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Z MARTYROlOGJI DUCHOWIEŃSTWA HISZPAŃSKIEGO

FERMIN LAFĘ'ITE
arcybiskup Kordoby.

LEOPOLD EIJO GARAY
bisku.p Madrytu (A'1c3lla).

FR. JAVIER IRAS'l'ORZA
y LOINAZ
bi&kup Orihl1!'1a.

lIJstańcvb
Paryż.
(pAT.) Radjostacje powstańcze donoszą, że lotnisko madryckie zostało dziś zbombardowane przez
21 samolotów powstańczych, które
zrzuciły 400 bomb.

Nowy bałaljon
legji marokańskiej
B u r g o s. (P AT.) W czoraj w nocy
przybył do Burgos nowy bataljon legji marokkańskiej. Po przeglądzie
przez gen. Cabanellas, bataljon wyruszył na front.

200 bomb na lotnisko Getafe
L i 'z b o n a.
(PAT.) . Wysłannik
dziennika "Seculo" donosi z Valladolid, że samoloty powstańcz~ zrzuciły
około 200 bomb na lotnisko Getafe i
Quatro Vientos, niszczą,c całkowicie
hangary i inn~ urzą,dzenia na tych
lotniskach. Samoloty powróciły do
swej lia'zy, nie niepokojone , ani przez
chwilę przez lotników rzą,dowych.

15 samolołów
goławych do ataku
L i z b o n a. (PAT.) Na lotnisku w
Salamance wylą,dowało 5 nOWOCilesnych samolotów do bombardowania,
które mają wżiąć udział w przygtowanym ataku na Madryt.

Mordy i
w Bilbao i

grabieże
Sanłander

L i z b o n a. (PAT.)
Na froncie
Guadarrama powstańcy zajęli miasto
Pelegrines . w pobliżu Escurialu.
Prasa portugalska ,donosi, że w Bilbao i San tan der. panuje dotkliwy brak
środków żywności.
Milicje rządowe
zajmują się grabieżą.
Sympatycy ' ugrupowań prawicowych są mordowani. zaś ~ trupy ich , są. wrzucane do morza. W . BiIbao spalono 3 kościoły, w
,Santander· dwa.

Bez powodzenia
•••
.
~

Londyn. (PAT.) Wedle otrzymanych tu wiadomości, his7.paI1Skie
wojska rządowe usiłowały bez powo-

. dzenia ' zahiokować uJście' rzeki
dalquivir.

Gua-

RozstrZelanie wielkiego .
malarza his~pańskiego

ryż. (PAT.)
wiadomoścj, w

p a
tu

Wedle nadeszłych
Madrycie miał zo-

MATEUSZ MUGICA
y URRESTARAZU
biskup V~tori,a.

m
'-

o losach biskulp a Barcelony, biskup Madrytu jest po'z a niebezpieczeństwem

50 bomb
4 samoloty

Genui.
. Rozstrzelany został również naczelny redaktor dziennika "A. B. C.",
prezes zwią.zku dziennikarzy w Madrycie, Alfonso Santa ' Maria. Tegoż
dnia rozstrzelano również znanego
aktora Rivelles.
C i t t a. deI Vat i c a. n o. (~AT).
Przebywają, we ~łoszech. arcybIskup
l'arragony ~s. VI dal Y, Ba~raquez, kto-,
ry zdołał SIę ura~owac d~lękI pomo?f'
k~nsu.la.tu włoskl~gO · w Barcelom~.
ROyVl?-lez przebY'YaJą. we Włoszec~ bISkUPI ~ortosy I Kartageny.. O?,ołem
w . ~zym~~ z?al::zło schromeme. 52
kSIęZY hIszpanskIch oraz bardzo wlelu
zakonników.

spadło

li'i e-

przyjacielskie
p 'a r-y Ż. (PAT.)

Z pogranicza., .h i-

Irun.

4 .samO'loty trójmotorowe zrzunad miastem kilka 50-kitowych
bomb w pobliżu , dworca L3 bomby na
pozycje artylerji na przedmieści.u lruciły

ri~

"

.

Samoloty ledały na znacznej wysokO'ści, poza zasięgiem ognia wojsk rzą
dowych, poczem odleciały w kierunku .Burgos. "VO'jsl~a . rząclo\ove poważ
nie umocniły pozyoje w pobliżu ' Irun.
przeprowadzają,c rowy strzeleckie na
przestrzeni 2 kilometrów. Pozycje ob·

.
. na

Okrę~y przeszły
stronę po'wsłańców1

Powstańcy górą

pNyznaje Moskwa
P a ryż. (Tel. wł.) Prasa tutejsza
jako charakterystyczną, wiadomość o
sytuacji ' hiszpańskiej. podaje odezwanie się Moskwy, gdzie speaker radjostacji podkreślił w ' ostatniem sprawozdaniu z walk, że szanse zwycięstwa
zaczynają przechylać się na stronę powstańców.

W zakończeniu speaker zwr6cił . sję
z wezwaniem do komunistów hiszpań
skich, ażeby d'a lej walczyli bez kompromisów.
Madryt powstańcy ostatnio obrzu.cili bombami z samolotów. BombarMowano qzielnicę, w której znajdują.
. się koszary i pomieszczenia milicji
czerwonej. W Madrycie większość mi eszkańców nie opuszcza domostw. Pozatem daje się odczuwać dotkliwy
brak środków spożywczych.

Bunt wojenny

na Irun

łrój.mołorowe powstańców atakują po~ycje

szpańskieg~ donoszą: . 'Lotnictwo powstańcze zbombardowało dziś
zrana

rzą,dówe.

r

wiadomości

P a ryż. (reI. wł.) W opinji francuskiej wywarły ogromne wrażenie
doniesienia z Barcelony o zamordowaniu ' jedynego kardynała Hiszpanji, arcybiskupa Vidal y Baraquer, . Dotąd
brak szczegółów o męczeńskiej śmierci
arcybiskupa.
~ Prawie cudem ocalał drugi dostojnik kościoła w Barcelonie, ks. biskup
G. Parelli. Motłoch komunistyczny,
sądząc, że ma w swych rękach biskupa, rozstrzelał brata ks .. Parelliego.
Sam ksiądz wzięty za osobę nieduchowną, otrzymał przepustl\.ę na nazwisko zabitego brata i dzięki temu
mógł ujść z Hiszpilllji. Obecnie znajduje się w bezpiecznem miejscu w

czas dzisiejszego bombardowania Irunu, padło 20 zabitych. Spustoszenia
są znaczne.
Oficjalnie komunikują" że płk. 01'tez . qę_.Zarata, dowódca powstańców
w (jJarzun, został zabity podczas 'llOlllbardowania Oyarzun przez wojska

P a ryż. ·(PAT). "Le Matin" podaje
stać "rozstrzelany wi'e lki " malarz hiniepotwierdzollf1,
dotychczas wiadoszpański Zuloaga. Źródła, zbliżone do
"frontu ludowego", wyrażają. przypu- moś z Biarritz, jakoby wszystkie jedszczenie, że wiadomość ta je"lt niepra- nostki morsIde, znajdujące się jewdziwa, ponieważ pochodzi ze źródła szcze w dyspozycji rzą.du madryckiego, przeszły na stronę powstańców.
faszystowskiego.

Śmierć pięciu biskupów hiszpańskich
Brak

MANUEL IRURITA ALMADOZ
bi's<kup Barcelony.

sadzone są. 'przez dąbrze uzbr~johych
ludzi i posiadają liczne gniazda karabinów ma.zynowych.. Wojska rządo
we pOSiadają, -ponadto _na tym odcinku ~ały pociąg pancerny.
, .
Wojska powstańcze ustawiły I bau-.
bice na dachach domów p'rzy drodze,
wiodącej do Irunu, wywieszając czerwono-złote sztandary.
Na tym odcinku Ofensywa powstańców na Irun je-st
bardzo utrudniona, ponieważ znajduje się przez cały czas w polu obśtr7.alu
wojsk rządowych.
L D n d y n. (P AT.) Reuter donosi
z pogranicza hiszpaIlskiegO', że po :]·

wAlbaniil

'p ary Ż. (PAT). "Le Matin" z.amieszcza telegram z At'en, 'w którym donosi, że w Albanji północnej wybuchł
bunt przeciwko królO'wi Zogu. Niezwłocznie. po wybuchu buntu O'głoszo
ny z.ostał stan wojenny . . Aresztowano
kilkunastu ofićerów. Dla zapobieżenia
wszelkim ewentualnościom zmohi1izo~
wano ja.k oby dwie dywizje. Potwierdzenia tych pogłosek dotychcz.a s brak.
T i r a n a. (PAT). Albańskie biuro
prasowe kategorycznie zaprzecza wia
don'lości o powstaniu w Alban.ii. Życie
normalne niczem nie zostało zakłóco
ne i wszystko odbywa się w całkowi
tym spokoju

b'RĘDOWNIK,
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Ras Gugsa w Rzymie

R z y m. (PAT). Minister kolinji
Lessona przyjQ,ł wczoraj przybyłego do
Rzymu rasa Gugsę, któremu towarzYszył urzędnik administracji włoskiej w
Erytrei.

Konfisk·ata odezwy
Stl'ionni,ctwa Narodowego
\V a r s z a w a. (Tel. wI.) Z rozkazu
władz administracyjnych zajęto odezwę agitacyjną, wydaną, przez Stron-

nictwo Narodowe w powiecie augustowskim.

Olety służbowe
War s z a w a. (PAT). Monitor Polski z dnia dzisiejszego zamieszcza zaministra skarbu z dnia 30
lipca r. b. w sprawie wysokości diet
przy podróżach służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach) i przeniesieniach poza granicami państwa.
rZą,dzenie

C. K. W. R. O, S?
War s z a w a. (Tel. wł.) Centralny
Komitet Wykonawczy Rad Działaczy
Społecznych ukonstytuował się
onegdaj, tworząc trzy sekc.ie: polityczną,
gospodarczą oraz wychowania obywatelskiego. \V najbliższym czasie zostanie zorganizowane biuro prasowe
komitetu. (w)

Dwul'etnia służba
WOjskowa w Nilemczech

B e r I i n. (Tel. wł.) Hitler podpisał
w Berchtesgaden, gdzie
przebywa obecnie, dekret. ustanawiający
dwuletnią służbę wojskową we
wszystkich trzech rodzajach broni
wojsk Rzeszy.

w

poniedziałek

Trzęsienie ziemi na Sum.atrze
B e r l i n.

(P A T). Otrzymano tu
na Sumatrze wydarzyło się trzęsienie ziemi. 9 tubylców, w
tem 3 żołnierzy, poniosło śmierć. Jest
20 rannych.
wiadomości, że

Traglczne wypadki
R z y m. (PAT). Podczas wybuchu
gazów w kopalni siarki w pobliżu Katanji trzech górników poniosło śmierć,
a trzech jest ciężko rannych.
Rio de Janeiro. (PAT). Podczas elektryfikowania kolei obsunęła
się ziemia.
6 robotników poniosło
śmierć. Jest wielu rannych.

ClesarzoW'a Zvta
nal posłuchaniu u Ojca św.
Citta deI Vaticano. (PAT).
Ojciec święty przyjął dziś na 45-minutowej audjencji prywatnej b. cesarzową Zytę.

Rozstrzelanie 9 Rosjan
wJaponji

, T o k i o. (PAT). Agencja Domei
donosi, że 20 sierpnia rozstrzelano w
Hallarze (Mandżurja zachodnia) 9-ciu
członków rosyjskiej organivacji emigracyjnej pod nazwą "oddział szturmowy". Byli oni oskarżeni o szpiegostwo.

Powielanych okó'lników
nie będzie
W a-r s z a w a. (Tel. wł.) Z powowycofywanych przez
ostatnio także okólniki rozsyłane do rozmaitych urzędów
w formie odbitek na powielaczach. Ministerjum Skarbu wobec wprowadzonego masowego chaosu spowodowanego rozsyłaniem pism urzędowych,
zakazało powielania okólników, które
wolno będzie wydawać tylko w wypadkach wyjątkowo nagłych, na ży
czenie ministra, albo też wiceministra.
dzią. papierów,
władze cofnięto

.

