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Wyniki wyborów sejmowych

JfY·i I J I~ ·Wi!f lIii
żydzi,

Niemcy, Ukraińcy i "sanatorzy" przy urnie - WPabjanicach nawoływano do głosowania rzekomym listem
pasterskim - Zdecydowana post.awa wsi radomskiej - Przygważdżające wyniki ,głosowania - Podhale dało "sa,nacji" należytą odprawę - WPrzemyślu głnsowało niespełna 10 proc. P'olaków - W okoncach Warty gł,osowali
tylko sołtysi i nauczyciele
K o n i n (Tel. wł.) ,W przeddzień
wyborów osadzono w areszcie koniń
skim członków Stronnictwa Narodowego Marjana Palutę, Stefana Tomaszewskiego, Stefana Gaburę, a w dniu
wyborów kolportera pism narodowych
Honorata Pszczolarskiego, konfiskując mu numery "Orędownika" i "Wielkiej Polski". Według źródeł urzędo
wych głosowało 60 proc. uprawnionych. Masowo glosowali Żydzi i Niemcy, których w Koninie jest około 40
proc. Na wsiach frekwencja głosują.
cych nie przekraczała nigdzie 20 proc.
uprawnionych.
W wielu wioskach
głosowali tylko sołtysi.
VI czasie wyborów w szeregu wsi
dokonano aresztowań. I tak w Wła
dysławowie
are ztowano 5 osób. W
Kramsku osadzono w areszcie kierownika koła Stron. Nar., w Władysławo
wie Jana Siepkę. w Węgle.wie kierownika koła Stan. Chyżego, w Kunach
kierownika Koła w Wyszynie Szewczynskiego, w Golinie naczelnika "So-

źe przez 2 dni policja nie
mogła
uspokoić
"rozentuzjazmowanej" ludności.

entuzjazm",

W Potworowie delegat hr. Lubieniecki wraz z wójtem ledwo wynieśli
całe kości. W Wolanowie, gdy delegaci przyjechali na zapowiedziany

WYLAŁY

18 'wójt Prażmowski poszedł z człon
kami komisji na kolację. W lDkalu
pozostał tylko nauczyciel Chosia,
sekretarz i policjant. Po pół godzinie
członkowie komisji
wrócili z kolacji.
Od czasu powrotu komisji do zamknię
cia głosowania oddało głos 14 osób.

RZEKI,

PEŁNE

Ska,ryszew miasto
Skaryszew gmina
Stromiec
Wielogóra
Wolanów
Zakrzew

1300
541
(w tem 329 żyd..)
3783
161
2807
487
2165
129
3364
301
3078
493

ZW IERZA BORY•••

..

koła".

P a b j a n i c e (Tel. wł.) Jak już
na terenie Pabjanic było
28 tys. 705 osób uprawnionych do gło
sowania. Według naszych obliczen
głosowało 11.188. Komisja wyborcza
podaje cyfrę 12.895; nieważnych gło
sów oddano, według oblicze,n komisji
1.217. Tak mała liczba unieważnio
nych głosów jest żywo komentowana
w calem mieście.
Miasto podzielone było na 18 obwodów. Lokale wyborcze w dzielnicach,
zamieszkałych przez Polaków, SWleciły przez cały dzien pustkami.
Masowo głosowali Żydzi. I tak w obwodzie 79 głosowało 945 Żydów, a tylko
127 Polaków (przeważnie urzędników).
W obwodzie 80 (pl. Dąbrowskiego) gło
sowało 832 Żydów, a jeno 78 Polaków.
Wielu ludzi zostało wprowadzonych w błąd rozplakatowanym po caTAK WYGLĄDAŁA POLSKA. OD GÓR DO MORZA, W UBIEGLĄ NIEDZIELĘ WEDLUG INFORMACYJ PAT'a.
łem mieście rzekomym listem ks. biI POLSKIEGO RADJA.
skupa JasiI'lskiego. Dodać także należy, że w ciągu całego dnia po mieśeie
krążyli "nieokreślonego rodzaju"
0wi~.c samochodem, tłumnie zebrani Po otwarciu urny okazało się, że gło
Takie wyniki głosowania zupełnie
sobnicy, którzy grozili wstrzymują.- clilopi zapytali ,,sanacyjnych" pyska..- sowały 693 osoby. Wobec tego, że skonsternowały "sanację". Prze,cież w
cym się od głosowania odebraniem czy, czy przywieźli z sobą. worek na przy komisji głosowało 254 (240+ 14) takim Radomiu, gdzie jest 30 proc.
renty inwalidzkiej, redukcją i t. d. własne, kości. Wobec tak.iego ,,~ntu-, osób - zatem podczas pobytu komisji Żydów i masa urzędników (szereg fa.Zwracał także powszechną
uwagę zjazmu" samoched z całą delegacją. na kolacji (w ciągu p6ł godziny) gło bryk i przedsiębiorstw panstwowych.
fakt, że. gremjalnie głosowali Niemcy. zawrócił i prędko odjechał do Rado- sowało 440 osób. Coza nieibywały nafabryka karabinów, dyrekcja kolei,
R a. d o tn (Tel. wI.) Okres przedwy- mia."
pływ wyborcó~ w cił)gu jednej godziwytwórnia sprzętu przeciwgazowego,
borczy wyraźnie wskazywał, że RaW dniu głosowania już w południe ny!
monopol tytoniowy i L), głosowało zadomskf~ w małym stopniu weźmie u- było wid,ać, ż~ "sanacja" poniosła sroPoszczególne wyniki z gmin przed- ledwie 27 proc. uprawnionych.
dział VI glosowaniu. 'Vprawdzie "sa- motną. klęskę: lokale wyborcZe' swie- stawiają. się następująco:
Ciekawe, że w poniedziałek powynacyjna" pra I'l, pisała o "eJituzjaz- ciły pustkami, w urnach lezało po kilgm-ina. , uprawą . głosuj. borczyogromnie pilnie i skrzętnie
mie spont.anicznym" ludności, która kan8Ście glosów zaledwie. "Sanato- Białobrzegi z 2 obw. 2040
136
O'glądanO' wszystkie wjeżdżające do
miała brr według jej inform.acyj za- rzy" poczęli się wówczas chwytać naj- Blotnica 1 oow.
860
47
miasta furmanki. Tylko przy jednym
chwycona tern w zystkiem, co się w rozmait zych pomysłów. I tak w gmi- Gzowice
3200
567
posterunku poliCji sporządzono 20 proPolsce działo i dzieje,. jak jednak nie Wielogóra sekretarz wydziału po- Gębarz~'
2505
130
tokółów
przejeżdżającym
gospoda.w kazuje rzeczywistość nasza, "sana- wiatowego Paszkowski zebrał wszyst-' J edliflsk
3819
rzom.
'84
torzy" założyli na swe zakrzywione kich sołtysów i kazał im jeździć po Kowala.
3630
B i e I 8 k>o. ( Tel. wł.) Na kilka dni
'86
nosy zbyt g-rube różowe szkła. O tern wsiach po wyborców. Wynajętemi Kuczki
3148
334
przed wyborami zarzucano Podhale
bo\\ iem t[~k pisze nam jeden z czy tel- podwodami ~dołali sołtysi 'zwieźć za- Rwom
3331
11U
ogromnemi ilościami najróżnorodniej
ników: .
ledwie 15 osób ... !
Oronsk
3000
200
szych ulotek, nawo.łujących do głoso
,;We W ' l GoJ') ui.u. gm. Jedlisk, gdy
W gminie Radom w jednym z ob- Przytyk
3200
856
wa.nia na tych, co od dziewięciu lat
przyjechał dplegat,
opowiadający cu- wodów zgłosiło się do godz. 18 na. 1.350 Potworów z ;) obw..
,2911
161
rzQ.dzQ.
PolskQ.. Równocześnie dokonada o dobroci ordynacji, wybuchł taki uprawnionych 240 do urny_ O godz. Radzanów
Z839
23ł
no szeregu r&wi7.yj i ' aresztowan. Ós","
donosiliśmy,

I
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Numel' 21(1

PrzemyślU prawie całJtf_ nie głpl'io- tylko 1ł 4140 gl~ją.~m.: a Przemyśł
wali. Okręg nasz ta.k został wykrojo- na 31 ty:sięcy niespełna 10 tysięcy. Ogóny, że Polacy znaleźli się w znacznej łem biorą;c w okręgu dzięki Rusinom
mniejszości. Ogółem u:prnwnionyeh do i · Żydom procent głosują.cych nie dogłosowania było 197 000 osó,b, w czem chodzi 30 procent,
a przeciętna na
z,upełnie ruski Jaworów
miał 37000 Przemyśl wynosi jakieś 26 proc.
V\'Yb 01'C ów, Jarosław 73000, nasz pół
Jeśli ehodzi o samo miasto Przel'uski powiat przemyski 55 337, a Prze- myśl, to suche cyfry nic tu nie mówię..
myŚl 31663 wyborców, a w tern Pola- Na 21 obwodów, tylko w
obwodach
ków niespełna 15000, a Żydów i Ru- żydowsko-ruskich było nieco ruchu,
sinów aż 16000.
natomiast w dzielnica,ch pol·skich wyWierni układowi z ,.sanacją" "ukra- borcy naJeż eli do najrz.adszyctt kroińcy" w dużej ilości ruszyli do urny. ków.
Na tych 10000 głOsują,cych w
tak że w Jaworowie na 37 tysięcy, pa- Przemyślu wy:pada może. najOlbjektywdło aż 20 tysięcy głosów. W Jarosławiu niej liC'ząc z tysiąc głosów Wiskich.
głosowało również 20050 osób, natoSzczególnie dobrze wypadł okręg
przedstawiają się następująco:
miast
Przemyśl
z
poWiatem
wy;padł
IV,
gdzie z wiosnę. b. r. red. Bilan po
Po w i a t żyw i e c k i: Kocierz ad
wspaniale zakończonej walce, trzyRychwałd: upr. 199, gł., 28. Sienna: bardzo mizernie.
Powiat na przeszło 55 tysięcy, dał krotnie wybrany został radnym, oraz
upraw. 271, gł. 64. Leśna: upr. 464.
gł. 87. Tresna - Czernichów: upr. 88(j,
gł. 95. Zarzecze: 425, gł. 92. Pietrzykowice: upr. 1560, gL 197. Międzybro
dzie żywieckie: 530, gł. 130. ZadzieleOczków: upr a wn. 957, gł. 115. Przyłę
ków: upr. 270, gł. 2 (dwa). Świnna:
Pod wiec~6r, kiedy ~apadl ponury 'Inrok, glosowaly pono
630, gł. 150. Rychwałd - Rychwałdek:
masowo "duch,r'
1088, gł. 297. Kocon: upr. 450, gl. 14.
Peweł - Ślamieńska: 640. gł. 220. Śle
K i e l c e, 11. 9. Coraz liezniej na- lo (Oblęgorek 6, PO'I"zecze 2, Wolica ~,
mień: upr. 1400, gL 380. Losygowice: pływające relacje naszych obserwatoNida 13, Tmulin 20).
upr. 2200, gł. 300 (brak jeszcze dotych- rów, wykazują., że udział chłopów kieRównież w pow. włoszczowskim uczas wiadomości z około 50 wiosek).
leckich w głosowaniu był minimalny. dział głostljtjcych był b. mały.
W osadzie Daleszyce na 1.300 uNp . . w Chrząsiowie na około 2.000
-Po w i a t b i a l s k i: Biała - miasto: upr. 14500, gł. 3628. Biała - Le- prawnionych głosowało 520, w tern po- uprawnionych głosowało 120 osób, kt6szczyny: upr. 11300, gł. 294. Straconka: łowa Żydów. W drugim obwodzie w re przywieziono furmankami. W 2-ch
upr. 946, gł. 330. Brzeszcze: 1865, gł. Daleszycach (wsie) na 1.200 UJlll"awnio- obwodach gm. Irządze na około 2.500
upraw!1ionych głosowało 112 osób.
784. Jawiszowice: upr. 927, gl. 26'. nych głosowało 128.
Skidzin, Przecieszyn,
Wilczkowice:
Toż samo było w pow. jędrzejowW obwodzie Smyków na.900 uprawupr. 524, gł. 10. Porąbka: upr. 1524. gł. nionych głosowało tylkO 22 osoby.
skim. W obwodzie Chomentów głoso268. Międzybrodzie bialskie: 1390, gł
W Bielinacb głosowało około 10 wało zaledwie około 8 proc., w obwo152. Osiek: upr. 1450, gł. 126. Polanka proc. W miasteczku Cllę,ciny głosowali dzie Łukowa głosowało wszystkiego
Wielka: upr. 1070, gł. 30. Kozy: upr. prawie sami 2ydzi, w liczbie okolo 65 osób~
1800, gł. 347. Bystra: 760, gł. 203. Bucz- 550.
Skąd się wzięły te 43 tys. głosów,
kowice: 1547, gł. 298. Godziszka: upr.
Grzymałków na 1.100 uprawnionych oddanych w okr. kieleckim
według
850, gł. 134. Wilkowice: 1936, gł. 469. głosowało 100 osób. Mniów - głoso- pism "sanacyjnych na p. Ca.ra. to już
Meszna: 468, gł. 17. Rybarzowice: upr. wało około 10 proc.
jest tajemnicą. "duchów", które po
956, gL 190. Bestwinka i Kaniów: 1296,
Posławice glosowało około 17 proc.
godz. 9-ej wieczorem podobno bardzo
gł. 699. Szczyrk: upr. 1604, gł. 292. Mi- Miedziana Góra na 1.300 uprawnionych
licznie Ciągnęły do urn wyborczych.
kuszowiće: HiOO, gł. 151. Kobiernice:
oddano około 150 głosów.
Tylko tym "duchom" chłopi nie wie893, gł. 114. Bujaków: upr. 640, gł. 1\0.
Było bardzo dużo wsi. w któryeh
rzą ..•
(Brak wiadomości z około 40 wiosek). zaledwie po kilkanaście osób głosowaP o w i a t wa. d o w. i c ki: Brzezinka: upr. 364, gł. 9 (dziewięć), Inwałd:
upr. 1.550, gł. 80, Roczyny: upr. 1.200,
gł. 70., Rzyki: 1.505, gł. 60, Sułkowice:
upr. 1.262, gł. 111, Targanice: upr. 1.237,
gł. 38.
Andrychów-miasto: 2.250, ~ł.
238 (brak wioooll1Ości z około 80 wio·
sek i miasteczek).
Wyniki glosowania .z dalszych
w s~eYegu wsi nie padł ani jeden glala
-miejscowośd Podhala:
Słotwina; pow. Zywiec, uprawili/j.
Z.It k o li a n e. 11. .9. ; . .: Ogólpa frek- .tą1r,groi1;>; szykan, strachów j obfetnfe,
nycb 446, głosow'ało 68.
'
wencja głosujących w Zakopanem wy- to trzeba podziwiać ' 4z.:ielną 'postawę
Komorowice, pow. Biala, upra.wn nosiła niecale 23 proc. Na okolo 11 t y- góralskich wsi, w których jak. ·np.:
2987, głosowało 315.
sięcy uprawnionych głosowało zale.- Leszczyny, Stałem i
inne nie padł
Grojec i Lazy, pow. Biała. upraw- dwie 2.400 osób. W dzielnicach robot- ani jeden głos.
nionych 1 200, głosowało 50.
niczych i 'góralskich odsetek głOSUją.leżeli do teg() dodamy, że prawie
Lipowa, pow. Żywiec, uprawnionych cych .był bardzo nikły.
każdy kierownik kola S. N. albo był
1 089, głosowało 130.
W porównaniu z ostatniemi wybo- aresztowany. albo musiał się kryć, że
Ostre, P()w. Żywiec, uprawnionych rami do rady miejskiej, kiedy Po u- straże poru}dkowe były uŻyWane do
175, głosowało 11.
,
nieważnieniu list góralskich naro- pomocy policji przy wyciąganiu lulizi
Łękawica, Okrajnik
i Ły;sina, pow. dawcy, ludowcy i P. P. S. również 0- z domu i doprowadzaniu do... urny,
Żywiec, uprawniony:ch 1465, glosowa- głosili bojkot wyborów. "Sanacja" po-. że głosowano przy pomocy osób druło 250.
niosła b. dotkliwa straty,
gich (na co są dowody), to wyniki tej
Radziechowy, pow. ~ywiee, uprawZ a k o p a n e, 11. 9. Z okolicznych rozpaczliwej akcji sQ.... naprawdę dla
ni()nych 2400, głosowało 412.
wsi donoszą.: W Białym Dunaju na "sanacji" niewesołe.
Rajcza, pow. Żywiec, uprawnionyeh 1.663 uprawno głosowało 97 osób. W
Co teraz napisze p. Gw{żdi w "Go1 400, głosowało 648.
.
Leśniey-Groniu na 1.700 upr. głosowa- spodarzu Polskim" o wsi podhalań
Rycerka Dolna, pow. Żywiec., u· lo 100 osób. W Międzyozemienku l skiej, która według niego była z grunprawnionych 1 370, głosowało 236.
Ratulomie na 1.100 upr. głosowało 58. tu "sanacyjną."? Nawet tej powodzi...,
Rycerka Górna, pow. Żywiec u- W Zubsucnem na. 3.500 upr. głosowa- którą. gdzie można zaSłaniają się "saprawnionych 1337, głosowało 1~
ło 77 oe6b.
natorzy", nie można na Podhalu "zroS61, pow. Żywiec, uprawnionych
Trzeba doda~. ile większość roie- bić", bo padał tylko "kapuśniaczek".
1125, głos-owało 630.
szkańców tych gromad, to członkowie
Tak, takI... ani na Podhalu. ani w
Zwardoń, pow. Żywiee, upraWlrloStronnictwa. Narodowego, a ponieważ całej Polsce niema nic do roboty znienyeh 380, głosowało 130.
,.sanacja" w ostatnich dniach przed nawidzona "sanacja".
p r z e m y ś l. (TeL wł.) Pola.cy w głosowaniem przypuściła generalny a.•

dzono w areszcie 20 osób. Aresztowano m. in.: kierownika obwodowego
S. N. Tomasza Kastelika z GHowic, Józefa Foksa z Gilowic, Antoniego Wiewiura i J. Targosza z Pewli Ślemień
skiej, Luclw ika Szczotkę z Szarego,
Antoniego Kurowsl,iego i Wojciecha
Zemana z Nieledwi, Stefana Mrozka z
Okrajnika.
W dniu wyborów dalsza powódź
ulotek, obiecanek i t. d. Wszystkie te
wysiłki nie zdołały wpłynąć na postawę ludności Podhala. Zdołano zaledwie 20 proc. uprawnionych ściągnąć
do urn wyborczych.
Wyniki
głosowania
z Podhala

I

Jak

głosowała wieś

w Kieleckiem

Górale tatrzańscy
"plebiscytU milczenia wvgrali!

I

f IszeollJ
Sto

łysie(y głosów nieważily[h

oddano

zamieszkała prz81Z urzędników

dziel~

nica Garbarze, gdzie> na 1 600 głosują.
cych poszło do urny 519, a w tem nieważnych kartek oddano aż 271.
Przemyśl jest miastem wybitnie
wojskowem, a przecież oficerów i podoficerów przy urnie prawie całkiem
się nie widzialo. Jednem słowem narodowy Przemyśl po,kazał w pełni
swój ro,z wój i dorównał reszcie inn-rch
oś'rodków. Konste,r nacja w B. B. Jest
olbrzymia.
Powiększa ją, fakt,
że
s'romoŁnie
przepadł znany wesołek sejmowy b.
poseł Burda. który otrzymał śmieszną.
ilość głosów.
Ogólnie biorą'c
wało niespełna 10

w Przemyślu głos,o
proc. uprawnionych.
S i e r a d z. (Tel. wI.) Obw. I: upr.
1539, głos. 868, niewflŻnych 67. Obw.
II: upr. 1373, gł>o!S. 1021, uniew. 65.
OiJw. III: Upr. 1435, głos. 1379, ni.ew.
5: Obw. IV: utpr. 1400, głos. 665, niew.
25. Razem: upr. 5747, głos. 3933, nieważnych 162.
Na dużą frekwencję głosujących
wpłynął l'o?jplakatowany
po całym
mieście rzekomy list ks. biskupa. J asińskiego.

