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Pastw'i li się nad niewinnym chłopem

Papieża

W odniesieniu do oskarżonych Ha-l1prberga i Feldberga sąd stwie:rdz~, ~e
udzi.ał ich w zbiegowisku był wybltme
czynny że r z u c a l i s i ę n a p r z e.chod~ących spokojnie c,hło.
p6w a Haberbarg posług~wał
s i ę k i lo f e m. Sąd na podsta'Yle zezuań św iadka Słotwińskiego stWierdza,
że H a b e I' b e r g n a p a d l n a p o 1s k i e g o c h ł o P c a, k t ó r e g o ~ 0-.
czał bić młotkiem szewckIm
p o 'g ł o W i e, a g d Y. t e n u p a d ł n a
z i e m i ę, ok ł a d a ł g o J e s z c z e
kij e m.
.
Wystąpienie żydów p:~eclwko opuszczającym miasto włosclano~ bylo
agresywne, żydzi Występowali ~rupa
mi lut W pojedynkę,

Jak Żydzi skonstruo·
wali apelację
Sąd
żydów

Papież , Pius J Jedenasty na ' przechadzce
ogrodach watykańskich latem zeszłego
roku,

Pomimo choroby Głowy Kościoła życie państwa watyTwńslciellO biegnie dalej swym
trybem, Krótko po Bożym ,_ Narodze.!"iu ~dby.lo się zap.rzy.siężenie nowo przyjętych
.
żolnierzy gwd,.dii $Zwajcdrskiej.
·
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Do artykułu "Cień nad wiecz'lł,yn'l. 'łn;asłen'l." n ,a stronie
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Uzasadnienie wyroku w sprawie Przytyka
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3000 Żydów tuczyło się kosztem okoli.cznych chłopów - ' Gdy chłopi
poczęli orgaoizQwać polski handel, Zydzi znaleźli się w nędzy Sąd usłala, że Zydzi domagali się od władz ' usunięcia z Przytyka
pionierów polskiego handlu - Gdy starania nie odniosły skutku
wywołali krwawe zajścia, w czasie których znęcali się nad Polakami
i strzelali do tłumu
Sąd Apelacyjny w Lublinie sporzą
dził już motywy swego wyroku, które
wydał w historycznym procesie przy-

tyckim, będącym dowodem głębokich
p-rzemian w ż)-ciu narodu polskiego,
w odniesieniu do kwestii żydowskiej,
Motywy wyroku są wydrukowane w
formie broszury. Sąd po dokładnym
rozważaniu sprawy zagadnienie p:rzytyckie ' omÓWił na 46 stronach druku,

Geneza

zajść

w Przytyku
,w

Genezę zajść w Przytyku sąd kreŚoli
następujący sposób:

W wyniku akcji bojkotowej wło
śCianie z okolic Przytyka w coraz więk
szej U{)ści zaczęli się garnąć do handlu,

wypierając stamtąd skutecznie Żydów.
W wyniku akcji bojkotowej stan gminy żydowskiej był rozpaczliwy.
Akcja b::>jkotowa w szybkim tempie
p'Tlyczyniła się do uszczuplenia dochodów handlarzy Żydów, którym trudno
było pogodziĆ się z tym stanem rzeczy.
Ludność okolic Przytyka w znacznej
większości zerwała stosunk.i handlow~
z Żydami. Żydzi poczęli wysyłać do
władz delegacje, domagające się przywrócenia poprzedniego stanu" kiedy
polski sklep i polski stragan stanowił
wyjątek.

W Przytyku było 3000 Żydów a 400
Żydzi wskazywali wła
dwm DCl. pewna ilość ludzi, ()rganiza-

chrześcfjan.

torów bojkotu, i domagali się usunię
cia ich z terenu, a ' wtedy będzie spokój.

Strzały rewolwerowe
z mieszkań żydowskich
Następnie w uzasadnieniu
sąd przedstawia słynne zajścia

wyroku
w dniu
9 marca 1936 r., w czasie których zginął

śp.

stwierdza,

Stanisław

że Żydzi

Wieśniak.

w

Sę,d

zajściach

tych

wzięli aktywny udział, bijąc i rzucając
kamieniami we włościan, opuszczają
cych miasto. Po uspokojeniu się tłu
mów, gdy wieśniacy opuszczali Przytyk, na ul. \Varszawskiej rozległy si'ę
strzały rewolwerowe z mieszkania Ży
da Leski. Świadkowie stwierdzifi, że
Żyd strzelał do tłumu wtedy, kiedy nastąpiło zupełne jego uspokojenie, a jemu nie zagrażało żadne niebezpieczeń
stwo.

Żyd Leska mordercą śp. Wieśniaka
Sę,d

stwierdza na podstawie

zeznań

świadków, że w czasie zajść do tłumu
poJ.skiego padły również strzały z mie·

szkania Żyda Moszka Świeczki. Sąd
cytuje zeznania świadka Jana Wójcika, który stwierdził że Z y d z i b i l i
i s t r z e l ,a l i jak pioruny z nieba.
S ą d P r z Y jął z a u s t. a lon e, ż e
m o r d e r c ę, S t a n i s ł a w a W i eś n i a k a j e s t Ż y d L e 's k a.

Trzykrotne
Stanisława
Nrustępnie sąd

strzały ~o

Kubiaka ,

omawia

drugie za-

bójstwo, jakie usiłowali popełnić Ży
dzi. Po rozejściu się zbiegowiska publicznego na ul. Warszawskiej Żydzi
poczęli gonić chłopów i rzucać za nimi
kamieniami. W · tłumie pędzących ży
dów znajdował się Luzer Kirszenzwajg,
który wyciągnął rewolwer i

trzykrotnie strzelił w kierunku uciekającego chłopa,
Stani..sła wa
Kubiaka.
żyd
strzelał z odległości 20 kroków.
Jak
wiadomo, Kubiak został trafiony W 0kolicę stawu
biodrowego i po trzytygodniowej kuracji w szpitalu, odczuwa do dziś dolegliwości.

Prowokacyjny strzał
, Icka Frydmana
W godzinach popołudniowych, . po
rozproszeniu tłumów, od strony kościoła d{) posterunku biegła grupa wieśniaków. Z e s k l e p u s we g o o j e a
wybiegłw tym momencieleek
Frydman i strzelił ~ krótkiej
broni palnej do c hłopa o nien s t a lon y m n a z w i s k u.
Strzał
jednak chybił.

stwierdza, że ~vni.esione p~z~~
apelacje nie przedstaWIaJą.
obiektywnie zajść w Przytyku. Przytoczono zeznania świadków policjantów w cudzysłowie, lecz te cytaty są.
fałszywe,
Sąd na kilku s~ronach
wszystkie te nieścisłoś:i p:o~tu~e, k?nfrontując je z zeznamarol SWladkow,
zlożonymi przed sę,de.m.

Reakcja

tłumu

za śmierć Wieśniaka
s;ę

Sę,d dalej ustala: "W,ypad~i, Jakie

rozegraly podczas zbleg-owl,s ka na
ul. Warszawsldej, pocię.gnęły za sobą.
bardz'o tragiczne następstwa, Widok
zwłok zabitego Wieśniaka wywarł głę
b(\kie wrażenie na włościanach, O b e cnych przy zwłokach, op~no ,
wał o s i l n ,e w z r u s z e n ] e, w l e l u
p l a kał o. Trup Wieśniaka przeniesiony został na rękach i złożony prz,ed
domem dr Gazdowskiego. Wkrótce zJawił się 'wśród tlumu ciężko zraniony
l\ulą rewolwerową. Stanisław Kubiak.
Z zawrotną szybkością. przebiegła z ust
do ust wieść, że żydzi strzelają..
Następuje reakcja tłumu, który pocr.ął mścić śmierć swego brata.
W pobliżu miesz~ania dra Gazd~w
skiego mieszkała zydowska l'odzma
Minkowskich która padła ofiarą z&msty za mord spełniony na śp, \Vie.Śniaku. Mieszkanie Mi kowskich było
najbliższe, a tam za drogą leżał trup
zabitego przez Żyda Wieśniaka.

'OcenazeznańHerszka
I

Minkowskiego

Sąd charakteryzuje zeznania głów
nego świadka Żydów, Herszka ~in
kowRkiego, Sę.d dał mu zupełną WIarę
co do okoliczności, w której twierdzi,
kto pierwszy wtargnął do mieszkania
jego rodziców. Co do pozostałych okoliczności nader ważnych i mających
pj~rwszorzędne znaczenie dla sprawy,
~ęd dopatruje się szeregu sprzeczności.
\Vobec tych jaskrawych sprzeczności
sąd nie dał mu zupełnie wiary w pozostałych częściach jego zeznań.
Sąd stwierdza, że przewód są.dowy
nie dostarczył dowodów winy oskarżo
nych Polaków: braci Fl'ąckowiczów,
Iwańskiego i Kwietniewskiego w kierunku zabójstwa Minkowskich i dla
tego w części uniewinniającej ten wyrok zatwierdził.
W odniesieniu do wymiaru kary
sąd stwierdza, że twierdzenie osk. Leski, że wyrok sądu okręgowego cechuje ,.rażąca niewspółmierność w wymiarze kar Żydom i chrześcijanom"
jest
bezzasadne.
Sąd
Apel acyjny
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A'resztowań dO'konano pod zarzutem sabotażu, a objęły one wyb'itny~ dzi~!acIY bolszewick,iCh- Aresztowania sięgają rownei do "czerwoneJ" annu
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Góra lrodziła mysz...
Min. Beck w wywiadzie udzielonym
(prasie amerykallskiej wycofał się ze
stanowiska zajętego w Genewie przez
urzędowych przedJstawicieli Pol ISki w
sprawie emigracji żydowskiej.
"Góra

zrodziła mysz l stwierdza w
z tym "Warsz. Dziennik Narodowy". - Z wielkiego wiwatowania prasy
"sanacyjnej" na rzecz śmiałej decyzji rzą
du, ~jmującego konstruktywnie rozwiąza
nie kwestii tydowskiej w drodze emigracji, i przeciwstawiania tej śmiałej konstruktywnej polityki metodom obozu narodowego, rzekomo czysto negatywnym i
bezradnym - nie pozostało nic.
"Min. Beck oświadczył, te problem
emigracyjny, wysunięty przez rZl\d polski
w Lidze Narodów, dotyczy zarówno Polaków jak i Żydów - odbierając tym samym
wszelkie
polityczne
znaczenie
uprzednie.j deklaracji."
"Warsz. Dziennik Narodowy" konlk:luduje:
"Nigdy nie wierzyliśmy w możność rozwiązania kwestii ż,Ydowskiej w systemie
"sanacyjnym". Zawsze twierdziliśmy, te
motliwe jest ono jedynie w państwie narodowym. Dlatego tet na deklaracje genewskie zapatrywaliśmy się równie sceptycznie, jak na antysemickie wystąpienia
niektórych posłów rzr!,dowych w Sejmie.
Zdawaliśmy sobie dokładnie sprawę, te
wszystko to jest obliczone jedynie na benefis obozu rządowego w l{raju, który coraz usilniej dopomina się zdecydowanej
polityki odżydzenia Polski."
związku

Rozwi,ę.zanie kwestii żydowskiej zaczynać należy od wytworzenia ta.kich

warunków w kraju, kwreby zmusily
Żydów do jego opuszczenia.
Jeśli ich całkowicie WYOlbcujemy
8POśród siebie. jeśli stanie się dla nich
oczywistym, że ich polityczne zamiary i dJą,żenia nie da,dz~ się w POlSC9
!urzeczywistnić, jeśli stracą grunt w
nalSzym życiu gospodarczym, wtedy
sami znajdą dla siebie miejece do
wyemigrowania i zatroszczą. się o
zorganizowanie akcji przesiedleńczej.
Rozwiązać

Akademię

Literat....y
Taki postulat wysuwa .,Słowo" wil~'ńskie, które stwierdza. że T()Z'Wią,za
nie Akademii jest wymogiem kultury
polskiej, choć może jest przykre i da
[powód do uszczypliwości w pra.sie zagranicznej.
Jest to jednak jedyne wyjście. Od
IPOCzątku swego istnienia P. A. L. nie
uczynił nic takiego, o czym moglibyśmy myśleć z chlubą.
Naromirust P.
JA. L. jak stwierdza "Słowo" zle się Z81SłużYł kulturze Pol~ki przez
takie m. i. poczynania:
"Przf'z rozdawnictwo swoich "bobków"
jednomYŚlnie napiętnowanych przez pra!~

s

t.tl·;~~in IOlamJkał ~woi(~ Iflyjaliół Wwi~li!niu

stwierdził, że w odniesieniu do Żydów
Leski, Kirszencwajga i Frydmana zostały wymierzone surowe kary, gdyż
udowodniono im zbrodnie usiłowane
go względnie dokonanego zabójstwa.
Za udział zaś w zbiegowisku s ę. d
o krę g o w y w z g l ę d e m n i e k t órych
chrześcijan
zastosował nawet kary w rozmiarze
wyższym

Numer 31

Mosk wa
(ATE)
W
ramach oraz b. ambasadora sowieckiego w Papowszechnej "czystki", zarządzonej w ryżu Rakowskiego, który przed :OZ!POwyniku 06tatnieh procesów trocki- częciem kariery dyplomatycznej był
stów, dokonano w Sowietach licz- prezesem Rady Kom.itsarzy Ludowych
nych aresztowań. Z przywódców ko- na. Ukrainie.
munizmu,
współtwórców
obecnego
Pod zarzutem sabotazu aresztowaustroju uwięziono m. L: Bucha.rina no: dyrektora olbrzymiej fabryki majednego z najbliższych przyjaciół i szyn rolniczych w Rostowie nad Donem
współpracowników Lenina., członka Glebowa' szefa administracji okręs:'
"Politbiura", ostatnio redaktora naczel- przemysłowego w Czern~ho\,:"ie. LubInego "Izwiestij"; Uglanowa., b. człon- mowa; kierownika sowIeck;ego przeka Centralnego Komitetu Partii Komu- m)"Słu gumowego Bilkera. k;tory sw~go
ni.stycznej· Rykowa poprzednika Mołe>- czasu był za.stęfX:ą kierowmka SOWlectowa na ;tanowisku przewodniczące- kiego przedstawicielstwa handlowego
go Rady Komisarzy Ludowych, który w Berlinie; Mariasina, prlł;wdopodob
ostatnio był komisarzem poczty; preo-I nie brata prezesa banku pa~st~o()wego,
br8.Żeńskiego, Smi1gę i słynnego mor- jednego z wyż,szych urzędnikow uraldercę rodziny carskiej Bieloborodowa., ski ego okręgu przemysłowego.

poza tym aresztowano w okręgu
uralskim: ł wyższych urzędników w
przemyśle, dwóch dyrektorów banku.
dwóch UTZędników przemysłU przetwórczego koksu, zajmujących kierow-

stosuj I

_natychmiast J
%nonę

Rozruchy wMoskwie przeciw Stalinowi 1.
L o n d y n. (ATE). "United Press" ,
W tutejszych kołach politycznych
donosi:
wskazuj Q. na ten zbie~ okoliczności i
Wieczorne pisma londyńskie prze- oświadczają, że jest rzeczQ. zastanadrukowały bez wyjątku wiadomość
wiającą., iż w prasie państw, majQ.berlińskiego dziennika "Angriff" o cych lepsze stosunki z Z. S. R. R. niż
rozruchach w Moskwie, skierowanych Niemcy, nie ma doniesień o dem~
przeciw Stalinowi. 'V żadnym piśmie stracjach żołnierzy armii "czerwonej"
angielskim jednak nie ma na ten te- przeciw Stalinowi, a za Woroszyłomat wiadomości z innego źródła.
wem.

W rocm'icę krwawych
we FrancJi'

zajŚĆ

p a ryż. (Tel. wł.). Z okazji rocznicy krwawych zajść w dniu 6 lu~go
1936 roku organizacje prawicowe i
centrowe zroganizowały liczne manifestacje i zamówiły msze żałobne za
dusze ofiar, poległ~' ch z ręki socjalistów i komunistów.
I Jednocześnie socJaliści oraz
inne
partie lewicowe zwołał)r na niedzielę
demonstrację "frontu ludowego".

Roosevelt
iększa
. pow'
ł d
SWOJą wazę

N o w y Jor k. (Tel. ",l.). Prezydent
Ro~evelt przedłożył Kongresowi projekt zmian ustawy, dot~'cz~cej Najwyższego
Trybunalu Zwią7.kowego.
Głównym celem projektów jest przepis, że Najwyższy Trybunał Związkowy l"kładać się będzie z liczby nie więcej niż 15 członków i że prez. Roosevelt otrzyma od Kongresu pełDomoc-l
nictwo mianowania sześciu najwyższych sędziów, na wypadek, gdyby 0polską

urzędujący powyżej lat 70 nie
si~ pełnionych funkcyj.
Możność mianowania w S~dzie Naj-

becnie
zrzekli

wyż&zym

członków
zapasowych poprezydentowi stworzyć nowę.
większość, a Kongres będzie mógł uchwalać nowe ustawy, reor~anizują.ce
administrację kraju, bez obawy, że
decyzje jego uchylone zostaną postanowieniami Sądu Najwyższego.
'Vobec tego, iż mianowania są dożywotnie, reforma ta zapewni na dłuż
S7.y czas większość liberalną w Sądzie

zwoli

Najwyższym.

GDU
dzla
r: ł
T
a...

R y g a. (Tel. wł.). Generał Dubenko,
szef sztabu wojsk. w Taszkencie został przez GPU aresztowany i przewieziony do Moskwy. Dubenko jest byłym
mężem posłanki sowieckiej
w Oslo
Kolłontajowej.
Generał Dubenko oskarżony

jest o
utrzymywanie kontaktu z Trockim
względnie jego pośrednikami. Aresztowanie generała Dubenki miało wywołać w wojskowych kołach sowieckich
duże zaniepokojenie i oburzenie.

POlitYCZ-1 i

wszystkich kierunków
nych.
"Przez objęcie protektoratu nad tworzeniem nowego hymn~ po.lskie~o, C? ~skazywa.ło, te AkademIa Dle orIentUje SIę co
do hIstorycznego elementu w charakterze
katdego hymnu narodowego.
"Wreszcie przez sprawę Rzymowskiego

II

lekkomyślny

dzienikarski."

wyrok

obratający

zawód

Moona by tych. delikatnie się wy-

rażajl!c, "gaff" wyliczyć jeszcze więcej,

ale jak na instytucję. powołaną do
czuwania nad czystością. rozwoju literatUl'y polskiej, chyba to wystarczy.

.

ASPIIINI
produkt poliki
Do MbycIa_
wuystlddl apłak~

ng 36 ~55/6

nicze stanowisko, oraz 10 urzędników i
inżynierów zatrudnionych w zachodnio-syberyjskim
okręgu
przemysło
wym, którzy należeć mieli do zachodnie>-syberyjskiego cenŁ'rum opozYCyjnego. Wśród najwyższych urzędników
kolejnictwa uwięziono 26 osób.
Jak donoozą. "Izwiestia", w Akademii Nauk aresztowano 4 terrorystów.
Od kilku mi6\Sięcy przebywa w wię
zieniu b. rektor uniwersytetu moskiewskiego Friedland. któremu obecnie zarzucają, że stał na. czele "terrorystycznej
grupy
historyków". W
centralnym
komitecie
sowieckich
zwią.zków zawodowych uwięziono 4
trockistów.
Poza tym ar6\Sztowania objęły Zi6mle, na których ostatnio zaznaczył
się wzmożony
ruch narodowy, jak
Gruzję. Zpośród jej nacjona1i.stycznych
działaczy aresztowano 12. Na Ukrainie znów jak pisze prasa. sowiecka.,
wykryto liczne grupy terrorystów. Podobne grupy istniały w Moskwie, Leningradzie oraz we wszystkich waż
niejszych ośrodkach sowieckich.
Aresztowania objąć miały równiei:
szeregi armii "czerwonej". Źródła oficjalne potwierdzają.
podaną,
swego
cza,su przez prasę wiadomość o uwię
zieniu gen. Putny. Znamiennym jest,
że wieści o aresztowaniu szeregu wyż
szych oficerów armii między innymi
adiutanta Tuchaczewskiego. nie zo..stały dotychczas sprostowane.
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"Orędownika" dołączymy

arkusz

pięknej

"Jestem
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Na krawędzI tygodnia

udzie lede i••••

• W Rosji sowiecldef demokracja
wybUa się na plan pierwszy".Z XXIV kongresu PPS w Radomiu.
Swoją. drog~ rasa naszych .a.bisyń
czyków rozlazła się daleko po świecie
i spełnia swoją. rolę jak może.
Nie jestem takim starym wygą
dziennikarskim, abym wszystko na ten
temat wiedział, a zwłaszcza widział...
Działy się w świede rzeczy, których
żadne kroniki nie zanotowały, a ludzie, którzy je widzieli, dawno pomarli.
Jeśli chodzi o rolę, jaką. spełniają
Żyd zi w świecie, to jest to temat specjalny, którego rutynowani spece rozgryźć nie mogą, a cóż dopiero ja. ...
Naprzykład ostatni proces Żydów-bol
szewików w Moskwie. Staję wobec tej
p<onurej tragedii bezradny. Nie mogę
nijak wytłumaczyć sobie tego upodlenia dusz, jakie wykazali w tym proceSje oskarżeni, ideowi bolszewicy-Żydzi,
nie mogę pojąć przyczyn zachowania
SJę i postawy moralnej .,bohatera" tego prorc!'lJ, ŻFla R::lclkll, uroc17.oncgo

bolszewika, który już w dzieciństwie
marzył o państwie bols7.ewickim i jego
towarzyszów, także wypróbowanych
bolszewików, z których strach zrobił
krwawych błaznów z pętlami na szyi.
Wtajemniczeni publir,yści tłumaczą
sobie tę dziwną zagadkę zachowania.
się Radka wynalazkiem trucizny, paraliżującej wolę... Być mate, że tak
jest, że taka trucizna istnieje i że zastrzyknięto ją. towarzyszowi Radkowi.
Inaczej nie można sobie wyobrazić,
aby ten Żyd, zawsze czelny i bezczelny, mógł upokorzyć się do tego stopnia,
jak to uczynił, i przyznać się do win,
których nigdy nie popełnił.
Świeżo ukazał się w pismach wywiad z głośnym aktorem polskim, Jaraczem, o Radku. Jak wiadomo, "bohater" procesu moskiey-skiego urodził
się w Polsce, zdaje się, nawet w samym Tarnowie i razem z Jaraczem,
wówczas jako młody Sobe]son, chodził
do szkoły. Obu wylano z gimnazjum
za jakie sprawki, zdaje się, za wykrycie ich działalno~ki w · socjalistycznych
kMk~rh !Yi11l'H1 7. i~ln~ · rh. tzw ... Promie-

Radek do Jaracza:

Jest zegarek,
nistych".

będzie

tarsa ...

I Radek i Jaracz musieli
gimnazjum jako eksterniści.
Spotkali się później na uniwersytecie:
krakowskim i w tym czasie pracowali
wspólnie w redakCji socjalistycznego
"Napl'zodu". Z tego okresu datuje się
historia, którą opowiada w swoim wywiadzie Jaracz , a która może rzucić
troch~ światła Da charakter te3'o typu
kończyć

Żydów, tych drożdży świata, który wyjechali z Polski i wywindowali się na
wielkie stanowiska, umożliwiające im
spełnienie tej roli, do której naród ży
dowski jest powołany.
Otóż młody wówczas Radek żył w
Krakowie, jak wielu jego kolegów, bez
forsy. A że bez pieniędzy żyć nie moż
na, więc nasz Radek kombinował, jak
mógł. Razu pevmego, kieLly wszystkie
wypróbowane sposoby zdobycia forsy
zawiadły,
Radek stracił fantazję i
wspólnie z Jaraczem udał się na przechadzkę
po Plantach Krakowskich.
Tutaj spotkali jakiegoś dalszego znajomego. Radkowi wpadła do głowy
genialna myśl, że może zdobyć potrzebne mu pieniądze. W jednej chwili
polecił Jaraczowi przychWYCić znajomego, a sam zabrał się do przeszukania jego kieszeni. Znajomy posiadał
przy sobie żelazny zegarek, który Radek ukradł i zastawił w lombardzie i
za zdobyte w ten sposób pieniądze wyprawił kolegom ucztę w restauracji ...
Później, gdy Radek nie brl już
skromnym wspÓlnikiem ~ocjalistycz
nego "Naprzodu", lecz głośnym i zaawansowanym działaczem
socjalistycznym w Lipsku, przypomniano mu
ten brudny kawał i kto wie, jak by siQ
to b yło dla niego skończyło, gdyby nie
Jaracz, ktÓl")r rzerz w)r świetJił i póiniei (~ 7..(',..,.1)
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Cień nad wie[z ym miastem
Ci,c~.a. oaza,
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m:niaturnwe państewko i mocarstwo światowe
P,ierwsze pogłoski,
wlescl, alarmy - Atak dzienn;karzy - Papież chory! - Oj'ciecśw. P'ius XI i lekarzeWybitna pOIJraWa wzdrowiu Ojca św.

H z y m, \\' lutym
nowczy i ",ladcz)' charakter Piusa XI
Po przeciwnym brzegu Tybru, na odznacza się mianowicie pewną. przeUhOCll1 od 1'0zj)LlulJwu,iącego się bez- kOl'l1ością i kiedy papież zaSłyszał, że
ustannie Hzymu, zualeka. od paraj pojawily się pop:lo ki o jego chorobie,
z\\'iQkszonym
p'r ogramem
na placu \\"~neckim i zgiełku uliczne- \\'ó\\'czas
go milionowego miasla, leży miniatu- pracy codziennej, szczeg'ólnie przyjęć
rOWe palishYO \\'atykmlskie, niewielkIe chciał pokazać światu, że czuje się
obszal cm. L'cz potc:żne niewidzia l ny- dobrze i jest zdrów. Nadmierny wymi pl'omipniarni, rozchodzącymi si~ silek zaś zaszkodził jego zdrowiu i
przyspiesz. ył nadejŚCie dalszych komstąll na cały !l'lob ziem'lki.
Cicho zazwyczaj było i sPOkojnie plikacj i. z\\'la zcza osłab ienia serca.
na a<:faltow.lllych uliczl,ach wewnątrz Arterioskleroza wzmogła siC. powodumurów " 'atykall"kich, na dziedziil- jąc rozdQcie ;iył i ich p~kanie. najcach pałac{l\\ ych i placykach pośród pierw \V pra\,"ej. a potem i w lewej nomuz "',J\v , budynków
admi n istracyj- dze. Pojawiły się też obrzmienia i rany(·h. ul'z('du pocztowego i maleJ1kiego ny, sk.ompliko\\'une · jeszcze zaburzedworca kolejowego. koszar gwardii i niami w pr[1ry ner~k. Choroba o::illgzabudowali rad iostacji, Czasem prze- nc:1a szczególnie silne napięcie okola
sUllął
się
tu jakiś samochód, cza- polowy slycznltt b, r. Papież c!et~piał
sem ciszę zakłócił g\\'ar glosów więk wówczas bardzo. a bezsen ne noce poszej \\'ycieczki, albo rytmiczny stuk wodowały dalsze osłabienie,
Ale nawet w tym na.1clęzszym
obcasów plUtOllU szwajcarów, zd?ża
ją.c~·cl; na zmianę warty. Poza tym, okresie Ojciec ŚW, nie oderwał się jedniewiele tu bylo ruchu. bo wejście do
muz~ów znajduje się od zewnętrznej
Konstanty Dobrzyński, Łódź
strollY; \\'puszcza się 1ylko intere·santów ul'zQdów \\'atykailskich za prze}.lu::tkami, wystawianymi w wartowni
u bram.,.
W początkach października ub, ro- Tą. drogą" ldórl;l. wiel'zhy nio'3ą
ku zaczQły w Hzymie rozchodzić się w fartuchach liści aż dl' miasta !liN'wsze wieści o niedomaganiu pa- !Olollce lll'zet:hodzi codzie!') hoso.
pieża,
Zrazu nieśmiałe i niesprawdzo- w rowie pl'zy::;iac1a pośród chwastów.
ne, pOda\\'alle z ust do ust, potem dokła .dniejsze i ŚCiślejsze.
Niewiele cza- Na pasmach zgrzebnych placht ugorów
su upl~'nQło, a \\'iedzial już o nich ca- topole nio ,~ ą SIę \\'~' smukl'3,
ły świat.
by "c1ążajQ.(Tm hen, od borów
Od tego czasu zmieniło się w,i ele w obłokom płowe czesać pukle.
"-atykanie. Od. wczesnych już !l:oclzin
porannych gromady dziennikarzy z Przydrożn~' strumień patrz~r w niebo
całego ś\Yiata snują. się po galeriach i nad czemś zam~'śli się błękitnie,
11l'zeclsionkach pałacowych, a dziedzi- w pół przepasując orną glebę.
niec św, Damazego stale za,pełniony 'Płynie, gdzie shyo d~'m zak\yitnie.
jest samochoda mi \"ielu dyplomatów,
A tam ,in:!; d/'oga za ols7.~·ną.
przyb~"'\\'a j ącrch po informacje o zdrowiu WOII'Y ICościola. I(ażda znajomość do chat 1\·iC';'n iacn' rh trucll tem d~ży,
w kolach \\'atykaJ1Skich. choćby cho- by 7.a figur1'!- wieś okrąż,\·ć
dziło
tylko o służbę lub żołnierzy i by w bezdrożach le śnych zginąć.
gwardii, sŁała się nagle cenniejszą. od Gdy mrok już burym mchem wyrasta
stosunków z niejednym dygnitarzem na gwia7.d krzaczast~'ch ryżej strzesze,
polityczn~·m. Bo \\Tatykan stanowi dla
gazet twierdze znacznie trudnieJszą. tą drogą. zdala, hen, od miasta,
do zdobycia, niż jakiekolwiek mini- bezpallsh:i pies ku wiosce spiesz)r.
sterstwo świeckie.
'V śmietnilm miejskim wśród
Już wiosną ub, roku zaczą.ł papież
odpadków
odczuwać coraz dotkliwsze bóle artreskow~· c7.ąc ujr7.ał światlo hoże.
tyczne i sklerotyczne. Wywczasy w Zdradziecko go już w lemie matki,
}CastelgandoJfo przyniosły mu znacz- miasto schwrtało na obrożę.
na ulgQ i dlatego właśnie te~oroczny
pobyt papieża \V letniej rezydencji \V "~'pełzłych kudłach, w s(Qchl~'m
przeciągnął się pięć tyg'odni ponad
mroku.
przewidywany poprzednio okres. Po gdy rrI niemrawo mOkJTID 'Pyskiem,
powrocie do \Yatykanu i podjęciu for- to z mlekiem jasne ssał obloki,
sownych zajęć codziennych hóle nie- a sucza pierś pachniała r7.yskiem.
tylko powrócily, ale nawet zwiększyly
się.
Osoby z hliskiego otoczenia Ojca I w snach szczenięc~' ch skomląc
z cicha,
św. tłumaczą dziś, dlaczego przez pewien czas sta't'ano się nie wypuścić z w polotach łaciate gonił krowy
i konicz~'nc mokrą. czmychał
pałaców watykalIskich wiadomości o
pogorszeniu się zdrowia papieża. Sta- płosz~T ć zające nad parowem.
j.

nak od naj\\ ażniejszych swych zaj~ć,
odhywają.c codzienne długie rozmow~
z kardynałem - sekretarzem stanu 1

udzielając mu szczegółowych wskazail. odnoszących się do kierownictwa

Kościołem.

jeśli

Udzielał nawet posłuchań

okazały

się szczególnie ważne,
Obecnie w stanie zdrowia Piusa XI
nastąpiła poprawa
bardzo poważna,
polegająca
na ustąpieniU objawów
ostrych zaniku bólów i zwapnienia
żył.
Jakiegoś
niebezpieczeństwa dopatrują. się natomiast lekarze w wypadku oderwania się skrzepu. Wielką.
ulgę przynio.sło papieżowi zastosowanie nowego ruchomego fotelu, obmyślonego specjalnie przez jodną z rzymskich firm ort<l'Pedycznych według
\\"skazań pro!. Milaniego.
Jest to wygodne wyścielane krzesło na kołach
zaopatrzonych w opony, główna zaś
zasada polega na tym, że siedzą,c w
nim można nogi trzymać w pozycji po-

DROGA

wileńskiej ,,'Vdowy i braci
Rom" w
'ViInie. Ten współplemieniec Radka
sypał
go na procesie moskiewskim,
jak pospolita kanalia, oskarżał o rzeczy niemożliwe, wierny swojej zasadzie z roku 1920, kiedy z ramienia So"ietów pełnił w \\'ilnie jakąś specjalną. misję i kiedy przeprowadzał prowokac~' jne re\yizje nawet w domach prz~T 
jaciół jego rodzin~·. Gd~' mu z tego powo
clu matka czynila wyrzuty, odpo,Yiedział, że stawia i nteres partii ponad
wsz~'s tl\O i że gd~' by partia poleciła mu
wet zabić kogoś, spełniłby to bez wahania!! ... \'17 odniesieniu do Radka
Rom wierny był tej zasadzie aż nadto.
,
A t<>raz mała dygresja. Przypomina
mi się mimo woli rok 1927. Na. ulicach
InO\\J'oclawia pOla1a się krew robotnicza. \Y starciu tłumu z policją trzech
robotników polskich zgin~ło na miejscu, kilku zoslało rann~ · ('h, Jak ,byierclzono, krwawe zajścia inowrocławskie
b~' ł~' sprowokowane przez
socjal-komunę, lato na procesie,
rozpatnlj1'!-crm \Yinę prowokatorów, f"taną.ł w roli
ohro11cy Żrd, tO\yarzrsz Lieberman.
Ten sam, ktÓl"Y później jeszcze il.lał się
dobrze we znaki polsk iej rzeczywistości. Byłem oszołomion~' , jak towarzysz
Lieberman umiał objaśniac f"ąclowi
Radek do towarzyszów uczty:
- Skąd mam pieni~ze: Oto kwit ZI1r1rzenic ':zł<1ll(Ii1l'll socja lisł~· rzllego.
Iomharrlo\\'y,,,.
jako symbOlu walki o lepsze jutro 1'0-

I nie mógl nigd," się naurz~'ć
bruku, co lęką nic w~']'ośnie,
gd~' ,\'~ 'l, patl'z~' ł~T nal'l żałośnie
ka'Piące ropą oczy sucze.

I

Teraz. poci<,t~· S~Ten batem.
pełznie, by'" mrokó'" g!!"'ZCZ się zasz~T ć.
Z mil\5ta go charkot kół w~T st!]l.szył
i blad)' wrzask uliczn~'ch latanl.
Jcs~cze zdeptane hp~' holą.
brulałn~' boki piec'l.e,
stulają.c ogon. w('sząc pole,
drogą się ch~· łkiem do wsi wlecze.

i but

Lecz wie, że tam go nikt nie czeka,
że chIch n<1 progach jest zatruty,
że go za plotem 'ktoś z daleka.
chlaśnie przez 'P~' sk piekącym śrutem.
że

pol::\. go j"u?: zapomnialy,
chat - kłujące noże,
bo nOf"i rdzawy ślad obroży,
bo miastem już oparszał cały.
że światła

\Yięc t~· łko zdała, gdzieś nad strugą
lm slOlnie gwiazd f"\"ój p~' sk w~' prężr,
a nad wsią. potem hędzie długo
żałosn~r sl\O\Yrt w mrokach tężał.

I t~' lko gdzie~, po drugiej stronie,
za \nią, na ł~-f" ~' m łbie pagóra,
księ7.H przysiądzie na ogonie,
by głucho zawyć mu do ,,·tóru.
Tą drogą., co się w lesie zwęża
i co ją. wierzb~T niosą nucąc, to ja, do wioski już nie "ćrócę,
to na mnie nocą wyje księżyc.

procesu od prz~' kn'ch następstw nchron ił. Tac~' to już są. Polacy, ..
Nie można natomiast powiedzieć
tc-go o drugim współtowarzyszu Goli
Radka, niejakim \Vlodzimierzu Romie, tajemnicznn ś\\"iadku w procesie
moskie'Yf"kim, wnuku "znakomitej" Debory Rom, właścicielki słynnej oficyny

Bazylika św. Piotra, ośrodek chrześcijań.
stwa, widziana z Zamku Świętego Anioła.
ziomej. Pierwszy model zbudowano z
oparciem tylko dla prawej nogi p<>nie-waż jednak bóle przerzuciły się tymczasem i na drugą. nogę, przeto trzeba.
hyło zrobić drugi
fotel, uwzględnia
ją,cy tę zmianę.

Lekarze leczą.cy Piusa XI mają. z
nim niełatwe zadanie, paJpież bowiem
dość lekko traktuje lekarskie ws'k aza.nia. Gdy tylko czuje się lepiej, odma.wia pro!. Milaniemu poddania się codziennemu badaniu i z uśmiechem
oświadcza, że zdroweg-o nie potrze-ba
badać.
\V czasie wielkiego nasilenia
choroby sprowadzono do łoża Ojca św.
sła wę lekarską:
rektora katolic.kiego
uniwersytetu w Mediolanie O. Gemellego, byłego komunistę i antyklerykała, który po głębokiej przemianie
duchowej został zakonnikiem i księ
dzem, a który pozostaje w szczególnie
serdecznych stosunkach z Piusem XI.
Znakomity lekarz zbadał dostojnego pacjenta i zapisał mu szereg' lekarstw, polecają.c natychmiastowe rozp<>czQcie ich zażY'..'ania. Kiedy po kilku dniach odwiedził papieża i zapytał
go o skutek zapisanych lekarstw, wówczas Ojciec św. śmieją.c się wskazał
rząd nieruszonych hutelek i oświad
czył, że świetnie mu pomogły i że czuje się teraz znacznie lepiej ..,
Od szeregu już dni cofnięto w 'Watykanie
zarZądzenia
nadzwyczajne
wydane w wypadku ci~żkiej choroby Glowy l{ościoła. Gwardia szla.checka nie nocuje już w pałacu, udzielono trochę urlopów wśród dostojników dworu, zaprzestano też w)"dawać
biuletyny ostanie zdrowia. Zdawać
by się moglo, że modlitwy płyn~e z
tylu serc na całym świecie. zostały
wysłuchane
i że poprawa zdTowia
Piu·s a XI jest poważniejsz,a, niż pierwotnie przypuszczano.
MGR. JAN

Zdaje się,
przeczucia.

