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Organ urzędowy powiatu ostrowskiego

Rok 2 Ostrów (W lk p .)i niedziela, dnia 30 grudnia 1934 r. Nr. 297

W ALKA Z ANALFABETYZMEM W Z. S. R. R.
Piękne owoce ścisłej współpracy rządu i społeczeństwa

Rząd sowiecki postawił sobie zâ  cel w 
dziedzinie powszechnej oświaty w Z. S. R. R. 
Wprowadzenie powszechnego przymusu na
uki początkowej. Powszechna oświata po
czątkowa miała umożliwić wykształcenie te
chniczne ludności, masowe opanowanie tech
niki, techniczną propagandę, rozwój wyna
lazczości wśród robotników i w rezultacie 
podnieść wydajność pracy.

Łącznie z zagadnieniem masowej oświa
ty i początkowego nauczania, postawiono 
sprawę przygotowania kadr przemysłowych, 
oraz doprowadzenie do tego, aby klasa ro
botnicza w Sowietach miała swoją własną 
przemysłowo - techniczną inteligencję. We
dług słów Stalina cale zagadnienie kultu
ralnej rewolucji związane jest bezpośrednio 
Z kolejnemi etapami walki o wzmocnienie 
dyktatury proletarjatu, o zbudowanie socja
lizmu w Z. S. R. R. Zadanie nie było je
dnak latwcin do przeprowadzenia.

Rosja carska była niesłychanie zacofa
na pod względem oświaty. W okresie, kiedy 
W wielu państwach zachodnio • europejskich 
była już wprowadzona powszechna oświata, 
w Rosji zaledwie 52°/o dzieci uczyło się w 
szkole początkowej. W r. 1911 około 70% 
ludności Rosji nie umiało czytać ani pisać, 
deszcze gorzej przedstawiała się sytuacja 
Wśród nierosyjskiej ludności, masowo za
mieszkującej obszar państwa rosyjskiego. 
.Według spisu, przeprowadzonego w 1926 r. 
na ogólną liczbę przeszło 100 miljonów lud
ności w Z. S. R. R. było 26 miljonów inne
go pochodzenia, mówiącej 120 różnemi języ
kami. Wśród wielu z tych ludów, zaledwie 
kilka procent ludności umiało czytać i pisać, 
a były i takie narodowości, które nie miały 
wogółe swojego piśmiennictwa. Trzeba więc 
byto przeprowadzić wielką pracę: trzeba by
ło zbudować ogromną ilość szkół, stworzyć 
olbrzymie kadry nauczycieli, pociągnąć rze
szo do nauki i stworzyć materjalne możli- 

uozenia się
?.'owoli przeprowadzona początkowo ak- 

- -ie dawała dostatecznych wyników. Po-
■ ,riono zmobilizować wobec tego wszy

te możliwe środki. W 1930 r. centralny ko 
partji bolszewickiej ustalił szeroki 

r - wprowadzenia powszechnego nau- 
tv nia vv całym kraju. W lipcu tego roku 
sostała wydana ustawa, wprowadzająca po
wszechne nauczanie już w r. 1930/31. Do 
pracy tej wciągnięto szerokie masy robotni- 
°ze £ wiejskie. Związki zawodowe do pro
gramów swych włączają walkę o powszech
ną oświatę. „KomsomoT* — komunistyczna 
organizacja młodzieży mobilizuje się do tej 
**kcji i przyjmuje patronat nad powszechnem

nauczaniem. Aby cala różnorodna akcja spo
łeczna miała jednolitą organizację i kiero
wnictwo, powstaje przy ludowym kom sarja 
cie pracy komitet dla spraw powszechnego 
początkowego nauczania. Analogiczne komi
tety powst ją przy narodowych republikach, 
krajowych, okręgowych i rejonowych paityj- 
nych komitetach wykonawczych, przy miej
skich -i wiejskich sowietach (radach).

Mobilizując całe społeczeństwo do wal
ki o oświatę, rząd sowiecki wychodził z za
łożenia, że samo wprowadzenie, w drodze 
ustawy, obowiązku powszechnego nauzania 
nie doprowadzi do celu, że trzeba stworzyć 
warunki sprzyjające realizacji wysuniętych 
zasad, dać dzieciom istotną możność chodze
nia do szkoły. Opierając się na inicjatywie 
robotników i członków kołchozów, rząd 
przyciągnął dziesiątki tysięcy młodzieży miej 
skiej i wiejskiej do krótkoterminowego prze 
szkolenia nowych kadr nauczycielskich i do 
obsadzenia nowych dziesiątków tysięcy 
miejsc nauczycielskich. Przeznaczyło olbrzy
mie środki materjalne na sprawę powszech

nego nauczania, a dzięki wytworzeniu na
strojowi społecznemu, wydobyto równie# 
wielkie środki od społeczeństwa.

Dzięki tej szerokiej akcji zbudowano w 
1933 r. 4300 szkół, zam;ast projektowanych 
2 700. Równocześnie można było sz roko roz
winąć wydawanie młodzieży szkolnej gorą
cych śniadań, zapewnić dzieciom u' ranie, a* 
by umożliwić im nieopuszczanie szkoły pod
czas zimy, przetrzymanie dzieci przez cały, 
okres nauki, a w rezultacie mocno ugrunto
wać wpr;wadzenie 7-letniej szkoły powszeeh 
nej i rozwijać ponadto szyhko średni stopień 
nauki. W miastach i cs edlach fa‘ rycznyck 
siedmioletnia szkoła jest już faktem, w ma* 
stach coraz s lniej rozwija się ponadto szkoła
10-letna. Liczba uczniów w szkole początko
wej wzrosła o połowę zaś liczba uczniów 
szkół średnich wzrosła dwukrotnie.

Ogólny rezultat akcji powszechnego na
uczania w Z. 5. R.R. wykazuje, że w całcm 
państwie pozostało nie więcej, niż 10 proc. 
analfabetów, w miastach wśród robotników 
analfabetyzm nie istnieje już prawei wcale.

W ten spesób widocznem się staje, jak 
wielkie ef kty osiągnąć może wspólna pla
nowo i encrg:cznie przeprowadzona akcja 
rządu i społeczeństwa.

Warszawa (Teł. wł.) Z Wiednia donoszą, 
i i  na podstawie otrzymanych wiadomości z 
Bukaresztu krążą tam uporczywe pogłoski, 
że Tatarescu mimo zaprzeczeń zamierza je-

POPRAWIONE WYDANIE „MEIN KAMPF“
Byleby nie drażnić zagraniey

B e r l i n  (PAT.) Z kół dobrze poinform. donoszą, że prowadzone są przygotowania 
do nowego, zmienionego wydania autobiocra fji kanclerza Hitlera ,,Mein Kampf“. W no
wej edycji tego podstawowego dzieła naród owo-socjalistyczncgo, skreślone być mają te 
wszystkie miejsca, ktćre dotychczas wywoł ywały niechęć ze strony zagranicy.

P R Z ED  ZG 0 D 4  C Z E C H O S ŁO W A C JI Z  W IG R A M I? !
Warszawa (Teł. wł.) Z Wiednia donoszą, 

że w tamtejszych kołach politycznych toczy 
się ożywiona dyskusja na temat ostatnich 
enuncjacyj czechosłowackich czynników de
cydujących, a w szczególności na temat wy
wiadu udzielonego przez posła czeskosłowac- 
kiego w Budapeszcie korespondentowi ,,1’ra-

R EK O N S T R U K C JA  G A B IN ETU  W  R U M U N JI

ger Tageblatt“.
Niektóre ustępy tego wywiadu posiadały; 

ton pojednawczy w stosunku do Węgier. 
Wszystko to powoduje, że wiedeńskie koła 
polityczne twierdzą, iż obecnie rozpoczęła 
się ofenzywa ugodowa ze strony czeskiej w 
stosunku do Węgier. (M)

dnak zrekonstruować gabinet. Chodzi tu w  
pierwszym rzędzie o odmłodzenie rządu przes 
powołanie kilku młodych polityków do ga
binetu. (M)
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OPIEKA SPOŁECZNA W ŚWIATŁOCIENIU
. ,  Budżet Ministerstwa Opieki Społecznej 
przeszedł już przez ogień obrad komisji bud 
żetowej Sejmu. W ożywionej dyskusji, obok 
porachunków politycznych, poruszono rów
nież argumenty rzeczowe i uzasadnione. Naj
większe zainteresowanie wzbudziły sprawy: 
walki z bezrobociem, ustawodawstwa ubez- 
pieczemowego i Fundus u Pracy. „Zapo
mniano" o opiece społecznej. Czyżby w tej 
dziedzinie istniało — optimum?
! Zacznijmy od cv!r statystycznych. W 
kwartalniku ..Prac I Opieka społeczna** orga
nie Ministerstwa O. S.. ukazał sie cvkl arty
kułów o opiece społecznej w liczbach. Treś
cią artykułów iest systematyczne opracowa
nie. przez dr. Kacprzaka j p. Fueenję Rudziń
ska. materiału ankietowego, nadesłanego prze? 
zakłady i instytucje oniekuńcze. Przytoczone 
obficie liczby pozvvalaia zorientować sie. ja
kim aparatem zakładowym dvspomitemv w 
zakresie oniekf publicznej nad dorosłym5 
1 dz:ećmi. Tak wiec w roku 1932*im na tere
nie Rznlitej Polskiei bvfn RR7 zakładów oniek5 
zamkniętej dla dzieci z liczba 44.177 wycho
wanków. W tej liczbie na źfemie zachodnie 
przypadaj:

tyce przechodzi się do tańszych form opiek 
nublicznej: umieszcza się osoby potrzebujące 
opieki u osób prywatnych. zwłas2 cza uboż
szych rodzin na wsi. Ale w teorji wciąż desz
cze dommuie kosztowna forma opieki zakła
dowej. Tempo ustawodawcze w zakresie 
opieki snołecznei iest powolne, może za po
wolne. Niektóre przepisy stały sie nierealne 
System prawny onieki nad ubogimi nie został 
dotychczas zunifikowany. Życie wyprzedziło 
ustawę.

Na odcinku opieki społecznej pożądana 
bvfabv reforma. Nie jest ona łatwa do prze* 
Drowadzenia. jeśli sie zważy, ile w tei dz»e 
dżinie czynią organizacje J stowarzyszenia 
społeczne, a w ramach miłosierdzia katoli
ckiego — ..Caritas”.

Wie1k;e miasta iakoś dala sobie rade 
choć kosztem olbrzymich sum Najgorzet jes 
na wsj. gdzie w wielu wypadkach — iaK in- 
rormute prasa fachowa “ * opieka spolećżtr; 
stała sie fikcia.

Przyzwyczailiśmy się we wszelkich tru

dnościach ogladaĆ się na pomoc państwa. 'Jag 
gdvbv państwo nie miało dość ciężarów w tej 
dz'edzinie. choćby wielomilionowe sumy na: 
zaonatrzenie inwalidów, weteranów, b. ska*> 
zańców politycznych itd. I

Samorząd bed/ię musiał sobie poradzić 
własnemi środkami Trzeba iednak koniecznie 
uporządkować istnieiacy stan prawny w du-. 
chu Przystosowania do możliwości finanse^’ 
wvch dz.isieiszei dohv. Lepsza, sprawniejsza’ 
organizacja musi zastanić luki wytworzone 
orzez brak środków. Prawo do opieki musi 
znaleźć równowagę w nrawie do pracy, CO 
iest normalniejsze i snołec?nie zdrowsze. f 

Podobnie jak ubezpieczenia społeczne, 
opiekę rozbudowaliśmy nonad miarę, przynaj
mniej w niektórych dziedzinach Tu i ów
dzie trzeba bedzie ten „garnitur" przero 
bić. N?e można <ednak zanominać. że troska 
o człowieka starego kaleke niezdolnego do 
nracv iest obowiązkiem społecznym, f — lalć 
słusznie ktoś powiedział — kulturę mierzy 
sie nie tylko ilością zużytego mydła, lec* 
również — stosunkiem społeczeństwa dd 
łudzi.„ „niepotrzebnych".

. i e r z y  <?

w oj. poznańskie JTJ ia ti ła d y  £ J 6 1  w ych ow an kóu  
w oj. pom orsk ie  26 „ 1.172 „

Największa liczba zakładów przypada na 
m. Warszawę (78 zakł. i 6.654 wvch.) oraz 
woj. lwowskie (110 zakł. i 5.260 wvch.). Cy
fry absolutnie nie sa iednak miarodajne ze 
względu na znaczna rozpiętość w wielkości 
zakładów i zróżnicowanie w liczbie miesz
kańców. dla których zakłady sa przeznaczo 
ne. Bardziej instruktywne sa cvfrv względne 
Wskazmace stosunek na 10,000 mieszkańców. 
Otóż najlepsza sytuacja iest w Małonolsce 
gdzie na 10 tvs. mieszkańców przypada 15.3 
Wychowanków. W województwach zachod
nich — 11.7 wychowanków.

Opieka społeczna nad dorosłymi (ubodzy 
kalecy, ociemniali itp.) dysponowała w całej 
Polsce 616 zakładami z 22.119 pensjonariu
szami. Pod względem terytorialnego roz
mieszczenia. po Warszawie fz 27 pensjonariu
szami na 10 tys.) nailcpiej rozwinięta onieke 
posiadają wo;ewództwa zachodnie (na 10 tys. 
mieszkańców):

w oj. pom orsk ie  
w o j. poznańskie

1 8 .8  pen sjon arzy
15.8

Złe jest w woj. wołyńskiem. gdzie na tęź licz
bę mieszkańców przypada tylko 1,1 pensjona
riusz zakładowy.

Suche cyfry powyżej przytoczone nab:o- 
ra rumieńców rzeczywistości, jeśli zważymy, 
że większość zakładów opiekuńczych utrzy
mają i prowadzą — samorządy, i tu zaczyna 
się — ciężka sytuacja

¥
Na zgóra 600 zakładów dla dorosłych aż 

205 stanowi własność gmin. a 40 należy do po
wiatowych związków samorządowych. A 
wiadomo, jak bardzo samorządy są dziś za
dłużone.

Ustawodawstwo o opiece społecznei przy
krojone było na miarę dobrobytu gospodar
czego. „na wyrost". Okres kryzysu wykazał 
jednak na podstawie bolesnych doświadczeń 
nierzeczywistość niektórych instvtucyj opie
kuńczych. Okazało sie mianowicie, że ooieka 
zakładowa jest za droga: prawie wszędzie 
faktyczne koszta utrzymania pensionariuszów 
i wychowanków przewyższają taksę ustalona 
przez Ministra Opieki Społ. Samorządy gmin
ne i powiatowe nie mają środków na utrzy
manie zakładów, a cóż dopiero na budowę do- 
mów pracy dobrowolnej czy przymusowe 
(dla walki z żebractwem i włóczęgostwem). 
Ffekt jest ten. _e wskutek kryzysu liczba dzie
ci w sierocińcach i dorosłych w przytułkach 
zaczyna się gwałtownie zmniejszać. W prak-

PRYMAS POLSKI PRZED MIKROFONEM
’ Swięfcr Bożego Narodzenia i tradycyjny 

dzień wigilijny są zawsze szczególnie uroczy
ste i miłe dla wszystkich, a specjalny nastrój 
Wprowadza zwłaszcza wieczór wigilji. Pod
kreśleniem jego powagi i niezwyklem uświet
nieniem uroczystości świąt było dla Polski 
przemówienie J. Em. Ks. Kardynala-Prymasa, 
ktere Poznań transm tował drogę radjową na 
wszystkie polskie rozgłośnie.

Ks. Prymes przemawiał w wieczór wi- 
iglijny o godz. 20,15. Mikrofon zainstalowano 
specjalnie w gabinecie ks Kardynała W jego 
pałacu na Ostrowiu Tumskim.

Na chwilę przed transmisją — ks. 
Prymas wszedł do gabinetu w towa
rzystwie swego kapelana i sekretarza. — 
Przy przemówieniu obecny był również dy
rektor Polskiego Kadja w Poznaniu, p. Oko
niewski. Przemówienie trwało około 15 mi
nut. Ks. Prymas przemawiał siedząc przy 
biurku.

W swoim przepięknym przemówieniu Ks. 
Prymas najpierw omówił znaczenie Świąt Bo
żego Nr.-rodzcn a, ich głębokie znaczenie i na
strój, które wywołują. Następnie Dostojny 
Mówca oświadczył:

Z po'ską kolendą mają w tę noc wigilijna oo- 
płynać na polskiej tali życzenia polsk ego Pry
masa. A w ęc życzema od gniazda Ur a Bia e- 
go. od kolebki Państwa, od grobu króów mie
czem sławnych i chrobremi czynami, oa starej 
jak Polska bazyliki Prymasów i tylu namiątek 
zamierzchłych i nowszych polskich dziejów A 
przeznaczone sa te życzen a d’a Pobki zupełnie 
innej, młodej, dążącej z niezawodną mocą ku 
swym nowym celom, dla Polski, która napięciem 

li nastawieniem swego ducha raczej do mtra na
uczy. niż do współczesności. Tej Polsce Prymas 
inie może rzucić banalnego frazesu życzeń. Do te 
Polski przemówić wolno ty’ko rezykietn histo
ryczne! rze«.ywistości i wspó'czesnego nakazu.

