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CO li~ą komuniści

Na czele tych, którzy im na dtrodze
rozumiej,~e, w czem leży siła naroclru., i m~
jące poczucie Qbowią~ku względem OJczyzny żywioły, wyrażaj/llCe to poczucie
nie w słowach tylko, ale w twórczym
czynie, w ofiM1ach i poświęceniach. Dlatego organi·z uja .dziś walkę prz~de
wszystkiem przeciw zorganizowanemu
obozowi, przeciw Stronnictwu Na.rodowemu. Licz,ą, że gdy tę siłę złamią, wted.y w zdezorganizowanem społeczer'i
stwie łatwo swe rządy zaprowadzą.
stoją, widzą. słusz.nie · świadom~,

.Jak pojmujemy

stwo

Des~cz ulewny, jaki 8IP8-d'ł
wodował unieruchomienie

W.a:lka z kQmunizmem rozmaicie
p.rzez różne koła u nas i w innych krajach jest rozUJmiana. Dla nas, dla obozu narodowego, jest to walka p.rzeciw
il"uchowi obcemu, bal'lbarzyńskiemu. i.dąceIIllU na
zniszczenie
cywilizacji
rZYIIhSkiej i ehirześc.ijańskiej, która nas
wychowała, w \której się wrganiwwały
narody Eu.ropy i w której wyrósł czło
wiek, wyzwolony z niewolnictwa, mają..
cy poc~u.oie swej godności ludJz.kiej~
WZ'Ywią.zany do swej samOOzi€lnośei i
d.ąóJą.ey 00 nieustannego post~pu dlueho-

w dniu 11 bm. w Zelowie,

wyrzą.dzi·} wielkie szkody i sponiektórych zakładów, zalanych wodą.. Na zdjęciu tkaln!a
mechanicza JózErl.a JeraaJka przy ul. żeromskiego, zalana wodą.. Robotnicy wracają
d~ d()lIIlÓ'W, brodz~ ])0 kolana w wodzie.

Komunikat Komitetu

Głównego Sł:ro...icłwa

barbarzyń

kom,unisłyczne
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żydowskiego

Zwyci~żyć W

w

Zadan,i a "frontu ludoWego"
Nie jest to jeszcze stanowczy ata·k
komunizmu na lvraj, komunistyczna rewolucja, ale okres przygotowywa.nia. s0bie mas do tej rewolucji i zatruwania
myMi społeczeństwa pierwiastkami rozkładu, któ.re muszą. się rozpowszechnić,
aż, eby rewolucja mo.gła się udać. Pomagają je szerzyć liczne żywioły, które, po.zornie, dale;kie są od komunizmu..
W'spólnie wzi·ęte, tworzą one tak nazwany dziś .,front l.udowy" - nazwa
wy,s tę pująca i w innych k.rajach, służą
ca do połączenia tY'ch wszystkich, którzy, według ostatniej komendy z Moskwy, mają w przejściowym oMesie
przygotować ~anowanie komunizmu.

Pierwszy cel

różnorodnych ży,wiołów
Łączenie tych żywiołów, k.tóre ko-

munizm, jak wioemy, w

końcu

Komunizm, wytwór umysłu żydow
skiego, stawia sobie za cel zniszczyć
społec~eństwo, na;ródJ, historycwe wię~
mogą
zy, dzięki którym IltlJdzie mogą razem, z
jedną myślą. dla jednego, wspólnego cezwyciężyć muszą!
lU! pracować i razem przooiw w.rogom
a na.w&t bezwz.ględnie tępi, postanowio- stwa, j~ włooz, jego organówl wsiyst- si,ę bronić; a jednocześnie dJ<l!ży dJo znine wstało ze względu na to, że w o.bec- kich nuzędJzi, któremi ono rozporządza, szczenia człowieka, do z.ni,s zczenia jego
nej ohwHi komuniści postawili sobie ich myśli kierowniczej, ich umiejętno <tuszy, która wyrosŁa, wychowała się w
za pie~zy cel - walkę z dl\Jżeniami ści, ich ducha i energji. Na<tewszystko pracy licznych pokoleń, do odebrania
na.rodowemi, z nacjonalizmem, czy, jaik atoli będzie to próba narodu, który jest, mu religji, Ojczyzny, poczucia swej
dziś lU!bią go nazywać, "faszyzmem". ja.ko całość, odpowiedzialny za siebie. godności i swej samodzielności, swobo. Żywioły różnorodne, w różnym stopniu za swój byt, za swa przyszłość, za ustrój dy decydowania o swoim looie, rozpopo~bawione ducha narod<lwego i wyruswego życia, za swe państwo - odpo- rządzania owocami swej ,pcr-acy, odbiete z poczucia obowią.z.ku względem oj- wiedzialni sa wszyscy, bez względu na .ra llliU własność warsztatu lP·r acy i naczyzny, szeregowane sa. tutaj dl<> wspól- to, czy mają, C'CY nie maja udziału w rzędzi do niej, aże/by go samego uczyn-ej walki z dąlżeniami nrurodowemi. organizacji państwa i jegO .p.r<lwad1ze- nić pozbawionem woli narzędziem tych,
których nad nim postawiono. MÓ::i
P.rowadza one tę walkę jawnie ręka w niu.
mu, że w jego imieniu rZądy sprawuJe,
rękę z komunistami, ba;clź,
~zyjl8.jąoe
DOŚWiadczenia
ale
jest największym gwałtem nad jego
im, toruja im drogę do zwycięstwa.
Obozu Narodowego
wolą i nie waha się go mordować, gdy
Będzie to więc przOOewszystkiem pa-6- się temu gwałtowi chce opi-erać.
Za przykładem H,i Rlpanji...
ba
na.sza, próba obozu n8J1'OdoWegO polW Hiszpanji i Francji partje lewiCzekaliśmy na to wezwan,i e
COwe, znajdujące się w r~B,dzie, pod ha.- skiego, który od swych początków, w
eia,gu czterdlziestoletniego przeszło istsłem UJtrzymania porządku w kraju, uSłuszni~ też komuniści widzą w obonieni,a był w miBJfę swych sił wyrazem
żywają organów bezpieczeństwa dlo dezach narodowyoh największego wroga
Polski
odra.dzaj.ą.c.ej
się.,
dlą.żącej
do
sta1;oIlganiwwania i osłabiania narodowi największą dla siebie tamę do zwycię.
ców i ułatwiania roboty komunistycz- nia się z poWll'Otem zwartym i silnym stwa. Przygotowując swoje 'siły do atanarodem
i
do
odzyskania
op.artego
na
nym wyw.rotowcom. dając im coraz
ku w naszym kraju, zaczynają od wy.
trwałych 'p odstawaCh państwowe,go bywi~kszy wpływ na rozwój stosunków
pOwiedzenia nam walki. Nie przynotu..
Obóz
nasz
przeprowadził
szereg
wlitycznych w kraju. U na.s czynione
szą. p,rzez to nic nowego, bo zaWSze w
wewnątrz
s,połeczeństwa
pol.
s
kiewalk
są UJSiłowania, by polska polityka wego Bliższe ooznanie przeciwników wy- walce z nami byli. I my nie czekaliśmy,
wnętrzna poszła tą samą. drogą.
kazało, że w kaidym właśdwie wypad!- na to wyzwanie, bo zawsześmy walkę 1A
kUJ po za nimi stali Zydzi, cwaz wyraź komunizmem prowadz'i li i dzisiejsze je~
Na czele kroczą ~ydzi!
go przygotowani:\. na swój sposób parapa-zeciwstawiający się dążeniom
W naszej ojczyźnie walka ta ma cha- niej
liżujemy .
rakter szcz-eJ:("ólny ze wz.g:lędlu na wielką pOlskim, staraj.~y się pa,raliżować w
na.szem
społeczeństwie wszelkie siły,
licZ'bę Żydów, którzy w miarę wzmacO p ,l anowe kiero·wnicłwo
niania się narodu polskie,g o skazani są prowadzące Polskę do stania się nie
W okJoes.ie, który się rozpoczął , rozuna ~topniowe opuszczenie kraju. Skut- podległym, wielkim na"rocLem, dbniżyć
ki€m tego to, co się . nazywa ,,frontem je tak, by zapewnić sobie gospodarstwo miemy potrzebę wzmocnienia tej Wialki
ludowym", jest w głównej swej masie i rządy w naszej Ojczyźnie . Używali i dania jej ŚCiślejs zego, bardziej planofrontem żydowskim: Zydzi p.rzyUaczają 00 tego rozmaitych haseł, zaczynająo wego kierownictwa.
od sentymentalno patrjotycznych, a
swą liczbą żywioły polskiego pochodzeLosy walki zależą od nas
nia w organizacji komunistycznej, sta- końeząc na wywrotowych.
Rozumieją to niewątpliwie cał·e nanowią znaczną. część SOCjalistów, nieObecny okres walki
sze szeł'egi. Obóz narodowy nie cofa się
zorganizowany tłum Ż'ydowski dosta.rW obecnym okJoesie swej walki idą przed odpowioozialnością za sposób
cza masy na ulicy, a inteligencja ży
dowska jest główną siłą urrnysłowB, ,p od sztandarem marksowsko - komu- prowad~enia tej walki i za jej losy_ Ponistycznym, w nadziei, że go zatkną na stać walki zależeć będzie w znacznej
"f:rontu ludowego" .
twierdJzy polskiej. Stalrają, się pozyskać mierze od tego, jaką droooę przeciwnik
Polskę czeka poważna próba
dla niego jak naj liczniejszych wyznaw- wybierze. Losy jej zale~ od nas.
Odbudlowa.n&. niedawno PollSlk~ eze.. ww, jereli nie całk-owityeh, to tymczaW ~1 tego władze stronnictwa kład"!.
k.a poważna próba. Będzie to próba pań- sem częściowych. Tym, których nie ma- ł dziś nacisk na. to, ażeby kaMy członek

walce z komunizmem
i

Komitet Główny Stronnictw& Nu().
dlOwegQ na. posie·dlze.niu dnia 10 maja
1936 r. zakoIlozył dyskusję o obeenem
położeniu P<lI8lki poniŻSZym
komunikatem:
Od kUku mie.sięey spostrzegamy
w rÓŻ'Ilych ;p!Usnkta.ch nasz~ klraju otywienie .się komunizmu. .Agitacja komunistyczna rośnie, uruchamiane są
manifestacje, głoszące na ulicach hasła
komunistyczne, powstają zajścia, koń
CZi8(Ce się k.rwi ro~lewem. Rzadko występuje czysty, otwarty komunizm., wyręczają. go organizacje socjalistyczne,
samodzielnie, jaklby się z,OOwało, wcielające w czyn swój
prog,ram., w miarę
wszakże rozwojU! aokcji idąoe za. komendą. komunistów. Rośnie liczba drUlków
komunistycznych, broszur i odezw, a
jednocześnie ukaZUją. się nowe czasopisma, w których artykuły znanych, a czę
ściej niezna.nych piór co.raz śmielej toruj,ą dlr<lgi programowi komunistyczne
mu.

odnuC8.,

umysłu

tylko narodowcy

.
I

w

w
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Wspomnijmy

fakly przeszłości
Jednym z najbardziej niesumiennych
i niem~drych "zarzutów" pod adJresem
obozu narodowego jest insynuacja, że
Stronnictwo Narodowe wymyśliło teraz
- ni stąd ni zowąd - sprawę żydlow
ską.. jako trik taktyczny, aby dokuczyć
rządl()\vi
Nic prostszego jak to, że umysł. który nigdy nad tą sprawą się nie
zastanawiał, o doli narodu pod tym ką
tem nie myślał, w taką cudotwórczość
Stronnictwa Naroctlowego uwierzy. Na
tle ciemnoty szerzą się zabobony.
Stronnictwo Narodowe wedle swej
zasactly i z na tury rzeczy za wszystko. co
się dzieje w łonie narodu, niesie odpowiedzialność, bo wiernie dzieli z narodem losy i myśl jego wypowiada, a dą
żeniom łożysko stara się regulować
(właśnie przez to proodstawia doniosłe
go znaczenia oparcie dla polityki pań
stwowej), nie myśli też wygradzać się
od tego, 00 aprobuje. Niemniej rozumieć trzeba, że akcja w sprawie żydow
skiej ma swe źródło w organiź,mie społeczeństwa i że ma swoje dla.wne dzieje.
Jeśli chodzi o obóz narodowy, była
sprawa żydowska postawiona w pioerwszym programie (warszawskim) Stronnictwa Demokratyczno - Narodowego
już w r. 1897. Nie moona było jej pominąć, bo dopominało się życie o jakąś dyrektywę, co robić z Zydami, zagarniającymi nietylko gospodarkę, ale całe obszary życia kulturalnego, a w doctiatkU!
proklamującymi swoją odrębność polityczną. (sjonizm).
Jan Poplawski j.u.ż w r. 1800 w .. Gło
sie" wp,rowadził sprawę żyd-owsk~ na
porzą.dek dzienny dyskusji publicznej,
a w .• Przeglądzie Wszechpolskim" z roku 1902, pisząc o sj<miźmie, nakreślił
taki pamiętny horoskop; któ-ry już w
XIX wieku stanął ,p rzed oczyma Polski,
wierzą.cej dotą.d w asymilaCję:
" ...Z ciemnego I ubogiego pospólstwa
tydowskiego wychodzić zaczęły coraz liczniejsze jednootki, które zwiększały zast~p
~zekomo zasymilowanych. Ten zastęp nie
Jut z kaMem pokoleniem, bo to sprawa
niemal jednego pokolenia, - ale z katdym corocznym kontyngentem wchodzą.
cych do szkoły lub ze szkoły w tycie,
miał coraz więcej właściwości tydowskich.
"Ci 2;ydzi coraz tłumniej, a. więc coraz śmielej wchodzili w nasze tycie, nawet bezczelnie wciskali się przebojem,
wnosząc w nie wszystkie znamienne rysy
swej umysłowości, swej odrębnej etyki i
obyczajności.
Inteligencji polskiej groziło zupełne ztydzenie."

Widziano tę tragedję narodu jUż
kilkadziooiąt lat t&mul A ta groza rosła odtąd z każdym rokiem I To też w
pro~ramie stronnictwa poświęcono akcji ratunkowej w tej sprawie artykuł 12,
a wart. 33 (.. Obrona kUJltury polskiej
i samoistności życia" ) 1). 8 zaleC<mo:

"Przeciwdziałać

rozkładowym

wpły.

wom umyslowości tydowskiej i przewadze
szablonów kosmopolitycznych w naszem
tyciu duchowem."
ZYCie szło naprzód. w tym sensi>e, !e
świadomość potrzeb i niebezpieczeństw
narodowych rozszerzała się na ooraz
szersze kręgi i w głąb mas ludowych.
SPtI'awy żydowskiej nie należy traktować statycznie. Ma ona swoją dynamikę choćby z tego względlu., że nie
j-est ona objawem ruchu jocLn<>strO'nnego.
Zbrodniczo naiwni są, ci Polacy, którzy pozwa.lają sobie wmawiać, że kwestja żydowska jest wynikiem antysemityzmu. AntysemityZlIll jest mikomym
czynnikiem w tej sprawie w<>boo antypOlskOŚCi Zyd6w. TOSIIlą:cej wraz z rozwojem l"uch'U. sjoni5tycznego, objawiaja~·:> coraz większą u,borcz-ość w stosunku 00 terenów cywilizacji polskiej,
na ziemi polskiej, nie w Palestynie.
Wypada ręce załamać nad stanem
umysłów i etyki tych Polaków: którzy,
nie 1Jl1ając widocznie prawdy tak żywej
i tak dolegliwej, albo zakłamując swO'Je
sumienie, przechodzą tak lekko nad
tragicznem dla PO'lski zag'adnieniem i
całą energję oocha wrez z ta'Ientami
uasomówczemi kierują ku temu, jakby
Stronnictwo Na'l'OdlOwe poka,rać za to, że
bier1J9 na siebie obronę narodu. jegO'
wy~wolenie z jaI'lZma żydlowskiego.
Ale z tej dziejowej d,rogi ooowią'Lku
nikt obozu na.rodowego 1Ja.dnym środ
kiem z~chnąt nie woła.

ZYGMUNT WASILEWSKI.

Uda się on do Genewy przed
Jerozolima.
(PAT.)
Cesarz
Haile Selassie udzielił wywiadu przedstawicelowi Reutera, zapowiadając, lŻ
uda się do Genewy przed przyszłą sesją Rady Ligi Narodów. Później cesarz zamierza wyjechać do Londynu.
Czyniąc alUJZ.j~ do wyjazdu d.elegacji włoskiej z Genewy, Haile Selassie

Abisynję.

przez

Gdyby
Rada Ligi wypowiedziała się n& korzyść tezy Włoskiej równałoby się to
wyrzeczeniu się p~ktu Ligi i byłoby
do wszelkich nowych zakusów
przeciwko małym narodom.
Wyraziwszy wdzięczność za gościn-

zachętą

Proces o bomby
N a lawie
K i e l e e.

(Tel.

wł.)

~zed sądem

ok!ręgowtYm w Kielcach rozpoczął się
w środę proces siedmiu narO'dowców,
oskal"Żonych o należenie do tajnej Ol"ganizacji, oraz rzucanie 'b omb cuchną-

cych do składów żydowskich.
Pierwszy dzień rozprawy zajęło od-

P,rzed zawarciem traktatu
War s z a w a. (Tel. wł.). Rząd polski zaproponował Francji, ażeby rokowania o nowy polsko-francuski traktat handlowy toczyły się w Warszawie.
Dotychczas nie otrzymano jeszcze decyzji francuskiej na tę propozycję. (w)

Burza nad Kie1cami
wł.) Nad miastem
i okolicą przeszła we środę w godzinach popołudniowych silna burza z
piorunami, połączona z ooorwaniem
się chmur. Burza spowodowała liczne
szkody, zwłaszcza że zalane zostały
niżej P'9łożone tereny przez masy wód.
(kp)

K i e l c e. (Tel.

WmiejSce płk. Koca
War s z a w a. (Tel. wł.). W kolach
poinformowanych mówią.. że nomin~
cja prezooa Banku Polskiego nastąpi
jeszeze w bieżącym tygodniu. Decyzja
będzie powzięta po powrocie do Warszawy naczelnego dyrektora Banku
Polskiego Barańskiego, który bawi w
Bazylei jako członek rady nadzorczej
Banku Wypłat Międzynarodowych. (w)

Od pochodni tancerki
spljooął

kabaret

S a n F r a n c i s c o. (P AT). W jednym z kabaretów w San . Francisco,
podczas tańca Violi Lamonte, od po~hodni z którą. tancerka trzymała w
ręku, zapaliły się dekoracje. W ciągu
kilku minut, cały kabaret staną.ł w
płomieniach. Wśród widzów powstała
panika. Cztery osoby zginęły w pło
mieniach lub zostały
stratowane.
Dziewięć osób doznało ciężkich 0bra.żeń cielesnych.

Delegacja L1igi Morskiej
u Prezydenta .

w ars ~ aw a. (PAT). Prezydent
Rzeczypospolitej przyjął w dniu 13 b.
m. delegacę Ligi Morskiej i Kolonjalnej w składzie: gen. dyw. Gustaw
Orlicz-Dreszer, prezes zarzą.du głów
nego, dyr. Feliks Rostkowski, wicepre.zes, senator Piotr Olewiński, sekretarz
generalny,
dyr. Piotr Schoenberl,
skarbnik, Czesław Czermiński, dyr.
biura. Delega.cja prosiła pana Prezydenta Rzeczypospolitej o objęcie protektoratu nad . ,Świętem morza", zapowiedzianem na dzień 29 czerwca b. r.

Katastrofa lotnicza
p a ryż (Tel. wł.) Koło Rabatu,
we francuskiem Maroko w czasie nocnych ćwiczeń, sam-oloty zostały zmuszone do lą.dowania z powodu nagłej
mgły.

CzytaJcie i abonujcie
"fJłustracJ~ PołsQ"

Niebawem zauważono brak dwóch
maszyn, które znaleziono d-opiero nw
ranem. Jedna była spalona, a druga
POZbita
martw~

O

skałę.

Załogi

znel~~no

I~Jnll

Oczy nasze - powiedział HaiIe Salassie - są stale zwrócone ku Genewie. Pomimo ostatnich wydarzeń,
mamy ciągle zaufanie do Ligi Narodów, dążąc do przywrócenia całkowi
tej i opartej na tradycjach niepodległOŚCi Abisynji.

WGor funk(,-onuJ-e rzad abl-syn'sk-I
.

'
l

'ł

.

.

