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Z fronłu :walk

O wejście

do ligi

Z meczu piłkarskiego o wejście do Ligi, Unlon - Legja. Z lewej: pierwsza bramka dla Legji, w rogu: Frontowicz (D. T.) broni bramki
Z prawej: obrońca. Union Turingu dal-ekim wykopem ratuje bramkę; w rogu moment pod bramkIt Uuion Turingu.

nawef' larei~fiow~ni nie DrtY~I1i wkom~le[ie J
Fiasko pierw'szeg'D stopnia wybo'rów do Senatu wcałym kr~ju

I

War s z a w a. (Tęl. wł.). Niedzielne całego państwa tylk.o około 290.000
wybory delegatów do kolegjów wyb(}r- osób, a mianowicie osoby, odznaczone
czych do Senatu skupiły w Warszawie niektóre mi order.ami, członlwwie sa- według źródeł "sanacyjnych" morządu
terytorjalnego, kierowniCY
około 50 p~. uprawnionych do głoso- organizacyj
gospodarczych, zawodowania. Przeważnie głosowali wojsko- w.ych, oficerowie i t. d., oraz osoby,
wi i urzędnicy. W szeregu okręgów posiadające ukończoną szkołę wyższą.
frekwencja wynosiła. , poniżej 50 .proc.; lub zawodową. stopnia licealnego.
tak np. w obwodzie Bagatela, do któMający, w myśl powyższego, prawo
rego należał m. in. pałac Belwederski wyborc'z e do Senatu powinni byli i sąsiednie gmachy, na 108 uprawnio- wedle nowej ordynac.ii wyborczej
nych przybyło 49.
.
"zarejestrować" się. Jak wiadomo, re-I
Zebrania trwały od 20 minut do 2 jestracja taka odbyła się istotnie w
godzin: Dochodziło niekiedy ' do sytua- całym kraju ' i chociaż nie ogłoszono
cyj dość skomplikowanych. Mianowi~ jej wyników, na podstawie konkretcie nikt nie znał kandydatów na dE'Ie-gató'W i dlatego wiele osób domagało
się wyjaśnień, ale przewodniczący komisyj nie dopuszezali do nich. Głoso
wania odbywały się niekiedy kilkakrotnie.
Przy głosowaniu doszło w kilku komisjach do ostrych nieporozumień. W
jednym z obwodów przewodniczący, odebrawszy kartki, otwierał .ie i rożkła
dał. Zwrócono mu uwagę. ze uCbybia
to zasadzie tajnOŚCi ~:łosowania . V.. tedy przewodniczQcy odparł. że ol'lrynacja wyborcza nigdzie nie mó ...\'j o tajności ~Iosowania na zebrania('h.
\Yybiera j ących kolegja
\n'borcze !o Senatu
Na jednem z zebrail. guy zo:),l<;zono
pomiędzy przybyłymi min. Zawadzkiego, zgłoszono jeg-o kandydat.uro. a gdy
spostrzeżono i min. Becka. posta" iono
również kandydaturę i tego ministra.
Przy
głosowaniu
kandydatura p.
Becl,a npadła.
(w)
War s z a w a . (Tel. wl. ) W niedzielę

ubiegłą

odbyły ~;ję

\"

nych informacyj własnYCh z niektórych środowisk, można stwierdzić, iż
do rejestracji tej zgłosiło się najwyżej
30-40-50 procent nprawnionych. Odsetek ten nie powiękSzYł się znacznie
mimo, że przy rejestracH zastosowano
metodę masowego wpisywania uprawnionych bez ich inicjatywy. Tak np.
prezydent Warszawy wcią.gnął poprostu na Hstę wyborców do Senatu
wszystkich swoich podwładnych.
Ci, którzy się zarejestrowali, i ci,
których
zarejestrowano,
otrzymali
przeważnie przed kilku dniami "zaproszenie" imienne za · dowodem

p$ pterwsz)"lIl etapie biegu kQ]arskie<go Warszawa ~m;ą i

myją, się·

gola.

doręczenia, wzywają..ce

ich do udziału
w tzw. zebraniach obwodowych, które
odbyły się w całym kraju właśnie w u·
biegłą niedzielę.

Zdawałoby się, że w ten sposób zarejestrowani - jak wiadomo - ' ludzie
to przeważnie zależni (oficerowie, urzędnicy i t. d.) przyjdą. na zebrania.
obwodowe w komplecie. Tymczasem,
wedle informacyj miarodajnych, w
wyborach wzięło udział tylko 50 do 60
proc. Odsetek ten bYł tu i ówdzie nawet niższy. Wśród wybranych elektorów b. znaczny odsetek stanowią. oficerowie armji czynnej.
Ł ó d ź, 26. 8.
Odbyły się tu, jak
wszędzie, wybory pierwszego stopnia
do Senatu. Uprawnionych dO' głos l>wania posiada Łódź, jalt to w swoim
czasie donosiliśmy, około 16.000 o86b.
Z tego zarejestrowano 5.100 osób. Wzięło
udział
w głosowaniu około
3.800 zarejestrO'Wanych, a więc stosunek ważny wygląda, jak następuje:
lfi.OOO uprawnionych, a 3.800 gIl>sowało, czyli około 24 procent.

Genua pod wodą
Ulice zamieniły się n.a rwące
potoki - Stalek zerwał się
z kotwicy - 70 ran'nycb
i 7 zabitych

całym

kraju wybory elektorów. którzy zkolel
wybiorą. senatm·ów.
Przypominamy. że prawo wyboru
do Senatu. wedle UChwalonej przez
B. B. ordynacji, poslada na obszarze

od

Berlin zawO'dnicyodipocsy-

G e fi u a. (PAT.) Nad miastem i portem przeszedł huragan, któJ'Y spowodował olbrzymie szkody
Wiatr pozrywał dachy na wielu domach.
Kilka
ul ic zostało całkowicie lalanych. Słupy
telegraficzne \V wielu miejscach leżą.
pokotem. Burza osią 1nęła maksymalne nasilenie o godz. 17-ej. Trąba powietrzna, I,tól'a 'prze~zła nad portem,
pozrywa.ła kill<a , okrętów z kotwicy,
powywracała wą,g<;>uy i dźwigi por1;owe.
RU,sztowania. wzniesione przy budo\Vanym \V pobl iŻll portu mo"ście. ' zostały
zwalone. 5 osób utracilo żyde. przeszło 30 odniosło poważne rany . Wła
dze zorganizowały akcję ratunkową.
G e n u a. (PAT). Gwałtowna burza,
jaka nawi.edziła okolice Genui. wyr~ądziła liczne szkody
na przedmie.

Stron,. 2
ściach,

gdzie wiele ulic

zamieniło się

w rwą,ee potoki.

Parowiec transatlantycki •. Collte
di Savoia" zerwał się z kotwicy, przy~
czem wśród załogi było 7 zabitych i 70
rannych, których przewieziono do
szpitala. Pomiędzy stacjami 80lero 1
Alessanuria, piorun uderzył w lokomotywę, na skutek cze~o jeden z motorów elektryeznych objl,' t y zo, tał pło
mieniami.
Pomi~dzy Castelaiza Bormida i
Predosa na skutek obsunięcia ię ziemi wykoleił się pocią,g towarowy, przy~
czem 20 wagonów wpadło jedne na
drugie. Kilka o ób z perconelu kolejowego odniosło rany.
Bruksela. (PAT). Prezydent re-publiki francuskiej Albert Lebrun,
który nieoficjalnie przebywa w Brukseli, zwiedził dziś rano wystawę mię
dzynarodową, gdzie powitany był przez
burmistrza Brukseli ministra Maxa.
W południe para. kr6lewska podejmo'\vala prezydenta Lebrun śniadaniem
na zamku Laeken.

1

Zdypl'om,acji
z a w a. (Tel. wł,) Minister
przyj!!ł posła japońskiego Ito. (w)

\V a r

Be-ck

Wino za jaja
War s z a w a. (Tej. wU W najbliż
szym czasie nadejdę. do Polski przez
Gdynię większe transporty wina h!szpań kiego
gatunków Xere i Malaga
wzamian za kontyngenty. przy7.nane
naszym ekRpnrterom jaj czar. kim. (w)

Fałszywi

sekwestratorzy

"T ar a \\ a. (Tel. Z rozmaitych stroll kt'aju do \ 'ladz. karho'.vych
7.

wł.)

dochodzll meldunki o pojawieniu • ię
na "'ine!t o;;zu ·tó \', hezpravmie podają,cych'ię za sekwe tratorów skarbowych.
'''Yllalll) dJatN!'
trzeżenie. i7. 10
ści~gania na!pżno;ci llOdatko~ -rch ,ą,
upoważnieni

jedrnie !Jobol'('. -, zaopatrzeni w legitymacje z fotografjami.
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Mussolini dąży bezwzględnie do uczynienia z Abisynji kolonji Włoch
Cesarzowa
Abi ynji modli się o pokój, wzywając do modłów wszystkie kob~ety świata

i modliła się o pokój w Abisynji i na.
całym świecie.

.,Proszę, by do mych modłów - po.wiedZIała cesarzowa - przyłączyły si~
całego świata".

kobiety
dodała

Jednakże

-

gdyby mimo wszystkich naszych wysiłków pokój został zakłóco
ny ja pierwsza nawoływałabym mój
naród do przeciwstawienia się napastnikowi, podobnie, jak to uczyniła
w swym czasie cesarzowa Taitou, która była u boku Menalika podczas bitwy pod Aduą.
L o n d y n. (PAT). Potwierdza siQ
wiadomość,
iż
oddział żołnIerzy n.ngielskich w sile tysię.ca ludzi opuści
w tym tygodniu Anglję, celem wzmocnienia garnizonów na Malcie i w Adenie. W ministerstwie wojny podkreślaj~, że władze wojskowe zamierzają.
podnieść siły zbrojne na Malcie i w Adenie do poziomu, jaki był przewidziany w roku ubiegłym.
Powszechną. uwagę zwraca, że wieL o n d y n. (Tel. wl.) lednemu z bisynja za tanie otwarta dla włoskich
pism angielskich udzielił Mussolini kolonizacyj, wszystkie kolonjalne aspi~ lu żołnierzy zabiera ze sobę. swe rDracje Włoch byłyby w zupełności osią. dziny. W kołach ofiCjalnych podkrewywiadu.
:JajQ., że zezwolenie na zabieranie ro11 Duce stwierdził w wywiadzie, że gnięte.
R z y m. (PAT). W dniu wczoraj- dzin nie byłoby żołnierzom uQzie:one,
gdyby Rada Ligi Narodów przegłoso
szym dokonano inauguracji połącze jeśliby istniała możliwość niebezpiewała ankcje przeciwko Włochom, wynia radjotelefonicznego między Rzy- czeństwa.
stą.piłyby one niezwłocznie z Ligi.
mem a Erytreą. Pierwszą rozmowę
Włochy
stawiłyby opór wszystkie mi
swemi iłami na lądzie; morzu i w po- przepro radził Mu" oIini Z gubernatorem deI Bono.
wietrzu.
A d d i s A b e b a (P AT). N a speMussolini przyznał szczerze. iż pragnie aneksji Abi ynji, ponieważ Wło cjalnej audjencji, udzielonej korechy potrzebują. wielkich obszarów dla spondento ~i Heutera, 00 arzowa owoich kolonizacyj. Z chwilą, gdy A- świadczyła, iż w ciągu 16 dni po~ciła.

Drugi t wygrali
Polacy

Na Litwie niezadowolenie wzmaga ie
Fanner~1J

o Kalisza, ja o pie

wpadł Starzyński

a II s

z. (TeL

wł.)

szy

DrugI etap wy-

ścigu kolarskleuo Warszawa-Berltu
z Łodzi do KaliSza zakończył się pięk

odmóu:ili dostawy 'łnlek(f IJr~e(18ta cicielom p6ł.
oficjalnych wspóldzielni
nem zwycięstwem Polak6w. Na met,
p a ryż (PAT). Według wiadomoW okręgu Marianpola sygnalizowa- okolo god%. 16 w Kaliszu wpadł Jako
&ci ryskich na Litwie panuje niezado- ne sę. liczne strajki. Przed kilku dniażyrardowa
wolenie,. które przedostaje się z miast mi farmerzy odmówili dostawy mlel\:a pierwszy Starzyński w czasie 3 g.
. War.s z a 'v·a. (Tp.l. wL) W ub. t y- , na prowincję. Włościanie, dotknięci przedstawicielom półoficjalnych sp6ł ~5~,!~_.JJfeć.. minuL~a pfeJ"Jv.~ prozy.
.godniQ 'b'awtt 'llÓIl<)\h1i~fw'V-a.r~~wio ' przez kryzy gospodarczy i drakollskie- difelni. Zawezwano niezwłocznie po- bYł Kapiak. w .czasle 3 g. .30.03. Trzeci
jeden z 'męi:6w·'zaufa:nia; Bóussac-a Le c~ll:l.e zaI'zą'dzenia Ni-emiec, manifestu:- ··licję i kilka: oddział6w wojska, by uNorman,!. Pricd dwóma mies~ą,ca1ni ją, w rozmaity sposób swe niezadowo- trzymać spokój. Dokonano areszto- -by"l Niemiec wirŻ w czasie 3 g. U :12.
Piąty przybył Napierała a dalej NIe.
próbował on nawiązać 'Porozumienie
lenie.
\'rań.
w sprawie sprzedaży pakietu ak(;yj
mlec MtUle..:, Zieliński (polska), I.epith
w ręce p{)lskie, wysuwaję.e żq.danie
(N), Michalak, Wasilewskl Ignaciak,
w wysokości 20 miljonów złotych.
RuJand
(N), KonopcZ}'Jiskl. Krug (N),
Suma ta była jednakże za wygór()Wendel,
Hauswald (Niemcy). TaraoJi..
wana i propo·zycje te nie zostały u.Id, KOłodzieJczyk, Leber. Bem. Hup.
względnione. Obecnie Boussac zmniejszył cenę żądaną, a przejęcie całego
fel, Wellert l Web (Niemcy) oraz OaŻyrardowa l'rzez przemysł polski ma.
leja. Na etapie tym Polacy nadrobili
być ostatecznie rozstrzygnięte jeszcze
8 minut 17.7 sekund. Do odrobienia
w ciągu października. (w)
pozostaje Polakom jeszcze 9 mlAut, aZnam,ienna m,owa nłinistYa finansów Scherwin .. Krosiga
żeby zr6wnać si., z Niemcam!.
B
e
r
l
i
n.
(Tel.
wł.)
Minister
finan-I
Niemcy
mówił
minister
odrzucaCzechosłowacja
sów Rzesz.y Schwerin-Kros!g wygłos!ł ją. stanowczo j~kieko.lw~ek ' sugestje ~?
na otwarcIU Targów LIpskICh przemo- do zastosowama u SIebie dewaluaCJI,
żydów
wienie. poświęcone niemieckiej polity- W zakończeniu przemówienia mini·
War ' z a wa. (Tel. wł.) Włu'ize ca finansowej i gospodarczej.
ster stwierdził, iż Niemcy będą. musiaczeskosłowackie szkolne wydały dalMinister w ostrym tonie Pfotesto- ły wrócić do starej .pruskiej oszczęd
folwarku pod Villacoublay w poblisze ograniczenia wobec studentów, wał przeciwko temu. iż narzuca się riości z ' okresu \ 'ielkich królów pru- źu Na
Paryża. wybuchł pożar, który znisz~zył
przyjeżdżających z Polski,
a czeskie Niemcom rady o rozwi~zanie kryzysu skich.
całkowicie spichrz. pełen zbo~a i owczarkonsulaty udzielają. wiz wjazdowych gospodarczego na drodze dewahu1Cji. l .
nię, w której zginęło w płomieniach 90b 0w bardzo rzadkich wypadkach. Ch)wiec.
dzi tutaj przedewszystkiem o studentów Żydów, którzy w liczbie do 3 tyStały delegat JugoslawH do Ligi
AT'{')d6w Toticz zostal mianowany po lem w
sięcy jeździil na studja do Czechosło
wacji. (w)
Madryt (P~T). W po~liżu miejŁódź.
(Tel. wł.) W Kole, woj. '"asz:yngtonie.
scowości La GraJ3 przepal.mony auto- łódzkie, po zebraniu Młodych StronnicZ Akwizgranu d noszą, iż w kutek niebus u,derzYł. w całym pędZl~ .0 ~rzewo. twa Narodowego, ulicami miasta usiostrożności pasterzy, palących og"oisko. za,19
osob
odnIOsło
przytem
clęzkle
rany.
lował
przejść
pochód,
na
który
nie
ul·'
pali! się las sosnowy. Ogień. który rozsz&dzielono z zwolenia. Policja rozpro- rzył
się z niezwyk~ą szybkością, zniszczył
a r s z a w a. (Tel. wł.) Roboty
z~ła. osob)-, biorą.ce udział w pocho- prze~zło 100 morgów lasu.
przy linjj kolejowej TOrlul-Sierpce
dZIe.
E r f u r t (PAT).
W międzypańi Zegrze-~Iyszków po uwają. się naW Stambule zaobsprwowane rostał,.
przód szybko. Do chwili obecnej na stwowym meczu piłkarskim ! iemcy
liczne wypadki tyfusu. Panuie obawa wy~
Łodzi
linii Toruń-" ierpee wykonano około - Rumunja, rozegranym w Erfurcie
buchu epidemii. DotychczM zarejest!'0wa420 tys. metrów sześciennych robót w obecności 35.000 '\\idzów, zwycięży
L ó cI Ź, 2,7. 8. W I.ouzi pojawiły ~ię no 150 wypadków tllj choroby._ zpitale są
betonowych przy budowie mostów ła reprezentacja .. 'iemiec ł::2 (1:1).
ulotki - w rodzaju reklamowych, przepelnione.
i przepustów,
nawołujące do głosowania na POS7.Cz~
Ta linji Zegrze-Myszk6w, na któgólnych kandydatów do Sejmu.
berlińskiej
Z KolonU donoszą. że w miej. cowoścl
rej roboty uruchomiono w końcu hp.
Ten Ly.;tem reklamy przy. złych po- Walrlniel lOolna '\adrenia) \v czao:ie burzeB
e
r
l
i
n.
(PAT).
W
dniu
dzisiejca, wykonano robót ziemnych na około szym wydobyto dalsze cztery ofiary i!'ł6w do Sejmu wywołał w Łodzi dużc nia iednello z domów zawaliła się ścia!la,
50 tys. metrów sześciennych. Program
zdziwienie. Grupa ludzi, wyrzuconych prz~;gniata i ąc pracu iących tam rob;, I nibudowy prze,viduje zn.kończenie ro11 ót katastrofy w tunelu kolei podzicmnej. za r6źlle przewinienia ze tronnictwa ł.ów. Jedna osoba ?'.Ostoła zahita, jedna
Według urzędowych danych, pod grui otwarcie ruchu na obu liniach w
Narodowego, podszywająca się pod pła ciężko ranna.
zami znajduje się jCHzcze 11 ofiar,
lipcu przyszłego roku .
szczyk im. gen. Hallera, która publiczAmbasador a merykański Butlitt złozył
Na linji SierpcB-Brodnica oddano
nie zo tala w swoim czasie przez Zwią,
do wykonania roboty podtorza na (azek Hallerczyków napiętnowana, rów- kierownikowi komisarjatu spraw zagraPapież
nabożeń
łej przestrzeni dwom firmom bu d ':>wnież wydala ulotki.
n.awołujęce
do nicznych Krestilltikiemu notę. w której
pl'ott'stuje przeciwko pogwałceniu zobolanym, które · przystępuję. do organizawzięcia udziału w wyhorach.
wiązań, zaciągniętych przez komisarza LiCała
ta
robota
jest
szyta
grubemi
cji robót.
Wat y kan. (Tel. wł.) ..Osservatotwinowa
co do niemieBzania się rządu 80Otwarcie tej Hnji przewidziane je~t re Romano" podaje urzędowo. te 7-go nićmi. Wszystkim' wiadomo. że kie- wiecl{ie~o w sprawy wewnE:trzne Stanów
na jesień 1936 r. Niezależnie od tpgo września Papież odprawi w bazylice ruje ni~ sekretarz rady ~rodzkiej B. B . Zjednoczonych.
W. R., p. BUl'ZYlll"ki i wiadomo. że za
św. Piotra za murami nabóżeń two dla
śl~,ki urzą,d wojewódzki buduje linje
i.". ...\ik-Zory, Pszczyna oraz Zebrzy- pielgrzymki międzynarodowej b. kom- pieniądze "sanacyjne" drukuje się najAeroplan pasażel'€ki linji hnlendel'€kiej
dowip,-" Moszczenice, towarzystwo ja- batantów. Po nabożeństwie Papież rozmaitsza oderw.', Lzkaluję.ce 01167. o!aną! VI' cza.,ie lotu w plomieniach Dzi ld zimnej krwi . ilota udaJo 6i~ ura.towa!!
wQl"zl1ckich kopalń węgla b\ldule noJ'- naty.chmiast ,Wll'óci do castel GandoHo. I aJ:odowy.
.
(w.)
W5ZY5tkich p3B3.zerów.
malne torowe połQ.Czenie;