Idddże wiec. Prdsko mocarna, w swa przy
szłość. b orać natchnienie nie z prawa ni z lewa. 
'ecz z góry. z intuicji swych przeznaczeń, z bo
gactwa swego geniusza. Nie naś'adui obcych, 
modnych wzorów. Rządź sie własna zdolnością 
kierowniczą, obiektywnie, bez goryczy. Dudu 
sie ze swoistym, wnikliwym talentem konstruk
cyjnym aby ustroje twoje nie popadły, jak u in
nych. w doktrynerską skrajność, lecz zapewniły 
ci ład i potęgę przez to. że obywatele, przykuci 
do Państwa więzła chętnego i karnego współ- 
diałaflfa. wspó’zawodniczyć beda ze sobą szla
chetnością i wie'kośc:a swej patrj. służby. W ro
dzinie narodów bądź wspó!nik‘em pożądanym i nie 
zastąpionym partnerem. Tobą niech sie szczycą 
synowie, którzy poza granicami Państwa przed

stawiają Oo!sk:e Imię 1 żyją duma polską’. Idź W 
nowe czasy ze swym starym Bogiem, z Jego 
nrawda i prawem. Tym Bogiem zaznacz swą 
kartę konstytucyjna. Jego prawo bierz na uwa
gę nrzv d san u swvch ustaw. D Bogn pamiętaj 
w calem swem życiu. On ci bedzie dusza .świa
tłem ramienem. >

Polacy? Inrewem wielkiej. wsoó’nej po^kiej 
macerzy. imieniem polsKiego Narodu i Państwa, 
mieniem tego dziseiszych sztacheinych zmagań
■ orzvsztvch welkich dziejów ktekauny wszy
scy w krain ? mgro-dca przed Boź-i Dzmcma. Z 
nnhką ko’enda łWdu na usła-h z błaganem o 
*aski i błogosławieństwo na d'ng:e. długie wiekł!

Licytacja obszarów dworskich 
w Małopolsce Wschodniej

Na okres od 15 do 19 stycznia 1935 wyzna 
czono w Małopolsce wschodnie! około 700 
majątków na I1cvtac!e Maiatki te zadłużone 
są w fowarz. Kred\towem Ziemsk;em we 
Lwowie. I tratować da sie około 200 tvch ma* 
tatków. Reszta bedzie niewątpliwie sprzedani 
Miedzy innemi wystawiono na licytacje W 
oow. Buczaez dobra Kościelniki i Rusiłów w: 
nnw. Rohatyn dobra Zahcrów. Dziczki Ma- 
'niska, czyść dóbr Wobknwa. ,.Tvszczvzna*\ 

Tucze i Mieszknwszczyzna (nnw DobromilV< 
dobra: Błonie ad Dofhofnka (nnw Strvi). do
bra: ? ’eńków i Stanin (now Radziechów) do» 
hra: Riałohoźnica Stara Kal!nowszczvzna I 
Smmiakówce (now Czortków) dobra* Mosz* 
ków, Szmitków S;cb?'',czów i Piwo$zczv7il« 
Sich;eczów Ostrów ('łuęhów (now Zbaraż) 
dobra: Kozłów. Taniów Horodvszcze (z oow. 
1 arnopo! i Rrzeźany! dobra: Ni<'źnclió\V
(now Stryj) dobra: Dolina (rmv. Tłumacz^, 
dobra: Odvczvn i Wola Wnłodzka (now. 
Brzozów! dobra: Rnżyska (now Skafat! do
bra- Końskie (now Brzozów) dobra: Dobro- 
twór i Masarnia nad Rttdncm (pow Katrńrm1 
k il dobra: Piithfycze łbibinńszczyzna (nd\V 
Gródek Inn) dobra Stany (pow Nisko) do* 
?ira Martar.^w (nnw Podhaice) dobra Medvu 
(now Zbaraż! dohra Pleszów ? osada Kttła- 
wv (now Krików). dobra Stawki (now. Sk3f 
łat), dobra Słupnie z nrzylecłośclaml. »

Obv nrzeiście tych maiatków w inne re- 
ce nie snowndowało skurczenia sie polskiej 
stanu posiadania’ W Małopolsce wschodni^ 
każdy skrawek ziemi Iest świętością, które! \ 
rak polskich wyzbywać sie nie wolno!
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SZAFA  • ZBRO D N IARKA
N iezw ykła tajem nica, w ydarta  

wirkom
Ciemne potęgi średniowiecza straszę od 

teasu do czasu jeszcze w naszem stuleciu, 
dokazując nam, jakiego zbrodniczego wyra
finowania używano ongiś w walce przeciw 
tjie; r yjaciolom osobistym lub politycznym.

z naj ;iebez;:i:czniejszych lu izi epo
ki i.-. v. odradzenia, tj. początku XVI wieku 

Włoszech, był Cezar Borgia, Jakkolwiek 
wiedziano już, że ten B. rg a wymyśla! dja- 
belskie zaiste plany, aby pozbywać się tych, 
którzy mcg'i się stać dla niego niebezpieczni, 
to mimo wszystkiego musi obudzić zdziwie
nie nowe oświetlenie tej postaci i zbrodni
czych środków któremi się posługiwał.
: Niedawno temu przeszła z berlińskiej

praskiej własności prywatnej szafa Ce
zara Borgji, arcydzieło sztuki stolarskiej, 
kryjąca w sobl szcz  ̂>lną tajemnicę. Była 
°na mianowicie środk. in morderczym, któ- 
tym Cezar Bareja posługiwał się z wielkiem 
powodzeniem. Cenny ten i interesujący me- 
ked wędrował od osoby, do osoby, przyno
sząc wielu właścicielom śmierć, aż wreszcie 
Wykryto jego tajemnicę. Gdy mianowicie 
Wkładano klucz do zamku, aby otworzyć szu- 
Rs*dę, to czyhała już śmierć. W chwili wkla 
d®ni.a klucza zaczynał funkcjonować wyra- 
hnowany mechanizm; mikr sko ujna igła wbi 
Sala się niewidocznie w rękę, odskakiwała na
tychmiast z powrotem, lecz po kilku sekun
dach ten, który chciał otworzyć szafę, pa
da! na ziemię martwy. Maleńka igła była za
truta.

Bergja zapraszał zwykle swych wro - 
gów uprzejmie do siebie, przyjmował ich 
bardzo gościnnie i starał się uśpić ieh po
dejrzenia. Nawet najbardziej podejrzliwi nic 
h>ogli pomyśleć sobie coś złego, gdy go
spodarz prosił ich, ażeby podali mu jakiś 
Przedmiot z tej szafy. Ponieważ szafa była 
Zawsze zamknięta, musiano posłużyć się klu 
c2em celem jej otwarcia. 1 już Borgja miał 
0 jednego wraca mniej.

Szafa ta nie była jedynym niebezareez- 
ńym meblem, który znajdował się w posia
daniu tego Wiocha. Dopi.ro niedawno od
kryto znowu taki mebel, który w krótkim 
c£asie pochłonął 4 ofiary.

Od pewnego antykwarjusza zakupił bo- 
§j*ty Anglik, posiadający wspaniała willę we 
Florencji, łóżko, które miało należeć do u- 
tżfjdzenia Cezara Borgji. Anglik postawił 
Wspaniały sprzęt, otoczony eiążkiemi portjc- 
ânii i baldachimem, w pokoju gościnnym 

swej willi. Pierwszy gość, którego Anglik 
F^zyjął u siebie, został następnego dnia zna 
eziony martwy w łóżku. Lekarze stwierdzili 

^ówczas śmi rć z powodu „udaru serea“.
jdy po pewnym czasie zachorowała żona An- 

Shka, przyjęto do niej pielęgniarkę. Zakwa
terowano ją W  pokoju gościnnym. Następ- 
®e8o dnia znaleziono ją również leżącą w 
tóżku mrrtwą. Wówczas gospodarz oddał 
t? tajemniczą sprawę do zbadania dedekty- 
'vom. Jeden z nich spędził noc w pokoju 
śmierci. Także i on padł ofiarą zagadkowej 
Jbrodni. Nikt nie mógł rozwiązać zagadki 
Owego pokoju. A gdy podejrzenie skierowało 

przeciwko służącemu, ten chcąc się zre- 
łiabili ować, postanowił sam spędzić noc w 
iłowrogim pokoju. Zapłaci! za to życiem.

Wówczas polecono lekarzom, żeby zba
dali pokój i jego urządzenie. I wyszła na 

tajemnica.' Dokładne chemiczne zbadanie 
Izilo do stwierdzenia, że portjery i 

him łóżka przepojone były trującą 
°i- ją. Zaczynała ona działać dopiero 
chwili pewnego ogrzania. Gdy więc ktoś 
dł się do łóżka i rozgrzał je wlasnem 
płem, substancja owa zaczynała wydzielać 
jące gazy, które spowodowały śmierć 
■jfcej osoby. Cezar Borgja lokował w owem 
!ku tych gości, których życie z jakiegoś 

' n*° ^yło dla niego pożądane.
,  „Uziwne były te czasy, dziwni w nich 

ludzie.

CUDA TEC H N IK I

„Latający hamburczyk*

Samochód w kąpieli

Nowy model statku
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Co się robi w okresie między Bozem Narodzeniem a Nowym Rokiem

U cieka  s ię  od  w idoku  mięsa., U siłu je  s ię  za im pon ow ać pow odzen iem  u  k o b ie t C h o d zi s ię  z  w y m ia n ą  p re zen tó w  od f ir m y  do  f irm y . 
czyU d a ro w a n ym , prom ien iu jącym  kraw a tem .

A rk a d y  F ied ler

Wiele hałasu o... Letycję
Don Filipo Morrey jest wspaniałym Peru- 

wiańczyk em. Kiedyś dorobił się na kauczuku 
miljonów i dz ś jest najbogatszym człowiekiem w 
lquitos i w całej peruwiańskiej Montanji. Bardzo 
kocha kobiety i lest autentycznym i do dziś nie
strudzonym oicem sześc uset dzieci, rozsianych 
nad górna Amazonką. Potomstwo ićgo to potęż
ny szczep, liczniejszy niż wiele szczepów indjań 
skich. szczep o różnych ode emach koloru skóry 
lecz solidarny dumą. że ma tak dzlećego o ca 

Don Filipo Morrey wydał jedna ze swych 
legalnych córek za lekarza <quitoskiego. doktora 
Aleksandra V gi!a. Ruchliwy z'ęć za p eniądze 
posagowe wybudował tartak i cukrowme w ma
łej peruwiańskiej ryback ej osadzie nad Amazon 
ką. w jrobbżu granicy brazylijskiej. Osada liczą
ca kilkanaśc.e nędznych chałup z bambusów ' 
kilkudzies ęciu indjańskich obszarpańców nazy
wa się Letycją M eszka też w niej — o dziwo 
— ki'ku bałych ludzi, albowiem Anglicy zało
żyli tam kędyś radio - stację Marconiego tako 
łącznik m ed~y Atlantykiem a Pacyfkiem. Po
mysł założenia tartaku i cukrowni nad gran ca 
brazylijską okazał się św etny. Piła tur’a dzień 
n!e 4 pnie mahoń u a dwudziestu mdjan wydu
szało sok z trzciny cukrowej Don A'eksandro 
Vigil zaczął się bogacić i idąc śadami swego 
znakom tego teścia, mógł częśccj kochać ko
biety jak wypadało na statecznego obywate a 

Państwa południowo - amerykańskie nawie
dzają od czasu do czasu dwie choroby: jedna to 
popęd do bitki i chętka rozszerzenia swego te
rytorium, druga to bieda w kasie. Gdy 2-eh 
sąsiadów choruie na te same zachc anki tery
torialne. wtenczas wypowiadają sobie wojenkę 
Gdy natomiast jeden jest zachłanny a drugi w 
kłopotach piemężnych. wtedy następuje to. co 
nastąpiło w roku 1922 m ędzy Kolumbia a Peru 
Kolumbia otrzymała od Peru o brzymi. ale be?- 
wartoścćwy kawał puszczy aż do rzek. Pntu- 
maju z wysuń etym cypelkiem bagnisk aż do sa
mej Amazonki Peru otrzymało od Kolumbii kil
ka miljonów dolarów, przyrzeczonych w ratach 
O kej! wołały radośnie dz:eci w Bogocie, wiel
ka nasza Kolumbia sięga teraz od morza aż do 
Amazonki i mamy tam św etny port Letyc ę. O 
kej! c:eszył sie peruwiański prezydent Leguia w 
Limie i zakładał prywatne konto w banku no
wojorskim.

Nie cieszył się jedynie don Aleksandro Vi- 
gil. Jego tartak i cukrownia w Letycji dostały 
się w wąski pas kohtmblisk* i straciwszy za
plecze. zamknięte teraz nrędzy granicami pe
ruwiańska i brazylijską, przestały dawać docho
dy. lo Aleksandra Vigila bardzo zasmuciło Bar
dzo go zdenerwowało. Stracił zupełnie ochotę 
do tartaków, do cukrowni i nawet (przejściowo) 
do kob et Zaproponował rządowi kolumbijskie
mu. by kupił jego przedsieb:orstwo i tereny. — 
Rząd kolumbijski sie zdz:wił. Folgując ambicji 
narodowej, chętnie rozszerzył gran'ce państwa 
i nabył Letycie. ale ostatecznie uświadomił so
bie jasno, że nędzna osada rybacka, oddzielona 
od właśc^wei Kołumbji bezdrożnetni puszczam5 
nie przedstawia żadnej wartości i nie warta ża
dnej inwestycji. Wiec rząd kolumbijski odmówił 
W:ęc don Aleksandro V:gi! się rozłościł. A za
tem zwołał swych Jefyckich mdjan j rozbroił ko

lumbijską załogę, składająca sie z dziesięciu żoł
nierzy. Potem krzyknął na Amazonkę, że jest 
wścieky i wystrzelił w powietrze kilka razy. 
Dziak) s:e to w roku 1932

Było to pospolite zajście, często zdarzające 
się na odległych granicach państw południowo
amerykańskich. Zazwyczai po kilku tygodn ach 
życ:e samo regulowało takie lokalne konflikty. 
Tym razem jednakże dz ało sie to w Letycji. 
gdzie przecież siedział Anglik radjote egrafista, 
cierpiący na bezczynność i nudy. Gdv posły
szał strzały, puścił w świat sążnisty telegram 
o bunc e Vigila.

Powstanie w Letycji! zelektryzowało Eu
ropę. Ciężkie naruszeme praw terytorialnych 
Koćmb.ii! wieścił te egram następnego dnia . 
Wojna między Peru a Ko'umbją. \\ o na! gri-n.ia 
ło w eterze na trzeci dzień. Angik się rjzhmał. 
Miał bezpłatne radjo i lubił spert. ^aćrncw ał1 
Europę i Amerykę. Drogą okreżią p-zez >mt-i 
rykę Północna dopiero uow ed/ ay  się zdziwio
ne rządy w Bogocie i Limie, że mają v;> s\bą 
tak poważny zatarg. Trochę bezradne pokiwały 
głowami.

Dowiedział s;ę także i dr. Vigił i wca'e nie 
pokiwał głową. Zachęcony rozgłosem napuszył 
się. Nie daremn e teść jego był milionerem i oj
cem sześciuset dzieci. Nad peruwiańska Ama
zonka zawrzało zapałem wojennym i uformo
wały się ochotnicze kompanie do walki z Ko
lumbią. Rządy zaczęły też powoli zagrzewać 
się. Nad graniczna rzeka Putumaju n eprzyja- 
cielskie oddz:ały wzajemme się szukały. Ale 
szukaj wroga w gęstej puszczy! Trudno było o 
potyczkę i dopiero po kilku tygodniach padł od 
kuli nieprzyjac elskiej pierwszy żołnierz peru
wiański. Poczem operacje wojenne utknęły na 
martwym punkcie*.

również i skały pod nawozem. Pewnego dnia. 
na początku roku 1933 prosząc o ścisłą dvskre* 
cję. zaproponowała rządowi oer.!w!ańsk:en:tt 
świetny interes. Oto Peru odda Jarouji w dzie
rżawę jedna z wysp guanowych v>od bazę . bed* 
d!ową“. za co otrzyma tyle mat.-c.du wojen* 
nego i kredytu, że łatwo poh je wszystkich są* 

siadów. Propozycja przypadia Peru do sina* 
ku. J

Jednakże dowiedział się mpychimast ó 
transakcji Biały Dom w Waszyngtonie < zr >z't* 
miał, czem traci japońska baza na z»em. ame* 
rykańskiei w pobliżu Pan»mv. BetZAłoczr. e do 
Kolumbii popłynęły amerykańskie dolary, samo* 
loty z Dersonełem oraz inna broń. Peru należa
ło zgnieść za wszelka cene.

Tak oto rdzeń konfliktu, wywołanego przez 
dona Aćksandra Vigi!a. przeniósł sie z błot le* 
tyckćh na skały oceamczrie Pacyfiku.

Nagle nabrzmiało napięcie akcji i sk'ębiła siś 
groźna chmura brzemienna piorunami. Koiumbja 
i Peru stały się tylko pionkami.

Na początku roku 1934 dziaia iaiaońskie był? 
już nad Airiazonka i żołn:erze peruwćńsc? 
wstrzeliwać sie w Iqu;tos do płynących na roz* 
ległef wodzie aPap Patrzeliśmy na te przygoto* 
wanią i wiedzieliśmy (czego gdzieindz;ej moż® 
n e wiedziano), że gdy japońskie działa doda 
nad Putumaju. łatwo wzniecą pożogę, która 
może objąć wszystkie wybrzeża Oceanu Spoko)
nego

Tymczasem Genewa wciąż jeszcze b:edoly

Anglik w Letycji swemi wyczynami narobił 
tak wielkiego bigosu że n e ty!ko Europa uwie
rzyła w doniosłość konfl ktu. lecz nawet oby
dwa zainteresowane państwa. Peru i Koiumbja. 
Wobec tego powierzyły załatwienie sprawy L,i* 
dze Narodów w Genewie. Liga ustanowiła w 
Letycji międzynarodową komisję kontrolną, na 
której czele stanał ów Angi;k. iako że był kapi
tanem Jego Królewskiej Mośc: (wszędzie znaj
dzie się na posterunkach uczni Baden Powel- 
la). Potem Liga Narodów zabrała sie do cięż
kiej roboty. Szereg posiedzeń długie dyskusje. 
całe tomy protokółów, wysiłek najtęższych mó
zgów politycznych, lecz w rezu’tacie błota nad 
Putumaju okazały s:e zbyt twardym do zgrv 
z:en!a orzechem. Po dwudz estu mesiacach cięż 
kich debat Liga Narodów, stwierdziła, żc nie da 
sobie rady z osada rybacka nad Amazonką.

