. w Londynie i 
Paryżu, 9 w Berlinie, 2 w Dynaburgu, 4 
w Rydze, 3 w Mińsku i —lw Wielkich 
Łukach.

Przewidywany przebieg, pogody do 
wieczora dn. 19 bm.: Po miejscami mgli
stym ranku pogoda naogół, słoneczna o 
nieco większem zachmurzeniu w dzielni
cach północnych. Nocą przymrózki (sil
niejsze w górach), dniem temperatura do 
10 st. Słabe wiatry miejscowe.

Z Sejmu
Warszawa. (Tel. wł.) Na ostat- 

nieun posiedzeniu Sejmu p. Hutten- 
Cz&ski zgłosił interpelację do ministra 
oświaty w sprawie czasopisma „Pło
myk“, nr. z dnia 25 stycznia b. r., fawo
ryzowanego prź-eż Związek Nauczyciel
stwa Polskiego, a propagującego sto
sunki komunistyczne wśród młodzieży 
szkolnej.. Zapytał ministra, co zamie
rza uczynić przeciwko tego rodzaju to
lerowaniu propagandy komunistycznej.

P. Wróblewski mówi 
o... „endeckich rozruchach“

w |pow. kościańskim
Na temże posiedzeniu p. Wróblew

ski zgłosił do ministra spraw we
wnętrznych interpelację „w sprawie 
rozruchów endeckich (?!) na terenie po
wiatu kościańskiego województwa, po
znańskiego“. P. Wróblewski wymienia 
przytem następujące wypadki: W 
dniach od 28 lutego do 12 marca na te
renie tego powiatu, a to 1) w Wilkowie 
Polskiem, do mieszkania rolnika Fran
ciszka Mania rzucono bombę o zapal
niku lontowym, która eksplodowała, 
demolując mieszkanie; 2) w Krzywiniu 
do mieszkania wójta rzucono bombę o 
zapalniku spłonkowym, która eksplo
dowała; 3) w Kościanie pod dom u- 
rzędnika podłożono bombę o zapalniku 
spłonkowym, która, eksplodując, poczy
niła znaczne szkody; 4) w Sączkowie 
do mieszkania wójta rzucono bombę, 
która nie eksplodowała.

„Wnoszę — mówi p. Wróblewski — 
o natychmiastowe wysłanie rezerw po
licyjnych dla ukrócenia zamachów 
bombowych, ponieważ policja miejsco
wa nie jest w stanie z racji swego ma
łego składu dać sobie rady z mnożące- 
mi się zamachami.“ (w)

Z mów politycznych Hitlera
Berlin. (PAT) Kanclerz Hitler 

wygłosił wczoraj w Królewcu czwartą 
mowę wyborczą, którą po wywodach na 
temat pokojowości swojej i Niemiec za
kończył słowami: „Sądzę, że również 
inni mężowie stanu zrozumieją, iż 
Niemcy traktatu wersalskiego przesta
ły już istnieć i że świat ma obecnie do 
czynienia z zupełnie innym reżimem, 
co więcej, z innym narodem. Podaję 
więc innym narodom dłoń do pojedna
nia i porozumienia. Kto może przyjąć 
na siebie odpowiedizalność za odrzuce- 
cenie tej dłoni, w której łączy się naród 
68-miljonowy, ten niech będzie odpo
wiedzialny za to przed historją. Jestem 
heroldem pokoju europejskiego. Stań
cie, jak jeden mąż, za mną i wzmocni j- 
cie moją otuchę w swej walce.“

Turner 132 — Kurjer Poznański, czwartek, 19 marca 1936 = Strona 3

KAPITAN BLOOD
Nie było chyba i nie będzie wspanial

szych opowieści pirackich, niż pełne ru
chu, tempa i sensacyj powieści morskie 
Raiaela Sabatiniego, autora znanego i 
u nas dzieła „Scaiamouclie“, na tle któ
rego sfilmowano przed laty jeden z naj
lepszych filmów niemych.

Obecnie Sabatini występuje po raz 
drugi jako autor scenariusza filmowego, 
ale tym razem dźwiękowego. Jego gło
śna powieść „Kapitan Blood“ (wydana w 
ubiegłym roku również w polskim prze
kładzie), poprostu „prosiła się“ o sfilmo
wanie. Napisana przed laty, nie znajdo
wała jednak producenta, albowiem zrea
lizowanie „Kapitana Blooda“ wymagało 
bajońskich sum.

Należało np. zbudować całą flotyllę 
pirackich okrętów poto tylko, aby ją 
później... zatopić. Nie przesadzimy, mó
wiąc, że wszystkie prawie bogate wy
twórnie amerykańskie miały chętkę na 
przeniesienie na ekran historji życia ka
pitana Blooda, żadna jednak z nich nie 
zdecydowała się preliminować takich 
sum, które były konieczne dla całkowi
tego spełnienia tego wiekopomnego za
dania.

