Dziś: Pełna tabela loterii państwoweiz poniedziałkowego ci~gnienia
Cena

egzemPlarza

10
groszy

Ilustrowany dzieJlnik aarodowy i katolioki
Nr. 44

Wydanie

środa,

Rok 61

L

Echa spotkania

pieśdarskiego

Polska -Austria

dnia 24 lutego 1931

Uwagi
, .

.
o prZemOWienlU
płka

D r u i y n a P o l s k i. - Od lewej: tre ner p. Feliks Sztam, Rundstein, Spod-enkiewicz, Krzemiński, Woźniakiewicz, Ostrowski, Chmielewski, Szymura,
Piłat i trener p. Konarzewski.
Fot. Fidler, Łódź

Od góry: Horllk, sędzia ringowy, Schroeder i Chmielewski, oraz Sztam, Piłat
i Konarzewski.

llółka ~Olat'tb ly~ńw ~8 walki laBtJ~emUYlmem
Ejtingon, Lewensztajn, Mincberg i Poznański za łoży~' wŁodzi stowarzyszerie, którego zadaniem będzie reperować ·inłeresyżyd ów w olinł,i Polaków

Pano~e

War s z a w a. (Tel. wł.) "Monitor
Polski" nr. 33, str. 3, ogłasza co nastę
puje: "Do rejestru stowarzyszeń i
związków
Urzędu
Wojewódzkiego
łÓdzkiego,p od numerem 1543, wciąg
nięto stowarzyszenie pn. "Towarzystwo
Współpraca" z siedzibą w Łodzi. Terenem działalności jest miasto Łódź i
województwo łódzkie. Cel stowarzyszenia: Współpraca obywateli na polu
kUlturalnym, naukowym i gospodarczym. oraz występowanie w słowie i piśmie przeciwk0 wszystkim fałszywym
wiadomościom i spotwarzaniu obywateli. Środki działania: Urzę.dzanie odczytów, wykładów, zebrań, utrzymywanie bibliotek itd.
Imiona i nazwiska zl1łożycieli:
Nahum Ejtingon, Juliusz Lewensztajn,
Maurycy Tempelhof, Mieczysław Hertz
Anatol Frunkin, Dawid Wyrzewiański,
Lajb Mincberg (poseł na Sejm), Józef
Bukiet, Stanisław Margulies, Józef
Krotoszyński, Edward Pabiacki, Her.man Piekielny, Maks Kon, Jakub
Spektor, Oskar Aftergut, Zygmunt Wileński.

Ejtingon jest

szefem

rozmaitych

przedsiębiorstw amerykańskich, znajdujących się w Polsce.
Lewensztajn
bYł przez dłuższy ezas dyrektorem handlowym fabryki L K. Poznański. Tempelhof był dyrektorem "Łódzkiego

·Banku Depozytowego". Hertz jest reprezentantem Solvay'u. Mincberg jest
posłem i działaczem dawnego BBWR.
Kon jest synem Uszera Kona. właści
ciela WidzewskiGj Manufaktury.
W ten sposób dowiadujemy się, że
najwięksi potentaci żydowscy w Ł0dzi zorganizowali st'owarzyszenie, którego właściwym celem jest przeciw-

działanie budu~.cemu się uświadomie
społecz,eństwa polskiego w kwestii
żydowskiej. Dowodzi to, że wszystkie

niu

dotychczasowe metody Żydów zmied·o osłabienia ruchu. an.tyiydowskiego w Polsce okazały SIę Ulewys~rczające i zawodne.
Teraz przystępuje do roboty finan-

rzają.ce

sjera żydowska, która dotąd działała
w rozproszeniu i finansowała jedynie
pewne oderwane poczynania.
Stowarzyszenie, które zorganizowali potentaci żydowscy, obiecuje sobie działać przy pomocy specjalnych
mteod, o które potrą.ca w swoim statucie. Metody te odbiegają znacznie od
tych, które stosowała niejednokrotnie
tłuszcza żydowska
(Przytyk, Mińsk
Mazowiecki i in.).
Nie wiemy, ile samodzielności ży
dowskiej jest w tym zamierzeniu, jednakowoż należy na nie zwrócić uwa-

SamobóJczyni wywołała
katast'rofalny wybuch galU

Wiedeń. (PAT.) Na przedmIeściu
w Wiedniu Neuhau zda'l'zyła się wczoraj rano poważna eksplozja gazu
świetlnego. W chwili, gdy listowy zadzwonił do mieszkania kobiety, która
w zamiarach samobójczych otworzyła
w niedzielę wieczorem kurki gazowe,
prawdopodobnie w następstwie krótkiego spięcia w zepsutym dzwonku
zapalił się zebrany w cią.gu nocy gaz,
co spowodowało wybUCh. Z gruzów
mieszkań przyległych do miejsca katastrofy wydobyto jedną osobQ zabitą i
kilkanaście rannych.

Adwokat..przechrzta
l, żyd-oskariony
Z a w i e r c i e, 22. 2. Przed sądem
Okręgowym w Sosnowcu zdarzyła się
ciekawa sp.rawa.
Mianowicie sąd stwierdził, ź.e na
ławie oskarż;onych siedzi obca zupełnie
osoba nie mająca nic wspólnego z~
sprawą, podczas gdy oskarżony Samuel Goldfreund, kupiec z Zawiercia, siedział wśród publiczności. Podstawionym osobnikiem okazał się szwagier
oskarżonego Mordka Lipszye.
Obrońca oskarżonego, adw. Kazań-

gę,

gry

gdyż odsłania im kulisy nowej
żydowskiej. Żydzi, jak się okazuje,

chwytać si-ę będą naj przeróżniejszych
środków, byle czujność społeczeństwa
polskiego w sprawie żydowskiej uśpić.
Nie wątpimy ani na chwilę, że to im
się nie uda i że żadna "współpraca"

obywateli na polu kulturalnym, gospodarczym i naukowym nie może
zmienić przekonania większości narodu polskiego, że Żydzi są dla nas elementem szkodliwym, obcym i że Polskę prędzej czy później opUŚCić
mu, szą·

ski z Zawierci a (przechrzta) przyznał
się wówczas wobec sądu, że to on urzą
dził to qui pro quo, gdyż chciał się .....
przekonać, czy jeden ze świadków pozna oskarżonego.
Sprawa postępowania adw. Kazań
skiego będzie w najbliższym czasie
rozpatrywana przez radę adwokacką.

Sprawa kolonij :i' surowców
G e n e w a. (P AT.) W niemieckich
do Ligi Narodów
Rzeszy zawiadomił
generalnego sekretarza Ligi Narodów,
iż Niemcy nie mają
zamiaru wziąć
udziału w mającym się odbyć dnia 8
marca w Genewie pOSiedzeniu Komitetu Studiów nad Zagadnieniem Surowców.
kQłach zbliżonych
twierdzą,
te rząd

Wydałen; ie

Nlelnca

N o w y T o m y ś l (Tel. wł.). Władze
wojewódzkie zarządziły wydalenie z
granic Polski - jako ucię.żliwego cudzoziemca -pastora Grotthausa ze
Lwówka, pow. nowotomyski.
Grotthaus znany jest na tutejszym
iruncie z różnych wY'stąrpień przeciwPOlskioh ocaz z wrogiego us posod>ienia
wobec Państwa Polskiego. W dniu 19
bm. w asyście dwóch posterunkowych,
którzy go eskOll1owah do gra.nicy, ..opuścił Polskę.
.

Koca

Do przemówienia programowego
pika Koca przez radio pragniemy Się
ustosunkować możliwie rzeczowo. Wypowiemy też pogląd swój bardzo spokojnie.
W części wstępnej przemówienia, a.
i w szeregu dalszych ustępów jesteśmy
świadkami rozumowania dość akade.mickiego, przypominającego nam mło.
de lata, rozprawy w "Zecie" itp. To
wszystko zostawiamy Jednak na ~bo.
czu.
Nie będziemy też z p. Kocem wojowali o tezę, że "Polska dzisiejsza jest
dziełem Józefa Piłsudskiego". Teza ta
jest oczywiście słuszną, jeź.eli p. Koc
miał na myśli Polskę dzisiejszą w zna.
czeniu dzisiejszego obozu rządowego.
Jeżeli natomiast chodzi o Po].skę dzi·
siejszą jako całość,
jest ona dziełem
narodu polskiego, i to wcale nie jed·
nego czy dwóch tylko jego pokolef4
lecz pokoleń wielu.
Ale przejdźmy do samego programu
płka Koca względnie powstającej przy
nim nowej organizacji.
To, 00 p. Koc mówił o znaczeniu
armii oraz o serdecznym do ni-ej stosunku społeczeństwa polskiego, jest
bezsporne. Nie p;<>trzebujemy dodawać
od siebie, że tak samo cała rozumna
opinia publiczna stoi na stanowisku,
że armia i czynniki wojskowe winny
utrzymane być zdala od wszelkich
walk politycznych i tarć społecznych.
Po znanym referacie politycznym
płka Miedzińskiego rozniosło się w pra.
sie, że program nowej organizacji pójdzie w dwóch kierunkach: w kierunku nacjonalistycznym oraz radykalnym. Otóż, jeżeli te dwi.e miary przyłożyć do prz,emówienia płka Koca, trzeba stwierdzić, że nie miało ono w sobie
ani pierwiastków nacjonalizmu w zna.
czeniu nacjonalizmu nowoczesnego,
dzisiejszego, ani elementów radykalizmu społecznego czy gospOd8.l'Czego.
Pod względem społeczno - gospodarczym były wywody p. Koca raczej umiarkowane. Boć trudno nazwać ra.
dykalizmem prawdy ogólne, nie nowe,
że "państwo musi mieć prawo wpływu
na harmonijny rozwój całokształtu
produkcji", - że musi ono przeciwdziałać "naruszeniu równowagi interesów społecznych lub zubożeniu ma.
jątku narodowego", że musi "przeciwstawiać się każdemu wyzyskowi"
itp. tezy ogólne.
Na pewno zaś elementom radykalnym nie będą się podobały zastrzeże
nia p. Koca, że "cel (siła obronna pań
stwa) może być osiągnięty nie zniszczeniem tego, co jest pożyteczne, nie metodami rewolucyjnymi, lecz udoskona.
leniem istniejących i tworzeniem nowych wartości". Albo dalej, że odrzuca się "krzewienie nienawiści klasowej", - że zachowuje się "zasady włas
ności prywatnej, jako też przedsiębiOl-
czości prywatnej jednostek", - że trzeba zapewnić rzeszom pracowniczy~
"pewność jutra · i stopniowy, ale stały
wzrost poziomu życia", jednak zarazem
"warsztatom - racjonalne warunki
produkcji". I znowu dalej, że "pracodawcy i pracownicy muszą się nauczyć
zasiadać przy jednym stole i Ułożyć
współżycie i współpracę w rzetelnych
ramach realnych możliwości, pamięta
jąc o warsztatach pracy, z którymi ni&tylko ich l·os, ale i byt Polski jest zwią-

•
StroM 2
zany", I ostatecznie, w konieczne jest
zwiększenie sumy
ogóląej
wlościań
skiego posiadania ziemi, że jednak
"przebudowę

tę należy przepruwadzić

~ spoĘób racjonalny i celowy, unikają.c obniżenia naszej produkcji rolnej",

ORĘDOW. TIK,

.Proces o zajśda

środa,

Nllm~r JI.{

dnia Zi lutego 1937

gnieźnieńskie rozpoczeły Najwyższy CZ!!

48 oskario»ych o zd-en'l.olou:unie bilU' ,,'atusZlt w Gnie~l'l,ie
w śu:i-etle lJiel'l.Cszego dnia )'ozpJ·awy

Jeżeli do tego dodall1y nacisk po lożo- .
G n i e z n o. (Tel. wł.). Sąd okrę-I
ny na rozwój miast, rzemiosła, przemy- gowy w Gnieźnie rozpatruje sprawę
słu, handlu polskiego, na odplyw czę
znanych zajść przed ratuszem gnieści ludności wiejskiej do mias~. stwierźniellskim.
dzimy, że poglądy te przypominają ży
Na wstępie rozprawy, sąd przystą
wo to, co obóz narodowy głosi od dłu
gic.h lat, a nie mają żadnego związku pił do sprawdzania personaliów oskarz hasłami radykalnymi, głoszonymi żonych, których jest 48. Stwierdzono,
czy to przez ugrupowania lewicowe, że większa część oskarż-onych ma poza
czy też przez żywioły nie-lewicowe, ale sobą bogaty rejestr kar za kradzieże,
opór władzy, rozboje i dwóch z nich,
lubiące się chlubić swym tzw. radykaFranciszek Niewiadom~ki i StMan
lizmem społecznym.
Obóz narodowy może być oczywiście Niewiadomski, kakrani byli za k-omutylko zado\"'olony z tego, że kierunek nizm. Po ustaleniu personaliów, przypolityczny, w którym elementy rady- stą.pił sąd do przesłuchiwania oskarkalne grały dotąd tak wybitną rolę,
przejmuje od niego wskazania społecz
nego i gospodarczego rozsądku i umiaru. Należy oczywiście odczekać, jak
te zasady stosowane będQ. w praktyce.

lVojsku

'ł'zl{(l owe

odnowić prenumeratę za .,Orędow
nik" za marzec. Listowi i poczta
przyjmują. przedpłatę do 25. bm.
Kto późllie; zamówi. narazić się
może na utratę pierwszych gazet
w marcu. Prosimy o łaskawe powiadomienie o tym sąsiadów i znajomych i o zachęcenie ich do zaabonowania pisma naszego.
Przy zamawianiu wprost wad.
ministracji prosimy o nadesłanie
pieniędzy również przed 25. bm.,
abyśmy mogli przekazać gazetę na
czas.

żonych. Na ogół oskarżeni potwierdzają zeznania złoż-one w śledztwie. J edynie oskarż-ony Flak nie przyznaje się
do niczeg-o, twierdzą.c, że nie wie, dlaczego wyrzucał krzesła i inne sprzęty
z gmachU ratusza, Patem sąd zarzą
dził przerwę.

SPOro med. H. ZIOMKOWSKI

~eci. cborób skór. wener. i moczopłciowych
ódź,

6 Sierpnia 2,

rzyjmuie 9-12 i 3-9
D

ponawiają'" o~paczliwie

AdmiDisłracJa.

tel. 118-33

w

niedzielę:

9-12

111 814

WAbisynCii'

Terror i rozprz~ienie wKatalonii

Dość, że

±±!±J

S3

ataki celem

pr~e

zap·owiadaneg-o jakoby rarU'anic, pieJ'ścienia wojsl~ powstal'iczych wokoło lfIadrytu,
dykalizmu program pIka Koca nie reBarcelona. (PAT). Około 30 kat radiostacji w Sewilli donosi: Na
prezentuje. A czy przedstawia on członków
gwardii cywilnej zdołało ir()ncie Leon, w okolicy miejscowości
nacjonalizm?
wyjechać niepostrzeżenie z Barcelony
Robla i MataIJana, odparto kilka zaJeżeli o programie tym możnaby
w kilku samochodach, kierując się w ciętych ataków wojSk rZ(~dowych. Nfeużyć przymiotnika "narodowy", to chyba w dawnym, skromnym, przedwojen- stronę granicy. Zawiadomione o u- przyjaciel poniósł znaczne straty.
Na froncie asturyjskim oddziały
nym znaczeniu tego słowa . Z nacjona- cieczce władze prow. Gerona zaszły
lizmem nowoczesnym zasady p. Koca drogę uciekającym. Kiedy na dane ha~ brygady międzynarodowej przeprowanie mają oczywiście żadnej styczności. slo auta. przyśpieszyły biegu, dano dżiły nieudały atak na odcinek Ovi~
Nowoczesnemu nacjonalizm-owi nie Ra. lw~, zabijając jednego z szoferów do.
Na froncie południowym panuje
wystarcza kanon teoretyczny, że "nie i raniąc ciężko jednego z żołnierzy.
ma sprzeczn-ości pomiędzy interesem Reszta, zdemorslizowana trza! mi, zp.- względny spokój, nieznaczna aktywnarodu a interesem państwa". Nowo- slwczyla z pojazdów i rozbiegła się po ność nieprzyjaci&la zaznaczyła się jeczesny nacjonalizm wyraża się w ustro- okoliczn,\'ch górach. Z pomocą ludno- dynie w okolicy Motril i Orjiva.
Na froncie madryckim atak oddziaju państwa narodowego, względnie w ści cywilnej zarządzono obławę, w której schwytano 4 żołnierzy. Po pewnym hhv rządowych na odcinku Parku Zadążeniu do takiego ustroju, \v)<Taża
czasie schwytano jeszcze 10, którzy u- cIJ )dniego wstał zdecydowanie odparsię w patrzeniu na naród jako na gospodarza państwa. Tymczasem płk. ciekli z Barcelony już poprze d nio i o ty Z kwatery gł6wnej z Salamanki
K-oc stanął twardo na gmncie konsty- których zniknięciu władze nie wie- donoszą,
że wszystkie
usiłowania
tucji obecnej, która politycznie na
działy.
wojsk
rządowych,
podjęte
celem
prze!równi traktuje wszystkich obywateli
B a r c e lon a. (PAT). Bombardo- rwania otacz:.jącego Madryt pierście
państwa bez różni cy nar-odowości, Ży
wanie miejRcowości Seira i Pobla de nia, !'potkałY SIl,) z niepowodzeniem
dów nie wyłączając.
Segur w północnej prow. Lerida miało
P a ryż. (PAT.) "E:x:cel ior" w koW praktyce polskiego życia pall- na celu uszkodzenie potężnych cen- respondencji z \Valencji donosi o ogło
stwowego rozstrzyga o jego charakte- . trali elektrrcznych, obsług-u.iących Ka- s:leniu dekretu, dotyczącego powszechrze narod-owym lub niena~'odowym talonię, a zwłaszcza Barcelonę. Urzą- neJ sh.żby wOJskowf'j, obejmującet
właBnie sprawa żydowska, jej załatwie
clzenia centrali, tamy itd. są własno- wszystkich młodYCh ludzi od 23 do 27
nie lub niezałatwienie, jej załatwienie ścią, anglo-kanady.iskieg-o tow. "Rieg-os lat. \V ten sposób ma być stworzona
zdecydowane lub pozorne. W tej gar- Fuerza deI Ebro", skonfiskowanego po 150-tysięczna armia. \V kołach polidłm.."ej dla Polski kwestii dowiadujewybuchu rewolucji przez syndykaty z tycznych uważają, iż ustąpienie podmy się z przemówienia pIka Koca przyrzeczeniem ewentualnego odszko- sekretarza stanu w n'1inisterstwie wojobok potępienia "aktów samowoli i dowania po ukończeniu wojny. Nie- ny Asersio jest zapowiedzią powazbrutalnych ()druchów antyżydowskich" mniej z uwgai na milionowe wprost r.ych zmian w sztabie generalnym
- tylk() tyle, że ,.zrozumiałym jest in- straty, grożące w razie dalszych bom- wojsk rządowych.
stynkt samoobrony kulturalnej i natu- bardowań, konsul angielski w Barcel'aIną jest dążn-ość spoh;czeństwa pollonie King wysłał do Foreign Office
Baskij sko-cz8I"WOna
skiego do samodzielności 30 SP() dartelegram, domagając się interwencji
ofensywa
czej".
u gen. Franco w sensie oszczędzania
Bajonna. (PAT). Rada obrony
T-o bardzo niewiele i bardzo ogólni- własności angielskiej. Szkody, poniekowo. Ani słowa o poli tycznej donio- sione przy wczorajszym bombardowa- Bilbao ogłosiła następujący komunisłości zagadnienia żydowskiego.
Z niu nie są znaczne.
kat:
tym zestawiamy dotychczas()wą w
WojE.ka rządowe zdobyły w nieB i l b a o. (PAT). Rada obrony miatej dziedzinie praktykę tego obo- sta ciono~i:
dzielę o godz. 6,30 wzgórze Delarbol,
zu polityczneg-o. A - według nar-oNa odcinku Uridea oddziały rządo przekraczając pierwsze linie niepl'zydowców - od rozstrzygnięcia i zała
we zdobyły transport amunicji. Na jacielskie na odcinku górY' Maranco.
twienia sprawy żydowskiej przyszłość
Bn'gada baf'kijska za"'ładnęła wzgópolityczna, gospOdarcza i kulturalna odcinkach EIgucta i Alcoleta pojedy- rzem Delpardo. \Vluótce potem brynek
artyleryjski.
W
okolicy
Ochannar-odu polskiego zależy, jego bujne ży
dian odparto atak powstal'lców, przy gada asturyjska zajęła miasteczko
cie, czy jego cherlawe wegetowanie.
Fresno. Równocześnie druga brygada
ezym
zadano im poważne straty.
Powtarzamy: jak program pIka !Cobaskijska
ctokonala zajęcia miejscoBajonna. (PAT) . Kwatera praca z jednej str-ony nie jest - wbrew zawości Ribelles i Lamata, przecinając
sowa
w
Bilbao
donosi:
powiedZiom - spOłecznie i gospodar\V niedzielę wojska rządo,ve rozpo- powtórnie drogę z Oviedo do Grado.
czo radykalny, tak z drugiej nie ma on
częły
na froncie astUJ-<yjskim wielką Lotnictwo rządowe zaatakowało bom'żadnego i.wiązku z nowoczesnym nabami kOR7.ary wojskowe w olw!icy
cjonalizmem. na któreg-o gruncie stoi ofem.ywę na odcinkach Ovieclo i Gra- Delayo. \V "'alce powietrznej, która
do.
W
akcji
bierze
udział
dywizja
bapolski obóz narod()wy, nie naśladujący
:się wywiązała, został strącony samo~ki.i~ka.
.
zresztą zgoła ślepo obcych wzorów.
lot powstaJlczy.
Straty, poniesione
Perplgnan.
(PAT).
Donoszą z
________.m. . . .
- ___• Barcelony:
przez nieprz~'.iaciela., są. znaczne. Na
Na skutek denuncjacji aresztowa- odcinku Larobla powstańc~' stawili zano
przy ul. Enrique Gl anados kilka cięty opór; . zmuszeni do odwrotu. coffłeurath
oRób, zebranych w prywatnym mi e- nęli się aż do linii kolejowej l\fiallana,
Wiedeil. (PAT). Przejazd min. ~zl<aniu na msz~', odprawianej przez która została zniszczona na długości
Neuratlla z dworca, obsadzonego poli- duchownego, który po aresztowaniu 70 m.
cją, do hotelu "Imperial"
odbył
się
jednak zdołał umknąć. \Vśród aresztoZamknictc:ie granic Francj i
wśród dziesią,tków tysięcy tłumów zawanych jest jedna zal{Onnira.
P a ryż. (Tel. wł.). W nocy z solegających ulice Maria-Hilferstrasse i
Perpignan. (PAT). Według na- boty na niedzielę prz.eprowadzone zoRing. Gęste kordony policji konnej i
piesz,ej utrzymywały p-orzQ.dek. Z tłu deszłyrh tu cloniesiel1, od czasu ostat- stało w całej rozciągłości zamknięcie
mu padały okrzyki na czcść kanclerza niego bomba1'dowania Barcelony spra- grani cy francusko - h iszpailskiej. wa bezpieczc11, twa uległa pogorsze~ Wszystkie przElj~cia zastawione s~ baHi tlf'I'u.
niu. DzieYl po dniu zdarzają Rię W~' rykadami, które chroni straż celna,
paclki mordów, 7.wła~7.cza na odle- żandarmeria i gwardia cywilna. ZaG~erłnga
Rlych ulirarh. Podobnie jak w pierw- mkni~cie granicy nastąpiło na odcinWar s z a w a (Tel. wł.). Goering szych dniach reWOlucji, zclarz~'ł~' się 2 kach, graniczę cych 7: "czerwonymi" i
z!lkończył polowanie
w Kosowie na w~-padki zmyHlonego aresztowaniu. i po,,'stal'l.cami.
nastepnie mordu. \V obu "'ypadkach
Z Lizbony donoszą, że rząd portuPolesiu i wyjechał do Berlina. (w)
Ofiary 7.ostaly wez\yane do opuszcze- ga1ski ogł·osil zakaz werbunku swych
nia mieszkania i udania. siC za pr7.yby- obywateli do w-ojsk jednej 7.e str-on
PrlJeJ~1Jd
łymi
patrolami, po C7:ym znalazły walczących w Hiszpanii. Takie samo
rozp.orząclzenie ogłosił rzą.d grecki, eśmierć poza obrębem mieszkania.
Poznań
A v i l a. (PAT.) Kore'spondent Ha- stoński i duński.
Po 1, n a ń, 23. 2. - WczoraJ w go- vasa donosi, że według wiadomości z
Valladolid 8 dywizja powstańców z0dzina,ch
pOluJniowych
przl'jeżdżał
przez P07.n::dl premier {joering. Pociąg stała w niedziele rano 7.aatakowana
Kra k ó w. (PAT) Muz.eum Naronart -";-,, iczo.jny, składający się z llwóch Tla fl'oncie Robln w poblii.u Matull()na, Atnk został o[lpa1'ty. Na froncie dowe w Sukiennicach wystawiło dwa
WUg .>llÓW pullmanowskich, brankardu
i lokomotywy, przyjechał na stację ko- w Astul'ii ataki wo;sk rZf)dowych nie piękne Skrzydła słynnego tryptyku z
lejową. w Poznaniu o godz. 14,11.
O zdołaly przełamać pozycyj powstań l\1ikuszowic, pochodzącego z 15 wieku.
Renowacji cennego dzieła średnio·
godz. 14,30 poci~:, wyjechał do Berli- cr· r']).
B. a b a t. (P /1 T.) PoraJmy komuni- wiecznej sztuki d·olwnal p. Łąsecki.
na, drog~ przez Zhl'2szyil. (kI)

we W:edniu

Wy janl

pnwn. Goor;nG3
przez

Cenny zabytek

R z y m. (PAT). Agencja Stefani 00nosi, że stan zdrowia rannyrh podczas
zamachu bombowego doznał znacznej
poprawy. Gen. Liotta czuje się również
lepiej. We wszystkich miejscowościach
Abisynii panuje zupełny spokój. Ludność oddaje się pracy na roli i przy
budowie dróg.
Adis Abeba. (PAT). AgenCja
Stefani donosi: \V czasie utarczki wło
skiej kolumny tubylczej z oddziałem
powstańczym w rejonie wielkich jezior został zabity dowódca powstań
ców dedżak Gabre Mariano. Dedżak
Berene l\ferid oraz inni przewódcy powstańców zostali wzięci do niewoli
i natYChmiast rozstrzelani.