ła się nad Letycia i poczciwie sie naradzała, ko* 
mu ią przyznać: Kolumbii czy Peru

Działa japońsk:e nie poszły nad Putumajti* 
Og:eń przytłumiono. Zapewne w tym czas® 
c:ężkie i twarde krążyły słowa m ędzy Lott* 
dynern. Waszyngtonem i Tokio. Japonja ustąpi' 
ła 5 wycofała sie z Peru. Już a gnano nie inte* 
resuje Interesine ia więcej Mandżurja.

Doniosła rządowi peruwiańskiemu, że wi$* 
cej kredytów od niej nie dostanie. W dwa tygó* 
dnie póżn ei dowiedz;ał s e zdumiony świat i \V 
szcze bardziej zdumiona Liga Narodów, że & 
Rio de Janeiro de’egat peruwiański podał dęte* 
gatowi kolumbijskiemu dłoń do zgodv i że oby' 
dwa kraje zawarły w eczysta przyjaźń Spia*** 
sporna załatwiono na krótkiem toporzysku; L<*' 
tycje (wraz z tartakiem i cukrownia) dostało 
znów Peru. puszczę nad Putumaju Kolumbia. (

*

Peru graniczy na zachodzi z Pacyfikiem i 
fam posiada szereg skalistych wysp i wysepek. 
Nad temi wyspami unoszą sie chmary ptaków 
morsk ch. które, przejęte duchem uczciwego 
patriotyzmu, wypróżniają swe żołądki akurat 
nad skałami i tworzą guano. bogactwo Retu.

Ostatmenii czasy gttanem zainteresowała 
się Japonja. Potrzebować wiele gm-na. Płaciła 
gotówka solidne ceny. Jednakże nie ooprzesla- 
ła na samym nawozie, lecz spodobały lej się

Gdy telegramy obwieszczały radosna no
winę o zawartym pokoju, byłem właśnie w I' 
ciuitos. Na ulicy u.irzaćm dra A eksandra Vigia< 
Kroczył jak paw l słuszne: gdy chciata go U' 
krzywdzić Kolumbia, wstawiły sie za nim wszy 
stkie wielkie potęgi ca’ego świata. Wćc kroc/£rf 
ulica don Aleksandro Vigi[ zadowolonem okiedj 
patrzał na przyszłość, pożadliwem zaś c-kte# 
zerkał na przechodzące kobiety.

AMNESTIA Z KONIECZNOŚCI ,
Barcelona. (PAT) Więźniowie poFtj cz1® 

są musowo zwalniani, do 200 osób dzienni0* 
wskutek zbliżającej się zimy i braku odp0' 
wiedniego pomieszczenia. M. in. zwolnioiw 
70-letnicgo rektora uniwersytetu oraz wsź)“ 
stkich dziekanów, którzy dotychczas znaj* 
dowali się w więzieniu
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Z C A Ł E J  P O L S K I
 ̂ Prolelri kolei Głębokie—Dzlsn»

Sprawa budowy kolei dc D/tisr.' • : ’ , ?
Iowała żvwo okręg Głęboko . v|
•ne^daf w Ołehokiem zebranie rirzedtfawłćte- 

, fc»$fer gospodarczych i społecznych, na któ- 
v?a postanowiono podlać zableei. aby pro- 

l kK,óVv .!;-. linię kolejowy przeprowadzić przez 
Głębokie..

Znów pochowana w letargu
• Co jakiś czas nadchodzą wiadomości o po 
Chowaniu żywvch luuzi. znaidumcych sie w 
letargu. Niedawno donieśliśmy o takim wvpad 
ku. obecnie notujemy drugi jaki zaszedł ^e 
■Wsi Zaborze parafii Grójec. Zmarła tam 25- 
letnia Łlźbieta Komandorówna Pogrzeb od 

 ̂ bvf się dopiero czwartego dnia po zgonie, bo 
*> Ojciec nie mógł sie wystarać o pieniądze na 
it Pogrzeb. Gdv oo odorawieniu modlitw ksiad?
* .Odszedł a grabarz zaczał zasvovwać trumnę
* Osłvszano >'ek. Wszyscy obecni przerazili sie
‘ 1 uciekli. fidv na wezwarre grabarza przvbvł
| ksiądz z nowrotem i trumnę wydobyto •
, konano sie. że nieszczęśliwą kobietę pochowa 

; a t w  letargu.

11 Licytacja Domu Polskiego w Baltimore
> W coraz gorszem polożemu znaiduia sie
* to ostatnich czasach Domy Polskie, rozsiane 

Po wiełu osadach w Stanach Ziednoczonveh. 
a skuniaiace od pół wieku całe życie narodo*

! toe Polonii zwłaszcza w mniejszych miastach
* Prowincjonalnych Ostatnio wystawiony bvł 

Skutkiem kłonotów fnansmwch na starz0'’
1 licytacyjna Dom Polski w Raltimore. w któ

rym za ID miesiecv ma sie odbyć seim Zwią
zku Narodowego Polskiego Starano sie nie do 
PtKCif do ircyractl wysiłki letbttk te nozosta- 
h  bez wyniku i Dom Polski musiał hvć sorze 

i winy. Na szczęście nolska nlacówka nie nrze- 
, I 4iła w rece obce lecz nabyło ia Stowarzyszę 

Ple budowlane Im. Kościuszki, dzięki czemu 
Praca narodowa nie dozna tam przerwy.

Posąg średniowieczny pomścił zbrodnie 
bandvtv.

Nowego Jorku donoszą: Jeden ź naj
bardziej niebezpiecznych bandytów amery

kańskich. Coner który odsiadywał karę kil
kuletniego wiezienia w wiezieniu Sing-Sing 
•wywiercił nrzv notnocv diutj któr° otrzymał 
od swoich nrzylaciół. kiikucentimetrowa dziu
rę. w ścianie rlzielaca go od celi towarzysza 
?jj*włskfem Hale I nawlazal z nim w teyi spo- 
Wb łączność Coper zwierzył sie towarzyszo- 

' że tuż nrzed aresztowaniem zdążył ukrvć 
ih e^Sza okradzionych diamentów we 
tooetrzu t. zw. ..żelazne? Kobiety" w m uzę* 
bfp które to narzędzie służyło w czasach śre- 
Wniowiecznych do tortur. Ponieważ Hale miał 
/Wkrótce onuścić wiezienie nros'ł co ('oner 
®bv zabrał ukryte we wnętrzu owei „Żelaz- 
bp' Kobiety" diamenty I oddał mu następnie 
Połowę.t

Hale. pragnac weiść w posiadanie 
wszystkich diamentów, uchwycił przez w y
żłobiony w ścianie otwór tak silnie za girdło 
'-opera, że tenże w kilka minut później wy
g n a ł  ducha.

i ■ Nad ranem został Hale wypuszczony na 
• dność i udał sie natychmiast do muzeum 
^ fem zabrania ukrytych tam kosztowności. 
Kiedy zwiedzalacy gmach muzeum wyszli. 
"krvf sie Hale v. iedny.m z zakamarków i pod- 
«edł do posagu ..Żelazne! Kobietv“. celem 

i wydobycia z iei wnętrza diamentów. Nagle 
rozie^ sJę na saJl nrzeraź|iwv krzvk. Statua 
n .Vorzvta swoje ramiona, puszczaiac w ruch 
u .ot"atycznie narzędzia tortur. W pół go-» 

zinv nóźnici zdołała służba uwolnić ze śmier- 
oycłi objęć Halego. którego w stanie bez*!

zewieziono do szpitala. W ten 
. t> ' ła „Żelazna Kobieta" zbrodnię

Wikariusz apostolski dla łemkowskezyzny.
Na Podkarpaciu wśród ludności ruskiei 

'.wartej Łemkami, zaczęło sie w ostatnich cza
sach szerzyć prawosławie. Był to skutek te
go. że proboszczowie grecko-katoliccv pro
wadzili w kościele robotę polityczna, ukraiń
ska. judząc przeciw Polakom, z którymi Łem
kowie chcieli i chcą żvć w zgodzie. Dla zapo
bieżenia masowemu przechodzeniu Łemków 
na prawosławie Oiciec święty postanowił 
stworzyć z. ł°pikowszczvznv odrębny wika- 
rjat apostolski, grecko-katolicki. Wikariu
szem apostolskim został mianowany ksiądz 
dr. M a ś c i u c h. Siedziba nowego dostojnika 
Kościoła grecko katolickiego będzie prawdo- 
oodobnie Rymanów.

Sadzenie drzew orzv drogach
Samorządy przygotowuia na wiosnę wiel 

ka akcie sadzenia drzew przy drogach. W o- 
kolicach zamożnych i kulturalnych drogi beda 
wysadzane drzewami owocowemi. Równo
cześnie ze sadzeniem samorządy wydadza za 
rządzenia nakladaiace bardzo surowe kary 
za niszczenie drzewek, kradzież palików Ud. 
Przy drogach szerszych sadzone neda drze
wa nieowneowe. a mianowicie wiązy, lawo- 
'esiony. linv, częściowo i orzechy włoskie. 
Przy drogach wąskich sadzone być mają gra* 
bv i jarzębiny.

1485 łzh szkolnych
Liczba izb lekcyjnych, wykończonych ł 

będących w budowie finansowanych całkowi 
cie lub częściowo z funduszów Tow Popiera
nia Budowy Puhlicznvch Szkół Powszech
nych. vvvnosi I 485 żnaidzie w nich pomiesz
czenie i naukę oonad 89 tysięcy dzieci Suma 
udzielonych Drzez Tow. pożvczek i subwen- 
cvi przekracza 2 i pół mili zł. W okręgu szkol 
nvm brzeskim buduie sie 184 szkoły, w kra
kowskim 317 w lubeiskim 200 lwowskim 218. 
wołyńskim 182 poznańskim 53. warszawskie 
165. i w wileńskim 166 szkół.

Na nomoce naukowe snrzetv i podręczni
ki wydało Tow. w pierwszym roku działalno
ści 61.000 zł.

Ziemia dla zasłużonych żołnierzy
U ministra rolnictwa o Poniatowskiego, 

zjawiła sie onegdai delegacja organizacji BB 
\YR y 1 ubels/czvznv i przedstawiła dwie sura 
wv: I) udzielenia orzewłaszczeń osadnikom 
polskim, zasłużonym żołnierzom. osiadłvm w 
Powiatach nadhoźirUlUch i zaliczenia im 14- 
letnie? temity dzierżawne* na noczet wartoś
ci malafków: 2) narcelacii części wielkich ma
jątków w Lubelszczvźnie. przeiętycb przez 
Hnńk Rolny na pokrycie zobowiaziń wo!v'C 
skarbu Państwa. Peleeacia wyraziła prośbę 
aby te ziemie Z parcelach otrzymali b. zasłu
żeni woiskowi na snec!a!nvch warunkach 
oraz abv mogił otrzymać nożvczke na zabudo
wanie P minister nfzvrzek? żp r*He snrnwv 
beda załatwione przychylnie 1 zgodnie z postu 
latami delegaci!.

R A D JO
. Niedziela, 30 grudnia 1934,

Pozn ń 9,00 AudvcjB poranna z Warszawy;
9,50 Program na dz. bież.; 10.00— 12.05 Tr. z 
Krakowa i Warszawy: 12.05 Pogadanka dla 
dzieci: „Jedziemy t  polskim węglem do Szwecji" 
(wvgł. red. A. Kawczvński); 12,15 T r. z W ar
szawy; 14.00 ..Znakomite zespoły i słynni arty
ści" (płvtv); 15,00 Tr. z Warszawy 15,35 Śpiew 
koloraturowy (płyty); 1M5 Pogadanka rolnicza:

,Dendrologiczne wiadomości o drzewach i krze-/ 
wach owocowych11 (wygi. p. J. Kosmol); 16,00 
T r. z W arszawy i Krakowa; 16,45— 18,00 Tr. 
z W arszawy; 18,00— 19,00 T r. z Wilna i W ar
szawy; 19,00 Program  na dz. nast. 19,05 T r. z 
W arszawy; 19,30 T r. z W iednia; 2 1 ,0 0 —22,00 
T r. z Warszawy i Lwowa; 22,00 „Społeczeństwo 
jako przedmiot badań naukowych" (o Polskim 
Instytucie Socjologicznym w Poznaniu) — wvgł. 
p. red. J. Gutsche; 2 2 ,J5 Koncert reklamowy;
22.30 Wiadom. sport, ze wszystkich rózg. polsk.; 
2 2 ,4 5 —23.30 T r. z Warszawy.

Warszawa 9,00 Sygnał czasu i kolęda; 9,05, 
9,23 9,40 Muzyka poranna (płvtv); 9.07 Gimna 

styka; 9,30 Dziennik poranny: 9.45 Chwilka pad 
domu; 9,50 Zapowiedź program u; 10.00 Nabo
żeństwo z Krakowa; 1»,40 Kolędy polskie (płyty); 
11,57 Sygnał czasu: 12,00 Hejnał z Krakowa; 
12,03 Wiadom. meteorol.; 12.05 Przegląd tea
tra lny ; 12.05. 13,15 Poranek muz. z Filh. Warsz.
W przerwie ok. godz. 15.00 Na złotym Spiszu'*, 
wvgł. p. J. Strzelecka; 14,00 Muzyka salonowa 
M. Webera (ołvtv); 15,00 ,.W trosce o nasze zwie 
rzęU — ich ochrona"; 15.15 Utwory na orga
nach (rłv tv); 15,25 „Przegląd rynków produktów 
rolnych"; 15,35 Piosenki w wvk. E. Dodo (pły
ty); 15,45 „Jakie nasiona', taki plon": 16,00 „W ie 
czorynka na w si": 16,20 Recital iortep. z Krako
w a; 16,45 „Rosnąca choinka"; 17.00 Polska m u
zyka lud.; 17.50 „W yspa mgieł i w ichrów "; 18,00 
„T ea tr W yobraźni" z W ilna: 18.1-5 Odczyt z cy
klu „Żvcie młodzieży"; 19.00 Program  na dż. 
nast.; 19,05 Felieton aktualny; 19.20 Muzyka 
In tra to r: W iązanka „Świat w pieśni" (płyty);
19.30 „Od Straussa do Lehara"; 21,10 Dziennik 
wiecz.; 21.20 „Jak pracujemy w Polsce"; 21,25 
„N a wesołej lwowskiej fa li" : 22,00 „Skrzynka 
poczt, techn."; 22,15 Koncert reklamowy; 22,30 
Wiadom. spor* ze wszystkich rozgłośni P. R.; 
22.45 Mało znane utwory svmf. francuskich kom
pozytorów (płv'v)- 23,0r Wiadom. met: o.-.,i. J(» 
komunik. lotnicze;; 23.05 Koncert popu;

Poniedziałek, dnia 31 grudnia I
Warszawa — 6 45 Kolęda; o.3u 708 W;:

zyka poranna z płyt; 652 Gimnastyka; 7.15 O 
nik poranny; 7.35 Chwilka pań domu • 
wiedź programn; 7 50 Koncert rek'ami ■ ; )!;;• 
Sygnał czasu; 1200 Hefnal z Krakowa; 1.2 03 WFcL 
meteor.: 1205 Codzienny P rzesad  Prasy Poisk 
1210 Koncert ork iazz ; 13.00 Oz ol 1305 .1  
oper 0  Pucciniego"; 15.30 Wiadom. o u 1 
polsk: 1535 Przegląd giełdowy; 15 : Koncert
zesp N. Mańskiei .Muzyka krai Póln " lo 4* 
Lekcja ięz niemieck ze Lwowa; 17*Mł K c ią  fort 
B, Braudówny; 17.25 Skrzynka poczt; 17 35 'o,ety
ka salonowa (płyty): 17.50 Odczyt z i u.ftitt
1800 Skrzynka poczt, rolnicza: 18.10 P -. iv : id u - 
mowy; 18 15 Koncert solistów ze Lw> va; i6 45 
„Rok po roku. Jak woda w potoku"; I9u A'■ / -/ły
sa łonowa (płyty); 19.25 Chwilką spirłeczna; 19 30 
.Gdy na przełomie roku dojrzewała oc-iru:;,liczę1'; 
19.45 Program na dz nast: (950 W ku sport;
20.00 Muzyka lekka; 20 45 Dziennik wir u  , 20 55 
„Jak pracujemy w Polsce'*! 2109 Koncert; 214.* 
„Tylko naprzód": 2200 Koncert rek'anK'Wv: y i  15 
„Sylwestrowa antologia aktorska": 22,45 »3
boie i melodie z roku 1934 (płyty); 230'/ wU-i font 
meteorol dla komunik lotniczei: 2355 Mazur of 
„Halka" Moniuszki: 24.00 Bic e zegara: • v i •;•/«
mówienie noworoczne Naczelnego Dyręk f’. R. 
d r Zygtnunra Chamca: 00 10—Ot) 25 Spe ...it-a a •' 
dla Polonii Zagranicznej (tr do Stano.' /  5 ti >■ 
czonych Ameryki Pólnocnel): a) Hymn . - .y. 
b) Przemów-ienie Prezesa Światowego 
Pniaków Zagranica Pana Marszalka W 
wieża: 0.25—100 Muzyka tan : 100 West,-;. a..„ 
sylwestrowa ze Lwowa; 200—3 00 Muzyka tan. 
(płyty).