Po wyborach zwolni-ono z aresztu
powiatowego S. N. p. B. Radeckiego.
War t a. (Tel. wł.) Wyniki głOlSo·
wania z okolic Warty:
Gmina Go·s zczanów: na 2 tys. Uirilra.wnionych, głosowałe 240 osób; gm. J cziorsko: na 3100 -210 o,s 6b; Cielce: na
1060 - 195 osób; Poniatów: na 10{)0
- 100 osóib. We wsi Zelencinie gło,s()
,wały tylko 2 osoby (sołt}lS i nauczyciel), w Po:prążnikach - 4; oscfuy; w
Gawłówku 5 osób.
Taki wynik głosowania wywołał
popłoch w "sanacji".
•
Z a w i e r c i e, 12. 9. W pow. olkuskim (okręg nr. 26) na 72656 uprawnionych - głosowało 17787 osób. t.
j. 24 r-ocent. Z powyższej liczby glosujących unieważniono 1047 kartek.
Należy dodać,
że w pow. olkuskim
jest niezmierna ilość mieszkańców
Żydów, których stolicą jest Wolbrom,
przerażająco zażydzony. W wyborach '
więc dominowali Żydzi.
W całym okręgu nr. 26, obejmują
cym powiaty: zawiercki i olkuski, na.
ogólną liczbę 138554 uprawnionych do
głosowania brało udział w wyborach 46785 osób (z tego unieważniono
3 ~77". co st,a nowi. ?3proc~, ' ~ ni~ 35
proc., Jak podawallśmy wczoraJ). W sametnZaw'ierciu. według obliczeń poszczególnych komisy i obwodowych, miało głosować 55 proc. (? n
uprawnionych do głosowania. Na temat tak fantastycznego "udziału" społeczeństwa w wyborach słyszy się na
mi€JŚcię zdania, "że... cud nad urłlQ.
widocznie musiał 'się zrealizować, skoro w lokalach głosowania nie widać
było ta~iego znów żywego udziału gło
sUjących, o jakim gołszą oficja.lne suche ~yfry".
K l' Z e m t e n i ec. (Tel. wł.'. Wybory odbyły się s,pokojnie. Na 00,000
uprawnionych głosowało około 54.000.
W relJultacie wybrano pp. Pułaskiego i
SkrYlpnika., t. j. tych, którzy znaleźli
się na pierwszych miejscach listy. Stosu.nkowo słaba. ' frekwencja. wywarła
wśroo miejsoowej "sanacji" dużą. konsternację. tern więcej, że pOw. krzemieniecki jest jed1nvm z tych, które mają
największy odsetek Pola.ków. Niemniej
wyjście ~naleziono, tłllJIIlaezą.e małą, fre·
członka

.k.we.ncję zł, po~

bJi k

wWOjewództwie poznańskiem

Nawet według danych P. A. T-icmej oddało głosy ważne tylko 30 proc. uprawnionych do głosowania, czyli tylko
,
\
około 25 proc. uprawniOnych Polaków .
Jak podaje komunikat, ogłoszony I zlołonych W ub. lllec1zlelt, dochodzimy I
Inowrocław (00)
lo.m
swej o p () z y c } i wobec ordynacji wy-

p!ZeZ Polskę
poznańskiem

Agencj, TelegraL, w woj.
na ogólnQ liCZb, 1.158.859
uprawnionych do głosowania glosowało w ub. niedzielę '36:539 osób. W
lem kartek niewatnych było 99 tys.
Wynika z tego, te nawet 'W~dług
komunikatu P. A. T, głosów "aznych
na obszarze całego województwa rzu~
cono zaledwie około 30 proc. ogólnej
liczby uprawnionych do głosowania,
mimo że w wyboraCh poza "sanacją"ł
gremjalny udzIał wzięli Niemcy.
Głosów niemIeckich bylo w Pozna:6~
skłem w wyborach do Sejmu w r. 1930
114.730. Obecnie liczba ta napeWJlo nłe
była mnieJsza. OdUczywszy IQ od wy..
oS wspomnianych gl0l6• . wainJob.

do cyfrJ około 230.001 polskich głosów
wdny.c h w woj. pomaiasklem. co sta~
nowi ponłżeJ 25 proc. llCzby Polaków,
uprawnłonych do głosowania.
We<Nug

*
komunika.tu,

ogłoszonego

przez P. A. T., oddano w okręgaCh wo. ód.zt
ań k'
t
j
~el~.' ~a ażpozn kS letgO nabs ępu ąeh~
l ~l Ulew nych
ar e k wy orczyc .
ok.ręgi
m. Pozna.ń (93 i ~.
pow. PozUń (95) •

kartki

Dieważne

. • 19.810
• • 13.512
Leszno (96). • • • • • Hi5U
Ostrów (9'11 • • • • • • 13.306
Qn.iezIlO. ~ • • •
~

<' •

l

R

Bydgoscz (100)

•

•

•

••••

15.877

ka.rtek niewaźnych • •
A więe w calem województWie oddano, zaokrąglając liczbę, sto tysięey
kartek nie ważnych. Są to kartki tyeh.
którzy z pOwodu z a l e ż n o ś c i materjainej wzięli udział w wyboraeh, ale

borczej i systemu p.olityczneg-o dali wyraz rzuceniem do urpy kartki niewat-

nej.
Te

właśnie kartki nieważne są dla
obozu ,,sanacyjnego" szczególnie dotkliwe. Wynika z nich bowiem. jakie
nastroje pOlityc~ne panują także w tych
sIerach}... na które "sanacja" zawsze liczyła. Ten "błogi" stan skoIiezył się.

Dokument niesłychanego
fałszu
I

Napiętnowaliśmy jlli fałszywy od
pa-czątkl.l do końca komunikat, rozpo-

wszechnion;y ~ l'olJl&nia .pr~ P . .A.. l.

o rzekomym wyniku wyborów w okl'ę..
gach województwa poznańskiego Fału
dokumentu tego przekl'ilCz.a w8~ystlto.

I

= ORĘDOWNIK, piątek",

'Numer 21n

dnia 13 W1'ze~nła 1935 -

~J'()na "

~E±±~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
ezego byliśmy świadkami w lata('h na smutną rz.eczy "sanacyjny~h" pa- liczbę głosów czyli kartek og ó ł e m
ostatnich. dlatego. ogłaszamy ·tl:>o'liżej miątkę. BrzmI on, jak następuJe:
o d d a n y c h (w okr. 93 - 52.510 zadokument ten w brzmieniu dosłownem

1.
Obok liczby n i e waż n y c h
kar t e k wyborczych (np. w okr. 93 -10.383) postawiono f a t s z Y w i e liczbę
waż n y c h k r e s e k (w okr. 93 ' 52.510) zamiast podać liczbę kar t e k

Jak nam jes2icze donoszą, zamszkoły
niemiecldej w
Strzelnie nastąpiło przejŚCiOWI?
skutkiem nieporozumienia. Dzłęln
bowiem interwencii niemie~kich
kół rolniczych u wysuniętego na
posła kandydata partii rządowej
(Regieifungspal'tei ),
zamknięcie
szkoły zostało cofnięte.
Wyborcy niemjecc~-! Oddajcie
jutro wasze głosy! Cieszymy się
niezmiernie, że władze w wyżej

wymienionych kwesUach szkolnych okaza.ły zrozumiałą przychylność, za co należy im· się podzięko\vanie niemieckich kół rodzicielskicJl. Porwyższe zdobycze zmuszą. wyborców niemieckich do odda.nla jutro głoeów na kant1.ycJ.atów
partU rzą.dowej (czytaj BB.
przyp. red.)"
Oto jaskrawy p'l'zykład, wyjaśniają.
cy przyczyny przyjaźni "sanacyjno"niemieckiej. Za takie koncesje w sprawach szkolnYCh Niemcy, oczY'viście.
głosowali w stu procentach na "sanatorów", a Polacy pozostali... w domu. Ta,k , smutne naprawdę u schyłku
"sanacji" przeżywamy czasy!

Zabity podczas wyborów
R a d o m s k o. 11. 9. W dnIu
wyborów zabity został w Kowósach
pod Radomiem członek Str. Nar., śp.
Antoni Mrówczyński.
Szczegóły tego zabójstwa, podane
przez prasę "sanacyjną.", nie odpowiadają prawdzie.

L ód ź, 11. 9. Według obliczeń okrę
gowych komisyj wyborczych,. na terenie Łodzi zostało wybranych osłateczme tylko 4 posłów. W okręgu 1&
kandydat adw. Biłyk otrzymał S.3DO
losów anie 9.400, jak śwłmJom1e falg
.'
sana -no"szyW1e podawała prasa JJ
CYl

I

lwvciesłwo

żydowska.

głosi

Powyżej

tych słów znajdą. CzytelniCY
dokument, fałszujący wynik wyborów w okręgach województwa poznańsko go. Dokument ten, rozpowszechniony przez Polską Agencję
Telegraficzną, pOszed!l do stolicy i na
całą Polskę, a może i na zagranieę.
Ma sie wrażenie. że pewnym czynnikom
zależało
na przedstawieniu
szczególnie właśnie wynik.u ,ltłosowania
w województwie poznańskiem w świe
tle Lakiem. jak ,ltdyby większość społe
czeństwa n8..5zego stała na gruncie ..sanacyjnym". Fałsz spalił jednak na panewce wskutek naszego napiętnowania
i wykazania. że fałsz ten jest nawet poczwórny i bez.przykładnie cyniczny.
A jak rzecz ma się z innemi okręga
mi i doniesieniami ,o nich komunikatów. rozpowszechnionych przez PAT.?
Nie posądzamy nikogo o złą wolę,
póki - jak w wypadku pOwyższym niema na to dowodu Ale nawet. jeżeli
". do.brej wierze. a tylko wskutek nieUOlumienia przepisów w szeregu obwodów innych okręgów popełmooo takie błędy, jak w dziesi~iu obwodach
miasta Poznania, gdzie w rubryce waż
nych głosów (kartek) podano mylnie
liczbę kresek. wyniki odnośne przedstawiają się
dla obozu "sanacyjnego"
jeszcze gorzej, niż zostały opublikowane.
Stając jednak nawet na gruncie
niesłychany

1!!1!22!'!!!!!"~-~'!!!!!"!!!'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"'!!!!!"!!!!!!!!!3

Wysł,aniie dzIałacza

narodo-

wego do Berezy
W o 1 s z t y n (Tel. wł.) Aresztowano tu i wywieziono do Berezy Kartuskiej kierownika powiatowego Stronniclwa Narodowego p. Adama PrzybyIQ, znunc:;o dzialucza narodowego.
Prasa "sanacyjna" podaje, że p. Adam Przybyła ukrywał SIę. Rzecz
charakterystyczna. że w tych samych
doniesieniach dzienniki "sanacyjne"
zaznaczają, że wspomnianego działacza aresztowano w domu. Jak
dzić jedno z drugiem? Tylko w prasie
"sana('yjllej" i żydowskiej można. znalc.ić pOUUVllC 110115e118y.

PO;O-I

wynik niedzielnych wyborów

danych ogłoszonych, stwierdzić naleŻY"
co następuje:
. f.Nowa. ordynacja wyborcza d.oznała ciosu śmiertelnego.
2. System polityczny okazał się pozbawionym podstaw właściwych w
społeczeństwie.

3. Nowy Sejm będzie Sejmem, złoz przedstawicieli polskiej
mniejszości oraz mnieJszości na.rodożonym

Jak

odbędą się

Wybrane

zostaną

komisje wyborcze, a te już na nlejawnem
posiedzeniu powołają senatorów
nieSenapokolegjum

siedzenia
wojewódzkiego
wyborczego, przewodniczący, powoła
ny przez generalnego komisarZa wyborczego, wybierze z pośród obecnych
delegatów trzech sekretarzy, poczem
na wniosek przewodniczącego kole-

la

wycb.
4. To nie jest fundament, na którym budQWać ~mpżna · zd.Fo~:y i silny
gmach państwa.
5. Zdrowie i siła państwa wymagają, by było rządzone jako państwo narodowe.
Oto wymowa wyborów tak dobitna,
że do niej ze swej strony nic już dodawać nie potrzebujemy.

wybory do Senatu

War s z a w a. (Tel. wł.) W
dzielę mają się odbyć wybory do
natu, a będą przedstawiały się w
stępujący sposób:
Po otwarciu

jaką

cene

gjum wybierze komisję główną, która
ma. złożyć listę kandydatów na senatorów.
Komisja składa się z 15 delegatów,
a przewodniczy jej przewodniczący
kolegjum. Obrady SI). niejawne. Na
listę mogą być wpisane tylko osoby,
które wyraziły zgodę na kandydowanie, chociażby telegraficznie.
(w)

głosowali

Niemcy

Niewia:rygodna wiado mość pisma niemieckiego
"ID lno-wroclawiu
p o z n a ń, 11. 9. Jak powszechnie
wiadomo, w wyboraCh niedzielnych w
Królestwie masowy udział wzięli Żydzi i Ukraińcy, a w Wielkopolsce, na
Śląsku i na Pomorzu zaś Żydzi. Tłumny udział Żydów w wyboraCh nie jest
dla nikogo niespodzianką, gdyż współ
praca Żydów z "sanacją" datUje się nie
od dziś. Podobnie zrozumiałe jest masowe głosowanie Ukraińców, z którymi "sanacja" zawarła pakt wyborczy.
przyznają.c im aż 17 mandatów poselskich. Obecnie wyjśniajl). się przyczyny, dla których również i Niemcy poszli śladami Żydów i Ukraińców.
W "Kujawischer Bote" z d. 8 b. m .,
piśmie niernieckiem, wychodzącem w
Inowrocławiu, czytamy niewiarygodnę.
wprost wiadomość o koncesjach w
dzioozinie szkolnictwa, na rzecz Niemców. Oto jej treść:
"Wobec kursujących pogłosek o
zamknięciu
niemieckich publieznych szkół powszechnych w Dą.biu
i Szrd talu · oświauczy! p. inspcktor

szkolny Janowski rodzicom dziatwy niemieckiej, eo następuje:
Szkoła. z językiem wykładowym
niemieckim w Dąbiu nie będzie
zlikwidowana, a lekCje odbywać
się będl). jak dotychczas. Również
zakomunikował p. inspektor, że
istnieje projekt uruchomienia w
Dąbiu G-klasowej publicznej szkoły
powszechnej. gdzie od pierwszej
a.ż do czwartej kla.sy wł~znie mI 0dzież niemiecka pobierać będzie
naukę w swym rodzinnym języku.
Dalej stwierdził p. inspektor Janowski, że szkoła. niemiecka w
Szpitalu nie została. zlikwidowana, a jedynie gmach szkolny nie
odpowiada przepisom policyjnobUdowlanym. Na zarządzenie odnośnej władzy nie mogę. się obecnie odbywać wykłady w tamtejszym gma.chu szkolnym. .Wobec
tego władza szkolna staWIła do
dyspozycji jedną klasę w szkole
powszcclulej w Gq,skach., gdzie

Ł ó d ź, dnia 11 wrześnIa
znowu zdała egzamin d()j'"
j'zalości polityczilej.
Narodowcy w Łodzi przed wojną.
ś\\'iatową uświadamiali s'z erokie rzesze robotnic?;e i organizowali je do
walki o wolną., niepodlegtą. Polskę.
Tu, w Lodzi, przy warSlZŁatach w fabryce, w lokalach organizacyjnych, w domach dYSkutowano o sp·r awach politycznych, tu czytano i kolportowano
pisma na.rodowe "Polak", "Dwugroszówkę",
"Przegląd
·Ws·zechpolski'· i
inne; tu w dyskusjach ścierały się dWęL
obozy, dwie idee narodowa i żydowsko
socjalistyczna. Tu nieraz lała się krew
polska, w obronie Wiary i ziemi, pracy
i zasad narod'owych.
Z Łodzi w cl.asie wojny szły oohof...
nicze zastępy na pOle walki, do obrony Lwowa, zdobycia Morza Polskiego.
OdparCia swą piersią z pod Warszawy
najeźdzcy bolszewickiego, kierowane...
go rękę. Żyda. Lejby Troc.k iego.
Polacy swemi rękoma odbudowali
znis1zc'Zonl). Łódź, s\"ym potem i wy,siłkiem uruchomili warsztaty pracy, z
których kolosalne zyski cią;gną ŻY'dzi.
Łódź się roZ1budowała i sŁała się drugiem miastem w Polsce pod względem
go-S'Podarczym i liczebności (635 tys.)
Dziś Łódź nietylko pod względem gospodarczym, ale i politycznym odgrywa dominującą rolę w Polsce. Otrzą.
snęła się z haseł żydowskl()-komunil
stycznych i unarodowiła się!!!
Praca narodowców nie poszła na.
marne.
Polacy,
zorganizowani W
Stronnictwie Narodowym.. uświado
mieni na. zebraniach przez prelekcje i
przez pisma narodowe, zahartowani
w aresztach i więzieniach, pracują.c
nieraz o chłodzie i głodzie, prQlPagują hasła narodowe.
ZWYCiężyli w dniu 27-go ma.ja 1934
roku przy "'v'Y'borach do rooy miejskiej,
~ys'kując 100 tysięcy głosów. Kraka.ły
z~dowsko-s·ocjalistyczne i "sanacyjne"
'Pl,sma nad wybraną. radl;\ miejską tprzeraziły się posunięć narodowych na
POISioolZeniach i tak długo skomlały,
wyły i ryły, aż radę mieJską. z więk
~zością narodowI). rozwiązano, sądząc,
ze 27~my maja, to chwilowe, PI'zelotne
ZWYCIęstwo Oboru Narodowego. Jakże
sromotnie się pomylono. W dniu 8-go
września 1935 r. "sanacja" przy wyboTach sejmowych w Łoo·zi przegrała.
ponownie na. całej linji; nie pomogły
9Ulbsydja., su1bwencje, zastraszanie społeczeństwa, nie poszło na lep mętny.ch
haseł, ale ławl;l., w liczbie 250 tysięcy,
wstnymuf"'Cfch się od ~łosowauił'., opowiedziało się za Obozem Narodowym.
Narodowcy w dniu 8-('!o września
b. r. powie,d·deli jasno i nicdwuznacznie: nie R'o-cltimy dp. nR obecny system"
d1cemy rz,d6w l Polski narodoweH '
Narodowcy w pracy swej nie ustanę.! Z każdym dnie wytęża swoje wysUki, by zwycięstwo idei narodowej
Łódź

,,~y~łem l~łitY[lnJ J~l~awiony Jo~~taw"
Co

uczęsz

knięcie

Tylk'Dczterech pnsłów · ••

ważnych (co w okr. 93 wynosi
28.503).
2. Zesumowano liczby o z u p e 1n i. e róż!l o r.o d n y m charakt~rze, .a
mIanowicIe: lIczbę kar t e k ;'lI'~Wn,Znych z liczbą ważnych k r e s e k i wyrachowano w ten sposób f a I s z y w i e

F a ł s z komunikatu tego jest p o-

teraz

czać będzie mogła. Po renowacji
szkoły w Szpitalu, można będzie
tam z powrotem naukę prowadzić.

miast 38.911).
3. Tę f a ł s z Y w ę. liczbę glo~ów,
oddanych rzekomo ogółem, p05tawLOno
obok liczby u p r a w n i o n y c h do
głosowania, co daje oczywiście zupeł
nie f a ł s z y w y obraz (w okr. 93: i'tosunek 52.510 do 80.498, a powi'100 być:
stosunek 38.911 do 80.498).
4. Tak postąpiono z okręgami m .
Poznania, Poznania wsi i Leszna \V zestawieniu wyników. dotyczących okrę
gów: Ostrów, Gniezno. Inow'rocław
i Bydgoszcz dopuszczono się jeszcze
czwartego fałszu.
Tu bowiem o
fałszywie postawionej liczb~e k r.es e k (zamiast kartek) wyrazono ~Ję,
że
tylu było rzekomo g ł ~ s u J ą
c Y c h, co jest fałszem wręcz b~z
przykładnym (np. o okręgu ostrowskim wyrażono się: .. g ł o s o wał o
81.121", podczas kiedy w rzec7.ywistości
jest to liczba k r e s e k,
oddanych na poszczególnych [{aI~
dydatów, razem wziąwszy, oCZY\~'I
ście bez porównania wyższa od Uleopublikowanej dotąd liczby g ł o s u ~ ą
c y c h, względnie kartek przez Olch
oddanych.
.
Dokument powyższy warto !:'oble
wyciąć i zachować - . pow~arza~y na smutną rzeczy "sanacYJnych pamiątkę· ..