Sprawa

z a owr ca
do "pru ki j oszczędności"

nie chce

Katastrofa autobusowa

'v

I
•

Zakazany poehód

*

l

Nowe linje kolejowe

*

Niemcy - RumunJa

Ulotki

Echa

katastrofy

odprawi
stw dla kombatantów

w

*

*

*

*
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JesIenne manewry w rejonie na.tlnrorskim - Sunnt.ani'fzna I Żywlr{)~Dwa manIfestacja
ludnDści - Gości, e francusty
Od

własnego korespor:denła "Orędownika"

21 Sierpnia.
ReWizyta marynarki wojennej ni&mieckiej sl,ończona. Dziwnie brzmią
teraz rozmaite nazwy statków niemieckich. "Kon igsber~" - akura tnie taki
sta~ek otrzymał polecenie rewizytowania P;>lski. A inna nazwa spuszcwnego
niedawno na wody statku: "Masuren".
Albo gdzieś w ostatnim czasie słychać
coś było na tle Baltyku o "TailOenber~ru '
Czy w tych nazwach, w wynajdywaniu nazw i QpeJ'owaniu niemi niema
glęb:,zei m,\'sli? ..

*

Genel'alny inspektor sił zbrojnych
gen. R~'dz-Śmigły wyjeehał w piatek
po południu w sprawacb Służbowych.
Zabawi kilka dni. Role g'()6.podarza \\'0be<: g-ości nipmipckich pełnił kierownik
min
spraw ,\ojskowycb gen. Ka5przycki.

*

Zaczynają ogłaszać zestawienia ze.-

Fotomontaż nasz przedstawia 1) zmotoryzowany odd7.iał z reflf'ktoraml pOdczas df'filad~'. 2) m..,zn św polowa, 3) tłumy ludności
przypatrującej się

G d Y n i a, 25 sIerpnia
'Wczorajsza niedziela była VII Gllyni
dnipm szcz::góln e uroczystym Do mIasta portowego zjechały oddllaly wojsIwwe. aby koncentracją rozpocząć jesiellne mane\\Ty w rejonie nadmorskim. '!"akiej ilości żo/nieuy Gdynia
jeszcze nie gościła; nie było bov,,'iem
na. polskiem wybrzeżu koncentracjI
wo~sk od chwili przejęcia wybrzeży
przez oddziały armji polskiej \\ r.19iW.
Gdynia przygotowywała się na tę wielką. uroczystość wojskową od Ldlku dni
Już w sobotę miasto prz~'bralo wygląd
niezwykły. Wszędzie flagi o barwach
narodowych, transparenty z napi5ami,
witajQcemi przybywający"h żołnierzy.
W niedzielny ranek. kto żyw. z mie8zkal'lców Gdyni wybiegł na ulicę. nby
widzieć rewJQ.
Ale i z poza Gdyni
ścil;!guęły rzesze. Pociągi przybywały
przepełnione.

Drobny deszcz padał!
\Varunki atmosferyczne przypominaJy dżdżysty dziel}, w którym gen.
Haller wjechał na koniu w Bałtyk, aby
zaślubić 30 dla Polski.
Wczoraj oddzialy wo:sko.we wmasze;rowaly również w morze. Cała dywizja piechoty
stanęla na usypanem molo reprezentacy:nem, które wbie3'a na 600 m w
morze.
Miejsce zbiórki. na którem za chwilę
odurawjć się miała uroczysto. msza św.
polowa, zale1ały niezliczone tłumy.
Tereny. przyle3a'Qce do basenu Prezydenta. nie mogly pomieścić wszystkich. Cała Kamienna Góra i !łachy
stoj~cych \V pobliżu domów unosiły na
~obie tych, którzy wybrali sobie tam
wygoclnie.'sze miejsce dla obserwac,ii.
Entuz 'astycznie \\fitano żołnierzy, obrzu('aj~c szere:;i kwin.tami.
Kiedy ludnotć tak spontanic:mie I
ż.\'\violowo witał::. cząstkę armji polskiej, w porcie h:mdJowym lwl'lczyła
się wlaśnie inna impreza.
Odpływał
kr~~ownik "IG:ini3eb-rj".
Bez entuzjazmu i owac,ii; wyraz ustrojów. ży
wionych do p~lityki. do której naród
pol "ki nie może nabrać przelw])unia.
Burzl:wa owa(a. urządzona wojsim
polskiemu w Gdvni. zaświadczyła o
tem najlepiej. Gdynia. to przecież odbicie całei Polsld. Gd,vnia pokazała,
że w armji polskiej widzi rękojmię
spo"o:nej przyszło~cj na zachodzie.
Punl,tualnie o godzinie 10.30 przyjechał na plac zbiórki. witany marszem
przez ws':yst!{ie orkiestry dywizji. insnektor armii. g-en Burrhard-Bukacld.
Po ocl"braniu ran ortu od dowódcy gen
Sawicldeg-o. prze,:cchał gen. BurcharrlBt':carki przed frontem wszystkich oddzi"łów.

Niebo tymczasem sie WY"Pog"o(hPo!
RO~f).oczeła sil;' m~za św. ktr,ra odprawił ks pu'lwwnik Lęga
Kazanie
do żolnier~v wv!:\,ł<Jsił ks. pralat Sienkiewicz. Kazn<Jdzieja, charakteryzujl1c
poteg-ę Ż\'wiołu mQrsk iegQ, który powstal z drobm'ch kropelek wody. wzywal żQ1nierzy. aby l,ażdv z nich wysił
kiem ;::woim orz\'cZ\"niał się do zbi<JroWielki bowiem cZ~'n
wez-o rp'nu
h\'')r7\' oraca wszystkich iednostek w
n:Ho'lz;e.
Po m~7\' św pnemówirn:e powitalnp \\\,!l'Q::i1 kOIT.i"arz fZ'ldu. O SQkół.
m 'J\\ inc o Gdtni jako ::i Ym boh1 odro·
d (''lE'I Pol·ki
Zo /I i e-r-k iE' pfzernówien iE' .ren Sa·
w:ckie:lJ W\\\ 'łr:Q na W::iz\·"tkieh jak
na Ipn~7e \\'r~7eni(>
Dowódcd dvwizj;
cizi ·ko .... ai za [Jrlyj~ie, zgol<l\\.8ne żol·

wspa.nialej re\\ ji wojska przed gmachem w Gdyni.

rlier 7 o!11 i 7.al"ewn'al że \\'Qi~ko ladowe
v. ie. iż nad TIOr7E'rll pobkiE-tD .... rE' v. iel·
ka prl3ca' wohko widzi w w\'brzeżu
'tlot-k;eTP T"od<.tawe nB-?e; D1ezależ·
noścl polit\'czl1E'j i ~ospodarczei 1'rch
w\'brU'h armja zawsze bf'dzie bronić
Nastąpiła d.,f!lada Na try:J 1mie. u·
~ta\\ iom orZ\' i<dvń::,·kiej POcz{';e stanał
lten Burehardt-Buka{'ki \\ uto{'Zeni'u
kontradmirała Unrll!?a i w\'ż5Z\'ch Qrl·
rów Ul 10 LuteIN na które1 defilada
sie odbywała, szczelnie wvpełniłv tłu·
my ludnoŚ<'i
PrzC{'hodzace śrQdkiem
ulicv formacie witano 500ntanlcznemi
okl·z"kami. wiwatuillC na e.zes~ armji
ool,::kiei Z dachów; okien dom;)\\ OB·
dały na ma5zeruJ4cych nar~cze k wia·

tów
Defilada trwała dwie g-Qdzinv Po,ta""a 7;oIl11erzv. dobrze \\ \'ekwioov. Bnych. w~'\\oł\'lo\'ała pochlebne uwagi i
JC~lI{':e radości
Gd\'nia. 00 odbdei rE'wjj nabrała
110 \.\E' j oturh\ do dalszei prac\'. Po tE'j
manife~tacji. świad{'Zą{'ej.
że na,..zego
dO:3tpou do mQrza strzeże zbl<:,jne rami€;' RzeczvPo~colitej.
Krótl<o orzE>d rozr<X'zedem re\\.ii do
oortu !?dvń:::kie!?o zawinał' tra!l:,o{'ea·
nik francu::,ki .. CołQmbj". Na ookładzle
~tatku przvb\'ło nonad 600 Fran{'uzó\\"
TU~\'Ś<'i 00 wv!ar)owaniu uda~i sie .na
deflłade. która wy\\arła na Dlch \\lelkie \\ rażenie. (p)

I

społów aktorskich
w poszczególnych
tea trach. Znajdujemy wszędzie dobrvch zna;omych Ale tu i ówdzie czuielnv Draki. Np zgoła niewiadomo. c~
się dzieje z Władysławem Walterem.
AKtor to dużej mia·ry. mogący być uży
tym zarówno do komed.ii. jak i operetki. CZy rewji; d-obrze się. prezentował
w kinie Teraz zamilkł Nie widać go
w żadnym zespole, nie bawi publiczności żadna, rewja, jakkolwiek zesooły
artystów rewjow"ch nie rozporządzają
w-' itnemi talentami męskiemi.
'Jo się z nim stalo? Dlaczego Walter
n:e ubawi wid;;",w swą świetną karykaturą typów dzi"iei5z~·ch? ..
WARSZAWIANIN.

Ulo1ki komunistyczne
na m.anewraeh

Nowy Jork. (PAT). W czasie
manewrów 3-go korpusu, prowadzonych w Pensylwanji, wydarzył się wypadek, który świadCZY, iż komuniści
rozpoczęli
wytężoną. propagandę
na.
terenie Sto.nów Zjednoczonych..
Mianowicie nad obozem 3 korpusu
krążył samolot o barwach amerykań
Motywy tłla1rcnane"o tłljluclu t950 ctłllonków manifestuje
skich, niepo!'liada;ący jednak źa.dnych
sU'ojq solidarność organbacyjnq
innych znaków rozpoznawczych, który
G o s t y ń, 25. 8. W dniu 25 b. m.
Wobec tego odbyło się w dniu 25 zrzucił masę ulotek o treści pOdburzamiał
się
odbyć
Zjazd
powiatowy b. m. w Gostyniu zebranie przedwy- ją.cej.
Stronnictwa Narodowego w Gostynlu. borcze, które przekształciło się w ol.
Staro::two powiatowe nie zezwoliło brzymię. manifestację narodowę.. W
jednak na odbycie zjazdU, uzasadnia- zebraniu brało udział 1950 osób. Szczejllc odmowę swQ. faktem odbywania gólniej duży był udział gospodarzy
się wyborów
do wo:ewódzkich ko~e- i robotników. Na zebraniu przemawiag.:ów wybo:-czych, oraz wicll~iem n'l.pię- li prezes powiatowy S. N He.inowicz,
ciem, panu:~cem w społcczel'lstwie, a. Flor:an Mioduszewski z Poznania oraz
Pro' Stroński. pisząc w •. Polonji" o
zwłaszcza w Gostyniu.
StróżYk z Leszna.
walce B. H. z partjami. zauważa:
"Kto stworzył taki zlepek. jak B. B. w
którym każdy cią~nąt. w inną stronę. jedpn do sasa. dru"'i do lasa. bez przekonnń
i bez woli. w'c3zystko na baczność - n'e ma
zaiste prawa osądzać innych stronn:rtw.
"Po!epszenie" obecne ma polegać na
tern. Żf':
- Zmiana nastE'pule wskutek tego, iż
z chWilą. ~dv kandydatury n:e są WyEUwane przez oartje. lpcz przez ko'erria wyborcze. nC'I:;'owie w('hodzą do izb bez zobowiązań do p0sJu"zeństwa i d~'scynl'ny
wobee stronnictwa. gdyż nie stronnictwo
ich ta.", '''Pl'owanza,
Myśl' ta jest prosta I jasna: będą po/';'l'".7ni wobec tych, którzy ich wprowadzIli".

Imponu:ące

zebranie narodowe
w Gosłvniu

*

*

Pozna~"kl",
zda\'\'ałoby S.i ę poważnie

Ks. ks. Ludwik i ITi·po1it Wysokoscy z Turku (}bchodzili w dniu lR .b. m. jubileu<5z .5O-lecia pracy kaplallekiej. W z\vią z~nej z. jubile~sz~m s:;.rC'mn~J. uroczystości udzial wzięli m. in. k<5. ks. biskupi Ow czarek l nadolliSkl (w środku) : szereg ks.
ks. prolatów. Na prawo (pierwc3zy nlan) jubilaci.

Rusi przedkarpackiei grozi

I

głód

P r a g a. (P AT). Tegoroczna susza 11udnotci. T~goroczne.. zbio~. kukuryna Rusi Podkarpackiej dzy będą o 8:> proc. nIzsze, nIZ w. roku
(CzeChosłowacja) ogromny nieurodzaj
ub..Wobec tak katastrofal.nego Tolleurokukurydzy, która stanowi najważniej: dza)u Rusi Podkarpackiej grozl głód.
szy środek żywnościowy miejscowej

spowodowała

Wsk·aźnlk

produkcji w Upoo

War s z a w a. (PAT).
Obliczany
przez Instytut Badania Koniunktur
Gospodarczych i Cen wskaźnik produkcji przemysłowej wyniósł w lipcu
65,4, co w porównaniu z poprzednim
mie3iacem oznacza zniżkę o 3.4 proc.
Zniżka. ta wynikła głównie z ograniczenia produkcji w przemysłach włó
kienniczym oraz odzieżowym, które

weszły

w okres zastoju przed podję
ciem pracy na nowy sezon. Hutnictwo
żelazne,
które ostatnio zmniejszyło
znacznie produkc~Q, redukując s\Vo~e
zapasy, w lipcu zwiększyło znacznie
uruchomienie. W innych działach nie
było większych zmian.
Lipcowy wskaźnik produkcji jest o
7,5 proc. wyższy, niż przed rokiem, a
o 4 procent wyższy od przeciętnej 1931
f'lkn

•

or"'an ..san:"I'W',
chce uoowoon:ć,
ie BB. do wyborów nie miesza Rię i uoaje,
że b'e"7t' i"erin zanewnienia n. Sławka:
•. BBWR. nie staje do wyborów. z0stał
pozbaw'ony prawa wysuwFinia kannvr1atów i d1atee'0 właśnie na listach kanrlvnaŁów na posłów niema pra''''ie zuncłnie ludzI. którzy byli w tl'renie. na prowincji,

I

,.D7 iennik

zaan"'ażowani

w rob"tę politvc7ną".

