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inż. Doboszvńskiemu
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Zeznania świadków obrony odmalowują rzeczywisty obraz stosunków politycznych, gospodarczych i moralnych
na terenie, gdzie urzędował starosta Bassara, przeciwko któremu głównie skierowana była demonstracyjna wyprawa na Myślenice
Kra k ó w. (Tel. wł.) W poniedziaw dalszym cią.gu zęznawał Fr. S yrek, prezes Str. Ludowego na pow. myślenicki: Przebiegu zajść na rynku nie
widziałem.
Odwiedził mnie raz inż.
DOboszyński i,v Myślenieach.
Mówiliśmy
'wówczas o całokształcie spraw
narodowych.
P r z e w o d n i c z ą. c y: Czy DobosZ:',Tl'tski P o r o z u m i e wal się z panem \\' sprawie jakiejś akcji?
Ś w d.: Nie.
Adw. S t .v P II l k o w s ki: Czy opo" ' jadal pan inż. Doboszyilskiemu o nasileniu akcji komunistycznej, o nastawieniu antyżydowskim ludności 'l
łek

z Ludnia. Było to w kościele miejskim
Panny Marii.
p rok u r a t o r: Czy była tylko policja zMyślenic?
Ś w d.: Nie tylko. Ogółem urzędowało 36 posterunkowych.
p rok u r a t o r: Robił pan o t.Y'm
fakcie pobicia doniesienie do władz?
Ś w d.: Nie robiłem. Józef Morynia doniósł staroście o nadużyciu w
gminie. Sprzedano 100 metrów drzewa
Żydom, zamiast 52. Pan starosta, dehkatnie mówiąc, wyrzucił go.
Zakazał mi starosta wzięcia udziaI, .. ." iQcie 3 \hjo..

starosty Bassary . Przed wyborami samorzą.dowymi starosta. Bassara urzą.
dził zjazd wójtów, Niektórzy z obecnych domagali się uczciwych wyborów. Wówczas p. Bassara zawołał:
"Chcecie .sprawiedliwości, to szukajcie jej w niebie!"
P r z e w o d n i c z ą. c y: A przejawy
działalności komunistycznej?
Ś w d.: Takie traktowanie ludzi, o
jakim już mówiłem,
wywoływało
wzburzenie. \V tych warunkach rodziło się nastawienie,
nieprzyjazne do
szykanując.vch ludzi,
którzy dept..'11 i
godność ludzką,. Rósł bunt ...
P r z e w o d n i c z ą c y: To nastawienie od wewnłJ,trz, ale jakie były

dział panu p, Bassara,
to pan zczernieje ?
Śwd.: Tak.

że

gdy zechce,

Krzyli rozpaczy
W dalszej kolejności zeznaje 1,
D o m a n u s, kuśnierz zMyślenic.
p r z e w o d n i c z ą. c y: Co pan
wie w sprawie?
Ś w d.: _ Samych zajść nie widzia.-

łem. Były one krzykiem rozpaczy.
P r z e w o d n.:
Pan je.§.t człon.
kiem S. N . ?
B w d. - Nie.
P r z e w o d n.: - Jakio panowały
Mandat karny za granie
stosunki?
na skrzypcach
Ś w d.: - Żadne stronnictwo legałusiłowania od zewnę,trz?
P. Bassara i kożusznictwo
. P rok u r a ~ ~ r: Jak to było z t y- ne nie mogło się rozwijać. Nie pozŚ w d.: Ślósarczyk próbował orgami ,skrzypcamI l mandatem karnym? wolono nawet sprzedawać prasy kato..
w Myślenicach
ni'zować ' front ludowy.
Dalem ternu
S w d.: Jeden z p~·ezesó.w Str. Ludo: licRo-narodowej,. j,a k "Orędownik",
P r z e w o d n i.c z ą, c y: Przed tym agitatorowi odprawę.'
wego, samouk, zr;>bl ł sobIe skrzypce. l
P r z e w o d n.: - Czy pan miał styzapytam pana o mną. sprawę· RozmaP r z e w o d II i c z I). c y: Jak było na wygrywał na nIch w wolnych ChWI-1 czność z dyrekcją. w sprawie dostaw
wiał pan z inż. DOboszyńskim o ko- święcie ludowym
Myślenica'ch w
lach. Któregoś dnia zjawił się poli- korzuchów?
żusznict',.vie w Myślenicach'l
1936 roku?
cjant i powiedział: "Pan tu urządza zaŚ w d.: Starosta powiedział mi,
Ś w d.: Tak. Zwr?ciłem si.ę do sta_,
Ś w d.: Były czerwone sztandary i bawę". I pl:ezes ten otrzymał mandat żebym zajął się dostawłJ, korzuchów
ro~ty Bassar;r z prosbą o ?ozyczkę na śpiewano "Czerwonv Sztandar".
w wYSOkOŚCl 20 zł.
.
do dyrekcji kolei. Wskazałem Syrka.
sfmansowaD1e dostaw kozuchów do
Inż. D o b o s z y ń s k i: A jak byłe
Inny 'p~ezes podczas chrzclll grał na Starosta powiedział, że jego nie mrArll.kolei państwowych. P. Bassara przy- na święcie ludowym w 1935 roku?
harmOnII I dostał za t? 10 zł .grzywny. na wzią.ć do tej pracy, bo politykuje.
rzekł nam pomoc.
CZY też śpiewano
Czerwony SztanAdw. Pozowskl: Ma].3ter KuProkurator: - Pan mówił że
P r z e wo d n i c z ą. C y: A wystarał dar" ?
"
śnierz zarabiał 2 ~ł 50 gr. za 16 god~in na rynku w Myśleniooch było w~oło,
się wam o pożyczkę?
Ś w d.: Nie.
pracy. Ile zarabIał na Jednym kozu- a same zajścia nazwał pan krzykiem
Ś w d.: Nie.
chu Żyd-nakładca?
rozpaczy. Jak to_ pogodzić?
P r z e w o d n i C z ą c y: Czy w proBici W liościele
Ś w d.: Około 4 zł. '.
Ś w d.: _ Było wesolo z tego podukcji kożuchów występują. pośredPro.kurator: P~n mó:v~ł o wy. Adw. POZOWSkI, Nic nie ro- wodu, że się to stało.
ni er ?
.
wlecz~m~ dwóc~ ?IUdZl z kosclOła. Ko- bląc?
,
.
A d w, S t Y P u ł k o w s k i: - C~y
Ś w d.: Żydzi SI). nakładcami, dają.
go zbItO l kto ~)Jł,
,
Św. d.. Tak.
,.
pan rozmawiał z inż. Doboszyńskim o
materiał.
Ś w d.: PObIto Leksandra l Spyrka
I n z. D o b o s z y n s k l:
Powie- stosunkach, jakie panowały w myśl e2,50 zł za 16 godzin pracy
nickim powiecie?
Ś w d.: - Rozmawialiśmy. Był też
Adw. P o z ow s k i: A ile zarabia
pan Syrda. Mówiliśmy, że wkrada się
ma.ister?
komunizm.
P. Syrek opowiadał, że
Ś w d.: Za 16 gOdzin pracy otrzystarosta zakazał mu wzięcia udziału
muje przeciętnie majster 2 zl 50 gr.
w święcie 3-go Maja.
P r 7. e w o d n i c z ą c y:
Inspektor
pracy nie wkracza?
Pieniądze
Św d.: Była umowa, ale Żydzi jej
z cudzego nieszczęścia
nie respektowali i nie respektują.
Adw. Stypułkowski: Co panu
Ś w d. W ł. C h ę c i ń s k i, rzeźnik
wiadomo o zasiłkach powodziowych,
z Myślenic. Jak usłyszałem hałas, 0wypłacanych w
powiecie myślenicł
tworzyłem okno. Słyszałem glos: "Nie
kim?
zabierać, bo mamy tylko zademonstrować.. Gdy ktoś strzelił, inż. Doboszyń.
K to otrzymywał zasiłki
ski, człowiek wysoki, bardzo się gnie"powodziowe"
wał. Gdy demonstranci zeszli na dol~
ne przedmieście, zszedłem na dół. PoŚ w d.: Mnie do komitetu nie doszedłem do starostwa, gdzie było oko.
puszczono. Nie zwolniono mnie od
lo 40 osób.
podatku z gruntu.
Słyszałem, jak Blumenstok mówił
Adw. Stypułkowski: Czy tyldo \Veimanowej, żeby podała swe strako pana?
ty na kilkaset złotych. Weimanowa
Ś w d.: Większość nie. Zwalniano
odpowiedziała, jak ja mogę to zrobić.
tylko "swoich".
skoro ma strat tylko na kilkanaście
"Szukajcie sprawiedliwości
złotych.
.W ówczas zawołałem: "Jak
panu nie wstyd, robić pieniądze na cu~
w niebie"
dzym nieszczęściu"!
Adw. Stypułkowski: Czy miał
.Ś w d. W ł. W i l k, strażak.
Wipan swobodę w pracy organiz.acy jnej?
działem na rynku trochę rozrzuconych
Ś w d.:
wolności nie było mowy
marynarek koło sklepu "Szatnia". Tli_
Same trudności. Były kary z.a to, że
ły się trochę.
,
ktoś zagrał sobie na skrzypkach KaD r F r e y: A zabierali maryS t a l i n : - Ilu wczoraj rozstrz elano wrogów lu.du?
rano w tym viypadku mandatem 20narki?
- Czterystu, towarzyszu dyktat orze!
złotowym. Był zjazd ludowcowy w MyŚ w d.: - Nie. Inż. DOboszyński w().;
",; ślenioach. Dwóch uczestników wywle- Tylko tyle? Kiedyż więc chcecie się załatwić ze stu sześćd7.iesięciu
łał: "Nie brać"!.
milionami wrogów w sowieckiej repu blice ?
czono z kościoła i bito. Tak było ~a
P rok u r a t o r: - Pan mówił, że

w'

I

Zbyt wolne tempo

°

S{rólfa!
się tliło.

Dlaczego nie gasiliście.
Nie było co gasić.
A d w. P o z o w s ki: - Czy bóźnica
stoi na suchym czy na mokrym gruncie?
Ś w d.: - Na suchym.
I n Ż. D <> b o s z y ń's ki: - Czy pan
był ,wezwany do gaszenia bóżnicy.
S w d.: - Nie.
Ś w d. S t. D z i ż a na pytanie adw.
Pozowskiego odpowIada:
- Straty Żydów były minimalne.
Śwd. Jan Krasny, oskarżony z
procesu o marsz na Myślenice.
Ś w d.: -

Zwalnianie za przellonania
polityczne
p rok u r a t o r ': - Co pan wie o
zamierzonym przez Żydów napadzie
na skobnicki kościół?
ś w d.: - Żydzi i komuniści chcieli
napaść na kościół i księdza, oraz zniszczyć lokal S. N. Pilnowaliśmy, aby
się to nie stało.
A d w. P o z o w s ki: - Czy napadnięto na pana?
Ś w d.: Odebrali mi komuniści
"Orędownik" i zniszczyli go, a dali mi
wzamian "Młodą. 'Vieś". Pismo to wyrzuciłem.
Gdy prowadziłem bojkot w
Skawinie, to tak się potem stosunki
złożyły, że policja, zakaz-ał,a mi wstę
pu na jarmarki.
Adw. Pozowski: - Czy zwalniono z pracy za przekonania.
Ś w d.: - Było to powszechne.
A d w. P o z o w s ki: - Czy mówił
pan o tym Doboszyńskiemu?
Wieś miało zaalarmować

bicie dzwonów
Ś w d.: Mówiłem.
Drużyny ochronne tworzyliśmy dla porządku. \V
Skotnikach drużyna pilnowała, abYkomuniści nie napadli.
Była w tej
sprawie uchwała całej gromady. Gdyby miał nastąpić napad, wieś cała miała być wówczas z.aalarmowana biciem
dzwonu.
S ę d z i a d r F r e y: - Na jakiego
to księdza chciano napaść?
Ś w d.: - Na nieładne nazwisko, bo
Trocki, ale jest wrogiem komunizmu.
Siedział na Sołówkach .. Na kazaniach
m"ówił ksią.dz o niebezpieczeństwie komunizmu. I{omuniścl odgrażali się
mu, mówiąc, żeby nie ten klecha, to by
nie było w Skotnikach endeków.

~yd, Itłóry

·

z
D r F r e y: -

Żrdzi 1
· Ś w d.: -

nie

mógł umrzeć

głodu

Czy w Skotnikach

są

Był jeden, ale nie mógł
z głodu.
, D r F r e y: - A pan mó",,'ił o mają
cym nastąpiĆ napadzie Żydów. Skąd
oni się mieli wzil}Ć?
. ref; w d.: - Z Kazimierz.a z Krakowa.
}\ p 1. J a w o r s k i: - Jak to było
z rozwiązaniem zebrania S. N. w Skawinie?
Ś w d.: - Rozwiązano je, ponieważ
budowa budynku nastręczała niebezpieczeństwo publiczne.
Groziło,
jak
mówiła policja, zawalenie słomianego
dachu.
A p l. J a w o r s ki: - Czy spędzano
narodowców z pracy?
Ś w d.: - Skarżył mi się na to Hoj'duś. DOboszyński był przy tym. Wyśmiew.ano się z nas w prasie żydowsko
soc,i alistycznej .
"V lutym 1936 roku byłem na zebraniu organizacyjnym Frontu Ludowego. Prelegent napadał na inż. Doboszyńskiego i Obóz Narodowy. Dałem
pyskaczowi odprawę.
Przed zakoń
czeniem opuściłem zebranie, a za mną
wszyscy. Zostali tylko sołtys i podsołtys, Nawet policja wyszła, bo mnie
goniła, że ośmieliłem
się
pierwszy
umrzeć

wyjść.

A p 1. J a w o r s ki:
Czy czuj e
pan żal do inż. DoboszynRkiego?
Ś w d.: - Żal mi, że on dotychczas
siedzi.
Ś w d. A n d r z e j P o n k a, odpowiada na pytanie adw. Stypułkowskie
go, że był warmii błękitnej, na wojnie
bolszewickiej i w niewoli rosyjskiej.

Sprowadzony na posterunel(
na łańcuchu
A d w. S t Y P u ł k o w s ki: - Dlaczego pan zapisał się do S. N.?
Ś w d,: Czuje się Polakiem i uważałem to za swój obowiązek.
A d w. S t y P u ł k o w s k i: - Czy
pan natrafiał na jakie przeszkody w
~ pracy narodowej?
Ś w d.: Nałożono na mnie dwa
mandaty za organizowanie zebrań.
· Pracowałem w fabryce skóry w
Skawinie. Zwolniono mnie na żądanie
przodownika. Potem zwolniono mnie

...... ORĘDOWNIK', czwartel{, 'i:łnia: 24 czerwca 1937 ... } . Numer

z pracy w Radziszowie, gdzie zatrudniony byłem jako murarz. Interweniował starosta.. 2~da.11 też zwolnienia " Turowcy".
A d w. P o z o w s ki: - Raz starosta, raz "Turowcy'"
P r z e w o d n i c z ą c y: - Panle 0brońco!

Adw. Stypułkowski: Czy
tylko.z panem tak się obchodzono?
Ś w d.: - Ze wszystkimi narodowcami. Jeden z gospodarzy udzie~ł
mieszkania na zebranie. Przeprowadzono go na posterunek na łańcuchu.
A d w. S t Y P u ł k o w s k i: Na
łańcuchu?

Ś w d.: Skutego.
Prokurator: - Czy inż. Doboszyński mówił, że marsz na Myślenice
trwać będzie długo? Niech · p?n mówi,
to p,a na nie Obciąży?
A d w. S t Y P u ł k o w s ki: - Takie pytania mają na celu stwierdzenie
istnieni.a zwią.zku zbrojnego. A świa
dek jest oskarżonym z procesu o zajścia myślenicl{ie.

Inż. Doboszyński:

- Czy byprzy tym, kolego, jak skarżyła.
mi się matka, które starała się o rentę
po synie?
Św d.: - Byłem.
liście

Wtorkowa rozprawa
Na rozprawie wtorkoOwej zeznawali
przeważnie świadkowie
prokuratora,
powołani w czasie rozprawy.
Prokurator podał ich na. okoliczność, że w
śledztwie nie stosowano przymusu i że
Doboszyński wywierał presję na swych

towarzyszy.
Jako pierwszy zeznawał Franciszek
J a n 00 w s k i, major wojsk polskich,
i kierownik zakładów wojskowych,
gdzie pracował prz.ez pewien czas Czopek, świad-ek z poniedziałk.owej rozprawy.
Czopek - mówił świadek - praco\l-al u nas w piekarni. Kiedy nastąpiła
mechanizacja pracy, to 118 osób, a śród
llich także Czopek, zostało zwolnionych.
P r z ew.: - Czopkowa mówiła, że
mąż jej został zwolniony ze względów
politycznych.
.
Ś wd.: - To nie jest zgodne ze sta.nem 'faktycznym.
A d w. S t Y P u ł k o w s ki: - J a.k~
opinią. cieszył się Czopek?
'
Ś w d.: Dobrą.
Inż. D o b o s z y ń s k i: ile sobie przypominam, to w piśmie, które
p. major skierował do sądu, były użyte
w stosunku do osoby Czopka przymiotniki "gorliwy i dobry pracównik. J akimi kryteriami kierował się p. major
w doborze pracowników?
Ś w d.: - Przy tych samych kwalifikacjach
zawodowych
wybierałem
biedniejszych.
I n Ż. D o b o s z y ń s ki: - Czopek
był w wyjątkowo trudnym
położeniu
a poza tym pełnił ochotniczo służbę w
armii.
A d w. S t y P u ł k o w s ki: - Pan
pracowników zwalnia, ale wnioski
przedstawiają panu podwładni. Czy
może pan stwierdzić, że oni byli bezstronni?
Ś w d.: Ja sam zadecydowałem
o zwolnieniu Czopka.
P rok.: - Czy może pan wykluczyć,
że nie kierował się pan żadnymi ubocznymi względami?
'
Ś w d.: - Działałem samodzielnie.
I n Ż. D o b o s z y ń s ki:
Żona
Czopka mówiła, że nakłaniano jej mę
ża do zapisania się do "Strzelca".
Ś w d.: Zapisywał się kto chciał.
Ś w i a d ek
J ó z e f P Y z i k, lat
60, oskarżony z procesu o marsz na Myślenice, zeznaje:
P r z e w.: - Czy widział świadek
jak inż. Doboszyński nakłaniał do
strzelania?
Ś w d.: Ani widziałem, ani nie

°

słyszałem.

P rok.: - Czy p. inż. Doboszyński
w Polsce jest 10 milionów narodowców, którzy wkrótce obejmą wła
mówił, że

zeznań świadka

ze

n!

śledztwa, świadeK

tak zeznał.
P r z e w.: - Nie przychylam się do
wniosku. p. prokuratora. Jako świa
dek, zeznający musi mówić prawdę, a
jako oskarżony może nie być ścisły.
A d w. P o z o w s ki: - My się z
tym nie kryjemy, że idziemy do wła
dzy. To nie zbrodnia.
I n Ż. D o b o s z y ń s ki: - Coś podobnego powiedziałem. Może ilość
milionów nie jest ściśle przez p. prokuratora podana. Ale prawdą jest, że
mówiłem: "Idziemy do władzy".
Zeznaje ś w d. B u l a l' z, oskarżony
z procesu myślenickiego.
P r z ew.: - CZY świadek widział,
żeby Doboszyński strzelał lub dawał
nakaz strzelania?
Śwd.: - Nie.
P l' ok.: - Czy pan szedł Clobrowolnie na Myśleni.ce?
Ś w tI..: DobrowolnIe.
P l' o k.: - W śledztwie pan zeznał,
że DOboszyński strzelał.

Ś w d.: - Nie mówiłem.
Adw. Pozowski: - NIe mowił.
Franciszek S t ok ł o s 8., oskarżony
z procesu myślenickiego, zjawia się na
rozprawę w mundurze wojskowym, odbywa bowiem czynną służbę wojskową·

Przew.: - Czy inż. DOboszyl1ski
lub nakłaniał do strzelania.
Śwd.: - Nie.
P l' ok.: - Czy pan idąc na wypra.wę, nie sądził, czy to będzie dobrze albo źle?
Ś w d.: - Ja nie wiedziałem gdzie
strzelał

idę.

P rok.: - Proszę o Odczytanie ze..
z protokółu poprzedniej rozprawy na okoliczność, że świadek teraz
podaje inaczej.
Przewodniczący zarządza
odczytanie odpowiedniego ustępu z protokółu.
Okazuje się, że twierdzenie prokuratora nie miało podstawy. Wówczas prokurator zabiera głos i wola: "Protokół
z poprzedniej rozprawy nie jest ścisły".
P r z ew.: - Tu nie jest miejsce na
stwierdzanie ani do składania wniosków o prostowanie protokółU.
Zeznaje J ó z e f W y g o d a:
znań

P r z e w.: Czy' szedł pan pod
przymusem?
Śwd.: Nie.
P rok.: - Czy pan zeznał na poprzedniej rozprawie, że wpadł pan w
nieszczęście
przez Stronnictwo N arodowe?
Ś w d.: - Nie pamiętam.
P rok.: - Proszę o odczytanie odpowiedniego ustępu z protokółu '1>0przedniej rozprawy.
A d w. P o z o w s ki: - Pan proku..
rator miesza w swych notatkach zeznania, złożone na rozprawie i w śledz·
twie. Wnoszę o odczytanie protokółu
na dowód, że notatki pana pro4,urato-;
ra są nieścisłe.
P rok.: - Moje notatki są stuprO'"
centowo ścisłe. Ja zapisuję każde sl().i
wo.
Z odczytaniem protokółu okazuj4S
się, że na poprzedniej rozprawie świa,.
dek podał, iż wpadł w nieszczęście
przez Doboszyńskiego.
Zeznaj e Marian W ą. c h a ł al, stu,.;
dent, bezrobotny.
P r z ew.: - Jakie metody stosow.a-.
no w śledztwie?
Ś w d.: - Zanim rozpocznę 5kł.ada~
zeznania, proszę pana przewodniczą.ce
go o zwrócenie uwagi Żydom z prasy.
aby nie prowokowali w swych gazetach Pol~ów. Gdy zeznawałem w P.9"
przednim procesie, robili ze mnie WTO-;
ga Polski.
P l' Z e w.: - Ja nie pytam tej prasy..
Jeśli pan czuje się dotknięty, to proszQ
wystąpiĆ

na

drogę sądową.

