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Idziemy ku Polsce narodowej ...

DELEGACJE K6Ł STR. NAR. ZE SZTANDARAMI PODCZAS UROCZYSTOŚCI S. N. W ŁODZI, W 16 ROCZ~ICĘ "CUDU NAD WISŁĄ"

Kto w rocznicę zwycięstwa oręża
polskir'To nad armją. bolszewicką. przyglądał się blisko pochodom narodowym kroczącym przez ulice miast
polskich, pochodów tego składowi
epołecznemu,
temu narzucała się
wręcz myśl, że kroczy szeregami tami
zwartemi Polska pracująca i czasami
- głodująca.
I

W pochodach szedł człowiek
,,~redni" i "mały", szedł człowiek

t. zw.
"sza-

ry", prat:ujący w pocie czoła lub bezrorotny, a do pracy wzdychają.cy. Pou
może tuzinem osób lepiej sytuowanych

i kilku tuzinami inteligentów, zresztą
wskutek bojkotu z góry ciężko walczą
cych o byt, szeregi narodowe reprezentowały wszędzie szerokie, najszersze
warstwy społeczeńst.wa.
Najjaskrawsze

przeciwiellstwo zeobchodów "sanacyjnych", gdzie widzi się prawie wyłą.cz
nie osobistości na dobrych, a W każdym
razie na stałych stanowiskach, sfery
cieszą.ce się poparciem, ludzi całkiem
sytych i dobrze Ubranych. Z tej sytości rodzi się ich "współpraca".
U narodowców z.e znoju, z biedy,
społÓW,

zebrań,

często

mimo głodu, tryska entuzjazm, wuż inni wozami drabi l. 'astemi po kilnajbardziej bezinteresowne oddanie kadziesiąt kilometrów; nie spali, lesię sprawie narodowej. Niechby się jej
dwie co w usta włożyli; potem godzinsprzeniewierzyli,
a
wypłyną
na ne por'lody, nab-ożel1stwo i kilka gowierzch; ale oni wolą. z głębokiego dzin zebrania na placach i boiskach,
przekonania, z nakazu sumienia pły- a mimo wszystko zapał i entuzjazm, do
nąć pod prą.d, narażać się, cierpieć nie- jakiego zdolny jest tylko gorący patrjodostatek i szykany, byleby dłonią. swą. tyzm, mają.cy swe źr':'dlo w idealiźmie
chudą, ale twardą i
krzepką wysoko
narodowym.
d~ierżyć ~ztandar ,idei na.rodowej i
Oto _ żywe siły narodu polskiego,
wieść swoich ku panstwu, ZbUdowa':le-1 te od ciężkiej pracy i znoju codziennem:u na podstl~wach n~rodowych, na zy- go i te, - czasami głodujące, a gotowe
wlol.e..t..ct,zenDle polsk!m.
. za. PoLsk~ oddać życia.
Na Zjazdy Stronmctwa Narodowego
."
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W pamiętną rocznicę "Cudu nad Wisłą" odbyło się wkraju 12 wielkich zjazdów oraz 50 zglromadzeń narodowych
Blisko mi:łjon 'członków i syrn pały'ków Stronnictwa Narodowego gotowych do walki z komuną - Czego domagają
się rezolucje Zjazdu
.
W ' 16 rocznicę "Cudu nad Wisłą."
cały naród zjednoczył się w manifesta-/
cyjnym żywiołowym obchodzie zwycięstwa oręża polskiego nad czerwoną.
falą ze wschodu.
Z inicjatywy Stronnictwa Narodowego odb.yło się w całym kraju 12
wielkich zjazdów oraz blisko 50 zgromlłJd'Zeń
pOWiatowych, na których
Obóz Narodowy wykazał swą żywot
ność i siłę, oraz zdecydowane dą.żeni.e
do oparcia ustroju Polski na zasadach
narodowych, z zupełnem wytępieniem

Orląt lwowskich
Lwów, 17. 8. Gród Orlą.t lwow·
skich manifestacyjnie święcił 16 rocznicę "Cudu nad Wisłą". Po mszy św.,
którą odprawił ks. arcybiskup Twardowski, uczestnicy nab-ożel1stwa udali
się w pochodzie na plac przy Teatrze
Wielkim, gdzie odbyło się przy udziale
przeszło 15 tysięcy osób zgromadzenie
z przemówieniam.i prof. St. Głąbiń
ski ego, red. Stefana Sachy, mgr. Macielińskiego.
Publiczność
manifestowała na cześć Obozu Narodowego.

W grodzie

wpływów żydowsko-komunistycznych.
Pół miljona zorganizowanych człon

ków i drugie tyle sympatyków Stronnictwa Narodowego, skupionych na
wielkich zebraniach, stwierdził, że na
próby wywołania rewolucji komunistycznej odpowie rewolucją narodową..
Po 1'a7. pierwszy od pamięthego
"Cudu nad ·Wisłą." naród polski zaprezentował swą. jedność i zdecydowaną
wolę zaprowadzenia rzą,dów
narodu
polskiego w państwie polskiem.
Manifestacje w Warszawie, Pozna~iu, Radzyminie pod Warszawą, w Ra·
domiu, Częstochowie, Ostrołęce, Lwowie, Białymstoku, Włocławku i innych
miejscowościach pokazały, że jedyną.
realną. siłą. po1ityczną w Pol~ce jest
Stronnictwo Narodowe. W świetle so-

botnich manife!'!tacyj ja!'!nem się stało,
że dzień narouowego zwycięstwa jest
bJiżs7.Y, niż się nam wydaje i że miecz
Chrobrego w ręku polskiego chłopa
'1 robotnika wyw,a lczy Polskę narodową. i katolicką., Polskę Wielką..
W dalszym ciągu podajemy sprawozdania naszych korespondentów o
przebiegu uroczystości na~()wyeh w
kraju.

1S sierpnia

w Kielcach

Członlkinie

Str. Nar..w strojach ludowych

W narodowym
Włocławek,

Włocławku

17.8.

Narodowy

Włocławek święeił rocznicę "Cudu nad
nad Wisłą," manifestacyjnem zebra-

niem, zorganizowanem przeż Stronnictwo Narodowe. Przemówienia wygło
sili prezes A. Michałowski, red. Starczewski oraz prezes prof. Pytko. Mó~
cy, przedstaWiając niebezpieczel'lstwo
fali komunistycznej, podkreślali konieczność skupienia się wszystkich ił
żywotnych w Obozie Narodowym, k.tóry jedynie jest zdolny przeciwstawić
się anarchistycznym zapędom. Po zebraniu delegacja złożyła wieniec pod
pomnikiem poległych w r. 1920.

K i e I c e, 17. 8. - W dniu 15 sierpnia r. b. w Kielcach odbyły się 3 odrQbne obchody święta
narodowego
,pod-czaB niecI'z ielnych uroczystości w Lodzi
"Cudu nad W'isłą.'·. Stronnictwo Narodowe czciło w tym dniu święto KróloSztandary narodowe
wej Korony Polskiej, która swą mocą.
w Białymstoku
Boską, przyczyniła się do zwycięstwa
Białystok, 17. 8. W obchodzie,
w 1920 roku, nazwanego "Cudem nad
zorganizowanym przez Stronnictwo \Visłą". Nabożel1stwo w Katedrze, a
Narodowe, brało udział 3000 osób. Po następnie uroc7.~r ta akademja w lokadefiladzie uczestnicy obchodu wzięli lu Stronnictwa . dały głęboki i serdeczudział w publicznem zebraniu, urzą,
ny wyraz holdu i piet.\"zmu dla doniodzonem pTzez Stronnictwo Narodowe. słoRci tej c1l\\'ili rlzle.iowej.
Przemówienia wygłosili ks. prezes
Drugi o\Yicjalny obchód zorganizoOstrowski, red. J. Giertych i kierow- wały sfery również oficjalne, tj. u.
nik Kejna. Po zebraniu zgromadzeni rzęctnicze i organizacje prorzą.dowe.
żywiOłowo
manifestowali na cześć Nabożeństwo odbyło sję w kościele
Wielkiej Polski, Armji Narodowej, garnizonowym, skąd wyruszył pochód
Obozu Narodowego, Romana Dmow- na plac Wolności, zakoi1czony przemóskiego. on.z na rzecz polski~ Gdań wieniem adw. Chęcińskiego, "sanacyjska.
nego" radnego m. Kit\l.c. Obchód ten
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Nowością dla Kielc było wystąpie
nie z odrębnym obchodem ludowców,
którzy przybyli przeważnie z gmin
Dąbrowy i Bielin i zgromadzili się do
wysłuchania nabożellstwa
w kościele
św. Wojciecha. Po sumie do ludowców

wiejskich przyłączylI się kieleccy P. P.
S. i Żydzi, wspólnie uformowali pochód i na czele z banderją konnę. przeszli ulicami miasta, zatrzymujc~c się
na placu kolo starostwa. W czasie pochodu padały okrzyki: "Niech żyje
\Vitos" - "Niech żyje rzę,d robotniczochłopski!". Na placu przemawiali Ja-
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nuchta z Dąbrowy i Michalski z Bielin, piętnując rządy "sanacyjne", lecz
również mocno wypowiadali się przeciwko walce z Żydami. Pod koniec pochód od starostwa przeszedł na Stary
Rynel<:, gdzie złożono wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza i tutaj pochód rozwiązano.

ROCZNICĘ

"CUDU NAD

WISŁA."
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"Ooma,gamy się sUnyeh rządów narodowych i protestujemy przeciwko uszczuplaniu
praw polskich wGdańsku"

K a l i s z, 15 8. Stronnictwo Naroaowe w Kaliszu rocznicę "Cudu nad
Wisłą" święciło w ramach ogólnego
obchodu obywatelskiego, ponadto program tego święta uzupełniało.
\V przeddzień rocznicy dnia U bm.
odbylo się uroczyste nabożellstwo w
kościele 00. Franciszkanów za poległych żołnierzy. Dnia 15. bm. na placu zbiórki przy kościele św. Józefa
stanęła setka członków S. N. ze ~ztan
darem, a po Ukollczonem nabożeń
stwie przy dźwiękach hymnu państwo
wego zastępca prezesa kol. E. Sierakow8ki i reprezentant młodych kol.
I{ardolil'Jski złożyli wieniec o szarfach
narodowych na stopniach pomnika
poległych żołnierzy polsldch. Na szarfach widniał złoty napis: "Obrońcom
Ojczyzny - Stronnictwo Narodowe".
Po nabożeństwie ta sama setka
członków z zarządem S. N. wzięła udział w ogólnej defiladzie wojska,
przy~posobienia wojskowego i organizacyj społecznych. Po defiladzie w sali
kinoteatru "Stylowy" odbyło się imponujące Zgromadzenie Stronnictwa
Narodowego. Duża sala kinoteatru wypełniła się publicznością
po brzegi.
Reprezentowane były na. sali wszrstkie
warstwy społeczne i zawody. Na scenie ustawił się poczet młodych ze
sztandarem.
O godz. 12,30 zast. kie'r ownika miej!licowego zarzą.du Str. N. kol. insp. W.
Sierakowski otworzył zgromadzenie
powołując na przewodniczą.cego prezesa okręg. S. N. b. posła Chrystowskiego, co zgromadzenie zaakceptowało oklaskami.
P. Chrystowski, obejmując przewodnictwo, zaprasza do honorowego
prezydjum pp. Okupskiego, "V ę,grow
ski ego, Rymarowicza, Dobrzańskiego,
'A damczewskiego i Łęgowskiego.
W zagajeniu podkreśla przewodniczący analogję dwóch dat r. 1920 1
1936. Tam chodziło o odparcie zbrojnego najazdu bolszewickiego z zewnątrz,
- obecnie chodzi o zniszczenie we·
wnętrznej propagandy
komunistycznej. Wtedy i dziś - żydowska ręka.
kieruje inwazją. Na dowód przytacza
wyjątki z prasy komunistycznej, która
za największą zaporę w organizowaniu przewrotu uważa ideę narodową. i
Stronnictwo Narodowe. Walkę z antysemityzmem czyli obronę zagrożonego
żydostwa uważają sami komuniści
w Polsce za główne zadanie, służą. zatem żydostwu zbogaconemu, a nie wyzyskiwanej klasie pracującej.
Po tem zagajeniu udziela przewodnIczą.cy głosu p.
Sierakowskiemu, który w blisko godzinnem przemówieniu przedstawił zwycięstwo pod
Warszawą w r. 1920 jako skutek zbiorowego wysiłku i entuzjazmu całego
narodu, jego przywiązania do ojczyzny
i wiary przodków - wbrew paraliżo
waniu naszej obrony przez żydostwo,
Ukraińców, Niemców i międzynarodo
wą. masonerj ę.
Mówca wyraża, iż ta sama siła uczucia narodowego i religijnego, która
z chwilowo rozbitego narodu wytworzyła w r. 1920 zwarty blok granitowy, o który rozbił się najazd bolszewicki, - i dziś rozprawi się zwycię
sko - z wrogiem wewnętrznym. \V
narodzie polskim, w jego odwiecznej
kulturze tkwią. niespożyte siły, któącb. J1ioo.o:strz~ga. łii~ nieraz w codzien-

nem życiu szarem - ale niech huragan dziejowy zagrozi naszym najgłęb
szym ideałom - a naród powstaje jak
posąg z jednej bryły. Cytuje słowa
Mickiewicza: "że nar6d nasz, jak la..
wa - zwierzchu brudna i plugawa,
lecz wewn~łrznego ognia - sto lat
nie wyziębli
Tej wewnętrznej siły żywotnej narodu niewolno bagatelizować, a przedewszystkiem nie wolno jej dławić
przez rządy komisaryczne w samorzą
dach, polic~'jne represje, etatyzmy i okrojenie praw wyborczych. - Naród
polski we wszystkich warstwach przesŁał hyć niemowlęciem. Naród,
który zdobył się na wielki czyn w r.
1920 - zasługuje na pełne zaufanie i
pełne samostanowienie o sobie.
Trzeba się tylko otrząść z nieproszonej kurateli obcych międzYllaro.
dówek, a przedewszystkiem odseparować się od wplyw6w żydowstwa, które nad naszemi głowami usiłuje rozni~cić pożar rewolucji komunistyczneJ

\V związku z wygłoszonym referatem przedłożył p. Sierakowski dłuż
szQ. rezolucję do uchwalenia, którą ze·
brani przyjęli gromkiemi oklaskami.
Rezolucja podnosząc
doniosłość
czynu zbrojnego w 1'. 1920 podkreśla,
że niebezpieczeństwo spisku żydowsko-

s
,;pod Złotym Lwem", gdzie odbyło siQ
publiczne zebranie w przepełnionej
sali.
Po odśpiewaniu Hymnu Młodych
uczcił dr. Maj pamięć poległych we
walce z bolszewikami. Następnie wygłoszony został okolicznościowy wier'Sz,
a adwokat Sergot w doskonale UjętylU
referacie wskazał na konieczność waiki z komunizmem, który zapomocą róż.
nych środków dąży do opanowania
również Polski. Sprawę Gdańska omówił dr. Maj, a zebrani hucznemi oklaskami przyjęli jednogłośnie odczytaną.
przez mgr. Sielskiego rezolucję w powyższych sprawach.
Okrzykami n&
cześć obozu narodowego i
Romana.
Dmowskiego zakończono to imponujące zebranie o godz. 15 odśpiewaniem
"Pieśni Bojowej".
Na podkreślenie zasługuje fakt, że
"sanatorzy" odwołali całkowicie uroczystość w dniu 15 bm., pOWQłując się
na niepewną pogodę. Natomiast man}.festacje, urządzone przez Zjednoczenie'
Narodowe, w skład którego wchodzi:i
Hallerczycy, Ludowcy, Enperowcy i
Chadecy oraz Związek Młodzieży Pra. .
cującej "Jedność", mimo wielkich wy.
siłków oraz mimo przybrania kQloru
ochronnego pod firmą narodową, zawiodły.

W pochodzie

brało udział najwyżej

200 osób, a podczas przemówień w "Ti-

część manifestantów opuściła
P. Witold Kulerski w swem przemówieniu z żalem podkreślił niedopisanie wsi, mimQ bardzo wytężonej
agitacji.
Dziell 15 sierpnia b. r. wykazał niewątpliwie siłę Stronnictwa Narodowego, potwierdzając fakt, że part je,
wchodzące w skład "Zjednoczenia. Na.rodowego", pozbawiQne są w mieście
naszem poważniejszych wpływów.

voli"
salę.

komunistycznego istnieje nadal i grozi nie najazdem lecz przewrotem naszej Ojczyźnie i innYm narodom europejsl<im, zwłaszcta tym, które nie potrafUy dotąd ustanowł~ w swych pań..
stwach silnych rządów narodowych.
Zwycięstwo żywiołów anarchistycznokomunistycznych leży przedewszystIdem w interesie Żydów, zagrożonych
wżrastającą z dnia na dziell falą Mlchów narodowych.
Rezolucja zwraca dalej uwagę na
zakusy odepchnięcia Polski od morza
i odebrania jej ujśl'ia Wisly. Protestuje przeciw uszczuplaniu naszych praw
politycznych i gospodarczych na terenie wolnego miasta Gdal1ska.
"Stronnictwo Narodowe podjQło obowiązek hezwzględnej walld z grożą
cym Polsce atakicm zewnętrznym i
wewnętrznym i w dzisiejszej poważnej
chwili wz;ywa wszystkich Polaków,
rozumiejących nasze cele do skapienia się 'W szeregach Stronnictwa, bądi F-ragment llQCnodu Strnn. Nar. 'W Tezewi&
w 16 rocznic~ "Cudu nad Wisłą"
poparcia naszel akcji, która musi się
zakończyć zwycięstwem."
Imponująca manifestacja
Okrzykiem na cześć Rzeczypospolina .Jasnej Górze
tej, Obozu Wielkiej Polsld i Romana
Dmowskiego duchowego wodza naroCzęstochowa, 17. , 8.
Obchód
du oraz odśpiewaniem Hymnu mło rocznicy "Cudu nad Wisłą", zorganidych - zakol1czono tę poważną de- zowany przez Stronnictwo Narodowe,
monstrację narodowI). w 16 rocznI- wypadł imponująco. Obchód rozpocz:J.ł
cę "Cudu nad Wisła.".
się przemarszem na nabożeństwo
na
Jasną Górę, w czasie którego kazanie
wygłosił ks. biskup Kubina.
Po nabożellstwie odbyła się dekoracja kilkudziesięciu zasłużonych człon
ków Stronnictwa Narodowego, poczem
odbyła się defilada przed władzami
organizacyj na placu Pierackiego. W
czasie defilady narodowa Częstochowa
entuzjastycznie
manifestowała
na.
rzecz Stronnictwa Narodowego.
Zkolei na placu KiJińskiego odbyło
się pUbliczne zgromadzenie z przemówieniami delegata z Warszawy, inż.
'Valiliskiego z Radomska oraz gospodarza ze wsi Kraszewice. Uchwaleniem rezolucji i odśpiewaniem "Hymnu Młodych" zak0l1czono uroczystość
obchodu rocznicy "Cudu nad Wisłą.".
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Wielka manifestacja
Odwołanie uro~Y8tości,

niedr.ielnyoh

'W Lod.~i

\V Grudziądzu

organ i~owanej pr#e~ ,,8anacyjny"
Komi.tet Obywatelski

I

Ostrołęce

O s t r o łęk a, 17. 8. W dniu 15
sierpnia odhył się w Ostrołęce zjazd
S. N. z powiatów: ostrołęckiego, łom
żyńskiego i ma.kowskiego. Uroczystości :r:ozpoczęły się przex;narszem na po.
la: bltwy z r. 1831, gdZIe pod pomniklem poległych przemówił pro!. W.
SŁaniszkis. Po złożeniu wieńców, po.
chód ruszył na nabożeństwo.
Zkolei odbyła się defilada, po której n.a p~ac:r 3 Maja przemawiał prof.
Stalllszkl9 l dr. Psarski. Uczestnicy
manifestacji w liczbie około 11 tysięcy
uchwalili na zakończenie obchodu depeszę do Romana Dmowskiego i bisk.

G r u d z i ą d z, 17. 8. W rocznicę "Gdańsk musi być polski", "Precz z
"Cudu nad Wisłą." zebrały się mimo pasorzytami żydowskiemi" itd.
niepewnej pogody liczne szeregi członNapisy te były przez przechodniów
ków Stronnictwa NarodQwego. Po wy- pilnie odczytywane. Po dotarciu po- Łukomskiego.
słuchaniu mszy św. i kazania, wygłochQdu do Głównego Rynku utworzono
Manifestacja narodowa
szonego przez ks. prQb. Klundera w czworobQk, a zarząd Stronnictwa Nana Śląsku
kościele św. Krzyża, wyruszył pochód rodowego w osobach prezesa dr. Maja,
o godz. 12.35 ulicQ. Cl1ełmińską. Gdy adwokata Sergota i aplikanta adwoR y b n i k, 17. 8. Obchód 16 roczmanifestanci napotkali na ul. Toruń- kackiego mgr. Sielskiego złożył przy nicy "Cudu nad Wisłą." urządził k<>miskiej przechQdzące oddziały wojska, dźwiękach hymnu narodowego wie- tet, organizacyjny!
' yłoniony przez
wznosili liczne okrzyki "Niech żyje niec przed pomnikiem Żołnierza Pol- Ob oz W~zechpolskl. Uczestnicy UfOArmja Narodowa".
skiego na cześć bohaterów poległych czrstoścI przemaszerowali w pochoW pochodzie, W którym brało ll- w roku 1920.
dZle na mszę św., po której delegaci
dział conajmniej 500 narodowców, niePo odśpiewaniu "Roty" wyruszył zarządu miejscowego oddziału Ob()~u
siono liczne transparenty, zawierają.ce pochód, wywQłujący wśród przechod- Wszechpolskiego złożyli na grobach
hasła. programowe Stronnictwa Naro- ni6w podziw SW" liczebnością i karno.poległych powstańców ś1śł>skich wiedowego, jak: "Polska dla Polaków", 6ci", dalszemi ulicami miasta do sali niee z szarfami o barwach narodo-

"ORĘDOWNIK, 'środa,

t-l'umer 1M

dnia 19 sierpnia 1936

manifestował

Jak

'Sirona ,
na cześć armji narodowej, polskiego
Gdańska, na cześć ruchu narodowego
i jego wodza Dmowskiego.