Ale zaraz daleJ .. Dz;ennik Pn?nański"
tak:p otl) wyczvn'a łamańce myś'owe:
.. Użv1iśmv "-yrażen;a - nruw'e zUl'letnie..!!'dvż n:e1iczne iedn"st1d z B'oku sI\Prred".<:klltuiemv taki or'!n5(}]mi"ny wvnadek ,,~ \YieJkonoJsce. '\V ol<rę'ru hyo..,."",l,;rn
kand,-duje s('kretal'z \voiewór:ll'ki BBWR.,
rotmIstrz J. Dudzir.ski. Czy m07-na nowiedzieć. że .iest to ... partvina kanct\'uatt1~a
Bloku? Nie! P. DuoziJlski ma od wir'u
lat TJl"d B~'rłg'ol3zczą p'o,c:l'Ion,,~ct·yO ro'llo".
Sl'l,retarz wo;e\"(>nrki RR'\Vn, - h n'e
.. pn"tv;na" kann,·o"!l'''a. 1'0 Mam~ iptek
pod Bro"'C"R7C711? A kier!\'t, k"ncln"atura
owe.~o sekref'l.rza RB. n'e hdr!)y pn,.t,,!n~, czy wteov.
jld\'bv ma ':>fpk ip~o ł""t
pod Go'ono"':e.",. CZy t('~ wLedv. ,,:ch}n n'Po
po.c;'ar'af ma'ptku Ch"ha tn C",c:tntn!!'. A
W'ęC !Yl'l.mv s"Inl'ló"> na Z"'1\'1'7('n'e .. 1'I:ll'tvjnfrtwa". na;("e "';>7,·,.,+1<'.." b'('~', ..~. "'1\h,tld. a nlf' b~",;(' \V Pn'R{'(' .. "Iud,·;n:1·/j.\,'·,
tvlko sami zasłużeni "dzia1aczc 6polcczni'"

Sf"oft~'

ii='
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Plan
reform,
podatkowei
Problęrn ręfm'lllY
c~ej.
fpZw1ln:anłe

I

,l)Odatkowej jqt
od s~e.regu lat Ję~t u nAS o tYle alituaJ-

nikt nie kweetjonuje koniec~..
jej przeprl)wad~ęnia. Nię!)tety tą
ogólna zgogi). pie ~dolała przyśpies~yć
jej realif:acji. Pocl1od~i to męże rów.
nież stąd, że o Ue istnieje zgoda co do
konieczności
pr~eprowadzeH ia ref()fmy podatkowej" 6 tyle każdy niemal
co innego przez nią sobie wyobraża po~a tymi oczywiście, którzy wogóle nie
wiedzą., jak ta reforma ma wygl!łdać.
Niewątplh,:em j_~st. ż~ ,reforma podatk<lw{l. fIlUSł obOlzyĆ (:H;!Zar PQ4atkQwy, jaki dziś W obecnych stos'u nkach
ny.

że

pości

Robotnicy okupułą fab)'ykę Żyda, Kotba
pr~y ul. DrUl{artiklej 10/12 w Lod~i.

Zg'o" syna Edisona

(P Ą T) Z powodu
atalm sercowe.go zmarł nagle Tomasz
Edison, syn słynnego wynalazcy.
N o w y Jor k.

śmie'rć

b. ambas,adora

N o w y Jor k. (PAT.) P~isiaj rano
udą,r serca zmarł John WillYs, pyły
amhasado~'
Stanów ZjednoczonycQ
przy n;ądzie R. P. John Willys bYl
chory od dłuższego e~asu.

na

Ze wsi SO~llły

We

J3iałystok.
(Tel. wI.)
wsi
Sokoły, woj. białostockie, po zebranhl
Stron. Ną.l'odowego doszło do zajść rtntyżydowskich, co spowodowało inter-wen(:ję policji.
Ludność. biorąca u·
dł:ia.ł w zajściach, cofnęła się na cmen-

tarz, staw~ając policji czynny opór, W
pewnym momencie policja dała salwę
ostrzegawczą, 8. gdy to nie poskutkowało salwę w tłum. Jedna osobtt lOstała ciężko ranna. W ~wiązku z zaj.
ścjaDli al'osztowallQ

28 QBÓh.

Prooo,s
O przeklroc.zenia de'wlzowe
.
,

B e J' II n (~/I.!). Pl ze~. ~ryhunalem nadz,~yc{':a"n}'m \łoi ~elltll1e rozpoczął się dZI~ p~occs przeclwl!o 12 członkOm katOlickIego zakonu Redcmpto:rystów, oskarżonych o nadużycia dewizowe.. Rozprawa potrwa ki1ka dni.
Wofl~łu~ aktu oskal'ż('nia sumy, przemycone zagl'anicQ, pl'zekraczają. 400
tysięcy marek niemieeltich.

Kucharski ,ataku ie
re'k'Ord świ.ał.a m,a ROO

~ujłr

c1.P~a

Józefa. Zalectlna

.p~e21

te.karzy,

Tg 15l;g

A·resztowanie hitlerowca
w Buka'reszcie

B u kare s z t (PAT). Przedstawiciel .,Voelkischer Beobachter" w Buka·
re~?!cie Fryderyk Weber, aresztowany
zo~tał dzisiaj w Kiszyniowie w chwili,
gdy udawał się na posiedzenie kQngre.,.
su partji narodowo-chl'ześetjal\~l{iej.
Webera odstawiopo do granicy W~8"1 erski eJ.

wję powinna nastij,pjć

4J

W krzywem ~"ł.'oim·ciad~lklł

JeS'l'r.ze krnk
a ln~kn~ aU11lbus-y
J

m.

(-) ZewSz!l,f\ dochodzą nM SKargi Tlil, . polską politykę motoryzacy.;nl\." . Mimo
upływu lat i WIelu dzięsiątek milionów zł.
włożonych w .Ursusa" nie mamy wlasnfl.ł
mal'ki • .samochodu Um')wy z •. Fiatem"
i .. S'lUrel·em'· zawiodły. J{osztowaly wiele.
Te~orQ!lZnv ultład

z An~lią wtJrQwad~ił rio
.,liliputa dla dzieci", jak tl16wil\ po.
irytowani WG Wc::v. a. n.ie w6~. cto atą.llU
PQł!':kiełl dróg r!ost"sowanv,
rh:;!ał fll~gr'l:vś btH,iowąC fabrvlUl !lamo,
chodów Zieleniewski W f{ral{owie w 0lHtr.
eiu o patenty stvrviskie~6 "Steye!'!!.": (lwu.
kl'.:>tn,e wysvłał do Polski swoich dyrektrwów Hi IIQIW i Carlsena Ił mervkań!ilki
Forri ::lIn ~nlo~enla montowni wozów W
Pol"ce dla obstul!'i Ros:ii i krajÓW hąHyc.
\!:ich. Negatyw!le stanowisko władz ",,1Pols~1

"kich zpbilo obvdwa
Ob2rnJl~

s~ ięsZO.Zę.

Cudem ocaleni

t\Ol'l.iflt y l: dh.\"~iem! wł~safnl W 1035 r.! ~ Odbyl się nawet IHm!,UI't\ nil. nal.
i !lllj4Iu~~i;e włosy w pevenport 'Ił' Anglii. Nię~wykle. ale prnwd:tjwe.

rz

Ąeroplan pa,sa~

linji holenderskiej po wzniesiew powietrze stanął w płorąleniaeJ1. Pilot nie tracąc zimnej ~rwi
zdołał oJ)uścić się na ",lemie i uratować
wszystkiCh pasażero.'w. :pr21Y wYskaki~
waniu z g.ondoli samolotu jedna ~ pasazel'ek ~?,st~ła ramona, ~ głowę. Aero-,
plan ~ahł SIę do,szczętma.
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i ,.es~towania
wJŚ- ..6d 'Hu'odo'Wc6w
w ChQ'ł"I/t)w'.
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r z ów, 26. 8, W ub, c~wartęk
...._...., - - -.......-------................--.;,--- : Żydzi" Chorzowscy
urzl},dzili
sobie
przedstawiepie teatrą.lne w wieJkil:\j
sali hotelu hr. Redcn przy ul, Katowicl\iej. VI pewnej chwili pr:GY wej.
ściQ do sali kilku nieznanYCh osobllik6w oblało ubrania. 1.ldają.cych się tam
Zydów, jak podaje komunikat policyjny, rozcieńczonym kwa,s em solnym,
tllk, że kilkunastu 2;Yclom zp,iszczone
zostały częściowo ubrania. \Vśród t,ydów powstała podobno panika, kt6rej
położyła kras ~aala.rmowana policja,
~rasztowano kilku p!)(lejrzanydl ludzi,
Sl05UJ~ 5U;
m. I, pp. pzjerlę i Vogtn. którycb zwol.
TA6LsrKi
uiono w sobotę wieczorem. Jak si~ dowiadujemy, u p. Vogta. znaleziono ]lOt}obna pełną. buteleezke kwasu, którą,
l'I1iał Qtnymać Qd pewnego o ębnlką,
nięZnarHlS'Q nI'-ZwiSK8..
W ~~wal'telt wieezlu·em {U'~r;tQwQ."

-

•. ! I r~:' ł

rę tytułem przykła,ju.

regulować funkcję kls:t:ek. stOr.
nt,\turaJnę. wQ{lę gorzką. Fraa..

PQwinni

Ust.awa fiest, brak
dzen la wykonaWczego

pi~Kl}iejlif)ę

B II s h 1r, (PAT).

dawa
lIezenia na zwię~·
szę"ie wpływ6w podatltowYch. P()datnią zaś wjędziałby, z jakielll obci/ł-ieniem powlnien się lic~yć nietylko dzi$,
ale w najblższych latarh i Plógłby na
tern oprzeć jakąś rzeczowę. kalkuląeję
band łowI)..
Dopiero na tle takiego ()gólne~Q pll1nu nabrałyby jakiegoś sensu konkretne zmiany poclatkowe. Zacytujemy parealitą. możność

pęc;herzewę., na nadmięrne Wytwarza.
nie się kwasu rnopzowe~l'Q i artr~ty~p:l

W podatku docb.oclowym niewątpli:
zniika. stawk~
podatkowej. Mu.si ona. jeclna.k być pogospodarczy~)J. sp()leczeń~t~9 p6nl)~J. łlłczona z usprQ,wnieniem a,paratu wyJ~st !lO bowletll p'r zy di!lłll~J~~ym. pQ; P1i~rowrg'O. któryby pozw()1U na QPQ~lOmł~ g()\\'IVodarczYlQ. ną,dII\Jertl.Y, JeŚ!1 dałkowanie osób. dotyębczas unikajl)~
chodzI () o~l'omną WHl!\sZf)ŚÓ podatpl· eyeh o,płacaQia Jl,Quatku dochoclowe.gt>.
~ozporzą..
a może również z !)nniżeniem Ininików.
• . .
.
Z dJ-:U~HIJ Jednak stI'?l1Y trzebiło ~ed. mum egzystencji,
nak W~IQ.~ pod. uwagę, ~e na, dluzszą
W podatku obrotowym winno nastl)War Ił z a w Il. (Tel. wl.) Organizametę obcl~zenJe pollatkowe m~.si na :pić ujedOo-licenie
fjtaweK J)odatk<rcje
społeezne i gospodal'~Ze, g;atntereso·
tyle ~ye zw~ęlq!Zone. by ;m.peW1!l.c ~o. wych, kt6re dotychczall p.Qznaczaję, się
krycJe szeregu ~'IIyda~Mw p~nst".()- daleko jd~eą rótn()Htością.~ przez co WalIEl w rozwoju elektryfikadi w kra..
w.yeh. M~my ~zllJ bowIem d? ęZYJH~- utrudniają sam wYPliar ()fIU! przeszka- ju, interwenjowały kilkakrotnie u
1)1a z takIm. vatadeksern bUdze!Q~Ym: dzają. płatnikowi w ()Tjentowapiu się czyrmil{ów ł'Ul-dowyeh, domagająC się
ze z pewnej strony mamy d-uzą. Ilość w wYj;okości przypadającego na nieg:) 6głoszenla, przez rząd nn:pol'~ę.qzęllią.
wykonawczego do ustawy () popierawydatków zupełne nepotrzebny~h, ~
d tl~
niu elektryfikaoji w kraJu. Ustawę odrugiej strony niektóre wydatki najpo- po a Hl.
trzebniejsze są jawnie niedO'Stateczne.
vy świadech~ac~ przeIDysJ~wy~h publikowau() jeszcze przed gwoma. laSytuacja.
polityczna
wymaga, by powln~a. nastą.pIć ~ppa klasyflkacJ~ ty. Ustawa ta. wychodząc z ~ałożenia.
wydatki te mogły być zwiększone. Z przed~IębI?rstW. ktorahy
w d~~!s7,ęl że Jedynie drogą ulg podatkowych moż
tym postUlatem POlitycznym musi si~ przy:szłoŚCI. mogła nawet P.OZWOlIC ną, na zachęrlć kl'ajQwy{:h i zagranicznych
liczyć politYka pedatkowa, Podniesię- pO',VlękE'zeme wpływów, ~ te?o tytułu, kapjtalistów do lokowania pieniędzy w
nic obchl-ienia podatkowegO jest jedW P?datl\ll;c h be:posredoIch zacho-. inwestYCjach elektryfikacyjnycb. Pflę'"
nak mo'Żliwie jedyr.ie pod waruąkiem dzi ĘCl1leezno~1<t o.QnJzenla jedl1y:ch, np. w;duje zwolnięnie koncelljonar jmz:y
popraWienia ~ytuacji gos.p.odarczei w podatlnt ~d cukrą która ~oze hyć od wszelki rh podatków, nia wyłąezaj~e
krajU, w Sl'Jczególności pod warunkiem z.rÓwnowaz.o.na
wPl'o~adzePle~, Q':>. nawet poct~tltu doehodowelfo na, okres
chwilcweg() obniżenia wysokGśoi tęgo wy~l1 podatków l~h tez ~ęd?:le. 7:wwn~ lat t5 na. kresach wschodni.ch i PQI1Hl(>beil!żefli~..
Wr·ZOTlfl przez ,zwlI~k8zenH~ spozycia atT niowych. Ił. na. lat 10 W pozo§talnb. czę
Tąl,< pojmowllQ!.\ ręform/\ l'oda.tkę- t~~ułu. Od lttoregQ podatek został 0Ib· łld f' rh \(raju.
Ustawn ta wywołała bltrdlO bw~
WłI, g{wą.l"zą, k.onieczno~Ć ()P'racowarl/a
nIzony,
7,ainteręsowanie. a na kOTlgresie ehlk..
Planu reformy 1>ndaU~()wrj, JttórY!JY
W~zyatkie te k{'jnkretnł' Irniany,
dokłp.dnie przewidywał,
jakie zniilt! którychby można cyt()wać Q wiele WIQ- tryków W SzwlljcaJ'jl stawia.no lSł łia.
państwom. Jedna.k'Żę r:ea,podąt~owe Jl":USZfJ, nastą,pld. a y~dn?- cej, wtedy tylk? będą mialy IHl11e, () ilą wzór innYID
ul!'tawy uniemożliwia brak pr~~..
' c~eśnle pl'zew~dywalby, kiedy l Ję.kH~ h~,(lą wykonanIem planu reformy po- lizarję
pisów wy}tonawczych. Kat'litaH~ci ~a'"
nastą,pią. podwyższenia fJ'~odatków.l datkowęj, illaezej sprowadZI} lilę tylko ~raf)ie7.ni
l{otQw! !II). zadv:;p~n()WRt!
Plan ten musiałby być eeiśle związany (lo fl'oziomu lekalnych zmifln. którl}
kwotę 40 milJon6w złotych. któr~by n,.
z QorYólnym planem nolityld gQspod::tr. już niejedno-krotnie miały miejsce.
'" .
F ·
.
~
..
.
lokQwali w Pol~ce w inwestrej~cb.
elektryfikaCyjnych. (w.)
,~

War s z a V\' a (PAT). Jak się dowiadujemy, Kucharski. korzysta. f.lc z
oczekującego go w
\Varszawie po~e
dynku z Robins011em, zamierza zaattlr
kować l'ekord świata nil dystansie 8QO .
metrów.
ł\uCn8J'sld j@st ~qania, że Wl!\o w
wąJeę ~ zawodnik.i.am tfJj
mil\l'Y, CQ
Robinson, zdoła wyśrubować wła.,~ny
wynik do maXlnlUtll. J(ucho.rsld zamierz;a przeprowadzić cały bi-e~ p.el-I
nym wysiłkiem, nie oszczędzaj~c się
po starcie.
ReJwrd świata, na 800 metrów wS~
nnsi 1.49,G sek. Najlepszy tegoroczny
wynil~ }{ucharskie1'o 1 :51,4 sek. Robinson uzyskał niedawno w Europie
l :51,4 sek., jednak. jal.;: sip. dowiadu ie:,l\Y\ pri':ed wyjazdem do Europy mią.ł
w Am!.ll'Yco wynik ·0 0.2 sęk. leps9.y.

~erski
niu się

Dopiero takie

tobY

kaPllenl~ t6lclow~
ja~ również j na kaPlic~

LlldzJe chorzr na

ł ne~kowe

ull"y

WOlJ\fł

.ol w Ch(li'zQwia

cz.oek6w wydz. pow. Str. Nar pp. , Ma.ciejew~kiego. Czechaka. Jakubowskie-

go l Górskiego! 1\16rzYI po octPfQIVI'adze-

pom\'sły

f7;f\d J)ojski

w 7Jflrodku.

ogłosił

rOZPQro;:n.-

dzenle. it na zalożenie montowni sauwchor1ów p")tr7eb~ tnie~ koncesję.
,Tako wynik osta/pcanv wielu lat! wfaJt,!,
mil ion6,,· m"my: całl{C)wity brak wlasnyeh
samł)ohl)d6w

Samochoclv lllleć musinu, i to w ba.,..
d~6 znaczne i ilQśri niełvlko dla wlMl1aj
wYI!~(lv Dzit;\@!f\tki. mnźe ~etki tvsięev !!Ia.-

rnflrhod6w muqimv mi(>~ dla wlillme(\'o be~
pleczeńRtwa Dla woiska na wVPllrlt>k mobilizacji , T\to wia rzv iu~ wiel~ię, wojn:v
na rzee7 lwalicli nie wvuralv l'I'}morhf1dv!
"om"'1rJalV Pllrvża ł?ptl Calipn!. w iednaj
aod?lnif> 1!mf1hili:?;ował wszystkie motory,
Wllarlzlł na nie liwiI' dvwizle i f!l'Ihnl\ł nl\
tlom'1C nai! "arn~
ć'zal'l

T" larfp('vrfowaln wówo wstrzymaniu marszu Niemeów n~

Parv~

O~ ł lał

nrr)War'Jz i

P"l!~ka

"I'IllhrlHil

tęs

nhl na dworzec ko,r porantów, wraca- 'Iienia sRm r,(1hl')tlńw P!lń~tw()wv FnnrlUA2I
ją,cych z pogrzebu ś. p. Jana Tokar- Orl)g'f)w\' raslużyl sobie na specjalną kartę
sItiego,
szli spol!;ojnia
do domu. w hilltol"ii
R"rzuik Statyst. na 1" 1935" poWSJlystkich jednak po dwóch godzi- ,,,ie..Mąłv
l'ltr. 11~):
nach zwolniono bez spisania jakiego- I3~'ł? \'<amochlld. 1". 1!1"9
1E1ąl
Hl""
kolwiek protokółu.
w P,,!sc:e
?fl fil){)
~~ ()O(\
'Jfl ("'ł)
W pl}!tek przeq połUdniem znowu w Niemr~ech
~I1Q I)fIO
;:';ł1 MO
1'17"10"0
aresztowano 3 członków Koła Stl', Nąr. w Anlll ii
1148000 1 f\~n I)O!) 1 79;', ()rIO
5.272 ono 6.200 COO
w Chorzowie Hl z kierownikiem Koła w F.uropie
C:of'lmy ai~' Inni idą nanrz6d!
Józefem Lorkiem na czele. U P. Lorka
Pn:ed rol\ll'\)\ wprQWRdz0nn kotlep!;',
pl'21epl'owadzono szczegółową rewizję.
Zabrano kilka referatów i okólnik.ów, nI'! I'II('h alJt(,h'l~OWV. n 'UŻ l'Irzprl!elłl wnro.
\\.'. l7.oUO LJl'laly wysokie na nie .• Oto wy"!
które pastępnie zwrócono. Wszystkich nik:
zwolniono w sobotę po południu.
Rvlo all+"hl1~ńw w 1". 19~R - ~ 121, YI
W sobotę po południu aresztowano r 1(:j:~) - 3 ?'?3 w l' 193{ - 1 WR,
kierownika. placówki grodzkiej Str.
Obprnie wl·~7h rl)7,nnr~r){'ł'''l1ie rz!\r11l"V~,
Nar., p. Władysława Jakubowskiego, 'n'! iącp nA ('plu llQlIl1i('t'ia lumkllrenrij octohu'lÓW cl~1n'·"wveh i pótrinhrll'''''C'' 11
ora,~ p. Jdziora, u którego prze;prOWl\d2;()TlQ rewizję domQwl), Obu ltres~to- kl'llriAmi n7.1rl n'lr?tU'A !lu t ah"",,"1 mi.,!.
wfI,flyeb. do niedzieli wieczorem nie m"llną f'lplatv. p(lni~pi n·1r111rnrwrłJ Ol1!at
w!'lln" nr1~W(\~'r łf'\w""n Aull)t,nf'''"l
7jwolnlono. A.retlztowania. maję.. fJodob. Flie
tl~i"1łfllt t"WAI". flik 11(11t>1(1I ,,'l~"?"I'f1\Vią.
na zwjQ. ~~lf ~ ezwfl.tti,ow~ll1i wYllą.dkl
.JPille~. krok,
łni!(ol\ w Połllco auto-.
mi antyżyJowskivmi.
bu@y.

