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Kiedy okręt znajduje się w niebezpieczeństwie, kiedy grozi mu rozbicie
lub zatonięcie czy zagłada. wówczas
z jego kabiny telegraficznej daje się
na cały świat alarmUjące a
rozpaczliwe, raz w raz się powtarzaJą.ce wołanie: "S. O. S.! S. O. S.I··
Kiedy widzimy. że w dobie obecnej
radykalizm komunistyczno - bolszewicki na każdym kroku zagraża całe
mu życiu publicznemu naszego społe
cze11stwa, tym bardziej uderzać musimy na alarm, bić w bębny, huczeć sy.
n'nami: S. O. S. l, baczność!
A cóż dopiero, gdy to niebezpieczeilstwo wisi nad "oczkiem w naszej
głowie'", nad dziatwą i młodzieżą" t~
przyszłością naszego narodu! Przecież
słyszeć
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Kpt.

Dąbski

- Nerlich z Poznania,

zwycięzca

w l\Onkursle o

nagrodę

w Zakopanem.

p. Prezydenta
Fot. J. Konwill.3ki.

Koronacja luóla Jerzego VI zbliża się już .
W Londynie buduje się trybuny dla ciekawych. Na zdjęciu widzimy budowę rusztowania pod trybuny na Parlament Square.

Z frontu walk w., Hiszpanii

, ,

n

Sensacyjne ośWiadczenia o sytuacji Madrytu trzech milicjantów rządowych wzię
tych do niewoli .
A v i l a. (PAT). Agencja Havasa
nonosi:
Trzech milicjantów
rządowych,
wziętych wczoraj do niewoli w okolicy mostu Segovia, oświadczyło korespondentowi Havasa, że jedynym pożywieniem ludności cywilnej Madrytu
jest chleb i ryż oraz, że miasto jest w
zupełności pozbawione węgla. Ludność
stolicy ogrzewa się, paląc drzwi i okna.
Mieszkańcy
Madrytu stawiają
bierny opór zarządzeniu o ewakuacji
miasta, oczekując z dnia na dzień
wkroczenia wojsk powstańczych.
Jeńcy wykazali również dużo pesymizmu w ocenie sytuacji militarnej
Madrytu. Wojskom rządowym brak
amunicji i karabinów. Milicjanci hiszpańscy zajmują pierwsze linie okopów, podczas, gdy ochotnicy zagraniczni znajdują się w drugich. W razie ataku milicjanci hisz12ańscy mu-

Echa

p~cesu bezbożników

I

szą postępować naprzód, w przeciwnym bowiem razie są ostrzeliwani
przez żołnierzy brygady międzynarodowej.
Opisując panującą w Madrycie atmosIerę, jeńcy stwierdzili, że miasto
żyje wprawdzie pod nieustannym terrorem, masowe rozstrzelania Jednak w
ostatnich czasach ustały.

Czerwoni bombardowali
katedrę w Oviedo
M a d ryt. (PAT). Donoszą z Gijon:
--'
Baterie republikańskie bombardowały w Oviedo katedrę, fabrykę broni
w La Vega i dworzec kolei północnej.
Rucła

Barcelena-Walencja
przerwany

S a l a m a n c a.
(PAT).
Główna
kwatera powstańcza donosi, że w wyniku kilkakrotnego bombardowania
lotników na linii kolei Barcelona:\va.~ł'l)"ia '-ueh
został przerwany, a
wskutek ostrzeliwania Walencji przez
okręty wojenne również ruch uliczny
uległ ograniczeniu. Wskutek napływu

ewakuowanych z Madrytu zapasy żyw
ności w Walencji maleją i daje się W8
znaki ich brak.

Sytuacja na froncie walk
Atak wojsk rządowych na odebrane
im w przeddzień pozycję na odcinku
Aranjuezu został z wielkimi stratami
dla przeciwnika odparty. Front madrycki ciągnie się obecnie od Pinto
aż po Espolon dela Maranosa. Wojska
powstańcze

obsadziły

płaskowzgórze

Cuesta dela Reina, skutkiem czego panują
nad linią kolejowę. Madryt Albacete.
Znaczenie przesunięcia linii frontu
polega przede wszystkim na tym, iż
operacja ta odcięła Madryt od wszelkich połączeń z Andaluzj~. Połączenia
te posiadały olbrzymie znaczenie dla
wojsk rządowych, gdyż na drogach
tych odbywało się zaopatrywanie w
środki żywności armii południowej.
Ofensywa na .froncie MaI agi ma w
dalszym ciągu przebieg pomyślny. W
dniu wczorajszym wojska powstańcze
zdobyły miejscowości
Ayon, Fornes
i Jayena.

Rozwiązanie Radv Miejskiej
w Pożnaniu
Zastosowano

pr~episy, odsuwa,jqce

I

wybory na prf/teciqg

jednego roku

Kierownik Bzkoly KarolewBki. moralny
sprawca napadu bojówkarzy na zgromadzenie Akcji Katolickiej i ławnik miejski
~ ramienia "sanacji". rodem z Płockiego.

War s z a w a. (Tel. wł.) Minister
spraw wewnętrznych zarządzeniem z
dnia 25 stycznia 1937 r. rozwiązal na
wniosek wojewody poznańskiego radę
miejską m. Poznania
na podstawie
art. 69 ustp 5 i w związku z ustęp. 1,
lit. c) i ustępem 3 ustawy z dnia 23
marca.. 1933 r. o częElci9wej zmi~nie
samorzlłdu terytorialnego

Obóz "sanacyjny" w Poznaniu bę
dzie zadowolony, że właśnie na podstawie art. 69 ustawy z 23. 3. 1933 r.
nastąpiło rozwiązanie poznańskiej rady miejskiej, bo w ten sposób spełnia
się jego gorące pragnienie, aby wyboty do rwy miejskiej odsunę.ć możliwie
jak najda.lej.

ta~im

będzie

społeczeństwo, taką bę

dzie Polska w przyszłości, jakimi się
stana nasza dziatwa i nasza młodzież,
którą my, starsze pokolenie, wychować
mamy obowiązek. Stąd pochodzi troska rodziców, państwa i Kościoła św.
I) należyte wychowanie i wyszkOlenie
dorastającego pokolenia, aby z niego
był pożytek dla narodu całego · i by
ono było zdolne do wykonywania.
swoich obowiązków: wzgl 'ędem Boga,
Wiary św., Ojczyzny, społeczeństwa
,wojego, rodziny i samego siebie.
Lwia część wych<nvania młodzieży
przyznać musimy, spada dziś na szkoł"
i spoczywa na barkach nauczyciela.
Mając włożone na siebie to wysokie
i odpowiedzialne zadanie, nauczyciel
sam musi stać na wysokim poziomie
religij no-moralnym.
I oto tu jest bolączka, która lękiem
i trwogą o przyszłość naszego młodego
pokolenia napełnia serca rodziców ka~
tolickich i nas kapłanów: dokąd je zaprowadzić będą usiłowali ci nauczyLiele, jeże.Ji pójdą za wskazaniami bezbOŻ1wch kierowników ze Zw. Nauczy.
cielstwa Polskiego?
Ojciec św. Pius XI w słynnej swojej
Encyklice o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży cytuje słowa słynne
go, lubo liberalnego pedagoga włoski&
g'O MikOłaja Tomasco, a więc człowie
ka, którego nie można posę.dzić o tzw.
klerykalizm. Otóż psze on w swoich
"Myślach o wychowaniu" *):
"Jeżeli
w wychowaniu młodzieży nie współ
działają, zgodnie te cztery
czynniki:
sz koła, rodzina, państwo i religia.,
wówczas ludzie stają się nieszczęśliw\
i do niczego niezdolni. Szkoła, jeżeli
nie jest świątynią, jest jaskinią".
Tr~eba przyznać, że większość naszych nauczycieli ze s%kół powszechnych, są to ludzie uczciwi, zacni, pra.rowici i co naj ważniejsza - religijni.
Co do tych więc, nie mamy obaw żad
nych. Takim mogą rodzice zaufać i ze
spokojnym sumieniem dziatwę im
swoją powierzyć. Ale, jest wśród nich
ze 20 proc. nauczycieli mniej lub wię
cej pTzejętych duchem bezbożnictwa,
a w swoich poglądach i zasadach skła.
niających się ku ideom komunistyczr:o-bolszewickim. Niejeden poczciwy
chłopek, ukończywszy seminarium nauczycielskie, nie chce się zadowolnić
swoją skromną gażą, ale,
zwłaszcza.
gdy go ponosi ambicja, chce już odrazu
rozpierać się, jak to mówią, łokciami.
Naczyta się taki rozmaitych książek,
nie przetrawi tego należyice, ale jedno
spostrzeże: że w obecnym stanie rzeczy
nie łatwo jest wybić się na Czoło bez
pTacy żmudnej a rzetelnej, a więc szul{ać usiłuje robienia kariery w dążeniu
do nowości, do przewrotu. Zdaje mu
się, że jego byt i stanowisko się popra.wią, gdy się zaprowadzi u nas raj komunistyczno-bolszewicki. Nie wykluczone, że nieraz dZiałają tu i czynnikf
uboczne, którym w swojej naiwności

m~nB

pa

ulega. 'Vówczns zaczyna się robota
oestrukcrjna ze strony takiego nauczyciela, rezultatem której jest głosze
nie haseł wolnomyślnych i bezbożnych
\V szkole i poza szkołą, walka z religią,
<którą się nazywa szumnio "przosą.
dem", - i z duchowiellstwcm. Tn,ki
stan rzeczy wprowadza zamęt w życie
publiczne, obniża powagę samego na·
uczyciela i wzbudza nieufność do całego zespolu nauczycielskiego ze strony spoleCZeJlstwa, które za swoje pieniądze nie chce;' ; wić trucicieli swojej
dziatwy i ma prc1wo od nauczycieli
wymagać, aby ją wy chowywali w za~adach wiary katolickiej, oraz by szkoła brła ś wiątynią nie jaskinią.
. PróbQ tego jakie hieny żerują na
terenie naszego szkolnictwa dają nam
wyczyny demagogiczne "pedagogów"
z Grudziądza, którzy zna.leźLi się z tego
po\yodu w walce z rodzicam.i i całym
tamtej8zym społeczPI'lstwem katolickim. A co llajtlziwniejsza, że patronuje im sam inspektor szl<olny, niejaki
p. Leja. Oto co pi sze w tej sprawie
,.Mały Dziennik" (z (1. ZOo 1 rb.): "W
Grudziądzu odbyła się niedawno narada kilku kierowników i nauczycieli
przy udziale in sp. szkoln. p. Leji, wszyscy uczestnicy są. członkami Z. N. P.
"Ognisko". W toku ożywionej wymiany zelaI1, nauczyciel Wieczyilski twierdził o dzieciach ze swojej klasy, której
jest wychowa\\'cę. (ładny "wychowawca!" - przyp. aut.) :"l\[oja klasa to
dynamit! Gdy dzieci wyjdą ze szkoły,
to będą wszystko rozsadzać!", na co
zauważył drugi ogniskowiec, nauczyciel Karolc'wsl-i: "Nie ciesz się, bo jak
te kaca łapy (k s ięża) dostaną ich w rę
ce, to mimo wszys tko będą. chodzić z
gromnicami". Inny nauc7.yciel, niejaki
Gawlik, dał wyraz swoim pogląLlom
na religię katolicką i o s obę Chrystusa
rana w nas tępujących bluźnienzych
słowach: "Co to chrystiani zm? Po faraonach egip skich pozostały przynajmniej mumie, a po Chrystusie co? Pal'ę ka,,,ałków drewna i kilka zardzewiałych gwoździ!"

Straszne! Aloż do luftu z takimi naUCZYCielami!
A co gorsza, że działo się to pod
okiem i w obe c ności p. in spektork Leji,
który się uśmiechał (ale chyba głupa
wo!) i dorzucał swoje uwagi: "Nie rozumiem, jak ludzie mogę. ulegać księ
rlom", oraz zachęcał dyskutujących
nauczycieli do dalszej "zbożnej pracy",
llawołując:
"Nie dajcie się! Musicie
się trzymać! Nie ustępujcie i tylko się
niezalumcie!"
, Ale rodzice i społeczeństwo widzą
dobrze co się święci i na co się zanosi.
Rodzice Dę'c]ą starzy, a dzieci dorosną.
Jakąż im one oporę dadzą. w starości,
gdy tego rodzaju typy co pp. WieczyJtski, Karolewski i Gawlik, a z nimi i p.
Leja będą ich pociechy "wychowywać". 'VYl'osną z nich łotry, łobuzy,
ale nie ludzie porządni. Panów "pednt;'ogów" to nie obchodzi, bo to nie ich
dzieci, ale nn,s, rodziców, całe społecze11stwo polskie i katolickie, to bardzo obchodzi. Tak dalece to obchodzi,
i:e bezbożnych nauczycieli w naszych
szkołach nie ścierpimy, ale będziemy
ich bojkotować, dzieci do ich szkół nie
będziemy 110S yluć, będziemy wołali na
całe gardło na alarm: "S. O. S.! S. O.
S.!" - aż dopóki nie pójdą sobie do
diaska z naszych szkół polskich i katolickich.
Już tego rodzaju akcja objęła całą.

archi,
diecezję
Instytut
Akcjiwileilską,
Kat.

gdzie do grube
Arch.
naplywa.ią
~eszyty z podpisami przeciwko Z. N.
p .. "Płomrczkowi" i .,Płomykowi". Z
samej parafii Suchowolskiej jest tego
aż 62 stroIl, zapisanych od góry do dolu. \VsznLlzie
w\,J "!'aŻOJlO żadanie
kate'<
_
usunl'''cie
bezbożnych nae"Ol'yco:ne·.
,-c
uczycielt i skrcmpromitowanego "Plomyczka" ze szkół.
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'ORĘDOWNIK, c~Wal'teK,

Na Kresach
Jf1yglodnia1e bestie

ania 2g

sfycżnia,

grasują

ł'o~S~ał"ptlją

psów w JJ'ilnie

N o w o gr ó d e k. (PAT) Ostatnia
fala mrozów na ziemiach wschodnich
wypędza dziczyznę z lasów. W pow.
nawogródzkim rolnicy trzymają psy w
domostwach, ponieważ wygłodniałe
wilki rozszarpały już kilka psów pil\Hl,iących zagród.
\V a r s z a w a. (Tel. w1.) W Warszawie jest ciągle mroźno. Temperatura we wtorek wieczorem doszła do

1937

9

wilki

33 stolmie

»łł"O~U

minus 18 stopni, przy tendencji zniż
kowej. Sytuację pogarsza mroźny wicher.
Na Pohulance koło Wilna notowano 33 stopnie mrozu, a na Pokuciu
wstrzymano na borznych liniach kolejowych ruch kolejowy i autobusowy.
W niektórych szkołach frekwencja
młodzieży tak się zmniejszyła, że dochodzi nawet do połowy. (w.)

Bolszewicki mord kapturowy
w Paryżu
Sztyletem. lub 1,'iłłdżałem, zamordowa Jł ll został ~JH,ny ekołło
'Ul.ista Dynlitr Nat()as~iłła
P a ryż. (PAT). Wielkie wrażenie
\.\')'\\'oła la wczoraj w Paryżu sensacyJna wiadomość o zamordowaniu znanego ekonomisty i publicystr. przebywajQcego w Paryżu na emigracji, Dymitra Nawaszina. O ~odz, 10 rano \V
zakątku Lasku Bulol1.ld~go rozlegly
się dwa, strzały i jeden z przypadlcowr eh przechodniów widział dwóch
m!;'życzyzn, jak gdyby walczących ze
sobą. Po chwili jeden z nich padł na
ziemię, drugi zaś sz~'bko zaczął uciekać w kierunku zarośli.
Policja stwierdziła, iż zabitym pyl
mieszkaniec tamtejSZYCh okolic, Dymitr Nawaezin, wybitny publicysta i
ekonomista, posiadujący rozgałęzione
stosunki w kolach francuskich, szczególnie wśród lewicy francuskiej. W
paryskich kołach politycznych roze-

szły się pogłoski, że Nawaszln padł ofiarą zemsty politycznej.
Prasa wieczorna podkreśla, iż Nawaszin był blisko zaprzyjaźniony z obecnymi podsądnymi
w procesie mosl~iewskirn,
Piatakowem i Sokołnikowem. i próbuje łączyć zamach na Nawa,szina z odbywają.cym się w Moskwie procesem.
Nawaszin zaprzyjaźniony był z wielu
wybitnymi działaczami gospodarczy~

mi i politycznymi Francji.
P a l' y ż. (PAT). Lekarz sądowy dr.
Paul,
który przeprowadził sekcję
zwlok zamordowanego dn. 25 bm. ekonomistr, Rosjanina Dymitra Nawaszina, stwierdził, że rany, zadane zabitemu, pochodzą od uclerZel) kindżałem
lub sztyletem, a nie od kul rewolwerowych.

Zamordowanie przywódcy

młodzieiv

w

narodowej wSzwajcarii

~ł(';'qł!l~u z 'łJłoJ'{l6nl tc(ltd~e {lpkoJtaly ares~toU:ali komu-

nistów

Genewa. (PAT) "V Chau
de
Fonds ubiegłej nocy doszło do zajść.
Przywódca organizacji młodzie~y na~
rodowej Bourquin w czasie tych zajść
zmarł nagle.
'
O godz. 3 z rana sędzia śledczy zanądził aresztowanie dwóch komunistów, których widziano w pobliżu
Bourquina. Na ciele Boul'quina nie ma
żadnych ran ani śladów pobicia. Zarządzono sekcję zwłok.
P a l' y Ż. (Tel. wl.)

Jak donoszą z
Chaux de Fonds, policja szwajcarska
aresztowalą. w związku z docpodzeniami w sprawie' ostatnich zajść komunistyczny.ch szereg socja1i!5tów i komustów.
\V nocy na wtoreIc zatrzymano poza tym jeszcze dwóch 'podejrzanych
osotników, którzy stoją p.1d zarzutem
dokonania morderstwa na przywódcy

naroc1o,,'ejorganizacjimłodzieży.,Jeu

nesse Nationale" dr. Eugtll1e Bourcuin. Pozostali aresztowąni podejrzani s~ poza tym również o udz,iał w napad7ie na czlonków tego stowarzyszenia.
'V ciągu wtiJrlm socjaliści i komuniści usiłowali sprowokować nowe
zajścia, które pOlicja jednaJc w zarodku stłumiła, aresztując znów szereg
demonstrantów, a przede wszystkim
ich prowodyrów.
Śledztwo w sprawie zabójstwa dr.
Eugl'ne Bourcuin prowadzone jest w
dalszym ciągu. Sędzia śledczy pono\\'nie zażądał oświadczenia , biegłego lekarza celem stwierdzenia. czy bezpośrednim powodem śmierci Bourcuina
był sam napad, czy też śmierć nastą
piła dopiero po napadzie na skutek
osłabienia serca zmarłego.

100 robolnl-ko'w okupowało elektrowDI-e

Do Berezy
W i l n o. (P AT) Do miejsca odosobnienia w Berezie I{artuskiej za d7 i alaJność komunistyczną zostali WYSI a ni
z Wilna Noach Cukierman, Tobiasz
Rogów, Feitel Boruchowicz ze Świe.ci~,
Kopeł Sirotko i z powiatu
oszmlan..
skiego Antoni Żabi11ski i Julian Sakowicz.

Pożar

w śroom'ieściu Berlina

B er ł i n. (Tel. wł , ). Dziś rano wy~
buchł w śródmieściu Berlina pożar.
Z niewiadomych dotychczas przyczyn powstał ogień na str'ychu wieI ...
kiego domu mie~zkalnego \ przy ul.
Fryderyka. W; chwili przyjazdu straży;
cały dach stał w płomieniat:h.
'Cztery osoby, które zaskoczone zostały przez pożar musiały skakać na
rozpostarte płót11D. Jedna została cięż·
ko ranna.
Ostry mróz utrudniał działalnoM
ratowniczą. Jeden ze strażaków został
zabity.
Po przeszło trzygodzinnej uciążli
wej pracy ogień ugaszono.

Niem'cy i Wlochy
wsprawie Hiszpanii

B er 1 i n. (TeL wł.) Ambasador brytyjski w Berlinie otrzymał : onegdaj
niemiecką. odpowiedź na notę brrt~j
ską w sprawie werbunku ochotmkow.
do Hiszpanii. Odpowiedź ta jest w za·
sadzie przychylna, lecz ponawia w niej
rzad Rzeszy warunek usunięcia uczest·
ników wojny niehiszpanów. Rządowi
niemieckiemu "wydaje się nakazem
dnia, aby wszystki~ zainteresowane
mocarstwa przystąpIły z całą stanowczością, do uniemożliwienia jakiej kol·
wiek interwencji w Hiszpanii."
Podobnej treści odpawiedzi udzieI

liły także Włochy.

Ks. Windsor
przy jeidia do Polski?
War s z a w a. (Tel. wł.)
Książę
Windsor zostaje do Zielonych Świąt
w Austrii. 'V miQdzyczasie ma urzą
dzić wycieczkQ do Budapesztu i podobno do Polski.
Mianowicie książę Windsol' został
zaproszony na polowanie prz{lz hr. Artura Potockiego do Łańcuta i zaproszenie to przyjął. Ewentualny wyjazd
do Polski miałby nastąpić już \'1 przyszłym tygodniu. (w.)

Stan zdrowi,a Ojca ŚW.
zadowalający
R z y m. (PAT). Z \Vatykanu donoszą:

Stan zdrowia Papieża jest nadal
zadowalający. Dziś z rana Papież przyją·ł na audiencji
arcybiskupa Biało
grodu mons, Ludwika Ujicztcza.
R z y m. (P AT.) Biuletyn urzędowy
o stanie zdrowia Papieża ogłoszony
dnia 26 bm. zrana brzmi: Po nocy,
spędzonej spokojnie,
Papież
przyjął
dziś zrana kardynała sekretarza ·stanu pacelli'ego, a następnie msgr. Józefa Ujiczicza, obranego na arcybiskupa Białogrodu.