Ś

w d.: - W Drogini pod Porębl)
złapał mnie za kołnierz policJant i od·
dając pod dozór drugiemu, zawol.a.ł do
niego "Jak będzie chciał u-ciekać, pali.
w łeb _... synowi."
- W Myślenicach pOlicja biła nas
na posterunku. Jednemu koledze z Liszek podłożono ręce pod kolana i skuto
go. Przeleżał tak przez całą noc. Gdy
wyprowadzano do prz.esłuchiw.a.ń, sły
szałem bolesne okrzyki.
Przesłuchiwał mnie komisarz KuzieJ. Słyszałem w6w~zas głos Gałaty:
"Jezus, Maria, rany 'BOskie!"
Pan Kuziel powied.ział do mnie:
"Ty jesteś szczeniakiem. Czelm cip, nięć
lat więzienia."

Król Karol rumuński
honorowym
szefem
57
pułku piechoty
w
spaniała uroc~ystość

wOJs'liowa odbęd~ie
pod Po~nanie'ln

P o z n a ń, 22. 6. Jak już donosiliśmy,
w poniedziałek, 28 bm., przybywa do
Poznania z Warszawy król rumU1'lski
Karol, na którego cześć odbędą się w 0bozie ćwiczebnym w Biedrusku wielkie
uroczystości wojISkowe.
Do's tojny gość
przybędZie do Wielkopo1ski w poniedziałek wczesnym ranem, przy czym
po-ciąg rep'l'ezentacyjny ominie Poznań
i uda się do Bolechowa, sk9id już autami d.alsza dToga prowadzić będzie do
Bj edlruska.
W Biedr'UJsku uroczystości wojlskowe
dzielić się będą na trzy części: ćwicze
nia bojowe w wykonaniu pułków po-

się

w Bieclrus'ku

znańskich, uroczyste nadanie honorowego szefO'Stwa królowi Kar'o lowi p'l'zez
57 pułk piechoty i defilada. w której
wezmą. udział WlSzystkie rodzaje broni.
Królowi Karolowi towarzy!Szyć będą.
najwyż'si dowódcy wojskowi. generalny
inspektor
marszałek
Śmigły-RY'dz,
oraz minister spraw wojskowych gen.
K8JS1przycki.
Wraz z królem Karolem przybywa
do Poznania wycieczka dziennikarzy
rumuńskich, któTZY towarzyszą królowi w Polsce. Około 30 przedstawicieli
gazet rumuńskich śledzić będzie wydarzenia na polu ćwiczeń w Biedrusku.

Min. Neurath nie pojechał do londynu
Sprawa

~ajścia ~ krą~o'Wnikient ~,Leip~;g"

ko'm plikuje

się

cora~ bard~iej

L o n d y n. (Tel. wł.) Pod przewod-I
nictwem ministra Edena obradowali
przedsta~vicie!~ czterech mocarstw. N.arady, mlmo lZ trwały przeszło cztery
godziny, nie dały pożądanych rezultatów, gdyż w ogłoszonym komunikacie
stwierdza się, że nie osiągnięto o,s tatccznego porozumienia co do · zajścia
z krążownikiem "Leipzig'. Ambasadorowie postanowili ponownie zwrOcić
sIę do swych rządów o instrukcje. Sytuację komplikuje jeszcze fakt nieprzyjazdu na konferencję przedstawiciela

Niemiec min. N euratha. Miał on - jak
\\,iadomo - przyjeChać do Londynu,
lecz w ostatni~j chwili Rzesza wstrzymała jego Wyjazd.
'V kołach dobrze poinformowanych
twierdzą, że widoki porozumienia s~
bardzo nikłe, wskutek niemożliwości
przyjęcia żądań Niemców. Niemcy zażądały, aby floty czterech mocarstw
wspólnie demonstrowały przed pOil'tem
'walenckim, oraz aby rząd hiszpal'lski
oddał pod wspólny nadzór wszystkie
swoje łodzie podwodne.

dzę?

Ś w d.: - To nieprawda. Nie przypominam sobie tego.
P rok.: - Proszę o odczytanie zeznań świadka ze śledztwa. Świadek tak
zeznał.

A d w. P o z o w s k i: Inna jest
waga zeznań oskarżonego w śledztwie
a inna zeznań świadka.
I n Ż. D o b o s z y ń s ki: - Czy policja strzelała do was, kOlego, przy ujęciu?

Śwd.:-Tak.

I n Ż. D o b o s z y ń s ki: - Czy tego samego dnia was przesłuchiwano?
Śwd.: - Tak.
P r o k.: - \Vnoszę o odczytanie

Nowy wybryk członka
"Jungdeutsche Partei"
K a to w i c e, 22. 6. Policja w Ra(hionkowie zajęła się osobą mieszkań
ca tej miejscowości, Franciszka Cyby,
kt6ry będąc wczoraj podchmielony, nawiązując do 15 rocznicy wkroczenia
wojsk polskich na Śląsk, wyzywał w
kiosku l{rzykawskiego w Radzionkowie, lżąc naród polski nie nadającymi
się do powtórzenia słowami. Cyba jest
członkiem Jungde,u tsche Partei i rejestrowano go już za wystąpienia antypolskie. Będzie on pociągnięty do odpowiedzialności sądowej.
(AJS)

Kolejno Lifwinow?
T o k i o. (P A T) Dziennik "Asahi"
podaje uzyskam;\' z prywatnych źródeł
wiadomość o dokonanym
.iakoby w
Moskwie aresztowaniu Litwinowa.

Akcja

międzynarodówki

na rzecz czerwonej Hiszpanii
ryż.
si, ę

(Tel. wl.) W Annemasse
spotkanie przedstawicieli
Drugiej i Trzeciej Międzynarodówki.
Ogłoszony komunikat p.odaje, że delegaci dokonali wymiany poglądów na
sprawę jak najlepszego sposobu prowadzenia akcji na rzecz Hiszpanii. .
Pa

odbyło

~um~r 'f~

-

tjlakazać

"ORĘDOWNIK, ezwarleK,

osiedlać

lydom

Domagają się

żydzi wszędzie

C z ę s t o c h o \\' a, 22. 6. J ak już
w sobotQ, dnia 19 czerwca
o godz. 9.20 rano przy ul. \Vały tuż
przy moście kolejowym, a więc niemal
w samym centrum miasta, został zabity dwoma strzałami z rewolweru 28letni Stefan Baran, tragarz z zawodu,
przez żydowskiego rzeźnika Joska Pędraka, Śmiertelnie rannego Barana
przewieziono do szpitala Najśw. Marii
Panny, gdzie wkrótce zmarł. Zabójcę
w chwili ucieczki schwytano i osadzono w więzienie.
Wieść o potwornym zabójstwie polskiego tragarza przez Żyda rozniosła.
się po mieście lotem błysl{awicy. Nad
wieczorem na ulicarh poczęły się grornadzić tłumy. Około godz. 19 doszło
do poważnych zajść antyżydowskich.
Oburzona clo głębi ludność polska, poc:'ęła demolować sklepy, niszczyć towary i w~-bi.iać SZYby w żydowskich
mieszkaniach. \V całym mieŚCie 1 w
dal 'zych nawet dzielnicach zniszczono
wszystkie sklepy żydowskie, w kilku
miejscach zaś usiłO\">,' ano podpalić nieI< tóre wic,;bze obiekty handlon'e, lecz
ogiel.'l ugasiła straż pożarna.
wir.k~zej części sklepów, ze względu na sobotę, pozasuwane były żelazne żaluzje,
lecz podnoszono je lub zupełnie wyła
mywano. \V niektórych miejscaCh
drzwi i okna powyrgwano wraz z fut:ynami.
Zajścia rozgrywały
się z błyska
wiczną, szybkością i w kilku punktach
Jednoczeście. Dom zabójcy przy ulicy
Bocianiej został doszczętnie zdemolowany.
donosiliśmy,

zamknięto.

Pi~aliśmy
przerl kilku tygodniami za
prasą wa I'szawską
o kon[erenc.ii masOl'!skiej. jaka odhyla się w gmachu dyrekcji.

Lai"ów Pal'lst\\'owych, której sternikiem
jesf p, Lord. Fakt (en wywołał silne
wrażc'nic
w opinii publicznej. l\'a tym
miejscu powtórzyliśmy pytania, skierowane w tej sprawie przez redakcję ,,'Vielkopolanina" pod adresem
czynników
miarodajnych. Odpowiedź na pytania te
nie nastąpiła żadna.
Obecnie kreśli na ten temat wileńskie
konserwatywne "Slowo" uwagi nastę

"r

pujące:

pewne zagadkowe siły, dziaw regionach świezo zdemaskowal1ych, pewne filiacje. których doniosłość
niezmierną dopiero mozna ocenić,
kiedy
zestawi się je z pogłoskami, dawno w
'Varszawie krążącymi. Pogłoski te łączy
ły pewnych wysokich dygnitarzy Lasów
Państwowych z organizacjami wolnomularskimi. Z drugiej strony tłumaczono
sobie nie zwykłą stałość stanowiska p.
Lcreta faktem, iz w organizacji lożowej
zajmował on bardzo wysokie stanowisko,
az tak wysokie, że wielu z jego pn'ncypalów, \V istoci(' byli jego podwładn~'mi
tam. gdzie kOllczyła się służba pań
stwowa.
"Rzeczywiście zdawało sip, na pierwszy rzut oka niepojętym, jak człowiek,
przeciw któremu NIK wytoczyła taką
ilość zarzutów,
którego opinia. jako fachowca, byla tak nadwątlona nie tylko w
S0jmie, ale l w calym kraju, który musiał lJ~' ć uwazany za niezwykle
c.ięzką
kulę u nogi nirtylko dla tego, czy innego
rządu, ale i dla całego regime, jcrln:--'m
slo\\lrm, cllQczcgo pan dYl'C'ktor Lasów
Pań~twow~'r lJ
jf'~( llal'dziPj
stal~"
niż
wsr.ysry ministrowi!', hnl·,I7.irj niP(]OSię-1
galny, niż PI·f'z~' drnt. ,hat'(]zil'j w:';7of'cl1mt,cllY, niż pulko\\'niry."
"Istnieją

łające

Nie

B y d g o s z c z, 29~..
6

W e sro
' d ę o d-

było się walne zebranie bydgoskiego
cechu rzeźnicko-wędliniarskiego, na
którym odczytany został charakterystyczny list płka Giebułtowicza, ko-

mendanta m. Brześcia n. B. "vV liście
znaiduje się prośba o wyszukanie odpowiedniego kandydata,
który. by
chciał osiedlić się tam i otworzyć specjalną, Jatkę w obrębie twierdzy. Dotych czas jatki mieli Żydzi, lecz po ostatnich krwawych wypadkach i zbrodni żydowskiej usunięto ich z twierdzy
i zakazano handlu mięsem. Dowiadujemy się, że jeden z poważnych bydgoskich rzeźników wędliniarz" zdecydował się już przenieść na teren Brześcia
i uruchomić tam żą,daną, jatke i wędli~
niarnię.

Lipa czy konkurencja?

l

I

Miliony za granicę
\V a r s z a wa. (ag) W cią,gu pierwszych pięciu miesi~cy rb. przywieźli
śmy do Polski z zagranicy 12.969 ton
śliwek, wartości l.G93.000 zł, oraz 27 ton
jv.błek, wartości 12.000 zł. A nasze polskie sadownictwo?

Tabor

żeglugi śródlądowej

wPolsce

War s z a w a. (ag) W dniu 1 stycznia 1936 r. tabor żeglugi śródlą,dowej
w Polsce składał się ze 148 statków z
napędem mechanicznym, w tym 120
parowych i 28 motorowych, oraz 1866
bez napędu mechanicznego, w tym 193
żblaznych i 1673 drewnianych.

Tragiczna

Późnym wieczorem policja przywrócila spokój na ulicach rozpraszając
demonstrantów. W sobotę ani też w
niedzielę Żydzi nie pojawili się na mieśrie. Na polskich sklepaCh wywieszono
l'artki "Sklep chrześcijański". VV niecizielę panował zupełny spokój. Gęste
patrole policji w hełmach i z karabinami nie puszczały nikogo przez całą
niedzielę na chodniki w II i I Alei. Z
chodników uprzątnięto resztki zniszczonych towarów i szkła, wiele okien
pozabijano deskami. W niedzielę po
południu na mieście rozklejane zostały
odezwy, rozpoczynające się od słów:
"Do mieszkal'lców m. Częstochowy".
Odezwę podpisał prezydent miasta.
Pogrzeb śp. S.tefana Barana, który
pozostawił żonę 'i dwoje dzieci, odbył
~ję w poniedziałek w bardzo wczesnych
godzinach rannych, ze szpitala Najśw.
Marii Panny (na Kule), przy udziale
na.ibliższej rodziny oraz silnej eskorty
policji. Po mieście w dalszym cią,gu
krążą, gęste patrole policji w hełmach,
palluje jednak zupełny spokój.
Częstochowa. (Tel. w!.) W poltiedziałck, dn. 21 bm., w trakcie pogrzebu ofiary zbrodni żydowskiej śp.
St. Barana doszło do zatargu tłumu,
który ehciał wzią,ć udział w pogrzebie
- z policją..
Również na Starym Rynku doszło
do zajść antyżydowskich.
Podobno do zajść antyżydowskich
doszło poza tym w dalszych miejsco\\' ościach
powiatu częstochowskiego.
Bliższrch szczegółów brak.

mydlić
"Demokratyczna Rosja" istnieje socjalistyczny ustrój?

Ł ó d ź, 21 czerwca
Od czasów krótkotrwalego "rządu
lubelskiego" przez szereg lat pomiQdzy
P. P. S. a III Międzynarodówką panowała wojna. Co rok dzień 1 maja bywał budującym przykladem prOietaJ'iarkiej sol i Llarllośc i. Bojówki pepes iackie i komunistyczne, zbrojne w
spluwy i lagi okładały się wzajemnie
ku zadokumentowaniu, że choć to prolctariu!"ze wszystkich krajów lfJ.czą sir.,
"Slowo" ,,"skazuje na iępnir j)l'or7oądo 10 jednak proletariat jedne,;o nawet
'""ą .,;\l1odą Wieś", jako orgnni>:acjG,
której "'jerzcbolld są również opanowane kraju może dzielić siQ na dwie zwalczają.ce się grupy ...
przez czynniki zakulisowe.
Jedni są dzi li. że walki te byly rezultatem konkurencyjJ.l~·cl\ anjmozYJ po*
Ponieważ przebirg zjazdu
owej J('wi- między marksistami różnego autoraCO\\·o - "sanacyjnrj".
,.naprawiackie j" mentu, natomiast inni l\\"ierdziii. że
"Mloclej \Vsi" o\\'iall~' był dosyć clucbrm ' jest to tak zwalla "lipa", Bo skoro ko"ozonowym", i w z.irździc uc1zinl braly lrunislyczne organizacje są. rozwiązy
czołowe osohistości .. OZ!\'·, pl'z~' ptl"z('zaią
wane. to inni legalni mal'ksiści ni.uszą
w "\Vnrszawir. z(, mię(lz~' .. 07,:\"" i .. Ka· z bólem serra prać komunę, aby zadoprawą" znri('śnily ~ie ~toSllllki.
Nns7.~'m
kumentować, że i oni też ...
zdaniC'Jl1 "Ozon" próbnje roboty na rózne
Nie zastanawiajmy się nad tym, Ido
strony.
miał rację;
prawdopodobllie hyła to
tl'ochę konkurencja, a. 1t'ochf,' lipa ...
Ale rezultaty owych ",aik były dla
obu "'a1cząc~'ch stron fatalne. AutoryŁódź, 6 Sierpnia 2,
tel. 118-33
tet marksizmu psi pod ogonem no'ili.
PrzYimuie 9-12 i 3-!.J w Dledzielę: 9·12
skoro marksist:l mnl'k!,.:jśeip cicn1ir, l\lpał i ou zdrajców \I )'lll)'Sial
lULlzie:t;
n 43 997

I

"A pamiętaj że w Krynic?,
Mieszkasz ślicznie w SOKOLICY·
dg 23327/8

lIorderca chciał ujść ręce sprawiedliu,mści - Pr~ebieg ~ajść
Ode~wa pre~ydenta '1niasta - Pogrzeb ofiary :iydowskiej

B u e n o s A i r e s. (P A T) Władze
bezpieczeilstwa przeprowadziły rewiz,iQ \V kilkunastu elementarnych szkół
kach żrdowskich na tereni stolicy federalne,i i prowincji Beunos Aires, przy
cz.\·m stwierdziły, że w wielu z nich
wszczepiono dzieciom ideje komunistyczne. Policja skonfiskowała w lokalach szkólk mnóstwo ulotek komunist~-cznych i ksią,żek żargonowych o
tendencji komunistycznej.
11 szkół

I

sie wBrześ(iu"

Po zabójsłwie Śp. SI. Barana
wCzesłochowie

tak samo

;p~[ ·Cb~!d:kól!·we~!?~~c~o~~o~~ c~

Sfrona ! ...

tego narodowcy w. Końskich

Koń s k i e, 22. 6. W niedziel"',
.. dn.
20 czerwca, w sali "Sokoła" odbyło się
zebranie członków S. N. w Końskich.
Zebranie zagaił i przewodniczył mu
p. dr Zbrożek, prezes Koła miejskiego
S. N. Referat o sytuacji politycznej
wygłosił p. Józef Zawadzki, sekretarz
zarzą,du powiatowego. Jako drugi przemawiał p. Mieczysław Brzuchania na
temat "No\\'a taktyka Kominternu-'.
Po przemówieniu dra Zbrożka uchwalono rezolucję, w której zebrani
domagają, się zakązu osiedlania się
Żydów w Brześciu nad Bugiem. Stanowisko to uzasadnione jest w rezolucji b. waznymi argumentami, których
ze względu na zdradę interesu publicznego publikować nie możemy.
Rezolucja dorQczona zostanie odpowiednim czynnikom.

Jak już dono~iliśmy, w środę, dnia 23 bm.
o godz. 11 przed południem w kaplicy na
cmentarzu na Zarzewie odbędzIe się uroczyste nabożellstwo żałobne za duszę cenionego powszecbnie kapłana - narodowca śp. ks. pralata Waclawa 'Vyrz.vkowski ego oraz poświęcpnie tablicy pamiąt
kowej. W załoImej tej uroczystości wezmą uclział liczne rzesze wi'31'nych i przyjaciół Zmarłego.
l\'a zdjęciu tablica
pamiątkowa śp. l{s. prał. Wyrz~'kowskie
go, posta"'iona na cmentarzu na Zarzewie.

(fnla 21 czerwea: ~

śmierć

od pioruna

Piotrków, 22. 6. \11 dniu wczorajszym nad Piotrkowem i okolicą
przeszła gwałtowna burza z piorunami, wyrządzaj ąc znaczne szkody.
W czasie burzy rażony zostal piorunem 17-letni Józef Szczęsny, zam. przy
ul. Wolborskiej 21. Szczęsny pasą,c 2
krowy na łące, trzymał łallcuch, na
którym prowadził krowy. Piorun ua~
rzył w krowy zabijając je na miejscu
i spływając po łańcuchu poraził Szczę
snego. Tragiczna ta śmierć wywolała
przygnębienie w całej okolicy.

Niebywała

przygoda nurka

P o z n a ń, 22, 6. Do nurka morskiego Eugeniusza H:uzyniaka, który
wydobywał w Bielsku z,"vloki topielca
ze zbiornika wOdocią.gowego, zwrócił
się właściciel mają,tku Krzywin w pow.
kości.allskim p. Szpot, ldóremu przed
kilku dniami utonął s~-n w czasie ką,
pieli w jeziorze. Zrozpaczony oj ciec
wezwał
pomocy
nur.:.ka. ponieważ
wszelkie poszuki\yania zwłok nie dały, jak dotąd, rezultatu.
Gdy' nurek w obecności ludności
całej wsi zaczą.ł prz~'gotowywać się do
wejścia w wodę, ?,vłoki poszukiwanego dziecka wypłynęły na powierzchnię.

W Wieluniu odbyły się niedawno uroczystości Krucjaty Eucbarystycznej.
Na
zdjęciu uczestnicy Krucjaty z ks. szambal.
Przygodzkim i ks. Guzikiem na czele.

oczu!
Kłopotliwy

oszustwa ,vytykał . 'Vięc po w1eloletnich walkach postanowiono zawq:eć
~ojusz.
"\\'e Francji i CzechOSłowaCji
zrobiono to zupełnie otwarcie, natomiast w tych pal'lstwach, gdzie tak jak
w Polsro komunizm b~'ł ruchem n1elegalnYll1, sojusz ten nazwano (IelikatIl ie "Il ieagl'e,;ją".
Pewnego pIęknego
dnia Komintern urhwalil i opublikował
u('hwal~ o obronie {Iemokrarji
Jlrz<,z Z S. R. R.! Z dnia na dziell demokracja przestala b~'ć dla kremli!l~kich towarzyszów "zgniłym przezytkie-m clrobnomieszczallstwa", a stała
siQ ideą. czcigodną i godną poparcia.
"\Y 5ZySC~' wiedzieli, że jest to jeszcze
je:den kant. ale towarzysze z P. P. S.
zawyli z ucieChy!
Zacz'Qto propagować clemolu'atyczlly front, oczywiście wespół z komuną.
Huzia na faszyzm i 'pod rączkę z Kremlióskimi ,.politrukami" hurtowo i de~
tal iczn ie eksporto"'an~' mi na cały
św iat przez towarzysza Stalina!
Ileż to było uciechy!
A że to Rosja nawróciła się na derrlokl'acj<: i nawet nową konstytucję w
rluchu demokratycznym uchwaliła, a
że to we Francji zaczyna slQ prawazl\\'~' raj. a że to trzeha koniecznie i jak
l1ajpn~dzej zawrzeć wojskowy sojusz

sojusz?

z kochanym

11

Gdzie

demokratycznym Z. S.

