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Podsekretan stnnu w Watylkaonie, ks. kardynal PacelIi ,
lni!J.Jgur.owal. I Międ~ynarouowy K3,tO,l ickl Kongres Prawa w Uzymie dluuzem
,
: '
mówieniem.

pr2:~

Ambasador polski w Berlinie Lirsl<i opuqzrza si e rlzibę kanclerza Rzeszy po wrQczemu Iwych lisl6w uw ierzylelniajqcych.

w crQgu całego miesiąca statek słał
w porcie i toczyły się pertraktacje z
wlaCizaml, które JEdnak nie ' dały ', .,.nlku, wobec czeGo "VeloS" znajdule 'ŚiQ
drodze powrotnej do Konstan~y; .

w

Wśrid aresz1owany'
ch znajdują s~ wybItni terQ-ryśel chorwa'-cey I macedońsey
,
'

Bukareszt. (PAT). Wielka obła
wa, przeprowadZona' przęz poUcj, Jłl'ZJ'
udziale wojska I iandarmerJł 'w kołach
cud2.ozlemc6w, ldlrny szakaU schronienia w Rumunji, dala Dlebywale obfity wynik.

Aresztowaao

12'"

0II6b, z tej JID.

z,atrzymano prowizorycżale,
dokumenty osobiste ntnymnnycJs nie były w PorzłdkU.
Znaczna częś6 z pośród ,-resztowanych dostała 'sit do RumunJi w uleleg~, sposób. S, to paewdnle p!on·
kowle chorwaoldch I macedo6skleh Qt·
by 8'"1

poruewał

ganb.acyJ terorystycznycb..
Władze poUcyjno RumunU posta·
nowiły po aresztowaniu 1 wybitnych
terorystów, u których znaleziono wlele kompromitującego materjalu, prze·
prowadzl6, energIcmą kontrolę prze·
~}'waJłcych w RUJDunji cudzoziemców

'Ź,dó(d bJiecznych tułacz

N!Dwa linja

okrętowa

.

War! z a w a, 15. 11. W ' urzędzie
morskim przygotowano nowę. ·Unję
morską., łączącę. Gdynię z portami
ausiralijskiemi. Na linji tej będą. .co
miesię.t kursowaly statki angielskiego
towarzystwa okrętowego, które utrzymuję. regularnę. komunikację z Gdynią. i portami dalekiego wschodlL (w)

Proces Niemców

kłalped7klgh'

donoszę.:
wojeńny
rozpatrywał w tych
dniach sprawę'\ Niemców . kłajpędz
kich. którzy uchylali się od obowiązku
służby w wojsku Iitewskiem. Oskarfonvch skalano na więzienie od 1-4 lat.

R y gil..

Są.J

(PAT.) Z Kowna

Wyruszyli oni z Polski przed' dwoma miesiącami i 'nikt ich nle chce przyjąć
L o Ił ~iY,. (pA'!'). Z Salonik dOiłO.

IZ,:

.

Part ja 3IG !'yd6w polsklch 04 dw6cla
miesięcy krQ.ty I'O morzach po darem·
neJ próbie .WYlądowanla w Palestynie,
• następDle w SaloDlkach.

t,dzl ci, zareJestrowaDl Jako ttUiśoł, odpłyn,a przed dwoma mle54ca."
mi z Komancy (port 'IV RumunII iUl4
m. Czamem) na pokładzie statku "V.
109".

Papierowa wojna

W PaIesłJ1lle władze miejscowe ott·

módy lm prawa wyl,dowanla, wobec
czqó sklero.wall sit do Salonik. lecz

Wlad~e

I

łodych"

tabela wygranych

Loterjl Państwowej

Strajk włoski wWielicz ei Bochni
nie

dopuściły

Kra li 6 w. (PAT.) DQięo do obnłkosztów produkcji soU I mając
na uwadze, że płace w salinach pali.
8ł~owych nie byl, zmieniane od marca 1929 r., mimo znacznego obniżenia
zarobków w mnych gałęziach przemy·
Zb-unt&wani o8,kar~aJą; komendę g16wnq o ~ooę
slowych, dyrekcJa Monopolu Solnego
War s z a w a., 15. 11. Ferment w zwl~ czytamy: ,,6 obwodów stolicy ,,!prowadziła w saUnach małopolskiCh
ki
"LegjQnie Młódych" nietylko nie słab zbuntowało się, organizując opozycję
nie, ale się P9głębia. Obecnie toczy radykalnę.". Komenda główna !~ra.- nowe staw plac, redukuJę.c zarobkl
dziła "Legjon Młodych", czego dowó- pracowników przecl,tme o 13 procent.
się wa Ika blotkowa. Tych odE}zW ukadem jest tajny okólnik B. B. W. R., W związku z tem robotnicy w salinach
zało się kilka. Jedna z nich poruszała sprawę napadu dnia. 9 b. m. na
wyrę.żający się z uznaniem o komeq- paAltwowych w Wieliczce I Bochni
trzech bezbtonnych legjonistów w Id- dancie bielskim, jako o pewnym ezlo- postanowili rozpoczQ6 z dniem 15 b. m
, , •
kalu organizacyjnym. Atakuje ona w'iekiu, ( Zaktól~ego, kadencji nadszedł "
czas z1ikwidow&nia ..Legjonu Młd-I strajk wlosld, .Władze, nie mogąc dokomendę główną. i kończy się l\~łaml
'
'w)
puścl6 do zajtcia kopalia przez stral"Precz z faszyzmem, niech żyj') klaso- d)"ch....
- •
d
. . . . . , . nbobdk6w, zuqdzIłJ zamwe związki zawodowe'" Yi. lDnej od.

w"Legjonie

Dziś pełna

łenla

do

~ajęcia kopalń

knltcle obu salin aż do odwołania. Na.
le.żDe robotnikom wypłaty za do tych.
czasowQ pracę zostały dziś dokonane.
Taka Jest relacja ofIcjalna o WJpadkach w Bochni i WieUcrce. Korespondent nasz nadesłał nam szczegóły
w powyższej sprawie. Podawa6 ich
względu na brak możności sprawdzeni
a ~e moiemy.
---

z.

Wy'dział

motoryzacji

War s 7. a w a, 15. 11. Ministerjum
komunikacji
postanowiło utwarzyć
samodzielny wydział dla spraw motoryzacji, na którego czele ma staną.ć
pUłkownik RWJiII.
(w)

..

,.. c

,/

O!'!

Otwarlie~parlam-entu
.

.

~

-

-

.

Rumunji

{

\
' Bukareszt. _(PAT). W :c~w~tęk
~ połu~oie nast~prło uroczyste (}twar-,
Cle S-ę~Jl i!lwy.czaJne~ - •parlamentu. Po
nabożeństw-ie' · WkatedFl~ hól-w -otoczeniu czlonków rządu przybył do Izby
<lep., gdzie wygłosił orędzię tr-onowe.
Po oddaniu hołdu pamięcj króla Aleksandra i min, Barthou króI wzy-wał
<lo uspokojenia .namiętności, ab~' poświęcić dziełu odbudowy wSlystkie si!y narodu. W ogólnej sytuacji dominuJą. zagadnienia gospodarcze, i finanso-

Mowa Jtronowa kró'la Karola

gwa.~a_ję utr~ymp.nia

pokoju, l~tnie-I
JlACegQ. rniędzy ()bu krajam.l:., Poza tYJIll.·
Jasny i plHll{tami, dają się w sytuacji
mię ~ narodowej
zauważy(}
pewne
syn;:tptomy, nakazujące stała czujność.
Przez skrupulatne wypelniellie wszystk,ich zobowiązań traktatowych, przez
Lez\\-zglę-dllą wIerność wobec sojuszni-

,.Tl!cho de Paris" W?lywa czytelnjl<ów d·;)
del<lAraci'i. pl'ote8tu :ącei przeciw 2mu",zeniu 'Ore,miera Doum?rllue'a
prlel politykierów i ma~n6w do u§tąpie
nia ~ rządu.
Mplęywllnia

~ów, przez- nawi~zanle węz!ó w

Pl'z)'jp.źpi ze wszyst}{iml. .'!larodalHl <;>raz PfZęZ
równolęgłośćakcJl

Pllędzy

Ęnten~ą

Bą.łkańskl} i Małą Ententą RurounJa
dowiodła, że nie będzie szczędzIĆ Wy-

sitków. aby osiągnąć swój cel: pokój
wszędzie, lecz
przedewszystkiem na
granicy Rumunji.

~adnień. Orędzie podkreśla. ;ównież
troskę rlQ.du o zaspokojenie potrzeb
armji, gdyż "polityka pokoju i zgody
międzynarodowej, prowadzona pr~e'z
wszystkie rządy Rumunji nie może i
n~e ~owinna ~kłaniać nas dozapomlllenla o .ObOW1ązku cluwania nad _tBm,
łl;~Y. a.t·mJa. mogła spełnia każ'ćleJ chwi11 cl9zące n,a niej zadania". ,
.
Ustęp dotYCzący polityl~i za.gr. pod,lk~e~l4, ż~. polityka zewnętrzna Bumunli l'olwlja się. drogQ. naturalną, łącząc
zawsze interesy narodu i bezwzgledną
k0!1 i ('czność utrzymania pokoju. Orę
dZIe przypomina dalej podpisanie paktu Ententy Bałkańskiej ' opartego na
utrzymaniu istniejącego ob-ecnie sta~
tU8 9UO .terytorjalnego, oraz podkre.
śla, ~e Istniejące obecnlO między R\k
munJą . i BUłgarją. stosunki ścisłej
przyjazni jak również pełne ufności
stosunkI międr.y wszystkiemi pań
stwami bałkańkiemi dowodz~,- ze po';
kój został oparty na trwałych podstaWach właśnie w tej części Europy,
która w przeszłości - była najbardziej
zagrożona. Wspomina.ją,c o konwencji

*

Min. T-Tes8 wydal okólnik I zwral"a "I~
w nim f.Jlzeciw ;olużalczośri uiu\\ nioneJ
przez pE'wnl> ot'gana pra~y niemieckiej,
które kSidy orzyjazd prnwódrów nat'odowo-so<,jalilltvezn\'ch witają boldowniezami artvkulnmi.· Takie po~tepowanie oświAd('źA minl!'ter,
ośmiesza ruch f'lraz
przywód<,ów i bfJdzie w przyszlości surowo karane.

*

Min. spraw za,",. J.avąI i poseł austr,faeki w Pantu podpisali układ handlowy
francusko·/lustrjackl.

*

W Rrólewcu na konferencji kierowników radjostacYi niemiecki<'b
kierownIk
radja Rzeszy, Hldomow!'ky. zapowiedział,
It tematem obrad będzie m. in sprawa
zwią7.ana
z wykonaniem poruzumieoia
między Niemcami i Polską.

not z 9. 6. br.• które przewidują. ochrointeresów życiowych ' obu kra/ów,
Z: S. R. R i Rumunja nawią,załv nor'trtalne stosunki dyplomatvczrt-e. Rumunja widzi W norma.lizacji stosunków;
przerwanych · od 17 lat;~ajpewniejszlł

Tal\.

mniejwięeej wygląda

..J)opolicji

"-

..

:~ _! CeremonJe~-rtypfom~Vtzhe

.

W

to, co

się

nazywa "zdrowym

'JUdżetem".

Saarze

,..

~gł.osiło ,ię,)"200<PoJaków

Gości~

Warszawy

Wa r s l a wa. (PA T).Dzisiajr:ano
przybyła do Warsza wy wyCieczlta .mieśżkłlńców .
województw wileńskiego,
.ng~~!'o,.d-l<J,q~gQ_ i.:..p.olę,~Ji.i ę~Q· ~ 0 _ gQOz.
12 uc'z estnfcy wycieczki udąlL-.~tę-.:'na

Zł'n)ękc~lę.m u0~~ł}ia.·.bol{ł, !o! ;:p .,_-preLy
Werbunek, napotyka na trudności poUtye~ne
lientow1. Do zgromadzonych na dzie_ W .a r 8 z a. w a, 15. 11. Wobęc zbli- bie,aby obywateli szwa.jcarsk,ich 10 dzińcu włościan wyszedł p.Prezydent

tą,.i!łceto się

terminu

plebisrytu

w

~~głę~Jl,l Saą,ry tl!QW! ~lę wieJe o for,

mowanlu poUcji lokalnej. , Werbunek
tę~ . łqzłEl _bfirdzo ppwolnie.
Wiele
paqstw bQwiem, chcąc utrzymać ścl:
sI,. ńil~utrahlOŚĆ w t\lj sprawie. zawiadomiło, ' ze nie tyczą, sobie wstęp6wa
nia ich obywateli do tej
policji,

I

względnie. że zapatrują. się niechętnie

na wstępowania ich obywateli do tejże
policH.
8zwajcarja naprzykład zawiadomiła prezydęnta KJlo:Ja, te nie życzy so-

1

ECS_

Kto zawinił afere Stawiskiego ?
1,;--0 miljo'nll fra;łk6w kos,nuJC( Francję buJońskię bony

p a ryż. (PAT.) Raport, złożony
. . p"ezdep. Fie na posiedzeniu ko~i8ji
, parlamentarnej dla wyświetlenia afery
Stawiskiego w sprawie lokowania bo·
nów bajońskich w instytucjach kredy·
towych stwierdza, że w towarzystwach
prywatnych ulolwwano b-o-nów na su'
mę 135 milj. fr., w kasach ubezpieczeń
społecznych na 25 milj. a w kasach
wzajemnej pomocy na 13 m!ljl, Naogól
uinieszczono w instytucjach kredy to·
wy ch i społecznych bonów na sumę 173"
milj.
Referent prZYChodzi dt> wniosku. żfl
winę za to ponosi w znaezhe.l mi.el'2c
wyższy urzędnik min. handlu. Constan·

w Londynie.

*

nę

&

wyrażają

Kore!lpondenŁ rzym!lkl •. Deutsche Prasse" podA je że na stanowisko nunciu",zlł
apostolskiego w PradzE' powolany ma zOst!lĆ sk. prnl. Ksawery Ritter. b,·!y audvtor nuncjatury w Bernie Szwa iCfll'"k i e '11.
Od c?:aall ,,~tnrli'nia ks. arryb, Ciriade,z'l
Intern r 1933 ~t!lnowisko nuncjusza w Pradze jest nieobsadzone.

londyńskiej, określającej napę.stnika.
Orędzie przypomina, ze po wymianie

···W si s 7. a wa, 15~ 11. W dniu
'Wczorajszym- jednocześnie w · Warsza.
. ;v:re i13e'i'linie 'oabyło się wręc.zenie li.
· stów , trwierzytelr'riajQ.c1cn . pl'zez .. nd"wych amba~atlorów - polskiego i -rilemietkiego: P. am~asad-or .. i"ipsIH · w
Berlinie wręczył listy uwierzytelniaj~ce Hitlerowi, amba~;adol' zaś l'l'i~nuec PrezydentowiRĘPlitej. Przy tej
okazji wygłoszone zost~ly mowy, podkl'eŚlające dalsze pogłębianie się 8to8unków przyjaźni między otlu państwami.
.

nia'

*

wynfki

-,~ :: ,,-,'Ii' Warizawłtf t 'Berlinie

nastąpiło ll\iyrfltn~ ochłodzeniE' i _Wa,tPIĆ
pależy. by Laval n-dął w kwestii Niemiec
bardzie,i u!"tr:pliwe stan()wi~lto. niż Bnrtbou !I raczei należy spodziew"Ić się wi('kszei nieui'tr:pJiwośri Takie przypuszcze-

Kongregacja Obrzędów obradowała nad
szerelZiem spraw
dotyczących
nnwHh
pro<'esów beAt\'fikacyjnvcb i kanonizi1cvinych. S1.czeg6lnil> inłere5l1;l\cą .ie~t ;;prawa oodjęda na nowo procesu kanonizacyjnego blog. Colombiere.

Gruszki na dziurawej wi'erzble

w~. Orę~zieprzedsta:wia osią.gOlę~e już
l dalsze zarządzenie r.tądu w
dążeniu do rozwiązania szereo-u ia-

*

Wskutek informaCyj, jakia f;eąd francuski otJ'zymal o sytuacji w NiamczE'('h,

tin, który wskutek interwencji . depo
Garr4ta. był mianowany inspektorem
zakładów zastawniczych. B. min, praey Dalimier przy podpiĘywłtniu pief\\szej listy. zalecajł!cej przyjmowanJe
bonów baiońskich - zrlaniem relerenta - postQ.pillekko-znyślnie. potipisanl~
drugiej listy - co posłużyło później l)szuśtowf za podstawę do ulokowania
bonów w instytucjach społecznych. bylo uchybieniem ze strory ministra.
B minister Fran~ois Albert nie odegrał
w tej sprawie żadnej l'Oli, natomiast
zawinił duto s·zef dzialu kontroli as ekuracji prywatnej. Aron. oraz ko-mlt~t
ógólny ubezpieczeń społecznych.

tej policji przyjmowano. Estonja 0- -w otoczeniu· członków _domu cywiinego i wQjskowego. Po w-l niesieniu ·· 0że uwa.ża udżiał Estoficzyków za nłepoiędany. Wśród . ~gło kr~yków na cześć p. Prezydenta. deleszony'c h dotychczas 700 kandydatów gacja pow. kószyt'skiego - wrę<,zy/,a p.
jest 200 obywateli polskich. Są. także Prezydentowi dar w postaci figurek z
chleba, przedstawlający.ch typy polei Obywatele litewscy.
W sfel'ach dyplomatycznych budzi skie. Po . l\viedleniu Warszawy wyzaciekawienie, czy miarodajne ezyn- cieczka odjedzie w nocy do Częstocho
niki pol!'kie określą, sw6,i !'tosunek do wy.
tej sprawy. t'zy też przejdą nad nią do
porządku dziennego.
(W)

świadt'7yła.

13 zatrzvm,anych

Sytuacja na

niełdzie

War s z a w a. (PAT.)
Na war·
szawskic'h gielfłach po paru dniach
słabej tendencji
nastąpiła olbrZYmia
zwyżka papierów wartościowych. Dotychczasowa
baissa
spowodowana
była sytuacją techniczną rynku.
\V
chwili obecnej sytuacja ta zmieniła
się, w związku z czem obsE'rwujemy
wzmocnienie się wszystkich papie·
rów. Poważna haussa na papiery
polskie nastąpiła również na wielu
giełdach
nowojorskich.
Najwięcej
zwyżkowała 7-proc. pożyczka stabilizacyjna. która poprzednio poniosła
największe straty.
Pożyczka
stabilizacyjna odzyskała w eią.gu jednego
dnia 8~" punktów,

Wvro'k
W sensar.yinei sprawie

s o f ja.

(pAT.)

Sąd

w Burgas wy-

dał wyrok w sprawie ułatwienia u-

War s z 8 W 8,15 H. - Z i9 aresztowanych w bie'ż, tygodniu byłyeh człon
ków ONR-u z,...·olniono sześciu. a orzedwczoraj wobec reszty sedzin śledczy zastosQwa/ areszt bezwz,g-Ie-d.ny i oostawił ieh w stan oskarżenia z art 16,'5 k k.
o przvnależność do organizacji. której
cele ':''lialy być tlljemnieą dla pa-ńtotwa.

(w)

Proces o wJ.elkle nadużycia
wMoskwie
M., s kwa. (PAT). W procesie 27
pracowników dyrekcji trustu bufetów
kolejowych oskarżonych o wielkie
nadużycia pieniężne.
popełniane
systematycznie wcię.gu H mie-siQcy. za.padł wYI"Ok, S/ęściu oskarżonycl1 skazano na 10 lat więzienia. 4 na 5 lat, 10
na tnniejsze kary, reszte uniewinniono.

ta...une przepISY
.

