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państwowej

•

został pakt wieczystej
przyjaźni między
Jugosla:wią a
z lewej premier bułgarsld I{iossiwanow. Z prawej szef rządu

W Beogradzie podpisany

Bułgarią.

Na

zdjęciu

jugosłowiańskiego Stojadinowić.

Gdańska.

Za oficjalną Polską Agencją TeIepodajemy na innym miejseu zakomunikowane organom Ligi Narodów sprawozdanie ministra
spraw zagranicznych Becka z misji.
powierzonej Polsce przez Ligę celem
wyszukania sposobów, które by usunęIy przeszkody, utrudniające funkcjonowanie wysokiego komisarza L. N. i
przywróciły w ten sposób pełną skuteezność
gwarancji Ligi Narodów w
sprawie Gdanska.
Sprawozdanie to .iest tego rodzaju,
te wymaga zajęcia bardzo jasnego i
bardzo zdecydowanego stanowiska.
W ustępie, referującym o rozmowach, przeprowadzonych z senatem
gdańskim, min. Beck powiada, że
"rząd polski mógł stwierdzić, że senat
gdański jest zdecydowany obserwowaj
sta t u t i zobowiązania, jakie dlań
ze statutu wypływają".
Pytamy, jak i statut ma senat
gdański na myśli, bo określenie to mo-

~~~

W~c:

czy chodzi o statut gdański L i g i N aro d ó w, czy o ogólne pojęcie "s t a n
prawny", czy też o statu,t (o konstytucje), wprowadzony świeżo w ży
cie przez s e n a t g d a ń s k i wbrew
statutowi Ligi Narodów?
Wagę tych pytań zrozumie się tym
bardziej. gdy się czyta przytoczoną
przez min. Becka deklarację senatu
gdańskiego. że "Wolne Mjasto opiera
swe stosunki z wysokim komisarzem
na obowiązującym statucie
pr a w n y m "'.
Obowiązujący
stan
prawny, to znaczy dla hitlerowców
gdanskich oczywiście stan prawny
wprowadzony przez nich w
Gdallsku jako obowiązu.ią. cy, Czy moŻe istnieć w Polsce polityk realny,
któryby deklarację senatu gdaIiskiego:
jego pobudki i zamierzenia , rozumial
naczei?
Dlatego uważamy za szkodliwe w
stopniu najwyższym dla naszych ineresów narodowo - państwowych. że
rząd polski przed forum Ligi Nai"odów
imieniu państ-va polskiego przyjmu-

v

dnia 29 stycznia 1931

N'arodow, a gd~r to już będzie faktem
dokonanym, t sprawa Gdańska będzie
wskutek tego czynnikom międzynaro.
dowym dostatecznie "Obrzydzona", zlikwidOwać rolę Polski w sprawie

graficznę.

zn~ze~e

Prątek,

Rok 67

L

•

mi~

O gr

I katolickie
Dstrowa.ae pls.o narodowe
,

'Straszna powódź, 'jaka dotk~ęla 'Ameryl'ę, pozbawiła dotyqhczas 700 tysięcy osób
dachu nad głową. FotografIa nasza przedstawia miejscowość Poplar Bluff w stanie
Missouri, zalaną przez rozhukane wody.

~

środow@go ciągnienia

"Cena numeru •

stron

..

ze

je obłudnę. politykę ' senatu gdańSkie-,
wszystko, co usuwa różnice między
go spokojnie <:lo, wiadomości.
ustrojem Gdańska a ustroiem Rzeszy
Rzecz inna, że nie jest 'to dla spole- Niemieckiej, - wszystko, co Gdańsk
czeństwa polskiego niestety niespoustrojOWo i politycznie jednoczy z Rudziankę. po tym wszystkim, cośmy sz, Niemieck" jest zaprzeczeniem najprzeżyli w polityce polskiej w sprawie
2;ywotniejszycb interesów Polski, a re·
Gdańska. Ostatn ie expose min, Berka
allzowaniem zasadniczego postulatu
w komisji spraw zagranicznycb Sena- polityki niemieckiej w sprawie Gdań
tu polskiego zapowiadało wyraźnie ska, postulatu wyrażajQcego się w ba·
rokowania .,dla . zap'ewni.enia skutecz-. śle: "Zurilck %Um Reicb!"
nego i praktycznego , wykonania naszych praw i zabezpieczenia interesów
Niczym są wobec tego . papierowe
w Wolnym Mieście w o b l i c z u s z e- oświadczenia senatu gdańskiego o "ur e g u n o \V y c b z a r z ą d z e ń, wy- szanowaniu traktatowych i umownych
danych przez senat .gdański". W obli- praw Polski" i "ochronie interesów
czu, to znaczy: w k o n s e k wen c j l, polskiej ludności i polskich kół gospoczyli: stając na ich gruncie. A więc darczych na obszarze wolnego miasta
na gruncie - ażeby użyć słów dekla- Gdańska", boć wiemy, co Niemcy zwyracji senatu gdaliskiego -obowiązują- kli sądzić w dogodnym momencie ()
cego st.atutu czyli stanu prawnego.
"świstkacb papieru". Plan polityki
Po senackiej mowie min. Becka niemieckiej w sprawie Gdańska. wykowystąpiliśmy przeCiwko temu stanow- nywanej dłonią senatu gdallskiego,
czo. stale zresztą głosząc następującą. jest oczywisty:
,
prawdę elementarną:
najpierw pozbyó się patronatu Ligi

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Aresztowanie mordeny rodziny carskiej
Bieloborodow

podejr~any

gani:r.acJach

jest o ulkial w nielegalnych o,..
pr,~ eciw,.~ądowych

, M o s kwa. (PAT) Jeden z cZłon-,
k,?w grupy tzw. starych "bolszewików"
Blełoborodow został aresztowany.. Bie-,
łoborodo~ w r. 1917 ~ył przewodmczącym SowIetu w JekatJerynburgu i brał

Tar(ia

udział w wymordowaniu rodziny carskiej. Biełoborodow pracował ostatnio
ja~ ~aczelnik "Politotdietu" w RostoWIe l posQ;dzany jest o udział w nielegalnych organiz. przeciwrządowych.

wśród "sana(yjny(h"

JłTotUJn nieufności

adwokatów

dla zar~qdu - De~liderat o sk,.eślen;e
wszystkich adwokatów ŻlIdów

~ organi~acji

War s z a w a. (Tel. wł.) W organizacji "sanacyjnych" adwokatów, w
tzw. "Karpiu", wynikły tarcia na tle
ostatnich wydarzeń w palestrze.
Podczas obrad kola warszawskiego
"Karpia" wniesiono o wotum nieufności dla zarządu, a to z powodu nie dojścia dl> skutku rokl>wań z narl>dowym

zrzeszeniem adwokatów przed wybo-.
rami do rady adwokackiej.
Odłam ten złOŻYł również dezyderat
skreślenia z "Karpia" wszystkich adwokatów Żydów. Wniosek taki nie
uzyskał większości, a grupa wnioskodawców nosi się z myślą opuszczenia
wskutek tego "Karpia". (w.)

A tymczasem min. Beck w swy-.u
sprawozdaniu .dla Ligi.Narodów, podkreślając właśnie "p'r aktyczny (nie papierowy) punkt widzenia", poucza Ligę,
Że jej wysoki komisarz powinien
w
przyszłości tak spełniać swoje funkcje,
.,aby
n ie
w y p l y wał y
st ą1
p r zeszk od y
d fa
we w n ę t r znej
a dministr acji
wolnego
miasta Gdańska", tzn. dla a d m i n is t r a c j i b i t l er!> w s k i e j, zaprowadzającej w Gdańsku politxczne ujednolicenie z Rzeszą Niemiecką, z wykluczeniem żywiołóW niehitlerowskich,
opozycyj nych.
.
Dalej min. Beck zaleca Lidze Narodów i przyszłemu jej wysokiemu komisarzowi - "przeprowadzenie n a ł eżytego zróżniczkowan:a pomiędzy
źródłami
informac y j, na których wysoki komisarz
opiera swoją działalność", "Wśród
tych informacyj - przytacza PAT dalej wywody min. Becka - wiadomości pochodzące od s e n a t u
g d a ń
s k i e go winny zajmować miejsce, odpowiadające autorytetowi senatu, jako r z ą d u W o l n e g o M i a s t a.
Gdańska."

Więc P?1itYka polska stała się przed
forum LigI Narodów j a w n y m o r ę
d o w n i k i e m dąż e ń h i t jer o ws k i c h w sprawie Gdańska. A uk<:>ro.nowaniem tej polityki jest - jeżeli
WIerzyć agencJi oficjalnej uznanie
s e n a t u gdańskiego z.a r z ą d, z
czego hitleryzm wysnuje wniosek że
Polska staje na jego stanowisku u~na.
jąc Wolne Miasto za państwo' suwerenne.
Dotąd wszystkie rządy polskie i
wszystkie p·oIskie obozy polityczne odrzucały to stanowisko niemieckie nie
przyznając senatowi gdańskiemu ~ia
na rządu.
Stwierdzamy to wszystko 1. bólem
~ goryczą· Nie chodzi tu o takie czy
mne rozracbunki wewnętrzno _ polltyczne. Chodzi o wielkie zagadni.enie,
którego dobre czy złe ujęcie i przeprowadzenie decydUje o s t a n o w i s k u
P?lski
nad
Bałtykiem
a.
WlęC o jednej z najważniejszych 'pod..
.staw naszego bY.:tu państwowego,

S{ron~! -

bREDOWNI~, piątelt, onla: 29 slyc!:nla: 193'7 -- - Numer ~

Kto teraz jest w porządku l ...
EIJilog sprau'y p. posła nr. 116 - Dal p. Muelowe,.11000 d,
Jr,tó,'e pod~ielono 'ł1'ł,i~d~y PolaJ~ów i ŻydowI
War s z a w a. (Tel. wł.) Sprawa
posla numer 116, Antoniego Pacholczyka, odbiła się przykrym echem
wszQdzie.
Zaskoczony sprawą sądową, p. posel zwrócił si,ę do p. Mupelowej z pro-

ll

pozycją o przyjęcie przeproszenia oraz
1.000 złotych. Propozycja została przyZaofiarowaną sumę przeznaczono w połowie na pomoc zimową dla
Polaków, w połowie zaś dla Żydów.
jęta,

Śpiewak zabił sztyletem kolegę
T"agiczny wypadek

~dar~yl się

na deskach opery w
politan
';J

N o w y Jor k. (PAT). Na próbie
przygotowywanej do wystawienia w
Metropolitan Opery wydarzył się tragiczny wypadek, który zak011czył się
śmiercią aktora.
Śpiewak Lawrence Tibgette uderzył
sztyletem barytona Józefa Sterzini,

~Ueh'o-

grając swą swą rolę, tak mocno, iż
zadał mu ranę. Sterzini opuścił scenę,
a ranę jego, która była powierzchowna, niezwłocznie opatrzono. Okazało
się jednak, iż rana była poważniejsza
niż pierwotnie przypuszczano. 5 godzin

I

po wypadku

śpiewak zmarł.

rozwiązania
poznańskiej Radv Miejskiej

E[ha

:

dotychezas 345 o8Ób. Szkody, wyrZł~
dzone przez powódź, oceniają. na 350
milionów dolarów. ~iczba bezdo~n?,c?
wynosi 750.000 osobo W przecIw lenstwie do stanu rzek w Ohio i Misisipi
stany środkowo-zachodnie dotl\nięte
są. klęską suszY'.
Waszyngton. (pAT.) Oddziały wojska, biorące udział w akcji ratunkowej na obszarach objętych powodzią,

przygotowują

Przesilenie

rządowe

to Jlau'et "sanacyjna" poslanl"a,

, 'War s z a w a. (Tel. wł.) Na posiedzeniu sejmowej komisji buclżetowej
zabrała głos m. in. poslanka Prys torowa, która poruszyła konieczność uzdrowienia stosunków na rynku mięsnym. Ustawa o uboju, uwzględniająca potrzeby religijne Żydów, ni.e spotkała się z lojalnym stosunkiem Żydów.
którzy sabotują. ustawę i przepisy wykonawcze.
Żydom chodzi o walkę ze spole-

Prystoł'owa

czeństwem polskim i zadolmmentowanie swej si/y. Pani Prystorowa pragnęlaby widzieć w Zydach stuprocentowo lojalnych obywateli państwa
ale jest to pragnienie ,jednostronne,
bo Ż:rdzi nie przyldadają do tego żad
nych staral1.
\V rezultacie p. Prystorowa domaga
się bardziej stanowczego wykonywania ustawy.

produkt polski
00 nabyci. we
wszystkich aptekad\.

ng

w .Iaponli zaostrza
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się

(esarz zamianuje ministra wojny
będ~ie
ciwny'łn ra~ie

A.rmia

musiala poddać się tej decyzji, gdy~
bylby to bunt pr#eciw naczelnemu

I

Stwieł'(ba

natychmiast
znano

wszystkieh mieszkańców po obu brzegach Mississipi na przestrzeni od Cairo w stanie IlIinois do Nowego Orleanu.
L o n d y n. (P AT.) Ambasador Stanów Zjednoczonych w Londynie Bingham wyjechał dzisiaj nagle do Ameryki na pokładzie parowca "Bremen", Ambasador amerykański zamierza udać się do zagrożonego przez powódź
miasta Louisville, gdzie znajduje się
jego żona, syn i cała rodzina.

T o k i O. (PAT) Wicemin. wojny
gen. Uezu i inni generałowie usiłowali
, pośredniczyć między gen. Ugaki i wojskiem, lecz bez skutku. Gen. Terauczi
Klub Nm'oclo'wy ~apotvia(la wniesienie skał"gi na decy~ję h.lizwrócił się do gen. Ugaki z żądaniem,
'łłiste'ł'stwa SJn'aw We,wnęt,.~nycll
., ..
aby zrezygnował z misji formowania
P o z n a ń, 27. 1. - Dziś wieczorem przeciw rozwiązaniu Rady 1~leJskleJ z gabinetu. Gen. Ugaki odpowiedział, źe
zwołano
posiedzenie nady Miejskiej. art. 69 ustawy samorz~d('weJ. UmotY-1 spełnia wolę cesarza i dlatego nie coNa posiedzeniu tym komisaryczny pre- wowany i popisany przez rad~ych fnie się przed żadnymi trudnościami.
zydent \Vi~ckoW8ki odczytał dekret mubu N.arodowego, wn~osek, . zh?zono
T o ki O. (PAT) Generał Ugaki zwrómin. spraw wewl1Qtrznych, rozwiązu r1atychr~l1ast w ~al.ząd~le Mle)S~lm.
cil się do ce~arza z prośbą o zamianojący nudę Miejską W Poznaniu.
Nal~zy nac1ml~mć, ze, na posled~?- wania min. wojny. Jeżeli cesarz życze
Imieniem Klubu Narodowego prezes nie me przybylI radm "sanacyj m ,
którzy podobnie jak ich zastępcy hurtegoż klubu adw. Starl< wniósł o wyznaczenie tajnego posiedzenia. Rady townie poskładali mandaty. (kI)
Miejskiej celem wniesienia skargi

Żydzi sabotują ustawę o uboju

stosuj

eWakuację

nie to uwzględni, armia będzie zmuszona poddać się tej decyzji, gdyż w
przeciwnym razie byłby to bunt przeciw naczelnemu wodzowi armii.

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI

.pecj. chor6b sk6r, wener. i mClft01lłcioWJell
I:.ódź,

6 Sierpnia 2,
Przyjmuje 9-12 i 3-9 w
Jl

Nowa ofensywa
Generał

Franco

dą.iy

M a d l' Y t. (PAT) Po kilkodniowym
spokoju wojska powstańcze przeszły
ponownie do ofensywy. Główny nacisk
kieruje się obecnie na odcinek pomiędzy Jaen a Malagą.. Gen. Franco dąży
- jak się zdaje - do obejścia Jaęn
(Id południa, a Malagi od północy, aby
zmusić oba te miasta do poddania się.

W pr:rewod#owł

do

teL ll~SS
niedzielę: 9-12

Ul814

powstańców
~ajęcia

Malagi

Oddziały rzą.dowe

stawiają.

zaciekły

opór i w niektórych miejscowościach
przechodzą do kontrataków. W dniu
wczorajszym najzaciętsze walki toczyly się na odcinku Alhama w prowineji
Grenady. Walka na tym odcinku napotyka na wielkie trudności terenowe.

Raport gdański w Genewie
"Senat jest
sa,'tt nie 'Ina

~decy(lowa'łłY "obserw{)'lłlać" statut" - W. kornil}rttes,~Jf.atl,~ać wewnętrttnej adlninistracji wolne-

go miasta

Rewizja w mieszkaniu
zamordowanego Nawaszina
Wl(ube pł'~esluc1tal!l sehł'etm'tta Komitetu. Obrony Żydów
i syna Troclciego
P a l' y ż. (Tel. wI.) v.,' związku z
morderstwem Nawaszina ujawnia siQ
obecnie szereg okoliczności, rzucają
cych znamienne światło na zagadkowy
mord. W prasie przeważa przekonanie,
że morderstwo ma charakter polityczny, przy cz~·m prasa prawicowa wiąże
je z dzialalnością G. P. u., lewicowa
zaś podejrze\\'a Gestapo. Twierdzenie
f:1we prasa lewicowa uzasadnia tym, że
podobno NawRszin miał posiadać jakieś niezwykle doniosłe wiadomości o
zbrojeniach niemieckich. Pisma przypominają także, że zamordowany był
tiedn~·m z nujwybitniejszych działaczy
masonerii.
P a ryż. (PAT) Policja dokonała re~strząsające wieści

wizji w mieszkaniu zamordowanego
Nawaszina i przesluchala kilka osób.
Borys Górewicz, sekretarz komitetu
obrony Zydów w Europie środkowej i
wschodniej, oświadczył, że znal Nawaszina dawno i cenił go jal\.O człowieka
bardzo dobrego. Nawaszin mówił nieraz o chęci powrotu do Rosji,
Siedow, syn Trockiego, zeznal, że
nie znał Nawaszina. Adwokat wdowy
po gen. Kutiepowie zażądał wczoraj
w siódmą rocznicę zaginięcia gen. Kutoepowa wznowienia śledztwa w tej
sprawie, gdyby przy okazji docllOdzeń
o zamordowaniu Nawaszina ujawniły
się nowe okoliczności,
dotyczące porwania Kutiepowa.

z terenów tragedii w Ameryce

Miasto Luisville stoi wpłomieniach
750000 ludzi pozbawionych dachu nad głową - Straty przekracJf!ają 350 milionów dolm-ów Prez. Roosevelt śpieszy
z pomocą ofiarom katastrofy
N o w y Jor k. (Tel. \\'1.) Katastrofa
powodzi rozszerza się nadal, przy
('zym wzrasta gwałtownic liczba ofiar.
i\V Cincinnati mianowano specjalnego
komisarza, który posiada dyktatorskie
uprawnienia w dziedzinie niesienia
pomocy ofiarom powodzi oraz w sprawach bezpieczelistwa publicznego. Z
'dnia na dzielI zwięk~za się także niel' czpieczeńsŁwo powodzi
w dolinie
ł-iississipi. Miasto Louisville w stanie
l{()ntucky stoi w płomieniach. Pożar

rozszerza się błyskawicznie. Na rzecz
ofiar olbrzymiej katastrofy powodziowej prez. Roosevelt przeznaczył cały
fundusz pomocy w wysokości przeszło
7 miliardów dolarów.