R. ... Kwilił w tym duchu towarzysz

Butler-Niedzialkowski, wył towarzysz
CzapillSki, a poślednie bonziątka po
prostu od zmysłów z radości odchodziły ...
Że tam w owe.i demokratycznej Rosji co miesiąc odbywał się jakiś "pakazatielnyj" procesik. to detal. 'Wprawcizie kilku tam rozslrzelano dziś, kilku
}Jl'zed tygodllielil, ale nie przejmujmy
SIę demokraCja kwitnie w nosji i
"e Francji, w Czecho łowacji i w Hiszpanii!
Ludzie, co jeszcze do reszty marksizmem si'ę nie znarkotyzowali i zachokali resztki zdrowego rozsądku, przestrzegali: - Ostrożnie, nie wierzcie
w demokrację Stalina i Lar,'So Cabal[HO, nie. dajciB siQ wziąć na kawał, a
przede wszystkim nie nabijajcie na
bolszewicki racI1ll.ncl, innych w bulflh:ę .. ·
Groch o ściall<:. T~ ' ch kilku poprostu zlikwidowano i zabawa szła dalej.
No i ostateczme w Rosji wszystkich
już aresztowano (z braku miejsca nie
przypominamy nazwisk - wystarczy
stwierdzen i e, że ze starvch bolszewików nikt już nic ocalał), po are87.to",aniu rozstrzelano i ... co dalej? I(to

"Stl'onlil l

'onĘDOWXIK,

-

teraz uwierzy w demokrację Z. S. R. I R. i sojuszu z tym "demokratycznym"
R, kto będzie miał ochotę na sojusz krajem?
z takim kawalarzem w wielkim stylu,
Nie; przeGiwnie, sami ryczeli, ile
jak ten Stalin?
sil starczy.
I zaczął się odwrót. Dzień w dziell
Czy na zebraniach i wiecach atakoCzapillski artykuł o Rosji pisze i od- wali .Rosję?
.' . . .
.
kleja si-ę tak energicznie, jak pół roku
,Nle; .chwa.lllI. Ją l komullJz~ w
temu energicznie się przyklejał. Nie- ogoJe. C~eszyl1 Sl~, ze we ~rancJI zadziałkowski sekunduje mu ale kto te- warto sOJusz pomIędzy II Mlędzynaroraz ~v te potępienia uwierzy? "Myśmy c1ówką a Kominten~em. Radowali się
zawsze zwalczali bolszewizm.....
z pomocy udzielane) przez Z. S. R. R.
śpiewają ci€nkim głosikiem bonzowie hiszpaIlskiej socJal-komunle, mimo. iż
i uczeni w Marksię. A tymczasem prze- pomoc ta polegała prze~~ wszystkim
cie wszyscy jeszcze pamiętają. wierno- na ~y~łal1lu ,do ~7 alencJJ, Ba~celony
pc?dańcze hymny na cześć kremlill- C:leklstow, kt.orzy wymordow~h anarSklCh ~trap~w. które przed rokiem i cI:o-syndykahstyczne zwlą.zkl robo tprzed poł rokl~m ,ukazywałY Sl~ na ła- mcze....
.
.. .
mach "Robotmka' recte ,.Łodzlanina".
No WIęC me ~uJaJcle teTB;-z nas.to' .
.
",.'al'zysze-bonzowle bo wam l tak mkt
A przede wszystkIm
pamlętaJę.
.
.
I ' 't . d"
.
d"
fakty
me UWIerzy.
111e WIeI' ZCIe, ze g zIes
' .
. .
i::otnieje ustrój socjalistyczny. Dania
Czy peJ?esIacy wyrzucIll ze. swego. cz Szwec'a 'to dTobnomieszczaństwo
pocl~odu mosącyc~ portret I:en.1l1~? . po~ króleJskim berłem, Fl'ancja i Hi. ~le; przeciwme, ochramah Ich l szpania to typ·owa "kierel'Iszczyzna" w
~Z~ękl temu. portret od Wodneg? Ryn- różnych stadiach, a Rosja to już wiaku dotarl az do Placu WolnOŚCI.
domo, co za raj!
Czy przeCiwstawiali się w czasie
'Więc gdzie ta utopia została zrealipochodów okrzyko.m na cześć Z. S, R. zowana?
ha.

I

wpływu

swej żony, Szczeniowski rozpoczyna grę spekulacyjną, pożycza
większe sumy pier:iężne, a później trB:ci
znaczną część majątku. Awantury mlę
dzy małżonkami są coraz częstsze, a w
kOllCU dochodzi do seperacji.
Szczeniowski wyjeżdża z Kobylan i
zamieszkuje w jednopokojowym mieszkaniu w Krakowie.
W dniu imienin swej córeczki Szczeniowski wraca do Kobylan jednak żo
na go wyrzuca z pokoju. Zmęczony podróżą śpi w hamaku. Nazajutrz z.iawia
się znów na dworze.
Chce wejść do
mieszkania ale dochodzi wówczas do
.
'b"
k'
l
konflJktu. 'Vy IJa szybę w o me, a e
Ó - ,
'd
d O'ę żona z rew wczas zagla za mu
woh"'e~'em w ręk~. ~ąz. ~orzuca .tę
drogę l chce drZWIamI weJsc do mIe------------------

:0"

Trup kobiety na ulicy
Ta.je'mnic~e str~aly

K a t o w i c e, Z1. 6. W sobotę póź'nym wieczorem o godz. 23 na ścieżce
wychódzącej na ulicę Żwirki i Wigury
w Halembie naprzeciw domu Richtera, została 'skrytobójczo zastrzelona
dwoma strzałami Z rewolweru 35-letnia
Gertruda Lendel Z Nowej ''Vsi (ul. Kościuszki). Lenclelowa poniosła śmierć
na miejscu, a zabójca jej -przez nikogo
nie zauważony zdołał zniknąć w mrokach nocy.
Lendelowa żyła od dłuższego czasu
w seperacji z swym mężem, a obecnie
była przyjaciółkę. Wilhelma
Jarosza
z Kłodnicy (ul. Żwirki i Wigury). Sil-

Sc'..d Apelacyjny tv Kraka'wie 'lf.'ł1.iewi·ł1'J1.il Helen~ S~c~eniow
.skc{, ska~aną w s ·w ain." c~as;e na 4 lata tvi~~ienia ~a ~abój
stwa

'In~:i:a

Kra k ó w, ZZ. 6. - W cichym podkrakowskim dworze, w KobYlanach,
w noc czerwcową rozegrał się 'krwawy
dramat, który pociągnął za sobą jedno
życie ludzkie. Mianowicie swego czasu
został zastrzelony 43-1etni śp. Ksawery
Szczeniowski, por. rezerwy pułku ula-

szkania. Tutaj napotyka Gędłka. Mię.
dzy oboma mężczyznami dochodzi d<?
walki. W momencie tym nadchodZi
Szczeniowska, która strzela do męża,
kładąc go trupem na miejscu.
Za swój czyn Szczeniowska odpowiadała przed Sądem Okręgowym w
Krakowie o zabójstwo yv stanie silnego wzruszenia. Sąd po przeprowadzonym postępowaniu dowodowym doszedł do przekonania, że denat nie dożył do zamachu na życie żony i nie było warunków dla działania w obronie
koniecznej. W tym stanie rzeczy Szczeniowska została zasądzona na cztery
lata więzienia.
W dniu Zl bm. sprawa Szczeniowskiej znalazła się na wokandzie S_ądu
Apelacyjnego w Krakowie, który po
przeprowadzonej rozprawie uniewinnił
Szczeniowską, przyjmuj ąc działanie w
obronie koniecznej.
(g)

poezę.tkowo żyło zgodnie, jednak z czasem nastąpiły nieporozumienia, które
przybrały tragiczny koniec. Na skutek

wobronie koniecznej

Zabiła męża

-

Numor 141
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czwar'tek, dnia 24 czerwca 1937

nów, znany obywatel w Krakowie,
przez swą żonę Helenę Szczeniowską.
Szczeniowski pochodził z zamożnej
rodzin~r z kresów, jednak żeniąc się, nie
posiadał żadnego majątku, gdyż dobra
jego na Ul,rainie skonfiskował rzą.d
sowiecki, Małżeństwo Szczeniowskich

w Hale-m.bie

I

nie -podejrzanym o dokonanie zabójstwa jest b. -przy.i:ac.iel. Lendelowej,
Ernst Glanc z Nowe] WSI, którego Lenc1elowa porzuciła z kolei dla Jarosza.
Za Glancem wdrożon.o poszuk~wania.
Zwłoki LendełoweJ
z,a bezpIeczono
na miejscu do czasu przybycia komisji sądowo-lekarskie.i.

Składki
W

i pokWitowania

administracji pisma nas2>ego

2>lożono

w

dal ~ zym ci~gu:

Na pomnik SerclI Jezusowego: Fr. J., Krllk6w, z podzi Qkowarue'Tl za otrzymane laski z
prośbą <l

dalsze 4.-, razem 'z poprzednio pokwitowanymi 127,- zł.

B. JASINSKI, Łódź, 11 Listopada 5, teL 151·60
W duż.vrn wyborze na sezon letni poleca MATERIAI:.Y MANUFAKTUROWEl .

W poniedziaJek, 21 czerwca 1007 r. o godz. l, za&\ląl w Bogu, po
dlugich i ciężkich cjerpieniach, opatrzony killwkro[nie Sakramentami ŚW.,
w 73 roku życia, Ś. p.

wełny,

Aleksander Muszy ński

Jedwabie, aksamity, płótna lniane, białe: pościelowe,
bieliźniane, purpury oraz firanki ł kapy.

Wszystkie towary w iaknajlepszych gatunkach po cenacb
Dla sklepów rabaty.

ściśle

fabrycznych.

Dla sklepów rabaty.

ol

leśniC2y

mój najukocuallBzy i najtrosl,liwBzy mąż brat . .szwagier i wuj.
z 27282
W glp,bokim smutku nigdy nie pocieszona
żona

z

roilziną.

-świetne, choć tilnle ~

- . . Pogrzeb odbędzie się IV czwartek. 210. bm.'o godz. 10 z domu
IV Babkach (Stacja kolejpwa Krzesiny).

RESZTKI

BILANS NET f O KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNo. ..........

ŁODZI W ~ODZl
~S~t~a~n~c~z~v~n~n~y~~~~~~~~~~~w~~d~w~u~3~1~g~r~u=d=D=ia~~1~9~3~6~r~.~~~~~~~~~~~~~~t~a;n~;b~l~e~r~n;_;y=
L Kasa i sumy do dyspozycji

I.

I

1.198.741 ,41

~

21.709,81
2: Kupony . . . . . . . • I • •
3. Pal)'iery \varto,śc. włąsne . • • • • •
628.600,13
.4. Akcja kredytowa:
a) skup weksli i pożyczki
na weksle . . . . . . 3.058.292,48
b) pożyczki pod zasta IV papierów wal'tośc. . . .
652.B40.95
c) inne udzielone k,redyty
4.&88.9,50,95
977.&27,52
5. 'W eksle protestowane • • •
67.'898 ,51
6.' Różni dlużnicy . J • • I
I.. I.
65.6()2,5B
7: Ruchomości . • • • ••
••• ł •
40.4·'\'S,52
~ruchomoścl • • • • I . . . . . . . ....;......;...-+-_4-_~8;;,;,.~;;.1;.;.;2_.35
...-

i. Inkaso

• • .• I
2. Depozyty zabezpieczające • •

=

•

;

•

•

.,

Ką,pitał zakladowy . . . . . . . .
Fundusz amortyzacji nierucno-lUo·ści .
Wklady oBzczędno!Ścic)\ve i inne lokaty
Z o,bowiązania inka&owe . • . . • •
lłóżni wierzyciele . . . . • , , • •
Przekazy na banki . . . . • '. . . .
Recly.;;konto weksli (krodyt .'zemieślniczy)
Xadwyżka, za rok spra,wozdawczy • , .

l00.0(}(},- na ubrania męskie. płaszcze,
·.L284,12 letnje. komplety i suknie dam
6.8r29.727,42 skie Graz na mundurki poleca
00.167,33
tanio w dużym wyborze
44.407,55
-

administracyjne,

k~~~vey.tk~d~t~i : ~

;

~

2<8U. 9S,42

amortyzac}a
: • • .

..;.:...:.~---+__2'; ;,i~; .:G2;'g;sł, ;l;.:.: ~;.:.i

wejście

=

1. Ró~ni ~a
~ni za

inkaso. •
depozyty.

.

. .

I

(-) St. Waligór~ki
(-) M. Wadowskl
(-) J. Smal'zylWd
(-) F. Janowski
(-) C. BoryaJa\\'nld

·

lit

godnymi lYarunkami. Wykwintna kuchnia.
Siostry PttełożoneJ, Letnisko Księży Bel.
dowód osobisty.

"

i

D"ok'l"

ii

511.573,10

(-) Z. Chudzyński, dyr; zarządzający
(-) J. Janicki, zast. dyr, zarz.
(-) L. Saniewski, czlonek dyrekcji.

dniu 3l mała 1937 roku

3. Akc.ia kr<'d~- towa

skUp \\'oksli i pożyczki na
weksle . . . . . . . . 5.·tOOIID5,W
bl pożyczki pod zaBta IV papiel'ów wartościowy.ch .
739.006,24
c) inne udzielone kredyty.
971.9(18.03
7.121.810,2G
75,.4;29,50
4. iVekslc protestowane
;;'
66.~ł9,03
5. nóżni dlużllicy . . • • li • • ~ • ~ ~
.l.7.002.47
6. Ruchomości . . • • • • I .
•
~ a
7. Nieruchomości . • • • ~ • , .
••
428.4>12,3;1
~datki administracyjne
........;,....;,.-+-...;;;.1~;...0.;,;;.3:_i'.l;....;._27
9. 13'1.951 ,M
1 Inkaso . . , . . . . .
~,.
38i6.4.Z2,87
~o:r,yty zabc?:piecz[tjące , ~ ~
5,:39J.?[j."i.Ql
~...;......;...-+-1;...4...9-1;;,,;1.-639--,i;;...'i
a)

W

ŁODZI :

i

Stan bierny

Kierownik buchalterii:
(-) F. Koźmiński.

(-) Z,

.Ch'lldzyń&ki,

3. Z o ho\\'iązania inkasowe

6;!.M{).(].i

wiel'7.y ciele .
5 PI'r.cl'l\zy na lwnki
O. Redyskonto weksli
7. Procon~y i pnwi'z}e

4.>.(') lO. 81

-l. Różni

..
••
.••
, •
. . ,
i d'Ochód z pieruchomo·ści.
..•
S, Zys.k z Ii\t ubiegłych. • I I • • I R •

1. Różni za inkaBo
2. Różni za drpozyty

-

=

;; ~.
II

I

8

~ ••
II

•

•

••

KEFIR

Zgłoszenia

Należy

qodo

zabrać

dg 23 493

541573,10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

•

~;,.;:.,;~";;";;.;:";,:..:.:..::..........- __....."="'!'==.,."..,,,~--:....;.---=.:,,,,.,=~===o!==========
-7=====,..,.,..,,..,.,,.......,.;-"""
1. Kasa i sumy do dyapozycji.
r~P735,)~
1. Kapj(nl wlaf>nY . . , .
10!.9ifH1()
2 Papiery wr.rtośriowe wląt>ne
~. I
63J:Z00.'lS 2. WldarJr o8zcz<:dn ościowo inne lokaty: B.l;'}2:rn:OO

i...

Księży

Letnisko

1

BILANS BRUTTO KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI m. ŁODZI
Stan czynny

n 42930

J..773.'53 8,93
pod kierownictwem Sióstr Rodziny Maryi
112.257.137,37 przyjmuje już P. T. Kt>ięży oraz rodziny katolickie pod

i prJwizje dopisane
inl1e
wplywy , • • , • • " '
.,...

(-) F. Kożmiński.

n 44007

..;.....;.....;....;;-,;,;,,;..;.;.;.;;=~

1. Odsetki

KOml:;:·5:;'Ylnao

z bramy.

HEL
7.1I4Ó.-l,31i,27
343.1 Goi, 17 "Gwi a.~d a .M'orza"

=z

Ki"",wnik bnoh.lledl,
45838

A Wasilewska

S.04~.(JS

60.18\),- . •
28.(},.21,17
Łódź. ul. Nawrot 13

Rachunek strat i zysków za rok 1936

2. KO!3zty

fl

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-, 7.140.43'4,27
3'43.16i,17 .
4.7i3.53S,93
112.257.1.37,37

1. Odsetki i prO'A;IZ)e wypłacone i dopisane
3.

l!.

(mleko bułgarskie)

Apteka p. f. ST. HAMBURG i

i
•
:
•

S-ka~
<:>

:
•

Łódź, ul. Główna 50, telefon nr. 218-61: :

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Obrączki, ślubne

zegary,

i

wszelką biżuterję

zegarki i

platery

poleca

W. SZYMA.ŃSIi:I

31)}. ')'1-1.9 ,5B

I

Łódź, Główna

DUZY WYBOR.

ZOUŃ'KĄ

5.393.:2'65,04

l

41.
n 42 311
CENY NISKiE

CHRZEŚCIJAŃSKA TKALNIA MECHANICZNA

13-1.9,)1.5,4
1 9.300.
'
1.2 2,87,, JANISZEWICE
'
,

I H.!łll.roe, 45

y OGHOURT .

POLECA

lH1Y2.12
.125.1ISO,28.B21,17

,

i

WOLA -

właśc. A. SZWAJDLER

wiej lANI'ZEWICE.

'kryŁka

poczt. 54.

WYRABIA: Surówki, (Metkale) zwykle i bielone, prze·

ł
ścieradłowe, pościelowe w kraty, oksfordy kieszeniowe
dyrektor
zarządzaj-ący (-) J. Janicki. zast. . d;P:. w~.i4eeg{)
robooze.
41006
1-) L.
San:c\\"sk i,
dyrckcji
-..._ _ _ _ _ _ _i_na
_bluzy
___
_ _ _ _ _ _ _n _
_...
członek

•
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Pierwsze lądowania balonów

"LOPP" le(iał ~' 40-stopniowym mrozie
M i ę d z y c h ó d. (Tel. wł.) W
poniedzial.ek o godzinie 19.15 na terenie majątku ziemskiego Ławica, w
świeżo zalesiollej kotlince, w odległo
ści około 800 metrów od dworu, wylą
dował polski balon "LOPP", uczestniczą C'y w zawodach o puchal' Gordon
Bennetta. Lądowanie odbyło się poprostu idealnie.
Przy pomocy robotników rolnych,
w li czbIe 15, dostarczonych przez wła
ścicie la majątku Ławica, p. Andrzeja
Rutkowskiego, oraz przygodn,v'ch widzów, załoga polskiego balonu, kapitan
Zbip:niew Bur7.y1'1ski i porucznik Bronisław Koblallski, dokonali zwinięci.a
i zabezpieczel1la powłoki balonu. 1\astępnie, po posiłku,
aeronauci uasi
słucha li komunikatów radiowych i udali się na zasłLL:'ony wypoczynek.
Kapitan Zbigniew BUl'zyllSki opowiedział, iż do lądowania zmusił
go
całkowity brak prądów powietrznych,
wiejących z zachodu na wschón.
Istnieją, ce prądy spychały balon na pół
noc, a nawet z powrotem, w kierunku
zachodnim. Gdyby nie ta okoliczność,
balon "LOPP" szybowałby w dalszym
ciągu. Lot z Brukseli trwał 26 godzin.
Przebyta przestrzeń w linii powietrznej - wynosi ponad 700 kilometrów.
\V dalszym cią.gu opowiada kapitan
BurzYllski, iż lot odbywał się na bardzo znacznej wysokości, mianowicie około 8 tysięcy metrów, ponieważ konieczne było wymijanie burz. Lecąc
nad Niemcami balon "LOPP" miał pod
sobą. gw&.ł,towną burzę z piorunami.
Baloniarze nasi szybu.iac na wysokości 8 tysięcy metrów znaleźli się w
strefie nadzwyczaj 7.imnetIo powietrza.
Termometr wsl,azywał minus 40 stopni CelSJusza. Przy tym syberyjskim
mrozie zmarzł im na kamień piasek,
który służył jako balast. Podobnie
zmarznięciu

uległa

część

\Vyzyski\\'anie J'obotników·Polaków prze~
żydowsl.;:i c h
kapitali:;lów jest powszech·
nie znane . Olo grupa okupantów przed
garbarnią Żyda Eaufmana w Łodzi przy
ul. Zgicrskicj 104. Fabrykant zamknął
warsztat pracy tak, że robotnicy strajkują ... na wolnym powietrzu.

J'\apelnianie balonów

Do

.1J1'ukseli przed startem de zawodów.

\V

stYllskim Ią,dował szwaj carski balon
"Zurich III", pilotowany przez inż.
Ti 1genkampfa.
Lotnicy n1Usieli opuścić się na
ziemię z powodu prądów wsteczl1ych.
Piotrków. (PAT). Nad Piotrkowem pl'zelecial~' dziś o godz . 5,20 rano
dwa balony, kŁórrch znaków rejestracy jnych n ie zdołano rozpoznać.

