Dziś:

Potomkini

zwycięzcy

Meksvku

żebraczką
Cena
egzemplarzu

10
groszy

,

Llustrow8ny dziennik aarodowy i katolicki
Nr. 54

Wydanie
as

.

Rok 61

L

Niedziela, dnia 1 marca 1931

Tradycyjnym zwyczajem odbywają się co roku na Tamizie r~gaty uniwersytec.kich
o-sad wioślarskich Oksford i Cambridge. Na zdjęciu osada Cambridge podczas trenmgu

Stany Colorado, T ek sas, Oklahoma i Kan sas w Ameryce Północnej f\&wiedzione zoo
stały burza,. piaBkowa,., która wyrządziła ogromne szkody. Na zdjęciu ""iclzimy zbli·
żanie się burzy na przedmieściu l{ansas City.

narodową. ochronę mniejszości

za zby_

teczną..

tALE tYDóW
Sen. T r o c k en h ei ID, przedstawiciel Agudy, utrzymuje, że w komisji
budżetowej Senatu rozpoczął się formalny są.d nad Żydami. Premięr dopus~cza walkę gospodarczą, a minister
Beck widzi rozwią.zanie sytuacji ży
że rząd
dziś
eć
dowskiej w emigracji Żydów. Obóz pomajowy przez usta śp. marszałka P~ł
choćby
głosowania były niepomyślne
sudskiego stwierdził, że rząd nie moze
War s z a w a . (Tel. wł.) Senat roz- ~twa polskiego. (Głos: A położenie Po- iż stoi na gruncie zagwarantowania poz'''' olić, ażeby inne narodowości były
począ.ł w piątek generalną debatę bulaków w Niemczech?) Dążenie w kie- konstytucyjnych praw mniejszości nie- narażone na szwank. Dla rozwoju godżetową·
Wbrew dotychczasowemu runku normalizacji stosunków jest mieckiej w Polsce. Niemcy nie doma- spodarczego obecne wypadki i akcJa
zwyczajowi i praktykQm rozprawa ge- zrozumiałe. Dla uniJmięcia nieporo- gają. się nowyhc praw, lecz tylko w:[- antysemicka nie przyczynią. się do uneralna
w Senacie nie stała na zumień stwierdzam, że przyznajemy, konania tych, jakie im gwarantuJe spokojenia.
wysokości zadania. Po refercie
sen. że naród polski jest narodem państwo konstytucja. Obóz Zjednoczenia NarQDzisiaj nie ma w Pol~ce równouEverta sen. Wojtek Malinow- wy, a zatem ma wyłą.czne prawo sta- dowego stanie na gruncie przestrzega- prawnienia. Żydl:i na emigrację nie
nia ustaw. W sWQim czasie premier wyjadą, ~d~T ż inne kraje nie chcą emis k i wypowiedział się za akcją. Koca. nowienia o własnym ' pal1stwie.
Sen . . prof. M a k o w s k i wygłosił
Sen. H a s b a c h oświadczył, że nie- oświadczył, że żadnemu obywatelowi gracji Jedynym rozwiązaniem kweQbszerne przemówienie socjologiczne, miecka rada narodowa na Qstatnim nie powinna dziać się krzywda, a min. stii żydowskiej jest równouprawniew którym, patrzą.c na ławy rzą.dowe, swoim zjeździe 2 marca oświadczyła, Beck w Lidze Narodów uznał między- nie.
m. i. powiedział, że dawniej był czas,
Bardzo obszerne, ale o wiele spokojiż minister drżaŁ na myśl sesji parlaniejsze przemówienie wygłosił rabin
mentarnej i w czasie obrad jej, ażeby
prof. S c h o r r który tak samo domago nie "obalono".
gał się wykonania postanowiń konstyPremier S kła d k o w s ki: Teraz
tucyjnych. Deklaracja Koca stawia
~ównież drżę. (Wesołość . )
Żydów poza obrębem mniejSZOŚCi naProf. M a k o w s ki: Nie powinien Jak pO'łnyslowy kanciar~ wars~awski nabił w butelkę konrodowych. Żydzi stoją na gruncie d~
kurentów do pos ażnej A.-merykanki
teraz drżeć, gdyż obecnie nie toczy się
mokracji i parlamentu. Uważają. za
walka o władzę, a nawet choćby glokonieczne silniejsze zwią.zanie wszyWar
s
z
a
w
a.
(Tel.
wł.) W żyd.owsypały się oferty. Delegat miss Kaczosowanie wypadło nie po mYśli rzą.du,
stkich obywateli w Polsce z państwem.
uie oznacza to jego ustą.pienia. Spe- skiej dzielnicy Warszawy duże wraże- rek miał pełne ręce pracy a zewnętrz
nie
wśród
złotej
młodzieży
wywoływanie
prezentewał
się
okazale.
Świetnie
cja.lnie pan, panie premierze, nie ma
ODPOWIEDź żYDOM
ły wytwornie drukowane ulotki, rożskrojony frak, rogowe okulary, melosię czego obawiać.
dawane po kawiarniach, dancingach i nik, bambusowa panisolka i zapach
Sen. P e t r a ż y c k i: Sen. TrockenSen. Ś l i w i ń s k i wystąpił z du- innyćh lokalach dzielnicy żytlowskiej. lawendowej wody, to były pierwsze heim mówił, że Żydom dobrze jest w
żym przemówieniem z powodu ksią.żki
Ulotki głosiły: "Mężczyźni, czy wie- wrażenia wizyt składanych u delegata. Ameryce, a źle w Polsce. Więc wędruj
Szeby.
cie, że los leży w waszych rękach? Czy
Zabrał się on też do dzieła dość niecie do Ameryki! Ale Ameryka nie
podkreślił
Sen. F u d a k o w s k i
wiecie, że szczęście jest tak })liskie? zwykle. Opukiwał sWoich klientów, przyjmie Żydów polskich razem z doznaczenie elementu społecznego i na- Czy wiecie, że wystarczy sięgnąć po to badał - niezym znawca - adeptów na
brodziejstwem inwentarza. Na linii
Todowego w życiu państwowym.
szczęście?" Dalej ulotki komunik<?wa- m,ężów miss :Kaczorek itd. Wybierał roz"-:ojowej państwa leży konieczność
ły, że w stanie Cleveland, w stanach
zdolnych i odpowiadają.cych ofercie, a zaj~cia przez bezrobotnych robotników
STANOWISKO NIEMCÓW
północnych, mieszka
bogata sierota, innych znów odstawiał.
małorolnego chłopa i inteligenta tych
W wielu wypadkach wynajdywał placó\.vek, które maj,ę. Żydzi w Polsce.
Sen. W i e s n e r (Niemiec) zwrócił Natalia Kaczorek, piękna blondyna,
uwagę, że płk Koc postawił podstazgrabna, powabna.
różne mankamenty i przeszkody, udaBiegu historii nie potrafi zahamować
wowe wytyczne w stQsunku do mniejOferta głosiła dalej: Piękna kobie- jąc przy tym, że jako specjalnie up 0- żaden mocarz i nie uczynią tego takszości.
Niemiecka grupa narodowa ta Ameryki, Natalia Kaczorek, szuka ważniony będzie mógł jednak za jaką.ś że Żydzi.
"Jungdeutsche Partei" akceptuje to męża z Polski, chce koniecznie rodaka. dalszą wpłatę 50 zł coś zrobić.
stanowisko i deklarację płka Koca. Kto wyjedzie do Ameryki? Dziesięciu
W taki sposób delegat miss Kaczorek
'I' OBRONIE MLODZIEżY
"Nie domagamy się przywilejów mężczyzn, wybranych przez specjalneprzez pewien czas bezkarnie uprawiał
Odpowiadają.c sen. prof. Michałowi.
-- mówił sen. Wiesner - a chcemy go delegata, wyjedzie do Ameryki, a swój proceder, aż pewnego dnia powitylko, by przyznane nam prawa kon- ten, kt.óry spodoba się pani Raczorek, nęła mu się noga. Okazało się, że tym czowi, który atakował naszą. młodzieł
stytucyjne były wykonane. Niemiecka zostanie jej mężem. Pozostałych dzie- "delegatem" miss Kaczorek jest nieja- i użył w końcu w stosunku do niej o"tchórze, sadyści, pozbawieni
grupa narodowa ma podwójne obo- więciu ótrzyma ods7.kodowanie, tłuste kiś Jan Zacharkiewicz, 7.amieszkały kreślell:
poczucia prawa i honoru", w stosunku
wiązki: wobec państwa polskiego, oraz
posady itd. Podajcie swój adres i ofer- przy ul. Wolnóść 12, który nic nie ro- de; jedne-j grupy, a "chowa.iący się po
wobec wła s nego narodu. Grupa ta two- tę na poste restante, na ręce specjal- bił, tylko żył z funduszów, wyłudzo kątach ślimaki, pozbawieni temperarz ynierozerwalną całość, której nie nego delegata pani Kaczorek z Ame- ny~h od swoich naiwnych kl~entów i mentu" w stosunku do grupy drugiej,
można traktować według posz~zegól
ryki.
że piękna miss Natalia Kaczorek żyła sen. Petrażycki wyraził zdumienie z
nych wytycznych i uwidzeń, a próby
Można sobie wyobrazić, jaki efekt
tylko w wyobraźni Zacharkiewicza. (w) powodu takiej chara.kterystyki i żal,
wynaradawiania są. szkodliwe dla pą.ń- miało to niecodzienne ogłoszenie. Po.'
,
!::::s
że, Pl'Qf. Michałowicz nie zapytał o O-

li)

Sen. Makowski stwierdza,

nie potrzebuje
nawet

mi

obaw przed parlamentem,

Miss Kaczorek poszukuje m~ża ...

j

,.
SfroDa t
,pinię władz wojskowych, zanim wypowi~dział takie zdanie.
Bylby się prze-

~onal, że władze uważają tę mŁodzież

Jako pelną honoru i dumy narodowej.
Ukrainiec sen. Ł u C k i poruszył
Przede wszystkim sprawę parcelacji
ZIem pomiędzy Rusinów.
Sen. S i u d o w s k i zwrócił uwage
na supremację Niemców na Pomorzu~
Ludność niemiecka liczy tum zaledwie
lO procent, a ma w posiadaniu 22.3
procent ziemi, w tym majątków ponad 180 hektarów aż 55 proecnt. Zatrważające stosunki
widzimy na odcinku spółdzielczym, gdzie spółdziel
czość .polska znajduje się w sytuacji
gors~J. Pracodawcy Niemcy w stosun~u do. robotników polskich wyzysk:UJą .swoJe wpływy. Organizacje niemIeckIe urabiają młodzież niemiecką
w duchu nieprzychylnym dla Polski.
W dalszym ciągu dyskusji przemawiało kilku innych senatoró·w. (w)

Przed wyborami
w Sowietach

M o s kwa. (Tel. wł.) Mimo nieogłaszenia przez rząd sowiecki nowej
ordynacji wyborczej prasa sowiecka
.

' rozpoczęła

już kampanię

,.yv artykułach

wyborczą.

zaznacza się już z góry,
ze wyborcy sowieccy "oddadzą swoje
- glosy tylko na tego, kto w praktyce
wykazał, 'Że jest bolszewikiem",

Przed kanonizacją
błogo Andrzeja Boboli
Mi a s t o Wat y kań s k i e.
(Tel.
wł.) Dnia 16 bm. zbierze ~ię w obecności Ojca św. Kongregacja
Obrzędów,
kt~ra poweźmie ostateczną decyzję w
zWlązk?- z zamierzoną kanonizację blogosławIonego Andrzeja Boboli. Prasa
rzymslła notuje, że na zebranie Kongregacji Obrzędów prz~'będzie do Rzymu ks. kardynał Hlond.

Nowi docenci
Wa r s z a w a.

(PAT.)

Minister

~świ~ty zatwierdził naRtępuj~ce habi-

ORĘDOWNIK, niedziela, dnia 7 marca 1937

Numer M

Po śladath strasznej zbrodni

Ujęcie 19-1etniego wspólnika :::bójeckiego napadu na ?nies~kanie

Choi'ltskich w

Wa"'s~awie

W a l' s z a w a. (Tel. wł.) W sprawie strasznej zbrodni, dokonanej \v
Warszawie w mieszkaniu małżonków
Choińskich, ustalono, że drugim uczestnikiem
napadu zbójeckiego jest
Zdzisław Wą.siakowski, 19-1etni chło
pio<:, zamieszkały ze swoją siostrą. Haliną, przyjaciółką głównego
sprawcy
napadu, Kosińskiego. WąsiakQwskie
go aresztowano w mieszkaniu przy ul.
Ogrodowej. Początkowo nie przyznawał się do zbrodni, ale na wid ol, noża
fińskiego, którym została zamordowana służąca Du]akówna. rozpłakał się,

co policję utwierdziło w przekonaniu,
że jest współwinny zbrodni. W toku
dochodzenia \Vą.siakowski przyznał
się do udziału w napadzie i przedstawił jego szczegółowy przebieg. Ponieważ bandyci zniszczyli swoje ubrania,
a jeden z nich zostawił na miejscu
czapkę i jesionkę, postanowili sobie
sprawiĆ nowe. Skradzioną. u Choiń
skich biżuterię rabusie zdołali spi~
niężyć częściowo u jednego z paserów,
którego aresztowano, a biżuterię skonfiskowano. (w)

Krwawe starcie w Tunisie

ści kadłuba, nie udało się dotychczas
uszczenić. Wobec pogorszenia się położenia ObO'k trzech
hO'lowl1lków (w
tym pO'lski "Tytan"), które są już przy
"Patrasie" posłano z Gdańska czwar-

Tu n i s. (pAT.) Oddział żand;rme
rii, który przybył na wezwanie, aby
przywrócić porządek w kopalni Metlaoni, został powitany przez robotników
strzałami rewolwerowymi. Kapitan i
3 szeregowych odniosło rany.
Żandarmeria odpowiedziała strzałami, wśród strajkujących poległo 13,
a 12 padło rannych. Spokój zapanował
o tyle, że robotnicy powrócili do swych
schronów podziemnych.

Statek w płomieniach
P ary ż. (PAT). "Paris Soir" donosi, iż grecki statek naftowy "Loukia"
najeChał na Morzu Śródziemnym niedaleko Rosas na minę. Statek 'ten wyruszył koło godz. 3 rano przy pogodzie
z Portvendres z ładunkiem 3 tvs. ton
benzyny. Wypadek wydarzył się koło
godz. 4.
Zderzenie się to wywołało stras:zny
wybuch benzyny. Załoga statku liczyła 21 ludzi. Wielu poniosło śmierć lub
zostało rannych. Na pomoc pośpieszyły
znajdują.ce się w pobliżu parowce.
"Loukia" przedstawiała morze pło
mieni, w których znajdowali się oszaleli marynarze, pozostali jeszcze przy

ty.

Wszystkie holowniki pracują nad
zabezpieczeniem statku i - jak dotychczas - udało się mimo złej pogody utrzymać statek w pozycji pionowej. Obecnie holuje się go do Gdań
ska.

Konkurs szopenowski

Warszawa. (PAT.) W dwunaslym dniu grali Pierre Rodrigue (Belgia), Witold MalcużyilSki (Polska) i
Natalia Weissman-Hublerowa (Polska).
Dziś audycje konkursowe odbędą.
się od godz. 14 min. 30 do godz. 19 min.
15, skutkiem czego przewidzianych
jest pięć · n-astępUjącyc11 , występów:
Helena Ryndówna, Jan Ekier, Felicja
Blumentalówna i Olga Iliwicka (Polska) oraz Angele Danailoff (Bułgaria).

Prowokacja żydowska

L w ó w. (Tel. wł.) Na politechnice
podczas wykładów prof. Wątorka na
czwartym roku inżynierii studenciżydzi zajęli wolne miejsce po stronie
prawej sali. tudenci-Polacy usiłowa
li przemocą usunąć ich a następnie
zwrócili ~ię do prof. WąŁorka.
Wtedy asystent prof. Wą.torka zarZl3-dził,
aby studenci opuścili ławki,
a prof. Wą,torek polecił Żydom zająć
miejsce po lewej stronie. Gdy tego nie
po;,;łuchali profesor
odwołał wYkład.
Wówczas delegacja żydowska udała
się , do rektora z zażaleniem na prof.

lItaCJe w szkołach akarlemickich:
Na Uniwers~rtecie Jagielońskim w życiu.
Krakowie dra Karola Buczka jako dospłonął
..centa n.auk pomocniczych historyczZ
u
r
i
c
h
(A
TE)
N ad ośrookiem
ny~h. (tj. paleografii, d?plomatyki, arprzemysłowym Schwierin odbywały się
ChIWlst~"kl, geografii historycznej itd.)
ćwiczenia aparatów lotniozych, pochona wydziale filozoficznym'
dZl}cych z lotniska w Die,bendorff. pod-~"
nil: U:niwers~rtecie Stefan'a Batorego cz&s których nastąpiło zderzenie siQ
w 'Vllł1le dra Jana I(ruszYI1skiego ja- aparatów.
'ko docenta histologii i embrioloO'ii na
Pilot jednego zdołał w ostatniej
wydziale lekarskim;
o
chwili opuścić się za pomocą spado- Wątorka.
na Uniwers~"tecie Jana Kazimierza chronu. Drugi natomiast spadł grzewe Lwowie 1. dra \Vojciecha Hejno- bią,c w gruzach aparatu. Wskutek za. sz~ jako docenta historii prawa pol- pal~mia się zbiornika z benzyną saskIego na '''rdziale prawa, 2. dra Ro- molot s,płonął d-o,szczętnie wraz z niemana Stopę jako docenta językoznaw szczęśliwym pilotem.
P a ryż (Tel. wł.) Rząd pov,:staI1.stwp. afrykańRkiego na wydziale huc~y ogłosi'l przez radio komunikat, w
manistycznym;
którym ostro oskarża Francję o tolebędzie się zbroić
na Uniwersytecie Józefa Piłsud
rowanie agitacji komunistycznej na
Lo
n
d
y
n.
(Tel.
wł.)
Izba
gmin
skiego w Warszawie 1. dra Witolda
pograniczu Maroka hiszpańskiego i
Cybulskiego jako docenta stomatologii rozpatrywała w trzecim czytaniu pro- domaga się dochodzell międzynarodo
na wydzial~ lekarskim, 2. dra Ignace- jekt ustawy, upoważniający rząd do wych. Jednocześnie wysuwa projekt,
'f!'0 Złotowskiego jako docenta chemii zaciągn ięcia pożyczek na cele obrony aby sytuację w Maroku zbadała spefizycznej na wydziale matematyczno- narodowej. Po przemówieniu minI- cjalna komisja międzynarodowa.
Chamberlaina odrzucono wniosek opaprz~'rodniczym ;
,Z kół powstańczych zaprzeczają
na
Uniwersvtecie
Poznll11skim ~ycji, wypowiadający się przeciw pro- pogłosce, jalwby gen. Franco zakazał
-1. dra Franciszka Adamanisa jako do- Jektowi 241 głosami przeciw 117.
wywozu siarki do Francji. Na froncenta chemii farmaceutycznej na wycie wojennym w Hiszpanii sytuacja
dziale matematyczno - przyrodniczym,
powódź
Węgrzech
bez
zmian.
2. dra Leona Lalmera jako docenta stoR a b a t. (PAT) Radiostacja w SeB u d a p e s~: t. (PAT,) Katastrofa
mato'logii na wydziale lekarskim, 3.
willi donosi, że nadeszło tu zawiado<Ira Adama Tomaszewskiego jako do- powodzi prFybiera w północnych Vlę mienie z Salamanki o przybyciu w najcenta filologii polskiej na wydziale hu- grzech coraz większe rozmiary. Rzeka bliższym czasfe komisji, złożonej z ofi• m 'a nistycznym, 4. dra Jadwigę Zie- , Saio wystąpiła w nocy z brzegów, za- cerów portugalskich. Komisja ta odlewają.c przedmieścia Miskolca. Część
mięcką. jako docenta mikrObiologii
mieszkailców
nie zdążyła ujść przed wiedzić ma gen. Franco.
. gleby na wydziale rolniczo-leśnym;
B a j o n n a. (PAT)
Z tutejszego
powodzią
i
schroniła
się na dachat.:h
, . w Szkole Głównej Gospodarstwa
portu
wyszedł
do
Bilbao
hiszpański
Wiejskiego w 'Varszawie dra Emila domów. AkcJa ratunkowa trwa.
statek rzą,dowy "Galdenes". Na pokła
W
miejscowości
Jaszbereny
nad
Chroboczka jako docenta uprawy i hodzie statku znajdują. się liczni zbiegodowli warzyw na wydziale ogrodni- rzel,ą Zagyva wskutek powodzi zawa- wie z obszarów zajętych przez poliło się 46 domów.
W okolicach tych wstańców.
czym.
powódź objęła przestrzeń 16 tys. hekB ~ j? n n a. (PAT) W północnych
tarów,
Groźba
, prow1l1c]ach Hiszpanii szaleje od 2 dni
burza śnieżna i gradowa. uniemożli
Położenie
wiając wszelką komunikację.
W zaB a g d a d. (P AT)
Mimo kategoB ej rut. (PAT) Syryjska Partia toce gaskońskiej wzburzone morZe urycznych 'zaprzeczeń oficjalnych władz Ludowa znowu dała znać o swym ist- trudnia akcję z,abierania na pokład
irakskich, sytuacja w Iraku przedsta- nieniu. W miasteczku górskim Bikfa brytyjskiego kontrtorpedowca hiszpań
wia się bardzo niepewnie. Armia, któ- partia ta zorganizowała manifestacje, skich uchodźców.
ra poparła zamach stanu w paździer Na czele pochodu niesiono syryjską
M a d l' Y t. (PAT) Rada Obrony Maniku ub. r., obecnie podzielona jest na chorągiew. Gdy policja przystą.piła do drytu opublikowała w południe nastę
dwa obozy. Wielka ilość oficerów jest rozpraszania manifestantów, została pują.cy komunikat: Na odcinkach fronw opozycji do obecnego rządu. Podraż przez nich zaatakowana i zmuszona do tu madryckiego i nad rzeką. Jarama od
nienie wzrosło szczególnie na skutek użycia broni. Jest dwóch zabitych
24 godzin trwa intensywna obustronna
zabójstwa Dia Junesa i usiłowania za- pięciu rannych.
kanonada artyleryjska.
bójstwa przywódcy najconalist~znego
fraku, Mauluda baszy Muchlesa. \-Viadomości te dopiero teraz przedostają.
G d a ń s k. (ATE) Statek gre-cki
B u kar e s z t (ATE).
Już trzeci
się do prasy zagranicznej z powodu silnej kontroli prasowej na terenie Iraku, "Patras" osiadł na mieliźnie w pobliżu dzień szaleJe straszna burza Qa Morzu
który jest chyba jedynym państwem latarni morskiej Stilow, niedaleko wy- Czarnym. Ruch okrętowy prawie zupełnie ustał.
na świecie, gdzie dzienikarzom nie brzeży ni emiecki cli.
Statek ten zmuszony był część ła
Trzy statki sowieckie przy;syłaly
wolno przebywać. W Iraku panuje
ogólne przekonanie, że rewolucja w ar- dunku wrzucić do morza, a również i sygnały SOS. Z Odessy nadeszła wiamii i społeczenstwie może wybuchnQ.ć część załogi została przewieziona na domość, że miasto Batum zostałO' spulada ' ch wili.
.
'
, ... lQ.d. Dziur, powsta.łych w doln'e j' cz~- stoozone p~zez huragan,

2ywcem

Sytuacja na 'frontach
wHiszpanii

Anglia

Wielka

wojny domowej
wIraku

.

na

w Syrii

Ratowanie statku "Patras"

Burza na M. Czarnym

Katastrofa
w stoczni szwedzkiej

-

o s l o. (P AT) W stoczni zakład0w
"Goeta" w Goeteborgu wydarzył się
poważny wypadek. W czasie wodowauia dużego statku-cysterny o pojemności 12.000 ton statek ten zderzył się
z holowanym parowcem pasażerskim.
Zderzenie było tak silne, że statek pasażerski zatonął za kilka chwil. 20 lU4
uzi załogi uratowało się, skacząc do
wody,

Uwięziono 11 narodowców
War s z a w a, 5. 3. - Spośród blisIw 40 aresztowanych w poniedziałek
na zebraniu koła praskiego Sti'onnictwa Narodowego członków na mocy
decyzji sędziego śledczego w stosunku
do 11 członków Str. N ar. zastosowano
tymczasowy areszt, osadzając ich w
więzieniu, resztę natorrriast, m. i. prelł'genta zebrania akademika Floriana
Kuskowskiego, zwo'lniono.
Wśród uwiQzionych znajduje się kilku członków zarządu koła praskiego
Str. Nar.. m. i. pp.: Józef Przybysz,
Jan Gontarczyk, Henryk Kwasieborski
i Antoni Nowak.
Uwięzieni pozostają pod za:rztuem
zakłócenia zebrania nieznanego bliżej
St.ronnictwa Demokratycznego.
S.