Wyniki wyborów do sejmu na terenie w~j. Poznańskiego:
Okręg nr. 93 (miasto Poznań nr. 1.) uprawUlonych 80.498, od~ano głosów
52510, ważnych 42.127, nieważnych 10.383. Z tego otrzymah:
Głowacki Józef 15.941, Siko.rski Bruno 11.445, Gartner Wawrzyn 6687,
Dr Konkiewicz 8.0540.
Okręg nr. 94. (miasto Poznall nr. 2.) uprawnionych 79.502. oddano
głosów 53.028. ważnych 4.3.601. nieważnych 9.427. Otrzymali
z tego: dr. Surzyński Leon H.850, Mróz St. 12.178. Jakubowsl,a 7.536,
Sobkowiak 4.900, inż. Leszczyński 4.137
OkrC?,g' nr . 95. (pow . PoznaI1) uprawnioll .\" ch 200 923, głosów
oddano 104.5'10. z,akwestjonowano 2.051. nieważnych 13.512, ważnych
88977. Z tego otrzymali Kozubski 25.50t. Łubieński 23 .456,
Korytowski 19.569. Wydra 20.45i.
Okrt;'g nr. 93. (Leszno) uprawnionych 189.951. oddano głosów 91368,
zak westjonowano 212. nie\vażnych 15.511, ważnych 75.645. Z tego
otrzymali: Wróblewski 21.026. Donimirski 19.837, Muślewski 16.504,
Nowakowski 18.278.
Okrt;'g nr 97 (Ostrów) uprawnionych 186 765. głosowało 81.121.
z,a b-vestjonowano 49, nieważnych 13.306, ważnych 67.766. Z tego otrzymali Gładysz 19203, Basiński E. 14.218, Krz~!woszyllski 19.356,
Garstecki 14. 989.
Okręg nt. 98. (Gniezno) uprawnionych 123 803, głosowało 77.315,
zak westjonowano U6, nieważnych 10.603. ważnych 66.560. Z tego
otrzymali: Zenkteler 15.M5, Baranowski 12.085, Szymański 15.008,
Wierzchaczewski 5874, Andrzejewski 10.002, Zakrzewski 8074.
Okręg nr, 99 (Inowrocław) uprawnionych 135.005, głosowało 66.9110.
zakwestjonowano 351, nie", ażnycb 10.276. ważnych 56.313 Z te~o o.trzymali Rosada lL815, Michalski 16.168, Szu1czewski 13.768, Zborowskl
13.562.
Okręg nr. 100 (BY'dgoszcz) Uprawnionych 160.212, głosowało 124.913,
,.;a.kwestjonowan-o 757. nieważnych 15877. ważnych 108279. Z tego
otrzymali Sioda 37.619, Dudziński 30.322, Malicki 16.571,
Dankowski 10.566, Faustyniak 13.201.
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9 września.
~ie powiem, żeby ludzie wyczek iwall z .niecicrpJiwo.ścią. wyników wyborów, Jak dawniej, kiedy urywały siQ
dzwonki telefoniczne w redakcjach i
tł.urny wyczekhvały przed lokalami
pIsm :-. wyników wyborczych. Spano
spokoJme, a rano ku zdumieniu pow~zec~nemu nie można się było do~edzleć konkretnych wyników. Pod
wleczó~ były już znane wyniki z całe
go ~{.raJu. Stało się to bardzo szybko.
Moze nawet za szybko.

*

Bo jakżeż oceniać wyniki np. n!L
kresa~h ? ! CzyŻ nikogo nie uderza
fal;tt: ~e gdy w centrum kraju albo w
dZlelnJcy zachodniej oddano ważnych
głosów w okręgu przeciętnie po 25 000,
to na kresach byli kandydaci którzy
otrzY1f1.aIi aż po 127 000 głosó~v? Tym
szczęshwcem, który z kandYdatów 0tl'zy~ał najwięcej głosów, był pan PodoskI, re~erent ordynacji wyborczej.
Ho,,, hol 1,...7744 głosy na P. Pocloskiego,
a 1",5 479 głosów na p. Jana Walerjana HolYllskiego, wicedY1'ektora Lewiatana z 'Varszawy, który również kandydował na Polesiu. Fantastyczne. Toć
p. ~ławek w stolicy musiał się zadow~h~ tylko 29000 głosów, a p. PodoSkI l Hołyński mają. takę. imponujQ.cę.

-
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Nl epoczytalne wywody krakowskiegn "czerwoniaka" - Alfm'da Gnyka bęrlzIe wybl'erata komisja wybDrcza! - N!łrodDwców "trzeba pnwyrzynat.•. "
r

Ł

ó d ź, 11 września.
Klęska wyborcza przyprawiła
.,sanację" nietylko o wściekłość, ale i o
7.aml'oczenie umysłu. Wiele jest znaków, które świadczQ. o tem, że tak jest.
Szczególnie boli "sanację" przegrana
w Łodzi, to też silę. się na wszelkie
możliwe koncep<:je byle tylko z jednej
strony czemś swę. sromotnę. porażkę
tlpozorować, z drujiej zaś - gorę.czko
wo szukaję. jakiegoś "fortelu", aby się
"odegrać".

Oto w nrze 252 "ilustrowanego Kurjera Codziennego" czytamy takie wyjaśnienie klęski, ponie·sionej w Łodzi:
.,Nie należy ukrywać, że pewien
cień na ostatnie wybory rzuca niewielki stosunkowo udział w głoso
waniu ludności największych miast
Polski, jak Warszawy i Łodzi, a
także niektórych
okręgów
Polski
centralnej i zachOdniej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, Żil opozycji
bojkotuję.cej wybory, przyszła tu z
pomocę. ...
pogoda.
Ulewne deszcze utrudniły

cja." poniosła klęskę dlate30. Że z powodu deszczu nie mogli przybyć do
urn wie~niacy! Należy zapytać ilu 0.wych wi{)śniaków mialo w Łodzi i
Warszawie głosować i skąd mianowicie mieli przyjść? Może z Wołynia, z
Podola L. A możeby jednak było lepiej wymyśleć inną bajeczkę, usprawiedliwiającę. klQskę "sanacji" w Ło
dzi?... Jak to źle, gdy ktoś przez dwa
dni nie może dostać w knajpie czystej
wyborowej... Gdy się potem dorwie
do kie.liszka, to mu wieśniacy nie chcą
iść do Łodzi głosować ...
Natomiast "Kurjer Łódzki" zupeł
nie poważnie zapowiada "cud wyborczy":
" ... Wśród ubiegających się o
miejsce poselskie był adw. Biłyk,
który otrzymał 9.846 głosów. (Ze
strony półoficjalnej wiMomo, że
8.264 głosów - przyp. red. ,.Oręd.").
Wyniki wspomniane sę. jednak nieoficjalne, a dokonane zostały na
podstawie. obliczeń przez przewodniczących poszczególnych komisyj
w obwodowych zbyt ry~orystycznie
traktowali kwestję głosów i jak
nas informu!ę. poważnę. liczbę kartek unieważnili..."
Oczywiście,
przewodniczący
poszczególnych komisyj nie mogli wiedzieć, czy adw. Bilykówi zbraknie glo-

sów, czy nie i... kal·tki traktowali zbyt
rygorystycznie...
Ale może się znajdzie jeszcze jakaś
rada, bo oto "I<.urjer Łódzki" piSU3 da.lej:
"Wobec tego, że kandydat na
posła winien otrzymać 10.000 głosów
zachodzi możliwość, iż w Łodzi wybranych będzie pięciu posłów, t. j.
poza wymienionymi czterema wy·
branymi wszedłby jeszcze adwokat
Biłyk."

W jaki sposób? - zapyta zdumiony r'
czytelnik. W sposób bardzo prostY.1
Oto, jak wyjaśnia "Kurjer Łódzki", odbQdzie się jeszcze szczegółowe sprawdzenie obliczen:
" ... Na posiedzeniu tem, które
niezawodnie potrwa dzień i noc,
komisje okręgowe przystąpią. do
szczegółowego
sprawdzenia oblicze.n oddanych głosów i kartek, a
tern samem mogą nastą.pić poważ.
ne zmiany, jak to podajemy wyżej.
z racji unieważnienia znacznej liczby kartek, które mogą być uznane
za ważne.....
A, chyba, że tak! Nietylko mogę.,
lecz w' imię moralności "sanacji" po.winny być uznane za ważne ... , gdyż
inaczej Łódź miałaby o dwóch posłów
zamało ...
Przypominamy, że w okręgu 15 też
jeszcze wakuje jeden mandat poselski.
Najwięcej głosów dostał p. Trawkowski, brakuje mu zaledwie 4.618 głosów,
a nieważnych głosów w Łodzi jest po.nad dziesiQć tysięcy. Może zatem da
się jeszcze troch~ tych
niew8.Żnych

cyfrę w Kobryniu. Mój Boże, cóż to za
wieśniakom.
odd::l.lonym nieraz od miejsca gło
popularni kandydaci, a raczej co za
sowania o kilka kilometrów - speł
P?pularni mężowie stanu. Nigdy moż3
nienie obowi~zku obywatelskiejo."
me byli w I{obryniu, a tu uświadomie
ni obnyatele polescy wiedzę., kto to
Teraz już wiemy!... W Łodzi "sanap. sędZIa. Podoski z Wilna i kto przemysłowiec Hołyński z Warszawy.
. ~ak zna~ienite pojęcie o obywatelSkieJ samOWIedzy wyborców poleskich
mało kto miał w Polsce. Trzeba im
ID Wielkopolsce I na Ślqsku
złożyć najwyższe uznanie, że tak
głosów "uważnić" L.
świetnie się orjentują w stosunkach
P o z n a ń, 11. 9. Notujemy dalsze Gę.tkiewicza, których zwolniono po 48
Swoję. drogę. wyżej cytowany artyłlolitycznych i tak są uspołecznieni.
rewizje
i
aresztowania
przedwyborcze.
godzinach,
w
Strzałkowie przeprowakuł .,Kurjera Łódzkiego" jest dziwnie
z~ ~nasowo poszli do głosowania. TakIeJ f.r~kwencji nie notowano nigdzie, \V sobotę, dnia 7 b. m. przeprowadzono dzono rewizję u kierownika placówki szc~ry. Znajdujemy w nim ponadto
takie zdanie: " ...Wśród ubiegaję.cych
przeclCz to frekwencja koncertowa rewizję u działacza narodowego p. Fe- S. N. p. Józefa Górnego.
C h o r z ó w, 11. 9. W doro 7 b. m. się o miejsca poselskie ... " A możeby
mogąca służyć za wzór. Albo w Krze~ liksa Płotki w Barcinie. W dniu wymiencu, ~dzie kandydat otrzymuje borów aresztowano w Bojanowie p. aresztowano p. dyr. Władysława Ro· lepiej było napisać: "posady posel111 000 głosów, czy w Baranowiczach I{aczmarka. W dniu 8 b. m. w Czempi- wil'iskiego z Tarnowskich Gór ora2:·. sk!e~'? p()t~d bowiem zawsze się mÓgdzie otrzymuje 106000,
' niu osadzono w areszcie pp. Marjana prezesa ·Zw Hallerczyków p.Franci-. wiło; że pOSłowie piastuję. mandaty
JaroszYl1.skiego i Bolesława Nowaka. szka Paczeka. Są:d starościński skazał· poselskie, natomiast tera~\ po zmianie
W niedzielę aresztowano pp. Zofję aresztowanych za kolportaż ulolek oroynacji, prasa "sanacyjna."
mówi.
l co jest jeszcze dziwniejsze. Oto i Joannę Przybylskie oraz pp. Wo~cie i tale p. Rowinski został skazany na że posłowie starają się o miejsca.
lub 14 dni aresztu,
Pasję zaś swoją za kompletnę. prze~yczajnie, kiedy było mniej upraw- chowskiego i Dudę ze Zborowa. Ares?;- 300 zł grzywny
monych do głosowania, wyniki wybo. towanych po 24 względnie 48 godzi- zaś p. Paczek na 200 zł grzywny lub graną "sanacja" wyładowuje w ten
sposób, że nakazała t. zw. "Niezalet.
rów z kresów były ogłaszane dopiero na.ch zwolniono. W Dębnie Polskiem 10 dni aresztu.
Należy zaznaczyć, że w czasie przenemu Klubowi Narodowemu im. gen.
trzeciego dnia, tak tam trudne są wa- aresztowano członka Stron. Narodowerunki komunikacyjne. Obliczanie gło. go KUCZYllskiego. \V Swarzędzu aresz- prowadzania rewizji u wspomnianYCh Hallera" wykleić na murach miasta
sów przy ordynacji obecnej jest o wie- towano pp. Marjana Nurkowsklego, dr.iałaczy nie znaleziono żadnYCh ulo- odezwy, nawołujące jawnie do...•."".,rzynanła llarodowcówrU"
1e trudniejsze i bardZiej skomplikowa- Franciszka Magdansa i Zbigniewa tek.
Ciekawi jesteśmy, czy zajmie sit
ne. Ą tymczasem teraz już przed potem prokuratura?
la&.
łudniem do Warszawy z całych kresów
nadeszły konkretne wiadomośei i moż
na było tak szybko podać zestawienia.
Co za kapitalna szybkość informacyjna! Zato brak wiadomości z wielu oPrasa ~udowska ID Łodd nabrała wody do ust I pr~y~naJe
~ ~ ł fa M I ,~ I I
kr~ów zachodniej i środkowej Polski.
• trwogq, ~e ,,8tronnicttf)o Narodawe posinda w kraju *astęp
~ ,,<,A/V"1;f/' wu.-v-

Dalsze rewizie i aresztowania
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Wynik wyborów p: zeraził zydów
*wolennik6w"

*
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Tyle 81" mówiło o złych obycujadi
Sejmów i wyborów poprzednich i o tt'm.
te dop:oro teru nastal~ d.. bre ob~ czaje,

WIadomość o wynikach w Łodzi wy-

Ł ó d t. 11 września
łem "Abstynencja wyborcza". W al'bardzo silne wrażenie. Wszak
W
p.oniedzia.łek
powyborczy
łódzka
tyku
le tym
żydowscy
redaktorzy
frekwencja wyborcza wynosiła tam zaprasa podała często się tłumaczą. z niepowodzenia te warto nieco blitej 8ię orzyjrzec.' owej
ledwie kilkanaście procent, wskutek żydowsko-,.sanacYJ·na"
wyn"iduJ'" nowe przyczyny moralności ,.sanacyjneJ·" kl,6ra miała odl WCI'""
czego dwa mandaty poselskie nie zo- luz"no informacJ'e o wynikU ,""borów,
";r
b k .."... h t ...."t!
h d
ł
a i
Ot
rodzlć Polskę, a która sIeje demoralizację
.
.
'"
okrl'tgi,
bardzI'eJ'
dl"
,.~"n"ra
u
C
O g OEOW n a.
o w ca I em ApO I ocze ń6twie. , ako ihlstracJ'
.
·
eraJ·
dobl
stały obsadzone, gdyż zbrakło im po<."'"
~
... .,....«
klIk t k'ę nyc
h k . kó
a. a lC
wIat w:
do tej nowej moralności po ltyczne,i "Gla.
trzebnych 10000 głosów. To wielka cji" korZY5tne, &. o Łodzi rodaję.c garść
•. Popularnie tę samę. rzecz mO- Lubelski" przedrukowuje ulotkę, któr~
sensacja polityczna, świadczą.ca o nie- bzdurnych plotek. Tak naprzyklad
wią,c, obywatel wie. że czy odda kandy-dat na posła w Okrę~u Zamojskim
złomnej i niezmiennej postawie naro- "Kurjer Łódzki" poinformował swych
czytelników, że w okręgu 17 głosowało
głos, czy nie odda głosu, istota b poseł St. Syta, wydał przed wyborami:
di>wej Łodzi.
40-50 proc. uprawnionych?1
sposobu i programu rzę.dzenia w
Obywatele!
We wtorek zjawiły się mętne wypaństwie pozostanie ta sama,"
Pon!t'wat rozsiewane są pogłoskI jaBrak ciągle zestawień, które daw. jaśnienia na temat powodów abs tyŻydzi są. skonsternowani wynikiem kobym miał tą<lać od p Czerskie~o 5000
niej były ogłasl.ane systematycznie, ilu nEmcji wyborczej. Z jednej strony pi- wybOTÓW i pocieszaję. się tylko tern, że zł za odstąpienie miejsca na liście kanbyło uprawnionych do głosowania i il~ sma te usiłowały przekonać czytelni- nie zmieni się system rZQ.dów w pań- dydatów, stwierdzam kat<!jrorycznie, te
głosów unieważniono. Tu Jeży punkt ków, że ostatecznie nie Jest tak źle, ho stwie. Ale słuchajmy dalej:
j(15t to oszczerstwo. mające na celu (obok
ci ęż,k oś ci.
ostatecznie mogłoby być J'eszcze go"Głównie brak było kandydat6w. innych metod) zdyskred)tować mni! w 0czach
wyborców.
B Ył o ich nawet zbyt dużo, jeżeli
p
d .
C
k'
Ił
Ale już i tak widać ciekawe obja- rzej . .• a wszystkiemu S.Q. winne de·
chodzi o ilość, ale kandydowanie takr/~%p~z~Ią. t:tt.:e. j!er:d~Zu~riet::t &
wy. W Warszawie głosowało około 30 szcze, proces; e, manewry i t. d. ł t. d.
do wyborów tego typu wymaga
Powyt6ze metody walki politycznej
proc. Tymczasem ważnych głosów by- Chwilami żydowsko-"sanacyjni" redaktorzy twierdzili nawet. że jest
spec!alnych kwalWkl"·cyf. a wię.e stawiam pod so,.<l opinji publicznej.
ło tylko 22,1 proc.
to zwycięstwo "sanacJi"l
populamnłcł
i
bezpośredniego
Przeciwko sprawcom wYótąpię na właAle tup~tu tego starczyło zaledwie
kontaktu z wyborcQ."
śeiwą drogę.
P. Prezydenta w dniu wyborów nie na jeden dzień. W środę .,I{urier Ł6dzPierwsze rozsą.dne słowa. _ Brawo!
Na oezczerstwo (rzekomv \ist) reagobyło w Warszawie. Wyjechał do Spały. ki" o wyborach podał zaledwie SUchf), Istotnie zbyt dużo było kandydatów na wać nie mogę, gdy t p. Czerski z Zamościa
W sobotę wyjechał na manewry gen.
wyjeChał,
inspektor broni gen. Rydz-Śmigły.
małą notatkę, w której poinformował poselskie diety, ale zbyt mało posiadaStanisław Syta.
swych czytelników, ilu było uprawnio- jQ.cych kontakt z wyborcami, a jeszcze
.
nych do głosi>wania a Ilu głosowało. mniej ludzi niezależnych, do kt6rychby
lak mo!na wnioskować z te~ ulotki,
Z kobiet "sanacJa" przeprowadziła Tytuł tej wiadomości 2-szpaltowy, a mor:ło mleć zaufanie społeczeństwo
kandydat czy tet za.st~PCI1 k~ndl'dat!l na
..
.
008ło p. Czerski, fabrykant gIętych mebli
tylko dwie: panią. Pełczyńskę. z Wilna I obok przez całę. stronę wiadomość o
Wreszcl9 t~{Je zd~n!e:
ł 8anntor. oskarta p.' Sytę. !e ten !l\dał
i panią. Prystorową. z okręgu wileńsko- konferencji na Zamku z przedstawi"Nikt nIe Wę.tpl, ze ~tron~ictwo 5000 z! za usunięcie się z Iisly, coby zwięktro~kiego.
ciełami świata gospodarczego...
Narodowe, które w tej akcJi boj- J Azylo szanse p. Czersl(i.?I/:<l.
Za to nigdy jeszcze nie było tylo
"Głos Poranny" ograniczył się do
kot,?wej przodowało,. pOSiada w
P: Syta ~atomiast twierdzi. ~e on tych
ATysto~uacjj, co w przyszłym
Sejmie podania garści wycmków z wczorajkrajU zastęp zwolenntków."
pienIędzy nIe tądal, a przec'" me p CzerKsi.o;.żę Sapieha, ks. Światopełk-Mirskl, szej prasy "sanacyjnej" I narodowej...
Zastęp? Trudno od Zydów wyma- .ki sam mu je proponował Jak tam było
dwaj hrabiowie Potoccy, hr. Dziedu· Od siebie nie dodał ani słowa. "Repu- gać, aby powiedzieli o sile Obozu Na- ta~ .było. doś~ 1e w rodz:ince .,~anacyjnel"
8zycki, hr. HuUen-Czap-skf. Ponieważ blika" zaś, choć onegdaj tak szumnie rodowego całę. prawdę, ale l to narade mIeJsca. na listach kandydll{'klrh próbonie będzie p. Janusza Radziwiłła, nie zapewniała że w wyborach zwycieżył ",·ystarczy.
wano kUDOwać lub ~prze~a\Vać za t}'w~
gotówk~. «:0 ata nowI mIłe uzupełnIenIe
znajdzie siO w Sejmie ani Sanojca ani o~óz prorzQ.dowy, & głos~JQ.CYC~ ?~ło
Po cóż .więe był?.. wCl'!o;ał pfl!la~ t) w8zystkich zakuli8ow}'ch ma'!hinncy: KlinBurd~
!llezwykle wielu, wczoraj zamlesclła ZWYCIęstWIe .. ~anacjl a dziś to WS7.vst- dydackich, w które te .. wybory" obfitow.WARSZAWIANIN.
Jedyny artykuł pod wymownym tyŁu- ko odwoływać!
ha.
1y.
warła
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ORĘDOWNTK, plątali, dnła 1S W'l"Ze~nła

Włosi maszerują

pis~C{?