Na froncie roztopów

wKI;ełeckim

W powiecie piń
czowskim wskutek dalszego podmycia
toru kolejki wąskotorowej przez dopływy rzeki Nidzicy komunikacja od
strony Kazimierzy Wielkiej w kierunku Miechowa została w poniedziałek
przerwana. Na odcinku Pińczów-Ka
r.imierza Wielka ruch pasażerski odbywa się z przesiadaniem. Nad naprawą i umocnieniem toru pracują intensywnie kadry robotnicze~
Zator lodowy, utworzony na Wiśle
pod Koszycami w pow. pińczowskim;
spłynął w ciągu nocy,
dzięki czemu
craz (Izjęki nocnym przymrozkom,
woda na Wiśle zaczęła powoli opadać.
'Niebezpiecze11stW() powodzi nie zagra-

K i e I c e. (PAT.)

ża.

ZbrojenIa
a szpie'gostwo w Japon~li
T o k i o. (PAT). Rada ministrów
w parlamencie projekt ustawy
o przestrzeganiu tajemnic WOjskowych.
Powodem złożenia projektu jest wzrost
międzynarodowego szpiegostwa w Japonii oraz fakt, że obowiązująca obecnie w tej dziedzinie ustawa pochodzi
z przed 40 lat, a więc nie jest już przystosowana do wymogów czasu. W razie przyjęCia tej ustawy zostanie
wzbronione wpływanie cudzoziemskich
st,atków na te japońskie wody, ldóre
posiadają znaczenie strategiczne.
złożyła

Pozwol,en;,e na przywóz

War s z a w a. (PAT.) W zwią,zku z
decentralizacją wydawania pozwoleń
na przywóz t()warów Min. Przemysłu
i Handlu upoważniło dyrektorów izb
pl'zemysłowo-handlowych do wydawania pozwole11 przywozu o łączp.ej
\\ artości do 5 tys. zł w okresie Z-mieE.i~cznym. Dotyczy to podań o pozwolenie na przywóz drobnych ilości towaru o charakte'r ze przesyłek prywatnych lub dla celów produkcji. Podania o pozwolenie na przywóz drobnych
ilości towaru winny być
kierowane
wprost do izby przem.-handlowej, terytorialnie właŚCiwej dla siedziby petenta.

Hi1łerow skie

zabi,euj·

W sl ejlm~ie gdański,m
G d a ń s k (ATE). Odbyło się posiedzenie
J(omisji Mandat-owej
przy
Volkstagu, na którym pod przewodnictwem nadradcy IG:ippena ustalono, jako następcę, posła grupy niemieckonal'odowej dr. Blaviera. Pawła Jonasa,
z tego sameg'o ugnlpowania.
POlse! dr Bla vier zl'zel{l się mandatu. Jako jego następca. według kolejności na liście figuruje pl'o!. dr l{a18.hne, który jednak również zrzekł się
manda.tu.
Nowy :poseł Jonas należy wprawdzie oficjalnie do partii niemiecko-naI"Odow eoj , jednal{ ciąży ku hitlerowcom.
W związku z tym przypominaJą, że
następcą posła Krubkego został poseł
Schwerdfeger, który wysWPił oficjalnie z partii niemiecko-narodo"'ej i
zgłosił się d.o nar. socjalistów.
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2ydz!~' przygotowują

Kto ponosi winę za obecny stan
w Małopolsce wschodniej
J'Jr' ielka '1nllłtifestacja sil Stł'onn'ictwa Narodowego na ~' ebra
niu 'tV obronie lJOlskości Jlalopolshi Wsphodniej - Osławio
ny Saltojca nie dopus~c'ffony d o głosu - lło~wil{-#anie ~ebran;a lH"zez delegata sta'ł"ostuJa
L w ó w, 20. 2. - L We Lvvowie zno- oni funkcje administracyjne, decydoprzesilenie teatralne, co \-"ali o doborze sztuk, obsadzili dział
zresztą. w naszym mieście nie należy ilustracji muzycznej itp. Odtą.d teatr
do rzadkości. Na onegdajszym posie- lwowski wystawiał najczęściej żydow
dzeniu rady miejskiej oświadczył wi- skie sztuki importowane z Wiednia i
ceprezyent Weryński, że dotychczaso- Budapesztu, a tylko na odczepne wy dzierżawca teatru miejskiego, p. zwykle na początku sezonu - sięgał
\v ilam HOl'zyca zrezygnował z odno- (lo repertuaru polskiego. Publiczność
wienia kontraktu, wobec czega Za- polska zaczęła więc od teatru stronić.
Ponadto dyr. Horzyca zgnębił operząd miejski {lgłosił konkurs dzierża
r~ we Lwowie. Wpływy p. Horzycy w
V·iY. Przyczyną rezygnacji dyr. Horzycy jest. jakiś konflikt wewnętrzno lwowskim magistracie były tak silne,
.. ~allacrjny·', gdyż we Lwowie zarów- iż cała subwencja miejska została
no Zarząd miejski, jak i teatr są w przeznaczona na dramat, a operę zwinięto zupełnie.
Lwów zatracał coraz
rękach "sanalorów". P. Wilam Horzyca był nawet pOSłem B. B. a oprócz te- bardziej swoją, muzyczną, tradycję·
Teraz został rozpisany konkurs na
"sanacyjnego"
go jest .redaktorem
dzie·rżawę teatru miejskiego we Lwomiesięcznika "Droga·'.
Narodowcy we Lwowie stoją. zdala wie. Mówią, że o dzierżawę ubieg.a się
od sp·orów \vewnętrzllych w "sanacji", znany artysta operowy, p. WTaga,
ale też tym bardziej chcieliby mieć do- któl'yby sobie przybrał Jakiegoś fabry teatr o kierunku narodowym we chowca do działu dramatycznego. SpoLwowie. P. Horzyca jednak przez łeczeństwu polskiemu we Lwowie
czas swego pięcioletniego kierownic- chodzi jednak przede wszystkim o to,
twa teatrem we Lwowie bynajmniej aby w lwowskim teatrze zapanował
nie zajmował stanowiska narodowego. Juch narodowy, aby wystawiano wię
Przez jakiś czas nawet zapanował w cej polskith autorów i tToszczono się
iwowskim tetrze kierunek komunizu- więcej o polską sztukę, aby raz wreszcie polskiemu Lwowowi przestali SIę
jący, któremu patronował znany reży
ser Leon S c hill eT. vVystawiono wtedy narzucać w teatrze Żydzi.
takie sztuki bolszewickie, jak "Ryczcie
Chiny" itp. Narodowa opinia Lwowa
wymogła wtedy na kieTownictwie teazaJS'CI3 W
U
tru zaprzestanie komunizującej propaWar s z a w a (Tel. wł.). Do są,du
gandy. Pomimo to jednak teatr nie apelacyjne'g o wpłynęły akta procesu o
unarodowił się, bo pod opiekuńczymi
zajścia w Przytyku. Stanowią one 9
skrzydłami p. Horzycy i jego protek- tomów.
Samo pi,s mo ka,ga.cyjne OIbej-j
tora, ówczesnego komisarza rZą,dowe muje około 120 stron. Proces ma odgo, p. Drojanowskiego, usadowili się być się w kwietniu. (w)
w teatrze mocno Żydzi. Sprawowaili

,\,U wybuchło

f\O\\'OCZESi'\I~

Al\lAZONhl

Na uniwersytetach japollc;kich przedmio tem zajęć obowiąz1,owych jest przysposo·
bienie wojsl'Owe. Na zdjęciu widzimy stu·
dentki japońskie podczas nauki walki na
bagnety.

Dr. Wincenty

Łapa

Spec;alista chorób wewnętrznlJch przy;mu;e
od godziny 3-6.
a 38 _94
Łodi,

Co

Nawrot 2, III wejście -

piszą

telefon 118-04.
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"Ghetto ławkowe" .
dla żydów
Rozdział

Żydów

od Polaków

na

~·yższych uczelniach czyli tzw. "ghetto ławkowe" przechodzi coraz bardziej
ze sfery postulatów w dziedzinę rzeczywistości. Pisaliśmy
już,
jak się

rzecz ma pod tym względem na uniwersytecie wileńskim, obecnie syjonistyczna "Chwila" podaje ciekawe informacje na ten temat z Politechniki
Lwowskiej.
Pismo to przeprowadziło wśród studentów żydowskich tej uczelni ankietę, która dała następują,ce wyniki cyrrowe:
Z ogólnej liczby studentów Żydów
34.5 proc. zajmuje na ,vykładach "ław
ki żydowskie", 15.5 proc. stoi, 5 proc.
,s tawia opór, 24.6 proc. w ogóle nie chodzi na wykłady, 16.4 proc. siedzi swobodnie.
Takie są. - według "Chwili" - dotyChczasowe wyniki akcji akademików
polskich w kierunku "ghetta ławko
wego". Gdy się czyta te cyfry, trudno
si~ oprzeć refleksji: cóż to jednak za
nahalny naród ci synowie Izraela! Inni
na ich miejscu d.a wno by już przestali
pchać się tam, gdzie ich nie chcą i
ską,d ich wypraszają.. A ŻydZi jakby
umyślnie prowokowali.

, Z żydowsk'iej inspiracji
Grupa "dziennikarzy polskich" w
Jorku ogłosiła swego czasu
odezwę, w której
wystąpiła przeciw
akCji antyżydowskiej na wyższych uczelniach w Polsce. Odezwa ta poja.wiła siQ prawie równocześnie z wystą,
pieniami Żydów, którzy na zjazdach
w Nowym Jorku i Paryżu zaatakowali
Polskę o działania antysemickie wypowiadając się zarazem p1'Zeciw postu,l atowi emigracji żydowskiej z Polski.
Obecnie na podstawie, prasy polskoamerykal1skiej wyjaśniło się, że odezwa dziennikarzy w Nowym Jorku
zredago\Yana została pra\Yie wyłącznie
pnez grupę dziennikarzy fi1o-"sanacyjnego" "Nowego 8\\'iala" pozostają.
cego pod redakcją Żyda Jolle;;a.
\\'ychoJzący w CLeveland "Monitor",
~ o"'ym

rep'rezelltujący lliezależnQ. myśl polską,

pisze w tej sprawie:
"Nic wiemy, kło podsunął dziennikarzem polskim z okr ęg u 1l0\\'ojol'::;klcgo
myśl t.akiego rad iogl'amu i czy wysłanie
jego było rzeczywiście szczęśliwym posunię c iem.
Zdaje s ię nam bowiem, ż(~ te~o
rodzaju enullcjacje winny wychodzić nie
od okręgu, a.le oel ZH1'Z[\du S~:11l1~'katu, jeśli islo1nie Iwlvll v \\·" kazane. Jak howiem
grono d,:i('nlijl~al'·zy polskich IV ?\o\\'ym
Jorku, zatrudnionych gtó\ynie przez pismo, l,t0rego istJI ienie zależy od interesów
tydowsk icl l, może wsk a zywać mtodzieży
polskiej w kraju, jaldJni drogami ma
chodzić kolo zabezpieczenia s\\')'c11 interesów i interesów całego kraju?"
Uwagi swe "Monitor" kończy stwiedzeniem, że mlodzież polska wobec niepropot'cjonalncj ilości żydów na wyż
szych uczelniach i w 'wolnych zawooach musi siQ brot1i~ przed zalcwem
żydowskim.

Przytyk

koog'res

War s z a w a, 22. 2. - Prasa ży
dowska donosi, ile przybyły z Ameryki
Boruch Cukierman, członek Egzekutywy Żydowskiego Kongresu Światow~
go, czyni usilne starania, by w naJbliższej przyszłości zwołać ogólno-polski kongres żydowski.
Hozmowy wstępne dla powołania
komitetu, któryby zajął się organizacją kongresu, p. Cukierm.an już rozpoczą.ł z przedstawicielami
poszczególnych ugrupowań żydowskich.

żydó1W'ka lży la

Naród PoisIki

War s z a wa, 22. 2. - Sąd Apelacyjny w Warszawie, rozpa\rzywszy apelację
prokuratora Są.du Okręgowe
go, uchylił wyrok tegoż sądu i skazał
Żydówkę Genendę Miler na 4 miesiące
aresztu bez zawieszenia wykonania
kary.
Milerowa oskarżona byla o to, że
dopuściła się lżenia Narodu Polskiego.

Aresztowanie budowni:czego
m'iejskl;ego w Raw,ilCZU
R a w i c z. (Te1. wł.). Sędlia śled
czy w Rawiczu przesłuchał sz,ereg osób, w związku z dochodzeniami prz&ciwko budowniczemu miejskiemu Janowi Mireckiemu, osadzonemu w ar~
,s zcie. Sprawa nadużyć urzędników
miejskich p·oruszana była w interpelacji Klubu Narodoweg-o w Radzie Miejskiej.

Protest pOISk'i

Wars z a w a (Tel. wł.). W związku
uprawianę. w porcie gdyńskim pod,c zas pobytu tam sowieckiego pm'Owca (donosi1iśmy już o wyświetlaniU S'pecjalnie
p:ropagandowyeh filmów wywrotowych
- red.) poseł polski w Moskwie wrę
czyI protest komisarzowi spraw zagr.
Litwinowowi.
z

propag.andą komunistyczną.,

Dramatyczna w-ypow,iedź mil!jcjantó'w zb;egły,ch z pilekła czerwonej H;iszpanH

•

~lIlOna[

ll[lJ

•

omunl~

•

J[ID!)

Były komun['Sta, dzIś najbardz'iej zawz:ięty Wrlłg bolszewIzmu, Jakó!b Do~;ot, chce
uchronić PrancJę od tych potwornY'ch rzeczy, których w'idow'n:ą stała się Hi'Szp,ania
- 30 tysięcy Francuzów manlf.estuj'e żywiołowo swoje przekonanlia narodowe i n'lezłomną wolę walk,i' bairbarzyństwem

z

Naj1bliższa odpOWiedż

na

ankietę

P a ryż, 20 lutego.
sobie wyobrazić salę najWiększego w Paryżu pałacu sportowego t. zw. "Vel d'Hiv", mog<.Lcą z łatwo
ścią pomieścić 30.000 osób, a wypełnio
ną po brr.egi! Odbywa się właśnie zebranie Francuskiej Partii Ludowej
ldórej przywódcą. jest J akób DOl'jot,
dawniej komunista, dzisiaj najbardzieJ żawzięty
wróg bolszewizmu.
Obok zaś niego zajęłl) miejsce na estradzie 14 Francuzó"..', również dawnych
komunistów, lub sympatyków Moskwy, przybyłych prosto z czerwonego
froniu hiszpańskiego.
Czternastu młodych ludzi, zieją
cych formalną nienawiścią, do komunizmu i jego metod, a którzy uda1i siQ
do Hiszpanii, kiero\yani "ideałem"
TT'zeciej Międzynarodówki.
Rto oni? - Ludzie peaey, w wif.'k~zej części rohotnic~'
Jeden jest szoferem z zm"odu, drugi malarzem, inny wreszcie elektrotechnikiem itp.
Dlatego zeznania ich, pelne prostoty
i szczeroś(:i, posiadają. tym większą
wartość.
Stallo\Yią zaś jakże straszny akt oskarżenia przez famo odtworzenie grozy gehenny hiszrU11skiej!
Bil iśm~r pię jak 1\\')' . a oclIloszono się
Jo r:as jak do psów . .Jedynie ci, l,tórzy
brali udział w wojnie 1914 r .. mogą sobie wyobrazić, cośmy przeżyli - m6wi
robot nik Bl'avo.
l\iusialem hra~ udział w ekspedycjaeh karnych - oświadcza zdławio
nym głosem Genet - 1 rozstrzeliwać
wieśniaków za to, że ukrywali trochę
jarzyn.
Umieraliśmy z głodu mówi inny
- a zamiast ż.n\'tlości przysłano nam
na front furgony z ... bibułą. rewolucyjną i biulet~·llami o piOl'Umlj(lr~·r h ZW~' 
ci<2s (\\'ach CZCl'\\'Oli)"tll.
W lllic ~ci c
Proszę

'komuni:z1mu

organu polskiego "Folksfronłu" na temat: za, czy przeciw czerwonej Hiszpanii

w improwiz~Yanyc.h koszarach rozle- cenę, porzucić tę hiszpańską gehennę,
piono w pokojach portrety Stalina i ale nie mogą. Kiedy bowiem zaangawypisano przeróżne maksymy Lenina, żował~r ich komunistycznc organizaale trzeba bylo kraść, ażeby można cje francuskie, hiszpai'lskie, czy robyło się odziać...
.
syjskie, to przede wszystkim odebra\V Barcelonie utworzono kompa- no im dokul1lenty tożsamości, jako
nię specjalną,.
Na to, żeby do niej do- Fra!1cuzom, a \V zamian wydano hiszstać siQ, najlepszą, rekomendacją było
paIlskie. Papierami ich zaś posługu
wykazanie się, iż przesiedziało się ją. się dzisiaj dowolnie międzynarodo
przynajm'niej rek w więzieniu ..
wi agenci kornunistyczni, przybywają
U jednego BretOllczyka, znaleziono cy do Francji.
Po tych pcłnych grozy
bólu
pod koszulą krzyżyk - został za to
rozstrzelany. Francuskich, 17-19 let- przemówieniach oŚ"'iadczył z energią
nich chłopców, którzy dostali się po- Jakób DOl"iot, że należy domagać się
od rządu, by jak najpJ'Qdzej i za wszelmiędzy tę rozwydrzoną. dzicz, ogarnął
strach - opo\Yiada ich starszy towa- ką cenę repatriował te tysiące mło
rzysz a wówczas dla przykła dych Francuzów, skazanych na straszdu rozstrzelano jednego z nich, aby ny los albo na śmierć za obcą sprawę.
im ten I~k przeszedł.
My zaś tu zebran i oświadczamy gotoNie, Ilie możecie zrozumieć przez . wość - mówił dalej przywódca Partii
co prze,:zliśmy. Oficerowie bolszewic- Ludowej - na wypadek wojny dom9cy, hiszpań!;'c~', czy węgierscy, to podli wej, w~" wołane.i przez służalców l\'fostehćJ'ze. Oto dlVa refreny, ustawicznie
wy, współpracować z każdą organizapowtarzające się w tych
dramatycz- cją, prawicową. czy lewicO\yą., cywilną
l1,1"ch opowiadaniach 14 milicjantów, czy wojskową, l'obotn i czą czy Chłopską.
by zagrodzić drogę ewentualnej czerprzybył'.- ch z frontu hiszpallskiego. Dla
nich piekło to SkOl1.CZone. ale dla ich \".:,2!lej dyktaturze we Francji.
towarzyszy Francuzów a jest ich
Trudno opisać entuzjazm tłumu
jeszcze, tydi rzekomych "ochotników", wypełniającego sa1ę, w którym były
na frollcie bol::<zelYirkim w Hiszpanii reprezentowane
wszystkie warstwy
20-·:2:).000 - piekło to trwa.
społeczeństwa,
jaki powstał po przeTrzeba bO''''iem wiedzieć, że oprócz mówieniu J. Doriota. W pewnej chwiochotników-komunistów są tam tak- li zebrani powstaU wzniósłszy praże i
bezrobotni, których podstępnie wice ku górze i z 30 tysięc.v · ust poplyzwerbo\\'ano obietnicą pieniężnych na- rtął potężny śpiew "Marsylianki".
gród :-;ą tahe chłopcy, których żąd
Zbytecznym jest dodawanie dł~
nych ' ll'zygód przyciągni ęto mirażem gich komentarzy na temat tego zgroofier
'ch mundurów. Dziś dla nich madzenia. Nastrój bowiem na nim
wsz·
'rh, bo zarówno dla komuni- panują,cy był naj wymowniejszym dostÓ\l
'31H'uskich, jak i amatorów wodem,if, front komuni!"tvcznv we
prz.I" .l, czy też po prostu ella robotni- Francji załamuje się na c'alej 'linii
ków polrzebujących zarobku, pObyt w l\1łodzi i starzy Fra n cuzi tracą. wiarę w
His.z panii przemienił się w tragedię. },omunizm zwracając się ku idei naro.
Niclllal w::;/y::;cy CllC::\, i to za wszclką clowej.
I. )3.