L o n d y n. . (PAT) Reuter ~onOS1 z m~cYJ, otrzyffilanyc~ ocli konsula brytYJChartumu: Wowc'lJas., gdy WłOSl utrwa- slnego w Gor, panuJe tam zupełny spo-

I

lają swe pozycje w AdIiJs Ab-ebie i w innych
Abisynii,
ski rzekomo funkcjonuje w Gor, stoliey zachodniej Abisynji. Według infor-

ośrodkach

rząd abisyń-

kój. Władze wzmocniły oddziaŁy policH,
na. drogach, na których
zatrzymywane są grupy uzbroj<>nyeh
dezerterów.

patrolujące

niu zeszłego roku zarządz&no. Obecnie
odbyła się rozprawa, na której
sąd
okręgowy
powództwo SapieżyDy i
Zdziechowskiego oddalił i sekwestr uzasiadło ')' narod>owe6w
Chylił. Formalne zniesienie sekwestru
czytanie aktu ookarunia i zeznania nastąpić może dopiero po uprawomoc(w)
kierownika wydziału śledczego komen- nnieniu wyroku.
dlanta Zdlankiewicza. Oska,rżeni nie
przyznali się dl() w.rz'llcanych im przeB er l i n. (Tel. wł.) Jak donosi N.
stępstw
Proces odroczono do czwartku. Potrwa on joozcze około mech dni. B. 1. z eGnewy, na środowem nieoficjalnem posiedzeniU Rady Ligi Naro(kp)
dów, na którem rozpatrywane były
sprawy gdańskie, delegat polski stwierdził z dużem zadowoleniem, że ' wyraMa' łej
żon ew styczniu przez polskiego miniB u kar e s z t. (PAT). Wizyty ks. stra spraw zagraniczny<ch nadzieje
Pawła jugosłowiańskiego i prez. Ben&wypełniły się, albowiem senat wolnego
sza. w Bukareszcie mają. nastą..pić w miasta z dobrą wolą. współpracuje
czerwcu. Według niepotwierdzonych przy regulowaniu zawiłychs praw.
wiadomości,
równocześnie
przybędą
Sprawy te są w załatwieniu w raministrowie
spraw
zagranicznych mach statutu wolnego miasta. przy
państw Małej Ententy oraz
szefowie uwzględnieniu słusznych interesów
sztabów generalnych.
ludn-ości Gdańska.
Słychać poza te m, że z początkiem
lipca przyjedzie do Bukaresztu na ur0czystości wojskowe bataljon
jugosło
L o n d y fi. (Tel. wł.) Donoszą. z
wiański i bataljon czechO'słowacki
Tokjo, że w miejSCOWOŚCi Hamamatsu,
położonej na. południe-wschód od Na.goja,
podczas uroczystOŚCi szkolnej
wpadł przepaść
i rodziców poczęstowano placWen e c j a. (Tel. wl.) W pobliżu dzieci
kiem,
po którego spożyciu wszyscy
Gorycji na skutek uszkodzenia hasię rozchorowali.
5 osób, 50
mulców zwalił się w przepaść głębo jest ciężko chorych,Zmarło
a 600 lżej.
kości 100 mtr. samochód,
w którym
Placek pochodził z jednej z piekarń
jechało 5 osób. Jednemu tylko z jadą..
zaopatrują.cych całe miasto i okolicę.
cych udało się wyskoczyć z samocho- W tym samym dniu zanotowanO' jedu i uratować się.
szcze dalszych 700 wypadków zatrucia.
Pozostali pasażerowie wpadli wraz
L o n d y fi. (Tel. wł.). WedłUg doz samochodem do głębokiej rzeki, ply- niesień z Tokio liczba ofiar śmiertel
ną.cej na dnie przepaści. Pomimo zor·
nych wynOsi obecni 38. Istnieją obaganizowanej niezwłocznie akcji ratun- wy, że liczba ta jeszcze znacznie wzrokowej nie udało się wydobyć zwłok śnie.
ofiar katastrofy.
R z y m. (A. E. T.) Z Medjolanu donoszą.,
że do jednego z miejscowych
szpitali przywieziono 9 osób, które uchrabąszczy
Berlin (PAT). W Niemczech lX>- legły zatruciu po spożyciu potrawy z
łudniowo-zachodni,ch daje
się
coraz kukurydzy. Zmarły dotychczas 3 ko·
bardziej we znaki klęska chrab~zczy. biety.
Jak wykazało dochodzenie, zatruta
Olbrzymie ich chmury opadają na sady niszcząc doszczętnie liście i kwia- pot'l'awa gotowana była w naczyniu
miedzianem. niezupełnie czystem.
ty.
Wielkie iiości chrabąJSzczy spadają
hiszpańSki
na drogi, uniemożliwiając w niektóM a d r y t (PAT). Nowy gabinet
rych okolicach nawet komunikację
hiszpański ukonstytuował się w nakołową.. Szczególnie dotkniętej klę
stępują.cym składzie: premjer i min.
ską gminie Winkel władze pośpieszy
wojny Castares Quiroga Giral, spra.
ły z pom-ocą i ogłosili teren jako zawiedliwości Blasco Garzon, spr.
grożony, oraz wymagający specjalnej
wewn. - Moles, robót publjcznych akcji ratunkowej.
Vela.c, oświaty - Francisco Barnez,
rolnictwa - Ruiz Funes, finansów Zajścia
Ramos, spr. zagr. - Barcia, przem. i
~asablanea (PAT). W zwię.z handlu Alvarez Builla, pracy ku z ostatniemi wypadkami w Hi- Lluhi, komunikacji - Giner de Los
szpanji w Tangerze wybuchł strajk. \ Rios.
Hiszpanie, Arabowie i częściowo FranNowy rzą.d reprezentuje te same
cuzi w obawie przed rozruchami za- tendencje polityczne co gabinet Azamknęli sklepy.
W porcie wszelki ny. Podstawa rozszerzyła się wskuruch zamarł. Z powodu strajku dru- tek przystą.pienia lewicy katalońskiej
karzy nie ukazały się żadne pisma. (min. pracy Lluhi).
Manifestanci
stosują.
teror,
napadają.c na samochody i wybijając
szyby oraz przekłuwają.c opony. Normalny ruch autobusowy między Casablanca, Fezem, Rabatem i miastami ,
MiJD.istezo propo.ga;ndy Rzeszy dT. Goeb·
hiszpańskiego Maroka ustał.
bels wydał prasie niemieckiej zarządzenie,
W myśl którego sprawoczdania z przedsta·.
wiań OfMl wieczornych imprez muzycznycn
nie mogą ukazywać się w dziennikach ra.War s z a w a.. (Tel. wł.). Wydział no, lecz najwoześniej po paludniu.
handlowy są,du okręgowego w Warszawie wydał w środę wyrok w spra.W Wiedniu na 37 sesji międzyna.rod<>wie Mazowieckiej Spółki Wydawni- wej konferencji aeronautycznej (c. 8.. j.)
czej "ABC Wiecz.6ir Waxszawski". Je- przeszedł przez aklamację wniosek Polski
rzy Zd'.'!iechowski w imieniu swej cór- o przyjęcie jej do konferencji.
ki Marji Sapieżyny v.-ytOCZYł pretensję
Donoszą, z Hagi,
te wielka fabTyka
do części udziałów Mazowieckiej Spó1- świec
w Gouldzie spłonęła ruemrul do.
ki Wydawniczej i domagał się., dla. szczętnie. Straty wyn<l5zą przeszło 2 milj.
zabezpieczenia praw powódki w'pro- gu.ldenów. PaIl'ę tysięcy, robotmik6w unw~enła eekwestlrU, ej feiI IW' kwiet- cłło prace.

[uchnące

o-skar~otłłych

Ligi Narodów

ność, jakiej doznaje ze strony władz
brytyjskich w Palestynie, Haiłe Selassie zapewnił, iż jest zdecydowany
bronić
do końca sprawy Abisynji i
pracować w drodze pokojowej nad uW()lnieniem swego Maju z pod! panowania wojskowego najoeźdzców.

~~;~~~~:ni:a~~:~~~!UR~~~
;~=
bec odmowy Rady LIgI uznama utraty
niepodległości

przyszła sesją

••

wKiel[ach

Delegat polski zadowolony•.•

Zjazd

Ententy

Masowe zatrucia

Samochód

w

Plaga

G.abinet

wTaf11lerze

Zniesienie sekwestru

*

*

~umer

Rekonstrukcja rządu Austrji

115

ORĘDOWNIK,

Schuschningg
ponownie
funkcje kanclerza
A u",tr ji.

Strzaskany samochód
marsz. Senatu
War s z a wa (Tel. wł.) W czasie
nieobecności marsz. Senatu p. Prystora, szofer marszałka Krygier, zabrał
znajome sobi~ towarzystwo na wycieczkę na Bielai.y, skąd po libacji postanowiono przewieźć się do Wilanowa.
Po drodze szofer rozbił samochód i
potłukł się wraz z wiezionymi
przez
siebie przy jaciólmi.

Na uboczu

Jakiej kto smaki ...
Socjalistyczny "Robotnik" warszawski, przyłapany na gorącym uczynku
lO-krotnego powiększania l iczby uczestników tegorocznych pierwszomajowych korowodów, usiłuje przekonać
swoich czytelników, że endecy czynią.
to samo z obliczaniem 3-majowego pochodu narodowego W Lodzi. Pismo to
mianowicie twierdzi, żoe na wielkiem
zebraniu narodowem w Helenowie nie
było, jak obliczył sprawozdawca "Orę
downika" około 30 tysięcy osób, lecz
zaledwie 3 tysiące.
Ponieważ jednak brak "Robotnikowi" na potwierdzenie tego fałszu jakichkolwiek do~odów, przeto czepia
się W s\\'oim os.htnim numerze w artykule p. t. "Koncentracja narodowa
w Łodzi" fotomontażu z numeru 106
"Orędownika",
z dnia 7 maja b. r.,
przedstawiając~go wspomniane zgTOmadzenie narodowe pod gołem niebem
w Helenowie.
"Robotnik" twierdzi, że "przedstawiany na fotografji tłum składa !'ię
z dwóch odrębnych, nic wspólnego ze
sobą nie mających części", że "wzdłuż
zdjęcia widzimy wyraźnie
charakterystyczną linję lekko łamaną", że "fotomontaż zrobiono
z pogwałceniem
znanych powszechnie Pl'aw optyki i
perspektywy", że wreszcie "tłum w
dolnej połowie stoi zdecydO\'.. anie tyłem do tłumu z górnej ezęści", a wszystkie te argumenty przytacza poto, aby
udowodnić, że "Orędownik" poszedł za
jego przykładem i że źgl'omadzenie narodowe·w Helenowie powiększył dziesięciokrotnie ...
Istnieje stare polskie przysłowie:
"Jakiej kto smaki, myśli, że każdy taki"... Nie mamy powodu zaprzeczać,
że zdjęcie, zamieszczone w numerze 106
"Orędownika", przedstawiająoe zgromadzenie w Helenowie, "składa się z
dwóch odrębnych części", że "jedna
część tłumu stoi zdecydowanie tyłem
do tłumu z części drugiej", że "fotomontażu
dokonano z pogwałceniem
praw optyki i perspektywy", a to z tej
prostej przyczyny, że nie mieliśmy nikogo zamiaru wprowadzać w błąd,
iż zdjęcie nie jest fotomontażem. Pierwszemu lepszemu fotografowi wiadomo, że wielkiego, rozproszonego tłumu, liczę.cgo okolo 30 tysięcy osób, nie
można sfotografować z niewielkiego
podwyższenia z jednej strony tak, aby
objąć całość, i że o wielkości takiej
ilości zebranych mogą dać rzeczywi!'ty
pog-h~c1 conajmniej dwa 7.djęcia. W danym wypadku zdj~ć dokonano z dwu
różnych stron i w różnych momentach
i stąd ta "zdecydowana postawa t yłem", która tak denerwuje "Robotnika".
Gdyby jednak przyjąć, że żaden fotomontaż nie
jest dokumentem, to
może "Robotnik"
rozproszyć swoje
wątpli\\'oilci na innej drodze, mianowicie niech zapyta pierwszego lepszego
z brzegu "towarzysza" z l.odzi, który
napewno b~dzie umiał odróżnić 30-tysięczny tłum od 3-tysięcznego.
Źle naprawdę jest z socjalistami,
jPśli sugerują.c słabość przeciwników,
chcą budzić w sobie JX)czucie Własnej
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Zgon weterana
w Ski,erniewicach
S k i e l' n i e w i c c, 14. 5, Dnia.
12 bm. zmarł tu w 92 roku życia weteran 1863 r., śp, Michał Bl'zostek. Zmarły odznaczony był "l{rzyżcm Zasługi"
i , "Krzyżem Niepodległości". Cześć pamięci zaslużonego Polaka!

u'iec, a Żydów po,t'ltrbowała

N o w y T a l' g, 14. 5. Na dzien
1 bm. godz. 8 wieczór miejSCOWi zydzi
wraz z P. P. S. zwołali za zezwoleniem
władz zebranie, na które zjawiło się
okolo 80 osób, w tern 80 proc. Żydów.
Gdy zaczął przemawiać delegat P. P.
S. z Zakopanego, ostro atakując Obó~
Narodowy, zebrani zareagowali na ten
atak burzą protestów, nieznani zaś
sprawcy rzucili do sali obrad kilka
bomb gazowych i jednocześnie zgasło
światło.
Na sali powstała panika,
przyczem rozpoczęla się ucieczka sluchaczy przed lokal, gdzie licznie zgromad zona publiczność wrogo manifestowała przeciwko Zydom. Niektórzy z

Ks. Stahl'emberg
ustt\pil ze Btano\\ iska
wicekanclerza.

siły...

-

Niefortunnv Występ żvdo-komuny
w Nowvm Targu
TAtdn'ość }'o'~bila

pełni

sobota, dnia 16 maja 1936

I

Zydów skakali z pierwszego piętra na
dół. W lokalu, w którym
odbywało
się zebranie, wybito wszystkie szyby.
Kilku Żydów zostalo poturbowanych.
Krótko po rozbiciu żydowskiego zebrania, policja aresztowała pięCiu nal'odowców, a mianowicie pp.: Pin·
tschera Józefa, GOłębiowskiego Stanisława, Kurasia Józefa, Kurasia Jana
i Sienkę Stefana, których po dwóch
dniach sędzia zwolnił.
Ludność
Nowego Targu zdecydowanie odparła pierwszy atak "Frontu
Ludow~go",
pozostającego pod
kierownictwem Zydów i komunistów.

Zajścia antyżydowskie

na dworcu

S z o p i e n i c e, 14. 5. - Na dworcu
kolejowym w Rozdzieniu w Szopienicach zebrała się wycieczka żydowska.
Grupa Polaków, obecnych w tym czasi-e na dworcu, rozproszyla Zydów, ul!nłując ich pobić. Wezwana policja
zlikwidowała zajście.

NominaCja
Gustawa Potworowskiego
War s z a w a. (PAT) Dowiadujemy się, ż.e na miejsce Antoniego Roma'n a, mianowanego podsekretarzem stanu w ministerstwi.e s.pra w zagranicznych, został zamianowany po~łem R. P.
w Sztokholmie Gustaw Potworowski,
dotychczasowy zastępca naczelnika wydziału ustrojów międzynarodowych w
min. spraw zag,r.

Wesoły majufes wTarnowski[h 6óra[h
Odezwa do glupiJCh gojów ... OI.4r~!II.·i

Ta r n o w s k i e Gór y, 14. 5. Kapitalne echa dochodzą nas z przebiegu tegorocznego majufesu w Tarnowskich
Górach.
W
przeddzień
"święta"
"żydo-komuny"
na ulicach
miasta rozrzucano ulotki następują.
cej treści: "Towarzysze i towarzyszki!
Podajemy wam program żydowsko
komunistycznego l-go majowego szabasu. Zbiórka głupich gojów z czerwonemi szmatami
na śmietnisku.
Wielki pochód tam i z powrotem. Odśpiewanie pieśni rewolucyjnych: "Rebeka", "Niesie on cynamon, pieprz i
bobkowe liście", "Rafalek, wyjm kawałek".
Majufes. Chatkiwa.
Przei~.~tt'!4'

.·). .,.z

Kapitaln.y program obchodu
na ulicU
mówienia wygłoszą towarzysze Abram
Hosenklang, Sura Hochzeit i Jojne
Afterduft. Podpisano: Komitet ogłu
piania Polaków przez socjalistów."
Na szabas zmobilizowano cały powiat i połowę powiatu świętochłowic
kiego. Mimo, że same Tarnowskie
Góry liczą około 1400 oozrobotnych, w
korowodzie brało udział zaledwie ~OO
ludzi. Zgromadzona publiczność drwiła sobie w żywe oczy z uczestników
korowodu, krzycząc "Niech żyje krupniok", "Precz z Żydami" i t. p. Tak
wyparH majufes w Tarnowskich Górach, ku uciesze gawiedzi ulicznej.

-.,.-- .. ~.- 'fi"'''''

~

Petarda w Zamościu
Prasa żydowska donosi:
"We wtorek il'ano zna,lezi()JI}() w Zamościu na IUl. Tereea, nawprost jednego z domów należą, cych do Żydla, petard.ę.
Przechodnie, którzy spostrzegli tę
peta,rdę, nie chei·eli jej się dotknąć w
obawie przed wybuchem. Do.piero zawiadomiona żandarmerja wojskowa usunęła petardę, która ważyła około 2 kg.
Wieść o tern Wywolał,a w mieście wielkie wrażenie. Policja wszczęła w tej
sprawie ene,rgicz.ne śledztwo."

Socja1iści tłuką się
między sobą

..

C h o r z ów. (Tel. wł.) Przywódcy
P. P. S" a mianowicie prezes T. U. R-u
p. Olchowa, s<ckretarz C. Z. G. Pranzoch i b. poseł Motyka spotkali się w
restauracji p. Ciałkonia w Rybniku.
W pewnej chwili powstala mię.dzy nimi kłótnia, która wkrótce przerodziła
~ię w bójkę. B. poseł Motyka rzucił się
na p. Olcho\\'ego,' dotkliwie go pobił,
a sekretarza P)'anch~iocha usiłował pokłóć nożem. Dzi~ki postawi'e robotnikó\\', którzy przypadkowo byli obecni,
nie clo!'zło do gorszych następstw.

\.
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Skielety loł!1ierzy

z wnjny światowej

\Va r s z a w a. (Tel. "1'1.) W Karpatach cil,ł!1,'lc są odnajc1y\Yan~ szkielety
żołnierzy, którzy padli w górach w czasie ,,'ojny światowej. W pobliżu Poło
niny, Ploska, pod Rafajłową znaleziono szkielet żołnierza rosyjskiego, a 0becnie zaś jeden ze strażników leśnych
znalazł na Połoninie trzy szkielety żoł
nierzy austrjackich, które leżały na
terenie dawnvch zasieków z drutu kolczastego. (w')

S'11'ięto 3 ~raja obchoclzilo kolo S. K w Do bl'ej k. Turka b. uroczyscH'.
'" c:łp"tr'zy
ku przedświątecznym udział wzięlo ZgÓl'q 500 o"ób. klóre manifeilto\\aly na l'zecQ.:
Obozu Xal'oclowego i jego pl'zyll·ódców. \V ohchodzip ŚI\ ięta :3 ~lajl1 urządzonym
przez Str. Xal·. udział wzięlo O'koło 1500 czŁonków S . . T i l'zr.sza publiczności. Xa
urocz,\'iStem zebraniu ul'ządzonem po nabożeń.slwie, referat v,:yglOilil p. Konstanty
Tomaszewski z Łodzi. Zebranie zakończono Hymnem :\rlodrch. - Obchód urządzony przez czynniki oii cJalne Iyypafl! hal'dzo blado.

Są

"towarzysze" i "towarzysze" ... - "Towarzysz" RockfeHer - Ruletka "towarzysza" Bluma - Miljony "towarzysza" Eberleina - "Tow3'rzyszka" Kołłontaj lubi brylanty - "Towarzysz" Krasin i "towarzysz" Litw·inow ...

Ł .; d ź, 14 ntaja.
domieni" z innych powodów. Bo czy
"towarzysze" i "towarzysze"... warto posyłać drogo opłaconego "teehJedni to prawdziwy proletarjat, nika" do Chałupników? Zarabiają złopracują w Ladymionych fabrykach, j0- ty, albo nie wiele więcej dziennie,
a
dzą byle co, a czę.sto wogóle nic nie
często tylko kilkadziesią.t groszy!
Co
jedzą, bo nie mają "
Ci - zdaniem za pożytek 7. takich biedaków? .. Ani
prasy żydowsko-kolllunistYC7.llpj nie bo-io porządnej składki nie 7.apłaci,
po!'iudnją. ani odrohiny kultul'y,
niE' ani pisma nie kupi.,. Lepiej już pomówiąc już o kulturze wy1.!'zej - pro- zyskiw!\(! dobrze zarabiających, mająletal'jarkiej ... Są, - nieuświauomieni cych pracę i ... mogących płacić! Chai - zdaniem "wykształconych" Łowa- lupnicy i bezrobotni tymczasem mogą
rzyszy - rilatego wstępują do faszy- sobie iść do "endeków". Dopiero w 0stowskiego Obozu Narodowego. Nie statniej chwili sypnie się forsą. i bibuchcą słuchać ,.ś\viatlych"
nauk "to- tą, wydeleguje się zdolniejszych "techwarzyszów" ongiś wyznania mojżeszc>- ników" i będzie się próbowało zrobić
wego a dziś bezwyznanio" ych,.. Ani jaki!§ ferment.
t
rusz nie chcą rozstać się z antysemiSą. też inni towarzysze, Ci mają. już
ty7.mem i nie dają. się pll'zekonać i na- nie tylko co jeść, ale opływają. w dowrócić na wywanie "taty"
Marksa" statek. Są. kulturalni Po proletarjacku.
czcigodnego izraelity - nowoczesnego
Ubierają się przyzwoicie, zarabiają.
proroka z brodą patriarchy ... Dzięki niezgorzej, pracują.c w rÓŻnych proIetemu "nieuświadomieniu" nie chcą tarjackich organach. Siedzą. codzienpłacić składek na rzecz K. P. P. czy nie w kawiarni i krytykują. zmurszały
Mopr'u, co jest wielką "krzywdą" dla ustrój, w którym robotnik jest wyzywszechświatowego proletarjatu...
skiwany ,a fabrykant tyje ... PrzyjaiCzasami ci "zacofani" sę. "nieuświa.~ z "towa.rzy,gzami"-fabrykantaSą

Ini,

I

mi. Nikogo naprzykład nie zdziwiło,
gdy jedna z bogatszych fabrykantek
żydowskich w Łodzi zasiadała na lawie oskarżonych i wysłUChała tam wyrok za działalność komunistyczną ..•
Ci właśnie fabrykanci, a jednocze~llle
starozakonni "tov..· an~ysze" są.
pOdwaliną. partji, obok naiwnych jako
tako zarabiających "to\\"arzyszy"-robotników Chrześcijan. Za Ofiary tych
pierwszych i składki drugich \vłaśnie
się drukuje owe ś\\'iatoburcze prolełirajackie organy o szumnych tyt1lłach.
Z tych składek i ofiar utrzymują się
przy chlebie -powszednim i życiu, zakropionem konjaJkiem Martell'a, "towarzy,s ze" - redaktorzy,
przypadkowo
te';; ogni.stej, wschodniej rasy ...
Oczywiście
narazie "towarzysze"_
fabrykan,ci, jako klasa posiadają.ca,
wyzyskUją "towrurzySZY" - robotników,
ale jedni i drudzy walczą o inny sprawiedIiwy ustrój socjalistyczny i radziecki . .. Gdy ust.rój ten zwycięży,
zgodnie z zasadami dyktatury prol ..
tarja.tu, ..towa.r~"-f.a.brYkłUlci ...