Heretycy
Życie polskie obfituje w ostatnich lat,ach w wydarzenia. których charakter
budzi nietylko poważne zastrzeżenIa, al<e
wręcz odrazę. W epoce, w której dużo mówi się o postępie, cofamy ~ię do czasów
bal'barz~'ństwa 1 pogal'tstwa Celują wtem
7\Yta8rrza ludzie, którzy w <"ytuacjach dla
nich dogodnych umieją 151ę posługi wać
fI aUBem rzekomych wysokich wartości
du~howych. a nawet relig'i;n~-ch (np. Katol Icyzmem przy wybQorach).
Z licznych faktów, które ostatnio miały miej6ce, notujemy curionum najświe-ż
sze. Olf') .$anacyjna" "Gazeta Polska" z
dn. 11 bm. w opisie ,.pomnika z ziemi" na
Sowińcu pozwala sobie na porównanie i
określenia, przekraczające wszelkie granic~. P~równując Sowiniec do ŚWiątyni; skarzy SIę na uprawiane tam Jrramikarstwo:
.,Wzdłuz drogi pi8ze ,.Gaz, PoIska" - rouii,'dli się p.J'Zek.Jpnie. których
Chry5tu,;; \\yp~(lziI on~iÓ\ Hl świątyni, a
któ~'Y.ch nie u<'unięto. niestety, przynajIUmPJ z poło\\'y rlrogi na Sowiniec.
Szrzeg-ólnie prz~ kl'e wrażenie nhi to
kJ·a,m:knr.. tIHJ nn "ann-m c3zczycie nadając Pl'iJr.y, która po'winna mie/ o dc i e ń m i c3 t Y c z n y (pojkreśl. nasze).
rharllkter jaki('j~ rZ~'Iln>o§ci turystycznej ... "
. .
A daleJ ta k pbzt' :
, . Pośrodku, na małem
wzniesieniu,
zna.jduje Bię dymboi najbardziej wuu6zają,cy. Ziemia z pobojowisk i ziemia
. z t.ułaczki! Ziemia zmi'''8zana z krwią
i ziemia zmic6zana z poL.~m.- Złożyły
ją
W"z\-6tkie
częśc i
świata
(!?) i
1.\ .;, Z Y B I k i e
kra j e ( ! ?) ReI i g j i
p o 16 k i e j przybyła nowa R e 1~ i k w i a
( podkreśl. na.sze),"
~al'ód pol6ki, naród nawskroś katolicki dowiaduje się zatem 0_ .. nowej religji
(przez duże R). Nie.:;!udznie tylko nazywa
się ją, polską.. "Religja" ta rolską nie jest
i n i g d Y nią nie będzie. )l'al'ód poll'lki pot.raktuje "religję" tę tak, Jak traktcwano
" ciąf{u dzi ej ów w6zy6tkie herez.ie.

śnieg

=

pod Serajewem

B i a ł o g ród. (P AT). Donoszą. z
Trebevicz pod Serajewem, że spadł tam
pierwszy w tym roku śnieg.

Posi·edzenie komisji oddłuie
nlowej dla miast

1935

=
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ku granicy abisyńskiej

Sensacyjne doniesienia "Frankfurter Volksblatt"
Frankfurt n. M. (PAT). Korespondent "Frankfurter Volksblatt" w
Addis Abeba donosi, że wojska włoskie
maszerują ku granicy abisyńskiej, mimo nieustannego d'eszczu. Wiadomość
ta nadeszła do AcLdis Abeby z północnych prowincyj abisyńskich .
Szwedzcy instruktorzy abisyńskiej
szkoły artylerji pod Addis Abebą. wysłali swoje żony i dzieci do Dż!.butti.
Stolica przepełniona jest wojownikarni z zapadłej prowincji _ chrześcijanamL
G e n e w a. (Tel. wł.) Po zagajeniU

posiedzenia zgromadzenia Ligi Natotlów przez przewodniczącego Benesza
zabrał głos min. spraw zagranicznych
W. Brytanji Samuel Hoare, który wygłosił zasadnicze przemówienie, określające stanowisko Angli wobec LI~i
Narodów i konfliktu włosko - abisyńskiego. Mówca zaznaczył, że stanowisko rządu brytyjskiego w stosunku
do konfliktu włosko - abisyńskiego
jest ściśle rzeczowe i ma charakter zupełnej bezinteresowności.

Po mowie min. Hoare
delegat Chin dr. Yen.

zabrał głos

CENTRALNE OSOBY GENEWY

Ł 6 d ź. (Tel. wł.).
P owracaję,ce w
środę z Wiednia nasze słynne zawodniczki 'Vajsównę i Kwaśniewskę, spo-

I

przygoda.
Na trasie pomiędzy Piotrkowem i
Koluszkami zostały w ciq,gu nocy zupełnie okradzione.
Sprytni złodzieje
kolejOWi zabrali naszym mistrzyniom
nawet drobne pamią-tki, zakupione we
Wiedniu.
(tr)
tkała niemiła

Sfr Samuel Hoare, angielski min sprdW zagranicznych w rozmowie z baronem Aloisi j Edenem.

Zlikwidowanie spisku antyrządowego
wPortugalji I

Katastrofa niemieckiego hydroplanu

w gimna.zjach

wł.)

Komłsje

okręgowe opracowały spisy kosztów
poniesionych przy wyborach. Obejmuję, one wydatki kancelaryjne, djety
j koszta podróży służbowych.
Będę,
przedstawione przez generalny komisarjat wyborczy ministrowi spraw
wewnętrznych.
Kredyty asygnowane
komisjom wyborczym na wydatki kancelaryjne, wynosiły tylko 104 ty~.
złotych.
(w)

Zakończeni1e

niemieckich

m.anewrów na P'omorzu
Szczecin (PAT). Dn. 10 b. m.

odbyła się

z okazji zakończenia wielkich manewrów jesiennych na Pomorzu, trwających od dn. 30.. 8., wielka
parada na drodze z Pyritz do Berlinchen.
\V manewrach wzięły ud7.lał wszystkie jednostki wojskowe z terenu 2-go
okr. wojskowego. Oprócz oddr.iałów
wojskowych służby czynnej i rezerwistów w manewra~h wzięły również
udział wzmocnione kompanie Laodespolizei z Piły,

wilków na kresach

Okradzione zawodniczki

od przewozu drzewa

(Tel.

wydziale cmentarnym. W wynikU ba.dali. aresztowani zostali członkowie
zarzą.du
gminy: Meszulin Kaminer
i Abram Morgenstern.
Rewizja w gminie żydowskiej na.st.ą.piła na skutek licznych skarg osób,
od których wydział cmentarny wymuszał duże sumy za prawo pochowania
kogoś z rodziny, a działo się to pod
pretekstem złożenia "ofiary na cele
społeczne lub filantropijne".

S ł v"t1 i m. (PAT). Na terenie gminy
derewieńskiej w powiecie słonimiń
skim pojawiły się duże stada wilków,
które czynią poważne szkody wśród
inwentarza żywego. Wilki porywają.
z łąk i pól codziennie konie i krowy.
Llidność zwróciła się do władz administracyjnych z prośbą o udzielenie
jej zezwolenia na posiadanie broni dla
walki z drę-pieżnikami.

taryf koleIowych

Koszty wybo~ów

T 1105

Słada

I

War s z a w a. (Tel. wl). W czwa.rtek, dnia i2 b. m. odbędzie się kolejne
konfederaCji pracy,
L i z b o n a. (PAT). Prezes rady mi- cyj generalnej
posiedzenie centrllJnej komisji oszczęd
nośdowo - odd!łużeniowej
dla miast, nistrów ogłosił komunikat. w&azują.. z któremi. 'mieli współpracować oficena którem będą rozpatrywane s.prawy cy na to, iż rząd od dłuższego już :cZ'a~ rowie, mają.c - zresztę, zupełnie odsu posiadał informacje o spisku, który mienne . cele.
od'dłużenia kilku miast, a. prz,edewsz,ystNajwybitniejszym z pośród nich
wybuchnę,ł wcwraj i który
zmierzał
kiem Poznania. (w)
do opanowania. głównych stanowisk jest aresztowany płk. ValenŁe. Przebieg
wczorajszych wydarzeń nie wywołał
w państwie.
Aresztowane żywioły składają się najmniejszego zakłócenia porządku
Obniżenie
ze znanych rewolucjonistów, należą. publicznego, a ludność wcale o nich
cych do b. partyj i tajnych organiza- nie wiedziała.
War s z a w a. (Tel. wł.). Dnia 15
b. m. nastąpi obniżenie taryf przewozowych na kolejach od przewozu szeregu
materjałów drzewnych w kierunku na
oba porty polskie do Gdyni i Gdańska.
Lotników uratował s:nf)ed.~ki p(t'ł'mriec
Stawki przewozowe tych gatunków bę
dą obniżone o 25 procent na przeciąg
G d Y n i a. (PAT). Ze Szczecina wy- to wał ich, zabierając ich na swój po3 i .pół miesiąca, t. j. do końca b. r. (w) sta.rtował
do lotu ćwiczebnego hydro- kła.d. Lotnicy zabrali z hydroplanu raplan niemiecki, który wskutek defek- djostację oraz cenniejsze instrumenty.
tu motoru zmuszony był do wodowa- Hydroplan zaś pozostał na. Morzu Bał
Opłaty
War s z a w a. (Tel. wł.). Dorocz- nia w okolicy Bornholmu. Lotnicy, tyckiem.
Parowiec "Merry" przywiÓZł rozbitna opłata szkolna t. zw. taksa acilmini- po naprawieniu motoru, próbowali
straeyjna we wszystkich państwowych wystartować do ponownego lotu, jed- ków do Gdyni, gdzie komisarz aY\!agimnazjach zawodowych, zorganizowa- nak wskutek silnej fali w chwili star- ryjny p. Hoffman zaopiekował się ninych wedł,u,g nowego ustroju szkolne- tu zostało złamane skrzydło i lotniey mi i po porozumieniu się z konsulem
niemieckim w Gdańsku przekazał lotgo, została ustalona w wysokOŚGi 170 zł znaleźli się w sytuaCji bez wyjścia.
Przechodzący
parowiec szwedzki ników konsulowi. Nanviska. uratowarocznie.
Wahleu,
Opłaty szkolne zakładów
zawodo- "Merry" zauważył wypa.dek, podpły- nych są. następuję.ce: Rudolf Ruess.
wych, według dawnego ustroju, pozo- nę,ł do lotników, opuścił szalupę i ura.- Hans Stattenbaeh i Reinhold
•
stają bez zmiany. (w)

War s z a w a.

Przy zatruciu, wywołanem zepsutemi potrawami, jak również alkoholem, nikotyną, morfiną, kokainą. t
opjum, zastosowanie naturalnej wody
Franciszka-Józefa jest cennym środ·
kiem pomocniczym Zal. przez lekarzy.

Kurs antypolski na (zeskim

M o r a w s k a O s t r a w a (P AT).
pra.sa czeska donosi., iż w praskiem ministerstwie spraw wewnętrznych odbyła się konferencja, dotyczą.ca sytuacji. na Slą.sku nad Olzę,.
~ !t0nferencji. uczestnjczyli przedsta~lclele prezydJum rady ministrów
i zamt.eresowanych resortów. W konferencJi wzięli również udział sta.roCała

Samolot wpłomieniam

Sląsku

sta powia.towy z czeskiego Cieszyna 1
przedstawiciel urzędu krajowego w
Bomie Morawskiem.
Przedmiotem
obrad była sprawa obostrzenia kursu
antypolskiego na Ślą.sku nad Olzą..
Zdaniem prasy czeskiej zarzą.dzenia
te zawieraję. instrukcje, zatwierdzają,
ce plan działania wojskowej e.kspedycji karnej.

l

•

B u kar e s z t. (PAT). Samolot pilotowany przez kpt. Popisteanu i por.
Papana, którzy wystartowali w nocy z
Bukaresztu do Tokio, spadł w odległo
ści 3 klm. od Bukaresztu.
W motorze nastę,pił wybuch i aparat stanę,ł w płomieniach. Obaj lotnicy
uratowali ~ię na spadochronaCh.

Rodzina zatruta sporyszem

Najtańszy

chl'eb

War s z a w a. (Tel. wł.) Z pośród
10 najwiękSZYCh miast w Polsce ko·
sztował 1 kg. chleba (w cmsie od 29
lipca do 3 si~rpnia) w Warszawie łl
K a t o w i c a c h 30 gr, we Lwowie,
P o z n a n i u, I<:rakowie i Lublinie 28
gr, w B y d g o s z c z y 27 gr, w Ł 001
d z i 26 gr, w C z ę s t o c h o w i e 25 gr.
w S o s n o w c u 23 gr.

Echa wyoorcze

w sątłach sta~ościńskich
War s z a w a. (Tel. wl.) W sę,daeli
liczne sprawy karno - administracyjne za wykroczenia popełnione w niedzielę podczas
wyborów. Sę,d starościński Warszawa - północ rozpatrywał 5 spraw za
napady na samochody ciężarowe. pl'Z&wożące agitatorów.
Skazano dwie ()oó
soby po jednym dniu aresztu. innym
wymierzono kary po 20 zł.
(w)
starościńskich znalazły się

Minister spraw wewnętrznych Rzt!6zJ'
zabrpnil rozpowszechniania w Niemczech
następujących ksiątek, wydanyCh zagrani~
cą: .. Vom Friedensmuseum zur Hitler&04
kaserne" (od muzeum pokoju do koszar hl~
tlerowskich - Szwajcarja), "All quiet in
Germany" (Nie nowego w Niemczech) ł
"Sein Kampf - die Antwort an Hitler" (J&-I
go walka - odpowiedt Hitlerowi).

*

Przewidziana na. dzień 15 wrześni&
inauguracja poJączenia kQolejowego rumuń
sko - sowieckiego przez most na Dniestru.
została odroczona z powodu nieratyfikowa.nia dotychczas przez Sowiety umoWJ:
kolejoweJ.

*

Wloskie okręty wojenne przybyły bez
uprzedniego upowatnienia rządu greckiegIt
do portów Pyl()@, Itaka i Syra. Jak podaje
Agencja Havasa. rząd grecki czynił demat'-<
che w tej sprawie wobec rządu wloski~go.

*

Z portu wojennego w KiJionji wypłynął
nowy krąrownik niemiecki "Nuernberg",
odbywający pierWlSZI\ próbn/ł podró! na
pelne mmorzu.

*

szpitala po zjedzeniu chleba, upieczoZ początkiem bietącego mie.:;ią,ca zlfnego w domu. Na drugi dzień 2lJllarła kwidowano na terenie wolnego m:a.sta
reszta rodziny: matka Marja. brat Er- Gdańska 7 obozów poweze-~,hnych słutby
pracy ze względów oszczędnościowych.
nest i ojciec Chłopca, Gustaw.
Po zbadaniu chleba. w Zakładzie
MinIsterstwo spraw wewnętrzn RleBadań Środków Spożywczych stwier- ezy' wydało zarządzenie, wprowadzające
dzono, ż.e w mące znajdował się trują. specjal'ną kontrol~ działalności wszystcy grzybek sporyszu.
kich stowarzyszeń o charakterze kultural-

*

Znowu rewlzje
w gminie żydowskiej

War s z a w a. (TeL wł.). W biurze
K a t o w i c e. Tel. wł.) W pobliskich
Sroplenicach zmarł w l!Izpitalu hutnł zarzą.du gminy żydowskiej w Warsza...
czym 15-letnl Adolf Nitsch, któreg() wie prokurator w asyście policji dokoprzew.iel:ioDO przed kilku dniami do nal rewizji ksiQ8 ra.chunkowych w

no-ideowym.

*

W Chinach banda liCZąt'8 Pl'zes'lło 100
osób zaj~ła jedno z przedmieść SUłn~haj
Kuanu i zniszczyła fortyfikaCje przy za...
chodniej bramie miasta.
-

*

~.inI8ter ?brony. narodo~-ej Czech08łowaeJI Machmk. stwlel"tiz!ł, te podczaI< manewrów 06t,atnich Niemcy zajmowali wro-
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Dalszy

ORĘDOWNIK', piąteli,

dnia. 13 wneAnia 193t;

e

=

Numer 2tIJ

I bE'z

ciąg ciągnienia

oąłabia serce
Serca ()tylycb. obłotone warstwą
cuj~ z wyslIkiem wyczerpuJ>I t':'~ i

z dnia wczoraj-

!lzczę§cla

""\

JULJANA LAlVGERA
Poznań.

f.1e. Pare

Sew.