(w)

Katastrofa kollejowa
pod Warszawą

War s z a w a. (Tel. wł.) Dzisiaj z
rana na nowym dworcu kolejowym
\Varszawa zachodnia na Czystem wydarzyła się katastrofa kolejowa.
W czasie przetaczania pustego pocią.gu wykoleił się wielki wagon pullmanowski na zwrotnicy. Zają1 on
główny tor, wskutek czego nastąpiła
dłuższa przerwa w ruchu kolejowym.
Musiano przed dworcem zatrzymać
wszystkie pociągi, idące do Warszawy
z Radomia, Krakowa, Częstochowy,
Sosnowca i t. d. Pasażerowie pocią
gów podmiejskich musieli podróż do
Warszawy odbywać od dworca zachodniego pieszo. Równocześnie zatrzymano odejście szeregu pociągów tak
zwanego dolnego dworca. (w)
lo
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Wyrok śmierci wprocesie trockistów
świecie

Heca procesowa wywolala w
M o s k w a (PAT). Dziś pomiędzy
2 a 3 w nocy - według czasu
moskiewskiego - zo<stał ogłoszony wyrok wojennego kolegjum najwyższego
sądu Z. S. R R. w sprawie terorystycznego centrum trockistowsko - zinowjewoski ego. Na mocy tego wyroku wszyscy oskarżeni w liczbie 16 z Zinowjewem i Kamieniewem na czele skazani
zostali na karę śmierci przez rozstrzelanie.
Poza tem wojenne kolegjum najwyższego sądu Z. S. R. R. postanowiło
przebywających
zagranicą Trockiego
i Siedowa w razie pojawienia się ich na
terytorjum Związku aresztować i 00dać pod sl,ld.
P a ryż. (PAT). Agencja Havasa
donosi z Moskwy, że proces, zakończony w dniu wczorajszym, pozostawił
bardzo niemiłe wrażenie. \Vydaje się

Ni mey

wra~enie

ściowo

uzasadnione, jednakże niepookreślić, w jakim stopniu. Poza
zadziwiają.cemi dyscypliną zeznaniami
oskarżonych
nie ujawniono żadnych
dowodów co do głównych podstaw oskarżenia.
Powszechnie podkreślana jest cał
kowita zgodność deklaracyj oskarżo

godziną

niewątpliwem, że oskarżenie było czę-

nienlile

dobna

nych, określających Trockiego Jako
faszystę. agenta niemiecldego i wroga
klasy robotniczej. Prawa obrony nie
były
należycie zagwarantowane.
0skarżonym nie wolno było komunikować się ze sobą. Sposób, w jaki oskarżeni licytowali się
w
swych zeznaniach, uważany jest również za nader
ł dziwny. Jak się zdaje, władze sowieckie czyniły wytężone starania o zniszczenie wpływów Trockiego wśród
członków t. zw. "czwartej międzyna
rodówki", przedstawiając go jako agen ta wrogów związku sowiecki.ego.

przyłaczają ię

do propozycji

francu ki j

R~ąd Ekes~lI oglosi d'ekret

tD

#n, ac~oną

sf»'a'wie embargo na bł'Ml, p~e

dla

B e r l i n. (PAT.) Niemieckie Biuro Informacyjne donosi: Dowiadujemy się, że rZl;ld niemiecki został poinformowany, iż wszystkie państwa zainteresowane przyłączyły się do proponowanej deklaracji w sprawie nałożenia embargo na broń, przeznaczoną.
dla Hiszpanji.
Rząd niemiecki zawiadomił
rząd
francuski, że obecnie opublikuje dekret, celem niezwłocznego nałożenia
embargo na broń. Decyzja ta została
powzięta pomimo, iż rokowania z rządem madryckim w sprawie wydania
ni.emieckiego samolotu komunikacyjnego nie zostały jeszcze zakoilczone.
OczywiŚCie decyzja rządu niemieckiego w niczem nie pomniejsza sprawy
zwrotu samolotu przez rząd hiszpański.
Ponadto rząd niemiecki w nocie
swej do rządu francuskiego wyraża żywe pragnienie. aby również inne pa11stwa zaintet'e.sowane uczyniły w zystko niezbędne, jeśli nie uczyniły tego
dotychczas, celem żapewnienia fak-

~?~p:"A~!~Z!~~d

Rz

l-go
zaprowadzona będzie stała
komunikacja lotnicza pomiędzy Rzymem a Adis Abebą, Samolot lądować
będzie po drodze we \Vłoszech południowych. wC,vrynajce i Asmarze, Przelot trwać będzie 2 i pól dnia.
września

His~paJ1ji

tycznego wykonania uzgodnionych zarządzeń.
Powyższę. decyzję rząd
zakomunikował dziś zrana

Bilans Banku Polskiego
War s z a wa. (PAT). W ciągu drugiej dekady sierpnia zapas zł~t~ w
Banku polskim wzrósł o 0,1 mll]. zł.
do 366,2 milj. zł, sU~,n zaś 'p'ienięd~y
zagranicznych i dewlz. ~ml1leJszył Slę
o 12 milj. zł do 9,2 mllJ. zł.
Portfel wekslowy zmniejszył się o
15,3 milj. zł do 619,8 milj. zł, stan PO:życzek
zabezpieczonyc?- . zastawanll
zmniejszył się o 3,8 mlIJ. zł do 120,3
milj. zł.
h .
Zapas polskicll I?onet srebrn.y~ l
bilonu zwiększył SIę o 11,7 mlIJ. zł
do 34,4 milj. zł.
.'
Natychmiast płatne ZObowlązallla
zwiększyły się o 21,9 milj. zł do 193,1
milj. zł.,
..
Obieg biietów bankowych Z~~le]
szył się o 22,4 milj. zł do 976,5 mIl]. zł
pokrycie złotem wynosi 33,91 proce?t.
Stopa dyskontowa 5 proc. od pozyczek z-astawowych 6 proc.

N,owy ambasooor
Waszyngton (PAT). Zastępca
sekretarza departamentu stanu. ~~j,..
lj.~ps w przyszłym tygodniu 'wY'Je~d.ża
do Włoch, gdzie obejmuje stanowl'sko
ambasadora St. Zjednoczonych.

Słowacy kochają Polskę
Bratis]awa. (PAT). W tyen
dniach odbyło się w spiskiej starej wsi
zebranie słowackiego stronnictwa ludowego, na które przybyło równ~e~
kilku księży i znaczna liczba ]udnoscl
góralskiej z Polski. Na zebraniu przemówił m. in. ks. Hlinka, który. oprócz
bieżących problemów politycznych i

niemiecki
pisemnia społecznych poruszył również sprawę
ambasadorowi francuskiemu w Berli- stosunku Słowaków do Polski. Stwiernie.
dził on że Słowacy żywią dla Polaków,
P a ryż. (PAT.) Havas donosi: jako dia Słowian i. kato~ikó:v, najPrzyjęcie
przez Niomcy propozycji szczersze uczucia i zyczą. 1m Jak naJfrancuskiej w sprawie nałożenia em- świetniejszego rozwoju ich państwa.
bargo na broll, przeznaczonl;l. dla Hi- Połowa serca słowackie.mo należy dD
8zpanji" zostało powitane w Paryżu z Polaków, których Słowacy kochają, jaży\ 'em zadowoleniem.
Sądzą tu,
że
decyzja rządu Rzeszy stanowi decydu- ko braci w słowiallszczyźnie i w kościele.
jący czynnik W trwaj~cych od 15 dni
rokowaniach w sprawie zawarcia mię
dzynarodowego porozumienia odnośnie
nieinterwencji w Hiszpanji. Obecnie
słlowej
będzie można szybko zakończyć rokoWar s z a w a. (PAT).
Obliczony
wania w sprawie zastosowania zakazów, proponowanych przez Francję, ze przez instytut badania konjunktur
gospodarczych i cen wskai.nik produkwzględu na zgodę wszy tkich państw.
Panuje powszechna opinja, że decyzja cji przemysłowej w lipcu r. b. pozos~a
niemiecka oznacza odprQźenie w sy- wał prawie niezmieniony, osiąga]Q.c
tuacji międzynarodowej. wytworzonej poziom 71.8 wobec 71.7 w czennu br.
Znaczny wzrost produkcji nastąpił
przez wojnę domową. w Hiszpanji.
w gałęziach, związanych z budownictwem, w przemyśle metalowym i mineralnym - a także w przemyśle
drzewnym i chemicznym. Jednocześnie
jednak miał miejsce spadek produkcji
W•
bm w przemyśle węglowym, we włókien
rozpoczyna się w Lublinie proces po- nictwie i pomimo rosnącego nadal
między
b. sekretarzem B. B. W. R. zbytu w hutnictwie żelaznem. \V reLis-Błollskim
a mjr. Zajączkowskim, zultacie więc ogólne rozmiary produkcji przemysłowej nie uległy prawie
wydawcą. "Nowej Ziemi Lubelsldej",
który stawiał mu rozmaite, bardzo da- zmianie przy poziomie o 8 proc. wyż
szym, aniżeli przeciętne z ub. roku.
leko idące zarzuty. (w)

Po litom produkcji przemybez zmian

l

I
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naro~IW[Y lłamali ~traik klmuni~tY[lny W'fl~myn~
RObotnicy pnd sztandarem "P'racy Polski:ej"
P r z e m y ś 1, 24.
został zakończony
miejskich

w

8. - W Przemyślu
strajk robotników
niezwykle charaktery-

styc~.nych okolicznościach.

W Przemyślu zatrudnionych jest
przy robotach przeszło 1.000 osób. Robotnicy ei doniedawna pozostawali
pod wyłącznemi wpływami komunistyczno-socjalistycznemi.
Sytuację
komplikował ' fakt, że wśród robotników było około 100 Żydów, naturalnych sprzymierzeńców komuny. Strajk
wywołali komuniści na tle fałszywej
zresztą
pogłosl{i,
że ilość dni roboczych ma być zmniejszona do trzech
w tygodniu. Strajk pr7.ybrał odrazu
groźne oblicze,
bo robotnicy wraz z
rodzinami oblegli trzy główne punkty miasta i przez trzy dni nie ruszali
się z miejsca, stawiając przez swoje
delegacje cały szereg radykalnych
żądań. O powadze sytuacji świadczył
fakt spuszczenia rolet we wszystkiCh
Rklepach oraz przybycie silnych oddziałów policji z innych miast.
W nocy na sobotę sytuacja doznała dalszego zaostrzenia, gdyż różni agitatorzy, wśród których poznawano
lwmunistów z Krakowa, zaczęli nawoływać do czynnych wystąpień. W tej
sytuacji robotnicy uświadomieni narodowo zwrócili się z wezwaniem o
interwencję do Obozu Narodowego w
Przemyślu.
Od tej chwili inicjatywę

dalszej akcji na na.ibliższe kilkanaście
godzin, aż do zwycięskiego zakończe
nia strajku, objęła "Praca Polska" w

solidarności

z Obozem Narodowrm.
Przemówienia kierownika "Pracy
Polskiej" magistra Rebelowskiego i
Przemyślu.
prezesa Stronnictwa Narodowego radW sobotę we wczesnych godzinach nego mgr. Bilana przyjmowane b~' ly
rannych odbyto konferencję z przed- ciągłemi i burzliwemi oklaskami. ro
stawicielami robotniKÓW i sprecyzo- odśpiewaniu "Roty", kilkuset robotniwano warunki, poczem delegacja pod ków z łopatami na ramionach ruszyło
przewodnictwem magistra Rebelow- pod ratusz, gdzie proklamowano zaskiego z uchwałą, udała się do władz. kończenie strajku, a następnie wznoKomuniści, widzę.c:,
że kierownictwo
szono
entuzjastyczne okrzyki
na.
strajku wymylm im się z rąk, czynili cześć Narodowej Polski i Romana
nadludzkie wysiłld, aby okupację mia- Dmowskiego.
sta podtrzymać. Starania te zakOl1czy\V ten sposób trzydniowe wysiłki
ły się zupelnem fiaskiem. Skoro więk przemyskiej żydo-komuny,
pChającej
szoŚĆ postulatów "Pracy Polskiej"' zo- robotnika polskiego w odmęt anarchji,
stala przez władze przyjęta, a w szcze- zostały przez narodowców w ciągu
gólności zapewniono robotnikom moż
kilkunastu godzin zlihvidowane. Tego
ność całotygodniowego zarobkowania rodzaju epilog stra.iku wywołał w
oraz podwyższenie im płacy dziennej Przemyślu tern większe wrażenie, że
z 2,70 zł na 3 zł, strajk należało uwa- pozosta.li robotnicy żydowscy oraz
żać za ciężko zakończony.
garść nieuświadomionych robotników
Olbrz~rmja
większość robotników polskich, pozostających pod komendą.
na wiadomość o sukcesie "Pracy Pol- socjalistyczną, musiała również strajskiej" zorganizowała spontaniczny po· kowania zaprzestać. R zekoma czerwochód, który wśród okrzyków: "Niech ność Przemyśla zaczyna gwałtowniC
żyje Polska Narodowa!" i "Precz z Ży zanikać.
dami!" przeszedł przez całe miasto.
Prasa żydowska pisze kłamliwie, że
Następnie odbyło się wielkie zebranie likwidację strajku w Przemyślu przew salach Stronnictwa Narodowego w prowadzili socjaliści. Bezsilność socjarynku. Robotnicy z entuzjazmem przy- listyczną, jak z tego ·wynika, pokrywa
jęli wiadomość o zwycięskiem zakOll. się kłamstwem.
czeniu całej akcji i przez swoich kierowników dali wyraz swej zupełnej ·
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Aresztowanie adwokata lyda na Sląsku Zjazd Zvdów
Echa

~fery fals~o1.(:ani,a ~e~wole.,i kO'ł'ł'ł:isji dewi~owej

K a t o w l c e, 24. 8.
VV sobotę dopuścił się adw. Markowicz, a on
przed południem został doprowadzony tylko w tem współdziałał. Sprawą ado sędziego śledczego dr. Stankiewicza resztowania p. AHhone zainteresował
w Katowicach zamieszany w aferę fał- się konsul brytyjski w Katowicach,
szowania zezwolell komisji dewizowej który zwrócił się o informacj:j do
młody
adwokat katowicki Samuel władz śledczych, kiedy można spodzieMarkowicz, który niedawno otworzył wać się rozprawy. Ponieważ sprawa
kancelarję w Katowicach
przy ul. 3 ta jest dopiero w pierwszem stad)um
Maja 6.
śledztwa, terminu rozprawy sądowej
Po przesłuchaniu sędzia śledczy, u- nie można jeszcze przewidzieć.
względniając
wniosek prokuratora,
Przeciwko adw. Markowiczowi propostanowił zawiesić nad dr. Markowiwadzone sa niezależnie od śledzt'''' a
czem areszt śledczy, wobec czego osa- sądowego 'dochodzenia dyscyplinarne
dzono go w więzieniu.
przez sąd dyscyplinarny przy Radzie
Aresztowany poprzednio w łączno- Advliokackiej w Katowicach. Aresztości z tą sprawą Charles Daniel Altho- wanie adwokata wywołało wielkie pone utrzymuje, że fałszerstwa zezwo,cil ruszenie. (AJS).
komisji dewizowej na wywóz walut

Dzielna czwórka narodowców - g6lI"ali z
Bustryku i Leszczyn (od lew~.i): rodzeń
swa siostra i trzej bracia Karciarzo.wie,
-czynni czlonkowie Stronnictwit Narodowego.
Fot. A. NużyńBki - Zakopane.

