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Wtorek, dnia 5 listopada 1935

~I JrOL ~r~łów WJlowia~a ~i~ la mOnaf[~il

nego rządu są zdania, że cieszą się za.ufaniem społeczeństwa.
Prasa donosi, "że b. minister spraw
zagranicznych Maximos poczynił kroki
wobec leaderów ugrupowań rojalistycznych, aby po plebiscycie powoła·
no do życia gabinet koalicyjny .
Decyzja króla będzie wymagała
Wielkiej rozwagi.

.Wezorajszy pieblscyt wGrecji był jedynie formalnością~ pIeczętującą zm1i,anę ustroju
przeprowadzoną przez Kondylisa

A t e n y. (Tel. wł.). Dziś, w nieQzielę, odbyl-o się w całym kraju głos<>
wanie lud-owe, które rozstrzygnie o
tern, czy po dwuna:::Łoletniem istnieniu
republiki prz"ywróoony ma być w Grecji
ustrój monarchistyczny, a w związku z

bIernatv, chorą·gwie, napisy, druki,
stemple republikańskie, a ich miejsce
zajęły godła królewskie; sądy ogłaszają
już wymki w imieniu króla.
SZTANDARY KRÓLEWSKIE
W ATENACH
W Atenach panuje dziś niezwykły
ruch i entuzjazm. Ze wszystkich d<>mów orywatnych powiewa.ią chorągwie
o barwach królewskich . We wszystkich oknach widnie.ią wizerunki króla
i jego rodziny. Ulicami miasta przecią
gają nieustannie
kapele wojsk()we
prywatne. grające hymn królew~ki i
mel()dje nawd()we. Przez miasto przechodzą tłumy. wznoszące okrzyki
na
cześć króla.
Regent Kondylis trzyma
się poz-ornie w rezerwie i nie przema·
wiał publiczn'e. by nie dostarczać republikan()m argumentów, ż.e usiłuje
wywierać nacisk na wyborców.

POWRóT DO 10 LISTOPADA
L o n d y n. (Tel. wł.) W końcu
przyszłego
tygodnia przybędzie do
Londynu delegacja greckich notablów,
na czele której będzie stał sam regent
Kondylis, lub jeden z członków gabinetu. Król wyjedzie z Londynu po
10 listopada i uda się przez Francję 1
Włochy do Brindisi, gdzie wsiądzie na
pokład krążownika greckiego.

republikańskiego
rozporządzają większ()ścią i gdzie mi-

zwolennicy ustroju

mo ucieczki Venizelosa, a po· nieudanej
ostatnio próbie zamachu stanu. stronnicy jego trwają. w oporze przeciwko
Atenom, przeciwko Kondylisowi i restauracji . monarchistycznej. Także w
Macedonji, gdzie pewną. rolę odgrywają. elementy komunistyczne, możliwe
są pewne odruchy OP()zycyjne.

Plebiscyt

90% GLOSÓW ZAPEWNIONE

.

...

wpłYllle to. Jednakze. na ogólnx
wYlllk gł.oso:vama:. ~anuJe naog?l

N.I e

odbył się spok~jnie

A t e n y. (PAT.) Przebieg plebiscy·
tu w sprawie przywrócenia monarchjl
w Grecji był zupełnie normalny. W ca.
łym kraju panuje zupełny spokój i po-

pr~ekon~llle,. ze d.zls~eJsze głoso.wame

rządek.

by_() trIumfem JdeI monarchIstycz-1
Udział głosujących jest bardzo
nej i że, ~onajmnie.i 00% ludności od- liczny.
(lała sWOJ gło~ za powr()teI? ~.róla JeKondylis i Tsaldaris oraz inni człon
rzego. do k~aJu. M.onarchIścI s~ t.ak kowie rządu oddali glosy w swych
e okręgach.
peWll! ~Wyc :E.' st:wa. ~e ()praco\vah
wSZystklch
szczegołacb
ceremonJał
Wszędzie odbyły się manifestacje
spr()wadzenia i wjazdu króla do stolicy. ludności na rzecz monarchji.
OPOZYCJA UWIł=ZIONA
A t e n y. (Tel. wł.) Pierwszy wynik
KTO Bł!DZIE PREMJEREM?
Rząd grecki, "na wszelki wypadek"
z odbywają.cego się w niedzielę w cauwięził, wzgl. intern()wał w przeddzień
A t e n y. (pAT.) W kołach politycz- łej Grecji plebiscytu w sprawie restyplebiscytu licznych przywóclców repu- nych rozważana. jest już kwest ja, komu tucji m()narchji, nadszedł do stolicy
blikańskich. f i . in, b . min. Pnpanasta- k,'ół powierzy misję tw()rzenia llmveg'o
z przedmieścia Chalandri.
.siu i Papandien.
rządu. Są.dzą, że ponownie winien by ć
Na Ul80 głosujących za monar c hją
Jako jedyny ośrodek poważniejszej powołany Tsaldaris. panie, ' aż part ja wypowiedziało się 1975 ,podczas gdy
opozycji republikańskiej wchodzi w ludowa posiada większość - jednak tylko 5 wyborców oddało głos za utrzyrachubę jedynie wyspa Kr.eta, gdzie .gen . Kondylis i inni członkowie obec~
maniem republiki.

:v

I

Król gr~ki Jerzy
zamieni niebaw'e m melonik na k()r()nę
tern czy na tron grecki ma wrócić' przebywający l1·a
wygnaniu w Londynie
król Jerzy.
PROPAGANDA MONARCHISTóW
Sądlząc
z rozmiarów propagand~,
I'()zwijanej przez stronnictwo monarchistyczne, dalej z zachowania się czynników rządowych z premjerem regentem
Kondylisem na czele tudzież z n,astr<>iów ludności szczególnie stolicy, można
wyąik niedzielnego glosowania uznać
za przesądzony na korzyŚĆ ustroju m<>na.rchistycznego.
Wszystkie koła polityczne, nie wyłączająC i republikanów, uważ.ają
restauracj.ę monarchji za zapewnioną, a
dzisiejszy plebiscyt za zwykłą. formalność. Regent Kond~T.Jis, nie czekając 'na
wynik gl()sowania lud()wego, sprawuje
od szeregu tygodni rządy w Grecji jako
namiestnik króla. Z urzędów znikły em-

Dziś

roz

Rumunia wygrała z Pols ą 4:
Kompromitacja

B u kar e s z t. (Tel. wł.). W()bec 20
widzów, zebranych na stadjonie
"OneJ" i w ()becności poSła polskiego
Arciszewskieg(), stanęły ()bie drużyny
w swych z.apowiedtziar:ych składach ,
Mecz mestety zakonczył się porażką
drużyny polekiej, która naogół z.awi<>dła. Zawi()dły nasze ,;asy", jak Mart yna, bracia Kotlarczykowie i częściow()
również atak, w którym najlepiej Wł:a-/
ściwie wypadł Smoczek.
Poiacy wystąpili w następującym
składJzie: Albański, Martyna i Doniec;
tysięcy

o(z~ł

piłkarstwa ~nlskiego

K()tlarczyk II i l, Dytko; Piec, Małjas,
Smoczek. Pazurek i Kisieliński'. W drużynie polskiej POCzyni()no w czasie gry
liczne zmiany. Na 10 minut przed k()ń
cem połowy Kotlarczyk z powodu k()ntuzji z()stał zastąpiony przez Wasiewicza. p() zmianie pól ' zaś na miejsce
Dońca grał Michalski, a Kotlarczvk II,
który wrócił na ooisko, poszed'ł na
SW()ją pozycję.
Wasiewicz natomiast
zamienił się z Kotlarczykiem I. W atak,u wreszcie Smoczka zastąpił po 21
rpinucie w drugiej cz~ści gry Scherfke.

ryż.

Tel. wł.) Cały Paryż przeżywa nielada emocję. Oto w "Palais
de Justice" rozpoczyna się dziś niezwykle sensacyjny p'r o ces o oszustwa,
dokonane przez Stawiskiego.
Na rozprawie stanie w charakterze
oskarż onych 20 osób. których ()brony
podjęło " się 61 adwokatów.
Jak wielki zasięg miała afera,
świadl"zy o tem długot r wałe śledztwo.
Trwało ono prawie dwa lata. Sam akt
oskarż'enia

obejmuje 1000 stron pisma maszy.
nOwego,
a ilość d:okumentów, odnoszących się
do sprawy, strzeżonych pilnie w kasie
ogniotrwałej

Do

wynosi 31 000.
3prawy powołano kilkunastu

Wynik niezupełnie ()dpowiada przebiegOWi, jakkolwiek zwyci ę stwo Rumunów było zupełnie zMłuŻ()ne .
W pierwszei części gra była rówo<>rzędna.
Rumuni jednak szybsi i niebezpieczniejsi, szczególnie w sytuacjach
podbramkowych. Polacy ą.ie grali żle
przynajmnie.i tak. jakby na to wskazywał wynik.
Przeciwnie w p<>lu spisywali się dobrze. Jedynie Kotlarczyk n
i Martyoa w pierwszej części wypadli
bladziej niż zwykle.
Z p<>m()cy właściwie na wysokQści
zadania· stanął pytko. Albański zawi·
nił dlrugą bramkę, poz·a tern zad()wolił.
Piec w ataku był niezły, Pazurek zaś
pracowity. Bardzo słaoo wypadł K<>tlarczyk I,' pod-obnie iak i Doniec. którzy obaj w znacznej mierze pOl1()szą winę tak wysokiej porażki.
Po 35 minucie gry oowiem już Rumuni prowadzili

sie pro[es Sławiskiego

T.a,k!leg'o procesu - 300 świadków i 61 adwo·katów i 15 biegłych P a

w Bukareszcie

nie~idział świat

3:0.

W pierwsze.i części gdy już w pierwdo sprawy staje przeszło 300 świail szej minucie Rumuni uzyskali pwwaków. Wszędzie w Paryżu słyszy się dzenie ze strzału SWeru. podchodząc
tylko o tej niebywałej aferze, która ko- bardzo groźną cz ęsto prawą stwną ataku, Binde.a i SWeru, pod' bramk p Polsztowała francuskich ciułaczy
ski
Bindea też zd()bvł dwie dal sze
demu ()bywatelowi francuskiemu przyokoło 300 miljonów,
Sługuje prawo zasiadania w są.dzie w
bramki clIla gospodarzy'. Pierwsza w 19
charakterze t. zw. "sędziego ludowe- a wyniesie jeszcze więcej, bo sam pro- minucie, a drugą w 35 minucie, Polago'" który jednak w czasie przygoto- ces też p()ciągnie za sobą. sporo wydat- cy odtąd zabrali się d() pracy i w dwie
,
.
wywani'a' wyroku nie może się z nikim ków.
minuty później Pazurek zdobył bramkę
Opowiadają. sobie np. w . Paryżu, . te dla Polski, nięstetv jedyną..
porozumiewać, sąd zmieni się dla niCh
jeden
z
głównych
ekspertów
za
otaksow rodzaj więzienia 3-dniowego, tyle
Po tej bramce poczyn iono w druży
oowiem czasu przewiduje się na pny- wanie klejnotów miał .p()noć otrzymać nie polskiej niezliczone zmiany, które
grubszą.
sumę
.
pieniędzy
za
swoją
pragotowanie tlecyzji. Sędziowie będą mujednak niewiere zmieniły.
cę. A przecież
sieli ()dpowiedzieć
.
Po zmianie stron drużyna polska r<>eksperł6w Jest 15·tu.
na 1955 pytań
zegrała się lepiej i miała wyraźną przedotyczących różnych kwestyj związa
.'Afera Stawiskfego, jak'a zelektryzo- wagę· Był nawet okres iO-minut()wy,
nych z aferą., co daje aż nadto wy- w~ła . cały l'~ryż, kompromituje w w którym P()lacy nie sch()dzili z p<>la
mowne pojęCie o wielkiej pracy sę wIe~klm stopnm sfery radykalno-ma- karnego gospodarzy Niestety nie p<>dziów. Czas trwania rozprawy oblicza' s()ńskie. Że proces tym sferom nie na trafili tej Ip rzewagi wyzyskać', cyfrowo.
się na miesiąc, ale kto wie, czy nie
sońskie. Że im ten proces zgoła nie na Wi~ej szczęścia mieli Rumuni. W 27
przecią,gnie się ona dłużej. Przecież
rękę - to pewne
młnueie, ~ ATa znów sie wvró\\' lHI na.,
sądu ławy
przysięgłych zwykle wynoszą.cych
12 członków, powiększony został o 6
dodatkowych. Jeśli się zważy, że każ

ekspertów,

skład

zaś

l

, SeJ?i dr. zelil czwartą, i ostatnią Q.ramltę

dnla, Pod! koniec ID€OZU znów przewa~
żali lekko Polacy, za,ś Rumuni 2iaczęli
,grać ostro a nawet brutalnie, w$kutek
czego sęrJ,zia. Jug<dowianin Rujits, musiał USUI1i11"

z

bo;~ka Bindeę.

Ł

ŚWiadtz:; to o ciężkiem przewinieniu IHndei, gdyż w~'pad'ki oUSuwania

grat:zy podczas

wych zdarzają się bardzo rzadko, a pod\.
cz.a
rnec~ów
polskiej reprezentacji
państ \'owej zdarzyło się to po TaZ pierwszy. • ędzia, r Rujic zadowolił.

G
W ciągu ostatniego tygodnia odbywały się w Lod:ei rozgryw'ki o mi::;trzo.
stwo hufca łódzkiego w groch sportowyd, .. W eiągu dIiia wcrorlj~zeg>o to-

?:eg.rano nastWujące spotkania: ko.szykówka męska: 17 d/rUZiyna i 18 drużyna
:>
j ,:,
8 8 .3 d r. j 9 dr. 64::"0.
6 dr. i 9 dr.
~ i
Q d
""
7
W finale 3 d t.
""-'~ . '" lr. i u dr. 20: .
ha rce.rÓ'ka im. Traugutta pok<mala 18 dr.
har<,erską w stos.unku 28:2, zdoob Y 'W8J·ą.c
J
,
tytuł mistrz~ hufca 16'dzkieg~.
\\" ~jafkówce teń~kiej w łinale zwyci~i.\·la 9 dru0'na, która pokon'ala ~ tIr.
harc, w ,~tos.unku 2:0, zdobY,\\'ają.c tytuł
mistrza, W hazeuie 2 drużyna zWj'ciężyła 3 dr. walkowerem 5:0, a 9 dTuiyna
z 3 dr. w sto-'::UlI!l;U 5:4. W ogólnej pun,ktacjł pit'.r'(y~z·e. miejsce w rozgrywk,ach
i tytuł mlstrza'hufca łÓdzl,iego zdobyła
"zE\s:do-tocznymisŁrz Z dl", im. Zmiebow, s1tir:-j przed 9 'drużYną. harMtską i trze{\l& c1ruż. harc. C~arte miejsce zaś
,przypadlo w udziale 30 d,ru..:i. haree:rSKlej.

