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repiI'Odukujemy pieTwsze zdjęcie z aiaku na Amba - Aladii, nadesłane do
Europy sa.molotem. Czarna pietho<ta włoska podczas srzturmu.
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czelni, zajmując sale wykładO'we, laboratorja . i pracownie.
Po zawieszeniu wykładów gmach
politeChniki otoczono kordonem pO'licji. Nadjechały - cytujemy opis "Gazety PO'lskiej" - trzy samochO'dy, w
tem }eden ciężarowy, jeden O'pancerzo-

il'ęki

po pokarm.

było żadnych zajść.
RedakCja "Gazety Polskiej" rO'zmawiała o godz. 24,30 z Bratnią Pomocą.,
która óświadczyła, że na terenie politechniki przebywa okołO' 3.500 studentów. Demonstranci uchwalili nie opuszcza.c swych stanowisk aż do Cz,aSll
obniżenia czesnego
przez władze 0światowe. Na znak protestu studenci
zamierzają głodO'wać. Narazie wykupiono wszystkie zapasy w bufecie politechniki. W jednej ze sal Koło Medyków zorganizowało punktopab'unko-

~

Relacje prasy. stołecznej - Co widział nasz korespondent

Wał"szawa. (Tel. wł.) Wypadki
'na politeChnice znalażły szersze O'świe
tlenie tylko w "Gazecie Polskiej i "Expresie ,Porannym". Zarówno "Warsz.
Dziennik NarO'dowy" jak i "Kurjer
Warszawski" ograniczyły się do bardzo ogólnikowych danych.
Według doniesień pism "sanacyjnych", wewraj o godz. 11 O'dbyło sią
zebranie w O'becności studentów również i innych uczelni. Na zebraniu,
na które rektorat nie udzielił zezwolenia, uchwalono - jak informuje "Gazeta PO'lska" - pozostanie na terenie
politechniki aż do chwili przyjęcia
przez władze oświatowe postulatów
młodzieży w sprawie obniżenia
czesnego. Rezolucję
zakomunikowano
min. oświaty i rektorO'wi.
WieczO'rem rektor politechniki prO'f.
WarchałO'wski ogłosił zarzę,dzenie, zawieszające wykłady aż do O'dwołania,
wzywając studentów do powrócenia do
domów oraz oznajmiając, że każdy ma
zapewnione bezpieczne O'puszczenie
gmachu. Ostatni ustęp odnosi się do
tego, że władze bezpieczeństwa wcwraj wieczorem otO'czyły PO'litechnikę'l
Mimo wezwania rektora studenci w
dalszym cią,gu PO'~ostaIi na terenie u-

do

nie

Ol[e wa law~ eJ•
"

garną się

ny i sikawka do' rozpędzenia tłumu.
pO'litechnika kO'rzysta z prawa eksterytO'rjalnO'ści, policja bez .specjalnegO' zezwO'lenia nie . może w~
czać do wnętrza, a rektor tegO' zezwolenia nie ~dzieIił. Politechnikę ' opuścili jedynie studenci .żydZi, przyczem
Poniewaź

wY.
. Przęd politechnią od wczoraj zaczęła się grO'madzić licznie . publiczność, którą rozpraszały posterunki.
Demonstranci wyglądali przez okna i
spaoorO'wali poza żelaznemi sztacheta-

\ mi, w~nO'sząc rozmaite okrzyki.. ' O
zmierzchu zaczęto urządzać prOWIZOryczne sypialnie w audytorjach, Sa..lach wykładowych, rozkładając na
ziemi płaszcze.
Senat PO'litechniki obradował do
późnego wieczora, a o przebiegu tych
obrad zawiadomiO'no min. Świętosław
skiego.
N asz korespondent miał sposo·b h l
d ł
ność obejrzenia terenu politechniki
i
d
go z nSJc . a arm D WO' SJno
o godz. drugiej w nocy. Posterunki
P a ryz. (:;el. wl.) Na apel. "komlte- policyjne były już u zbiegu ul. Martu . trZYlla:'tu ne~s. pooI1O,wlł sw.e o- szałkowskiej i Śniadeckich. Na placu
ś~ladczeme ? przYJę,cI.U .prO'Pozy:cYJ ko- stał samO'chód ciężarowy oraz moromltetu. d~ wI~domos~I l wyraZIł prze- PO'mpa z WO'dą i silny oddział policji,
kO'name, ze rokowama; ~ędą prowadzO- a O'koło całego terenu politechniki krą
ne z duchem paktu LIgI. .
.
żyły patrole. Główne lokale uczelni
R z ! m. (Tel. w!.) J?waJ POlaJCY .. dr. były oświetlone i w oknach stały
B~lau l Tad. M~dyns~n, których wz~ęto grupy młO'dzieży. POdobny mniej wi~
m~d~wnO' do ~llewO'h, zosta~ą odsta-l c . stan utr ymał się aż dO' gO'dz. 13-eJ
ej
z
.
WIem dO' gramcy. albo pO'WTOCą do Abisynji.
.
.

Panika .wAdis Abebie
P a ryż. (Tel. wl.) Według wiadomości, nadchodzących z frontu,
obie
walczące strO'ny przygO'tO'wują się dO'
O'fensywy.Na froncie północnym, według doniesień angielskich, toczy się
zacięta bitwa.
W prowincji Sidamo
samO'IQty włoskie bOmbardowały kilka miejscO'wości.
.
Z Adis-Abeby donoszą" iż zarzę,dzo

no tu przez kilka gO'dzin alarm, gdyż
nadeszły wiadomości, że ma nastąpiĆ
napad samolotów włoskich. Po kilku

r
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.Żydzi pod mikroskopem

owieły,

komunizm a Zydzi

"Dzisiejszy ustrój fowieckl w Ro- cesarstwa wywO'łali Żydzi. Przyczyna- żydowskich, aby odsunę,ć wszelkie posji jest. wprawdzie dyktaturą,jed mi były: 1) opanO'wanie prasy, a tem dejrrz1enia o nierzeczowooci i "kłamli
nak nie dyktaturą proletarjatu . w samem O'pinji publicznej przez ży<dów,
wości" naszY'crh argumentów.
myŚ! idei Marksa ale dyktaturą
przywódców małego stosunkowo 2) bO'ł.szewizm, ukryty pod maską ni'~
Pretekstem był w Rosji car, . a w
stronnictwa politycznego. Dyktatu- 'mieckiegO' socjalizmu, 3) O'pan6wanie
ra bolszewicka jest całkiem wyraź apI'owizacji i przemysłu . przez Żydów, Niemczech kajzer. Według słów ich
nie dyktaturą mniejszoścL Nie fest 4) wpływ Żydów na kanclerza Beth- przed1stawiciela przyczyną. był wstręt
to dyktatura proletariatu, ale dyk- mana Hollwega. Na przykładzie 'Nie- do rządów "gojów".
tatura nad proletariatem".
miec wywnioskO'waliśmy, że .żydzi są.
"Ta zdobycz (przewrót bolszewicki
Prez. rep. Czechosłowackiej T. Ma- i będą rewolucjonistami świata.
w ROSji), która będzie zapisana na
saryk w praskim "Czasie" 1. 1. 1921.
Dzi.siaj podamy garść faktów, 0- kartach historji, jako naj donioślejszy
W PO'przednim artykule p. t. świetlajl}CY'Ch rO'lę i cele Żydów w re- rezultat wojny światowej, została o"Niemcy a .żydzi" wykazaliśmy, ż,e re- wolucji rO'syjskiej. Wszystkie dowody slą.gnlęta w znacmef mierze przez ty-

*

'Wolooję :1'.

1918,- a tem samem

l.ł-padek

wydą.gamy bą.dź ~

pra.sy. . ~dź .dzięł . dows,k, myśl. łydowskie ~~owo*

nie, łydowskie pragnienie

wY"'•••

przebado-

Z wrtykułu w "The Amenc8Ql Hebrew" 10 września 1920 r.
,
Ży.d wierzy, że jest prawnym wład
cą świata, a zatem dąży tylkO' do tego,
aby wejść W pO'siadanie tego,' eo do
niegO' należy. Naj1szy'bszą drogą do tego
celu jest zburzenie i,stniej~cegO' porządku pifzez r· ~O'lucję.
Wiemy WSZyISCy, że w rewolucji
franeuskiej, podczas, gdy tylu boga~ pontosło straty, ~ydowscy banki~
!r~R~kJ.o,:w~ ~ .•
_.ac.iIi. Śmia...

~{rona!
lo możemy powiedzieć, że rewolucję w
Rosji sfinansowali Żydzi. W dokumentach, wydrukowanych przez rzą.d amerykański, Widzimy następujący list.
Zwróćmy uwagę na datę i nazwiska:
Stockholm, 21 września 1917 r.
Do Pana Rafaela Scholau:
"Drogi Towarzyszu!
Dom bankowy M. Warborg otworzył rachunek na przedsięwzięcie towarzysza Trockiego po otrzymaniu telegramu od prezesa "Rhein-Westphalian Syndicate". Adwokat, prawdopodobnie p. Kestroff, otrzymał amunlI
iz'
cj ę
zorgan owal Jej transport wraz
z pieniędzmi., .. któremu suma żądana przez towarzysza Trockiego ma być
doręczona.
Braterskie pozdrowienia I

"Furstenberg",
przedtem dostarczono z
~mer'y'ki
(podobno od bankierów:
Kahna, Loeba et Compagnie) pieniędzy na propagandę wśród jeńców rosyjskich w Japonji.
Łatwo dochodzimy do wniosku, że
rewolucja rosyjska była finansowana
przez Żydów. Dla tego samego celu
rozgrywa się u nas walka nie pomiędzy pracą a kapitałem, ala pomiędzy
kapitałem chrześcijan a kapitałem Żydów, przyczem przywódcy wszystkich
partyj lewicowych stoją. po stronie kaNa

długo

pitałów żydowskiCh.
Nie odchodźmy jednak

Przytaczamy '

dalsze

od tematu.

świadectwa,

= ORĘDOWNIK,

czwarteK, ania 12 marca 1D36 -

takiego Trockiego .....
Rabin J. L. Magnes, w prz~mowie
w Nowym Jorku (wg. odn. spraw.) powiedział: "Gdy żyd odda swoją myśl,
swoje poświęcenie sprawie robotnlków i wydziedziczoDych tego świata,
jego radykalizm sprawia, iż dociera on
aż do źródła wszechrzeczy i staje się w
Niemczech Marksem i Lasallem, Haasem I Bernsteinem (patrz art. II), w
Austrji Itaje si- takim Adleremi w Bo....
sjl - Trockim.
Wyobraźmy sobie na Chwil, obecne
polotenie w RosJi i w Nlemc~h. RewolucJa wyzwoWa siły twórcze I
patrzcie, jak licmy zastęp żydów zna.
lazł się nlezwłocm.fe do rozpon,dze.
nia.
Wśród socjal-rewolucjonistów,
mieńszewików i bolszewików, wśród
socjalistów wiQkszOŚCi I mniejSZOŚCi,
_ jak.fekolwlek są nazwy, wszędzie
znajdziemy żydÓW, pomiędzy naj bardziej zaufanymi przywódcami, pomiQdzy rutynowanymi pracownikami tych
wszystkich partyj reWOlucyjnych."
Bernard Lazare, pisarz żydowski,
który wydał dzieło o antY'semityźmie,
mówi: "To teł tyd bierze udział w rewolucJach I uczestniczy w nich o tyle,
o Ue jest tydem, a raczej właściwie o
tyle, O Ue żydem pozostał."
Propaganda żydowska, jako jedyny
dowód, podaje, że Klereńlki i Lenin
nie byli Żydami. Może to jest dziwne,
że nie Chcemy się do nich przyznać,
ale nazwisko Kiereńsklego jest Adler.
Ojciec jego był Żydem, a matka po
śmierci ojca wyszła za chrześcijanina,
Rosjanina Kiereńskiego, które to nazwisko przeją.ł syn z pierwszego mał-

stwierdzające żydowski charakter bolszewizmu.
Czasopismo żydowskie "The Chronide" w Londynie pisze w r. 1919:
żeństwa.
"Jest coś w fakcie samego bolszeDobrze! ale Lenin. Otóż on ożenił
wizmu, w fakcie, że jest tak wielu ży- się z Żydówką., dzieci rozmawiają. po
dów-bolszewików, w fakcie, że ideały żydowsku. odezwy pisze w żargonie!
bolszewickie są w tak wielu punktach Z pewnością. nie jast rosyjskim szlachzgodne z Ideałami judaizmu."
cicem, za jakiego się podawał. OkazaIzrael Zangwill, wybitny pisarz ży- lo Si, to nieprawdą. Podobnie może się
dowski, w przemowie w roku 1920 okazać, że jest i Żydem.
(wg. sprawozdania wyżej wymienionej
Dowodem opanowania Rosji przez
"The Chronicla") chwali: "naród, kt6- Żydów niech służy sprawozdanie z II
TY wydał takiego Beaconsfielda, Bea- !{ongresu Trzeciej MiędzynarodóWki
dinga, Montagu, Slotza, takiego Kurta komunistycznej (otwarcie 19. III. 1~20
Ełsnera (prez. Bawarji, patrz art. II), w Leningradzie):

Żydów

Ogólna liczba Liczba
Rada komisarzy ludowych • , • •
Komisarjat wojny
....... .
..
spraw zagranicznY'ch
finą.nsów..;.. ..
,.
,I
..
sprawiedliwości
.
I
..
ośvl'iecenia
publicznego
..
opieki społecznej
..
pracy
....
Delegaci bolszewickiego Czerwonego
Krzyża w Berlinie, Wiedniu, Warszawie, Bukareszcie, Kopenhadze
Komisarze prowincjonalni
Dzienni'k arze
......... .
Ci·ekawe, że naj niższy procent Ży
dów przypada w komisarj8lCie wojny,
najwyższy w propagandzie krajowej
i zagranicznej.
Na III Kongresie III Międzynaro
dówki komunistycznej (otwarcie Z1. 6.
1921), oprócz oficjalnych delegatur,
brały udział z równemi prawami gło
su :"Po!ski Bund", "Austrjacki Po aleJ
Sion" i "Po alej Sion w Niemczech",
Czasopismo rosyjskie "Do Moskwy", Wrzesień 1919 T., pisze:
"Nie należy zapominać, że naród
żydowski, który od wieków był ciemię
żony pnez królów i carów, jest prawdziwYm proletarjatem, prawdziwym
internacJonałem, który nie ma oJczy.
zny.'·
P. Cohan 'w gazecie "Communlst",
kwiecień 1919 T., stwierdza:
"Można powiedzieć
bez przesady,
te wielka rosyjska rewolucja SOCjalna
została neczywiście dokonana rękami
Żyd6w. Czyż ciemne, ciemiężone masy rosyjskich robotników i Chłopów
zdołałyby same zrzucić z siebie jarzmo burżuazji? Nie, żydzi to własLie
prowadzili p~oletarjat rosyjski do jutrzenki internacjonału i nietylko poprowadzili go, lecz prowadzą nadal
sprawę Sowietów, która spoczywa w
ich pewnych rękach. Możemy być spokojni, dopóki naczelne dowćdztwo
czerwonej armji spoczywa w rękach
towarzysza Leona Trockiego. Pra''''da,
:te w szeregach czerwonej armii niema
żydów, jeśli idzie o iolnierzy, lecz w
komitetach i organizacjach sowieckich, jako komisarze, Żydzi wiodą
dzielnie do zwycięstwa masy proletarjatu rosyjskiego."
To, pisane w chwilach rzadkiej
szczerości, jako przechwałka, jest b.
charaktery,styczne. Żydzi nie ryzykuj~
swego życia. Lepiej niech "goje" się
sami zabijaj~. Na tem polega jeden z
punktów wszechświatowego programu

Procent

członków

członków

Żydów

ZZ
43
16
30.
21
53
6

17
33
13

76,7%

77,Z%
81,Z%
80.0%

24.

95,2%
79,2%

20
42 "
6

8

l00,O~

7

87,5%

8

8

Z3

21

100,0%
91,3%
100,0% .
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rać tych, "'którzy prześla.dują, nasz naród?"

A jednak faktem jest,

że żydow,scy

finansiści

europejscy i międzynaro-1o
wi amerykańscy bankierzy posyłają
pieniądza rządowi bolszewickiemu.
Drugi fakt: w czasie wojny polskobolszewickiej Żydzi polscy popierali
bolszewików. Dlaczego? Ponieważ w
Rosji poprawiło się położenie Żydów.
To prawda, bo rzeczywiście Żydom w
Rosji jest lepiej. Raz, bo mają. teraz
cały kraj dla siebie,
a druga rzecz:
zwróciliście zapewne uwagę na posyłki
phmiężne j towarowe przez "Torgsin"
dla Żydów rosyjskiCh. Tylko Żydom
posyła $ię pomoc w naturze.
Teraz rzuci mi Żyd pytanie: "Jak
mogą

żydowscy

kapitaliści

popierać

ustrój, który dąży do obalenia kapitalizmu w całym świecie?"
. Nie zasłonię się powiedzeniem komuniści walczą tylko z kapitałem
Chrześcijańskim. Nie. Przytoczę korzyści, jakie odniosło żydostwo dzięki rewolucji rosyjskiej:

1) Zdobyli bogaty kraj bez kosztów
i ofiar wojny.
2) Wykazali potrzebę złota. Siła ieh
zasadza się na stwierdzeniu fikcji złoto jest bogactwem. Rozmyślne niedolęstwo bolszewiC'kiego s}'lS1:emu pieniężnego miało pokazać,
że bez złota
nie mor.le istnieć gospOdarka finansowa. Ta fikcja oddaje świat pod wła
dzę
finansjery żydowS'kiej. Zburzmy
fikcję, a ŻydZi zginą., mając nieprzeliczone zasoby bezużyt~znego metalu.
3) Rosja stała się szkołą. dla rewolucjonistów. Rosja pokazuje drogi,
twO'rzy kadry bolszewików świata, ! to
nie jest zys·k iem najmniejszym.
W ten sposób udowodniliśmy, że
Żydzi są zawsze rewolucjonistami,
burzycielami porzą.dku publicznego
i ładu.
Żydów.
Zwracamy się teraz do ciebie - PoNajpospolitszym kontrargumentem laku-komunisto! Wierzysz w ideały
jest twierdzenie Żydów: "Żydzi nie po- bolszewickie, wierzysz w komunistyczpieraj~ rewolucji, bo
sami również ną sprawiedliwość. Na moje przekonycierpi~ w Rosji. ~ możnal>l popie. Wania. wzruszysz ra.mionami i »owiesz:

Numer 60'

- Ot, dowodzenia najemnika bul'ŻU&- gresie, otwartym 18. 6. 1924, bY'li:
zji.
Walecld - żyd (prawdziwe narwi.
Trudno. My nie będziemy zmieniali sko Wit Horwic).
twoich przekonań knutem i kulą., jak
Warski - Żyd (prawdziwe nazwlbolsrewicy. My wołamy tylko: Obudź sko Adolf Warszawski).
si~! Przemawiamy tylko do twojego
Kostrzewa - Żydówka (prawdziwe
rozsą,dku i sumienia polskiego.
nazwisko Wera Koszutska),
Czy wiesz, kto reprezentuje .Polskę
Czytałeś zapewne nieraz, że komina kongresie kominternu? Na II kon- sarze policji stwie;rdzają. przed sądem,
gresle, otwartym 19. 7. 1920 Polski i jej że 90 proc. komunistów stanowią. Ży
spraw bronił Radek-żyd, który przed dzi.
rewolucją. zwał się Sobellon.
Zastanów się! I czyń, jak uważasz!
Delegatami Polskiej P. K. na V konJACEK NOWICKI

I

------..

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

Konferen,ja
sygnatariuszy pakłu. lokarneńskiego
De/;egacje pa.,~tw, '-.0 odbytych posiJed~eni,U!ch w PtWrlJ~u,
odjechalqJ natrychnvi,ast do Ge,n ewy

P a ryż

(Tel.

wł.)

We

wtorek

prz~dpołudniem o godz. 10 i pół rozpoczęła się w Paryżu w gm-achu mi-

nisterstwa spraw zagranicznych na
Quai d'Orsay konferencja sygn-atarjuszy paktu lokarneńskiego. Po konferen cH wydany został następuję.cy komunikat: O godz. 11 przedpołudniem
we wtorek z~brali się w Paryżu na8tęPUją.cy przedstawiciele państw, 8ygnatarjuszy paktu lokarneńskiego:
minister angielski Eden, lord Halifax, ambasador angielski w Paryżu
George Clerk, belgijski premjer Van
Zeeland, ambasador belgijski w Paryżu de Kerchove, włoski ambasador w
Paryżu Cerruti, francuski minister
spraw zagranicznych Flandin oraz
minister francuski Paweł Boncour.
Posiedzenie
otworzył
minister
Flandin powitaniem uczestników zebrania. Minister Flandin powiadonriJ następnie zebranych o celu narady, zaznaczają.c, że tymczasem nie zostały przedstawione żadne propozycje
względnie też nie sę. przedmiotem obra-} ~akiekolwiek rezolucje w sprawie

obecnej sytuacji,

wytworzonej

przez

postępowanie Rzeszy. Naleiy bowie~
odczekać decyzji Ligi Narodów w teJ
m aterj i.

Po ustaleniu programu konferencji, poszczególni przedstawiciele biorą.cych udział w konferencji państw
wyjaśnili stanowisko swych rzą.dów,
zajmowane w sprawie kroku niemiecgo.
_
Wkońcu komunikat podkreśla, że
wymiana zdań, rozpoczęta przedpołudniem, zostanie w cią.gu wieczora
prawdopodobnie
kontynuowana w
dalszym cią.gu, w każdym zaś razie
dokończona w Genewie, gdzie wszyscy przedstawiciele spotkaj~ się z racji odbywaję.cego się tam posiedzenia
redy Ligi Narodów.
P a. ryż. (Tel. wł.) We wtorek, krótko przed północą., opuścili Paryż, by
udać się do Genewy, ohradują.cy człon
kowie państw sygnatarjuszy paktu lokarneńskiego: Eden,
lord Halifax,
Flandin, Massigli, Rochat oraz van
Zeeland.