Lublin

Powszechną uwagę zwracał pię.k~ie

zmontowany transparent wyobrazaJą.
pracę dla be~robotnych na wsi: i w 1nieś-cie
cv Pomorze Gdańsk i zrabowane przez
L u b l i n, 17. 8. W obchodzie 16
"Żą.damy rozwiązania kwestji ży- Niemcy na~ze da"'ne polskie ziemie.
rocznicy "Cudu nad Wisły" brał udział dowskiej przez odżydzenie urzędów, Transparent ten umocowany był na
cały narodowy Lublin. Stronnictwo handlu, rzemiosła i wolnych zawodów, wozie i obwożony podczas pochodu po
Narodowe urządziło zgromadzenie, na oraz przez wszczęcie odpowiedniej mieście.
Po zgromadzeniu publicznem . ruktórem przemawiali: dr. Majewski, akcji międzynarodowej celem wysieszył pochód do strzelnicy Bractwa
red. J. Bajkowski z Warszawy, red. dlenia Żydów z Polski...
Morzycki, mjr. Bardzik, Jan Kurek
"Ze względu na o!rólną sytuację KUl'kowego, gdzie rozwiązał się·
Zjazd pow. w ""iccborku wykazał
i St. l(<>łtyś.
międzynarodową, na grożą.ce 3 ze~
Po przemówieniach uchwalon<> re- wnątrz niebezpieczeństwa, a zwłaszcza najlepiej, ie na nic zdadzą się ,vszelzolucję, w której m. in. powiedziano: na zagrożenie Gdal'lska, żądamy prze- kie konspiracje niemieckie czy to ":
"Żądamy przeprowadzcnia energicznej prowadzenia energicznych zbrojCll i sprawie Gda11ska czy Pomorza, gdyz
akcji w kierunku dania pracy masom dania naszej armji ,,,szystkich środ naród polski stoi zwarcie ramię przy
bezrobotnych w mieście i na wsi; bez- ków, odpOWiadających wymogom no- ramieniu i nie pozwoli na oddanie odwiecznie polskiej ziemi. Nadmienić
robocie, głód i nędza sprzyjają. komu- woczesnej wojny."
wypada, że mimo ulewnego deszczu,
nistycznej akcji wywrotowej.
stanęły wszystkie kola z powiatu, reprezentowane niezwykle licznie. (ner)'

o

Imoonui~(a

po-ląc~ona

*

manifesta(ia WWiecborku

\" i ę c b o r k, 17. 8. - Z zarządzenia władz okręgowy' ch S. N. w Toruniu odbył się w bwloto 'Vniebowzięeia M. B. drugi zjazd pow. S. N. w
Ad",. Ko'walski odbiera od chorą.ż.e,go przyeięgE)

na

llo\\'opo<święcony

sztan<la.r.

wy ch. Po złożeniu wieńca, zgromadzeni udali się w p<>chodzie do "Hotelu
P<>lskiego", gdzie odbyła się akademja.
W obchodzie rocznicy zwycięstwa
zorganizowaneg<> narodu nad naporem
bolszewizmu uczestniczył cały narod<>wy Rybnik, dokumentują.c s<>lidarność
z całem sp<>łeczeństwem polskiem,
zszeregowanym w Ob<>zie Narodowym.
Sobotnia manifestacja stwierdziła, że
Obóz Wszechpolski na Slą.sku rośnie
w siły, skupiają.c w swych kadrach
ramię przy ramieniu chł<>pa, robotnika i inteligenta.

Egzamin na ..odowego

Koła

Koł 0,17.8. Na zjaz-d wojewódzki
Str<>nnictwa Narodowego w Łodzi w
dniu 15 sierpnia wyjechało z Koła ok.
800 członków z poszczególnych placówek Stronnictwa Narodowego w p<>w.
kolskim. 'Vięksr.oŚć członków udała się
na zjazd wozami drabiniastemi. Delegacje z pow. kOlskiego prowadził prezes powiatowy S. N. Mieczysław Rutk<>wsk i. Brały także w uroczystości
udział delegacje z pięciu. prop<>rcami
i poczet ze sztandarem powiatowym
S. N, Powiat koJ~ki zdał swój egr.amin organizacyjny.

mówienia wygłosili: p. Urb al'l ski o
rocznicy "Cudu nad 'Visłą", prezes
pow. S. N. l<s. pułk. Grabowski o sprawie Gdańska polskiego, p. Przytarski,
Więcborku.
stud. U. P. o cudzie nad Wisłą; jako
Do pięknie udf'koro\vanego miasta zwycięstwie na~'odu po.. lskiego. nad
ściągnęły niezliczot!o tłumy członków komuną, ,vreszcle. p. ~kl~rawsk~, ref
S. N. Zbiórka odbyła się na boisku :po.w. S. N. W~gł?Sl~ kyotlue okollcznomie,iskiem o godz. 9 rano. Raport ode- s~lOwe y~'zemoWle~lle l odczytał rczolu-,
brał wiceprezes S. N. na pow. Sępól- cJę trescl nas~ępuJą~cJ:
.
no p. Urbański poczem przy dźwię"C~ł~nl~owle ? N .. Jak l c~ły ~aród
kach doborowe.i orkiestr~ p. Hermana l?O!Skl, sWIad?ml SWCJ ?dpOWledzlalnorusztł pochód do kościola parafjalne- SCI za losr .0Jcz.yzn y , me . poz\\:ol~ r:~
go Ha mszę świętą. którą celebrował uszczuplel~le ~l aw. P?lsloch ,~(,daH
ks. dziekan Wilmowski. Do łez wzru- sku, przeClwme dązyc będą stanowczo
.
k
'
k·S. \\'1".
'k d o pc l neg~ pOSla
. d anIa
. UJ'ś'
~zaJące
azame
wyg ł'l
OSI
cIa ''''T'
"IS l y l.
Sredzki. Odśpiewaniem "Te Deum" i roz3zerz.er;lC nu;szych doty~hczasowych
"Boże coś Połskę" zak0l1czono uroczy- uprawmen p~htycznych l gospodarstość kościelną..
czych w Gdansku.
Po nabożel'lstwie uformował się
Niebezpieczel1stwo żydowsko _ koL
" " .
iękny
pochÓd
któr.'·
przc~ze(lł
ulicami
munist"czne
dzięki zwycięstwu polP
' .
naszego miasta, na .,Rynek, gdzie odby- skiego J
oręża w roku 1920 zahamowała się defilada przed wJodzami stron- ne, wzmogło się wostatnim czasie i
nictwa z ks. pułk. Grahowskim na tylko obóz narodowy i silne rządy naczele. Do defilady l,arne szeregi pro-I rodowe zdołają to' niebezpieczetlstwo
wadził sekretarz S. N. p. Jan Szla- ostatccznie zlikwidować".
chetka. Po defiladzic or1b~'lo sil,) PU-\
Nakoniec zgromadzenia odśpiewabliczne zgromadzenie w Rynku, któ- no "Hymn 1\llollych" i "Rotę". Po
re zagaił \V.-prez. p. Urba11ski. Prze- przcmówieniach wznoszono okrzyki

Skonfiskowana rezolucja
War s z a w aJ 17. 8. Część rezolucji, uChwalonej w lO-tą rocznicę "Cudu nad Wisł," na polach Radzymłna,
uleyła konfiskacie.

Łgarstwo
Z wielkiem zaintere,sowaniem wyczekiwali wszyscy relacji z obchodów
ku uczczeniu rocznicy sierpniowej.
Gdyby kto jednak chciał wytworzyć
sobie właściwy obraz z doniesień, ogło
szonych w prasie "sanacyjnej" .- d~
znałby fatalnego zawodu. Tak.Ie dZlsiaj są. czasy, że np. trudno byłoby
przedstawić właściwy przebieg zajści-a
w Wierzchosławicach. Będziemy go
mogli odtworzyć dopiero podczas rouprawy sądowej. Wypadki ~p. w Wyszynie uwydatniają. się dopIero teraz,
. a l'" s<ld<>weJ' Tak "amo trudpo brozpr lemizować
w '" ...
.
z zestawieniami
na
reom~tfiCzbY uczestnil{ów. W takim
R d
..
'kt nie obliczał osób,
np; a zym1l11e. m ,
, .
ktore brały udZiał w Ul oczystOSCl. ~et
. .
'0 e przez wydzlał
s aWlel1la, poczym n .
Narodowe
orgal1l. zacYJny StronnIctwa
.
"
-

I

g~, n~e.prze~onaJ~ ~p. ~rzedstaw~c~el~

połoflcJalneJ "Iskry, organu ZWlą. k
Legjonistów.
,
Al
Pozostawmy cyfry na uboczu.. . e
weźmy fal~ly ni~ch~bne: W prasle. 1l1spirowaneJ pOJawlł SIę kom.ul1lkat
"Iskry", w którym czy lamy m. 1.:

- ... Uroczystości zak011czono we
wczesnych godzinach popołudnio
wych bez wyczerpania zamierlone~o
programu. Charakterystyc7,ne
pozatem, ji żadcn z czołowych przywódców Stronnictwa Karodowego
nie zjawił się w Radzyminie.

Dalsze manifestacje
War s z a w a. (Tel. wł,) W uzupeł
nieniu dot;;chczasowych doniesień o
manifestacjach Stronnictwa Narodoweg<> należy wsp<>mnieć, że \V Radzyniu Podlaskim, niezależnie od ludowców, odbyły się manifestacje Stronnictwa Narodowego. 'vV pochodzi c brały
udział również oddziały rowerzystów.
Pochód ruszył do sali teatru, gdzie odbyło się zebranie przy udziale okolo
3 tys. osób.
Przemawiali Seweryn
Czetwertyl'lski i mecenas Stypułkow
ski.
,V Leśnej w pow. bialskim, na Podlasiu odbyło się zebranie przy udziale
kilku tysięcy osób, na którem przemawiali Kułczewski i Tadeusz Wróbel.
Niewielka grupa ludowców zamierzała
zamącić powagę obchodu, ale próby
dywersji zostały w porę udaremnione.
Na Podhalu odb\' lo się kilka zebrań
m. in. w ŻYWCU, \~ Białej, Kętach, 0śwj(1cimie, Makowie i Cieszynie.
\V Żywcu przemaszerował przez ulice miasta pochód liczący przeszło
2 tysiące osób narodowców. \V Ostro~
łęce ucze tnic7.~'ło 11 tysięcy. Uformo~
wano pochód na pole bitwy, gdzie zło
żona po krótkiem przemówieniu prof.
Staniszkisa wienie::. Po nabożeilstwie
w kościele pol:lap-ztOl'nem. gdzie wygło,zono dwa kazania pochód przemaszerował lIa ulicę 3~go Maja, gdzie z
balkonu wygłosili przemówienia dr.
Psarski, oraz prof. Staniszkis. Wysłano depe:::ze do prezesa Dmowskiego
i ks. biskup, Łukomskiego.

Z naszego stanowiska

~.j(llZdełn pO'wiatowll"ł'n Stronnictwa Narodowego

Kalme szeregi narodowców w Tczewie pod Clas

uroczystości

,Cudu nad Wi.sla,"

Zw1ędrówek

"Orędowni· ka"

Str. Nar. w 16

rocznicę

Cóż za klasyczny objaw łgar twa!
'V ReclzYlllinie na zcbraniu przemawiali pr~zcs zarządu glównego J. Bartosze\yicz i ,Yireprezes zarządu głów
nego T. Bielecki; defiladę przyjmowali:
d \vaj \\'ymienielli członkowie prezydjum Stronnictwa oraz sprawujący
obov,riązki prezesa zarządu okręgowe
go (który organiwwał zjazd) H. \Vąso
wicz, oraz b. poseł a członek zarządu
główne.go Z. Berezowski.
Zacytowaliśmy tylko jeden
szczegół. Jest on tak charakterystyczny, że
ś"'Jauc::yć może o prawdomówności innych relacyj.
A teraz zastanówmy się: JeżGli na
takich lub podoJmy.:ll relacjach opierają swe poglądy i opinj~ oficjalni i
odpowiedzialni kierownicy władz? ..

pO kraju

[1!rW~ni ro~oti ~o~ li!loD!mi lltan~irami
Co

się
"Od

Z a m ość, w sierpniu
Zamojszczyzna, stykając się z ziemiami kresowemi i sama już stanowią.c terytorjum z pewnemi nalotami
elementu ruskiego na wsiach, stanowi
ciekawe pole do obserwacji spolecznopolitycznej.
Okrtg ten, leżący W województwie
lubelskiem, przechodził w pierwszych
lataeh wskrzeszonej pallstwowości leninowską "dziecinną chorobę lewicowości". Radykalizm chlopski z biegiem czasu bladł, jednak ostatnio rozwydrzony żydokomunistyczny "front
ludowy" USiłuje nanowo podnieść
głowę·

Do mas chłopskich, ludowych ~
komuna idzie jod ziełonemi sztanda-

dzieje na

własnego

Zamojszczyźnie

ko .. espondenta "O..ędownika"

rami..., czyli stawiają.c kropki nad "iu ,
wyzyskuje naiwność polityczną. Stronnictwa Ludowego i organizacyj t. zw.
ludowych, by szerzyć pod tym pła
szczykiem perfidną. ideologję walk klasowych.
Przykładów w ostatnich tygodniach
dostarcza Zamojszczyzna pod tym
względem wbród.
W Zielone Świątki Stronnictwo Ludowe miało urzą.dzić w Zamościu
swoje "święto" partyjne. Ponieważ
starsi, poważni działacze ludowi spostrzegli się, iż "święto" to będzie wyzyskane przez żywioły komunistyczne,
przeto postarali się o odwołanie obchodu. Mimo to skomunizowane czynni'kf
wywołały utarczk.i z policją.. Mało te·

go. Komuniści ci napadli na rezerwistów, którzy tego dnia odbywali s,,,oje
zawody sportowe i kilku z nich p<>bili.
Podczas tej, jak i wielu innych demonstracyj komunistycznych w Zamościu, zupełnie wyraźnie rzuca
się
w oczy udział Ż y d ó w w tych wystą.
pieniach, którzy wydatnie pomagają.
swym towarzyszom i obrońcom, przeważnie obałamuconym chł<>pom ruskim, bądź też poprostu nieuświado
mionym jeszcze narodowo chłopom.
Wracają.cy pod zielonemi sztandarami z obchodu "ludowego" skomunizowani chłopi pobili żonę nauczyciela
z 101b>W'ki _ to, t'9 me skłoniła gł0wy pned ieh !'Ztandarooh_
.
I

strona
Ciż uczestnicy pochodu w tejże Joanówce wyśmiewali się z nabożeństwa.
No, tym razem nie uszło im to na sucho, bo wierząca ludność sprawiła im
tęgie lanie ...
Kiedy w końcu lipca b. T. we wsi
Hajowniki p·olicja chciała aresztować
podejrzanego o kradzież, ludność wiejska zajQła tak wrogie wobec policji
stanowisko, że dopiero specjalna ekspedycja z udziałem prokuratora i wicestarosty w dwa dni później spełniła
swą czynność.

Elementy komunistyczne w swych
wystąpieniach odznaczają. się
dobrą.
techniką organizacyjną, co wskazuje

na ich pochodzenie... Komuna nie
waha się teroryzować ludności o patrjotycznem, narodowem usposobieniu.
Podczas obchodu "święta" ludowego vy Komarowie, pow. tomaszowskiego, rzekomo ludowa straż portą:dkowa.
miała kosy osadzone na sztorc.
Do tamtejszych zwyczajów - jak
się dowiedzieliśmy należy noszenie
młotków w kieszeniach ...
Do jednych ze środków propagandy
komunistycznej należą "zabawy" wiejskie, formalnie urządzane np. przez
"Wici" -, w praktyce jednak często
niczem nie ustępujące masówkom komunistycznym, czy też innym "aka.demjom proletarjackim" z bogatym repertuarem "klasowych" mą.drości i
śpiewem "Międzynarodówki". Nawiasem zaznaczyć trzeba, iż owym czerwonym "ludowcom" lepiej się "kalkuluje" urządzać zabawy bez zezwolenia
władz administracyjnych.
Jakto? - zapytacie.
Bardzo prosty rachunek: opłaty od
podania na zezwolenie itp. WYl1lOSz~
mniejwięcej 10-15 zł,
a tymczasem
mandat karny 4: zł lub kilka złotych ...
Ot chytrość ...
. Możnaby z terenu Zamojszczyzn.y
mnożyć wiele jeszcze przykładów czerwonej roboty pod zielonemi sztandarami, al e starczą i te wymowne fakty.
Naturalnie na zalew i propagandę
czerwonej ideologji można dać odpowiedź tylko porywającą masy pft1skł
ideą narodową.

Charakterystyka stosunków w Zamojszczyźnie ma znaczenie
nietYlko
lokalne, a można zaryzykować twierdzenie, iż w wielu miejscowościach

kraju pod zielonemi sztandarami ukrywa się poprostu ordynarna czerwona robota żyd o-komuny.
. Jeśli zielone sztandary nie opamię
tf'ją się i na czas nie zawrócą z karkołomnej
drogi, podzielą smutny los
żydo-komuny:

zostaną

przez Obóz Narodowy!

zmiażdżpne

STEN

,N a uboczu

"Występna" działalność
"ende~ów' ,

Czego tylko ci perfidni "endecy"
nie wymyślą ku utrapieniu nieszczę
śliwego "narodu wybranego"!
Oto na łamach żydowsko-komuni
zującego "Głosu Porannego", wychodzą.cego w Łodzi, czytamy taki alarmujący trzyszpaltowy tytuł:
,,~NÓW ZAJŚCIA W PRZYTYKU"
Pod tytuł jest jeszcze bardziej przerażający:

Tak

ł
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Numer 19!

traktuje robotników.•.

Znamienny obra*e 1.~
K a t o w i c e, 17. 8. Przed niedawnym czasem na Śląsku wielkie poruszenie wy\""ołała spra,va Polskiego
"Przemysłu \Vyrobów Drzewnych" w
Lub1ińcu, gdzie powstał ostry zatarg
między właścicielami, a załogą fabryki, na tle nieodpowiedniego traktowania robotników przez współwłaściciela
firmy, Haftkę jun., i majstra fabrycznego Al. Kierkowsklego. Zarówno ten
majster fabrycwy, jak i współwłaści
ciel, p. Haftka jun., traktowali robotników i robotnice jak bydło, poszturchując gdzie popadło i wyzywając: od
polskich krów.
Zarówno te obraźliwe zwroty, jak
i fizyczna zniewaga stały się powodem
doniesienia )(arnego na p. Haftkę. Reszta współwłaścicieli, po zapoznaniu
się z postulatami robotników,
które
zdążały tylko do unormowania warunków pracy i płacy, akceptowała je wobec inspektora pracy w Chorzowie,

* Gót'nego Śląska

któremu zakład ten terytorjalnie podlega. Ponieważ p. Haftka jun. nagle
znikł w związku z wniesieniem p-zez
robotników doniesienie. karnego, wspólnicy zajęli się prowadzonemi przezeń
księgami, przyczem mieli stwierdzić,
że odbiegają one dalece - na kilkanaście tysięcy złotych od faktycznego
stanu rzeczy, wobec czego przyłączYli
się ze swoją. sprawą, do wniesionego
doniesienia, naskutek czego sąd w Lublińcu rozpisał za p. Haftką. jun. listy
gOllcze.
Podobno mankamenty w księgach
dochodzą do 30.000 zł. Ponieważ współ
właściciele firmy po niespodziewanem
zniknięciu p. Haftki zwolnili z miejsca jego prawą ręką, majstra fabrycznego, Zl-letniego Aleksandra Kierkow:
ski ego, przyrzekli wypłacać . zarobkI
według taryfy i nie stosować zadnych
szykan, zatarg z pracownikami został
zlikwidowany.

Strajk okupacyjny
w żvdowskiei fabryce

WAKA(JE
Legnonek se przed chałupom,
Na zielonej trowie,
Zakurzy lek se i słuchom,
Co mi ptosek powie.
Ptosek:
Nie lez, nie lez, do roboty,
Siano ceko kosy,
Zanim jesce słonko złote,
Bez chmurek niebiosy.
Jo:
Pocekojze chwilke piosku,
Niegze se odpocne.
Dopierok co z miasta wrócieł
Ręce mom niemocne.
Dopierok co z miasta wrócieł
Od ksiązek, ze skoły ...
Lepiej, byś mi co zanucieł,
Cobyk był we s<>ł y.
Piasek:
Kces piosenki, ~oć zanuce,
Zawse mom gotDwom,
Ale kose weź do ręki,
Jo polece z tobom.
Bo tu w górak takie pra~
Od wieków sie znacom :
Jak fces dobrze odpocywoo:
Odpocywoj pracom.
------~~
Usłuchołek rady ptoska.

I to mi na zdrowie,
Choć nie liegom przed chałupom
Na zielonej trowie.