MielźYI'iskie~o

21 l WielkA li
i nnjl:czlI'ejsze wygra·
na I!lówne ('1:1gnienie ,'est
Jeszcze do nabycia. \V L..szE-j klAsie 32 .ot.
padła wygrana 10000.-. w ł Il·ciej 20000.-,
\ : IV-tej li 000.- i 50000.- zł.
n~ 14 ;66
zapewnia

największe

~wiartek

633 726 87 853 901,46 533 622 54 839 918 100077
639 94·6 84 101826 92 102502 27 56 664 708 73
998 103483 104460 508 105Q83 138 291 326 374
106084 617 83 107505 80 641 880 907 24 10g4S8
659 80 773 833 109072 143 321 882 110lO4 14 25
253 441 832 925 111106 506 796 848 112221 78
301 825 901 8 113056 342 418 517 38 93 655 75
903.
11ł~18 153 446 589 115033 537 621 116138
256 34·3 45 487 93 99 923 117376 764 811 92
118119 2~2 95 708 918 119~S8 151 481 537 634
709 120139 48 287 597 603 88C> 121293 353 448
505 663 725 921 122318 638 76 713 ~2 868 968
123045 56 78 349 857 82 124171 415 48 966
125978 126138 228 56 80 84 325 576 630 74 75
7748551270505415551289 476986 128151 499
711 39 805 129129 204 347 930 130180 340 668
131031 63 108 82 277 340 66 69 551 132125 93
267 81 400 587 653 746 133108 82 349 665 &90
J34403 558 765 81 836 135039 80 99 147 860
136121 250 310 612 856 952 137674 716 25
lą8445 632 726 802 85 933 139111 30 66 228 545
669 781 86 867 83 910 140249 400 574 141593 747
842 967 142178 300 521 83 746 954 143034 253
760 144111 248 76 360 415 663 721 89 881 91
145048 147 343 573 778 883 146252 683 846 56
147015 271 381 546 707 148181 256 389 95 439
566 694 710 149131 69 258 718 801 150203 ó3
551 613 27 995 151232 309 74 693 704.
152026 74.1 60 884 153124 233 526 623 35 722
154237 65 704 155015 32 68 149 304 73 962
156049 54 133 85 96 360 91 952 85 157279 390
477 555 704 41 897 158023 248 428 159208 470
618 54 884 160057 101 265 576 677 9C> 840 ·S5 915
2353 161126 38536 414 597 714 162100 571 en
98 163293 978 16i063 468 832 165105 312 406
766 166189 274 517 789 167247 97 345 756 899
9(}9 168105 531 654 64 84 92 169025 352 91 544
832 170260 385 92 171081 163 69 264 578 683
9:15 172073 101 409 555 882 143133 664 888 986
174755 175303 5 644 58 715 955 87 176340 718
177222 446 695 91662 178025 130 294 609 777
918 179404 11 503 59 680 734 920 180007 328
660 962 181002369514 638 935 182032 142 274
64518341'135 i84246 4CO 523 699 953CIĄGNIENIE TRZECIE
Po 10.000 zł na nr. nr.: 148256 184610.
Po 5.000 zł na nr. nr.: 87770 128036 179801.
Po 2.000 zł na nr. nr.: 3990 16482 33520
39784 54920 61979 70945 77824 90043 96652
98441 115300 121533 136877 145719.
Po 1.!lGO zł na nr. nr.: 56977172 9026 '1r1951
23252 23604 29553 30232 30304 3054·2 34347
3755037763 40741 41061 42056 42650 413691
55957 60756 60867 61218 62643 66071 67283
80140 86R18 92234 96663 103459 113560 115690
128218 128858 130077 130327 144902 146712
160735.
Po 200 zł na numery:
1 602 6 847 957 1003 19 405 32 93 586 ~215
S83 586 3053 304 738 4416 26 611 58 5288 681
6521 602 50 849 7804 25 8157 10106 61 207 516
83 619 847 11158 336 39 91 775 12639 787 863
965 68 133-40 482 14322 843 984 1534C> 441 601
880 17507 789 18598 850 19346 476 568 69 83
898 956 20007 62 107 69 598 935 77 21342 79
891 918 88 22002 35 395 515 759 63 23083 226
Sl 710 983 24047 87 354 90 880 25271 35R 413
50ł 7M 2614-5 241 501 630 S2 972 27237 72 74

5

tłunczu.

tira001·
~awiają posłus!,·jstwlI
Otyłoś/' 8powo·lowana
Jest 21/>1 przemIaną matHji. albo zahuneniom
czynności grucz;oł6w dokrewnych
,Ziota Magistrll Wolskiego .. UICllRO~A" zaWI!!rSJI\ joJ organiczny. znajoluj/lcy S:I! w !nur·
sklej roślin:e Yahanga, kt61'y pohudza orltall.lzm do ~palania nadmiernego tłu'zczu. :-\to~llJe
SIl: Je przeciwko otyłości i me wymagają (me
apecJaluej <łj"'ty.
Zioła ze znak. ochro .. Degrosa" do nabycia
w 8Jltekach i dngerjach (skłarlach Jłvtecznychl.
\Vylw6rn.a ~lalt:ster E. Wolski. WarSZR\\a
Z lot a U. m. 1.
ng 14 925

CIĄGNIENIE DRUGIE
Po 200 zł na numery:

1~~ 437 729 807 1606 1829 2045 155 742 862
988 3181 214 3~0 29 4153 489 5295 352 705 6187
207 359 7144 267 477 OG5 57 8257 778 811 30 924
27 9149 486 970 10182 534 613 737 844 11089 156
276 511 12313 501 13098 119 524 601 14566 678
995 150353~5 16298 371 935 50 17256 68 491
609 89 713 808 21 18~95 368 529 700 19022 602
854 963 20143 533 934 208 400 600 43 722 849
972 22053 164 84 322 26 52 584 675 826 36 935
23409 50~ 852 55 901 15 91 24008 12 242 ~35
472 522 755812 2091025438 556 604 83 797 942
9026052330994075046897032227031 35 100
51928035 201 693374788881092929501 30177
221 304 31708 901 32009 423 526 619 713 912
33GD6 820 70 941 34211 73 507 929 35015 64 80
124· 432 517 604 880 88 36107 595 732 872 37121
619 81 8:35.
38581 797 39163 9n9 .fOHl5 522 805 964 41518
661 42047 466 649 62 90 719 984 43316 60 435
516 738 836 77 44036 239 62 359 77 442 524 34
667 868 7345110 718 905 26 46129 260 774 47047
103 16 604 28 916 482iO 314 20 5n2 743 863 92
996 4a02f1 235 43 47 920 5031-5 80 97 5l28·\' &l6
670 706 43 52641 862 66 74 78 53526 635 834 38
42 D48 54,424 30 59 55359 471 506 63 892 980
56130 368 403 80S 57087 324 401 730 86i 931
58069 819 59014 325 75 549 79 827 60041 71 167
91 260 71 340 649 916 61293 335 504 33 619
62106 335 63 600 777 63392 64020 81 198 207 349
68 583 65037 59 83 113 383 469 510 666 Sl 87
729 804 66049 107 259 469 720 36 894 67092 122
295 795 68568 862 951 69030 129 42 783 90 813
80 70170 483 574 71033 91 111 85 233 374 72170
784 862 73056 189 267 80 356 456 73 503 653 64
904 74047 326 400 530 7Ś9 836 68 90 985 75209
74 702 54 863.
76170 312 900 70 77106 80 248 332 478 94
97 652 78144 66 550 57 607 848 634 65 896 80171
387 405 34 531 70824 81295338 462 563 764 \)12
84 86 82002 58 132 203 334 425 546 667 83013
361 454 733 913 84091 197 451 760 865 85005
763 820 982 86161 943 93 87178 381 467 581 744
952 88311 17 71 97795 8907C> 5:5 877 90174 j97
805 91431 673 767 814 92559 89 727 895 93439
97 534 55 618 720 807 68 939 360 589 724 50
9849506731840426569 678 739 96093 117 216
34 94 495 697 97175 632 51 768 863 98362 490

AU

OTYŁOSĆ

~warancjl).

S'ZegD.

Kolektura

•

Państwowa

33 Loterja
(Nieurzędowa

=

wcze~ll1eJ

•

Na oczach stu tysięcy widzów przewrócono 200-metrową wietę stalową na wystawie
stulecia w Chicago. Dokonano tego prz.~ p)mocy termitu, podłotanego u nasady \\iety, w ciągu 25 sekund. Normalne roubranie tej wiety zaj~loby kilka tygodni CZ/iSU.
516 22 25 644 60 847 89 28109 431 54 538 57.712
Po 2.000 zł na n-ry: 30137 35130 60657
804 29112 88 402 548 670 736 855 58 920 30034 63076 64355 68383 69710 75<W7 T<)503 84973
289 813 31527 53 675 741 937 32014 73 317 63 850-25 92897 94980 98H8 118002 1:?1255 lW528
576 818 949 32084 229 50 307 525 37 889 914 30 127459 13H53 144436 17~8!2 179707 182345.
75 34254 500 94 612 746 868 82 35096 129 358
Po 1.000 zł na n-ry: 2871 5130 12605 27501
76 507 704 72 36029 32 46 675 805 37113 231 82 33959 34912 3-6796 38533 «>275 48732 40074
644 91.
4~8 550-33 60027 717U 72151 nOi5 75901
38013 94 427 957 39770 812 39 40012 260 76097 76784 79955 81537 82993 83505 93965
37294 5GB 862 41077 821 89 004 42087 481 ;',70 10!f.cZ8 115138 116758 121751 1262i,8 127752
43229 57005 44145 596 885 936 67 75 45269 302 135846 H4-64ł 147100 157235 16W81 166425
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75 879 927 48056 520 50 88 695 747 801 Oi2
Po 200 zł na u-ry:
40014387461 50211 540 51165 737 52111 21 611
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31 750 921 53420 5G3 e71 841 54249 502 813 926 644 71 739 80"2 2076 160 254 3~ 443 502 !!l3
55274 552 621 88 705 45 876 938 62 56199 749 682 784 8iu 9U 60 3164 96 200 332 38 834 999
63 853 57213 61 346 441 774 58088 142 382 ~6 i188 434 73 795 5108 220 63 558 803 33 3-i 996
724 933 590G8 245 3C~ 11 571 843 56 69 60135
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407 16 731 827 85 682G9 420 597 650 817 69133 910 93 13031 Ul 313 1.2 i07 1416"2 599 707
285 583 58 938 70382 4G9 568 694 76{ 923 71099 15115 50 248 89 332 786 816 979 16029 377 523
128 35 82 552 830 720!2 125 231 476 662 :'33 61 608 13 6S 893· 17117 324 534 99 603 6 786
824 60 73030 538 741 74331 91 93 514 33 79 647 933 69 18090 199 290 3.94 423 511 803 19 19000
9& 364 99 416525 692 862 976 20132 26ł 3(i7
75023 202 8 676 894.
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967 77 84015 129 685 711 85127 338 97 86117 50 512 Zł 54 606 8U 2BO'23 110 208 305 90 416
44 71 409 36 79 523 75 643 87283 421 42 559
911 88162 206 26 363 73 83 400 89010 400 701
4 849 64 90118 282 425 596 735 91066 126 59
322 45 E05 883 92200 701 38 93078 112 352 582 Najwięcej
924 74 94003 37 196 228 86 99 313 69 747 809
990 95097 118 77 242 492 636 41 820 912 49 86
96137 41 368 613 760 838 97031 53 271 770 899
T 1708
98094 283 322 617 836 99050 346 595 937 97
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63 771 B17.
500 627 797 867 996 53009 98 1:)3 239 88 407
152211 81 4·01 647 751 83 153207 429 549 13 565 600 74 787 896 97 921 32 łl 70 54138
630 767 817 61 154314 64 538 39 646 738 Pl 60 300 407 118 69 651 814 4t 985 55391 445 516
903 155062 83 191 92 499 51'4 719 802 156024 93 657 56233 445 513 631 69 705 35 812 23 97')
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00
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u 17600 6 207 n20 606 755
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By wygrane padły na numery na,et~puJą,ce:
~ 822 32 923 45 79 90 72208 14 t93 60861 tlł
tell.COD zł na nr. 41065.
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87 73() 40 815 21 29 38 74311 12 22 ł23 55ti 6'ł5
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728 63 7u S30 51 S2 85 77038 154 SS 241 95 30i
22 23 411 699 760 946 87 9i 7:;009 105 269 518
87 628 72 72a 22 822 34 952 i90U8 14 25 103
2~ 34 46 75 227 38 7S 352 99 418 6~ 579 g9 6U7
22 720 80103 238 388 99 572 \}:j8 74 8~(l{l1 176
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Ktln wyorał

ino tvs~p.~v zł?

War s z a w a.. (Tel. \V1.) W ciągnie.
niu Loter.ii Państwowej wic;-ksze wy.
grane padły na na.!<tępując~ numery:
tOCto"O zł - 70 028.
50.fn zl -

115 045.

20.0"0 2'1 -

109936.

tO.OltO zl - 1;)3 !)58.
5."00 zl ~ 33 676. 104 417.

2."~O 71 -

ł t 323.

8 GRO. 14 224 21 1.)19 ;ł7 JR9
42 954. 56 268 67 971 '73 11'7'

83976. 89 581. 90 433. '1021)15.' 107211\
1~4 ~OO. 12R ~!;R, H1,&,1:;9. 14« 2.U 1,f.fl OOG.
H6,8!), 14D 449.
(w)

Numer ~10

Kalendan n,m.·lla"
Czwartek: Im S M P.,
W8iere~c i Salel~go
Piątek: E': l("gJU"2.8 b,
Kalendan slowlailakl
Czwartek: Radzim'ra
PIątek: Chr:nisl8\\8
Słońca: WBi..h6d 5.26
zach',d 18.17
Dług.JŚĆ dnia 12 g 57 mln
Księżyca: wschód 17.4-3
l:lchod ł.40
Faza: Pełnia o 21 godz.

wn"···1

~

--

nnF;O()\VNTK płałp1c. I1nl" 13 wrzl'śnla 1935 -

Zarząd, którego nie za
Skand,aliczne stosunki w "sanacyjnym"

L ó d Ź, 11. 9. System dyktowanych
z ,;;óry" rozkazów .,wsiem ... wsiem ..... ,
od których niema odwołania, powierzanie rządów jednostkom z góry wyznaczonym bez liczenia się z wolą. 0gółu wywołały zrozumiałą reakcję całego społeczeństwa, które na toczę.ce
telefon redakcJi I administracji 173..55 się życie chce spojrzeć swojemi oczyma i samo się chce wliąć do usuwania
Piotrkowska 91
różnych bolą.czek, których "góra" nie
Codzioy przy jęć dla iDler ..eDł6.
widzi, czy też nie chce widzieć.
od 10-12
Typowym i zresztą nie odosobnlozz
nym takim przykładem "nakazu z góry" było walne roczne zebranie I{o!a
NOCNE DY2URV APTEK
Zwi~.zku Inwalidów Wojennych w LoNoc)' '-'sieJszt>j dyturuj~ apteki: KR!perkle- dzi, które się odbyło w czerwcu b. r. w
w\c~a. Zgier ska 114_ Rytla. Kopernika 26, Zunobecności delegata Wydziału Wykodelewicza. Piotrkowska 25. 80jarskiego. Pne·
jazd 19. Lipca. Piotrkowska 193 (żydowska). nawczego w Warszawie. Urzędująca
Ryclttera i Lobody. 11 Listopada 86.
dotychczas t. zw Komi~ja Adminlstl'aPOjfOIOWll': Tel lU2-lIu.
cyjna w osobach PP. Chmielowskiego
Strat ojfnlowa: Tel. S.
Włodzimierza.
Wysmyka Mariana l
Kamińskiego Feliksa nie dopuściła do
TEATRY LÓDZKIE
dyskusji nad sprawozdaniem rocwem
Teatr Miejski (śródmlejaka 151 o godz. 13.30 z działalności swojej na terenie Okręgu z przyczyn jej tylko wiadomych,
wlecz... Mysz kDŚclelna'"

Adre!

re~ak[ii

KINA

ŁÓDZKIE

Adria-Metro - .. Noce wiedMlskle".
Bratnia Strzecha - "Adjutant JelfO Wreo-

koś(";··

Grand Kino - .,Bengsli".
.. Imitacjs tycia".
Capltol - .. Hrabla Monte Chrisło".
Czary - ,.Przyjac;ele I kochankowie".
Mewa - .. Sprzl'Qany Iflos".
Mlrat - .. Azer'.
Mimoza - .. świat sl~ śmieje".
Oświatowy .,0 czem śnią dziewczęta",
Ludowy - .. Jej 8Zampań8k~ noc".
Przedwiośnie .. 8erce Indjanki".
Palace - •• Powrót Frankensteina",
Rakieta - .,P;eŚń sl()ńca"_
StylOWY - •. Audjenda w lsehlu".
Zaeh~ta •• Miljon na ulicy".
CorllO -

Zvdówka

Związku

sprzeciwił się

wcale delegat
Wylwnawczego. Przy dyskusji nad sprawozdaniem rocznem
wyszłyby na jaw różne błędy i niedoci~gnięcia Komisji Administracyjnej,
a co za tem idzie, pocię.gnęłoby to dymisję tej Komisji i wybór nowego zaWydziału

rzą,d.u_
Cóż,

kiedy to nie zgadzało się z iy:.
czeniami "góry", której właśnie ta Komisja przypadła szczególnie do smaku. Nie pomogly liczne protesty, skła
dane przl'Z członków przeciwko wytą
czeniu z porządku dzienne:;o dyskusji
nad działalnością dotychczasowego zarządu.

Delegat Wydz_ Wykonawczego 0świadczył, że taka dyskusja jest zupoł
nie zbędna, ponieważ on wierzy świę
cle, iż członkowie Komisji Administracyjnej sę. pod każdym względem w porzę.dku i spełnili swoje zadania całko

I

wicie.

ZI'esztę..

oświadczył

delegat,

Wydział Wykonawczy ponosi wszelką
odpowiedzialność za pracę Kom. Ad-

pobiła

po'lska

robotnicę

Slmndalic~me Iłtosunld te ~yd(Hl)skiej fabryce "Jako,."

w

Łodd

ź, 11. 9. Do jakiego stopnia
bezczelności posuwają. się fabrykanci

bryki z prośbą. o wydanie zaświadcM
llia, które potrzebne jest do otrzymania zapomogi, znajdująca ' się w biurze żona fabrykanta Gitla Tenenbaum
odmówiła
wydania zaświadczenia
Gdy jednak Wroń~ka ponowiła żąda
nie,
bezczelna Żydówka uderzyła
Wrońską w twarz tak silnie, że nieszczęsna robotnica poczęła krwawić_
Pobita udała się ponownie do in·
spektaratu pracy, który zlecił policji aresztować l{rewką. Żydówke i doprowadzić do komisarjatu, gdzie spisano jaj
protokół.
Gitla Ten('nbaum będzie w
najbliższym cJ.asie odpowiadać przed

Lód

żydowscy w stosunku do polskiego robotnika Świadczy na8tępu~ący fakt:

Janina Wrollska od 13 lat pracowala w fabryce gilz "Jakor" w Łodzi, przy
ul. Gdańskiej 11, której właścicielem
jest Żyd Chaim Tenenbaum_ W fabryce tej na 18 robotników, tylko trzech
jest chrześcijan, reszta sami Żydzi. Od
przeszło miesią.ca Tenenbaum zrywał
Wrońskiej po kilka złotych z tygodnlowych zarobków, które wynosiły 15
KOMUNIKATY
zł. Zawiadomiony przez Wrońską InROBOTNIK· NAROOOWJEr.. LICZACY spektorat Pracy interwenjował u Żyda, który musiał poszkodowanej robotLAT !2 POSZUKUJE JAKIEJ.KOLWIEK
PRACY.
nicy zatrzymane sumy wypłacić.
\Vobec takich warunków Wrońska
W,vcleczł'a do ClerUcka.
W dniu ~. b. m.
'ClI>' CierlickIl !la Sllł!ku Cie&~t!6klm odbędlł .Ie
postanowila. wystąpić z pracy. Kiedy
doroczne uroczY5t~cl talobne w roczni~ zgonu w dniu 6 bm. zgłosiła się do biura faŚ

czemu nie

i admini!tralji WtO~li

Teatr Popularn, 10grodowa 18> o g~ilz. 8.1S
,.Skalmierzanki".
C,rll .. lSport-Pulał'e" INarutowlcu 1111. O~I·
ilU Ciąg turnieju walk francuskich. pocIL o 10'
dzinie t!.~

Strona 7 "

I

sądem.

Przy okazji ostrzegamy Czytelników przed kupnem żydow!'kich g!lz
"Jakor",

p. 1lwirki i Wlgury. Celem umoo1iw:enia spo-

łeczeństwu wllillcia udz;alu 'ClI>' tych uroc:tY6tościach org:J.nLowllne ~~ we wszystkich więk

ezych miastach wyc:eczkl na nadzwyczaj dogodnych warunkach. Wycieczka z Łodzi bQ'
dzle mogla siQ odbyć przy komplecie minimum
20 osób. Czlonkowie L. 0_ P. P. mogą skła
dać zgll>Szenia w swych Kolach L. 0_ P. P.
w:r;gl. w Obwodzie Miejekim L. O. P. P., gdzie
t&t są udzielane bliższe informacje.
L. O. P. P. blene udzIał w powitanIn wolak.. W dniu 12. b. m. powraclljlł do Łodzd r;
manewrów woj~ka. kt6re zostanlł powitane przez
spoleczeństwo lódzk:e.
Łódzki Obw6d MiejskJ
L O. P. P. zwraca sie do wszystkicb KIII L.
O . P. P. o wyt;lanie delegacyj li transparenta·
m.! oraz do zainteresowanych lnetytuc,.j - II
wydelegowanie Ewych drutyn odkaŻ8j'C1ch.
Zbiórka oddzia'łów L. O. P. P. na ul. Zachodnil'j
u wylotu na ul. 11 List()pada, o godz. 111, m. 80
dnia 12. b. m.
Bli:i:sze szezegllł)' zawarte 6lł 'ClI>' ok6lnlkll
Obwt>du oZ dnia 10. O. f. b. nr. 4.