Dopiero za namową i przy wydatnej 
pomocy amerykańskiego „króla prasy“
7 niebywalem zainteresowaniem oczekiwana WIELKA GALOWA 
PREMJERA filmu „KAPITAN BLOOD“ odbędzie się 

W SOBOTĘ, DNIA 21. MARCA 
W KINOTEATRZE „SŁOŃCE“

p. 3117

Sprawa uboju rytualnego
(Ciąg dalszy ze

O przebiegu zajść w Przytyku
P. Długosz: Odpowiadam p. 

Sommersteinowi, że sprawę wypadków 
w Przytyku przytoczyłem świadomie i 
celowo, kategorycznie potępiam wszel
kiego rodzaju ekscesy, nie są one zwią
zane z tradycją i kulturą polską. _ Na 
podstawie relacyj, które ukazały się w 
prasie i komunikatach Pata, stwier
dzam, że w przeciwieństwie do tego, co 
mówił sen. Schorr, powodem zajść w 
Przytyku było zabicie włościanina 
Wrzosa. Kiedy padł strzał i został tam 
zabity ten chłop, wszczął się popłoch. 
Włościanie, którzy już opuścili jar
mark, wrócili do miasta, a wtedy zno- 
wuż jakiś szaleniec zaczął zasypywać 
strzałami chłopów. Chłopi, widząc ran
nych i zabitego, rzeczywiście rzucili się 
na pierwszy dom żydowski z brzegu, 
zabili szewca Minkowskiego i ranili je
go dzieci.
Rząd przeciwko poprawkom 

posłów
! Min. Poniatowski, a następnie 

min. Górecki wypowiedzieli się 
przeciwko wszelkim zgłoszonym przez 
posłów poprawkom.

Przewodniczący Duch przypomina, 
że Sejm chętnie zrezygnuje ze swoich 

} ambicyj, gdy wymagają tego warunki,
' czego dowodem są pełnomocnictwa itd.
’ W tym wypadku komisja jednak nie 

chce dzielić winy i dlatego prosi przed
stawicieli rządu, ażeby przyznali, że po
prawek swoich nie zgłosili 5 marca dla
tego, że nie uzgodnili pomiędzy sobą 
stanowiska i niech tego nie tłomaczą 
zbiegiem nieporozumień, gdyż było ich 
nazbyt wiele.

Głosowanie
W głosowaniu odrzucono najdalej 

idący wniosek p Prystonowej o skreśle
nie art. 5 w brzmieniu rządowem. Od
rzucono również wszystkie poprawki 
p. Sommersteina. Przyjęto natomiast 
poprawkę p. Stronskiego, zezwalającą 
na dokonywanie uboju rytualnego nie- 
tylko ze względów wyznaniowych, ale i 
eksportowych.

Przyjęto poprawkę p. Długosza, 
która brzmi: „Do uboju rytualnego 
przyjmowane być mogą zwierzęta 
rzeźne, nabyte wyłącznie na targowi
skach publicznych od rolników produ
centów lub rolniczych organizacyj zby
tu. Transakcja kupna zwierząt na te 
cele powinna być zarejestrowana i 
poświadczona przez targowiskowe ko
misje lokalne".

Przyjęto również poprawkę p. Kre 
bla, jedną: do zdania „cała ilość mię
sa, pochodzącego z tego uboju“ dodać 
wyrazy „zady i przody“, oraz drugą 
redakcyjną. Przyjęto poprawkę p 
Mirskiego, umożliwiającą gminomI zniesienie uboju rytualnego normalną

Hearsta wytwórnia Warner Bros, 
przystąpiła przed niespełna dwoma laty 
do realizacji „Blooda“. Reżyserję powie
rzono najlepszemu realizatorowi _ hollly- 
woodzkiemu Michaelowi Curtizowi, a ro
le główne obsadzono nad wyraz staran
nie, powierzając je najtęższym aktorom, 
doangażując jeszcze sławnych aktorów 
londyńskich.

Po 18 miesiącach przygotowań i 4 mie
siącach „nakręcania“ film był nareszcie 
gotów. Montaż zajął jeszcze dwa miesią
ce. i oto poprzedzony kolosalną reklamą 
„Blood“ został pokazany , nowojorskiej 
prasie. Reakcji widzów z niczem podobno 
porównać nie można. Kilku dziennikarzy 
wrażenia swe określiło w krótkiem 
zdaniu:

„Kapitan Blood“ to „Ben Hur 1936 ro
ku“. Masowe sceny walk piratów na mo
rzach i oceanach, sceny wymyślnych tor. 
tur, wielki bunt niewolników — oto nie
liczne iragmenty filmu.