War s z a wa. 15. H. ~ OsIatnie
przepisy uposażeniowe nasun!,>,lv w
pf!fl!ktyce szereg wątpliwości, które doprowadzaia nawet do orocesów sadl)T
wych.
aka rozprawa tocz v sie wlaT u r B k, 15. 11., ~ W tutejszym są- Borowskiego obelgami, pobił go dodzie grQ~z~im tQc~ylasię _ sprawa prze- tkliwie. Na kr~yk napadniętego nadśnit przE'd sądem okrE,"gQwvm w Lue· ciw IH'zodownil$.owi 'P. P. lWlT!enc1an- b'iegli przeehodnfe- i żona komendanta,
ku. id~ie w stan OSkarj;enia oostawiotowi posterunku w -Uniejowie Piotro- ~tórzy oswobodzili Borowskiego. Bo~
no lnieisco\vYeh urz!,>dników urz€'du
wi lOwiarowi, ,"oskarżenia Borow- l'owski udał się w opiekę lekarek...
~iems,kieR'-o z na-cz1llnikiem Jamialkowskiego Jana, działacza narodQwego ' i
Po przeprowadzeniu postępowania
skjlfl na cz~)e. -Os-karżeni sa oni o prze,..
naczelnika Sokoła z Uniejowa, o ·PQ- c;loWQdQwegQ, s~d grodzki w dniu 9 p.
tródło
~roezenie. które oolesra na mvlnem inbicie.
m. pQd I?rzewodnictwem sędzieg-o Dl)terpretow-aniu or~episów upo;:a,;pnio-. W dniu l sienmia, b.l". - ją.k usta_jbfOWllkiego skazał l'rzodownika KiMoskwa. (PAT). W ' Baku n dra- wych i wvpłs-caniu urz!,>d!'lik-c;>m dodatn
· Jono na pl'zewodzie - - spotkQWs~ na wiarł n& -4-Jyg~dnlf'l a,re6ztu ~ ~awifl-I fio~o na , PotęŻll. ę !ródło Q&-ft,y, kt6r.c ków ó. d I)-~C!>. sżeń. orzekra,czq i-aCVC!l ołltf
:\ilicy :S6rowski~gt), -w~zwllł go tlą po- *zę,niem na;2 lfl,tA. 00 wyrOKU obie daje dlJlennl~o~l.aOO dd 2,000 ton!, ro· j ~eza"af!nlr18, Sprawa budzid'uz p ~a.
sterufl6k P P. Gdy Borowski Udał się !it.rQlł-1 - ~Qwie'~~lll.ły ,-paJa,ej..
py. WJeI:ceOlo :ppeprQWadZORo M ' lłt- J \.ntę.r-e'.eQw~nię.
(w)
aa nim, Itiwiar flpnueiw3~Y pttjpfe:rw
;; - - .- .'
bokość 1.358 IÓ...
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Sensacyjna sprawa przed

sądem

cieczki do Turrji szefowi rewolucjonlstów marecloń~kich,
Michajłowowi
Óskarżony kapitan Toszew skazany
został na 4 lata ciężkiego wię~ienia,
80000 lew i pozba.wienie praw na lat 8.
dr. Bardarow 8kazany został na 3 latlł
ciężkiego więzienia. 60000 lew gr7.ywny i pOZbawienie praw na lat 6. Trzeci oskarżony został uniewinniony.
__
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niepojoba socjalistom! To nasz obonarodowy! Nie nastraszyml
się tego że będą nas obrzucać oszczerstwami.
W jednym tylko wypadku uznajemy strejk. nawet gdyby miał przynieść
straty robotnikowi. a mianowicie wtedy. gJy walka jdzie o nmowę zbloraWł. Wtedy musi robotnik walczyć Z

wiązek

zaciśniętemi zębami!
leżeli więc zapyta się nas ktoś
uznajemy za rzecz słuszną strejki

czy
odp-owiemy: takt ale uznajemy tylko
strejki konieczne I dobrze zorganizowane a przedewszystkiem strejki apalltyczne.
Do strejl{ów organizowanych przez
żydków
siejzęcych
w zawodówkach
socjalistycznych nie mamy zaufania
l nie myślimy ich popierać.
Prawdzie.

L ód ź. 15 listopada.
razie strejk niema podstaw i musi się strejki są największym wrogiem. robotnika. I dlatego uświadamiamy rosocjaliści o to, że w
załamać, A najważniejsze. trzeba zaw~
zwalczamy strejki 1'0- sze dobrze zbadać czy ci. którzy pcha- botnika. ażeby był ostrożny i dobrze
botnicze a w rezultacie działamy na ją masy do str:jku nie stoją przypad- zastanawial się przed strejkiem, czy
szkodę ogółu robotniczego,
przynosi- kowo na usługach fabrykanta. Cjź opaci mu się porywać na ~trejk I bę
my rzekome korzyści fabrykantom i, łatwleiszego jak porozumienie się fa- dziemy to czynili nadal, chociaż się to
że nawet jesteśmy przez nich subwen- brykanta żyda z robotnikiem żydem
cjonowani.
występującym w socjalistycznej zawoCo słowo - to kłamstwo.
dówce. Ci zawsze się znajdą, i porozuWia.10mo, że jesteśmy wrogami mieją!
tydów a w Łodzi \)0 procent fab"ykanKrótko mówią,c; strejki mogą być
tów, to Żydzi. Trzeba bardzo naiwnego potrzebne dla robotnika. ale trzeba się
człowieka, ażeby mógł uwierzyć w to.
z tą bronią obchodzić bardzo ostrolUin",.nalne ~ainteresowanie wybf.n·ami
że "Orędownik"
idzie na rękę takim żnie.
właśnie fabrykantom. bal. że bierze oj
A jak nieostroinie i bez sumienia
,
,
,
Samorządu ("sanacja") oraz listę nr. 2
nich pieniądze za popieranie ich. Jest obchodzą się socjalIści z tą bronią,
I; o d Ź. 15 11.. W n~ed7.lelę 18 bm.! Niemieckiego Pows7echnego Bloku.
t? typowe i cyniczne kłamstwo socja- mlwią najlepiej cyfry. Przecież \" w J\.on~tan~yno"łle w y~dnym okręgu gdy natomiast trzecia lista ZjednocZ9lIstów, kłamstwo, które niegodne jest l' 1933 robotnicy stracili w Ł.odzi, skut- o~będzle SIę u~upeln.lalą.ce gl0s.0wa- nia Robotniczo - Socjalitsycznego z,onawet rozprawy. Z pogardą więc tylko kiem strejkÓW. na niepr.7epracowanych me. które trwac będZIe od gOd7lI1y!:l stała unieważniona. W ten sposób
możemy przejść nad niem do p{)rląddniach aż 11 miljou(w złotych! Czy do 20 w lokalu sZ.k?ły powszechnej staj!}. do wyborów dwie listy, "sanacyjna" poll!'ka i niemiecka.
ku jziennego, gdyż nie lękamy się , zna~dzie się ktoś tak od\vażny, by przy ul LurtJmlrsloeJ
wcale, ażeby znalazł się taki oSIOI, twierdził, że owych 11 mil~onów po
Do g-ło~owania dopuszczono dwid
Zainteresowanie głosowaniem jest
któryby mógł w coś podobnego uwie- &trejkach, wróciły do robotnika w for- listy: nr. 1 PowszeChnego Bloku dła minimalne.
'
rzyć.
mie podwyżek płac za pracę? Chyba
Jakże się ma jednak sprawa z zanie!
rzutem
jakobyśmy
mieli zwalczać
A tegoroczny strejk 3-miesięczny
strejki?
jeJwabników?
Odpowiedź na to musi być zasadniNiechże
sobie obliczy spokojnie
eza i obszerniejsza.
każdy robotnik ile stn;cił w ciągu ciQ.Stoimy przedewszystkiem na grun- gu tych 3 miesięcy nie prr..cując i obliDoolco'a osoby pr~ysdego pre~ydenta m. Łod~i
eie solidaryzmu narodowegD. Twier- czy jak:j. to dostał podwyżkę płacy
dzimy, że tak samo jak jeden Polak i kiedy zdoła odebrać swoje draty.
Ł'ó d ź. 15. 11. Łódzka pra!'a ży
iewódzk'. miał ustąpiĆ ze swego stan()n~e powinien dział~ć na szkodę druTwIerdzimy kategorycznie, że na dowsko- .. ,aIlGcvjna ·· p{)daie sell5-a.cvina wiska i ob,iąć oosade dvrektora kanaliglego 'po.laka, t~k Jc?na Wl.\rstwa oby- ] 00 stre '1<ów rl'7y!"'0~i korzyść robotni- wiadcmo.5ć. iak{):w d{)t\"chcza~{)\\ \" ko- zacii wodocia.g-ów łódzkich.
wateh Ole rr:-0ze k~erować się tylko kom najwyżej 10, że lekkomyślne mL;arz ['zadow\" miasta Łodzi, inż Wo·
Na mieisee ie?o mialbv zQstał k{)miWłasnym egoizmem l własnym intere5ar\"CZI1\'m orezYdentem miasta Lodzi
sem, ale liczyć z interesem ogólnym.
komisarz rządowy ze Lwow'l. TroianaroJowym, czynić sobie wzajemne
no\\"s·ki. któn podobno stanał w k{)nustępstwa. Zegarek idzie dobrze tylko
flikeie ze swoimi towarzv5zami oart"jwtedy.
gdy wszystki~ je,o kółka
nvmi le Lwowa W ten "posób kQnflikt
i sprężynki funkcJonu!ą dObi'ze, każ
ten m;ałby bvć lażeJ<nany.
d'a w swoim zakresie. Oczywitcie taInnv org-an żvd{)wsko - .. sanacvjnv"
kich i.1ealnych warunków w życiu nieIV Łodzi poda ie. iż na 5tanowiskQ orema. Zawsze są. tarcia, zawsze muszą
~\"deflta mia~ta ŁodZI orzE'widziah wła
być e'roizmy. Ale interes na'jwyżsZY,
dze prezvdenta z Białosloku. Nowana~ .)Jowy, kaae iść na zg{)dę i porozukows!, ieqo Prl'" tei soo~obności \\ artomienie.
b\' la O\'!ar dlaczE'IlQ Lódź ma mieć koTrudno wyma~ać, ażeby wszyscy
misarza" Przeeież rada mieiska l'd{)lna
fabrykanci byli idealni. tak samo ;ak
iest WY brać u~ta \\ o\\"eiZ"O przełożonello'
nie można powiedzieć, że wszyscy roSoclaJii'tvrzno-ż\ dowski
klub rabotnicy SQ. idealni. Fabrykanci chcą
dzieck ' \\ Łodzi oostan{)wił wysunąć na
jak na~więcej zarobić na produkcji,
stanowisko preZ\"dE'nta miasta Łodzi
robotnicy za pracę jaką da ą.. Jednych
dE'm{)ostrarvina kanclvdaturE;' oosła soi drugich /Z"odzi najwyższy sędzia ży.
cialistycznego Zyg-munta Zaremby.
ciowy tj. konjunktura, rynek zbytu
i rynek pracy. Jeżeli jejnak któraś z
tych stron nie liczy się z rzeczywistością. i na plan picrwszy stawia swoje
lwłoki
żądania i wymagania obojętne słu
Z
El
i
e
!'
z.
(Tel
wl'
W czwartek na
szne czy niesłuszne - następuje kon9 kiJomE'trzE' linii kolE'iowei ZiZ"ierzflikt. U rcbotników przeradza się to w
Łódź w miei":3cowoŚ{"i Adelmówek znastrejk, u fabrykantów w lokauty.
lE'ziono zwl'Oki n:f71HInE'!rO mezrznny,
Oczywiście w intcJ'2sie najwyższym,
zUPE'lnie OO,5zarpane. r{)zrzueOTlE' po
narodowym i państwo\\ym takie zat{)rze
targi nie mogą trwać w nieskończo
W.YEllad z\.\'lok wskazvwal na to. że
ność.
więc
następuje
interwencja
by) to żebrak. Tols.amośei nietnanego
czynników rządowych, inspekcji praniE' I.dOłaOC ustalic .
cy.
Znaleziono przv nim iedmiE' kartkę
Konstytucja polska gwarantuje roz napbem niemiecl<im Richard Goldbotnikowi prawo straiku, a rządowi
Ostatnie piękne clni zlo!Pj ip"',eni .. Slot'] re raz po raz mruga zlotem okiem i uśm'e·
"tein 71 Jahre orai 2 5ztuki fałsz~'wych
prawo interwencji. I to jest calkiem
cha się clcplem do tych wszystkich. kt~ rzy wylegli tiu parkow i plant ... Cieszą
się cieplem jesieni i drżą Pl'Zerl srogością zimy..
bezrobotni .. .
5-złotowych monet srebrnych.
słuszne i snrawiedliwe.
Ponieważ
z
tern goJziliśmy si~ zawsze tylko luZwlQki dQ cza5U ukollezenia dochodzie. którzy nie czytają "Orędownika"
d7.l'nia zabezpieczono policyjnie na
lub świadomie kłamią, mogą twier'11iejscu.
dzić, ż~ my zwalczamy. rzekomo sit'ejki. a więc, działamy na szkodę robotnika,
Zorgani~owala go macedOJłslca organi~a('ja terorystyc~na
Tak nie jest. Uzna!emy prawo roWar s z a w a. (Tel wł.) W ciągnie
botnika Jo strejku. ale uważamy, że z
B i a ł o g l' Ó d. (PAT l Z Sofji dono- ,
W Sofji i okolicy przeprowadzono) niu Loterji Państwowe.i większe wybronią taką należy obchodzić się roz_
szą o wykrYCiu
tam spisku przeci\\- liczne rewizje. w czasie których znale- grane padły na następujące numery:
s~dnie. A tymcza!:!em socj:!.łlści urzą
20.090 zł na nry: 62585 86047.
l'ządo\.... i premjera Georg-jewa.
Spisel,
'iono zapasy bomb. maszyn piekieldzający najczęściej
stre:ki nie licząc zorg-:J.nizowala Zllana macedońska or
10.000 71 na nr: 8:2738.
lIych. materja!ów wybuchowych i t. d.
się ani z interesem ogólnym, narodo5/~00 zł na nr: 72017.
ganizacja terorystyczna.
Śledztwo w toku.
wym, ani robotniczym.
2.COO 2'ł na nr: 166610.
Stre;k to do pewneg-o stopnia wojPo 1.0eO zł na nry: 2345 97955 111386
na cywilna. A wojnę wygrywa się tyl135~87 157906 159328 174479.
ko wtedy, gJy się jest do niej należy_
Po 500 zł na nry: 47125 65184 94021.
cje przygctowanYłD. Amunicją jest tu
Po 490 zl na nry: 30085. 4f!073 79510
pieniądz. Trzeb:! mieć pewność że w
85885 103274, 130509 130766 136826 137334
16387fl. (w)
razie
przedłużającego
się
strejku
Sqd
ska~al komunistę
związek. który nawołuJe robotnika do
War s z a w a, 15. 11. Główne wywalki, udzieli temu robotnilwwi poprzyaresztowaniu : ~ane. I?terji państwowej padły w
Ł ód Ź. 15. 11. W dniu 10 lipca znał
znalezioną
p~rcln materjalnego.
Tymczasem so- r. b. w godzinach popołudniowych zo- JJzięcielewsk iego bibułę i ułotkę ko- I ~Iągmemu czwartkowem na na!:!tępu
cjaliści najczęściej
pozostaw:ają
po- staj zatrlymany przez jednego z post,)
Jące nr.:
munistycZIlą.
ton robotnika własnej niedoli. Poza runkowych niej. Ksawery Dzięcielew·
10000 zł: 75624 91224 137048;
Po przesłuchaniu świadków są.d
tern trzcb:t wywoływaĆ strejk we wla- ski. lat 24, pod zarzutem należenia skazał Dzięcielewskiego na 8 miesięcy
5000 zl: 31775 77121 93789 1371 i8
ściwej chwili Głupotą jest np. wywo148237;
do partji komunistycznej.
więzienia.
ływanie stre)m wteJy. ~d.v magazyny
2000 zł: 102080;
Przytrzymany znalazł się wczoraj
f[>brykantów pQkają oel nnclmiaru to- w sąd7ie okręgowym. jako oskarżony
1000 zł: 44248 47698 80115 100770
152507 171037;
warów A socjaJH'ci l!dzcy b:ud70 czę PoczQtkowo Dzięeielewski przyznawał
Ł ó d ź 15. 11. W niedlielę 18 b. m.
500 zł: 15498 21067 21558 48405
.to tak włatnie foostęt}ują! Trzeba się do winy. później jednak odwołai
o gOjzinie 18 w domu Akcji Katolic- 67396 73579 140839 lf10867'
wreszcie orjentować się dobrze na pierwotne zeznania.
400 7.1= 3(l485 32684' 46011 66239
Mimo to sąd uznał go winnyn) kiej przy ulicy Gdańskiej 111 odbędzie i
rynku wewnętrznym. trzeba domagać
przynależeda do organizacjj komun:
$ię akademja ku czci św Stanisława 73089 I:rl812 125878 144344 147861 158822
się t~'lko
snra\de.'łliwych i naprawdę
Rostki z ra.cji świQta młodzieży.
.
, 177307.
stycznej. Jako dowód tego, są.d u
wyl\OlJalll~ ch rzeczy. W przeciwnym
Atakuj~ nas
"Orędowniku"

Wybory w Konstantynowie

Kołowrót

plotek i.bajek

Tajemnicze

Wykrycie spisku

nażycie

prem. Bu garji

Wygrane loterji

I

Bibuła

jako "corpu5

~elicti"

Aka-tlemja

l
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~ Gotów?

ZaczYn/lmy"t.., A żwawo!
,,2\\ awo"; łatwo to bylo gadać rehser.o\-~' i Odorano, który leżał sobie wygodnid z papiero·5em w ~ebach, Lee~
wat!v Z!eml,o PO całodziennej prac~' w
takim upale. PO emocja-ch uClcczkl
przed .. apokaliot"czna be5tjn" i po zgórą godzinnem noszeniu na reka-ch ..Jagienki" bvł zmf,'czonv gorzej. niż stara
d·orożkarska szkapa w dniu
strajk.u
tramwaj ów i autobusów, Gonił resztkami sił; miał wrażenie, iż bdbv b}'ł
omdlał z wy-czerpania już dawno,' gdybv nie to brod7.~nie 00 kolana w wod·zie. którt' miało wprawdzie wiele niE'miłych 5tron, lecz równocześnie orzeź
wiało 2'0 i chłodziło przyjemnie.
- Pr~d'zej, pr~dzei, - przynaglał
Sw i atope lk-Sch I uss-Kon iecpolski.
Z.jemko Prawdzie westchnął, podszedł do swojej partnerki. wzią.ł ją nn
ręce i powoleńku zaczął z nią schodzić
00 wody,
.
- ' Wyżej ' kolego, - rzel\ln Nelly
Ricd; - tnymajcie mnie wyiej, iuaezei zamoczycie mi Włosy'.
- Wolniej, - upomina} Odorono;
- proszę powiedzieć panu Praw(l1.icowi. żeby szedł wpław zna<:znie woj.
niej,

- Niech pan nie Spu~!cza OClU.
- Moniek. kr~ć pan od ... jUil
- Wyżej. kolego. mówię!
- Fale, do pioruna I Robić faJe, gamoniel
- Nie pryska,ćl Fryzu·rę mi zniszczą!