750 tysięcy ludzi jest pozbawionych
dachu nad głową. Powódź spustoszyła
11 stanów na przestrzeni 2.896 kilometrów kwadr. Wyrządzone szkody przekraczają sumę 300 milionów dolarów.
rN o w y Jor k. Według urzędowych
ze.stawień liczba ofiar powodzi wynosi

I

G e n ~ w a. (PAT). Min. Beck przesIal wczoraj min. Edenowi jako rafarentowi spraw gdańskich i pn,ewodniczącemu Komitetu Trzech sprawozdanie z misji, powierzonej Polsce przez
Radę Ligi dnia 5 października. 1936 r.
Sprawozdanie to zakomunikowane
zosŁało równocześnie sekretarzowi generalnemu Ligi Narodów p. Avenolowi
celem rozesłania członkom Rady. Treść
celem rozeJSłania członkom Rady. Sprawozdanie to stwierdza m. i.:
"W rozmowach, przeprowadzonych
z senatem gdańskim, Rzę.d Polski nalegał na konieczność szanowania statutu wolnego miasta, włączając w to
kompetencje wy)lokiego
komisarza.
Rząd Polski
mógł
przy tej okazji
stwierdzić, Że senat jest Zdecydowany
obserwować statut i zobowiązania, jakie dlań ze statutu wypływają.
"W szczególności Rzę.d Polski jest
w możności przedstawić Radzie deklarację, złożoną. na jego ręce przez senat wolnego miasta na temat stanowiska senatu wobec wysokiego komisarza w charakterze przedstawicieJa Ligi Narodów, jako gwarantki statutu
Gdańska. Na.st~puje tekst de'klaracji,
w której
senat w. m. Gdańska
O-świadcza, że wolne miasto opiera swe stosunki z wysokim komisarzem na obowiązującym statucie
prawnym".
"Ta deklaracja senatu gdańskiego
oraz zapewnienia, które w toku rozmów zostały dane stronie polskiej
przez przedstawicieli Gdańska, pozwalają. Rządowi Polskiemu żywić nadzieje, że trudności, na jakie napotl{ał wysoki komisarz w wykonaniu swoich
funkcyj, będą na przyszłość uchylone.
"Jeśli - jak mamy prawo są.dzić senat zapewni obecnie wysokiemu komisarzowi i Radzie Ligi Narodów niezbędną pomoc, aby Liga Narodów mogła wykonać swe zadanie, to wydaje
mi się, że wysoki komisarz z praktycznego punktu widzenia w wykonywaniu swoich funkcyj, przewidzianych
przet statut, winien starać si~ o to, aby

nie wypływały stąd prze.szkQdy dla
wewnętrznej
administracji wolnego
miasta Gdańska. Osiągnięcie takiego
stanu rzeczy winno nastręczać tym
mniej przeszkód, że przeprowadzenie
należytego zróżniczkowania pomiędzy
źródłami informacyj, na których wysoki komisarz opiera swoją działał
ność, wydaje się nie tylko możliwe, ale
i godne zalecenia. Wśród tych informacyj wiadomości pochodzące od senatu winny zajmować miejsce, odpowiadające autorytetowi
senatu, jakO
rządu wolnego miasta Gdańska.
Sprawozdanie kończy się wyraże
niem nadziei, ż~ zaproponowane rozwiązanie rozstrzygnie trudności.

Na śniadaniu u Greisera
G e n e w a. (PAT) Wczoraj minister
spraw zagranicznych p. Józef Beck
podejmowany był śniadaniem przez
prezydenta senatu Greisera.
Komisarz Gdańska
jeszcze nie mianowany
G e n e w a. (Tel. wł.) Wbrew oczekiwaniom nie załatwiono nominacji
wysokiego komisarza Ligi Narodów w
Gdańsku, którym ma być wiceadmirał
de Graef, do którego zwrócono się Z
zapytaniem, czy kandydaturę przyjmie. P. de Graef nie udzielił jeszcze
Odpowiedzi.
Rada Ligi Narodów przekazała wobec tego swoje kompetencje co do nominacji kOJ?isarza - przewodniczące
mu Rady, który ma zatwierdzić nominację nowego komisarza w porozumieniu z delegatem Polski i komitetem
trzech. (w)

Parylewiczowa w więzieniu

Kra k ów. (TeJ. wł.) W środę, 27
bm. o godz. 11 przewieziono ze szpitala ~w. Łazarza po kilkudniowym po_
bYCIe z powrotem do więzienia św. Michała żonę b. prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie, p. Wand~ Parylewiczową.. ,
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skiej", jak p. O. określa na łamach
"Naszego Przeglądu" p. Leon Finkelstein.
Z monografii tej, napisanej przez
2yda. wynika, że p. Józef Opatoszu
jest pisarzem żydowsldm, Slłużą.cym
całą duszą. i wszystkimi jej fibrami
Or~ec~enie Sądu Najwy~s~ego
interesom narodu wybranego oraz, że
,v a r s z a w a, 27. 1. Są.d Najwyż- go, który skazał p. starostę z art. (cytujemy dosłownie):
152 y rozpatrywał we wtorek
ciekawą 256 k, k. za obrazę robotnika na dwa
"dl'zewo genealogiczne wykazu,je, że
spra wę o niezmiernie charakterystycz- tygodnie aresztu z zawieszeniem, pod"po mieczu" Opatoszu jest potomnym dla dziSiejSZYCh czasów posmaku, kreślając w motywaCh, iż p. Makowkiem szeregu rabinów i kabalistów,
Starosta powiatowy łódzki p, Ma- sk nie miał prawa obrażać człowieka,
zaś "po kądzieli" wnukiem pr~
kowski, jako refel'en t karny, skazał 1'0- który był wobec niego bezbronny, że
staków, koniokradów i przemytlllbotnika z Rudy Pabianickiej p. Tadeu- motywy sądu, grodzkiego, iż robotnik
ków",
sza Jędrzejczaka na gnywnQ za udział nie poznał się na takich subtelnoI taki "potomek kabaHstów, l{Oniow"nielegalnym zebraniu". Jak w wielu ściach jest niesłuszny, bo robotnik
wypadkach, tak i w tym wypadku łódzki' ma wysokie poczucie godności kradów i przemytników" w Polsce miał
Sąd Okręgowy uniewinnił p, Jędl'zej- osobistej i że takie postępowanie u- czelność narzucać się społeczel'lstwu
czaka.
rzędnika. podrywa zaufanie ludności do polskiemu ze swoimi listami otwartyAle p. starosta nie ograniczył władz administracyjnych i są,dowych. mi, a prasa ż?dowska wygT~l wać jego
autorytet'· do walki z tymi Polakami,
się tylko do wydania orzeczenia,
a
P. starosta uważał wyrol{ skadodał "ustne motywy", w których na- zujący go za krzywdzący i wniósł skar- którzy'
hegemonii
"l(oniokradów l
zwał
p. Jędrzejczaka "chuliganem, gę kasacyjną do Są.du Najwyższego. przemytników" chcą położ~'ć kres ...
obieżyświatem, który \V więzieniu za- l tu spotkało go rozczarowanie, bo
czął i w więzien iu skończy. Dla "ta- lJrokurator domagał się zatwierdzenia
kich"
zdaniem P. starosty
wyroku skazującego, podnosząc, iż tenie ma w Polsce miejsca!'·". Dodał go rodzaju obyczaje urzędników pań
,~Polska"
też
jeszcze p, starosta kilka nie- stwowych, stykających się z ludnością
K
a t o w i c e, (PAT) Akcja gas7.enia
cenzuralnych zwrotów, których tu nie r,ie mogą być tolerowane,
powtórzymy, a które znajdują się w
Sąd
Najwyższy
skargę
p. sta- pożaru na kopalni ,.Polska" w Małej
ska1'llze, .iaką w imieniu poszkodowa- rosty Makowskiego oddalił, a tym sa- Dąbrówce, trwającego od 7 stycznia rb.
nego 1'0D<Jtnika Jędrzej czaka wniósł mem zatwierdził wyrok skazujący, jest na uk<Jńczeniu, vV znacznej części
kopalni pożar zlikwidowano i nawet
adw. Kazimierz Kowalski do sądu .
który stał się już prawomocny.
Sąd
Grodzki w Łodzi uniewinnił
P. starostę Makowskiego zastępo- podjęto eksploatację węgla, przerwaną
dwoma tygodniami wskutek niejednak p. starostę, uwazając, iż p wał w Sądzie Najwyższym adw, Lilker przed
bezpieczellstwa, grożącego życiu górMakowski wypowiedział inkrymino- z Łodzi, Żyd.
wane słowa jako urzędnik...
Adw. Kowalskiego zastępował w ników.
Hównocześnie kolumna ratownicza
Poszkodowany nie dał za wygraną sądzie Najwyższym adw. Bogusław Jezajęta jest w dalszym ciągu uszczeli zaskarżył wyrok do Sądu OkrQgowe- ZiOI'ski z 'Varszawy.
S.
nianiem tam w pozostałej części kopalni, w której gazy pożarowe, choć
w małej ilości, jeszcze wychodzą., ZuP. Józef Opałoszu przypomina się
pełne opanowanie pożaru jest kwestią
'
najbliższych dni.

Starosta Makowski
skazany za obrazę robotnika

iKs, Jan ::::es[u'z, banl7.0 za"luź.ony dla P,l
rafii zgierskiej duszpaslerz, p1'7eniesiolly
zostal ostatnio na zaszczytn(~ s[anowis!,o
ikanonika katedralnego i ac1mini tratof::!
parafii św. Stanisla \\'a Kostl{i w Łodz!

c::::
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Sprawa Berezy Kartuskiej
Prasa doniosła, jakoby poseł Glaliysz złożył w Sejmie projekt zmiany
rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z d. 17 czerwca 1934 r. o utworzeniu obozu odosobnienia w Berezie
Kartuskiej w tym kierunku, by odtąd
do Berezy mogli być wysyłani jedyriie
komuniści.

Okazuje się, że wiadomość ta nie
była ścisła,
l\Iianowicie projekt pos.
Gładysza nadaj e art. 1 rozporządzenla
następujące brzmienie:
"Osoby, których działalność lub postę
powanie daje podstawę do przypuszczema,
że grozi z ich strony zbrodnia stanu lub
przestępst\YO przeciw pallstwu, mogą ulec
prz~-(rzymrll1iu
i pl'zymu<;owemu umieszczeniu w miejscach odo<;olmienia nie
przeznaczonych d la osób skazanych lub
aresztowanych z powodu przestępstw."

GaSl'lmiie pOi,aru
na kopalni

"Potomek
koniokradów i przemytników"

Czytelnicy "Orędownika" przypominaja sobie zapewne nazwisko Józefa O'patoszu, ŻYlla, ldóry wyemigl'o\Vobec znanej w dzisiejszych cza- wal z Polski do Ameryki i który mniej
sach "rozciągłości" interpretacyjnej wiQcej pó/(ora roku temu ogłosił w
po.ięcia
"przestQpslw
przeciw pal'l- pra5ie ż)-do'\'skiej, "-ychodzącej \v
stwu" wyżej wzmiankowany projekt Polsce, list otwartr, potQpiając~' ównie da",ał1J~' wcale ręko.imi, że w raZIe cr.esną narodo",ą \\'iQ\(f:zOŚĆ w łódzkiei
jego ud.walellia do Berezy w~'syłani Hadzie Wejskie.i za jeł nieublagan;)
stanowisko wobec pasoż\,' tnictwa Ż\,'by byli tylko komuniści.
dowskiego, żerującego na organiźrnic
pol;:kim,
M'f1DZY
Prasa żydo" ska, zamieściwszy ten
list, ,iako \\'iel~i, :",.enement, nie oI~ieW
szk?la pod~{resłlc, ze p, ppatoszu Jest
Kar t u z y. (PAT) W głębi Kaszu,b głosn~-m p18arzem polsklm, autorem
mrozy dotkliwiej się dają. we znaki niż patl'iot,rcz.nej p~wieści, poświQcOl~el
nad morzem. \V okolicach Kartuz noto- bohatersklJ!l "',"slłkom, nar~clu polsklewano ostatnio-18 st., co spowodowało, go w czasIe Powstal1la Llstopacloweże powłoka na z górą. 200 jeziorach
go. Już w6wczas zareagowaliśmy na
~,Szwajca'rii
Kaszubskiej"
wykazuje
()becnie grubość półmetrową.. W cią.gu
nocy temperatura dochodziła do - 22
stopni.

-

Szwa}cari'i Kaszubskiej

Gdy

Katastrofa w kopalni
Katowice. (PAT). \V kopalni
Walenty \Vawel zawalił się dziś w południe strop
na jedn~-m z pokładów
odcinając od powierzchni
kilku górników. \'\'ladze górnicze wraz z kierownictwem kopa.lni przystąpiły n iezwłocznie do akcji ratunkowej. Po 3gOdzinnej akcji udało się oczyścić
chodnik od zwałów węgla i dotrzeć do
oczekują.cych
pomoc.y
górników.
Ws7.~-scy górnicy wyszli z wypadku
zdrowi i cali.

'Pr~erJwczesna radość
żydów
War s z a w a. (PAT), Rektor UniJózefa Pil.'udskiego
w
komunikuje:
,,\V z\\'iazku z aJ't,\'kulem, podan~'m
w nr. ,;2(; ,,~n"zego Pl'ze@'l~<lll" z dnia
26 strcznia HI37 1', pt. "Hektor rniwers~-tetu J, P, Pl'of. clI'. Antoniewicz
w o:;trych ~lo\Y:1ch potQpia zajścia anwers~-tetu
War~zawie

trż~-c1owF-kie" niniejsz~'m wrjnśniam,
że tek:;t oclpowietlzi reJ, tora U. J. P. na

'interpC'lacje clelega('ji Wzajemne.i Pomocy Studentów Znlów został nieści
śle i clowolqie zred'agowany i w kilku
punktach nie, Odpowiada prawdzie.
"Vi' ~7.c'~eg6Ino~ci nieprawdą. jest,
że: "rektor z~ll)e\ynil tlelegacjQ, że kwestia 'Ylll'o\\'aclzenin o"ohn~'ch miejsc
dla :;tuclentów Z::dów nie jest wogóle
brana pod uwagQ", oraz że .,jego dąr.e
niem jest zape\nlienie spokojnego
biegu studiów przez surowe karanie
winnych 11 iepokojów, oraz przez zorganizowanie na terenie uczelni specjalne.i :;traż~' porządkowej, złożonej z
wożnych Uniwersytetu""

płucom

ten fal:;z stwierdzeniem, że p. Opatoszu to rasow,\' pisarz żydowsld, że
F-pl'awy polskie interesują go o tyle,
o ile zazQbia siQ w nich interes narodu \\ ~'b]'anego, a jego powieści nic nie
ma.ią wspólnego ź tym, co b~' upoważnialo Żrclów do narzucenia nam tego
pana za jakiś uznali v autontet. Zre5Ztą wn)l'o~i\iśmy sobie Wó\~rczas zasadniczo od Żydów ",ścibianie nosa
,
.',.."
do cudzego pl08a .
, Jak.,sluszl:em bylo wtedy nasze
8t~nO~\_lSk~" obe~ p, O~)atoszu, dowodZl. \\) d,ana w t~ ch" (!lu ach l1a~ładem
"L~teral'lsche Bleter, mOI:og~'af~a P" t.
"Jozef Opatoszu, jego z~' cle l tworczość ", napi~~na przez ~achmana lHa)z~a ,z ."o~az.Jl p~'zypaclaj~cego obec!lIe
plęcclzleslęcwlecJa urodZIn znakomltego pisarza", .,mistrza prozy żydow-

I

tchu brakuie •••

a ciężar przygniata pier;;;i, to znak
że
pIuca i drogi oddecho\\'~ niedomagają.,
Ka;;;ze!. chrypka, zaflegmrenie,
nieżyt
oskrzeli, duszność - oto dalsze objawy.
Ziola magistra Wol.skiego prze'.!:w cierpie-

niom plucnym ze znak, ochr, "Pulmosa",
zawierające niezmiernie rudką. roślinę
chińską. Schin-Schen
lagodzą cierpienia
plucne i uodparniają organizm. Wy twórnia: Ma!lister Wolski, Warszawa, Złota tł.
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Osobny

Genialne dzieci ...
"Słowo"

fotografię
dziewczynki z
następującym podpisem: pierworodna

córka królestwa bułgarskich księżniczka Maria Luiza, córka króla Borysa
i królowej Johanny, która ostatnio
skończyła cztery lata.
Nad fotografią widnieje tytuł:
"Genialne dziecko królewskie".

Jesteśmy jak naj~a:'dziej życzli,'.'~
dl~ ~u~or~. i YCh,yodP.l,SO\:' do fOlogra!ll
kSIę,zn,lczl~I l\Ialll.Lu.1ZY l c~1cemy wlerzyc, ze tylko dZlękl osoblIwemu stylowi notatki królowa Johanna ostatniQ
UkOllczyła cztery lata i ma już córkę,
jak wniosko\vać można z fotografii,
swą. rówieśniczkę, ale w żaden sposób
sób nie możemy pojąć, dlaczego księż
ni czka Luiza jest
genialnym dzieckiem królewskim", C~y dlatego, że jest
dzieckiem pierworodnym, czy dlatego,
że ma cztery lata czy dlateO',o że jest
dzieckiem królew~kim? Ni~w'ątPliwie
pomysł małej Luizy, że się urodziła
dzieckiem królewskim, jest genialny..•
Natomiast nie można tego powiedzieć o pomyśle autora, gdy wybierał
sobie zawód. O tyle jest od niego genialniejsza pierworodna, przy tym
czteroletnia Luiza, genialne królewskie dziecko ..•
T. Z, HERNES

l

"demokratyczną"? - N'iespodziank,a
Aw Łodzi? .•

L ó d ź, 28 stycznia
Zamordowanie ekonomisty Na\vaszina w Paryżu rzuca ogromnie charakterystyczne światło
na proces
gwałtownego łączeJl ia się złotej i czerwonej międzynarodówki przeciwko coraz Silniejszej fali ruchów narodowych, og'arniających cały świat. Oto
w !'.posób skrytObójczy zamordowano
bar(ho tajemniczą. postać międzynaro
dowej polityki. Prawdopodobne, że
śmiertelny cios zadan~' został na polecenie tej samej egzekut?wy, która wydała wyrok na Sta\\'iskiego i .. , Salengro! Dziś bowiem nie ulega już
wątpliwości,
że Salengro nie umarł
wskutek zatrucia gazem, jak to próbowano w nas wmówić.
Oto okazuje się, że zużycie gazu na
liczniku w mieszkaniu Salengro w
krytycznym miesiącu było takie sam~
jak i w poprzednich miesiącach! Dziś
o tym fakcie cl"Ja niezależna prasa we
Francji pisze bardzo dużo, skoro bo-

wiem rura gazowa była otwarta w
cią.gu dziewi~ciu godzin, to musiało
być zużyte co najmniej kilkakrotnie
wi~ceł ,g'a~u ,1I!ż zwy~le. P~ócz tego
znalezll Się sWladkowle, ktorzy słyszelt późnym wieczorem odgłosy walki, rozlegające się z mieszkania SalengTo, którego nazajutrz znaleziona
nJezywego...