Zajścia antyżydowskie
War s z a w a. (Tel. wł.) Żydowska
'Agencja TelegTaficzna donosi o zajściach
antyżydowskich
w Pułtusku
oraz w kilku miasteczkach OOW. bielsko-podlaskiego. (w)

P. Stpiczyński w osławionym swym
artykule w tutejszym "Kurjerze Porannym" namalował ponury obraz
samego dziennikarstwa, przedstawiają.c je, jakoby za "parę butelek sznapsa
i wieniec serdelków" pozwalała' się
zjednywać.
Sytuacja byłaby beznadziejna, gdyby obraz ten odpowiadał
rzeczywistości. Czy tak jest w istocie,
o tern 'wiemy najlepiej. I wiemy, a wie
o. tern j p. premjer Składkowski i p.
Stpiczyl'l.ski, a jeszcze lepiej wiedzą. kierownicze czynniki prasowe, mające do
czynienia z prasą pa11stw innych - że
prasa polska nale-i,y do rzędu najwyżej
etyczni~ stojących. Kto się tych spraw
dotknąt,
jest najlepiej o tern poinformowany.
A przed paru tygodniami można było czytać w prasie stołecznej okólnik
dziennikarskiej organizacji warszawskiej, która najbezwzględniej wystąpi
ła z potępieniem rozm.aitych konferencyjek prasowych, na których względnie
po których odbywały się poczęstunki,
zapowiadając, że takie konferencje bę
dą ... bojkotowane przez dziennikarzy.

Nowa "sanacyjna" dywersja
Orga.ni!~ują ją p:r~epadJli pr~!I pop:r~edni-ch wybo'r ach lcandyd'aoSi na posló'w ludowych p:r~e ciw Stronnictwu Ludowernu

War s z a w a. (Tel. wł.) W niedziet. zw. kadra działaczy
organizacyj ludowych, t. j. zawiązek
nO'weg-o Stronnictwa Chłopskiego i
Wyzwolenia. Na czele tej akCji stoi b.
poseł Walet'on, b. posel vVyrzykowski
i kilku innych. Niema w tej grupie b.
posła Wrony, który był duszą dawnego Stronnictwa Chlopskiego. Na zjazd
przyjechało okolo 300 działaczy. Przemawiali b. poseł Cieplak, b. poseł Wałeron i b. poseł W}7zykowski, wszyscy
ci.. którzy manclatów przy zeszłorocznycb wyborach nie mog'li zdobyć.
Po połuclniu o godz. 4 delegacja byla przyjęta przez gen. Rydza-Śmigłego,
któremu '''' aleron przedsta\Yił rezolucje. Rezolucje te twieTdzą. że dla osiągnięcia zwarlości wewnętrznej Polski
potrzebny jest wódz, a za takiego uwalę obradowała

żają

Rydza-Śmigłego. Inne rezowystQpują przeciwko Witosowi,
dowodząc, że nie jest on 'Q.osobnieniem
wartości cllłopa polskiego. Domagają
się zorganizowania wielkiego obozu
chłopskiego, żądają
upaństwowienia
przemysłu fabrycznego i kopalnianego

gen.

lucje

oraz pailstwowej planowej gospodarki.
Handel powinien być społeczny, a spół
dzielczość uspołeczniona. Przeciwstawiając się ustrojowi demokracji parlamentarnej, domagają siQ den'okracji
państwowej, opartej na korporacyjności. W dziedzinie gospodarczej domagają się wprowadzenia monopolu zoożowego itd.
AI;:cja ta jest w gruncie rzeczy dywersją przeciwko Stronnictwu Ludowemu. (w)

najwięcej

wysiłkU

wkładają

około
wśród

podniesienia poziomu etycznego
dziennikarstwa i w tej dziedzinie wysiłki ich idą w parze z usiłowaniami
Zwią.zku wydawców; tu i tam nieraz
to zagadnienie było przedmiotem dyskusyj i prób praktycznego wykonania
zamierzeń. Co więcej, w tym kierunku
idą. wspólne prace, podjęte przez obydwie instytucje.
Co mogło być
stą·piell ?

*

powodem takich wy-

Czy to nie jest uderzające, że nastą
to po 15 sierpnia? A więc po wypowiedzeniu się pewnych sił politycznych w kraju? Może tutaj należałoby
szukać motywów. Przy omawianiu obchodów sierpniowych zostało jednego
dnia Skonfiskowanych w stolicy 5
pism.
Naturalnie, że prasa odpowiednio
się ustosunkuje do wydanych
zarzą
dze!'\. Zamilczy wiele. Czy to wyjdzie
pallstwu na korzyść? 'Właśnie prasa
VI wysokim stopniu przyczyniała się do
tępienia naduiyć i wykroczell, a przez
to spełniała funkcje kontroli społecz
nej. Udaremniała panowanie plotki.
która z natury rzeczy jest stugębna i
nie podlega żadnym ograniczeniom. A
jaka jest ona pot<,żna i jak tmdno podważyć
jej aulentyczność zwJaszcza
wtedy, gdy dotyczy rzekomych faktów
najbardziej nieprawdopodobnych - o
tem wiemy wszyscy.
Czy inspiratorzy takich zarządzeń
brali t<> pod uwagę?···
WARSZAWIANIN.
piło

S o s n o w i e c, w
niu.
W dniach 15 i 16 sierpnia P. P. s..
i związek młodzieży T. U. R. urzl}dza~
lo w Sławkowie wspólny zjazd trzech
okręgów: Zagłębia Dąbrowskiego, Krakowskiego i War.szawskiego.
W calem Zagłębiu prowadzona była propaganda na kilka tygodni p'['zed~
tem. Zaproszono wszystkich robotników kopalIl i fabryk, urzędników Ubezpieczalni Społecznej, .Związ'ki Zawodowe i t. p. Obiecano gratisowe
przejazdy, na miejscu obiady ~ezpłat
ne. Chodziło socjalistom o to, azeby na
wsiach koło Sławkowa pokazać chło
pom jak największą. siłę·
Wielkie rozczarowanie spotkaŁo kierowników socjalistów, gdy na zbiÓ'rce
ujrzeli niewielką grupę ludzi. Jest to
dowodem, że robotnik zagłębiowski
ich zawiódł i nie liczy na ochłapy jakiemi go chciB1i częstować socjaliści.
Socjaliści w Zagłębiu wypierają się
Żydów, mówią., że z Żydami nie mają.
nic wspólnego. A któż ich finansuje
jak nie Żydzi, którzy przybyli na zjazd
bardzo licznie z W'arszawy, Krakowa
no 1 żydowskiego Będ:-dna. \V calem
"jeździe bralo udział okolo 1.000 osób,
,~, teni 70 procent Żydów.
Aż
prr.ykro było, gdy Polacy,
cy, obecni 11a zjeździe musieli słuC'hać
prowokacyjnych mów żydowskich prelegentów i i111 potakiwać. Vlstyd!
Na zdjQciu doradcy socja listów,
biorący udział w zjeździe P. P. S.

Sprzed.al m,ajątek żydom

*

P. Stpiczyński wyraził żal do organizacyj dzienikarskich z powodu , .ldłu
gotrwałego upadku etyki dziennikarskiej". Przecie organizacje te właśnie

[lJl SOCI- alisłów 1

Cz<;,-ść

dzieci bn·ozowskiej kolonji miej scowego koła walki z gruźlicą, na scenie, które bl'aly udział \V przedstawieniu pożegnalnem dla komitetu i licznie pl'zybyłej lud ności miejscowej.

Zmiana taktyki obozu

P ł o c k, 24. 8. - Powszechne oburzenie wśród ziemian płockich w~- wo
lał fakt sprzedania
przez Kazimierza
Kalinowskiego mają,tku Trębin Żydo
wi Eibsce za cenę 200 tys. zł. 'Vzglę
dem malżonków Kalinowskich ziemiallstwo zastosowało bo.ikot to\varzyski. Ziemianie postano,,,ili ogłosić
w pismach apel, strzegający społeczeń
stwo polskie przed p. Kalinowskim.

rządowego

,,~ani[iaU U~iefle ~i~ Wnar~ ~~we liórka ...
Na marU'inesie ofensywy ideologji narodowej i taktyczny ch manew1
rów niedobitków
"sanacj'i "
Ideologja narodowa, budująca na
rdzennie polskim żywiole i zmierzają
ca do ustroju paIlstwa narodowego,
jest w społeczeilstwie poJ.skiem na catej lin.ii
ofenSYWie.
Ideologja nal'odowa zdobyła osta tniemi czasy naj szersze warslwy ludowe także w tych połaciach kraju, które
doniedawna spoczywały w uśpieniu.
\Vyraża się to w parciu żywiołu polskiego do opanowania c~lłokształtu ży
cia naszego zbiorowego, w którem dotąd na· terenie większości państwa rozpanoszony był element żydowski. Jednem słowem. urzeczywistnianie w codziennej praktyce zasady: Polska dla
Polaków.
"Sanacja" postawiła, jak wiadomo,
na kartę ideologji państwowej, podkreślając stale harmonijne współdzia
łanie wszystkich narodowości W pąll-

,y

stwie,

Żydów nie wykluczając.

Bylitego współdziałania w
Bezpartyjnym Bloku Współpracy z
Rządem, gdzie np. Żydzi zasiadali nawet we władzach organizacyjnych.
Trzeba powiedZieć więcej: gdy w
obóz narodowy "sanacja" godziła z całą bezwzględnością, nikomu
niczego
nie darując, odnosiła się ona do Żydów
z szczególnemi względami, starając się
za wszelką cenę o ich poparcie nietylko .na. terenie polityki zagranicznej, ale
również w stosunkach wewnętrznych.
Tak pojęta polityka pallstwowa
przegrała w Polsce całkowicie i nazawsze. "Sanacyjne" czynniki kierownicze zro.zumi.ały to, ale jeszcze rok temu
nie orjentowały się, jak szer'oką ławę.
idzie w społeczeństwie polskiem pochód ideologji narodowej. Dopiero
wi~lkie p'l'ocesy polityczne teg<l lata, na
śmy świadkami

których arenie vl'ystąpil chlop polski,
rugujący .zydów i stawiający w miasteczkach i po wsiach polskie stragany,
względnie otwierający polskie Składy
i składziki, - dopiero prawda tak potężna, jak fakt, Ż~ na szmacie ziemi,
obejmUjącym dwa powiaty: radomski
i opoczeński oraz ich okolicę, powstało w
ostatnim niespełna roku pod
wpływem obozu narodowego dwa i pół
tysiąca drobnych
polskich placówek
gospodarczych, - dopiero ta p o l s.!r a
rzeczywistość doby obecnej otworzyła
"sanacji" oczy na serjo i przekonała ją,
że tak głębokiego prądu odrodzenia navodowego żadna siła nie zmoże.
I postanOWiono zmienić całą. dotychczasową taktykę polityczną. Dotąd

- poza sytuacjami, w których apelowano na r ·zecz pamstwa do kieszeni jE}go oby'w~teli zwalcz.ano szyder...