JAN MAZUR

CQ Słę d~ieje w fabJ'yce ~ydowskiej w KOlłskich
kańców. miasto i powiat o prLekona.niacli
Wszyscy robotnicy, którzy przystą narodowych.
Koń s k i e, 17. ~. -- Od pierwszych
Dobrzy i solidni rzemieślnicy będą mieli
dni lipca trwa bez przerwy okupacyj- pili do strajku, przez cały czas pozo- powodozenie
i byt zapewniony. Zgłoszenia.
stają
na
swych
oddziałach,
tal?
też
ny strajk w fabryce odlewów kuchenT.ależy kierować na adres: Jan Jurek '-ol
nocują.
na
prymitywnych
posł~l1lach.
nych i rolniczych "Neptun" w Koń
Opoczno, Sobieskiego 2.
Zorganizowali własny komItet, proskich. Strajkuje pI'zeszło 750 robotniwadzą na miejscu wspólnę, kuchnię,
ków.
ŁapÓWki
"dzi.ałaPowodem tego strajku są głodowe sami zakupują produkty w sklepach
poprostu zarobki. Żyd Mintz płaci naj- Chrześcijańskich. Strajkujący są bar"rzemi'eśm
niżsr.e stawki, wyzyskuje
bezczelnie dzo przemęczeni, wielu ·zachorowało z
W a l' s z a w a. (Tel. wł.). Śledztwo,
Polaków, boć przecież 80 groszowych, wyciellczenia i głodu.
czy l-złotowych zarobków dziennych
Wszyscy jednak są gotowi poni,eść prowadzone w sprawie łapówkowej b.
nie można nazwać płacą godziwą.
jak największe ofiary, by przełam ac o- posła Idzikowskiego oraz Michalskie'fało tego Ży(l Mintz przez swo- pór fabrrkanta-Żyda, by nie pozwol.i~ go, ma się ku lWl'lCOWi. Rozprawy są
ich podwładnych (też Żydó'N) !?yste- się dłużej
wykorzysty\vać.
PrOSIlI dowej oczekują pod koniec bieżącego
matycznie
szykanuje
robotników, również, by napisać w prasie naro~o roku.
(w)
zmu~za ich groźbą, wyrzucenia z fa\- ej o głodowych ich zarobkach, w .lak
bryki, czy też przesunięciem na gor- ciQżkich warunkach muszą. walczyć z
chcą bronić
szą pracę, do dobrowolnego
obniża
Żydami o poprawę swego i swoich. ronia zarobków, do zrzekania się urlo- dzin losu; skarż~'li się na wyzywaJą.ce
pów (rob. i:ltrużyk, Milner, Kania J zachowanie się Żydów, na. zaczepianie
· ,V a r s z a w a. (Tel. ",ł.) Roinnt). Nie rlotl'zymał warunków umo- grubjanskie ich rodzin. w czem celUje diina Parylewiczo...y~j z\-vróciła się do
wy z roku 1933, nie wyrównał cenni- niejaki Żyd Wincentowski (! l). Na- kilku adwokatów warszawskich o poka zarobkowego W7. ~'yż do płac innych piętnowania godny fakt, dowiadujemY wienenie im .obrony oskarżonej.
fabryk, choć się do tego zobowią się dalej od robotników, że w tym cza\V kolach sądowych duże poruszezał.
sie, l~iedy robotnicy i ich rodziny, nie wywołał fakt odmowy przyjęcia
Wykonawcą tej iście żydowskiej rostrajkując, p.rzymier~ją z głod~, Żyd obrony Pary!ewiczowej przez dwóch
boty Mintza jest drugi Żyd ~ajchman, fabrykant Mlntz Wyjechał sobIe na, adwokatów warszawskich ze względu
"dyrektor" fabryki, a zięć właściciela. wywczasy zagranicę.
na zarzucane jej czyny (nadużycia uWszystkie ważniejsze i popłatniejsze
Dziwny brak zdecYdowania oka- rzędnicze i defraudacja).
stanowiska są obsadzone Żydami, Po- zują czynniki miaroda.ine. bo choć bylacy - to tylko zwykli robotnicy, mar- ło parę konferencyj z udziałem innie wynagradZląni.
spektora pracy i starostwa, to jednak
Giełdy zbożowe
Niespotrkane są. również warunkI do niczego nie doprowadzoM, bo Żyd
higjeniczne. Brak na.ielementarniejszej Mintz n ie chce dać żądanej przez roPoznań
p o z n li ń, 17. 8. 1036 r.
czys10ści, w kurzu, pyle i brudzie prabotników podwyżki.
.. .
..
War u u ki: Handel hurtowy parytet Pozna1l,
cuje kilkaset robotników. Dziwi nas
Podkład strajku Jest wybltme eko- ladunki wa,onowo. dostawa bieżąca za 100 kg:
bardzo, że dotęd komisje sanitarne i
STANDARTY: 1) tyto 700 gll~ 2) pszen.:ca
inspektorat pracy nie zwróciły na to nomiczny, choć nie brak tam i kręc~uwagi i niCI poleciły Ż)'dowi usunąć cych si~ agitatorów 80cjalistycznyc~ ~ 1753 gil., lh owie6 ~20 gil.
komul1lstycznych,
którz,yby chcIel1
Ceny orjentacyjne:
rażę,cych braków.
wylwrzystać robotników dla swoich
~yto nowe: z~rowe. suche • • • 14,00- 14.25
Brak jest odpowiedniej jadalni (o- celów partyjnych, nie troszczą.c się o
Us~o~oh1!>nle stale.
becna na 80 osób przy 750 pracu- . h l
. b t
Pszenica (Uspo~ob. stalel • • • 20.50- 20.75
os l ~T.
J jlczrn iell 630-1i40 gil. • • • • • 15,50- 11\.00
jąCYCh nie wYHtarcza) niema umywal- lC
16,75- 17.00
To też robotnik polski dobrze po- JęLzmień ~67-:-676 g/l. .
ni, bo trudno nazwać brudne, blaszane korytko, zawieszone na ścianie w znał tych farbowanych lisów, nie po- / U:SPosobH~OIe spokojne.
jadalni, z paru zaledwie kranami u- zwoli 'się wyzysldwać kapitalistom °'U~o~~hl:nie ~pó.k~jn~. • • • • 13.50- 14.25
Żydom, nie pozwoli
również wodzić M a k a
my,valnią; brak zupełny wieszaków i
222:>-- 22.50
szatni, odpowiednich wentylatorów się za nos i obałamucać innym Ży- ~:vtn~a wyciąg. 0;.30% wl. w.. • . 21,7522.00
występującym jako komuna, czy
~ytn~a gat. I O·iJ~% w!. w • • • •
i całego szeregu innych rzeczy, wyma- dom,
. lk.
żytnia gat. T 0·6<1% w,. w. • • • 20,75- 21,75
ganych .obowiązującemi przepisami.
SOC.1a l.
żytnia gat. II 50-65% wl. w . • • Vi,50- 16.50
14.00- 15,00
Robotnik dobrze lUZ rozumie nie- żytnia pośl: ~on. 65% w!' w••
LegitYmuj~c się dowodem korewywrotowej roboty
Usposoblen e stale. ?
spondenta, zwiedziliśmy całę. fabrykę, bezpieczeństwo
• Ż d'
. psze-nn/l gat. [ Wyc. 1-.0% wł. w. 3425- 36.00
" 1.·
rozmawialiśmy ze strajkującymi
ro- " f ron t u l u d owego,
.nomuny 1 y OW l pszenna gat. TA 0-4~% wl. w • • • 33.1i0- 34.00
botnikami, osobiscie stwierdziliśmy zdaje sobie sprawę, że w Polsce Naro- Pl!Zlmna gat. JB 0-55% w!. w • • • 32.50- 33,00
horendalny stan sanitarny na terenie dowej takie poniewieranie i WYZYSki-I pszenna gat. re 0-00% wl. w.. • 32,00- 32,50
wanie go będzie niemożliwe
pszenna gat. lD 0-G5% w!. w • • • 31,00- 31,50
prawie całej fabryki.
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Pa'ryl'ewiclowej

"Agitatorzy endeccy rozpowszechniaj,
motywy wyroku sądu okręgowego"
To już przechodzi wszelkie granice!
Ta nowa zbrodnia "endeków" musi
być przykładnie ukarana. Rzecz jasna,
że w Przytyku
zapanowała
panika.
I rzeczywiście czytamy dalej:
"Donoszą, że ludność znów przeżywać zaczyna
dni grozy i obaw
w zwią.zku ze wzomożoną agitacją
bojkotową endeków i wzmocnionym
terorem z ich strony...
Agitatorzy endeccy rozpowczec~
niają ostatnio ogłoszone motywy wyroku sądowego w spra,,,ie przytyc.
kiej i w dalszym ciągu podżegają.
- - - - -_ _ _ _ _- - - - - - - przeciw żydom."
liozącY'ch 7 iysięcy mmieeZikańców, wtem
Ta "endecka" perfidja nie ma sobie
1.500 Żydów. ze względu .n awybi,tnie zarównej w dziejaCh świata - posunąć
ty<l~ony handel. kupiectwo
i rzemiosło,
się tak daleko, żeby się odważyć na
moga, się <Jsiedlić Polacy: aptekarz, ikupiec
k~lportowanie wyroku sądu!. .. Co ,na
Mif'sz.kaniec Z a w i e r c ia, narodowiec, branży
manufałdufO'wej, 'kupiec-hurtowto władze? Rzecz jasna, że kara musi z zawodu :rzeźnik, chci,alby się chet·ni~ o- nik bl'a,nty
Bpo:iy' wcz<J-kol'onja~nej,
Ikrabyć przykładna - conajmniej każdego Biedlić w miejscowo:ki lPoważnie zagrotowiec m~ki i ,k rawcowa damska. Okolica
"endeka", przyłapanego z odbitl,{ą mo- nej J}rzez źydostw{) i T?rzez zało,~e.n·ie 'Pol- bardzo d<lhra i 'Pod wzg.lędem narodow·ym
tyw6w wyroku sl'Jodowego, na,leży na- aokieg.q sok~!ldl.1 rzeźni('kie~o - d?p()Imóc do 'Wysoj,:o u~wiadomi<Jna. Informacyj udzietychmiast wysłać do Berezy! A naj- unarO?{}Wlenla handlu. l rzeml<J~}a. Dy- .}j Il\.iero,\ynik S. N. Zygmunt Fra,ckiswicz,
l .. b ł b .
t
t
l·
Ć SpoJlUje 1.500 zł go,tówl,!. Czy;f,e'lnlków naeple] . y o ~ ~opros u rozs rze rwa
szych ,p rosimy o .}aj3kawq, llomoc W wyszu- właściciel ziemski w I{'rzOipicach.
ble
W osadzie B o l e e l a w i e c (,pow. Czę
w tr,r
Upl ?szczon~m. Wogól~ "en- I ,kaniou odpowieo(}'nich miejscowości, kierudec? zby~ w!ele. sobIe pozwala]!}, al.e ją.c ipo<lania pod Ą>dreeem naszej redakcji: stocll{)wa) iPożą<lane joot osied,lenie się Potll:kl chulIgansIn wyczyn przepełl1lł "Or,ędowlIli,k", PQz,nań, &w. Ma,r ein 70, z do- laków: cholewkarza, czaponiikarza i ku'poiec
z ma'terjałami rpiśmie'llnemi. Po informamiarę cierpliwości wyroki są.du roz- ,pi!,>kiem: dla J. M., Za.wiercie.
cje należy sIę z'głaszać do prezesa. gniazda
powszechniać? Coś okropnego!
,~ K ł o b '1:l c ku, iWw. <?z~s,tochowa, mo_
.te Się osiedlić Polak~Uoplec ~ branży że- "Sokola", lP. Feliksa RozYaJSiński~o w BoOto doczekaliśmy się wreszcie wy- laza .. M!Mł.? l~czy ~O rtyeięcy mieezikańców, lresławoQu, iJ)O'w. Ozęstocb.ową.
W OP9cznie dotąd nia mamy pOhkiego
padku, że żydostwo zupełnie niedwu- w tej hczP1e.3 tYSiące Żydó~. Polacy, z
znacznie głosi że rozpowszechnianie braku 1P?lsllue.go .&kła~u rte] Ibranż:y, SĄ zegarmistrza (2ydów jest 4), czapnika _
. k'
lJ ·
'.
zmuSZoel1I do iPo'PlerallIa obcye-h ŻYWIOłów. (Żyd.ów przeszło 10), rymarza i sklepu :l
wyro ow Po s k Ich Sądów Jest ką,:-y- linf<mmacyj udzieli:. Wlodaaa'ki, prezes chustka.mi wiejskiemi i ga.laonterjl\ wiejgodne. . .
SoIkoła" w Kło!buck'll.
sk(\ oraz krawca dallllSkiego.
Co będzie dalej?
m-t." W K r z e p i c a C h (pow. Częstoch<Jwa).
Opoczno liczy przeszło 10 tys. miesz.

hleb dla Polaków

*
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pszenna
pszenna
pswnna
pszenna

gat. HA 20-55% wl. w .•
gat. IlE 20-G5% wl. w ••
gat. IID 45-65'", wl. w ••
gat. HIl' 55~5% w!. w .•
pszenna gat. lIG 60-65% wl. w ••
pszenna gat. ITI A 60·70% wl. w.
pszenna gat. IIIB 70-75% wl. w.
Usposobienie stale.
Otreb;- żytnie stand. • • • • I
Otręby pszenne grube stand. • •
Otreby pszenne irednh 6tlldl1i.. •
Otreby jeczmienne • • • • • I
Rzepak zimowy • • • • • • •
Groch Vi,ktoria. • • • • • • •
Groch Folgera , • • • • • • •
Inkarna tka • • • , • • • • •
Makuch lniany w taflach • • •
Makuch rzepak. w taflach • • •
SIenna pszeonna luzem . . • • •
pszenna prasowama • • •
żytnia luzem
•••••
.. tytn.ia prasowan.: • • • •
.. owsiana luzem.
I.
I
... owsiana prasowana • • •
.. jeczm~n8 luzerr • • • •
• jeuzmienna pra.s<.>wa.na
3ia.'no zwykle luzem . . • • •
..
zwykle prlU!VWII-.e • • • •

nadooteoltie h.zvm. • • •

..
nadnoteckie pra.sowąne. •
Ogólne IlSl>CSobienie spokojne.

30,2529,7527,2523,0021.5019.5017,50-

30,75
80,25
27,75
23.50
22,00
20,00
18,00

10,0010,509,5010.7533,0021 0020:00-

10,50
11.00
10.25
1200
34".00

2-1.00
22.00

3!.OO- S7.51l

17,2513.501.401.901.502.251.752.251,401.904.234,755,256.25--

17,50
13.75
1.65
2.15
1.75
2.50
2.00
2.50
1.65
2.15
4,7;)
5,25
5,75
6(71
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jednej z ówczesnych kronik czytamy:
krew chrześcijańską
i zagrabiaj, mienie chrześcijańskie
przy pomocy dzierżawienia podatków."
Coraz częściej zdarzają się w kraju
wybuchy rozpaczy gnębionej ludności.
\Vreszcie dochodzi w całej Hiszpanji
do wielkich pogromów. Żydzi, pragnąc
uniknąć prześladowań i utrzymać się
przy koncesjach, przyjmują masowo
,Wysysają
chrześcij ańską zagrabiają
chrześcijańskie
chrzest, ale tylko pozoruie. Potajemnie
Ł ó d ź, l' sierpnia
dzi monopol na handel niewolnikami. rzecz władców chrześcijańskich Ka- bowiem spełniają nadal wszystkie obrządki swojej religji żydowskiej. WdaGdy w czwartym wieku po naro- Niepra.wdziwe natomiast okazują. się stylji.
dzeniu Chrystusa rozpoczęła się wiel- twierdzenia historyków żydowskich,
A więc jedno nieustanne pasmo je się w to Inkwizycja, wytaczając
ka wędrówka narodów, spowodowana jakoby istniała wtedy bliska współ zdrady. Najpierw zdradzają Rzymian mnóstwo procesów kościelnych przewtargnięciem
Hunnów do Europy, praca żydowsko-arab!3ka w dziedzinie dla Gotów, potem Gotów dla Arabów, ciw Żydom, którzy tylko dla pozorów
rozpadło S!ę panstwo rzymskie, a na
nauki i sztuki. W tych dziedzinach a wreszcie Arabów dla chrześcijań przyjęli religję chrześciJańską, nie
przestając wykonywać
praktyk relijego gruzach powstały liczne nowe swego życia narodowego Arabowie skich królów Kastylji.
państwa i państewka. Hiszpanja, jako
I znowu, gdy SkOllCZyło się pano- gijnych żydowskich (Maranie).
trzymali się zdala od Żydów. Głośne
;Król Ferdynand i żona jego Izabelprowincja rzymska, przetrwała do 5-go uniwersytety arabskie w Hiszpanji wanie Arabów w Hiszpanji, Żydzi dola starają się jeszcze osłaniać Żydów,
wieku. Wtedy to Hiszpanję podbili wcale nie były zażydzone.
chodzą do znaczenia pod panowaniem
Wizygoci i urządzili tam swoje własne
Ale i Arabowie mieli przekonać się królów Chrześcijańskich, pomnych u- ale oburzenie szerokich mas ludności
panstwo. Wizygoci zastali w Hiszpanji z czasem, że na wj(lrności i lojalności sług, jakie oddali im Żydzi przy wy- jest coraz większe. Wreszcie i para
szereg bardzo bogatych gmin żydow Żydów polegać nie można. Chociaż pod pieraniu Arabów. W wieku H-tym, królewska musi zrezygnować z dalszej
skich. Z początku stosunki między panowaniem Arabów było im tak do- pod panowaniem Alfonsa I i jego bra- opieki nad Żydami, gdy zdobyte zostanowymi władcami kraju a Żydami brze, jak nigdzie na świecie, żyłka ta Don Pedro (1325-1380), znajduje . ły niezbite dowody, że ŻydzL weszli w
z ostatniem państew
były jak najlepsze.
Żydzi z miejsca zdrady jednak wzięła górę. Od 11-go się w rękach żydowskiCh prawie cała porozumienie
zaofia rowali zdobywcom swo.ie usłu wieku Żydzi hiszpańscy zaczynaję. na- finansowa gospodarka kraju. Żydzi są. kiem arabskiem na terytorjum Hiszgi, jnko znający kraj i panujące w nim wiązywać poufne stosunki z chrześci doradcami finansowymi królów, Żydzi panji, z Grenadą, i wspomagają je
stosunki. A że potrafili znakomicie się jańskimi królami KastylH, która nigdy są. dzierżawcami podatków w calem przeciw państwu hiszpańskiemu. Pod
wysługiwać kosztem ludności podbitej
nie została podbita przez Arabów, i państwie, a ponadto mają monDpol na presją całej ludności król musiał wydoszli niebawem do jeszcze większego zaczynają zkolei zdradzać Arabów na wykonywanie zawodu lekarskiego. W dać dekret, wypędza.iący wszystkich
2:ydów z Hiszpan.ii w terminie czterech
znaczenia i jeszcze . większej zamożno
miesięcy. '\Vypędzono wtedy z Hiszpaści, niż w czasach rzymskich. Zdobywnji ogółem 300.000 Żydów. tzęść tej
cy traktowali ich jako swoich sprzymasy żydowskiej przeniosła się do
mierzeńców i powierzali
im nawet
Turcji, gdzie do dzisiaj nazywają ich
wpływowe stanowiska w służbie
publicznej.
"Spaniolami", część osiedliła się w
Z~a kulis sensacyjnego procestU w Skawinie
Portugalji, reszta rozproszyła się po
Rychło nadarzyła się okazja dalszego wżmocnienia stanowiska i wpły
Kra k ó w, 17. 8. - W lipcu br. w "Pyla jest Człowiekiem niegodnym wszystkich państwach Europy. MIędzy
wów żydowskich w Hiszpanji. Miej- s~dzie grodzkim w Skawinie od:była zaufania, i nie powinien być skarbni- innemi przywędrowało wówczas wiele
scowa ludność romańska należała do się rozprawa karna przeciW Stanisła- kiem S. N ....
2:ydów hiszpańskich do Polski.
Kościoła rzymskiego, germańscy zdo- wO'Wi Pyli i Michałowi Krzywionowi,
Dekret, wypędza.iący Żydów z HiKomendant Jurczakiewi'c z w czasie
bywcy wyznawali religję chrześcijań członkom Stronnictwa Narodowego w rewizji u PyU wezwał go do wydania szpanji, oficJalnie nie został zniesiony
ską
według
obrzą.dku wschodniego.
Skawinie. Komendant P. P. w Skawi- pieniędzy StrD'n nictwa. Pyla natural- nigdy. Ale za panowania Habsburg6w
Na tem tle wybu~hły w początkach 6 nie, Jan Jurczakiewicz, jeszcze w stycz- nie pieniędzy S. N. niewy.dał. To. dało. zaczeto na nowo tolerować osiedlanie
stulecia walki religijne między Gotami niu b. r. axesztował Pylę, ówczesnego ']Jow6d komendantowi Jurczakiewiczo- się Żydów w tym kra.iu.
i miejscową ludnościę. romańską,. 2:y- skarbnika Koła Stronnictwa Narooo- wi do ares'Ztowania Pyli, który przez
I oto dzisiaj Ży dzi hiszpańscy znodzi opowiedzieli się po stronie Gotów wego. S. N. w Skawinie, pod zarzutem 9 dni przebywał w areszcie, do -zrobie- wu zdradzają ten kraj. Tym razem dla
jako silniejszych i panujących. Zdobolszewizmu. I trudno będzie dziwić
bywcy germallscy skorzystali z usług przywłaszczenia sobie pieniędzy Stron- nia doniesienia do sądu.
nictwa, w kwocie 9 zł. Ta niem-ozuW czasie 7-dniowej ro.zprawy prze- się, jeśli znowu spotka ich zasłużona
żydowskich w walce religijnej. W onagroda, jeśli znowu ukażę. się w Himiała i niewytłumaczona go.rliwość słuchano 10 świadków, a komendanta
krutnych przeŚladowaniach chrześci
szpanji dekrety antyżydowskie ...
komendanta
Jurczakiewicza
w
chroJurczakiewicza
4
razy.
Podawał
on
jan rzymskich przez schizmatyckich
XX.
Gotów odegrali Żydzi krwawą rolę nianiu maję.tku Str. Narodowego stała za każ,dym razem nowych świadk6w,
się powodem, aż 7-miu rozpraw.
którzy
już ponad wszelką wątpliwość
i zOf>tali zato hojnie nagrodzeni przez
Było rzeczą jasną od początku, ze mieli stwiel'dzić winę Pyli i Krzywo- Łódzkie wi~oki
najeźdźców germańskich.
Ale jednoani Pyla, ani jego zastępca, Krzywoń, nia. W końcu jednak okazało się to
cześnie zaskarbili sobie głuchą nienam,óiwią W Łodzi?
wiść miejscowe.i ludności.
Do dnia żadnych pieniędzy na szkodę S. N. so- co jasnem było o,d poeząiku, że oskardZisiejszego ludność Hiszpanji prze- bie nie przywła:szczyli. Zresztą nikt żeni są zupełnie niewinni i sąd kon...!te wyhory są jU!~ za ~asem, a'W związchOWUje w pamięci krwawe wydarze- ani też z os6b postronnych nie robił cząc tą przewlekłę. sprawę wydał wy11m z temnia tych dawnych czasów i okrucień w ted sprawie żadnego do.nie,sienia, a rok uniewinniają,cy.
fie w "",runa cji" łód z~iej cią.gle radzą
komendant Jurczakiewicz, zapytany
Obywatele w Skawinie są ciekawi,
stwa żydowskich siepaczy.
nad spOSObami, przy ;pomo·cy kt6rych daSprawiedliwość
nie dała jednak na rozprawie, dlaczego. ~robił doniesie- czy Jurczakiewicz zgłosi apelaCję od łoby si ~ Z'fiO'W'U wy'bo-r ców nabrać na "kazbyt długQ czekać na siebie. W roku nie, odpowiedział, że jego zdaniem tego. wyroku.
·wal". Hozsąd'n.i e jsi upierają si ę, i,ż terwz
596 król Wizygot6w Rekkared prze'vvszystlko przepadl0 i ze <trzeba praco'wać
,,'Uczciwie .....
chodzi do Kościoła rzymskiego. Walki
~e w tej samej "sanacji" po,t racono Z'Ureligijne zostają w ten sposób zakoń
pełnie głowy z _
pow odu braku f1lIn.dus·z ów
czone i następuje zupełne pojednanie
War s z a w a. (PAT.) Pan Prezy- ll1a wybory; ci, :}{It6rym zale·ży na d{)raź
Warszawa. (Tel. wł.). - W omiędzy ludnością. miejscową. a Gotabozie izolacyjnym w Berezie Kartu- dent R. P. nadał złoty · krzyż zasługi nym zarobku, (po wi,adają, ź.e be,z 'Pienięd'zy
mi.
Teraz jednak ludność miejscowa skieJ przebywa obecnie 263 osób. (po raz drugi) p. Serwacemu Aleksan- sLkoda się zabierać do a·k cji wyborczej ...
domaga się zadośćuczynienia na Ży Są to wyłę.cznie komuniści, Białorusi drowi Niedbalskiemu, kierownikowi
szkoły rolniczej w Wacynie pow. radach, od których tak wiele ucierpiała. ni i Ukraińcy.
~e oo·cjaliści zamierzają zwo,l aó 'V\-;ellkie
domskiego, za zasługi na polu pracy
I otrzymuje to zadośćuczynienia, gdyż
z,g romadzenie ;pod golem niebem, przy...
oświatowej i społeczneJ.
i Gotowie nie mogą. już znosić zuchwięzienie
czem tow. Niooziałkow'8ki ma wygłOSić rePrezes
rady
ministrów
nadał
walstwa żydowskiego. W krótkich odfer8it p. t. "Przestruliśmy być woj,t kami ży
srebrny
krzyż zasługi p. Edmundowi
War
s
z
a
w
a,
(Tel.
wł.
Destępach czasu
ukazuje się szereg udo'\v\S'kimi". Zgromadzenie to urządza.
Włoskowi,
nauczycielowi
szkOły
postaw, ograniczających prawa Żydów. part.ament więziennictwa min. spra- wszechnej w Przytyku pow. radom- się ,.na dOlść" Stronnictwu Narodo.wemu,
kończy
budowę
wielby udowodnić wszystkim "endekom", te
Jako pierwsza wydana została około wiedliwości
skiego i p. Kazimierzowi Zabickiemu,
roku 600 ustawa, usuwająca Żydów ze kiego więzienia na Kresach wschod- p. o.. kierownika szkoły pDwszechnej socjalizm utrzyma się także i bez 2ydów.
wszystkich stanowisk w słuźbie pu- nich. We wrześniu ma być oddany do w Przytyku - za zasługi na polu - Niektórzy sprytniejsi towarzyr,ze wąt
pią w ef/llkt taildego chwY't'U, bo ~ażdy soblicznej I państwowej; później przy- użytku nowy gmach więzienny w Dub- pracy oświato.wej i społeczneJ.
cjaliiBta wie, i,ż tw6rcą socjaHzm~ byl wła
nie, ·)rzeznacz.ony dla 300 więźniów.
szła ustawa, zabraniająca zawierania
Srebrny krzyż zasługi nadany zo- śnie obrzeza.ny żyd Maks ...
Koszt
budowy
nowe.gl>
więzienia
wymałźeństw mieszanych między źydaml
że 2yd2i bardzo są zadowoleni z tak,tystał
również
p. Janinie Imielównie,
a chrześcijanami, oraz ustawa, zabra- nosi około miljDna złotych.
sekr. inspektoratu szkolnego w Rado- Iki socjalistów, gdyż n.ie robią nicze.go na
ni.ająca Żydom trzymania niewolnik6w
miu, za zasługi w służbie panstwowej włas~ą ręij.{'ę - przeciwnie. ra,c!z,\ się przychrześcij ańskich.
wódców ż)'ldows'ldch nawet w ll1a.jdrołmiej...
żydOwskie
na polu pracy społecznej.
szych eprawa:ch.
Żydzi, którzy uważali już HiszpaB ł a s z k i, 17. 8. Naoczny świadek,
nlę za nową swoją
ojczyznę i nowę.
którego dokładny adres pDsiadamy,
ciężarowy
Ziemię Obiecaną,
zaczęli
spiskować
te komuna, na czele której stola. Żydzi,
przeciw władzy. W odpowiedzi na to informuje nas, iż dnia 11 bm. był na
uzgodniła juź z socjalistami plan akcji
gnlpę
ta'
ń
czącYCh
jarmarku
w
Błaszkach. Przy ul. Trauukazał się dekret, wypędzający Żydów
wyborczej. Role zootały podzielOOle tak, by
P a ryż. (PAT) W mi>Eljscowości ;njik,t si'ę nie wrjento'wał, te za. kulisami
z szeregu prowincyj hiszpańskich. O- guta pod nr. 1 znajduje się sklep bła~
watów
Żyda Lajzera Madowicza, kt6ry
Lorien ' (den . ih::.. n) wpadł w nie- k.ręcą sami... Zydzi.
koło 80.000 Żydów musiało wtedy opuwczesnym rankiem, przed godziną po- dzielę samochód ciężarowy na grupę
że B·o'c.ial-ilwmunie w Lodz-i mocno z'l'ze.ścił Hiszpanję.
licyjną, wpuszczał pokryjomu dD sietańczę.cych na ulicy osób, z których 10 dll!- mina z ip-o wodu zwycięs-tw h isz.pań...
Żydzi nie ustawali jednak VI' spIbie klientów. Ktoś z przechDdzących odniosło ciężkie obrażenia.
SikICh narod<l'\Vców ... Obawiają się, aby zuskach i knowaniach. A ponieważ Hisz- Polaków zwrócił na to uwagę i odeIpelilla po.rrużka nie na.stą.piła przed wyboWzbur~ony tłum dkoonal na szofepanji zaczęło grozić niebezpieczeństwo zwal się, że Żydzi zawsze łamią. ustarrumi, bo faJk·t ten musiałby się odbić ujemze strony Arabów, którzy zdObyli już wy i przepisy.
rze !lamosą.du.
nie ara. ioh wy'W'rotowejalkcji,.
całę. północną Afrykę i coraz wyratWówczas zaperzony Mado'Wicz, straniej przygotowywali się do najazdu ciwszy panowanie nad sobą., wykrzylądowanie
na kontynent europejski przez cieśni kiwał: "Niedługo skończy się z wami
że wśr6d UlI"ZędniJk6w pocztowych w Ł0nę Gibraltaru Żydzi hiszpanscy zai z waszą PnIsk,.. Co się tak rozpiedzi zOSJtal utworzony "chrześCijańSki ko~
częli dla odmiany zdradzać swoich
p a l' y ż. (P AT). Samolot, pilotowa- anilte<t wy!borczy", którego zadaniem bę~
racie? Gdzie wy macie fabryki lub
nie dawnych sprzymierzeńców na rzecz pieniądze?
ny przez przemysłowca paryskiego Re- dzie 7idooY'(lie jednego mandatu dla dyrl:'k-.
Arabów. Wtargnięcie Arabów do Hi•
xovice, wystartował wczoraj w nocy z ·t{)·r a poczty. AkCja. wybDrczą ki'eruje osła
szpanji i decyduJaca klęska Wizy golotniska Buc w kierunku północnym. wiQny ll1a bruku łódzikim PieŁrzycki, wya:wca niesla:wnej pamięlci oszczelr czego
tów w walce pod Xeres de la Frontera
.·
Podczas powrotu przy lądowaniu póź- d·
"L6dzIk..iego GŁosu N8iI'O'd.owsgo.....
w roku 711 bvły w dużej mierze dzieO
.!
ną. nocą. samolot rozbił się. Jest trzech
łem zdrady ŻYdów.
,
17 8 J d
.
, . zabitych i jeden cięzko ranny.
KOlejne panowanie Arabów w HiK a l l s z, . . e no z pIsm mleJte dla:decja 'Poprzysięgła Bobie, iż zaszpanii staoł się złotą erą. dla Żydów scowyeh podaj~, iż kDmornik sądowy
poci'ąg
wrze SOjlUSIZ wybOTC:ZY nawelt z djabłem ...
w Hiszpanii. Arabowie umieli by~ p. Kostro połozył areszt na poborach
J e l' o z o 1 i m a. (PAT). W pobliżu byFeby ty]iko ll1ie z Obo-z em Nuro-dowym ...
wdzięczni za pomoc.
I znowu Żydzi p. prezydenta SulistrowskiegD w imieA, tak, ia:k - zlamana przysię.ga i zdl'8:da
doszli . do wysokich stanowisk w służ niu Polskiego Towarzystwa Samocho- Te-A vivu dokonano zamachu na po- ~ll1tereB6w
narodowy-ch, iprzylp iecz.ęoowana
bie publicznej u Arabów, głównie jed- dowego "Citroen" w Warszawie, któ- ciąg. Jeden pasażer zabity, zaś pięciu. VI'lS1l6j.praca, z ŻyUami w rozw i ązanej ra.nak na stanowiskach, mających bez- remu p. Sulistrowski winien sumę m. in. 2:01nierz angielski, odniosło ra- dzie miejlS'kiej - "bied·n ym" ohadek{)llll nie
9 ..100 zł z tytułu reprezentowania tej ny. Poza tern pocią.g obrzucono kamie- da.ie slp ok oj'11 ...
pośrednią styczność z pódbit~ ludno.. niami.
}\'SZY6CY się tego spodziewali ł
O s a.
ścią. miejSCOWI}. Poza tem :uzyskali Ży- firmy na kresach.