Dalej zastanawiające
jest to, że listów, rzekomo przez niego
pozostawionych, nikomu nie pokazano,
a zeznania co do pozycji zwłok, złożone przez posługaczkę, zasadniczo różnią się od oficjalnego protokółu!
A
przecie Stawiski też podObno popełnił
samObójstwo wedle pierwotnych 01 ic j a I n y c h wiadomości. Prawda wyszla na jaw dopierc znacznie później,
a gdy s~dzia Prince zaczął szukać
sprawców, został zamordowany! I znowu pierwotnie ogłoszono, że był to nieszczęśliwy wypadek, co też się późnie.i

I

okazało nieprawdą!
Wracając do osoby

zamoraowanego
ostatnio Nawaszina, trzeba podkreślić,

wileńskie z dnia 26 b. m ..

zamieszcza

Złoto - czerwony S
Co się k'ryje za akcją

kącik

I

•

sz

- Ryzykanck,j ratune,k

że bvł on w początkach reWOlucji 1'0syjskiej
wiceprezesem
CzeI"yonego
Krzyża. Kto zna rolę,
jaką ros~Tjskr
Czerwony J(I'7.Yż odegrał w przrgotowaniu rewolucji, zrozumie, że Nawaszin h~'ł jetlnnn z najważniejF-zych
organizatorów bolszewickiego przewrotu, To też po objQciu władzy przez
kom-pal'ti~ zostaje on jedną. z C7.0lowych postaci w Biurze Stud iów El<o1100TIlcznych, które uslalalo wszelkie
zmiany w ustroju bolszewickiego pań
stwa. To samo biuro zaclecHlowało
tak o p()cz~tku, jak i kOJlcu .,N'eTn.l' ,
i naslępnie ustalalo program ,;piatiletek".
I naraz wiclzimv Na\Va~zina \V Paryżu, gdzie w baI,'cl7.o sz~' bkim c7.asie
nie tylko uZ,vsku,ie francuF-kie obvwatelstwo, ale zostaje d~'rektol'em icdnego z na.ipoważniejszych banków! 0kazuje się wir,c, że nie t~' l1<o tacy milionerzy, jak Blum C7.V TIockfeller mogą stać się socinl-l{Qrnunis1nmi. ale i
bolszewik może bardzo łatwo prze-

ORĘDOWNIK, piątek,

Strona' dzierzgnąć się w dyrektora "burżuj
skiego" banku!
l\'I niej więcej w tym samym czasie
We Francji bawią takie asy międzyna
rodowej rewolucji, jak Trocki, Litwinow, Rosenberg (ten, który obecnie
jest ambasadorem ZSRR przy madryckim rządzie) i wielu innych. Zresztą.
i Stawiski , bardzo czynny w tym okresie nie tylko jako finansista, ale również i jako lewicujący
polityk, też
przecie przyjechał do Francji z Odesyl. ..
Na\vaszin nie ogranicza się do działalności w finansach. Jest on bliskim
przyjacielem francuskich lewicowych
ministrów: de Monzie, Spinasse, Reynaud, jest współpracownikiem "La
Republique", jednego z organów lewicowych radykałów .••
Spotkał go los Stawiskiego, widocznie przestnł by'ć już potrzebny! Rewolucja kroczy ku wytkniętemu celowi
i jeden więcej lub jeden mniej Zinowiew różnicy nie robi .•.
Wsz.v stko to jednak jest bardzo
charakterystyczne. Powstaje pytanie:
gdzie się kOllCl.Y komuna, a gdzie zaczyna międzynarodowy kapital? Nikt
nie jest w stanie ustalić granicy. Jed, no wiemy: zarówno komuna, jak i
międzynarodowa finansjera
jest domeną żydostwa! Obojętną rzeczą jest,
jaką drogą opanuje się świat. Rewolucja bolszewicka czy międzynarodo
wy kapitalizm, to tylko kwestia taktyki!
Gdy po Francuskiej Rewolucji ży
'dostwo dzięki rosnącym swym wpły
wom w finansjerze zorientowało się, że
świat może przeciwko międzynarodów
ce Ro1szyldów, Loewenstajnów i Toepliców zbuntować się, delegowano grono swoich, żeby robili kontrofensywę.
JeśI: nie żydowscy bankierzy opanu.ią.
świat, to zrobią to żydowscy komuni8Ci. Krul{ krukowi oka nie wykole ...
, Liczono na dwie karty: albo wyjazie stawka ~łotej międzynarodówki,
albo czerwonej l
Tymczasem "naród wybrany" :o;potkała niemiła. niespodzianka. Oto zaczę
ły szerzyć się ruchy nacjonalistyczne.
Hitler robi porz~dek z Żydami, a Mussolini z mnieJszym wprawdzie szumem, ale się Toeplica też pozbył ...
. A więc wobec groż~cego ze strony
Rttuchów narodowych niebezpieczeństwa
"":6bie żydowskie międzynarodówki podały sobie ręce. Zwalczajmy ,.faszyzm"
w imię demokracji! Antydemokratyczna finansjera i antydemokratyczna
komuna ratuj~ demokrację! To ratowanie żydowskich planów panowania
nad światem pod tak zakłamanym hasłem jest komiczne i zarazem tragiczne, zważywszy, jak wielu ludzi jeszcze
daje się tak łatwo okłamywać. Uację
mial ten, co twierdził, że wszystko jest
ograniczone, tylko ludzka głupota jest
bezgrani czna!
A w Łodzi?
Oto widzimy, że tu, gdzie ruch na-
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rodowy jest tak silny i ~ywotny, atak
zjednoc7.onych sił żydowskiej finansjery i żydo-komuny jest specjalnie uporczywy, zajadły i solidarny. RozeJrzmy
się dookoła, może i w Łodzi dostrzeżemy jakiegoś działającego z ukrycia
"Nawaszina'\ mOże i tu w banku czy
zarzą.dzie fabryki siedzi ktoś taki, co
przeniósł się z Rosji, aby pod maską.

Gdvnia liczv 100000 mieszkańców
ności

Zabójca śp. Olejnika

Krahn,

ugod~i'Wszy się

swoim poprzednim zeznaniom. Mimo
o wiadczenia są.du, że może pójść do
więzienia
za fałszywe zeznanie, Kowalsza nie mogła sobie przypomniee
słów Kenlga. Natomiast bardzo dobrze
pamiętała, że Kenig uspokajał Żydówl
Sytuacja bowiem po zajściu była dość
groźna. Przeciwko Żydom zebrała si~
ogromna ilość mieszkańców Kowala.
chrzeŚCijan, którzy nie chcieli dopu.
ścić, by Żydzi bili Polaków. Otóż te
wszystkie momenty Kowalska pamię
tała, jedynie najważniejszych wyrażeń
nie mogła sobie przypomnieć. Inni
~wiadkowie stwierdzili, że Żyd w obraźliwy sposób lżył policję.
Buńczuczny Żyd wyjaśniał w ostat~
nim słowie, że cała awantura powstała na tle ... konkurencyjnym, że to Polacy j~ wymyślili, aby go utrą.cić jako
fryzjera itd. Sąd nie dał jednak wia~r

Polske

Chleb dla Polaków

~a'lnordowa

łcye'lnigrou·al

B y d go s z c z, 27. 1. Z okazji
manifestacyjnego pogrzebu śp. Jakóba
Olejnika, powstańca, którego prochy
parę tygodni temu przeniesiono z Brzo7.y do Inowrocławia, głośny huczek
zrobił się dokoła osoby zabójcy bohatera wielkoopIskiego, Niemca Krahna.
To zmusiło Krahna do szukania sposobów jak najszybszego wywędro\vania z Polski i przeniesienia się do
Vaterlandu.
Na przeszkodzie emigracji stanęła

pretensja ojca śp. Olejnika, który wytoczył I{rahnowi
pToces o odszkodowanie. Władze administracyji pań
stwowej nie chciały dać Kr. zezwoJenia na wyjazd do Niemiec, dopóki nie
zaspokOi pretensji, i od ugody z Olejnikiem uzależniły wydanie paszportu.
W tych dniach jednak Krahn dobrowolnie ugodził si~ z Olejnikiem,
otrzymał zezwolenie na wyjazd i już
wyemigrował na zawsze z Polski.

Górno - Śla,zacy Str. Narodowego chcie ..
liby się przesiedlić na teren b. Kongre ..
sówki, a mianowicie: 1 szklarz i obraźnUt
1 stolarz meblowy. 1 drukarz z średnil!.
drukarnią., 1 drukarz
bez drukarni l 1
młynarz z gotówka, do 4000 zł.
Bliższych wiadomości udzielIi Powiatowy Sekretariat Obozu WszechpolskieglJ
Rybnik. Raciborska 12.
W Nowym Sączu, woj. krakowskie mo ..
że się osiedlić od zaraz monter i blacharr:.
Bliższych wiadomości udzieli p. Filip Zu·
wala, Nowy Sącz, ul. Ogrodowa 70.

Żyd chdał głowami
brukować

Polaków
ulice

Echa '1tla'1ife8tacji ~ydou'sldej wKolcalu W ł o c ł a wek, 27. 1. Głośnym
echem odbiła się na Kujawach manifestacja żydowska, urzą.dzona dnia
l maja ub. roku w miasteczku Kowalu
pod Włocławkiem. Kilku Żydów poturbowało
wówczas Polaka Stefana
Siostrzewitowskiego, który otrzymał
silne uderzenia żelazem w glowę.
Przechodnie, widzą.c
broczę.cego
krwią.
Siostrzewitowskiego,
zaczQli
wzywać na pomoc policję. Jednym z
głównych

świadków

była Bronisława
potwierdziła na

całego

Kowalska.
posterunku

zajścia

Ona to
policyj-

"Sanatorzy" poznańscy
()detchn~H...
spad! im z serca... Kamień cięt·
ki wyborów z artykułu 50 z brzydką. hl)'
tak bliską perspektywą trzymlooięczną ...
Co za rozkosz dla poznańf;kich ,.sanato~
rów" wszelkich autoramentów! We.zystkich . bo wszyscy wiatrem podszyci, gdy:
chodzi o to, by stana,ć w szrankach wy"
borczych z "endecją".
Teraz będą znów moglii przez czas
dłuższy chodzić po ulicach mia.>ta naszego z pogcdnym obliczem, bez troski i czarnych myśli o klapie walnej. której termin oddalił się dzięki artykułowi 69, Tq
warte dobrych butelczyn w wooolej atmosferze "Adrii"...
Ale niootety J Niootety! Zegar nie stoi~
idą godziny, pójdą dnl, tygodnie. miesią.
ce, i tak czy inaczej zbliży się ten prze-klęty
termin
wyborów
poznańskich ...
Niech go ... !
Kamień

Bezczelny ~yd

tf,l~ał·any

nym, a następnie we włocławskim są
dzie grodzkim, że jeden z Żydów, Josek
I{enig, użył wyrażenia: "My wam Polakom łby pourywamy i zrObimy
bruk".
Prócz tego Kenig użył obrażliwych
słów pod adresem policji,
wyrażając
się, że "policję ma w .•.,
a na was
trzeba Rosję sprowadzić!"
Sprawa znalazła się ostatnio w są
dzie okręgowym we Włocławku. Bezczelny Żyd I{enig, prezes "Bundu" w
Kowalu, wyparł się wszystkiego. Z pomocą. przyszła mu tym razem Kowal-

Bronchinol

bardzo skuteczay 'rodek
przeciwko cierpłealomdróg
oddechowych tak ł kat.r
oskrzeIl I płuc, k_zel, koklusz, zaflegmienie Itp.
Nazwa zastrzeżona
Król. UprzywU. Apteka

Ryli

"Pod Białym Orlem"

w czwartek o godz. 15,30 z domu tdloby.

żona,
Środa,

opUŚCił

llobrowolnie z ojce'ln

nego,

Zał.

W nieutulonym smutku pogr8jteni
D 373!!O

któr~ nagle w sądzie okręgowym
pamięć
zawiodła!
Zaprzeczyła
ona

ska,

G d y n i a. (PAT) Gdynia jest mia-11936 Gdynia liczy już około 90.000, a
stem, które posiada największą. szyb- obecnie wedle wykazu biura ewidencji
kość przyrostu ludności , wśród wszystludności
przekroczyła
liczbę 100.000
kich miast Polski.
mieszkańców.
W roku 1921, gdy wojska polskie zaW ten sposób stała się Gdynia jedwykrętnym
wyjaśnieniom
Żyda.
Z1
jęły wybrzeże, wioska Gdynia liczyła nym z 13 miast polskich, liczących popierwszego zarzutu co do brukowania.
zaledwie kilkaset mieszkańców. W ro- nad 100 tys. ludności.
ku 1931 Gdynia była już miastem liWobec tego, iż roczny napływ lud- ulic głowami Polaków Żyd został unie.
winiony, natomiast spotkała go suro'"
czącym około 33.000 mieszkańców.
ności przekracza 12 tysięcy, dalSZY rozDalszy rozwój miasta i przYłączenie wój miasta jest nieunikniony. Z fak- wa kara za obrazę policji. Sąd skazał
doń dzielnic, organicznie z nim zwiątem tym liczy się biuro planów roz- ·go na dwa miesiące więzienia i poniezanych, podniosło w roku 1935 ilość budowy miasta, obliczając, że ludność sienie kosztów sądowych.
Ten wymiar kary może będzie na·
mieszkańców
do 75.000. W połowie Gdyni wzrośnie do 250.000.
uczką dla butnego
żydziaka,
który,
przekonał się, że w Polsce należy sza ...
nować Polaków i przed,s tawicieli wla ...
dzy polskiej. (z)

Mikołaj
odbędzie się

"burżuja" pracować na rzecz świato
wego imperium żydowskiego? Może
takich jest więcej, niż jeden ... ?
Dziś, gdy żydowski kapitał i komunistyczny propagit podały sobie ręce,
Polacy muszą. być specjalnie czujni.
I{ażde niedopatrzenie
może
fatalnie
odbić się na naszej przyszłości!
ha.

Od tosi o 1.·ilkuset 'lnieszkańców w r. 1921 do jt!dnego z 1:1
najwięl~szyclł 'lniast te Polsce Rekordowy lJrzlJrost lud-

Dnia 25 stycznia 1937 r., po krótkich lecz: eiflikich cierpieniach.
za5nl\ł w Panu, opatrzony św. Sakramentami, przetywszy lat 66, Ś. p.

Pogrzeb

Numer 2~

r. 1564. K.

Poznań,

Skarżyński

Stary Rynek 41.

Telefony nr. 12-01 i 71-31.

dzieci i rodzina.

p~

24127-40.97

Kórnik, Poznań, Opalenica, Toruń, Dąbrowa Stara, Strzelno.

Rybacki
Dnia 26 stycznIa 1937 r .. ZUlllrla. opatrzona św. Sakramentami. nasza koc .. ana matka i babda. Ii. P.

1 t -go

19, tel. 224-66

poleca w wielkim wyborze
ryby wędzoęe oraz marynaty, kODserwy
rybne i p i k l i n g i świeże i mł'ożoue.

Honnan[ja l Rakow!ki[~ nOWi[~a

lat 83. Pogrzeb odbE;dz!e si~ dnia 29 styaz·
nia 1937 r. o godz. 15.30 z kostnicy Przytuli~ka Sta rC(l\v
w Rynku Sr6deckim. na st:l.ry cmentarz pa,rafjii Sw.
Magdaleny w PoznauLu.
W sUlutku p()g'J"ąteni
córka,
zięć i WIlukowle
~ 22153/4
Znamłerowaey.
Poznań. Rogatbnek.
Zaklad pogrzebowy L. Szaltkowski. Za BramkIl 9.

Bolesław, Łódź

Usłopada

HURT.i-DETAL

przeżywszy

Skład Artykułów

Dam

fotograficznych

FOTO-FOX" Z,ódi, ul. PIotrkowska
nr. lOt
"
tel. 2ó6·16
l

as 41'

BłoDY,

poleca dla P. T. amatorówl
kll.ze kratowe i zagraDlczae • t. p.

Zastępstwa

we wszystkich

większych

miastach PoIskL

Niezrównana :a~ią~~a Z prze~!sami Dra A. Ostkera p. t.
.,~obra g06podyni pl~cze sama jest do nabycia we wszystkich sklepach kolomaInych. księgarniach i u naszych za~
stępców. Cena obniżona 30 groszy.

-'

.r.. ;.l4439·D.

O. 4111

Ta e
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Tabele loteryJna podaJemy bez gwal'"lltlel'
Fortuna sprzgia""szgstkim po kolei,
(:hoć nie wygra/es· nie trać nadziei
i kap los
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KOLEKTURZE

ŁÓDZ, Piotrkowska 91
Losy do I klasy sl\ iai do nahydal
11 i183D

SamObójstwo
War s z a w a (Tel. wł.)

W hotelu

Ziemiań"kim powiesił sie wyższy urzędnik;edne; z instytucyj bankowych

w \Varsrlawie Zygmun Weigt.
Zaczął on grać na ~iełd'lie i mu-

sial ;,ię zapożyczyć na przeszlo 200 tys.
zł m, i, od pewnej artystkI rewiowej
- miał pożyczyć około 48 tys. zł. Gdy nie
mógł nalehlf)<§ci \ ,- d l ~wl'ócir , nopełnił

eamob9jstw.o.

(w~

M,ilion

padł

w Zakopanem

War s z a w a (Tel. wI.) Dziś padł
milion złotych na nr_ 57592 sprzedany
do Zakopanego. (w)
War s z a w a (Tel. wł.) Milion zło
tych na nr. 57 592 został wygrany w

Zakopanem. Posiadaczami są jeden z
kuracjuszy w Czerwonym
Krzyżu,
woźny jednego z pensjonatów, sanitariuszka jednej z lecznic oraz góral z

Od/czyty ks. dr Trzeciaka
we Lwowie

materiałach publikacyj
żydowskich, wskazywały łączność polityki zydowskiej z masonerią i komu-

Lwów, 27. 1. Na zaproszenie
Towarzy8twa
"Samoobrony"
przybył do Lwowa ks, dr. Trzecial{, by
wygłosić dwa odczyty o komuniźmie
i agenturach obcych oraz o sprawach
zydowskich w oświetleniu etyki chrze-

Oczas pracy w górnictwie

~cij ańskiej .

Praą, oszczędlloaełą
i grą na loterll - napewl10 dojdziesz d~
majątku.
LOSY I. klasy <:: 8-me] lotem
są .iuż do nabycia w ID O] e J kolekturze

Odczyty te zgromadziły olbrzymie
masy publiczności tak, że zaledwie
część tylko mogły ~mieścić najwięk
sze sale miasta, a choć audytorium
stanowili ludzie z różnych sfer i obozów, to jednak wyróżniały się masy
robotnicze i mlod7.ieży. Obydwa od~l.li.)' opą.r1& Il& ~~ U~Y_CIl

STEFAN

CENTOWSKl

Poznań

plac WOlJlOŚCI tO
nr 87816-7

Kościelisk.

mógł zgodzić się z przedłożonym
jektem rządowym.

i dowodowych

roi:r,mem.

K a t o w i c e (ATE). Odbył się w
Katowicach kongres radców zakładowych przemysłu górniczego, zwołany
przez komisję międzyzwiązkową, celem zajęcia stanowiska w sprawie rządowego projektu ustawy o skróceniu
C1asu pracy w górnictwie.