Na tem miejscu z naciskiem należy 
podkreślić znamienny fakt, że decyzją 
wytwńrni Warner Bros, „Kapitan Blood“ 
wyświetlany będzie w Polsce jednocześnie 
z New Yorkiem, Paryżem 1 Londynem, 
tak, jak to miało miejsce przy „Śnie Nocy 
Letniej“

ZAPOWIADAMY
DWIE PODZIW BUDZĄCE 

PREMJERY
WKRÓTCE W KINIE METROPOLIS:

JEJ EKSCELENCJA BABKA“ (Angiel
skie wesele). Fenomenalna superkomedja wie
deńska wywołująca huraganowa wesołość i nie
milknący szczery śmiech od pierwszej„¡Z 
niej sceny. Film jakiego dotąd Poznań nie 
oglądał. Nazwiska tej miary jak AU OL 
WOHLBRUEOK, RENE PA MUELLER, GE 
ORG ALEKSANDER. HILDĘ HILDĘ 
BRANDT, ADELE SANDROCK oraz HANS 
RICHTER, znany „piegowaty wesołek z csidi 
— mówią za całe tomy reklamy.
WKRÓTCE W KINIE APOLLO:

„SKANDALE MILJONERÓW“ najnowszy 
przebój amerykański z słynna 
CLARK GABLBM i OONSTANCE BEN- 
NETT. Film o niesłychanym przepychu wy
stawy, odzwierciadlający z głębokim_ realizmem 
życie bogaczy nowojorskich. Interesującą akcja 
szalone tempo, emocjonująca treść — oto atuiy 
tego wybitnie scnsacyjno - miłosnego arcydzieła.

PROSIMY PAMIĘTAĆ:

„JEJ EKSCELENCJA BABKA“ 
i „SKANDALE MILJONERÓW“
te filmy, o których mówić będzie cale miasto!
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strony 1-szej.)
drogę, uchwał tych gmin, w których 
Żydzi stanowię mniej niż 15 procent 
ludności, oraz wreszcie poparwkę p. 
Szalewicza, nakładajęcę opłaty na 
rzecz nadzoru nad ubojem rytualnym 
niemniejszą niż 10 gr od 1 kilograma 
żywej wagi.
Żydzi jeszcze niezadowoleni

P. Sommerstein: Wobec przy
jęcia dwu ostatnich poprawek skła- 
dam..QŚlviadczenie,._ że naruszaję one 
konstytucję i gwałcą równe prawa o- 
bywateli.

P. Prystorowa: A branie od 
nas opłat nie gwałci konstytucji?

Pozostałe artykuły wobec zgody 
sprawozdawcy zostały przyjęte bez dy
skusji w brzmieniu zgłoszonem.

Następnie minister Poniatowski 
ponawiał sprzeciw rzędu co do przyję
tych poprawek zgłoszonych przez po
słów.

P. Gdula zapytuje, kiedy ukażs 
się rozporządzenie wykonawcze do u- 
stawy.

Minister Poniatowski wyja
śnia, że zgodnie z ogólnie przyjętym 
porządkiem dziennym rozporządzenia 
zostaną wydane po ogłoszeniu ustawy. 
Termin wprowadzenia w życie ich po
stanowień musi się pokryć z termi
nem, od którego obowiązuje ustawa.

Nowy referent komisji
Sprawozdawca Dudziński o- 

świadcza, że zrzeka się referatu; refe
rentem został wybrany p. Puław- 
s k i z Wołynia.

Posiedzenie zakończyło się o godzi
nie 10,30. Sprawa uboju przejdzie te
raz pod obrady Sejmu w piątek, (w)

XI. KONCERT SYMFONICZNY 
Dyrygent: dr. Zygmunt Latoszewski 

Solista; Józef Turczyński
Ostatni koncert miał dwa momenty 

wysoce aktualne. Pierwszym, było 
wykonanie drugiej symfonji Kazimie
rza Sikorskiego, obecnego laureata 
państwowej nagrody muzycznej, a 
drugim poświęcenie miejsca w pro
gramie utworom Liszta, co łączy się 
z okazją 50 rocznicy zgonu tego kom
pozytora. Twórczość symfoniczna Si
korskiego znana była dotychczas Po
znaniowi tylko z pierwszej symfonji, 
granej już dobrych parę lat temu i — 
o ile pamiętam — przyjętej bardzo 
życzliwie. Druga przedstawia się nie
mniej ciekawie, choć zaznaczyć trze
ba, że wymaga od słuchacza obok mu
zykalności także pewnego przygotowa
nia teoretycznego. Albowiem sa
tysfakcja, jakiej doznaje tutaj muzyk, 
polega przedewszystkięm na śledzeniu

Rozwiązane zebranie
— OPALENICA. W niedzielę d. 15 bm. 

miało Się odbyć wielkie zebranie człon
ków Stron. Narodowego z udziałem p. 
Adama Misiaka z Leszna. Przed rozpo
częciem zebrania weszła na
i przeprowadziła kontrolę legitymacyj 
członkowskich. . , ,

,Tec~ z członkiń wiejskich Posiadała 
legitymację niewypełnioną i niepodpisa- 
ną przez zarząd koła. W zwl.ązk“hz policja zarządziła rozwiązanie zebrania, 
nie dopuszczając nadto do odbyć i?a]ące- 
go się 15 minut późnie] drugiego zebrania.