NOTU.JEMY
Wystawa 'PośmlertBa art. maJ. Jacka ~lIe
rzeJewskleg,o. \V SlIlonIIch Instytutu Pop:eronlll
S;z:tukł w parku Sienkiewi~Z8 otwarta l:ostaln
wY6tawa dzieł śp. Jacka M:ienejewsk!ego.
T,.fus plaml!łty. 05tatn:o zn6w wydział wro~tl1ości za·rządu m. Łodzi zanotował 3 wypad·
ki zach{)rowań na tyfus plam.isty. Wydane zostaly zarządzenia. ab,. o katdym wypadku nie2Iwlrocznie zaw:lldomiono w'adze, celem przeprowadzenJa dezynfekcji i izolowania chorych.
Znów kierownik MlIewskl na widowni. Pod.ę.walitlmy przed kilku dniami lI"tath. o dz!w"
nej troskliwości kierowttiklJ d;!alu 6prze1laźy W
monopolu tytoniowym w Łodzi. ~fiIew~ldego o
interesy tydowsk1e. Mianowicie Żyd Lipszyc z
ol. Oeglelnianej 17. wystąpll do Starostwa o
u8uni~cie budki inwalidy. a Milew~kl poparł p!śmil'nne to podanie.
Obecnie nowlJ sprawa I
racji wystąpienia Milewskiego wzburzyla szeregi inwalidów wojennych. Millnowieie Żyd
Pett z ul. P:otrkowsltiej 62 wystąp!! (J<J SIaro.twa o przesuniecie budki inwal!dy Szymań5kle
/lO. ustnwlonej naprzeciw jego składu. przY zbiegu Piotrkowllk:ej i" S:l'rpnia. Pett znalazl
r6wn,iet poparcie Milewskiego w związku z czem
Inwalidzi wojenni po·1jeli ostrą kllmpanJe, wsk azujac. te Hilewski Występując be.zpra wnie w
obronie intl'resów tydow.kieh i wywierając naci&k lWI inwolidów. nie mote piastować stanowiska na s!użbie tego Państwa. w obronie gra·
nic. kt6rego inwalidzi u' rReLi zdrowie. Dzia·
łalOOScią Milewskiego zainterellOwal,. Idę jut
wlarize.
Plaeówka chrze§clfatlska. Polecam)' UWlldzl.'
publiczneGoi chrzeŚc!j:1I1ski skla" wegla. koksu
i drzewa Zygmunta Kdmierczaka. JJ6J~. Cbojn,.. ul. Mazur!;ka 8. tel. 190 44. Wllgiel z kopalń:
.. JUljU5Z". ..Kazimierz". ..Moilrwj6w·"
Ceny bardzo przystepne.

chodzący

w l)()rze wlecTJOrowel p\'2:t>d posesją 4
ulegali poważnym wypadkom obr3ż~nia Cialal
a nawet złamaniu kończyn. '''"ladze naszego
miasta winny jak najprerlze; zainteresować sill
tą sprawa I wyrepnrowoć chodnik. tembaruziej
te obecn:e wykonuje s:Q liczne napra ...·y w mif"jsca~h, gdzle Dle ~a one tak bardzo [>otrzebne.

KRONIKA POLICY.lNA
Dałsze do~hodl!!eDla w 8prll\\ fe nadl1Ży~. W
IIWllizku z ILrNztowlJniem wbpdyrl'kfora Izby
Rzemiel!1n:czej w Łodzi. A nflrz('jn Lutrosińsk:e
go. obeen:. tocz)' .Ię energiczne doch"rlzl'n:e_
Dochodzl'nia te 6k!erowan& 114 w sprawił' nadu1;yć "
Hllnku Sp61r1z;t>lcz)'m ~r%emY8lu m'esnego I z tej racji jak sil': :>becnie dowiadujemy
w orbitę badań wCingn:t:ty logt'łł 6wczesny prelIet wojew6dzkiego zwillzkn cer::h6w rzemie!iłnl
CZ7ch 'lir Lodzi. p. P8~'/ow8ki, kt6ry zaangatowany był OlocnO w pracach bal.ku. Naraził' wyn!ki pr()wadzoOlego dochodzenia trzymane fl~ w
tajemnicy. (k).

Dwa naraz I w worku. W lokalu wydziarn
opieki 6Po:eC2:nE'j przy ul. Zawaih:kit>j 11 jakd
kobieta pc>rzuc!la w worku ' dwoje dzieci 2·letnlą
dziewczynkę I S-tygodniowego chlopca.
Dzieci
prU'!'lano ~o p:-z;-:t:!!:n.

KRONIKA

SĄDOWA

Dwa raz,. z Jednelto weksla. Zyskind Zalcman. zamieszkał, prz, ul. Roa:(;wej 1 PuŻY"ZY!
po znajomoścI Janowi 8iernac<iemu 400 zł na
skromny procent w stosunku 3 proc. m.es:ecznie. Tak jednllk sprytnie polic,:yl. że wypad/o
~naczn;(' w;ecej i w dodatku gdy w m"ju rb.
Biernllckl uiści! d/ulr OkllZ810 .il!. że wl':',de aą
nnrazie w zastawie. Biernal"kl 16wnie PO koleteńsku zaw!erz)'ł ~ydowi. a ten po raz drugi
zamierzał egzekwować naletnoj~ i przybył n !Iwet z komornikiem. W6wczas dlpil'ro Biernacki
rozpoczął się broni~ i udowodn:l. te nale~noścl
zlIp:acil. Pomysłowego 2;ydll pOo:'il\gn!eto do od_
powledzialno§ci za oszustwo_ Sąd grOdzki tikazal Zyskinda Zalcmana na 6 ID es. wi/lz'enia.

Proce!!. Dzia rozpoczyna s;e dalszY ciąg procesu Hipolita Piątkowskiego oru Edwarda Kowalskiego. oskllrtonych o nad utycia przy organiz()waniu wycieczek zbiorowycn w związku rezerwist6w. W charakterze świ8,lk6w stają gen.
Ol8zyna Wilczyńskl . kierownik III brygady wydziału liledczego komisarz Brzozowski oraz adw.
Felix.
WielkI procea komunistyezn,.. W najblitszych
dniach rozpoczyna s:e w sądz:!! okręgowym w
Lodzl wielki proces komun:styczny. Na ł'lwle oskartonych zasiądą 53 osoby, a mIanowicie: I·
cek GoltJsztajn. Nusem Hersz Krumfeld I Aron Tajtel. stanowiący tr6ikę ~ R6wnego !\fo8zek Balin. ich najhJ:ższy wsp(ipracownik. nastepn;e ClIi! Majer Lipszyc. Elian Boguchwnl,
S1;ym@!o Krzak ••Josla Nuchlm Bogucbwal. Towja Minc i Jak6b Ber Fuks. st8now.!lcy silldemke lódzką. Nastepn:e -::sk",teni "ą: Icek
Bolllczki uJ. Mlc!lz:aneJ. Na ulic,. Mied~a- ~lJ'werbuch. Knimierz Chojn~cki. M06uk A.
nej w Lodzi przed domem 4. znajJuje sle "fa- ron Lichtman. Jojn(' Saga!. (jerszon Cha/Cin.
talnym stan:!' chodnik. W cZMle deszczu trze- Wolf Konstantynowski. SZIIJa ~ll)jer P:nczl'wba obchod,ić tę p.Ofie~je przez jezdnię. bowiem ski. Bernszel Tajtel. E~tera P nczewska E~Ja
J'hlep:awrloporiobneJ wlclkDŚcl. dzIury I doly .na- I KrumCeld. Abraham MIJJer Szp~k. Juklei Balm.
pe:nJają Sole. b'otp~ I ...·0'1/\ I p.oza zftb'?cenl('m
JR.n !<~'apski. Rftzyli r.ht~niuk .Jnn Wa.~("~uk.
•• bardzo n:ebezllleczne. Ju! kllkakrotnte prze- . Mlko.aJ i Teodor Martynt Ilto,olle. \Vlod21lm'('rz

Dawirlcluk. Mnjer 'Wojnermnn. Francll'l:l'k
Wierzbicki. Ber Rozenoerg Chi! Majer Goldberg. Ahraham ~lak. Cho m Orenstain Aron
Szmul KipermRn. BeJli Cukier T~ube LRngl'.
Josia F:3tem G?lstein. Szymnn Burda
(cie
Hersz Lichtman. Szloma Fe/liman. !\loJ~ze MRrIIznlman. Lajb Gelbart. Stanisl,w Szygule. Ajzyk CbR1m Mensa I Hersz SenRtor.
N" Dl! komunist6w 44 :tyd6w.
gIlazanie o8znst6w, W dnlll onegdllj~zym
przed SlIdem grodzkIm ViI Lodzi staneli Mir yslaw Stępicń i J6zef Mielczarek.)skańeni O to.
źe w marcu tli:!;; r. dO!luacili td~ O<'zustwa przy
wyrobif"nin ~5ady dozc>rc,. pu,. uf. Leszno 42.
Sąd skazo/ MIf"Irzarka nn 6 miesll':cy wiezienia,
zaś Stepnia na 3 miesJĄc8 aresztu ewent], nll
100 zl ka uejt

KRONIKA GOSPODARCZA
Ziemniaki

podrożały.

Na 16·b:klm rynku da_

jP si, zauwatyć ostlltn:o wzrJst cen z;l'mn!a-

podroźal,. blisko o ~ zl
?'wyżkę tę tlumaczą zIemi zbiJrami

na kor("u.
w br. 00dać nalety. :Ile w związku z os~atnil'mi "hlodRmi i deszczAmi nastąpiła w Łorizi zwyżka Cł'n
art1kuJ6w plerw~zej potrzeby I artykul6w liPOty\Vc~y("h. I'zczl'lr6lnie ""hla!u.
'Warszawa otwIera 8e7.0n w ŁodzI. Tegoroezny sezon pi~~I'!:lIN;k; 'Pl łAilzi zapowiada sil': 0kazale. przfczem oDok całego neregu imprez
klubowych o(lb~r!zie 6ie w f.-odzł kiJka spotkań
mie!łzYlllia.,towyrb I 'Dieilzynarodowycb. Jako
pierwsze z tycb oslatni~b. odbedzie .ię w ł..oilzi
w rokl] b:dllcym iPotkanie reprl'zl'ntllcyj Lodzl
I Warszawy Spotkanie to odbęd2lie się w dniu
20 osMlIie-rn'k8.
tydzl nakr"w:aJlł n~ IIweml ezapkamł. ~a
dne pewno rzem!Oslo n.e Jest tak zuydzone lalt
~21:pnlctwo, a ju~ partaczy w t?,m rek Jd.z.Il'le
Je_t wproet. bl'z IIk'l. ktllrz,. PSUJą. ch.rześcIJllń
• skim czapUlkom robote i demoral!zuJą w ten
I ~POS6b, odblorc6w IIWą tandetą .. Przykro ~e8t o
I em ~_snć. że fI(, tej destrukc>:meJ robOCIe po·
magslą tydo~~lm czal?nlko~ _I pB;rtaczom w/a.
śnie chrześc!JIIUle. a mlanOW1Cle fIrma Pohonel
Andrzeja 4 kt6ra dostarcza czapki dla funkdol' narjuszy elektrowni ł6dzlt:ej. Przyjmuje ona masowo CJ roku roboty i oddaje do wykonania tydowskim partaczom. pomijając !ltarannie wykwalifikowanych czapnik6w chrzl'~cjjan. gdy t
ci Sil rzekomo za ewą odpowiedzialną robotę za
drodzy.
KomunIkat L. M. I K. oddl. w Łodzi. Z
racji uruchomienia na llnji Gdynia - Nowy
Jork największego obecnie tranroceanicznego
okretu polskiego m/S Pil8ud.kl, odbędą s!e "
Gdyni od t· 16 b. m. uroczystości, związane z
pr~ybyciem I potegnaniem \'\·ymienionego statku.
Przyjazd m~ Pilsudslti do Gdyni nastąpi dnia
12_ b. m.. o godz. 10 rano. a odej§cie do Ameryki dnia 15. b. m •• o god2\. 13. Celem umotJiwienia wszystk;m cz!onkom Ligi Morskiej I Kolonjalnej - ięcia udziału w powytszych uroczy.
stOŚCillch. zarząd gl6wny Lilfi
MOl'!lkiej wyJednal dl, nich ni ten okr« lTIitkl na przf'jud
' kolej. do GrJynl. Oplala za przeja~ do Gdy.
ni no wszystkie kllls,. i pociagI wynosi 1l8~ ce.
normalnej. powrllt bezplatnie. Karty uczes.nlctwa do nabycia w biurze Okrelfu Ligi Mop.
.,!dej i Kolonjalnej w Lodzi. AnrJrz('ja a, oraz
we wszystkich oddzia:ach L. M. i K.
k6w. kt6re

I

I

nr

Inwalidów

ministracyjnej, na dowód czego przynoszą jej pełnomocnictwa
na dalszą
pracę.

tthmo, że dyskusji nad sprawozdaniem rocznem nie odbyto, ogół zebranych inwalidów dokonał większością
głosów wyboru nowego zarządu. Jednak, jak już wspomniclismy, był nakaz z góry, aby zosta\\ić przy władzy
obecną. Kom. Administracyjną. wobec
czego Wydział Wykonawczy nowego
zarządu nie zatw ienlził,
J}owierzając
nadal rządy owej Komisji, wbrew woli
większości członków.

Typowe "sanacyjne" "komisaryzowanie" rządów, które się tak chętnie i
często stosuje dziś wszędzie, gdzie wola większości dla .,góry'- jest niewygodna. Przykładów taldch można naliczyć setki, począwszy od niezatwierdzenJa zarzę.du m Łodzi i przysłania
komisarycznego prezydenta, a skoń
czywszy na wielu wielu innych, których dla szczupłOŚCi ram tego artykułu, nie możemy przytoczyć.
.
Wracając do Związku Inwalidów
Wojennych, warto odsłonić kulisy
działalności I{omisji
Administracyjnej, narzuconej siłę. temu związkowi.
Członkowie tej I{omisji dobierali - sobie do współpracy swoich znajomych i
przyjaciół z poza
Związku, których
kompetencj e były dość rozległe. Mię
dzy innymi zaan:;ażowany został do
pracy Ludwik Gertych, który w imieniu Okręgowego Koła przeprowad7.ał
w instytucjach i urzędach interwencje,
załatwiał sprawy koncesyjne,
podatkowe i t. p. Nawet upoważniony był
do specjalnych misyj z ramienia
Związku.
Za te trudy i J}race pp_
Chmielowski i Wysmyk wyjednali
Gertychowi przepisanie na własność
kiosku wraz z koncesją na sprzedaż uliczną papierosów, który przedtem był
własnością. Wydziału Wojewódzkiego
Związku.
Jak się okazuje, p Gertych jest byłym członkiem wywiadu niemie.ckiego
z czasów wojny światowej, wydawał w
ręce Niemców Polaków i innych z.a.
ich pracę niepodległościowę., oprócztego był karany przez sądy polski-e kil:kuletniem więzieniem i pozbawieniem

praw. (Posiadamy dowód)_
I teraz dzięki dyktaturze "góry" ludzie o podobnej reputacji spe.łniają.
różne funkcje w Związku Inwalidów
Wojennych! Inwalidzi Się burzą, ale
cóż, z .. góry" płynie nakaz .. Wsiem ...
wsiem ..."

Wkilku S owa(h
08tatn!o na terenie lJOd'tl przeprowsdzon6
!!zczeg6!ow/\ IU'ltrację zakład6w rzeznickich c&le-m stwierdzenia. czy I';ootaly dostosowane do
przep\.s6w nowego rozporzndzenia, kt6re 06tateczny termin ustalało na 80 czerwca r. b. W
",ynlku lustraeji skierowano wnimki do starostwa grodzkiego o op:eczetowanie 46 zaklad6w.
ktOre będą mogly być otwarte dopiero po 1Jj;kutecznieniu wymaganych {loprawek w urzl\~e
niu.

*

W mieszkaniu przy Al. 1 Maja 87. na p()ddawywiadowcy policyjni otoczyli poszukiwanego zbrodniar:t.a Stefana Włodarczyka. kt6ry
jednak zdo~ał się wymknąć przez okno nil dach
I stamtąd. po rynnie umknąć. Wlodarczyka zatrzymllno jednak w nory w domu przy ul. 1;eromsltiego 63. gdzie zna luł sobie nocleg.

SZlI

*

Na ul. Limllnows~iego 150 po zaciętej walce
4 Cunkcjona·rjuszy policji zdolalo zatrzymać l
skutego znanego złodzieja Jana
Now;ckiego. od2:naczającego sie olbrzymim wzroatem i sill\. Był on poszukiwany za szereg kra.odprowadzić

dzieży.

*

W Łodzi wybuchł stroik bielizniarek - chalupnic. StrajkuJe okolo tysiąca kobiet. Podlotem strajku jest zerwan:e umowy przez właści
c:eli skład6w. dla kt6rych bi ... !iźniRrki szyly bi&liznę. 'VIa ciciele. przeważnie 1lydzi. zamlerzali za szycie bielizny zimowej placić ceny
nit3ze. aniżeli ustalono w umowie, zawartej w
marcu r. b. Poniewaź: tak pośredn;~y. kt6rzy
otrzymują zamówienia masowo i rozdzielaja miedzy robotn:cę płacą malo. - tak, że zarobki
przynoszą 7 do 8 zlotych. robotnice nie godZĄ
się na żadne dalsze ustępstwa I oglo.siły strajk
do czasu uw' .:Iędnienia ich żądań.

*

W IIWlązkl1 Il wielkipml m"newraml. jakle
odbywają siQ w okolicy Łorlzi. bawi! w m'eścle

generllln)' inspektor sil zb~ojn)'ch gen. Ryd~
Śm:gly. kt6ry wziąl udział w m~newrach i P"zeprowadzi/ ud'lIIe operacje w cóllsie manewr6w,
L-rowadząc 28 P. s. k.

*

Referat karny inspektoratu prac)' rozPlJtr,wal sprawy wyt0czOlle trzem ,vielk:m f;~mons
l{\fJzk:m. a mianowicie ty·iow,kleJ apóki ak_
CYłnej Eitingon. s.P. Akc .• ~teiner I Kro'oszyt'l.
,ki za wykroczenia. przyczem skazany zo~tllr
luerowmk firmy Eitingon Relder na ~OO zł
Ifrzywn,.. Icierownik firmy l:lteiRU. Walter SIeinpr na 4RO zl grzywny. i kierownik Kro'oazyl\skle~o AlIraham KauIm3Jl . . 500 III Iln)" n,..

w_

....
Wielki Skład Bławatnv B. ·Jasiński
~trona
.....
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r

t

~
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OJH~DOW'1\ry~, płątek,

Łódź, 11 Listopada nr. 5 - tel. 157-60
"oleca na sezon jesiennlJ; wełny na "łas%C%e, suknie i na muudurki szkolne,
;edwabie. płótna białe i lniane, firanki, kapy, obrnsy. wszelkie materiały
w zakre. manufaktarq wchodzące oraz pończochy, skarDetki i rękawiczki po
cenac h b ard zo nis k ich. Obe;1'zenze nie obowią::u;e do kUlma.
n 188no

dnfa. 13 września 1935 -

Przedszkole W K. [bwartniewsklei
25i:l
Łórlź.