Jedno pas·mo zdrady •••

•

,~tydzi wysysają

y i (II dzieJach Hiszpanii
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Na f,roncie walk rezolucyjnych w Hi·szpanj'!

'OwUaÓ[y OłO[lyli

Irun i ~an ~!~a~tian

Sytuacja w Bajadoz - Panc,ernik powstań:czy bombarduje pOlr t Guadelupa - Mad'ryt
nie mo~e dłużej stawiać oporu - Za'cięte w.al:ki o Malag:ę
P a ryż. (P A T.) I-Iavas donosi z
Burgos, że w niedzielę przybył tam
gen. Franco w towarzystwie 4 oficerów sztabu głównego, witany przez
generałów Molla
i Cabanellas oraz
pozostałych członków narodowej junty. ·Trzej generałowie odbyli dłuższą
naradę,
której szczegóły nie przedostały się
do publicznej wiadomości.
Po nabożeństwie,
odprawionem w
miejscowej katedrze,
odleciał
gen.
Franco samolotem do Sewilli.

do opuszczenia Madrytu i przeniesienia się · do Walencji. Rozporządzenie
o racjonowaniu żywności nie weszło
jeszcze w życie, lecz w mieście nie
można już nabyć mięsa, jarzyn, ryb i
chleba. Ludność odCZUWa bardzo dotkliwie brak tytoniu. Mam'yt żyje w
ciągłej obaWie ataków lotniczych. ' Cokolwiek ' nastąpi, należy się liczyć z
dalszym oporem w poszczególnych
ulicach i budynkach milicji ludowej,
która jest doskonale uzbrojona i panicznie lęka się dostania w ręce po·wstańców.
.
.'
L i z b o n a. (P AT.) Miasto Olivenca w pobliżu Bajadoz poddało się powstallcom na wieść o wkroczeniu oddziałów powstańczych do Bajadoz. W
Olivenca przez cały czas trwania wojny domowej szalał czerwony terror.
W Bajadoz pr7.ywrócono porządek i
spokoj,

W zajęiem Bajado1:
E l v a s. (PAT.)
SpeCjalny korespondent Havasa donosi. że w zaję
tern przez powstańców Bajadoz panuj,e niezwykłe ożywienie. Miasto przebiegają
we wszystkich kierunkach
żołnierze powstańcy
ze szkaplerzami
i świętemi medalikami na piersiach.
Wszyscy zdrowi mężczyźni w prowincji, rocznika od 31 do 35, zostali
wcieleni do armji. W kierunku Meridy wyjechały oddziały wojska i marokańskich
"regulru.'es" w samochodach ciężarowych. przybranych obrazami świętych. W całej prowincji ogłoszono stan wojenny.

A Madryt

Hendaye. (PAT.) Specjalny korespondent Havasa donosi: powstań-I
czy pancernik "Espana", który przez
całą noc krążYł wzdłuż wybrzeża, rozpoczął dziś o godz. 9 bombardowanie .
fortu Guade]upa, położonego na wy-'
sokości Fontarabia.
Do godz. 10 pociski padały w bezpośredniej bliskości
fortu, nie wyrządzając jednak więk
szych szkód. Wybuchy pocisków są
doskonale widoczne z Hendaye, którego mieszkańcy, zaopatrzeni w lornetki, obserwują, z dachów domów
bombardowanie. Artylerja fortu nie
odpowiada na kanonadę. Rozeszły się
pogłoski, 00 "Espana" oddał także
serję strzałów na San Sebastian.

Kr a k ów, 17. 8. - Matka inr., Adama Dobos ZYllskiego, od dłuższego czasu chora, znajduje się w be,w adziejnym stanie. Lekarze nie rokują. nadziei utrzymania jej przr życiU. Wyraża ona ciągle gorące życzenie, aby móc
widzieć si~ ze swym synem.
Rodzina

L on d y n. (pAT.) Wedle otrz.y manych tu doniesień, wiadomość o
desancie wojsk rządowych na Majorce potwierdza się. Desant nie napotkał na opór powstańców, którzy
rozpoczęli
kontratak nieco później.
Wojska r z ądowe miały podczas walki
ponieść ciężkie straty: 500 zabitych i
250 jeńców.

Madryt nie

wyłrzyma...

L o n d y n. (PAT.) Korespondent
Reutera donosi z Hendaye, że, jak to
wynika 7. opowiadania dziennikarzy,
przybyłych z Madrytu, stolica nie może już dłużej stawiać oporu wojskom
powstańc7:ym .
Rząd przyp-otowl.1je si\,

.Ambasador hiszpański
u lorda Halifaxa
(PAT.)

Ambasad0.r
lorda HalIfaxa i odbył z nim długą, rozmowę w
sprawie krytycznej sytuacji Hiszpanji. Min. Eden skrócił swój urlop,
powraca do Lońdynu jutro i niezWłocznie obejmuje urzędowanie. Wydano energiczne zarządzenia w sprawie wykonania apelu rządowego odnośnie neutralnośCi wobec wydarzeń
his7.pańskich, a zwła~zcza wzmocn~o
no kontrolę samolotow, opuszczaJą
cych· Anglję. Czynniki urzędowe wywierają
jak największy wpływ na
obywateli
brytyjskich,
aby przez
swe czyny nie komplikowali jeszcze
bardziej sytuacji w Hiszpan,ii.
hiszpański odwiedził dziś

Rzym.

Zmarła

(PAT.)

tu

długotrwałej chorobie, przeżywszy

po
61

lat, znakomita powieściopisarka wło
ska Gracja Deledda, laureatka nagrody literackiej Nobla.

S,p,rawa P.3Iryłewi,crowej
War s z a w a. (Tel. wł.) Sprawa
Wandy Parylewiczowej zatacza coraz
szersze kręgi. O jej rozmiarach świad
czy fakt, że w toku wstępnego śledz
twa zgromadzono już materjały, za..
warte w 4 wielkich tomach, niezależ
nie od rozmaitych listów.i dokumen~
tów, zajętych w charakterze dowodowym. (w)

Zmiana na stanowisku
starosty w Mińsku Maz.
War s z a w a. (Tel. wł.) W ostatnich dniach nastąpiła zmiana na stanowisku starosty w Mińsku Maz6wieckim, który był terenem zajść antyżydowskich.
Ustąpił dotychczasowy
starosta Jan Gadomski; a na jego
miejsce mianowano starostą naczelnika wydziału samorządowego w wojei ks. biskupa Lukomskiego.

zwróciła się
okręgowego

w ponied z iałek do sądu
w Krakowie z prośbą o zezwolenie na przyprowadzenie :;yna do
loża umierającej matki.
Sąd, \\'obec
sprzee iwu prokuratol'a. odl1ló,dl tej
pro.'~bi e.
(g)

Stymtc{d u'yje,żd~a d o Paryża p"1te .~ lł' iede'f

Kra k ów. (PAT). Wczoraj o gOdZi-Ilon recel?cyjny dworca kolejowego
nie 23,42 prz~' był '. do Krakowa ~ocią- ~,rako,:sl{]~go odJ~ch.ał :vraz ~. towagiem warszawsklm gen. Gamelm ,,,. Izyszącyml mu oflce,łaml do przygototowarzystwie oficerów polskich i fran- wanycl1 apal'tamentow,
cuskich. ~a d~vorcu ~olejowym powigen. Gamelm dowodca O. K. V gen.
Narbutt-J~uczyński wraz z gronem oHcerów sztabowych.
Znajdująca się na dworcu pub liczność przywitała wychodzącego z wagonu gen. Gamelin okrzykami: "Niech
żyje Francja!"
Gen. Gamelin po przejściu przez satał

Wl'zvta
ofl""'er'
o' Wf'ran"lIskich
.J
\II..
Vł-ł

\V a r s z a w a. (Tel. ",I.) '\V ostatnich dniach udała się do Leningradu
większa grupa oficerów francuskich.
\V drodze powrotnej z' Sowietów oficerowie odwiedzą \Varszawę, a następ
nie Pragę. czeską. Podróż oficerów ma
na celu osobiste zetknięcie się z przed-

Śp . prof. Stanisław Niewiadomski,

o którego zgonie

już donosiliśmy.

aa~ fOa oHi[la i! Hooi~1I0 IIi oi

Malagi

Ciężkie straty wojsk
rządowych

Zgon laureatki
na.g!rody Nobla

powstańców

M a d ryt. (PAT.) Dziś o godz
5 30 rano zostali rozstrzelani gen. Fanj-ril i płk. Quintana, którzy byli sk3;zani na śmierć przez trybunał wOJskowy za udział w powstaniu w koszarach Montana.

Lo n d y n.

War s z a w a. (Tel. wł.) W niedłu
ghn czasie spodziewany jest przyjazd
do Warszawy szefa sztabu generalnego armji rumuńskiej, gen. Samsonovici. Po przeszło 2-letniej przerwie bę
dzie to pierwsze spotkanie naczelnych
przedstawicieli z szefe~ szt~bu gen~
ralnego sprzymierzonej armJl rumunskiej. (w)

Gen. Gamelin w Krakowie

powstańców

G i b r a l t a r. (PAT.) Korespondent Pat. donosi, że toczą się obecnie zacięte walki o Malagę. Część
miasta ma się już znajdować w ręku
powstańców.
W obronie Malagi bierze czynny udział flota rządowa.
Do La Linea przybyły nOWe transporty wojsk marokańskich.
Były
komendant Grenady
gen.
Campins został dziś przez powstań
ców
rozstrzelany
pod zarzutem
zdrady.

działających

Rozstrzeliwanie

Szef sztabu rumuń'skiego
w Polsce

Sąd odm6wił lJł'ośbie 1""~YPł'O 'I'yd.~e'ł'tia syna do lo~a umierajqcej mytki

szą

Część

zwycięstwie...

się w kierunku Cordoby i Grenady. W
okolicach Guipuscoa i Oviedo toczą
się w dalszym ciągu zacięte walki.

Matka Ooboszvńskiego dogorywa!

W San Sebastian

w Ntkach

o

Dowódca wojsk
na obszarze
Huesc~ donosi O zajęciu całego szeregu miejscowości.
Kolumna wojsk
rządowych, która wyruszyła z '\Valencji, zajęła ważną pozycję strategiczną
Rubierlos Mora. Oddziały rządowe,
wspierane przez lotnictwo, posuwają

Powstańcy bombardują
Guadalu'pę

P a ryż. (P AT.) Z Hendaye donoo ostatecznem otoczeniu przez
wojska powstal'lcze Irunu i San Sebastian. W Irunie przystąpiono w dniu
wczorajszym do ewakuacji ludności
cywilnej.
Powstańczy
krążownik
"Almirante
Cel"Vera"
ostrzeliwał
wczoraj o 20 km tylko odległą od
BiIbao, miejscQwoŚĆ pobrzeżną Santoria i Portugalette.
p a ry Ż. (pAT.) Z pogranicza ' hiszpańskiego donoszą,
że dziś z rana
rozpoczęła się masowa ucieczka ludności z Fontarabia. Do godziny 13-tej
granicę francuską przekroczYło
ok.
300 osób, przeważnie kobiet i dzieci.
Okręty powstańcze "Almirante Servera", .,Espana" i torpedowiec "Velaseo"
krążą w pobliżu San Sebastian.

głosi

M a d r y t. (PAT.)

rządowych,

stawicielami
armji
odpowiednieh
wschodniej i środkowej Europy. (w)

państw

Sensacy jne szczegó'ły dwu katastrof, któlre zdarzyły się podczas lotu do Hisz,panji:
War s z a w a. (Tel. w1.) W sprawie katastrofy lotnika polskiego kpt.
Lasockiego koro Biarritz, lecącego do
Hiszpanji,
nadchodzą.
następujące
szczegóły:

pochodził ze znanej rodziziemiańskiej i posiadał majątek w
Płockiem.
Bywał częstym gościem w
Warszawie. Swego czasu był adjutantem gen. Sikorskiego. Później służył
jako pilot w 1 pułku lotniczym. w Warszawie, a przed rokiem przeszedł na

Lasocki

ny

emeryturę.

'v

kilka godzin po katastrofie Ladruga kataw La Gord
- pod Rochelle.
SamO'lot, który padł ofiarą katastrof y, był kierO'wany przez. piło_ta pols.kiego Tadeusza Tarkowsklego - GoleJewI skie~o. ~ładze francuskie are~zto~a
. ły Pilota 1 rozpoczęły doc~odzenI8;, 8;zeby ~twierdzić, dlaczegO' pIloci lecl9h' w
kier'l'l1ku Hiszpanii. Oh~-(lwl1 <:an101osockiegowydarzyła się
strofa na małem lotnisku

I

ty należały do grupy czterech płatow
ców angielskich, które przed dwoma
tygodniami usiłowały przelecieć dO' Hiszpanji.
Jak wiadomo, samoloty te zatrzymano w Bordea'liX i dopiero na interwencję rządu angielskiego je wypuszczono. Podczas badania Tarkowski
oświadczył, że zdążał do Portugalji i
jedynie wskutek niepogody musiał lą
dować we Francji. Stanie on przed są
dem, oskarżony o przelot przez terytorjum Francji bez międzynarodowej licencji.
Tarkowski był oficerem 1ł pułkU ułanów jazłowieckich we Lwowie.
W
r. 1927 zapisał się do Aeroklubu Lwowskiego i tam otrzym.ał dyplom pilota.
Kiedy prz P .~zP<'lł na Plll cry turę, kupił
sobie samolot tYIJU "Moth" w fabryce
d-e WiJlanda. Posiadał bliższy kontakt
z angielskiem lotnictwem. Wystartował SW{lgo czasu do lotu długodystan
!'ioweg-{) c10 Inclyj ·Brytyjskich. Po dra-

dze musiał lądować przymusowo i
wskutek wypadku stracił prawe oko.
Kurował się przez czas dłuższy, ale
oka już nie odzyskał i posiadał oko
sztuczne. Centralna komisja badań lekar!'ikich lotnictwa nie pozwoliła mu
więcej latać. Niezrażony niepowodzeniem, kupił samolot "R\VD 5", na którym latał z innym pilotem.
Samolot był zaopatrzony w dodatkowe zbiorniki, ponieważ jego ~łaści
ciel zamierzał dokonać lotu długody
stansowego na jakiejś gigantycznej
trasie. Tarkowski jednak porzucił ten
zamiar, ponieważ sprzedał samolot
Aeroklubowi LwowE:kiemu i przed paru tygodniami znią.knął ze Lwowa w
nieznanym kierunku.
Okazuje się, że bawił w Londynie,
wszedł w porozumienie z fabryką angielską, dostarczającą płatowców bombardujących obu stronom, walczącym

w

Hiszp~nji.

(w)
~

.I

'
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Strona ,

UWAGA CZYTELNICY! W1ł!;niu dzisiejszym, t. J. we

Kalęndarz

rzym.·kaL
Wtorek: Agapita m.,
Firmina m.
Środa: Ludwika. b., Marjana
Kalendarz słowi.A ki
Wotrek: Bronisława
Środa, Bo.lesla \"a
Słollca: wschód 4,39
Wtorek
zachód 19.1?
Długość d,nia 14 ~. 33. min.
Księżyca: ,\ 'chó!l 0,13, zachó1 19,08
Faza: 1 dzień P<l no·wiu.
Sierpień

wtorek, upływa termin sprawdzania list wyborczych.
Czy",cie już skontrol!{)wall swoJe i znajomych nazwiska.
Pominięty w liście wyborczej ni będzie miał prawa udziału wwyborach, dlatego też dzisiaj w godzinach od 17 do
20 wszyscy powinni sprawd zić listy wyborcze w swoich
okręgach i w razie pominięcia natychmiast zgłosić reklamację. Pamiętajcie, że to jest wasz Q1bowi'ą! k! Dzisiaj
we wtorek, ostatni termin. Nie zwlekajcie!