~frot'ill 1"

»
napastuje, ale ja wianuszek zachowałam dla ciebie mój luby" ,"
Jak jest w istocie, nie trudno było
domyślić się, oglądając
w pierwszolllajowym pochodzie portrety nieboszczyka Lenina, i "taty" Trockiego,
chronione pieczołowicie przez pałka
rzy czyli tak zwaną milicję p, p, S-ul
Pakty i fakty to są. zgola różne zjawiska . '. A zresztą. może w istocie
niektórzy liderzy socjalistów w dobrej
wierze odżegnują. się od komuny? Morie . .. tylko jakie to ma znaczenie
praktyczne. Tak samo we Lwowie obiecywali w czasie pogrzebu zachowani'e spokoju i w Krakowie też Oczywiście obiecanki cacanki, a... potem
się g'ęsto tłomaczyli, że
oni owszem
mi.eli jak najlepsze zamiary, jeno ci
ic,h zwolennicy, jakoś nie chcieli słu
chać . .. Oczywiście
woleli słuchać
techników" Kominternu, czyll kierownictwo p, p, S, od parady, od mydlenia oczu naiwniaczkom, a od prawdzi.
wej ,,,roboty" kto inny,.. I to dobrze
wiadomo kto!
.', A następnie za czyje pienią,dze wyaaje się te wszystkie luksusowe "Sygnały", "Poprostu", "Lewary", "Lewe
TOO'y" t inne lewatory? Rozchodzi się
to_ w minimalnej ilości egzemplarzy,
papie1" pierwszo:rzędny, no i towarzysźe-zecerzy też darmo nie
pil"acują •..
Skąd forsa? Od bezrobotnych czy od
chałupników? i • . A może dają. na to
ci , co mają, to znaczy Radziwiłł,
Wierzbicki, Valter, Battaglia i G6tz? ..
Chyba nie! A komuna zawsze pieniąż
ki ma. Towarzysz Eberlein, przyskrzy_
D;,iony we Francji sypał grubemi mł
llopamf i to właśnie do kieszeni towarzyszy Socjalistów z Blumem na czele , ', . W Hiszpanii było też to samo towarzysz :Dimitrow wyraźnie powieozia} ile dał i kOmu z hiszpańskiah to.
wanyszy - socjalistów! Pienią.dz nie
śmierdzi •••
,,-1 ~ mu wierzysz, biedna dziew~o?I •• ,fi Ta melodja była modna,
owszem ale w ubiegłem stuleciu,
wówczas wierzono w różne idylle i w
cnotę
pO'litycznę.
sO'cjalistów nawet
też ... Obecnie w dwudziestym wieku
modniejszą melodję.
jest: "PobujaJ
Ewoją. babcie, ale nie mnie! A jeśli bardzo chcesz, pobujaj słonia też., ,"
. Tak, tak... "Niech :pan nie buta" ,"I
ha.

Ehleb dla Polaków

- -Właściciel składu staregO' żelaziwa.
pO'szukuje spólnika kO'wala lub ślusa
rza z gotówką 2000 zł. B'liższych wiadomości udzieli Wydział Gospoda.TICzy
Stronnictwa NarodowegO' w Łodzi, ul.
PiotrkO'wska 86 m. 10.

*
dobrze

Właściciel
młyna motorowego

PTosperuję.cego

w woj. łódzkiem
poszukuje od zaraz wspólnika z gotówką. 10.000 zł.
B'liiJszych wiadomoI3ci udzieli Wydz. Gosp. S. N. w Łodzi,
:U. PiotrkO'wska 86 m. 10.

= ". bRĘDOWNJK', pl'ąte'K, 01'11a ·15 -m'a.la: -t1J38 =' 'Numer ni -

umieszczane tylko w gazetach "sanacyjnych" I żydOWSkich, których narodowcy nie czytaj" - a. więc o przetargach nic nie wiedzą, skutkiem tego do
przetargów stają sami Żydzi. Aby temu zapobiec, wzywa się kol. kol. do
przedkładania
zawiadomień o maję.
cych się odbyć przetargach na. terenie
danych Kół.
Wydział Gospodarczy Stronnictwa
Narodowego w Łodzi, ul. Piotrkowska
nr. 86 m. 10.

*

-

*

*

*

*

.

*

Mistrz piekarski, posiadają.ey kilka. tys. zł gotówki, pragnie osiedlić się
w jednem z miast Pol's ki środkO'wej
lub południowej.

*

*

Kamasznik-Polak znajdzie od zaraz
w Spółdzielni Szewckiej W Iwanisku pow. Opatów. Ewentualne ofer-

Kupca z Wielunia, zajmują.cego się
skupiem czereśni, prosimy o podanie
dokładne·go adresu.

społeczne.

"GAZETA POLSKA" W KOśCIANIE
Z inicjatywy redaktora narodO'wej
"Gazety Polskiej" w Kościanie p. Urbańskiego i przemysłowca p. Jankowskiego rozpoczęto na terenie Kościa
na akcję zbiórkową. na samolO't bojowy "Chrobry". Składki zebrane w Kościanie przekazane będą na naszą listę składkową. Brawo I{ościan!

dzień

I
•

Kiedy-odbędą się wybory
w Łodzil

Prasa

Nas2l8. ue],a zbiórkowa na samolot
bojowy "Chrobry" zatacza coraz .szersze
kręgi, obejmujQ.c
takź,e
organizacje

AKCJA ZAKOPANEOO
W niedzielę, 17 bm. 'IV lokalu stronnictwa odbQdzie si, w godzinaCh wieczornych zabawa
towarzyska dla
członków i sympatyków S. N.
Cały dochód przeznacza Id, na sa·
naniu zakupów dO'mu, znalazła męża
leżę.cego w kałuży krwi, podczas gdy molot "Chrobry'l. .
Zalewski grożąc rewolwerem, wzywał
Komitet. •
ją do pO'dniesi.ęnia rąk w górę. Dzielna
nODZIEż AKADEMICKA DAm
kobieta rzuciła się na bandytę, wzyDOBRY PRZYKLAD
wają.c równO'cześnie pomocy.
Akademickie Koło Bydgoszczan oZalewski wyrwaszy się Nowackiej,
zbiegł. Wezwane pogotowie przewio- fiarO'wałO' na samO'lot bojowy "Chrozło p. NO'wackiego dO' szpitala
miej- bry" zł 10 (odbiór ich pokwitowaliskiegO', gdzie stwierdzono u niego ranę śmy już wczoraj) i równocześnie w
liście, skierowanym do kO'mitetu wzygłowy. Za Zal~wsldm pościg trwa.
(pt)
wa Koło Naukowe przy W. S. H. dO'
kO'ntynuowania łańcucha ofiar.

Bandvcki napad w biały

,
. . ..
P Q Z n a n, 13. 5. W dnm dZIsleJ:
szym o. godz. 13.30 Te?dor ~owackl
napadnIęty został w mIeszkanIU własnem p'r zy ul.. Św. Czesła~a 17 przez
Jana ZalewskIegO' (Rybakl).
Zalewski, bawiący w mieszkaniu
Nowackich od zgórą godziny, w pewnym momencie poprosił p. NO'wacką
Antoninę, aby zakupiła wódki i ·kilka
zaką.sek i dał jej na ten cel 2 złote.
P. Nowacka, wróciwszy po dQko-

Spół

Mistrz krawiecki, Wielkopolanin,
prosi o wskazanie większego ośrodka
miejskiegO', gdzieby mógł się osiedlić.
Z.głOlszenia dO' redakCji.

zajęcie

~do'Wfj.ka 'lwWw(l;łli, ~ 9 siJe!r pnia - Zydomskie
ma,eje o PQd~·ale 'IJ1Jiiasta na okrftgi

GŁOS

ZE SFER POWS'!' AŃCZYCB

Zwią.zek Weteranów-Powstań

infor-

Ł ó d ź, 13. 5. ~ Jak donOlSi żydowska "Republika" WYbory rozpisane zostanę. w ostatnich
dniach czerwca,
kalendarzYk wyborczy, zgodnie z ustawę. samorządO'wę.. O'bejmie 10 dni czyli, że wybOl1'Y odbędą. się W niedzielę, 9 Sierpnia.
Jak się obecnie dowiadujemy, pierwotne nasze infOl1'macje zostały obecnie całkowicie potwierdzone. - Ponieważ dzień 30 czerwca jest terminem
prekluzyjnym dla rozpisania wyborów
i nie będzie przedłużony wybory
istOltnie zarzę.dzone będ~ w końcu

Na-

rodowych w Kłecku nadesła.ł nam następujący list:
"Czytając apel do zbiórki na: "Chrobrego", my powstańcy weterani po.
wzięliśmy na naszem miesięcznem zebraniu w niedzielę uchwałę wyasy..
gnO'wać złotYCh 15 na tak potrzebny
cel. Dobrowolna zbiórka wśród człon
ków Koła wyniosła złotych 10, ·!nlzem
więc przekazujemy zł 25.
_.
Chcemy naszym drobnym. datkiem
r6wnjeż przyczynić się do budO'wy po~
tęgi naszej ojczyzny. Kreślimy wyrazy
szacunku
ZarzlJ,d Koła
PudelewIcz, sekretarz. laT'Ski, pre7les.

Jale nas infOO'muję., podział miast~na okręgi będzie inny, aniżeli w czasie poprzednich wybOO'ów. W roku 1934
miasto podzielone zostało na 10 okrę
gów. W tym r.oku Łódź ma być podzielona na 13-14 okręgów, z których
każdy wybierać będzie 4-6 radnych.
Regulamin wyborczy ma być zmieniony drogą rozpO!I'Ządzenia p. ministra
'Wszelkie składki upr8S%a się wpła
spraw wewnętiI'znych w mYśl art. 41 ca6 do administracji naszych pism ustawy samorządowej. Zmiany nie bę Poznań, ŚW, Marcin 70 - albo na kondą jednak zbyt wielkie. DotY'czyć mają
to P. K. O. 200149 z dopIskiem: "Na
tylko spo.sobu składania list kandyda- samolot Chrobry--,
_ _ _ _ _ . -r',
tów na radnych i samej procedury gło
przyszłego miesią.ca. Równocześnie
lit sawania. Rozporządzenie powyższe uzarządzeniem
wybOO'6w, mianowany kazać ma się w pierWSZYCh dniach
GiełrIV
będzie komi,garz wyborczy oraz nastą-I czerwca.
.
,
Pozna'n
pi podział miasta na. okręgi wybOO'cze.
(', } I

.-

ztiolowe

p o III n a li, 13. 5. 1936 r.
Hamlet burtowy parytet PO'IIDatL
ładunki wagonowo. dostawa bletąea la 100 kg:
STANDARTY: 1) Żyto 700 gll~ !) pszenica
753 iiI.. 3l owies 420 gil.
Ceny orientaq'jne-:
\!:yto (Usposobienie stale). • • • 15,~ 15.50
PS'1!enica' (Uspo~(}b. stale) • • • 22,25- 22.50
chowskiego - chętnego preJllczmień 700-725 gil. , • • • • 15,50- 15,75
legenta.
10,- " J eczmień 670-680 gf!. • • • • • 15,%5- 15,50
WiktOT Chroszczyński
1,- .,
Usposobienie ~ta.le.
Stan. Wawrzyniak
10,- " Owies 450-,170 gn. • • , • • • 15.50- 15.75
standartowy • • • • • • 15,00- 15.25
Adwokat Szajn,a
20,- .. Owies
Usposobienie stale.
Konfraternia Kupców ChrzeMą ka
"""-1 '"
ŚCijańskich w Poznaniu żY'tnit wyci/ur. 0-30% wt. w•• - . • 22,~ 22,50
21,75- 22,00
żytnia gat. r 0·50% wl. w. , • •
250,- zł, członkowie zarzążytnia gat. r 0-1\5% wl. w. • • • 20,75- 21.25
/' du Konfraterni: Kazimierz
żytni,a gat. U 50-65% wł. w. • • 17,00- 18.00
Greger 50,- zł, Wit Jarżytnia pos\. po;, 65% wł. w. • • 15,50- 15,50
Usposobien:e stale.
C'Zewski 50,- zł, Franciszek
pS:reJlna gat. T wyc. 0'-20% wf. w. 34,75- M,50
Kusz 20,- zł, Roman Leit34,00- 34.50
ps~nna gat. TA 0·45% wl. w •• ,
geber 100,- zł, Mieczysław
pszenna ga,t. rB 0-55% wl. w.. • 33,00- 33,50
Malinowski 50,- zł, K.azipszenna gat. IC 0·6!J% w/. w.. • 32,50- 33,00
pszenna gat. ID 0·65% wl. w.. • 31.50- 32,00
mierz Otmianowski 5,- zł,
pszenna ga t. HA 23·55% wł. w. • 30,75- 31,25
Mieczysław PutiatyOki 50,pszenna gat. IlB 20·65% wl. w. , 30,25- l!(J.75
zł,
dr. Edmund Piechocki
pszenna gat. IID 45-65% wl. w .• 27,75- 28.25
20,- zł, Leon Stiirmer 20,ps-zenna gat. UF 55-fl5% wl. w •• 24,5()- 25,00
zł, razem
615,- " pszenna gat. lIG 60-65% wl. w •• 23,0(}- 23.50
pszenna
UTA 60-70% wl. w. 21.00- 21.50
Jan Grzesiński, Leszno
10,- " pszenna gat.
gat. lUB 70·75% wl. w. 19.00- 19,50
Otylja Kalinowska.
1,- .,
U&pos(}bien:e staJe.
Ksenia KalinowSka
1,- .. Otrę')y t"tnie sta.nd. • • • • • 12,5(}- 13,00
Ótręby pszenne g\Ube stand. • • 11,75- 12,25
. Zebrano na przyjęciu 7l okazji
Otręby pszenne średnie stand.. • 10,75- 11,50
lO-lecia firmy "Emka", właOtręby jęczmienne • • • • • • 12,00- 13.25
ściciel Marjan Włod arez ak ,
Rzep8:k zimowy • • • • • • • 40,00- 4'1.00
skład a.paratów radjowyeh i
S:emię lniane '. • • • • • • • 4MO- 46.00
Gorczyca • • • • • • • . ' . • 82,00- 34.00
fot~af~cznych OO"az instruWy\!:a
laio'Wa • • • • • • • • 25,O(}- 27.00
mentów muzycznych, PoPeluszka • • • • • • • • • • 25,50- 27.50
znań, Wrocławska 30,
203,50 ., Groch Viktorja • • • • • • • 21,00- 25,00
Kazim. Karpiński, Libelta 15, 100,- " Gro<;b Folgera. • • • • • " • 21,00- 23.00
niebie$ld • • • • • • • 10,50- 11.00
Gantkowski
20,- " Lubin
Prof.
Lubin t6lty • • • • • • • • , 13,0(}- 13,50
M. Cichocka,
WyspiańskieSeradela • • • • • • • • • • 25.00- 27.00
go 10
20,- ." Koniczyna biala • • • , • • • 75,00-100,00
65.00- 75.00
Marja Heinke, Poznań
2,- ,. Ko.niczyna żólta odluszczona
Przelot • • • • • , . • • • • 75,00- 90,00
Adwokat Witold Łuczyński
10,-,. 7.iemnlak!
jadalne • • • • • •
4,25- 4.75
Ludwik Szłapczyński, kupiec,
Malmch lniany w taflach •
18.25- 18.50
Poznań, Stary Rynek 89,
30,- ,. MIi,kuch rzepa.k. w taflach • • • 15,00- 15,25
Ma·kuch s/onec:zmiik:. w taflo 42/43% 17,00- 17,50
Razem z poprzednio pokwitaRoja • .. • • • .. .. • , • 21.00- 22.00
wanemi
2.361,- ., Śn.tt
Sloma pszenna luz"m • • • • • 2,00- 2.25
W łódz-kieJ admini,s tneji "Orędow
,.
pszenna praSOWaJla • • • 2,50- 2,75
tytnia luzem. , • • • • 2.30- 2,55
"
nika" złożonO' ofiary następujące:
żytnia prasowa,n,r: , • • •
"
3,05- 3,30
Ad\v. Kaz. Kowalski, Łódź,
25,-"
o(
owsiana luz(:{1[l . • • • • 2,55- 2,80
Jan Frykowski, Łódź,
20,- "
owsiana prasowa.na • • • 3,05- 3,30
Andrzej Szewczyk, robcńnik,
jęczmłenna luzen. • • • •
2,00- 2,25
"
jęczmienna ..>rasO'Wa.na • •
2.50- 2.75
Łódź
2,- .,
Siano
zwykle
luzem
.
,
.
.
5,506,00
PP. F. ŻegO'towie, Łódź,
10,- ..
zwykle prasowane. • •
6,00- 6,50
M. Krzeczkówski, Łódź
5,- .,
nadnoteckie luzem. • , •
6,25- 6,75
nadnoteckie prrSOWaJle. • 7,25- 7,75
..
Sadowski, robO'tnik, Łódź
2,- .,
Ogólne ullposobienie spokojne.
Zadeklarowano
3.584,60 ..
Og6lny obrót: 1372,3 toron, w tem żyta 163
Og6łem wpłaCODO I zadeklarotonn, pszenicy: 141 ttaa. ~nia 89 toIlGl,
W Ił r

Un 11: I:

Na samolot bojowy "Chrobry"
W dalszym
ofiary:

ciągu. wpłynęły nastę~

pują.ce

Spółka Myśliwska
Sławiński

Warsz.
Z. A.

25,-

zł

1,- "
1,- ..

Józef Jakubowski, Modrze
2,- ..
S.
5,- Ot
Poszukuje się wspólnika lub wspól- Fr.
Helena
Kozławska sen.
5,- ..
n"iczki z kapitałem do 1.500 zł, celem Stella Kozłowska
2,-"
założenia interesu w Łodzi. EwentualSławomir Leitgeber
2,- "
ne zgłoszenia kierować pod adresem Iza
Ni'klewicz
4,- ..
p. Marji Dzikowicz, Łódź, ul. Siercza- Anastazja Szulc, Konopnickiej 3, 3,- "
na 5.
Stanisław Piotrowski
5,- "
T. Ch.
1,- "
Fryzjer ' damski i męski reflektuje Teofil Maciejewski, Strzałna wyjazd z miasta Łodzi celem osiekowo
10,- ...
dlehia się na stałe w małem mieście. Bogdan Leitgeber
50,- "
Ewentualne zapotrzebowanie kierO'wać Zofja Leitgebrowa
50,- ,.,
pod adresem :p. Dzikowicza, ul. Abra- Sławek Leitgeber
10,- "
mO'wskiego 39.
Danusia· Leitgebrówna
10,- ..
BO'gusław Leitgeber
10,- "
Pięciu krawców Łodzian na kon- Aleksandra, Miehalina i Edfekcję męską. znajdzie stałe zajęcie od
ward Sterczewscy
20,- ,.,
zaraz. Bliższych wiadomości udzieli Eug. Piaseccy zamiast wieńca
lW ydz. Go$p. S. N. w Łodzi.
na trumnę ś. p. T. Smoluc.h owSkiego
20,- !ot
·20,...... "
PO's!a.aacz· gotówki okołO' 15.000 zł F. L.
5,- "
może od zaraz stać się wspólnikiem Ks. Matuschek, Kórnik
J. N., Gdynia
2,- "
młyna motorowego, mogę.cego prze5,- ..
mlee na dobę przeszło 200 kol'1cÓW zbo- Stanisław Nowicki, Chodzież
Fr. Pędziński, · Mur. G(jŚlina, 10,- PI
~a;. Wartość maję.tku właściciela prze5,-"
kracza 230.000 zł. Bliższych wiadomo- Marjan Cięzki; Mur. Goślina
5,- PI
sci udzieli Wydz. Gasp. S. N. w Łodzi, Kazim. Nowak, Mur, Goślina
Stan. JarczeWS'ki. RawicZ
20,- PI
ul. Piotrkowska 86 m. 10.
Waeław Krupowicz, pł~., Poznań, ' I rata
t,- ,.,
Posiadacz gotówki, fachowiec z Marjan Michalski, Bydgoszcz 1,- ..
branży tartacznej, maj~cy zamiar zaJadwiga Su.szczyńska, Adałożyć w O'dpowiednich okolicach tar~
mowo, p; Wolsztyn
3,- "
tąk, może nabyć kompletne urzę.dzenie
tartaczne po bardzO' umiarlwwanej 00- Br. Karniewski i P. SzadkowSlki, Kłodawa
5,- "
nie. Bliższych wiadomości udzieli Zygmunt
Czar1ińskl
3,- PI
,W ydz. Gosp. S. N. w Łodzi.
Julja Kluzowa
5,-"
Inż. S. Jeleński, Poznań
10,- ..
Koledzy Kierownicy Kół Str. Nar.! Bezrobotny Ignacy Dudziński,
Ponieważ
zawiadomienia instytucyj
Gniezno
2,- "
państwowych
o m.aję.cych nastlJ,pić W. Mróz
2,- "
przetargach n.a różne dostawy jak: KO'ło Senjorów . w Poznaniu
dla Fundlll'l·r.u Pracy, ' wojskowości,
'zamiast wie:ńca na. tnlmnę
,vięziennictwa itp. bywają. zasadniczo
ś. p. dr. Tadeusza Smolu-

*

ty naleiy kierować wprost do
dzielni Szewskiej w IwanO'wie.
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Domagamy

się ogłoszenia

Ł ó d ź, 14 marca
Od czasu do czasu czyta się w prasie wzmianki o działalności stowarzyszenia, noszącego angielską nazwę ,.Rotary-Club". Były już także w prasie narodo\yej artykuły, prze~trrega
jące polską opinję publiczną przed
tern stowarzyszeniem, którego charakter i właściwa działalność otoczone są
mrokiem tajemnicy. 'Yiadomo tylko,
że pierwszy
,,'Rot.ary-Club'· założony
został przez pewnego ochrzczonego Ży
da amerykańskiego i że wszyscy wybitniejsi członkowie tej organizacji są

jednocześnie członkami

lóż

masoń

skich. Były już również ostrzeżenia ze
strony czynn ików kościelnych i z tej
strony wyraźnie podniesiono zarzut,
że "Rotary-Club" spełnia funkcje jakby biura werbunkowego masonerii.
Kogo masonerja pragnie u"idlić i wcią
gnąć do swego gl'oua, tego zwabia się
najpierw do PQzornie "niewinnego"
stowarzyszenia, czy raczej klubu towarzyskiego, jakim nazew nąt.rz jest
"Rotary-Club", a tam, dostawszy się
w ręce wytrawnych apostołów masonerji, zostanie tak dokumentnie omotany, że ani spostrzeże się, jak stal się
posłusznem
narzędziem
masolJ:::kich
intryg i spisków.
Na czele polskiego "Rotary-Clubu"
stoją wybitni przedstawiciele wyznania protestanckiego oraz kilku pńl
tydów, gdyż "Rotary-Club" w Polsce,
w przeciwieństwie do inny('h krajów,
postanowił nie przyjmować do 8\\ego
grona Żydów nieochrzczonych. Posła
nowienie to powzięto w tym celu., by
łatwiej pozyskać Polaków.
Interesy
żydowskie nic na tem nie trat'ą, gdyż
tak samo jak w masonerji, rządzą w
światowej organizacji "Rot ary-Clubu"
Żydzi amerykańscy, angielscy, francuscy a zapewne także i bolszewiccy,
brak Żydów w organizacji pol!'kiej
niema tedy żadnego znaczenia, a "aczej
jest dla interesów żydowskich poży
teczny, ponieważ tym sposobem udaje
się WCię.gllą.Ć do masońskiej
i filosemickiej organizacji PoJakÓ\\' i skrę
pować im ręce, aby nie mogli rozwijać
iadnej działa.lności, Żydom niemiłej.