że

nie

KAWCZYŃSKI.

myliły

mnie moje

Jeśli zwrÓcę uwagę na fakt, że ten

~owarz~'sz

I

Towarzysz Lieberman trzyma sztandar

botnicze.- Słuchałem tych rafinowanych i demagogicznych frazesów i chociaż porywały one moją. wyobraźnię,
zdawało mi się, że istota realnej walki
o poprawę dołi polskiego rohotnika w
Polsce If'ż~' poza sferą tych argumentów. które rzuca.ł na. sali towarzysz
Lieberman.
.
,

Lie!)erman umiał kiedyś,
Jeszcze jako chłopak, ",-," wolać strajk
w fabryce swego ojca w Przel11~'ś ILl, to
P?dziwiam ten demagogiczny ch"·yt obIecującego towarzysza Ż~· c1a...
Ałe
nikt nie wierzy, ażeb~r pObudką tego
dzialania, jak7.e Obcego ur zCi,,"ej duszy, b~' ł prawc1ziwv ideał. Ideał\' opisan~'ch t~·pów ż~· do\,"skich leż~ poza
f"ferl;l. interesów uczci\\·~-(' h ludzi i stąd
to zakłamanie, którego nie mogą zrozumieć nawet spece ...
Marzący o pal1stwie socjalist~,cz
nym RacIek, nie przypus z czał może. że
kiedyś prokurator tego pa!'lsh\·a bed~ie się domagał dla niego kanT śmie;
CI: Ale rola takirh Radków, Romów i
Llebermanów nie jest je!"zrze SkOll~zo,:a. \V ostateczności zastąpią.
ich
111m .• , I dlatego kongl'es krakowsld
P. P. S.-u mógł powiedzieć, że w Ro s ji
Sowiec~iej demokracja w~ bija się na.
p!aIl pIerwszy ... DemokraCja \V poję
CIU, Żydó,~' 1 Dla nas Polaków te rzeczy
są. l będą. zawsze wstrętne i godne pogar~y, jak ci. którzy przez upodlenie
SWOIch clusz kłamią ~'.Viatu o swoich
ideałach •• ~
ANDRZEJ JAWOR.
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Walka o brzeg

śródziemno-morski

M.

..
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Południowy

front

hiszpański

wojsk naro dowych
skowana).

ataJ.ujących

Malagę.

(linia kre·

W ostatnich tygodniach tempo walk
na frontach
hiszpańskich
mocno
osłabło.
Wpłynęły na to mrozy i durie opady atm09feryczne, które walczący dotkliwie odczuli. nie bardzo przygotowani na zimową. kampanię. Tu i
owdzie toczące się walki. szczególnie
pod Madrytem, miały charakter wojny
pozycyjnej.
Ożywienie nasuwiło w czwartek na
ockinku południowym frontu narodow ego, gdzie gen. Queipo de LIano podjął szeroko ~akrojonę. ofensywę na

pesz - zajęły szereg miejscowości na
drodze do Malagi, nie napotykając na
silniejszy o<pór czerwonych.
Uderzenie wojsk gen. Franco w kIerunku Malagi ma na celu rozszerzenie
dostępu narodowej Hi. znanii do brzegu śródziemnomorskie g o półwyspu pirenejskiego, po7-8. kilkudzie:,iQciu kilometrowym pasem nadbrze7.oym na
północ od Gil'baltaru. reszta brze.gu lewantyńskiego aż do Portbou na granicy francuskiej znajduje się w ręku
rządu kataIOllsko-walenckiego. Walki

z
punktów
oparcia "czerwonych" na południU
Hiszpanii. Atak podjęto na Ią.dzie przy
użyciU jednostek
zmotoryzowanych,
oraz przy udziale lotnictwa i sił morskich. Dzięki tej operacji wojska
narodowe - jak już wiadomo z d&-

na
froncie
znaczenie dla cał<lksztaltu wojny o na-

M~~~ j~en

ważn~h

~m

m~ą więc dOOiosłel

Zbliżanie się Wiosny s;p()woduje też
zapewne niebawem ożywienie działalności wojskowej na innych frontach.

Bitwa o Malag~ w pełnym toku
powsta.ńc~e posuwaJą się koncenfł'yc~nie

w

dziewię

ciu kolunl,nach
R z y m. (PAT) Agencja Stefani d<l- '
nosi z Avili, że bitwa o Malagę jest w
pełnym t<lku i stanowi pierwszy przykład bitwy manewrowej z szeroko zakrojoną. koncepcją. taktycznę. od samego poczę.tku W<ljny domowej w Hiszpanii. Akcja prowadzona jest 9 kolumnami wzdłuż 9 linij operacyjnych.
Pierwsza kolumna, która wyruszyła z Alhama, osiągnęła linię pomiędzy
Zaffaraya i Venta de Zaffaraya. Druga kolumna, posuwaję.ca się z Loya (o
60 km na północ od Malagi), po przekroczeniu przełęczy Ventas de los Alagores na wysokości 1000 m, zdobyła w
ataku na bagnety wioskę Alagores (o
45 km od Malagi). Trzecia kolumna,
idąca z Arcidona, zajęła wzgórza dokoła Villa Nueva de Trabuco i rozpoczęła
bombardo-wanie tego miasta. Czwarta
kolumna, dę.żąca od Antequera, podeszła d<l ViIla Nueva z drugiej strony.
Pią.ta kolumna, idąca również z A~te
quera po zaciekłych walkach zaJęła
Rolla' della Bocca deI Asino, o 35 km
od Malagi. Szósta kolumna, podą.ż~
ję.ca także z Antequera? posunęła ~lę
o 13 km w kierunku doImy Abda!ag~a.
Siódma kolumna, idąca z Pemabla,
zbliża się ku Ardelas. Osma kolumna,
która wyruszyła. z Ronda, po przez,,:yciężeniu potrójnej linii. okopów os~ą.
gnęła drogę, wiodącą. do Burgos. DZle~
wiq,ta kolumna, posuwają.ca się wzdłuz
wybrzeża, znajduje się w pobliżu Fu~n
girola. Obecnie wszystkie kolumny
powstańcze posuwają. się dość szybko
naprzód.
Perpignan. (PAT) Według nadeszłych tu wiadom<lści, w Barcelonie
doszło do gwałtownego starcia między
anarchistami a strażą. generalitad. W
starciu tym zabitych zostało 26 anarchistów i 6 członków straży. Poza tym
6 przechodniów, znajduję.cych s.ię '!'
tym czasie na ulicy, uległO poram emu
od strzałów karabinowych i rew<llwerowych.
B i l b a o. (PAT) Komunikat głównej kwatery baskijskiej donosi, że na
odcinkach Eibar, Amurrio i Orduna
trwa obustronna wymiana ognia karabinów maszynowych. Artyleria baskijska bombardowała pozycje przeciwnika w Villa Real, kwaterę sztabu po.
'Wstańczego w Villa Oriol oraz zakłady
przemysłowe w Arrechavaleto.
P a l' y ż. (PAT) Pod Laroche sur
Yon znaleziono na plaży zwłoki 5-ej
osoby z obciętą. głowę. i związanymi
rękami.

B e r l i n.

(PAT)

Niemi~ckie

Biu-

1'0 Informacyne dono i: Odebrana zóstała wiadomość, nadana przez radiostację
w Valladolid, że powstailczy
okręt

wojenny storpedował na Morzu
statek sowie cki, wiozący
materiał wojenny dla Katalonii.
G i jon. (P AT) Komun ikat urzędo
wy donosi: Na froncie Oviedo silna
kanonada. Ewakuacja ludności cywilnej Oviedo trwa w dalszym ciągu. Na
innych frontach nic szczególnego.
M a d r y t. (PAT) Baterie rządowe
ostrzeliwały
wczoraj rano Oviedo,
zwłaszcza dworzec północny, oraz Casa
AstUl'iana pod Gijon. Ambulanse poŚródZiemnym

wstańcze rozwinęły wielką. działalność.

Pociski zniszczyły część fortyfikacyj,
zbudowanych ostatnio pod Casa Asturiana.

pożar

wŁodzi

10 odd#ialów str~y po~arnej 'ID akcji D 'UJU st u. robotnik6w straciło

B()()

tysięcy ~l strat

pracę

Ł ód ź, 6. 2. Na posesji fabrycz- a nawet udało jej się uratować część
nej przy ul. Sienkiewicza 113 wczoraj pIerwszego piętra i ~art~r, gdy natomiał miejsce olbrzymi pożar, który 0- miast drugie i trzecie piętro zostały
statecznie ugasZ<lno o godz. 13. Nieru- doszczętnie zniszczone. Spłonęła znaczchomość stanowi
własność Ludwika na ilość gotowych wyrobów w magaHauka i składa s'ię z dwóch dużych zynie firmy Mitminger i Danielak i suT<J\.vce oraz przędza w fabryce Loręnca
trzypiętrowych budynków fabrycznych,
.
polożonych obok siebie. W faryce mie- i Hauka.
Straty, według pobieżnych obliczen,
ściła się na drugim piętrze przędzalnia
firmy Lorenc i Hauk oraz maszyny to- wynoszę. około 300 tysięcy złotych. Buwarowe fabryki chustek, pluszu i gobe- dynki, towary i maszyny fab~yczne ubezpieczone były przez LudWIka Haulin fi I'my l\1itminger i Danielale
ka.
oraz firmę Lorenc i Hauk oraz DaNa trzecim piętrze mieści się dalszy oddział prz<,:dzalni firmy Lorenc nielak i Mitminger na łą.cznę. sumę
i Hauk. Ogień powstał wskutek zatar- miliona złotych w siedmiu towarzycia łożyska i natrafiwszy na nagr<lma- sh\'ach.
Dwustu robotników, jacy zatruddwny, łatwopalny materiał w wielkiej
nieni byli do ostatniej chwili w. przę
ilości, jak bawełna. prz'ędza, papierowe
szpulki itp., rozszerzył się z wielkę. dzalni Lorenc i Hauk, poZOSi~lll~ beza
pracy. Część robotnikó,,: p~zeJdzle
szybkością..
Na ratunek przybyła straż pożarna zasiłki, a reszta zatrudlllemona będZIe
w sile dziewięciu oddziałów.
Straż na innych oddziałach fabryki.
zd<lłała zabezpieczyć sąsiedni budynek,
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Zaledwie parę tygodni temu, jak zapanowalo w hołach oficjalnych Trzeciej Rzeszy
oburzenie % powodu przyznania pO/;pjQl!Jej
llagrody i'iobla głośllemu pacy/iście niemieckiemu, wypuszczonemu dopiero co z obozu
lroncentracyjnego, Karolowi VOII Ossietzhy'emu.
Rzqd Rzeszy złożył protest dyplomatyc%ny w Oslo nazywajqc ala ten demonstracjq
(lntyhitlerowską. 117 czasie sobotniej mowy
H itlera w Reichstagl,l adpowiedzialy Niemcy
bardziej efelclywnym jesz;cze protestem: rząd
ber/iI/sl"i zabronił obywatelom niemiecTrim
przyjmowania w przyszłości nagrody Nobla.
a w zamian za to sam wyznac,*yl rocznie
tr::.y nagrody po 100 tysięcy marelt za zasługi
dla niemiechiej nauki i kuiLuTY·

*

Decyzja "Fiihrera" dotTmę7a żywo Szwedów. Co pra'wda poTtojową nagrodę No·
bla przyznaje - według slatutów fundacji parlament norwe.l1ci. ale resztę nagród.
U' fi.zyce, chemii, medycynie i literaturze,
wyznacza aJtademia szwedz1ca, tudzież Szwe.
cja jest ojczyzną fundatora owego między.
narodowego konhursu. Jeśli więc norwesltie
sfery parlamentarne uległy tym razem na·
cisTwwi międzynarodowych kól pacy/istyc:r..
n)'ch udzielając demonstracyjnie nogrody

Tragiczne

Ossietzky'emu, nie powinno to - zdaniem
Szwedów - rzucać cienia na fundaCJę Nobla jako taką, ani też na ojczyznę nagrody,
którq jest Szwecja.
Przy tej sposobności wylicza prasa szwedzka ~istę dotychczas udzielonych nagród rozmaitym wybitnym niemieckim uczonym
i literatom. Nie ma mowy o uposledzeniu
narod" niemieckiego przy rozdawnictwie
nagród.
Na 33 nagrody w fizyce otrzymali Niem·
cy jedenaście, na 31 w chemii - 12, ~iedem
nagród w medycynie, pięć w literaturze
i trzy pólrojowe. Obecna decyzja Rzeszy wypływa z widocznego przeczulenia - ; więk
6Z0ŚĆ opinii szwedzkiej nie godzi się ze stanowiskiem hitlerowsldm.

*

Profesor Holmgren oświ.adczyl w wywiadzie. iż decyzja kanclerza Rzeszy nie odwiedzie komitetu Nobla od przyznawania
nagród pod kątem widzenia istotnej zasługi,
a nie polityki, a zatem przyznawane
będą nagrody w przyszłości również Niemcom, nawet gdy tymże nie będzie wolno na·
gród Iych przyjmować.
W poprawnych z tradycji stosunhach
Niemiec do świata naukowego szwedzkiego
nastąpił zgrzyt. Takich zgrzytów między
Niemcami a nordyckim światem półwyspu
skandynawskiego jest od cwsów nasumia
Trzeciej Rzeszy coraz więcej.

rozdroże

"Witezie" z Kremla -I dziś, jak przed wiekam,i ... - A nam co z tegIQ? - Stop!
L ó d ź, 6 lutego
Tylko bardzo naiwni ludzie, albo
wręcz ludzie złej woli
mogą.
jeszcze
wierzyć, że "font lewicy" nie wszędzie
jest kierowany przez tę samą rękę. Ludziom bodaj odrobinę bezstronnym i
inteligentnym musi rzucać się w oczy
fakt, że wszędzie, gdzie powstaje lewicowe wrzenie, pierwszy głos ma Moskwa. Czy to będzie socjalizacja radykalnej francuskiej burżuazji, czy też
akcja anarchistów w Barcel<lnie, czy
chińska komuna w południowych prowincjaCh, czy wreszcie czerwone sprzysiężenie w Południowej Ameryce
\\-szędzie są. moskiewscy "spece", "politruki", "aparatcziki" i
oczywiście
wszechwładne G. P. U.I
Jeszcze parę lat temu można było
mówić
o względnej samodzielności
niektórych lewicowych czy lewicują
cych partyj. Dlatego tylko względnej,
że o uzależnieniu II Międzynarodówki
od III Międzynarodówki wiedzieli tylko ci, "komu wiedzieć należało", natomiast masa głęboko wierzyła, że socjalizm, to coś zupełnie innego ...
Teraz po słynnych uchwałach Kominternu przedział ten formalnie znikł.
Socjaliści, radykali,
liberali, demokraci, anarchiści i wogóle cała kosmopolityczna hołota pokornie nadstawiła
kark pod kremlińskie jarzmo i pokor-

paraduje w komunistycznym
.,Witezie" z Kremla są.
wszechollecni i wszechpotężni. Tak,
jak ongiś Dżingis-Chan rządził całą.
Azję. i połową. Europy z Samarkandy,
tak dziś inny Azjata rządzi z I{remla.
leżeli
teraz zestawimy "czystość"
programu tej zbieraniny z pod wszelkich znaków, jeżeli zdamy sobie sprawę z tego, że tam
właściwie nie ma
żadnego
programu,
a
tylko
taktyczne ha.sła, zrozumiemy, że wła.
ściwie komunizm jako taki nie istnieje, a je,s t jedynie narz'ędziem mosl(jewsl<iego imperializmu, zmontowanego
i kierowanego przez żydostwo! We
Francji popyt jest na liberalizm: walić
tam liberalizm! 'V Polsce żydostwo
i zżydziałe sfery chcą demokracji: walić demokrację! W chinach mają. dość
już wyzysku białych i chcą chiilskiego
nacjonalizmu: posłać do Kuomintongu
nacjonal-komunistów! W Anglii lubią
tradycję: dobra jest, niech sobie "laburzyści" będę. monarchistami, ale niech
słuchają. Kominternu! ... Baskowie sę.
religijni i chcą. niepodległości: już się
robi, tam komunizm nie pali kościo
łów i obiecuje zupełną. niepodległość ...
Tylko brać i wybrać!
Tak się oczywiście dzieje tam, gdzie
"politruki" i gepiści jeszcze nie osią
gnęli pełll~j władzY, natomiast w ojdziś
kagańcu.

nie

czyźnie bolszewizmu jest zgoła inaczej.
W Gruzji czy Tadżikistanie. tu bracie
nie Owiedo! Za mordę i "pod stienku"! W Moskwie czy Barcelonie nie
ma ani żartów, ani demokracji: w Barcelonie, bo .,czas przejściowy", a w
l\1oskwie, bo czas przejŚCiOWY już się
skończYł!
Zamiast demokratycznych
bzdur - "p,akazetielnyje procesy" _..
ZobaczlllY, S'dzie już kremlińscy
"witezie" doszli do głosu. Rosja, Ukraina, Syberia, Turkies tan, Kr..ukaz, Mongolia i reszta drobiazgu, wChodzą.cego
w skład "niepodległych" republik sowieckich, niektóre prowinCje południo
wych Chin, Francja, połowa Hiszpanii,
Czechosłowacja ... A na pasku li b\' inowskiej polityki idzie Wielka Brytania i znowu szereg drobiaz:;ów! Wcale
ładny rezultat, nawet za Mikołaja I
Rosja nie miała takiego posłuchu i tylu wasalówl
Ale co tym moskiewskim "gierojom", a zwłasZcza ich podwładnym to

daje?

W rosyjskiej literaturze jest wiele
tak zwanych "bylin" czyli bohaterskich
eposów, opiewających przygody waregskich witezi z czasów Rusi l{jjowskiej. Niemal każdy z tych eposów
rozpoczyna się od opisu ciekawej sceny. jak bohater staje na rozdrożu i widzi tablicę, na której j'e st taka oto

Numer' 31 .

...
przepowiednia: "Pojedziesz na lewo napotka cię śmierć ,pojedziesz na prawo - czel~a cię niewola". I dziś. los
komunisty niczym się nie różni od
losu drużynników Włodzimierza Wielkiego .. .
Co bowiem ma taki "drużynnik"
Stalina do wyboru. Albo iść na lewo,
robić bolszewizm czystej wooy, albo
też iść bardziej na prawo i zachowywać się, jak "towarzysz" Blum ... Innej drogi nie ma!
Jeżeli zacznie robić prawdziwy bolszewizm, czeka go to samo, co już
spotkało
Zinow'iewa,
Kamieniewa,
Radka, Sokolnikowa, Bucharina, Piatakowa, a na wet wojskowych jak Putnę .. ' Śmierć w kazamatach przez siebie samych zorganizowanego G. P. U.
Ba, nawet wdowę po "wielkim" Leninie, Krupską, też aresztowano, a co
dalej bywa, to już wiemy.. . Jednemu
,T rockiemu uda lo się. O Budiennym
dziwnie cicho, jakby już go w ogóle
na świecie nie było ...
A co będzie, gdy taki "drużynnik"
St.alina pójdzie na prawo?
Czeka go to, co spotkało Bluma czy
Macdonalda. "Burżuje" rządzą. nadal
w fabrykach i bankach, "wódz" robi
gesty i udaje socjalistę tak długo, aż
go masy robotnicze do reszty znienawidzą, tak jak Bluma, aż go nie wyrzucą. z partii, tak jak Macdonałda ...
Słowem, śmierć pod ścianą,
albo
niewola u kapitalistów; trzeciej drogi
nie ma!
Jak więc w świetle tych faktów wygląda pozycja byle socjała? Czym ma
zamiar być w przyszłości, "męczenni
·k iem" z ręki Stalina czy też "opozycjonistą
Jego Królewskiej Mości"? Hi.szpania już się doczekała "czeki." w
rosyjsko-madryckim wydaniu. Już tam
głupich
czerwonych Hiszpanów moskiewscy gepiści tak wzięli, że czują.
Francja się waha,
się jak Bucharin.
czy iść bardziej na lewo aż do Butyrek
iSołowieckich \"ysp, czy też zejść do
roli operelkowego socjalisty. grzecznie
podporządkowują.cego

się
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Piękne okreśtellie O pustym dźwłęku

[O to

ie~t "Jlanowa 1~~Jo~arka naro~owa"

Pomysł posła Ducha zobowiązuje do p,ewnY1
ch konsekwencyj
Określenie, będące

tytułem

niniejszego artykułU, pochodzi od generalnego refel'enta budżetu w Sejmie posła
dra Ducha.
Referat p . Ducha. wygłoszony na
zakończen i e obrad sejmowej kom isji
budżetowej nad preliminarzem na rok
1937-8, zawieral obszerne uwagi ogólne, dotyczą.ce zwię.zku między ustrojem politycznym a systemem g{)SPodarczym. Słusznie twierdził p. Duch,

że systemowi

gospodarki

liberaln~j

najlepiej
odpowiadała
,de~o~racJa
parlamentarna; trafną rO~Olez była
jego obserwacja, że w ustroJach totał
no-monopartyjnych życie gospoda:cz~
staje się domeną dyktatury partYJn.e],
która w komuniźmie doprowadZIła
już do wyraźnie ujemnych rezultatów,
w państwach totalny~h typu nar?"
dowego może wprawd~le pOSZCZYCI~
się pewnymi sukc·e saml, w przyszłoścI

a

Bolesny barometr w

kościach ...

posiadają artretycy i reumatycy. odC:IIuwający Schen r<)z;pus.zczają kwas mooz.owy. usuwa,iac
boleśnie wsz('lkie zm:any pogody.
Nie należy jego złogi, regulują przemianę materii dzięki
c i erp ; eć bcuarln ;e. k .edy te objawy 7lłei przeczemu stosuje się je w cierpteniach artretyczmiany materii można lag(}dzić. Z i oła magistra
nych reumatycznych i bólach ischiasu.
\Vols·kiego ze znak. ochro ooReumosa", zawiera\\' ytw6rnia. Magister Wolski. Warszawa,
iace nie:llmiernie rzadką roślinę chińską SchinZlota 14.
n 36589

T. Axentowicz: Święto Jordanu

Kongres
Eucharvstvcznv
przez
radio
o
Ue warunki tecllnic~ne po~wolą, będ~ie tJ+ans'lHitowane
róu'uieli błogosławieństwo Ojca św.

Warszawa. (PAT). W d?:isiejszą
Polskie Radio nadaje specjalny reportaż o Kongresie Eucharystycznym w Mani1li. Reportaż ten wygłosi
przed mikrofonem ks. prałat dr Tweusz Jachimowski.
.
Ponieważ w niedzielę Ojciec św. wygłosi La pośrednictwem stacH rwiowej
w Watykanie specjalne orędzie d\()
niedzielę

Prasa warsza.wska opisuje taki 000 kagment obrad kongresu PPS w Radomiu:
W loty prasowej pełno było dzienniarzy :Żydów, którzy kłócili się o
miejsca w targonie. W mom~cie
najbardziej gorącego 8PQ'!'U (} jakiś
fotel. do l{)ty prasowej 'Jl'Odeszla. tona.
pos. Ciolk{)sza, wolając:
"To jest kongres Polskiel Putii
Socjalistycznej, moglibyście si~ !kłó
cić przynajmniej po polsku, a nie w

Nie będziesz

używał

imienia narodowego nadaremno!

zarządze

niom pp. bankierów i fabrykantów ...
A co myślą. polscy radykali, plomykarze, liberaliści, demokraci, na-prawiacze i socjaliści? Co na przykład
myśli sobie
taki łódzki socjalista?
Czym oni będą, sługami międzynaro
dowego kapitału, czy tymi niewolnikami Kremla?
I jaki jest cel tej całej zabawy?
Chcą. bl'onić demokracJi?
To niech zrobią. nowoczesną. krucjatę do ]\/I oskwy! Niech przede wszystkim bronią. demokracji przed Stalinem
i jego gepistami! Ale oni wobec gepistów są. pokorni, bo przecie istnieje
"rozejm", a właściwie podporzę.dkowa
ni e się i posłuszeństwo! Stać było starą gwardię P. P. S-u na walkę z caratem, ale dzisiejsza P. P. S. hołdowni
czo wpatrzona jest w czerwonego
cara ...
Co o tym wszystkim myśli robotnik
po fabrykach?
ha.

żargonie"

a

Kongresu w Manilli oraz udzieli Kongresowi a.postoLskiemu błogosławień
stwa. Polskie Radio, o ile tylko warumki techniczne pozwolą. stacji watykań
kiej retransmitować będzie błogosławieństwo Ojca ŚWiętego.
Początek specjalnej audycji radiowej z okazji Kongresu Eucharystycznego w Manilli o godz. 4,25.

Wyprawa statku "Isfjall" na M. Białe
lJczestnic.~!Jć

'W niej będ~ie polski
inli. Centkie'Wic~

pr~yrodnik,

jednak może zakończyć się awanturę.
wojennę. lub rozkładem całego systemu. Gospodarstwo w państwac~ t<;

talnych ma zawsze charakter wybItme
etatystyczny.
N ową. formą ustroju politycznego
będzie zdaniem p. Ducha - "zorganiz.owana demokracja", a jej gospodarczym odpowiednikiem "planowa
gospodarka narodowa"..
.
Gospodarka planowa, Jako przeCIwieństwo swobodnej gry sił óospodarczych czyli liberalizmu, jest p·ojęciem
bardzo rozcię.gliwym, wspólnym w rozmaitych,
często
sprzecznych
pod
względem politycznym programach.
U nas gospodarkę planowę. głosi P. P.
S., wyznają. liczne grupki p{)~stałe. z
rozbitego B. B. W. R., pr,o~gu]ą. t.akz:e
pewne czynniki wyrazme kapItalIstyczne, będę.ce cichymi ekspozy~ura
mi masonerii. Dziwnymi drogamI dostała się gospodarka planowa także do
programu Stronnictwa Ludowego.
Potrzeba planowości w gospodarstwie jest w dzisiejszych czasach
czymś, samym w sobie zrozumiałym:
Wśród zwolenników tej planowoścl
zachodzę. jednak duże różnice ilościo
we. Chodzi o to, jak daleko ma sięgać
działalność gospodarcza państwa, jaki
ma być j-ej stosunek do gospodarstwa
prywatnego.
.
Ustalenie tej granicy jest bardz·o
trudne, a nawet niemożliwe tam, gdzie
gospodarstwo traktuje się tylko jako
materialną funkcję żyda narodu i pań
stwa, gdzie przykłada się do niego tylko materialne kryteria. Udział pań
stwa w życiU gospodarczym musi być
wynikiem pewnej idei polityczno-ustrojowej. Tak jest w komuniźmie,
gdzie udział ten jest stuprocentowy.
Poseł Duch rozumie to, że gospodarka planowa w państwie niesocjalistycznym musi godzić inicjatywę prywatną z gospodarkę. etatystyczną.. Ale
jak godzić? W imię czego? Co ma
powstrzymywać nadmierne zakusy etatyzmu biurokracji, która gospodarkę państwową wyzyskuje
dla celów
egoistycznych jeszcze bezwzględniej,
niż kapitalizm gospodarkę prywatną?
Ta droga doprowadziła p. Ducha i
wielu innych działaczy ()bozu rzę.dowe
go do uzupełnienia terminu: "gospodarka planowa" wyrazem: "narodowa". Ale sam wyraz tu nie wystarczy. Trzeba jeszcze dodać: co się przez
ten wyraz rozumie?
Na to pytanie otrzymujemy z obozu rządowego takie odp·owiedzi jak=
dobro powszechne, potencjał gospodarczy państwa, sprawiedliwość społecz
na i t. p.
To za mało. Celem gospodarki narodowej jest interes narodu, jako ży
wego organizmu; na tym interesie musi być oparty plan tej gospodarki. W
planie tym musi się znaleźć nie tylko
rozwój wszystkich sił gospodarczych
narodu, ale także ich bezwz.ględna 0brona przed czynnikami obcymi, nie
tylko zagranicz.nymi, a więc w Polsce
przed Żydami.
Prawdziwy zwolennik planowej gospodarki nar·odowej musi to uznawać
i głosić. W przeciwnym razie piękne
to określenie jest tylko pustym dźwię
kiem.
Nie będziesz używał imienia narodu na daremno!
M. K.

W tym momencie na sali odezwaWarszawa (PAT). WdIniu 10 wadzał morskie pomiary fizyka:lne,
sill oklaski i okrzY1ki: Procz z żar bm. wy,jew.ża do Norwegii inż. Cze- ja.k również dokona zdjęć filmowych z
g{)nem!
staw Centkiewicz, ktÓ'ry weźmie udział przyrody i fauny Morza Białego.
S/S "Isfjall" wyruszy z Tromsó w
w wYlprawie myśliWSkiego statku "I,s Wystąpienie pani Cio1'koszowej I potiask jaki sobie zdobyło jest bardzo eha- fjl8.11" na Morze Białe. Gdy inż. Cent- Norwegii w dniu 20 b. m., po czym w
Il'akten-styczne. Bard'ziej jednak charak- kiewi,cz był w lecie r. ulb. na WY'SlPie cią.!l'u ma'Fca będzie krą,żYł między loUroCZystość W
terystyczne jest - naszym zdanie~ - to Nied'źwiedziej został zaproszony na o- dami płn.-zach. części M()Irza Białego,
panoszenie się 2;ydów na kongreale Pol- becną. wyprawę, podczas której na .zle- wy.korzystują,c sezoń polowań na foki
skieJ Partii Socjalistycznej.
Nie uleO'a także wątpliwości, te odwd- cenie Państwowego Instytutu Meteo- i biaeł niedźwiedzie.
R z y m (PAT). W kościele św. Józene wystąpienie p. Ciolkoszowej niewiele rolQgicl!nego w Po]·sce będzie przeV1:ofa, niedaleko willi Torlonia. od,był się o
IJXlmoglo.
godz. 11,30 ślub syna Mussoliniego,
*
*
Wiktotra, z 'Panną UrszulI), Suvoli.
Łódź,
"Glos Lubelski" otrzymał z Beltye list
Wnętrze świą.tyni było wspaniale udeWielki
dramat
z
życia
codziennego
przedwojennej
Moskwy
Jlastępuj.ący:
·
k
orowane kwiatami
i dywanami.
,.Szanownv Panie Redaktor-Le!
Prócz Duce obecni byli członkowie 1"0Zostałt>m skazany przez starostę na 10 zł
·d ziny Mus>solinich i Suvolich, wszy;scy
kary lub dwa dni areaztu z oskarżenia inczłonkowi erzą,du, d)'lgnitarze państwo
spektora szkolnego o zakłócenie spoJtoju.
W rolach głównych: Hans Albersi i Brygida Horney. - Hulacze życie! Występna
Właściwie zaś za to, żem sw{)jego syna 15miłość! Zbrodnia!
Wspanialy nadprogram. Ceny miejsc od 54 groszy.
wi oraz wiele zaproszonych osób. Mieletniego. odbywającego ćwiczenid., podczas
Dziś dwa poranki o godz. 12 i 2 poL
Ceny miejsc od 50 do 86 gr.
'9zkańcy dzielnicy Nomentano zgotosumy w niedzielę. pod komendą p. RodowNastępny program: ,;JEGINA" z Ol'gą Czechową Vf roli głównej.
'll 37 S64
w·a li przy we~iściu do kościoła gQlrą,cą
skiego. nauczyciela szkoły bełżyckiej, zamani!es'tację Musoliniemu . i
młodej
brał z ćwiczeń i zapędził do ko,śC'iola . .
Iparze.
Pan
młocly w mundrurze poruczCzy to prawda? Czy mtJszę kooieoz:nie
Ćwiczenia Gclb~' \\'aly s i ę kol" kości<>la, . (:Zyciel miewal ,po~adanki o zly~h kBiętach
i złych papieżach. U nail w BełtYoCach mó- zapłacić te 10 złotych, czy odbyć te dwa mh Jotnict.wa. Młoda "Pa.r a w go>dziIkomendę 1))"1 0 słvchać w kościel ' a frvwolnacll rpopo}uJdJniowych ud1ała się w powia" teby nauczyciel 'Zwią'lkowy nie wiem dni aresztu? Poradźcie redaktorze?
na piof; cnl,a obul'za la modlących się
Z powaiani6'ID
Bez mojPj zgoor1\- i wicrlzv syn mói zo- c{) złego . 'Zrobił. to obroni. ~o zwią.zek . bo z
dll'óiż:POśl~
(-) Adam Slol\viruki".
lital pn.y,i c:t y ri o .,Strz cJra ", gdzie pan nau- nim liczą s'ię na,fet najwyt3ze władze.
ły

rodz:inie

Mussol:nilch

,.

KINO "CORSO"

Legionów 2

"HOTEL SAVOY 217"

I

Sfrona 6

ORĘDOWNIIK,

niedziela, dnia 7 lutego 1937 .....

Nnmer 31

"Krwawa hrabina" XVII. stuleda
Demoniczna Węgierka torturował,a i mordowała swoJą

związku z zakończona,
wiedeńskim sprawą ohydnej

przed sądem
zbrodni Józefiny Luner, jedna z gazet zagranicznych
nadmi enia, że podobne
wypadki torturowania I za·
b6Jstwa młodych dziewcząt przez chlebo.
dawczynie
Dotowane były niejednokrotnie w kronikach sądowych czasów dawniejszych. Jedna z takich. szczególnie jaskrawych
spraw z XVII wieku. której akta przechowywane są dotąd w węgierskim archiWUm kryminalistycznym, związana jest z
nazwiskiem hrabiny Elżbiety Batory,
W

kobiety o niezwykłej urodzie,
tyjącej na zamku Czejte w dolinie Wagu, Hrabina Batory pochodziła ze starej, wielce dla swej ojczyzny zasłużonej
magnackiej rodziny węgierskiej. Nic w
życiu pięknej hrabiny nie pozwalało domyślać się drzemiących w niej anormalności i żbrodniczych instynktów.
Nagła
zmiana nastąpiła dopiero wkrótce po
śmierci małżonka.

nych zastosowane najwyt!'zy wymiar ka-I
ry: kamerdyner Ficzko, po uprzednim
torturowaniu. ścięty został w.dniu y-mym
stycznia Hill -go roku, Helellle Jo 1 Jorce
Szentes kat nasamprzód odciął obie ręce,

ozyskać może wieczną
dość I piękność.

mlo.

Aby zdobyć tę cenną ciecz, na feudalnym zamku Czejte, za najbłahsze przewinienia zapadały tajne wyroki śmierci,
wykonywane zapomocą topora. Ciała denatek były pótniej noca, usuwane.
Któregoś dnia w grudniu 1606-g~,
okrutna kobieta sprawowała sa,d nad pię
cioma osobami żeńskiej służby zamkowej za rzekome uchybienia służbowe .
Forłuna sIJrzy;a wszystkim IJO kolei,

Choć nie wygrałeś·

i .kap los

nie trać nadziei

IV

KOLEKTURZE

WłB~Y!lawa

[Inn [lARJ

z wla.nych tkaaln, poleca I

~~:~~6w ~KRAW AT
Detal.•przetlał Piotrkow.ka 110

żydowskiego stanu posiadania będzie najlepszą
odpOWiedzią na kampanię antypolską Żydów

dziedziniec zamkowy i zmuszone, pod razami batów, układać sążnie drewna.
W podobny sposób znęcała się wład
czyni zamku nad trzema młodemi szwaczkami. Gdy jedna z nich szukała ratunku
w ucieczce.
poszczuto na nią psy l poJmaną za.
Burzono kilkakrotnie w przerębU stawu
ogrodowego.
Ofiara sadyzmu Elżbiety Batory zmarła po upływie trzech dni na zapalenie
płuc. W akcie oskarżenia wymienione są
także
wypadki
skazywania służących
dziewcząt na śmierć głodową. W tym ce-

Przędze
bawełDlaaą.

wan.. w

K.

farbowaaą

l merceryzowyrobu

różnych gatunkach dla
pończoch i t. p. poleca

Sieberł. Łódź. Plac-Wolności

Telefoa 270-26.

.zydzi I1a całym świecie podjęli
znów akcję przeciw Polsce. \V Nowym Jorku odbył się zjazd ż.'dowski,
na którym atakowano naród i rząd
polski o rzekome działania antysemickie. W prasie amerykańskIej, zależnej
w dużej mierze od kapitału żydow
skiego, roi się od fałszywych i tendencyjnych informacyj o "pogromach" w
Polsce. Wystąpiono też z całą siłą.
przeciw postulatowi emigracji ży
dowskiej z Polski.
Również w Paryżu podczas posiedzenia egzekutywy Światowego Kongresu .zydowskiego zaatakowano gwał
townie Polskę.
Jest to niejednokrotnie przez .zydów praktykowana metoda szantażu.
Krzykiem, przel{ręcaniem faktów oraz
przesadą pragną oni odwołując się do
,.opinii świata" wywołać nacisk na
Polskę. \V związku z tym słusznie 7.auważa "Warsz. Dziennik Narodowy",
że nie należy jednak dziś przeceniać
znaczenia i wpływów żydowskich.

