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t.:

S ę d z i a: - Oskarżony przyznał",
że wiedział czem się zajmował "ślepy

J Maks"?

.
O s k.: - Miał biuro próśb i P?dań.
S ę d z i a: - A czy BornsztaJn umiał pisać?
'
O s k.: - Pisać nie umiał, ale umiał

I

się podpisać.

W Warszawie w sali Tow. Higjenicznego
zebranie członków Stronnictwa
Narodowego, na którem przemawiał m. in·
mecenas Kazimierz Kowalski z Łodzi. Ze- '
branie było dwukrotnie przerywane przez Echa manifestacji narodowej w Dłutowie: zdjęciu fragment uroczysteg{) wręczenia
IJXllicję. Na zdjęciu mecenas Kowalski
Ip roporca przez kierownika powiatowego S. N. p. Zygmunta Kl'aja kihownikowi
podczas przem<lwienIa.
Fot. E. FikUs.
kola S. N. wDlutowie p. Stanisławowi Kmieciowi.
OOdJyło .: ię

•
p. Noska rzuca jask,rawe światło na
przywódcy szajk'i przestępców żydowskich

Proces b. linspektora policji

łódzkiej

Proces przeciwko b. podinspekto- wymiarem sprawiedliwości, a nawet
rowi P. P. w Łodzi 'p. Noskowi, osky ułatwiaję.c mu przestępstwa przez kielŻOnemu o współdziałanie w aferach rowanie do niego powaśnionych stron,
osławionego ,,ślepego Maksa",
który oraz o inspirowanie anonimów wyobecnie odsiaduje karę 5 lat więzienia, mierzonych przeciwko wybitnym osowzbudził
niezwykłe
zainteresowanie bistościom z policji, na podstawie pospołeczeństwa.
Siadanych informacyj z tajnYCh konJak już pokrótce informowaliśmy, ferencyj wyższych funkcjonarjuszy
jako przewodnkzą.cy rozprawy wystę P. P.
puje sędzia Ilinicz, wotują. sędziowie
S ę d z i a IIi n i c z: - Czy oskarWiśniewski i Merson. Oskarża proku, żony przyznaje się do winy?
rator Skę.pski. Oskarżonego Noska
O s k. N o s e k: - Nie przyznaję się
bronię. adwokaci: Aschenbrener z War- ani do jednego, ani do drugiego zaszawy i Gajewski z Łodzi. Do sprawy rzutu. "Ślepy Maks" Bornsztajn był
powołano 28 świadków, a mianowicie: moim płatnym konfidentem, utywałem
Edwarda Brzozowskiego, Salę Kirszen- gO do różnych spraw, w których polibauma, HiIa Majera Bresslea, Dawida cja była bezsilna. Oskarżenie, jakie
Waldfogela, Bertę Pawlak, Artura Gro- przed chwilą. wysoki sQ;d odczytał, jest
dzickiego, Marjana Andrzejaka (b. bur- tylko jedntł strontł medalu. Twierdzę
mistrza Aleksandrowa, znanego z pro- stanowczo, że to wszystko nieprawda.
cesu "ślepego Maksa"), Bolesł.awa Mu- Zbierano po mojem przeniesieniu z Ło
szyńskiego, Leona Piotrowskiego, Zyg- dzi różne zarzuty przeciwko mnie, znamunta Stefankiewicza, Leona Świeciń leziono te dwie sprawy, mianowicie
skiego, Ludwika Hankego, Józefa sprawę braci Kaszubów i sprawę WitWięckowskiego,
Bernarda Birenbau- kowic. O sprawach tych ja już nie pama, Icka Wojdysławskiego, Herszl.a miętam. Takich spraw było setki i ja
Lejba Kaszuba, Mendla Kaszuba, Kał jako naczelnik wydziału śledczego mumana Kaszuba, Jakóba Kaszuba, Sta- siałem je wszystkie przesłuchiwać.
nisława Joachimiaka, Leopolda Koło
Jeśli chodzi o sprawę braci Kaszubów,
dtiejskiego, Hersza Grunisa, Kazimie- w których sporze o maję.tek Bornll"Za Złotowskiego, dra Józefa Torwiń sztajn występował jako arbiter, to uskiego, Stanisława Weyera (były nad- ważałem ję. za zupełnie prywatnę. i
komisarz P. P.), komendanta P. P. na dlatego nie interwenjowałem.
m. Łódź Anatoljusza Elsessera-NieS ę d z i a: - Kiedy oskarżony podzielskiego, Edwarda Żurawskiego i znał "ślepego Maksa"?
adwokata Stanisława Chomicza.
O s k.: - Zdaje się, że w 1932 roku.
Oskarżony Nosek stawił się na rozPoznałem go przygodnie przez Anprawę w ubraniu cywilnem.
drzejaka. Nie wiedziałem wtedy nic
o tym człowieku.
AKT OSKARżENIA
S ę d z i a: - A czy oskarżony jako
Po sprawdzeniu personalij oskarzo- naczelnik urzędu śledczegQ nie spotynego sę.d odczytał akt oskarżenia. Jak kał się z nazwiskiem "ślepy Maks"?
już informowaliśmy, akt osk,arienia l O S k.: - Nie.
.
zarzuca podinspektorowi Noskowi, że
S ę d z i a: - Kiedy oslcarźony dow latach 1932-1934, będę.c na stano- wiedział się, kim jest B?rnsztajn'l.
wisku naczelnika urzędu śledczego w
O s k.: - Od czasu, Jak zaangazoŁodzi, pośrednio brał udział w aferach wałem go na konfidenta. , Chciałem go
t,ślepego Maksa'',. ochraniają.c go ~ nk9l'Zl6~ i :wykorzystywałem. Od·

dawał

on mi

-

działalność

duże usługi.

ę d z i a:
- Czy oskarżony wiedzieł, że Bornsztajn jest przywódcę.
szajki przestępców, że urzą.dza "din-

S

S ę d z i a: - No więc jak to, analfabeta był kierownikiem biura prośb
i podań?
Oskarżony milczy.
S ę d z i a: - Czy biuro to zostało zakwestjonowane przez starostwo?
Osk.:-Tak.
S ę d z i a: - Czy oskarżony interwenjował w tej sprawie?
.
O s k.: - Nie. Biura starostwa l urzędu śledczego stykają się i ja ni.eraz
chodziłem do starosty Dychdalewlcz~.
Pewnego razu spotkałem tam Andrzejaka i jakiegoś lekarza, którzy inte~
wenjowali w sprawie biura BornsztaJna Starosta nie wiedział, że "ślepy
M~ks" jest konfidentem. Andrze)ak
interwenjował w sprawie Bornsztajna,
powołał się na mnie, że i ja również
znam go. Starosta spytał się mnie o
to, ja zaś odpowiedziałem, że analf~
beta nie powin1en mieć biura prosb
i podań. Ja nie chciałem nawet w~
starać się Bornsztajnowi o pozwoleOle
na. bron.
S ę d z i a: - Więc oskarżony twierdzi że nie wiedział nic o przestę.Q
stv.!ach "ślepego Maksa".
Osk.: - Nie.
•
S ę d z i a: - Ale przecież cała Łódź
doskonale o tern wiedziała.
O s 'k.: - Ja nic nie wiedziałem.
Nie jestem łodzianinem, często wyjeż
dżałem, a z podwładnych nikt mnie o
tem nie uprzedził. Dopiero po mojem
odejściu ukuto z tego broń przeciwko
mnie. Żyłem z wszystkimi w jak najlepszej zgodzie i doprawdy nie wiem,
co się stało.
S ę d z i a: - Czy osk. siedział ze
"ślepym Maksem" w "TivoIi" za jednym stołem?
O s k.: - Były wypadki, że kazałem
mu tam przyjść.
S ę d z i a: - Jak oskarżony odzywał się do "ślepego Maksa"?
O s k.: - Per pan, a nieraz, gdy
byłem w dobrym humorze, odzywałe~
się do niego:
"Maksiu, zrób mi to,
a to... "
S ę d z i a: - Czy poza Andrzeja,.
kiem spotykał oskarżony jeszcze kogo
u Bornsztajna ?
O s k.: - Nie, ale wiem, kto tam
jeszcze bywał.
S ę d z i a: - Czy oskarżony może
powiedzieć, kto tam bywał?
Osk.: - Wolałbym o tem nie

tojry" itd. 'l
Osk.: - Nie.
S ę d z i a: - I nikt z funkcjonarjuszy P. P. nie doniósł oskarżonemu
o tem?
O s k.: - Nie, ja nawet chodziłem
często do Bornsztajna, on przychodził
do mnie, ale o jego przestępstwach nic
nie wiedziałem.
S ę d z i a: - Oskarżony mówi, że
Bornsztajn był konfidentem, ale jaka
to była konfidencja, kiedy sam naczelnik urzędu śledczego chodził do Bornsztajna i afiszował się nim?
O s k.: - Policja ma dwie kategorje
konfidentów: konfidentów zakonspiro- mowić.
wanych i tak zwanych informatorów.
S ę d z i a: - Dlaczego oskarżony
Bornsztajn był takim informatorem. zabrał Bornsztajna autem do Spały na
S ę d z i a: - Dlaczego oskarżony święto sportowe?
chodził do "ślepego Maksa"?
O s k.: - Andrzejakowie i Bom·
O s k.: - Andrzejak telefonował, s7tajn przyjechali po mnie przed urzę.d
śledczy i ja pojechałem
jako gość.
żebym tam przyszedł, były wypadki,
Ubrany wtedy byłem po cywilnemu.
że musiałem tam pójść w sprawach
Służbowych.
S ę d z i a: - Czy Bornsztajn, ażeby
S ę d z i a: - Czy oskarżony raz tyl- dostać się do oskarżonego, miał jakieś
ko spotkał Andrzejaka u Bornsztajna? specjalne ułatwienie?
O s-k.: - Tak, tylko raz. Byłem
O s k.: - Nie miał. Raz mu z tego
wtedy niesłużbowo.
powodu robiono trudności, ale ja wyS ę d z i a: - To znaczy, że oskar- dałem polecenie, aby go wpuszczać.
żony korzystał z mieszkania "ślepego
S ę d z i a: - Czy oskarżony nie uMaksa" nietylko w celach służbowych. żywał Bornsztajna do prywatnych
Wtedy był koniak, piwo?
spraw?
O s k.: - Raz tylko Bornsztajn zroOsk.:-Nie.
bił małe przyjęcie.
S ę d z i a: - No, a futro z firmy
S ę d z i a: - Czy u Bornsztajna "Teger i Gelatter"?
oprócz Andrzejaka zadomowione były
O s k.: - To było tylko raz.
i inne jeszcze osoby?
S ę d z i a: - A czy nie były inn~
O s k.: - Tak. Bywali tam Wolski jeszcze wypadki?
z żonę., oraz rotmistrz Grodzicki.
O s k.: - Mogły być.
S ę d z i a: - Oskarżony więc mówi,
S ę d z i a: - Czy oskarżony wiktoże był stałym bywalcem "ślepego Ma- wał się u Bornsztajna ?
ksa"?
O s k.: - Owszem, tak, ale płaciłem
O s k.: - Bywałem u niego w spra- za to służę.cej.
)fach służbowych.
S ~. d z i a: ~ Czy to nie przeszka-
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dzy wzamian za nieprzeszkadzanie w •
ugodzie. Hersz-La.ib Kaszub wypłacił
Bornsztajnowi raz 600 zł, drugi raz
700 zł. 'Vypłacono mu bez sprzeciwu
ponieważ wiadomo, że Bornsztajn zabil człowieka a mimo to znaiduje 51,
na wolności, oraz, że wiedziano o nim,
że co sq,d nie może nawet zainkasować
u wierZYCieli, to Bornsztajn potrafi to

również

zainkasować.

Okszę-Strzeleckiego.

ę d z i a: mieĆ zapłacone

S

Czy Bornsztajn miał
za interwencje w Wit-

kowicach?
Ś w d.: - Tak, miał być później
wynagrodzony.
Zkolei zeznaje świadek A n d r z edzało, że naczelnik urzędu śledczego
jak, b. burmistrz Aleksandrowa, Anstołuje się u konfidenta?
drzejak zeznaje, że zapoznał podinO s k.: - Nie.
N oska z Bornsztajnem w
S ę d z ia: - W jaki sposób wizy- spektora
samego
zaś Bornsztajna zna
"Tivoli",
tówka syna oskarżonego znalazła się
od
1921
r.
Poza
tem
do sprawy nie
u Bornsztajna ?
. O s k.: - Przypuszczam, że Born- wnosi nic nowego.
S ę d z i a I l i n i c z do świadka
sztajn zabrał ją u mnie z biura.
S ę d z i a: - A kto napisał na od- Grodzińskiego:
- Może świadek powie. w jakim
wrocie: "inspekcja mieszkaniowa"?
cnarakterze
Bornsztajn był w WitkoO s k.: - Nie wiem.
S ę d z i a: - Czy oskarżony dużo wicach?
Ś w d.: - Wydałem mu zaświadwystawiał weksli?
czenie, że jl.'st rzą.dca,
O s k.: - Tak.
Następnie
zeznaje świadek Ż uS ę d z i a: - Czy możliwe, że Bornsztajn otrzymywał od oskarżonego r a w s k i, mówiąc, że od 1930 1'. do
weksle?
' 1931: r. był sekretarzem w urzędzie
O s k.: - To jest możliwe, moglem śledczym w Łodzi oraz podwładnym
podinsp. Noska Bornsztajna poznał
. mu w ten sposób wypłacić zaliczkę.
S ę d z i a: - Jak Bornsztajn zacho- parę tygodni po przyjeździe do Łodzi
wywał się w urzędzie śledczym? Czy jako konfidenta. Stwierdza. że stosuoskarżony nie zauważył u niego zu- nek służbowy pomiędzy osk. Noskiem.
a Bornsztajnem był poprawny. Nachwalstwa i poufałości?
stępnje świadek zeznaje, że pewnego
Osk.: - Nie.
S ę d z i a: - A świadkowie jednak razu podinsp. Nosek kazał wezwa~
Kaszubów do urzędu Śledczego. Ko.co innego ze 'lali.
O s k.: ...:..- To zeznali ludzie, którzy szuhowie mówili o jakie.lś sprawie
majątkowej, na co Nosek polecił im unie pracuję. w urzędzie śledczym.
S ę d z i a: - Czy Bornsztajn nie dać się na drogę sądowI)..
P rok. S k I). p s k i: - Co Kaszuboprzynosił os karżonemu
jakichś paczek?
wie mówili o roli Bornsztalna w tym
O s k.: - Raz mi tylko przyniósł zatargu?
wodę leczniczą..
Ś w d.: - Nie wiem.
S ę d z i a: - A jak wygll~dała spraW dalszym ciągu zeznaje woźny
wa zWitkowicami ?
wydziału śledczego L e o n P i o t l' o wO s k.: - Woliccy skarżyli mi się s k i. Świadek widywał Bornsztajna w
na częste zatargi w majątku. Poradzi- urzędzie śledczym, .i ak wchodził do
łem im zwrócić się
do prokuratora. gabinetu
Noska i jak wychodził
Zwrócili się pc>tem do mnie o zbyt to- stamtąd razem z Noskiem, jakgdyby
warów, poleciłem im wtedy Born- podchmielony.
sztajna.
Na tem sąd urządza przerwę do
S ę d z i a: - Czy oskarżony nie godz. 16,30.
mówił do Bornsztajna: "Jedź do WitPo przerwie obiadowej sąd wznak<YWic i zrób tam porządek"?
wia posiedzenie z półgodzinnym opóźO s k.: - Nie, miałem przecież na nieniem z winy oskarżonego.
to cały sztab policji.
W dalszym Ciągu zeznaj q, świadkoS ę d z i a: - Czy oskarżony zna wie.
Najfelda?
Jako pierwszy zeznaje świadek
O s k.: - Nazwisko to obiło mi się M e n d e I l{ a s z u b. Z zeznania tego
o uszy.
świadka wynika, że w rodzinie KaS ę d z i a: - Czy Najfeld, właściciel szub ów wynikł spór na tle podziału
cukierni "Cristal" oraz adw. Chomicz majątku (fabryka wartości 400.000 zł).
nie interwenjowali u oskarżonego w Jednę. stronę stanowili Hersz - Lajb
sprawie ograniczenia godzin otwarcia Kąszub i jego syn Mendel, drugą zaś
lokalu? Czy nie było wtedy mowy Kałmltn Kaszub, oraz jego syn Jakób.
o 2 tysilJ,cach złotych?
Postanowiono udać się do sadu poluO s k.: - Sprawę tę zleciłem nad- bownego. Arbitrem jednej stron~' zokomisarzowi Weyerowi. O 2 tysią.cach stał Makower, drugiej Szafir, superarzło(>tych nic nie wiem.
bitrem zaś Icek Wojdyłowski. Sprawa
Sąd zarzą,dza krótklJ, przerwę.
ugody doszłaby prawdopodobnie do
Po przerwie sędzia Ilinicz zwraca skutku, gdyby nie nagła interwencja
się do osk. Noska:
"ślepego ~!faksa", który zjawił się 11
- A co oskarżony powie na drugi Herhza-Lajba Kaszuba, żąda.jąc pieniępunkt oskarżenia w sprawie inspirowania anonimów?
O s k.: - Jest to dla mnie naj cięż
ezy zarzut, posą.dzanie mnie o inspirowanie anonimów na moich podwładnych. Mógłbym przecież wycią
gnąć konsekwencje służbowe, gdybym
zauważył jakieś niewłaściwości. Nie
miałem do nikogo z podwładnych naj-

mniejszej urazy, zyliśmy b. serdecznie .
. ~arzutowi temu zaprzeczam kategorycznie. Dałem p. Elsesser-Niedzielskiemu oficerskie słowo honoru, że o
riadnych anonimach nic nie wiem.
S ę d z i a: - A czem oskarżony tłu
maczy, że w anonimach znajdowałY
się fragmenty z konferencyj ściśle poUfnych w komendzie wojewódzkiej?
Mówiło s ię tam również o ew~ntual
nem przeniesieniu nadkom. Weyera,
o jego stosunkach z mec. Fichną. itd.?
O s k.: - O tem, że nadkomisarz
Weyer miał stosunki z mec. Fichnp""
wiedziało przecIeż pół Łodzi . To sanlł
mógł wiedzieć i Bornsztajn.
Po kilku jeszcze pytaniach pod
adresem oskarżonego, sąd wzy ~a
świadków. Świadkowie nie zostają zaprzysiężeni.

Pierwszy zeznaje świadek G r od z i c k i, administrator majątku Witkowice, gdzie miał interwenjować
"ślepy Maks". Świadek
zeznaje, że
był administratorem majątku Witkowice, kiedy podczas zatargu Wolickiego (dzierżawcy mają.tku) z wspólnikami interwenjował podinspektor
Nosek. Zeznaje ponadto, że Bornsztajn
przyjechał specjalnie do Witkowic i
przyjazd jego wywarł na całej ludności wielkie wrażenie,
ponieważ sły
Rzano już o nim. Stos unki jednak w
Witkowicach nie poprawiły si~ _I_LL

24(~

odczytuje poprzednie zeznanie
z których wynika, że podinsp,
N03ek powiedział do Wolickiego, do
świadka, że da im człowieka, który
wszystk.o
załatwi, oraz, ie "ślepy
Maks", bęQąc w W'itkowlcach zrobił
"porzq,dek".
Świadek zeznaje dalej, że w mi eszkaniu "ślepego !\1aksa" widywał
świadka

Przyszłość

Numer

S ę d z i a IIi n i c z. do świadka:
- Czy meldowaliście o tem do po~
licji ?
Ś w d.: - Nie, bo baliśmy się "ślepego Maksa" i poza tem mówiono
nam, że i tak nic nie wskóramy.
S ę d z i a: - CZy świadek wiedział
o kontakcie Bornsztajna z policją.?
Ś w d.: Tak.
S ę d z i a: - Czy ojciec był wzywany do policji?
Ś w d.: Tak, W maju 1932 roku telefonował do nas podinsp. Nosek, żeby natychmiast stawić się u niego.
Podinsp. Nosek przyjął nas b.
chłodno, powiedział, że o wSzystkjem
wie nawet o tem, że u naszego są.sia
da ~łożone jest 1.500 zł dla Bornsztajna za zlikwidowanie zatargu. Prosiłem
wtedy Noska o wszczęcie dochodzenia
przeciwko BOl'nsztainowi dlaczego się
wtrąca w nasze sprawy i ka.że sobie
płacić.