-Iela
loterlPaństw.
dzień ciągnienia

T

773 82 803 113855 981 90 114920 188815 189432 916 191851 192061 903 4436 6526 70.02 8210 760 12161
115075 948 116165 648 117372 95 194996
435 13725 14050 124 15197 16050
581 910 13 43 118286 916 80
1
4t
l-ej klasy 3S-ej LoterII
119175 97 567 71 638 82 750
Wygrane po 50
120412 734 121303 122637 864
430 552 2372 3294 556 952 4713 769 30016 335 430 31097 792 32219
I
cIągnIeme
12 138456 639 139214 661.
124453 565 752 65 891 125331 671 5662 6731 7226 308 966 8666 9151 33501 951 34672 924 35262 726 882
152212 372 153143 71j 817 154~91 970 126042 224 729 858 958 127363 277 886 10377 430 705 74 873 11476 38063 116 40098 841 74 41487 42366
Gł,lwne wygrane
738879 155008 143340 156121 157617 9944778520735 817 128221 330 516 761 830 13102 14098 806 992 15414 487 45166 350 881 40022 672 47017
j
710 824 158106 387 440 159016 398 129057 95 434 531 621 984 130031 828 88 806 914 16376 737 19659 20331 51 48483 739
P erWSZa stała dzienna wygra- 457 864 970
131118 56 367 72 132294 823 94 918 21406 952 22070 324 507 23054 202
50345 539 51125 570 938 52976
na zł, 5.000 na Nr. 166908.
140070 944 U1465 142373 447 628 133218 83 376 403 86 707 134333 779 34 497 528 68 24363 527 622 763 53157 420 663 810 54746 65267 866
Zł. 15.000 zł.: 87715
~~~I~ci3~~~ ~~ \~~~~75 6;; l:~~i ~~~ ~:g 61 135047 434 86 591 7Q5 136091 25523 839 934 26916 27580 28628 893 ~~~~ ~n5go~9~3~~~~~~ ~~i ~i~b~
10.000 zł.: 100006 142618
686 148883 149201 39 457 569 898
137038310138583 139026 93080 , 945 29011 268 30237 768 91 31792 69345 74105 76124 77179 598 695
P 200
150529 722
140022 92 783 920 53 141700 895 32644 33057 144 396 34650 713 979
o . O zł.: 8909 81810
142180 340 716 963 66 143227 658 952 ; 35300 485 86294 700 55 37760 62 801 51 78121 91 79100 208 32 368 904
P<> 1.000 zł.:
12919
38221
16006827486 161044370511 162057 144161 209 69 779 992 145025 544 38455 40345 771 41020 239 800 42599 82127 84913 8!'i728 86458 575 87082
14140
572 163041 161 428 87 536 755 164183 794 946 146
I
641 89208 90005 91332 944 94073 657
8 159094 166969
494 165344 748 816 166301 95 167131
611 41 147007 201 568 680 43025 268 516 899 44380 45815 46237 95435 698 947 96583 733 8042 98234
Po zł. 500; 987 37407 38382 168366 169714 171040 30 172207 26 757 148386 573 149161 236 741 802 ' 573 47886 48055 414 49125 451 881 72 99007
89994
173072 747 174582 175080 264 304 (l6f~ 94886150071 105 531 664979 151082 50607 185 267 51104 469 52113 231
100624
101702
102061 104036
P
951 176743 177000 343 86 545 778 826 547 88 801 99 152036 55 394 638 889 351 784 53308 54508 33 55104 669 79 10930 794 110265 113020 113 377 99
o 400 zł.: 20120 33565 60624 178013 192 498 749 179026 229 180136 153001 14 739 68 907 13 154262 460 786 970 56906 57027 58034 109 383 698114348847 11606827331933840
'77603 152113 179290
181362 87 709 182220 424 500 183299 81 670 155140 478 555 827 156395 624 38 59632 60143 203 344 475 892 117906 118294 119652 120193282624
Po zł. 200: 4291 16749 21989 375 482 974 184527 68 870 958 187057 535 942 157090 804 506 158088 192 61303 804 903 62236 341 575 63715 124139 122005 142 211 123718 124699
81170 42969 43507 77407 83956 301 189199 562 190279 368 569 926 98 493 52253 911 159016403 720 93 895 64671 66134241 67017 75 730 88 078 g'Jl 125565 127240 439 1298010
'10264
191373 736 192073 205 388 193015 lIO 843 957
880 68464 600 69450 70725 830 71524 130072 936 131607 132257 135104 12
432302 115049803153
132939
142183 448 773 807 25 194125 258 711 866
160787 827 161365 458 162134 201 73206 923 74172 91 477 81 83 75087 753 136298 863 137791 139584 140657
657 163106 333 573 641 164452 540 226 62 447 76676 77035 620 78282 143407 15 621 742 829 145824 146409
Po zł. 150: 11225 15721 16611
Wygrane po 50 zł
54 712 64 165183 935 51 166658 806 79024 569 731 957 81092 704 938 147496 148408 149421 823
, 1187 40329 42271 46414
51890
~
•
1167147 402 817 928 168938 67 169212 83003 24 134 84160 986 85221 418
151471) 571 984 153997 155679
5597 65184 69434 73686 93490
200 91 404 606 980 1033 97 361 380 555 791 170204 92' 70 171033 76 503 86830 88427 917 89090 6271156491 704 157154 303 158427 159964
242671 9423702 4201 306 901 5127 74 122 42 297 463 590 172080 132 582 796 856 90048 384 91421 639 93696 160763 161582 162264 721 167180
11652 112251
116398
117868 455 728 6092 766 U65 93 7051 75 89 773 885995 173159 75 581 93 r,03 798 892 94382 95847 97342 '98133 517697169144486169735841 171358
641 172057 529 173152 883 174423
.120147 121282
125040
126907 454 59 653 703 8525 62 748 9384 764 857 174007 102 70 473 175082 18,5 99523 60 749 999.
27362 127988
128836
134906 428 606 779 818 925 10050 665 463 524 7405059 989 176082 182 290
100420 102424 511 103066 104611 529 179608 177128 357 420 178522
110465991201294135330429938 736 177131 72 253 446 654 915 76 936 90 105256 463 106523 80 007 179732 180005 431 181517 182210
45301 153
64989 172974137 181454880928
159567 5999 13005 313 983 14298 431 779 178088 255 999 179471 752 180789 107657 84 732 109282 110862 11303 183022 844 988 184213 857 186978
943150732241626288017075276 181169 182779 911 183196 656 712 30 582 112091 535 ·944 113047 101 187591 191113396948 192760 194098
428 773 18108 649 872 19056 69 247 1&4539 98 875 185204 679 961 186381 257 321619 707 114507 802 115681 471
,Wygrane DO 1DO zł.
389 530 91 715 849 20254 395 21232 404 814 939 187163 326 511 188ń21 110027 35536 120155 977 121407
Wygrane po 50 zł.
109 278 1322 674 93" 2548 794 656 706 22291 23024 72 710 24321 858 189347 555 915 190174 205 411 122690 791 813 996 123518716 124084
_
405 541 777 25372 409 27 643 799 57 191290 335 540 68 152041 503 22 4156 629 58 8010 125133 233 41 538
341 1271 470 530 2263 425 953 3261
' 870 3156 89 874 4351 93 935 5271 26051101274431 63981 27333958 705 49 987 193058 229 419 71 519 932 37 126018 127712 845 128282
478 4108 383 956 5077 946 6098 408
404 .541 954 74 6241 529 82 604 84 28195351 99401 93129318 85 448 194817 936
987 129052 952
7265 335 798 915 8101 69 736 958 677 734 79 30128 312 452 776 31220
130339 660 131881 970 132425 619 951 7413 8095 266 603 9834 10049
824 11145 386 12153 296 13271 695
9444 664 720894 10252 613 916 447 679 744 60 32211 69 527 888
cl'ągnl"enlOe
133216 135492 784 941 136027 137136 884
14878 15175 3 258 941 16272 413
497 722 138780 139188 140424 97 901
11148 774 78 885 903 12420 510 33342455 560 666 3401696 236 964
13167 14145 596 15291 822 591 755 35873 36094 435 622 58 909 37491
143088 885 145365 146356 83 425 536 72378936 17011 17437 588 19017
844 16516 18149 19715 20049 264 544939763876339289306471 736
Wygrane po 100 zł.
726 93 151154 445 152121 84 153435 20100 225 533 701 21014 157 337
604 810 21366 860 71 22211 94 315 83.
154846 153435 154846 155939 156192 22172 963 23799 815 24686 960 25724
97 653 23519 97 913 24070 256 448
40348408 635 854 41?45 336 42692
101 975 1014 79 768 89 2396 645 627 927 157607 98 904 81 158408 27251 545 28169 968 29536 30040 414
';99 256:-34 26227 59 27131 434 849 772 969 43165 908 44300 94 45007 888 3445 4277 435 801 5006 598 944 160214 458 651 65 895 901 161157 588 924 32241 70 339 596 34102 52
~8902 79 29131 264 528 898 911 171 434 95 563 71 78 759 924 46050 7636 59 700 8048 10009 678 90 12120 779 162360 61542875970 163375987 355 853 35188 36201 37156 38123 24
~0155 1551 31187 234 581 719 32038 705 839 47411 748 827 932 47 48581 13140 15119 18003 440 20498 21016 164961 165428 738 808 968 166797 243 599 676 4071 108 477 962 43699
,8 633027355 34045 86 213 411 626 8549590 650 77 767 50745 51199 269 22079 23814 69 24877 26875 27163 169770 170025 190 372 489 592 92 44611 84 45256 339 423 46673 47573
'84 802 933 91 35055 557 885 36114 82 824 52185 429 554 86 726 60 879 243 728 80857 31810 58 86 32220 898 171195 254 67 769 952 172234 48071 308 731 49260 50369 412 704
405 511 37255 580 38027 580 983. 53156 415 721 922 54035 227 725 843 34585 35420 37068 887 38715 807 731 173171 229 721 174962 176564 52585 53188 278 970 54685 55167 828
56038 315 57023 938 58122 499 918
. 40836 43 41001 42384 43228 379 55279 411 529 43 903 84 56174 301 40801 98 41353 536 42695 764 44099 854 177439 938 178150 325
14160 391 45257 95 776 46379 698 572999 452 850 58160 348 702 39 824 264 555 703 71 45019 219 82 46266
180103 906 181312 858 182940 60340 598 61855 74 62164 598 983
47073 581 760 48275 412 894 492431184372 406 009 186166 694 187305 63694 64115 46 218 65603 66194 412
k7366 550 730 851 989 48564 97 784 58127 583 858
60262 380 558 644 61118 223 339 328 859 980 52667 55238 56556 861 985 188201 39291979 190480 191064 89 849 67286 989 70508 652 907 72495
49317 458 993 50060 467 541 602
52910 53468 639 850 54226 447 510 571 799 62298 533 601 880 63932 58728 91 59193 219 60151 338 761 192122 230 488 877 193021 657 845 816 82 74263 75126 78 746 76325
77098 90 301 7841279644 80613 81085
,761 g60 971 55044 174 520 34 56253 64164 820 65120 50 394 66024 350 827 62272 560 65537 66137 67432 194583 638 740.
464 895 82263 96 467 715 98 83291
1540 57741 898 58744 59253 74 660
416 67046 68 648 745 83 68431 716 883 68758 69377 70014 301 798 71285
707 85040 86471 750 87063 486 791
60206 21 538 851 71 61284 523 69113 714 70324 439 82 633 735 91 72139 84 539 73554 829 74563 76264
890 909 88896 89211 437 962 90066
690 62703 63874 97 65170 855 67366171031 279 731 72028 375 692 917 588 77467 520 704 79180 80253 840
92011 18324 93250 95370 914 97650
1747 893 68016 161 624 45 750 69169 73011 82 142 48 402 814 939 64 74043 92 81127 46 202
82744 83363 491
Główne wygrane
98362 478 715 91 99337 673
0098 687 915 95 71630 72684 75072 290 371 518 75293 674 741 807 923 84829 86421 716 88124 894 90475
100331 1G1294 441 58~ 102777
109 752 89 76056 143 795 77145 343 75 76030 63 68 380 56! 638 702 59 91533 626 899 92322 512 93348 95048
. Stała dzienna wygrana 20.000
10322 415 58 104332 59 648 105e14
4!m 894 917 78125 79122
946 77107 616 972 78247 58479 79429 142 96165 292 97245 516 98370 865. zł. padła na nr. 191072.
405 106246 429 107798 108348 109225
5.000 zł. 7507
80302 81262 719 82044 643 763 854
100767 101518 103212 62 607 805
110642 Q48 111615 906 112180 114205,
183269 802 84354 65 ' 965 85260
80141 508 68 640 81168 279 104793 105019 53 191522 106054 268 · 2.000 zł. 14646
115021 840 116420 738 118457 119014
~6722 87140 791 88589 869 90597 83030 249 52 81 685 84142 358 675 107812 108985 111012 112429
1.000 zł. 7980 45375 61695 65658 359, 482 560 791 120964 121013 59
223 123180 123811 124240 65 405
615 91503 92125 ·~l 268 894 93893 679 883 85058 554 657 717 80 934 rii6NVt:66~151~i~1297122928806 11~36004946
94171 95694 96151 299 409 682 80 86063 156 403 62 839 81 87021 124245 59 418 125412 948 126489
500 zł. 27435 27634 28437 58376 125093 110840 126994 127211 128532
400 zł. 20535 44420 57775 61569 72 129111 215 88 130063 131407 671
97920 98201 347 10382 541 826 640 816 88365 430 788 89439 996 127128 886 128070 198 129009 173
133813 135453 521 136411 137720 858
101789 102211 32 435 103036 99 90073 857 906 91564 69 92717 43
130243 131112 29 365 877 133041 68636 152870.
189 104303 52 533 933 105303 97 93099 672 808 94230 97 554 789 724883 134368 575 970 135502 678
200 zł. 49924 61032 109717 139404 734 141009 727 142064 442
805 143019 23 672 144540 642 933
107118 367 929 108633 836 109226 853 95237 315 614 953 96170 917 986 136506 632 707 137176 138132 124002 176847 187663
146392 148677 149221 150361 151351
150 zł. 1881 12742 20954 28074 152005 773 153894 155332 556 157576'
645 780 110608 111226 112600 808 97157 278 751 896 98014 142 720 634 139738 141720 143235 758 145312
113322 47 451 569 114151 716 858 924 99188 977 100639 828 101041 92 522 939 147471 502 148648 149341 34425 48278 63126 70965 72962 707 158758 199062 249 493 541 664
68 116188 226 5S 874 117524 433528 641 54 719 102053 133 206 150237447 151679 153862 924 157009 75936 79843 81470 97392 103200 80 160049 294 434 161182 245 704
118222 906 119288 427 657
93 347 404 661 730 986 103310 36 158934 46 159810 160198 724 822
162724 163658 864'16517173 168940
120 81819 438 892 121074 339 543 460 505 30 89 852 87 104099 186 ł~~: ~gi i~~4ii2~~9051
16315247 115974 130212 135238
172389 169420 170101 214444 609 968 172121
6
122175 245 847 123343 124272 874 65688937105299306518882984
177431 182490 182681 188548 360 173726 174026 72 174344 731 868
176154 307 510 732 978 177040 178145
1954 125045 148 291 339 445 724 1601364011003 698 785 107066 272 565 t7H~ObJ331~~3J71 g§3i~ g~rlg 190427.
179899 181981 182741 184616 185187
126127 402 127490 541 129818 930
8170 200 445 788 863 954 914 177439 65 555 612 179226 300
598 186945 187217 556 712 18899g
Wygrane ro 100 zł.
131118 54 548 789 902 132847 133105 109432 825 944 93 110567 75 550 970 180021 273 181605 183467
189386 190296 709 192752 193463
.134280 495 864 186454 79 729 37 801 111472 549 714 112055 388 450 464 184081 185535 186494 834 187003
409 1399 2495 796 3386 617 712 20 702
'

-Y

I

zł.

. II

2~g~~ JgJ~~ 9BJ~ 2~0Jr'"f 8~1~~~21~

~

III

IV

ciągnienie

n

186g49

Tabelę IOłeryjn ..

Znów wczoraj
padła WIększa

zł

wygrana

15.000

na nr. 87715
w ko!ekturze

Teodora ·Kur!Cl)e2a,
łódź
t.
Główna

n

B8JO!

~-------------------------~
Smierć W podiiem:iach
~

Katowice. (PAT). W Cheb1.iu w
podziemiach lwpalni "Paweł" na głę
bokości 320 mtr. w pokładzie "Pochhammer" zawalił się filar, przy którym pracowało czterech górników.
Spadające masy węgla za sy pały trzech
ropotników Jana CzerwiJ'l.skiego, Jerzego Sliszkę i Teodora Krzymyczkę:
górnik Mikiel wyszedł z katastrofy z
lekkimi ranami.
Rozpoczęto
natychmiast akcję ra'tunkow~ i po dłuższej pracy wydObyto
już tylko zwłoki górników.

poilajemy bez gwarancji

j"

Wiele wy~rany[~ pa~a wkol. DllfRlAn~W~Klf6~, 6oiezoo, [hrobrego 2.
Tr 202.·UI2

Jak "sanatorzy" zmarnowali we Lwowie
80.000 złotych
Okr'a dane byly p 'r zellewszystkim, magazyny
1~!ad6 'w A.p,·owizacji
L w ów, 20. 2. - W lwowskim magistracie rz~dzi niepodzielnie "sanacja". Wybory \V r. 1934 pl'zyg<>towal
rz~dz~cy p. Droja;Jowski, importowany do Lwowa z Mławy, a swoje wyIdesienie zawdzir.cr.ający pokrewieilstwu z wpływowymi "sanatorami". Po
wyborach p. Drojanowski został wybrany prezydentem Lwowa i dopiero
\v r. ubiegłym przeszedł na wyższe
stanowisko do \Varszawy do ministerstwa skarbu. Teraz się okazuje, że gospodarka "sanatorów"
wydaje dla
mia ta fatalne rezultaty.
Przed paru miesiącami wykryto w
miejskich sklepach opałowych i mle("7!1.1'~kich (t. z. Mirj ::: kie Zakłady APro-j
\\ i;,aC'yjne) natlu~. ycia idQce w setki ty-

sięcy

złotych.

~.Iiejskich

Chaos

ten

Zapanuj~cy

przewyższał wszystko, co można sobie
wyobrazić; nadużycia trwały kilka lat
i zostały wykryte dopiero w roku 1935
l 3li przez pa11stwowe władze skarb<>we. W ciągu kilku lat stracony został
caly kapilał zakładowy. który wynosił 800.000 zł. Okradane były przede
wszystkim magazyny. Personel był

dwa razy liczniejszy, niż tego wymagała pOlt' ' r ba Słowem - gospodar~:a
nsanacyjIlu".
Teraz w.Llala si-ę w tę sprawę pro1curntul'Il. pan"t\\'owa, a także - na
8amym kOllCU - Rada Miejska. WydeI!lgowuno specjałn~ komisjQ, która 1Ft
posie,:zenia ch Rady ~iie 'skiej OPO\\ l:lda slwmlaliczne szczegóły naduiy ; i

marnotrwonienia

~ros18

publicznego.
opinia narodowa
Lwowa jest mocno rozgoryczona. 1st.
niej~ce we Lwowie społeczne instytu.
cje ruskie funkcjonuj~ bez z,arzutu, .a
w polskich instytucjach zawsze znajdą
się złodzieje. Jakżeż lwowianin ma unikać Masłosojuzu, a nabywać
produkty mleczne w Miejskim Zakładzie
Aprowizacyjnym, skoro wie, że jego
solidarność narodowo - gospodarczą w
rezultacie napełni tylko kieszenie "sanacyjnym" złodziejom?? I dlatego coraz powszechniej ustala się we Lw().
wie przEłkonanie, że przed sądem :powinni stanąć nietylko ci, co bezpośrednio kradli, lecz i ich protektorzy.
Cał~ tą sprawą

Wystawa japońska
w Warsz.aw,ie
W ars z a w a. (PAT). W marcu
b . r. odbędzie się w gmachU poselstwa
japollskiego otwarcie wystawy graJiki
japoll.skiej w jej rozwoju historycznym. Urz~dzeniem wystawy, która organizowana jest pod protektoratem
posła Ho, zajmuj~ się dwaj
plastycy
japońscy Taro Takikawa i Asahi Ma~a hicle. którzy specjalnie przybywają
do \Vnl' szuwy.

Numer:et