Gen. Ugak"I napo tyka
na coraz większe trudno'ści

Tok i o, (PAT)
"Asahi-Szimbun"
oonosi: Książę Kanin. b. min, wojny
Bobo-t nicy gł'O~q 'ł1J~ierucho 'mi eniem, elektrowni, o ile nie
Terauczi i inspektor przysposobienia
zostaną spełnione ich ~ądania
wojskowego Sugijama złożyli wspólN o W y J o r k . (PAT) 100 1'0b o tlll·
l( tó l'y o d
" l 'Je d na k mterwencji,
.
nie oświadczenie, że armia nie przedmOWI
l;ow
'
. zasi IaJą.
. d
stawi kandydata na ministra wOjny;
okupowa ło e l e l(trowluę,
prosząc Je ynie o informowanie gO o
cą 47 linij tramwajowych Brooklynu przebiegu konfliktu.
jeżeli gen. Ugaki utworzy nowy rząd.
i 10 linij kolei nadziemnej i podziemPoza tym gen. Terauczi osobiście poinformował gen. Ugaki, że żaden wojPocieszają.cą w tej sprawie jest rze- nej, łą.czącej Brooklyn z Nowym Jorskowy nie wejdzie do jego gabinetu.
czą, że znaczny odlam naszego nauczy- kiem. Robotnicy ci wystali do dyrekWobec tego gen. Ugaki oświadczył, że
'Cielst\\'a nie stoi na gruncie bezbożnic- cji ultimatum, uprzedzają.ce, że jeżeli
Z Żydatni
rokowania z armią. i oświadczenie to
twa komuni s tycznego. 'vV d. 30 grud- dwaj wydaleni wczoraj pracownicy nie
koła poinformowane uważają za fjasco
i., r ub Zar'zad Glo' \VI1V Sto'"
CIlrze - zostana.- z powrotem pl'zy.]·ęci do ~g'odz.
Jer o z o l i m a. (PAT) WczoraJ' w misji gen. Ugaki. Prawdopodobnie jodn"
"'.
•
c
n.
ścijań s ko-Narodowego NaUCZYCielstwa 11 rano w dniu dzisiejszym, to ullie- Haifie wybuchły rozruchy pomiędzy pak cesarz bQdzie interweniował osodzkół PO\NSZ" . l' Li
'7 ·· az d delegatów tegóz'
rucllomI'"<ł'''
elektr,owni".
robotnikami żydowskimi a Arabami. biście i wezwie al'mię do wyznaczenia
J ·"
.::'\ Stowarzyszenia w d. 17 stycznia r. b.
Delegaci dyrekcji udali się do pre- Około 10 osób odniosło rany.
kandydata na ministra wojny.
"" I{ralwwie, opowiedzieli się r.a uzdro- 7.ydenta Nowego JOTku La Guardu,
To ki o. (PAT) Agencja Domei do~ieniem sto s ullkó,v w Z. N. P.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~nosi: Przesilenie gabinetowe weszlo w
Zresztą i olbrzymie rzesze nauczyo!'trzeJ'szą fazę wobec decyzji min , woj. l s t wa ZWlfp:
. I.owego nIe
'l
. laJą
'
mOg'a.ceg'o
wyjść na wielką. niekorzyść
to sieją.cych nieufność do nich wśród ny gen. Terauczi, na której skutel~
Cle
poc zle
~
~
.1 , , '
' · po l·t
il<LwJcowe)' .l an t Yl(a to l'IC lcleJ
I y k'l oraz na obniżenie powagi rałego ze- ludności polskiej i katolickiej.
wszyscy· trzeJ' kandydaci na ministra
.1
Niech to wołanie nasze na alarm wojny, wymieniani przez gen. Ugaki,
swoich pJ'zy\\' ÓuCOW,
za kI'<Yrym\. U k" ry~ społu nauczycielskiego. Jeszcze zaś
. Ja
. l~ nas In
. f ormuJe
'
ięto ze stano
'" a SIe,
prasa. Ż~r d lepI'eJ'by było , gdyby usun
.
- r.i'"v pozostanie bez oddźwięku, l' niech zaofiarowaną im tekę odrzucili. Dery. k'
p . "lV'f en ct p lb aum- Drzewlec
"I,
cz ł onę k wisk dotychczasQ\,yycl1 przywódców Z. raz wreszcie zostaną. usunięte niezdro- zję tę p~wziął gen . ·Terauczi po .roz, t woweJ. R a d y P e d agogICZnej
.
. l. cen- N. P., a zastą.piono .ich l .ludźmi
P alJS
. · ·uczci- we dotychczas
l l . t stosuriki zabagniaj~ce
'
n'owie z gen. Ugaki.
.
l
d
'k'
k
l
h
wymi,
SUmieIInymi
l re IglJnyml.
nasze
sz
co me wo.
ZOl' k'sif,!,ze c i po ręczni OW sz "O nyc .
Pomimo tej decyzji zapadłeJ' dn. 25
Zyska na tym i państwo i nauczy,
O ile Z. N. P. nie zawróci z fałszyCzas, by wreszcie władze panstwowe cieJśtwo same i na:ród polski.
b . m. o godz. 21.15 wieczorem gen. Dwej drogi na którą, wszedl, należący do tym się zajęły na serio i oczyściły Z,
gaki wyraził stanowczą. wolę zdwojeJ1 iago nauczyciele mają. obowiązek wyN. P. ź' bolszewickich
elementów,
X. Dr K. A. ZYCH
nia wysiłków na rzecz utworzenia
~ n.fać się z przynależenia do tegoż, aby
wprowadzających fermenty na tereny
nowego gabinetu w drodze ostrożnych
~ni'kną.ć gorszą.eego i niepoiądanego
szkolne, obniżających autorytet pań,. .,P~1'i &\Jll'~2DI'! ~ I, kroków, nieodzownych wobec powagi
Ikonflikt-u ze ~oł~ęAstWęm polsJ!im, ~twa i nauczycieli w masach i przez !1,~
.. -'i
""
--..
położenia politycznego.
<

Nowe bÓJ"ki Arabów
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"Epokowe" wydarzenie w Polsce

Na komisji bud:iletoweJ Sejmu poslowie pr~eglosowali wniosek wb,.euJ min. Poniatowskiemu
War s z a w a. (Tel. wł.) Na sejmo- przeszedł. We wniosku tym poseł Duwej komisji budżetowej poseł Dudziń- . rlziński domaga się. ażeby plan panski wniósł projekt ustawy o zmianie stwowej gospodarki leśnej zatwierdzał
dekretu Prezydenta Rzplitej o pań- Sejm nie Rzą.d.
stwowej gospodarce leśnej.
Prasa żydowska i "sanacyjna" robi
Po dłuższej dyskusji mimo opozy- z tego faktu wielki alarm, jakoby pocji min. Poniatowskiego i posłów Ka- między "sanacyjnym" Sejmem a Rzą.
mińskiego i :M iedzillskiego 11 głosami
dem doszło do ostrego konfliktu.
p,r zeciw 6 wniosek posła Dudzil'lskiego

~kademickich.

Anglia. Liga Narodów i Gdańsk
lJrasy niemiecl.'ieJ - U.~godniQne
stanou·isl.:o 'm.in. Becka i "nin. Edena

GEN. UGAKI
b. gubernator I\: Ol'ei, któremu cesarz Japonii poIecH utworzenie nowego gabinetu.

Co pis.n { inni

Odżydz;ć

Polskie Radio

Nawet w mniejszych ośrodkach
prowincjonalnych budzi się lUZ zrozumienie nie tylko gospodarczego, lecz i
ikulturalnego znaczenia sprawy żydow
skiej. Świadczy o tym wiec obywatelski, który odbył się w tych dniach w
Kcyni i na którym - w obecności 500 osób - uch"'alono jednomyślnie rezolucję, skierowaną. przeciw zażydzeniu
Polskiego Radia.
"Zważywszy, iż sprawozdawcy radiowi
z uroczy-to ś ci religijnych, narodowych,
spra " 'ozda wc y prasowi, :sportowi czy inni
~ czytamy \\1 rezolu cji - rekrutują eię niemal wylącznie ~ Żydów, oświadczamy, że
dłużej takiego stanu rzeczy tolerować nie

B e r l i n. (Tel. wł.) Pra~a donosi, że
min Eden miał cZ~'nić min. Beckowi
wyr7ut~' z powodu stanowiska PolskI
wobec Gdal'lska, Jellno z pism niemieckich wspomina llawet 7.a prasą
angielskę, o jakimś tajnym układzie
miQdzy Polskę, a Niemcami, zaspokajając~' m ż~' czenia niemieckie \V sprawie Gda11ska.
Na margine~ie tej sprawy prasa
niemiecka \\'~Taża oburzen ie, że angielsc~7
politycr i dziennil\:arze mieszają. się do spraw wewnętrznrch "nIemieckiego miasta Gdańska". Pisma

niemieckie donoszą. także. że rzekomo
\.... edług zdania min. Becka przyszły
wysoki komisarz Ligi Narodów nie ma
się
wtrącać
w sprawy niemieckte
Gdails],a, a z\yłaszcza w spory pomię
dzy hitlerowskimi władzami a partiami opozycyjnymi.
G e n e v.. a. (Tel. wł.) Agencja Telegraficzna Express "Ate" donosi, że
min Beck i min. Eden uzgodnili już
tekst raportu gdal'lskiego. Podobno raport ten opierać się będzie na dotrchczasowym stanie rzeczy.

Śledztwo wsprawie blOkady na ukoń(Zeniu
260

studełltóu'

wchodzi

1('

pl'zes7ucl1ano, pozostało .jeszcze 40 - Kto
sl"lad spec.jalnej lmmisji (l!Jscyplinał'ne,j

\V a r s z a w a. (Tel. \VI.) Dochodzenia dyscrplinarne, prowadzone przez
audytora Uniwersytetu Warszawskiego Nizit'lskiego pl'zcch\'ko 300 studentom. zamieszanym w zaj 'cia li~topa
dowe na uniwersytccie oraz uczestnikom blokady. jc!"t już na ukoilczeniu.

Dotąd przesłuchano ponad 260 stuPozostałych jeszcze 40 zostar.ie pl'zesluchanych w ciąg-u bieżącego
ty godnia. Po tym . prz~- puszczalnie w
lladchodzącą ~obot~, akta sprawy zos taną przekazane specjalnej
komisji
C:yscyplinarnej, \V której skład wcho-

(iel1 tów.

będziemy.
"Nie ś('ierpimy , by nam kolędy polskie
'Wygrywały pl'z eZ radio orkiestry żydow
skie. hy nalll "~' śfliew~'\"ano przez radio
reJi!!ijnc piegni życlo\\· :::kie. czy inne maju fesy; nie :ściel'pimy dłużej, by sprawozdaw·
cami z poj Idch uroczystości religi,lnych,
narodowych. eportowych itp.. byl i Ż,.uzi:
nie ściel·pimy. by Żydzi krytykowali nar;zą
kulturę i cywil i zację poprzez referaty czy

pogadanki . wy g las zane pl'Zez radio.
,)\ie pozwolimy. by żydostwo nal'zucalo
nam swoją ment a lno ś ć przez podawanie
niezgodn ych z pl'ulnl ą komunikatów np.
z przebie~6w walk hj;::zpaI1skich, czy posiedzeń Sejmu i Sepatu.
"Nie ścierpimy w audycjach radiowyc1.
Żydów - nauczycieli, śpiewaków, muzyków
itp."

:i:ołnierz

W Warszawie

krąży

finał kłótni

War s z a w a. (Tel. w1.) Z jarm?-r..
ku w Nieszawie wracali mieszkamec
Białych, Stefan Budziński oraz bracia
Krzyżanowscy z Paniewek. W drod~e
rozpoczęła się dyskusja, która zak~n
czyła się krwawo. lv1ł~dszy z ~~zy~a
nowskich uderzył kłomcą Budzll1!"kle.
go tak, że ten stracił przytomność i za,..
lał się krwią. Nie wiadomo, czy ws~u...
tek upicia, czy też od mrozu BudzIn...
ski zmarł. Znaleziono go na drodze.
przymarzniQtego do ziemi w kałuży
krwi. (w.)

~

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

Redaktor Cat-Mackiewicz w artykul'e
pt. .. Czekamy na oświadczenie organizacji
dzieńnikarsklei "
zajął się komunikatem
Polekiej Akademii Literatury w głośnej
sprawie akademilm vVincentego Rzymowskiego, P. Cat-~1ackiewicz niezależnie od
swojego stanowiska w sprawie "sal0!D0noweCTo" wyroku wobec p. RzymowekIego
stwie~dza, że wyrok ten rzuca oskarżenia.
pod adresem honoru i czci zawodu dziennikal'ekiego.
TeCTo rodzaju oskarżenia, stwierdza
p. Rlac"kiewicz, 'je ś li się iQ wy~tasza, należy poprzeć dowodami.
Akademia winna
wyjaśnić. ~ akich
d ziennikarzy m i ała na
m'dli, że takie m etody (.,pośpiech pracy
dz'iennikarsk iej niejednokrotni" narzuca
konieczność poc;lu!!,iwania
si,ę
!!;otowym
materiałem . sformułowanym przez publicystykę) - n a rzuca im p o śpiech. ~ jeśll
chodziło jej o dzi ennikarzy
PJ l"kICh, to
niechż e ich w\'mieni z imienia i nazwiska.
na t om iast nie wolnoiej rzuca ć pot,,-arzy
na cala. k o rporację cały zarzut tylko dlate!!'o. aby wymydlić właene!!' f' ga!!;atka."
Stanowisko n. Maćkiewicza jec;t el'Jezne
i dlateg'o p J\vtarzamv za nim: .. oczekujemy od organizflcji zawodowo - dziennikar·
skiej odpowiedniej reakcji na wyrolt Akademii •.

*

Rezolucja ta została wysłana do
dyrekcji Radia Polskiego w Warszawie. Zobaczymy, jakie będą skutki coraz liczniej~z~r ch protestów, które budzi w całym kraju dobór progl'amów.
wykonawców i komunikatów radiowych.
W każdym razie cierpliwość społe
czel1stwa polskiego w tym zakre~ie
jest już na wyczerpaniu.

Królowej Madagaskaru

(w)

Tragiczny

obu,.,~enie

Inspiracje i

dzQ. prof. Nawroczyński z Uniwersyte.tu jako przewQdniczą.cy, prof. Warchałowski z Politechniki, prof. Turyczynowicz z Szkoły Gospodarstwa Wiej..
skiego oraz prof. Loth z Wyższej Szko·
ły Handlowej jako zastępca .
Prace komisji rozpoczną się w przyszłym tygodniu i przeciągną się przez
cztery tygodnie. Ustawa przewiduje
jako kary naganę, pozbawienie prawa
udziału na wykładach na czas nieogra-.
niczony albo na cały czas studiów. na
okres jednego roku studiów, Jub jego
części. skreślenie ze
szkoły na czas
ograniczony lub stały, wreszcie pozbawienia prawa do studiów w szkołach

Nie(ylko Ameryl,a ale i Anglia dotknięta zoslala katastrofą I)o\\'odzi. Fotografia nasza przedsta wia zalane tereny w połu dniowej Anglii, \V dziale wód Tamizy.

.. Kurier
Ilustrowany" w artykule
"Krew;: blotem zmieszana" zajmuje się
toczącym c;ię Jbecnie procesem przywódców holszewickich \\' ~ros:nv i e z Karolem
RacIkiem. ~Iikolai e m Bucharinem i J, G.
Piata ko\"em na czele i stwierdza. źe
..ś,,,iat tak eamo z poprzednich procceów
jak i obecne!!'o wycią!!,nąl naukę. iż banda
gan!!'sterów Doklócila się między .;obą j,
wywleka swoie .. rodzinne'· brudy, Koszta
zaś cal ej tej nonurej za ba \\'y J: ~acą ludzie
zmuszeni żyć poci \"ladzą zaró\\'no tych,
którzy dziś rządzą iak i tych
którzy
wczoraj współrzą.dzili " , a dziś uważa się
ich za bandytów.

taki dowcip:

Żydzi przestali chodzić do teatru na
"Żołnierza Królowej Madagaskaru".-

Antysemicka sztuka!
Nawią.zując do tego dowcipu "Kurier Wilel1ski" ostro potępia sposób,
w jaki zareagowali Żydzi na propozycje francuskiego ministra Mouteta w
sprawie osatlnictwa żydowskiego w
rliektón' ch koloniach francuskich, m.
in, na Madagaskarze.
.,Skąd ta piana na samą myśl o możli
'Wości emigracji? pyta "I\urier Wil.eń
ski". - Zwlaszcza . jeżeli sami Żydzi tWIerdzą. że

l\fada!!askar zelola wchlonąć tylko
niewi e łki odsetek Żydów z Polskr. Skąd
ten atak nil sam pomysł puszczenia żydów
do kolonij fl'an cu;:;l,ich? Przecie istnieje nę
dza \\'śród ludno ś ci źydoweki e j , przywódcy i patrioci j,yrlowsry powinnihy się cies?yć z te go, j.e pn-ynajmni ej CZ~ś('; tej lud·
no,ści l)p,dzif' Illiala mM. noś\: wyemigl' ować
i znall'źć ("1111')).
"Oczywiście, że cltorT?i tu o co innego.
Chodzi o (o , żeŻyd;d nie chcą woąóle stawiać możłiwo ś ci emigracji Żydów z Polski.
Że chcą s iedzieć IV Pols ce w masie jak najwip.ks7.ej, bo mar;a ta o ?nanej solidarności
narodowej daje (obok kapitalu) - siłę·"

"Kurier Wilel1 ki" jest pismem le·
wicy .,sanacyjnej".
Cytowane wyżej
jego słowa dowodzą.. że nawet i w tych
kołach świta
wreszcie świadomość
właściwych celów polityki żydow~kirj,

Dówa aJr~[~~ów J~ i J[IDJ[
za zajścia

przeciwżydowskie w łomżyńskim

o m z a, w styczniu
w Łomży od kilku
lat niemal bez przerwy sądzi sprawy
narodowców na tle zajść przeciwży
dowskich. Zac7.ęło się to jeszcze w
1932 r. za t7.asów Obozu Wielkiej PoJski od zaj~ć radzillowskich, wysokomazowieckich, kobyJińskich. a jesienią i zimą. świeżo pr7.ybyło kilka nowych.
W PIĄ.TEK O DLUGOSIODLO
W najbliższy piątek, tj. 29 stycznia
br. sąd okręgowy w Łomży będzie
rozpatrywał sprawę 20 narodowców z
kpt. w stanie spoczynku Michałem
Rząsą. i kilkoma członkami Stronnictwa Narodowego na czele.
Z doręczonego oskarżonym, wszystkim przebpvając~'m na wolno~ci, 12stron icow~go aktu osk arźen ia c1o\\'iaŁ

Sąd okręgowy

i,wysoko-mazO'wieckim

dujemy się, iż są. oskarżeni z art. 163
k. k. (udział w zbiegowiskU), o to, "ze
dnia 5 sierpnia 1936 r, w osadzie Dłu
gosiodle, pow. ostrowski~go, brali udział w zbiegowisku publicznym, ktqre wspólnymi silami dopuściło się bicia lmlno~ri y.ydowskiej i niszczenia
jej mienia pl'zez wywracanie straganów i W07.ÓW z towarami, n iszczen~e
towarów oraz bicie szyb i stawiało
czynny opór funkcjonariuszom P. P.
w czasie zatrzymywania i doprowadzania na posterunek jednego z uczestników zajścia Michała Rzą.sy". Według uzasadnienia
aktu oskarżenia
zajście wynikło na tle bojkotu straganów żydowskich n'a jarmarku przez
"letnika" osk. Rząsę, którego policja
chciał aresztować,
a chlopi siQ temu
przeciwstawili. Gclr nadjrchał odcl7.iał
policji z Ostrowi l\lazowicckiei z ko-

mendantem powiatowym P. P. na czele - w DługosiodJe panował już spokój.
1
Bilans zajścia na jarmarku ustal&.
w ten sposób uzasadnienie aktu oskarżenia:
"Ilość
przewróconych straganów wynosiła około 26. szyb w oknach
mi&szkań i ~klepów ż~' clowskich zosta,..
ło wybitych około 60. Straty ludnoścI
żydow!"kiej wynos7.ą przes7.}o 1.000 zł.
Ponadto piQć osób z ludności żydOW
skiej doznało lekkich obrażel'l ciała".
Akt oskarżenia spol·7.ąclził wiceprokurator do spraw politycznych p. Tllszowski z łJomży. Sprawę bęr1zie rozpoznawał sąd okręgowy

w

składzie

trzech sędziów. Obronę wnosi adw.
Adam Miec7.kowski z Łomży oraz jeden z adwokatów wal's7.awskich.
Z pO~l'Ó(1 0<:k81'7.01Wrl1, Pl'7.f'\\'a7.nie
mŁodych rolników 17-tu jest n\eka-

'S{rona 1

OTIĘDOWNIK,

c7warTeK, dnIa 2R sTycznia 11'137 -

N'umer ~

ES

ranych, a trzech karanych za typowe
dJa stosunków wiejskich ,.defraudacje
leśne".

Prokurator powołał 55 świadków,
w tym poza policjantami 41 Żydów;
są, to m. in. Wolf Cymbał, Ryfka Fisz,
Szulim Płotka, Terna Cukier, Sura
Rybka, J osek Perkal, Bania Ismach,
Ryfka Ozdoba i inni.
Obrona także powołała
swoich
świadków.

Proces zapowiada się na dwa dni.
NIEDLUGO WIELKiE PROCESY
Z serii wielkich procesów w są,dzie
okręgowym w Łomży został już wyznaczony na dziell 17 lu tego br. wielki
proces o zajścia w 'Wysokim Mazowieckim.
Doręczono też już akty oskarżenia
w sprawie o zajścia w Zamhrowie oraz
w sprawie o zajścia w ~niadowie (26
oskarżonych l).

1

&!

Wniosek PP. Szewczyka i Walczaka
Wicepre~lIdenci czerwonego '1nayistratu pros~q '1ninilJtra
spraw wewnętr~nllch o ~atwie1'd~ełłie 'iłu .•• próbę
Ł ó d ź,
27. 1. Wybrani przez radziecką. większość żydo-socjal-komunistyczną. na wiceprezydentów miasta
Łodzi towarzysze Szewczyk i Walczak
nie posiadają. wymaganych przez ustawę kwalifikacyj na te stanowiska.
'vV zwią.zku z tym złożyli oni wczoraj podanie z powołaniem się na art.
49 ustęp 7 ustawy samorzę.dowej z
prośbą o zatwierdzenie
ich tytułem

próby na jeden rok. \Yymieniony artykuł ustawy mówi, iż minister spraw
wewnętrznych jest władny zatwierdzić
na stanowiska wiceprezydentów w
mias.tach wydzielonych kandydatów
bez kwalifikacyj, ale tylko tytUłem
próby na jeden rok.

W związku z
przypomnieć, że

tym podaniem warto
tacy kandydaci narodowi jak b. pl'ezydent Ratajski i znany i ceniony ekonomista i znawca pracy samorządowej dr. Mieczkowski. mimo posiadania pełnych kwalifikacyj
nie zostali zatwierdzeni na stanowisko
prezydenta miasta Poznania.
Nawiasem nie zaszkodzi dodać, iż
ostatni proletariusz towarzysz Walczak trzyma się nieźle, gdyż pobiera
pensję miesięczną "tylko" 800 złotych
jako płatny funkcjonarjusz klasowych
związków zawodowych.
O ile mu dopisze szczęście dalej, to po zatwierdzeniu na wiceprezydenta będzie mógł
żyć lepiej.