•
Z obrad.,w;d

Chlubny

bud~e.,n

w SeiJ'liacie

wysiłek'

lotnictwa polskiego

Z pr~eJn6wi,e>,tia ministra spraw wojskowych
Następnie przystą.piono do rozpraw
War s z a. W a. (Tel. wł.) Posiedzenie wtorkowe S.enatu obejmowało dys- nad budżetem min. spraWiedliwości.
kusjQ szczegółową.. Przyjęto budżet W toku tych rozpraw zabrał również
Prezydenta. Sejmu, Senatu, budżet głos min. M i c h a ł o w s k i, który
wspomniał o będą.cych w min. pracach
Najwyższej Iżby Kontroli, prezydjum
Rady Ministrów, wraszcie budżet M. S. ustawodawczych. \V najbliższym czasie wpłyną. projekty lliltaw o TrybunaZ., wszystki~ bez dyskusji.
Gen. Z a r z y c k i referował budżet le Stanu, oraz o szkodnictwie leśn.em
ministerstwa spraw wojskOWYCh, pod- i polnem. W wypracowaniu jest projekt ustawy o fundacjach, o prasie, 0kreślają.e fakt zbrojei'l naszych są.sia
dów. Cytował rozmiary zbrojeń nie- raz projekt ustawy dziennikarskiej.
Osobny ustęp minister poświęcił
mieckich i sowieckich i podniósł, że ciężkim
warunkom, w jakich pracują
nie możemy zamknąć oczu na to.
nasze sądy. Sędzia grodzki, który w
Przemawiał również minister, gen.
cią.gu roku załatwia od 2.500 do 3.00
Kasprzycki, który dziękował parla- spraw, pobiera wynagrodzenie na promentowi i społeczeństwu za troskę, ja- Wincji do 382 zł, a w Warszawie 431 zł
ką. otaczają. one armję i stwierdził komiesięcznie.
Sędzia okręgowy, którenia~zność zwiększenia jeszcze finansQgo przeciętna wydajność dochodzi do
wego wysiłku. Drugą. część swego 700 spraw, pobiera 494 zł miesięcznie,
przemówienia poświęcił zagadnieniom a w stolicy 567 zł.
lotnictwa. Najsamprzód wspomniał o
Przyjęto
następnie
boez dyskusji
tych wszystkiCh, którzy zaSłużyli się o- budżet ministerjum poczt i telegrakoło rozwoju lotnictwa p olskiego i o
fÓ,v, a następnie budżet ministerjum
ofiarach, które padły na tern polu. komunikacji. Przy omawianiu budPierwszą. ofiarę życia złożył por. Sło
żetu ministerjum komunikacji,
refewik podczas oblatywania pierwszego rent Rudowski, poruszył sprawę dziapo'lskiaogo płatowca. Po Słowiku zginą.ł łu turystyki. Zwrócił on uwagę, że
jeden z najzdolniej,s zych inżynierów, Niemcy wyda1i obecnie książkę dla
mjr. Stec, kierownik fabrykacji. Dalej turystów przybywających do Niemiec
płk. Zych-IOodowski. prof. politechnina olimpjadę, w której zalicza do Nieki i zastępca szefa departamentu lot- miec teren wolnego miasta Gdańska,
nictwa, późniaj inż, Puławski, jeden z oraz część Polski z Poznaniem i Torunajlepszych konstruktorów P. Z. L., niem.
twórca polS'ld'Ch samolotów myśliw
Następnie referent Rudowski omaskich, tracimy dzielnego inż. Wigl1Tę, wiał Obszerny dział komunikacji lotktóry w szkole mechaników politech- niczej i podał konieczność budowy no.
niki razem z inżynierami Drzewiec- wego lotniska w Warszawie. (w)
kim i Rogalskim rozwijał śmiało swoje kOll'stru'kcj~. Długi jest szereg na.zwisk, którzy zginęli śmiercią. lotniWar s z a w a. (Tel. wł.) \Ve wt<>-"
ków w niepodległej Pols'Ce. Obejmuje
rek wieczorem zebrała się Rada Mi..
ich bowiem prawie 500.
nistrów na naradę. \Vśród projektów
Posiadamy bardzo cenne nazwiska znaj.duje się także projekt ustawy o
w dziale silników: inż. ŁO'Ziński, Now- zmianie statutu Banku Polskiego, a
kuński, w dziale płatowców: inż. Praus,
takŻe projekty, upoważniają.ce rząd do
Ciołkosz, Jakimiak, Dąbrowski, Grzezaciągnięcia na rzecz kolei państwo
szczyk i Miszkal i szereg innych. Roz- wych, oraz przedsiębiorstwa polskiej
wija s.ię szybownictwo. Pominęliśmy poczty, tudzież na inwestycje wodne,
chwilowo rO'Zwój sportu spadochrono- pożyczek w łącznej sumie 110 miljowego. Natomiast stan ilościowy lot- nów Złotych. Z tego 70 miljonów zł
nictwa polskiego zależny jest od środ na koleje, 20 milj. zł dla poczty i tyleż
ków materjalnych, jakie nam udzieli na inwestycje wodne. Całość tej sumy
społeczeństwo.
Lotnictwo w Polsce ma p'l"zeznaczenie inwestycyjne, jako
na!leży otoczyć specjaln~ opiekę..
pokrycie
kosztów
inwestycyjnych,
Zkolel sen. gen. O s i ń s k i, który przewidzianYCh w budżecie na rok
jako fachowiec stwierdził, że nasz 0- przyszły. (w.)
becny budżet wojskowy jest zaledwie
minimalnym budżetem. Zwraca się do
rządu i społeczeństwa, ażeby dążyli do
zwiększenia środków, celem uposaż.
nia. armji w potrzebne środki. ,,-.1_

Zrady ministrów

=

Numer GO

01lĘDOWNIK, ezwartek, dnla 12 marea

m6 -

Sfl'ons!
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Sugestie lydów
pod adresem rządu
Pisn-ta

~yd;o<wskie dono<s~q, ~e "Nlqd UU'lQ,~a, :ie Sej'ln
cofnqć isę o-d ~aka~u uboju rytualnego"

Żargonowy "Hajnt" donosi z Warszawy:
"W cią.gu ubiegłego dnia odbyło
się szereg konferencyj pomiędzy rzą.
dem a marszałkiem Sejmu i Senatu
w sprawie uboju rytualnego:'
"Rząd stoi na stanowisku, że jest
niepodobieństwem
zakazanie uboju
ryt., ponie\,,- aż byłoby to zamachem

Major Burgoyll6
ftef angiel"kiego Czerwonego Krzyża. zginął
tragicznie podczas ataku lotników
włoskich.

szościom wolność życia według

wI-

mogów ich zwyczajów i religji. Rząd
uważa, że Sejm powinien wziąć to pod
uwagę i cofną.ć się od zakazu uboju
rytualnego."
Odczekajmy, czy doniesienia te odpowiadają. prawdzie.
..

~ydo'lcskiej

- Ofiara wybuchu - Sugestje

~ydowskie

.~_G~__________ ___________
Lewicowa prasa "sanacyjna ~ z zadowoleniem notuje nieproBzoną ofertę ze
strony kOIl6erwatystów pod adresem Obozu Narodowego i sugeruje swoich czytelników, że taki mezaljans jest możliwy i
że prędzej czy później dojdzie do s-kutku.
"Sanatorzy", jak widzimy, mają niezle
!pomy.sly: skompro.mitowali swoim towarzystwem kOIl6erwatystów, wycisnę.li z
nich wszystko, co się dalo, a teraz chcietiby obdarować tym spadkiem Stronnictwo Narodowe_ Dziękujemy za tę wspan i ałomyślność "sanacji", uprzedzamy jednak, źe nie jest w naszym zwyczaju
zbierać niezaslużone laury... i lepiej bę 
dzie dla Polski, gdy konserwatyści wytrwają do końca z. "sanacją".
Xl=

zajście

z ~ydami

i e l c e. (PAT.) W dniu 9 marca
w Przytyku pow. radomskiego, w
godzinach popołudniowych, na tle akCji antyżydowskiej doszło na przedmieściu Zachęta do ostrego starcia między
ludnością. chrześcijańską. a żydowską,
w wyniku czego został zabity jeden
chrześcijan i jeden Żyd. Ponadto odniosło rany kilka osób z pośród ludności chrześcijańskiej i żydowskiej.
Policja przywróciła spokój.

J?r_

na Żydów, a także na postanowienia
konstytucji, która gwarantuje mniej-

Wybuch petardy w Łodzi
Doniesie,n ie pr.asy

n ___

Krwawe

wi,n ien

l{

Agencja Telegr. publikuje w
"Hajncie" następują.cą. wiadomość z
]?{Jznania:

•

Teleg'ram adw. Kowalskiego
do 'ks. dra Trzeciaka

Ł ó d ź, 11. 3. Prezes zarządu okrę·
gowegO' Stronnictwa NarodowegO' w.
Łodzi, adw. Kowalski, wysłał do ks.
dr. Trzeciaka następująey telegram:
"Przewi elebny ks. dr. Trzeciak. --I
"Kronika Rodzinna"
Podwale 4,
Warszawa.
"CzcigO'dny księfe Prałacie! ZbudO'wany TWoim niezłomnym hartem
w dą.żeniu dO' zniesienia barbarzyńskie
go uboju rytualnego. składam tą. drogą
wyrazy głębokiego uznania i zapew·
nienia, że cala Polska i narodowa Łódź
staj,e żywiOłowo pO' Twojej strO'nie w
walc,e, jaką. Ci wypowiedziało żyd().
StWO'.
»Z wyrazami głębokiej czci
(-) Kazimierz Kowalski. łC

Straszne skutki wybuchu

ngt.arrtv

ń, 10. 3.
popołudniowych w

Dziś w godzinach
jednem z mieszkań
przy ul. Rybaki 20 a nastąpił silny wybuch.
Przybyła TIa miejsce policja stwier·
dziła, że 22-letni student prawa Sta·
nisław Żychski, manipulując przy jakimś materjale wybuchowym (prawdo·
pO'dobnie petarda), spowodował wy.
buch. Żyrhski odniósł dotkliwe okaleczenia obu rąk, twarzy i oczu. Wezwane pogotowie ratunkowe opatrzy.
ło poranionego doraźnie i przewiozłO'
go do szpitala miejskiegO'.

P o zn a

Ponad

tysiąc

PowyŻiej

studentów ukończyło swe studja na uniwersytecie w Kallmcie.
widzimy ich w chwili, gdy z świeżo zdobytemi dy,plomami opu<szczają gmach uni wersytetu.

•

•

Żychski tłumaczy się, że materjał
kogoś
po.-

wybuchowy otrzymał od
przedniego dnia. (kI.)

•

e le pranie

Echa wyborów sejmowych w[zesłochowie

C z ę s t o c h o w a, w marcu.
W ub. tygodniu zakończył się w
Częstochowie proces sądoWY z oskarżenia prywatnego "sanatOll'a" kpt. rez.
1. Wójcika przeciwko czternastu "sa"W różnych .punktach miasta grup- natorom" z posłem na obecny Sejm,
ki uliczników napadały na przecho- p. 'Wacławem Kobyłeckim na czele.
dzących ŻydóW.
\V Alei Marcinkow- Proces ten jest epilogiem jeSiennej
skiego napadnięty został uiej. Alter, kampanji wyborczej do obecnego &!jktóry znajdował się w towarzystwie mu, w której wbrew zaleceniom saŻyda łódzkiego Richerta. Alter otrzymego p. Sławka miejscowi "sanatomał kilka
uderzeń w głowę
i wy- rzy" prowadzili między sobą zażarte
rwawszy sic: z rąk napastn ików ukrYł boje o mandaty... Nawet za czasów
się w pobliskiej kawiarni.
Richerta osławion-ego partyjnictwa nie mielinatomiaRL przewrócono na ziemię i śmy takich widoków, jak właśnie
pobito do u traty przytomności.
podczas wyborów !lo llowego, "umO'"Na ul. Pocztowej napadnięty zo- ralnionego" Sejmu.
A wszystkiemu była winna ulotka,
stał równocześnie 75-1etni
Jakubowski i pobity do krwi. Zaalarmowana jaką kpt. WójCik wystosował przeciwpolicja konna i piesza przywróciła po- ko kandydatowi na posła, p. Kobyleckiemu. Odegrała ta ulotka rolę przyrządek i przytrzymała kilku napastsłowiowego kija w mrowisku. O spraników ."
Prasa poznańska, notują.c te donie- wie tej pisaliśmy już we wrześniu ub.
sienia, stwierdza, że podane fakty nie r. Publiczną. tajemnicą. było, że miejodpowiadają. prawdzie i że Żydzi, jak
scowa "sanacja" rozdzieliła się na
dwie, nawzajem be,; pardonu zwalczalwykle, przej.askrawiaj~
• jące się, grupy, tak, że Zwią.z~ L.egjoŻyd.

Żargonowy "Hajnt" donosi ze Lwowa:
"Uniwersytet lwowski został zamknięty na przeciąg 2 dni, jednocześnie też zawieszone zostały wykłady
na ten czas. Jak się dowiadujemy, zarządzenie to stoi w związku z jutrzej·
szym przyjazdem do Lwowa ministra
W. R. i O. P., Świętosławskiego.
W najbliższych dniach ma być 0twarta katedra ukraińska na uniwer·
sytecie lwowskim."

narodowej na uni'wersy'tetach

!{ rak ó w. (Tel. wł.)

Przejaskrawione al.army

uniw'ersytetu
we lwowie!

i pr.atrd-a
Ł ó d ź, 11. 3. Żydowska prasa łódz
Ł ó d ź, 10. 3. Jak donosi prasa ży
dowska, O'negdaj przy zbiegu Nowo-Za- ka z nieszczęśliwego wypadku śp. Pirzewskiej i Kruczej w Łodzi w pobliżu janowskiego zrobiła sensację o posmajatki rzeźnika Hersza Weintszoka wy- ku politycznym, donoszą.c m. in., że był
on członkiem Stronnictwa Narodowebuchła petarda.
Bezpośrednio po wybuchu znaleziono w pobliżu sklepiku go i działał w porozumieniu z organistraszliwie zmasakrowanego 25-letnie- zacją. Przeprowadzony przez naszą.
redakcję wywiad sLwierdza niezbicie,
go Eugenjusza Pijanowskiego.
że śp. Pijanowski nie był członkiem
Lekarz pogotowia stwierdził u nie- Stronnictwa Narodowego i nigdy też Zwycięstwo młOdzieży
szczęśliwego stan beznadziejny, wskudo niego nie należał. Nie mógł zatem
tek następują.cych ran: urwanie pra- niczego zrobić w porozumieniu z orW i l n o, 10. 3. - Odbyło się walwej ręki, wypalenie obu oczu, rozerwa- ganizacją. Świadkowie tego nieszczę
nie POWłO'k brzusznych i wypalenie je- śliwegO' wypadku potwierdzają, że śp. ne zebranie "Bratniej Pomocy" Stud.
lit. Pijanowskiego w sta.nie agonji Pijanowski przed utratą przytomności u. S. B., na którem dwie trzecie gło·
przewieziDno dO' szpitala. Pijanowski oświadczyl, że materjał wybuchowy sów oddanO' za wnioskiem o udzielew nocy zmarł. Policja przeprowadza znalazl na ulicy i zatrzymał go przy so- nie absolutorjum z podziękowaniem
dla ustępują.cego zarządu narodowego.
śledztwo.
bie.
PO'dczas dyskusji wyszłO' na jaw, że
przed zebraniem organizacje "sana-cyjne" przekupywaniem starały się zy·
ski wać głosy.
Kra k ó w, 10. 3. - W .. Bratniej
Pomocy' Medyków U. J. odbyłO' się
walne zebranie, na którem zdecydowaną. wic:kszość miała
młodzież narod.
Wybory nie odbędą się, ponieważ
wpłynęła tylko jedna lista narodowa
z p_ Bogusławem Fabjailskim na czele.
Młodzież "sa.nacyjna" nie miała siły
na wystawienie własnej listy.

Zakończenie strajku
Od dłuższego
czasu strajkowało w tutejszej fabryce
"Suchard" robotnicy i robotnice, domagając się poprawy stosunków zarobkowych. Daremne były konferencje
i narady, strajk trwał.
Wreszcie odbyła się trzecia z rzędu
konferehcja między dyrekcją. fabrYki
»Suchard", a strajkują.cymi robotnikami. Naskutek ustępstw z obu stron,
konferencja dała pozytywne rezultaty.
Dyrekcja fabryki "Suchard" zgodziła
się na podwyżkę płac robotniczych, w
wysokości 3, 5, względnie 7 proc., zależnie od rodzaju wykonywanej pracy.
Poza tem dyrekcja fabryki zgodziła
si-ę na podpisanie umowy
zbiorowej,
oraz na przyj ęcie zpowrotem 12 wydalonych ostatnio robotników.
Po zakończeniu obrad zakomunikowano około godz. 3 rano treść ugody strajkującym robotnikom, którzy
zaraz potem opuścili okupowaną. od
kilku dni fabrykę.

lam'knięcie

nistó,,~' oświadczył, iż "rozw~jają.ca się

obecme na tutejszym tereme kampanja wyborcza nie odpowiada ani duchowi nowej ordynacji wyborczej, -ani
intencji ustawodawcy".

NIECH SĄ.D ROZSTRZYGNIE
Porachunki partyjne w "sanacji"
częstochowskiej doszły do takiego napięcia, że nie mogło się obejść
bez
interwencji sądu koronnego . Z aktu oskp.rżenia dowiaduj€my się:
"Janusz 'W ójcik oskarża I: Józefa
Respondka, Edwarda \Vojszczyka, Teofila Czyża, Konrada Bandurę, Czesława Amborskiego,
Dawida Altmana, Leona Gę.tkiewicza j Kazimier~
Kołodziejskiego o to,
że
w dniu 6
września 1935 r_ w Częstochowie, około. godz. 10 rano,
na Alei Wolności,
działając świadomie, wspólnie pobili
Janusza Wójcika twardc:ml przedmiotami po calem ciele, powodując lekkie
usdtodzenie eiaht, oraz II: Wacława
Kobyłeekiego, Stanisla"r~. RybiCkiego,
Jana Dol i Mld (,[!o. Sl a nisl fl \\'R Walmann al Kazimierza Kut)be i Wiady-

I

~ława :rv.rieczk~wskiego o to, że w tymze czaSie podzegali oskarżony ch \V p.
L, przez nakłanianie ich do zoro-ani.
zowania bojówki i pobicie J. WÓjCi.
ka."
Obszerne uzasadnienie aktu oskarżenia czyta się, jak "sensacyjną." po.wieść kryminalną..

Osoba poszkodowanego stanowczo
nie należy do ciekawych postaci, tern
nie mniej metody walki, rzucające
wiele jaskrawego światła na obóz "sa.
nacji", rzekomo moralnej, zasługują.
na uwiecznienie.
Ileż
to kalumnji, ohydnych 0szczerstw, niedorzecznych plotek rzu.
cano na narodwców w Polsce i w gro.
dzie podjasnogórskim ze strony tych,
którzy zasiedli nareszcie na wb::ci.
wem miejscu - t. j. na ławie oskarżonych!
'

KIELBASA

~ORCZA

P.rzysłoW"iowa "ki~basa wyborcza'"
w na.jklas~j fornlie miała ~

stosowanie podczas ..kamtyanjiO<

wy__

=
borczej.

Swiadek Fatyga na procesie

zeznał:

"J ako kierownik Zw. Robotników
Rolnych, nawoływałem zebranych, aby w dn. 8 września oddali głosy na p.
min. Paciorkowskiego.
Zebrani uchwalili oddać komunikat do "Słowa
Częstochowskiego". W dn. 17 sierpnia
zgłooiłem się
do red. Stankiewicza,
który przeczytał artykuł i zapytał,
dlaczego uchwalono głosować na min.
Paciorkowskiego, a na. p. KObyłeckie
go nie. Odpowiedziałem, że ludzie zebrani nie mieli zaufania. Następnie
!fed. Stankiewicz mówił, abym zwołał zjazd włościan z powiatu ll'a 25
sierpnia 1935 r., a na moje słowa, że
to pędą. koszty obiadów dla ludzi, oświadczył, że koszty te będą. pokryte.
W dall;lzym cią.gu św Fatyga opowiada o zjeMzie, na którym przemawiali pp. Kobyłecki, Lewiak, Stala,
Lula. i świadek, jak również o obiadach dla 100 ludzi po 80 gr W restauracjach Koniecznego i "Barze Literackim" Roznowskiego. Obia!ly te zamawiał p. Kutyba. Dn. 1 września był w
Częstochowie min. Paciorkowski, który na zapytanie moje - mówi św. Fatyga - oświadczył, że nie wydawał
polecenia zwołania zjazdu 25 sierpńia, a temsamem mnie oświadczono
i wprowadzono w błą.d, że to min. Paciorkowski lisWwnie polecił zjazd ten
zwołać."

.JAK SI:t: ORGANIZUJE JłOBIOIE
Osią. procesu bYła sprawa pobicia
Wójcika. Przewód są.dowy ustalił, ~e
"sanacyjny" lokal wyborczy spełniał
rolę "Klubu" od
wydawania rozkazów do bicia. Kilku świadków zeznawało na tę okoliczność.
M. in. św.
Mad.ler zeznał:
"S ę d z i a: - Czy w tym Klubie
dawano rozkazy rozbijania ludziom
pysków?
Ś w i a dek: Tak, ale tam odbywało się wszystko P o u f n i e.
Mnie
się ta cała robota nie podobała i powiedziałem o tem kapitanowi. Obecnie
przeciwko I{obyłeckiemu i Lewial{owi
wniosłem skargi do są.du.
Podpisali
ze mnę. "angaż" na forsowanie Kobyleckiego w gminie Dźbów i Grabówka. Dostałem tylko 55 zł (45 zł od
Lewhtka, a 10 od Kobyłeckiego), a należy mi się 173 zł.
(Okazuje są.dowi
zaświadczenie, podpisane przez
osk.
Kobyłeckiego).
Gdy szedłem ulicą,
przyleciał do mnie . Altman,
żebym
szedł bić WójCika. Altman wyciągnął
rewolwer z kieszeni i schował go do
palta. Pomyślałem sobie:
"jakżeś
głupi to leć!" Później spotkałem
się z osk. Wojszczykiem. Też nic nie
dostał za akcję. Wojszczyk był u Lewiaka, ale tamten mu powiedział:
"My cię zrobimy bohaterem, nie wołaj
pieniędzy".

Osk. R y b i c k i: - Zgłosił się do
mnie śW. Madler i zrobił mi awantuTę o posadę, że nie otrzymał.
Św. M a d l e r: Do tej całej akcji
zostałem wcią.gnięty przez
Lewiaka,
który obiecał mi, że będę miał posadę, o jakiej mi się nie śniło. Na wieś
woziłem po 300-400 gazet. Jak zabrakło mi pieniędzy na życie, to zatelefonowałem do Klubu, tak, jak kazał
Lewiak, bo wtedy mi mieli wysłać
dalsze pieniądze. Ale nie przysłali. A
co to dla mnie za idea chodzić po deszczu, nawoływać, agitować ludzi, gdy
byłem głodny!

Swiadek Masztelarz: W
wybory Bandura był podchmielony i
mówił, że mają. W6jcika zbić.
S ę d z ia: - Czy on nie mówił ()
większej sumie pieniędzy?
Św.: To było głośne, ,że była
przeznaczona większa suma pieniędzy
na pobicie Wójcika..
S ę d z 1 a: - Czy on nie m6wił, że
ma obiecane 800 zł?
Sw.: - T.akie chodziły pogłoski.
rro ogólnie tam mówióno, że jest tyle
pieriiędzy.