Zatory na

Wiśle

T o l' U ń. (pAT.) '\V ciągu czwartku zator lIa Wiśle pod Świeciem powiększył się z powodu napływającej
kry i obecnie sięga od Bieilkówki do
Fordonu, gdzie stan wody podniósł się
\V ciągu doby o 49 cm i
doszedł do
+5,37 mtr. jest to stan o 20 cm niższy
od najwyższego stanu w lipcu 1934 r.
P o z n a ń, 5. 3. Ze Śremu donoszą,
że miastu grozi niebezpieczellstwo powodzi, bowiem w powiecie śremskim
\Varta nie jest jeszcze obwałowana.
Ze Świecia donoszą, że \-Visła pokryta Jest zatorem lodu, który hamuje
normalny odpływ wody. Najgorzej
przedstawia siQ sytuacja w Topólnie,
gdzie stan wody wynosi 5 i pół metra.

Echa sprawy
"Dziennika popularnego"
War s z a w a. (Tel. wł.) Oka~uje
w związku ze sprawą "Dziennika Popularnego" aresztowano poza
wymienionymi jeszcze 21 osób. Z tych
kilku zwolniono. Są to zarówno Żydzi,
jaki i Polacy. W czasie rewizji znaleziono wiele materiału kompromitują
cego i dokumenty oraz pisma propagandowe względnie organizacyjne, dotyczące ruchu wolnomyślicielskiego i
komunistycznego.
(w)
K i e l c e, 5. 3. - W związku z li-

się, że

kwidacją komunizującego

"fołksfron

towego "Dziennika Popularnego" policja kielecka na polecenie prokuratora
przep.rowadziła w Kielcach liczne rewizje i aresztowania 'wśród e1ementów
wywrotowych, skupiających się przy
tym piśmie.
Znaleziono bardzo dużo obciążają
cego materiału. Między aresztowanymi znajdują si-ę i członkowie PPS., a
także 17-letnia uczennica gimnazjum
żydowskiego, córka bogatego
kupca.
Ares'ztowania wywołały wśród elementów "fołksfrontowych" popłoch.

W~ Wrocl,awil\l oolbylo ei~ walIDa ze~:mi'e
nic:mri.eakJiej ilzby haniUuwej dJ.a PoltSlti. J.zl>a ta
ol>cho.dlZli w maju 10·lec e swego i.stlndoe,naa. Prze'
woolll1lozącym wybd Baw dll"a von G relgOtry z BerliDa..

*

- Według dll·nycb o'f.lcj.alnych lIiezba Ży~lÓw.
za.rnne&Zlk,allych w Ber Li.ni'e, WY~ll(}s.i o.l>ecru-e 250
tY6., z CZ!!tglO ok,c,,/o 150 tys pq-z,ypada na Wyznawc6w re.!Jigti,j mojże.swwei. a 40 000 ZlIlli'Nri~o
wY7Jlla>l1iie.

*

w ~zy zalkarza,n .• s ...rredawaruiJa a.rTy,kuIów ellek,tJro.teC'h,n,iClllllych i illlS·tal'3cyjm'Y'Ch cso'
bom prywactm.ym.

*

W Ndle'lIlC0eCh Z1ll kazano rozP'OwslZech>nialllli,ll
Ckr Ott<l'na Straooe<ra (prze.wódcy 1zw.
,,02la.nneg-o f,rontu') pL "Dolką.d =ioew.za RiIller?" wydfllJnej VI' Pra"·'lZe.
kIs'i.ą Ż'kJi

*

Ag. Havasa diom;ooi Ił' Wiednńa, ile podróż
S~h.usch-nJgga do Rzymu naetą,pu plra wd'Opo-jobnIe w ,końcu marca. Na6tęprrui-e k.a,nc1eJr,z wda sill
1>!"I3 w oopo-dcl> nIJe do Bu n n p e800u.

*

W W1iletk<u la,t 118 zm,arla w Bo,t\()/3aJl'i ruaiSlta.rmu~k8lThka R11mUtnlU, Hanca Ba-etu. Zma.la. cieooyla s~ę do 09tatil1u-ej chwiH d1J.!J.rym zdro-

gza

\V'lIem.

Czytajcie i abonujcie
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l
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Po zgonie Parylewtezowej

Rozpoznanie tajemnicy śmierci
Przypomnienie faktów - Głosy prasy - Teoria o chorobie
raka zdementowana - Jak dokonano sekcji - Niesprawdzone pogłoski

POEZJ.\ \\' lOSi\Y
orh l'zczono powyż s zy model
sukni śl ubnej. Czyż nic słusznie?

Tą nazwą

Na uboczu

Dookoła

deklaracji
płka Koca

Jak pOdaje prasa warszawska wczoraj miała miejsce rozmowa płk~ Koca
z pIkiem Sła,vkiem, w której wyniku
grupa plka Sławka poprzeć ma akcję
płka Koca, sam jednak płk Sławek
po~~taje na uboczu.
\V ten sposób w organizacji plka
Koca skupi się prawie cały dawny
Bezpartyjny Blok \Vspółpracy z Rzę.
dem,
Mówi się również, że marszałkowie
Sejmu i Senatu zgłoszę. swój akces w
chwili przystąpienia rządu do O, Z. N.

Nagły zgon Wandy Parylewiczowej
w szpitalu jest przedmiotem obszernych uwag całej prasy. Paryl~wiczo
wą, przypominamy,
aresztowano 24
czerwca ubiegłego roku; przebywała
ona w areszcie śledczym aż do zgonu.
Aresztowano ją pod zarzutem wyrabiania posad w sądownictwie. \V związku
z wykryciem afery, w którą zamieszana była jako wspólniczka Parylewiczo\\'ej Żydówka Fleischerowa z Tarnowa, przeniesiono w stan spoczynku
m~ża Parylewiczowej, prezesa Sądu Apelacyjnego. Parylewiczowa dopuści
ła się również
wielkich naduż,'ć w
"sanac~' jnym" Związku Pracy Ob~'wa
telskiej Kobiet. Sumy sprzeni.>.wierzone pokrył częściowo mąż Pary lewi·
czowej.
Do śledztwa w sprawie Pary lewiczowej, wobec olbrzymiego poruszenia,
jakie wywołała afera w opinii publicznej, wydelegowano sędziego dla spraw
szczególnej wagi, dr Korusiewicza.
Afera Parylewiczowej, w którą zamieszany<;h jest siedem osób, obejmowała kilka miast. To też dr KOrll'liewicz wyjeżdżał kilkakrotnie poza Kraków, a ostatnio bawił w \Varszawie.

Śledztwo w chwili zgonu Parylewiczowej znajdowało się podobno w stadium końcowym. Materiał śledztwa
zgrupowany jest w 40 tomach, każdy
po 200 stron,
W styczniu bież. roku przewieziono
Parylewiczową
po raz pierwszy do
szpitala. Wtedy też ukazały się pierwsze wiadomości o jej złym sŁanie zdrowia. Po krótkim leczeniu szpitalnym
odesłano Parylewiczową znów do wię
zienia śledczego. Nagle w stanie zdrowia Parylewiczowej nastąpiło znów
w ostatnim tygodniu pogorszenie. Zaobserwowano zanik sił oraz utratę
przytomności, która trwała coraz
to
dłużej.
\Vobec tego we wtorek Parylewiczowę.,
przebywającę. w szpitalu
więziennym, przewieziono już zupełnie
nieprzytomną na klinikę krakowską,
celem podjęcia nowego i dalszego leczenia. Tu też nastąpił jej zgon.

*

"Polska Agencja Telegraficzna
stwierdza "Wielkopolanin", organ narodowej wsi - już zdążyła podać do
wiadomości publicznej przyczynę zgonu. \V komunikacie, rozesłanym do
gazet donosi, że Parylewiczowa zmar-

r

Smieją

sie do nas trojaczki ...

*

Organ zarzę.du głównego Zw. PowstallCów Ślę.skich "Powstaniec" omawiając deklarację płka Koca
wyraża
ubolewanie, że nie stawia ona kwestii
żydowskiej równie jasno, jak postawiono kwestię komunistyczną. ,,\V kwestii
tak jasnej i prostej ogólniki, zawarte
w deklaracji płka Koca, są niedostateczne i WTęCZ ujemne". Dalej "Powstaniec" nazywa "dziwnymi" objawy
"spontanicznego wyścigu" różnych organizacyj, zrzeszeń i zespołów "w zgła
szaniu akcesu do obozu politycznego
płk a Koca".
"Z naszego stanowiska - zaznacza ślą
ski "Powstaniec" - szczególną wagę przywiązujemy do pełnego uwzględnienia w
założeniach i poczynaniach organizacyjnych nowego obozu konieczności silniejszego oparcia się na zachodnich ziemiach
Polski, na umysłowości i opinii ich mieszkańców, konieczności jak najściślejsze
go zwi ązania się z nami. Długa obserwacja wewnętrznego życia Polski powinna
była właśnie pod tym względem nasunąć
na,ibardziej konl{retne i nieodparte wnioski. Bowiem zbyt dotkliwie przekonaliśmy się, jak fatalnie odbiło si~ na Polsce
uparte sięganie do pewnych tylko odła
mów społecz eństwa i narodu, wytrwał",
powracanie do zawsze tych samych grul'
i ze,społów niczym, żadne, kl~sk, niez&'chwiane oparcie budowania rzeczywist~
ści naszej na umysłowości i właściwo
ściach psychiczny rh wszystkich
innych
ziem polskich - tylko nie zachodnich."
W innym zaś artykule "Powstaniec" twierdzi, że wśród współpracow
ników płka Koca "brak prawdziwie tę
gich i mądrych organizatorów i nawet reż~' ~erów".
"Polonia" notują,c te głosy stwierdza,
te prezesem honor. powstańców ślą
skich jest wojewoda dr Grażyń~ki, który równoczesme jako prezes Harcerstwa zgłosił akces do deklaracii płka
Koca. \Vobee tego "Polonia" przewiduje rozmaite "powikłania" i notuje na
horyzoncie śląskim
"j)QWa.źne
zachmurzenie ze skłonnościami do burzy".
,.Czy to będzie burza w szklance
wody - okaże najbliższa przyszłość!"

*

Stowarzyszenie Chrześc.-Narodowe
go Nauczycielstwa szkół powszechnych
w organie swym .,Nauczyciel Polski"
(nr 4) zajmuje stanowisko wobec de1tlaracji płka Koca.
Podkreśliwszy, iż deklaracja ta ma
być podstawą akcji politycznej,
podczas gdy Stowarzy;:;:r.enie "jest organizacją. wyłącz. 7..aWoUOWę.", a "wszelkie
sprawy polityczne nie należę. do zakresu jego działania", "Nauczyciel Polski"
s'twierdza, iż nie do Stowarzysz.enia

ALEKSANDER

ELEO~ORA

ROMAN

,V dniu 20 lutego br., w rodzinie bezrobotnego, p. W. KordoiJskiego z KIecka -

jak już donosiliśmy - urodziły się trOJaczki, którym dano imiona: Aleksander.
Eleonora i Roman. Trojaczki chowają się świetnie, Spoleczellstwo Wielkopolski
udzieliło natychmiast pomocy niezamożnym rodzicom,
przesyłając
liczne ofiary
pieniężne i w naturze, za co za pośrednictwem "Orędownika" sklada p. Wincenty Kordoński, ojciec trojaczków, serdeczne podz~wanie wszystkim ofiarodawcom. Na zdjęciu szczęślIwe trojaczki.

la na raka. Czy nie należało raczej zaczekać na wynik sekcji, a nie ogłaszae
przyczyn, nie popartych na razie powagę. ostatecznego
orzeczenia lekarskiego ?"
Sekcja zwłok śp. Parylewiczowej
według wiadomości krakowskich
nie
potwierdziła
mniemania,
jakoby
śmierć nastą,piła na skutek zmian w
organiźmie, wywołanych nowotworami (rak). Oficjalnego komunikatu z
wyników sekcji dotą.d nie ogłoszono.
Dziennik "Siedem Groszy", donoszą.c o sekcji stwierdza, iż "w każdy.m
razie wiadomo, że przyniosła ona zdumiewają, ce wyniki,
bowiem żadnego
nowotworu nie wykryto, natomiast dostrzeżono zmiany
chemiczne w jelitach".
Jak wiadomo, lekarze nie mogli
stwierdzić przyczyn
choroby Parylewiczowej. Od kilku miesięcy chudła.
ona w niepokojący sposób (z 90 kg. na.
46 kg,), skarżąc się na. dokuczliwe bóle głowy, ogólne osłabienie i bliżej nieokreśloną senność.

\Vydawane w oficynie "L K. C,"
"Tempo Dnia" zauważa, że od chwili
ostatniego przewiezienia Parylewiczowej 7. więzienia do kliniki "śmierć
szła wprost
katastrofalnie"... "Objawów ze strony serca, pluc czy innych
organów nie można było właściwie
stwierdzić."
Również
że teoria o

i ten dziennik zaznacza.,
chorobie rakowej Parylewiezowej zostala zdementowana przed
kilku tygodniami. "Badania, prowadzone przy pomocy wszystkich środ
ków klinicznych, a więc przy użyciu
promieni Roentgena, badań fizjologicznych, chemicznych, mikrOSkopowych nie wykazywały w zasadzie istotnej przyczyny cierpienia".
Niewą.tpliwie jednak teraz,
kiedy
zbadaniem przyczyn zgonu obwinionej
Parylewiczowej zajmują się najwybitlliejsi przedstawiciele medycyny sądo
wej oraz państwowe instytuty chemiczno - rozpoznawcze, nastąpi ścisłe
naukowe
rozpo7.nanie
tajemniCY
śmierci \"andy Parylewiczowej.
Kra k ó w. (Tel. wI.) Sekcja zwłok
\\Tandy Parylewiczowei, przeprowadzona przez profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego
\\Tachholza, Ciecha..
no\\'skiego i Olbrychta w obecności
prof. Tempki, Godowskiego i Kaczyń
skiego oraz sędziego śledczego Korusiewicza i wiceprok. Garbarcillskiego
,~raz z protokólantką. studentką. medycyny, kuzynką. rodziny Pary lewiczów - trwała przeszło 2 i pół godziny. Oficjalnego wyniku nie ogłoszono.
Dokonano sekcji narzą.dów wewnętrznych, mózgu
i powłoki ciała.
Dalej będzie przeprowadzone badanie
mikroskopijne i chemiczne dla ustalenia przyczyny zgonu. Część tych badań uskuteczni się w Krakowie, a nie(Dokończenie

na stronicy

następneJ).

Echa strajku w "Wulkanie"

Papierowa walka z komuną
Szumne deklaracje, puste frazesy i rzeczywistość w Częstochowie

na żaden, stanowczy, mocniejszy krok 13-Ietni wyrok skazuję.cy również za koprzeciwko 2ydom właścicielom.
munizm. Młodzi Żydzi, przyjmowani
A przecież nie wolno nam o tym do fabryki byli albo już karani za ko·
zapominać, że strajkujący tam w
murdzm albo jeszcze uszli należytej
okropnych warunkach robotniey wal- ka.ry.
czę. nietylko o polepszenie swego bytu.
Fakty powyższe zbyt sę. jaskrawe
Jeśli jeszcze teraz okupują. fabrykę, to
i wymowne, by wymagały komentaczynią. to dlatego by fabryka nie była
rzy.
wylęgarnią. komunizmu i parawanem
Robotnik walczę.cy w fabryce żv
dla wszelkiego rodzaju elementów wy- dowskiej z Żydami komunistami nie
wrotowych. A uczynić to można zała- prowadzi walki papierowej z wł~sncj
twiwszy pozytywne postulaty strajku- nędzy i z nędzy swej rod;iny składa
jących ,którzy żę.dają nietylko przyję- ofiarę stojąc nieugięcie na narodowym
cia zwolnionego Polaka ale również posterunku.
pr?centowego .zatMldnie~ia Polaków,
Tam w tej żydowskiej fabryce rozktorych pracuje zaledWIe 50, gdy 2y- grywa się prawdziwa ",alka z komunów robotn.ików }~~ zatrudnio~ych 8~. ną. - nie martwa, bezduszna i papie.
Obydwaj vdascIclele fabrykI 2ydzl: rowa ale pełna życia, okrutna.
Laudon, S~'Jl .g~rbarza z.,.WolbI"?mia i
Robotnik polski spełnia swoje zaPreyer, uCI.ekmler z 'ROSJI, znam są ze danie. Wespół z chłopem i młodym
swyc.h leWIcowych przekona.ń.
bezrobotnym inteligentem stoi wiernie
Temu to należy przypisać m. iD. na straży polskośei. Nie pozwoliła mu
VJdradziecki~ postępowa.nie socjalisty- na. komunizm wiara, polska krew nacznych zWlą.zków klasowych, które wet w żydowskiej' fabryce.
pr~wadzą. akcję. ła.mistrajk()W,+, ,,:yst~
Nie wolno jednak pozostawić ~o
na.leży zajmowanie się stroną. polityez- PU}~c. w obronle.2ydów kapItalIstów samotnego w tej walce. Upór 2yda
nę. deklaracji płka Koca.
p~Iwko okupUjącym fabrykę robot- właściciela musi
być przełamany
mkoJ?l Pol~?D'. _
wszelkimi środkami. Nietylko zwol.
....
KIerowmkle~ fabrykI JC1'lt tyd S~u- niony. P?Jak winien zostać przyjęty,
Zydowska "RepublIka zamIeszcza 1im Pnyro"flfflkl karany dwuletnlm a.le WJllllI zostać zwolnieni wszyscy zazna~ę. ?eklarację rekt<.>rów szkół aka- więzieniem _
~ję komanisty- tMtdnieni tam tydzi.
' . ' ,
d~nllcklch w ~arszawIe pod :rzYłam~-1 czną, .
' _
Dopiero wówczas walka z komun).
wym tytułe~. "Akces rek~Olów wy~~ blllrze jst tJMrlfld:urony ?;~Td Lac('k, :r.mem z fikc~' j pr:r.E'is~ać się poe....
szych uczel~l d~ Obozu ZJcdnoczel1la który nawet kierGWl'lika w gOl'liwości wa w neczywistość.
Narodowego _
. przewyższył ma bow~ . . ~
Bo I.
Cz

ę

s t o c h o w a, w marcu.
dzisiaj mówi o walce z komunizmem. Dyrektywy Kominternu,
rewolucja krwawa. i okrutna w Hiszpanii - wszystko to skłania do bezustannego poruszania spraw zwię.za
uych z komuną. W większości wypadków ta walka, to walka papierowa.
Szumne deklaracje, puste frazesy,
przemówienia stołecznych panów z za
zielonych stolików,
Słowa, słowa, słowa ... nic więcej.
A już dwa tygodnie trwa strajk 0kupacyjny w żydowskiej fabryce wyrobów kuto-lanych "Wulkan". Pomimo wzburzenia jakie strajk ten wywolał w opinii publicznej, pomimo nader licznych odgłosów w całej polskiej
prasie i solidarnego poparcia jakiego
społeczellstwo nie skupi strajkującym
zatarg po dziś dzień nie zostal rozwią.
zany.
Czynniki oficjalne nie zdobyły sj~
Dużo się

*
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które narządy wewnętrzne odda się do
Centralnego Instytutu Ekspertyz Chemicznych w Warszawie. Ogłoszenie
kOIhisji lekarskiej o wyniku sekcji ma
być podane w dniach najbliższych.
Po Krakowie kursują p<>głoski, nie
potwierdzone przez czynniki oficjalne,
li:e żadnych zmian nowotworowych,
któreby się dały zaobserwować gołym
okiem, nie dostrzeżono. Zanik sił u
Paryle"viczowej łączą. ze stałym spadkiem wagi. Kiedy przed pół rokiem
ważYła blisko 90 kg., to ostatnio miała już tylko 46 kg.
Sędzia śledczy Korusiewicz dał pozwolenie na poch{)wanie zwłok, które
będ~ w czwartek wieczorem przewiez·~one do N owego Sącza,
gdzie odbę
dzie się pogrzeb.
K l' a k ó w. (Tel. wI.) W pią.tek rano rozplakatowano na murach miasta
klepsydry żałobne, zawiadamiające, że
pogrzeb śp. z Pierackich Wandy Parylewiczowej odbędzie się w sobotę rano
na cmentarzu w Nowym Sączu. Pod
klepsydrą
podpisana jest rodzina.
Zwłoki zmarłej przewiezione zostały w
piątek karawanem samochodowym do
N owego Sącza.
Miejscowa prasa popołudniowa rozwodzi się bardzo obszernie nad sprawą zgonu Parylewiczowej i dowodzi,
że śmierć Parylewiczowej nie kryje w
sobie żadnej tajemnicy, że zgon był z
góry przez lekarzy przewidywany.
Oficjalny komunikat w sprawie wyniku sekCji zwłok dotąd nie ukazał się
i opublikowanie jego zapowiadane jest
dopiero na poniedziałek 8 bm., po przeprowadzeniu ekspertyzy lekarskiej niektórych części organizmu zmarłej.
Ękspertyza ta ma być dokonana w
War.szawie.
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Lódzkie widoki

PierWSi łodzianie
Łódzka

prasa

żydowska

donosi, cO'

następuje:

"Poniżej podajemy nazwiska
łodzian, którzy podpisali w

tych
dniu
1 lnatca na ratuszu warszawskim
akt erekcyjny Obozu Zjednoczenia
Narodowego.
Z. Albrecht adwokat, K. Bayer
dyrektor Izby · Przemysłowo-Handlo
wej, K. Bilski kierownik szkoły, S.
Czapliński robotnik, L. Dzieniakow·
skj wicedyrektor elektrowni, Z. Fiedler prezes Stow. Kupców i Przem.
Chrześcijan, O. Gross kupiec, Cz.
Gumkowski prezes Syndykatu Dziennikarzy, M. Godlewski prezydent
miasta, J. Holcgreber, inżynier, S.
Inglik robotnik, W. Iżycki urzędnik
bby Rzemieślniczej, F. Janowski
'Urzędnik elektrowni, 1. Kawczak, S.
Kopczyński prezes Izby Rzemieślni
czej, E. Krasuski dyrektor fabryki,
J. Kucharski robotnik, J. Lewicka
robotnica, A. Pączek wiceprezydent
miasta, E. Pfeifer prok. banku, S.
Przeździecki w.-prezes Stowarzyszenia Techników, Z. Raabe, prezes Resursy Rzemieślniczej, Z. Rau wiceprezes Zw. Harcerstwa Polskiego, K.
Roszak wiceprezes S. Z. P. W. A.
Rżewski notariusz,
R. Słoniowski
notariusz, 1. Smarzyński. A. Smolarek wiceprezes Rodziny Y.egionowej,
dr A. Tochterman lekarz, dr. A. Tomaszewski prezes Izby Lekarskiej,
M. Wadowski poseł na sejm, A. Wojtecki dyrektor Giełdy ZbOżowo-To
warowej, S. Zejda adwokat.
Z Pabianic - J. Koziara, administrator Szkoły Rzemieślniczej; ze
Zgierza - Cezak dyrektor Państwo
wej Szkoły Handlowej."
lak na Łód~ :- tyle osób to chyba
~a.ł.o-tl
j
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katastrofy kolejowe i

Raclom;u ska#any na 3 lata

R a d o m, 5. 3 W dniu 3 bm.
przed sądem okręgowym w Radomiu
toczyła
się sprawa o spowodowanie
katastrofy kolejowej na dworcu kolejowym w Radomiu. Na ławie oskarżonych
zasiadł
maszynista pocię.gu
osobowego Michał Szlifierz, oskarżony
o to, że w dniu 21 lipca 1935 roku prowadząc pociąg osobowy z Dęblina d'O
Radomia wbrew zarządzeniom jechał
ponad 60 km na godzinę, czym sp owodowal wykolejenie wagonU pulmanowskiego oraz wyskoczenie trzech innych
wagonów z szyn.