Niedługo też należy się spodziewa~

aktów oskarżenia w sprawach o Czyżew, Piekuty, Nur i innych.
Wszystkie procesy na tle walki gospodarczej chłopów z Żydami.
APELACJA O WYSZONKI
. W głośnej sprawie o zajścia przeciwżydowskie w \Vyszonltach Kościel
P a b i a n i c e, 26. 1. - Do chwili, członków Stronnictwa Narodowego,
nych, jaka toczyła się w dniach 22 i 23 kiedy w Lutomiersku nie było kola 1,tóre nie dopuszczają. okolicznych
Z meczu pięściarskiego 1. K. P. ~ K. S. Z.,
grudnia 1936 r. w Łomży, obecnie o- Stronnictwa Narodowego, Żydom po, chłopów do żydowskich straganów.
O.
zakoI'iczonego wynikiem.
brol1cY skazanych chłopów - człon wodziło się tu bardzo dobrze; handel
Po kilku miesiącach szeregi Stron- 13:3.(Ostrowiec)
Od góry: Bartniak (IKP) i Majewków Stronnictwa Narodowego pp. ad- i rzemiosło znajdowały się wyłą,cznie nictwa Narodowego tak wzrosły, że ski po najpiękniejszej walce dnia, zakoń
zarząd wynajął piękny lokal, który zowokat Konrad Borowski z \Yarszawy w ich rękach.
czonej wysokim zwycięstwem Bartniaka.
i adw. Adam Mieczkowski z Łomży
Z początkiem roku 193G zarząd p<- 'stał latem 1936 roku poświęcony. Na Chmielewski (niŻBzy) z Frańczakiem. ktównieśli już do sądu apelacyjnego ,'V wiatowy Stronnictwa Narodowego u- 'tym właśnie poświęceniu, jak i w dniu rego pokonał przez techniczny k. o. w druWarszawie wywody swych sknr\' ape- tworzył tu koło Str. Nar.. Począ,tko\\"o :.: maja ub. r. przeciwnicy ruchu naro- giej rundzie. Woźniakiewicz w wadze
lacyjnych, w których podkreślono ten- Żydzi powstanie placówki Stronnictwa Idowego a przede wszystkim Żydzi, zo- lekkiei pokonał swego przeciwnika Kocja.na II w 15 sekundzie przez k. o.
Narodowego w Lutomiersku ironizo-· baczyli siły Stronnictwa Narodowego i
dencyjność zeznall świadków żydow
skich i w konkluzji wnieśli o uniewin- wali, a kierowników koła ośmieszali. przyznać musieli, że są one potężne.
W dniu 24 bm. odbyło się tu ogólne
nienie swych klientów, bądź o umo- ale kiedy po kilkunastu tygodniach
rzenie postępowania karnego. Poszko- praca nal'Odowa na terenie Lutomier- zebranie, na którym obecny był deleDr. med. H. ZIOMKOWSKI
dowani winni zdaniem obrony docho- ska zaczęła wydawać pierwsze wyniki, Igat z ramienia zarzą,du powiatowego
,pecj.
chorób skór. wener. i moczopłciowych
mocno
zaniepokoili
się"
gdyż
liczni
z Pabianic p. Tadeusz Kraj. Na zebradzić swych praw w trybie oskarżenia
Łódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
członkowie Stronnictwa Narodowego
niu wybrano dotychczasowy zarzę.d z
prywatnego, a nie publicznego.
S.
Przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-12
prowadzą. planowy bojkot sklepów ży
lP. Piotrem Ską.psldm na czele, Referat
dowskich, a p'rzy tym sami zakładają Ol'ganizacyjny i polityczny do licznie
n 11' 814
sklepy i stragany. Na każdym targu zebranych wygłosił p. Tadeusz Kraj
P r a g a (Tel. wI.) W dniu 23 bm. i jarmarku wystawia się czujki z
Warszawska giełda pieniężna
e dnia 26 etY<m1ia 1937 r.
zmarł w 66 I"oku 7.yc1a wielki historyk
Belgia 89,05. Berlin 212,36. Holandia 289.50.
cz~ski, śp. dr. Józef Pokarz, profesor
przestępstwo podlega karze więzienia
Londyn 2.3,93. Nowy Jork (cllek) 5.281/ •• Parył
unnversytetu !(a1'ola w Pradze.
prośba
do
lat
5".
§ 2. "IUo taki zwięzek za- 2~ 63. Sewajcaria 120.90. <Mlo 130.30. Uaposob.eProf. Pekarz położył dla nauki
War s z n wa. (Tel. wł.) Są.d Apelub nim kieruje, podlega. karze n e utrzymane.
wielkie zasługi. Zwłaszcza, gdy idzie lacyjny w Lublinie odrzucił prośbę kłada
więzienia do Jat 10",
o badania w zakresie życia religiJne- Żydów skazanych w procesie o zajścia
Giełdy zbożo'we
go. Na uwagę zasługu.ią jego dzieła w Przytyku o zmianę środka zapobiePoznań
dotyczące
wojen husyckich (Żyźki), gawczego i wypuszczenie za kaucją
Poznań. 26.1.1937 r.
War
s
z
a
w
a.
(Tel.
wł.)
Mandat
,św. Jana Nepomucena i św. \Vacława.
na wolność. (w).
War u n k I: Handel burtowY' parytet Poznaft.
s<,natorski z województwa lwowskie- ładunki
Z wielką. wiedzą historyczną, śp. Pewagonowo. dostawa bieżąca za 100 kg:
go, wakują.cy po senatorze, śp. generakarz łą.czył - co zasługuje na podkreSTANDARTY: 11 Żyto 700 gil .. 2> pszenica
lo
Popowiczu,
został
przyznany
Konślenie ze względu na znaną. niekatoli742 gil.. 3J vwies 420 gil.
stantemu Nieduszyckiemu. (w)
cką
atmosferę w Czechach żywą.
Oeny transakcyjne:
War s z a w a, 26 stycznia
~yto Hi tOThll par. Poznań • • • • • • 22.00
winrQ i gOl'ą,ce uczucie katolickie.
W najbliższy czwartek Sąd Naj15 tonn par. Pozna1\. • • • • •
21,70
Śp. Pekarz spocznie nie na "cmen- wyższy w 'vVarszawie będzie rozpatryWileńskiego ~y.to
Owies 60 tonn par. Poonań. • • • •
111.90
tarzu zasłużonych" na Wyszehradzie wał skargę kasacyjną. obrońców apI.
W i l n O. (P A T). 26 bm. w gOdzinach Owies 30 tonn par. Poznań. • • • • • 19.85
w Pradze, jakby chciała. opinia, ale w adw. Napoleona Siemiaszki, znanego popołudniowych pojaWiło się na mu- Owies 15 tonn par. Poo;nań • • • • • • 1\1.75
OwieS 30 tonn par. Po:rnań. • • • • • 19.&0
rodzinnej wiosce koło Turnowa.
działacza Stronnictwa Narodowego, b.
rach uniwersyteckich ogłoszenie, w Owies 10 tonn par. POLIl.a.ń, • • • • • 111,25
więźnia Berezy, skazanego w znanym którym podano do wiadomości telefoOeny orlentacyjne:
procesie narodowców łódzkich o bom- nogram ministra ~więtosławskiego, żyto (Usposobienie 8pokojne) • • 21.25- 21.50
;Pr~eblysld
by prze{:iwżydowskie na 3 lata więzie- zarządzający otwarcie uniwersytetu z Pszeni.ca <Usposobienie spokojne) 25.50- 25.75
browlIJrO'Wy . • • • • 25.50- 26.50
"I
nia.
dniem 27 stycznia rb. i nowe wpisy Jęczmień
Usposobienie spokojne.
•••
I UUU
Skargę kasacyjną. będą.
popierali słuchaczów z tym, że ci, którzy byli
Jęczmień 630-MO iM.
• • • • !l,ro- 21.76
Ul. Piotrkowska w Łodzi wygląda jak m. i. adwokaci pp. Konrad Borowski zapisani na rok akademicki 1936/37, Jeczmień 661-616 gil. • • • • 22.50- 22.75
Sacllara pod biegunem. Na rogach ulic i Zbigniew Stypułkowski.
Jęczmień
700-715
gil.
• •• 24.00- 24.75
zostali przez ministra zwolnieni od 0USP060bieme spokojne.
kosze z kokscm. a wiatr z3.Bypuje grzejąApI. Siemiaszko przebywa obecnie bowiązku uiszczania ponownych opłe.t
Owies . • • • • • • • • • • 19.00-, 19.50
eych się tumanami piachu ... Prawdziwy w więzieniu w Cieszynie, gdzie przez
Usposobienie spokojne.
samum - nawiane pagórki !piachu rosną. pewien czas przebyWał w szpitalu wię manipulacyjnych i wpisowego.
Równocześnie minister upoważnił Mą k a:
I mróz rośnie...
ziennym, bowiem od dawna już cierpi
żytnia wyciąg. 0-30% wł. w. • • 32,25- 32,75
rektora do wydania szczegółowych za- źytnia
Kolo piecyka stoi dwóch obywateli wy- na wątrobę.
gat. I 0-50% wl. w. • • • 31. 75- 32.25
rzą,dzeń,
dotyczących
wpisów
oraz
terżYtnia gat. l 0-65% wl. W. • •
30,25- 30.7.1
~nania niehandlowego.
Rozprawa kasacyjna budzi ZTOZUżytnia
ga t. II 5r -65% wl. W. •
23.00- 23,50
- Ale mróz!
miałe zainteresowanie ze względu na minów rozpoczęcia wykładów i ćwi
żYtnIa pośl. pono 65% wl. W. • • 21,25-- 21.75
~ Rzeczywiście! Co to będzie?
r.ieslychanie wysoki wymiar kary wo- czeń.
Ugposobienie spokojne.
- Zobaczymy.
pszenna gat. l wyc. 0-20% wł. W. 42.50- 43.50
~ Znieść trudno.
bec młodego, niekaranego człowieka,
pszenna gat. lA 0-45% wl. w. • • 41.50- 42.00
- Sa, rzeczy, które je6zcze trudniej winę którego m. i. Są.d Apelacyjny
pszenna gat. lB 0-55% wl. w, •• 40.00- 40.50
znieść...
uzasadnił możliwością, łatwego poropszenna gat. 10 0-60% wf. w.. . 39.50- 40.00
- Ano tak. naprzykład te parchy...
zumiewania się w cią.gu 8 godzin miępszenna gat. ID 0-65% wl. w.. • 38.50- 39.00
pszenna
gat. IIA 2J-55% wl. w .• 37.50- 38.00
- Że znieść trudno. nie przeczę. a~ dzy Łodzią. a Warszawą za pomocą.
Członek Stronnictwa Narodowego z za,
Pszenna gat. IIB 20-65% wio w •• 36.75- 31.25
wodu czapnik znajdzie natychmiast zaję- ps.zenna
ezemu zaraz parchy? Przecież nie katdy
gat. !ID !5-65% wl. W • •
81,75
z nich ma liszaje?
cie w Lubieniu kolo Włocławka. Blit- pszenna gat. IIF 5-65% wl. w. , 33.7529.75- 30.7&
Ale mieli. Co my dziś o nich motemy
szych \viadomości udzieli p. Bolesław Bo- pszenna gat. lIlA 65-70% wI. w .• 23.2524.25
wiedzieć? Trzeba. szukać u starotytnych
W Białymstoku
gucki, Lubień, ul. Kościuszki nr. 1-5.
ps.zenna gat. IIlB ;0-75% wt W •• 20.25- 21.25
autorów, którzy bli~ej te sprawy znali.
. . . .
Mia~to lub miasteczko reflektuje na
USPosobienle ePGkojne.
Naprzyklad taki Herodot. Najslynniejszy
Znan~, tragIczne wypadkI w powle- założenie sklepu z dall16kimi kapelusza- OtNby żytnie stana.. . • • • • 15,25- 15.7ą
Otręby
pszenne grube etand. • • 15,50- 16.00
,ten grecki historyk twierdzi, te właśnie cie wysoko-mazowieckim, któl'y, jak. mi,. zechce się skomunikować z p. Stefanią
Otręby pszenne średnie sta.nd •
14.50- 15.25
·p archy!
wiadomo, leży w województwie bialo- Swlialską. Łódź - TIadogoszcz, Bema 418.
Otręby jęczmienne • • • •.• • 15.50- 16.75
- Niby Jakim spo.sobem?
W d
'd'
.
o POWl,? Zl.. na hczne, ~a.mó~ienia Rzepak zimowy.
_ Zwyczajnie. W czasie budowy egip- stockim, obecnje zarządzanym przez
50.00- 51,(10skich pil'amid, że to tam upał, • brudu b. wojewodę pomorskiego, a obecnie "Infor9matora fu m .chrześcIJansklch na Slemie Inia ne • • • • • • • • 48.00- 46.00
" li6ZU- b'la los t oc k"lego p. K'Jl·t·lk l'lsa, wywo ł ały rok
bez uprzeuniego
go' Gorczyca . . • I • , • • • •
32.00
tówki1' 37komunl'kuJ'em
. nade6łania
t l . h przesy, Groch WlktOl'ia • • • • • • • 30.00bardzo się rozpowszechni1y wszelJdc
20.00- 23.50
· Ik'
'.
Y. ze ,a uc
j e. parchy i inne choroby skórne wśród
t
'l na ury rze~zy WIe
J.e ,:~raz~me, p'l'~e- lek nie uBkuteczniamy. Należytość za Groch Folgera • f • • • • • , 22.00- 24.00
całej ludności. Lekarze nie mogli nic pode wszystkIm w n~Jbh.zszeJ okohcy ..Informator" oraz kosity na przesyłkt: Mak niebieski . • • • • ,
6500- 69.00
KoniczYfrl\ czerwona SillI'owa
il'adzić więc, żeby się zaraza nie szerzyła,
pow. Wysok~-ma~owleclnego.
mUBzą być zapłacone zgóry.
80.00-100.UO
Koniczyna
czerw.
95-97%
czyst.
:
110.00-120.00
kazał faraon wszystkich parszywców od iNa tereme blałostocczyzny obserWydZiał Gospodarczy Str. Narodowego
Koniczyna biala , . • • • • • 80.00-115.00
iZolować na pustyni po za granicami pań- ,,"ujemy w kaŻdym razie wzmożoną w Lodzi. nI. PiotJ'kowska. 86.
M3kuch Ininny w taflach. • , • 23.25- 23,50
stwa. Jak po.szli. to się rozpelzli po ea- działalność tzw. władz bezpieczeil::,twa.
~zl~nel~ Str. Nnl:odowego A. Widawski Makuch rzepak. w taflach
18.75- 19.00
iym świecie...
W siedzibie woj. Kirtiklisa w Bia- ~d, zJel: I~llż~zvc~ wI.~rlomości. ? zakladzie ~lakucb slon. ',c taflach 42~30/0 : 24.50~ 25.50
- A czemu teraz tylko rzadko który ły'mstoku odbywało się dnia 17 stvcz- śl.lsarekJm l tok:;trs~lm. który Jest natych- ::Ilowa pszenna luzem . • • • • 1.90- 2,15
pszenna p"asowana • • •
ma parchy?
. b
d l ' J.
mIast do odsta,Plcma dla Polaka i czlon,
2,40- 2,65
- Postęp mcdycyny i forsa wszystko ma .~. oroczne a n~ zebrame bJa- ka Str. f>arodowego.
ży tnia luzeLl. • • • • •
2.00- 2.25
:btnl.a
prasowana
•
•
•
•
WYd.ział Gospodarczy Str. Narodowego
2.75-- 3,00
robi. Kogo na to stać, to nie tylko lisza- łostocklego ~oła ShonllJ.ctwa Na.rodoowsiana
I~zem
.
•
•
•
•
2.25- 2.50
wego, po ktorym nastąpIły aresztowa- w ŁodZI, ul. Piotrkowska 86.
je, ale i wrzody wyleczy!
owsiana prasowana • • •
2.75-- lI,OO
- Faktycznie. na wszystko .fest jakieś nia wśród członkó"v, którym poliCja
Łódź wraz okolicznymi miastami nie'.
jęczmienna luzem . • • •
1.90- 2.15
lekarstwo, tyl1{O na nich jeszcze nie umie- nie zaoszczędziła nawet kajdan. Are- ma dot.qd, an.i ,j~dnei hurtowni przędzy
.. jęczmienna prasowana •
2.40- 2.65
my znRlcźć sp~BOb.u... .
. si_towano m. i. p. Drylla zaś dwu ch~ze~cl]a~l/,kleJ dostosowanej do potrzeb 'lian'l zwykle luzem. . • • • : 4.30- 4.80
- Czemu nie, .lak Się dobr:r.e pomyśh,
ł kó
,"
' . ..
PODczosznlków r"cznych' mn! h
kI
zwykle prasowane • • • •
4,95- 5.45
to się znajdzie. A cho(-by i ten środek cz on w. u,~ lęzlOno, wymJel1laJąc w I
..
l
yc za a'
nadnoteckie luzem. • •
5,20- 5.70
egipskiogo faraona nie byl taki zły. "Za post~no~lemu o tymcznsowym areszto- dów mechanicznych. Na zalożenie takiej
nadnoteckie prasowane. :
(1,20- 6.70
wamu Jako przyczYnę przestępstwa z hurtowni trzeba na razie ze 20000 zI. BJiżpirze i na powiell'ze świżo"!
Og61ne usposoble.nJe sp:>kojne
- 0.1' świcże ho świe2e, do rana chYha art. 16G k k. § 1 i 2, t.i. "kto bierze szych wiadomości udzie1i Wydział GospoOg61ny obr6t: 1376,2 tonn, w tem tyta 2BłI
darczy Str. Narodow&go ". Lodzi, ul. Piotr- tonn,
pszenIcy !lO tonn. jcczmie.nia 145 tonn
b~dzi~ ze 23 stopni!...
. t «udział w zwiq,zku majQ.cyru na celU kowska 8;'
,a'wsa 275 tonn.
•
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l&-ty dZień ciągnienia t-El klasy 37-eJ LoterII Państw.

I i II cłagmenie
6ł!lwn~

100.000 zł.: 81482
20.000 zł.: 193428
10.000 zł.: 14530 38880 113291
125363 128115
5.000 zł.: 75437
2.000 zł. 799 22328 39484 40994
48485 60147 64441 75021 78551
102810 127228 144391
158229
168226. 169807 174604
190724
190931
1.000 zł.: ~67 8678 10027 15140
18049 18100 21229 24368 28169
"4431 34627 35999 3" 1 53792
u
~
/55
56546 57797 59241 69217
72994
74919 76580 86717 90423 121176
121775 125903
1266559 126690
154881
169695

Wyorane ~o 200 :tło
1515521639540752531643711
1032 153 54 417 47 631 50 786 870
2106 14 238 66 315 603 66 762 850
3444 543 609 930 60 4030 35 45 61
246 304 66 409 608 26 41 800 76 79
921 5548 87 618 52 879.924 75 6000
107 74261 3704035775522 655 95
897 7208 91 349 503 906 8144 205
603 1693 783 957 85 97 9026 77 128
59 275 428 64 508 32 972 10054 57
72 91 93 136 2'17 90 317 588 618 79
90 708 862 63 988 11056 192 235 88
330 602 62 806 949 93 12012 137 212
445502658256591569130041755
234 431 512 641 707 842 941 94 14027
122 34 517 57 882 15068 83 178 259
303 19 61 495 526 736 804 924 27
16118 210 553 676 945 95 17169 86
54 M6 752 888 18103 61
408 28 41
49 51

~t64~~ 1 41

13 8g~ ~~097i2 li&5& 1~~

298 311 98 402 6 510 26 59 830 937
80 21169 329 488 701 46 92 837 69
77 933 44 22243 379 426 573 93 705
70 895 902 3 21 23159 312 443 789
817 999 24156 245 66 74 92 330 418
?
87 543 6_ 67 83 666 72;) 959 25164
296 412 21 846 913 27 33 26073 382
449 76 598 616 70 706 17 74 971 88
2700547 50 286 93 510 795 839 50
931 28158 213 17 720 826 99 29113
275 456 943 30035 217 455 664 84
92 99 755 869 92 31411 695 32151
97 338 439 50 94 593 628 766 958
33008 147 414 597 707 19 830 937
34019 333 25 35 5 61 726 53 970
35045 223 83 306 434 572 789 830
989 36067 199 287 396 564 769 802
25 44 94 924 37018 232 88 355 409
57 503 14 66 602 60 728 98 888
38141 58 79 298 645 52 55 805
968 83 39042 115 57 863 95 9~3
40193 208 67 330 436 595 641 792
852 76 41035 118 285 525 774 42063
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Olbrzymi wiec robotniczy

L w ó w (Tel. w.) W niedzielę w saodbył się wielki wiec robotniczy, zwolany celem omówienia obecnej sytuacji politycznej w Polsce.
'''' iec zgromadził przeszło 2000 robotników. Przewodniczył obradom p.
Sklarczd\.. Przemówienia kilkunastu
mówcó\v były gorąco oklaskiwane.
"-jec wywarł w kołach robotniczych Lwowa olbrzymie wrażenie i
był szcl'oko komcntowany iako nowy
objaw wpływów narodowych na tere~ie robotniczym.
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upraszam nie ociągać się z zakupem losu
Jak zwykle losów I kl. zabraknie.

li Sokola

III

/_~'l

W obec w i e l k i e g o nawału zamówień

Kolektura

719371'1829281801012691 512 6L~
86 19252 98 4.83 522 52 700 821 995
20341 746 809 21304 517 910 22410693
23199 22.~ 326 54 61 793 973 25098 226
305 86 86 458 951 2.506ą 940 26008 180
913 27009 230 647 86U 29232 43 344