S{ronl!. I

ORĘDOWNIK,

!roa/t, ania. 25 sierpnia 1938 -

z sytuacji wskutek zupełnego prawie 00narodową. ideologją. i z obozem nacięcia. od młodego pokolenia.
rodowym. Od kUku miesięcy - za wiWzględy te taktyczne wymagają.
iioczną. dyrektyw~ zgóry prasa "sa- silnego podkreślenia, że nowa organitlacyjna" coraz częściej operuje poję- zacja "sanacyjna" nie będzie podlegaciem "narodowy" i tak się zachowuje, ła naciskowi władz administracyjnych.
jak gdyby właśnie obóz "sanacyjny" Potrzebne to jest jednak obozowi rZQ.był nnwskroś narodowy, a przywódcy
dowemu i z innej jeszcze przyczyny.
jego i członkowie byU nacjonalistami
Ażeby mieć dostęp do społeczeńnajczystszoj krwi.
stwa, włł!cznie młodego pokolenia, ma
W tym sensie idł! też przygotowania nowa organizacja - jak się rzekło pl"ogramo'we i organizacyjne p. Koca. operować pewnemi hasłami, przejęte
Jak nam donoszą. z 'Varszawy, podob- mi od obozu narodowego, nie wyłącza
no nnwet nazwa nowej organizacji ,,8a- ję.c zasady gospodarczego wyz\volenia
nacyjnej" bQdzie "narodowa", a mian(}- się zpod Obcych (żydowskich) wpły
wicie: "Służba Narodowa". Deklara- wów. Sfery rządowe nie maję. za te
cja, którą. się rozsyła poszczególnym postulaty ponosić odpowiedzialności,
organizacjom do podpisu, przejąmje władze przeto administracyjne nie maszereg hasel obozu narodowego, uję- ję. do tej akcji przykladać ręki.
tych w rodzaju "przykazań", za kt6' Jak z tego wszystkiego widać, morych prr.ekl'Oczenie popadnie się pod tywem decydUjącym przestawiania
sąd organizacyjny. Dyscyplina ma być
przez obóz "sanacyjny" ideologji swej
zbliż.()na. do wojskowej.
i działalności w pewnej mierze na to'Vszystko jest obliczone na psych(}- ry o zabarwieniu jakoby nacjonalilogję narodowę. szerokich rzesz społestycznem i niezawisłości od wpływów
czeństwa, a szczególn\6 na. umysłowość
żydowskich, jest wzgl~d taktyczny, by
młodego pokolenia narodowego.
Kie- obozowi narodowemu wyrwać z ręki
rownlc~ę bowiem czynniki obozu rzą"popularnę. kartę polityczną".
dowe.go rozumieją. całą. beznadziejność ł
Gdyby "sanacja" chciała się stopstwem wszystko,

co

łQ.czyło

....

się
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nawrócić na ideologję narodową, naleia,łoby się z ogólnego stanowiska cieszyć, i powiększy
łoby to tylko sukces i zasługę obozu

ni owo, ale szczerze

(D(}kończenie nastą.pi).

przyłyckim

Po S~du Apelacyjnego w Lublinie zję w lokalu redakcji "Wolnomyślicie
za pośrednictwem Sądu Okręgowego la Polskiego" i w lokalu Związku
w Radomiu.
Wolnomyślicieli przy ul. Królewskiej
, Adwok'a tów Bohdana Gajewicza, 1G w Warszawie, gdzie znaleziono i
zam. w Radomiu, Piłsudskiego 8 i Sta- skąd wywieziono całę. platformę nielenisława. Zdzitowieckiego, zam. w Ragalnej literatury komunistycznej (o
domiu, Żeromskiego 31, obrońców czem doniosły m. in. "II. Kurjer Cooskarżonych: 1) Józefa Strzałkowskie
dzienny" Nr. 213 i "Goniec Warsz."
go, 2) Wacława Kacperskiego, 3) Szcze- Nr. 210 z dn. 2. 8. 1936). W dniu 15
pana Zarychty, 4) Józefa Pytlewskie- f'ierpnia 1936 r. został aresztowany rego, 5) Józefa Olszewskiego, 6) Franci- daktor "Wolnomyśliciela Polskiego"
szka Wlazło, 7) Jana WójCika, 8) Feli- Józef Wro11ski (Goniec Warsz. Nr. 224
ksa Bugajczyka, 9) Franciszka I{osie- z 16. B. 1936).
ca, 10) Józefa Kubiaka, 11) Jana Florc;:aka, 12) Józefa Florczaka, 13) Mi~OMUNIŚCI I WYROK
chała. Bieńkowskiego, 14) Aleksandra.
Ustosunkowanie sIę ośrodków ]wPytlewskiego, 15) Józefa Tkaczyka, rounistycznych, lub komunizujących
16) Gabrjela Rojka, 17) WładYSława do procesu niniejszcgo i wyroku I-cj
Budzika, 18) Stanisława Zielińskiego, instancji slHlowej n/e jest bez znaczo19) J ózsfa Stępnia, 20) Józefa Krzosa nia dla sprawy. jeśli zważyć, że jeden
vel Trzosa, 21) Stanisława Kacprzaka, z oskarżonych Żydów, mianowicie Ra22) Władysława Strzałkowskiego, 23) fał Pejsak łIonik był skazany za dziaStanisława Żebraka, 24) Franciszka łalność komunif3tycznę. prawomocnym
Bankiewicza i 25) Franciszka Kwiet- wyrokiem sQdowym, że drugi oskarżo
niewskiego.
ny, rcak Ber Banda, figuruje w znajAPELACJA
dującym się w aktach sprawy (str, 325)
od wyroku Sądu Okręgowego w Rado- wyciągu z ewidencji org'anizacji wymiu z dnia 26 czerwca 1936 r. doręczo wrotowych, podobnie, jak w owidencji
tej są. ~apisani mieszlcal'lcy Przytyka
nego w dniu 11 sierpnia 1936 roku.
powołani przez Prolml'atol'a na świad
DEMONSTRACJE tYDOWSKIE
ków, Izrael Bn R i BBl'ek Ferszt, - że
Przeciwko powyższemu wyrokowi wreszcie cały szol'ag świadków - p{)Żydzi na terenie całej Polski w dniu
30 czerwca 1936 r. na wezwanie swoich
centralnych organizacyj politycznych
(Syjoniści,
Poale Syjon, Mizrachi,
\Veltverband i t. d.) urządzili zuchwałą i bezprzykładną demonstrację w poDo dziś, 24 b. m. zebraliśmy n a
staci strajku protestacyjnego.
REZOLUCJA

ZOHYDZAJĄ.CA SĄ.D

POLSIU

W dtl.iu 29 czerwca 1936 r. na walnym zjeździe delegatów kół Polskiego
Zwię.zku Myśli Wolnej w Warszawie
na wniosek Leo Belmonta recte Blumenthala (b. współpracownika "Godziny Polski" organu władz okupacyjnych
w latach 1916-18) uchwalono jednoglośnie "rezolucję w sprawie przytycklej", wymierzoną. przeciwko powyż~
szemu wyrokowi, zohydzającę. polski
wymiar sprawiedliwości, imputuję.cę.
w sposób zupełnie niedwuznaczny polskiej Temidzie używanie "fałszywych
miar i podwójnych gwichtów", wyrariają.ce się w "olbrzymiej dysproporcji,
jaka w danym wypadku istnieje pomiędzy karami, spadłemi na podsąd
nych wyznania chrzeŚCijańskiego, oraz
podsądnych wyznania mojżeszowego";
wspomina się w rezolucji o "natchnieniach przysłowiowego Drakona" i insynuuje, że wyrok Sądu Okr~gowego
wypadł w atmosferze zamętu, mogą
cego steroryzować umiej oporne, lub
bardziej ulegle masowej sugeRtji, ~u
mienia sQdziowskie".
Rezolucja powyższa została wydrukowana w Nr. 23 "Wolnomyśliciela
Polskiego" z dnia 20 lipca 1936 r (załą
czonym przy niniejszym), a przedrukowana w dniu 23 lipca. 1936 r. w "Naszym Przeglądzie", głównym organie
syjonistycznym w Polsce. Wltrótce potem, bo w nocy z 30 na 31 lipca 1D3U r.
w czasie zarządzonej przez władze
likwidacji oorodków komunistyc7.11ych
_ PCllSl''' ....,."" ......"'=04""''''0 tl) ill re 'vi-

Kl'll!b Kręgla:rzy "SteHa" ~ krę
gielvi .P, ZielińSkiego p'ny Gór.
neJ Wi,ldzie 109

25,=

Ksawery

20,-'

Ypeil'oński,

PUBzczyklQlWoo
Pallstw. GimlIl. im.
Gen. J. Wybicddego w Śre!Illioe
Zebrame w e,ks'pQzyturze .,Orą
downika" w Łodzi: p, Henryk
SzczawB'k i zeprał wŚTód znajomych 20,50, Stronnictwo NarodQowe, koło Łódź-Stok,j 31,20. P.
m. W, R. 2,-, A, Zawad'zki, kol.
porter .,Orędownika" -,50, JÓ'let
Karpilwki, Łódź 5,-, AIlItolIlin&
MruturzY'ści

zeznało, że w Pr~ytyku korozwijali swojlł działalność,
rozrzucali ulotki i t, p,

licjantów

muniści

OSZCZERCZA KAMPANJA
ZAGRANIC,,"
żydzi nie ograniczyli się jednak do
karygodnych wystąpień przeCiwko Są
dom Polskim z powodu wyroku powYższego na terenie Polski, rozpoczęli
bowiem jedno~eśnie swoim zwyczajem
oszczerczą. kampanję prasową. zgranicą. Tak np. wychodząca w Brukseli
,,'l'ribune Juive" z dnia 20 lipca 193Q r.
wydmko,.,'ała "list z POlAki" J. Grinba Ima, "wzywając opinję demokratyczną Europy zachodniej", by protes(owała "p1'Zeciw
średniowiecznemu
barbarzyństwu pogromów w Polsce";
podaje przytem fa łszywy opis wydarZel\ i procesu przytyckiego, wyrok
Sądu Okl'Cgowego w Radomiu naz~'wa
"aktem rządowym", a o rZQ.dzie obecnym pisze: "Rząd Składkowskiego jest
rządem antysemickim, rządem pogromów. Pod jego rzę.dem masakra szła
za masakrę. w tempie przyśpieszonem"
(cyt. za "Warsz. Dz. Nar." Nr, 220 z

W miesięczniku paryskim ..Pokój
1 p'l'awo" wydawanym przez Zjednoczenie Wszechświatowego Żyd01twa,

samolot "Chrobry" 73 .28
Szczepam.iak,
Pa,bjo8lIltce
" Fa!l'b lar!ll i a Chernic:wa"

U,=

Tlrzy rozporządz'enia
Mln. Przelmysłu i Handlu
War s z a w a. (Tel. wł.). W dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenie
Ministra przemysłU i Handlu o targowiskach. Rozporzą.dzenie ustala spo-soby urządzania targowisk i określa obowi~zki w sprawie zakładania targowisk. Gminy, które posiad-aję. uprawnienia targowiskowe, sę. zobowiązane
w ci~gu dwóch lat od wejścia w życie
tego rozporzę.dzenia do przeprowadzenia wszystkich przeróbek na terenie
targowisk. Targowiska powinny być
ogrodzone, urządzone odpowiednio pod
względem sanitarnym.
Muszę. pGsiadać automatyczno wai do ważenia. bydla i trzody i mu. zą. być zaopatrzone
w sztuczne o'wietlenio. Rozporządze.
nie wchodzi w życie od 24 listopada.
Równocześnie ogłoszono

Doliński, Łódi

zł

1,--,
WL

2.50, J. A. Fidler,

Łódź 5,-', razem
ADltoniostwo Ch. z po'wodu Jliemożności uczes~niczenia w pochCJodzie Narodowym
St. Siejek, Ło]:,.żenica
ZEilirane z i!llicjatywy p. Wacława
LitpSkiego na wycieczce klubu
rll!dlIlY'ch Obozu N arodowl!rgo w
Pabjanlca,ch dnia 9, 8. 36
Fabryka SU'f()wej Tekitury M.

DrOBta. Tczew

67,70

10,2,-

22,60

50,-'

------

Giełdy Zbl1żOWe
Poznań
p o 2';1t a ń, 24. 8. 1936 r.
War P 1\ II I: Handel burtowy parytet Pozoaa,
IlIdullki waltonnwo. dostawa bieżąca za tOO kg;
STANDARTY:

1) żYW TOO ~IJ .. 2)

Tajemnicze pobi'cie
clłonk,a Stir. N,arodtOwego
Gr ó j e c, 24. 8. - 1ak nam donozostał
zmasakrowany c~łonek
Stronnictwa Narodowego Lucjan ~mo~
laga z Grójca. Na temat masakry krą..
żę. przeróżne
wersje. Społeczeńl:!two
nnrodowe oczekuje wszczęcia dochodZf'l1 i podania wyników do publicznej
wiadomor,ci.
szą,

Im'ponuJący

obchód narodowy

G raj e w o, 24. 8. W rocznicę
"Cudu nad Wisłł!" miejscowe koło
Stronnictwa Narodowego urzę.dziło obchód. Uczestnicy llroczystośCi w liczbie ponad 500 udali Ilię w pochodzie
na naboŻerlstwo. Po nabożeń twie odbyło się zebranie publiczne
przy udziale okolo 1,500 osób. Przemawiali
pp,: Bonikow::;l~i t Gl1pskt. Zkolei, po
uchwaleniu rezolucji, delegacja złoży-,

wienie~

OkólnIk w sprawie opIat
akadem ick'i ch

(Tel. wł.). Minister
Świętosławski wydał okólnik w sprawie ulg przy oplatacb akademickicb.
Rektoraty, przy udzielaniu ulg w opła
tach, uwzględniać będą szczególni~ podania dzieci inwalidów, urzędników
państwowych, kawalerów Virtuti Militari i t. P. (w)
War s z aJ w a.

pszen.:el

753 gil .. 31 owiee 420 gil.