Numer lfl6

•

KaleD4a~ rźym.• kat.

Wtorek; Cezarego b,
.-\ugu8tyna b .
Kalendar~ slowl ,~skl
Wtorek: Pn;ed~i,;:lawn.
Środa: \Vy.,zom ira..

'w!.!!:EK
:ą:siężyca:

SłoJica:

wi3chótj ••53.

Dlugość

zachód ~8.33 ,
dnia H g OD mln.

w.,cUód 3,O-\.. zachód lS,Oa:,

Fazu :2 dzieil pl'1.eq nowiem,

A~r~1 re~a~[jj i admini!fratji WtO~li

ileFl'mła UJ3~'

•

.., 8łFMIlS ~
:;.1. >=._

Prawdziwe obUcze źydowskich
L ó d ri, 2fi 8. Na niedawnei konfenmcji, jaka odbyła się u tymcz prcyYdenti). ini. Glą7ka z przed"tawit,Jelamj
~wia,..k6w robotniczych, Żyd Urbaeh,

socjalista, wobee

wniol!ku
"Pxaca Polska" o

de(~gatów

związku

xaŁruJnie-

ps : _.

"obrońców"

nla robotników na pracach rnlejl'kicl;
po 6 d/li w ty-godniu, wyraził się, że
Jogo to nic nie obchodzi.
To /!Itar,ow1!'!ko byłego radne~o socjalistycznego jest dla nas zupełnfe ją
sne, bo skąd Żyda może obchodzić los

te!eCon redakell i administracji 173.55

Echa

Piotrkowska 91

-

Godziay przy ję!.i dla illle~e.e..ló.

od .10-12
!!22L2& .

Ł

ra.

(fO. Narutowicza 6. Hamburga , Glówna 50.
wlowRk iego, P iQtl'koW$ka 307. P;otrkoWllkiego,
Pomorska !ll. SteckJa, Limanows kiego 37.
PogQtowie: Tel. 102·90.
Strd ogniowa: Tel. 8.

~ÓDZK'E

Teatr ~JieJsld

Letlli

włamywaczy",

(Pjotr~owshll 1I~)

9 W,;

CYrk .. Sl)Ort·Palace" (NarutowiCza 61). DaISIlY ciąg turnieju walk frallGu!lklch, !lf)('Z, o gq.
d~inj8

IM5,

kiNA

Na dzień 2 września
jest w sąd~ie 0ro;>:prawa - pr7;ęciw
b komendantowi i przewodniczącemu
cltrogowamu zw. rezerwistów w. Łodzi
Hipolitowi Ll.1dwikowi Piątkowskiemu, który z ramienia" pnacji" piasto-

re~erw.

ŁÓDZKIE

A.drla·Mctre = .. SymfonJa sel'c".
»rlltnla Strzęeha.=. ...
."'djutllnt
k~ei"_
. . . . . Jego WY~{1'

ekspresu Nr, II",

JE ,?apl(IłJ ~ .. M~t~l'~fti w !'Iiebezp!ee~nfm w!e.

. 31 •

MeWD ".. ,.Mj1'jI~1I $l!le:1!IlSe:.aI'.
)~Ipą. ~ ,,'f'urhifl1j IlO.OOO' ·.
J" lldoWl ~ "Uliea",
Ogwlatowy ~ .,BiIlpir.g Nr. ts",
Pr~edwlo1in,e ..... "Dwię siel'l)~f'"
l"'ItIlH'e ""'" "Q.'lt8.tnla milośś' ••
.lł.aklęta .. NI:I.Ua".

Oskarżenie

14

---~---_&

kHrtpl "a.ncflQWl'

spr~cfIlW/l6w

_ _...... _ _-'--__

!'UF

~/).

całkowitą

ąi,ft'>lifiik uprZ.vpolllina.jt\ę)", i-I!
iUJstrlll~ćjaml cd'wir.

Zawiadamlamy ws~ntkie Kola StrOblJlc.
t.wą Nllr<tlioW80P, że m3terjał na Dlondar,
orgaaI~Ił'J'JlJe lIaltfwAć motAs .. każdeI
Iloś", po oenacll labrycznyqh w Zarządzie
OltręgowYbl Strounictwa Narodowego "
l.odzl w Wydziale Gospodar~zYl11 llllca
Piotrkowska Dl'. 88, at. 10, Irobt. IV piętro,
Za.l"~ąlł OkrQgowy Str. Nar. w Lodzl,

ry-ch w e[/k,"U ro,l<u nie li;rdatwjono, fl'Oda,h\C ptlwody zwlokło Izba Skarb<l\va podobny wykaz z ~yja$nienięrn Pl'zyczyn
wi.'Itrzym.u il\cvch za latwienie o-d'\.vo!ania
mu'~ ~kladać !Hill. Sl~arbl1 do dnlą 15 lu.
te/g'oQ naet~pnegt;l roku. Najprawao,po(:lobniej pn;:vc~yni \Sill ta do $zybtlzego Ilalatwią.ftl.a odwo.)ll-ń Rodat,kawY'ch. (k) '

_ __

wystąpiły

eto tych za w-ocI6w
składach, pl'zyczelT) Lo-

pn:ęwą~ę,

1<.

61<ięj. dziękI czqmu B.
pozosiaje \\r
i weźmie lJ::lział w ro~grywkach
atl'~ow6kich c,krt;gll łódZkiego,

.sie

ZE śW!ATA STALOWYCH

a

kl,,-

mi·

BICEPSóW
TqrnleJ zapaśniczy, W dniu we!lol'll.l·
pod Ij.amiotami cyrku Sport-Palno!)
odbywa! sil} da]ezy ciąg międ~Yflarodowe

zapaśn:c~ego o m!.~il,'~oatw(.l
"1111110 lIRfoP»<!II. \V r<Ytll'r:vwkllch t:vcll \IIe~mle
przyczem walczylo pIęć par. W Ilcl~ial
Fówn:e~ i b9!ljamlnek kl. A ~t(ir~ Mobę.
Rjl'lni~tyll~l'!jI, Z tej p/iQjl na.wpt I'I)'Ą/sta!/t
pierwszej decYc!lIJącej murzy!} Thon1&OJ1 (l~fe mi~łrr.()~twQ kI. B. Do tego t)'ttllJl flroten.
MW I!. fll'~~ni?'aeJa s,jol)i.stjiel'JM.
lSe(!ll'sJ~H'I!~ef
%;wylllJ;t;Vł w 18 mln, Miazfl1 rull'lctą W ctrl!'
cluJII .. !:Iuną." pllb~(t.lliekll i .,OQllcord!lI" pi6tr.
g!~ą, łf! Wfi!ttll'lllJą pQd ~fI!l.'dę.m tli!lf~tlll'fl) do,
glej pilne ('j~lbyła elę lII'all~a nowego ~'U'l4Ś· ~owsk4,
fl/WIlIJ wędhlg WlIlkatl!l.rt nero!a j w}'stllwlJI nika Bo!'owiaka ~ Poznania. który \Vy~w/ll
W/Ił'Sną lilltll pr~y wyborach !fol'lgrl'l'o\Vyeh.
Gry t'PQrłOWI'. W eJąf{1l l!b!Q~łllj ąoboły
do walki Kt'aut!ClI'I!., jfldl'lakt.e walezy! z
RejelltJ'ACJa roezlJ,lkll 1917. W dniu 2 wr!!!!"
Finltlndczyldem Ujbll. którl'go ro~lożył na l I1jlj(J~i()Jj odhy(o sję kjlka d !l I!n: y ch spotRnlll 1'. b. rO:>;PP OllYl'l1l lilię W biurze woj,skowl':nt
tln"lrtnie w 6 m:n. pr'zt'rzutem przez J'l\m ię, kań o mietn08two kiMY /\ w kOi!zykówce
Zarz, du m, I.od~i przy ul. P ;o tl'kO,,-, lf' j 1(li)
W il'zee:i'j pn.t'za S~kowBkl wygrał walkQ ~cl'lrikioj i ezezypiornlakll, prZ)'Czf\m oslą.
rajf!"3trl\eja m!lźcaYI"Il urodz(l>nyeh w 1917 rokit.
gnięt.o naRtqpujące wyniki:
Koszykówka
Reje. trAcja trwn(' hęl1~ie prz pz Cflfy mit.'. in c. z Nowtlk il'lm l'o;1:kładf\jąc go pr~edn i m pllW I!Wi/lEkq • t~m przypornnj lJ c należy, t ę abc>- f1(Un w 15 min. \V CZW(tl-t[j pat'w TOl'nQw żeńska ~ L. K, S - Maknbl 16:J, L T( .'
wJlll!lnnl !lo ~tnwian i ą s;~ do rejestraeji winni walcząc II cyklopem S;r,ymkcm.-ek!m eólą· ~al\r I\ochbn nu. Szt:zypiomł"k-t lUI.
Makabi 7:5.
jut obecn ie zn o pątrzyć iłl\) w dow6r] OSI}Msty ę-nąl wynik nlero7stl'zygn l ęty. Wrrl'!;1:cie \V -Ha~oah 5;0 (vale), Tyr i m6trl'k~ urodzenia, by w terminie zarlOŚC11I."ZY' o. tu.tn;ej walcl) olbr'y,yrn GrabQWBld, zaJo. S. IC S. - II. K S. <;:ł, S. K. S. - MakaM
7:3, wres?:cl/l Tur pokonał Hnl\aah 20;2,
n ic obowiąz\l:<>wi reJelitrlleji.
tYWB~Y podwójny no!son Zeisigtlwi 'I.wy~
cięża go w 30 min. przez poddanie B!ę, W
Einbrodt mbłneDl HelenotV.. W nlo.
KRONIKA WYPADKÓW
dniu dz;siejar.ym III' dall'ilzym e!ągu turnIe, d~ie)ę w !'aUlach zakDi~czeTlin p!Ol'\\'SlllgQ
R02;prul sobie brzqeh, W mieszka nhl wfl\' ju walczą n.aBtępuJ~..CIl pary: Boro\\iak ~ etapu mitld1:yni\l'Odowe«o wyścigu ltoluJ'NQwaą, SZlkn,t ~ hrauBer~m (~a.ka ta ! f\l\iego Wal'BZaWIl ~ Berlin, odbył ftię w
I!n~m prPJf !II. Jllbt!,ln{łw~kil\go 4 UlSilowlIl pl).
ilP/lwic,1 się h,'ia prZBZ f{ł!'lJlTUcie br7.11Cha no~em IPr.ąwdo'pod~bme zo.'c!~cy.du,le o THer\V.sf,:C~l IIe)ęnowfa WYŚCig kolaraki (Ila na~!ep.
InHlhefl.11YDl bUI'&bo.!rw Anto1\! Mo.j('lIn;IIJr, PI!' lnte.f8CU w tabe~I), ~~~t)VI~kl :-- KlirleW6k~. l /!lzych kolarzy lód~kicb, Q mIstrzostwo 1.0spęratowj udz ie,lit pomocy pl'zywotany lpl,arll,
Gr.abowtSk!-:--Tornow l Qstatm8 S~ymko\~.:: I I'U helenow1!lldegQ. Wyśei~ ten składał 8i~
POęZ ęllJ. w ęŁan ! e a.gonji odwiezi1mo 1l1eszI.'1I'1sIu ~ ZelSlg. Początek walk Q godz. 8,-ł;) ?! tl'Zocll Iwnkurclleyj; blef{ ną 10 Ilkra,ień,
~liw~gO do 8~pitalą.
l"ę,,",ot1ęm r02;paCl1'Jlwe,gf)
wlecz.
t\'1.Y i wrc~zctft. 25, Wszystkie te biegi wy.
~rok!! by! brak srotiMw dl) t,Yoia.
grał pllwnre Rlflbl'odt (t, R, S.), bijl\c na
Skutlłl agitlleJi. Marcin IlE'pczyński, powrą.
fiJ1ijij~/I.flll Szmidta w rezultl\cie czego zaelljlj(l do domu przy ooi~gu ulic PWQ l'ęl\lej i
Jął Di!lf\\~I'l~e fl)iejBee i tytuł mistrza 7-ma
l\filano\Vllkiego ~\lotkll! (lwu równi!' jak CI! penl·
punktaml }m:ęd etm!dtem (Ziedn) 6 pkt,
ęhm i elonyrll , !lrl"y~ e m Wl':usz(lzal im I'nsar!v.
l Romem (t.K.S.) 3 plit. Tnlt więc mietrzo.
!lII! któl'yc!l wa~y~(ly wi.n111 g!o-BQwali. Nie flo.
tlobalo się to. pijnnym sturh~ozom, któr~y nie,
Kte weJdzlę do klasy A1 W niedzielą atwo Hel'enowa ! naramiennik L. O Z K.
zdObYł na pok 1935 Elnbrodt.
p-owo:anego al,dtattll'a pot!u.ldi lasknmi, Dowodu, odbyły elę dWI), dal$zc: epofkallia finalijąc u-szko r],zenif, tW ll1'ZY
I z'aftlan;f' prilWN(1)
stów
klaay
n,
lf,tól'e
\V re~y !Ła,cie przynio.
prz.eclralX).ienia oraz dwu ch żeb!'f. ltH11lHlf;:"O pd.
Na sl"ebJOnym ela'(t,.,;i,e,
~Iy więl~ą ni(lRpoclzla(łl~'l w postaci wyni.
w;ezionQ do ,zpitala.
kil l'ElmjBowcgo jal{j uzyt'Jkal łódzki Huragun w 13pptkan:u z BU1'Zą pabjanicltl\.
I(RfXNDKA POLICYJNA
Pn:ez wynik ten znaclInie wzmQ~nlły li!i~
Ś"llerclq pr~Yll'aelł Jlosiadanie metra zl~ml,
Kino Pa,lace
szanse Concordji piotrkQw.skiCl.l do ąwanBU
W Cho r zew;!' II Od ł~odzi ą międz:<, .Jan~m WI!do lódzkbj klasy A. Wyniki tych BPotkl!.l\

Ro:dam w~r6d l5$onid6w.

~yd!lf 16dBQ)' witl,

Qe Sił obeoni!! !/iJeci \IV!aSłH~mi wYQorami ną kon'

IJrą 8

ga

tUl'!1;ęju

Po~J\j.

i

"Ostatnia miłość"

czy!'isk:rn /I hrnćmi .Adal~ .. n, i Stefa rtpID '1'o,m ~Y!lftl11i wynjJ,'n bó.lko.
ponieWflż
\Y\lrf<y!1"'ki
wo~at s:Q na mptl' w grunta Tomel/!}'J,ó\\'.
Pl'lf,Y

nt.' ciu SZl1311Ja i orci"yka Tomc:?<ykowic
p l'z ~ ci\Vnika.

~abili

Zab6jcow aresztowano.

NjeuI!allll uc!eezlm wi.!'<ni6w. W wip,l,ienill
przy ul. K OPf'rn!ka ~9 1," Lo rlz! njawnlllwl 1,1:1'
IIOWnll!l t1ciPCI!;I!I) w:o:źn ! (Jw . :MinIlowicif w j~d
nei ,. c el n~ rll'I],:,riem ł' : ętl' ze. tuż Md nlip~zkn·
niem nucz~lniku wiezienia Unząltf'fa, który
(:,b ~ enie pl'zebywa Ilą qdopje, oQs;nJlljącv k"N
w ! ęźn ' owin, wy!;ol'zystqjrq dogodny dla ~iel,lie
m(}ll! pnt. po-tIlIHlWi: : . "Ob :6 otwór do. miM~ka.
n:a n8 t'zeln ika . Orlerwali clreki w pOrli6r1~8 pr~tl
bil' o t wór. lecz w ostatniej n:emal c\lwili litra:!!
w : ęz i enflQ Iljaw;li!s plnn l ?:llbezpiecn<1l eel.,.
Wlądze prokuratorsk:e 1:arządzi1y f!ocbod~enle.