F:il'łal w, siatk6wee m~s.kiej ~dbęd:zje
się W Ś!Oilli', dnia 6 b, m" zas w s()bot~
nastąpi

rozdanie

Tla~ro(rzw"yeięzcom.

ZłE

HOKEJ ' NA lO

,r

Slade Frantaise (paryi) - Niemcy 5:3
(3:0, 1:1, 1:2).
bel'lińśkim "'portpala~
I>dbylo si~ w Mootę piHWiize spotkalli~
reprezentacji
niemieckiej, złotanej 2:
członków drużyny olimpijskiej. Bramki
fIla Francuzów uzyskali Claret, Laframhoi5e. Cadorete oraz dwie I{au. Dla pokona,n~'ch pierwszĄ strzpHl
dlar, dwie
Da~tf:pne Schibukat_
eJ. Wł.)

PIĘś 'AR TWO
Spotkanie P'oznafl-L6iłź w dniu 10 bP1.
oobl)dzie się w Po.znMiu pprat drugi.
Pierwszy 'r&.t otlbyłó się z ()kI!.zji 5-lecia
1strll~nia QZB., Spotkanie, ! uwagi na
l~dział takichsawodnllców, jaK Woźn'ia,.
kiewicz (w spotkaniU z Warsza"\\rą ~wy, el~1yl Pohlsa),Spoot1nkiewiczfl, Chmiel'0wskit>.go, nowej, świetnie zapowiarlll.jącej SH~
wagi p61ciętkiej Urbana z kaU~kiego K. S.
zapowiada się bardzo ciekawie.

PIł..KA

NOtNA

o orze w ok i

6 d ź. - W sali FiIharmonji odw niedzielę międ~yiniastowe
zawody pięściarslde, ZOl'gani ZQwane
~ okazji "DniaPZB." pomiędzy reprezentacjami Łodzi i Pomorza. Zwycię
żyli Lodziani
w stosunku 9:7.
Wynik ten jednak :niezupelnio oddaje przebiegu walk, gdyż już pr:ced
zawodami okazało się, że Pomorze zdo'
było dwa punkty z pOWodu nadwagi
Sikorskiego w wadze piórkowej.
Pomorze naogół zawiodło. Po zwyclęstwie nad Lwowem spodziewanQ się
bowiem zwycięstwa gości, tymczasem
od wagi średniej do ciężkiej wszyscY
zawodnicy wykazali przeciętny Słaby
t chniczn - -po.zio , Do
nie t6ryc l,
przedewszystkiem u Kowalskiego, razU brak
obycia
z ringiem.d Pomorze
dt
b ł b
'k'
pona o przy y () ez .zawo Uł ow re:zel' r.·owych, ~ kontuzjonowanemi we
L o le M,wodnik mi i w t~n sposób
prawie w każd~j "walce, już w pierwszych sta.rtiach, !awoonicy pomorscy
rwawili. Jedynie najniższe wagi stanęły na wysokości zadania i wykazały
niezly poziom walki.
Wysocki, choć zremisował z Mardniakif''', przewyższał swego przeciwnika '~,votnością. i skutecznością, w
walce. 'Krzeminski I., choć walczył
nieczy"sto, lnprezcntowa} doskonałą,
klasę. Krzemillski n., thoć -Pl'z~grał
BWOj~ walkę, zapowiada się l1adzwyczaj obiecują co. Resztl:l. zawo-dników

była przeciętna.

I

Ł6di po kompromitującej klęsce
\y'arszawie, tym l'azeY:n pisała się Jepiel, jakkolwiek zwyci~stwo jej wypadło nieznac-znie.
Drużyna gosfjodan:y
wypadła przedewszystkiem '0 wiele korzystniej od Pomorza. ?\IUą niespodziankę sprawił Pietrzak w walce z
Wernerem, Wykazał. że nabył (lniecującej ogłady na przyszłoŚĆ. Zawiódł
natomiast Gotfrycl, tak samo jalt 100das, który w walca t Chomą odtlał ni.epotrzebnie jeden punkt.
Wyniki poszcz('~ólnych
stawi~ł.ią si~ na.tf'pująco:

,'potkali przed(pod~l!f'my

ort

wagi mu:zej): Wysocl,i (P.) 1 Bat'tnihk
(ł..). Walk:l Zlllwnczyła się rembowo. PomorMnin -Przez "szystki~ t:;tarcia nil',
zwykle ostl'O atalwwał. zapominał jednal;:
o kryciU, wslwtpk czeg'o naclział sic kilka
razy Ila skuteczne proste s'\"ego przeciwllika. 'W trzetleln starCiu \Vysocl,intl'zy·
mał Jlapomnienie. Przy ]{'oń.('u spofkani,
'hĄi ztl.Wodniey 'bylf "\vyrM'r'pani', ".-KrzemiilRk\ I. (P,) i Gotfryd <L.). w.y.
~'ał na pUłJkty Pomorzanin. który! mi€j'ea prze::;zedł do !ltoku .. W plerwszem
Marciu obai zawodnicy 'Otl'zymali napilffini~nie.
W dl'ugiem i łrzeciem starciu
przewaga I~l'zemiń.skiego była %decydowa~
na, to te~ zwycięstwo jego nie ulegaIe.
wątpliwości.

SrwaJoarJa-Norwegja Z:łI (':lI). Gti"podarz~ grali łlysten)em "W" i
g~ro~\alt
Z'wła«loza w dl"Ui!iej f)óloWi~ D'l.d Norwf\gam!. Bramki dla Szwajcs;r6w uzy!\k:ll
Rrodkowy oraz prawy łącznik. Sę rl7.iował
p. Weingartner, Publiczno~ci 25 tyst()e '.
(Tel wIl
Berlin-OsIo 2:1 (0:0). Mecz odb,l się
wobna 20 tysi!:cy rł101'cznoś~i w Berlinia.
'Zwycięska. bramka padła w ostatnich minuta$. (Tel. wl)

ZJazd lłedJatrów zak'ońclony
L ó ~ Ź, 4. H, Wcz<>raj, j6Ro trzecim
dni1.l, zjazdu pedjatrów, mikrobiologów
'i e~id'eln.~ologóW, obrady toczyły si~ w

,

nb wy.stąpil piel'wszy raz w tym sezonie
w ·i.ngu. Nie mial on trudnego zadani 'l,
VI ygrywając wysoko na pUJl.kty.
Jut w
pierwsz.em starciu Swotowski otrzyma!
n!eprawdopodobną iloŚĆ ciosów, krwawiąc
z powodu odnowienia si~ J$,ontuzji na t ':lny.'
Zare01ba (P.) i Cbmielewl'kl (L .• Po.morzanin stawU nrezwykle zacięty .opór
wemu cnomowaoemp preci~vnikowi. Po
piel"\\szpm 'yr6wnanem starciu. w drugiem Zarem.ba, po silnym lewym po:ozedl
do ,,6" na deski, a krótko potem po pr~wym .,sierpie" Pomorzanin zo tał wyliczom·.
Wezner (P.) i Pietrzak (L.). Wałka zn-I
kończyła sip, wynikiem
nierozstrzygnitltym.. Pietrzak ,rozczarował mile licznie

bYły się

międzypaństM'o~

gier

, ,
O Z-

l

Krzemiński II (P,) I Si!wrsld (L.). 81'Q·
tl{anie z 'Powodu nadwalri Sikor.sltJelt-o wv·
Jtrał Potno1·zanin. W walc. towarzyskie;
Pomol'.zanin wzorem ~wy('h 'Poprzedni·
ków pl'zeszf'dł do a.taku, jednak S i'kol's'ltI
umiejętnie kontrowal,
przechódząc
do
zwarci!!.. Po (ll'uglem !';tarciu, W)'1'6Wll:ł~
nem w trzeciem. Lodzillnin punktowal
skuteczniej, wygrywając Ulslutenie na
punltty.
l{owal.ski (P,) l Wdowi"n ki <t.), Spotk nie wypadło niezwykle slalx>, gdy:ł: jut
pierwszem tarciu Kowalski krwawił,
przegrywając wysoko na punl,ty. Jut \V
drugiem statriu tylko gong uratował Kowal "kiego od k. o.
Skowrowski (P.) i Taborek (L.). Łodzia-

s

•

C

na

War 2::awa. {PAT.)
~a f)odstaw 1
otr'lYtoan ch ze il'Mel wł()~
skicb, francuskich i abisyt\~kit' . P. A. T.
podaje następujący komunikat o sytuacji
na ~yi;tkich fl'otlt:tCh w 1'liedtielę ran/):
Wed'ług il'6deł wł osk i~b, ofen~ywa
~'ojsk włClSkkh
ki.el·unku MakalI rol:Wi,fa -si~ w talej 'Pfl1ni. Gen. de BoM ,>"ydał. wczQ.I:aj wieczoreln. ostaw ie rozkazy o
totpo(:zęciu działal1 wllJennycb. które Wemf l'ozmiirrami tłt1{ pod wl:1!:1~d~m tet()tJtl.
materjlhI 'WtljM;tI.~~, jU 1 lictnł:go udt1-!l.lu \vojsl{a. 'Pnewy~.zll.jl\ \y~zystkie doty(;!hczas podejmowaDe przez WłochÓw operacje.
Główna akeja rozwija Ię z Adigratl1,
aczkolwiek front adual1ski również nie
'Pozostnje bezczynny, 'Poniewat ~:I'mjlł gen.
~łara\'i/!na 'Pl'~ygotowuje się do 2ll.j~ci!l, rejonll A'ksu1n.
Według iródeł f l' &. n t u s,k i c h.
sytuacJa, ńa froncie północnym iest nastę
puJąca: Ofens~'wa włoska na fronde tł
gl'ojskitn zaltrojona jest na du~ą s'klłl~ i
lJęrlzie l'oz-wijać się w tempie 'Pl'zy~;,pies't!)
nem. l~atda. dY\1\-izja wloska bł:dzi TlOprzL'dznl'l/\ pl'zez Oddziały
oj k tub ,,1czych. Rejon Adigl"atu został niezwykle
silnie obsadwny. Akcja obronna prOWAdzona jest w kierunku w rhn~lnim. rele:11
za lH'zpieczpnia i~ od wzelldch nieRl!lodzianek nd . trony reionu Dnnl,nli. Zo:ni .I'lO włoscy (lkopujf1, ,ię
skali~t. m
gruncip, co ,,'ymaga olbrz) mi ~
y m'lI.
Jerlnym z powodów podjęcia ofE'nsywy ma
być podolmo apel luduo8ei z ti'!"enu ie~ZCZ(l nicokupywaneA·o o pomoc· włOdkl\.
PiJ2:n.tem rozpoez~cie ofensywy sp<)wodowane zo~talo kOlli~znośeią 'I'TInl"i"z,,1'!~l}
.. trójJ,ąta A<iuą.,-, ~digrat - ~Il.kane, k~ó
'Y r>oil "C\:i!!l()~m, .stl'ate~i~znym pn&io.dn
"n9~}m\l,e zn<lcz!)nie." Piel'w"zym, c!!'era (l.
fensywy wIn_Idej ma hyć mleistowość
llau<;ien. Po za jęciu tei mie,isrowośl'i
wojilka Wlb lde weidą na wy~okoM 20HO
mctró\\'. Prawdopodobnie kol'pus gen,
. fR.rlłVi!tTla. Mimu] ey odcinek frontu p.)
Aduą. nie pozostanie bezrzynny. Przypuszczać należy, że !ten, Graziani ~moź~
swą akcję na fł'oncie sotnaljjst<irn
CZa7
sie rotwijanfa si~ ofensywy na fNJnćie
póln~nym, I{orpus arm.ii, TltoWadr8,cy t'lfens~'wę w kierunku nil Makane. sldao:Jć
się b~dzie z tubylców -prowlneJj Dana kil,
wlączonych do bataljoDu tubylczego z Ervtr i. na którego czele stoi płk. Lonrenzini. znany ze swej kampanJi w Cyrenaj'"e,
Wcielenie wojowników danakils~ich do
armii wlosItlei - jak 'Podkreślają w ({'llac-l'! francu.kich ~ ma duże znacze1l;e
pod wzglę!1em wojskowym, gdy t lewe
; knydlo l'mji włosk1~j z 'talo znncznie
wzmocni{)ne przez \vojownikÓ\V, ktÓTJy
przyzwyczajeni .Ft\. do nje2w'Ykl~ ~orące!!o
ldlroatu 'Pustyni Danakil, zwanej "pnedsionkiem piekla....
iadomości,

Bojkot towarów zagraoiuoych we Włoszech
I

na wiwat

Gene'wa

zebranq publiezno Ć. W pierwszem stal"l
ciu potr~ił nawet oszołomić swego ruty..
1iowanego przeciwnika. W drugiem i trzeciem starciu wan'a minęla pod znakie'll
obustronnf'J zmiennej przewagi. Wynik
odpowiada jej }Jl'zpbiegowl.
Choma
.) i Kłoda (L,J Walka remisowa.. W ~jel'\vszem st.arciu g6roVlltł
Choma. W Armz;iem Woda walcz ł, de~
fensywnie, zbter.aj . punkty, zaś w trzeciem przeszedł dl) ataku, nie mógł iednilK
nadrobić punktów,
t6reb
tarczyły do
zwycięs.twa.
.
. SędzlO.wal w ringu zbyt powolny ~.
Plckarsl\l z Warszawy, na punl,ty pp, po •.
Koprowski z Grudzi8,dza i Kwasek z Ln·
dzi Publiczności 2 000 osób.
-

.
,
ach Isyns
Wedłu~ nlesprawdzon'Y~h

wiadomości,

Ra' l~ao: 'a 'ttil'l~a szybldm mar';zem te
SWeI'l'li wojsl a!J"li od jeziora lana w k1erunku jęziora Aszargi, celem polączllnia
~i~ tam 7;e ~tlltysi~ctflĄ armj~. która tnajduje się ']lu ~ 'e wspomnianym r~jonie .. Aszangi znajduje się w odległości 70 km
w prostej lin.ii od MakalJe.
\V.edług komunikatu rządu a'p i SI Y ós k i e'~{j, pJcmioną ASil.maira. w iial$Z\'m
ti"ągu n.iepokoj4 stałemi M'Pad!ll'l'1i wój.~ka
w!ooki~ w bkolicy góry Mus§a AIi~ tad&'[',C im dotkliw~ straty i zmuszajĄc je 1.-,
I''SuwanHt si~ w gląb 'pu tyni AdllL ~d'tie
L ·-irMl.t joot wprost zabójczy.
Samolot
\\ loskle dO~QJlywuj~ stałych wywiadów \v
o olicy j:tory t IU~sa Ali w JlO;5tlJ'j nin
wrogich )1 chóm ~lemión.