Ceny orjentacyjne:
!tyto nowe. zdrowe, anche •
UsposobienIe spokojne.
PSllenlc8 (Usppspb. sllokojne • _
Ję<lzmięń browarowy
J ęC1Jm ień 63{}--fl40 gil. • • _ p •
Jeullmlefi flfl7-fl76 gfl.••
Jęczmień 700-715 gil, . •
Usposobierlie sppkojne.
Owies nowy
.
•. ~ • • •
Usposobi.el1.le spokojne.
Mą ka
I'
tytnia wychlIr. 0·30% wl. w"
, ,
łytnia illt. I 0·50% wf. w. • • •
żytnIa gat. I 0-65% w:. w. • • •
żytnIa ~8t. II 50-63% wł, w•••
żytnia pos\. pono 65% wł. w. • •
Usposobienie spokojne.
pszenna gat. I Wyc, 1-20% wf. w.
pszenna gat. lA 0-45% wl. W.. ,
pszenna gat. IR 0-55% wl. w.. •
pSzenna gat. lC 0-60% wl.
pS1\enna gat. ID 0-65% w1. w.. •
pszenna gat. HA 20-5D% wl. w .•
puenna gat. TIR 20-1\5% wł. w .•
pszennll gat. HD 45-65", wł. w. ,
pszenna gat. UF 5i$-65% wl. w, •
pszenna gat. lIG 60·65% wl. W ••
pSiIlen.na iat. lTIA 60·70% wł. W.
pszenna gat. IIlB 71:-75% wl. w.
Usposobienie spokojne.
Otręb~- żytnie stand. . • • • •
Otręby pszenne grube stand••
Otreby pSllenne lredl1.i •• tand ••
Otreby jeczmil'nna • • , • • •
Rzepak zimowy . . " . . ,
Uroci) Vlktorja. • • • .. • • •
Groch Folgera , • • , • • • •
Ml!Jk niebieski • , • • • • • •
Inkarnatka • • • • • • • • •
Makuch lniany w taflach • • •
Ma.kuch rzepa.k. w taflach • • •
SIOilU pllzenna ll.lzem . • • • •
.. pszęnna prasowana , , •
"
żytnia luzem
•••••
.. tytllla p~lL8()wan., • • • •

.•
,

•

w.. .

na grobie poległych z... ojczyznę· Następnie do zgroma~onych
przed lokalem S. N. członków i sympatyków Obozu Narodowego przemówił sędziwy działacz narodowy
ks.
prałat Piotr I{rysiak z Wąsosza.
Po
przemówieniu odśpiewano Hymn Mło
dych.
Podczas
przemarszów
niesiono
tranRparenty z nC\pisami, Jak: ,,\Vojsko
z narodem, naród z wojskiem", "Naród
z<Uawi komunę".
la

rozporzą

dzenie Mini tra Spraw Vlewnętrznych
o podatku komunalnym od publicznego wyświetlania filmów. RozJl'Orzq..dzenie to normuje w formie ostatecznej wysokość podatku widOWiSkowego.,
pobieranego od gmin względnie miast.
Ogłoszono dalej rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu o opłatach
za. legalizację narzędzi mierniczych,
Rozporządzenio uwzględnia
potrzeby
motoryzacji kraju i obniża o połowę
opIaty pobierane za legalizację taksometrów. (w)

12, 8. 1936).

m ot,. hr brv"

łn

Qstatnio korespondencja ~
Warszawy, w której pisze się, że pro 4
ces radomski, doŁyczQ.cy wypadków
przytyckich jest "wy'oco charaktery4
styczny, ponloważ jest on wyrazem
najjaskl'awszym prawdziwych uczuć
Polaków w stosunku do swych w2~1Qbywatel! żydowskich", O wyroku zd
w tym procesie pisze powyższy miesięcznik, że " przeszedł najbnrdziej pesymistyczne oczekiwania. Jedenastu
oskarionych żydów zostało skazanych.
na karę ciężkich robót - od 6 miesię
cy do 8 lnt. Oskarżeni nie - Żydzi zostali potraktowni z większą. poblażli..
wością. ... ~ (Przedruk w Gońcu 'VarlZ.
Nr. 222 z 14. 8. 1936, przy niniejszym

narodowego. Ale ten motyw taktyczny "sanacyjnego" "wekslowania" musi w opinji publicznej budzić wielki
krytycyzm, a nawet sceptyzm: im chodzi o grę polityczną, a nam () zasadniczą przeb~dowę Polski, konieczną dla.
uczynienia z niej Z'wartego, zdyscyplinowanego, W nowoczesnem znaczeniu
narodowego organizmu państwowego,
w kt6rem będą się mogły w pełni rozwinąć wszystkie żywotne, twórcze siły
narodu.
Z tych wszystkich rzeczy, o których załączony).
mowa była powyżej, spoleczeństwo
Ta oszczercza kampanja żydowsko
musi sobie jasno zdawać spraWę, by komunistyczna, nie cofają.ca się przed
nie dopuścić do zamieszania pojęć i po.. szkalowaniem imienia Polski POUlo
glądów, czy choćby częściowegn:ich za- . granicami kraju, dotyczy wyroku z dn.
mazania. Dobro bowiem narodu i pań 26 czerwca 1936 r" który, jośli chodzi
stwa wymaga, by idea narodowa wy- () ustalenie odpowiedzialnOŚci Zydów
stępowała w postaci coraz bardziej zde_
r:a IIProwokowanie zajść w dniu 9
cydowanej i silnej, ztiolnej dokonać marca 1930 1". W Przytyku, opiora !ię
w umysłowości społeczeń twa, w na' niebudzących żadnych wątpliwości
polskim światopoglądzie ostatecznej, niezliczonych i bezspornych dowozwycięskiej rewolucji.
dach.

S arga a ela[yjna obroó(ów Polaków
kazanych w procesie

ukazała. się

'"

oWfil~na

luzem . • • • •

owsiana pr8l!owana • •
jęcz.mi..un.l)a luzea: • • •
"
j!l<'71lIlienna pr~wana •
3iano zwykłe luzer.l . • • •
lO

..

"

lI""f1de pru.)W8.-.e. • •

•

,
•
•

nadnoteckie h ..Z\All i • •
nadnoteckie prasowane. ,
O;:,ólne uspcsoble.nie spokojne

14.25- lUO
21,25- 21,50
15,75- 1~ , 211
17.00- 17.2&
18,00- 19,00
18,25- 14.00
23,2522,T521,7516.50-

23,50
23,00
22,23
17,50
15,00- 16,00
3~,75-

85.0034,0033.5032,5031,7531,75-

37,50
35,50
34,50
jl4,00

93,00
32,25
31.75

28,75- 29,2:>
24.50- 25,00

2S,00- 21l.50
21,00- 21,50
10,00- 19,50
10.00- 10,50
10,75- 11.25

9,7511.2:)83,5021,0021,0054,0084,0017,2513.50lAO1,901.502,251.752.25l.40-

10,50
12,50
34,50
24,00

2300
58;00
37,50
17,50
13,71i

1.6&
2.15
1,75
2,50

2,00
2.50
1,65
1.90- 2,15
4,00- 4,50
4,50- 5,00
15.00- 5,50
6.00- 6,liQ

ł
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P osie manifestacyj narodowych wPolsce
We Lwowie brało udział wpochodzie narodoWlll115.000 osób, w całej Małopolsce wschodniej 25.000 os,ób
Mani'festacj,a narodowa wOtwocku - Bilans
.
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W manifestacjach narodowych z okazji '6-ej rocznicy "Cudu nad Wisłą" we Lwowie
Na zdjęciu fragmen ty z tej uroczystOŚci.
L w ó w, 22. 8. - Manifestacją siły
polskiego Obozu Narodowego w Mało
polsce wschodniej były uroczystości
16 rocznicy "Cudu nad Wisłą", zorganizowane przez Stronnictwo Narodowe.
Szczególnie liczebnie i silnie wystąpił Obóz Narodowy we Lwowie. Nabożeństwo w katedrze
odprawił
ks.
arcybiskup Twardowski, poczem olbrzymi pochód udał się pod "Teatr
Miejski", gdzie odbyła się publiczna
akademja przy udziale około 15 tysię
cy osób. Przemawiali prezes, b. senator Głąbiński, delegat zarządu główne
go red. Sacha, honorowy prezes "Pracy
Polskiej", Cieński, robotnik p. Kubi:t\:,
chłop p. Grodecki i p. Macieliński. Po
imponującem
zgromadzeniu pochód
udał się przed lokal Stronnictwa Narodowego, gdzie został rozwiązany.
Poza tem uroczystości odbyły się
w Brzozowie, przy udziale 5 tysięcy
osób, z przemówieniami mjr. Owoca,
b. posła Ryma.ra i adw. Maciejki ze
Lwowa, w Przemyślu, w Borysławiu,
gdzie do tysiąca osób przemawiał p.
Rojek ze Lwowa, w Tarnopolu z prz!lmówieniem p. Bogdanowicza, w Łucku
z przemówieniem p. Laskowskiego itd.
W całej Małopolsce wschodniej uroczystości sierpniowe, organizowane
przez Stronnictwo Narodowe, zebrały
przeszło 25 tysięcy ludzi, mimo przeszkód, stawianych ze strony władz administra.cyjnych.
O s t r o w i e c K l e 1 e c k i, 24. 8. W szesnastą rocznicę "Cudu nad Wisłą" w dniu 15 sierpnia br. członkowie
Obozu Narodowego w naszem mieście
wymaszerowali w czwórkach z lokalu
do kościoła parafjalnego św. Michała
na mszę św., którą odprawił ks. Prz~'
goda. a kazanie wygłosił ks. Zych.
Po nabożeiistwie członkowie Stronnictwa N arodowego ze sztandarem i
wieńcem
przeszli uUcami miasta na
miejscowy cmentarz, gdzie złożyli wieniec u stóp pomnika poległych ochotników w 1920 r. Przy pomniku zgromadzone były rodziny poległych i dużo publiczności m. Ostrowca.
Przemówienie pod pomnikiem wygłosił
powiatowy kierownik S. T. p.
A. Heba (na zdjęciu), który wezwał
zebranych do jednominutowej Ciszy
dla uczczenia poległych, poczem wszyscy odmaszerowali do lokalu, gdzie
odbyła się akademja, na którą złożyły
się przemówienia i śpiew.
Akademję
zagaił
wiceprezes M.
2;vczyl'iski. Przemawiali kierownik pow.iato'''y A. Heba i p. Tomczyński. Zakończono
akademję
odśpiewaniem
Hymnu Młodych i okrzykami na cześć

Wielkiej Polski Narodowej, Armji Polskie.i i Romana Dmowskiego.
\V a r s z a w a. 24. R - Obchody,
urządzan('
w dniu 15 i 16 sierpnia
przez 8tl'onnictwo Narodowe, objęły
cały niemal kraj.
Na rzecz Obozu Narodowego manifestcwały:
Poznańskie,
Pomorze,
Śląsk, cala prawie dawna Kongresówka, Ziemia Czerwieńska, Małopolska
zachodnia i " ' oIYJ1.
POdajemy dzi ś szczegółowszy wykaz większych zjazdów i ~ń
Stronnirtwa ~aro(fowego:

ZJAZDY OKR:(:GOWE:
(udział brały delegaCje
prawie wszystkich powiatów województwa poznańskiegoi.
2) Łódź (obok miasta Łodzi zjechały delegacje okolicznych powiatów).
3) Radzymin (w zjeździe wzięły udział delegacje 15 powiatów województwa warszawskiego).
4) Ostroł~ka (powiaty: ostrołęcki,
część łomżyńskiego, z "'oj. białostoc
kiego i makowski z woj. warszawskiego).
5) Częstochowa (powiaty: często
choVl'ski, radomskowski, wie luń ski i
włoszczowski) .
6) Lwóv,,' (miasto i powiat).
7) Opoczno (powiaty: OPOCZYllSki
i konecki).
8) Białystok (miasto i powiat).
ZJAZDY POWIATOWE:
1) Lublin, 2) Zamość, 3) Przemyśl,
4) Kraków, 5) Radom. 6) Kalisz, 7)
1) Poznań

Na pulsie

życia

Ruchome stragany

.

:.' ....,

.' '~,_:,."-: )

~-

wzięło udział około

.5

tysięcy

osób.

jewo (pow. szczuczyński), 50) Rzeszów,
Włocławek, 8) Zbuczyn (pow. siedlecki), 9) Radzyń Podlaski, 10) Leśna 51) Kielce, 52) Wilno.
(pow. Biała Podlaska), 11) Sokołów
OBCHODY LOKALNE
Podlaski, 12) Katowice, 13) Tarnowskie Góry, 14) Rybnik, 15) Dąbrowa
Obok zjazdów bądź zebriu'l powiaGórnicza (pow. Będzin), 16) Sosno- towych odbył się szereg zebra!':\. lokalwiec, 17) Zawiercie, 18) Działdowo, nych, jak np. w Chełmży, Radzyme i
19) Lubawa, 20) Nowe Miasto (pow. Łasinie (pow. Grudziądz), Ostrowcu,
lubawski), 21) Więcbork (pow. sępo Lipnie, Szczyrku, Kętach (pow. Biała
leński), 2Z) Robakowo (pow. chełmill
Małopolska) i wiele innych.
ski), 23) Tuchola, 24) Wiele (pow.
Niektóre zjazdy powiatowe zgrochojllicki), 25) Tczew, 26)- Starogard,
27) Gdynia. 28) Wejherowo (pow. mor- madziły większą ilość uczestników
ski), 29) Kościerzyna, 30) Toruń, 31) (ponad 5.000, a np. w Opocznie ponad
7.000 członków).
Grudziądz, 32) Wąbrzeźno, 33) Burzyn
(pow. łomżYllski), 34) Żywiec, 35) MaIlość
zorganizowanych członków
ków Podhalailski, 36) Oświęcim, 37) Stronnictwa Narodowego, którzy wzię
Cieszyn, 38) Biała Małopolska, 39) Sta- li udział w zjazdach okręgowych i ponisławó\,',
40) Tarnopol, 41) Łuck, wiatowych, wyniosła z górą 420 tysię.
42) Krzemieniec, 43) Nowy Sącz, 44) cy. Razem z sympatykami, którzy 0Ludźmierz
(pow. nowotarski),
45) wacyjnie witali pochody narodowców
Pilzno, 46) Gorlice, 47) Jarosław, 48) i brali tlumny udział w zebraniach,
Slomniki (pow. miechowsld), 49) Gra- ilość manifestujących pod znakami
Stronnictwa Narodowego w 16 rocznicę odparcia bolszewików
dochodzila
niarz . objeżdża wsie i dowozi wieśniakom do jednego miljona osób.
najpotrzebniej.sze im rzeczy. Po dłu'ższej
Uderzała
sprawność i dyscyplina
wSif.Jólpracy z danym te.rene.m wlaściciel
takiego objazdowego straganu. pozna wszy zorganizowanych szeregów Stronnicpotrzeby swego rejonu, zy.skawszy so'b ie twa. Wszelkie próby napadów i dywersyj były szybko likwidowane.
klientelę, ma zapewnioną. doskonalą. egzystencję·
Szczególnie serdeczny stosunek zaStragan objazdo\\ y może się stać na
obcizurach, gdzi e je,~zcz(' Żydzi na. wieś do- dzierzgnął się między narodowcami a
wojskiem. Dawano temu wzajemny
cierają, świetnym g]'odkiem wa.lki konkurencyjnej i odegrać pioni c T'6ką. rolę wakcji wyraz. Jest to zapowiedź braterstwa
odżydzeniow e j.
broni, jakie złączy zorganizowany naTu i o\\r1z ie pow.,taly jUlż objazdowe ród z armją polską w walce z rozkła
stragany i d obrze spełniają swe zadania dem żydowsko-komunistycznym.
ku zadowoleniu właściciC"li i odbiorców.
Udział w
obchodach Stronnictwa
Ka 1\: 1a . ciciela straganu objazdowego
NarodO\yego
brali
głównie chłopi, rona.tknąlem s i ę
w jednc<m z miasteczek
ziemi radomskiej, słynnej dziś w całej botnicy, rz;>,mieślnicy i inteligencja.
Polsce. Zapytuję stl·aganial'za. co go sklo- Przeważał żywioł młody i dynamiczniło do zalożenia taki ego " 'aI'Mtatu hanny.
dlowego.
Podkreślić wreszcie na~źy serdecz- Pochodzę ze wsi. Gdy rozpoczął ny stosunek publiczności, która owasię. bojkot. żydowskich podr6żu iących ze
cyjnie witała pochody narodpwców.
WSI przepędzono, wzilt1em się do handlu
'Płócienkami na fartuchy. nici, guzikami.
Poniel\aż znany byłem dobrze całej oko-