84 620 51 778 802 975 66252 64 305 596 685 796 817 30 902 23 160201 71 501 40 773 813 102112 38 532 753 545 969 33124 99 379 499 34115 209
480 504 29 604 720 869 67023 55 1')7 37 60 367 445 531 606 161004 16 74841 103102 202 56335 61 433 655 312 452 83 691 888 963 35U10 507 66
209 26 336 527 638 63 722 810 Q5' 309 457 786 976 162022 69 534 61 981 104013 530 105011 199 258 373 791 36218 41 332 974 93 37.,51 401 793
936 78 68182 346 444 72 755 62 ~17 80 81 666786 870 922 163292 3~0 94 982 106156 276 448 584 864 993
3815621731096454 540 47 39200
47 51 6~064 147 95 !84 396 405 514: 55 6:18 972 164066 280 483 513 96 107523 62 72 757 883 108015 305 441 4 70 332 574 646 838 40031 88 141
672 74 /07 913 24 /0011 99 137 59 1 610 707 76 829 73 902 165182 :113 857 109082 764 68 110031 111031 260 572 41136 273 324 931 42960 665
553 648 862 71250 3lt 37 460 6B 4-1 612 47 719 74 894 166221 83 39S 112742 113045 376 453 82 114278 399 793 876 94 991 44168 399 412 667
82715303389983 72035 532 72 6111 457 508 53 54 669 853 924 1670111710 993 115316 54 569 699 116211 909 16 45287 465 46035 250 71 566
93 795 812 64 87 901 73118 213 16 339 140 63 220 86 467 552 637 81 76!ł 378 93 480 636 62 117351 70 85 411 675 94 803 47209 499 780 999 48021!
438 527 612 63 854 9'33 74058 59 170 913 168126 27 342 96 475 581 !)1 746 946 118619 29 119608 '126 916 ]43 262 693 703 49J29 47 72~ 817
217 339 64 68 421 22 66 555 63 1i47 746851 912 169095 181 210 67 309 120072 316 478 543 66 787 958 50094 221 392 94 51116 81 274 716
751 955 75033 130 42 25·} 304 428 29 57 71 48389678 771 956 58 li0081ł 121367 549 885 946 122535 123053 877 52157 340 70456 651 53988 54423
93 651 52 85 734 44 813 70 93 761:?5 17923263 364 501 66 633 723 821 304 502 665 995 124155 861 125384 55410 578 797 947 56226 503 650 68
317 489 621 46 77005 34 214 369 96 44 55 73 993 171064 66 144 89 277 669 126127 127164 401 849 50 128084 815 86 922 86 57017 198 304 78 410
437 531 33 79 96 627 838 61 78 7H064 326 47 75 422 685 715 89 n35 89 145 694 956 129762 992 130096 544 58263 500 648 69 59510 82 604 74
72 141 293 437 723 42 80 867 932. ~5 172276 542 607 51 725 934 173044 58 75 619 43 714 131327 73 863 916 727 53 89 60486 943 61008 220 5S.i
79026 84 157 253 351 94 583 698 ;:<:>9 fiS 122 309 35 459 565 711 28 38 63 132097 323 896 906 133132 238 755 838 99 940 51 86 62026 282 353
959
174044 537 679 826 175428 30 !'i8!ł 41 689 14158 4~2 589 702 4 135324 699 928 63044 120 262 64224 303 16
80054 230 344 496 539 90 606 860 1763fi2 466 71 512 15 Sl (113 34 136032 150 267 337 137081 412 37 496 581 695 61)011 252 316 66533
47 808 81020 79 125 87 210 54 6~ 57 61 700 846 962 177015 112 !)!') 503 859 939 77 138504 71 618 29 728 67731 68140 217 80 401 615 975
349 497 718 67 998 8227:ł 8306;; 267 92 338 ..450 78 684 706 ~8~ 97 139736 840 924 140202 975 81 141236 69516 645 752 76 809 80' 937 70092
160 259 316 619 35 935 81063 9(j 986 17800n a7 91115 18 317 :,3;) !'i O 301 841 938 45 53 142227 357 543 92 277 543 746 812 902 71163 505 46 91
98 101 21 316 20 456 508 711 52 fi38 832 72 179112 51 53 224 S3 32S 867 143043 10696456 614 810 144105 72152 72 309 21 621 959 91 73142 303
85179 91 201 350 669 958 86188 455 1>47604678380922 fil 1801R6 900 145622 93 784 146298 908 9€ 879 87 910 32 74106 374 589 744 803
228 332 41 57 795 87036 277 304 395401 49580 691 889 907 3-1 147297 502 45 782 846 53 148316 4R2 n58 75015 141 351 691 789 898.
r::
181027 143 490 663 89 921 182092 557 62 830 33 966 149012 22 170 466
427 72 606 753 83;) 932 88022 1 7~ 1285 363 444 70. 516 183077 195297 977 150033 65 135 435 68596602932
76084 100 269 828 77072 223 6.'i9
126 79 215 23 302 631 H 89~9v 307 457 86 680 900 35 4R 184151 151337 902 152002 131 4008941530815 96 762 7R025 195 22q 97 564 857
207 487 531 767 810 90G 09 48 82 21!ł 94 595 83R 925 185075 198 749648215423563331400582888 7924866591873 R0113 44 627 4·1826
90037 42 69 82 149 592 659 854 228 96 460 9S !'i84 700 nS4 186201 155?55 525 626 156328 800 157118 80 71 992 81082 397 413 585 637 916
992 91107 31 42 234 352 77 483 71 4ii2 535 80 187129 61 274 597 94
482 596 158147 343 570 159,23 79 82623 83067 200 300 509 942
92 713 92064 442 542 632 751 802 613 30 n;"4 1~8:n4 303 401 33 582 952 64 160003 509 856 161396 676 84R81 851783928758603099281 356
60 988 93215 397 436 68 528 821 84791 86795 18n073 120 60 7R 304 162191 270 326 816 95 996 163200 667 804 994 87529 667 88766 819
996 94028 113 297 447 669 742 44 9 534 720 50 52 814 !ł44 n8 190Hi1 446 543 59 741 982 164028 189 207 1'04040852882292790100 373 91167
807 63 944 95227 703 30 815 R3 435 ii77 fi29 8fi4 839 13 191120 33~ 62334 659 991165020 68 14628692 350 81 657 734 836 92197 448 797
972 96007 191 217 372 517 32 628 4M ~H; 2~~17 847,,:)8 62 1!ł20~,,4 3;1 804996 166405 510 768 77936167250 9317820522461 9884894533 78 605
37747349682497025169398498 188 ~9!) 32:~ 400 3~ fi(jl 97 8.): !l:{ 488 525 759 61 811 168117 224 430 37 929 9520R 577 697 753 862 914 45
.
1Q 1!l30·13 10ft 291 3·13 85 4R9 62n 2fi 594 988 t69142 201 629 170110 322 ~i6487 704 88 97462 898 923 98320
98026 166 89 256 313 455 512 8.0 fi'7 71 77fi Flfl2 19408687 11730 71 17 497 1799 59 588 96 704 1730"9 90 417 517 679710 99000 10031 359401
928 99032 5~8 46 667 7-11 ~6? 411 7458·15979 80.
28~ 356 416 604 174016 238 44 62 588 101097 210 363 477 102329 813
100220 509 8~0 65 997 101197 .,?;)
974 103407 69 74 517 52 6,'53 104134
496580 825 ~10 102311 21~48
Ciągnienie
5600~ ~96293137661~r~~3~7i5~13r6:i i~ 298315 750 105120253 !iR2 619 744
53 658 789 821 986 103004 72 116
876 83 106003 213 20 432 38 652 747
5
Wygrane po 200 zł .
177021 153 57 383 836 178023 471 107031 336 57 4945 41 63 408215 543
204 301 89 496 542 73 641 !J77 ~8
606 179537 871 963 180146 386 527
104098 126 39 275 305 423 650
33.396 801 902 1308 490 761 2106 892 181144 234 421 46 68 770 182335 702 109080 19321086319 606 92 717
853936 105087 214 26 434 506607 309 90 91 535 3553 752 967 97 4314 99 446 85 183045 292 309 4I1 18 72 619 927 110024 455 550 851 111287 3go
08 25 746 877 964 106680 76X 476 513a 849a5111 27 220 546 74~?77 . 71 184269 336 551 185000 17 131 53 721 23 77 112233 39 113006 137 255
107496 820 84 909 70 108031 104 6074 283 335 45 92_ 507 766 997
319 495 724 186073 214 480 884
2
337 561 644 765 900 10!:Jl55 40t, 74~ 859 965 8323 .:':>8 860 962 ?';7 ;)a , 187007 14 511 83 188182 600 726 951 117459 00 558 118021 40 309 451 846
70 79 93 522 664 110034 248 57 10~37 462}7 608 /1 982 089 ~_.3 39~ 59 189579 605 11 190200 75 515 700 119060 120078374577699875 121214
584 6r 732 35 935 1]1142 404 610 7-2 824 12203 3-6 507 83~ 1877 191127 633 192293 4:33 672 899 76609702200412487771 983 123301
458;)
n
13207 31 14188 210 344 671 ')15362 ?654 I 947 193046 98 144 350 405 11 785 563 1?4150 342854 125382 O ' " 1?6740
329 433 676 86 841 48 971 1h054 92 974 87 16069 310 680 170,,8 85 ~OO· 89.6 978 194866
127056 633 704 65 128131
7
99 359 63 416 583 95 605 16 750 559 763 813 18374 428 19105 255 607 ~.
_
;) . ,-Cl
73 935 80 113034 152 280 32~ 50 50 718 20154 50d S? 690 74821076 T4
,129420 644 704 13004;) 233 80 6b8
;)
_
-;,
l
,751 131147 89 319 508 617 803 22
484 546 615 38 50 85 735 98 878 595 661 92~ 2254U 666 740 8.17 943 8~
I
l"l
984 132556 78 708 20 133104 14 2E
948
23355 86_8/8 24218 491 612 ~20
6;)
Gł'
ane
221 593 655 916 38 134028 241 397
114007 14 30 184 370 416 549 53 828062;,266235966 26237 o48_~N07
owne wygr
852 135493 136656 137020941 138234
36 613 57 809 29 912 115025 77,84 37 28997 29135 30244 393_ 50;, 9~O
Stała dzienna wygrana. 25.000 568 960 91 139375 548 99 633 855
140068 190 273 141170 14211767211
143 204 63 334 438 629 61 798 917 31027 88 134 53948 659 8;,3 32022.6 tys. zł. padła na nr.: 9223.
116018 622 777 303 431 e6 507 699 143 3~236 70 5.6~ 651 946 56 34218 497
4 06
365 84 603 36.68 851 920 143005 35
782 916 117060 101 14 31 208 320 32 999 3:>015 ~5 3/8 801 7 ~63-1~ 65 590
20.000 tys. zł. na nr.: 1 65 :. 55 741 144197 393 530 757 145070
534178163072711812824182597.710.20.41 Gl 9.36 37116 3:> 3-18 99 540
10.000 zł. na nr. nr.: 430,),) 4253093879146564 727 t'26 147977
i 148176 262 832 912 149070 554 70
643 69 728 39 939 67 119168 267 731380/6 /8 319 671 39384 410 13 40U3~ 97407 1;)6334
31655580616626389091012014°153 112 33~ 6~0 85ł10!7 298 520~4216/
ł
5781 36783 88592515005975121531618151099
258 303 56 535 628 796 121130 49 :!46 88 562 613 /89 8~0 -I~O 14 !75 204 4~2 ,,5.000 z : ~a nr.:
237 309 514 667 955 152336 575 905
518 78 796 816 73 122055 213 382 4001 54 567 671 89 44;,97 881 4:>317 32 426 1,,6G91 18 (602
'25 153073 227 440 611 154031 330
565 710 921 43 73 123065 165 93 3481 460ł8 112 39 608 93~ 63 95 47}SU 721
2.000 zł. na nr.: 4:>:;22 71572 . 639 792 155170 70 738 90 823 157093
528 61 678 727 906 124032 246 631 942 49 48663 858 81 49211 7,) 81 86 79778 84G6:> 107563 118831 127751 642 158221 478 88 611 956 81 159425
439 644 918 89 125204 38 81 336 438 9 6 2 ,
.
__
) _
552 861 160358 740 161302 480 937
522 43 751 862 126016 227 425 516 5003 84 482 561 682 ~1016_ 166 9~~ 14817~ 1;).)610 18.30>0
1162152 293 355 594 96 163142 78447
6262985862 757998 12712448796 52124 ~2 ~01 40928 6!0 98/ )53376 4,)~
1.000 zł. na nr.: 1911318933155 70235 164088,352 746 47 16549? 633
728 844 51 48 67 128015 13 24 33 47 509 70~ ,,4096 127 923 59 18:- 2S8 ~~~ 33604 34176 34473 34505 37241 1,662111 822 1U7002 114 2212 562 72
95 154 521 83 655 703 91 977 129084 612 804 56329 527 912 5d9~ 232 ;'0;'
•
•
818 924 168080 113 43 573 916 28
154 61 85 421 63 99 515 692 744 65 S71 9-10 5;{?32 403 511 890 59053 286 1,18&11 39324 41574 480)01 52853 169064 165 79 341 664 825 58 981
130048 196 228 325 424 48 97 505 326 454 571 671 94 60127 250 517 19 85974 91776 92306 117415 127129 180008 138 94 472 98 64() 854 171638
819 79 909 131411 708 13 881 95 960 ~85 962 ~1~44 2!2 320 422 954 622~8 128315 128323 140292 141370 17202~ 40 220 345 6~2 751 173196
132952 326495 508 607 18 811 80 88 c·]4 54 6.)0,,1 43:> 537 749 858 64L5 14460· 150139
15-?33 161874 401 750 932 82 174170 533 632 7e6
2
7'32876 99 935 134032 61 231 493 626 719 61 851 63 925 65009:)
OJ..
889 175007 223 358 525 909 176052
133037 10
75 260 785 90rc 66155 331 47 400 801 166706 186118 187049 188411
. 46? 529 617 842 905 177539 612 880
154 95 200 46 320 51 62 516 622 61
. .1.,_
•
747 833 13504922832675 508 65788 67038 465 625 966 68051 57 66 80 .. ;,7
.
C'03 178154 226 668 179099 583 6..11
868 71 1360 99 629 54 715 71 874 80 419 59 628 935 69143 447 98 805 11
Wygrane 00 20il zł.
706 43 9032 180197 374 441 596 654
_.
2
38220 512 650 929 70552 853 71039 149 61 72176 :371
813 24 181128 29 200 389 570 43 755
996 137068 267 5 4 1
362 72 684 87 710 830 73054 103 28
368440921 84 1031 499522606 706 843 182072 962 183027 60 71 94 155
73i4~rl~1~9~433975~\~~2 583 715 24 -Hl 699 708 840 74450 725 75197 2U5 2140 62 91 580 90 718 871 3275 343 328489500 50 728 66 867971 184026
~
842 74 330 445 98 859 931 74 76199 705 558 757 91 4234 383 465 5059 148 447 225 434 662 958 185015 229 71 987,
M1~~~ 2t4~:3r9~7t524:J25~~9 J:~ 7?7 S82 77308550 60779 S09 2.~ 78056 2."4 598 637 752 819 4.8 920 65 6615 7044 186192 255 517 36 187291 319 528 '
953 93 143149 3~2 5]1 56 65 73 656 e65 7Q20,:? 4~1 562 602 18 792 91'.14 69a264 60770322 62 865 8007 357 475 838 920 188109 603 801 10 189157
° 3 4 4 561 696 754180738 756 930 43 81021 200 854 944 992 9042 233 306 556 627 810 96 946 190313 682 749 812 191548 68 99
~;~ g;~ tt:gJ~ 1590 212 29 439 45 fo2i,57 2'&0 388 97 632 F.(15 83225 4m3 10405 959 11348 597 678 12228 51 ó04 852 900 192031 278 832 982 193078'
146"8:°91445 5716?G 147152246721214137573(1 f.50n 2')4 ·34 5,j:; 7H ]3130786910 961435557115246493 232 42 325 89 582 860 194186 347.
327 ~
789 874 148505 707 802 934 843 995 86213 53 382 464 754 916 525 752 16112 224 665 744 893 970 516 21.

Tatielę

na

87136432025458 5tel 48588305 S27
35 692 740 87 813 89730 987 90144 301
11 624 715 91661 81 292.410 724 93252
93672 97 752 960 94248 473 92 651 786
953 95110 60 371 835 96029 249 417
5U7 651 867 9i062 366 98104 33 a39

~~09~/~g69~76~00469i:16~n536:3:6 ;.~~' ~~~ 46~7~g49~~ ~~61gJotI32~88~~~ 42~0~~~r1~0: ;r3:~68g~916;i3~7~27 ~~~ ~~~ ~~~~~ ~~; 7J:97f~~I~~ ~~ 4~~

wygrane

130933 133987 153297
157161 158766
165587
172501 176887 190744

149100 38 602 700 34 933 150478
151:323 499 678 788 835
152341 476 593 99 703 18 838 73
979 153163 446 632 896 154163 97
409 70 546 714 837 155012 20 42H
1 518 G08 9~6 15ti013 136 297 450 507

Na granicy francu.skiej ~atr~ymanQ Qosobnika, pr~emycttJą
cego ~abowane ofiarom terroru kontowności
p a ryż. (Tel. wł.). Niezwykłe od- wano ze szczęk zwłok. Zachodzi podejkrycie zrobili w niedzielę na granicy rzenie, że wszystkie powyższe klejnoty
francusko - hiszpańskiej
urzędnicy
i złoto pochodZi od zamożnych Hiszpacelni. Przy rewizji uchodźcó",; z Hi- nów, pomordowanych przez czerwo,
szpan ii celnicy francuscy ku swojemu nych w fliszpanii. Podejrzanego Higłębokiemu zdziwieniu odkryli pewneszpana, który prawdopodobnie chciał
go Hiszpana, który posiadał podejrza- ten majątek spieniężyć w Paryżu, are·
ne pakunki, zawierają,ce same koszto- sztowano, a znale?:iony u niego bezwności, ogółem wartości miliona francenny mająt~k skonfiskowano.
ków. Przy bliższej rewizji stwierdzono, że w paczkach znad uje się 150
sztuk złota, 50 tysięcy pesetów. tuzin
brylantowych pierścieni i kolczyków,
23 złote i platynowe łańcuszki. 72 złoKra k ó w (Tel. wl.) l{upiec żydow
te bransolety, 2 naszyjniki z perłami, ski Adolf Ehrlich, wyz~ skują,c panuróżne broszki, medalioniki z klejnotające bezrobode, rozgła~za.ł między bezmi, brylanty pojedyńcze i inne sZla-ll'Obotllymi, że dzięki poo:;,jadanym rozchetne kamienie. Ponadto znalezio- ległym stosunkum wyrabia za odpono r.nacr.nę. ilość złotych szczęk i zę· \\ iedłJih!. wyna'!l'OChen.ien. '·usad~.
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szukańczemu kupcowi,
przez p.rok.
Stawarskiego aktu oskarżenia, z Ehrlichem, który nie budził wśród amatorów posad zaufania, byli w zmowie
dwaj emerytowani (!!) podpułkownicy
Tadeusz Śmigielski i Karol Dziekanowski, oraz Gizela Dubielowa i Teofila
Immerglueckowa. Dubielowa, która
zapoznawała poszukują,cych posad
z
Ehrlichem, mówiła do nich, że Ehrlich
jest "s k r z y n k ą" d o k t Ó I' e j t r z eb a w r z u c i ć p i e n i ą, d z e, aby je
wycię.gnęła
osoba, wyrabiająca
p Q sad ę".
Wczoraj rozpoczęła się w są,dzie
krakowskim rozprawa przeciw spryt.
nej pią,tce. Nie stawił się na nią, Dziekanowski, usprawiedIiwiają,c się chorobą,.
Są,d, pod przewodnictwem dr.
Stępniowskiego, wyłą,czYł sprawę Dziekanowskiego i polecił zbadać go przez
iekarzy.
Proce.!' pozostałych czterech oskar:i;tHl~ ch trwać będzie pi-ęt dni.
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pretensJ1e do żeromski!ego -
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Ł6d~lde

wizują,cym?

Nawet bior:,!c pod uwagę najśwież
flze tendencje komuny do obrony demokracji przed "faszyzmem", co 'z kolei wywołało u zaślepionych doktryne:ów demokracji tendencje do współ
dZ Iałama z kom-partią, nie można w

twórc zo ś ci Żeromskiego znaleźć

ani jednego akcentu, któryby świad
czył o bol ~ zewickich sympatiach autora "Popiołów". Radykalizm Zeromskiego był na wskroś szlachecki a
najl epszym uosobieniem tego sto~un
k~ .do życia była jedna z najplastyczmejszych postaci pośród jego bohaterów - Niep o łomski, ginący z rą,k szumowin, d z iś właśnie kręcących się
koło kom-jaczejek.
Najsilniej jednak
potępił bolszewizm Żeromski w swym
ostatnim dziele - w "Przedwiośniu".
Podzielił on tam
czerwonych demokratów na dwie zasadnicze kategorie:
na holszewicką kanalię i nieżyctowych
utopistów i marzycieli, zapatrzonych
w wizję "szklanych domów".
Cała twórczość tego pisarza była
właśnie zmaganiem się z zalewającą
Polskę i jego samego falą międzyna
rodowego radykalizmu.
I oto teraz, gdy Teatr Miejski w
Łodzi wystawia "Różę", jedno z dzieł
autora "Vliatru od morza", słowo
wstępne przed premierą ma wygłosić ...
Wanda Wasilewska!
Trzeba przyznać, że p. Wanda Wasilewska nie brała udziału w charakterze oskarżonej w żadnym z licznych
procesów komunistycznych, ale za to
brała ud z iał w tylu imprezach czerwor;e;j pr~pagandy, że nie ma wę,tpliwo
BCJ am co do jej sympatyj i poglę,
dów, ani co do jej charakteru politycznego.
. Jakiż więc cel miał dyr. 'VroczyftSkI, .zapraszając właśnie ją do wygło
szema. słowa wstępnego? Czyżby chodziło o bliższe omówienie "Róży"?
• Jeżeli tak, to należałoby oczekiwać,
ze p, \Vasilewska temat pot.raktuje
bezs tronnie. Powinna więc powiedzieć
~e "Róż'.." jest kartą. z ki'Wawych dzie~
łóW watki z caratem, walki, która dla
Jednych była walką ż Moskalami, a
dl~ mnych walkę, z ustrojem burżua
zYJnym. Jedni szli, ab" walczyć o niepodległość Polski,
inni zaś walczyli
tylko o państwo komunistyczne. Dal.ej p. Wasilewska powinna powiedzie~,
ze na tle różnicy zdań co do właści
wego celu walki doszło do rozłamu w
Polskiej Partii Socjalistycznej.
że
Centralny Komitet nie chciał walki o
niepodległość,
w rezultacie czego
Frakcja Rewolucyjna, stoję,ca na gruncie niepodległości, odłamała się i poszła swoją. drogą....
.
"Cekawiści"
nie pozwalali "frakom" na żadne podkreślanie tendencyj niepodległościowych i patriotycznych. a połączyli się z "frakami" dopiero po wojnie, po uzyskaniu niepOdległości wówczas, gdy już nie trzeba
było walczyć!
No i oczywiście

teraz "odwalaję."
wielkich bojowników o niepOdległość!
Dyskontują krew nie przez siebie
przelaną. Byle okazja, czy nawet i bez
okazji krzyczą wielkim głosem: "Myśmy walczyli o Polskę!" Kto walczył, "cekawiści"?
Poprzednio mieli
czelność potępiać każdego,
kto tylko
mówił o niepodległości, bo to przecie
były "szlacheckie wymysły i burżuj
skie marzenia", a teraz mają nie
mniejszy tupet przypisywać sobie zasługi. innych ...
Czy p. Wasilewska wszystko to
podkreśli?

Na pewno przemilczy i podobnie do
innych członków socjal-komunistycznego "propagitu" będzie wmawiała, że
,.Róża"
to właśnie dzieje socjalistów,
walczących o niepodległość! Czerwona
hałastra ma ochotę zdyskontować na
swój rachunek i walkę o niepodległość
i Ż<,romskiego, ale "Róża" do za.wszonego kożucha krasnoarmiejca nie pasuje! Tylko, że cóż to ich obchodzi?
Żeromski jest wielki, więc trzeba go
na gwałt zaliczać do "proletariackich"
pisarzy, . trzeba się pod niego podszyIł. ~b:t, ~~

~J1i1i ł

Przed wojnę. wszystkich niepodległościowców usunęli z partii, później
czym prędzej sfuzjowali ze zwycięskim
odłamem, a teraz cudzą krew dyskontują na rzecz
propagandy pro-rosyjskiej!
Trudno więc zrozumieć, w imię
czego dyrekcja teatru zaprosiła p. Wasilewską?
W każdym razie jeżeli to
było zrobione w imię źle zrozumianej
bezstronności, to następnie trzeba wystawić "Sędziów" Wyspiańskiego lub
"Antychrysta" RostworowskIego l na
referenta zaprosić Pieńkowskiego czv
Krasnowskiego, autora "ŚWiatowe)
polityki żydowskiej". Jak bezstronność. to bezstronność!
W przeciwnym razie nasunęłaby
się myśl. że Teatr Miejski w Łodzi z
własnego przekonania popiera czerwoną propagandę lub też chce się przy- '
podobać socjal-komunistycznym radnym...
m-t

Wielka afera kolejowa wŁodzi
Afer:yści. 1?0,!z~odo'Wal! skarb lJaJistW4 na 23 tysiqce z l -

Żyd~ł byli, łnłCJatoramł os~ustw
ro~prawę

- U c~ciwy ur~ędni1t wezwano stu świadków

'Widoki

Syjonistyczny .,Nasz Przeglą.d" za"
ostatnio obszerną korespondencję z Łodzi. której sam tytuł w kołach żydo-socjal-komunistycznych wywołał duże przygnębienie. - "Istnienie
łódzkiej Rady Miejskiej pod znakiem
zapytania" - wola rozpaczliwym gło
sem Żyd Eli Baruchin i dowodzi, że
wszystkiemu winni są... "endecy" .. ~
mieścił

Zapomniał wół ..• --: "Gieroje" - żerowanie

Żeromskim. gdyby on żył w "sowieckim raju"? Pewnoby skończył na Łu
biance czy na Butyrkach, alboby zgnił
na Solowkach jako pisarz ,,zarażający
proletariat burżuazyjną zgnilizną,".,.
Ale dziejowi materialiści nie maję.
skrupułów korzystać z wszystkiego, z
czego się da! Wyzyskują więc dramat
Żeromskiego jako narzędzie propagandy,. tak jak też wyzyskuj~ dramat
tych, co w swoim czasie poszli do
P. P. S-u w nadziei walki o niepodległą. Polskę,
a później właśnie za to
niepodległościowe nastawi.enie zostali
z P. P. S-u usunięci ... Prawda czerwonych agitatorów nie obowi.ązuje.
Wczoraj zwalczali demokrację Jako
burżuazyjną zgniliznę i w imię "dyktatury proletariatu", a właściwie dyktatUl'y żydowskiej kliki masowo demokratów ,-,wywodili w rasczot", dziś sa
potentowanymi obrońcami demokra:
cji!

