Opłata poczt, uiszczona gotówką

Tarnów, dnia 18 grudnia 1936 r.
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Uczciwy człowiek.
Szał mię jakiś ogarnia, kiedy małomias cze warunków na stanowisko prezydenta. Ucz
teczkowe filary, mówiąc o jakimś dygnitarzu ciwość to obowiązek, jak się już rzekło, ale ostwierdzają, źe jest odpowiednim człowiekiem bok uczciwości, trzeba mieć warunki na kiero
wanie tak wielkim miastem i trzeba mieć zdro
na odpowiednim stanowisku, bo jest., uczciwy,
Czyż już jest u nas tak źle w Polsce z we nerwy, aby nie popaść przy lada okazji w
moralnością społeczną — że uczciwość człowie -depresię.
I radzę z serca, jeśli będziemy się może
ka, daje już prawo do dygnitarstwa?
Wszakże nie uczciwy człowiek ma być już w bliskim czasie zastanawiać nad nowym
wynagrodzony - ale nieuczciwy ma się dostać prezydentem, niechaj jego fachowość i zdolno
ści będą brane pod uwagę, obok uczciwości.
do więzienia.
Zresztą pojęcie uczciwości jest niezmiernie
Uczciwość nie jest żadną cnotą — uczci
rozciągłe.
wość jest obowiązkiem.
Są ludzie, którzy uważają, że są uczciwi
Toteż zawsze mię niezmiernie złości kiedy
przyjaciele p. dr. Brodzińskiego broniąc go przed gdy nie popełnili żadnego występku przeciwko
atakami za jego nieudolność, kończą swoje wy prawu — a są znowu tacy, którzy w czynach
pokrywających się z prawem a wykraczających
wody argumentem, że jest uczciwy,
przeciwko moralności społecznej widzą nieucz
No, więc jest uczciwy!
Nikt mu nigdy nie zarzucał nieuczciwości. ciwość,
Jest czystą jak łza — ale to nie daje mu jesz
Naprzykład dygnitarz który faworyzuje

BANK DEWIZOWY

a oszczędności składaj w Powszechnym Banku Związkowym na książeczki wkładowe imienne
lub na okaziciela gwararantujące bezwzględną tajemnicę wkładu. Wkłady płatne
na każde żądanie lub za wypowiedzeniem w centrali i oddziałach. Oprocentowanie od 5 proc,
do 6 i pół proc, rocznie.

Powszechny Bank Związkowy

w polsce s. a.

P.K.O. Kraków Nr. 406.862.

Rok XI.

swoieh pupilków, jest naszym zdaniem nie ucz
ciwym — dygnitarz biorący nadmierne wynag
rodzenie za swą pracę jest nieuczciwym —
dygnitarz łączący w sobie kilka posad jest nie
uczciwy, a prawo go przecież nie napiętnuje.
Nieuczciwym jest również człowiek, który
pozwala się wywindować na stanowisko do któ
rego nie jest przygotowany, chociaż nic nigdy
mu się do rąk nie przylepiło i nikogo nigdy
nie oszukał.
Człowiek na jakimkolwiek stanowisku mu
si być uczciwym, i uczciwość jego nie jest rze
czą, którą specjalnie trzeba podkreślić, albowiem
na szczęście W Polsce uczciwy człowiek nie jest
rzadkością — a dla nieuczciwych mamy wię
zienia.
A więc skończmy już raz z tą wieczną
formułką — „jest uczciwy“ — dlatego głosu
ję za nim.
Jest to straszne świadectwo ubóstwa spo
łecznego.
Przecież się zdarza, źe i woźny i służąca
są niezwykle uczciwi i obowiązkowi, czyż dla
tego ma się ich wywindować na jakieś dygnitarstwo?
Więc jest człowiek uczciwy na czele ja
kiejś społeczności — a jeśli jest obok teg© pół
główkiem, jakżeż wygląda ta społeczność?
Czy jedynie uczciwością przeprowadzi przez
zawiłe orkana rządzenia?
Więc nie operujcie zbytnio słowem „uczciwy“ bo mam nadzieję, że uczciwi jesteśmy
wszyscy, musimy nimi być i powinniśmy każ
dego uważać za uczciwego, póki Zycie nie wykaże o jego nieuczciwości.
Mogę naprzykład powiedzieć, że uczciwy
jest ten krawiec, bo nie nabrał mię na Sukno i jes
tem mu zato wdzięczny, nie mogę notomiast po
wiedzieć, że pozwolę kierować miastem czło
wiekowi bo jest uczciwy, jeśji jego kwalifikac
je są zaledwie znośne na stanowisko starszego
pisarza przy urzędzie wójtowskim.
— Dlaczego dziś o tem się rozpisuję?
Otóż mam takie wrażenie, że już w nie
długim czasie będziemi się musieli zatanowić
nad obsadą stanowiska prezydenta miasta, a że
niestety nasi reprezentanci na Radzie miejskiej
będą znowu kołować około osób niewłaściwych,
uwypuklając ich uczciwość, zwracamy Uwagę
społeczeństwa na te możliwości i zalecamy czuj
ność.