S ę d z i a: - Czy Nosek mówił coś
o Bornsztajnie?
Ś w d.~ Tak, że pieniądze, które
już pobrał, musi zwrócić.
S ę d z i a: - Jak zakończyła. się
rozmowa z Noskiem?
Ś w d.: - Podinsp. Nosek powiedział, że jak będzie mial dowody przeciwko Bornsztajnowi i jego towarzyszom, to ich wszystkich zamknie.
S ę d z i a: - Jakie wrażenie wyniósł świadek z te] rozmowy.
Ś w d.: - Żeby więcej o "ślepym
Maksie" nie mówić i żeby o tem zawięcej

Ne'rvus remm

po każd<>.raz,owym rublowym zastrzyku z MoS.lrwy ledwo powłóczą.ca nogami staru.c.ha P. P. S. zaczyna tańczyć
jak opętana.
ra.zu

zjawił

się

u niego

Bornsztajn

i powiedział, że przysłał go Kałman

Kaszub~ ażeby uni,1możliwił wydanie
wyroku. Miał dostać za to 5 tysięcy zł.
Ale jeżeli Hersz-Lajb Kaszub da mu
1.500 zł, to nie będzie przeszkadzał w
wydaniu wyroku.
S ę d z i a: - I świa~k zgodził się
na to?
Ś w d.: Nie. ja chciał em meldować do policji, zameldował I) tem kto
inny. Wskutek tego meldunk~ wezwano Kaszubów i Bornsztajna d.o urzę
pomnieć.
S ę d z i a: - A więc po co was pod- du śledczego, a na drugi dzień :zjawił
się u mnie "ślepy Maks" i śmiejQ.C się
inspektor Nosek wzywał?
powiedział: "Myślicie,
że mnie
areŚ w d.: - Nie wiem.
<
W tem miejscu adwokat Aschen- sztują? Ja jestem od "din-tojry" i w
brer.ner zwraca uwagę na niedokład pOlicji dobrze o tem wiedzl).... Wobec
ności w zeznaniach świa.dka. Sąd jed- tego bałem się wydać wyrok.
Dalej zeznajl). B o 1 e s ł a w M u ..
nak sprawę wyjaśnia.
Zeznaje Kał m a n I{ a s z u b . Po- s z y ń s k i, woźny wydziału śledczego
wtarza to samo o sporze wynikłym i st. post. Z. Stefankiewic2l. Zeznania
na tle podziału mają.tku. 'Wiedział, że tych świadków nie wnoszą do sprawy
"ślepy Maks" był u syna podczas je- nic nowego.
Na tem I:ozprawę pierwszego dnia
go nieobecności f że grotU arbitrem.
Był w . tej sprawie u podinsp. Noska, zakończono.
pytając się, jak to może być.
W drugim dniu przeciwko byłemu
Ostatni z K a s z u b ó w - Jak 6 b.
zeznaje, że gdy zgłosił się do niego naczelnikowi urzędu śledczego, podinZygmuntowi
Noskowi,
Bornsztajn z propozycją pośrednicze spektorowi
nia w sporze, to zgodził się na to, pierwszy składał zeznania były biuraprzyczem Bor!lsztajn miał otrzymać lista Żyd, Dawid Waldvogel, który zatrudniony był w biurze prośb "Obrotytułem honorarjum .i00 zł. Świadek
zastrzegł sobie jednak, żeby interwen· na", Maksa Bornsztajna. Stwierdził i
.słyszał od Bornsztajna, że utrzymuje
cja odbyła się bez teroru.
przyjazne stosunki z Noskiem i widyA d w.
A 8 Ch e n b r e n n e r:
Stwierdza ~wiadek Jednak, że podinsp. wał ich razem na mieście. BornsztajN osek zwrócił się do świadka o usu- na znał oddawna i wie, że był to czło
wiek "Unterweltu" (świata podziemnięcie pośrednictwa Bornsztajna?
nego.
Ś w d.: - Tak.
Następnie zeznawał kierownik III
Zezna.ie świadek I c e k Woj d y- brygady,
podkomisarz Brzozowski,
sław s k i:
Był on superarbitrem w
który
oświadczył, że tło sprawy ob~c
spOl'ze między Kaszubami. Pewnego nej jest odbiciem sprawy "ślepego Maksa", przeciwko któremu prowadził
dochodzenie i który wyrokiem sądu
skazany zostal na 5 lat więzienia. Dałej komisarz Brzozowski wyjaśnił, że
w czasie dochodzenia ustalił, iż w
pierwszej połowie 1928 r. na terenie
Łodzi powstała "Bratnia Pomoc Ży
Mają one być ś)·odkiem. zapobiegawczym. pr~eciw strajkowi
dowska" o celach filantropijnych,
okupacy.jnemu lub glodowemtU
przyczem instytucja miała swój sąd
ni
"Szyby
Jankowice"
zredukowała
rozjemczy,
na czele zaś stal Lajb Kac.
R y b n i lr, 13. 10. - Zgodnie z naskład zarządu wchodził
Balbersz!}. zapowiedzią dyrekcja , kopalni bezprawnie 235 pracowników nie obję- W
mann, Bornstein i inni. Między Bal"Szyby' Jankowice" w Boguszowicach tych uzgodnionym planem zwolnień. bermannem i Bornsztajnem dochodziznalazła wyjście z sytuacji i, nie chcąc
Powiadomiony o tem komisarz demo- ło do różnych scysyj, a to na tle niż
dopuściĆ
do strajku okupacyjnego, bilizacyjny zarządził przeprowadzenie szego pobierania opłat za jakieś egzektóry ewentualnie mógłby mieć miej- w tej sprawie niezwłocznych docho- kucje przez Balbermanna. Scysje te
sce, zaprowadziła od poniedziałku dzeń, gdyż według jego zapewnień, doprowadziły do śmiertelnego poraświętówki. Załoga,
która normalnie nie wyraził on swej zgody ani też nie chunku, albowiem w 1929 r. Bornprzybyła
w godzinach rannych do zaaprobował tego nowego zmniejsze- sztajn zastrzelił Balbermanna, w styczpracy, nie została wogóle dopuszczo- nia załogi pracują.cej.
niu zaś 1930 r. został uniewinniony.
na do pracy.
Według twierdzenia czynników 0Wyrok uniewinll1aJący podniósł
Zarządzenie dyrekcji wywołało zro- ficj alI'ly ch, częś' ciowe
unieruchomie- Bornsztajna w oczach przestępców,
zumiale oburzenie, ponieważ załoga nie kopalń spowodowane Jest brakiem którzy uważali go za bohatera. Born.
pozbawiona jest obecnie jakichkolwiek zbytu na węgiel. Kopalnie wydobywa- 8ztajn wykorzystał sytuację i prowaśrodków zaradczych i zapobiegających ją Jedynie tyle węgla, na ile zgłoszone
dził dalej swoją. akcję pod płaszczy
wobec niedotrzymania przyrzeczenia jest zapotrzebowanie. Ten stan rzeczy kiem biura "Obrona". Trudnił się róż
ulokowania. conajmniej połowy załogi, oczywiście wpływa na zmniejszenie nemi ciemnemi sprawami, a więc
to znaczy 750 ludzi na kopalni Don- liczby pracowników
kopalnianych, przeprowadzaniem rozwodów, zała;
nersmarck w Chwałowicach. Z calę. gdyż przy dzisiejszym wykorzystywa- twianiem porachunków, windykacjami
pewnością. twierdzi można.
że
świę niu do ostateczności sił roboczych wyweksli, odbywaniem sądów. Gdy wła
tówki potrwaj I). do donia 15 bm. to magana norma wydobycia węgla na dze ustaliły przestępczą działalność
znaczy, do terminu upłynięcia wypo- jednego górnika jest conajmniej o biura próśb Bornsztajna i doprowadziwiedzenia pracy i unieruchomienia pełne 100 procent większą niż była ły do jego likwidowania, wówczas
kopalni.
dawniej. Tutaj właśnie należy szukać Bornsztajn dobrał sobie do pomocy
Na Odbytych w ubiegłą. niedzielę przyczyn bezrobocia wśród górników Fuksa i Waldvogela i począ.ł na więk.
zebraniach górniczych wZorach, Ró- na Śląsku, gdzie specjalnie, jak ni- szę. skalę prowadzić swoją robotę.
wieniu i Gotartowicach w powiecie gdzie indziej, posługuj:). się samowolą
Przewodniczący sądu Illinicz: _
rybnickim omawiano sprawę szerze- magnaci ciężkiego przemysłu. Ale nie- Czem się tłumaczy długa bezkarność
nia anarchji w szeregach górniczych długo i na nich znajdzie się lekarstwo, ,,ślepego Maksa"?
przez niedotrzymywanie obietnic i o czem zresztą. wie najlepiej sam zainŚ w d.: Obawa przed nim s tralekceważenie sobie żadań
załóg. Po- teresow-any górnik.
• szenie poszkodowanych,
zabÓjstwo
nadto stwierdzono, że dyrekcja kopal.~
Jłalbermanna i uniewinnienie Born..
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sztajna oraz szerokie i doskonałe zna- sobnik, podają.c się za Bornsztajna. szwagier został kierownikiem kawiarw policji.
Był to "ślepy Maks", którego znał z ni przy ul. Zawadzkiej 3 i że w godzi- ,
P r z e w o d 11 i c z ą. c y: - A więc rozprawy sę.dowej. Żądał on wpuszcze- na ch wieczornych przychodzi tam jadziQki protekcji policji ukrywał się nia do insp. Noska. Osobnik miał pacz- kiś policjant, który wypędza gości oraz
kę, z kształtów której świadek
wy- pobiera specjalne opłaty. Komisarz
Bornsztajn?
Ś w d.: W dochodzeniach, jakie wnioskował, że są. w niej butelki. Wo- Więckowski prosił Bornsztajna, aby
prowadziłem,
dowiedziałem
się,
że
bec tego, że w godzinach pozasłużbo dostarczył numer policjanta. NastępBornsztajn teroryzował obraną przez \\'ych interesenci są wypytywani, w nego dnia Bornsztajn przyszedł z jasiebie ofiarę, grozil, iż posiada znajo- jakich sprawach i do kogo się udają, kimś osobnikiem, wszedł do gabinetu
uczyniono to samo z Bornsztajnem. bez pukania, zachowując się już aromości w urzędzie śledczym i doprowa_
dzi do zlikwidowania osoby lub spra- Gdy jednak począł nalegać i żądał do- gancko.
puszczenia do insp. Noska, świadek
wy.
_ Wobec tego _ zeznaje świadek
Dalej świadek wyjaśnił, że działal zameldował oficerowi dyżurn(,~lu i _ że () kawiarni przy ul. Zawadzkiej
ność "ślepego Maksa"
rozciągała się tenże zezwolił na wpuszczenie Born~
nr. 3 miałem już informacje, że przynietylko na Łódź i okręg, ale również sztajna. Bornsztajn z paczką udał się chodzą tam złodzieje, paserzy i różne
na \Varszawę. Gdy w marcu 1933 r. do gabinetu insp. Noska.
szumowiny, prośbie Bornsztajna nie
przystąpił do r C' \"lzji i likwidacji szajNastępnie składał zeznania komi- mogłem zadość uczynić. W czasie rozki, znalazł obfi ty materjał, m. in. we- sarz H a n k e, który w tymże dniu mowy z Bor. sztajnem ten kilkakrotpełnił służbę oficera dyżurnego.
Gdy nie powoływał się na insp. Noska,
ksle na zł 30.000.
p r z e w.: - Czy świadek słyszał o zameldowano mu, że jest jakiś osob- przyczem nie używał tytułu służbowenik, nie chciał go wpuścić zgodnie z go "inspektor", lecz "pan". Zareagosprawie Kaszubów?
Ś w d.: Jeden z l{agzubów zeznał, rozkazem. Gdy osobnik ów nalegał, wałem i wyrzuciłem go. W tym morie był wezwany przez inspektora No- wpuszczono go i po pewnym czasie mencie przybył instruktor i wyjaśnił
ska i prosił go o interwencję, przy- dzwonił insp. Nosek, czyniąc wymów- mi, że wyrzucony jest osławionym
czem podkreślił, że "Maks" za zała ki, iż nie chciał wpuścić do prywatn~
Ślepym Maksem", o którym wiele już
twienie sprawy rodzinnej wziął 800 zł, go jego mieszkania Bornsztajna. In- ~łyszałem.
ale spra\Yy nie załatwił. a następnie spektor Nosek w tym czasie mieszkał Następnie zeznawał st. przodownik
przy urzędzie śleuczym. \Vydał on służby śledczej J o h a n i ak:
domagał się dalszych pieniędzy. Insp.
Nosek oświadczył,
że
Bornsztajn rozkaz, że zgłaszających się prywatnie
- Otrzymałem od sędziego śledcze
nie powinien brać tych pieniędzy i ra- do niego petentów 113.leży wpuszczać.
Komisarz H a n k e wyjaśnia dalej: go w Piątkowie w październiku 1931
dził, by sprawę załatwił polubownie.
p r z e w.: - Jakie weksle były za- - Wobec tego, że zarządzenie insp. roku pismo w sprawie przesłuchania
brane u Bornsztajna podczas rewizji? Noska było sprzeczne z zarządzeniem Maksa Bornsztajna, który wskazywakomendanta miasta, złożyłem odpo- ny był przez świat przestępczy PiotrŚ w d.: Różne. A m. in. z podBornsztajn pozostał kowa w związku z jakiemś zabójpisem im;p. Nogka na sumę 100 zł, wiedni ·raport.
ze stwem. Wobec tego, że sprawa była
prz~·czem weksel był cały, a gdy w wy- dłużej, albowiem gdy schodziłem
dziale śledczym przystąpiłem do se- słUŻby, o godz. 24. jeszcze nie opuścił wyjątkowo poważna. wezwałem natychmiast Bornsztajna i przesłuchanie
gregacji, okazało się. że jest pionowo mieszkania insp. Noska.
Zkolei staje przed sądem kierownik jego odbywało się w obecności ówczeprzedarty.
p r z e w o d n.: CZY świadek '\vie, V komisarjatu P. P. komisarz Więc snego kierownika I brygady l{()łodziej
jakie stosunki łączyły Bornsztajna z kowski. który oświadczył, że w poło skiego. Bornsztajn, skoro przyszedł,
wie 1933 r. w godzinach biurowych nim przystąpił do składania zeznań,
oskarżonym?
'3 w d .: - Od 1933 r. widywałem dzwonił do niego zastępca naczelnika oś\viac1czył: "Panowie są. młodzi wyurzędu ~Iedczeg·o. nad)wmisarz
Skal- wiadowcy, nie wiedzą, kim jestem i z
często Bornsztajna przychodzacego do
kim utrzrmuię stosunki!" 'Po paru
ski
i
podkreślił.
że
dzwoni
w
imieniu
insp. Noska, a z zarhowania jepo wiinsp. Noska. Oznaimił. że zgłosi się do dniach z'l;łosił się jakiś Birencwajg,
dać b~·lo, że jest tolerowany, gdyż czuł
V komisarjatu P. P. Maksymiljan który złożył zameldowanie o uprawiasię swobodnie.
p l' Z e w o d n.: - Od jakiego czasu Bornsztajn z pewną prośbą, którą niu teroru przez Bornsztajna. Naskunależy jak najprzychylniei
potrakto- tek tpgo zameldowania wezwałem
teroryzował i grasował l30rnsztajn na
Bornsztaina po raz drugi, jednak nim
wać i, o ile możności. pójść Bornszta iterenie Łodzi?
nowi na rrkr. Naclkomi!!arz Skalsld ten przybył, kierownik I brygady KoŚ w d.: -- Gdy prowadziłem dochozaznaczył, ii Bornsztajn ma przynieść lodziejski zwrócił mi uwagę i czynił
<izenie ustaliłem, iż od 1928 r. i o jego skargę na cZ~·llnośri jakiegoś poste- wyrzuty za rzekome skrzywd7.enie Bodzialalności wszyscy wiedzieli. Przed\\'ober tego. 7.e jesŁem
runkowego. \V dwa dni potem zgło!"ił rellsztajnll.
tem Bornsztajn był dobrze znany się BOl'1lsztajn i oś\\'iac1czyl, że je~'o funkr jonarjuszem slużb~r śl edczej i
jomości

wśród ludności żydowskiej.

Nastę])nie zeznawał
Chil Moszek
członek szajki Bornsztajna.
Czynnością jego było wzywanie osób

Bressler,

na !;'ąd polubowny lub w innych sprawach.
Bresler staje prze sadem speszony.
Oświadcza, że pewnego
dnia przyszedł do niego Bornsztain i
zapytał,
czv nie chce zarobić dwóch lub trzech
złót~' ch. Gdy "-yraził zgodę, wysyłał
go do różnych osób, które wzywane
były do Bornsztajna i musiały się na
każde \..'ezwanie stawić przed jego obliczem.
Przewodn.: W iakim celu
wzywano te osoby?
.
Ś w d.: Bornsztejn prowadził sądy
polubowne "dintojry" i był pośredni
kiem.
Przewodn.: - A czy był znany?
Ś w d.: Cała Łódź go znała, jako
"ślepego Maksa", który
ma "mocne
ściany", który umie wszystko
zała
twić.

P r z e w.: - A jak ludzie wzywani
odmówili przybycia do Bornsztajna ?
Ś w d .: - Bornsztajn już jakoś tam
z nimi załatwił.
P l' Z e w.: - A czy było tak, że na
wezwanie nie przychodzili?
Ś w d.: Gdzie on poszedł zała
twić sprawę, zawsze się bali i przyszli.
Dalej świadek zeznaje, że żona
Bornsztajna mówiła, iż maż niczego
się nie boi, bo wszystko· jest pod jego
ręką" a nawet policja.
p l' Z e w.: - CZY do Bornsztajna
przychodzili jacyś ludzie w mundurach?
Ś w d .: PrzyChodzili por. Gro·d.e:icki, maJor l{ąkolewski, był inspektor Nosek i jeszcze jakiś oficer policji.
P r z e w.: - A czy mówił Bornsztajn, że Nosek jest jego przyjacielem?
Ś w d.: Tak. Bornszta in mówił, że
się niczego nie
boi. gd~·ż urządza
przyjęcia dla wyhitm·ch osobistości.
P l' Z ew. : - Czy drogo kosztowały
te pr.zyjęcia?
Ś w d.: - Bornsztajn mówił. że wydaje na jedno przyjęcie od 500 do tysiąca złotych.

P r z e w.: - A czy nie mówił o jarzeczach, paczkach, które ma
przysyłać o!;'obom na stanowiskach?
Ś w ci : - BOl'Jlsztajn mówił, że musi posYłać parzki z winem i prowian:
tern do inso. Noska
Następnie staje przed sądem funkejonar,iusz służby śledczej S i c i ń s ki,
który oświadcza. iż w roku 1933 na jesieni pełnił służbę w komendzie miasta. Około godz. 23 przyszedł jakiś 0kichś

zlecone mi obowiązki muszę wyko~a.ć

należycie,

OŚWiadczyłem

KołodzIeJ

skiemu, aby na przyszłość sprawę oddawał innemu do .załatwi~nia. B~rn:
sztajna znałem z Jego dZlałalnośc.l l
słyszałem, że ma opinjQ niesz~ze~olną
oraz że posiada kontakt ze sWIa~em
podziemnym. Bliżej zetknąłem SIę z
nim po zabójstwie Balbermanna.
Po przerwie zeznania składał komendant wojewódzkiej policji p ali.stw~wej, i n s l? dr .. T o l' ~ ~ ń ski.
Stwler~za on, ze .0 dZI~łal~osc~. pr.ze~tępc~e] ~~rn~ztaJ .na nl~ me \Hed~Iał,
Jak rowmez me \\'1 e, Jakle .stosunkI łą.
czyły. BornsztaJ~1a z podmspe~t0.rem
~osk~~m .. \" koneu 1933 r. -. mOWI ~r.
forwlllskI -:- ,,· płyną.! do mme B:nom~
na ~adkomlsal'~a Weyera o poblerame
łap~wek. A!l0ll~m t~n prze~łałem. do
po~m~p. Nleclzle!slnego, ktory .stwlerdZlł, ze pochod~I.ł od Bor~s~taJlla .. Ze
względ~ na to, IZ w anOl11ml? zn!l'].~o
w~ły SIę frag!11enty z rozm~w sc~sle
tajnych, \V kton·ch brał udZIał rownież podinsp. N osek, a chodziły przypuszczenia, iż ten informo,,:ał o rozmowach poufn~' ch Bornszta]na, wobec
tego anonim wraz z raportem przesła
łem do głównej
komendy P. P. w
Warszawie.
Zkolei staje przed sadem komisarz
policji pallstwowej na Łódź, podinsp.
Niedzielski.
W 1929 r. na terenie Łodzi - zeznaje on - grasowała banda, której przewodził Bornsztajn. W tym roku Bornsztajn zastrzelił członka bandy Balbermanna. Już wyjściu z więzienia założył biuro próśb, mimo, że był analfabetą. Po odebraniu mu zezwolenia
na prawo prowadzenia biura zgłosił
się u mnie podsinsp. NoseJt, skarżąc
się na nadkomisarza Weyera, że rzekomo krzywdzi porządnego człowieka.
W 1931 r. otrzymałem wiadomość, że
przodownik Stefankiewicz wbrew zakazowi kontaktuje się z Bornsztajnem. Wobec tego pozbawiłem go kierownictwa brygady.
- Na drugi dzieli. zjawił się u
mnie podinspektor Nosek, interwenjując w tej sprawie i proponując przeniesienie Stefankiewicza do urzędu
śledczego, co się też stało. .W
kilka
dni później podinsp. Nosek czynił mi
wyrzuty, że policja przesiaduje w cukierni "Atlantic" i wypłasza stamtąd
gości. Właścicielem "Atlantic'u", mieŻyd .Harkin, ~Ilally l,od pseullonimeł'l't ifIaks Eryl.-, skollc~yl
szczącego ~.ię przy ul. Piotrkowskiej
. •
48, b~'ł Najfeld, członek bandy "ślepekarJerę w SOK'tetach
go Maksa", były handlarze żywym todziei1 przed rozstrzelaniem za WSPÓł-\ \\·aren:. \" tej spra.wie interwenjował
M o s kwa.
(Tel. wł.) \V Kijowie działanie z trockistami.
u. mme .adw. Chom1cz, proponu.ląc zarozstrzelany został we wtorek rano po
War s z a w a. (Tel wł.) Rozstrze- mechal1l~ s~rawy .. \V 1933 r .. komenkrótkiem przesłuchaniu kierownik na- lany w Kijowie kierownik instytutu d~nt wO.Je~vod~kIel ~ol. Panstwow~j
ckowego instytutu tamejszego Mer- naukoweO'o Merkin pochodził z Sos- pl zedstawlł mI anomm na nadkomIkin. Merkin znany był ze swej dzia- nowca. Był on swego czasu jednym z sa,rza. \V~yera. Po. bliższem zaznajołalności literackiej p·od pseudonimem najczynni&jszych członków w Polskiej ml~mu SI~ z an~l1lmem dosze~łem ?-o
Maks Eryk. Został on aresztowany Partji Komunistycznej.
wl11?sku, ze muslał wtem brac. udZIał
podmsp. Nosek. Wobec tego, ze charakter pisma anonimu był mi mniejwięcej znanr, przejrzałem inne anonimy. Stwierdziłem. że również w mię
dzyczasie nadesłany był anonim na
cukiernię Szwarcberga. Wówcza~ WyZam,ierza 'UJ bec~ce pr~plynqć Atlantyl~
słuchałem SZlVarcberga i w badaniu
u!'>tnem dowiedziałem się, że .. ślepy
B u f f a lo. (PAT) Marynarz i we- ziorze Erie z Buffalo do Cleveland.
Biegailski chce jeszcze w tym mie- Maks" ma złość do niego a temsamem
teran z czasów wojny światowej, Polak Biegański, o którego planie prze- siącu rozpocząć podróż do Europy. mógl anonim pisać. Zawiadomiłem o
płynięcia przez Atlantyk w specjalnie
Beczk ajego waży trzy i pół tonny i tern komendu'1ta wojewódzkiego i
zbudowanej beczce donoszono przed zbudowana jest z klepek dębowych zwróciłem się do prokuratora I<ałab
pewnym czasem, ukończył budowę tej trzycalowych, ściśniętych silnemi że skiego, którv z~zwolił na dokonanie
rewizji u "ślepego Maksa". Równoczebeczki i na próbę popłyną.ł nią po je- laznemi obręczami
śni~ jedna.k prokurator Kałapski poradził mi, abym się wstrzymał z rewizją do czasu wY.lazdu podir~sp. Noska.
który za kilka dni miał bvć przeniesiony. Tak też uczyniłem. Przy rewizji
znalazłem wel,sle.
a m. in. weksel
podinsp. Noska. Podczas aresztowania Maks Bornsztajn polecił żonie, ahv
natychmiA.st zatelefonowała do LwoHelsingfors.
(PAT)
Koło fors.
Jeden wagon został całkowicie
dworca w Helsingforsie wykolei! się strzaSkany. Kilka osób zosŁało zabi- wa, ~dzie właśnie przeniesiony został
Nosele \V paro dni po aresztowaniu
pociąg lokalny Tikkurila He·lsing- tych i kilkanaście ciężko rannych.
Bornsztajna przyjechał do Łodzi Nosek i interwen,iował w jef,!o sprawie.
Przewodn.: CZY
świadek
~wracał uwagę Noskowi
w sprawia
ZaJś'cia antyżydowskie
B e r I i n. (Tel. wl.) Do(!o~zą ze sto- Jeg~ stosunku z Bornsztajnem?
S w d.: - Zwracałem nieraz uwalicy Finlandji, że przy wjeździe na
War s z a w a. (Tel. wł.) We wsi dworzec główny wykoleił się dziś ra- gę na to i mówiłem, że Bornsztaj!1 jest
Kozłowo pod Tarnopolem miały miejno pociąg osobowy. Ciężko ranionych łobuzem, którego zna cała Łó,!ź.
P r z e w.: - Czy świadek nie wie,
sce zajścia antyżydowskie. Zebrani na zostało 14 o.sób, z których kilka walkto _bywał u Bornsztajna?
targach chłopi porozbijali stragany ży czy ze śmierCIą.
S w d. insp. Elsaesser-Niedzielski:
dowskie i pobili kilku Żydów, którzy
- Wiedziałem, że bywa tam starosta
ż!ołnierzy
w Kozłowie posiadają monopol na hanRżewski. burmistrz Andrzejak
naddel we\vnętrzny i uliczny.
m,andżurs1dej straży
komisarz Skalski, podinspekto~ Ńosek
i wiele innych znanych osób w I.odzi.
P r z e w.: - Jak sobie świarlf'l< tłu
T o k i o. (P AT) Agencja Domei maczy, co łączyło Noska z .Mak" E' m"?
L o n d y n. (P A T). Strajk ok. 200(; donosi z Hsin-~{ing: Trzej żołnierze
Ś w d.: - Zastanawiałem sil' nll.d
robotników portowych w Manchester mandżurskiej straży pogranicznej zo- tern i wkońcu d()szedlem do wni"lm.
paraliżuje od dnia wczorajszego ru~h
stali zastrzeleni przez wojska sowiec- że wiąże ich jakiś stosunek materjalw porcie, gdzie znajduje się obeC11:e kie w dn. 12 bm. Dowódca oddziału ny, bo przecież Bornsztajn był naga30 statków. Je31i strajk potrwa dłużej, por. Tominaga, który pilnował ciał niaczem i miał na l1słu'tach policję.
zajdzie konieczność kierowania stat· swoich żołnierzy. órwnież został zabiPo tych zeznaniach sad zarzę.dził
ków, oczekiwanych w dniach 1u.jbhż ty, a słul) graniczny, znajdujący się w prz~rwę.
•
'szych w Manchester, do portu Sn1ford. miejscu zajścia, został usunięty_
-i