świecie.

Polska nie jest

początkującym
wzmocniła się, okrzppła

Nieszczęsne dziewczyny obnażone,
zapę
dzone zostały w mrotną noc zimową na

•

9

178/0

lu zamykano delikwentki w zimnych i
wilgotnych lochach piwnicznych, "kobieta-demon przyglądała się powolnemu
konaniu ofiar przez ukryte okienko.
Wieści
o okrucieństwach dziejących
się na zamku Czejte poczęły zwolna roznosić się po okolicy i dotarły wkońcu
do

władz.

lat
Poljuż

państwem,
i może so-

bie pozwolić na śmiałą obronę
swych interesów. W świecie zaś 0gromnie zmalała potęga żydowska.
Najprzód dlatego, że istnieje już cały
szereg państw, na które Żydzi nie
mają żadnego wpływu,
a powtóre
dlatego, że uległa rozkładowi gospodarka światowa, która była tera-

Zkomisji bUdżetowej Senatu

s z a w a. (Tel. wł.). W sobotę
przez cały dzień na posiedzeniu komisji budżetowej Senatu były prowadzone rozprawy nad budżetem Ministerium Spraw Wojskowych. Podczas
tych rozpraw członkowie komisji udali się na zwiedzenie zakładów lotniczych na Okęciu. Budżet uchwalono

War

jednomYŚlnie.

litewski obóz odosobnienia

T y >Iż a. (PAT) Z Kowna donoszą:
Pod Kretyngę. utworzony został świeżo
przez rząd "obóz pracy przymusowej",
obliczony na 200 osób. Władze zajęte
są obecnie ustalaniem regulaminu wewn~trznego, który I:Xl& być podobno wyjątkowo surowy.

Nowy niemiieck:i k1rążowni'k

Hamburg (PAT). Wcwraj w :POHrabina sama przyznała się do zabójstwa trzydziestu siedmiu pozostających u łudnie odJbyło eię na m<>ezni Blohm i
niej na służbie dziewcza,t, lecz według ze- VOSlS uroczyste wodowanie najnowszeznań złożonych przez jej pomocnicę Jorkę
go krą.iownika marynarki wojennej
Szentes, liczba morderstw dokonanych z
rozkazu jej pani przekraczała pół setki. Rzeszy. Krążownik otrzymał nazwę
EItbieta Batory nie wypierała się "Admi.!ral Hipper". W czasie uroczystości wygłosił mowę nacz~lny dQwódca.
swych czynów, mówiąc, it sa,dziła, te
floty. admirał Raooe·r .
posiada prawo rozporządzania tycłem
I śmiercią swej słotby.
gdańskie
Hrabinę Elżbietę Batory,
pozostawiona jako obłąkaną w areszcie domowym
G d a ń s k. (pAT) Ukazała się po.pod stra:l;8,. Natomiast wobec współwin- nownie zawieszona swego czasu na
przeciąg 6 miesięcy "Dan zjger Volkszeitung". W artykule wstępnym dziennik
podkreśla, iż nie jest organem cenChcesz wygrać
trowym i że nie por:ostaje w żadnym
kop szczęśliwy 108 w znanej kolekturze stosunkl,l ze stronnictwe.m centrowym,
jakkolwiek soUdaryzuje si~ s główny
mi zasadami tej partii.
Pierwsze wydanie "Dam;. Volksztg."
Łódź, PrzeJud 3f. JDo.~_~.!Jł-~8 lltrzymane jest w tonie bardzo ostroż
nym, uja \,,!niają.cym wyraźna. cheć nie

Echa
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Prosimy zwracać a.alę na uak fabr

Likwidacja

sce i w
owym

n 57815

ae 1t81O

Żydzi szantażują Polskę

"W ciągu bowiem ostatnich
piętnastu wiele się zmieniło i w

ŁÓDŹ. Piotrkowska 91

służbę

poczem obie delikwentki _ żywcem wrzu.:
cone zostały na stos. "Krwawa hrab,ina
przetyła. je~zc~e lat kilka w całkOWItym
osamotlllemu 1 zmarła stosunkowo mło
da, bo mając tylko 53 lata.

w wielkim wyborze od najtati.zych do najwykwintniejszych

Pierwszą ofiarą stała się ~arderobiana,

która przy czesaniu popełniła jakąś niezręczność. Rozgniewana pani uderzyła ją
pięścią w twarz,
wskutek czego z nosa
służącej pociekło kilka kroP\i krwi.
KropIe spadły na rękę hrabiny. Elżbiecie
przywidziało się, że skóra jej w owych
miejscach przybrała świeższy wygląd i
odtąd opanowało jlł urojenie, że za. pomocą kąpieli w świeżej dziewczęcej krwi

Chleb dla Polakó

Właściciele polskich
tartaków i dutych lasów ze c hcą podać Bwe adreBY celem dostaw do pawa:l;nej firmy drzewnej.
Są do przyjęcia du~e sklady wi~no
kolonialne w miastach 50--80.000 mIeszkańców.

Dobrą egzystencję znajdą lekarze-dentyści w województwie białostockim i lu-

belskim.
Do Kongresówki celem rozszerzenia
składu z obuwiem poszukiwa ny
wspólnik-szewc z kapitalem 3.000 zł.
Polska fabry.k a artykułów spo:l;ywczych poszukuje sprzedawcy na terenie
woj. kieleckiego do rozsprzedaży samochodowej - kaucja gotówkowa 500 zł.
W mieście 12.00 mieszko w Małopolsce
potrzebny natychmiast skład z lepszym
gotowym obuwiem. JeBt wolny lokal.
Są do wydzierżawienia w polskie ręce
w woj. 16dzkim aleje OWOCOWe z czereśniami. Warunki bardzo dogodne.
We Włoclawku jest do przejęcia duta
piekarnia. skład winno-kolonialny, drogeria, oraz do wydzieria wienia restauracja. O ,pl'acówki te ubiegają się Żydzi.
W mieście w Małopolsce nie ma zupełnie le.karza. Polak znajdzie pierwszorzędną egzystencję.

Niezwykła okazja. W mieście handlowym w Kongresówce· 140 km od Pozna·
nia jest wystawiona na licytację kamienica w Rynku . w której znajdu j ą. się lokale handlowe. Potrzeba elka 20.000 zł.
Wrazie przejęcia przez Polaka otwieraja.
się wiel'k ie możliwości dla kupców polskich.
Do jedynego polskiego składu konfekcji męskiej powstającego w większym
mieście
b. Kongresówki !poszukiwany
wspólnik z kapitałem 6----8.000 zł.
Dlatego nie ma się co obawiać tego
Potrzebny wspólnik z kanitałem J)()
"gewałtu"
przeciw Polsce. Podobna 5.000 zł do: 1. wytwórni olejów roś linakCja .zydów przeciw Niemcom hitle- !nych. 2. przedsi~biorstwa artykułów burowskim spaliła na panewce, a "synów dowlam'ch i opalowych , relem powięk·
Izraela" w Niemczech drogo potem szenia wytwórczości i zbytu.
Wlaściciel konceB.ii na hurtownię spl.
kosztowała.
poszukuje wspólnika z kapitaKampania przeciwpolska dowodzi rytusowa,
łem c/a 100.000 zł. Powodzenie takiej pl'a ścisłego, ponadpaństwowego r:wiązku
cówki jest zapewnione, a rentowność barświatowego żydostwa. Dowodzi, że indzo duża.
teresy żydowskie idą ponad interesami
~a Sląsku ieBt do przejęc i a rIuta drogeria oraz skład papieru i artykułów
państwa, które zamieszkują, mimo ustawicznych zapewnień o swej lojalno- szkolnych.
Do dobrze prosperującej przędzalni . ceści.
lem powi~kszenia prof1ukcji. poszukiwaNaród polski, który coraz powszech- nv wspólnik z kapitałem minimum niej i dokładniej poznaje szkodliwą 2.500 zł .
rolę .zydów w naszym państwie, wyW W ilnie ieBt do wykupienia z rąk
Ciągnie z postępowania
żydowskiego
żydowskich wytwórnia opakowań do cuwsz~r stkie
konsekwencje. Utwierdza kierków. Potrzeba 3·000 zł.
ono Polaków w przekonaniu, że akcja
Poszukiwany wBpólnik fachowiec na
wyzwalania życia polskiego tak gospo- konfekcję damską lub !<alanterię z kapidarczego, jak i kulturalnego oraz po- talt>m minimum 5.000 zł.
Jest do przejęcia zakład stolarskolitycznego spod wpływów żydowskich
pogrzebowy w b. Kongresówce.
jest akcją, od której powodzenia zaleDoskonal8, egzystencję znajdą zegarżeć będzie byt i prawdziwa niepodlemif(trze, cholewkarze. czapnicy, składy
głość paIlstwa, a urzeczywistni ją w
skór.
pełni państwo narodowe.
Informacvj w powYŹ8zych sprawach
Likwidacja żydowskiego stanu po- udziela Zwiazek Polski w Poznaniu ul.
siadania w Polsce - oto będzie naj- Pocztowa 2i m. 1 w godzinach mi~d z y
lepsza odpowiedź na kampanię ant y- 10--13.
Petentów zgłaszających się po inforpolską. .zydów.
macje listo,-,,-nie uprasza Bi~ o podawanie
ilości kapitału. jakim rozporządzają na
usamodzielnienie się i zaląc:r,anie znacz.
wdlawania się w żadne polemiki z na- l{ów pocztowych na odpowiedź .
rodowymi socjalistami.
Posadami Związek Polski nIe roz-poG d a 11 s k. (PAT) Gdańska policja rz:vlza.
Kto pra~nie poprzeć akcię Związku
aresztowała
przewóacę
stronnictwa
c-entrowego, posła księdza dr Stachni- Pol"kiello niech p osłu g uje się kontem P.
ka. P,onieważ prz-ewódca stronnictwa K. O. 206 868.
Członkowie lub sympatycy Str. Narodoniemieeko-narodowego dr Blavier oraz
przewód.ca partii socjalistycznej poseł wego z Kielc Gdyni. Siedlec i Radomia,
Brill są. już od kilku tygodni w aresz- reflektUjący na przedstawicielstwo wytwómi win :r,echcą się skomun i kować z
cie ochronnym, to po za komunistami Wydziałem
GosPodarcz"m Str. Narodowewszyscy przewódcy stronnictw opozy- go w Ło{\zi, ul. Piotrkowska 86.
cyjnych przebywają obecnie w więzj~
W pOWiatowym mieście Łasku jest naniu. Poseł dr Stachnik został areszto- tychmiaat do odstąpienia sklep galantewlany bez wydania go policji przez ryjny. BbJi1szych wiadomości udZIeli p. E.
Volkstag.
Kaczmarek. ul. Narutowicz 12. Wydział
Goepodarczv Str. NarOdowego w Łodzi. ul.
Piotrkowska 86.
Końskie. woj. Kieleckie. miasto ppwiaMa n i II a (PAT). Ubiegłej nocy
padał deszcz, co w lutym nie zdarzyło towe ok ..14.000 lud?ości w 60% polskiej,
się od 28 la.t. Nad ranem deszcz ustał. przy koleI potrzebuje od zaraz: 1 hurtowni
spotywcze.j, drukarni. sklepu z :l;elazem 1
W ramach Kongresu El1oh~tycz okuciem,
sklepu szklanego. sklepu z ro'nego ooprawiona zOtStała msza święta werami, przyborami fotograficz . i zaba wdla 60 tY's. d;z i eci , które odśpiewały karni. jatki z mi~sem bydl~cem . olejarni,
kantyczki i przyjęły wspólną Komunię sklepu ze skórami i dodatkami szewckiświętą..
mi, sklepu z ludowa, odzi~8" krawca damskiego, kamaaznika (cholewkarza) introligatora i manikurzystki. Bli'Ższych wiadośm:ierć
mośc.i moma zasięgnąć u p. Mikołaja
ChmIelowskiego. Końskie, woj. kieleckie.
Tarnowskich 1. Wydział Goepodarczy
Chorzów. (PAT). Na kopalni ul.
Str. Narodowego w Łodzi, ul. Piotrkowska
"Wanda." w Nowym Bytomiu w szybie nr. 86.
"Jan Karol". wydarzył się tragiczny
wypadek, który pociągnął za sobą 3 ofiary w ludziach. Wypadek miał przeszału
bieg następują.cy. Trzej robotnicy:
R y g a. (ATE). Z Kowna donosz~:
Wilhelm Błażyca, Augustyn Szczęsny
W
miejscowości Michalinowo
i Emanuel Budoł, zatrudnieni byli na zm~rł. nagle robotnik, który po
pomoście szybu przy zakładaniu tzw. złozemu go do trumny, kiedy wszyscy
kierownicy. Nagle runęły bryły lodu, zebrali siQ już na pogrz-eb, nagle ożył
powodując załamanie się pomostu. wstał o własnych siłach, w napadzi~
Wszyscy robotnicy spadli do szybu, s~ału potłukł trumnę i spalił ją w
głębokości około 200 m i ponieśli pIecu.
śmierć na. mi~jscu. Wypa~e~ ten wyWię.kszOŚć z pośród zebranych ze~oł.ał w OkO~l~y przygt;ęblaJące wra- mdlała z przerażenia. Okazało się, ż.e
zeme. Na mIeJsc~ WYjechał ~t •. robotnik.óll ~padł w seD. JetargicZllJ.j
Okr. Urzędu GÓrmczego.
..' __ .. _ :pl,
",

nem nieograniczonych wpływów ży
dowskich. Lat temu piętnaście mógł
na kogoś zrobić w Polsce wrażenie
argument - nie dostaniemy poży'czki w Ameryce; dziś wiemy, że
i tak pożyczki nam nie dadzą, a sposoby nacisku gospodarczego są bardzo ograniczone."

I

Msza dla 60 tys. dzieci

Trag,icma
tirzech górnik'ów

Letarg i atak

Numer S1

Ostatnio padło u nas zł 25,000
na nr. 59555, 10,000 na nr. 3831
oraz ki lka set wygranych poniżej zł 10,000 Kto pragnie
popl'awy bytu, niechaj kllpi
szczęś4iwy los w lwlekturze

Wykopanie szk;eletu
przedpotopIowego zwierzęcia
s t a r o g ar d.

(Tel. wł.)
Pod
Starogardem jeden z rOb01ników, rozkopując torfowisko, natrafił na, jak
się
wydawało,
skamieniały
piel't
drzewny o licznych korzeniach. Okazało się, że są. to Jednak skamieniałe rogi i czaszka jakIegoś potężnego pratura. Wykopaliskami zajęły się wła
dze, które nakazały dalsze rozkopywanie torfu w poszukiwaniu reszty kości
przedp6topowego zwierzęcia.

Konie ,i woźnicę

Rów n o, 6. 2. - Mieszkaniec wsi
Ko!'nin w pO'rviecie rówień"kim, Kozioł
Nikifor, przechodzę,c polnę, drogę" zauważył wystaję,ce
z zaspy śnieżnej
końskie głowy. Przybyłym na pomoc
kilkunastu mieszkańcom udało się odkopać konie z saniami. W odległości
40 metrów od sa1'i. znaleziono zmarznięte
zwłoki
Włodzimierza
Kocka,
mieszkańca wsi Nowokrajów, właści
ciela sań i koni. Przyczyną. wypadku
była silna zamieć

Trag'llczny zgon staruszka
R a d o m s k 0, 6. 2. - Znany ogólnie w Radomsku staruszek, 84-letni
Marcin Rybak. zwany także Marcinem
Gruchą, zginął przed kilku dniami tragiczn ą. śmiercię,.
W czasie silnych mrozów, jakie panowały także w Radomsku, Rybak w
dniu 1 bm napalił silnie w piecyku
swej komórki, jakę, zajmował w domu

prof. Surmackiego. W czasie snu Rybaka. rozżarzone węgle wypadły na
podłogę komórki, która zapaliła się i
spłonęła doszczętnie, grzebią.c w swych
murach staruszka. Przybyła na miejsce straż
pożarna wydobyła. spod
zgliszcz zwęglone zwłoki Rybaka.
Wiadomość
o tragicznym zgonie
staruszka wywołała ogólne przygnę
bienie.

..................
Mt.ODA LAMA W PRYWAT.
NYM ZWIERZYŃCU

Siedmiu narodou!c6w na lawi e oskaritonych obron,y i 3 lata wi ę~ienia

Zarąbał

dzika

Zwłoki

Co się gubi W tram'Wajach
Ł ód Ź, 5. 2. - W tramwajach miejskich pasażerowie pozostawili w styczniu rb . następują.ce przedmioty:
14 par wzgl. pojedyńczych rękawi
czek, 12 portmonetek, szczotkę, 3 kapelusze, ręcznik, nożyk, " parasolki, 4,
mufki, 2 p. okularów, koszyk, skoroszyty, 6 sakiewek, dewizki dwie, futerał
do rewolweru, torbę, kolczyki,
książkę., 7 p. kaloszy, chustkę, koszulę,
binokle; paczkę kawy, abonamentowy
bilet, ołówek meChaniczny, kalendarz
żydowski, puderniczkę, skórkę karakułową., 2 pary pantofli, wieczne pióro,
pian, 4, teczki, torb~, troki, książkę,
próbki wełny, 2 p. nożyczek, czapk~,
blaszki do łyżew, bluzkę, zegarek na
rękę oraz bilet mieSięczny tramwajowy.

Ł ó d 1., 6. 2. W zakładach Widzewskiej ManufaKtury na odbytej
konferencji z udziałem inspektora pracy nie osiągnięto porozumienia. Robotnicy żądania podwyżki od produk-

KASZEL •••
Katar, chrypka, t" objawy niedomagań M6g
oddecholVych. nBleży wtedyetosoowlć

W zwierzyńcu fabryki mydła "Tukan"
w Poznaniu urodziła się przej trzema
dniami mł{)da lama, którą powyżej widzimy, wraz z matką" na fotografii.

BolesławD

" p 1J L !fI O D A L"

SyrOP Mgr. B. Dalekiego
W1tka.un1 r6wnież przy grypie, a.!tmie. przezjflbieniu. Wy·r6b i

".Q

sp!'1Zedaż

APTEKA POD ZLOTYM LWEM w Poznaniu
StUJ:
711, napl'Zeciw głównego odwa.ch9 ,
p 24 i79·5.113

BonCZ9ka

Łódź, Piotrkowska 117, tel. 248·68
Oddział

w Zgierzu, ul. Pierackiego 22
n 3.869

Sytuacja w prze'myś')le

kotonowym wlodz,i
Ł ó d 1., 6. 2. W przemyśle kotonowym, mimo zawarcia prowizoryczne protokółu na konferencji 30 stycznia br., sytuacja nadal jest niepewna.
Socjalistyczny zwię,zek ogłosił nawet
strajk protestacyjny, który jednak do
skutku nie doszedł. Inne związki zajęły stanmvisko odmienne.
Na poniedziałek, 8 bm. zwołana została ponowna konferencja celem ostatecznego zawarcia układu i podpisania umowy
zbiorowej dla przemysłu kotonowego.
Na 7 bm zwołane zostało walne zgromadzenie robotników, na. którym ma
zapaść uchwała o dalszej akcji.
W przemyśle pończoszniczym, okrę,głe maszyny, ponowną. konoferencję zwołano w inspektoracie pracy na
10 bm. Na 7 bm. zwołane zostało walne zgromadzenie robotników pOllczoszniczych celem omówienie kestjii ewtł.
strajku w wypadku, gdyby' na konferencji nie osią.gnięto porozumienia.
-......
Poza tym związek przemysłu kotonowego podjął akcję, aby umowa zbiorowa , objęła również zarobkowe formiarnie pończoch jako składowej czę
śr.i przemysłu kotonowego.

siek~era

trupem.

Szczęśliwemu myśliwemu zarząd
leśnictwa Wandowo w' uznaniu za
"waleczność" podarował łeb i szynkę.
Dzik ważył 125 kilogramów.

I

Dr. med. H. lIOMKOWSKi"'I

speci. chor6b sk6r. weDer. i moczopłci~,!,~
Ł6dź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118·33
PrzYimuie 9-12 i :3-9 w niedzielę: 9-13

nie mo:ilna było ustalić Slwawcy śmierci nes~c#ęśliwej kobiety

W,idzew'skiej
Manufaktury. glrożą
straJkiem głodowym

'\

10 m,inut

nie to, że skoczył na przejeżdżaję,cą.
furmankę i dopiero z wozu zadał dzikowi kilka cięć w grzbiet, kładę,c go

P o z n a ń. (Tel. wł.). W dniu 7
stycznia ' br. mieszkanka wsi Dąbrowa
powiat Nowy-Tomyśl Elli Steinberg
wyjechała rowerem z domu, oświadczając swej siostrze Hercie, że jedzie
do Nowego-Tomyśla na targ. Następnego dnia znaleziono jej zwłoki w lesie.
Ze względu na to, że Steinberg była w odmiennym stanie, padło podejrzenie, iż się otruła. Sekcja zwłok właściwej przyczyny zgonu nie wykryła.
Dodać należy, że po zronie denatki
przyjechał do Dąbrowy jakiś mężczyzna, który oświadczył siostrze zmarłej,
Hercie, o samobójstwie Elli, określając
dokładnie miejsce, gdzie ciało jej moż-

,

,

kobiety znalezione wlesie

Pr~e~ długi c~as

4&ł4Ui

DllS lAST ANOW SIĘ,
a JUTRO KUP LOS
w szczęŚliwej KOLEKTURZE

RO#.1U8#One #wier#ę o m,alo co nie poża:rlo idącego do pt"acy
robotnika
T u c h o la. (Te1. wł.). \V lesie leśnictwa '\Vandowo koło Bysławia na
Pomorzu udaję,cy się do pracy robotnik leśny Józef Nelke został nagle zaatakowany _p rzez okazałego dzika. Napadnięty bronił się przez pewien 'czas
siekierą i byłby niewątpliwie zwyciężony przez rozjuszone zwierzę, gdyby

S __

.____ _i

War s z a w a, 5. 2. - Spośród licz- l<asacyjnej obrazę prawa przez to, że
nych procesów politycznych ostatnich "przewodniczący już na wstępie przeczasów coraz częściej na wokandach mówienia obrońcy w czasie rozprawy
slJdowych figurują. sprawy o zamachy ograniczył czas jego przemówienia do
bombowe,
10 minut. Ten wypadek, jedyny prawW ub. tygodniu Są.d Najwyższy roz- dopodobnie w historii Sę,downictwa
patrywał sprawę
zamachów bombo- Niepodległości Pallstwa godzi bezpowych w Łodzi (sprawa apI. adw. Sie- średnio \V prawa oskarżonego do pomaszki), a już w poniedziałek, dnia sługiwania się pomocą. obrońcy". Tym
8 lutego br., rozpatrywać będzie trzy bardziej ograniczenie czasu obrony do
skargi kasacyjne młodych narodowców 10 minut było niezwykle charakteryv>ilel'lskich, skazanych dnia 3 paździer- styczne wobec tego, iż Bonarowski
nika 1936 r. na surowe kary 3 1 2 lata przez Sąd Okręgowy był skazany nie
więzienia z art. 215 k. k. - za "spro- tylko z art. 215 par. 1 kl'. k., ale i z
wadzenie niebezpieczellstwa powszech- art. 97 par. { k. 1<. (zbrodnia stanu),
nego" zapomocą bomb.
grożącego karę, do 15 lat więzienia, a
Spośród siedmiu młodych oskarżo- materiał w sprawie liczył parę tomów
nych narodowców, m. i. inż. Tadeusza akt (Bonarowski został skazany na 3
Goniewicza i studenta Edw. Bonarow- lata więzienia).
skiego, obrońca tego ostatniego w skarTrzej skazani narodowcy wileńscy
dze apelacyjnej szeroko rozwinę,ł kwe- przebywają w więzieniu w Wilnie.
stię ograniczenia czasu przemówienia
Obrońcy \V swych trzech skargach
obrońcy, ~dw. StYPułkowskiego, przez wnoszą o uchylenie surowego wyroku
przewod11lczą.cego rozprawy w Sądzie Sądu Apelacyjnego w Wilnie.
Apelacyjnym w Wilnie.
Skargi kasacyjne b~dzie popierało
Obrońca studenta Bonarowskiego trzech adwokatów warszawskich.
obszernie udawadnia w swej skardze
S.

Robotnlłcy

,'o'

SfroM"

I Bomby wileńskie wSadzie Najwyższym

zasypał

śf1'ieg

bRĘDOWNTIK, niedziela, ania 7 lutego 1937 -

-

na zn aleźć. Mężczyzny tego długi czas
nie udało się odnaleźć.
Obecnie dochodzenia władz dały
sensacyjny wynik. Okazało się ,że siostra zmarłej, Herta, znała tajemniczego osobnika, niejakiego Fritza Drillinga, który, wzięty w krzyżowy ogień
zap)' tall, zeznał, iż krytycznego dnia
spotkał Elli Steinberg na targu w Nowym-Tomyślu, skąd pojechali razem
na rowerach do Sątop, guzie w lesie
Drilling dokonał niedozwolonego zabiegu, po którym Steinberg padła
martwa na ziemię. Drillillga i Hertę
Steinberg aresztowano i osadzono w

D

II

11' SU

Proces NSDAB
K a t o w i c e (ATE). W procesie 36
niemieckiej wywrotowej organizacji N. S. D. A. B., sąd po przesJuchaniu wszystkiCh
oskarżonych
zbadał kolejno świadków,
po czym
lIastą.piło zamknięcie przewodu są,do
wego.
W soboŁę nastę,pi przemówienie
prokuratora i kilku obrońców. Ogło
szenia wyroku należy się spodziewać
w przyszłym tygodniu.
c7łollków

więzieniu.

Pożarte
i

B u kar e s z t (ATE). Między wsiami Radeni i Nilesti na północy Rumunii stado wilków napadło na idą.c~
drogą wdowę Werę Pantalon i jej 13-

cji tkanin i przędzy lniane.i odniżyli
do 10 procent, firma zaŚ podwyższyła
do 7 i pół procent i zgodziła się na
podwyższenie
norm obsługi maszyn
Wobec nieosiągnięcia porozumienia,
wczoraj robotnicy w lic'z bie 1200 rozpoczęli głodówkę i nadal okupuję, mury fabryki. Ponowna konferencja wyznaczona z()stała na 8 bm.
Ł ó d Ź, 6. 2. W żydowskiej fabryce przędzy Rozenfeld i Syn (Pomorska 72) powstał strajk wskutek
niehonorowania umowy zbiorowej. Robotnicy w liczbie 150 okupują. mury. Odbyta w dniu wczorajszym konferencja nie dała wyniku i strajkują
cy nadal zajmuję, mury.

letnią. córkę.

Obie ofiary zostały roz.sza.rpane i
Na miejscu tragedii znaleziono resztki odzieży.

pożarte.

Na uboc:zu

Postępy
Niepostrzeżenie

łem życie,"

Dzięki nazwisku, umieszczonym na
karcie oraz rysopisowi denat zosta.ł
rozpoznany. Co było przyczyną. targlliQcia się na życie, nie wiadomo.

etatyzacji

w życie uW
obrębie 4 kilometrów w okolicy miejsca zamieszkania lekarza, takim oglą,
daczem jest lekarz. W pozostałych
st,a wa,

Sensacyjne samobójstwo
wKoni'nie

I( o n i n. (Tel. wł.)
Lotem błyskawicy obiegła po naszym mieście w godzinach
przedpołudniowych wiadomość o samobójstwie 25-letniego Eugeniusza
Fryzińskiego,
właściciela
nieruchomości i magazynu obuwia (pl.
Wolności), którego służba kolejowa
zna~azła w p~·z~dziale drugiej klasy
pOClę,gU, zdązaJącego z Warszawy do
Socha.czewa, z przestrzelonę, prawę,
skrol1J.ą, a obo~k 1'ewol,,;,er.
Przy denfl:cle znal,e~lO.no c-~ter'y karty z n~stępuJ~cę, tr~sClą. "Juz Plę? razy chclał~m SIę zaibIć, lec~ b~ak ml było O~W~gl. Jak Bóg dał zYC1.e,. tak p.o:
z~oll J~ za?rfl:ć .. W ~stat11le.J ~hwllJ.
wldzę,. l.ak ~ycle Jest plf~kne: NIe p<Jszukulcle m kogo. Sam SobIe odebra-

przez Wił'ki

weszła

dotyezę,ca oględzin

zwłok.

miej,scowościach
oglądaczami
mają. być absolwenci jakichś

I
I
I

zwłok

kursów

dia <Jglą.daczy zwłok.
Ponieważ takich dotychczas nie ma,
a. może sę, w ilości nied-ostaiecznej,
gminy angażuję, na oglę,daczy zwłok _
felczerów. W każdym razie k.ażdej
gminie przybywa nowy urzędnik, i to
pominę,wszy lekarzy wę,tpliwej wartości. Przecież ksiądz z urzędu obowią,
zany jest zwłoki oglę,dać i nie wolno
mu człowieka żywego pogrzebać. Jeżcliby księża byli za mało kwalifikowani jako oglądacze zwłok, to Chyba
uie trudnoby było dodać im w seminarium odpowiedni kurs. Po przesłucha
niu tego kursu mogliby z powodzeniem
konkurować z oglądaczami zwłok, o
J'akich mów' ustawa.
l

U\9tawa o oglądaczach zwłok jest
dalszym p<Jsunięciem w kierunku etatyzacji, o której tyle się czyta w pr9.lsie.

Numer

Sfrona 8 .- OHĘDOWNlIK, niadziela, ania. 7 lutego 1037
'śWIA.T

KOBIETY

Wwarsztacie wv alazcv

"Głowy aniołków"
Jeśli się czyni przegląd mOdy panującej w chwili obecnej, trudno
pominąć milczeniem uczesania, które
w modzie zajmuje miejsce ważne, choć
nie ulegające tak wielkim i szybkim

l>rzemianom

kaprysom. Na

Uniwersalny rower zastąpi z powodzeniem łyżwy, sanki itp.
Ciekawy wynalazek
łódzkiego konstnlk1ora - Plany na przyszłOŚĆ

naszych
~. --~..~

zdjęciach widzimy d\\"a moacle barclzo
charakteryst~'czne
dla
panując~' ch
prądów. Oto popoludniowe przybrania

gło"

y, prz~' k lórych więcej widać uczes anie, niż kapelusz. "I\apelusz" taki to malutki, filco\V~' stożel<, coś jakby śpiczasty czepeczek, umieszczony
pośl'odlm głowy i, odsłaniający uczesanie. Na drugim znów modelu kapelusz istnie.ie niejako po to t~' lko, by
dOli. pl'zrpiąć można dużych rozmiarów czarną, fal1taz~'jną woalkę i by
prz", nim pokazać można uczesanie.
\V uczesaniu cieszą się wielkim pOwodzeniem t. zw. glówki aniolków. i
to szczeg-ólniej u plat~' nowych blondynek: jest to uczesanie składające
się z drobniutkich, pla. kich
loczltów,
umieszczonych nad czolem, z boku
nad uszami, lub biegnących dokoła
głowy, z tylu. "Główki paziów" są.
nowf:'z~·m pomysłem. Zawija się włosy
w wa lek, tworzący jakby aureolę i 0tacza.iący calą gło,vę. Ale dotąd
najwięcej spot~ką się
spadających
na
karczek loków. Są one albo mocno
zwinięte. albo dość luźnie puszczone i.
przypominające uczesanie nimf i bachantek.

at

Ł

ód

ź,

dnia 5 lutego.
Mechanik i konstruktor, Jan Machoń z Łodzi dokonał ciekawego wynalazlm w dziedzinie sportów zimowych, ~Iiallowicie skonstruował według ,,,Jasnego pomysłu rower składa
ny, który może służyć jednocześnie za
nart~T, sanki i łyżwy o napędzie nożnym.
I
Chcąc przekonać się o pra\\'dziwości tego. \,"ynalazku, popro!'>iliśmy
p.
Macbo!1la c zademonstrowanie nam
swego "roweru". Próba wypadła niespodziewanie dodatnio. nower-łyżwy
sun<;:lr po locL~ie z normalną szvbkością roweru na kołach; to samo było z
sankami po śr:.iegu. Zmiana poszczególllych czr:ści odb~'\\"a się bardzo
sZ~' bko i nie
skompliko\"anie, przy
czym zwroty w przeciwne strony nie
napotykały na żadne trudności. Szkielet nowego pojazdu jest "konstruowany '" ten sposób, że każd.\' bez specjalnych pr7.~· gotowa~ fa r bowych, może
założyć sobie zar<5wllo kola jak łyżwy
czy sanki.
Zapytujemy
p. l\Iacho:nia,
jak
wpadł na pow~' ższ:v pomy"ł.
•
- O skonstruowaniu takiego 'roweru - Odpowiada - myślałem już w
zeszłym roku, Ze ,"'zględu na to, iż je~tem
mechanikiem z łatwością mi
przrszła praca. Chciałem stwornć rower, któn' h~' ludziom pozwolił (eźclzić
nie t~'lko porą letnią, ale raz k~Jpion~'
starcz~' lbr na Jazdę przez
cały rok.
Sam pom~' sł jest latly~·, naj\~' it;'k"zv
nacisk kładłem na to, aby nowa ma-

szyna nie b)'ła droższa od zwyl<lego roweru. I dokonałem tego - nie będzie
ani droższa, ani cięższa, a praca jeźdź
ca nie będzie większa od w~'silku jazdy na zwyklym ro\yerze. Sądzę, że
jeśli odpowiednie sfery zainteresują
się moim' wnwlazkiem, już w bieżą
cym roku będziemy mieli możność
ujrzenia na ulicach miasta nowe pojazdy kolowe, które z nasianiem zimy
z łat\yością można b~llzie 2"amienić na

20000 -

Niskie ceDy

Kon., l ruklor,wynalazca p. Jan :\lachoil
z

Łodzi.

w podwórzu -

zł

10 000 -

telefon 106-85

oraz szereg wygranych

i wiele innych
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Rzeczy praktyczne
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powstańców śl~skich

Pogrzeb dowódcy
śp.

A.lfonsa

Zg"~ebltiolm

s!((l

się

u,·iel1.·({ '1nauifestac,jq

lJah'lOtyc~nq

R y b n i k, 6 2. - 'V pią.tek odbył
w Rybniku man ifestacy jny pogrzeb b. Komendanta P. O. 'V. na Śląsku i dowódcę z I i II powstania, śp.
Alfonsa Zgrzebnioka, wicewojewody
się

białostockiego.

I

Trumnę ze zwłokami przeniesiono
o godz. 10 z kaplicy w szpitalu św. Juliusza do kościoła , św. Antoniego,
gdzie Odbyła się uroczysta msza żałohna. Podniosłe kazanie na temat
cnót Zmarłego wygłosił biskup polowy
P. l~s. dr Gawlina, kolega
szkolny śp. wicewojewody Zgrzebnioka.
Po egzekwiach kondukt żałobny 7:

"1.

ślimaków,

Centralny Magazyn Pianin

III I LIO N

po złotych 30000 -

i

Poznań,

w ŁODZI, ul. ~iotrko~ska 108 37868

przekładni

Duma. polskiego przemysłu
for! epianowego to instrumenty najWIększej w Polsce
fabrykI fortepIanów i pianin
"ARNOLD FIBIGER"

"ZESPÓL PRACY"
Q

i

nad
skonstruowaniem
prakt.\'Czneg-o i ekonomicznego dźwi
gu ( \\"inc1~·) . Killmmiesięczne prace nad
t.\'m, u\\ iCl'lczone zostały nadzwyczajn~' m sukcc~eJ11.
Przy zastosowaniu
spec.ialll~· ch

n:.OLRnTURA. I,OT.~R.JlI .-AŚljT\VOl\'EJ

padł

""i('cić czemuś więce.i poważnemu

pracowałem

nowy clźwift z nowoczesn~'m mechanizmem, jest nac1zw~'czaj ekonomicznyi praldyczny. Na.iważniejszą. jego zaletą jest bezpieczel1stwo
i wielka 0szcz('<lność pr;:ldu, gdyż
nowy mój
dźwig przy zastosowaniu
Z-konnego
silnika, jest w stanie podnieść 1500

••••••••••••••••••••••••••••••

w której

sanie, ł~' ż\\":v CZY narty.
- Czr ma pan jeszcze coś ciekawego na war .. ztacie? - pytam~' pomyslo\\'e?:o mechanika.
_ Pozo...;ta.ifJ. c bez pracy od kilku
miesiQc~' , postallo\\"ilem wolny czas po-

ul. Pierac:kiego 11
DogodDe splaty

klg. Przy nowoczesnych budowlach,
jak również budynkach pI'zemysło
\V~' ch r1źwig mój napewno wyprze stare dźwigi-windy niepraktyczne, dają
ce minimum bezpieczeństwa, a co najważniej:'<ze,
pOChłaniające
olbrzymie
ilości. prądu. Tutaj pragnę zaznaczyć,
że 'sin.c1y w większych fabrykach muszą mieć silnik H-konny, aby
mogły
podnieść cir.żar 1.500 kg. Różnica więc
jest wielka,
- A jal<ie są pa11skie dalsze plany?
- To chwi.lowo tajemnica. Pragnę
panom ty1ltO powiedzieć, że następna.
praca moja, to coś naprawdę poważ
nego z dziedziny wojskowości. Pracuję
nad ulep<;zeni.em jednostld bojowej,
która w przyszłości dokona olbrzymiego przewrotu w dziedzinie motory·
zacji armii i jej wojennego wyekwipowania, Mam jednak pewność, że prz"jJ
c1zie odpowiedni moment, że będę mÓgł
panom coś wi~cej powiedzieć o tym.
Narazie sza ...
Ści~kamy dlol1 dzielnego lwnstruk~ol'a, życząc dalszej owocnej pracy w
Jego ulubionej dziedzinie.

tłumami publ iczności ruszył na miejsco,,")' cmentarz a trumnę ze zwłoka
mi poprzedzało G oficerów niosl~cych
odznaczenia zmarłego z orderem "Virtuti Militari" na czele. Dalej niesiono
189 wieóców, z których pierwszy był
od ministra. spraw wojskowych gen.
l{a3przycl<iego. Nad grobem przemówienie pożegnalne wygłosił ks. biskup
Gawlina oraz wojC'woda śląski. Cała
trasa pogrzebu obsadzona była przez
mrowie ludzi a cmentarz zalany był
morzem głów.
.
\V Zmarłym Śląsk utracił jednego
ze swoich największych bohaterów.
(AJS).