N
B uk4r~ s % t. (PAT~) Kier.o Jetwo partjfnarod~wej 'poW%i~ł-o decyt}ę

~i~ tósowalłi

sfQ de>' Ul.riąd~enia,;tu!
dowe,go, Ulllraniając go nbl'an {)Ublicznyeh, i ostanowiło Mb ć Ił listopa.da
w przeddzień otwarci& parlamentu, zapowiedziany wielki wiec w Buka.r~
szcie.

Przyjazd pnemvsłnWc ., w
angiel~kich
Warszawa.

(PAT,)

w

nied·r.ielę,

przybyła dQ War
p-rzemysłowtów angiel-

3 bm. o godz. 17,30

4

szawy misja
skich pod przewodnictwem 'P. Ramsdena, dyrektorl:l. oddziału handlu zagranicznego w "Federation ol British 111du stl'i e s" . R6wnotześnie przyb:ł 'P.
Lyal, natzelnik wydziału w ministerstwi~ handlu, W skJad delegacji wchodzi kilkanaście osób.

C1terv osnbv lnllPP y

Z2S

dalslymtilU\"U w dwóch grupach, .a
m.ianowicie'pedjatrzy przy ul. Traugutta 3, a mikrobiolodzy i epidemj~~
Jotlzy przy ul. Pierackieg<> 6w Cf"lu. ~aos~c#ęd~enia papieru #aleca się ~akocha'nym we
Szereg referatów wrgło Hi przedlos~ecll!, by pisali mniej listów 1'Il~lDSJłych
stawiciele świata. lekarskie,go Warszawy. Pozt)łlnia" osnow-ca, Krakowa, KaRz y m. (P T.)
keja bojkotu to- bojkotu czasopism zą."granicr:nych.
'towie, W:ilnai l d" omawiając różne warów zagranicznych r~zwij.a ię we
Neapolitan ki "Mattino" nawołu
ta.gadtiJenia : pedjatrji. milcl"obiologji wszystkich miastach wl<lskich.
młodz.jet stkoln~, by oszczędzaJa atra. j ~pidel:njolog-ji. Również na wystawie
W Turynie rozlepiono na. tnurch ,ment i zeszyty i lwrata .si~ następnie
,~Opieka nw młodzieżą" wygłoszone napisy: "Kto kupuje towary zagra- do kobiet włoskich, by nie marnowały
zostały referaty pUbliczne na temat niczne, jest zdrajc~". Ze Sklepów usumydła. Pismo neapolitańskie zwraca
opieki nad młodzieżą. i dzieckiem na njęto reklamy towarów obcych. Za- się również z apel&m do zakoclmnych,
terenie Lodzi.
malowano je lub zniszczono. Kupcy tu- by nie nadużywali 'Papieru przy pisaObrady zakończono popołudniu uro- ryńscy wysłali do swych za~I'anicz~ tliu li tów milosnych.
~Y-Y!;tością zakończenia zjazdu.
nych dostawców mnóstwo listów, rozCała prasa wskazuje na nieracjowią.zujących istniejące kontrakty, lub
nalność konsumcji win i likiet6w zaŁadny strzał
zapowiadające rezygnację z dostaw na
granicznych, zwłaszcza, te obfita w}()L o d ż, ~. li. W Józefowie pod Ło przyszłość..
ka produkcja win i spirytlialji przeTuryń ka " tampa" nawołuje kodzią w czasie odbywają.cego się wesela,
wyż~za pod wieloma względami 'prodrużba 2ó-letni Stanisław Kosiorek, od- biety wIo kie, by wyrzekły się perfum
i mydeł zagranicznych, a Ubierały się dukcję zagraniczną..
dają<: strzał na wiwat, p<>slrzelił przez
\V dzienniku urtędowym ukazał się
wył~cznie według mody włoskiel Nanieuwagę przejeidzającego swego
są
dekret,
który gl.osf, że 'Ze mględ6w
leży
również
pisze
...
Stampa"
siada 39-Ietniego Romana Jarząbka, rania.t go w gł<>wę. Postrzelony zmarł w skończyć z obyczajami towarzyskleml, (}slczędnośCiowych urzędy, które dotychczas ogHtszaly statystyki ~o~p.o
drod.ze d<> szpitala. Nieszczęśliwego wprowadzonemi z za.g-ranicy. Zarówno darcz&
I fhJan~owe, na'razie statystyk
herbata
angielska,
jak
i
brydż
angieldrużbę aresztowano.
ski winny stracić prawo obywatelstwa og-łaszać nie b~dą.
we Włoszech. Je teśmy nnrodem śród
Opustoszała
Skasowanie 46 pociągów
"iemnomor~kim pi ze .,SŁampa" ~
G e n& wa. (PAT.) 'Ministrowie Wiel- któref.to tradycje Sl;l. wystarcr:ająco boRzym. (PAT.) Począ\\'SZV od 6 likiej Brytanji lIoarll i Eden wyje~b!lli z
Genewy wle~zorern. Premjer Laval po ~ate. by rnoZna było odnaleźć w nich . topada na lil1jach j(lJlejowyrb <> ZMkrótklaj rO!lmowie z baronem Alol$im 0- t~, co ,byli barbarzyńcy wyni~śIi od czeniu 10kaln~m nrzestanie ktlr510WaĆ
pu~il Genewę :r6nłet W'C~C!lraj wieczorem, ~u,' ąv je notem pod inn(t nazwą wpro-- 46 p:Ocią~ów, w tej licZbie wiele' pocił
udając się do Clormon, Ferr8Jlt.
wadzić. .,Stampa' nawołUje da.lej, do gów póspte~znych. .

•
•

Tal"n. G6-ry. (PAT.) Dnia 2 bm.
wieczorem na stlRlm kole.io\\o-ym ~tary
Trt~bin, pow. lubHniec'kie(!o naiE'rnnł M-

Ciąg osobowy nA -przejŚCiU nie;:tl'7.f'~(ln""n
lJ$I .QIlTnIli'hM ciętarowy, który rostal 'kotn-

pletnie zni"zrzony.
W w, 'Psdku t!m eztl!ry o~oby ~n~ sly śmier~. trzy <:ą cif'żko ranne i jerin"l
Ite.i. Rannycb. przewiE'ziono podąl!i~Ol
rn.tunko\\"'m <lo s7.pitn a w Tarnow."ki"h
:r6rael't, Wint: wypadku P()tl<)"j szof r

Angi Jsr,v n irerlJ}wle
d'D b'svnh
Pa.ryż. (Tel. wY.) Rząd abisvński
zgodził się na przy!'lanie do Abisynii
dwóch atŁar.bes woj5<kowych an Q"i el-

skiell, jedne,l!o w raT1dze majora, drugieio w randze kapitana.
Anglja 'Poraz 'Pif>l"w~zV wysyła att!ł
cl"1.e~ wo.i~kowyr,h do Ahisynji.

F,~S;llln i~
~\,/lp'r.kJ ,"11 tan~~n

.~a

M {} s kwa. (1'eT wn. W Krasno-nad morZf>m K1ł!'nijskiem wrdarV\'la sjP el,::nloz;', na "ttttlm-cyc:ternie. który rozf'Oc7.fll nfl.bieranie ropy, Bl\!'f'lozia lwIa tal.:: c:llna. że już PO kiJku minutach tRtf'\K r.at<lnl'ł.
wod~ku

llt}ści Zl1!?in;on v ch \y ek",r'lTo~jf ('7loll- '
I<-ów załogi nie zdołano jeszcze stwier-

~

'rlY~YWa Ir!l!n~!nliw ~I ~pa~kn II ~r. ~trl!l![kim
Pam:lątkl

po rodzinIe hr. Strzeleckich w PoznanIu

Sprawa !§padku po Pawle Edmundzie hr. Strzeleckim, omaw;ana przez
nas ostatnio w "Orę.downiku" w~'wolala w szero!dch kołach niebywałe talntere50wanie.
Pisaliśmy. że brat Pawła. Piotr hr.
StrzE:"ecki. miał dwóch synów. z któr"ch Władysław zo:;tał zamordowany
w powstaniu styczniowem w r ,f863
Dr.ugi s~'n B~le:5law. miał zemrzeć bezpOtom Ole. żyjąc przez wiele lat w Trzemesznie.
Na Bolt'sła "' ie - według twierdzeń
Zyg-m'mta Światopelk - Słupskiego ~i(U wymr~eć.ród ~atróbk~ ~,Strzele~kIch. Z tel tez racJI wyrazllJsm. zdzl-

PIOTR HR. STRZELECKI,
brat sławnego podróżnika, według portretu z galerji obrazów Tow. PrZYJaCiół
Nauk w Poznaniu.
wienie, że wśród spadkob:erców znajdują si~ nazwiska Strzeleckich.
Obecnie okazuje sle. że zamordowany powstaniec Władysław Strzelecki
był podobno żonaty i mial kilkoro dzieci. m. in. Ignace;:-o, Ignacy hrabia Strzelecki ;est podobno dziad!dem mieszkanki Poznania p. Zofji z Strzeleckich Gryezyńskiei. zamieszka1ej
prz\' u\. Kopczyńskiego C9_
Da\ej staie się wiadomem. że Bolesław Strzelecki (zmarły w
Trzemesznie 14 luteg-o 1889 roku) miał
s yna Cze~ława, urodzonego l) lipca
1876 r. i dwie nieślubne córki. BoJesła
w~ Małkowską.z Lubostronia pod Labisz:ynem (ur. 1863) i Helenę Dan~lew
sklł z Trzemeszna. W rękach naszych
był uwierzytelniony odpis testamentu
Bolesława Strzeleckiego (z dat 9 maja
1888 r l. który majątkiem swym obdzie!ił 'dzieci. a równocześnie utworzył iitypend~um , prz~' Tow. naukov.e1l1 im,
Marcinkow5ki~go w Poznaniu
Losy
Czesława Strzeleckiego i jego ewentualnych potom ków 'nie są nam jeszcze
zn-ane . Wiemy tylko. że w Poznaniu
żyJe jeszcze córka Bolesława. Opowiagaona. iepamięta , iż Bo~e5law Strzeleckl. 'jej' naturain" o.,-ciec. ieżdziłkilka razy do Londynu w sprawacb 'majątkowych. _ '
, Jedyna si03tra PawI/!. Edmunda hr,
Strzeleckie"'o Izabella. była prl mo voto
.
" :. d"
k
'
.
zamę~n~ za , :,~ n j klem on~y~torza w
PelpllOJ(!, \Vagnerem. Z maIzenstwa tego był syn, Władysław . Został on unlwel'salnym
spadkobi,ercą.
Karoliny

.. Mount Adine" (3.26 .. tóp) waustralijskl ... h
G'óruch l\iebip,:l<iC'h na zwana tak
P I'Z ",r
Paw ia Edmunda hr, Strzeleckiego. ce;cm
u~zczenia pamięci p. AnLi~ ny T urnn z Oh·
jQZi elza. w I\l M f' 1 "Iawny ~)pd l' 6~ ni k kochał
się pl zez wiele laL
Strzeleckiej z domu Raczyl~klej. matki
Boles:awa Strzeleckiego z Trzemeszna.
Spadkobifrcl\ , Wład\'<::ława \Vagnera
był Bole::.~a\\' Strz·:- leck i.
Sam ród Wątróbka - Strzeleckich.
henH.. Oksza, w~' \\()dzi się z ziemi san-

domiersklej. Nazwf;' swoją przyjął od
wsi Strzelce pod Sandomierzem. Ród
ten był Olegdyś bardzo zamożny. Wie-,
lu z Strzeleckich zajmowało w dawnej
Polsce stanowiska ·,senatorskie. Od TOku ł772 świetność domu upadła. a cała
rodzina zeszła do rzędu . szlachty za-

I

ściankowej.
Z gałęzi wielkopolskiej Strzeleckich

znany był wr 1778 'Józef ~trze'pcki. kan6nik kujawski. Pa\\'eł Ędmnnd hrabill Strzelecki.:- sławny pOdróżnikbył blisko spokrewniony , z prymasem
Raczyńskim.'
KrewIeństwo Strzeleckich z Raczyń
skimj d3tuie sie od r 1678. kiedy to Zuzanna Strzelecka wyszła za Ludwika
Nałlfcz - Racz~'ń5kie~0
Jej praprawouczka, Karolina RIt~zyń5ka. poślUbiła
pułkownika wojsk napoicońskich Piotra
hr. Strzeleckiego i zamie!'zl~ała z 5Woim m<:>żem w TrZeme57.nie, Z :r.ałŻE'ń5twa te !;f o urodzili sif;' wYżej wspomniani Władysław i BoJe_~,aw Strzeleccy Po
śmierCI Piotra Strzeleckie~o (w r, 1869'
Karol i na wyszła za Józefa KOSlńsk ielro.
herbu Rawicz. a po jeg-o śmierci po raz
trzE:'cf za Macie,ja Nał~z-ObjeziersklE'go
Pi"rwszą wiadomość o śmierci Pawła Edmunda hr. Strzeleckiego podała
londvńska gazeta ,.Dailr News" w dniu
7 października 1873 r,
"V'adomość ta w tłumaczeniu polskiem brzmi następująco:
~. Z talem donnsimy.
te wczoraj rano
rozstał się
z tyt;ll światem sir Pa w.. l
Edmund Strzelecki Śmi~rć za.skoczył1
go w mieszkaniu Jepo na Savile-Row (ul.
w Londyn;,,). Jut na kilka dni przed
zgonem dwaj lekarze: "'illiam Guli I
Pre~cot Hew:tt stwierdzili. te niE'ma M
dziei utrzymania go przy tyciu. Hrabia
Strzelecki pochodZIł z da .... nei pol'Sl,i'!j
rodziny. Joł< wielu rodaków je{Zo. tak i
on znalazł schronienie w naszym kra,:u
po srogiem prześ!adowaniu_ jakiefzo dnznali Polacy w gwojej ojczyinie. Strze·
lecI,! jut w mlodym wieku odby\\ał d",·
lekle zamorskie Tnuróte. Gdy ~azu p~.v
nE'go, wraca!ąc z Chin wylądował w mieście au"tralijskiem w Sydney. poznał I.!U·
be!:oatora tego stanu. sir Georga Gipr,,,a,
Gipps Mchęcił Strzeleckiego do przepr'lwadzenia badal) naulwwych Austra:i1.
ktÓTa wtedy nie była jeszcze dobrzE' Zll:tna. W:"zystkim wiadomo, że hr, Strzelecki, dzięki swym pracom. odkrył wipie
pokładów
złota. Wróciwszy do
AnG(lii
serdecznie był witany przez ministra kol:lOji. Wnet stał się wybitnym członkiem

Walka
ze
p

lMł. przesIał bibtj()teee mfds'kfej'w
Poznaniu swoje dzieło p. t "Physical
DescriptIon or New South Wales and
Van Diemen's Land" (by P. E. de Strzelecki. London 18405) z własnoręczna dedykacją , Książkę tę posiada Bibljoteka

,.