.....

bRĘDO'\'\'N'IK, ~roda,

({nla N lutego 1937
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'Jak się odbył proces O zajścia w Wysok/iem Mazowiecldem

iwi~ I~ rallfU IrlO Iwni a i! u~i

Zydzi' w obaw;e prl!ed konsekwencjami, boj'kotu - N:e wykluczona prowokacja lydów
- żydz1;' bili' polsklch chłopów 1- rzucaH kamłenl;am do tłumu
Ł

o lU Ż a, 22 lutego
Ponieważ ostatnie procesy, odbyws.jące się w Łomży, są obszernie opisywane przez prasę ż~-dowską, tak, jak
świeżo proces o zajścia w \Vysokiem
Mazo,,-ieckiem zajmo\yał całe szpalty
przez kilka dni w "Naszym Przeglą
dzie", naturalnie zawierając mocno
prz('jaskrawione i w sosie żydowskim
podane sprawozdanie, więc pOdajemr
zwięzłe, obiektywne sprawozdanie, jak
się ten pl'oces odbył, zwracając specjalnie uwagę na mowę obrOllczą mec.
Bogusława Jezierskiego.

Lawa

oskarżonych

Toczący się w dniach 17-19 lutego
rb. przed Sądem Okręgowym w ł,omży
proces o zajścia w Wysokiem Mazowiecl<iem w dniu 1-1. września 1936 r.
zakOllczony został (jak to już donosiliśmy) w~Tokjem, skazującym dwóch
oskarżonych narodo\';cóW na 10 miesięcy więzienia, czterech na 8 mie5ięc~7. siedmiu - na 6 miesięcy i uniewinniają.cym pięciu całkowice.

Oskarżon~-m: Józefowi \Vyszyńskie
mu, Leono\vi Dąbrowskiemu, Stanisła
wowi Tymil18kiemu, Tomaszowi Złot
kowskiemu, Józefowi Kućmierowskie
mu, Aleksandrowi Siennickiemu, Józefowi Gołaszewski emu, Franciszkowi
Stawierejowi, Marianowi Ostrowskiemu, Franciszkowi Łuniewskiemu, Józefowi Stan~iewiczowi, Piotrowi Grabowl'kiemu, Franciszkowi i Antoniemu Filipkowskim, Franciszkowi Daniłowskiemu, Stanisławowi 'Wysockiemu, Henrykowi Niewillskiemu, Zofii
Leoniak oraz Jad\vidze i Józefie Bekierównom akt oskarżenia zarzucał udział w zbiegowiiiku publiczn~-m, które
wspólnymi F'ilami dopuściło się gwał
townego zamachu na ludność Ż\'oow
ską. i jej mienie na jarmarku w WYl'Okieru Mazowieckiem przez bicie' Ży
dów kamieniami i kijami, rozbijanie
szyb, demolowanie straganów i niszczenie towarów oraz dopuściło się
czynnej napaści na likWidującą zajścia
pOlicję przez obrzucenie jej kamieniat;li i kłonicami. W szczególności obcią.
~ał akt oskarżenia osk. Wyszyńskiego
l Dąbrowskiego, którzy mieli rzekomo
kierować zajściami i dać sygnał do ich
rozpoczęcia. Oni też oraz Złotkowski,
Kućmierowski, Siennicki i Niewil'lski
pozostawali do dnia rozpra'\vy w areszcie Śledczym.
Na udowodnienie oskarżenia prokuratura powołała 61 ś\yiadków, 0skarżeni zgłosili okolo 50 świadków
odwodowych.
Sąd

i obrona

Rozpl'awie przewodniczył wiceprezes Sądu Okręgowego w Łomży Sadkowski, wotowali sędziowie Bondikowski i Bebłowski. Oskarżał wiceprokurator Tuszowski. Powództwo cywilne pokrzywdzonych Żydów o "symboliczną złotówkę" za straty moralne
i materialne reprezentowali dwaj ży
dQwscy adwokaci: Hersz Erlich z Warszawv i Beniamin Graubart z Łomżv.
Bronili l'olidarnie wsz~rstkich oskarżo
nych adwokaci: Bogul'ła.w Jeziorski z
'Val'szawy i Adam Mieczkowski z
Łomży.

wstępie rozpl'awy okaosk. Józefa Bekierówna
jest chora i pn':ebywa w sr.pitalu, zaś
osk. Zofia Leoniak stawiła sil} wpl'awdzie do · sądu. ale w czasie sprawdzania personaliów zemdlała, a sprowadzony lekarz stwierdził grypę i ciężką
wad~ serra i pol.eG,ił pl'zewi~:f.ć Leoniakównę nat.~· ('llmlal't do ~zpltala.
\Vobec teg'o sprawa obu kobiet została
w~ · c17.i el ona.

Na samym

zało l'i~,

Co

że

mówią oskarżeni

Oskarżeni
się. \Ą7 szyscy

do winy nie przyznali
prawie byli kryty.cz~ego
dnia na jarmarku, ale w zaJścIach
udr,ialu nie brali. Osk. Daniłowski znalazł sil} na ławie oskarżonych w ten
SPOiiÓ;), że gdy został napadni~ty i pobity na ulicy przez czterech Żydów i
poszedł poskarżyć się policji are-

sztow!no go, a czterech Żydów rozpoznało w nim kategorycznie "huligana",
który demolował mieszkania ż~'dow
skie
Inni oskarżeni brali udział w
"pikietowaniu" sklepów żydowskich i
kiedy nie reagowali na zaczepki i wymysły ze strony Żydów wskazano
ich po zajściach pOlicji jako awanturników i napastników. Kilku z pośród
oskarżoll~-ch nie należy do Stronnictwa
Narodowego, a dw6ch oświadczyło, że
do Stronnictwa wstąpili natychmiast
po wyjściu z aresztu policyjnego.

strzale wymachiwał tymże rewolwerem woła.iąc: "Kto do mnie podejdzie,
zabiję!"
Oczywiście
występ bohaterskiego Fip,zki musiał pociąg-nąć za sobą konsek\yencje.

Raport pr'zodownika

Bieługi

Po zakollczeniu badania świadków
obrona wniosła o odczytanie znajdują
cego się w ak tach sprawy raportu st.
przod. służby śledczej Bieługi, który
prowadził pierwsze dochodzenia, a na
rozprawę stawić się nie mógł z powodu choroby. Mimo, iż prokurator wy"Coś się szykuje"
raził zgodę na wniosek obrońców, poKoro\yód świadków ciągnął się pół wodowie cywilni gwałtownie sprzecitora dnia. \Vicestarosta Procakiewicz wili sW odczytaniu rzeczonego dokui komendant powiatowy policji korni· mentu, wywołując tym ostrą replikę
sarz Paprocki stwierdzili, że na parę ze strony prokuratora. Ostatecznie sąd
tygodni przed zajściami informowano postanowi! raport odczytać.
ich o tym, iż "coś się szykuje". W
Powód, dla którego Żydzi przeciwzwi~zku z tymi informacjami wzmocstawiali się ujawnieniu raportu Bieniono w "iysokiem Mazowieckiem ługi był ten, że w raporcie tym znajsiły policyjne, a także zwrócono się do
du.ie się stwierdzenie, iż "jak ustalono
powiato".'ych władz Str. Nar. I{jerow- w duże.i mierze przyczyniła się ludność
nik po\Yiatowy adw. Jursz oświadczył żydowska do wystąpień, gdyż byłQ
wtedy, że i jego informowano o szyku- dużo wypadków, że właściciele sklejących się awanturach na jarmarku i
pów żydowskich zachowywali się brudla uchronienia członków orrranizacji talnie w stosunku do bojówkar'1Y' a w
przed skutkami ewentualnych prowo- paru wypadkach członkowie bojówek
kacyjnYCh wystą,piell. ze strony Żydów zostali pobici przez Żydów, jak np.
wydał odpowiedni okólnik. W dniu 14
rzucanie kamieniami do tłumu przez
września do godz. 16 panował spokój,
Grala Brenera. pobicie Kruszewskiego
chodziły
jedynie po rynku "pikiety" Antoniego przez Jeżewicza i Kozicę
bojkotowe Str. Nar. i dopiero gdy jar- oraz \~T \Tażenie się Zaka Moszka lcka
mark miał się już ku kOl\cowi, rozle- pod acli'esem bO.lówkarzy "no, wy, hugły się krzyki i gwizdy i zaczęła się
ligany, pol!'1kie świnie" i pobicie przez
awantura. Kto ją wywołał, świadkowie Cymbała Zell<"l i innych Jana Mierzci stwierdzić z pewnością nie mogli. wińskiego". Doclać należy, iż Antoni
Nie w~-kluczali jednak prowokacji ze Krusr.e,,"l'ki. zgl'oszony przez pJ'okurastrony Żyrlów, ktÓl'ZY z całą. nienawi- tora iako świaclf'k. zeznał. iż został naścią. odnosili się rIo "pikiet", zwłaszc7.a.
padn'ięty przez 7;vOów. gdy wI'aca! wo;że Uak stwierdził na m-tanie adw . .Jezem z miasta do domu i 00 uderzen
ziorskiego śwel. Procakiewicz) bojkot kamieniami stracił pięć zębów.
wpłynął banlzo znacznie na zmniejszeflrzemÓWDenie prokuratora
nie się na terenie powiatu handlu ż~-
dowskiego, MilllO natarczyw~' ch 'Pytall
Przewód sądowy został zamknięty .
ze strony ż,vdow:=<kich powodów cywil- Zabrał głos prokurator, który od razu
nych śwd . Procakie\\'icz zróżniczkował zrzekł się ol'karżenia w stosunIm do
dokladnie pojęcie "pikiety" i "bojówki" Ol'k. StawieJ'f~ja. Łuniewl'kiego, StanpOdkreślając, iż "pikiet" bO . ikotow~r ch
kiewicza i Antoniego Filipkowskiego,
z "bojówkami" utożsamiać się nie da. co do l<tór\"Ch nie dało się zebrać dostatecznych dowodów iakiejkolwiek
Zeznania śv.riadków ~ydów
winy. Pozostał~'ch uznał za winnych
Zeznania świadków Żydów, jak udziału w ekscel'ach. niszczenia "wła
snego dobrob~· tu" i napaści na "obyz\\'~-kle,
pełne przesady i wewnętrz
nych sprzeczności, polegały na wska- wateli polskich innego wyznania", co
zywaniu poszczególnych oskarżonych, w Polsce, znanej na przestrzeni wiejako sprawców tego lub innego czynu ków ze swej toleran~.ii, miejsca mieć
nie może i musi być tępione. \V konprzestępczego. Zdarzały się \vszakże po
kluzji domagał się wymierzenia 2 i pól
m~' łki co do nazwisk i osób (rzekomo
dokładnie
świadkom
znanych) tak lat więzienia osk. \VyszYl\sldemu i Dą.
charakterystyczne, że na ślepo spo- browskiemu, 1 i pół roku - osk Niestrzec można było nieco zbyt grubymi wińskiemu i Złotkowskiemu, 1 roku nićmi szytą. "reżyserię"
tych zeznań. osk. Gołaszewskiemu, Franc. FilipOdznaczały się zwłaszcza
pod tym kowskierou. Kućmierowskiemu i Daniłowskiemu i po 8 miesięcy więzienia
względem "recytacje" świadka Jankla
Mielnika i Izraela Brukarza, obracają reszcie oskarżonych.
cych w niwecz pospolite pojęCia o czasie, przestrzeni i granicach lUdzkiego Pretensj e powodów cywilnych
wzroku i słuchu.
Powodowie cywilni poszli dalejNie tylko popierali ostro powództwo
Co zeznali policjanci
cywilne w stosunku do tych oskarżo
~wiadkowie policjanCi materiału nych, co do których prokurator zrzekł
obci ążaj ącego oskarżonych wnieśli sto- się oskarżenia, ale na siłę starali się
sunkowo niewiele. 'Widzieli przeważ pomieŚCić na ławie oskarżonych także
nie drobne fragmenty zajść. Stwier- Stronnictwo Narodowe. Adw. Graubet't
dzili, że tłum chrześcijański do policji przyrównał spory polsko-żydowskie do
...kłótni w rodzinie", którą tylko zła
odnosił się raczej prZYChylnie, a kamiel1ie padały od strony żydowskiej. wola ciągle rozdmuchuje, żądał "szczerości i uczciwości" w traktowaniu Ży
Rozwiały się na skutek pytań obrony
legendy o "komendancie" Wyszyńskim, dów, którzy "wspólną dolą i niedolą"
złączeni są z Polakami od wieków i
kierującym działaniami "bojówkarzy"
za pomocą, srgnałów gwizdkiem. Spon- Polskę traktują. jak ojczyznę własną,
tani czność zajść i prowokac~i.ine za- bo w nią od dawna "wrośli", a wrechowanie się Żydów rqalowały się w szcie z wielkim tupetem oświadczył, że
i nadal Żydzi z Polakami "żyć będą. i
świetle zezna!'l powyższych nader jasno i w~r ra:f.nie. ·Totei obrona 7.r;;:ekła muszą". Adw. Erlich rozdzierał szaty
sil} prawie połowy wezwanych przez nad tragedią "wojny polsko-żydow
sąd świadków dowodowych.
których skiej", ironicznej krytyce poddawał
zeznania okazały się już całkowicie ,.legendę" o prowokacjach żydowskich.
potępił nie tylko zajścia, ale i "legalny
zbędne. Ci, co zeznawali, ustalili alibi.
s7.eregu oskarionych, a śwd. Piętka i bojkot", którego on sam nigdy wobec
Dobecki zl()ż~'li sensacyjne zeznania, Polaków nie stosował, a wreszcie domagał się potQpienia nie tylko podsąd
dotyczące istotnego ogniska zapalnego
nych, ale i "moralnych sprawców
zajść.
Jak było do przewidzenia, awan- zajść",
tury zaczęły się od tego, że Żyd Fiszko
Jakubcyner na czele około dwudziestu Mowy obrońców oskarionych
żydziaków napadł na kilku '"pikieciaPierwszy z obrOllców zabrał gło~
rzy ", strzelił do nich z rewolweru, a po adw. Jeziorski stwierclzając., że Żydzi

I

sprowokowali zajścia i protestując
przeciwko porównywaniu zajść do
"kłótni w rodzinie" Zydzi to nie nasza
rodzina, a uciążliwi sublokatorzy. Muszą Polskę opuścić, bo tak chce naród
polski, który jest w Polsce gospodarzem. Obrollca stwierdza dale.i, że oskarżeni bronili praw gospodarzy tej
ziemi i pro~i o uwolnienie. Następnie
adwokat Mieczkowski
scharakteryzował zajścia wysoko-mazowieckie jako fragment walki o stragan. Czynniki
powolane nie rozstrzygają. ustawowo
kwestii żydowskiej, musi więc ona sa,..
ma rOZi"trz~7 gać się na targach i i armarkach, bo Chłop już od walki o prawo do handlu nie odstąpi. A prowokowany przez Żydów, obrażany pl'zez
nich nazwą "chuligana" wymierza e~
bie doraźnie satysfakCję . Piętnują.c 0stro obłudne i nieuczciwe metody ży
dowskie l podważając
energicznie
zgromadzone przecn,vko oskarżonym
poszlaki adw, Mieczkowski prosi o uniewinnienie wszystkich oskarżonych.
Po replikach prokuratora oraz
ad\\'. Erlicha i Jeziorskiego sąd posie-dzenie odroczył do dnia 19 lutego rb.
i w dniu tym ogłosił wyrok. .

Wszyscy skazanina wolności
Na wniosek

adw. Mieczkowskiego

środek zapobiegawczy w stosunku do
o:=<karżonych, pozol'tających w areszcie,

zmieniony został na dozór policji, wobec czego wszyscy znaleźli się na wolności.

Zainteresowanie procesem ogromne. Sala sądowa nie mogła pomieścić
zgromadzonej pubiiczności, toteż prze~
caJe trzy dni pełno było na korytarzach i przed gmachem sądu . Zwolnienie aresztowanych przyjęto gorą.cym
aplauzem.

Nie ma dnia. aby prasa tydowska. nie
endekom

poświęciła dluższego artykułu
lub wogóle ant~·gemityzmowi..

~oczątko

wo byly to artykuły arog.anckle l z~rozu:
miale. później bezczelnIe nap.astllwe l
prowokujące. w końcu ostatruo - stosunkowo spokojne i niby rzeczowe .W~ J\I
wszystkich iednak był ten sam seru; lakI
- to się dalei pokaże. Prze j dźmy jed... ~1
nak do cytat. Najpierw żydowski , ~O\,,:y
Dziennik" . Pi6mó to ta,k na margme61.e
polemiki z "Pia6tem" określa antY6emltyzm:
Antysemityzm rozpoczyna się tam.
gdzie kosztem egzy,;tencji jednej wa~
stwy obywa teli usil uje się sztuczm~
zbudować bn innej warstwy obywatel1Antysemityzm jest bojkot. jest eks,te~'
minacia. <są eksceay . które usprawlellwia się w imię stworzenia polBkiego
stanu średniego Nie z powstaJącą polską warstwą miet>zczańską . walc~ym~!

ale przeciwko bojkotowi. ekster~maCJl
i ekscesom prowadzimy walkę A prowadzimy ią . nię tylko . w imię na~.zych
interesów . ale w im!!' de.mokrae,ll. bo
ni,e ma demokracU. gdzie Jedna warstwa obvwateU jest upośledzona, a d~
ga uprzywilejowana.
Teraz iuż rozumiemy' Zydzi przecieź
są tą warstwą uprzywilejowaną. a. .. nie
ma demokracj·i. gdzie iedna waf'Btwa obywateli jest upośledzona. fi druga uprzywilejowana". Takiego samobiczowania siEl
- nie spodzie\"aliśmy się!
\Vróćmyjednak do tego nieszczęsnego
antysemityzmu, Posłuchajmy co z kolei
p. dr. J, w, w .. Cbwil~·' (z 19. 2.) plecie:
Istnie,ie antysemi·t yzm salonowy. ugnec'zuiony urękawiczony, uśmiech
n;l;ty; antysemityzm gburowaty. opryskliwv. zamkrięty. z podełba patrzący
i wrcszcie antysemityzm brutalny. wulga.rny. rynsztokowy. obrzydliwy. To
są. zgrubsza biorąc . trty rodzaje antyscmitvzmu. o ile o formę jego chodzi.
Pod \vzgll;rlem intl"ncyj nie różnią się
one naturalnie od siebie w niczym i
móznaby się nawet ,>pierać o to. który
z nich jest szkodliwszy i niebezpieczniejszv.
W dalszym ciągu omawia pan dr. 1.
W. tylko ten ostatni .. hrutalny. wulllarny,
rynsztokowy i obrzydliwy" antvsemit\"Zm.
Wywody ie~o są o tyle nie ciekawe te
tan a to, co t~' le już razy w pismach
żydowakich
c:r.ytaliśmy.
Kapitalne jest
zak o ńczrn i e wywodów p. rlnktor:'l:
A cboć odzwyczaili.śmy ,;i ę pod adrel5em władz podnosić jakif' ś ża,dania.
wyznajl'my szczerze. Że w duszy swej
każdy Zyd wznosi ku nim apel: Uwoln ijcie i narórl pol,~ki i naród żvr!0w"ki
ocl tei zaka!v. która w a lczą. c tch6rztiwie ża p om'o cą pluga\\' ego zn i eważa
nia przy zapewnione,i bezkarności ani
Polakom ani wogóle imieniu ludzkiemu zaszczytu nie przynosi.
Oto. panu panie W , chodzi: T po co było cały. długi artykuł pisać.
Nie. lepiej
to byłoby zaraz napi,;ać .s~m konipr.' A
nailepiej to wcale nie pisać. l tak wszyscy wied.zą. o co tam chodzi...
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ąpodarzy wybB się nowy ta~ent, .19-let?i
zezwolenia ministerstwa. W sprawie Ceuleers.
Poza tym wyr6:1:mło Się trlQ
Akademii Stomatologicznej minister obronne.
FranCtHl in 11 l-rui'mą sLyb~71\.
wyjaśnia, że akademia rozdala przed
Doskonała gra belgijskich formacy) .ofen-.
dwoma laty dyplomy bez nazwiska z zywnych oraz zastosowany. w dr~~peJ czę·
Bur~a naolwlo antykatolicldego pr#emówienia posła Wojtytułem lekarza _ stomatologa i wobec ści gry $}-stem "W" zapewmł BelgI)Czykom
towic#a
tego ministerstwo zarządziło wymia- zwycięstwo. W 12 min: Fra~cja z~oby:ła
prowadzenie przez lączmka. RIO. W 43 mm.
War s z a w a. (Tel. \VI.) Na ponie- niej "wilczymi biletami" - red.). Zda- nę dyplomów na inne.
wyr6wnal Braine. Po zmianie stron Ceu~
działkowym posiedzeniu Sejmu za- rzają. się wypadki wyjl'}.tkowego Wy-I
Po wyczerpaniu tej dyskusji, izba leers strzeli! w 12 min. drugą braml<ę, a
kOl'lczono dyskusję nad budżetem Mi- dalania ze szkoły, gdy wydalony nie przystąpiła do obrad nad budżetem lewo-skrzydłowy van der Eynden zdobył
w 33 min. trzecią.
nisterstwa Oświaty oraz rozpoczęto może być przyjęty do innej szkoły bez Ministerstwa Przemysłu i Handlu.
dyskusję nad budżetem Ministerstwa
•
Tenis