'Wię~ienia

Z pod jednego z wagonów, który

się

wywrócił" wydobyto zmiażdżone zwło
ki pasażera Icka Rapaporta. Ciężko

ranni zostali: Natalia Koluszkówna,
Anna Piotrowska i Josek Wanszenbrot,
kilkanaście osób odniosło lżejsze rany.
Oskarżony maszynista do winy się
nie przyznał, twierdząc, że przyczyną
katastrofy była wadliwa budowa toru.
Po przesłuchaniu stron sąd wydał wyrok, mooą. którego Szlifierz został skazany na 3 lata więzienia. Na zasadzie
amnestii darowano lnu połowę kary.

Żydowska szaika przed sądem

Żydzi - oszuści puszc#cili w obieg falszywe banknoty - FalS:łiywe ze:łinania świadk6tc - Żyd6w obroniły oskar~onych od
'więzienia,

ale nie na

Ł ó d ź, 5. 3. Niezwykle charakterystyczna rozprawa rozpoczęła się
wczoraj w Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Oskarżeni są 35-letni Dawid Szymon
I\iefer i 32-letni Szulim Frydrych. Obaj
Żydzi oskarżeni są o puszczanie w
obieg fałszywych banknotów stuzłotowych.
Kolportowanie
fałszywych
banknotów było obserwowane przez
policję od dłuższego czasu, jednal( nie
zdołano ujawnić skąd brały się falsyfika ty.
Dnia 18 czerwca r . ub. Kiefer nabył
u Reinhelda Tima w Olechowie pod
Łodzią krowę za 520 złotych i zapłacił
pięcioma banknotami
stuzłotowymi.
Okazały się one fałszywe. Tim zawiadomU policję i krowę odnaleziono u
rzeźnika Hechta na ulicy Nowożarzewskiej 7, który stwierdził, że krow" istotnie nabył od Kiefera. Kiefera nie tijęto, gdyż zbiegł za granicę, skąd zjawił
się w kraju w 1932 r., oświadczając, że
nie ma niczego na sumieniu, gdyż od
1928 r. był w Paryżu. Istotnie świadko-

długo

wie nie poznali go, zmienia.jQ.c zeznania.
Dopi.ero w styczniu 1936 r. na skutek
poufnych doniesień wżnowiono dochodzenia i ujawniono, że Szulin Frydrych był faktycznym inicjatorem rozpowszechni ania banknotów. Gdy Kiefera ujawniono, wywiózł go za granicę, a później urobił świadków i dopiero po tym sprowadził ponownie do
Polski. Stwierdzono, że córka Tima dostała złoty zegarek, by nie poznała Kiefera, jako tego, który płacił falsyfikatarni.
Dalej stwierdzono, że rzeźnik Hecht,
Dra t Kiefera, Jojne i Szlama Popowski
brali współudział w oszustwie. W rezultacie sprawę ich jednak wyłączono
z braku dostatecznych dowodów. Odpowiadać będą natomiast za fałszywe
zeznania oraz nakłonienie świadków
przez pl'zelmpstwo do fałszywych zeznań. Na rozprawę powołano 46 świad
ków. \V dniu 6 bm. zapadnie wyrok
w sensacyjnej tej sprawie.

Prochy Chopina spoczną
na Skałce
Kraków, 5. 3. - W krypcie za·
w podziemiach k-ościoła św.
Stanisława na Skałce spocząć mają.
w niedługim czasie prochy Chopina..
Obecnie znajdują się tam sar,kofagi
9 zasłużonych pisarzy, poetów i artystów.

służonych

Rozprawa przeciw

inż. Doboszyńskiemu
!(raków, 5. 3. - W dniu 18 marca br. odbędzie się przed sądem okrę·
gowym w Krakowie rozprawa karna
przeciwko inź. Adamowi Doboszyń
skiemu_ Rozprawa ta odbędzie się na
skutek odwołania się inż. Doboszyń
skiego od wyroku karno-administracyjnego starostwa powiatowego w Kra.kowie, którym to wyrokiem starostwo
ukarało inż. Doboszyńskiego kilkusetzlotową. grzywną za rzekome nielegal.
ne zebranie zorganizowane z począt
kiem roku 1936.

Warszawska

giełda pieniężna

z dnia 5 marca 1937 r.
Belgia 89.20: Ho.landia 289.05: Kopenhaga
115.05: Lo.ndyn 25.76: No.wy Jo.rk (kabel) 5.28;
Paryż 24.49: Praga 18.41:
Szto.kho.lm 132.00:
Gdańsk 100.-; Oslo. 129.55.
USPo.sobienie nieJedno.lite.

Giełdy zbożowe
Poznań
P o z n a li, 5. 3. 100'1 r.
ST ANDA RTY: Ił żyto 700 g/l., 2l pszerr:ca
742 g l\.. 3) ()wies 420 gIl.
Ceny tr~nsakcyjne:
Owies 30 to.nn par. Po.znań • • • • • 23.50
Owies 10 tonn par. Po.znaJ' • • • I • 23.40
Owies 40 to.nn par. Poznań • • • • • 23;2/'i
Cpny orientacyjne:
:tyto. (UsPoso.bienie spokojnej . . 23,75- 24,00
Pszenir.a (Usposob ienie spoko.jner 29.00- 29.25
26.00- 27./'i0
Jęc7.m i eń bro.waro.wy . • • • •
U 8Posobienle spokojne.
JęczmH~ń 630-640 glJ.
• • • • 22.25- 22,50
2325- 23.50
Jęczmień 661-676 g/l. • • • ,
Jęczmień
100-715 gf\ . • • •
2-1.1;)- 25.50
Usposobienie spokojne.
Owil'S . . . . . . . o • • • 23.00- 23.2/'i
Usposobienie spoko.jne.

Mąk a:
żytnia wyciqg.

0-30% wl. w. • • 35.25- lI5,75
t7tnia gat. l 0-50% wl. w. • • • 34.7;')- 35.25
ilY'n1a gat. I 'l-C5% w! w ••
33.25- 33.75
żYtni a gat. II 50-65% wl. w. • •
26.00- 26.50
żytnia poo\. Po.n. 6a% wl. w.
28.15- 24.25
USPoso.hien:e spoko.jne_
ps~nna gat. l wyc. 0-20% w/. w.
47.25- 48 25
s·zenna
gat. lA 0-45% '01'1. w.• , 46.25- 46 .1S
Oliydui zbrodnlm'ze złvloki swej siost'ł"Y #akopfl-ll tc chlęwle
pSzenna gat. lA 0-.j5% wl. w • • • 44.75- 45.25
,/!Zenna gat. IC (1-60% wl. w.. o
44.15
Jar o c i n. (Tel. wi.) Policja are- -Marianna Telega w Kaliszu nie prze- pszenna gal. ID 0-65% wl. w .. o 44.2543.25- 43.75
sztowała Marcina i
Michalinę Tele- bywa, zainteresowano się bliżej · spraDSloenn.l gat. [I A 2)-55% wl. w. • 42.25- 42.75
pszenna gat. lIR lic-()5o/. w!' w .• 41./'i0- 42.00
~Ów oraz ich matkę JÓzefę. którym zawu~j zaginięcia.
pszenna gat. IID 45-65% wł. w .•
39.50
rzuca się. iż w końcu października roWczoraj, w czwartek, policjanci z pszenna gat. II F 55-65% w!. w .• 38.5034.50- 35.50
ku ubiegłego udusili podczas Snu sio- po,s terunlm w Nowymmieście, stwier- D~zenn a gat. lIlA 65-70% w!. w.• 21.75- 28.75
strę swoja: Mariannę i zwłoki jej zako- dzili w zagrodzie Teleg6w, iż w chle- pszellM gat. IIIB 70-75% \VI. w. o 24.75- 25,75
Uspooob ienle spokojne.
pali w chlewie.
wie, pod g!llbą warstwa. nawozu, na Otreby żytnie stand.. . • • • • 16.25- 16.75
Rodzina Telegów, rodem z Sieradza, której stała krowa, zakO'pane są zwIo- Otrehy pszenne grube stand. , • 17.75- 18.25
Otręby DSZE'<Ilne średnie stand.. • 17.00- 17.50
osiedliła. się przed kilkunastu laty we ki ludzkie. Dodać nal~y. że nM zwło
17.00- 18.25
wsi Chromiec, pow. Jarocin i nabyła karni ułożony był bruk z kamieni. Wo- vtręby jęczmienne • • • ' .
~ze.pa k zimo.wy •
• • • • • 59.00- 60.00
tam B-morgowe gospodarstwo. RO'dzi- bec tego poliCja zakuła w kajdany Siemle
lnia ne • • • t • • • • 54.00- 57.00
na składała się z matki wdowy, Jó- Marcina Telegę i aresztowała jego Gorczyca . . •
• • • • • • 30 OG-- 32.110
zefy, oraz dzieci: Marianny, Michaliny, siostrę Michalinę oraz matkę, Józefę i GrOch Wiktoria • • • • • • • 21.50- 25.00
• • • • • • 22.00- 24.00
Marcina i Walentyny. Najstarsza, 40- O'dstawiła ich na posterunek w No- Groch I:<~olge-ra.
Lubin niehie.ki
• • • • • • 12.75- 13.75
letnia Marianna, była przez rodzeń- wymmieście.
Lu::'i.n Mity . • • • • • • • • 14.00- 15.00
stwo bardzo nie lubiana, ponieważ
Seradela . • • • • • • • • • 26.00- 28.00
dbała o porządek w gospodarstwie i
Telegowie sprowadzili
się
do M ak. niebieski . • • • o • • • 68.00- 72.00
KOfllczyno czerwona S'lrowa • ,10).00-110,(}()
żądała od brata i swoich sióstr wy tę- Chl'omca z Raczkowa w powiecie sieKoniczyna CZl'>rw. ~5-97% czyst. o 120.00-13000
żonej pracy. Z końcem października radzkim. _ Marianna Telega urodziła
;50n!cz y na biara . • • • • • • 85.00-125.0()
rb. Marianna zniknęła ze wsi. Rodzi- się dnia 9 sierpnia 1898 r. jako córka .\.o.n!czyna
~zwed~a
. . • • • 150.00-180,00
na Telegów opowiedziała sąsiadom, że Jana i Józef y zWalochów.
KOniczyna Mlta odluszczooa • • 65.00- 15.00
Pr~elo.t • • • . • • • • • I • 65.00- 75.00
Marianna Telega wyjechała dO' KaliW dniu dzisiej's'zym przybyć ma do RaJgras
angielsiti. • • • • • • 60.00- 70.00
sza.
Chromca komisja s-ę.dO'wo-lekarska z Makuch lniany w tartach. • • • 27.50- 27.75
Ponieważ jednak stwierdzono, że Ostrowa.
(kz)
Makuch rzepak. w taflach . • • 20.75- 21.00
Ma,kuch slon. VI taflach 42-43%. 26.0G-- 21.00
L
Słoma pszenna luzem . . • • •
2.10- 2.85
pszenna pra&Owana • • •
260- 2 SD
żytnia luzem. . • • • • 2.'20- 2.'45
żytnia praso.vana • • • •
2.95- 3.20
owsi·ana luzem . o • • •
2.40- 2.65
?wsiana prasowana • • •
2.90- 3.15
to
~eczm!erma luzem • • • t
2.10- 2.35
(li, kt6rzy pilnowali, aby sklady byly te nied~ielę #atnknięte,
." JeCZml&Jlna prasowana ••
2.60- 2.85
oskarileni są o "przywlaszc~enie sobie wlad~y"
SLaJ10 zwykle luzem. . • o • •
4.40- 4.90
zwykle p .. asowane • t • •
5.05- 5.55
nadnoteckie I~m , • . ,
/'i.40- 5.90
Wyszków, w marcu
właszcz~nie władzy", ponieważ wyszli
nadnoteckie prasowane o'
6.40- 6.90
W Wyszkowie, pow. pultuskiego, na ulicę w uniformach (opaskach biaOg61ne uSPo.sobienie spokojne.
ło-czerwonych),
a
następnie
za.
nAleże
wO'j. warszawskiego, powstał "ChrzeOg61ny obr6t: 1355.3 to.nn, wtem źyta 176
ścijański Komitet Popierania Handlu nie do nielegalnego "Chrześcijańskiego
tonn, pszenicy 133 tonn, jeczmienia 140 tonn.
Polskiego", składający się z członków n:omitetu Popierania Handlu Polskie- owsa 190 torm.
. U wag a! Owioo jednolity nadający się do
lCechów rzemieślniczych, Akcji Kato- go".
Hckiej, Stow. Kupców F{)lskich i in- . N.a tO' zatrzymani odpowiedzieli, że Siewu Po.nad notowanie.

u U ili odcza

nu sio

trel

Oryginalna akcja w Wyszkowie

nych organizacyj, · mających na celu
propagandę wśród chrześcijan, aby w

Jest ustawa o odpO'czynku niedzielnym
i w tym wypadku działają. zgodnie z
porzą.dkiem prawnym w państwie tym
bardziej, że o zamierzonej akcji ;tarostwo zostałO' zawiadomione pismem z
dnia 18. 1. 1937 r. przez zarzą.dy cechów

Składki

i

pokwiłowania

w adtn;hlalisLracj~ pisma naso;ego zImomo W'
i święta nie kupować, a tyldu,!&zym CLągu:
ko w dni powszednie.
Na pomnik Serca Jezusowego: S. S., T'uc~no
Jednym słowem zaj ęto stanowisko
5,-, ra.wm Z POPll'l1łedalrio PC'kwd~w8i!lymd 111 50
fllIoOItych.
'
zgodne z ustawą o odpoczynku nieN~ chleb §w. ADtonlello: S. S. procem.t od
rzemieślniczych.
dzielnym.
Pl"!lS.llI 4,-, NIlAl.Ill z pO'Pl'Zedilldo P<l<kWlitowa.nymi
Powyższe wypadki moono poruszy- 11,Dnia 21 lutego o godz. 7 ranO', tj.
d.
ły
społeczeństwo
wy,szkowskie,
zwła
w niedzielę, ukazali się członkowie KoNa biednYCh parafii Naramowice· S S 10il"a.zem 10,- zl.
• . • •
mitetu na ulicach z opaskami biało szcza, że w ostatnich dniach dwadzieNa Miejski kltmltet obywatelski do walki s
czerwonymi, aby przypilnować za- ścia kilka wezwań doręczono ze staro- beZłob~eiem
~ Poz~aninr WOjbwOOO pbk. Ma.rumknięcia wszystkich sklepów.
Przez stwa, wzywających do Pułtuska ob- 8Ze"\'~'s!krl zalllJ<8.6t biletu wejścia na wysot.!lWe
kHka godzin panował wzorowy porzą winiając członków Komitetu o z'akłó WOJICI'e cha KosIlaka 5.-, z filliJkwioowam.ego ko~a B. B ..W. R. 7.-. razem z p!()lJrzedmlio poIkwi..
dek, wszystkie sklepy były zamknięte, cenie spokoju publicznego i inne wy- łowaillyma
136,- zł.
kroczenia.
a zwłaszcza żydowskie. Naturalnie, że
Na ~~o~e~e6w z uJ. Fabrycznej 6: Zeb:S'M
PoniewAŻ istnieje UBtawa o spo- z 0Ik.8tZ.J'I Im1<emn P. Rąezyńskde<j 5.00, N. N. 5,-,
nie podobało się to Żydom i tak długo
St. G. 2,-, ra.rem z pop.r·, edłliio po.kw1!1;().WSJ1llYmG
czynku niedzielnym, przeto e8.łe społe 32,60
się kręcili, aż policja w końcu zawelllI
czeństwo katolickie ma prawo żą.dać
zwała część "strażaków" z opaskami
Na Stow. Pali 'w.WinceDtego a Paulo, pap.
J..
n. Mardna: M. R. ku 0IICi h. Eks.Pedyt& •
na posterunek, gdzie powiedziano im, wprowa<b;enia jej w życie:
~ o lI'OIInoe w ~ 1I()IIIIIId7 .dla . .
te ~d, zrobione WOtok6ły: za .,!1tzl, Ł:s
~
!"allelll t.- li.
niedzielę

'-t
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W chwilach bólu i niepokoju

s. rzeslrogi Prymasa Hiszpanii

Aby mne narody z przestrogi hiszpańskiej wyciągnęły właściwą naukę
\V czerwono-żółto-czel'wonej okład
ce, a więc w barwach narodowej Hi=
szpani i, ukazał sie w języku olskim
staranie wydany głęboki List Ppaster
ski Jego Eminen'cji ks. kardynała H':
szpanii dr Izydora Goma Tomas arc;bi skupa Toledo noszący char~kter _
styczny tyluł: ,:Przestroga hiszpańs{a
_ pouczenie dla diecezjan i od owiedź
na pytania. tyczące się dZiSiejs~ej wojny ".
. Prymas Hiszpanii napisał ten List,
Jak s am to zaznacza w bohaterskim
mie śc i e P a mpeluna, ' ~'ichYll1 zak tku
w nie s pokojnej Hi szpanii" dnia ~ 1'5topada 1936 r. pragnąc by przecz;tanie go (Listu') mogło przYl~ieśĆ kor~yść .1:ówlli.eż poza granicami naszej
dleC?zJ J, objaś niając umysły w tych
~h~'·llach bólu i niepokoju. Równoczesme zaś pewne wiadomości otrzymane
pr~ez nas skłoniły nas do podjęcia sta,...
ran o ~'{)Zp·owszechnienie tego skromnego pl ~ ma" .
. Sternik l{~ścioła w Hiszpanii, który
me po r~z. p.lerwszy zabiera głos na
te.mat c1.zJ s JeJs~ej " 'ojny domowej, bo,nem nl~ dawno wydał znany już w
P?!.sce Lls~ pt. "Wielki Post Hiszpa!lll , ,wyrazJ1le podkreśla solidarność
~?-eało~v .B oga i Ojczyzny stwierdzają.c,
IZ re~kcJa ~la czerwone barbarzyństwo
w I-~1~zpal1li "była żywsza tam, gdzie
sJlmej sza była miłość Boga i Ojczyzny.
I . ~Ia tego ruch ten pOSiadł owo religIJne oblicze, które przejawia się w
obozach naszych ochotników, w świę
tych odznakach, noszonych przez walc7:ą~ y ch i w zapale religijnym, ogarl11aJą,c~' ~l P.0~ostałe na tyłach masy".
"OdeJmIJCIe sił~ uczucia religijnego .- woła Prymas Hiszpanii a
wo]na dziSiejsza pozostanie bez ducha.
~czy,vi ś cie patriotyzm był silną. sprę
zYPą, ~tóra poruszyła masy, ale każdy
WIe, ze właśnie uczucie religijne,
zwłas,:cza ~ tł'c~ prowincjach, w których Jest SlIme] :r.akorzenione dało
naszyu: żołnierzom na,iwiększą.' ilość
ochotl1l.kó~ o największym męstwie ....
. ~ LIStow Prymasa Hiszpanii bije
zarhwy duch patriotyczny i wielkie
zrozl1mienie, iż nie można ani na chwilę roclzielać Narodu od I{ościoła.
Jeden z rozdziałów jest zatytułowa
ny :,Przec!wko Bogu i Hiszpanii".
Umlłowame
Hiszpanii przebija ze
stwierdzenia. że "nie pierwszy 'to raz
Hiszpania ukazuje się z czolem, po_
orall~-m troską i uwieńczonym chwałą..; 0I7-a to ~otrafiła powstrzymać z
~nelklm wYs~łkiem najazdy z południa
l pozo s tać l1lenaruszoną przez herezję
połnocy; ona ofiarowała.s,';ą krew, 1'0d:ąc dla .Chrystul'a i dla cywili7-acji
~o,~r y ŚWIat Amerykę; ona dała
ZyCH~
pełnym
poświęcenia i chwały
bohate-rom Tarify i Alkazaru w Toledo."
Przestrodze hiszpal'lskiej" uderza. także gorliwe zajęcie się sprawą.
socjalną w Hiszpanii.
Autor stwierdza, iż "walka z komunizmem marksi-