SPIESZ SIĘ ZOBACZYĆ
Najpiękniejszą perłę literatury polskiej STEFANA ŻEROMSKIEGO
"WIERNA RZEKA" (Powstanie w 1863 roku). Rewelacyjna obsada: Baśka Orwid.
Jadzia ~nclrze.iewBI(a, Miecz. Cybulski, Fr. ~rodniewicz, K. Junosza Stę-po\\"ski,
J ozef Węgrzyn , Jerzy Leszczyński. J 6zef Orwid i Stanisla wSielański.
Reprezentacyjny film polski w reprezentacyjnym kinie
"RIALTO", Lódź, Przejazd l. Dziś 2 poranki: o godz. 12 i 2 pel. Ceny miejsc od ~r. &5.
Dla :\I1odzieży szkolnej specjalne ulgi.
n 38 351

o
'Vidzicie, Panie, na powyższym
kilka przykładów na zastosowanie wstążki--kokardy przy bluzce.
Taki to 11 iezwykle praktYCzliy, a przy
tym bardzo modny i efektownie wyglądający drobiazg. Wstążka-kokarda
spełnia na naszych modelach rolę podwójną.:
przytrzymuje marszczenia,
wiąże i równocześnie zdobi. Kiedy zaś
opatrzy się już, wówczas wystarczy
zmienić wstążkę-kokardę na innQ, w
kolorze, a. bluzeezka ZDOW11 nabiera
świeżości i znowu się podoba..... zdjęciu

uszczelnianiu okien

. 'l'lwo:'oezne wia try dokllCr.y1y nam bodaj
w~<:CE.'j a.n iżeli mrozy. 'V za:>;w)"ozaj ciep!ych
~ I es,zkaruach z ledwoś c ią m0"6na było rozgrzać
Jal!wta'ko jE.'den pokój, którego położenie było
tak sz c zęśliwe, Ż!l ",iatr sio: Ilo niego dostać
nie mógł, Poznałyśmy teraz w&zy~tk i e S2lpary
i n iE.'szczelności naszych drzwi i okien a ponieważ mamy dopiero początek lutego wif!c nie
nnll'ży zhytn io ufać, że mro.zy i wiatry już nie
wrócy Oto ki lka rad praktycznych w juki i'Posób uszczE.'lniae okna:
Nieszczelne oknu, których Bill nie otwiera .."
zimie, u zczelnie m ożna. ciastem z naitań5zcj
mąlki i wody. Aby u~zczelnien i e łatwo bylo Ur
s'unąć przy olwarołu okna, nulety pued ~źe
niem wa~ec2lk6,.. IZ ciasta lU framugo: c>k!ll. rame POS1'tlRĆ !lrredll. 8z('ze]'I\O<§ć ()p~·k(}Wa81i .. lODU!
nnJeiy 6pra wdtać przy POlllocy zapalonej świc'

,

•

er, którE.'j plomień nachyla soi(l pod wplywem
prn.r1~l po\\":ct rz~ przedoslajn cpgo ~ie przez najmn l l'J!<Izą s zczellllP,.
Pl'zerl uszczelnia niem ram
okit'llllych . należy spra wdzii' okitowanie szyb,
gdyż tll łezy ba-rd'lO często prZYCzyna n i emożli
",?ści. UlrZYI111nia ci ep' l~ w pomies zczeniach. "aloki z waty przykłeJać nałl'"6Y przy pomocy
!YzarE.'go mydła. Smarować trzeba tylko framu'
gę, a nie okno. P o zwala to bow iem na otwieranie okien, przy czym wata. nie moknie i nie
?dpa~la. Ramy okiE.'nne ma]oowane farbll ołejna
~ lakwrowane nalE.'ży myć ;ll'.zy pomocy gałgan'
ka (a nie szczotki) wodą z mydłem b ',z dodatku
sody czy lugu, gdyż te nis~ą farbe.
.Zesc}.d~ farbe olejna łub krt z szyb u~unąć
naJlrubwleJ slarym n()'j;yk.iem do goJenia. który
na!eti;y dla uniknięcia SkJ8e<~.zEffi lUll~ić ..,. ~
pr~w{'c, . Jllh palce ()W1nąć ,a~ogmkami. rfw'
ll "ż)"k nIc P o ry~uJe sZlkła.

Jak powstaje -rower łyżwy: (Od góry) szkiel&t zwy~l~() roweru; tylna konstrUkcja ro,
weru-.lyz~ ~wer łyżwy gotowe; jazda.
Ilr6bna.

Numer M

..... OlU~D()WNnK, nle{tiłela:,

"Prala
Polska"
w
Zduńskiej Woli
. z
I
d u ń s k a W Q l a, 6. 2. - W ZduńEkiej Woli, mieście wybitnie fabrycznorobotniczym sprawą. robotniczą. za.jmował się dotą.d wyłącznie Związek Zawodowy P. P. S., zaprzepaszczając interesy robotnicze.
Brak związku robotniczego pastawioOnego na podłoOŻU ideoloOgii narodowej, dawał się w Zduńskiej \Voli mocno odczuwać, tym bardziej, że Żydzi
fabrykanci szykanowali robotników
narodowców, lub przy najmniejszej

.Zycie

oOkazji poz.bawiali pracy. pzięki staraniom mieJs?Owych czynmk?w .n~rodo~
wych, w dnIU 2 bm. doO Zd~sklel WolI
pl'zybył p. Bedną,rczyk, wlce~r~~es zar'~ądu głównego "Pracy Pols.kleJ z Lodzi i zgromadzonym rob?tmko~ w 100kalu Str. Na~..• ,wypa.śll1ł cel l statut
"Pracy P?lsl,ti~) ' . .
.
Po krot~leJ dyskusJ.l .przystą.pl()Uo
do składaD;Ia ~eklaracYJ l wyboru ~
rządu, QtwleraJąc tym samy~ ()dd~lał
"Pracy PQlskiej" w Zduńskie] WolI.
.

organizacyjne

ZAR.ZĄD OKRIfGOWY ZJEDNOCZENIA ZAWODOWEGO "PllACA POLSltA" ZAWIADAMIA Z" Sekretariat Okręgowy maj duje się obecnie w własnym lokala w Katowicach )ony ul J a g i ~ 11 o ń s k l e Jar. 7. GOdzłr.y urzędowe od 10 do 18.

KATOWICE
Dnia !I bm. o godz. 19 odb,dzie się w lokalu okręgowym w ltatowi.cach przy ulicy
Jagiellońskiej nr. 7, odprawa llrezesów
wszystkich fUli ZZ Pracv Polskiei. przyjazd wszystkich kol. Prezesów obowiąz
kowy.
Dnla 11 bm. odbędzie się w Katowicach
przy pL Miarki w lokalu -p. Długajczyka o
~odz. 19 zebranie Oddziału Uźvtecznoścl
Publicznej ZZ Pracy Polskiej.
W wtorek 16 bm. o godz. 16 odbęda się
w Katowicach w sall -posiedzeń Związku
Pracowników -przy ul LiQouia 7 pertrak.
tacJe parytetvczne Związków Zawodowych
z Zwią:z.Jdem Pracodawców GÓrnoślą.sklego
Przem.vsła GÓrniczo.hutnlczego, które dotycz" 3Z.giej I lIO·tel pozycli tabeU plac.
NOWY BYTOM
W nled~elę, 7 bm. o gOdz. ił odbędzie
alę w Nowym Bytomiu zebranie Metalowc6w ZZ Pracy Polskiej. Bliżue szczegóły
w afiszach.
WIELKIE HAJDUKI
W niadzielę, 7 bm. odbędzie się w HaJ.
dukach WIelkIch zebranfe Metalowc6w ZZ
Pracy Polskie! w sall Katolickiego Domu
Ludowego. Zebranie dotyczye będzie wybo.
rów do Zarządu Kasy Chorych Wspólnoty
lateresów.
.

się

walne zebranie ZZ Pracy Polski~j. OjJGórników. Na przewodnicz!\cego wybrano dele!!;ata Zarządu Ckr. '}:'. Franiela,
który powolał jednego z cz"onków na sekretarza. ~a",tępnie prz~7Btąpiono do wyboru
nowego zarządu, w skład którego wchodzą
prezec:; p. Bialek. zastępca o. Nalepa. sekretarz p. Gryśka. oraz N{)coń jako skarb~ik.
Po objęciu pt'zez członków Zarządu SWOIch
funkcyj. udzielono p. Franielowi glosu. którv w obszernvm referacie wBka'LFł na szkod'liwą działalność Związków Vlasowych. Po
obszerneJ dVBkuBH. w której brało udział
kilku członkólV. zakońc'Zono zebranie ha",lem ..SzczęŚć Boże".

anu: .,

lutego I~

-

!ftt<lilłl

Miesięczne zebranie O.

,

W. od~ylo

się dnia. 31 ub. m. Referat WygłOSIł p.
Spychała z Chorwwa. W końcu z~bral
głos inż. p. I\untze, życząc młodej. placówce wytrwania w walce o WIelką
Polskę i szybkiego jej rozwojU. Hasłem, "Czołem" zebranie zakończono.

Ze świata

rzemieślniczego

Egzamin a karani czeladnicy
Ministerstwo Przemysłu i Handlu wyjaśniło w piśmie 1. dnia 14. 1. 1937 r. L.
P. R. n. 1/87, te nie ma przeszkód natury
prawnej do dopuszczenia do egzaminu
czeladniczego terminatora, który był karany sądownie. Wobec .tego 'Ysz~lki~
nieporozumienia w wytej wyunemoneJ
kwestii zostały definitywnie załatwione.
Wyłłlczenla Darzędzl

pracy

od egzekucJi
Łódzkie władze
rzemieślnicze wyjaśniają wszystkim rzemieślnilwm, ubiegającym się o zaświadczenia na wyłączenie

narzędzI praey z egzek~Cji skarnowe'j , :1~
nalety tylko przedstawić: kartę rzeffile
ślniczą, świadectwo przemysło:we na rok
1937 oraz zarządzenie egzekUCYjne w~adzy
skarbowej. Żadne inne dowody me sa,
potrzebne.
I .
Przepadły zadatek, a podatek dochodoWV.
Z wyjaśnienia Ministerstwa Skarbu,
zawartego w okólniku z dnia 4. 2. 1937 '1'.
L. D. V. 23377/36, a opartego n.a .wyrok~
Najwytszego Trybunału AdmlI~nstracy~
nego z dnia 8. 5. 1936 r. L. Rej. 9303/3~,
wynika, it zadatek przepadły z powodU
medojścia do skutku . za~l erZOnego ~upna
nowej maszyny, maJąceJ ~lepszyć zródło
dochodu, nie mote być zalIczony do kat&gorii wydatków wolnych od .opodatkowania, bowiem w myśl art. 6 l 8 ustawy o
podatku dochodowym wol~e są od opodatkowania . jedynie wydatkI spowodowane eksploaacją, konserwacją i zabezpieczeniem źródła dochodu . .
Czapnicy chrześcijanie bacznośćl
Izba Rzemieślnicza w Łodzi zawiadamia zainteresowanych rzemieślników o
przetargu na około 10000 czal?ek r.n undu rowych dla Dyrekcji Tramwajów I Autobusów w Warszawie. Blitsze szczegóły otrzymać można w Izbie. Rzemieślniczej w
Łodzi (Wydział Ekonomiczno - Handlowy)
ul. Moniuszki 6.
EontJagenty przywozowe
Łódzkie władze rzemieślnicze
2<awiadamiają, o otworzonych kontyngentach
na przywóz fibry, szellaku, rodzynk: ów ,
owoców suszonych, ekstraktów garbmkowych i rótnych gatunków skór i ~. p.
Podania należy składać wraz z odpI~em
świadectwa przemysłowego w WydzH~le
Ekonomiczno - Handlowym Izby HzemIeślniczej w Łodzi, ul. Moniuszki 6.

dział

SZARL~J-PICKARY

W niedzielę. 31 ub. m. IV lokal'J p. Fuchsa odbyło się walne zebranie ZZ Pracy Polskiej . Po zagajeniu zebrania orzez p. 'Vieczarka K .. powolano na przewodniczącego
przeprowadzenia wyborów. delegata Za:-zą
du O.k r. p. Biala.sa. który dobra! sobie Jednego z członków iako sekrellrza. NaBtęp
nie przystąpiono do wyboru nowego zarzą
au. w skład którego wch odzq,: prezB8 p.
?lfaJlka. zastępca p. Ludwig. sekretarz p.
Maruszczrk. oraz p. Bródka jako skarbnik.
Po objęciu funkcyj przez nowowybrany zar7.ącl, udzielono gl08U p. Białasowi, który
ol)dz ernie zref e rował działalność Zwiazków
Kladow~· c h. Po wyczerpaniu porządku zebrań , zakończono zebran~e hasłem ,.SzczęŚć

ŚWIETOCHLOWICE

Bot e".
W- niedzielę, 7 bm. odbędzie sIę zebranie SUCHA GÓRA
konstytucyjne MetalowcÓ'W ZZ Pracy Pol.
W niedzielę . 31 ub. m. o godz. 16 w lokaskieJ Buły Falwa. Bliższe szczegóły w afi· lu pana Cympulika odbyło Bię zebranie
szach.
C'Z~onkowBkie ZZ Pracy Polskiej. Po zagajeniu przez p. Trembaczowskiego i załat
ROJCA
W nłeduelę 7 bm. o gotlz. 18 w RoJcy wieniu szeregu spraw organizacyjnych, una sali pua Gruszki odbędzie się zebranie dzielono głosu delegatowi Zaną.Gu OkI'. p.
Białasowi. który \V obszer nym referacie owalne Górnik6w ZZ Pracy Polskiej.
mówił działalność frontu ludowego w PolPIE1UR.Y ŚŚLĄSKIE
Bce. Po wyczerpaniu porządku zebrań r.aW sobotę 13 bm. o aodz. 17,30 odbędzie kończono ~ebranie haBłel'l "Szczęść Bote".
się aa sali pana Szemika w Piekarach Ślę
MICHALOWICE
sldch zebranie Pracowników Umysłowych
W dniu 31 uh. m. o godz. 16 odbylo się
ZZ Pracy Polskiej.
zebranie walne ZZ. Pracy Polskiej Oddział
Górników ~a przewodniczącego wybrano
CHORZÓW I
delegata Zorz. Okr. p. Franiela. który przeW sobotę. 30 ub. m. na walnym zebraniu prowadził wybory nowego Zarządu, w
FracoWItików
Umysłowych
Polskiego Bklad którc/Zo wchodzą: ryrezes P. Sobczyk,
Zwiazku Pracowników (P. 7. P.) p06tano- zastępca o. Forciński. sekretarz JI. Pięta 0- .
wi<Jno rozwiazat f i lię wspomnianego zwią. Taz skarbnik p. Szulc. Następnie udzielozku w ChorZ-owie I. Wszyscy ezłtmkowie no p. Franielowi głosu. Omówił on wpropostanowili w miejsce rozwiązanej filii P. wadzenie 6-cio.'1;odzinnego dnią pracy. Po
Z. P . ~z:ałotyć Oddział ZZ Pracy Polskiej. wyczerpanej dyskusji zamknięto zebranie
Nil. zebraniu ikonstytucyjnym. które się od- hasłem "Szczęść Boże".
było- w pól ~odziny 'PO ,;ebraniu P. Z. P.
BAIQ'GÓW
~de!k~arowato się stu !pracowników umyslowych na członków ZZ Pra'cy Polskiej. KieW dniu 31 ub. m. o godz. 14 odbyl0 się
rownikiem nowopowstalei sekcji ZZ Pra- zebranie członkowskie ZZ Pracy PoLskiej.
cy Polskiej w Chorzowie T wyhrany 1.06ta1 Po w)",!('lo€zeniu referatu pnI!!: delegata Zap. Stasiak. Sekcja powyt. podle~a Z.a:zą rządu Okr. o. Franiela. oraz c,Mzerne.i dysdowi Zjednoczenia Zaw. Pracy PolskIej w kusji zakończ. zebranie hasłem "Szczęść
Bote".
Chorzowie.
ORZEGÓW
SZOPIENICE
W dniu 29 ub. IIi. o godz. 19 w lolkalu p.
Dnia 2 tm. odbyło się walne zebraSobieraia w Szopienica~h. odbyło się ze- nie ZZ Praca-Polskie.i oddziału górnibranie ·Z. Z. Pracy Polskiej Oddział Ut y- ków w Orzegowie. Na zebraniu ustaloteczności Publicznej. Po zagajeniu zebra- no nowy zarzą.d, pod kierownictwem p.
nia ·p rzez IPre;ze.sa filii p. Pośpiecha. od- F
.
f'
k
.c
k'
czytano protokół z ostatniego zebrania, któraniela. męza zau allla o ręgu :5ląs lerY z08tał zaakceptowany prze'l zebranych.
p:o. 'V skład zarzą.du weszli pp. Białek
Ńastępnie przystąpiono do reorg-anizacji
Roman jako prezes, Nalepa Augustyn
Zarządu filIi. Na przewodniczącego powo- wiceprezes, Gryska sekretarz,
łano delegata zarządu Okr. p. Bialasa, któ- Stawinoga Karol zast. sekretarza,
ry dobrał sobie p. hlachoczka jako sekre~a- NOCOIl Józef - skarbnik, Dinter i Marza. Po załatwieniu tych spraw. przystąplO- tura _ poclskarbnicy. Po odbytych
no do wyboru Zarządu w Gklad które·go weszl.y naf-tępujące osoby: prezes p. Kuźnik, wyborach nowego zarządu zebranie
wiceprezes p. Piotroszek. sekretarz p. Ma- zakończono hasłem, "Szczęść Boże!".
choczek skarbnik P. Korus. Po objęciu ze- NOWA WIEś
brania przez nowowybrany zanąd, udzieW Nowej-Wsi placówka, Obozu
lono glOBU p. Bialaeowi. który w obszernym
referacie omówił działalność fro'Iltu ludo- \Vszechpolskiego wraz z filią ZZ PraWB!!;O w Polsce. Po dyskusii w której brali ca-Polskie,i urządziła dnia 31 ubm.
udział p. Abram. oraz p. Pośpiech, r;akońpiękną uroczystość gwiazdkowQ., podczono zebranie haslem ,,'''1;CZ~ŚĆ Boże".
czas której prz~'grrwała doborowa orORZEGÓW
kiestra. W milym nastroju bawiono
w dniu 2 bm. 'IV godr.inacłi pq.'P?1udnlo- się, rio późnej pory. Hymn MłodYCh zawy ca IV loka lu przy ul. Dyt c 1l1ć:ilueJ odbyło \ kOllezył zaba\\·Q.

W "Teatrze Popularnym" w Łodzi cieszy się dużym po\yodzenicm wystawiona 0statnio komedia p. t. "Iloxy". Na zdjęciu fragment tej sztuki z wy,kon, wcami (od lewej) pp.: GoelawBka. LeoSzczyó1Ski, Zoner, Sykułska i Ni wińsk i.

Przeciw Ż)'dows k·!emu partactwu
,V
tych dniach wszys cy starostowie i szeregu konsumentów,
prezydenci miast wydzielonych na terenie tactwo tydowskie,

województwa łódzkiego, otrzymali okólnik z urzędu wojewódzkiego o powierzaniu robót rzemieślniczych wyłącznie osobom posiadającym karty rzemieślnicze.
"Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej o
prawie przemysłowym z dnia 7_ 6. 1927 r .
(Dz. U. R. P. Nr. 53 poz. 4,68), zmienionego
ustawą z dnia 10. 3. 1934, r. (Dz. U. R. P.
Nr. 40 poz. 350), Zlawód rzemieŚlniczy w
sposób samoistny może być wykonywany
dopiero po uprzednim uzyskaniu karty
rzemieślniczej. Powyższe
uprawnienie
przemysłowe otrzymają osoby, które wykażą się
posiadaniem odpowiedniego uzdolnienia zawodowego, przewidzianego
prawem przemysłowym."
Dotychczasowa praktyka, potwierdzona treścią memoriałów składanych przez
łódzkie władze rzemieślnicze i organizacje grupujące rzemieślników, oraz poszczególnych ludzi wykazała,
że dość
znaczna ilość osób, a przeważnie Żydów,
trudni się rzemiosłem w sposób nielegalny, to jest bez karty rzemieślniczej. Taki
stan rzeczy koliduje z obowiązu.iącym w
tej dziedzinie prawem i dlatego winien
być zlikwidowany na mocy obowiązujących przepisów karnych wspomnianego
prawa pnemysłowego.
Pozornie niska cena wytworów, pochodzących z nielegalnych zakładów rzemieślniczych, przyciągająca ogół konsumelltów, łączy się najczęściej ze złym wykonaniem tych produktów, co w rezultacie
obnita wśród społeczeństwa dobrą dotychczas opinię rzemieślnika polskiego
oraz wywołuje rozgoryczenie ze strony legalnego rzemiosła, opłacającego lojalnie
podatki, świadczenia spoleczne i socjalne.
utrzymującego swój zakład przemysłowy
w stanie wymaganym przez prawo, czego
nie czyni, jak dobrze o tym wiemy, żydowa.ki "rzemie~lnik" an<;mimowy..
. NIe ulega WIęC ~aclnel 'Yątp~nYOścl, t~
melegalna produkCja rzemleślmcza godZI
~aró~no w ~nteres samych konsum~ntów ,
Jak l rzemlOsla . oraz ękarbu Panst,",:a,
który o~ Ukrywają. cego ~H~ przed :.areJe-1
strowamem . zakładu me otrzymuje tadnyc~ poq~tków.
"
Syt\.Jaqa ~ r~emJoslc uległa dalszemu
poąOl'SZellJU Jeszcze z tego wzglęclu, te do

•

samorządowe

popierają cych

wchodzą
państwowe,

par·

i instytucje

i
udzielające
zamówiel'l na prace z zakresu rzemiosła
osobom, które cZQsto nie mają nic wspólnego z rzemiosłem legalnym, gdyż uprawiaj& swój "zawód" anonimowo.
Należy zauwatyć, że często na sytuację
gospodarczą rzemiosła w wielu ośrodkach
wIJłynąć mogą nader dodatnie zamówi enin powyższych instytucyj.
Do rzędu
tych zawodów rzemie~lniczy ch należy np.
brukarstwo, którego istnienie i rozwój uzależniony jest prawie wyłącznie od zamówień
rządowych
i samorządowych,
gdy t czynnik prywatny w baTdzo nikłych
r071lliarach d~7sponuje zamówieniami na
roboty brukarskie.
. !..~
Z wytej podanych względDw, popieranie rzemiosła anonimowego (paTtactwa)
jest niezgodne z obowiązujący mi pl'zepisa.mi prawnymi i nader luzywdzące dla
ogółu rzemiosła,
prowadzącego
swe zakłady w sposób legalny.
Dlatego tet zamówienia zarówno organów
władz
palIstwowy ch, samorzą.d.o
wych, jak i wszelkiego rodzaju instytucyj
prawa pUblicznego, odno s zące sie do robó.t \~chodzących w zakres rzemiosł wymlemonych wart. 142 znowelizowanego
prawa przemysłowego z dnia 7. 6. 1027 r.
winny ~yć powierzane oferentom tylko
tym, ktorzy wykażą się posiadaniem kart
rzemieŚlniczych, jeżeli zaś chodzi o roboty budowlane w zakresie wymienionym
wart. 333 i 334 prawa budowianego tylko
murarz~m l,-!b cieślom , posiadającym karty rzemlCślmcze z adnotacją wlaclzy przemysłowej I instanCji o pra wie wykonywania robót wyłuszczonych w pod a nych artykulach prawa bUdowlanego.
'V dalszym ciągu okólnik poleca ścisłe
przestrzeganie podanego zarządz e nia i uważa!. że 'ln~epoJ?ieranie nielegalnej produkcJI rzemleślmczej uzasadnione jest za~ów~o wzgl~dami natury gospodarczej,
Jak I pr~wneJ, gdy t uprzywilejowanie czy
nawet rowne traktowanie nielegalnie pro,,:adzc;mego zakładu z rzemieślnikiem poSIadającym kartę rzemieślnicza, podwata
hJ:t st!lnu rzemi.eślniczego i narusza oboWIązuJące przepISy prawa, wywolując zupełnie ~zasadnione skargi ze' strony' og<>.lu r~m!osła..,- . .
'.
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ORĘDOWNIIX, nieiłziela, ilnIa

Numer ~

1 lutego 1937

lus rz, który chciał zos at lekar em

Fantastyczne dzieje kariery angielskiego króla samochodowego Williama Morrisa
Angielaki król samochodów lord Nuffield, był przedmiotem ogólnego zainteresowania w ostatnich dniach zarówno
wskut.ek nieporozumienia, jakie wynikło
między nim a ministrem lotnictwa jak i
k
ws utek poch1gnięć giełdowych.
Kariera tego zwykłego ślusarza
który stał się wielokrotnym milioneren,
brzmi jak nowoczesna bajka.
W roku 1896 na mrocznej i cichej ulicy
Oxfordu otworzono sklep. Kupiec, nazW!skiem William Morris, był z fachu ślusarzem. Teraz podjął się sprzedaży rowerów.
Sklep nie był wielki. William Morris posiadał szczuply kapitał obrotowy.
wynoszący niewiele ponad 5 funtów
szterlingów.

Lord Nuffield, dawny ślusarz, jest
niezwykle przyjaźnie uspoSobiony
wobec swoich robotników
i zawsze życzliwie ustosunkowuje się do
wszystkich potrzeb i trosk.
Pewnego dnia przed jedną ze swych fabryk w Oxfordzie spotkał trzech agentów
komunistycznvch, rozrzucających ulotki.
Wdał się z nimi w rozmowę, usiłując prze·
konać ich, że nie mają racji. Widząc, że je-

go argumenty nie trafiają do prze!konania
agitatorów, postanowił użyć innej drogi.
Zaprosił ich do siebie na dalsza,. dyskusjI:.
W toku tej dyskusji komuniści twierdzili że w Rosji można żyć o wiele lepiej,
a,niżen w Anglii. Lord Nuffield jeszcze tego
samego dnia
kazał lm wyrobić paszporty do Rosji
i kupić bilety,
oraz zaopatrzyć ich w pieniądze na drogę.

Polska Fabryka Bl-ell·zny, Szadkowski,Papiewski
i S-ka
Ź
t. Ó D
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MĘSKĄ w

dużym

wyborze
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Prosił ich, ażeby po powrocie z Rosji, o

ile

zechcą wrócić, przyszli do niego i opowiedzieli mu prawdę.
Po jakimś czasie wrócili owi agitatorzy.
Lord przyjął ich z uśmiechem i nie pytał
o wrażenia z sowieckiego "raju". Przyja,ł

ich do pracy.

Człowiek
'
,

który RI"e
O+Wl'era listO"W
, IL
I

Tymi dniami stan8;ł przed urzędem po.,
licyjnym w pewnej miejscowości angiel~
skiej przedsiębiorca budowlany oraz han~
dlarz
placami,
Lister z pewodu
p
' us tniejaki
'
rze k
roczema
awy o ruc h u au to mo b l~
lowym. Na zapytanie, dlaczego nie odpo ..
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widząc, że ten przedsiębiorczy młodzieniec
w cztery tygodnie po otwarciu sklepu przystąpił do przebudowy. Wynajął sąsiednie
lokale o trzech oknach wystawowych i
przyjął pomocnika.
Od tego dnia kariera skromnego ślusarza poczyna wzrastać zawrotnie. W r. 1926
William Morris
brytyjskie fabryki
samochodów pod firmą "Morrls 110tor Ltd".
W r. 19,30 otrzyma~ tytUł szlachecki, a w
Noc Sylwestrową. w r. 1934 został lordem.
Ponieważ w Anglii był już jeden lord Morris, otrzymał nowy lord nazwisko lord Nutfield.
Dawny ślusarz William Morri's w dniu,
kiedy został lordem, miał maja,tek, wyno-

założył największe
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liczność

uwagę, ukarał

Śłuby

z rękawl'czkam'.'

Parlament holenderski powziął uchwa·
łę, zabraniającą tzw. "ślubów z rękawic z-

ką". Starym zwyczajem, do tej pory trwaja,cym, mogła każda Holenderka wziąć ślub
z rękawiczką "pana młodego". W dawnych
czasach, gdy podróż z Indyj trwała całymi
miesiącami, zwyczaj ten miał bardzo duże
znaczenie, ponieważ zamieszkali w koloniach oficerowie, urzędnicy, farmerzy, w
ten sposób mogli rychlej zawierać związ
ki małżeńskie, nie każąc pozostawać swoim narzeczonym dłużej w stanie panień
skim. Przy modernizowaniu komunikaCji
- zwyczaj przestał posiadać swoją prak·
tyczną. wartość, wobec czego skasowano go.

8ZąCy

ponad 3 millardy fraDków.
Jak doszło do wielkiej burzy giełdowej,
takiej, o której nie pamiętają naj starsi
londyńscy maklerzy, takiej, której stolica
imperium nigdy nie przeżywała?
Przyczyną tego poruszenia giełdowego
była mała, ale niezwykle ważna notatka
lorda .!\uffielda. Dzienniki doniosły że
przedsiębiorstwo zawarło umowę na d~ta
wę w bieżącym sezonie 100.000 wozów ogólnej wartości około 1 miliarda franków.
W chwili, gdy ta wiadomość przedostała
si.ę do dzienników cały świat począ.ł poszu .
kIwać akcyj Morrisa. Na giełdzie panował
Z MITOLOGII:
taki tumult, że niebezpiecznym był dla
$wiatowid mial cztery,
:tycia wejście na salę. Agenci giełdowi
Gdańsl\ oblicza dwa ma;
walczyli o papiery lIorrlsa jak szaleni.
Jednym w stronę Niemiec,
Drugim zerka na nas.
Rozpętało się piekło. Wielu członków gieł.
Ongiś cztery gęby
dy wyniesiono z sali zemdlonych. Była to
Zamlknięto pierwszemu bitwa o "angielskiego Forda".
A dzisiaj dwóch zatkać
Po pierwszej niespodziance przyszła
Nie
można drugiemu.
następnego dnia druga. Ukazała się znowu
krótka, prawie nic nie mówiąca notatka
lorda Nuffield. Tym razem dowiedziano się
że lord Nuffield stworzył
fun(lację dla uDiwersytetu w Oxfordzie,
w wysokości 120 milionów fr. Suma ta była
przeznaczona na cele naukowe. W szczególności miano te pieniądze obrócić na sfinansowanie badall nad tajemniczerni chorobami oraz na budowę szkół lekarskich i
zakładów bada wczych. Zakłady te i szkoły mają wychowywać badaczy naukowych.
Nieda wno udzielił lord Nuffield dłuż
szego wywiadu prasie.
Na pytanie: dlaczego poświęcił tak wielką. sumę na fundację naukowa,? lord
Nuffield uśmiechnął się. Zaznaczył, że
nudzi go niepomierDie ciągle groma.
dzenie pieDiędzy dla siebie.
a to tym bardziej, że jest bezdzietnym. Dalej z ' całym naciskiem powiedział, że pie- NA PóŁNOCY WILKI:
Dziwi się niejeden,
niądze dla niego obecnie nie mają żadne
Że Litwa co chwilkę
go znaczenia. Z pewną dozą melancholii
Z jakichś tam powodów
wyraził się, że może byłby o wiele szczę·
Spojrzy na nas wilkiem.
śliwszy, gdyby mógł, mając 600 franków
Cóż w tern jest dziwnego,
w kieszeni, zaczynać od sprzedaży rowerów
Że wilk nie wytrzyma na zapomnianej ulicy Londynu. Zapewnił,
Ciągnie na południe,
że milonerzy także mają swoje troski.
Jak to zwykle zimą.
Mówiąc o swej przeszłości, lord Nuffield
zwrócił uwagę na to, że nigdy nie miał zainteresowania do techniki.
Zawsze chciał l1yć wybitnym lekarzem.
Nie miał jednak pieniędzy na studia i dlatego to musiał się poświęciĆ zawodowi, do
którego nie miał skłonności. Poniewat nie
stracił do tej pory swych zamiłowań do
medycyny, chce obecnie fundacja, przyczy·
nić się do podniesienia
uniwersytetu w
Oxfordzie.
William Morris, a raczej lord Nuffield,
jest może najbardziej oryginalną postacia,
ze wszystkich przemysłowców brytyjskich.
Oto zrezygnował z pobierania dywidendy
od posiadanych
al\cyj, przeznaczając
wazystkie wpływy z nich na rozbudowę
przedsiębiorstwa. Sumy, jakie z tych akcyj wpJywają do przedsiębiorstwa, są. bardzo wielkie. Nic też dziwnego, że
w ciężkim kryzysowym roku 1930
O BALU DOBROCZYNNYM:
Pośród parodoksów
w brytyjskiej gospodarce zakłady Morrisa
Jakie się zdarzają,
stanowiły
chlubny wyjątek i zamknęły
A które nam życia
swój bilans wielkim dochodem. W tym
Caoły sens spaczają.
cif!żkim roku tylko towarzystwo wypła
Ten jest chyba wszystkich
cilo dywidendę w wysokości 3 procent.
Parodoksów szczytem,
Nadmienić należy, że i inni akcjonariusze
Gdy bal .,dobroczynny"
poszli za wzorem Morrisa. Tylko 10 proc.
Skońeza,. d e f i c y t e m.
ogólnej sumy, przypadającej z tytułu
\'. "rnrl wypłacono akcjonariuszom.
I l u s t r.: Wit. GawęckL

czył, że od roku 1915 nie otworzył je&cze
ani jednego listu. Jako właściciel wydzierżawiał kilkaset placów, będąc stale zasy'Pywanym kilkuset listami w sprawach
handlowych. Z tego powodu powzia,ł decy~
zję, aby uwolnić się od potrzeby odpisy~
wania na listy - nieotwierania ani jednego listu. Urząd policyjny, wzia,wszy tę okopod
Listera grzywna, tyl!ko w wysokości 10 szylingów.

Budziki,
lanczuszki
medaliki,
platery

"WIEKOPOMNE" PRZEMóWIENIE:
W .,wojej wielkiej mowie
Rzekł ostatnio "Fiihrer",
Że z weksli wersalskich
Wykreśla swe żyro.
Na'p ozór poważny,
Fakt błahy - widzicie Traktat stał się dawno
'~ekslem bez pokrycia.

Jan PI8[~k
Łódź,

Brzezbuka 10.
Hurt - Detal
n 19834

HUMOR
To I!lż bardzo żle
Lekarz: Jakżeż tam z apetytem u
pani małżonka?
- Bardzo źle, panie doktorze. Już nie
ma nawet ochoty jeść tych potraw, których mu pan zakazał!

NASZE DROGI:
Gdy do Monte Carlo
Jechały cyklisty,
Pytano, dlaczego
Zjazd się zwie "gwiaździsty".
Myślę, iż dlatego,
Że podczas tej jazdy
Często zawodnicy
W oczach mają "gwiazdy".

NieograDiczone zaufanie
Z przemówienia obrońcy: - Je~ą winą oskarżonego bylo to, że wierzył w uczchvość drugich, zaufał złodziejom. Teraz
ufa wam, panowie przysięgli, i składa swój
los w wasze ręce.
I tak źle, i tak Diedobrze
- Dlaczego od·prawiłeś sekretarza?
- Po pierw;;7.c, nie nadawaj się do żadnej roboty, a powtóre był zdolny do
w!izyatkiego.
l-Humor
Woli z daleka
- Ty łobuzie, dlaczego rzucasz kamieniami na tę dziewczynkę?
I Zbić jej nic mogę, bo kaszle' moja
mamusia nie pozwoliła mi zbliżaĆ się do
niej, bo bym mógł się zarazić.
Pomylił się

~

OSTATKI:
Nie narzeka.i, że już
Koniec karna wału,
Bowiem dosyć uciech
Dałeś swemu ci~u:
Teraz, gdy do śledzia
Usiądziesz za stołem Nie zapomnij głowy
Posypać popiołem.

W i e r s z: Stanso.