Rozstrzelanie komunisty zSosnowca

Ekscentry(zny

pomysł

Polaka z Ameryki

Straszna katastrofa kole!owa
w Finlandii
I
pod Tarnopoiem

Katas1'rofy

Zastrzelenie

Strajk 2000 robotników
portowy'ch w M,ancheste!r

poqranicznej
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ł sne państwo w Palestynie, ale równo-I się jakiekolwiek środ'owiska żydowcześnie chcieliby p<>siQ.Ść najwięcej skie, by na ich organizmach spoleczpraw, a przedewszystkiem najwięcej nych pas{)rzyt<>wać bezkarnie.
wplywów w państwach, gdzie znajdują
Zydzi, - w każdym calu Zydzi!

I

się I

Jest bardz{) znamienne,
gdy
zbliża moment realizacji dą.żeń ży
dowskich, spotyka się z trudnościami
ze strony samych Żydów.
Herzla Żydzi uważają za wodza duchowego. Nahum Sokolow pozostał
w pamięci żydostwa jako człowiek zasłużony, tworzący nowe drogi rozwoju narodu żydowskiego: wszak on
traktował z Balfourem o deklarację
w sprawie palestyńskiej. Weizmann,
stojący na czele Agencji Żydowskiej,
naczelnej władzy wykonawczej sjonistycznej, zażywa w masach żydow
skich wielkiej powagi. Rosyjski Zyd,
świetny dzienn ikarz pism liberalnych
i mienszewickich przed rewolucją,
Wł,odzimierz Żabotyński,
ciaszy się
uznaniem jako organizator legjonu
żydowskiego poodczas wojny i jako ideolog żyd-owskiej siły zbrojnej.
Ci wielcy żydowscy znajdują uznanie u swoich za swoje koncepcje idoologiczne, a przedewszystkiem za budzenie tężyzny i siły żydowskiej. Ale
gdy przychodzi do realizowania pomysłów idoowych, wtedy
spotykają
się z trudnościami, a nawet z potę
pienieml
Niepodobna chyba nie przyznać, że
Izaak Griinbaum położył zasługi {)kolo żyd{)stwa w Kongresówce. On przez
długie lata był wodzein żydowskim w
Warszawie, on był dla mas bożyszczem. On był inicjatorem i twórcą
bloku mniejsz{)ści narodowych w roku 1922, który wprowadził do parlamentu polskiego blisko 20 Zydów.
Gdy jednak spoojrzał życiu w twarz,
spostrzegł, że w Polsce dokonywa się
_ n{)bilitacja stragana, i czas wyciągnąć z tego wnioski,
czas rozwiązać

1.6dź, 6 Sierpnia 2,

tel. 118-53

przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
n 16631

Francja widzi
niebezpieEzeńsłwo komunistyczne

śmierć

pod

kołami

samochodu

B y d g o s z c z (f). Na ul. Jagielloń
Al~cja ~wolenników JIoskwy bud~i cora~ więks~e
skiej, około domu nr. 52, wpadł rO":6~astr~e~eoni·a
rzy's ta nieustalonego nazwiska, w WIeP a ryż. (Tel. wł.) Prasa zajmuje zagadnienie współpracy z komunista- ku lat około 40, p<>d koła jadącego za
się ostatniemi wystąpieniami przed- roi. Współpraca ta staje się coraz nim samochodu ciężaTowego. Skutki
stawicieli rządu i przywódców partji bardziej trudna zarówno dla radyka- wypadku były tragiczne. Rowerzysta
radykalnej, stWierdzając, że w ich szełów, jak i dla umiarkowanych ży doznał tak ciężkich Otbrażeń wewnętrz
nych i zewnętrznych, że przed przyhrregach coraz większe zastrzeżenia bu- wiolów lewicowych.
dzi akcja zw{)lenników Moskwy, a
W przemówieniu, wyglosz{)nem w ciem na miejsce karetki pogotowla.
.
więc komunistów i skrajnej lewicy okręgu wyborczym, sen. Berard, b. mi- zmarł.
Przyczyną wyp8..lcllm było prawdopartji socjalistycznej.
ni ster sprawiedliwości, ostro zaataPrawicowe pisma, omawiając spra- kował robotę komunistyczną i wezwał podobnie poślizgnięcie się rowerzysty
wę przyszłego kongresu w Biarritz, Francuzów
do skupienia się
pod na zmoczonej deszczem jezdni.
wątpią w to, aby kongres radykałów !'Iztandarami narodowemi Francji i do
miał obalić rząd Bluma. Prawdopo- energicznego
przeciwstawienia
się
~bierze s'ię
dobnie tematem obrad będzie także niebezpieczeństwu komunistycznemu.

I

K'iedy
izba deputow,anycł1?

Proces 13 narodOWEÓW
Odroc~enie Sl)ł'awy knYSfl.Jń,skiej

K n y s z y n, 12. 10. - W czwartek, nie życia na niebezpieczeństwo).
Ponieważ świadkowie-Zydzi z podnia 8 paździer~ka, . białost?cki sąd
wodu
święta żydowskiego Sukot nie
okrę~owy. na seSJI WYJazdowe] w KnysZyllle mIał roz~atrywać sPl:awę trzy- przybyli do sądu i złożyli podan~e o
nastu narodowc?w z brać!llI Mrozami odroczenie sprawy na inny termin na czele, oskarzonych az z czte~.e~h przeto sąd sprawę odroczył.
OskarżonYCh
narodowców będą
artyk?-ł~w kode~su ka~nego .0. zaJSCla
przeclwzydows.kle, a m~anow.lcIe ,z art. bronić adwokaci narodowcy z War163 k. k. (udZIał w Zbleg.ow:sklll> art. s~awy.
Należy zaznaczyć ,iż prasa żydow
24~ k. k. par. 1 (pozbawlellle wolnoŚCl), art.. 152 k. k. (obraza Narodu P?l- ska poświęca b. wiele miejsca zajsklego) l art. 242 par. 1 k. k. (naraze- ściom knyszyńskim.
-----------------
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nistyczno - reWizjonistycznej, forsują
cej koncepcje stworzenia własnego
państwa w Palestynie i skoncentrowania wjednem wielkiem środowisku
wielkich mas żyd{)wskich.
Nic dZiwnego, że i Griinbaum i Zabotyński spotkali się ze zrozumieniem
w opinji polskiej.
Ale zostali wyklęci przez masy ży
dowskie. Pra.sa żydowskr. , wydawana
i w żargonie i w języku polskim, wystąpiła najkateg{)ryczniej
przeciwko
koncepcji emigracji żydowskiej z Polski. Uczyniła to i w polemice l oboma
wspomnianymi przewódcami żydow
skimi i w ocenie wystąpień delegatów
polskich w Genewie. Przyp{)mniala
zasady konstytucji, uch walonej przez
rządzący dziś obóz; wszak wstęp do
konstytucji deklaruje, że państwo p-olskie jest własnością wszystkich jego
obywateli, zap{)znając rolę narodu. do
którego teraz zaczynają. się wszystkie
grupy "sanacyjne" odWOływać.
A wybitny pUblicysta żydowski Natan Szwalbe wręcz w "Naszym Przeglądzie" formułuje wskazanie: "Dość
tej komedji". "Tej komedji" to
dość debat na temat emigracji Zydów
z Polski.
Gdy się czytało prasę żargonową,
lak ona reagowała na wystąpienia delegatów polskich w Genewie, przypomniało się
zachowanie tejże prasy
podczas debaty zimowej w sprawie
uooju rytualneg-o. Taka sama. zawzię
tość, takie samo zapamiętanie.
O cóż chodzi? Jedni chcą przyczynić się do uwzględnienia istotnych założeń programu sjonistycznego, tj. do
tworzenia w Palestynie śr{)dowiska
żydowskiego, co w praktyce oznacza
emigrację żywiołu żydowskiego z Polski. Ale druga strona - Żydzi, - są
wzburzeni do najwyższego stopnia: jak
to mieliby być zmuszeni do opuszczenia Polski? Mieliby stracić tutaj swe
prawa i warunki egzystencji? Mieliby tu porzucać swe warsztaty pracy?
Mieliby szukać nowych terenów swojej ekspansji?
Przenigdy! Tak mówią nietylko
żydOWSCY socjaliści z "Bundu", którzy
chcą pozostać w Polsce i tu zdobywać
dla siebie prawa i lepsze warunki egzystencji.
Tak
mówi żydowskie
Stronnictwo Ludowe Priłuckiego, odrzucając wszelką myśl emigracji. Tak
głosi najsilniejsze ugrupowanie ży
dowskie, ortod{)k~~jna "Aguda", dysp.onująca wszy,s tkimi rabinami i potęgą mistycyzmu religijnego żydow
skiego. Do tego dzisiaj dołączają się
publicyści sj{)nistyczni.
Bo t<> tak: chcieliby uzyskać wla-.

Dr. med. H. ZIOMKOWSKi

.,eci. chorób skór. weoer. i moczo,lciowycb

WOjska
P a

ryż.

(ATE).

powstań'cze Zbliżają się

"L'Intransigeant"

omawiając sytuację wojenną w Hiszpanji poodkreśla, powołując się na komunikat rozgłośni w Ten er iffi e, że
wojska generała Franco przygotowują
się do ataku generalnego na Madryt.

Oddziały narodowe zajęły pozycje wypadowe i przejdą niebawem do decydującej ofensywy. Samoloty powstań
cze zrzucają na stolicę ulotki, w których ludność jest wzywana do kapitulacji.
Na poołudnie od Madrytu w okolicy
Aranjuez wojska rządowe pracują gorączkowo nad umocnieniem tego odcinka. Na front pod Aranjuez ściąg
nięto z Madrytu znaczne p<>siłki wojskowe.

Wojska narodowe biorą górę
pod Oviedo
P a ryż. (Tel. wł.). Z głównej kwatery p.owstańczej donoszą:
Na frontach w Asturji i pod Bilbao
toczyły się zacięte walki.
Wojska czerwone p.odejmowały kilkakrotne ataki na OViedo, zostały jednak odparte. W pobliżu Oviedo oddziały narodowe zajęły wzgórze Maran co, które panuje nad miastem.
Agencja "Radio" donosi na podstawie komunikatów kwatery głównej
wojsk narodowych w Burg{)s, że oddziały wojlik marokańskich i legji cudzoziemskiej zajęły wieś Sodo, poło
żoną w odległości 12 km od Oviedo. Inny oddział wojsk narodowych, który przybył z prOWincji Galicja, zajął
wieś St. Julian.
Front wojsk rządo
wych,
oblegających
Oviedo, wstał
przerwany.
S e w i 11 a. (PAT) Komunikat radjowy z godz. 8,35 podaje wiadomość
z Oviedo, że w czasie osta.tnich walk,
górnicy asturyjscy mieli 2000 zabitych
oraz wielu rannych i jeńców. Z Madrytu donosi ten sam komunikat, że
członkowie partYj skrajnych
strzegą
swych przewóców, podejrzewając ich
o zamiar ucieczki w razie ataku wojsk
powstańczych na Madryt.
Jerez de la Frontera (pAT)
Radjowy komunikat p<>wstańczy z godziny 8,20 donosi:
B. premjer Giral i małżonka prezydenta Azany wsiedli na krą.żownik
argentyński "Venticinco de Mays". W
rejonie Toledo narOdowcy posunęli się
nieco naprzód w kierunku Aranjuezu,
którego dworzec znowu bombardowano. Wojska rzędowe usiłowały posunąć się naprzód w tym rejonie. lecz w-

do Mad,rytu

stały odp'a rte. Położenie miasta Oviedo staje się krytyczne.
.
M a d r yt. (PAT) Trybunał ludowy w Albacete skazał na śmierć 27
osób za strzały do pociągu, którym jechało wojSko do Hellin d1a stłumienia
powstania w dn. 19 lipca.
P ar y Ż. (PAT) Z Saint Jean de
Luz donoszą: W BillYao, P<> objęciu
wład·zy przez autonomiczny rząd baskijski, panuje całkowity
spokój.
Ochronę zakładników nowy rząd przekazał ~ rąk milicji gwardji cywilnej, zł{)żonej z narodowców baskijskich, którzy zapewnili, że żadnych
gwałtów wobec zakładników nie dopuszczą się.
Na froncie sytuacja bez
zmiany; panuje tam, jak gdyby zawieszenie broni.
R z y m. (P AT) Agencja Ste.fani
donosi z Saint Jean de Luz: Na wszystkich frontach walka trwa, pomimo
chłodu i śniegów. Wojska narodowe
oodpierają kontrofensywę rządową na
froncie pod San Martin de Valde Iglesias i na odcinku Toledo.
Na frontach pod Siguenza i Kordobą. nar{)dowcy posuwają się powoli naprzód. Oviedo dalej opiera się zaciekłym atakom górników.
P a ryż. (Tel. wł.) Akcja powstań
ców przeciwko Madrytowi posuwa się
powoli naprzód. Jeden oddział powstańczy posuwa się z zachodu i pół
nocy ku stolicy i dotarł do Madrytu
na odległość 60 kilometrów. Inny oddział powstańców zbliża się w kierunku pÓłnocnym do stolicy i zbliŻYł się
do Madrytu na tę samą Odległość.
Po~vstańcy wszędzi.e już nie napotykaJą na dawny silny opór, mimo
że
liczb_owo wojska czerwone dorów~ują
na tych odcinkach powstańcom.
Wojska poowstańcze, zdążające na
odsiecz oblężonym w Oviedo wojskom
narodowym i od tygodni bohatersko
stawiającym czoło naporowi wojsk
czerwonych, zbliżyły się już do miasta. Osw{)bodzenie garnizonu narodowego w Oviedo oczekiwane jest lada
dzień.
Powstańcy
po drodze
do
Oviedo rozbiły kilka grup wojsk czerwonych, mimo ich zaciętego oporu.

Nie wpuścUi: Degrrelła
P a ryż. (p AT) Prasa donosi, ze
przywódca reksistów belgijskich Leon
Degrelle udał się do Paryża, ale na granicy francuskiej p<>proszono go, aby
powrócił do Belgji.
Deput{)wany reksista Piere Daye, baWiący w Paryżu,
założył z tego powodu protest.

P a ryż. (P AT) Kilka pism podało
wczoraj zrana wiadomość, że wyznaczono już datę zwolania izb, a. mianowicie 25 lub 26 listopada. Prezydjum
rady ministrów z tego powodu oświad
cza, że wiadomości te są bezzasadne
i że data zwoł-ania izb nawet w przybliżeniu nie jest jeszcze określona.

Po

zakoń'czeniu

strajku
w Palestynie

1 e r o z o l i m a. (Tel. w1.)' Strajk
Arabów, trwający już od 6 miesięcy
na terenie Palestyny, został zakończo
ny. Ludność powróciła do normalnej
pracy. Z powodu zakończenia strajkU
panuje uczucie odprężenia. Arabowie
zastrzegają się stanowczo, iż zakoń
czenie strajku bynajmniej nie odznacza wyrzeczenia się żądań, dla których strajk podjęto.
R{)zruchy i zamieszki jeszcze w
r6żnych okolicach trwają.

Z dnia

.Prild się zmienił
Alojzego Pi6rkę znalem dOBY~
Nie było bardzie.j lojalnego urzęd
nie.go. Chodził na wszystkie akaza-pisal się do StrzellCa, płacił
składki na wszystkie "s8lIlacyjne" Ol-ganizacj'!. Rozplywa,l się z zachwytu nad posunięciami rządu i regulaminowo nienawidził opozycji.
Ile razy przyszedłem do niego do biura, choć zlOał mnie dobrze, ,podnosił źd:zi
wio'ne oczy z na:d stosu akt i rzucał mi
opryskliwe 'Pytanie:
- Pan czego?
- Ja z .praBy. Czy nie byliby pan uprzejmy i poinformował mnie jak się
przedsta wi.a s,prawa· ..
- A z jakiej pan gazety?
--' Ja z "Or~downika" ...
~ Ton pana Piórki struwal się grofny
i złowrogi.
- Proszę nie nachod-zić romie w unę
dzie. Żadnych informacyj nie udzielamy.
- Panie radco, baro'Zo pl'zetpraszam,
ale w interesie puiblicznY1ffi leży, alby ogól
dowiedział się, jak się /przedstawia sprawa ...
- Nie, nie udzielę, przeciwnie zawiadomię pana naczelnika, te pan ma odwagę tu ,przy·chodzić ...
Pan Piórko w domu "trzymal gan:etę"
urzęd{)wa"
lojalną, która, mu przysyłali,
potrącając należność z pensJi.
Raz żona z miasta przyniosła inne pismo... Pan Piórko o mało nie dostał ata'ku szału. Spo,koj,n e od szeregu 1at domo.
we tycie, z.burzyła jedna ga;zeta.
- Ty mnie zniszczysz! Czy chociM,
nIe widział kto, ja'k kupowałaś? Przecież
mogę stracić .posadę ...
Pan Piórko uspokoi! s:ę do'p iero wtedy
kiedy ostatnia szpalta "niebez.piecznego"
pisma nie :rozsypała się w popiół.
Po roku znowu znalazłem się w tym samym uTUldzie. Pan Piórko jak dawniej
siedział nad Btosem akt.
Przywi,t al mm.ie uprzejmie, jak serd~cz
nego przyjaciela. Wybiegł za mną na ku"
,rytarz i nieśmialo mnie zagadnął:
- Panie, czy u was można dostać mi:!:'kę na abonamem.t "Or~ownika"?
- Nie wiem - stra'8znie się zdziwiłem,
tak nieocz.eki wanem. pytaniem.
....; ... Bo wie pan chiiałem go sobie za'Prenumerować ...
..... A nie boi si~ pa1J? :..: zaśmiałem się.
~ E nie! Zastanawialem się, czy nie
prenumerować na na;zwiBko SIYego gOBpodar;za. Ale zdecydowałem się na swoje .. ,
- Nie boi się PalJl? - zapyta.łem po'
,wtórnie.
- Proszę pana, teraz prąd się zmienił (autentyczne). wi~c mogę czytać i p.o-

Pa1Ja
dawno.
nika od
demje.

rządna, gazetę.