s

___ 3

na cudzym dramacie

6 d Ź, 27 stycznia
Czy :2:eromski był pisarzem bolsze-

wać ~iO~

Numer ~

s 2wickl kotuch I "Róża"
Ł

całej

ORĘDOWNIK, czwartek, dnia 28 stycznia 1937 -

Na

Ł ód ź, 27. 1.. - Przed sądem okrę· plan tak pomyś1any uda się, Wołko
gO:\Tym w ŁodZI rozpoczęła się sensa-, wicz oświadczył, że od przeszło roku
cYJn~ sp:awa o nadużycia na szkodę
praktykuje w ten sposób z magazyniekolej panstwowych.
rami Ciesielskim i Jóźwiakiem w KGŁawę oskarżon~T ch zajęła szajka, do
luszkach.
której wciągnięci zostalI dwaj byli
.
,.
"
urz~dnicy kolejowi: 33-letni Jan Cier Poza tym st~vIerd~lł, ze na ]~dnym
sielski, były magazynier i kasjer na t:~ lko transl?orcle sko:,. wykra?-zlOnym
stacji w Koluszkach, oraz 40-letni Hen- w ten s~osob,. zarobIlI 5 tY:Slęcy z.lo:ryk Jóźwiak, starszy magazynier na ty.ch . .A ze takIch tran~akcy.J było Jl!~
tejże stacji. Organizatorem afery był wlę.ceJ~ ~rzeto magazynIerzy wysta,,?h
Żyd, 27-letni Abram Wołkowicz z sob.le J~z wł~sT,le domy.. WołkoWlCZ
Brzezin, a dalszymi współpracowni- wYJaśDl~ daleJ, ~e ~a odblOrców w r6ż
karni byli także Żydzi: 52-letni Dawid ~ych mJastach l me ma obawy przeto,
Byk z Tarnowa. 26-letni Nachmann zeby transporty wykradzione przeKlapersak ze Skierniewic, 3i-letni padły.
Szlama Klapersak ze Skierniewic, 29Pawłowski pozornie zgodzH się na
letni Szlama Wołkowicz z Łodzi (ul. ' plan Wolkowicza i Krecela, lecz nieLegionów 7), 55-letni 1.ajb Wołkowicz zwlocznie powiadomił o wszystkim
(Pomorska 3).
wydział śledczy.
Następnego' dnia
Oskarżeni sę. oni z art. 286 par. 2, Pawłowski zgłosił się W restauracji na
293 i 160 k. k. Akt oskarżenia zarzuca ulicy Karolewskiej z drugim magazywszystkim, *e do dnia 20 lutego 1935 nierem. Zgodnie z planem na spotkaroku Ciesielski i Jóźwiak, jako maga- nie w mundurze kOlejarza delegowany
zynierzy kolejowi, działając w porozu- został st. wywiadowca Misem, przed
mieniu z pozostafymi oskarżonymi, którym \Vołkowicz wyłuszczył szczeprzez niewłaściwe ładowani.e, kierowa- gółowy plan działania, jak również
nie i wydawanie przesyłek kolejowych wyjaśnił, ile to już Ciesielski i J67.narazili P. K. P. na straty ponad 2.3 wiak oraz inni zarobili. Po ujawniatys. złotych - tyle ustalono w śledz- niu tych szczegółów niezwłocznie po
twie - celem osiągnięcia zysków dla opuszczeniu restauracji \Vołkowicza
~iebie i. wspólników. Pozostali oskąr- oraz l{recela aresztowano. Sprawę
zeni są o współudział, a Wołkowicz l{rerela wyłączono i odbędzie się osobAbram i Byk, sami Zydzi. jako orga- no. W obecnej sprawie staje On tylkO
nizatorzy afery.
jako świadek.
VV marcu 1935 r. do magazyni~ra
Wszczęte
dochodzenie policyjne
bagażQ\~ego na stacji Łódź-Kal~ska ~a- napotykało na ogromne trudności. AIwł()wskIeg<? przyszedł prac<?wmk.z .fn": bowiem aferzyści tak zręcznie manimy HartwJg Spół.ka. ~kcYJlla, l1leJ.a.l~l pulowali, iż trudno było ' stwierdzić,
Klecel, który codzlenme pokazywał SIę wiele kradzieżv rIokonano gd· k
. 'ł
,ZJe
w magazynach
.
. ' nadaJ' <>~c r ó·zna prze- dzione rzeczY ods:{lano
. kt
b ł rasyłkl. W CZaSJe rozmowy na temat nie- t
.
.
:
. l
o y poza
pomyślnego położenia kolejarzy, Kle- ym Jeszcze wtaJemmczony w całą,
, . dczyl Płk'
,aferę·
c el OSWIa
aw ows Iemu, ze
mógłby sobie poprawić los, gdyby zgoSzczegÓłowe badanie ujawniło, ze
(lził się na przeprowadzenie pewnych w 193.4 roku łącznie nadano takich
kombinacyj. Gdy Pawłowski pozornie kradZIOnych paczek w Koluszkach 18,
zgodził się, Klecel oznajmił, że szcze- z czego 9 zginęło. Ponadto paczek
gółowy pJan kombinacyj przedstawi tranzytowanych. to znaczy przeladoWołkowicz (Żyd) z Brzezin. Następn&- wanych z innych stacyj zginęło w
go dnia spotkali się w trójkę i wów- tym czasie 41. Doszło do tego, ze gruczas Wołkowicz wręcz <>świadczył, że pa spedytorów
interweniowała u
Pawłowski może zarobić sporo, o ile władz kolejowych i wskazała, że o ile
będzie postępował według jeg<> wska- znikanie paczek nie ustanie, zmuszeni
zówek. Plan, przedstawiony przez będą. . przejść na inny sposób przewoWołkow.icza Pawłowskiemu, miał być zu. Stwierdzono dalej, że PKP wypła
DastępuJę.cy: . "
ciła na rzecz Majera Millera z Krako. Pawlow~kI t;l1lał WCIągn~Ć ma~azy- wa. za skradziony transport skór odme'l'u, PT~YJmuJ~cego paczkI kolejowe: szkodowanie w sumie 10.500 zł. Dalej
Mag.a zrn:er mIal. upatrzy~ pacz.kI stwierdzono, że szajka Żyda Wołkowi
sz~zegolme wartOŚCIowe, a WI~C za~le- cza miała odbiorców w różnych miarające manufakturę, konfekCJę, skory, stach
futra itp. Paczki te miał odkładać do
:
. .,
,
magazynu Pawłowskiego i sporządzać
MI;no Jednak skrzętn'ych poszuk.iprotokół o zaginięciu przesyłki.
Po wań I ,,:,skute~ sprytnej działalności
otrzymaniu przesyłki Pawłowski m!ał- aferzyst?w Ujawniono tylko Byka w
by za zadanie sporządzić fikcyjny list Tarno~Ie, lnap?rzaków w Skiernie~i·
frachtowy z wtórllikiem na oli:a~iciela caeh I WołkoWlcz6w w Łodzi. Straty
i po zmianie opakowania paczki wy- na )akie narażona została kolej, ni~
słać takim frachtem do innej stacji, sę. Jeszcze dokładnie ustalone, gdyż jenp.. Koluszek, jako nowego celu, gdzie den tylko transport kosztował 10 zło
posI~dacz wtórnika z ramienia Wol- ty~h! a b:.:ł~ jeszcze transporty barkOWlcza zgłaszałby się po odbiór. Gdy dZIeJ wartosclOwe,
Pawłowski .wy:r:a.ził wątpliwości, czy
Dziś rozprawa. będzie wznowiona.,

Dlaczego?
"Nasz Przeglę.d'" opowiada, że. i~
" ... frakcja Stronnictwa Narodowego dąży za wszelką cenę. by posie"
dzenia łódzkiej Rady Mi.ejskiej przeistoczyć w burdy karczemno-cyrkowe.
"To bowiem, co dzieje się na tycli
posiedzeniach - bezustanny tumult,
kocia muzyka, urządzona mówcom
większości socjalistycznej i frakcji
żydowskiej. przeraźliwe gwizdy. wygrażanie pięściami, permanentna gotowość do bójki, pozbawione wszelkiego sensu okrzyki - nie tylko odbiega daleko od zwyczajów życia
parlamentarnego, lecz nie jest do pomyślenia nawet na najgorśzych wiecach publicznych.
,.W wyładowaniu swoich nIeokiełznanych temperamentów, dominującą rolę odgrywa rzecz jasna - posunięta już do absurdu
Jadowita żydożerczość.
,.Zawsze ściśnięte "kulaki", wygrażające szczupłej garstce radnych
żydowskich, okrzyki antyżydowskie,
wśród których nie zabrakło już nawet pogromowych nawoływałl, jak
.,Śmierć Żydom" - to panaceum endeckie na wszelkie bolączki i zagadnienia miasta pracy.
,.Dał temu wyraz sławetny "Ffihrer" łódzkich endeków adw. Kowalski, który na perswazje radnych socjalistycznych, by endecja się uspokoiła. krzykną.ł: - ,,0 Żydów jest
cała walka w Polsce, o nic Innego!"
,,1 w tym właśnie okrzyku streszcza się całe nastawienie łód7.kiego
Stronnictwa Narodowego do zagadnień

życia

społeczno-politycznego

miasta pracy".
2ydzi 7. "Naszego Przeglądu" - jak
widzimy - dobrze wiedzą.. o co chodzi.
Właśnie "o Żydów jest cała walka";
o to, aby Łodzią rządzili Polacy - a
nie MachabeuRze lub ich najemnicy socjal-komuniści.

vI

zakończeniu

artykułu

Przegląd" z ubolewaniem
pOdkreśla, że .. "

"Nasz
jeszcze raz

"Egzystencja łódzkiej Rady MieJskiej znów znajduje się pod znakiem zapytania."
A to dlatego. że ..•
" .. ,interesy i dobro miasta pracy
obchodzą
właściwie
endecję
jak
śnieg zeszłoroczny, a zasiadaniu ich
w Radzie Miejskiej przyświeca jedyny cel skompromitowania tej instytucji, jak wogóle wszelkich instytucyj, opartych na zasadach demokratycznych".
Znamy tę starą piosenkę żydow
Poprzednia narodowa rada miejska w ~odzi zostala rozwiązana, gdY1J
"stale SIę kompromitowała i narażała
dobre imię Polski zagranicą" ..•
W pewnym momencie 2ydzi powiedzieli: "Dość kompromitacji i naraża
nia Polski; rozwiązać radę miejską!"
JaI:t ~owiedzieli, tak się stało ..• Radę
ską.

rozwlązano.

. W pojęciu :2:Yd6w kompromitowar,ady miejskie.i polega na rugowamu Ich ze stanowisk w magistracie.
odbieraniu im dostaw, subwencyj itd.
Gdyby było inaczej, to znaczy, gdyby
"endecy" powiedzieli Żydom: "MacIe
magistrat, rządźcie, wy Jesteście stworzeni do rządzenia gojami", - o, wtedy byłoby 'inaczej. Dobre imię Polski
na giełdzie ~y,dowskjej zagranicę. odrazu by zwyzKowało ..•
Cóż, kiedy "endecy" uparli SIę ł
cię·gIe mówię. :l:ydom: ,,~Tara od magł
stratu. wara od dostaw i subwencyj !"
W odpowiedzi na to Ż:{dzi krzy~~ą:
"Kompromitacja, chuHgany, co powie
zagranica ... 'lU
. , Oto n.a czym polega cały .,kan"t"·
zydowskl. Kogo idziecie Jeszcze buja~
kolego kOlegi Muskatenbliitha?
n~e

OSX..

Numer 22
Kalendan ra,m.-taL
Styczeń ,
Środa: Jana Złotoustego
Czwartek: Walerego b.,
1'arola W.
Kalendan slowłanskl
Środa: Przyby.sła wa
Czwartek: Radomira
Słońca: wschód 7,~3
Środa
zachód 16,28
"• • •_ - Długość dnia B g. i5 min.
Itsiężyca: w.schód 17,53, zachód 7,36
Faza: 1 dzień po pelni.

z,

'Adre~

redak[ji i admiDi~tta[ii Wtodli

telefon redake;i i adm'lIl.tracil 173-55

PiQCt'kowska 91
Godzi.cay prryjęc dla iDterel.lltów

od 10- 12

-

ORĘDOWNtT\. czwartek. dnia ~8 stycznIa 1937 -

. Komunikat łódzkiej stacji meteoroloprzy miejskim muzeum przYTod·
niczym w parlU! Sienkie~wicza na dzień
2 stycznia 1937 r. Temperatura w ciągu
duby. ubiegłej: naj wyższa minus 11,3 st.•
naj11lźsza minus 18 st.
Barometr: 746.7;
tendencJa: spadek ciśnienia.
g~CZllC.l

JA§<A

BĘDZIE

POGODA

Nocą

silny, w dzień mniejszy mróz. Zachro:urzenie wzrastające.

KOMUNIKATY
Pociąg
Od(lz~ał 3

popularny do Zakopanego. Ruchowo-Handlowy w Łodzi
P?da.le do wiadomości. że Liga Popieran.la Turystyki organizuje 33-dniową wyc~eczkę do Zakopanego specjalnym pocit\gl~m popularnym, który uruchomiony bę
dZIe wedłu~ następującego rozkładu jazdy: st. Łódź-Fabr. odjazd dnia 80. 1. godz.
23.42; Zakopane przyjazd dnia 31. 1. godz.
10,22; Zakopane od.jazd dnia 2. 2. godz.
21,24, Łódź-Fabr. tJrzyjazd 3. 2. godz. 8,00.
Opłata za przejazd w obie strony w
wagonach 3 klasy wynosi 13 zł 10 gr od
osoby, przy czym każdy podróżny ma zapewnione miejsce numerowane.
~
Bilety na ten pociąg są do nabycia VI
P. B. P. "Orbis" i "Wagons Lita Cook".
S~czegóły w afiszach.
Ilość miejsc 0grmuczona.
Odczyt. Dnia 28 bm. w lokalu Gimn9.zjl!m ~fiejski.ego (Sienkiewicla 46) odb~
dZle Się posIedzenie naukowe oddzialJ
Łódzkiego Polskiego To\\". Historyczneg.',
na którym pani Anna TIvnkowska wygłosi
odczyt p. t .. ,Próby za orowadl!enia prt,,·
mysłu lnianelto w Lodzi w dobie Królestwa Kongresowego". Początek posi'edzen'a
o godz. 20.
.

W zawodach wzięło udział ogółem 65 zawodników i zawodniczek klas A i B. MistrZClstwa wykazaly naogól dość wyso.ki
poziom i miejscami mialy w.cal.e emoclOniu rur wodociągowych. Przy ul. No- nujący przebieg. Klasą dla i>leble .samych
womiejskiej 22 ~paliła się belka w ko- byli \'VajsólYna. startująca już w now}'ch
barwach C,Boruta ') i Maciaszczyk W.
minie.
Zdobyli oni dla swych barw prawie ~e
Przy ul. Piotrkowskiej 79 zapaliła \\szYi>tkie punkty, d~cyduja,ce o kolejnosię podłoga od pieca. Przy ul. Gdań ści miejsc. Jesteśmy przekonani. że gdyskiej 17 spaliła się pralnia na strychu. by nie przejmujący mórz, wyniki były by
Prz)' ul. Gdańskiej 63 spaliło się Ui'zą znacznie lepBze.
dzenie mieszkania wskutek wybuchQ.
Klasa A (panowie) bieg 25 mtr. 1. Pomaszynki spirytusowej.
Poważniej lilWki (Bor) 3.04, 1000 mtr. 1. Lach (KE)
szy pożar wybuchł w fabryce Poraha w 2.50. Skok wzwyż 1. Maciaszczyk W. (S.
Rudzie Pabianickiej. gdzie spaliły się Ł.) 1,70, w dal 1. Maciaszczyk W. 6,14;
trzy maszyny na. szarparni. Straty wy- trójskok 1. Maciaszczyk W. 12.34 kula 1.
Lange W. 11.85. Klasa B (panowie): 2;}
noszą 30 tysięcy Złotych.
Ogiel'! po- mtr.
1. Staliński ( ŁKS) 3.08, 1000 mtr. 1.
wstał wskutek skrzeszenia się iskry w Tomczak (Bor) 3.10.2; trójskok 1. Szmidszarpaczu.
ke (KE) 11.38; sztafeta 3 X 1000 mtr. ,1.
Zjednoczone 9.53.6. Klasa A (panie): bleg
25 mtr. Wa jBówna 4.01. bieg 500 mtr. 1.
Na razie nie ogłoszono terminu ogłoszenia Wodnicka (Zj) 1.46; skok wzwyż Wajt!(!cyzji odnośnie eksmitowania towarzy- sówna 1.35 mtr., skok w dal Waj.sówna
'4,10 mtr.; rzut kula Wajsówna 11.07; skok
stwa z rzeźni miejSkiej.
w dal z miejsca Wajsówna 2,26 mtr. Klasa B (panie): !:)ieg 25 mtr. Mikul.ska (Sok.
KRONIKA WYPADKÓW
P.) 4.05, bieg 503 mtr. Peskówna (S. P.)
:;taruszka zmasakrowana przez tram· 1.44.4; skok w zwyź Materzankd. (Zj) 1,~.
waj. Przy. zbiegu .ulic 11 List?P!łd.~
w dal z mhjsca Poszep::zYl1ska (IKP) 2.00,
Cmentarne] wczoraJ pod tramwaj Imll 15. w dal z rozbie"u PoszepczYIlSka (IKP)
jadący od strony Z~rowi3; i .prowadzony , 4.07; kula Mat;rzanka (Zj) '7.63: sztafeta
pt'zez . motorowego ~\o('hansluego, padła 3 X 500 mtr, 1. Zj. 5.11.2. W ogólnej punk!1ledme ubrana ~obleta w. WIeku. 60 l~t. tacji 1 miejsce zajęło KP Jjedn. punkt. 35,
\!Vypadek .nast.I\Plł tak. mespodzIewame, przed Borutą «(Zg) 21 pkt., Sokolem Lódt
ze tramwa.ł~ nIe .zdążył .lUŻ mo~orowy za- 90 pkt . Sok. Pb. · pkt. 18.
trzymać. Nwznajoma dostała s](~ pod ko-'"
. l
la i zmasakrowane zwłoki wydobyto po
Warta - I. K. P. w Lodzł. W nadch::>podniesieniu wagonu. Zwłoki przewiezio- dzącą niedzielę w Lodzi odbęJzie się atra~ 
no do prosektorium.
cyjne spotkanie bokser'lkie pomiędzy ze·
społami mistrza Łodzi i Foznania o dN·
:tvnowe mistrzostwo Łodzi. SpotJ,anla te
rok rocznie ma.ią swo.ią tradycję. bowiem
noszą zawsze charakter bardzo zacięty j
ambitny, ze względu na to, iż łodzianie
Gry sportowe' w Łod:r.ł. W niedzielę przedstawiają dla mistrza Polski zbyt
odbywał się dalszy cią.g rozgrywek w kogroźnego przeciwnika. Spotkanie to odbp.szykówkę męska, o mistrzo.stwo klasy A,
dzie się w sali Teatru Polskiego przy ul.
które że względu na to. iż . chodziło o du- Cegielnianej o godz. 11,30 przej pol. Sędz!!\
żą stawkę. cieszyły się wielkim zaintereringowym będzie p. Lewicki z PomorZd.
sowaniem i zgromadziły dużo publiczno- na punkty sędziować będzie p . Słabicki z
ści. Poziom zawodów dość wysoki. przy Warszawy. Poza spotkaniem I. K. P .. --:
czym zwycięstwa faworytów nie ulegaly Warta w Łodzi, w Poznaniu 'Jdbędzie ~ię
wątpliwości. W doskonalej formie znaj- nie mniej atrakcyjne spoU'anie o drutynoduje się zespól I. K. P., poza tym również \ye mistrzostwo Polski w boksie H . C. P . ...:
dobrze zaprezentowały się druż~rny H. K. Okęcie.
S. i Tum. Wynilti pos7.czegól,lych spotOtwarcie kursu ratownIctwa sportowel,al1 były nas~ępujące: Tur - Zjednoczo- go. Otwarcie zapowiedzianego kursu r<.\·
ne 28:14 (1'5:\). H. K. S. - Wima 31:9 townictwa sportowego w Łodzi przez ł6dz(1\):1). I. K. P. - Kl'uszender ">2:1\ (28:0). kie wladze piłkarskie nastąpi w nadchoP. A. S. T. - bije Kruszendera. W nie- dzącą sobotę, 30 bm. Zgłoszenia kandyd'l.dzielę w Pabianicach bawila drużyna tów. aż do dnia otwarcia J;l'zyjmuje sekre·
warsza\\"skie.i Pasty i rozegra/a zapaśni- tariat Ł. O.. P. N. Absolwenci kursu p:)
cze .spotkanie z tamto Kruszenderem zwy- zdaniu egzaminów otrzYI?ają, odpo~yiedn!~
ciężując gospodarzy w sto.sunku 17:14. dyplomy. 'Wyklado\-"caml na kurSIe będ~
Wrniki poszczególnych walk przed.stawia- fachowe siły lekarskif! z Łodzi i \Varszawy
ją,' się na6tępująco: 'w wadze koguciej Fa- \ }{urs oblic.zony jest na .12 ~klad6w, kt6r~
l~cki zwyci~ża na punkty 2:1 Wiśniew- l~OllCZYĆ s~ę bę?ą zaJęCIamI. praktYCz~~rol.
skiego, w wadze piórko"'ej Golowicz zwy- h.ur~ będw'1 I~la.ł za. zadame ~ykwalthko
cię:l:a w 14 minuc:e Bartosze\\'icza w wa- wal1le jak nalWlęcel samtartuszy sporto '
dze lekkiej Warchol pokonał w 2' minuty wyeh, których brak, dotychczas daje si~
Piśniaka a !~o?we w 6 .min. P.u~zela. W tak dotkliwie we znaki.
wadże średfiJe.l Lup~cl~l. zwrcI~zył w 47
Sokół (Poznań) w Łodzi. W sobotę. dn .
se~. W~uka. \" pó,~lęzkle.1 Fledl~r. ~ ~ 6. II. przyjeźdża do Lodzi bokserska drll~111. ~?~~!1!lł U,rb.an~kleA'()' oraz",: clęzkleJ źyna poznańskiego Sokoła, która rozegra
Llp~z) ?<SkI ego zwyclę~ył w 6 ~m. Bere- spotkanie z tut. Geyerem. Na pierwszy plaa
sZYDl3k.lego. Sędzlo,~a! na macIe pp. Bor- tego spotkania wysuwa się sensacyjn1.
kowskl. SzczeblewBkl l Berger.
walka w wadze
średniej
pomiędty
Union • Turing - S. K. S. Jedyne spot- Ostrowskim i Majchrzyckim. W niedzie:ę
kanie hokejowe o mistrzostwe klasy A 7 lutego Sokół będzie walczył w Pabian;··
pomiędzy z.e.spolami Union. - Turing~ a S. cach z tamto Kruszenderem.
K. S. zakonczylo się zwycIęstwem f!OletoZjednoczone - Winia. "\V nadchodzący
,,:ych, którzy wygrali bez specjalnego wy- piątek w sali K. P. Zjednoczone przy ul.
sl.łku w sto~u.nku ~.:1 (3:0. 3:1. 3:0). !edy- Przędzalnianej odbędzie się ciekawe druDle w d.ru.~le.l terCJI pokonanym udaje BH~ żynowe ipotkanie pomiędzy lokalnymi rył
zdobyć Jedyno.. h?norową. bramkę - T;lrzez
walami Wima, i Zjednoczonymi. Początek
ca.ly. ~z~s. trwanIa za:-vodów zwyclezcy wyznaczono na godz. 20. W spotkaniu tym
miel! JllIC.J~t~\~'ę .w SWOIC~ rękach. Bram- dojdzie do kilku ciekawych wall{.
kam I podzlelth sq Jacobl, Neuman i Bauer.
Nowy zarzad L. K. S. W niedzielę od- KRONIKA PABIANIC
było .się w radzie miejskiej doroczne walZarząd Kasy
Bezpr. Kredytu Rzem.
ne zebranie ŁódZkiego Klubu Sportowego, ChrześcijańSkiego. W niedzielę ub. odpy,
na którym wybrano nowy zarząd z dyr. lo się w lokalu Resursy Rzemieślniczej
Wolczy~skim iako prezesem. inż. Raurm
przy ut. Zamkowej pierw.sze zebranie noi nacz. Konopką iako \y!cepl'ezcsami. Se- wybranyc.h na zebraniu konstytucyjnym
kretarzem został wybrany Noskiewicz, władz !{asy Bezproceptowego Kredytu
skar'bnikiem dr. Łukaszewicz.
Rzemiosla Chrześcijańskiego. na którym
St6ncol mistrzem łyżwiarskim. W cią wyłoniono z tych władz nast~p. zarząd:
gu SOboty i uiedzieli odbywały się na to- prezes p. Magrowicz J., wiceprezes p.
r".le lyżwiarskim
w Ilelenowie mi.strzo- Stelmach Eug., .skarbnik p. Mujza A., zastwa Łodzi w jeździe figurowej dla pań stępca skarb. p. Orcho\Vski, sekretarz
i panów. zorg-anizowane prr.cz łódzltie wla- p. Małg-orznciak J .. zest. sekl'. Roszak, ław
dze ly~wlarski~. W konkurencji żeńskiej nikami zarządu zostali pp. Kruk M., Lis
tytul mi.strzyni Łodzi zdobyła Paulu.sówna WojCiech i Bakes Bolesla w. Ukonstytu16.3 pkt. pI'zrd Kacprzakówną 15.3, która owany zarząd podano do właiz centralzdobyla tytul wicemistrzyni przed Mi- nych. Kasa zyskuje coraz większe zro·
chlowską 15.2 pkt. i 1\1. Kaliszówną.
W zumienie i poparcie. Poza SUbwencją
konkurrnc.ii męskiej pierwsze miejsce i Izby Rzemieślniczej w Łodzi w wysol{o'śći
zł 150, Cech sze~vcki zdeklarował zło tyć zł
trtuł mistrza i \\"icemir:;tr7.a zdobvli synowie znaneg-o na terenie Łodzi pilkar'za i 1000. Przykład ten godny jest uznania i
rl7.ialacza sponowego dyr. Stencia. L. Al. poparcia. Has/em dnia winno tyć wszyStencel 3.J.i pkt .. 2. Jerzy Stencel 32.5 pkt.. BCY rzemieślnicy dla dobra :·.: emiosła pol.
3. Zercen 30.4 pkt. Zawody staly na dość skie-go winni się 7,api.sać na członków powy.';okim poziolnil' i cieszvły się 'mimo du- wy7.c3Zej Kasy zaslugującej w całej pelni
żego mrozu
wielkim zaintel'rsowHniem na. poparciJ i zaufanie.
l.e strony Dubliczności. Organizacja doW m1ejsce tyda. chrześcijanin. Od kilbra. Sędziowali pp. Pniek 7. KatowiD. oraz kunastu lat przy u~. gen. Dąbrowskiego 7,
por. }{onopocki, I{eilich i Herman z Ło posiadał sklep ze szkłem i porcelaną Żyd
dzi.
DOIlSki. który obecnie dla braku klientów
Wysoki uoziom pierwszych mistrzostw zmu.szony był sklep ten zwinąć. Jest to
lekkoalletycznych okręgu łódzkiego. W już drugi wypadek w Pabianicach, że Ży
dzi na skutek bojkotu przeprowadzanego
niedzielę rożegrane zostały w Pabianicach
pierwsze zimowe
lekkoatletyczne mi- przez czlonków Stronnictwa Narodowego
strzost\Y8 okręgu łódzkiego w hali lu' y tej. Iik.widu.i!\- s~lepy. Sklep ze szkłem po Ży:
dZle OOIlBklm przy pl. gen. Dąbrowskie
go objął chrześcijanin lP. Konstanty TIzą
dziń.ski. który cieszy .się dobrym
poparciem społecz('ństwa
chrześciJańskiego.
żydnwski· m"
Młodemu, dzielnemu kupCOWi
Polakowi
życzymy pomYŚlnego rozwoju nowo powstałej płacówki.
Szczęść Bożel
.