Jak się to stało, żeś ożenił się zamiast
z córką, z matką?
- 'Wyobraź Bobie mój pech: zamiast
matkę, prosiłem o r~kę córki - babkę.
Ojciec w ślady SYDa
Do krawca zgłasza się starszy pan
pyta:
. - Dowiedziałem się, że mój syn zamóWIł u pana trzy ubrania i jeszcze nie zapłacił. Prawda to?
- Tak. Czy mam przedstawić panu rachunek?
- Nie, dziękuj~, ale Chciałbym zamówić ubranie na tych samych warunkach.
W sądzie
Po otr~y~aniu wr::?k,u zasądzającego
na karę plemętna, za pIJanstwo oskarżony
protestuje:
'
- Panie sędzio, ja nie byłem pijany, ja
byłem tyllw pod gazem.
,..... A,. to co inne.go. Wobec tego skaZUję
pana me Da tydzień, ~ na siedem dni
aresztu. .
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tylko blade wspomnienia dawnej

2tl6

czu~

"

jej żal. Zrozumiał teraz
które sprawiały mu nieraz przykrość. Czy i QIIl nie był czasem taki
sam?
Alice zamilkła na chwilę i sięgnęła do
papierośnicy po nowego papierosa. Podał jej
z.apaloną. zapałkę.
Miał :przez chwilę nieprzezwyciężoną ochotę wziąć .i~ za rękę i jakiemiś ciepłemi, serdecznemi słowa;mi wyrazić swe współczucie i sympatję·
Ale ona wróciła już do dawnej pozycji
i zaczęła mówić dalej.
- Nie mogę mieć żądnej pretensji do
swych przybranych rodziców. Zostawiali
mi zawszę swobodę postępowania, nie dokuczali, nie krępQlwali niczem. Czegóż więcej
mogę wymagać od obcych mi w gruncie rzeczy ludzi? Bawiłam się, podróżowałam.
'Jeździłam po Europie, studjo\\'ałam według
własnego uznania, pozna'\'1'ałam masę ludzi,
!krajów, dziel. Uroiłam sobie, że wyjdę zamąż w Polsce.
I przeciwko temu nikt nie
protest0'wał. Noo, L. - urwała nagle. - Po~ ja to panu ~vszystko opowiadam? Pana

Zro,biło mu się
chłód i wyniosłość,

serce.

lości matczynej, pieszczot i opo-wiadań matki, Kryła się z nimi, otaczała skorupą,. skrytości. Napozór wesoła, ale sztywna i ambitna. Nie miała zapewne nigdy serdecznych
przyjaciółek, przed któremi odkrywałaby

Miała
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rowanie tutaj swej obecności l inne cere~
giele. ~rusiał się przygoto\'i'ać na wszystko.
Czekał aż ktoś z szajki otwor'zy drzwi,
z rewolwerem gotowym do strzału.
Ale drz\\i się nie ruszyły. Natomiast
usłyszał otwieranie innych drz~' i, widocznie,
pr'owadzęcych na korytarz. Przez chwilę nie
słyszał żadnego ludzkiego głosu, tylko odgłosy jakiegoś szamotania, jakiejś walki.
- No, widzicie - odez.wał się wreszcie
rzekomy /lłuchorniemy. - Kto wie, czy nie
jest już za późno. Policja już wkracza! Trzeba siQ szybko decydować. Mitzi, próbuj wyjść
przez gabinet. Berndorf, wal schodkami
przez pie.rwsze piętro. Ja przeczekam kilka
minut i pójdę za tobą.
Nie odezwał się żaden głos protestu. Za
chwilę bandyci wyfruną z gniazdka. Komisarz Warczewsld, jak się nietrudno było
z odgłosów walki domyśleć, próbował d0'stać
się tylnem wejściem do mieszkania i z0'stał
uni('sz,kodliwiQlny.
Bartnicld przestał się wahać!
SZY'bkim ruchem pchnął drzwi i z rewolwerem \V ręku stanął na progu pokoju.
- Ręre do góry! - krzykną\..
Szybkim rzu tern oka ogarnął cały pOkój.
'V kącie le·żał związany 'Varczewski. Bandyci zaskoczCJl1i nagłym atakiem, od strony
5kąd się czuli zabezpie,c zeni, podnieśli ręce
do góry,
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W ręku ścisnął mocno rewolwer. Teraz już
niewarto się było bawić w udawalIlie, pozo-

Właścicielem
władczego
gł,osu był..,
głuchoniemy służą,cy Berndorfa.
- Css! - usły'szał nagle Henryk szept
ostrzegawczy. - Zdaje mi się, że ktoś jest
za drzwiami - wyszeptał Bernd01·f.
Bartnicki cofnął się i przywarł do muru.

pertę· Ja ją przewiozę zagraniet:.
Hobiłam
to już przecież nieraz. A.. ja muszę mieć coś
" I"Qku.
- Kobieto! Czyś ty zupełnie oszalała?
Nie zdajesz sobie chyba zupełnie sprawy,
w jakiej sytuacji my się teraz znajdujemy.
,V każdej chwili mog:}. nas nakryć. Kilku
Jlaszych chłopców siedzi już pod kluczem.
Trzymają się dzielnie i żaden dotąd nie puścił pary z ust. Ale jedno słowo wYBtarczYt
żeby cały hotel oto,czorny był przez policję,
żeby granica została zamknięta. Jeśli biorę
kopertę i chcę ją przewieźć przez granicę, to
- zrozum - narażam się na niebezpieczeń
stwo, ale - trudno - do siebie mam naj~
więk,sze zaufanie. To jest mój obowiązek, ja.ko waszego szefa.
Ciekawość zwyciężyła świadomość niebezpieczellstwa i Bartnicki pochylił się do
wąskiej sZJpary w drzvdach, aby przyjrzeć
się, kto jest tym szefem. \V pienvszej chwili
nie uwierzył własnym oczom.
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to nic nie obchod,zi. Wyśmieje się pan z Stmtymentalizmu nO'VVoczesnej pa.nnyl
- Niech pani tak nie mówi - łagodnie
odparł BaTtniCiki. - Nie sE!Jdzi mnie pani tak
ile. Jeśli pani żałuje tej chwili swej S2czerości, to, proszę mi wierzyć nie przypomnę 'Pani o niej nigdy. Wiem, że te pani zwierzenia,
to kwest ja chwilowego nastroju. Ale niech
mi pani poz.woli wierzyć, że nie mówiłaby
pani tego każdemu, że uważa mnie pani za ...
przyjaciela.
- Przyjaźń - powiedziała z lekką. zadumą" ale zaraz dodała wesoło. Dobrze!
Będziemy przyjaciółmil Zdaje mi się, że uobiłam dziś dobry interes, straciłam niepewnego narzeczonego, a zYlskałam murowanego
przyjaciela! - wycią,gnęla doń rękę i silnie,
po męsku uścisnęła mu dłoń.
Bautnicki obserwował ze zdziwieniem,
jak szybko zmieniały się jej nastroje. Posęp
na zaduma, z jaką. niedawno snuła obran;y
swego dzieciństwa, minęła be.z śladu, ustę
pując miejs'ca beztroskiej wesołości. Nie widział jej nigdy tak ożywionej i roześmialllej,
- Właściwie jesteśmy przyjaciółmI Już
oddawna - paplała wesoło. - Od tej pa,
miętnej katastrofy pod pańskim domem .
Pan się zachował wtedy, jak prawdziwy
przyjaciel. Muszę pamu powiedzieć, żQ ibyłam na palIla wściekła,
'
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cza 42, Dawido"'icz Bernard, Śródmiej Kerszner Mojżesz, Lipowa 20, Kiełmuć Śl'ódmiejska 3G, Monka Sucher, Kiłińska 23, Donchin Borys, Piotrkowska Józef, Piotrkowska 47 (Polak, ożeniony 5kiego Gl, Mortkowicz Efl'oim, Śród
miej::;ka :23, )lró\Yka Bernard, 11 Listo9, Druebin Szymon, Piotrkowska 124, z Żydówką), Kiełmuciowa \Vanda,
nada
32.
Dworecka Sara, Lokatorska 13, Dynen- Piotrkowska 47, IOjak Natan, Pomor- - Nauel
He\ll'yk, Piotrkowska 17, Nason Izaak, Piotrkowska 99, Dynin Jo- ska 20, Klaczko Chana, Piotrkowska dei Jerzy. ,\J1drzeja 4, Nadlowa Maria,
naj, Piotrkowska 64, Dynkiewicz Gitel, 9D, KleszczeIski Aron, Piotrkowska 130. ur. Engel, AnLlrzeja 4, Neuman Jakób,
Cegielniana 19,
Klinger Paweł. Andrzeja 2, Klozenberg Zachodnia 57, Keumark Samuel, AnEbin Leopold. Kościuszki 39, Edeli- Fabian, Narutowicza 37, I{]ozenberg drzeja 4, Nie\\'iażski Salomon, Andrzestowa Maria ur. Rozenhaus, Południo Seweryn, Narutowicza 37, ICocen Mie- ja 7. No",akówna Klara, Gdallska 74.
wa 6, Eigerowa Szarlota, Zaw'adzka 5, rzyslaw, Piotrkowska 109, ICocyn Wolf,
Okno wsk i Joel, Zgierska 117, OrEljasberg Michał, Piotrkowska 80, ElI- Piotrko\\ska 71, Kohl Efroim, Zgierska łow s ki Mieczysław, Nawrot 32 (przeram Artur, Przejazd 89a, Engel Abram, 38, Kohn Gustaw, Piłsudskiego 51, Koh- chrzta), Orłowski Stanisław, KoperniZachodnia 57, Enget Rozalia (?), Za- J:o\\'a Majta, Piłsudskiego 51, Kokotek ka 21 (pl'Zrrhl'ztal.
chodn ia 57, Engelberg l\1ieczysla w, Juliusz, Stary Rrnek 15, Kon Abram
Pad I\a Hcrsz. Zagaj n iko\\a 26, PiePiotrkowska 200, Epstein Henryk, Ki- Lejb, Zachodnia 53, Kon Józef, Al. Ko- choWJCZ Izaak, Śródmiejska 18, Pikielliil.skiego 105. Eychner J akób, Śród ściuszki 3, Kon Mieczysław, Jerzego ny Ludwik, Lazarz, ·awrot 8, Pik Jemiejska 12, Eychner \Volf, Cegielnia- 5 '7, Kopciowski Aleksander, Gdańska rzy, A l. I{o~('ju<;zki 21. Pinczewska Zo37, Korczański Harkawy-Ruwin, Za- fia, Gdallska 28, Polak Jan, Nawrot 7,
na 4,
Fajflewicz Izrael, Śródmiejska 16, ką.tna 21, Kotok Pinchas, Żeromskiego Polakowa Etla, Cegielniana 9, Polakow
Falk Ludwik, Nawrot 7, Falkowska 44, Kralwwski Mieczysław, Gdallska Jakób, Piotrkowska 109, Poznański
56, Krassowski Wolf, Zawadzka 10, Leon, Pieracldego 7, Poznański Marian,
Róża, Narutowicza 32, Falkowski DaHenryk,
Zgierska
15, Zachodnia 41,
Praport Stanisław,
wid, Narutowicza 32, Familijner Leon, Krauskopf
6 Sierpnia 37, Feldman Mojżesz, Na- Krausz Juliusz, Piotrkowska 86, Kro- Gdailska 93, Praszkier Feliks, Cegielwrot 41, Finkiel Józef, Piotrkowska 55, nenbergowa Anna, Zawadzka 44, Kryń niana 3, Prechner Zdzisław, Zawadzka
Finklerówna Cecylia, Stary Ryn~k 15, ska Sara, Sienkiewicza 34, Kryński 19. Pressówna Janina, Gdańska 61.
Rabinowicz Dawid, Legionów 3,
Fischman Kiwa, Śródmieście 7, Fok- Abraham, Sienkiewicza 34, Kryszek
Henryk, Sienkiewicza 53, Kunig Ed- Rajclunan Mieczysław, Narutowicza 25,
szański Aleksander, Piotrkowska 101,
Frank Henryk, Kopernika 21, Frank mund, \Vólczańska 62, Kurchin Izaak, Rako\vski Hersz, Traugutta 5, RakowJózef, Narutowicza 36, Frankiel Bolesław, Traugutta 12, Frenkel Izaak, Al.
Fortuna każdemu kolejno się uśmiechnie l
Kościuszki 22, Frenklowa Henryka, AnAby Cię szczęście nie ominęto wstąp i Kup los do I klasy
drzeja 7, Fl'ied Dawid, Zawadzka 16,
w znanej z wy granych chrześ c ijańskiej kolekturze
Friedstein Gust.aw, Cegielniana. 11,
From Beniamin, Zawadzka 35, FrYdman Leon, Zeromskiego 22, Fuks Da11 27865
Łódź, u Z. B rzezi iis 1ca a r . 1
T e l efoa ar. 2 1 12-13
wid Tadeusz, Piotrk{)wska 5. Fuks Fred
Zenon, Piotrkowska 200, Fuks Leon,
Polecamy nasze szczęśliwe losy
Ciągnienie rozpoczy na się 18 lutego
W ólczańska 65,
Gajst Izrael, Zgierska 4(), Garewicz,
Henryk, Żwirki 4, Gelbart Abraham,
Na świadków w ostatniej sprawie
Bro nił
Południowa 23, Gerst~in Gustaw, Traupowolano dyrektora rzeźni w Poznaniu
gutta 12, Gerszuniowa Eugenia, Kiliń
K a I i s z, 6. 2. - Dnia 4 bm. przed dr Klabackiego, radnego żydowskiego
ski ego 116, Gibiański Adolf, Zachodnia sądem okręgowym w Kaliszu rozpatry- Hebera i kandydata na rabina Lejzera
59a, Ginsberg Mina ur. Habinowicz, wana była sprawa redaktora czaso- Lipszyca. 'V toku rozprawy prokura11 Listopada 47, Glanternik Chaim, pism żydowskiego p. n. "Głos Poznań- tor wniósł o zbadanie w charakterze
Narutowicza 5G, Glazer Mojżesz, Za- ski", Ełiasza Jakóba Mameloka. Wy- biegłego ks. dr A. Trzeciaka z \Varszachodnia 64, Gliksman Hilary, Mo- mieniony gloryfikował w swym piśmi- \\ y jako znawcę talmudu, a. w sprawi.e
niuszki 9, Goldbaum Leon, 6 Sierpnia dle zabójstwo przez Żyda Frankfurte- tyczącej się o "bohaterze" Dawidu
30, Goldbeg Anna, 6 Sierpnia 30, Gold- ra, popełnione na Niemcu \V. Gustlof- Frankfurlerze prokurator wniósł o
berg Józef, Śródmiejska 20, Goldbaum fie, kierowniku ruchu nar.-socj. Niem- sprowadzenie akt sprawy Fran k furtera z Szwajcarii. Są.d uznają~ jednak
Natan. Piotrkowska 85; Goldblum Ne- c6w szwajcarskiCh.
\V drugim artykule pt. "Zamach na. obie sprawy za dostat~cznie wy jaśniostor, Piłsudskiego 69, Goldblumowa
Maria. Piłsudskiego 69, Goldlust Leon, ubój rytualny dokonany" występuje ne, wnioski prokuratora oddalił.
\Vyrokiem sądu redaktor Mamelok
Sienkiewicza 37. Golde Julian. Piotr- gwaŁtownie za dalszym torturowaniem
w sprawie artykułu o Frankfurterze
kow!'ka 294, Golclfal'b Michał, Zawadz- zwierząt, pi'zeznaczollych na ubój.
"V artykule pierwszym sąd dopa- , skazany został na 2 miesiące aresztu
ka 18, Goldin Nanma, Przejazu 19,
rTOlclman .Jad\\iga. Sieukiewicza 63, trzył się pochwalania przestępstwa, z zawieszeni cm na 5 lat; w sprawie t yCTOldwa~er Józef.
Lrgionó'W 3. Gold- zaś ~v drugim zakłócania. PQr'Zlłdku c;ręc~j siC ubojn rytualnego postępo, wallle sąu umorzył.
D.
ryllg SZyl1lon, Południowa 9 Goldstein p1.lbl.cznego.

J . Blaszczykowej
Frankfurtera

ski Zygmunt, Piotrkowska 67, Rappeport Ludwik, Cegielniana 8, Hauzuk
Debora, Mielczarskiego 14, Rawicz Dawid, Kilińskiego 49, Reicher Edward,
Południowa 28, Rojter Adolf, Naruto.
wicza 24, Rotenbergowa 1\1aria, 6 Sierpnia 49, Rosen Felicja, Śródmiejsl~a 31,
Rosenberg Anna, Piotrkowska 152, Ro.
senberg Ludwik, Piotrkowska 152, Ro.
senberg Stefania Żółkiewskiego 2, Ro.
sell.blat Jerzy, Piotrkowska 35, Rosencweig Dawid, Piłsudskiego 7'2, Rozenberg Grzegorz, Gdallska 44, Rozenblatowa Ernestyna, Hadwailska 29, Rozenblit Arkadiusz, Al. Kościuszki 22, Ro.
zen Naftal Al. Kościuszki 17, RozenfeJd Izaak, 'Zawadzka 8, Różaner Hersz,
Na ~'utowicza 9, Roemer Arno, Nawrot
4 Rubinlicht Micczyslaw, Traugutta
Rundsztajn Mieczysław, Pomorsk.a
7, Rundsztejnowa Teodozja, Pomorska
7, Ryftyn Lipsim Zofia, Trau~utta 10.
Sadoldersl\.i Izaak Jakub, PIOtrkowska 164, Schlosser Jakub, Cegielniana
30 Schorr Jakub, Gdańska 11, Schwad;on Maurycy, Gdallska 76, Schweig
Józef Samuel, Kołłątaja 5a, Silb~rstron~
Izaak, Kilińskiego 127,
Słobodzkl
Chaim \Vólczańska 4, Sołowiejczyk
Jakub,' Piotrkowska 99, Sołowiejczyk
Mieczysław, Legionów 17, Sonnenberg
Emanuel, Legionów 8a, Spektol'Owa
Wildoria, Wólczańska 188, Spiro Bernard, Piotrkowska 114, Steinberg JakubZawaclzka 21, Stiller Arnold, Cegiel~iana 45, Strykowska Róża, 5 Sierpnia 30, Stupaj Jakub, Piotrkowska
76, Stupel Roman, Mielczarskiego 12,
Suchowczycki Leon, Gclal.lska 11, Suchowolska Helena, ródmiejska 23. Sudja J€l'zy, Legionów 11, Szapiro Saul,
Śródmiejska 14, Szarogroder Ludwik,
Andrzeja 27. Szeps Józef, Piłsudskiego
36, Szifris Samuel, Nowomiejska 15,
Sznerłowski Józef,
Piotrkowska 17,
Szmirgeld Abram, Śródmiejska 27,
Szmirgeldow,a Barbara, Śródmicj,ka
27, Szmuszkowiczowa Hachela, Gdallska 11, Szpiro Władysław, SienkieWIcza 34, Szpolailska Pel'la, 11 Listopada
32, Szreiber Jakub, Ka-utowicza 9,
Sztajnberg Adolf, 6 Sicrpnia 3, Szumacher Herman, Piotrkowska .56, Szustrowa Jadwiga, Gdal'lska 123, S z ydłowski
Henryk, Żeromskiego 102, Szyfman
Leon Zachodnia Gl, Szykier Leon,
Piotrko\yska 273,
Taub Ichiel-l\fajer, Południowa 31,
Taube Maksymilian, Sienkiewicza 4,
Taubenhaus Hcna, ul. Zgier~ka 11,
Taubenhaus Mojżesz, Zgierska 11, Tencnbaum Ac1am-RZ\'l11on, Piotrko\\'ska
109, Tcncnhaum Gu·s tawa. Piotrko\\ ska
109, TCl1cnbaum Lcjzor, Lcgionów 5,
Tlktill Alcksander. Śródmiej ka 47,
Trachtellhcrc Naftali, Narutowicza 22,
Trawillski Henryk, Piotrkowska 116
(przcchrzta), Trepman Jechiel, Zawadzka 6, Turyn Efroim Fcliks, Al. Kościu
szki 22, Turyn Zofia, Al. Kościuszki 22..
1.."rbacb Michał, Zawadzka 15, Drywn Akiwa, 11 Listopada 20.
'Vajnberg Eugenia, Żeromskiego 25,
\Vajnberg Markus, Żerom skiego 25,
Wajs Henryk, Piotrkowska 17, \Vajskopf Daniel, Piotrkowska 101, Waj skopf Paulina, ul. Morska 3, Wajnszt-ok
Józef, Cegielniana 30, \Varchaft Markus, Narutowicza 56, Warszawski Stefan, Bandurskiego 4, \\'egma.i'strowa
Gustawa, Śródmiejska 18, \Veinberg
Izaak, Piotrkowska li5, V';einbergowa.
Anna, Sienkiewicza 40, \Veissbrum Dawid, Śródmiejska 7, \Yeisshoff Henryk,
Śródmiejska 5, Weis Michał, Lagiewnicka 25, \Veisowa Zofia, Lagiewnicka
25, Weller Jakób, Gdailska 31 a, Weyland Józef, Lagiewnicka 136, Widema·
nowa Maria, Zachodnia 52, \Vięcko\Vski Stanisław, Narutowicz,a 115 c (PC)lak, ożeniony z ŻYdówką.), Wilner Samuel, Cegielniana 13, Windzberg Benjamin, Żwirki 3, \VitOilSki Abram, Cegielniana 20, "Vohlowa Rachela, Pił
sudskiego 69, "Volfowa Romana, Zgierska 115, \Volfson Mojżcsz, N al'u tow icza 2, V{oUenberg HenrYk, Zachodn ia
68, Wołkowyski FangoId, Elukin, Ce-gielniana 11, \VołożYl1ska Pelagia, Leglonów 28, "Vołyl1ski, Piotrkowska 121.
Zalcwasser Robert, Cegielniana 19,
Zeligson ~onia, Północna 63, Ziege
Wiktor, Śródmiejska 16, Zimmer Mo.
ritz, Limanowskiego 8i, Zylberblat
Leon, Al. 1 lHaja 3, Zyw Izaa,k, 11 Listopada 17, Żac1ziewicz \Vłod z imierz
Piotrkowska 16i.
'
(Spis frly:r.crów Żydów i lekarzy
dentyslów Zydów podamy o lld z ;c~llic.)
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Zyd lekarz niech le[zv Żydów!

z~ duż~ J~st leka~zy Zydów - "Uczyńcie dz:ieci wasze lekarzami'" - Czy to przy padk' łem me Jest realizacją plan ów śwatiowego żydostwa?! - Lekarz Polak niech leczy

Polakó'w!

Ł
Obserwując

ts d ź, 6 lutego

żydowskie

zamiłowa

nia i upodobania, uderza nas zjawiSko
l1;epomiernej ilości lekarzy Zydów.
Doszło do tego, że w samej l.odzl na
1000 Żydów przypada około 2 lekarzy
iydowskich. Nie zwracalibyśmy na to
anormalne zjawisko uwagi, gdyby ży
dowscy lekarze ograniczali się do leczerna swoich współwyznawców, najwyżej wyrazilibyśmy podziw, że Żydzi
tak bardzo dbają. o swoje zdrowie no i staralibyśmy się im dorównać.
Ale że lekarze żydowscy cisną. się
drzwiami i oknami do domów chrześcijailskich, dlatego sprawą tą. musimy
się zająć bliżej.

Gdzie dziś żydowskich lekarzy nie
ma? .. Są prawie wyłącznymi panami:
szpitali kas chorych, przych<;>dni leczniczych, pogotowi ra.tunkowych, klinik itd., a przy starostwach, magistratach, województwach - nie szukaj lekarza chrześcijanina!
Patrzą.e na to wszy1
s tko, mimowoli
stawiamy pytanie, co wł.aśnie skłania
Żydów do tak gremialnego udziału w
zawodzie lekarskim. Wszak zawód lekarski bądź co bądź wymaga dużo poświęcenia,
idealizmu i samozaparcia
się, a przecież Żydów o to posądzić nie
'można.

My, narodowcy, W stosunku do Ży
dów odnosimy się zawsze z dużą. rezerwą" zaczynamy węszyć jakiś ukryty ich interes. Coś tu musi być nie w
porzą.dku.

rem - naj~epiej będzie jak spoleczeństwo polskIe raz na zawsze zerwie
wszelkie stosunki z żydostwem.

I

Hasłem naszym na przyszłość: iyd
lekarz niech leczy żydów a Polak Polaków.
.
'
K. P.

Wyrok wprocesie mężobójczyni
~astr~elen;p 1nęM

4 lata

Kra k Ó W , 6. 2. - W piąlek o godzinie 13.30 w sędzie- llkręgowym karnym w Krakowie został ogłoszony wyrok na H-elenę Szczeniowską, oskarioną. o zastrzelenie w czerwcu 1935 roku
swego męża Ksawerego, w dzierżawior.,ym przez to małżeństwo mają.tku Kobylany. Wyrok ogłoszony przez prze"lOdniczącego trybunału sędziego Ko-

nopkę

Za

wię~ienia

skazuje Helenę Szczeniowską
na 4 lata więzienia z umorzeniem %
kary na mocy amnestii za zastrzelenie
męża Ksawerego w czerwcu 1935 r. w
I{obylanach.
Są.d przyją.ł, że Szczeniowska dokonała zabójstwa w stanie silnego wzruszenia. Wyrok wywarł na licznie zebranej publiczności silne wrażenie.

Pra'cownicy szpitala Kothanówka
przerwali cześ,iowo strajk i głodówkę
Zaslabnięcie ~

glodu 20 strajkujących - P~erwanie strajku i glodówki do 8 b1n. - Pl'acownic1/ .12 s~pitali ló,d~kich
na ~nak solidarności ~e straJkującymi uchwalili' jednodniową glodówl,ę

L 6 d ź, 6. 2. - W szpitalu Kochanówka do południa dnia wczorajszego
pracownicy kontynuowali strajk okupacyjny i głodówkę, nie przyjmując w
ogóle pożywienia. Wskutek głodówki
w ciągu dnia około 20 pracowników
zasłabło; przewieziono ich do domu.
W południe inspektor pracy Szuml'ki wystą.pił z apelem, by do ponieclział,ku, 8 bm., prz~rw3:li okupacj~ i
głodowkę, zaznaczając, ze 8 bm. o godzinie 10 w starostwie 'z udziałem starosty odbędzie się konferencja z zarzą.-

dem szpitala. Robotnicy odbyli zebranie i zgodzili się przerwać okupację do
8 bm. oraz głodówkę częściowo, a więc,
że podczas pracy
nadal pożywienia
przyjmować nie będą..
W 12 szpitalach łódzkich w zakładach ubezpieczalni pracownicy wczoraj
uchwalili jednodniOWą. głodówk~ i wysianie delegacji do dyrekcji szpitala w
I(ochanówce. .W szpit.alu. dz~eciQcym
N. Panny Marli głodowkl Dle ogło
szono.

W poszukiwaniu za podobnym zjawiskiem wertujemy ksią.żki, traktują
Ce o Żydach, ale nie o Jankielach cymbalistów, jeno o takich jakich my zna~
my z codziennego życia. I o dziwo!
Trafiamy na dokument pierwszej wagi, opublikowany przez ks. Sto Trzeciaka w dziele swoim pod tytułem
"Program pOlityki ŚWiatowej żydo
stwa" na str. , 75, ktÓł'Y aż nadto uzasadnia to niepomierne zamiłowanie do
zawodu lekarskiego. Oto ni mniej ni
więcej, dowiadujemy się z tego "nokuRed. Olechowsl~i l tou'. na lawie oskał"~onych
mentu, że Żydzi z Arles, Ais i Marsylii
(prowincja we Francji) w poszukiwaD ę b i c a, 6. 2. - Przed są.dem okr. skie zostało rozwiązane dopiero w
niu lekarstwa na doznawany ucisk ze w Tarnowie toczyła się rozprawa kar- styczniu r. b.
strony Francuzów piszą. w 1489 r. - list 11a, rozpatrywana przez kadencję sęPo przesłuchaniu ~wiadków na poddo ' najwyższej władzy żydowskiej w dziów przysięgłych, o tworzenie tzw. stawie werdyktu sędziów przysięgłyCh
Konstantynopolu; na który otrzymują. ,.Frontu Ludowego" ptzeciwko red. trybunał wydał wyrok na mocy art.
. taką. odpOWiedź: "Uskarżacie się" że Olechowskiemu (chłopskie "Jutro
154, tj. za nawoływanie do p·opełnienia
·oni (goje) zagrażają. życiu waszemu, pięciu jego towarzyszom.
czynów przestępnych, skazujl1ć oskaruczyńcie dzieci wasze lekarzami i apAkt oskarżenia zarzuca im, że ha żony ch red. Olechowskiego z Kędzie
tekarzami, którzy sprawią., że oni kursie Stronnictwa Chłopskiego, który rza i Stanisława Wojłowicza z Dębicy
(goje) życie swoje utracą., bez obawy odbył się w marcu ub. roku w lokalu na 2 i pół roku więzienia, Ludwika BiT. U. R. w Dębicy, namawiali zebra- dusia z Nagoszyna na półtora roku.
kary".
Pozostałych trzech oskarżonYCh sąd
Po przeczytaniU słów tych przecie- nych do tworzenia "ftontu ludowego"
ramy oczy i pytamy sami siebie, czyż oraz że wchodzili w porozumienie z uniewinnił, a mianowicie: Adama Leby to anormalne zjawisko miało z tym różnymi osobami w Dębicy i okolicy, siaka, Teofila Sobocińskiego i Jana
ns.kazem jakiś zwią.zek'l Czyżby na- relem zaprowadzenia ustroju sowiec- Mańkowskiego, wszyscy z Dębi.cy. Należy z.aznaczyć, iż z8.są;dzony st. Wójkaz z 1489 r. miał moc ' obowią.zują.cą kiego.
Oskarżeni do , winy nie prz)'znali
łowicz odsiadywał już karę pięciolet
i w nruszych czasach, chociaż w położe
niu żydostwa aż tak wielkie zaszły się tłumaczą.c, że działalność ich była niego więzienia za robotę komunizmiany, że z prześladowanego stało się legalną, ponieważ Stronnictwo Chłop- styczną.
' prześladują.ce,
jak np.: w Meksyku,
Hi-szpanii, Rosji itd.... Ale gdy porównamy czasy obecne z czasem wydania
nakazu; musimy przyznać., że coś nie
jest w porzą.dku. Żyd-lekarz rzadkość
w ŚTedniowieczU,w naszych czasach
Co się d~eje w rytualnej Ne~ni dla uboju drobiu
zmajoryzował aryjczyków, aczkolwiek
Przyjrzawszy się bliżej tym żywym
ludność żydowBka w stosunku do aryjL ód Ź, 6. 2. - Przy ul. Wolborskiej
czyków ma si·ę jak 1 : 100.
pod nr 8 znajduje się rytualna rzeźnia piramidom, spostrzegamy rzecz po.Kobieta chrześcijanka, która przed dla uboju drobiu, istniejlłca pod pro- tworną. w swej pomysłowości. OtÓż
wtargnięciem żydowskich lekarzy do tektoratem mieJscowego żydowskiego każdy ptak zostaje skutkiem tego podomów chrześcijańskiCh, traktowała kahału. która zaop,a truje w drób bity zbawiony swobody ruchów, mając
macierzyństwo j,ako najwyższą god- ljcznie rozsiane w mieście żydowskie ścią,gnięte i powykręcane skrzydła na
grzbiecie.
ność i szczęście, dzisiaj od niego ucie- jatki mięsne.
ka. Nie tylko, że W różny spOSób zaNie wszystkim są wiadome tajniki
Dokonywana ta operacja całkowicie
pobiega maCierzyństwu, ale często na.- ,rzeźl!i, boć ktÓżł.lY się int~resował n~e obezwładni.a nieszczęśliwe ptactwo,
wet zabija codopiero kiełkują.ce życie. cblu)nym, zalanym krWIą. szerokIm wyczekują.ce w niemym bólu krwawe.
"
podwórzem, na którym nawet W porze
InstytucJ e, k.tóra. ?f!glS dbały o letniej lna się złudzenie, że śnieg pada, go epilogu tych przygotowawcz)'ch torp:zy;ros.t ludn?śc~, dZl~la) pod p~z(;)rem tyle wiatr unosi ptasiego pierza, rwa- tur.
meSlema u.l.gl bl~dne) ludnOŚCI, Czy nego jeszcze z żywych ptaków. TymWalkę z sadystami z rze.źni prowaemancypaC)1 ~obIety (a!e ..tylk~ W sto-, więcej nieciekawie p. rzedstawia Się w dzi łódzkie Tow. Opieki nad Zwi-erzę
sUr;tku do ko~:nety .chrzescIJankl) . z.akła- głębi drugiego podwórza budynek z troi, które przeprowadza liczne kondają porad~le śWlado~ego maclerz~ń- długą. balustradą., najeżoną. tnetalowym tl'ole, skierowując winnYCh do sQ;du.
stwa (czyta] D1ordowme je~zcz~ me- grzebieniem, za którą. rzeżacy z powa- Ostatnio przed sądem grodzkim w Ł0lJ~d~onych), aby w ten $POSO bmszcżyć gą dokonują obrzędu uśmiercania.. dzi staną.ł Szmul Frydman, oskarżony
najWIększe bogactwo narodu.
Rozpaczliwy krzyk ptactwa brutalnie z art. 2 Rozp. Prezyd. R. P. o ochronie
Sumując te zjawi,ska, ~nowu .py~
chwytanego. za głowy, nogi lub skrzy- zwierząt i wyrokiem sądu ukarany zomy, czy to przypadkIem me reahzac)a dla, w połączeniu z wrzaskiem okrwa- stał grzywną 100 złotych z zamianą na
planów żydowskiCh do opanowania wionych pomocników, daje okazję de 3Q dni aresztu.
świata bez orężnej walki - i to przy zdobycia n8.grody wytrzymałości silpomocy nas samych i czerwonych ma- rtych nerwów.
•
gistratów? .
Dla uważnego ob's envatora sQ. W
znrknął
Ponieważ
zatnia.rów żydowskich ' ' rzeźni ()sobliwości, które rzadko dochoL ód Ź, 7. 2. - W łódzkich .kołach
względem chrzeŚCijan właściwie hikt dzą. do wiadomości publicznej. St~sy
nie zna, a ich fanatyzmu nikt ni~ zgrun żywych gęsi lub indyków, na . pozór przemysłowych wywołało .duże wraże- '
tuje wskutek odgrodzenia się od na- martwe, układane przed balustradę" nie nagłe zniknięcie żydowskiego fabrykanta Zelwcru, właściciela polskoszego spOłeczeństwa nieprzebytym mu- nie na.leż~ do rzadkości.

I

•

Wrrok na wywrotowców wDębicy
h

)

I

Barbarzvńskie metody Żydów

Fabrykant Zyd

/

amerykańskiej fabryki wyrobów jedwabnych po dfirmą. "Paw".
Ostatnio urzą.d skarbowy w ~odzi
ukarał Zelwera grzywną. w sumie 140
tysięcy złotych, przy czym na 70 tys.
złotYCh nałożono areszt na jego luksusowe apartamenty. Onegdaj Zelwer
wyjechał z Łodzi w niewiadomym kierunku, prawdopodobnie za granicę,
oddając klucze od swego mieszkania
dozorcy, do dyspozycji władz skarbowych.

M~ehl1 Ickowlcz
wnieś-l'i apelację

Zydzi

S i e r a d z, 6. 2. -

W ostatnim dniu

upływają,cego terminu zgłoszenia odwołania od
wyroku s. o. kaliskiego,
Żydzi Mehl i Ickowicz wnieśli w dniu

30 ub. m. do Sl1du Apelacyjnego w Poznaniu apelację w znanej sprawie p.
Kazimierza Skrzypińskiego z Żydem
Mehlem.

Ma1ck,iewicz contra ChDlewa
K a t o w i c e, 6. 2. - Dziś przed są.
dem okręgowym została ukończona
sprawa przeciwko odpowiedzialnemu
redaktorowi "Polski Zachodniej" Wilhelmowi Cholewie z oskarżenia prywatnego redaktora "Słowa" wileńskie
go Stanisława Cat-Mackiewicza.
.
Jak wiadomo, chodziło tu o znieważenie w szeregu artykułach redaktora
Mackiewicza, ogłoszonych po głośnym
artylmle tego " ostatniego pt. "Fiureria
bez ideologii". Rozprawa minęła na ostrej polemice pomiędzy stronami i
zakończyła się skazaniem odpowiedzialnego redaktora "Polski Zachodniej" na 6 tygodni aresztu. zapłacenie
kosztów sądowych i 150 zł grzywny.
(AJS) ,

St:raj:k W UstronIu
T a r n o w s k i e G 6 r y, 6. 2. - 'V
fabryce Brevilier &. Urban w Ustroniu
wybuchł strajk okupacyjny całej zało
gi, w liczbie 545 robotników na skutek ustalenia przez dyrekcję 15 min.
przerwy obiadowej i przedłużenia o
ten okres czasu pracy.
Na skutek telefonicznego polecenia
inspektora pracy z Bielska, strajkują.
cy przystąpili wczoraj ponownie do
pracy z ,tYlll~ że skasowan;;t jęst na
razie- 'P'tzerv,ra posiłkowa. Załoga wysunęła jedna,k 7.ądani.e zaliczenia strajku do dni pracy oraz podwyższenia
stawek akordowych dla tych robotników, którzy nie mogli osią.gną.ć minimum stawek dniówkOWYCh.
Dyrekcja wyraziła zgodę na objęcie
pertraktacjami i tych punktów i należy sądzić, że przy współdziałaniu inspekcji pracy zatarg w tej fabryce ?;Ostanie ostatecznie zlikwidowany. (AJS)

(Na melodię "krakowiaka")
Socj aliści czują.c
Już stęchliznę grobu,
Chwytają. się trwożnie

Wszelakich sposobów Aby swoję. klęskę
Odwlec jak naj dalej,
Choć ich ziemia polska
Coraz bardziej pali.
Ostatnio "błysnęli"
Radomskim kongresem,
Jak krzykiem rozpacznym
Przed. żywota kresem.
Z trybuny radomskiej
Deszcz oświadczeń lunę,ł,
Że, że oni przecie
Zwalczają. komunę

(I).

Że

li tylko oni
N ędw.rzy nakarmią
I że (przebóg 00 to?)
Wiwat silna armial

Hm, pierwszego maja
Coś nie tak wołali;
Było: "Preczl Precz z annię.!"
~,Wiwat nasz wódz Sltalin'"
że bat wisi
luż tuż, tuż nad skórą.,

Teraz,

To .zaraz inaczej,
Zaraz zmiękła rura.
że to puc tylko,
Rze~z ogólnie znana,

Lecz

Mówię.: Chce grać

Patrzcie, diabeł
na organach.