Rozs'tali'Śmy się z panem Piórki'em jak
dobrzy przyjaciele. On od pewnego CZaw był we.sół, ja'k by go coś gnieść przestał.!>. 2;auwa~\Ylem to do,piero teraz.
Kell'y.
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rawda w cudzysłowie
oco im chodzi? -

"Niezależny" tygodnik poświęcony sp1
rawom gos'podarczym i spo-

łecznym ...

- Niema narodu! - Wszędz1ie "geszeft"

I

Ł ód ź, 13 października
·

Z nowu o d pewneg.o czasu w Lod 211
wych.odzi tygodnik, szumnie zatytulowany "Prawda"...
Bardz.o ładn y tytuł! Mimow.oli na
myśl przycho dZi stara sowiecka anegdota. Jak wiad.omo, w Rosji są. ci. a
wielkie oficjalne pisma: "Prawda" i
"Izwiestja" (Wiadomości). O/tóż mówi
się tam, że w "Izwestjach" brak wiad_o_m
.....
o ...
śc;.;,i, a w "Prawdzie" prawdy...
Łódzka "Prawda" jest to, jak głosi
po~ty:tuł, "niezależny (?!) tygodnik!
pOswIęcony sprawom gospodarczym 1
społecznym". Że "Prawda" poświęcona jest sprawom gospodarczym, rzecz
jasna. Jest to pisemko grubo subsydjowane przez wielki przemysł i służy
jego interesom. Ależ skąd "sprawy
p

społeczne"?

,. od pewnego czasu "goje" zaOtoz

częły się buntować. Nie chcą. dalej pozwalać się wyzyskiwać "lodzermenszom" wyznania handlowego!. .. To też
fabrykanci muszą jakoś temu przeciwdziałać. Więc "Prawda" nie tylko informuje o nowych poda tkach, giełdzie,
interesach i konjunkturze, ale też próbuje przekonać swych nielicznych czytelników, że "faszyzm", "endecy", ruch
narodowy i inne podobne pojęcia, to
jest wymysł na zgubę Polski. Ale cóż
tu począ.ć, skoro istnieją. narody, a pomiędzy niemi pęta się "naród wybrany" i wyzyskuje. "Goj" widzi, że jak.oŚ tak się składa, że robotnika przedewszystkiem
wyzysku.ie
ob~,,'Va tel
wyznania mniejszościowego, syn jego'
albo siedzi za kanty finansowe. albo
marzy o karjerze "karni sara" i trafia
na ławę oskarżonych ...
To też "Pra,.. da·· usiłuje wmówić
"gojom", że naród wogóle nie istnieje!
Państwo? Owszem, ale naród to poprostu wymysł , przeszkadzający w
prowaclzeniu interesów:
"Dziś, w dobie rozpalonych przez
rÓŻne rzą.dy nacjonalistów, kiedy polityka narodowościowa wysuwa siQ
na czoło zagadni.eń pallstw w najróżnorodniejszych strukturach, warto zanalizować ten termin "naród",
warto odrzucić balast frazeologiczny
i nieporozumienia wokoło niego."
Zatem, czem jest wedle "Prawdy"
na.ród? Poprostu "balast frazeologiczny"! A dalej:
"Nie jest naszym zadaniem wgłę
biać się w teorje socjologiczno-prawne o istocie narodowości. Wprowadziłoby to tylko chaos
sprzecznych
opinij i poglądów.
"Zaznaczymy tylko jak najogólniej, że teoretycy - jak to się bardzo często zdarza - nie doszli do
jakiegoś porozumienia czy
jednolitej konkluzji."
Widzisz, "goju"!
Nawet teoretycy nie doszli d.o porozumienia, nie wiedzą, co to jest naród! Niema więc o czem gadać; fikcja,
abrakadabra, winegret i tyle. Jakiem
więc prawem mówicie o prawie narodu, o interesie narodowym, o obowiąz
kach względem narodu!. .. (Ciekawi tylko jesteśmy, o jakich "teoretykach"
mówi tu "Prawda"?)
Dalej przytoczone śą opinje Renana, Manciniego i Delbriicka... A czemu nie Engels a, Kautskyego i "taty"
Marxa? Tamci wogóle negują narodowość i twierdzę.,
że jest to poprostu
"przesąd"? ..
N o i ,vreszcie wniosek:
"Ta trud ilOŚĆ znalezienia konkretnego kryterjum dla narodowości
stała się przyczynę. np. odrzucenia
w międzynarodowym nrawie prywatnym zasady narodowej."
(Do narodowości w prawie międzyllarodowem jeszcze po\vrócimy; polec'amy w tej mater,ii rozprawę nauko\\Tą dr. Stanisława Kodzia ... )
A wiQc:

niczenia dewiz.owe, a wy zawracacie
"sferom przemysłowym" głowę "sferą
psychiki"
. :....
. '
NajlepIej Jednak artykuł ten zak.onczono:
"Spoufalenie jak powiedział
Aldous Huxley - niszczy zdolność
rozumienia. Ryby nie dziwią się istnieniu wody. Są zbyt zajęte pływaniem, To samo dzieje się z nami."
Czy l"1, ze me
. spo ul a l aJcIe
...
Się z pojęciem narodu, zostawcie to "teoretykom" i to tym, którzy nie mogą dojść
do por.ozumienia a ' sami siedźcie cicho!'
Al!-tor niebacznie zrobił tu cokolwIek
aluzje
do
pływania
i
ryb. Kto pływa?
Kto wogóle l.u?i
mętną wodę. i łowienie ryb w nIeJ?
Kto wogóle mąci?
Otóż wara .,grubym rybom" han-

I

..

,~

~

W' siedzibie fran cu skiej pal'tji socjal:
nej (dawn . ,Ogni s ty Krzyż" ) po licja do:
konała rewizji. Na fot.ografji z prawe)
szef partji pIk. de la Rocque opuszcza
sied z ib~ swej organizacji.

Afera

Pary'lewic~owej

a r s z a w a. (Tel. wł.) Jak donopisma stołeczne, został zawieszony

,\\7
szą

w urzędowaniu sędzia są..du okręgo
wego dr. Michałowski.
Podczas rewizji u Parylewiczowej
znaleziono m. in. weksle na poważne
kwoty ·dr. Michałowskiego, który się
tłumaczył,
że
weksle te wystawił
grzecznosclOwo. Okazało się jednak,
że Parylewiczowa starała się o przeniesienie dr. Michałowskiego do Lwowa.
Po Rze:::zowie kursu.ia. ulotki, w
których są. wypisane nazwiska osób,
korzystajqc~' ch z opieki Parylewiczowej (w)

Afbo pnmyleniec, albo

żyd ...

Żydowski

"Glos Poranny" (nr. 279),
zamieszczając
na pierwszem miejscu
obszerne wiadomości o rozruchach
antykomunistycznych w Anglji i we
Francji, zaopatrzył je sensacyjnym
podtytułem: "Pułkownik de la Rocque
WZyWa do rozlewu krwi".
Zaintrygowany czytelnik, szukając
tego wezwania przy,,"ódcy francuskiego nacjonalizmu do rozlewu krwi,
znalazł wre:;(zcie krótką wiadomość z
Valeciennes, \\' której mowa jest o
przemówieniu płk . cle la Rocque. \Vedług relacji P AT A, zamieszczonej także przez "Głos Poranny", płk. de la
Rocq-ue oświadCZYł tak:

Dowódcą wojsk brytyjskich w Palestynie. w zm.ocnionych ostatnio .oddziałami z Anglji. mianowany został gen. Dill, którego widzimy na zdjęCiU. gdy
przyjmuje defiladę.

Wieś

polska
przed ko intrygom łydo-komuny
Zja~d delegatów stronnictwa ludowego ora~ grup )'adykal)łych tego strołłnictwa potępił agitatorów ~ydo - komuny
i wypow;e(l~ial się ~a naty·ch-m.iastową emigracją Żydów
~

przyczem reprezentowane było wyłącz
nie niemal stronnictwo ludowe oraz
grupa radykalna tego stronnictwa,
pragnąca sojuszu z socjal-k.omuną..
Mimo tak dobranego zespołu oDrady zjazdu przybrały kierunek, którego
organizatorzy nie przewidzieli. P.o wywodach szeregu radykałów, większość
opowiedziała się za programem, gło
szonym przez Stronnictwo Narodowe,
uznając, że emigracja Zydów z Polski
jest konieczna i musi nastąpić bezwzględnie, a w interesie samych Żydów
leży, by to nastąpiło jak najwcześniej,
dopóki emigrować mogą sw.obodnie.
Zjazd uznał, że organizacje żydowskie
winny zająć się same opracowaniem
najwygodniejszych form emigracji. W

Beck W Paryzu
.

\V a l' s z a w a. (Tel. w1.) Minister
Beck po powrocie z Riwiery zatrzymał się w Paryżu.
(w)
_
•

zydowscy zbrodma.rze

.. Dla członkó\V partii n a deszła go.clzina prz e j śc i a do czynu . Mówią. że
boimr się !!\\'altów. Przelejemy krew,
jeśli tego zajdzie pGtrzeba, lecz ożywie
ni jesteŚln1 y plw mieniem nieuroni<enia
ani jednej kropli krwi, j eśli to nie bę
dzie potrzebn e d la kraju".

Czy to jes t wzywanie do rozlewu
krwi? Żeby to twierdzić, trzeba być
pomylellCem, albo Żydem. Ponieważ
chodzi w danym wypadku o nacjonalistę francu skiego, to wystąpienie ży
dowskiego pisma nikogo nie zdziwi.
Nienawiść do nacjonalizmu przyprawia Żydów o ch.orobę, która graniczy
z obłędem ....
JÓZEF SZAFRANIEC

Han' I•.••

Pol'Ski

Ł ó d ź, 13. 10. W Janowie pod
Łodzią odbył się zjazd działaczy chłop
skich z powiatów łódzkiego i łaskiego,

I

.,Dla jednostki jest więc narodowość raczej wyt~v~rem su~je~tywnym, sferą. pSYChIkI, .odCZUCIa.
No tak, narodowość?... To tylko
. wytwór subjektywny", taka sobie
. ' ndecka fantazja"!... Nie przeszkadzajcie, "endeki", nam. poważnym
kup c·o m l'ohić interesy na ,ya:::zej skóL'z e ! Sza! Tu dewaluacja franka, ogra-

dl.oWO przemyslowyro od nar.odu. Możecie mącić i tak tu nic nie złowicie!
_
_ _
_
.Wszystko był.oby dobrze, gdyby nie
ten "Orędownik". "Km'jer Łódzki" ~o
swoi ludzie, o "Republice" i "GIOSI~
Porannym" niema co mówić, k.ochanl
współrodacy i sprzymierzeńcy...
Ale
ten "Orędownik"! To też "Prawda"
naprawdę się martwi, jak to przeszkodzić tym z "Orędownika" w demaskowanI'u żyd.owsko - spekulanckiej roboty? Jak się pozbyć tych "faszystów"
z Łodzi. Nie było ich w Łodzi i wszystko się układało pomyślnie, a tera~ "en:
deków" c.oraz więcej i w bajeczkI
Prawdy" nikt wierzyć nie chce... Łapie "Orędownik" na bujaniu i demaskuje!.. ..
Wielkim gl.osem w.oła "Prawda" ~
zlikwidowanie "Orędownika"! Woła I
wola... a tu UI'C z t·e go. Biedna ta
"prawd~" w cudZYSłowie!...
ha.

War s z a w a. (Tel. wł.) W więzieniu mokotowskiem osadzono dwóch
Żydów, braci Czapków, kupców z Kałuszyna pod
War. zawą, którzy sę.
współoskarżeni z Chaskielewiczem z
Mil'Jska MaZOWieckiego o zamordowanie wachm. Bujaka . (w)

zjazd wręcz potępił próby wprowadzenia na wsi hasła "solidarnej
walki proleta'r jatu", stwierdzając, że
jest to robota najemników żydowskich,
mająca na celu osłabienie jednolitego
frontu narodowego w walce z żydow
ską hegemonją gospodarczą w Polsce.
Zjazd agitatorów socjal - komuny nazwał oszustami, którzy robią majątki
za żydowskie judaszowskie serbrniki,
za które nie wahają się zaprzedać w

Prezesowi Pow. Str. Nar.
Edwardowi Kurdasowi -

końcu

niewolę żydowską

własnych

współ

braci.
Te

uchwały chłopskie
są dobrym
przykładem dla tych wszystkich, którzy daję. się wieść na pasku żydo-ko
muny. Chłop polski, którego instynkt
narod.owy nigdy nie zawiódł, i tym razem daje innym przykład, jak należy
postąpić z agit.atorami żydo-komuny.

(k)

H' itlerowńa

"Czarna
przed sądem

ręka"

War s z a wa. (Tel. wI.) W tych
dniach doręczono akt oskarżenia 49
młodoniemcom na Górnym Śląsku, oskarżonym o przynależność do tajnej
organizacji "Die Schwarze Hand"
("Czarna ręka"). Organizacja ta rozwijała działalność głównie w Tarnowskich Górach i .okolicy. Termin rozprawy zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.
(w)

poświęcam!

Hej!. ..
.To dziś ide", góry,
Kany me sieły płomienistr
Kany .orłów cerń - chóry
Śrebl'zyste

- Migocom!
Kany słonko ośk1ęło
Potoki i turnie
Tęczom gorącom.

Ide ... jo
W łyskanie hurmie.
W zelazn.om twardź Zaparty ...
Jo
Do tej ziemi biednrj
Przyparty
Ide!. ..
Kiz? ..
Hań ... w dolinie inszy hrom hije \Vatry świecom ...
Cy jakhr , tarą. Wl'ora ńsą nutę
Zagrały ros[oki ? ...
Cy strojne w lustrzanych mgir}
- Obłoki
Cudny niecom zwid?!...
Wis! ...

Ohjaśnio się!. ..

Hań! .. .

Ponad Tatry, o spolone turnie . .
Orły śrebrzyste

- Migocom
Wis!... To Zwid!...
Idź!...

Haniok Wielką
Maków Podh.

Polskę

zobocys!!!...

tft10lml ,
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M1iędzynarodowe kulisy robo ty wyw1rotowej w Polsce - Sąd apelacyjny
zatwierdził wyr ok na k,aliskich ag,i1atorów komunistycznych

w Poznaniu

I

nisława Bugajny na kary 2 lata wię
Władze policyjne na terenie Kalisza przystąpiły do energicznej likwi- "ienia, Antoniego Andruszczaka i Stanisława ugonia na kary po 1 roku
całej Rzeczypospolitej, rzucają. jaskra- dacji agitatorów, s~d zaś okręgowy na
we światło na metody i taktykę ostat- rozprawie w dniu 26 sierpnia br. ska- więzienia oraz wszystkich zas~dził na
nio stosowaną przez żywioły komuni- zał mieszkańców Kalisza Pawła Hem- utratę praw publicznych na przeciąg
styczne w Polsce i w innych krajach. pła, Michała Fi1eckiego, Berka Blade- lat 10. Są.d apelacyjny w Poznaniu
Z procesów tych na podstawie ulotek, go na kary po 5 lat więzienia, Jerzego wyrok ten zatwierdził. (k)
okruchów wiadomości montuje się Terpińskiego na 3 lata więzienia, Staplastyczny obraz działalności komuny.
Odbyty ostatnio w Poznaniu proces
kaliskich komunistów odsłonił zupeł
nie wyraznie cele i drogi komuny.
VII światowy kongres międzynarodów
ki komunistycznej stwierdził poważne
Nares~cie W1Jjaśni się spratva nadu~yc tv T. B. O.
braki w nielegalnych organizacjach
G d y n i a, 13. 10. - W dniu 3 listo- wszczęte na wniosek komisarza rzą.du
komunistycznych, które nie przejawiai wydawało się pierwotnie, że na ławie
ły żadnej aktywnej działalności i po- pada przed sądem okręgowym w Gdyni rOZJlocznie się proces o nadużycia oskarżonych zasiądzie większe grono
częły tracić z każdym dniem wpływy
wśród mas robotniczych. Wobec tego
w Towarzystwie Budowy Osiedli w osób. Wiadomo przecież, że w zwią.z
kongres, chcąc ratować swoje wpływy, Gdyni. Na ławie oskarżonych zasi~- ku z tą sprawą "ustąpiło" kilka osób
wysun~ł koncepcję wytworzenia jed- dą dawniejsi członkowie zarządu T. B.
z rady miejskiej. Publiczną. zresztą
nolitego frontu klasy robotniczej do O., inż. Jeziorowski. Filar i Purcha- tajemnicą jest, że sprawa była przywalki z obecnym ustrojem. W myśl ska.
czyną tarć w łonie gdy:ńskiej "sanacji".
tych uchwał należało doprowadzić za
ProcM zapowiada się ciekawie z uSprawa ta ma posmak sensacji jewszelką cenę do porozumienia wszystwagi na osoby oskarżonych i rozgłos, szcze i z tego powodu, że oskarżeni Z3kich elementów radykalnych. W jakiego sprawa w swoim czasie nabra- powiadają. wskazanie na innych ... wła
związku z takiem postawieniem sprała. $ledztwo w tej sprawie zostało ściwych podobno winowajców.
wy musiała się też zmienić i taktyka '
komunistycznej partji. Musiano przerzucić wewnętrzne rozgrywki z organizacjami socjalistycznemi i pokrewnemi organizacjami robotniczemL Należało zrezygnować z dą.żenia do wytworzenia monopolu na reprezentowaDzie.sięć szwaczek
członkiń
Stron- jest mleczarnia na 7000 litrów mleka. Ponie interesów klasy robotniczej i iść nictwa NarOdowego znajdzie zaj~cie od parcie miejBcowego &połeczeństwa pewne.
na naj dalszy kompromis, za cenę wy- zaraz, Blm:.szych wiadomości udzieli Wy- Na miejoou lokale. M()żna m:yskać też
tworzenia jednolitego "frontu ludowe- dział Gospoda.Tczy Str. NarOdowego w Ło pOIparcie społeczeństwa w formie spółki.
Adree wskaże "Orędownik".
go". Kongres polecił władzom wyko- dzi, ul. Piotrkowska 86.
nawczym partyj w poszczególnych
Po.szu!ku jemy reflektanta na zalo<ienle
W Czempiniu pod Poznaniem 'POtrzebkra.jach, aby dążyły do wspólnych wy- sklepu
z l''3anufakturą w Widawie, pow. ny jer;t dentysta - Polak. Do Czemrpinia.
stą.pień z partjami socjal-demokratyczobecnie przyjeżdża trzy razy tygDCliIlio'Wo z
łaski.
Mieszkańców 5000. Poparcie sponemi, związkami zawodowemi i inne- łeczeństwa chrześcijańskiego zapewnione. Poznania żydowski d'entysta. A mO't-e któmi organizacjami robotniczemi, na Zapytania kierować do 'P. ZiółkowSIkiego, ryś z po.lskich dentystów OBia,dzie na stapodstawie krótkotrwałych lub długo': Widawa. Rynek 3. Wydział GOBJpodad'czy le?
trwałych porozumień. Główny nacisk
Str. Na.rodowego w Łodzi, ul. Piotrkowska
nr. 86.
Na kresach w Włodzimierzu Wolyń
położono na masowe wystą.pienia loskim m{)że sobie zapewnić dobro.byt enerkalne. Bezrobotnych zalecił kongres
Posiadacze niewielkich kapitałów po- giczny, rzutki i solidny Polak - rzeźnik,
wciąga6 do rozruchów pod pretekstem .
winni zaintereBować si~ ZietOlJlym Ryn- dobry fachowiec z kapitałem 10 tys. zl.
walki o pracę, zasiłki i ubezpieczenia. , kiem
Łodzi. na którym do dnia dzisiejMiasto liczy 2:7 000 mie.szkańców, je.st duNakazał zmobilizowanie
mas chłop szego wwyłącznymi
sprzedawcami naczyń: żym garnizonem (pułki oraz duta podchoskich pod hasłem walki przeciwko kuchennych. ,p orcelanowych i szklanych rążówka). Są du'Że możliwości do.staw do
nadmiernym podatkom, czynszom, za- są Żydzi. Wydział GospO<larcz:r Str. Na- wojska oraz wywóz żywca do Lwowa i Mydłużeniu, do walki o pomoc państwo
rodo'wego w Łodzi. ul. Piotrkow~ka 86. słowic. "Orędownik" wskaże adres osoby,
wą. dla. zadłużonego rolnictwa. Ponadktóra ułatwi l udzieli dokładrniejszych inPodaje się do pow,>zechnej wiadomości, formacyj.
to kongres uchwalił stosowanie metody destruktywnej. Uchwalił, by ko- ~e od nieda \V1fla na g·r uncie lód'zkim ukazały się gilzy "Ozon6wki" z No,wego ToW Kramsku pow. Konin znajdzie calmuniści wstępowali do wszystkich mamyśla, woj. poznańskie. Towa'l' ten. jako
kCJowf.tą egzystencję i Ip oparcie przez sposo~h organizacyj "faszystowskich",
pocho<lzący z firmy
czysto chrześcijań łeczeństwo blacharz.
celem wykorzystania nawet najmniej- ..skiej
i ze względu na swoją bezkonkuszych możliwości do pracy legalnych rencyJną wartość. zasługUje pod każdym
Do Wa.rsza wy do poważnego przedsię
lub półlegalnych organizacjach. Miało wzgl'Ędem na pop,arcie.
bi<Jrstwa potrzebny jest dobry elektrotechto za zadanie przedewszystkiem rozzdolnych
odeprzedawców nik - wikler. Reflektuje się jtłdynie na
Czterech
sadzenie od wewnątrz partyj narodo- członków Str. Narodowego. zamieszkałych pierwszo.rzędną, siłę fachową dla robót
wych, które stawały się coraz bardziej w Łodzi. znajdzie natychmiast zajęcie. warsztatowych. Sprawa obsadzenia poBliższych wiadomości udzieli Wydział Go- sady bardzo pilna.
Zgłosi ć się do "Orę
groźne dl,a międzynarodowej komuny,
oraz doprowadzić do rozkładu naj- spodarczy Str. Narodowego w Łodzi, u}. downika" dział "Chl'eib dla swoich".
trwalszych sił narodu i do wewnętrz Pio-ir'kowska 86.
W Poddębkach kolo Lęczy'Cy potrzebnej anarchji.
W Makowie Podh'alańskim 'Potrzebny ny je.st leka.rz • Polak.
Nakazy, wskazania i polecenia Polak
- dentysta i Polak - adwokat. Zgło
Kongresu zostały realizowane i w Pol- szenia w redakcji.
Zegarmistrz jubiler solidny i uczciwy
sce, przy tworzeniu sławnego "frontu
Polak - katolik pragnie się osiedl'ić w mieludowego".
W Suchej kolo 2ywca potrzebny jest ście, pOBiadającem 15 do 20 tys. mieBzkań
Na terenie Kalisza miejscowy ko- sklep telazny oraz sklep bławatny. Egzy- ców.
Zgło.szenj.a: Janik Ignacy, z9garmis.trz
mitet
dzielnicowy Komunistycznej stencja zapewniona. Zgłoszenia w redakjubiler Stryszowa, Po Lachowke kolo
Partji Polskiej przystQ.,pił również do cji.
Żywca.
realizowania wskazań kongresu. LiczPod Bydgoszczą potrzebny jest mtyn
ni agitatorzy nawoływali za jednolipołączony z wymianą zbota na mąkę. EgPo·lak dyplomowany mistrz cholewkarz
tym frontem bezrobotnych i robotni- zyste<ncja
pe",,"Ila· Adroo wskaże .,Orędow- poszukuje pracy w polskiem miasteczku.
ków fabrycznych. Przypuszczono atak nik".
PierwBzorz~dna siła· Adre.s pO<lać do ,,0do wszystkiCh zwią.zków zawodowych
W tej samej miejscowości po·flrzebna !l'~'ownika".
robotników, aby je uzyskać pod koT
mendą. komuny. Na licznie urzą.dza
nych zebraniach i masówkach komuW obawie, by załoga nie przystą
nistycznych mówcy rzucali pogromy
piła do strajku okupacyjnego w podWar s z a w a, (Tel. wł.)
Bilans ziemiach kop. "Szyby Jankowice", dyna "endecję i faszyzm" za organizowanie pogromów żydowskich i nawoły handlu zagranicznego Polski za wrze- rekcja. zarz~dziła świętówki. Przybyła
wali do walki o nowy ustrój. Jeden sień wykazuje nadwyżkę w wysoko- dziś rano do pracy załoga znalazła
zaś
z agitatorów, znany komunista. ści 7.718.000 zł.
bramy kopalni zamknięte. W zwią.zku
Import wyraża się w kwocie 1. tem udała się do Katowic delegacja
Kubiak, który nie przewidział, jaki
obrót wezmie sprawa w Hiszpanji, na 97.037.000 zł, zaś eksport w sumie załogi kop. "Szyby Jankowic~", która
(w)
interwenjowała u komisarza demobilijednem z zebrań, odbytem w ko:ńcu 89.319.000 złotych.
2'8cyjnego w spraWie samowolnego po1935 r., jako wzór stawiał wystąpienie
stępowania dyrekcji i zwolnienia rokomuny hiszpa:ńskiej, która objęła
W
botników bez zgody władz.
władzę i wskazywał na dobrobyt, jaki
B e r l i n. (Tel. wł.) W miejscowoona Hiszpanji zapewniła!!!
ści Brueck w pow. Zau~h Belzig muWskutek agitacji miejscowych ele- rarze mieli wykon~ć w piwnicy sufit
mentów komunistycznych na terenie betonowy. Przy uprz~taniu znalezJi
Podnoszą się znowu skargi na 'PoKalisza wybuchały liczne strajki. Nie- dwa garnki w rodzaju czajników, w
stępujące pokrzywdzenie nauki religji
małą. rolę w tej całej akcji odegrał
których znajdowało się około 200 ro- w
szkołach powszechnych
przez zamłod1 żydek, Berek Blady, który po
lek monet złotych 10 i 20-markowych
rządzenie łl).czenia klas na naukę re' głośnych zajściach w Przytyku puwartości 34.600 marek.
ligji. Kierownictwa szkół powołują
blicznie nawoływał do rewolucji. Cała
ta akcja prowadzona w interesie kosię na rzekomy okólnik ministerstwa
W. R. i O. P., nawiązujący do osła
muny i kryjącego się za nią. żydostwa
była z&.k.rojona na szeroką. skalę. UsiK a t o w i c e. (AJ S). W zwią.zku z wionego statutu szkół powszechnych,
łowano tworzyć jaczej ki komunistycz- zamknięciem przez Niemców kopalni wydanego przez ministra Janusza Ję
ne w szkołach i w wojsku. Zdrowy "Szyby Jankowice" na specjalnych ze- drzejewicza w r. 1933.
jednak element polski dał należytą. od- \ braniach uchw.alono ostre .prote~ty a
Zdawało się,
że stwierdzenie rozprawę żydowskim prorokom.
_ oawet przebąkIwano o straJku.
stroju,
jakiemu wskutek polityki