1

H~CNE

URYA T

O

Nocy dzisiejszej dyżurUją apt6ki: Sa,dvwBloej· Dantero\\ ej. Z~ierska 57. (ir06!'
kowskiego 11 Listopada 15, Karlina Pił
sudsldego 54, Rembielillskiego. Andrzeja 23. Chąń.lZYIlskiego.
Piotrkowska 165.
Millera, Piotrkowska 46, Antoni8IWicza. Pa·
bjaruicL,a 56
PogotQwie miejskie: tel. 102-90.
Pogotowie P. C. K.: tel. 102-łO_
Pogotowie ub"7.pieczalni: tel. 208-10.
Straż: tel. S.

KINA

Przed wyborami w Łodzi
Ł ó d ź, 18. 8. Dnia 18 b. m. upływa
ostateczny termin przeglądania spisów wyborców, wyłożonyCh w poszczeg61nycn okręgowych komisjach wyborczych.
Osob)', przeciw którym zgłoszony
został przez kogokolwiek sprzeciw, że
zostały wciągnięte do spisu bezprawnie, zgodnie z przepisami mają prawo
do dnia 23 b. m. złożrć wyjaśnienie
~sprawiedliwiające. '" w~'padku nie7.łożenia takiego uspraWiedliwienia komisje uznają zarzuty za słuszne i przeprowadzą skreślenie. Zainteresowanie
wyłożonemi spisami W~'bOl'czemi było
olbrzymie, co świadczy, że i zf\,interesowanie wyborilmi jest także znaczne.
W cią,gu w~- łożenia spisów do kon1isyj OkręgoWych zgłosiło się ponad
25 tysięcy osób, co jest rel~ordf!m w
Łodzi. Dotychczas w głównej komisji
wyborczej sŁawili siQ przedstąwiciale
22 różnych ugrupowań, które wysiQpują z własnemi listami kandydatów.
Przedstawiciele ci zaciągali informacyj, co do sposobu składania list. Wy-

ŁÓDZKIE

Adria·Metro - "Ludzie w tunelu".
Corso - .,Ucieczka".
Capiłoł ,,\Ve.sole szalelIstwo".
Ikar "Legjon nieustraszonych"
"Melodje wielkiego miasta".
. Miraż - .,Czlowiek wilk" i .. ~zar mło·
dości".

Mimoza il'anga".

"S7Jl\arlat.ny kwiat" i "Ca-

Przedwiośnie .Nasze słoneozkG".
Pałace "Cały Paryż śpiewa".
Stylowy - "Biała parada".

Rłalto

-

,,'''alc ce iirski".

POGODA WCZORAJ
Komunikat łódzkiej stacji meteorolo·
gicznej przy rniejsl\iem muzeum przyrodniczem w parku ~ienkiewicza na dziell 17
bm:: temperatura. w ciągu doby ubiegłej:
naj wyższa plus 22.5 st., najniższa plus
14.3. Barometr: plus 7-i7.5, tendencja
wzrost ciśnienia. Slabe wiatry zil,chodnie.

JAK

BĘDZIE

P GODA

\V ciągu dnia pogodnie o z,acnmurzeniu zmiennem. Ciepło.

NOTUJEMY

Ł ó d :1., 17. 8. - Stronnictwo Demokratyczne zorganizowane przez znanego ze swych niezwykłych posunięć na
arenie politycznej majora Lej czaka,
egz~rFtuje na terenie naszego miasta
niespełna 5 miesi"cl',
" J a J'ednak narobilo już wiele wrzawy.
Przed nieclawnym czasem donosiliśmy, że w Stronnictwie Demokl'atycznem nar:-tąpil rozłam, z racji wyborów. Niejaki Teoc1ol'czyk wspólnie z
działaczem Zenonem Cieślikiem wystąpili z palt.ii, a lJ onieważ w mr śl
statutu stronllich\ o "demokratrczne"
I'zę.dzone jest na za~adacl, zgoła njedemokrat~-cznych, .. jednoosobowo przez
naczehuka partJl, przeto Teodorczyk
przywłaszcz~-ł sobie tytuł naczelnika.
Lejczak jednak nie zrez~-gnował z opo~
ru. Zwołał główny sad partyjlw ktorv

stanie są oBiągnąć prawa do ziisiłku. Jak
strajk zakończy się narazie niewiadomo.
(k)

-- cje na bież. t"dzieli. ~iezależnie od tego
n~ zebraniu ol!'ólnem robot,n icy uchwalilI
rodjąć st.rajk w wypadku, gdyby w drodze
dobrowolnych rokowań nieudało się uzyskać porozumienia. (k)
Dozorcy nocni grożą strajkiem . • -a od·
bytem zebraniu dozorców noc.n ych uchw\llano, iż sytuacja jest niepomyśln\l , place
obniżone z winy kacji podjętej przez spół·
dzieln i ę federacyj1ną straży nocnej. Postanowiono podjąć zbiorową akcję obronną
i dążyć do zawarcia umpwy w przecil\'.nym razie podjąć strajk. (k)

Ją~w~~nej~~~~yżMwetniew

JUDAICA
Przemysłowiec kGmUDista. Przy zbiegu
ulic 6 sierpnia i Lilpowej zatrzymany został ja·kiś Zy{!, 'w"kazaony .p rzez przechodnia. Za,t rzym 2. l1ym okazał ąię Abram
Wajnman, lZamiesW>.a Iy ;przy- ul. Ogro,lowej 3, właścicie~ fabry'ki sweMów i składu
manufa/k,tury. \Vajnman - co jest najbardziej charakterystyczne - za,trzymany został pod zarzutem rozklejania odezw i plakatów komumistycznych na parkanach. Towarzysz Wajnman. /który niewąt.pliwie IV
Bwej fabryce lIliemiłosiernie dusi r?~otn.iika zatrzymany pooczas rozkle]alaPIa
afiszów komunistycznych - ta naprawdę
widowisko god1ne uwagi. (ok)
On czuł namiętność. Przed kinem !la~ieta na ul. Sienkiewicza 40 p. S. obił po
twarzy Szlamę KUlpera. A1'.:a:ntura miała
miejsce w nas>tępujących {)kolicznościach:
K u.p er, ja.ko erotoman, ze wz·ględów ()6zczęd,n{)ściolVych 'Prz~chod.ził do Ikina,
s iadalobok ,pięknieojszych .pań i gdy zapadla ciemność o.bla.py'\val je za kolanka. Pani S. po Eeansie ms.kazała amatora bezplatmych czułości mężowi, który obił dotkliwie Kup cra. rozbiJając mu Ipotężny w
porównaniu z reBztą ciała nM. Ob-u pI\n6w
pociq,gnit!t o rlo or]·pO'wip{)zialności za zaklócc-nie spok oju. (k)

urządzały.

Władze
aclministracyjne wydały
specjalne przypomnienia, że wiece w
lokalach zamkniętych mają być w
okresie wyborczym jed~r nie zgłaszane
celem -qtrzymąnia nadzoru, by w razie
potrzeby J1ie clPpuścić do zajść i w porę
il1terwenjować. Natomiast wiece pod
gołem niebem mogą być organizowane
jedynie za l.lprzedniem zezwoleniem
starostwa.

llostanowil

Teodorczyka

i

Cieślaka

wykluczyć z partjl (choć już się sami

wykluczyli).
.
Poza tem jednak zarząd główny
Stronnictwa, Demokratycznego wyst~k
.
T d
k'
pił ze s arg:ę. przecnv
eo orcz~'
•
300OWIł
i Cie~Hikowi o przywłaszczel1le
z
z funduszów partyjnych, przywłaszcza
nie mebli, akt i innych rzeczy stanowią('ych wt~sność partji.
Ponadto - jak się okazuje - prowadzone jest dochoclzenie w innej
sprawie, przeciw Tcodorczykow~ i Cieś\ ilHn" i , oraz trzaciemu LeonOWI Gole!sztajJlowi, który zbierał Iunclusze na
. k'
I
partje .i lokował do Swe] ,-Ieszen.
S.tl'onnlctwo Demo~r~tyc~ne me m.oglo
SIC bez Żyda. obe.lśc, 1 na wstępie II:
tej rącji ma nieprzyjemności.
(k)