Sę

a z i a:

-

S w.: - Na
S ę d z i a: -

Na. ooT

bojówkę.
Kto przeznaczył
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się za daleko, aż do nlenaw1śeL lechodzi o innych oskarlonych - to
byli jednem cią.głem oburzeniem przeciwko temu, który ośmielił się zwrócić uwagę na to, co tam się
działo.
J a popieram akt oskarżenia w całej
rozciągłości i proszę
o
ukaranie
wszystkich oskarzonych ...

do Bandury i poczęstowałem go papierosem. Był przytem p. Matuszewski, który powiedział, że Bandura
jest pijany. Wzią.łem Bandurę pod
rękę i wyszedłem z nim na podwórze.
Na moje pytanie: "lak może tak bić
legjonista legjonistę?" odparł: "Trzeba było przedtem pomyśleć".

śli

OSKARżONY

SANACYJNI AMERYKANIg
Sw. M a d l e r, wtajemniczony w
zamierzenia kandydatów na posł6w,

przemówienie,

q z i a: 5

zł?

Kiedy panu

da.ł

w którem m. in. po·

oskarzyciel kierował się
pracy społeczMj do wydania ulotki - to o to mogłyby się ubiegać inne osoby z przeciwnego obozu, bez nadszarpniętej opinji. Są. tu
fragmenty, że się odnosi wrażenie, że
jest szefem sztabu, którego dowódców
nie ma na sali."
.. Jeśli chodzi o te wymienione sumy od 100 do 800 zł za rzekome pobicie, które miał otrzymać Bandura
- to proszę się nte obrazić, obywatelu Bandura, ale nie mam do niego zaufania i do tej roboty wolałbym użyć
zupełnie kogoś innego. A wę.tpię, czy
któryś nawet z tych "morusów" za 8
zł WCiągnąłby do roboty Bandurę t
jego charakterystycznę. bródkQ.. Moż
na to.. czyta się w kronice - zrobić
znacznie taniej, poprostu za butelkę
wódki. W represjach do mojej osoby
posunięto Się jeszcze dalej i podczas
jednodniowej mojej nieobecności usuwa się mnie ze stanowiska. w K. K. O.
Bardzo byłem zdziWiony i pytałem,
co robi, jako świadek, kpt. Stud~ncki.
Ostatecznie wyja.śniło się - powtórzył
USłyszane z innych ust wiadomości.
Takich legendarnych świadków Czę
stochowa może dostarczyć 100.000 dla
przewodu sądowego, którzy słyszeli o
pobiciu ·Wójcika. Proszę o uniewinnienie mnie."
WYROK
Po przeprowadzeniu na kilku posiedzeniach długiego przewodu sądo
wego Slld ogłosił wyrok, mocę. którego
AltmaD Dawid skazany 10ltal aa 6
mlesltcy aresztu. ReIpoDdek aa 5
miel. aresztu. Baadu8, WoJlzczyk l
Kołodziej-ki po , mi.-Iłee areału.
Osk. Czyż, Amborski, Gą.tkiewicz z
zarzutu pobicia zostali uniewinnieni.
Z drugiej grupy DoIłA.1d JaD został skazany za podżeganie do pobicia na 8 mieSi,GY aresztu.
Osk. Kobyłecki, Rybicki, Walma.n,
KutyM. i Mieczkowski zostali uniewinnieni.
Sąd zarządził
pobranie od skazanych po 20 złotych, A od Dolińskiego
40 zł, oraz zasą.dził solidarnie od
wszystkich ponieSienie kosztów sprawy.
Na mocy amneetji z dnia. 3 stycznia 1936 r. sąd orzeczone kary postanowił darować
oskarżonym z wyją.t
kiem
osk. Dolińsklego,
któremu
zmniejszył karę z S-miu miesięcy na
4: miesią.ce aresztu.
_
Po ogłoszeniu wyroku sędzia Leszczyński odczytał obszerne motywy.
bodźcem

Do-

Kiedy Wójcik był w komiDoliński doszedł do mnie i
powiedziAł: "Macie 5 zł, brać taksów-

S w.: sarjacie.
kę

i jazda".
S ę d z ia: - Po amerykańsku?
S w.: - Tak Marek mówił, że trzeba po amerykailsku. Stałem dość daleko od komisarjatu. Doliński mi jeszcze przypomniał: "Jak wyjdzie Wójcik, odebrać ulotki i stl'zaskać smyka
po pysku. Gdy Wójcil{ wyszedł, to zaczęli Się z nim szamotać."

GLOS OSKARżYOIELA
Pełnomocnik oskarżyciela w swem
przoem6wieniu m. in. powiedział:
"Oskarżyciel Wójcik miał
prawo
zareagować na to, co się działo w biurze, przy uJ. !(ościuszki, skoro znaleźli
się w niem ludzie, którzy założyli je,
aby się w niem chwalić wzajemnie,
a innych poniżać. Uważam, że ze
strony Wójcika słuszne zrodziło się
przekonanie, żeby wydać ulotkę, wyjaśniaję,cę. kwestję."
uNa ławie oskarżonych siedzą.

dwie
grupy: co bili - i Co zachowaniem i
czynami podż~gali do tego. Co do
pierwszej grupy bezsprzecznie wina.
została ustalona."
"Druga grupa - to ci, co podżega
li ludzi, jak Respondka i innych. Trudno sobie wyobrazić, aby ci ludzie napadali nagle na dobrze ustosunkowanych. Musiał istnieć jakiś motor. Na
pierwszy pl.an wysuwa. się Doliński,
który niewą.tpliwie dał 5 zł, żeby rozprawiono się z Wójcikiem. że Doliń
ski podjudzał do pobicia, to wina w
zupełności została p odkreślona. Niektórych świadków, jak: Prymasa, Fatygę, Madlera, Brzozowskiego, spotkała wielka przykrość. Starano się tu
wykazać, że byli złodziejami, ludźmi
karanymi, a prz~cież tym ludziom
dawano zaświadCzenia, angażowano
ich i llyli dobrzy. Z chwilę. jednak,
kiedy się odW1'óciły karty, mówi się
jak najgorzej o nich, bo to, co mówią.,
jest nieprzychylne teraz dla oskarżonych. Gdy chodzi o Kobył e ckiego, zeznania oficel"a kpt. Studenckiego w
zupełności zasługują. na wiarę. Ważna jest okoliczność, te prz~cież Bandura. otrzymał 100 zł z K. K. O., gdżie
był preezsem Kobył-ecki, i że Bandura
się chwalił, iZ mógł otrzyma~ 800 zł
za zlikwidowanie Wójcika."
"I tu jelit ten moment posunięcia

dłuższe

wiedział:
,,- Jeżeli

.. W dniu 31 sierpnia przyjeChałem
ze wsi po gazety. Osk. Doliński powiedział wtedy do mnie: "Słuchaj cie
Madler, macie tu 50 gr, lećcie na peron i wylwpcie bilet, trzeba będzie
WójCikowi odebrać ulotki". Gdy przy~
szedłem, Doliński już był na peronie
obok Wójcika. Nie chciałem się pokazyw.ać i stanąłem na boku. Widziałem, że Wójcik wyjął ulotki i schował
do teczki i poszedł na policję. Rozmawiałem później z Do1ińskim."
S ę d z 1 a: - Dostał pan pieniądze'!
Św.: Dostałem koło dworca 5
zł. Wójcik był wtedy w komisarjacie.
Gdy nadszedł Marek z Łyżwą., to powiedzieli mi: "TrzebA będzie zrobić
po amerykańsku, wyrwać ulotki i
autem wywieźć". Ja zgodziłem samochód i powiedziałem: "Niech będzie
otwarty". I ja powinieneD1 być oska.rżony i Siedzieć na ławie, ale proszę są.du, byłem wynajęty, a jeśli sąd
mi wymierzy jaką karę, to ją. przyjSę
1iński

POSEL...
procesie,

Główny oskarżony w tym
poseł
Kobyłecki,
wygłosił

zeznał:

mę·
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KOMPROMITACJA
"SANACYJNEJ ELITY"
Proces skompromitował doszczęt
nie "sanację" w Częstochowie. Zaznaczamy, że nie tylko jedną. grupę
"sanacyjną.", ale całą. "sanację". Opinja pUbliczna żywo interesowała się
przewodem są.dowym, tembardziej, że
przed są.dem przewinęła się niem~l
cała "elita sanacyjna". W mieście
doskonale orjentowano się, że proces
dotyka kilka grubszyCh ryb "sanacyjnych",
Potwierdzenie naszego zdania znajduJemy w .n~eoczekiwanej, a gwałtow
neJ napascl "sanacyjnego" "Słowa
Ctęstochowskiego" na umiarkowany
dziennik "Goniec Częstochowski"
za - najdosłowniej - obszerne, objektywne spra.wozdanie z procesu, o
kt6rym sam gł6wny oskarżony, poseł

I

Kobyłecki, powiadział, że "CzęstochOo-

100.000 świadków
Tymczasem
zdenerwowany organ "sanacyjny" ani
słówkiem nie pisl1fl.ł o przebiegu proce!Ju (I), natomiast kilka napastliwych
feljetonów poświęcił "Gońcowi".
Zaznaczamy, że zeznania świad.
ków przytaczamy za "Gońcem Często"
chowskim".
wa

może dostarczyć

dla przewodu sądowego".

BI:DZIE NOWY PROCESI
"Goniec Częstocho\vski", dziennik:
wrośnięty w życie
grodU podjasnogórskiego - wł~nie w tych dniach
obchodzę.cy jubileusz 30-lecia
swej
pra.cy - nie puścił płazem tej napaści.
Wydawca i redaktor "Gońca
Częstochowskiego", p.
F. D. Wilko ...
szewski, oświadczył publicznie, że wytoczy sprawę nietylko redaktorOWI
odpowiedzialnemu pisma, ale także i
współwłaścicielom pisma, którymi są.
prowodyrzy "sanacyjni",
pp. dyr..
gimn. państw. - prezes BB. Wacław
Płodowski, dyr. elektrowni Żyd
Tencer, poseł Kobyłecki, ławnik S. Ja,rzębiński,
oraz żona tymczasowego
prezydenta miasta, p. Jadwiga Mackiewiczowa.
"Słowo" jest mocno zażydzone
w
zespole redakcyjnym i z ducha jest
wybitnie żydowskie.
KOMISARZ
;,W ZWI4ZKU LEGJONISTÓ'W"
Sprawa W6jcik-Kobyłecki wywoła
ła naturalne konsekwencje w "Związ
ku Legjonistów", którego prezesem
jest pos. Kobyłecki, a członkiem Wójcik. Przed kilkoma dniami odbyło
się walne zebranie "Zwią.zku Legjonistów" w Częstochowie, które nie do.konało wyboru nowych władz Zwię.z
ku, poniewaź Zarzą.d Główny Związ
ku, rozumieją.c konieczność uzdrowienia dotychczasowych stosunków, postanowił zamianować komisarza!
A więc nowy przykład "sanacji"
moralnej i to za pomocą. komisarza!
Wiadomo, kto czem wojuje - ten
od Ulgo ginie l
NA MARGINESIE
Na marginesie musimy jeszcze zanotować podziękowanie, jakie ukazało się w "Słowie Częstochowskiem":
"Podziękowanie.
- Panu Mecenasowi Mieczysławo
wi Konarskiemu za świetną i bezinteresowną. obronę prawnę. w czasie pro~
cesu, w jaki nas wciągnięto, składam
tą. drogą w imieniu
swojem i pozostałYCh współoskarżonych
serdeczne
podziękowanie.

(-)

Wacław Kobyłecki,

Poseł na Sejm.
Konarski" mimo pięk
nego imienia. i nazwiska, doniedawna nazywał się poprostu Mendel KonZarski i jest radcą. prawnym spół
dzielni robotniczej "Jedność", założo
nej jeszcze przez b. prezydenta Rzeczypospolitej Wojciechowskiego dla
wyzwolenia się od wpływów żydowskich...
.
Obecnym dyrektorem tej spółdziel
ni jest p. Doliński, główny obok pos..
Kobyłeckiego oskarżony w procesie, '8
Skazany za podżeganie do pobicia
W6jcika na S miesięcy aresztu.
Sam zaś poseł l{obyłecki jest oże
niony z p. Gucią. Kaiserówną..
Mieczysław

MATERJALY DLA ..ISKRY'·
"Sanacyjna" agencja prasowa ,,1.
skra", specjalizują.ca się w wyszukiwaniu źdźbła w oku "endecji" ma obecnie znakomitą okazję dojrzenia i
"belki" na dnie "sanacyjnego" oka.
Proces Wójcik-l{obyłecki dostarczył
tyle materjałów do "niedyskrecji", że
warto swemu krzywonosemu korespondentowi polecić przejrzenie pro...
tokółu rozprawy, zwłaszcza zeznań Q.I
skarżonych i świadków, no i dokład
ne podanie w komunikacie "Iskry'~
pełnej sentencji wyroku ...
STEN.

pie-

niądze?

ryw

r bot

Sw.: - Nie wiem.
Swiadek S a w i c ki: - Kpt. Grec
prosił mnie, abym razem z kpt. Broszkioewiczem udał się do Kobyłeckie
go W sP1'awie nasłania policji, jakoby
on przechowywał nielegalne ulotki.
Pan Kobyłecki przyznał, ze to on powiedział poliCji.
się
S ę d ~ i a: - Załatwił pn.n sprawę,
L 6 d Ź, 11 marca
jęte SQ. OII'ganizowanłem strAjku i rozTen okres wzajemnych przygotoco było dalej'!
Według praktykowanego od wielu szerzaniem go na jak największą ilość wań trwa z reguły od 7 do 10 dnL W
S w.: Wychodzimy, a wtedy
Bandura wpadł 1 mówi: "melduję 0- lat zwyczaju wszelkie rokowania. o za.- pn;edsiębiorstw OIl"az przygotowaniem tym cZ9JSie obie strony komunikują się
bywatelu prezesie, że walizki odebra- kończenie strajku w przemyśle wł6- żądań, które mają. być przedstawione nieustanni~ z inspektoTem p~.'acy! który stara SIę wysondować nastroJe zane, a. Wójcik pobity", Kobyłecki stał kienniczym odbywają. się w sposób na- stronie przeciwnej.
,stępująey:
Przemysłowcy równie21 odbywają. równo robotników, jak i przemysłow
za nami.
Kilka dni po wybuchu strajku stro- narady, naktÓiI'ych ustala.ne są. 'ewen- ców, aby je przedstawić swojej przeło
S ę d z i a: 1akie to wywarło
ny powaśnione wogóle nie stykają. się tualne ustępstwa i koncesje, na jakie żonej władzy, t. j. ministerstwu opieki
wratenie?
S w.: - Nie zauważyłem. Kobyłec ze SQbą i żadnych rozmów nie prowa- zgodzić się mogą. przedstawiciele prze- społecznej.
Po upływie tego ozasu przyjeżdża
ki zaraz odszedł. W6wr-zas poszedłem dzą.. Robotnicze zwiQ.zki zawodowe za- mysłu poq.czas rokowań.

prowadZi

pertraktacje w sprawie likwidacji st'raJku

N'umer 60

do Lodzi przedstawiciel ministerstwa
opieki społecznej, którym jest przeważnie główny
inspektor pracy, p.
Klott, albo jego zastępca. Przemysłow
cy starają się zawsze odsuną' jak najdalej dzień przyjazdu przedstawiciela
ministerstwa,
spodzie\vają.c się, że
'strajk po kilku dniach przynajmniej
częściowo zacznie się załamywać,
a
tem~amem

poz~'cja

"---'
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Jak widzimy, jest to zbyt przewle- były już podejmowane próby stworzeDr. med. H. ZIOMKOWSKI
likwidowania zatargów nia iunej sprawniejszej procedury, ale
apecj.
chorób skór. lIiener. i moczopłciowych
takich warunkach za\ysze natrafiały one na zawzięty 0Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
każdy strajk musi trwać conajmniei pór przemysłu. Przemysł wie, że walka
przyjmuje 9·12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
dwa tygodnie, a jeśli walka jest cięż strajkowa wyczerpuje prędzej robotning 7 410
ka, conajmniej cztery tygOdnie lub ka, niż fabrykanta, i dlatego jest 'llWoł
jeszcze dłużej.
lennilciem procedury jak najbardzi'ej
A każdy strajk jest zabójczy prze- przewlekłej. Z osłabionym i wyczerpa- Warszawska giełda pieniężna
dewszystkiem
dla robotników.
a nym przeciwnikiem łatwiej dochodzi
Dnia 10 marca 1936 r.
szkodliwy i ·niebezpieczny dla całego się do "porozumienia". A "parozumi'&- Belgja
&.'l.~'i)
kraju. To też niełatwo jest zrozumieć, nie" to - to zwyczajny WfZY1Ik, w któ- Berlin
213.4:5
360.95
dlaczego nie została dotychczas stwo- rym prym wodzą oczywiście fabrykan- Holandja .
170.15
rzona inna procedura, przy której za- ci tydowscy. Robotnik polski wbrew Kopenhaga
Lonodyn . . .
:?S.:?i
targi w przemyśle mogłyby być likwi- dema/l'ogji "socjalistów" wie, te wr0- Nowy Jork (kabel)
5.24%
dowane o wiele prędzej. Prawda, że giem Jego - to fabrykant-Żyd.
Oslo
1M.80
1> a.rYlŻ
:ł.~.(}1
ES
1>ra,ga
21.%

kła procedura
w przemyśle.

przemysłowcÓ\.\·

'V

podczas rokowal1 zostanie znacznie
wzmocniona. Gsiłowania ta nigdy prawie nie odnoszą skutku, gdyż ministerstwo \\TS~'ła do Łodzi swego przedsta"'iciela za,"';sze w chwili, gdy ma
już dokładny obraz' sytuacji w Łodzi.
Zdarzało się już także, że prawie
natychmiast po wybuchu strajku przyjeżdżaJ do ł.odzi przed~tawiciel ministen;t\Ya. al;~- o~obiście zbadać położe
nie przed rozpoczt;'ciem l'oko"al·l. 'V
takich prz~ paclkacll delegat mini .. tcl'st"'a nie komunikował si(' ji'dnak ani
b jedną alJi z (lrug~ strOll~, lerz l~-lko
z 0l'!!,8nall1! łódzkiej okrE?f!o\yej i:l"pekcji prac·r.
Przyjazd przedstawiciela miJlistersbya opi('ki spOłecznej dla rozpocz('cia
lx>kcwali o'e oznacza jednak bliskiego
zakończenia zatargu. Przeważnie wtedy dopiero walka zaczyna si~ na dobrE', gdyż stają si~ wtedy wiadome warunki olnl stron. a nie trzE'ba dodawać,
że rozpiętMć mi~dzy żą.daniami robotników lOl. propozycjami przemysłll
jC'''<t na poC'Zątku za\ysze bardzo wielka.
Przed~ta"iciel J1Iinbtcrst\\ a opie1d
społecznej zaprasza do siebie najpierw
_._--.......
przedstawicieli
robotniczych związ
ków zawoclowych. Konferencja ta od- W !(ajrze rozpoczęły ~ię rokowania między Egiptem i \V. Brytanją o zawarcie ukła
bywa się w biurze łódzkiego okręgo du, który zapewnilbr Egiptowi niezależność polityczną. 1\a zdjęciu od strony prawej:
prezes ministrów Ali Maber PaJsza, dalej przewodniczący delegacji egipskiej Na has
v,Tego inspektora pracy i w jego obecności.
Robotnicy przedstawiają swoje Pasza, pJ'Zewodniczący dt>legacji :łJDgielskiej sir l\fiJes Lampson w ogrodzie patacu
Zaafa\'ane.
żą.dalIlia i uzasadniają. je. Delegat ministerstwa przyjmuje to do wiadomości, nie określając jedna.k swego stano,
S"tuacja S'trajkowa lI' przemyśf,e w16kieł'llł~Ynł,
wiska.
Zkolei na konferencję zapra zani są.
przedstawiciele przemysłu.
Na tę

Sztok~olm

Szw:l;JCarJ3 . . . .
Tendeneja rll~ rJew',z w

.

.

.

W;lrE;:awi~

1~.40

. 1/.>.00
byla s.Jnh~.

Giełdy zbożowe
Łódź
z

dnia 10 marta lH:\Ij r.

Żyto 1~.1J} · I~.I;O; pf:7.~nica 21 - ~1.-1: j';czru;rn
browarow) 14.7,')-·1:;.:;; j~('7,mirli przc>m'ał"" y
M.5-,1.,): U\\"P", Z'b:rrnll, 1~.:; n:7;;.
~Lll;a· żytn ia ;)(j prop. 20.;' ~21.:5; mąk~ żrtn!l).
65 proc. 18.7;; - 1!).2:;: 111,j.l;a p;:zpnna 3;)- ~!l.2;;.
().,rl)lb, p"zenn(' 1.1-11.2:;: ot I'~hy ż)-tn'~ !l.;).-!) •.,:5;
otrPth)- ll'ruof' 11.:?)- 11.S0.
Rzepak 41---42; pelu<lzkn 21---.23; seradC'la 2'.?
do ::::3; groch Virtoria Z7~\l: luhin niebo 9-10;
hIihin roI t y 11~12; rzepik 3,'i - !'li; ziemniaki jadalne 4.8(): f.iem ię lniane 35-36.
U-'pOE-Ob:en;(> gpokoine.

Poznań
Pozn a fi. 10. 3. 19::6 r.

"'arunki: Rand!'l hurtowy Jlarytet Poznań, la'
dnnki wagonowo. dostawa hieżąca za 100 kg:
STANDARTY: 1) żyŁo 700 gil., 2) pszenica
753 gfl .. 3) owies 420 gfl.

__ -

._..