Raczyńskich.

towarzystwa ton~yń!'!kfego. Gdy w zim!"
1847/48 r. w Irlandjl zapanował straszny
głód. rząd ungil'łski
mianował Strze."ckiego jednym z komisarzy, których za,jllniem było dopilnować rozdziału tak zw.
Irish Famine Fund (t. zn. funduszu gludowego). Podczas pełnienia tych c:-zynnośd
St"7.Alecki ZĄpadł na febrę w Mayo. Po

Zaznaczyć należy. że adwokat St.
MaJewski w Warszawie. który zajmuje
się sprawą rewindykacji miljardowego
spadku po Pawle Edmundzie hr. Strzeleckim. już w najbliższych dniach spodziewa si~ nadejścia z Londynu dalszych ważnych odpisów akt proc&u
spadkowego z przed 59 laŁy.

Drogi z palDneJ gliny

Dedykacja Pawła Eclmunda br. Strz()leckiego na dzieje s\Vo~em o Australj;.
ofiarowanem bibljotece miejskiej w
PoznanIU,
krótkIm jednak cza;;l(> wyzdrowiał. Jettlll
trzeba zawdzIęczyć; te wle!e zubo~ołych
rodzin irlandzkich
wyemi~rowało
do
Australji. Hząd angielski. ceniąc iego uslu~j oddane krajowi. mianował go w
r. 1848 ka\\alerem orderu Dath. a w roku
1869 StrzelE'ckl zo.~tał komandorem ord,,·
rów ŚW , Michała i ŚW, Jerzego. To wy·
ró~nienie
nadało
Strzeleckiemu alJ~lel·
",Ide "zlachf'ctwo. H I abia Strzelecki ,j.).
:tył lat 7W lipcu re' 1853 został człon
kiem Jnnd) ri~k ie{Zo Tow. Geo{Zrafirznelt,).
był doktorem rrawa
I członkiem wieh!
naszych stO\\ nrzy:"zeń naukowych.~
W Polsce pierwszą wiadomość o zgonie br, Strzeled'iego zamieścHa .. G-azeta
TOnltlska" w nr, 238 z dnia 14 paźrlzier
nika 1873 r.
Paweł Edmund hr, StrzE:'Je{'kl
pamlęŁał o kraju rodzinnym. ' W rOKu
18'15. za pośrednictwem swojPgo znajomE'IlO Adolfa Schayera. Niemca rodem
z Kf:pna. które~o poznał w Australji w

śmiercią

zdarza
t

Nowy, a . prostotą swą zdumiewający
sposób budowania ,dl'óg wypróbowany .został w ostatnich czasach w Australjl. WH~l
kie przestrzenie l<ontynE'ntu australijskiego, pokryte gliną, dotąd nie mogły .być. U·
dostępnione zapom..lcą nowoczesne} SIeci
drogowej. poni ewat w promieniU n!(>raz
setek kilometrów uiema żadnych kamIeniołomów. któreby dostarczyć mo{Zły potrzebne~o dla wyrobu dróg materjału. Z
drug-iej strony dowotenie tego mater]ału
z dalekich okolic pociqllOęłoby za sobl\ tak
wielkie koszty. że wobec słabego zaludnienia tych obszarów i słabego ruchu. rent .. wnoM dró:t byłaby wy.tluczona. Komunika.
cJa międzv szerolw rozrzuconemi ferma·
mi i osiedlami odbywała się dotąd na drogacb naturalnych. które jednakte prze·
wa~nie były nie do utyciE... jut to z powodu
rozmoczonej w porze deszclOwej gliny. jn!
t(>t z powodu wyoojów i dziur w porze let.niej, Ktoś wpadł tedy na pomysł zużytko
wania samejże ziemi gliniastej do budoWv dróg za pomocą procesu. przypomina :s,.
cego wypalanie gliny na ce:złę Skonstruował o.n ruchomy pi~c na kolach. który posuwa sIę powoli nn drodze. wygłaJl.o
naj walcem drogowym i polany wodą. I po.zostawia za sobą pas drog<lwy O mocnej
WiP
powierzchni z palonej gliny.

Wełna

z mleka

Znany che.mik medjolański dr, Antonio Foret tl \V ob e cności licznych znawców
i dz:ennikarzy demonstrował kilkakrotnie
swoją metode wy1warzania we,l ny z mleka, os i ~gając orzytem wyniki wprost sensacyjne. Okazato się, :te istotnie mo·żna.
z kazeiny. ~łó\\'ne"o składnika oleka, wytwal'Zać 'nici wełniane, DOSiadające wszel·
kie wlaśuoRci welny naturalnej.
Nie potrzeba zaznaczać, te o He eksperymentv odkrywcyzast06ować się dadz~
na wie<lką skalę. wywołaJs, one zupełny
przewórt w przemvśle włókienniczym.
Z kół fa chowych zape-wniaj4, :te wv·
t\\ arzanie welny z kazeiny jest procesem.
p-odohnym do wytwa.rzania jedwabiu
sztucznego z w!.skozy.
W i P.

się
,

rzadko
I

raw'le zawsze przeurI zgonem nas ępu je ~trata pny1tDmno&
ł

Ze ws.zyslkich' stworzeń jedyny człówiek wie. ',napewno o swym ,korlcu , i poczucie tęgo Jest dla niego męczące. Niema Zap'8\\'Oe czlowiekll, któryby nie miął
obawy' ~< prz.!lQ' B{l1ięr'Cią, . Nie, iest łatwo
powi~dżleć, cZllgosię. właściwie czlow:ek
obawia: c~y jl>st to fakt 'rozstania ź bitskimi, czy jest to niepewność, co po
śmtorcr~ię ' st<tIJ ie , obawa przed ' zapla,ą.
.. wyrówntij~cą" .sprawiedliwością, czy tet
tylko bojaźń przed samą śmiercią? Bez
wQ.tpien,ia odgrywa to znaczllą rolę u w!(l"
\u lU~ZI, z,wtaszcza u chorych, 'chocj~t nie
Jest jedynym mom,enLer.n.. określającym
bOjaźń przed śmierCIą..
. Interesująca jest ,odpowled~ na. pyta.
nie, czy umieranie rzeczywiście jest ta.k
straszne. jak się stojącemu ~boku obserwatoruwi \VvdaJe. Najważniejsza droga
do zbadania życia duszy - wlasna obser·
wa,cja i zebranie subjektywnych samoo1>8forWa,Cyj jest, zamkn:~ta; ten. kto
przęszedł śmierć. jest niemy
I nie ma
możności udzielić nam wiadomości.
Pozostaje więc obserwacja zewnętrznych
warunków umierania. Zda,rzaJą się przytern VI- ŻyClU niektórych ludzi sytuacje.
mające pewne pokrewieilsŁwo z umieraniem Czasem w ciężldch chorobach ży
cie ,.wisi na włosku". lub przy wypad·
kach często zalety tycie od pomocy w odpowiidnim czasie, przvnoszf\cej ratunek
w ostatniej chwili: czasami zdarza się S~'
tuacja beznadziejna I jedynie dziękifak
by cudowi następuje uratowanie. Poza.
tem wspomnlPć najeży, te w literaturz"
pięknej znaleźć można
niekiedy cennv
materja.ł, dotyczący psycho!ogji umierania,
W naukowej literaturze medycznej,
która w pierwszym rzędzie powinna się
zająć umieraniem. znajdujemy
niewiele
danych co do tego przedmiotu. Równiet
piilma pastoralno - medyczne poruszają
sprawę tę niezbyt wyczerpująco: temniemniej jest dZisiaj caly t1zereg badail zaJmujących
Się
dllchowbmi przebiegami,
zachodzące mi przy umieraniu.
Można tu
przytoczvć ba.dania Nothnagla.. Hoche'a,
.E.walda. Perthesa, von Langego. MOliera
'la strony lekarskiej, i Bonsena ze strony
katolicko-teologicznej.
Orzeczywistem przetyelu umierania
nie można w wielu wypadka,ch mówi~.

I

Ma. , to miejsce

wsr.ędzie tam, gdzie świa
z:aLracJla się na długo przetl oa·
stqpieniem śmierci. łub' gdzie śmierć zupelnie na,lrJe następuJe', Równiet w pew·
nych , wypadkach cp,orQby. gdy chory 2wzrastaiącymupadkiern sil nie uś\Viada·
miasobie jut swego ,stanu i' powoli tracI
przytomność
Gdzie un1ieranle przetyto.
zalety rorizaJ przety<;ia od' osobistosci u·
mierającego.
I.nac~ej odbywa ' się
to u
starca wyczerpanego życiem. inaczej u
mJpdego czŁowieka:, który mlałbv jeszcz"
cale tyciA przed sobą lub u człowieka
I>rzywiązanego do życIa
i oczekujące~o
wi1!le od niego, Inaczej 'u kOjlOś. kogo ty·
cia zamieOllo SIę na ciętar i udręl<ę. a
śmierć ZJawIa się jako wybawic,elka. ina·
czej u samotnego. a inaczej u pozostawia

ś

aby coś jeszcze uzyska~
Czasami w nagłych przypadkaCh nlebezpieczeńst\va życia, całe dotychczas(twe
tycie gromadzi się jakby w ' jeiJnym
punkcie. Al,e i to przetycie jest ~iez,byt
częste ,
Geolog Albert Heim opowiada ' o
swoim upadku w ~órach. .,Spostrze)rlem
jnk~dyby na scenie w pewnej Odległości
całe moje życie, odgrywające się w liczny~h obraZAch
Widzialem sil!bie jakO
~łÓw:oa. osobę.
Wszystko było oświetlone
iakiemś niebiańsklem światłem i wszY!ltko było piękne. bez bólu. 'bez lęku. bell
męki.
Równiet wspomnienie' bardz()
smutnych okol icznoścl było jasne. bez
smutku Wzniosłe i łagodzące myśli opanowywały I łączyły pO.1edyńcze obrazy l
boski spokój pl'zeciągar jak cudna muzy.
jącego rodzin~.
l,a przez moją duszę" .
Rozstrzygającym jest charakter i roCzasem rzadki spokój I uczucie' szczę·
dzaj osobowości człowieka. całe je~o na 4cia opanowują chorego i nadają mu wy~
stawiEmie do świata i tycIa. Większość raz rozja.4mają,cy ostatecznie rysy.
autorów zgadza się z te m, te umieranie
Nierzajko opanowywa umieraja,cegd
dla pObocznego widza wydaje się istotnie ciężka. troska o swoich najblitszych. a
więcej męczące. ' OIt dla samego umiera
czasami współczucie jest zupełnie 'lltasz()o
jącello,
.. WaJ-ka ze śmiercią" zdarza ll'iE: ne Lecz naJczęściej cierpią poznstali
nadzw}czaj rzadko. Jedynie bardzo ty
więcej, nit sam umierający
te ostatnie
ciowo silni. ener)riczni ludzie są \V nie· myśli u m ierającego n ierzadko po~iada ią
bezpieczeństwie podlegania takiej śmler·
gzcze~ólnie duża. jasnoŚĆ, jak to Bonsen
ci: taka śmierć nie jest regułą, Ponadto, podaje. niezawsze daje się stwierdzić
często świa.domość pI'zedtem się zatraca,
Troska o to. że zaczęte plany i zam~erzew innych przypadkach ma miejsce obojęt· 019. nie mogą, być już przeprowadznne,
ność i apatja.
dr~czy crłowieka czę!'lto. zanim przebieg
Na potwierdzenie tego. jak mało bole- umierania się zacznie. Tylko wyjątkowo
sną śmierć być może,
znajdujemy dwa rzadko się zrJarzl'\. że człowiek w ostatzaświadczenia ludzi, którzy
byli bli.,~() nich swych !rodzmach tycia mote mówić
śmierci. a kt6rzv z' a.sługują
na wiarę. o poważny rh zagadnieniach: najczęściej
Naunyn, wybitny klinicysta pisze: "przed są to błiłhe rzeczy, o których się wvraża..
śmiercią łaskawi oog!'wle zsyłają ut~atę
Zasadn iczo czlowiek jest przywiąza
p,rzytomności ,
Po straceniu ~mysłów ny do tycia. i łudzi się. o ile jest przytomprzy 'przeblegu zapalenia płuc następu je ny. utrzyman:a si~ przy niem, CZ,ę.;to spośmi,erć,
Dyłem radośnie zdziwiony, ~dy
dzie\\a s:ę cudu. Co ma pods.awę rp1i~!j
przeszedłszy analogiczny przypadek, obuną..
W:ara może, jeżeli je.st prawdziwa
dziłem się jeszcze .. po tej stronie".
Pra.· i glęboka niezmiernie ulżyć człowiekowi
gnąlbym życzyć. abv podobny
moment w o.;tatnich godz inach.
zamierania nie był' ani dla mnie. ani dla
Wogóle powiedzieć motna. :te umierainnych ciętszy, W tym razie nie odczu- nie przechodzi bJlz bardzo wielkich duwałem nic milczącego".
. chowych mąk W najczęstszych przypadPoprzednio jut zaznaczono te rzadkie kach przyłumność jest już dość długo
są przypadki. w których ma miejsce praprzyćmiona łub utracona.
lub człowiek
wdzIwa walka. ze śmierci&,. ~dy życie koń W'lględnie przytomny jest obojętny ł apR.czy chory w odpychających duchOWYCh tyczny. Zatem \V oświetleniu psycholomękach.
O co Inne)ro chodzi ~dy chory gieznll-meclycznyeh badań umierAni" u.
przecil\ga do pewnego stopnia śmierć, traca. swój strae
HA.JOT.
domość