- Su! Proszę prlypomnte~ pnnnie Nelly, że teraz ona jest w omllleniu, zaczem nie wolno jej głośno rozmawiać,

- Wolniej, powtarzam! teby króJ
ekranu był taki tępy, to wstyd!
---. D laczego pan nie patrzy prosto
w objektyw'l!
- StopI
- Clemu "stop"? Krt:cić! Ino tu
rozka:'-llj e, co? I
- W objektyw, Ziemko, w objektywl
- Panna Nelly zap<>mniala swej
roll, proszę' jej to- powtórzyć.
- .. ~ !( to zapomniał, ja?
- .Cicho!Zemdlona nie gada nic,
tylko zwisa z wdziękiem, ..
- Jeszcze wolniej, panie Prawdzie,
- Wyżej, człowieku, albo cię zamaluję tak, że .. , Och, moje włosy I
• -Zahukany, ogłupiały, śmiertelnie!
znużony
brnął
Zierrlko Pra wdzlc
przez "wzburzony", rozfalowany "po~
tok", starając si~ nie patrzeć pod nogi, ale prosto w objektyw, ;jak mu kazano, l to stało się powodem katastrofy, Zboczywszy opół kroku z wypróbowanego brodu, który uprzedn;o
"wybrulwwali" dużemi kamieniami,
Ziemko nie znalazł nagle pod stopą
twardego ~runtu, ale zdradliwy muł,
stracił równowagę i runął
na twarz,
jak dtugi,
przywalając sob~ "Jagienkę".

- .Mam kręcić dalej? - spytał 0perator Moniek Korzeniowski.
. - Bo ja wiem, ..;..- odburknął Swiatopełk i pośpieszył do reżysera na naradę; - Na wszelki wypadek kr~ć pan
jeszcze trochę.
. .
- Ależ długo nurkują, - d1.1WI'
Blę równocześnie Stillwa,sser, który
zaWize interesował się żywo sportem,
. _ Czemu NeJly tak fika z nogami?
_ Pływacki ignorant! To nie jest
ładne "fika", to jest właśnie autentyczny. kanadyjski "crawl" nawznaku, rozumiesz?
Znakomity "znawca" IJ)()rt6w omylił sie tym razrm: pantomimn, iak" zapt'oJukowała L\eUy lUca IIUIJ wolił.

nl0 byla ani kanadyJsko, ani żactnn zD.zdrolnycb koleg6w. - " Pani sama flak, . - orlgryzł siQ wreszcie,· a ośmic
lony bl'zmieniem tych słów, .. jechał'~
illllą odmianą "C1'n'" la", leczpopl'OSlU także, .. - urwał wpół zdania,
rozpaezłiwQ. walką o życie z _Ziomkiem
- Co .. także", ty kal'ykaturo męż dalej już gładko: - Jak zmokła kuraI Jak straszydło na wl'óble!l
_
Pra\vd1.ircm, l,tól'y calym swym ciQża ,czyzny'l Co?!
rem pl'zy/!,woździł do dna bajora Ul'oZiomko podniósł wręszcje wzrok i Szybko zamkn~ł oczy. - Teraz dostanę w papę; ai hul<nie. pomyśłał z
czą arlystl(ę j w dnlszYll1 ciągu łeżał
tuż przed swoim nosem
dojrzał ziona niej, "aż milo'" nie Illogą(' powstać nące nienawiścią oczy Nelly, DrgnQ.ł sinętną rezygnacją, bo nie lubil łosko
o własllych silach, GdybY nie pl'r.y- nic-spokojnie, ale nie us!wczył wstecz, tów, Tak stał dłuis7.ą chwilę, dziwiąc
tOl1l1l0ŚĆ umysłu Delmontiego. który
jak ['adr.ił rozsądel{; stanowczo Ole się w duchu. dlaczego rozsierdzona
go za nogi śCIQ!!'l1ął l "Jai!ienki", bo- wypadało przy tylu świadkarh, Za- partnerka zwleka z wykonaniem egze.ska Nelly Ricci byłaby uton~ła "we- to prr.ypomniał sobie, że ongiś, w kucji. Wkońcu odważył się podnieść
dług wszelkich reguł" w I,ałuży, głQ
czasie anldety, rozpisanej przez pe- powieki, spojr7.ał I zdumiał się jebokiej na p6ł me-U'n 7.aledwie,
wien tygodnik. on, Ziemko Prawdzie, szczo bardziej, Nelly już tutaj nie by- TonQ! - z8rharl'zała biedacz1.a, olbrzymią. większością glosów p, K. p, ło. Szybkim krokiem szłn w stl'onę
(Pensjonarki, Kucharki, Pokojówki) malej karawany samochodów . a obok
skoro tyllw przestała tonl;!c.
Ratunku! wrzasnlJl Stlll- zostal wybrany "królem polskiego niej dreptaJ Światopelk Schluss-Kowasser. ł jak sarna pomlwął do lasu, el< l'an u". Przybrał wi~c pozę kró!ew· niecpolski. gestykulując gwaltownie.
- Co ona chce robić? - mruknął
kl·7.ycząc wniebogłosy: Daicie łódź! sl(ą i .. taldmże" wzrokiem z dużą doprzcs7.ył
nawy lot Delmollti, wypowindajl;lc głośno ' to,
Gdzie pasy korlcQwe?1 Człowiek za mleszI{~ pogardy
co pomyśleli tu wszyscy, Niedług() ;
burtą! Mas7.yny stopI Cała, wstecz!
pannę NeJly Ricci. wiełokrotną "kr6czekali na odpowiedź. Nelly nicci
Szalupa na mOI'ze! - itp. itp.
lowę ekranu" \v Polsce, Było to więc
Tymcza!'em SellUlss ' - l\onlecpolskl Iście kJ'ólewskie widowisko i może wskoe.zyła do swego samochodu. zatrzasn~ła drzwiczki, potem warknął
wróci! na br7eg bajorn, podal koniec właśnie dlateg-o trwalo tak krótko,
laski klęczące.! ~o pas w wodzie ,ar- Co .. tnkże", pytam! - powtórzy- motor I auto ruszyło z miejSCa ostro,
tystce i \v ten sposóh pomógł jej wydo- ła Nelly jcszc?e głośniej i palcem dała wyprzedzając już po kilku metrach
stać się na .. łąd·'. U1ożono ją. na owej
mu sZC'zutlm w nOs. - Acha, boisz siQ dYI"ektora. Światopelk Sctll:llss - I{oniecpolskieg-o. który bie!!,! obok, wykopce siana.
.
powiecfzieć. ty flakul
- Ma!eństwo słodkie, może Iyżkę
~ Pani sama wygl~lla, jak własny
machuj~c rozpaczliwie rękami
koniaIw?
- Tak .. , j lustro, lustro l.onicc1.fliel
nOZDZIAL V
Porlano jej najpiel'w koniak. o. dopiero potem' lusterko, co było d'owodem wiełkiej r07.tropności. Guy bowiem Nelly Ujrzała w zwierciulllo
f'woje obome odbicie,
WYbuchnęła
spasmatycznym płaczem.
Stl1lwal=s~ l'lnnla7.l wre~!cle spory
- Dla!'7.ego? D1a!'7.c/:!,o? D1ncze/:!,ot
- A cóż to, C'ly ja, królowa ekrunu,
_ To mam być ja. królowa ekra- drąg, "w Mm raz odpowietlnl do 1'0.nu?! _ zabełkotała, WykOllUjl!C przy- towania tonęcych", jak orzekł w my- nie mogę sobie pozwolić na eksrcntem gesty tak fotogenic7.ne. że Mo- ś1i, położył go sobie na ramieniu i l1'yczność'l Na foclly, (urny, kaprysy?
niek - Korzeniowski na własnę. odpQ- wyruszył w powrotną. drogę ku poln- To nie jest od pow iet.1ź... Dlaczewiedziałność 1.ac7.ął nakl'ęcać tę sce- nie, Tam pewnie wszyscy łamilJ go? Dlaczego'l Dlaczego?
nę, - O nie raczeł wolę zginąć w spie- dlonie \V bezsilnej rozpacl!y, Nellusia
- No, przecież musiałam jakoś "ZI1.njonych nurtach, niż tak wygląrlać." biedactwo już - już ·się zanurza \V 0(1
reagować na to, co mnie spotkało,
.
Pocóżeście mnie ratowali, poco?!
męty, gdy wtem wpauam ja!.,. jej wy- A co ciQ spotkałO? A co cię sp otSchluss - Koniecpolski
pocill·gnął bawiciel od 7.~onu, - szeptał po dl'o- kalo? A co ciQ spotka/o?
nosem :re wZru~zetlia.
dil!9 l rado~n:J tłumI).
- Obrażono mnie ciężko. zniewa.- Mała Nellusiu, w'Ysiu... wypła- ..
W pewnej d;nvili _ 7.dr.!wlł sł.': tro- żono przy dwudziestu świalU-acbJ
kusiaj się. dzidziusiu, - l'zekł rleplo rłię., . po~ly.,za.w!!zł"
l.osltot SIlnika
. Coprawda, dyrektor Schluss _ l{oserdecznie; - wllgoć łez zawsze ul- Zd7.IWlł SIę 7.nn(,7.\lI~ wIęcej, poznaw · niecpol"ki r~czyl że zmusi Ziemka
gę dowa. powladaję,..
.
51.y 7.d~~ek~ mal~ }lmU7.ynę "kl'ól?w~j PI'a\\'(17~i('a do ur~czystego przeproszeId~c za życzliwą radą wla~rk!eln ekrnnu. az w koneu jego l..,dutnlellJ:! nin Nelly w obecności tych samych
wytwórni, Nelly nicci 7.aczęła szlochać przeszło w zab,obonny lęk, kIedy pny świlldl(ów łec7. obrażona artystka ubardzo fonogeniczn!c, i na tern zape~-I kIerownic>: ulI'zal, j~ !!am~, b,~,SI\~, znała tak~ l'laly'sIak~ję Za niewysta.rue byłoby się ISkol1czylo. gdyby nle ~el1y Hicc) w ko!!tlumle ,,~llglcnkl ,\V cznjltcą..
Prawdzie, który właśnie podszedł do Jej czarnej peruce z dłuf(lemi wnrko.'
ć k
t kt
tej grupy,
.
c7.~mt. - Utonęła! Utonęla nleboie, a
- Pan mnsl z n!m 7.erwa
on ra
_ Bard1.o mt tego". przykro. kole. Jej dt'eh str8!zy w PllIlZ('ZY, - wy- nntYl'hmiastl - z!1~Qdała.
tanko, _ wybąkał, _ potknl!łem siQ krztm-fł, elsnął pret"t już nlcpott'zebllY
~a ~o wła~clcleJ wytwórni nIe
I tego ... a że Jeża/em tak długo na.. drąg i co t('hu pognał ku polanie...
chCiał SIQ zgotlzlć.
tego, to nie mola wina, ani... wogóle.
W pół minuty późnicj nuto 1.nnll'1- Nie ('hod?i mi o pleniędze,
Nelly przestaln łkać. spojrzała l.e 1.10 się na r07.l'tajuch i wpauło no. fli~ r7.el<ł wie!lwtlusmie; - już tam nasz
zd1.iwieniem na mówi:.!cego i nagle właśclw~ drogQ,
mecenas potrafi lak sprawę pokl'QzOJ'wała się na równe nogi; 7.łe błysld
PQd powietrza ostu<łzll. r07.pnloną cić, że willa za 7.erwanie kOlltl'akt u
zamigotaly w jej oczarh, WiQc to on główkę artystki. a rosztQ jej cielesnej spndnie na PI'l:l\vdzica i nic mu się uie
omal nIe spowodował je-j śmiercI. powłolti chlctl7.ił znakomicie ko!'tjum b~dr.ic odcmnie należało,.. Ale komu
Jalcże mogla zapomnieć o teml No, "Jagienki'" przemoC7.ony do Ilitki po powiCl'zyć rolę Zbyszka z Bogdańca'l
ale nIe straf'onego. teraz ona. pogada. nadpro3'ramowcj k~pieli "bajorze. Cz.y temu kolkowi, Delmontiemu?
jak nalpży. z tym bałwanem,
Dzięki ternu, Nclly zllrzc;-łn myśleć, a- To iui mnie nic nie obchodzi! - Kto to jest 'l - sp~'tala g!ośno, nalizować, co się nawet gwiazdom ocJnorla ' Nelly, _ Oświadczam. raz jewsl~azujQ.c na Prawcl7.ica,
filmowym niekiedy, cllOĆ bal'd:w rzad- szeze, ie z Prawdzicem wspólnie grać
- Jl\kto, pani go nIe poznała? ko, .pt·zytrafia, .
nie th"up niguyl A pan musi wybrać:
Przecież to nasz ZlJy;szkol
- Doliąd ja wlaśc!wie jadc?
albo ia ,albo Oli! - I zanim zmartwiony SWiatopelk zdolal usta otworzyĆ,
nae i :;nęła nóżką starter samochot.łu. Właściwie powinnam
b~-la
zostawić
mu troęhe czasu do na.mj·5łu, - przypomniała sobie teraz .
~ Co dalej? Co dalej? Co dalej? zrzędził znów silnik auta,
- Nie. Nic sie przecież nie słalo.
Słońce uż za5zl0. o dalszy.ch zd.i.ęciacn
plenerowych dzisia i. mowy niema, Ani
jutro, bo niedziela. Mialam więc pra\\'0 odiechać i wytwórnia nie może z teIW tytułu 7.Aldać ocll57.koclowonia, bylem
\V poniezialek rano byla znów na D0lanie,
- f:heesz wrócić? ' Chcesz wrócić?
- Może WfÓCe, na m yślę się jelSz,cze;
do poniedl!alku daleko.
- A teraz? A teraz? A teraz'
- Teraz zatrzymam się w piPrwszeJ
spotkanej mieścinie i " 'ywolam tam
szaloną. ser.sację. Uśmiechn~ln się
d? tej m~śłi f:glarnie. Oczyma duszy
ujl'zaia JUŻ olbl'zymie zbirgvwisko
- Coooo'!! _. lirlala wielkie ?fluNic poll'nfi/a sobie orlpowlec1zfe~ na prlcd hotelikiE'm, w którym zamieszka
mienie, .;.... Ten 7.dechlal<, który prze- to pytanie pl'zez dluższą chwilO,
do ponie(hialku. 112fzala setki par 0wrllca się na równej dro(lze. to ma był
- nolu)ri oezy poniMQ! Za- czu wpatl'l1 ,' Q-cych się z uwiellJicniem
hohaterski Zhyszl<o z Hog(laI'Ica 11 Tcn hrzminlo to bardzo poctycZIlie, ale nie- w oknaiej chwilowej l\\vatery, uSrywymoc'ł'k, słabeusz?1
Ta niez.larllll wmi.liwy na piękno 7.bio)'lIil< Rllt" o- szala oklaski, okrzykI. wiwaty, - No
kreatura. wyprhana szmalami 11
znajmił naty. hmiast, że posiatla obectak. ale \~pierw tr7.~ba sil;' przebrać; w
- Nie pozwolę ~fę obrażać, - rzekI nie tylko pi~ć litrów bellzyny.
tym stroJu tam laJechać nie mogę, ••
p.łaczliwie Praw(lzic,
którego lIbOllly .
- Dlaczego ucicklaś z polany?
nie tyłe !Ilowa Nelly, co ~7.yderczy gderał motor, - ()Inrz('g-o'l
(C .. ", In: '!. y nastQpi).
śml~h JJelnwuliego j iunyt:h, równic
- Do Uli si~ tak puJuLałol

Chwile grozy

I

Numer 2tI2

=.

=

Orędownik

~troJ'l,&"

i

-9

a

_

'an[~rni~ ~imiOla~OWJ, iako 80[Oa lampka
OSDbiiwości argentyńskie

przywiezione z wycieczki na Kongres Eucharystyczny
,
wBuenos Aires

go dziko w pampasach argentyńskich,
umieszczona jest żarówka elektryczna
Wieczorem pancernik, oświetlony od Południowo ameryka.ńskie naczynie do
wewną.trz. wyglą.da \\Jpl'oSt niesamowi-· nida herbn mate
sporzą'lzone
z tykwY
cie, P. Cybicbowski nabył pancernika i)rze Ind.i<1l1 'lgre nfyilskich. Na prawo tył,
w jedym ze sklepów w Buenos Aires Wł!, w stalli<' natura.ln~'m. a 11 dołu rnrka
za równowartość 5 złotych; był to ostat- 7; sitl;l('m 11 lolu. prz~'- pODlocy które1 ciąnie '"I~ heroa ..Hatę z t.ykWy.
ni egzemplarz. Gdy o tym oryginalnym
zakupie dowiedzieli się biskupi polscy
[ndjanie argentyńscy z tykw, które
p)'a,gnęli nahyć również tę osohliwość
ale w calem Bu€'nos Aires nie zn:tleźli barwią. na kolot' brąwwy, ozdabiają:
bardzo pięknym rysunkiem rzeźbio~
już podobllie .. preparowanego pancernym i okuwnją srebrem.
nika,
Na granicy polskiej p. Cybichowski
p, Cybichowski przywiózł jeszcze miał ciekaw~ przeprawę z celnikiem,
również bardzo
e tetyczne naczynie, który. gdy w kufrach jego zobaczył
które \V Ameryce połlld.nio\\ ej slUży do spreparowanego pancernika, oświad
picia herba mate, wycią.gu podobnego czył z pewnem zakłopotaniem, iż podo herbaty i otrzymywanego przez za- prostu nie wie według jakiej pozycji
parzanie suszonych liści amerykail- taryfy celnej ma oclić ten przedmiot.
skiego gatunku ostrokrzewu (ilex pa- poczem po namyś!e dodał, rozgrzeszaraguayensis). Naczynie to sporzą.dzają ją.c się: "Pan pewno wiezie to dla jakiegoś muzeum".

Wypatru8ZQJlY i wysuszony pancernik w dzien.

l' o z n a ń, 15 listpQda,
Do p()lznanla powróci} przed kilku
dniami z Kongresu Eucharystycznego
w Buenos Aires p !'zambelan Cyblchowski. Poza bardzo ciekawemi wrażeniami z pobytu w pOłudniowej Ameryce (statek "Oceanja", na którym polscy uczestnicy Kongresu, z J. E. ks,
Kardynałem Hlondem na czele, podl'ó,
żowali do Buenos Aires, zatrzymał się
po drodze również w Rio de Janeil'o.
Sao Paulo Santos i Montevideo) p,
szambelan Cybichowski przywiózł bardzo bogaty zbiór zdjęć fotograficznych,
oraz kilka osobliwości ar~entyń!"kich.
Jedną z t~'ch osobliwości jest pancernik ośmiopasowy (dasypus octocintus) wypaproszony i wysuszony przez
argentYliskich Indjan. 'We wnętrzu tego cjekawego stworzenia, pokrytego
pancerzem z kostek skórnych i żyją.ce-

hena i spólników,

Pancernik w nocy

oświetlony

od

wewnątrz ża.rówką,

Utrata narzeczonej
przyczyną

dzielono, to też dziś, gdy cała sprawa
na światło dzienne, szereg wysokich urzędników został skompromitowallych, brali oni łapówki jochodzące- do 200-300 tysięcy franków,
Same nadużycia polegały na tern,
ż-e w czasie prowadzenia robót materjały były kupowane w o wiele
gorszym gatunku i taniej niż to wykazywały oficjalne raporty, a samo wykowyszła

nante robót

było

lichsze

i

znacznie

t.ańsze,

Sp€llcer

wycie·ezkę,

maj~t.

młodą żonę.