Komuniści wśród młodzieży
Kra k ó w. (Tel. wł.) W poniedziałek krakowskie władze policyjne zlikwidowały
jaczejkę
komunistycznę.,
rekrutującą. się ze środowiska lewicowej młodzieży akademi ck i e.i. Aresztowano kilkanaście osób. Prz'y rewizji
zabrano bardzo wiele materiału obcią
ża.ię.cego.
Z uwagi na toczące się
ś ledzt,,-o, bliższych szczegółów w tej
sprawie podać nie możemy. (kg)

l({(lou.'alo 9 balo"" ów
nPolo'llia", "Bcl gica"
i "Hilclcbrandt" jes~c~e lcciały

Bruksela. (PAT)

Do godz. 18,50

konkurentów: kpt. Janusz na "Polonii",
Belg Demuyter na balonie "Belgica" i
Niemiec Goetze na balonie "Alfred Hildebrandt" znajdują. się natomiast w
dalszym ciągu w powietrzu.
"Poloni.a" kpt. Janusza widziana b~T
la po raz ostatni w poniedziałek o godz.
20 nad Pardubicami, a więc o 1100 km
od Brukseli. Tym samym znajduje się
ona znacznie dalej niż balony, których
klasyfikację tu podajemy.
Klasyfikacja llieoficjalna do cbwili
obecnej przedstawia się w sposób następujący:

1. "Zurich 3", pilot Tilgenkamp
(Szwajcaria) - 880 km, wylądował w
Polsce,
2. "LOPP", lJilot kpt. BurzYllski i
por. B. Koblallski - 870 km, w~T lądo
wali w Polsce,

Z DNIA

"Ozon" tworzy tZW.
"Związek Młodej Polski"

a

wiec~ora

nadeszły już wiadomości o lądowaniu
9 balonów. Trzech najgroźl1lejszych

którą. zabrali ze soba z Brukseli, np.
pomidory.
Kpt. Burzyński i por. Koblański
wstali we wtorek o g. 11 i po śniadaniu
zażyli kąpi.eli w jeziorze ła.wickm. Balon jest zapakowany, osobno powłoka
i osobno gondola, i Jeszcze dZ1Ś ma być
odeSłany kolej:). do Legionowa..
W południe policja zawiadomiła
zarzą.d majętnOŚCi Ławica, iż w odległości około 7 kilometrów od miejsca
ll'J,dowania znaleziono dwie butle z tlenem wvr;mcone z balonu "LOPP".
Kpt. . BurzyJlski
por. Koblal1.ski

zac.jami.
.
..
P. RutkowskI
za'po":lCdzla~
- poMłode]
plk~
Kocu
- przez rael1o,
ze ZWlązck
Polski będzie miał front przeciwmasoriski
i przeciwkomunistyczny i będzie za emi·
gracją Żydów.
Po pp .. Koru i. Rutkowiikim z~grano
pr7.cz radIO - "PIerwszą brygadę.
.~rcln~·lll .słowrm - w .. Ozoni.e" będzie
mf1zna mirr wszystko: antysemityzm dla
tl11odzie7;~T i Polsld zachodniej,
zupełnip oclwl;otne tendencje w. praktyce na
Inny('h terenach. (por. ZJazd ZW!ązku
}'fi<lS,t ;y war~z~wI:), - ~~t~T.masonstwo
~no\~ uz na zachodZie Pl0!::;],l l dla młl~,-,ZiCZV. porll ('gaH\cej wp vwo mnac]ona 1st\'Cziwm. a ella illllvch s'ympatie l współ.
clżialailie
z masOllizującą "Naprawą" i
IW'>5onizujqcą
w wierzchołkach swych
"Mlodą
Wsią",
- ostatpcznie dla \~'szys~·
l,ich: jako tO\':3r n~ eksport. cITIlg:ac.ję
Żydow, l?o takle. ogolmkowe posta\Vl.et: 1e
sprawy z)'rlowskl.eJ. mało kosztuJc l Je·
szeze ml1le] angazU.1e.
Czy sternicy .,OZ!\·' łudzą się napraw·
dę. że ideowe i politycznie w: ,robione
młode pokolenie polsl<ie w tej mieszani·
nie "i0 nic oricnluje?

na 3ladiouie

Wyniki zawodów balonowvch

żywności,

"Ozonowi" zależy najwięcej na mło·
dym pokoleniu. W tej bowiem dzidzinie
p07.)'cja
obozu rządowego .iest najslabsza
i, jak dotąd, bez prz~/ szłości.
Sprawę komplikuje ta okoliczność. że
twórcy "OZN" zdają j>obie z tego sprawę,
że młodzież do "Ozonu" nie pójdzie. Po·
stanowiono przeto powołać do życia "spe·
cjalną" organizację dla młodych, która
niby ma być samodzielną, a w rzeczywistości
będzie organem "OZN".
Pułk Koc zapowiedział wczoraj przez
radio, że zakłada się "Związek Młodcj
Polski". Zastępcą pIka Koca w kierowo
nic1.wie tej organizacji będzie p. Jerzy
Rutkowski. W okrcsie \Vakacy.in~Tm bę·
dzie się tworzyło kadry kierowników i
będzie się rokowało z różnymi organi·

..cHZClll

przybyli do Poznania we wtorek o godzinie 16.23, skąd o godz. 17.15 udali
się pociągiem do Warszawy.
Aer~:mauci nasi czują, się doskonale
i okazu.ia wielkie zainteresowanie 10gem balonów, które współzawodniczyły
z balonem "LOPP". (l z)
L e s z n o. (PAT). Wczoraj o godz.
20,40 we wsi Wielka Łąka w pow. go--

Są, cza, podchodził clo lądowania, pilot
(Ibn iżył za wcześnie lot szybowca.
\'1 tym czasie na drodze obok lotniska przechodził Wilhelm Tomanek
z Nikiszowca w towarzystwie Małgo
rzaty Czeruel'ówny z Janowa. Lecący
~byt nisko sz~' bowiec uderzył przechodzących swym kadłubem i dotkliwie
obydwoje poranił. Tomanek doznaJ
poważnego okaleczenia głowy i prawe·
go ucha, a Czernerówna zdarcia na~
skórka na główie.
Obydwoje przewieziono do szpitala
Spółki Brackiej, skąd Czernerównę ])O
nałożeniu opatrunku zwolniono do domu, a Tomanka pozostawiono do dalszej opieki. (AJS)

3. ,,\Varszawa", kpt. Hynek i inż.
Janik, wylądowali nad granicą niemiecką 820 km,
4. "Bruxelles', pilot Quersin - 795
km, wylądował w Czecho·słowacji.
5. ",Le plus beau des sport", piltJt
D<Jlfuss - 710 km, wylądował w Cze.

Co pis~({ inni

Czy chodzi O proces
Giertycha?

chosłowacji.

'V "Głosie Są.downictwa" ukazała.
się w dziale "Poradnia prawnicza" porada udzielona sędziemu Cz. 'V. w Sta-

6. "Chemnitz", pilot Schuetze...,...
700 km, \\/ylądował \V Cz€chosowacji.
7. "Sachsen", pilot Schaffer - 700
km, wylądował w Czechosłowacji.
8. "I{apitan yan HUJ'sse", pilot kpt.
Thonnard, w~· lądował w Niemczech f>90 km.
9. "Aeroklub de France", pilot
Combez - 580 km, wylądował w Cze-

rogardzie, w której
przy przesłuchaniu

czy
przez
sędziego, będącego członkiem kompletu orzekającego, mają prawo być obecne inne osoby poza prokuratorem,
oskarżonym i jego obrońcami odpowic.dziano przecąco.
Porada ta jest o tyle interQsująca,
że w Starogardzie toczy się proces Ję
drzeja Giertycha o skonfiskowaną część
książki pt.: "Tragizm dziejów Polski",
w którym sąd postanowił dopuścić dowód ze świadków, wskazanych przez
obronę i prokuratora, przy czym badanie ma się odbyć przez delegowanego członka kompletu orzekającęgo, p.
Czesława \Vasilkowskiego.
Dotychczas n ikt nie miał ·co do tego
w<>tpliwości, że tzw. reb'vizycYJ'ne ba'ł'
•
danie świadków pr7.ez delegowany sąd
odbywa się przy drzwiach otwartych
razem z innymi sprawami, sądzonymi
w danym dniu przez ten sąd.
"Porada" zatem, udzielona panu sędziemu Cz. \V. w Starogardzie, nie wy.
daJ'e się zbvt
trafna z punktu widzenia
J
prawnego i niewątpliwie w kołach
prawniczych wzbudzi" zdziwienie. Ale
mniejsza z tym.
Ważniejsze jest to, że gdyby przeciw
przeprowadzaniu badania świadków
w procesie p. Giertycha przy drzwiach

cho~lowac .i i.

Jak widać, różnice w odl.e~lościach
s::L nic\\"i.elkie i z ~al~ pBWJlOSC1~ k~asyflkac.la ta zosta1l1e .leszcze Zlmemona.
Aeroklub helg'ij~ki nie otrz~~mal je.szcze
dokumentów, na podstawIe ktorych

mógłby obliczyć dokładnie odległości.

I

'ł '

Brat os l au'ionego

l'
'7.
LeJ
' by",~IUC
"
b eJ'ga
d~ia ac~(t ~ydowshiego
ska~"'I1!1 ~a nadui.:?lcia c~ekoU'e

"pułkownika"

I

żydowskiego,

byłego

radnego BB i posła na Sejm oraz prezesa łódzkiej gminy żydowskiej, Lejby l\1incberga.
Chil Mincberg był oskarżony przez
swego współziomka, niejakiego Cu-

kiermana o to,

iż

w grudniu ub. r. przy

sprzedaży przędzy zapłacił czekiem na

500 zł, ldóry jednak b~T ł bez pokryda
Sąd po naradzie uznał winnym Chi1a l\1incberga
~
. . cze k u b ez
wystawlema
pokrycia i skazał go na i miesiące aresztu z zawieszeniern wrlwnania kary na lat pięć, zas~dzaiąc koszta postępowania sądowego od oskarżonego.

lbro d'
' 'k"lej
nla WRUd·
zle Pablanie
,

I

Za 1 ~l 20 gr ro~p rui no~e'l1't br~uch
Ł ód Ź, Z3. 6. _ W Rudzie pabianiC.' cę napadu robotnika, 36-letniego Wła-

kiej, przy ul. Eugeniusza, znaleziono
w nocy ież<>cego w kałuży krwi z roz.
't
."
.
prutr m b.rz~chem 37~letl1lego Brol1l.sława Stawlc~lego, majstra murarskIego
z ul. Eugeumsza 4.
Stawitk!eg? w stanie nieprzy.tam11\-m pJ'zewlezlono do szpItala, gdzle po
• •
•
•
d
USIl nr ch z~b!egach pl'zywr~cono go o
:przytomnosCJ. \Vskazał on Jako spraw-

dysława Feliksiaka, zatrudnionego u
Stawickiego i pOC. hodzącego ze wsi Świ.

.

.

mce, ~ow.latu turecklCgo.
...
FelI.ksIak p;zyznał, ze Sta~:Vlckl me
dopłaCIł mu 1,20 zł zarobku l ze zems.ty ~a to nożem rozpruł ~1~ br.zuch. FelIksIaka osadzono w 'YlęZlCnm. Stan
St
. k'
-l l '
k't . aWlc lego ~lal. a me 1'0 uje u rz~ mama go przy zycJU.

N5leSZCZa S'III W" wypadek na

'f'

lołn-Isku

S"'ybowt'",c ran':l dll't'e osoby
.....

. K a t o w i c e, 22. 6.

'<7

Na lotnisku w

I~atowicach w~'darzył się nieszczęśliwy

"rpadel, podczas . lądowania ćwiczeb-

I
•

Iiego szybowca. Kiedy szybowiec typu
"Sokół", pilotowany przez kursistę
Leopolda I{wiatkowskiego z Nowego

pytanie,

świarlków

I

b
d
d
Inc
erg
prze
S:l
em
M

Ł ód Ź, 23. 6 'Ve wtorek przed Sądem Grodzkim w Łodzi odbyła się rozprawa przeCiwko Chilowi l\1incbergowi, który jest bratem osławionego

na

I

zamkniętych nie zgłosił sprzeciwu
prokurator
(:7;e zgłosi
.
.taki
, sprzeciw
oskarzony - tego mo~na byc pewnym),
byłoby to dowodem, ze prokurator me
uważa za rzecz pożądaną., by stało się
~viadomym ~~il:ii Public~nej:. pra.sie
ltd.; CO)} ,,~pacl~acl~ hlStOl ~ c~nj ch
190~-19~",~. pod p17..VSlęgą. zeznaJą pp.
maI SZ . Aleksander Prysto!', pos. \Valer.v Sławek, Stanisła'w Dobrowolski,
gen. \Vładysław Sikorski, gen. Kazimierz Sosnkowski, illichał Sokolnicki,
Artur Śliwillski, pik. Adam Eoc, minister gen. Kaspl'z\'Cki Adam Rudnic'
.. '
.
'
kI, gen. Tokarzew!:.ln, pos. Mledzi11ski,
sen. St. Kozicki) sen. Z. \Vasilewski,
dr. A. Głażewski, prof. St. GłąbiI1Ski,
marsz. 'V. Tl'ąmpczYllSki, prof. St.
Stroński, prof. E. Dubanowicz, dr Czesław "l\1eissner, marsz. A. Z\\'ierznlski,
dr St. Celicho,,"ski wOJ' A Dpbsi.<i ks
,
r,
_ .;
" : . '. '
.
l\f. No" ako\\.sl{J.' ,~ ł. Jabł~no'ń SkI, J. l<.
SzczeblewskJ, l nz. Fr. Glel't~·eh, gen.
St. Haller, sc.n. St. Soltyk i gen. l\r. Januszajtis.

-

at "ela loterii

608 138187 836 929 139034 193 861 626 738 927 6426 62 8391 43i 802 741120238
140187 637 989 141961 141629 94 7.5.3 9139 574 11840 12030 137 62 94 13220 139441

l8~:; ~~~ ~2129~7048;07 5~629/H~~i i~k~4;% 7~~ 9ig5~52Mof~I~~5~:0~~

1-szy _zień ciągnienia 1-ej klasy 3g-el Loterii Państw

123791 128360 1J~200
145044 146975
150459
156619 157042 165358 181161

816 147176 365 471 630 858 1481H 756 23045 313 490 24057 26295 507
717 899 149088 926 150016 485 815 29335 506 666 30204 613 31476 32176
Wygrane po 100 zł.
154634 155013 57 308 825 156295 151256 482
471 980 33070 201 82 34843 36179 287
ciągnienie
856 15725 481 593 158209 791 937
152070 648 153345 528 63 606 16 37154 57 889 38393 804 79 83 39010
222 732 1004 2045 121 485 450t
159666 160124 78 161307 26 408 816 154131 42 371 95 600 92 155464 83 133 98 406 54 579 749 40280 516
GłOwne w ygrane
162256 713 889 163088 664 164078 519 609 872 156541 94 716 847 73 41008 126 450 911 42852 43461 880 5750 992 6381 571 96 897 7903 8295
348 408 513 42 994 165054 290 575 5 157190 795 158197 216 447 159394 44149 349 841 45710 822 46038 390 10272 819 11366 966 15037 244 500
5.000 zł.: 66117 121850.
166446 701 927 74 167976 93 168104 504 777 928 160081 269 525 78 618 47082 293 48719 50505 51250 81 772 723 17277 344 493 19365 466 20986
1.000 zł.: 110035
892 169154 227 518 76 703 76 96 747830933 161053 18320864 162350 952 52267 91 354 907 86 53738 50 21422 22715 23248 28118 319i5 32488
500 zł.: 65155 100022 114505 170250
171230 517 864 6 172363 163157 209 59 469 554 864 164026 54808 55030 154 56008 519 605 57021 34201 450 35119 205 36849 37140 416
136646
173134 691 175171 427 543 704 14 12877379544 16521853399478587 80 408 42 783 58587 59839 61245 606 38796 39210 41815 43062 44225 4:5023
400 ~ł.: 8530 9674 74030 81)635 892 176817 177432 608 935 6 179406 166413 23 83 780 167400 519 23 62445 568 63027 335 430 54 926 64533 46026 98 666 47714 48443 49930 5085'
743 180003 139 23~ 54 375 181202 91 168254 530 41 634 720 169115 241 66498 967 69351 71054 72250 74413 89 51916 25 55444 653 56400 57189 58467
99930
182226 335 786 184000 185424 873
4 433 884 170165 466 699 773 4 75190 76417 800 77776 78023 95 232 59454 60324 531 623 61549 62157 354
16245
23066 920 34 186044, 187090 434 692 {S8518 312
200 zł. 11825
807 917 171375 686 836 47 172143 552 713 79425 81?52 365 580 974 63651 64474 770 835 947 65296 367
27970 31294 35283 36568 149978 769 189125 713 59 824 31 t90851 967 173005 163 643 69721 39 174040 82453 802 83665 84418 22 915 85187 67193 567 68021 591 69119 70051
192381 193412 967 194192 248 307.
190891 164641
253 81 1.75060 260
386 561 7431413 551 620 87062 85 668 712 88037 72310 417 809 73292 74182 700 78134
176087 319 489 743 50 5 177248 88 558 66 918 89883 90981 91187 509 31 79097 80572 942 84225 8 483 87042
150 zł.: 4118
10988
12272
372 88652 747 89159 90322 92321 597
ygrane po 50 zł.
rig~845417065~179~3 1~1?~ 92238 530 93116 93 230 94378 469 936 93067
15359 18453 20730 20819 22994
797 97716 854 98277 437 99786
96
214
408
752
79
898
906
43
1042
367
438
500
696
967
181807
943
95226
320
73
847
96421
745
97354
662
27118 28427 37777 48075
55162
189 244 337 2057 67 704 932 3295 182257 314 6 828 183008 877 184127 819 98217 99261 100361 469 749 100335 73 939 101222 102455 103359
104090 t35 105183 617 107215 88
66390 63836 64450 76564 81898 4102 321 99 464 636 47 5751 83 6121 262 626 688 783 185557 80 643 940
101393 795 102698 874 103095
83832 84028 87022 87947 91476 383 635 8093 351 641 9867 10057 143 186105 14 6 79 269 478 506 716 718 301 459 914 104035 591 106888 108635 110375 476 834 111647 113289
114580 821 118040 119167 321 716
96844
98519
105969
111268 76 341 55 73 11098 354 65 12408 676 890 964 187056 953 188165
914 107724 108321 109467 535 110748 120254 121674 123433 67 124754 968
760
960
13119
28
621
815
995
14131
189226
434
83
924
190606
21
929
115770 118092 137099
141204
260 1541533 5169341607427417562 191503' 192156 589 720 193053 109 111299 112256
371 114233 46 126638 128132 729 129451 131350 544
145004 160754
163590
164071 624 787 921 18002 275 99 466 696 46 625 194133 258 340 650 820 939. 1153031 16568 117355 118640 738 978 132470 624 133084 867 137054
741 69 138234 139195 91 142554 634
169459 175243
175340
177956 908 19980 20103 12 402 748 978 21088
119251 120083 222 767a877 121722 1431'ł04 144275 432 145176 279 589
179506 193081
388 633 790 22051 76 327 662 23036
12330 61 665a 125143 509 126299 148019 670 150026 252 375 151079 717
36 192 207 24 24113 53 9S0 26039 317
'I
575 27282 467 80 773 941 80 2816b
ł
127428 680 128130 129019 130482 152029 153374 494 154420 506 155857
Wygrane po 100 zł.
464 529 791 932 29449 95 776 676
Wygrane po 100 Z.
836 132172 386 741 133095 190 996 156281 517 747 158018 388 616
871 6 161355 976 162865 163387 S33
1726 914 2547 67 4022 251 530 43 30686 31063 621 32063 246 424 756
700 2024 3204 339 4225 560 918 354 444 91 879 134029 275 849 164268 165673 166690 167580 168009
706 39 6454 814 18 7405 639 8448 90 857 33105 3Il 567 614 813 34178 5032 271 439 529 927 6499 7001 151 439 53 997 135057 699
137362 806 170754 173520 175040 94 179246
10357 468 577 621 93 11413 12027 43 223 474 884 35202 519 99 687 893 8731 480 9093 10418 11109 348 890
i40 516 626 747 59 13894 14541 84 36079 91 946 37025 115 322 75 805 120s8 13578 831 14035 656 16390 995 139401 1405377 141224 569 181473 182634 190403 593 121850
193343 715
942 15387 765 925 16103 78 399 453
38320 645 812 907 39336 58 '410 17137 554 20141 215 28 520 800 21778 142036 152 585 143366 144207386
17030 699 949 18022 257 310 777 917 28 873 40294 41445 597 700 1 91 990 22909 23262 423 24364 25396 511 583 675 90 756 805 75 145145
22616 23002 147 298 24185 593 25484
Wygrane po 50 zł.
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Tatielę

Ziemia

odsłoniła tajemnicę

lolern

poiła Jemy

zbrodni .

Po

p6łtora roku odkopano :łiaginionego 'W :łiagadko'Wych okoliC:łiłWŚciach c:łilowielr,a Tragic~mie :łi'l1'tarly padl ofiarą tajem,nic:łiej :łibrodni

p o z n a ń, 23. 6. Makabrycznego
odkrycia dokonano wczoraj na przedmieściu Poznania Głównej. Wskutok poufnych wywiadów władze śled
cze przystąpiły do zarządzenia poszukiWali. w szopce mieszkalnej, mieszczą
cej się w ogrodzie przy ul. Smolnej 15.
Podstawę do poszukiwań dały krążą,ce
głucho niesprawdzone wieści, jakob~
we wspomnianej szopce mi.eszkalne]
. miały być zakopane zwłoki pięćdziesię
cioletniego kamieniarza, Józefa Walaszyka, który w pobliżu miał pracownię
nagrobków. 'Valaszyk zaginął bez wieści w dniu 15 grudnia 1935. Zaginięcie
w dz;iwnych okolicznościoch stało się
powodem dochodzeń, które jednak nie
dały żadnego wynik:u.
Wczoraj w południe w obecności
wiceprokuratora Grzegorzewicza, sę
Llziego śledc7.ego Wójtowskiego przy
S ą.dzie Okręgowym w Poznaniu i policji dokonano posz ukiwań. Po prze'.
..
.
kopanIU Zlem1 w szople, prowlzorycznego mieszkania Walas zyka, na głębo
kości około 80 centymetrów znaleziono
zwłoki mężczyzny w ubraniu i obuwiu,

.

znajdUjące się
kładu.

jednak

już

w

pełni

..