I

~~~~~~~~.~~.~~~~~.~'~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Zakończenie strajku. f\a ro.b otach prowadzonych prze z\\'ladze powiatu łódzkie
go mad !brzegami rzeki i 1er !pod KOllBtiintrnoweom wJrbuchl strajk 200 robotników
z racji z~~ierzo~ej re~uk.cji. Po odbyte-j
Ikonf~H'e~C]I strajk zl!~l\'~dowalJlo. w. ten
I sposob, ZO 'l?oł<?\I'ę m~tmkow .przellleSlono
1Jla. roboty, Ja:kl~ obecUle rozpoczęte zost?ł~
,p rzy C~Ik~'Wlte~ prze.bu:dome s~osy Łod~
- Pab}a.D!ce ~a ?dClnku od g.lallJC ŁO~Zl
('!\Qsq do PabJanJC. a pozostah zatrudnJe1))1 lbęQ~ ?~ r~otac.h ~ad•• Prp.m "". elo,tychClaBO\\ ej 110'"CI dm " t} godnm. (k)
Likwidacja sporu. ~- przemyślI' kotono\vym od cz a u Za.koIlczenia stl'ajku przez
3 m i e s iące zgórn, trwały targi o spol'ne
warll.nki zapłaty za po. toje, za produkcją
n :el,;:tól'\'ch nowych al'ty,Jmlów, naukę uczn iów itd. Ponieważ komisja facnowa. w
sklad której wchodzili przedstawic iele rabotnik{)w i przemyslO'\yców,
nie mogla
SYTUACJA STRAJKOWA
r10jM
do
porozumienia.
wczoraj
Strajk. \Y czoraj zastrajkowalo 50 1'0- pracy wydal orzeczenie, l{tól'e inspektor
warunki
1Jolni'kó\\', za trud·n ionych w przcdaiębiol' sporne reguluje na olues do 31 stycznia
slwie inż. Grylsika z Wal\Szawy przy bu- 197 r. ,V ten sposób spór z'o&Łał ostateczclO'wie wiaduktu kolejowe-go nad ullcą nie zakoIlczony.
Tramwajową. Firma od 4 ty·g odni nie wy;pJacaJa za l'ob·k ÓW, czem dopro'wa.cJzeni do
OBlateczności
roibotnicy
,p roklamowali itRONll(A POLICYJ,.A
strajk. I.n.s.pektor .pra·e y skie-wwał sprawę
Pod. kolami pociągu. Na ,pl'zejei-dzie
do referatu pracy celem ulkarania przed· przy ul. Janiny wpadł PQ .p ijalnemu !pod
siębiorcy.
.pociąg 35·letni zdun
Ignacy Marszałek ,
Zatc..rg w przemyŚle dzianym. W prze- przybyły z OBtro\\'a Wlkp. w celach za·
my&le dzianym o· tatnio na tlę niehonoro- robkowych do Łodzi. Wskutek wypadku
wania umowy wybycbł ogólny za>tal·g. W Marszałek ,poniósł śmierć na miejscu, a. po
sprawie tej związki zawodowe podjęły in· 'przejeździe poci{\Jg'U znaleziono ZIIl1asakro·
wanc zwloki.
terwencję i Wyznaczone zostały konferen·

I

dane zostały w tym celu wzory list.
Od początku tygodnia nikt się w tych
sprawach nie zgłasza, co świadczy, że
przygotowania przy ustalaniu list kandydatów są na Uko11czeniu i je~zcze w
Ciągll bieżącego tygodnia spodziewać
się należy złoże11ia pierwszych list.
Jeżeli chodzi o agitację polityczną itp.,
dotychczas jedynie Obóz Narodowy,
socjal-komuna i Żydzi urządzali' wię~
sze zebrania. Inne organizacje, szczególnie ~ dawnej "sana(:ji" oprócz zwyklych zebrail organizacyjllycn, nil, które i tak stosun~owo niewiele przybywa słuchaczów, zebrań większych nie

Ż wot krótki. I ci k wy

Jak się tworzy gtuC&D8 buroboe(e. W
fabryce firmy ,Zelazo.gwóźdź" przy ulicy
Bandur6kie·go 9 wybuchl strajk okupacyjlIly 30 robotników. którzy domagajł\ się,
iby fabrykant zagwarantował im pewną
IHQŚĆ dni ·p.racy w ty-godniu, gdyż obecnie
!praca odbywa się nieregularnie, z .prze• wami 2-3 tygodniowemi i tylko ki!ka
dni. Na konferencji tabry'kant wyjaśnił, że
np. oBtatnio je.szcze przed dwoma mie.sia,·
cami zaplacil za 110 ton walcówki że\nzInej w 6}'nclykacie hut żelazlU'ch (kartel) i
d<l'tychczafi zamówionej surówki nie 0trzymał. Z bra·j.;u ~uro\\"ca nie może produkować gwoicJzi lub drutu, a co zatem
lIlie mG że zatrudnić robotników. Z tej samej przyczyny, ponieważ tl'au.sporty l\a~sy-lane s~ \V dowolnych terminach me
I!'llote z;lJpewnić robotnikom, kiedy i ja'k
dh1·go będą pracować. Dzię'ki tej poli·tyce
k~rtelu hu.t ie.la·~nyc~, gdzie d~'l'ektor. polHera 36.000 mleSIęczme, robotnICY Z[laJdu-1

s

t

?

Gr

Eugenjusz wykorzystał momen~, k.iedy
ciec jego ppgrążony był we śme, 1 pOllelnił zbrodnię. Kuberę przewiezioTlo. w agonji do szpitala św. Józefa. O.\cobó]c~ zaa res7.towano i przekflzano władzom sledczym.

KRONIKA SPORTOWA
Piika nożnll. W ciągu dwu ostliJtnich
w Łodzi do najważniejszych imprez
BPortowych należy bezsprzecz;ne zaliczyć
.mecz piłkarski o wejście do Ligi pomiędzy
Ł T. S. G: j !';koda.. k4óry zakończył się
,nies:(loclziewa nie wyni'kiem remisowym
3:3 (2:2) oraz m ish'Zostwa piłkarskie kI uJ)ÓW robotniczych. Mecz o wejście do li~i
,pomiędzy lListrzem Ł('d~i i Warszawy na·
leżął do ciekawych i sŁal na b. v:'ysokim
.p oziomie. Obie drużyny graly ambitnie i
wynik zasadniczo w zupelmości odzwier·
ciedlił przebieg gry. bramk.i dla Łodzian
zdobył Voigt 2 i jedna samobójcza, dla.
.skoqy Chencz, Gajczyk i Zbroja po 1. Są
dziował p. Stę-piell.
PuPlic~ności
okołp
2000. - nównież na terenie okręgu łódzkie
go w oba clni Świą.t 0dbywały się mistrzo-twa Polski robotnicze w pike nJżnej na
rok 1936. W misl1'zo·s t"vach wziębo udział
Il drużyn a mianowicie z następujących
-okręgów: z PomQrza Bałtyk (Gdynia),
ze Lwowa - Lwów. ze Ślą.ska - TUlI' (Szo,p ienice), z ZagJębia - Skl'a (CCzęstocho
wal, z Wal'szawy - Ruch, (Brześć nąd
Dugiem) oraz zLodzi Widzaw. Drużyny
były podz;elone na dwie gru'PY.
W po.s'zczeg61nych gl'U·p ach grano tylko po jednym meczu, następnie mit>Łrzostwie grup
tylko rozegrali 7.e sobą finalowe spo~ka
.nia. WszysLkie mecze przy{e.m 04livwaly
się w skróconym czasie 2X35 minut. W
Piotrkowie częstocbowska Skn zwycięży
ID Tur szopienicki 3:0, w I{oluszkach Łea
s am Tur zreTl\isował ze Lwowem 1:1, w
ł,odzi Bałtyk pokonał ~uch z Brześc;a
3:1, oraz łódzki Widzew 2:1, w Pabjalllicach - Widzew zremi~ował z Ru::hem 2:2,
oraz Lwów ZWyciężył Skrę częstochowską
w stosunku 2:0. 1'ytuł mls·trz'l, na rok bie.
świą1.

żący

przypadł

gdyński r. mu Bałtvkowi.

Borutą zwycięill Ł. 1(. S, i Sokl"~ , Opbyty trójmecz lekkoatlat~' czDY pomiedzy ze
połami Boruty (Zgierz), Ł. K. ..3-U i Sokoła przyniósł w rezultacie
ser,sacy.ine
zwycięstwo dr\lżynie Pl'owi.nCjol1aI1.ej, która w ogóln e j punktacji zajęl? pierwsze
miejsce 1ISiąga.iąc 74 pkt. przed Ł. K. S-em
67 pkt i Sckołem 50 pkt. Zgierzanie posiadają w swoim zespole kilku świetnych
zawoqnikóV" a w S7.czgÓłnoŚci sprinterów,
którymi powinny nl\.sze wladze !:J.I.koatletyczne specjalnie się zf\interesowi.\ć. Wyni·
k; techniczr e noszczrgóJnvch tonkurencyj były następujące: bieg na 10J mtr. -'
1 M11l'jUSZ 7. Doruty w czasie 11 \lek. przed
kolegą klubowym Połills kim, 4()') mŁr. -'
PoJiński w czasie 53,2 przed Mundem L.
I\: S. 5M. 1.500 mtr. - Wróblewski Ł. K.
S 4.33.3 przed Tomczakiem (B) 4.34.7. skok
wzwyż Maciaszczyk ( okół) 1..70 mtr
przed Poelluckim (8) 1.63 mtr., skok wdal
B1ińs-ki (B) 6.3i mtr. orzed Macias'l;czykiem
e 23 mtr.. dy k - BlaEzczyk Ł. K. S. 35.47
mtr. przed Lindnerem ( ) 33.67 mtr., oszczep - Grubert ł,. re S. 48.CXJ mtr. przed
Bobit'lsi\.im ŁKS . H.13. kUlA. Grubert
11.59 mtr. przed Macia zczykiem 11.42. -'
sztafeta 4Xl00 mir. Boruta w czasie 46.1
sę.k. przed Ł. K. S.-em 47.5 seek. Organ!zacja doDra. PubliGzności dużo.
J

KRONIKĄ l\łłEJSCOW
Ubll-zpiecz"lnla wypłaca. Jak to ·p odawaliśmJ',
w związku z re·du'k cjami pracowników Ubezpi eczalni Społecznej kilkunast'u zredu.kowa nych wnioBło skargi do
Sądu Pracy o zasądzenie nal e żnych sum z
ty,tułu odpra \\'y, a na wet wypowiedzenia.
Jak Bię dpwiadujemy. w kilku sprav,:ach
ubezpieczl\ lnia na drodze dobrowol'nycll
rO'kowań zawada układ, gdyż i tak prOCeB
byU1Y przegrany. W \\'~"ni'ku ugody pretensje zred'Ukowanych częBtokroć zmniejł\zono o niewielkie ,s.unw. (k)

Wycieczkowlcz6 obili. Podczas wycieczki do !podmiejskiej wsi Henryków
gr'upa. Łodzian zoa-tala napadniEtta przez
.pijanrch pa r{)ibk ów, którzy poturbowali
dotkliwie U,ijami Stefana KalczYllBkicgo i
Kazimierza Szqlca, których umioozczono
w lcc;micy. Policja w wynik'u dochodzenia
zatrzymala trzech sprawców pobicia. którymi ol)-;azali się bracia. Jan. Stanisław i
Kazimierz J{ami\lscy z Henry1iowa. (k)
Dwa dni świąt przyniosły nową serję
krwawych zbrOdni. Na torze kolejowym
pI'Zy ul. Bocznej znaleziono zmasakrowane zWt()ki jakiegoś młodego mężczyzny
Ec~a,
U
Komisja śledcza ustaliła. że denat pacU ofiarą zbrodni, gdyż na ciele jego widniały
Ł ó d ź , 18. 8.
Komisyjne bailanie
ślady rpzpaczliwej walki.
Prawdopodob- pogorzeliskowe fabryki 'Volfa Wrennie nieznajomy, po za'm ordowaniu go rzu- kla przy ul. 11 Listopada 98 wykazały,
cony został pod pociąg. Czynu tego zbrod- żt\ pożar powstał wskutek zapalenia
niarze dokonali dla zatarcia Śłlldów i ususię łożyska przy maszynie nf\, QQ(iziale
.nięcia podejrzeń. - \V nocy zaaresztowano
kilku podej;rzanych osobników, których szarparni. Dalej stwierdzono, że otwo·
umieszczono w areszcie przy wydziale ry powietrzne ("lufcikjf") W oknach
śledczym.
Przez całą noc odbywaly się były urządzone, a jedynie wskutek paprzesłuchhyania zatrzyma,nycł'\. W godZiniki i gwałtownego rozszerzania się
nach wieczorowych 32-letni łan zychow- ognia, ropotn~cy nie wykorzystali icll
sl,i, przechorlzil ulicą FranciszkańlS ką koło dla swego ratunku, uciekając wszyscy
pose ji nr. 91 i zauważył dwuch bijących na dach.
się osobników. Chcą.c ich pogodZić
Szychowski podszedł i us ilowal rozdzieJ:ć.
Wobec tego stwierdzono, że admiJeden z awa.nlurników dobył wówczas re- ni tracja fabryki za wypadki winy nie
"olwerlI i strzelił do Szychowskie,go, ra- ponosi.
niąc KO w ramię. 'Widząc że !'anny pada
Z pośród (:iężko rannycn robotnina ziem i ~ awanturnicy rzucili się (lo 11c;eczki. - Onegdaj w godzinach PI'zeawie- ków tylko jedeJ), a nie czterech, jak
czornych popellniono w domu przy nI. prasa żydowska podawała, zmarł. MiaRWiętokrzyskiej 21 , na Placu Stoki. ponowicie zmarł JÓ7.ef PiR31'ek, czlonek
',WJrną "brodnit!. Podczas snu oszołomiony
Stron. Nłll'odowego.
PozostałYCh 6
zosląl 4()· letni Stefa.n Józef I\:ubera. a na·
znajdujE! się w szpitalu na kurar,ji i
st~pnie podcięto mu ostrą br7.y,twą gardlo.
Oprócz g-Jębokich ran ciętych gardła z u- niema żadn~r ch obawo ich życia, a
szkoQzeniem krtani denat od.niósł szereg stan zdrowia poprawia si~. Dwóch
ran głowy, zadanych tę'Pem narzędziem. pozostanie kalekami.
Jak się okazało, mordercą Kubery. był jego rOOZQlly syn, 16-letni Eugen.jusz, który
w czasie snu uderzył ojca kilkakrotnie
Dając zarobek :łydowi. przyczęścią szyny kolejov'ej w głowę . a następnie pwciął mu gardlo.
Ku,b era od
czyniasz
się do pozbawienia
dłuiszego jut czasu żył z rodzina w niezgodzie. Ponadto zarzucano mu niemoraJchleba i pracy tysięcy
Ey tryb r.ycia. Ka lem tle doszJo pomiędzy
synem z ojcem do burzliwej ~' :,zmo\"y
i-olaków!

-- ~ .

poia·ru W1renkla

I

~1rona:

Na.głó",~kowe słowo (tłu~to)

każde

I

15 groszy,
~alsze <slowo 10 gro<szy, ;) ltczb = Jedno słowo,
l, w, z. a = każde stanowi 1 słowo. Jedno 0"10&zenie :nie może ·przekraczać 100 słów w
5 na,główkowych.
'

,tern

a ;-

ORĘD~OWNIK, ~roaa,

anIa 1'9 sierpnia 19M

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

lI

aomy. wille. majątki. gospodar·
stwa, mlyny. tartakil-. wiatraki, od. właściciela, hurt drożdży 3000 udziela pOI'ad, dyskrecja. Łódź.
tanio Blocll, roznal1. Al. InJeszkal'iców do wydzierżawienia zeromskiego 54. 'tclefon 132-36.
n 16 121
Marclllkowskiego 15.
zd 76452 Adres wskaże Orędownik. Po·
zn ali zd 77 918

I

g

:naprzykład :

z 18924, n 27·45, d 1790
i t. d. = 1 s10wo.
Drobne o,gloszenia w dni ,powszednie przyjmuje
się do ,ltodz. 10,30, 'W soboty i dni przedświą
teczne przyjmuje się do godz. 10,15.
'Znak oferty

DROBNE
szesnaSo~~e~ieg(),
pra'll'ną.
piekarsbwa

ucznia
cego się
szukuję

Akuszerka

Piek.arnia

10ł

drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy,

..
E_ _
• ..._R.O.Z.M_A._IT

Kamienice

Numer

wyuczyć

PO-

miejsca nauki. - Laska·
we zgloszenia agentura O~dow
n~ka. Leszno.
n.g 15594

polec~

Dom

;rynku,. skład, ma.sywnem zabuRzeźnictwo
dow8JJ1l€m , ogrodem okazyjnie,.
.,
sprzedam powód rodzi,rrny. Ja- ur!'ląd~el1lem ,. elektr .• mIeszkamel!l
rochn, Ma'rs_::lJka Pils.udskiego 22. mIeŚCIe POwIatowem ..gló.wną. ulI'
restauraCJ'a
-d 7812~ ca od za,az do wydzIerzawJCl1Ia.
•
u
u
Ag. KUl'Jera Pozn., Międzychód.
Dom
n 16 249
Krotoszyn w CClltI'um ze składem
na piekarnię tanio sprzedam. 7 mórg
Oferty agencja Kurjera Poznailski ego. Krotoszyn.
n 16 277 pszennej wraz mieszkaniem. 32.-~~--=.:..:...:..::.=::.:.:~----.::.:..::::...:.:..:. mieisęcznie wydzierżawie zaraz.
Kap/a~. Rudki, poczta Mi/os/aw
'
K Uplę
pow. września.
n 16 276
aom wiekszy. ze składem lub bez
i ogrodem w dużej wsi kościel.
ł1ej. gdzie jest przystanek koleOgrodnictwo
JOWY lub autobusowy. Zgłosze· 16
. t·
.ia Orędownik. Poznań
morg •. mlas o powiatowe. ~azd 78005
budd°'.vaJ.ua !l1 as ywnę· 12 lat 1 ilOO
. ._ _ _ _ _ _ _ _ _
wy zlerZaWH). RataJczak. Poznań
'~
Skarbowa 11:l.
zd 78 742

IIE

2,

PIENIĄDZ

li

Gospodarstwo

Młynarz
samodzieln~~

kawaler poszukuje
posady. A ..1l..asprzyk. Kaczanowo
Września.
zdg 78 656/7

O ł
d 30
li: 06zeni'l
o
słów dis D067;O'
Pomocnl'k młynarskI'
kujacych Dosady w tei rubryce
<>blicza.m:v DO iednej trzeciej cenie mIody z bardzo dobremi świadecd,robnycb
twami przyjmie posade celem
uzupelnienia sie
się wz zawodzie
oraz
•
zapoznania
młynarstwem
b) l nnt
p6Iw}'sokiem. Łaskawe zgloszenia Orędownik. Poznań zd 78909

Zrozpaczona
Z braku pracy

R. Barcikowski S. A.
Technik dentystyczny

Praktykanta

Młynarz

z charakterem. 'godna zaufania,
domatorka.
I-oszukuje posady
samodzielnego prowadzenia domu
samotnej osoby.
Zna również
pracę biurową.
Miejscowość
Qbojętna.
Spieszne zgłoszenia
Orędownik. Kalisz, Sukiennicza.
.,'Varunki skromne".
ng 16280

Poznań

ng 15931/8

prę.cują.cy w zlocie (lane. cią·
gmone) kauczuku szuka posady
kawaler. lat 24, kilkolet.nią. prak· od zaraz. Zgłoszenia Orędownik,
tyka, obeznany wszechstronnie Poznań zd 78910
maszynami m1yńskiemi, parowe·
mi, poszukuje posady zaraz lub
R b t 'k
'
później w młynie parowym, mo·
O O ni
narod
oWIec
torowym, wod,rrym. Również obe· emig. ra.nt z Franc.J·i •. bez, Ś. rodko.-w
znany z obsługa illotoru. Sewe· d
ryn Fre§ko, Rosko. pow. Czarn- o zYCla Poszuk~e ~akleJkolwlek
k6w.
zd 78 737 pracy. Oferty lirJer Pozn.
zdg 78104/5

rolnego, platny. możliwie wYŻSZe
wykształcenie
poszukuje maia·
tek na Pomórzu. Oferty Orę· I
downik, Poznail zd 78 615
Posadę
stałą dam w bl'urze za wypo.....
u."
czcniem 500.- zl, gwarancja Z;I'
pewniona. Oferty Orędownik. Poz_n_an_-_zd_78_8_6_1_ _ _ _ _ __

5 000,55 m6rg ziemi pszennej, zabudoM"
Złożę
100-200 Technik'
na uzupełnienie kupna domu I hi· wania masywne, ogród spiesznie
lstrz rzeznicki
500 złotych kaucji bankowej za k "
.
J
•
d
.
poteka. ręczyciele, wysoki procent wydzierżawię. PaJlkiewicz. Po· z kartą rzemieślniczą. z dobrą stałą posadę wozne/!,o, inkasenta. aucJI wstawię na I?osadę s~róza, ~ntystyczl'!Y dZIelny w ~rat:-.:·
państwowa posada. Oferty Orę· znań, Wielkie Garbary 42.
praktyką poszukuje posady. Zgl. Oferty Orędownik. Poznali
mkaęenta. magazyruera, w0l'!nego WIe p,?szukIWany. WarunkI, odp'l'
downik, Poznań zd 78 470
zd 78 868
Orędownik, Poznań zd ng 16204
zdg 78 869/70
lub mną, mam lat 27. Starusław sy śWiadectw. Oferty Orędowruk.

ł.

•

~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;~~~~~~~po~~~~~~
Wronki.

. ,_ _ _ _.
1
.

02:ENKI

"

Handlarz

kawaler, lat 30, szuka żony lro"podarnej. Oferty OrędowRik. Po·
znań zd 78 699

~ WĘGIEL-KOKS-DRZEWO ~

H

U
R
~T

Juljusz-Kazimierz
Modrzejów

Gotthard

D

Lasów

Z

zag 78 70819 - - - - - - - - - - - Leś~
. .27. WOLNE POSADY" dobry z /:warancja, odpis Awi:l.
•
. . dectw.
Zgłoszenia Orędownik,
Poznań zd 78 731
Pododdział
Rad()m
poszukuje. kierownika
Służąca
Polaka, - gwarancJa na towar. z dobrem gotowaniem i Zll.Im1e·
Centrala Polskiego
Przemysłu waniem do dzieci potrzebna olł
M .1it. Traugutta 9.
ng 16164 1 września na wyjazd do Br(l"
oszczy. Zgłoszenia Kurier Pozn"
zdg 78 809f10
Pododdział
Piotrków poszukuje Jmerownika
Uczen'
Polaka. - gwarancja na towar.
Centrala Polskiego
Przemysłu z dob~ dQmu more ~ zgłlo(>ić.
Łódź, Traugutta 9.
ng 1.6163 Zygo:ml\1lIlt Hoffmoaam,
Żer;ków.
skład żel-a:Da i h.'I1Il'Itowm.ia kolo·
ni a.1na.
OOg 'i8 387/8

E
Sprzedam
motor 8 HP
tanio
Meyzowa,
F·lrm~.
T
Kościan. Gostyilska.
zd 77 982
•
Zaraz
ŁÓDZ, ulica Łaska 5 - telefon 151-19
A
i~:~~f~o~~;~i:;:ki~~~~r: :
Własna bocznica
Ceny konkurencyjne
L
n16226
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15z
Państwowych

G LISSNER S-cy

Uczeń
potrzebna
utrzymanie. rz~nicki pozamiejscowy za:raz.
Posada stala. Gayn.ia, 10 Lu· Poznań, Chwaliszewo 50 - 'Z..
zd 78897
tego 39.
ng 15 620
------------------------,.----

Kotły

do paszy. bielizny, wiadra. garn.
ki. porcelana. sprzęty kuchenne.
tanio sprzedaje Józef WciÓl'ka Mi~rlzychód.
n 16250-1

1 000 samochodów

rozebranych używane cześci. pod·
wozia mleczarskie. opony najtaniebi w firmie A utosklad Poznań.
Dą rowskiego 89. telefon 46-74.
dg 2336/7

OGÓLNOPOLSKIĘ.

środa. 19 sierpnia.
6,30 audycie :poranne: 11.57 5.V·
Sprzedam
gnal «.z::u; 12.03 .proJl:·ramy I~k,a!nom n.owy. lI1flS)'wny. 3 pokoje ne;, . 1a~ {) a,u~Y,~.I~. "dla rJzle-CJ:
kuchma. morga ogrodu. Łojew-, .. D.zlec,l na, OOd\VOlku --:- ~ ,ayr:·
ski. ''Vlześnia, Szosa. GnieŹnień. cowamu 'Iad.eu..z,a 'M·ar'kD\\/5kle~o
ska.
n 15654 ('z Po~nal1lal. 16.00 koncert w wy·
konamu zeslPolu ElaolO'JWOwezo Pawia Rynasa 17.00 trio P QlI,;;'kiezo
Gościniec
Radia (z Wmr/5'zawy) i Janusz Nn·
kolonjalka, sala. zabudowanie w,Blk - baf! (z Poznam;a): 17.50
pierwszorzędne. wiosce. bez kon· .. Ane.wdotv z żyda Heleny M okurenrji 5000.- WE/aty 1500.- (lrze.iew'lk,ie i - Wyg/o d·r. Stefan
Nowak. Poznań. u. Kramarska P '3Joee ('z Katowic): 18.50 p()2:a·
15.
zd 78 711 dallllka wktuallla: 19.00 koocert w
wy;ko'na'lliu małej oI'1kiestry R. P.
Piekarnia
Pood dy rekcja Zdlzi<'Słwwa GÓl"zYli·
nowa 7 ubikacyj, przedmieście skieJlo z u(l"ZiaJenn W alil d v ·Wer·
Poznania .ogrodem. cena 12500, miń-kiei (sOtD>ran): 20.30 .. Z wewpłaty 8000.- "Rpkomemlacja", d-rawElk po p.rowincji"; 2~.45 CLzien
Poznań. Podg6rna 6.
zd 78 781 nik wieczorny: 2łl.55 u()gadan,ka
a·k-tualna: 21.00 VI audvcia z cy·
kIn .. Ubwory Fryderyka Chooina
103
w WYlkOllaOliu sh"l1'n,,-ch artv"tów".
buraczanej 20 kilometr6w od Po·
AU.red Corto'l ({Plvznania. zabudowaniem. inwenta· 'Wkc)I!1awca:
ty):
21.3U Śla/5k'e pieśni lurlowe w
rzem. wpłaty 8000,- przyjElcie ()pracolwamiu
Haraolda
amortyzacj i.
"Rekomendacja". wy.kona z tow.Jerzego
kwartet
Poznań, Podgórna 6.
zd 78 780 me.'llki .. Sile,·ia" (zfortElP.
Kaiow ic) ; 22.00
.. Co mów! Eurolp'a o minionei
OJiJlllp.ia·CI!zje" felieton: 22.15
_ _"
wia.{!omości 51POl"to,....-e; 22.25 k~n
cer·t w wy'konaniu o.rkic,>,trv Tadeu.sza Seredyńslkiezo (ze LwoGospodarstwo
pięćclziesia tczteronlorgowe
bura- wa).
czanej. okoli!?y Buku, inwentarzem. żniwami, bez ciQżarów 15 -. ;- .. KRAJOWE ·
t;:s. sprzedam. Nowak. Poznań.
"",ramarska 15.
zd 78 707
Środa. 19 sierpnia.
Warszawa 12,03 skrz~,nka
Dwadzieścia,dwie
morgi żytniej.. zabudowanie ma· rolmiClza,: 12.23 mu,zyka Dronam",sywne. prywatne. bez ciężar6w, wa Gpłyty): 18.00 oOt.r:::ad,anka SiPo:J4500.- wpłaty 3000,- sprzedam leezna: 20.00 . .8lyrune sVIIll·fonje"
Nowak. Poznall. Kramarska 15. - ILI audyoeja fu>łyty): 23.00 m'u·
zy" taneczna GpJyty).
zd 78 706
Toruń - 12.03 recytacie llirozy:
Ośmnaście
Fra'=eIJlt - 1P00wleści .. Ch,l'ooi"
Wol.
HeYilllonta: 12.2:1 z oc>ouąa"
m6rg pszennej żytniej. żniwami.
zahudowanie masywne. prywatne nych OIPer 6płv,tv); 14.30 ol"kies-tn
:1500.- wplaty 1700,- sprzedam t·a.neC1Jne i -ch6ry rewe!lersów Nowak, Pozn3.l1. Kramarska 15. (iPJ'Yty); 15.30 wiadomo:l.c.i JlO&OO·
oa'roze z 'V~wy: 18.00 .Sar-tow!·
zd 78 705
ce - perJa Wis,lv" fellieltom: 18.19
11tWlOry
ISIkJr~v,pcO'we w \\,y,le F"
Czterdzieścisześć
Mor;llie!l:o (".,łvty): 20.30 .. Slvnme
mórg pszennej. drenowanej. in· symfonje", ID-a audycja (ID/Y tv
wentarzem zabudowanie masyw·
ne. blisko 'poznania 10000. wnła II: 'V~Wy).
ty 6000,- Nowak. Poznali. Kra·
Lwów - 12.03 ._P>!\ia aka'demja"
marska 15.
zd 78 704 - fe]j.e:tom; 12.23 ..Dla r<>zrywk:"

E"!!iiII·-EjM.A.JĄ.T=K.I

€o futro = to

oR

Ę

Fryzjerka

Edmund Rychter =

DOWNIK

WYCHODZI CODZIENNIE z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

Redaktor od,pov.;.letblalny Aa:td!1Zed Treli.

(ołyty).

..P'roualll1 na d'Lisi,ai"
oraJZ .JI)are informacvi": 14.30
koncert żv-ozell; 15.30 w~adoono.ś~·
JloSlood'a'rcze (z Wa·r'lZawy): 18,00
Silva rerllm; 18,05 Bal·lady i piE::<ni ludowe w wy'kO'na'niu Stefanii