Przemysłu i Handlu.
Sensacją turnieju w BeauI.ieu .był~ po;
Na początku posiedzenia podczas
raźka kilkakrotnej mistrzym NIemiec l
zwyciężczyni licznych turniejó~ europej ..
dyskusji nad budżetem Ministerstwa
skich DUllki Krahwinkel-Sperlmg. Poko~
Oświaty p. E ker t omawiał politykę
nała 'ja. w finale - po raz pierwszy zre~
szkolnI'}. i stawał w obronie praw i
sztl\ - po dwugod~inne.i prze.szło walce
pol skości Małopolski wschodniej. WreFrancuzka, Mathieu, wygrywaJąc w stoszcie zwrócił uwagę na konieczność
sunku 7:5. 6:1. U panów Niemiec Crarom
Obrady delegatów g 'm in wiejs kich - Utyskiwania nad k9·
7.rewidowania opłat w s'7'-ołach akapokonał Czecha HechŁa 6:3, 6:3, a Hen.;
s~townościq Op ieki Spolec#nej
keI Vodickę 6:1. 6:2.
demickich.
Wielka burza wynikła podczas
L 6 d Ź, 22. 2. - Wczoraj odbył się
Tak np. podano fakt, że pewna gmiprzemówienia
p.
Vvo j t o w i c z a,
w Łodzi wojewódzki zjazd delegatów na, maj/}.ca na utrzymaniu dwóch waktó!'y swego rznsu stał na czele sekre- gmin wiejskich, zwołany przez Zwię.- riatów, ponieważ koszty ich leczenia
tariatu BB\VR we Lwowie. Zaatako- zek Wsi Rzeczypospolitej Polskiej. Wy- poci/}.gają za. sobę. olbrZYmie wydatki,
wał on anonimowy kwestionariusz,
głoszone zostały referaty na temat wariatów tych odebrała z lecznicy i
rozesłany
do katechetów, który za- stanu straży pożarnej na wsi przez in- l.wię.zanych podrzuciła, na terenie inwiera m. i. takie pytania:
spektora pożarnictwa Kulę, a. wicewo- lIej gminy, by zbyć się w ten sposób
.~,.0 ile szkoła przyczynia się sama jewoda łódzki Wendorf omówił kwe- cięż..aru.
do demoralizacji młodzieży (programy, stię pOdniesienia stanu gospodarczego
UchwaloOno szereg rezolucyj w kwezłotych
nierówność dzieci, nauczyciele itd.)?"
gmin wiejskiCh.
stiach potrzeb samorządu gminnego i
K a tow i c e, 22. 2. W Izbie Rze"Jakie .iest praktyczne nastawienie
W dyskusji delegaci gmin wskazy. rezolucje te wysłano pod adresem rZi- mieślniczej w Katowicach Odbyło się
nauczycieli do religii?" (Głosy: Bardzo wali na konieczność reformy finan- duo Następnie przeprowadzono wybQ- zebrani&, na którym rozpatrywano
słuszne!).
sów gmin wiejskich, ustanowienie no- ry dwóch delegatów do rady naczel- sprawę podjęcia seryjnej produkcji ta"Czy nattcz~'cie!e podrywaję. zaufa- wych źródeł dochodowych, zrównowa- nej związku. gmin wiejskich, przy nich samochodów przy pomocy polnie do zasad religijnych?" (Głosy: żenia budżetów gmin. Znaczne utyski- czym wybranI zostali inż. Leopold i skiego surowca, polskiego kapitału i
Bardzo słuszne!).
wania wywołała sprawa ponoszenia wójt Baran.
polskich robotników. W zebraniu u"Jaka jest ideologia nauczycieli?" przez gminy kosztów leczenia i oPie-1
dział wzięli bardzo licznie właściciele
(Głosy: Bardzo słuszne!).
ki.
warsztatów ślusarskich na Ślą,sku.
W wyniku 9-godzinnych obrad zeTo wszystko - mówi poseł Wojtobrani uzyskali Obfity materiał, nad
wicz - nakłada na katechetę obowią
którym zostanę. przeprowadzone dał.;
zek, ażeby on był obserwatorem w
szkole.. Głosy: Bardzo słusznie! 2e
sze studia. Podobno koszta samochodu, wyprodukowanego sposobem cha. tej rQli wielu katechetów nie pochwala, świadczy fakt, że egzemplarz tałupniczym,
nie przekraczałyby 2000
kjego kwestionariusza, który mam
złotych.
przed sobą, 7.ostał dwukrotnie przedart" przez jednego z nich - w rozoskarżen1ia O zajścia
drażnieniu i oburzeniu.
Szkoła musi
M·iń'sku
wychowywać dla
pal''Istwa a nie dla
M i i1 S k - M a z o w i e c k i, 22. II ..
jakiejś partii. (Głosy: Słusznie!)
My
Prokuratura warszawska wystosowa.chcemy (Głosy: Kto?), żeby nie b~'ło
ła już akt oskarżenia przeciwko 10-ciu
inwigilacii nauczycieli. (Głosy: Słu
Płk. Glabisz prezesem PZPN - Dąb nie wrócił do ligi
młodym nrodowocm z Mil1ska Ma7.osznie!). Bo z tego rośnie atmosfera,
War s z a w a. - W soboŁę i niedzielę pięciu dru1:yn. W decydująCYCh spotka- wieckiego, przeważnie członkom Str ..
którą. potępia nawet wielu wierzl;tcych
w lokalu Pa11stw. Urzędu Wych. Fizycz- niach w sobotę wieczorem w pierwszej Narod., oskarżonym z art. 164 k. k' li
katolików. \V "Buncie Młodych" pu- nego
w Warszawie odbyły się obrady !trupie AZS warszawski pokonał nieznaczblkysta katolicki Frankowski kryty- dorocznego walnego zgromadzenia Pol· nie IKP (ł,ódź) 21 :19, a w drugiej grupie t. j. "o udział w zbiegowisku publiczPolonia (Warsz.) dru:1:ynę lwowską Młode nym dn. 4 czerwca 1936 r., które
kuje działalność I{AP-a, że jest jed- skiego Związku Piłki No:tnej.
Na prezesa PZPN wybrano przez akla- Wizo 47:10. W niedzielę w finale AZS od- wspólnymi siłami obrzuciło kamienianym z poważnych źródeł antyklerykanowe zwycięstwo nad sw~ konku- mi domy, zamieszkane przez Żydów,
lizmu. (Głos: Czy to ma być atak na mację pIk. Glabisza. Poza tym wybory niósł
dały następujące
wyniki: wiceprezesi: rentką lokalną, Polonia" bijąc ją 31:22. W tłuk~ szyby, niszcząc urządzenia mieprasę katoli rkl'}. 1). Albowiem niezb~rt
rezultacie mistrzostwo zdobył AZS przed szkań, pobiło Esterę Goldsztajnową. i
płk 20łędziowski, mjr I\a.ciukiewicz, int.
oględnie i poehopnie rzuca oskarżenia
Przeworski, mjr Jacheć; sekretarz - Go.- Polonią, 3) IKP, 4) Unia (Lublin), 5) Mło podpaliło stajnię należą.cą do Abraroa:
o komunizm i bezbożnictwo.
de Wizo.
wroński, zast. Wilczyński: skarbni1<
Dawidowicza i tejże ~ldsztajnowej,
W spotkaniU o trzecie mieJsce IKP na skutek czego spalił się ich dom i
Pos. M a r c h l e w s ki: To samo kpt. Nikolski : zast. - Werner: wydział
spraw zagrano - Jerzy Grabowski; zast. (L6dt) pokonał Wizo (Lwów) 72:8. O ł i
pisze prasa komunistyczna.
- ?Iallow; kronikarz - int. Malwiński; 5-te miejsca Unia lubelska wygrała z stajnia wraz z inwentarzem". Akt (}sl,arżenia ma najściślejszy zwią,zek z
Pos. \Vo j t o w i c z: Pan za mało referat wyszkoleniowy - in2. Kuchar; za- lwowskim Wizo 30:29.
ekscesami antyżydowskimi, jakie wyczyta. Gdyby Pan więcei czytał, byłby stępca - Herman; kapitan związkowy nikły z Mińsku Mazowieckim w zwi/}.zpan tak nie mówił. Stwierdzam w Kalu:ta; komisja rewizyjna: przewodniczą,·
Łyżw'iarsk~e
- płk. Rudolf; członkowie - Sznajku z zabójstwem wachmistrza 7 pul"
imieniu całego nauczycielstwa, że atak cy
der dr Hakita; zastępcy - 2ółtaszek i Koku ułanów, ś. p. Bujaka, kt&ry został
na nic się nie zda... (Przerywania. nopka; delegaci do Z. Z. - płk Rudolf i
Głosy: W czyim imieniu pan przemamjr Jacheć.
K a t o w i c e. - Na sztucznym lodowi- zastrzelony na Ulicy przez Jadkę Cha~
Do wydziału gier j dyscypliny weszli sku zakończone zostały mistrzostwa łyt skielewicza.
wia?) To nie całe nauczycielstwo ...
p.: Hamburger, Bergtal, Pietrzykowski, wiarskie.
Sąd okręgowy w Warszawie, który
(Głos: Właśnie w imieniu nauczycielBla:tałek, Kruk, Slowon. Krasowski, MoMistrzostwo Polski u panów zdobył będzie rozpatrywał tę sprawę, doręczył
stwa!)
Breslauer 307.9 p., 2) Grobert 301.8, 3) Ko- akt oskarżenia 10-ciu oskarżonym, tj.
Woj t o w i c z: Atak się nie udał. siński, Szypulski.
siorek (Warszawa) 291.5.
G ł o s: Udał się, pójdzie dalej. (InPanie: 1) Szra_ibert6wna (Kat.). 2) Zia- 1) Marianowi Świętochowskiemu, 2)'
ny głos: Nie udał się).
jówna (Kat.), 3) Prajsówna (Warszawa), Józefowi Polkowskiemu, 3) Józefowi!
Kiwiczowi, 4) Józefowi Rucie, 5) Kazi4) Czor6wna (Kat.).
W Q j t o w i c z: Bo już dziś niektóS a n R e m O. (Tel. wł.) W turnieParami: 1) Rodzeństwo Kalusowie, 2) mierzowi Budkowi, 6) Czesławowi Olrzy przedstawiciele wojują.cego kato- ju o "złotą, szablę" Polak Sobik. zają.ł
szewskiemu, 7) Janowi Wilkowi, 8)1
licyzmu trąbią. do odwrotu. (Wrzawa. czwarte miejsce. Zwyciężył Węgier Ca- Stachlewska i Theuer (Warsz.). (c.)
Bolesławowi Sitnickiemu, 9) Stanisła.
Przerywania). Jeżeli kto bUe Zwil'}.zek stovic, 2. Pinton (Włochy), 3. Hein
Piłka nożna
wie Wasi ak i 10) Bolesławowi Pustole,
:NaUCZYCielstwa, to znaczy to - walczy (Niemcy), 4. Sobik (Polska), 5. Loisen
Wyniki
międzypaństwowe
Belgi a
Prokuratura powołała ll-tu świadków
z całym nauczycielstwem. (Oklaski.
F r a n c ja 3:1 (1:1).
Międzypaństwowe
(Austria).
oskarżenia, a obrońcy oskarżonych ze
Przerywania. Głosy: Nie prawda). spotkanie powyższych reprezentacyj odbyło swej strony powołują świadków obr(}Prawda.. Bo 90 procent nauczycieli
się wobec 40.000 ",jdzów w Brukseli i ZBpań kończyło się dość !l ói:sp-)dziewanym j pew- ny.Termin tej interesującej rozprawy
jest zorganizQwanych w ZNP.
G ł o s y: Nie prawda (Wrzawa).
L u b 1 i n . - W cia,gu soboty i niedzieli nym zwycięstwem i\"Ji',pOO1/rzy. W drutyzostał ~zcze wyznaczony.
\Vo j t o w i c z: Panowie interesu- rozegrany został tu turniej koszykówki nie belgijskiej zagral po raz pierwszy daw- nie
ny gratz praskiej "Sparty", Braine. U go- nie został jeszcze wyznaczony.
S.
pań
o
mistrzostwo
Polski,
przy
udziale
jecie się jedynie ataki.em na bezhoż
nictwo, jednak nic was nie obchodzi
dorobek Zwią.zku. Ks. Lubel,ski powiedział, że młodzież jest patriotyczna i
pełna zasad Chrystusowych.
Chciał
bym zapytać ks. posła, czy to mówił
jako polityk, czy jako kapłan.
Poseł ks. L u b e I s ki: To jest prz.ekręcone.
Ja powiedziałem, że więk
nt~ł
szość tej młodzieży
jest patriotyczna.
Woj t o w i c z:
Wyjaśnienie
to
W Ałisynt:i
przyjmuję z chęcią, gdyż uważam, re
ekscesy i rozgraniczenie narodu jest
R z y m. (PAT). Z Adis Abeby do- niony czyn zbrodniczy, albo akt zem- instrukcjami z Rzymu bezwłocznie (}ni,ezgodne z zasadami Chrystusowymi. nosz/}., że stan zdrowia wicekróla. mar- sty, gdyż generał Graziani znany jest sę.dzeni.
Pod koniec debat zabrał głos mi- szałka Grazianiego poprawił się. Cięż Ze swej niezwykłej surowości wobec roOddziały wojskowe przeszukały kil·
nister Ś w i ę t o s ł a w s k i i podkre- ko rannemu gen. Liotto amputowano dzin rasów Abisynii. Niedawno temu ka podejrzanych dzielnic w mieście.
ślił, że przyję.ł rezygnację kuratora lurozstrzelał dwóch synów rasa Kassy.
Ludność zachowuje spOkój.
nogę, ale i on czuje się, podObnie jak
belskiego, Lewickiego, gdyż jest prze- abuna Cyryl, znacznie lepiej.
Pewne niezadowolenie wywolało rówW Adis Abebie stoi obecni.e garn!konany, że zdoła oczyścić się ze staP a ryż. (TeL wł.) Dzienniki fran- nież niedopuszczenie do żadnego urzę- zonem 30 tys. wojska.
wianych mu zarzutów. W sprawie za- cuskie podkreślają" że władze włoskie du administracyjnego wodzów ra:3y
R z y m. (PAT) Donoszę. z Adis
rzutów dotyczących usterek w pod- trzymają, w tajemnicy szczegóły zama- amharyjskiej, czyli właściwych Abi- Abeby, iż kolumny włoskie "Natale"
ręcznikach szkQlnych minister oświad
chu na wicekróla, mars,;ałka Grazia- syńczyków.
i ,.Tucći" w okolicy południowych jeczył, że przyjmuje je w całości, a. naniego.
Kr/}.żę. tutaj wiadomości, źe abuna zior nawiązały kontakt z grupę. tubylwet by dOłą.czył wiele innych. PonieZ tych lakonicznych depesz rzym- Cyryl i generał włoski Liotto zmarli z ców, którzy jeszcze nie wyrazili uleskich nie wynika, czy schwytano odniesionych obrażeń, a stan wicekróla głOŚci. Grupa ta została rozbita, a kilważ prasa poruszała sprawę tzw. wilczych biletów, wyjaśnia, że polskie u- sprawców rzucenia "kilku bomb ręe~ Grazianiego jest bardzo ciężki.
ku jej przewódców, w tej liczbie Destawodawstwo nie zna takich biletów. nych" 1 ezy '\IV ogóle ich zidentyfikop.olicja dokonała 2 tysię.ce areezto-I dźak Beiehe Merid, dostało się do niewań.
Władz.& rozpoczęły
energie~ne woli.
(Jednak wydalono kiI~u uczniów bez wano.
W Paryżu o okoneznośclach zama~ śledztw() celem wykrycia winnych,
s
prawa przyjQcia do jakIegokolwiek gimnazjum. Taki sposób nazywanó daw- chu krQ.żQ. dwie wersje: albo odosob- którzy będi w zwiizku znadeszłymi
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Z OSTATNIEJ CHWili
Kanada - Niem1cy 5:0
Anglia - Polska 11:0
Samochód za 2000
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Sob·ik czwarty

Mistrzostwa koszykówki

Po zamachu w Adis Abebie
stan zdrow,ia rannych dostojników

ulec popraWie - DWie wersje na temat przyczyn zamachu - Operacje wlosk'ie

Numer

rW.,

Kalendarz uya.-kat.
Wtore": Piotra Damiana
Środa: Macieja ap.
Kalendarz słt.wiański
Wtorek: Przedzisla wa
Środa: B{)gusza
Wtorek
Słańca: wschód 6.57
zachód 17,17
..•
Długość dnia 10 g. 2e min.
KSJęzyca~ wschód Ił 15 zachód 5 11
l'aza: 3 dzi eń prz~d 'pełnie,
Luty

Aue~ re~ak[ii i a~miDi~tra[ii WtO~li
Piołrkowka

91

TELEFO!'; redakcji I administracji 173.55
NOCNE DYŻURY APTEK:
Nocy dz.:siejszej dyżurują apteki: Steckla.
Limanowsk!ego 37. Jank:elewic.a. Stary Hynek
9 (żnlo\\'ska).
taniele\\'icza. ul. Pomorska 91.
Borko\\'skic.go. Za wad.ka 4~. Giuchowskie"o
NarutoIY:e7.a C. Hamburge.ra i R-ka. Główna 50:
Pawłowsk:ego. PIOtrkowska 307.
pl)~otowi~ P. C. K.: tel. 10~,49
Pogotowie
ubezp!eeznlnl: tel. 208-10. PogotGwie młt'Jskle:
tel. 102-90. itraż ol/niowa: tel. 8.

Teatr Miejski - .. B~ben".
Teatr PopulartlY - ,.Damy i hu.ary".

lUNA LODZIUE:
Adria· Metro - .. ~reyerling".
Corso ' .. 1 ,'naterstwo krwi"
CUllltoł - .. Grzeł krymski" . .
Mimozą - ,:Nalei~ do cIebie" i .. Zew krwi".
l\lirai - ,.l!'edora".
OŚWilll.lwY-Słońce - "Rounty" ł "Ilonka".
Pr~e'~wio~nie - .. Moja gwiazdeczka".
Pa ,lice - ,.018. ciebie !'ol a rio".
RA'alto - "Dzieci szczęścia".
n.ar - .. Upiór na 5Przl'tlaż' t "Tajemnica
drlt Hanrllera".
Stylowy - ,.~fagnolia".

KOMUNIKATY
Pożyc:r:ki

shiego,

Banl~
~OdZl,

dla

kupiectwa

chrześcijań

D03zło do naszej wiadomości, że

Związku

Spóie~ Zarobkowych w
przy ul. Slenluewicza 24. znowu
Jest w posiadaniu 100.000 zł, przrZl1aczonych nu pożyczki dla kupiectwa chrześci
jallskiego.

KRDNIKA MIE.JSCOWA
Pozostawił pięcioro

dzieci i zbiegł.

'Vładyslaw. Kowalski,
zamieszkały przy
u~. SanockIeJ G-8, nic mając na utrzyma-

Dle swych pięciorga dzieci w wirku od 1
do 7 lat, pozostawił je bez opieki w mi es~kaniu i Zbiegł. Dziećmi zaopiekowały
SIę wladze.

NnTUJEMY
Msterialy budowlane drożeją. ~fimo
:Ze obecnie \\' budo\\'ll:cl\\ie trwa tak zw:
;sezon martwy, artykuly budowlanr droż ej~. W pierw.szym rzędzie wzrosły znacznie ceny drze" a budulcowe~o i stolarki
przeciętnie o 4,)%. szkb o 15%, wapna o
13%. Zapow;a dana jest dalBza zwyżka
a:tykulów budowlanych z chwilą oż): wie.
ma w budown:ctwic. Spekulacja nastę
lPuje z tej racji. te IV roku biei. spodziewany jC6t wyj~Lko\\'Y ruch w budownictwie.

śWIATA PRACY
Kwestia umcwv zbiorowej dla przemysłu budowlane!JO została
przecil\~nięta
głównie z winy Boc.iali.,t~'cznego związku.
D\\ a pozostałe związki robotnicze oraz gospody cze!adn:ków muranskicl1 i c:esielBkich z~odz:ły 6:ę na u.stalone wal·unki. a
jedyn:e klasowcy proGili o odroczenie rozmów i decyzji w k\\'e.;;tii tek.,tu umo",'y
zbiorowej, aby porozumieć .się ze swymi
członkami.
\V ten sposób Llzięki socja listycznemu związkowi rokowania zostały
odroczone. Na 21. bm. zwolane zostalo
1P0no\vne posiedzenie m:~dzrz\Viązkowej
ikomiBji, na którym ma być estatecznie
przyjęty trkst umowy zbiorowej dla przemyslu budo\\'lanego na rok 1937. Związki
zastrzegły, że na da]Jze
odroczenie nie
:pójdą i w wypadku gdy socjaliści n:e zgodzą się na u.3talone warunki. same rozpoczną rokowania 'l przemyciem o nową
umowę, by nie dopuścić do Btanu bezumownego.
l\7ętne
uzasadnienia przemysłu. Ile
wzrosły koszty utrzymania?
\V związku
z akcją, zapowirdziana, przrz związki z(twodowe o rewizję taryfy płac i podwyż
szenie plac robotniczych przeciętnie o 15
pro~. z powodu wzrostu drożyzny, organizacJe przemysłowe wystąpiły z własnymi
wmoskami, w których starają się wykaza t, • że obecnie sila nabywcza sfer rohot~iczych, w zestawieniu z poziomem płac,
Jest o 10 proc. wyższa., niż była 1933, tj. w
c7.asie przeprowacl7.one,j wówczas :mij.ld
płac o 1:5 proc.
\Vywody swe przemysł
uzasadnia cyframi z urzędowych obliCUJ!
komisji wojewódzkirj dla ustalania kosztów utrzymania. Tłumaczenia to w je(l~ym ~ą nieścisłr, a mianowicie przy wyhczemach pominięto całkowicie okres
z~vyżk!, corocznie l1astępuja,cy w lipcu i
Slerpl1lU, wskutek czego samo uzasaunienie cyfrowr staje gię niemiarodajne. Zresztą, że żqdanie robotników podwy?szenia
plac jest slusznp, wskazuje bez ~adnych
zastrze?eń zestawienie cen na poszczególne artykuły. Nn.jważniejszym jednak bf'zspornie argumentrm jest ten, ŻO sami fa-

ZE

ORĘDOW~IK,

-ił

środn, dnia

bryk~mci wł~kie~iczy

pOdwyższyli ceny