KRON I KA GOSPODARCZA
(llbie .iesl liurlel, lam i ~wyilll! ""D, Pr~ed
nit! JIH\ lIylll CI;a.>IilX). ostatac~16 .ollW ilOri4m·

były następujące:

ConooJdJa - Strzelec: 4:2 (2:1). Spoikanil) to w l(aliszl1 \Vzbucl7.ilo wielkie zal1\ter06owonie choć gra nie BLata na wysokim poziomie. Gościa byli lepi oj tly,"ponolVani 8tl'Mlowo przy lekkiej pl'~(lwndzc jijt
w l'!Ql'W/izej poJowi e znwo{.\ów etł'7.elają
d\\'ie bram Id. Sil'zelec rewaniuje się jedna. ktÓ!'fl bramkarz goścj Jlowlnifm obronić. Po ~mjanle stron gra W dalszym cią
gJ na pn~ecil!tny(l} pQziclnie, p('j[yczem w
idellty<,zny sposółl powtflf'~a s:~ zl'jo}lycie
b('amek jak w pierwsze.! części zawodów.
p, Kowa~aki Z,

S~dziowat

~Ul'Za

odbył lilię

wypaQek,

-

Huragan 0:1). Mec,

flClWytalłY

w Pabjtinicach i jest to jedyny
~f! drużyna

OUri:Y nie.

~eąz;łą li

\,' łncmego l'lO '"lfd ?'\\YCIIll!ęą . pU :>! \\lł l n.ill;(:
ble wydrzeć Jeden drogocenny punkt.

roltotnika

robotnika Polaka. Smutne je~t, że ftJoo
potnicy .Polacy, otlJ(l.1aoieni demag(t..
giczn~U11 ha5lla.mi międzynar~dowego

i;ydostwa, właśnie taldm l-udZll:>m po~
wierzają. obronę

swych interes6w.
Gdyby w tym wypadku. chodZił" J'
ŻydóW, niewątpliwie P. Urbacb Pl'iJ..
niósłby niebywały !5\\'ałt, jak. to ma ~
mieszkał robić na posiedzenlaeh byh~j
rady miejskiej w obronie tydo\\ sl{jch
subsydiów. Ala tu choQziłp o Polaków
~o

moie

pbebpd~ić1

W zwiQ.z1m z arty}{'ułem za.mieszczonym. w numer:r.e z dnia ~2 Jlp~~
1935 r. w rubryce "Na ostrzu Języka. ,
poj tytułem: ,.System Marjana DQ~
bro,~ sl~iegp··.

Nieprawdą, just, *6: "J st to pn:...
eie7J ja.wuy pro~p~kt l'eklnmowy Lot.,·
rH I{lo.$owej"".. natomiast prawdą.
jest, te wydawnictwo firmy "Wiedzo.
Współczosna" p, t. "Jak wyJ;trać na 10-

terji" Marjana Dąbrowski~go ni/.} jest
pro!<pektcm polskie.! Pallstwowej Lo,,:

teril I(lasowe.J 1 Goneralna DyrekCja
Loterji Państwowej nic ~'Spólflog(') 2l
wydaniem tej ksiaiki nię miałJl,; niektóre materjaly, wyzyskano w tem wy .. '
daWl11ctwie mogly być zaczerpnięte l'l
publikacjl Generalnoj Dyrekcji Lntflrji
państWQwej w p1'asi0 oraz ~ plan.ów

l<ażdemuNiepł'awdQ. ję$t. i;ę G~n(\fah,a
I,'ekeja L!'lterjł Państwowej udzleliła.
subvrencji p. Mal'jaMwi Dąbrow:skic.

loteryjnycb dostepnych

llr-

mu na wydanie ksiąilfi p, t, .. .Ja.l, wy~
na. lotel'ji", t'latomias.t prawd!ł'
iest, że Genera 1na Dyrekc.la Lotenl
Panstwowe,l żaclnęj subwencji ]'). Ma.,.
rjanowl Dąbl'owsldemu nie udzielała..
a gdy tenże zwrócił siQ o na.bycie pew,. .
nej jloścl egr:empla.rzy wspolUnhu~ej
książki, Generalna Dyrekejtt Loterji
grać

Państwowej ud~.iclila mu \V spOSÓb kar
tegoryczny orlpowied;r.i odrllownej i źe
.• Gęoj.:'l'aln!t Dyrekeja w mia.l'Q ll1oimości zwalcza wszystkie oszukt.Hlcze "ja.snowidztwa", żet'uj~el'l na, naiwnoŚci
luOzkjej .
D~irektor

w

PierW8\1l11 yozgl')'wki leslennl\.
L. Z, O, P .
N, f)dbylo ~ię Jut losowanie r07.grywe!t piłkar
skicll l) mistl'zol!two )tla8,. A nil rok t\lSG. U"tnlono. dz!PWill«' termin6w. PfZYCZI.'I'Q mistrM~two je~i('llll .. j runtly roop0cw\ą się p.rawcJQflo.
r!ohnio ju;i w tlni"l B wr2lQ.Śflja i potrwają dl.)

tI~yll).,

NOTUJEMY

_

bela Q wę,iśeie do. klll.sy A pnectBtll.wia .lit:
Po oBI·atn!ch fnzgrywkaeh IHl~tęPlljl\Cę:
gier
p~t,.
.stos br
t. llul'zlJ,
fi
S
13:3
2. Concordja
5
8
21 :7
:t Huragan
5
4,
0:12
i. Strzelec
[)
O
4,2~
Bar-Kochbll ,..... Talfub 2:1 (II:Q). Mee~
~walifjkllcyjny fi pozostanie ,VI' ~lMie B
pomiędzy J)pwYŻł;\zeml ~ętipolami przyplÓl3t
w rezultaeiQ ZW~CiąBtwo drużynie tydo\V·

ł'ł;1:I!1y toka.rbowa mu~zą I'lklą.dlle Ctl'rot!znię
o~l'Ct3le d~ 31 !Stycznia za ub. Ttlk "Ilrą.·
W'6zdanie Szcz&gólowe z tych o,d WQląl\, 1(tó-

ł'rz~ ząlmll~(l1\ ~Rlety P!lWOł1wa~ 81ę Ił. o.

___ o

b.ianlcnch dobro wrąt.enie, aurza calkowi.
cle zllwiocHa, Sąd~iował p NflPorBki. Tli'

w

gł~!'Il/Ienla. JPllłIJlf!1jczone W "Orędowniku".

n8
zakulisy

Tylko doskonalej
flrte obrony ~oBpodaf!c mogf\ za wdzię ~1nć
iż flośrle nil' zflobyJj an! jednej bramki
Po zm:anir (Stron obraz gry zmienia sifj
djamotrlllnie. Stroną ataku.iqc(\ je$t Burza, Pod ~o.l'llee zaw('Idów LQdzianie mają
o.kazję do zdotlycj{l, zwyelęskie/il'IOI punj{lu
gd:v~ 5ędzia <tyklU Je rzut karny do BUI'zv
Jec]pąkia pnytf.\mny Hoppę broni (iZCl'ę ·
śli wie. NąogÓł HUI'/Hmn PozOlSta wił w PIJ"

:/;.gud.nie z wyda.natni
Janin. zt>oio'n!3 przez pl.a tpi1tów o-q wymi;".
TU podatkU Jll,U05z8, być załatwione w okre1'111' - .fedne~o roJuJ czyli 12 mivsięey od da,
ty dotenia o<lw()Ilania, Ró\\m.oeze~nię u,

KOMUNIKATY

i

w fjajBiłniejsz)'ch
dz!an!6 w plerw~zlJj C'I.,!śri BTY 1~~Yi!klljf\

dl!0l\jem Min.. Skarbu wydala

Jiltylowy - .. Fra.J5fJijitll",
~alllu:ta -- .. Marl\.~/I. Yllri.'1aka".

~_._
.

bie d rqtyf)"

Nie możQa ollwleltać do wieczności.
Iz,b/l. Sk<ill"bawa. w 'Jodzi ;!:godnie ~ Zllrzą·
f!.l~ą,l"bQwym,

~e względu

jak

row~zecl:J.nie wiadomo,
ze p. Piąt.
kQwj;lki należy właśnie do opozycyjnęj
gTllPY w llliejĘeowej ..sanaeji" I wynIk sprawy ata..1Qwił będzie pretekst
do dalszych pOIil\l1'llęd pt'~Y l'oZgł':rW~
}{ach wewJlQtrzoyel1 W ł.~allacji", (k)

liwnych. r-::artel miał na celu unormow31lie CIlII
flq jednolitym [loziomie. l':"fwsze (}Dciąlll1'fll."l!
ąą.ftelu odc~uli wtaści ci'E'le dumów, któr~y maj/l obowillz('k prli~' I!lczenie ,Iomów da ~ieci ka·
nnlów m:ej;.ltlch. CallY rur żeliwnych tlo "anII.
lI~a('ji WZNsl17 \IV hież. roku od 3;j do 1t1 pr6C.,
CI) wywoluje wrl"onie w szeregach odbiorców, (k)

~ędf)m

terasowanie zarówno
osobę Piątkowskiego,

Ob~l,

zarzuca

. . Z'

A.ge z E

I..."

_ wiQC co to

sprawy,

wał mandat radnego w ostatniej radzie mIejskiej.
Równocześnie zasiada jako współoskarżony Ecl",ard l<owulski, ezłonel{

zw.

,

że popełnili nadużycia pr~y Or3'ani7;Q~
waniQ wycieczek. 8p~lawa budĘi ~ain

26. 8.

~8.powjedziana
kręgowym w Łodzi

~OWllny

Grand Kl~1) ~ .,Tajemnicll
Mi{llo~ą ~ .,Uw i elbiMJa'·~
(lorso ~ .. ~wiat no 6palł'"

t,

6d

r. b.

Nocy dzi~if>jszf>j dYŹllfujll apteki' J/lnki"l!?
wicza. Stary R;' n~k fi (żYdowska I. GluC'howsk!e-

"Kr6!

wycieczkowych

Pr~ed r()~lJrall:ą lJt';U'C"4ł Piqtkaw8kier~H'

5

NOCNE DVtURY APTEK

TEIlTRY

nadużyć

,-

ni o h

ni

I

Ś,04a:

$rod/l. "łllll 28

onĘnOWNH{,

~

80-

0-

Wkilku

SłOWi(h

Na dziorl 21 bnl, lIIR[ll'ktor Ilf'aCY wł'zn'jCl\:vJ
ktm!tlreneJp.. cel em ~tlwąrciD (.... t1pjl'1nnia uI).)oWf
l!'/Jiol'0wej dla ni.,.zrz!'S~flego Pl'jIł.~lIl)'fllll dzillllll'
!lO /lI! ~e?:On ~illlOW" Pr~"rnr81 lIr~e,~~,,!W nllia{)f
\lllJ.l)wę tą in. pl'ldpis!tl. RobotTlip;V IN wY\ljld!m,
I{dyb" grzemysiowcy . n!l'zrzeszel11 nJe chcieJ: Q.
JIlQW3' podpi~IH!, zagrozili stl'iI..ikjpm.

*

Ah.ksanr1er np'b~kl 58-letnI włllśe!Gi,,! tlo~1l
f,rzy uli!')' Klol,,'we j i!l. "'U k0(1111l I .. iI) w RWQj 10f,,:a!ot'ce Wllf)rlzlo Kr'ljew~k i ej . do którQj jako
r'8r~eC)ilQnY pri\yehor!zil 1'1 .. 1<1\rz
~!I.letl\l Boleglnw Jnnk')WRld, I'Qnlewn1; Kro.jewąkn I'l'llot)'
stafllilzkR Ilrzy)mo\V8Ia (lzlęble. Dęh\llr.l pl>8tanp.
wił usunąć z
swe>j drogi piekarza, lJrzlldJif
więc w mlE'IIZkl nill T{I'Aiewskirj libacjp, i 11'(\,.
Jankowski spiJ się do nieprzytomności li Krajęwskll

wY'l~ln

no

chw,lę,

bl'l:ytwlI

Po.Pr~ecinftl

niąprzytol'Ill1l'lllll J~n,tQwskl!'fnlt tWill'1l.
b;y P
Wi~p!'Cić.
RannegQ JIII1I,OIV~k!ego prl;llwle~il'lnl)
d9 leoznley ił, Dębskil'1i'Q IIreutowlIM,

*

W poe3/' na 22 kwIetnia rb,Wojcl/.'/'h

J"lor-

zaml6s~ksly w Rurl1'iiol PllbjonicklnJ Pl'l!l)l'
ul . 8ta~zYcą 73 lI11ilowal wypro-wnt!zie nwąniu'
ru.ł tH'Ilg'O się sllRi~tlll StlIllislawa Baratlf\SZn dl)

sili.

Jl111'~7.k(lni!l nA pierwszem piętr,.,('-,
W pewnej
chwili Barlłblls~ ur!()rzy/ Jezlf.'r~kiego I pohnął
"l1i~nlłckl\ Ile Hch()O]ów tak. że Jeilller~kj rl!nal i
rl}'1lb\l Babi/) CZ8~~fę , wskutek /'zego umarł. Bil_

rabll~" orlpOWHldal 118 l1ieUOlY~lnE' ątl6wodOWA
file ~Illit'rei, Slld okręgowy w L<>dzi skual IW
na sl(',lom miesiE)('Y Ivięzienin.

*

Ną 111i~y Narot1owej 5. ZQfją ['a!lt"tnak 81<",.

eilylą <lo ~tudni

l'Y po.zbl\wlć ai'l bel •. 8llsi.ed zl
~I!ootrjll.':r1i u~lIowania rhlfllltki i tir 1l0fl~ w)' .lobyli j" lIle 8tudn'. "przyjlylY 1l'1,~ rz iltwlerrlzl! Żt'
w$~nte·k d(llmnJlllgc tV8tr~!lI!U
1,{6Wą, !\tracilll JIlQWf!,

*

tn6zgU, PIIPtlll'l\a-

Strona ft

ORĘDOWNIK, ~roda,

:;c;

=

dnia 28 sierpnia 1935

Numer 196

Dnia 23 sierpnia 1935 r. o godz. 8.30 wieczorem. zaw Bogu opatnony Sakramentami św. nasz naj_
drotszy ojciec. teŚĆ i dziadek. ś. p.

snąl

Woj~iech Hiusler

A
mmmłiafl'M

przeżywszy

lat 65. Pogneb odbędzie się we wtorek 27
bm. o godz. 9 rano w OpalAnicy z domu żaloby ul. Br.
Pierackiego 75.
W ciężkim smutku pogrążeni

W sohaŁę, dnia 24 slerp,nla 1935 r. rozstaI się z tym światem.
opatrzony Sakramentami ŚW., mój Dajdro~zy mąż. nasz najukacbańszy ojciec, brat; teść, szwagier, wuj i dziadek, ś. p.

JUbiler.zegarmistrz

.Józef Kozak
Żegrze, Poznań,

Berlin.

n 11 993

kaml€'DlE'l

Wielki

dzieci i rodzina.

Grudziądz,

Kościanie,

dnła

lat 68.
Eksportacja zwłok odbędzie się we wtorek. 27 bm .. o godz. 9.30
z domu żałoby w Żegrzu do kościoła św. Jana. gdzie odprawi się
nabożeństwo żałobne, a następnie pogrzeb na stary cmentarz św.
Jana.
W ciężkim smutku pogrążeni

żona,

fr. Debowski

Rynek nr. 9 odbędzie się
31. 8. 19-5
L6dź. Piotrkowska t86
w Sądzie Grodzkim w Kościanie, pOk6J nr, 17, na dogod- wykuDU;€' \l\'6lt'lkJ€' r;raCE' \Ił'
warunkach.
zakresie lubilpr.;:klm Kupu.e
zd 11 669
Wierzyciel,
.. ta fI' zloto. ..rebro I dful08
czynszowego w

przeżywszy

z 11 667

pg 4551

dzieci i rodzina.

Katowice.

Skład Bławałny

B. Jasiński

Ł6dź,

11 Listopada nro 5 - 'telo 157-60
poleca na sezon jesienny: wełny na płQszc~e, suknie i n'l maadarJci szkolae,
;edwabie, płótna białe i lniane, firanki, kapy. obrrlsy. wszelkie materIały
w zakr.es manufaktur" wchodzące oraz pończochy, skarpetki i rt:kawiczki po
cenach bardzo niskich. Obejrzenie nie obowiązu;e do kupna.
D IS 8' O

!\agłówkowe a-łQwo (tłusto) 15 groszy, kaMe
dalsze stawo 10 groszy, 5 Iicz,b = jedno 6łowo,
I, w, z, a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie maŻe przekraczać 100 słów, wtem
5 nagłówkowych.

I

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Znak oferty

DROBNE

drobnych: l-lamowy milimetr 30 groszy,

l

naprzykład:

z 118 924, n 2745, d 1700
i t. d. = 1 słowo.
Drobne ogt06zenia w dnI powszednie przyjmuJe
się do ~odz. 10.30, w soboty I dni przedświl\
. teczne przy jmuje si~ do godz. 10.15.