Warszawa, Bielsko, Cieszyn, Drohobycz, Gdynia, Kraków, Lwów. Przemyśl, Stanisławów.

ODDZIAŁ W TARNOWIE, WAŁOWA 12.

Nie zazna głodu
w zimie Brat!
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Dziwna rezygnacja.

NOTARIUSZ

dr. Antoni Śpiewak przeniesiony z
Mielca do Tarnowa otworzył z dniem
W piątek odbyło się posiedzenie Wydziału tywuje swą rezygnacją koniecznością wyjazdu na 1 grudnia 1936 BIURO NOTARIALNE
Powiatowego Komitetu Pomocy Zimowej, na 3 tygodnie. Krok ten p. prezydenta jest różnie w Tarnowie, przy Pl. Katedralnym
którym omawiano sprawy bieżące, oraz usta motywowany, gdyż każdy rozumie, że sprawa po
I. 8 naprzeciw Katedry (dawniej biu
mocy zimowej jest obecnie jednym z najważniej
nowiono normy pomocy dla bezrobotnych.
I tak uchwalono, ż® po 10 dniach utraty szych zagadnień w Polsce i taka rezygnacja pre ro notariusza Jana Ryblewskiego)
zatrudnienia, bezrobotny automatycznie korzys
ta z pomocy, a to kawaler otrzymywać będzie
12 zł. miesięcznie, żonaty 20 zł., małe rodziny
25 zł., duże rodziny 30 zł. Każda z tych kate
gorii otrzyma prócz tego w bieżącym miesiącu
odpowiednią ilość kartofli.
Cały wydział został niemile zaskoczony wniesioną rezygnacją z wiceprezesury Wydziału
Pomocy Zimowej p. dr. Brodzińskiego, który mo

zydenta miasta, spowodu 3 tygodniowego urlopu,
daje dużo do myślenia i wskazuje niezbicie na
małe wyrobienie społeczne ojca miastaZresztą w Jecie p. prezydent wyjechał na
6 tygodni i nie zrezygnował z prezesury Fun
duszu Pracy, zaś obecnie nie jest znowu tak
wyczerpany, bo przyjął prezesurę Towarzystwa
Muzycznego.

W sprawie Bekoniarni.
Sprawa bekoniarni tarnowskiej która przez
szereg tygodni była tematem ożywionych roz
mów nietylko w Tarnowie, ale i w kuluarach
sejmowych i w gabinetach ministerialnych, wy
dobyła się nareszcie z martwego punktu i prze
szła na tory realne.
Punktem kulminacyjnym tego dla tarnow
skiego powiatu ważnego zagadnienia był strejk
okupacyjny 50 robotników bekoniarni, który
trwał około 3 tygodni.
U inspektora pracy odbyły się dwie kon
ferencje, z których pierwsza nie dała żadne
go rezultatu, gdyż rzeźnia dębicka chciała zat
rudnić tylko część robotników bekoniarni tar
nowskiej — zaś robotnicy domagali się zatrudnienia^wszystkicli,
Dopiero druga konferencja, która trwała 6
godzin, dała rezultaty pozytywne.
Dębicka rzeźnia zadeklarowała, że zatrud
ni wszystkich robotników z tarnowskiej beko
niarni, z tem, że tym którzy będą dojeżdżać do
Dębicy, przyznają zwrotjkosztów podróży.
Od 1 stycznia 1937 r. dębicka rzeźnia bę
dzie kontyngent tarnowski bić w Tarnowie i
od tego dnia zobowiązuje się wszystkich robot
ników tarnowskich przenieść spowrotem do
Tarnowa.
Strejk okupacyjny, który miał przebieg
bardzo spokojny, zakończył sięjwięc z dniem 6
grudnia.
Dyrekcja rzeźni dębickiej złożyła deklarac
ję Magistratowi w Tarnowie, że do 1 września
1937 przejmuje bekoniarnię od dotychczasowych
dzierżawców obowiązując się spełniać wszystkie
warunki Spółki bekoniarskiej, tak, że Magis
trat nie poniósłby żadnych slrat.
Od 1 września 1937 obowiązuje się rzeźnia
dębicka wydzierżawić bekoniarnię tarnowską
na dalsze 3 lata.
Dyrekcja dębickiej rzeźni zobowiązała się
wypłacić dotychczasowym dzierżawcom odszko
dowanie za przeprowadzone inwestycje w wy
sokości, którą określą rzeczoznawcy. Również
zobowiązała się rzeźnia dębicka do przywozu z
Dębicy odpadków dla biednej ludności do czasu,