W wyniku referatów i obr ad slwierdzono, że projekt przed lo ż o ny w Sejroie nie wypełnia żąda'-) \ 'yslmiętych
przez zwin7 l<j z:1:wodowe, \V tych wal'.I.ill..~iJ.Yl ~w.ląl gó.t:U1CZ)
Di~ b~~i.ę
.

...

Śniegi

.

w gó'rach

pro-

Za k op a n e (PAT) Po parotygodniowej słonecznej i bezchmurnej pogodzie nastąpiło we wtorek przed p?łudniem przy nieznacznym wzrOŚCIe
temperatury zachmurzenie. Pod wieczór zaczął padać śnieg.
Silne zachmurzenie pozwala ocz~kiwać znaozniejszych opadów.
Rabka (PAT) Po dłuzszym okrasie mroźnej słonecznej pogody we wtprek wieczorem po podni~ieniu się temperatury i stale rosnącym zachmurzeniu, zaczął padać gęsty śnieg, stwarzają.c W-·UH'tirt1C warunki narciarskie,
1
~

-

Sfrona "

bRĘDOWNIK, pia,łel{,

dnia 29 stycznia 1937 -'

Numer

~

MonoJollJ~ÓW W~raniJ konf!~[yin~i
Chiński

mur -

Opłakany

Ł 6 d ź, ' 27 stycznia
. 'poOdJęta przez obóz narodowy inicJatywa uzdroOwienia p'o lskiego handlu
i przemy·słu, i w zwią.zku z tym pęd
ludności chrześcijallskiej doO oObejmow.a?ia drobnych placówek handlowych
1 przemysłowych różnych branż napotyka w swym pochodzie nie<raz na
przeszkody, zdawałoOby się, nie do przezwyciężenia.

O ile chodzi o lokalny teren łódzki
przedstawia się szczególnie
cIęzko ze względu na to, że handel i
przemysł łódzki od samego początku
znajdo'wał się jedynie prawie i
wyłą.cznie w rękach żydostwa. W innych
rizielnicach czy miejscowościach, gdzie
handel polski chrześCijański miał jakąkolwiek
choć
tra.dycję,
sprawa
p<rzedstawia się daleko łatwiej. Jest
możność uniezależnienia się odra.zu od
całej zgrai żydoOwskich hurtowników,
mających w swych
rękach sprzedaż
potrzebnego surowca. Jednak w Ło
dzi, w specyficznych warunkach lokalnych, sprawa założenia nowej placówki chrześcijańskiej staje się bardzo, ale to baJ'dzo ciężka. Piszą.c o
tym w ten spoOsób, nie mamy bynajmniej zamiaru zniechęcać kogoś, uwat,amy jednak, że .sprawę należy postawić jasno, gdyż tylko w ten sposób
poznawszy siły przeciwnika, będzie
moOżna znaleźć skuteczny środek walki z nim.
Najwięce.j rzuca sfę w oczy beznaiQziej~la pll'awie, jak dQtąd, sytuacja w
branz.ach krawieckiej, koOnfekcyjnej i
galanterjjnej. O ile w tej Oostatniej
udało się już zroObić ooś niecoś, to 1ednak te dwie ostatnie gałęzie przemysłu są pra\vie
dla chrześcijańskich
B!t~acja

przedsiębiorców niedostępne.

stan pnlsk'ich placó'wek konfekcyJnych intensywnej wałki

Konieczność

chrześcijanin zmuszony jest korzystać z ich pośrednictwa, inaczej m6-wiąc sprzedaje im goOtowe ubrania po
znacznie niższych cenach od tych, które po tym ŻydZi ~cią.gają. ze swych

Dnia 31 sierpnia 1936 roku do mieszkania prolwratora M. podczas jego
nieobecności przybyła zamieszkała w
tymże domu (ul. Pomorska 41 a) Ży
dówka Ryfka Gorfajn i żonie prokuratQra uczyniła propozycję, by skłoniła
męża, aby zwolnił Dawida Kifera z
więzienia.
Tłuma czyła, że Kifer si~
dzi za drobną kradzież 100 złotych. Prokuratorowa odpowiedziała, że w
sprawie tej winna się zwrócić do mę
ża w biurze sądowym.
Dnia 1 września 1936 r. Gorfajnowa zjawiła się powtórnie w czasie nieobecności prokuratora i żoni,e jego zaproponowała, by
namówiła męża do zwolnienia Kifara
za wynagrodzeniem 500 złotych. Dodała, że zastępca męża w czasie nieobecności zwolnił innych
współwin
nych i za tę grzeczność otrzymał po
500 złotych Ood głowy. Żona prokuratora oburzona, zwymyślała Żydówce i

energii chrześcijańskich przedsiębior
ców i dzięki zrozumieniu ważnoOści
sprawy przez całe społeczeństwo udało
się zrobić już bardzo wiele. Zrobił się
wielki wyłom w branży nabiałowej,
PoOlskich klientów.
w branży rybnej i wielu innych. I na
KrótkoO mówiąc, w branży krawiec- tę bolę,czkę znajdzie się rada.
kiej i konfekcyjnej w Łodzi chrześciW pierwszym rzędzie konieczne
ja11ski przedsiębiorca musi trzy razy jest PoOwstanie Chrześcijańskiej hurprzejść przez ręce Żydów, chcąc kQn- towni surowców PoOtrzebnych dla brantynuować swój zakład. Oczywiście zby- ży krawieckiej i konfekcyjnej. drugą zapQwiedziała, że będzie odpowiadała
tecrne jest tu mówić Q tym, że w ta- koOniecznością jest stworzenie kadr za tę propozycję i oszczerstwo. Zawiakich 'warunkacth Żydzi całkowicie trzy- rzemieślników wyspecjalizowanych w domiła męża, a ten ze swej strony pomają ręce na chrześcijańskich przed- \vytwarzaniu
poszczególnych części wiadomił swe władze zwierzchnie i
siębioOrstwach i "utrącaję." je zawsze garderoby, oraz wyszkoleniu specjali- GOrfajnQwą aresztowano oraz zarzą.
skutecznie z chwilą, gdy te stają si~ stów krojczych na roboty seryjne. Po- dzono dochodzenie.
d,l a nich niebezpie'c zne.
zostaje jeszcze utworzenie szeregów
Początkowo nie zdołano ustalić, kto
Czy jednak na ten rozpaczliwy stan składów i sklepów z ubraniami goto- współdziałał z Gorfajnową,.
Dopiero
chrześcijańskiego przemysłu krawiec- wymi. Zwracają się tu oczy łodzian 17 listopada 1936 r. niejaki Cymberkiego i konfekcyjnego w Łodzi nie ma ku Wielkopolsce. Kupcy i przedsię kopf, prowadzący z narzeczoną proces
żadnej rady? ' Owszem jest. W bardzo biorcy wielkopoOlscy mieliby znakomity z rabinem Alterem z Pabianic o zwrot
wie,l u innych dzi.edzi!lach handlu i teren dO' pracy. A praca ta O'płaciłaby posagu, zameldował, że Gorfajnową
przemysłu były tez najrozmaitsze trudsię sowicie.
namówHa znana macherka, Żydówka
ności, a jednak
dzięki
niesłabnę.cej
Chaja Kutner i jej syn Jakub. Dochodzenie przeciw Judzie Kutnerowi z
braku dowodów umorzono, Kutnerową.
~aś. Oosadzono w więzieniu.
Ustalono,
ze Istotnie działa ona jako pośredni
czą,ca w różnych sprawach.
Na rozprawie wczorajszej GQrfajnOwa przyznała się do usiłowania
:przekupstwa prokuratora i wyjaśniła,
ze Kutnerowa, którą znała jako wła
CharakterY8tyc~'I~y obra~ek ~ pewnej ro'~pJ·awy pewnego
ścicielkę kami~nicy prosiła ją Q internaro,d owca
wencję u sąsiada prokuratQra w celu
- Zrzekam się obTońcy, gdyż nie myolnienia lUfera, jako chorego i nieR a d o m s k o, 27. 1. W dniu
21 bm. sąd oOkręgowy w PiotrkoOwie na mogę się pogodzić z tym, aby w WoOI- wmnegQ. Gdy pierwsza wizyta nie dasesji zjazdowej w Radomsku rozpa- nej Polsce Żyd mię bronił.
ła rezul~atu, Kutnerowa
zjawiła
się
Po tym oświadczeniu sąd przerwał ponownie i czyniła jej zarzuty, że nie
trywał sprawę prywatną. członka Str.
Narodowego Mariana Nowaka, wyzna- rozprawę, po kilku minutach wznowił chce pomóc biednemu choremu Żydo
ją. z tym, że na obrońcę Now.akowi
czając mu z urzędu jakoO obrońcę adw.
wi. Kutnerowa wówczas dodała że
wyznaczył Polaka adw. półrolę.
Żyda Preningera.
zastępujący w czasie urlopu prok~ra
PoO przeprowadzertiu rozprawy sąd
ICiedy sąd przystąpił do rozpoznat~r zwO'lnił innych
za wynagrodzawydał
wyrok
ulliewinniają.cy
p.
Nowania sprawy, oskarżoOny Nowak zrzekł
mem po 500 złotych i na tej podstawie
się obrońcy, mówią.c:
ka.
zrobiła zarzuty żonie prokuratora.
S~ma !{utneroOwa nie przyznała się
do wmy i twierdziła, że GorfejnQwa 0'skarża ją przez zemstę. POowolany w
c.h~.rakterze świadka przodownik pohC]l Dąbrówka wyjaśnił, że Kutnerowa s~i .na czele szajki pokątniarzy,
II cz.estnicy chadeckiego zebrania m,anifestujC{ na r~ec~
bYła meJako "ślepym Maksem" w spód~
Obozu Narodowego
nicy. Szajka ta terroryzowała m. in.,
R a d o m, '27. 1. - W niedzielę 17 skiego w tej pracy jest wręcz szkodli- Cymb~rkoOPf.a, któremu zagrQżonO' najbm. na zebraniu Chrześcijai1~kich we dla narodu i pailstwa, tak, jak po- ostrzejszymi represjami, gdyby nie wyZwiązków
Zawodo\"'ych
wystąpił
zbawione są. wszelkiego uzasadnienia cof~ł swoich pretensyj pod adresem
zbankrutowany działacz polityczny p. logicznego j życiowego wywody p. rabma Altera
o zwrot posaO'u
i J'eO"o
~
o
.
Edward Stempień, b. działacz chadec- Stempienia. Przemówienie p. Roffma- na r zeczoneJ.
ki, grawitujący ostatnio ku "sanacjj" na przyjęte zostało gorąco przez zebra. Kutne'rowa również i w sprawie
i ... lewicy.
nych. którzy hucznymi oklaskami wy- KI~fera PTzez wspólników od początku
Obecnie p. Stempień wziąl się za razili swą. zgodę na tQk jego wywodów dZIałała l postawienie zarzutów miało
akcję gospodarczą. Na zebran1u chai zaaprobowali akcję Stronnictwa Na- na celu wprowadzenie w błąd żony
proku~·ato:a. Świadek CymberkoOpf zedecji, na które zresztą przybyło bar- rodowego.
zn.al, ze KIeferowa ze swą. szajką szandzo niewiele osób, wystą.pił Oon ze
swym "programem", atakującym S. N.
Na marginesie sprawy zabral także tazoO\vała go i usiłowała wymusić zrzei jego akcję.
głos patron chrześdjailskich związków czeme się pTetensji do rabina Aliera.
\Vywody p. Stempienia sprostował zawodowych ks. Cibor, który prostu- Kutnerowa znana była z załatwiania
w mocnym przemówieniu członek S. N. jąc nielogiczne wywody p. Stempienia, pokątnie różnych spraw.
p. Roffman Witold, który "'skazawszy nawoływał zebranych do współdziała
Po przemówieniach stron zapadł
na ogrom pracy odżydzeniowej, prze- nia w tworzeniu placówek polskich wyrok, mocą. którego Gorfajnowa skaprOowadzonej przez Obóz Narodowy, i PQdkreślił rozmiary pracy, jaką. w zana została za usiłowane przekup...
stwierdził, że tylko wspólnym wysił- tę sprawę włożyło Stronnictwo Naro- stwo na 1 rok więzienia, za oszczer.
ł
dowe, które może pOChlubić się wspa- stwo i pomówienie prokuratora o prze. ł'
'k'
. 1 .•
k lem ca ego narodu i skuteczną. akcję.
kupstwo na 4 miesięcy więzienia i 250
bojkotową handlu i rzemiOosła żvdow- ma yml wyl11 amI swej aL\.CJI.
skiegO' można ugruntować byt i roz-I
Zebranie zakQńczyło się manifesta- z!otych grzywny. Na poczet kary zaliwój polskich i chrz~ścijails~i:h .placó- cją. .r;a rz~cz ~boz~ Naro?owego i jego czono odbyty areszt. Kutnerowa ska~
wek handlowych 1 rzenl1esll11czych. 'akCJI, zmIerzaj:~,ceJ dOo odzvdzenia han- ~ana została na półtora roku więzienia
l 300 złotych grzywną z zamiana na
Rozpraszanie się społeczeństwa pol- dlu polskiego.
"
dalsze więzienie. Na poczet kar· zaliczono areszt.
ca

I

. . "W wolnej Pols[e
lvd nie będzie mnie bronił!"

Żydostwo w branżach krawieckiej
i koOnfekcyjnej ogrOodziło się doOsłownie
murem
chińskim.
Przedsiębiorca
chrześCijanin,
dysponują.cy z reguły
skl'omnym kapitałem, zdany jest zupełnie na laskę i niełaskę Żydów. Nie
ma w Łodzi doOsłoOwnie ani jednego
źródła zakupu
surowca potrzebnego
dla tej branży w rękach chrześcijań
skich. Żydzi w ciągu swej długoletniej
działalności na tym polu stworzyli monopol doprowadzają, cy doO tegoO, że cał
!{Qwita p<rodukcja wielu fabryk musi
PTZejść przez ich ręce. Wytwarza się
stą.d taka sytuacja;, że placówka maj::}lca na celu wyrugowanie żydostwa
z tej gałęzi przemysłu musi z konieczności popierać żyd'owskich hurtowników. Nie d()JŚć jeszcze na tym. Oprócz
kwestii zakupu suroOwców, staje jeszcze przed nowym przedsiębioTcą.
chrześcijańskim inny niezmiernie waż
ny problem, a. mianowicie problem
proOdukcji. Jak wiad·omo, na terenie
Łodzi zna,jduje się dużo krawców Polaków, ale ci pracują. niemal wyłącz
nie na obstalunek, wykonują,c całe
garnitury.
Przedsiębiorca zaś po zakupie surowców musi powierzyć pracę całemu
szeTegowi wykwalifikowanych chałup...
ników, wyspecjalizowanych przy wyrobie pewnych tylko części ubrań, a
więc musi zaangażować chałupników
marynarkarzy, kamizelkaxzy, spodniarzy itp. I co 'się okazuje? Chałupni
kami tymi są. bez wyjątku znowu Ży
dzi, gdyż chałupników tego rodzaju,
2ydzi chcieli przekupić••• prokuratora
chrześcijan w Łodzi wogóle nie ma.
A więc znowu paradoks. Trzeba
przy tym zwrócić uwagę" że Żydzi i w
tej dziedzinie pOSiadają monopol. Znany jest naprzykład fakt, że pewna nowoutworzona placówka chrześcijańska
Sensacyjny' proces tD Łorbi - Bagno laid..aotw i krętactw
w branży krawieckiej nie mogła niz.ydowskich - SuroW'lJ WIJrok soqdowy
gdzie znaleźć krojczego chrze,ści.ianina
na robotę masową.. Z drugiej strony
Ł ó d ź, 28. 1. Wczoraj przed są.
natomiast wiadomo jest, że Żydzi wy- dem okręgOowym w Łodzi zasiadła na rowi i innym, podejrzanym o rozpowszechnianie fałszywych monet. Prosyłają. swoich krojczych na specjalne
kursy do Wiednia i Paryża, uzyskują.c ławie oskarżonych 33-letnia Żydówka, kurator p. M. zastosował począ,tkowo
w ten sposób jedyne w kraju siły fa- Ryfka Gorfajn (Pomorska 41), właści jakO' środek zapobiegawczy areszt
cielka składu kafli, O'ra?; druga Ży względem Dawida Kiefera Chaima
chowe.
(Po- Popowskiego, Jojna Ki.efera 'i Abrama
Jeśli już przedsiębiorca chrześcija dówka, 59-letnia Chaja Kutner
morska
29),
właścicielka
domu.
Obie
Rechta. Po pewnym czasie JOjne Kier,in (mamy tu na myśli wytwórcę uŻydówki oskarżone zostały z art. 134 fer zos~ał z,,~olniony pod dozór pOlicji.
brań gotowych) upora się ?; zakupem
W Slerpnm 1936 roku, w czasie ursurowc,a uczynioOnym u hurtownika i 255 par. 1 k. k., a mianowicie o usiłowanie przekupstwa prOokuratora i
lopu prokuratora M. zastępował go
Żyda, je,żeli już powierzy wykoOnanie
roboty Chałupnikom ŻydQm i gdy już stawianie fałszywych zarzutów pod prokurator B. i po zapoznaniu się z
posia.da gotowe świeżo wytworzone ar- adresem drugiego prokuratora. Tło aktami wystąpił z wnioskiem o zastosprawy O'dsłania w całej pełni żydow sowanie k~ucji wobec PopO'wskiego i
tykuły, przychodzi znowu koniecznoOść
zwrócenia się do Żyda. Należy teraz skie macherki i zupełnie dosadnie ilu- Rechta, ktorzy też dnia 5 sierpnia 1936
struje sposób pojmowania przez Ży roku zwolnieni zostali za kauCją 500
,poszukać odbiorców, odbiorcami z reguły są. Polacy, ale, właśnie ale, Żydzi dów uczciwości.
złotych. Dnia 21 sierpnia 1936 roku
Prokurator VII rejonu sądu okrę zarządzono śledztwo na terenie powia·tak opanowali handel gotoOwymi tań
~zymi ubraniami, stanowią. taką bezgowegO' w Łodzi prowadził dochodze- tu łódzkiego i laskiego, gdzie szajka
apelacyjną większośc;. że przedsiębior- nie przeciw Żydowi Dawidowi Kielekolporterów działał..-.
..

Działacz

chadecki przypomina sie.,.

"Slepv Maks" UJ spódnicy

Wszyscy w1ęźniowie
Z Mińs' ka Maz. na wolnościi
War s z a wa, 27. 1.
Od czerwca 1936 r. tj. od czasu znanych zajść przeciwżydowskich w Miń
sku Mazowieckim, jakie miały miejsce
po zamoOrdowaniu przez Chaskielewi.
cza śp. wachmistrza Bujaka - osadzona w więzieniach warszawskich kilkun~stu młodych narodowców, przeważ
me członków Stron. Narodowego.
Obecnie wobec sporządzenia przez
prokuraturę warsz. aktu oskarżenia
z art. 163 k. k. .(udział w zbiegowisku)
": ,sobo~ę ~wolnlOno ostatnich dziewię
rI~, uWlęzlOnyc~ u?zestników zajść w
Mmsku. MaZOWIeckIm. Więzienia warszawskl.e opuś~il~ pp. Marian Święto
chowskI, ·. KaZImIerz Budek, Czesław
O!s~ewskl, Jan Wilk, Bolesław Sitnic~
kI l. Boles~aw Pustoła, którzy przeby- ,
wall w WIęzieniu PoO pół roku bądź
naw~t Po 7 miesięcy,
'

Numer?3

s . ..uMa

Styczeń ł

Kalendarz rzym.-kat.