t
k'
" .
•
.s ows ~m. nr~ Jest bynaJmn.ie} walk~ się', przestrzegając i apelują.c w mocJ
z pro e ana em, w znaCZlllej CZęśCI nych słowach do innych narodów, by
~~~łf!lluc~n~~ przez propagandę mar- z przestrogi hiszpańskiej wycią.gnęły
~IS ~w:
yo y oszcz~rstwe~ i zbrod- właściwą. naukę, by umiały przeciw~~~'. zrodł~lU przyszłej walk~ ~Ias, w stawić się czerwonej anarchii, by nie Nareszcie ustą.pił Wincenty z PAL'u.
. Olą.. za!llles~ana bYJ~by r~hgla, przy- pozwalały osłabiać wśród siebie sily Żegnamy go chętnie. Bez łez i bez żalu.
PJ,sY'\am; ~eJ o~tat.l1leJ udZIału w .w~l- Boskiej, która jest nieśmiertelną. mo- Wiadomo, dla czego ustąpił. Poprostu
~e prze Sl~wzl~teJ dl.a pol?nębIema cę· wszystkiego.
Przez nieostrożność zleciał - prosto
:;a~y pracJJ?ce~ lub u~ycza.ma os~ony
"Przestroga hiszpal'lska" jest waż
z mostu.
. alym na UZY,ClOlU, ktore me powmny nym dokumentem, dowodzą.cym soli~ły hP~zetr;~a~ do. dnia dzisiejsz~go, Garn~ci ideałów katolickich z narodo- Wygasł jak płomyk. Jak ciemna gwiaz.
da.
.lec. aj poz ę ą. S,lę. oba.w .r~botlll.CY, wyml, dlatego, zwłaszcza w Polsce,
klmkoh;le~{ b.y b~h 1.?0 ja~lCJ~olwlek zasługuje na baczną. uwagę i gorliwe Skończył się. Drzwi otwarte. 1 jazda!
by naleze~ o:gamzacJl, ma,.Ją.ce) za cel rozpowszechnienie. 'Vydawnictwo to Potem wywietrzyć. Mocno wykadziĆ.
po~~~v~ ~h kl.asy .pracująceJ."
posiada oczrwiście imprimatur Kurii I pusty fotel na nowo obsadzić ...
lS
as erskl koncz~ J. E. ks. Pry- \Varsza,,,skiej, podpisane przez J. E.
mas wymownYm rozdZIałem "Uczmy ks. biskupa Galla.
STEN.
Lecz z tym właśnie wielki kłopot jest.
.------Kto będzie chciał "apres vous, s'il en
reste"?
Fotel jak fotel. Zwyczajny grat.
A jednak odważny ten, kto by siadł.
Fotel jak fotel. Drzewo i plusz.
Lecz "siła fatalna". Czy poszła już?
Z-miał;lY -mają si~gać bardzo daleko Rozm,owy pO'J'łlięllzy Fotel jak fotel. Poprostu grat.
Paryzeln, L01ll1yne'łn i Waszyngtonem, - Wieść lUt giełdzie Lecz "geniu s loci"? Lecz dawny ślad!

*

Przed zmianą
francuskiei politvki zagraniczneł
paryskiej

P a l' y ż. (Tel. w1.) W kołach poli- \'spółdziałanie pozostałych partnerów
tycznych krąży pogłoska, że rząd stoi układu monetarnego. Toczące się rozw przed(}~niu dalekoidącej uch"'ały w mowy dotyczyć mają formy pomocy
dzied.zinie polityki monetarnej i finan- i ewentualnych warunków pel'sonalnosoweJ. Koła te twierdzą, że należy politycznych, z jakimi pomoc mogłaby
uważać za
wykluczone ograniczenie hyć połączona. 'Wieści te wywołały na
swobody walut, jak również wprowa- I giełdzie paryskiej bardzo poważną.
dzenie
zal'zę,dzell
przekreślających I z\\'yżl\: ę. Ministerstwo finan sów zakoukład
francusko-angielsko-amerykal1- Ilwnikowało, że poglo kom o rychłej
ski. Obecnie między Paryżem, Londy- stabili7.acji franka nie należy dawać
nem a ""aszyngtonem odbywa się wy- posłuchu.
miana zdań. Rząd francuski liczy na

Wzrost

sił lołni[zveh

Budiet lotllictw« wynosi S8 i pól milionów fu.ntów, czyli blił!lko 2 i pól »",iUm-d« ~lotych.

L o n rl y n. (PAT) W budżecie na
rok 1937 prze" idziano ogółem brutto
88.588.600 funtów szterl. 'V stosunku
do roku ub. budżet lotni ctwa wykazuje wzrost o 31.800.000 funtów.
Z dniem 1 kwietnia lotnictwo składać się będzie ze 100 eskadr stacjonują.cych w ,"V. Brytanii, a niezależnie
od tego z 20 eskadr lotnictwa morskiego i 26 e~kadl' w p<Jsiadłościach
zamorskich. Skład o obowy obejmie
4.850 oficerów i 51.000 pilotów. W budowie znajduje się 6 fabryk motorów
samolotowych; większość z nich uruchomiona będzie w ciągu kilku miesj~cy. ,Ró",~ nież znajdują. się w budow~e faiJrykl bomb lotniczych. SIły po-l
wJetrznc metropolii łącznie z siłami

'V .

Rezygnacja
gen. Zeligowskiego

wi

l tJ o, 5. 3. - Jak donosi "SloWilel1skie, gen. Żeligowski zrezygnował z członkostwa zarządu Rady
Wileńskiej Izby Rolniczej.
\VO"

Co

piszą

Po

inni

CO

•

ta transmisja?

Zydzi W Syrii

br. odbyły się w
D a m a s z e k. (PAT) Jeden z dzienSzczyrku (pod Bielskiem) zawody narników
damascel1skich przeprowadził
ciarskie o Puchar Beskidu, zorganizowane przez ,,'Vi n ter-Sport-Club" w ankietę na temat ,ile posiadłości syryjBielsku pod protektoratem "Fuehrera" skich znajduje się w rękach żydow
Sportu III Rzeszy Tschammera von skich. Ankieta dala nadzwyczajne wyOsten. Zgłoszeni zawodnic~r polscy wy- niki. Okazuje się, że Żydzi zakupują
cofali się z konkurencji tak, 7,e w za- w Syrii coraz większe obszary ziemi.
\V toku są. również pertraktacje o nawodach uczestniczyli sami Niemcy.
Najbardziej jednak
pikantnrm bycie jeszcze większych terenów. Zakupy te są otoczone tajemnicą ze
szczegółem w tej sprawie jest liczny
udział Niemców z Rzeszy,
Austrii i względu na nieprzychylny stosunek
Syryjczyków do Żydów.
Czechosłowacji; w ten sposób impreza
sportowa nabrała wyraincgo posmaku
propagandy politycznej
organizacji
więzionych
Niemców za granicą, co zresztą podkreśliła prasa niemiecka w Polsce.
Dlaczego w tych warunkach radioa l' s z a w a. (Tel. wł.) Do Warstacja krakowska transmitowała mi- S7.awy nadeszła wiadomość, że trzech
strzostwa Niemców, na radiostacje aresztowanych w czerwor~ej Hiszpanii
niemieckie, podczas
gdy np. mi- kupców, obywateli polskich, znajduje
strzo s ł\\'umi Polski w 'Viśle radio siQ
się w Barcelonie. Ponieważ więzienia
nie raczrło zająć?
katalońskie
są.
pr7.epełnione,
umieNie mamy nic przeciw transmito- szczono ich
na Słynnym
okręcie
waniu J'Ozf~Ty",ek sportowych polsko- "Uruguay", stojącym na kotwicy w
niemieckich, ale w wypatku wyżej porcie barcelońskim. W najbliższych
przrtoczonym cała impreza miała dniach kupcy polscy mają. stanąć
charakter wybitnie politycznie jed- przed są.dem wojenn.ym w Barcelonie,
oskarżeni o działalnQść przeciwko re-I
nostronny.
Dziwnymi zaiste drogamI ehodzi pubJjce hiszpańRkiej. O los ich obawiają.
się
w Warszawie, albowiem
"polityka" "Polskiego Radia".
27 i 28

W. Brvtanii

lute~o

Trzech Polaków
na HUrugwaju"
w

Nieszczęście

nie

*

śpi. Więc

cicho i skrycie
Zmieilcie fotelu pluszowe obicie.
I radzę jeszcze: z tej samej przyczyny
Nowe do stolca wsadźcie sprężyny.
I dla pewności dać drzewo nowe,
Sosnowe, dQbowe, czy mahoniOWI:;.
A może by wreszcie się też przydało,
Przerobić Akademię całą. ... ?
ARTUR MARYA.

. San występuje z brzegów
'v a r 1:; z a w a.

(Tel. wł.) Na rzepękają. lody. Nad ranem najniebez
pieczniejszą i"~· tuac.i~ zanotowano
na
Sanie, gdzie ut,,:orzył 1:;ię koło Rzesz9.wa zator kilkometrowej długości. 'Vi)·
da wylała z brzegów i zalewa · przyległe
,vsle. Zagrożona jest linia kolejowa
TIozwadów - Przemyśl. \V powiecie
opa.towskim sytuacja się poprawiła.
Pod Garwolinem ruszyły lody.
(w)
kach

piel'wszej linii stanowić będzie 1.750
aparatów w 124 eskadrach, z których
100 zorganizowanych będzie z kOl\cem
marca rb. 'V cią 3u lata liczba eskadr
zostanie pomnożona do lU. w czym
20 eskadr p-oll1ocniczych, liczących ogółem l.500 aparatów. Stopniowo zostanie pełny etat 1.750 aparatów pierwsrej linii. Liczba oficerów i szerego- M~anowania W sądownictwie
"'rch zostanie poclnir .. iona do 70.000,
'V a r s z a w a . (Tel. \VI.) Ogłoszone
nic licząc oddziałów l-olniczych stacjo- zostały nominacje w sądownictwie.
Dujących
w Indiach. Projel,t-owahc M. i. zostali mianowani: \Vłaclysław
jest p07.a tym stworzenie 10 specjal- J{ul'kowsld. <;ędzia z 'Varszawy - prenych jednostek halonów zaporowych, :r.esem S?du OkI'. w SOi"nowcu: prezes
przewidzianych dla obrony Londynu. S. O. w Sosno\\'cu Antoni Korkowski
Zamówirnia. na te balony i oJl1o\\'iecl- - "ędzią Sąrlu Apel. w \:VarRza,,-ie; sę
nie wyposażenie już został~r udziel<Jne,
flzi~ Sądu Okr. w I{ielcach Stefan Doa. clostawy są. stopniowo wykonywane. brzański
- sędzią. S. A. w Lublinie;
podprokurator w Katowicach Franciwszystkie rozprawy na okręcie-v,:ię szek Handel - prokuratorem w Ciezieniu "Ul'uguay" zazwyczaj koilCZą Rzrnie; wiceprokurator w Toruniu
się wyrokiem śmierci, a w najlepszym
Stefan PołowiI1.Fki - wiceprezesem S.
razie długotrwałym \vięzieniem. (w)
O. w Nowogródku; sędzia w Warszawie Aleksander Chrzanowski - wicewalkę prezesem S. O. w Łodzi; sędzia w
Piotrko.vie Zygmunt Kwieciński
nędzą
wiceprezesem Sądu Okr. tamże; sę
W a s z y n g t -o n. (Tel. wł.) Na ban- dzia grodzki w Toruniu Jerzy Łapkie
kiecie partii demokratycznej wygło . ił ",icz - sędzią. S. O. tamże; sędzia w
przemówienie prezydent
Ro-osevelt, Pucku Teofil Szymański - sędzią. S.
który oświadczył, że nie zaniecha wal- O. w Bydgoszczy; sędzia grodzki w
ki z warunkami, które sprawiają, że Bydgoszczy Edmund l\1asiak - sędzię.
trzecia część nar-odu źle odżywa SQ, źle S. O. w By dgoszczy; sędzia w Często
ubiera się, ~le mieszka. Motywem prze- chowie Stanisław LeRzczYI'lski - sęwodnim przemówienia było zdanie, że
Roosevelt rozpoczyna walkę o przeprowadzenie swych zamierzeń.
Dr med. A. M Z L R E

Roosevelt rozpocznie

z

1500 chłopów na zebraniu
Stronnictwa Narodowego

sDec;alista chorób serrl', ferwi i n/ac
L6df,

W6Icza~ska

62 tel. 242·99 godz. prZyjll~ 5-1
POW'.RÓCIŁ
n 39097

Radomsko, 5. 3. - Dnia 28. 2.
w Koniecpolu wielkie ze- dzią. okręgowym w Łodzi; podprokurabranie Stronnictwa Narodowego, na tor w Katowicach Karola Włodarczyk
S. O. w Katoktóre przybyło przeszło 1500 chłopów - Wiceprokuratorem
wicach; podprokurator w Poznaniu
z KonieC'pola i okolicznych wsi.
W tym samym dniu we wsi Droch- Eug-eniusz Kaczorowski - wiceprokulin odbyło się drugie zebranie S. N., ratorem S. O w Poznaniu; wiceprokuna które przybyło 800 osób. Na obu rator w Poznaniu Bolesław Misiurezebraniach referat nt. "Działajność wicz - sędzią Sądu Grodzkiego w Pofrontu ludowego w Polsce" wygłosił znaniu; a::;esor sądowy w okręgu Sądu
Apelacyjnego w 'Varszawie Edward
dele~at. zarządu pOWiatowego z Radomska. Zebrania zakończono odśpie Snop - sędzią Sądu Grodzkiego w Kawanie Hymnu Młodych.
towicach, asesor sąd. Florian JanczewZel:irania chlopów w powiecie ra- Rki - sędzią w Płocku; asesor sąd. w
domszczal1skim świad.czą. niezbicie, że \Varzawie Tadeusz Gierzyński - sę
chłop ma już dość b:rania go na polidzią okręgowym w Plocku; asesor są.d.
tykę klac:ową i że pierws7.Y staje pod
w 'Varl'zawie Jrrzy Litterer. - sędzią.
si'tandarem Obozu N arod owcgo.
grodzkim w Łodzi. (w)
oJbyło się

~{rona Ił
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Komuniś[i

POWRÓT

topniejącego śniegu plamach
drogą co się ciągnie od Roztoki w nocy błękitnawy mrok głęboki - idę naprzód samiuteńka - sama ...

Po

Pod wytartą. zimno mi chuściną obcy pies przy nogach mi zaszczekał)
- serce smutek śmiertelny urzeka że ot marnie chyba przyjdzie zginąć ...
Tak mi tęskno ku twoim uściskom .•.
cudza chata rzuca blask różowy,
dym z wieczerzy płynie drew świerko
[wych,
- czy do szczęścia tak naprawdę
[blisko... ?
Na mej drodze tylko ślad zajęczy,
i bladawych jakichś zwid majaczeń ..•
oczy wilgną.... a przecież nie płaczę ...
to wiatr jeno po Jałowcach jęczy ..,
Cudze światło w głodne serce kradnę
-Gdzieżeś ty jest?.. i gdzie moja
lchata... ?
Jeśli dojdę - do drzwi zakołotam
w progu chyba martwa z szczęścia
[padnę.,.

Hanka.

. Dwa zamachy w sądzie

L w ó w, 5. 3. W lwowskim sądzie
grodzkim dokonano dwóch zamachów.
Pierwszy by ł zamachem samobójczym,
a dokonał go skazany na 4 lata wię
zienia złodziej Stan. Szostak, który
przeciął sobie żyły u rąk żyletką.
W
drugim wypadku skazana za kradzież
N. Wodzińska usiłowała przebić sztyletem świadka Annę Onyszków z zem·
sty za obciąża.jące zeznania.

Skład

"IKP" na mecz

bokserski z "Wartą"

Ł ó d ź. (P A T) Duże zdziwienie wy.
wołaał w Łodzi wiadomość o tym, 7.e
"I KP" na mecz bokserski o drużynowe

Slla.ani lIosfali

Ha

przed

sądem

'Tiary od [; do 2 lat

lt a d o m, 5. 3. W dniu 4: bm. 'Przed
sądem okręg.~"vym w Radomiu toczYla się sprawa o działalność antypaństwawę.. Na ławie oskarZonych zasiadł mieszkaniec wsi Gosań Józef Duda oskarżony o przynależenie do P. K.
P., kOlportowanie ulotek treści anty~
państwowe i na terenie powiatu konackiego i kieleckiego oraz, że w dniu
l maja ub. roku we wsi Gosan wywiesił sztandar komunistyczny,
napisał
okóln.lk do ludności tejże wsi, w którym nawoływał mieszkańców do niepła.cenia podatków i przepędzania sekwestratorów.
Oskarżony do winy się nie przyznał.
Sąd skazał J6zefa Duda na 5 lat wię~
ziEmia i pozbawieniem praw obywatelskich i honorowych na lat 10.
J a s ł o, 5. 3. Przed sądem okręgowym w Jaśle odbyła się rozprawa
przeciwko komunistom, zorganizowanym i czynnym w Komunistycznej
Partii Polski, działają.cym na terenie
powiątu jasielskieg~ i gorlickiego. 0skarżeni Necha Fisch false Penzak,
Józef Bergman z Gorlic, Antoni Wol-

I

wię~iełłi"

ski i Stanisław Knapik z Pagorzyny,
oraz Franciszek Stabach ze Stróżówki
za przynależność do K. P. P., oraz za
usiłowanie zmiany ustroju Państwa
Polskiego.
Z pośród oskarżonych
szczególnie Necha Fisch i Józef Bergman wykazali największą. aktyv.'IlOŚĆ
w montowaniu na terenie Gorlic i okolicznych wsi "Frontu Ludowego" począwszy od wiosny ub. roku. Nawię.
zywali ŚCiślejszy kontakt z "technikami" i delegatami KZMP. z Rzeszowa
i Tarnowa i przez zakładanie jaczejek
komunistycznych na terenie wsi \1siłowali w myśl instrukcyj Kominternu wchodzić do organizacyj legalnYCh
jak np. Stronnictwo Ludowe, lub Zw.
Młodz. Wiejskiej "Znicz".
Dowodem tego było pozyskanie
Franciszka Stabacha dla KPP., będą.
cego swego czasu sekretarzem Stron·
nictwa Ludowego w Stóżówce.
Oskarżona Necha Fisch, oraz osk.
Józef Bergman zostali skazani na 2 lata i 6 mies. więzienia i utratę praw
obyw. na przeciąg 6 lat. Pozostali
oskarżeni zostali uniewinnieni.

Niedozwolona operacja

przyczyną śmierci

pliwie w

Ł

ód ź, 5. 3. Na ławie oskarżonych
przed Sądem Okręg. w Łodzi zasiadł
wczoraj lekarz, dr Fryderyk Marienst.raus, Żyd z Łęczycy, oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci wskutek przeprowadzenia świadomie niedozwoloneg'o zabiegu Chirurgicznego.
Obronę

wnos ił

oskarżonego

lekarza-Żyda

przyszłości

pachołków.

Pierwszy proces z serii
L w ów, 5. 3. - W związku z ostatnią. akcją. polskiej młodzieży akademickiej w kierunku oddzielenia jej od Ży
dów na. sa'l ach wykładowych Żydzi ·
wszczęli piekielny hała.s i zaczęli uży
wać tÓ'.1;nych sposobów, by zmusić mło
dzież do zmiany
jej nieustępliwego
stanowiska. Jak pisaliśmy onegdal.
żydowska "Chwila"
posunęła się do
prowokacji i denuncjacji, ogłas zają.c
•• ankietę" na temat osobnych miejsc
w Politechnice lwowskiej oraz wymieni.ajęe nazwiska "bojówkarzy", Wczol'aj zaś przed sędzią grodzkiIil dr Soł
tysikiem rozpoczą.ł się pierws'zy z serii
proces
osobne miejsca na Uniwersytecie J. K.
Na ławie oskarżonych zasiadło 9 de.
mmcjowanych akademików, którzy nie przyznają.c się do żadnej winy -

°

z

godnośeią. określili postawę młodzie
ży akademickiej wobec sprawy osob-

tlych miejSC na uczelniach.
Rozprawę,
której przysłucbiwały
6ię tłumy młodzieży akademickiej, odroczono ce'lem powołania świarlków.
Obronę oskarżonYCh wnosił apI. adw,
mgr Rymarz.

P. OroJanowski ma wrócić
do lwowa?

•

Musimy złamaC nt tarcie lydów

t dI

już

natarciu Żydów i ich

L w 6 w, 5. 3. W lwowskich kołach
sierpnia 1935 r. śmierć. Wskutek wiel- politycznych rozeszły się pogłoski, że
kiego poruszenia i oburzenia, jakie za pewien czas ma nastąpić zmiana
wywołała śmierć operowanej przez lena stanowisku wojewody-, przyczem
l{arza-Żyda zarządzono dochodzenie,
jako następcę p. Beliny-Prażmowskie
ekshumację zwłok oraz nas tępnie bago wymieniaJą. b. prezydenta miasta,
danie zwłok przez licznych lekarzy. a obecnie naczelnika departamentu
W rezultacie dr Ma rienstraussa pocią osobowego w Min. Skarbu, p. Droja' gnięto do odpowiedzialności karnej.
howskiego. .
Rozprawa miała miejsce kilka raNacz ~ lnik Drojanowski zrobił typozy, na sesji wyjazdowej są.du. wczoraj
wą dla okresu "sartacyjnego" "błysko
Jednak przeniesiono ją. do Łodzi.
Po rozpoznaniu sprawy, sąd skazał tliwą karierę", gdyż ze skromnego udra Henryka Marienstraussa na 1 rok rzędniczka w Mławie w błyskawicz
i 6 mies. więzienia oraz na 2 lata po- nym tempie o s iągał coraz wyższe gozbawienia prawa uprawiania prakty- dności w administracji państwowej.
ki lekarsldej. Prokurator po ogłosze Jako wicewojewoda lwo\-yski został
do samorzQ.d~.
niu wyroku wnosił o osadzenie skaza- "odkomenderowany"
nego Żyda lekarza w więzieniu ze Mimi:> sprzeciwU nawet radnYCh "sanacyjnych" został wybrany prezydenwzględu na obawę matactwa, urabiaM
nia świadków oraz ukrywania siQ tem miasta pod groźbą wprowadzenia
przed odpowiedzialnością. Sąd pozo- rządów komisarskich. Stanowisko prezydenta opu~cił stosunkowo szybl{O, a
stawił dr,a Marienstraussa na wolności
gospodarka jego nie znalazła. entm:jaza. kaucją 2500 złotych.
stów.
Pogłoskę o nowej nominacji J). Dro.
janowskiego notujemy z obowię.zku
dziennikarskiego.

•

'· k""
Z R dYMleJs

najbliższej

przeciwstawią. si~

Żyd-lel~ar~ na lawie oskar:iionych - Za dokonanie niedo~wo
lonej operacji ~akołic~onej śm.ierciq pacjentki ska~ano Ży
da na póltora roku 'Wię~ieniai 2 lata ut,-aty prawa praktyki

adw. Landau, Żyd.
Proces ten w jaskrawym świetle
mistrzostwo Polski w boksie z "Wartą" udowadnia, że twierdzenie, jakoby Ży
. w Poznaniu ustalił następujący skład dzi mieli ukryte cele w opanowaniu
zespołu wedlu g kolejności wag: Sta- zawodu lckar'lkiego, nie jest gołosło
siak, Zygier, Graczyk, Więckowski, Mi- wne oraz :lf> używają wszelkich ~poso
kołajczyk, Schon, Weber i Tomalak.
Mw, by osłabić siłę Polski i zmniejZamiar wysłania zespołu trzech,)- szyć jego rozrodczość.
rzędnego czyni wrażenie demonstracjIDo lekarza Marienstraussa, który
przeciw decyzji wydziału sportowego był specjalistą-ginekologiem, zgłosiła
P . Z. B. w głośnej sprawie Białkowskie~ się w sierpniu 1935 r. Walentyna Drozd
go i weryfikacji meczu "IKP" - ,,'V ar- ~ Poddębic, matka czworga dzieci. prota" w Łodzi.
sząc
o przerwanie ciąży. Marienstrauss zgodził się za odpOWiednią za·
płatę, przeprowadzić zabi.eg, po którym
K a l i s z ,,5. 3. la kjuż donosili~my nastąpił wylew krwi, zakażenie i 31
w garbarni własność p. J. Sowadzklego w dniu 1 bm. wybuchł strajk i okupacjafa.bryki. Prowadzone pertraktMje między właścicielem, a robotnikami nie odniosły dotąd skutku. Robotnicyobniżyli swe żę.dania podwyżki
z 32 proc. na 30 proc. Właściciel nsZ Ma kulis "d~ialalności" patentowanych "obrońców"
tomiast zgadza się tylko na 10 proc.
robotnika
projekt, aby płaćę robotników optzeć
podwyżki
wysuwając
jednocześnie
Ł ó d ź, 5. 3. - "Obrona" interesów wydzierżawił kilkA maszyn i na wlana placach innych garbarni w Polsce. klasy robotniczej według wzorów 50- sną. rękę chałupniczym systemem proDla orientacji podajemy dotychcza- rjal-komuny przejawia się w stałym dukuje towary. Tacy chałupnicy żysowy zarobek robotników garbarni:
pogarszaniu warunków pracy i olbrzy. dowscy stają si'ę najpodlejszymi wy. Robotnik l-ej kategorii otrzymuje miej wprost redukcji płac.
' zyskiwaczami. Angażują praktykan_
Już'
. d nok ro t·
. . Ul~owy. T a k'l
dZl"ennl'e od 5 zł d o5. 50 zł . 2-ej. k"t
<lo.
nleJe
me p odkreś1a 1'ś
l my, t'ow, z któ ryml. sp:suJ~
od 4 zł' do 4.50 zł. 3-ej kat. 3.50 do 3.75 te poszczególne posunięcia. kierowni- praktykant ZObOWlą.ZUJe SIę rok dari 4-tej kat. od 3 do 3.50 zł.
ków socjal-komunistyc~nych zwią.z- mo pracować, niby ucząc się. Od taN'ależy clą,żyć do tego, aby naj szyb·
ków, jak np. proklamowanie strajku kich praktykantów :pobiera się od 200
ciej strajk ten zlikwidować, bo robot. w czasie naj dogodniejszym dla przemy- do 500 zł.
nik okupują.cy fabrykę znajduje się w sIu, podtrzymywanie strajku 'przez
To te'ż robotnicy pozost.ają.cy bez
niemożliwych warunkach sanitarnych. kilka tygodni z rzędu, n.asuwają. w peł- pracy gdy zgł,aszają się d,o takich cha•
•
t
k'
ł'k'
t '
.
b'
• -rvVł'
przeb ywają.c w niej już o d 5 dni. Do- nl .lJ"UeJrzema, ze owarzysze- lerow- ~Plll ow, o rzymuJą . propozycJę o Jęwiadujemy się także ,że paru robotni- nicy, opłacani hojnie ze składek robot- cia pracy, ale za :ryczałtową. tygoków zachorowało. Uważamy, że J). niczych, pozostaję. równocześnie na dniówką 15 a w najlepszym wypadku
Inspektor winień dą.żyć do najszYbsze--1 żołdzie żydowskie~o ~apitału, na rze<:z 20 zł na tydziEiń. Oczywiśde że o ugo zlikwidowania strajku.
którego 2>8.przedaJą. m teres y robotm- bezpieczeniach czy to PTaktykantów,
ków
ezy też z łaski p-rzyjętych robotników
6
.
..
. \.
'
.
·
.
lej W O Z
a
Wtni~i SOCjalistycznej "obrony' in- me ma wog le mo,,:y, &: za naJmmeJŁ ó d ź, 5. 3. W poniedziałek, 8 taraSów na.jjAskrawiej przejawiają. się sze nawet odezwame SlE} lub wystąbm. odbędzie się posiedzenie miejskiej w przemyŚle dzianym i pońćz08zni- pienie robotnik wylatuje ~a bramę.
komisji finansowo - budżetowej z na- czym. Jeszcze w 1926-1930 roku, gdy Rzecz prosta, że taki zarobkowiec cha.
stępującym porzą.dkiem obrad: . 1) robotnicy zrz~szeni byli w kilku zwią;z. łupnik produkuje dla 2yda nakłady
sprawa zatwierdzenia robót inwesty- kach, płace dtiewiarzy wynosiłr od znacznie taniej, niż Oficjalnie na wła~
mieJ'skiego na rok 100 do 150 ~ł ty"'odniowo,
.a. dziJŚ, gdy sny rachunek w""'abi,
aJ'''ce
fabryki • To
cyJ'nych zarz"du
' t'
ł:>.
• .r~
~
1937, oraz zaciągnięcia na ten cel odpo- towarzysze zmonopolizowali ruch za... tez. zakła-dy w.l·ększe z ~eguły ogranfwiednich pożyczek; 2) sprawa zacią- wOdowy, r~botnik w przemyśle. dzia..- czaJą. produkCJę, skracają czas pracy.
gnięcia przez zarząd miejski pożyczki
nym w na.l'lepszym wypadku nle za- na czym cierpią. ci nieliczni 8'Zczęś1iwW kwocie 1.100.000 zł na pokrycie nie- robi więc&; jak 6Q zł tygodniowo na cy, którzy jeszcze utrzymali się w tych
doboru inwestycyjnego; 3) oświadcza- 6 dni i ro tylko w poważniejszych za- fabrykaeh.
'"
k' h
t· t
"
nie prezydenta Ir\iasta w sprawie wy- kł a d ae h ch l'ze Ś c~Jans' lC, na omlas
. Jak z tego wywIll.oskowa~ mozna,
kupu rzeźni miejskiej z rą.k dotychcza- u. ~ydów zal~dwle połowę tego zB;ra- Jest to planowa akCja Żydow fabrysowych koncesjonariuszów.
.
bl~Ją.. , O~tat~lo zAobserwować ll!-0zna kantów i robotników, którzy z jednej
Jak się dowiadujemy, po tym POSIe- pOJawmme SIę masowo chałupmctwa strony do ostatecznych granic obniżyli
dzeniu w połowie tygodnia lha się od- w przemYśle dziAnym i pończos~ni~ płace robotników pr6y pomocy najembyć plenarne zebranie Rady Miejskiej, czym.
ników z socJ'al-komunistycznych
zwi"z. .
...
pl'zyczym na porzą.dku obrad znajd/ł
Socjaliści, którzy pod hasłem r6w- ków, z drugH~J zaś z całą. bezwzględsię budżet miasta i sprawa zaciągnięcia nouprawnienia .zydów działają właści- n<JŚcią wypierają, artykuły chrz8Ścipo ż yczek. Stanowisko większości ra· wie wooług wskazówek zorganizowa- j.ańskich fabryk z rynku, co jest wstędzieckiej żydo - socjal - komunistycz- nago żydostwa., dopuścili wielu 2ydów pam do likwidacji tych fabryk.
nej w sprawie budżetu jest negatywn. e, do dziewiarstwa i pończosznictwa. Po
Robotnicy Polacy, zagrożeni ooraz
tak że rozwią.zania Rady Miejskiej spO- wyuczeniu 8i~ pracy na maszynach bardzie,j na swych p1acwkach, paczy. . ć'
aJ'
' • .:00_1 k' .
. d
k'
bot·k
tł'
k ryt'yczny~.ok'lern spog1~d a ć n:a