Za bezcen
Gospodarstwa - dzleTŻa.
Kamienica
Skład
Pieltarnia miasteczku
oddam skład wlon)alny dutej
wy domy składy
dobrze sill r~.Jtująca. 280.- mie- kolonjaln:v z t.J""arem mieszkaskładem urz3dzeniem
SPOWOd'l stosunkow rOdzlOnycb.
,
,
'siecznie. 15 LCO. Wo~niak. Stę- niem na srrzeoaż Adres wskaże
Piekarnia w Środzie
Oferty Orlldown ik Poznań
restauracje
szew. Kosick ego j~.
zd 34
Oręuowlli,& Po:mań zj 34 7~!
piec
zd
31387
rożnej
wielkości
do"odne
waT
d
'
e
j
-t
ymorgowe
D--ki
piersiowy.
pelnym
biegu. objecie
d omem oletrowym na sprzedaż
R ' _ ki
runki poleca rzetelnieo 8tawski.
rzy Zl CI rz
_
om..
800. W,uzlE>l'żawie. Nowak. Po130UO.
wpłaty podług u~orly-, zez"'c
e
j
b
d
d
'
G
ź
2.
.a&&
Poznali, plac Sapi"żYl1ski 10 b.
pszenne, za u owaniem nowe z ogra aml w me me po- znań. Kramarnka 1.j.
zd 34 7~3
O treba. Jaroc','n K ·. lir'lskielto
..
()"
d
zd 34724
leca w dużym wyborz!' :.>awla- D - - - ' - - - ' , '/Irl 34 412
~~~ ~~~ero~~~s~:;e~:~·. ~~=
blisko Poznania
kowa, GniezT'o. Miecz,sława l.
zierzawy:
pięćsetmor.
Parcel'"
szenia Orędownik Poznań
Mały
wplaty 4000. trzydzieścimorgowe.
zd 34 i'71}
gowe, objęCie 13000
y
z,1 34 OM
dom stajnią. l~Otl m' ogrodu. wol· wplaty 4000. sprzellam. Nowak.
dwie male tanio nil spTzedał.
----ne m:\,sz!ta.ni. st>rzedam przy !lI. Poznali. Kramarska 15. zd 3-4 7G4
Kamera
czterystamorgowe 80CO
Poznań. u.l Obornicka 122.
Pianina
Oborml'klt:J
Oferty Orędowruk. D- i
' ć
-. fo~ogTaficzna.13Xj~ komplet oraz dwieśde!llorgowe 6000. sto./wazd 34 524
Bettlnga. v.lełAtI v. ,~6r cen" Sci. P01l!lań zd 34 ;;54
Z eSJę morgowe pszen-, ob)ektt~ Zel~·a sprzedam. P!l' 1.7.:e<cilLl1IlmmW! 3500. I!zeMdzie50 domów _ domków 151 1' fabryczne DOR"or:!ne wa-unki
Piekarnia
ne)" zabudowaniem bU- znal\. L.llel..,na 7 m 14. __ z_d 34_5/3 SllHl?or.l~owe 2500. _ Nowak. I'0;
o
nahYCIR
PrleislPwiciel : KW IAt·
.
. '
?nnn. Kramar~ka li>,
zd 34/63
kowski. Poz"ań pier4ckieao 15. pe!'nym b.e;"·J. mle~zkanIem kosko Poznania
Dom piętrowy składem
-- , W JarOCinie
...
rzystnip snrz dam
Woitkows,kti.
_,
"
Folwarczek dwieścleKrotosllynie, ŚrodZIe na sprzedaż.
II .. 3b~g
Poznali .. ul Ra,t '~E ZOWq :!7. re- , 3~. wplaty 2 WO. €zesćmorgowe,
morga oprodu,
Z1o(Ioszen13 Otreba. Jarocin. Ki6 mórg
stauraCJ8
zd 34 648 1000 sprzedam. Nowak. PozMń, dochód 2600 rocznie przedmieściu
morcowy buraczanej,
lińskiego 2.
lir:! 34 410
Kramarska 15.
zd 34 766 19000. wp!at,y J3000.
Stawski.
ł"wentarzem zabudoprzY ~ahikowie sprzedam. NowaSkład
K • i
d i
i
plac Sapleż,nsln 10 b.
.......
" '
Parcela
kowski . P6,wiejska 40, m. 6. - OWOCt'l I!prze lam tanio.
Ad'res
uzn a narzę z am
zd 34725
waniem
II. morgowa obok szkoły bez dlu- Poznań.
zd 34439 wskaże Oręd:,w'Tl'k Poznań
dziesięć mórg ziemi
I za.pru;;y d'liiesi,~cl,?łetme. ob. ie.('ie .gu zł 1300 sprze-dam. Wojciech
D
k
lIa a4 644
r. 00 I
k
rl
Łuczak. Minikowo. Piłsudskiego.
•
o.me
•
zabudowaniem
N~wak~zP~~~~ń~mK~:m~I::~;wi5:
zd 33 354
2 pokOJe. kuchma. morga ogrodą.,
Parcele
blisko Poznania. bez kf>nkurendj,
zll 34 767
Parcele
~i~)~:sWi:nr~~~~ai{uja~a.wit~~t 1nrzy Slę<;7f'W P, n'oq8 6.00. oko· 2000 sprzer:!a'!Jl' Nowak Poznań.
Kupię domek
Piekarn-I - - - -d 34449 Woźniak
"1'8 letn'F'tO" a. :; mInut a'worzcc'j ~arska li>.
zd 34 7cq nowy z skla,jnm
l' o~ro · 'em
.. przppiol!owej c€'pm dz:erżaWJ 1'(1p61 morgi budowe. bligko 81lO8Y. na, ul. Leśna.
~
Stę.-z w Kos'olci o 1 3 '
~ u
mo",e
spueda Z!l'railczyńoSki. Lasek. So•
.~
6'1 I e g .
Dom piekarnią
byt nie10kończony za got6wke. s7.ll'kuie zara:z lub p6źnip.i. najbleśkie,goo 87 pod Poznantem. sta·
Domek nowy
~--- .
" '
Oferty Oredownik Pllznati
chetnieJ od gc"nnr1Rrz8. T.·zczy!icj&&Luboli.
zr:! :l3'm
trzypokOjowy
20 mórg
pierslo~ masywne,
_z.~3.!~~
ski. Gn,ezno ~ł''''''Dwicza 6.
J
Parcele
morgi ogrorlu przeclmie§cln. _ ziemi doobrej. żytniej. zabudowamiasteczku
Piekarni,
:lid 34 711}
-.
dobra komunikncja 3 ~OO.- oka- nia. inwentarze dobre. PTYWatne. ryn1rn. 1Q ()/'.,.(). wplaty 3500. spiesz- nrz"jma v. dz •. r7.a ....
~i koGościniec koloni alka,
budowlane
p 'z y 1'llznanlll na ,zvinip. Stawski. plac Sapip~vń· 7000. GawIakowa. Gniezno. Mie- ,.:a "nrz~i'iarn. Nowak. Poznań. " • "h
..
splaty ratalne Ol' 6(' g" zaraz M-:skl 10 b.
zd 34726 cZY5ława 1.
zd 34 775 ' Kramarska 15.
IId 34 768 ścielnPj e~ k!'nkllr"ncj; gotówkI;
brcia, Grunwaldzka 11. restaura(}dpowlednlą p di.d~m Ga.vlakob urz;:l,dzeniem
Cla. PO?JT'ań
ziI ~4 606
wa. Gnipzno M'eczysława l.
ez konlturencji
zj ~4 771"
wlaśc il'iela. ('?"terdzi(.'l{ci m!p"ie~
Dom nowy
nie objecie 800, wyllzierżawie ,
4 u}}l'ka~n!,' ,'ę~6t.t Ow~w:r, eeNowak. Poznań, Kramarska 15.
na 6000. Jfrankowoki :tabikowo.
zd 34769 _ _ _ __
Poniato\\tiltiego 10 Pozna/1.
Dzierżawy
A
_ _ _ _ _.;w'-'- 34 5 l
gram. 19.15 ,kocncel't rek·l amowy. kulturalne. 18.411 poemat /lvmfoposzukuje oko!o 1011 mórg. poos;a19.311 z Warszaw,. 20 po~adanka niczny Liszta z plyt. 19.05 prorlam !"j.()OO eutów!;:;, ŚpiesznE> z..QloD om
roln:cza: Porady weterynaryjne gram. 19.11i plyt,. 20 potoourrl
" .. pnia
pr7v,jmn;p G"wlakowa,
nowy w D~li!li. ooch6d 3000
środa, dnia 28 sierpnia.
- .. Chorohy- k·lilPtów" (wy.gl. dr. 'I: onery Masseneta ••Manon" kościelnej wsi. bez konkurpncii. Gniezno. Mi!'Czys.lawa 1.
d'
12.05 Witkowskj). 2;}.10 tańce Z1.gra- Z płyt.
towarem. urzl\rlzE>nipm 3000. zd 34 i77
roczruie. ('en a l~ u'J() Frankows'ki. ,. "O
:tablkowo, POlliatows-kiego 10. - .. '!.iJ 'kau y,CJ~ . porlLll1n2a 1·5 k
n.ic7Jle w wyk. znakomitych ze·
.... r- ..a. dnia 28 sierpnia,
Otreba. Jarocin KiI:ńskielto 2.
Poznaf.
zd 34560 .... zJeltll.! pO.UunJOWy....
on· sno'ów jRl?iz.owych na płytach.
., <fU
_ _ _ _ _ _zd 344:..:0..::.8_ _ _ __
.
cert dla na6Zych letmsk I uzrłro- 20.45-,23.30 z Warszaw,.
Toru6 13.05 !r(}ncert skrzYP!'1)Dom Poznaniu
wiosko 13 chwil'ka dla k"biet. 13.G5
wy Czajkowskiego w wykon. B.
Piekarnia
muzyka wokalna. 15.15 przegląd
środa. dnia 28 sierpnia.
Hnbermana z tow. orkie.<:try. IV pelnym biegu, przepisowa. miaDam 500 zł
przy tramwaju
gieldowy,i w:arln.mości o ek~porKatowice 13.1I0 muzyka Ie'kka i 13.30 mll~vka Ielkka z plyt. 1~.25 ~to 7000 zaraz tani·o do wyrlzier·
.( ubikncie. cena 5!JOI1 !lPI~rz;nie Cle ,p olskim. 15.39 koncert. 16 PO- p()pularna n.tri ,ltie'da zb<Y);oW'O- gie-!da. 1G.15 utwory n'ICha i Szu- żawienia.
OfNty
Oredownik I?otllwka za wvrr,hipr;ip .iIIkipjknlwipk .tRlpj r:>Mn')v w (;<ivni ~"p
sprzech Dom Zle~pń. Pozwłń. - gadanka dla Jroblet .. 16.15 mu",!ykn tOW3!rowa. 16.15 tańce 100'lowe z berta - muzyka 8ymffl<T1. z plyt. Poznań z.-t 340ti2
d.ll1nśl'·
mpl'hnnik r:>rpl'yzy;n:v.
Wrocław~l..a 22.
zd 34 784 1 taneczna. 16.511 codz.lennv odcJOek o-'yt. 17 rec;tnl śpiew. Hal'on, 1/1.30 p~~ad. z cyklu .. Warmia I
Ofprty Ore.lownik. Pabian;pp nrozv. 17 k{'TIcert ksmpralny. Hrahiliwny. f8.30 PO."'8i1. z cyldu Ma1Jurv p. t ....K,:z,o.7.tof Cel~·
Skład kolonJ'alny
(l"rncar~ka.
n 13 ~fl7
(Luboniu) willa siedm~o-I17.25 recital skrzypcowy. 18 we- .. Ogrodnik śIMki". 18.45 muz,"ka 'S'tyn MroTh:l"-<}wJusz. 18.40 życ:e
'
d
1'''o'y Bkecz. 1>1.15 .. Cala Polska na organy. sknvryce i sn!;:"'own. kllltu'ra)ne l . nnyk.owe .Po.rnorza.
Jarocinie
Pos~uku.i<! dla me~o syna 17·letpok o)owa morga ogro u, gp!e,,:a". lą.SO. pogadaJlka. dla 19.05 nrwrnm. 19.1ii plyty. 20 P{)g. 1R.45 olO",Hmkl ŻO n'erskle z pły-t. d.>brze zaprowar\zony. z towarem ne!ro
mipj ,co
nOW(}bUdowana.. 15000. wplaty -loclzlecl. 18.40 zy.c:e kultnralne I. a'T' ~ cyklll .• GosJYOllyni ślą,ska".
19.05 prO.~Tam. 19.15 plyty. 29 urz/lc\zenirm. okazyjnie. objęl'ie
7000. reSi!:te dłuższe lata. Nowqk tystyc~ne st?l:cy. 18',45. uhlblOne
wiad{)m. <ros.p(}d. z Pomorza. 20.10 3000. Otrllba. Jarocin. Kilil'isk;eucznia ogrcdnicze~o
Poznnń Kramarsk~ 15. '!:rl a4 771 m~'~'I'! Z f1im6w dzwlekowvch.
środn. dnia 28 sierpnia.
utwory Paderewskk<\'o. Rachma· ''o 2.
zd 34413 1n.iI'hetn'pj w o)!'ru\zi(> rlwt1rskim.
;;"';;"::";':'''::'';':'~;;:'';';;';':''::;';;'';:'':';':''''';;':'':''-''-';''''::'';''''::'-119.15 koncert reklamowv. 19.30
Kraków 13.05 muzyk" lekka i ninowa. Dworza'ka i S7ol1herta w
Jankowski. Smnl:cp. nowo Gostyń.
(Ławica) ,,:iIlka nowobu- ~~ie,:~~i 19.50Y~~;~:li"uŻ Fza1i~~W"~ taneczna ze śpiewem. 16.15 f'oli· wyk. {)rk. E. J()!'and l Oktetu.
Skład kolnjalny
zd 34000
dowana, pIętrowa,
.. Samoloty i lullzie" 20 pognnnn· "'ci z płyt utwor, na fO'rtepin" i
kościelne)o WSI'
kl' k
2010
k I kI
,skrzy·pce Clwp.ina. Krei•• lera. Pll'
dem opłotowane
'11
ow 'c. a .. '
.mu,zy a e' {~" !!aninil'go. I>i~zta oraz Grie!!1\. w
bez konkurencj:o rlohrze zaprowa•
' 3500.
-,
2O.~a "
rl zony. t owarem. urZ/I' Izen·.,m
.
3000
T 5QO
w.platy
"Iow8'k. Po- 20.4S
obrazkidZlenmk
z życia wIeczorny.
lIawnej i wsoól.
wyk. ~krzyT"'ów Kreis,lpra. Paneznali. Kramar!'ka 1::'1 telefon 1689 czesnej P<l,.k;, 21 koncert Chopj. rewskiego. H~ifetza i Rachma'!1iśroda. dnia 28 sierpnia.
Otręba. Jarocin , Kilińsldego 2.
Kucha-rka
7Jd 34 7/0
nowski. 21.30 przp~lnrl humoru nowa .. 1/l.15 k.-.nc(>rt chóru. ml~'
RadIo Paris 19.30 muzyka \Yazd 34414
rut,nowana z dobrpm gotowa----------;
za!!ran'~">;ne:""o. 21.411 pie.<\ni pol· ''708nl'>'''''' OZyt. Lu'l. IV ~wlactm· .!l'nera (plytYl. 20 koncert rooyjski.
Skł d k i ' l
nipm
do
mll'ej
rodziny potrzehna
Willę
skie. 22 windomości !;!Oortowe. :kach. G6rn v ch na "f'zy.. tkJe .1"0':- 20.45 tr8JJtedja Racine·a. 22.50 mu·
a
o Onla ny
0<\ U1raz lub 1. 9. Zltlo~z(,llin osonową, obsz.,-ną p.ęciopo
22.10 ma,l a orkiestra P. R.
1I'101ime. ~8.30 "~TZyn,'~ illa d-ZleCl. zyka tanecz.na. Koenil!8wusterJaro-cinie
biste luh pi~{'mnp rio Irpns Roz..
ogrodem. \J' '. "żu tramw
18.40 Wiad. blP;;. .18.45 !ltWOTY hausen 14 muzyczne rozmaitości. z towarem. 1Jrząo:lzeniem. przvle. w~dowi'kn. Kościan. A lejP _ K"?_
rzE.'c. ta 1Z 5\ ,
rzPrl
nep.thov~a ! CzaJkl'''''~kle~,o z 19 koncert na dw6ch fortep;a- !!Iem ml· .... k.nl·em tan.l·o 1 ~nA. _ śClUszkl 24. _ _
zrl~ 3~ ,,18,9
Skarbowa 18
... lrt. 19.,,5 pro~rRm. 19.15 p "ty. nach. 22..30 Ironcert organowy. "
~ • •
."'"
id
20 pnrallnik tuTVstYC7ll1Y. 20.10 23 m'uzylta taneczna. J,ondyn 20 Otrllba. Jarocin . KiHńskiel!:o 2.
Propagandzistę
środa. dnia 28 sierpnia.
mllzyka lekka z plTŁ.
k()ncert ba.Jalajkowy, 20.30 kome7!il !ł4409
na prowinc.ie 3J1l"!3.żUjPIllY. nen .. ia
dja history!'zna. 22.15 koncert
b
.
I
('
P
Poznali 11.30 RlIdyeje pOranne
aroda. dnIa !8 sierpnia.
kwjntetu. 23 mu.z,ka taneczna.
Od.
~rz.,~~~llzP~z;:ń:~Aleje-l\f ~ ?~~~~
War_zawy. 8.26 pro.!~ram na
Lwów 13.05 ade I piosen!d ! Bunapcszł
!O.15
sluchowisko. kilku lat dobrze prosperulllCY kow'Skj'l'R'o 14.
zd 34 701
Pożyczki Narodoweł
zień bieżący. 8.25 woSknzóW'ki p'Y,l
16.15 mu.zyka tanooZllln z ~.30 koncert kwartetu skrzypc. hnndel ziemiop'odamI. materJa\aobli "8 CJ' i poszukuJ·n. Poznlłń Po- praktyczne. 11.57 z Wnrszawy i nłyt: 11'l.:m wyiątki z n8rmietn:k6w 23.30 muzyka cY.l\'a'ii;ka. Sztu.tl!art mi. opalowemi. spowodu z1!lia.ny
Do
,.,
" 3 . 47 S Krakowa. 12.03 z Warszl\wy. Jana Chry7~~toma Paska. o<POW. 2O.4ó k.onc.,rt SymfOO1. z ud.zlal~ d7,ler;l:8wcy. od), 9. do ~vy-rlzlerza· \vs.pólnego podr6towania f> sm oznańska 52. m. 4.
zdg 39 I 13.05 Gam Curci. Caruso i Gi.<rll d,l a IIziecl. 18.40 życie RrtY'!'tYCZne. skrzyp.\E>c. 22.30 muzyka lekka I wlemn. Nn. I!1leJ~!'!1 śPJchlerz. - chorlem potrzp.l)l\y pomocnik "'o.
- śpiewaja niOoSenki (p)vt,l. 15.15 HI,45 piMl!'T1k! żoln;,'""lde w wyk, tanec,?:Tla. O do Z koncert. 'Vle· ,szPpY. s~aJma. tJ1 \Ho. K n.zko- tówka 1000 z'otych. fa"how0~(!
~;"~~~;:'~~:'_IIIIII
przp~ląd giełdowy. 15.25 tran5ffi. "hl\ru J'llranrla. 19.05 progr~m. de" 19.10 muzyka tli n "C':lina. 22.10 wlak. Pmew,. M,prlzycbodzka 1'1 n;pkonieczna Ofe>rtv ilo Oreclow.
•
z Warszawy. 111.15 polki i (}berki 1".11\ pl"t" 20 minut, literackiE.'. koncert s,mfon. 23.45 mm~yka
zd 34 504
n'ka Poznn" 7,1 91 7n~
Dom
na płytach. 16.50 tr. z WRI"!'Zl\W:V. 20.10 m.u.zY"itn z plyt,
ł.,kka. Prl1"n 20.20 nio"enki. 20.41i
56 Ó
' ...
"W" i ... - - - Katowic; KrRkowa. 18.30 list d o '
komedja. 22.30 plyty. Rzym 22.15
m rq
o~n ~a
11 sywny 3 ukika.de, z ogrodem IIŹIecl. 18.40 ŻYc.ie kult·urRme. arśroda. dnIa 28 sierpnia.
muzyka tanpc.zna. MerUo!an 20.40 wydzierżawill.' prywatne. żnlwpm. 'nk9sent ~"n roln',," I!"'."nranci"
tanio sprzedD!ll. Joz~1 Matuszczak tV1<t:vczne i spoleczne P021nania.
Lódł. 1!ł li!) po je-rlne.l piospnce z .La Ghibellicna". OD. Biancb:·p.l\'o . inwentarzamI. Objeci(> okolo 4000 hankowa 10(}~ notr7~tinv ~1 .' ""e
Krosna. staCja ]\fORma.
18.45 Rrje I oieśni w WY .•J. Ga- nlyt. 15.15 przI'>lrlad g,jpldowy. Wroclaw 21 sluchowisko. 22.30IHipronim Oses. Kaźmierz nowo lo fabnk i Of~rty Oredown.;'k,
zd 34 367
cZ,liskiego (baryton). 19.G5 pro- 18.30 li6ty od dzieci. 18.40 tycie m·uzyka taneczna.
Szamotuly. Znaczek.
ng 14013 . Poznań' z.d 3·1 759