Wieśniacy polscy czynią. gł6wnie zakupy podczas targów, które w jednych o·k olicach od'b ywaja, się raz na tydzień, w innyoh dwa. W okrooach bardziej gora;czkowej pracy, a więc w czasie zasiewów,
sprzętu zbOoŻa, wykopków. targi zwykle pustoszeją.
Wieśniak, zajęty uprawą rolną.
i sprzętem. ooywa się nawet bez naj'bar-

dziej mu potrzebnych produktów. Musi
to czynić zwłaszcza tam, gdzie brak jest
na miejscu sklepów. Pl'zytem na wsi są
przewa:tnie tylko sklepiki spożywcze , niema z materjałami bta wrutnemi. galanterja.,
żelazem i t. d.
Handlarz domokrążny nie jest zdolny
w większym zakresie zaspokoi~ 'P()1trzeb
wsi. to i towaru ma mało i z jednego tylko działu.
W tyc~ wal'unkach ogromnem powodzeniem mogłyby się ciszyć objazdowe
stragany. wY'Posa.żone możliwie we wszystkie artykuły pierwszej potrzeby, Z~ 8'~
cja.l,n em uwzg·lędinieniem sytuacji wsi.
Stragan ta,ki, to P'O'Prostu w6z. załadowa
ny potrzcbnemi wsi prCJd u IdamI. Slraga-

licv. odbiorców zdo'b ylem sobie szybko.
Kiedy jednak przychodziłem do wsi. to ten
i ów. wiedząc, że już IV mieście miesz,k am,
()obarczał mni e .sprawunkami: .. A ku'p mi
kilo gwoździ. a przywieź tytoniu, to znów
chleba, cz~r nafty, a wl'f'<>zcie nasion. so·li
g~aube!'15kiej".
" 'ówcza6 'jJomyAlalcm s obie, że dobrzeD\ było, abym te wszy,;tkie
'Produkty wsi potrzebne miał zawsze ze
sobą. Ale jak to zrobić. gdy się podr6żu
je piechotą.? Z począ.tku dawalem sobie
radę przy 'Oomocy ręcznego \ .. ó~ka. A potem to julŻ kll'pilem konia i wóz. I tak
powstał mój objaz-dowy Sitra.gan.
M()oże ten i ów weimie przy:kła.(f ze SM3ganiarza ;rad rmski ego. A gdyoby założył
sira·g an objazdowy, to nipchaj pote.m do
reda.kcji napisze, 'podając swe doświad
czenia i spostrzc-żenia.
Na ' zdjęciu straganiar-L radomoki na
rynku swego miasteczka TX> powrocie z
objazdu. (ł)

Napad
na działacza narodowego
Gr ó je c.
dokonał o 1\

~..t.
11 o ('\

8. - \Ye wsi Pacew
" i I :, li l udowców na-

padu na kierownika koła Str. Narodowego Trzaskę. Napa:;tnicy spotkali się
7.
l'pakcją
7:lAlal'mowanej ludności,
która przegoui1a intruzów.
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ORĘDOWNIK,

sroda, dnia 26 sierpnia 1936

Obóz Narodowy i żydo - ko,muna przygotowuJą

artykułów.

Zanim przejdziemy do zasadniczych
rozważań w niniejszym artykule z
konieczności musimy wrócić do zwycięstw,a wyborczego Obozu Narodowe-

go przy poprzednich wyborach. Przeideowo z nią. socjalistów ocaz "sanacji" w
ilwyborach sr.morzą.dowych w r. 1934
należy sobie tłumaczyć m. in. nas tę
pujl1cymi przyczynami: Socjaliści, zabagniwszy gospodarkę miejską. w obrzydliwy wprost sposób, zrazili sobie
masy robotnicze tern, że pierwszą. ich
troską. po objęciu rzą.dów na ratuszu
łódzkim była niesłychanie jaskrawa i
dowodami poparta żą.dza opychania
własnych kieszeni i własnego brzucha.
Prowadzili oni gospodarkę miejską. pod
ką.tem widzenia
interesów swoich
kompanów partyjnych, obsadzają.c nimi co n.ajlepsze posadki. Kiedy temu
stało się zadość przypomniano sobie głodny "proletarj'at", który ich wyniósł na wysokie stanowiska ale
było już za późno! Do sprawy niesłychanie rozrzutnej gospodarki socjalistycznej jeszcze powrócimy, bo stanowi ona wspaniałą. lekc;'ę poglą.dową
tych marnotrawców grosza publieznego p,zisiaj ograniczymy się do
stwierdzenia faktu, że kiedy dygnitarze socjalistyczni przypomnieli sobie
o masach robotniczych . - miasto było
tak ogołocone z funduszów materjalnych i tak zadłużone, że mowy nie
było o jakichkolwiek poczynaniach,
dają.cych widoki poprawy losu robotnika łódzkiego. Tej rozrzutnej i bezplanowej gospodarki socjalistycznej
ŚWiadomy robotnik polski nie zapomni "towarzyszom" nigdy. "Zapła'cili"
oni też za to przy wyborach w 1934 r.,
ponosząe zdecydowaną. klęskę i iracą.c
swoje wpływy w masach robotniczych.
To jedna przyczyna. A druga: komuniści, nie mają.c dzisiejszego paktu
nieagresji z socjalistami, poszli do
wyborów oddzielnie, od daj ą.c głosy
świadomie nieważne. Jednym z naj-I
kardynalni ej szych błędów "sanacji",
który notabene duże miał znaczenie
dla wyników wyborczych, była jej
"specjalna" metoda walki z Obozem
Narodowym. Wypadki w dniu 3 maja,
aresztowania, rewizje i zamykanie lokali partyjnych odniosły odwrotny
skutek od zamierzonego. "Sanacja"
musiała przegrać walkę ze Stronnictwem Narodowem, bo do robotnika
łódzkiego podeszła z całym a~senałem
blagi. demagogji, podstępów i t. p .
chwytów, na które masa robotnicza
zareagowała
wzruszeniem ramion,
względnie wprost pog·ardą.. W tych
warunkach - jak widzimy przeciwnicy Obozu Narodowego z Zydami
na czele musieli przegrać walkę, bo
'graną. żydo-komuny i zwią.zanych

zastosowali metody, z góry skazane na
niepowodzenie.
11ak było wczoraj - a dziś?
Wszyscy przeciwnicy Obozu Narodowego: Zydzi, komuna i socjaliśCi
działają. tym razem podług jednej planowej i świadomej komendy. Komenda żydowska zdyscyplinowała sZeTegi
żydowskie, komunistyczne i socjalistyczne, poddają.c je wyłącznie sw.oim
dyrektywom i wymagając bezwzględnego po,słuszeństwa w walce, jaka się
rozegra z Obozem Narodowym. Mamy
więc obraz wyraźny: przeciwnicy zorganizowanych sił narodowych z·dę.żają
na pole walki w trzech kolumnach,
podporządkowanych jednemu kierownictwu. Zydzi, komuniści i socjaliści
zdają. sobie doskonale sprawę, że z takim przeciwnikiem, jakim jest Obóz
Narodowy, trzeba rozgrywać walkę
planowo. w pewnym szyku bojowym i
pod jednem kierownictwem. Tym
trzem kolumnom, zdążającym na pole
walki wyborczej, staje oko w oko jeden tylko obóz polityczny - Obóz Narodowy. Podczas, gdy tamci dą.żą. do
starcia, zasobni w pieniądze swoje i
obce, mają. pełne usta demagogji. obłudy, frazesów i niszczycielskich instynktów - zorganizowane siły Obozu
Narodowego, czerpią.ce swą wiarę z
serc, dusz i rą.k polskich, idą. wierne
swym ideałom i gotowe każdej chwili
choćby na największe ofiary w imię
Wielkiej Narodowej i Katolickiej Polski! Idą. zgłębokiem prześwilłidczeniem, że niosą. Polsce odrodzenie dusz
i dobrobyt materjalny; idą. świadome
celu, do którego dążą. i wierzą - w
zwycięstwo!

-
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Socjaliści "przemawiają"

ny

Trzy kolu
Ł ó d ź, 24 sierpnia.
Jak wiadomo, wyoory do ra-dy
miejskiej w Łodzi zostały wyznaczone
na dzień 27 września b. r. Pięć tygodni dzieli nas od daty, o której już dziś
głośno się mówi nietylko w Łodzi ale
w całej Polsce. Bo ' też 27 września jest
dniem w rozwoju wydarzeń politycznych niesłychanie doniosłym i waż-'
nym, choćby tylko już z tego względu,
że treścią. swoją. niewą.tpliwie w dużym stopniu zaważy na szali walk,
przeobrażel'l, jakie obecnie przeżywa
my w Polsce. Będzie on niejako
sprawdzianem, czy żydo-komuna i wogóle t. zw. "front lewy" czyni postępy
w swym niszczycielskim pochodzie,
czy też załamuje się pod naporem zorganizowanych sił narodowych.
Zawcześnie dzisiaj mówić o szansach tych dwóch przeciwników. Jedno
jest pewne: Obóz Narodowy i żydo-ko
muna na terenie Łodzi szykuję. się do
generalnej rozgrywki - bo taki Zl'esztl1- rozkaz narzuciło samo życie. Odcinek łódzki jest tyllw fragmentem
walki, jaką. toczy od szeregu lat polski
Obóz Narodowy z żyd o-komuną., fragmentem o tyle ważnym, że odcinek
łódzki specjalną. otoczony jest "opieką."
wysłanników kominternu i ich
"naczelników" Zydów. Łódź jest ponadto tern rzadkiem w Polsce środo
wiskiem, w którem zagadnienia i konflikty natury społeczno - gospodarczej
wystęuują prawie codziennie moż
na po w iedzieć - w formie skondensowanej i rażą.co jaskrawej.
Wybory zapasem. Na jakiej pozycji zatrzymał 'się Obóz N aro d-ow y w
Łodzi? Czy jest jUż przygotowany do
walki? Kto mu przeszkadza i jakiemi
środkami dysponUją. jego przeciwnicy?
- Oto zagadnienia, którym poświęci
my wiele uwagi w szeregu kolejnYch

-

się

do w3 l'k'i
1

Obraz, jaki nakreśliliśmy, przypomina dwóch przeciwników, toczących
ze sobą wojnę na śmierć i życie.
Tak jest, było i będzie - na wojnie
flxmtowej, W walce politycznej zamiast jednego - ma się często dwóch,
trzech i więcej przeciwników. Jak jest
w Łodzi przed wyborami? Jeden front
stanowi żydo-komuna - drugi Obóz
Narodowy. Podczas, gdy pierwszy jest
silnie zmontowany i oddany jednemu
kierownictwu na froncie polskim
widać rozbicie. Poza Obozem Narodowym tworzą. się grupki, grupeczki, po-

wią.zane pośrednio bą>dź bezpośrednio

czy to z zydami czy to wprost z ko"Sanacja" zrobiła dwa bloki,
przyczem do jednego z nich wcią.gnęła
Ch. D., N. P. R. i t. d. W obu tych blokach koncentrują. sIę najróżniejsze ży
wioły nawzajem się zwalczające. To
też nikt tam nie mówi o głównym
przeciwniku żydo-komunie, a tylko o
swoich osobistych interesach, mandatach i stanowiskach. Cale to bractwo
tak groźne z nazwy ("Bloki") a śmiesz
ne z swej treści - prawdopodobnie
rozbije się wewnątrz jeszcze przed wybOTami, ku uciesze Żydów. Ażeby dolecieć do mety, trzeba mieć dużo sił,
zwłaszcza gdy jest przeciwnik groźny.
W wyścigu wyborcz?m zetrą się
tylko dwa obozy: ł Narodowy z zydokomuną.. Ktokolwiek będzie się szwendał i przeszkadzał na przedpolu, które
zajmnje Obóz Narodowy - sam niczego nie zrobi, p'!'zeciwnie - przysłuży
się Zydo-komunie.
Tym, którzy nie widzą niebezpieczellstwa żydowsko - komunistycznego
mówimy; czas zawrócić z drogi!