KADE

Nurrrer~·

-

ORF,DOW~nK,' niedziela, dnia 7 lutego 1937 -

Strona U;"

li

je

Kalendarz rtym.-kat.
Niedziela: Romualda op.
Poniedziałek: Jana
z ~latty
Kalendarz słowiański
Niedziela: Sulislawa bl.
Poniedziałek: Gniewo.
mira
Słońca: wschód 7,27
Niedziela
zachód 16,48
Długość cnia 9 g. 21 min.
•
Księżyca: wc3chód 4.51. zachód 12,4,1
Faza: i dzień przed nowiem.

odbyciu służby wojskowej. Okólnik zaleca., aby starostwa zajęły się powytszl'\
sprawą
i uzyły wszelkich rozporządzal
nych środków, aby powracający ze służby
WOjskowej zatrudnieni zostali możliwie
w tym samym miejscu pracy, a w każ
dym bądź razie należy zapewnić im moż
ność utrzymania.

,

Styczeń

ZE

Adre~ rMak[ji i adminiUra[ji WtO~li
telefon redakcji

j adm:nisłracjl

173-55

Piotrkowska 91
Godziny przyjęc dla interesent6w

od 10- 12

HOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzisieiszei dyżurują apt~ki: Oan·
cero\\'ej - Zgiel'''ka 57, Groszkowskiego
llListopada 15, l(al'lina (Żyd) - Piłsud
skiego 51. Rembielińc3kiego - Andruja 28.
Chs.dzyń":dpj Piotrkowska 165. Millera
- Piotrkowska 46. Antoni~wicza - Pabianicka 56
Pogotowie P. C. K.: tel. 102 ~9.
Pogotowie ubezpieczalni: tf!l. 208-10.
Pogotowie miejskie: tel. HP.-90
Straż oQniowa: tel 8.
Teatr Miejski - godz. 12 - "Dzieci pana majstra". (o godz. 4) "Róża·'. (o godz.
8,30) - ,.Bęben".
Teatr Popularny - "Roxy".

KINA LODZKIE
Adria-Metro - "Żółty ,skarb"
.,Maly
król".
Corso - ,.Hotel Savoy".
Capiłoi ,,Ich troje".
Mimoza - .. Panienka z poste-restante".
Miraż "Wielki czarodziej".
Oświatowy-Słońce - ·.JaŚnie pan szofer"
Przedwiośnie "Trędowata '_
Palace - .. Księżna Demidow".
Rialto - .,Wierna r·zeka".
Ikar - "Bandera" i .,Oc3tatni sygnał".
Stylowy - ,.Pokusa '.

POGODA WCZORAJ
Komunikat lódzkiej stacji meteorologicznej prZ)T miejskim muzeum przyrodniczym w parku Sienkiewicza na dzień 6
lutego 1937 r. Temperatura w ciągu doby
ubiegłej: najwyżBza: plus 5 st., najniższa :
plus 1.2 st. Barometr: 725.4: tendencja: Nieznaczny wzrost ciśnienia. Slabe wiatry pół
nocno-zachodnie.

JAKA
W

BĘDZIE POGODA
jnia zachmurzenie zmienne.

ciągu

KOMUNIKATY
Pociąg popularny do Worochty. Oddział
:.l-ci Rucho\\'o-Handlowy w Łodzi podaje do
wiadomości. że Liga Popierania Tun'Btyki.
przy współudziale T-wa Przyjaciół Huculszczyzny. w dniach od 10 do 15 lutego r. b.
organizu je wycieczkę pociągiem popularnym z \VarBzawy do \Vorochty. Uczestn!cy
wycieczki z Łodzi dojadą wyznaczonym pocią.giem osobowym do Warszawy i korzystać będą przy tym dojeździe z 50% ulgi
przejazdowej na podstawie nabvtej karty
kontrolnej na poc1ąg popularnv. Crna przejazdU w obie strony wynosi w klasie II-ei
zł 32 gr 20. a w klasie III-ej zl 2i. gr. iO.
SzczegóJowych informacvj udziela i za pisy przyjmuje P. B. P. "Orbis" i B P. "WagOM Lit,s-Cook"_
Posiedzenie miejskiej komisji finansowo - budżetowej, wyznaczone na poniedziałek 8 bm., nie odbędzie się z powodu
choroby tymczasowego prezydenta Godlewskiego. Termin nowego posiedzenia
wyznaczony został na 11 bm. godz. 19.

NOTUJEMY
Nie mogą stracić pracy z powodu odbycia służby wojskowej. Zgodnie z otrzymanymi instrukcjami władze wojewódzkie wydaly okólnik do starostów, podnosząc sprawę
zna cznej rzeszy bezrobotnych, z pośród tych, którzy powrócili po

N owa zdobycz handlu chrześciJ- ań ski ego
Handel przędzą bawelnianą. znajdował

się \vyłącznie w rękach Żydów. Nie bylo
dOc3lol\'llie ani .iednej placówki chrześci-

jaiuskiej w Łodzi, w którejby można bylo
poczynić zakupy przędzy.
POly,:;tani e tak ie.i placówki ha n,ilowej
chrześcijaliskiej, posiadającej na okladzie
przędzę bawełnianą farbowana, i merceryZOIl'allą IV różnych galunkach. p.potkalo
"ię z ogólnym uznaniem chrześcijal1c3kiPj
łJoclzi. Tq nową placól\'ką ie6t sklad przęd7.~· ball·elnianej K. Sieberta, Łódź pl. Wolności 9.
zg lUl

ŚWIATA

Węgiel dla bezrobotnych. Dla lJlajbiedniej,szych miasta naszego miejscowI Komitet Nie,sielda Pomocy Najbiedniejszym
otrzymał przydzielone na
miesiąc lu ty
60 ton węgla, który rozdzie~ono dotychczas między 863 osoby. Poza ty\lll. wydzielono jeszcze dodatkowo zaległy węgiel za
grudziell Z5i rodzinom.
Druga rata 13.500 zł, zapomogi dla bezrobotnych sezonowców uareszcie wypła
cona. Poruszana przez nas na lamach
pisma naszego nr. 28 ,sprawa niewY'Płaca
nia bezrobotnym sezonowcom drugiej raty 13.500 zł zapomogi zimowej, uchwalonej na wniosek !klubu narodowego, zosta-

PRACY

przemysłu drzewnego domagają się
podwyżki płac.
O ile chodzi o
przemysł drzewny
w Łodzi i okolicy.
znajduje się on wyłącznie niemał w rę

Robotnicy

kach żydowskich, a ponieważ robotnicy
są przewaznie niezrzeszeni, przeto warunki pracy. w .przemyśle drzewnym są nad
wyr~z clęzkle,
a prace niewspółmięrnie
m~kle.
\Vprawdzie w ub. roku czyniono
proby poprawy tych stosunków. ale nie
dały one rezultatu, przy czym zaobserwowac ~ożna było dziwną współpracę ży
dow~loch. prz9~ysłowców z socjalistycznyn:" z~vI~zkaml, gdyż robotników, którzy
zapIsalI SIę do związku "Praca Polska",
wydalono z pracy, jako niebezpiecznych
antysemitów. Obecnie ponowiono prÓby
i ~obotnicy. p,rzez swych delegatów. pomIJaJąc .socJa hstycz~e związki,
wystąpili
z ż~dalll.pm zwołama konferencji i podwyzs:r.ema plac przeciętnie od 20 proc.
wzwyż, wskazując, że w fabrykach klejo~ek (dykt). plac~ robotnicze wynoszą nieJednokrotnIe mecale 2 zł na S godzin
pracy_ (k)

Waine ~Ia ku~[ów wu,Uki[~ ~rani
Papiery pakowe
po cenach burtowych ł6dzklch poleca
KSIĘGARNIA i SKŁAD PAPIERU

TA nfU sZHET MAH, Pabianice, ul. Pułaskiego 2
n :18840

la nareszcie w tych dniach definitywnie
'lała twiona. Zarząd Miejski przystąpił w
dniach 4 i 5 bm. do wypłaty tej zapomogi,
która stanowi zaliczkę zwrotną do potrą
cenia w przyszlym okreBie zatrudnienia.
Z sumy 13500 zl otrzymało zasiłek okołq
1100 bezrobotnych po 11 'lt Tym razem
otrzymali zaBilek wszyscy równy. tak bezrobotni posiadający rodziny. jak i ",amotni, poniewaz zaliczka ta będzie musiała
przez wszy,stkich ró\\'no być odpracowana.

Usunięcie majstra z fabryki. W fabryce Chęcińskiego (Andrzeja 63) odbyła się
konferencja, na której inspektor pracy
ptowziął orzeczenie,' według którego maj~
ster Roch Smarzak ounosił się do robotnic nietaktownie. w sposób kolidujący z
przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami i moralności a,. Wobec tego firma zostala zobowiązana do usunięcia majstra.

KRONIKA ZGIERZA

JUDAICA
1:ydowski monopol na targowiska. Wszystkie niemal targowiska łódzkie stanowią własność, lub też są dzierżawione
przez Żydów_ Tak się dziwnie składa,
~e samorząd miejski, który z tego źródla
winipn mieć poważne dochody, sprawy
te przekazał Żydom. Wprawdzie płacą
oni ustanowione czynsze, ..tak. ze pewne
dochody do lmsy m'iejskiej wpływają, ale
lwią część zysków 'P()Zostawiają w swych
wlasnycth kieszeniach.
Ostatnie zgromadzenie chrześcijańskich
drobnych
lmpców
omawiało
sprawy
mIeJSC dla handlarzy Polaków i Żydów
na targowiskach i halach.
Niektóre hale handlowe, jak np. przy
Nowomiejskirj 19, są calkowicie op anowane przez Ż~·dów i Polacv nie mogli się
tum utrzymać. \V innych halach ujawniono sposób zwalczania polskich konkurentów. l\fianowicie właściciele (dzierżawcy) hal,
oczywiście Żydzi,
pobierają
od żydowskich handJarzy znacznie niższy
czynsz. gdy Polacy płacą 2-3 razy tyle,
co Żydzi, a więc nictylko za własne miejsca. ale i na wyrównanie rachunków za
zniżl<ę dla Żydów.
Rzecz prosta, że przy niewielkich obrotach znaczna zwyżka czynszu uniemożliwia Polakowi
utrzymanie cen na
tym samym poziomie. co i Żydzi. tymbardziej, :/;e korzystają oni z szerokiej pomocy z kas bezprocentOl.... ych.
Czy nie byloby wsl,azanl' unormowanie
opIat przez władze miejskie?

KRONIKA WYPADKÓW
Eksplozja gazu w szpitalu Ubezpieczalni. W szpitalu Ubezpieczalni Społecznej w_ kutek mrozów pękła rura gazowa. Ulatniający się gaz świetlny zapali!
się i nastąpiła eksplozja.
\V gmachu wyleciało wiele szyb z okien.
Nikt z obsłu
gi ani pacjentów nie odniósł szwanku. a
straty spowodowane przez eks'Plozję, nie
sn, znaczne.

KRONIKA PABIANIC
Adres Redakcji i Administracji Orędow.
nika, Pabianice, ul. Garncarska 5 tel. 230.
Kino Oświatowe - .. Barbara Radziwił-

I

1:ydom sprzedano porembę lasów· Tow
Akcyjne Rafinerii w Leśmierzy posiada
z'najdujący się pod Zgierzem duży mają
tek ziemBki t. zw. Lućmierz, do którego
również należą przybyłe poważne obBza1'y lasów. To\\'al'zystwo to ostatnio mialo
clo sprzl?dania pOl'embę lasów w Lućmie
rzy i jak się dowiadujemy Zarząd towarzyatlya pomimo reflektantów chrześci
jan wolał pOl'el11bę sprzedać dwom Ży
dem S7.ulikowi Prusinowskiemu z OzorkOlya i Jojne Kroncnbergo\yi ze Z!:{ierza
Z patajemnego uboju. "V sobotę. dn
6 b. m. o g·odz. 9 '" rzeźni miejskiej odbyla się spl'Zeclaż 11:) kg mięsa wołowego
poclto(lz~ceg'o potajemneg-o .lboju.
\Vaż
nym je.st aby każrly kupujący zwracał
lJaczną U\\'allę IY sklepie rzeźnickim czy
mięso jest .stemplo\\ane
przez lekarza
rzeźni miejc3kiej.

KRONIH:A KONINA
Skazanie narodowca. Orzeczeniem karStarosty POI\'iatol\"ego w Koninie zo"tal "kazanv kicrownik organizacyjny S
X na po\\"iat konillsl,i Józef NO"'ak na
n zl gl'z~'I\'ny z zamianą na 3 dni are,sztu
Ul ur7.a,d7.cnie zgr'omac]zpnil? bez ze\Yolenia wlaclz w dniu 2. 8. 36 we wsi \Vyszynir gm. Piorunów
Narodowcy nr:zed sądem. W dniu 15
bm. IV c3ąrlzie grodzkim w Koninie rozpatn'\\lIna b~rllie :>prawa karna p. Jana
Chybkiego, ",turlenia z Poznani&. oraz p.
I{ożucho\\"t;kiego, członka Zarządu
Okr.
S. N. w ·todzi. o"karżonych o pl'Zemówienie na zebraniu S. N. w WYc3zynie w dniu
2;; paźrlziel'llil,a r. ub.
Dlaczego? \\' dnilu 31 stycznia r. b.
UC'7,nio\\'ie Gimnazjum Kocdukacvjneg-o w
Koninie. wyjeżdżają!' na zawody hokejowe do Wrzr>śni· Iq-najęli e,,, stacji kolejowej dorożkę Ż~'da ,Dawidowicza - W
czasie odbY"'ającej si~ zaba wv IV sali
gimna.s1ycznej Gimnazjum Koeduk. w
dniu 1 lutego. urządzonej dla uczni Zali odowei Szkoły Dokształcającej w Koninie - przygry\\'ala orkiestra żydoll·ska.
n~-m

KRONIKA KALISZA

łówna".

Adres redakcji Orędownika oddl.iał w
Kaliszu ul. Babina 8 I. p.
Teatr Miejski: .,~rost".
Kino Słvlowy - .. \·nadcr Kalifornii".
Pożar. \V dniu:) bm. przy ul. al. Piłc3udskirgo nr. 9 wskutrk nieostrożnego obchodzenia c3ię z ogniem wybuchł pożar.
Dzi~ki natychmiac3towei pomocy strażv 0)l'nio\\"ej pożar ugaszono. Strat więkBzych
niema.
Zabawa taneczna. W niedz:elę. 7 bm. o
g"Jdz. 18 po pol. w salach c3zkoly powszechnej im. Kon"t.rtucji 3-g-0 ~Iaja kolo przyjaciól przy 4 drużynie harcerdkiej urządza
l'orl7.icielskq zabal\'ę taneczną.
Przedstawienie w K. S. M. Dzisiaj o 11:0dzinie 19 IV sali domu mlodzieży pl'ZV ul.
3 ~raja 1:3 odegrana zostanie przez K. S. ~f.
m. Oddzial ,.Lechici·' IV l{alic3zu - arcy\\e",ola komedia IV 3-cll aktach p. t. .. Ciotka
Karola". Dochód z przedBtawienia przeznaC7.a się na ś\\'ietlicę katolickiej mlod.zieży.
Bilrty l\' cenie od 36 gl' do 1 zl.
Dewizy i grzywne. Teodor Dawydenko
emigrant rosyjski zam. w Kaliszu kupił w
październiku ub. roku od L. Jed\'l'aba nieruchomość 'la 5250 zł. Wobec tego jednak,

Kino Nowości - ,.Wesołe szaleństwo".
Kino Luna - ·.Kochana rodzina".
Wielkie zawody boksersUe Sokół K. E. W niedzielę. dn. 7 bm. o godz. 11 IV
poło odbędą się w sali kina Oświatowego
wielkie zawody bokc3el'c3kie pomiędzy drużynami .,Sol,ól·· (Poznań). a KruBzender
(Pabianice). Szczególy IV afiszach.
Bójka dwóch sióstr 1:ydówek. Na 0sta tni m piątk Ol\'~'m ta rgu na pl. Gen. Dąbrowskiego publiczność ucieszyła się ciekalyym
widowiskiem jakie wywołaly
dwie straganiarki sior;tr~- Żydólyki które
\n;zczęlY najpierw hałaśliwą kłotnię a
następnie bóil<ę na pięści. ta.k że dopiero
publiczność musiała ŻydóI'lki rozpęd;dć.

Ożywienie targów. \"skutek ostatnich
atrasznych mrozów jarmark ogólny i ta rgi świeciły pUBtkami. To też z chwila, ocieplenia c3ię pierwszy piątkowy tar" byl
bardzo ożywiony. Zauważyć było można
na nim dużo c3trar.anów i l'iczną publiczność
zamie.i.scową.
Z zadowoleniem zanotować można. że i ceny się znów uregulowaly i stanęly na poziomie normalnym.

I

I~~ a~mini!lla[ii JI~~ovinika"

Czytelników "Orędownika" w Slupcy
zawiadamiamy, iż byliśmy zmuszeni
agenturę odebrać p. Józefowi Belechowiczowi, zamieszkalemu IV Slupcy,
przy ul. Bóźniczej 20 z powodu dokonania na szkodę administracji "Orę
downika" sprzeniewierzenia.
Agenlurę .,Orędowni'ka"
prowadzi
obe-cnie p. Marceli Wojtaszewski, SIUP-I
ca, ul. Poznal1E.ka 17.
Przeciwko p Belechowiczowi wystę
pujemy na drogę sądową.

s
że nie
,pro,sił,

posiadal obywatelstwa polskiego
aby kupna dokonał na swoje nazwisko pik. Wł. Morawski. który też nieruchomość nabył, a następnie wydzierżawit
ją Dawydence na lat 30 za cenę kupna. Dawydenko po spisaniu aktu kupna u notariusza M. Żułkwy wypłacił Jedwabowi SOO
zł, a na resztę jako zabezpieczenie, gdyż
nie mógł podjąć w P. K. O. tak dużei kw()o'
ty w jednym dniu. dał 220 dolarów w zło
cie i 400 dol. w banknotach. Pośrednikowi
w kupnie iktórym był Boruch Szykier wypłacono również dolarami. I tak
hdwab
wypłacił mu 20 dol. w banknotach, natomiast Dawydenko wręczył mu 10 dol. w
złocie.
tej tranzakcji dolarowej dowiedział się Urząd Skarbowy, który na podstawie rozporządzenia dewizowego zakwestionował wymienione wyżej 620 dolarów,
odebrane od Jedwaba, a oprócz tego zabrano Dawydence podcza,s rewizji w domu 390
dol. w zlocie, 380 do}!. w banknotach oraz
ko,sztowności na sumę ok. 20 tys. z1- Pie-.
niądze i kosztowności oddano do dyspozycji rządu jako zabezpieczenie a przeci·w
Jedwabowi. Dawydence i Szykierow( /pr()o'
kurator sądu okręgowego wniósł oskarże
nie powoJuiąc się na rozporządzenie prezy
denta R. P. o handlu dewizami. Na rO"lprawie która odbyła się w dniu 5 bm. sąd

°

orzekł, źe oskarżeni dopuścili się przestęp

Btwa i ,skazał Jedwaba na karę 5000 zł
grzYwny, Oawydenkę i Szyki era po 100 zt.
grzy,,-nv. Orzeczeniem sądu zakwestionowane 13r20 dolarów przekazane zostaną
Skarbowi Państwa, natomiast kosztowności i reszta dolarów wydane będą Dawydence.

KRONIKA

ZDUŃSKIE ..

WOLI
I

Bal Str. Nar. W ubiegła, sobotę odbył
Bię zapowiedziany bal Str. Nar. w sali
Straży Pożarnej.
godz. 23 rozpoczęto
bal' staropol.skim polonezem i .,Hymnem
~f1odrch·'.
Podczas ochoczej zabawy urozmaiconej różnymi niec3podziankami do~
konano wyboru królowej balu, którą zostala p. CiBze\\'ska.
Chleb znów podrożał. W skutek pod)'ożenia żyta i mąki cenę chleba os ta tnio
znów pieka rze podni eśli z 60 gr na (}.) gr
za bochenek chleba dwu kilowy.

°

KRONIKA WARTY
ŚmIerć nod lodem. Dnia 3 bm. utoną.ł
Jerzyk Michal.ski, lat 10, ucz. IV kI. szk.
powszechnej. Straż pożarna wrdobyła z
pod lodu zimne zwłoki.

KRONIKA SIERADZA
Chleb drożeje. Obecnie cenę 1 kg chleba pod wyżBzono z 30 na r3 g-rosze. Zv;,rżki
cen z niezado\.... oleniem przyjął ogół spoleczcll,s( wa.
Grypa. Na terenie miasta stwiE'rdzono
gwałtowne rozc3zerzanie się grypy.
212 wotów za łaski. Według ogłosze
nia kc3. pralata Pogorzelskiego, dotąd zło
żono na ołtarzu Matki Boskiej Księ'Źnej
Sieradzkiei T kolegiacie 212 wotów w zlocie i srebrze przez oc3oby obdarzone łaska
mi.

SPDRT

KALENDARZYK NA DZIŚ:
Boks. W Kinie MiejBkim 1-' Pabianicach
sDotkanie bokBerskie pomiędzy zE'Bpolami
poznaliskiego Sokoła i Kruszendera. Pły
wanie. W basenie przy ul. Traugutta o gocizinie 16 zawody plywackie między relll'ezentacjami Y. :\11:. C. A. Łodzi i Krakowa.
Szermierka. \V sali klubu Tramwajarzy
przy uJ. Pictrkowskiej 211 o godz. 15 ostatnie spotkanie szermiercze pomiędzy zespolami Pocztowego P. W. i Wojc3kowego K S.
o dl'używnowe mistrzostwo Łodzi. Spotkanie to zadec .... c1uje jaki z walczących zespolów, zdob~dzie tytuł mic3trza Łodzi Kolarstwo. \V lokalu L T. K. przy ul. \Vólczań
c3kie.i 139 o godz. lO-ej w pierwszym, a o godzinie 11 w II terminie dOl'orzne walnr zebranie Lódzkirgo Związku Okręgowego Kolarskiego. Atletyka. W lokalu K. P. Zjednoczene przy ul. Przędzalnianej 68 o 15
w I i o godz. 16 w II terminie walne doroczne zebranie Łódzkiego Okręgowego Zwią
zku Atletycznego. Gry sporhwe. \V stali
p zy uJ. Sterlin~a od godz. 10 rano dalsze
rozgrywki IV koszykó",l,ę teńską i męc3ką
o mistrzostwo klasy A okręgu łódzkiego.

miesięc:r.rue (7 wyd~ń ,tygod.n.icwo), z odbiorem w 3.gemtu.r.a.ch ~.35 ~. Za
Poznań. św. Ma.rci.n 70. P. K. O. P07lTlań 200 149. Telefo.ny centrali: 40-72. 14-76,
oduO!'renie do domu odlr>Cl'Wiednia dopłata. l:a p.oc.,;t.ach l 11 1.llSt!>lW&z6w
33-07. 41-61. 35-24. 3~-25: J>O godlE. 19 ora'L w f\!led.,;iełe i święta: 35-240 40-72.
miesiecznie. 2,34 ~,.kVf8ol"ta~nie 7..-. 'p()C7Jt~ przYJmJ?l!J za~ók;elllapt11k~
:ij.eąn,ktor OOpowied.zialny A nur-zei Trel~ z Poznania. Za wiadomości i 3J'tY'ku~y z m.
--c; . . •
na G ",y~all .tygodmo\V~ (be.,; pOnle~zla.lkoV\ ('':0) •. P OP t" : w M:} 6~
Łodzi odpowiada Leon Trella, Lódt. PWtrkDwEika 91. - Za ogoloezenia i reklamy: Antoni Lezł mle~I~czme: Naliłarł. r c~cI{)nkl: DrJlkarryIa PolSIka, Spółka AkcYJnIl,
()Zna. w.
:Hcm
śniewicz z Po?na.nia.
10. ]{\tkoplSów ntezallDówI()n~ch reda.keJa n:e !'Jwraca. kM
zak.I de' słlr 'kó't
dawn'ctV\'o nie odpowiada za doslt:arczenie pismll li abOlMftci ni~ mada pr_1I ~a.gan.ia &i~ niedosta~
W raZIe wypadków s·powodowa,nycb I6I~a .,;yzsrz:a, pr.11{
a~,
a~Z():rdhP~u:~ró,,- t'ub odszko lowania.
'

P renumera t a
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Uźródeł naszego ubóstwa narodowego

Zerwać z pijackąłradycją!

Dobra naturalne 1człowiek -

Skłonność

Jątków

Ł ó d t, 5 lutego
normalnego rozwoju każ
dego państwa jest jego bogactwo narodowe. Dwa są, zasadnicze czynniki,
które się skła.dają, na bogactwo narodowe: 1) dobra naturalne, jak klimat,
położenie geograficzne, spławne rzeki,
wodospady, kopalnie wszelkiego rodzaju itd.; 2) człowiek, który swą pracą,
fizyczną i umysłową te dobra uruchamia i wyzyskuje. Czynnik ludzki stanowi najwiQkszy kapitał w hierarchii
dóbr, wchodzących w skład bogactwa
narodowego. Częściowy brak dóbr naturalnych może zastąpić praca j zmysł
praktyczny człowieka.
Aby jednak
człowiek mógł skutecznie przyczyniać
się do pomnożenia bogactwa narodowego, musi odznaczać się pracowitością, tężyzną fizyczną i moralną, inicjatywą. i zmysłem przewidywania. U
nas w Polsce zasadniczo nie brak tych
dwóch czynników. Mimo to jesteśmy
w porównaniu z innymi państwami
stosunkowo biedni. Statystycy wykazują, że na jednego mieszakńca Polski
\vypada 517 dolarów majątku narodowego, podczas gdy na Łotwie 579, Wę
grzech 655, Czechosłowacji 809, Niemczech 1,345, Francji 2296, Anglii 26ił
dolarów. Z tego porównania widać, rie
pod względem wartości mają.tku narodowego stoimy niżej nawet od Łotwy.
MimowoIi nasuwa się pytanie: dlaczego tak jest, a nie inacz9j? Odpowiedź
jest jedna. Czynnik pierwszy bogactwa narodowego tj. dobra. naturalne
oddaliśmy prawie całkowicie, z wyjttkiem ziemi, w ręce kapita.u zagranicznego, a reszta bogactw naturalnych
jest jeszcze nie wyzyskana, leży koło
drogi. Nie jesteśmy w stanie kapitalizować, bo rok rocznie trzeba kapitalistom zagranicznym płacić kilkaset milionów 'Złotych procentu i oddawać
nadwyżkę rocznego dochodu
społecz
nego. Czego nie zabiorą. kapitaliści zagraniczni, to odbierają. kapitaliści ży
dowscy, którzy w swoich rękach skupili już cały przemysł i handel. Ostatnio masowo rzucają. się na wykup ziemi, chcą.c nas i tego pozbawić. Stan
naszego posiadania ustawicznie maleje.
Sytuacja żywiołu rdzennie p<>lskiego
zaczyna przedstawiać się kat.astrofalnie. Stosunkowo mała wartość naszego mają.tku została r6wnież spowodowana brakiem czynnika drugiego bogactwa narodowego. Zapomniano o
Podstawą,

-

do k,ieliszka powodem upadkU wielu ma-

Bądźmy

tJrzetwi !

te

człowieku. Zapomniano,
tylko czło
wiek trzeźwy btdzie przewidującym,
oszczędnym l pracowitym.
Zawarto
przyją.źń

z alkoholem i

zaczął

on Po-

wydziedziczać. Najpierw wydziedziczył ich z wolności i poddał w nie-

laków

wolę polityczną zaborców. Potem sy!>tematycznie wywłaszczał ich z ziemi,
warsztatów pracy i oddawał w gospodarczą niewolę Żydów.
Ile pięknYCh
maj~tków ziemskich
przeszło w ręce
żydowskie z tej racji, że ich właściciele
za często zaglądali do kieliszka! Ilu
wieśniaków
przez wódkę potraciło
swoje gospodarki, a potem muiało w
biedzie tułać się po obcych ziemiach I
W dolinie Czeremoszu na Huculszczyźnie wszystkie
grunta i łąki
wskutek pijaństwa ludu staly się wła
snością Żydów. Wypadki spor8Jdyczne
tej samej natury zdarzały s ię i zdarzają. w innych dzielnicach Polski. Prze?:
alkohol człowiek wyzbywa się rzeczy
tak drogiej jak ziemi, odziedziczonej
po swoich praojcach. Czegoby nie zrobił na trzeźwo, robi po pijanemu. Istny
ubój rytualny, ale z ogłuszeniem. Ogłu
sza człowieka nie młot, lecz zabójczy
płyn.

AlkoholiznujQ-c

się,

zaciemniamy

sobie szersze horyzonty, traeitny zmysł
przewidywania, popadamy w lenistwo
i marazm życiowy. W oparach alkoholu nie myślimy o jutrze, nie oszczę
dzamy. W ciągu ostatnich 15 lat zaoszczędziliśmy zaledwie 1~ miliarda
złotych, a przepiliśmy w tym samy~
czasie nieprawdopodobną sumę 15 mlliardów złotych. Ile przytem należało
hy policzyć milionów w straconym
czasie, ile przestępstw, wypaczonych
charakterów, które w atmosferze trzeżwości mogłyby zają.ć wybitne miejsca
w hierarchii społecznej. I tu jest wła
Śllle źródło naszego ubóstwa narodo,vego.
Dlatego w imię wielkiej odpowiecIzialności przed Bogiem i narodem
musimy zerwać z nałogiem pijackim
i pijacką tradycją, a alkoholu używać
tylkO dla celów tec"hniczn~ch. Wstrzymując się od picia napoJów alkoholowych, przyczynia ' ,. się wydatnie do
pG:~lllożcnia stanu . ., adania. żywiołu
czysto pOlsiiiego i zgl'omadzema dostatecznej ilości sił. potrzebnej do wy'dobycia się z niewoli kapitału zagramcznego i żydo\Ą sklego.
DR CZESŁTW OCHNICKI

Bolączki Przemyśla

1;ydtłii budują sqd -

Kompro'łłt itac:ia "sanacyjnych" radnyc·h

Żydtłii Obl'ońcami wojsko 'w ymi - Klopot tłi elektrownią
P r z e m y ś 1, 5. 2. - Już z donie- c6w i rzemieślników do budowy. Już
np, całą dostawę wapna, piasku i cesień prasowych wiadomo, że w Przegieł otrzymał Żyd Poller. Trzeba domyślu grozi zawaleniem poklasztorny
budynek ruski, dzierżawiony na sąd dać że oferty na budowę sądu złożyły
ró~nież solidne firmy polskie, ale zookręgowy i więzienie. Po dwuletnich
staraniach zdołano wreszcie wykoła stały pominięte. Oby tylko nie powtó-.
rzyła się historia przemyskiej poczty,
tać w Warszawie kredyty na budowę
nowego gmachu. Inwestrcja nad wy- któr~ również w sposób tandetny wyraz potrzebna, ale już od samego po- budował żydowski przedsiębiorca i teczątku
nieszczęśliwie
realizowana. raz okazuje się, że urzędnicy muszą
Przede wszystkim pozostawia wiele do urzędować pod parasolami, bo dach
przecieka.
życzenia wybór miejsca pod budowlę·
Duże poruszenie wywołał w PrzeWybrano bowiem na ten cel parcelę
w centrum miasta, tak położoną. że myślu fakt zamianowania obrońców
nie może być nowy gmach ani ozdobą. wojskowych, pośród których znajduje
się dwu Żydów, dr Michał Peiper i Ol·
Przemyśla, ani też nie przyczyni się
do jego rozwoju. Najsmutniejsze jest ler, a tylko jeden Polal<, p. major Biejednak to, że budowę otrzymał żydow la, przebywający zresztą za Przemyski inżynier z Krakowa, niejaki Horn. ślem. Fakt powyższy tym więcej zduOd niego zależy angażowanie dostaw- miewa, że pozostawiono bez rozpatrze-

. nł& podanla nłekt6rycłi adwokatów
polskich, choć władzom wojskowym
przysługuje prawo mianowania obroń
ców :nawet bez wnoszenia. przez kandydatów podań. Nie zawadzi także dodać, że w Przemyślu na 100 adwokatów żydowskiCh jest zaledwie sześciu
polskich, a ostatnie nominacje tego
smutnego stanu nie zmieniają.
Na 11 aptek mamy zaledwie w Przemyślu dwie polskie i to na przedmieściach. Ostatnio rada. miejska miała
zadecydować o udzieleniu pozwolenia
na otwarcie nowej Chrześcijańskiej
apteki. I tutaj "sanacyjna" większość
radziecka dożyła nowej kompromitacji. Nie wypadało podania odrzucać.
ale chodziło tylko o to, .aby żydowskim
aptekom nie zagrozić. Skoro więc starły się dwa zdania, radnego narodowego mgr. Bilana., który się domagał
apteki dla. p. Wołoszyna. w centrum
miasta, obok aptek żydowskich, i radnych Żydów, zdą.żają.cych de ,!lok.owania nowej apteki na przedmleścIU klub "sanacyjny" poszedł z 1:ydami i
uchwalono wbrew głosom Klubu Na. rodowego ulokować aptekę p. Woło
szyna na Zasaniu tuż obok polskiej
apteki p. Mirskiej. Stanowisko "sanacyjnej" większości spotkało się z ogólnym potępieniem.
Do największych bolą.czek Przemy·
śla należy sprawa elektrowni. DzisiejS2'a znajduje się w takim stanie, że
światła wciąż brakuje, a zbliża si~
dzień, kiedy jej w ogóle nie będzie
można użyć. Tymczasem zarząd miasta nie wykazuje żadnej energii, aby
stan ten zmienić. Odbyto oop:rawda
kilka wycieczek dla oglądnięcia róż
nych elektrowni, a.le efekt ostateczny
był taki, że poza wspomnieniami o kawiorze i dobrym koniaku, nie przywieźli uczestnicy żadnych innych wrażeń.
Koszty wycieczek obciążyły oczywiście
suchotnicze finanse miejskie. Obecnie
sytuacja. na odcinku elektrycznym
kształtuje się niebezpiecznie, bo rzą,d
odmawia. pozwolenia na zakupno nowych zespołów turbinowych dla elektrowni, a proponowana w to miejsce
dostawa prądu aż z Mościc wymaga
milionowych inwestycyj, co w dziesiejs1.ych warunkach uchodzić musi słu
s1.nie za fantazję.

Na zakończenie jeszcze jedna r0dzynka. żydowska. Pisaliśmy kilkakrotnie już o aferze żydowskiego lichwiarza Sojferta. Skandal polegał na
tym" że żydowska fabryka ",Cyklop"
winna była miejskiej kasie oszczędno
ści 50 tysięcy złotych. Choć pretensja
była

ściągalna,

zażydzona

dyrek~ja

kasy zgodziła się, aby dług ten przeJą.ł
wymieniony właśnie Sojfert i to za
kwotę o 13 tysięcy mniejszą.

Czyż trzeba bardziej tragicznych dowodów na rezultaty współpracy ży
dowsko-"sanacyjnej"?

TANIE BIAŁE TYGODNIE
Dnia 5 lutego 1937 roku.

rozpoczęły alę 11 nu.
Po znacznie znitonych cenach oddajemy:
Białe Towary pierwszych firm, stołowiznę , pościelQwe, gotowI!. bieliznę dom<>wa
i osobistą, obrusy, ręczniki, ścierki itp.
Na Jedwabie 1 wełn, obnityliśmy ceny o 10-15"
.
Artykuły ~a1ll1lteryjne równiet z.ostały w cenie powatnle obnltone. Rewelacyjne,
je6t znitka cen na

zasnęła

w Bogu, po
znoszonych
ciel'Jlieniach, opatrzona Sakramentami św .. nasza najukochańsza żona, matka i synowa, Ś. p.
długich

z

anielską

derp!iwoście,

Antonina z6alalóYl nowa~ow!~a

gotowe ubiory męskie, damskie i

przeżywsozy lat 43. Pogrzeb odbędzie się ·,V iponiedziałek, 8 lutego br. Q gQOZ 16 z Szpitala Powia·

Z okazji trzylecia naazego istnienia rozdajemy
darmo 3 000 wartośclowyah prem1l towarowych.

towego na cmentarz parafialny.
W smutku pogrątony
Ił 88823
mąż z c6rką 1 rodzin"
Srem. Niewierz, Bu'k, Polliedziska.
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roboty
tapicerskie
oraz

poleca:

A.ŁÓDŹ,
SZUBSKI
Rzgowllka 9

lb·
·
BronchiDOi ozowlec
e

bardzo IIkateczny 'rodek

przeciwkoełe:rpfenłomdróg

t

ł.ODZ

Wyrabiam
z _
towarów
"'-_
_ _ _ _takie
___
_ _ _powierzonych.
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Zł

oddechowych jaki katar
o.knelł I płac:, ka.zel, koa zWierzą kinu, zaflegmienie Itp.
1llAG. WET.
Nazwa zastrzeżona

KOtłFEKCJI
pl •• ze.e, kOJll.iae"oay.

·

e'-ZDICa
"

DETAL

poleca:
.podale,

Chrześc.

Zgierska

B.

Dg 37&0

tel. 200-16
poleca dla P. T. amatorów:
Błony, k1ll1ze krajowe i zagraniczne i t. p.

tel. 175-45

ARTUR EGER, t6di, Piotrkowska 158 tel. 159-72

Jedyny
~

FOTO.-FOX" Ł6dź,ul.Piotr~owskanr.101i
" as .Ił

Q

Na
raty

Fabryka

za conajmniej 10,- z.l otrzymuje premie.