*

W Łodzi, podobnie )ak w innych
większych miastach polskich, "Rotary(lub" pOSiada również swoją. lokalną

jaczeJkf. O zagadkowej i wysoce tajemniczej, a nawet niepokojącej działalności tej pLa.eówki pragniemy w kilku zdaniach pomówić. Z posia,d,anych
przez nas wiadoOl()Ści wynika, że op.rócz kilku Pola.ków, który.ch opinja
jest bez zarzutu, należy tam grono ludzi, cieszących si, wszystkiem Innem,
łyUto nie dobrą opinią. O "interesach",
jakie ludzie ci już robili i j.akie jeszcze
robię.,
opowiadają
sobie w Łodzi
l'Zeczy wprost nieprawdopodobne.
Ale ,nie () to nam chodzi. Prędzej
czy później każdy za swoje sprawki
biedzie musiał odpowiadać, od tego
7aden "Rotary-Club", ani żadna loża
mMOńska na dłuż'szą metę nikogo w
Polsce nii! uchroni, gdyż egzystencja
tego rodzaJ1l kamaryl l agentur rótnyeh anODłmowych mocarstw w nanem paDstwfe zbyt długo jut tolerowana nie będzie. A jak si~ kiedyś
~cznie wymiatanie tych zakamarków,
10 będzie to zrobione gruntownie i każ
dy uczestnik tych "niewinnych" kółek
~ie wzięty pod lupę, żeby nie wiedl':ieć jak się kręcił i wykręcał.
Dla
niejednego koniec będzie bard7.o ża
łosny.

Na.razie chodzi () to, że zaniepokoJona opinja narodowa naszego miasta
domaga si~ bardzo stanowczo opublikowania całkowitej i nie retuszowanej
Jłsty członków łtldzkiego "Rotary-Clubu". Istnieją bowiem bard7.0 poważne
poszlaki, że pewnym osobnikom, cieszą.cym się hardzo lliepochlebną opinją,
udało się podobno wciągną~ do "Rotary-Clubu" kilka' osobistości, zajmują
cych w Lodzi bardzo wpływowe ł bardzo ważne stanowiska na słułble publicznej.
, ~ie WChodzimy w to, czy urzędni
kom pallstwowym wolno je!\t należeć
do takich organi7.acyj, gdyż ta placówka utajonej masonerji uchod7.i za organizację apolityczną, ale naszem zdaniem uczestnictwo urzędnika paf.stwowego w takiej organizacji, noszą
cej wszelkie znamiona agentury mitdzynarodowej, i to agentury bardzo
podejrzanej, nie powinno b1~ tolerowane.

spisu

członk,ów łódzkiego ;,Rotary-Cłubu"

W przypadku łódzkim sprawa ta
nabiera posmaku wręcz skandalicznego, gdyż pewni członkowie "RotaryCIubu" - właśnie ci, o których krążą.
najbardziej podzielone i niepochlebne
opinje, mają akurat najWięcej do czynienia z Instytucjami państwowemi,
których kierownicze jednostki zostały
podobno wciągnięte do "Rotary-Clubu".
Członko\\. ie "RotarY-Clubu" nIe ukrywają bynajmniej, że jednym z najważniejszych celów tego stowarzyszenia j<e~t '~'zajemne popieranie się jego
członków.
. Ta zebraniach .,RotaryCJ ubu", odlJy" anych regularnie kiJka
razj' \\ miesiącu. mówj sil,' przeważnie
o tern, kogo, gdzie i w jaki spOSÓb nalety poprzeć. A potem na drugi dzień
po zebraniu rotarzysta A. zjawia się w
g-abinecie rotarzysty B. i, odwołując
się do solidarności klubowej, pro<;i o
przychylną. dla siebie decy7,.i~ w pewnych !';prawacb.
Jf'śli prawdą jest to, co ludzie ('ora?:

gło~niej opowiadają. sobie w Łodzi, 'k>
kilku członków łódzkiego "Rot aryClubu" dorabia si, wielkich fortun w
ten sposób, ie korzysta z wpływowej
protekcji swoich przyjaciół klubowych,
zajmujących stanowiska publiczne.
Opinja pOlska ł.odzi chciałaby wyjaśnić tę sprawę w interesie publicznym i domaga się opublikowania kompletnej listy członków łćdzkiego "Rotary-Clubu". Jeśli to nie nastąpi, bę
dziemy zn1Uszeni sami wymienić osoby, o których doniesiono nam, że zapisane sę. w poczet czlollków łódzkiego
.. Rotary-ClullU" i bjorą rE'gularnie udział" jE'go z€braniarh. :"ł)'ka.iąc się
fam z osobnikami.·z którc1l1i ba.rdzo
rzęsto stykać się muszą w eharakterze

"ur7.ędowym".

*

Mało kto zdaje sobie ~prawę z tf'go,
co to za okazowa kamaryla taki "Rotary-Club". Rta t u t jego głosi. Żf' człon
ków się nie ll'l"ZYimuje, a tylko zapTasza. Nie może wip'c kt<l ch('e r.głosić się

Czt;'ŚĆ członków

Str. '\a r., kiorzr ucze6tnicz~'li VI' urorzY6WŚ(·j poświęcf'nia dzwonów
w Zelo,d . dn ia lU hm .. a /l3 •.:;!, pni f' VI zię-li udział w zebrali lu~. '. orłhyt f'm ~ lokaju
własnym.
"\' środku 8iedzi kiero'\\ n k 'koła S. X. w Z"loVl ie. p, ~tefRn B:.rtosik.

i 7'Api~a.ć na a;łonka, le~ mm! postaoficjalnie zaprosronG
do klubu.
Sta.tut określa również, kogo m ....
na zaproSić do grona "wybranych".
Chodzi o to, aby grono było niezbyt
wielkie, ale zato dobrane. A więc wolno zaprosić na członka tylko oso~
która w swoim zawodzie zajmuje stanowisko kierownicze, I to po jednej z
każdego zawodu r;zy Itanowiska. Zpośród kilkunastu dyrektorów
banków
łódzkich,
członkiem "Rotary-Clubu"
może być tylko jeden. Oczywiście wybiera się najwpływowszego. Kupców
przyjmuje się po jednym z każdej
branży urzędników po
jednym z
każdego stopnia służbowego, oczywiście tylko ze stopni najwytszych.
Kilku spryciarzy, otrzymawszy od
amerykańskiej centrali "Rotary-Clubu" licencję na założenie lokalnej plat'ówki w jakiemś mieście, może w ten
sposób skupić przy jednym stole ..
szczelnie zamkniętym pokoju klubowym tych wszystkich ludzi, którzy w
danem mieście trzymaj, wpływy l
wladz~ w swoim ręku.
Nie trudno wyobrazić sobie. jakle
interesy można obrabiać w takiem gronie, związanem solidarnością i uroczystem ślubowaniem wzajemnego popierania Si, I protegowania.
A czego załatwić nie można np. w
Łodzi to załatwia si, przez mOllków nRotary-Clubu" w Warszawie,
gdyż wszy~y członkowie tej amerykańskiej kamaryli, gdziekolwiek
się
znajdują, obowią.zani są VI'7.ajemnie się
protegowa(; i popierać.
W takiej instytucji nie może by6
miejsca dla przedstawicieli władz publicznych.
Co więcej, takie zagadko" e insty.
tucje po "innr być w Polsce jak naJrye;b.lej rozwit;!za.ne i zakazane. I tak
aż nadto słyszy się u nas narzekań na
}YI'otekcjonizm, upra,,' ian~' na każdym
kroku. A czyż taka instytucja jak "Rotary-Club" nie jest poprostu jakby
stworzona na to, by pośredniczyć w
protekcjoniimie?
,y Łodzi \yróble na daeh li Ć\\' lerkają nazwi"ka osób, które obrabiają swoje mniej lub wil,'cej solidne interesy
przy pomocy protekcyj i protekcyjek,
orgnizowan~'ch na tygorlniow-ych !'eansach "Rotary-Clubu".
A więc j-eszcze raz: domagamy 51,
ogłoszenia jak najrychlej kompletnej
listy członków łódZkiego "Rotary-Clubu".
XX
rać się o to, a.by
go do wstą.pienia.

Kazanie pod ce ZU

Szczeg'óły sensacyjnegó procesu przed sądem grodzkim W Kafiszu

K al i s z, 14. 5. Dnia 13 bm.

toczyła

się

znamienna r07.prawa karna w sądzie grodzkim w Kaliszu przeciw ks.
prof. Siepce ze Stawiszyna, oskarżonemu przez policję z art. 170 k. k. z t ytułu wygłoszonego kazania w kościele
w dniu święta państwowego dnia 11
listopada 1934 r. Bronił adw. Jaźwiński.

Na rozprawę powolano czterech
dowodOWYCh i ośmiu odwodowych; wszyscy mieszkań-cy Stawiszyna z bunnisŁrzem Łowińskim na.
crele. Jeden świadek nie stawił się.
\Vedłu aktu oskarżenia ks. Siepko
miał użyć w kazaniu zwrotu: uW Polsce rządzą masoni i żydzi. Prawych
obywatell karze się więzieniem l W'Ysyła do Berezy, zadając Im katusze fizyczne i moralne, a złodziei I defraudantów karze się łagodnie z odroczeniem kary, aby później to samo ro-

w Polsce.
Na pytanie obrońcy, czy to kazanie
wywoŁało wrogi nastrój wśród ludności, większość świadków stwieNiziła.,
że nic podobnego nie .było, owszem kazaniem wszystkim się bardzo podobało

i byli niem 2'>budowani.
Inkryminowanych słów o Berezie
i defraudantach świadkowie sobie nie
prLypominają.

świadków

Są.d zarzą.dza

konfrontację

świ'ad

ków, którzy bez wyjątku obstają. przy
poprzedmch zeznaniach.
Osk. publ. zapytuje śwd. Piszczoro"'icza, komendanta posterunku, ezy
były w Stawisz~'nie niepokoje?
Śwd. Piszczorowicz: Jaskrawszych nie było, wybito kilka szyb, ale
to nie miało związku z kazaniem.
OskarżydeI publ. wnosi o odroczenie rozprawy celem przesłuchania
brakującego świadka i urzędnika śled
bUł".
czego, który przesłuchiwał świadków.
Tu zauważyć należy, że w r. 1934 Na wniosek obrony sąd uchybi ten
Berezę Kartuską. ~łnia.li głównie
VI nio LK.
narodowcy.
Po krótkiem przemÓWieniu oskarŚwiadkowie doVl odowi. komendant 2yt;;el~ publicznego zabrał głos obroń
post. p. Pisz>czorowicz i burmistrz Lo- ('8 ad\\'. Jaźwinski i w logicznym wywiński zeznawali zgodnie z aktem 0- wodzie wyka.zał, że oskarżenie policji
skarżenia.
wpłynęłQ do' pl'Okuratora dopiero po
Śwd. Lowiński, zapytany prr.ez sęroku od czasu wygłoszenia kazania, bo
dziego, zaznaczył, że kazaniem nikt w dniu 11 #!rudnia 1935, że było Sf01'się w mia~teczku nie interesował.
mułowane z przypomnienia, mogło zaOskarżyciel publ.: Jaki dziR na- tern zawierać grube nieścisłości. Że
strój w Stawiszynie?
większość świadków nadaje inną treŚĆ
Obrońca: Proszę o uchylenie tejnkryminowanemu kazaniu, a. wreszde
go pytania. Kazanie z r. 1934 nie może gdyby naWf't k~. Siepko wytykał błędy
mieć zwią.zku przyczynowego z d:dsiejpubliczne, wszak nikt nie powie, że w
s:r.emi nastrojami.
Pol~ce jest wszystko w idealnym poSą;d uchyla p y t a n i e . , rządku, - to za. to winie go nie moż
. Świadkowie obrony zeznawali pra- r.a, to było jego prawem i obowiązkiem
'Wie zgodnie, że oskarżony mówił o kapłańskim. Kazanie ks. Siepki nie
rozpowszechnianiu się Żydów i maso- było widocznie żadną. rewf'Jarją, kiedy
nów w różnych p. aństwa,ch i o"trzf'gał. cały Tok czekano na. ,\-ytoc'zenie mu
aby nie dopuścić do ieh panQwania śledztwa i to doviel'o .. tedy, kieUj. u-

I

jawniły się krwawe rottuchy
a.ntysemickie w sąsiednieh powiatach, z
któremi ks. Siepko nie ma ila.dnej łącz
ncś'C,L

KSlę,dZ

Piotr Skarga przed 400 laty

też mI;),! odwagę karcić błędy możno
władców i wzywać do naprawy Rzeczypospolitej, a nikt ze współc~snych nie
wzywał go na sąd, my
zaś
dzisiaj
wspominamy go ze cz<:ią głęboką., jako
wielkiego kapłana-patrjotę.

Opinja o Berezie l1~egł.a od r. 193'
gruntownym zmianom, nawet w sferach ~j pierwotnych zwolenników.
Sam rząd zwolnił z Berezy narodoWo~ów, a osadza tam komunistów, jak.,
faktycznych wrogów Pa.ństwa Polskiego.
. 'arodowcy są ludźmi wielkiej idei.
w pracy swej nie sę. powodowani osobi-terni korzyściami, Pł'zeeiwnie ponoszę. melkie ofiary w przekonaniu, że
dążą. do szczęścia swojej Ojczyzny na
no\\ y·'h podstawach.
\v'olna krytyka wad publicznych w
państwie
konstytucyjnem nie j~st
przestępstwem, owszem zasługą.
Jeżeli kaznodzieja przE'str:r.ega paraf jan
przed prądami żydow!';ko-komunistycz
nemi, jeżeli krytykuje błędy i grzechy
publIczne, to zasługuje na uznapie, a
u~e n!l. potępienie. Ohrońca prosi sąd
o Ulllewinnipnie o"karżcnego.
Osk. ks. Siepko w ostatniem słowie
OŚWiadczył: "Zbył kocham Polskę, abym miał działać na jej szkod·ę - pros,~ę o uniewinnienie".
Są.d derYduje ogłosir wvrok dnia
11) maja o godz. 12.
.
Proces()wi przysłuchiwali się licznie przybyli na ro:r.prawę mip<;zka11cy
Stawis7.rna.
W. S.
I
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Nowy tw'ór wymierzony jest przeci·wko Obozowi Na.,odowemu

uChwały rady naczelnej P.
wywolały duże zainteresowanie
w świecie politycznym. Z szczególniejszą. uwagę, często satysfakcją. czasem nawet i sympatją - komentuje
się zwłaszcza ustęp, traktują.cy o sto-

ci tern nowem porozumieniem leWicy,
czy będą. mu patronowali z ukrycia, to dla obozu narodowego jest okolicz-

sunku P. P. S. do "Kompartji" Polski.
ten zawiera dwie, poniekąd
sprzeczne między sobą zasady taktycz-

Echa potwornego mordu pod Zgierzem

Ostatnie

P. S.

Ustęp

ne.

stwierdzono w nim,
ie współpraca obu partyj nie jest
możliwa ze względów zarówno praktycznych jak ideowych, a przedewszystkiem dlatego, że "ośrodek organizujący i skupiają·cy ruchy masowe
i walki masowe w Polsce, musi być
ośrodkiem
działającym
w Polsce".
Tak uzasadnił na łamach "Robotnika"
b. poseł Niedziałkowski niechęć P. P.
S. do wspólnego frontu z K. P. P.
Ta rekuza złagodzona jest innem
wskazaniem taktycznem. Oto rada naczelna P. P. S. stwierdziła publicznie,
że istnieje między obu partjami "pakt
o nieagresji" i że P. P. S. stoi na stall()wisku tego paktu, mającego na celu "niezaostrzanie stosunków wewnętrznych ruchu robotniczego",
A więc w~pólnego frontu niby nie
będzie, ale już jest "pakt o nieagresji".
Ten genewski styl w uchwale P. P. S.
nie dla wszystkich widocznie jest dość
zrozumiały. Są i tacy, co cieszą się
z deklaracji P. P. S., jakby nie pomnąc,
IŻe pakt o nieagresji jest także rodzajem sojuszu i że zazwyczaj bywa on
wymierzony przeciw trzeciemu czynnikowi, uznanemu za wspólnego przeeiwnika.
Nie tak już dyplomatycznie potraktowany jest w omawianej uchwale stosunek P. P. S. do Stronnictwa Ludowego, uznanego za równorzędnego partnera w organizowaniu wspólnego
frontu robotników i chłopów dla walki
z kapitalizmem, "faszyzmem" i "systemem", której pozytywnym i ostatecznym celem ma być danie Polsce ,,rzą
du roootniczo-chłopskiego".
A więe: ręka w rękę z ludowcami,
ale bez komunistów na froncie. Wygląda to na próbę wskrzeszenia "Centrolewu", który po raz pierwszy wyruszył do walki przed sześciu laty i

Nowy "Centrolew" jest wymierzony przeciw nam, więc my wystąJpić
musimy otwarcie przeciw niemu.
M. K.

nością drugorzędną..

Co

Po pierwsze -

wyka~alo pr~eprQ,wad~Q'łle śled~hc<o

Z g i e r z, i3. 5. - Donosi.Jiśmy już
w numerze wczorejszym o potwornem
morderstwie, popełnionem przez Gustawa Try,nkiera na osobie własnej córki
Eli Naudorf, zamężnej już; i mającej
dwoj.e dzieci.
Jak wykazało .p rzeprowadzone w
sprawie morderstwa śledztwo, Trynkier
zabił swą córkę wskutek tego, iż odmawiała mu ona utrzymywania z nim
bliżsl-yoh stosunków.'
Krytycznego dnia Trynkier spakował
swe rzeczy, oświadcZ'ając, że wyprowadza się z mieszkania NaucLorfów. W
pewnej chwil, gdJy córka 1ego odwródla się, T.rynkier, z zawodu rzeźnik, do-

Sześ,iu

był

z ]lkrycia noża rzeźnickiego, długo
30 cm i wbił go Jej w se.rce.
Nieszczęśliwa ofial"a zbrodni'a rza zdoła
la wybiec jeszoze prz€d dom, gdzie upadła. Sz.aleniec zadał jej jeszcizekilka
głębokich ran w łopatki i plecy, a gdy
nad'bie,gli, zwabieni krzykiem mordowanej, sąsiedzi, zabarykadował si~ w
domu. a następnie podciął sobie lekko
gardło i przeciał żyły, u le'w ej rę-ki. Po
wyważeniu drzwi i nałożeniu opatrunkó:w, T.r ynkiera przewieziono do s2lpitala ewangelickiego w Łodzi.
Na miejsce zbrodni przybyła komisja sądowo - lekarska.
ści około

komunistów przed

sądem

Grasowali oni na tm+enie pou\iatu opatowski.e go
O s t r o w i e c, 13. 5. - W ubiegłym
tygodniu sąd okrQgowy w Radomiu na
8esji wyjazdowej w Sandomierzu rozpatrywał sprawę
wybitnych komunistów Tadeusza Pastuszki, Hieronima
Wilczyńskiego,
Stanisława
Skarby,
Ignace~o Obręckiego, Henryka
klowskIego i Hermana Zborowskiego.

M:-I

Łódź -

oskarżonych o działalność wywrotową.
na terenie powiatu opatowskiego.
Po przewodzie sądowym sąd skazał
Pastuszkę
i WilczyIlskiego po 9 lat
więzienia, Skarbę na 5 lat więzienia,
Obręckiego na 4 lata więzienia, pozostałYCh komunistów Miklowskiego i
Zborowskiego po 2 lata więzienia.

Królewiec 13:11

Z zawodów atletycznycb

KrMewiec-Łódź. Stoją

L ó d ź, 13. 5. W poniedziałek późno
w nocy zakol'iczył się oczekiwany z
wielkiem zainteresowaniem w Lodzi
sportowej mecz zapaśniczy pomiędzy
reprezentacjami naszego miasta i Prus
Wschodnich, ~tórzy wystąpili W barwach Królewca. Niemcy przedstawiali
dobry materjał sportowy, jednakże w
wagach lżejszych ulegali technicznie
Łodzianom.

Jedynie w podnoszeniu ciężarów
Niemcy wyraźnie górowali nad Polakarni, pokazując swoją. klasę. Nic
dziwnego, że zdobyli dwa pierwsze
miejsca, oddając trzecie i czwarte Lodzi. Pierwsze miejsce zają.ł mistrz
Prus Wschodnich Mast, który w trzech
konkurencjach ~wyciskanie, rwanie i
pod.rzuc.ame) OSIą.gnął. razem ~95 ~~,
pOSIadając wagę średmą· DrugIe mIeJ·
sce zają.ł. równi~ż ~Hemiec Kahl z 275
kg, trzecIe łodzlanm Kreutzsztajn 270
kg i czwarte Lędzewicz 240 kg.
W w~lka~h zapaśniczy~h jedynie
Pruesch l Khsman pokazah doskonałą
_tecll.nik~ i klas~ reszta ~wod.!1ik_ów

zawodno KrMewca,

k1ęC7:a,

I

przeciętna

w PabIanicach.