Oenyorjentacyjnc:
1%,50- 12.7.'>
tyto (Usposob. spokojne). .
19,00- 19,2.~
Pszenica (Usposob. spokojne)
15.25
Jo:czmień browarowy
. . • • •
Usposohienie spokoine.
14.50- 15.00
Jeczmień 700-72.') gfl. • • • •
14.25- 14,1;0
Jeczmień 67G-680 gfl. . • • •
Usp~ohienie spokojne.
Owies 450--470 gfl. . • • • • • 14.1i0- 14,75
Owies standartowy . • • • • • 13.90- 14,15
Usposobienie staJe.
Mą ka
tytnia wyciąg. O-SO",. wl. w. • • 19,25- 1!l,50
tytnia gat. l 0-:;00,. wl. W. • • • 18,75- 19.00
pier,,'szą konferencję przemysł wysyła
~ytnia gat. l 0-65". wl. w. • • • 17,7,5- 18,2.i
;iytnia gat. II 50-6.~", wl. w. • • 14,75-- 15.7:)
kilku funkcjonarjusz~; związków prze13,25- 14.25
żytnia poś!. pono 65". wl. w.
mysło"'rch
sami przemysłowcy,
Usposobienie spokojne.
członkowie władz łych związków, na111.25~,OO
puenna. gat. l wye. O-20°', wf. w.
l'azie na scenę rokowań Jeszcze nie
30.50- 31,00
P8~enna gat. lA 0-4;;", wl...... .
29,50- 30,011
pszenna gat. IB 0-00'" wl. w. .
występują.
29,0G- 29.:\0
pszenna gat. 10 0-60°/. wl. W. •
I ta konfel'encja ma pr7ehieg t)'lko
28,0G- 28,50
pszenna gat. ID 0-6;;°/, wl. W. •
informac)'jlJr. Prze1l13'sł dowiaduje się Co oświ«dr'.~!ll gló"l'ny in-spektor inż. Klott delegato·,.,." .~łl·ic(~27,25-- 27.75p8zennn gat. HA 20-5.5°', wl. W.
kÓ1C
~«wodow!leh
'
t
2/1.75- 27.2.,
pszenna gat. UB 20-61i " wl. W.
oficjalnie z ust delegata mh1isterstwa
24,2.5- 24.7f 'hpszenna
gat.
IID
45-65°/.
wl.
W.
.o żądaniach robotników i przyjmuje je
wych złożyli szezególowe sprawozdanie pszpnna gat. UF !i5-65'1, wl. W.
Ł ó d ź, 11. 3. W ciągu dnia wczo22.25- 22.7!) "
do wiadomości, nie dając przeważnie rajszego strajk robotników przemysłu i wyłuszczyli warunki. Wskazali, że pRzenna gat. lIG 60-65°/, wl. w. . 20,71>- 21,7';
żadnej odpm\'iedzi.
Funkcjonarjusze Włókienniczego objął wszystkie bez stałe niehol1orowanie umowy, obniże pszenna A'at. IIIA 60-70°/0 wl. w. 18,75- 1!J.2.')
gat. lIIB 70-75°'. wł. W. 113.71>- 17,2.'5
związków
przemysłowycu.
zasłaniają
wyjątku fabryki w Łodzi i okręgu. nie płac i nieuc1zielanie urlopów we- pszenna
Usposohienie spokojne.
się brakiem upoważniania do prowaszło niejako w srstem, a praCOdawcy
Czynną była jedYllie Tomaszowska FaOtr~hy żytnie stand. . . . .
9,75-- 10,211
dzenia jakichkohyiek rokowań. Cza- bryka Sztucznego Jedwabiu w Toma- odmawiali z zasad~' za lat wienia spra- Otreby pszenne grube stand..
11.75- 12,2,i
')tl'~by
p,zenne
~rednie
stand.
10,5011,2.')
sem tylko "pr~"watnie"
komunikują.
szowie. Liczbę ~tl'ajkujących obli czo- wy, "'skutek oc1ll1ow~-. Zwią·zki zawoOtreby ięczmienne
10.00- 11,25
że na pewne żądania wogóle
zgOdy nO.na 130 tys. w Łodzi i okręgu. Prze- dowe zmuszone były proklamować Rzepak
zimowy.
_ •
38.00- 39.00
przemysłu nie bE?dzia, inne za.<3 mogą
strajk, jako ostateczny środek walki.
bie/l' dnia spokojn~r.
Siemię lniane . • • • •
3i,00- 39,00
związkach zawodowych groma·
Inspektor I(Jott, po zapoznaniu się z Gorczy~a . . . • • • • ••
32.0G- M,OO
być do pewnego stopnia uwzględnione.
latowa .
• ••
22.00- 24.00
Do wspólnej konferencji przemysłu dziły się tłumy strajkujących, oczeku- żędaniami robotników. oświadczył, iż "Tyka
Peluszka
.
.
.
24.00- 26.00
z robotnikami nigdy prawie nie docho- ją.ce wiadomości z odbywają.cej się w dniu 11 bm. odbędzie konferencję z Groch Viktorja.
24,00- 28.00
22,00- 24,00
dzi w tej fazie rokowań. Byłaby ona konferencji z udziaJem delegatów zwią przemysłowcami, a na 12 bm. zwoła Groch Folgera .
niebieski
9,50- 10.00
bowiem bezcelowa, gdyż początkow'e zkowych, oraz przybyłego do 'Yarsza- wzajemną. konferencję obu stron i że Łubin
ł.uhin żółty . .
lUG- 12,00
wy głównego inspektora pracy, inż. prawdopodohnie uda się znaleźć spo- 8f'radela
różnice w propozycjach obu stron są.
. . .
~2.00- 24.00
zbyt ",,~ielkie, by można mieć nadzieję Klotta. I~onferencja zakończyła się o sób zlikwidowania sporu.
Mak niehieski , . . . . .
. r.o.OG- 6200
godz.
16.
Delegaci
z\viązków
zawodoKoniczyna
czer"'ona
lIurowa.
.
.
120,0G-130.00
na porozumienie - przeciwnie, 7.atal'g
Koniczyna czerw. 95-97'1. czysta. 135.00-145,00
mógłby się tyl'ko zaostrzyć. To też
Koniczyna biala . . . . . • . 75.0G-100,OU
przedstawiciel ministerstwa po tych
Koniczyna szwedzkfl. . . . • . 165.00-190,00
Koniczyna żólta orllIBzczona..
6.5.00- 75,00
inf<mn8JCyjnych
rozmowa.ch z obu
Przelot. . . . . . . . "
75.00- !l0,00
stronami wyjeżdża zwykle zpowrotem
Makueh lniany VI' taflach. . .
li.25- 17,50
do Warszawy.
Makuch rzepakowy w taflach. . 14,ilO- 14.75
Makuch ~Ion"('znik. w tafl. 42/4.3°/. 1,>,:?1>- tR,71i
Od tej chwili zaczynają się per~rut Soja. . . . . . .
21.0G- 2~.no
Pracou'Il'~OY przemysłu pO'''C~UJlfiłZ'łł;'(.~ego porttucili pracę traktacje, prowadzoue oddzielnie z
Sloma pszenna lllzcm . . .•
2.20- 2,45
kaid, ze stron, aby nieco zbliżyć i wySfraljk szewcó'łł.' i o'kwpacyjny w pt'Zem,yśle wsl'({iokolL'Y'tn
pszenna pra~owana
•
2,70- 2,95
równać wzajE'mne propozycje, poczem
żytnia luzem.
. .
2,5G- 2.7;:;
mysłowcy się nie stawili. W przemyśle
żytnin
prn~I)Wan8.
•.
3.0GlI.2ói
obie strony zostają zaproszone do WarŁ ó d ź, 11. 3. Wczoraj wybuchł noow~iana luzem . '
••
2.75- 3,00
szawy.
.
wy strajk w . przemyśle POl1czoszni- kotonowym pracuje 5.500 ludzi.
owsia.na prasowana
•• ~,25- 3,50
Ł ó d ź, 11. 3.
Strajk sze\l,rców oraz
W Warszawie rokowania prowadzi czym. Zastrajkowali robotni<:y, zatrudjęczmiC'nna Im.em .
2.20- 2.45
cholewkarzy
na
teranie
Łodzi i okrę
.. io/'zmipnna prasowan""
2.70-. 2.!15
również główny inspektor pracy, lecz nieni na okrągłYCh maszynach w liczgu
w
cią.gu dnia wczorajszego konty,.iano zwyklI' lUZPlO . . . .
!i.7!i- 6.27.
iIllformowany jest o nich stale minister bie 3.500 ludzi. Podłożem strajku jest
zwyklE'
pra,OWlIn",
•
6.2ilR.7;;
opieki społecznej, który czę" to oRobi- sprawa umowy zbiorowej. Przemysł nuowany był w całej rozciągłości. Ka
nadnotE'"kie luzem. . .
1;':;0 1.00
dzień dzisiejszy zapowiE'dziano rozsze.. nadnotprk ip pr8~OWA'lte .
7.;'0
8.0n
ście bierze w nirh udział, prr,yjmują.c zarohkowy odmówił podpisania ustarzenie strajku w przE'myt=ila ~kórzanym
Oj!ólnp URI'Moh;f'nic .p(lk"jn~.
jedną. to zno\\'u drugą. stronę, aby swa.. lonej umowy i proponował zawarcie
Ogólny ohrót: 2180.8 \ ('fIl.n. , tem :i;,t~ 652
im autarytetem nakłonić nieuc;tr:pli- odrębnej na zasadach płac niższych o przez objęcie strajkiem robotników, tonn.
pgzE'nir-y 17.2 tonn. ip,r"mienia 460 t~>n'n..
wy'ch do kompromisl1.
30 do 50 proc. Zgodnie z uchwałą. dele- zatrUdnionych w garbarniach. Ogó- ow~a 195 tonn.
łem strajkuje 12 tys. Judzi.
U
wag
a! Owie<l. nadaią~y s·i" do sieW'll.
W tych rokowaniach ze .strony gatów propozycje te odrzucono i podŁ ó d ź, 11. 3.
Zakończony
został
ponad notov,·nn'p.
przemysłu biorą. już udział sanu prze- jęto ogólny strajk.
strajk okupacyjny w pT'zemy~lE' w"tąż
m~słow,cy, delegowani przez za1:-zą.dy
W drugiej gałęzi przemysłu poń kowym, gdzie od tygodnia ok. :300 roV!arszawa
zwu~zl{Ow. przemysłowych, . oraz Jeden ezoszniczego, a mianowicie kotono- botników okupowało DlUl'r fabryczlIe.
n'l:1 10m 3·r~~ 1!1!lQ r.
P'Elr,enica j(>rlnnUa 21 -21.:5; p"~en:e3 ~h;er311'l.
l~ dwaj .z, funkc]Ol~arJ~szy tych wym, t. j. robotników, zatrudnionych Przemysł podpisał umowę na okres
~wlązków. Jako technICZnI doradcy na maszynach długiCh, na dzień dzi- jednego roku z tem, że po tym okre~ie .:!('.·j-21: Żyto iednolite 12.i':;-1~; in" zhipranĄ
o(lrotów 1!?:;0 12.7''); 0\":(>-" ie,]nol'r, t·I.~O
l rzeczoznawcy.
siejszy zapowiedziano strajk, albo- umowa może być przedłużona w rar,ie, hel!:
do 14.7.3; owi~ ek"\lo)·towy 14.i:5-1:\; ,·,wi. < 7.b;eRokowania \V \Varszav,ie toczą się wiem wczoraj wyznaczona konferen- gdyby umowa nia została wypowie- ,rany 14.:ł;'-1i.!\0; jC'c2lJ11ień orowul'J1Y h~z ohl'o·
tów 15.25-15.7';;; jPczmień jednoJ:t, 1:5- lii.:?;;
czasem dwa, a nawet trzy dnL Zdarza cja nie doszła do skutku. gdyż prze- dziana przez jedną ze stron.
ję=i(>ń z,bierany 11.i:j-1;;;
i~czmieli zimowy
się jednak, że i one nie dają. żadnego
14.50-14.75.
rezultatu. ,ytedy ministel'stwo wstrz)'Gro~h polny 1'! -1!I; J:\'J'och Y; rto·r:o 30~~:?;
D1uje się na pewien czas od wszelkiego
ty komornik Bolesław Piątek, przed ...:;<ka 22 $1; peJu<zka 22.;;023; óera-rJ eJa dwa
żydów
pośrednictwa i strajk w Lodzi przedłu
rokiem zniknął jak kamfora. Po da- r~7,y ("n'';Z<:Z'J11H :!2 2:1: lubin nieoies;ki 9-!UiO;
R a d o m, 10. 3. W dniu 8 bm. na- renmych długotrwałych poszuk iwa- I Id/n ż6!1 s. 11.~0 1~.:)~: }'Z~P;l ~ zlm(}wy 40.:5~
ta się w takich wypadkach cGnajmniej
.
•
.,'
J' t'
"
.l, 11: rzepli.. z:mo\\)' .lP. 'l -10.·,0: rzppak letn.
• dwa tygodnie, dopóki po obu stro- padnięty został na ul. Żeromskiego lllac~
rozesta~o za nim IS ~ goncze. I :t·~.~O - 41).:j[l: rzep'l; 1"~I1; 4,113: 'S;cm'~ Inialle
nach lIie "Tstą.pl<J. objawy zmęczenia przez /l'l'Up~ Żydów p. Władysław Pian"obec takIego stanu rzeczy po:.zu- t 11.50 ł;j; konicz) liU (;t.el·\\Ulu hez kan'3~ki 11:5
ko i został pobity do nieprzytomności. kiwany uznał za stosowne zrezygno- I dv 1:;(); koniczyn,) (',C'woml bez kanianki suwalką i skutkiem t?go większa gotoP. Pianko uchronił przed dalszemi na- wać z zabawy ,.w chowanego" i zglosił I 1'0W:1 cr,Y";7,cwna 150 1j~: koni.czyna biala _oczywość do porozumienia. Gdy to llastąpi,
lub, gdy jedna lub druga strona zwró- stępst wami przechodzący przypadko- się do ,\'ładz sadowych w Piotrkowie. c;zczona ':>0-100; mok fi leo:e !" hl'z O'Hotuw S2
·
d
' "
do &1.
ci się o podjęcie na nowo pośrednic wo żołnierz 72 p. p.
P rzybysza od, S t
aWlOno O WlęZlema.
O;,reby r,~zcnlle gl'uobc 12.2:; 12.05; otręb,.
twa, dochodzi do skutku druga konfeOdpowiadać będzie za zdefraudowanie p.:zenne lirednie i mialicie 11.21>-11.75; otreby
sądem
sum liezonych na tysią.ce, a stanowią- rtY'tnie 9.~~.7S; kuch~ l~iane 1~.7.'i-17.25; kurencja w Warszawie, na której zwykle
P i o t r k ó w. (Tel. wł,) Jeden z cych własność skar~u pal1stwa i osób ~::aJ;:owe 14.-50-15; srM SOJR bl'z oorot6w
osl"ga się porozumienie, które form"lnie zawarte i podpisane . zostaje naj ruchliwszych i najwięcej buńczucz prywatnxch, u ktorych dokonywano
Ogólny obr6t 1559 tonn .. tein 333 tonn trta.
nych piotrkowskic.h "sanatoróW... by;- egrekuc)L
póiniej w ŁodzL
U~ieDlie spo(k~D.e..

Wszystkie fabryki
unieruchomione
,y

Fala strajków w Łodzi

ó

I

Napad

na przechodnia

Komornik przed

jI

~b-OlJ. ł

c:::I

Ol'lĘDOWNJK,

ezwartelt, dnia 12 marea 1936 --

Numer 80
22!!!3
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Prred1łużenie

sesJi Sejmu

Francja pod wrażeniem
kroku Hitlera

War s z a w a. (Tel. wł.) W kołach
pOlitycznych przypuszczają., że sesja
bieżąca będzie nieco przedłużona. (w.}

Li'kwidacj:a strajku

w Beł'chatowie

Ł ó d ź (PAT). W Bełchatowie od.
była się konfeI:en.c ja przed~tawicieli
obu stron, zwołana przez . miejscowy

inspektorat

pracy. , Konferencja ta
doprowadziła do podpisania umowy
zbiorowej i robotnicy w Bełchatowie
w IiczMe 1.000 osób powrócili w godiinach południowych do pracy.

P a ryż. (T&l. wł.) Stosunek partyj się z licznemi sprzeciwami.
P a ryż. (Tel. wł.) Unja Narodowa
polity.cznych do gabinetu ulega ostatnio w wyniku zmiany położenia mię b. Kombatantów. która liczy zg6rą. 800
dzynarodowego pewnym odchyleniom. tys. członków, ogłosiła komunika~,
Ze strony pewnych ugrupowań wysu- proponujący utworzenie nowego gablwa sIę żę.danie utworzenia rządu unjj netu pojednania i obro~y narod?we.j,
narodowej i rozszerzenia podstawy odroczenie wyborów l wzmozenle
parlamentarnej gabinetu Sarraut w środków bezpieczeństwa.
kierunku środka oraz prawicy.
Przywódca "Croix de Feu", pułkow
Apel rzą.du do jedności wszystkiCh nl'k de la Rocque w ogłoszonem przez
Francuzów przyjęty został przychyl- siebie oświadczeniu domaga się wzię
nie, Wielu posłów uważa, że należało cia ruchu "Croix de Feu" pod uwagę
by przedłużyć kadencję izby o 5 do 6 przez kierowników politYki państw zamiesięcy, projekt ten jednak spotY'ka granicznych.

OSTRZEŻENIE
W zwiąJzku z akcją strajkową Litografów i Chemigrafów w Łodzi prosimy
wszvstkich pracownilkÓ'w litogrruficznych i chemigraficznych w Polsce ?
nieprzv Jmowanie pos8id w Ł Q d z l.
Zarząd Związku Litografów, Chemio
grafów 1 Pokrewnych zaw. ~ Polsce,
Oddział