Skład Artykułów fotograficznych

firm".

Trykotaży

zakupujący

"BtAWAT POLSKI"

Idealna bielizna dla PANI
Fabryka Bielizny i

dziecięce
• rn 331

Magle
nowoczesnej konstrukcji-silnej
budowy wyrabia F a b rl k a

KróL

U~rz,wll.

' n~ k'lerowniczym staob
e~me
nowlsku kIlkunastoletnia praWielkopolanin przyjmie
posadę, okolica oboJ' ęt!l a Ol t
. ,
. er y
,_,O_r_ę_d_o_W_D_lk_,_,_P_o_Z_D_an_'..zg:.....2'_2_89

Apteka

"Pod Blały·m Orłem"
Zał.

r. 15M. K.

Skarżyński

Pozaali, Stary Rynek 41,
Telefony nr. 12-01. i 71-31.
Pr "tl'l-40.t7

•
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PIECHOCKI, POZNANo

I! 24 570'5,128

Numer Si

ORJroOWNTJK, niei!złela:, anIa T lufego 193T -

DIIESI4TIO nSIE y

Chrześcijański Sklep Bławatów i Ga.anłerJi

CZ~DEL

"W.

Łódź, Płotrkowllka 286.
Tel. 260.53.
P<:>leca w duży~ wyborze: WEŁNY Da płaszcze, kost]umy I. suknie, JEDWABIE gładkie i wzorzyste,
towary białe; pościelowe, bieliźniane i stołowe. Firanki
odpasowane i na metry_ Tiule wszystkie szerokości
l koronki sia~kowe na story J kapy. BIELIZA damska
J męska, ponczocby, rekawiczki, skarpetki, kołdry
watowane i gobelinowe. \Vszystko w dobrym gatunku,
ceny jaknsjniższe.
D 2J 5S~

r> NERWOL

<tl

JA OOBROCI- ZAUFANIE TY51ECY

Chemika Dra Franzoaa, środek (nacieranie) przeciw

REUMATYZMOWI

" A u . t o m a t II-cl~ mm.. wy.rllUł. Ó D Z, Plotrkowaka 102a (dawn. 11 Uatopada 19) cnjący saI!l giJZY po wys'trzale, strzelaJacy do celu me-tap O L E C A MODNE DESENIE WYKONANIE SOLIDNE. lowemi kuLkami;-lub śrutem. zape-wnia bezpieczeństwo OBoois.te w d()mu,
_ _ _ _ _ _C_Zł_O_D_k_o_m
__
S_tt_o_n_._N_ar_._1_0_o.;.;/o=--r_a_b_a_tu_._ _ _n:;...;:3:.:.7..:8~1% podróży. Hu.!!: ogoJui!lZający. Cena
zł 5,91>, 2 azt. zl 11,50. Automat 8~mio
Egzystują od 1892 r, Kursy kroju, modelowania i szycia strza,!()wy zł 18,-, Setka kul Byst.
Flobert 3.65. wIg. r. 28.- 211. SzeMtecz,kę do lufy bezpłatnie. Wysylamy
zW<lleni.a policyj.nego za pobra\!llern pocztowym na IicStowne z8JIDówienie. Adres: P. F.
w LODZI, Piotrkowska 163, n p. front
Br. "Stabil", Warszawa, Leszno 60-47. O. W.
T 20202
Długoletniej mistrzyni Cechowej, Absolw, Akad. Kroju
•

gł6wna sprzedaż

. ~I~TEK~o~Jo~r~~IASCHA

I

H. ENGEL, Łódź, ul. Główna br. 40

mem Paryskiej Akademji. Krój damski dziecięcy, bielii·
niarstwo, szycie, przymierzanie. Kancelaria przyjmuje
zapisy codziennie. Dla przyjezdnych kursy pośpieszne. Po
skońc~niu świadectwa.
n 37 &67
J. Musialowiczowa.

&>

..

sl()w, •

OGŁOSZENIA

t8m

OglOlzeala

Dom

.śr6d

DROBNE

drobnych: t·lamowy mJllmetr 30 groszy,

Panna

JE U PRAGNIESZ COŚ Sf:.ODKIEGO
KUP MIESZANIU MARECKIEGO

=

FABRYKA CUKROW St. Marecki,
I:;;::;;:=_======;:;;;==_====
__

~

Nagłówkowe słóW'Q (tłusto) 16 groezy. katde
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo.
l. w, z. a = kaM~ stanowi 1 słowo. Jedno <Xt'loprzekraczać 100
Ił nagł6wkowyc!r..

"JÓZEFINY"

w
KolonU,
Odznaczonej na. wystawach medalami i dyplo· ~=~~~~::==~~::~:::~~~~~=====~:
mami.
Wykłady prowadzi mistrzyni modelarka z dyplo- ii

p o l e c a: koszale damskie, męskie i dziecięce oraz
galanterie i materiały pościelowe w wielkim
wyborze. Wykonujł wuelkq bieliznę
n 37 814
% własnego i powierzonego mat.riału.

szooie nie mooe

TKACZ" OSTATNIA NOWOSC!

Polaka WylwórDia Tanich Krawatów

kłuciu z powodu przeziębienia, poatrzałowi,
iachiallowi,
Do nabycia tylko w ap tekach

Wyr6b i

Mrolffi n'

Osoba

nI!

3679~17

Ił .... Wo1ełeeh

Poznań

28.

Znak oferty J1apnyklad: z 18924. n 8U6. d 1790
i i. d. = 1 słowo.
Drobne ogł06zenia w dni powszednie Jjrzyjmuje
się do godz. 10,30, w eoboty i dni IPrzedświą..
teC2ne ;JI1'1.y}muje się do godz. 9,4.5.
Kiosk

Dom

. . L DOMY -p fRCELE . . nowy czynszowy, doch6d roczny lat 23, inteligentna, gospodarstwo inteligentna, przystojna. byt ma centrum Poonani'a pru;ylell'le mie- czynszowy, mieście, 16 pokoi. na
Kupię

domek 2 do 3 morgi ziemi. tań&zy objekt. warunki proszę do
Orędownika. Poznań zd 65 132
D om
masywny. ogród, 2 mor~owy, 40
drz!!w owocowych. pobliżu miasta. BPrze!ia. .Ka.czmarkowski Leszno. M:lcklewlcza 2.
I
zd 64491
Dom
dwumieszkaniowy sprzedam korzyetnie.
Jablońskl.
Grodzisk,
Poznańskie.nI{Rakoniewicka
20.
88259/00

3600. cena 20 000. wpłaty 12 000. poślubi odpowiednio sytuowanego
Seid&., Poznań. I:,ocztowa 22 - 9. najchetnieJ na stanowisku. Ofert
zd 60521
ty Orędownik. Łódź .,ASK".
n 37863
Dom
P
czynswwy Poznanitl. doch6d rocz·
anna
ny 1600 cena 12000. wplaty 4, 000, uczciwa. nie brzydka 1.000 zł i
Seida. Poznań. Pocztowa 22 - 9.!Wyprawa. pozna pana, kolejarza,
Z<! 65520
najchQtniej woj s kowego od 30-5U
lat. wdowcy nie wykluczeni. Cel
Dom
,mał~eństwo. ~gloszenia do <?J'~:
w rynku. mieście powiatowym devmlka, Ł6dz, pod .. Szatynka.
gimnazjum mieszczący skład ro:
!' 37854
wer6w. dobrze prosperujący, poWdowl"ec
wodu sp/aty hipoteczneJ sprze. "
.
dam. Zglosz. Orędownik, Poznati pos!a~laJący inter~s braku znalo zd 65327
.
moścI pO?lna pama goówką. Uel
lll;atl'ym0!llałny.
Of~!ty Or;dow'
Dom
l1Ik. Ł6rlz pod "A-W.
n ,,7 853

zapewniony, wyjdzie za mąż za
wdowca, wieku od 50 do 70. Oferty proszę łaskawie składać
do Orędownika, Poznań
zd 65 288
K
l
awa er
lat 39. posiada dom. interes. poszukuje żony z Interesem lub gospodarstwa. Zgłos zenia Orędownik , Poznań p 2() 165

sl1:kanie z powodu etoounk6w 1'0- każde _ przedsiębiorstw21. wpłaty
dZ 'l1'nl'ch l"~~zrd·am 4 000. Oferty 6 000. Minta. Pniewy, lJworcowa
Ored~wni'k Poznań zd 65495
4Q. Znaczek.
zd 65162
Srrzedam
kompl. urzą zenie warsztatu !ilusarskiego. tak~e pojedrńcze narzędzia w dobrym stame. Blum,
Kostrzyn, Dworcowa 9. n 38 317

Gospodarstwo
l
60 mórg pszenno-buraczanej, buawa er
dynki masywne, miejsce wyciecztrzydzl eetoośmioletni niabrzyd~i. kowe Kiekrzu. - Traczyk Jan,
,'ztache.tnv obeimuiacv kiosk 9C- Kiekrz. ul. Ozysta.
zd 65141i
zonowy (Gdynia) poślll!J,1 [l,r.zy·
stojna. znajaca lllem ieckJe. OferOkazja
ty Oredownik
znań
1!~8;;'?~49:ir~:p{~szenna.
za~d P"
6570'
wpłaty

X

1_

II

Czterdzieści
m6rg pszennej. zabudo wanie ma~ywne inwentarze kompl etne. za·
IlaSy 8000. wpłaty 4500 Minta,
Pniewy, Dworcowa 40. Znaczek.
zd 65167
Dom

chlew. stodoła, 7 m6rg 4.500 oraz
dOąlY dzierżawy poleca - Mintą.
Pmewy, Dworcowa 40. Znaczek.
zd 65169
o

•

o

PlęćdzleSIąt
m6rg, wpłaty
4.500. 25 wpłaty
Swobo- 3.500 oraz. wielki _ wybór gospodarstw. Mmta, Pmewy. Dworcawa 40. Znaczek.
zd 65168

5 m6rg, prywatne, Wągrowiec
'l'rzydziestoletn'
przy lesie - 5.500 wplaty 3500.
I·..
""'D'7~n" oł-~
śpiesznie. Saja. Wągrówiec Pia- kawnlerd got6wki 15.00U przy'
. ••
"'.-- n&ouun.&o~
65256
skowa 7.
zd 65314 szlosci o.OOU.- poślubi panią goŁ6wką. nieruchomością. SzczegóSkI
Stolarskie
Sześćdziesiat
1'41yn
lowe oferty Orędownik P<oznań
ep
.
b d'
.
zd 64537 •
galanterii i rob6t ręcznych na- maszyny ~ały kom~le sprzedam m6rg psz~nneJ. za u owama maP<lzna.niu "'r.zemiaJu 2,jjO oentnatychmiast sprzeuam Łódź _ lub usta~ul na wlasny rachunek ~Ywne • Inwentarze żyw e . r;uarr6w. motorowy. dom .oiecioookojoKawaler
b
l{zgowska 56a.
.
n 37 857 d"0;~~~~nbclzn~ie~da65~~~rtY Orę- ~~i~;:;aHwo,;g~~t: ~&OOŻn~~!~:
WY.
42000,
wpłaty :J{) 000
.. Pa· III. t .."U,
" bl.oltd yn , wYSo k"l. me rzy d .
wJloo".
Poznań. Focha 15.
Ski
z d 6"165
o
zd 65545
ki, admmlstrator. wykształcony
ep
Korzystnie
. .
poślubi uczc iwą. ,niebiedną , Zgło- JOO zł ,. toware,m! tanie komor- sprzedam akład nabiału
ieczyGospodarstwo
Domek
szenia Orędown~k. Poznań pod na sprzedam. ł'9d~1. Płocka 46. wa. piwa. mieszkaniem.' ~atowi- 68. jednym planie od wla~ciciel11: ol\'!'()d<ml
:3 m<lr)(owym "ru
zd 60057
,
n 31 8011
ce .. potrzebnne 1500.- zł. Cho- ki 7,500 lub wydzierżawi, obje cie
gl6wneJ' lll icy kor~v"'tnie ~prze'
Wdowiec
p'lek
'
rZOw. Orędownik.
n 38235 3,500 .K ubelcowa, Kruczynek. '"
arnla
poczta Chocicza.
zd 65 318
dam.
A'I'enci~ .. Oredowcdka". w średnim wieku 5000 . z~ got6w- cukiernia dobrze pros perul8,ca.
Gościniec
~?I~e~~~~śc~ro~~i~i!;k~b B.:d~: S1lamotu/y.
_
n 38 331 ki wżeni sie w ogroc)l1Ic.wo, - pow. miaRto. CeUR 800 zl. Oferty kolonialkIl. salą ur2h1dzeniem buDom
nym przy rynku. Oferty ceną
Dom
sklad kolonoiolny, lub ITIny intered Orędownik, Poznań zd 65 686
dyn ki ma s ywn;". dużej wiosce chlew. 1 1/. morgi ogrodu. śrooku
O d
'k P
ń d 64502
I k 1
7 bik
. dobrze I Pbr s perujący OZ starszą
5.0UO. wplaty 1.000. Nowak Po~ wsi. ko~ciól. szkola. poczta kol ej.
rę owm.
ozna z
m es~ a ny murowany
u
aCYJ panna u. wo6wką.
fcrty do
Tokarn'
znań Skarbowa 1
zd 65 293 tlzyszka Kunowo pow Gos tYń
,
skI ad. ogród wa.rZyw~~Yk1llia8tecz- Orędowmka. Poznań zd 64776
lę.'·
,
zd 65 313'
•
ko powiatu JarOCUlS lego na
do drzewa w dobrym stame
Dom
.... amien·ca
A.
I
§Przedaź 6.500. Oferty Orędownik
Kawaler
sprzedam korzystni f'. Zgl. Kaź.
.
D
nowa. wolna stempLi, cena 28 000 , 1'oznań zd 65 682
l t :lO
"
r
mierczak(iwna. Obrzycko, pl. Ko- z pltlkarmą w ruchliwym mle§cle
~m.
.
wPlaty 24000 . dochód ~ 000. Bl?ch.
r~em"ie;llJlkz~~t~~~re P~~t~lii~e~~J. sciusżki 15.
zu 6i; 684 ~a sprzedaź." ~ferty Orędownik. z warsztatem I zabudowamaml.
PO'ZI!.ati, AleJe MarclJlkow8kJe~0
Dom
.
nę luu młodą wd6wkę. Zglosze•
oznań zd 6" 262
centrum mIasta ~araz na spr~enr 10.
zd 600.5
L
R k nia z fotogl'afi~ Michalski Zako,
Pół
SkI d
daż.
Adres wskuźe Oredllwmk,
czynszOWy./
przy wyjazdu
yn u, pane, G runwaI z k~a. W·II l a . S..,·lecz- morgi• ogro d u z dompm na spnea.
Poznań .Z<! S5 006
dwa
aklaoy eszno.
z powodu
k 6
.
.
D omek
korzystnie sprzedam. _ Agentura ki.
zd 65 317 daż w l\Iosinie. Ofe rty Kurier cu. r w mlesz\l:amem r;uchhwej
F b k
II ro!Ił dWIe "bsi ko,sk'cielk!lej, naodafją- Orędownika. Lęszno. Karasia.
Kawaler
Poznaflskizdg 65 70017
g~J;y p~~:reni~fada~wy:oJbo6nWa. dto- w6d mineralnay c:Vl' r!zlewnin piw
r:y Sle
a o UWnl -a UPlę .
ern 38 0 9 0 .
..
h .
Of
O
.y. ~
ty Orędownik. Poznań Z<! 64 830
prUhet, .przystoJnl;'i lat 30. wlasn~
RestauraCjO a
~1ll0WYC . 6erty redowmk. dobrze zaprowadzoną t!lmo sprze·
mteres\ szuka mi eJ towarZYSZkI
I
b'
OlInaj' zd 5237
dam. Oferty Orf)doWlllk. Poznań
Dom
.
tycia GO lat 28. maly posag. - pa nym legu .. urządzeniem. radio
zd 65045
Dom
.
czynszowy Poznaniu. dochM r()CZ- Oferty foto"rafią (zwracam Ilod separatki. tamo sprzedam. Adres
Skład
•
~wy sktade~ kolom.alnym ny 1500, cena 10000 got6wka. - SłOWem honoru) Orędownik Po- Orędownik. Poznali zd 65 746
spożywczy, delikateaowy. f)rzySkład
lub towar6w krótklc.h k;yPle do Zgloszenia Seida. Poznań , Pocz- znań zd fI5 3 1 9 '
ległym mieszkaniem. centrum. _ kolonialno-spożywczy dobrej dziel18.000. Zgt. Orędowmk, ~oznań
towa 22 - 9.
00 65519
Sprzedam
bez khonkurtlncH. klientela stala. nicy Gdynia. dobrze zanrowadzo•
zd 65 391
Panna
6,kl·aod komi~wy dobrll.e l1>a!)rO'wa- przyc odnia. zaraz sprzedam. - ny, sprzedam zaraz. GdyniaDom
2.
PIENIĄDZ
lat 26. inteligentna o dobrYI!l d'z onr p.rzv ru chliw\,i ,ulicy Po- Adrea Orędownik, Poznall
.Obłuże 206. Immski.
n 38061
charakterze, pozna pana stanoWI- manIU It powo il.., objeCla !>OSad')".
zd 64448
WrzeAllł. 2 sk!an3'ó 1 skład zaraz
sku. cel matrymonialrty. Oferty Oferty Oredowni'k Poonllń
Piekarnia
WOlny" .cena ?4.0
zl. Szymala,
10 000
Orędownik. Poznali zd 65 412
7n 6565 l
Dom
parOWll w ruchu, w miejscu bezWrzesma. MI!oslawska 2.
do 20.000 r,ozyczki na I-szll himi~oIe 7 m6rg ziemi, 14 pokOi konkurencyjnym natychm iast a_ _ _ _--'z""d 65171
,"otekę 100 morgowe gospodarWdowiec
Rzeźnictwo
11 QOO.": wpłaty 7 OOQ.- . lIfinta. kazyjuie na sprzedaż. Gniezno.
Dom
stwo przy Poznaniu, celem spla- bezdzietny pozna pann~ do lat 27 uM!;adzooiE!iM
mieszkll!niem bel! Pmewy, pworco'Va 10. Znaczek. a Maja S6.
n 37872
nowy wolny opIat sprzedam ko- ty. Oferty Orędowmk. Poznań celem ożenku. Oferty Orędownik. 'konku,rendi, dzie.rża w a 25 Illobch
zd 65161
rzystnie. powodu wyjazdu, cena
zd 64844
Poznań zd 65 398
$'o rzedam 6rO l2:łotych. Za;krzewP
b l ki
Restaurację
14.000. WIlI aty 10.000. Oferty OręSamotny
od
ek4. Zasutowo. nowo Środa.
rzy Y s
jadłodajnię.
pieczywo.
wl~sne
downik, Poznań zd 65154
•
. .
Ogr
nik
n 118 336
S.zamotuty. Dworcowa . 1. po§red- urządzenie kompletne. mieszkawla§clClele składu l Plekarz-cu- kawal~r, lat 28, posiadajae,- in•
~~fOZ~Y1 fachowo, u<;zciwie przr niem. ruchliwym punkcie sprzekiernik, poszukują wspólnicżek. teres l 3000 zł. poszukuje żonT.
Skład obUWIa
sprzed.aży nieruchomOŚCI. dam 1300.-.
Adres wskaże
Sprzedam
małżeństwo nie wykluczone. Ofer- OfertT Ol·ędownik. ]?oznań
dobrze 0aprowadzony . prMPeru- mam 000 obdle~~67w49korzystnYCh. Orędownik. Poznali zd 64939
dom 5 mórg, woda. las. w01ne ty Orędownik. Gdynia.
zd Go 38a
jacy 17 lat centrum Osbrowca 12:
z ~
"S·'-1 -1d'
mieszkanie. Obrzr.cko. - Adres
ng 380UO
P
~,t j
mie8l2:kaniem zar3lz d() Ilprl1:eda·n.ia
15
t a
wskaże Sowacki. 1'oznań. SLas zi3000
rz" s O ny
z powodu objecia inneg-o i.nte.rekolonialny, kom p łetnym towarem.
ca 7.
zd 65147
,brunet miłego usposobienIa. I!IS1lka 9\1. Oferty Ostrów ",k,ry.tka pou';- m6rg' pszen~ych, zabudowanie. wieoś duża. be;.,. konkurencji przr
złotych got6wki posiadam. Pro' towar~Y8zki t.ycia.
panny lub towoa 57. G,
n as"S34 murowaI)e. lp.wentarze kOl1]plet. d ~orze. sprzedam.
Piaskow.skJ,
Dom
sze o NQPozycje. Zgloszenia Orę· rn,lodel wd6wlu. znudzone samot.
npe . WbY~lkll;r S85 lat't jcana 35Q0.- NlesłabJn. pow. Śrem.
zd 6<> 02Q
piekarnia. sk/aa kolonialny. Wy- downik, ł'oZr1ań zu G5110
nością.
Oferty Orędownik. PoOkazja
rZ Y Yu> l, zamQ u y, Dworco- - - - - - - ' - - - - - - - - - - .
miana zboża. ogr6d, wielka wieś.
o
znań zd 65160
sklad cu~ierk6w przy lI'uchNwei wa 1•
zd 6474u
Radio
cena 3700. Przybylski. SzamotuKupiec]'
lk'
s. d t h
ły. Dworcowa 1.
zd 64 748 okolo czterdziestki poszukuje !<l.
~amotnego
:~~;{i~ :;~aezd.a:~e P()!1~~g~i8i:~~
b
27
b
. i~woe:!ż ;;'~~,~~;; ~f:kf~ot:cbrii~;
ny ewtl. wspólniczki do interesu. p()moc OPiekuńczą pozna wdowa, o,redown i.k Poznań zd 65 003
m6rg uraczanych • . za udowame ne. Obsługa fa chowa. poleca FeJarocinie
Wd6wki niewykluczone. Oferty emerytka po czterdziestce, wla.s·
murowaJle, inwentarze komplet- \iks Pyrzanowski
Krak6w _
nowy dom. ogrodu. 1'/. morgi bli· Orędownik. Poznań zd 65 214
ne mieszkanie .. Cel matrymonialSprzedam
nbe' wk.ymSlar 75 l,at. 4000.- Przy- Zwierzyni€~ka 30: - Uwaga na
sko dworca. 8000. wplaty 4000.
ny.
Zgloszema Orędownik. Po· f b
k
h
.
. l b
. y lS ·1. zamotu,y. Dworcowa 1. adres
n ' 8261
Otręba. Jarocin. Kililiskiego 2.
30/0
znań zd 64478
a TYCZ e c emlczną
u przyJzd 64 745
.
-zd 64 513
Poz·yc~.ke Inwestycyjną. Konsoll'E
Ilłe sp6lnika, fac~owo§ć niekoJezioro
t
llleczna, egzystenCJa dobrll. T
d °eś ł
ŚĆ
b
10r-'
•
..._ _ _ _: c : . .
•
dacyjną kupię.
Oferty Oredowmery
Zgło&zenia Orędownik . Poznali
rzy Zł C sze
ry ne.
[) mórg I 8 mórg orneJ
Dom
nik. Pozna(\ zd 65413
wdowiec samotny, braku znajozd 6i:i 5(i8 .
m6rg pszenno-buraczanej. zabu- za zgodą. rybaCką 8.600.- w~ każe
2 morgi w iluż ej wiosce nadając"
•
mOści szuka żony, panny star.
dowania masywne. inwłmtarze. Oredowmlc Poznań zd 64420
UdZiałowiec
szej. wdówki od 48. Oferty 01'0::Z kł d
zapa§.y 7500. wpłaty 6000. Mindla l'zp mie~lnika. cena 2500. Swoboda, Pni ewy. Wroniecka 4. czynny do młyna gospodarczego downik. Poznań zeł 65 233
a
a
ta, Pniew)', Dworcowa 40. _
10 krów
zd 6;; 257
bez konkurencji. dobrej okolicy.
trYlZj~r~ki nowoCl1:eśni~ uf2adl1lO- Znaczek.
zd 65166 mł~dych. rasowych, wysoko-ciel-----==-..:;:;.;;~:..:.._---- 3000 zl poszukiwany. Oferty Ore·
Panna
alY. PJerw~zorze rln' k~H,ntela. za•
nych na matki sprzed a m §pieNowy
downik. Poznań zd 65 674
lat «I. wlasnym m·ie:nlkaniem. J>,rowadzo:nv Dr~~ Alejach MarRze%nlctwo
sznie. Adam.. ki. Poznań. Gł6 w na
dom piętrowy za budowaniem. o - I :
wyjdzie ,;& uC1..ciweg<l, religijne- mO· IIIkow&k.le~o tA ~'i O 617:rr11edam. - czte':7 morgi tiemi wYdzlel"!awię. 32, telefon 19-{)1.
Z<!g 64972 /3
grodem 8przedaIlN 13.000. wp/aty
.6.
OtENKl
go. Oferty Oredownik, Poma:t1 rerty Oredow~l~k4ii~znań
Napierała, Ostror<łg. Hallera 10'IK
:
7.500 hil<.oteka. oobczak. Ostr6w
zd G5 ~5
12: d
;)
zd 641503
.~ _MAJĄTKI
Wlkp .• 1'olna 19.
n 38 318
Wdowiec
Wdowiec
Zakład
Sześćdziesiątpięć
Majątek
Dom
lat 45 poślubi wdowę lub pannę 46. 2 dzieci. pos ada. dom. szuka frYlZjer&ki cent rum POllnanJa 7[f,:ł:: ziemia PRzenna zabudowa·
nowy w Śrołl z ie . 13 ubikacyj. 0- c!<:> )"t 4~. Zgłoszenia \Vla~ly ~ ln,\~ pnnny luh wrlf!wy przystojne;. - ob91ul\'. całkow i te ~' uread·zeniem
ohr~. 5 m6~g laki. ",,{,laty 4QO m6rg wysold ej kulturze kugr6r1 s pr7,prlnm , Oferty 3 1l <' n tllr/ł 81 1,, (' 1' ki, Lódt, Dąbl'ows1c: " m ~., ('('I l11o f n nnnlll >l ], ' Y. Of"rty ~- 1 noo ..nrzCI'Jam , Of",rty OredowMm
Pni.."" Dwr>r"''' wA pi p, wPłaty 80000. - . Ofł' rty K1l<I
Ur ~ ,low llika. ::;r uda.
II 38 3Lj III .87.
11 :ii 8(jj Juwllik, l'u2lltll"l zu O~ 433
lIli k Poznali zd 634\)6
tU (ji) 164 ricr Pozlla (IS k! zUg 64 417/18

100

J
k.a!p.lemc. aU! W om .\Jw arocillle, Pleszewle. ó strowle. Kroto8zyme 1 okollCY poleca Otręba.
Jarocin. Kililiskiego 2.
zd 64514
'lla
WI
nowa. trzymieszkaniowa. przy ul.
WinkIera. cen a 22.000.- kamienicańa noMwa 29'IO
kOO FKahralu2s5' PoIm.
ars~~ 144320C a
•
I
K'
•
Uplę
.

•

d

ó

d

k«

I

....::;::....:..=------

II

:II

JI

Koncesjonowane

Dwadzleściamorgowe

'biuro załatwia iSlprawy sądO'We,
rentowe, poda tkowe. Kazimierz
Dolata, byly urzNlnik sądowy
"Buchalteryjne
Poznań,
aleje ~(arcinkowskiego
Wspól"zesne W)'klady··. Warsza- 16.
~d 6:> 456
wa. l'\'owogrorlzka 48. gwarantuDv.:adzieściapięć.
1\
wielodzie<lzinowlj. samodzielGrzebień
no~ć natychmiastowy warsztat
Dzierżawa
morgowe
,
onduluje
krótkie
nrHCY! Zamiejscowy m kOhsl)On- onaulllcyjny.
Jltlzennej. żytnej.
zabudowanie Poznani,u 60 mórg w tym 10 dencyjnie.
Tg 2020S i ołn!{ie \I losy, o~y.cz~d7.a cz:\sll·
masywne, prywatne. małym wy- oR'ronnic[wa z 'i;.wentRI'Zami. oU .i e
fryzjera. .rieoni~rlzy.
!:>PI'zeuaJe
miarem, 4.000. wplaty 2.000. - cie 5000. ..Paw.ilon".
POZllali.
-.AIT"
drogeria hu~hanskiego, 1'0znaJi.
Nowak. Poznań. Hkarbowa 1.
Foeh a 15.
zd 65 5~2
ROZ
2.3
.
.
.
.
.
.
.
.
......
_
.
Podgórna
6.
:Go 6551i
zd 65 2()3
•

btnej zieini. zabudowania ma-ltr...... '..tAm"rlt
I!ywne. blisko miasta, prywatne
,,,i "i:.;,'i "m,>ro'n
~.OOO. wplaty 2.000. Nowak. Poznań. Skarbowa 1.
zd 65 206

li

I[

Piekarnię

45

-

11J'7.pa~tawil-i('lstwo lub sprzedaż
podohlll\ jakiejkolwiek brallży. gOIu\"ka \I',aSII:t. M iejscow',~ć oboi<:lna. ~~d08zenia OrGdownik Lódi, "Miody".
n 3.85(;

R. Barcikowski S. A.

Niepożałujesz

--------JI

spróbować ,,",,3rgilo". ktury rzeczy
wiście nHt)'ehlllia<t.
orl~wyC'zaja oli
palenia . . . . . .
tytonin.
~pl'zedaje.
rll'o!(el'ia K uch fi r.kiego, Pozna l\. •
26. SZUKA POSADY
Podgórna 6.
zrl 6~ G1li Oglo&zenia do 30 8ł6", dla DOt\ZU'
"
Nieczystości
~wjącycb DOt\ady w tej rubryce
Pośrednictwo
Młyn
Wypozyczalnla
c!!ry. piegi. pl·yszcze. 1J.<U\\'lI - '>bliczamy po jednej trzeciej ceni!!
majątkuw l\"owak. l:'oznań. Skar- motorowy dobrej okolicy hezkon- ~mokingów. na.inowsze fasony . -Ioraz
udelib
lnia
ni~zl'6\\ !lun.y
/
drobnych.
bowa 1. telefon J2-;9. polecam kUl'encyjilY. od zaraz korzy.tnie wielki wyhór. Jan SzymaJiski. - mój .. Krelll K,,·iatowy". I>rogpl'I:1
gospodarstwa, dzierżawy. także wydzif'l'żHwię. - >';glo8zenia Orę ł Odi Ła"iewn;cka 26 (pralnia)
KU('harskiego, POU13li. Podgiirnn
poszukuję. Informacje bezplatne. downik. Poznań zd 6~ 6n
•
•
o
n 37337
nr 6.
zd 63315 ,.) I n.ni
zd ti3 289

tylko burl\czan<'i. 2 konie. t bydła. zl1budo\l'unie masywne.
12.000. bf'z dlugu. Szymala, Września. Milosluwska 2.
zd 651,2

wvdv.lerżaw' 1 w oełnym biezu.
.
Oreerl'll;o\\'a.
miastQ 00\\ latowe.
do ob.iecia 1000 zl. Dowód śm IHe
rod0iców. Z'!lof>i'.enia Oredowllik
Poznań h 33 :J28

Przyjmę

mlorl~zy.

Gospodarstwo

500

M 1000 kil' rllJź<'j cebuli kupi<:
Oferty Orerlo\nlik. Poznań
7.d 63098
Poszukuję

kupna gospodarstwa

75-150 mór;: dobr!'j
czerpui:!ce oferty
wplaty pr7lyjmuje
Górka. D. Kobylin.
s"yn.

zicmi. Wyz por!aniem
L. Filipiak.
pow. Kro tozu 65 316

Akordeon

80 wzglc(lnie 120 basowy bardzo
dobrym stanie na tychmiast kupię. Oferty do Orędownika, Po:zmań zll 64 ;;10

R Ob O t ni'k

pracowit y rozwożeni,
towaru gotówką 200.-.
Tygodniówka ]J,-.
Dokladne oferty
Orędownik, Poznali zd 6492'2
.::...~--.-:.---------...
•
Stałą
pracę pożyczki 3 UW zl zabeZ?ieczenie hipotecznc. Oferty Oredownik. PoznalI zd 63 64~

Młynarza

'k

... b
o 00 rej ziNni kupię, - wpłata
1.0.000 zł. Z<:l(l~v.cnja Orędownik,
Gdynia n 39059