Ko'r zysta...

tę w Katowicach, ,p abjanicki Bruszendel'i
prowadzi pertraUvo!>6 w cel~ 'ilprowadz&i
nia lugosławia'l\ 00 Pabi:..~c. Mecz z 11,l~
gosławją - Pabjanice ~yć się ma w ~
n!edziałe'k dnia 18 b. m. w Pabjanicachi
przyczem Pabjanice będą. reprezentowane!
przez zespół Kruszender'a uzupellliony\
ewentl. zawodnikami łódzkiemi. Kapitan
P. A. Z. p. Gałuszka, który bawił w Lo"
dzi na meczu Królewiec - Łódź, ustali~
naetępujący skład Teprezentacji Polski na:
mecz międzypaństwowy z Jugosławją.
Skład ten będzie przedstawiał się naetę ..
pująco (od wagi koguciej dQ ciężkiej)~
Rokita (Warszawa), Mal'z,og (Śląs.k), ~ila,...
zak (Warszawa), Rejniak (Wamzawa) Kry...
sztalski (Śll\6k), Lukaaiewicz (P<lznań) ~
Urgaoz (Śląsk).
Szermierze mistrzostwa Lodzł. Wj
dniach 15, 16 i 17. b. m. odbędą. się szeN
miercze indywidualne mistrzostwa Lodzi]
Ip anów, w trzech konkurencjach: szpadzi~
szabli i florecie. W pierwszych dwóch
dniacb mistrzostwa odbęda, się w lokalu
kl:ubu Tramwajarzy przy ul. Piotrkowskiej
od godz. 17, zaś w niedzielę, 17. b. Dl. fi ...
:nały zostana, rozegrane w lokaJu Y. M. C..
A. przy ul. Trauguta od godz. 10 rano. W;
mistrzostwach biorą, udział zawodnicy W.
K. S., P. K. S., Pocztowego P. W .. klubu
Tramwajarzy i klubu Pracowników Elek ..
trowni. W celach pr()pagowania sportu!
s'Zermierczego organizatorzy IPostanowili
młodzież do lat 15 wpuszczać na. tę impre-<
zę z.upelnie bezpłatnie.
Sportowe nadużycie.
W dorocznym
"Wyścigu dl'a Młodzieży Rzemieślniczej"
zorganizowanym w dniu 3 Maja pnez
łódzką Resursę, pierwsze miejsce zajął
Kajnatb Harold z klubu Rapid. Okazało
się jednak, że zamiast Kajnatba staTtowal
jego kolega klubowy "Ivo", który ~el()lWO
zmylił organizatorów,
podając ni~w{}je
nazwisko. Sprawą tego nadużY'Cia zajmo-<
wał się na ostatniem posiedzeniu zarza,d
Łódzkiego Okręgu Zwią,zku
Kolarskiego,
który zdyskwalifikował "Ivo" i Kajnatba
za nadużycie sportowe lo premedytacja" na.
przecia,g trzech miesięcy. Ukara.na. została również grzywną pieniążną. Resursa, za
wydanie ,pomimo zaetrze~eń sędZiego
głównego na.grody kolarzowi Kajnaotho-<
Ł. z. O. P. N. przeciw sędziom piłklU'<
skim. lak donosiliśmy przed kUku dniami, w Ubiegłym tygodniu odbyło się w
Lodzi nadzwyczajne walne zebranie daw..
nego Okręgowego Ko.legjum Sędziów pił...
karskich, na którem postanowiono gre-o
mjalnie wstąpić w sz"regi nowoutworzonego Wydzialu Spraw Sędziowskich przy
L. Z. O. P. N-ie. W związku z ta, uchwała,
do L. Z. O. P. N. wpłynęła wspólna lista.
sędziów dawnego O. K. S-u, na której figurowało 3.1 nazwisk.
Sprawą, tej listy
zc.jmował Się na ostatniem :posiedzeniu za.rząd łódzkkb władz piłkarskich.
P06tanawiono udzielić oopowiedzi odmownej,
wychodząc z zało.tenia, te L. Z. O. P. N.
nie [Il<!że obecnie pertraktować z O. K.
S-em. .lako <lrganizacją, 'k tóra de facto ju,t;
nie i~tDieje, gdyż została przez P. Z. P. N.
roz"':lązana. Ponieważ termin przystę-po
wama do W. S. S. upłynął z dniem 15
kwietnia, więc obecnie może być jedY1lie
mowa o indywidualnym zD'łoszeniu nie
za.ś o akcesie "rspólnym z,~ązku jut roz"':lązanego. Na marginesie tego OTZeC7:e-t
nla Ł. Z. ą. P. N. mUSimy stwierdzić, że'

Lodzianle

lub wręcz niewytrzymała. W wadze koguCiej Kulesza (L) już w 8 min. 20 sek., przez zła
manie mostu kładzie na łopatki Sarge
(K). W wadze piórkowej Pruesch (K),
więcej zaawansowany technicznie, wygrywa na punkty z Kawałem I (Ł).
W wadze lekkiej Kawał II (L), mając
zdecydowaną przewagę nad BeTgierem
(K) wygrywa wysoko na punkty.
W wadze półśredniej Hinz (L) w 17
min. 25 sek. kładzie Heina (K) saltem
przednim. Lodzianin pokazał prawdziwę. klasę, choć siły obu przeciwników były zupełnie równe. W wadze
średniej Jakubowski (Ll, maj~ obie
rundy stałę. przewagę, zwycięża na
punkty Gadomskiego (K), który otrzymał napomnienie za uciekanie z dywanu. W wadze półciężkiej Klisman
(K) rozłożył w 9 min. 30 sek. niezbyt
sportowego Slickowskie~o przewrotnym p.a..'!em. W wadze ciężkiej Braun
(K) w. 55 sek.. zwyciężał Cym-era (L).
ZWYCJęstwo mezaslużone, bowiem ło
. !!~ianip _nie leżał na łopatkp-h., .i&dnakniemieckich

Jugosławia

j~c z przejazd u reprezentacji zapaśniczej
lugasławji na mecz z reprezentacją, P<ll..
ski, który odbędzie się w najblitsią. sobo-<

wi-

walkę tę przegrał.

Nie wiemy jeszcze, jak na ofertę
P. P. S. odpowiedzą ludowcy. Niedawno obiegł całą. prasę okólnik, wydany
!przez pp. Rataja i Grudzińskiego, a
mówiący o taktyce Stronnictwa Ludowego w sposób nieco mętny. Stosunkowo najwyraźniej potraktowali przywódcy tego stronnictwa gotowość do
współpracy z P. P. S. i N. P. R Taki
właśnie skład miał ten pierwszy "Centrolew", z przed sześciu lat.
Inaczej natomiast przedstawia się
koncepcja nowego "Centrolewu" w
ujęciu ostatnich uchwał P. P. S. Byłby
on - naszem zdaniem
znacznie
czerwieńszy, aniżeli tamten dawny.
Nletylko dlatego, że w uchwale P. P. S.
pooninięto N. P. R, ale z dwóch innych
ważniejsiych powodów.
Pierwszym z nich jest omówiony
wyżej "pakt o nieagresji" z "Kompart ją", Poza tem meba jeszcze mieć na
uwoo'ze, że P. P. S. oprócz ludowców
- a bodaj nawet jeszcze przed nimi
- zaprasza do wS1pólnego frontu także
!part je socjalistyczne mniejszości na,rodowych, a więc żydOWSkie, ukraiń
skie i niemieckie.
A przecież wiadomo powszechnie,
rie partje te pod względem politycznym i społecznym są znacznie rOOykalniejsze, aniżeli P. P. S. Taki naprzykład żydowski "Bund" zajmował
zawsze pozycję pośrednią. między P. P.
S. a Komunistyczną Part ją Polski.
Jakby się czuli w tem towarzystwie ci
iudowcy,
którzy akcentują. wobec
chłopów !Wój partjotyzm,
a czasem
nawet i przywiązanie do katolicyzmu?
A zatem "Centrolew" na czerwono,
nawet .na bardzo czerwono. Czy taki
blok polityczny powstanie, czy ludowcy wejdą. do niego, to robaczymy. Już
teraz jednak widzimy jasno, jaki ma
być nasz stosunek do tej
koncepcji.
Może to być tylko stosunek walki. Czy
k()lffiuna i ŻydZi ~dq. f()rma1ni~ ()bj~-

na dywanie gwizdnął zwy"
Ni€ffi'ca.
Sędziowali kolejno na dywanie pp.
Gałuszka ze Śląska i MeIler z Królewca. Publiczności przeszło 500 osób. Po
zawodach odbyło się rozdanie nagród ..
Niemcy za zwyci~stwo w podnoszeniU
ciężarów zdobyli nagrodę konsula niemieck iego w Lodzi, Lódź natomiast
za zwycięski mecz zapaśniczy zdobyłal
dwa puhary zarządu miejskieg<l i pre..
zesa L. O. Z. A.
cięstwo

t~go rod~aJu posunięcie łódzkieb władz
pIll{aT~kICh było wybitnie
nief<lrtunne,
gdyż Jak wiemy, łódzcy sędziowie akces
swój zgłosi1:i do W. S. S. przy P. Z. P. N.
ipI'zez .łódzkJ oddział, więc decY'zję w tej

spraWIe mógł ,t ylko ipowziąć W. S. S. pny,
P. Z. P. N. a nie Lódzki Okr. Związek P. N.
Sprawa .t a, jf'St o tyle charakterystyczna, te wszystJkie wysiłki łódzkich sędziów
w celu ,przystąpienia do pracy dla dobra.
sportu łÓdzkiego. napotykają na mur przemód u naszycb władz piłkarskich.

UWzględnione odwołanie
War s z a w a. (Tel. wł.). Najwy7J..
Trybunał Admini's tracY'jny rozp&v;ywał w środę pierwszą skargę z Be-<
TJi odwołań wniesionych przez oddzia...
ły uJn'aińskiego towarzystwa oświato
wego "Proswita" przeciwko decyzjom
administracyjnym
w
Małopolsce
Wschodniej, Zlł.wieszającYDl działania.
czytelń tych organizacyj
w różnych
miejscowościach, zwłaszcza w województwie tarnopt)lskiem.
Trybunał
skargę .uwzgl.ędnił, uznają.c, że decyzje
o zawleszemu ezytelni ukraińskieb
wydane zostały nieformaInie.
(w)
szy
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Kalendarz rzym.-kat.
Piątek: Zofji m.
Sobota: Jana Nepomucena ' b,
Kalendarz słowiański
Piątek:

Strze,żyslawa

Sobola: Wieńczyslawy
Słońca: wschód 3,57
PIĄTEK
zachód 19,41
~• •II.I._iI Dlugo·Ść dnia 15 g. 44 min.
KSiężyca: wschód 1,10
zachód 12,0\,3
Faza: 5 dzień przed nowiem.

AdM
redaktn i admioiltraru W173-5!
todr,
telefoD redakcji
ł acbuinł.tracJI

Piotrkowska 91
Godziny przy J~ dla interenal6w

od 10-12
E

fłOCNE

._

DY2URY AP.TEK

Nocy d'z isieiszej dy"Żurujl\ apteki: Kacpe.rkiewieza. Z~ierska 54, RychtelI'll I Ska
11 Listopada 88, Zundelewicza (tydow.), Piotrkows~a 25, Bojarskiego i S~ki, Przejazd 19, Rytla. Kopernika Z6, Lipca (żyd.)
Pio·trkowska 193, Kło<potowskJegQ i Ski Rzygowska 147.
Strat: ogniowa: tel. S.
Pogotowte mleJskie: 102.90.
Pogotowie ubezpieczalni: 208.10.
Pogot",wie P. C. K. (dla wYP8idk6w):
102.40.

TEATRY LÓDZKIE
Teatr Miejski - "Kto zabił?"
Teatr Popularny - "Nauczyciel'k a ".

KINA LóDZKIE
Adria Metro - "Sztandar w·.)lności",
Bajka - "Anna Karenina".
Corso - "Swialtla wiel'k iego miasta".
Capitol - "Casino de Pari,,".
Czary - "Jasnowidz".
Pałace -" "Dzisiejsze czasy".
Przedwiośnie - "Osaczona'"
Rialto - "Należę do cielbie".
MiTaż - "W walce z caratem".
Mimoza -' "Gabinet figur woskowych".
Ikar - "Księżna Łowiec·ka" i "Wyrok

t.W szeregach narodowych
do walki zokrutnym wrogiem"
ZrWrk{~ek Ofice,rów Re~erowy 'IV stalni'e Sp'0'~Ył1!ku 'IV ŁoWri

wobec pie'r'WsNo -majowej Ndrady
L ó d Z, 14. 5. -

Otrzymaliśmy

na".

stęl>uję;ce pismo:
"W związku

z JX)chodem socjalistycznym w dniu 1 maja, który przerodził się faktycznie w pOChód rew()lu<:yjny międzynarodowego komunizmu, jawnie wrogiego dla Państwa i
Narodu Polskiego, Zwią;zek Oficerów w
stanie spoczynkU w Łodzi na zebraniu
odbytem 'W dniu 13 maja uchwalił następują.cq. rezolucję:

ł,Znamy

dobrze

ciężki.e

chłopa i robotnika polskiego
za całkiem słuszne,żądanie

położenie

uznajemy
pracy i
chleba tych warstw i pod tym wzglę
dem gotowi jesteśmy poprzeć ich moralnie, ale nie możemy zrozumieć, ja;k
mogą niektórzy toootlnicy Polacy stawać pod
komendę
agentur obcych
międzynarodowego komunizmu,
tych
ni.eprzejednanych wrogów państwowo
ści, władzy i porządku
społecznego,
którzy dążą niedwuzfiacznie do zniszczenia Państwa Polskiego.
Jesteśmy zrzeszeniem apolitycznem.
Jako takie stoimy na uboczu od wszelkich prą.dów i partyj polityczny~h. Do
polityki nie mieszamy się. Ale jeste-

śmy zarazem kością. z kości i krwią z
krwi narodu pols'kiego, jesteśmy wiernymi i Ofiarnymi żołnierzami Rzeczypospolitej.
Tak jak w latach 1918 i 1920 osła
nialiśmy ją własną piersią od czerwonych hord bolszewickich, ociekając
krwią, gotowi ponieść
każdą
ofiarę,
tak i dziś stajemy, jak jeden mąż, w
szeregach narodOWYCh do walki z p~ze
biegłym i okrutnym wrogiem, komunizmem międzynarodowym, który niesie
na swoich krwawych sztandarach -;śmierć i zagładę d1a państwa,
oraz
straszne jarzmo niewoli' bolszeWickiej
dla całego Narodu.
Wierzymy, że ci bracia Polacy, ldórzy zbłądzili w dniu 1 maja rb. i stanęli w szeregach zaCiekłYCh wrogów
Państwa i Narodu polskiego, nawrócą
się i będą w przyszłości walczyć z komunizmem tak, jak wszyscy uczciwi
chłopi i robotnicy Polacy
pomagali
nam żołnierzom waJ.czyć skutecznie z
czerwonemi hordami komunizmu pod
murami Warszawy w roku 1920."
Związek

Oficerów w st. spocz. w Lodd

Zatargi, zatargi...

dFIARY KRYZYSU

Znalazł schronisko w areszcie.

M ·a dy..

sław W lo'daI'C zyk, zamieszkaly w d'Omu
Żyda dr. Frenk'la przy u,l. Zgierski ej ~,
po' z.ostając bez lp racy, zos't al na Q;'asadzHI
wy1'Olku eksmj'to1wany oz rzdebki .na st~y ..

chu w dniu 1'5 stycznia T. b. Nl'e m&Ja,o
innego pQ·mieszczenia tegoil: dni", 'yyłatnał
drzwi i wprO'wa,dził się Ip onowme. S8,Jd
grod?ki ska·za!l Wlodarczyika za s~mo'W~lę
na 3 miesią.ce 2:reB<Ztu, zarza,d.zala,c me"
zwl0,czne usunięcie z nieprawnie za.jmowa..
nego mieszkanka.
Porzucoue dziecL W wydzial'e o,piek~
społecznej przy Zawadzkiej 11 OPO'Z~st3;"
wione zostaJly ,p rzez m2tkę dziec: w wle'ku
3, 5 i 7 lat.

KRONIKA

SĄDOWA

Ciekawy proces. S[\!d okrę.g'Cl'WY w :r..o..
d.zi I'Qlzp·atry·wa:1 s·pl'tawę TOIwaJ'lZ.fstwa Bu..
do'Wy Domów dla ul'zędni'kó'w :rnie~ski(!h.
przeciw fll'mie Bro'wtigam Malt~Jk() I S-ka.
przy ulicy Piera.ckiego 14. FITma ta vi
1929 ro'ku kos'z tem olko,lo 1 miljolIla doty·ch
na ulicy Zagajni.k owej tu.Ż Zta ko,lonją ofi..
cerską wzniosła kollonję urzędniczą. Obe~..
ni e towarlZystwo przez ad wotkata Skaibl-4
sZNvskieg-o wnio.sła przeciw f1rmie s·kargę.
wskoa,7.ując, że firma nadebrała 117 ~- z..ło:
tY'ch i żąda za.,ą,d'le<nia od WS'p{)iffil1'~3!~el
firmy po'wyższej k!wo,ty. WYl'oik w -te] CI8-'
kawej sprawie wy;dany zost3Jl1Je Hl. b. m:
Proces redaktora · brukowca. Zalewsk1!
Józef wniósł oskarżenie przed!wklO odp(}ooj
w.ied·IDal1nemu redal{ torowi BOcjalisty·czne.o
go brukowca ,.Ty-ctzi·eń RO'bo,t nika" ~itz.ne-<
rowi. W ;piśmie tem w dniu 27 ,paVdlZlel'-'
nika 1935 r. i 1 marca 1'. b. zami73s'zlczono
artykuły, w których Zalewskiemu zarzu"
cano że na stanowisku nau.czyciela w cza..
Bach' zaborczych zabra:nial Ucznio.m mówić
,p o polsku, w 1926 r. nakaz·a l usunąć ~o~
tret Piłsudskiego 'Z sali obrad rady ~e.l'"
skiej, a 'karjerę swą Z9.'wd'zięoza yml.~Jęt..
'l1etIll przerzucaniem się
z org·amzaCJl do
organizacji. Ze względu na to, że pD'Zlwa..
ny zapowiedział przeprowad'z enie dowodu
prawdy, roz.prawę odroczono celem ,po,wolania uo'w ych świadków.