Po zn

a:ń,

13. 10. -

Liczne procesy

~ą,dowe, które odbywaj~ się w są.dach

Przed sensacyjnym pro[esern

Chleb dla Polaków

I

B'ilans handlu zagranicznego

S'karb

piwniicy .

Pokrzywdzen'ie nauki reli'gji

Niemiecka samowola

szkolnej pp. Jędrzejewiczów szkoła
powszechna uległa, powstrzyma st~
sowanie szl;:od1iwych metod tych mInistrów. Tymczasem znowU spotyka
katolików zawód, tern większy, że taki ok61nik ministerstwa W. R. i O. P.
byłby jawnie sprzeczny z rozporządze
niem ministerstwa, wydanem w wykonaniu konkordatu.

Aresztowania

War s z a w a. (Tel. wł.) Policja
polityczna warszawskiego urzęd~ ~.led
czego dokonała wieczorem reWIZJI w
lokalu jednego z towarzystw handlowych w śródmieściu.
W podziemiach tej firmy wśród
baniek i cystern z rozmaitemi chemikaljami znaleziono jakobY walizki, w
których znajdowały się części rozebranej maszyny drukarskiej t. zw.
bostonki, a w innych walizach spora
ilość egzemplarzy "Sztafety", przygotowanych do wysyłki na prowincję ..
W czasie dochodzenia miano jakoby ustalić skład redakcji "Sztafety". Aresztowano 8 osób. których
nazwiska są. trzymane w tajemnicy.
Sieć kolportażu była rozgałęziona na.
teren całego kraju, a centrala i głów
na ekspedycja mieściły się w Warszawie. (w)

Broszura o wyborach
w tOdlli
War s z a w a, 12. 10.

-

WybOry

łódzkie w dalszym ciągu żywo interesują całe społeczeństwo polskie i ży

dowskie. Prasa wszelkich odcieni obszernie omawia wynik wyborów, daje
charakterystykę dwu głównych
obozów walczących, snuje wnioski.
Wynik wyborów łódzkich ponad
wszelk~ wą.tpliwoŚć jest dużym sukcesem Stronnictwa Narodowego, które w
huraganowym ogniu sił żydowsko-ko
munistycznych potrafiło zwycięsko
wytrzymać wściekły atak i skupić 78
tysięcy głosów wyłącznie polskich, a
więc blisko 70 proc. głosów polskich.
Bardzo więc na czasie ukazała się
broszura autora "Tragizmu losów Polski", red. Jędrzeja Giertycha, p. t. "Po
wyborach w Łodzi", zawierajl).ca na
dużych 14 stronach głębokie i
żywe
obserwacje oraz wnioski z kampanji
wyborczej w Łodzi.
W okresie notorycznego zaciemniania sukcesu Stronnictwa Narodowego
w Łodzi - broszura red. Gierlycha
spełni dobrze swe zadania, ukazując
we właŚCiwym świetle cyfr i faktów
ważny fragment ze zmagania się Obozu Narodowego z czerwonym zalewem
żydo-komuny.

Broszura jest odbitkI). artykułów p.
Giertycha z "Warsz. Dziennika Narodowego". Cena zaledwie 30 gr. za
egzemplarz.
(S)

------

giełda pienięz"na

Warszawska

dnia 13 pa~dziernika 1936 T'.
Belgja 89,35. Holandia 283,-. Londyn 26M.
Kowy Jork (crze'k) 5.311/8. Nowy Jork (ka'l>el)
5.313 '8. Pary6; 24.80. P 'I'Qga 1S 75. Sztokholm
134.20. Szwajcarja 12'2,50. Gdańsk 100.-. Rzym
II:

28.10. Hel/!:nki 11 MI.

Giełdv zbożowe
Poznan

p ozn a ń. 13. 10. 1!l35 r.
War u n k i: Handel hurtowy parytet Poznad.
ładunki wagonowo, dostawa bieżąca za 100 kg:
STANDARTY: II tyto 100 g/l.. 2) pszenica
742 g/I .. 31 OW:es 420 gfl.
Ceny orientacyjne:
~yto (Usposobienie stale)
.
18.50- 18.75
Pszenica (UsP06'(}bienie stale)
26,25- 2(\.50
Jtlcmnień browarowy • • • • • 24.00- 25,00
US(Xl6Oobienie stale.
Jeczmień 630-640 gfl. • • • • • 20.75- 21,00
Je=ień 667-67(\ gil. • • • • • 21,25- 21.50
Jeczmień 700-715 gfl. • • • • • 22,25- 23.00
USI}OOobiende staJe.
Owies (Uspoaobienie stare)
• • 17.50- 18.00
Mąka

tyotnia wyoiąg. 0·30% wł. w. , • 28,50- 28,75
tytnia gaJt. I 0·50% wf. w. • • • 28.00- 28.25
żytnia gat. I 0-65% wl. w. • • • 26.50- 27.00
UsP()S~bie<J)jie sta~e.

pszenna gat. I wyc. 0·2u% wl. w.
pszenna galt. lA 0-45% wf. w .•
PS'Zenna gat. IH 0·55% wl. w .•
pszenna gat. JC 0-60% wl. w ••
ps.zeruna gat. ID 0·65% wl. W.. ,
Usposob:en.ie stare.
O'7eby żytnie stand. • • • • •
Otreby pszen.ne gI'ube stand. • •
Otreby \>!łZ~n.ne średnie stand.. •
O~reby jeczmienne • • • I • •
Rzep8Jk zimowy • • • • • • •
Siemitl Inia.ne • • • , • • • •
GQrczyca • • • I ' • • • • • ,
Groch Wi!k:t<mla • • • • • • •
Groch FolgeI'a. • • • • • • •
Ma,k niebieski • • , • • • • •
Ziemniaki jadalne • • • • •
Ziemniaki fabryczne za kilo
Makuch Inia.ny w taflach
Makuch rzepak. w taflach
••
Sloma pszenna luzem • • • • •

..
Ol

pszenna praeow8JIla

• • •

żytnia
żytnba

luzem. • •
pra.sowana.
owsiana IUILenl • •
owsiana pra.9OWll.lla

• • •
• • •
• • •

ieczmien.na lu.zem.

• • •

•

jec2lmienna pr8.S()wana
. • •
zwykre prllOOwane •
nwnoteckie luzem. •

•

• •
,
, •

Sia':no zwykre luzem
..
Ił.

nadnoteckIe

•

•

pr~wane

•

4~.~0- 44.50
42.M- 43.00

41.00- 41.50
40,i'i0- 41.00
39.50- 40.-

12.7513.7512,7513.7540 ,0039,0031.0020.00-

18.25

14.25
13.50
15 ,00
41.00
42,00
34.00
23.00

23.00- 25.00
50.00- 6500
2.40- 2.80
15
20,75- 21,00
16.75- 17.00
1.55- 1.80
2.05- 2,30
1.65- 1.90
2.40- 2.65
1.90- 2.15
2.40- 2,65
1.55- 1.80
2,05- 2.30
4,00- 4.50
4.65- 5,15
4,90- :;.40

5.90.- 6.40

Numer 2łO
Kalendan nvm.-kat.
Środa: Kalik&~a pap.
Czwartek: Jadwigi wd.
Kalendarz slowia6skl
Środa: Dzierzymira
Czwartek: Dro-g06ła wy
Słońca: wschód 6,15
zachód 17,01
Środa
Długość dnia 10 g. 46 mln.
Księżyca: wschód 5,19
zachód 16,08
Faza: 1 dzień przed nO\\-'1em.

E,ha

PIlŹdz:lem1k

1~

AdM
redak[fi i admini!tratii "17J.SS
lodlt
telefoll red.ketl I
.dmiDl.tr.~1

Piotrkowska 91
~odziny PRJJ~

dla int.......t . .

od 10·-12
ue

ffOCNE

DYŻURY

Pogotowie miejskie: teL 102-90.
Pogotowie P. C. K.: te,l 102-4C.
Pogotowie ubł"i.piecz&lni: tel, 208-10.
Straż: tel. 8.
Teatr Popularny - "Chory z lU"ojenia"
Cyrk Stalliewskich (Wólczańska 111115)
Dziś przedstawienie 8,30 wiecz.
ŁóDZKIE
Adria-Metro - "Cygańskie dziewczę".
Corso - "Robin Hood z Eldord.do".
Capiłoi .,Dzisiejsze czasy".
Miraż - "Dodek na froncie".
Mimoza - "Dzień wielkiej przygody".
Przedwiośnie - .,Rotmistrz v. Verten".
Palace - "Ada to nie wypada"
Rialto - "Koenigsmarck".
Ikar - , Rapsodja Bałtyku".
Stylowy - "Jedna z tysiąca".

KINA

Z

~YCIA

ORGANIZACYJ

Z życia Zw. Dozorców· W dniu 11. b.
m. odbyly się dwa zebrania Zw. Dozorców
Domowych "Praca Po ls.k a", które z.gromadzily około 400 członków. Jedno zebranie
odbylo się przy ul. Brzezińskiej 33, a druI<"ie przy uJ. Targowej 5. Na zebraniach
tych omówiono szereg spraw a'ktualnych
i zawodowych .. a zwłaszcza sprawę ostatnich masowych wymówień. wstrzymania
eksmisyj w okresie zimowym, niehonorowanie postanowienia komisji rozjemczej
przez właścicieli nieruchomości i t. d.
Zakończenie IX kursu dla ratownlk6w
fabrycznYCh P. C. K. W dniu 8 bm. odbyło się zakończenie
IX kursu dla ra·
towników fabrycznych, szkolonych przez
Czerwony Krzy t, a organizowanego z inicJatywy Inspektoratu Pracy. Na kurs
uczęszczały 42 osoby,
zatrudnione w :ł
firmach przemysłowych, położonych w
północno - wschodniej
dzielnicy
mili.'
sta. Ogółem na terenie m. Łodzi jest
wyszkolonych dotychczas 400 osób. Działanie tych ratowników tak na terenie za·
kładów pracy, jak i w razie wypadku w
miejscu zamieszkania, jest bardzo dodat·
nie. Ntychmiastowa pierwsza pomoc za[-obiega ujemnym skutkom, jakie mogłyby mieć miejsce,
gdyby pomoc nastqpila z opóźnieniem, a ponadto unika
się zamieszania i przerwy w pracy. Szkolenie trwa w dalszym ciągu, gdyż przewidziane jest wyszkolenie 6 tysięcy ra·
towników i to nie tylko w zakładach
pracy, ale również w stowarzyszeniach,
a nawet przeszkalani będą chętni zgła
szający się do Czerwonego Krzyża. Liczba 6.tys. osób powstaje z przeliczenia:
1 ratownik na 100 osób, a ponieważ m.
Łódź liczy 600 tysięcy mieszkańców, nalezy taką liczbę ratowników wyszko1ić.
Chętna pomoc społeczeństwa
daje pewn0ść,
że wyszkolenie będzie postępowało
stale i zakreślony program zostanie w całości wykonany.

NOTUJEMY
Teatr Popularny (Ogrodowa 18). Dziś
o godz. 8,15 wie cz. "Chory z urojenia"
Moliera pod retyserją M. Żonera, w oprawie scenicznej J. Węgrzyna.
Potrzebny lokal skladajs,cy się z trzech
pokOi i sali o wymiarach od 5-12 mtr.,
może być ,o ofabryczny, koniecznie w śród
mieści'll. Oferty do Orędownika pod P. P.
100.

SYTUACJA STRAJKOWA
Strajk u Gruenberga. ZakoIlczony zowczoraj strajk w fa,bryce Gruenberga
przy ul. Zachodniej 70. Firma zgodziła
się na pozostanie zredukowanych robotników strajkujących, zaś na podzi~ł pracy i
przy j·ęcie czterech robotni ków przybyłych
z wojska. Wczoraj 'Podjęto pracę.
Okupacja u Silberszpica. We fabryce
POllczoch Silberszpica przy Al. Kościuszki
nr. 90 rozpoczął się wczoraj strajk. Firma przyjęła nowego robotnika i zaproponowała pozostałym podział pracy. RoLotnicy sprzeciwili się i na ~em tle wła
śnie powstał za targ.
stał

zajść

Na lawie

15

pa"ździerniK"a

193(J

strona'

wAleksandrowie

oskarżonych ~asiadlo pięć

L ód ź, 14. 10. - 31. marca rb. w
klasowym związku w Aleksandrowie
odbyło się zebranie.
Przewodniczący Stefan Lobudziński
wezwał zebranych, by 1 kwietnia r. b.
podjęli strajk na znak protestu przeciwko
stanowisku przemysłowców.
którzy odmówili przyjęcia list delegatów. Lobudziński wezwał słuchaczy
poza tern, by łamistrajkom porachowali kości i wyrzucili z fabryki, a odnośnie przemysłQwców stosQwali sankcje, jakie uznają za stosowne.
Drugi mówca Franciszek Włodar
czyk omówił zajścia w Krakowie i wezwał, by 2 kwietnia r, b.
urządZQno
strajk demonstracyjny i zrQbionQ to

APTEK

Dzisiaj dyżurują następujące apteki:
Kahane (Żyd) Limanowskiego 80, -'
Trawkowskiej - Brzezińska 56, Koprowskiego - Nowomiejska 15, Rozenblum9.
(Żyd) Śródmiejska 21, Bartosz~wskiegQ
F-iotrkowska 95. Czyńskiego - Rokocińska
53. Skwarczyńskiego - Kątna 54, Szmeckiej - R7.gowska 59.

"ORĘDOWNIK, czwarfek, dnia

osób

sam() co w Krakowie.
1 kwietnia r. b. tłum strajkują.cych
zebrał się na rynku przed zarządem
miejskim Aleksandrowa, poczem wyruszył pochodem do fabryki
Gutermana, gdzie zniszczono maszyny i towary na 3000 zł. Gdy policja interwenjowała, doszło do starcia,
przyczem ranny został posterunkowy Karwański.

Jako winnych wywołania zajść pocią.gnięto do odpowiedzialnQści
Stefana Lobudzińskiego, Franciszka Wło
darczyka, Leona Suwalskiego, Stanisława Stępnia i Pereca Lernera. WS~y
sey zasiedli wczoraj na ławie oskarzonych. Wyrok zapadnie.

Wsprawie [en chleba
L ó d ź, 14. 10. - Wczoraj w inspektoracie pracy odbyła się konferencją
w sprawie zawarcia umowy zbiorowej
dla piekarń. Wyłoniono komIsję fachową, w skład której weszli przedstawiciele cechu i czeladzi. Komiii.ia ustalić ma szczegółowe warunki i dopiero
później zwołana będzie druga konferencja w celu podpisania urnowy.

POD

PRĘGIERZ

Pod pręgierz. P. Honorata KronicówDa, nauczycielka szk. powszech. (na Bału·
tach), zamie.szkała przy ul. Kilińskie.go 133
kupuje wszelkie towary w sklepach ty·
dowskkh, mimo te w tym domu znajduja, się sklepy chrześcijal1.skie.

KRONIKA MIEJSCOWA
Zatwierdzone plany budowlane· Za.rząd
miejski w Łodzi, Inspekcja Budowl'ana na
,p osiedzeniach swych, odbytych w wrześniJu r. b., rozpatrzyła 216 złożonych projektów budowlanych, z których 155 zatwierdzono 2 zwrócono do uzmpelnienia,
15 zwrócon'o bez zatwierdzenia, 42 zaopinjowano i 2 plany zawieszono.
Zachorowania na choroby zakaźne. 'V
czasie od dni'a 4 do 10 b. m. vg!o.,zono do
Wydziału Zdrowia Pub-Hcznego w Łodzi
następujące
przypadki zachorowań na
choroby zakaźne: dur brzuszny 30 przypadków (w tY'godniu poprzednim 27 przypadkÓW), płonica 37 przypad'ków (32), bło
nica H przypadków (:26), odra 1 przypadek (4), róża 6 przy,p alIków (7), krztusiec
5 przypadków (3), gorą,czka połogowa 4przypadki (5). Ogółem zanotowano w tygodniu sprawozdawczym 97 przypadków,
w tygodniu popl'zednim 104 przypadki zachorowań.