w LodzL

ng 7422

Tuż prz.ed zapadnięciem kurtyny po
akcie drugim, na amfiteatrze rozległy
się ochrypłe krzyki i na scenę padło
kilka jaj.
. .
Obecni na sali przedstawlclele poZwycięstwo
licji zaaresztowali 5 B:w.anturni~ów.
poczem przedstawienie JUZ bez zadD a m a s z e k. (PAT.) Blok nacjohych przeszkód dobiegło ~ońc:a- . G?"nalistów arabskich wydał odezwę, w
dzi się zaznaczyć, że po podmeslen~u
której potwierdza umowę, zawartlł z
kurtyny w ,a kcie trzecim widownIa
wysokim komisarzem, oraz ogłasza
demonstracyjnie przez 15 sekund biła
zwycięstwo idei nacjonalistycznej w
brawo, podkreŚlając swój negatywny
Syrji. Zwraca się również do kupców,
stosunek do zainscenizowanej burdy.
aby zakończYli strajk i otworzyli sklę..
PrzySłani do teatru bojówka~!ł
PY·
nie Zdradzali wielkiej inteligencJJ..
Władze mandatowe ogłosiły poNie orjentowali się zupełnie, w jakiem
wszechną amnestję skazanych podczas
miejscu demonstrować, a po zaareostatnich rozruchów w Syrji.
sztowaniu nie umieli nawet powiedzieć o co im chodzi I przeciwko cze,
mu był
wymierzony ich "pro t es t" •
Na przedstawieniu wieczorowem
PoHJi~ pertra.kttwje w sprawie IIJkwidł.łcji lItraJku t.DitnW
Z
jeden z pow~żnych przed~tawiciell
MawodoChorzów, 10. 3. W ub. sobotę d~iaNJY nie doprowa~iły tJo porO#Umiema,
endecji zagadmęty w spraW1e łobu
b. członkowie S. N. w Pawłowie na
we po,kreumych .,anoooów ~p o"Wi<et/A'ialll Bolidarłłe poptU"ełe
zerskich wybryków, oświadczył, że
Śląsku wskazali policji na mieszka..
akcj'i słraj1kfYWej
występ ten niema nic wspólnego ze
nie Józefa Twardawy, stwierdzając,
stronnictwem, bowiem on sam był na
N
o
w
y
lor
k
(Tel.
wł.)
Pertrakobjęte
strajk~em,
w
przewid.ywa:niu
że jest on członkiem partji komuni.
jednem z poprzednich przedstawień
stycznej. Po przeprowadzonej rewi- tacje, zmierzają.ce do likwidacji s.t~aj. zaostrzenia SH~ strajku, zapOWiedZIały
Jegora Bułyczowa" i w sztuce tej nie
zji policja znalazła u Twardawy bibu- ku windziarzy, dozorców domów l ho- związkom, że będą. ho~orowały um?- ~dzI żadnych aż tak drastycznych
telowych,
prowadzone
pomiędzy
strajwy
zbiorowe
i
godzą
8lf~
na
P?dwyz..
łę komunistyczną. W wyniku rewizji
momentów, aby upoważniały do nieosobistej przy Twardawie znaleziono kującymi i pracodawcami, nie dopro~ szenie zarobków. Tymczasem Jednak poważnych wybryków." (POdkreślenia
wadziły,
mimo
interwencji
burmizwiązki
zawodowe
mimo
to
chcą.,
dla
także bibułę i prz-.ewieziono go do
strza Nowego Jorku, do porozumienia. wywarcia nacisku na pozostałych pra- nasze - red. "Oręd. ")
więzienia śledczego w Katowicach.
Żydowski "Głos Poranny" jest zaZwiązki zawodowe przeWidują. dalcodawców, wywołać strajk powszechdowolony z faktu, iż widownia ~e
sz,e zaostrzenie strajku i walkę z pra- TJy.
Odważny żyd
cod,awcami, jaką dotąd historja ame·
W poniedziałek i we wtorek związ monstracyjnie przez 15 sekund bIła
Radom, 10. 3. W dniu 7 b. m. rykańskiego przemysłu nie pamięta. ki zawodowe czyścicieli okien hotelo- brawa, podkreŚlając w ten. sposó~
przyłapano na ul. ~romskiego mło
Czynione są obecnie starania aże?y "\\-ycb i wystawowych, muzyków oraz swój zachwyt dla komumstycznej
sztuki. Nie dziwimy si, ani okladego Żyda, który nalepi'ał na afiszach strajk, trwają.cy już 10 dni, objął szoferó,":
z~powiedzi~ły
so1i.d~rnie
ani
ChrzeŚCijańskiego kina "Adrja", wy- wszystkie pozostałe domy i hotele. za- w~półd~lałame ~e .~tra]kuję.cY~ll l za- skom żydowskich komunistów,
Głosowi Porannemu'l,
znanemu enświetlającego film z Kiepurą, kartki kłady gastronomiczne, domy handlo- mlerzają. w naJ.bhzszym cZ1l:s1e og~o
z napisem: "BOjkotujemy film nie- we i przemysłowe, a szczególnie ban- sić nar~zle stra~k protestaq'jny, a ~e~ tuzjaście bolszewickich pisarzy. Ud.emiecki, bojkotujemy kino "Adrja", ki które dotąd nie zostały objęte śli to me pomoze, przystąpIć rówmez rza nas tylko fakt, iż współpracowmk
tego pisma umiał się zdobyć na "odZłapany na gorącym uczynku przez
st~ajkiem. Szereg domów towaro- do strajku powszechnego.
wagę" i z taką dokładnością obliczył
przechodniów Żyd znieważył Pola- wYCh i banków, które dotąd nie sę.
czas trwania oklasków, nie bacząc na.
ków, wobec czego Odprowadzony zoto, że publiczność rzucała zgnite.mi jastał przez policjanta do komisarjatu,
gdzie spisano z nim protokół. Oka.
zało się, że zatrzymanym jest Wiktor
rozTo jedno. A drugie: "Głos PoranBuszacki, syn fotografa, uczeń gimna."
•••
ny" pisze, że "bojówkarze" nie zdrazjum żydowskiego w R8!domiu.
dzali wielkiej inteligencji, gdyż nieJak bojó,'wka ~~~ona ~ socjalist6w, komunistów l lUM,W CÓW
wiedzieli w którym momencie de ..
chcriala rQt~bić ~ebra:lfie S. N. i co ~ tego wynioklo
monstro~ać. Jaka szkoda! Możeby
K o n i n, 10. 3. W dniu 2 b. m. aR a d o m, 10. 3. Sumienie polskie munistów i ludowców w celu st~rory- "Głos Poranny" raczył wskazać od.resztowano p. Stanisława Kubiaka, wśród sfer ludowych zaczyna się bu· zowania obecnych i rozbkia zebrania. powlednlejszy moment
wszak
sekretarza kala S. N. we Wrześni. Po dzić. Dowodem tego niech będzie Obecni w sposób zdecydowany odpar- \ znacmie lepiej się orjentuie w proprzesłuchaniu p. Kubiaka zWolniono.
takt, jaki miał miejsce ubiegłej nie- II atak bojówkarzy.
pagandzie komunisty':ZneJ, niż PolaAresztowano i odstawiono do Kalisza dzieli we· wsi Bierzków, w pow. raPo rozwią.zaniu zebrania tłumy ey. - Nasz.em zdamem w ,,~eg?rze
członków S. N, z Wronowa, kierowdomskim. Oto w dniu tym zwołane włościan dotychczas nie należących Bułyczewie" nie trzeba szukać Jaklchś
nika Stefana Wasielewskiego i Mi- zostało w tej wsi z,e branie Stronni c- do Stro'nnictwa
Narodowego,
na "momentów", gdy~ od po.czątku d,o
chała
Der.ezińskiego.
Aresztowano twa Narodowego, na które przybyła miejscu sporządziły spisy z oświad- końca pełno w tej sztu,ce Jest bluzCzłonków S. N. Franciszka Rzepicwielka liczba włościan miejscowych i czeniem, że wstępujlł do Stronnictwa nierstw i haseł komumst~czny.ch ...
kiego i WŁadysława Ślebiodę z To- z okolicy. W trakcie zebrania po li· Narodowego. Oto skutki rozbijającej
I ostatnia uwaga. Któz to Jest ~~n
mic, pow. Konin, Antoniego Mazurka, cja dwukrotnie przeprowadziła rewi- roboty
elementów,
zwalczających
"poważny
przedstawiciel .endecJl",
Tadeusza Kaźmierskiego i Kazimie- zje legitymacyj.
Stronnictwo Narodowe. Wieś po;nała który miał rzekomo pochwalić szt~kę
rza Marcińskiego z Rudy Wieczyń
Po tych trudnościach, gdy zebra- się już na niepowołanych obroncach komunistyczną?
Czy przypadkloem
skiej, pow. Konin, Miarę Władysława
nie
na
dobre
rozpoczęto, na salę usi- i wskazuje im dziś słusznie drzwi.
nie
Pollak
(Nusbaum)
z "Gło~u Poi Jana Gondeckiego z Now.ego Topo.
rannego"? Ten Pollak - to me Porowa, pow. Konin, Wacława i Józefa łowata: wtargnąć grupa socjalistów, kolak, tylko - Żyd!
Śledziów z Bobrowa, pow. Konin, A"
W każ'dym razie prosimy o nadaszaka Józefa zGrabienicy, Pawelę
Belechowicza i Czarczyńskiego
z
Słupcy, Czesława Michalskiego, Bronisława
Michalskiego,
Franciszka
Kopczyńskiego, Józefa Smorgola, Wła
dysława Olczaka i Kubackiego Franciszka, Kopojna, pow. Konin, Franciszka Parusa, Nietopiela Bronisława,
Parosa Antoniego, Stanisława DopieDrugi dzień sensacyjnego procesu przeciw Lejbie Orłowi
rałę, Michała Kowalskiego,
AntonieW a;r s z a w a. (Tel. wł .). Sytuaeja.
go Juszczaka i Szczepana Sobczaka.
L ó d ź, 11. 3. W drugim dniu pro- życze'k. brał on weksle na sumy , 00 5
Z Wrąbczynka, pow. Konin, kierow- cesu przeciwko oszustowi ubezpiecze- razy wyższe i wszYlStkie weksle dyskon- na po1itoohnice nie uległa żadnym
zmianom. W godzinach południowych
nika obwodowego S. N. Edmunda niO\';'emu Lejbie Rubinowi Orłowi towal.
ożywiły się ulice dookoła politechni~i.
Surdyka z Nowej Wsi Podgórnej, P. przed sądem okręgowym w Łodzi zePosiadaczy weksli monitował i naSurdyka po kilkugodzinnem przesłu znawali dalsi świadkowie z pOlŚTód le- pastował o zapłacenie sum prywatnie, Tramwajami zaś, jadą.csmi przez uhcę
6 Sierpnia, zaczęły krąŻYć grupy mło
chaniu zwolniono.
Po prz.eprowadzeniu :rewizyj, poli- karzy i dyrektorów, poszkodowanycb a nawet w lokalach publiezny(:h. Wie- dzieży, które przez sztachety terenu
aferzystę.
lu ułożyło się s·pełnić swoje zobowiąza- politechniki rzucały z tramwaju wacja aresztowała kierownika koła S. przez
Wbrew pierwotnym wyjaśnieniom nia.
łówki (żywność) strajkującej młodzie
N. w Róży Kokuckiej, pow. Konin,
Następnie zezn·a.nia świadków wy- ty. Około godz. 3 popołudJniu nad teHenryka Wysockiego. Rewizję prze- aferzY'sty, okaz.uje się., że pop.rzednio
prowadzono także u p. Przetarskiego już na terenie całego kJraju grasował jaśniły, że suma strat, na jakie naraził renem politechniki pojawił si~ samow Róży Kokuckiej. Rewizje dały wy- on i na oszustwach dorobił się znacz- Lejb Rubin-Orzeł swych klientów jest lot Aeroklubu Studentów Politechniki,
nego majątku. Ma dom w Lodzi, oraz znacz.nie wyższa i ,przekracz.a 600 tys. z którego zrzucono również żywność
nik negatywny.
C h o r z ów, 10. 3. Ostatnio poli- majątek ziemski w Kieleckiem. Po- zł. W dniu dzisiej.szym nastąpi zakoń· dla strajkują.cych studentów. Koło godziny 16 na placu pOlitechniki, a leży
cj,a aresztowała szereg b. cźłonków S. szkodlowani zawa.li. że udJzielając po- czenie rozpraWy i ogłoszenie wyroku.
on tuż koło placu wyścigów konnych,
N. z Katowic i na terenie pow. katoZogIromadziły się takie tłumy publicznowickiego. W ub. sobotę are·s ztowano
ści, że policja sprowadziła dwie motopo przeprowadzeniu rewizji w mieszkaniu p. E. Kołodzieja prezesa 0.pompy i zaczęła wodą. rozpraszać pukręgowego S. N. Rewizja dała wynik
hUcznoŚĆ. Z wewnątrz gmachu nie wynegatywny. P. Kołodzieja przewiech~zi nikt z młodzieży, a do wr. !;'trza.
ziono do więzienia, skąd po jakimś
pollcja nie dopuszcza nikogo. CałY'
czasie zwolniono go. Nadal w areszdzień minę.ł spokojnie.
cie przebywa p. Inglot Roman i oko.
Ł ó d ź dnia 10 marca.,
" ... Inna grupa demonstrowała wczoSenat politechniki obredowal od goło 20 członków S. N.
Ostatnio poliŻydowski "Głos Poranny", druko- raj w Teatrze Mie~skim na. połudn~? dziny 13 do 15 nad sytuacją . Min, Świę
cja zamknęła i opieczętowała lokal, wany w języku polskim, wyliczając wem przedstawiemu sztukI GorklJa toslaweki .przebywają,cy we Lwowie był
ekspozytury pism nM'odowych, pro- ostatnie wypadki antyżydowskie w l "Jegor Bułyczew". Pierwsze dwa. ak- kilkakrotnie informowany o przebiegu
wadzonej przez p. Inglota.
Łodzi, donosi:
_ ty przedstawienia. min~ły spokojnie. strajlku młodzieży. (w)
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ŚRODA

slowłańsld

Środa: Ludosła wy
Czwartek: Światosza

Słońca: wschód 6,17

zachód 17,49
~_"IIIlI_; Długość dnia 11 1" 32 min,
Księżyca: wschód 21,53
zachód 6,42
Faza: 3 dzień po pełni.

Adre! redak[ji i a~miniitra[n Wto'dn
telefon redakcji I administracji 11,.55

Piotrkowska 91
GodziDY przy Jęć dla iDterHeDlów

od 10·-12
DY~URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują apteki: Kona
[ Ski, Plac Koście,lny 8, (żydowska), ChaIl'emzy. Pomorska 12, Wagnera! S-ki, Piot!"kowska 50, Zajączkiewicza l S-ki. 2eromE;kiego 37, GÓrczyckiego. Przeiazd 59. EpBztajna, Piotrkowska 22.5 (żydowska), Szymańskiego, Przędzalniana 75.
Pogotowie: tel. 100-90.
Straż ogniowa: tel. 8.
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Czw~r~~~:e~:zegorza

Kalendarz

ORĘDOWN'IK',

czwarTeK, ania: 12 marca 1936 =

mroM'
na'tychmias't to powiedzenie odwól-a?, Pl
Ciaślaik Odpowiedział. że nie uozyni teg~
,nigdy. Jak dowiedzieliśmy się, przYikra tlt
sprawa o'Parla się o główny zal'zad związku
po'czto'Wców w \Vars.zawie. Przy okazji nale~y z'Wrócić uwa, gę r.a głodowe
w'prost
'Zarolbki ni'ŹlSzy'ch urzędnIków i funkcjo·
narjuszy po.cżtowy'Ch. Narprzyklad z8.iI'oIbek'
miesięczny urzę·dnika kontrak~w. wynosi
o'b ecnie 78 zł za 10 godzin pracy dziennie
z te m, ~e za godzine pracy w dni świątecz
ne i poza slu·vbą ąormalną, płaci się 8
{"siem groszy).

Belgja 12:4

zwycięstwo pięściarzy polskich nad ósemkq Belgii
Ł ód ź, iO. 3.
We wtorek wieczo- (B) w trzedem stareiu przez techniCz:r em odbyły się na s'a li Fil'ha<rmonji wo- ne k. o.
bec 3 tysięcy Ipubliczności międzynaro
W wadze koguci'6j również Bartni.ak
dowe zawody mi~dizY'miastowe, między (Ł) otrzymał dwa pu,nkty za nadwagę
osłabioną te.prezentacją
miasta oraz Legranda (B), looz w towarzyskiem
BeJgijczykami, którzy przybyli tu po s.p.otkaniu przegrał Łodzianin na ;punk. 1st<Jczonych spotkaniach: w piątek w ty.
Poz.n aniu oraz w nied.zielę w Warsza- (Ł) wypunktował Ro,gge.go (B).
wie. Zawody przyniosły szer·e·g niespo- (Ł) wpunktował Roggego (B).
dzianek.
W wadze lekkiej WdowiThski (Ł) wyKrnszender zwycięża. W half krytej
PrzedewlSzystkiem Belgowie oddali g'rat wysoko na punkty z Van de Capabjanickiego KruGzendera odbyły się
cztery punkty bez walki z powodu nad- i" ~o Ten (B).
\,'1 wadze półśredniej Wozniakie- dwa mecze le,kkoatyetyczne w konkurenwagi w dwóch najniiszych wagach. cji męaJdei KrUGZelIlder - Sokół, zaś w
wia
(Ł) nieprzek<mywują<lO przegrał z
Poza tern niespodziewanie prz·egra!
konkurenCji żeńs'kiej Kruszendoc' - Zjed"
Van de Casteelen o,raz ponownie Rob- Van Alphem na punkty (B).
noczone. Pierwszy wygralii pabjan1czanie"
W wadze średniej Stahl (L) nie roz~ w BtoBunku 81:65 pkt. przy,cze,m wyniki
he. Pietrzak wy.g<rał ze Smit:sem, wystrzygną.ł walki z Himpem (B).
techniczne były nastElpujące: bieg na 25
suwając się temsamem na czoło pólcięż
W wadze półcięź.kiej Pietrzak (L) mtr. - ł'Jvszkowski (KE) w czasie 3.6 ael<.
kich wag polskich.
przed Helnem (KE); bie.\{ 30 mtl'. przez
zwyciężył Smitsa (B).
Wyniki przedstaWiają się na'stępu
Wreszcie w wadze cię. :bkie,i Kłooas plotki - Maciaszczyk (8), 5 sek. przed
jąco-:
Piechov\'skitn (KE); 100{) mtl'. Lach
(Ł) zdeCydowanie wygrał z Robbem (B)
(KE) w czasie doskonalym 2.59,4 przed
W wadlz'6 musze.! Sżwed (L) dwa na punkty.
Stefańskim. Skok w dal Rybak (KE)
punkty z·dobył bez walki, jednak w walW ringu sędziował p. Sierota. Or- B.3i mtr. ,p rzed Maciaszczykiem 6.04 mtr.
ce towarzys.kiej p.rzegrał z Degrysem ganizaCja zawódów fatalna.
Skok w ZVrjŻ - Maciaszczyk i Szmidke