Poznań — 645 Audycja poranna z Warszawy! 
7 40 Program na dz. bież: 7.50 Koncert reklamo
wy: 1157-43.30 Tr z W arszawy: 15 30 Tr z War 
szawy: 15 35 Przegląd giełdowy wiad gospód roi. 
1 stan wody w Warcie; 15 43—1700 Tr z W arsza
wy 1 Lwowa; 17 00 Tr z Warszawy: 1 7 25 Skrzyn
ka pocztowa (omówi kier. progt dr Z Kosidnw- 
skilr 17.35 Tr z Warszawy: 17 50 Walka i zbrod
nia wśród roślin" (wvg? dr J Rzóskf): IS00 Skrz. 
rolnicza (omówi p E Horakl: 18,10 Życie kult art 
l społ Poznania* 18.15—1843 Tr ze Lwowa: 1843 
—19 00 Tr z W arszawy: 19 OO piosenk* polskie w 
wyk p K Kopczyńskiego Przy fort orof M. Snu- 
er; 19 25 Chwilka społeczna: Pogadanka ornmniz.a- 
Cii studentek: 19.30 Tr. z W ;rszowv: 1945 Pro
gram na dz nast; 19 50 Tr z Wr.rs»awv: 19.56 
Wiad sport Poznania: 20.00 T z V3’arsza'vv i Ło- 
dzl: 20 45 -21  45 Tr z Warszawy: ?! 45 Tr. z Kra 
kowa: 2200 Koncert reklamowy 22.1E T r i  Wair- 
szawv: 22 4.5 Płyty gramofonowe: 23 00 T r z War
szawy: 2355—1 00 Tr z W arszawy; 1.00—2.00 Ti 
ze Lwowa; 200—300 Tr r. Wanszawy.
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Giełdy

Ceduła Giełdy Zbożowej w Poznaniu
Żyto 60 ton par. Poznań 1570 
Żyto 45 tonn p P. 15 65
Żyto 60 tonn p P  l5.5o 15 25 15.50

Usposobienie sookom*
Pszenica 16— 16.50

usposobienie słabe
Jęczmień browarowy *0 25 20.7'

1 -pokojnr
Jęczmień 710—725 gt\ 1900 19.25
Jęczmień 680—600 t> \ 17.50 18—usposobienie sp><koine
Owies 30 tonn p P. 15 65
Owies 40 tonn p. P  15 60 15.25 15.50usposobienie spodom*
Mąka żytnia I gat 0-55% wt. w 2175 2275
Mąka żytnia 1 kat 0 65% wj vr. 2075 21 75
Mąka żytnia łl ga t 55 70% w? w. 15.25 16 25
Mąka żytn pośleHn ponad 70% 13.25 U  25
Mąka żytnia razowa 0-85% w t W. 17.25 18.25

usposobienie spokojne
Mąka pszenna eat. 1A 0—20% wŁ W. 28 25 30.75

gat. IB 0—45% wł. w. 27.75 28.25
gat. IC 0—55% wł. w. 26.75 27.25
gat. ID 0—60% wł. w. 25 75 26.25
gat. IE 0—65% wł. w. 24 75 25.2?
gat. n  A 20—55% wł. w. 23.75 24.2'
gat. ITR 20—65% wł .w. 23.25 23.7C
gat. TIT) 45—65% wł. w. 20.25 20 7:
gat. IIF  55—65% wł. w. 17 25 17.75
gat. III A 65—70% wł. w. 16.25 16.75
gat. II i B 70-75%  wł. w. 13.25 13.75
usposobienie spokoine

Otrzęby źvtnie przemiału standartowego 10 25 l i 
Otręby pszenne cni be przem stendart. 10 85 l i i '
Otręby pszenne średnie przem rtandart 10— 10,50
Ott eby pszenne miałkie przem stand 10.50 12 -
Rzepak zimowy 39 — 4 2 -
Sienne brane 43 — 45—
Gorczyca 44— 4 6 -
Wvka latowa 23 — 2 5 -
Groch V:k torit 39— 42—
Groch Folgera 32— 35— |
Łubin niebieski 8.50 9—
Koniczyna czerwona autowa 120— 130—
Koniczyna biała 70— 100—
Koniczyna szwedzka 180— 200.-
Koniczyna żółta odłuszczoni 70— 8 0 -
Przelot 80— 100—
Tymoteusz 60— 70—
Rajgras angielski 80— 90,-
Słoma pszenna luzom 2 50 2.70
Słoma pszenna prasowana 3.10 3,30
Słoma żytnia luzem 3 50 3.75
Słoma żytnia prasowana 4— 4,25
Słoma owsiana luzem 3.75 4 .-
Słoma owsiana prasowana 4.25 4.50
Słoma jęczmienna luzem 1.95 2.45
Słoma jęczmienna prasowań* 285 3.05
Siano zwykłe luzem 7.50 8—
Siano zwrkłe prasowana 8— 8 50
Siano nadnotpekie luzem 8 50 9—
Siano nadnotcckif prasowań* 9— 9,5e
Makuch lniany w taflach 17.50 18—
Makuch rzepakowy w taflach 13.50 13.75
Makuch słonecznikowy w tafl. 42-43% 18— 18.50
Śrut Soja 21— 21.Ęr
Mak niebieski 37,— 40—

Ogólne usposobienie: spokojne.
Transakcje na odmiennych warunkach: żyta 630 t 

pszenicy 255 t jęczmienia 2)8 Ł owsa 25 t mąki żyt 
niei 58 t  mąki pszennej 25,5 t  otrąb żvtnicb 55 t 
otrąb pszennych 5o t, otrąb ieczmiennvch t5 t  groch" 
Wiktoria 15 t pelusrki 10 t tymotki 6.3 t, nasion 2 '  
t, maku niebieskiego 6 t. mąki ziemniaczanej 20 t, zie
mniaków fabryoznych 60 -ton.

Giełda pieniężna w Poznaniu
Tendencja dzisiejszego zebrania giełdowe 

go była spokojna.
Z noźvc7k państwowych obracano jedy

nie 5 proc. ooź konwers. za która płacono 
64^. pozatem poszukiwano 4 proc. premj. doi. 
po 53.— bez oddawców.

Z papierów !okacyinvcb P. Z. K. obracano 
4V2 doi liftami zast. po 47.—, 4^ proc. zło- 
towemi listami zast. po 4754 oraz 4 proc. Usta
mi zast. konwert. po 47.50—47.75.

Z akcji bankowych płacono za Bank Pol
ski 93.—

Powieli scnsacytna
Wszyscy trzej z ciekawością, łatwo do 

zrozumienia słuchali tej kobiety , która się 
ożywiała jak koń bojowy, pr/y odgłosie trąb
ki i widać było, że łada chwila jej instynkt 
policyjny weźmie nad nią górę.

Ostatnie, wymówione przez nią słowa, 
były tak niespodziewane, że wszystkich prze
jęły zdumieniem.

Ledwie uszom swym chcieli wierzyć.
— bardzo niezręczny! — zawołał sędzia 

śledczy.
— Naturalnie... znać, że nowicjusz! ni

gdy człowiek zręczny, ani wykwalitikowany 
już zabójca nic będzie tak głupi, ażeby 
miał w ciągu niespełna dziewięciu godzin za
mordować dwie ofiary jednym i tym samym 
sztyletem. Podobieństwo ran dowodzi, że 
zabójca byl jeden, ułatwia śledztwo i zbrod
niarza pozbawia środków ocalenia.

Sędzia śledczy, naczelnik policji śled
czej i komisarz do spraw sądowych zamie
nili ze sobą spojrzenie, które mówiło wy
raźnie:

— Ma słuszność, a myśmy o tern nie po 
myśleli...

Aime Joubert mówiła dalej:
— Wiecie, panowie, jaka jest pobudka 

tej zbrodni?
— Napróżno staramy się odgadnąć — 

odpowiedział sędzia śledczy Paweł de Gi- 
bray.

— Powiedziałem pani i powtarzam, że 
do dziś dnia, do tej godziny, tajemnica po
zostaje dla nas niezgłębioną. Błądzimy w 
ciemnościach. Czy nie zgodzi się pani po- 
módz nam swemi radami?

— Mam dopomódz panom memi rada
mi! — powtórzyła pani Rosier.

— Aibo, co będzie jeszcze lepszem, 
wziąść całą sprawę w swe ręce — (dodał na
czelnik policji.

Pani Joubert z uśmiechem spojrzała na 
dwóch mówiących.

— Prawie od samego początku rozmowy 
— rzekła — spodziewałam się tej propo
zycji. Dla tego mnie pan nie zadziwił.

1 Cóż pan na to odpowie? — spytał 
Gibray.

— Wiecie panowie, co mnie skłoniło 
przyjąć a raczej prosić o zajęcie policji. 
Kierowała mną żądza zemsty. Miałam na
dzieję, że oddam panom w ręce człowieka, 
który mnie powójnie shańbił, uczyniwszy 
mnie niawiadomą wspólniczką nieznanej mi 
zbrodni i matką dziecka urodzonego w wię
zieniu z ojca, skazanego na śmierć. Wiecie 
także, dla czego porzuciłam to życie, które 
polubiłam i oddałam mu się cała, bo szJa- 
chetnem wydawało mi się to zadanie codzień 
narażać się na śmierć dla uwolnienia spo
łeczeństwa od zbrodniarzy. Miałam syna i 
syn ten dorastał. Brdom się, ażeby się nie 
dowiedział wypadkowo, że matka jego na
leży do policji śledczej, a chcąc to sobie 
wytłumaczyć, szukając przyczyny tego, że
by nie dociekł, że ojciec jego jest podłym 
mordercą. Udało mi się dotąd. Syn mój nie 
zna przeszłości i :.ic nie po—j.zcwa. Dla 
niego jestem panią Rosier, najlepszą przy
jaciółką jego matki, przed dawnemi zmarłej 
laty, która powierzyła mi na nim opiekę. 
Gdybym przyjęła propozycję panów, prze
padłby mój spokój. Dręczyć mnie będą o- 
bawy, jak przedtem, ażeby syn nie poznał 
prawdy. To byłoby ponad me siły. Widzicie 
ponowie więc, że to nicmożcbne.

— Pani przesadza bardzo swe położenie

— rzekł Gibray.
— Nie, widzę je tak, jak jest ? powfca* 

rzam panom, że mnie ono przestrasza. j
—■ Czy syn mieszka przy pani? [
— Nie, żadnego p-wodu niema, abyśmy)

mogli mieszkać sami, bo syn mój uważa mnia 
tylko za przyjaciółkę swej matki. |

— Jeżeli nie mieszkacie razem, nie mo* 
że tedy wiedzieć, czerń pani jest zajętą. JaM 
on tak i pani zupełnie jesteście swobodni*

— Bywa u mn‘ bardzo często i • o-
dnie dziwiłby się wielce, widząc zmianę ra« 
żącę w trybie mego ży - A od zdziwienia 
do pc „rżenia jeden tylko krok. ,

— W jakim wieku jest syn pani? *
— Ma lat dwadzieścia trzy. T

I «— Gzem się trudni? ___  ‘«V
— Pi ze w gazecie Obrał sobie zawód! 

literacki a pr? m pmcuje teraz jako se« 
kretarz prywatny przy holenderczyku, by*'1 
tym kapitanie, przygotowuj mym wielkie dzi©«, 
ło, z oistor -;rw i morskiej., Syn mój ro« 
bi dla ale rozmaite studja i styl mu po* 
prawda się.

.4'i

— . ząc z ' o, co pani nam mówi, syn 
pani musi tedy ze znać świat.

— Częfto się zachwycam jego przedwcze* 
sną dojrzałością. Zdolności i umysł ma rze* 
czywiśeie niepowszednie.

— Spodziewam się, że w takim razi® 
jest tyle rozsądny i bynajmniej się ani obu
rzy, ani naw ' zmartwi, gdy się dowie, ż® 
pani służy społeczeństwu z zHpnreioia êioliio '̂ 
z narażeniem życia. Dumnym tylko być S 
tego powinien.

— O! — odparta pani Rosier — pan 
wie, że do policji istnieje uprzedzenie, daj
my na to, niedorzeczne, ale niezwyciężone. 
Jeżeli Maurycy dowie się kiedykolwiek, żś 
mnie w prefekturze nazywano „Kociem O  
kiem“, nie będę śmiała pokazać mu si** • ' 
oczy.

— O tem się nie dowie, a przytem 
wzgląd nie powinien pani powstrzymać, k • 
dy potrzeba zająć się bardzo ważną spr_..<*. 
Pozostawiamy pani zupełną swobodę działa
nia, nie będziemy prosili, ażeby zajęła pani 
porzucone miejsce, walczyć pani będzie ni® 
jako regularny żołnierz, ale jak ochotnik, 
Prasimy panią o jedno tylko, ażeby się pa
ni wspólnie z nami zajęła tą sprawą, którat 
zgrozą przejęła caiy Paryż. Jak największa 
ostrożność będzie zachowana, ażeby syn ni« 
mógł podejrzewać zmiany w życiu pani. Da« 
my pani oddzielne pomieszkanie, dokąd prze
syłane będą wiad—iośd na imię, przez niq[ 
obrane i gd—e pani będzie mogła porozumieć 
się z agentami, którzy oddani pani zostaną 
do rozporządzenia. Otworzymy pani W pre- 
feklurze kredyt nieograniczony, a ja ręcł.fll 
za dwadzieścia pięć tysięcy franków nagró* 
dy, jeżeli zdoła pani wykryć mordercę, 0  
czem bynajmniej nie wątpię.

—- Propozycja i - ;ka pochlebia mi, -* 
odpowiedziała pani Rosier — i bardzo jcat 
ponętna P (

— Więc się pani zgadza? - a pytał w* 
bray.

— Nie! odmawiam.
— Ależ tu c h o d z i  o dobro sym. ,
— Dla niego będzie bardzo korzystny 

ofiara, na jaką się pani dla nas zgodzi. Za* 
pewnioną mieć będzie pani dla niego pro* 
tckcję prezesa, prokuratora i prefekta po* 
Licji.

— Proszę panów, błagam, nie namawiaj*
dc mnie, to daremne. ! ■ egf

! 1 '-v  ' /Ciąg dalszy nastąpl.J
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TAJEMNICA 'CUDU ZE SZNUREM
Zdradzone tricki fakirów indyjskich

Europejczyk, Uóry nigdy nie znalazł się 
JT* świętej z.- ni indyjskiej, me zda sobie 
feigdy sprawy z przepaści c . ' i dającej 
prawdziwych fakirów od owych europejskich, 
lub nawet iadyjskich ^czarodziejów'*, którzy 

tor yetwde s,vyeh impresa j ’w podru- 
Srują dla wyławiania monę y z kieszeni ła
twowiernych v ‘ eów. Fakir jest kapłanem 
ewej sztu1. . N:gdy i ngdde nie produkował 
by się za pieniądze. Fozatem fakirzy są bar* 

’ dzo ckriduzywni . niechętnie wdają się w 
tozmowę z Europejczykami, Toteż pewien An
glik, który iJ Id spędził w indj -4* ć * i i zwie- 
dził je wzdłuż i wszerz, tylko raz miał spo
sobność porozmaw'a-?a z autentycznym fa
kirem. Prawdziwego cudu fakirskiego nie wi- 
dział n;gdy. '/■ ' przyglądał się często pro 
dukcjom indyjskich kuglarzy, którzy nazywa
ją siebie fakirami i których naiwni Europej 
teycy, płacący im sowicie za te magiczne sztu 
Ćzki, oczywiście za fakirów uważają.
U Należy odrazu stwierdzić, że owe „cuda* 
fakirów-kuglarzy polegają wyłącznie na 
sprytnych trickach. Przedewszystkiem sław
na sztuczko ze sznurem. Wygląda to zaiste 

i niezwykle, gdy taki magik jednym ruchem 
podrzuca v.  ̂trę koniec sznura, który jak 
drut utrzymuje się w pionowej pozycji. I o- 
to za chwilę pomocnik fakira, młody chłopak 
>— ku osłupieniu widzów, wdrapuje się na ten 
Sztywny jak żelazo sznur W tej sekundzie 
górny koniec sznura tonie w jakimś dymie,

1 S gdy dym ten się rozwieje, nie widać chło
paka, który zniknął bez śladu.

Rozwiązani© toj zagadki jest bardzo pro
ste. Środkowa i górna część sznura jest od
powiednio spreparowana, a publiczność dosta 
je do rąk tylko czę’ć dolną. Mniejwięceą 
W środku sznura umieszczony jest dość skom
plikowany mechanizm. Wnętrze sznura mie 
łci mianowicie małe rureczki stalowe leżące 
oh k siebie luźno i tak uszeregowane, że 
tli wpływają bynajmniej na giętkość sznu 

1 T: Każda z tych rureczek zawiera cylinder 
«tj ,-y. Gdy fakir nagłym ruchem rzuca

»
Średniowieczna kultura Ameryki

Archeolog i badacz węgierski, dr. Paweł Ke- 
jernetn, wygłosił w tych dniach w Wiedniu, cie
kawy odczyt o kulturze kraju majów i Azteków 
^ Meksyku. W podróży swej w roku 1933 po 
Meksyku środkowym, starał sie dr. Ke'einen 
obadać kulturę nieistniejących iuż narodów nie z 
bunktu widzem a archeologicznego i etmoolo-.icz- 
Jjego. jak to dotąd wymieniono, iecz z punki u wł
ażenia artystycznego. Każde z państw — tw'er- 
Jtti uczony — czy to bedzie państwo. Matów to 
tków czy Inhasów, mia’o odrębna kulturę Na 
Najwyższym poziomie byli Majowe Już wów
czas mieli miesiące, dnie ł godziny dokładniej o- 
bliczone niż w tym samym czasie europejczycy. 
Szereg środków lekarskich, jak ch:n*e. kokainę 