~

roz-

Wieść o odnalezieniu zwłok obiegła
lotem błyskawicy całą, dzielnicę, to też
na miejscu znalezienia trup.a zgromadziły się olbrzymie tłumy. Zwłoki na
zarzę,dzenie prokuratury przewieziono
do zakładu medycyny są.dowej. Jest
niewątpliwe, że są, to zwłoki zaginionego w grudniu 1935 1". śp. Józefa Walaszyka. Nie ulega też wę,tp1iwości, że
śp. Wa1aszyk padł ofiarą. morderstwa
i został następnie dla zatarcia śladów
~akopan'y w prowizorycznej szopie,
która mu służyła za mieszkanie.
Dalsze dochodzenia
prowadzone
przez prokuraturę poznańskiego S~du
Okręgowego zmierzają do ujawnienia
sprawcy zbrodni. Ustalone szczegóły
o~łonięte są. jeszcze tajemnicą. energjc7.nie prowadzonego śled7.twa.
(kI)

,. S .
Ozis eJm

War s z a w a. (Tel. w1.) We wto~
rek obradowała w Sejmie komisja
światowa, któ.ra przyjęła poprawki
Senatu zarówno co do projektu noweli

O-l

tiez gwarancJi

ustawy o szkołach akademickich, jak.
i ustawy o Akademii Literatury. Poprawki te rozpatrywane będą na plenum Sejmu dzisiaj. Posiedzenie rozp<>cznie się o godz. 16 i jak oczekują,
potrwa około 20 minut. Na zakończe
nie poSiedzenia będzie odczytane zarzą.dzenie Prezydenta R. P. o zamknię-

ciu sesji nadzwyczajnej.
Powszechnie oczekują zwołania n().i
wej sesji nadzwyczajnej parlamentu
na lipiec. Ma być ona zwołana około
17 lub 20 lipca, a to z pmvodu wygaśnięcia konwencji genewskiej na Śl~
!;Oku. Obrady będą. dotyczyły skutków.
tego faktu. (w)

Pacanowski zamknięty zostanie
wzakładzie dla niepoprawnVth
Sqd Apelacyjny 'W

PO:łi!,ani~ :łi atwierd~i.l ~,yrolr. na WYWł'O-

towcow P o z n a ń, 22. 6. Sąd Apelacyjny
w Pozt1$niu rozpatrywał we wtorek
;;prawę znanych komunistów: kilkakrotnie już karanego 31-letniego Zyda
Joska Pacanowskiego ze Zduńskiej
'Voli, 35-letniego b. urzędnika Zarzą.du
Miejskiego w Poznaniu Stanisla~a
Rejminiaka oraz 38-letniego robotnika
Andrzeja \Vęcławka z Dopi'ewca, pow.
poznaflskiego. Wrmienj~ml pozostają,
pod zarzutem przynależen1a w okl'esie
od października do ~~·1.lClnia .u~. r. do
Komunistycznej Pa~tll .Polsln~J. w Poznani~. oraz upr~Wl~TIJa na Jej rzecz
agitaCjI w okre~l~ ~l~doszłyCh wyrorów do Rady MleJ.skleJ w Po~na.nlu.

kO'l1'tUnłsto'W

Wyrokiem Sądu Okręgowego SKazano
w kwietnia rb. Żyda Pacanowskieg()
na 10 lat więzienia z zaliczeniem are.sztu śledczego, oskarżonych Rejminia..
ka i Węcławka, każdego z nich na 6
lat więzienia. W szystkich sąd skazał
na utratę praw obywatelskich.
Po przeprowadzonej we wtorek rozoj
prawie tr6josobowy trybunał Są.du
Apelacyjnego pod przewodnictwem
sęd.ziego dra Eimera zatwierdził wyrok
I instancji, przy czym w stosunku do
oskadonego Pacanowskiego są.d orzekł
umieszszczenie go po odbyciu kary w
zakładzie dla niepoprawnycb.
L _

~umer

I

Kalendarz rzym..kaL
p" Z eŚrod a: Agrypmy
'
nona
•
Czwartek: Jana Chrzciciela
~
Kalendarz słowlaóskJ
~
Środa: Wandy
•
Czwartek: Jani;;!awa
srO,da,
Słońca: w6chód 3,30
_
zachód 2019
~-Długość dnia 16 g, 49 min.
Księżyca: wschód 19,5i. zachód 3,01
Faza: 1 dzień przed pełnia,
Czerwiec

3~

A~re~ re~ak[ji j a~mininra[ii

WtO~li

Piotrkowska 91
TELEFON redakcJi I administracJi 173·55

NOCNE

DYŻURY

APTEK

Nocy dzisil'jszei dyżurują aPtl'ok;: Steke!. Li·
manowskic;;o ~7. Jankiclewicz (Żyd), Stary Rynek 9, Stani!'Jewicz, Pomorsk ... 9L HorkowskL
Zawadzka 4;;, Gluchowski. Narutowicza 6,
Hamburg i S-ka, Główna 50. Pawłowski. Piotrkowska 307.
Telefony: straży pożarnej 8, pogotowia miej·
!!kiego 102·90, pogotowia P, C. K. 102-40, pogo·
towia ubezpieczalni 208,10.

-

TEATRY
Teatr Miejski -

(Park Staszica) -

"Mał

żeństwo",

Piotrkowska 04 -

.. Podw6jna buchalteria".

KINA

142

-

ORĘDOWNIK, czwartel{, dnia

24 czerwca 1937

Strona 7

KRONIKA PABIANIC

Zebrame Stronmctwa Narodowego .,

W

piątek,

dnia 25 bm., w sali Stronnictwa Narodowego,
1(010 Śródmieście w Lodzi, o godz. 19 (7 wieczorem) odbędzie
się publiczne zebranie, na którym referaty nt. "Żydzi w nowej ofensywie" wygloszą adw. Grochowski, redaktor Leon
Trella oraz' kpt. Grzegorzak.
riat Akcji Katolickiej - uH Gdańska 111,
tel. 220-H,
Komunikat Funduszu Pracy. Woj, Biuro Fllnduszu Pracy IV Łodzi zawiadamia
że Tow. Wojskowe Techniczne k Warsza~
wis organizuje jednoroczne ślusarsko
monterskie kursy lotniczo-f,amochodowe.
Kurs ten ma za ~adanie teoretyczne i
praktyczne specjalizowanie IV kierunku
napraviy i c.bslugi samolotów dla potrzeb
lotnictlya wojskowego,
Od kandydatów na ten kurs wymagane
są następujące kl\'alifikacje: :
1, wiek IV granicach cd 17-20 lat;
2. ukończenie Wydzialu ślusarskiego
względnie ślusarsko-mechanicznego szkoły rzemieślniczo-przemysłowej
lub trzyletniej dokształcającej za \\'odowej, Abso 1wenci szkól dokształcających zawodowvch
winni poza tym przedsllttwić zaświadcze
nis odbycia trzech letniej praktyk] zawodowej i świadect\\ o zdania egzaminu czeladniczego;
3.
Dowód
obywatelstwa polskipgo,
względnie dowód zastępczy, .stwierdzają·
cy wnie.sienie podania o przyznanie obywatelstwa polskieo-o'
4. Bardzo dobr; 'opinia moralna;
5, Zgoda rodziców (opiekunów),
6, Zdanie. egzaminu sprawdzającego teoretycznego i praktycznego z zakresu doksztalcającej .szkoły zawodo\\'ej,
Junacy, dzieci \\'oj"kolVych. inwalidów
wojennych, pl'aco\\'ników pallstwowych,
przemysłu wojennego i prywatnego oraz
czlonków L, O. P, p, mają piel"\\'szl!llst\\'o
przyjęcia przy innych
wal'unl,ach ró\\'nych,
Ubiegający się o przyjęcie> na kurs mechaników samolotowych ślusarsko-montcr.skich kur.su lotniczo-samochodo\\'ego T,
W, T, IV Warsza\\'ie, powinni I\'nieść osobiście względnie przr81ać listem poleconym do dn. 3 lipca 1-937 r, podanie na piiimie, adt'cso\yane do TOIYarzystwa "'ojRko\\'o-TeclJ11icznC'~o w 'Vnrszawie, ale>ja
nóż 8,
Bliższych informacyj \\' tych spra\\'ach
uc1ziC'lają Oddzialy' Wojewódzkiego Biura
FunclU8zu PI'acr, mieszczące ilię przy ul.
:.ratl'jki 9, r~f\tnci 3 i Poclleśnej G,

Te,go samego dnia IV pół godziny póź
niej pod przewodnictwem p, Sikorskiego
odbylo się zebranie kola S, N. w Koluszkach, na którym referat nL kwestii ży
dow.skiej wypowiedział I,pt. L, Grzegorzak
z Łodzi.
\V,godzinach wieczornych odbyło się w
Brzezmach w lokalu S. N. bardzo liczne
zebranie przy wspóludziale czlonków S. N,
nietylko z Brzezin ale i Polika Ksawerowa, Przeclawia, Malczewa i KoIacinIm,
Obrady zagali p, Kiełbae.it'ls.ki. kierownik
kola S, X, po czym zrabał glos kpt. L,
Grzegorzak, Idóry. w przeszlo godzinnym
referaci e
przodsta wit obecne polożenie
Polski, Po dy.skusji, w której
zabierali
glos pp.: Jóźll'iko\\'skL Kaczoro\\'ski. Anelru.sz-kieIVicz, Kiel<basi1lski i prelegent, uch walono rezolucję, wzywającą rząd do
nie):fozwolel1ia odbudowania Żydom .swoich przedsiębiorstw w BrzeoŚciu. Odśpie
waniem Hymnu ;\lłodych i okrzykami na
cześć Polski Narodowej i Romana Dmowskiego za.kOllczono zebranie,

SYTUACJA STRAJKOWA

Samochody olJryskują przechOdniów na
ulicy pryncypalnej. GIÓlVną i najruchli wszą ulicą mia.sta naszego je.;;t ul. Zamkowa. Ulica ta pOi>iaclająca w centrum miasta t. zw. lac1ne alejki jest przez wszystkich IV wolnych chwilach ucz~szczana, Do·
chodzi jednak do tego, że tak w czasie
deszczów jak i po opadach nie będzie moż
na już swobodnie ulicą tą przet:hodzić.
Dodowem tego byl znóI\! oBtatni ulelyny
deszcz IV niedziel<:, ub. Na jezdni tej ulicy
uścielonej ~ę;;to wybojami po de.szczu nazbierało się dużo wotly i blota. PrzejeżclZa·
jqce tą ulicą bardzo licznie samochody
przez R\\'Oja. nie-dozwoloną szybką jazdę
rozpryskują to błoto na lewą i prawą stronę i na chodniki. Przechodnie są wobcc
tego naraieni na kompletne spryskanie, a
zwlaszcza na wąskich przejściaCh chodników, gdzie nie można w bok odsl,oczyć.
Zauwaj.yć było można jak pare pań w jasnych ubiorac:1 zostalo c;trasznie spryskanych, Ażeby więc uchronić przechodniów
w przyszłości od dalazych takich przykrych wypadków, a na Int zniszczenia rzeczy, 1I'ladze policyjne winne każde przejeż
dżające przez miasto z nadmierną szybkością auto zatrzymywać i pocią.gnąć kicrOIYCóIV do odpo\o\'iedzialności karnej. Ponadto winno się wzorem innych miejscowości zamieścić na tej ulicy napisy ostrzegawcze "Jechać \,"olno",
Czyżby robota mściwych komunistów.
Donosiliśmy już, że parafia Dlutów otrzymala znów nOll ego c\uszpae.terza w osobis
ks, prob, RabiJlskiego z Laznowa, pow,
brzezil'lskiego. Czcigoelny ten sluga Boży
nie zdą.żył' się jeszcze rozejrzyć i zapoznać z panującemi tam stra.sznymi sto.sunkarni wywolanymi przez komun:stów, a
już doznal osobiście przykrego dowodu tej
Jueciej roboty ukrytych wywrotowców,
~Iianowicie nieznany sprawca IV niedzielę IV lI'czesnych godzinach porannych wlał
do studni na plebani parafii tarńt. naftę,
by w ten aposób zrobić wodę niezdolną
do użytku, ~Iiewątpli\Vie w tym wypadku
mflmy do czynienia z robotą wrogów kościoła i kleru komunistów, którzy w
taki sposób nikomu nic niewinnemu duszpasterzol\ i chcą Upl'7.~'krr.yć pobyt IV nowej jrgo parafii. Drugim smutnym wypadkiem był fal,t. geJy II' czasie odbywające
go Bię naboże]lf'twa pCllil'n pijany osobnik
przy brnmie cmentarza kościelnego bluź
nił IV sll'n"znych r;lowach 'Il'obec Bocra i
kościola l\') lIollI"ąC wiełkie oburi~nie
wśród \\iel'llyeh, Ozięki tylko pers\\'azjom
starazych lu'!lzi a]Jo.~tol zasad bolszewickich uniknął natychmiasto\l'ej surowej
kary,
Wandalizm. Jak zauważyć można jadąc rio Dlutowa sterczy tam kilka polamanych mlodych trzyletnich drzewek
przydrożnych posadzonych nis tylko ella
upiękBzenia szosy, ale też
ella ochrony .
Drzewka te polamała jakaś zloślill'a, czy
tei mścil\ a rt:ka wandala, Ktoby \\'irclział
o spra \I cy tego bal'barzpiskiego czynu winicn o tym zall'iarlomić najblii,6zy postesunrk p, p,
UspokDił sie.
Żyd Lipkowicz :'Iosuk,
zam, przy ul. \Var;;~al\'.skiej 30 nie bacząc
na nicrlzielę, e1zietl święta ehrzcścijal1skie
go, urządzał na ulicy halas i krzyki. Dopiet·o Po .spol'zf\clzeniu przez policj~ pl'Otokółu halaśliwy Żyd się uspokoil.

Strajk okupacyjny w firmie Engel i
LewIcki. ''''czoraj został proklamol\'any
strajk okupacyjny IV tkalni mechanicz"Królowa
talic:l",
nej firmy Engel i Lewicki przy ul. SienIkar - "Jadzia" i "DzieJI wtelkil'j przygody",
kie\\icza 61, Strajkujący IV liczbie okolo
Oświatowy·Slońce "Pickil'lny wllw6z" i
200 o.sóh zajmują mury, 1'10 strejku jest
"PiOtl'U~".
wręcz niecodzienne.
Miano\\'icie żydolI Metro - .. Trędowata"
.scy fabrykanci stworzyli fikcyjną spól]'rzrdwiośnic .. SZPllt milości".
dzicłnę, Robotnicy zlożyli po 50 zł uclzia}'alarc - .. Pul'ada mllotici"
lu IV wekslach, które odrabiali i po tym
Rialto - "Tajemnica star~go zamku"
mieli otl'z~'l1ly\\'ać udział \V dochodach,
Styłowy
.,Panlenka z p.>ste . rl'6ta nie".
Jednak żadnych spraIVozdall nic zdal\'ano. ani uclzialu li zysków nie wypłacano,
KOMUNIKATY
a oLżniżono natomiaBt zarobki, których
HI~ZPAN!.\ BOHATERSKA. W lokalu
ró\\'nież nie płacono, Poza tym fabryka nci się ubezpieczali robotników, nie proZ. Z. "Praca Polska" ul. Bandurskiego
!l 11 w dniach od 20 do 24 bm. (czwartek)
\\'adzjli k8iążcczek obrachunkowych i nie
włącznie czynna jest wystawa dowodów
urlzirlali urlopó\\' itel, Skiel'o\\'ana zostala
bahaterskiego zmllgania się ludu hlszpań.
przeciw obu pl'zymysłol\'com skarga do
skiego o wyzwalenie Hiszpanii z pod ter.
rcfC'ratu karnego illapektoratll pracy,
rcru i dzikiego barbarzyństwa żydo.ko·
Kelnerzy strajkują· W dniu wczorajmuny. Wystawa otwarta cOllziennie od go.
6zym zgodnie z uchwalą komi,",ii mi~clzy
dziny 18 do 22. Wstęp bezpłatny. Polacy
7.\\ iązkol\'Cj krlnerzy, r.atrurlnieni IV cu- Hiszpania to Iłrzestroga dla PolskU Po·
l.;:icrniac!l pol.;kich i życlom"kicll, przystąJacy - przytdicie j zobaczcie czym grozi
pili do .strajku okupacyjnego. Wobec tego,
Polsce żydo.komunaf
że w toku rokowal'l z pl'zerJsiębiorcam' nie
Teatr Letni w parku ,3łaszica. Coclzien- Z żYCIA KATOL!CKIEGO
mogl uzyskać parrzumien:a-i zawarcia. u11ie ~ godz, D Iyiecz, grana jest w Tl'atrze
Wizytacja nl1sł8l'ska narafli Wniebo. mo\\'}', Strajk, podjęty o ~ocJz, 17, począt
LetnIm w \Jarku Staszica śI\'ietna kome- wzięcia N. M. P. w Łodzi. W tycll dniach kol\'O objąl jedynie część zakładów cukier~li~ Vnr;Z:1I'y'rgo ,,\lałżeI'16t\\'0". Będą lo J. E. k.s, biskup Wloclzimierz Ja.siile.ki. niczych,
.luz o",tatllle po \\'Ió rZ<' ni a tej powoc1zenio'ajclobtojnicjszy Pa"tel'z Diecezji Łóclzkiej
Przed strajkiem fryzjerów. Związek
we.l "zlukI. Crll.\' ni.slde, Specjalne o,:;za- \\' a"~·,,,tenc.ii k.s. JlI'alata Willcr.nte~o Bu- Pr(lcoll nikó", Fryzjel'tikich z\\'ołal na 23
lo\\'anin clll'ouią publicznośi: !lI'zed cllło- l'ako\\Cskiego i lieznego
ducho\\'ień.-;twa, hm, \\nlne z~l'omaclz(>llie 6\\'ych czlonków,
dl'l1l i niepogodą.
na czele z clzipk<lllCII1 kc;, pralatem Ce/'.a- 11:'1 któl'ym ma być uchwalony o"tntl'cznie
, Na yk~I'lczelliu pocI l'eżY<'it)rią Henryka rzem iks, Pl'01.J0tizcze1l1 praJatem .:'p;zyli- tck.;t U11l01\y zbiorowej ol'az po(lj~te u~:dcl~ Ih;;klrgo próby wyborne i koml'dii skim, rIokoltal wi3ytacji kanon:cznej pa- cbwaly \\' "prawie rlal6zej nkcjL Pracow1< ercleau "Le clindon" r.,Dudek").
rafii Wniebowzięcia X \1, P. w Łodzi.
11; ('y
fryzjf'rr;cy
zamierzają rozpocząć
Pięciod,niowy pobyt w parafii tej po- r;trajk, wobec tego, że dotychcZHSO\\'(} ro'«;lstatnie występy A. Dymszy po cenach śl\ięcił Jego Ekl3celencja calkowicie jej i ko\\an:a o UI110\\ę zbiorową nic dały r('~nizCłlYCh. W.I"t~p niezról\'nanego komi- jej pal'a.fian potrzebom, Wielokrotnie zzulIatu, FI'yz,ierzy 1\'",kazui1. że dotych'a, \\'al\,iZll\\rlki0go
Adolfa Dymbzy dobie- serca Pł ynące przem ó WICH'fl
' " 1 nau k'I poeI - cza.,:; pl'~COI\'lll'C"
nl'e Otl'Z"lllU,J'ą
"'tale,j' pen, , I .
"
J
J
gają .lUZ {oncn, Populal'llY gość naszej niosly wiernych na duchu, Sakrament za;; ".ii, ale pracują na zaBadzie udziału \\' dosceny wyc;tf\P,1 II' Teatrze Letnim pl'zy ul. Bierzmowania, którego t'a;;tel'z udzielał cl10rlnch tak, że pt·zy słabej frekwencji nie KRONIKA ZGIERZA
PJOtrko\\tik:r.l
().i \\ we<'iolej komedii muk-rzep]'l'I s t ar.szyc h ]. c! Ziali\'(:
.
z'arJll','cll
zal'obó\v, NTI'ezalez'nl'c,
,
p
6i ł ą narlpl'zy- utrz','nlu,I'"
"
'I
,I
zyczne.l "ocl\\'óina buchalteria"
jrszcze rodzoną,
od tego pl'acownicy uchwalić mają pro·
UrGCzyste zakończenie lOku szkOlnego
t~;Jko kilka elni, W próbach pod reżY6erią
W dniu i4 bm. był Jego Ekscelencja w
tr6t przeciw wuieRionemu przez Z\\'iązck w P. S. W. w Zgierzu W .sobotę, Jn, l!J.
hon/ilantego Tatarkiewicza ś\\'ietna kroto- szkolach POI\',~zechnych ~I', 23. 36 i 43, Cechów projektol\'i wprowadzenia pracy bm, IV Zgierzu IV aali To\\', Śpie\\'u "Lutcll\\ila .,Żolnterz ).;:rólo\\·e.1 hTadagaskaru", gdzie Berdecznie po\.vitalo Go naucHciel- ~v ~akladach fl")'zjerskich w niedziele i nia' przy uL Piet'ackiego odbyło .się uroPociąg popularny do Poznania. Diece- stwo i entuzjasttycznie przyjęla Pa.sterza "'I\'tęta,
czyste zakOJlczenie ro,ku szkolnego uczzjalny Instytut Akcji Ka tolickiej, pragnąc dziatwa szkolna,
niów i uczennic mieje.colI'l'j PaJlst,,'ol\'C'j
ułatwić szerokim l'ze,,>zom t;;polecz~ństwa
W trosce o rozwój Stow, Katolickich J. ZE śWIATA PRACY
Szkoly HanclloweJ, Uroczystość polączono
J~atolickie~o udział \\' i\lięelzynaroelowym E. ka, B;Fkup odprawił dla nich IV dniu
Malarze walozą o swe prawa. W in- z wy.sta\\'ą prac .,Kola Rel,Jamy" tej szkohongl'ee.Je ChrYBtusa Króla w Poznaniu. 1:1 bm, m.szę św, i prz\'jmując od nich spektor,l~iI pracy odbyła się konferencja Iy, \Vystal\'a przecl.stawia trzy dzialy: 1.
kló,ry będzie publicznym wyznaniem wia- spl'awozclania z pracy, zagrzał .i~ do ofial'- w sprawIe za\\'arcia umowy zbiorowej dla prac szkolne jak mapy \\'ykresy ltp"
2,
ry l ho!dem katolickiego świata dla Chry- nej i wytężone i pracy dla Kościola, Naj- pracolyników malarskich, albowiem do- prace al'tystyczne i ::I, dział \\'ystawa no.stu.sa h,róla, organizuje w el,r,iach ocl 2'3 do cieiej pracujący robotnicy bvli rÓII'nież trchczasowy układ kończy .się z dniem 30 wocze.'mej reklamy,
godz, 18 od>bylo się
29 bm, pocią~ popularny z Łodzi do Poprzedmiotem pamięci Jego EkBcelencji. bm. Konferencja clopt\Qwadzila do częścio- właściwe zakoczel1ie roku szkolnego Pań
znania, Ucze"tnicy Kongresu wezmą u- który udal się oel\\iedzić ich przy znojnej
\Vego ustalenia \\'arunków nowych, jl'd- stwowej Szkoły Handlol\'ej, na program
dział IV naboieI18t\\ach, które celelbl'ol\'ać pracy IV zaldaclach fabrycznych Biec1erma- ,nak umowy nie podpisano z braku do- kt6rrgo zlozyly s:ę: przemó\\'ien:a elyr,
b~dzie J, Em, ks, Kardynal Hlond Pry- na, podnosząc ich na duchu blogo;;lawie11- st.atecznych pelnomocnitlV, Podpisanie u- szkoły p, C('zaka, utl\'ory muzycz, \\'ykonamas Polski, Legat Papieski IV a;;ystencji stwem i przypomnieniem ich prac i obo- mo\\'y przelożono na· termin 2 lipca br. ne przez wlat>ml orkil',-,;trę pod dyr, p, Tr,
].,ardynalów Francji, :\iemiec, WIoch, 32 wiązków w świetle 1,atolickiej nauki ;;po- Pracownicy zastrzegli, że nie dopuszczą Gu.'lta, deklamacje itp, ; "ale,ży nadmienić,
bi;;kupóIV oraz wielkich rzesz duchowieó- łecznej,
clo stanu bezumo\\'nego i II' razie potrze- że Pailsl\\'o\\a Szkola IIancllolY,t IV Zgiestwa ś\\'eckiego i zakonnego z kraju i z
l\alYiedziny szpitala, 1,0lSciola Dohrego by podejmą strajk,
rzu od początku sll'ego istnienia dała już
zagranicy,
' P a s t e r z a oraz ochronki parafialnej i S, S,
500 ab.sol\\ entóI\'. W tym roku <'lzkołf! uUcze.stniey KongrPBu lYezmą udział IV Salezjanek dopelniJy bogatego programu
kOllCZylo ;):) uC7.lliólV i uczpnnic, I~andydamalllfe"tacY.lnym pochodzie prze"l.pomni- pasterskiej \vizvtacji. która żywym oc1- KRONIKA ALEKSANDROWA tÓ\\' na 1l0l\'y 1'01.;: .<;zkolny do 1 kla.;;y zgłokiem Chry"tu<'la Króla IV Poznaniu, Pociąg dŹI\'iękiem odbila I'ię IV pamięci i sHcach
szonych już jest 180 osób. Od nowego 1'0\l'yru"z~' z Łodzi IV dniu 27 czerwcfl o go- \\'elzif!czn~'ch pal'afian,
LISTY DO REDAKCJI
ku szkolnego .szkola ta b~dzie no;;ila nazclzinie O min, 10 z d\\'orca Łódź-Kaliska,
Żydzj won!
wę Gimnazjum l\upieckie,
PO\\TÓt z Poznania nastf\pi IV dniu :29-go Z RUCHU NARODOWEGO
Otl"Zymaliśmy następujący list:
Imponująca AkademIa ku czci Chry.
czerwca o god;dnie ~? min, 30, Zbiórka uZ z'ycia Stronnl'ctwa Narodowego. \V
Do "zanol\'nl'j
C<
Redakcji "Ol'ędol\'nika", stusa
l) Króla. Z racji majqce,(!o
.. "ip, odby'ć
cz('.~lnikó\\' I\ongrrrm orlb~rlzie si".. II' Domu niNl7.I'nl".
Cllll'fI ?O
I)m. o ,
l!oclz,
.... Rkut('].;: ukazania I'oię IV ~r, 139 01'1'- CI
w yoznnniu
1i:on,'!re,-;u
c ..
_
, - 11 pl"zer! po"a
I
1- miptlz\'Jlarodol\r,go
. "
.
Ji:ntolicl\!1ll pl'Z~' ul. Gclnt'h':;I<il'i 111 IV dniu
ludnil'm od!J~-!o "it: ubranie Stron, Naro- do\\'nika" z clnia Hl-go ('7.(\l'\vca hr, no'tnt1~i d t,r ; ur;a \I'óla, \\' Zgil'l'zU w n:Hlz'clę,
20 rZCI'\\'('a ("'OIlOt,l) o godz, 2"2 min, 20,
do\\'C'g'o \I' Ii:ołth'>zkach, nn ktÓl"e prr.ybyli
nla :,,{) bm, I'tnraniem I\alolickif'go Sto\\'aKal't,' lICZ,(',,,111I'cll\n"1I'I',nz
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"Dohra ]\"if\żka" _ Gdn1i.ska 111. ol'az we politl,'czn~'cJl l' OI'!lanl'lac~',I'nycll,
Po "Znl'O' ' po )1·Zl'gl.
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Prenumerata mle.s
ecz~ie (7 wyd.1I tygodniowo), z odbivrl'lD w agenturach 235 zL 7.a
ol!nO;SZ8llle do domu odpOWIednia dopłata, Na pocztacb i u IlstODOSZÓW
Centrala Pcnnań. św, ~arcin. lO, P. K, 0, Poznań 200 14~ ,-Tale! )ny ce:1trali: 40-72 14-76
Orędownika (D1efl:e~znIP 28<1 zł. kwa.rtalnie 1,;-, .Poczta przyjmujp zamówienia tylko
,,3-07, 44-61, 3~-24, 3~-25; po godz, 1~ oraz w nieriz:elp i świeta: 40·72 }4·ill :l3 !t7,
Callitol - "Daj mi twe serce",
Corso - .,Burzll",a młodość" i