Krypta w podziemiach kościoła k,tedralnego. Dzięki wydatnej ofiarności J. Eks. biskupa Jasiń-skiego, a.rdynarju.,zą.
diecezji Łódzkiej, który złożył znaczn'y
fundusz duchowiel1.stwa oraz sp.ołeczen
stwa ka'tolickiego diecezji Łódzkiej, z inicfatywy najdostojniejszego pasterza pod
kierownictwem i według planów p. inż. J.
Kabana została wzniesiona krypta w po~
dziemiach katedry św. Stanisława Kostki.
Drzwi, zamyka.iące kryptę od v,:ewnątrz
świątyni sa, z bronzu i intarsjami wypeł
nionemi ołowiem. Nad nimi widnieją litery D. O. M. (Dco Optimo Maximo). Pod
infułą A. D. 193'5. Dl'zwi te podnoszą się w
sposób mechaniczny. Schody wiodą.ce do
krypty sa, terakotowe, ryflowane z po~ę
czami z bialego metalu. Krypta w podZIemiach składa się 2 części, o stropie telazno beta.nowym, wyłożona posadzką terakotowa" barwy czerwonej. W kasetonach
pomieszczono 14 la·mp elektrycznych.Krypta posiada ołtarz i płytę górna, wykonana,
w sztucznym kamieniu, krzyż z marmuru
czarnego i p'a syjka, z bia.łego metalu. Z lewej strony ustawiony został sarkofag..grobo wiec z żelazo - betonu, obłożQ.ny płyta
,mi z kieleckiClgo marmuru. Na sarkofagu
napis i rzeźby przedstawiające oznaki ~i
skupie i hel'bu ś· p. ks. biskupa W. Tymlenieckiego, którego zwłoki tam się znajdują. W bocznej nawie prezbyterjum katedry obok wielkiego ołtarza., wmurowane
zostało epitaphium tabJiica podług 'p rojektu prof. JUljusza Makarewicza z Krakowa. pod kierunkiem in.z. MąCZYIlskiego,
wykonana z kieleckiego marmuru, w styl~
.gotyckim uz,godnionym z linjami całOŚCI
świą,tyni
katedralnej. Pod bronzowym
J>O!Piersiem Ś. p. ks. biskupa ordynarjusza przedstawionego w infule z pastorałem w .ręku ''''[dnieje napis ułożony przez
J. E. ks. biskupa Wlodzimierza Jasińskie
go:
D. O. M.
Ś. p.
KB. Dr. Wincenty Tymieniecki
Pierwszy Biskup Łódzki
ur. 3. ol. 1, 7'1. Prekonizowany 1'1. ł. 1921·
Kaspłan wedl'll,g Serca B()~ego,
NiCBtrudzony Organizator i Budowniczy
Diecezji
S-połecznik i Jałmwżnik OfiJamy
Otoczony czcią duchowieństwa wiernych
zmarł w Panu 10. 8. 1934.
Niech odpoczywa w p<lkoju.
Katedra w swych podziemiach zyskata wspanialą kryptę, przypominającą po-

Natomiast wersje, .iakobv cech piekarzy wystąpił z wnioskI en: o "(lOnowną. podwy!ikę cen pieczywa, nie odpowiadają. prawdzie i cennik zatwierdzony przez starostwo grodzkie w dniu 3
b. m., a wprowadzający ceny za c.hleb
na 30 gr. za kilo, utrzYllluje się w
mocy.

dziemia Katedry Wawelskiej i .grol?ow~e
zasłużonvch na Skałce·
Kry-pta obejmuje
10 miejsc na grobowce, z których pierwszy
obok ołtarza., kryje doczesne szczątki Ś. p.
'ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego.

JUDAICA
Karygodny wyzysk- żydowski. W dniu 12.
b. m. do ;':w· Zaw. Dozorców Domowych
"Praca Polska" zgłosił się Czesław Filipczak, który oświadczył, iż jest dozorcą od
4 lat u Żyda Abe Lewkowicza przy ul. 28
pułku Strzelców KaniowskicJ: oraz ze o~
slu,guje temuż Żydowi 3 nIeruchomoścI,
przyczem zaznaczył, iż za powyŻ8zy cZ!is
2yd nie daje mu zlldnego wynagrodzenIa.
Pretensje Fili-pczaka się,gają, znacznych
kwot a od 1 lipca 1935 r. do 1 październi
'ka r.' b. wynoszą, 10U zł 50 gr. Filiipczak
zgłosił się do Zwia,z'ku Dozorców "Praca
Polska" z prośbą, o obronę przed wyzyskiem 2yda. Zwią,zek Zawodowy "Praca
, Pol.,ka·' skLerował sprawę do są.du pracy.
Za plecami swych l'acholków. Nastroje wśród żydostwa z powodu wzmożonej
akcji całego narodu w kierunku wyzwolertia gospodarczego z żydowskiej zależno
ści. z każdym dniem ulegaja, zmianie. Naogół
organizacje na cjonalistyczne ty·
dowskie, a więc sjoniści i ortodoksi (agudowcy), poważnie zajmują się kwestją e·
migracji zydowskiej, uznając, ze zmniejszenie odsetka ludności tydowskiej w
Polsce przyczyni się do poprawy stosunków i pozostali Żydzi będą mieli swobodę rozwoju. Pomijając nawet fakt, ze stanowisko tego rodZaju jest błędne, gdy t
chodzi nie o częściowe, ale całkowite usuniecie żydostwa z Polsld, trzeba zająć się
ci('kawem ża,daniem Bundu. Towarzysze
socjaliści czują się bezczelnie pewni za
plecami swych polskich kolegów i na 0statniem zgromadzeniu potępili stanowisko pozostałych organizacyj żydowskich
w kwestji emigracji Żydów, uznając, że
Żydzi maja, w pełni równe prawa z Poła
karni i nalety domagać się od władz rzą
dowych, aby ukrócono wszelkie wystąpie
nia i ządania emigrcji tydowskiej. Inacr.ej mówiąc, towarzysze z Bundu hasła
równouprawnienia mają, tylko dla gojów,
dla siebie zaś są skrajniejsi od nacjonalistów. (k)

KRONIKA GOSPODARCZA
opłaty cechowe. Zgodnie z uIzby Rzemieślniczej w Łodzi
wprowadzone zostały nowe opłaty, jakie
cechy pobierać mają za świadczenie na
rzecz swych członków. Zawieranie umów
o naukę rzemiosła przed rzemiosła przed
cechem wraz z legitymacją uczniowską

Nowe

chwała,

opłaca

się

!:!umą

10 zł.

Poświadczenie

przebytego czasu nauki, w razie jej
prz6rwania, opłaca się 2 zł. Opłata za
świadectwo
ukończenia
nauki wynosi
5 zł. Opłaty za duplikat świadectwa czeladniczego, wydanego przed 15. 12. 1927 r.
wynoszą 5 zł, za duplikat dyplomu mistrzowskiego, wydanego
przed 15. 12.
1!.l27 r., 5 zł. Za wszelkie inne czynnośei
cechy nie maja, prawa pobierać żadnych
opłat, a w szczególności za wszelkiego
rodzaju wpisy i t. p.

W. W., Lódź. Inspek tor pracy. .
Anna Tokarska, L6dź. Nie nadaJe slQ
do drnku.
Konstanty Olas, Udź. Sprawę zbad~
m~

Stały
skargę·

Czytelnik,

L6dź.

Radzimy

'eś~
c

WIll

Z. W. 13 Lódź. Nic nowego. Spraw~
tę już oma~ialiśmy w Daszem piśmie.

SPDRT
Dwa wyścigi w Lodzi· W niedzielę. dni!ll
18 bm. Tow. Zwolenników Sportu w

Ło~

dzi zwyczajem

dorocznym z polecenin:
łódzkich władz kolarskich organizuje dwa.
wyścigi szosowe o nagrody
ufundowane
,przez zarząd miejski w Łodzi Pierwszy,
WYŚCig o charakterze ogólnopolskim odbę
dzie się na dystanSie 100 ldm. i wezm~
udział w nim wszyscy czołowi kolarze pol"
scy, gdyż zgłoszenia ich jut wpłynęły.
Start do tego biegu mieścić się będzie u:
wylotu ul. Brzezińskiej i nastąpi o godzi~
nie 9 rano. Równocześnie odbędzie się drugi wyścig szosowy na dystansie 50 klm.
ol'ganizowany przez Ł. O. Z· K. o wojewódzkie mistrzostwo dla młodzików n{\
r. 1936. Wyścig ten dostępny jest dla wszystkich kolaI zy pOSiadających karty wyści ..
.g ·we. Zwycięzca otrzyma koszulkę mi~
strzowskq, z godłem Łodzi i żeton srebrny,
złocony, zaś następnych 5 zawodników ih
trzyma tetony srebrne. Start do tego wy~
ścigu nastąpi o g. 9,30 rano na autostra~
Gzie u wylotu ul. Brzezińskiej. Ostatnie
zgłoszenia do wyścigu przyjmowane będ~
o godz. 8 rano przed startem.

w:

Międzyklubowe zawody bokserskie.
czwartek, dnia 15 bm.. odbędą się w sali·
Geyera o godz. 20 wielkie międzyklubowe
zawody bokserskie z udziałeem pięściarzy.
Sokoła. Geyera, Kruszendera i K. P. Zjed..
noczonych. W zawodach. które .zapowiada
ja się bardzo interesująco, będą startowali
m. in. Kijewski, Wojciechowski, Mikołaj ..
czyk, Bartosik, Rychter. Ostrowski i in.
Jak juz pokrótce donosiliśmy, organiza"
torzy starają się o to. by doqzło do spotkania w ramach tej imprezy Seweryniaka
i Ostrowskieg-o; w tei sprawie oczekiwana
jest zgoda macierzystego klubu Seweryniaka. warszawskiej Skody. Jest nadzieja,
że Skoda wyrazi zgodę na to rewanżowe
spotkanie i dojdzie do tej sensacyjnej
walki.
4

Zamknięcie

sezonu w L. O. Z. L. A. W

niedzielę, wobec całkOWitego wyczerpania
się kalendarzyka ilffiJ:rez lekkoatletycznych, łódzkie władze lekkoatletyczne postanowiły zamknąć sezon tegoroczny.
Na.
oficjalne zakończenie sezonu, zwyczajem

dorocznym, są urządzane biegi naprzełaj.
Z tej okazji właśnie odbędq, się doroczne
biegi naprzełaj dla zawodników stowarzyszonych, niestowarzyszonych i kobiet na
Polesiu Konstantynowskiem. Początek tych
biegów wyrnaczono na godz. 10.

Pogoń w Lodzi. W niedzielę, dnia 18 bm.
,Lódzki Klub Sportowy rozegra na wła..
snym stacl,ionie przedostatni swój mecz li_o
gowy z lwow... kim zespolem ligowym Po"
gonią. Mecz ten będzie dla obu zespołów
szczególnie ważny, gd~'ż teoretyczne wyliczenia moga dać wiele możliwości dla jednej, Jak i drugiej drużyny. \V razie wY/ł:ra
nej Pogoni. ma ona szanse do zajęcia w
tegoI'o;:znvch rozgrywkach li/ł:owych drugI ego mi e i ca a co za tem, zdobycia tytułu
wicemistrza. W razie jednak zwycięstwa
Łodzian. punkty obu klubów I,równałyby
się, gdyż oi;a miałyby po 17 pkt. Jak więc
\Vi 'zimy. nieuzielnv mecz dla obu klubów
ma specialne znaczenie. nic więc dziwnego.
zr oba kluby przygotowują się d<l tych zawodów niezwykle starannie. Łodzianie do
meczu tego wYStąpią w identyczn.vm skła
dzie jak przeciw Garbarni. a więc: Andrzejewski, Gałecki. Fliegel, Pegza l, Rudnicki. Osiecki" Miller. Herbsztreich, Lewandowski, Sowi ak i Król. Pogoń n<ttomiaat
,zawiadomiła swego przeciwnika, że przy..
jeżdza w składzie następującym: Albański,
Jeżewski, Lemiszko, Sumara, \Vasiewicz.
vVańC'lYliski. Martyna, Luchter.
Nochaczewski i Borowski.
Poza tem w nadchodzącą niedzielę oj ..
będą się dalsze mecze w następującei kolejce: Ler-.ia-Sląsl{ w Warszawie. Wisła
- Dąb IV Krakowie, Warta Warszawianka w Poznaniu i Ruch - Garbarn!a
w Wielkich Hajdukach.
O wejście d-;Ligi nat~iast odbędą się
kOlicowe spotkania pomiędzy Smigłym i
Brygadą w Wilnie oraz A. re. S. i Cracovia, w Chorzowie.

Klasa A i B na boisku, W dalszych
spotkaniach jesiennej rundy w piłkarstw;e
o mistrzostwo klasy A i B okręgu łódz
kiego odbędą, się następujące mecze: Na
bGisku Union-Turingu przy ul. Wodnej
grają Uniol'-Turing z Burzą, na boisku
Wimy przy ul. Rokicińskiej Wima - S.
K. S., na bcisku W. K. S. Plan gen. HalZE śWIATA PRACY
lera W. K. S. - Sokół Pabjanice, na boi(J dodatkową umowę elektrotechnik6w.
sku Widzewa przy uL Rokicińskiei Ł T. S.
Pracownicy elektrotechniczni wystąpili G. - Widzew. Ostatni mecz odbędzie się
do inspekcji pracy z ządaniem zwołania IV Pahjanirach, gdzie P. T. C. spotka się
konferencji z pracoda vcami, celem prze· na boisku Kruszendera z rezerwą ligowdyskutowania tekstu dodatkowej umowy ców Ł. K. S. Ib. Wszystkie powyższe mezbiorowej. Inspektor pracy zwołał kon· cze odbęda, się o godz. 11 przed poł i będą,
ferencję na dzień 16 bm.
poprzedzone przedmeczami rezerw.
O mistrzostwo klasy B w nadchodzącą
ODPOWIEDZI REDAKCJI
niedzielę odbędą się następujące mecze:
Tur-Hakoah, Boruta-Sokół Zgierz, ZjedPp. Nowacka, Chodowska, Frankiewicz, noczone-Huragan. Do klasy B grupy paTokarek, Ud:t· Forma słaba. nie wyko- bjanickiej zaawansował Rudzki Klub Sporrzystamy.
to\Vy. który w trzecirr. decydującem spotAnton1 K., L6clź. DziękujezI?Y za infor- kaniu z Turem (ZdUllska Wola) pokonał
macje.
. go w stosunku 2:00 (2:0).
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różne, rośliny zimotrwałe.

goto•• i Da obiłaluDki przyjmuje

Dalie -

Georginie poleca
w wIelkim wyborze
n 18 585

JERZY

Zakład

Łódź,

Piotrkowska 189.

TELEFON Nr. 232-00

°

Stolarski

A. RAJZNER,

KOŁACZKOWSKI,

Gospodarstwo Ogrodnicze Łódź

al. Piotrkowska 241.

z;{tt

MEBLE

OWOCOWE
PARKOWE
KRZEWY

DRZEWKA

litumer

składzie

duży wybór gotowych mebli.

Kwiaty cięte i d n i c z k o we - Nasiona
Ceny jak w szkÓłkach. Cenniki na żądanie

R. Barcikowski S. A.

Nagł6wkowe słowo (tll1~t~) 15 gr.oszy, katde
dalsze słowo 10 ~rollzy, <> lIczb = ledno słowo.
i, w, z, a = każde stanowi 1 sIowo. Jedno ogło
szenie nie może przel;raczać 100 c3ł6w. wtem

5

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Znak oferty na.przykład:

DROBNE

i t. d.

nagłówkowych.

I[ t8.

Majątki

Kamienica

składem wolna od stempli.
35000. wplaty 25000 reszte
tyzac~a,
Błoch,
PoznaI'i.
Marcmkowskiego 15.
zd

DZIERŻAWY

=

z 18924, n 2745.

1

d 1790

słowo.

Drobne Q,głoszenia w dni powszednie przyjmuje
si~ do godz. 10,30. w soboty 1 dni przedświą
teczne ,p rzyjmuje się do godz. 9,4ó.

drobnych: t·tamowy millmetr 30 groszy.

Gospodarstwa, Damy, Wi,lIe, Piekarnie. Kolonja1ki., Res·tauracje
kupna spl·zeda·ży poleca korzystPiekarnia
Wojtkowski. Poznań. Chwa- wielkiej kościelnej
wsi, wypiek
Cena nie
li zewo 10 - 2.
zd
24515
120 chleba. objęcie 650,- (dzieramorżawa 35,-) Otręba. JarocinA Ki·
Aleje
liliskiego 2.
zd 012 807
24 043

Poznań

ng 17145

ng 17486

Ondulacja

2 murarze

trwala 5 zł. aparatami: elektryczspecjaliści prac betonowych z
nym, p_owietrznym i parowym.
dluższa J;>raktyka potrzebni zaraz
Łódź. Nawrot 54a.
Józef PodBufetowa
Zgloszema do majętności Chwalileśny.
n 17642 sympatyczna uczciwa. troszkę bogowo l pod 'Vrześnia.
kaucji zaraz potrzebna. Adres
zd 24 422
26. SZ"CKA POSADY
wskaże Orędzodw2n4ik5'41Poznań

~

K

Czeladnika

do 30 słów dła POSZllucznia kowalskiego 1
Dom
Młyna
Młynarz
kuj/lcych posady w tej rubry<;e
)bliczamy
po
jednej trzeciej ceme kawaJeT. obeznany z motorami przyjmie zaraz. Pankowski, Wa~
~lększy lub mlllejszy z ogród55
. od 5 do 15 tonn dzierżawy poszuzd 24 421
klem ponad 500 metrów kupi" za mórg bura.czanych, zabudowania , kuje.
Oferty z opisem maszyn
drobnych.
ropnemi potrzebny _od za raz. Zgło growiec.
gotówkę. Oferty Kuder Pozn·.
!!l'l ~~· wne. mwentarze kom~letnc'li \\ arunków. Marchwicki. Ostrów
menia osobiste MłY!ll Motorowy
_ _ _ _ _z:..d:..::;g 24172 3
I OOQ zlotycl1.
Qz.a '!torows k!. Po-. Wlkr. .. Kaliska 13.
zd 23 425
Ujazd per Grodq;isk.
ng 187ii2/3
2 czeladników
znan, Plac SaPlezynskl
aj Slu<i!ba dO'łnowa
Dom
zd 24239 10 b.
Dla
_________
_
krawieckich przyjmę od zaraz.
Szymański, J arocin Wolności 3.
ze skladem mieszkanie. 3 rnkoje
•
Służąca
kuchnia. morga ogrodu 6500,Oberza
emeryta dom rodzaj willki dużym
Dam
n1877 b
C.z~chorowski, Poznań, Pluc 83- 32 buraczanej pierwszorzenne za- ogrodem o~vocowym, woda. las. kauci e! wZ(l"lędnie wynagrod.zenje inpt~~oe~in; s~Yads~~O~f~~~y PJ~ę:
Plezyński 10 b.
zrl 2~ :?3'l budowania dużej wsi 12000- 8000 komunikacJa.
wydzierżawię
~a .P9 ecen~e mI pracy oboJętrue downik. Poznań Zfi 24306
Pi,,·iń~ki. Poznań, WielIcie Gar- sprzed!lm.
Oferty Orędownik. Jakle) zawod szofer. Oferty OręKrawiecki
bary 23, restauracja.
zd 24314 P_o_zn_a:..I:..I_z:..d:.....2_2:..9:..62:....._ _ _ _ _ _ downik, Pozna(l zd 21182
czeladnik na duże sztuki zaraz
Kupię
Służąca
:Qotrzebny. Zgloszenia Pilarczy!t,
.
G • • •
dom przy wplacie 4000 zl. OferT anlO
OSClnlec
p
potrzebna zaraz. _ Piekarnia Jarocin, Piłsudskiego 1.
ty Orędownik. Pozna]'i zd 2-1 123 sprzedam 8 pszennej,
zabudowa- koloni alka, rzeźnictwo, salka, 13
anna
.
k'
n 18 771
nia murowane nowe bez (Hugu mórg buraczanej. inwentarze, _ mila. inteligentna skromna - Grześkowla, Antomn
poczta
2800
zł.
Szymala,
Września,
Miobjęcie
1
500.
Czachorow~ki
Poprzyjmie
posadę
lekkiąh
prac
doPoznań.
'
zd
24185
Dom
Czeladnika
zd 24 413 znań Plac Sapieżyński 10 b.
mowych z przyłączemem do ronowy, wolny stempla. dochód 10slawRka 2.
.
zd 24240
dziny bez wynagrodzenia. OferDwóch
bednarskiego zaraz. stala posada
roczny 1100 - 8500.- wplaty
ty
Orędownik. Poznań zd 24 349
7000,- Stawsld. Poznall. św.
pomocników stolarskich na sta- poszukuję. Tuliszka, Buk. LwóWojciech 31 - 15.
zd 24 3811
Młyn
la pracę budowlana zaraz. Teo- wecka.
n 18 772
motorowy przemial 100 ctn. 35 b j Inni
dor Chudzicki. Komorniki.
mórg korzystnie sprzedam lub _ _
zd
24179
Kupię
Kamienicę
Zdolni
wydzierżawię.
Ratajczak. Potrzypiętrową!, skI ad, ruchliwa uli- samo chód ci,ężarowy 5 tonnowy . znali, Skarbowa 18.
zd 21402
sprzedawcy. przedstawiciele po•
Asystent
ca, dochód <l 300 - sprzedam 30 Oferty do Ore-dow'IIi,ka. PoznaJi
U
CZnla
szukiwani. Oferty Piotr Michoń,
zd 24026
gospoda.rczy szuka posady. Ofertys .• wpłaty 120bo,- Kossmann.
ty Oredownik. Poznań zd :M 025 fryzjerskiego lub wolontadusza Cieszyn,. Fabryka. Wafli. BiszPoznań, Fredry 6.
zd 24 466
całym
utrzymaniem
.p.rzyjmie
koptów 1 Herbatników.
Cebulę
Majkowski. Poznań, Wierzbięcice
zd 23221
i ('zoanek większą iłość kur_ ię.
Mistrz
7.
zd 24130
I
Domek
Oferty Orędowf1ik. Poznall
kupie 4-6000 także na pmwiJlcji. _ _ _ _ zd 24 27:)_ _ _ __
solidny. do·
Garncarze
Oferty Kurjer Pozn. zdg 2452011
samodo ustawiania piecy.
Kocioł
parowy kupię.. Oferty
Kamienica
Poznański zdg 22 944/5
mieszkania komfortowe dochó,l
Ii 18 768 Mosina.
7200,- cena 70000. wplaty 50000
Zgłoszenia Dom ZlecCli, Poznali.
Pocztowa 15.
zd 24 {j()0
Ogłoszenia

....O_ŻE.N~~_I____

II:.~

Sprzedaż

..

kożuszków

K.awaler

kupiec bez nałogów. posiadający
dwa .dobrze prosperujące sklady
mateTJalów budowlanych. szuka
wspólnk"2ki inteligentnej do lat
23. Ofe.rty ~ bliższa {.ersona ]ja .
fotograf Ja kierować .. Oredownik"
Gdynia pod 1832. Dyskrecja zapewniora. cel matrymonjalny.
ng 18298

IJI

Ż.E

1I:.7._S.P.RiljZ.E.D.t'
.. _ _

Sklep

galanteryjny urządzeniem, towarem sprzedam spowodu wyjazdu.
Radomsko, Reymonta 39 .. A.
Szmiglówna"_
n 18 767
piętrowy