14 pożarów w ciągu doby!
Ł ód Ź, 27. 1. W ciągu ubiegłej
dQby zanotowano łącznie 14 wypadków
pożaru, powstałych przeważnie wskutek nadmiernego rozpalania piecóW.
Pożary miały miejsce: w stolarni
Ulrycha (IWillskiego 3), gdzie straty
wynoszę; 2 tys. zł, przy ul. Zgierski3J
36, gdzie zapaliła się belka od komina,
Abramowskiego 13, gdzie zapaliła się
drewniana ściana od pieca, ul. Sienldewicza 73, gdzie spłonęła budka, ul.
Smugowa 11 w firmIe Biedermann
spłonął warsztat, przy ul. Żeromskie'
go 25 palił się pakunek na zbiorniku
wodocią.gowym, przy ul. 11 Listopada
144 zapaliły się belki przy rozgrzewa-
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tego ryj plac sytuacji uległa zaostrzeniu.
Na walnym z~romadzeniu woźnice wypowiedzieli się za utrzyma!liem dotychcza8ow~'ch
warunków
pracy. gdyby zaś
przedsiębio"cy się nie zgodzil,i.
po.;tanowiono proklamo",ać strajk.
Groźba strajku
szewców.
Ostatnio
szewcy chałupnicy. Bzczególnle zatrudnieni u magazynierów żydowskich stale uskarżaJ!!' .się na obniżanie płac za wykonanie Obuwia. Na tym tle obecnie do.szlo
do generalnego zatargu i związek przemy6łti skórzanego podjął już akcję zmierzaia,ct\ do ureg-ulowania k we.stjii plac. Po·
.stanowiono zwołać ogólne zgromadzenie,
wystąpiono
do illilpektoratu o zwołanle
konferel1cji i omówienie wspomnianych
8pra W. Gdyby na drodze dobrowolnych
rokowań nie udało się uzyskać porozumienia szewcy
zapowiadaj&
podięcie
sttajku. Zaznaczyć wypada, że ogółem w
.sporze zaintere.sowanych jest około 10000
szewców chałupników. (k)

JUDAICA

tydowska blokada. Prasa żydowska
oraz socjalistyczna. redagoIVana przez żydów lub ich pacholków Pl,zeds.awia Żydów z reguły jako ukrzywdzonych, biednych i sp.okojnych oby\vateli, ofiary wybryków antysemickich. Jal, ta .. tJokojowość" żydowska wygląda w praktyce ,
świadczy fakt. jaki miał mie.isce przed
nowootworzoua pol.ską hUI'townią art ykulów spożywczyCh pl'zy ul. Rzgo\\skiej
10. Żydzi. widzqc. ze nowa hurtownia
polska ściąga do siebie rzezsze detalistów
polskich. gdy składy ż\'do\\"skie w są.siedztwie świecą pustkami, zorganizowali błoka~ę w ten .sposób, że stale przed
hurtownIa, zzromddzona bvla grupa Zyd6w nic dopuszczając kupujących. Interw.encja ,?olicji i stały poster~nek przez
kllka. ~tl1 z rl..ędu dopl'OWa~ll do ukróZe Szkoły Sztuk Pięknych lm. C. Nor. cetlia zydo\VsklC~ wybryków. Wypadek
wida w Łodzi, Piotrko.ska 132. i\ance- ten dosadnie stWIerdza do czego dochodzi
Jaria. szl~()Iy zawiadamia, że do 15 lutego żydowBka bezczelność. n{)
tle inkasował. Lajb Zyskind z OzorprzYJmuJe podania od tych osób, które jut
uczyły się rysunku i malarstwa w innych
kowa prz ibrł do swego dłużnika Szmula
.sz~?łach w ' Łodzi. De rtetelne.i sztuki Fajnera przy ul. Nowomiejskiej 19 by zadOj,;ć można tylko pl'Zeż uczciwe studioinkasować naldność z zaprotestowanego
wanie w dobrej szkole. Statut oraz pro- weksla na sumę 350 zł. Fa.lner wziął weksel do rąk i podarl na kawałki, a gdy Zys~ram szkolny Szkoły Sztuk Pięknych im.
N"orlVida jest zatwierdzony przez ~r. W. r. khid wszczął krzyk, poturbował go i wyi ośw. oubJlcznego. Szkoła posiada sy' ~·zticił za driwi. ~rzeci\V Fajnerowi wdrostem i metodę nauczania, która daje spo- zOno postępoWafiJe karne.
dziewane przez kierownika art. m.al. W.
Humorystycznv epizod. Feli~s LudwiDobrowolc3kie·go wyniki w Łoc!ozi. R}'su- siak z ul. Urzędniczej 11 przechodząc ulino i malar.stwo wykłada kierownik W. ca Piotrkowsk{\ w pobliżu Cegielnianej
Dobrowolski. rzeźbę - Z. Kowale\\'6ki, gra- zwrócił uwagę na idącego przed nim jefikę art. grafik kapitan LucJah Lejman golńościa i sądził. że jest to jego znajomy.
z Warszawy. Zapisy od :5 do 9 wiecz. co- Z żartów więc uderzył go w me!onik, tak,
dziennie.
że wpadl mu na uszy zakrywając oczy.
Uderzonym był Izaak Cukiel'man, pr-zyNOTUJEMY
były z Ko.iskich. Ludwisiak spostrzegłszyGrypa i mróz. W dniu wczoraJszym omyłkę, przeprosi! Cukiermana, ten jedna stację pogotowia mie.18kie~o i czerwo- nak wszczął z nim kłótnię. której kres ponego krzyża zgłosiło się 2:j osób, które od- łożył policiant, zatrzymując obu i spisuniosły odmrożenia .
Zanotowano pono IV- .ia.c protokół za zakłócenie spokoju na ulinie nasilenie grypy i ilość zgł08zen cho- cy. Sąd starościński .skazał zarówno Curych doszła do 800 dziennie. W dalszvm kiermana jak i Luwisiaka po 5 zł grzywciągu frekwencja w szkołach nieznaczna ny.
i w młodszych oddzialach naukę zllwieszono.
Wskutek licznych za.chorowań KRONIKA SĄDOWA
na grypę i komplikacji zauwatyć się daje
Zbierali na komunę... Sąd starostwa
zmniej.szenie obecnych przy pracy w urzę
łódzkiego skazał Bolesława
dach państwowych, samorządowych, biu- powiatowego
Izydorczylol (Zgierz, ul. Berka Joselowirach i fabrykach.
eza 33) na 7 dni aresztu i Stanisława Ciesic;lskicg'o (Sirnkiewicza 72) na 4 dni areSYTUAC.JA STRAJKOWA
sv.tu za urządzenie nirlegalnej zbiórki no
U GaJz8nberga. W żydowskic.i fabry- rzpcz komuny hiszpańslde.i. · Zebrali oni
ce GaJzenbel'ga (Zagajnik owa 29) ponow- od robotników na robottlch w Zgierzu we
nil' wybuchł straJk okupacyjny 150 robot, wrześniu ub. roku kilkaset zlotych, któników, ponicwai fnbrylmnt mimo złożo re im skonfl,'Ikowano i pociągnięto do odnqm prr.yrz!'cz!'nia nin przyjął starych ro- powirdzialnoRci karnej. Na tejże rozprn.botników, którzy byli Mtrudl1ieni prl';('d wit' sqfl powiatowy starościl'l8ld skazał
unieruchomienirm fabnrld, łi. są dla fa- }<~d",ar(l(\ nraunsztajna. Henryka Milwlajbrykanta ni!'wnwdni. Na 27 hm. zwola- c7.~·ka , i Włacl~'sława Woźniaka po j()dna została konft'rencja W inspe)ctol'aclc nym flniu al'esztu. \.V czasie strajku nrzndzili oni nwantllJ'(~ i 7.a to zostali skapracy.
7.uni przez sqd p;rorlzki na grzywnę i w
U Czarnolewskiego. W iydowskiej fa- pa7. rłziN'niktt uh. rol,u urzndzili wśród 1'0bn'ce Czarnolewski('go (Crgirlniana GG), ~otników zbióI'kp" hy pokryć wymierzoną
gdzie zaledwi!' przed kilku dniami zakoll- lm ltarę.
czon:,>:, został kilkutygodniowy strajl, okl1O eksmisję J! rzeźnł. \V dniu wczorajpacy]ny, pono'wnie wybuchł zatarg na tle
szym w wydziale cywilnym sądu okręgo
niehonorowania umowy zbiorowej.
wego w J~odzi, rozpalrywana była sprawa
gminy miasta Łodzi przt'ciwko WarszawZE ŚWIATA PRACY
skirmU Towul'rlystwtl Eksploatacji Rzeź 
Czy dOjdzie do strajku woźnlc6w, Kon- ni Miejskiej m. J"odzi o wyrugowanie i
ferencja u inspektora pl'acy ora.z kilka- wykreślenie akttl i inne lnvestic. Rozkrotne posi.ldzenia wyłonione.l komisji ,Pb- prawa została odroc7.ona na inny termin.
rozurniewawczej niedoprowadtBt do ugody w zatargu woźniców z przedsiębiorca
mi. fl nawet wręcz przeciwnie Wob~c żą
dań wysu wanych
przez przedsiębiorców,
w kwestii podzialu IPrzedsiębiorstw n&
kilka grup i ustalenia Większej ilości ka·
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bRĘDOWNIR, czwarteK,

anTa 28 s{ycznia 1937

PierW!lOfl~~ne kuny kroju
szycia, modelowania i modniarstwa. mistrzyni

A . Karbowiakówna, Łódź.
Sienkiewicza 89. Kancelarja
Dnia 2~ stycznia 1937 r., o godz. 9,00 rano, zasnął w Pogu. namaszczony Olejami św., nasz ukochany ojciec i dziadr:k, Ś. p.

Stanisław Laurenłowski

przyjmuje codziennie zapisy
na wszystkie działy_ Specjalny
kurs szycia i kroju dla domowego użytku. Po skończeniu
':;wladectwa.

S7. Pogrzeb odbędzie się IV czwal'tt·k. dnia 218 atycznia 1937
r. o godz. 3,00 po pol. z domu żaloby na cmentarz parafialny w Kórniku.
Msza św. za duazę ś. p. Zmarlego odprawi .się nazajutt'z o godz. 730 rano
ciężkim

smutku pogrążeni

OGŁOSZENIA

=

5

Ogłoszenia wśr6d

nagłówkowych.

Restauracja

. . . l DOMY-PARCELE.

Poznań

Polskie Biuro Sprzedaży Szkła S.A.
Poznań, Woioa 15.
Tel. 28-63.
Magle
ul. Wlgury 15.
Telefon 134-53. nowoczesnej konstrukcji-silnej
p 24151-1.61 budowy wyrabia F a b ryk a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ; ; . . . - - - - \ B , Kapczyńskłego, Ł ód i.
. . ;'
.
"
~'.
.'
~.
,'o..
Podrzeczna 33. Rok zał. 18,,9
.
.
.

synowie, wnuki i siostra

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy. kaMe
dalsze słowo 10 ~r0szy. ;) Iiezb
jedno słowo.
i. w, %. a = ka2:d~ cStanowi 1 słowo. Jt>dno OlrłOezenie nie mo2:e p-rzelo'aczać lQfJ słów, wtem

A.

okienne, ogrodowe, ornamentowe, dachowe itp.
szyby wystawowe i lustra
Obrazy i listwy na ramy

przeżywszy lat

W

s.

Zna'k oferty naprzykład: z 18924. n 2745. d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30, w SQboty i dni przedświe.teczne przyjmuje się do godz. 9,łó .

DROBNE

drobnych: t-lamowY milimetr 30 groszy.

Gościniec

Oddam

Chrześcijańska

Złożę

"l,(once~ja. r,elnym biegu Pozna- dzierżawę 13 mórg ogrodowej tuż koloniolkę. Jllieszkanie. ogród duo wYPożYl'zolnia sukien ślubnych i
niu. ruchliwym punkci(>. mieszka- przy Poznaniu. objęcie 500,- I, żej wsi wydzierżawię 15 Uliesiecz- balowych. najnowsze fasony, duży
niem, _cen~a 2 ..5QO,- \yoHko\'yski. U. Oferty Oręąownik, Poznań nje Hączkowska. PoznaJl. W\elk\<, wybór. Lóclź. Suwalska 7, przy
N owy
dom 2 X pok6j kuchnia. światlo Poznano 16lwleJ,ska )6, m. la.
zd 61314
Garbary 53 - 24.
zd 61867 N a piórkowskiego. Szymańska.
n37338
:~~~~~ia:' °r3~e~m wsoki~;oo~~
zd 61830
Tysiącczterysta
'.
Szukam
Ondulacja
downik. Poznań zd 61593
25
m6rg 1U8. 35. 25 m6rg do wy- dZlerzawy dOąlU ogrodeJp. ~klapszenn<,j. żytniej pod Szamotuln- dzierżawienia korzystnie. Odpo- dell!. chlew.aml, trqchę Ziemi do- trwała 5.- U aparatami: elekDom
mi. budynki masywne, żywym. wiedź znaczek. Swoboda. Pniewy breJ\ o~ohc~ obołętna_ Oferty trycznym. Dowietrznym i parowym. Lódź Nawrot 54 B. .J6zef
'tV Poznaniu. 6 ubikacji w stanic martwym inwentarzem. bez dlu- Wroniecka 4.
zd 61611 Oreoowl11k. loznan zd 61916
Poillpśny.
n 3G 384
8urowym na sprzedaż. Oferty gU 7.500.- Krzyżaniak. Wronki.
do Orędownika. Poznań
Zamość.
zd 61 872
Gdzie
Chrześcij
ańska
zd 61714
Pl'ekarnl'a
można otworzyć kolonialke.
w,>n(I~v<'7."ln
sukipn ślubnych.
mie_zkaniem. mieście b. KongreKaliński
najelegantszyrl! fasoDom
mieście. glównej ulicy. 6 ubika- sówki.
Ofe~t y Orędownik. Powybór. łJÓ(I~ . LimaPoznaniu 1600 pięknego ogrodu. Cyj. chlewy. stajnie. p_elny.m ~ie- znoń zrJ 61 696 ---'-_ _ _ _ _ __ Edmund. Nnwrot 51, zagubił kwit
kaucyjny Elcktrowni ł6dzkiej nr.
38. (Alf'l(sandrowska) .
dochód 9000 sprzedam 70.000,- gU 8.0ąO,- Znączek Krzyz3l1Jak.
• k
.
1348103G na 15 zlotych.
n 37334
Bączkowska. Poznall. Wielkie ·Wronkl Znmośc.
zrl 61871
Ple arnlę
n 37336
Garbary 53 - 24.
zd 618(jj;
przepi~ową
w
Poznaniu wy18. DZIERtA WY
'Izierżnwie.
Objęcie
1500,Oferty Oredownik. Poznań
E..
2.
PIENIĄDZ
...
zd 6169?_ _ _ _ __ lI[,iii23.....RiiiOiiiiZ.T:r..A.IiiiiT..

gwarancyjny z wartośeia
1000 zł by m6c osięgnąć
pracę
inkasenta. magazyniera
portiera lub jakiejkolwiek innej.
Oferty Orędownik. Poznań
zdg 61 829-30

Piekarnia
znrn do wydzierżawienia. polll<'zona z kolonialką. urzarlz~nip 110 wyt!zirrżlIwi"nia od zllraz
3.000 zl na I hipot<,kr, domu wy- pgzyst"lwja 'pewna. r!uża wi('~ burlow3n<,!!'O 1!)32 roku po~zukujc. Kowalski, Koźle. powiRt ~zalllo- rJzilJnych.
Oferty Orędownik. Poznall
tuly.
zd 61 613
Poznań z(1
zd 61824

żonaty

.. •
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Piekarnia

1I:,.'....

n.s.o.B.t.S.T.E. . .

Zapowiedź.
Podaje sic do ogólnej ,,·iadomo·
!lci. że nieżonaty mistrz obuwniczy Pietruszak Jan zamieszkaly
w Kaliszu. ul. G6rnośląska 3:1,

m. 5

niezamężna

Anie i a Bober.
Glinienku. pow_

pielęgniarka

zamieszkala w
ch<,,\ za-

Poznań,

wrzeć związek malżeJ"iski. Piątko·

____

wO. 25 sty.cznia 1937. Urzędnik
stanu cywilnego w zastępstwie
Leon KupczunaR. I". S.
zd 61832

"'
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z

pań

111
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OtENKI
,

Która

pożyczy

24-letniemu ka walerowi 1000 zl <10 in teresu przymiesiecznie 4QU-500 z/
dochodu w zamian ożenek. Zgloszenia Oredownik. Poznań
n 37228

IlosząCymu

wlaściciel

Kawaler

kamienicy. interesu Poznaniu! poszukuje stosownej
żony do at 40.
Oferty do Oredownika. Poznall zd 61387

Panna

lat 25. 1;;00 gotówki szuka męża.
Ofery do Orędownika, Poznali
zd 61770

1E,.7...S.p.R.Z.E.D.A.t.E. . . .1I.
.
1 000 samochodów

Piekarnię
w Poznaniu zoraz sprzedam.
Oferty Orędownik. Poznań
Z(I 61 (ji.)
Siedemdziesiąt
mórg. 7.if'lllia pRlIPIIJ1a. zabudowani:!. mnR~'\\'IH' 16.000. wplaty 4.000.
OdpowiNli znHl·zpk. Swoboda,Plue" Y. \\'l'ollicpkR 4.
zd 61608

pracy w
posady od
A. StefaBlizan6w.
zc1 61847

Pomocnik

ogrodniczy - pszczelarz. egzami..
nowany po wojskowości ~oszu
kuje posady samotnego. naJchęt
niej na majątku.
Ofert! Orę
downik. Poznań zdg 61087/8

Ogrodnik

.~.'"im,l~.l"'''':łł''' .

~~
~.u;..,.
Czwartek. 28 stycznia
6.30 aud. poranne: 8.10 komu;li.
kat \\' .ice. francuskim dla z3\\'ol·
n'kól\' )1'e c1zYnarodo\\'e20 Z.indu
U\\'ie~t.!e:ste!!o Aut0mob ilowe:::o
clo ;llonte Carlo. 11.30 ooran,>k
dIa mlodzieży &zkól oO"':;lI:ech11"ch \V orozr. utwory ZYzmUIiT~
~o ,kow.~kiezo: 11.57 ;;yznal cza~t1
12.40 dziennik: 15.00 \\· iad . gO"O
"k'\1'; ..
16.-"0 .. H o k'u,> DO k·us d ::>'illJnJ
.. Znrzarowane oieniadze" - ano
d:l'cja cl'la deicci e:ar~zy~'l: 17.nO
. .Ja·k . cudze deiecko ;:talo .;>;e
'<\czP$cJem samotnych ludzi"
odczyt: 17.15 muzyka sal. Zesn.
Orko Rozglosni Poznaiiskiej ooj
dn. Kowalika' 17.50 k 'oniki h... tor.rc~ne cee&kiego dnIoma ty o k":azce Jana Sebv Ro;;iG i ~fala Ente.nta": - 18.00 komlJlJikat
śn:egowye: Krakowa: 18.13 wia·i.
.<pol·towe: 18.50 POg aktua'na: -19.00 ut\yory Beethoyena IV wyk,;naniu Leopolc1a ~f uenzera - f (\ftepian (ze Lwowa); 19.30 JlIuzyka
taneczna w wyk. ma'ei o"~ie"try
P. R.: ~?30 .Sqsna pol~kl! wr.a,·9,
7.. IndYJ
- felieton: 20.40 dz:enJIIk: 20.55 pog. aktualna: - 21.00
XIV audycja e cykln .S"I\\·el'\1
kompozrto,..Jw oolskich" ~ta'J :&law Kaenro . \Vyk . I. Gade.i;o:;,l
- śp:e\\'. ~I. Trombini-Kazul'o fort.. I,iaia Kmitowa - "k,·z.:
M. Szale"ki - altów'ka. H. "':l '
opchow •• ka - śpiew. T. :-;,) P"I'Mazurkiewice - śpiew. Al
.\:.
IIerne~ - śo'ew. K. Sob~zni.'<·
- śpiew. l\1. Olchowy - §oi~\\'.
Orko P .R. i ch6r (kaoela) OO~
d:vr. komnoz)'tora; 2205 mala orkies tra P. R.

Restaurację
80 lat istniejilcll, Stary Rynek z
p'owodu choroby sprzedam.
i
Oferty Orędownik. Poznań
zd 61761

rozebranych. używane cześci. podwozia mleczarskie. opony najta:niej w firmie Autosk/ad. Poznań.
Dąbrowskiego 89. telefon 46-74
rlg 22 034 15

Ogrodnik

33 lat. 14 lat
swym zawodzie szuka
zaraz lub 1. 3 37. r.
ni ak, Brudze\v, poczta
pow. Kalisz.

z lO-letnią praktyka w
ogrorln cJ:; handlowych. specjalność w:uzY"'llictwo wcz('sne
i kwiacia rstwo z dobrcmi poleceniami szuka posady od zaraz lub
oil l. 3. 37. r. Oferty Kurier PoZI1ol;ski zdg 60 589

Pożyczki

2000.- zł
hipotpkp. l r mipjscp poz" ~.OOO 7.1
ha nk nR ni"ruf'h. \\'arto~C'i lIrzl'szlo ~O.OUO zł. Zgloszenia rio 01'''cownika. Poznall pod zd 6172!J·30

żonaty.