WysoKie

'p o 1.55 mtr. Trójs.kok wygrał równiet Maciaszczyk 12.22 mtr. przed Rybakiem
12.05 mtr. Pchni~cie kulą - Linder (S)
TEATRY ŁÓDZKIE
11.38 mtr. :przed Rybakiem 11.31 mtr.
Teatr Popularny - "Panad śnieg",
Drugi mecz kobiecy wygrały pabjaniczanŁ 6 d 'Ź., 10. 3. W czasie strajku Pie-I cę, a gdy ci odmówili, poczęli bić ich ki w minimaJ.nej różnicy, bo. 1 punktem
KINA ŁóDZKIE
W tym meczu wyniki techniczne
karzy w dniu 17 stycznia 1935 r., do łomami, wskutek czego 'obaj Silcewi- g-Z:91.
były następujące: bieg na 25 mtr. '- wy"
Adria-Metro -"' "Bohater m'Imowol1'i.
piekarni
Majera
Silcewicza
przy
ulicy
cze
doznali
ciężkich obrażeń ciała.
grała Guzińska' (KE) 4.2 sek. przed MiBajka - "Burza nad Andami" i .. KsięMostowej 22 wtargnęło 4, członków koWszystkich cderech teroryst6w pO-- chalczewską; bieg 30 mtr. prazz plotki '-01
tna Łowicka".
misji strajkowej, którymi byli ~OOd~11 Cią.gnię.to do odpowiedzialności. Są.d Plucińska ({{E) 5.6 przed Materzanka.
Corso - "Zbieg z Jawy".
WaJsman, Josek Brummer, Chalfn Gl- grodzki skazał Wajsmana, Brummera, (Z)~ bieg 300 mtr. - Wodnicka (Z) 56.6
Oświatowy - .,Wesoła wdówka".
s10r i Mejlech Lesman.
Gislera i Lesmana po 6 mies. aresztu sek. przed Zuchówną (RE). Skok w dal ;.....;
Palace - "Mazurka".
Materzanka 4.12 Intr. przed Michałczew
Przybyli wezwali pracującego Sil· każdego. (k.)
....
Przedwiośnia - "I{Q<cham wszystkie kotOką 3,19 mtr. Skok wzwyt ~ :Ma.terzanka.
cewicza i jego syna, by porzucili prakiety'"
i Michalezewska po 1.25 mtr. TrÓjskok z
Rialto - ,.Katarzynka".
miejsca wygrała Micba,lczew.ska 6 IIitr.
Stylowy - "Mały pułkownik".
Miraź - "Szc'zęście na ulicy" 1 "Indyj- kiego" i "Freie Prcsse" będzie "Orędow zycjach łącznie o 8:520 zł. do .sumy 173.340 ,p rzed Zuchówna, 5.80 mt!'. Rzut kulą .....:
nikli Jako pismo najbardzittj popularne. zł. Obniżone zOłltaly wydatnie taksy egza- Plucińska 8.82 mtr. przed Łątkówna,. (KE)
scy niechu,rzy".
które dochodzi do wszystkich ta.kątków m1nacyj'l1o za egzaminy mistrzowskie z 1.93. DYBk z miejsca - Plucińska 22.39
Ikar - "Nie odchodź o-demnie".
zł. na 00 zl., za egzaminy czeladnicze
mtr. 'przed Skweresówna, 20.78 mtr. OrgaZaohęta "Zuzu" i "To lu'bią mE!ż niety1ko " 'ojewództwa łódzkiego, ale i do '80
w8zystkich ośrodków przemySłowych w z 30 zł. na 30. oraz za tak zwane egzaminy nizacja zawodami wzorowa. W meczach
czyżni",
kwalifikacyjne z 60 'Zł. na 40 zł, Zatwier- brało udział 19 zawódników i 13 zawodcałej Polsce, gdzie grupuje Bię Zwią.żek
Majstrów Fabrycznych. Wniosek p. Czer- dzony budżet ma być rozpoznany obecnie n'iczek. Publiczności sporo,
POMói:MY
nilta przyjęto oklaskami. Na. tem zebra- na najbliźszem posiedzeniu Izby RzeŁędzewicz w Zjednocz()nycb. DOBkonaBIEDNYM NARODOWCOM
nie zakoxiczono o godz. 15,30.
mieślniczei. (k)
ly atleta, wielOkrotny mistrz Łodzi i okręTaryfa wyjątkowa R. 1. nadal obowi,,- gu w za.pasach i podnoBzeniu ciężarów zaOfiary w gotówce j w naturze dFIARY KRYZYSU
:tuje. Izba Przem.-Handl. w Łodzi ikomu- silił obecnie nowozorganizowa'ną sekcję
przyjmuje sekretarjat okręg.
Samob6jstwo. Na ul. Zgierskiej 131 w ni:kuje, iż z dniem 15 marca b. r. wcho- atletyczną Zjednoczonych, którzy jak wieStronnictwa Narodowego, ul. mieszkaniu własnem ,popelnił sa·motJój- dzi w życie nQwa ta'ry!a. towarowa Pol- my żglosili swój udział w indywidualskich Kolei Państwowych. O ile chodzi () nych mistrzow.stwach atletycznych okrę
BtwO przez zatrucie karbolem bezrobotny
Piotrkowska 86, w godz. od 9 25-lll'tni
opłaty za przewóz surowców, 'półfaibrykaj<U łódZkiego. mających się odbyć w biez.
J uJja,n I(Jaszewski. Desperata. znado
1 od 3 do 7 wieczorem. leziono w stanie nieprzytomnym. Mimo tów i gotowych wyrobóW włókienniczych, mies, Pozyskanie tak cennej jednostki
pomocy zmarł on wlkl~6tce. Powodem sa- to nowa taryfa nie przewiduje większych stawia Zjednoczonych w rzędzie silnych
zmian w po·równa.fiłU z opIatami obecne- zespolów tembardziej, że Łędzewicz, prócz
mobójstwa. była nędza.
POGODA WCZORA.I
mi. Należy również zamlaczyć, że utrzy- udziału w barwach K. P. Zjednoczonych,
Komunikat łódzkiej stacji metMT01o- I. RYNKU PRACY
mana zosiała taryfa wyjątkowa R. l., po- będzie równiez i instruktorem zespołU
głc'znej przy miejskiem muzeum w parku
siadająca dla okrE!gu ł6dzkiegc du~e zna- biaJo-czerW''Jllych.
Strajk
rozszerza
się. Od środy, 11 b. ru.
Sienkiewicza z d'n ia 10 b. m.: NajwY'żsża.
czenie, z uwag'i na !korzystanie z tej taryna
wypadek
niezaIatwienia
zatargu
tria
fy zarówno przy przewozie Burowców i
I. K. P. - Skoda w ŁodzI. Ostatni mecz
temperatura w ciąrgu doiby ulbieglej: plus
wybuchnąć .strajk kotoniarzy. Onegdaj
11.4, najniżBza: plus 0.5. Barometr: 742.9; niespodziewanie zMtrajkowało 2 tys. ro- pÓlftl.brykatów z Gdymi, jak i gotowych bokserski z cyklu spotkań drużynowych O
tendencja: nieznaczny s'Padek cl-smenia. botników przemysłu pończosz'lliczego, za- Artykułów wlókiennic'z ych w obrocie we- mistrzostwo Polski odbędzie fiię w Łodzi
wnęttznym.
pomiędzy zespołami 1. K. P. i warsza\'v13ką,
Sł8Jbe wiatry poludnio'Wo-zachodnie.
trUdnionych na okrągłych maszynach. Sko-da,. Mecz ten zadecyduje o drugiem i
Robotnicy budowlani z,vrócili się do In- CZY WIECIE, ~~...
trzeciem miejGcu w tabeli, bowiem jak
'J AKA BĘDZIE POGODA?
s,pektora pracy ż prośbl\ o zwdlanie konRozwój modelarstwa lotnIczego w Lo· wierny "pierwsze miejBce zajęht bezapelaPo'go<da bez zmian, cietplo, przelotne za- ferenCji z przedsiębiorCaiIl1 w 6prll wie dzL Za.początkowa:ny i rozwijany wśród cyjnie Warta pO:ilflańsl<a, Ilaś ostatnie zachmurzenia.
\ .umowy zbiorowej.
mlodzieiy iP1'zez L. O. P. P. s'Port moda- ją,! śląski I. K. B. Mecz powyższy odb~dzi&
lnmtwa lotniczego doznał w 1935 r. dal- się w sali Filharmonji dnia ló bm .. t. j.
KOMUNIKATY
JUDAICA
Bzego p·owll.żnego. roz'woju, co ilustruje w nadchodzącą niedzielę ,prZYCZffill drut yzw. ZAW. "PRACA POLSKA" przemy.
Pod adresem "EIlborn" .. Lodd. D o poniższe zestawienie frekwencii modela- ny wystąpią w następujących składach:
słu skórzanego oddział w Lodzi uwiadamia
redakc,ii naszego pisma zgłaszają sii} Co- rzy i oeiągtniętych wyników na kQnkur- Skoda - Ft1sani. Czortek, Kozłowski, Bą
kolegów S. N. i sympatyków, iź w środę, raz l'iczniej 'k lienci firmy wElglowej "Eli- Bach modelars~ich w Ladzi. Otóż W 1933 kowski, Sowel'yniak, MatuiSze\";l3ki, Pisar"
dnia 11 bm. o godz. 16 (4 JW pol.) odbędzie bor" ul. Kilińskiego 70 i skarże, się na r. zg'łosz'ono do konkursu 7'9 modeli z ikt6- ski i Garstecki. 1. K. P. ~ PO'pielaty, Bartśię zebranie sprawozdawcze
szewców i dzi wne traktowanie ich przez ,pro,kurenta rych najlepsze osia,gnęly (Jdległość 40 mtr. niak, Spodcnkiewicz, Wotniakiewicz. Durcholewkarzy w lokalu S. N. Śródmieście, tej firmy p. Diksztaj'lla (2Yda.). Czy dy- i czas lotu 8 sekund. W 193\.· r. zgłoszono kowski, Chmielewski. Pietrzak i Rosław.
tek tar Jódzkiego oddziału firmy ,.Eli'bor'· 1;)6 modeli, :przebyta odległość wyniosła
Targowa 5.
Dookoła Indywidualnych m.lstrzowstw.
p. Olszewski Wi6, że wielu chrześcijan po- 600 metrów, a czas .()ltli - 120 sekund. Do Wydzia1 sportowy P. Z. B. ustalil już doZ ~YCIA 'ORGANIZACY J
zostaje bez ,p racy i chętnieby jego pracow- konkurs~ w .1935 r. zgłoszono 258 modeli klaclny rprogram mini.lto,,,Y' indywidual~ Ikt?rych naJle'p sze przebyły 1800 metrów n.vch mistrzostw Polski w boksie. MianoWalne zebranie Zw. Majstrów Fabrycz- nika 2yda zastąpil-o?
nych. W niedzielę 8 bm. odbyło się w 10Jak ,~o ~tłum~czyć? "Ka!ol'e~ka 'Manu- l oBlągnęly . czas lotu 220 sekund. ~a:VI wicie w dniu 2 kwietmia o go d::. 11 odbę
kalu zwią~ku przy ul. ŻerolIlBkiego 74' fal{~url7 ",p'. Akc. Ka,rol Kren~ng w Kl;1ro- ogólnopo-lsklch zawodach modeli łata]ą~ dzie się pierwsze ważo'nie zawodników"
doroczne walne zebranie członków Związ- IewI~, .l'est .flrm~,. k~ora w ru~zro~utn1a~y cych we Lwow!~ modelarze łódz~y zdobylI a o godz. 15.30 10Go"yanie par na pienvszy
'ku Majstrów Fabrycznych oddziału łódz- sposo~ ~.oI;lle~a. ~ydow prze2: ~owlerZa~ll~ ogółem. 17 ?agrod, ~ czego 10 rplel"Wszyc~ dzień zawo,dów. Walki rozpoczD4 ł3ię o
6 drugich 1.1 trzeCIą· Modelarstwo lotm- godz. 18-ej. Nastę.pno ważenie odbędzie si~
kiego. Obrady ro.zpoczęto o godz. 10,30 ra- ty.dowBkle] firmIe transportowej "Rapld
no przy współudziale 35Q człon'ków. Za- ~lędzynaro.dowych
tra.nsportów wszel- c~e w .Łod!1:I. rprowadzone .w. 2{) modelar- w sobotę o godz. i6-tej, zaś walki rozpoczgaił je wiceprezes p. Dzrkowski poczem kich .surowCÓW, ~81ku,pY,~a~ych iPr~e'~ nlach Istni~.1ą,oYCh ~rzewa.znle rprzy szko- nl:\ się o godz. 18-ej. Wreszcie w niedzJel~
wybrany zo.stał na !przewodniczącego 'p. "Karol~wską Ma~l1!-filktu1'll, Jak równ,lez łach ..średmch, .gdZH~ pobiera .naukę ~86 ważenie o godz. 10 wal,lt! o 11-ej. w kOllCU
Ad1limski. Na wstępie odczytana zostala wszelkie cz:ynnoscl ·celne t. e,kap.edycYJne ucznlOW pod iuerunklem speCJalnego m- finały spotkań o 19-ej poprzedzone Waże
lista
wszystkich
zmarłych
członków przy urzędzl~ ,~el~ym, pomlIl~o, It od lat struktora. ~. O. P. P. W 193'6 r. modelar- niem o lI8-ej. Badanie lekarskie b~dzie śię
zech "Rapld jest po~awiony wszel- etwo lo;tmcże ma. byĆ !prowadzone we odbywało 'każdorazowo na pól gOdziny
Zwi~ku, których pamięć zebrani uczcili
!przez powstanie. Następnie odczytany Z00 kiC? pra\: do iProwadzeni~ t~klch traJn- .ws~ystJluch SlZkola.ch 'Powszechnych, w przed wagą.
M' t
t
k
Pk'
b'"
stal protokół z osta·tniego walnego zebra- zakcYJ J:andl~wych. NadmlenJ~ przytem zWlątku w czero L. O. P. P. przystąrpiła do
~s rzos wa o rę~u. . I'zy
oncu . . Ie...
illia i sprawozdanie zdziałallności ustępu- należy,..ze dyre-ktor !,Karolewskle] Manu- Wyszkolenia inatrulktorów mOdelarstwa
2:
I
p
ośród
p.
ip.
na'll.Czycieli
lilt'k6ł
POwszechm.leslą~a
l'O'z:pnczyna.lą
'Hę
w
Ł~dzi
lUdyjącego zarządu (ref. p. Dzikowski). W dy- faktury. rp,. Jaekel, jest w ty~ wYlpad~u
skusji, ,i<aka się wywiązała, 'Po odczytaniu wyr~czmą. l tylko on D'de~yduJe o ,t~~lI~ nych. W najblitszych dniath 44 instruk- wldualn.e mIstrzostw.a bok~et'&k~e ókręgu
torów Ilnodeiarstwa ukońcZy pier,,'szy te- d~l s~nIoró'Y' J~k .Slę dowladu)etny praprotokÓłu poruszono sprawę umowy zbio- st~nle, przyczem sze~e" firm chrZeSCljań
&0 rod'Zaju kurs W Łodzi
,
Wie " 'BzystJloe d.lUt) ny bok.serekle w okręTowaj dla majstrów fabryczny-ch, !której sk lch, chcąc,
eksperY1?en~u pOznać "
_
.
gu zgłosIły iiwolch zawodnIków, tak te do
do tej pory jeszcze niema. Związek czyni tendencN. te] Irmy, spee]alnl6 składal NOTUJEMY
mistrzostw stanie oko,ło 50 zawodników.
ju~ stara'llia w tym I).derun'ktl w minister- oferty 1llższ.e od warunkó.w" podanych
Przykry wyplldek na pocżcle. Swe'go Z dniean 16 .bm. ~p~y~\'a te~min ostateczstwie i ma przyrzeczona, interwencję przez t.Y:d0wską f-mę ,,~apld lecz bez- . C'ZIleU don06iHiśmy o przellieeieniu "dloa do~ n~g~ zgłasza·nia PH:SClar~y l po te'J?1 te!czynników miarodajnych. Z kolei w dy- sk~teczme, gd.Yt. wszeL~le OIfel'ty ~ostaly ibra. POC7.ty" trzech listonoszów lód'z kich, Il. mlme władze . ,botser8kle zgł{)szen me
skusH wy'lonila się sprawa ubez,pieczenia Od!.zu~o.~e. C.zy t'by p. d H .. J~ekel 11'le znal mianowicie: Sta'n islawa. Ludwsiaka (do bp'~ą przyjmowały. ,Mistrz ~r~2ynowy Ł?
'strów fabry,c znych jako pracowników elli ze-sclJańsklch
,przedslf;blO:si~
tran~r~..isłOwych, która to s'p rawa wałkuje spol:towych,.które.by v.: rÓWne] mlerze do- 'Ciec'ha.nQwa), Stwnifdawa. Ml1jezY'klL (do dZl l. K. P. wystaWIa prawJe ze całe dWJt~
się jut bez lPotytecznego rezultatu od brze. żalatwJłY WlIzelkle transporty s za" MO'dlina) i Teodora ZiemlickiejfO (do sko- dru2yny.
limowa) dlatego tY'l'ko, ~e wy-rp.lienieni, li- ~!!'!"'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~!!!!~!!!'!I!!!!l!!!!!II!!'!!!'!!!!!!!!'!!
dłu2szego czasu. Następnie dokonano wy- gramcy?
atonoate nie kryli ąię ze Bwemi przekonaboru delegatów do IllBpekc,ii Pracy .~ o~- KRONIKA WYPADKóW
niami nalrodowemi. Cha'l'allderyzuje to doczytano sprawozda.nie kasowe, seokcJI blibitnie atmoef~rę, jalk a panuje. w łódzkiej
Pożar. Onegdaj ,p rzy ul. Killi.ńslt-iego
bljotekarskiej i t. d. Po dyskusji udzielono absolutorjuln. ustę.pująceml1 urząd o- 136 wybuchł pożar w stolarni Richtera. 'pryczcie.
Mamy do zanotowwnia Jetizeże jeden
wi, składając mu ,po.dziękowanie :la. gor- Straty wynoszą: okolo 50 tyg. dótych.
p o z n a ń. tO. 3. W d. dzisiejszym
liwa, IPracę dla do·b ra ·Związku i członków. Przyczyna. potaru nie ustalona.. Docho- kwiatek", W dniu 20 stycznia h. r, na gt.ów- około godz. 21 do gmachu Collegium
dzenie trwa.
nej p()Czcie łódz.kiej (oddziaJl ~II.lisionoszy)
Skład nowego zarządu Związtku Majstrów
IIcerownik oddzidu znwny "sanator" p. Minus wt~l'Ignęł.a bojówka złożona z oFabrycznych w Łodzi podamy w na,jblit- KRONIKA GOSPODARCZA
CieśIak rzucH J)Od a;dreaem znai'dują;cych IkQ!Q 20 OSób. Boj.ó,,y,ka,rz·e zerwali ze
szym czasie. W wolnych wnioskach
uchwalono, aby nowy zarząd rozszerzyl
Zatwierdzenie budietll Izby BzftDleśl· się na Bali 11stO<tlQSZÓW w li-czibie około 150 śctan westybulu tablice wszystkich korporacyj związkowych oraz Młodzieży
06ób óbratliwy- z al'tll t.
propagandę idei zwia.z'kowej przez częste . niczej. Zatwierdzony zostal obecnie ,prze!!
Na zwrócona, sobie uwag'ę przez jedne~o Wszechpolskiej 1 wynieśli je przed
wys-Łąpi<mia w prasie. Ka wniosek p.
władze nadzorcze budżet IzbY' Rzemieśl
Czernilk a postanowiono, że urzędowemi " niczej w Łodzi na rok 1936-37, przyczem listó'TIosz.a, naleŻącego do Z"!1!\zku Pocz- gmach ColI. Minus, oblali nafta.. 1 spaiPismami zwi,8;Z(ku p.p~óc,z "K1irjęrg Lód~- I 2;mI~..i.lljB~QnQ ~Ugl~ 1Vyd,1l,hl!.ó~ .w: killku PQ~ .0wcó_w. ~ na, ka-teg<!ry;6z11~ ż_ą.d~1Ji~ ally. lili,pocze.m z,bi~1i,.
.

ZvdowscV łerorvści
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Spalone tablice

ORĘDOWNIK,

Strona 8

T o r u 11. W poniedziałek odbyły
w Toruniu nowe wielkie manifestacje ml1leJszoscl niemiecl<:iej. \V
Deutsches Heim odbyło się wielkie
zgromadzenie Verband fUl' Jugendpflege, organizacji młodZieży, stojącej
pod wpływami
mlodoniemi.eckiemi.
Obszerne przemówienia były poświę
cone ostatniej mowie Hitlera w Reichssię

na)słQnnleiszy

JasncClJidz

Reichswehrę·

Manifestacje niemieckie, które odw niedzielę i poniedziałek,
w Toruniu zrozumiale poruszenie. (I)
były
się
wywołały

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze slQWO 10 groszy, 5 liczb = Jedno słowo,
l, w, z, a = katde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
słów.

Ł

S ł o n i m. (P AT). Dnia 9 marca
Szczara przy wysokim pozio-

skim

ruszyła

Mistrz M iedzynarod (}wego Instytutu W iedzy
Tajemnej. uznany jako wszecbświat(}wej slawy fenomen przy pomocy Medjum .. TAMAHRY". ~tóre jest nie(}mylne daje w transie
jasne od.powiedzi we wszelkich zawi.klanych
kwestjach. W idzi na (}dleglość. odna iduje zagilllio.ne ooobr. Daje możnooć zdobyeia mi!<>ści
pooądanej
oooby. Przepow iada nieomy1.nie
Pl'lzeszlooe. przyszlość. Opracow uje horookopy
i anali~y grafologic2me. ~fedjum zestawia w
transie pewne wygranej
·ra looów. Jl(}daje
gdzie takowe moona nabyć. W 35-tej Loterji
paodlo 48 wielkich wygranych wybranych przez
Medjum .. TA~f A URm" (}raz wiele wielkich
wrgrany ch na ohligacje Państw(}we. Podać datę u<1'oozenia. własno·
ręczn ie Ilapisa np. imię i na0wis.ko. stam i zalączyc kil.ka wlosów dla
kontaktu. Na koozty pocztowe i kancelaryj'ne zalączyc zl 1.- znacz·
kam i pocztowemi. Adres: Kraków. Lub icz 22 m. 2. Osobiste
przyjęcia codziennie.
n 5898/9

szenie nie moie przekraczać 100
5 nagłówkowych.

I

wtem

Kawaler

k\JJpiec. m2J8'cy interes zaprowadzony poozukuję celem ożenKU
panny de lat 2\i z odpowiednią
gotówką dla w&p6Ine<g'<> dobra. Oferty Orędownilk. Poznań
l'
zd 18 !l2J

_li

Folwarczek

ód

ź, 10. 3.
W majątku
Rataje zamordowany

cukierki zdobyły
zrównaną iakoścla

nIska

dwukrotnem uderzeniem

w

ca, robotnik folwarczny Antoni Sobolewski, zbiegł. Dochodzenie przeprowadza policja.

Składki

i .,okwitowal!i~a

Na biednych parafji Naramowice: N. N.
l , S. S. 10, I'ar.em 11 zł.
Dla Słasi Wójcikówny w Lodzi: red.
W. Macią!!: 3, razem z poprzednio pokwitowancmi 22,50 zł.

ziemzostał

~

powszecbny rynek

j

.

A. Denizot

siekiery

głowę 55-letni Markus eNlken. Zabój-

t

0 • • • • •_ • • • • •_ • • • • •_ . 0

cena I nie·

zbytu. Fabryka Cukrów St, Marecki
Poznań, ulica św. W01ciecha 28.
ng 5879/80

LuboD. (Poznań)

Skład

Fabryczny bielskich fabryk sukna

G. E. łtEST ~L

Piotrkowska 84 Łódź, Piotrkowska 84
telefon 121-67
Poleca' Nowości na garnitury i płaszcze dla panó,!"
Materiały

~1

na palta i kost;umlJ damskie,

.0WWWWWWWWWWWWW.WWWWW0

poleca
Druciane ogrodzenia plecionki i tkaniny
po zredukowanych cenach - poleca firma:

drzewa i krzewy owocowe, parkowe i ozdobne,
róże, konifery, rośliny na żyw·oploty.
Cennik na żądanie.

".
•

P 3122111.17

-

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

.

.

Łódź,

ulica Wólczańska 151 - telefon 128-97
Og' 7092
Rok założenia 1894

Znak oferty naprzyklad; z 1'8924, n 2745, d 1790
i t. d- = 1 8~OWO.
Dro'bne ogł08%en1a w dni .p owszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty 1 dni prze~i~
teczne przyjmuje si!) do godz. 10,15.

DROBNE

drobnych: t-lamowy m.Uimelr 30 grosz"
Dzierżawa

małej dzierżawy fDIv.arku.
Pośrednicy wykluczen;
Zgłoszenia
Orędownik. P:J>znall zd 20 3'>..8

95 m6r~ buraczanych masywnem
Piekarni
zabudowanie.m nadk(}moletnym in·
well1tarzem 2;;.000. w::>łaty 15.00c.. przepisowej w dużej \'ffli s.plen·
Strabel. Poznali. Słowackiesro 21. nie poszukUje z gotówką 8O!J z!.
Otrebu. Jarocin. Kilift6kieg(l 2.
zd 20 661
zd :IQ ~
---------.----Skład kolon:ralny
rzeźnicki.
warsztat. mie~zkan;e,
w rlużej wei kDwielnei L. Sibilak
Rzeźnictwo
Wilkowo P(}I!'<kip. p. Kościan.
pelnY'lIl bie~u przy kościele. urzą- _____...;:;.zd::;g:...,:2:..:0,..:3':..:iifl....:.../T....:..._ __
dl'Jeniem h.D hp·z zaraz wydzier·
żawię.
\\'alściciel Ceglarz
OtoAgronom
rowo. pow ::>znmo.r~IJY.
oOt"zu'kuie dzierż, w'- około 200
zri 20 ~•.)
mór)\'. bpz lub f'wściowo inwenta'
rzem Dd włai<cicipla. OfPrtf Ore'
downik. Pozna,; zrl ln!5lil
Poszukuję
dzierżawy
piekarni. wlaściciela,
Piekarnię
\\'if'k~zpm lub powiatowem mie·
ście. dz;erża\~a rok zgóry. 8Iom·)- Dd właściciela
wynzi erżawie
wo. pow. \\'rz eśnia. Misia,k.
Maehnikowski ,,'ągrowiec. ~re·
dnia 5.
zd 20 6Z~
zd 20342

R U D O L F JU N G -

'.

Cennik na żądanie.

POSZUkuję

Inżynier
posiadający 101l.OOO &zu.ka żony.
ladnej. pro:ystojpej majątek nie·
pożadany.
Oferty
fotografią
Orędownik. P(}1.n1Ii zn 20 323

Zamordowanie
Markusa Nel'kena

Szczara glrozi

ClJ0ł10UTH

S'

mie wody, zalewając naJnIzeJ położo
ne łąki, ogrody i zabudowania przy
ulicach nadbrzeżnych. Niebezpieczeń
stwo powodzi nie grozi. Kra spływa.
normalnie, nie tworzą,c narazie więk
szych zatorów.

tagu oraz polityce wewnQtrznej i zewnętrznej Trzeciej Rzeszy w związku
z zajęciem strefy nadreńskiej przez

Manifestacje niemieckie
na Pomorzu
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czwartek, dnia 12 marca 1935

80 05zennej. zabudowa(!la. inwentar.ze Oier\\·6zorzcdne. od wlaści
ciela. objecie 6.500. Ka.ralml. Poznań. Marszalka Focha 25.
zrl 20 593