Dom

skladem, towarów krótkich lub sklad mieszkaniem okolica Jarocina sprzeda Paradziń
ski, Poznaii, Piekary 19 - 1zd 24 357
Skład
cukrów. owoców, centrum Poznania 2 600,- sprzeda Ratajczak, Poznań, Skarbowa 18.
zd 24 404
Skład
kolonjalno - delikatesowy.
centrum Poznania, mieszkaniem ma![Jem 2500 sprzeda Ratajczak, Poznań, Skarbowa 18.
zd 24 403

117

mórg prywatne bez dlugu blisko
Poznania. zabudowaniami, inwentarzami 34 000,- wpłaty 25 000,Rataj czak, Poznań. Skarbowa 18
zd 24 401

35

buraczanych budynki murowane
blisko Poznania, wplaty 4000.~rzejęcie
amortyzacji. Stawski,
Poznań. św. Wojciech 31 15.
zd 24 384

65

pszennych. zabudowaniami. inwentarzami okolicy Poznania wpłaty 7 000,- reRzta amortyzacja. Stawski, POZnaJI, św. 'Voj~
ciech 31 - 15.
zd 24 383

Co futro

oR

Ę

=

to

pol"ki i Lwowa we w~półczNlnei solistów. Koszyce. ~fuzykH cygaliorozie poI6kie}": 23.00 .. Nastrói ska. 17.30 Rl"lla. Sonaty MozartR
wieczo.ru" (ol:vtl·).
na skrz_ i fort 17.40 Bratislawa.
liakopłańsklch nłekryłych l zwyczajnych
Czwartek. 15 października.
Toruń _ .12.40 .i(>i;ienna hiidl" Sona ta Schumanna na SkTZ. i
oraz skórek na pokrycia
6.30 audycje p~ranne: 11.30 po- na w ~~r1z;c i ,y o!!'r!Jdz:e - POI!. foris.oo Kr6lewiec. Koncl'rt MI..ÓDt.
ra nek dla szkół pow-szechm'ch - roln.: 13.00 wt"zl"c"tk lcJ!o PO tro- kiestrowy 1810 Bratiolawa Re.. PioMnka ludowa różnych dlZ~el- <'2:11 (plny): 15.35 życie kulturalne freny tallcczne. 18.15 'Bukareszt.
Zgierska nr. 107
nic Polski". Wykonawcy: Chór l'omol"tZa: 15.42 Ry"zard Wagner Muzyka rozrvVl:kowa. 18.30 Koeng 16295
żeń6ki, chór me;;ki. chór mic6z;l- plyty: 16.00 .Rybacy na mu- nil!swusterbausen. Ronata sk-z.
ny pod dyr. prof. CZNława KJ- rzu:' - fl'lieton: 18.20 ut.wo·ry for- Hal'ndla w w:vk. A!my Moodle.
zietul6kie-l!o. Objaśnienia - prof. tel?'l!-nowe w \~· v.k. Zofll ROg6y- Kolonia. Ha,dn - ~Iozart" konCZe61aw Ko.zietuloski (ze L"'owa): skleJ- Zukow,sk leJ.
cert orko Strasbllrll ... Strau6 11.57 sygnał czasu: 12.03 p et5ni i
Off b h"
k
n 16644
tańce różnych nrurodów _ w wyk
\Vilno - 15.25 życie imlturalne
en ac
oncert rOZry90zespolu Niny Mańskiei: _ 12.5a miasta i ,,"rowincji: 15.30 codlZien- kowy.
Największa Hurtowaia i Fabryka najoow.zych modeli
dziennik poludninwv: 15.00 ",·iaol e.· ny odcinek Dowi.eściolVY .. Charlot19.15 :J;tylta. "\:L zYka operetkomoolci go.spodarcze: 16.20 CGwilk:; ta Loewenskoelrl" - powi~ć Se:- wa. Berlm. ReCital fort. - 19 ..25
pytań dla dzif'~i 6tal"'/1;vch: 16.35 my La.zerIOU: 15.40 Wood i Les- Praga ..Muzyka lekka. 19.30 Wlekoncert PoznaI"loskiego Ze-soo!u Set- Ile - Dwa foxtroty (płyty): - deń. Chór Opery Wiedeń."k iej.
lonowelro (z Poznania): 17.00 .. C:l 15..45 chwilka sooleczC1a' 15.50 19.50 Bukaleszt. Recital śOlewa
C>na prąd I baterję od zł 97,!IQ
bedzie III nasza młodzie<i:a" - od- oi(}<-enki (oyltv): 18.20 .. Kultura CZ:V.
cZ.vt: 17.15 recital forrepiano\\"v ~sj a kul twa t. zw warstw 020..10 Hambllrlt. .. A wieczorem
Jakóba Gimpla (ze Lwowa): - sWIf'convch odczn: 18.35 Mozart tallczymy". Kopenha~a. Koncert
17.50 .. Ks i ażka i wiedza": . Życ i e - Sonat!). skrzypcowa Nr. 42. A- symf. Z udz. D. Mi1hauda. Dyr.
k;;iażk i " Jana Muc:;rz;kowskieJ:w dur (olvty).
MaIki!. Berlin. Najnowsze tańre.
(z KrakiOwa):
18:00 po~~dank..
Katowice _ 12.40 .. OdrowaJio- ips~. PLe~!1i amerykal'i;;kie. Kr6~
Po znań, Fr. Rałajczaka 10 ;aktualna: 18.10 wladomoscl Boor- wie ślascy w średniowieczu" _ lewlee. Wteczór tańca. 20..20 B~
towe: 18.50 Dogadanka aktualn:~: odczyt: 13.00 koncert życzeń (p 11'- dapeszt. Muzyka .;;alonowa. 20.30
lii·
Katowice, Mielęckiego 8
ng 17505/6
1~_0.0. Kanl.eralny Tea~r W:vobraz- ty): 13.15 ,lo t~li('a !ł'raia różne 01'- Bp.kareszt. Kon_cert ra~Jool'k. -:
111. (FranCJa) - .premJera "I!-Ich",: kiestry: (olyt,,)· 13.li8 wiarlomo'§c; "Iedell." .. DookoIiI Ka·,edry. śv; .
WJ~ka P. t .... W!~czory .rodzlIlne .zieldowe: 15.35 żYcie kulturalne Stefana
:- radlOpotpourrl. C~erre ? IIquer ). NaptSilł L~d- Śląska: 1-li.40 M. Mussorgski i S. 20,45 Anltha (Nat. Progr.>.. Mt.Wlk. Gl!-llIoux. BrzekIni!. l radIO-I P,rokofiew (plytv): 18.20 pOl!adan- Hka"taneczna. Rzym ... Co;;, fan
fOl) IzacJ9 Czesla?,a. MI1oeza .. Lz.k.a aktualna: 18.30 ~()lo flet j duet tutte - .0!lera ~arta .. 20.50
Wilna): 19.30 "IInleJ1l'\Y JadWig'
forteoianowv (płyty).
P~.te ParlSIen. . Wlene.r l DouKoncert w wyk. malej orko P. R.:
cet .
Krak6w - 12.40 audycja dla
21.00. Frankfurt. Muzyka ll'k20.10 inaug.u~acja sezonu Ope\r
dzieci wiej;;kich: 14.00 koncert po- ka. M. Ostrawa . Pro!!ram rozrywWarszaW;;kH'l. .. Strasznv Dwó"
o;>era .w 4-ch aktach. Stiln . . Mo- oularny (olvtvl Cześć I-sza: Z !illwy. 21.15 Anlllia (Nat. Prog",r.)
nluslZkl. Tr . z Teatru Wlelkleg y. twórcz06ci Wagnera. Czl'~i' II-ga. Koncert Bymf. z Qlleens-Hall·l1.
Ok. godz. 22.00 w II. pr?-,tr\\" ;e Muzyk~ rozry-'kowa: 15.30 m.e1.o- 21.30 Paris P. T. T. DaW'lle prze.. Z wedr6\~ek 00 p.rOWLllCJI . -- d.le Gnega (pl,ty): 16.00 chWilkI< boie. 21,4_5 Radiu Paria. Koocert
Smutne mb3>&tecz'ko - pOl1:ada n- sP.ołiHzna: 16.0.5 .. Co ,o. nas .tą.ó- symfoniczny.
ka (ze Lwowa):.
1w81a20' : 16.1~ wladolmoscl Z d'llla:
22.00 Stoekholm. Koncert kwinąudyc.la loka na.
tetu Buda·peszteńskiego. Medio.
Ł6dź 12.40 walce LirJckego lano Jam symfoniczny. 22.05 Bll. '. KRA OWE
(olvty): 13.00 koncel't żvczeń: - dapeszt. Muzyka cYl1:ańeka. 22.Hi
Czwartek. 15 paZdziernika.
14.57 łódzkie wi'adomości gield(\- Pral!a. Muzyka lekka. 22.20. Wiewe: 15.40 .. Nowości techniczne": den. Nieznane oieśni. 22.30 Lipsk.
Warszawa 2.40 .. Gospodar- 16.55 o wszystkiem DO tr06zku: - .. Tall~e do pól'llocy". Koenillsw.
skie melioracje" DOllaGlanka: 16.00. pilOsen.ki. w wyk. I.mperio Ar- .. Nocna muzyczka". Berlin. ;Mu15.15 śpiewacy Wa'rszawy (olyty): gen1:iny (oh' t y): - 18.20 murz;yka zyka taneczna. 22.45 MonaebJum.
16_00 skrzynka ol1:ólna: 16.15 życie (plyty): 18.35 .. Najwiekszy wlról! MuzY.l>a na dob.ranoc.
kulturalne sto]iey' 23.00 muzyka bawelny - pOl1:adanka !!'os,podar23.0.0. Budapeszt. Muzyka tataneczna (pojyty).
cza.
neczna. 23.15 Wiedeń. MuzvJra tanecma.
23.20 \Vroclaw. Mll·Zy·ka
Lw6w - 12.40 .. Goopodarskie
PROPONUJEMY
or.U'llowa. 23.45 Radio. Paris_ melioracie" - po.e:adarrka (z WarMUiZy!ta tanęczna. 23.55 AIIJCUa
SlZa Wy): 14.30 koncert życzeń: ·LAMPOWICZOM
(Reg. Progr,). Muzyka taneczna.
15.30 lwows·kie wiadomości bie<i:a24.0.0 Frankfurt. K oncert no~
ce: 15.35 .. Ollień - motywem mut k
zycznym" - plyty: 16.00 Alf.redo
na czwar e :
ny.
~ NJe płacz, Stasio, za osiem dni przecież już wr6cę-t
0..15 Radio Paris. Muzyka lekCampoli (plytv): 18.20 muzyka
17.00 Buda~ęszt. Recital fort.
"- Ano, właśnie, to też to...
(x)
lekka z plyt: 18_35 .Peiza ·ż Malo- Egona Petri. 17.11i Rzym. Konce.rt ka.

"NAGIBOR"

~~Radjoodbiorników ~
....

Radjoświat

Humor zagraniczny

Edmund lłychter -- co
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Edmund Rychter -- co

Edmund Rychter, Poznań,

Ostrów W!eLkop.
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W niedziele, święta i p6~nym wieczorem: 35-24, 40-72
Za WIWlystkie .wi8loomo§c.l i M't~tllI7 • m. ł..odzI odpowia.da Leoal 'ITe1l .. Ud.!. Plotl'lrowska 01. .- Za ~l"lO!lze.nia • r~lamy ooDowiada
Rek0pjs6w n.!ezam~ redaikcja nie _.-ac ..

Przedpłata: ~~~~~:.e o=ze!u~ =~:~::!.~ N-I

=

I~

mi-'A~~iA 234 _. "war'-'-'- 7 M
Poc-- """"J'muje .··mO-'-_ł
w ..... ~. . v
•
.......
.......""
.v~
" ... .... M'
.~
....,... a t 7.'kO
ni fi wyda1\ tJ:ltoon!owo (bez po.nJedzi.adJlrowego). - Pod OIPask" w Polsce 6.00 zł • WJdat!
tJjfodniowo. - Zam6wienla pooztowe nalert:r a.s!Iwteczniaj! do 25 katd~ lIlJieel4C& w unodach
pocztowych 1'IJIb WUlNl6t "" centra.14 Oredowmn.

ua

~ to

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24, 35-25

NA DZIEŃ NASTĘPNY
RedaJk!« o.dpov4edl!li.a.l,nl! ~dJrzeJ TreNa III PoznaniL Antoni LeśnlewIICZ z POOIl1a.mll..

W ra.me 'W)'Padk6w. &POWOdow.aJ1Jch

ubranie

wJł.sIza.

Ogłoszenia i reklamy: ro~~tu8-l=::C1jn~~o c~., ~

=!

t!j~e:r.pr:

etrVlue 2.g>lej 60 IKr•• na stronie w~a.dom"""ci lokalnych 100 gr
od jedn<>!amowego milimetJr+ Og~:oszen:ia s'JrompHkowa.ne or8tl s zastr~eniem miejsca 2U%
n.a.dw)'"Żki. Drcooe oKloszerua nllJlWytej 100 ełów, w tern l) n&glówJtowych (drukowan ch
tlUlltO!L...s1<nyo na.lrIóWlkowe Hi gr.. każde d~e elowo 10 ~ Za r6trucę miedzy zestaJem
Oa ~2:..~~. 0pllKf08~a, powIJtal. wskutek matlrJcowanda.. 'Qdawmcbwo nie odpowiadL
i' """"", ... a I I
lIItne zao6r7.
Nałdad i czcionki: D.ruk.a.rr.da Polski SpOllka .A.Iooyjilla.. Pozna:11, ŚW. Ml4'cLn 71.
J)l'zeszkOd w zakladzie.. ertra.tkó·w ~tP.. wy'da'WlJlict~ nie od.pOwla.da za doQll'ta.rCZlnle ...l"m..
_... - "'-,
dostarczonych numer6w lub odsmkodowa.n:i.a.
...a ..~en", ...e maj. prawa dt)IIl&glllllia aie nie-

i

·POW I E s/O.WSPÓŁCZESNA • PRZEZ· ANTONIECO • H RA MA •
.'