Wykrycie afery ,Saszy" Stawiskiego
i skandal jak l ró\\'noczcśuie \vybuchł
pocią.gnał za sobą lwmpromitację szeregu ministrów-masonów z radykalnej partji; ślejztwo obejmowało coraz
większe grono ludzi i po ni tce do kłęb
ka, opinja publiczna dowiedziała się
parę dni temu o aferze Levy'ego. Co-

Nadmienić wypada, iż
dwa tyg()o<
dnie przed samobójstwem ostatnio po-pclnionym, targnął się już raz na ży
cie, mianowicie wbił sobie nóż w piet"·
si l zamiarem przebicia serca., co jed..
nak się nie udało,
Przyczyną samobój8twa, jak krąż.
wieści, miała być depresja duchowa.

-

poprawi-ają;c bujną, czuprYT}ę.
ładną.

Rzędy

ności Hamerski Młyn, osady polożonej
w głębi lasów tucholskich, niejaki
Wiesch pozbawi! się życia wystrzałem
z rewolweru w głowę. Osierocił on

-12zrobiliśmy

sam,obó jstwa

T u e h o la, 14. 11.

Trzeci skand,al finansowy we Francji

'I

onegdaj

wielka ojczyzna wielkiego narodu ucz..
ciwych ludzi i bohaterów.
Zgnilizna od wielu lat tajona wychojzi na jaw.
Gdy wrzód pQka i ropa wypływa.
świadczy to, że organizm przezwycię
żył i rozpoczyna się okres rekonwale-.
scenc,ii. Zdrowy organizm narodu nie
dal się rozlożyć i zjeprawować do
szczętu.
Ujawnienie przestępstwa, to
pieJ'wszy krok do ukarania we
Francji do głosu dochodzi naród uj&rzmi<my i okradzony przez klikę ma..
sońsko-radykalną..
h

Iym ral~m ,,łyl~o" lł~ milionów rran~ów
War 8 Z a w a, 15 listopada.
Francja,
ta prawdziwa Francja
uczciwych mieszczan i wieśniaków,
tych co krwawili cztery długie lata w
okopach, co bronili Marny i ginęli w
obronie Verdun, a teraz po powrocie
do warunków pokojowych zmagają. się
dzielnie z kryzysem i swemi drobnemi
kredytami ratują. franka - Francja
Francuzów burzy się.
Trzeci kolosalny skandal finansowy wyszedł na jaw - po aJerach Staviskiego (800 miljonów) i Levy<ego
(200 miljonów) stosunkowo "drobne"
nadużycia w Rouen przy budowie portu sięgają. sumy 100 miljonów franków.
Oczywiście i
w tej malw~rS8,cji
maczali brudne lapy radykali - masoni.
W swym za,rysie af{3ra ta przypomina nadużycia przy budowie linji
obronnej nad niemiecką. granicą.
WÓWCZM sprawę do pewnego stopnia
zatuszowano, opinja dowiedziała się
bard?;o niewiele forty budowane
przeciwko pociskom .,grubych bert"
zapada.ły się i kruszyły "samorzutnie"
w roku po budowie. Kto wówczas na.
tern zarobił i ile zjołano ukryć; lecz
wówcza,s part ja radykalna była niepodzielnie u władzy, a loże masońskie
Wilki ego Wschodu Francji wszYl?tkiem rządziły.
Dziś masonerja jest nietylko
doszczętnie skompromitowana, lecz i solijarność
między masonami
została
zachwiana - to też afery, przez tyle
lat poperniane i ukrywane jedna po
drugiej wychodzą na jaw.
Nadużycia, o których dzisiaj piszemy zostały popełnione przy rozbudowie wielkieJo portu w Rouen, gdzie
państwo
zaangażowało
sumę
kilku
miljardów franków - prace nad unowocz{3śnieniem
portu i rozszerz{3niem
łożyska oraz ujścia Sekwany trwały
od 10 lat. I od dziesięciu lat firmy,
którym te roboty powierzono popeł
niały nadużycia, Całą. aferę o tyle ła
two było ukryć. że kOll';"·n 11 [l 17"1'1)ję. ('a robot~' 7 1'[1mic")'Q 1'::\'1 ':,n
.nk
zr: '''''11j'') 1\ j('l,,·~C~(' i;'OIH'ł"',i' inst.ytucyj byla obsauzolla przez czlo)]ków lóż masońskich. Zyskami się

o której

pisaliśmy,
obecnie zaś dowiadujemysię o równie wielkiej aferze w Rouen.
O czem to ŚWiadczy?
Oto budzi się prawdziwa Francja,

rano
do Allb ano
Już

o godzinie szóstej wyjechaliśmy
a później do Nemi.
.
- A obiad zj ed1iśm.y w G&n'ULnododała żona malal"1J8.
- Oczywiście zn6w makaron - jęk
nęła Graee z umyślną. despera~ją.. - Zdaje
się, że bez niego nie można tu żyć.
- ·Masz rocję siostro - dowcipkowała Betty. OzujQ się, jakby całe moje ciało g.kladało się wyłącznie z makaronu.
WS7ySCy wybuchnęli śmiechem.
- Zato cudownie tyło w Nemi - .
rrekła pov 1 aŻllie Grace.
Przyznano jej rację. Zaczęto mówić
o pięknie włoskiego· krajobrazu.
Jedynie Jerzy milczał, lecz Mable
zwróciła się do nie.go :
- Je,gtziCze nie znam okOlicy, ale ci ją.
pokażę·
.
- Lepszego przeWOdnika nie m.óg"łbym sobie wym arżyć.
.
- Prawda, ~11', f{amsay. pan przecież
wczoraj dopiero przyjechał - wtrą.cił malarz, - P\iZymu pan też jeszcze nie zna?
- Nie.
- W t.akim razie ezeka pa.na jesze~
moc przyjemności - dodała żona malarza. Baczny obs-erwator musiał Z8.uważyt
od pierwszej ch wili, Jak )Vyr()~umla.h~ t~

SI -

- W każdym razie - rozstrzygn~ła.
Mable - jest to bardz.o interesują.cy męż
czyzna i odgrywa w tutejszej kolonji za,..
gra,nicz-oej poważną. rolę. W-azyscy ubie.gają. się o jego względy i starają. się z nim
bliżej obcować.

Na twarzy Jerz&go
ny

ukaz.ał S'ię

ironicz-

uśmiech:

- A więc "lew seZJonu"! Bawi go t~
zapewne. gdyż jest to dla niego nowość,
jakiej nie mógł oczekiwać w Indja,ch.
- Ską.d to przypuszcze·nie - spytał
Karol.
Ton pytani'a był tak wyzywają.cy, że
Jerzy spojrzał ostro na przyjaciela, na.stę.p
nie oopowied1Jiał spokojnie, głosem nie
znoszą.cym sprzeciwu:
- Dlatego, że znam dokladnie .stosunki w Indjach. My, Ang'licy, stykamy się
z: tubylcami, a n,awet utrzymujemy z nimi
stosunki towarzyskie, ale tylko w wypadkach, kiedy ,nie da się tego uniknqć, Po,byt
w Indjach wyzyskałem także dla zapozn.awania się z fakirami. Mimo to pamiętamy.
że stoimy zawsze nad nimi i że d,zieli nas
głęboka przepaść. Białe pozostanie białem,
a kolorowe kolorowem i ten rozdział nie
zatrze się nigdy.
Mable spoglą.dała na lerzego dużem"
pięknemi oczami, a w duchu , rozwaŻ'ala: _
Czy to prawda, co on mówi? Czy -ta.k jest
rzeczy\v iście?
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980 151H>9 594 S24.
30;) 557 002 91715 SZi 9Zł11 52 9'25 93175 88
wygrane padły na numery n3.6tępujące:
152098 174 678 955 153245 510 650 15UOO
152415 U 46 62 667 820 900 15$101 89 101 841 96646 5S 97018 67 8W 98193 97 205 537
501100 zł na nr. 75778.
686 155230 57308 74 560 75 156632 157394 467 12 543 838 15'515 655 942 155034 918 156263 8~ 99179 250 829 1001i4 768 352 101171 804
P.o 10.000 zł na num",ry 7836 133580.
702 158309 88 435 159228 463 1601113 72 298 82 917 61 157011 24 289 1582'24 356 637 839 102362 103029 9'27 104225 99 105282 106:'191
Po 2.000 zł na numery 20919 32023 112319 931 161810 959 162261 630 163093 244 567 847 159045 271 "2 7'21 47 160206 353 496 506 728 902 107044 831 6i 108323 58 589 96l
125111.
164652 165368 476 575 1&6958 167336 499 626 623 16100() 162302 621 747 83 163050 73 82 602 109358 H5 110679 722 974 111331 82 487 585
Po 1.000 zł na numery 37429 56356 92402- 41 168055 239 72 404 49 695 169()54 117 366 91 700 816 960 1"107 60 79 230 31 497 913 791 113018 H9 ~79 673
Po 500 zł na numery 28621 35265 ~1164 170115 171048 572 651 172 259 563 173371 658 165062 7i 103 85 262 166132 8~ 593 167118
1!4f)66 ł49 IZ 958 115371 538 948 116281
86074 154084 158041 163225 179443.
912 17ł054 659 752 898 175278 317 176197 229 244 551 74 702 168078 131 620 9i4 169342 97 iIi 117307 S5 118150 569 9iO 1206~5 122ł20
Po 4.00 zł na numery 1836 4279 16116 177064 69 łOl 044 59 178203 326 97 179329 47 170352 744 171094 1M 87 218 Ul 858 172239 123614 124260 125242 931 1261'26 218 59 g29
21390 38830 6249::l 8i0:38 94977 105795 1Bi60 629 872 85 975.
tli 85 64-8 82 916 24 173112 280 3.n 474 81 32 127002 128690 794 129314 130097 127 282
12594-1 155368 167:361 178337.
oP zł 50 palo na numery:
673 174136 2H 313 827 175094 294 326 499 685 952 131685 733 807 132513 71 133166 876
Po 250 zł na numery 12718 19412 21895
12 129 253 792 1441 59 577 2131 47 59 933 816 988 1781U 71 400 2 641 854 177U5 3-1 13~671 135172 285 576 13G279 S90 137076 133
24748 3516 30027 ·)3797 44489 55394 6104377725 3751 58 851 '090 207 734 68 5Zoo 325 442 58 870 917 72 178049 208 478 179145 393 469 631 477 505 702 S52 139153 1'06~5 1'1532 1'3519
78619 8~274 8i210 99614 103615 104615 105936 887 6287 327 828 77 975 7012 8036 41 490 583 939
789 14'139 1'6k65 513 147161 426 719 37 824
111047 11120fl 114725 115807 131150 131242 761 9133 517 650 56 758 831 42 97610060 '50
.
IĄ
U8657 150:~30 :'>04 627 746 935 51 99 151247.
134820 13·i9!J6 143763 159393 16397(\ 166707 41375635 833 11053 289 688 1'25 12281 562 796
C GNIENIE DRUGIE.
152017 2H 44985868 153178 366 489 15'442
168339.
861 13400 23 94 558 638 835 U094 342 514 744
Po 180 zL na N.ryz
155H8 1562'22 407 775 157186 158072 272 510
Po 200 zł nil numery 6225 6868 8165 10941 803 15032 320 416 48 92 587 644 97 928 16189
4-8 2351 942 3540 719 'SSl ;')98 933 5805 150fl17 54 124 659 741 160151 1 gZI 1620a '224
37047 53139 53375 55284 58642 69331 70745 323 53 580 17056 95 403 35 18179 245 607 11 6~42 618 66 7029 33 74 966 8607 10042 301 598 163631 763 184368 H8 628 907 185972
78149 81536 84133 5016 86174 88222 S8762 70 778 95 855 19182 216 93 313 85 804 10 46 506 717 11006 358 1Z597 87'il 13775 U224 918 166040 167316 779 972 168062 519 921 35
91172 911337 94804 96671 98173 100117 104066 955 20078 195 '/:27539 716 21010 65 223 386805 1513342 733 90116223 566 70 18CZ59 97119179 169003 1168 170363 62·i 731 74 171328 172i55
104613 107573 108377 118867 121649 125.'')30 22560 640 23151 318 86 546 654 24017 129421 335 708 20356 771 2153'"2 794 22138 243 650 70 813 926 17372i 834 175548 8Q3 176105 291
127684 1291162 129414 135573 140151 142620 31 25021 173 387 489 659 2803977 101 27007 966 25312 428 00 26498 27729 916 28352 29053 353 62 825 177200 40 726 5!) 1781~::l 2.1,8.
148000 16132 168m 175854 179009.
64 275 28006 149 266 493 575 915 29166 550 729 237 6;2.'1 30948 31381 002 32163 864 33122 35005
CIĄGNIENIE TRZECIE
CIĄGNIENIE PIERWSZE,
30391 426 MO 45 97 600 11 n8 31407 850 877 36800 37163.
10000 zł. na Nr. 113887.
Po 150 złotych na nnmery:
32477 78 686 33068 98 269 349 34186 216 50 52
38068 304 667 941 39182 513 764 '0099 6U.
po 5000 zł. na N.ry 56939 126402.
425 95 634 759 1119 41 69 95 3364122113 402 35044 120 332 90 99 512 l6330 91 853 838 UIC6 852 ł3280 "272 371 00 850 960
po 2000 zł. na N.ry 9'2G20 95334 125220
744 3160 586 ~O? '197 "18
O8
37134 2.'iO 442 639 942 78.
45376 839 ł62SO;:;00 625 ł768;; ł8122 430 175662.
I ~
"
53 5 8 461 627 705
38428 511 806 19314 35 68 452 540 845 958 19671 709 50118 47 540 51737 52:376 53053
po lOCO zł. na N·ry 33235 i3275 113013
11 8678 829 7009 202 17 8272 584 747 9651 002 40000 166 210 362 629 60 94 777 Ul90 383 897 271 618 23 754 856 54489 55667 56377 677 125384.
10020 11011 316 460 12217 21 524 863 916 130:» 42023 31 166 426 58 573 696 841 "... 70 95 57133 71 H6 5:'>9 000 748 "Q{)57 602 791 59292
po 500 zł. na N·ry 19188 C)_39~o'l. 'l."'-?"2
294 308 764 14117 649 15284 334 59 915' 22
w : : . . . .
v
vV~O
16263 613 792 809 956 17288 18019 495 874 945 ł3013 17 479 U1,~ 89 505 19 631 761 1135 611 6G9"2·i 61735 930 62175 317 63406 772 6.298 43997 56207 70'-'42 75896 100125 132674 148512
19261 318 560 623 720 20761 21035 228 476 45071 347 436 92 845 ł6088 434 856 47100 374 611 6IWl4 617;3:.) 0:30 62115 317 63406 772 64298 159603.
22163 23~00 l' 34 81
86 771 893 951 '~1 339 780 92 49107 314 33 460 Ut ~833 932 67016 845 68\42 76.9 fi6"?
po '00 zł. na N.ry ~2{l03 24789 36709 5100-i
375 414 ~OO "'270378 10524
5~031 50130 202 387 63t) 77 943 51152 531 ~15 89190 712 70155 899 71211 912 73319 7':357. 93472 105239 105389 112256 124916 139964
28302 476 594 29015 697 781·30461 574 836 52309 13 835 50 952 53016 329 6i 412 57 54,087
7755Q 778 1826i 398 79032 24S 355 554 140Hl 154088 1-68975 177982.
31008 41 31)6 416 557 32297 470 517 61 704 95 33~ 5l 72 424 30 800 902 550:::" 581 753 bM· 8C384 82916 830H 984. 8'930 86202 700 8742{l
po 250 zł. na N.ry 2442 16.119 26631 45457
818 33738 872 34128 313 66 469 35204 439 56286 90 698 7*2 70 816 930 67065 103 304 25 88359 702 81406 93019 92'2 9łl~9 377 95HO 497\}9 513'87 51i20 548;:'8 55Q,90 71B3 8528'5
36147 562 612 50 37344 622 732.
442 S9 506 648 737 58156 234 41 468 935 59174 5;>8 7lu 96302 451 t;QO 6'7H6 8M 00 98621 99897 1OW-vS 10&185 108459 114-1-15 123233
38169 235 66 39206 513 40178 41153 212 33 336 903 60077 993 612.')6 573 703 819 62294 73 858 101687 10ł005 f 05586 1(16,'387 17l 107232 t2573:'> 128319 131335 137032 14D:J90 H~9'S9
9'24 43342 83 58'3 644 86 914 "031 73 144 269 113150 60 321 H3 77 726 6ł073 124 58 246 3S3 959 1084.)4 605 882 1.092/5 11\200 ll237'5 526 l~W~ 16287i 172000 175453.
806 36 45111 283328 607 768 4614556 460559 406 851 6544497666345 ł04 608 51 91 874971 113253 818 41.
po 200 zł. na N.ry 421 6551 6568 n01
834 971 4714..6 263 392 597 98 650 99 888 1:192 117141 204 359 475 650 769 952 68001 116 -351
1161)47 59 323 560 704 15 912 \15421 646 ąH8 10051 19'2iO 210M 2"2001 26709 30907
94 4 002 126 209 319 22 415 844 942 99 49():!3 84 742 819 924 '''318 88 433 746 87 818 70164 118008 120 !990 119201 M>5 120030 303 05 470 36311 H438 48876 iSSi8 5r007 63114 65653
876 S9 50141 302 448 663 735 54 945 51176 320 600 735 71018 140 76 321 458 620 72175 ~28 53 503 121 310 676 122~39 50.5 123068 374 578 6.')806 68087 68...'>1>4 72003 74891, 78463 804,56
78552511 947 53140 375 428 35 712 19 20 909 377 71 30 981 73186 423 685 767 811 81 7'381 1::16170 554 125507 .26771 129583 1,30699 ~16 ,5012 1012S6 103056 109332 121292 12300"2
54040 212 22 49 456 612 55195 585 612 915 56 67 75224 68 808 78.
13HS\. 579 846 135920 13.'104 136297 312 126989 l37~11 115745 147578 149604 158841
5621Z 79 668 700 57027 516 58291 547 658 899
77015 ::27 875 '8034 96 621 95 79178 22<) 137112 138205 808 U0720 1ł1302 08 SM U3028 1672(12 167948 170411 171333 172679.
Po lfW zł. na N.ry:
59203 446 910 60230 90 899 61100 974 62153 808 80471 103 63 81013 ·185 579 85 631 47 83? 288 338 816 14'230 7m 957 14.5122 U61l5
283 398 417 36 708 80 113005 498 922 6'053 82,')()6 6!3 973 83077 124 53 266 352 754 SW 1470:19 85 909 148951 1i9916 24 150725 151843.
7m 1176 2H2 31-.)2 896 '037 7218 80"...6
299 65301 88426 66062 .łZO 599 694 832 67200 926 8'067 39\. 85an 470 655 8m 86015 83 169
1520Hl&3011 651 15430::' 15546\ 15:l7 'ł56266 9iii 1003\3 985 13187 14853 15801 94912 16231
508 651 827 68187 254 4{j5 95 667 747 984 330 531 682 87105 91 536 732 98~ 88137 249 704 fH 1583 h3 15!H75 887 1110138 162150 335 17523 203H 630 21t11 6'2 22191 521 23Ml
69~08 382 447549632 7070122312 633 71769 i5i 89837 10032 11 393 507 91151 226 45 Ut 75i 16'558 100037 8:? 1671:'>0 5:31 168:370 l52 728 26285 451 27156 877 2~021 747 30002 307
n300 490 806 40 948 83 73207 90 386 490 634 H3 916 92268 39\) 565 601 \m9 93340 5-i 39 HO 17011S 51 732 171SlH 172230 1730 o 278 4.')5 31216 OO.} 728 3:!362 65-2 33066 501 3457.1 718
761 71.'i03 42 78 75358 Si 665 61 828 982.
9'383 95211 400 691 838 90033 625 79'2 8za 706 174&35 175')10 187 178070 178009 810 353'87 7'28 36050 672 37838.
311247 305 ł17H '2076 3G8 774 807 999
76137 450 635 658 77170 93 719 78642 738 957 97118 38 560 62 741 98337 ~ą 643 763 802 179224 308 i32 738.
U(j\i2 7S2 9i "~17 3.'36 45%3 251 873 46486
79011 750 80268 74 99 574 7M 81087 315 625 958 S918-i 220 i23 677 1(!(l\.73 585 76! 819
8.56 !lO 82019 386 i12 953 83131 239 57 8i 306 101467 932 102117 367 i23 6 ł:i 712 8i3 103Wl
Po 50 zł. padło na N.ry:
'83'"28' 00 13:3 ~2 300 6\8 51260 528 52052
82 21S 319 1011 92 3,)7 !»6 S12 2765 962 2:?!) 690 53555 54f)09 3 8 \)5 55'126 9:': 315 51>443
581 921 84119 451 612 813 85~43 703 05 857 323 575 38 661 731 9;>3 10413i 54 295 447
940 98 88436 87000 82 220 4-79 5~O 36 937 105028 Fil 526 S53 71 968 10GOi5 514 80 700 3009 66 2,)3 590 OH 5210 552 89 0011 23'7 7702 5BiOO S2~ 69017 6063i 62019 853 &ł036 125
88199 211 44 89358 4M 683 862 91 90(;55 81077 31 79 8.)6 107102 65 213 63 794 939 50 108052 li2 9.552 698 10204 3i9 530 904 lltl:32 12110 ;)47 708 800 65130 318 6i5 66038 682 939
441 92057 266 786 92 93504 94131 789 887 920 165 315 i34 858 967 10g-266 506 755 92 978 1ł079 113 12995 lG{H5~ 177~7. 18948 19145 552 67a54 68JU6 69ł70 i75 946 70756 888 92S
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23~Oti 869 ~4308 710 250~7
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76nO 77006 232 708 80 78 50 79131 Hl
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llł1i7 261 63 4.'30 78 11661i 21 774 820 2~661 ~13 67 27H6 634 85 728 28J98 ?'l5 ~ 627 80i3} 813 i 822łO 96:2 84:QS 572 675 996
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85583 87821 8S; 8 89~28 71.H 90893 9174.'5
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1546190 244}89 710 34 0074312507412059 132WO 248 iOg 701133144277 381 829 13'161 ~~or7{28kl~ ~~~4i6;~~li~-~~7~ :1~.60185 97 122i41123:l31124037 3M 594 12599,* 12&321
442 582 128295 485 581 620 80 843 127~15 309 429 94 824 46 t:ł5118 58 212 883 116(}jO 98 27.i 26 919 63283 743 97 łUr2 ~O. 7~<) ł ,/4 705 127161) 5,19 622 128)28 31 129438 774 130::-26
714 68 925 128127 422 735 57 129039 187 470 346 96 568 680 750 987 137126 42 250 69 380 429 701 25 919 6!ł 60020':> 801 6
65~42 346 633 918 131038 438 132i40 99 133602 74 805
720 40 l30034 101 51 671 708 131027 148 373 53Ó 43 54 73 636 lZ8050 94 230 39 13G074 20\ 68020 20"'> G9336' 7 (}4?
1 67160 912 977 135067 631 57 Il0027 997 137579 138180
13.2634 83 133913 47 131385 643 724 954 1350491388 511 53 664 tł024i 73 348 64698 87:31 71 :556 655~ 721,23 2ó ~85~ 7i~3 ;~~81°~ S~1}~ 133104 395 529 77 140213 989 lU049 H2 802
623 2ł 834 13611551 945 137033 416 72 138042 lU<l20 m 310 1ł2101 19 67 385 503 143408 306 740.
;) u 47 71P" 142345 529 656 g3130 279 98 650 984 1"004
1'5022 192 340 471 146737 854 90 1'8484 509
609 775 1'9186 124 150379 151120 810.
152020 2:U 38 567 153094 96 154554 168001
łS2 990 157H7 584 86 815 158115 614 159500
16tt289 16H36 163337 007 769 16ł892 1e5005
166411 619 167333 975 168186 398 875 169106
476 83 530 170303 5ii 770 171915 172419
t73350 5Q5 41 17ł250 927 175461 17676!J
177399
840 900 178197 272 488 179073 232
-11- 10519973.
Po 50 zł. na N .ry:
W t.em Mr. Talbot, niez.a.dowolony z po••• oZ których Grace Jest moją wy131 862 1258 427 678 811 2005 09 218 373
braną. przyjaciółką - dodała Mable.
ruszonego tematu, uderzył gniewnie wYPie837 3125 371 5600 931 80 6062 150 969 7370
- No, a ja? - zapytała młods'za siolęgnO'w~nQ., arystokratyczną. ręką. w stół:
824 8~Z 139 797 917 9539 97 10710 994 l1i14
12300 639 98D 85 13596 15218 631 845 991
stra. Betty, pragnąca uchodzić za dorosłą.
- Masz racje, chłopce I Rasa pozosta16083 85 491 560 17070 293 56() 857 18191 19150
panllmkę, choć skończyŁa zaledwie 17 lat.
nie rasą., a my, biali, jesteśmy zawsze górl)..
88 200 29 21182 299 i79 961 22355 414 85 665
- Ależ ty też
odparła Mable
Dobrze P<Jstępujeeie w Indjach. Złość mnie
78-8 823 2'097 601 983 25271 483 503 26(:i!tl 731
z uśmiechem.
bierze, gdy patrzę na zebrane tutaj między
851 57 00 27013 24 127 298 466 588 6i2 6i
Karol zebrał na odwagę i z bijQ.cem
128330 129032 395 982 30!H2 31109 i67 565
narodowe towarzystwo, pozb.awione wszel9.57 74 2308i 291 398 410 836 33023 33023 187
sercem, zwrócił się do BetJty:
kiej dumy. ImpO'nuje im jakiś azjatycki
299 301 590 992 34119 362 811 35.')00 64i
- Z!ł. to ja, jeśli pani pozwoli, nazwę
awanturnik, popisujący,się róźnemi sztuoz·
30030 119 253 528 859 37122 412 733 873.
się
pani
specjalnym
przyjacielem.
karni. I najgol\Sze, że - nie chc~c sie zam·
_38566 947 63 39i42 891 '0263 92 323 519
Betty zarumieniła się po uszy 1 spuknąć w wlasnych czterech ścianach - trze'1;)73 867 918 4,2186 228 U(}27 193 223 753
ściła głowę, aby za kędziCl'zcwemi, ciemne"2"27 339 339 45088 499 766 979 &6153 4BO
ba prz~bywać w tem towarzystwie. Cale
6&9 818 '7&67 '8584 602 '9013 5G032 73 224
mi lokami ukryć zakłO'potanl). minkę. szczęście, że to jeszcze Hindus. gdyż tak
511!0 229 698 721 805 69 52005 4C 7G2 983
Zmiesz' ~ie dzie\\ częcia udzieliło się Kasarno dobrzE' mógłby być Murzyn, aa>o
53365 717 5'332 98 55625 742 SS 825 39 50074
rolowi, tak, że i on nie mógł wydoby .: 3"ło
zgoła Eskimos.
117 271 75 322 500 07 719 57374 581182 394
su. Nastąpiło krótkotrwale milczenie,
510 976 59934 606~ 391 482 85 61126 280 650
Zaśmiał się zlłoś!iwie 1 wychylił dUiSz..
vrzyczem starsi śmiali się z nieporadaości
62156 201 322 87 63031 339 431 63 767 976
kiem resztę wina. ze s'Zklanki.
64713 65182 331 573 688 771 74 008 66\.17
dwojga młodych.
W ~ym momencie zajechał przed g0531 67364 658 808 968 68~51 462 580 9j6 63
Wreszcie pani Spencer, pragnąc wy89300 49 837 902 65 70\96 684 71381 535 719
spodę samO'chód, którego zbltżenia. nie z&dO'by': córkę z zaamlat>asowania, odezwala
72129 97 525 8&i 952 73586 7U89 M8 815
uważono wśród ożywionej rozmowy.
się:
75377 97.
TerM dopiero ~rócono na niego
- laki miły zbieg oJrollczności, te
76S04 63 77573 936 78177 725 019 79303
uwa.gę·
669 80438 81126 459 530 609 83i28 22u 515
s.. otkaliśmy się tutaj.
85001 387 524 845 86311 7 5 87592 89,2,'5
Mable wykrzyknęła radolnie:
- Cieszę się niewym<Jwnle - odparł
900-1-7 ~ 21 91267 39"2 7S9 849 92233 776 i:i
- PaństwO' Spencer pr~yjeehali1
Mr. Ta!bot, którego podnLcenie rO'zmowę.
83119 41. i 73 666 940i'2 1M 678 707 95:i27
I J;.nbiegła. naprzeciw, wiodQ.c Pr%y.by·
o fakirze właśnie ust~plło.
9G286 98 97326 969 28323 99736 003 iO 1001 i1
łych d<J ojca..
Ma.b\e spytała:
776 991 1013 9 920 162682 997 103i,G \ 910
Po przywitanhl się z pr~ybyłytni, Yr.
104075 105561 656 106052 218 754 107091 708
- To i państwo skor?:ystal1 ~ piervv812 966 108l)18 715 109155 394 110"260 73 81
Talbot przedstawił:
n$o od dtut;stego e~su pogodnAgo dnia.,
350 111276 827 112283 609 70 1131® 380 'H'
p
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- Kapitan I rzy Ramsay. al"tyo!l'fa,..
malun. 'VVi lium Spencer z źO'nQ. i córkami ...