Olbrzymie zebranie Obozu Narodowego wPo.znaniu
W dniu '3 b. m. w olbrzymiej sali
kina "Apollo" w J;>oznaniu o gQct2:. 12,$0
odbyło się wielkie zgromad~enie $tron~
nic twa Narodowego.
O 'rodz. i2-ej, czyli na pół god:r.;tny
przed roz;poczęciem zebra'nla, sala byla
wypeinioua po brzegi. Nas'kutek tego
już o gx>dz. i2,10 tr~eba było zamknąi
we~ście pr?:ed zgórą trzema tyslącami,
które musiały odejść z powodu braku
miejsca.
Punktualnie o grozo 12,30 z,agrzm!ał~ melodja hymnu narod{}\vego, którego
zgromadzeni wysłuchali stoją.e. Następnie pr~zes S. N. na m. Poznań red.
Herniczek zagaił z-ebranie, wzyw.ając do
uezczeni·a tych narodowców, którzy polegli na polu chwały w wa.lee o Wielką
Po!skę. Uczczono ich przez powitanie.
Zko~ei udz.ielił g!oou pierwszemu mówcy prezesowi prof. d'r. RomanowI Rybarskiemu z Warszawy, którego sala
przywitała niemiIknącemi
ok,laskami.
Swój wspaniały referat prezes pro!. Rybarski roz.począł <ld stwierdzenIa, i;e
przestał być już prezesem, bo niema
dziś klubu nar<Jdowego w parlamencie,
ale z tem .. większą dumą mogę slwier1;l!2iić. że obóz narodowy jest dz\ś stokroć silnIejszy niż by~ kfedykolwiek'~,
powiedział szanowny prelegent.
W blisko godzinnem świetnem prze. mówieniu P'rof. RJ'barski
dosa d,ni e

scharakteryzował ogólną sytuację i położenie wewn~trzn~ Pol~ki, ws,kazują-c
na to. ze jędynie qbóz Narodowy zdQlny
je$t wydiwigną~ i wyprowadzić polskę
na lep~zą. i pewną progę wielkiego roz~

wo ·u. Przemówienie. które zebrani co
ch~lla przerywali burzJiwemi okląska
mi, 2ioIlkończył prezes Rybarslti następq
jącęW stwierdzęniem: Obóz NaroQ{)wy
walczy nie po to, żeby ~ydzi czuli się u
nas, jak w raju. ale po to. żeby zapewnić dobre warunki dla p-clskie~o chło
pa. robotnika, rzemieślnika i Inteligen-

Londyńskie

dają si~ kQnieeznośeią.
Również na odcinku

polityki zagranicznej opozycja otrzymała nową broń.
'-liberałowte i .. Part ja Pracy" g!osz.t\. te

perspektywy przedwyborcze

L o n d y n. 31 pażdzięrnika.
Po rozpisaniu wyborów zainŁeresowanie społeezeństwa angielskiego slmpiło się na spra.wach wewnętrznych.

I

genewską PQ\itykę rządu. stanowiącą

walk partyjnych. Kampnnję wyborczą
prowadzi się "fa.:re'· i W dtentelmeń
sku. Charakterystyc~ne np. jest..~& rząd
dysponuje dla Śiebie zaledwie jednym

Skompromitowany

gen'era' ł bfułgarski

(Tel. wf.) Według doz Sofji. aresztowano tam wczoraJ dot.ichczasowego bułgarskiego inspektora artylęrjj gen. Saimowa. który
w ub. tyg-o·dniu o-rzez wyższą rade wojskową przeniesiony został w stan spoCzynku. Gen. Saimow ma być zamieszany w wykryty 2 października br spisek Welczewa (przyg-otowywany zamach stanu) i ma razem z nim oraz 26
sprzysiężonymi stanąć przed sądem wo·
.jennym.
.
Aresztowanie 'fenerała, bardzo czynnego orzy zamachu w dniu 19 maja 1934
r .. oraz posiadającego do ostatnich dni
wielkIe wpływy w wo!sku i polityczne,
wywoł·ało ogromne wrażenie. Coprawda .iui przed oewnym czasem krążyły
wiesci ~ współwinie gen, Saimow/ł. lecz
z uwagi na poważne. stanowisko jakie
on za~mował. jeszcze przez trzy h'go(łnle ')() wykryciu zamachu. nie przypisywano mu znaczenia

w

ta. Drugim m6weą był $eMtor dr,
Seyda. ~tóry wyqk!·sil ś\"iiętnę rm;emó·
wienie o błędnYCh drogach p()ls~iej polityki ~agfanicznej, wS~l).zując na to. żę
ziemie ~ach<)(,ln:e i eała Po!ska wkrótcę
doczeka (Olę łęj ~hwlli. Itiepy pol;ską polityk<ll za"graniczną, będ~ie szłą po myśli
niuodq.
Zebranie z/l~ońC?;opo odąplęwaniem
hymnu mI-odrch oraz o!,!zykami na
cześć wodzów Obozu Narod-owego z R.
Dmowsltim na czele, .

E

w i e d e ń.

ee wyborczej brak było ~trych ą.rgu
ment6w.
Obronna Unja rządu ?:9stala osłabio
na w dwóth mmktą~Q. ZaostrzeUle się
~<>nfliktu
górnictwie odgnwa wielką
r<>lę w ą.kc!t w:vp<>rczej le""icy, która. atakuie r{)litykę SOCjalną rZ 8:du. Ta~ ja}t
sprawy idą teraz w zaglęblach .gorntc~r~h, wyda~ę slę że wybuch straJ~u n!1'
dwa dni przed wyborami j€st ~leum
kni.ol1Y, Fakt. że rIloż}fwość strajlw g~
n~ralńego jest wogóJe brana w rachuJ;lę,
wzmacn;a syt.uację opozvcji i ~aJe Jej
argun}(~nty przeciwko rządOWI, który
nie był w stanie doprowadzi~ qo "s?"
sJąlnego pokojU" oraz reorgamzoV\oaUla
tej gałęzi pr<ldukcH. gdzie reformy wy·

niesień

ANUIELSKIE PLAKATY WYBORCZE, WZYWAJĄCe DO GLOSOWANIA
ZA RZĄOEM NARODOWYM
Napis na Jewo: .,Wspomót wspólny wysiłek, ~!-osuj za rządem narocl'owym".
Napis na p.rawo: "Bezpieczeństwo i lepsże czasy d:a rolniclwa zapewnrsz, glo-

l

sując ~arod-owo".

Znikły z horyzontu kwest je gen. ewskie

i abisyńskie.
Okresu wyborczego nie należy uważać tu jednak za okres namiętnych

\vleczorem' wiQcej w radJo. niż .. Partia
Pracy", zaś cała opoz:;cia 1l:0ruie nad
rZ:1d·em liczbą. radiowych w;eczorów 8gitacyjnych. Nie znaczy to. aby w \val-

jęgo jedyną pozscj~ czynną po czterech

laiaeh slabości i wąhania. cechuje w ostatn;ch dniach znówu wyraźna depresJa. Zrezygnowano z sank~yj wojskowych na życzenie "Duce". nie wprowadzono w życie sankcyj gosp<>darczyc~,
wdając się w bezlladziejne rokowama
dr'plomatrczne.
.
Ataki na politykę zagramezną r~ądu
obudzą bf!zsprzeG):;llie odgłos w ma~ach
wyborc5w. którzy przez propą.gandf;' rzą
dlOwą ~f}stali wprawieni w nastrój. ni~
maI wo:enllY, a terllz mają wrażeąle. ze
Mu:?~()liIli potrafił przeprowadzić w
Genewie swój punkt widzenia .
. Delikatna misja. polegająca na tern,
aby r";wnocześnie apelQwać do w:vboreó~v i' dyplomat\'cznych kancelaryj .Eu.
F6PY, zmusiła min. Hoare i prem~er~
Ba.ldwina do zamaskowania zam:erzen
rz"ądu. H.oare zapewnił Rzym i Paryż
za pośrednictwem p-ar\amentu. że sankoje V\,'o;ś\wwe nie leżaly .,dotychczas'· w
zamiarach rządu angiels-Itiego. Jako
premjer, ńie ·.żałował p. Baldwin. ~e zdanie powyższe zosta!o z,agran:cą zrozumiane w ten sposób, jaltoby Anglja n;e
mi-ała wogóle ' zamiaru dyskutować .ńll;d
sankcjami wojslwwemi. Na trybume
wyborczej. p. Baldwin, jako przywódca partii konserwatywnej. zapewnia
jednakże wyborców. że Anglja zasto~u
je sanl,cje woiskowe, gdy Liga N8Irodow
je uchwali.
Przemówienie wteeowe i agitacjI! wy·
borcza będą w ciągu najbl!ższ~·ch dV\o:óe.h
tygodni maskować rzeCZyWIstą linJ~
polityki anglel~kjej; •
.'
Specyficzn/ł włascnvośd/ł angIelskI&go aparatu rządowego jest to. że ' nicI
·'PO'..ltyki zagran:cznej. spoczywaJą nie w
ręku. ministrów i par\amentFz~is"tów,
lee.z w stałym sztabie mimsterstwa.
spraw zagranIcznych. A w gma-chu
..Foreign OWce" wre praca, prowadzona po linji zainicjowanej p-rzez min. Edena w Genewie.
Mówi się o wejśeiu po wyborach do
rzą.du nowych osobistości.
Wedł.ug
'wszelkiego prawdopod'Obieństwa Wlnston Churchill zostać ma pierwszym
lordem admira};cji. Jest to b:charakterystyczna
wiadomość,
alł:~owie?1
Churchill, w przededniu rozwIązanI&
lzby Gmin, zd.eltlarował się jako stu:
procentowy zwolennik polityki ligowej
i zaatal,ował Niewcy. Gdyby się to
sprawdziło, ~olit~ika zagraniczna W.
13rytanji stałaby sil.' zdee.ydowanie an!l~
niemiecką i antiwloską.
BYS.

.
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Obecne diet, poselskie płaci się z... uprzeJmOSCI
,

Powoływanie się na regulamIn,

W sprawie djet nowych posłów f powych senatorów istnieje artykuł 40 nowej konstytucji z 23 kwietnia 1935, który mówi ogólnikowo;

który jut nIe ist'nł'sje i nIe obow'ią!ule

•

nacie.
przednim regulaminie jest niemożliwe.
Dzisiaj ~atem slan rzec~y w regqla~ gdyż ... nie Istnieje on. f<Jprzednlo wominie mógłby si!; wydawać nieco. za- góle cą.ly reguląmin przl'lchodzil z ka.
!lawny. gdyż.powiedzianQ tam, ł:i wtrą dencj! na kadeocj~ i bYł stosowąpy. jak
Cił się- postom lub senatorom 5 prqc, z wską.zują steno.l!'f!łficznę sprawozdąn)a.
. "Posłowie otrzymują djety i mają Dril
wo do bezpłatnego kerzystania z pań· d;(lt za nleusprawiedliw:oną nieobeC- odra~u od pierwszych p05ied~eń z 27. 3.
stwowych śl'odków komunikacji w grl\- ność na posiedzeniu (art. 25), oraz za !928 ł z 9 i~. 1930. Teraz zaś. wraz z
przywołan:e d() porządkl,l tracj się 5
końcem dawnych ciał u5tawodawczych
Dtcach pa.iJstwa".
proc .. ~a wykluczenie przez marszałka i do';(klern nO\Hch na ~odstawle nowej
Arty)mł 48 . nowej 'konstytucji prze- oo~owę. a za. wykluczenie prze~ Se~m konstytucji, przestął i;;tnier dawny renosi to samo postanowienie na ~enato clłłe djety ·miesięczne. ale. ani mru-mru ~ulamll'1. Poprostu nie było IrO już
rów.
o tern. że istnieją d,jety, i w Jakiej wy- 4 b m w cbwili pierwszych posledzeń
n.am~otu
Ale jakle to mają być djety?
nowych Izb i... wypłaty djet.
50ko3ci.
W tym względzie wiadomo było doJest jednak COŚ". jeszez~ zabawniejCzy nie było?
A d i s A b e b /l. (INS) Wielkie roztychczas tylko tyle. że w przygotowa- szego
.
Ktoby. wbrew oczywistośCi. chciał. czawwanie wywoła:a w kołach sprawonym przez pp. Cara f Podoskiego, przed
A mianowicie to. że nowi pp. posło wątpić. niechaj - (oprocz zauądzen:a zdawc6w wiadomoŚĆ, że z~owodu nad.pierwszą sesją nadzwyczajną
nowych wie i senatorowie, odrazu od pierwsze- p. Prezydenta Rzeczypospolitej z 3O-go sku kół doradczych król miał zrezygnoizb, regulaminie, ' który stał się ł paź go dnia EesH nadzwyczajnej, 4 paździer września r b. o zwołaniu sesji nddzwy- wać ~ p!ano\.\ane~o wyjazdu na front z
dziernika r. b. podstawą obrad komisji nika r· b., pobrali diety w wysokości czajnei celem uchwalenia dopiero regq- dużym dworem i w towarzyst\\ ie dużej
seJmowej ad! hoc wybranej, znajdował poprzedniej, z potraceniem za. trzy laml::u\ - przeeZ\'Ła sprawQzdanie ste- l\arawanv motorowej. N~gus nie chce
się art. 28 w takiem brzmieniu:
pierwsze dni mlesil1ca. co jest dokla,d- nograficzne z I-go p()siedzenia Sejmu z się narazić na niebezpieczeństwo odnością wie,lce chwalebną .
4-5 października r b.
kr~·cla takiei karawany przez nieprzy. "Do {'zasu wydania ustawy posłowi~
Nietvlko rozPOCzęto je bez powołania jacielskie sa.mo!oty, Prawdop<>dobnie
Jeśli jednak widoczna jest ~sta
otrzymują dlety w wy.solwści ol,reślou n ;
n>guJaminem poprZedniego Sejmu. Mar. wa tego małego potrtl~enia trzydniowe- się na regulamin poprzed'ni i wybrano wy~edzie więc na front samolotem w
małem towarzystwie
W ten sposób
szałek otrzymuje cztel'Okl"Otne djety or:17: lirO. niesposób domyślać się żadną roia- . marszałka w nowy sposób. oklaskami.
ma prawo do korzystania ~ mi('szkanja I I·ą ... na iakiej podstawie wypłacono wo- bez glosowania. wbrew postanow:en:om znany królewski namiot wo~enny z mainwentarza reprezentaryjnego. Wkemf\r
góle djetv n-OW)'m pp. poSłom i. senato- dawnego regulaqlinu, ale. co więcej, terialu purpurowego i cale tło malowszalkowie otrzymują dwukrotne djety:'
nowow\'brany marszałek p. Car z nie- nicze królewsk;ej kwatery ~łównei na
rom w tak określonej wysokości.
.
zawodna
do:,IadnoŚoCia oświadczył:
froncie nie będzie dostępne dla spra\\oNiezły był ten p.omysl jedynego odPowie ktoś: na podsta.wie poprzed- Ale, proszę Panów. \V tei chwili zdawców.·
wolania się do l'eguJaminu poprzedn:e- niego regulaminu, tak samo jak d.lety. jesteśmy w tem położeniu, że nie mamy
go. poza tem I.Iniltanego jak zaraza, ce- ustalone w nim w kadencji 1922-27,
III
lem gładkiego przeniesienia. ze S'tarych przen'esiono samorzutnie na kadencję regulaminu.
PO:liewa~ zaś ... jedyną Lodstawa po.w nowe czasy. d'et poselskich w w\'so- 1028-30, oraz następnie na kadencję przednia wypłacania d:et i ustą.lenia ich
kości ok<>~o HlOO zł miesięcznie, oraz 1930~-35
Wyso!c<lści był dawny regulamin. jest
praga (PAT) DYmisja premje·r a
podwyższenia
d:et wicemar,,?:alkowHQlal
rzeczą jasną, iie dnia 4 października rb
Malypetrą t m,ianowanie nowego preskicp z półtorakrotm'ch na dwukrotne,
Prźed,ewszystltlem tylko dawna 'kon- nie było i nadal niema .. żadnej podstą- mjęra Hodzy, zapowiadane nil. dziś. zoprzy zachowaniu i 7;apewnienlu cztero- stytucja (p.rt. 24) pozo&tąwiał, ustalenie wv prawnej 1;10 wypłacania djet I usta, $1a1,y od~ożone. Przyczyną tego s~ pewkrotnych marszałkowskich A przecież wv~~,oścl d:E!t regulap1inowi. a obecna lenia i~h wysokOŚCi Kto poJeeił wy- ne zastrzeżenia natury ,formalnej. wy.
wszy~cy wiedzą. że dawne djety ustala(art. 40. przyt<Jczony na wstępie) nte za- płacić. bez pOd$tawy rawnej. oraz komu s;J.O:ę,te ze stron;v bloku 5tr<>nni~tw k<l.llv
no gdy Sejm prac.owal niemal cab' ro~ IWiera iui tej wzmianki. czyli potrzebne NajwY~zft Izba KOQtrQIi każe to Z\.HQ. l:c.YJnY-ch przec1w u~hw,~ł,om ~tronJ? cbez przerwy. teraz zaś wprowlldzono jęst u$talenie w drodze ustawy. 00 cić. dowiemy się w swo;m czasie. a im t\:'~ agrą:nego . Dm. ś\\ late~zne row(f"yczai pracy oko~o trzymiesięc7;nej w wskazuje. że pomysł pp. Cara i Pod~ Pr~d'zej, tern lepiej. Narazle wypłata me4 'p~.zellzkod'~lły ukońezemu narad w
ro~\U. Ale w komisji 4 patdzlernika
sld ego. bv sprawę djęt załą.twiać choć diet bez podstawy prawnej jest swego komISJI rządo\'\ ~j. .
. ,
skreślono ten. pierwotny art. 28 ~z śla- ł by tymC~aEOwo ~ nowym r~gnlaqlinie, rodzaju.. uprzejmością.
J P~zypus~.cz~. ą, ze o:dro~zeni~ to me
d'u. tak że zmknął on z regulamInu. u- był wogoJe chvb:onv praWDle.
będZIe dlmne I w (lOllledZIalek na:Stąpl
c:J\'1'alonego 5 · ub. rI'l. w .sejmie i w SeOpieranie się zaś Ly!ll6;(.asetn na poSTANISLAW STRON'SIU
zmiana ~aJ;ne.u.