tkamn przeelętl1lC o 30 procent i to w okresie ost.atnich 8 miesięcy. Słusznym
jest więc żądanie robotników, by ,vyr6wl1!lno płacę, skoro bierze się więcej za tkaI1my. Z powyższych względów liczyć się
należy, że w toku rokowal\ tłumaczenia
przemysIu nic znajda, uznania i przemysłowcy mus7.a, ustąpić z zajmowanego obecnie stanowiska.
'
Komunistyczni "mołoJcy" hulają. Wladze prokuratorskie w Łodzi oraz zwinzki
z~wodo\Ye podjęly interwencje w spra,vie
Iil~zwykłego wybrylm
komunistycznrch
bOjówkarzy na terenie fabryki dykt Dykta" w Zg!e~·zu. Na miei'sce 'wrj~ctiali
przcdstawlclOle wladz,
którzy prowad~!l, .szczeg~łowe
badania i dążą dr
zllkwldowal1la strajku okupacyjnrgo 150
1'0botl1lk~w. Strajk zostal proklamowany
przez ZWiązek "Pyaca", z tej racji, że boJówkarze komuJllstyczni, którzy rozzuchwalają się bezkarnością, wyrzucili przemocą z fabryki dwóch robotników, którzy
ośmielili się mi.cć inne przekonania polityczne. Robotmcy zareagowa li strajldem,
przy. czym niezależnie od żądania, by robOtJllków wyrzuconych zatrudniono w
dalszym ciągu, oraz by usunięto awanturników komunistycznych. wystawili równiet sprawę unormowania płac. Nie wnikając w wyniki podjętej akcji, fakt ten
nale~y przedstawić szerszemu ogólowi 1'0botmczemu, jako prÓbkę komunistycznego
raju w miniaturze.

SYTUACJA STRA.lKOW,..
Strajk okupacyjny u Jelenkiewioza. W
dniu wczorajszym w żydowsldej fabryce
Jelcnkiewic7.a (Ałeja Kościuszki 10) ro'
botnicy w liczbie okolo stu podjęli strajk
okupacyjny. Jeszcze 19 bm. powstał zatarg z powodu wydalenia robotników
bez wypowiedzenia i doszło do l-godzinnego strajku protestacyjnego. Ponieważ
firma nil' ustąpiła, wC7.oraj robotnicy podjE!li strajk okupacyjny. Inspektor pracy
zajął się
likwidacją sporu
i wyznaczył
konferencję na 22 bm.
Sytuacja strajkowa u szewców. \V
związku z strajkiem s7.ewców wczoraj socjalistyczne związki pocljęly próbę rozszel'zl'nia akcji. Na razie z powodu zapowiedzianej na 22 bm. konfeI'encji, czeladnicy
w większości pracują. oC7.ekując na wynikI rokowałl. Zwołany pr7.ez socjalistyc7.n~· związek klasowy wiec o~ólny szewców,
nic doszelll do skulku, albowiem 7.ostnł
7.ukazany przez staro two. Oclbyło się jedynie zebranie członkowskie zwiazku ldasowego, z udziałem około stu ludzi. na
którym uchwalono dążyć do rozs7.erzenia
akcji strajkowej.
Strąjk w
przemyśle
pończoszniczym.
Odbyła się ponowna konferencja IV sprawie zawarcia dodatkowej umowy ella przemysJ u pOIiczoszniczego (okrag-lp maszyny).
!\(,nferencja nic doprowadziła clo porozumienia, albowirm przemysłowcy nic chrieli się zgodzić. by sporne kwestie plac rozstrzygał inspektor pracy IV drodze arbitrażu.
\\fobcc tego konfrrrl1cja została
przerwana brz wyniku. Zwiazki zawodowe proklamowały strajk, ldól'y IV dniu
dzisiej 'zym J'ozpOC7.ęty ma hyć od rana.
Strajk maJstrów WidzewskieJ MSQufaktury. Rol\Ownnia o UJl10we r.biorową
dla majstrów Widzowskiej J\Ianufaktur.v
były na ukOllczeniu i przerwane zostały
z powodu choroby dyrrktora Eborowicz'l.
Tymczasrm przy ostn tniej wypłacie, mimo uzgodnienia spornych warunków, nie
wypła cono doclatku m ieszkaniowr~o, jak
równioż postawiono zastrzetenia co
do
w~rl1agrodzenia dla majstrów w razie choroby. Wobec trgo majstrowie odmówili
p1'7.y.ięcia wyplaty i w liczbie 200 podjęli
strajk. zajmu.iąc mury fabryczne. '''czoraj
związel. majstrów interweniował u inspektora pracy i ma być zwołana konferencja
celem zlikwidowania powstałego zatargu.

POD

PRĘGI ERZ

Wkrótce ł "szabes" będą świętowali. Charakterystycznym jest, że z powodu t y-

-

KRONIKA TOMASZOWA

Krwnwa maf.nlcra w barakach mtdllkich
7.nala7.la epilog w sad7Je okreltowym. Przed są
dr.m okn:go,,'ym w Piotl'ko"-,:e na ~esji wyjazdowej w Toma~.zo\\'ie .tanęli Jan D~!:ukałto\Y
Eik.:, Htefan Oi!:m:71kn. Józef Jachimowski i TadeuH l\Ia.tys:ak. OI'lca ,rżeni o zadalIle ci«:żkiego
uS7Jkodz~nia ciała P:eot.rowi Gradowi,
zam. w
barar"aeh m'ehkich. 'V czerwcu ub. roku pomie rl.zy Gradem a os.knł'Żonymi na tle porachun.lców osob:iStych do~zło do bójki. \V czasie kt6rej
Grr.{] d,)znal cie~k:ego lls:z1!wdzeonia ciala. 'V
wynikiu badall IE'łkal'Sk': ch r,kazało s:e, że notem
przobite zostalo płuco Orarlowi. Sąd PO rOl'pat.r.zen;u sprawy skn,znl DziukaM.owskic-go na 2
Inki, Og:u,.rukę na 1 rok \Vi~"Lienia. Jach:mow&k'egQ i Maty ..:a1lca \l,nicw:nni] z b.raoku do \\'0d6w \\';ny przest~p,.twa.

KRONIKA
PC

KOŁA
•

Nowa chrześclJuill'ka )IIuc6wka bandiowIł. 'V
K{)le ZSł:OOŻ0na zos.tała proZY ul. Torlllisidcj chrześcija(ISlka owocarnia, którf>j bru!; dał 8:0 ju'Ź odda wna odczuwać, No\\'ej I'lac6wce żYCZymy
jaik nalel>,ze,go rozwoju.
ZabÓjstwo. N a pr.zec!toJzl\cego nocą przez
szOo."l) IltO:o W~I Krwony, Stefana Głodnego nana·dł E'}wa,rtl Piet.rzak i ud-eorzyl go w glowe
.kij~m okutym żelu .zem ta,k silnie.
źe
Glorlny
:pauł martwy na ziemie. Pet,rzakn ł1l'es:lltowano
.i osadzono w w;ęz:eniu w KolI'.
Skazanie narodowców w Kole.
Starostwo
powiatowe w Kolo skazalo za urtadzen.:e def!-

Prenumerata :ł:o~~~~e J! VJ:~~fl ~~~~), d~J~~~~r!?! ~o:~~~t~ lU!n~t;
-dowDI"ka miesięcznie 2,.34 ::1, kwa.rta.1nie 7,-. POC!lta przyjmuje zamO·Nielll. tylko
O .. -,:
na 6 wydań ty~odnlowo (bez ponieOl:ia~kowelfo). - Pod OP 'ekl\ w P~8C~

24 lutf'go

19~7

Strona"

dowskich ostatków "Durymu" Zyd:d urzą
dzili zabawy nie tylko wc własnych organizacjach, ale i w socjalistyc7.nych rzel;:omo polskich. Wprawdzie nie mozna brać
za zło bl'zbożnikom socjalist)'czllym, że w
czasie Wielkiego Postu urządzają zabawy taneczne, a le gdy urządzaj e, je według wzorów religijnych żydowskich, to
sprawa przedstawia się zgoła inaczej. Zapytać nuleży, kiody "bezbożnicy" socjalistyczni zacznq świętować "szabos" w soboty, bo wówczas całkiem upodobnią się
do żydowskich swych prowodyrów.

JUDAICA

'v

"Abramek" ustanawia prawa.
cią
gu jednego tYl<'odnia dwa razy odpowiadal
za
wykroczenia
żydowski
dor",żkarz
Abram Tempelhof (Rybna 20). PlCl'W6zY
raz ukarany za n:eprzestrzeganie przepi.
sów o ruchu na ulicach, w owa dni później
znów wszczął awanturę z policjantem,
który zatrzymał go i da wal pouczenia.
Tempelhof oś\,'iadczył. że on ma "swoje
pra wa:' o jeździe na ulicach i \\'brew wyraźnemu nakazowi policjanta nic podporządkował się przepisom. Sąd starościti
ski skazał opornego Żyda na li dni aresztu.

t<RONII(A POLICYJNA
Postrzelenie. Na stacji Chojny straż
nik kolojowy strzelił z kaI'abinu do 19-1etniogo Artura Maj era (Śląska 82), który
zakradł się na wagon z węglem z zamiarem kradzieży. Kula przebiła pluca oraz
rękę.
Rannego w stanie groźnym przewieziono do szpitala.
Waika o utrzymanie c:!}'stośel. Ostatnio wladze admini6tra\'y,jne podjęly energiczną \,·alkę, aby przyzwyczaiĆ właścicie
li ni el'uchomości oraz dozorców do utrzymywania porządku. na ulicach. Trzeba
stwierdzić. że akcja ta nietvlko jcat ko·
nieczna, ale stanowczo opóźniona, gdyż porządki w Łodzi pozostawiają. bardzo wiele
do życzenia. Niezależnie od t;zczegółowej
kontroli nrzeprowadzonej 'przez Starostę
Grodzkiego osobiście, organa policyjne
prowadziły dalsze badania i w rezultacie
prócz wyoa nych zarza,r1Zell. sporz/1dzono
29 protokółów z dozorcami domów (wśród
tych ostatnich większość stanowią Żydzi).
Wszyscy od powiadać będ!\ za nIeprzestrzeganie przepisów sanitarno porządko
wych. Niezależnie od powyższego skazani zostali właściciele domów Alle! Rozner
(11 Listopada HO) na 2 ty~odnie aresztu.
Szaja Gawrollski (Drukal'sl>.a 8) na 7 dni
aredztu
Protokóły za przekroczenie aodzin handlu. Nagminnie wprost, szczególnie ,,'śród
iydowskich kupców. przejawiają /Się przekroczenia p;odzin handlu. Z reguly ży
dO\\'óikie interesy są otwarte o kiJl\Onaśrie
m:nut, a na wet nieraz godzinę dłużej. Ka
Bkutrk licznych "kaI1l:. przeprowadzona
zostala kontrola, w wyniku której w 17
wypadkach sporządzono protokóły i winnych pociągnięto do odpowicdzialno'ci
karnej. Za tego rodzaju wykroczenie ukarano Tu rka IIamdi Czolaka (Poludniowa
!?) na 7 dni a re.sztu.

KRONIKA

SĄDOWA

DwIe lIiolltry w roli uUcznyoh o,zultek.
Slanis-ła I\'a Cygan (ŚląSka. 21) i Leokadia
Cygan bez stalego miejsca zamieszkan;a,
7.alrzymane zOBtały na ul. Rzgo\\'skicj 13
przc7.
posterunkowego na uprawianiu
oszukallczej gry, Cygan owa usta wiła a pllrat zręczności. na którym po oplaceniu 10
groszówki można bylo wygrać cukierki.
talerzyki i inne przedmioty. Aparat ten
był tak urządzony. iż kulka mogła Bię tlltrzyma ć na pa rzystych n um erach. na k tóre u"ta wiono ba rdziej \\'a rtościowe wygrane, czyli gra z góry obliczona była na
oszustwo. Aparat i fanty skonfiskowano.
Sąd starościński skazal Stanisław~ C~'gan
na 16 dni aresztu. Leokadię Cygan na 3
dni aresztu.
lady, rozwin:~c:e sztandaru i urządzen:e kwes.ty na placu lluhl:cznY'm pOdcza~ wielkieG'O po·
chodu S. N. w dniu 13 "'M;eśnia 1936 r. Trtej
czlonkowi~ Stronnictwa Narodowego, a minnowi.cie: prezes powiatowy S. N. p. M. Rutkow!'ok'l. 6ekrl"tarz powiatowy S. N., II. B. Kubink
i członek z~,rzn(lu koła m:ejsk:ego P. J. Mielczar~k. kątt<!y po 12;) złotych z zamianą w 1'11zie nieściąg_lnOo:<ci na 17 dni ares ztu. Sad ()kr~
gOWY
w
Kalis21u
uniewinnił
wiv.wstkich
IT.2<ech 00 do det:łnr!y, zmniejszył ! 50 zł na 10
zl karę za l'ozw'in:ecie i użycie sztandarÓw w
pocho(Iz,ie, zntwie-rdzając jedynie wym,ia.r kary
za urzl\dzenie kwesty. Oskarżonych bronil adwdkat K. IIerblch z Kalisza.

KRONIKA KONINA
. Komunikat S. N. Decyzją Zarzl\du Grody.kIego 8. N. w Konln:e zostali skreś leni z Ii~ty
człon.ków koła Konin pp.: Szmagiel' Jcrzy i 1'0moglerski Kaz~m!el'z.
Z ruchu narodowe,o. 'V ub. tygodniu odb)'In s:ę we \Ylatly;,ławow ie ,r ejonowa otłpr~wa
ikicrowni.ków ,kół :"I. N. Przewodnicozyl kie;ownik rejonowy p. P. Drzewiooki. Na zebraniu
omÓwiono szereg spraw organi,zs('yjnych oraz
wysł·uchano przemówienia P. J. Nowaka.
Zebora'nie zakończono oclgpiewsn!em IIy m n\l Mło.
dych.
UchwIlIa Rady MIdskiej. Rada :\\fleJs.kn m.
~onina na 'Posiedzeniu w clniu 13. lnn. ~lcllW3'l1.ł.a <zaciagnięcie pO'.{ycz,ki w wfsokości 123 t y81eey złotych na wykończenie budujl\cego sie
1I'lIl8chu szkoly średniej w Konm:e.

II Centrala

Pocnar\,

św. ~a.r<lJ,n

KRONIKA PABIANIC
Obława policyjna, W jednej z ostat..
nich nocy poliCja tut. dokonała rewizji w
m:eBzkaniu dozorcy GrawiIlskiego, zam.
przy ul. gen. Dąbro\\'sldego 3, w którym
znaleziono sześć osobników poszukiwanych przez wladze policyjne. Wszystkich
osadzono w areczcie. \Vlaściciel mieszkania pociągn:ęty zostanie do odpowiedzialn o ści karnei za ukrywanie przestępCów.
Skutki wichury. OBtatnia sobotnia wi.
chura wyrządzila szereg szkód. Nad 00brzynką jedno z starych drzew nie ' wytrzymalo siłv naporu wiatru i zostało zła
mane. 'W ogrodach połamanych 'Zost~ło
kilka dl'Zew owocowych i krzaków. Stwleł'
clzono też wypadki uB".kodzenia przewodów elektrycznych. \Vieczorem zaś w czasie wichury dał się slys·~eć grzmot poprzedzony blyskawicą.
Wielki koncert na rzecz bezrobotnych.
W środę, dn. 21. bm., o godz. 8 wiecz. w
sali teatru mie.iskiego przy ul. Gdańskiej
staraniem Oby\vatelskiego Komitetu Niesienia Pomocy Bezrobotnym odbędzie siQ
wielki koncert na rzecz najbiedniejszych
miasta z bardzo obszernym programem.
Szczególy \ l afiszach.
Projekt budowy fabryki sztucznej weł~
ny z mleka. \V tygodniu ub. ba wiła w Pabianicach c:elegacja lódzkich przemysłow
ców celem obejrzenia terenów Pabianickich Zakładów Przemysłowych (dawn. R.
Kindler). na których według projektu po..
budowana i urządzona ma być przy ul.
Traugutta fabryka sztucznej welny z mleka. Gdyby ten projekt rzeczywiście miał
być zrealizowany, to kilkudziesięciu.
a
później nawet paręset ludzi znaleźć by
mogło zatrudnienie.
Komisja odnośna.
stwierdziła, że tereny odpowiadaja. w cało
ści na urządzenie takiej fabryki.
Wydatki nt. pomoc złmo1t ą w lutym.
W myśl' preliminarza budżetowego Obyw.
Kom. NieBienia Pomocy Bezrobotnym wydatki na nomoc zimowa. przewidziane są
w m. lutym w wysokoś~i zł 16008,02, wpły
wy zaś. w razie wywiązania się deklaroWII nych pla tni kÓw. wynosza, 20000 zł.
\V
ostatnim czasie Komitet w}'slał na miasto inkllse:1tów. którzy ściągają składki z
średnie~o przemYBlu i rzemiosła,
O ile
sldadki te nadal tak WiJływać będą. to
istnieje możliwość wypłr:cenia zasiłków
\Yedlug opracowanego planu.

KRONII(A ZGIERZA
Z ruchu narodowego. W niedzielę, dn.
21. bm., o godz. 13 w lokalu Stronnictwa
Narodowego odbyło się zebranie dla wło
ścian z okolicy Z,lrierza.
Zebraniu przewodniczyl p. inż. W. Klaczyński, a referat
wyglosił p. Indrzejczak 2 Rudy Pabianickiej. Zebranie zakończono odśpiewaniem
"Roty" i okrzykiem na cześć Obozu Narodowe):(o.
Z działalności Akcji Katolickiel. W
cz\\'artel•. dnia 18 i piątek dnia 19 i sobotę 20 bm. w saa Patlstw. Gimndzjum wyglol5zone 'Zostałv staraniem Akcji Katolickiej referaty naukowe księty profesorów
łódzkiego seminarium duchownego. Próc~
tego okolicznościowe przemówienie wYIl!O·
E;i! docent Uni wersytetu PoznańBkie~Q ks.
kanonik A. Rcszkowski.
RcezDe zebraQie L. O. P. P. Dnia lS.
bm. odbyło się \Ą' sali zarządu miejskie~o
roczne walne zebranie koła L. O. P P. Po
odczytaniu sprawozrlatl oraz uchwaleniu
budżetu wyhl'ano na
następną kadencję
stary z1\rzad.
Chleb -drożeje. Wobec zwyżki cen na.
mąkę
idnią.
Stowarzyszenie r.listrzów
Pil?l,arskich i wlaścicieli piekarll wyda
nowy cennik na chleb żytni pierwsze.'~o ~a·
tunku. drugie~o oraz razowy. Liczyć się
należy ze :..wyżka, cen.

KRONIKAZDUŃSKIE.J

WOLI

Kina: M\1z~ - .. Ada to nie wYllada"; Uciecha,
- .. Rok 2 000".
Bezczelność żydowska.
'W uh. p'lItpk przechod,zil po połurln!1l ul. mRrszalJca Pilsuc!s,k:t'l!'o
Jc()<!l(luokt pogrzebowy. 'V przeciwna stronę nad.
jeżdżal furgon powożony przez Żyrla.
Woł,ll;ca
Żyr! nie uSl.lIlnł SIę na bok, lecz jechał środk:em
ulicy tak, że k~iąrl:r., prowarlzl\cy pogrzeb mu~ia ł dop;ero IV o~ta tn:e.i ch wili u'5kocl'Yć z przed
koni. Bc!c7.plno~c Żyda oburzyla świadków tegO zaj§c:a Polak6w, którzy zwrócili sili z inłer.
w~ncjll do stojRcegO na najblii>szym rogu ulicy
policjnnta, Rozzl1C'hwalonymu żydowi spisano
protokół

\Vyskok soc;iaJilltyeznel!o l'adnego. Na wtatnim posiedzeniu Rudy Miej8kiej w czasie fl,skllsji nad huMetCom Op:ekl S.polecllnej rndny
socojal!'styczny Barczyń!'<lcl zaikweostionował Tow.
,.Opieki nad matkl\ i dzieckiem". Je.l1'o zdaniem
i,nstytucje takll powinn') się skasować a na jej
miejsce l1tworzyć nałe;;,y za t: p;en:l\rlze poran·
nię
świaclomt')(o
mnrie-rzYI1stwlI. Ul'ilowanla
wprowndzl'nia 7.y(lowl>kieh tworów w życie miejAcoOwegO knt"liC'kielw społl'czeli twa wywołało
w m:cścoie rJm\l' oU\1rzen:e.

KRONIKA ZAGÓROWA
. Ostrze~enie.

~towarzyszenie

Kupców Pol-

sklClł w Zagó,:owlc ostrzegn tych wszys.tkich,
którzy pomagają Żydom w rozsiewaniu niez"'orl-

nycl.1 z prawda wiadomości. godzacych w int~es
kup;ęctwa chrześdja!i$kiego, które w osta'tnich
czas~('h cor,nz ene!'giczlliej tlziala dla odżydzenia
hancllu: '\.;;,zysbkleh tych szkodników akcji od;l;ydzeJll?weJ ostrzegami, że z rozsiewania niep~a WdŁ1WYCIJ. pogłosek wyciągniemy konsekwen.
cJe.

JO, P. K. O. p(MIU\ar\ 200 1~.

Tel~fony

centrali: 40-72, H-78,

83-07, «-~1, ~-24, S.. -~; ~ ~z. 19 oraz w Medziele i ewieta: 85-24. 40-72,
~ _ .. _, }l.edaJdor odpoWIedzialny AndrzeJ TreUa t: PomlW\ia. Za wiadomości 1 a1'<l:TkwJ: li m
a.- zł I!'li~ecznie: Na.k.ład, i czcionki: Drttkar~ia Pola a, SIlółka Akcyjna, P01;nllf, Aw. Marcin
~. odpowiada .Leon TrelI a, Lódt. P,K)trkow*a ~. - Za ogł()9Z('nia l reklamy: A.ntoiu
70. RękopISÓW Jlolezamów](:lInych redakcja nIe ~raca.
4mewl.CZ z Poznanla .
• ~ razie wypadk6<w 9POwodowamych silll wrts:z:1I. przeęuk6d ." zakładzie. _aj.k6w itP., wyda.wn~ nie odpowiada sa doIIłt!'Clllellt. p_a a abocnenci rue maj. pra.wa dom· ..a. . . . . Di-........ --I • ł
czonych numerów l'O.b od8zkodowa.nia.
'
--------

r.e.:

'!:i"trona

OTIĘDowxm, środa, ania

'!

NUnler

21 luTego 1937
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~flyjmuiemy ~OiY[l~i ~ańUwowe

Guziki i klamry
galaliwwe i. drewniane fantuyjne w naj modniejszych wzorach i
kGlorach poleca
Fabryka guzik6w i klamr

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIłlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111111111111'11'"111

zaliczając zł

100,- za 100,- zł
lako wpłatę na I'adioodbiornik.

DOM RADIOWY

uódź,