L ó d i, 14. 5. - Ostatnio doszło w fonn i warunków płacy i pracy wszyIO'kalu biura Funduszu Pracy przy ul. scy robotnicy podjęli już pracę.
W fabryce Napęd przy ulicy NapiórKę.tnej 5 dO' zatargu z około 200 bezrobotnymi, podagitowanymi przez kil- kO'wskiego od kilku tygodni trwa
kunastu osobników. Zatargu zlikwido- strajk okupacyjny 120 rob(}tników. KRONIKA WYPADKóW
Żywa pochodnia. W mies'zkaniu włs.
wano dopiero w godzinach wieczor- Wczorajsza konferencja u inspe'k tora
snem
llrzy Al. 1 maja 62 sp·o'wodo,wała wy ..
pracy wyniku nie dała i strajk trwa
nych .
buch benzYl1Y Anne Akerman i wskutek
nadal.
Poważny zatarg wybuchł także w
'zapalenia ·się odz.ieży stanęł-a w płomi~
Wybuchł strajk w firmie Frajgenfabryce pończoszniczej Trama przy ul.
uia,eh.
Pożar
ugaszO<IlO wrkótee, niel-go Maja 14. Strajk po konferencji zo- berga przy ulicy Kilińskiego 210, gdzie mniej ledu&k nieostro.żna k·o'bieta odnioo..
350 robotników okupowało mury wo- 5ła ciężliie popaI"zenia caJego ciała. Pl'Zestał zlikwidowany.
W poniedziałek odbędzie się lwn- bec zwolnienia delegata robotników. wie·zion·o ją w stanie groźnY'm cLo szpitala.
!Życia'"
ferencja w sprawie zatargu we fabryce Odbyta niezwłocznie konferencja doStylowy - .,Kwiat Hawai".
13idermana, przy ul. !{ilil'lskiego 3 i w prowadziła dO' porozumienia i jeszcze d.RONIKA POLICYJNA
Potworne morderstwo. W A'Ilgus'tY'llool
Oświatowy - "Uciekinierzy" f "żona z farbiarni "Pierwsza" w Rudzie Pabja- "w>czoTaj robotnicy podjęli
na nowO'
wie pod Łodzią wY'kryto pO'tWOl1'ne mmder.
ogłoszenia".
nickiej.
pracę·
stwo.. Mialllowide w lesie wykopano 1;wło-<
W fabryce GajzenlJoerga przy ulicy ki 45-letniego l'Otlnika Jakóba NruwI'ookiego,
Zatarg wybuchł także na terenie
POMó.tCIE UWIĘZIONYM
Zaga,inikowej 21 wybuchł strajk oku- który zuj'kI jes'zeze przed ty.godnie'lL.. N3H
rzeźni miejSkiej na tle wydalenia jedNARODOWCOM W ŁODZI
nego z robotników. Zatarg grozi wy- pacyjny 150 robotników z racji obni- \\racki - ja.k stwierdzono - zostal zamot'.,
Wszelkie datki w naturze buchem strajku i unieruchomleniem żania należności robotniczych i urlo- -dawany przez ,pnz:ecię'Cie gaordl:a brzy twą._
powy,ch.
Do'chodzenie oprzeprawad'z'o ne pl"Zez policj~
i gotówce przyjmuje Wydział rzeźni.
Na odbytej wczoraj konferencji u- uj3.lwnilo, że żona zamol'dowa,n ego 39 Wa..
Ostatnio kontrola Funduszu Pracy
Gospoda ..czy Stronnictwa Nac rja Nrn\vroc;ka Qd dluższego czaB<U jut
..odowego, Łódź, ul. Piotrkow- stwierdziła, że na robotach publicz- zyskanO' porozumienie w sprawie za- l'mi'
a,l a kocha.n ka 27-1etniC'go Leona Slwika,
nych pracowali niejednokrotnie robot- targu w firmie SzyC w Konstantynoska 86 w godz. 9 - 14 i 17 - 19 nicy, posiadają.cy dostateczne warunki wie. Robotnicy w liczbie 130 podjęli który sluży'l u N aWl'o,cki ej i postamo'Wila.
usunąć męża, by Qżenić się 'Z ko-chankiem.
o ..az administ..acja "Orędow utrr,ymania. W wyniku kontroli, osoby pracę·
Wspólnie z Siwikiem wyszła w·ię·c z mę
nika", ul. Piotrłc:owska 9. p ..zez takie zwalnia się.
We fabtyce p:tz'Eltworów chemicz- żem do lasu i tam ,zarżnę-li oL'ai brzytwa,
cały dzień.
We fabryce Rozenhola. przy ulicy ny,ch Kot i Bowne przy ul. Andrzeja .. woją 'Ofiarę, BJ z\J,IIlolki 'P,rzysypali pi.a;;;.kiem.
Zwi'rki 17 wybuchł strajk okupacyjny nr. 07 wybuchł strajk okupacyjny ro- PQ 'U,ja wnieni,u mm d ers,t w a parę ?łlrodni~
KOMUNIKATY
60 robotników 2; powodu niehonGrowa- botników. Wobec tego, że wyziewy 'czych kochanków ilires'zto,wa.no i Qt303Jdzono
Loterja harcerska. Za 50 groszy katdy nia umowy.
farb i chemik.alij zagrażały życiu oku- w więzie'niu.
stać się może właścicielem kompletu meMi
pujących mury fabryczne robotników,
VV
fabryce
"Tkanina
Jedwabna"
Nadużyota sekwestratora. W urzędzie
do :pokoj'U sYlpialneg-o sldadającego się z 2
lótek, szafy garderobianej, toalety z lu- przy ulicy WóJczańskie,i 56 wybuchł rzecz oparła się o prokuratora, który gmIny Rad·o'goszcz uja;wnione 'lootały prze2:
strajk okupacyjny 75 robotników z ra- miał wydać zarządzenie usunięcia 1'0'- . sekretarza Eugenjusza Romana nadużycia
strem, 2 s'z afek !Ilocnych oraz konsolki, hotników z fabryki. Na konferencji u sekwestratora g-minnego Tadeusza KołH.~
kt-o kupi los loterji famtowej, urządzanej cji zniżenia płac.
przez II <ir·użynę harcerek im. Narcyzy
VV fabryce Babada. zakoóczony zo- inspektO'ra pracy uzyskano jednak po- kowskiego, który falBzo\yal kwity pobiera..
Żmichowskiej i będzie mial szczęście przy stał na wczorajszej konferenCji strajk
rozumienie j robotnicy opuścili mury nych skł,adek i w porozumieniu z rachmi..
stl'zem Stefanem Drenko\vskim przywia~
los·o'WanJ.u. Rzeczywista wartość [lcwyż z ulicy Skrzydlanej 2. WobeC ustalenia fabryczne dobrowolnie.
szczyl sobie w ten sposób ok. 200') złotych.
sZY'ch mebli wynosi 'Zł 900. Sa, one wystaPo ujawnieniU nadużyć, prokurator wdro~
wione w oknie zakl-adu meMowego p. Korc'z·aJl:a przy 'Ul-icy Nawrot nr. 23. Losy Ba, trzech podejrzany-cb o na.paść. Na'zwiska cen pi eczywa o 10 procent wraz z podro- żył dochodzenie. KołakOWSkiego areszto-<
do naibY'cia: u p. Korczaka.. Nawrot 23, w trzymane są w taje,m nicy ze względu na żeniem w tym stosurtlm mąki żytniej. Za- ,,\ ano i osadzono w więzieniu a Drenkow~
S,pótd1zie.lni HarcerSkiej "Czuj - Czyn", do·chodzenie. Oka,z uje się, że na·paści do- p(l'wiedziana na wczoraj konferencja celem sld zwolniony zostol z urzędu.
Pi·o,trk'O'wSlka !ł-6, cukierni J. Pią:tk'O\vskie konano na tle ~ora-chunk6w konk'Urencyj- zatwierdzenia cennika przelo'żon" została
Dochodzenia. Wdl'ożone ,z.ostaJo dOIcno..
go, Piotr·k.owska. 126, s'kładzie szk1-a i por- 'Dych.
przez starostę na 15 b. m. Poprzednio sta- dzeni e pl'ze.ci'wka przysięg'lemu m3Jkle1'ocelany Bogus'ła'WISkiego, Pj'o trkoweka 100,
Lejbuś z albumu.
Wieczorem dnia 11 rosta odrzucił ządanie piekąrzy podwy·t- wi gjeJ.dy p'ieniężnej w Łodzi a zarazem
sklepie ty,tuniowym p. Lafer.s.kjej, Piótr- m8JI'ca r. b. ze s-trychu domu przy ul. 0- szenia cen chleba.
me'kleI'O'w"j ogieldy zbożowo - iOlwal'owej
k'O'Wska 3, p. St. Now.aka, Piotrkolwska 165, grodCl'wej S ni~zna,ny sprawca .3kradl biePI'zy't'UlskictIlllu JÓzefo,wi. Przy'tul\;;ki zoo
Urzędowe cyfry. WDj. Biuro Funduszu
I([ p.
Slzyrnko'wSkiej (sklep), Piotrkowska liznę na,jeżącą do 10ska. Joskowicza, a
sta.! zatrzymany pod za'rzutem sprze nie225, Koolekt'Urze A. Cianciary, Piotrkowska pl'ż.edsta'W'ia,iącl\ wa'rtoś~ około 300 zł. W Pracy w Łodzi podaje poni.żej ilo·Ść osób. wierzenia arIe nastę,pnie znów :bostał z'wQI ..
91, w s'k.le·p i·e galanteryjnym p. Heleny Zaj- toku dochodzenia dozoroz.yru oświa(lc~ył,a, poszukują,cych pracy: ząrejestrowanych do nio,n y. Doch'Odzenie prowa,dz.one jest w
gner, R>z.gowsika 52 i in. Doochód z loterji że widziała osobnika, <który uwijał się i na- dnia 9 bm. na. terenię \Vo,iewódz.twa Łódz dale!zy'l11 ciągu i z tej pr·zy·c zyny d,a lszych
!przeznaoz.ony na obo'zy d1a nj'ez'amoźnych stępnie 'Wszedł na schody. W przedsta- ,kie·go, a mianowicie: Łódź, powiat łódzki sz.czegółów poda-ć nie mo,żemy.
harcerek.
wi!onym jej albumi,e pmootępców dozorczy- iJ.ęczycki 40.363; Kalisz, powiat kaliski,
ni rOI2;,poona;ła Leona ve~ La.;ba Samorka, kolski. koniński, turecki i wi eluński 3.254; Na sr-e1br.nYTn ekran·Le
JUDAICA
ja.k 'o ,tego, który kryty·ozoIle~o dnia W'cho- Pabjanice. powiat laski j sieradz,k i 3.B52;
Po żydowsku.
W 'rocznicę śmierci d'z!ł do kory'tarza. P(}niewal~ Lejbuś zona- Piotrków Tyrb. i powiat piotrkowski 1.897;
H
mars'z. PBsudskie'g.o Żyd Uawid S'zyje- nr był jako zaJwodowy " .pajęciarz" (spe- RadQmsko i powtl!-t radomszćzański 1.142;
wicz, dzierża wca dDmu ,pr2ly ul. l{ilińskie cjaJlista od kradzieży 'Ze stl'JTchó'W), za- Tomat3zów Maz. i powiat brze'ziński 4.802 Kino "Calpitol"
go 6 wywiesi'l brudną flagę narodowa, w trzymano go i znaleziono u nie'go resztk,j razem: 5.310; co IV por6wnaniu ze stanem
Jeszcze jeden film z Al Jolsonem w roli
dodatku całkiem zni.g.z~oną. a z·amiast bieUz.ny, której nie 'Zdą~ył jesz'cze całkCl'wi na dzień 2 maja r. b. wykazuje zmniejszeszarfy żałobnej przywiesił do drzewca po- cie s·pieniężyć. Są,d grodzki skazał Łajba nie 2.617 osób.
Igłównej, a zatem rewja na ekranie. Jol ...
darte czarme 'Oońcwchy. Niechl1uj1Jego Samorka na 1 rok więzienia.
son śpiewa w "Casino de Paris" aj; cztery
Żyda ska·z alo starostw\() na ZOO 'lI grzywny
razy i ś.piewa - jak zwykle - dobrze.
CZY WIECIE, 2E...
SYTUACJA STRAJKOWA
Jub 14 dni aresztu.
{Partnerką jego jest tym . razem
Rubby
Rzetniey z.amierzają podnieść ceny
Jednogodzinny strajk. Wczo.rn.j w Fun- Keeli, ob~cna jego żona, aktorka mBa i ob1;ydowskie chuligany. Do mies-zj{ania
szowca żY'dow.ski·ego
30-letniego Srula mięsa. ~V zWlIl,z,ku. ze wyżka, cen ,tl~ody duszu Pracy inierwenjolwala delegacja. 1'0- darzona dLl':i:ą eksprcsjQ. IV grze. Jest oczyCwa.jgenherga [lrzy ul. Zawis'zy 26 wtar- ~hlew.~eJ. na targowlsk.ach, cech rze!ZtJ.lków botników selZono'W}"ch w ,~lpl'a,wie ubelzpie- wHicie i balet, bardzo dobrze wyre>żysero ...
I wl}dl!TIla~zy w Łod:ZI .opracował . nowy czenia sezonowców, na '''Y.palde1k beZl'obo- wany. Zdjęcia popl'a wne. Akcja filmu. do ...
gnęlo trzech Żydów uz.hrojonych w żelaz
ne lomy. Nap'a s't nicy natarli na Cwajgen- <,enmk, l~tory przeWIdUJe. ce'~y wyzsze o cia. DOIŁychczas ,pl'acują.cy robotnicy nie syć sensacyjna \D4iże się zup_ełnie dobrze
b erga, pracującego przy stole, ora'z jego 1~% 'Od do.tychc.z.aB OibOWI.ą7:UląCYch. Cen- byli zlglo\Slzen:i do ubezpie.czenia, taU{, że z l'ewjowemi wstąl:vkami, które mimo tc>
bra ta SzJ.amę. Szlama Cwaj,g eberg mto·- ~Hk ten w nnJhłlz/ilzy.m czasie ma być zło- 7Jwo,l'ni e'n i nie otrzymaliby z'a silków. KOill- 'czasami wydają, cokol:wiek przydlu.gie. 8'ło-.
Z~'fiy sta~'.ostwu grod.zk!e~u do zatwlerd~e- ferencj.a w tej spl'alwi'e nie dala wynilk u. , wem :coś w rodzaju poprzednie'go jego fil ..
wał się i wysko.czyl z okna na pierwszem
nla. O Ile włl/lidze uznaJa, nowy. c~n~llk. Na znak protestu rolb.otnicy w C'ią.gu dnia mu, .gdzie '~elŻ widzieliśmy rewją i słY8ze.
pięti'ze odnos'za,c jedynie ni.eznaczno obrawprowaodzony Mś.tałby on w ŻYC16 JUZ w w<JZ'OrajBzego
U'rzą.d.z.ili
jednogodzinny L.śmy śpiew. Ala amatorów rewj'Owych pożenia, na,tomiast Srul Owajogell!berg zostal
przyszłym tY'g-od'IllU.
skajk demonstracyjn-o - pro<test3icyjoIlY. opisów na ekranie film bardzo do,b ry. micięŹlko porani'ony nożem i łomem i przeChleb podrożeje? Cech piekarzy wysta,- Ja,k sły'chać jedna'k ,kweB<tja ubezpieczenia mQ cokolwiek rozstrzelonej przez oopisy
wi·ezioIlto go do szpi,tala. Po,}i.cja niezwłocz
nie zal'ządz.iła dochodzooie i zatrz.ymała. pił ponownie do starostwa () podwY'ZBzenie ma być tlowzględniO<Ila przez wła,dze.
treści. Dodatki dobre.
m.t.

Cas.ino de Paris"

I

W sobotę, dnia 16 b. m. 'D godz. 6 popoI. odbędzie się wsa:li przy ut Senatorskiej 26 wieł'k'ie zebrani,e Stron.
ni'ctwa Narodowego, na którem b~dZie ~zemawiał Rrof. Rybarski. Wstęp tył/ko za łegitym.acjami.
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MĘSKIE oraz MUNDURKI i PALTA UCZNIOWSKIE.

Duży wybór płaszczy bnpregnowanycb.
Specjalność dział miarowy,
Ceny zniźone.

Skład

Celem zapoznania szerszego og6lu z naszemi rasowemi pożyw
kami drożdżowo winnemi "Wina Rex" do wyrobu znakomitych win
domowych ze zboża lub owoc6w, wysyłamy

Piotrkowska 141, tel. 249-49

każdemu, kto nadeśle sw6j adres i niniejsze ogłoszenie w otwartei
kopercie ofrankowanej 5 gr. znaczkiem, 4 gatunki "Wina Rex'ów"

8504

Maszyny do drzewa
okazyjnie

ul. 11 Listapada 5

poleca: wełny, jedwabie. białe płótna, lniane płótna, firanki, pończochy,

ng 7

OBRĄCZKI ŚLUBNE

i

OBSLUGA SOLIDNA.

wszelką, biżuterję

wyrób własny zegary. zegarki li
poleca

w.

platery

Łódź, Główna

41

........................................
i
~.d~NWEILER Łó~~:c;~otrkowska
iI
Ceny ni,;kie.

ng7423

Małerjały męskie w najwyższych gatunkach

I........................................
117 front

I • piętro, tej. 222-90

Piętro wyżej za to ceny niżej.

Nagłówkowe stowo (tłusto) 15 groszy, katde
dalsze słowo 10 groszy, ó liczb - jedno słowo,
l, w, Z, a ... katde stanowi 1 elowo• .Jedno ogłoezenie nie rooie przekraczać 100 ełów, wtem

5

l[1.

,
DOMY· P

NA

I
II PŁASZCZE

WIOSNĘ

SZJlMA:NSX~

Duży wybór. -

Kamienicę

domy, wille majątki. gospodarstwa, tartaki. młyny. wiatraki,
parcele poleca poszukuje Bloch.
PoznaA. Aleje Marcinkowskiego
15.
zd 44 142

damskie i męskie
KOSTJUMY, komplety damskie, GARDEROBĘ MĘSKĄ
i dla chłopców oraz PŁASZCZE UCZNIOWSKIE,
MUNDURKI, w/g. nowych fasonów i z najlcpszych
materjałów poleca
n 8488

MAGAZYN UBIORÓW DAMSKICH i MĘSKICH
ŁÓDŹ,

Ogłoszenia wśród drobnych:

~

j

G

. .

RESTEL

~.

Piotrkowska

84 Lódź, Piotrkowska
telefon 121-67
. ł

84....
t-

01:

P oleca: Nowości na garnitury

l p aszcze dla panów. <=:
na "alta i kostiumy damskie.
6 m6rg ziemi sprzedam, cena 4
tys. Godlewska, Siedlec. poczta SiWWW • • • • • • • • • • • • • • W . .

Dom

Gultowy, powiat Środ a.
zu 44 944

Materjały

Wodny

młyn gospodarczy, bogata okoli·
Dom
ca sprzeda, zadzierżawi, objęcie
masywny z chlewem. siedem 10- 2000.- Ja§kiewicz. Poznań, kator6w sprzedam.
Właściciel Aleje Marcinkowskiego 27 13.
Jankowiak, Pniewy. Kowalska
zd 44 569
nr. 8.
zd 44980

Skład

delikatesów, nal.liału, centrum dobrze zaprowadzony, powód drugie przedsiE'biorstwo okazyjnie
sprzeda .. '\'łościanin", Poznań,
Nowa 11.
zd 45 091

z 1>iekarnią przy Poznaniu, cena
5500, wplaty 3000 lub wydzierżawi .. Pawilon". Poznm, Focha
15.
zd 44 966

Willa

Dom

dwupiętrowy dochód :3 000, cena
15000 dom osiem mieszkaJ1 21
tys. Dom Zleceń, Poznań, Szkolna. 12.
"d 45 104

Dom

nowy dwa obszernp pokoje kuchnia. ogrodem. solid@ budowa
5800. Dom Zleceń, Poznań. ul.
Szkolna 12.
zd 45 103

Dom

cztery mieszkania skladem wpła
ty 13000, amortyzarię, dom cztery mipszkania 10 000,- Dom Zleceń. Poznań. Szkolna 12.
zd 45 102

Domek

czynszowy przy Poznaniu, dobra komunikacja 6 mórg ziemi ogrodowej sprzeda .. \Vłoscianin" ,
Poznań, Nowa 11.
zd 45 093

I[

&.

I

OtESI

Kawaler

lat 30, posiadający 4 tysiące, zamilowany rolnik, pragnie poznać
pannę z majątkiem rolnym. Cel
matrymonialny. Zgloszenia moż
liwie fotograf ją uprasza do Orę
downika, Poznań zd 44 837

I[

7.

SPRZED!2E
Zakład

damsko - męski
sprzedaż. Oferty Orędownik,
znań zd 44 661

Co futro

~

to

t. d. = 1

słowo.

Chevrolet

':i A~
. .'

a-rn-BE

Twaróg

krajanJ\::lj
sucĄr.
oddam. O erty kIeStefan 'Woźniak, Ligota.
koło Pleszewa.
zd 44 989
mleczarski,

każdą

rować:

ilość

~iU
'. . łowe m.'
Pr.zy zmę ... '.. ··u·· ·mys

Młyn

parowy, 2 pary walc6w 800-600.
śmtownik. oleJarnia. 50 m6rg roli. zabudowania gospodarcze,
dom 4 pokoje kuchnia za 45 000,
wplaty 25000.- spiesznie na
sprzedaż . Zgłoszenia Strzępek, Grodzisk. Wlkp . . 'owotomyska.
zllg 44 863/4

. fizycznem

I

.

..

R. Barcikowski S. A.

: ..

Poznań

02: 8761/2

GościnIec
skladern kolonjaJnfm dużej wsi
bilard, osobna willka okazyjnie
spl'zeaa .. Włościanin". Poznań, O,gołQtilzenia do 30 sł6w dla POIIZONowa 11.
zd 45 094 kuiaeych oosady w tei rubryce
oblieza.mv 00 iednej tl'7.eeiei etmie
d,robnY~b

oec.zna Z olvt: 15.20 gielda: 18.00
pieśni polskie j Wyj. z oner (pły
OGÓLNOPOLSKIE
ty): 18.30 nowele 'V. Zt'chentera:
18.45
~woi"kie melodje (P1Yl)'): Piątek. 15 maja.
19.00 wiad. radiotechniczne: 19.30
6.30 a.udycje poranne: 11.57 .. J ak speJzić ś",ieto?"
syg'nal czasu: 12.03 dziennik po.ludnio .... y: U.15 aud. dla €zk61
Kraków - 12.45 pb·tv z War,(dla dzieci starszych): .. Stanislaw szawy: 13.20 oieśni wlo~kie (oly.Moniu<5zko" w oor. M. Czekotow- ty): 14.05 [lip§ni l"ajowe z Wieży
skiej; 13.10 chwilka ::osoorl3r· Mar.iackirj: 15.20 ::iełda 7. Warstwa domowe!!o: 13.15 .. Z rynku szaw,: 18.00 muz)'ka salonowa z
oracy"; 15.15 wian. o pksuorc:e ołyt; 18.4.1 uin.;enki 7. oh·t: 19.00
nolskim: 15.30 Zof.iom . Z OŚkOllll i POl!'... Puhar Davi.sa".
.Zo,ieńkom w dniu imiel,in z'nj,)życzenia maia orko P. R.; 16.30 S Lwów - 1~'ł45u ~Iy~y=c 113.~O
,POg. ola chorvch wopr. ks. kao. ". macz.ny przE'- ~ a:llec . . pyt)' :
Reka5a (ze Lwowa): 16.15 kon- 10.2/1 gIełda z "ar,.,za",~. 18.00
cert zesp. T. Seredyń~kiego (ze mUzYka z płyt: 18.40 chwIlka so,,"' ł ... czna.:. 18.4.5 pie:<.ni i ade w w:rk.
Lwowa): 16.45 POg. porlroon. "la J. FliIpol\-lcza (haryt.>: _ 19.00
dzieci star6zvch: .. 'V mUHYiioSk:d
~tolicy 1\fonrowii": 17.00 0>1- Leli ... Na.zc panie".
·S
l'B
Lo·
CZy t .. 'karby Po ;skI: - . .
tnlcŁódź _ 12.45 oll·ty z War;;;za'
two pol,.kic": 17.15 minuta ooezji: wy: 13.20 mclodie i rytm (plyt)·):
17.20 arie i oieśni Ill1istr,z6w bel- 15.12 i 15.20 g:elda: 18.00 niuzyka
canta w wyk. St. Zaw3rlzkiei z pLl't: 18.30 DOg. Łódzkiei Ro,(50pr.) (tl'. z Poznani'a): 17.50 00- dziny Radiowei: 18.40 .. o WSZyradł1ik 6<portawy:
19.35 WiRdok'
k " 18 A5
k
mości SPaT'towe: 19.50 Biuro Stll- st -lem potrooz -u:
." mU,Z)/'a
.
' 13czam1
l ' onerowa z ołyt: 19.00 POg. aktualrozrna \Via ze s'uc
rl16w
P. R.: 20.00 ..Pierwszy monolog na •
Symrforiana Drllcik~" Jana
Toruń - 12.45 orkiestry i 60T~czkiewicza: 20.10 .. C'-'ar mHo- Ji'§ci z płyt;
13.20 orko Daiosa
ŚCl" ooere,t.ka w ~-ch aktach Bell z płyt: 15.20 giełda i kom.
A. BUlttykaya: 22.00 fra=ent że,gol. 18.00 muzyka symfon. z ołyt:
konc . . z KatOWIC: 2:2.30 "krzYl1ka, 19.00 DOli:. f'ooleczna.
techmcz-na
- taneczna
red. W. Frenklel:
22.50
muzyka
z kaw.
.. Cafe-Club" w Wal'lszawie (iPo- . PROPONUJEMY .
d'
d l k)
zoan na a.le au . 0-..
LAMPOWICZOM :'

· k 1"·
P Jąte.
II maJa.
Warszawa 12.45 koncert
.ym,fonicznv z olyt; tli 20 ,goielda:
18.00 m'llzyka sa'lonowa IL p'lyt: .18.50 OO.!!. EPoleczna; 19.25 skrzynka rolnicza
na
.
PoKatowice -12.45 phty z Wars·zawy; 1:!.~ mlJJzyka lekka i ta-

_li

fryzjerski

ł

Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmu1.
silt do godz. 10,30, w soboty 1 dni prze&nv14teczne przyjmuje .sj~ do gods. 10,15.