KRA OWE.

f,

Poszukuję
16.00 Koc n il\'s \\'. Koncert. 16.H O!doszenia .]0 30 st6" dla po.zo·
Kaclk hum oru" : 16.00 o:o"nki IV
,uj'lc~'('iJ 00sad,v w tej rubeyce
wyk .•JÓzefa Schm idta na pi)- Praga. K oncert e udz. soliety - lbJicZlI my PO jerlnpj trzeciej cl'nie pracownika fryzjerskiego. damtaeh: 16.35 .. Z oolskiej WiO'" (oly- ([azo:).
o-mesldego. karta rzemieślni
rlrohn,Y':!b.
Wiadomość: Łask, Pilsudty): 18.35 .. \Yieyta u zb>racza oa17.00 'Vrorhnv. Koncert "0134, zakład fryzjerski Miemia~ek I\\'o\\<,,!,:ch~': 22.05 rpU~~K~ stów ([,Ht. .'krz. : alt). Lenin·
wa K/ositlskiego. n 37280
z" ar;;zawy; 2230 .. Du ~lllca - ltrad ...IIolcndcr-1'ulacl1:". fra!!l"
tllyt"
00. \Ya:::nera. 17.10 K110nia. :-;). - Toruń - 730 koncert z "Ta e· W3 11111zy!;a ka,lUeralna .17.13 LonEl
d
Woźny
szaw)': 12.03 melorlia l1:a melodi'l dyn R. Łatwa muzyka kla.;;~cznt.
ew gospo arczy
na stalą pOf<auę - potrzebny po(plyty): 12.50 .. Le.!!i wio.sel1ne" - 17.;jO Budapeszt. ·Koncert ~hóru.
s)-n I·olnikn . z 7-letnią prakyka. 'lyczka 1UOO zł. Gwarancja hipo.
DOZ. roln icza: 13.00 .. \VCizr.tkielr o
ukOJicl!:oną szkolą rolmczą. abp· t'czna nieruchomości. Oferty Orę.
00 trochu" _ olytv: 15.15 .. Orh:-'
18.00 Monachium_ K Oł1pert ID znany \V ksiażkowoścL wszelk:l <łownik. PoznaJl zd 61782
mówi": 15.18 ko'neert rekI. 1510 ":"IIJ,hnilwsk:ei. '''roclaw O",. \tprR\q.
zamilowal1Y hodowca.
'
dobr"
ś",iadectwa.
sumienny
eOd s~rze d. awcow
.
>łolitici plyty: 1605
. - 16?0
.- ., C"
o ueta. 183. o B u d apesz t .•'1
' .. óa.OHu·
nCI'zicw)'.
zmie.ni {:losadę
1.. 3. lub
<Irchnc na P omorztJ" . feli eton : - wa.
1. 4. 7,«lo~zf'ma Orędowl1Jk. Po- szuką. ~owazna flJ'ma. Rozpoczę16.35 fl'al!mpnt~ z OP ... Cyrulik &c1900 K I ' Z
'1 .•k ·,' znali zel fl147i
cle 1;) zl. 100 proc. zar~bek gwaI\'!'"ki" n. Ro",iniezo - ol:l'ty: .- ( 'k . ,
1°, on)la .)_oPper ~ o R';!)
I·nntowany.
ZgloRzema znacz1820 t'lIlce ludowe - otyty· 22.'1; Ol . . BO ItiCI . 19. ._0 ra a.
!c
E
I'
O]
P
tallce ~ Diosenki (olyty).· ..
;;krz. Zoubka: ..~9.30 Kow)~!l ""."
Iektromonter
(Jem
ręeownikiil ~2~nań
Ja 'zek z Ind) ) - opr. h.ulIncck 'uje jakiejkolwiek bllcJź ra.
ze
I;).
Katowice - 1203 konrert 501'- ZOo
stróżostwa. Oferty
ręO
d'
stów (olyt,): 12.1i0 .. Udz:ol ślash
20.00 Beromnenster. Konrer
k. Poznań zd 61670
gro nIczym
w orac'\' ant\·.'koholowpj" - 11.1- symf. II: St. GalieJl z u.le P n'npomocnikom bezrobotnym. dam
I?adanka: 13.00 koncert żrrr.eli: demitha (altówka). Belgrad . .B~
Fryzjerka
prac~ zarob~k. Dzielnym nagro13.15 Illuerka lekka (pln,l: 13.;8 ic ~aro~zenie" - orat. Bach .l. .amodziE'lna u'wala wodna zel.'z- Ila .. 2g]oszel1Ja zt:Jaczklem l1a od·
wiad. z'c!dowe: 15.15 .. O ,·bi· m(j- KOIICnhaga. Koncert svmf. w kowa szuka oosady zarall: na o,· ,- pOWiedz OrędowJll~. Poznal)
wi": 1518 koncert rekJ.: 15.40 m 1- o 1'0 !: I'... Romeo i .Tulia" . uw. CZlii wincie Z!:lo;;zenia Kr,)to·'z~n. p..
zd 611GO
(DIny): 18.20 DO'!. ak t ua Ina: 18.'10 ko\yskiezo oraz 9rmf. rll·am. B e'- ;;te Re;.t a n t .. 1.914.
v.l 61 3nO
Najchętniej
sierotę
v.vka taneczna (olvty): j6.35 a,-:~ HC"-3. Droitwich. Koncert Pra!!a.
Charne Kunz: \Y [azanki fort. - .. Bory., Gorlunow". OP. MU/l\Ser.r
~łody człowiek
. uczciwa. czystą od lat 15 do skladomowej pracy
(plyty): 22.35 muzyka lekka (01)'- .k:ezo. 'ViN!ell . .. Król Jh"'7.:Jrrl P9 WOJsku. doskon~b'. fral1C'uRkJ. du rowerów.
ty): 2300 skrzynka francu .... ka
TlI". dram. Szeksp'ra. 2010 Kr-)- PI~1ll19. mowa. szuka 11raCy. To· przyjmie malżeństwo bezdzietne.
Oferty Oredownik. Poznai"i
lewiec. .Snnfonia nr. W· Pete ,·. ma' u. Bocheniec. p. Uolub.
zd 58442
Kraków - 7.30 koncel'l: 12,03 ecna. Lipsk . .. Ka~ia z He 'lhnrnn"
zdg 61665
,.Ia\\'n: wirtnozi (plyty): 12.;;0 ~, OP P[;tzncl'a. HamhlJrl! ~J r,l(I,cj~ d!,j 'l,,!cC'i wie;;;k'l'h: 14.00 II~Cllna. 20.15 R. Romania. 1("11'
z tw61'czo$c! .Jana Br"hmsa (n',- cen <"rmf. 20.30 SoHens. Koncor'
Do mej kawiarni na pt'Jwincji poszukuję od 1 lutego 1937 r.
[y): 15.15 "Ol·b i • mówi": - 15.1'l m. w"r)ólczeGnei e uc1z. solistów.
konccrt rekI.: 15.30 lekkn mnv.'·"a 20.40 Rz\.'m ... F ic1elio" OP Bootll')_
dwu-fortepianowa (olyt,,): 16.05
"
Co o 113" mówia?": 16.15 wi'l i. Yena. MediolaJt ... 01)Pri:a nocl b'a7. (In:3 ... : 1635 revellPI'-'i (plyty): I"Dl koniem"
ant. Rcnn tzkr'e !!)
Refll'ktuię na pierwszorzędną sile z dobrej rodziny. Zglo18.20 Yehnol: Menuh in gra ... _ Slol",n-G ilberta. 20.50 Hilycrsum J
szenia tylko piśmienne z fotografią . odpis. ŚWiadectw i z po(Illyty); 22.3ó muz,ka taneczn~ .. Arleziana" dramat muz Bize>1.
daniem
wa.runków do eksp. Orędc>wJl1ka Poznań pod z 26167.
(p/ny).
21.00 Bruksela franc. KonCH'
ŁÓI1;: - 7.25 nnre inform3pv.i: ""mf. Sztutgart
.§oiewacv No750 prozram: 7.35 konpl.'rt: 12_0a r"mber<"cv". fl·n'!m. 00. \Vazne·
!lb·ty z War<oZa\\'Y: 12.50 konee" ra. 2115 Londyn R. Koncert lonj.
ż,czeń; 14.57 ló(lzkie wind. zic>l· orko f il harmoniC'v.nei. rln. B~o - I.----·.lI~
(Iowe : 15.15 .. Orhi.. mów i" : 15.1S dzem. utwory ~fo.za I·ta. Strashnr!!.
kOllcprt rekJ.: 15.40 O .loowie']v.: .. La roi mni~re .lui" N>. Chnb!·:tna li.<>ty II' ;;0"') \\';lch tpchnic~ ra. - 21.30 ParlS P T. T . .\ LI i.
Chemika Dra Franzosa. środek (nacieranie) pr%eciw
nvch": . lii 55 .. O w'SZ:istkiem 0'1 Bło~\·nom'lZ'C7.l)a z o.k. 100-1~.':~
trOi>eku": 16.00 na-'trój wiooennv :§nllerci ~u"ekt!,a
~Vleża Elfel.
(olvt,): 16.35 plnv z "Varr'znwv: .. B3·'ren I Ba·.tlenne . pot. Offen18.20 S,'huhert-Fl'icdman - W·~- hacha or3Z .. ZnoroO'zeTJ!" 00. kom
elwry wieflel15kil' (olyty): - lS.'lii :'I[oz:J.rta. 21.45 R .. PU!'l.~. K<?nce: '
.. O roz\\'()ju r·uc hu "nól,h;e:cz",[o <"\,l11fol1lczny" RO)!stR.E Flsch'H
kłuciu z powodu przeziębienia, postrzałowi,
\\. Łodzi" - pOZ.: 22.35 olyty e. (forU. 22.~o "~eden_ Kon
W" I·."za IVY.
kwal'~~t 'I.; 22.ali "roe1aw. M.
ischiasowi.
Do nabycia tylko \V aptekacb
kn. __ .4" BudaJleszt

8

;=============================;
ekspedientki

Czwartek. 28 stycznia.
Warszawa - 7.30 ··)ncel·t oek
P. R. oorl dyr. M. ~flerv.cjew,.k· ,'!!o: 12.03 Perly koloratury" (plyty):
12.50 .. Jak !;lob ie rarb"
Drey orce" - poz. dla w;;i: 15_15
kor.cert zeSll. H. Adam",k :pj·
Gro·Gmanowe.i: 16.00 .. Skrzynka
ozólna": 16.35 .. Dwaj skrll:ypkJ·
wie"; J:J.~eha IIelfetz i Yehna'
:'IIe'luhin (plny): 18_20 .. Orb'"
mówi"; 18.23 koncert '·ek!.: 22.00
Lwów - 7.30 koncert z Wars.zawy; 12.03 śpiewacy wa(tnero,,'5CV płyty:
12 50 po~aclanka z
\\'arseawy: H.30 konpnr' życzel':
na ezwartek:
15.15 .. Orb l6 mó\\·:": 15.18 koncer'
I·Ck!.: 15.30 \\':3'1. h'eŻ;Jce: 15.15
1500 Pral!P Konrert. Lond:l'n
muzyka lekka .na oLnach: 15 5'lI H. Solo na orz. ViTarlicera.

ORĘDOWNIK
WYCHODZI CODZl.:DNNlE Z.

DATĄ

NA DZIEŃ NASTĘPNY

NERWOL

REUMATYZMOWI

)f

ska
2.3.00 P().~te Pari~ien Koncut
na dawnych inNrlll11 n n'arb
24.00 Sztutl!art. Koncert Scb~bertowski oraz ;lfozarta Snna"
f-dur.
(al

Wyrób i

główna sprzedaż

APTEKA MIKOLASCHA
n

LWOW Kopernika l

2110~

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

święta

i późnym wieczorem: 35-2'. 40-72

/{eda..ktor odpowjed~IlJn:r Andrzej Trella " Poznania. - Za wszntkie wiadom<X4ci l artykuł., " m. Lodm odpowtada Leotn Tr.lI .. L6dt, Piotrkowska 111. - Za og-!on~nil I r~kl8my odpowiada
Antoni Le.śn;ewic! ~ PMJlania.
ltekopus6w niezam6wion:reh r&ehkcj. nie IIWraca.
Przedpłata: miesUęc~ie (7 wydań tygoon[owo). I odbiorem w agenturach 235 II. Za odo.,.łoszenia
Nit a ,tronie &-lamowej 15 groszy. na stronie Hamowel pru
noszenie do domu orlpowic>dnia dopłata. Na [)Ocztach i u listonos,zów mi~ ięcz.'"
• o cm teks;tu reda,kcyjnego 30 ~r" nll stronie .t. teJ 50 gr.. na
od . e d ol
.
..
strome 2-,lej 80 gr... na stron.e wladomoś~i ~()kalnych 100 gr.
.
nie ~.34 .zł. kwartalni.e 7.-. Poczta przyjmuje zaJU6w'er,i !l t.ylko .na 6 wydań
k·~\\ego millmetr~. Ogt.o~zen!a ekompltkowane 'raz z z80trzezemem m:ej5ca 2U%
tygodniOWO (bez pomedmallwwego). - Pod opaską w ' ;}Isee 3.- zl ml~lęcz.rue <6 wydań
'ygodniowo). - Zam6wienia pocztowe należy ,,,,kuteozniać do 2ii każdego miesiąca w urzędach
~~afof~
or<>bn'6 lO8ze
n8J:.,~eJ
s/6w. w tern 5 nall16wkowych (drUkOwanych
pocztowych, u listowych lub wprost w centrali OrędowJlika. Poznań, iw. Maroin 70, P. K. O.
a wysOk<Jl!cla ~~~:;ni~e
trr
at \ a.~ze ~owo 10 Ilroszy. ZJl r6tniee m:edzy ze.dta we-m
ill
200 149.
Olrloszen:a 811 płatne zg6ry.POWII • ws ut
matr.,oowa.rua, wydawnictwo nie odpowiada.
Nakhld i czcionki: Drukarnia Polska ti;p6łka Akcyjna. Pozna.1\. Św. Ma.rci.n 70•
.\ ruIe ....,p.dlr6w. ,powodowanych sili • ....,ł.nll. p~k6d w zakladzie ~tr.jk6w itp .. W7dl.wnietwo nie odpowiada Ba d08tUCzeWA! ł.l9III
... _d".,o r<,,,,,,,yph n"merll", 'no ods'T.k"']l)wAnia.
Et
a . • a"""ene! me maj, prawa domagania at, ul..

i reldamy·

i

810

°t

rl

ń

loo

I

t

Sensacyjna powieść współczesna 111)
A zresztą, czy ten ambitny, uparty i
skry:ty w sobie człowiek, jak odmalował -nam oskarżonego pan prokurator,
'Zwierzyłby się przed Haczewskim ze
swoich naj skrytszych i potwornych
zamierzeń? .. Przecież pomoc drugiego człowieka była tutaj zbyteczną.
:Wystarczało jedno pociśnięcie cyngla,
aby położyć kres życiu Grzywaka.
Każdy więc trzeźwo i logicznie 1'0zumują.cy człowiek musi odrzucić to
przypuszczenie, aby oskarżony, jeśli
on by nawet miał być sprawca. tej potwornej zbrodni, współdziałał z inży
nierem Haczewskim. Gdzież więc podział sie tamten człowiek?.,
I czy
Wysoki Sąd nie dopatruje się jakiegokolwiek związku tego podejrzanego zaginięcia z owym morderstwem? ..
A teraz drugi, - nie mniej ważny i
nie pozbawiony
swoistej wymowy
wypadek. Bezpośrednio po uwięzieniu
inżyniera Burskiego,
zgłosił
się
do
panny Próchnickiej, jako narzeczonej
oskarżonego, pewien jegomość, poda'jący się za adwokata Michała Grochulskiego z \Varszawy. Pan ten, jak
wynikało z jego słów, zainteresował
się sprawą Burskiego z czysto ludzkich pobudek. Zgłosił się sam na obrońcę, przez nikogo nie proszony, byleby tylko nie dopuścić do tragicznej
pomyłki sądowej. Zaznaczał przy tym,
iż on tylko jeden jest w posiadaniu
Jedynych i dostatecznych dowodów
niewinności pana Bur,skiego. Nie żą
Ciał żadnego
wynagrodzenia, byleby
't ylko dostać tę sprawę w swoje ręce.
:I dostał ją. Przeciwko temu nie miał
nic ani oskarżony, ani odpowiednie
władze. I nie wiem, jak dzisiaj wyglą
dałaby obrona oskarżonego, gdyby nie
pewien wypadek, który zdemaskował
tego "zdolnego adwokata". Mianowicie
człowiek ten swą bezczelność ł podłość
posunął do tego stopnia, iż począł w
wyrafinowany, nieludzki sposób szan, tażować narzeczoną Burskiego, pannę
Jadwigę Próchnicką, pragnąc aby stała się ona w jego rękach
powolnym
narzędzie jego
niskich, zwierzęcych
instynktów; uciekał I?i~ do wyrafinowanego szantażu, gdy ta stawała w obronie swej czci, swej kobiecej godności· ..
Burski" słysząc te słowa, pobladł
Jak ściana, i spojrzał niesamowitym
wzrokiem na Jadwigę. Pragnąc oszczę
dzić mu cierpienit:\., dziewczyna odpowiedziała mu bladym uśmiechem. Nie
uspokoiło to jednak Stanisława i w jego udręczonym sercu poczęły się dziać
jakieś .dziwne rzeczy. mogące zawa~yć
na dalszym przebiegu procesu. W duszy Burskiego rodziły się nowe postanowienia.
W chwilach, kiedy oszalała rozpaczą
i lękiem kobieta broniła sIę
wszystkimi siłami przed brutalną natarczywością GrochuIskiego mówH
dalej Dobiecki - ten podły człowiek
groził jej zrzeczeniem się obrony Burskiego, co wedle jego słów miało być
r6wnoznaczne z przegraniem sprawy.
I kto wie jak skończyłby się ten o·
hydny szantaż, gdyby nie przypadkowe zdemaskowanie "adwokata". W
tzasie bowiem szamotania się prześladowcy ze
swoją
ofiarą,
Jadwiga
Pr6chnicka oderwała mu przyprawi 0-

Sąd

Napisał

słowie żadnych wyjaśnień.

- Nie jestem winien zarzucanej mi
zbrodni i nic mnie z nią nie łączy ~
powiedział krótko BursIei, po czy~ na-

"I'

specjalnie dla "Orędownika" AnłQnt Hram

ną brodę, wobec czego przejrzała całą
perfidną grę rzekomego obrońcy. Nie
potrzeba dodawać, iż po tym niezwy-

kłym wypadku, Grochuiski szybko opuścił mieszkanie panny Próchnickiej i
odtąd wszelId ślad po nim zaginął. Okazało się wkrótce, że człowiek ten nie
miał nic wspólnego z adwokaturą.
Ale nad tym faktem nie możemy
przejść do dziennego porządku. Ma to
bowiem, według mego głębokiego
przeświadczenia i zaistniałych wydarzeń, ścisły związek ze sprawą., będą
cą przedmiotem dzisiejSZYCh rozważań Wysokiego Sądu. Rzekomy Grochulski nie podrabiał dokumentów i
nie narażał się jedynie w tym celu,
aby usidlić piękną kobietę. Czynił to
z jakichś inqych pobudek, których
wprawdzie nie znamy, ale możemy ich
się domyślać. Jestem najmocniej przekonany, że właśnie kluczem do rozwiązania tej ponurej i niezwykle zawikłanej zagadki, będzie ujęcie i zde-

maskowanie
rzekomego
adwokata
GrochuISkiego, oraz współdzialąjącycn
z nim osób. Zbrodniarzem nie jest
Burski, ale ldoś inny, który starając
się zatrzeć wszelkie
ślady
swojego
czynu, omotał tego uczciwego i niewinnego człowieka pajęczą siecią. dobrze przemyślanych, pedidnych 0skarżeń. Wiemy jak tajemnicze i niezbadane są ponure, zdradliwe i zawile
ścieżki, którymi chodzi zbrodnia. Wiemy, jalt genialnę. jest ludzka pomysło
wość, jeżeli chodzi o ustrzeżenie się
przed odpowiedzialnością za dokonane
przestępcze czyny. Ale musimy odczuć
całą głębię buntu, rozpaczy i nadludzkiego cierpienia, jakie jadem goryczy
zalewa serce niewinnego człowieka. A
tego rodzaju krzyw-dy nikt i nic nie
zdoła wynagrOdziĆ. Panowie
Sędzio
wie, jeśli macie sądzić tego człowieka
za 2orodnie, baczcie, abyście nie popełnili po stokroć większej
zbrodni.
Abyście za czyny innego człowieka nie
zabili tego uczciwego, pożytecznego l
pełnowartościowego
obywatela. A to
byłoby straszne! ...
W tym miejscu. jakby na komendę,
zerwała się na sali burza oklasków.
Ci wszyscy, którzy jeszcze przed godzIną wierzyli w winę
oskarżonego,
solidaryzowali się teraz ze stą.nowi
skiem adwokata Dobieckiego.
Jednakże ten niespodziewany wybryk publiczności spotkał się z oburzeniem trybunału. Przewodniczący
zagroził natychmiastowym
oprOZllleniem sali, gdyby podobny wypadek
powtórzył się po raz drugi.
Sala ucichła i tylko szeptem dzielono się wrażeniami i swoistymi komen tarzami.
Burski ani jednym drgnięciem muskułu nie zdradził uczucia, jakiego doznał w tej chwili. Jego kamienny spokój nie opuszczał go zarówno w momentach radości ,iak i rozpaczy. Jedna
tylko Jadwiga nie mogla zapanować
nad sobą i posłała Dobieckiemu, poprzez łzy, czarujący, pełen wdzięczno
ści uśmiech.
A uśmiech ten boleśnie wdarł się w
krwawiące serce prokuratora Zarewicza Jak wiele Oddałby za to, aby on
mógł ten uśmiech wywołać ...
Niestety ... był prokuratorem .. .-

o'glasza wyrok

W żadnym z poprzednich dni sala
sl}.du okręgowego nie była tak przepeł
niona, jak dziś, przed ogłoszeniem wyrokl).. Psychoza niepokoju, lęku i radosnej nadziei opanowała umysły powszechnie.
Wprawdzie mowa obrończa adwo·
kata Dobieckiego mocno zachwiała
aktem oskarżenia, lecz prokurator Zarewicz podreparował go W płomiennej,
i trzeb o. przyznać, rzeczowej replice.
Szanse więc tych dwóch, przeciwnych
sobie stron, do pewnego stopnia. się
zrównały. Walka toczyła się t.ylko po.
między prokuratorem i obrOlicą, gdyż
sam oskarżony nie udzielił w ostatnim
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powrót popadł w głębokie zamyślenie.
I teraz nie stracił właściwego sobie,
stoickiego spokoju.
Narady sędziów przedłużały się w
nieskończoność, potęgując i tak już
niezwykłe napięcie, panujące na sali.
Prokurator Zarewicz
nie opuszcza swego pokoju. Czeka, aż w obszernym hallu rozlegnie się pierwszy
glos dzwonl~a, poprzedzający wkroczenie nt:\. salę rozpraw, tryhunału. Nie
ma odwagi udać się tam wcześniej,
aby nie spojrzeć w oczy tej biednej,
udręczonej kobiecie ... Aby w jej pogodnym dotąd spojrzeniu nie wyczytać
ukrytej na dnie serca nienawiści.
Zarewiez pierwszy raz w życiu poczuł niechęć do swego zawodu. Zazdrościł całą dllSZą Dobfeckiemu. Oczyma
dusz.y widział tę scenę, jaka się roze-

gra z chwilą ogłoszenia wyroku, wyroku skazującego.
- Oto tamten, Dobiecki, podtrzyma
swymi ramionami omdlewającą Jadwigę i będzie jej szeptał w aksamitne
konchy uszu czułe słowa pociechy. On
będr.ie jej jedynym pocieszycielem. On
~ędzie zabliźniał ranę, którą ja jej po-

mują się na sędziowskich
obliczach,
aby już teraz, zanim padną pierwsze
słowa, wyczytać z nich wyrok ..
Ale twarze te są kamienne w swęj
powadze i bez wyrazu. Są. niejako u·
cielośnieniem samego prawa, obojętne.
go na łzy i ra.dosne uniesienia. Zną.~