K\Vat1era
bez purpurowego

OymlSJa
... .",a.,·
-:u p'ntra oozon.a
dl·

Kronika Mazowsza Plo kViWt

•

vr

•

era

ei

w cukl'ow~i
lł~wlczki.
Pad Plockiom w cukrowni
Eorowiczki \")"d<ll'zy! się robotnH\Owi selowo os kał"~Oł go le tJ.":'..a
zonowemu \\'iIhelmo\\,i ~10 l_ori. u..silują('~
W a r S z a łl..
et wł.) Przewó\ tylko jako technik-op rator al eaIł
mu w$koczY~ do l'ozpędzon~go ""ą.gonu khStHlowy w procesie prof. Meissnera, swą. wiedzą lekarską.. To, co się stało,
lt>jki LI hl'\ CZI ~., l1if'.:';zcr;ęśliwy ~y~ dek
Skok h,'1 tłłk uie.loI'4unny,
~!)
1'0oskarżonego o spowodowanie śmiorci
odczułem gł~bo>ko. W swęm umieniu
botnil' v~. dl llod wagon, Ił: 'lt1:Qsli wle, ś. p. pr<,l.f. Drabika został zam~nięty nie poczuwam się do :viny,"
gdYi lllr;:rł tylko ogólnemu potlucz~iu, w ob-otl! wieczQl" ,
tatnlem .lowie
Prze",odniczący zap<)wied~iał ogloPOIDfH')' wlzie·lit mu l('l~f1I'liI UbflzpiecznJnl pto!. Meissner ~ wiadczył: "Kiedy ś. p. sz nie wyroku w poniedziah~ o go~
RpolcczllCl \y B ,l'owic2kacb. poczem óIlaDrabi - tglo ił ~lę do mnie w swam dzinl
p południu.
r~ v\YJlarlku pl'ZI'\ ·ieziono do domu.
Ceny %h ż i na41a1u w Plnc • Nit nie zczę8ciu, chcialem mu służyć nie
talllim ,r ..tu w Płocku pła~ono l:a 100
kg: tyta 1·).3~19.50. ps~enicy 1 30 do
18,$0, O\\. a 14,5ń--H,'iS, ]~czmi()nia l~ do
M,łO. hlltQfli 3.; 0.....-1.(0 zł. Dowóz średni.
Za mendel jaj płat'ono 1,30--1,nO zł, muła 1 l,'· :.',60--3.00 zI, litr śmi~1 a v 1,30
Nieszcz!iśliwy wypa",~

.
,
soc a o

Napa

DOWÓł d\lŻ",

do l"W zl.
że

'

Fundusz pracy w pic~ku płaci za I!OOz

z'de~l

30

pod,atki następujące ceny~

c~e'rwonyc" boJólcka~'#lI poraniło i ~n'H~sllo
/1 narodowc6w

Ł ó li ź, 4. ll. Wczoraj () godz. 11.80
za. 1\0 k~ y~zpnj('y 1!l,75. żyta 13,50, jęc~
IDW n !ft 1'-',;,0,
rano w pobliżu kościoła Św. ZbawicieSamotćtstwo kupca Zbożowego w P'oc- la na Kozinach bojó\'Vka :PPS. napadła
ku. Dnia i:~ P;)~dzit)l'Uikn. rh. ta1llieszkaly na trzech członkó Str<lnnictwn. aroprzy ul. • ZeI okiej Y.l1. nv tydo\ -ski kupiec dowego, sprzedający h "Orędownik".
zb ż.oWY dl iro, trll'gnąl st~ n ~yci wyPrzebieg zajścia. był następuj~cy:
pijaJąc duż
aDzę <lHmcji OctQW • L!,
karz, P,O udti l{)nhl 'Pierwszej poo'locy, po- W ~asi~ odprawiania. nabożellstwa
zGSta 11 de.::perata na le(,z~l1iu
domu. przed ko ciół zajeChało auto ciężarowe
Na tępllCgO dnia .~zjJb·o Z~('lc\ uk<lliuyl, udekor<lwan~ C2:el'wonemi płacht mi,
Powod ID kroku d(l.;:;l'crac.-ie o miał by~ ! któr go ~ysiaClło 30 umundu o 'aniepo 'odt~nin handlo 'e w
tnicl:J Cz,- nych (:złonkó\ socja1i tycznej bOjó vki
Mcb.

lllO 6jsf'm). W Jl&8at'Q R. K
'U t dtl1'tlll nr. S w gOO.zi~acb.
pc-lU _nJO ".~, h w niu 2 b, m. wysk~lił
okll~ 1: Ul -pi tra ni&jU} Zubn, l.at '21.

Sh' sm

O, w Bi~ls;

na narodowców

Wystaw
f ,D rafł rajD!

~amO~6jCa udel'zyl glow4 o bruk 'QU~y

pOluć~ł §mlerć n
mi~j eu. J
nie wi .damo, J: j :ki~h p'r~yczyn d

. dotl\d
szlo do
tak okrDpnegO kroku, SamoMj two Wy_
\\'ill'l~ na. mlt'szkańcach m. Bi 18 'łI, pny.
gllęb!a.jące wr~enie, gdyt ~jtillt: $amo-

ele

to

P
r Z e dp ł a t a
----..;...-.--

jątkQwem plękni~
będzie do 17 b, 'ID.

WY' tawll. otwarta

Kwas solny
L otl Ź, 4. 1i. W domu prty ul. 8z.o..
pena!S mIędzy <W-letnim Jóuiem Laskiln ll. jegó k<Joeh.anką Stanisła.wą, 0strow;5k~ tarnie zkałJ-rn . wraz z nim,
wyni·kla sp-rzeczk.a nntle n.tdrości, albowiem Ostr.owska pOOejrteW18.ła pr.zyjaciela o zdradę.
\V czasie sprzeczki Ostrowsl,a oblała
go .kwa~em solnym, powodując wyp~
leme sltar na twarz;y oraz ,!sz~04zeme
oczu. Poparz<>nego przeWieZIono do
~zpital. fu tym zamachu Ostrowska
zamierzala popełnić samobójstwo, lecz
sąsiedzi przeszkodzili jej.
PoliCja zatrzyma!,a Ostrowską.
!!!2!±

o

Zalę:iu około
mtr. kablu elekttycznago ~tosci 1000 ~ł. Ostrze.C{a ~ię przed

w

kradzie~,

t:rzytnane do dnia dt1si~.iszelfo
tnjemnlcy dla dobra. 'ŚIMztwt.l.. ObeChle

i>/

entI. na.bSoiem sk Mzionego kabla.
dOWiAdujemy $i~, Ul n'llędz, slooziejami
·WYp 'hl snm cb011Clwe. Kie owca.: 1ł. 'nie brak je t· żydów, Rt6r~y n 'Wyst'ęp
Inochodu osobowe.go ~l. 1994 Frankn llyościnlly pr~ybyli z miasta Ład'tł. Oto l~h
.zard z !-1: Dą,br(l\\ ki, potrącił przebiega- nazwiska: Tenenbaum Jakób (Zyd). Łódż,
Jąco. pl"Ze~ jezdnię -h'tnią Stanisławę Ciul. Peowiaków 1, Niklasiński Mikola.j,
chą, zam. w l\rtto\\'it(lcn 'J)J'7.y ulk l{raltowPabjamce, ul. lhdzYl'lska. 5, R6~ycki, Sta,
. kltlj ~. Dzie t'e! 'nka doznhla złamania nisław, Łćdt, ul. .. atalji 2 t LewkaW1cJ
nogi.
Izrael Sml, który przyjechał roI ag po
Przytl'qmanle nołorycme.gG wl~ywr;cza. kradziony towar. Wszystkich przyła.pano
Dnia 1. b. rn. na ul. 8 Maja w Katq-yviea.ch i osadzono w więzieniu w Łodzi. (p)

zatrzymano międzynarodowego d~dzi~ja.
i włamywacza. mieszkaniowego Milnera
Izraela. l;alil. w Otwocku przy ut WieJski~j, któ:ry wnJesał się po ulicach.
J(!, mimt> młodeg
'eku mają na sumisPchnięcie no~elU. TJnie, 1 b. m. wJ9CZOniu kilka kndoziety, tĄ kfór& ,iut odpowia- l'em 'tl~ 'Ul. Plebiscytowej w KatowiCaCh
dali prl: d sll,detll.
;()~t1tł pchnięty tlOZem
plecv ponitej loSchwytanie zło4lzlejld. Pankomkiemu p tki 22-1etni Tl.Jrt~lbaum lUik. ! la odu
:\!oozkowi skraClzionQ z mieszkania .gartle~ krAWiec, a:am. w Katowicach przy ul. WodI'Qhę, PoliCja ujawniła zlod'tiejk~, któl'a, naj 18. PogGtowie ratunkowe przewiozło
oknzała się Ire.na Owcztlrkówna., bell t;t8.~
go do szpitala miejskiego w Katowicach.
lego miej~ca zamieszkania
Docho{!ze.llia celem ustalania, przyczy'ny
tego tajścia (lraz sprawcy zadania urazu
de1esne!to 'W toku.
KronIka Ś' ska
SamoMJsłwo. Dnia l b, m. '}>O.poludniu
pow wił si~ tycia przez powiesz~nie j:n~.
Kradzieże. Nieznani dotyChcu.s ę.p:rb.w
cy weszli zapomocą podrobionych kluczy Tarna 'ski Stefan, lat 57, oot. za.m. w Kado WI:l.J'Szta(u właściciela. fabryki apara- towicach prZy' ul. W~iewódzkiej 56. Potów rtldjowych Pacha Aleksandra przy ul. wodem targnięcia si~ na wIa, ·ne życiE' ma
Gl1wickiej 27 w 'Rawwicach, skąd !;knt~n być l'o~tr6j nar awy.
2 glośniki dynamiczne. 2 tr~nsformatory
dwu-osobowego
ra.djoaparatu
tna:rki
"Klocko", konden •. fiI.tor firmy "Fi1te'r" i inne cz~ści skłlldow , poczem zb' li w ni~
Adtei> "Orędo'wllik ": PabjJllllce, Ga.rn~
wiadomym kierunku.
carska 5, telefon 230.
W niewyjai'Uiony dotychezas sposób
Z1amcł nogę podczas b6jkL W dniu
skradziono z magazynu przv ul. .1. Pił wczoorajszym przy KoscielMi p w<stała
SUdski!!!,o 66 w Katomeach na. zkod~ bójka mi~dzy OO]M.I) F,'liks~n) (Kościel
kupca Grasla 2 opóny i detkr: do samo- na. 7) a jego kOlega.01i. któr~y go dotklichodu ci t'; t lU'owego, łą~:mei wal"tQści 7ł 1:1. wie pobili. POclCM bójki Dolata. dowal
DnIa 1 b rn. popoludniu w czasie ni&- :tłamania nGgi. ~lesz~ęśliwego przewieobeeności domowni~6w weszli nl~nanl 'Zi~o do s'Zpitala. Sprawcami bójki zajęła
sprawcy do mieszkania Copowej Emi1ji, sie'Policja. (p)
za.m. w Katowi.cacb. 'Przy ul. :\1'a.rkiewki 23
Za dręczenie kont, Bijańskiego Frani skradli ~ niezamkniętej szafy kilkana- cisika (ul. I{Mwet \vsl' ) pocią!2'nięto do
ście powlok, 8 prześcierade. kilkanaście
Odpowiedzialllości km'nej za dręcze.nie kohusteczek do nos~ z na.uisern ,.OUi". oraz ni podczas ja.zdy, (p
ukryta w fortepianie 1000 zł, Po dokona-o
Kto dolcond kraddeży w zy4ow&kiej
niu krad:tież~' . P1"lWc~ zbiegli w nil'wi.- fabryC(;? \V nocy z 30 na Si październi
dom' m kierunku.
k został dokon,mlt krad.ziet w żydow
,,- c7.!l~ie od lipca do paździt>rni'ka b. 1'. . kiej iabryc lal' kie~o przy ul. Sejmoskradziono z magazynu kpalni "Kleoia " WGJ 2. ..'a wioSka osób, które popełniły
Co futro -