b7

wy,echa~

za mIasto'
sl~ pani -

- Nie myli

rzekI Mr.

f!O 656

871 00 .
(Ciąg dal ly na
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Lr. 9).

Trudnoś(i wprzeprowadzeniu dokładnego spisu ludnośti
w ChInach
zawsze podawa.ne z pula tnlej.s!em oblic"enlu
,ak
zlic:ro6 koczownik6w,
307 miljonów. To jest
ustawlcZDie miefsce
n.
w

N'1l!1iczniejszym narodem na świecie są
Chińczy-cy.
To nie ulega żadnej wątpli
wości.
Dokładnie jednak określić liczb~
mieszkańców .. \(r·aju Smoka" jest do-tychczas niepodobieństwem. Czy .i&8t ich 450

miljonó\v. czy też 500, tego nie można kategorycznie stwierdzić nawet dzisiaj,
mimo częściowejeuropełzacJl Chin
I statystyki opartej na wzorach zachodnich.
Trudno-ści bowiem w przeprowadzeniu
dokładnego SP:8U ludności w Chinach sq
ołbrzym;e.
Administracja w kraju rozległym. którego powierzchnia wynosi przeszlo 11 miljonów km kw. - zawodzi nawet w miastach, a cóż dopiero mówić o
górzystych okolicach Cinganu lub pogranicza Tybetu,
dokąd

nie

prowadzę

fu! tadne drogL

Europeizacja zawładnęla właściwie wybrze
żem, a dalej wpływy jej można widzieć
tylko w wielkich miastach, Posuwając
się za od wybrzeia na zachód, wkraczamv w J:dąb kraju, ~dzie mieszkańcy prowadzą taki Ż)-wot jak przed 50 lub 100 ła
ty. Niema tam kolei, samochodów ani
dróg kolowych. a przez setki kilometrów
biogną t~' lk9 ścieżki.
Zanimby spis ludności przeprowadzono \V jednem okr~gu.
w drugim stan faktyczny zaludnienia
móglby ulec wielkie.j zmianie. I tak tet
się d2..ieje. Drugim wielkim szkopulem sq

epidemJe,

panuJące

nagminnie.

Dżuma, cholera I tyfus zabierają rokrocznie tlclk i tysięcy ludzi. Podobną siłą niszczycielską sa, wylewy rzek, które pochła
niają niemnieisza, ilość ofiar, zamieniajllc
cale obszal'Y kraju w bezludno. na pewien
czas okolicę.
Ważnem
utrudnieniem w nt'Zeprowlldzeniu rpisu ludnJści 8n, wojny domowe.
A wiadomą jcst rzeczą. że
wrzawa wojennI! nie IJrzvctchl. w Chf.
nach od 1!)11 roklL
Walki J!'cnera ló\v, ~ubcrnatorów. bandy
nie otrzymuin,cych żoldu tolnierzy, rokosze skomunizowanych oddzialów i wreszcie Qesantv japoil!lkie odcio.~ajl\ ludność
od zwykłych znj~ć i zmuszają często do
opuszczenia stron rodzinnych.
St06unkowo łatwo jcst w Europie ustaI1~ liczbę mieszkańców jakiegoś miasta,
czy wsi. Domv są ponumerowane, a mieszkańcy zameldowani z jch rodowodami.
Lecz

Straż

zmienIaJących
pobyła
p.
słe·

pach MongolfL
W jaki sposób polIczyć dziesiątki tysl~cy
lodzi w ol,olicach Kantonu, gdzie ludzie
rodzq się i umierają na wodzie. 1\10 wreszcie ustali liczebność fali emigracyjnej,
płynącej ze zmienną siłą do ~Iandżur.li I
zagranicę,
Jakqt w' kotku cyfrą zaopatrzyć w rybryce niezliczone bandy chunchuzów dezerterów i olbr'zy mie rzCtlze
zwolnionych z wojska? Wł6czll się oni
po kl·aju. rabu.II\ i żebrzq, unikając spotkania się z wladzami czy oddziałami wojska.
Nie dz! wmy się więc, że na wet oficja tne komunikaty o rezultatach spisu ludno-

ścl
zastrzeżeniem.

wypadła liezba
już różnica zagad-

były

kowa.

Stan zaś lndnoścl zmienIał się w zalet·
noścI od sposobu l sZJbkośc~.

Zawodzą r6wnid ostatnie obliczenia.
Oto w roku 1928 ogłoszono z małem lastt'zeżeniem, że liczba ludności "Kraju
Smoka" przekroczyła sumę 485 mil jonów.
Tymczasem w 1932 roku wedlu~ sprawozdania ministerstwa spraw wewnętrznych
w Chinach żyje tylko 4i4 miljony mieszkańców (włączając w to Mand~urję - 31
miljonów).
'E" ' I
Pogódźmy si~ wiec z tern, te długo .IeS2c~e
nic będzie wiadomem, ilu jest faktyczme

przrprowadzenla nader trudnego spisu,
pr'zyczem wynikały zagadkowe przC8uni~
cia. Oto wedlu~ oficjalnych źródeł
chitlskich - Chiny w roltu 1580 liczyły
()() miljonów ludności, leu w roku 1M2

SP:6 wykazał

olbr'zymią

róinicę.

gdyż

.. tylko" 21 miljonów, W rokll 1711 urzęd
nicy CC6Ul'6cy do\iczyH się 28 mIljonów.
W ja,kiś dziwny sposób spis przcl;lrowQ.dzony dwadzieścia pięć lat później w roku li36 wykaza! naraz 125 miljnnów mieszkańców, lecz dwa lata później po skru-

Chińczyków.

w fi

Samo 6jslwo z zegarkie

Majior ang'lei'skl zastlrzelił sIę w taksówce, aby wierzycIele mogli otrzymać p!eniądze
W Londynie budzi sensację samobójstwo majora. Uowlnndsona. który
za:iJtrzeUł się

w taks6wce.

Majo~ Uowlandson zostowll tylko dwa
listy. z Idót'ych jeden slderowa! do wladz,
drugi do s\\'o;ch f!lównych wierzycieli. Treść tego ostatniego listu jest sensacyj·
na. Major podaje w nim, że popełnIa samobójstwo, oby jego wierzyciele mogli otr1.ymać pienindze.
Jak się zdaje. jesl. to
pierwszy dluf.nik. który popelnia saml1bójstwo po to, aby jilgO wierzyciele zostali zaI!pokojeni.
Mnjor TIowlandson nie był oficerem
!lu~by czynnej.
Po sl<otlczeniu woj:W
światowej przeszedł on do rezerwy I odtąd
zajmOwał się 'Wy~ącznte interesami
giełdowemL

ro('zqfkowo l!zere~ !lzCZ~ś"wy('b operacyj
przyniót!ł mu wacwy mnJtttek. W owych
(:zl1sach zaase!wl'Ował się na życie. pl'zy
C7.sm !!uma asekuracyjna mlala być w'('plncona spnrlkobiercom. Ubezpieczenie opiewalo na 50 CC{) funtów. Początkowo pre
mie wplAcane by1y ref!ulnrn:e Póinlel,
a bylo to w czasie baissy funtowej, interesy majora pogorszyły sif,l, Następnie
Szlo coraz

wlska.

Dzięki

tE'mu, :te

postodał

towarzystwo asekuracyjne zażądałO
znpł&lcenia pre-n li. która wynosiła
1 500 lantów.
Oczywiście taUe tej premii nie m6<ll
Rowlan(lson zapłacić. Wobec tego skierował on do towarzystwa asekuracyjne~
pismo. w I,tól'em zapytał iak dlugo asekumcja jest ważna, jeżeli premji nie zapłaci, a gdy mu odpowiedzi.ano. te. do ~o
dziny 5·tej po poludniu dnIa 14 SierpnIa,
wów'czas zasil'zelil się w taksówce na trzy
minuty przed ter'minem.

nieska-

zitelną opinię, udal<l mu !'ię uzyc;l,ać POkaźny kredyt
Wreszcie dlugi jego wzrosły ogromnie. znpadaly terminy. które pl'Olongo",ano. nIe wrei'<zrie i te sie skończy
ły.
Najwlęl,szą troską mAjora były pew-

ne drobne dlugi hon<ll'owe, na zaplncen'e
których tfll\te zniknd nie udało mu się
wytru\snąć pieniędzy.
'
Wówczas to pr'zypomnillła mu się P<>lisa aselwrnt'yjna. Przypomniała mu się
tem łatwiej, te

__

!Ł2!!!2

..

Na mor!u P6lnocnem odb~rły się manewry an~iel
skiej marynarki wojennpj. W ćwiczeniach wzi~ly
udział wszystkie jednostki bojowe, stacjonowane
w portach poludniowych Anglji. Na zdjęciu widzimy
hydroplan wywiadowczy, wyrzucony za pomocą katapulty z poklaclu krążownika .. Neptune". Na dalszym planie pancerniki.

gorzał ł

się

strafy pOwIększar,
z dnia ua dzi6ń.