~~~~!a~Tel.

R. Barcikowski S. A.

....................

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze slowo IJ /i{r0szy. 5 liczb = jedno slowo,
i. w. z. a = katde stanowi 1 słowo. Jp.dno ogło
szenie nie może 'przekraczać 100 słów. wtem
5 nagłówkoWYCL

. III
l. DOM y.p ARC&LE
11[_.-

"BUTONlA"
Antoni Chnanowskl,
Piotrkowska 2!)2, teJ. 135-97
n 38339

wł.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Poznań

Znak oferty naprzykład: z 18924. :l ę~. d 1790
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ()głoszenia w dni powszednie "rzyjm~je
się do godz. 10,30, w soboty i dni przedśw!l!,
teczne przyjmuje się do ~cdz. 9,4.6.

DROBNE

drobnych: t·lamowy m.llimetr 10 groszy.

Eii*

I

Warsztat

Szofer

Do sprzedania

lat 20 ~zuka jakipjkolwiek _~()o
instalar.yjno _ blachar"ki. mecha- ,zaklad krawiecki. ill~sko-uamski z
sady.
Z:;łoszenia Zygmunt Pa·
;!..... ł"~,_
'niCZflY z mieszk.aniem sPI:zeuarn. c ałym. urzauzclllclll' w d~"r;;~1l
wlowskl Kieczvk, poczta Grze.
Oferty Oredowl1Ik. Paznan
"PUIl~CI(~.
PORzul~uJe
wspoll1lka
Piekarni
aj
S"użba dOnława
gorzew.
•
.
n 3838S
K Uplę
zd 70956
sunllellnego.. z k!'lPI.tałe.m. 3 tys. _zł..
. .
dom nowy. Vebiec lub G~rczYI},
Ido k~Jlfek.cJi <Izi~cleCeJ I pallotow :)0) ,,:ukuJP celem
r:!z , erza~Y.w
D
wplace do 10000. - .
Posredl1lpn"sklch. Jako lJl Cl'wszcgo . . Kato-. llL e,;C.e 1;(. \.0 , 0" YI1l. Podaz. "aziewczyna
Handlowiec
c~ wykluczeni Of!'rty OredowGospodarstwo
Ilicka płacó\ ka tego l'odzaJu lUa ·11l1k :.
Yło-"Zen.a
Al1entura z prowillcji. czysta, uczciwa goma ~U,l'eYS l a z rocznym kurem
mk, Poznań zd 69963
50 m6rg. buraczana. zabutlowa- zapewnio]),l. cgzy~tencie. :Sosno· O~edownik'" \\'o! ..z'yn.
lowaniem poszukuje posady.
hanulowym.
prakty,ka kaucja iOll
.- - - - - niem stos0wne dla reemigranta. I wlec. Pans" a 11. Kawkowa.
n 38661
Oferty Orędowmk. Poznań
po,,"<':ukuie zajecia. Fiaga We'
Nowy
skladem kolonialnym kUrZystniel
n 38 lJ::?9
zd 71 009
dom dwup. ietrowy zabudowaniem. sprzedam. 9 fe ąy Oredowl1lk. D m
-------'
------ .c:rów. Stadionowa 3.
I1:d.!!' 70963
ogrodeIl). sprzedam 13.000. wpłaty Poznań zd /113,
Gospo,darstwo
O
Reemigrantka .
7.500 hl12oteka. Sobczak. Ostr6w
,
.
.'
lIOWY. 2 morgi buraczanej przy Francji. słowie. "Iśmie. p'~rrel,t
Wlkl- .• Polna 19.
n 38318
Skład
I~a n8,ooor~0.~lJl >z1~~,ia s'~I~b~I~~e, ~~: .1 arocinie. ohjęcie 1;;0.- roczna I do dzieci. małe ,,·ynagr01zenie.
Panienka
dzierżawa. Otreba. J arocill. Ki- Oferty Oręr[oWllik. POZllań
Ilczciwa. inteligentna. zdolnR.
Dom
obuwia powiatowym mieŚCie, - dynki nowe. Oferty Oredowllik. liIl~ki"go 2.
ztl 70 6t;;:;
zu 71 O!i~
kto-ra pracowala kr6tki czas w.
centrum. egzystencja pewna. po· Poznall. zd 71 2~G
-----k
skladem przy rynku. powód spla· wouu choroby sprzedam 1 ~OO,-.
~kładzip. położellle przy 're. P.r0~1
ta hipoteki tanIo sprzp-dam. Ma- Oferty Oretlownik. Poznań
D
200
Dziewczyna
o posade do składu lub d;::lecI 'ld
..ia Otto·wa. Grodzisk. Rzeźnicka 1.
zd 71116
om
ułomna. uczcIwa. miła i pilna l. 3. (,JI~tnie w POZnal1lll. lub
n 33 644
kuchnia. 4 pokoje. chle.w. ogr 6d • pszennych. zabullowania dobre - [Jl'o~i szlachetnych PRllstwa o po- pl'Owincji.
Łaskawe pli'inllenne
do tego
morgi dobrej
i. - hez inwentarzy. [.rzy dworcu - sodę do dzieci i lż ejszych prac. z .. lo'zl'ni a Oredownik. Poznań.
Dom
Skład
8przerlami zar"z 2.;)00 zł.
obi~c ic 6.000 l<.ostellC'ki, PoznaiI, l'hetnie w Poznaniu 1. lub 15. 3. o
zd 71211
.reetauracia sH:lar:! kolonialno dro- kolonialny z uwupokojoVl'ym mie-111,a ł l'~dgencja Orędownika.
t.lielżyiiskiego 22 - 12.
f.3skawe
pigmlenne zgło~:aeni<l
,:reryjny RYl1ek..
ob,'ót
75 000 ,zkaniem. towarel!'. magią sprze- , zyc 1<) •
n
zd 712,(;
Oreuownik. Poznall zd 71212
sprzedam lu,b zamienie na lWSPO- dam.
Egzystencja zapewlllona.
da,~stwo. ·
Ofertv .. Oredownik" Adres Oredo,,,nik. Poznań
Dzierżawy
POO'n a ń ",d 70 74~
zd 71 220
I,) Inni
jpzlorn po~z\1ktde z jednego zle· _ _
Dziewczyna
",iska każda
\\'ielko~(o.
Oferty
S k l
d
.• I
w"zplklpj pr~.CY. praniem. gotoDom.
Składnica
Cyn~
Ol'edownik, Poznail zd 712;;8
. e re arz .omlnl~ ny
waniem PtJtl'zI!bna. Wiek pcnsie
nowy ogrodl'm, p'd'cela niedaleko o[, ałowa, istnieje l;) lat. dohrze orlr;arl~owy
kUPuJcmy
kSI<:){u.\\,y - lJllanslsla, k""ler .. "ll1- odpisy 5wiafl ectw. Pichetowa. _
Poznania. uOc!lód 3120, cena - prospcrujf\ca powodu slo~lll1ków n!1Jw):,zsze ~en)'~ O [PI:t y
g-azYlller w ~asle»stwle
PIS'\1:Z O ~ trów Kaliska.
zd 69862
.
BO 000.- sprzedam. wyjazd. - rodzll1nych do ~przeclania. OLer- nik. loznan zd 10 O.> 3
R es t aurac]a
żonaty, ~rełll1l WIek, poszukUje
Oferty Ol'{:;downik. Poznań
ty OreuowJljk~ Poznali
koloninIny.
~:llnn
do
znbaw,
POS3C!y
.od
_kwIl·t.nia
.h.liJ
p(;;<
lI.il'i.
d
'
.
li
zd 71 138
za 71 303
Opel
anie o"l'ółl od zamz do PrZYJ1llI(' l'I)WllleZ 1ll1('Jsr'(! ohJazPrze staWICie .
·I".
'w
l;;ip':;e
ie
kurlH.yjnYlllldOWegO
iJuł'llaltl'ra
l'ołlll'gO
okl'l'/'Z.lItkiel!
na
P
1'0.
\\.·iz
.
j~.
pensJ.e
C
Dom
416 w iak'mko l ,, :ekbnrlz s t a n ' e . .
-I
ł
k
e z 11
I
I In po rl\"on l' o ..Che- '/'"'lo.<~I , nia Ol'l;downik Gni('~no ~ oll~' m l']<'Jollle. '1 J3~ -a\\' I .':;' - I>nl1lźY umk>!!'; "t'J. steml' I posk1adem kolonialnym, dobrze proGospodarstwo
kup ·le. ~-'pI'z~rl,"
'
'
'
'
~
11
38
lU7
'.z<'IIrn:
<,Icro\\'lll,
gorzł'.11l
w
s711kuje
~
ir..
Z~łos7."llla
Ol·cdow·
sperującym dla reemigranta ~ani'>lprzy PoznRniu. 60 mórg p~z('nncj vl'olet 6".
Szuhrzril·<ki Pn iew!' . . . . . ._ _~~~~~~_ _ IIII
~Zr'1l3nOWle n38401
\\' 1'. dla .\lal'l:\lIa.
nik 1',1ZII '111 zd .0 4~
dobra lokata I;prZenRI1l. Wyjazd. cena 25.000.- wplaty 12.000,zd 707!2
___. ____' _.___________________
Oferty Orędo\\· l1Ik. 1'oznal1
Kwiatkowsk.i. PoznalI.
zd 7113;)
skich 10.
Pomocnik
Zastępcy
pi<,kar~ki il-Ielnia
pl'nktyk'ł po- i pocll'óżuj;JCY l1a lliel'wJ~orzednJ
Dom
s~ukl1ie !Jo~arly ocl 1~. ;I. Zgłosze- nl'lykl!1 m~~owy
(nowosc! poszuSkład
trzy piętrowy, sklad kolonialny nI!! ,\<!Plll1l1'a Ol'erlo\\llIka w Da-Iluwalll.
Zarob~k j)owaz_ny.
dobra egzy"tpncja na sf'l'zednż. kolonialny, delikatesowy.
ma s ła \\'ku
n
:I
6J3
Oferty
OI'(:;dowllIk.
I'oznan
2Igłoszenia Kowal:owski. Gniezno. głym mieszkanipm. centrum. bez
....
.
zd 712:Jj
Mieczysława 16a.
n 38 lon konkurencji. uobrzc zapro\\,f\Clz!l- na. p.I·OW I11CJl. gdZie
Czeladnik
----ny. towarem sprzedam. \\ ~kaze~tencJa.
pleknrski rllkierniczy. dzielny fa.~._"'PIENIĄDZ
___im__
OrGdownik. Poznań zd 71151
Spólniczkę
chowiec. 2 Inta po lIkoliczeniu
nauki .zllk>l posady. Oferty Ol'e- do otwarcia składu papieru. kt6·
1',1 ma samodzielnie prowadzić
downik. Poznali zd 71 1:ui
_ _ __
poszukuje kupiec.
Oferty Ore·
Wspólnik
~;;i;i;;:;;;;===
downik. Poznali zd 71243
Unędnik
lub wspólniczka 3000 złotych
rentowny interes. kolonialka. '(o_podal'cZY
hodowl'1J karpi.
w6dki. rzeźnictwo. okolICa nlldwdowiec la t 55. po;.zukuje posady
Młodszy
zwyczajna.
Zgłoszenia Orędow
I
1630
SHIllotllego lub wlódal'za osobny l'obotnik pożyczka 200.- otrzyma
iWiI p.ieśni" - (1\1. WittrichI - plyty: ka. ka'!:,era .' l!a nik Poznań. zd 71102
"ty:.,.'
-;- ~ol'-:"ar~ l'~fNeneje dobre. polskie stalą. pracę w p!,zedsiębiorstwie
naj no\\ ,l1:e Plose.n ~ . w ") kona n.~ I lllell11eekle. Kauss. Trzel1le~z-lmalarskim t~gOdlllOWO 20. Oferty
na""'Yc!1 reyellel'<Sow (pl. ~ W-w~ l. no, Kościuszki 8.
ng 3831;) Orędownik Poznań zd 71171
6._ _
••K.I_ _
•
środa. 24 Illtcl!o.
WolI.<rana Amadelw~ Mooan - 18.20 :\[uz,k lekk'l 1 taneczna l\'
wyk. zes'pohl
Wla
Krajkow. .
.
'płny: 18.40 skrzynk . og6lna. 6.00. auds C.le ooranl1e. 11.30. --: 19.20 .. \V n~acow"i m.t',..trza Jana ,·k ie.c:o. (Tra.nsmisia ,~ l'eelallrpcd _ _ _ _~
.J._ _ _..
Kawaler
:łudrcJ,a dla ,·'z.kót (dla
uZ lecl Se,b". ' iana _ słuchowisko mu- .. Roma" w ł·odz 1!).20 .. \'\ e>!;ol). ....
:Jl""
~
lat 27, kupiee pozna pannę 00- ml()d€l1:rch): a) ,;.Rodzlna . <;P;l' J?l- zyczne (z Krako,,·al. 23.00 kon- Dymek z Komina" .. Gwiazdy
siadającą 11 :jOO.- zł. cel matry- pansów w ZOO
- ();lOWlad~l1:e. l'~rt w wyk. ~falej Orko P. R. z Pfr'zed m'kl'orol1em" P!óra Geormonialny. Ofprty Or~dowl1lk. Po- b) Illuz~ka (pł.rty).: 11.57 s~·g.nal \Yar.;;zaI\'Y.
gi ..sa w wvkO'nanill z~polu .. Weznali pod lId_-_'o_r_r1________ cza."u; 12.gJ .]11:1ennrk po lu,ln:ltwy:
<5ole.c:o Dymka" 19.45 .. Handel na
Chemika Dra Franzosa, środek (nacieranie) pr%eciw
12.50 .. Ja,k ro0'6n.a l1:użnko'Wal! BO'''i1no - 12.03 Il o.per W. A. ulicy". felie ton: 20.00 utwory forie w !1:ospodal'tłtwie mi~j,-'k :m" - Mozarta (plny): 13.0~ na Bwojska tepia.no\\·e w wykonaniu na czteBlondyn
lat 34. posiadający go"podarstwo pogadanka; 15.00 w iadoonogci 2:0- nute - płyty: 15.25 życie kultu- .rv rece: Kela K'll',,-in-Kol'otk:e80 mórg szuka żony. własnym in- <spodarcl1:e; 16.10 .. Kozucha-kłam- ralne miasta i prow :.llc.i i : 15.30 - ",Jcl1:6wl1a i JerH Sulikowski.
teresem, gotówk~. Ofprty Orę czucha" - bajka lurlowa - re- codzienny odc inek proZ)' ... H :-"ton::,lje Mariusz Ma~nlsk: (au- 1'" wi1' l ko~ci i uparl~\l": - H?downik. Poznali zd 71170
kłuciu z powodu przeziębienia, postrzałowi,
d~'cja dla dzieci młod-"Zychl: 16.25 noriu"ea l'r Izac'a' 1~.45 me lod :e
rozwial1:anie zagan.k.i h' ... tor)'('Ilnei ouel'etkow" (plyty" lu.3~ mue;yka
ischiasowi..
Do nabycia tylko w a p t e k a c b
dla dzieci v, dnia 27. 1. 37 (ze Lwo- z nlvt: 18.2r skrzynb oJl6lna: waj: 17.00 .. ~ego woj··ko ż:ld·a orl 118.30 świat w pioeence - płyty:
Wyrób i główna sprzedaż
Da środc:
&połeczelistwa ryw ilnego"
- od- 19.20 koncert Klubu ::.ruzH'llne!1:0
16
C/lyt; 17.15 koncert .,olistów. Wy- IV wy.k. ork -m\'ezkowe i pod dyr.
15.0tI Praaa _ Koncert 11: płyt.
mórg pszennej. budynki nowe, kCllawcy:
Irena Gadei·-ka - Lucjana Guttry'e.c:o.
15.15 h"oeni"SWllSt. ::'ielodie 11: filmasywne. inwentarzem.
blisko
To ti _ <o 03 melodic za mr- mów da ....·iekowrch a po rec'talu
, 211O~
• LWOW Kopernika 1
Jarocina. cena 7500.- Otręba. śDiew. Mie~zl'sław SI1:a Ie.,;,k.i - a·lJarocin. Kilińskiego 2.
zd 70 681 'tó,V'ka:
05.m·'two· aktual- po- lo()ulą
.1' lU
: •
'1300
.. ·.9tk
popularny.
goada.nka:17.00
18.00 .. p()Jladanka
- P Yt y •
' . 1~"~~
.' ie"o
f
16.00 Bu(hlpeszt.
..Weeele w
na; 18.10 .. Mój trening Ie.kkoatle- po .trochu
. pł.~ t~'40 0.3" \\ la.:.,~: Karnal\'a l ~" OP Poldiniego. 16.30
Kiosk
t rceny" - P()~. Wyg!. Kazimie1'Z ':'O~C I spolecznel· 10..
DuetY'm _ Monachium. "'esoh- konc. Boliz mieszkaniem. m iejsce wyciecz- KuchaN;oki (~e L"'owa): 18.50 j3k kalne - płVl".
16.00 poznaj ~ stów.
. . _.....,.._______-----.,..-------------~
kowe z powodu objecia posady zl\"ekezyć wydainość naszY('h sa- 'Piearzy ,?omor·.k l c~ - . ~s. Sts~
17.00 'Vroclaw. Ko.ncert POrP.
JEŚLI PRAGNIE5Z COŚ SLODKlEGO
1. 3 sprzeda Agencja Orędow- d6w - transmiQi·a - repol'taż er: oSia w Ku
!O.~ -:- reCl tacJ.a. 1~.3
17.30 R.-Paris. Rec. ~11 i e\\'aeI1:Y.
KUP MIESZANKI M A R E C K I EG O
'1.' P
J k 'f .
I (ŁóJd~"
'd I k I ·)·I0l'goan y \'i'url : tl1:era - I śP I ew d
m"
al\' a -. "OSI11a.
/la l u
r z .na aJe .ali . o ~ ne .: ,.t. 1820 chwilka Franciszka
18,00 Sztutl!art. - \Vesoła au.
FABRYK
O
.
n 3861:>
20.00 audYCja pO<§wI<!cO'na E ·te.n ~)I
t'
ł t . 19 ')0 kor.cert mUlli'czna. 18.30 StrasIlura. NieA CUKR W St. Marecki, Poznań
(Poznań .nad"ie alln
lok.l al. c lU _e.r a - p Y Y.~
mune utwory Haruna.
oe 3679617
św. Wolclech 28.
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przem6wienie
p. ZYCze11.
19.00 Monachinm.
Londyn.
R.
anin.
Han<sa l\farkusa.Eston
bl pii' pśni
Katowice - 12.03 koncert SY<ID- ennf.
Kon~.Koncert
kwarw wyk. Chóru FA>toll&kie~o ~Tar- fon.iczny płyty: 13.00 koncert t etu. 19.15
'raIlin. ..Pl'l1:ybl'cic
tu Meesls\łlu S~lt1S'\ .~0.30
• życzell: 13.15 muz~'ka lekka i ta- Han-Ia" mri5terium. 19.35 "'ie(lefl
.. ch\\';] I·a B lu.ra St'UdIOW:
20.4 .. neczna - P'I'I'tv: 13.58 Wiadomo- Koncert symf. pon dyr. O. Kadziennik wiecz()rn~: 20.55 po~a- ści ~:pldo'.Ye: '15.35 Żl'cie kul<tural- hnsty oraz Mar,go. BokOrr (';;P.) i P.
dan,ka a,kt.u'l ll1a: ~~.OO. konc~rt ne "~ I '!"ka: ~ 15.40 Lud'Wi.k van II i.nderruith (aIt6wka): 19.50 BuDobra
choPI,no"1~kl w w:vkonamu ]1Jm :13 lleethoyen: "ey'mfonia c-rooU w dapcszt. Solo na taroQ'ato. Kopcnegzystencja svrzprJam sklaą UŻy ~. reY'a: 21.30 Jjlks.perY1)1enta l,ny wl'ko.nani·u O. rkiest~y. Fi lh3.rII!0- haua. 1\(ar,ee.
wanych rzeczy 1\' PoznanIU. - 1 eatr WyobraŹnI: oreom !era "11- II iCl1:nei pod dyr. l'p.l!k<a 'Ve ID20.00 Sztokholm. Koncert s,mf.
D:sie!,1,3wa niska. Ofł'rty Ore<low- cho\\"jska. .. Legentla" Wr<sp iail- <!nrtnera (ołyt~· '· 16.aU koncert. z urlz. r"O l'9t6w (.Jkrz. i altówka):
Ili·k, p(yz,nall zd 70,!}3
.'?k iego .. Muzyka Luciana Ma.r- "'yk0l18wca: Alek&ander
Bra- 20.15 Droitwiell. Wariacje I1n
c(!;ew..klel!'o: 2'2.15 kO!lcert 'W wy- chock i - fortep ian: 18.20 nysku- fort. BI'ahmsa i Moerana. 20.40
Kolonialkę
konani,u Małej Or.klestry P. R. .sia na temat kar w wychowan iu Rzym ... La Bot t l'xa Fan t a"t ic:\"
dobrze haprowanzonr.
ZRrRZ 11: l)\lzialern Al1atola Wroli8kiego":" PI·z"p. ro\\'ai!~i S'!.!iolna POI'ad- oni. Jol'io. Mediola:J. KOllC. k,\'arsprzedam powo<lu ol,jęeia wiek- (g'l:ew).
nia P",~·cho!o.g-ic.7,na: lS.a5 mUl1:yka telu Potl'on ' el·i. 20.45 Hamburg.
szego przcrl~iehiol'.,twa cena taller'ZIl3 (plyty): 19.20 Za!!leb;e KOll c prt 0;)'111 r. \Vrochlw... Bf'et1500 zł.
Z<rlo<zenta Orer/ownik.
Va.vrow<.kie ma xło,'...
hoy"n" ~łu(· ho\\""ko. 20.55 R. PII~~~~.6.)~1
Krak6w _ 12.03 111ll7.)' ka ba- riCs' . :A.r ! all~"b 0 [1 . Ma_ne1a i
... od a ......
... lutlllto.
Ie~0\\'..1 --: (
I)
14 . 00 IO·!!
kI
Io I" J1'BI·uk.~ela
a na .
a 1cfr.
t. - KOflcert
1 000
bod'
"r
p ' ~ ty :
ne" 21.110
sc::.moc
OW
.. ra_nawa
12.11~ "'fl'~cłla
wla.t.łomoocl ~~podarCl1:e: 14.0". - >!Irmf.
.T. ~'. Bacha. 21.1;, DroitrGzebranych.
używane
eześcj.
n.~
~ - . or.kleHl'a 1 <olIsCI - płyt:;: 10.30
.IC ł Ko", t _. f
Q
podwozia mleczarskie. opony naJ- E loman (5krzypce) I. 'Walter G le- l1l11zl'k~ lekka (płvt,,)· 15.55 _
I.
J I cr ~):n: z
llec ns
taniej w firmie Auto_kład. Po- .;;e-!dng (fortepia~\ (plyty): 15.15 Sl-'rey'nka 0"6In3'" '1605 w i'ado:111 po r .' ~ r. - l1,e l meta z Ufl11:.
znań. Dąhrowskiei'o 89, teJ. 46-74 '·o.ncert w vryk()naniu l1:eslJ)(}łu Ha- .. 'ł;
d' ~ 16 30'k . t f 1'1 001. (aJotÓ\\ k ·l. 21.30 Strasbllrl!. dg 22 194 ii
lin,' Adam",k!ei-Groesmanowci: _ ffiOSC I ~ nla ...,_; ,
OI1(ce· r t )0•
Koncert .'ymf. pod nyr. InJlhelPlan()wy
z or"
.e."tra
Pł y wykoY •
1.. rechta z ud"
'01 1\f . 1\f"r"cl1'1
15.ao Skl'eYI' ~a te<;hn lczna: 16 ..~o
, 18.20
Fritz
Kre
: Il'lr... iako
(' '.1
)
~. ~.
,,< .
Sprzedam
na ." IOW/lze plO·'en.ki na~zl'Ch re- .na wcn i kompoer:)'tor (płyty): 19.20
OOiti':ctndyn R 1"0
.t m 0we ' pl"Ów Iplyty)· 19"0 koncert W
.
.
t
J
S
'
.
~ n('PI
.
kawiarnif'. pieczywa. urzą(]zente. O': r'" S ' ... ( I
9300 d "
. P1' 3 S0Wnt m Is rza
ana
e- oeretkowej. Mediolun. :\f. pupumieszkani .... korzystni!' przy rllch.. ~e 11
qu,re 1 .
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Sensacyjna
93)

Stali na środku głównej ulicy, gdzie
o tej porze panował ożywiOlW rUCh i
przechodnie poczęli Siwpiać się wokół
nich. wyciągając szyję i nadsłuchując
pilnie strzępów prowadzonej rozmowy
- Wejdźmy do bramy- zaproponował Haczewski, pociągając za sobą
Stanisława i pana Dudę
Gdy znaleźli się tutaj, zabezpieczani przed zbiegowiskiem, mogli wysłuchać niezwykłych relacyj pana \Vaw-

rzyńca.

Wszelkie obiekcje, co do prawdzipana Dudy rozwiały się
natychmiast, skoro poHcjant pokazał
znalezioną na ulicy karteczkę, z podpisem Próchnickiej. Oczywiście pan
Wawrzyniec zataił ten jeden szczegół,
a mianowieie, że od chwili znalezienia
kartki, aż do udania się do spelunki
Krygierowej, upłynęło z górą pół dnia.
Wyraził natomiast głębokie przekonanIe, iż po raz uchwyconej nitce, którą
był strzępek matrymonialnego tygodnika, zdoła dotrzeć do kłębka, a przez
wości słów

to uwolnić UWięzioną Jadwigę.
Ponieważ w tych okolicznościach
cała sprawa wymagała poważnego za.
stanowienia się nad świeżo wytworzoną sytuacją,

wszyscy trzej udali się
do t;lieszkania Burskiego, gdzie przys tąp·lOn o bezzwłocznie do narady. Stanęło na tym, że pan Duda, jako ten,
któremu najwięcej w tym wypadku
należało zawdzięczać, uda się natychmiast do urz(;'du śledczego, gdzie złoży odpowiedni0 relacje, a dwaj młodzi
ludzie przybędą tam niezwłocznie, po
zawiadomieniu rodziny Próchnickiej o
natrafieniu na ślad zaginionej.
Był to projekt Haczewskiego. Ludwikowi wprawdzie chodziło tylko o
pozbycie się na pewien czas policjanta, gdyż zamierzał ujawnić swój nowy
plan Stanisławowi
Gdy pOdniecony Duda opuścił mje~
&zkanie Burskiego, przyjaciele
wymownie spojrzeli sobie w oczy.
-- Nie traćmy dobrej myśli, Stachu
- odezwał się Haczewski. - Skoro
ten poczciwy policjant zdołał dostarczyć nam tak nieocenionych wiadomoścf, możemy
mieć
nadzieję, że uda
nam się dotrzeć do gniazda zbrodni,
której patronuJe Guterman.
- Cóż z tego, kiedy wszelki ślad
urywa się w opuszczonym przez tę kobietę mieszkaniu zauważył Burski
posępnie.

-

Mylisz
mu

się,

mój przyjacielu LUdwik żywo. - Czyż
zapomniałeś o ogłoszeniu matrymonialnym, którego odpis sporządziłem
przed chwilą?
- I co dalej?
- Musimy udać się bezzwłocznie
do Warszawy, niezależnie od tego, co
przedsięwezmą w tej sprawie organa
śledcze.
Jestem z całym uznaniem
dla
naszej
dzielnej
policji, ale
nie zamierzam liczyć tylko na ich wyłącznie zabiegi. Trzeba im dopomóc...
- Więc jesteś pewnym, że uda
nam się tą drogą, wpaść na ślad zagini onej Jadwigi? - zapyt.ał Burski, 0żywiając się stopniowo, pod Wpływem
optymizmu przyjaciela.
- Pewnym .. , pewnym... przedrzeźl1iał go Haczewski. - Na świecie
nie ma nic pewnego, chociaż na każdym kroku operujemy tym wyrażeniem. Są. tylko szanse; powiedZiałbym
w dziewięćdziesięciu procentach. Tylko trzeba do czynu przystępować z
wiarą. w zwycięstwo; z wiarą, w udanie się przedsięwzięcia. 'V tym W'T_
padku pesymizm do niczego dobrego
nas nie doprowadzi.
- Masz rację - przyznał Stanisław. - Nie mOŻesz się .iednak dziwić
mOjemu nastawieniu - tłumaczył się.
- Tak wiele już przecierpiałem, a to
nowe nieszczęście przewyższa tamte
wszystkie...
~ ~ozumiem cię - odparł Ludwik
łagodll1e - i dlatego chcę w tobi~ wyl<rzesać odrobinę optymizmu. Skoro
n~s irze~h ~abierze . się ó~ dzieła," to
111e WątpIę, ze potraflmy duzo zdziałać.
- Jakto trzech?
- Nie zapominaj w tym wypadku
o Ruteckim. Ten dzielny chłopak wyprzerwał

-

Napisał

kazał w tamtej sprawie tyle inicjaty-

wy j zapału, a przede wszystkim iście
detektywistycznego wyczucia i sprytu
że jego pomoc może okazać się dla nas
nieoceniona.
.:.... To prawda, ale przecież jest chory ... leży w szpitalu - wyraził Burski
swe wątpliwości.
- Ale czuje się świetnie i stale suszy głowę lekarzom, aby go zwolnili.
Wczoraj oświadczył wręcz, że ucieknie, jeśli go do dzisiaj nie wypuszczą.
To dzielny chłopak. Rana, zadana mu
przez tamtego zbira, okazała się na
szczęście lekką, a wyciel1czył go tylko
znaczny upływ krwi, skutkiem przecięcia jednego
z Większych naczyń
krwionośnych, Możemy go się spodziewać lada chwila.
Ledwie Haczewski skończył to zdanie, dało się słyszeć szybkie, nerwowe
stukanit;) do drzwi.
- Może to nawet on nadchodzi rzucił
Ludwik,
biegnąc
otworzyć
drzwi.
- 0, nie mówiłem - zawołał, dostrzegając pogodnie roześmianą twarz
dzielnego studenta. Jeszcze Chłop
łeb ma obandarzowany, a już drapnął
ze szpitala - śmiał się Haczewski, witając przybyłego.
Wesoły nastrój

studenta udzielił
szybko i przygnębionemu Burskiemu. 'Wyczuwał po prostu, że ten energiczny i przedsiębiorczy Chłopak nie
cofnie się przed żadnym niebezpieczeń
stwem, byle by tylko dotrzeć do zamiei'zonego celu. A ze potrafił doskonale
połączyć z właściwą mu /mergią spryt
i nieprzeciętną intuicję, można było po
jego współpracy wiele sobie obiecywac.
- Gratuluję panu, inżynierze, po~
się

myślnego finału pańskich,

naprawdę

ciężkich prze..źxć -::-rzekł Rutecki, ~ci·

skają,c dłon StaniSława:- o- - Wyob:m;;żarn sobie radość panny Jadwigi na tę
wiadomość - uśmiechnQ.ł się. - Przypuszczam, że nic już wam Obydwojgu
nie brakuje teraz do szczęścia.
Na te słowa rozpogodzone na
ment oblicze Burskiego zachmurzyło

mo-

się w jednej chwili. Gdyby riie to, że
Wiktor nie wiedział nic dotą.d o ostatllim nieszczęściu Stanisława, słowa jego mogłyby wygh~,dać na okrutną ironię·

Rutecki dostrzegł nagłą. zmianę 0blicza inżyniera i z nieutajonym zakł0 4
potaniem przeniósł spojrzenie: z jednego na drugiego
- Mimo woli sprawił pan przykrość panu Burskiemu, panie Wiktorze - odezwał się Haczewski. - Nie
wie pan bowiem dotąd (} nieszczęściu,
jakie go ostatnio spotkało.
Rutecki spoważniał momentalnie i
z zaciekawieniem oczekiwał dalszych

wyjaśnień.