I przejęto od nich w Europie. Posiadah' szkoły, w 
których uczono czytać ł pisać p\sma obrtzkowe- 
ko. Uczniowie fuż wtedy zaznaiamłaP sie z hi
storia kraju ł in, gałęziami wiedzy. Jak wynika 
ż wykopalisk, ozdobionych wspama’emi rzeźba
mi cznemi. w mieście panował niezwykły 

i |t>r/ądek.
, v  były brukowane, i codziennie zamiatane.

aj połączony bvł dobremi szosami, z któ- 
kVl-'u niektóre zachowały sie <k> dn!a dzisiejszego 
r°nadto posiadali Majowie doskonałe mały. z na 
^sowanemi dokładnie ulicami I szosami. Funda- 

Carnegfa wysłała na półwysep Yukatan 3 
reneologów i etnologów pod kierowmetwem 

ĵ of. Morlevs‘a. którzy jat od 1924 tam pracuia 
Kelemen współpracował z nimi przez pe- 
czas. Obecnie zamierza uczony wetfersło 

jyPtsad prace o średniowiecznej kufturze Amery-

sznur do góry, wywiera on na dolną rureczkę 
odpowiedni nacisk, co oczywiście wymaga 
wieloletn. ćwiczenia. Wskutek tego nacisku 
cylinder stalowy wychodzi z pierwszej ru 
reczki i wchodzi do drugiej. Oczywiście, ii 
wysuwa wskutek tego cylinder, znajdujący 
się w drugiej rureczce, a wchodzący teraz dc 
trzeciej itd. Nic więc dziwnego, że po chwili 
lina tężeje i staje się twarda jak żelazo. Jest 
przytem tak silna, że z łatwością potrafi u

LISTY NAPOLEONA
Zgóra 300 listów Napoleona do Marii Luizy, 

wystawionych na licytacje w Loudyire nabył 
rząd francuski na rzecz Biblioteki narodowej w 
Paryżu. Rząd francuski zdecydował sie na to na- 
skutek usilnych interwencyj Akademii Francus
kiej oraz sfer literackich I artystycznych, które 
dokładały wszelkich starań, aby te drogocenne 
pamiątki po wielkim Cesarzu nie zostały rozpró
szone w obcych rękach.

Licytacja trwała wszystk:ego trzy minuty. 
Cena wywoławcza za ten plik 316 listów wyno
siła 5 000 funtów szterlingów i doszta do i5 ty
sięcy funtów. Za te cene czyli m-li.-n .25 tysięcy 
franków nabył ie na rachunek rządu francuskie
go wydawca londyński Maggs. ’est to kwota wy
soka i wydatek dla skarbu państwa weki.  a e 
stosunkowo niewygórowany ieśli zważyć, że li
sty oryginalne Naooleona osiagaja na icytacjach 
zawrotne sumy. Niedawno iedeu 'edyuy list do 
Marji Luizy sprzedano w paryskim domu icyta- 
cyinym za 80 000 franków, a list do Jjzcfny za 
46 tysięcy.

Wydatek zwróci sie częściowo skarbów 
francuskiemu po udzieleniu prawa przedruku 
tych listów które zarezerwował sobie wspomnia 
ny wyźei wydawca iondyński Maggs. Na razie 
będą one wystawione na widok publiczny w Bi- 
b'iotece Namdowei. Na'wcze.śnieiszy nosi datę 
23 lutego 1810 roku. a ostatni datowany iest z 
wyspy Elby 28 sierpn!a 1814.

Interesować mogą one nietylko historyków 
Są odzwiercied'eniem duszy i przeżyć Napoleo
na w ciągu czterech przełomowych i krytycznych 
dla niego lat. Można ie oodz'el:ć na cztery grupy

Do pierwszej grupy należa Lsty które Na
poleon oisał do Marji Lu'zy. córki cesarza Fran
ciszka austrjack;ego. jeszcze tako narzeczony 
Datowane sa z Paryża Comoiegne. Rambouilet 
i można ś’edzić. jak zwolna rozwija sie idyila ce
sarska. zaczęta pod nai'ens7emi auspicjami. Po
czątkowo Napoleon nazywa swoia przyszła mał
żonkę i cesarzowa Francuzów ..Madame**, potem 
Moja droga**. ..Moia dobra przyjaciółko*.

‘Druga grupę stanowią te listy, wymienione 
w tym samym 1810-tym roku podczas podróży 
poślubnej cesarskiej pary po północnej Francji i 
Niderlandach. Sa one pełne sentymentu i łączą 
się ściśle 7. poprzedniemi.

Z trzecią grupa zaczyna się seria listów pra
wdziwie historycznych. P!sze ie Naoo’eon pod
czas kampanii rosyjskie* od maja do grudnia 181? 
roku. Sa datowane z Poznania. Tonmia. Gdań
ska, Kró'ewca następn e z Kowna. W ina. G’e- 
bokiego. Witebska. Smoleńska, z Borodina i wre 
szcie Moskwy.

W iednym z nich pisze:
..Jestem na koniu od 2-ei rano. śpię za’e 

dwie dwie godziny i przez pozostały czas me 
widzę nic. iak tylko wojska. Połv‘em wczo
raj Rosian. armie złożona ze 120 000 mdz* 
Zwycięstwo było niesłychane, ale miałem 
w!e!u zabitych i rannych**.
W innym liście op:suie pożar Moskwy, a o 

opuszczeniu miasta wyraża sie następująco:
.,Mus:ałem opuśc'ć Moskwę. Potrzeba mi 

było 20 000 ludzi, abv utrzymać to miasto**.
Niemniej, nawet podczas tragicznych dni od

wrotu. interesuie sie źvwo. co porabia cesarzowa 
w Paryżu jej rozrywkami ł zami‘owaniami. W 
ednym 1iśc:e zapytuje, dlaczego nie bvła dętych
czas w operze na ..Jeruzalem**......Mówią ,że to
bardzo oiekne** — dodaje.

Czwarta grupa to listy 2 okresu wojny w

trzymać ciężar Szczupłego chłopca.
Podobnie przedstawia się tajemnica ttf» 

nych ,,cudów“, demonstrowanych z poważny 
miną żądnym sensacji Europejczykom. Ni* 
wynika z tego naturalnie, żeby prawdziwi 
fakirzy nie umieli pokazywać prawdziwych 
zjawisk magicznych, co jednak Europejczyk 
może obserwować w  najrzadszych tylko wy* 
padkach.

DO MARJI LUIZY
Niemczech w roku 1813. Mają one wielka war* 
tość dla historyków ze względu na naprężeni* 
stosunków z Austrią. Napoleon us’łuje użyć po* 
średn.ctwa swojej żony. abv powstrzymała sw® 
go ojca. a jego teścia, cesarza Franciszka, od in
terwencji po stronie wrogiej mu koalicji.

„Proszę cię — pisze w jednym z listów — 
napisz do papy Franciszka, aby sie nie dał 
wcągnąć. Powiedz mu. że mam do rozporzą
dzenia miljon !udzi“.
Próby te nie dały rezultatu. Austria stanęła 

po stron e Rosji i Prus. Po zwycięstwie pod Bau 
tzen wyraża się następująco:

„Miałem iuż szereg pięknych bitew, ale da 
wno już nie wygarbowałem skóry tak. jak 
ks;ec*u i cesarzowi. Wojska papy Franciszka 
nie były nigdy gorsze**.
Piata i ostatnia grupa to kampania francuska 

pierwsze dni pobytu na Elbie. Zdradzają ona 
nieraz zniechecenie. ale iest ono przejściowe. 
Lew budzi s*e u mego co chwi'a.

Powiedz twemu ojcu — p:sze — że jestem 
gotów umrzeć, niż zgodzić się na pokój upo- 
karzaiacy**. Niestety, kieski odwrócć sie nie 
da. Napoleon cierpi za siebie i za swoia żonę. 
„Cierpię z powodu tego. co ty musisz wycier 
P:eć“ — pisze w iednym z ostatnich listów**.
Tutaj znaiduje s:e również jeden list. który 

przejęty został przez meprzy.iac:ela. Napo’eon o- 
pisuie w nim swoje zamiary pomaszerowania w 
stronę Marny j wyrzucema skoa'izowanvch 
woisk ze stoMcy. dodaiac. że potrafił, zdobyć 
pian wroga Na nieszcześc:e kozacy przychwy
cili pocztę, do którei ów list był załączony. Do
stał s:e pn w rece Biuechera. którv w ten sposób 
dow:edział sie o przygotowaniach cesarza, po
czerń z ironicznymi przeprosinami odesłał go t  
powrotem Marji Luizie.

Jest rzeczą interesująca, jakie były koleje 
tych Mstów Pan Maggs który przywiózł ie t  
Londynu do Paryża znajduje sie również w po
siadani poufnego dokumentu, wmaw!a’acego na 
zwisko posiadacza listów. Nazwisko ieeo ma bvć 
zachowane w absobitnej taiemnicv a’e wolno 
przypuścić, że chodzi tu o osobę zwiazana z da
wnym dworem w;edeńskim. która weszła w po
siadanie listów za Pośrednictwem rodz!nv gene
rała Neipperga Ten ostatni poślubił Marie Luizę 
po śmierci Napo’eona.

Samo odkrycie listów miało mieisce dop!eik> 
w ostatnim czas:e. Znajdowałv sie one w iednym 
z zamków austriackich i natknięto sie na nie 
przed trzema miesiącami zaledwie. Ponieważ nie 
sa to wszystkie listv Nanoipona do Marii T.ui^a 
zwłaszcza brak tych. które n!sana bv»v w okre
ś l  Stu Dtvł. me iest wykluczone, że pozostała re
sztę odnaidzie s'e u tei samei rodźmy.

Ofiara czystki w szpitalu
B e r l i n  (PAT.) B. nadprezyuont Śląska 

niemieckiego, Hcllmuth Bruckner, którego zło 
zenie z urzędu przed paru tygodniami zapo
czątkowało ostatnią czystkę w szeregach par- 
tji nnr.-soej. znajduje się obecnie w szpitalu 
policji państwowej w Berlinie. Briickner zo* 
stał umieszczony w tym szpitalu rzekom® 
wskutek silnego rozstroju nerwowego.
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NARODZINY STATKU „MARSZAŁEK PIŁSUDSKI"
Monfalcone, w grudniu.

z Życie ludzkie to łańcuch dni często słabo po
wiązanych ogniwami ze sobą. częściej szarych 
I w pam.ęci rdzewiejących, rzadziej stalowych i 
błyszczących w słońcu, najrzadziej zaś szczero
złotych. a rozsianych iak drogowskazy i zachęta 
■do znoszenia codzienności.. Taki piękny, szcze
rozłoty dzień opromientony przytem blaskiem 
italskiego słońca przeżyli Ci wszyscy, którym 
dane było uczestniczyć we chrzcie i zarazem w 
urodz nach wielkiego motorowca potoktogó, no
szącego obecnie dumne orano ..Piłsudski**.

Słońce, które uprzednio od dwóch tygodn* 
zasłon ete było gęsta kurtyna chmurzysk, od sa
mego rana wzniosło sie z poza gór Istrii przyja
zne.. c eple ł uśmiechnięte a Triest kapał sic 
cały w błękitach ntoba i Adriatyku... Nam. przy
byłym bezpośrednio z północy wydało s:ę. że 
oto nagto znaleźliśmy się w zaczarowanym kraju 
bajki, i że to wszystko naokół jest snem, a nie 
rzadka chwia pęknej rzeczywistości...

Wczesnym rankiem z Triestu wyruszyło 
samochodem 38 osób. przybyłych z Polski, aby 
udać sie do stoczni „Canteri R un’ti dc!! Adria- 
tico“ w Monfalkone. stoczni, w której wzamian 
za polski wegiel budują dwa wtolkto stołki 
Świt czerwienia i Złotem wybłysnał z błękitów 
morza, a szoferzy gna'i jede-’ za drugim w sza
leńczym pedzie po krętej, wyjątkowo pięknej 
drodze asfaltowej Z jednej strony piętrzy! sie 
stromy waptoń Karstu. gdy z drug:ej. poza wąt
ła barierą, ziała przepaść. spada:ąca aż do morza 
gładkiego i spokojnego. Tu i tam na szklstej 
gładzi wodnej Ciemniały żagle malowniczych 
lodzi rybackich...

Wpadliśmy tak długą, rozpędzona karawana 
aut do miasteczka robotnczego Monfalkone. któ
re w:tato nas wesotomi barwami licznych bander 
polskich i ita'sktoh. porozwieszanemi na do
mach i pow ewajacemi na masztach. ustawiommh- 
u bram stoczni... Warta honorowa karab'nierów 
w ko'orowych mundurach salutowała eo ĉi. a 
sprawny i wyszkolony zastęp czarnych koszul 
udztotoł szybkich informacji i przeprowadzał 
•przybyłych do sa'i recepcyjnej Stoczni.

Tymczasem _ na wie‘k;m placu warsztato
wym zebrał sie już tłum. złożony z organizacyj 
oraz z robotmkócw i ich rodzin.

Robotników w szarych, roboczych kombine
zonach. widać wszędz!e. wokół trybuny, przy 
rusztowaniach, zajętych gorączkową praca przy
gotowawczą. przy kranach i dźwigach, na win
dach i masztach... Pracują lub zastygi 
w bezruchu, patrzą w nap:eciu w stronę, 
gdzie, lśniąc w słońcn cynobrem pierwszej, dol
nej farby, stoi ubrany w girtondy I wieńce On.. 
dzisiejszy chrzestniak i sotonizant zarazem: 
wielki motorowiec ..Piłsudski**.

Olbrzymi, zgrabny, aerodynamiczny kształt 
wznosi s:e Pochyło z pośród podpór i podstaw 
wysoko, bo aż na 20 metrów wzwyż, otworanr 
szluz kotwicznych, n by oczyma spogtoda.iac na 
biało-czerwona trybunę, wzniestona tuż pod je
go zgrabnym. wygiętvm z lekka wprzód i zao
krąglonym dziobem. W górze, na samym przę
dz^ kadłuba statku widnieje wielki, srebrny 
krzyż P erwszei Brygady, dwa i pół razy więk
szy od wysokości normalnego człow eka że ro
botnicy stojący na szczycie u burty, wyglądają- 
jak matońcy żołn:erzykowie z ołowiu...

Na nielicznych jeszcze sztagach masztów 
powiewała wszystkimi kolorami flagi sygnaliza
cyjne rozwieszone na wielka gale, tak samo. jak 
i na innych statktch stojących na wodach stocz
ni. a na bezan-maszcie. oraz na rufie bieto.to 
1 krwawia polsko-morskie bandery z białym or
łem na czerwonej tarczy, umieszczonej pośrodku 
górn^o. biatoeo oo'a..

Okręt wyg’ada na żywą. rozumna istotę, za- 
stygł’1 na chw:! parę w oczekiwana...

Obok równolegto do mego. op'eciony jesz
cze gęsta siecią drewnianych rusztowań, zapeł
nionych teraz ciekawym tłumem robotników 
piętrzy sie brat rodzony ..Piłsudskiego" statok 
tej samei w:elkości i tych samych wa'orów: ..Ba
tory" który zostame z kolei spuszczony na wodę 
na w‘rsne roku 1935.

Organizacje włoskie ustawiają sie w dwa 
długie szpalery od źetozobetonowych budynków 
stoczni do trybuny. Stoją tam kolumny związ
ków robotniczych stoczni, związków faszystow- 
sk:ch w czarnych knsztitoch. renrezentac:e syn
dykatów robofmczych Triestu. BaTla morska i 
lądowa — czyli związki faszystowskiej młodzie

ży; dawni kombatanci, związek dawnych żołnie
rzy. przedstawiciele Italskiej Ligi Morskie] i nn- 
ni. inni bardzo liczni... OrKiestra marynarki WfP 
jennej trwa w pogotowiu, a fantastycznie i boga
to ubrany kapelmistrz podnosi pałeczkę 
kazie „uwaga", gdyż właśnie z szerokiej hr-s.my 
stoczni wychodzi pochód osób. którzy w moczy 
stości dnia 19 grudnia 1934 roku odegrali głów
ną rolę.

Ukazuje się wiec Arcybiskup Gorycji w oto
czeniu ketu w barwnych szatach. Za nim zaś
w towarzystwie najwyższych władz tnie scu- 
wych italskich cywilnych i wojskowych idzie 
zasłużona działaczka niepodległościowa Pan 
Wanda Pełczyńska, która w imieniu Pani Mar- 
szałkowej Piłsudskiej będzie za chwile matka 
chrzestna statku. Obok postępuje specjalna de
legacja polska Ministerstwa Przemysłu i Han
dlu w osobach p. Min stra Doleżala. Dyrektora 
Gabtoetu M nistra Patka, naczelnika Wydziału 
Żeglugi Ocioszyńsklego i innych. Polscy dygni
tarze. a więc nrędzy innemi Wiceminister Ko
munikacji Bobkowski, ambasador poiski _ przy 
Kwiryna’e Wysocki, dyrektor Ceceniowski. dy
rektor Węgrzynowski z Ministerstwa Skarbu, 
delegacja Lig1 Morskiej i Kolonialnej oraz wtolu 
innych szli obok italskich, licznie reprezentowa
nych z Wiceimnistrem komunikacji Rządu Fa
szystowskiego Lojacono, komendantem korpusu 
Generaem Ptozio Biroi. Prefektem Tien-go ko
mendantem XII Grupy Legjonu faszystowskiego 
na czeto.