kiedy kontyngent tarnowski będzie bity na
miejscu.
Jak widzimy sprawa ta, która tyle narobi
ła niepokoju została załatwiona ku ogólnemu
zadowoleniu.
W sprawie tej interweniowali w Minister
stwach, Zarząd m. Tarnowa, tks' dr. Lubelski,
kilkakrotnie delegaci rolnictwa, oraz w imieniu
robotników Adam Ciołkosz,

Ile zebrano
na Pomoc Zimową?
Zbiórki: z dnia 14. XI. 1936 r., 273,26 zł,
z dnia 15, XI 1936 r., 725,83 zł., z dnia 29. XI.
1936 r.. 383,70 zł., zbiórka uliczna z dn. 6. XII.
224,46 zł.,
Józef Ketz, 400 zł., Bank Polski 100 zł.,
kino Marzenie 100 zł., Mogilski Jakób z Wierz
chosławic, 50 zł., firma Zins Erlich 50 zł., Jó
zef Maschler 50 zł., Związek Pracowników
Skarbowych w związku z imieninami Prezesa
Dr. Bacza, nacz. Urz. Skarb. 40 zł., grono nau
czycielskie III Gimn. Państw, w związku z imie
ninami dyr. Machalskiego Tadeusza. 35 zł., Urząd
parafialny w Mościcach 32 zł., rabin Kirschen
baum 25^zł., Vogelfang Izak 20 zł., Urząd pa
rafialny w Bruśniku 18,10 zł., Helena Silbige
rowa zamiast wieńca na trumnę ś, p. Heleny
Rokach 10,25 zł., Saltz Abraham 10 zł., Robert
Parlewicz 10 zł., Pallenstein 10 zł., Sokół I.
10 zł., Urząd parafialny w Szynwałdzie 5,50 zł.,
Lippotczy Ludwik 5 zl., Gries Markus 5 zł.,
Safier Klara 5 zł., Ziętowski Bohdan 5 zł. Urząd
parafialny w Piotrkowicach 1,70 zł. — Szereg
osób złożyło u p. mgr. Wapiennika 192.45 zł.,
Wydział Powiatowy w Tarnowie 500 zł., archi
tekt M. Skoczek 3 zł., Dworakowa wraz z per
sonelem 10.50 zł., Komunalna Kasa Oszczędności
zwrot 1.105,85 zł., Zrzeszenie urzędników BGK.
109,40 zł, Grono Profesorów Gimn. I 67,78 zł.)
Grono Profesorów Gimn, II 102,70 zł., Grono

Profesorów Gimn. III 76,95 zł., Grono Profeso
rów Gimn. Kupieckiego 56,22 zł., pracownicy
Urzędu Skarbowego 69,45 zł,, pracownicy Polmin 27,46 zł., urzędnicy Powszechnego Banku
Związkowego 42,40 zł., urzędnicy Zarządu Miej
skiego 288.60 zł., Sąd Grodzki 66,41 zł., Sąd Ok
ręgowy 181,50 zł., Zrzeszenie Pracown. Banku
Polskiego 220,97 zł., Zarząd Więzienia 47,70 zł.,
Szpital Powszechny 22,42 zł., Prokuratura Sądu
Okręgowego 52 zł., Rachuba Wydziału Powiato
wego 40,01 zł., Zakład Sprzedaży Monopolu
15,42 zł., pracownicy Tow'arz. Kofwica 10,70 zł.,
Zarząd Miejski 229,05 zł., różni ofiarodawcy
76,37 zł. Lokalny Komitet Funduszu Pracy
27,03 zł., Spółdzielnia Moście© 5,45 zł., Urząd pa
rafialny w Gromniku 5 zł., Katz Benj. 4,15 zł.,
Katz i Fleischer 7,17 zł., zbiórka w Kościele
Katedralnym 15 zł. zbiórka z dnia 6. XII
w Mościcach 67,54 zł., Zjednoczone Fabryki Zw.
Azot, w Mościcach 40.439,68 zł.
Napływające datki na pomoc zimową sta
le przybierają na sile. Ofiarność społeczeństwa
tarnowskiego zasługuje na podkreślenie. Szcze
gólnie zasługuje na uwagę duży dar fabryki w
Mościcach w kwocie 40 tysięcy zł. Wszelkie
datki należy kierować pod adresem: Tarnów,
ul. Brodzińskiego 2 przy lokalu Straży Pożarnej.
Większe datki przyjmuje wprost Bank Gospod.
Krajowego. Do tej pory t. j. 10 grudnia wpły
nęło na pomoc bezrobotnych 50044 zł. 68 gr.