.Jednf\k:te Rowlandson nie tracił odwaltl i
uwatal to wszystko Z!l. PTz\1mijające zja-

ogniowa

musiała sikawkami (hłodzić
~lfozgrzany" alkoho~em tłum

Aby uchronit palUSZki swej ukochanej
\vynalazł

naparstek

Ni(lzb~dny
każdej
kobiecie naparstek
pow. tal stosuuk,ow-o, niecllnvno, bo za!edwie 250 lat temu, Wynaleziony z,ootał przc-z
pewnego złotnika holenderskiego, Mikołaja
van Benschoten, który post.a,nowil ochl'onić od ukłuć igly palec malej damy swego
serca za pomoca, malutkiej zl'otc-j beczułki.
Było to w r. 1684, a ukochano. van BenBehotena była palni Myrfrcnna van ReuBsalaer. Naparstek pani va'n Ueussalaer
wywolał 7Jachwyt jej przyjaci6leJ< i w cią
gu następnych dwóch tygodni złotnik vll!n
BenscllOton otrzymał setki zamówień ..,0.

wykonn.nie tfl.ldego samego naJ'l8.Nltka,
Zmuswny był on wywiesić na murach
miasta afisze, w których oglosił, że gotów
je.st za·anga2m";ać kilkunastu zdolnych rzemieślników, umiejących cyzelować w złl()
eie, Pomysłowy zl·otnik szybko dorobił s'ię
zmacznej fortuny. '\Vynalf\Jzek jego(} przeszedł wkrótce clo Francji i Anglji,
a potem do ws'zystkich krajów Na.jpiękniejs-z8
naparstki wYl'abiame są obecnie w Ch'inach, gdzie nadają im ksztalt małego kwintu loat08u, wyrytego w l(,Ości słoniowej lub
w jaspisie. (c)

•

Na Kaukazie
Nieprzejrzone

tłumy

w dniu

zamknięcia

szczegÓły o znwystawy .. Stulecie poslęl>U" i orgjach, "tóre wypra winno przy tej sposobności. o czem pisaliśmy już w "Orędow
niku".
Pub liczność
ograbiła
wystaw~
ze
wszystkiego, cokolwiek moinn było zrn·
bować .. jako pnmiqtl\i'·. Setki lawek i krzeset wrzucono do jeziorn Michigan. Dwu:;tu
pOlicjantów przysIanych na pomoc nie mogło sobie poradziĆ z rozszalałym mol/ochem, Goście Jadący dźwigami na jłł-l'!Q-

Z Chicago nadchodzl\

mknięc i u

żyją

ludzie

najdłuiej

DotychCl%,as uchodziła Bułga.rja za kraj
długowiecznych.
Obecnie, jałt . utrzymu.io,
fr.']6ła f'Owleckh'. l'el,ord dlugowiecznoś:'
zllchyła pólnocna stl'Ona.I<auI<a·w, Pr·z~llt>·

Altyn, liozy 143 wiosny. Jej maHooek uma.rl, maja,c lat 110. Jej syn n-ajstars'zy
ma lat 90, a naj.mł·odszy 60. Du.lej: w wiowystawy "Stulecie Postępu" w Chi~ago,
sco I(umici, n-ieda,lcko(} Tif1isu, ~yje chllQp
wszystldem znana pod nozwq Murzabe- 150-1et.nl, fiiruZ\V. Artemi Laglaszwili. :,: 'l n u
trowl\ wietll Ciskali z góry butel1<ttml. W kow olmlica górzysta, znajdująca siQ IV przyjacieloa, star.s'lego. od siebie, h, ! ;.1bazano egipskim llupiollO kosztowne dy- północno-zachodniej stronie Koukalzu, ob- letniego, nazw. Gnspu.r Chiut, Nie-<l" :( 0
wany wschodnie. Policjant 7.atnymał przy rtt-ować mil w ludzi, którzy d<lczekali 8i~ eta.mtąd majduje się wioska na,Z'w. G,I .wyjściu 13-letniego chlopaka, który trlumpóźnego wieku, t. J. 130 do(} 150 lat. PrzYC1.ygdZie ~yje. g<?ral 130-1etni, oioozący f· il: ;-r
falnie niósł dwie Olbrzymie kości maslo- nia się do tego wiele warunkóW, Jak prze- potomkami. Jak synowie, córki, \"\ll:: i.
tfooto, skradlione z f.llwilonu pn.leontolo- dewlPzystklern: ezyste powietrze gór"kie. prawnuki i pN!.-pra-wnuki. Jego zus :,)!lli ;
giclncgo. ZapytllOY przez slI'óżn bezpie- mleko kOlZle I krYiłttał()wo czysta woda Pl'lyjaciele z pobliskiej wioski ni,il': lJ \'.:1,
CZClllihva, czemu te zabytki skradł, Od-j fródlana. Wszystl{O to dzial-ać ma w spo- są: niej.aki Barnj E tn,owa, licza 'y ~Gh
rzekł: "dam je do ogryzienia mojemu 8ób ożywczy na płuca I serce.
tycia i jego pt'lzyjaciel I,nukOj - I " ł ' .
psu", Bezradnej poliCji przyszły z pomocą
Dzięl<i tym
sprzyjajl:\cym warunkom I tak dalej. Źródła sowieckie twiel'uzu
o~dzi~ły atrat.y ogniowej, która ostaLeClwy\lazaj" tródł_ sowieckie Jl'88tępuJftce podonne wypndki dlugrl\vie!'fZlllośei są w
Jllę alka.wJuwu rolpe<hi1a Uum,.. . _ _
Pl"U'kJad)'~
D..l.ewla.sL&, DMw. C!łulo.jQwa- górach KaulullZu bardzo ozQsto.
.

--

~.~- ~-

Sb'ona 8
Kalendarz rzvm.-kat.
PIątek: Edmunda b.
Sobota: Salomei p.
Kalendarz slowlaliskL
PIątek: Radom!ra
Sobota: Zbisla wa
Słolica: wschód i.U
zachód 16.00
Długość dnia S godz 46 m.
PIĄTEK
Księżyca: wschód 13.H
zachód 01,15
Faza: 5 dni przed pelnią.

Pan

LIstopad

16
•

A~re~ re~ak[ii' i a~miDinra[ji WLOdli

telefon redakcji l adm'nisłraeji 173-!J

Piotrkowska 91
Godziny przy;ęc: dła interesentów

od 10-12

Dyżury

nocne aptek

:\ocy dzi·siejszej dyżur'ują apteki: M.
Kacperk iewicza. Zl!ierska;)4. J. Si tkiewicza, I opel'llika Z(j. L Zundelewicza. Piotrkowska ~5. S. Bojarskiego, Przejazd 19.
M. Lipca. Piotrkowska 193. A. Rychtera
i B. LOb{)dy, 11 Listopada {).
-

Teatry i kina
Teatr Miejski - "Olimp ja".
Teatr POpularny
.. Hrabia Luxem·
bure:.
B:lDda - .. Banda naprzód".
Adria - Metro - .. ~Iasl,arada".
Bajka - "Tańcząca Venus" i ,Pięciu

dżentelmenów".

Bratnia Strzecha - .,Hanka".
Capitol - "Karioka .
Caslno - ,..T ej wysokość całuje".
Corso - "Miłość Tarzana".
Europa - "Melodje cygańskie".
Grand - Kino - .. Na na".
Mimoze - .. Prywatne życie Henryka
VIII" i "Samarang".
Ludowy - .. Szaleństwa amerykańskie"
Luna - .. W wredeńsk:el ka\\ iarencl'''
Oświatowy - "Serce olbrzyma" i "Flip
Flap".
Palace - .,Kleopatra".
Przedwiośnie "Cal uj mnie jeszcze".
Rakieta - .. Wiosenna parada".
Rekord - "Zemsta Tonga" j "Pat i Patachon jako wynalazcy".
Słońce - "Królewski kochanek" i .. Jeź
dziec w masco".
Stylowy - .,Nowa pIe"·'.
Sztuka - "Dwaj malcy".

=

~t'lown~

·
KOmJSarZ

Otrzymaliśmy następują.ce pismo:
"W zwię.zku z notatką. p. t.: "czyż-I
by polityka protekcYJna?",
zamiesz~zoną. w nr. 259 dziennika "Orędownika" z dnia 14 listopaja 1934 roku
na zasadzie art. 21 i 22 dekretu w
przedmiocie tymczasowych przepisów
prasowych z dnia 7 lutego 1919 roku
(Dz. Pr. P. P. nr. 14. poz. 186) _ proszę
o zamieszczenie poniższego wy jaśnienia'
. l
1::1
' . .
I In
"Dma 21. pazdzler!1 ik.a 1934.roku
p. Bąkowskl ,':' im~emu ZWląZ~U
"Praca Polska zgłOSIł za p()średmctwem mego sekretarza prośbę o ojbycie konferencji w sprawach, dotyczących zwalniania robotników sezonowych oraz wyplacania im ekwiwalentu pieniężnegoo za urlopy wy~
~
poczynkowe. W odpowiedzi na powyższe zgłoszenie sekretarz zazna- I
czył, że wobec znacznej liczby zWię,z-1
ków. działaję.cych na terenie m. Łodzi i. zgodnie z przyjętą p.raktyką
KomIsarz Rz~Jowy m. ŁodZI odby- I
wa konferenCje wspólne z przedsta- I
wicielami związków anie z każdym ~
związkiem wsobna i przy tej sposobności nadmienił, że wobec tego, iż
zwią.zek "Praca Polska"
był dotych Czas ze swej działalności na terenie Zarządu Miejskiego w Łodzi
nieznany, byłoby wskazanem przed-I
stawienie listy członków pracowników miejskich. których organizacia a reprezentuje. Lis.ty tej dotychczas Zarzą..d Miejski w Łodzi nie

I

-

5, oraz

Żydów

i. Z listy
SokoJo,,,ski,
który w tym
na ~vsi Piąt
kowisko,' gminy Górka Pabjan:cka czyli
nie mial prawa wyboru w Pabjanicach.
:'vlimo to wybory zoslały zatwierdzone i
wkrótce ma się {)dbyć posiedzenie rady
miejskiej dla wyboru prezydenta i Zarzą
du miasta. Wobec tego jednak, że protest
po.<;!any jest do rozpatrzenia dalszym wła
dzom, uznać trzeba że łosy rady miejskiej
nie są ostatecznie przesądzone. (k)
został Leszek
czasie mieszkał

-

B. B. wybrany

Kronika pol'cy·na i

sądowa

LikwIdacja zuchwałej szafki. Policja
zlik wldowa.la zuch wałą sza ikę raSpis rocznlka 1914. Dziś, w piątek. dnia I busi ów. która w ostatnich czasach doko16 Iiotopada winni się stawić w biurze nała. szeregu z!}rofnycb napadów na' mie\'I'ojs.kowem pony ul. Piotrkowskiej 165 ce- I o;zkańców, szosach wiorlących z f odzi d)
em powtórnej rejf'stracji (spisu poboro- Konstant\-nowa. Alek€androwa i Zjl;ierza.
wych) mężczyźni rocznika 1914 zamieszka- Osta.tnio przed kilku dn:ami. na szooip
II nil. tE'renie VI kom P P. o nazwiskach
Zgierskiej patrol policji natknąl s:ę w nona litery Ł, \1, ~, 0, P. R, S. Sz. T. U cy na trzf'Ch ra·busiów. którzy. ostr7eliwuW, Z,Ż.Z oraz zamieszkali na terenie XIV jrtC się. zd{)lali ujść w c:emno~ciach. Pokom. P. P. o nazwiskach na litery W. Z, ścig prowadzony w dalszym cią!\'u cloproŻ. Ż. Zglaszający się winni prZ\'nieść ze
",adzil do ujawnienia kryjówki bandytów
soba, dowód osobisty lub metrykę z do- w m:CI5zl,aniu małżonków Adama i Otylji
wodem. stwierdzającym tożsamo.{,ć oraz Kulikow.skich. przy szo~ie Aleksandrowzaświedczonicm o rejestracji.
skiej 24. Policja niespo~j'rzeżen ie otoczyStronnIctwo Narodowe w Aleksandro- Ja dom i wkroczyła rlo mieszl{ania nllwie łęczyckim przejawia wielka, żywot krywają.c cała, bandę
:\a czele szajki stał Kazimierz Rutk(H}ność. Dowodem ożywionej działalności są
liczne zebran:a członkowskie, ocłby\\'a.i~!ce ski. Onrócz Kulikowdkiego i jP;g'o żorły
się co dwa tygodnie, na których prrlegendo szajki należał Adam N:lzdrowoki.
ci wyglasza,ia, różne referaty.
\Y.,;zystkich CZWOTO aresztowa·no i osadzoW ubiegłym miesiącu Stl'onnictwo u- no w wię.zieniu. \V m!eBzkaniu znaleziorządziło zabawę taneczna" połączona, z róż
no łup, kilka rewolwerów, naboje. latorki
nemi niespodz:ankami. W uroczvścip elektrYC'lne. lomy i ·inne narzędzia zło
obchodzonem święcie Chrystusa KrólA dziejskie. (k)
Stronnictwo Narodowe brało żywy udział.
Z Polskiego T-wa Krajoznawczego. W Kronika sportowa
niedzielę, 18. b. m. odbędzie się zwiedzaHokei w Łodzł. Już w przyszłym roienie stacii telefonicznej. Zbiól'l{a o godz.
10,45 w siedzibie T-wa (AJ. Kościuszki 17). sin.cu rozpoczną się okręgowe mistrzostwa
Oplata dla młonków i młodzieży szkolnej hokeju, które będą rozgrywane w kl. A i B.
Do klasy A należą cztery kluby: L. KS.,
20 gr, dla gości 1,- zł.
Uni{)n-Turing. Triumf i S. K. S., zaś w klaTeatr Miejski.
Knpitalma l\Omedja sie B walczyć będą· rezerwy tych klubów
Molnam .. Olimpjada" - dzięki swej lek- oraz H. K. S., S. K. S. (Zgierz) oraz Makabi
kości, wybol'llemu komizmowi, sytuacyj i
i Hakoah.
ile projektowana sel{cja hoprzednlemu humorowi, tak wla:ściwemu kejowa w \Vim:e została zorganizowana,
świetnemu komedjopisarzowi węgierskie
w 'klasie B walczyłoby 9 zespołów.
mu, odniosła podczas wczo.rajszej premjeTreningi hokejowe w JJarku Poniatowry pelny sukces.
"Olimo.inda" dana będ.zie d'ziś, jutro l skiego. Zarząd L. O. Z. H. L. postanowił
zwrócić się do zarządu miasta o udzielenie
poju trze ',-:iecz.
We wtorek wiecz. kapitalny Chór Da- zimowego lodowisl;:a w Darku Pon:atowski ego na kilka dni w tygodniu na użytek
na.
tych drużyn, które nie p osiadają własnych
Przedstawienie dla młodzieży szkolnej. lodowisk do treningu. Jerlnocześnie zarząd
W sobot~. o godz. 4-tej PO o-oł. -oraz w nio- Ł. O. Z. H. L. starać się będzie o oświetle
dzielę. o g:Jdz. 12 w pol. dane będ7.ie dla
nie lodowiska w parku Poniatowskiego. by
młodzieży s7kolnej arcydz:elo Fr. Schillemożna było korzystać z niego nawet i w
ra .,IntrY2"a i milc-ść" w premjerowej obsa- godzinach wieczorowych.
dzie. CE'ny najniżRze od 3{) g-r do 1 zł 60 gr.
. HokeJowe rozgrywki międzyszkolne. W
Echa wybor6w samorządowych. Po związku z a.kcją wprowadzenia rozgrywek
przeprowadzeniu wyborów do samorządu, miE:dzyszkolnych hokejowych w szkołach
złożono szel'!:'g protestów, mniej lub w!ę
średnich w Lodzi, L. O. Z. H. L. zamierza
cej albo tt'ż zgola wogóle nieuzasadmo- wszcząć starania również na teren:e kuranych. jak np. protesty Żydów łódzkich w torjum warszawskie~o za pośrednictwem
sprawie rzckomy-ch gwałtów ze strony na- łódzkiego urzędu P. W. i W. F.
rodo,vców, choć w rzeczyWIstości było
Ostatni mecz Ugowy w ŁodzL W nadwręcz przeciwnie, gdyż tJ"'lech Żydów skazanvch zostało na więzienie. za ciężkie po- ch{)dzącą niedzielę na stadjonie sportoran!enie cyklisty-Polaka w dniu 2i maja wym L. K.S. odbędzie si~ w Łodzi ostatni
r. b. na Balutach. Jeden z protestów zlo- mecz piłkarski o mistrzostwo li!!i pomi~
dzy Pogonią ze Lwowa a L. K. S. Lwowiażony przez Obóz Narodowy, przeciw wyborom w Pnbjani cach, rozpoznawany przez nie do Lodzi przyjeżdżają .w najsiJniejWojewództwo, jest uzasadniony calkowi- szym swoim składzie. Jedenastka. Iw()\vska
cie, gdyż powoluje się na wyraźne wykro- przedśtawia się następująco: Albański Beczenie przeciw ustawie. W Pabjanicach reza, Jeżewski, Jaworski, Dcutschman.
wybrano z Obozu Narodowego 12 radnych, Matyas • KramI. Zimmer, Wasiewic:1, Noz ~ B -11, z P P. S. - 8, właśeicieli nie- ehaezewski. Nieeheloł•. (Al.)