J

I

komplet I-szy zł 15

10 ł

L

TkanIn Garodze/! dru,
?
Program ten sarn. o~ian~'b
kal zdrowy. mle 8ce do zabaw
•
b
d
b
MATEUSZ MIKI~AJCZYK O ~em~wy~ ne ezkurzu.

OGŁOSZENIA
OgłO$zen!a wśród

za l1-gi

Fabryka

Jubiler zegarm.strz
ZAKLAD KRAwl~CKI
Lódź. uL Killń~IIit'llo Jfi1
Władysław Szymański, Łódź, Główna 41 STANISŁAWA NOWAKA
Tel. 191·ell.
I .
Łód- P'
k 1 Dostarczam kom pl" nI' ogrodzI'
poleca w WJe klm wyborze platery, zegary,
z
lOtrkows a 6i>
Ula wchodzące w hkres wF:reI·
zegarki. biżuterie, obrl!\czkl ślubne z wła- poleca duży wybór mundur· klcb 9latek drucl~nycb f)'~JAZlI
snej wytworni. Wszelkie rep~racje w zakree ków l pa't dla uczenlc orazltrA.!JWaj,aml 4. 17 O CF,XY
zegarmistr:r:ostwa i jUbilersIwa wchodząoe
garderobę męską.
NllSKII!l.
n 13 291
k
l d'
t
wy onuJe 80 I Ole l anJo.
D lazy/ Ceny konkurenCYJne.
D 1478~ 1II1111111111111111llllllllllJlllIIIIIIIIllllIIIIIII1ll1IIU

Na.główkowe słowo (tIUlItO) 15 groezy, katde
dal.,ze słowo 10 gr06Zy, 5 llcz,b = jedno /Słowo,
I, w. Z, /I. = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogłoszenie nie może przekraczać 100 słów, w ten
5 nagłówkowych.

6lczail~ka

przyimuie zap'ay dzłecł
od lat 4 do 7-min.

Opłata miesięczna wynosi: za

~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~

1912 r.

Numer ~11t

DROBNE

drO"bnych: 1-1amow, milimetr 30 Broszy.

Dl!' :4792

Okazja! Domek nowobu~ _ _ _ _~P'2' 45_5_1_ _ __
dowany ogrodem
Gospodarstwo
prywatn~ Poznań. jednym pIanie,
owocowym
InwentanPffi .. n'lsywne.m zabudowarzywnym. Cena 2000 złotych. wanlem. 25 m,~rg. 10000. Strabel,
Bloch Pozmań. Aleje ;\[arcinkow- Poznań. Slo\\ nd';p,!:o 21.
sldego 15.
zd 42 239
zd 42274

I

Znak oferty naprzykład: z 118 924, n 2 U5, d 1790
i t. d. ::s 1 słowo.
Drobne oglOBzenia 'W dni powszednIe przyjmuJe
IIhl do godz. 10.30, w soboty i dni przed'ŚwilV
teczne przyjmuje /Się do godz. 10,15.

I

Dyskretnie
Dom
Gosllodarstwo
pod gwara.ncią każde:zo Wy~watR nowy.
7 ubikacyj mieszkanio- prywatne'. bTI"kf. PoznanIa. buraiedynie Ruro .. Przyszlość". wych w Pobiedziskach bez dlugu. czane 9Il m6rg. 21l 000. \\'platy
Place
PGznań. Strzałowa 3. telefon 24-03 ogród warzywny. Oferty Orędow- 15000 sprzeda'1l. Strabel. Poznań.
do spr. zedania. Informacje daje (Zgloozenia piś~ienne. znaczek). nik. Poznań zd 4~.~~3 _
Słowackiego 21.
w ~2 272
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na miesiąc wrzes1el\ 1933 rolru w~l\oznie mlątltowegO dodatku powielIciowego. W PO>lJIaniu w ekApedycji zl 1.95. w agencjach 1\1 2.211, 1 od1108z... n:pm do domu 1\1 2. ~O. na prowincji na pocztach jut a o-lnU8zeniem do domu kwartalniE' 7.(11. miesięcznie 2.34. pod opaską miesil:cl:llif' w Polsce zł ~ 00.
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Zaspokoiwszy głód,
dziewczyna
l:woltla powracała do równowagi. U·
wierzyła jego opowiadaniom o Szubalskim i tylko czuła się skrępowana 0becnością młodego człowieka.
Co on
o niej pomyśli i co powie przyjaciel!
Z trudem wznoszona budowa 'samodzielności miała runą.ć raz na zawsze.
Andrek, jakkolwiek tylko ślepy wykonawca cudzej woli, będzie się mógł
przechwalać,
iż
wyratował ją od
śmierci głodowej, że podniósł na ulicy
jak najnędzniejszę. żebraczkę. I teraz
oto widzi ją, siedzącQ. na garści zbrukanej słomy, w łachmanach. w nędzy
takiej, która nigdy od nikogo nie wymagała pomocy. Jest napól nagą. i bosą!

POdCłę,gnęła chustczynę jak najwynogi obnażone, drobne jak u

żej szyi, a
dziecięcia,

długą chorobą wydelikatnione. okryLt. fałdami sukienki.
Nie spostrzegł on niby tych ruchów,
bo zdawał się być pogrążonym w usuwaniu nieładu, pozostałego na. kuchence przy sporządzaniu kolacji.
Załatwiwszy się tym sposobem z
funkcjami pomywaczki. zrozumiał, że
na dzisiaj misja już była skończona
i że dalsza jego obecność stanowiłaby
raczej przeszkodę.
'
Ale zastanowiła go my~l, że cały
wieczór strawił, nie zdoławszy wywiedzieć się, jakie właściwie powody do.prowadziły Ludwikę do tak straszne,
ruiny. Nie wypadało mu wprost badać,
więc mimochodem, już gotów do wyjŃia, odezwał się:

-

Cóż panna SzubaIskiemu kaze po-

wiedzieć?

.h~ał

Ani nie

dowiedzieć

wątpię, że będzie się

jak najwięcej o
wszystkiem, co panny dotyczy. A ja,
prawdę powiedziawszy, jestem jak tabaka·w rogu. Nie można mu brać za
złe ciekawości, bo okrutnie pannę lubi
i ciągle tylko o niej mówi. Taki był
niespokojny, nie majq,c żadnej wiadomości.
_ ~
- Nie myliłam 8i~. uważają~ go za
zacnego i życzliwego mi człowieka.
- To prawda; wie panna co, mam
~wną. myśl i zdaje mi się, że nie~lą..
- Cóż takiego!
Sprytny bYł wielce i '\Vieddał, jaką.
drogę. zdoła rozproflzyć ostatki okaJ:Ywanej mu nieufności.
- Oto, mówiąc· prosto z mostu, po
eo on ma wiedzieć, jak jest. Miękkie
ma serce i nie potrzeba go trapIć. Zrobię tak, że się niczego nie domyśli. I
pannie nie byłoby przyjemnie, bo wiem,
że· dziwna w niej natura:
duma, że
strach, ale to nie szkodzi. Tylko szlachetni ludzie potrafią, być pyszałkami
nawet wtedy, gdy ich bieda przyciśnie. Nic mu o tem nie powiem, nie
pisnę ani słówka..
W słowach tych zawierało się wiele
dobrych ch~ci, a przytem obiecywał
postąpić Z-godnie z jej tajemnemi ży
czeniami. Wdzięczna mu była za obiecywaną. dysekrecję i starała się to
okazać bladym uśmiechem.
- Serdecznie dziękuję; w istocie
zrobiłbyś mi pan najwyŻ8z~ !!Sługę.
Bardzo dziękuję.
- Proszę mi jednak powiedzieć, co
to wszystko znaczy. Taka nagła zmiana w głowie mi się nie może pomieścić. O ile wiem, panna ciężko pracowała~; niepodobna.. aby te kilka tygodni Choroby zrujnować mogły. Bo
chyba. dawniej tak nie było?
Oczyma wskazał na pustkę. panują.
eGo dokoła.
Rozwiązały jej się cokolwiek usta.
Nabierała zllufania do tego młodzień
ca o twarzy rumianej i jego oczu, w
których przebijała się życzliwość.
- Sama nie umiem sobie wyjaśnić
- odparła - tak, dawniei było tu inaczej. Pracowało się i nie doznawałam
biedy. Jednego tylko pragnę: powrotu
do zdrowia, do roboty... gdy to nastąpi, znowu mi będzie lepiej... Teraz ciężko, bardzo ciężko!
I zalała się łzami"gorzkiemi i cięt
kiemj jak ołów.
Jak mógł pocieszał strapioną. Gd)
żadne poważne perswazje nie pomagały, uciekł się do środka, który go rzad~o zawodził.
Przykro było Andrkowl
patrzeć ns. łzy, więc ją.ł silić sie na rezolutność.

_ Dopieroz to jest czego płakać!
Chyba, ~ we mnie jest coś taltiego, ('o
do płaczu panno pobudlfl. L,,·1nego pan

wybrał
sobie posłańca .••
żałobnikaby wziął, ten lepiej potrafił
by rozweseli... Także... znaleźliśmy
się, chwalić Boga, więc wszystko bę
dzie lepiejl Oto panna znowu, się mar-

Przerwał

SzubaIski

szczysz, ale niema czego, na to daję
moje słowo. Myślisz panna tak: 0n mi
tu dobroczyńcę udaje. chociaż raz dałam mu porządnie po nosie. Natrętny
facetl A co, zgadłem? Ale żeby więcej
takich dobrodziei. ci, co potrzebują.,
musieliby z głodu umierać. Stanisław
to całkiem inny człowiek: lubi, gdy
komu może wyświadczyć przysługę,
Mnie dziSiaj - powiada - bieda, a
twój obowiązek święty nakarmić mnie
i napoić. Jutro ty wpadniesz w potrzebę, tedy żądaj odemnie, bo świat na
wzajemnej pomocy stoi. Kto rozumie
inaczej, ten jest kpem. Głupi jestem,
nie chwalą.c się, ale taka filozof ja jest
po mojej myśli.

nagle

i

uderzył się

w

czoło.

- Bodajże mnie ... mam tu dla panny trzy ruble, byłbym na śmierć za,..
pomniał.

- Pien!adze dla mnie'
-:- A ma' się wiedzieć. Dał mi je, abym na wypadek jaki nie był bez grosza. Mądry człowiek z niego... bierz
panna i zapisz na rachunek.
.
- Nie mogę wziąć; on sam moze
jest w biedzie ... nie, nie, zabierz pan,
proszę.
Oburzył się, na ten raz nie udając.
- Zawracanie głowy, .. ani mi się
śni. " Panna chcesz, aby mnie zwymyślał?
Dobranoc, już późno. Jutro
na.d wieezorkiem wpa.dno zobaczyć, co
się tu dzieje i od nieg? przyniosę w.ia~
domości. Zyczę dobrej nocy! I lUZ
nie SłUChając podzi~kowań, szybkc
zniknął za drzwiami.

Człowiek się wykłuwa
Wielkie miasto, to ocean, tylko, że
zamiast kropel, przepełniają je wydadarzenia i ludzie. W tym kalejdoskopie wypadków smutnych i naprzemia'l
wesołych, cnót· i zbrodni, szybkiego
wzbogacenia się i jeszcze rychlejszego
bankruetwa, żyje się szybciej ł rYChlej
pierś Oddycha, a głowa coraz czem in.
nem zajęta pała od nadmiaru noWoła
i pamięć ich nie tak szczelnie w sobie
przechowuj. Człowiek znudzony nareszcie monotonję. co chwila świeżych
wrażeń tępieje i zatraca wrodzoną
czułość. Nie można mu się dziwić, zakamieniał w odmęcie '\lITzawy i nieustannego pochodu faktów. Tylko jeszcze jakaś bardzo głośna przygoda
nieco dłużej przytrzyma jego uwagę·
Utonęła też w niepamięci zbrodnia
żydowska, której ofiarą. padł Stanisław Szuba Iski.
Jeszcze przez kilka dnł następnych
ludziska gromadzfli się przy ul. Rycerskiej. Jedni ~zukall śladów krwi,
bo ta ich najbardziej zajmowała, drudzy zapuszczali się w dociekaniu przyczyn zbrodniczego zamachu, inni, a w
tej liczbie znane nam kumoszki, biadały, że dobrego l sławnego na całą.
okolicę człowieka nie stało.
Pogactall. pokiwali i rozeszli 5i~
dobrzy ludzie.
Był to ostatnf akt względów dla
roznosiciela czepków. NazaJutrz w~·da.
rzyła się inna awantura, nilJ. się też
zajęto całkowicie.
Jak we wł!lzystkiem nil świecie. tat
i w tym razie znalazł się wyjątek. Był
nim Andrek, którego przerażająca
wiadomość doszła najpóźniej, bo w
innej stronie miasta bawiąc, natychmiast o te m, co zaszło, wiedzieć nie

się

z nim teraz dzieje, niewiadomo.
Andrek, otrzymawszy informacje,
puścił się na Plac Wareckl .
Pierwszą osobl!, którą spotkał w
przedsionku, była znana mu z P?prz~d
nicb poszukiwań siostra. miłoslerrl7.1a.
Nie poznała ro, wszakże z jednak?wQ.
gotowością podzieliła się wszystklem,
co sama w tej sprawie wiedziała.
_ Nie trudź się pan daremnie
rzekła - bo go do chorego nie wpuszczą.. Zycie tego człowieka je'st dz.isiaj' jak bańka mydlana. Gdyby me
nadzwyczajna tfosk1łwoś~. ~ ;ak~ C?Gdzą. około niego lekarze, juzby me zył.
_ A więc może go wyleczą?
_ Czyż ja mogę sadzić o tem?
Wiem tylko, że nasi wytrawni. dokt?:"
rzy opuszczają fQce, utrzymU1ąc, lZ
tylko cud B.oski może odwrócić śmierć
nieuchronną. Rany należa. do nadzwyczaj niebezpiecznych, upływ krwi
wpiąż nie ustaje.
.
•
Powracał ze szpItala USposobIony
jak najsmutniej. Na skwerze. że .to b.ył
dzień powszedni, ławki stały mezaJę
te. Przysiadł na jednej l zagapił się
bezmyślnie na ulicę. Jęczała ona pod
ciężarem hałaśliwio turkoczą.cych wozów. GOl''ł~zkowa walk:," o by~ roz~ijała się w całym swoIm maJestacIe.
Środkiem sunęły szare postacie, o
twarzach. poczernionych dymem fa,..
b'l'ycznym. .Jedni szli zgięci, dźwiga
ją,c sztaby żelaza i paki z towar~mi,
drudzy ciQ.gnę1i wózki, przepełmone
rozmaitemi rzeczami. ł!I~enł i zziar
jani niby zwierzęta. Obszarpańcy, piekarze przeratłiwym głosem przechwalają swój towar sypki, ciżba woźni
ców śpieszy f wymija siO, klnąc i powiększają.e wrzawę. Młotki brukarzy,
mógł.
skulonych nad robotą, dziwne jakieś
W pierwszej chwili nie chciał dać melodje wydzwaniają.
wiary opowiadaniom. Brał je za głupi
Wrażliwa
wyobraźnia.
p()dziwia
wymysł ludzki, za fantazję, która się triumfalny chór pracowników. Andrczepia nieprawdopodobieństw. Dopiero, kowi wstyd, że on tylko jeden, niby
gdy zasięgną.ł języka od powag staro~ pasorzyt, próżnuje w tym ezasie.
mi~jskich, a od Jó~efów znal~zl ~~
_ Do roboty, nicponiU - sam sietWIerdzenie BIflutneJ .r~ecZYWłsto~cl, bie karei i rusza, wzdrygajlłC się l tern
załamał ręce .mbr do miejsca przybIty, silniej odczuwaję.e marne swoje stastał. tak ~ ~Ie.ml~ zapatrz.ony, chmur- nowisko w hierarchji uczciwego trudu.
ny Jak. dZlen JEl'SIenny, mezdolny do
_ Piekielna we mnie siedzi natura.
myśli l ezyn~
• .
Zapominam psia para, że matka ziemia,
- Jego niema - .szepnął do SIebIe która mnie nosi, też chwili spoczynku
- to niech tam djabh wszystko porwą· nie zazna.. Owoce rodzi, zboża.. trawy.
Jeż~1i takich ludzi złe .si~ cz~pia, to Nawet robak ealy dzień skrzypi, słom
średnIemu sz'll'brawcowl zyć me warto ki do gniazda ciągnie, trudzi si~ .•.
na. świeeie, bo niema na nim sprawie- Taki Szubaiski ..• o skarbach mu się
dliwości! Czarnemi myślami przejęty biednemu zamarzyło, a przemógł się,
tak chodził od rana do południa.. Jak na porzą,dnego człowieka wyszedł i
na jego ruchliwy umysł było to ju! gdyby nie nieszczęśde, pokazałby, do
bardzo wiele.
czego się dochodzi przy stateczności
Wysapawszy się nieco ze smutku. i pracy. No, albo ta Ludwika: harowamachinalnie zaszedł na Rycerską. t la dziewctyna, niezem mrówka .•. Los
tam, zapatrzony w perspektyw~ wą- ją. dotkną.ł, ale wyrobi się, bo każde
ski ego zaułka., mruczał swoim rwy- mu, co ma obowią.zek, Bóg dopomaga.
czajem.
Tylko ja jeden nie wiem, po co mnie
- 2e go urządzili, o tem byle ba.- ~więta ziemia nosi .•• Ile to razy wychor wie. Ale kto, dlaczego? •. Gdzie fzekałem się próżniactwa ••. ot, temu
on się teraz znajduje, umarł czy żyje... niedawno, SzubaIskiemu zawracałem
Rustaj się, Andruniu, wywę,chaj, bo kto kontramarkę, że się pozbędę mary, co
może wiedzieć, czy się w tym interesie mi na łbie siedzi, a do trwonienia
na co nie przydasz. Nie marudź, ma- czasu podmawia. Andrek, kpie ostat·
zgaju, płakanie nie pomoże .•• to do- ni, nie żartuj dłuzej, bo cię za ł&b webre dla. bablzmę i do Wisły wpakuję .•. Masz łeb
do złego, czemu się dobrego nie
Puacił się w pogoń za wiadomościa
imasz!... Robiłeś, durniu. dwa tygomi i oczywiście wyszperał.
dnie, ludzIe ci porzą.dnie zapłacili. Wł
SzubaJski, gdy gO znal~iono na dzil!z. jak to p!t'a08. ~makuje'l... lazda,
miejseu wyPadku, żył jesuze. Zawi&- ruszaj się, no ..•
~iony do szpitala Dziecill-tka hzus. zo~,tał umięsz;c~ony w Qddzieln.ej sali; J?O
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mi żona

Pan Marcin Trzepizur gubił rófne rz&czy. A raz nawet w stallle podpitym wrócił do domu nietylko bez marynarki. Ale,
teby zginęła jego wła.8na tona, zdarzyłĄ
mu się pierwszy raI.
Gdzie on jej nie szukał. Pod łóżkie ..
na szafie, za piecem, wBzy6tkie szuflaQ~ !
powy\\'racał i napróźno.
1C1
Początkowo myślał, te wyplatała mu •
figla. Przeszukiwał wi~c ponownie wt>z}stkie kryjówki, błagał i zak:mal, by wyszla, ... lecz i to nje dało w~ niku, Czekał
dzień, dwa. Popadł w melancholję, począł
pić coraz częściej. a szukać coraz rzadziej.
Pewnego dnia obudził t>lę nad gazl'tą.
Nad rubryką: "Zguby". Ktoś za J){.ImoC&
tego działu ogl08zeń szukał pie.,;ka z ucifltym ogonem, inny buta z lowej nogi. ktoś
Bwoich zębów zgubIonych na wiecu. jakaś
dama - kanarka, itd. itd.
Panu Marcinowi TrzepizL'rowi atrzell!ła
do głowy myśl: ,
.
A moteby tą, drogą, pOBzukać mej
HeIci?1
Myśl przypadła mu do gustu. Zabrał
się do sporządzenia ogł')szf'nia.
Maczał język w wódce, pióro w atl'&~
mencie i pisał:
"Zguba.. Zginęła mi ton-ł z uciętym ogonrun z zakrzywioną rączke,". Szybko aią
jednak zorjentował, te SZUkając tony nie
motna przepisywać oglro.szcń o piesku czy
lasce. SkrMlił to co skreślił i zaczą.ł na
nowo:

"Zguba. Zginęła mi tona. Czarny pieprzyk na lewym policzku. zez w pra \\"em
oku. Odprowadzić za wynagrodzeniem
stroskanemu mętowi. Marcin Trzepizur,
ulica Źróqlana 2".
Drugiego dnia od rana drzwi u pana
Marcina się nie zamykały. Co chwilę ktoś
przyprowadzał trochę zeZUjąca., z plama,
na policzku damę i tądał wynagrodzenia.
p,rzy dokładnych oględzin~('h setnej damy, pan Marcin stracił nac~zieję znalezi&Dia swojej HeleL
..
Otrzymał jednak tajemniCZY list: "Oddam zgubę za 100 zł. Gotówkę złQtyć w
ko.szu na śmieci przy ulicy Polnej".
Pełen radosnego niepokuju p. Marcin
wlotyl do kOBza 200 zł i z radością pil czekając powr.otu swej Helci.
Po dwóch tygodniach wróciła pani
Trzepizurowa do domu.
- Helcial - ryknął pan Marcin. puścllii ei~ caIą ci przekupiarze dalll8kieJ

płci?