FrischOlwe.i (,sc",ran). P I'ZY forU'Dia.nie II'cna L ~OCZYI'ii;;ka ; 18.25
"Prawr]a;iwa i fal ..zywa nolV o,pz<, El n ość kCl'O ietv" - felieton: 20.eO
E<krzynka techn i·cZJTla : 20.15 muzvka leWka :I; plyt.
"'ilno - 12 1/3 skrzyn!ka ro-lll1'cza (z W ,a r,q,awy); 12.23 romall'tv·
Cy niemieccy (")~v,ty): 15.30 cod~.
o-dcinek po~'.: .. Dolil'a k/5ieżyca"
J. Londona; 15.38 życie kult. m:asta i Iprowincji: 15.4.'l !l. TV'wku pracv i ruch S'ta-lliów (z Warszawy):
18.00 muzyka lelvka II: (lOłyty):
20.00 koncert życzeil (p/yty): 22.2l
'Dlyt,a.
Katowice - 23.03 chwi'l'ka 'lIDOleco;na; 12.10 wiadoun,ooci bieża-ce:
12.23 mUzYka (p,IY'lY z Warn,zaWY): 13.15 kom-cel''t życzeil ~olyty):
14.13 wiadO'1llości "'ieł'dowe: 15.30
.. Nu.rJ·na świetlica" - DoJ!adalllka;
18.00 "J,mk zające UCZy/v .oows-tań
ców ~trzelać" - o'oowiadanie Jó'
zefa Paia'ka: 18.15 koncert sol:·
stów 60łytv): 20.00 .. Za,i(',łelbie Dabrowskie ma l!'bos... "
Krak6w - 12.03 .. P'r{)6imy do
mik,rofonu: 12.23 Lwurl Vollpi i
Aure,lia'no Per tile &piewa!a .. (,p lyty); 14.30 lekki koncert wokalnoi-nskumenta,lny ('płyoly); 15.30 wiadoonooc i !?oSiUodarcze (?; Wa'~IZ~
WY): 18,00 JlJI()O'adamlka dr. Adama
Ba'ra t:z recyta-c.iam~ fraJlmemtu
z o-ma.wia;nej ksiatżiki): . Pa'C y-ii'Zlm
w ,powieści" (~a marudnesie ksIaż
k,i F. A. Ossendo<wslk.iCtll:o .. n"k;rv
z .p od młota"); 18.15 TC!Cita,l §loIewa-CZY RvslZa'rda Grus0CIZyil ,kie.!:Q
(baryton). 3,ko.mr.aOlj u.ie Wa,cław
GeiJger: 20.00 . .BłYOlne ~ymfonie"
III audycj,a ({Płyty z Wa,rslZa'Wy);
21.00
VI-'tą
a.ll'd'Ycja z cy'khl
.. Utwory Fnderyika CilOloina w
wykonani'u s,łYIIIIT\:v-ch .a~·tY/,tÓ'w".
Wykonawca: A'lfred CQlrtO't (tO!y·
ty z Warso;a'Wy).
Łódź 11.00 polu·dniowy kon·
cert zołyt O. t ... Rozmaitogpi muzyczne"; 12.03 ol'lkieoslbra Marka
W ~bera (płvty); 12.23 ml1ZYOCa
(,płyty z W .aT'" z<liwv): 15.27 16d'hkie
wiadomości gieł.dowe; 15.30 wi,adoono!<ci !l:oolo(),;arC"~e (z WSI'SIZUWy): 18,0'a .. Łóc1lZ1kie audycje IMe·

00 lIalto -

to Edmund

raokie": .. Wiersze Jamlny Chr6licielewsklej". ł'ecy'tuie
JuJju\SZ
LiS'50wski; 18.15 mUlZyrka DOtPular·
na (pytv): 18.35 kQfl>cert re'k!laanoWy; 22.20 muuka CpJyty).
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LAM POWI eZOM

wodną,

zł

żelazkową

tygod,rriowo~

~ !~-~~;~~~.?l'~. ~~~!.~
n 15124 Modrzejó..

~

odlewniczy w szczapaeh
do cent. ogrz. j rąbane

SEWERYN SZCZYGIELSKI

~

na środe:
R ul. Rokicińska 28 (plac 2) tel, 144-93 T
17.00 Paris PTT. Konrert o-r·
T Ceny niskie, własna bocznica. dost, wlasn. końmi
kiestrow,. 17.05 Praga. M,u'zylk a
I ekik a. 17.18 Mediolan. RecutsJ
ak rz)',ocoV' Y.
18,15 Moskwa (WOSPSl. ..Eu·1
saHka" - opera D a,r,gom,ż Y ń;;·k: e/:0 (f.rai('m.) Brno. UlJwory for".
Beethovena. Bratislawa Recitlil
Sala Pa1mowa. najmilsze miejsce
fort. 18.30 Berlin. Recita,1 śpiew. wszelkiego rodzaju najta· SI>o
tkań. PlerwSWl'lZędm.e wyroby
.iwPOl'tc,z:rka .Joo,zi FujiJwa'r a 18.55
niej kupisz
oukier.n10ze.
Oodq;ieamie kOOlcel't,
Budaj)esz t . Weg-;erskie pieśni lu i
w Zakładzl'e Stolarskl'm wtol'lki i C1JwaTtki
dancing. Ceny
z tow. ol·k. cyi('aiil'.s.kiej.
niskie. Ł6dź, ul. Piotrkowłka
19,00 Kijnigswust. LudQ'We pieL. Lewandowskiego. Łódź,
nr.
87,
tel.
243·65
Sala
Palm~a
śni i taJ1ce . l\IDSkwa (Kom). Uul. Brzezińska 25/27. II 15103 243·63 .
ng 15799
tw.ory R!lm."'kii - Koroa,k.awa. Gila·
zunowa i Li'<lidowa. M. Ostrawa.
Muzyka leklka. 19.05 Ryga. Melod.ie o.pe'l'eIt!kQwe. 19.20 Pral!a. M·,lzylka CygalLsb. 19.30 'Viedeń.
K{~ncel·t rozrv'W,kowy. :19.35 Mo.
poleca;
skwa (K,'m.) Pieśni i Lail-ce c.e l·
tyckie.
20.(H) Radio Paris ...poor6ź ill'1I' G. KUNST i Ska Centrala Farb, ł,ódż, ul. Główna 22, łeI.124.-95
zyczma PO świecie";
Bruksela
.,... p, P. Malarze otrzymują rabat. __ ng
fłam. Ub'l';-ory Homegger,a . Kopenhaga.
T.ańce
judowe.
L\n~IJa
(Reg. Progr.) Muzy,ka taneczna.
20.10 Bukareszt. Recital skrzV'DCOWY. 20.25 Anll!;ia (Nat. Prollr.)
Kon-cert "ynllf. z Queet1s Hallu.
Ubwory Ba-aha. 26.30 Paris PTT.
Koncert symf. z V,i-chy. Sztokholm...1000 i jed·na TI(}C". 20.50
Berlin ... Mu,zyka Narodów". Ki!·
niaswust. .. Tańce z c<lileJlo świa
ta".
21,00 Strasburl!. KOtI1OO'1't wi(>·
CZOlmy. 21,45 Bukareszt. MUlZvka
",alonowa.
21,50 AnaHa (ReI!.
Progr.) KOIIlcert svmf. z Queens
H·aHn. Ubwon'.
22.10 Wiedeń. ..Tań-ce z ca)€'!w
!lwia,ta". Anglia (Nat. Pron. Muzy,ka. 22.15 Pral!a. M UlzYlka taneczna. 2~,30 Berlin. Muzy,ka lekka i tane-c,zna. 22.35 Analia (ReI!.
P:N)I!r.) M'ulZyka ta,neC1J~a. 22.45
Radio Paris. Muzvlka ta'neCl1Jns.
22.50 Budapeszt. Muzyka sa'lonvwa.
= Cóż ci !p owi e{1'ział lekarz, gdyś mu oświadczył, te j ..
23.15 Radio Paris. MUlzyl!m lekka. 2.3.25 ·Wiedeń . M'ulZy!ka wi:~ cię prxys}"lam?
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PomImo to

często bywała

w teatrze
na występach aktorki za owym niewytłumaczonym popędem, który pcha
mężczyzn i kobiety w pobliże swoic~
wrogów.
- Czyż mogłabym być kiedyś t,a.
ką. głuptaskę"
która dała się skusić
przyrzeczeniom owej kobiety, l<tóra
widziała niebo w błyskotliwem świe
cie sceny! - myślała, goniąc wzrokiem Coriolisę.
- Nie zmieniła się ani trochę -

'dodała głośno.

Aktorki nigdy się nie zmieniao ile się ich nie widzi w świetle
dziennem, - odparł Estmere: - przypatrz się pani tej osobie przez lornetę, zanim pani wyrok swój wyda,
Mira spojrzała przez szkła, trzymała je długo przed oczyma, aż WkOlicu odwróciła się.
- Głowa trupia pod maską róż i lilij, - rzekła: - a jednak, jak jest uroczą jeszcze ta kobieta.
- Wzrusza panią niejako.
- Tak, bo gdym ją pierwszy raz
ją.,

-

widziała,

-

chciałam zost~ć aktorką.
Pani! Aktorką? Niepodobnal
Gdyby wiedział! - pomyślała,

spotykając poważny,

jasny wzrok tego

człowieka, którego bóstwem była bezwzględna prawda,
dla którego fałsz
i bałamuctwo były grzechami nie do

przebaczenia.
Na dworze noc

i

była

zimna, ciemna

dżdżysta.

Pod koniec drugiego aktu pl'z.\rbvł
jakiś wędrowiec, który przez całą noc
i dzień błąkał się po ulicach w pobli·
żu teatru.
W ędrowcem był Bruno.
Stanął. Jakiś marynarz, kolega z
lat młodych, spotkał go i przestraszył
się jego
opłakanym
wyglądem.
Ze
współczuciem
jął
mu
towarzysz

Jakkolwiek Bruno nie życzył sobie
tego.
- Co chcesz uczynić, Bruno' pytał z trwogą, gdy rybak szykował
się do wejścia wraz z innymi na spek·
takI w rzęsiście oświetlonym teatrJ.:e.
- Ach, to ty jesteś, Royalle? -szepnął Bruno
zmęczony. Czy ło·
dzie są gotowe? Musisz pójść bc;r,e·
mnie, ona dotąd nie powróciła do domu.
- Ależ my nie jesteśmy na wybrzeżu, - odparł Royalle: Jesteśmy
w Paryżu, a to miejsce nie dla cieLie.
- W Paryżu, w Paryżu? - po ·
wtórzył Bruno: ona zawsze chciał'1
pojechać do Paryża. Może ona tu jest 7
I tłoczył się do drzwi.
Rzucił srebrną monetę na tacę 1
rwał się naprzód. Royalle, rad nie rad,
musiał iść za nim.
Blask świateł, odgłosy muzyki,
lśniące złota i kolory ogłus1ały ni.ejako i oślepiały Bruna. Stał wśród
tłumu, w którego środek się przedo·
stał.
Jego wysoka, szczupła postać
odstraszała wszystkich.
Na scenie była wspaniała seena
leśna z wodospadami.
Biało ubrane
rusałki pluskały się w falach, a ukwiecone dziewczęta tańczyły dokoła.
Rybak z Riwjery patrzył zdumiony
na ten barwny obraz.
Z tylnego tła, pełnego kwiatów wą.
wozu, wystąpiła smukła postać kobiety w srebrzystym stroju. Jej złote
włosy opadały rozwiewnie po jej ramionach. Coriolis wyglądała tak jak
w wiośnie swej młodości, gdy dźwięcz
nym głosem śpiewać zaczęła.
Jej pieśń została przerwana dzikim
okrzykiem.
- To onar - zawołał rybak z rozpalonym wzrokiem, z wyciągniętą r~·
ką i z ochrypłym oddechem. I susem
dzi!.<.iego zwierza skoczył od rzędu do
rzędu aż na scenę.
Coroilis zami.1kła. Zbrodnicza trwoga zamgliła jej oczy. Stała bez rucbu
przed człowiekiem, którego zbezcześciła, podczas, gdy współgrających i publiczność zdjęło okropne przerażenie.
- Magdziuś! Magdziuś! - zawołał
Bruno: - jesteś w raju i zapomniałaś
o mnie? Czy tak?
Jego postać skurczyła się, nogi odmówiły mu posłuszeństwa, chwiał się
i wpatrywał się w nią.
Hałas, jaki się wkońcu wszczął na
widowni, nie doszedł do jego ucha.
Widział tylko kobietQ, którą. przez ty ·

POWIEść

le lat szukał bez ustanku i która co·
fała się przed nim cała drżąca.
Ta świadoma winy trwoga w jej
oczach przenikała go jak ostrze sztyletu. Rozsądek powracał mu niejako.
Podniósł głowę, spojrzał na tłum przed
sobą, to znowu na nią, na tę twarz,
która zbliska nie miała ani uroku, ani
młodości i zrozumiał, że nie jest w raju, lecz w piekle.
Ślepota połowy życia została przełamana i olśniło go straszne światło.
~bjął ją, spojrzał jej w oczy i odtrącił
Ją. z dzikim okrzykiem od siebie.
- Tyś już nie moja! Masz tylko
jej postać, djablico! - syknął. _ Coś
uczyniła z tamtą istotą, którą. kochałem? Gdzie jest ta czysta dusza,

Jeszcze późno w nocy siedział w
samotni swego pokoju, a myśli jego
cofały się ciągle w przeszłość.
Scena, której był świadkiem, na
nowo otworzyła mu dawno zasklepioną ranę. Tragedja na scenie przywiodła mu przed oczy tę chwilę, w
której odkrył występek swojej żony.
W owym dniu jesiennym, kiedy to
Tricotrin przyglądał mu się z za powoju, rana była zaledwie od kilku lat
zagojoną. Pomiędzy owy.m czas m a
dzisiejszą. chwilą leżała długa przestrzeń publicznego życia. Zdradą była
pogrzebaną. w zapieczętowanych kartach jego młodości, palący ból hańby
został złagodzony przez balsam zaufania, jakiem naród go obdarzył.
Ubóstwienie, z jakiem kochał kobietę, która go zdradziła, oszołomienie
pierwszych chwil ich związku, długo
przytłumiona świadomość, że ta pięk
na istota była bez ducha i rozumu,
poczciwość, która mu zabroniła ura~ić
jej jedną bodaj wymówką, uczymła
dlań katastrofę jeszcze dotkliwszą, gdy
wypadek odkrył mu jego hańbę i gd)r
w rabusiu czci swojej poznał własnego najemnika.
Wszystkie te rzeczy stanęły mu
teraz przed oczyma, jakgdyby wczoraj
zdarzyły się dopiero. Smierć Bruna
powołała do nowego życia wszystkie
te wspomnienia.
Prawo zwróciło mu wolność, zdrajca przepadł, świat ani myślał przypominać mu smutną historję jego dawnego życia, ale on sam mógł tylko
chwilowo zapomnieć.
A teraz, teraz wiedział, że znowu

którąm ubóstwiał?

. Stał przez chwilę wyprostowany,
Jak człowiek, któremu zadano cios
~miertelny, na jego twarzy leżał maJestat niewysłowionej rozpa~, poczem z okrzykiem złamanego serca
chw~cił .się rękoma za głowę i runę,ł
na zlemlę. Gdy go podniesiono _ nie
żył!

. RoyaIle pośpieszył na scenę i zajął
kolegi.
~ To. była jego żona, tamta pani,
to .lego zona, - wybąkał.
.Dreszcz ~rzeszedł znowu tłumy,
ktore,. skaI?l~niałe z trwogi, śledziły
przebleg zaJŚCIa na scenie.
Coriolis znikła.
A wśród wrzawy, oburzenia, wśród
zgro~y wypełnionego po brzegi teatru
~hwlała SIę najdumnie.isza kobieta
J~k trzcina, smagana wiatrem, i wyclągała . bła?alnie swoje ręce do tego,
który Rledzlał przy niej najbHżej.
- . O, niech mnie pan stąd wyprowa~zl, - szeptała, .- ,wyprowadź
mDl~ pa~, błagam. l{ledys słyszałam
t~ hlSŁol".Ję t~rch dwojga i. nie mogłam
SIę ~opatrzeć wtem zadnego wystę~\.ub· E t
. !a la. s ~e~e pośpieszYł wypełmć zyczeme kSH~zneJ,

ROMANTYCZNA

Slę zwłokami

pokochał.

Czy ja powinienem udręczać się
miłością,? - mówił sam do siebie. Zdradziła mnie za młodu, teraz, gdy
się ta zjawia, może być to dla mnie
gorszem daleko! Czy straciłem zmysły, że pozwalam sobie na takie rojenia T.
_

l

Bez wyrzutów sumienia
Podczas gdy zwłoki majtka złożone

z?st.ały w ~ewnym małym domku, CorlolI.s, stroma w brylanty, siedziała w

Swo~m p~k?ju; jej twarz miała barwę
popIOłu, Jej óczy jak szklane patrzy-

ły. przed siebie, jakgdyby spostrzegły
WIdmo, ale pomimo to wszystko była
Zdecydowaną grać dalej.
I jej myśli zajęte były przeszłością.
Widziała zielony brzeg morza na połu
dni~, wid~ia~a wodę, błyszczącą w
słoncu, wIdzlała skały z oliwnemi
drzewami, mirtem i aloesem' w dali
tu. i ówdzie wznosiły się pal:U y . I wi~~lała . dz~~wec~kę piętnastoletnią, o
sl~czneJ, rozoweJ buzi, zasłuchanej w
mlłosn~ ~yznania jednego majtka
pod ClenIem czółna i ze śmiechem
wdziewającej
jedwabne chusteczki
koral~ i .mały złoty krzyżyk.
'
~Idzl~ła. chatkę na skalistem wybrzezu RlwJery, gdzie młoda kobieta
z .rozgoryczeniem nudy targała swe zło
cl.ste, ~łos~, I!lyśląc o tern, jak daleklem Jest ZyCIe od morskich wertepów, .aż wkońc.u zerwała naszyjnik z
koralI, dar męza, którym już także
była przesycona, jak nim samym i
ziarnka p.ojedyńczo rzucała do wody.
"ZostaJę odchodzę, zostaję
odchodzę", powtarzała na wzór Gretchen.
Widziała maleńkie dzieciątko, śpią,

ce w ko]ysce, asiedemnastoletnia
matka pochyliła się nad niem ucałowała i odeszła.
'

Upadła
Późną. wiosn~ Paryż był weselszy,
niż kiedykolwiek.

Obcy monarchowie zwiedzali miasto! festyny szły za festynami, parady
WOjskowe podniecały gawiedź.
Jadąc przez ulice miasta, piękna
księżna Lira została wstrzymana pełnym galopem kawalerji, śpieszącej na
manewry na polu Marsowem.
Księżna z uśmiechem spojrzała po
tłumie. Oko jej spostrzegło Tricotrina.
Po raz pierwszy w życiu wzrok jego
spoczywał na niej z posępnę. wymówką
i dotkliwą wzgardę,.
Wesoły jej śmiech zamarł,
twarz
jej spochmurniała, ciQźki niepokój za-

1

częła się kłaniać na wszystkie strony.
Ponad nią., w szeregu okazałych
will, stojących po obu stronach drogi,
mnóstwo widzów wypełniało każdy
balkon i każde okno dla zobaczenia

przejazdu dworu, wojska i wspania·
łych ekwipażów.

~

Na oknie bezpośrednio nad nią otulona w jedwabie i koronki opierała
się kobieta,
ciekawie przyglądająca
się widowisku.
- To Coriolis! - odezwało się ki1~
ka głosów z tłumu.
Coriolis, bawią.ca się bukietem bia·
łych róż, spostrzegła pojazd księżnej.
- Te konie są daleko ładniejsze,
niż moje, ~ pomyślała aktorka, której
ambicją było zawsze prześcigać w blasku arystokracj ę.
Z jej ręki wypadła jedna róża, a
wiatr zaniósł ją. na kolana księżnej.
Ta spojrzała, a przekonawszy się, skąd
róża pochodzi, odrzuciła ją. z. odrazą..
Coriolis spostrzegła ruch odrazy, z
jakę, jej róża wyrzucona została, i wyraz gorzkiej nienawiści względem
dumnej kobiety błysnął jej w oczach..
Oddziały jezdnYCh przejechały,
a
powóz podę,żył za niemi.
CorioIis odeszła od okna, zgarnęła
włosy z czoła i przejrzała się w lusterku ręcznem .
- Nienawidzę ją, nienawidzę tę kobietę! szepnęła, odrzucając lusterko, które rozprysło się w kawałki.

Pytania i odpowiedzi,
W domu, w którym kiedyś mie·
matka Rozalja, znajdował się
teraz mały sklep z rzeźbami z kości

szkała

słoniowej.

W tym dniu po wielkiej uroczystowojskowej wła.ściciel sklepu zdziwił się niezmiernie,
gdy spostrzegł
przede drzwiami powóz i damę, która
wysiadła z niego.
'Vytwol'na dama weszła do sklepu,
wybrała tuzin gotowych wyrobów i P~- I
łożyła za to dwa rulony złota.. Swól
zakup doręczyły lokajowi, czekają.ce
mu na dworze.
- Czy mieszka w tym domu j(lden
pan, który się nazywa Tricotrin T
spytała w końcu.
- Tak jest, łaskawa pani.
- Może pan będzie tak grzeczny
i każe go do mnie przywołać.
Snycerz skinął na żonę, ażeby pości

"Gerant postara się, ażeby dziecku
nic złego się nie stało", - pomyślała,
próg pl'zestępują.c i uciekają.c, jak
można było naj śpieszniej.
'Wszystkie te obrazy, wszystkie
te ~ceny stawały jej w pamięci, gdy
strojna w brylanty siedziała w swej szła.
Po upływie paru minut wróciła z
gotowalni, a muzyka uwertury 'l. sali
teatru rozmarzająco wdzierała się do oświadczeniem, że pan Tricotrin zaraz
przybędzie.
jej okna.
Snycerz i jego żona usunęli się do
Żalu, wyrzutów sumienia ta lekkosąsiedniego pokoju.
myślna kobieta nigdy nie znała. Zdo- Czy pani zdarzyło się co złego?
była sławę i skarby, nosiła drogie kamienie, podarowane jej przez królów, - zapytał, powitawszy księżnę.
- Ach, pan sądzi, że tylko w takim
słyszała huragan oklasków, jakich nie
szczędzili
.i ej oczarowani słuchacze, wypadku przypomniałabym sobie o
panu? - Ale ja zasługuję na tę drwiszła przez życie ze śmiechem i wesenę·
Chociaż nic, nic złego mi się nie
lem i panowała jak monarchini.
Dopiero tego wieczora usłyszała stało. - Byłam, byłam świadkiem oznowu szum morza hen, na południu, wego niebezpieczeństwa, jakie panu
teraz dopiero doleciał jej ucha głos groziło w studni, i nie mogłam się potem uspokoić. - A v\'czoraj - pan tak
tego, co zmarło.
Z zewnątrz wdzierał się do niej o- surowo spoglądał na mnie; uczuwam
na nowo całą swoją winę względem
głuszający hałaą, ona nie słyszała go
wcale, słyszała tylko muzyk~ Śród pana i przyjechałam tu prosić o przeziemnego morza, które hen, na dole, baczenie.
- Tu nie potrzeba było prośby. 1a
opłókiwało brzegi.
oddawna prz~'rzeklem pani, że przebaPubliczność wzywała ją niecierpliczam jej każdy grzech względem siewie. Musiała pójść na scenę·
Podniosła się z trwogą.
i zgrozą bie. Ale czy ta wizyta nie jest nie.
w oku, jakgdyby miała taniec duchów ostrożną. ?
- Ta ostrożność jest trlko bezprzed sobą.
wstydnem, nędznem samolubstwem ........
Hałas na widowni stawał się coraz
bą,knęła. - Ale tu niema żadnej oba.
głośniej szy.
wy..Moi służący są przyzwyczajeni do
Weszła na scenę. Na ustach miała
odwledzania przeze mnie tego rodzaju
już zwykły swój uśmiech.
pracowni dzieł sztuki i nie wezmą mi
tego za złe. Za złe, mój Boże! Że to
róża
śmiem ~ypowiedzieć w tym domu, w
którrm zyłam, przygarnięta. przez paległ w jej sercu.
Przypomniała sobie
ich pierwszą. na, Jakgdyby pan ska bezgraniczna dobroć dla mnie była wYRtępkiem, z któpodróż do Paryża, pomyślała o tych
chwilach, w których on pokazywał jej rym ukrywać Rię trzeba.
nędzę i męczarnie,
ukrywające
się
Pomimo takiego wyznania, z gorypod lśniącą. powierzchnią miasta, przy- czą. ?dcz~wała wRpomnienje, że kier!y~
muslała zyć pod tym ubogim dachem
pomniała sobie własnę, ucieczkę, w
której drżące, znękane dziecko po- z jałmużny tego człowieka.
wracało z mieszkanią. swej kusicielki,
. Gdy?y mu to mogła odpłacić w jaktóra, gdyby nie on, wtrąciłaby ją w klkolwlek sposób, gdyby swoją winę
przepaść hańby i wstydu.
mogła okupiĆ najhojniejszemi darami,
Ale jej duma przemogła wzruszenIe ale odważyć się na taką propozycie ai gniewnie spytała sama siebie:
ni nawet na myśl jej nie przyszło. Wie'"
- Czyż zawsze myśl o nim prze- działa, że on przyjąłby to za najbruśladować mnie będzie .iak mara? - i talniejszą. obelgę.
~e śmiechell~ odwróciła siQ odeli i za.(Dalszy cifJ.g n!l-stąpi)
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36-ta Loterja Państwowa

Francuskie Polesie

(Nieu~lOwa).
CIĄGNIENIE
SŁała

Ł6fll~a

TP..zEOIE

dzienna w:Yltrana !t 000

zł padła

3'oedynym, środldem,

na nr.

131686
Zł

50000 na n..ry: 105 695 188003
20000 na 1Il-r: 146924
Po zł 5000 na n1l'y: 77M!6 12'7S29 172486.
Po zł 2000 na. n-ry: 6242 8889 67307 23892
139716.
Po zł 1000 na n-l'Y: 4960 7M7 1~6 10074
116306 33587 34938 85205 127441.
Po zł 500 na n-ry: 6971 7805 33362 74:.ł81l 12973
105832 13011/\ 34041 3586 65337 13431k 142506
lli0245 17 488~.
Po zł 400 na n-n: 262M 560515 62690 74177
fn'277 89530 105539 113810 131898 1436~7 140847
179810 188018.
Po zł 300 na n"l'Y: 13869 21161 51466 58217
88553 76796 96740 97315 97886 11:941:1 13102'6 133258
136982 1334Q4 153108 1i>979fl 164702 184150 191762.
Po zł 250 na n·ry:
'1859 2559 10252 2im!4 27274 29685 2'ł'lOO 310M
35;547 40706 46.361 46404 59600 55609 701(}5 81767
84272 845~7 84603 113831 114725 114846 120822
124970 12559'2 127435 131201 133QOO 13.3<104 133078
139156 142399 50H5 15152"> 158226 152612 1671390
175578 180223 187205 188150 189398.
Po zł 200 na n-r)':
1647 943 3649 848 4689 5304 633 85 m 008 6383
966 7376 452 82 910 8438 ~527 10386 412 797 11766
13332 622 14376 817 15898 16704 182i)~ .9.338 564
00167 22&72 23410 25758 28512 924 29179 284 30482
31'936 322?~ 932 3.3141 539 684 34592 88ą 36389 450
562 674 763 917 3,657.
38109 39104 293 7174 41136 337 57 471 5&9 710
42457 ~119 502 ·18 44752 4t~19 36 209 14 579 47941
48473 783 494,19 727 802 904 50632 51320 52685
53607 941 55841 56587 57355 828 58378 950 5~5
390 797 60105 70i 64 61903 62170 482 736 6321 8622
64723 6;;013 46 67 523 821 66163 <;17 67907 68323
69193 335 408 721 70245 (55 71109 293 72118 541
705 73810.
76911 77869 78915 79122 80337 589 81082 226 310
437 S360~ 914 84424 8576'7 877 873.37 704 88053 83
849 946 52 89001 452 93847 934 94297 804 ~120 3~7