Komunikaty

łódzka

°

~ume,. ~

· ,·

WYJaSDla

W dniu 2 listopada r. b. konferencji z przedstawicielami zwlę.zków
nie zwolywałem, a ponieważ w dniu
tym zglosili się równocześnie przedstawiciele siedmiu zwię.zków zawodowych,
przeto
przyję.łem
ich
i uJzieliłem informacyj, o które się
do mnie zwrócili w zwią.zku ze zbliżaję.cym się okresem zakończenia
robót sezonowych."

l

przez o. Laurentego z Warty. Tematem
konferencyj by.lo znaczenie i wp.ływ III
Zakonu ••a życie spoleczne w kraJU. Podczas trwania ćwiczeń ducho\\o\'ch kościół

był przeoełniony słuchaczam\.

l

Komisarż Rzą.dowy:

I ' Wa c ł a w Woj e w ó d z k i.
n z.
•
•

Zakończo--

no rekolekcje ~eneralną Komunią św.
Handlarze padliny. Policja ujęła Bohdana Sta.neckiego we wsi Podrvbn:cze,
który uprawial potaiero:1V handel mię.sem,
pochodzacem z ŚWiń padlych na czerwonkę. względnie dobijanych.
NIezwyidy wypadek w. pa~ku•. Prz&ch?dzącego prze~ park mieJ~kl Zr6lkow~kl~gO. pas~a 8H~ kro", a wzręła na rogi
I sllDle pOLUl'bowała. Z~znaczyć trzeba
że park miejski znajdUJe Się w oplakanym stanie, w l<ompletnem zani~db.aniu
i zapomnieniu przez '" ladze mieJskie, a
obecnie staje sie pastwiskiem dla krów.
(
-

Tyle p. Komisarz. W związku z po- K ron;ka m. Turka
zarząd "Pracy Poslkiej" ko_ _ _ _ _ _ _ _ __
munikuje, <:0 następuje: 1. Dnia 21. X_ Pośwircenle nowego mostu. Na War' r. pp. B ą k ows k"
193 '1:.
-l l D ę b OWS k'.1 o t rzy.
k
cie w Uniejowle odbylo się poświ~ceD\e
malt od sekretarza p. JawOI's lego za· nowego mostu. którego dokonał ks. prał.
pewnien:le, ze zar~ą.d Zw. Zaw. Prac. Stawicki. OŁ\,arcla mostu dokonał staroZak!. Uzytec.znoścl. PUbl: .. Praca P?l- sta powiatowy NożvńskL
ska' '. zostame pO\Vladol~lOny o ma:~Dekoracja strażaków. W dniu 11 IiC?j SIę odbyć konferenCJI. KonferenCja l.swpada za za5lugl. polożone na polu poSl~ .~dbyła, lecz zarząd ,.Pracy Po.l- żarnictwa srebrne klozyże otrzymali straskleJ nie :lootał powiadomiony. -:- 2. żacy: dr. Leon Kruszczyń'lki. Leopolrl BoPrzedkłajanie . pr8:~od:l\vcom
ILsty rys!awski. A. K!ętows~i. Ł. Bambe .. Bro.nczłonków ?r~::m'l~cJl. zawodowych do zowe krzyże otrzymaJ!: I~ocz.orowskJ~ \11~
tej po~y ną~dzle Sl~ me praktykowało. I czysław. Leon. 1{~Szy.nskl ..S!e~zko :::;tll.m~
natomiast lIsty takle były pr~edkła!!a- staw. K~Gzczyr!skl P:ot.r" ŚClbl~r .1., Wyn~ jeJyni.e w celu otrzymaOl.a pracy. ganowskl B., Szelaga S., SzullIera .T.
3: Dma 3.1. X. 1934. r. maglstra~ m.
ŁodZI POkwlto,,:,al. Pl~mo, I?odaJą. ce
skład zarządu l SIedzibę ZWIązku w
myśl życzeń sekretarza p. Jaworski~go
- i mimo to zarzą.d .. Pr.ac~ Pols~ier:
nie otrzymał powl~:jomlema mającej
się odbyć konferenCJI.
,
_ Władze administracyjne w TomaszowJe ukarały gl'zywną. 200 zl Dawida.
Weisbarta, który robił konkurencję
miejscowemu urzęd.Qwi pocztowemu,
przewożą.c własnym samochodem caRada miejska. Prasa .,sanacy,lna" do- łe paczki korespondencyjne i inne do
nosi, że w końcu b. m. ma być zwolane posledzenie nowe.! rady mieJskiej. W jed- ŁoJzi i doręczał je tam adres.atom,
nem z nism .. sanacyinvch" czytamy: .. Ra- przeważnie kupcom żydowskim.
Skazany został również na 50 zł
da grodzka B. B \V R. dpmaga się bez\\ zględnie obrania orezydentem p. Goliń grzywny jeden z klientów Dawida
skiego i zastrze!:(a się, że w wypadku wy- W·eisbarta niej. Tobjasz Rosenblum.
boru kogo innej;(o prę:zydent zostanie mianowany".
Bez komentarzy.
Usiłowane samobójstwo. Nowak LudU{ll Szajman skazany został przez
\\"ik (Fabryczna 6) w zam:arze samobój- sąd okręgowy w Łodzi na 2 lata wię
Gzym pchnął się nożem w brzuch_ Przy- I zicnia za to. że dnia 20 lipca b. r. przy
czyną rozpaczliwego kroku był brak środ%~~ b'
li 1 M:
. St
l ó K
ków do życia..
z legu u c
a a l
rze c w
a' niowskich wywiesił sztandar komuni~
Blfatyka na w.eseJu. G orzklewi-cz Jó- styCźny
zef, bawiący na weseln u pp. W!odarczS- l
.
ków (W8Jrszawska. 1621 zo~tat pokluty no- \
żem przęz AntoD1()~o Feltksa. Śledztwo
trwa..
I
Slrajk trwa. Robotnicy, zatrudnieni w
dawnej firmie K. Prpisa, strajkują nadal.
Żlikwictowany został w Łodzi przez
polit-ję tajny dom
schadzek, prowaJzony przez l\hrję Szymańską., przy
ulicy Lipowej 38.
Szymańska poprzednio już prowa~
Czy tvd najlepszym lokatorem? WIa,kicielka nieruchomości orzy ul. Łęczyckiej dzila dom tajny schadzek przy ulicy
13. pani Zagorzelaka Grnowefa w roku I PIOtrkowskiej 67,
dokąd
zwabiano
W3) nabyla nieruchomość przy wyżej wy- go";·~i z cukierni Granje Hotelu.
mienionei ulicy w którei w:śród lokatorów
\\' lupanarze Szymańsldej przeproznajdował się ieden Żyd. nozporządza iąc
wadzano specjalne zabiegi, za co pokiJ"koma wolnemi mieszkaniami. pani Za- bi('rano ort 70 zł.
.
g(}]'zelska postanowiła je wynaiąć Mię
Szymańską. osadzono w wię~ięniu.
dzy innemi zgłaszali się p. Franciszek
Gust oraz p. Rozumkowa. gospodyni jednak mie6~kań nie wynajęła. Wkrótce
Sytua'~la
potem z2"losili się i Żydzi. Szmul Feldman. Gerszon, Pi.otrowicz. Ice:{ Mayer,
Strajk wło&kj' w fabryce Fuksa przy
Berkowicz, Mojżesz Goldberg. Wszyscy ci ul. Żwirki 5 został w dniu wczorajszym
Żydzi przyjęci zostali z otwartemi rP,1kami
i bez żadnyeh zastrzeżeń zostali lokato- zlikwidowany i 80 robotników. którzy
<>d 28 pażdziernika pozostawali w murami "szanownej" obywa te lki.
raoh fl(lbrycznych. opuściło dobrowolnie
Z ruchu "Młodych Stron. Narod." W
wi~zienie.
dniu 14. b. m. odbylo się zebranie Sekcji
Od'była si~ konferenda w minister:\Ilodych Stron. Narod. ~a zebraniu przestwie
·pracY dla za.żeg-nania zatargu w
mówił ieden z prelegentów m. Lodzi. Zebran:e 7.akoilezono odśpiewamiem "Hymnu fabr~-.ce włókien jesiennych Beł-chato
wa, g-dzie przemysłowcy d~żvli do zniż
Młooych".
Z Tow. Opieki nad bledneml dzłećmL ki pł-ac od 2,5 dlO 15 procent Z~odzono
Tow. Opieki nad biednemi dziećmi w Z/rie- si~ na-dal utrzymać place na dotychczarzu urządza w dniu li. b. m. w lokalu wła sowej tar~'fie, a w mi~dzvczasie mają
snym przy ul. Średniej nr. 3 zabawę ta- być
z.badane warunki
utrzymania
neczną, polączr)llą z loterią fant.ową. Ten
wszy.stkic.h robotników i opracowane
pi~kny cel społeczeństwo. zgierskie powinnOwe umowy.
no poprzeć!
Ze sportn. Drużyna Sokoła gośei~ bę
dzie u s:ebie w niedzielę, 18. b m .. druży
nę Pabjanickiego Tow. Cyklistów. Spotkaw Alek:::andtowie i9 bm wyznaczo-)
nie to dla miłośników piłki nożnej będzie
wkllka, atrakcją, gdyż P. T. C. znajduje ne zostało posiedzen:e rady mieis·kiej
się obecnie u szczytu swej formy, o czem
celem dokonania wyboru burmistrza.
świadczą ostatnie wyniki.
Wielka uroczystość kościelna. Montowanie zakupionych organów dla kościoła
budżet
Łodzi
parafjalnego św. Katarzyny zostało ukoń
Magistrat
mia.5ta
Łodzi
prowadzi
cZ<Jne. Poświęcenie nastąpi w dniu święta
parafjalnego, 25. b. m.
obecnie Drace nad ustaleniem orcliminarza bud.żetowe.g'o za rok 1935-?6.
W tei sprawie od,bYło "iE' iJod 01'71'wodnidwem p. komi~arz.a Woiew"'rlzTl'l:c7.e r niZ życia "Sokola". Tow. gimn ..• Sokół" kiego zebranie wsz\'stki·ch
ków wy-d7iałów w mag-i;:tracie ZatwiE'rurządza w niedzielę w Teatrze Miejskim
wielki koncert orkiestry własnej. W re- dzeniem budżetu zaimie się s'necialn6
pertuarze utw()ry najsła wniejszycb kom- komisja. którei posiedzenie W\'maczopozytorów.
ne zostało na dzieJl 5 g'l'udn'a rb
Rekolekcje. W kolegjacle sieradzkiej
Usi!owan i l8. władz miej:::kirh idJl hl
odbyły d~ 2-dniowe rekolekcje dla Ul Zautrzvma-n iu hurHetu w granicach 21
konu ŚW. Fr&J1eiuka z ASJiu, prowadzone ~ milionów zlotrGh.
wyższem

I
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otrzymał.

ruchomości
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Konkurent poczty

Zyd - komunista

ZUkwid10wanle
I
d'omu sehatlzek

I

.

strajkowa

Wybór bunnistrza
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ZChaDSUnleporOIU'mień rodzl się sojusz francusko~wło'ski
p ~ r y t .. (PAT).
~onosl z Rzymu:

_

Agencja.

Havasa
'.
Prasa wioska, ' z zainteresowaniem
omawia j ąc. ostatnie rozmowy min. Lava,la z amb. de Chambrun, życzliwie
notu je pOó1oskę o udzieleniu ambasadorOwi szczególowych instrukcyj w
sprawie rozmów z Mussolinim.
Kola włoskie wyrażają życzenie,
aby francusko-włoskie stosunld kolonjalne rozstrzygnięte zostały w duchu
pr,zy:azn~m: W szczególności w Rzyrole uwazaJQ. za rzecz niezbCdną zliadanie i podkreślenie wspólności interesów obu krajów w Europie na pewnych odcinkach.

I 9ię..Wł6Ćhy . wsprawą

dalszym ' ci~g.u źajql,uJę.
bard.zp·
Austrji, gdyż wjedzę., że wysiłki Ni'emiec skierowane
obecnie call\owicie w strQnę Zagłębia
Saary, ZWI·ÓCQ. się tiatychmiast po
pl~biscYcre 'ku Austrii. Wlorhy gotowe
sę. ponownie wzięć na siebie odpowiedzialność, jak to uC7.ynił~' 25 lipca.
koncentrując swe \\'o ;ska w .Brennerze,
pragnę. jednak. by , Francja i Anglja
podzieliły ią również
.
Co dotyczy stosunków włosko-iu:;ro
słowiańskich. ktÓl'ych poprawa UWQ.
żana jest przez Francję Za niezb~dny
warunek zbliżenia. to w Rzymie są.
dZQ. iż sprawa ta winna być zalatwfo.

na - bez-pośred,nif;) poJńfęd~rzą:da~i
włoękim. l jugoslowi~ńsklm.
, :.

WyborY do Sejmu na wiosnę?
War s z a \V a. (Tel. : wł.) . '; ..KurJer
Polski" (organ cięikiego przemysiu)
donosi:
"W kołach .polityczn-ych liczą się z
możliwościę. rozpisania 'wyborów do
Sejmu bezpośrednio po uchwaTeriill
przez ciala ustawodawcze budżetu, to
jest n'a wiosnę roku przyszłego. '
Równocześnie mówLsię o tern. że po
rozpisaniu terminu wyborów nastą.pi/).

22362 66 MO !35 23025 557 701 12435! 8
125")68 S40. 905 126326 358 912 127041 275 .\..14.
766 128 t76' 121}j77 130819 1312"26 56 536831
133')31 ::,il 134168 135160 3 . 242 136058 310
944 137006 116 983 1380:)5 91-4 139.436 509 73
76 140375 988 141160 142198 304 51$ 627 763
836 143')(;7 121 389 360 H4'212 322 455 .87
U51"3 146001 58 276 311 U77Gl 1480S5 228
910 61 149125 . 669 783 868 1&0306 151108
339 ł61.
152009 '217 368 470 721 153045 14-6 242 326
15463i 155G82 89 H9 :307 7'2 . 706 156208 900
18 50 157772 Só4 932 158230 ł63 96.\. 159t56
625 795 16WD36 70 i56 633 95 161043 723 971
162 )03 132 i62 09 i 153!l2.,) 99 36:3 93 95 163489
776 165Gi2 H7 ł3{l 11m.}.) 531 925 168')69 211
32 472 933 1692h) 170016 32 SS9 171852 172537
173'301 ;'\6() 708 42 934 1743~l7 9:5 175132 403
556 771 176434 69 17296 336 356 6 957 178680
791 g2j _.79143 97 236 396 174.
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Ząda'c~e ws'Zed~ie
Dnia 13 listopada 1934 r., zmarła tona naszego cz,lonka, Ś, p.

~leczarDi Przemys!owej T. Zawierła ~ Złoczewie

Jadwisra Tomkowiak

Pr7YllllujeUly zamówienia telefoniczne z

dotttRWą

nn miejsce,

"LEDZ,'E

JAR:

eca

plO

kUfluje l spr1E'daie na·tRnie)
fIrma ehrześcijańska

B. Ko"'VIolsk,·, Łódt

Piotrkowska 3.

słowo rtlusto) 15 groszy. kat.de
?nlsze słowo 10 e;TOszy. 5 liczb
jedno slowo,
\. IV. z. a
katde stanowi l .słowo. J(lclno o~ło$zenie ,n ie mot e prz!'lkraczać 100 słów, w tern
5 nagłówkowych • .

=

'...

P o I (O ca : węgiel, ! kopalń Jul'uszKazlmten, Modrzelów I Innvch.
Koks kowalski i do centralnVcb !lunewań.
Dnewo, dęb(lwe, sosnowe w
szczapach I rąbane.
Dostawa \\ la.;:npmi końmi ~

~'k"J~KIE
"ISLAND~K1E

=--

.

I

Orędllwniir 2\.. <:!~

406

Ol'Ill\lJ

Rynek 16. Kaleta.

OGŁOSZENIA

zd 28520

v

Znak oferty naprzykład: z lS 924, n 27ł5, d 1790
I t. d.
l slowo.
'
Drobne o~łoszenła w dni powszednie przyjmuje
się do godz, 10,45, w so~oty I dni prze~świ",teczne przyjmuje SIę do godz. 10,la.
.'

=

DROBNE
-

"

Dgłos_zimia wśród 'drobnych': t·laIJlowy miUmetr 30 groszy.

'.

~agIe,

Besztki

Zakład
rysowniczo. hafciarski

l1a ubrania męskie, palta
ut. Woźna nr. 18
f* PFE.lL Lódi, Nawrot2t i kostjall1y ..damskie polpca
.
,
firma
n 12 760
poleca na ' no\\ Sle, bRrdzo gu·
•
1
Młyn wodny
.G ospodarstwo
słowne robótKI . l'ęc ne
Wasl*lewska, Łódź
60 mMo.: rull ' ctwo sp"wdl\m za 56 mórg inwt>n!arz ty\,;y. mor· lIszelkle dodlłtkl llafe '8lskle •
400tIU wplatB 10000
Oferty lwy. cena wl!(\lu~ ugody, Ylo!>inn
n 121"1·
Piotrkowska 152Poznań.
tel. 39.(0 t 56-56

ST. BARELKOWSKI, Hurt. Kol.

.

Łódź, Węglowa

Żądafcłt~ ws~ęd~je I

ng 12809
w l /l i 112 b.
MATJASY ANGfEL1KIE I SARDELE w 1/21/8 it/16 b~

=

Seweryn. Szczygielsk1
9, tel. 14:ł:-93

Sprzeda~ ~ Łodzi , a'. NIł.,ro~W podwórzu, tel. 188·58

Pogrzeb odbędzie się \V piątek. dnia 16 listo.
p~da o godz. 15,30 z kostnicy cmentarza jetyckicg?
Q liczny udział czlonk6\V w pogrzebie
prOSi
zg 8031
Zarząd Tow. Przemysiowc6w
pod wezw. św. Floriana Poznań-J'8Życe.

Nagłówkowe

:Skladopalu

medo~Clgnionej Jakości eodzłenule 'włełego '

.

\ .

>

Osady" ' . ,- [

.'

'ZagubIono

f '

.

PoszukuJ, · "

. -Piekarz.

1•

m-llj. TJtfbom. Po.w. mfędiYi-hoilz-1 Ie~lf;' P"-"lJ'!' P_P,?l1 m nil Imt41 'lfl2UIł'9' "W02:Jlć~o. Ó\fti,; ,i}ntlV'- ~tM, '(fi1ltletnlk ': doŁ!ry.,:"f.ac.!JoWIPC; ; 0
~trukdi · ·pOtN.'a Bojęl!'llI~'·K ,RP ki, :dogb'lnp wartJnki.·svrz",laż· na Brpnisl':l.wi: "Vlanki.ew. ieH. J ńtl~.i ia tąa ,jllkl"Jkolwie\!'- '. "n~,. _ f; lal 18; m~. P, ~~ ~IlIo!;iJf! '!,a i~8.A
HipotekI
,-cZYI'~kl. ł.M~. Pot! rt('cznR 33 - mll'jscll·każrly czwartek. · td 27 660 M<:istowll'. 6.
..•
,"
n 12 71.<1 ka.uCJII .5QII. . ~ W !!-fly.!'law, 13oro.w· p.o!iarle . .f Zg'os~eJl)J)ri
, Z.lł r r r
. .
"
Firma egz)'stuje o<l 18811 n 12364
.
.
'
"
- ski; Ktotoszyn Rvn"k~
. PrzY8tn n:. gml108 r-tzystaJ rl . POregul<?~RnJe I UdZll"lDl)le pobczek
".
SkI d
'ywczy
Zagbu~ł
lI! 2€ 6~1
czta Pankl. pow , Czestochowa.
PruwIzJa platna dopiero po za-Dwa
a spOZ
f '
I J
1'" 11
.
zdg 28729
Intwicl'lu. żadnych zaliczł'k. ,
lobrze Pr.J8P<>rujIlC)' Z m,e~zka. J6~ Skpczewlln u.r 0 ( zony u. : .
.
,
Zl.:loszenia Ore,lownik. Poznali
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ł
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_ .
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•
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- - ----.
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y cz,
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n 12778
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-- . ------ . - - - - trzpch wotnv h, Inkasent,
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Mloda wdowa
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_____/.:..:...,
a
FranciszkR Turni!lka. poleca lu- umlejącR dobrze gotować, zajmie Poznań. War-zn\\'"kn 5.
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s~rD terma. PrzYJmUJe zamÓw!e· s,ie gospol!ar$twem iomowetn lub
zd 28 671
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dRJąca się ,lIa oKroolników na wy'
oL
l
plnty 010 10 lal PO!t>CR Biuro Pllr- 5 - 6() mórg l b zarJzie-rżawi~ za
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55 bez dlugu pszenno tytnla. Za'
s-kieao
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reUgijna. poS
h6d
gO§CltlC8 z kolonJalkl\. mIeszka·
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.
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Co futro -

to

e d p TI a t a

na

Edmund

Rychłe..

mlesille I'rudzień 1934 roltU

-

co palto wlącznle

to

Edmund

dodatków

Rychłer

-

co ubrante -

to

Edmund

Rychłer, Poznań.

Ostrow

Wlkp.