dZle~~ SIę D ezy W Dl~_e lej prą:
't:y ows l 1'0
Dl. zaopa rzy SIę
w ł'
I1R!ą
szloscl.
.. - - _._~--bezprocentową pozyczkę, nabył lub dZlałalnosć SOCJalIstycznych klerownl-

Okupacja w garbarni

k6w, zaczynają. sytuację f)ce)liaĆ we.
dł 19 własnych spostrzeżeń i niewąt

Przebłyski

Wiosna idzie
- Powie dasz Wicek, te cieplo !!ię robi,
eo? He, he, uwatasz, gorące serca twal~zyły mróz J sIonko .się roześm!ało ps~a
Jucha at mIlI:!' Znalnem t~go Dle bydpe"
my k0.t:zys.tall. z ~omo("y lamowy, bo Jakte, -gdZIe
tu ZIma.
A oSwoją
drogą jenteligienty i burtuje swoje zrobily. C,;łowiek zafasował
śŁywny kołnierzyk, trzy pary mankietów
i ~ali\Sony niezegowate. Z tych mankietów to moja Mn11ka doniczki porobiła i
aI?-gielskie z\cle hOJduje ~ie fajne,. eo?
KIChy,. to Jak ~am śta}e!ka z bIgleJn
odtsawIaly, tak l odstawIaJą, ale to mc,
wiara za to zęby ma higienicznie utrzymane bez te płukania zupka, magistraeką. No nie?
- Przestałbyś, Józek. Ciebie !!ię za.w·
~ze zbytki trzymają! S.ytull.cja. uwatasz,
Je~t powa~na,. bez radlO !lledawno cały
\V1eCZÓr gadalI, te naród SlEl ma trzymać
kupy, bo ina.czy będzie tle i wewog6ll!
bryndza.
- Co mam przestawać! Obywatel wolny jczdem i wygadać się prawo mam.
Widzisz go! Bryndza będzie. Chyb.a. te
bryndza, a .co ma byt? A .choćby I .bez
te pomoc zImową.
to myśhsz, 2e mm;,.
bryndzy?
Wszyst~le sklepy z tymi decham i, niby nartami, splajtowały, jak eię
patrzy, a właściciele w ogonka.eh stoją
po zupkę. A bez co to? - pytam. B~
pomoe zimową. Jak zaczęto wzdychać
~ad dolą bezrObotnych, jak zaczęto wy·
JE:~d~ać z tymi gorącymi sercami, to śnieg
raz dwa diabli wzieni i ma sz. Ech, wio.
sna, powiadam ci, idzie i angielskie ziele
mi wypuści, nie uwa:iasz?
- Jó~ek, .J?zek, .to ty napra~dę wzgl~
~em .polItykI Jut mo? . Rade Ml~jS~ą, maJą, Dledłu~o
na grzybkI
PolItyka'!
Ha ha r~zPkuŚCIĆ
la ranyl"k" ogu
ta. Wicek księtyc cię ~ łepetyne sittr=
gnl\ł, czy 'co? O polityce będziesz mi tu
'La~wania.I't
Gd.zie jaka p oHtY'k a ? Starą,
eal~o.w!\ kapotę nicują., dziury berlajeIll
zalIp l !lJł\. ~opr~sowalI troc~ę. poglancokwah l powlada~ą,. że no~a l 2e. katdy ta~
ą, - kapote
pOWlDle'łl
kUPIĆa;"gielskie
Ej bracie,
gruntlIobIe
to mo'e
ziele i to ~e wiosna idzie, J K a d e.
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Numer 51
Kalendarz "'?:y:m...kat.
Soboła: Wiktora
Niedziela: Tomasza
z Akwinu
Kalendarz dowiańskl
Sobota: Wojs!awa
Niedzielro: Rogowita bl.
Słońca: wschód u,JO
Sobota
zachód 17,39
--..
Długość dnia 11 g. 00 min.
Księżyca: wschód 2,ł2. zachć d 10,3Q
Faza: 6 dzień przed IHlwiem
Marzec

6

A~re~ re~ak[ii. i a~rniDi~tra[ii

WtO~li

Piotrkowska 91
TELEFON redakcji , administracji 173.55
NOCNE

DY~URY

APTEK:

Nocy dzis.iejszej dyi;u,l'ują następujące apteki
Kahanego \żyd) - Limanowskiego 80 Trawkowskiej - Brzezińsl,a 56. KllprowskiegoNowomiej&ka. 15. RGzenbluma (Żyd) - śr6d
miejska 21. Bartoszewskiego - Pi·otrkowska 95.
OzyIlskiego - Rokicms·ka 53. Zakrzewskieg{)
- Katna 54. Simeckiej - Ezgowska 59.
Pogotowie P. C. K.: tel. 10:2-49. Pogotowie
ubezpieczalni: tel. 26/!l-10. Pogotowie miejskie:
tel. 102-90. itraz ogniowa: tel. 8.
Teatr Miejski - (godz. 4) .. Grube ryby"; (godz. 8,30) - "Gdyby młodość wiedziała a etar!>ść mogla".
Teatr Popularny - .. Damy I huzary".
• Teatr w sali Geyera - "Jubileusz dyr. J.
PiJarskiego - "Pan pose!".
Adria - Metro - "Zalo.ga".

KINA LÓDZKIE:
Adria - Metro - •. Tajna }}rygada".
Corso "Jestem niewinny" i "Oasino de
Par is".
Oapito! - "Ogr6d Allacha".
l\<Iimoza - "Trędowata".
Oświatowy-Slońce "Regina" i "Dziewczę
cygańskie".

Ikar - "Rok 2 000".
Stylowy - .. Nieśmiertelne melodie".
Przedwiośnie "Mały marynarz".
Palace - "WH~lka m1lość Beethovena".
Rialto - "Skowronek".

KOMUNIKATY
WIELKIE ZEBRANIE KUPIECKIE. Staraniem Wydziału Gospodarczego Stron.
nictwa Narodowego w Lodzi odbędzie się
dnia 7 bm. o godz. 10 rano w saU Tow.
Śpiewaczego lJrzv uL 11 Listopada Nr. 21.
wielkie prz9dświąteczne zebranie kupiec.
kieł na którym przemawiać będą: prof.
Roman Rybarski i innL Wydział Gospodarczy Str. Narodowego w LOdzi, ul. Piotr.
kowska n,r. 86.
Jubileusz 25·letniej pracy na scenie
J6zefa Pilarskiego
Dziś, w sobotę,
dn. 6 marca o godz.
8,?0 wieczorem w sali Teatru Geyera,
Pwtrkowska 295, odbędzie się jubileusz
25-letnicj pracy na scenie polskiej Józefa Pilarskiego, wieloletniego aktora sceny
łódzkiej, b. dyrektora Teatru Popularnego
w Łod~i. Wieczór wypełni "Pan poseł",
komedIa w 3 aktach M. Fijałkowskiego
z jubilatem w roli tytułowej. Bilety do
nabycia codziennie w kasie teatru od godziny 5-8 wiecz. oraz w cukierni J. Piąt
kowskiego. plac Wolności.
KOśCIELNA
w szpitalach mieJskich.
Dorocznym zwyczajem - z o.k azji śWiąt
Wielkiejnocy - w kaplicach szpitalIi miejskich odbędą się nabożeństwa. do odprawienia których i udzielenia pociechy religi,j.nej chorym J. E. ks. biskup Włodzi
mierz Jasi ński. Ordynariusz Diecezji Łódz
kiej, delegował swych wysłanników.
W dniu 15 bm. o godz. 8-ej w Miejskim
Szpitalu Zapasowym J. E. ks. biskup Wło
dzimierz Jasiński odprawi mszę świętą, i
udzieli chorym du~zpasterskiego blo·gosławieństwa. Dnia 9 bm. () godz. 8 J. E. ks.
biskup-sufragan Kazimierz Tomczak od. prawi mszę świętą w Sanatorium w Chojnach i udzieli błogosławieństwa duszpasteI\Skiego." Dnia 10 bm. () godz. 8 ks. kan.
Czesław Stańczak odprawi mszę świętą w
Sanatorium w Łagiewnikach. Dnia H bm.
o godz. 8 ks. kan. Antoni Szymano·wski,
odurawi mszę święta, w szpitalu MariiMagdal'eny. Dnia 16 bm. () godz. 8 ks. pralat dr. Jan Ba"czek odprawi mdzę święta,
w szpitalu św. Aleksandra. Dnia 17 bm.
o godz. 8 ks. prałat Dominik Kaczyński
odprawi mszę świętą w szpitalu w Radogoszczu. Dnia 118 bm. o godz. 8 ks. kan.
Antoni Szymanowski, odprawi mszę świę
ta w sz-pitalu św. Józefa.

KRONIKA

Nabożeństwa

KRONIKA WYPADK6W
Zmarła

dralnym

w kościele. W kościele kateśw. Stanisława Kostki podczas

nabożeństwa zasłabła i paała bez przytomności 72-letnia
Emilia Gołębiewska.
zamieszkała przy ul. Emilii 11.
Nim
przybyła
Przybyły

-pomoc lekarska, chora zmarła.
lekarz stwierdził zgon wskutek
ataku serca.

.NOTUJEMY
Znów Liga. Na terenie Łodzi obecnie
rozwija działalność Liga Państwowców.
mieszcząca się w mie.iskim lokalu przy
ul. Wólczańskiej 17. Sama nazwa tej organizacji jest mocno niewinna. Przewodniczącą Ligi Państwowców jest żona
przewodniczącego
niedawno rozwiązanej

Prenumerata
•

w

ORĘDOWNIK,

niedziela, (lnia 7 marca 193'7

Strona ,

niedzielę,

dn. 7 bm. o !3odzinie 10 rano w lokalu przy
ul. Północnej 36 (Helenów) odbędzie się wielkie zebranie
robotnicze, urządzone przez "Pracę Polską". Przedmiotem
obrad będą podwyżki plac w przemyśle włókiennicz,m,
sprawozdanie z przebiegu obrad Rady Miejskiej, roboty
i nwestycy j ne itp.
Ligi
wieka i obywatela.

Obrony Praw

czło

śWIATA PRACY
cyfry. Woiew. Biuro Funduszu Pracy w Łodzi podaje poniżej ilość
osób. poszukujących pracy, zareje.strowanych do dnia 27 lute·go r. b. na terenie województwa łódzkiego: Łódź. powiat łódzki
i łęczycki 51.461 osób; Kalisz, powiat kaliski, kolski, ~Qniński. turecki i wlel'uński
7.393 osób: Pabianice, powiat łaski i sieradzki 6.905 osób; Piotrków Tryb. i powiat
piotrkowski 3.646 osób; Radomsko i powiat radomszczański 1.,800 osób; Tomaszów Mazow. i powiat brzeziński 6.Mlo osób razem: 77.7.80 osób.
Stan zatrudnienia. W średnim przemyśle Włókienniczym w ostatniin tygodniu wzrósł stan zatrudnienia do 11.120
robotników, pracujących w 85 zakładach.
Na uwagę zasługuje fakt. że większość
robotników (9.230) pracowała przez pelnYGh 6 dni w tygodniu.

ZE

Urzędowe

SYTUACJA STRAJKOWA

Zaostrzenie zatargu w szpitalu w lto.
chanówce. W szpitalu dla umysłowo
?horyc.h w Kochanówce powstał zatarg,
Jak WIadomo, na tle wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy, który dotąd trwa.
Dyrekcja przyjęła nowych -pielęgniarzy,
którzy zgodzili się na 10 godzin pracy
dziennie. Wczoraj pracownicy działu administracyjnego i gospodarczego poparli
akcję pielęgniarzy, wskutek czego zatarg
zaostrzył

się.

Strajk oN tkalniach zarobkowych roz·
szerza się. W dniu wczorajszym r02ls2lerzony został strajk w tkalniach zarobkowych w Ozorkowie, Konstantynowie, Aleksandrowie. Wszystkie tkalnie zostały
unieruchomione. ·W Zgierzu jedynie kiika mniejszych tkalni było jeszcze czynnych.
Ogó1em strajkuje około 2000
tkaczów.
Strajk w przemyśle POJiczosznłczym
~rwa. W dniu wczorajszym odbyła się u
mspe}:dora pracy konferencja w sprawie
zakonczenia strajku w przemyśle POl'!czoszniciym i zawarcia umowy. Przedstawiciele związków zawodowych i robotnicy zrezygnowali z wysuwane~w pier\votnie żądania: podwyżki płac o 20 proc. Ze
',,:zględu
na drożyznę. Mimo to jednak
nIC udało się osiągnąć porowmicnia i
konferencję odroczono do 8 bm. Strajk
trwa nadal.
Zlikwidowanie zatargu w Schlosserowskiej Manufakturze. Odbyła się l{onfe~en~ia u inspektora 'Pracy w sprawie
zhk"lldowania zat.argu na tle Schl6sserowskiej
Manufaktury
w Ozorkowie.
~z!e~ża~vioneJ przez Żyda Vogla. Po wyJasmenI~ch mspektora.
iż akcja
o pod',:yższeme ogólne płac może nastąpić dopIero po wypowiedzeniu umowy zbiorowej i w ramach ogólne.i akcji wł61mlarzv,
ustalono pewne sporne punkty. tak ie
o~tatecznie zatarg, obe.imujący 3200 robotnIków, został zlikwidowany.

KRONIKA GOSPODARCZA
Nic~

zdrożały.

Na rynku
łódzkim
ostatmo zanotowano wzrost cen nici maszynowych do szycia. Cena nici podwyż
szona została o 20 proc. przez zrzeszenie
producentów nici. Na razie pudwyżka
nastąpiła w hurcie, jednak i w detalu niezwłocznie ceny nici podwyższono
mimo
P?siadania zapasów staryćh. podwyższe
nIe cen uzasadniane jest zwyżką cen surowca.
. Sens,!crJna tr.ansakcła. Dowiadujemy
SIę Ze zrodel mIarodajnych, że Minister
Skarbu zezwolił specjalnie utworzonemu
konsorcjum polskiemu na wykupienie z
rą.k kapitału obcego istnie.iące~o od 18 lat,
Towarzystwa Ubezpieczeń "Przyszłość".
Ogól!ny majątek Tow. "Przyszłość~ ' w budynkach i innych aktwach wynosi 7120.000
z. przy rocznym zbiorze premii 2.07-4.000 zł
z.1520 polis. Dowiadujemy się, że konsorcJum. które nabyło "Przyszłość" składa się
z·e 119 -Komunalnych Kas Oszczędności
(KKOl,.., które cały kapitał I emisji "PrzySZ.JOŚCl pokryły w repartycji z nadwyżką.
Wlz>ore.m ,p rowadz,onego przez PKO działu
życiowego, KKO pragną w dziedzinie kultury ubezpieczeniowej przyczynić się również do kapitalizacji rodzimej w Polsce.

JUDAICA
~ydowscy

fabrykanci wyzyskiwacze nkarani. Leon Mordyaner, Żyd właściciel
fabryki przy ul. Brzozowej 1,' za zatrlidnianie robotników w nOGV oraz w godzinach nadliczbowych s!,aza.ny zoatał przez
referat karny na 1 tydzień aresztu i 5{)()
zł grzywny, a kierownik tejże fabryki Wll.
Kart na 1 mies. aresztu. Mordka Wa]ldfOlg i el właściciel fabryki poń·czoch (Legionów 13) skazany zostal na 1 ty-dz. aresztu
za niewykonanie nakazu inspektora pracy i zatrudnianie robotnika w godzinach
nadliczbowych. Abram Herszenberg kierownik firmy Herszenberg i Halberstadt"
(al. 1 Maja 121) oraz Mosze Bornstein&

(Łódzki Przemysł Ko,nfekcji) skazani zostali IP O 200 zł grzywny.
Szajka żydowskiCh oszustów l i potrzasku. Władze policY.ine w Łodzi zlikwidowały szajkę żydowski oh oszuśtÓw,
w skład której wchodzili Luzer Kirsz, Josek Jakubowicz, Lipman Kurelt i Nachman LeJzorowićz. Oszuści ci stosowali
nowy system. Mianowicie zwabiali chęt
nych i sprzedawali po oka1iyjnie niskiej
cenie futra, damskie lub męskie. Gdy
nabywca. wychodził w towarzystwie jednego z oszustów, na ulicy zjawiał się policjant, jak się okazało również członelt
szajki, dotychczas nieujawniony. Rzekomy -poliCjant zatrzymywał nabywcę futra.
wypytywał skąd je kupił, a następnie polecał się zatrzymać, gdyż udaje się do telefonu.
Korzystaju,o z chwilowej nieobecności
rzekomego policjanta, towarzyszący nabywcy członek szajki wyjaśniał. że futro
pochodzi z kradzieży i najlepiei je ukryć
gdzieś.

Naiwńi

przeważnie

'Postępowali

zgodnie ze wsltazówkami i futro znikało.
. Po ujawnieniu tych os:!:Ustw. wszystkICh czterech Żydów osadzono w więzie
niu, oraz zarządżono pOSZUkiwania za
rzekomym policjantem i kobieŁą, która
brała udział w szajce.

t<RONIKA POLICYJNA

Dzieciobójczynie. WładZe l)olicyjne uw okolicy Łodzi dwa wypadki
dzieciobójstwa. We wsi Oprzęż 23-letnia
Władysława Jakubczyk urodziła nieślub
ne dziecko płci żeńskiej, które tego dnia
utopiła
w studni. Powiadomiona przez
mieszkańców
policja wydobyła zwłoki.
.1 akubczykównę osadzono w więzieniu. Drugi wypadek mią.ł miejsce we wsi Bog'dańczew, gdzie 3l-letnia niezamężna Zofia Bartczak urodziła dziecko, które żyw
cem zalwpała w polu. W toku poszukiwań
odnaleziono zwłoki dziecka. Wyrodną matkę aresztowano.
Zabiła rywalkę. We wsi
Blizin, pod
Łodzią, została w czasie bójki zabita 22letnia Stanisława Bednarczyk, przez Annę Leśniak i
.iej siostrę JÓzefę. Leśnia
kówna. pałała nienawiścią dó Bednarczykównr, która odhiła jej narzeczonego i
uzbrOjona w orczyl, Wraz ze siostrą na·
padła na rywalkę, zadając szereg ciosów,
od których pobita padła trupem. Leśnia
kówny aresztowano.
Zakaz sprzedaży materiałów W'Ybuch~.
wych. Władze adrpinistracy,ine wydały
JUt. zarządzenia, mające na celu uniemoż
Ii"~'i~nle
strzelaniny, jaka z regUły ma
mIejSCe w okresie Tlrzetl świętami WielkIej Nocy. W llieI'\.vszym rzędzie zakazano sprzedaży materiałóW wybuchowych.
jak siarki, chlorku potasu . (cali chlori:
cum), saletry i t. p. czy to łuźno, czy też
w przyrządzonej już formie żabek, petard
i t. p. Winni sprzedaży, be:!: przepisu lekarża,
lub zezwolenia władz. na zakUp
wymienionych
materiałÓw
dla gelów
przemysłowych,
podlega.ilt karze. Również schwytani na strzelaniu ulegają karze, a za nieletnich odpowiadają rodzice
jawniły

KRONIKA SĄDÓWA
Skorzystał

z okazU. 11 grudnia 1936 r.
Jankiel Ptasznik znajdował się w Sa,dzie Grodzkim, gdzie był
badaI?Y. Korzystając !Il okaz.ii, w tłoku,
panu.Jl\cym na korytarzu sądowym, obciął
paski sakiewki skórzanej Anieli Michalskiej i skradł 45 zł. Okradziona spostrzeg~a kra;dzież i wszczęła krzyk.
Złodzieja
Ujęto l
odebrano mu łup. Sąd skazał
Ptasznilm na 1 tok więzienia.
zavllodowy

złodziej

KRONIKA SPORTOWA
Nowe kluby płYwaCkie w Lodzł. Jak
dowiadujemy przy łódzkich klubach
sportowych ostatnio powstało kilka sekc·yj ,pływackich. które zgłosiły już swó.i
akces do Łódzkiego Okręgowego Związku
Pływackiego. Niedawno zorganizował sekcj~ pływacką łódzki H. K. 8 .. którego zawodnicy wezmą już udział w zimowych
mistrzostwach udział a w tych dniach powstaj... sekcja pływacka 'Przy zgierskiej
Borucie. która również sygnalizUje wet8,pienie do łódzkich władz pływackich.
się

N a srebrny,", ekran'ie

"Onród Allaha"
Kino

Capiłoi

Je6t t{) najlepszy z kolorowych film6w jaki
dotąd {)glądaliśmy na ekranach. Kolory Bą prawie naturalne. żywe. ale nie .rażące. Zwłaszcza
zdj~cia sylweh>we na pustyni i scena w kawiar·
ni arabskiej wypad·ly wspaniale. 00 do. samej
treści to
skonstruowany jest dosyć słabo
- dobrze wyreżyserowane f.ragmenty I niezbyt
do"brze zwią.zana ca/ośc. Obsada gl6wnych 1'61
d{)bra: Marlena Dietrich, OharJer Boye•. J6zef
SC'hilckraut - oto wani aktorllY, kt6rzy zawsze dob.rze grają. Tym razem .• >bili, co m()gli.
Naog6! biorąc film zasluguie na obejrzenie ze
względu na grę, dobre fragmenty i wspan!a~e
kolory - walory te przyslaniaJą s~ab()Ść fabuly
j w rezultacie mamy ciekawe zjawisko.
m-t.

mm

Redakcja i Administracja .,Orędownl..
ka" - ul. "en. OrliCi:-Dreszera 5, tel. ~o.
Kina kałIJllckle: OśWiatowe - "Fredek
uszczęśliwia świat"; Nowo-ści - "Rozwód
z przeszkodami"; Luna - "R{)bert i Gloria".
Walne zebranie majstrów labrjCżftych.
W niedzielę, dn 7 bm. o godz. lO rano w
lokalu Tow. Śpiewu "Lutnia" !przy ul. ŚW.
Jana 19, odbędzie się roczne walne zebra ..
nie Zw. Majstrów Fabrycznych R. P. Uprasza s'lę o liczne i punktualne przybycie.
Skład zarządu K. P. B. Na pienvszym.
,jmnstytucyjnym zebraniu zarzą.d kola.
Przyjaciół Harcerstwa. rozdzielił między
swych ·czlonków funkcje w spos6.b nast~a
'pują.cy: przewodniCZąCY - dyr. p. Bohner.
wiceprezesi Jp p. Salaka H. i Frankowskh
tekretarz P. Sumarowski, skarbnik - p.
Adamczewski, kapelani ks. dzieka.n dr L~
wandowski i ks. Kaguc21, ref. propadandy
p. Jurakowski i członkowie bez manda,t\l
pp. Kubasiewiez J. i Śmialkowski H.
Echa strajku woźniców. W listopadzie
r. ub. wybuchł w Pabianicach strajk woź
niCów i robotni'ków zatrudnionych w tut.
przedsiębiorstwach przewozowych na skutek z.byt maI ego wynagroaze.nia. Do strajku przy·łączYli się i inni woźnice. Znaleźli
się jednak tacy, którzy z solidności się wyłamali i do pracy przyst8tpili. Z chwilĄ,
pojawienia się wozów z takimi łamistraj
kami, doszło ze strohy s'trajktijl\eyeh do
różnych manifestacyjnych wystąpień, VI
których został m. in. przewrócony na ulicy Wóz ciężarowy nalleż~y do p. Magrawicza. Obecnie stanęli przed tut. sądem
grodz'k im za udział w tych ekećeBaeh pa."
ru osobni:ków. Sąd !po rozpatrzeniu sprawy skazał Banasiewicza R()oma.na, Tkack~
118 i Pągowskiego z Karniszewie ,po a mil!8.
aresztu z zawieszeniem. na. trzy lata. Resz.ta zaś z braku dos·t atecznych dowodów
została zWOlniona.
~a obrazę policjanta. Niejaka Kantor
Aniela ul. Karolewska 55 za żniewagę policjanta. w czasie służby CK:tzana z·06tała.
przez tut. sąd grodzki na. 00 zł grzyWny.
lub na sześć dni are.sztu.
Przeniesienie służbowe. I.rusti'uktor P.
P. p. Tatara Adam przeniesiony zostaje
na równorzędne stanowisko do Łod·zi.
Miejsce jego obejmie starszy przodownlłt
Rulkowski FeliI{s z 13 kotniśaMatu P. P.
w Łodzi.
~
Z przedstawienia Ghnn. MQsklego. Tutejsże Państw. Gimnajum męskie im. 1.
Śniadeckiego wystawiło w środę ub.
dwukrotnie w sali Kina Oświatowego
"Turoń" Żeromskiego. Oba przedśtaWie
nia cieszyły się poparciem.
Z ruchu narodowego. Wśrod~. lib. w
lokalu własnym ,p rzy ul. Pułaskiego 13/16
odbyto zebranie koła Stronnjctwa Naro·
dowego p·oa prżewodnictwem ła.wni·ka kol.
Kuśmidra. Po odśpiewaniu Pie8ńi BOjo.
wej załatwiono sprawy bie·t. I:r6tki referat na temat obecnej sytuacji po1ityc~bej
wygłosił kol. lawnik.

KRONIKA WIELUNIA
Przemyt. Funkcjonari'1lsz, St'l'aly Granicznej ujęli trzech o.sobnik6w G6rnego ll'taJl. ze
Słupcy. Klosa l!'ran. z Grodkowll .1 Greesińskie
go BoJe!!!. 2l Szabonki. kt6r.ży udali śie po Pt~·
myt sachalryny i zapalniozek do. Niemiec łlkl\4
przemycili 15 kg sacharyny i kilka. zapalńiózek
razem na kilka set 'Zlotych. Wobec tego. te wru
dokonanyun przemytem dopu§ciLi się przestllpstwa dewi.zowego. na willkszą sUmIl, którą wy·
nie§li do Niemiec. zostali alresr;towan\ i odMawieni do. dyspozycji sądu ()Ik ręgo. W elfo w Ostrowie Wielkopolskim.
R6wnież za,kwestionowano wlalicicielowi majątku z Trzcinicy pow. Kępno Bloniowi Maksowi różne części maszyn w gorzelni warto4lci
óOO z!. na które nie m6g1 dać dowo.du Zt6dla
ich nabycia. Maszyny te prllwdopód{)bnie pochodzą z przemytu.
Za kradzież czterech doniczek i dwóeh nad
warto.ści 4,80 I1ll z cmentarza rzm.-kat. w Wieluniu sąd grodzki skazal po raz d1"u.gi karaną
za podobne przestępstwo 2 tyg. aresztu.
U żyda. Pomimo upomnienia Pl P. Bende'lt
chodzi nadal do Żyda Lamińskiego fry.z jerll,
kt6rego ostatni raz odwJedzil dnia 3 b. m.

KRONIKA KALISZA
Adres Redakcji "Orlldownika" ..... ulita Ba·
lina 8, I ptr.
Teatr Miejski - "Matura".
Kino Stylowy - "Ich tro.je".
Sprostowanie. ,V zwJą.zku p; no.tatką zaJDrlt!s.zczoną w "Orędownik'U" Nr. 40 z drtia 111. lI.
1937 r. na str. 7 w dziale kronika Kans2lil pt.
"Podpalenie BPichrza" otrzymaliśmy od , Starostwa Grodzkiego w Poznaniu poniższe sprostowanie:
"Pra'wdą jest, że w dn. Hi. II. 1:937 r. nieznany sprawca po.dpalil spichrz zbożowy w !>sll.dzie Kożminek, powiatu kaliskiego, natomiast
nieprawdą jeśt jakoby w tymJŻe dniu doszło do
zajść z żydami, albowiem na tercmie K~minek
nikogo nie pobito. nie potu.rbowano i nł·komu
sZY'h nie wy·b ijano".
Odczyt. W niellzielę, dnia 7 b. m. w lokalu
Naro.dowej Orgalli:tac.H Kobiet przy al. J6zefiny 8 o godzinie 19 wygłosi odczyt P. mec. Dą
browski na temat "P.rzesl1lłośc Hiszpanii". W~j
ście na odczyt bezpłatnie .
Wzrost radio-abonent6w. Liczba radio-abone.nt6w na terenie Kalisza wzrosJa w miesiąeu
lutym o 102, atan na 1 marca wynosił 2613 ra·
dioabonent6w.
Nagły zgon.
W dniu 4 bm.
w majątku
Marchwacz podczas noclegu :i!lma.rla nagle
wskutek wycieńczenia i os~3lbienia serca, TwatdO'mlka Kat~rzyna. lat 73, żebraczka, zamlestka~a we wsi Osuch6w, gm. Koźminek.

miesięcznie (7 wydań tygOd!liowp). z odb;ji;;;vr;;em;--:w;-;;a;ge;;;n;tt';;'u~ra~c1:h-22.,'i355.z~I.~Z~OJa:-ii::--:---:--::---::-""':"'--::-:------------------'--~----oąno:;zem~ do domu odpo.wJędma dopłata. Na pocztlWh i u listonoszów
Poznań, !iw. ~Iarci~ 70. P. K. O. Poznań 200149. Telefony centrali: 40-72. 14-78.
OrędowDlka mle6leCZme 2,34 zł, .kwarta'lnle 7,~. ;Poczta przY1muje zam6wjenia tylko
R _._ B3~7. ~-31, 35-24, 33-25; po. godt. 19 oraz w nledzielę i święta: 40-72. 14-76. 33-07.
..
na 6 wydań tygodruowo (bez pOllledzlalko.wego) - Pod OPa.~lł w Po.lflce
edll"dor odpowiedzialny Andrzej Trella II: Po
.
Z
. d oś"
t-"...•
3 - ~ m i~lę6czrue. Narkład,i CzChio.nkl: Drukarf!.:a Polska; Spółka .A,kcYJna, PoznaJl, liw. Marcin
Łodzi odpowiada Leon Trella L6d:ł Piotrkowska 91zna:::,a. Z a 'fa olI! ~l l karl ~a<uly I m.
Le§niew.icz s Poznania
.,
•
a Oli' oszema J re . amy: Antoni
10• e.k OpIS w meza.móW.1OIlYC r.edakcJa me zwraca.
ł W raZIe wy,pad.kćw f!'P{)wodowanych silą Wytszą. pruslk6d ", .Il1lkJ1adzle, lItrajk6w
~.,_ 1I'7dawnictwo
nie odpowiada 1& itoetUCllenie pna.. a abonenci"
..... _
.
0Z0JI7eh
..6", kul odszkooowarua:
me mal" prawa d oms.gaam
III~. medoetlr-
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KRONIKA PABIANIC

Wielkie zebranie robotnicze w Helenowie

komunizującej

.

Strona

Ochraniać

ORĘDOWNIK, niedziela. dnia

8

Dnia 3 marca 1937 r., zasnę1a w Bogu, po dłu
gich ciężkich cierpieniach. opatrzona Sakramentami ŚW" moja najdroższa jedyna córeczka, Ś. p.

L. JASIN- SKI

Janina Tvr[hannówna

w

W

ciężkim

,pog rą.żona

smutku

Łęczycy,

ul. Poznanska 30 -

Telefon 168-56
Telefon
125

polecam pierwszej lakosci:
NASIONA rolne. traw. drzew. warzywne i kwiatowe
CEBULKI i kłącze kwialowc. NARZĘDZIA i przyrządy pszczelnicze. NAWOZY do celów ogrocllllczych.
PRE p AR ATY chenllczne. owado i grzybobÓJcze.
DRZEWA i klZewy owocowe.
n 390~5

Pogrzeb odbędzie się w sogodz. 16 z domu ża10by św.
na nowy cmentarz św. Wojciecha.

z 2~464

Numer M

w składach moich prowadzonych od 1870 roku

w Łódz;, ulica Andrzeja nr. 10 -

przeżywszy lat 14.
botę. dnia 6 bm. o

2.2/2'J..

• ..

zawczasu serce i ·nerwy - to jest•.•
WI; M&,wolnq od, kofeiny!

.
,
• • • pIC

Wojciech

7 marea 193',

RuZS~ŁANE

l,ENNJKL

Poznań. dnia 5. 3. 1937 r. matka.

R. Barcikowski
J

SĄ BEZPŁATNIE.

OGŁOSZENIA
OgloszeD1a włr6d eJrobDych:

nagłówkoWYCL

Piekarnię

..

1. DOMY· i' ARCELE. . śr6dmieściu
-

Poznania

trzypokojowe

Dom.
nowy wolny od wszelkich opiat.
doch6d 130 -. cena 17000. Dom
Zleceń. Poznań. Pocztowa 15.
zd H 821
W I'llk ę
ogrodem Puszczykówko wplata
l) 000,- sprzednm. Rarlowicz. Po:mań. P6/\\'iejska 38 a, m. 8.
zd 7;) 888
----

skladem

mieszka!1 i ę. urzą-