1-1amowy mllimetr 30 groszy.

Dom

10 ubikacyjna. §wiatlo, dwumorgowy, owocowy, morga truskawek 16000. Frankowski, żabi
kowo.
przy Poznaniu, Poniatowskiego 10.
zd 44 962

Znak oferty n8lprzykla.d; % 1'89U, n 2745, d 1100

DROBNE

limu1!yna. karosa oryginalna.. 4drZWIowa. w bardzo dobrym &tanie. Poz-nań. Jakóba Wujka 8,
Cieślik.
zd 44686

Fabryczny bielskich fabryk sukna

~

Dom OdzletoCIJq

LODZI przy ul. 11 Listopada 20, telef. 120-12
Na sezon wiosenny poleca
P ALTA UBRANIA MĘSKIE -- CHLOPIĘCE
MUNDURKI UCZNIOWSKIE
ng 9630
Wykonanie solidne

Wykonanie pierwszorzędne.
Ceny przystępne.
~~===~~~===~~~===~==~=~:=:==
~--------------------------------------~.

••••••••••••••••••••• ,
Skład

ChrzeŚcijański

w

GUSTAW ROMAN
SZULC
Piotrkowska 97.
OGŁOSZENIA

nagłóWkOWYCh.

ARCELE~

•..................

piła ta§mowa. frezarka. wiertarka nowe całożclane. Kozły. płyty
do fornierowania. 'Varsztat z narzędziami. lawkami z braku zdrowia sprzedam. Pniewski, Ostr6w
\\,lkp., Towarowa 6.
zd 45 165

rekawiczki, skarpetki, skład zaopatrzony w najnowsze modoe materjały.
OBSŁUGA SOLIDNA.

-.

Lab. "Wina-Rex" Wł. Słrączyński, Zawiercie.

d 17'2

BR. JASińSKI

Fabryczny
l.ódź.

ng

Edmund Ryehter -

ORĘDOWNIK
WYCHUDZI CODZIENNIE Z

na lliatek:
17.00 RYt!a. Uroczys1:a :A.kademja z ok. świeta NieoodlelZ'łQŚci.
17.15 AnttUa (Nat. Pr~l!r.). Muzyka lekka.
18.00 Lipsk. Kon('ert orkiootrowy. Monac]Jillm Koncert oooula,my. 18.30 SztntJtart. Koncert
wokalny. An!!]ja (ReI!. ProJtr,).
.Muzyka lekka. :ul.ili Moskwa

co Dalto

to

25
.Recital śpiewaczy"
- Ma rjan Ande!'l5oll.
n~órg,
zabudowaniem. nadające
Ogrodniczy
19.00 ·Wiedeń. ..Dziewcze ze SIę na letnisko za 1l. 000.- SP rze- pomocnik zamiłowany w swym
Zl-otego Zachodu" - opera Puc- da Karwatka. Blinek, pow. ~Tol zawodzie szuka posady za skromzd 44 866 nem wynagrodzeniem za.raz.
ciniego. Moskwa (Kom.). Dawna sztyn.
rnuz"ka kameralna. 19.,0 Król\'Oferty Orędownik... Poznm
wiec. ..Harold we Włoszech"
M t
kI
zd 441.64
sy:mf. B erlioza. Koenil!sw. KonO ocy
ce rt z pl"t. 19.25 Pral!a. Pieśni DK"T. nowoczesny 250. malo u•
ludowe. 19.30 Lipsk. Mrlodje .... i,,- iyw~ny, gotów do jazdy 4;;0 zł
CzeladnIk
senne dawne i IlOWp. Tallin. U- Maria Szymko,,-iakówna, Dako- piekar ki z karta rzcmieślniclllł.
twory fort. Chooina. Anl!lia wy Mokre.
n 10 946 znaillcy cukiernictwo poszukuje
(~at. Pro'!r.).
R eci.tal śoiew.
posady. Of ... rty Orędownik. Po:lfa rrllE'.si. Budapeszt .. K ra:na \1- .
zn3l'i 7,d H 873
• . h "
tka Lph~ra (tr
11
KUPNA
.~m~~~r~\.19.3lIe~~0~kwa iKom.):
liii.·__..
Syn
... SIJrzrrlana naruczona oper~
rol~lika. lat 117. pragnie '\I:YU~~
SI1lPl;lny (mont:l"')
Dacho'wczarkA
si~ neźnictwa P07Jl1aniu 1mb pro'
.
' .
y
v
G b
20.!!fl Pra~a. Pro"l'am wlof'.rn- k
l
d h
t ' k . wincii.
PO<PTawski.
ra o~
JlY.
;<0.10 LIPsk. Kn!lCprt 1\1 ... • -omp etna. o rym same -UPle · poczta GołaIle....
zd 4--5171
Jl'
k[ t \\
ł
r1 Podać szkic dachówki, cenę Jócz.orn:r,.
ra!, - u.r.
p,"o a au . "ci Adamczewski, kupiec. o p a - I [
~
Wlcr]rll"ka. .Koem!!sw
ranom. _z lenica.
zd 4~u O'~
!-7.
WOLNE POSADY
l!'rankfuI·IU
20.30 Rarlio'l Pari~.
uu
.. Galatpa" - o'wra M3''' c. 20.40
Bruksela flam. Utwor, IIonp'?!lpD
"'AWY,.
P t
b·
.ra ood rln. k0:n10o.7.ytnra.. 20.50
18.
ZIER.c.
_
O rze nI
Rzym. Koncert osnnfoniczny .
chrześcijanie do organizowania
naszego handlu. wysoki zarobek,
21.00 An!!lia (Re!!. Pro!!r.) ~ru200
penSJ'a, prowiZj·a. Polski Prze.
k tan. B
'
Z ąp~r L o tl13- do 1\00 m~rg'. dobrei zi,~mi za- mysi. L6dź. Kili1lskiego 180.
z',;a
erhll...
ra - I;: once-r t ___ 1_ I ~,~l. Dyr. dzier:i:awie lub kupię.
Zgtos:lezd 42 161
K00100z:<;"'tor. 21.13 Rtras"lIrl!. U- nia Orędownik Poznań zd 44 885
twory LI'.zta. Hambllrl!. Utwory _ _ _ _ _ _ _' _ _ _ _ _ _ _
Dekarski
lud. wil06Icz00<n,ch kOO1DOZytoczeladnik młodszy, dobry facho1'61". Anl!lia (Re'!!. PrOf!r.). KonSkład
wiec na dłuższy czas potnebny.
cert radjoork.; 21.40 Brno. Utwor, kolonJ'alny d . . wsi dzierżawa Oferty podaniem wynagrodzenia
fort. Jana"ka.
22.- ml'e·sl·ecuzznel.Je.
'do obJ'ocl'a
~
Agencja Orędownika. Szamotuly.
22.00 An/rUa (Nat. Pro/rr.l M:u- 1500 zt. Z,goloszenia Strzępek,
n 10939
zvka kameralna. 22.30 Rzym. Grodzisk, Wlkp. N'ol\'otomyska. ------~------Muzyka taneczl\1a. Anl!l:ia (ReJ/:.
zd 44865
Siodlarze
Pro!!r.). ł.fuzylm tan. ~T roc!aw . • •~_ _ _ _ _ _ _ _ _. ._
got6wką
1500 z1 do zalożenil
Mu,zyka tan. !'l·,tl1t1tart. Muzyka
. . przedsiębiorstwa Poznaniu J>Owieczorna. Koeni!!swlląt. .. Nocna
_R.O.Z.M.A,.I.T
. E__
.
trzebni. Oferty Orędownik, Pomuzyc2ika".
'Viedeń. Muzyka I}O••
znań
zd 44 906________________
pularna.
__ ______
23.00 KopeTll.af1a. Muzvka t~Gosposiu!
Zastępców
neczni!-' J~oe!,iJf~w .... Pr~lrnv do ~winie
karmione
prawdziwą z mll!ą got6wką na rozpowszechtańca. _3.h RadIO Par!s. K on- Centralina Michalowskiego osie- nianie po drogerjach rasowej popert n<lcm'. 2;'1.40 An/tlJa (ReI!. /taią najwyższe ceny. żądać' tyl- żywki drożdżowo - winnej wina
Pro/tr.). Part!La b-d'1r- Bacha.
ko
w
oryginalnych opakowa-' .. Rex". po.zukuje firma J~ab.
24.00 Sztut/!art. .. Cosi fan tu~- niach w aptekach. drogerjach.
,,"'ina-R"'x". Zawierci e, ~Tład.
te" - opera MQzarta.
zd 44 933
StrączYIlski.
dl 744

Edmund Rychter -

Iii-_____li

El!

11..,.;;2.3•.

~

co ubran'e -

to

Edmund Ryehter,

Powań.

~

OGtrów WielkoD.

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony ceDtraJi: 40-72, 14-76, 33-07. 44-61, 35-24, 35-25

DATĄ

NA DZIEŃ NASTĘPNY
W niedziele, święta i późnym wieczorem: 35-24, 40-72
RedaktOrr od'J>O~ied,zialn, AII)-clmed TreHa a PoznanrIL - Za _ , . * i . wladom<k4cl .~ art~o!, • ~. Lo<mI odPO~,)ad~ Leon Trella. L6d4. Pi.ołll'ltonb t1. - Za oefoszenla , NldamJ' ~..da
A,n<oni Leślllewacz :I; Pcn.na.rua.
R~lroPIB6w :J.ls3m6wlooyeb redaliteJa nie awraCl.
łłrzedptała' mJesieozn.ie przy 7-milu w7ldMl.iaoh t:vcooniowo • odbiorem w agen.turleh
Ogłoszenia i
Na 9tIrOnle '-lamowej. 1'5 &'!'OOZY. na etronie «-lamowej PIS7
I
• 2.~ 1Ill. Za od!11~Mlie do domll odu>o.w. dopłata. Na poczta.ch l a I.iston06116w
_
• k.ońcl,l t~loo.tl! l'edaJkcYJnego 30. gr ... na stro-ry,ie 4-tEli 50 g.r.• na
'_1
10__
•
• •
$~r(ml. 2-g1eJ 60 gr., 11a 6rtro'!l.le WIladomOŚCI IQlkaln)"Ch 100 «'1'.
mle51ęczaIJB 2.34 :ll!, ~wa.r.taJn!e 7,01.. Poczta preYJmAlJe zam Wh::... a ty""", na
od Jed~o.ła'mowego milImetl~. Og';06zen~a SkOOlPli'kowa:ne .oraz s zastnz~en.iem miei~ca !W%
O wydali tygodniowo (bez 1P00000edzi.aIJoowego). - Pod <JIPuka w Poli!H:e 5,00 rJ li wydań tygodfladwY~I. Drob.ne ogłll6zema. naIWnej 100 słów. w tem 4) nag.16wkowych (drukowan,ch
liliowo. - Za.mOWIienia pocmtowe lIIalet;, usd!Iutec-mllĆ do 26. katdeio miesi4ca w ,,~aeh
tlusto)~~O na.gi6wkowe 116 gr. k;atde dal_ słO'lll"O 10 gr~z7. Za rOż~e m~Qz, Zl!fitll'wem
~t~cb 1'1l.b wProst w c_bra.li Or&dl)w.nliL
b~~~en:a c~: p~~~e~(;l'l'a:owstałą WIilmńe.k ma'br7eowarua. wr-dawnicbwo me OIlilowllda..
Nakolad I ezcionk.i: DrokaTllia POOtka SpOllkl ~yjrl1a. PoznaJ\, t.w. ~1arcin 10.
W ,1IIlIIe WJlP8JdkÓ'W. apoWO'dOlWan,cb sRa ~ pl"Zl!lMlk6d '" nkłl1dzi6, waJk6w illP~ 'W}"dIlJWlIliotwo nie odpowiada za d06tarczeui. rDlt!m.a. a abcmeftCł Ide mm praw. aam&a'aDia . . .1..
dosta,rczonych lJl'umer6w dub odszkodowania.

--=--- .. .
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reklamy'

Powiedział mi tylko killka

17)

Panna Lucyna nie dzieli wcale tych
egz,altownych i śmiesZRYch uniesień
ale z przyjemnością rozmawia z moim
protektorem i nie może się wydziwić
sumienności, starannośCi i pracowitości, jakich dokłada w obronie interesów towarzystwa kolonizaoji, ktÓll'ego
jest reprezentantem. Słusznie twierdzi on, że grzeczność i uprzejmość dla
dam nie ma nie wspólnego z inted"esami, że nie trzeba iść pod wpływem
dwojga pięknych oczu, gdy się ma
podpisywać ugodę i daje
sam tego
przykład.
.
Ze swej strony Lucyna przez miłość własną., nie
chce nic Uistą.'pić;
'WSkutek tego dwie strony rokujące
tak dalekie są od zgody dziś, jak
pie!I'Wszego dnia. Ale uwiadomieni jesteśmy o bEskim powrOCie pana VerdiEl'l', a wtedy interes skoń·c'zy się
bardzo prędko.
Pan Maugiron przyhył dziś rano.

Mitologja, często niedorzee~na, pojeden z najcięŹ'szych błędów,
kładzę.e opaskę na oczy Amorowi.
. Amor nie jest wcale ślepym. Jak!Lepy n~m był? Idzie tyl'k o o sposób
wIdzema - WIdZi on zwyfkle źle i pr&w~e zawsze jego promień oczny powIę'ksza bez granic wdzięki i. p:rzymi\Jty ukochanego przedmiotu i zmni~jsza w tym samym stosunku njemniej
przesadnie niedo.skonałości i błędy tegoż samego przedmiotu. To jest ogólna
zasada, chocia7J nie możn,a jej uważać
za nieomylną.
Tak naprzykład Andrzej de Villers.
P?twierdzają,c zasadę przez wyją.tek.
· me ' przesadził
ani promienieję.cej
· piękności, ani powabu, ani mianO'wicie
uroku otaczającego pannę Verdier, uToku, któremu się oprzeć nie było
można.
Nic bardziej zachwycajQ;cego 'Wyobrazić s<lbie nie można. nad Lucynę, gdy
na drugi dzień rano, trochę po dzie~
wią.tej, p.rzestę.piła próg pawilonu, w
· którym mieściło się biuro.
Suknia bM"dzo pTosta z białego mn.
ś1inu. w niebieskie pasiki, uwydatniała jej gibką figu~ę i klasyczne kontu~
ry piersi i ramion.
Twarz jej o rysach delikatnych i
czystYCh
jaśniała
niezrÓWIlanem
światłem.
' .
J ej duże niebieskie oczy, z wyraz~m słodkim i badawczym, zdawały
SIę prawie czarne pod cieniem długich, hebanowych nę8.,. Jej piękne
blond włosy, podnieSione nad malemt
UJSzkami, wiły się na szyi w tak
Ciężkiej masie, iil siQ zdawało, że ugina się pod ich ciężarem pełna wdzięku
główka Lucyny,
Całą. ozdobI}. tye'h bujnych wl0s6w
była. niebieska wstą.i;ka, przewleczona
bez pretensji pomiędzy splotami. Od
w.stQ.Żec2'Jki tej odbijał prześlicznie popie.Iaty równy odcień cudownych jej
Włosów.
Młoda dziewczyna weszła bardzo
prędko i przybIiży~a się do biurka.
~y kt6rem
kas~er,
schylony nad
masą. książek, pisał.
- Panie Andrzeju - rzekła.
Młody człowiek zerwał si~ szybko,
lekko zarumieniony i spytał głosem,
który byłby z pewności Q. drżą.cym,

gdyby nie był umyślnie stłumiony.
- Czy mnie pani potrzebUje, panno Lucyno?
- Jest list od oj,ca - odpowiedzia.ła Lucyna listonosz co tylko go
przyniósł. . •
- I zapewne - spytał Andrzej pan Verdiel' potwierdza nadzieję, jaką.
nam zrobił, swojego bliskiego powro-

tu? . . .
-

Oj.ciec mnie zawiadamia, ze
tu jutro na statl{u "Tytan".
- Czy zdrów jest pan Verdier? .
- Są.dzę ... nic mi o tem nie pi')ze . .. Pan wie, że jak pisze, to w ogólności mÓwi bardzo ma.ło o sobie...
Wreszcie oto jego list, j('gt on tak dobrze do pana, jak i do mnie pisany. ..
De Vilers rzucił okiem na papier,
który mu podała młoda dziewczyna.
Achil!lliS Verdier pistl,ł kilka tylko
przybędzie

ale

tych było dosyć, aby 'mnie uszczęśll~
wić,

- Rozwią.zanie si~ zbUża. Bą..lź
pan dobrej myśli, będzie ono dla pa,na
przychylne.
Oto, gdzię jestem, ukochana Matko.
Znasz teraz stan mego serca i zgadujesz, że gdyby nasuwilo roz.cz arow anie po tym promieniu nadziei, który
mi przyświeca., to rozczarowanie to
będzie mi bardzo boles,n e.
Już trzecia godzina rano; jestem
bardzo
zmęczony.
lampa gaśnie;
kończę mój Ust, ale wprzÓ'd muszę Ci powiedzieć, albo ra.czej powt6rzyć, że Cię kocham ze wszystkich sił
mej duszy i że Cię całuję z czułością
bez granic.
Twój przywią.zany syn
"Andrzej de Villers".
P. S . .Jak tylko będę miał wiado~
mość, złą. czy dobrą, w tei chwili Ci
napiszę·"

Inkasem
pełniła

słów,

I

- Co się stało! - 'Pytali naraz
Lueyna i Andrzej.
- Mój m~... mój biedny mą,ż.,.
- Co takiego, co się stało?!
- Złamał nogę·. 4
- Kiedy to?
- Przed chwilę. ...
- Gdzie?
- W domu naszym... Ach! ...
biedny, poc~ciwy, stary!... spadł z~
schodów z samej góry na dół w chwili,
gdy miał wychodzić na miasto dla zainkasowania
pieniędzy... Oto
są
wszystkie pańskie papiery, które od~
syła ... niech je pan przejrzy ... nic
nie bTakuje. , . to go tak niepokoiło, że
omało nie oszalał! .. , Powiedział mi:
"Żono, weź portfel i idź . jak najprędzej do zakładu, do pana Andrzeja ..."
Przez całą drogę biegłam i oto jestem.
Małgorzata, badana przez LUicynę,
wpadła w nieskoll.'czone opowiadanie,
którego powtarzać nie będziemy. Mło
da dziewczyna po wysłuchaniu, poże
gnała ją., jeżeli nie pocieszoną,
to u-

spokojoną.. Odeszła, odnoszą.e znacznę.
sumkę pieniędzy,
list do jednego z
pierwszorzędnych
chirwrgów paryskich, i nakoniec obietnic'ę, że w cię.

wierszy l'Ozporzą.dzeli w interesie fakładu i końc;1:ył jed.u!o ?- tych zwyczaj~
nych form zimnej czułości, których gu dnia panna Vocdier odwiedzi biedzwykle używał.
nego inkasenta ...
Andrzej, jak to już wiemy, nie mógł
Ten wypadek jest podwójnie niesię przyzwyczaić do tei oziębłości. Za- szczęśliwy! - rzekła panna Lucyna po
pewne na 1.w8l1'zy zbyt wyraźnie odbiła wyjściu Małgorzaty - niesz.częśliwy
się myśl jego, gdyż Lucyna rzekła, ży sam przez się .. , i nieszczę.śliwy, że
wo, sp'llszczają;c oczy, z widocznem za- się zdarzył dziś ... Kimże my zastą.pi
kłopotaniem:
my Thibauta?
- Poczciwy i dobry ojciec, on tak
- Niema wcale kłopotu, panno Luzajęty ... tak pochłonięty interesami
cyno - odpowiedział de Vilers.
że ledwie pozostaje mu dosyć czasu Pójdę sam, zainkasuję weksle i ra.na. koehanje córki, a przynajmniej ehunki.
powiedzenia jej tego; bo w głębi du..- Pan, panie AndrzeJu T• '"
szy ••• jestem łt:g.'} zupełnie pewna. ko- A dlaczegożby nie? ..
clla ropie on bard7:o j j~go serce w zu- Ależ to cZYI!ność in'kasenta, nIe
pelności należy do mnie. . .
pańska?
~
_ Jakżeby mogło być inaczej ...
- Cóż to szkOdzi, })'1'oszę pani? KopannO' Lucyno'? _ wykrzyknął AndrzeJ' rona mi z głowy nie spadnie i nic nie
prawie mimowoIi - jakżeby pan Vel'- ucierpi na tem moja godność kasjer~
dier mógł pani niekochać, nie uwiel- ,s ka, zapewniam panią, a wres'z.cie,
biae.
gdyby to było potrzebnem dla domu
Lueyn& nie spostrzegła wcale, z ja~ Verdi er, nie wahałbym się wzią,ć w
kiem uniesieniem i zapałem mówił to rękę topór i pracować razem z rQbot~
pan 4e VilIers, ale ~b:lieniająe temat nikami przY wyładowywaniu stą.t:ków
ojca Pilni.
rozmowy zapytała:
Lucyna zarumieniła się lekko i
- To jutro dzień wypłaty? ••
spuśdla OCzy pod palącym wzrokiem,
- Tak, pani ...
- Czy jesteśmy w możnośei sami jaki utkwił w niej młody człowielk.
odpowiedzieć zob owi ą.i'l aniom, czy tęż
- O! znamy pańskie pTzywią.zanie
potrzebujemy pomocy -bankiera m(')lje~ dla nas, panie Andrzeju - wyszeptała
- wiemy, że ono je's t bez grani,c i jego ojca,.
N~czyjej Romoe y .potrzebować nie steśmy panu, mój ojciec i ja, bardzo
będZIemy. NIech pallI raczy zobaczyć wdzięc2'<ni.
- Pani, nie spełniam nic więcej,
samą .•.
De Vilers pnewr6cił dwie, czy trzy nad obowią.zek - odpowiedział pan
karty wielkieJ księgi i pokazał palcem de Vilocs - a ch.ciałbym mieć sposobność i móc s~łnić go w całem zna~
cyfrę.
- Na.s~a wypłata jutrzejsza, jedna ozeniu tego wyrazu.
Chwila milczenia nastą.piła po tych
z najmniej~zych jaki~ sobie przypominam - końCZYł -- wYllooi 8ześćdzie ostatnich słowach..
Milczenie to zostało
przerwane
sią.t trzy tysią.ce franków. . . W tej
chwili mamy w ,ką.sie dwadzieścia t y- przez Andrzeja.
- Pójdę na gÓlI"ę wzią.ć kap'eltl.sz gf.ęcy, a
~zoraj
wieczorem dałem
Thibautowi, inkasentowi - wek.s1i i pow.ledział - i WYChodzę natychmiast.
- Czy to tak pilne? - spytała Lurachunków na sumę pięćdzies;ią.t t ysięcy, których natychmiastowa wy- eyna.
- Nic nie nagli, za.pewne; ale jepłata jest pewną.... Będziemy
więc
mieli w kasie, przed południem, sie- zeli się spieszę z wyjściem, to dla tedemdzie,sią.t tysięcy franków,
siedem go, aby paniQ. krócej pozostawić samą.
tysięcy, przez ost:rotność,
więcej niż w zakładzie, w wypadku., gdyby przybYli kupujłCY.
nam potneba.
- Pan wie, te mnie to nie żenuje,
- To dobrze - powiedziała Luey.
na, uśmiechaję.c się jesteś
pan a wreszcie podmistrz Piotr przyszedł
by mi z pomocą. w razie potrzeby. A
przykładnym kasjerem, panie de Vipropos kupują.eych - dodała czy
lers! ...
Andrzej byłby zapewne odpowie- ,ra.n są.dzisz, że będziemy mieli dziś
dzi.ał, ale nie miał na to czasu; jaka.ś wizytę pana Alberta Maugiron 't
- O! nie wą.tpię o tem, panL ••
kobieta z ludu, bardzo czysto ubrana
'- Z czego pan tak wnosisz 't
weszła., a raczej wpadła do biura.
- Pan Maugiron powiedZiał mf
Kobieta była mocno zapłakana ...
wczoraj, rie będzie miał zaszczyt wiTrzymała w lewej ręce ogromny portfel, zawieszony na łańcuszku stalo- dzieć panię. dzisiejszego ranka,
- A! tem lepiej'! - wYkrzyknęła
wyro, a w prawej chustkę od nosa w
śliczna twa,..
kratę, którą. ocierała łzy, jakie jej panna Lu.cyna, której
rzyczka rozjaśniła się.
spływały po twarzy ..•
- Co to jest? - wykrzyknQ.ł de
Ta radość, tak widoczna, wywarta
Vilers - to Małgorzata, tona. na.ezego na panu de VHers wrażenie bardzo
inkasenta .. ,
przy,!{re i po raz pierwszy dała mu po- Tak ... panie ... tak ... panien- znać boleść większą. nad wszystkie bo~
ko - jąkała nowoprzybyła, gło.sem leści, której nie znał jeszcze, boleść
zaledwie zrozumiałym - tl,tk... to podrażnionej zazdrości ...
ja.;; MałgOll"za .. ; Aeh! co za nie- Pani się , zdaje ' być b8ll"dzo 11~
srozęści8t m«ij Boże!. H .Co .. Iri~- ~~?ęśli'!ion, ~ tęj Wizyty,t ~ _:wYiąści~
- ..
.. - '.. .- . .
c
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tym instynktem we wszyst1tlem
co serca. dotyczy, tak rozwiniętym '\li
Ewy, nawet u najnaiwniej,szyeb., Lucyna ZTozumiała, a raczej odgadł& uJa-yte cierpienia Andrzeja. Była. niemi WZl'UJSzon,ą. i w tej ohwili chciała
uspokoić młodego człowieka.
- Z małem zastrzeżeniem