DLA BIEDNYCH.
„Polski Czerwony Krzyż“ Oddział w Tar
nowie ofiarował biednym miasta Tarnowa 67
koszul męskich, 78 kalesonów, 15 koszul kobie
cych, 53 skarpet wełnianych, 20 swetrów weł
nianych, 26 par trzewików, 11 kompletów ub
rań męskich zimowych i 50 metrów barchanu.

RAJ DLA DZIECI.

Na Gwiazdkę! — Na Gwiazdkę!
Niezliczone rodzaje zabawek, lalek, koni na bie
gunach, sanek sportowych, niedźwiedzi pluszo
wych i td., oraz wielki wybór ozdób choinko
wych — poleca po cenach niezwykle niskich

S. PLATTNER, Tarnów
ul. Katedralna 1. (Bazar.)
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SKŁADY FABRYCZNE

KATZ i FLEISCHER
Telefon 167.

ulica Krakowska 8.
POLECAJĄ:

najnowsze wzory sukna i kortów na ubrania męskie
i damskie po cenach niskich.

Lekcja pokazowa
gimnastyki.
Konferencja rejonowa i lekcja gimnastyki
odbyła się w szkole pow. w Tuchowie.
Konferencję prowadził instruktor K. O. S,
p. Magryta z Krakowa i p. Tomaszkiewicz insp.
szk. obw. Lekcja pokazowa prowadzona w kl.
IV. przez p. Magrytę wypadła „nietylko naogół
pomyślnie", ale w każdym drobiazgu celowo i
bez zarzutu. Referaty i podane instrukcje przez
p. instruktora znalazły ogromne uznanie nau
czycielstwa dzięki wybitnej znajomości przed
miotu przez prelegenta, który szczególnym da
rem wymowy przysuwał uwagę słuchaczy. Wy
kładnikiem zainteresowania tak lekcją jak i re
feratami p- Magryty były entuzjastyczne wyra
zy podziękowania od zebranych.

Tuchowianin.

ków wystąpił w stroju góralskim Romek Ru
dziński i wygłosił wierszyk okolicznościowy,
następnie przy akompaniamencie fortepianu od
śpiewał wierszyk z apelem do garnięcia się
członków do pracy w szeregach P. P. W., oraz
podziękował prezesowi Workowi i pani preze
sowej za zajęcię się uroczystością i przygoto
wanie wielkiej ilości upominków.
Wielkie zainteresowanie wzbudził taniec
4-ch par krakowiaków, dzieci pocztowców.
Wkońcu św. Mikołaj, wraz z chórem anioł
ków przywitał dziatwę i przystąpił do rozdzie
lenia upominków.
Udział w uroczystości tej wzięło ponad
350 osób, wraz z dziećmi.
W czasie przerw przygrywał zespół mu
zyczny P. P. W.
Obdarowanych zostało 150 dzieci.
Po uroczystości udał się św. Mikołaj z or
szakiem do mieszkania p. prezesów, aby złożyć
podziękowanie w imieniu dziatwy, za starania
pp. Worków nad uświetnieniem uroczystości.