Tak przed wyborami w Lodzi

muną..

·
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Proces b. Ochotników armii Polskiej
Będą
Ł

ód

oni

odpowiadać ~a n-iepraume ~ajęcie
s,traJcj'ę glo,dową

ź,

24. 8. W maju r. b. w
Zwią.zku b. Ochotników armji polskiej
przy ul. Przejazd 34 grupa 15 b. ochotnik6w poszukUjących daremnie pracy
zamknęła się w lokalu Zwią.zku i rozpoczęła głodówkę.
Prezes Związku Urbanowicz uznają.c, że demonstranci nie należą do
Związku, wezwał ich do opuszczenia
lokalu, a gdy to nie poskutkowało,
zawiadomiono policję, która głodują.-

I cY'ch

b. ochotników

polskiCh robotnic.
Glick w roku 1933 przybył ze Lwowa i wespół z 'innym Zydem, Birem,
założył pralnię
pod nazwą "Wawel"
przy uL Kopernika 36. Pralnia prosperowała dobrze, tak, że wkrótce do pracy przyjęto około 100 robotnic. Glick
zajmował się kierownictwem technicznem, a wspólnik jego stronę. handlową.
i administracyjną przedsiębiorstwa.
Glick urzę,d,izit dla pracownic łaź
nię, gdZie po pracy robotnice mogły
się wymyć. Glick przy tej Okazji wykOTzystywał ofirury,
zmniej;szał płace,
a gdy pytały się o przyczynę redukcji,
robił inne propozycje, obiecując nietylko dawną płacę, ale i nawet pod
wyżkę względnie dodatkOWe podarki..
W szeregu wypadków pozostawiał usięciu

s

funduje

samo.lot sanitarny

-

polskic'h ro'bOltnic - Wyrok

Ł ó d ź, 25. 8. Są.d okręgowy w
Łodzi przystą.pil wczoraj do rozpoznawania sprawy żydowskiego przedsię
biorcy H-letniego Pawła Glicka, oskarżonego o zniewolenie
kilkudzie-

usunęła

A tak po wyborach•••

z lokalu
i osłabionych przewiozła samochodaDuchow;,eństwo
mi do domu. Równocześnie jednak
wdrożono dochodzenia.
Jak się dOWiadujemy, obecnie w
są.dzie grodzkim w Łodzi na 8 wrzeW a r 's z a w a. (P A T.) Duchowieli.śnia r. b. wyznaczono przeciw uczeststwo djecezji kieleckiej złożyło na ręce
nikom głodówki, którzy odpowiadać gen. Berberckiego, prezesa zarzą.du
będą. za nieprawne z'ajęcie lokalu i degłównego L. O. P. P., w dn. 20 b. m.
monstrację głodową..
25.000 złotych na zakup samolotu sanitarnego.

Proces zwvrodnialca
Zn'~ewoUl30

lokalu i demon-

•

lvda

~~padnie

patrzone robotnice rzekomo dla wykonania pilnej pracy po godzinach
służbowych w fabryce,
gdZie dopuszczał się gwałtów,
wciągają.o je do
łaźni. W ten spOSób Glick poszkodował 30 polskich robotnic.
W kwietniu roku bieżącego Glick
w podobny sposób zniewolił 17-letniQ,
Stefanję K, która począ.tkowo przyję
ła pieniądze za milczenie, później jednak pod wpływem rozstroju nel'wowego zawia,domiła rodziców, którzy ze
swej
strony powiadomili policję.
\Vszczęte dochodzenie ujawniło w całej rozciągłości
bezwstydne rozwydrzenie żydowskiego rozpustnika.
Glick został aresztowany i wczoraj
zasiadł na ławie oskarżonych w sę.dzie
Okl'ęgowym w Łodzi. N a rozprawę,
która odbyła się przy drzwiach zamkniętych,
powołano
36 świadków,
przeważnie z pośród poszkodowanych
robotnic.
Wyrok zapadnie.

------

LISTY DO REDAKCJI

Wsprawie hurtowni
spoiyw,czej w Łodzi,
Otrzymujemy poniższe pismo z prośbą o zamieszczenie:
Łódź, która posiada około 10 tysię
cy sklepów chrześcijańskich branży
spożywczej, nie posiada nawet jednej
hurtowni, której zadaniem byłoby dostarczanie wszelkich artykułów spo~
żywczych chrześcija11skim detalistom.
Z tych więc względÓW detaliści ci,

wbrew swym przekonaniom narodowym, muszą nab ywać wszystkie art?kuły spożywcze w hUl'towniach żydow
skich. Nic więc dziwnego, że Zydzi bogacą się wyłącznie kosztem chrześci
jan.
Jako kupiec detalista, wysuwam
projekt, aby powstała w Łodzi kosztem dobrowolnych składek chrześcijańska hurtownia artykułów spożywczych, której zadaniem byłohy dostarczanie wszelkich artykułów spożywczym
sklepom chrześcijańskim,
dzięki czemu handel żydowski został
by w dużym stopniU sparaliżowany.
Kapitał zakładowy hurtowni winni
stworzyć łódzcy kupcy chrzeŚCijańscy
cach Konotopu, gdzie władze wojsko- drogę. dobrowolnych składek w wysowe zarekwirowały wszystkie środki kości po 5 zł od osoby.
Niewątpliwie znajdzie się tu wiele
żywności, pozostawiaję.c ludność bez
W
innych sklepó,v, które składki pod.
sposobU
do
życia.
B e r l i n. (PAT). Niemieckie Biuro
wyższą, gdyż każdemu leży na sercu,
Informacyjne donosi z Odesy, że we-aby handlu żydowskiego nie popierać.
dług informacyj tamtejszych dzienniProjekt mój raczy WPan podać do
ków, zgłodniały tłum, złożony z rowiadomości
publiczne.i na łamach
botników i chłopów, napadł w PołtaL o n d y n (P AT). Podlp isanie trak- swego poczytnego pisma, gdyż liczę
wie na magazyny wojskowe i rozgra- tatu brytyjsko-egipskiego nastę:pi w na to, że myśl moja da się jednak
bil znajdujące się tam zapasy żywno- przytSzlą środę w Foreign OfHce. W zrealizować.
ści. Gdy kierownik magazynu zaalar- zwązku z tern przybywa do Londynu
Łą.czę wyrazy szacunku i poważa
mował wojsko, wywią.zała się praw- delegaCja egipska z premjerem Nahas nia
dziwa bitwa między żołnierzami a na- P8.lSzą. na czeJe, w skład której weho'(-y Stanisław Porczvk, Łódź,
pastnikarni. W walce tej zabito 23 ro- dzą. przedstawciele niemal wszystkioh
Przędzalniana 37.
botnik6w i chłopów, a raniono zgórą, stronnictw egipskich. Ze strony bryOd redakcji: Zamieszczaj ąc powyż
50 osób.
tyj ski ej czynione są starania, aby wi- szy list, pl'osimy, aby w sprawie spół
Poważne zamieszki na pOdobnem, zycie tej nadać jaknajbardziej serde-cz- dzielni spożywczej w Łorlzi 'wypowietle wydarzyły się również w okoli- ny ch rurakt er.
działy się zainteresowane sfer y.

ROZnlichy grotlowe
Sow'ietach

T'raktat brytyJ·sko - egipski

ORĘDOWNIK, środa,

Numer 197

dnia

en

lIierpnią.

1936

, Strona 7

5

,

25

redakcJł

• ,.d...inlttk_ejl 173-51

. Płołrkow.k_ 91
in"rOlf_t,w
10.-111

JotINA l.óDZl<nt:
Co~so

, . :R~cę 2:1\.

winily".

Ca,itClJ - ,,'Ve'8Dłe szaleństwo''.
Ikar ~ "Letl'jDn nleustraszo.nych"
"Melodie wielkiego miasta" .

Mlrd

dOści'"

~ .,Człowiek

wilk" i •• C~ar mlo'

"Szkar!atny kwIat" i "C~.

Mimoza ranga" .

Pf:/:ltdwiośJlJe ~ "Ostątn!

posterunek".

Palace ~ "Cały Paryż śpiew:1"
StylQwy ~ "Blala p'an~da",
IUillto - "ViTalo cesal'ski".
WC~08AJ
lódzRi ęJ titac,ii mcteOl'ologicznej przy miejskieom muzeu,m ,PI'i\YI'Ofl~
ni,Cl.Gm IV 'pal~ku Sjęnkiewioz;/l,' na d~ioń 25.
p. m, Tempel'wtU'ra, IV cją,gu doib.V llpiqgłe,i
naJWYŻBza plus iB.,i, na,jniż.sza pl'UB 10,4,
B<t.fameil' H,j,6. Tenclenc,ia .spadek ciśnie
nia. Słatbe wiatry- !1:acl:\odnie.

POGODA

I\O>HlU nilka t

JAKA BE;DZIE POGODA
W

ciągu

~miennell1,

dnia pogodą o zachmurl7.cnlu
mo,i 'l i we opady, nieco chłodnlęj.

NOTUJEMY
Polskie winogropa, Ostatnio na l';vnku

łódz!(im po,iawiło się W większych jJośeiach
polskie wino~rona ?: Zaleszc1łyk i T{olomyi,
iWin0El:rona Le sprzedawane !Są W detalu po
cenie nii's zei od importowanych z; za~ra
nloy, od 1,40 do. 1.80 zł za kilo. (I~)

I(RONIKA MIEJSCOWA
Pośwłęcenie Jlomu

stralaka w :tab'e""

Żabiel'lcu odbylo sil) pośWil)
Strażaka, III oddzialu straży pożarnej W Rądogaszczu". Przy udziale
licznych. reprezentacyj straży pożarnych

cu. 23 bm. w
(!enie "Domu

I

. ; .

na droclze

. . ._

arbitrażowe.

.go orzeczenia. ('k)

OFIARY I<RYZYSU

AdrilloMełro ~

.,Szanghaj".
-.... .. PDrwano kobiet~" l

któryś

śmierć

Ka l i s z, 24. 8. - Ostatniej soboty
PO godz. 18 z okna klatki scllodowej
na, rn piętrze żydowskiej kamienicy

NOCNE DV~U"Y APTEK
Nocy dzl$lęl,szej dy1urują tllpŁękl: l,aólperkiewicz, Zgierl:ika 54, Rycn.(pr i Łobo·
da, 11 ListDpada sa. Bojartki i Scha~~,
Przeja~1 19. Zundf.\Jewiez (Żyd), Piotrltow·
ska 25, Cz. Rytej, KDpernlka 26, M. Liplee
(Żyd), PIQtrkowsl!;a llJ3. Klopet{lw8~i I S·\{a
Rzgow81ta 147,
Pogotowi., miel_kltn t~l, lm·OO.
Pogotowie P. C. K.: t~l, 102·4C.
Pogotowie ub"'7.plec~llll1i: tel. 206·10,
Straż: tel. 8.
Cyrk "Arena" (Wólozańska. 111/113) _
Dz i ś przedstawienie o godz. 8,30.

strzy,~nięcle SpOl'U

Tajemnicza

Gotłzilly FQ'J~ d"

O

przy ul. PHslldskiego TÓg Frauciszkaih
sl\iej spa'dl na bruk ezlowielc i roztrzaskał sobie strasznie głoWfJ.
Niebawem stwierclzol1o, że zabitym
jest Edward Tatarowsk~ lat 53, robot.
nik garbarski z fabryki J. Sowadskie~
go w Kaliszu, zamieszkały przy ulicy
Staw.iszyńskiej róg Sl~al'szewskiej.
Zabity był ojcElm liC?;Qej rodziny,
znajdował się w no.l'm,aluych warun-

L ó d ź, 25. 8.
Według informacyj
enperowskiaj pral'l~', f>ekretarz ZwiązKu
Dozorców, P1ieszczącego się przy WodnYIll Rynku, TomE\.l'lzęwsld, wraz z pra~
~el'lem tegoi; Związku i większę. częścią
członków opuścił I'lwe go~cinne podwoje i przeniósł się do Pracy Polskiej
przy ul. PiptrkowRlde,j 52.
Pl'z8uiesienie Zwi~zkll
nastąpiło
z racji niezadowolenia z ogÓlnej polityki enpel'ow!;lkiej, Grupa rzekomych
przed~tawicieli Zwię.zku
interwenjo-