- Coś ty zwar;ował, ty moczypałoł
..... Helciall la do ciebie z sercem a ty
clo ,mnie z pyskiem. Tu pan Marcin rozplakał się jak tubr. Dwa tygodnie cię szukałem. lut 'najgc)ft'!zy pomyślunek miałem
co się z toba, dZieje, a ty ...
- Coś ju:t pamięć cxl tej wódki straell Odprowadziłeś mnie na autobus, iak
jechałam do wuja., a później teś mnie szu-

·kaU

- la cię odprowadziłem? RacjaIII By. łem trochę wtedy zalany.
Pan Marcin Trzepizur skoro Bobie
wszystkie prZUzłe zdarzenj.a przypomniał,
złotył ckargę na pana SzczYra rkę. o podatopne wyłudzenie 100 złotych. pobran\'ch
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"Robienie studjów" przy bulwarze Sł. Michel - "Jak się masz, Julek?" - HistorIa opowiadana szeptem - Majątek w kieszeni surduta - "Uczciwy znalazca" szuka wspólnika - Pan z naszyjnikiem zdębiał' - Początkujący
portrecista i pieniądze - Ty siąc franków starczy - Jubiler ocenia i mówi: "to jest warte dwadzieścia pięć fr."
Było nas kilku starszych uczniów SzkoSztuk Pi~knych - Q,powiada znany portrecista francuski - CO to przyzwyczailiśmy się, powracając od zajęć naukowych,
wstę.pować do kawiarni przy bulwarze St.
Micohel. Tam w czytelni, położonej na pię
trze, spędzaliśmy zwykle czas dłuŻtlzy,
albo, usadowiwszy się na balkonie, przypatrywaliśmy .;ię życiu ulicznemu.
To
ostatnie nazywało się "robieniem studjów".
Kiedyś, siedząc 'w ulubionym kąciku i
ły

czytając

tra'zetę,

Więc daJ
f.ramków, a resztfl - mam
zaufanie do pan&! ~ otrzymam jutro <> tej
porze przy tvm 8toliku!
Kleinot znal8lzl si~ w mojem posiadaWidzil}.lem jeszcze przę,z oikno, jak
m ój rozmówca wsiadł w auto, które się
szybko .oddaliło. Nastę<pnego dnia, w
gazeia.ch ipOrannych pojawila się wiadom<>ść, te naszyjnik lady M. odnalazł się w
bielit!nia.rce, dok~ przez nieuwagę ocllmJ..
8tnyn,i był si~ d<>6tat .. Czy dodać jeszeze,
tt'I perły "nabyteK za tysiąc fi'anków OS~
eowane :oostałv 'przez jubilerów na. - dwa.dzieścia nięi franków!
A jednak spryciarz,· który mnie tak dowcipnde nabrał,
nie kłamał, mówiąc, iż go cieszy, że ja na
"tych rzeczach" się tak d(}'brze znam! Kr.

pan te

-=

zarobić.
- Dziękuj!'

za dobre chę<Ci i - żegnam!
głośno, mając już doM tej
ńiooezpiecznej pogawędki.
zawplalem

- Ciszej, ciszej! mitygował mnie
nieznajomy_ - Posłuchaj mnie pan tylko!
Naszyjnik w mojem pooiadaniu długo pozoeta wać nie może - mogłoby to mieć dla
mnie prz"kre konsekweneje. Zwrócić go
wła~cicie;ce o.;obiście także nie mogę; zaś
Z311faI:\efo pośrednika nie mam ... \Vięc w
rezultacie cenny ten klejnot ·spoczniE' 'na
dnie C'rkwany! Czyż pan UW8JŻa za. czyn
hallbiący odnieść z~ubę i odebrać wy-zna·
cy.one 7.I1al~źnE''? I iwz!:z!! jccLno! Czy .:cHa'
palla. ja l· o począ.tkuja,c:!qO portrec.igty, ni'"
miałOby
lllczenia wejść \'\ kontakt i m ..
że zyskać n:· ,tekcję 06~ z wvsokich SfN·
towarzystwa?
Rzec7.'·· iśl'it>! Logiczne ,. ywody teA"o
ZH/o!ll (lk(j~'L 'o o"OIhnika poczęlv mi prze
mawiać
o przekonania. - Pokażno palI
te perły! - rzekł(·m 1'0 1
n( czasip. ,Tiemajomy sięgną,! do ki e.>zeni , wyjął .,tam-

panu otw3ll'tego kredytu.
tysią.e

mu.

zauważyłem jegomościa,

który. zająwf;7.Y miejsce u sąe.iednieg<> stolika, począł uważnie mi się przyglądać.
Kagle pows!flł i, podchodząc z wycią,gnię
terni rękoma, zawołał:
, - Nie. nie mylę się: Jak się masz, JuJek?
- D1:-iękuję, znakomicie! - odparłem,
uśmiechając 6ię. Aczkolwiek pana tego zupełnie
ie znałem.i widziałem po raz
pierw8z" w życiu, nagle wzięła mnie .ochota ocJegrać rolę znajomego i później ubaw,ić się jego zdumieni ·n i ; Łenowaniem,
po stwierdzeniu omyłki.
'1ój _.owy znajomy, przy6iadłhzy się,
począł prędko mówić: - :-newymownie się
cieszę, że cię na eszcie znalazłem. Chodzi
Q pewien intratny interes. Stefana. i Romka. jak zapewne wieBz.
41,ala niemila
1>rzy,g-oda., więc mYŚlałem D tCJlble! - Przysunął się trochę bliżej. rozejrzał 1>0 kawiarni. ' którei Q tej porze było t~'lko 1>aTU gości, i mówił sZt'l)lem; - \Vszak zna6Z
z gazet historię pereł la,dy M.? - Kiwną
łem pota.: uiąco głową;
wszy.. '· . !l;azu:~'
pisałv o tern obszernie: żonie a IJahl'du ..
:'Ił. za!l'inął kosztowny naszyjnik z pereł,
6tary klejnot rodzinny. Pisma podały je1!<>
dokladnv ()pis i podobiznę. Oddawcy O'bie<:ano wysokie wynagrodzenie.
- Kolja jest tutai! - ciągnął dalej mój
towarzysz, wskazując ·palcem w kierunku
bocznei kiesztJ1i swego surduta., Sprawa
nie bvła łatwa. ale w końcu ud"ło się. Teraz chQdzi Q realiz;ac;"_ . PT .. 3daż n~szyi
oika w całości, a nawet poszczególnych
Tlore!, il'~' obecn e już rzecz a baTdzo ryzykowna,. W rachubp moie za,tem wd':udzić
jedynie "znaleźne". Sprawa przedstawia
si~ o ty' _ korzystnie, ż~ ambasadorowa
sama dopuszcza możliwość zguby klejnotu gdzieś Tloza nr .nm. Ja, jako osoba w
owych kołach znana, nie mm . żadna, miarą, wystęop<>wać w roli "uczciwego znalazcy"
i musze pozostać zl.t kulisami. Inaczej z
toba,! T'- jako znalazca bpdz;esz zupełnie
niepodejr~any: zresztą, wiem, że ci mogę
zaU'fać. Co zaś d<> podziału zysku, to już
się zgodzimy!
Ładna historja! pomyślałem Bobie. Ni
stąd, ni zowąd, sLałem się wspólnikiem
zbroooia:-_! Nie, 'aIk się nie bawię!. .. Spojrzałem tedy memu sąsiadowi prosto w
oczy i rukłem: ;.;.;; SzanQwny panie! tutaj
zaszło fatalne nieporozumienie. Nie jestem
tym, za kog<> pan mnie masz. Nie należę
dl! wa.sz~-o cechu i 'Proszę się natychmiast
oddalie!
•
Nieznajomy osłuipial i przez chwilę patrzył się na mnie, jak nieprzytomny. Po-tern rzekł: - Dlaczego pan mi tego odrazu nie po,wiedział? I cM zamierUlsz pan
teraz uczynić?
- Nic nie uczynię - odparłem - prl)azę pana tylko ponownie () pozostawienie
mnie w s.pokoju!
Przez chwilfl panowało milczenie, poczem "pan z naszyjnikiem" odezwał się
znowu: - Widzę, że mam do czynienia z
człowiekiem rozsądnym i żałuję,
że nie
mO!\'fl zaliczyć go w 'poczet mych przyj acióL. Chciałbym jednak wynagrodzić jego takt()wne postępowanie i dać mu coś
-

d21e'li~

t<1d zawiniątko l, odwijaiąe je, zapytał: - - pół na pól. Ja panu doręczę kolję" pan mY
Czy pan się zna na tych rzeczach?
w:rpłaci 2.500 franków i sam zainkasuje od
- Ma Kię "lIZumieć! - kłarp.ałem jak ambasadorowej pięć tysięcy. Rzecz warta
naięty.
fatyg.i!
-To mni!' cieszy. Weź pan naszyjnik
- Ależ. panie! - zawołałem
ja nie
i zbadaj go dokładnie! A oto wycinek z posiadam tyle gotówki. I rzeczywiście,
gazety z jego szczegółowym opisem. - Nie miałem wówczas w kieszeni tY6ią.c franulegalo wątp!.iwości, że w ręku trzymałem ków. wypłaconych mi dziś właśnie a konpoo~ukiwany klejnot. Więc posłuchaj
to zamówionych portretów.
pan teraz mojej pro:pozycji - rzekł niePo.sładacz naszyjnika,
westchn.ąwezy
znajomy. - N8Jgroda za odzyskanie pereł przeciągle, rzekł: - Co robić? W tym wyjest pięć tysięcy franków. Interes Zrobimy padku nie widzę inneg<> wyjścia, jak u-

Sport w Łodzi
Kolarstwo
OsłaWe

poorycł

kolarzy. W n8idchodZl\cl\
medziele odbedzie sie na szosie pod Krzywiem
wyścig kolarski dla młodzrk6w o mistr.zo.stwo
wojew6dztwa ł6dzkiego. Wyścig ten odbędzie
sie na przestnem 705 l!:!lm. i jest dostępny dla
wszY6tkich zawodnik6w, posiadająeyeh kart,.
wyścigowe na rok bieżąc,..
Jednocześnie odbechie e.ie pod Krzywiem wyścig S2lOS0Wy dlA tu.rystów na 'rok 193.j. rozegrsn,. na pr~tl'.zeni 50
IUm. Wyścig ten jest dostępn,. dla kolarzY-tunlStów, członk6w klub6w i etowarzy.zeń zneszonych w Ł. O. Z. K. o ile przekroczyli 33 rok
tycia. Obydwje imprezy organizuje ŁOdzki okrę
gowy zwjązek kolarski.

Piłka

Wszędzie

winogrona,

dojrzałe

i aoc zyste.

Ładne zdjęCie

nozna

Migr.wkl na mellZ Polska - Łotwa. Władze
pilk8Jl'Skie zwrOciły sie do zarządu elektrycznych kolejek dojazdowych, IIby na d-zień 15
wrre§nill t. j. na niedziele, na w6zYiltkieh liniaeh tramwaJ zamiejsk.ich spowodowaly więk
szY tabor wagonOw z r6wn-oczesna obniżką cen
biletOw przejazdo. Prowincja Łodzi jest w
obecnym okresie blllrdzo wysoko zainteresowan.a w!)zelkiemi wydarzeniami w swreie -piłkar
skim. me wille też dziwnego. te 8p()dziew:tlll'
jest wielki zjllzd prowinejonalnych sportoweOw.
Klerownikiem zawod6w mdędzypaństwowyeh
Polska - Łotwa będzie sędzia austrjacki dr.
Frankenstein. Jest to jeden z najlepSzych w
Europie sedziOw piłkarskich. ZaP'roszony do
prowadzenia meczo zo~tal przez obie strony.
Podczas meczu Polska - ŁotWII na stadioJlJie 6portowym Ł. K. S. będą zain6taLowane
wielkie gigantof011", pr.zez kt6re będzie się nada.wać płyty z mll.zyką. W większej eześci plyty te będą zawaeraly lotewsk4 muzykI') ludową.
J a ko przedmecz lIlliędzypa:ństW'Owcgo meczu
Polska - Łotwa, odbędzie sie m.iedzymiastowy
mecz w hazenfJ Lódt - Zagrzeb. Pod barwaDl!i Zagrzebia wysŁIIPi niooficjalna reprezentaeja Jug08lawji.
Huerustki jugosłow,iań6kie.
według wJasnych zwierzeń do zawod6w w Ło
chi przygotowują s.ie jeszcze staranniej. gdyt
Wiedzl\ dobrze. że Lód:! gTUl!'llje najlepsze zawodniczki hazen,. polskiej.-

z winDbrania..

Pływanie

Skła.dr

przeciw Niemcom i Łotwie

W niedzielę piłkarze nasi rozegrają dwa
mecze międzynarodowe. Pierwszy garnitur
grać będzie we Wrocławiu z Niemcami,
drugi w Łodzi z Łotwą.
Przeciw Niemcom kapitan związkowy
p. Kaiuża ustalił następującą reprezentację: Albański Martyna, Doniee - Kotlarczyk II, Wasiewicz, Dytko
Piec,
Giemza, Matjas, Artur i Kisieliński. Rezerwowi: Tatuś, Stefan, Badura i Kryszkiewicz. Wyjazd do Wrocławia. z Kat<>wic nastąpi w S<Jootę.· Drużyna wyjeżdża pod kierownictwem inż. Kuchara, p. Ma,uowa i p.
Kałuży. Jako sędzia Iinjowy jedzie, jak już
podawaliśmy, p. Staliński.
Według doniesień ze Śląska udział Dyt-

ki z "Dębu" w reprezentacji stoi pod znakiem zapytania. Wskutek zatrucia jelit
Dytk<> z<>stał przewiezion) d<> szpitala,
gdzie kilka dni poleży.
Przeciw Łotwie nasz zespól wystąpi w
następującym składzie: Piasecki
Michalsld, Fliegel - Góra, Sroczyński, Haliszka, Riesnel', Knioła, Scherfke, Ma1czyk,
B()l'Owski. Rezerwowi: Keller, JokBz, <Ah.oJnacki, Welnie i Miller.
Pod<lbnie do nas równie! i Niemcy grać
będą w niedzielę n& dwóch frontach. Drugi zespół Rzeszy walczy w Szczecinie z Estonją. Do prowadzenia tego meczu zaprosumy został p. Rutkowski z Krakowa.

Smutny powrót po· tryumfach
W dniu wczorajszym \\ ~o~zinach ran

do redakcji naszego p~a zgłosiły
lSię nasze rekordzistki:
Jadwiga WaJs6wna I Marysia Kwaśniewska z prośbą Q •.
potyczenie drobnej Bumy na tramwaj,
gdyż zQstaly bez gro.s~a. I .
.
i
Ok~Zfilo Ai!!, '2e nasze sympatycżne leJ(koatletki mialy tHnutny wV'padek \\ dro.
dze powrotnej z Wiednia., Irdzie jak wiemy brały udział w wielk;ch zawodach lekkoatletycznych. Mianowici~ na przCiltrzeni Piotrków-.-KQlmlzki, podczas drzemki
okradziono jp doszczętnie ze wszystkiegD.
Wajsównie między innlm1i ~kradziono również nagrodę otn:ymanA ,\ 'Viedniu w
postaci Sll'ebrnej taey 1: kielisbkami, a
lij ch

Kwaśniewskiej aparat fotograficzny.
Nie
jest to, nie6tety, od06obniony wy;padek naszych sportowców, że pll powrOCie z
tryllmfów zagranicznych. pozostają przywitani na terenie swego kraju w ten spo"ób. .. . ~ ł'
.
'I' ~ I
I

aj~6wnie·

I

ilkradzi(,oo naMępująee rzeezy:
~n.1\ ki·20 zl, torebke damską, walizkę, lalkę
w,edeflską, rękawJczki,
paszport zagraniczny,
dokumenty osobillte i rOne drobiazgi. Kwaaniewskiej f!kradziono: apara.t fotograficzny ze IIdję
('iami z zawod6w w 'Wiedniu, wali:l:kę, torebkę
damska. d()kumenty t>!'()bi",te, pa!<:!port ugra·
JI·(·zny. ~otOwkę w kwocie :>O złl>!ych i rmne dr~
l,i>ł.zlri i pamiątki. Poszko,lnwane obUczają stra'
ty ...".hi"t~ na ,"umę 300 7.łot}f'h nie licZl\c &"I>tOwki i nagrody otrzymanej w \\',iedniu.
"

EHmillacJe pływa ckie. W nowootwartej Pl?walni w Łodzi odb,.ły sie eliminacyjne zawod,.
p ływackie m!od2lieźy szkolnej żeńskiej do oJtrę
gowych Jl8wodOw plywaekieh w Warszawie. W
poszczególnych konknrenej,ach Lódź w Wanszawie będlł lI'eprezenŁowa!,. następujące plywaczki: 50 mtr. et,.lem dowolnym Barc.z6wna
(Gjmn. Niem.) i Urbach6wna (Gim!l. Czapezyń
skiej). 50 mtr. stylem klasyczny m Wende
(Gimn. Niem.) i Id.7Jikowska CGimn. Petłow
skiej). Wyżej wymienione zaw()dniczk.i uzyskaIy w eliminacjach najlep\sze czasy z ~rOd startujących 30 zawodniczek.

Różne
P r6by P. O. S. w ..S okole". Komisja pr6by o P. O. S. w "Sokole" łOdzkim urzęduje na
boisku .!>Ortowem przy ol. Tylnej i tam odbywają Ilie pr6bf w następująoe dni w tygodn.lu~
w środy ol godz. 17 do zmroku: w sobo-Ły od
goo.z. 15 do zmroku i w niedziele od godz. 8.30
do U rano. Uczestnicy w pr6bach winni p06iadllć strOj <portowy: koszulkę i kr6tkie spodenki.
Na obciążenie do ma,r,zu n.ależy przynieść ze
eobą plecak. PrOby są do~tepne dla wszystkich
mieszkańcOw m. Łodzi kobiet i mężczyzn,
zrzesz()nych I niezrzeszonych. Organizacje, khiby ,j stowarzyszenia chcący przeprowadzić pr6by
dla swych członk6w o-ddzielnie prORzone są o
zgloszPlue się nlł boi"'kll w Wyź.ej wym. goilzinach w celu om6wienia o-dpowiednich terminOw.
Wezelkich informacyj dotycz~cych pr6b o P. O.
S. ndmela codziennie ·od godz. 17 do 18 sekretarz Kom.isji p. M. Rogacki. Jedn{)cześnie odbywać się będą na strżelnicy ..Sokola" strze'la.
Ma lo oznakę etrzeleckąklasy III j U, a także
strzelania do pr6b o P. O. S.

I

Pamiętaj , że

w niedzielę
spotykamy się na meczu
Polska - Łotwa !