Pl'ekatDl'a

w pełnym biegu spowodu stosunków rOllzinnych natychmiast do

wydzierżawienia. lI1DżliwD!lĆ ożen-

k!J Zglos~e,~ia agen_tura Orerlowmka. Kozmm pod 56.
ng 7 609

Ogloszenl3 do 30 slów dla pOSzu,
Trzeźwy
Rolnik
kujących pooady w tej rubryce
energicznv. wzror(}wy. ooszukuie samotny. średni \yi k pot nzehn y
,bliczamv po je1nei trzeciei cenie orioowierlniego
zaiecia.
naichetna
małe ~o"podnr~t\\o przy Podrobnych.
niei majetności za ka ucia lub znaniu. Kancj~ wyma.e:ana. 60 mórg
oożYC20ka 1000 zlotvI'h. Oferty '1'0' Oferty Orędownik. Poznań
dobrC'j p~zennej, drenowanej. zaSpecjalista
masz Bottchl'r. r:brośnica. oow.
zd 20374
budDwanie. inwentarzami bez wyhO~0'Yli świń i bydła poszukuje Nowy 1'0myśl.
zr1l! 20 4<'5
miaru. powód wyjazd.
Ziobro.
SławDszew pOW. Jarocin.
zaJf'Clil znra;r, lub od kwie.tnia..
Przedstawicielstwa
_ _ _ _.-:Z<118923 _ _ _ __
Ruda·Pabianicka. ul. AlekRan
.
drowska 11. Kałużka.
n 7421 artykułów kolonlalno - drogeryj·
I)YCh
PDszukuje
na Gdańsk i
Maszynę
Gdynie (knpiec reprezentacyjny).
do pisania .. Adler· E;·pr.zedam za·
Oferty
Szczepaliski.
Gdynia.
raz 120 zl. Oferty Oredownik
świetoiallska 100 m. 1.
ng 7 003
P(}znali zrJ 186
Zarządczyni ---Sto mórg
wycbowawrozyni. młoda jezykiem
masywne zabudowallia. inwenta·
u
.
polskim. niemieckim. francuskim.
owocowe, ozdobne.
rze, komunikacja. wplaty 6000..
iTIf":I
oia<;ence z olyt: 19.0 rywko,;,y .. Ko\9ma. ;Koncert tlo- dobre polE'<'enia. szuka posarly.
alejowe
re zta amortyzacja.
Piwill~ki.łlt{.&al!..~~ karliko\\'a poczta: 23.05 skrzyn· O(}łllun.O\\ y. T r6Iewlec,. Koncert Łaskawe oferty Toruń. Zieleniec
rarl.loork. Koenllrsw. "lrtu()Zow· 11a.
zdg 20 703
Poznall. Grobla la restauracja.
ka francu ~ka.
"ka
muzyka
skrzYDCoowa.
18.45
_ _ _ _ _ zd 20 38_..:.:.7_____
Czwartek. 12 marca.
Czwartek. 12 marca.
Moskwa (WCSPS) . . Wesele F:'
~
Z poworlI' choroby s.przedam
6.30 aud. Doranna: 7.20 dziel)Krak6w - 1:1.00 znakl>mici so· l!ara" - "·oera '{ozarta
22.
~GUBY
19.00 Lenin~rad. K0ncert ~ym'
_ _ _ _ _a€!l!ii ill!8l_ __
narzędzia kowalskie,
nik: 11.57 SY·i!'n. czasu: 12.03 d,zien· liści C-Oły'lY): 13.30 koncert po,
w wielkim wyborze
W(}ltm311l.
Klempiocz.
poc:z'a nik: 12.15 .ooranek muzyczny dla oulamy z 'o lyt: 16.15 rec. forte· foniczny. 19.25 Wiede(l. P:eśn i i
polecają
sZlkół POW6Z.
\Vy'k: Chór m. pianowy: 18.30 "O miniaturze": arje. 19.30 AnaJja (Rea. PrOAtT.).
Popielski
Ob rz)'cko pow. nzarnków
.. Arion". Kio.ielpwloka (soor.) i, 18 •.w "Doka<:l jechać w ś",ieto": Muzyka tanef'zna.
F.dward. ł.,ódź Pograniczna 37.
zrl 20 4'l3
Danczowski (wioloncz.) z Pozna- 18.45 Ordon()\\'na ; chór Dana .,lI.
20.00 Oslo. Rec ital forteo. 20.05 zagubit legitymacje
Funduszu
20 domów, domków
nia: 13.25 chwilka "o"o(}dar twa ołytach: 19.09 .. Liryki religijne" Bukareszt. Fe.stiwal Schumanna. BezrDbocia i dow6d Dsobisty.
ziemi 1-10 mór~ okolicy Jar,)· rlomowe;:::o: 15.15 wiad. o ekso. A. Mickiewicza: 23.05 k(}ncert Ży· Praaa. KOIH'prt z lIr1.z. J. Manena
n 7420
cina 1.70o--.'l.500 Otręba, .Ta rocin oolskim: 15.26 gielrla: 15.30 kon' czeń.
(skrzy ocel. 20.10 Lipsk. Koncert
Kiliń~k:ego 2.
zd 20 &211 cert ze,so. manrlolin. "Echo" z
Czwartek. 12 marca.
rozn'~·k?wy HambuT.r... qlueck E27 WOLN-r."MI..........,.,.,EJiZA.oSC.A
. JI
Poznania: 16.00 .. Gre~orjanki" 3m
Zlel
ooerC'tka S IPzel a.
•
'"
S Z k O'łk'l d rzew
ł.,ódi 13.00 z W3r~ZaWy: Berlin.
Dom
(lO). nla rlziec; J. P(}l'a.zińskiei:
Berlin tal;(,z~'" KoeniJts·
Hi
13.30
koncert
7;YCzel;:
16.15
muzy·
.
.
k'
6rl
16.45
"Cala
Polska
$Ole",a"
1
,,'Yesele Fii!'ara"
SIuząca
'
Jelonek, poczta Złotniki
•J a'rOCll1 e nowy "po '~l, .ogr
('hór m. Poczt. P. W. Wilno: ka z ol,,!: 18.30 n(}i!' . o r3 rl.iot!'ch- wusterbausen.
ooera Mozarta.
Kolonja.
sprzpr]a,m
6.800.- Zgło_rzeJnalal.o~,ng·.
17.f!.!!_ .. 1<'or.ni.r ,i .dv..'kta"
- odczyt: nicp: 18.40 .. Jak ,«pedzie świeto": .. Zw ie rciadln .radiowe" - wes·oly czysta i uczciwa potrzebna. _
k. Poznania, Telefon 3.
KurjPr3 Po.znań~kiego
.'
.
18.45
.,Stefania
ta
11CZY "." (plyty):
Rynek
ng 7.555 17.10 .:.Na.lnlckme.l>ze E;(}naty Mo- 23.05 muzyka tanecrna ('PI,tJ·).
wiecwr. 20.45 Poste Parisien. Łód~, ul. śląska 16, przy stacji
zarta ze Lwowa: 17.55 100.e:. go·
W)'steo duetu Wie-ner-Doucet.
Cholny, Denys.
n 7419
Filja sprzedaiy:
Nieruchomość
sponarcza: 18.05 oio<senki w wyk.
Czwartek. 1% marca.
21.00 AnaUa (Nat. Pro«r.). u·
F -r yzj'erski--Poznan, ul. EmilJ'i Sc:za19
.
.w
soort:
19.50
POI!.
L
JI
• • 00
R
b
S
h
.
k'
'1'.
Ol",zy:
'k d
k
.
.
warsztat kowalskI. ślusars 'I no- ab.'1:ualna: 20.00 mllzyka ele<.l!iina
WuW ,.,.
D ert
c u· tw(}J'y f(}rte-o. Debue'we.l!o. 21.10
ams ~-męskl na pro·
nieckiej, tramwaj Iinji 5
wy 2OX12 PI"1!Y dworcu. chlew. w wyk. orko P. R. 'Ood dyr. O. man ('Plv>ly): 13.36 asy śoiewacze Wrocław. KOI'Ice-"i: orkiestr. 21.15 p~mo.cm
lI1
warunków.
Pg 3118/19-11,10111
&Z01pa. dom mH:s'Lkalny v;:olny. 7 Stra6zyii~>kieI!0. \V omgr.: Mly. na .tl·ł:vJtach: 16.15 orzeboie w wv- AnaUa (Nat. Proar.) •. K~ier&niCOl· w
Z ł Cle -;- PSodam,ęmp oznan.
Ma· ~"• • • • •IiII.IIII• •"1I'
pokOI .. natych'lluast. nadaJący na nan",ki. Kal'low ioz.
Żelellski i konaniu Charlie Kurn,za (oly'1Y): ka Czarda·'za" -'oIlE!'rebka Kal- goszema .. awa,
zd 20 379 wszelkIe cele handlowe 11 tys. Statkowski: 20.30 .uogananka: 18.30 PDg ...ModY·:: 18.~ inf. tu- mana. An«lia mea. ProlZ.r.). KDn. łe Garbary 14.
Z!. wpłaty 6 tys'ec;y. OpB;lemca. 20.45 dziennik: 20.55 .. 0. P. L. G.": ryStyc.zny: 18.~5. olosell'kl w wyk. cert symf. z Queen',s Hallu. %1.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ __
Ka~a. 05zc~ę"l.n(>;\CI,
PIY6yczek . 21.00 słuchowisko
.. Nikotyna": L. &cz~ańsk.'el na P/yta.eh: ~9:~ MonachJum. Recital forteo. C.
ul. Ll~owa 43.
ng 6623/4 21.4Q nac.ze pieśni (Ewg. Pankie- DO)\,~ • .Nu~be?lOIPozenstw<> lrra.fl'k, : A rrall. Paris P. T. T. "Le petit
due" - ooe-ra kom. Le rocqs . 21.45
W l
.wicza) wyk M. Janowski: 22.00 23.0" muzyka taneczna z Dht.
Radio Pal"is. Koncert. or.kie"tro..
y ęgowe..
,kOl1cel't Bymf. orko P. R. :ood dyr.
Czwartek. 12 marca.
WY. 21.55 Poste Parisien . ...ISirooJaJa kur SUSi!eseów RO.ldaJle-nder Fr .. :Andre. \V DrogI'. muzyka
T
ń _ l" 00 I
. k
Le.gbDrnÓW olel'wswr.7-ed'llY mate' ;belgl.ls,ka.
.oru
d.
s ynnl s rzyo· ne co.mme ca" - wesoła aod. "
rial. kierunek horlow'la rod(}wodcr
kowle na płytach: !3.30 muzyką udz. Henri Gara't.
wa. Slawillski. Grudzią'CIlZ. Nad.
oooul. (olvty): 16.10 Schubem ,
22.00 Stoekholm. Pr(}l!ral\ll r()Z'
górna 5J..
ni!' 7~15
Me.ndels(}h.n (płytv)_:. 18.30 /lH).e:. rYW'kO'wv. 22.10 'Vjedeń. Recital
.. K~A .oW~ ..
.. Nledocel1lona
rl}!llma":
18.40 forteo. 22.15 Luksembura. Kon·
..Jak spedzić świeto": 18.45 liiD' cert symfonicz-ny. Brno. Muzyka
CzwarteA'-. 12 maraft.
~
sanki w wyk. słynnych spiewa.ków jazzowa. 22.20 Lipsk. Utwory
Ki:liU.P.NiiiiA_ _
Warszawa 13.00 OJtwQrY na 'płyta ch: 23.05 anuzyd;:a z plyt. Brah:m~a w Wy·k. or(}f W. RehBacha z lOłyt: 18.3(1 fi·lm. DIastyber"'a. 22.36 Berlin. Muzyka ta·
ka. architektwra: 18.40 .. Jak 61Oe'
Pasteryzator
(1('rzna. u 22.46 '6:r6Iewiec ...Taniec
18.55 .. N3 wożen;e . . PROPONUJEMY
używany 100-200 litrów na go· dzić sw:eto":
w n ().Cv •
dzinę eweJltuaJn:e
potrzebujllCY i oiele.l!nacia lak i oastwis·k wa'
23.00 Hambura. HambUl'6·ka
LĄl\fP.OWI.CZOM .
kupię. Oferty agentura Orę rlow· runkiem cl~hrych 01Dnów": 23.05
mUlzyka wsn61czesna. Monacbjmą..
nika Krzywill
ng 7572 muzy·ka r/: olyt.
Koncert nocny. 23.05 'Viedeń.
na czwartek:
Muzyka taneczna. 2.3.15 Wrocław.
Czwartek. 12 marca.
17.00 Berlin. Sonata j('-dur KOoncert chóru 23.26 An«Ha (Nat.
Poszukuję
Katowice - 13.00 Iltwory na Beethovena. Monachjum. Koncert Proar.). Kon'cert nomy. 23.35
25 gospodarstw
flet i f(}rtepian w wy·k. G. TlIr· ~o1i'·{6w. 17.05 Kr6lewjee. MU-I Anglia (ReI!. Prol!r.). Muzyka tawiel.k~ci 10-ii\) mórg. Spiesznie kow.skiei!'o (flet) ; K . . Sznfranka zllka forteo. 17.36 Budapeszt. Re' neczna. 2.3.45 Radio Pari8. Muzy ,
dO'klarlne opisy pl'ze"lać Otreba (f-ol't.): 13.30 konceJ't DOPilI. z C'ital lioiewacz)'. 17.55 Bratislawa. ka taneczna.
Jarocin. Kiliil...kipl!o 2.
T'am, do djaska! to musi być eonajmniei wieloryb!!
.olyt: 16.1iI muzyka lekka z loly~: " rellrier.skie pie8ni ludowe.
24.00 Sztut"art. Koncert snn·
zd 2!() 622
18.30 .. K-oniecznośc reJi,gji": 18.45
18.00 HamburAt. Koncert ren;- fonic:l.n:r.
(Do>menica - Medjolan). S. F.
SPRZED7iE

DRZEWKA
i KRZEWY

I

I[

róże

i konifery

I. i 1. JUKI

Humor zagraniczny

K,.U. ._..

JI

=

I

CQ futro -

to

Edmund Rychłer -

ORĘDOWNIK
WYOHODZI OODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

tQ

Edmund Rychter -

co ubrarue = to

Edmund Rychłer, Poznań.
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Za _y.lJkie wJadOOlOl8cl , artykuł" - ID. Łothń odPOwJa~a L.on 'l'rełl&. Ł6dt. ~IrOMKa 91. ReJr,ap18ów nierzamówiOlllJch reda.ikcja nie awTlCL

Za o«łOl8zenla , rerk:lam" oo:oowla~a

i reklamy'

mipsi~nie prZJ 7-minl w:vtdaniaoh tY'!l'ooniowo • odbiorem w qe'Btul'Ich
Ugłoszenia
Na .tronie '-IamoweJ. M ~oszy, na stronie 4-łamowej pnzy
2.35 zI. !Za oolJl<>&oz:enie do dom·u OOu>o.w. dopłatL Na poczta.eb l u listonoszów
• ~ te~t'! redaJkcYJnego 30. gr ... na stronie 4·tej 50 gr .• ll1a
mie6i~~e 2.34 zł. il!'wartaln.ie 7,01. POO2Ita prZyjmuj. umówienia tylko na
od jednolamowelrO III>wametra ~~~z!1ale~k~~ l!'pr.· , ona•. stro.me w'ladomoś~i l.o.kaln~h 100 g>r
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_._d
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d .",_. D -'.•
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o· ~ l l•k wwne oraz z zastl"Zeze<n.:em mleisca 211\.
6 wydal' tygod:n:owo (bez 1P000Ioozl>3.łloowe-go). - Pod opaską 'tV P..-::e 6,00 ~ 6 wy ań 4:1'go .
lIa 'W~~'i
r"",.n., o~loszenl'" na.Jwyżej 100 słów. w tero l) naglów.kowyeh hi.rukowrunych
niOW{'. - Zamówienia lPoClZltowe 1l1a.l.eQ;y 'IlSk!utee=iać do 25. oka.tdelro mie&i.a.c:a 'IV u~acll
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~~6o.:Z.° n::!ÓWl 9'we 116w:riłltatd~lsee S>lowo 10 gx<>szy. Za różn.ice między zesta wem
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O~!~en::a ~: płaIłJ~~6rz"!
ą
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Powieść
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G~y,

Olint i kapłan Izydy weszli na

tę śClezkę, gorąca płomienie
południowego wygnały z niej

słońca

wszystkie inne osoby. Usiedli na jednej z ła
wek,
gdzieniegdzie
urnieszezonych
między drzwami. Dziwne i szczególnej
sprzeczności
połączenie!
"Vyznawca
najnowożytniejszej i kapłan najstar()riytniejszej ze wszystkich czci świata I
, - Byłeś szczę.ś1iwy, odką,d mnie
tak nagle opuściłeś? Czy doznało zadowolenia serce twe pod tą. kapłańską
szatą!. Czy znalazłeś pociechę w wy_
roezUlach Izydy? Weschtnienie to i
spojrzenie, które odernuie odwracasz,
są

odpowiedzią.,

którą

przewidziała

moja dusza.
- Niestety - odpowiedział smutnie Apaecides, widzisz przed sobę.
nędznego, przYWiedzionego do rozpaczy człowieka. Od dzieciń·stwa marzyłem zawsze o cnocie, zawistny byłem
~ę.to.ści tych ludzi, którzy żyją..c w
JasklUlach i samotnich świątyniach
cieszyli się towarzystwem na,dziemskich i.stot; dni moje trawiły się w
rÓŻDy.ch i gOlI"ący.ch żądaruach, noce w
z~odni~ych widzeniach, Uwiedziony
taJemUl~emi przepOwiedniami oszusta, przywdział em tę S7.atę. Dusza mo~a, wyznam ci szczerze, ownyła się
na to, com widział i w czem byłem
zmusrony brać udział. Ubiegają.c się
za prawdą., zostałem sługę. kłamstwa,
Wieczorem tego dnia, w którym si~
po raz ostatni widzieliśmy, utrzymywała mnte jeszcze nadzieja., wzniec()na "" mem sercu przez tego ~zusta.
któr'egobym powinien znać lepiej.
Lecz. .. lecz... mniejsza. o to! . " D()syć będzie, gdy powiem, że zasłona
zdarta na zawsze z mych oczu. Widzę
tylko zbrodniarza w człowieku, któregom ~cił, jak p6lboga.. Wpadłem
w na.Jgł~bslę. otchłań smutku, nie
wiem czy są w niebiosach bogowie
lub czy jesteśmy wytworami przypad:ku, czy za zak'l"esem tak ograniczonej,
tak bolasnej teraźniejsrości jest nicość
lub pI'ZY5złoŚć. Objaw mi więc twoję.
~arę, · obja.śnij ""ątpliwość, jeżeli morzesz.
- Nie dziwię się - odpowiedział
Naza.rej·c zyk - żeś błądził i że taki
sceptycyzm tobą. milQta. Przed osiemdziesięciu laty człowiek nie miał jeszcze żadnego upewnienia o Bogu, ani
o wyraźnej przyszłości za grobem. Nowe prawa objawiły się teraz tym, któny chcę. słyszeć niebo, prawdziwy Olimp Ukazany został tym, którzy chcą.
widzieć. Słu~haj więc ba.cznia.
Wówczas, z całą. powagą. człowieka
gruntownie p!1"zekornanego i pełnego
gOlI"liwości w nawracaniu innych. NazarejCZYk objawił. Apaecidesowi obietnicę Pi's ma Świętego. Opowiedział mu
cierpienia i cuda Chrystusa. Łzy pły
nęły obficie, gdy mówił, przeszedł p()tern do pełnego ch wały zmaTtwyc.hwstania Zbawioiela, do przepowiedni
objawienia. Opisał czysta niebo, przeznaczone dla ludzi onotliwych, płomie
lilie i męki, majQiCe być karą. występ
nych.
Słowa te, zasady, obietnice, boska
moralność, a nadewszystko w żywyeh
op.iJsane wyrazach poświęcenia się Syna Bożego, który, przyoblekłszy postać
człowieka,
zszedł na smutne doliny
świata, aby rozpl"lOSzyć mgły i pomrok
nieświadomości, aby rozstrzygną.ć wąt
pliwości mądrYCh, zamienić marzenia
na pewność, wskazać przykładam prawidła życia, objawieniem rozwiązać
zagadkę grobu,
cierpieć i umrzeć w
poparciu prawd świętej nauki, wszystko to wywarło silne wrażenie w
umyśle i sercu człowieka, uniesionego
żądzą wyswobodzenia się z błędów P<>gaństwa,
pocieszonego dowodzeniem
Nazarejczyka, że świętość mieści się
w wyrzutruch sumienia, jakim si~ poddawał za grzechy,
ż,a radość rozlewa
się po niebie, gdy jeden grzesznik d0znaje skruchy i żalu.
- Pójdź - rzekł Nazarejczyk, k()rz)11Staj.ą.c z rozbUJdzoneg'o wrażenia pójdź do skrornD2j sali, w której się
gromadzimy. Mała liczba wybranych
osób towarzyszy naszym modłom;
p'r zypatrz si~ szczerości łez naszych,

7

,

z angielskiego p~zez E. L. Bulwera

i skruchy; weź udział w naszej prostej
ofi.~rze, w której nie poświęcamy bydląt i girland, lecz skła,damy na ołtarzu
, serca, nieśmiertelne kwiaty niewinnych myśli; kwiaty te zaChowują.
świeżOŚĆ, gdy nas jut niema. Towarzyszą. nam one za grobem. wzrastają.
pod nogami naszemi w niebie, przejmują. nas wiecznę. wonią, gdyż pochodzą. z duszy i biorą. w niaj udział. Ofiarami temi są. zwyciężone pokusy
i grzechy, zgładzone skruchą. Pójdź,
nie traćmy chwili czasu, pTZygOtUj się
do wielkiej podróży z ciemności do
światła, z boleści do szcz,ęśliwości, z ze·
psucia do nieśmiertelności. Dziś jesi
dzień Boży, dzień, który wyłącznie poświęcamy nabożeństwu. Chociaż zwykle zgromadzamy się po nocach, kilku
jednak braci naszych już jest w tej
chwili na miejscu. Jaka radość, jaki
triumf nas czeka, gdy zdołamy powrócić do owczarni zbłąkaną. owieczkę.
Apaecides, z natury obdarzony czystem sercem, widział godną. podzhyu
wapaniałość w
ożywiającym Olinta
duchu nawracania, w tej filantropji
bez granic, z jaką szukał wszędzie towarzystwa dla wieczności. U czuł się
wzruszonym, rozczulonym" podbitym.
Ciekawość złą.czyła siQ
z uczuciami
czystszemi, pragnął usilnie zobaczyć
te obrzędy, o których tak ponure, tak
sprzeczne rozlegały się wieści. Za,trzymał się chwilę,
rzuci! wzrokiem
na swój ubiór, wspomniał o Arbacesie,
podniósł oczy na szerokie czoło Nazarejczyka, w któ:rem wyczytał tylko
niespokojną. żądzę
swojego szczęścia.,
swojego zbawienia! Owinął się pła,
szczem, aby całkiem okryć swę. szatę,
rtekł:
~ Prowadi' Mnle, idę,
Olint ścisną.ł go z- rad~cią. za. rękQ,
a zbliżając się ku rzece, p,rzywolał
jedną. z łodzi. Weszli do niej i usiedli
pod namiotem z płótna, ktMy ich ul<ry,vał zarówno przed skwarem słoń

i
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pymi, lecz duch wstąpił w niego i pragnie widzieć, słyszeć, rozumieć.
- Niech to uczyni - rzekł jeden ze
zg1"J<madzonych, który wydał się Apaecidesowi młodszy jesz.cze <>d niego,
le~z o bladem i znużonem obliczu, a o
wzroku, malującym silny niepokój, tajemnie duszę trawi Q..c y.
- Niech to uczyni powtórzył
dTugi głQlS człowieka, będącego w si1~
wieku. Spiżowa bar"va cery i azjatyc.
kie IrYsy ujawniały w nim syna Syrji.
Był on za młodu zabójcą.
- Niech to uczyni - rzekł trzeci
głos, a gdy się kapłan odwróeił ku temu, co przemówił, spostrzegł starca. z
długą. brodę. i poznał niewolnika b()gatego Diomeda.
- Niech to uczyni - powtÓll"Zyli razem inni, należący widocznie, prócz
dwóch tylko, do klas najniiszych. W
tych dwóch Apaecides poznał oficera
straży i kupea aleksandryjskiego.
- Nie nakazujemy ei tajemnicy rzekł potem Olint nie wymagamy
przysięgi, że nas zdradzisz, jakby to
uczynili niektórzy ze słabszych braci
naszych, \VpT'awdzie niernasz stanowczego p,r zeciwnego nam prawa, lecz
gmin, dzikszy od swych panów, łaknie
krwi nRlszej. Wszak, gdy Piłat si~ wahał,
lud wykrzykną.ł:
ukrzyżować
Chrystusa! Lecz nie zniewalamy cię,
abyś
pomniał o bezpieczeństwie
na.szem; nie! Zdradź nas, wydaj nas tłu
mowi, osl~arżaj, spotwarzaj, poniżaj
nas, jeżeli chcesz, jesteśmy wyż.si nad
śmie-rć. Gotowiśmy radosnym iść krokiem ku lwiej jaskini, ku narzędziom
tortur. Ciemność grobu depczemy nogami l a co dla zbrodniarza jest śmier·
ctłh W'ieo4lłoś~lą. jest dla chrześ·cjjanina.
Szmer rozległ się w zgromadzeniu.
- Przybywasz do nas, jako badacz,
o, gdybyś nas opuścił, jako ' współwy
znawca! Religja nasza? Ty ją. widzisz.
Ten krzyż jest całym naszym wizerunkiem bóstwa. Moralność nasza jest w
życiu. Byliśmy grzesznikami, kto dziś
nas może oskarżać o występek? Jeste-śmy ochrzczeni z pl'zcszości,
lecz
-nie przez nas samych, przez Boga~
Zbliż si.ę, ~edonie, mówił dalej, dając znak stlU'emu niewolnikowi, jeden pomiętlzy nami nie jest wolny. Ale
w niebie ostatni będą piel"\~sZy1'ni i tak
jest pomiędzy nami. Rozwiń pismo,
czytaj i wykładaj.
ledna. rzecz ŻYWo uderzyła NeapoIita.ńczyka. Po ukończeniu czytania ktoś
lekko zastukał do drzwi; zapytano o
hasło, Odpowiedziano na nie, a gdy się
drzwi otworzyły, dwojo dzieci, z których starsze miało zaledwie lat siedem, weszło bo.iaźliwym krokiem. Były
to dzieci pana domu, tego ponurego i
silnego Syryjczyka, który młodość
spędził wśród krwi i rabunków, Najstarszy ze ~gromadzenia, stary niewolnik, wycią.gną.ł do nich rękę. Przybiegły, przytuliły się do niego, a piesz.czoty ich rozjaśniły posępne rwykle
rysy starca. Poczem ludzie ci, tak silni,
tak g()lf'Q.eY w swej wierze, szarpani