3

wała na fortepianie p. prof. Rzepecka wykazu
jąc wszystkie walory pierwszorzędnej techniki
i dyskrecji gry, przy głębokiem zrozumieniu
kompozycji.
Miłym swym srebrnym głosem zaśpiewała
p. Radelli cztery pieśni, wykazując coraz to
większy, rozwój kultury śpiewaczej.
Z wielką finezją i bajecznem cieniowaniem
odegrały pp. prof. Rzepecka i Sznajdrowa Ara
beskę Debussyego. Koncert zakończyły pp. prof.
Pasek-Błotnicka, Rzepecka, ^Sznajdrowa i Zie
miańska walcem koncertowym „Valse brillant'4
Moszkowskiego odegranym brawurowo i z nad
zwyczajną werwą.
Nie więc dziwnego, że publiczność bogato
nagradzała oklaskami wszystkich doskonałych
wykonawców.

RADIO
ODBIORNIKI
ZNANYCH MAREK

P H I L I PS
E L E KT R I T
I INNE

poleca w wielkim wyborze i na dogodne spłaty
Główny skład radioodbiorników

M. Blumenkranz
Tarnów, Wałowa 27.

Niedzielny Uniwersytet
Wiejski w Ciężkowicach,
W niedzielę dniR 6 grudnia br. został ot
warty w Ciężkowicach‘„Niedzielny Uniwersytet
Wiejski.
N. U. W. w Ciężkowicach ^'został zorgani
zowany staraniem Powiatowej’Komisji Oświa
towej przy Wydziale^powiatowym.
Na Uniwersytet ten zapisało się 144 uczes
tników.
W czasie otwarcia, przemówienia wygłosili
pp. Starosta Powiatowy M. Syska, insp. szkolny
Fr. Tomaszkiewicz, instr. OśwóWodziński, kier.
N. U. W., A. Notz i imieniem uczestników Wołkowicz z Bogomowic-

TELEFON 390.

Od czego Straż Pożarna?
W ubiegłym tygodniu wybuchł w nocy po
żar w zagrodzie Jana Marszałka.
Wezwana Straż Pożarna z Tarnowa nie
zjawiła się, albowiem gmina zalega Straży z ja
kąś tam zapłatą .
Wierzyć się nie chce. — Dobytek płonie
— a Straż Pożarna się targuje.
Dopiero na interwenję ks. Romana San
guszki, który osobiście udał się w nocy do Tar
nowa — Straż przybyła.
Naturalnie, zagroda z dobytkiem się spa
liła. —
Podnieść trzeba, że ks. R. Sanguszko brał
czynny udział w gaszeniu pożaru, oraz zaopie
kował się serdecznie pogorzelcami których umieścił w czworakach dworskich.

.-
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Na Gwiazdkę i Święta!
wMBjaaBiii h i ■ w mmi

Jedyne źródło zakupów wszelkiej słodyczy. Cze
koladowe, marcypanowe cukrowe ozdoby na
choinkę, torty i ciastka — TYLKO

-„WARSZAWIANCE*
—

CUKIERNI —

KACZOROWSKIEGO
Pl. Sobieskiego 2 — Filia Wałowa 2
WYROBY WŁASNE i WEDLA,

Siła i dobroć.
Ludzie słabi i umysły pospolite uważają,
że egoizm i „twarde serce44 stanowi siły. Sądzą
po sobie. Tymczase właśnie dobroć i współczu
cie są dowodem siły, egoizm zaś — jak u cho
rych — słabością.
Z. K.

Św. Mikołaj
u Pocztowców.
W sali świetlicy Pocztowego Przysposobie
nia Wojskowego urządzono 6 grudnia br. uro
czystość św. Mikołaja.
Na tle zaśnieżonego Morskiego Oka i świer

Koncert Instytutu
Muzycznego.
Drugi koncert Instytutu Muzycznego w
Tarnowie urządzony dnia 29 listopada uwydat
nił już w zestawieniu programu swoje walory.
Oprócz 4 polskich kompozytorów usłyszeliśmy
utwory starego klasyka Handla, austriackich
kompozytorów Kreislera i Schuberta, francuza
Debussy’ego i amęrykanina White‘a. Dzięki ta
kiemu wyborowi publiczność zapoznała się z
wszechświatową literaturą muzyczną.
Prawie połowę programu wypełnił prof. J.
Salacz, znany skrzypek artysta, który wykazał
oprócz bajecznej techniki oraz czystości i głę
bokości tonu, wysoki poziom artystyczny, dając
audytorium sumę pięknych przeżyć. Akompanio-

STEFAN NCWfAK
KRAKOWSKA 12
p o lecą: Swetry męskie, dam
skie i dziecinne w dużym wy
borze. Ciepłą bieliznę. Torebki
damskie. Krawaty męskie.
Wszelką galanterię i kosmetyki.
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CIEPŁA GWIAZDKA
W NASZYCH PAPUCIACH
OBDARUJESZ WSZYSTKICH

8 SPRAWISZ IM RADOŚĆ

56 D
Dziecięce bamboszki w kolorze czerwonym i niebieskim. Bardzo łubiane
przez dzieci.

UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA
w Tarnowie.