Czwartek: Walerego b.
Karola W.
.'
Piątek: Franciszka Sal.
Kalendarz słowlański
Czwartek: Radomira
Piątek: Zdzisła wa
SIońca: wschód 7,~2
Czwartek
zachód 16.29
,-Długość dnia 8 g. 47 min.
Księżyca: wschód 19,09. zach6d 7,57
Faza: :2 dziefl po pelni.
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admioil!ra[ji Wtodzi
telefon l'edakcii i adm'ułstracji 173-55

Piotrkowska 91
Godziny pnyjęc dla jntereleDtó~

od 10- 12
!

~OCNE OV2:URV APTEI(
Nocv d .:siejszej dyżur
~!Jteki: Kas·
varkiewit:z. Zgierska 54.
Blar i Łoboda, 11 Listopada 86. B0. ,:',ki I Schatz.
Przełaz(! Hl. Zu ndelewicz <Ży jl. Pic.trkow·
ska ;):? Cz Rytel. Kopernika :26. ~1. Lipiec
(Żyd). Plotlk')\\'ska 193. Kłopo~{)w~ki ; S.ka
Rzgowsk.l :47.

-

OnĘDOWNTK, piątek, dnł:\ 2l) sfyctnia 1937
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Olbrzvmie rozmiary afery ko'eiowei

Ł ó d ź, 28. 1. W drugim dniu pru'
cesu przeciWko aferzystom kolejo',vym,
z Wołkowiczem na czel-e, zeznawali
świaclkowie oskarżenia: kolejarze. p,oIicjanci oraz sąsiedzi OSkarżonych k:.>lejarzy. Zeznania te nie mają, na ogół
większego znaczenia dla sprawy.

Dal",j zeznawali kupcy z różnyc!1
miast, którym ładunki zginęly całko
wicie względnie czę8ciowo. Okazuje
się, żp. pretensj e, jakie zgŁosili kupcy
lub zam':'J{zają zgłosić, są olbrzymie.
Po tY',h zeznaniach rozprawę odroczono d" dnia dzisiejszego.

_

Adwokat Zyd skariy radnego Szwaidlera
Ł

ód

Ź,

28. 1. - W dniu wczorajgrodzki pod przewodnicsędziego Rosil1.skiego rozpoznawał sprawę, wniesioną przez żydow
skiego radnego, adw. Wajcmana przeciw radnemu narodowemu Janowi
Szwajdlerowi.
Na posiedzeniu Rady Miejskiej w
czasie ostrej wymiany zdań radny
Szwajdler rzucił Okrzyk "dezerterzy"
pod adresem Żydów. Wówczas niezwłocznie odezwał się adw. ·W.: "Odszym
twem

sąd

powie

pan

za to

przed

sądęm"

i

wniósł skargę·

Na rozpl'awie \Vajcman nie stawił
się z powodu choroby, a zastępca jego
zgłosił wniosek o wezwanie czterech
świadków Żydów

i socjalistów. W
imieniu radnego Szwajdlera apI. Krę
żel zgłosił wezwanie świadków na okol iczność, że zarzut postawiony został ogólnie pod adresem Żydów.
Rozprawa została odroczona na inny termin.

I

by! do Łoqzi. Ka znak protestu w dniu 1:1 prz:rpadków (14). błonica 4 przypadki
wczorajszym robotnicy przędzalni w licz- (8), odra 3i pt'zypadków ,19). róża 2 przypadki (3). gorączka połogowa 9 przypadbie tysiąc ludzi od ósmej do dziesiątej
pr<lklamowali 2-godzinny strajk protesta· ków (4). Ogółem w tygodniu sprawozdawczym zanotowano 69 przypadków zachocyjny.
rowań na choroby
zakaźne. w tygodniu
Ulotki
i
depesze.
Zgodnie
z
uchwa
ł!\
Teatr I'liejski "t\oc w Grand Ho·
poprzednim 52 przypadki. W tygodniu
sześciu
związków
zawodowych.
zrzeszaj/l'
telu".
cych pracowników samorządowych i insiy, . sprawozdawczym zanotowano również 1
Teatr Popularny - "Roxy".
tucyj użytecznOŚCi publicznej w dniu wczo- przypadek ukąs~enia przez psa.
rajszym
kolportowano ulotkę, w której n,l·
KINA LÓDZa'UE
KRONIKA POLICY.JNA
,yoływano do solidarnego odparcia atak~
Adria-1'fIetro - "Bolek i L'Jlek".
na prawa pracowników w związku z zap0
Falsyfikaty 50 zł. Zatrzymane zostały
Corso
"Cygallskie dziewczę"
wiedzianymi debatami w Seimie nad usta· w obiegu falsyfil-aty banknotów 50 zł z
".Ostatni pog-anin".
\yą o pracC'wnikach samorządowych, \V go,
datą 1. 9. 1929. Typ III. Falsyfikat wykoCapiłoi "Upiór na sprzedaż".
dzinach wieczorowych Odbyły się zgroma· nany jcst na papierze zwyczajnym mięk
Mimoza - ,.\Yielki czarodziej".
dzenia w związkach i postanowiono w dn:u kim. z siatką imitującą ryps, wytłoczoną
OświatQwv-S~ońce "Gdy serce pru- dzisiejszym na znak protestu wstr7.yma~ mechanicznie na odwrotnej stronie bankmówi" i ,.Przygody pechowca".
notu, podczas gdy w autentycznych bank·się od prucy na przeciąg jednej godziny,
Przedwiośnie - .)'ie zapomnij o mnie".
'Vyslano depesze do rządu i ;'osłów z wy, notach pnpier jest dość sztywny, ryps oPalace - ,,\Viedell szaleje".
wany. Znak wodny z poclobi7.ną króla
rażeniem ul'otestu pracowników samorządu
Rialto - "AJlotrio.".
Batórego, liczba ,,50" j skrót "zł" mccha·
łódzkiego.
Ikar - "Droga bez powrotu".
Lustracja 3ł fabryk. Wczorajszej no- nlcznie wytłoczone na stronie przednicj,
Stylowy - "Pana Liii",
cy komiSja poci kicrownictwem inspektora znak aczkolwiel,; slabszy w przeźroczu niż
pracy l<alwwskiego przeprowadziła lu- na oryginale, podrobiony jest bardzo udatnie. Wszystkie rysunld na obu stroPOGODA WCZORA.J
strację nocną 31, fabryk włókienniczych
nach mniej w~'raziste niż w oryginale. Kom unikat łódzkiej stacji meteorolo· pm'lczoszniczych, badając, czy nie jest Zwłaszcza mniej ostro z zanikającymi
gicznej przy mlej.,kim, muzeum prz~'rod prowadzona praca nocna. \V fa bryce konturami. zostały odbite Ol'namenty na
niczym w po.rku Sienkiewicza na d.zień !If('rclianrl'a (81'Z07.0\\'3 11) 7.astano 17 ro- fo;cledynowych ramkach. Cecha, chal'akte27 stycznia ln37 r. Temperatura w Clą.gU botników. wtem ki11((\ kobiet przy prllcy. n'styczna, falsyfikatu jest dlugość rysundoby ubieglej : nnjwyższa minus 10 st., Kierownik fabryki Karcz stawił opór po- ku strony przedniej i odwrotnej. wynosza,najnii!'zfl. minus 18.3 st. Barometr: 741; licji: zamknit;to hramt; i spuszczono psy, cn 131 111m, gdy w oryginale wynosi 127
by nie dopuścić lwmisji do fabryld. tal"
tendencja: spadcl{ ci~nienia.
mm, Różnica wyrównana jest zwężeniem
Ż~ musiała interwcniować policja, za co
paSka białego ze zl1aldem wodnym, wskupociągnięto równicż do odpowiedzialno'J AKA BĘDZIE POGODA
tek czego ogólna długość banknotu jest
śri kierownika. W drugiej t,ydowskiej faz oryginałem. Falsyfikat jest doŚĆ
Pogoda zmienna z zachmurzeniami. bryce pończoch Margulies i \\'oll111an..'1 I 7.godna
tl'udny do rozpoznania na pierwszy rzut
Mroźno. Motli wość prze lotny ch opadów,
(PołUdniowa 73) zaslała komisja przy praoka. \Vladze policyjne zarządziły obser·
cy 2 robotników i jeclnpgo niell'tnirg'o. wacje. mające na cclu ujawnienie osób.
Wlaścicieli
obu
fabryk
pociągnięto
do
odZ RUCHU NARODOWEGO
rozpowszechniających falsyfikaty. jak rópowiedzialności.
wnież wyrabiających je.
(k.)
"Opłatek" w Stron. Narodowym.
Dn.
23 bm. staraniem zarządu Stron. Narodowego kolo Łódź-Kocimy urzildzono trady- JUDAICA
KRONIKA SADOWA
cyjnym zwyczajem uroczysty ,.Opłatek",
Zamknięcie
chederu.
Zarządzeniem
Ukarany pseudo, redaktor. Na terew którym ,,'zięło udział okolo 300 osób. wJadz szkolnych zostaje zamknięta, poPrzy tak licznym współudziale odśpiewa czynając od 30 czerwca 1937 r. prywatna nie Łodzi i ~-I okręgu grao.owal od kilku
no 'kilka kolęd. następnie ks, prob. Wilk 6zl(ola religijna Hersr;a Mendla Abramo. miesięcy o.;;olmik. podający się za redakz parafii Zbawiciela zlożył serdeczne ży· wicza, mieszcząca się w Łodzi, przy ul. lora. Osobnik ów. Jerzy Jaiiku16ki. poda·
czenia po czym przemawiali pp. L. Grze, Jakuba 1. Zamknięcie nasta,piło wsl;:utek wal olę za wr.,łannika informatora firm
gc.rzal~. prezes kola Rakowski.i in. Po niczachowania przez zarząd szkoły prze· chrześcijal~skich, tudzież innych wydawuroczyst08ci oficjalnei odbyła SIę zabawa pisów obowiązku powszechnego naucza- nictw narodowych. W październiku 1936
taneczna którą zakot\czono Hymnem Mło· nia i pJ'zepisów ustawy o zakładaniu pry- r. Sel'l\'iński. wydał Informa - Plan m. Ło
dzi i Jaskulskiemu powierzył zbieranie
dych. or~z ol,;rz:d..:ami na CZ?ŚĆ Polski Na· watnych szkól powszechnych. (k.)
ogłoszeI'i,
J ask u Isld, który w tym czasi e
rodo\\'Cj i Homana DmowskIego.
Żydowska orkiestra na harcerskim baollloszenia do innego wyuawnictwa
lu. Koło Przyjaciół 18 drużyny ha rcer- zbierał
nazwa, .,Informator· urządził się w
ZE śWDATA PRACY
skiej w Łodzi w lokalu Zw. Harc. przy ul. pod
ten sposób. że przyjęte przez "liebie deklaPracownicy umysłowi w walce o umo- Pierackiego 9. unadziło zabawę taneczną, racje firm na ogl06zenia rozdzieli! na pół,
przy czym organizację pO\""ierzono wice- a mianowicie odciął podpis i stempel firwę zbiorcwą. Związki za wodo,,'~. zrzeszaprezesowi Koslllskiemu. Pan ten nie ba- my i nakleił ,ie na deklaracjach dla Ser·
jące praco\\'ników fizycznych. róznych go.cząc na hasła i tradycje pol.,kich harcelęzi wytwórczych, dopro\vadzt.lY,do unorwil'iskiego. W ten spol3ób wyłujzil ponad
mowania warunków pracy I plac. p:zez rzy. nie wnikając \V to, że dziesia,tki pol- 500 zł. Niezależnie jednak od tego Jaskulza warcie umów zbiorowych. Zgola ma- skich muzyków głoduje z racji bezrobo- ski przyjął moc zaliczek w różnych mia,c zej przedsta\\'ia sir. sytuacja 1!racown,i- cia, zaangażował żydowską orkiestrę, któ- stach i w Łodzi od firm. które sądziły, że
ra przygrywr.ła do tańca na harcerskiej chodzi tu o wydawnictwo narodowe i dekó\~' un1\'olowvch. Pier\\'si podJęli Itkc.lę
zabawie.
majstro\~'ie fabryczni, ~tórzy również naklarowały og-łoszenia, wpłacając zaliczki.
leża, do unii pracownlkó~ umr~lowYCh.
Informator Jaskulskiego rzecz proiSta nie
jednak akcję o umo\\'ę zlltoro~\'~ I urc/!,u- NOTU.JEMY
ukazał się.
Po ujawnieniu machinacyj z
iowania warunków pracy pod.lęh wc wlaOdmrożenia. W ciągu doby wczorajszej
ogloszeniami do Planu p. Scrwiń.skicgo,
snym zakresie. rachuj~c się jedynie z ~o pono\\'n;e na stacjach pogoto\",ia ratunk)· JaskUlskiego pociąg-nięto do odpowiedzialżli\\'ością mora lnego J ewentl. ma terlal- wego zglosilo się 27 osób. które d,nnaly ności karnej, zu oszustwo na rzecz Ser·
nc"o poparcia pozORtnlych zWlą?ków pra- rJdmrożeń, przeważni"! uszu. palców i rąk
witiskiego i 10 różnych fi n. Sąd grodzki
co~'niczYch. \V ślad za tym podobną akEpidemia grypy wzrasta. W bieżącym skazal JaskulSkiego na 6 mies, więzienia.
cję zapo'\\,i cdzia ly obecnie. z\\'iązk~ pracowtygodniu wsl;:utek silnych mroz6w. mimo W spraWie dalszych kombinacyj jakie
ników biuro\yych prywatm'ch t )'landlo: suchego powictrza, epidemia grypy. kt6- przeprowadzi! Jaskulski dochodzenie prowyeh. tudzież bankowcy. \V. na.jgors7.Pj ra ostatnio już spadla znacznie. zn6w Sill wadzi si~ IV dalszym ciągu.
sytuacji znajduja, się prncowl1lcy hanrl.lo- wzmogla. Li czba zgłoszeń na poszczeg-ólWystęp farmazonów. Chaja Cbęcińsl,a
wio gdyż według sprawo7.r1a~l ~IOiOnych nych punktnch lekar~kich przel~racza pona zebraniu praca w przedslęb:orstwach nad 200 osób dzipnnie. W urzędach pań we wrześniu 193(l r. przy zbiegu ulic Kihandlo\yych z reguly przekracza ustn\\'~ stwowych i snmorządowych, tudzież w !i11.;;kiogo i :::egielniane,i za trzymIl na zo\\'e 7 godzin. przewidziane dla p.racownt- prywatnych biurach i fabrykach. poważny p(ala przcz ,Jakiegoś osobnika. który zaków umrslo\l'Ycl1. a 12-:-1 i godZin pra.cy odsct ck pracowni!<ów nie przyhywa du proponował iej nabycie broszki i dwóch
jest na porządka dZicnnYf!1', Pon.ad~o pracy wskutek chorohy, \Vcdług otrzy- picrścionków zlotych z brylantami. po
7.wrócono uwal!ę na WJclk~ nH·.lNln o lllo.sć manych przcz nas informacyj. grypa wy- "'Y.ia,tkol\'O nir;ldei cenie. Tuż zjawil się
plac prneo\\'n:czycll. pOnIc\\'nż. przedtym lw.7.Uje dość cZp'sto \\'~'padki złośliwości, drllgi or;obnik. którym byl ,iak się później
je.szcze akcję po,ljęli mal.->tro\\'Je fabry.cz- szczególnie w połączeniu z zapaleniem okazało spólnik pierwszea;o Josek Szilelc
ostatnio .. a~ bar(1?o ostl'.o praco\\'ll1~y przewodów orldechowych i pluc, co w na- "zilek z miejscu zapowiedział. że on pierJ1lindl o \\'i. pI'zel0 slll'icr(17.1ć trzeba. ~e sl~rstwic Pl'zyczynia <;lię do przedłużenia \\·s 7. Y handlowal z i\1ajercm LE.'pierskim
Dolychczas wypadki (spr-zl)dawca,). Nie mogli jcdnak dobić
pracowniCY \\'.c;zyslkich dzialów obccnIe okrosn choroby.
śmiertelne należq do rzadl\O~ci i wyłącz
tal'gu, gdyż Szilek nie posiadał dość g-owalczą o unormowa ni,c \\ arunk,~w pl'acy:
Nic można (eż pt'zemtlczeć akcJl podjętej nlo w oclniesieniu do osób w podeszlym tówki i oczekiwal na krewniaka. który
mial przynieść pi('niądze, 'W toku tarprzc? 1,010 praco" nik6IV, Powszechnego wieku. (ko)
Zachorowania na choroby zakaine. \V gów zinwil oię trzpci spólnik Aron FeldZakbdu lTJ1('z.picczeTl \Vza]emnych,
czasie od dnia 17 clo unia Z:t bm, zgłoszo man. \Yysj~pującr jako jubileI'. Szil('k
W Wlmle trzy zatargi. W zakładach no do Wyd'~ialu 7,drowia Publicznego na- pl'o&il "jubilera'. kt6J'(;'go znał. by ocenił
żydowskiej
Wirtzewskiej
~1anu~aktury stępujące przypadki zachorowalI na cho- biżuterię, Feldman zaś oŚl;'łiar.lczył, że sam
istnieja, trzy zatargi, z robotnikami o w~ roby zakaźno: dur brzuszny:) przypad. moie dać 1000 7.1. ~dy sprzedający się uda
równanie plac za przeróbkę lnu (kotom- ków (w tygodniu poprzednim 1), plonica z nim do jego składu. Chęcińska mając
nr) z majstrami (l place i elektromonten\~i i ureO'ulowanie warunków prac~.
Konferencja" z robotnikami i majstra m,!.
wyznaczona w inl3prl;toracir pracy na Zi.
bIn .. została pl'zcaunip,ta na 29. bm., po·
•
niev,' aż Rynclyk ma.3)' upadlości nie prz~'·

Pogotowie miejskie: tel. 10~-90
Pogotowie P. C, K.: łeJ. 102 ~:J
Pogotowie ubezpieczalni: tel. ~08·10,
Straż ogriowa: tel. 8.

ui

"Ani grosza adwokatom żydowskim"
nPop)eraJcie tyJko oowokatów chrześcijan"

przy sobie 300 zł zgodziła się nabyć bituterię. wręczyła 300 zł a sprzedaj<\.c (Leperski) udał się z nią i oczek h, al na resztę
pienię,izy w korytarzu.
Biżute,:,it> wzięła
ze sobą. Gdy w mieszkaniu ustalHa z
krewnymi, że \\'1 ęczono jej falcyfikaty z
blachy mosiężnej wybiegla w ślad za
oszustC'm iednak nikogo już nie zastała.
\V
wyr;'iku
wdrożonych
uoszukiwań
wszystkich trzech farmazonów ujęto w
czasie innych tego rodzaju wystąpień.
Stanęli przed sądem grodzkim, który skazał Majera Leperskiego, Joska Szi1eka i
Arona Feldmana każdego na 10 mies. wię
zicnia.