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Edmund Ryc.hter - co palto - to Edmund Rychter - co ubranie - to Edmund Rychter, Poznań. OlStrów Wlelkop,
;------------------------------------------------------------------------~~--------------------------------------------------------------~
'fna miesiąc wrz.eme/\ 1935 rokou ""IlIcznIe ksidlrowegoo dodatku powieOgłoszenloa n. stronił' II-lamowej t5 gr. n8 strome 'l-lolll""'''J P"zy k.. ńc·u k-lu
I
r Z e d p ł a t a 6cioweJo.
w Po:tJ1a,niu w ekspeclycji zl 1.95. w agencjarh al 2.20 z od·
_......:~____
redakcyjr.lł!g" 311 gr na Mronu' czwnrl .. j ~tJ I{r Ha ~lr'II1 , ł' ,j",,, "J 1;,. "I
Co futro -

to

I ..

•

t•

_

n08zen:~m do domu zł 2.211. na prowincji na PQC7Jtacb już z ",luUIlze·
ni",,1 rio ,llIlnu kwartalnie 1.(11. miesillcznie 2,34 pocI opa~k\ miesięczlIl" w Polsce zł a 00,
w 11111)"" kr>!jllch 7.01 :;,00 PI'ZY 1·miu wydaniach tygodniowo osztuje ,.Orerlownik" mil'1.'lecz,
n' 2.35 zł hpz o,lnusz.. nia <lo dOlllu. \V rllziE' wypaolkllw spClwo.lowan)'ch silą wyi."zą przł'8zk6d
III ~,,k!l101zle <lrnjków i t. p. wydawnictwo nie Otlpowiarla za dOt<tarczł!nip pisma. a abonenci
Dl" mają p"awa douwgania aie niedostarcwnycb numer6w lub o<IszkOtJowa.nia.

. .
Przpd WIII,ICllII"~('I~lII .I'()I,,,·zr"·!I\' l11t' Itr o') 1""111"\\ .. ~ .. 11111 '""'',,
Ogloszl'mll skomplikowlłne z 1I11~trz .. Ż .. n'etn D11 .. J<CA ".1 !>" <Zl'zc·/!{,III .. ltu "~' I>",)I{11 ~!I"~ 11'1.1\\\1"1·
lłrobnt! ~IlIOo'z"lIllł InaJwy7.l'} 1111\ sló\lo' IN ' .. 111 :; ""!1I("'kc,"Y"I" .1 •. " .. 1I",,{,\\k .. .,t' "1 .. _· .. ,
li> .Ilr kllz.le .Jals2Ie slowo 10 Jfr, Ogł'h'ze, .. a .lu tr"'ŻH""ltU ",)' ,I>ln'H /"ZYJII'"}t'1I1Y ol .. " •• 1, 11)1
10,30... do I\y,!a.ń rllł!clz'elll,Y"h . ŚWląlł!I'ZUych <lo 1{<J<ll W l." "1111'/ ZII .różu"',, '" .•, Il.~· 1. •• '".
wam a wyaokosclą ogl08Z9D1a pOWlłtRla w~klJ\ .. k malryf'Owllllllł ,,")I,llIwlli!'lwn ni .. ',);1'''''' I.IA.

RE.'rlaktor odpowletlzialn,. AorWrzej Trella 11 Poznania. Za wazy.tkie wiadomołcl I artykul,. li m. Lodal odpow,alia Leon Treli. 1..6<I! ł'lotrkuWlIka 111.
ZII ()ll'ło..~Zł-1t18 ' r.. ~1 'IIIY
odpowiada admi.nilltracja " OlIobie p. AntoniPJro Leśnlewicza w Poznaniłl. - Nil'zam6wio0l7cb reku!>l"tlw rp.IRkrj" nI" z\\·r, ...a,
Wychorlz\ eo<Uiennie li "yj.'klem niedziel i lWiąt uroczystych li data ni dzieli nastepn,.
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. Minęło kilka dni, a SzubaIski wcil1-ż
me wstawał z pościeli. Szalone pragnjenie dokuczało mu, ręce miał zimn~ a głowę rozpaloną. oczy świec\ły
nlenaturalnym . blaskiem.
Co chwila zrywał się, powtarzając
nazwisko Kręta!skiego, to znowu żądał
zimnej wody, skarżl!c się, że pożar w
sobie czuje piekący.
W owej dobie choroby zacność
'Ąndrka wystąpiła z podwójną, wyrazistośclę.. Jak mógł. pielęgnował słabego, sam mu gotował zioła lecznicze, a
wreszcie, gdy i to nie pomagało, sprowadził felczera. który chorego .obejrzawszy, oświadczył, źe niema niebezpieczeństwa i tylko ciepłe utrzymywanie. a nadewszystko spokój doprowadz~ go do zdrowia.
Z dostarczeniem tego drugiego lakarstwa było o wiele trUdniej, Andrek
zatem, nie odchodząc od łóżka Stanisława, pilnował jak mógł, aby żą.danie felczera przynajmniej do pewnego
stopnia mogło być wykonane.
Dopiero coś w tydzień nastąpiło
przesilenie. Chory ockną,! się niby ze
nu długiego, lecz narazi e skołatany
umysł nie pozwolił mu połapać się z
obecnem położeniem.
Dopiero widok Andrka, krzątającego się przy kominie, pamięć jego doprowadził do równowagi.
Zrozumiał wszystko i ze łzami w 0czach dziękował temu, który pomimo
własnego niedostatku z taką gorliwością wypełniał przyjęte dobrowolnie
obowiązki przyjaźni.

Dałbyś, panisko, spokój _ zrzędził, zajęty ostudzeniem napoju; _
cieszmy się oto, że brzYdka słabość
nareszcie ustępuje!
Znać było, że polepszenie szczerze

_

go raduje.
_ Cóż, już nie paU na wnętr,m'!

- Nie pali, drogi chłopcze, i wogóle
czuję się ,znacznie l'f!>piej; wkrótce siły
mi POWTÓCą, a . wLedybędziewy na,..
reszcie mogli przystą.pić do naszej roboty, nieprawdaż'
Andrek pokręcił głową na. znak, że
się nie zgadza.
_ Do czego to tak 'Pędzić? Co się
ma. znaleźć, nie ucieknie, wię.c cbociaż
się interes troehę odłoży. nic na tem
nie stracimy. Pl'zytem trzeba papu
wiedzieć, że na świecie mróz sia.rezysty. Nie puściłbym go w tym przewiewnym ku!:lraczku; o powtórną cho-

robę łatwo.

- Ależ ja nie posiadam innej odzieży, a czekać,zanim się znajdzie,

przyznam się, nie mam eiły. Coś aż
podnosi człowieka. i szepcze mu: Do
czynu, do pracy...
Młody skrzywił się sceptycznie.
- No, no, pan mówisz, jakgdYby
go matka wczoraj na świat przyniOSła.
W takim interesie dzień ani tydzień
nie stanowi. Co do J}l"ZYodziewku, już
się O nim pomyś'lało; na jutro będą
fajn sajety. Nie tyle eleganckie, co
frak od Szabu. ale że ciepłe, to ciepłe;
tr7:a zaczekać.
.
Dopiero teraz zauważył przychod21ą.cy do zdrowia, że Andrek miał na
sobie kaftan krótki i podniszczony.
- A gdzieżeś swój kożuszek podział?

po ' szpitalach, bez rodziny, ludziska
bardzo prędko zapominają..
..,- Więc zaczą,łeś już robić poszukiwania? .
- Tak, jakby. Kiedy pana złapała
maligna, widzę, że siedzeniem nie dopomogę, .więc, nie chwaląc się, przygotowałem, co było potrzeba, i drała
nazajutrz do kościoła. Dałem babce
czworaka, więc WYŚpiewała wszystko,
co jej było o zmarłym wiadomo. Po
prawdzie mówię, nie była to maŁa zapłata; nic mi innego nie umiała powiedzieć. jeno, że ciało dostawili z tego wielkiego szpitala na placu.
- A to w jakim celu? Oni mają
wszak własną. kaplicę.
- Cierpliwości. Bez straty czasu
biegnę do )sancelarji szpitalnej j pytam o Krętaiskjego. Jakiś grzeczny
staruszek wyciągnął z szafy wielkfł

-

Co ma być wszystko, dajże pan

dokończyć. Otóż myślę sobie, trza mi

iść teraz do cyrkułu, bo tam prowadzą.
rachunek wydarzeń ulicznych, Jestem przecie dzieckiem miasta i mam
się trochę na tem, czego gdzie należy
szukać. Poprosiłem, aby mi dali nazwisko policjanta, któl'y KrętaIskiego
podniósł na ulicy, a dostawszy je, 1>0pędziłem na stójkę. Ąle i ten nic mi
nie mógł innego powiedzieć, jak tylko,
że go przydybał na Tamce. Podniósł
Krętaiskiego jak się patrzy. wsadził do
I dorożki i I!awiózł do szpitala.
Jak pan widzi, oblykalem się nowin
nie zawiele. No, zły byłem jak wszyscy
djabli, ale nie dawałem za wygranl1-.
Od stójki puściłem się do biura adresowego. Złożyłem kartkę, pytaj~ o
mieszkanie KrętaIskiego, ale odprawili
mnie z niczem, bo, dostawszy już wia..księgę i szukał a szukał. Pokazało się, domość o ślllierci, wyIc.reślili go ze spiże go znaleziono na ulicy całkiem nie- su.
przytomnego. Jak o nim napisali w
Na twarzy uważnego słuchacza odksiążce, umarł z wycieńczenia sił; z bił się bÓlI tajemny i zwątpienie.
biedy niby i głodu. ZaczYnam dopyty- Zuch z ciebie, mój kochany, wać Więcej, ale urzędnik powiada: je- rzekł słabym głosem. - Postąpiłeś, jak
żeli ci to. kochanie, nie wystarcza, po- nie można zręczniej. la sam nie wyproś dozorcę. aby ci wskazał posługa.- myśliłbym nic innego. Ale widzisz, jak
cza z sali nr. 49. Może tamten ją.ko się to wszystko gmatwa i plączel Znajocierający się o chorych, będzie też co dujemy się w labiryncie. z którego wywiedział.
swobadzić sięniełatwo, a kto wie, m&Szubaiski przewracał się jak na roz- że i nie,sposób. Radź, co począć. bo co
żarzonych węglach.
do mnie, nie widzę drogi i tracę wszelCóż więcej? .•. - pytał nieci er- ką nadzieję.
pliwy - cóż więcej?..
And.J;"ek
przysiadł j_zcze bliżej
- Otóż robię, jak mi wskazano. t stłumionym szeptem -zaczął wywoDozorca kiwnął na .człowieka w nie- dzić dalej:
bieskiej bluzie i białym fartuchu. Był
- Uważa panisko, ja się .nie narzuto ten, który usługuje na czterdziestej cam i nie mam oeboty nikomu ust odziewiątej . . Takiej personie trzeba już twierae przemocą.. Ale czy to moja wibyło wcisnąć w łapę calusieńką dzie- na, że wiedząc o pańskim interesie zasiątkę. Pienią.dze przyj~ł i owszem, o- ledwie po wierzchu, chodzę jak spętabejrzał i do kieszeni wcisnął, ale będąc ne cielę? Coś niby liznę.łem z tej dziwpewny, że mu już nie odbiorę, odcho- nej historji, lecz co to znaczy? Zamało
dzi w swoją. stronę. na mnie nawet nie mam wiadomości i jestem ciemny jak
patrząc.
tabaka w rogu. Ha, może pan roz,my' :- AnI), powiada, . to do siostry Ro- śliłeś się .i 'Uważasz. że nie warto do~yny ··;fNeba iść;. :ońa. ~wje. . .bCi c'ho~ -wi.sl'Za.t ta1ti~m'u..jak ja.-lalJ)serdakóWi'l
rózdal'e lekarstwa. Teraz jest w relek- Nie naciskani t ~nie nale~a.m. Jednak
tanu ... a. ja nic nie wiem.
dziwię się panu, którego mam za rozCóż miałem robić, jeżeli nie pójść są.dnego, że ni z tego ni z owego wszysttam, gdzie mi kazał? Prawda.. że mógł kiego do dna nie wymacawszy, już
nie brać odemnie dziesiątki, ale to mu traeisz fantazję. Może masz pan kogo
chwal~. że nie fajnował. \V wielkiej innego na widoku, wyspowiadaj mu
sali. pomiędzy innemi znajdowała się się do cna, a gdy nie będzie głupi jak
i siostra. Rozyna. Zajęta zwijaniem ja, łatwiej trafi do klebka.
bandaży. przyjęła mnie l).ardzo łaska.W uszczypliwo$ci Andrka tyJe się
wie.
zawierało przychylności ł tak a-iele
_ Kawaler, jesteś krewnYm tego dobrych chęc~, że SzubaIskiramiona
człowieka? _ zapytała, wysłuchawszy ku niemu wyciągną.ł i poczciwego uro co mi chodziło. Ja zaś zdębiałem, wisa uściskał.
pewny, te teraz dowiem się już WS'1!yst- 1'/8. dowód, iż rozbroiłeś mnie do
kiego, boć zwyczajnie każdy człowiek reszty i że nie mam przed tob$ tajemlubi samego siebie nacięgać.
nie, opowiem ci wszystko. Z tę. chwilą
- Aha, Szymon KrętaIski, przypo- nie powiesz, że krępujo twoje zacne z~
minam sobie doskonale. Przyniesiono biegi t że nie potrafiQ zrozumieć złogo nie tak dawno; był omdlały, ale po- tego twego serca.
tem odzyskał zmysły. Nierozmowny
Leżąc z oczyma, przymkniętemi od
był i dziki. Dopiero, czuję,c zbliżający nawału wzruszeń. jął przed nim wysię koniec, zażą.dał spOwiednika. Wy- powiadać wszystko, co owej nocy
nieśli go z sali do oddzieln:ej celi l tam strasznej powtarzał przy trumnie Krę
ksiQ,dz kapBlan spędził z nim jobre talskiego. Nie zataił najmnieiszych
dwie godziny. I to pamietam. że Krę- szczegółów i nie zapomniał o niczem,
talski zmarł tegoż wiecZO'ra, pozosta- co się łączyło z tajemnicźą bistorją jewiwszy kilkanaście rubli na koszta go życia..
'
pogrzebu, bo nie chciał, aby go za pieGodzina płynęła za godzinQ. i zmrok
niQA1ze szpitalne chowano. To wszy!t- już zawitał do gospody, a SzubaIski
ko, co wiem i czem mogę się podzielić. bez przerwy wskrzeszał dawno uhiePięknie podziękowawszy, odszed- głe dzieje.
łem, ale nie myś'l pan, że do domu.
- Cóż o tem myślisz'ł - zapytał,
Zapytałem o mieszkanie księdza kar-e- kończl1-c wreszcie i patrz~ w poważ~
lana. Staruszek przerwał czytanie z nie na siebie zwrócone oczy Andrka. grubej książki i, zapytawszy. z czem Nie zraża cię to wszystko i nie nakła
przychodzę, słuchał uważnie. Zaledwie nia do opuszczenia rąk?
jednak skończyłem, gdy ksiądz odmieAndrek dobrze się za.stano.wił, nim
nil się, jakoś spochmurniał i jął cho- odpowiedział:
dzić po izbie wielkiemi krokami.
- He, he, gdyby ludzie zrażali się
- A ty skąd się wzię,łeś! - zapytał byle czero i opuszczali ręce, wtedy,
jakby zagniewany. - Kto cię tu przy- gdy potrzeba działać, świat bYłby pusłał do mnie?
stynią. Nie czas cofać się, gdy trzeba
Zdawało mi się, że ksiądz ma mi iść naprzód. Powiedz mi pan lepiej,
za złe, żem mu przerwał modlitwy, jak się nazywała wieś, w której mie-

- Kożuch? odparł niekontent
z przejŚCia na. ten temat. - chciałeś
pan ... albo to ja. mu przysięgałem na
wierność 1 Znudził mi się pjekielnie,
więc go stopiłem za dobre pienią,dze.
Symcha z Piwnej, krawiec najpierwszy
na całą Warszawę, bo tani, szyje dla
nas dychtowne kapoty. Nie przystoi, aby ludzie jednego fachu nosili rozmaite mundurY.
SzubaIski wystąpił z wymówkami,
leez ten opryskliwie 2:amknął mu usta.
więc odrzekłem:
- Naści pociechę, nie mamy o
Daruje ksią.dz dobrodziej, ale
czem innem gruChać? Niech-no pan le- mam w tem interes. Bardzo mi na tem
piej pije herbatę, bo stygnie, ja zaś zależy, żeby o nieboszczyku wymatymczasem opowiem coś, cO się stosu- cać.
je do naszego interesu.
Staruszek ścisn~ mnie za ramię
W izbie znajdowała ale sama tylko palcami, aż zabolało.
Tomaszowa, prócz dwojga dzieci. ś'PiQ.~ Daremnie trudziłe,ś się, mój
eych w przeciwnych końcach łóźka.... chłopcze. Powiedz temu. kto cię przyAndrek przysiadł w kuczki obok słał, że nie wiem nie. a.1e to nic zgoStanigława, EL ten. mocno za..ciekawio- ła!...
ny zapytał szeptem:
To mówiąc, wyprowadził mnie za
' - Cóż takiego, mów-że~.. •
drzwi, które zaraz zatrzasnął.
- Myślisz pan. żem siedział tu z za..
- To jui wszystko? - j.ęknął ęzu.