Barwne, bogate mundury italskie wojskowe
i faszystowsk e tworzą ko orowa plamę wespół z 
czarnemi ubraniami osób cywilnych. Pośród nich 
skromny, lecz zawsze piękny ł bardzo nam dro
gi w dnieie mundur potokićj marynarki woen- 
nej. To uśmtochmety i sympatyczny komandor 
Korytowski reprezentant po'sk!ego Ministerstwa 
Spraw Wciskowych i Polskiej Marynarki Wo
jennej, Widać toszcze wieto innych mundurów 
oficerów morsk cli — to oficerowie flotylli Itai- 
sktoh łodzi podwodnych, stacjonowanej w Trie
ście.

Duchowieństwo i matka chrzestna wstąpiła 
na trybunę W tej chwili orkiestra gruchnęła 
..Jeszcze Potoka me zginęła" dzarskim rytmem 
rozśotowann w kotorwy ranek. Wszyscy zamar
ii w bezruchu, odkryli głowy. W górze zawar
czały potężne motory i wielki hydroplan. ze zdo
bywca rekordu szybkości lotu na poktodzie o- 
kraźył ..PJsudskiego" klkakrotnie. Po hymnie 
państwowym potokim odegrano Ptorwsza Bry
gadę hymn Itatoki — królewski 1 Oinwtoezzę.

Ostatnto uderzento młotów. odbijaincvch o- 
statnie boczne podpory, wstrząsnęły powietrzem 
Tłum zamilkł. ryknęła svrena fabryczna zo-rzyt- 
ue»v łańcuchy tdożone obok staikn. khW

w wodzie beda hamowały jego pęd, osiągnięty J© 
zesunięciu się z namydlonych szyn. Arcybiskup , 
Gorycji odmówił krótką modlitwę i ze skupie- 

• niem pokropi! świecona woda wynioe*"
okrętu, sterczący nad namł ku niebu, Do meckt-1  

I oizmu. mającego uwolh ć statek z więzów, poc,i| 
i cieszia Pani Wanda Pełczyńska, matko chrzc^-w 
na. a spokojny i równy, eżwłęczny Jej głos , 
legł sie w ciszy, kioi„ nagle zapanowała naokół.

Po serdecznych prostych słowach Pani Peł
czyńska przecięła srebrnemi nożyczkami sznu
rek mechanizmu, butelka z szampanem z głu
chym trzaskam rozbito sie o burtę chrześntoka, 
a statek na jedna, jedyna króc utka chwile jakby 
zamarł, jakby przyczaił sie do skoku.

Wszystk m serca przestały bić. a ogromna 
obawa ł wzruszento zatamowały oddech. Se
kunda c:szy zaległa na placu, na statku i na ru
sztowaniach.

I nagle!... nagto słm „Piłsudski" drgną! t  
lekka i swobodnie, miękko począł sunąć w dół 
coraz szybciej i szybciej... Ogromny krzyk z ty- 
stocy piersi runął w nebo. a za mm ryknęły w 
stoczni wszystkie syreny warsztatów i statków 
stoiacych w dokach i w porcie. Orkiestra dvgo=- ( 
tato triumfalnie marszem.'hydroplan kołował w 
coraz mntoiszvch kręgach, nad czerwonym, wspa' 
niałym kadłubem, który coraz prędzej i prędze! 
sunat w dół.

Gwizd, krzyk I huk motorów wraz z szaleń
czym rytmem orktostry trwał zaledwie minutę 
i minutę zaledwto zsuwał sto statek. Niebawem 
kołysał sie lekko od wstrząsów hamowania na 
sookoinei wodzie zatoki równo godnie i wdzięcz 
nto spoczywając w nowym, a już od tej chwili i 
togo wtośrwym źywtoto. . 4

Goracokrwiśoi włosi szałelł. Powiewali ką- 
oehiszami. czapkami, ntoustawałł w okrzykach. 
Potocy mieli łzv w oczach łzy radość!.

Bo czyż który z innych na^o^ów pojąć zdoła 
ogrom drogi polskief nrzebytoj aż do tego płatni. 
<tatku ogrom wvriłków woli 1 hartu pion eróW' 
wykuwatocych Wielka Przyróść dla—Pp,£1f 7V--i 
nnwwiterno nr êz morze.. Jeszcze dziesięć lat V 
'emu nic nie bvto. Obecnie tost port. jeden z 
najnowocześniejszych na świecto. lest Fota. śmią«, 
ło stotoca w szeregu inu ĉh iest otwarte olbrz^- 
m;e okno na śwtot... Na śwtocie szerokim zas; 
dobrobyt, sława i potęga naszei Ojczyzny... osią* | 
galne przez da’szą nracę i wysitok twórczy,’ 
przez wieto. wieto dobrej woli i wiary.

Tej pracy, tej woV 5 teł wtorv żvczvłem W 
duszy wszystkim potokom, a przedewszysfkłejs. 
nasrei mtodztoży w diru 19 midnto 1934 rojku, 
w Monfalkone. gdvż bvł to ieden z na»szcześl:W- 
szych dni w mojem życiu jak I tych którzy 
sto choó w części do Wielkiego Dzieła nr-nm̂ jr- 
nić mon!!. B. P*'; I

CZOŁGI WŁOSKI C W ZAGŁĘBIU SAABY

Na ulicach Saarbrtickcn ukazały się p;erwsze czołgi włoskie. Wśród ludności Zagłębia 
wywołało to większego zainteresowania. Jedynie domy ozdobione sa Hcznemi chorągwiami Mr 

lerowskłwnL Świadczy to wymownie o nastroju ludności
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KOBIETA -TRUC1CIELKA NA SZUBIENICY
Ostatnie chwile skazanej -  Protest oplssji publicznej

Po raz pierwszy od ośmiu lat jak donio- 
v $ły o tem krótko Jepesze wykonano otiegdai 
'.-w Anglji wyrok śmiet.. na kobiecie. Kobieta, 

którą powieszono na dziedzińcu więzienia w 
Hull
Jest oieiaka Ethel Major, która sad przysię
głych w Londynie skazał na śmierć za otru- 
1 cle męża strychnina.
Aż do ostatniej chwili przypuszczano, źe król 
ułaskawi skazaną. Z wiezienia wysłano 

liczne petycje do króla.
. a nawet lord major Londynu interweniował o- 
Sobiście u sekretarza stanu w ministerstwie 
spraw wewnętrznych i u samego króla. — 
.Wszystko okazało się daremne 
*' Jeszcze do ostatniej chwili spodziewano 
sie ułaskawienia do wykonania egzekucji.
Kat wziął miarę i zważył skazana, potem o- 

blłczył dokładnie długość sznura, ażeby 
śmierć nastapiłą błyskawicznie, 

i Prawo angielskie wymaga, ażeby skazańcy 
bvli powiadomieni o dokładnej godzinie i dniu 
W którym beda straceni. Pania Ethel Ma;or 
powiadomiono o tem edv iei obrońca otrzy
mał wiadomość, że nrośba o ułaskawienie zo
stała odrzucona W nrzeridzień onzekncii 
Odwiedził skazana 15-letnł $vn. który w cza

sie procesu złożvt wzri.czatoce ?eznan;e. 
Spotkanie matki z synem bvło dramatyczne. 
Pani Maior ma leszcze 19-ietnią córkę, która 
niedawno urodziła dziecko. W ciągu nocv sko 
zana zemdlała dwukrotnie na myśl o strasznej 
śmierci.

Dramat wigilijny w Paryżu
a  żołnierz wielkiej wojny zamordowany 

przez żon? w oczach dzieci.
Paryż w grudniu

Ponury dramat rozegrał się <m Wigilie •* Paryźt 
J>rzy iednei z mniejszych uliczek S tra c ie  chwile 

7 i 0(zpaczy i bólu przeżyta tam nieiaka j>. Maille. stale 
"bita i poniewierana przez swego męża, pijaka i bru- 
taia Życie iei byto przez iat dwadzieścia prawdziwem 
Piekłem

Jak daleko sięgnąć mogła pamięcią w swa strasz 
na przeszłość nie widziała nic innego, jak tylko 'ednc 
nieprzerwane pasmo scen brutalnych i okrutnych 
Mąż iei był sta'e piiany a edv wracał do domu al* 
kohol zapalał zawsze w tego oczach krwawe wizie 
ł wtedy bit Bił bez powodu gdyż bicie stało sie iegr 
nieprzeparta wprost potrzeba Woir.a i ciągłe rany 
Pogorszyły iego stan W okresie młndośu przypusz
czalnie był to zupełnie przyzwoity człowiek.

W tei strasznej nocv żvc’a Jedvnem światłem 
Jedyna błyskawica szczęścia były dla nieszczęsne5 
ofiary iei dzieci Nieraz iednak p Maille rozmyślała 
ie  dzieci iei. z których dwoie starszych dochodziło 
do lat 16-tu i 14-tu dziś cierpią znacznie siln ej. ,dv 
rozumiej* iuż i ocenia’a te widowiska, które rozzrv- 
wzaia sie codzień przed ich oczami Naimłodszy zaś 
trzyletni Andrzei co dnia trząsł sie ze strachu w swo
im wywróconym podczas bók* łóżeczku W mózgu 
biednei ofiary kłębiły sie wciąż nieustanne pytania- 
Czy iest to wszystko możliwe? Czy jest możliwe by 
dzieci wzrastały w takiem piekle?!

Wreszcie rozegrał sie ponury dramat.
Dnia tego około północy Andrzei Maille piiany * 

Ponury ciężko wtłoczył s:ę do swego mieszkania no 
drugim piętrzę przy ulicy Be!!evi!!e Bóg wie skąd 
wracał i gdzie sie włóczył Jego wściekłość i lesro 
Paroksyzm był tak silny, iak zwykle. Jak tylko zam- 

\ knat za sobą drzwi mieszkania dokąd wślad za nim 
Wfiełzł okrutny strach rzucił sie na swą nieszczęśli
wa inne i ciągnąc ia za włosy, wyrzucił z łóżka 

I wtedy wreszcie t& kobifiii. ktorfi bez slows s-Ksr 
Ji wytrzymała naigorsze poniżenia, zbuntowała S'ę 
me widząc zupełnie wykrzywionych strachem kon- 
wulsyinie twarzyczek swych dzieci, opanowana n a - 
Kłęhsza wściekłością która rosła z głębi te' przez dwa 
d*ieścia lat umęczonej duszy. schwyC’*3 za ręczny ma 
B'ąl do bielizny ł zaczęła bić nim swego prześladowcę 
0 |*a z całych swvch sił. r  całe5 mocv swe! nienawiści 

fidv powstrzymała sie wyczerpana maż teł był 
martwy... Nie zdawała sobie z tego nawet sprawy wzię- 
** W|ec swoie dzieci wypchnęła le z mieszkania ' 
wszyscy czworo bez słowa udali sie do komisariatu 
Pohcji Biła wtedy godzina trzecia nad ranem.

Przed godziną 8 rano zaczęły się groma
dzić pod wysokiemi murami więzienia tłumv 
ciekawych. Egzekucję wykonano o godzinie 
dziewiątej.

Trwała ona klika minut.
Po egzekucji otworzyły się ciężkie bramy 
wiezienia i wyszli z niej trzej strażnicy, któ
rzy zawiesili na dwóch stupach przed więzie
niem dwa ogłoszenia:
jedno stwierdzało, że oanł Ma;or zapłaciła 
śmiercią za zbrodnie, drugie oznajmiało, że łe 

karz stwierdził iei zgon.
Pani Major przez cały czas procesu bro

nił? zaciekle swej niewinności. Twierdziła żt 
isi maź struł się po spożyciu zepsutego mię
sa Ale śledztwo wykazało niezbicie, 
że oanł Maior truła systematycznie swego 
męża. dając mu do spożycia młeso, zaprawk) 

ne s lrvclm-na.
Pies. który snożvł resztki mięsa, dawaneg* 
przez pania M.iior iei mężowi, zdechł natycl- 
miast. W żołądku psa znaleziono silną dnw

Z dniem 30 listopada b. r. wyszedł ostatni 
numer paryskiego wydania ..Chicago Tribu- 
ne“. która od 1 grudnia łączy się z Paryskiem 
wydaniem ..New-Jork Herald". W ten spo
sób przestanie wychodzić w Paryżu amery
kańskie pismo, które bvłu bard-o poczytne na 
całym kontynencie. Pierwszy numer pary
skiej „Cłrcago Tribune" zjawił sie na ulicach 
stolicy Francii 4 lipca 1917 roku. Pismo miało 
na celu obsługiwać amerykański korpus 
'kspedvcvinv. Początkowo była to lilipucia 
mzetka. zawierająca tylko 1 stronice. Re* 
iakcia składała sie z... jednego dziennikarza 
Vfórv wypełniał cały numer i podobno wcale 
sie nie przepracowywał. Po kilku miesiącach 
Indano mu dwóch pomocników: francuskiego 
>f:cera-inwalide oraz młodziutką panienkę 
lełmącą obowiązki maszynistki i stenogra- 
•‘istki.

Pierwsze dwa lata istnienia gazety po- 
'hłoneły około lflO.ono dolarów subwencji 
tdzielanej przez rząd Sianów Zjednoczonych 
becz iuż w końcu 1919 roku . Chicago Tribu- 
ne“ zaczęła nrzvnosić dochód i to tak znacz
my. źe redakeia mngłą sobie pozwolić na prze
słan i gen. Pershingowi czeku na 112 000 do 
'arów. przeznaczonych na pomoc żołnierzom 
— of:arom wo!nv.

Gdv prezvdant Wilson przybył do Parv-
żą, uczynił ..Chicago Tribune" cwoim orga-

M o g i l n o .  Niezwykły przebieg m iała rozpra
wa o krzywoprzysięstwo, jaka odbyła się ostatnio 
przed sądem okręgowym vz Gnieźnie na sesji w y
jazdowej w Mogilnie. Oskarżona o krzywoprzysię
stwo była M arta Lutzerówna, córka rolnika z Procv- 
nia. Początek sprawy sięga lutego br. Gospodarz Lu- 
tzer zwolnił wtedy z paromiesięcznej służby parobka 
swego, białorusina. Jana Białomyżę. ponieważ ten 
nawiązał bliższe stosunki z jego córka. M artą. Biało- 
mvża zemścił się na gospodarzu w ten sposób, że po
bił ciężko svna jego Andrzeja, za co został przez sąd 
skazany na 2 miesiące aresztu. Podczas rozprawy 
Białomyży zeznawała jako świadek Lutzerówna, któ
ra —  abv uchronić od kary kochanka —  dopuściła 
się krzywoprzysięstwa, zeznając, że przodownik P. P.. 
który spisywał protokół zajścia namawiał w języku 
niemieckim jej ojca do zamordowania Białomyży.

ke strychniny. Oskarżenie stwierdziło^
że pani Maior otruła męża i  za/.t!»ości,

ponieważ mąż jei miał od kilku mie*ie:v ko
chankę.

Wykonanie wyroku śmierci na patii Ma
ior wywołało w całei Anglii żvwe poruszeń.e 
i głosy protestów. Opinia publiczna w Anglii 
iest przeciw wykonywaniu kary śmierci 
kobietach.
Nie może ona znieść spokomie t e  rani
Major, żona, matka 1 bahka. *awisł:» - /.u- 

bienicy.
Ale władze publiczne tłumacza swrOn suro- 
wość tem. że jeśli zbrodni:zość w Arigljj iest 
tak mała. to iedvnie dzięki temu. źe wyroki 
śmierci wykonywane sa zawsze z cała bez
względnością. Od początku tego wieku stra
cono w Anglii tylko 6 kobiet. Ostatnia powie
szono w roku 1926. leszcze iedtn skazana na 
śm:erć oczekuje w wiezieniu w Ourbam uła
skawienia: iest nią nani Lydja Bing. która za
mordowała swoie dziecko

nem. mającym za zadanie popierać go w wal
ce z amerykańskim senatem.

Traktat Wersalski bvł wypracowywany 
w głębokiej tajemnicy. Pewnego dnia zjawjł się 
do redakcji '..Chicago Tribune" pewien wy
bitny chiński dyplomata, który oświadczył, 
że. wobec stałego krzywdzenia Chin przez 
kongres, zamierza apelować do opinii świata. 
Przedstawił opracowany przez kongres oro- 
:ekt traktatu pokojowego, potwierdzając przy
sięgą iego autentyczność. Redakcja porozu
miała sie z Wilsonem i na drugi dzień ogło
siło pełny tekst projektu. Rvł to epn^w y  
szlagier", po którym poczytność „Chicago 

Tribune" gwałtownie wzrasta.
Gazeta nabyła w Paryżu piękny dom, 

posiadała własne samochody '. samoloty, za
trudniała cały sztab pierwszorzędnych sił 
dziennikarskich. Dopiero krvzvs światowy, 
który rozpoczął sie w 1929 roku. położył kres 
dalszemu rozwojowi ..Chica"'- Tribune". Roz
poczyna sie okres os7r-»r>dności.