Gdzieś zniknęło mu 100 tys. Sąd handlowy ogłooił upadlQść Beniamina Podjazda właściciela skladu przy ul. Nowomie'jskiej 15 i wobec stwierdzonych niedokładności w księgowaniu, jak r6wnież
Btlyierdzonego braku majątku pollecił osadzić upadlego w więzieniu. ze względu na
zachodzącl' cechy złośliwej upajł<lści. Badania bieglęgo \v,vkazaly, że Podjazd mial
poza upadtp·ścia, majątek w sumie- 12000
zl. a ponadto okolo 100 000 zł w towarze i
ruchomościach. które
winny się znajdować w dniu uoadlości. znilwęły i upadły
nie może wy Jaśnić braków, W związku
z tym dalsze dochodzenie jest prowadzone.
Sąd wyda wyrok na bundowca Milma.
na. Prokurator przy łódzkim Bą.dzie okrę·
gowym wytoczył sprawę radnemu budowskiemu. Milmanowi za wydanie odezwy
politycznej, zawierającej cechy przestęp
stwa z art. 170,
Na 3 JOO zł grzywny. Abram Windman,
żydowski przed,sięhiorca (Narut"wicza 56)
za zatrzymanie składek, potrąconych na
rzecz ubezpieczalni w kwocie 7 760 z10tych
skazany zostal przez Bąd starościl15ki na
3 tysiące zlotych grzywny z zamiana,. na
areazt.

KRON I KA M I E.JSCOWA
Budowa gmachu rozgłośni w LodzL 'vV
rnmach planu in lYestycyjnego Polskiego
Hadia przewidziana została. budowa nowego specjalnego gmachu dla Rozgłośni
,L6dzkiej Pol",kiego Radia. BuJowa Rozgłośni Łódzl,iej rozpocznie się na nowozakupionych terenach przy ul. Narutowicza
\V polowie marca. tj . .lak tylk. warunki
l,limatyezne na to poz\\iola,. Obecnie na
podstawie szkiców i projektów dostosowanych do potrzeb nowej Rozgośni i warunków te:eno\yych. spol'za,dla się plany
ul'chitekloniczo - budowlane szczegółowe,
które dopiero będą podstawf~ do rozpoczę
cia prac.
Plaga pożarów. \V ciągu doby wczorajszej zanotowa no znowu 7 pożarów
wskutel, zapalenia się pakunk6w na rurach i zbiornikach wodociągowych, Pożary wybuchly: przy ul. Rzgowskiej 75 W
miet=;zkaniu Skórzewsldch. Gdańskiej 7 w
miei>zkan:u Galkiewicza, JJagiewnicka 49
w posesji Najmana, w fabryce Bergera
przy ul. l_omżyl'i8kieJ 22, w domu Krakowskiego (Poludniowa 36), w mieszka ..
niu Krawczyka (Sienkiewicza 3--5), Ponaci to po raz drugi wybuchł po.żar \>.. BUozami fabryki Horaka w Rudzie Pabia·
nickiej. gdzie ogjell zniszczyl s;>ory zapAS
przędzy.
czyniąc strat
a 7 tys. złotych.
\V innych wypadkach stra ty nieznaczne,
gd~'ż ogiel't atłumiono.
Zatrucie 7 osób. W domu p!'zy ul. Nawrot 29 wskutek mrozu p~kły ru!"y ~azo
wc i ulatniający się gaz świetlny spowodował zatrucie 7 osób. a mianowicie: 33letniego Anlonicgo Dreszera. Homana Misielca i Wandy \Vagner, zamieozkałej
przy ul. Głównej 25 - których w stanie
ciężkim przewieziono do szpital:i oraz Jana Rota. Augusta Buchcna, Władysla\\'a
:'vlisieJca i Rozalię Betger, których po
udzieleniu pomocy pozost" wiono na miejscu.
'

SPDRT
OI.aczegiQ Wajsó'wna
otrzy'mala WHSN?
Eomisja nadawcza Wielkiej Honorowej
Nagrody Sportowej ogłosiła motywy przy~
znania tej nagrody Jadwidze \iVajsównie.
Uzaoadnienie to brzmi następująco:
a) Na igrz)'sl,ach olimpijskich w Berlinie Wajsówna zdobyła drugie miejsce \v
rzucie dyskiem, staczając równorzędna,.
wall{ę o tytUł mistrzowsl{i z rekordzistk8.t
świata, której ulegla jednym tylko rzutem,
przewyższając ją natomiast rzutami pozost.ałymi. a zatem równością formy.
b) Wykazała bezwzględną wyższość nad
wS7.ystkimi
pozosta1ymi
dysl<obolkami
świata.

c) Dzięl<i sumienneJ zaprawie. sile woli
doprowadzi la, mimo trudnych warunl<ówj
"wfI formę w decydującym momencie do
naiwy7.;::zpgO poziomu.
d) Należald do na.twszechstronniejszych
naszych Jel,koatletek.
e) PopraWiła znacznie rekord polski w
rzucie d)'sl,icm.
f) Wybitnie rozsławiła imię Polski za;
granicą·

g) Podczas calej I'wej dotychczasowef
dzialalności sportowej oclznaczala się kar·
nością, ofiarnością, a.mbicjf\ i niczym nie
zmąconą pogodą. stwarzając

szlachetny tYJ)
wzol'owego sportowca.
Polonia w Lodzi. W nadchodza,cą nio-dzielę na lodowisku ~vlasnym clrużyna h<rkejowa tTnion - Turi ngu rozegra towarzy_
skie 7.<1 lYony hol, 'jowe z z~społem otołecl~
nej Polonii.

~fron8

Nagłówkowe "Iowo (tłusto) 15 groszy, kalde
dalsze słowo I:> groszy. ;) liczb = jedno slowo.
J. w. z. a = każde stanowi l słowo. Jedno ogło·
szenie nie muże przekraczać 1M slów. wtem

5

bnF;DOWNTJ{. piąTeK,

8

dnia 29 sty'cznia 19S7

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśr6d

nagłówkowych.

JI

Znak oferty naprzyklad: z 18

m.llimełr 3łI

i t. d. = 1

li

R. Barcikowski S. A.

p.I.E.N.1Ąm*.D.Za._

Poznań.

::=============;:============::=;;
DROPSY

n 37334
Ul
"Buchalteryjne
=
Chrześcijańska
Współczesne Wykłady" Warsza·
WVpc,zYl'zalnia sukien ślubnych i Iy;a ~o\Vogrodz.ka 48. I!waran.tu:
najnowsze fasonv . rlUŻY Ją wlelocłzlerllzll"!o\~ą sa~orl~i~t
Ostrzesz6\\ b~low,'ch
\\' yb6r' t:6dź. :';uwalska 1. przy ność - naty,<' lmlas owy w rs
~Hpiól:kowskie:!'O. Szymallska.
jPI·ac y !. .ZamleJscowym kOTre2s0p~8til
n 37 338
dencYJllIe.
I

Ku·
-----------

d 1790

Wypożyczalnia
smokingów. najnow1i,ze fas.ony:.
wielki wybór. Jan Szymansk,l.
Łódź Lagiewnicka 26 (pralllla)
.
n 37 337_ _ _ __

1[-

nowy.

m. 11 27ł5.

słowo.

Drobne ogłoezenia w dni po·wszednie przyjm~je
się do godz. 10.30. w soboty i dni p~edśwl9r
teczne ,przyjmuje się do gCdz. 9,.[0.

grosz)'.

Ondulacja
5 - zł aparatamI: elek·
Wielkanoc
u'ycznym Dowiet rznym I !laro·
wym L,jdź Nawrot 543 .JÓzef będzie wesola, rado~c. w ro,
Podleśny.
n 36384
dzinie. 'ucz sl)'bko SWlOle na
prawdzIwe] Michałowskie.go
Chrześcijańska
Central lilie. Zadać wszędzIe.
IVvpożyczalnia
sukien ślubnych.
p 20124
bt\lowych. najelegantszy.cb ~aso.
nów duży wybór. Lódz. LIma·
nowakiego 38. (.A,If'ksandrowskal
.:2.'iIII.__S.A_U.KI.A_ __
u'wała

23

DROBNE

drobnych: t.lamowy

ROZVAITE . .

Numer

I

ANYŻOWE NA SE~~r.~.IMOWl
FABRYKA CUKROW St.
Marecki, Poznań
b 28

n~ 19418119

św. Wofelec

•

lI:.a. . .

Pożyczki
8.000 zł na I hipotekc ,lomu wy·
budowanego 1()32 roku poszukuję.
Oferty Orędownik. PoznaJI
zd 61821

E.!!. DZIERŻA

2000,-

3000.- poszukuje na 4 mIeSIące.
Dam wysoki procent.
G\\'aran.
C~a zapewniona. Of('l·ty Oredowmk, I'oznafl ze! 62 067

chrześcijańskiego

"

Kalendarz Przewodnik· Notatnik

WY

Do wydzierżawienia
tartak parowy czynny wlesi·
stcj miejscowości z domem i o·
grodem. przy szosie. Warunki rio
Wspólniczki
lomówienia na miejs~u. F. Kacz·
gotówka 2 do 3000.- poszukuje marek. Ławki. gm. I<le~zczów.
do otwarcia sklndu papieru. - pow. piotrkowski. woj. !ódzlde.
Oferty Orędownik. Poznali
n 37 318
zd 62 OH

.6.

..

WIf"

OŻENKI
_ _ _IP'l___ I____

]I

kieszonkowy w formacie 10 X 15 cm w kartonowej oprawie
treści (kalendarium. bogaty materiał orientacyjny,
spis (firm chrześcijańskich) wydany przez
Drukarnię

136 stron
Polską

S. A.

nabyć można

za

Piekarnia
do wydzierżawienia od zaraz lub
!,óźnid z powodu stosunków ro'
,Izinnych. Oferty Oredownik
Poznań /Id 61716

Motorem
stacjonowanym ssacogazowym
18 ·K:\f. przrst~r>ie iako "·.p6lnim lub w posafle Swohoda Pniewy. Wroniccka. zd 62268

w administracji pisma naszego

.
l

zrj

agenc;acb na prowincji.

I

"~ ~

•

l

'

~.......

Poszukuję

rolnika. wsp61nika na 100.mórg
gotówką
na proces o maJątek.
dam dobry zal·obek. Oferty Ore·
downik. P07.lJlłJi zd 62 021

i

4 '" ,

.

Jasnowidz

57 763

Ceglarz
.
rIo mniej"zej cegielni z kaUCJą
~OO lootl'zebny.
Zgloszenia Orf:downik. Poznarl. zd 61987
N

.. ,

Panna
pozna emC'ryta. rzemi<'ślnikn od
Jat 34. Cel Illatrymonialny. Ofer·
DZ1'erZ' awa
ty Orcdo\\'nik. Pozna!'l
zd 62 160
p.rzy Poznaniu 30f! mól'!? dobrej
zIemi.. nadaj11ce sie na ogl'odnic1\\'0. SIła. ih\'latlo elektryczne. wo·
Szatynka
dociągi llll krów dojnych korzyst·
wyjdzi(' za emeryta luh niż. ze:;" nic
PI :wir.cie 24000.- K ,,·iat·
llrzędnika do lat 4.i. Ofprty Orc- ko\\'skl. Poznań. Dzi:1I)' lisklch 10.
dównik. Poznali zel li2 l.)!)
.
~ fi.2124

20 groszy
bn

Młyna
motor.wodnego 100 cent.. kilka.
dzirsi'lt mórg. celem dziel·ź"wy.
Dzielnica kraju obojętna. Oferty
Orędownik. Poznań zd 60879

Bezrobotnych
panów do rozpowszechni anią
towaru. wysoki
zarobek. bez kaucji. Łóddź~ ZOgachodnia 2 - 75.
z 00 S
Po~rzebn.i ,.,rl 1 !'-wiell1ia 1937 T.:
Włodarz
do zacia~u eumlenn< ~nerl!icr;u.
znaiacy ba rdz0 doorze D race W'
l·oln:ctwie. oraOl
murarz
na doputar rlob!'v fal'howiec ZIlll~
iacv D~ace be'onow~ i żelhetooo.
we. Zlrł0.3zenia TJobra Rycel'"
skie Cbwalibozowo l Dor' Wl'IIIeiin:a ooczta W mie-j<"cu.
pań.

Lokal
rlwupokojowem. długie lata stro·
je. kr6tlde. urządzeniem. rlob~y
punkt każda branże. ZgłoszenIa
Oredownik Poznali.
zd 62267

Samouczek rysunkowy
geometrii
Ożami. założycieł - były rlyrek·.
. 1
•
.
.
dl
tor Instytutu "PoradlJiu Życju" Sltowsloe:;o. 1 O,){J ,7.nl~lanl roz\~I:t: U"loszenia do 30 sł6<\
a POSZł]'
w Berlinie. wyjaśni l,aż(lemu Jnk zanY.f·h. L!)t:\·u n.lu ,a )pz. IJ.!!\. ,,~jacycb posady w Tpj rub"yce
osi'lg-na" zndo\\'ol.enie \~'e .\\:sz~·st- (,ZYCI"I:~. L nl~\'e;~"lny POI a' 4'~(' ,bl,czamy po jednej tl'zeciej cenie
ki,:h. kierunl,!!ch Jak:. !1lI10SCI .. ha· ~lIa k.azdego z,I\~,od!l. Ce~a "6;'Y
drobnych.
'lzlp'l.Y. 10teTII. ~rarll~fl.w. zakopn· zł. \V !)I~co~IP PI ~kaz~::lipzel~ielilj-------------
nych ~kal·bow. N:Jde~!IJ date .uro· z pos,lką ;»)0. ..n
. K . " ..
,
dzenia . jerlen .złotYb.zna~zkaml n~ P9CZ~f\Y'r 1;).·8.~ "FY~a. 'ic:H:Kr~. b) III n,
PO!·to ..Ja.nowldz za mI. Kr3a..k2Ó;\S n.1 u k li u S (IeeO. \.1>0~J 934 -714 _ _
\\'JeIOIOle 3.
ng , I rIac a .
_ _
.

Biurową

po~ade za!'('wnie panu. pani za
pożyczenie 100.- 200.- 'Vyczerpujące oferty On:downik. Poznań

zd H2136

Inkasent
biurowy zaraz konieczno§(! ~ote"
nin zahpzpi(,czPllia gotówkowego.
podać wysokość
otrzyma warto.
Kciowe zabezpieczenie.
Oferty
Oredo·vnik. Poznali zd 62107

Uczeń

Werkmistrz
wszechstronnie z naprawą ń,nszyn rolniczych i przemvs/o\\'y"h z odlewnictwem i spawaniem. pot ,.zelmy zaraz lub od
1. 3. do warsztatu
za/orJze 30
ludzi. Zg-Io:<zcnin piśmienne pod
Młody
człowiek
lina w ci~I':1I Owirliu 'Za": Hl 'ł~\
1)0 wOJ~ku. oIll"konnly. frallcuski. .. \\·erkU1i~t\'z" rIo .. Par". Poznań
Fr JJchar: Potpourii z operetki
P 21416-4.12
pi!'.tno, 1110\\':1. !o;zuka pral'Y. To1','wa" (oln,,): 18.411 .JÓz"f :';J
micki. 1\0('1l(·lIiec. 1>. Golub.
~:il"k: _ Ifleolog lurJJwv".- WY;::"
Lekarz potrzebny
zt!1! 61 Hfi5
"
Erazm KOPtolow<k:: 22.h
D1p" rooim ' do tallca" (olrty).
naty('hmiast w Wielkopolsce. bo.
na niatck:
. r
v
Ogrodnik
gafR .okolica. bar(lzo d.obra egl.y15.00 Pra::!a. Koncert snuf.
.. telIcJa.
A,l"es \\'skaze doktorażonaty Inl 33 14 lat praktrki. - , \\'a r';:amilu Durcze\Y~ka :\f:ejsk!l
Pintek. 29. stycznia.
LondYJI H. Kon ce·· ' .
\\' swym zawodzie ostat- Uórka powiat Ra\\' icz.
TOl'uń - 12.03 muzYKa ope!")'
16.GO Koeni:.!sw. Kuncert OOi> ol,czllnny
Ilio G lat na posadzie ~zuka posa·
.
zdg 6200G
(pl t ) (z u'ar~na\\"')' 13 ~o Lipsk. Pi,:t:."',3"
Y.-r.
lY
"~I .~ (ol.t ").
1700" roclaw. Koncert 9vmf. cly or! Z31'az l'1b od 1. 3. 37. r. - -;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;.;_;;;;;;;
. -z)"<>t" .e'!o 00 troc lU
~ <.
Gl: ··c 17 95 'Yiedeil Konc,,' A. Stpfl1nink. BruJzew. pocztal.
1~.35 .. {ak 9peSlzić śl\':eto'~" -: z l: })': 17 3itLondyn Ii. :\luz,~~
no'" kraJczn' 1040 Su · ty Edwa - ~v .~"O\\
• k
da 'ariez; (~in;); tS.f6 · p ')rarłn·s. lekka. Bt~dal)eszt. M. c .. ~an'" ·;l. H1izalló\\, po,\". I(alisz. zdg
"portowy: 18.20 Ludl\'ik \'3n B~e'
18.00 Lipsk
.Muz~ka li! Df'"
thoven: Soo3ta c·moll OP 12 ". zna". ork FJ!hal'UlOnJI I .;ol ' ,~·.
szycia. modelowania i moIyrk. 'Y:ihelmc Rackhaus:J (.)1.<. Sztut::!ar.t. Nowa mUf<lyka ' anecl.Potrzebny
dniarstwa. mistrzyni
ty):
22.45 munka ~aneczna z pl. na f<I cale!ro <\"',3la 7. ~1\"1;
alna: 18.10 Dorannik O>OO!"OWV (v. (z ",,'a
r01Z3 \\"\').
19.00 l\-ronachlllm. 'Y !!o!,""h chłopiec do posylek solidny z u- A. Karbowiakówoa. Łódź,
Krakowa): 18.50 .. O rpip<tra,'h
Egzystencja
kontata na orko chór l sol. 19.15 kOliczoną szkolą powszech na.
S.·enk.'ew.'cza 89. KancelaI']'a
!!rnrlto?\·rch
inż. Fryder5' J\
Pintek. 29. stycznia.
RYl!a. Konc e rt ScllUben ' ","ki - Zsrloszellla Kooernika 23. Han·
~kład ~o\Varów królkich. istnie(Lóclź i Katow:ce naclah auJ.
n 37 341 przyjmuje codziennie zapisy
Katowice - 12.0<1 Edw. Gri~.!: Pral!a, KOllcer~ d-,lur Beethov~ deI win.
Jacy 10 Jat. ruchliwa ulica Po. Zoli
lok.):
19.00
..