łożonemi rękoma'l Oto, Andrek nie fra.- ba.l~ki, rozgoryczony' i głowę pa.ł8J~ł
jer i wie, że o takich, CO to umieraj, obJłł rcko~
.-

I -

D'

I

szkał KrętaIski?

- Wólka Kamienna za Piotrkowem. Ale na co ci ta wiadomość?
Chłopak zamyślił się i coś jakby

kalkulował.

.. Dama z klejnotami'" portret ·malowany przez' artystkę M. Payne Best. ktÓt'1
zostar nagroc]lzony na · wystawie w Holandji z okazji międzynar. 'kongresu
Jubilerów.
5
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Wpraw mi kielce z oczkiem

z garściami pelnami rótilorll-kich zę
bów zasiadł na ławie OBkartonyC'h dom()wy dentysta p. Szymon Wątor pod zarzutem OBzustwa.
- Ja na oszustwo nie wyeh()idz~ Pro<szę Sądu. Oto są pienld, które rOłbi~. To
jest rzetelna ro/bota. ZędJy te moŻIla. z .
d~iada na wnuków w E..pa,dku lłrz~azywać, takie są trwale.
,.
Te zaś kielce (kIy) Proszę SądU; to
'istna

kość słoniówa:"' Jak~.;. fu ·· więe tru)~~ ,~

być mówione o oSzustwie, Kiedy ja

UJ,

ta«i'l'

kie zęby biorę dwadzieścia ~bejmów. 1\ -.
ezaaami nawet i darmo .robię· Za fatygę
grOBza nie biorę.
U jednego klienta, tom l\.'Szysvkim .SI\SIadom zęby darmo wstawił, bo się cię
giem gryźli, a nie mieli ezem.
Sąd lorzystąpil do przesluehll.nia bezzębo
nyc:h ko-bief., które w długim ogonku 'czekały na swą, kolej.
Se'Wercia R ZEl'P a, dygnĄWSZY ~abnie,
takie wygłosiła eksJ;lOse.
- Wielmotny sadziel Pracą; llmystową
",. magistracie się trudnlę, jak w godz.in~
pomyć wszystkie okna. przy pr~y ezł~
wiek posilić się musi. Kupiłam wię!C funt
kiełbasy i na kości, która w niej tkwiła,
złamalam dwa zęoby.
Dwa zęby, PrOBzę
Sądu z przodku POBzły precz. A te i w
tyle nie było icb wiele, więc Młynarczycka.
nastręczyła mi dentvstl). Poszłam do nie-

go.

zapytał mnie u proga.
na żołądek bez
cierpię. Przyniosłam wilie duty pierścia.
nek, abyś mi pan kielce i pienki powstawiał.

- Co jest los? ......;,;
:::.- Zęby są precz,

to

- DoŚĆ ma być ty~ zębów! - z~y
tal mnie.
- Ile pierścień wyda.. Tylko jak pan
możesz, oczko od ,pierśeianka. zostawić, to
Je pan w zębie na przodku zostaw siedzieć.
No i przyniÓ6ł mi tych zębów calĄ k\llo<
Jlę. te ich w gębę wetk.ać nie mogłam
Jak zaś ale wsadziłam, to. ani jeść. ani
mówić nie mo.glam. Poszłam tedy do niego i padom:
'- Popraw 'Dan!
A on prosze ~du ikaza'ł mi z otwartą
Bznupą chodzić. telbym si~ przyzwyczailia.
Ja zaJś proszę swu mawczyni nie je~
stem i na zęłlach tak na oko się nie Z)1am,.
To tez. pomYŚlałam sooie, oka~e się w nDszyniu. Po tygodruu, Proszę Sądu, w
.w ;tach wBzystko było. zielone, jak za prze:proszeniem trawa w maju. Robiła mi się
trucizna, potem ukruszyl się jeden ząb.
,Miałam tego dość i resztę wycią.głam O'bcę
gami. Wsadziłam to paskudztwo w kiesień i pOBzlam do zegarmistrza, bo był>!)
mi to. wszystko podpadające. Zapytałam
,go, czy aby to. złoto. Jak mi powiedział,
te cyna, ta·k zro.:bilam donos.
Z·męczona panna Sewercia gdzieś z dna
dekoltu wyciagnęIa zwinięty papier i temi słowy zakończyła swoj.ę, przemÓfWienie:
- Tu zaś Proszę Sądu mam g\varancię na piśmie, te ze1
by sto lat wytrzymią.
Poniewat nie wytrzymały ani tygodnia..
[lroszę więc Wysokiego Sądu, aby wymierzył pan l WątorowC taką kare, której!by

- Wie pani's ko co? Mnie się widzi,
lepjej mu będzie nie szwendać się
po bruku n~daremnie. Trza wykurować się do reszty i siły zachować na
czas odpowiedni. Takie zryWanie się
do niczego dobrego nie doprowadzi i
jeszcze jaką nową, chorobę wywoła.
Małego człowieka zniecierpliwiło nie mógł orłpHO'wać.
takie przerzueanie się w rozmowie.
Pan Wątor mimo.
że

lCi~~dalszy

pewpJeń

nastarpi)..

o swej

na,jświlrls?;ych za.niewinnośći, zo.stał ska,..

.I&ny na jeden to!!!.

więzienia.

Kelly

Po Sieradzu, Wolborzu i Lu10mlersku - Kleczew

Ta emnicza śmierć dr. GruchalskielD
Ze Słrzałk'owa ilo GnIezna, z Gniezna do ZgorzeBc - Fatalne warunki Zycla wwięzIenIu - Dr. Gruclialsk·i p,rosi o. sprawiedliwość - śmierć lekarza "cum eximia laude" - Tajemnicze okoUczności śmierci Co mówi obrońca tragicznie zmarłego - Dlaczego żyda Piekarskiego nie przyjęto do Koła Zi1emian
Straszna wymowa cyfr
II.
ro Krótkim pobycie w areszcie
śledczym w Strzałkowie przewieziono
dr. Gruchalskiego, Romana Wiśniewskiego i nauczyciela Stefana Kolczyńskieg<.> do więzieni~ ~ Gnieźni~, a na.stępme de:' obozu, Jen~ów wOJennY<:h
w Zgorzehcach (Goerhtz). !,o upłYWIe

I

p~wnego cz~su. Kol~zynskIego. z~olmo~o, a WIśn~ew.s~lego przeWIeZIono
do Jednego z w~ęzIen, skąd po półtora.~ocznym po~ycle został

przez

sąd

to prawdą,

gdyz ~p. dr. GruchalskI fJ.;
mi, że żadnemi szczegół
nemi sympatjami do Moskali nie pałał, a już zupełnie nie miał ochoty
odgrywać roli szpiega wojennego."
Tyle dr. Jurek.
W tejże sprawie zwróciliśmy się do
p. Stanisława Magielskiego, posiedziciela ziemskiego w Jabłonce p. KI&szew, woj. łódzkie, bliskiego sąsiada
śp. dr. GruchaIskiego z prośbą (} inf!>rmacje, dotyczące osób denuncjatorow.
Oto odpowiedź p. Magielskiego:
" ...Wiadomo mi jest, że ta,k p. Roman Wiśniewski, jak i ś. p. dr. Adam
Gruchaiski na skutek denuncjacji braci Leopolda i Gustawa Piekarskich padli ofiarą ówczesnych okupantów w
19H r., IThSzCZ~ się za spełniony przez
ś. p. dr. Gruchaiskiego wyrok, jako
przedstawiciela ówczesnych sądów 0bywatelskich na pierwszym z 2;ydów
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Loopoldzie Piekarskim, właścicielu dotychczasowym jeszcze folwarku Zlot,ków, gminy Kleczew.
" ... Znając następstwa podlej denuncjacji na Ś. p. dr. Adama GruchaIskiego. przeciwstawiłem się w swoim czasie przyjl;>ciu Żyda LeoPQlda
Piekarskiegoo do Koła Związku Ziemian, natomiast brat jeg<; Gustaw
na skutek poparcia swego sąsiada
n. b. ewangelika, został PQdczas mej
nieobecności przy
balotowaniu na
jednem zebl'aniu Związku Ziemian
przyjęty na członka. Główny denuncjator Leopold Pie-karski przeszedł
przedl trzema mniejwięeej laty na ło
no kościoła katolickiego ... "
Tyle mówią suche, pozbawione jakiegokolWiek nastawienia fakty ... Tyle
mówią dokumenty, z za których wyziera tra~edja człowieka niewinnie oskarżonego. który uwi.~zi.on". 7.g1nąl na obczyźnie, za winy niepopelni.one. jako ofiaTa zemsty żydowskiej. Te dokumenty mówią o tem. jak żył i umarł ś. p.
dr. Adam Gruchaiski, lekarz "cum
eximia lal1de" - i kim są, pp. Leopold
i Gustaw Piekarscy z Kleczewa, 2;ydzidenunCjatorzy, żyjący po dziś dzień na.
polskiej ziemi, posiedziciele skrawka
tej ziemi i przechrzty,
Czy Żydlów - denunejatorów doPolska drużyna kolarska biorąca udział w wyścigu 'Varszawa - Berl"ln. Na torze
sięgnie kiedyś ręka sprawiedliwości 't
zwycięzca picrw5ze;go eta'Pu Wierz.

Zwróciliśmy się do obrońcy śp. dr.
Gruchaiskiego z czasów jego uwięzi&
nis., dr. Jurka z prośbą., o wyrażenie
swej opinji o tragicznie zmarłym. Oto
odpowiedź dr. Jurka:
.,- Śp. dr. Gruchaiski był to czlowiek poważny, w latach już około
50. W Kleczewie odbywał rolę przodującą i miał opinję prawego i gorącego Polaka i jak wYnikało z jego
rozmowy, był on społecznikiem, odcinającym się wyraźnie od Żydów.
.,- U sędziego wojennego, który
urzędował w dzisiejszem gimnazjum
żeńskiem w Gnieźnie,
niczego nie
mogłem się dowiedzieć. Gdy domagalem się wyjaśnie,nia, na jakiej l.asadzie dr. Gruchaiskiego i jego towarzyszy więzi się w brutalny sp()sób, odpowiedział mi sędzia wojenny, że jest to tajemnicą, a prawa wojenne są odmienne od prawa poko-

wo-

Jenny zwolmony.
Zemsta Żydów
miorzona w osobę

Piekarskich, wydr. Gruchaiskiego
sprawiła, że znalazł on śmierć w obozie zgorzelickim.
Fatalne warunki
zdrowotne, ciężka praca, jakiej poczft.Łkowo musieli poddać się więźniowie i tęsknota za domem podrywały
coraz to bardziej zdrowie internowanpgo.
~ dniu ~ a 1915 ~ dr. GruchaIski
lak pisze w liście do swego Obrońcy
dr. Chrystjana Jurka, zamieszkujące
go obecni.e w Bydgoszczy:
"Szanowny Panie Mecenasie!
,,- Ka odkl'ytkę odpisałem 28. 2.
Obecnie jeszcze raz pil'lzę i proszę o
;)00 mal·ck . Proszę donieść mojej ~o
n ie, że je ·tern zdrów, zostałem w
Goe)·litr. i mam zajęcie. Zostałem
mianowanym baracznym lekarzem i
l'~gJ'eguj~
chorych. Obecnie mam
wspólnie z ro<>yjskim duchownym
umeblowally pokój, jedzenie przynoszą mi z restauracji i jeden z jeń
ców nas obl'lluguje. Zona niech przyśle swoją
i dzieci foto3'rafj!;'. Do
Goerlitz dochodzą listy . pisane po
polsku. Podobno jestem internowany na tej zasadzie, że przechowywałem u siebie Kozaków.
Czy okolica i Kleczew podawała prośbę i czy
już nastąpiła odmowna odpowiedź?
Spróbuję
się
dowiedzieć, dlaczego
jestem internowanym. Przesyłam
rodzinie uściski.
Pozostaje z szacunkiem
dr. Gruchaiski Adam."
Tęsknota jego za rodziną i poczucie niewinności trawią nieszczęśliwe
go coraz bardziej. W skardze swej,
wystosowanej do komendanta obozu
pisze:
,,- Udaję się do sprawiedliwości
niemieckiej, ażeby położyła koniec
tej strasznej zemście ri:ydowskiej.
"Już od 22 grudnia niewymownie
cierpię wskutek tęsknoty za dzieć
mi i żoną. Pokornie proszę Waszą
Ekscelencję o stawienie się za mną.,
ażebym mógł mieszkać w Kleczewie
pod dOLorem policji. Mogę w swoim domu dać kwaterę i utrzymanie
policjantowi, któryby mnie pilnował
i zapłacić podróż jego. Kleczew jest
w pasie zajętym przez państwo
niemieckie, blisko dawnej granicy, o
S I
12 kilometrów od Anastazewa., 25
B i a ł y s t o}{ (PAT). W niedzie.Ję
klm. od Strzałkowa. Proszę o spra- <l.dbyły się w Białymstoku zawody lekwie.dliwość i litość dla mnie,
nie- koatletyczne w pięCioboju o mistrzowinnie cierpiącego.
stwo Polski.
,.Z szacunkiem lekarz .,cum
Pierwsze miejsce i tytuł mistrza
eximia laude", Grucllalski Adam."
Polski r.dobył Luckhaus - 2.9"28 pkt.,
Dni płyn~ły jeden za dl'ugim i nil' 2) Li-edtke - 2.:181 pkt., 3) Kozło,," ki
niC' zwiaRtowal() strasznego kOl'lca.ia- - 2.2210, 4) Odachowski - 2.059,5) Puki miał spotkać ofiarQ ze-msty żydow· dlewski - 1.654 pkt., wszyscy z biało
l'1<iej. 1 Tie<;l)odzie·wanif'. jak grom z stockiej "Jagiellonji".
JURnegO nieba. l'lpacHa w 1916 roku na
ro.rl~i.nę ~l' • • G~'u~halskiego straszna
'\'1PHC o Sn11el'CI mtel'nowanego.
' .
. .
.
'" IO'ótkim komunikacie, dono"z~~ar,; z a w a - W nledzlel~ ... zacym o je/:w z/2:onie, powiadomiono 1'(}- k~ll:z.on~. zost~l.v. n.a k,ortac.h .. Le~}l:. ,\
cIzi n(,', żp ~llliel'ć nal'ltąpila po chorobie \i\ a l s~aw le . mledz.\ Il.a~ odo\\ e . m I"t 170na tyfus. HÓ\"llocześnie załaczono la- ",twa POt."kl w tennl"le . W fIlIalp g 1:\'
pyta'ni P, ('zy rodzi na zmarł'ego ŻYC7.~T rn i.€'>::1za nei pa ra Jpd.rze]o\\ :;1\ a i. Tło c z\" n~oh i e ah~' odesłać jej zwłoki. Przed- .:kl pOkonała ze,;ooł C"amer l Planner
\\'CzPF:lie osierocona żona telcg-raficz- 6:3 6 :1
nic> odpo" i c d7.iała pl'ORhą. o bez·zwlo('1...
Grf;' pOied~· ilC7..a pań \\ nnała .1f;'drzen(' pl'zel,azanie zwlok rorlzinie. W kil- . io\\ ska, bijąc w finale :'>liemke Kae npel
ku dni później. 7. komenrlantul'Y obozu 8:6. 6:2.
nnrteszla niespodziewanie odpowiedź,
Mistrzostwo \\" grze pouwójnej zcło
(lonosz~('a że z m\'a~i na to. iż śp. 'lI'
była para zagraniczna Httghp-. i PI ,lner.
Gt'uchalski zmarł na ellorobę zakaźną , bijąc part? polska lIebda i P{)nla\\~ki
pochowanr zostal na miejscu. Pod ol)W gorze rx>.le-dvórzei tytUł mistrza
no bpzo()śl'e,1nim powodem śmierci by- Pol.ski zdobyl Anglik Hughe~. bijąc w
lo ... spożycie zatrutych ryb. Tajemni- ł finale Tarłowskieg-o 9:7,4:6.3:6,6:4. 6:L.
cy zgonu śp. dr. Adama Grucha]sklego
Tarłowski
gorał
bardzo dobrze w
dotąd nie zdołano rozśwfetlic!.
dtrugim i trzecim secie, nie dopuswza-

Luekhaus, mis
. trzem PoI k'

jowego. Zabronił mi dalszego zgła
szania się do niego, pod groźbą aresztowania. Było to już w trzecim.
lub czwartym tygodniu więzienia dr.
GruchaIskiego. We dwa lub trzy dni
potem wywieziono dr. Gruchalskiego do obozu koncentracyjnego w
Zgorzelicach. Tam go odwiedziłem
tylko raz i skarżył mi się, że warunki
i traktowanie były okropne. Wszelkie interwencje o uwolnienie nie odniosły żadnego skutku.
,,- Poprzednio jeszcze, raz tylko
konspiracyjnie w sobotę wieczorem
udało mi się dostać do celi dr. GruchaJskiego. na półgodzinną. rozmowę
w cztery oczy. Dr. GruchaIski wyjawił mi wtedy, że padł ofiarą denun('jarji Żydów w Kleczewie, którzy po
wkroczeniu wojsk niemieckich denuncjowali go u władz wojskowych,
jako szpiega rosyjskiego. Nie byl0

.ia.c przeciwnika do

siatki. Górował
nad nim regularnością W czwartym
secie był bliski zwycięstwa. bowiem
prowadził 4:2 i 30:0 w siódmym gemie.

świadczył

W finale gry pocieszenia Horain D0Bratka 6:1, 6:2, 6:4.
W finale gry POCieszeni.a pań Z Ję
drzejowska zwyciężyła Fryszczynową
konał

I

I

Hughes mistrzem tenisowym
yv

1

L: l'oc/.ysty start do wyścigu ~ola~~ki~{iW Warszawa-Berlin. w którym współzawodni
czą rcpl'l' l ent8CjC koJal'"kle , lemlf!C i PoJ-ki, złotone z 12-tu kOlarzy katda.