rację
się. -

-

ma pen

odpowiedziała., uśmiechająe
Nie jestem us~częś1iwiona., jak

to p,a n mówisz, ale jestem zachwyconę..
.
- Ach! - wymówił Andrzej, dająo
tej prostej sylabie nacisk wymownie
pytają.cy.

- Ależ tak .•. zachwyooną,'! - t<ń
czyla Lucyna - i nic naturalniejszego
w świecie. Wczoraj, kiedy pan .Maugiron odchodził, byłam bliską zawarcia
ugody w Slp!rawie tej wiel'kiej traIl!Sakcji, która go tu tak często sprowadza,
a kt6rę. ja, niemniej dobrze jak i on
chce doprowadzić do skutku. Mam nadzieję, że dziś dobijemy ~gu 1 jestem już zecydowaną. do małych "Ustępstw, ktÓ!rych do tej pory odmawiałam, aby tylko przytjść do rezultatu.
Pomyśl pan, 'jak bę:dę Ciumn, ł
s' zczęśliwę., gdy jutro omajmię
ojC'll~
żem zawarła w jego nieooocnośet bardzo korzystny interes, który, jeS'tem
pewna, p!I'zyniesie piękne zyski! Bez
wą.tpienia, widząc, ja'k ~ego interesy
są. mi drogie, mój ojciec zrozumie, do
jakiego stopnia moje myśli, moje
wszystkie czynności odnoszą. się do
niego, bo dla mnie samej... cM mn~e
obchodzą. pieniądze - i okaże mi wtedy więcej miłości.
- Ma pani raJCję, zawsze rae1ę-! -szeptał de Vile~s, ktÓ!l"ego obawy stopniały. jak śnieg, od promienia słooea.
- Ach! jak szczęśliwym jest ojciec,
który ma. córkę, taką jak pani.
- I ja także jestem' 8zcz~śliw4ot~
majl}C takiego ojca, j.ak mój! - odpowiedziała Lucyna żywo, ale z zapałem
trochę przymus~onym. Niepodobna
mi nie wierzyć w to przywią.zanie,
którego bezustannie daje mi dowody,
bo jeżeli pracuje bez wytchnienia, nie
odpoczyw8Jją.c nigdy ani chwili, to dla
mnie, to dla mnie jednej. On nie lubi
ani zbytków, ani wydatków. Na cobY
mu się przydało to gromadzenie pieniędzy? Ale chce, abym była bogato
i pan widzisz, iż poświęcił życie swoje
na spełnienie tych. pragnień.
.
Andrzej zamilkł. Odpowiedź na. {o,
co usłyszał była bardzo łatwa., ale nie
mógł jej dać ... Jakże~ w istocie mógł.
by powiedzieć tej młodej dziewczynie,
która PO'mimo całej oboj-ętnośCi ojea
chciał 'koniecznie wierzyć w jego lroZUcie: Nie, O'jciec panią. nie kocha! On
ni.c nie kocha na tym świecie, tyl'ko
pienią,dze, a tO', co pani uważasZ .za.
miłość, jest obrzydliwę. nien8JsycOOl~
chciwością..

Pozwól p,ani, abym ci'ę opuscił
po chwili młody ka.~Jer czas. uchodzi, a pani wie, że
Jest zwyczaJ pTzedstawiać weksle i ra.:.
chun'ki do inkasa rano.
M ówią.c to, Andrzej wszedł szybko
na ~hO'~y, ~tóre prowadziły do jego '
pokoJU l 'wrocH z kapeluszem w ręku.
- Wezmę powóz - końCZYł - a.by wrócić prędzej .• ;
- A ja, - odpowiedziała Lucyna
- zasiadB:~ w billTze aż do pańskiego
powrotu, lezeli przyjdą. klienci to ich
przyjmę, a jeżeli będzie trzeba' coś ża.
pisać, bądź pan spokojny, załatwię
wszystko sumiennie! znajdzie pan
dziennik w doskonałym porządku.
- Do widzenia. Oto klucz od kasy.
-: Idź, pan, panie Andrzeju. .. • l
bą.dz p,an pewny, że mój ojciec będzie
panu wdzięczny za przysługę ja.'ką
nam dziś O'ddajesz,
'
. De Villers wyszedł z biura i udał
Sl-ę prędko do bramy zakładu która
wyc~O'dziła na port mOlVski. Była to
g?~zm~ o~poczynku rO'botników. Jed~l l,edh ~lladanie. w samym zakładzie;
l~llI w aooyć duzej liczbie, nie mogli
SI~ oprzeć pokUSie napicia si, ę liChego
wma. i wydawali w szynku część 74pła~y~ jaka im za d-..:ień wypadał..
-

-:

odpowiedział

(Cia.Jg· dlalszy

na;stą,pil.
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Tra iczna

miłość lanłałora

kawy

Zniewolni(y zrobił miljonerke a ona porzuciła go dla pieknego kreola
Na Rivierze francuskiej zjaw!lta się na
wiosennego sezoqu i za.mrieszkała
w luksusowej willi, joon1L z :na.irpi~'kni&j
szych kobiet, .iakie kiedykolwiek lasny
brzeg oglądał. Nikt jej na Rivi&rze nie znal.
Wiedrziano tylko tyle, te po-ch~ z Ameryiki Południowej, ję§t
.
początku

w Barazylji jlllt nie istJniałoO, fa.ktyczule
stan socialny Juany nie wiele się od niewolniotwa r6żnit kle
niewysłowiony czar I wdzięk. takim
tchnęła Juaniła,

szybko

zwyeiętył

wszelkie waha.nIa l prze·

1S1It<łY. lak tY'łko ojciee ~odego plantatora
umarł, don Alfredo ooeni.l się z luaJl~. Oezywiście tak niesłycha.ny m.6f:alj&IlB wy-

I

oburzenie w. arystokratycznych efe·
Il'ac~ :Pr:z:es~ąJgruętej. k~rwaty.~nemi tradyec: :~~~~~~~~{I~ieniędZY

ł

bogatego plantatora kawy
tycie jej .r karjera se, podobne do sensacyjnego ro·mansą
. Willę nad morzem, jak to się ry-chło
aowiedziano, wynajęła na kilka miesięcy.
tZ Riviery zamierzała udać się w podr6t
lila P6Iłnoc, na fiordy. Niedyskretna sł'll!tJba
a:dradzila też. te piękna 'Pani oczekuje na
jakiegoś pana, kt6~ ma, Jej towarzyszyć
'" da1szei podróży.
Po dwóch tygodniach przyjechał gość
Był to młody,
piękny, i nadzwycza.j eleF(ancki mężczyzna. o wyraźnym typie południowca. Piękna dama, której nazwisko
Mona Juana Farrar było jUJt wszystkim
r;na'n e, oczek.iwała go niecierpliwie. Gość
Dosił romantyczne imię Romeo i nazwisko
VerdandoI-o.
Piękna dama ł Jej gość zyskali nIebawem na Rivierze przezwisko
,,najpiękniejsza para Riviery",
Ze piękna 'I>&ra jest jak najlega'l niejszem malJżeńBtwem, które spędza miodowe
miesiące w 'Pysznęj willi nad brzegiem larzurowego morza, dowiedziano się dopiero,
ikiedy były mąJż Mony Ju·any zjawił się na
horyzoncie.
Magnat kawowy 'l>rzyjecl;la! z Brazylji,
wiedziony tęsknotą dą swej byłej żony.
odwSJtywszy sifl je6LC'Ze na jedn1\, błagalne,
rprośb!l, aby doń wróciła. Piękna lua.na bez
lIlamysłu odmówiła. Miljoner w najwY2szej
;rozpaczy. złamany straszliwym ciosem.
'\I;ró,eił d..9 Br~ylji. lecz 'Przedtem zdołał
szereg osób na Rivierze zapoznać ~ romantyc~1H~ przeszłości1\, swej byłej tOOlY.
Opowiadania nieszc~ęśli wago, porzucolIle~o męża przechodzily z ust ąo ust. naIra~ie iako wielkie sekrety,
apo kilku
dniach staly się znane całei Rivierze.
Dowiedziano się z nich, te Mona luana
~rzyszła ina świat na jed'nej z wielkich poludniowo-amerykańBkioh p}antacyj kawy,
~e

Jako c6rka ubogiej robfłłnicy kreolki
I nieznanego ojca.
.Trze'ba znać ~łOBne warun.k i tycIa robotników tuziemców na 'Plantacjach kawy,
aże'by zdać solbie sprawę w jakiej nędzy
;przeszły pierwsze Jata !:tycia przyszłej miIjonerkL
K.iedy luana zacr.ymalll 16 rO'k, jei
Olśniewająca piękność zwr6cIla uwagę
syna wlaś~ela plantacyl,
Młody don Alfredo, . nalett~cy do wychowalIlej w arystokraty~nych >tradycjach warstwy pan!1'jącej w Południowej Ameryce.
'Przez dlullti cząs wa'l czyl z o'panoW'lljącem
~o uczuci~m mi1'ości do lliękDej niewolni·
cy, bo jakko1wliek niewolnictwo formalnie

KJr61 aJllgielBki Edward VIII dokonuje inspekcji 1 b&italjonu gwardji irla.ndzkiej w
Chellsea k-oiło Londy1l1 u.

Samoloty przeniosły
Wę[frówl(a groźnej
W jesieni Ubiegłego roku W'1adJze angielskie w Afryce wstały za,s,la.rmowane
wiadomością 'te
w Afryce wschodnIej poJawfła się
epidemia śpiączki,
p()Wl()d.owan.a ukąszeniem muchy, które
d(Jjtąd występowała wylącznie w Afryce zachodniej. Naltycll.miast po.djęte badamia. usta.liJy, ~e muchę "Stegomy>a fasciata."
przeniosły samoloty, utlrzymujące kQmunika~ję między wschodnią i zachodJnią Afryka,.
Ukąszenie wspomnianej muchy
powoduje po 12·tu dniach stan choroby,
zb([iżolllY d-o Włtej febry i do znamej afrykański6lj ś~iączki. Więks:l)()iśĆ wypadków
kończy się śmiercią. Dotąd "Stegomya faSci&ita" nortowa.na, była tylko 111.& określonych
szerokościach geog:rafiwnych Afryki za...
cbodniej..
Mucha ta tyje 80 do 90 dni i do swej
eg.zysten·cji potrzebuje specjta,Jnych warulllków kJlimatycznych.

~l

N..t",j,wy

wido~

; na Paryi: z ko..Iluły
Domu
Inwalidów,
!która obecnię zosta.
je odnowiona.

aby ze swej ukochaneJ r.r~~

damę światowa godn1\, &fery. d.o której la
mal1żeńBtwo podniosło. Kochał la" gorąco.

,wołali:

rozwiedzi'ODą ż~ą niesłychanie

l.

"III'YS i lik 6w,

t

Niestety,
m.iIość Jego nie cieszyła d"

wzajemnością.

w tra:ecim roku md'teństwa pięknA
kreol-ka zaczęła f1i"rt z kreolem Romeo Verdand<JQo. Flirt ten przerodził si~ w Ifor~,
mi.ł~ a -ta dO'Prowadeila do 9kąllld..lu.
inaskutek którego mąJt wniósł 'Przeciw luaillicie ~karg~ rozwodow1\,.
lakkO'lwiek jlW po krótkim czasie daro.wa'ł jej Wlinę i skargę wycof-ał, .piękna :ltreolKa nie cllcia'ła doń powróc,it. Carl\, sił,
sw~{) pohI9,niowelto tempera.iffientu Dokochał!,- Romea Verd;mdol·o.
ZrozJ)aC'Zony mą!!, wie.dziony głę:bokl\,
mHości" do. niewiernej 'Wny, ma.j~c zrozumienie dla siły jej uczucia.,
Dle chciał s1awa~ na drodze
jel szczęścia.
Ni e'tylko , !te z-godzH si~ na rozwód, leez
rozchodz8;C się ~ ni~ zrobił je, wlaiściciel'ką,
...·delkiej C'Z~i sweg{) zaWTotn~o majątku.

luit

Piękny kreol RiLmeo Verdandolo zdobył
.nietyJko piękna, i szczane kochają.cl\, tonę,
&le i posag, ~ajl\,ey si~ w miH.jO'Ilowyeh
-cyfrach.
Czek;i.j~ na zafa;{wfenle O'Btatnieh fot'mainości zy?;wodowych Mona luana udała
się do Europy na Rivierfl. Rom~ Verdandolo 'Przyjechał do niej i tu ~jęM cichy
ślub.
_~" ..

epidemię śpiączki

muchy afrykańskieJ

Po nadejściu wiadom'ClŚci l(} zaW'leezeniu
pnzez samoloty komunikacyjne tej :ni~·
piecznej muchy do Afryki wscbodJniej, podjęto wsz6'lkie, stojące do dyspoZYCji środki
ostrożności,

aby zapobiec przedostaniu s1ę tego
niebezpiecznego owada do In.dJ1.
gdJzie niewą.tp1iwie wasrumki kUmatyerme
są oM18/logiczne do afTykańskich.
Nie zdecydowtano się je.dnak r;e ~
miałych wzgllędów, na przerwooie komunikacji lo1miczej, ograniC?Ająe stil do pedaJIlltyc:zm.ego d ezynf ekowatnia 88.'IDOlotó~
pro:ed startem w A!ryce.
W pocza;tka.ch bieżącego roku nade6zły
wia.dQlffiości a; Bengalu i itllillych okolic Indyj, 1:e
wybUChła tam epidemIa tafemnlczef

~iączkl\, wyoM>łal!l8, ukJucie.m muchy •.ste-

g<mlya fasciala". klł.óra. została a:e.wlecZO!ll3
przez a.a.moloty komunikacyjme, mimo ftto...
9()WIMlych środ'kówosilrotn'ClŚci. Wlła.drLe angielskie przystąpiły tlII1ergiczni~ do zlokaliww.amia w miarę mOOlnOOci szerza,cerj sifl
epid~mji. Z Ml naukowych brak j.est potwierdJzenia, czy tajelDlD.icza ehon>ba., która
pojawił.a się w lndja;ch, jest wywo4'Mla mucha" W'8choonio~akyk.ań.sk~

choroby.
Zrurruza tego typu pojawilła się w I'Ildjacb
po raz pierwszy. Istnieje wiele danych dto
przypuszczemi>a, Ż~ taJjemnicza eh-oo-oba. jest

Coś dla w czasie, gdy w

maturzystek

gimrna.zjach odbywa. sh~
m8l1Jtwa., za.intoo-esuje Z8tpeWJle lilie Sa.iffiych
maJttl1I'zyMów i m.a.tUllTLystki lI1IaflItępują.ca
wiadomość, jak1\, podaje łódzki "Glos P-oraruny":
"lut w pierwszym dniu na egzaminie
z języka polskiego p. delegta.t M-porwledział,
że nie będJzie wypuszczał ~<linej panie'Ilkl
z sa.li, lIlawet gdyby... odezuwalła. najwięk
szą poltJrzebę wyjścia.

Na.sotęJ)nego dnia ne egoomilllie z matemaiyki <lStirość tego z.a.rządrLenia. była prze·
,st1lLegana. Wbrew niezłomrnym praworm naJjtologtji 111 ak azał p. d6'le~ d.ziewozętmIl P.!1Zeszłio 4ó razy "MatuTę" skJl.ad.,M'1& na. sc&pl'Tlebyw.amie przez 5 gtOdJzilll. w oomkniętej nie Teatru No'Weg~ w Poznaniu pil"Zemiłe.
saJli i ża.dnej nie pozw'om opuścić jej nawet "mruttmzystka" Hallina. Michalska. ZaTÓWna. jedną chwiJlę. Panienki były zrozpa.c:ro- Do int~esująca sztuka. jak i jej wykonanie
ne. Nrutura - bun.wwn.icza. - nie chciMa odniooły w Tootrze Nowym wielki i z.a.siusłuchać· za:mądzeń p. delegata. Wówczas
rony sukces.
p. delegat wpadł na niespotykamy pomyS!ł.
Oto kazał przynieść kubeł, umieś-cil go w
sąsiedmim pok-oJu tut Pl'TlY BalIi eg7!aminacyjnej. Tam polecił uda.wać się m8Jttl1I'Zyst.
kom, zamilBist dl() szkolll1e.j ubi:kacji. Aby
jednak i tutaj nie bY'ł'O lIladużyć(l l), p. delegiJJt pdlecH, aby każdOiNlJZowo panienkom
W N~'O'zeJ.a.ndji i w Połudtni'owej AmeoJ
towall'zyszyły w drodJze dl() kubełka nauczy- ryce, 8ZCzególlllie w KOlumbji, il'O'ŚIIlie pe_
cielki..
wien rodza.j uZlBiku, k!f.6rego kwiaty, ja'"
~02J& tern p. delegSJt widl()e~e ~ ~- ~ów.nie't. i liście, V'.więte pod prasę, dają.
łal!l1a sta.ty,Sltyk, przeprowadzIł oblIczema, z.nakOtmlty, gotowy do pisania atrament.
ile panienek :Z kaMElIj z dwóch szkół i jak' Płyn tEllU ll1azywa się "Ch.am1i". Już Hi-szpa.d~ugo k?,rzYSltał~. z orygina.ltJlego urządze- nie, zdtobytw6zy AmerYkę, używruli go do
nla samtl8n?Ie g>o. •
•
•
po-dpisywamira bardZIO ważnych dokumen."1. K. C. ~o Wlad()IIUooCI po-wyu;zeJ do- .tów. Ten "Chami" - at.l'amenJt, ma poZIlo
daje następ.uJą,~ą U1w3: gę : "Skamda~ te? ~ ~em, ~e jest z miejsoa gotowy do użycia,
pod prawclJzlweJ czapkI MO!Ilomacha - Joak- Jeszcze sVv10je bardzo ciekawe właściwości,
by tywcem imP<>l"towamy - z lIlajciermniej- a miMlQwicie: pOClZa,tkowo jest CZeT'W'QDlI'
szeg.o zakątka Azji - }XYWinien za.intere- po 1lJa.'I>isamiu dopiero czernieje. NadJto jest
sować władze szkol'ue, a o'wemu p. delega·
zu~łnie nie <Lo usunięcia, ani nie mo1JD':ł
IOOwi 1pożna zapropOlDo~vać P?S~.dę d,ozQl'cy g? żadnemi ~l'Odkami chemicznemi wywaw ktorym.ś (:nIestety Jak DlellClmlych, ()() bIĆ. WIOdą Dle da się g-o rocz.puścić. WickiJ
lWde ś.wia~y o stopn.i'!1 ~ltUTry) S/Z.Blle- my"l'flięe, 'j ak m matkia - natw.. potrIafi byt
tów .zrueJskll~h_. :W8l.'G/l.wle. Tam mate 1JIl,a.k'omitym. przemysłowcem, J)irOd\!lf..uj,.•.
~ ~ ~ .§ta.tystyczn~".
cym. na;Jtlepsze~ ~z().ju :U>WaJl'.. .,