Koni.k
poln"
i
I11ró.\'znania tanio ~przedall1. Oferty ka" - bajka: 19.20 .. Z piegnia DO Koncert fortepia-nowy a.moll (o;~- na w wyk. ode i eol. (sKl'z.l. 19.:10
• •
•
nR wszystkie działy. Specjalny
Orędownik. Poznati zd 60 429
13.00 koncert źvczeli: 1315 Budalleszt Tr. opery
Małzenstwo beZdZIetne/kurs szycia i kroju dla domokraju": 19.45 fl'3zment ODero\\,)': ty):
k
f .
k
20.00 Sztokholm. .Otello". 0;1. rotl'ze,bne do f:0$po,lar.t"·a o· weO'o użytlm. Po skończeniu
20.00 omówienie koncertn e FI· =pne~l:t ··ym onlc<z~v ł I\'~' .•) ,;. '-erdiego. 20.10 '''roclaw ... 'Yolny grodmczego. ZgłOSzenIa do Sto.
b
•
harmonii 'Yari'za w;;.kie ,i: 20.15 - k.e:"tl) .Lnmoureu~ .po~I,.:Jl ~;. ;1>,. • . sl:'l1\elec". OP. 'Vehe:·a. _ 1\10na. warzyszenia KlIpców. Ł6t1ź. Gospodarstwa
sWladectwa." 37011
J_____________
_
~,·mfonic7.nv z Filharnw- bel.ta. ~~lf3 (oIY~~).li) .. : 1\,,'I" 'chiuJll . . Fnlada" bagń ruzYcz~.~ Piotrkowska 183.'
koncel·t
54 morgi. 49 ziemia pszenna za- nii \\rar.;>z~\\""kiei. ,~rYkOllnW(',: mO~('1 .", .p. d()I\'~,: 1.0.3.5 Ch~\'llk3 ...n~· W:nlera. Prn::!a. !lee. Jor ' Pa,,:
burJowal~ia. inwpntarze. wpłat)' O
l'kiestra Filharmonii '\"~r 'Z:JW lecZlI~ .•!0.40 .1E',,,cJ.a JezYkn pol"k,'" rlzo \\'lnd!ZPI·0"·3. LIP.;k. A'I1.
4.000.- ZT)aczek. Swoboda. Pnic. ,'Idei
pOfl d:v r. Em ila CooDera ; '!O. la.an n3lulnh l.en9ze ar.e (p y. nn.~li"',,.ka. 20.20 Oroitwich. :\1WY. Wron1ecka 4.
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oR Ę DOWN IK
WYCHODZ1 CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

Centrala: Poznań, św, Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14·76, 33-07, 44·61, 35·24. 35.25

I(eda.ktor odpowiedzialny A~drzej Trella s Poznania. An:OOI.i Leśn:eWlCZ z Po~nan:8.

Przedpłata:

wydań

W niedziele, święta i ł'<:5tnym wieczorem: 35.2{. 40.72

Za wM;ntkie 'W'iadom04ci I utykułJ' • m. Lodzi odpoW1ada Leon Trella, LÓd!. PJotrkowska 111, _
Hekuo:.ów niezamÓwiOllJ'ch redakcja ni. zwraca.
_

II

Ogłoszenia i reklamy:

Z. oglo!unla I reklamy oo!)owta'a.

itron~

mies.ie<?lmie (7
ty!!'o<ln [QWO). I odbiorem w Rg!l'ntu.racb 235 al •.Za. od·
N a .-t.rona. 8-lamowej. 16 !l'l'()sZY. na
4-1amowej Pra}'
noszenIe do domu odpowledma dopłata. Na oOcztach I u IIsto-noszów m lei< leCZ,
koń~ teb;~ redakCYjnego ao /!,r •• na :łtrollle 4.teJ 50 gr.. na
nie 234 zł. kwartaln:e 7.-. Poczta przyjmuje zaUlów'en,ia tylko na 6 wydań
.
.
'.
stront. 2-jtl., 80 g~.. na s-Łron:e wiadomości lokaJnych 100 gr.
tygodniowo (bez ponierJział,kowego). - Pod opaską w ·.}Isce 3.- ~ł miesięCIml.ie t6 wydań
od Jed!lO!amoll. ego millmetr~. Ogl,o.szenJa skompEkowa.ne ).ra.z z z;a~trzeżeniem miejsca 2u~
tygodniowo). - Zamówienia pocztowe należy I1Sokuteozniać do 25 katdego mi, ~illca \II' urzedaeh
3~~, ~~~~io ~robn~ó 0~I()(!ze~5. naJ:Y~ej
",łÓw. \II' tem 5 nA/!,łówkowych (drukowanych
g,oc?JtowYch. o Jisf...owych lub WNost w ce;ntrali OrędoWlllhka. Poz,nat\, św. Maroin 70. P. K. O.
a wY80k<ll!~1I ~a~~e
gq"i&l aż e a.IsZ9 .towo 10 grOMY. Za r6tnicę między zestawem
_00 149.
OgtOllzen:ia 1111 Jatne r;góry.PQWII II WI k utek matrJ'oowanla, wYda wni.ctwo nie odpowiada.
Nakład i czcionki: D!'ukarn.ia Polska SpÓ1.ka Akcyjna. Poznań 8w. MucLn 70
. .- ..,
~ -:-:: __• ... . ...
'v r " WYPldk6w. BPO~'d<l'Wany{'li lit/a wrł;M:n. przeer;kód \II' Z8!tłarl~ie. 8traików itp .. WJ'dawnictwo nie odPOwlM~ lIa dOlltarcze~. płatna. 1'L.'a~6n'" _ ..... J .
d·)<'.".· .. nny"h nnmerów lob otiS?lk""lnw8nia.
'" ...41 LUa II prawa nomll.lI',,;n::. _le
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Sensacyjna powieść współczesna Jakżeż

niewiele zostało mi jeSzcze tych godzin - myśli Burski z
goryczą i nagle serce jego
napełnia:
stracll. Strach, wypływający z samozachowawczego instynktu, który dopiero teraz się obudził.
, Za drzwiami rozlegają się miarowe
,tąpania kilku osób.
- Czyżby już po mnie? - my§li inliynier i włosy podnoszą mu się na
głowie. Byleby tylko nie okazać lę
ku przed śmiercią, byleby tylko wytrwać do końca - wyraża gorące pragnienie zbielałymi wargami.
Światło żarówki rozjaśnia więzien
i na progu ukazuje się nacMI-

ną celę

nik więzienia w towarzystwie adwokata Dobieckiego.
Burski zawisnął na posępnej twa.rzy obrońcy ciekawym, zalękłym spojrzeniem. Zresztą nie potrzebuje sły
szeć słów Dobieckiego; wie dobrze, co
mu on przychodzi zwiastować.
- Odwagi, Odwagi, panie Stanisła
wie - mówi Dobiecki, ściskając dłoń
skazańca. - Niestety ..•
- Domyślam się - przerwał mu
inżynier - ułaskawienie nie nadeszło.
Adwokat skinął głową potakująco.
Nie miał odwagi wypowiedzieć tej
strasznej prawdy.
- To dobrze, barclzo t!obrze - !',I';QT_
mje Burski. - W; najlepszym ' razie
zamienionoby mi karę śmierci na dożywotnie więzienie, czyli śmierć rozł?ż0noby mi na raty uśmiechnął
SIę blado. - Czy nie lepiej zginąć odra.zu? . •
- Jest pan mężnym człowIekiem
'- od.ezwał się naczelnik więzienia..
Zaległa cisza, której nikt nie chciał
przerywać. Bo i cóż tutaj mogło znaczyć ludzkie słowo, skoro nie potrafiło
odwrócić tej strasznej rzeczywistości?
.Wreszcie odezwał się Dobiecki:
-Panie Stanisławie, czynIe
chCiałby się pan z kim zobaczyć?
Zagasłe spojrzenie Burskiego ożywiło się nagle.
- Z kim? _ zapyta! nłespolioJnle.
- Panna Próchnicka uzyskała pozwolenie na. widzenie się z pa.nem. 0ezekuje w kaneelarii...
Twarz inżyniera wyJirzywiła sIę
wewnętrznym eierpieniem. Zatoczył
się jak pijany i eiężko oparł się o

Napisał

powiekami, wezbrały w duże krople
j stoczyły się po policzkach. Wstydził
się tych łez, lecz nie był w stanię ich
powstrzymać.

Jadwiga nie mogła wymówić sło
wa. Jakiś gwałtowny skurcz uchwycił
ją za gardło. Rozwarła tylko szeroko
swe białe, drżące ramiona i owinęła je
w szalonym uści~ku dokoła szyi ukochanego. Dokoła tej szyi, którą po jej
ostatnim uścisku obejmą śmiertelne
oploty powroza.
Łkali jak
dzieci... łkali długo,
bezgłośnie. Nie mówili do siebie ani
słowa, bo czyż mowa ludzka jest w
stanie oddać ten bezmiar uczuć, jakie
zale'llały ich serca, serca gorące, rozmiłowane i zranione śmiertelnie? ..
Ale to wszystko było już ponad siły
Bm'skiego. Wiedział, jak straszną bę
dzie ta cł).wiIa, gdy przyjdzie im się
wreszcie rozłączyć. " rozłączyć na za·
wsze. . . Postanowił za wszelką. cenę
oszczędzić jej tej nieludzkiej katuszy.
- Bądź zdrowa, jedyna! - krzyknął nagle i wycisnąwszy na jej pobladłych wargach gorący, ostatni pocałunek, rozwarł szybko ramiona i niby
oszalały wybiegł z więziennej kancelarii.
Ku zdumieniu l zaniepokojeniu
strażników biegł szybko
przez kory-

specjalnie dla "Orędownika" An". Hram
tarz do swojej celi, a
raźliwy,

nabrzmiały

gonił go

przebó-

niepojętym

lem krzyk Jadwigi.
Burski jak kłoda zwalił się na
twardą pryczę i dyszał ciężko, spoglą
dając dzikim.! zamglonym wzrokiem
w sufit.
Leżał tak długo, nieczuły na wszystko, co działo się wokół niego. Leżał
w odrętwieniu, będąc raczej podObnym
do trupa, niż do człowieka, w którym
tli się jeszcze iskierka życia; który
myśli i czuje ...
Wczesny, rumiany świt letniego
poranka sączył się wolno przez okratowane okienko celi. Pierwsze promienie wschodzą.cego słońca ucałowały go
w czoło niby ostatni pocałunek życia.
Burski ocknął się z odrętwienia.
- Lada chwilę nadejdzie kapłan, a
później
prokurator pomyślał. 'Czas uczynić rachunek sumienia.
Uklęknął na środku celi i zatopił
się w gorącej, żarliwej modlitwie. Rozmawiał teraz z Bogiem, z Wszechmocnym, dobrotliwym Stwórcą wszechrzeczy, bez woli którego nic się stać
nie może. On jeden był nad nim,
wszechmocny i niezbadany w Swym
miłosierdziu.
I Jego miała się stać
wola..

tylko unieszkoto pobożne
życzenie, wyrzucając sobie, iż nie uczynił tego dawniej, kiedy ten groźny
bandyta lazł mu sam nieopacznie
wprost pod lufę karabina.
- Ano, trudno, stało się; trzeba
zaczynać od nowa westchnął
posterunkowy Duda, stajl)c na szczycie
wzgórza.
- Może tym razem z Bożą pomocą
.91\ mi. -i.~ l'Hlnrawić" tamto z!l.niedbanie. Bo po prawdzie,wtedy - nie
miałem czasu tłumaczył się chytrze przed samym sobą. - Śpieszyło
mi się na posterunek, a rozprawa z
takim oprychem zajęłaby mi sporo
czasu. Zresztą moją rzeczą jest speł
niać rozkazy pana komendanta, a jego sprawa troszczyć się. o to, aby w
naszym rejonie był spokój i porządek.
Nie było rozkazu łapać Świdra.
ścianę.
Uspokojony do pewnego stopnia,
- Nfe, ja {ego nIe przeżyję _ popan posterunkowy Duda zajął najwymYŚlał, 8tara.jąc 8ię eałym wysiłkiem chrześcijańskich obowiązkach.
godniejszy punkt Obserwacyjny w tawoli zapanować nad nerwami. _ A
Pan Duda wiedział, że doznałby kim miejscu, aby samemu nie być wi'jed?ak, jednak muszQ ją widzieć. O, wyraźnej ulgi, gdyby ze swoich kło docznym, a móc dobrze śledzić wszystBoze! ....
potów zwierzył się komukolwiek: pa- ko, co mogło dziać się wśród ruin.
- Czas płynie, panie Stanisławie _
nu komendantowi Więciorkowi, kole- Można było nawet powiedzipć bez
przypomniał mu Dobiecki.
gom, albo wreszcie Wiktusi. Ale tego zbytniej przesady, że nic już się nie
- Tak, lepiej teraz, zanim, zjawi pan Wawrzyniec nie mógł uczynić bał. Bo , i czego? .. Był uzbrojony, ua przed
się spowiednik i prokurator _ myśli
dziś, kiedy od tego wypadku upłynęło kryty w gęstych zaroślach,
Burski i udaje się w milczeniu za. ad- kilka dni i wszelka interwenc.ia nie nieczystą siłą, jaka mogla tu mieć
wokatem i naczelnikiem więzienia do zdałaby się już na nic. Jednej tylko swe siedlisko, bronił go jasny, rozsło
kancelarii.
Wiktusi można było w takich oko- neczniony dzionek. A wiadomo przeJadwiga siedziała na }{rześle z 0- licznościach powierzyć tę tajemnicę, cież, że w dzień wszelkie diabły i inpuszczonymi wzdłuż ciała ramionami ale pan Duda wzdragał się i przed ne potworne upiory nie mają. d·o czło
w stanie ostatecznego fizycznego i Psy~ tym. W oczach małżonki uchodził wieka dostępu.
chicznego wyczerpania.
przecież za skończony autorytet, a taJedno ty:lko niepokoiło pana Dudę,
Gdy zobaczyła wchodzącego Bur- ki wypadek inógł go tylko poderwać . . a mianowicie, aby nie usłyszał znów,
Ikiego, wyprostowała się, powstała i
W stanie tego rodzaju rozterki du- jak przed niespełna tygodniem, tego
'jej trupio blade oblicze rozjaśnił na cha pan Wawrzyniec przed powzię strasznego, mrożącego krew w żyłach
chwilę lekki uśmiech. Postanawiała
ciem ostatecznej decyzji postanowił jęku, wydobywającego się z pod ziesobie, że aby nie powiększać Cierpienia przeprowadzić jeszcze jeden wywiad. mi. Ten przejmujący jęk miał dotąd
Ukochanego, nie okaże mu ani trochę Uczynił to w tajemnicy przed przo- w uszach i pewnym był, że nie zapomsłabości. Musi być mężną aż do koilca.
downikiem i kolegami.
ni go nigdy.
Pozostawiono ich samych. Może to
Kiedy mu bowiem wypadł dzienny
Minuty i kwadranse przedłużały
hie zgadzało się z Obowiązującymi in- patrol do Brzezinki, posterunkowy, się, a nic nie świadczyło, aby wśród
~trukcjami,
ale naczelnik więzienia zamiast się udać traktem, zboczył w "diablich ruin" znajdowała się żywa
postanowił zrobić wszystko, co tylko
las i po godzinie ostrożnego marszu dusza.
będzie w jego mocy, ażeby tylko osłoznalazł się przy "diablich ruinach".
- Za późno przyszedłem - stWIerdzić, jeśli tak można to nazwać, ostatWprawdzie skóra cierpła mu na dził pan Duda. - Tamten już dawno
nie chwile skazańca.
grzbiecie, kiedy wspinał się po stro- nie żyje, a Świder nie jest tak głupi,
Chwilę stali na przeciw siebie, rozmym wzgórzu, ale chęć zrehabilitowa- aby tu czekać na mnie. Wie on dobrze,
mawiając
tylko pełnymi wymowy nia się za poprzednie niedbalstwo do- co to jest zagrać z posterunkowym
spojrzeniami. \Vreszcie Stanisław zbli- dawała mu odwagi.
Wawrzyńcem
Dudą.
Przeniós,ł
się,
żył się do Jadwigi i podniósł do ust
- Żeby tylko unieszkodliwić Świ- łotr, dawno do innej meliny. Już ja go
jej drobne i drżące dłonie.
dra - rozmyślał - to wówczas nie znam, łajdaka, a on wie, czym ja
, - Bądź mężną, Jadziu ... to nic. .. wahałbym się ani chwili przed powia- paChnę monologował półgłosem,
Życie jest krótkie ... krótsze niż nam
domieniem pana komendanta i urżą aby skrócić ' sobie czas bezowocnego, jak
się to wydaje. Lata płyną w niepodziłoby się wyprawę do podziemi. 0dotą.d, oczekiwania. - No, niechby tewstrzymanym pędzie i ani się spodzie- czywiście jabym tam nie potrzebo- raz wyszedł... Miałby się z pyszna.
jesz, jak znów spotkamy się razem, wał
chodzić.
Wystarczyłoby,
że Wtedy mu przepuściłem, bo w grunlecz już tam ... gdzie nie ma ani ludz- wpadłem na trop zbrodniczej szajki cie rzeczy nie miałem . żadnych podkiej podłości, ani cierpień tak stra-I i kierowalibyśmy z panem komendan- staw do zaczepiania go. Swoją karę
sznych, jak tutaj... To przyjdzie tern całą akcją. Posiliby młodzi: Gaj- odsiedział, a nie słyszałem, aby coś
szybko. " Przekonasz sie, jedyna...
dzik i Kapuściński. Zresztą komenda nowego przeskrobał. Ale teraz, nno ...
Łzy, które dotąd szkliły mu się pod
przysłałaby w takim wypadku kilku
Pan Duda uderzył o ziemię kolbą
dliwić Świdra

-

wiechami
ta sama ,

dotąd cisza, tylko słońce wzniosło,
się już wysoko,
rzucaję.,c na 'polanę

co

krótkie cienie

znieruchomiałych sos~n

i igrało płynnym srebrem po tafli spo- '

kojnego jeziora. Gdzieś tylko z gą
szczu brzezinowego zagajnika dol aty.. .
wał krzyk wilgi, lub odległe gruchanie
grzywacza. Zbliżało się upalne, letnie
południe, rozleniwiając całą naturę·

Pan Duda poczuł głód. Wyjął ze
torby ćwiartkę chleba i
kilka plasterków salcesonu. Odkroił
kromkę chleba, położył na. niej pla"
sterek wędliny i zabrał się do jedzenia.
Mimo to nie spuszczał z oka ani na
moment pola: sWy,c h :wytężonych ob..
serwacyj.
Z pod jedneg6 z licznych kamieni,
zalegających szczyt wzgórza, wyrwala
się nagle siwa pliszka i kręcą.c swym
długim, białym
ogonkiem, poczęła.
kręcić się w miejscu,ćwierkając zasłużbow.ej

pamiętale.

Pana Dudę poczęły bawić te dziw~e
harce małego ptaszka. Przyglądał im
się z prawdziwą przyjemnością.,
bo-wiem to z jednej strony urozmaica.łQ
nudę oczekiwania na niewiadome, a z'
drugiej znów dodawało mu niejako
Zawsze to coś żywego -' pomynie przerywając konsumowa.nia.
porcji chleba z salcesonem.
Pliszka tymczasem wyskoczyła na.
jeden z największych głazów, p,okręci
ła się na nim i za chwilę znów sfrunęła z ćwierkaniem w wąskę., skałnę;
szczelinę. Zachowanie się jeJ wyglą
dało na to, jak gdyby pragnęła 8wym
ćwierkaniem przywołać inne ptaki.
- Coś w tym jest zastanowił
się posterunkowy. Aha, wiem ~
domyślił się szybko. Pliszki gp,ież.
d~l}, si ę . naj częściej pod kamieniami.
'IV skalnych szczelinach j ta. pra.wdopodObnie ma tam gniazdo. Może chee
wyprowadzić młode z gniazda.
Zaledwie jednak to pomyślał, z
szczeliny wyfrunęły jeszcze dwa ·ptaki
i usiadły na dużym kamieniu.
- Co to? .• - Pan .W awrzypiec
podniósł się, aby lepiej zobaezyć.