Ogłos 7~ enia

na st~ie S../amowej 15 II'r.. ,IUl stroni!! .4-lamowe; prz'y końcu ,tekstu
redakCyjnego 30 gr .. n.8 str""It' omyal"teJ 50 gr' l na stron:e drugle~ 60 gr.
Przed wla,d()!llośoiaml pOLv~nelll.) 100 gr. 00 l-lamowego milimetra
Oll'loaZeJlla skolIlplilcow!ln'l z .znstr.zoot>niem mieJ'!,ca od poo;:z,czegÓlnego WYPRllku 2{)% nRdwy:!;ki.
Drobne o,g'loszel\:a (najwyte) 100 sl6w w ~em a f)3J!'16wdtCW\vych) :, EOlowo ,nng!ówkowe (tlu.ste)
13 Kr. kazde dnlsz" 810wo ID gr. O!<,losz"JlIa do h l l'ż R cegO wydUnIA przYjmuJemy do godziny
1().4-; ft do w"lań nledziell1reh ' I 4wiatecZJ1ych do godz. 10.13 rano. Za r6ŻJ\icę między zesta.
li W)'tIQko8ci" QlrIoueJlla. powatal" wakUolek matrycowania_ wydawnictwo nie odpowiada.

tl'lrodnlowJch

"Klo~y" i książltowego dotlatku powieSciowt>fO, w Poznaniu w ekspeayc,ll ~I LM. w agconcJach zl 2,20. z (),Inoszenlem do domu zl 2.20. na
prowiJldi. na pocztach jut z (){Inoszeniem do OOm<ll kwartalll'ie 7,01. mi~ięczn!e 2,34. pod

r r'l

-----

--=-----

()paskq m i e. : ęozn ' ę w PQlsee zl 5.00, w inRych krajach zł 5,00, Przr 1·miu wydaniach tygodn iowo kosztuie "OrEj(Jowni,k " mlesl~znie 2,35 zl bez orlnoszenill do domu. W razie wypadkÓw
, powodo\\anych silą w)'2:uą, przeszk/'>d w Z9(kla,lzie, 9traj,k6w i t. p, wy,lawnlctl\'o nie odpo.
wiaua za rl0ó5 ta r('7f><n ' e pl OmB. a abonenc.i nIe maja praw. dQmaglllja &III niedOlltuCIPC)JI)'eh
nume rów lub otlszko<lowania.
. . . . 'I I
Hedal!;tor naczeltll': Bohdan JąroehoWW'ki. ~ Reda'lctor ~powlerłzlal~, AruJł'ze.j Trella z Pozn-.nia. - Z. ~tkie wl.dqm~ei 1. "t,lnIl, ,m, Lo 1zi od,powi~da f,eon Trl'!Ua. Lód!. Pdotr~oW8kł Gl.
- ~a ojftouenia I relcl aJD 7 . odpowiĄd. .drnin\e-tritCJa w osobie p. AI'tP!lleco LeAniewJ~8 V\f P01lllłnlu. ,.... NI,za.m6wJOIIIYc~ .reJropil6w redakcja nIe zwraca
.
' W,dawni<:two Dr~arni. Poll/ka S. '4 . .w Poznllllu. Jw_ Marom 70,
Wycho.dzi codlliennie :a wyją~k!$ll) nled,iel I .wlat UroozY/ltJ'<lh • data 'Ił «Weń nut~PJl'.
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H-61, 14-16.

33.07,'~, 33.~ -ł~72:' lir ' Diedz,lele~' tłwlęta

I

pÓtny~

.,iec,orem tylko .0-72.
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człowiek

lelazn

•

bez serca . •

M ••ZYD., ja'ko geni.lay rael1lJJ1.trz - Dziecko rozwa~lJń tec.lJDfc~Do
lot.a1caycll - "Robót", Ja~o p1lot, stróż, policj&Dt 1 ż,oJDierz - Przod1I:owie dzisiejszych "robotó.'~
Zbiorowy. mózg ludzki stworzył rzeczy.
które pod meJeclnym względem przeros. ł)
!twalif.ikacje i zdolnoś-cl poszczególnego
Indywiduum. Na tern polu dokonano rze
czy wręcz niepra\\dop'Jdobnych. rntynie·
r?~ie amerykańscy Push i WiIlburg zll:ło811: dopJeroco w urzędzie patentowym maszynę, . przepl'ilwadzającą
najrozmaitsze
operacJe rachunkowe, a nawet rozwiązująca równania o trzech nieznanych. Jest 'ma
8zybf:za n;! ff'ncmenalny rachmistrz ś\\ia
to\\')' Inaucll. śC;lŚlf'J<5za niż )<f'njalnv wy
nalazea logarytmów Gaus.". Także loty w
strll tOSfrrę staną się odtąd zb~dnem ppw·
Olej. niż o(l~\'ażn~' Bellf wdzie:'a Sl~ wy.
kOllczony cOJeno .. rob'Jt'· lonn\'ńE,kipgo la·
hol'n.lo·r jum na.rodowego dla fiozyki w lodowate reg-jollY atmosfery zirOlf;kieJ, l
Dlożna spol,ojnip stawić 100 pl'zf'ciwko I.
że bfl.dacz ten ze stali
i aluminium jut
w pien\i';zym ókoku pt'ześcJf{nit' .ŹY \VYCh
badarzy stl'r[y stl'atosfer)cznci. Nit' ma on
ani rąl, ani nóg-. ani 210wy. ani sel·ca.
a pl'zeciei jest zl''Jdzon" dla Btrato<5ff'ry
dziecko rozważań techniczno-lotniczych ;
fizyl\., bez n el'\\'ó w, które wypowiadają
poSIUSZe!1StwO, bez potrzęb snu. ll,lb pożywienia. z uszami detektorowemi, chwy.
tająceml każdy sy-gnal radjowv, (}czami
fotochem icznemi. otwartemi dla falowych
pI'omieni tajemniczych. których zbadanie
jeBt upI'ae:nionvm celem lotów iltratosfe·
rycznych. ~Iózgiem jego je..st plyta foto·
gl'aficzna. która notuje wiernie wszyslkle
wrażenia i nigdy nic nie zapominn. co
kiedykolwiek zobaczyła.
Aparaty te są poszczególnemi figurami
z armji "maezyn myślą,cych". Inne kierują
samolotami, (iak .,pilot automatyczny"
Amerykanina Po.sta, który przeleciał ponad polową powierzchni ziemI w zdumie·
V\aJąco kl'ótkim czasie). kantrolują zaklady oświotJ.a-jące licznych miast, jnk np.

l

nieomylni dozorcy maszyn w zakładach e.,
lek.trycznych w Chicago. Pilnują oczami
ar~usowemi caly park kas pancernych.
jak
automatycznemi stró~e ska.rbcÓw
Banku Anglji. Ich kOmórki fotochemiczne
regulują zwrotnice zapobiegają zderzeniu
się pociągów, w ich rękach znajdują się
losy tysięcy parowozów. Czujność ich
ni~dy nie słabnie, wynamość ich iest nieograniczona, ochota do pracy bezmierna.

S_Ił one DewnieJ!!z&. pilniejsze! mędrsze nit
czlowielt. który je stworzył Przodkllm:
ich były niewinne zabawki, lak .. mister
Telelux", który posłuszny promieniom
słonecznym odsłaniał pomniki.
jak .. dr
Mysticus··. który telefonował i wyglaslał
mowy, jak "monsieur Televox" który ob·
sługiwał klijentelę. Z ich szeregu wysuwa
!'Iię groźnie i zbrojnie ,Okultus". pierwszy
żolnierz mecha.niczny, potw6.r na modlę

I

.. Robot' w filmotwórni. Jedna z włoskich lilmotwórm przystąpiła obecnie do nakręcenia filmu ekapeł') mentalnego, w którym bohaterami są .. roboci", luuzie sztuczni. Eksperyment to nieslycl;tanie ciekawy .

nyć

Rozrzewnił się.

Historja matrymonjalna

Okazało się, że

i jedno i

na miejscu, Przebl~
zdarzenia ostatnich dni:
nic podejrzanego się nie stało.
- Jakieś głupstwo - pomyślałem.
- Ożeniłem się - oświadczył z lekkiem westchnieniem.
- Zwarjowałeś?!
- Gorzej: za.koc~ałem się . Ona jest
cudowna.
Przysia,jI się do mnte i zaczQ,ł nudzić: jakie ma oczy, usta, włosy, ręce
- cała anatomja; jaka jest świeża,
miła, śliczna, mQ.dra i t. d. 2e poznał
ję. w Warszawie, a potem byli w Zakopan~m na narŁach i tam go wzięlo do
r-eszty. Już nie mógł bez niej t~ wra-

Wszystko

wał.

dru~ie.

Podczas, gdy medytowałem,
co
uczynić, aby nie Jać się znów nabrać,
Tadek wszeul ' do mego pokoju (bez pukania zreszt o ). Był trochę blady i J'a'ł'
kiś nieswój. Starał się nadrabiać minę..
- No, - powiedział, kiejy już wymieniliśmy pierwsze powitania i nowiny - zrc1>il"m ri o<:tl'ltn i kawał.
HUL0J.- .... :(.ill 6ię po
mie.:,zl-.aniu

,Caritas Studencka" w cią~u roku
poszczególnych osób; instytucyj uni\\ersyteckich i poza uniwersy·
teckich wykupiła dla biednych studentek
i studentów w kuchni "Bratnie] Pomocy"
3.842 obiadów na ogólną sumę 1944.70 zł,
kupiła 'ldzie!y za 300 zł, a sumą 200 zł opłaciła egzaminy studefltów lat wyższych T
- że wyrazem nietylko już miłości
bliźni ego, lecz wręcz obowiązkiem obywatelskim jest pomóc tym biednym studentom?
- ~e od roku akadem. 1932/33 istnieje
"C a r i t a s S t u d e n c k .a"·, udzielajl\ca
najbiedniejszym z pośród studentek l studentów pomo~y żywnościowej, odZieżowej
i w opłatach egzaminów?
- że spełnicie swój obowiązek obywatelski, wpłacając z ł o t ó w k ę n a k c nt o czekowe K. K. O. m. Poznania nr. H6
i ultycie biedzie niejednej studentki i studenta.
-

że

dzięki ofiarności

dziecko".

IV.

człowie1cr. zrobiony który porusza się. na
"kutek wysylanych raI radJo\\\'ch ~ltmo
cię!aru swelto jest on ruchliwy jak maly
czolg: OCZy iel1;o stanowią reflektory il sile
HlO-krotnie większei nit ok J ludzkie,
straszliwE' pa.łki gumowe tw?rz& jego rękę
i ramiona. których uderzemu uległby nn·
wet doroslv sloń. ~Iotor :-azowv o sile 60
kon: mechanicznych zru3tępuię mu serce.
'N lamie jello stalowej głowy znajduje się
aparat odbiorczy. reagUląCY w ułamku "ekundy lla rozkazy ukrvtelZo aoaratu nadawczello. Żołnierz , którego nit mo!na
zra.nić, ~owoczesny tytan. wcielony w rzeczywistość potwór. produ.kt szukającej pokoiu światowego epoki.
W i P.

Czy wiecie ...

.JANUSZ MEIS$NER

Innym razeIil zastałem na schodacl1 kolejkę oczekujących na moje
przybycie amatorów taniego węgla,
kiedy zaś odprawiłem klije-ntelę wśród
jej złorzeczeń i wywiesiłem kartkę, że
mityczny "węgiel już sprzedany" t.en niecny człowiek dopisał poj lIPOdem: "nowy zapal! nadejdzie jutro".
Wreszcie któregoś dnia omal nie
wyrzucono mnie E mieszkania: Tadek,
korzystając z silnych mrozów, pootwierał okna w moim pokoju, zatkał
odpływ wody i odkręcił krany. Po godzinie na podłodze zrobila się ślizgaw
ka, a kiedy wróciłem do domu, za..
I!tałem tego łotra, jak popisywał
się
holendrami przed ~Eędniczk.Q. i resztą.
sQ.siadów.
Potem przyszła odwilż i był skandal.
Stróżowi powiedzialem, że pękła
rura wodociągowa, ale nie uwierzył.
Gospoda.rz się wściekł i groził mi eksmisją.. Tajek uśmiechał się.
Ręce mi opadły. W mózgu zrodziła
się chęć mordu.
- Kiedy się to skończy? - zapytałem mego przyjaciela i odwinę.łem rękawy.
.
Już powiedział
śpiesznie,
przyjmują.c obronną
pozycję za biurkiem. - Wyjeżdżam na urlop.
Jakoż istotnie wyjechał. Nie było
go cztery tygodnie. Przez ten czas dojrzewała katastrofa...
Wróciwszy któregoś dnia wieczorem do domu, zasŁałem w szczelinie
drzwi kartkę:
"Jestem :u siebie. Zapukaj przez
ścianę. Tadek."
W7.ruszylem ramionami. Dlaczego
miałem pukać przez ścianę, zamiast
pójść wprost do niego? Głowiłem się,
co to może być: kobieta? - nie; na
tym punkcie bynajmniej się nie krQpował. Więc chyba nowy jakiś ka-

I

było

głem myśl~

cać, oświadczył si~. wymógł nagły ślub
onł!. tam śpi terM u niego "jak

1-

płytą"

Sobota, 17 listopada 1934 r.
6.'5 AUdycja poranna. 12.10 Koncert zespolu Zygmunta Grossmana. - 13.00
Dziennik poludn1owy. 13.1!5

.. Pamięci Leanida Sobinowa" - arje I pieśnI w Wy·
konaniuslynnego tenora ro.
syjskiego (płyty I. 15.30 Wiadamości o ękspot'cie polskim
17.00 Koncert solistów. 18.CO
Przegląd rolniczej
prasy
krajowej I zagranicznej. 18.15
Recital skrzypcowy
Zdzisław Rocsnera. - 19.00
I{oncert Chóru ~Ięskiego ~
"Harfa". 19,50 Wiadomości
sportowe ZD.tO :\1uzykll lek
kn. 2l).~5 Dziennik wieczar
·ny. 21.00 Koncert popularny
21.45 .,Warsztat tłumacza
_ wygI. p. Wacław RogowIc. (Szkic lIt.,racki), 22.15
Muzyka taneczn& z rest. . r;~ strbnbmja". 2305 "L'llR
1 ;,zyciercó'.v". 23.35 "Plyta za

godnia
neCIma
radis".

na

- Na imię jej Stena - dodał.
l\fusisE być jej przyjacielem. Jutro
wypij:cie na ty.
Aż mnie podrzuciło:
- SteBa?
- SteBa. Ładnie, prawda?
' - Uhm.
Owszem:
dźwięcznie.
Szkoda, że nie Elfryda.
Spojrzał na mnie uważnie I zmarszczył brwi.
- Prawda! Ty się kochałeś w jakiejś Stelli. Pomyśl, co za zbieg okoliczności I
My dwaj zawsze jakoś pasujemy do siebie, co? l w budzie, i w
wojsku, i na froncie, i teraz ... Ona o
tobie nic jeszcze nie wie. Nie miałem,
rozumiesz, czasu Ale polubi cię E pewnościQ..
Nie masz pojęcia, co to za
dziewczyna. Sama wiosna...
Gadał jal\ nakręcony.
:.Iilcza}em. Ogarnęly mnie jakieś
złe przeczucia.. Nie chcia.ło mi sIę wie-

tyMuzyka taz . dancingu .. Pa·
zakończenie

2LOO

Poznań. &.ł5. Audycja poranna. 13.35. Przef(ląd gieł·
dowy. 18.00 .. Rytmika dzle·
cięca" wygI. p. 'M Milewska
18.10 Życie artystycZno- kul
turalne i społeczne Pozna
nia. 20.55 Wiadomości spor
t')we z Poznania 21.00 Kon
cert popularny. 22.00 Kon·
cert. 23.35 Słynni pianiści z
płyt.

12.GO Hejnał z
marjackiej.
Lwów. 11.3' Teatr Wy·
obraźni słuchowisko
.. UśmLech Lwo\\a" 18.'5 Ileportaź z kopalni bazaltu
w Jasnej ()olime.
KatowIce. 7.łO. Zapowiedź
programu. 7,5D Koncert reklamowy. 15.D Wiadomości
gospodarcz\'o 18.00 ~:k 1'Z\'nka
poqtowa cioci Heli dla
Kraków.

wieży

tyle
-

w dwie Stelle. które miałyby aż
zalet i mieszkały w Warszawie.
lak ona

się

nazywa? -

zapytn-

łem, kiedy mój przy jadeJ nabieraj od.

dechu, abY skończyć pean na cześć
swej żony.
- Jak się nazywa? Dobre sobie!
Nazywa się Stella Rzeczycka Cóż ty
myślisz, że ja z nią ... że niby co? Przecież mówię ci, że przedwczoraj wzięli
śmy śl ub i że.••
- Głupiś - przerwałem. - Jak siO
nazywa z domu?
NareszcIe poję.ł, o co mi chodzi
i przestraszył się. Było czego: nazywała się właśnie tak samo, jak ta, która w zeszłym roku nie odwzajemniła
mojej Wielkiej miłości.
Zapomniałem
o niej wprawdzie
i pocieszyłem się oj dawna. Ale teraz... Teraz wzięłn mnie szewcka pasjn, tembardziej, że nie miałem przydziału do żadnej
panny z towarzy ..
stwa, która mogłaby dorównać Stel1l
Postanowiłem za wszelką. -ceno
ożenić się. Już! Natychmiast!
Zrobiłem ogłoszenie matrymonjalne w pewnym dzienniku:
"Młojy oficer lotnictwa pragnie
wstQ.pić niezwłocznie w związek mał
żeński z pannę., rozwódką lub wdowę..
Posag zbyteczny. Późniejsza mi/ość
niewykluczona. Iwnieezny warunek:
niezwykla uroda i conajmniej średnia
inteligencja. Rzecz traktuje się serjo."
dzieci (H. Reutt). 19.50 Mu·
Dostałem
około
dw.u stu ofert,
zyka (płyty). lUS Odczy·
tanie prOl!'ramu . na dzień sześćdziesiąt fotografij w wieku mię
,lzy pełnoletnością i śmiercią. tudzIeż
następny. 19,56 Wiadomości
soortowe ze Śląska. 22.00 wezwany zostałem do raportu u DoKoncert reklamowy.
wódzcy OkręJu Generalnego.
Lódź. U8 muzyka (pły·
Nie uwzględniono tam pobudek
ty); 6,52 gimnastyka: 7,07
muzyka (plyty): 7,15 dzien· które mnę kierował.v: na trzy tygOdlli~
nik poranny; 7,25 muzyka musiałem pożegnać się z wolnością,
na7.awsze ze Lwowem.
(plyty). 7,35 chwilka Dać poczem
domu; 7,łO zapowicd:t pro- Przeniesiono mnie do LiJy. Nie zdą
gramu 7,50 koncert rekla- żyelm się nawet ożenić ...
mowy: 8,00 przerwa; 15,35
Prosto z aresztu wojskowego pojeprzegląd
l!'ieldowy; 15,ł5
najnowsze nagrania plyto- chałem na dworzec. Rzeczy pr7.ywiózł
we: 17,511 .,Powiedz mi co mi ordynans: nie chciałem widzieć
czytasz?" - wyl{I. Wiktor Tadeusza, ani jego żony.
Popław&ki:
18,110 muzyka
Czekali j~dnak na mnie na dworcu
(płyty): 18,16 repel'tuar tea·
i musiałem icb zobaczyć.
trów' 19,20 .,~ieszawa" To było najgorsze N i e z n a I e m
wygI. Zuzanna Rabska (od· tej pan il Nigdy \V życiu nie spotka.czyt z cyklu .. \1iasta i mia
steczka
~olski ."\ ;
19,30 łem jej przedtem. Ba. wcale nie bYło
fragmenty z op. Kreneka jej na imię Stella, tyłko właśnie EICryda. Z domu nazywała się Kirchller
"Jonnv Przygry" & . - (ply
i pocbod7.iła ~ Łojzi. JedYtlym faktem
ty): 19,15 odczytanie prn/lra
mu na d.zień następny; 22,00 w calej tej historji był jej ślub z moim
kOD cert
reklamowy; 22,15 przyjacielem,
koncert l.j CZell.
T{ONIEC.