belgami, poczem napastnky widzą.c, że
chwilowo niema tak wiele narodowców, zwrócili się do bó.iki. Nie mogąc
pro tać przewadze 30 napastników,
narodowcy cofnęli się na. cmentarz, doką.d za nimi wpadli socjaliści. Dwaj
narodowcy, w tej . liczbie P:yć, eiężko
udN'zony cegłą, sch()waU ię do kasetola. Trzeci zaś został uderzony w głowę i osun~ł się na ziel'r\ię.
'a leżące~
go rzueiło się kilku napa tnik6" i
skopało go.
Brutalny ten napad wywołM wielki& wrażenie.

I

1. 6 d i, -ł. 11. Wczoraj o godz. 12,30
w salach nlUteum hisl rji i sztuki im.
bÓJ(;y j~;,t z:nam Trl l cenionym fot.ogtaf 1ll nlll'tosz~W1CMW, prz~r plncu Wolno.
w B.iel::.ku.
.
tt l. w ~beó.nosct przedstnwicieli
Wl.:!me.nie o sklepu. n~
lepu apożywczego Emila Wald~ana w Bielsku władoz pnnstwc>wycll, samoI'zę,do, ych,
wlamali się ostatnio Złodzieje, gdzi~ -s.krll- wolskowych oraz licznie zgromadzonej
dIi ró~ne tOW81'y żywnoścjow~ wartości publiczności nastQ.piło uroczyste otwar.
ok.olo 6CO .zł._ W z~viązku z PO\"Yższą kra- Cia wystawy pod nazwą.: "Łódź i woje~
dZIeżą polICja z BIelska przytn:~ uaJIt kil- wództwo łódzki~ w świetle foOOgrafji".
ku pOdejrzanych osobników.
Na wystawie zostało zgromadzoJadł I Pił. lecz za darmo. Do kottlisa.rjatu policji w .Biel~ku zgłosił restaul"at()r nych około i. siąc eksponatów ze
Stefan Salat~, te pI'Zybył do niego niej, wszystkich miast i ()Kolic wojew6dz.
R St~ Zafądal wódki i przekąsek, lecz nie twa łódzkiego, przedstawiają.cych bogate wnętrza kościołów, gmaChów pu-I
'Zapłacił. WartoM napitku '\\'J'no~i
zł.
blicznych o wartości historycznej lub
Kroni a Wielunia
architektonicznej, krajobrazy o wyOd Ad1Q.inisłracji. Uprasza,my Szanownych Czytelników o natychmia~to'We uregulOWAnie ŻllJegłej prenumeraty za "Or~
downik", w prze('iwnym bowIem l"uie
ł:l1l:~szeni 11 dtiElTn)' pl'z~rWa.ć -dosfs:rcta.nie p 'i"<ml\_ \Yrlłacać moina.
oddzlale
"Orędoy·mi'ka": B. PoChrząs "'ielun. Tu:rowska. 11 lub u kolpol'\ l'a •. Ol'~dtlwnika.··.
lUodzl rc:cydywiEel t\ tych dnia.cll An.rzejowi Kle ~rowi z _ Ierzy4 skradziooo
rMne towary wartości kilkudziesięciu 'Z10tych, Zawiadomiona policja ujawniła.
sprawców kJ'adzieży. którymi okazali sl~
H-letni Władyslaw Rogalski j 15-lewl KI/-!imier-z Watęcki, obaj zami~sdtllJi 'W WiaIuni\!, Od "Przytrzymanych tówll.r odem-a~
no i nvrócouo p-() wlascitlell!)Wi. Zł~d%is

uclec~kt

gę na niewłaściwoSć zakłócania nabożeństwa, zostali najpierw obrzuceni 0-

1 zMzł!() 'Pod śaroyrn kościołem towokacyj:nie śpi \ ać.. Trzej członkaWi~ Sstl'onnictwa Narodowego, w tern
dwaj um.undurowani, kt6rzy pod ko~t'i ł m "'wrócili pl' ~'okator Dl uwa·

l

do

Edmund Ryc.hter -

co palto -

to

DzI~ń ŚwJęł. ś~Ić. Właścicial~
Żydzi Paca.n~wski (l{osciUstk!

karni,
l

Zajde (Warszllwska

no:<zeniffiIl tło domu zI 220. na prowincji na poc?:ta.ch ju~ e odnoszeił domu kwarta!n'e i.01, mie.siec:.mie 2.3~ pod OPMKII mi kczn:e w Polsce t.ł S.OO.
~e~'l\·gh kr']ja'b zł Q,OO_' Przy 7-miu wy(lllnillch tygodniowo kontuje .. Orędownik" mies:t:ct.
nie 2:3.> zł he~ Od:noRzę.nia do domu_ \V razie 'Y,parlków.spcrn-odowanych si.11I ~yUZq. przeszk64
w zakladz:e. <trajków i t. p, wydawn;etw() me ooPowlaoa :m do~tar(,z!>nte l!lI>ml, a abonenCI

nie mają prawa domagania sie niooostarczom-ch numerów lub ods7lkodowarua.

11)

7) nie !ft'zMtnega.jt\

przepIsów l) otlpoczynku niMtielnvm. tly.
tlzi ci od dłu~!';zego czasu hezkarnie spl'zedawają pieezyw>o w niMzl~l~ i Ś ~ięta..
Handel
wój prowadza, 'Pl'ty drzwiach
tamkniętyCh, a przed sklepem Wj-stawiaJĄ j~nego t: ttłonków l"odzinv, który
trze~e klientów przed p~liclą.. Cr;as nAJ·
wyższy, by 2ydti ci zostali przykładnie
ukaran1. (p)
Ddeń nWszystkIch Świętych" w Pa.
bJanlcach. W dniu święta. WszystkiCh
Świętych od samego ra.na tysia,cZfle l'ze·

~a

pabjanic.tan podąła.ły w kierunk\ł
cment.ar.za. by pTZybrad ~oby swych
zmarłych i oddać im ueść. W godzinach
popoludniowych rnch przed ć'qlental"l!t!n'i
wzmóg-l się bardzo iln'ie_ O godz. 15 I
ko~cioła św. Mateusza. j N. 'M. P. wyru.
szyły

procesje na miejSCOWY ~mentt\'rz ka-tolicki. gdzie po odpr wienht modłóW
miejscowej kapliczce wr6d11 do swych
pal' ni. D póine.i godziny Wieczorem tysięczne

rZe.!!ze paJily

świece

na grobach

wych najblitszych. HllrCel'lStwo pallja.·
nickie up.onządkowalo mogiły sW'Y~h dru~
Mw i paUlo na ich groha~h ŚWłł!Ce. To-warzy, twa zaś śpiewacze odśpi~wal-t kil~
ka :talohnych pieśni lln. grobach Wtlleh
członków. (r)

ty

.a

ćwka okl'adła ska
paAsłwa
7ł 1 l. Dono. i1iśmy jut o fX>dstępnetn
hankru~twjp' ;:}{lepu "DC!1ikatespol" i uricc,,:cc je;!to wln~ricic}ki w nocy :t dnia 28
na Z{} paŹd1.!p.1'llilm. Jak $.ię obc~nie dol 'iadujcmr, wlaścicielk~ klepu hyła t.y,

w 8. r s z a w.a. (Tel. wł.) t ada
widowisko miały liczne rzesz~ p\lblicz.
ności na cmentarzu bródziellskim w
~ arsztl.wie. Oto, n1ewiadoIilO jakim
sposobem wpadł n cmentarz lis. któ·
rego chciała. pu licznoŚĆ schwytaĆ.
Pr:tez dłuższy c% s odbywała. si~ pogoń 2:8. nim, ale bezskutecznie, . Dopiero, gdy zwiel'zę Sł.ę zmęc~ył(). uClec~
k~ pozwoliło się schwytać. Lls 'maj·
dzia l'>omie teMni w ~rodzIe zoologicznym.

Wyrok W p~uoosie "Caro"

Kra. k 6 • (TeL Wł.) Wczoraj oglo.
szouy zost~ł wyr()k w procesie firmy
.,Caro·" Oskarżony Saul Landau został skazany na. 10 miesięcy a'tesztu,
a dl'. Jozef Porębski na 8 miesięcy
aresztu. Karę tę złagodzono zasQ,dzonym do polowy.

c
dówka. Zelda TnglJ.rz, która olrradla. 1tl. i.

skarb pal'kstwa.

nię placąc podatkÓW

to ubranie -

to

d'lomości odnależć.

Dnecko w klatce schodowej. W klat~
~hod(}wej domu tydowskie,go 'Pr~y u •
Pi!su.t],gkiego 16 2:ostalo zna!~łOlU! lllM1!""
wl~ f)lci męski j. mai'tce około ł mle>ll"cy. ,'ieTnowl~ ~ostalo umieszt20ue w
tłóbku bl'lield społecznej. Kom. P. P', P1'?wadzi dOl'bodzanie. W celu odna1~zlenta
majU.
PrGtokóły. Podinspektor pracy 1 obw{)du z Łodzi p. Hoffma.n w ezas1e wizytacji zgiel'sldch takład6w przemysl!')wy~h
spi-sllł kilka protOkÓłów 2:ydo'Ol, wła§tic!t10m tkalni za.tobkowyth, Iwłastcta t_ mth\!rj~nirsmy sta.tl fabryk, utrz)'m',9'Wanych
W hl'udach 1 nieChlujstwie.
ltuch arod.oWJ'. W lok&lu wlasnym
pl'ty ul Piłsudskieg() odbyło się zebranie
Str. Narodowego; na którem referat aktaalny wygłosU jeden ~ członkow: Ptt. refeTa.cie Oll'HlW1ano E!pnwy or~anlzatYJne.
Nil ta.końcrenie odśpi ano "Hymn Mło·
dych".
Nowa plaoowka. W Zgillntl dotychczas lilpn:edatą gotowych garniturów zajmowali i~ jedynie 2:ydzi. Ostatnio zajął
~!~ tym h ndlem Polak Ludwik Zamoji;ki,
ul. Gołębia 20. Spoleczćl\stwu Zgierza i
okolic po!ccnmy t~ nową placówkę chn:eścijańsk4.
Polacy t Pamiętajcie o haśle
"Sw6j do swegol"

C(l

Z tyci.a stow. Bo t. Chneśo. nOri'"
koCI. W p:tIlnchu własnym przy ul. Górnośląskiej 1, przy bardzo litznym udz1a!e
czlonkbw prezes Stowarzys%enia ..O~t11 ...
sko". p. EmtaC'hy Chmi~l~sld, 'WY:h.;;il

pte!ekcj~ bo~ato ilustrowtltłą p.rzetrocnmi p.. t. .,Dtieclftstwo Chrystus~".

W dnil'l 10 btn.. o ~d%. 1ft sta.:r!l.n1~m ZBl'z{l.du odbędzie się a'kademja. listol'lldo '3Slbw.o wstę'Pl1e Wy~łMi llatron .. O~ni~ka"

ks. dr. Stanislaw Zaborowi{'L h~) kci~
na telXlat ,.Zlllartwychwstkllie Pol "ki" wygl()$l p. E. Chmi(>ilmtl'owtl.l'lą przł!tl'oCMn'l1

lewski.

'Ku tnvalhe

IltS]łfSktol'atu

pracy. Pra-

llietórgnnl%ow ni w tWiĄ!ku law6(lowym 'PrIM i~bio~tw saO'lothodowyeh
cownk~',

~ strtlslIni(l wyzyskiwani llrzewa1nie p:l'zez
wlaścicieli 2ydów. Wyzysk po1ega na nle~

stO'sQtWaniu 8-godz1nnego dnia pru·y. lak
się doWiadUjemy, szoferzy prll.cujll, t!Il.IIll.!ni

po 90 godzin więcej tygodniowo, ()ra.~ nieprze.stl'zegAnitl p-rłl.wQ do urlo'f)ów. Nie
WĄtpimy, t~ VI te 'bardzo ptllykre stoSU!!lU wglądnio Inspektorat Pracy i uregulUje je według u tAW.

Ścisłe

l>Tzestrzllga.-

nIe S-.godzinnelto dn:la pracy przyczyniło
by sIę do rozwiązania, 1t 'Przynajmniej do
~mniej zenia bet:robotia. bo w tym tli","odzie ,~t nadmiar rąk do pracY. Pra-eow·
nic przedsięhiorntw ~fl.lńoC'hodowych powinni

zjednoczyć się

w

zwiĄzku.

Choroby zakailte W' JQleScle l pOwiecie.
Za mi~siąc ubiegły na ter~ie miasta i pnWiatu zanotowano 179 wypadków ehorób
nkażn)·ćl!.. 'Na. terenia mia,sta ~notowa
no~ du:ru bnu.sznegó - 10 (1 zgon), błoni
ey - 13, krztuśca - ", plonicy - 7; odry
- 2. ~óży - 3, czerwonld - 1, gruf1icy -

15, jaglky - 8, ospy wietrznej - 1.
a terenie powia.tu: dUru brzusznego
8 (2 ~gony). błonicy 5 (1 2gon), krztuśca
l, jaglicy 98. płonicy 2, róty 1. gruźlicy 3_
adffiienić nalety, że w sto unku do mies.
\\-rżcśni br_. w mies. Tlażdztcl'nilm rb. zanotowano o 11l'i chorób zakatnych więcej

Edmund Ryehter,

Polnat\, o.strów Wielkop.