-

Racllmil

Guterman,

ten

sam

łotr, z którymi my obaj mamy jeszcze
niezałatwione porachunki, uprowadził

podstępnie pannę Jadwigę Próchnicką
- powiedział Haczewski.

Rutecki osłupiał. Gdyby niE!> powaga, z jakę. Ludwik wypowiedział to
zdanie, student gotów był poczytać te)
za niestnaczny żart ze strony Hacze,v~
skiego.
- I ja temu nie moglem w picrw~
szej chwili uwierzyć - dodał Ludwik,
odgadując tok myśli studenta. - A jednak okazało się to prawdą.
- Nie, nie mogę w to uwierzyć _
przemówił wreszcie Rlitecki. Ja.k
s'ę
t· moO'ł"
t ć?.... k'H~y
d ?....
10
ovsa
- To wszystko, o co pan pyta, jest
mało ważne w tej chwili. Fakt pozostaje faktem i musitny wytężyć wszystkie siły,- aby w jak najkr6tszym czasie, odnaleźć zaginioną.. Liczymy nn
panską, pomoc.
- Jestem do dyspozycji, je,ś1i SW~
skr0mną osobą . mogę się panom w
czymkolwiek przydać ~ odpowl\.~dział
Rutecki, przychodząc szybko do sie:'Jie.
- Skąd jednak panowie wiedz/J" że
zbrodni tej dopUścił się GulerI1tan?
Hacze\vsJd udzi0lił studento"\" i wy.
czerpujących informacyj, odnt1śnie o·
trzymanego przez Burskiego l istu i
ostatniCh odkl'YĆ postprullko\vego
Dudy. Student słUchał plltde, nie
j2rzerywaJą.c Ludwikowi ani jednym

I

speclalnie dla
słowem,

,.Orędownika"

Antoni Hram

a gdy ten skończył, wyraził

swoją, opinię:

-

Moim zdaniem nie je:;t tak zle,

jak by się to pozornie mogło wydawać.

Skoro jesteśmy w posiadaniu tak cennych wiadomości, manI nadzieję, że
nie trudno będzie nam doprowadzić tę
sprawę do pomyślnego f'nału. Nawet
W tej chwili nadsuwa mi się pewien
pomysł.

- Mianowicie? - zapytał Burski,
który chwytał się każdego sposobu,
trawiony niepokojet}": o los ukochanej
kobiety.
-Jeden z nas, a ma1l1 w tej chwili
na myśli siebie - począł wyjaśniać Ru
tacki - musi beZZWłOcznie udać się
do Warszav.'y. To mairymonialne pismo, o którym pan wspownial - zwrócił się do Ludwika ~ wychodzi prawdopodobnie tylko na vVar,,:~awę l najbliższą okolicę.
NIC spotl{ałem go bowiem na naszym terenie. Trzeba więc
na miejscu pcsta.r<l.C się natychmiast
o ten numer, L któt eg.) pochodzi to ogłoszenie i stlvlel dzi~
datę
numeru.
Przypuszczam, Ż~ je,;t to jeden z ostatnich numerów. Spoil:dewam się, iż
Epotkamy w "Amorku" Więcej podobnych ogłoszełl, z adresem na .,po~te
restante", a wówcza<; uie trudno bę
dzie nam stwierdzić. kto jest pOE'iadaczem losu Nr. 212064. Sam fakt posiadania numeru tf:go pisma przez ową.
kobietę, jest wymo\o\'nym dowodem, że
banda porywaczy kobiet posługuje się
w dużej miel'ze tego rodzaju ogłosze
niami.
- Co jednak 'moze ll1ieć z tym
wspólnego Guterman? - zapytał Bur··
ski.
- PozoM1ie nic - odparł Rutecki.
Prtypuszczam jednak, Jak to Jjresztą
~jk.a.....t Jęgo_Jistu odp paM, iflżynie
n~, .Guterman oddał palilli: J a(:[-\;. igę;
lub po prostu sprzedał iJauclzie sutenerów, lub handlarzy ży",'ym towarem. W tym sensie przecież ukartował swoją. zem&tę. Nie chodzi nam
więc w tej chwili o wyu'luie w ręce
sprawiedliwości tego podłego :l.:bira,
lecz o uratowanie panny Próchnickiej.
( W tym jedynie kierunku muszę. iść
nasze bezzwłoczne poszuklwania. Nie
wykluczam jednak i tej możliwości, że
Rachmil przystał do tamtej bandy.
Jakkolwiel{ podejdziemy do tej zawikłanej sprawy, jedno Zdaje się już nie
ulegać
najmniejszej wątpliwości, a
mianowicie, że panna Jadwiga złajdu
je się na razie w "Varsza\\·ie.
- Pan powiedział: na razie... Co
mam przez to rozumieć? - przerwał
mu Burski z niepokojem.
Rutecki widząc przygnębienie inżyniera i lęk, cza.ią.cysię w jego piwnych oczach, zawahał się nieco ż od·
powiedzią·

-

Czy ja wiem -

odparł

wymija-

jąco.

- Proszę być zemną szczerym nastawał Stanisław, jakby odgadując
dręczące studenta myśli.
-" Jesteśmy dorosłymi ludźmi i powinno stać nas na. to, aby prawdzie
śmia.ło spoglądać w oczy - podjął Rutacki. - Z tych względów dopuszczam
tę bardzo prawdopodobną m~rśl, że· Cuterman nie tylko pragnie wyrządzić
panu nieludzką krzywdę, lecz ' jednocześnie nie ominie okazji, aby na pań
skim nieszczęściu
dobrze zarobić.
Przypuszczam więc, że jeśli nie zdoła
my panny Jadwigi na czas UwOlnić,
może ona pOdzielić los wielu. wielu
nieWinnych ofiar, jęcząCYCh w zamorskich lupanarach Nowego Świata.
- Milcz! - krzyknął Burski i zarwał się z mie.isca, jak oparzony. Jego oczy ciskały straszne błyskawice
gniewu i sząlonej rozpaczy.
~ Nie unoś się, Stachu Ujął go
za rękę Haczewski. - ROZUmiemy dobrze twą, rozpacz, ale tym nie mniej
staramy się usunąć to straszne niebezpieczeilstwo. Pan Wiktot< traktuje tę
sprawę po męsku, z wszechstronnym
naświetleniem. -Obrażasz uczciwego
człowieka, który odczuwa twe nieszczęście i stara ci się dopomóc - tn6~
wił Ludwik z wyrzutem.
- Przepraszam pana wyjąkał

Stanisław ale te straszne słowa, ja..
kie pan wypowiedział, brzmiały niby
bluźnierstwo.':: ' Ja bym tego ' nie przeżył... o Boże... Boże...
- Źałuję mocno, że potrąciłem tak

przeraźliwie brzmiącą strunę

-

I

tłU

maczył się Rutecki,
odwzajemniając
uścisk dłoni ale nie lubię ukrywać
prawdy. Uważam, ii Jepiej być przygotowanym na najgorsze i według t~··

go regulować swe posunięcia, niż spo'tkać się po niewczasie z bolesnym rozczarowaniem.
- Ja to wszystko rozumiem i fes~-'
cze raz pana przepraszam, ale pan wie,
jak trudno w takim wypadku utrzymać nerwy na WOdzy - odparł Bursk.i
w poczuciu winy. - Człowie.k po prostu ulega nieopanowanym odruchom. .
- Nie mówmy już o tym - prze-.
rwał mu Wiktor. - Musimy bez ·chwili
straty" czasu przystą,pić do działania.
Czy jest teraz jakiś pOCiąg w stronę
Warszawy?
zapytał,spoglądając
na zegarek.
- Więc pan na prawdę chce jechą.ć do ·Warszawy, i to natychmiast?
-zapytał Burski z niedowierzaniem.
- Nie! - zawołał llltgl~ Rachmil,
zrywając się z miejsca. Wszystko
będzie tak, jak postanowiłem ~ warknął, błyskając białkami oczU. Ona
tu pozostanie!...
- Głupi jesteś - rzuciła Krygierowa opryskliwie. - Nie I'ol:umiem twojego dzikiego i zawziętego uporu ...
- Ale ja was rozumie ·rn- wycharczał opryszek. - Przenilmą,łem tę całą
podłą grę, jaką zamierzacie przeprowadzić. Rykała bynajmniej nie po to
jeździł do Poznania, aby Się dowiedzić
o postępie poszukiwań za zaginioną
Próchnicką ... - wpił się przenikli'wym
spoJrr,ęn.}.ę!!1 z ·zmienioną ' twarz Kry~ !.
gierowej.
'·",
- A tylko poco? - zapytała stara
i jakby mimowoli chwyciła się dłonią
za krawędź blatu stołu. Podniecony
Gutl'rman nie zauważył, że jej wskazują,cy palec nacisnął gUZiczek ukrytego pod blatem dzwonka elektrycznego.
II

.

-Po to, ażeby pertraktować z Burskim o okup za zwolnienie Pr6chnic~
kiej, a wysokość spodziewanego oku:
pu kilkal<I'otnie przewyższa kwotę, Jaką, wam może ofiarować handlarz ży
wym towarem - wyrzucił z siebie i'
drapieżnym spojrzeniem zawisnął na
twarzy Krygierowej.
..
~ Bredzisz,
chłopcze
odpatla.
bez uniesienia. - Wiedziałem od początku, że z tobą, będzie trudno dojść
do ładu.
o.
Ach taaak?.. wiedziałeś... N.ie
tylko, że RadimilGuterman nie da się tak łatwo wystrYChnąć
na dudka. \Vierzę, że mocno tegq dzisiaj żałujesz - zauważył ze · zjadliwą
-

v,' iedziałaś

..

~n~

Masz bardzo buJną fantazję
stara z przymusem.
- Nie graj komedii, stara - zach..:
ną.ł się Rachmil. - A jeśli sąd~isz, ' że
słowa. swe opieram jedynie na przypuszczeniach, to mogę cię o tym przekonać w każdej chwIL Co to znaczv:?
z.apytal, ukazuję.c je.i niewielkę.
kartkę papieru, na której b~'ł wypisany poznań8ki adres Burskiego.
- Widzisz przecieź, co to jest .-

uśmiechnęła się

odpowiedziała niechętnie.

I · .

- Tak, widzę ... to jest adres Burskiego, narzeczonego tej dziewczyny.
I prz~'pominal11 sobie dóbrze, jak przed
paru dniami sprytnie prowadziłaś ze
mną rozmowę, aby dowiedzieć się tego
a~res~. Zano~o~ałaś go sobie następ
me, teby słuzyc nim Ant.o siowi, gdy
wybrał się do Poznania. Poznałem ·
was, podła bando wyrafinowanych
oszustów! - krzyknę.l - i może toz
czasem skończyć katastrofą.
- Hm ... - mrukną.ł Guterman i zamyślił się.
'
- W jaki sposób mogliby wpaść
na nasz trop? - zapytaJ jakby same.
go siebie.
(Cią.g dalszy nastąpi)
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uurungua - najprymitywni

Dorzecze Amazonki, a 8z<czególnie obszary jej dopływów źródłowych, kryje w
sobie jeszcze niejedną tajemnicę. Niezmordowany w szukaniu prawdy biały czło
wiek wdziera się jednakże coraz głę~iej w
dżunglę południowo - amerykańl3ką i krok
po kwku czyni ją posłuszną swym celom
Walka ta człowieka białego z pierwotną
przyrodą uwieńczona została w ostatnim
czasie
nowym, wprost sensacyjnym wynikiem.
Bo oto, na obszarach bagnistych Amazonki, u jej źródeł, odkryto szczep Indian, któ-,y nie posiada mowy, i którego członkowie
porozumiewają się ze sobą jedynie za pomoca,
nielicznych,
nieartykuowanych
dźwięków.
Pierwszym wiadomościom o
tym szczepie, jakie nadeszły do AmerYlki,
nie chciano w świecie naukowym wprost
dać wiary. Obecnie nadeszły już nauko wp
potWierdzone s-prawozdania, które wykluczają wszelkie wątpliwości.
Ojczyzną

tych Indian są Obszary nad
Rio Piray,
który stanowi jedno z ramion źródłowych
Amazonki. Szczepy sąsiednie nazywaly ich
Quurungua, naśladując w nazwie ich nieliczne dźwięki głosowe, Żyją oni na stopie
nieprawdopodobnie prymitywnej_ Najciekawszą cecha, ich charakteru, jeżeli określenie to wogóle jest tutaj na miejSCU, jest
ich

nie zastyłym uśmiechem na bynajmniej
nie brzydkich twarzach, przyglądają się,
ale nie obserwują.
Najbardziej charakteryzuje kh niesły
chany prymitywizm, braJk mowy w sensie
środka porozumiewawczego. Ich dźwięki
głosowe ograniczają się do dawania wyrazu stanu psychicznego. Gniew np. wyraża
ją przez kilkakrotne syczące hitititi, przy
czym równocześnie tupają lewą nogą c
ziemię. Gdy chcą, żeby im ktoś nieroBy

Dziewczę
Olśnlew,al.a Uil'1odą

nie osiada

tuch - tuch, przy czym równocześnie prężą
ramiona naprzód.
Qnnrungua nie posiadają iadnych
obrządk6w,

któreby zdradzały choć ślad jakiegokolwiek kultu religijnego, Przy nowiu księ
życa wszakże odbywają się tańce przy akompaniamencie monotonnego tu - tu - tu-

.

przytułku

Paryż oczekuje rozwiązania procesu, ł Główna osoba romantycznego wydarzenia,
którego epilog jest tak sensacyjny, że stanowiącego osnowę procesu. jut nie żyprzekracza najśmielszą fantazję autorską. je, Była nią znana z urody, elegancji i

sportowych wyczynów baronowa Denise
X., b. aktorka.
Przed jedenastu laty znalazł strażnik
kOlejowy w pobliżu jednej z mniejszych
stacyj paryskich przedmieść,
U-letnią dziewczynkę, widocznie
pozbawioną przytomności,

wskutek

odrzucenia jej na nasyp przez

przejeŻdżający pociąg.
Zabrał zziębnięte
i omdlałe dziecko do budynku stacyjnego i przywołał lekarza, któremu udało się
po kilkugOdzinnym zabiegu przywrócić
małej przytomność.
Gdy dziewczynka otworzyła oczy, odpowiedziała na pytanie

strażnika i lekarza, że nazywa się Denise
Bry. Na inne pytania nie mogła udzielić
t.adnych wyjaśnień. Stwierdzono, że stracila pamięć przeszłości.
Małą Denise oddano do przytułku
dla sierot,
gdzie uczyła się doskonale. W 16-ty~
roku życia była po raz pierwszy w teatrze.
Od tego czasu marzyła na jawie i we śnie
o karjerze scenicznej.
Pragnieniu Denise Bry stało się zadość. Jako uczenica szkoły tanecznej,

obcego.
Zaufanie kh pozyskać można dopiero po
bardzp dlugim wśród nich pobycie, za pomocą podarl{ów, szczególnie w postaci
żywności. Tandetne błyskotki, które u innych szczepów cieszą się wielką wziętośCią, u Quurungua nie mają najmniejszego powodzenia.
Cale ich życie odbywa się w sposób
niesłychanie pierwotny.
Chat, ani namiotów, ba nawet plecionek
zwykłYCh, tak rozpowszechnionych u innych szczepów indiańskich, nie znają oni
wcale, Wielkie liście. luźno składane słutą im jako ochrona przed słotną pogodą,
a rozpostarte na ziemi, jako miejsce odpoczYlllku.
Mężczyźni szczepu Quurungua są- do.
hrym i myśliwcami, którzy swymi dwa do
t
rzy metry dlugimi strzalami polUją na
ZWierzynę, któ'l'ą n8JStępnie sprowadzaja,
do obozu, Tuta,l' następuJ'e skrupulatny podział kawałków mięsa między mężczyzn i
kobiety, dla każdej płci osobno. Przywłasuzenie sobie choćby czę&ci porcji, przeznaczonej dla płci drugiej, uchodzi za ciężkie przewinienie, i pociąga za sobą dotkUwe kary.

olśniewała urodą I gracją.-

Po pewnym czasie grała ju:/; mniejsze
role, lecz do sławy gwiazdy było jej jeszcze daleko, Pewnego wieczora poznała młOdego, bardzo bogatego barona, który zakochał się w niej do szaleństwa i zapragnął ją poślubić, nie zważając na jej
tajemnicze pochodzenie.
Malżeństwo bylo bardzo szczęśliwe.
Baronowa Denise X., stała się wkrótce
jedną z najbardziej znanych piękności i
t
k
k ł
SpOI' smene
w
o ach paryskiej elity.
Gdy pewnego dnia brała udział w polowaniu,
spadła z konia i doznała poranienia

czaszki.
Przez dłuższy czas wątpili lekarze VI
jej wyzdrowienie. Wreszcie Denise od-

Podczas swych wędrówek koczowniczy ch, mężczyźni nie dbają zupełnie o kobiety i dzieci. Gdy na drodze spot'kają, jaka, rzeczkę lub sadzawkę, wymierzają głębok ość ,iej strzałami, a gdy okaże się, że
woda SIęga mężczyznom powyżej bioder,
cofają się wszyscy i prÓbują przejść
wpł
'
" Q uurungua b 0aw w mnym
mIeJSCU,
wiem nie umieją plywać, a gdy który z
nich dostanie się w głęboką wodę,

W Szwajcarii 1awina
zerwała
most i część tamy kol'e jowej na
sz.laku Brig
Kandensteeg.

zyskała przytomność. Uszczęśliwiony

ma,t

zawołał ją po imieniu, lecz młoda kobieta odparła widocznie zdumiona: "Nie nazywam się Denise! Jestem Maria Renouard!"
Teraz dopiero wyszło ha jaw pochodzenie mniemanej Denise. Opowiedziała, że
pochodzi z miejscowości Arles.
Gdy miała 13 lat,
postanowiła po nieporozumieniu

li

matk~

'Vędrując pieszo, spotkanazwiskiem Denise Bry i
dalszą drogę odbyła z nią razem. Co się
stało z jej przygodną przyjaciółką po od ..

uciec z domu.

nie próbuje wcale się ratować, lecz tonie jak kamień,
która
W ogóle Quurungua zdradzają ubóstwo
umysłowe wprost nieprawdopodobne. Pokazy,wanie im pewnych manipulaCYJ' nie
wzbudza w nich wcale chęci naśladowania ich. Obojętnie, ale nie z tępotą, z dziw-

dla sierot

jako tancerka I wyszła za mąż za bogatego barona

płochliwość i nieufność do każdego

r;:a:ię~U~~~~y~ś~~e c;;:~j!n~I~:adY,

- 'I

kobiet. lest to bądt jak bądt dowód pewnej, chociaż bardzo ograniczonej inteli·
gencji, i choć słabej aktywności ich aparatu umysłowego. Swięta te są atoli jedy..
ne, oznaką, która wynosi Quurungua w ca.
łym ich trybie życiowym ponad poziom intelektua.lny świata zwierzęcego. Bo zlość,
obawę i poża,danie pożywienia objawiać
może i dać do zrozumienia swemu otoczeniu także zwierzę.
WiP

się oddalił, wydaje, z siebie przytłumiony
dźwięk podobny mniej więcej do tuch·

·z

,

ła dziewczynkę

Już
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kamienneJ- Jiad2oo, łyz·ka
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sre n'tOwiec~u ly~d~a byla pr~edmiQtem ~bytku
Łyżka, nM i widelec sa, używa.ne po- Historia każdego z tych przedmiotów jest
wszechnie dopiero od mniej więcej 200 lat. jednal{ znacznie dawniejsza i sięga do pra-

@e~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pocz~kówkultury.E~~janienp.jutWOO

lat przed na.szą erą znali wartość użytkową łyżki i wyrabiali je z kości słoniowej
lub cennych metali, zdobiąc bogatymi 01'namentami.
Od Egipcjan Iyżka dostala się na stół
grecki. Dawni Rzymianie mieli specjalne
pięknie zdobione, łyżiki do potraw z jaj d~
zupy i do mieszania potraw W Eur 'p'e
w wykopalisl,ach z okresu' kamien;e~o:
znajdo"-ano l'-żki robione z kłów d 'kó
•
,J"
Zl w,
rogow ZWIerząt, zwłaszcza danieli i łosi z
drzewa, i , gliny. W średniowieczu łyżka,
pr,zewazll1e ze złota i srebra, jako przedmIOt zbytku znana była na stołach możno,:"ladcó~ i p~trycjus~ów miejskich. Plebs
J~da~ ły~ka~I ~~ewn.lanymi. Rozp?wszechnIenIe :>H~ łY7Jlu Jak 1 talerza datUje się od
XV~ ~leku: W tym czasie ustaliła się też
deflmtywnle forma łyżki, która z czerpaka, ~z9rowanego na kształcie wklęsłej'
dł
l t ł '1
OnI, prze .sz a CI a 'się w lekko wklęsły.
owal, osadzony na trzonie, bogato ornamentowanym.
Tego nie wiechę
podatkowy: - Nie motemy
wierzyć pańskiej deklaraCji. My wierzymy
doskonale, że pan kupił tamtego roku nowy samochód, wiemy i to, że zbudował pan
"':I1Ję w Zakopanem, te sprowadza pan papICrosy z Egiptu i wina z Francji. Wiemy ..
- Tak, ale czy wiecie panowie, czy ja
kiedy płacę ~. WNyWt~f_
Urzędnik

OLBRZYMI MA1ĄTEK W FUTRACH
)Iodelki jednegoD _ Bajwiękazych magazynów amerykańskich na pok-ade DS.JBo,,szy~h futer, które przedstawiaj" ogólna, wartą,ść ok. miliona złotych.

~~~e:~~. ich

pociąg

przez
na nasyp, nie
Natychmiast sprowadzono matkę chorej baronowej, która
rozpoznała w niej utraconą przed
dziesięcioma laty córkę.
Sprawa potoczyła się zupełnie nO!'<
malni~ zw~u~~ że m~ m~eman~ Denisc nie zraził si.ę zupełnie jej gminnym
pcchodzeniem, gdyby nie nagły jego zgon,
a w kilka mieSięcy później zgon jego tony. Rodzina Renouardów rości sobie obecnie prete~sje do ol~rz"mieg? spadkIl
po baro?owe] X., które]. D?-ałżenstwo był~ bezdzlet?-e. Okazało SIę Jednak,. że mą!
me załat:-Vlł urzędowo zmlany pameńskie
:io ~zwlska _żony, wobec czego wy!oni~
ę. pro,cesle spadkowym komplIkaCje
praWnICZe] natury
.
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W zwalczaniu szybów naftowych i
wszelkiego rodzaju zbiorników z ropą stosowano dotychczas różne kosztowne środo;
kI - gdyż próby gaszenia wodą nie dawały tadnego rezultatu. Obecnie dzięki
pom.ysłowemu wynalazkowi ,J'ednego z l'nż
ó
yll1er w rosyjskich,
stosować będzie
można przy pożarach
szybów i zbiorników naftowych naj tańszy środek przeciwpożarniczy wodę,
Przy pomocy specjalnego rozpylacza
wytwarza się dokoła ogniska po~aru kłę
by gęstej P!lry wodll:cj, która tamując dostęp tlenu l powoduJąo obniżenie się temperatury, doprowadza do zduszenia oO'nia.
Podczas jednej z prób praktycznych n"owego wynalazku, ugaszono w ciągu 11 sekund pożar basenu naftowego o średnicy,
10 metrów, zawierajl\cego okoł'o 18 ton ...
py naftowej.
-