~~~1~1.ie~w1ó~0~;;az~kn~;.YW~la~g:;~:
Poznań, Skarbowa 18.

KUP MIBSZANKI MARECKIEGO
Marecki, Poznań

młlimetr

W dobrym

stanie,

biurko,

szafkę, stolik,

ceny kierować do administracji:nOrędownika"

Pierwszorzędny,

W Łodzi

18

lat

dobrze

kUka krzeseł itd. nie drogo za got6wkę kupię.
Łaskawe oferty

l ul.

z

podaniem

Piotrkowska

91.

pnzec1m ' ot6w i
telefon

173-55.

Dom
E;kladem. wola t y 15000.
dochód 2220 rocznie. wolny stempli BIoch. Poznall, Aleje Marcinkowskiego 1~ .
zd 76058
piętrowy

Willę

ladną. dobrze utrzymanlł 1Q
garażem. ogrór1kiem. ladneJ

pokoi
dzielnicy. miasta Poznania. zamlenie
Krynica. Znkopnne Oferty Kurier Poznal1ski zdg 76006

Kawaler
.
.
pos,;ukui? ":!,,p6.I.TtIC.zk, z gotówka
do Wy,lzlcIZaW!emR
.gospodarstwa rolnel!o. ozrnek me wykluczony.
Off'fty Orędownik. Poznań zd 758i3

"7.
•

spRiE$~tE
;:;;~;;;;~ ~

GOS1Jodarstwo
:!3
. . ś k ś . l a 'e'a
d bmorgi. wie
t"8be~ żł ZIZ~~_
s~e~i~ ~:gl~~ski" \Vronld Jadwigi 19.
zd'75 685
Motor
.
. .
.
ropny 20 PS Ioowocl likWIdaCja
sprzcdam zaraz. Zgloszenia Wir'
k' Broniewo, powiat wyrzyIkn.s '1.
~9 562
~ -1.
n"
Motor
~zowy marki "Deutz" leźlłCY 1
KM w dobrym stanie na SPTzedaż lub wymiana na rowery. Zgłoszenia Agentura Orędownika
Wolsztyn.
11 39 612
Restauracja
wytwórnia f!Qkll. pl"lna
koncesja. centrum. czynsz 90.c'ena 2 000.-. Czachorowski. Święty Wojciech 30.
zd 76102

polączona

1892ł, n~.

d 1790

b) l~
Li

łt

Br~:~a T~~ka,
Stary Rynek 46/47 (dawniej Wro-

Absolwent

p~:~~~~~:

ietne refereunIecka 4) sprzeda z r6tn"ch likwiOred own idacji: 8 komp!. salonów a:.ndwik.
n 39ó81
i .I!;mpire. Biederma..ier ete.) jada!- :.::.:...:::::.:::=..::.::.:~=:.----=~.::....:..;;;;
ki. sypialki. fortePIany. pianina.
dywany. obrazy. lustra. zegary
oraz wszelke pojedy(icze meble.
Otwarte 0.1 8 do 18-td.
~
P 2;;248-9.68
Kowal
arlnik. kawaler, lat 23. dobre
kUf'ie koni, maszyny
szuka posady W majątku
340 morgowy bez żywegO
watnp. J6zef Prządka. tarza, zabudowania masywneJ,..don SU 61~
brym stanie. wplaty 100w.- ~=-=:.:.:..._':..:.V..:.i('lki.
Hutkowski. Pólwiejska 5.
Urzędnik
d ~6 013
poszukuje pooady
z g.,
pod",ó:lIo'wcIZO. magazyniera, rolGospodarstwo
woźnf'go. inkaspnta.
. .
.
nncja 800.-. Ofer64 morgo~"e W'UlI burn!'zaneJ. zaPOZl\~11 zd 75970
buflowalll3 mn~ywne. lIlwentarzp
kompletnI' Hi OOU.- reszta amorStelmach
tyzacja. Rutkowski. Poznal\' Pół
narZerlzinmi poszukuje
wipjska 5.
zd 76 011
samorJziE'lnpj na majątek
Oredownik. Poznań
Gospodarstwo
zd 76 0.).•3~_ _ _ __

Rzeźnictwo
urządzeniem w mieście

powiato..... ym odda natychmiast. powód
wyjaul. ohjr.<'ip 2 (I()().- OfNty
Agencja Orer!ownik. Szamotuły.
n 39;;&i

Skład
pieczywa. nabialu. r,okojem powód obje!;ie posarly korzystni.e
811rzedam 100.- Tomal". Poznano
Aleje Marcinkow~kipl:o 20
12.
zd 1.6 975