W ostatnim numerze redakeia poświęca 
dłutri artykuł historii dziennika, uznaunia o.le
go likwidacji i kończy nastepuiącem' wyraza
mi nełnemi humoru, lecz. nienozhawionemi 
pewne? goryczy: ..Cłrcago Tribune" zgasła, 
pogrzeb odbędzie sie w śclsłem gronie, prod. 
mv powstrzymać sie od przysyłania kwiatjóW 
łub wieńców. ,1

Na ostatniej rozprawie oskarżona o krzywoprzy
sięstwo Lutzerówna potwierdziła swe poprzednie ze
znania. podkreślając, że przodownik używał języka 
niemieckiego. Przesłuchani świadkowie zaprzeczali 
stanowczo zeznaniom Lutzerówny. Wreszcie przesłu
chano również i Białomyżę, który teraz skolei chcąc 
przyjść z pomocą I.utzerównie — zeznał, że fakt, 
o któryi.. opowiadał miał rzeczywiście miejsce, przy- 
czem dosłownie powtórzył niemieckie słowa poli
cjanta. Fałszywy akcent niemiecki Białomyży wźbu- 
dził podejrzenia i okazało się wreszcie, że nie znał on 
zupełnie niemieckiego języka, a słowa, które przy
taczał były wyuczone na pamięć. Ponieważ zeznania 
składane bvłv pod przysięgą — Białomyżę natych
m iast aresztowano i  odpowiadać on będzie za krzy
woprzysięstwo.

Lutzerównę skazano na  4  miesiące aresztu. (s;i

— —-----<uOo-—------

LIKWIDACJA -CHICAGO TRIBUNE11 W PARYŻU
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C H W I L A  Ś M I E C H U
DWIE POTRZEBNE RZECZY.

Mały cbłooiec przychodzi do sklepu i pro
si o kit i o olei

— Można zapakować razem, prawda?
— O n e proszę o‘'na. proszę zapakować 

od ,zJe!n>er ole* iest dla tot”s!a do obłożenia 
głowy, a k’t dla mamusi do dzbanuszka od 
mleka, który sic rozbił • głowę tatus?a.

SZCZĘŚCIARZ.
Jak sie powodzi naszemu przyjacie

lowi Dtmonfowi?
— Ma szoTę^ele cbb>o! Za'edwo m?es'ac 

ubezpieczył s?e od nieszczęśliwych wypad
ków a już trzy razy został przepchany przez 
auto.

PRZEKUPNY.
Małv Monluś wchodzi do pnkolu I zastałe 

swa mafke w ohjęcach wnika Cyprysa.
— MotEuś — woła matka - dostaniesz, 

paczkę cukPrków. tylko mc nie mów. coś tu 
widział.

Moniuś podnosi lekceważąco ramiona:
— .Śmieszne r eezv! Paczkę cukier

ków?... Tatunio, jak całował służącą, to dał mi 
cała bombonierkę czekoladek.

Tr SENNOŚĆ.
Pani Teodozja Patelnia spotyka s?e na 

podwórku z sasiadka Petronela Klimczak.
— No I co łam cłvehać mola pani?
— Ach. pani PatelcEa. nie ma pani poję

cia. co la teraz ciernie.
— A to cp znowu?
— Niech pan' ^‘bie wyobrazi, moja nani. 

że ten wolny pokoik, co do te? norv bvł do 
wynajęcia. wrzJeło Jakieś młode małżeństwo.

— I teraz oka cała noc n'e mogę zmrużyć
— A ho to. moja nani. pewnie hałasy wv* 

praw?aja?
— Ale skąd. Tylko, że cała noc musze 

stać na bosaka i patrzeć przez dziurkę od 
klucza.

DOKŁADNIE WYJAŚNIŁ.
Żona czyta w dzienniku o k’mś. że został 

aresztowany pod zarzutem bigamii I pyta 
męża:

— Powiedz ml, co ło iest właściwie b5ga- 
mista?

— Bigamista? — to człowiek, który ten 
sam fatalny błąd pooehEa dwa razy.

DWUZNACZNIE.
Młody gość mówi do gospodyni domu:
— Postanowiłem sobie pocałować pa

nią, zan?m stad wyjdę?
— Proszę wyjść natychmiast? — odpo

wiada gospodyni.

NIEOCZEKIWANY POWÓD.
Rzecz dzieje sie w ambulatorium Icczni- 

czem. gdzie lekarz itiż skończył badan!e Jed
nego chorego, a drugi już wszedł i czeka n? 
swoja kolej, f ekarz kończy polecenie, wyda 
wane merwszemti pacjentowi:

— A wiec oroszę pana niech pan regu- 
dewszvstk'em nie wolno panu bezwzględnie 
grać na saksofon'2 .

DOBRA RADA.
Gość przychodzi do restauracji, siada 

przy stole I żada karty potraw. Otrzymawszy 
ja, mówi do kelnera*

— Proszę, ma nan tu zgóry pół złotego 
jako napiwek a niech mi nan poradzi uczci
wie — laka ootrawe mam sobie wybrać?

Kelner nachyla sie do niego I głosem kott- 
?idencionalnvm powiada:

— Niech oan dobrodzłej idzie do innej re- 
słanracfł

WZAJEMNE PRZYRZECZENIE.
Mały Józio wielki łobuz. n!e iest pozba 

wionv sprytu. (idv iakaś sasiadka nrzyeho- 
dzi do rodziców ze skarga na niego, że wy
bił |el szybę. o:c:ec robi urnowi wymówki:

— Przyrzekłeś mi Józiu, że ui«dv nie bę
dziesz wychodził bawić sie na ul'ce...

— Tak. tatusiu.
— A ja ci przyrzekłem porządną porcie 

rózek. leżeli pójdziesz—
— Tak. tatusiu, ale ieżel! ja nie dotrzy

małem mego przyczenia to i ty nie musisz 
dotrzymywać swej obietnicy.

SPECJALISTA.
Gość wchodzi do zakładu fryzjerskiego 

aby sle ogolić. Jeden z pomocników sadza go 
na krześle, lecz ledwie zaczai go golić, ska 
leczył go iirż brzytwa dwa razy.

— No. ależ pan goli — mówi gość — 
przez pana właściciel zakładu siraci wszyst
kich swoich klientów!

— Nie proszę pana. bo ja golę tylko prze
jezdnych gości.

ZAGADKA
W pensjonacie „Familijnym" w Skolimo

wie siedzi p. Cederbaum w licznem towarzy
stwie. Jeden z letników w trakcie rozm ów po 
wiada:

— Zadam wam teraz zagodkę. ale kto iet 
nie rozwiąże, ten wrzuci złocisza do moiej ka
mizelki. Dobrze?

— śwetnie — zawołali wszyscy chórem
— Jak należy zrobić ażeby dwa jajka go

tować w trzech garnuszkach i to tak, aby w 
każdym garnuszku bvfo równo?

Nikt nie odgadi.
Kilkanaście złotych wnadło do kamizelki 

wesołego letnika.
— A teraz mów pan sam jak to sie robi?
— Ja także nie wiem — i dlatego wrzu

cam do kamizelki — złotówkę...

NA NALEWKACH.
Coby dałeś za moja żonę, Szoskta?

— Ani grosza.
— Zrobione. Bierz ia.

PTAK DIJMOWY.
Nauczyciel /apytuie w szkole:
— No, kto wymieni mi ptaka, którego 

można zaliczyć do ntaków domowych?
Dość niespodziewanie podnosi rączko 

siedmioletnia Zosia, najmłodsza w rodzinie 
w której ona jest dwunastem dzeck'em i po 
wiada:

— Bocian, panie profesorze.

ODKRYCIE.
Dobry wujaszek pokazuje małemu Jasio

wi zasady boksu, przyczem Jaś w zapale 
młóci wuiaszka zapamiętale nW am l.

— No doh*ze mój Jasiu, że masz taki z.a- 
oed. ale przecież to tylko zabawa, nie mu
sisz być naprawdę tak grublański, to mn!c 
boli...

— O. — rzecze Jaś rozczarowanym gło
sem — a tatuś zawsze mówił, że ty masz ta
ką gruba skórę?

Z ŻYCIA GWIAZD.
— Słyszał p3n ostatnia historyjkę o Poll 

\eg*-i?
— Nie. nic nic yviem.
— Wyobraź pan sobie. lei manager w y

jechał na urlop ? przez jego niedopatrzenie, 
piękna „gwiazda" tna teraz o dwa rozwody 
więcej, niż ślubów.

PRZYCZYNA.
Józio Leniwiecki dostał wypowiedzenie 

w biurze. Otrzymawszy pismo, Idzie do dy* 
rektora:

— Pa^e dyrektorze, la otrzymałem 
wypowiedzenie posady, ale dlaczego właści
wie? — przecież ja nic n:e zrobiłem?.

— Prawda — powiada dyrektor — 
tnie zupełnie nic przez całe dwa tata.

PODSTĘPNY PAPA.
Oiclee z Kilkorgiem hol.rjów orzycliodzS 

do fotografa, który ma z nich zrobić tak zwa® 
n& „grupę" Tylu malców trudno iest odrazn 
uspokoić, wiec oaap w pada na pomysł i mó
wi:

— No. dzieci, macie tu każde po 20 gro- 
szv. tvlko stóicie zupełnie spokoinie i zróbcie 
przytomny wyraz twarzy

Rozradowani malcy Istotnie uclszaia sie 
i zd<ede zostaje doknane. wtedy dobry papa 
mówi;

— No. a teraz oddajcie dwudziestogro- 
szówki.

i

-

NIESTETY.
— Czy pan iest tym osobnikiem, który 

mi podczas wczorajszego meczu nastąpił tak - 
paskudnie na nogę?

W SZKOLE.
— Co zrobił Hannibal po bitwie pod 

Kannami?
— Ścigał pobitych Rzymian...
— Źle!
— Umocnił zajęte stanowiska...
— Bardzo dobrze! N'e wiemy co zrobił

W SZKOLE.
Nauczyciel wyiaśnia uczn!<>m w szkole zna* 

czenie słowa „anonim** i mówi:
— A więc powtarzam ieszeze raz: Anonim 

jest to człowiek, który chce pozostać niezna
nym...

W tej chwil igdz!eś w tylnych ławkach gdzie 
zwykle mniei uwagi poświęca sto słowom piofe- 
sora. rozlega się stłumiony chichot jednego z ucs 
ułów.

— Kto tam w tyle roześmiał sie?
Na to odzywa sie g‘os z tylnych ‘awek:
— Anonim!

PO DOBRĄ DATA.
Jeden ze znanych literałów krtkowskich wra 

ca do domu. chwiejąc sie na nogach po wieczór* 
nej birbantce. Rozmyślaiac nad znikomoścla te
zo świata i inremi osobliwościami zbłądził. Nie 
mogąc znalezć drogi do dotnu. zwraca sle do 
ulerwszego przechodnia, jaki mu sle nawinął, Z 
pytaniem:

— Przepraszam pana. czy nie wie pan, gdzie 
mieszka literat Y?

— Przecież to pan iest — odpowiedział śmie 
<ac sie zanvtanv.

— A to becwal — mruknął ntozadowolony 
!terat — nie pytam się kim ja jestem, tylko gdzie 
nieszkam.

OBOWIĄZKOWY MŁODZIAN.
— Mój panie, słyszę, że pan całował w 

biurze pannę od maszyny. To wcale nie nale* 
ty do pańskich obowiązków.

— Ale do przyjemności, pan?e szefie.

SZCZEROŚĆ.
Pan Obżarnicki. człowiek lub?acy 

podjeść, został zaproszony na obiad d; 
wnego domu, w którym gospodarze sa zuowtl 
bardzo wstrzemięźliwi. Obiad sie skończył, 
a pan Obżarnicki poprostu „nie czule go \V 
żołądku". Gospodarz zaprasza go, aby znowu 
kiedyś ich odwiedził j pyta:

— Kiedy pan hedzle łaskaw znowii 
przyjść do nas na obtod?

*— Prawdę mówiąc, fo mógłbym zara* 
— odpowiada gość z głębi serca, j  ^ <
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REJESTRACJA 

'dzieci głuchoiremych I ociemniałych 
z Ostrowa.

3 Stosownei do ustawy z dnia 7 sierpnia 
1911 r. (Zb. Ust Er. str. 168) o nauczaniu 

ti głuchoniemych i ociemniałych, odbę
dzie się w czasie od 27 grudnia 1934 r. do 
12 stycznia 1935 r. w Wydziale Opieki Spo
łecznej Zerzędu Miejskiego w Ostrowie, ra
tusz, pokój nr. 15 w godzinach urzędowych 
Rejestracja, a mianowicie:
6) dzieci ociemniałych lub w wysokim sto- 

. pniu słabo widzących od lat 6—12,
*) dzieci głuchoniemych, ci.mych, głuchych 

lub w wysekim stopniu źle słyszących

Rozeszła się tu po mieście pogłoska o rzeko 
mych nadużyciach w Związku Inwabdów Wojen 
nych. dokonanych przez prezesa p Organiściaka 
Na podstaw;e tych pogłosek niektóre dziennik, 
poznańsk e doniosły takoby p. Qrganiśc:ak w 
związku z ta sprawa został aresztowany.

Sprawdziliśmy u źródła, że pogłoski te sa 
zupełrre fa'szywe. gdvż zarządowi związku nic 
me iest wćdomo o jakichkolwiek nadużyć ach i 
zachodzi tu prawdopodobnie rozmvś'ne rozpusz
czanie fałszywych pogćsek. mających na ceć 
dyskredytowanie w oczach społeczeństwa dzia-

la’ności zarządu związku. Od dłuższego bowiem 
niż czasu n ektórzy osobnicy staraia sie za wszel 
ka cenę wprowadzić zamęt w szeregach organi
zacji inwahdów.

Zarząd Związku inwalidów wojennych posta 
nowił zbadać gruntownie gospodarkę prezesa 
Organiściaka a następne wvc‘agnąć konsekwen 
eję wobec tych którzy kolportują mesprawdzo- 
ne fakty. N;ewątpliwie komisja rewizyjna w naj- 
b iższym czasie wyjaśni tę nader przykrą spra* 
wę.

G W IAZD K A D LA  B IEDN YC H W  S K A LM IER ZY C A C H  NOW YCH
n  od lat 7 —15.

Rejestracji podlegają tylko te dzieci 
tktcrozmyslowe, które n i e znajdują się w 
fcakladaefi lub szkołach specjalnych.

Obowiązek dokonania zgłoszenia — re
jestracji ciąży na rodzicach, opiekunach 
Względnie wychowawcach wspomnianych dzie
lą.

Winni niedopełnienia r jestrami bez do- 
•tatc ga us; r iwiedliwiei ia, podlegają ka- 
f  vv yśl § 8 wspomnianej ustawy, 

w, dnia 18 grudnia 1934 r.
, ZARZĄL MIEJSKI \

) W. Cegiełka 
Burmistrz

OGŁOSZENIE.
Ninieiszem podajemy do publiczne! wia

domości, że w diru 3 stycznia 1935 r. odbę
dzie się w mieśc:e Ostrowie jarmark na by
dło i konie. Towarów kramnych wystawiać 
hfe wolno.

Ostrów, dnia 24 grudnia 1934 r.
Miejski Urząd Bezp. i Porządku Publicznego 

(—) W. Cegiełką, Burmistrz.

KRONIKA MIEJSCOWA
Kalendarz rzvm.-kal.

Sobota T:masza 
Niedziela Eugenji 

Kalendarz grecko ksł.
Sobota Earamona  ̂
Niedziela Andrzeja 
Słońce wschód: 7,45 

zachód: 15,32 
Księżyc wschód: 0,19 

zachód: 11,16

Dyżur nocny z soboty no niedz e!e pełń* dr 
Wojtkiewicz — ul Sćnkiewicza — teł. 83 — 
Apteka Stara — Rynek — tel. 96.
Kino APOLLO: ..Śmierć odpoczywa".
KINO CORSO: ..Pieśniarz Warszawy".
1 Urod/cna: syna: robotnik Wawrzyn Kra w 
tzyk: córkę: robotnik Jan Mac ejewsk : 7g >nv 
Vdowa Franciszka Mie<tac z domu \Yarszczvn 
Aka -  70 lat: wdowa Mana Frąszczak z domu 
Hobibic — 54 lata; Marianna Nowakówna — bć 
feta,

Ministrowie na pałowaniu
Onegdaj wieczorem przyjechał’ do nadleśnł- 

twa Świeca P nrnister Michałowski, gen. Rydz 
śmigły i m:n Paciorkowski. Dostojnych gości 
w na dworcu w Ostrowie p. starosta powia- 

dr. Ekkert.

Zebranie B. B. W . R.
-  Prezydium komitetu dzielnicowego BB\\ R 
Ostrów - Kięna, zawiadamia, iż w czwartek, a. 
? styczn a 1935 roku odbędzie sie zebrań e in
formacyjne o godzmie 8-me.i wieczorem w O- 
strowie - Krepie przy ul. Grabowskiej nr. 4 w 
^ ' u  na parterze.

O liczny udział Szanownych członków i sym 
etyków BI3WR uprasza Komitet.

Z inicjatywy Naczelnika gminy Skalrmerzy- 
ce Nowe p. Korczyńskiego powstał komitet 

gwiazdkowy mający na celu obdarowanie rodzin 
bezrobotnych. Organ zac e gw azdki przeprowa
dziło Towarzystwo św. Wincentego a Pa u o. któ 
re wystarało się o niektóre artykuły żywnościo- 
wc*

Wieikopoćka Męczarnia dostarczyła 620 1 
mleka oraz 2 kg masła za sprawa dyrektora p. 
Nowickiego. Pa raf iaća Akcia Kato :cka wyasy
gnować na „Ciwazdke" 65 00 zł. Ominą Skal
mierzyce Nowe. 200.00 zł. Firma Bacon Eksport 
50 :pdvków. Cukrownia Zlrersk 60 funtów' cukru 
Maj. Strzegów a2 ctr. nszenćy. Maj. źliwniki 1 
ctr. pszenicy. Maj. Czacbóry 5 ctr̂  kartofli. Maj 
Kurów ł ctr. pszenicy. Mai. Boczków 1 ctr. gro
chu. Maj. Mączniki 1 tucznika i Maj. Chotów 1 
Ctr. oszenicy i żyta.