Poznań

Pomocni
~amotne,C'o na stala posadp, I»
kolonialny restauracy.im'. 101wa- ~yczki 70U. gwarancja zapewnioleI', prezentujący. po woiskowo- na. alho spólnika 1000. Zglosześei poszukuje posady. naichetniej nia OlęcloWllik. Poznań zd 65137
prowincja. Oferty Kurier Pozn. - - _.- - - - - kaiiców czwo<rakll" - po<ga<lanka
Łóc1z - 12.50 coś illa k37,rle20
zdg 65586(7
G
od
a
18.30 wędrówko muzyczne - ko<n- ,- plyta za plna: 14.57 lórJrokie
OSp , arz
1lI...i6i_........łi:I..
CCI.t dla mło<dzieży. objaśnienia 'wia:c1omo.'\c.i "ieldowe: 15.40 .. AkPanienka
na 150 Il!''':!{' u('~ei\\'P.:ro, kawal""
Poniedzialek. 8 Jllte~o.
Zofii Lawp.Eok;cj.
,tualnoc4ci": 15.55 o ",,,es ·'tk"m 00 inteligentna, wyksztalcona. po:
p'i)Y·~~'~O:'~' a~O MI8~fpo\~i~df
Toruń - 12.03 !!-oliści -. płyty; ,t'l"OO7.ku; 16,00 kowar! I'ane walców szukuje posady wychowawczym ~Ira:czek" r
.
zd 65163
6.""0 audycje pora nne·. 11.30
- płyt)': 18.411 rO?omowe z radllQ- wz!!,!. zarządzającPj d o m e m . '
.
audycja ola ezk61: a) .. Mias[o 13.ąO muzyka - plyty: 10.35 po- ",ł,uchac-eami pt. ..Uo.ra,z DO\\·~Ż-'Ostrów. 'Vlkp., Mickiewicza 14.
Ogrodnik
amenkań"kie" pOlradanka - I\'a,]anl,a <iDoleczn:!: 15.~' .utw,ory .nlej'·; 18.511 a,rie z ()pe.rctek Le- m. 1.
zrlg 65 320
lVygl. dr. \1uioa Żeul·ow"ka. b) [ol'teP1ano~~-e w \\'i'kona,mu :sta- hara - phty: 22.30 muerka ta- :::.:-=:.......--------....::--"- w stllrszvm ",ipku samotny. _
miennv skromne wymag-ania I»
lUuczrka - plyty (Katow,ce nad. n!"I:l\\'a NlE~dz;elsok.ego - płyty; .neczna w '''')'Ik eei'lJolu \'tla-dyOficer rezerwy
aud. lokalna): 11.37 "l'.!':łlal eza- ~6 ..1I0 skrz) n~a ro!n;~za.- w ()pr .•~:awa K'raikow"lkie'!o (tr .. z re- lat 41 poszukuje pracy biurowej tl'zelJllY' z porlaniem warunków,
eu: 12.40 de:ennik polu'lniowy: lJl7, A.nlll·U'J3 jVhk~:o\\'lcza; 18:20 6taurac;·i "Roma" IV I.od"'I).
w przemyśle. handlu. 3(11.ninistra- Oferty OrcdowJlik. Poznań
po:.:a- POgadalłka .akt,llalna;. 18.30 GlUcji. Oferty OZQrk6w. LIstopado- ________z~cl~64~~48=3________
12,50 .. Pu6ta kla!?a"
danka Zofii Char"zewskiei: 15.00 s~ppe 'enl!:. Ił antazJ~ na temat
wa 23. Jerzy Lewandowski.
Dziewczyna
wiadomości';:Q.;>podal·cze:
16.15 z ()p. "rl'rav! tta" (plyty): 18.40
zd 65 33;)
"kl'óZynka .iezykowa: 16.:311 konce.rt p()c:arJanka .spoleczna ,,'VSZys<;r
mlodsza. uczciwa potrzehna zaru
ch6ru .. O ..... eszkowi a.nek .. 000 dn. na pomoc l)lmową be .. robotn.ym .
ilo !!'ospodarstw3 domowęgo. na poniedzialek:
Czeladnik
Adres ",,,każe Orędowmk. P&\Yandy Kt-rzeiólyny: 16.50 .. Uo
]-.
d . dl
piekarski, sierota z prowincji bez
Polska wr.iooła do kultury: .. Wy... at.o'."Iee ~ 11.30 !In YCJa . a
15.00_
:J\oIoskwa
...
K()n~er! l!ro- środków życia szuka posady. ni- zna ń zrl 6" 21(;
bitny 9Ilc.iol()g i etnograf Broni- m~od?,:ezy szkot. śrelln.;ch P. t ..-: czYStOSCI z O~a7.Jl 100-lecla smu!<r- skim wynagrodzeniem. Zgl. Ore"Iaw Malinowski" odent - "l ();;!~dzenla J!11()mato~v daWniej ci A. Pu<zk ,na.
Woźny
clownik. Pozna1l zd 65243
WygI. prof. Ceeosla W Znam iel'ow- IdzI"'. - W. opracow ..1 y.'yk. Ko16.00
Koenil!swust.
Muzyka
kontroler. kawaler młodszy M
&kl (z .Poenan:ia): 17,05... Ucichly la Fllomato,'Y n~l?dzlez.y Pań popołudniowa. 16.10 Praga. KonInwalida
,talą po~ac1e zabezpieczenie aoo'T"
kastan:et:v" - reportar. muzycz- s~wo\\ ego Gar.'nazJnm lIn,. Sta- cert orko ,,"ojs·k.
16.30 Londyn
Oferty Orędownik. Poznań
ny (·z WHna): 17.50 .. Lv.y ocea- n,,,ława Kostki w. ChorZOWie; - Reg. Rec. na ori!. 'Vurlitzera. - wojenny
książkowy
pO!lzukuje
zcl 6;; 360
pracy.
Administracje
dom6w.
_____
nu" - pogarlallka: 18,00 ooga- 1~.03 k()ncert . soIJ.....tó\V
(plyty); 16.55 Wiedeń.
Soliści
(fort. i
stróżo<stwo itp. Warunki ISkrom~~nk,a aktualna: 18.10 vl'la<lomo- 13.00 koncert zyczell; 13.15 muzy- sQpr.l.
Doświadczony
Łaskawe Qferty Orędownik.
ści 8PorbOwe: 18.5(\ oogadallka o. k.a.lc-kk~ i tan~c!,-na.- plyty;
17.00 Berlin. Romantyczne pie· ne.
Poznań zd 55 076
samodzielny ogrorlnik _ rolnik, -t ... Ochrona dl'zew leśm'ch oreed 1.~.?~ .w::;tdom05cl glf~ldowe;
śni i muz. fort. Londyn Reg, kwiecia
rz.
możlhyie
pszczelars
z .... ierZYną" (ee Lwo,,";}).
I,ód" 1~.3a ?YCle kultnrnlne Śląska;
S()nnly nn ski":. i rOI·t.
potrzebny zaraz. Zglo~zenin wa·
Młynarz
nadaje aurl. lokalne): 19.00 uUlh- l.>.~0 n;llzyka le!-ka. (ply.ty); .
18.00 Monachinm. ~Iistrzowie
runkamI
orlrisami.
ś"'iac1pctw,
ci. żołnierskA: .• Noc knl'!la\\'alo- 18.~0 .. I':a\\' .),]y nUI'cl3rslne !TI1e.: niemieccy konc. 01'1" Sztut- kawal~r. lat 26, .Qbeznanr s ~Q Kickrz. pod Poznaniem, ul. Kier,
wa w oulku" - słuchow.: 19.30 dz~ ;<zkolnych klub~w
sl~s~ich
gart. Koncert rouy ",kowy. 18.20 toramI gazowymI pr~:.:rue zmle' s kiego 21.
zd 64 785
nić posade 15. II. lub później.
I)ol.. ka k 1 r ela. h'Jdo",a Feliksa rCPol·taź: 18.30 PIOtr CzaJko w- KoenigswusŁ.
Rec. iip iew:lrzy Oferty
Or~ownik. Poznań
Deierżano,,'''kie!l:o: 2t.00 mllHka ski: Uwertura 1812 (płyty).
pic-śnial'za norw. M()rtena Valn.
zd fiJ5 056
tIlneczna w wyk. male.i ork iestry
Uczeń
19.00 Lon(lyn Reg. Konc. orko
Kraków - 12.03 s ~wórc1A)śoi
P. R.: 20.45 ozieni'k w iecl1:orny: et'Zfll'a lo'ranc:ka (plyty); 14.00 - Ilęt.e.i. 19.50 Oslo. Soli~ci. 19.55
krawiecki z utl'zyman,iem !; M'fO;
Ma-antka
20.55 pogaó311ka aktualnn: 21.00 lok:1!ne wiallonlo~ci gosPollal'cze; Tallin. Konc. chJ)pbnow,ki.
",incii notrr>;cbny Zac:z:ni.~ki. p,~
.......
wiefłZór Iileracki: .. Prczv Ht~l'ar
er! 6-5<ł99
20.011 KOllenhuga. ,,'" .tulecie dzielns oraz fasonuje kapelusze znań. Ka.lnlolY8 li.
rap'wllie (płyty): lii.30 kim "toliku" ((jawena mlorlnh 14.05
f'mierci
PIi<zkinn"
Rud.
lit.
muwykonuje
sweterki.
vrszplkie
1'0sla \\'ni śp:ewacy (plyty): 15.51) oi"I1:'zy): 21.~O .. ~c,ze~liwr oolów" nudycja sportowa dla rlziec.i. - ZVQznn.
Sztokholm.
Kl}ncprt bótki. szuka posady. Kaźmiercza
Pomocnik
- Qpera -- w 1-ym akr;e Karn la ł:Jc7.a i l· z<' ,okrzynką; 18.20 sławni k'warte!u )f:lllh:lIlan. 20.10 Hu- kiiVfna. Obrzycko plac Kośriu
kołodzirhki. oheznan)' z hurlo'll'Ą
KlIrp;li"k'P20. 'l'ekdt T. F :.<f'll('- skl'zypkowie
dRpeszt. KOllc . orko filh.
Koe- ~zkJ.
zd U5 683 kar()serii alltohu~o\\'ych potrzebnY
(płyty).
równy (Fabula
na mOl)'w3('h
nigswustcrhllll~(,II. Kon~. smyczod zaraz. Eckert. Krz)'wir1'1.pow.
mOI'skil'h - hcia że.2:1a I·ZY). 22,30
Ló(lź - 12.03 muzyk! pol~ks kowy RC'elhoYcJla op. ]:32. HamMłody
n <)8 ~
.. Mip~)'E!law Karlow-icz w Ta- (nlyty z "'llr<za\\,y): 13.00 "Coś lJurg, ,.Bal wopprze" opt. Hcu- "amodzielny czeladnik fiekarski K()~ian.
"racb".
din knżdego" (plyta z~ plyta); - h(,J·~era. Lipsk. Konc. sym f. 20.40 obęznany w cukiprnictwle POSZ\~Robotm'k
'Vtore<k. 'Intel!o.
14.57 lór1zkie wi~r!om()gci giełdo- Mediolan. Muzyka kam. Brno. _ kUJe pracy . •JÓzef Tomaszewsl'l,
.
.
6,00 fturl:\'cje lJor3'nne: 11.30 \\'C; n.40 pllffRrlan:,a nla dzieci p. Konr. klllhlJ kom. ll1ol·nw~k:('h.
KohYlI.n, pow. Krotoszyn, Koleło- ~a śplchrz Zh9zowy z got6wka
a'UUl'c.ie rllll "Cilkół (dla i!·1J;efli t.: ~a ślizgR,WCC": 15.50 muzyka
21.00 "'iedl'lJ ... I': haln na lIni" "'a 18b.
zd 65 685 _ 000,- zł moze ~c1 zl),raz zn~młod."zyC'h): ohrazeok pt. .. P'O'tms dlR rlz'pci (płyty); 16.05 muzyka :lll r!. muz.
J{oeniaswu~t. ..Abu
l(-~ć sta!1l ~;o~a(.e:
Z:';!I!?~"eJ1lI
.i c:de-I'k,i": 11.57 9y.mnal ceasu: na tllcoIi (płyty); 18.20 lekkie ITa<;.~nn J)p. "',,hel'n. Praga. _
Uczeń
Orędowmk. loznall zd Sa <>()3
12,03 konc!)rt poludniowy w WYł
.. p. o~?-je. !'J'..oki PlI~zk;na w mu- dro.!l'eryjJly z Ilk(lIh::zon'ł 8Zke>ll\
Ekspedientka
konaniu ork,i ęos DI-y detei HUlY
,,'torek 'llut.o ·' z~ ce . .H.J" R~'" '. hon!',' Hn?!. handlowa po~zukuJe p()Sady ad 15.
.. Pokój" w ~",wYm Bnomiu ooorl
.•
21.:10 RlH1JO RomanJa. \\ es. wle- 2. Z"'loszenia Orędownik Gni~- z kaudą do hufetu. Oferty Orerh'r. Józefa KaHo~"'Ja (z Katow,:c')
\Val'Szawa 12.50 ekuynka czór· mlJz. Lillf'. Kon('. gYlllf. - zno 816.
.r:. 37 877 downik. POz.nall z.d 6~ 621
12.• 40 il,,;i~,n.J1'k pol,uldnliowy: 1~.!H.! l·o lnir:za:;t5.1!i .. Z t."·órr",~ci ()pe.: 21.40 Hilver,nlll . Konc. Schu- ;:.;.;..:......=.:......----___.:..........:..:...:.:..:.
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PJ'o~l'a- rCY": 22.3 •. Pły,ta za pły'ta" - :--tow. ~f\lz... 'l'l'yton".
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17.00 .. Dni pO\\'i"zedn:e
L.
9
m
I " 2" 3- ""edefl n
nia "Riorila". łJ6dź. Ogrodowa g,
,~,"J\,tw' K~waJ,.k.:ch" - 'Oo\\'ie;\(, __ wow 1.~,50 .. O ce:v;m wm,. y\lzycz,a. -. a
I
I.
aw'
Stolarz
!;d 628i7
~"
"V
,
l I
rl
ne i nowe talic~ wieJ/cli_k ie. 22.41;
.
.
.
,m(,wl;ona: 17.15 h"Oncert Łódz!;.iej -' 0" ma ro .nl" prze. \~'n~na - LOI.dyn Rcg. :Muz,ka rouywko,l,yn lTI\\'alllly VfoJennego l?O\lzu,,~
Ol'k';e,trv Snlonowle,j
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k:lI'Jl:l\\':llowa.
\V'
4
ó'
.
d ć
b'
15.30 cod.zienny odcinek pmzy: 16.00 frEetO/n: .. KalTl'awal w daw- 23.15 RZYJII. Muzy,ka tnneN<.na.
le pant, Le m J mą.t me może a BO le rady beze"Historia wielkości i upadku" .nrm Krakowi-e": 18.40 IE'k,kle pic24.00
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Wydzierżawił)
100 hektarowy majĄtek
Nowo-Pol~kn ~, Zale ...... ski.
n 3i 862

Piekarnia

w bardzo dobrym I-unkcie do wyod zaraz. "'iadomość u
gospodarza. RokiciJiska 67.
n 3; 839

najęci:t

Piekarnię
j .. dyn~,
wieś
kościeln~.
dobra
okolica wyd:t.ierżawil' lub odr.lam
na rachunek.
Hof[mann. Pozna1l. G rnniczna 7.
zd 64 2'29
Piekarnię
!.owiatowym mieście rynku, pelnym biegu korzystnie
wydzierżawię,
objęcie
3.000.-

parową.
wskaże

Orędownik.

Poznań

zd 64439

"Dzierżawa"

70 drenowanej na lat 8, 11 bydb,
15 świn, 3 konie. komplet maszy1\eri~. objęcie 3500. J akuoowski.
Września.. "'ar,zawska II.
_ _ _ _ _ n 38309
..:.:.._ _ _ __

60

tylko hur,('zanej od właściciela
przy mieście ill\ventarzami. obję
de 3000 zł. 15zymala, Wr>:esnia,
Mi!osl,w,ka 2.
zd 65170

5
skhd6w prótnych mdesz.ka.niem
Szamotulach. cPlltrum na każda
braJlżę. dzier;;a wa korzystna. Przybylski, Szamotu!y. Dworcowa 1.
zd 54750

34

mor!,,! buraczanych. 4 ll\k!. .10 lat.
mOrgi cetnar. objecie inwenta rza
li 000.- Przybylski,
Szamotuły.
Dworcowa 1.
zd 64 747
Poszukuję
dziertawy 75 150 mórg ziemia dobra budynki. inwentarze. podae
wnunki. Ofprty Orędownik. Poznań zrl G;; 129

Stomorgowe

gospodnrstwo właSf'icielka wydzierżawi. kilometr Poznania, inwentarz Żywy. martwy sprzeda,
kaucja.. rdcl'cncje. Oferty Orę
downik. Poznn.J\ zd 65 351
Młyn

motorowy. slo tJrzemialu. bez
konkurencji. wlal'cieiela piętna
ście centnarów miesięcznie
wydl'ier7.wwip. Nowak. P07.nań.
SkarI.o\\·a' 1.
zd 65291

Gospodarstwo

stocztcrd7.ieścimorgowe

dnu;iej,
trzeciej klasy drenowanej ziemi.
martwym inwentarzem.
zabuc1o"'ania n]asy,vne, og'I'Odenl,
osobny domek lurlv.ki. blisko Poznania. <hyanaścieletnie. objęcie
7.000. z I·owodu śmicrci m07.n
~icsznie wydzicr:i:awię.
Nowak.
J'OWJ1.I1. Rkarbowa 1.
zd w 292

żywym.

Dzierżawy
ogrodu o",o~owcgo. mieszka.niem
,,"-u kam. Pośrednicy w~·kluczeni.
Oferty Orcdolynik. Pozna ii
zd 6:i 441

og
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·
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'l-lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwycz3.jnych na stronie 6-lamowej 15 groszy. na stronie redakeyjnej (i-lamowej) a) przy koilcu t::zęki
redakcyjllej 30 groszy. b) na stronie czwartej 50 lsTOSZy, e) na stronie drugiej 60 ~rMzy. d) na ,;tronie wiadomości 10kaJny(;h 1.- zł. Drobne O~l ... .:zd)ia
(łlajwyżej 100 s16w. w tym 5 nagłówkowych) slowo lla-:lówko\'e dl'ukinm tłustym. 15 groszy,
kai.da dalsze słowo lO gr06zy. ()~łoezenia ...... :ększe ~\śród rlrobnych. poczynając
00 o,;;Łatniej ,;;trony. l-lamowy mi!;mełr 30 groszy. Oj:!loszenia ~komplikolVal!e, 1. zaćSlrzeieniem miejsca - od poszc'Zególne!{o wvpadku 20% nad\\yżki. Ogłoezen:a do bieżąct',I!o
wydania przyjmujemy do godziny 10,30, & do wydań niedz: elnyrh i ś\Yiąteczllych do godziny 9.~ rano. 02;!cszen;a z po~a WieJkopol.ski pnyjmujemy do wydań bieżac~ ch
do godz. 10, do wydań niedzielnych i świąte.cznyeh dnia poprzednieg<N:!o godr.. 18. Za bŁędy drukar.;kie. które nie zn;ek.t;ztalcają treści ogłoszenia. admin;stracja nie- odpowiada.
Ogklr!tzenia przyjmujemy tylko ~ oJ'ł3.U\ ~wk3, 7. góry. Konto w P. K. O. nr 200 H9.
O

szen] a

N'umer 3f

80)

Sensacyjna powieść współczesna - Napisał specjalnie dla .,Orędownika" Antoni Hram
- Otóż, jak powiedziałem, zastrze- zask~eczała., ukazując resztki żółtych,
Zawiązała sIę następująca rozm(j.;

- Złe mnie zrozumiałeś, przyjacielu - zawołała kobieta, ~hwytając Gutermana za ramię. - Oczywiście polegam na twoim zapewnieniu i z góry
reflektuje na towar. A jeżeli zrobiłam
tamtą uwagę, to ze zwykłego przyzwyczajenia. Człowiek ma często do
czynienia z takimi łajdakami, którzy
tylko myślą., jakby oszukać. Z tobą
jest co innego. Daj rękę na ZIP:odę! potrząsnęła mu dłonię.. Mam nadzieję, że co do ceny, to zgodzimy się
jak przyjaciele - poklepała go poufale po ramieniu.
- Właśnie, że w tym wypadku zachodzi największe nieporozumienie zauważył Rachmil. Musisz bowiem
przyjąć do wiadomości, że za tę dziewczynę nie wezmę od ciebie ani grosza...
- urwał i z satysfakcją spoglądał na
Krygierową, na której te słowa wywarły

.... ORĘDtlWNIIK, nle(fdela, .anIa; '7 ·luTego 1931 ~ Slrona r:; ,

niezwykłe wrażenie.

Otwarła

szeroko usta, wytrzeszczyła swe żabie
oczy i spoglądała na swojego rozmówcę z radosnym niedowierzaniem.
- No, nie wytrzeszczaj tak Ślepiów
- powiedział Rachmil. ~ Chyba dobrze słyszałaś, że nie żadam ani grosza, lecz czynię tylko pewne zastrzeżenie.

gam sobie jedno - wyjaśniał Guterman - a mianowicie, że dziewczyna
ta będzie należeć do mnie. Ulokuję ją
u ciebie, ty będziesz ciągnąć z niej
zyski, IE'cZ nie wolno ci bez mej wiedzy zrobić ani jednego poważnieJszego posunięcia w stosunl{u do nie]. Będę ją odwiedzał często, a kiedy UZllam
za potrzebne odebrać ją od ciebie, nie
będziesz mi robić żadnych przeszkód.
Zre5ztą wątpię, by kiedykolwiek zaszła
tego potrzeba. Czy zgadzasz się? - za-

spróchniałych zębów.

pytał.

czu.
- Nie groź mi, cliłopcze, bo tego
nie lubię. WieEz zresztą dobrze, że
nie narażam się dla twoich pięknych
oczu. lecz działam ""e własnym interesie odpowiedziała, niemile dotkniQta słowami Gutermana.
- \Vięc dobrze- rzucił, powstając.
- Teraz musz!;) wyjść na miasto, WYbadać dokładnie sytuację i obmyśleć właściwy plan działania. Gdy
się z tym już uporam, wpadnę do ciebie wieczorem. Nie wychodź więc nigdzie. a przede wszystkim nie zaglądaj do knajpy Kulasa - upomniał ją
na odchodnym.

- Hm ... dlaczego miałabym się
nie zgodzić, chociaż, powiem to szczerze, zaciekawia mnie ta cała sprawa.
Nic mnie to zresztą. nie obchodzi, sko1'0 b~dQ mogła na niej zarabiać - dodała prQdko, widząc w oczach Rachmiła zniecierpliwienie.
- Zwabić ją. tutaj mogę łatwo mówił dalej Gut~rman - lecz gorz.e.i
będzie z odstawieniem jej do twej
spelunki w \Varszawie.
- O io siQ nie troszcz, mój chlapaczku - przerwała mu żywo "ciotka
Krygier". - Nie piel'\\"szą ona bQdzie i
ostatnią. Mam ja na to sposoby, o jakich ci si~ nie śniło ... he, he, he ... -

No więc dobrze; nie obchodzi mnie,
jak to zrobisz i wystarczy mi zapew:
nienie, że dziewczynę zastaną całą 1
zdrową w twojej warszawskiej spelunce.
-- Zastaniesz... zastaniesz, Rachmilu- - upewniła go wiedźma.
' - No, pamiętaj, bo nie wiesz może,
że Racllmil Guterman potrafi dochodzić s'\\'oich praw i swej krzywdy upomniał ją, błyskając

białkami

0-

Nocny telefon

- Z nieba mi spadłeś! ... nigdy ci
tego nie zapomnę! - dala upust wy-.
Jewnej wdzieczności.
Dziell zdawał się nie mieć końca.
- No, czy z nieba, to mocno wąt- Jadwiga llapróżno starała się w różny
pię - uśmiechnął się Guterman, ubasposób zabić czas nieCierpliwego ocz ewiony radosnym podnieceniem megie- kiwania na jakąś no\V~ wiadomość
ry. - Nie przypuszczam, ażeby w lub powrót Burskiego. Wszystko leniebie było miejsce dla takich łajda- cialo jej z rąk, a myśli owijały się
ków jak my ... he, he, he...
tylko dokoła tych osta.tnich wypad- Ale to się tak mówi... Jaki.eż ków, które spadły ua nią tak nieoczeto są te twoje zastrzeżenia? - zapy- kiwanie i w chwili ostatecznej rozpatała w rozgorączkowaniu. - Dotrzyczy, że jeszcze teraz nie mogla w camam twoich warunków najsumienniej lej pełni uwierzyć w swoje szczeście.
- zapewniała już z góry.
A jednak nie ulegało już najmniej- No więc słuchaj uwainie·- pod- szej wątpliwości, że wiadomość, przyjQ.ł Rachmli z pOwagą, popraWiając się niesiona jej we wczesnych' l rannych
na krz'eśle. - Ta dziewczyrta '0 której godzinach przez prokuratora Zarewimowa, to nie jest jakaś pierwsza lep- cza, b:.'la prawdziwa. Pisały już o tym
sza z ulicy, choć i pomiędzy nimi zda- wszystkie
popołudniowe
wydania
rzają się piękne buziaki. Jest to mi.adzienników, nie liczęc oczywiście wynowicie pewna cnotliwa dziewica, do- danych ad hoc dodatków nadzwyczajbrze wychowana, studentka uniwersy- nych. To, że Stanisław dotąd nie zotetu i narzeczona pewnego inżyniera. stał wypuszczony na wolność, nie dziJednym słowem: cacuszko ... Młoda, wiło jej wcale, gdyż wiedziała dobrze,
zgrabna, fertyczna ... no już wiesz... że władze sądowe muszą. sprawdzić
Takiej jeszcze nie miałaś - podniecał wszystkie podane przez Krynicką. fakją przed wyłożeniem swoich warunty. - Może to nawet potrwać kUka
ków.
dni - myślała - lecz cóż to może
- Już ją widzę - uśmiechnęła się znaczyć w porównaniu z tym wszystKry:gierowa, - tak świetnie nakreśli- kim, co było już daleko poza nimi ..•
łeś jej obraz.
Chociaż,
jeżeli
mam
Jadwiga, rozmyślając nad tą. cubyć szczerą, to wolałabym, aby przy
downą Opatl'znościa" która pokierowaswojej urodzie i wdzięku była mniej ła czynami Beaty, miała, mimo doznacnotliwą, mniej inteligentną. i nie mi anych dotąd cierpiell, uczucie niewyła narzeczonego .•. \Viesz dobrze, że to
mownej wdzięczności dla tej kobiety.
komplikuje sprawę, stwarza niebez- - Ona mogła go zgubić, odebrać mi
pieczeństwa. " A tu człowiekowi i bez
szczęście raz na zawsze, a jednak ...
tego depczą stale po piętach.,. Ż)'Ć jednak nie UCzYl1iła tego... Dobra,
nie daję. - westchnęła.
kochana dziewczyna - szeptała z roz_. \V tej chwili twoje kłopoty nic rzewnieniem, zapominając wszelkich
mnie nie obchodzą; mam swoje uraz, jakie żywiła do niej jeszcze nieprzerwał jej Rachmil z zniecierpliwiedawno.
niem. - Wysłuchaj wpierw uważnie
Chwilami, kiedy zniecierpliwienie
moich słów, a później możesz biadać, Jadwigi osiągało punkt kulminacyjile ci się podoba, tym więcej, że mnie ny, chciała biec tam, pod więzienie, i
już tu nie będzie.
u jego bram oczekiwać ukochanego
- MówI... mów! ... - poprawiła Stacha.. Opanowywała się jednak całą
się na. łóżku i utkwiła w swym rozsiłę. woli wiedząc, że i
tak nie przymówcy zaciekawione spojrzenie.
. śpieszy jego zwolnienia, a z chwilą

I

ukazania się na ulicy, stanie się obiektem zainteresowalI ' żądnej sensacji ga,viedzi. Postanowiła więc w spokoju
i z godnościę. oczekiwać powrotu ukochanego. Nie chciała swych gorą
cych, prawdziwych uczuć, które pieściła w sercu, jalw najclroższy skarb,
rzucać na bruk, na uciechę brutalnych
gapiów.
Zadzwoniła dwa raz)' do adwokata
Dobieckiego, otrzymuja.c zapewnienie,
że Stanisław, jeżeli nie późnym wie~Ol'ę~,
t.o w ciągu nocy zostanie
z~ołinJony.

nie zasnę, nie
nawet oka postanawiała,
przechadzajl;lc się nerwowym krokiem
po pokoju. Każdy szmer w korytarzu
czy odgłos stę.pań na schodach wywoł.vwały radosne, nieopano,yane odruChy dziecięcej niemal radości.
Ale godziny płynęły leniwie, .iedna za drugę., aż wrei'zcie po~odn~T,
letni zm ierzch ustąpił miejsca ciChej
nocy, a Stach nie nadchodził.
- A jednak przyjdzie i to niedłu
go - powtarzała dziewczyna, łowia.c
uchem naj mniejsze nawet odgłosy ulicy.
-

B~dę czekała;

zmrużę

- A gd~'hy tak zadzwonić 00 prokura.tury lub więzienia? - zastanowiła się, czy nie popełni przez to jakiejś
szkodliwej niewłaściwości.
Może powiedzianobY mi coś konkretnego'? " Ale nie; tam wszyscy są zajęci śledztwem, badaniem I{rynickiej
i tamtych przekupionych świadków. A
mOże
schw~rtano i GrochuIskiego? ..
Nie, nie można im przeszkadzać - odegnała poprzednie myśli.
Nagle zadr.więc.zał telefon. Jadwiga
drgnęła i szybko
chwyciła w
rękę
słuchawkę.

- Hallo! - zawolała
wzruszenia głosem.

'drżQ.cym

wa:
-

. ..
Czy panna. Jadwiga Pr6chnicka~
Tak, a kto mówi?
Tu sekretariat prokuratury .... IJ
- Słucham pana. '!
_ Proszę panią; powtórne, aoral...
ne śledztwo w sprawie pana Burskiego jest już na ukończeniu. Ułatwił to
jeszcr.e ten fakt, że w cię.gu .dnia odnalf.ziono dwóch nowych świadków,
a mianQwicie inżyniera Ludwika Haczewskiego i pana Wiktora Ruteckiego, . którzy byli więzieni przez prawdziwy ch morderców Grzywaka. W celu zupełnego wyjaśnienia sprawy od-o
będzie się niebawem wizja lol<alna w
jednej ze spelunek, ~dzie ~bro~niarze
jakiś czas przebywalI. Pomewaz 1 pa-o
ni ma tu coś do powiedzenia, jak wynika z zeznań pana Haczewskiego,
pan prokurator Zarewicz polecp mi
poprosiĆ panią, aby i pani zechclała udać się bezzwłocznie tam, gdzie obecnie udają się wszyscy, tak władze
śledcle, jak i świadkowie oraz pa~
Burski. Podaję więc pani adres OWe}
spelunki, a mianowicie: ulica Zaulej\: numer sto siedemnaście. Jest to
jed~opiQtrowa kamieniczka, na które.i
poddaszu rozpocznie się za kwadrans
wizia lokalna. Niech więc pani będzie
łaskawą dla dobra sprawy pana Burskiego udać się ' tam natychmiast. 0czy\"iście nie powinna pani wspominać o tym nikomu przed wyjściem,
ani wypytywać się o drogę, bowiem
nie wyk'luczamy możliwości, jakiegoś
zamachu ze strony przebiegłych zbrodniarzy. Czy pani dobrze mnie zrozumiała? ..
~ Tak .iest. Rozumiem WSzYSlKO r
udam się tam bezzwłOcznie.
Jadwiga odłożyła słuchaw~ę I rozejrzała się nerwo.wo po pok~Ju. By~~
tak przejęta, iż w pierwszej ChWilI
nie wiedziała, co ma robić.
- Aha trzeba odszukać na planie
tę ulicę ~ przypomniała sobie i szybko wysunęła szufladę biu~ka.
.
r
Spojrzała
na skorOWIdz uh~
wkrólce odnalazła ów zaułek, lezący.
w północnej cZQści miasta. Zap-a.~ię
tała sobie właściwI). trasę i zarZUCIWszv w pośpiechU płaszcz na ramiona.,
cicho wvsun~ła siO z mieszkania, aby
nie zbudzić śpiącej już ciotki.
Z początku zamierzała wzią.6 taksówkę, lecz przypomniawszy sobie ostrzeżenie sekretarza prokuratora, zaniechała tego.
- To nie jest tak daleKO i priy
tym pośpiechu powinnam tam być
za kwadrans - powiedziała prawie
głośno, skr~cając na właściw~ ulic~.
Spojrzała na zegarek, ' stwlerdza]l!c,
że dopiero minęła jedenasta.
Rojne niedawno ulice pustOSZMY
teraz szybko, a zwła~zcza, gdy zapuszczała się coraz dale] w stronę. p~zed7
mieścia. Tutaj już tylko mehcznl
przechodnie wracali z miasta, przeważnie młodzi ludzie, którzy o~rz~
cali młodą., samotną kobietę podeJrzhwymi spojrzeniami. I
'(Ciąg

ze

dalszy nastąpi)

Q

PRZYGODY BONIFACEGO SZCZYPlORKA

BonifacY' wprost z reduty _
Przyi3zccll do dom mot'nó skuty.

Spł i mu !lię w głOWie
ktoś żywy nad nim

te

PrzedrUK wzbronloDYc

roi
stoi.

Zda.je mi '!f~, te ~ię mamy?
Siądź ma~c('zko pOg'flrłamy.

Szczypi6rek okropnie wrza13nał

Od cygara balon

trza s pął

\

Ude zne rzy ody

NASZA NOWELKA

A jednak

złożył ofiarę ...
Pan Antoni Namiejski zapią.ł szczelnie
dostatnie futro, postawił kołnierz i sapiąc z irytacji, wyszedł z biura. Szedł,
jak zwykle, odmierzonym, równym krokiem, gdyż podobno pośpiech szkodzi
sercu. A i tak serce nie było zbyt mocne i nie raz tłukło się niespokojnie w
tym pancerzu z tłuszczu, w jaki je otuliło
lilamiłowanie
pana Antoniego do jadła
i napojów.
- Ze też człowiek wiecznie musi dawać i dawać! zżymał się w myślach. No i cóż, że zadeklarowałem, ale przecież
pomoc zimowa trwa do kwietnia,
więc dlaczegóż zaraz mam dawać? Ciągle
przecież na coś daję i daję!. ..
Od ściany kamienicy oderwał się jakiś szary łachman i podsunął ku poważ
nie kroczącemu mężczyźnie, zdaleka już
zdradzającemu, że żyje w dostatku i cieple. Czerwona, jakby obdarta ze skóry
wychudła rączyna
wysunęła się ku niemu, a para błękitnych oczu spojrzała
błagalnie. Zresztą nic więcej widać nie
było poza tą parą oczu. Mróz dokuczal
przenikliwy, to też szary łachman otuloną miał głowinę i otulony był cały, niby
słupek, jakąś szarą ledwo trzymającą się
kupy szmata"
a mimo tego otulenia
trząsł się cały z zimna.
Żachnął się pan Antoni i cofnął się z
pasją wtył, jakby nadepnął na węża.
- Znowu dawać? - warknął z pasją.
- I na co, może na wódkę? syknął
przez zęby, odsuwając się jak mógł najdalej od wyciągniętej łapiny.
- Nie, nie na wódkę... na węgiel przedarł się cienki głosik przez szary gał
gan, którym zasłonięte były usteczka. Tata nie robi, zimno... i jeść nie mamy
za co kupić... Ktoby tam na wódkę? .•
- Nie dam, sam nie maml
Łapinka cofnęła się natychmiast. Błę
kitne oczy spojrzały z niedowierzaniem
na mówiącego, ale szary słupek podsunął
się znowu pod ścianę.
Sapiąc z irytacji,
wszedł pan Antoni
Namiejski do bogato urządzonego mieszkania. Pokojówka pomogła zdjąć palto
otworzyła drzwi przed panem domu i
wpuściła go do ciepłego wnętrza. Zatarł
ręce i niemal bezmyślnie spojrzał na nie.
Jakże były białe w porównaniu z tamtymi rączynami,
które ciągle
miał w
oczach.
Usiadł do stołu, ale jakoś nie miał
apety~u. 'Y uszach dzw.onił mu ciągle
CIenkI głOSIk, z oburzemem odpierający
zarzut, te tebrze na wódkę. Zdawało się
p!lnu A~toniemu, że ta mała stoi na przeCIwko mego, że spogląda łakomie na katdy kąsek, który on, syty, mieszkający w
dobrze ogrzanym mieszkaniu, niesie do
ust.
Co ei to :Antoś? N'w smakuje ci?
Przeciet to twoja ulubiona zupal A moteś ty chory? - zaniepokoiła się żona.
- Nic mi nie jest, tylko tyle mam zgryzot,. że jeść się człowiekowi już przestaje
chCIeć. Ciągle tylko dawaj i dawaj I Dzisiaj znowu dostałem przypomnienie z tej
pomocy Zimowej, żebym wpłacił to, co zadeklarowałem.

- Co prawda, to
tak ostra...
- Jeszcze l tyn
diabli porwąl

tyłe

tej

nędzy,

a zima

A niech to wszyscy

obiezyświałów

~

Z wilka cq. to go. zabili
Futro dla Prota zrobili
Ciepło mu w nim te aż pra:ty
Przy tym bardzo mu do twarzy.

Prot w swoim wspaniałym futrze
Nie myśli o mroźnym jutrze
Wojewodą w nim się czuje
Id~ głośno pogwizduje.

Zadrżał Prot, bowiem gromada
Wiejskich kundlów go opada
Wszys1Jkie groźnie kłami kłapią
I za pyszne futro łapią.

Tego było mu za wiele
"Won! - wykrzyknął - bo was
Pieski jednak nie zmykają
Futra dalej się imają.

Lepsze najskromniejsze tycie
Niż choćby z wilka poszycie
Prot choć ser"e mu .gię kraje,
Futro psom na łup oddaje.

tadne oko nie widziało
Co sil) po tym fakcie stało
Jakby czart opętał psiaki,

W

.

Id!\ ramo wieś jut blisko
Poczuł Prot te jakieś psisko
Ciągle się przy futrze krQCi
Snać go wilczy zapach nęcI.

zdzielę I"

Prot ratując kaftan drogi
PUS'Lcza w ruch swe zwinne nogł.
Lecz zawzięta kundlów tłuszcza
Futra t; zębów nie WYipllilZCZa.

Patrz!\ pełni rezygnacji
, I
Na ostatki pSiej libacji
Przy tym rzecze Protze smu"tkiem:
Szczęście moje było krótkiem.

górę lecą strzępy kłaki.
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PODKOZIOŁEK

Rzucił łytkę I zerwał się od stołu. ~
Małżonka spojrzała na niego z przeraże
niem. ~an ~amiejski tymczasem biegał

po pokOJU, me mogąc wysapać z siebie
irytacji. Ciągle mimowali usuwał się
wbok, ciągle spoglądał pod ścianę, bo zdaw.ało mu się, że wszędzie wyciąga się ku
memu, czerwona od mrozu rączka dziewczynki, żebrzącej na węgiel, "bo tata nie
robi". A on oszukał dziecko, powiedział,
że sam nie ma!
A jeteli teraz los, czy
Pan Bóg, czy jak tam się mówi, zechce
go ukarać i naprawdę mu zabierze to, co
ma, żeby mu pokazać jak to jest, kiedy
się nie ma?
Pan Namiejski zatrząsł się
ze zgrozy na samą myśl o takiej ewen-

W mT&ku nocy, w gwiazil roa;plon"ie
Dźwięczy szklanic kryształ złud • ••
Roztańczone wznoszą dłonie
T oad - niech żyje polski lud!
Niech swe loty dziś rozpręży, By ponad chmm-y wzniósł się kraj;
Aby kryzys przezwyciężyć

Arlekinie, -

wina daj! •••

Milkną słodkie

walca tony,
Cichnie piomka w świcie zórz •••
Gasną w sali już lampiony, Leży zmięty bukiet róż! •••

Podkoziołek tempo stracr1,
Chwiejnym krokiem budzi dzień • ••
Złotóweczki gdzieś potracił -,Szary jeno został cień _••
Lecz mm słońce błyśnie z chmury
Arlekinie piosnkę w$krzesz!
Jeszcze złotem dzwonią góry O Itm doorze także wiesz •••
Gd"jeś daleko walca dźwięki
Drżą śród śnieżnych cichych pól

Życie płynie, a w nim męki

. ••

Gra w poszumie wichrów ból •••
FR. LEWANDOWSKI.

tualności.
Wybiegł do przedpokoju.
Drżącymi z
pośpiechu rękami nakładał futro.
- Antosiu! - Doleciał go jeszcze, kiedy jut zatrzaskiwał drzwi mieszkania,
przerażony głos żony; ale nie zważał na
nic. Biegł, by odnaleźć dziewczynkę w
szarych łachmanach, stojącą pod murem.
Mote, skoro sie zajmie całą rodziną, da
im na chleb, na węgiel, nawet na wódkę,
na wszystko, czego im potrzeba, może ...
może go zło minie...
Bo już same myśli,
jakie się w nim zrodziły, mogłyby wywo-

lać

katastrofę.

Więc

za

wszelką

cenę

trzeba

ją zażegnać. Trzeba dać, trzeba się
zająć tą nędzą...
Tak ... trzeba pomóc jak
najprędzej !

Pod murem dziewczynki jut nie byłO ...
Zmartwiony pan Namiejski udał sie do
najbliższego biura Komitetu pomocy zimowej.
Wpłacając
zadeklarowaną
sumę,
myślał jeszcze o spotkanej po wyjściu z
biura małej dziewczynce.
STELLA OLGIERD.

-

B'ialy szanr

Na wyspie Ceylon zostal znaleziony szafir, ważą.cy 21 kg. Ten największy na świe
cie drogi kamień posiadałby olbrzymią
wartość, gdyby nie to, :te jest. .. biały. O-I
hecni!' ",zlifuią f!o w Londynie, po czym do·
.
11'(' lIf3lulona jego cena.

Płyną

walca słodkie tony,
blaskiem parkiet .al. Płonq ogniem tęcz lampiony,
Piosnka leci Ul ciemną dal •••

Skrzy

się

PodkC»Jiolek w pląsach sunie,
rytmicznym dźwiękiem gam
Na swej lutni smętnej strunie
U rozwartych złotych brmn •.•
Z arlekinem idzie w parse Wiedzie gości barwny tłum!
Niosą wina po pucharze,
A na ustach piosnki szum •••

Drży

Płyną

walca słodkie tony,
w czarnej rwcy głąb. Wiatry mOlq na .nu s~rOfty
Hen., po "ieba. rwi.e2ldny ..ąb!
Płyną

W porcie hamburskim

wybuchł

wielki potar, który
~toczni Sttilchen'a.

zniszczył doszczętnie

magazyl'.Y