Urzędnik gospodarczy
:!0.38 windOomości
waler, lat 38. s·zkolą rol.niocza,
we lokalne: :!3.00 m-elodie
jP6łWieiska
lat praktr~ki. naillepsze p()leceposzll,kuJe posady. Łaskalwe
ne - I>lyty
Krak6w - 1>0 '!la'bmeń"lwie ok.
Gospodarstwo
Pot;te Restante Krzemi~Niedziela. T marea.
Lwów - ok goel.z 1030 no na- gO doz. 10.30 muzYlka - ply·ty: ok. ~. t G .
pow. Leszmo .. Dla rządcy •
bc>żeńetwip: .:Coś dh' każde/Z'O" l!odz. 13.00 ,oo.l:adanka: •. Teat~ 1<> morg~we pow!a
mezno._ za7l(]g 72987
6.00 ll"ro~ram lok. dla Kato- _ płyty' ok 1!0dE 1300 nreegląd na woln"m nowietrzu" WyglO~1 bydtowa~lifuJ1owe lIl",;;entarze om wic; 8 •.0~ aud!cj.a 'Poranna: 9.00 teatral,n; w (Y'lra~. . orof. - Zdozi- dyr. Kaz'miel"e 1f"~oona: 14.20 gii nlłutkow~i rIi~~naańa~~1~i~~:
Buchalter
~ranlBm1sJa KJlab~tIt!t~ II: ~o- ~Iawa Ży'\!"ulekieJ!"o: 14.20 koncert kon.cert reklamowy; 19.15 odCtly- ska 5.
.
• zd 76 Of4 (sam~tny) z wielplet!1ią 'pra)dy~ą.
"CI~ a ~w . . myzll. w
al\S~a" ,e. reklamowy;
14.35
mUl1:yka tanie orOl!"ramu 'fIa dozleń na.<>tem._Językle)ll . J:'olsklm I mel)l1eCklm
Kazan.e. ~yR't.. ks. kanąnJ.k dr· lekka z pl:;t: 19.15 koncert roie- ny: 19,211 kO'llcer' W,leCZorny; 20,38
Gospodarstwo
"z,uka JakieJkoIwek stalej pracy.
J~1l Szmlglel",1W"DO na'bO'Len9twle <lOZ:l.nv.
"-rkonawcy
Henryk wia\lomOoici 81)ortowe lokalne.
34 morgowe zabudowania pie!'w- \\ yma!;(anin skromne. Łask. ofer·
okola. l!"odv:; 1.31() pr<>.a"rą~y lo- Bohm _ tenor i Jall Sien,kieL6dt
..'
ł' _ szorzJ:dna ziemia burnczana bIi- ty Kuru'r Pozn. zdg 71 354
~alne... 1.~.4" .. Czym s.a ~1~Je dla wicz _ 8krzvl>~e: 19.45 minuty . . " '0:0 (Jab()Ze~"' twl~I,6 ynr sko Poznania. cena 5000.- Rutkatolika
- . oo.~ao~nka. 11.57 literackie: PoezjI' TadeuSfla Ża- JlI d~rr~encI .Bluno n alt~ kowski Poznań. Pól wiejska li.
Borowy
iSYl!"nal czasu 1 helna. z Krako- ,kie;a _
z t autM: 20.00 d. c (plyty z '''arszawy) w prł':erw!e
•
zd 76 015
eŁnia praktyka snmodzielna
wa; 12.03 koncert 1'00 n ",kowy
c ~ a
20 38
. ' .konrprtu ok . .2"otlz. 13,00 .. Podh fi
.
Wy·konawcy: mala ol'k:eetra P. koncert.u mle·v.anee-o:
•
Wlll- "Iuch tentrnln ..... - felieton W' lki
o owca zWlerbzyn:y. kener red. M'I·.eczy/S.la'" Ja"o.
le..
sumienny.
OWY-,
R._ Wacław Roszkol\'ski - eak- d o.m oA.CI sportowe lokal.ne: h23.00 w~!!II~I'
~
a
d
. o OWląZ
t
wtl.
"O'fon. Zofi·a 'l'erne - .oi-oeenki: ITIPlod;e tanerv,"e na ołytac •
ooeweki: 14.20 koncert .reklamo- wybór maJąt~ó~ zl.emakl<:h. 1:0posa
za zo~\e1° 4e b'
w prnerwie okolo /Z'Ode. 13.00
•.
_ . wy: 14.35 p<>ra,ln:k &oortowy dla spodarstw }ta~deJ WielkoścI .. kupod znftz. u p . a!'
omgora.my lokalne: H.OO .. Ork ie- ." lIno ~ 8.1.8 mąozvkn li; 1>1 y t. .robotników _ 'Wy.e-i.Qsi red. Wla- na ora?: dz\erza~y korzystme po~_ ~-O urJera ozn nstra w jednYILD in.stru.moocie" 8.~7 ro;unalt~cl rolnl.cee. dla Zlfm\ dyslaw Koziehtki": 19.15 10 minut I~~a: RutkowskI, Poznnń. P61- ==-=--=.:..::::..:.'::.,)..:.:."-=--______
(or<rany Wurlitl1:era) - ,reoortat Pol.nocno - ~ ech.odlllch. 8.35 mu- d,la I>esymislów: 19.25 rhór Erya- 'Hejska 5.
zd 76012
(P
')
'11
1420 eyka a; pł ... t. ok. 10.36 muozyk.a
,,'
_I t . 1945 k
t
k·
z 'I·na
z ol1:nan.18 "tl e:
•. z pln: 14.20 koncert .rekla- na "~I!:wa --:- ",y:.
:
onee~_ •
11,
•
l)r~~raany lakal!!e. 14.50 ...Straz mowy: 14.aO alldrcja rl1n I<wip- w "rkOllanIu orkl:et.lv r.oon," _
KUPNA
ogniowa czuwa _-rep .• MICCZY- IIi . 1915 I" ,,"rnm' nt '\1tro: 19.2nko~eJ pod dyr. BI<>n!I>I.a"'a ~a:
ela wa Kruka: 1a.05 tllesm lu(]o- \\"'~~o; ... n.L~a <>; url.zial~ orkiest ry !!llH'W6kle.e-o: 20.38 wladCillJOI:!CI
Kupię
we w wykonanl\1 ch6ru m~..k2e- p P. W i .TPrl'.e!!o Z~.oaśn'ka <!looortowe lok a J.n e.
imadlo ~I
,_.
.
"O StowarzY€,eenw. PraNlwll'kow'
.
"
~ u~ar61\le UZY
mi.ailota Katowic porl dH 'Leo- (<<a~wlada"llle): 19.56. ,k<!nc~rt ZYbrym .stame. ..At:ma.
polda Jan ickie.e-o (z Katowic): czen :-.DI:vt:v: 20.38 wllen6kle wlaMetali, Dąbrow~!.{Jego 81.
15.30 .. Audyoja dla w~i": 16.00 d()ffiOSCI 800rtowe.
zu I;) 84U
;.fol'l"ithan
Toruli - ()k.
16.30 norana niedziele:
C.1a o; uc OWl6 -owa oz premlam; nek symcronice,n:v IZ udziałem 90res t6 k' I b
. k
16.30 .. Pól llodEin:v mandolin": li.'tów: ok. oI!'odz. 13.00 or.zeglad
9.00 PrBl!"B. Koncert Jn.artetl2 d z w I U
Wit: sZ9go goop()17.00 koncert lSy.mfon:ce,ny (11: Kra- teatralny _ o,,--~. dr. Jana Pie- 'alonowe,go Mueaka.
t;;r:t~~a g~i;g~~ mo~ggir:-sefle~khowa. ,VY ',onawdcy : o~kiFeetra fil- chock'e<ro (7, Bydsro"EC<IoY); 14.20 .11 .•5 '1\'iedeń. K()neert sym.fo- StanIsław Stachowiak. Fol;;~l~~
d ~r.
al'momc~a Pą
a'\109tYna koncert reklam'o"'}': 19.15 'Pro- n;p.zn:v.
'"
Wysocko-1Ifałe. poczta PrzygoKulczyokleg~ i Joz?f Was~er- gram .na ~utro: 19.20 .. Z I'pgionu
1~.00 KOlllg8WS~. Koncert ~ dzice, pow. Oetrów Wlkp.
m!ł nn VI loloneze,a
w orner- do regionu" .. Warmia 'i Maozu- Kmlewea. gra orko 12.30 Buda:
1\ 39603
wIe ok. ;<rodz. 17.55 t>;O.2"adanka.TY" _ audycja ,.Iowno _ muzycu.- Il.ełlzt. I50ncert T.ork: op.erow.el.
aktual.~a. 19.00. _,Z. mOJel!"0 w~r- Ila "li' ukl. Wlady.,.la w .. LicewiCtl8 12.4G Wiedeń. ~ lelki koncert ZY8ztatu - ~klC hter~ckl Ju1l\1- Te"st slownv Z)fii BOKu"'lnw- ezeń.
sza Ka<len-Bandr()V\";;kll'"iW: 19.15 ""k ie! Ud,z: al '\}; o I'" • Fe'licb ~Per15.45 Bruksela frane.
p.ro<;ramy lokalne: 20.20 t,r .. 11: e kow,;ka _ K,.,.",':pwi·cv,o"'a . i!loie",) D-dnr Reethoye.l1:i.
L~owa fra=ent?w 1Jlywa~klch j Edmund Rooler (a·kompanil!- 16.00 J{oJ~nJa. Muzy.h lekka. dom 4 morgi woda las wolnp
,mlst~oetw Pol;9kl: 20.30 wlado- men!) (~ Byd~oozcv,y) 01"811: rht.r 17.00 ~edlolaD,. Konrert in;m!. miC6zkanie.
Obrzyrko.' Adres
mOŚCI epol'towe. 20.38 0r:Ogr3my Szkoh' l'ow~pchnl'i nr. -ł w To- 17.45 PUlS PT'!. FCo~tlval "n~- wskaże Orędownik. Poznań
lokalne: .20.~ prlZe~oa-d 1Joh.tyczny: runili' n"r] dyr. Sq,~'mankiewiC"bs n~,row.,k:.
17.50
R.;atY81~wB.
zu 7:i 801
20.50 dZlElllmk wlecv..orn:v. 2!.0.O. in,ni: 2030 wiad()motioi sportowe .. Snl"v,edana narzecu.ona 00. Some- _ _ _ _ _=--"C-. _ _ __ __
powszechny Teatr
Wyohrnzn'l: I p
•
lany.
Piekarnl'a.
Rejonowego
we"ole sluchowisko 'Pt. ..Ek6ma- z omorz3 .
18.00 Konitswush.
..Piekne
k
t
d
k
h
9}a". Zradiofoni'Wwany fra.Jrolent
Katowice _ 6.011 &U'MnW Ala- melodie". Radio Paris. Traf1sm. w bIegU uf7.lIrlzeniem zaraz no In asen 3 grupy
~rno-rąż.nyc,
P
L I
'
wydzier-hwienia. Polożenie dn- \\ ym8,gana. <rwarancl3 .na to~·a.r
I>owieści Boleslawa
,rusa - a - skie - w wy.konaniukw·a:rtetu nabożeństwa '1' Notre Dame.
bre Wieleń nl",ot Kości
k' 2 stala pem:l3. Zgl06zenla .RIOTlka". Opracowrun~e Kląry Tu·rey reorezpntacyi·ne.i orkiestry K. P.
19.00 Berlm. Koncert tria
n ·39 608
usz I . ta". Łódź. Ogrodowa 9.
{oze Lwowa): 21.30 recital forte- W.: 6.13 wielki koncert mllz~'ki filhnrm . 19.:JtI Londyn Rej!. Nie_ _ __
zd 72 ()53
-pi·anowy La,zare Levy: 22.00 or- lekkiej - plyt:;: 8.30 ,konce-rt Ży- dl1J'rln:v knn~ert .·:vmf .
Pi-karni""
kiestra Tadeue~ Seredyn&kiero rzpn. Po ,n albooelil'tw,ie ()k. <rodz.
20.00 Berlin ... ś,,·intła i cienie
;"Q.... •
Przedstawicieli
(oze Lwowa): 23.00 programy lok. 10.30 kon-c~rt ~nnfonicznY.l>o- Berlina" kon.cert. Kolonia. ::orn- w ~elnym bIegu, mleśc.le. pr~y
dla War60ZaWy i Lwowa.
świecony l1tworoul
BE'eth<>vena zyka lekka. Królewiec.. Z nlllhio~nraOz tal m? 'I":"ydpzlerza~vle.
- Płyty; 13.00 .. Co slychać na Il:;ch ooeretek. Mcmte Ceneri.
er y o ręf ~~ m ~a. oznan
5;I.a·.ku"
O'Powie
red.
Adam
..
Stabat
Mater"
oratori'um
Pa.l'UJ:ozd li) 936
.
KRAJOWE
. Miklllólki: 14.20 koncert reklaolI!0- l_go.. ~0.40 .Kopenhaga. Utwo- _ 26. SZUKA
POSADY.
Wy: 14.40 .. Skandy·naw~ka oSwla- TY CJv4).Jkow/Soku~'.<ro.
_
Medziela T marea
ta 'ral)()[,nicza" - po~adanka 21,00 MediolllD. ..Linookoczki
_

....

1000 sr.mochodów
rozebranych.
używane
CZ()ści.
podwozia mleczarskie. opony najtaniej W firmie Auto~klad. Poznań. Dąbrowskiego 89. tel. 46-74
dg 2219415

z

1____________________________ I
zg 1212

piętrowy ~

Dom
pietrow3' go~('iJlrym. kolonialkIl. 8
ziemi. zabnrlowania nowe 15000.
wplaty 8000.- TOl1lala. Poznań,
Aleje Marcinko\\'~kiego 20.
zd 75972

.=

It. d.
1 sł(}wo.
Drobne ogl<Jaenia w dni J)OW6zed.nie ,:lrzyjnwje
.ię do godz. 10,80. w 6000ty I dm IprzedŚWie,..
łeczne pm.yjmuje się do gOO'L. 9,ł6.
ł

30 groszy.

Piekarnie
cllkięrnie. I<olonialld .. resta)lrade.
goścmce. JadlodaJme. m\Cszkaniem. bięgu Poznani~ prowincji
poleca WoHkowski, roznafl. ul.
Kwiatowa 5 - 2.
zd 76035

..... WoJclecb 28.

Zn&'k ofany n~rzyłtlad;

DROBNE

t·lamowy

Urzą dzenie
· b·lurowe

zd 75 920

Kamienicę
prosperulllcy
masywna
uprzemyslowiona. 3
skład cukierków
sklad;\'. 4 wa rs;r.t.a t y (Plęka.l:llla. większe miasto Wielkopolski
r~źn}ctwo) mlesclC prOWinCJI - sprzedam. Oferty Kurier PoznalidZlerzawa roczna 3912.- zł cena ski zdg 74 622
38 000.- W tym 10000.- hipoteka'
sprzeda ,,·Ia~ciciel. Oferty OręR ' let
downik. l' '-nali zfl 7;:; 952
zezn
WO
przy Poznaniu bez konkurencii.
zfthudowania ma<;ywne 85()().-,
Dom
pi~trowy
~kłarlpm
4 lokntorllw "'plnta 6 500. PiWlński. Poznnń.
17u.- mipsierznip. cpna 16000.- Wielkie Garbary 23. Restauracja.
zd 75817
wr.laty 12000.- 'l'nmnla. Poznań,
A ł'jl' Marcillko\\"~kipgo 20.
7,d 7.3 !Ji4

Dom
10kntor6w dochód 120
('pna 14000.- wplaty 10000.Tomala, Poznal'i. Aleie M arcinj(owskiego 20 - 12.
zd 75 !Ji3

Poznań

FABRYKA CUKROW St.

Nagłówkowe słowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 1{) groszy, ;, liczb = jedno słowo,
i. w, z. a = kaM~ stanowi l słowo. Jedno ogłoszenie nie mo·~e przekraczać 100 słów, wtem

.

A.

U PRAGNIESZ COś SŁODKIEGO

og 36 7"~17

5

s.

"'OGÓLNOPOLSKI.E ,:.

płyty:

t

J". .

~kl>io''Bn(ce''

~ud~)-

Wal'Wl.awa - I>(l ~81W6efitft~ie
ok. f/:.Qd",. 10.30 .•SłYlbni dnuen70
.
ci. Bruno WaRer". (I audym6rg masywne zabudowarue. do- ela) - pl:vt:v; ok. godz. 13.00
bra komunikacja. cena 16 000.- p.r~la~ teatra1f1Y: 14.20 koncert
wplatv 8000.- Wojtkowski. Po- ,reldamowy: 19,11) IJlorogram na iuznań. 'Kwiatowa 5 - 2. zd 76 034tro; 19,20 koncert rozrYWlk{1wy

a

..

godł':o

Poszukuję

kt:d~rtE~;T;:tr;VS.::~~~li.ni;r6;! ~~;t G:rkre~~;,,!t;~5 ~~r·J)~r~

Halka" oz Sv,oDienic uod dn.
Ludwika K;ice,yń~kiesro: 19.45 proO:,ram n!1 Jut·ro:. 19,50 ~remlera
"ltJChowl/So"ka .. B !eda 'W bleda~Ybie" bajke weoóll'czeena dJ.a
malych i dla dU'i;yoh dzieci. Na-

8T

r

aj

Slu~ba

dO»lo'" "a

Eiffla. Koncert o"".
~.OO Budapeszt. Yu·zyka iaZS!':()- •
• Panie~a. . .
wa.
Z.le?y.fn~D~ f.'"ancusklm l n1em!ee:
%4.01 Sztuł~art. Kl)neert n~eny. klm przYJmie posade do dZIeCI
w
'!)~ra.m'ie
Bach.Rannea~ od zaraz IlIb 15. Oferty Kurier
SdbllJbeI"t i RiJmgk\ - K()l'flaków. PoznaM!ki zdg 7li 838

Og łoszenia

Radioodbiorniki
ba.tel:yjne Philipsa. Spłaty do :ł5
mlcsl~ey. Ilu~tro\\'alle IJrospekty
bezplatnie.
Radiopkspert Śniadeckich 1, telefon 64-44. •
P 25133-54,24

l-łamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje; w zwyczajnych na etrolue 6-lamowej 15 groszy, na stronie redakcyjnej ('-lamowej) a) prz.Y końcu części
redlrltcyjnej 30 groszy, b) na stronie czwartej 50 groszy, e) na stronie drugiej 60 groszy. d) na stronie wiadomości lokalnYCh 1,~ zł. Drobne og-łu8zl'!nia
(naj wy tej 100 ~lów, w tym 5 nagłÓWkowych) slowo n&główkowe drukip.m tłustym, 15 groszy. ka.tde dalsze słowo 10 gros.zy. Ogłoszenia więktne wśród drobnych. poczynaiąc
')ci Jt'Jtatniej strony, t-łamowy JIlilimetr 30 groszy. Ogłoszenia skomplikowane. z zaetrze:teniem miejsca.
od poszczególnego wypadku 20% nadwyżki, Ogłoszenia do bieżąc~go
wydania przyjmujemy do godziny. 10,00, a. do wydll.ń niedzielnych j świątecznych do godziny 9,45 rano. Ogłoszenia 'L pO'L& Wielkopolski przyjmujemy do wydań bieżącH:h
do godz. 10, do wydań niedzielnych i świątecznych dnia poprzedniego do godz. 18. Za błędy drukarskie. które nie znie kształcaj9, treści ogło&lenia. admin~stracja nie odpowiada.
Ogłoszenia przyjmujemy tylko za opłatą ll"ot6wką z ~6ry. K0nto w P. ;C O. nr. 200 149.

=

Sensacyjna powieść wsp6łcze sna -

Napisał specjalnie dla , ,,Orędownika" Antooi H~~m
Nie śmiała poruszyć ' się z miejsca.
- Ani kroku! - padł krótki rozkaz nąwszy jeden ła"dunek, wyciągnął z
103)
.
Zgubne niezdecydowanie przedłu- Od wejścia do podziemi dzieliło ją te- i lufa browninga złowrogo błysnęła niego pocisk.
ra,z kilka krokow, a przeczuwała, że przed oczyma kobiety.
- 0, proszę zobaczyć - rzekł, pod:żało się.
Ale przyczyna nagłego oszołomienia. chodzę,c jeszcze bliżej do WaJnryba. - Co robić? .. co robić? .. - szarpał skoro tylko skieruje się w tamtę, stro-

nę, będzie to sygnałem dla Wajnryba, Krygierowej nie tkwiła w tak niespoaby wprowadzić w czyn swe zamierze- dziewanie zaistniałej grozi-e położenia..
nie.
Kobieta przekonała się, że przed nią
_ Panie Waj'nryb, nie rób pan żar- bynajmniej nie stał Wajnryb, lecz jatów _ zaapelowała jeszcze raz z dziw- kiś Obcy, młody mężczyzna.
wnątrz klamkę.
nym, nieopanowanym drżeniem głosu.
- Ręce do góry - padł rozkaz l
Nagle, jedne z następnych drzwi uTa sama co dotę,d cisza zalegała i tamten jeszcze o krok Zbliżył się do
chyliły się nieco i ukazała się w nich teraz spowite w półmroku mieszkanie. Krygierowej.
wysunięta głowa jakiegoś człowieka.
Sekundy, żółwim krokiem pełznące
Posłusznie, nie Qciągaj'ąc się, spełWajnryb domyślił się szybko, kim jedna za drugą, urastały do rozmla- nita polecenie.
mógł być ten młody człowiek, z trwo- rów kwadransów i całych godzin. NaAle nagle stało się coś nieo'czeki'gą. w rozszerzonych źrenicach spoglą gle wzrok zrozpaczonej kobiety spoczął
wanego. W ciszę, jaka teraz zalegała .
daJq.cy na korytarz.
wprost podświadomie na szerokim dy~ \ ponury pokój Krygierowej,
wpadł
; - To jest tamten... Guterman ... wanie, zasłaniającym wnękę w murze. brzęk rozbitej szyby i szkło, rozpryprzebiegła mu błyskawica myśli.
Krygierowa przez jedno mgnienie oka snąwszy się w tysiące ' odłamków, po- To jest ten, przeciw któremu, tak dostrzegła, że dywan poruszył się i za- sypało się na podłogę.
samo jak przeciw mnie ci dwoje u- ' falo:vał. Odkryła kryjówkę mściwego
Rutecki rzucił w tamtą stronę
knuli piekielną zdradę.
WaJnryb.a.
.
..
szybkie, nerwowe spojrzenie i ujrzał
'. Uświadomiwszy sobie to wszystko,
Utkwnv~zy przerazon~ spoJrzeme w głowę wsuwaję,cego się do . wnętrza
Jednym potężnym skokiem znalazł się l~kko faluJQ;cym dyw~me, zal~kła ko- człowieka. Nie dostrzegł rysów twapod tamtymi drzwiami i nim zasko- bIeta p~woh cofała s~ę ": kler~nku rzy, a widział tylko dziko połyskujące
czony Guterman miał czas zamknąć s~afy. LIczyła. ~a to, ze o Ile WaJnry? w ciemności białka oczu L. wysuniętę,
się napowrót w separatce, Wajnryb
ma zauwazy Je) manewru, zdoła, zbh- 1 naprzód lufę rewolweru.
popchnął go do wnętrza i wpadłszy za żywszy się na odpowiednią odległość,
' .
nim do pokoiku, zatrzasnął drz,,'i za szybko wskoczyć na schody i zniknę,ć
Równoczesme ~ d~łu, p~przez zasobą·
mu z oczu.
.~ '''I ;"fer"~i maskowane ~r~w~czkI dolecl3;ł odgłos
U czynił to w samą porę, bowiem w
Przeliczyła się jednak. Zaledwie bo- kroków nadblegaję,cego człOWIeka.
ułamek sekundy później wyszła na kowiem zdołała posunąć się w ten spo- Przepadłem - pomyślał Wiktor
rytarz Krygierowa w towarzystwie s,ób o pół metra w tył, dywan odchylił i sparaliżowany chwilowo, oczekiwał
swego wiernego przyjaciela i pozosta- się gwałtownie i II.: poza niego wysko- z biję,cym sercem dalszej kolei wypadwiwszy Rykałę na straży pod drzwia- czył człowiek z gotową do strzału bro- ków.
mi separatki Jadwigi, podążyła na nią.
się oszalały rozpaczą, wiedząc dobrze

co go czeka z ręki Rykały, jeśli jego
obecność tutaj w tej chwili zostanie
odkryta.
Krygierowa naciskała już od we~

górę.

, Niespokojne przeczucia Krygierowej
j'e szcze, kiedy wstępu
~ąc na wąskie i kręte schody, zauwazyła smugę jasnego światła, sączącego
się z góry.
- A przecież zamaskowałam za
~obą 'wejście myślała, przyśpiesza
Ją.,<; , kroku. Hm ... to ciekawe. Niewątpliw~e Wajnryb, zniecierpliwiony
zhyt przedłużającą się moją nieobecnością, odsunął dno szafy i zamierza
zejść na dół. Całe szczęśc{e, że nie zdą
żył tego uczynić...
Jeszcze coś tam
majstruje przy szafie, bo cień przesuwa się stale w tę i tamtą stronę domyślała się, wznosząc się na ostatnie już stopnie schodów.
Drgnęła. Ktoś odskoczył szybko od
zamaskowanych drzwiczek i doleciałv
ją s7.ybkie stąpania uciekającego czło
wieka.
- Czyżby Wajnryb, ten otyły i powolny człowiek nabrał takiego życia,
w obawie przed zdradzeniem się z chę
cią zejścia do podziemi? - zastanowiła się. - To ciekawe ... a zresztą dlaczegóż by nie zasunął za sobą dna szafy, skoro wie, że to zaniedbanie i tak
przekona mnie o jego zamiarach ...
hm ... dziwny człowiek' ...
Z tymi myślami znalazła się w
swym pokoju.
, - Panie Wajnryb - szepnęła.
Chodźno pan tu bliżej.
Nie było żadnej odpowiedzi. Krygierowa rozejrzała się dokoła i chwilowo uśpione przeczucia rozbUdziły
się w niej na nowo.
.
- Panie Wajnryb! - zawołała już
głośniej'" przechodzę,c do kuchenki.
Przypuszczając jeszcze, iż jej od,biorca mógł wogóle opuścić mieszkanie, podeszła do drzwi i nacisnęła
klamkę. Drzwi były zamknięte od we.
' wnę,trz i klucz tkwił w zamku.
To już dOwodziło niezbicie, iż Wajnryb żadnę, miarę, nie mógł opuścić jej
mieszkania. W dodatku słyszała go
przecież przed kilku sekundami,
jak
majstrował przy szalie i uciekał przed
jej' nadejściem.
, Niepokój coraz głębiej zakradał się
do serca Krygierowej. Koryguję,c swoje poprzednie przypuszczenia, przyszła
do przekonania, iż Wajnryb nie zamierzał dopiero wejść do podziemi,
lecz
był tam już prawdopodobnie od dłuż
szego czasu i podsłuchiwał pod drzwiami. A teraz czai się gdzieś tutaj, aby
w stosownej chwili dokonać na niej
zemsty.
Zimny pot zwilżył nalaną, obwisłą
twarz stareJ kobiety. Zdawało jej się,
że lada chwila z pod kanapy czy z poza portiery wyskoczy groźny Wa.lnryb
i aby nie czynić hałasu, 7.adławi ją po
prostu w stalowym uścisku dłoni.