<>

°

"

y

°

r

,
ł"
,
na ~ ",ydań ( ltodnIOWO (bez ponIedZIałkowego), - Pod opaską w Polf>ce
~OzR InkleflleóCZnle, N8kł ad,l czcionki: Drukar'!-'& Po19ka. Spółka Akcyjna, Poznań, ŚW. Ma.rcin
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Redaktvr odpowledzlałny Andrzej Trella z Pozn '
Z
'd
Lodzl odpowiada
L6dt.
'_
I
z m.
Leśnie ic
P
.
~"nnia i reK! ,IDY: Anton:
wytl!zll. prueZk6d '" "HI adzie, strajków
itp.,
wydawructw<\
niewolpozwia~~naz~'doetarczenie
pisma.
n
b
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.
czonycb numerów lud odszkoaowania.
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n e maJą prawa dom agani.a sie niecl'nstar·

Władysław MaciĄg,

Plotrkowskaa~ia,

ZRaWo·;gał,..?~OSCi

artykllły

~tronll

I

Naęłó\\-kowe słowo (tłusto) 15 gr06zy , kaMe
da l6.z e słowo 10 ~r()€zy. 5 liczb = jed,no słowo.
i '1\ t. a = katde ;Łanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie mote przekraczać 100 słów, • tym

5

nagłówkowych.

a

ORĘDOWNIT<:, czwartek, dnia 21 czerwca 1937

OGŁOSZENIA
Ogłęszenla wśród

Numer

ZnaJt oferty na.przyDdad: Z 1892', n 27~, d 1790
i t. d.
1 słowo_
Drobne ogłoszenia w dni pOV\lSzoornie pnyjmuje
się do godz, 10,30, w soboty 1 drd przedświl\
tecwe ~Y'jmuje eię do godz. $1.45

=

DROBNE

drobnych: t.lamowy

mWmełr

3CI

fi!

gros.,..

Kl. nOMY · PARCELE)I'jak
nowy ~~!~~?~~~zedam. -'dobrze pros!~!j~~y.
Zegarmietrz. Obrzycko.
punkt Gdyni.

Piekarni
najlepszy dzierżawy poszukuje. Oferty Oręurządzenie. tOW8l". downik, Pozna~._ zd 1991.9':._ __
zd 19911
tallio sprzedam. Agentura Orę·
Dom
.
.
downika. Gdynia .. Slodycze 1300
Plę~ro\\'y z; dwoma warsztatami
Fryz)'erski
Owoce".
n 44 399 buraczan!'ch.
powiat Gn!em1o.
talllo 11:1 dogodnych warunkach
. . . .
r:;
kom.pletnymi inwental·zam.I., 1,2
!przeda Piotr Krajewski Zanie- zakład dam~kl. meskl na wel bl!lat. objecie 60000. KOtSteneb. P~
myśl, pow. Środa.
n 45691 eko
Poznama
tat lo Poznan
na sp.rzedaz.
10._ _MAJĄTKI
?.nań. Pocztowa 1~ _ 2.
Oferty
Oredowmk.
,_
_ _. , _ _ _ _
zd i.5, _ _ _ _ __
zd
19876
.
_
D
om
Osiemdziesięclomorgowe
D"
wy
ogród . wiosce kościelnej. od poOk' •
11 -00
laty 4000 _
.
Zlerza
~'i~dn i lIa przedsiębiorstwo. rze-'
azy)me
psz~nne. . I .. "wp _
, ."ity 1 !!"o~~1I1ca pOf'zukuJe Z:l raz. Pomip~lnika. emeryta. cena 5 JOO.- GO mórg p Zf'nneJ bez IlFroooentam. !jlgoólzlg~~;~{i\'~~log~;gowe \\~'P la-I "rednicy Wl' klu-<;zellI.1.Pafe.ty Or cSwoboda. I'mewy.
\Vroll1 ecka . zaraz sprzf'dam. CPJla r •
7"1( 3'-00
Zr.aczck Swoboda
_I ,lowmk. P ozllall ul -'
Znaczek.
zd 19 74-i wplaty podłu!!" u 1J!l(1y. 7Jf.l"lo~zema
I. . ,V « . k
zd 1'9 H8
Roman 1'?'I,rzyńskl. Poblcdzl~k,!l. nle,,·y.
rOlllcc a.
320
ul. CzernlcJewska 3_~ 19 851:l,
~ bu,raczanych. no\\ e znhudo\\,;l.ni,!
Kupię
Z6. SZUKA POSADY. .
~ 11.
KUPNA
kompletne inwentarze. pf'Z), koleI.
k~mienice wplat~ 2.) t)'sip,f'Y noFabrykę
-.
_
objecie 2,j 000. KostenC"ki. PoWII. przyjmQ 3mortYZ3cj('. Oferty
" 'ód mineralnych hurto\"nię piw.
znań. POC'2ltowa 15
2.
Orerlo\\nik, POZllal'i zd 19 85~
Ug/oezenia do 30 słów dla poszu·
dobrze zaprow;lrlzona Poznaniu
Kupię
.
zd ;2
kujących posady w tej rubryce
eprzedam. Oferty Oredownik,
"':01 ant lub dwukołowiec z koobliczamy po jednej trzeciej cenie
Poznań zd 19 852
mem I siodło. Oferty Kuriel' Po_
drobnych.
46
_ _ _ _ _ _ _ _ _-'-_ _ _ _
Z1\al)ski zdr: l!) 581 /2 _ _ _ _ __
buraczanY'<.'h i.nwental'zami. in!·
Maneż
wami. wlaści ciela 12 lat. ,,~azYJ- aj Sluiiba dO'l'nowa
j konny. 42 obroty jak nowy na
Resztówkę
nie. objęcie 2 WO. Kostenckl. Posprzedaż. Bartkowia k. Zegrze. p. okolo 100 mórg dobrej gle-by. bli- lInań. PON;towa lii 2.
zd ;;4 sko s-Łacii. lita wek. posą:ukuje. GoPoznali.
z.iI 73
Panienka
tówka 25 000. ~gl osz enia: Malo- ------120::.·........----- 7. szyciem i haftem do lekkich
1<"1)5'7.,. Ple""e,,·.
zd 19015
prac domowych szuka posady.
Skład
bu'raczal1v<,h. i,nwentarzami. do- Oferty Orędownik. Poznall
obuwia pow,i atowe mia;;~o zarM'.
mpm 6 p·okojowYID. kol.ei. ~zosi~.
zd 19 950
,przedam ea 4000 z po,,-<!c!u wyKupię
jazd-u. Oferty Orę.do wmk. Po- używaną butlę na tlel. w dobrym objecie 5000. KMtenekl. Pozn ali.
Poeztowa
15
2.
rJd
i4
Panienka
mail zd 12-2
stanie. Oferty pouaniem c!lny ~o
Miasto Międzychód
agentury Oręrlownik. Zamemysl. . . ,
ia la
. . 16 lat, rok szkoły gospodarczej, _
urocza okolica. jeziora. \Vartll ,
posadę do dziecka. Skład
n 45 lino
•••2;2;.._ _Z.G.U.B;.Y
..._ _. . . :,.'prz)'jmie
lasy. plażą. dOjAZd auto"u~ami.
;%"l oszcllIa Szamotuly. Dworcowa
&po';'ywczy na rfJinik. śródmie=,cie
koleją.
dworzec ~lierl7.y('hód
31.
m.
:!.
zdg 19917
Letnisko i dworzec M iędzychó:l r!'llek. maglem. mie"zkaniem ko·
Gospodarstwo
.
Przybłąkał
Przybyw'ającym
na letnisko - rz)'<stn ie ,przedam. Arl,res ,,'s'każe rnnidszp kupię przy wplacle ~
wszelkich informacyj udziela Za· Orędownik. Po r.nań zrl 58
bos Opisać ,loklarlnie oraz podal' si" pies hoks. Orlcbrać za zwro- b) Inni
rząd
Miejski (Wl'rlział Letniccn'ę oferty Or~rlownik. Poznań tem kosztów Łódź. Wspólna 10.
n 4~ 839
skowo- \Vypoczynkowy).
.
. z<l 1020:::0:...-_ _ __
Skład
ng 45562·3
Mistrz
piekarsko,kolonialny
s,przed~m.
Zgubiono
Powód w)·jn·zd. Oferty W. Bu·
piekarski. kawaler. poszukuje poSienniki
Na
sza. Ostrów W ~kp .. Kościu;;21ki 16. materace. prześcieradła. koce ku- legitymacie FUTldu~zu Pracy Wy- ~ady jako kierownik lub przyst!l'
letni~ko ~'yc1zi ('rża wię dwa poko- ______...:.n~4:.:5_-;..'!)...:9_ _ _ _ __ pie tanio. łóżek kilkanaście po· stawiona Jla imię ....Vaclawa Głąb· pi ,lo spólki. Laskawe zgłoszema
je uŻ)'wani('m km·hni. okolica laOrcrlownik. Pozna!) zd19939
ż"rze wzglGclnie kupię okazyjnie. skiego . Łódź. Zgodna 14.
n 45841
SY. woda. plaża. Zgloszenia MiloOrerty Orędownik. Poznań
Sprzedam
!ław. Rynek 20.
zrll!l8:l6
zcl 19 973
..
Czeladnik
nowy dom. kuźnia. mie~z,ka nie.
storloła.
chlew. morga ogrodu.
ROZMAITE
krawiecki. 5 lat praktyki czclad.,
Człowiek
wieś ko§cielna . ,,'ellcel. Dalt'wo. ,,---~---IoIIIII_ . Z : i .
z hf'uku znajomoi<ci ~Zllka staleJ
~
WY'50kie-j kułtul'l cl:ucha. hi·edny po\\'iat śrt'm<ki.
n ..5800 . . t8. DZIER1:A WY
pracy. Ofprty Orędownik, Pos7..ukn letnis'ka 'lO mie~ięcz.flie. Kamienie
znal) zd 198(jG
Zglos.wnia Orpdnw'nik. Poznań
rIo
zapalniczek
knotki
gum::..:.;::;....:::::....:::::...::::::.::-------Wydzierżawię
Sprzedam
1)d i7
ki do paPlero~nic - fajki. cygarSzofer
pel'ną
koncesją
rlom~k nowy. 'Ie mo,,!!,i ogro-du rM'otaurację
~kład kolon.ialny.
RY'nek -. to· niczki - paI:ier(h~nice .- korzys!- ślusarz. kawaler. skromnych wy2:;00 z,l. Mosina. RIoneczna 14.
nie
Dybic·ki.
hurtowllIa.
Poznano
magaii.
szuka
posady. ł,a~!<awe
",'ar pOlllug in w entu'i'}'. 5000.7"
n 4.'i 8Ql
_O.S.O.B.ii.s..
T.E_..-II'.
Wrocławska 1.
d 23534 zgłoszenia Kurier Poznal)skl
dzierża wa 100. Oferty Orer:lowmk
zdg 19 901/8
Pv7.nań 7.0:1 1:9 0303
Dom
O str;r:e,am .
!Fajki!
zahurlowaonia g06poda.reze. 0ltr6d
Przyjmę
pT.zed kUPT)em Ja.k lchk olwJek me· 1'i mórg ziemi w mipścip ~'pr70Skład
MaRZypk' do papie~os6'.'" - Pa·
bil od mę.za mOJego. Alcksanrl~a dam z powodu chorohy. Z!!"lnsz~ rzeinicki z rzeźn;ą. miesz:kanie-m. pieróśnice - 'l'yt01ll8r~J - er- posadę z katlcją 1000.-. Oferty
Oręclownik. _Poznali zrJ .2ll...!l~_0_
Sohole,\:skle~o.. !(dyz "'s,zYRtkIC nia Oredownik. Poznań n 4I.'i 803 r1ob~ej okolrcy. m:ejscu wyciecz- r;arniczki szklanI'. g~13lrtowe
mehle Jak I Inne przedmIOty są 1__-=-..:.·___________ kowym
przy Poznaniu wydzierża- wiśniowE'. tr7.CJllo,,·e hurtowmoj~
własllościll.
.1 a nina SolloKrawcowa
wię.
Kiekrz. pow. Poznań, _8 ro- nie. Dyuichi, Poznall. WJ'oclawska
lews~a.
Śrem Pozn.. Micl'LewiZakład fryzjerski
nielaw Fryrlrych.
"fig 19 4~9/60 1.
d 23533 do ~ki kra\,"cowi. 4-letnia pra,ktrk:l poszu·kude posady zaraz. cza ,,3.
nI!" 40 /1)3/4 na 6 obsług. mieszkanic, dzierża.
Oferty Orędownik Po.znań ,;ej 1(}5
•
wa tania, dobra. egzyst.encja. 11°'
P iekarirla
Kanapy
PanIom
wód choroba. Oferty Orędowmk.
.
In'l'a~to
nń_
k'
t
P
na
l'
.
1134
jobrzE' pf"u&peruJ~ca
~
... ~ leżan -I. tapczany. ma erace wyan
PT~b:rwającym na Kon!!res polt?- owali Zr
' . t
. \ 'oj'ko powodu choroby k~llUj ... s7.)·I,ko tanio __ . :takład \a- bieltla ra<,hnnkach. niE'mipcklm
!'am trwałą on(lulacje naitanid
Wla 0\': yd~it';;ia wie :\owak J 3- plcerskl .Jan Demski. JarocH\.: nuka pORady
f'k'pt>dipntki w
Dom mieszkalny
~;~rnz Pl1s~-d~kiego' 15.
'
św. Ducha li.
n 44 98~ hranży kolonialn"j lub porlnhnd.
PProwiT)('jao znitki. 2Komino''is1k_~
oznan, !!rac owa.
zr .), I'" Grorl"iRku. pi~i' ubikar·yj. hur.d 19032
'.
~1iej scowość obnjGtna.
Off'rty
_~ frlyn f"'k gospodllrczy. ogr.ód . waMłynskl
Kurier Poznański zdg 19962/3
01:ENKI
-•
- ' kazrle
rzy;wno-o"
oc~w~ orlpowlNllll
na Pl·ę,z.dzl·es~rl·OmOrgowe
montpr·"kola rz \\ ),konuie
•
przed~IPbJOrstwo
przy harv
·,
. .
l
I w"zf'lki~
d
• • IIIta&.__________
c17..o
ruchliweJ' ulicy okazyjnip :\0 pszpnnpj. 1.'. z Il)orgl. Im""I.'- roboty WP mlyna c l ,,'e lO zact? w
27 WOLNE MIEJSCA
łk
t
b
otJPcle
zakr0"
"tola""t"'8
soIJrlnH'
tanIO
" ••_ _ _ _ _. _. ._
k
k
Kawaler
"przedam. Maria Fran 'O\\'S 'a, larz". ca -OWI E' o sfe:wy. )" ,
kliPI' Inli>wni.k G{)O. \Ylailr~ law
•
Grodzisk. Zbąsz)'liska 44_
2 500.- ~wohoda. Pl1Iewy .
.!'f)~
d 19 1
ht 2 •. . szuka panny w celu man 45791
niecka. Znaczek.
zd 1914. Groń. Proszowice.
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Potrzebna
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K·J

R. Barcikowski S. A.
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~ymQnlaln~m.
do Or~ i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
rlownika.
Poznań O~rty
ziJ 19 8iO

C'iemno-blondyny. lat 30. 32 poznają panów inteligentnych w celu matrymonialnym. Oferty Orędownik. Pozna!) zd 19:_8:.6;..7_ _ __

ś,,"

to" 1510 arie pieśni i utwo-lokalne
ry Slk~rzy"pco~\'e w ~yk. Lidii Kmi- 23.00 muzyka taneczna (plyty).
.
towej - skrzypce I Haliny S t~c:
Lódź _ 12.20 parę "
mforruarJl;
kiej - śpie\\': 22.00 wladomoscl 13.ÓS muzyka operowa. Koncert
~lJortowe: 22.05 muzyka lekka polurlniowy (plrta za Plyt:l); 14:30
(płyty); 23.00 reportaż z życia; koncert Ź!'CZCII; 15.42 łódzkie wla23.15 muzyka taneczna (plyty).
rio mości gieldowe; 18.00 aktualno'J'oruń _ 12.15 ..U progu no· śei: .. Ogiel) bywa wrogiem" - powego roku gospodarczego" _ po- gadanka; 18.15 śpiewaczki i śpiegadanka rolnicza: 13.00 muzyka ,,-acy z Za oceann (plyty; 18.45
lekka (płyty); 15.00 popularny wiarlomo<ci ~porto"'e lokalne;
koncert symfoniczny z udziałem 20.5;; .. Aktualia pra"'nicze" - posolisty (płyty): 15.35 porarlnik gadanka; 23.00 muzyka taneczna
sportowy lokalny~ 15.40 wiarlomo- (p lyty).
gci z Pomorza: 18.0n muzyka ka......~~~!'I"'lrl'lml':ll~Pł
meralna Ip)yty); 18.45 wiadomo~ci
:;:
SPOf·towc z Pomorza; 23.00 tańce
i piosenki (plyty).
:

Jedynaczka
Czwartek. 24 czerwca.
przystojna. gospodarna. pllnna.
6.15 audycje po'ranne: 11.57 SYlat 30. wyjdzie za maż. Panowie
na ~tanowisku. Z!!loszE'nia Orę gnaj czasu: 12.03 dziennik podo,<,'nik, Poznań zd 1:.9..:8.:.:68=-~_ łudniowy; 12.15 aktualna pogadanka rolnicza: 12.25 łódzka orkiestra
salonowa pod dyr. Teodora RydeDwie
siO&try córki rol~lika lat M. 22. ra; 15.45 wiadomości gospodarcze;
'Posag 6000. wyjdą za mąż. Ofer- 16.00 "Z Europy do Ameryki
przez biegun" - pogadanka dla
ty Oręd<lwnik. PO'ZiT1ań 00 64
dzieci starszych: 16.15 pieśni Jana
Galla i Bolesława Wallek·WalewKawaler
skiego wykona chór męski Stowabt 27. przystojny poszukuje pan- rzyszenia Pracowników miasta
ny z wlasnym domostwem, cel Katowic pod dyr. Leopolda .Ja·
matr~monialllY.
Oferty Oredow- nickiego (z I(atowic): 16.45 "Wa·
nik, roznań zd 18 614
kacje pracującej matki" - fel.
Lw6w - 12.15 Neapol spiewa
(ze Lwowa): 17.00 kcncert soliSPR1.EDA1:E
. . stów. Wykonaw cy: Wanda Made- - plytl'; 13.ó5 mllzykrt rozrywko. .:,7••_ _ _iiiiiiiiii____".... jowa - śp;ew. M~ryla Jonasów- wa z plyt: 14.50 poradnik sportona - forte ,ia n: 17.6U .. Kolarski Wl' lok:llny: 14.55 giełda lwowska:
•
wygcig dookola Polski" - poga- 15.00 C. 8Hint-Haens i H. Berlioz
t 000 sa.moc h Od OW
o
dallka.· 18.00 poradnik sportow)': płyty); tlUl5 lwowskie winflomo~d
b
h
ś
d
" ostatmc
. Il OlIk ry.'•
roze. ranyc uzy~ane cze CI p.o, 18.05 pogadanka społeczna; 18.16 bier.:jce: 18.00 .,D
W:0~Ja .mlęcząrskle opony naJta-, wi:lzanka walców Strau~sa (pll'- rH'ahistorycznych" _ odczyt: 18.10
meJ w firmIe _.Autosklad.
Po· ty): 18.50 pogadanka aktualna: koncert w wyk. zespolu muzyczznań. Dąbrow~klego 89. tel. 46-74 19.00 oryginalny 'J'eat. Wyobraź. nego .. Aria" Kola 'I'. S. L. w
dg 23339-40
fli: premiera komedii rarliowej pt. Lewandów~e: 18.30 .krzynka 0.
. sportowe
.. Rozwód" Napisał" Alicja Ram- gólna; 18.45 WIadomOŚCI
Nieruchomość,
sey. zradiofonizował Rudolf de lokalne: 23.00 .. 'V góry. w góry,
Cordova
IAnglii).
Przekład Ani('1i miły bracie" _
wesoły felieton;
piekarnia
Zagórskiej: 19.40 pogadanka aktu- 211.l5 muzyka taneczna z płyt;
zaraz do sprzerJania. Dobre mipj - nIll"'. 19.50 wiadomości sportowe: 24.60 koncert w wyk. orkiestry
ece. Cena wedlug ugody. Oferty
20.00 dla JanM~ze l, ! Jasiów -- 'I'adeusza Se\'erlYll~kiego.
~.Kpntura Orędownika. Ksi'l7.. Wlkp.
n 4~ r,S4
lI1uzyka lekka i tnlle('zr.a \Y. wyk.
Kl'.
121" " a ]
<.
7.l"społu \Viktora 1'ychowskle~~. 2 . . 11 OWlt~ .,- ... "
; O~~~CI
...~
url7.iałplll zespoili wokalnp~o .. ~1O' UIt'Z<j('t': 12._11 zY(·le.
II ~1I1 ~ n~
Zakład
Burskie" i Edmunda ZllY-' sl'lska; 13.00 kone"-l't ";YCZt'I1: 1~.1G
fryzj-eN:liki. 1:'> lat io:l<tmi"jąey w Po . ..~try
ndy (tenol'): w przt!l'wi" o ~o,]z. ROflr'ert p<lpulal'ny (lJłyty); 13.5~
znaniu &przt>dam. Oferty On:- 20.4ii dziennik wiec7.ol·ny i wia- tll!lzyka .t:!n"c:zn:l (płyty): lli:4:ł
dow:nik. Poz,na ń zd 1912.5
c1olllosci rolnicze: 21.4u ,.PrzYl<o- \\ I:lflOIllOSCI gleldowe: 18.00 wlar1v ~tasia" - opowi:.r.lanip rUI): rlODlogei ra,li,.,tt'chniczne - .Tan
')200 koncert solistów.
W)·ko· Cil'hotny: 18.15 .. Śpiewaczki i
Kolonialkę
~a'\\"('y: Gertruda Konatko";ska :<piewacy z za oceanu" płyty (z
I!P"rze.<l~m. Do objęcia 1 iOO 1.1. fort.. Aleksander Karpacki ł..odzi): 18.45 wiadomości sportoZJlfIOE!Zenia Agentura Or~down i·ka . W'!"ZeŚnia pod 88.
n 405791 - baryton. Dez'-deriusz Danczow- we lokalne_
I
P
.
~ki - wiol~ncze.a (Z o~nan.la):
Krak6,.. _ U.15 aurlycja dla
Urzadzenia
2~_50 o~tatmń WiadomOŚCI dZlen- uzieci wiejskicn: 13.55 fantazje z
bardzo eleganc'kie do artykułów !1I~a wle~~ornego. przegl!ld prasy operetek (plyty): 19.05 lokalny porfldnik sportowy: 15.10 Mischa
męskich. damskich. tanio za 2.50U I komunIkat meteorologICzny.
sprzedam. Oferty Kalisz . Często
ElmaJUl gra (płyty): 15.25 .. Lpktuchowska 10.
zd 6975
KRA OW.E
ry poobierlnie"; 11).40 lokalne wia·
domości gospoda reze (Izba RzeOgród
War~zawa II - 13.00 koncert mieślnicza) : 18.00 kilka infol·ma·
oranżE'rią. nomkiem :nieszk>!lnym rozrywko.~y (plyty);. 14'.00 parę <'ii:
18./l1i .. Chwilka społeczna";
sprzedam. Informacje Orędownik InformaCJI: 14.05 RJm.kl-Kor~a- 18.11\ śpiewaczki i śpiewacy 7. zn
l'oznan zd 19763
I kow (!)Iyty); 15.00 jak spędzić OCE'anu - plyty (z Łodzi); 18.45

"k

Ogło szenia

:B

Fryzjerka.
.
dzielna w żelazkowej I tr,walel
potrzebna zaraz. Os uch. ::;rod!i'
~tary Rynek 17.
n 45 7il5

Ekspedl'entka
towarów krótkich potrzebna zaraz. Spicszne oferty pod !lniem wynagrodzeni !ł. Zgłos~ema
Agentura OrGdowlllka, RaWICZ
n 45 751

branży

Szofer _ służą~
-~
f
(wiek 30-38l pierwszorzędny achowicc IIczciwy, prima referenc;e poszukiwany zaraz w P~zna~
niu. Oferty piśmi.nne z odpisami
świadectw .. Pa r Al. Marcmkowskiego 11. 24.38.
______P_2_8_4_2_ii_-2_4_,_38_ _ _ __
Dziewczyna
zamiejscowa młorlsz!! praca domowa bez gotowama potrzebT)a
zaraz. Adrps wskaże OrędownIk
PoznalI zd 19 825
Polowego
.
('ncrgicznego z roweręm Jako
drugiego przyjmie od !lpca Majętność Głu~howo. poczta Komormld, pow. Pozn:ul
zn 19 943
Służą.ca
zdrowa do wnelkich prac 1'\a !l0spodarstwie potl·zebna. !?zu:glel,
Pamiątkowo. pow. Poznan
zd 19 857

Kelner
zaraz. Oferty
zrlg 19898/9

gwarancją 100 zl
Kurier poznall~kl

Sprzedawcy
.
jarmaczni. odpustowi na ruchh:
wych ulicach. pl.acach w ca.łeJ
Polsce poszukiwam. Rewelacł'_Jn.a
nowość masowego zbytu w Ka~
dej miejscowości. Zarobek naJmnipj 30 - zl dziennie gwarantowany. Zgłoszenia ~ Kra~ów, ul.
Wiślna 4/9. Dom NOWOŚCI.
n 44 92;;
.
Młodszy
('z('l llrl!llk r7.pźnicki potrzebny.
MrowlIlo. pow
I'o:mań,
zcl 1.9936
_______________
Młodszego
człowi"ka stała praca utrzyma-

w,,~lin cja
n;pm300.lub b('z
0<1 Orędowmk.
zara~ g~aranOferty
Po-

J

Koleżanki

Poznań

ekspedientka
do skladu
oraz
SIU7.;lCY ~amotny
do koni. _
Ruszczak. Lór1ź.
36.
n 45 Brzeziliska
840

znali
_
_zd
_53_ _ _ _ _ _ __

Fryzjer (ka)
.
Potrzebny
n!ltychmiast rut:ynowallY kiero~- z żelazkową trwałą iwopną 0'11JlIk sklepu koloJllalnego z kaUCJą. du.lacia od zaraz tub 1 1J,pca.
Oferty porl "Spóldzielnia" 01'1'- Kaj-zer. Ost rów. 'Yrocla,vn;k a.
downik. Łódź.
n 45 837
n 4<3 i98
Fryzjerka
od zaraz potrzehna przy wolnym
utrzymaniu. 111ie~zkaniem i 40 pet
do Grlynia. Lc~nll 9.
n 44 400

"/.V(,"H'~'~

::...:...::...::.:..:.~=:.:...:....::==~~...:;...:.;...__

Potrzebna
fryzjerka od 24. 6. Ondulacja ~e
lazkowa, manicure, wymagama.
n 44401
otny. bardzo dobrze polecony Guynia 6, nr 207.
kiwany zaraz.
Zyciory~ i
świadectw do Orędownika
29. ROZRYWKA
II zd 18 311 _ _ _ _ _ __
Ogrodnik _ szofer
strzelec

I[

~

Kto z firmy Colombus, Poznllń
15.15 Koenigsw. _ Muzyka z
. Pie~arski
.
plyt. 16.UO Li.,.k _ Muzyka roz- C~ela?llIk. ~naJą('y c~ś z (,lIkll'r. Wroclawska 15
rywko\\"a. "'roclaw _ Koncert mct" a POtl zehn.y zal.az.. Oferty
Rowery
POIJUJ. 17.00 Bu.lapcszt _ Koncert ,Y. Bogusławski; "Pmew y•
kupuje. ten sie nie oszukuje.
P
n 4;) ,,86
d 229lJ4
rh,'rn. Droilwicll łyiy. 17_40
'Yietleil
(I·Of'L). 11'-0" Konc(>rt
'Vroclaw chopino\\""ki
_ MU ZYka , - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
organowa. lhulltlleszt - Kon c'ert
orko Sal('fl()wej. 19.00 Droitwich Koncert. Monachium - .. .Ann~r1"
komedia
muz. Emmela.
" ' roclaw _ f;ymfonia
nr. l 19.05
Graenera.
1955 ... t
C·
A'd ..
.
m.on e
auerl .. I a
op. Verdi ('go. Hilversum II .. Stabat Mater" Rossiniego. 20.00
Londyn
- .. Don Juan
nura" OJ).n. GOOSI'Tls'
(akt Idei :\fall).
:!'I.1G Lilie _ l';:wadrans polski.
20.30 LyolI _ .. La B:J~ocht''' op.
M"$sag"J"~. LilJe _ .. La fJf'tite
mariee" o"t. L.,co('ga. 20.50 Wro~
clllw - .lfann~l". Hinllllelf3l"t"
op. Gl':IenHra. 21./10 Praga - Koncprt symf. z Kal'olm'ych Yarów.
R. Paris - .. Poezja i wirtuozostwo w twórczogci Chopina" koncert W wyk. COI·tota (fort.). Mcdiolan - .. W krainie legendy"
op. L, Rocca. 21.30 Luksemburg
_ Koncert symf. 22.00 Sztokholm
_ Muzyka rozrywkowa. Rzym
_ Koncert symf. 22.10 Bruksela
flam. _ .. '''olny Strzplec" op.
Webera (fragm.). 22.20 Droitwich
Koncert kameralny.
22.40
Londyn R. - Muzyka taneczna.
- Przepraszam. panie doktorze. ale to pomyłka. Ja je23.00 Koenilt's.
Muzyka taneczna. 23.1Ii Sztokholm _ Muzy- stem tylko szoferem, który przywiózł do 6zt-litala ofiare kaka taneczna (do 0.30). 24.00 tastroJy.
(~f)
.I'r1lnkfllrt i Sztutgart - Koncert.
(Lu6lige Bliiltel'. Berlin).

Humor zagraniczny

1·lamowy milimetr lub jego miejsce kosztuje: w zwycz,... jnycb na stronie 6-łamowej 15 gr~/Zy. na s~ronie redakcyjnej (4-1amowej) a) przy końcu czeki
redakcyjol!j 30 groszy. b) na stronie czwartej 50 @irOSty, c) na stronie drugiej 60 gr06zy. d) na stronie wiadom08oi lokalnych 1,- zł. Drobne ogłuszenia
(naj wytej 100 sł6w. w tym 5 naglówkowych) słowo na~lówkowe drukj"m tłustym. 15 groszy, katde dalsze slowo 10 gr06zy_ Ogłoszenia większe wśród drobnych. poczynają.c
od o.otatniej strony. l-lamowy mil:metr 30 j!'ro.ozy. O~losze nla f.komplikowane. z zastrzt'teniem miejsca - od poszczeg6lnego wypadku 20% nadwytki. O~loszenia do bietącego
wydania przyjmujemy 110 godziny 10,30. a do wydań niedzielnych i świątecznych do godziny 9,4.; rano. Og!cszenill z p01,a Wielkopolski pnyjmujemy do wyclań :.Jieżacvrh
rln !lorl-1.. 10. clI) wvrlRń nipdz iplnvch ! ~wiątectnych dnia poprzedniego do godz. 18. Za hłę-dy drukarskie. kt6re nie zniekształcaja, treści ogł06zenia. arimin:stracja. nie odpowiada
Ogł06z('nia przyjmujemy ~ylko u opłatą gotówka, z góry. Konto w P. K. O. nr 200 1-49.
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- Toż nie ma Jeszcze trzech lat
Ale Piotr zreflektował się widać, że
Ach, to Pfetrek! -- posKar'zyła jak Gremin jest dyrektorem ...
za dużo powiedział nawet rodzonemu
się Natasza. - On mi zawsze psuje
- Cóż z tego! Jak się fabrykę zna, ojcu i starał się wycofać.
każdą. radość. Wyobraźcie sobie, Zofio
to i każdego nowego człowieka w lot
- Ech, gdzie tam! Ta~ sobie, ot,
,\ Vasiliewno, otrzymałam awans. Zo- poznać nie trudno.
powiedziałem.
stałam przeniesiona do oddziału che- A ja wam, ojcze, powiem, że się
Stary chciał Jednak , aociekać prawmicznego. Pensja o trzydzieści rubli mylicie. Nie mogę wam wszystkiego dy. Szczęściem dla Iwana weszła do
miesięcznie większa. Cieszę się, a on
powiedzieć, co sam wiem, bo mi nie
kuchni Natasza, przebrana w jasną,
wynajduje w tym jakiś podstęp La- wolno, a po drugie nie uwierzyliby- różową bluzeczkę, jeszcze świeższa,
szenki.
ście mi ... Ale ja swoje wiem, a Gre- bardziej promieniejąca młodością i u- Laszenki czy nie Laszenki, licho min ani się spodziewa, że my patrzy- rodą, niż przed chwil~. Piotr patrzył
to wie! - mruknę,ł Pietrek. - Zresztą. my na każdy jego krok ..•
na nią zachwyconym wzrokiem.
cieszcie się, jeśli wam to radość spra- Śledzicie Gremina? zdziwił
- SiadajCie do stołu! Zupa stygnie
wi.a. Ja idę się umyć.
się i nasrożył ojciec.
- nawoływała Zofia Wasilie,vna.
'Wyszedł z kuchenki,
która była
Jednocześnie jadalnym pokojem w mieszkanku Bukowych i gdzie Zofia Wasiliewna przygotowywała już obiad
Energicznym, sprężystym krokiem
'Gremin spojrzał ironicznie na stardl·a powrar.ających z fabryki.
Gremin wszedł na dziedziniec fa- M. Nieprzyjemny wyraz miała w tej
- Do Chemicznego oddziału c1ę .bryczny.
chwili jego twarz. Było w niej coś
przenieśli, powiadasz?1 - zwróciła się
·W przejściu sklął i skrzyczał ostro z drapieżnego zwierza, który gotuje
do Nataszy. - I pensja większa! Pew- grupę robotników, zajętYCh ładowa- się do niespodziewanego skoku. Orli
nie, że to szczęście, dziecino. Nie slu- niem SkrZyl"1 na samochód, zwymyślał nos zaostrzył mu się, zmysłowe usta
chaj Piotrka, on wszędzie węszy pod- zalęknionego portiera f,abrycznego, przybrały złośliwy p:rytnas, czarne jak
stępy. Pewnie, że masz się czego cie- wilkiem spOjrzał na cyrkułowego, któ- węgiel oczy błyskały niepokojąco.
szyć. Przyda się ta podWYŻka. Kupisz ry coś załatwiał w fabryce, i trza_ Hm ....Ważna spl'l8.wa? Więc
sobie trochę ładniejszych szmatek. sną.wszy z impetem drzwiami wszedł mówcie!....
,
Serce mi się nieraz kraje, jak patrzę do biura. Nie trudno było poznać, że
Iwan Pietrowicz Bukow zdawał
na ciebie, dziewczyno. Piękna jak ma- jest we WŚCiekłym humorze.
się nie zwracać uwagi na kpiący ton
lowanie, a każdemu obrazkowi poGłowy urzędników pochyliły się dyrektora.
trzebna jest ładna rama. Będziesz mo- pilnie nad papierami. Gremin zatrzy_ Od j.akiegoś czasu powtarz.a sIę
gła i kapelusik kupić sobie ładny mał się na chwilę. Powoli ciężkim to stale, Osipie Markowiczu _ meli płaszcz nowy...
wzrokiem obrzucił wszystkie biurka. dował rzeczowym tonem. _ PrzychoWidzil8.łam na Suworowskim potem ostro nie patrzę,c na nikogo, po- dzą z-aż,alenia, że konserwy niedobre,
prospekcie u modniarki kapelusz
sęuny jak chmura gradowa, przeszedł zepsute. I to zażalenia przeważnie z
wróciła szybko do radosnego nastroju przez salę i znikną.ł :z,a drzwiami swe- wojska. Żołnierze choruję, z obja'wami
Natasza i poczęła snuć miłe plany go g,abinetu.
z..atrucia. Grożą przeprowadzeniem recudo nie kapelusz .•. słomka różowa.,
Za chwilę ostry głos dzwonk.a we- wizji. Chcą dać konserwy do analicieniutka. jak bibułkl8., rondo duże, zwał Wasyla Laszenkę, krępego, zezo- zy...
..
przybrane sztucznymi kwiatamI. . . watego szatyna, o dużeJ, brzydkiej
_ Kto grozi?! _ zerwał się z miejMówię wam, marzenie, nie kapelusz... twarzy, spłaszczonym nosie i kędzie- sca Gremin. '
- Ślicznie ci w nim będzie, .córecz- rzawych włosach. Był zaufanym adiu_ Z intendentury. A mnie się zaakol - zachwyciła się opisem Bukowa. tantem Gremina, a oficjalnie pełnił je, że taka analiza mogłaby się źle
- I płaszcz sobie kupię nowy... funkcje szefa personalnego. _.
.
skończyć dla nas ..•
Niedługo będzie posezonowa wyprzeLaszenko uśmiechnał się mewyraz_ i:naczego źle? _ Gremin zmardaż w magazynie na Newskim ... Za nie do współpracowników, stanał w szczył groźnie brwi.
bezcen kupić można prawdziwe ślic~ otwartych drzwiach, pochylił się w
_ Po prostu konserwy nasze wyności -..
,
pokornym ukłonie i pytająco spojrzał rabia się ze złego mięsa. Używa się do
Gwarzyły tak', póki rozmowy nie na szefa. Ten przeglą.dał coś na biur- nich nawet ..• padliny _ mówił spoprzerwało im przyjście Bukowa.
ku i zdawał się I).ie zauważyC weJ~ci<a kojnie, ale z naciskiem Bukow.
- N o, Nataszo - mówił niemal od sekreta-.",.
~
'awansu
!.u
. dyrektor dzwonił?
_ Padliny?! _ porwał się Gremin.
" o
_ Pan
proga. - WinSZUJe
. .? - UCIesZy
.
ł a s'"
f..
- A tak - meldowałem już nieraz
- Słysze l l'ś'
Cle JUZ
_ A, to ,,';y, Wasy}! _ Gremin przes'wI'dro,vał
go oczyma. _
Dziś
nie o tym panu dyrektorowi.
aziewczyna.
... s ł yszał l. Uc"leszy- przyjmuję nikogo, rozumiecie, niko~o.
-Pan mnie meldował?! Pierwszy
- J a' k'zeb ym me
łem się za ciebie serdecznie! .
_ Tak ,l'est! Tylko ... Bukow chCIał raz o tym słyszę!
.
. . me
. gad"
te"az Bukow nie rozumiał dyrektora
- No, to JUz
a.1Cle.·
z wami mówić, Osipie Markowiczu.
przerwała gospodyni - bo obiad cze- Mówi że ma bardzo ważną sprawę.
i patrzył na niego zdumiony.
kl8.. Zaraz podaję.
_' Niech przyjdzie jutro, poju~rze,
- Jakto .... Pierwszy raz?! PrzeNatasza podśpIewuJąc głośno po- p6źniej ... Dziś nic z tego nie będZIe. ..
cież .iuż .....
biegła do swego pokojU umy,ć się. i
Mimo stanowczego tonu Gremm
- Powtarz,a m, ze nic o tym nie
przebrać do obiadu, a Iwan PIetrowlcz spoglądał pytająco na Laszenkę. Ten słyszałem i proszę mnie do tego nie
zdjął marynarkę i mył się pod kranem mrugnał znaczę,co.,
mieszać. Pan zdaj'e się chce zrzucić
k uc h ennym.
..,
__ Zamknijcie drZWI,. W asy l u Ilu- z sl'eble odpowiedzialność,
Iwanie
- Dzień dobry, ojcze! - powitał go jlczu. Mam do was sprawę.
Pietrowiczu. Pan mi grozi rewizją i awchodzą.c do kuchni Piotr.
Laszenko posłusznie wypełnił pole- należą! A czy wie pan, kto jest odpo- A jest ten humornik! -- uaaJą.c cenie ale nie ruszył się z miejsca. wiedzialny za zatrucie żołnierzy?
nIezadowolenie powitała go matka. Trwa:ł wciąż w tej samej uniżonej po__ Kto? Nie wiem Jeszcze. Ale sIę
I po cóż to radość PSU.1.· esz N8;tasz~?
.
d .
. .
oc me staWIe.
, "1
OWIem . .•
.' .. ~ '.
Dziewczyna SIę CIesZY-4 a Jemu WI z
_ No cnoaź bllzeJ, co się stało
_ Ach, więc nie wiecie, to Ja wam
cOŚ się nie podoba.
.
' .
' Laszeniw podszedł swobodnie i po- powieml _ huknął na niego Gremi!1
- Mam ja swoje racje, matko
chylił się nad biurkiem. ,. " .
walą.c pięścią w biurko. _ To pan WIwestchnął Piotr.
,
. _ Znowu zażalenie z intendentury. nien, pan, Iwanie Pietrowiczu Bukow,
- Cóż to za rade, chłopcze? - za- Mówią,
że konserwy zepsute, ze pan przecież, nie kto inny, jest główInteresował się ojciec.
żołnierze chorują - mówił półgłosem. nym magazynierem fabryki i ].)an od_ Z którego okręgu?,
powiada za jakość wypuszczanego z
- Wam nie wytłumaczę, bo mI nIe
__ Orenburskiego.
fabryki towaru. Zrozumiano?!
wierzycie, ale ja swcje wiem - odparł
Piotr.
'
li
T
...
~
a
to
- Osipie Marko. H
- NIe poooba mI sIę ta cała nasza
-- No tak, no ta .•• rze11'<lo n
jakoś zaradzić. Słuchaj. Dopilnuj,. by
__ Milcze'ć! _ wrzeszczał poanlecafabryka.
".. m~
....Jest' Orenburg przez mles
. I'"C
dostawał• • d oJą.c
- . SIę
. coraz ...
~ d Zlej
.. G
Ja
- Ej, chłopcze! NigdZIe
Li:'
lJ<1.r
. r eml'n. lepiej l Laszenko, wiadomo, CIemny bry towar. Musim~ ich U~pokOIC ...1 was nauczę! To jest wypełnianie obotyp. Wszędzie takiego znajdziesz.
w ogóle musimy byc na raZIe ostrozll1. wiązków?! Do nieswoich spraw mie- Żeby to tylko Laszenko - mach- Nawet bardzo" Wpuść do mnie Buko- szać się potraficie, a swojej roboty nie
ną.ł ręką ,chlop.c'\k L aszen k o, t
o plO'
w,
al
_ _ _
..'
pilnuJ'ecie! Z tym trzeba be'd zie skońnek. Więcej mi się rzeczy nie podoba.
Laszenko cofnął się do drZWI, 0- czyć. Nie mogę dłużej znosić tego baJakbym prawo takie miał, żeby po- tworzył je głośno, ostentacyjnie. ~by łaganu, ostrzegam was ostatni raz.
rządek w f.abryce robić, n~ewiado~o to pracownicy biura mogli zauwaz~ć, Żegnam!
od kogobym zaczą.ł. Kto WIe, czy me skłonił się nisko i wyszedł. Gremm
BUKow wzburzony wyszeał z gaMd ó
zapalił papierosa i rozsiadł się Wf- netu dyrektora. Nie ' rozumiał nagłego
o ~ ~iem l Ja o tym, 'że sIę poałości godne na fotelu. Po chwili rozległO SIę wybuchu Gremina. Zaskoczył go on
różne dzieją.. Sam nawet jutro chc~ pukanie do drzwi.
i oszołomił.
iść do dyrekcji w jednej paskudne)
- Wejść!
o
' .
'e
Wszedł starszy, siwy człowlek
Gremin po jegO wyjściu zapalIł pasprawb~brześcIe się wybrali - do dy- poważnym, za.sę~ionym ?bHczu, rześki pierosa.
'
jeszcze i k!zepkl w ,sobIe.
.
Pomimo, ze cała rozmowa była urekcJ·i. Oni najlepsi.
_ NI'e gada]' gIU1)stW. Jeśli Jr'yślisz
C.o SIę stało, ze tak wam pIlno kartowaną z góry komedia i wypadła
całkiem po jego myśli, Z Gremin'
o dyrektorze Greminie, to ja. ,ci. :po~ d o mllJe ?
.
... '
.
'ł był
. d n że się mylisz TrzydZIeścI lUZ
- .\VybaczcIe, OSIpIe MarkOWICZU, czegoś niespokojny.
adzwolll na
~~a '~~~CUję
fabńrce, na. wylot ::;prawa ważna - tłumaczYł się Bu- Lal'7enkę.
wszystkich znam...
kow.
•
Sz.cf personalny wszedł za chwilę,
-