9" 836 992 97660 98555 99582 100560 719 101469
811 103616 762 104:.">.62 460 105264 715 100358 10738S
834 109582 1110'95 402 !m 133563.
115202 1161511 233 70 117171 118840 69 119406
120995 12121~ 123140 89 540 124519 125214 64 126567
767 69 127~07 129571 13n045 199 200 46 131537
132322 804 133257 134419 90 529 906 42 t35{)99 502
136133 626 712 969 138324 67 140241 56 15M 14141~
824 143401 144795 145733 147241 148106 496 14~266.
152815 15373.5 154730 155919 1562'>...6 317 582
157538 159316 162092 280 163612 55 984 164012 108
74 166911 14 167034 919 169157 358 476 80 170656
826 99 171272 320 172246 17397 174342 414 1743Q4
66C 721 897 176229 832 178.351672762180454 181160
4a6 577 182150 18X037 126 18:,}193 444 1811173 8H9
187062 312 4~2 673 818 1882.38 637 189633 190597
732 191298 421 193693.
Zł

Po zł 50 na n-ry:
11823 .042 412 6n SIl 23 2370 3241\ 49'! 4HII
5255 6009 225 495 7085 546 804 8013 100 974 10712
11163 283 12089 3i'i9 1~243 1:)167 912 1'1155 17081
464 963 19882 20862 21239 829 22273 521 230S1 771
24134 2~113 788 27·m 6O~ 2829:; 618 29484 31101
666 772 77 33214 51 40:i 62.3 812 342i39 347 668
36168 926 3701;" 240.
38421 39264 73 390 4~S 911 40810 41449 6~ 729
44457 45570 806 9,8 4625a 47634 45 48173 433 49108
5('311 881 51896 923 52025 5iHG7 M031 928 56404
57361 58252 59063 60211 320 ,24 61015 901 62120 211
612 64520 67474 68.)49 93 69.lo2 749 S19 71117 593
95 72072 331 732[,1 1>19 941 7:;<;99.
77833 78108 794:)7 899 900 80;;:;'~ 847 ~1 ~24 717
81:147 83.f1l6 84'18ll 532 60::; en ~30 &1461 997 8f}o~71
900 87695 8809~ 337 89 204 523 90692 7!);) 99.5 910'~3
74 92294 372 !l09 94507 960 9.5132 381 "13 96795
90W 97545 9!)280 352 470 1e0810 936 1013.59 471 730
103512 105123 263 675 973 1063.3:? 651 1.J7198 259
540 978 80 100704 109197 iW8 767 110043 111 470
584 97 605 765 111703 112337 840 113099 638.
114172 221 325 878 941 115519 117295 98 320
1!83J2 11.!1249 322 80 122044 12437,1 734 12.5239
126207 12,553 128914 1299,9 13114.3 59 318 13241)1
811 13 133548 732 62 13409l 751 13-5926 136315 6~9
187723 1382:39 386 50J 731 13f1246 69 314 140189
141317 966 142327 H3!J03 14·j&17 95~ 145035 1461415
799 147640 148668 15100\) 992.
153419 632 719 154022 507 692 1W011 25 114
622 777 156301 29 579 874 "t' 157098 243 751 158068
98g 159299 7W 160236 86 668 161601 162120 163914
164506 16·5911 166127 284 ;·67692 8:}3 168346 62 64
574 169392 999 170394 li1600 61 95 172282 567
173152 W1 17 174351) 175045 969 17656.3 178715
179757 180648 69 796 182996 183665 184363 186740
8.,> 884 187136 246 561 772 188329 634 1891)1)5 190966
82 1'91678 788 192842 915 193197 498.
W drugim dm.iJu ciagnienia 3-ej klasy wygrane padly na numery następujace:
20.0BO. zł IllT. 93140.
Po 10.000 zł nr. 4839 33941 91781 177211.
Po 5.000 zł nr. 132673 135140 176669.
Po 2.000 zł nr. 60781 170820.
Po 1.000 zł nr. 63743 88030 110449 134486
169597.
Po 500 zł nr. 20831 31251 43006 65421 72429
107204 144375 146891 152912 189307.
Po 400 zł nr. 7343 10883 11789 52084 73984
73992 74718 8,144 82321 99880 102215 120301 120714
126233 181700 188296.
Po 1100 zł nr. 4074 14426 26955 35000 44422
55258 55334 581CO 63258 i3125 00740 lu0748 120416
128098 140692 141073 141223 141273 151003 156574
165197 179744 184156.
Po 250 zł nr. 3036 7823 10359 1096 11721 12133
18473 30293 32491 32566 37689 37919 39644 43554
45307 48678 57727 79556 78954 101856 103316 117738
115650 136835 137650 149010 149316 150957 158522
158768 172700 178877 181667 184162 187729.
Po zł 200 na nr.:
1178 217 26LO 3321 706 38 4177 545 691 966
5522 663 64 6555 76 820 58 85 7060 240 8437 683 843
9070 10099 758 85 953 11343 441 78 680 13023 76
103 239 373 863 942 14347 785 15129 64 305 16644
17135 578 622 801 969262 18114 539 19000 20017
145 205 21260 676 731 866 22098 215 554 890 23303
643 98 24059 597 25191 20~ 11456 26604 27102 526
660 28311 652 82 29091 339 415 994 30064 336 497
31461 92 606 910 68 32384 509 775 906 33192 240
543 741 34000 4 202 367 6J7 740 863 35283 398 575
36364580 865 37403 43 510 76 82 683 857 992.
38652 789 845 39077 170 485 696 783 988 41117
459 98 5G!J 82 42919 430001 234 506 635 772 41134
44 468 556 824 952 99 45171 573 46001 42 593
47149 53 324 499 48925 49636 50078 350 473 51008
290 372 74 730 52268 377 455 836 53329 952 54152
686 756 55098 612 747 56406 684 972 57573 806 9
39 58005 201 11 65 655 59043 118 69 360 713 18
60120 85 462 505 821 61231 314 34 77 438 63 950
74 62063 587 618 720 67 63217 451 603 45 64020 399
892 905 65471 66190 231) 67042 339 562 701 68046
665 69001 270 576 685 70256 968 72 99 997 71212

111262 62102 1182 60017 635 900 M1(}5 13 f\ti493 67354
884 68613 69396 44.3 70176 470 81 1106\1 127 521S
72036 420 530 74M5.
76149 77999 78509 16 79324 8011~ 14 70 816 087
81023 l4!1 85625 86818 88029 89~1 901411 610 910711
komunikacyjnym po-d Niorl
92025 748 93024 94295 96~11 97494 891 118396 826
99547 633 100019 101563 606 10~282 776 l03295 466
mi pod uprawę rolną. Dalsze 35.000 ha 104417 105719 62 106344 107024 171 108711 109112
tworzą łąki i pastwiska. ciągnące się szero· 110218 112322 400 113708 973.
kim zielonym pasem po obu stronach rozlt4429 115507 116505 9::;55 119670 U8415 658
lewiska wód, uJ' .tyca w silne klamry wa- 119768 1203:50 829 121425 122135 582 749 11.!40a
.
289 694 236!ł~ 769 126898 127313 574 783 128379
łów chroniących nizinę przed POWOdZIą· 793 131900 134071 4i1 986 135272 9<'4 1362C1 1.37742
Na 'tamach spotyka się co kilkadziesiąt 887 138076 365 563 139324 141410 603 143019 265
metrów chaty sh'ótników, dozorujących 1442:53 306 14:54:59 703 818 146'818 931 147779 14S6SO
stan obwałowań.
.
h .
ś i
850 15 03 45 la-1""7
Uv .
W przeciwieństWIe do suc ej czę c
152152 65 363 153642 809 1546~ 155077 007
bagnisk, wałami osłoniętej przed powo- I 156141 808 975 157152 449 159630 1603.115 4tll 816
dzią, istnieje druga, otwarta dla katdego
928 162178 762 163191 165301 32 168007 80W 924 62
pl'Zyboru wód, t.zw. część mokra, tworząca 1(.9880 995 96 171317 86 848 172288 413 !)41 176289
właściwe bagniska po przeżynane syste339 li21 854 179517 181213 314 183462 184494 602
mem kanałów odwadniających, dzielą- 860 185778 915 187930 188180 823 190385 523 1920Só
cych obszar cały na niezliczone parcele. 123 818 190011 47 19421Q 589.

W deparam.e ncie Deux Sevres. w pobl~
tu miasta Niort, miejsca urodzema markIzy de Maintenon, ciągną się na przestrzeni kilku kilometrów bagniska, poprzecinane licznemi rzekami i strumieniami. Krajobraz tu łudząco podobny do sIynnego
"lasu sprewalskiego" pod Berline?l' pr~
starej siedziby Wenedów, gdZIe az~ś
jeszcze spotkać można zapadłe, zupełme
od świata odcięte wioski, w których lud
mówi naj chętniej językiem swych przod·
ków, a nawet kazania wygłaszane bywają
w języku wendyjskim.
\Varunki życia zarówno w Lesie
sprewalskim, jak i w bagniskach pod
Niort, mutatts mutandis, nie wiele się
różnią od warunków naszego poleszuka.
Łódka jest jedynym środkiem komunika·
cyjnym mieszkańców tej strefy. Długa.,
od środka kształtną linją spływająca ku
dziobowi, łódka ta służy zarówno jako
"pojazd" do Kościoła, jlitk i do sprzętu siana, czy zboża uprawianego na spłać1'lciach
ziemi wydartej bagniskom.
Panuje tu niczem niezamącony spokój.
Śpiew ptaków i poryk bydła lub zrywają
ca się z łąk i pól ochocza piosenka pracujących, są tu jedynemi odgłosami życia.
Przed tysiącami lat nizina Niort była
częścią zatoki morskiej, do której wpadały ,vQdy rzeki SevTe.
Morze naniosło tu
pokłady piasku i gliny. stanowiące podstawowy składnik gleby. W XIlI wieku
podjęto pierwszą próbę osuszenia
bagni·
ska. Za panowania Henryka IV prace te
przeprowadzali
fachowi
inżynierowie
flamandscy pod kierownictwem holenderskiego inżyniera Bradleya. Dopiero pod kO'1
niec XVll wieku udało się znaczną część
bagniska osuszyć i uzyskać 50.000 ha zie-

łąkach
dostarczają

tych pasą się stada, które
codziennie tyle mleka, te
oprócz konsumcji miejscowej, wcale znaniej, (rolnik francuski zwykł odtywiać się
dobrze i dba najpierw o siebie, później
dopiero o potrzeby miasta) starczy jeszcze
na wyrobienie codziennie 35.000 kg. dobrego śmietankowego masła, chętnie nabywanego przez paryżan. Jedynie drogi, łączą
ce poszczególne wsie na tem .. Polesiu"
francuskiem" - to rzeki, rzeczki i kanały,
na których słychać miarowy plusk wioset przewotących ludzi, sprzęt, czy bydło.
Długie, smukłe łódki są tu jedynym .. pojazdem". Dla przewożenia zbiorów lub
bydła,
rolnik tych okolic posługuje się
łódką
specjalnego typu, czworokątną,
której ładune krówna się ładunkowi normalnego wozu żniwnego. W czasie dłu
gIch nieraz podróży rzecznych ulubionym
przysmakiem tubylczej ludności jest wę
gorz. Specjalnością okolic jest węgorz z
wody z białą fasoll<ą, która jest najczę
Rciej w tych okolicach hodowaną rośliną
Na

strączkową.

Po zł 50 na n·l'Y:
1533 849 2662 32.'W 5684 6767 81 7623 881 81~
9439 975 11888 13089 457 14872 15180 17064 18100
533 19593 2036.3 21336 483 916 ~ 22007 303 480
8 J 787 97 23090 160 758 Z5304 884 99 93.1 26425 594
842 28077 585 29040 467 945 31348 72 33520 35 881
34794 35400 C>87 36248 349 532 741 37331 521.
38214 39167 40719 422-68 783 44677 95 45398 730
4'6~ 47195 6.31 49057 503.')1 seo 929 53100 55081
56084 346 90l! 94 97725
98142 316 77 60342 61618
&~97 63901 65181 66492 670511 835 68991 69016 554
10930 55 71850 724.52 636 60 74556 690 ~1 75191.
70023 378 77196 78458 770 933 79496 596 621
BOM4 81537 82369 83684 84764 86.'>84 87'562 96 960
911 21 89215 30W 90 90589 93764 94518 9559i> 823
9;025 969 98095 589 92 99319 432 613 768 100113
90 l02119 490 103795 104929 106080 107273 3'18
1~289 522 l0iJ355 577 687 993 110792 889 113127.
11.14516 783 893 lliJ200 1016199 117289 565 119507
447 6H 122918 123561 124169 704 873 25133 81.
126~6 128.384 985 130980 132153 357 100870 134125
135171 246 136227 791 138189 342 141272 ~21 143045
2Ni 144094 942 14518.3 819 943 146414 739 841 147108
1.J 495 &29 722 59 148793 149952 150238 151280.
1521;)6 570 15368.5 155{)82 4!n 902 156075 300
545 903 157403 158523 159284 460 503 161486 163276
164153 449 165745 876 1675c2 168996 169073 170106
209 68 1731·11 174177 701 176688 177578 9!, 1'78.399
9:! 179389 459 181405 97 182419 184010 tl61 185182
438 18888J 190204 721 192009 1n529 194263 498
502 677.

m

Stała

CIĄGNIENIE TRZECIE
dzienna wygrana 25000 nr. 100720.

50000 zł nr. 116708.
20 000 zł nr_ 36976.
Po 101'00 :r,l n.r. 73056 77m 45524.
Po 5000 zł nr. 54917 184-300.
Po 2 000 zł nr. 5960 41963 51094 6Um 137500
171009.
Po 1000 zł nr. 4701 171208 11'16172 J87603.
Po 500 zł m. 2341 37013 48581 54000 712M
lr~08 132262 166132 175710 194&99.
Po 400 zł nr. 544 4073,~ 50879 69197 83960 85615
85631 90~24 102650 13::1090 138116 150309 176656.
Po 300 zl nr. 4414 ii295 10211 38857 47725 51945
63:;1 j 6~;j37 li91 78893 102094 102420 120485
125469 139412 141667 43389 159J.54 111Z709 166926
1'l4600 132570 194234,
Po 250 zł nr. 19761 11188 11209 2'1398 27867
2!l633 29722 30912 33:;92 34317 3795.5 45451 58190
G1.)f,7 onfillO 70GZ7 71001 73114 73381 73868 74027
7 Q 27:j 922()of) 96;:!0 97201 1014~ 10:;190 108631 L139i9
120'\38 12633:\ 1ll~311 138.i70 141 BS3 152(\.32 160079
1i0070 18396;) 187912 1!t1S29 193920.
Po zł 200 na N-r)':
453 1437 548 2316 570 3306 55 61 4437 5324
6102 431 9024 7436 537 8122 9614 26 771 10187 520
936 11202 704 910 1,2093 103888 14727 16269 372
MiS 7~3 16144 782 17358 851 197GB 21011 22084
867 907 234'13 695 876 24143 25569 709 2611i2 606
976 27~42 814 28413 745 29913 30-545 65 31.';98 782
Czolo pocho<du Obozu Wszechpolskiego w Rybniku podczas sobotniego obchodu.
32001 701 33464 583 636 1\4049 64 3'5832 00043 317
400 537 &99 37351 747.
38909 30055 897 40406 537 847 41332 42260 ~198
919 46089 4'1746 48569 881 49476 999 50000 341
w
968 51789 5<3643 54689 731 55279 57331 747 858 907
&3995 60'208 44 50 448 5.31 73 651> &1031 81 154
~
375 900 &2210 370 64200 306 450 561 6'5 fjj 419 926
Tg laB?
68351 473 684 69695 71064 72725 526 73578 645 715
60 394 693 72335 604 31 32 845 960 73162 81 936 72 884 110006 610 13 61120 623 778 62163 63064 363 804 74130 341 767 891 75159 208 594.
76413 171m 785 004 7997-2 80363 680 81375 82598
755 900 74178 216 40491 75219 21 32 406 792.
61035 62 763 860 65329 406 583 840 66339 518 91
76245 491 77323 436 728 78106 515 706 79024 895 67074 546 604 74 889 69149 328 485 917 5'1 83319 84517 60t 888 85447 679 874 933 86097 427
49 161 545 80047 238 775 855 81105 58 411 824 70443 575 71008 330 98 727 72648 73551 610 962 87015 887iie 89387 90693 91274 361 4170 92031 690
764 93266 6&1 94734 95798 906 96506 97089 92 609
82010 593 994 83010 225 596 768 84128 246 749 74493 816 96 75071 451 84 605 914.
85630 86197 528 792 87622 763 845 88288 821 89234
76189 214 472 774 77144 63 562 94 635 78016 916 100450 687 729 10U,53 861 102126 46 3Q9 1Q3.503
348 86 468 863 90380 467 886 91449 614 92184 316 319 618 42 72 714 79077 343 543 7d4 941 80093 225 953 104230 302 105133 649 106877 87 lQ7157 337
471 93598 773 939 94387 593 694 05073 208 459 623 41 770 896 936 86 81139 353 98 448 82549 752 865 894 108937 1094413 689 784 807 :L10~7 861 111129
113485 842.
96581 949 51 97248 963 98041 145 955 99201 302 83312 479 724 59 900 84133 84 642 52 85077 20 491
114059 24() 829 92 1152>41) 116463 117976 tL910B
750 100210 319 649 101062 102142 328 52 103421 605 576 744 86019 551 78 766 873 907 87186 661 825
274 120262 385 707 121676 122236 80 782 lC1.3763
733 89 98 105122 449 579 689 106231 547 79 830 93 884442 76 874 89337 570 754 90009 178 371 77 933
89 124002 975 12.5066 178 72-8 944 128430 1294-59
107077 309 28 758 1Q8358 656 826 923 110042 54 822 91089 171 799 93131 391 455 556 637 54 769 844 902 130256 656 1131511 132Q58 67 789 100024
94 212 14 315 435 45 758 926 64 95 111123 271 573 940045 410 524 619 916 95005 55 178 879 96153 273 135920 1&6829 137176 138277 800 139692 982 140431
518 960 98699 99008 305 468 818 101428 51 536 87 884 142156 229 5417 638 46 902 143024 76 14,4188
627 768 870 112220 547 746 995 113710 68.
11422Ó 115178 459 745 59 116688 743 46 117259 807 66 102283 577 709 885 103016 21 980 104296 430 559 145606 146151) 679 147228 914 148320 5G8
407 555777 118263 ·70683 119599 120026 168 742 814 779 105075 106327 716 806 958 107033 513 90 851
617 149023 526 615 150913 151143 907.
121034 65 627 939 122441 635 98 758 123011 180 90 108114 314 551 780 109094 923 110500 111037
152310 729 153239 89 554 154485 842 100692 !mi
124494 590 125591 656 772 126262 456 999 127748 465 567 112061 306 49 113050 271 550 91.
946 156126 402 157001 458 616 979 158127 764
11418.3 _51 8S6 91 115284 116127 424 520 60 1593-37 488 576.
51 129029 130083 798 954 131303 9 473 13207R 184
337 590 903 133186 202 134 94 600 726 134001 8 11"71.17 581 645 78 710 25 118337 595 647 717 54
160359 877 161009 825 162326 lii304'7 119 274
439 506·919 135541 622 u92 136167 240 455137215 119002 1~1 222 368 521 764 877 950 120006 216 95 369 164289 651 16-5395 856 166397 410 643 167982
722 138233 139644 876 96 140012 272 860 141098 99 678 79 121093 312 13 550 t22oo3 186 524 786 87 168191 393 418 943 1'70211 1712'93 964 172496
455 137215 722 1382-33 139644 876 96 140012 272 90 889 123195 419 12474ó 125097 169 564 126675 623 1763174 177049 3(}2 644 895 1'78021 609 179494
860 141098 490 9~1 84 142053 377 561 887 911 127016 6.3 94 461 526 602 11 58 760 8&2 915 12933G 180304 96 541 181275 829 1822'25 1831H) 504 960
143075 222 87 487 640 97 144120 38r 778 975 145006 75 790 870 13G166 211 623 997 131121 425 596 878 184286 392 799 185216 339 975 186140 63.'5 782 933
312 416 843 91:1 146234 48 332 784 147215 99 11:2740 89-3 133230 447 78 550 134169 73 43Q 135213 187212 638 919 188044 272 327 46.3 681 189481
148670 149140 51 303 91 150413.
38.5 559 670 9<22 90 137131 85 138476 520 87 808 19Q154 191250 822 192890 193003 715.
152069 161 574 8~5 153140 345 425 34 545 154049 997 139184 5O1 747 140145 756 829 141045 290 142142
Po zł 50 na N·ry:
247 539 G96 956 ~55258 534 627 900 156951 158392 96 320 859 143592 941 144165 145916 146003 227
711 947 1096 119 394 41i3 891 949 2271 805 37049
767 833 159470 562 997 160000 111 485 579 603 1475O-~ 148020 21 83 104 13 564 149355 84 620 706 5754 7351 923 8562 9669 10600 11256 531 12627 859
161065 153 729 948 162184 924 164103 673 165111 1001~ 292 421 009 84 940 161.191 300 87 648 73-5.
13831 914 14864 15366 414 16514 1'7061 470 670
796 166117 393 167703 945 168638 721 35 64 169558
1ó2270 354 936 153030 113 802 1540~ 417 781
18Q97 80ll 19519 21595 2290li 23187 391 24400 98
600 66 741 ,70054 116 84 93 171673 895 172339 987 155944 157081 ik39 64 93 474 893 66 75 158054 tli:! 25010 724 833 2(j9~8 2762.5 ,38 930 67 2002'6 3Q830
17300!J 67 378 174297 361 537 175012 137 61 463 5'3 289 320 159084 783 160127 55 161429 641 736 57 31972 32367 471 505 34284 iY65 36400 622 764 88
926 176227 535 710 921 177032 "24 328 92 653 818 162138 64 871 163t?99 948 164245 836 165780 37601 3.
178303 792 838 958 179156 415 73 772 904 28 180017 860 166096 173 640 734 167657 168125 77 169400 571
3S075 f82 41190 518 886 42362 43411i 44'761 45032
134 354 413 181013 183388 831 184204 305 24 498 763 92 953 170695 830 63 960 171240 667 905 1720113
<t76;2 490:>'5 247 873 51667 nI 76 877 963 52226
643 861 185430 627 916 186330 187264 84 446 54 239 74 441 596 724 173059 139 390 744 865 174037 780 53217 549 58278 59055 60703 61001 13 4Q 411
570 857 987 188616 .907 189014 44 544 835 190165 309 17ó169 176698 177045 4J9 178571 661 S25 1791i2 664 63f190 64;>13 65082 68400 69127 t37 664 70322
230 353 96 972 191525 192033 551 193027 574 641 206 595 180125 910 7'53 81 910 181191 392 682 734 661 702 71914 73142 74526 753 7~439.
816 194135 905.
182119 482 651 57 774 183005 265 73 513 678 184441
77060 MO 942 79624 80025 453 81022 600 82515
185686 8.34 186084 275 ~ł) 703 68 927 187001 406 84503 8~967 86120 92 87865 88448 90574 92'111 41j0
Po zł 50 na nr.:
143 205 530 877 926 1164 316 471 558 912 2312 586 845 188045 212 769 970 189ln7 960 190097 197 93097 512 95049 867 97234 438 100061 681 101313
993 3616 87 400; 315 586 676 940 5220 70 381 727 268 300 191144 418 192088 260 70 914 19.3305 19 67 491 102376 103066 205 513 104363 4-10 105034 524
! 106046 267 812 107260 321 536 751 9;5 108035 280
833 89 6216 929 8026 174 9152 465 605 10287 573 422 903 194038 134 227 335 B67 95.
109132 ilog 963 110137 111492865 929 112.193 113942.
88:; 11042 226 13152 13183 377 14300 13 22 680
OlĄGNIENIE DRUGIE
114Q13 204 116160 550 672 1t.W.-;S6 121~0 381
1li097 441 506 17 17548 714 18260 380 19600 943
122317 731 976 J23H67 573 124115 126140 414 128801
Po zł 200 na nory:
20019 418 528 21037 489 22414 23198 240 24040
32 483 1747 921 23W 958 3299 6-18 41 O~ t)9 613 12'9609 130141 ~9 68.5 1312!l1 (HiS 71 S 1 ~1 04 1350:;3
:i52 844 25319 5~0 654 998 26436 757 !Jll3 27136
1!l6418 56 137005 :\'~2 133626 140830 88 141666 719
423 63 67 522 2S282 698 292~3 382 836 30132 42 573 5069 331 738 6601 8043 169 9637 11448 12(}46 767 143141 144885 145067 701 14,C6~ 334 148677 1'51434
1il14S 629 966 14~44 702 17028 103 303 20440 771i 84 754.
8~5 994 31021 167 834 32298 904 .33059 34344 73
484 789 914 35154 479 675 772 36231 491 517 37106. 21097 22650 58 23334 407 2-5685 26148 80 35J 27702
152091 169 153556 8.57 156020 335 814 941. 1517275
38217 37 39339 633 753 824 40350 73 516 711 71 05198 29687 99 810 3030ó 59 659 725 319415 32637 15804'7 299 160192 161276 162522 680 16.3345 164916
820 41361 731 39 42798 43059 463 678 44076 359 33459 34604 35602 36217 37719.
165m 166360 167535 168489 169127 170380 171580
38588 391 (}5 518 89 613 40017 681 41303 96 S!17 675 836 172123 175934 176326 588 177475 178321
461 98 45094 2Q8 614 22 46 708 923 45367 47561 73
811 93 48205 573 886 490tl4 605 798 978 50025 31 746 42682 44410 45800 46317 598 47818 48180 272 447 179042 787 181438 11'2624 183124 908 184443
52076 165 386 433 965 53276 650 54060 150 556 99 449 49049 115 52219 1)3043 M510 942 55956 56076 501 185931 186841 187i63 801 188874 189730 864
802 55250 447 56299 568 57158 454 58094 398 1162 390 906 57012 174 58366 m 59308 662 60277 824 190019 36 192510 194462.
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