Nie miej jednak o to do mnie urazy, uspokoić, nadałam telefonl~nle 'depe- lit, przybrane w przesadna formę,
A
przedstawienia swych
wa-l gdy;;, jak się za · chwilę pJ1tekonasz, szę na naszę. pocztę, ;r. poleceniem sprawiały mu pełnię zadowolenia.
runków hrabiemu Zabierzańskiemu kierowałam si.ę tylko trosk.ę. o ciebie, przesłania jej do ciebie... (Wszystko
Gdy uradowany szofer wjeżdżał W'
miała
dokonać
dzisiaj
rano. kochany o.iczulku...
to wybaczysz mi, ojczulku, prawda?). Aleje Jerozolimskie, Wierczak już
Widzi więc pani z tego jasno, że te
- Ja tego nie mogę pisać. - HanW wyniku przeprowadzonej rozmo- dzwonił do mieszkania Łęckiego.
dwie sprawy łączą, się ściśle ze sobą. ka uniosła głowę z nad papieru i spoj- wy z Lnjaną, proszę cię, abyś zechciał
Mikołaja zdziwiła nieco wczesna.
wypłacić jej za pośrednictwem lorda wizyta nieznajomego, doskonale prei, co sprawia mi pewną, satysfakcję, rzala na dyktującegO Machonia.
dobro pani było naczelnem zagadnie- Dlaczego?
Crawforda sto tysięcy złotych .. ,
zentującego się dżentelmana. Zdziwieniem w naszem, bą.dź co bę.dź, ryzy- To nie jest zgodne z prawdą. Nie
- Dość! - Hanka rzuciła pióro l nie to wszakże przerodziło się wkrót. .
kownem przedsięwzięciu - skoikzył mogę okłamywać rodzonego ojca zerwała siQ od stolika. Jej granatowe, ce w źle ukrywane zaciekawienie, gdYi
i triumfująco spojrzał na Hankę.
Odparła.
spokojne zawsze oczy ciskały teraz nieznajomy przedstawił mu się jako
- A jednak nie mogę panu uwie- Woli więc pani, aby ten nie- błyskawice gniewu. - Dość tego upo- lord Crawford.
rzyć, dokąd nie dowiem się wszyst- szczęśliwy człowiek popełnił samo bój- korzenia, szantażu!.... Wy podli. , i
Przeszli do gabinetu i usiedli w
kiego, dokąd nie znajdę odpowiedzi na stwo z rozpaczy, jaka przyprawia go o nikczemni l ...
obitych skóra. klubowcach.
cały szereg zagadnień, ściśle zwię.za- szaleństwo po stracie ukOChanej córki,
Zabrakło jej słów, aby odda~ to
- Panie doktorze, - zagaił Wiernych z tą sprawą - odparła posępnie, lub, co więcej jeszcze możliwe, zginął wszystko, ten bezmiar nietajonego czak, siląc się na swobodę - na świe
jakby z wyrzutem.
z ręki mŚCiwej Liljany? .. Jeśli tak, wzburzenia i pogardy, jaką odczuwała cie nieraz sprawy tak dziwnie się u- Mianowicie? - udał zaskoczo- to nie mam zamiaru dłużej nalegać... w Eercu. Dyszała więc tylko ciężko, kładają., że ludzie, którzy swoje zainnego.
- Machoń począł szukać po kiesze- gotowa w każdej chwili nawet do wal- teresowania, powiedziałbym, swoje
- Kim pan jest, co pana łączy z niach klucza., ażeby opuścić pokój ki, byleby tylko ratować honor ojca uczucia skoncentrowują na jednym
LiIjaną i skad ta zadziwiająca, nie- dziewczyny.
i swoją cześć kobieca., nieludzko po- i tym samym objekcie, niejednokrotzrozumiała dla mnie troskliwość o oQ- i • • troską, o Ciebie. kocl1any oj- niewieraną przez bandę wyrafinowa- nie nie znają się wcale ...
cę. zupełnie kobietę, jaka. jestem dla czulku ...odczytała Hanka szybko nych opryszków.
- Nie powiedziałem nic nowego,
pana? - wyrzuciła z siebie tych kilka ostatnie słowa dyktanda Machonia.
Ale gwałtowny wybuch gniewu prawda? .. - wtrącił, widzą,c wyraź
najbardziej dręczących ją pytań.
- Mianowicie w środę wieczorem, młodej kobiety nie wytra.cił z równo- ne zdziwienie na twarzy gospodarza.
- Niestety, na to nie mogę dać od- bezpośrednio po naszym pcrzyjeździe wagi przebiegłego Machonia.
Wiedział, że zaczął ni w pięć, ni w
powiedzi, o czem zreszta. uprzedziłem do Warszawy - podję.ł Macholi, ukry- Trudno - rzekł, zbierając się do dziewięć, ale osoba młodego lekarza,
paniQ. przy pierwszej rozmowie.
waję,e starannie zadowolenie z tak odejścia. - Jestem .z zasady przeciw- jego szlachetny wyraz t~arzy i ro- Może Jednak zechce mnie pan łatwego przełamania oporu dziewczy- ny narzucaniu swej woli innym. Da- zumne spojrzenie wprawiały go w za.- ·
objaśniĆ, jak przedstawia sie w obec- ny - (,)trzymał'am telefon od Liljany, ruje pani, ale działałem tylko ze szla- kłopotanie. Nie mógł zdObyć się na
nej chwili sprawa uzyskania od me- która pod groźbę. wywołania niebywa- chetnych pobudek. Spełniłem to, co tyle odwagi, aby zaraz na wstępie
go ojca owego o',iszkodowania dla Li- lego skandalu, źQ.dala, abyś bezzwłocz- nakazywało mi sumienie. - resztę po- przedstawić Łęckiemu zgóry OPracoljany - ostatnie wyrazy podkreŚliła nie przybył do willi "Ustronie" w zostawiam pani, nie biorae żadnej od- wany plan, z jakim tu przyszedł.
z ironJą.
Otwocku, gdzie zamieszkała chwilo- powiedzialności za dalsze konsekwen- Daruje pan, ale nie orientuję się,
- Źle ... ale pani może to w kl1ż- wo.
cje, wynikłe z pani nierozsądnego o- do czego to zmierza - odparł Mikołaj
aej chwili naprawić - odparł. _ Na- Ależ to sę. potworne łga.rstwa.... poru. - Sięgnął na stolik po przynie- szczerze, pragnąe jak najrychlej dowet poprostu musi to "pani uczynit... - Hanka znów przerwała pisanie.
sione tu przed kwadransem przybory wiedzieć się, z czem przyszedł do nie- Więc oJciec odmówił Jedna.k żą- Tem nie mniej pożyteczne - u- do pisania.
go ten niecodzienny gość, którego
daniom LiIjany... I to pomll'llo wy- śmieel1nę.ł się Machoń. - Proszę pi- A jednak żal mi hrabiego zdawał się już gdzieś widzieć. Nie pozwolenia się z pod moich szkodliwych sać, gdyż nie mam zbyt wiele czasJl rzekł jak do siebie, kieruj/l.c slę do trafił tylko przypomnieć sobie, gdzie
wpływów dodała z lekkie m 8Zy- na nierzeczowe targi.
drz'\Ą~i, - mógłby jeszcze żyć długo... i kiedy. W dodatku niepokOił go jederstwem w głosie.
Hanka znów pochylila się nad pa..- Proszę zaczekać! krzyknęła szcze i ten fakt, że postać lorda Craw- Myli się pani - rzekł Machoń pierem. Udawała spokojną, opanowa- Hanka, któr~ osta.tnie słowa Machonia. forda budziła w nim jakieś przykre
gdyż żadnych warunków dotychczas ną., chocia.ż w jej duszy rozpętała się dżgnęły prosto w serce i zrodziły uczucia, co niechybnie, z punktu winie przedstawiono hrabiemu i tltąd burza. Dlawił ją gniew, bezsilna. pa- straszny, i nieopanowany lęk w du- dzenia, psychologji, musiało wią.zaó,
pochodzi zwłoka w zwolnieniu pant. sja i bunt przeciwko upokorzeniu, ja- szy.
się ściśle z zagrzebanym w podświ~
Wynikło to jednakże z pewnego nie- kie musiała znosić, byleby tylko u- Nie widzę potrzeby ... - odparł domości obrazem tego człowieka..
dopatrzenia z naszej strony, bowiem chronić ukOChanego ojca. przed stra- Machoń obojętnie, zabierając się do
- Mam na myśli pewną kobietę, ........
wysyłając telegram, przeoCZyliŚIH} ten sznem nieszczęściem, jakie rzekomo otwarcia drzwi.
zdobył się z trudem Wierczak - któdrobny napozór szczegół, a mianowi- miało mu zagrażać..
_ Ja pana proszę... bardzo pro- rą, jak mi wiadomo, Qbdarza pan symcie, że Zabierzany posiadają teleio- Rozumiesz, ojczulkU. - dykto- szę!...
patją •. ,
nic~ne połączenie z WarszawłJ,. Ojciec wa dalej Machoń - że z wielu wzglęMachoń zawahał się. - A czy mo- Mianowicie!. - Łęcki zmieszał
więc pani, po otrzymaniu depeszy, dów nie mogłam dopuścić do tego gę liczyć na to, że zastosuje się pani się nieco.
połę.czył się z majątkiem, dowiaduj,EJe spotkania i dlatego, natchnięta jakąś ściśle do moich wskazówek? - zapy- Hrabinę LUjanę Zabierzańską się całej prawdy.
szczęśliwą. myślą, postanowiłam roz-I tał.
.
dokończył Wiercza.k i zaciekawionęm,
- Boże! ..• - Hanka westchnęła. mówić z Liljanę. w twoiem imieniu.
- Tak ... - Hanka spuściła po- niespokojnem spojrzeniem zawisnął na
boleśnie,
wyobrażając sobie rozpacz, Bezzwłocznie
więc pOJechałam
no wieki, na których zaszkliły się łzy, twarzy lekarza.
w jaką niechybnie musiał popaść ten Otwocka, a jednocześnie, pragnąc cię jak brylanty.
Mikołaj uczuł gwałtowne uderzenia
skołatany nieszczęściami czbwiek. na
własnego serca..
Imię kObiety, która
tego rodzaju wiadomość.
Obfity po,Mw
raz na zawsze odebrała mu spokój,
Adolf Wierczak vel Henryk craw-I uchylone drzwi pokoju.
która rozpaliła w nim nieznane dotąd
- Należy go corychlej pocie!;zyó ~skorzystał Machoń z okaZJi, aby tern ford był w świetnym humorze. OpuJednakże w niespełna minutę póź- uczucie miłości i pożądania, jednem
pęwniej przeprowadzić swoje zamia- szczając mieszkanie ,hrabiego Zabie- niej Wierczak mógł ju.ż odetchnąć. słowem imię tej, co wzięła w niepoTY, z jakiemi tu przyszed.ł. -- ~(y ze rzańskiego w hotelu "Victorja", nie Podejrzliwy urzędnik wrócił do kasy dzielne władanie serce i myśli Łęc8wej strony mogliśmy tylko uczynić bez uczucia. wdzięczności myślał o i bez najmniejszych już skrupułów kiego, uderzyło go jak obuchem 1 roztyle, że pozostawiliśmy hrabiego w swym genjalnym przyjacielu, Macho- wypłacił "lordowi" całą, kwotę.
pętało burzę rozbieżnych uczuć.
spokoju, szanując jego bo~eśĆ po stra- niu, którego plan zostal tak świetnie,
- Uf! ... ciężko zapracowałem na
- Liljana ... LiJjana ... - to było
eie córki. Dlatego też warunki Lilja- bo niemal w stu procentach, rozwi~- tę forsę... _ westchną,! Wierczak, wszystko, co Łęcki mógł wyłowić z
ny nie sa. mu znane dotvchczas...
zany bez większych zachodów.
wsiadając do taksówki, i dużą jed- chaosu rozstrzelonych myśli.
- Puśćcie mnie do niego. Ptlśćeie,
Oczekująca przed hotelem taksów- wabną chustką. otarł spocone czoło.
Natomiast Adolf Wierczak, obserWy podłe potwory w ludzkiem cielel ka. zawiozła go wprost przed "Bank
_ Bracka dwadzieścia siedem!.. . wując młodego lekarza, szybko odzy- Hanka zerwała sie z taiJczana i z Ziemiański'·. \Vierczak podszedł do o- - rzucił szoferowi i auto, przy jazgo- skiwał swobodę.
zaciśniętemi piąstkami przyskoczyła kratowanego okienka kasy i z wielko- cie klaksonu, potoczyło się po asfal- Los tej kobiety nie jest panu odo luljana Machonia.
pańskim gestem podał kasjerowi. czek eie.
bojętnym, doktorze, jak śmiem przy- Nie tędy droga! ... i - - !ykną1 Zabierzańskiego, opiewający na kwotę
- To do wspólnej kasy, _ pomy- puszczać - pOdjął Wierczak na nowo
Machoń, a jego ciemne OCZ.V rzuciły stu tysięcy złotych.
ślał Wierczak, rozparty szeroko w sa- - i to przeświadczenie zdecydowało
złowieszcze błyski. - 'Nie tedy.
Kasjer zawahał się, obrzucił Wiar- mo chodowej karetce _ a trzeba zaro- o mojej dzisiejszej wizycie. Liljana bopowtórzył z naciskiem.
czaka badawczem spojrzeniem, poczem bić coś dla siebie. Na. osobiste wydat- wiem jedyny ratunek widzi dziś w
. - Więc co mam czyni.ło! - w glo. zn~kną.ł na chwilę w sę.siednim po- ki Przypuszczam, że ten naiwny chło- panu ...
sie Hanki po chwilowym wybuchu ra- ko.1u.
paczek ofiaruie coś dla ubóstwianej
:- Co się stało?! - Łęcki, nie padrgała prośba, poddanie si, woli przeWierczakowi te krótkie minuty 0- Lili ... - uśmiechnął się i jeszcze nUJą~ nad sobą, wyrzucił to pytanie
śladowcy.
c~ekiwania wydłużały się do wielko- mocniej ścisnę.ł pod pachą wypchaną w formie okrzyku.
- Napisze pani w te) chwili list ści godzin, dni a nawet tygodni. Wie- teczkę.
- Liljana, nie mogę.c znieść dłużej
ao ojca - odparł ~lachoń tonem roż- d~iał dobrze, że realizujIJc czek na tak
Gdy stanęli na miejscu, Wierczak szyka~ Zabier~ańskiego, porzuciła go,
kazu. - Z Jednej !>trnny wp}ynieo to wielką sumę, wzbudził uzasadnione rzucił okiem na taksometr. Rachunek szukając ChWilowego schronienia w
na. niego uspokaJ 'l. i iJ,CO, a z drugiej podejrzenie w kasjerze. Poprzez uchy- wynosił szesnaście złotych, pięćdzie- moim domu, gdyż jestem jej dalekim
znów pozbędzie go skrup\llów t'o 11.0 lone drzwi słyszał dolatujl'J,ce z są,sied- siąt groszy. Wierczak wręczył szofera- kuzynem - odpowiedział Wierczak
wysokości należnej Liliani".! odprawy. niego pokoju strzępy rozmowy. prowa- wi pięćdziesięciozłotowy banknot, a spokojnie.
- Oto pióro i papier - rzekł, kła- dzonej przez kasjera z dyrekt1)rem gdy ten rozłożył bezradnie ręce, co
- Ach tak.... Ku niemałemu
dąc przed dziewczynę. przynieSione już ba.nku, a wkrótce po tem charaktery- miało oznaczać, że nie posiada tyle rozczarowaniu Wierczaka w
głosie
wcześniej przybory.
.styczny przy zdejmowaniu słuchawki pieniędzy na wydanie reszty, "lord" Łęckiego miast spodziewanej radości
Hanka w milczeniu ujęła pióro. Z dźwięk widełek aparatu telefoniczne- machnął wzgardliwie rękę..
zadrgała nuta raczej żalu.
wyraźnym niepokojem czekała aż tam- go.
. _ Nie trzeba...
- To było zresztą do przewidzenia
ten pocznie dyktować.
Wierczak zaparł dech w . piersi.
Szofer omal nie podskoczył przy - podjął Wierczak - gdyż LiIi. kiero·
- Nagłówek proszę napisać samo- Wprawdzie nie obawiał się, aby posą- kierowniCY.
",:"ała się w tym wypadku nietylko chę·
dzielnie: - Kochany ojcze, ojczulku dzono go o sfałszowanie czeku. wysta- Dziękuję uprzejmie panu hrabie- Cl.ą poprawy s",:"ego godnego pożałowa
czy tatusiu... Zależnie od przyjętego wionego legalnie przez Zabierzańskie- mu!... Bardzo dziękuję... Sługa pa-/ ma losu, a~e, l to prze~ewszystki6m,
przez panią zwyczaju.
go, lecz poprostu nie potrafił opano- na hrabiegol...
- P?dk~eśhł - pewneml względami.
- Już?
wać trwożliwego wzruszenia. jakie od
Uczucie zad~wolenia rozlało się po powledz~ałbym, .natury sercowej ...
- Tak.
~hwili przestąpienia progu banku ciele Adolfa Wlerczaka. Nie wypływa- Nle rozuml~m ... '"
.
ło to jednak ze spełnionego dobrego
- Postar:;m S Ję to blrze.1 WYJaśnić
- Na wstępie pragnę się uspra- wtargnęło mu do serca..
wiedliwić - począł dyktować Machoń
Uczucie to spotęgowało się jeszcze, uczynku, lecz ~ zaspokojenia tkwiące- - odp,arł Wlel'czpk. - Liczę jednak
i przeprosić cię jak najmocniej, oj- gdy kasjer, snać obawia.ię.c się aby je- go głęboko w duszy każdego niemal na panską dyskre CJę, doJ{torze: Liljaczulku, za tak nagłe zniknic sie, co jak go telefoniczna rozmowa nie była pod- człowieka egoizmu. Rozpromieniona na. pana kocha ...
przypuszczam) zmartwiło Cie bardzo. słuchane prze~ Wierczaka. ~amknllł twarz szofera i słowa gor~cej podzięfCiQ.g dalszy nast1łpL)
15)
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Burzliwe ż cie kobie -sz ie a B.9.
Uratowana przed powieszeniem, popełniła samobójstwo na grobie rodziców
Na cmentarzu małej wioski jugosło
Versecz pop e łniła samobójstwo
niejaka Marjan Balan. Tragiczny zgon tej
kobiety przypomniał ciekawą historję z
lat wojennych, w której Marja Balan odegrała rolę, nasuwającą porównanie z działalnością szpiegowską
słynnej
tancerki
Mata-Hari.
.Cztery lata przed wybuchem wojny
ŚWIatowej, do wioski Versecz. należącej
w.ówczas do Węgier, przybył oddział żoł
Dlerzy pod dowództwem młodego oficera,
który zakwaterował się u Balanów, mają
cych piękną córkę Marję.
Oficer zakochał się z miejsca
w dziewczynie,
a Marja nudząca się szalenie w "zabit~j
~eskami" wiosce, chętnie zgodziła się wyJechać ze swym kochankiem w świat szeroki.
. Taki był początek awanturniczego ży
CIa ubogiej dziewczyny węgierskiej. Ze
swym pierwszym kochankiem szybko zerwała, bo nie brakło jej adoratorów. Dziś
była przyjaciółką niemieckiego dyplomaty,. jutro holenderskiego prz emysłowca, a
pOjutrze znów wyjeżdżała z wysokim oficerem austrjackim lub węgierskim.
Lecz to jej nie wystarczało. Pragnęła
wielkich wraż eń i przygód i gdy w r. 1914
wybuchła wojna,
zgłosiła się do służby szpiegowskiej.
Usługi swe oddała Rumunji, a mieszkając stale w Wiedniu lub Budapeszcie, utrzymywała stosunki z wysokimi dygnitarzami wojskowymi lub cywilnymi AuE'tro-Węgi er, a ciekawsze wiadomości kowiańskiej

munikowała

rumuńskiemu

kontynuować, więc wyjechała do Francji,
gdzie pławiła się w zbytku i wszelkiego
rodzaju przyjemnościach.
Po kilku latach takiego życia straciła
piękność

i.n

majątek.

Marja Balan udała się w r. 1928 do Budapesztu, gdżie znowu zdołała uzyskać poważną sumę od swych dawnych przełożo
nych. Lecz tym razem nie wróciła w wir
wielkomiejskiego życia, a osiadła w swej
rodzinnej wiosce Verseczu.
Kupiła karczmę i pojąc innych, nie za-

pominała o sobie, a często nadutywała a.l- _ Pito na umór, a Marja dotrzymywała Krokoholu.
Dawna piękność była tylko ku naj tęższym "trębaczom". .Gdy wreszwspomnieniem. Z kobiety, za którą sza- cie wszystkie butelki i beczkI zostały o:
leli bogacze i oficerowie,
próżnione, karczmarka złapała krzesło. l
wywijając niem, jak maczugą, wypędzIła
z:roblła się tłusta DaIana karczmarka,
wszystkich gości.
klnąca na 1ycie i pijaków, którym brakło
Potem udała się na cmentarz
kilku. dynarów na zapłacenie wypitej
siadła Da groble rodziców
WÓdkI..
.
I wypiła trucizDę.
Wesoła mlodzlet z
Versecza dowIeRano znaleziono trupa Marji Balan, kt6·
działa się. że u Marji Balan będzie m01na
pić bezpłatnie.
Naturalnie karczma daw- ra w ten sposób skończyła awanturnicze
nej szpiegówki wypełniła się po brzegi. życie.

Tajne pielgrzymki ludu

do cudownego obrazu Ma1k·i Boskiej na gió,rze Monserrat
Barcelona, malownicza stolica Katalonji, ciągle jeszcze znajduje się w rękach
bolszewików,
tępiących bez litości każdy odruch
wiary i pobożności wśród ludu.
Niemniej jednak pobożni mieszkaI1cY Bar"illony, nie bacząc na niebezpieczeństwa,

nieraz wśród gradu kul, przekradają się
poza granice miasta. aby odbyć pielgrzymkę na górę Monserrat, do cudownego obrazu Matki Boskiej.
Niedawno jeszcze zupełnie śmiało podróżowano do tego miejsca świętego, dla
Hiszpanów mającego to same znaczenie.
~

urzędowi

szpiegowskiem u .
W Wiedniu spostrzeżono wreszcie, że
j~kiś zręczny szpieg paraliżuje stale akcJę szpiegów austrjackich i zdradza Rumunji najważni e jsze taj emnice. Po dłu
gich poszukiwaniach dowiedziano się
wreszcie, że
była to kobieta-szpieg B. 9.
Teraz pozostało do rozwiązania zagadnienie, kto to jest B. 9. Przeznaczono za
wykrycie zręcznej szpiegówki olbrzymie
sumy, a tymczasem Marja Balan, nic sobie nie robiąc z grożącego niebezpieczeń
stwa,
czyniła nadal spustoszenia
wśród serc pięknych oficerów dworu
cesarskiego.
Pewnego dnia piękna szpiegówll:a udała się do T emeszwaru na Węgrzech, aby
tam wręczyć ta'jne dokumenty szpiegowi
rumuńskiemu.
Lecz kontr-wywiad czuwał i Marja Balan została ujęta wraz z
dokumentami.
Postawiono Ją przed sądem wojennym.
Oficerowie, wchodzący w skład sądu, byli
oczarowani pięknością oskarżonej, lecz
spelnili swój obowiązek.
Gdy wyrok śmierci przez powieszenie
został ogłoszony, Marja wybuchła drwią
cym śmiechem. Śmiech ten odbił się niesamowitern echem o mury sali sądowej.
Na drugi dzień rano oddział żołnierzy
przyszedł po skazaną do więzienia.
Lecz
wkrótce żołnierze powybiegali pojedyńczo,
bardzo zmieszani.
Cela była pusta, a MarJa BaJan

I

Widok na klasztor na górze Monserrut.

,

SwiałowJ/ Związek brydżystów
Lic.zy obecnie 28 'Inill jonów czlonków z 45 krajów

Do tej pory istniały dwie
międzynarodowe brydżystów.

organizacje
a mianowj'
cie "International Contract Bridgi! Union"
oraz .. International Bridge League". Ostatnio nastąpiło polączenie tych związków w
jeden światowy związek pod nazwą. Świa··
tawa Un'a Brydżystów". Unj'!. ta składać
się będzie z sekcji europejskiei
i sekcji
panamerykańskiej.
Siedzibą jej
będzie
Haga. Najwyższa władza Un.ii. w postaci
,.Najwyższe Rady", składać się będzie z
pięciu przedstawicieli. sekcji europejskiej

zniknęła.

w sądzie, wiedziała, te
przyjaciele jej nie opuszczą. I tak się też
~tało. W nocy została uprowadzona w taJemniczy spOSÓb z więzienia.
Po tygodniu była już w Bukareszcie,
gdzie za swe usługi została wspaniale wynagrodzona.
Służby szpiegowskiej nie
mogla już

oraz pięciu przedstawicieli panamerykań
skiej. Prezydentem rady zo"!tał Fr&.ncuz Raymond Dplhaye. Uchwalono, że pierwsze
międzynarodowe
mistrzostwa w grze w
~rydża odbędą się w r . 1937 w Budapeszcie.
Mistrzostwa będą rozgrywane o puhar Ely
Culberson'a, podobnie jak w tenisie o puhar Davis'a. Obecnie związek liczy 28 miljonów członków - graczy w brydza z 45
krajów. W tej chwili Unja oprr.cowuje regulamin :i la nierwszych mistrzostw.

Tvsiąclecie

Śmiejąc. się

W

pr~ysilym

roku

odbędą się

Miastem, któremu w "starości" nie
wiele dorównuje miast europejskich, jest
Kair, największe miasto w Afryce. Sto-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$

wspania,l e

(Zwycięska),

w~tości nazywa ~ę Kai~ zo~ał z~ożony

w r. 937 przez generała arabskiego Gawhara, przedstawiciela kalifa Tatimide. Nowe mi.asto rozwijało się bardzo szybko,
mimo, że w niedalekiej odległości znajdowało się miasto Fostat.
Po tysiącu latach istnienia Kair jest
dziś wielkiem miastem, które liczy przeszło 1 miljon 300 tys. mieszkańców. Daw·
ne małe domki zostały zastąpione przez
nowoczesne budowle, które w niczem nie
ustępują budowlom miast europejskich
czy amerykańskich. Afryka nie musi się
wstydzić swego największego miasta.
Miasto przygotowuje się starannie na
swe tysiączne urodziny. Buduje się nowe
wspaniale gmachy, tworzy wielkie parki
publiczne, aby nadać miastu jak najpięk.
niejszy wygląd.
Już dziś jest wiadome. te uroczystości
odbędą się z prawdziwie wschodnim przepychem.
Egipt będzie chciał światu
bycze.

JN )'okjo

urządzono

kura dla narzeczony ch . który ukońesiło z odznaczeniem 46 c6r
krainy kwitnącej wiśn~

uroc~st€iści

lica Egiptu obchodzi bowiem w roku
I przyszłym
1000-lecie swego istnienia.
Al Kahira
jak w rzeczy-

kulturę,

fit :;

co dla nas Jasna Góra, a dla
Francuzów Lourdes.
Dziś, w czasie rewolucji, ciężko się tam
dostać, nie widać już masowych pielgrzymek, samochodów i wielkich autobusów,
ciągnących na górę Monserrat. ale nie brakUje poszczególnych czcicieli .. Czarnej Madonny", która w takiem cudownem oto~
czeniu obrała swą siedzibę i stąd od wie,
ków króluje narodowi hiszpańskiemu.
Na tej górze :Monserrat, w odległości 35
km od Barcelony, prawie nad przepaście.
wznosi się potężna bazylika
"Moreuety",
gdyż tak lud hiszpański swą Opiekunkę
llazywa. Bazylika posiada dwanaście kaplic. Wielki ołtarz stoi po środku prezbiterjum, cały z białego marmuru. Tuż poza.
tabernakulum wznosi się pi ękny luk trium.
falny, okalający wysoko pod st awę marmurową. Na niej znajduje się tron, na którym spoczywa wizerunek Czarnej Madonny.
Według starego
podania wizeruneK
"Morenety" należał do jaki e goś biskupa
z Barcelony, który uchodząc przed Maurami, znalazł się na górze Monserrat. Nie
chcąc oddawać tej świętości w ręce mahometaIlskie,
z pieczary nie wychodził i zginął
tant z głodu.
Na tern miejscu wybudowano klasztor;
który w roku 976 oddano zakonowi Benedyktynów.
Sama Madonna z Dzieciątkiem jest wy...
konana ciemnemi farbami na drzewie. Jest to dość dobrze zachowany obraz, w
r~sun_ku poprawny, w wyrazie bardzo poCIągaJący.
Bogate szaty przykrywają ().o
braz prawie zupełnie, a nawet część jego
podstawy. Cudowny ten obraz jest nietyl,
ko świętością Katalonji, ale kult jego roz ...
szedł się po calej Hiszpanji.

Kairu

przedstawić

\

hiszpańskiego

jednocześnie

dawną

Polak ameryl\utlsld Ernost Biegacki z
Buffalo "ostanowił prz e pl y nąć z Nowego
Jorku do Europy VI' beczce własnego pomysłu zaopatrzonej w ster, maszt i żagie1,
St~rt do tej śmia lej i niebezpieczn ej podroży ma nastąpić 15 .om. P. Biegacki na.z'wał swój oryginalny sta tek "Nudą"'.

Nieznany gatunek owcy

swoją

oraz wszystkie nowoczesne zdo-

Usprawiedliwienie
- Dlaczego opowiadasz wszystkim, 21:'
oteniłeś się ze ~ną dl!i mego ta~entu kucharskiego? NIe umIem przeCIeż przygotować nawet omletu.
- Muszę ostatecznie wytłumaczyć lqdziom, dlaczego się ożeniłem z tobą.

l

Ekspedycja naukowa, badająca okolice w górnym biegu rzeki Jangtse odkry ła w górach w pobliżu Batang nowy rodzaj owcy. której w elna ma błękitilawe
7.abarwicnie. Owca górska ,iest bru:dzo malego wzrostu i niezwykle pło c hliwa. Ekflpndycja zdolala z trud em s chwytać 12 o·
kazów! które prz {: sl~lIo do kilku ogrodów
zoologicznych w NIemcz ech i Anglji d la
przeprowadzenia doświadczeń nad go sp 0 darczą przydatnością nowego gatunk U
OWCy_ . Jest to od 1902 roku pierwszy n<h
wo Odkryty gatunek ssaku.
.