Fabryka bierze tempo

I-

w.

jak zwykle

uniżony,

pochylony w u-

kłonach.

Na skinienie Gremina zamkną.ł
drzwi i czekał, wpatrują.c się pokornie w swego szefa.
- Obserwuj Bukowa --- m'6wH w
zamyśleniu Gremin. - On coś zaczyna"
węszyć. Trzeba zmylić jego czujność.
Nie może się dowiedzieć nic ponadto,
co wie! Może nawet będziemy musieli
zupełnie go unieszkodliwić. Zobaczy.
my!
LaszenKo sklną.ł',glową, na: znaK, że
zrozumiał polecenie i szybko wycofał
się z gabinetu..
Gremin jeszcze chwIlę zatrzymał
się w biurze, podpisywał jakieś p,apiery, zał,atwił rozmowy telef~niczn~ ·
i wydał najpilniejsze dyspozycJe, po, '
czym wstał i bocznymi drzwiami wyszedł na wąski, ciemny korytarz. Szedł
długo mijając liczne zakręty, liczne otwierają.ce się za pociśnięciem ukrytego guzika drzwi. Korytarzem tym
nie chodził nigdy nikt prócz dyrektor,a ' mało kto wiedział nawet o jego istni~niu. A Gremin mógł nim w każdej
chwili dotrzeć niezauważony do każ.
dej części fabryki.
Wyszedł na wIel}{ę; salę I szeM
wolno wśród maszyn, hllczących w
pełnym tempie pracy. Minął olbrzymie
kotły,
zajrzał do pieców i skierował
się do wielkiej, widnej sortowni.
_
Ledwie zrobił kilka kroków, podszedł
do niego inżynier Czałykin.. _
.
- Dzień dobry, Osipie Markowi..
czu.
Dzien aobry, Czałykin. Co sły.
Chae?
. 11
- Wszystko w porzą.aku. Pracujemy całą parą..
- I nic nowego? - zapytał.
.
Czałykin pochylił mu się do ucha.,
- Tak jak chcieliście, Osipie ,Mar.,
kowiczu, Nataszę przydzieliłem do oddziału chemicznego. Pracuje w osobnym pokoju.
- Który numer'?,
- 114 A.
Gremin poklepał Cz.ałykina poufale
po plecach. Przeszedł całą salę i znów
znikną.ł
w sekretnym korytarzyku.
Kilka razy skręcał i schodził po wą
skich schodkach. Wyszedł znów na
szeroki, ale pusty korytarz. W e:lebi
widniała jasna smug,a światła. "
Gromin przystanał.
,
Spojrzał
na numer, umieszczony
na drzwiach.
114 A.
Zatrzymał się na: chwilę przed
drzwiami. Na ustach błę.kał się tajem.. ;
niczy uśmiech.
Pokój był całKowIcIe oGosob1'\Iony.
Tylko korytarz łączył go z pozostały
mi salami działu chemicznego. W." PO:bliżu mieściły się przechowalnie pre- r
paratów chemicznych, do których·
rz.adko kiedy kto zagladał.
Odosobnienie to było Greminowi
bardzo na rękę.
Od aawna zwroclł Tuz uwagę na
piękną robotnic~ swej fabryki.
Ale
znał się na ludzfach na tyle, by OCEl'nić, że zdobycie względów Nataszy nie
jest rzeczą zbyt łatwa. Obserwow'al ją.
z daleka i wiedział, że nie była wraż
liwa na umizgi swych kole~ów (którzy ,
jednak otaczali ję. 'dość niezwykłym
szacunkiem)', ani na względy urzęd
ników czy inżynierów. Wyniosłą. miną, a czasem wesołym żartem umiała
osadzić na miejscu wszelkie próby"
zbyt żywego okazania jej sympatii.
To pooonalo się 'GreminowI. ."'.
Oczywlście! Naczelny ayrel{{or to
nie to samo. 'co Jakiś tam urzQdnik
czy robotnik. Ale przeczucie mówiło
Gremlnowi, że i jego zabiegi nie spotkałyby się z większym powodzeniem,
gdyby zostały okazane w sposób niestosowny lub zbyt gwałtowny.
;.... Tu trzeba aziała'ć powoli, zręcz
nIe i ostro7 nie! - lJowiecl;riFłl ",obie.,
(Ciąg dalszy nastąpi).
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Dzieje 2ydóW indyjskich - Nalewki wmieście Koczin - "Elephantiasis" choroba
zniekształcająca (złowieka

W związku z zagadnieniem przymusowej eksportacji Żydów z krajów europejskich, dużo
mówi się i pisze o Madagaskarze,
miejscu, które .by moglo z powodzeniem
stać się nową ojczyzną ze względu na
swe znakomite arunki przyrodzone dla
milionowych rzesz tych odwiecznych pasorzytów.
Madagaskar jest wielką wyspą na
Oceanie Indyjskim,
znajdującą się tuż przy Afryce a będącą
posiadłością francuską.
Otóż Żydzi nie
chcą w ogóle myśleć o
Madagaskarze,
tłumacząc się wieloma
względami.
A
przecież Madagasl,ar nie powinien się im
wydawać ani zbyt egzotycznym ani odległym, jeśli się zważy, że Żydzi 'posiadają swoich współplemieńców
aż w Indiach
i to bynajmniej nie jako element importowany, lecz jako w ogóle jedna z naj starszyC'h grup ludnościowych w Indiach.
Ciekawe są
dzieje 1:ydów indyjskich
tym więcej, że się na ogół u nas nic o
nich nie wie.
Dowiadujemy się o nich kilka ciekawych szczegółów z świeżo wydanej nakładem Trzaski, Ewerta i Michalskiego
książki angielskiego
autora Lowell J.
Thomasa pt. "Indie, Kraj Czarnej Pagodv"
- Otóż Żydzi znajdują się w Koczinie, porcie brytyj skim, który składa się z trzech
miast - I{oczinu, Żydowskiego Miasta i
Ernakulamu.
Miasta te
należą do najdziwniejszych miejscowości
świata,

jedną z ich najwi .k szych osobliwości
stanowią Żydzi. Tworzą oni gminę w ży
dowskim mi eś cie Ko czin u, charakterem

a

swoim

zup e łnie

przypominającą

warszawskie Nalewki.
Indie ze swoim podzi ał e m na kasty wpły
nęły na nich w ten sposób, że rozszczepili
się, oni, którzy zwykl e tworzą tak zwartą jedność, która nigdy si ę nie załamUje,
na trzy oddzi elne kasty,
ZDane jako "Biali", "Brunatni" i "Czarni"
kasty, które się wzajem nienawidzą.
Wyglądają okazale, ubrani w długie
kolorowe tumild, kamizelki opięte ściśle
w okolo szyi, workowate białe spodnie,
drewniane Randaly 01':17. jarmułki. To
czym się różnią od reszty mieszkańców
Koczinu, to Sl\
nieodzowne pejsy, wiszące
przed uszami.
Domy, w których mieszkają, różnią się
wybitnie swoim stylem od domów Indian.
"Twarze wyglądające na nas
pisze
wspomniany autor - z rozchwierutanych
okien przypominają nam Rebeki i Jezabele z Jeruzalem. W głównym punkcie
ulicy wznosi się synagoga z wieżą i starym holenders1l:im zegarem, /opowiadają
cym i leniwie i obojętnie płynących godzinach 1:ycia getta indyjskiego".
Skąd i kiedy ci ludzie wzięli się
w Indiach,
nie wiadomo. "Czarni Żydzi''' którzy poza pejsami niczym się nie różnią od tubylców, podtrz~mują uporczywie podanie,
że przybyli tu pierwsi, mianowicie w 17
lat po przybyciu apost św .. Tomasza, który
miał wylądować na wybrzeżu
Malabarskim w 52 roku po Nar. Chrystusa. Niektórzy pisarze mniemają, że pierwsze· zetknięcie się synów Izraela z Indiami datuje się od czasów pierwszej wyprawy po
"cenny ładunek " okrętów króla Salomona.
na tysiąc lat przed Narodzeniem Chrystusa. "Czarni Żydzi" uważają się za potomków Judeo-Arabów, natomiast "Biali Ży-

azi" zaprzeczają temu, twierdząc, ~e pili, a następnie nawrócili i dali im wol"Czarni" są jedynie potomkami niewolni-I ność. "Biali Żydzi" zaś uważają się za
ków "BiałYCh Żydów", których oni ku- potomków rodu żydowskiego Manasseha,

POŻAR ATELIER FILMOWEGO
W Culver City w Kalifornii wybuchł groźny pożar podczas zdjęć filmowych w
atelier Eddie Foy Filmu. W kilku minu tach spłonął z powodu łatwopalnego materiału cały gmach. Wytwórnia poniosła milionowe straty.

Książe ożenił
Przyszła

sie z sprzedawaczką
bratową pannę sklepową

królowa Holandii ma

Spokojny i solidny dwór holenderski,
gdzie życie uplywa bez wielkich wzruszeń, doznał ostatnio mocnego wstrząsu
Przyczyna, tego była krótka depesza,
zaadresowana do księcia 'małżonka Bernarda zu Lippe Biooterield.
Depesza brzmiała:
"Dziś
poślubiłem
Herthe WeiIand.
Ernest Leopold".
Książę Ernest Leopold jest rodzonym
starszym bratem małżonka kBiężniczl,i
Julianny i w dodatku jest do niego tak
podobny, jak odbicie w lustrze.
Ten IkBiążę Ernest Leopold był zawsze
"wyrodnym dzieckiem" rodziny. Przed
kilIm laty ożenił się bez zgody rady familijnej, przed dwoma laty rozwiódł się·
Teraz zaś, jak wynilta z depeszy, ożenil się powtórnie.
Owa Hertha Weiland nie jest bynajmniej księżniczką krwi, ani nawet ary-

stokl'atką: jest po prostu sklepową w
jednym z wielIkich magazynów Berlina i
aż do dnia ślubu stała za ladą sklepową.
Rzecz proBta, że i tej żony nie aprobowala rada familijna książąt Lippe Biesterfeld, ale ks. Ernest Leopold znowu 0śmielił się nie zwracać uwagi na ową
radę.

Na dworze holenderskim zapanowała
konsternacja. Jak się zachować w tym
wypac1Jku? Czy następczyni tronu, przyszła królowa Holandii ma uznać za bratową pannę sklepową?

Sądząc z poglądów ks. Julianny, z jej
wysoce demokratycznego wychowania, nie
zaprotestuje ona przeciw temu małżeń
st",·u.
Przecież
ona także.
poślubiając
skromnego urzędnika kB. Lippe Biesterfeld, poszla za glosem serca.

I

Milioner nie dostał pracy wwłasnej fabryce
Wypuszczony z

więzienia

Pan Wilbur Burton Foshav był przed
mniej więcej 10 laty znanym w świecie
amerykańskim milionerem.
Około roku
1927 jego trust przedsiębiorstw gazowych
l elektryfikacyjnych, obejmujący północno-zachodnie stany Ameryki, reprezentowaj wartość 50 milionów dolar-ów. W r.
1932 Mr. · Foshay zostal skazany za różne
malwersacje na 15 lat więzienia. Przedsiębiorstwo jego zbankrutowało Przed kilku tygodniami Foshay został zwolniony
na mocy amnestii. Bez grosza w kiesze-

bez grosza

ZAJĘCIU

BILBAO PRZEZ WOJSKA NARUDOW·E
Widok na dzieluicę portową Albia.

kieszeni

rączka.

Kocrln jest bardzo ruchliwym
ośrodkiem handlowym.
Stanie się on niebawem centrum handlu
na wybrzeżu Malabarskim. Ale Żydzi w
ogóle, rzecz zdumiewająca, nie korzystają
z tego wzrostu handlu. Nic ich do tego
nie ciągnie. Dobrowolnie skazują się na
bezruch i czekają na swój koniec, który
przyjdzie najpóźniej za jakieś dwadzieśc~a . lat.. I wtedy Żydzi w Koczinie, Ży
dZI mdYJscy staną się tylko legendą.
Ale, być może, stanie się już wtedy to,
że ich europejscy współpl emieńcy zaludnią uroczą i żyzną ziemię Madagaskaru
ku radości narodów aryjskich. Oby się to
stało jak najprędzej.
(A. R.)

Kibice

bridżowi

Wyrazy "kibic" i pochodny "kibiconi, w poszukiwaniu pracy, Foshay dotarł
do swego miasta rodzinnego Minneapolis, wać" przejęte zostaly z niemieckiego. Kiegdzie do dziś istnieje jeszcze . jego firma ' bHz w języku niemieckim oznacza czajkę.
"Foshay Tower" ("wieża Foshaya") pod Jest to ptak bardzo mądry. Nie ucieka on
innym zupełnie zarządem. B. milioner nigdy od pasterzy, myśliwego, natomiast
wyc'z uwa na odległość i wzbijając się w
wszedł do wnętrza. Nikt go nie poznał. Do
pracy go nie przyjęto, wszystkie miejsca górę, wydaje jękliwy krzyk, sygnał ostrzebyły zajęte. Wychodząc, szepnął woźne
gawczy dla innych ptaków. Stąd poszła
mu: "To było kiedyś moje! I pomyśleć, nazwa .. kibic" dla określenia ludzi. którzy
że dziś nie mam w kieszeni nawet złama
zaglądając jednym partnerom w karty, onego grosza ... "
strzegają drugich, a sami nie biorą udzi.ału
w grze.
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zesłanego przez Nabuchodonozora w 'e z8)4
sie niewoli babilońskiej na naj dalszy po<
łudniowy kraniec Indyj.
Spryt właściwy swej rasie
ujawnili w całej pełni w sposobie, w jaki
zdobyli bezcenną starą dachówkę z nie-.
bieskiej porcelany, która pokrywa posadz..
kę w synagodze, należącej do "białych".
Otóż została ona sprowadzona z Chin
przez radżę najwięk s zego potentata tego kraju, który zamierzał ja, wziąć dla:
swego pałacu. Skoro Żydzi zobaczyli tę
dachówkę, tak im się spodobała, że postanowili ją za wszelką cenę zdobyć dla
swej synagogi. Wydelegowali oni starszyznę, która urządziła zasadzkę na
łatwo
wiernego radżę, wmawiając weń, Że do
wyrobu tych dachówek użyto krwi woków. "Wiadomość ta do tego stopnia:
oburzyła potężnego potentata hinduskiego, że prosił ich o uprzątnięcie dachówki,
przy tym tak, aby nigdy więcej nie mógł
jej zobaczyć. TE!n bezbożny użytek z krwi
poświęconego wołu w najwyższym stopniu obrażał jego uczucia religijne. Żydzi
skwapliwie posłuchali rozkazu królewskiego i od teg/) czasu dachówka stała się
ozdobą ich synagogi".
Jeżeli chodzi o
liczebność 1:ydów indyjskiCh
to jest ona niewielka. "Czarnych" i "Brą
zowych" Żydów jest bowiem tylko tysiąc,
zaś gmina "Białych" skurczyła
się
do
dwustu ludzi.
Żydzi indyjscy
wymierają.
Wpływa
na to nie tylko ich kastowość, naj surowiej przestrzegana, ale również febra i
ChorOby. Jedną z takich chorób, jaka
tam panuje
Jest tzw. "elephantiasls",
która należy do najpotworniejszycli cliorób, jakie zna medycyna. Polega ona na
tym, że zmienia aż do karykatury kształt
człowieka.
Wywołuje puchnięcie kostek
u stóp oraz kolan do tego stopnia, że nogi wyglądają jak potworny kloc. W mieści~ Koczinu widzi się często ludzi, wyglą
daJącJ"ch jakgdyby mieli brunatne buty
z cholewami. To jest wlaśnie objaw i pozostałość tej strasznej clloroby. Człowiek
zarażony tą chorobą żyje i pracuje nawet
dość długo,
ale z każdym rokiem jego
członki powiększają się, aż wreszcie z ciała czynią jedną bezkształtną, nieruchomI!,
bryłę, którą ostatecznie
unicestwia go-
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ANGIELKII W LECIE?

"w,lełg~w w Ascot w Anglii, odbyła się tradycyjna rewia
Scueację

\Yzbuuzily po W) ższe trzy model e.
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