Ogłoszenie
Podaję do wiadomości PT. Pracodawców,
że począwszy od 1 stycznia 1937 r. Ubezpiecżalnia Społeczna w Tarnowie nie będzie inkaso
wać składek przez inkasentów, lecz zobowiązu
je PT. Pracodawców do wpłacania należności
wkładkowych do kasy Ubezpieczalni, lub prz*z
P. K. O, na Nr konta 409.160.
Objaśniam, że składki są płatne co mie
siąc z dołu najpóźniej do dnia 10-go następne
go miesiąca.
Obowiązek wpłaty w tym terminie jest
niezależny od daty doręczenia nakazu płatnicze
go ze strony Ubezpieczalni.
W związku z tym zawiadamiam, że Ubez
pieczał nia nie będzie doręczać nakazów płatni
czych, nie wykazujących zmian wymiarowych.
Zwracam uwagę PT. Pracodawców na ko
nieczność wpłat w wyżej oznaczonym terminie,
gdyż po upływie terminu płatności t. j. od dnia
11-go każdego miesiąca Ubezpieczalnia zalicza
odsetki zwłoki, licząc miesiąc rozpoczęty za
pełny, a ponadto kieruje sprawę bezzwłocznie
do egzekucyjnego ściągnięcia należności.

filcowy papuć uprzyjemnia chwile spę
dzone w domu.
Dziecięce zł. 2.50 i 3.—

Dyrektor:

Jan Pilarz.

Piękny podarunek " Gwiazdkę,
TO

7217-01
Po całodziennej pracy
o.dpoczniesz najlepiej w tym
ciepłym i wygodnym papuciu.

NARTY marki KRÓL i SKA

POLSKA SPÓŁKA OBUWIA

POLECA

„MOTOR“ ul. Wałowa 4.
Wielki wybór akcesorjów samochodowych
i motocyklowych.

Przed przystąpieniem do każdej budowy, należy we własnym
interesie zażądać oferty na stolarkę budowlaną w

STOLARNI

RUD Y“
Romana x. Sanguszki w Tarnowie.
TELEFON Nr. 60.

Superheterodyny
Telefunken
ZAKUPISZ NAJDOGODNIEJ WE FIRMIE

Okna i drzwi wszelkich typów jak szwedzkie, starachowickie i
t. p., portale, klatki schodowe oraz wszelkie roboty w zakres
stolarstwa wchodzące.

„TUMAFOT“
Tarnów, Krakowska 11
(OBOK „ORBISU")

Senzacyjna rozprawa
o zniesławienie.
We wtorek o godzinie 13-tej odbyła się w
Sadzie Grodzkim rozprawa przed sędzią Kwiat
kowskim z oskarżenia byłego pełnomocni
ka Romana ks; Sanguszki dr. Lubienieckiego,
przeciwko b. posłowi Adamowi Ciołkoszowi oraz
sekretarzowi Zw. Zawodowych Sitowi, o pomó
wienie go o spowodowanie napisania artykułu
który ukazał się w „Tygodniu Robotnika“ p. t.
„Poszedł August przyszedł Bek“.

Oskarżeni do winy się nie przyznają twier
dząc, że artykuł ten otrzymali od dr. Agatsteina i nie chcieli go umieścić, dopiero kiedy au
tor nalegał o umieszczenie i zmiankował że
Centralnemu Zarządowi zależy na ukazaniu się
artykułu złagodzili ton notatki i umieścili ją.
Świadek dr. Agatstein do napisania arty
kułu się przyznaję, jednak zeznaje, że treści ar
tykułu nie otrzymał od dr. Lubienieckiego, ani
nie był przez tegoż inspirowany do napisania.
O taktach zamieszczonych w artykule do
wiedział się w urzędzie rozjemczym.
W celu przesłuchania dalszych świadków
rozprawę odroczono.

Wydawca i odpowiedzialny redaktor: Władysław Turek

PRZEKONAJCIE SIĘ
OSOBIŚCIE.

Pamiętajcie —
— o bezrobotnych!
Drukarnia „GraQa“, Tarnów, ul. Goldhamera