bu'l"ZamI losu, przejęd
i siłą duszy, gotoWi
wieść walkę ze światem całym, iść na
męki, na śmierć Ci ludzi,e, w których wszystko tworzyło sprzeczność J;
wesołością. sen"'ca i czułą. słabością dzi&ciństwa, skupili się około dzieci, a ez()la ich rozjaśniły się, surowe usta przy·
brały zary1
s y pog-odnego usmieehu. Starzec otworzył rękop'is, a dzieci powta.rzały za nim tę wspaniałą. mQdlitwę,
którą.
dotąd
jeszcze zasyłamy do
Stwórcy i której nauczamy nasze dzieci. Opowiadał im potem z prostotą o
miłości Boga ku dzieciom i rzekł, że
oko jego widzi nawet upadek wróbla.,
Ten miły zwyczaj przypusz-czania dzi&-\
ei do uczestnictwa. w obrzęda.eh zaJChowywał się długo
na pami.ą.tkę słów
Chrystusa: "Nie przeszkadzajcie dziatkom zbliżyć się do mnię". Ta wła.śnie
okoliczność dała początek potwarzy, iż
Nazarej~yk()IWie przywabiali
na swe
zgromadzania dzieci, aby je zabijać
tajemnie w swych ohydnyoch obrzę·
dach.
Niebawem drzwi lekko się otworzyły i człowiek bardzo stary wszedł
do sali, wsparty na kiju. Gdy się ukazał, całe zgromadzenie powstało; wyra.z czułego i głęooki~o uszanowania.
odmalował się
na wszystkiCh twa,rzach, a Apae.cides, wpatrują.e się w
oblicze starca., u<czuł dla niego wielki
sZ8JCUnek. N a te rysy wszyscy patrzeli
z miłością..
- Bóg z wam!, moje dzieci!
rzekł starzec, wyocią.gając ręce, i dzieci
przybiegły do ni~ nat)'lChmiast.
Usiadł i przytulił je do siebie. Był to
wzruszaj'ą,cy widok. Jak światło dnia
u schyłku łQlczyć 8ię zdaje ziemię z
niebiem, których zarysy znosi, miesza.- ~
ją.e wierzchołki gór z mgłą., tak
śmiach owej łagodnej starości ~dawał
się uświęcać tych, którzy ję. otaczali,
znosić różnicę wieku i rozlewać tak na
dzieciństwo, jak na wiek męski świa
tło owego nieba, w którem rozproszy
się i zginie wszelka nierównoeć.
- Mój ojcze - rz&kł Olint - ty, na.
którym dokonał się cud Zbawiciela.,
ty, którego śmiertelna powłoka wydarta została z grobu, aby się stać iyją;
cym świadkiem jego miłosierdzia i
władzy, patrz!
cudzoziemiec jest na
zgromadzeniu. Nowa. owieczka wpI"o,.
wadzona do (YW!Czarni.
- Pobłogosławię go! - rzekł starzec.
Wnet rozstąpiło się zgromadzenie
dla zrobienia przejścia.
Apaecides
zbliżył si-ę, jakby mimowolnie, i upadł
na kolana przed starcem. Ten oparł rę
kę na głowie kapłana Izydy i błCJIgo
sławił go cichym głosem. Gdy mówił,
oczy jego wzniesione były ku niebu, a
łzy, te łzy, które sprawiedliwi wylewają tylko w nadziei szczęścia bliźniego,
obfide zrQlSiły twarz jego.
Dzieci stały po obu stronach n()wego wyznawcy. Ich serca były do siebie
podobne, bo i on w tej chwili godnym
był Królestwa Niebieskiego.
bezustannie

niezłomną odwagę.

ca, jak i przed w7.>Tokiem Ciekawych.
W jednej 1. łodzi, około której przepły
wali, rozległa się łagodna muzyka.
- Tak to ~ rzekł zwolna Olint czciciele .zbytku -i rozkoszy niebacznie
i wesoło płyną. ku wielkiemu oceanowi
burz i niebezpieczeństw, gdy tymczasem my, w milczeniu, ukrYCi przed
wm-okiem, płyniemy, aby przybić do
brzegu.
Apaeddes, podniósłszy oczy, przez
otwór namiotu poznał twarz jednej z
osób, umieszczonych w dl"Ugiej łodzi.
Była to twarz Jony. Dwoje kochanków
udawało się na przechadzkę, na której
już
ich wi.dzieliśmy. Kapłan Izydy
westchnął i usiadł na swojem
miejscu. Wylądowano na uliczce, na przedmieściu, złożonem z małych i pospolitych domów, zabUdowanYCh ponad
brzegiem. Odesłali łódź, a Olint, idąc
przodem, powiódł kapłana przez labirymt wą.skich ulic do domu o zamknię
tych drzwiach i większego nieoo od innych, które go otaczały. Zastukał my
razy, drz,,,i się otworzyły i zamknęły
się znowu, jak tylko przekroczyli próg.
Przeszli przez puste atrium 1 przybyli do izby średniej wieolkoś''Ci, której
Miłość GIBUka t ~...,
jedno tylko okno, będą.ce nad drzwiami, udzielało światła.- Zatrzymując się
Dzień jest rokiem dla młodyeh k()- więcej nie trzęsła. Mieruańq- Pompel
u progu i stukają.c do da"zwi, Olint chanków, gdy żadna. przeszkoda serc zapomnieli nawet o okropnem ostrzerzekł:
ich nie dzieli, gdy słońce świeci, gdy żeniu, jakie im uezyniło groźne prze- Niech pokój będzie z wamI!
życie jest spokojne, a miłość szczę<ś1i- znaczenia. Glaukus, ufny w swą. fał
Głos wewnętrzny odpowied'tiał:
~a. 10na nie kryła się jut przed G,lau- szywę. religję, uważał nawet to wstrzę.
- Pokój z kim?
klem z uczuciem, jakiem ku niemu śnil'nie natury za pełne łaski wdanie
~ Z wiernymi
odrzekł OliJnt pała!&.
Nad oJ;>oonem i.c.h 9zczęśeiem si~ bogów Y-a Joną.. Złożył dziękcz)"nno
drzwi się otwonyły,
Jaś~lała., jak w]o~enne mebo nad roz-I ofIary w śWią.tyniach sweg'o wyznania.,
Dwanaście do czternastu osób lrie- kwitł~m
ogró~klem. nadzieja przy- a nawet ołtarz Izydy okrył się jego
działo w półkolu.
Zachowywały one SZłOŚCl .. Pełneml ufno9ci m}'1Ślami pne- ślubnemi girlandami. Zawstydzało go
milczenie i zdawały się być zatopione pływah rzekę czasu, rozporzQ..dza.li wspomnienie przest:rachu, jakiego dOJ
w rozmYŚlaniaCh. Przed nimi stał kru- przy.szłe~ swam przez~aczeni~~. W znał na widok cudownie ożywionego
cyfiks, grubo wyciosany z drzewa.
młodoścl s~c. swych me mieh zad~e- marmUJrU. Zdarzenie to jednak poczy.Zebrani podnieśli oczy, gdy wszedł go wyobrazema o troskach, prz'amla- tywał za dzieło czarów ludzkich zwła,
Olint, lecz nic nie rzekli, Sam Nazarej- n8IC~ lo~u, ani na'Yet. ~ śmierci.
Buza, iil dalszy obrót rzeczy l~twier
czyk, nim się do nich przybliżył, u- . Slerpl~ń znac~Dl~ lUZ upłynQ..ł, mał- dzał go w przE'lkonaniu. że to nie było
kI ę.k ł, a z poruszenia ust i oczu.. obró- zeńst.wo. loh miało Slę odbyć w nMtęp- znakięm gniewu bogini.
eonych ku krueyfiksowi, wniósł Apae- nym mlesiQlcu i próg Glauka był jut
ci des, ża odmawiał w myśli modlitwę. ozdobiony girlan<laroi. Zawsze ~dę.e , O .Arl>aeesie wiedzieli tylko, że żył
Po ukończe~iu tego obtrzędu Olint ob- przy lonie, nIe przabywat juiJ woale z Jeszcze; zwolna powracał do zdrowia
rócił się ku zgromadzonym.
towarzyszami. Gdy upał dnia zamykał i nie zabUlrza.ł spokoju kochanków,
- Bra'Cia - rzekł. - Nie dziweie ich w mieszkaniu, przepędzali ezas na lecz dlatego jedynie, aby przygotować
się, że pumiędzy nami znajduje się kamuzyce, wiecrorem zaś udawali się na godzinę i rodzaj zemsty.
pła,n Izy~:v. P:rzebxwał on między śl&- samotnł pr~eclla!izkł. Ziemia już si,
(Cią.g dalszy nastl}pi).
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Feliks

Wardziński,

Z okazji stuletniej wystawy stanawej w
Texas 'V Ameryce Pół:nO'cnej J: ID'raków
wspomnień o pierwszych piOiIlierach tegO'
największegO' stanu Unji wyl'&nia si~
~stać Polaka, FeUksa Wardzlńsklego.
Chociaż nazwMO' to rnane jest niewielu
Polakoon w środowis'ka·ch polskd-ch, ara nterawie wystawy poświęcaja, artykuły pelne uznania dla dział>alności telrO' Po-lak&.
Ten sam pęd., który skłonił Feli/ksa War<hJńskiegO' dO' opusZlCzenia oj'Czymy,
pchnął gO w dzikie puszcze Texasu,
wczesną wiosna, roku lS36..go. Ledwo dofiknął się lądu yv Nawym Jorku, us'łyszał
opowiadania D Texasie.
Nowy Jork gO' nie inieresaw8:t Wszak
to tylkO' jeszcze jednO' miasto. A porzucił
Polsikę, ażeby uwolnić się od wiewnego
natłoku ludzi. A tu znowu znalaz.ł się w
wiel'kie'hl mieście, z latrurniami, u'Ulundurowanyiui PO'licja,ntami. doróVkami., bla.guja,cymi mę.tczyznami i bogato wystrojonemi kobietami. Nie było w Nowym Jorku
Indjan, nic jak tyl'ko szynki z narpO'jami,
szynki z mu>zyką, ezY'D!ki ze śpiewacz~a'Uli,
sklepy, wózki tawar9we, łood'~.ie parowe i
wielkie konie ciężarowe, ciągnące duże ła
dunki. Nic nowegO' dla Wardzifu;,kiegO'!
W Texas Wardziński czU'ł się zra'z u
ot;amoiniO'ny.

Nie było nikogo z rodak6w,
a.!e sensacyj i podnie,cają-crch przeżyć było
cuniemiara. Texań,czy'cy zajęci byU pO'Wstaniem. Znudziła im się obrzydła tyranja
obcego panQ\vania i chcieli się wyzwolić.
Feliks Wardziński przybył z kraju, który
dyszał pragniealem wyzwolenia,
a tyllk9 kUlka la;t WCL eśni ej d'8Jł t~ dowód, krrwią okupiOiIlY. Pr{!.gIlął żyć po
swojemu, z,godnie ze sw&m~ pra;grnieni8Jilli
i upodobaniami, więc
stanął w szeregach ochotnik6w texaskich i ruszył ąa wojnę z Meksykiem.
Krupitan A.TI1asa TUI1!er oy,ganizO'W'8ił
lkoo:n:P'8IIlję, która miała połączyć s.ił! z g~
nerałem Samem HoustOiIlem. Mł<odv nasz
rodalk zaci~lmąl się do kOIDlpMlji TUtMlera,
a 21~go kwietnia 1800-go roku był pod komenda, Hous't ona w San Ja'cinto. Potyeozka
r(l'Z&trzY<g1D.(}ła się wcią.gu dwudziestu minut. Meksykanie byli !po urpł}"Wie tego ik'l'Ó't!kiego czasu polbici ki1lku~_et pokryło pole
bitwy, a Sa,nta Anna, prezydent i dyktator
oraz iIli8.czelny wódz sił meksykańskich,
zna.jdował się w gorączkowej ucieczce.
Lecz 'DOgOń ch wy'cHa. SaniI). Podpięano
traktat, mocą któreg-o
Tuas został wolnym stanem,
mającym się nąd1zić według w~li swoich
ooywaield. Bitwa pod San J 8.lcinoo jest
j6dna, - z szesnastu naj<bal"dziei rozstrzygających 'Patya:61k w histarji świaia..
Bobalterowi.e z pod San Jadnto otyli
mowu w ten stuletni jUlbUeUB7., j,a,:ki s-tllin
czci wielka, wystawą, która ma otworzyć
się &.go czerwca w D a,ll as.
Na wystawie zaaJdzle się hala bohater6w
w budYlJl!lm stanow}'1IIl, wystawiQ<Ilym kosztem miljona dol<arów. Wśród nazwisk
bohaterów, którzy stwo'r zyli wolny Texas,
o'b'O'k Sa,ma HO'ustona, oswobodziciela, S'tephena F. Austina, kolO'nizatO'ra i ojca stanu Samotnej Gwiazdy (Lone Star state -

pionier i żołnierz,

sił! wpiS8JIle nan:wis'kO' PO'laka FeliBka WllII'd'Liński ego.
.
Po ulkO'ńezeniu powstania Wal"dzińekl
otrzymaJ darem od stanu 320 aJa6w
ziemL

lo pn.ydomek Texasu) rnajd'Z.ie

walczył

przeciwko tyranji Meksyku

Lety ona w dzisiejszym powiecie Harrls.
W papiera-ch, nadajl\iCych mu te ziemie,
!pOda·n o na podstawie j~o ilIlfo,rma.cyj,
jatko zawód: ,,tOllnierz". w: Eu;rO/Pie walczył w klJ"aju o WOIlność swojej
wlaJSnej
ojczyzny, pQtem na emigracja dla sens&cyj rzemiosła woj6lIl7lego. art l!lU w IPrzy-

Poiska kolebką gospodarstwa stawowego wEuropie
Największe'

gospodarstwa stawowe'- Słynne "polskie karpie" - A mi'mo wszystko
ryby sprowadzamy

Rybact~ dzielimy na sztucme l dzispływają niemi truja,ce chemikaJja z fatakich rodziców -d o kąpieli z 2~ % !10!1
kie. Do pierwszego należy rybactwo sta.-. bryk, garba,rń i t. p.
kucheooej (nie w blaszanem naczyniu).
wO'we, do dJ'ugiego() - jeziorne, rzeczne
Jest tO' jednak prawnie regulQwane. Dla Po około ~ godizi.nie ryby same wskażą,
.i morskie. Zajmiemy się tu bliżej go- karpia najlepostz;a, jest woda o temp. 2 że czas je wyjąć - t. j. po raz drugi zaczną,
spodar&twem stawowem.
3°C. - nie rusza się 0iIl wtedy, jest jakby się rzucać w tej wod'zie.
Stawów w Polsce mamy obecnie prze- w letaJrgu, e. także nie Odżywia się. Gdy
Głównymi k()!ll.Sumentami ryb
słodko
s1Jlo 70000 ha. Co TOku ich przybywa, gdyz naJtomiast jest ciepłQ, lub oook prowadzi wodnych są Żydzi, którym religja nak~
wielu rolników, szukając coraz to M- ruchliw>a droga, ka'r p rusza się i traci zuje spożywać je w sabat. U nas naJwych źródeł dQchodu zalewa mniejszej wtedy na wadze (do 20%).
większym popytem ciesza, się sztuki 1 kiwartości łąki, lub
odbud,owuje niegdyś
Ciekawy jest sp,osób usuwania pasarzy- logramowe, a jedynie w okresie świąt
istmieja,ce tam stawy, często uciekając w tów z ryb (n. p. pijawki, wszy rybie i t. d.) Bożego Narrodzenia ~ ,,2 kilówki".
ten sposób przed reformą rolną.
bardzo niebezpiecmych dla potomstwa
Z. T.
Ciekawe jest rozmieszczenie stawów w t. zw. wycieru. Przed t'!lJrlem wrzuca się
Polsce. Więk.swŚć ich znajduje się w za.chO'dniej i środkowej części kraju, - w
....... ...
.-p,
przeciwieństwie do jezior, które rozmie- ~--,
szcz.one są na krańcach Polski. Naj liczj
-"
niej występują stawy w woj. kieleckiem,
Łódzkiem,
Lubelskiem i Krakowskiem.
Te ostatnie sa, lwlel>ką gospodarstwa stawowego w Europie. \Vojewództwa: Pomorskie, PoznańSkie i Śla,skie mają O'koto
10000 ha stawów. Największe w Europie
gospodarstwo staJwowe ZiJlajduje się w Czechach, w TtrebO':r (czytaj Trzel>or) - 6000
ha U nas w Polsce u hr. Potockich w Zatorzu - 1 200 ha. W Pozm.ańskiem u ks.
Hadziwille. w Przygodzicach jest 600 ha
stawów.
Przeciętna roczna produkcja ryb stawO'wych wynosi u nalS 120 kg z 1 ha, 00
pomnożane przez ogól,ny obszar da :nam
około 8~ miljona. kg całej r,ocr;nej prodUkcji stawów.
Import nasz przewyższa kilkakrotnie
witaJSną produkcję.
Widzimy więc, że w
tym kie'runku mamy jeszcze ogromne
możliW'Ości. Wędług opinji i obliczeń wybitnych fachowców mQże powstać w Polsce około 1 milj. ha stawów. Jak więc
widZimy, Polska nie obawia się przez dłu
gie lBlta nadprodukcji ryb słodkowodnych.
Jak Vl'dpomniałem pO'lskie gospod,a rstwo
BtawQWe należy dQ naj>starszych w EUI'Opie
- istnieje bowiem już od pięciu wieków.
Jako dowód mO'że Służyć rasa karpia pol,s kiego (o pokutUjącej jeszcze też nazwie
"ga..licyjskiego"), najlepsza na świecie. Ra- Na rzekach amerykańskich ruszyły looy. Olbrzymie zwały kry pięvrza, się nieraz do
sa taka, jak wiado-mo, tWO!l'zy się przez
20 metrów wysoloości.
bardzo długie lata troskliw'ej hodowli.
Miara, dobroci ka..rpia polskiego jest fakt
WJJIl'Owoadzenia go w % gospodarstw niemieckich. Charakteryzuje go garb i niezmier.nie szybki wz:roSlt.
Najlepszą glebą pod staw są: COOil"llOziem, glillly i t. zw. torfy nizinne. Do najSm~ylty do ~Qpatryw.ania pod~iem:ltych skladtniJc 'ID rme
golJ"szych zruliCIZaIID.Y piaski i żwiry. Mynapadu nie11»'~yj,aclielskieg Q
liłby się ten, coby myślall, że każda wod'a
dQbra jest do goOSpod3irki rybnej. O dobroSłO'wa mędrca Ben Akiby, te wszystko tyła także ruchO'wi kO'łGwemu. Zbadano
ci jej świadcza, uwijające się dzikie ry- już było na świecie pDtwierdza się na. co- dO't~ część ulicy, wiodąca, od miasta
by, lub zmajdują się w niej raki, kiełże, raz to nO'wych przykładach.
umarłych CheO'psa, twórcy największej pilub t. zw. błotniarki. Do żyzności stawu
ramidy, do piramidy Chephrema, na dłu
Prace
wykopaHskowe,
pO'rwad,zone
w
ogromnie przyczynia się obecność ście O'statnich latach w Egipcie wykazały, że gość 2 km. Przypuszcza się, że istnieje
ków miejskich, pod w'aIl'unkiem, że lilie już w starO'żytnO'ści istniały pocza,tki urzą cały system takich pO'dziemnych ulic. Na
pod'8tawie znalezionych napisów stwierdzeń technicznych, których wznowienie
i urzeczywistnienie przypadło w udziale dzono, że budowa tej staroegi>p skiej "kO'lei
dopiero :naszej epoce. Podczas przekO'pów pO'dziemnej" wykończona już była w r.2766
w OkO'licy wielkich pir8Jillid O'dkryto wiel- przed nar. Chr. Według zdania archeoloka, ulicę podziemną, która, jak tegO' dO'- gów, system pO'dziemnych dróg służyć
miał w raa;ie napadu niepr.zyjacielskiego
wodzą wpuszczone w ziemię tO'ry, przeznacwna była nietylko dla pieszych. lecz slu- dO' potajemnegO' zaopatrywania podziemnych składnic Faraonów w O'dpowiednie
zapasy.
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cały świat nagwałt się dozbraja. Nawet spokojna Portugal~a przystąpiła do zwiększenia swej floty powietrzn<ej
i zamówiła w Anglji 6 .samolotów bom,bowych1 widocznych na zdjęCiu.

~

Drogi'podziemne wstarożytnym Egipcie

Największa. puszcza

".I okresie konferencyj rozbrojeniowych

branej ojC'!;ytnie u bohat~rskie czyny ~
l€'C'Zności dano ziemię.
Wardziński był
jednym z pierwszych oIbywateli nowej reipub'lilki. Rolnilk, pra.cuj~J na ziemd, i w .
polityce orędOWlnik swobody politycznej l
religijnej. UrooiWl1Y był w Polsce rok.
lS01-go.

Europy

MO'wa tu D pU'Bzczy Białowieskiej. którĄ obejmuje największy O'bszar zalesiony
w Europie. W r. 1929 pO'dzielono ją na
następujące tereny: administracyjny 31.961
ha, reprezentacyjny 90.296 ha. Park Narodowy 4.640 ha, w,reszcie zwierzyniec 55,19
ha. W r. 1914 byłO' tu 737 żubrów, 16.635
jeleni. 1.490 danieli, 60 łO'Si, 4.960 saren,
2.225 dzików i mnóstwO' zwierzYII1Y drobniej-szej. WO'jna światDwa przerzedziła fatalnie zwierzostan, żubry wybite przez
Niemców i kłu'BO'Wników, wyginęły zupeł
nie. DO'pie.ro pO'd zarządem polskim odetchnęła puszcza, a zwierzostan jej stale się
poprawia. Zajmujący i barwny. bogatO' ilu·
strowany D tem artykuł przynO'si ostatni
(11) numer "Ilustracji Polskiej", w którym
znajda, pO'zatem czytelnicy artykuł o żu
brach. O'raz piękne opowia,danie myśliw
skie. Po za tą częścią. poświęcona, myś1iwstwu polskiemu,
numer O'bfituje w
zdjęcia aktualne z kraju i z całegO' świa
ta. ,Uzupełnieniem treści jest odcjnek powieściowy, mO'dy, humor, strO'na młodzie
ży, kącik filatelistyczny. rozrywki u.mysłow@. stały kO'nkurs fotograficzny itd.

Gorzka pigułka
Moono już leciwa dama zapytuje ffiuternie znajomego: Ile lat dalby mi pan?
- Poco ja mam pani dawać? Czy niema pani i tak dosyć?
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To nie było nic poważnego
- .Na 00 twój wuj wlaściwie umarł!
~ Tego() :nie wiem. Leka:rz powiedziAł,
to nie było nic poważnego().
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