Uroczystość ..Gwiazdki" odbyła sie w_ bez- 
mteresowme udz!e'onei sali p. Ma-ka w dniu 24 
bm. o godzime 10-tej. Zebrało sie wie’u biednych 
Na stoćch pełno. oćcków i mięsa, kosze p°łne

torebek z mąką. grochem i kaszą. Na ubocza sa
li stać przystrojona i oświet ona choinka. O- 
prócz Pań Miłosierdzia był obecny Wie!, ks. pro 
boszcz Fr Jeliński. naczelmk gminy o. Kroć ryń
ski i nrezes PAK p. Kaczmarek.

Uroczystość zagai] ks proboszcz Je'iński o- 
kołćznościowem przemówienćm. zaznaczając 
ku radości zebranych, że dzięki Pa w om Miłosier 
dzć na cze'e z p.' Nćmojowską ż Mącznik opie
ka nad biednymi będzie odtąd roztoczona n;e tył 
ko w okresie ..Gwiazdki”, ale po orzez ca’v rok. 
Następnie nodzielil sie z wszystkimi oplatkćm, 
a Pane Mi’os!erdzia obdarowywać b'ednvćh. 
Oprócz darów w naturze otrzymali' biedni bony 
na wepie’ i inne rzeczy.

Nadrmenić wypada z uznamem że kn w:el- 
kiej radości pracowników frma Bacon Eksnort, 
k!erown;ctwo w porozumieniu z dvrekc'a tejże 
firmy obdarzyło nbfice. swoich nracnwników, 
rekrutujących sie Przeważne t rodzin bezrobot
nych, darami w naturze na ogólna sumę 1 600 zt.

Na biedne dzieci
Pod choinką,ra Rynku w Ostrowie > zebrał 

..gwćzdor” na biedne dzieci w wig lję i pierwsze 
święto 21,30 zł. Ogółem zebrano 87,07 zł.

Dc recenzji z  K . M. i S .
Wczorajszej recenzji z przedstawiewem K 

M. S. poza drobnemi b’edami w końcowym w'er 
szu zakradł się błąd zasadniczy, gdyż n Ntrsk:e 
go nazwisko zostało przekręcone na Werski. a 
pozatem autor recenzji pomyl ł s:e bowiem obe- 
cn:e prezesem KMS. jest p. Frąszczak, a nie pan 
kpt. Nerski.

Jubileuszowy turniej ping-pongowy
W nadchodząca n:edz'e'e. dnia 30 bm. o go

dzinie 10 przedpołudniem w lokalu Kasyna Podo
ficerskiego przy ul. Koszarowej odbędzie się — 
„W:eTd Jubileuszowy Turnei Ping - Pongowy
K. S. „Ośtrovia“ z okazji obchodu 25 rocznćy 
istnienia klubu Udział w turnieju zgłosić^ poza 
miećcowemi drużynom' iak Sokół. Jedność. K 
S M. KPW. Og. ł RKS.. Naprzód. 60 np także 
ł świetne dru*vnv kal skie iak Or'ę KKS. Sokój. 
Strzelec i KSM Lechici. Redzie to bowiem naj
większa mipreza Ping - oongowa. jako dotych
czas bvła na terenie W:e'kopo'ski i sprawi n:e- 
wątp'iwłe miłośmkom tego pięknego sportu z:- 
moweeo prawdziwa atrakcie. O wyniku tunre- 
’U trudno przewidzieć, gdyż tak drużyny kabs- 
kie jak i miejscowe starać sie będą. by wyjść 
w turnieju tym zwycięsko. Bliższe szczegóły w 
afiszach.

S to w a r z y s z e n i e  P o d n f ,  w  ś t .  s p o c z y n k u  i  k .  z a w .  
Oddział Ostrów w nroczystości oswobodzenia m 
Ostrowa bierze grem ialny udział — zbiórka przed 
Bankiem knnieekiem.

Za Wolność. Tow. Powst i Woi. bierze gre- 
rniaćy udział w uroczystości 16-lecie oswobodzę 
nć mćsta Ostrowa zgodnć z prog âwpm _ n 
Dzienn:kn Ostrowskim. Zbiórka przed bankiem 
koneckim.

Wszystkim ż.yczFwym Przyiacćłom i Wsnół 
pracownikom dla dobra ..Domu św W:ne “ 
wy orzytućk starców), spieszy złożyć jaknaj- 
serdecznćisze życzenć wszelkich łask B«źvch 
na Rok Nowy. — Przećżona Siostra Czesława 

Naród. Chrzęścił. Ziedn. Rzemiosła urządzą 
w sobotę, 29 grudnia o godzinie 20,30 na sali ho

telu Polonć. Opłatek Wigilijny z urozmaiconem 
programem na który uprzejme zapraszamy 
szanownych członków i sympatyków.

W a l n e  z e b r a n ie  O d d z ia łu  S lo w .  P o d o f .  w  s t a 
n ie  s p a c z ,  odbędzie się dnia 6 stycznia 1053 r. o go
dzinie 14.30 w lokalu , ,Adria” z porządkiem obrad 
jaki został ju ł  doręczony poszczególnym członkom. 
— Obernośf członków obowiązkowa.

Ko‘o Absolwentek przv Hmn. Im. E .Scza- 
nłeckiej. Dnia 4 stycznia 1933 roku odbędzie się 
\ya'ne zebrań e w śwethec gltnń. Pocz o g°d'z, 
20-tei. Dnia 2 stycznia 1935 roktt — zebrani? 
zarządu o godzinie 20-tej w świetlicy gimnazjum

Dyskusja w sprawie ustawy 
bibEJdecznej

Na łamach Gazety Po'sk;e1 toczy s:e w dal
szym ciągu batalia na temat ustawy bibliotecz
nej. P. min. Jaroszyński w artykule P. t.: „Ry
cyna i cytryna” dość cienko odnowiada na wy
wody Kadena Bandrowskiego oodkreś'a ac pow 
tórnie c eżk;e Twłożenć ekonom'czne kraiu. oraz 
fakt że kosztów utrzymania bibjoteki n:e mo
żna onćrać na deficytach.

W odpowiedzi zabiera głos projektodawca 
ustawy hibbołecznej. b premier i minister ośwć 
ty. p. Janusz Jedrzejewi-z. W artykule P. t.: ,0  
ustawę b'b'i'.teczm“ stwierdza że nie „cćsne ko 
to snecia'istów“. ale czynniki urzędowe wysnne- 
iy orojekt ustawy, ze wzgćdu na coraz bardziej 
naćca potrzeba nodn'es;enia kuitury szeroicich 
mas w PoNce Podkreślając n ezprern!e ważną 
n ’e czvte'nictwa w dz!edz:n;e oświaty ooza- 
szkoćei n:sze m. i.: „sieć hWiotpozną. bedaoa 
koniec7nem uznoećieniem s;eci szko nei i z n;ą 
organicznie zwiazana. musi hvć ró«Mveź nowsze 
ehna. czego bez przymusowość' nsi->̂ pn̂  w da- 
ćcym sie pr7ewi<’z'eć czasć nćpodobna"

Wysuwane orzez oana nr'n:stra Jaroszyńskie 
go za rzuty tyczące strony finansowej b. premie
rowi wydaie sie . zupełnie nćrenPe"*

..Skoro rea,!zacia ustawy rozciągnięta ma bvć 
na 1at dziesięć, skoro wydatki na ksmzki m ać 
j-Wi nstaćne w  granicach od 5 do 25 groezp na 
•mieszkańca rocznie, skoro tuoź':v ’a sa daćko 
'^"ce z^m^ntanć <rrn‘n od otmwinrków w  nsła- 
wig uwidocznćnych. to zdawałoby s!e wszel- 
k:e aktuaće ..nćbeznipczeósrwa" budżetowe tra 
ca wszelki cień reaćości"
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Kaden-Bandrowski. któremu min. Jaroszyń
ski zar/uc:ł m i. nie iczenie sie z rzeczywi
stość ą. w artykue p. t. „Irnaginacja" udawadnia 
cyfrowo tna'e niebezpeczeństwo stronv fnanso- 
we.i wzmiankowane! ustawy:

Opozycyjne stanowisko przeciw wywcdon 
min Jaroszyńskiego zajmuje również Boy - Że 
leński w . Kur erze Porannym" w artykuie ..Ciru 
be nieporozum tn e ‘ Streszczając i oświet'a a*, 
spór toczący s e na temat ustawy b bMoieczne 
Boy p sze tn in.: .W ykonyw ane projektowane 
ustawy. obciazaacei obywatela od 5 do 25 gro 
szy rocznie na głowę rozłożone iest na dziesięć 
lat i poddane zgodnemu uznaniu trzech mini
sterstw Jasne iest. że ieże'i i po tym okresy 
P'eniedzy nie będz e. to i kupna ks ażek nie be 
dzie bo. lak mówi stare przysłowie: ..gdzie nie
ma nic tam i król (a nawet komornik) traci swo 
je prawa". A'e. —  o ile nie ma kto przeć w usta 
wie innych argumentów -  szczytem defetvzm 
byłoby zak‘adać jako pewnik, że ani za dz:esieć 
lat obywateli poiski nie bedzie mógł pośw ieci 
pięciu groszy rocznie na książkę ! Do takiei nie
wiary w s’ły narodu i w jego w oe żvcia obór 
rządzący nas n e przyzwyczaił"

Nasteume Bov rozpatru ac niski poziom 1 
teratury jaka s e karmia szerokie rzesze oozba 
w:one opieki przymusu bibliotecznego, wyraź, 
obawę że ciemnota może nas w :ecei kosztować 
niż oświata

„Nie chcemy do ostatka watpć że ten nóż 
wbity w plecy ustawie b'hljoteczneł okaże sie ni- 
porozumień em: o ile nóż wbity w iakłełppiw ek 
plecy można nazwać nieporozumieniem**., koń 
czy Boy - Żeleński

Ujęcfe złcdziei pakunków
z  s M u s r ; ;

Z autobusów' orzeieżdżaiacvch szosa Po- 
znań-Wroiiki ginęły stale paczki, składane na 
jclt dachach Zawiadomiona o tvm fakcie poh 
C.ia rozpoczęła dochodzenia, <fóre v oprowa
dziły do wvkrvc:a nomvsłowvch złodzin’ no- 
ktmków Mnodzy konarami drzew przydroż
nych zauważoi,» orz.cciajfTiiera na wysokości 
ok. 3 m !:nke dmrHnna która z n ’*n’r>- 
ceeo nod riia autobusu zrzucała mczki ns szo 
se. Jako siln!e podeirzanych o dokonywani- 
tvch snrvtnvch systematycznych kradzież’- 
nieto Mieczysława ^moczyka lana 7 i ’aca 
Kazimierza Rakowskiego i Michała Poicia •
Piesków'a w mw e-7nmo1ti1ęb'*m

T f?rrraw'e nod rwa*
rancta w ceme 15. 25 ł 30 groszy

i F«y F . S W e i & i , haniM żelaza
OSTRÓW -  RYNEK 20.

------

,.C O R S  0 “ „C O P . S  0 “
Cały Ostrów będzie zachwycony najw spanlalszym filmem re i M Waszyriskiego

Euyen iusz Bodo 
7aore7enfire sie iako

„Pieśniarz Warszawy'’
z udziałem

B 0'lewskIeł. M Znicza. M. Oorczyńsklej l W. W altera

Kieay 
stosuje sią

W  cierpieniach reumatycznych podagrze, bó 
lach nerwowych i głowy, grypie i przeziębię 
niu oddaia tabletki Togal dobre usługi Tablet 
ki Togal przynoszą ulgę w tvch cierpieniach 

Do nabycia w najbliższej aptece.

Sygnatura: II. Km 3236-34.
OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 

RUCHOMOŚCI.
Komornitc Sadu tironzlrlego w - Ostrowie

drugiego rewiru Ignacy Szperl ma:acv kance 
larie w Ostrowie, ul. Kaliska nr. 22 na pod
staw i art. 602 k. p. c. podaje do nubliczne 
wiadomości, że dnia 31 grudnia 1934 r o go
dzinie 16-tei w Ostrowie w biurze moietn przv 
ui. Kaliskiej nr. 22 odbędzie sie I-sza licytaca 
ruchomość. naleźacvcli do ks. Michała Ra
dziwiłła składaiacvch sie z 55 butelek wina 
szampańsk.. 100 butelek wina białego 52 bu 
telek wina czerwonego oszacowanych na 
łączną sumę zł 1.960. Ruchomości można 
ogladać w dniu licytacji w miejscu i czasie 
wyżej oznaczonym.

Ostrów, dnia 27 grudnia 193d r.
IGNACY SZPERL. kom. Sadu Grodzkiego 

w Ostrowie

Sienkiewicza 2. nar. M. Piłsudskiego 
poleca

na Sylwestra I codziennie świeże 
paczki

znane ze swej dobroci, oraz wszel
kie inne wyroby cukiernicze.'

m  S Y LW ES T R A
Rusty
Arak!
Pcnczs 
Wina t-

do grzania
Po najfańszei cenie

df-.BKI OAMSKfE ' 
>te. Tek: mamcurf 

■ci iaski wallzł1 
-;c;v Wik-or 

Poznań ał Szkolnj ti 
naprzeciw sroitaia Wla* 

sna pracownia J

poleca

Fa W . Zielińska
Ostrów

ul. M. Piłsudskiego 3.
Telefon 75

Zające, B ażan ty , 
K aczk i, Indyk i, 

żyw e ryby
no 828

iiiinmmiiifmiiiiimiiiiiiiiiiiiimimr

umiejącą ładnie orać I 
młodsza służącą no rtt* 
bne Adres w RedikCił 
0 0  790

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
1

E -FK/I Ba, ' I

NA OWIA7DKE
tanio !a ki grv t"'varzv- 
skie i różne zabawki — 
J. HarFiński M Pilsads- 
ciego 2 0 0  764

WJFIKA
wprzedaż knt>e'uszv zł 
mowvch po 1 t.5o * 2.00 
zł J Marchwicka ul Ka 
liska 13 front I niefrn

OTWORZYŁAM
przy ul S/pitalnei 29 I 
ptr skład wełny i iedwa 
biu. Kto u mnie kjpi w\ 
uczatn za darmo swe
trów i różnych robóiek 
Ozdobne naiace bardzo 
tanio Firma .Ninon"

POWÓ7KA
mała praktyczna tanio 
do sprzedania Wiado
mość Hz Ostr S04

J - O Ż N E 1
OTWORZY! AM

trzy ul. Szpitair.ei 20 I 
otr skład wełny J iedwa- 
Hu Kto u mnie knpt wv 
uczam za darmo swe- 
rów ł różnych rohó-ek 
Azdobne paiace bardzo 
-anio. Firma ..Ninon"

DO 795

POSZUKUJE 
sie dwa do trzech trsie- 
;v złotych pożyczki za 
lobrem co w e n to  w a- 
niem lub też mutrę dać 
>d I stycznia mieszkanie 

* i  pokoie z kuchnia znai- 
duiace słe zaraz orzy 
rvnku riadalace sie na 
niura albo na rzemiosło 
Łaskawe zgłosz oroszę 
skierować do Redakcfl 
Dzień. OstT nr JOO

|  Pokijg de wyn3i. f l

1 POKO.f

iieumeblowanv zaraz do 
wynaięcia. Pisemne zgło 
srenia do Redakctf ood
5 R 12 [>0 7Qń

J P O  K O J  l

i  kuchnią od zaraz lub" 
k! Nowego Roku do wf 
najęcia oraz wó»ek n* 
a ctr. 7glosz« . 
Wrocławska
-ki. • ■ C 1

1
„Dł enr.tk <»str« -askf“ iika/uie sie rano o *. t  ta wv)atkłem dn* (KSwiateczn — Abonament miesięczny: w ekspedycji 1.30 *1. z odnoszeniem do
1.81 rt orzez pocztę I M  Pod tpaska »  kraju 2.80 W razie wypadków spowodowanych sita wyższa lak strajki sabotaż pracy wydawnictwo W.. - -
pow uda za niedostarczenie pisma ahonemd nlerr.ala prawa do odszkodowań:*. — Ogłoszenia: za 1 m/m lednołamowy na stronę S-clo łamowe) 12 tf. 
Przy ogłos7eniich tkomriik"wanvch ’uh też przy spe< lalnym « vb rze miejsca obFcza sie w (taż dvm wypadku 20% nadwyżki Zgłoszenia t,-ibrlarvcvne 
30% nadvs v#kł Drobne og|o«zenla: sb-wo tv fulowe 18 er każde da’sze sfown 7 er — Oefoszenls ołatne w Ostrowie lub ee*ntur*ch zaskarialne * Psf, 
nan u -  K -nto czekowe P K O « P<>znantc nr 2W 282 — Adres RedakcH • Adminlstracl: Ostów Poznański, olłca Ctimnazlałne 2. — Adn inT-
•tracja czynna od godz 8—1-ej I S—18-eJ — OcRłszerla do najbl.źszego nunicrn or/vmui!e sie do rodź M ej dni* oonrzedniego po tym czasie doiicte
»le koszta telefonu - N rzamówloi.ych rekrW sów nie honf ruje sie r nfe rwraca — Redaktor odpo wJedzJetny: J*n Radomski w Ostrowie Poza — 
Nakładem 1 ezeionkam* Orukarni rszennlt* Poznańskiego* 3p Akcylna w Poznanlw «-• etic*Pocztowa 9 — felefoo 33-00 f 11-77.