średnio zadałem...
A kiedyś, kiedyś, gdy Jadwiga 0trząśnie się powoli z tego strasznego

mionuje je powaga i dostojny spokój.
W napiętą ciszę sali sądowej padają. pierwsze słowa, czytane donośnym

nieszczęścia, będzie

dla niego miała
bezmiar wdzięczności. Bo on będzie tym jedynym człowiekiem, kt6ry
chciał jej wrócić tamtego ... umiłowanego .•. A ja? . . . Zarewicz zwiesił na piersi głowę,
ciążącą mu nadmiarem przykrych u-

głosem przewodniczącego:

cały

W imieniu ...
- To jest wstęp, ale co dalej t . " trzepocą się, niespokojne, niecierpliwe
myśli w dziesiątkach mózgów Dopiero od tego miejsca: Sąd postanowU
uznać, lub ...
- - ... Sę,d postanowił uzna-ć oskarżonego Stanisława Burskiego winnym
zbrodni, dokonanej na osobie Stanisła-
wa Rrzywaka i skazać go na karę
śmierci przez powieszenie ... - padły
wreszcie słowa przewodniczącego try-

czuć.

trybunał. Dziesiątki

spojrzen zatrzy~

Nagle w drzemiącą wokół ciszę
wpada
donośny, przejmujący
jęk
dzwonka. Zarewicz zerwał się, zarzucił
na siebie togę i chwiejnym krokiem
podążył na salę rozpraw.
Zalegała . tu
cisza; prawdziwa, bunału.
dzwoniąca w uszach cisza, chociaż w
Ogólne napięcie doznało odpręż epowietrzu czuć było nadmiar napię- nia. Grobowa dotąd cisza, rozbrzęczała
cia, jak przed burzą..
się szeptem. Przewodniczący sądu czyZarewicz nie patrzał na nikogo. tał już tylko motywy wyroku.
Chciał być do końca, a wiedział, że
Dziennikarze cichaczem przeciskali
dziś każde spojrzenie na publiczność,
się pomiędzy ławami, aby tę niezwykłą
na. oskarżonego, a zwłaszcza na Jadwi- wiadomość rzucić na łamy pism.
gę, odbiera mu własne .,ja", to "ja"
Sala rozpraw pustoszała szybko.
niezłomne, nieulegające dawniej żad-I Gwar przeniósł się do hallu, a stamnym sugestiom.
tąd na ulicę. Wieść o skazaniu BurDrugi dzwonek, znacznie dłuższy od skiego biegła szybkO przez miasto.
pierwszego. W chwilę po tym WChodzi

Upiorna noc
Buraki przez całą noc nie zmrużył
oka. Te wszY8tl~ie uczucia, jakie przez
cały czas procesu trzymał na wodzy
szalonym wysiłkiem woli, teraz dopiero znalazły odprężanie. Był sam, w
czterech zamkniętych ścianach wię
ziennej celi. Teraz mógł być sobą, nie
taić istotnego stanu swojej duszy.
Lecz dziwne, że Stanisława nie
przerażał sam wyrok, wyrok w pojęCiu
kogoś
innego najstraszniejszy, bo
przecinający kres jego młodego ży cia.
Nie nad tym bolał Burski; nie nad
tragiczną pomyłką sądu, ale nad
podłością ludzką, która w swym zaślepie
niu nie ma grl:tnic. I może to przeświadczenie wpłynęlo, że wyrok przyjął z takim spokojem.
- Lepiej, że to dotknęło mnie, niż
kogoś innego, kto schodząc niewinnie
z tego świata, pozostawiJby swoich
najbliższych: rodzinę, dzieci, gdy tym~
czasem ja nie pozostawiam nikogo ...
- Nikogo? - szepnę.ł pyta.nie jakiś
wewnętrzny glos. Zostaje przecieŻ
ona, Jadwiga, dla której życie bez ciebie stanie się jednym pasmem naj sroż
szej udręki. Czy nie żal ci tej biednej
dziewczyny?
- Cóż robić'! ... nie ja temu jestem winien - broni się przed tym
wewnętrznym głosem.
Są. to
jedynie
myśli i słowa
pozbawione wiary i
przekonań. Burski wie dobrze, że gdy·
by nie uległ Chwilowej słabości, oczarowany w ów po tysiąckroć przeklęty
dzień urodą Beaty, nie zmarnowałby
swego młodego życia i życia nic-~' in
nej Jadwigi. Świadomość tego szarpie
jego nerwami i inżynier rzuca się w
swym ciasnym więzieniu, jak zwierz
zamknięty w klatce, nie widząc ruożli
wości odzyskania wolności.
W dodatku do tego wszystkiego
przyłącza się jeszcze jedna, straszniejsza po nad wszystkie myśli, że oddał
dobrowolnie swój cudowny aparat w
ręce obceg'3 wywiadu. Osaczony paję
czę. siecię. podłości, fałszu i naj skrajnieJszej perfidii, stał się -prawdziwym
zbrodniarzem, choć zbrodni tej nikt
mu dotą.d nie zarzuca..
- Może i dobr2e się stało, że mnie
nie uniewinniono? - myśli w stanie
ostatecznej apatii i zwątpienia. - Może tak być musiało? .. Może jest to
słuszna i sprawiedliwa kara za to, że
pokusiłem się o budowę śmiercionoś
nej machiny, która mia.ła siać zniszczenie wśród ludzi, ludzi tak samo
jak ja mających prawo do życia? ..• I
ozy nie lepiej Jest, aby jedno moje
n~dzno, nie wiele znaczę,ce życie zaga-

sło, byleoy tylko nie dopuścić do wymordowania tysięcy? ....
- A czy twoja. śmierć odwróci tę
klęskę? odzywa się znów głos rozsądku. Przecież wraz II twoją
śmiercią nie ginie "beha" ..
• Pot zimny występuje na czoło in·
żyniera. Tak, to prawda... co ro~
bić'? .. co robić'? ..
Burski pragnie już tylko, aby te
długie godziny, dzielące go jeszcze od
egzekucji, upłynęły jak najszybciej.
Byleby już raz dopełniła się czara goryczy i przyszło wieczne, prawdziwe
ukojenie ... ukojenie śmierci. i ..
Lecz wkrótce myśli jego znów
zwracają· się ku Jadwidze. WidEi jej
biadą jak płótno
twarzyczkę,
a w
ciemnych granatach oczu lęk straszny
i nieutuloną, oszalałą rozpacz. Wszysfr.
Ide jej cierpienia były w nim teraz;
przenikały go na wylot, przyprawiająo mózg o szaleństwo. A potęgę tego
Cierpienia podwajały jeszcze wspo~
nienia promiennych chwil tak niedawnego szczęścia.
Burski usiadł na pryczy, oparł siQ
plecami o ścianę i przymknąwsZ)y powieki, począł marzyć. W duszy snują
mu się pół senne, a pół rzeczywiste
obrazy,
Oto jest cudny, rozedrgany blaskiem słońca dzionek. Park tonie w
Odurzających aromatach jaśminów . i
słodkiej woni akacji. W czystym, rozedrganym powietrzu wisi upojna cisza. A oni, trzymając się jak dzieci
za ręce, idą szpalerem smukłych tui
i choć nic nie mówią do siebie, ich gorące, rozedrgane serca pełne są czarownej melodii. Roją świetlaną pl'Z~r 
szłość o niezamąconym szczęściu. A
kwiaty pachną, motyle kołyszę. się
sennie, uczepione barwnych kielichów,
i w powietrzu niesie się pogodna, przesłodka mej odia szczęścia l miłości. .
- Tak mi dobrze, Stachu - słyszy,
rozkoszny szept Jadwigi. Chciała
bym tak zawsze, jak teraz, iŚĆ z tobą
przez życie, jedyny ...
- Pójdziemy, kochanie .. .- -- o-d .
powi~da drgającym wzruszeniem gło
sem l aby wymowniej spojrzeć w jej
cudne źrenice, otwiera szerzej powieki.
Czar prysnął. Otacza go na powrót
czarna, ponura rzeczywistość. Ciemna
więzienna cela i świdrująca móz~
myśl: wszystko stracone ...
Gdzieś w korytarzu zegar ""-""",,,_
nia godzinę drugą.
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laskach złota i wotchłani

nędzy

Awanturni[ze
W r;Hami, ' na półwyspie Florydy, znanej morskiej miejscowości kąpielowej milion/lrów amerykańskich, zmarła w tam
tejszym przytułku dla ubogich, dożywszy
sędziwego
wieku, Margareth Mac Clain
Bruke.
Kobieta ta, żyjąca w ciągu Jat ostatnich
na łasce instytucYJ dobroczynnych, słynę
ła w ostatnich Jatnch ubiegłego stulecia
w całych Stanach Zjednoczonych
ze swego awanturniczego życia
l bogactw w niezwykły sposób zdobytych.
(idy w 1896 r. rozeszły się wiadomości
o odkryciu w okręgu Klondyke, na Alasce,
niesly.chanie bogatych złoży złota aluwialnego, podążyły tam, jak wiadomo, tłumy
awanturników i poszukiwaczy cennego
kruszcu z caJcgo świata. Byli to początko
wo sami mężczyźni. \Vreszcie
znalazła się też odważna młoda

dziewczyna,
która

zdecydowała się poszukać
także
szczęścia na dalekiej,
mroźnej
północy.
Była nią Margaretll Bruke.
I znalazła szczęście, gdyż awanturniczy, najczęściej nieokrzesani i brutalni poszukiwacze złota,

żyjący pomiędzy sobą w ciągłej
o działki złotodajne,

wojnie

ujrzawszy w swym gronie tę młodą kostali się wobec niej nie tylko ła
godni. jak baranki, ale nawet ubiegali się
jeden przez drugiego o wynalezienie dla
niej gruntu bogatego w zloto. I rzeczywiście, Margareth natrafiła dzięki nim, na
grunt taki, a eksploatując go,
doszła do ogromnego bogactwa,
z którym powróciła z Klondyke do Nowego Jorku.
bietę,

"Voor Trouve Dienst"
Z okazji pobytu w Krynicy książęcej
pary holenderskiej przypomnian~ ogólo:
wi wcale żywe od dawna stosun](l PolskJ
z Holandią. Wdzięczni Holendrzy wznie:
śli na Jawie pomnik znakomitetu przyrodnikowi naszemu pro!. Raciborskiemu,
który zasłużył się badanipm przyrody Indyj holenderskich: na Jawie pracow~ło
sI.oro nafciarzy polskich. w ogÓle Polacy
cieszą się tam doskonała, opinią. Nie brakło Polak6w i w szeregach holenderskich
wojsk kolonialnych. NaleZal do nich i
\Vielkopolanin, Mateusz Fikus, który spę:
dzil 14 jat na Jawie, Sumatrze. Borneo l
Celebes i dosłużywszy się staopnia sierżanta, wrócił do ojczyzny. Barwny. o tym
felieton, obficie ilustrowany oryglllalnymi zdjędami przynosi ostatni (5) numer
"Ilustracji Polskiej". Na treść jego skła
dają się zajmujące felietony i artykuły,
jak "Helgoland znów twierdzą", .,Narody zapraszają na narty", "Angielska flota domowa wyrusza na Morze Śródziem
ne", humorystyczne zaprosiny na bal !td.
Uzupełnieniem
bogatego numeru Jest
mnóstwo zdjęć aktualnych 2l kraju i ze
świata.
Mody, .,Tydzień }'Uodzieży". ka,cik filatelistyczny, humor, rozrywki urny·
słowe, a przede wszystkim piąty odcinek
znakomitej powieści pt. .,Prokurator incognito". Kto rozpocznie czytać tę powieść, tego nikt nie potrafi oderwać od
lektury. Nowi abonenci otrzymają począ·
tek powieści bezpłatnie.
Bezpłatne numery okazowe wysyła na
!żądanie administracja w Poznaniu, św.
Marcin 70.

Ale bogactwo przewróciło jej w głowie.
Sypała pieniędzmi na prawo i lewo, uży
wając rozkoszy życia tak hojnie, że
szybko

wyczerpały się

miliODY,
jakie przyniosło jej Klondyke i spadając
coraz niżej po pochyłej r6wni biedy, stała
się wreszcie żebraczką, wędrującą z miasta

do miasta i
nego.

żyjącą

z

miłosierdzia

na którym skonała. Policjanci musieli
wkońcu rozpaczaja,cego po zgonie swej pani psa zastrzelić, aby zabrać ciało zmarłej.
Dodajmy, te przygody Margareth Mac
Clain Bruke dały Pucciniemu temat do,
manej opery "Dziewczę ze złotego Zach()o;
du".

publicz-

Pozostał lei tylkO leden przyJaciel:
pies, którego niegdyś przygarnęła. Wierne
stworzenie
Dle chciało nikogo dopuścić do lała

2(rwawy

szał

amoku

Ofiara fanatyzmu - S·iejba śmIerci - Czem jest amok
Do najbardziej barbarzyńskich zabyt·
ków ludów pierwotnych należy krwawy
szał, zwany po malajsku "amok", który
szczególnie w Indiach 'holenderskich, na
wyspach Sundaiskich. w Południowych
Chinach, a także w Australii pochlania
rocznie setki ofiar. Ciekawą jest przy
tym rzeczą, że prawdziwy amok nie jest
wcale wybuchem szaleiistwa.
Wywoły
wany on bywa sztuczDle przpz kapłanów
malaiskich u wyznaczonego losem. gdy
chodżi o pomszczenie pewn) ch
wypad·
ków.
Pewien lekarz holendcrski, który dłu·
gie lata spędził na Jawie, opisuje szał
amoku z własnych przeżyć następuja,co:
Pewnego razu wybuchł między kolo·
rowymi robotnikami otwarty
bunt przeciwko białym plaDtatorom,
podsycany przez fanatycznych kapłanów,
który przybrał niebawem rozmiary poważnego po\vstania.
Pewnej nocy banda
krajowców napadła na dom holenderskiego inżyniera plantacyj, raniąc go
śmiertelnie i mOl'llują,c jego służbę.
Po·
nieważ sprawców nie było można uJąć,
zarząd kolonialny aresztował kilku Malaiczyków, o których wiedziano, że brali
czynny udział w rewolcie. Ogłoszono pllblicznie, że zakładnicy będa rozstrzelani,
o ile winni w ciągu trzech dni nie zosta·
ną wydani w ręce władz
Teraz nastąpił
pozorny spokój wśród wzburzonych krajowców. Kiedy jednakże po upływie
trzech dni rozstrzelano dwóch zakładni
ków. rozpoczęło się coś przygotowywać.
co oficerów załogi kolonialnej, któr7.y tam
JUŻ dłuższy czas przebywali, przyprawiało o wielkie zdenerwowanie. Najtężsi pośród krajowych
robotników plantacyjnych nie sta.nęli do pracy. Uciekli oni
w głąb lasu, gdzie z fanatycznymi kapła
nami na czele urządzali jaldeś
zgrozą przejmujące, tajemDicze
ceremonie.
Z plantacyj widać było doskonale dym,
wznosza,cy się z roznieconych przez nich
ognisk. Nie ulegało wątpliwości, że pod·
burzony tłum przygotowywał amołc. Woj·
sko zostało postawione w stan pogotowia.
Europejczykom
zwrócono uwagę,
by
dniem i noca, mieli się na baczności i na
o?głos ryku,
zwiastującego zbliżającego
SIę amoka, chowali się do domów.
Za·
chodziła obawa, że może trzech a może
i czterech szaleńców nawiedzi okolicę.
Fe-wnym w każdym razie było, że
przeciwko białym przygotowywano
zemstę.

Pewnego popołudnia usłyszano nagle
nieludzkie wycie i świstan~e od strony
najbliższej wsi krajowców.
Sygnał alarmowr za"Yez~vał żołnierzy na ich posterunkI. ~IekIelny hałas szybko się zbliżał. KraJOWCY: chronili się do swych domów, z~mykay'\c za sobą drzwi, usiłując
przeraźllw,rmI, krew. w żyłach mrożącymi
wrzaskamI odstraszyć amoka. Kto wczas
nie zdołał się usuna,ć z drogi szaleńca,
padał martwy pod ciosami
jego sztyletu.
Niebawem oczom białych pojawił on się
sam z twarzą straszliwie wykrzywioną i
z pia.ną na ustach, z oczami zwróconymi
w słup. Pędził przed siebie na oślep, pół
nagi, a w ręku jego błyszczał krwią zbro-

Gibraltar -

amok pędził dalej, rzucając się na coraz
to nowe ofiary. Kiedy wreszcie znaleziono szą,leńca z przedziurawiona, od kul
piersi l\,
trzńdzleści trupów znaczyło krwawy
jego pochód.
Szał amoku nie jest
niczym innym,
jak stanem straszliwego zatrucia narkotycznego, wywołanym nieznanymi Europt>jczykowi truciznami, które w obrza,dl{ach religijnych wielką odgrywają rolę.
Być może,
że i hypnoza odgrywa tutaj
pĘ:wną rolę. Pewnym jest, że kapłani dają do wypicia nieszczęśliwym swym ofiarem napój narkotyczny, który wywołuje
u nich stan szału i każe im dokonywać
straszliwych mordów. ponad to EuroPt>jczycy nic więcej o tym szale nie wiedzą, gdyż dotkniętych nim zabijają jak

czony kris. Pierwszy z żołnierzy, który
go zobaczył, nie zdołał się jeszcze złożyć
do strzału, kiedy już legł na ziemi z przeszytą piersią.
Wśród straszliwego ryku

najprędzej.

wśród Malaiczyków za
krzywd i zbrodni.
Morduje on - ich zdaniem - tylko win~
nych. Gdy amok pędzi przez wieś, winny nie potrafi się schronić przed nim. Malaiczycy zapewniają, że zbrodniarz pod
wplywem jakiego magicznego przymusu,
sam zatacza się lm amokowi. W powyżej opisanym wypadku dziwnym zrzą
dzeniem losu znaleźli śmierć wszyscy ci
żołnierze, którzy brali udział w straceniu
owych dwóch zakładników.
KRÓLEWSKIE DZIECIIt
Zdarza się też nieraz, że Malaiczyk poW drugi dzień świqt Bożego Narodzenia pada w stan amolm bez jakiegokolwiek
przYRzla na świat córeczka księcia i księż- obcego wpływu. Uważa się to wtenczas
niczki l\entu. najmlodszego brata króla \ za wyższą karę bogów i przyjmuje się z
angielSkiego Jerzego VI.
wielkim szacunkiem. (W. i P.)

Amok uchodzi
mściciela

Pan z papierową koroną na głowie
wyglosił ntowę ~

1J.udki policyjnej

War s z a w a. W tych dniach około
godziny 2 w nocy nieliczni przechodnie
przy zbiegu ulic Brackiej i Alei Jerozolimsl<ich byli świadkami niezwykłego
zajścia. wywołanego przez podchmielonego, wytwornego pana.
Szczegóły wspomnianego incydentu s/\
następujące:
Przed wieżyczk/\ sygnalizacyjną ruchu kołowego przy ul. Brackiej
i Al. Jerozolims}dch zajechała prywatna
limuzyna. z której wysiadł jakiś pan w
eleganckim futrze. Poleciwszy szoferowi
zatrąbić trzykrotnie, osobnik ów zdjął futru, założył na !!łowę papierową. koronę i
w nieskazitelnie skrojonym fraku wdra·
pał się chwiejnie na galeryjkę wieżyczki,
skąd począł nawoływać prze('hodniów.
Gdy zebrało się kilkanaście os6b, wytworny pan wy!!łosił płomienną mowę, nawołującą do wprowadzenia monarchii. Patetyczna mowa, przerywana często pijacką

czkawką,

trwała

około

restauracja, "Cristal" sprzedawcę balonów
i każdemu z uczestników zebrania kupił
balonik.
Niewiadomo, jakby się skończyła .,manifestacja" monarchistyczna, gdyby nie
interwencja przechodzących akurat znajomych pretendenta do tronu, którzy
ściągnęli go z wieżyczki, wepchnęli do
samochodu i odwieźli do domu.
Niedoszłym "królem" był znany przemysłowiec warszawski, dyrektor
J. E.,
współwłaściciel jednej z fabryk

A pap'ler nie spłonął
W gruzach olbrzymiego pałacu szklane..
go. kt6ry spłonął w Londynie, Komisja. badająca przyczynę wybUChu PfJżaru. zna!llzła olbrzymi zapas starego papieru, który:
był zgrqmadzony z pr7ezna.cz~niem do sp ..lenia w pobliżu pieca. Jakby na ironię, gdy;
żelazna konstrukcja runęła, strawiona g()~
rącem, papier ocalał nienaruszony.

dziesięciu

minut.
Mówca odmalował w różowych barwach dobrodziejstwa
ustroju monarchistycznego, przy czym postawił swoją
kandydaturę na ewentualnego króla, a
następnie
wezwał obecnych
do złożenia
mu hołdu, należnego monarsze.
Ubawiona publiczność .obdarzyła podchmielonego mówcę oklaskami, co go tak
uradowało,
że
wezwał
stojącego przed

nowoczesną

forteciJ

W "Morning Post·, wspólpracownik ta- najnowsze zdobycze zastosowano już w
go pisma, kpt. marynarIti w stanie Sp",· Gibraltarze. Sam Gibraltar, włożony na
czynku, Kenneih Edward. odpowiada na 420 metr6w ponad poziom morza, już uczęsto rzucane ostatnio pytanie .. Czy Gi ·
łatwia jej organizację.
Zapasy minowe
braHar posiadn ie~zcze znaczenie jako for
roz·s zerzenie obrony od strony morskiej.
teca?"
ruchoma służba wywiadowcza zapewniaj",
Choć na ogól fortyfikacje Gibraltaru są
Pomyślano też o umocnieniu obronności w
przeslar,:ale, Jl:e mniej \V okresie ostatnich razie ataku ze strony la,du. I dlatego Gi·
2 lat bardzo w:ele zrobio dl.a mOdernizacji braltar nie stracił nic ze swej ObronnośCi"
tych umocnie!l. \Vojna wlosko-abisyńsk'ł stojąc nadal pewnie na straży dróg morzwrócila wieksza, uwagę angielskich kój skich Imperium Brytyjskiego.
wojskowych na zagadnienia obronne mo_
rza Śródziemnego. Fachowcy wo iskow~
Mała kokietka.
przestudiowali dokładr,lie wartość obronną.
.
Gibraltaru, zalecając wprowadzenie . tych
- Ile:.: ty ~a.sz lat? - ~yta wUJa~zek.
wszystkich urza,clzeIl. któreby moały sku- Jedenaścle, - odpOWIada Andzla.
tecznie przeciwstawić się wspÓłczesnej
- 0, tyle już? Myślałem, żeś o wie'le
broni zaczepnej. Gilbraltar otrzymał UpJ
młodsza!
saienie z najnowszej serii dalekonośnYCh
Mam\lJSiu, - m6wi Andzia, 8ły
dział. Dalej zniesiono ~rulltownie orll'anl'
6ZYSZ, jakie komplementy móWi ·m i wujazację obrony przeciwlotniczej
Wszystkie szek?,
'l

I
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NIEMCY W ABISYNII
W Mediolanie zalożone zostalo niemiecl\Owloskie t.owarzy s two dla eksploatacji bogactw natu]'nln~' ch Ahisynii. Pierwsze pra·
ce badawcze podjęle zostaną niebawem pod
kierownidwem geologa niemieckiego. prof.
Leo yon zur M1ihlcn z Berlina.
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Pelną parą w mroźną

noc

zimową,