Og ło SZenl. a

na alronte {I·/amowej l5 ~, na .tronie "·Iamowej prQ końcu ttok tu
r~,llIkc,jt!ego !lO lir, n stroni!! c2ó~ .. rtej SO gr. na "tronie rlrugi~~ 6ł1 gr.
.
- : - l rzed wladomości'm! pol ocznem l 1Il0 gr o,t t-I8mllwpgo wl1tnlł~tra.
Og/on ma skomph -owane I 1R8tl'zdenleUl mlt'j"c. 0;1 pO~ZCWgÓltlt'gO wypaolku 20% ns,/wyżkl.
I?rolm" ollloHen:3 !n8JWrteJ 1110 słów w tern G .narłówk~wy('h) , słowo .nllg!6wkOwe tt/lI.'t')
l., !fr, kllt<l~ dalsze ~Iowo 10. i'r: Oa.l~aeł,,': do bH'ŚAcoeco w)'.llłn!a p'r~'JI!l\I.Jew,.oo co,hmy
HI 110. II ~o \\yrla!l n,vd~lełny( h I Awultec~lIl'()h do go'h 10.15. rano_ ZIl ~Ó7.1Il{le !D1edzy Z!'<"lI'Newa wł'łokośclll vgl06uma. lIOwsUrla wskutek UI.tr~wanra. wyrlawmetwo nie !ldPOI.llarls.

Za wszy~tkie wiadowo!lcl t art,kul, a ID .. LodZI odpowia~a Leon Tren •. Lód!. Piotrkowska SIL ZA oa/OIIleł1la I NIklam)'
odpowiada administracja w osoIde p. AntonIego Leśniewic.za \IV Pozna.ruu, - NleUUDÓwlonych rekOPlBów redakeja nIl! lwn a.
.
. z wYJ'~t"iem
niedzIel 1 świat uroozystych Z dat. n3 dzień następny.
N kl d i ClC!tonltl:
RTmR PoIska Spółka AkC7Jnl
W ye bodZl- cod'
Zlenme
.. ,..
..
..
Poznań, św. lIarem 70.
Redaktor odpowiedZialny

Andrzej Trella s Poznania. -

nr"

Telefony: U-61, 14-76,33-07,35-21,35-25, 40-72 w nie1lzielę,

święta f

pMnytn wieczorem

tyłko ł{)-72.

'

'Sumie 100' zł. 'Za zaległe podaŁki i dłu~
prywatne ,,;~y.stki jej ru<:hoJllości byłY
zasekwe.strowane, a mimo to prz~~ied&
lydó,...ka. spodti.~ aj4e się licytaCJI. wyniosła w,.:;zystko w ciĄgu jednej nocy i ta!,
dobrze wszystko ukryła, ~e do dma d~l
~iej zego nie zdołano nic z za~tych N-

•

Edmund Rychter -

na mie~lą-e listopad 1935 r, wlątzn:e k<;l4Żkow~go dodatku powletcio\\'ego, w Pozn3Jniu w e!upedycjoi ~ 1.93. w aglM,cj!l.ch .zl 2,20_ z od-

pie-

Pogon za lisem na cm'entarru

= P. K. O. Poznać

nr. 200

1ł9.

sobie aawał mat;

w pociągu

dnia 10

"Srm.set Limitetl"
1935 r.

pgźd;iernika

Gdy znad Atlantyku podąia.my ku
Oceanowi Spokojnemu zyskujemy trzy
god!ziny, to znaczy, że wskazówki zegarka cofają się. Musimy przytem pamiętać, że w Ameryce udając się na Daleki Wschód n.p. do Chin lub Japonji,
pOdr6iujemy ku zachodowi.
Gonimy
zatem słońce I Skutkiem tego samolot
opuszczają.cy Nowy Jork o zmroku
przybywa nad Pacyfik o świcie.
Droga z francuskiego Nowego Orleanu do Los Angeles biegnie szlakiem
~ul tury hiszpańskiej, wz,ględnie franeiszkań"skiej. Teksas. stan bezmała dwa
razy .większy od Polski. dopiero lOO lat
temu politycznie uniezależnił się od
Meksyku. W ciągu ostatniego wieku
Stany ZjedInoczone przywłaszczyły s0bie nadto obszary podzielone dzisiaj
pomiędzy Nowy Meksyk, Arizonę i Kalifornję, będą'Ce oboonie głównem źró
dłem bogactw mineralnych.
Roślinność od rzeki Mississipi aż po
miasto Houston jest typowo podzwrotnikowa. Gęste lasy. ,k rzaki palmowe,
wszelkiego rodzaju rośliny pnące i olbrzymie paprocie wybujały na moczarach dzięki gorącemu klimatowi. Przejście ze strefy podzwrotnikowej w umiarkowaną jest bardzo wyraźnie określone. Na zachód od Houston zaczynają. się olb.rzymie rancze, czyli pastwiska
dla byd!ła rogatego i koni. Stad prawie
nie widać, gdyż na każdego konia przypada może cały hektar pastwiska. bardzo zresltl!. mizernego; tych hektarów
iest jednak 1)0 kilkaset tysięcy. Rancze
odgradza.ją druty kolczaste, a bydła pilnujl.\ .,cowboy'e" czyli "krowi chłopcy".
Wystają oni na przystankach kolejowych. w szerokich kapeluszach, butach
z cholewk.ami sięgającemi do połowy
łydki, żując i spluwając tytoń.
Houston jest miastem zaslug.ując-em
na srezególną uwagę.
Kryzys nigdy
tam nie zawitał. Wprawdzie produkcja
hawełny cierpi poważnie przez współ
za.wodnictwo Egiptu. Indyj, a ostatnio
i Brazyl·ji, jednak <>Środek wiertnictwa
naftow:ego przeniósł się z Ok}ah()my do
Teksasu., /Szczególnie zaś 00 sz.ybko rosną.cego miasta HOUJSton.
lstnieje tu
polski ~m Narodowy, ośrodek około
200 polskich rodzin.
Następne miasto San Antonio jest
stolicą. religijnej emigracji z Meksyku.
Na Stany ZjednoczoM promieniuje
stąd kultura hiszpańska; ma tu powstać
wielka bibljoteka zasilająca setki tysię
t;,y obywa.teli amerykańskich, poohod!zl\(łych zza Rio Grande. San Anto~o jest
wojskową, bazI.!, wypadowI\, przeciwkO
są.siedlniemu 'Meksykowi. Około l5 ()()()
tołnierzy oraz l 500 samolotów gotowych jest do obrony »interesów" amen-kańskiGh w południowej republice.
Meksyk posiada obóz warowny w Monteray, o 300 km od granicy. 5 ()()() puł
kowników. oficerów i nielicznych szeregowców oraz lotnisko z 20 sam()lotami broni jego interesów. Teren walki
przypomina , jednak warunki w Abisy-

njL Koło San Antonio istnieje kilka
polskiCh parafij dla ludności rolniczej,
osiedlonej tam ocl. około 00 lat.
Tor kolejowy przebiega w bliskiem
sąsiedztwie granicy, koło El Paso" miasta znanegO z powstania. wywołanego
przez romantycznego bandytę - Pancho Villa- I tu Polacy mieli coś nioooś
do powiedzenia. Znam Górala z Czarnego Dunajca, który był oficerem we
federalnej armii meksykańskiej i koło
El Paso przeprawiał się w dJużym pośpiechu przez Rio Grande deI Norte. Na
południe od tej rzeki można znaleźć
liczne groby Polaków. poległych w obronie cesarza Maksymiljana Habsburga.
Nowy Meksyk. przy granicy rzeczywistego Meksyku. jest pustynią górzystą. Roślinność og.ranicza si,ę do kaktusów rozmaitych kształtów. a fauna
do grzechotników. Dalej na północ w
Santa Fe stworzyli Indjanie wysoką, dotychczas niezbadaną cywilizację· Tajemnicze sekty biczowników związane
są z pogańską tradycją dawnych wieków. Podobny krajobraz przeważa w
Arizonie
W glównem mieście tego
stanu - Tucson - kilka lat temu miał
miejsce zabawny wypadek. Młody Warszawianin z dobrej rodlziny został tam
prz-ez los zagnany. Nie maj~ środków

Wątpliwa

do życia ~głosil się do miejse.owego,
c'horego wówczas rabina, i pomagał mu
w odprawianiu nabożeństw oraz uboju
rytualnym. Oczywiście musiał uchodzić
za Żyda. Nie opowiedział mi jednak. jak

I' mnemł. drobn~
lecz waŻ1lemi szczegółami.
p'rzez pustkowie, dno wyschnię.te~
słonego jeziora. zbliżamy się do KaJi.;
fornji. W pogoni za słońcem pogrą!Ż&
my się w gęstej, zimnej mgle. Klim&'f
Jtali10rnijski jest jedną z najbardziej
eha.ra.kterystycznych blag ameryka.ń
skie.h. Zresztl\. opowiadają. w Nowym
Jorku, iż Kalifornj a to taki kraj gdzie
każde podrwórko jest ranczem. każdy
strumyk - rzeką. każdy pagórek - góP- a kaMy ez},Qwiek wierut,nym kłamel\Z poo:i~ przepełnionego gwillzaa.
mi lilmowemi "in spe" wysiądziemy
niebawem w Los Angeles. Trzeba hę
dzie nałoZyć palto zimowe. Poprzednie
doświadczenia kalifornijskie zmuszaj~
przybysza do ostrożności.
JAN DROHOJiOWSKI.

I

AMERYKA~SKA SAHARA

Taki oto widok spotyka

się

po

dziś dzień

w Stanach Zjednoczonych

niewiadomo, czy wogóle kiedyś dostaną swoje należności. Instytucja nie pyta się zupełnie, czy zainteresowane osoby są. zaopatrzone materjalnie. czy
nie, jej prz-ecież idzie o to, żeby gospodarstwo zostało w jak najlepszym stanie, t. j. żeby było możliwie bez długu.

"kuracia"

"Kuracja" gospodarst"'Y odbywa się
nietylko przy ~mocy odno~
Strona pokrzywdzona nie chce się
śnej instytucji.
Dopomagać
musi w
znacznej mierze bliższa i dalsza rodzi- pog>Gdzić z takim stanem rzeczy. D0na właściciela, wobec której _ tenże maga się ona słusznie swoich praw do
właściciel przy kupnie
gospodarstwa majątku" który przecież stanowi po.d:
stawę
jej bytu. Sprawę najczęścH~l
zobowiązał się do pewnych świadczeń.
N ajwiększe straty ponieść muszą prze- oddaje się do sQJdu, ale i sąd bardzo
dewszY'stkiem rodzice, którzy przelali często j.est bezsilny wobec nowej sytuProcesów tych w Pl"'Usach
własność rolnę. na syna
(w Prusach acji.
Wschodnich istnieje system przejścia Wschodnich namnożyło się tak dużo,
ojcowizny zwykle na naj starszego sy- że sądy już nie mogą sobie dać z niena). Nowy właściciel, którego go.spo- mi rady.
Na czem polega ta cudowna "kura- darstwo
podlega
"Sicherung'SverWidzimy, że dobrobyt jednej strocja"?
Otóż
,,~icherungsverfahren"
fahren",
może
być
zwolniony od ny (właścicieli gospodarstw) dochodzi
przewiduje modernizację i mechaniza- świadczeń wobec rodziców.
on im
cj-ę gospodarstw.
Gospod al'stwa, któ- zapewnić tylko utrzymanie iMa
skutku kosztem jej najbliższej roto w ta- do
re nigdy nie miały do czynienia z prą kiej
dziny. "Sicherungsverfahren" zabe~
formie,
że rodzice nie będę. prodem elektrycznym i motorami, zaopa- wadzić własnego stołu. Co więcej, piecza byt materjalny jednostkom. a
truje się dziś w maszyny naHepszego może on w pewnych razach położyć podcina warunki życia masom. Pogatunku. Jedna z najważniejszych ro- lapę na oszczędności rodziców, które nadto "Sicherungsverfahren" stało się
bót w rolnictwie, młócenie zboża, od- zostały przez nich złożone w banku na powodem nieustannych łez i złorze
bywała się dotę.d siłami konnemi, zaś
czeń stron
pokrzywdzonych. Nawet
szarę. godzinę.
obecnie młóci się w modernizowanych
agitacja plebiscytowa nie rozpętała
Zaś wobec braci i
sióstr, którym. takiej nienawiści do osób bliskich, ja.przez "Sicherungsverfahren" gospodarstwach już tylkO przy pomocy prą nabywca gospodarstwa prawnie zobo- kę. wniosła w społecz-eństwo Prus
wiązał się spłacać pewne sumy.
Si- W,g'c hodnich ustawa o ochronie w}.a.du elektrycznego 1ub benzyny.
cherungsverfahren" postępuje jeszcze sności rolnej .
..Sicherungsvcrfahren"
imponuje bardzi~j bezwzględnie. O§iObom tym
rolnikom. Nawet ci właściciele, którzy dziś nie wolno wypowiedzieć sum i
SECUNDUS.
posiadaję. gospodarstwa w
dobrym
stanie. przez odpowiednie kombinacje
wstępują , do
"Sicherungsverfahren",
bo wiedzą., te mechanizacja gospodarstwa odbędzie się tu drogą najmniejszego wysiłku.

o l s z t y n,

30 października.
Od przewrotu hitlerowskiego spadła bardzo znacznie liczba przymusowych sprudaży pr~edsiębiorstw rolnych w Prusach Wschodnich. Z tego
faktu hitlerowcy są nietylko zadowoleni, ale nawet dumni. Dumni są
zwłas~c~ ze swojego "Sicherungsverfahren". które rzekomo tak .,cudownie" leczy najbardziej zagrożone gospodarstwa.

jednakże

EUROPA

SIĘ CIĄGLE

ZBROI

Armja belgijSka otrzymała nowe (,1.01gi (specjalne traktory dla artylerji cię~ktej.
Na zdjQciu belgijski minister wojny De\'ezc oglqcla nowe nabyLki belgijSkiCh ;>d-

MiaJów

p&DC4!ir.I1Ych.