Ten łotr, Rykała, zakradł się do mojego pokoiku i powysypywał proch z ła
dunItów. Do tej pory byłem więc bez"
bronny.
- Ach taaaak. ... - Wajnryb w tYIń
krótkim zdaniu wyraził cały podziw
dla przebiegłości przyjaciela Krygierowej. - A nie ma pan zapasowych
ładunków? - zapytał.
- Mam, ale w moim 1łokoju" gdzie
nie mogę się teraz dostać. Możliwe
jednak, że i z tamtymi Rykała zrobił
to' samo.
- To nie jest dobrz~, bowiem l j1a
mam tylko przy sobie tych siedem naboi. Zabierz pan jednak trzy, a cztery:
pozostaną dla ~nie. Teraz mus!my
się zastanowić, jak wybrnąć z tej hie-<
zbyt przyjemnej sytuacji powię-
dział, siadając na łóżku. Prochnickiej.,
Jadwiga, siedzę,c nieruchomo w ką
cie pokoju, przysłuchiwała się przez
cały czas rozmowie. Ni~ wiedziała.
wprawdzie kim jest ten otyły, niemłody już człowiek, o rysach twarzy zna..
mionujących bezczelnoś~ i przebiegłość zarazem, lecz domYŚlała / się, iz
obaj Oni są w tej chwili śmiertelnyIńi
wrogami Rykały iKrygierowej.
Czy ona osobiście dobrze wyjdzie
na tym groźnie zapowiadaję,cym się
konflikcie, nie wiedziała. Podświadomie jednak wyczuwała, iż łatwiej jej
będzie myśleć o ocaleniu w tych nówych warunkach, kiedy wszyscy ci
szczęście, że oni nie wiedzą o mojej podli ludzie skierowywali swoją uwatutaj obecności.
gę na j'ej osobę. W dodatku jej prze- Jakto? - zdziwił się Rachmil.
śladowcy, zaprzątnięci ważniejszymi w
- Z tei prostej przyczyny, że ocze- tej chwili dla nich sprawami, mogą
kiWałem . J{tygierow~j' na górze, w jej zaniedbać potrzebnych środków ostrożmie zka1).iu - objaśnfl , Wajnryb. ~
. i
.. k k
L,eni kl.,a~l1ieJ:)llecnnść" "ta>-e,i .", ' lur{nlo' '" {lOSC, z .czego ona me oJ;Il.lesz a s orzy.... J "'..,
... 4
",Lł,J
staÓ, gdy tylko nadarzy ' się .9'dpowi~
się przedłużała, zeszedłem do podziemi n,i a sposobność.
,'ił
i udało mi się pOdsłuchać cżęść rozmowy, jakę, przepro,wadzała ze swym
Serce dziewczyny uaerzało coraz
wspólnikiem. Streszcza się to do tego, szybciej i niespokojniej. Wiedziała, te
ze postanOWiono 'pozbyć się nas oby- przynajmniej na razie nie grozi jej
dwu; mnie, jako ich dotychczasowego żadne niebezpieczeństwo, a to już wyodbiorcę, a pana, jako niedoszłego starczało, aby na nowo snuć marzenia
.
: o odzyskaniu
upragnionej wolności.
wsp ól m'k a ... pan rOZumie...
,
_ A więc pan jest odbiorcą Kry- Myśh Jadwigi poszybowały znów na
.
....
skrzydłach tęslmoty do Stacha, który
gierOWej
_ Byłem _ poprawił Wajnryb.
w tej chwili tam, daleko, przeżywa
_ Rozumiem.
straszne godziny lęku, niepewności i
_ Ale przystąpmy do rzeczy _
nieludzkich katuszy. Czy jej poszukuprzerwał \Vajnryb, zdradzając zdener- je wytrwale, czy też opuścił ręca w
wowanie. - W tym właśnie momen- przystępie rezygnacji? - oto były zacie, kiedy pan uchylił drzwi tego po- sadnicze problemy, dokoła których 0koiku, podsłUChiwałem rozmowy tej' wijaly się wszystkie , myśli. biednej
godnej siebie parki. A ponieważ Kry- dziewczyny.
gierowa zabierała się do odejŚCia, nie
- Nie możemy cZ8Kac nezczynnle,
mając innej rady, musiałem szukać tuaż nas Rykała zaatakuje - mówił ,po
taj schronieni.a. Uważam to za zrzę,- dłuższej przerwie Wajnryb. - Za nadzenie losu, bowiem we dwóch prędzej szym powodzeniem przemawia w tej;
damy sobia radę z tamtym zbirem. chwili ten szczęśliwy zbieg okolicznOTym więcej, że nie wie, jak powiedzia- śCi, że znaleźhśmy się razem w "tej
łem, o mojej tutaj obecności.
celi" o czym nie wie żaden z naszych
- Co więc pan uważa za wskazane obecnych wrogów. Na r;1zie odkryli
teraz uczynić? - zapytał Guterman, moje zniknięcie i przeszukują mieszkazatracaję,c ' stopniowo poprzednią nie. nie, względnie Odbywają naradę. Ten'
ufność, jaką obdarzał tego podejrza- właśnie moment dezorientacji możemy
nego intruza . ..,.. Ale co najważniejsze... wykorzystać dla swoich celów. Spłata
czy ma pan broń przy sobie? ... - za- my im takiego figla, o jakim im się je~
pytał z ożywieniem.
szcze nie śniło ... he, he, he ... - za- Mam, naturalnie - odpowiedżiał rechotał zbyt głośno, aż Rachmil muWajntyb, WYCiągając z kieszeni mały, siał go skarcić spojrzeniem.
precyzyjny mauzer.
- A prawda ... zapomniałem sle -- To dobrze, że mamy broII - od- szepnę,ł, spoglądaję,c na drzwi. - :1\.19
powiedział z udanym' spokojem. nie mogli mnie usłyszeć, tym wię.-:o.f,
Mam jednak pewne zastrzeżenia. Nie że obydwoje znajduję, się w tej chwili
znam pana i nic w tym nie może być na górze - wyraził swe przypuszczedziwnego, jeśli powiem, że dotąd panu nie.
nie ufam. Moje wątpliwości w tej mie- A jMnak
należy
zachować
rze rozwieje pan dopiero wtedy, jeśli wszelką ostrożność - powiedział Guda mi do ręki mauzer.
' terman.
- Ależ pros:zę bardzo - uśmiech- Tale, tak ... ale o'dbiegIiśmy o'd
ną.ł się Wajnryb, podając broń Guter- tematu ...... stwierdził Wajnryb. - Uwa,manowi.
żarn więc, że najlepiej będzie postąpić
Ten gest przełamał już ostatnie 10- w ten sposób: Przyczaimy się obaj po
dy. Rachmil uśmiechnę,ł się, obeJrzał obydwu stronach drzwi, kt6re pozostabroń i wyję,wszy magazyn z ładunkami wimy nieco uchylone. Skoro Rykała to
stwierdził z zadowoleniem.
dostrzeże, będzie są.dził. iż pan zdołał
- Świetnie się składa, ł:!owiem pań- zniknę,ć, korzystaję,c z j '~o nieuwagI.
ski~ .ładun~i odpowiad~ją kalibrowi Wó',:,czas niewą,tpliwie zajrzy do sepa~oJel bronI. :m6w1Q.c, wydObył z ratkI, a wtedy ujrzy wymierzone w siekleszelll sw6J pIstolet.
bie dwa browningi. Sądzę, że tak bę
- Ni,e rózumiem , pana - spojrzał dzie najlepiej, a jakie , jest pa11skie
mu tamten w oczy.
zdanie? - zapytał, spoglą.dając na
, Guterman w odpowiedzi wyję,ł ze Gutermana.
swego browninga magazynek i wysu(Cią.g dalszy nastąpi)

Nowe przymierze

spotęgowały się

Ta-ehwila, kiedy Wajnryb wpadł do
separatki Próchnickiej, "była jeszcze
jednym . tragicznym przeŻYCiem Gutermana. Rachmil bowiem przypuszczał, że ma: przed 50bę, wspólnika
Kryg.jerowej,. który , uIIlyślP.ie l;.Z&tQ,Wal
pod , ,drzwiami.
'
...:~...
':
Jeżeli więc
z chwilą wtargnięcia
Wajnryba do pokoiku nie rzucił się na
niego, w przystępie ostatecznej rozpaczy, to jedynie dlatego, iż został tym
wypadkiem zbyt zaskoczony i wstrzą-'
śnięty.

Ale nie lepiej czul się'i sam Wajnryb, choć Rachmil o tym nie wiedział.
Dłuższy więc czas stali Obaj męż
czyźni naprzeciw siebie, zalękli i oszołomieni, zanim odezwał się pierwszy
Wajnryb:
- Nie jestem pańskim wrogiem,
panie Guterman, ale przychodzę jak
przyjaCiel. Wspólnych mamy wrogów
i wspólnie musimy bronić się przeciw '
nim.
- Nie mam powodów 'panu wierzyć odpowiedział Guterman, czując jednak, że straszny ciężar spadł
mu z piersi. - Kim p~n jest?
,
- To nie jest ważne. Zresztę, moje
nazwisko nie panu i tak nie powie.
Wystarczy jak pana zapewnię, że Krygierowa uknuła wraz ze swym godnym
przyjacielem zdradę przeciwko mnie i
panu.
sobie już wiem, ale czego chcę,
od pana?.. Ską.d pan się wzię,ł tutaj?
- To cała historia, panie Guterman
i nie czas o tym teraz rozprawić. Musimy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności powiedział szeptem, podchodząc do drzwi, aby upewnić się,
czy są zamknięte.
Rachmil obserwował go z nieufnościę,.
Nie uszedł jego uwadze i ten
drobny napozór fakt" że Wajnryb, rzuCiwszy zaraz na wstępie spojrzenie- w
stronę siedzą.cej w kącie pokoiku Jadwigi, pomimo zalęknienia, rozpromienił się na moment jakimś dziwnym
rozradowaniem.
- Hm ... kto to może być? - zastanowił się Guterman,
śledząc
pilnie
każdy ruch nieznajomego. I dlaczego wzbrania się wymienić swoje nazwisko? ..
- Kim jest ta pani? - zapytał z
kolei Wajnryb, wskazują.c wzrokiem

-°

Próchnicką.
- To również nie jest ważne
wzajemnił się Guterman.

-

od-

- Tak, ma pan rację - przyznał
tamten. - Musimy na gwałt coś postanowić, aby nio tylko zabezpieczyć
się przed Rykałą,
lecz równocześni~
odnieść nad
nim zwyciQstwo. Całe

:0
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Tragi[zne dzieje
Tragiczna historia, sięgająca 'czterysta
lat wstecz, przewija się dzisiaj wokoło osoby pewnej obdartej :tebraozki na ulicach Mexico City, stolicy Meksyku.
Potomkini prostej linii Hernando Corteza, zwycięzcy Meksyku, i jego indiańskiej
kochanki, Maryny z 16-go wieku, Maryna
obecnej doby, w 20-ym wieku, prosi o pieniądz drobny na swe utrzymanie w ziemi
swych przodków, wydartej Aztekom.
Mając za sobą olśniewających
przodków niepowszedniego stopnia, zubo:tala
Maryna dzisiejsza
nie odczuwa poniżenia przez swoje
ubpstwo.
Pomimo faktu, iż żadne dokumenty legalne nie pozostały jej w spadku w kraju,
gdy:t zniszczyły je walki wewnętrzne w
pierwszych latach, jej świadomość swego
.pochodzenia, przekonuje sceptyków o autentyczności jej pretensji.
Z szerokim kapeluszem, tak zwanym
"sombrero" na głowie, a czasem i z obdartym bobasem na kolanach, Marynę można

pięknej

Mar,ny Cortez

basco, który podarował ją Hiszpanom. tw.
tym czasie nauczyła się młoda dziewczyna władać płynnie wszystkimi dialektami
indiańskimi,
a nieco później owładnęła
takte zupełnie język hiszpański.
Przy spotkaniu z potętnym naczelnikiem, Aguilar, Cortez przekonał się, te

znaj miła ona całemu otoczeniu, te Maryna umarła. Tymczasem
swą pierwszą córkę oddała w ręce
przygodnych handlarzy.
Następnie
Maryna była odsprzedana
przez handlarzy naczelnikowi szczepu To!

$

żmijamL

toną,

podarował obojętnie Marynę Jednemu
z rycerzy hiszpańskich,

TYSIĄC LA T JUŻ TRWA
kamienny most, wiodący ponad odnogą Żółtej Rzeki do miasta Honan
w Chinach. Most ten i brama miejska dają chlubne świadectwo o budownictwie dawnych Chin.
wspaniały

Tańcem urałowała życie

Niezwykle romantyczne wydarzenie tancerki węgierskiej
Bohaterka, niezwyk,Je romantycznego
wydarzenia stała się ulubienica stolicy
węgierSikiej, tancerka Monna Paiva. Mło
dziutka ta, bardzo popularna baJlerina
wybrała się latem w towarzystwie swej
przyjaciół'ki, malarki panny Delys, na kilkotygodniową wycieczkę do Grecji. Podczas pobytu w Atenach,
malarka wyraziła chęć zrobienia
portretu tancerki
w powiewnym starogreckim stroju, na tle
ruin klasycznej Hellady. Obie Węgierki
za.polZnarw,szy atę z !kustoszem Partenonu,
otrzymały pozwolenie na codzienne odwiedzanie tej historycznej miejscowości w po-,
rze obiadowej, czy(li wówczrus, kiedy AkropoUs bywa dla zwied.zają,cej publiczności
zamknięty. Monna w tym właśnie czasie
pozowała przyjaciółce swej do portretu.

Rzecz zrozumiała, te pobyt uroC%ej lancerki w greckiej stolicy nie uszedlł uwagi
k6ł tamtejszej młodzieży. l oto peWien oficer gwardii,
syn bogatego bankiera, zapłoDął miłością ku pięknej ballerlnie
i oświadczyw.szy się jej, wyraził pragnieni~ poślubienia dziewczyny
bez zwłoki.
Atoli tyczeniu zakochanego Greka Monna ~ie ~ogła zadość ucz.ynić, jak~, ~e w
!kraJu. aJ czystym czekał Jut na n~ą l1~ny
młodZian, który z~ra~ po p<;>wrocle dlvy
do Budapesztu, mIał Ją pOWIeŚĆ do ołtarza.
Ty;mczasem, niewiadomo jakimi droga.mi, słuchy o sma:leniu koperczaków przez
Demitrosa Papakopulusa do uroczej artystki, dotarły do uszu narzeczonego Man-

Odszkodowanie za uwodzenie cudzego meia
Ciekawy wyrak

I

sądu

Sądy w krajaCh
anglo-saskich wielokrotnie jut przyznawały ods:lkodowanle
kobietom, porzuconym przez ich konkurentów, za ich rany sercowe. Nowc!lcia,
natomiast jest w tej dziedzini.e wypad~k,
w którym zamężna kobieta uzyskała odszkodowanie od swej rywalki, usiłującej
odbić jej męża.
W Belfaście niejaka Alice Lace zaskarżyła do sądu swoją rywalkę Lilian Powell
o to, że ta ostatnia wszelkimi sposobami
usiłowała poróżnić ją z mężem i pozyskać

angielskiego

go dla siebie. Spotykała się ona codziennie z nim, obsypując go podarkami i wyrata się pogardliwie o powódce. Kiedy zagrotona w swych prawach tona czyniła wymówki rywalce i prosiła ją, by pozostawiła jej męża w spokoju, przyszło do 0kropnej sceny, w cią.gu której mrs Powell
odgratała się rękoczynami.

Aczkolwiek
pozwana
zaprzeczała
wszystkiemu, przewód są.dowy wykazał,
te czynione jej zarzuty były uzasadnione.
Sąd przyznał więc powódce, uwzględniw
sz~te pozwana była osobą bardzo zamo~
ną, odszkodowanie w wysokości 2.500 funtów, z tym, te w razie ponownym nałoży
odszkodowanie na nHl. znacznie wyższe.
Przypuszczać nalety, te szczęście malteń
skie powódki w przyszłości już nie bę
dzie zakłócone.

nOŚCIą.

-

Alet ojcze, nie tyjemy przeciet dla

przyjemności.

WOD~A

W JAPONII

Vi Japonii wslkr.zeszono obecnie zarzucony w o"tahlich lat11('11 sport .. kenjut<!u" tj.
zdobyła

nazwiskiem Don Juan Xaramillo, w cza..
sic wyprawy do Hondurasu, aby w teQ
sposób wyzwolić się z kłopotliwej s~
acjL

ukochanemu

Odmawia sobie przyjemności
Nie rozumiem, jak możesz być leniwy:m. Dla mnie praca jest przyjem-

która

głosÓw

ofiar w agonii, które nigdy nie zatarły Bi,
w jej pamięci .
Gdziekolwiek Cortez i jego wojacy si4
znajdowali, Maryna była niejako orlim 0kiem armii. Ona docierała do środka taj...
nych spisków i planów buntowniczych:
plemion wzdłut drogI pochodu i ostrzega...
la garnizony hiszpańskie, gdzie ma byi
zdwojona czujność i warty dla zabezpi~
czenia się przed napadem.
W rezultacie swego potycia z Corte-<
zem, Maryna powiła syna, Don Martina:
Corteza, którego obecna Maryna z Mexico City jest potomkinią.
Cnoty i zasługi pierwszej Maryny, pQd..
n{)szone w licznych baladach, potęguj~
jeszcze jeden smutny fakt, albowiem, kie-<
dy Cortez połączył się ze swą legalną

Szkocka zemsta
Jedno z angielskich pism ilustrowanych w Glasgowie otrzymało następujący
list: "O ile panowie nie dacie spakoju z
dowcipami na temat Szkotów, przestanę
abonować wasze pismo". Pis.zącą naturalnie była Szkotka.

ezermierkę wodną,

swą oficjalną tłumaczką, później Bwą S&<
kretarką, wreszcie, oczarowany jej urodą;.
uczynił ja, swoją kochanką.
Maryna będąc jeszcze dzieckiem, ZDllł-<

Nasłuchała się rozpaczliwych

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

SZERMIERKA

Maryna była dla niego nleod.z~
osobą dla bez;cwłocznego wstrzymania kroków nleprzyjacielskJch.
Na samym wstępie mianował ją te!

szona była asystować Aztekom we WBZel-<
kiego rodzaju ofiarach w ludziach. Napa.<
trzyła się tet, jak kapłani
torturowali niewinnych ludzi przed
zrzuceniem ich z wierzchołka świą
tyń do basenów, wypełnionych
wodą, krokodylami I olbrzymimi

spotkać siedzącą

przed frontem starożytnego kościoła
w starej dzielnicy Menco City,
gdzie ka:tdy dom, nawet ka:tde drzwi, noszą znaki i łączą się z niezatartą wielkością majestatu Starej Hiszpąnii.
Jej zgrabna sylwetka i ręce, opalone w
długim wystawaniu na tropikalnych promieniach słońca, nadały jej raczej wygląd
biednej wieśniaczki. Błyszczące piwne oczy, uderzające swą pięknością, sprawiają jednak silne wra:tenie na widzu.
Nawet, choć w łachmanach, które mówią o
jej zawodzie.
posiada Jednak w sobie coś
majestatycznego.
Maryna opowiada swą historię monotonnym tonem, jakoby odmawiała jakąś
litanię.
Kto zatrzyma się przy niej, ten
usłyszy
głos
kobiety w łachmanach:
".lestem potomkinią Corteza. Proszę rzuć
. mi datek, bo on ci szczęście przyniesie",
Dla ukrycia jej pokrewieństwa, jakie
snuje się przez długą przeszłość Meksyku,
i przyczyn jej obecnego połotenia,
nalety odwrócli karty historii
meksykańskiej do tS-go wieku
i przybycia do tego kraju Hernando Corteza.
Będąc przedmiotem ciągłych ataków i
nienawiści kilku większych szczepów indiańskich,
nie wyłączając ogładzonych,
lecz barbarzyńskich Azteków, Cortez spotkał się z gwałtownymi zawodami i prze:tył
nieraz długie godziny gorzkiej rozpaczy.
Układając się z Indianami, a zdając sobie
sprawę z ich podejrzliwości i natrafiaja,c
na konspirację nagłych powstań i zasadzek, Cortez nauczył się polegać jedynie
na zaufaniu do Maryny, która, aczkolwiek będąc córka, naczelnika szczepu, była mu niewolniczo oddana.
Władając
wszystkimi dialektami indiallskimi, Maryna mogła, w roli tłumacz
ki, przekonywać Indian, ażeby z respektem odnosili się do Hiszpanów, a wśród
katalollskich najeźdźców nalegała
na bardziej tolerancyjne traktowanie "barbarzyńskich dzikusów",
nad którymi pragnęli panować.
Jeszcze przed oddaniem jej Cortezowi,
Maryna doznała jut wielu cierpień i doświadczeń, jakie przeŚladowały jej tycie
od początku do końca.
Urodziła się w Painalla, prowincji Coatzacualco, w południowo-wschodniej czę
ści
Cesarstwa Meksykańskiego. Ojciec
jej, bogaty i potężny naczelnik szczepu,
zmarł bardzo młodo.
Matka Maryny, pozbawiona wszelkich skrupułów kobieta,
wyszła drugi raz zamą:!;; mając zaś syna,
wpadła na haniebny pomysł, zapewnienia
swemu noworodkowi z drugiego małteń
stwa dziedzictwa uroczej córki, prawowitej spadkobierczyni fortuny po ojcu.
'Wziąwszy trupa
zmarłej służącej, 0-

1

sobie odrazu ogl Oll1lHl

l'qol. , nlllo ~ ć.

W szkole
Nauczyciel: - Widziałem, jak pewien
człowiek bil osIa.
Więc
przystąpiłem i
przemówiłem mu do sumienia.
W imię
r 7.cr-o to uczyniłem?
. l' ueJi: - \\" im i\,. Illitości bl iŹlIi('go.

DY, K~ma.na. Ten, nie namyś1&Ac się dla-<
go, podĄŻył do Aten,
celem osobistego rozprawIeala Idę
z rywalem.
Sprawę załatwiono na k.r6tkim ł;()porz~
sku, postanaJWiając stan8;Ć "na udeptanej
ziemi". JaJko broń wybrano szable. Miej..
scem spotkania miała być zaciszna ustrońJ
Partenonu, a jako c:za·s walki oznaao~
godzinę polu dniową. We właściwej porze,
ob8ij przeciwniCY, pozostający w ukryciU
wśród ruin at do chrwi'li opuszezenia Akropolu przez o;statniego tury,stę, wys7Ili ze.
swych kryj6wek i poczęli czynić przygoto..
wania do orętnej rOZ1Prawy.
W tym są.mym czasie zjawiła Bi~ W,
Partenonie, jak zwykle, Monna PaiVai
wraz z swoją towarzy;szką, dla kontynuo-t
wania seansów portretowych. Taneerlk~
po zrzuceniu długiego płaszcza, ukazała
się w klasycznym greckim stroju,
spowita w delikatne tiulowe welony.
Zaledwie malarka zabrała się do praey;
kiedy nagle w niedalekim są.9iedztwie
rozległ się s.zczęk stali i Monna Paiva, roz.glądając ,się w okol o, ujrzała z niewymow.
nym. przerateniem., w oddaleniu kilku-dziesięciu !kroków, za ostatnią kolumn,
ŚWiątyni, dwóch mężczyzn krzyżującyca
szable. Zwrócony do niej twarzą stał zna.o
jomy jej grecki oficer, odwrócony zaŚ ty04
łem, był jej narzeczony Kalman. Grek wi~
docznie d06trzegł Monnę, gdyż złośliWY!
uśmiech zaigrał na jego twarzy i z całą
furią uderzył na ..wego przeciwnika.
"Przez chwilę - opowiadała artystka:
- stalam jak rażona gromem, nie wiedzą,c, co począć. Najmniejszy głos m6gł
odwrócić uwagę KaJmana i stać ,się przy..
czyną jego śmierci..." W tym, bły.skawiez
nie przemknęła jej przez głowę zbawienna
myśl: poczęła tańczyć! I wykonują.<: ryto!
miczne ruchy klosycznego tańca, a
zwrokiem fascynując bezustannie
młodego Greka,
odwijała i porzucała okrywające ją zasło
ny. Niezwykly pomysł ballerilly przeszedł
w swych skutkach w,szelkie oczekiwania.
"Taniec bogini" przykuwał w coraz więko!
szej mierze uwagę walczącego oficera. Kiedy w kOllCU urocza tancerka zajaśniala w
bla·skach słonecznych, niby nimfa z wód
morskich zrodzona, młody Grek nagJe
drgnął i po chw1li wydając głuchy jęk, zachwiał się rażony szablą przeciwnika.
Jak się później okazało,
rana nie była na Ezczęście niebezpieczn,
"Kalmanowi - kOllczyła swe opowiadanie
Monna Paiva - pokrótce wszystlw wytlu~
maczyła. Zrazu skarcił mnie bardzo sumo!
wo, mówiąc, że tal,i sposób "hipnotyzowan~a" przeciwnika w pojedynku, sprzeciwia
SIę pojęciom etyki i honoru. Ale w końcll
mi \vybaczył, bo wiedział, :te uczyniłam ta
jedynie z milo'ki dla niego",'
..