Wyrok
w procesie szantażystów
W dniu wczorajszym zakończoną zo

stała rozprawa, której przebieg już poda
waliśmy, przeciw osk. Stoberowi i towa
rzyszom.

Przemawiali pozostali obrońcy oskar
żonych kładąc nacisk na brak woli prze
stępczej u swych klientów. W
słowie oskarżeni usprawiedliwiali się bra
kiem świadomości, że w działaniu len 
może być przestępstwo, obiecywali popra
wę i prosili o jak najłagodniejszy wyrok

Po naradzie, która trwała przeszło 
dwie godziny, sąd ogłosił wyr.ok’ cy oskarżonych: Romaszewskiego, Stobe- 
ra i Antoniewicza winnymi działania na 
szkodę Kordylewskiego, od którego od 
maja do września ub. r. wymusili w cią
głości około 23 000 zł, rzekomo tytułem 
zwrotu należnych sum lokatorom Kordy
lewskiego, z czego jednak lwią część 
przywłaszczyli sobie. Za to sąd skazał, 
osk. Adama Stobera na 2 lata więzienia, 
utratę praw publicznych i honorowych na 
lat 5 oraz utratę praw' wykonywania za
wodu; osk. Romaszewskiego na roK 
i 4 mieś, więzienia, osk. Zygmunta Anto
niewicza na rok więzienia. Na mocy 
amnestji sąd zmniejszył oskarżonym karę 
do połowy. Osk. Fryderykę Alberti sąd 
uznał winną szantażu w sprawie Pau- 
lówny i za to skazał ją na 6 mieś, więzie
nia, darowując jej karę na mocy amne
zji Ponadto nad oskarżonymi Stoberem 
i Romaszewskim sąd zarządził nadzór po
licyjny i zakaz wydalania się z Poznania.

W motywach wyroku sąd zaznaczył, że 
przewód sądowy najsilniej obciążył osie 
Stobera, który w bezprzykładny sposób 
zawiódł zaufanie, jakie w nim pokładał 
Kordylewski. Sąd nie dopatrzył się jed
nak w działaniu oskarżonych cech recy
dywy lub nawyknienia, i dlatego uznał 
za możliwe zastosować amnestję. (m)

misternej roboty tematycznej oraz 
bogatej polifonji, która przybiera nie
raz formy nawet zanadto skompliko
wane i wymyślne, choć równocześnie 
dokumentujące rozległą wiedzę kom
pozytorską i poważną erudycję autora. 
W każdym razie strona formalna 
dzieła zadziwia pomysłowością i lo
giką konstrukcji i może dać słucha
czowi dużo zadowolenia natury este
tycznej. Interpretacja symfonji przez 
dyrygenta dr. Latoszewskiego, szła po 
linji przejrzystego i plastycznego uwy
datnienia wszystkich intencyj kompo
zytora. Również z ujęciem „Mazepy“ 
Liszta możnaby się w zupełności zgo
dzić. Nieco mniej szczęścia miał 
akompanjament do koncertu fortepia
nowego tegoż kompozytora, a również 
znany nam dobrze doskonały pianista 
p. Turczyński nie był zdaje się tego 
dnia w swojej najlepszej formie. Jed
nakże mimo niedyspozycji (lub może 
zmęczenia, widocznego zwłaszcza w 
bisach), potrafił przekonać słuchaczy 
elegancją techniki palcowej, muzykal- 
nem prowadzeniem frazy oraz ładnem 
uderzeniem. Z. S.
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Z WIELKOPOLSKI
— * Śrem. W kościele pofrańciszkańekim 

nastapila zmiana w porządku odprawiania mszy 
św. w niedziele i święta: O godz. 9 msza dla 
wojska, o 10 dla gimn. i szkól powsz. i o 12.

— Zarzad parafj. akcji katol. organizuje w 
okresie wielkiego postu szereg aktualnych wy
kładów religijnych. Odbywać sie będą o godz. 
20 w salce „Hotelu Centralnym. Pierwszy pt. 
„Typ nowoczesnego katolika“ wygłosi w środę 
18. bm. adwokat dr. Feliks Górnicki.

— Na walnem zebraniu Ligi Morskiej i Ko
lonialnej wybrano p. lek.-wet. Marjana Filipow
skiego prezesem. Reszta zarządu ukonstytuuje 
się z pośród pp.: inż. Bigo, not. Janusza, Bobiń
skiego, Bartkowiaka, Witczaka, Łuszczewskiego 
Rajmunda, Pawlickiego Stefana, Husa Bruno
na, Szczepaniaka Ant., Kaweckiego, Raszew
skiego Stefana i Ernsta.

— Miejscowi bezrobotni otrzymali za pośred
nictwem komitetu funduszu pracy z leśnictwa 
Krzyżaki 35 kbm szczapów sosnowych. Komen
da szkoły podoi, piechoty dla małoletnich obda
rza 5 bezrobotnych całodziennem utrzymaniem, 
a raz w miesiącu wszystkich bezrobotnych mia
sta w ilości 320 kolacją.