U
ogonków tych dwóch nowych pliszek
powiewały jak i eś białe gałganki.
Zain trygowanie pana Dudy 'przeszło
wszelkie oczekiwania. Chwycił
karabin w rękę i biegiem rzucił śię
w stronę małej gromadki pliszek.
Ptaki poderwały się i w podskokach poczęły uciekać w kierunku lasu. Łatwo było przy tym się przekonać, że owe zagadkowe gałganki utrudniają ptakom swobodę
ruchów,
bowiem nie mogły one oderwać si ę
~vyżej od ziemi, lecz przeskakiwałY z
Jednego kamienia na drugi. Gdy w ten
sposób dotarły do lasu, usiadły na
najbliższym krzaku karłowatej sośni
ny. Jedna tylko pliszka, a mianowi'cłe
ta nieobarczona oryginalnym _bitla,..
stem, frunęła na wyższą. sosnę i donośnym ćwierkaniem starała się zachęcić pozostałe towarzyszki do dalszego lotu.
Gdy jednak posterunkowy nObiegał
już dQ miejsca ich chwilowego Odpoczynku, pliszki poderwały się znowu,
lecz gałganek jednej z nich zaplątał
~ię l,l0;niędzy igły sosny, nie pozwalaJQ,C Jej odlecieć. Począł się więc trzepotać w rozpaczliwym wysiłku.
Pan Duda był już przy nim. Uchwycił ptaka, odplątał szmatkę i
zdyszany wracał na. poprzednie mJejsce, aby w spokoju zbadać to niezwykłe zjawisko, które zaciekawiło go
niepomiernie.
Z łatwością. przekonał się, ze owa
szmatlm była przywiązana nićmi do
?gona ~ ~apel\: pliszki. Odplątał nici
~ wYł'uscIł ptaka na wolność, zabieraJąc Slę do szczegółowego przejrzenia
szmatki, mającej na sobie jakieś rdzawe plamy.
Posterunkowy Duda przeJrzał uważnie biały gałganek, przetarł oczy
raz i drugi i otworżył szeroko usta.
Był .w domu, jak to zwykł mówić w
chWIlach rozwiązania jakiegoś zawiłego problemu.
(Ciąg dalszy nastąpi,'
-

Żeby

wywiadowców.

groźnie

wypłowiałych wąsów.
Ale wokół nadal zalegała

śmiałości.

Nowa wyp'rawa pana Dudy
Ow potępieńczy jęk, jaki pan Wawrzyniec Duda usłyszał pamiętnego
dnia wśród "diablich ruin", nie pozwolił
mu odtąd zaznać spokoju.
Gdziekolwiek się znalazł ten dzielny
posterunkowy, a zwłaszcza samotnie i
w nocy, słyszał wyraźnie to upiorne
wycie, które podnosiło mu włosy pod
ciężkim kaszkietem i przejmowało
strachem do szpiku kości. Na próżno
starał się to niemiłe wspomnienie wyprzeć ze świadomości; ppwrac.a.l(Lu·
parcie i przy każdej okazji.
Wrażliwy, trochę zabobonny,
a
przede wszystkim mocno wlerzącl':.
posterunkowy Duda
przyszedł do
przekonania, że ów potępiellczy jęk,
który prześladuje go tak uparcie, jest
do pewnego stopnia wyrzutem sumienia, że nie pośpieszył z pomocą drę
czonej w podziemiach ofierze, choćbY,
nią n?-wet miał być sam groźny bandyta Swider. Leżało to bowiem zarówno w jego służbowych, jak i czysto

karabina i ruszył

wyrażał

to

ślał,

!3

~li~ unit i O~W~li IflY~~Oflyły Ii~tonouowi ~ro[ioWi łortun~
Dawniej roznosił listy, dziś jest "kurierem brylantów"

Niezwykłą karierę zrobił Jim Glendale.
;Przez wiele lat pracował jako skromny li' stonosz w Iloludniowej Ameryce. Roznosił
listy i wartościowe przesyl'ki, otrzymując
za to skromne wynagrodzenie.
Przed sześciu laty dokonano na Glendale'a napadu,
Listonos-z mial właśnie oddać zamieszkałemu na peryferiach miasta Rimberly
niejakiemu Morleyowi niewielką paczuszkQ, gdy nagle rzuciJo się nań d\,'óch męt
czyzn. Napastnicy byli uzbrojeni w rewolwery. Glendale
zorientował się wlot w sytuacJi.
Wrzucił niewiell{i pakunek, który mial
przy sobie, do torby i zatrzasnął ją na automatyczny zamek. Kastępnie padl na zie
mię, schwycił jednego z napastników za
nogę i wykręcił mu ją, po czym rozbroił
go. Drugi opryszek przerażony zbiegI. Ban·
dytę oddał Grendale w ręce policji, po czym
dorQczył przesyłkę adresatowi.
O niezwykłym wyczynie listonosza
doniosły pisma.
,W ówczas zwrócili na niego uwagę handlarze brylantów. Jak się okazało, Glendale
uratował przed opryszl{ami paczkę, zawierającą l-amienie zn:..cznej wartości. Handlarze kosztowności zorientowali się w mig,
że bezpieczniej jest przesylać biżuterię przy
pomocy listonosza, odznaczającego się tak
wielką siłą i zręcznością, nit przez pocztę.
Glendale otrzymał
nęcącą propozycję zostania
"kurierem brylantów".
Porzucił pracę w
miejscowym urzędzie
pocztowym i zostal zaangażowany przez
kilku handlarzy brylantów. Od tego dnia
rozpoczęlo się dla Glendale'a życie, jakiego dotychczas nie znal. W ciągu sześciu lat
objechał On kilka razy dookoła
kulę ziemską.

W Amsterdamie usiłowano go uśpić
przy pomocy chloroformu. Silny organir.m
Glendale'a przetrzymał jednak narkozę.
Napadnięty zdołał znów rozbroić swych
prześladowców i oddał ich w ręce poliCji.
W Londynie wyskoczył z auta, pędz,,
cego z szybkoścl~ 60 mil Da godzinę,

:. doznał przytem tyłko lekkich obrateń cielesnych, W Yokohamie uciekł po dachach
domów z meliny złOdziejskiej, doka,d został
podstępem przywabiony. Przybyła policja
w porę odebrała skradzione mu perły.
Mimo, it jest on naratony na wiele niebez;pieczeństw, Glendale odbywa stale podr6:te dla przyjemności i

Holenderski kramarz odkrył świat mikrobów
Walka zmałymi zbrodniarzami pochłonęła wiele ofiar
Od wieków człowiek tępH wszelkiego
rodzaju przootępców, budując dla nich
olbrzymie więzienia, lochy bezdenne, wy·
myślil dla nich najbardziej okrutne tor·
tury, lecz długo nie zdawał sobie sprawy,
że istnieje świat daleko grożniejszych
zbrodniarzy, czyhających na jego zdrowie.
świat bakteryj. Długo nie zdawał sobie
sprawy, te świat ten jest zaludniony przez
krocie milionów istot żywych, najrozmaitszych gatunków. Nie przypuszczał zupełnie, że
w świecie tym ma nieubłagaDych
wrogów,
tym groźniejszych, że małYCh, golem okiem
nie ·doBtrzegalnych.
A gdy ktoś z lud'zi zaatakowany przez
tego strasznego wroga wiądł i w oczach
giną I. wszyscy zgodnie przypuszczali, że
został przez diabla opętany lub urzeczony.
Ale znaleź!i się bohatersc~ śmi~łkowie, .
którzy .wdar~l SIę .w te~ ś,wlat llJ~znany:
wydarh mu .Jego tajemnIce l wYPowledZleh
mu walkę nIeubłaganą·
, Odkryli przyczyny chor6b ł zaraz,
które dziesiątkówały ludność. Wskazywali
sprawcę tych nieszczęść w h;tocie żywej,

maleńldej

ukrytej dobrze przed widokiem
ludzkim, bo miliony razy mniejszej od
główki szpilki.
I od tej POTY rozpoczęła się walka c,zło
wieka, uzbrojonego w mikroskop z J~go
groźnym wrogiem. Wal·k a pochłonęła WIele
ofiar. Ginęli w niej uczeni, pokonani przez
. te maleńjde istoty, marnując siły i zdrowie w zadusznych pracowniach i labora.toriach. Ale ofiary te nie poszły na marne.
Człowiek poznał ten świat groźnych przeatępców i nauczył się z nimi walczyć.
Dziś wiemy, że przyczyną wielu chorób
są groźne zarazki. Umiemy już bronić się
P1:zed bakcylami gruźlicy,. ~yf~su, cholery, błonicy i t. p. Ale daWnIeJ? l
Pierwszym człowiekiem, który wskazał
światu groźnego wroga-bakterię był

holenderski kramarz
ADtoni van LeeuweDhoook.
Dziwne były koleje tego kramarza, któr1
przez całe swoje ży.ie, w ol{resie c~e!Dnoty
i barbarzyństwa torował drogę dZISIejSZej
wiedzy. Urodził ,;;ię w roku 1632 w nizinnej
Holandii. Ojciec trudniąc się koszykarstwem, posyła! syna do szkoły, prol'?kując
mu karierę urzędniczą. Szybko Jednak

I

Otrzymywał wspaniale utrzymanie, mieszkał w luksusowych hotelach i zajmował
pierwszą klasę w okrętach oceanicznych.

Szefowie Glendale'a dbali o to, by obraw jal{ najlepszych sIerach, gdzie
najmniej czyha nań niebezpieczeństw.
Glendale przewoził brylanty, perly, dia.
menty, szafiry i inne ldejnoty
wartości wielu milionów fUDtów
szterlingów.
Dotychczas nie wydarzylo się jeszcze ani
razu, aby coś zginęło z przesylki.
Pewnego dnia w Paryżu napadło nań
trzech opryszków i wci[\gnęlo go do auta.
Nim policja zostala zawiadomiona o na·
}Jadzie, Glendale zajechał przed komisariat
samochodem bandytów. \\' ewnatrz siedziało trzech opryszków, związanych sznurami.
cał się

Głos,

k1ó'ry

Polacy Da obczyiDla:
Trzy siostry Polki,
Brodeckie z Toledo (Stany Zjednoczone) zdobyły sobie popularność w
teatrach
amerykańskich jako znakomite trio muzyczno-wokalne.

patrzał....

Konstruował niestrudzenie swoje apa..
raty, których już setki pOSiadał. I nie ~yło
w Holandii optyka, któryby lepiej od mego
potrafił obrabiać czarodziejskie szkiełka,
ba co więcej szkieł takich wtedy nie motna by znaleźć w całej Europie!!. To wbijało
go w dumę i popychało do dalszych wy~
siłków. Pod swoje mikroskopy kładł skórę,

Pewnego dnia pod swoim mikrosko-pem umieścił troszkę wody deszczowej<
Gdy się nad nią pochylil, wykrzyknął zdu~
miony.
W kropli wody poruszały się maleńkie
stworzonka
tysiące razy mniej,sze, niż jakiekolWieK
atworzenia, które możemy dojrzeć gołytm
okiem.
Miejski dozorca wdarł się pierwszy w
nieznany nikomu świat, odkrył bakterie.
Zdumiony swoim odkryciem począł się
zastanawiać. skąd się te stworzenia wzię
ly w wodzi~. Czy może z nieba spadły?!
Brał wodę z IiaJczystszych źródeł, lecz
wszędzie znajdował male wirujące istoty.
Po długicH doświadczeniach rozwiązał
w~eszcie zagadkę.

te one wirują w powie~
trzu z pylem i kurzem i stamtąd dostają
się do wody. CierpliWie brał te małe t yjątka pod swój mikroskop, choć oczy krwią
mu nabiegały, śledził je uważnie. I znowu
Bankiet ur~f{d~ony według J·ecepty ~ XVI 'W.
przekonał się, że te tyjątka nie powstają
tak bez przyczyny, ale rozmnażają się, jak
Na cześć jednego z wyższych urzędn:' strów z cechu piwowarów. Cech ten, zał;)·
kÓW angielskich urzl\dzono Ilieda wno 'IV żony za ..,anowania Wilhelma Zdobywcy w wszystkie istoty żywe.
Londynie bankiet, wzoro\van V ściśle n'! 1066 roku, istnieje dotychczas. Aranżero
Wiadomości o pracach odźwiernego z
bankietach z XVI wieku UC7.e!>tnicy bru",
wie bankietu uprosili seniora ~ echu. licżą Delftu dotarła do na.ipoważniej8~ej ówcze,
kietu zjawili się w str'ljach z przed 400 cego 90 lat. by w kostiumie 7. XVI \Yieku snej inatytucji, jaką było Towarzystwo
lat. Na pieczyste podano dzicz·.'znę. dósta~ wziąl udział w bankiecie w charakte~ze I{rólewskie.
probiercy napoju. Służba obslugująca bieczoną przez lasy pailstwowe i przypra \\'i )Leewenhoeck został zaliczony w poną według recept z 1567 roku. Jako nap:'j
siadników, ubrana była również wedłull;
czet członków towarzystwa.
podano tak zwany ,.brag~e!" - słód z mi,}- wzorów z XVI wieku. Jeśli dodamy do tedem, przyprawiony pachnącym pieprzem, go, że bankiet odbywał "ię w salach li- Badaniami jego zajęli się naj sławnieJsi
ówcześni lekarze. Zastanawiali się nad
cynamonem i muszkatem. Dawny zwyczaj
czącego kilka wieków londyń"i-iego Tovtlr,
konstrUkcją mikroskopu niezwykłego do~
wymagał,
że
przed. podaniem napoju na.
mieć będziemy miar!! iego .,lliswrycznoścf".
zorcy, lecz on nie chciał zdradzić tajemni~
stół kosztowalo go dwóch wy')itnych mar
cy swojego przyrządu. Czarodziejskim tym
przyrządem szukał wszędzie małych i za~
bawnych stworzeń.
Szukał
wszędzie,
wreszcie znalazł ich niezliczone ilości w
jamioe ustnej na zębach.
Odkrycie to wywołało olbrzymie poru.szenie.
Damy z holeDdersklej arystokracji całymi dniami płukały usta i myły zębyl
Leewenhoecl{ stał się najsla wniejszym
Do policji IV Tunisie wpłynął list oskar- matka by znęcać się nad nią i w ten spożający
pewnych małżonków-tubylców o sób zmusić do zmiany decyzji.
członkiem Towarzystaw I{rólewskiego. Car
znęcanie się ich nil wlasnej córce. Policja
rosyjski Piotr WielId i królowa angielSka
Jedyną osobą, która nad nią się litowaudał~ się pou wskazany adres i w istocie
ła to młodsza siostra. Codziennie przyno·
przybyli do Wielkiego odźwiernego, by po~
w domu opuszczonym znaleziono młodą i siła jeJ uluadkiem skibkę suchego chleba, patrzeć przez jego szkiełka ...
przystojną
dZiewczynę, przykutą łańcu·
jednak przychwycona na "tym przeLeewenhoeck nie ustawał w pracy. Jako
cham] clo łóżka., Nieszczęśliwa dziewczyna, stępstwie", została zbita prz;ez rodziców do 9O-1etni starzec z tą samą jasnością umyjakkolwiek wyczerp'lna, miala jeszcze na krwi.
słu, z tym samym mlodzieńczym zapałem
tyle sił, by opowiedzieć przybyłym, że 40
Policja aresztowała niegodnych rodzi- kroczył w świat, który przed nim otwieralóżka przykuli ją rodzice za to, że odmóców którzy za swóJ czyn odpowiedzą przed ły cudowne szkla.
wiła poślubienia młodzieńca, którego nie
sądem,
Odźwierny z Delftu zapoczątkował gakochała a który znów podobał się rodzilerię mikrobiologów. Jego śladami poszedł
com.
Także artysta.
Pasteur, Roch, zwany pogromcą śmierci,
Nieszczęśhwa dziewczyna opowiedziała
- Jestem skromnym malarzelIIl poko- Bruce i cały szereg innych wielkich uczopoza tym przybyłym policjantom, że w pozycji jakiej oni ją znaleźli, znajduje się już jowym, a mimo to moja jedna praca wisi nych.
od 17 dni, przy czym od tygodnia już by- w Salonie Sztuki.
Ale pierwszy wrota w ten wiel,k i nie- Pogratulować! a cóż to za praca?
ła
pozbawiona wszelkich pORiłków. Coznany świat otworzył OdŹWierny z Delftu
dziennie rano zaś, przychodziła do niej
- Szyld z napisem: "Wejście na lewo". Antoni Leewenhoeck.
{kl

Jedli i pili jak przed 400

lały

Wolała być przykuła łańcuchami
niż poślubit człDwieka, którego nie kochała

ŚREDNIOWIECZE W MODZIE
Suknia z grubej krepy koloru ciemno-czertWonego, r.c1obn'l w zlote nitki i kropki. Ze
.tylu sulmi przebija wpływ średniowiecz;a
na modę współczesną.

Antoni gorzucil szkołę, przerzucając się do
handlu. Przez pięć lat pracował w Amste~~
damie jako pomocnik kupieCiki w. skła,dzIe
towarów, wreszcie w 21 roku tyCIa Ofll~d.a
w Delfcie w charakterze dozorcy na mIeJ~
skim ratuszu!!!
Wolne chwile miejski dozorca spędzał
w pracowniach holenderskich szlifie:r:zy!,
Śledząc z zainteresowaniem, jak obrabla.~
małe szkiełka, by przez nie widzieć świat
w większych rozmiarach. Leeuwenhoeck
wydarł optY:kom i~h taj~mnicę. i .sam począł szlifować szkIełka l z dZIecmną ra~
dościa" patrzał przez nie na różne przed~
mioty.
To stało się jego nasją.
Potrafił nad "szkiełkami" spędzać
długie godziny.
Oszlifowane soczewki oprawiał w miedzia"
ne ramki, uzyskUjąc w ten sposób przFzą:
dy do pOWiększeń - mikrOflkopy. SąsI~dzl
uważali go za szaleńca, patrząc na Jego
mieszkanie zawalone soczewkami, opraw~
nymi w miedziane ramy. On zaś pod swoje
szkieł.ka kładł sierść zwierząt, włosy, cieniu t1<i e skrzydełka muchy i godzinami

żądła pszczół, obserwował i myślał... Dzi~
wował go i zastanawiał ten świat, który
wielkimI oglądał oczami.

Q'fzmiał

W Londynie zmarł w 56 roku życia Pll,
rucznik w stanie spoczynku. Albert Wo.. boweI. który słynął z tego, że posiadał najdonioślejszy głos warmii angi3lskiei.
J
mimo, że nie pełnił on już ostatnio służby.
glos do końca życia służył mu, gdyż czę
sto można gO było slyszeć. wyiającego tak
głośne rozkazy, jakie swego czasu wydawał
rekrutom podczas ćwiczeń, Je!7o glose.n
zainteresowała się nauka i le~e..rze, Bada.
nia ustaliły, że jego gardło było naj prawidłowej zbudowane o wyjątkowej regularnOści i ścisłości.
Natomiast z rodziną i
przyjaciółmi rozmawiał
tak cicho i de l;·
katnie, że trudno go było r.rozumieć.

kpi sobie z zakus6w bandyl6w.
Nie trzeba dodawać, te podr6te te odbywa:
na koszt swych .:hlebodawców, a wysok.ie
wynagrodz;enie, jakie poz;a tym otrzymuJe;
odkłada do banku. Dziś jest on już krocio-.
wym panem.

Przekonał

się,