We dworze w Zaworach u p. Wincentego 
Szuberta była zatrudniona kucharka Ratajcza- 
kówna ze Sroczewa i pokojowa Stanisława Mar- 
ciniakówna, które wspólnie i sytematycznie 
okradały dom swych chlebodawców z odzieży, 
bielizny stołowej i osobistej, z kradzieży u ro
dziców i krewnych w okolicy. Szkody wyrządzo
ne na skutek ich działalności wynoszą około 
3 000 zł. Sąd okręgowy skazał za powyższe prze
stępstwa W. Ratajczakównę i St. Marciniaków- 
nę na 10 mieś, więzienia, darując na mocy 
amnestji połowę kary, Stanisława Szudrowicza 
z art. 161 k. k. na 4 mieś, aresztu, Teodozję 
Marciniak za paserstwo na 6 mieś, więzienia 
i 30 zł grzywny, a Michała Marciniaka, Piotra 
Wożniaka, Stanisławę Ratajczakową i Apolonję 
Marciniak uwolnił od winy i kary.

— Zebranie związku obrony praw górników 
Nadrenji i Westfalji odbędzie się dnia 22 bm. 
na sali domu kat. (sn)

— * Wagrówiec. Komitet niesienia pomocy 
bezrobotnym odbył zebranie likwidacyjne. Ze 
sprawozdań wynika, że w „tygodniu dla bezro
botnych“ zebrano gotówki 3 600 zł, żywności w 
wartości 360 zł i sporo odzieży.

— Sekcja branży kolonjalnej przy tow. Sa- 
modzieln. Kupców obradowała nad ustaleniem 
ceny cukru. Po ożywionej dyskusji postanowio
no sprzedawać cukier po 1,05 zł za kg.

— Zamknął swój skład bławatów żyd Ja- 
kób Gutgold na skutek zlicytowania towaru 
przez wierzycieli. Egzystencję jego podcięło 
rosnące stale uświadomienie narodowe.

— Skradziono z mieszkania p. Szulczew- 
skiej przy ul. Bydgoskiej dwa rowery męskie 
pozostawione tam na przechowanie. — P. A. 
Gannasowi właścicielowi Starej Strzelnicy skra
dziono z zamkniętego pawilonu w ogrodzie bie
liznę w wartości 200 zł. Jest to już druga z rzę
du kradzież na szkodę tej samej osoby. Doda- 
jemy, że brak oświetlenia w okolicy Starej 
Strzelnicy ułatwia kradzieże, (łw)

— Donoszą z .Taroszewa, pow. Wągrowiec, 
że tamtejsi gospodarze niemieccy zwalniają ze 
służby Polaków i sprowadzają sobie w ich 
miejsce Niemców aż z b. Kongresówki i Mało
polski. W ciągu ostatnich dwu tygodni spro
wadzono aż siedmiu Niemców, (łw)

— * Września. Komendantowi P. P. p. 
Przyborowskiemu skradziono pewną ilość wyro
bów mięsnych. Sprawcy kradzieży dotąd nie 
ujawniono.

— W nocy powstał z nieustalonych powo
dów pożar na szkodę p. Witelsona, który oblicza 
swe straty na 1 500 zł. Po kilku minutach zdo
łano pożaT ugasić.

— Nieznani dotychczas osobnicy w drodze 
do Gulczewka połamali drzewka. Energiczne 
śledztwo prowadzi tut. post. P. P.

— „H. C. P." III. — „Wictoria" I w Po
znaniu. Dnia 22. bm. jedenastka zielonych roze
gra pierwszy mecz o mistrzostwo P. Z. O. P. N. 
(półfinał) z doskonałym zespołem „HCP.“ na ob
cym gruncie, (rw)

Z procesu o otrucie własnej rodziny
Oskariony Grzeszolski

Sosnowiec. (Tel. wł.) Wciągu 
pierwszych dwóch dni, t. j. 16 i 17 bm., 
sensacyjnego procesu przeciw wyso
kiemu urzędnikowi fabryki Hulczyń- 
skiemu, inż. Pawłowi Grzeszolskiemu 
odczytano akt oskarżenia i jego u- 
przednie uzasadnienie, obejmujące o- 
gółem około 100 stron pisma maszy
nowego.

Akt oskarżenia zarzuca Grzeszol
skiemu spowodowanie w ciągu roku 
1934 śmierci swych dzieci: 16-letniego 
Jerzego i 15-letniej Lucyny Grzeszol- 
skich przez zatrucie ich preparatami 
chemicznemi. Grzeszolski przez to do
puścił się występku z art. 225 par. 1 
k. k. Poza tem Grzeszolski dopuścił 
się ciężkiego uszkodzenia ciała swej 
służącej Cabajówny, przez co dopuścił 
się wykroczenia z art. 235 par 2 k. k.

Przebieg zdarzeń przedstawia się 
według uzasadnienia aktu oskarżenia 
następująco:

W r. 1930 Paweł Grzeszolski poznał 
uczennicę seminarjum nauczycielskie
go, 18-letnią Pelagję Staciwińską i na
wiązał z nią bliższe stosunki, zanie
dbując żonę i dom. W miarę, jak czas 
upływał, Grzeszolski zaczął nawet te- 
roryzować najbliższą rodzinę.

W dniu 24 stycznia 1933 r. wśród 
zagadkowych okoliczności zmarła żo
na Grzeszołskiego, następnie w takich- 
że okolicznościach pomarły dzieci.

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 Grzeszołskiego.

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

Końcowe fragmenty uzasadnienia 
ataku oskarżenia omawiają stosunek 
Grzeszołskiego 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. dę Sosnowca, Grzeszolski 
odwiedzał ją kilkakrotnie, aby zjednać 
sobie jej wyznanie na wypadek śledz
twa.

Po otworzeniu postępowania dowo
dowego, na pytanie prokuratora i są
du, oskarżony wyjaśnia, że podręcz
niki z zakresu medycyny sądowej, ja
kie u niego znaleziono, potrzebne mu 
były do napisania protestu do sę
dziego śledczego przeciw ekshumacji 
zwłok zmarłej żony Anny. Chodzi tu 
głównie o książkę prof. Wachholza 
„Medycyna sądowa“, w której najbar-

obwżnża swą szwagżerkę
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, Kuczalskiej, oskarżając ją o otru
cie swych dzieci. Kuczalską do tego 
zbrodniczego czynu, zdaniem Grze- 
szolskiego, skłoniła zawiedziona na
dzieja na ożenek z Grzeszolskim. Przez 
dłuższy bowiem czas po śmierci Grze
szolski utrzymywał kontakt bliższy z 
Kuczalską, która zamierzała doprowa
dzić do małżeństwa z nim.

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

Oskarżony nie uczynił zadość żą
daniu Kuczalskiej i ożenił się z Pela
gią Staciwińską, uczynił to jednak ze

względu na opinję publiczną, celem 
obronienia Staciwińskiej przed zarzu
tami, jakoby była ona moralną spraw
czynią otrucia Jerzego i Lucyny Grze- 
szolskich. U Staciwińskiej bowiem 
urządzano stale rewizje, wzywano ją 
do prokuratury i męczono; uważał 
więc za swój normalny obowiązek oże
nić się z nią. Teraz tego nie żałuje.

Sensacyjne zeznania składa pierw
szy świadek dowodowy, służąca Grze- 
szolskich, Marja Cabajówna, która 
przyjęta została na służbę na dwa 
miesiące przed śmiercią Grzeszolskiej. 
Z zeznań Cabajówny wynika, że Grze
szolski nie pozwolił wysłać do zbada
nia zupy, po której zjedzeniu 
dzieci jego dostały silnych torsyj. Zu
pę tę polecił Grzeszolski wylać, podob
nie, jak śmietanę. Dalej świadek opi
suje przebieg choroby zmarłych dzieci 
i choroby własnej, podkreślając stop
niowe wzrastanie bólów: silne torsje, 
kłócie w stopach, sinienie ciała, wy
padanie włosów, objawy lęku, rozstrój 
nerwowy i obłęd. (Są to objawy, jakie 
obserwuje się normalnie po zatruciu 
związkami talu.) O Kuczalskiej Ca
bajówna wyraża się jak najgorzej i do- 
daje, że pod jej wpływem dzieci na
zywały świadka Gorgonową.

W dalszym ciąpi swoich wyjaśnień 
Grzeszolski usiłuje podtrzymać tezę, 
że morderstwo popełniła Kuczalska.

(Dalszy ciąg sprawozdania w nu
merze jutrzejszym.)

Nieuczciwy restaurator
Gdynia. (Tel. wł.) W restauracji 

„Przedwiośnie“ zabawił się drugi oficer 
statku „Robur“, Władysław Neuman. Do 
grona bawiących się osób dołączył się 
właściciel restauracji Szwarczewski.

P. Neuman po opuszczeniu lokalu za
uważył, że „zginął“ mu z kieszeni zegarek 
zloty, wartości 600 zł. Powiadomiona po
licja skierowała swoje podejrzenia na sa
mego właściciela lokalu. Szwarczewski 
oświadczył, że o niczem nie wie. Kiedy 
jednak zaczęto przeprowadzać szczegóło
wą rewizję, zauważono, że Sz. wyrzucił 
raptownie jakiś przedmiot przez otwarte 
okno. Okazało się, że wyrzucony został 
poszukiwany zegarek p. Neumana.

Szwarczewskiego po takim wyniku re
wizji aresztowano. Lokal „Przedwiośnie“, 
mimo nazwy tchnącej świeżością, został 
zamknięty, jako prowadzony sprzecznie z 
wymogami przepisów sanitarnych. Nie
uczciwy restaurator, okradający w ordy
narny sposób swoich gości, będzie także 
odpowiadał za sprzedaż wódek, na co nie 
posiadał koncesji, (p)

Potrójny mord
Jabłonowo. (Tel. wł.) W Bliźnie, 

niedaleko Jabłonowa w pow. gru
dziądzkim nieznani mordercy zamor
dowali rolnika Dickmanna, jego żonę 
oraz parobka Fr. Kiihna.

Właścicielem zagrody był 75-letni 
Rudolf Dickmann, któremu mordercy 
tępem narzędziem rozbili głowę, Żonę 
zaś’ jego Paulinę, liczącą 70 lat, za
rżnęli nożem. Zbrodniarze opuszczając 
miejsce zbrodni podpalili łóżko. Pożar

w porę zauważyli sąsiedzi i ugasilL 
Przy tej sposobności dopiero odkryto 
potworną zbrodnię.

GIEŁDA WARSZAWSKA
z dnia 18. 3. 1936 r.

Belgj a 
Holandia 
Londyn 
Nowy Jork

Dewizy:
trans, sprzed
89,50 

360,85
26.22 

czek 5,27
Nowy Jork kabel 5,27H 
Paryiż 35,01
Praga 21,96
Szwajcaria 173,20
Hiszpania 72,55

Tendencja niejednolita.

89,68
361,57

26.29
5,28K
5,28)4

35.08
22,00

173,54
72,70

kup.
89,32

360,13
26.15

5.25
5.26

34 94
21,92

172,86
72,40

Obligacje 1 papieży wartościowe:
5% peż. konwers. , g , , , , , 60.25
6% potż. odlarowa . a a a a ■ . 74,50
4% poż. premj. doi...................... ... 51,70
7% po‘ż. stahiliz. . , , , , , , s 02.50

w drobnych . a a ■ ■ ■ , . 63,00
Setkach ..«.eaaaas 69,50

4)4% P. Z. K. serja L. a a a a 40,25 
4%% P. Z. K. serja K. , a a a . 42,25
4)4% ziemskie serja 5. a ■ a . 44,40

w drobnych ...aa«». 44,25
Tendencja mocniejsza.

Akcje w zlocie:
Bank Polski . . , ......................97.^
Ostrowiec serja B. , , , , , ■ s 25.=3

Tendencja mocniejsza.

Za ogłoszenia i reklamy odpo
wiada administracja w osobie Antoniego 
Leśniewicza w Poznaniu.

Nagłówkowe słowo (tłusto) 25 groszy, każde 
dalsze słowo 15 groszy, 5 liczb = jedno słowo.
1, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mole przekraczać 100 słów, w tem

5 nagłówkowych.

OGŁOSZENIA DROBNE
Ogłoszenia wśród drobnych:

1-łamowy milimetr 50 groszy

Znak otferty naprzykład: n 3695, z 21025, d 1811
11 d. = 1 słowo.

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje 
się do godz. 11,10, w soboty i dni przedświą

teczne przyjmuje się do godz. 11,00.

1. DOMY-PARCELE 16. SZUKA POKOJU 26. SZUKA POSADY3K
Kamienicę

komfortową, śródmieściu, dochód 
9 500 sprzedam 75 000. Oferty tyl
ko reflektantów Kurjer Poznań- 
ski zdg 23 340________________

Puszczykowo
ogród uroczo położony opłotow, 
ny 4 000 metrami sprzedam. - 
Oferty Kurjer Poznański 
___________ zdg 23 386_________

Willę
dwumlesizkaniowa s-przedam, — 
wpłaty 26.000,— Oferty Kurjer 
Poznański zdg 23 5S6_____

Zamienię
gospodarstwo w Poznaniu na ka
mienice czynszowa w Poznaniu. 
Oferty Kurjer Pozn. zdg 23 71,!

Wyjeżdżam
zagranice oddam za bezcen 
przedsiębiorstwo zaprowadzone. 
Oferty Kurjer Poznański

zdg 23 700

Maszynę
do mereżkowania

mało używaną Singera sprze
dam. Oferty Kurjer Poznań
ski zdr 23 856

Materjały
z rozbiórki kantorku i szop przy 
ul. Sczanieckiej oddamy za robo
ciznę i dopłatę. Zgłoszenia, pi
semne do Kurjera Poznańskiego
pod zdg 23 086________________ _

Kolon j alkę
miesizikanreTO sprzedam zaraz. — 
Adires Kurjer Pozn. zdg 23 482

Złote
marki, funty sprzedam. Ofer 
Kurjer Poznański zdr 23 845

Brylantowy
pierścień sprzedam. Oferty Ku
rjer Poznański zdg 23 385

Małżeństwo
szuka małego pokoju umeblowa
nego 20,—. Oferty Kurjer Pozn. 

zdr 23 744

Pokoju
WiMa-Sródmieście do 20,— poszu
kuje zaraz pani. Oferty Kurjer 
Poznański zdg 23 492

Skromnego
pokoju okolica Jeżyce poszukuje. 
Oferty Kurjer Poznański

zdg 23 538

Ekspresdruk
Grudnia 5. Cenniki, Jistowniki, 
rachunki. dr 1007

Paniom
zainteresowanym udzielam wszel
kich porad, pomocy. Akuszerka 
Kowalewska, Lakowa 14.

zdg 22 092

Ogłoszenia do 30 słów dla poszu
kujących posady w tej rubryce 
obliczamy po jednej trzeciej cenie 

drobnych.

Panienka
szuka posługi lulb jakiejlkodwiek 
pracy zaraz. Oferty Kurjer Po
znański zdg 23 676

Gosposia
poszukuje posady najchętniej do 
jednej osoby. Oferty Kurjer Po
znański zdg 23 536

Sierota
do wszelkich prac szuka posady 
zaraz. Oferty Kurjer Poznański 

zdg 23 484
Przedstawicielstwa

na Poznań (Województwo) i Po
morze przyjmie rutynowany ku
piec branży włókienniczej, tryko
towej, konfekcji, zaprowadzony 
od kilku lat. Pisma, referencje, 
ewentl. posadę kierownika. Ła
skawe zgłoszenia Kurjer Pozn.

zdg 23 463

Uczeń
szewski, dobrej rodziny, z pro
wincji szuka posady na całkowite 
utrzymanie. Oferty Kurjer Po
znański ®dg 23 432

Kelner
,z kaucja, rzutki, dobrej prezencji 
przyjmie posadę chętnie wyjazd. 
Oferty Kurjer Pozn. zdg 23 519.

Bednarz
dzielny poszukuje posady. Oferl 
Kurjer Poznański zdg 23 648

27.WOLNE MIE JS C A

Krawczyni
w dom, garderoba dziewczęcia. 
Oferty Kurjer Pozn. zdg 23 534.

Ekspedientka
do składu pieczywa lub kawiarni, 
siła fachowa. Oferty Kurjer Po
znański zdg 23 421

Potrzebny
od 1 kwietnia b. r. dzielny ekspe
dient - żelażnialk. Zgłoszenia do 
administracja Kurjera Pozn. 
Gdynia. ng 7646

Rutynowanych
ekspedientek

z branży cukierków i Czekolady 
poszukuje wielka instytucja. Wa
runek kaucja. Reflektuje sie tyl
ko na siły przystojne i młodsze. 
Zgłoszenia wraz z odpisami świa
dectw i fotografia prosimy skie
rować Kurjer Poznański

zdg 23 160

Uczeń
zegarmistrzowski z lepszej rodzi
ny potrzebny. Oferty Kurjer Po
znański zdg 23 415

„Raj na ziemi“
Wiedeńskie radosne uśmiechy

Kinoteatr „Sfinks“
zdr 23 563

Co futro — to Edmund Rychter — co palto — to Edmund Rychter — co ubranie — toEdmund Rychter, Poznań, ostrów Wieikop.
Q J V i na miesiąc marzec 1936 roku za oba wydania razem w Poznaniu
1 rzeapiaia w ekspedycji zi 3,20, w agencjach w mieście zł 3,50, z odnoszeniem do
■■ ■ ------------------------  domu w Poznaniu zł 3,70, z odnoszeniom prze« pocztą poza Poznaniem
miesięcznie zł 4,14, kwartalnie zł 12,42, pod opaską miesięcznie w Polsce zł 5.00, w innych 
krajach zł 7.00—9.56. W razie wypadków, spowodowanych si-łą wyższą, przeszkód w zakładzie, 
strajków i t. p. wydawnictwo nie odpowiada za dostarczenie pisma, a abonenci nie maja 
prawa domaga-nia sie niedostaróżanych numerów lub odszkodowania.

f) rrłfl c *7 A n I Zł na »tronie 6-łamowej 25 gr, na »tronie 44amowej przy końcu tekstu unia redakcyjnego 60 gr, na »tronie czwartej (lub piątej) 100 gr, na stronie
- drugiej (lub trzeciej) 120 gr, przed wiadomościami potocznemi 200 gr

on 1-łamowego milimetra. Ogłoszenia skomplikowane oraz z zastrzeżeniem miejsca 20% nad
wyżki. Ogłoszenia do wydania porannego przyjmujemy do godz. 18,30, w nagłych wypadkach 
do godz. 22 u stróża, do wydania głównego (wieczornego) ..drobne“ do g. 11,10, w dni przedświą
teczne do godz. 11,00. wiąksze dłużej według możności. Drobne ogłoszenia (najwyżej 100 słów 
w tem 5 nagłówik.): słowo nagłówk. (tłuste) 25 gr, każde dalsze sło-wo 15 gr. Za różnice miedzy 
zestawem a wysokością ogłoszenia, powstałe wskutek matryc., wydawnictwo nie odpowiada.

W wydaniach wielkoświątecznych i uroczystościowych poprzedza normalną codzienną część numeru z reklamami i ogłoszeniami ma ter jat poświęcony danej uroczystości. 
Telefony do Redakcji i Administracji: 44-61, 14-76, 33-07, 35-24, 35-25, 40-72, w niedzielę, święta i nocą tylko 14-76, 35-24 i 40-72. P. K. O. Poznań nr. 200.149
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