AdM redaktjl i adminiltratji Wto~t,
telefon

cl;one w Łoclzi przegral do marudera w ta~
belce Ka.Ii!3kicgo l{, S. jaK i iltojący na .czele "Sokól" pab,janicki na wlatincm ~?l~k~
do tomaszow61dcj Lechji. OCZyWISC18 l
tym razem nic opo,szlo się. bez a w.a,nt~r,
Wp.1I\ u kiol'ownikfl ręferatu IlPołec~nQ
politycznego W staro~twie grodzkiem ofiarą ldóryoh padli zawodlllcy zWYCIęskIe.
Nowakowskiego, iądając, l;ly uznał go zOB.polu z Ku.lisllO. Po moczu, który zaIHlllczyt f'! it) ~wYCill&tWO'l'n Ka,ljBl~itl~o K., S.
Tomaszewskiego i Związak jego za nad Zjednoczoncmi w stosunku 4:~ (3.1)!
nielegalny oraz zabronił występowa, dosj:lo do bó.ill~i, kLórą spl'owokowah dwa,j
ula w irnięniu dozorcow. Żądanie to zawodn icy ł6dzoy, nie panujący nac). nernie moglo byĆ z bralm podstaw praw- ,,-ami spowodu nies.podziewanej prz~gra
nych llwzgl\,dnione. Zwołane zostalo nej, Te'f(o rodzaJu incrdenty powm1l;Y
nata\1.11aat zebNtl'lie ogólne dozorców na być raz na za ,,-szc przejl wladze pllkarskie
dzieli 30 bm. Na zebraniu tem dDzor- wykOl'zenione, a dla przykładU, !la 'p :zycy mają. się opowiedzieĆ za jednym BzIo ś ć winnl łych Bmu,tnych zaJśc powmn!
ponieść 2;8B1ult Clna. karll,
tub drugim zwilJ,zkiem,
"Sokól" w Pabjanicach w meczu ~ tom~
i!zOWB,ką Lechją poniósł noispodZlewallle
porażkę.
Pl'zypisać ,to należy zbyt, nonBzaJanokie,i gl'ze zc.~polu so:ko,lego, ktory dCl
moczu pl' zy.. tą,pił z Ipl'zoświadczenlem murOlvanei " 'y'g-rancJ, Tymczasem toma;;zokach zarobkowania i pożycia rodzin- wianie j'u'ż W piel'l\'<'lzej pololyio uzyskują
nego ~ ,,'obee tego trudno llmotywo~ prowadzenie ,p rzez lcwego lączni ;ka z zawać samobójstwo, Czego szukał w kamieszania pod bramką i pJ'oWudząc gr~
mienie~r nowe,i, jeszc~e, n!~ zamieszka
Wybitnie d efonzy\Yllą, potrafili utrzyrna~
nej - też trudno wYJasl1lo. Pracy tam w\'nik do końca . a cozntem idzie, zyskac
iadnej nie wykOlU'Wał. Zap~wne .se~1 d~"a Genno J)unk(Y, które postawiły ioh IV
cja zwłok i ścisłe doohodZ!'!llla pohcY.l"_ lWjclzie na ,r ówni z "Sokolem", wyrów~u
jąc I>zan,'le do \Yejlścia A klalSowychdru'zyU
no wyjaśnią tę zagadkę·
.
okl'llgu
lódZlkie,g'o, Wobec te,go, i~ pU'l1!kty
\V rodzinie zabitego udało Sll,) nam
tych dwóch zespolów są równe, choć ;;to~
tyle zebl'ać, te Ś. p. Tatarowski po po- sunfj]\ brametk. "Sokól" posiada lepszy, d~.
łudniu wróoił Z pTaey, pieniądze oddał piera prz'yszla nicdzie1a wyjaśni ,c alkowlż<mle i wYl>zedł mówia,c, ?:e idzie l'iię
cie sytuację i wylani mistrza, ldóry au,toogolić, Więcej nle wrócił.
matycznie wejdzie dp klul>Y A.

ozorey wybrali "Pracę Polską"

KaleBdaq n, •.• kat.
Wtorek: Ludwika kro
$roda: M. B. Jas1\ogórskiej
Kalendarz słowiański
Wtorek I Nll.lUy;;ława
środa: '\-'lastymira
Słońciu wschód 4,50
. Wtorek
zacMd 18,57
~._II..._ii Długość dnia H g. 07 min.
Księżyca: wschód H,OS, za.chód 21,46
Ftlza: Pier"'t>zą, kwadra o 7 godz,
Sierpień

Z6 Zgier;tfl i paw. łódz]~iego II roc~ystoi!Ol
~agai! ,preze& 'Powialt, ~\V, Straży łódzkiej
:i nż, Wl'ede. Nastfl'Pllie odczytał flkt wicepl'zewodniący Straży w Rad(}goszezu nacz.
Pawlaczyk. pDczem pOŚwięcenia dokonał
ks. Rajchart,
przeoięcia wstęgi wicestarost Kalata. Ks. Rajol1ert w pl'ząmówienlu
swem podkreślił, że budDwa domu jest zakończeniem okresu piętnostoletniej działalności straży, która Dbcł10dziła jubileusz
li życzył dalszej owocnej wany dla, ·dobra
społeczeństwa, '

a

SYTUACJA STRAJKOWA
Przeli ,,(rajkiem W pr~etn,śJe dzianym,
Ka ostfl,tlllem zgromadzeniu l'obotnik,ów
przemysłu, dziane,g o pDcljl)to ll(~fJ.walę, by
w jak najszybszem tl\:rwpie doprowadzić (lo
podpisania umowy zbiorowej na ~ezQn let,
ni, . albowIem umowa Dbeo.na ItOlic;;:y się .z
dniem 31 b. m. a robotnicy nie mo~ą, dolmścić do tego, by kDnly-stajf\c ze stanu
bezumDwancgo pl'zemyslowcy WyJ<Ol'zYllty'
wali rDbotników i obniżali place. Ze wzglę
du na straj'l{, jąki wybUchł już W dwu
mniej,sfl:ych fabrykach trYkociąrskich RYtllacJa zaostrzyła się mocno i w razi!'! ni~·
Dsiągnięcia p01'ozumienia na wyznaczonej
W tym c8Jll J.:onferencjL robotnic" !i'!.~odnie
? uchwaJfj, podejmn, strajk w calym pl'zern yś l e dzianym. (k)
Nowe żądania włókniarzy. Odbyły się
n aJ'ady delegatów przędzalniczych z 1.0dzi. Tomaszowa, Piotrkowa i ,i nnych mja~t,
J;oświęcone kwelltil ulStnląnia,
norm ob,
słu,gi na pl'z~dzalnia0h wełny czesankowej
or az wynagrodzenia akordowego dla Pl)mocy przędzalniczej. Opl'/l.CDwąnCl szczegółową t ar yfę, pI'z(3Widu iąCfl, normy oPl>lu~ i min! malnąi
dla maszyn przędzalni
ozych, minj'm alne (nie'p rzekroczalne) stawk' płao od poszczególnyh jednostek prr')dukcji. Obecnie związki wystąpią do in
sp ektora o podjęcie ro~rnów z fachową kn
m i sją porDzumiewawcza" a gdy roko\\'an ir,
na terl9nie komisji nie daJ y wyniku o 1'OZ

Sftnwbójsłwo bezrobotnego. Na ul. Zgier
skiei 169 w celach samobójcjW.:h za[l'ljl
się większą ilością l~waSu solnego bezrobotny 2O-letni Jan Ur'baniaI<, zamieszkały
przy ul. GdańskieJ lv3, DeSP\3l'ata w stal1i\3
agonii odwie~iono cia szpital miej>\kie,::o,
Pnyczyny /lftffiobóJstwa niewyiaślliQnQ,

KRONIKA POLICYJNA
Nowe trick! oszustów, Na terenie Ło
dzi olita tnio poj a wili liiEj f\genai róinyGh
illi'.stytucyj kredytowych z Małopolski, wystę.pujący jako WYlila nnlcy tyoh in,stytucy j,
Ag·enoi ci PI'zyjmuj.ąc zamó\Ą'ienia na ra,
tl'\llny zakup obligacyj premjowej pożyczki
dolarowe!, przyjmują na zfll>a~bie za'mÓwicnia ,p ie'l 'wsze \ypla'ty po 5-15 zł poClOm nio zjQ\yial!\. się
wip,co.j, Bywają
te'Z wY'padl\;1, że nast~pnie zgłas~ają się inkaspnei po 1'U ty, a ,ied'n a'k po spłaceniu calkowi,tej na lle~no~ei, abHgac.ia- nie I'f\, nad·
sylane, co wskazuje, że nietylli:f:J sami ag@nci, ale i inl3tytucje pl'Ol\'adzą ł1ieucz()jwą
gJ'ę·
Wo.JJCP ;!:gIGi3zoP.I'cll preienflyj r;ą
atrDny 08ób poszkodDwanych, zarządzono
zostąly dochorlzenia.
Unieszklldliwienio sJ)ryt!lej SlIająi do.
Ilziejsk.ięj.
\V związ'ku z osta,t niemi licznemi kradzieżami, w mieszkaniach o/:lób
przebrw'a.iącycll na letn!6]{u, poliCja za"
rZącli;i!1l.
DbBel'wacjll. IV totku których
stwierdzDno, że ,\I[arjan Glinka (Piotrko\\'Ska 180) wes,p ól z IZl'ao-lem Manshlajdam
i Golda, Ojzerowiczowa, zOI'.~a.nizowali szajkę. Glinka, ,p odaja,c liliI} ~a agonta ói'przeda"
jącego obligąc,ie
teczką.
k,tóTej

obchoclził

miesz.Ęania ~

w

nosil narllt)clilla zlodz;ie,j.
skie. W wypadku stll'iel'c1zcnla, że II' mieszkaniu niema nJ.ko,o·o, Glinka zawiildamIal oczeku.lf\cych w pob-liżu tlpólni,ków,
wręczaJą.c równocześnio narzlld,da.
Pol!"
cją ar(lsztowala w$-zYl3łkich tlo.le i ouebrala łU'PY pochoclzące ~ kradzieźy, a przedstawia,ią,ce \Yąl,toŚĆ okolo 1000 zł.
Znaleziono ,również nąrzęąr,ifl., które złodzi.eje uklJ"
li w kołysco dziecka, Glinkę, Man,shlajlla
i O,lzeroWiczpwą osadzono w willzieniu.
Nabrali go na dolary. A.brarn S~mul
Mą(lzarz (Pomo!'li'ka (7)
~a.me,ldowat, te
dwóch oso'bnil<ów Żydów zB:trzymałp go na
'Ulicy proponująo nabycie po niżj3zym k'lH~
sie dDlarów, Oliobn!(lY zaprowadzili gO cIo
!pokojów umeblowanych urzy ruI. Narutowicza 23, gdzie obliczono dolary i zawinlę
,to w paczk~. którą Mą.cz;arz wziwl i wy,p lacU wzamian 320 zł w pol .. kio>.l walucie. Pa
otrzymaniu 'Pieniędzy /ilprzedawcy dolarów uIo.tni7i sią, a Mącząrz 4i!Pl'awc).;l:a,iąc
zawartość paczki, znalazł Ilkrawki ~ą.!ł6t.
,p ozollta wione na pau:dątkll iPrzel!; \Sprytnych wS'Pó1wyz,n awców.

Upadek z ~ułl;r:towania. Z 1'I1fifltowan1a
nil 4'~. Pio,trkowjitkic,i 7, r~Hll'l.l W czapie ~H'a
ey Jan BlaszczY1k, z ul. ZIolll6j 7 i Ddniósł
c!ętkie obra'żenia ciala, Rannej{o 'PrzewleziDno do. szpitala.
l4;,t'wawa m/.\sa~ .. a, Na polach folwarku
,Tarosz..vn pod Lod,;ill do~orca !polowy JÓ~llf
Gra:hara zaatąl na kradzię,~y .,nop;k a słomy
ze sterty parobka Hl-1etniegD Franciszt<a.
NDwalut i kijem Lam zmasa krowa 1. że pornnio!1{'i!;Q W agonji !lclwieziono do szpitala. Grllbarf! ocl:i!tawiol1o do więzienia,.
TajeJDni(l~e!JO plllladu dokonana na noc,
nego dozorcę ko ,~cjolA ~\y, piotra, i PfHv!f\
pl'7.y ul. Nawrot 10i Pjotl'ą Zaborowskiego,
?:nmieszkalef,W pl'Zy ul. Przt:dr.alnl!lnej 48
jt!l;:iś Dsobnik
dotyc}1czas nieu,iawniony
pI'zechocl-ząc W noClY nagle pJ)DU: l~o'cIoła
clQSkoc~yl niespodziewanie
lia Za.borowskiego i pclmąl o pillścią w pierś. NleprzygDtowany nit napaść dOjwrcą. runął na
chDdni! lamif\c nogę W 1Jipdrz6. Napastnik
korzystając z ciemności umknqł. RannBgo
Za borDwskiego umieszczono w szpitalu ,
Golicją, zarzą4~ila dochodzenia, jednak dotąd sprawcę napadu nie uJawni e llO. zp'
ChDdzi pod ejrzenie, że napadu dol,onal

robotnika

1

z zagDrzałych zwolenników bezbaZ·
nictwą ko!munistyczne.p;o.
NiecQdz!enBa awantul'p, Pn. y zJ)iegu
u,lic Pab.lanie,kie.i i Sanockiej miała lTl!e,jSC(l bój];:a między 38-letnim Janem " : oź
niako\\,pl~im 'li ul. SanDckiej 39, Ąntonlm
RybakielU z ul, Smoczej 3, Bronislawem
Zieliń\Skim, u.!, Sokola 20. \Vożnial;:ow/O'l\i
uoiekając, pl'zed napiera ,Iący,mi nflPaMni·
~aml, wpadł pod nadjeŻdżający samochód
l~aJ'atki pogotowia
ubell<pieczalnt, ~)l'OWfl.
dzony ,p rzez Stefana \Vado w/Oll<.i ego. Lekan opatrz~'l Woźniakowskiego, któ]'>,
poprzednio ,ju;i byl po,kf\l(l(!llony Oraz po~
zostalych dwóch awanturników, lecz gdy
nai3tll'Pnie zamieqal odwieźć tylko jed"
n&go, da kąl'etki wtloczyli elę wezyscy
,Ln;ej, fi. póŹnie.i również ich żony· Awantura zakOllCr.yJa /:lit) w ten sposób, że ~ZQ
fęr pozornie zgodzi! się odwieźć I\iszy(ltki~h
do domu, a rllBzyl do komief\Tjatu, ~d2!B
a wantu'rni~,ów zatrzymano.
UdUliUa dzlecko. 9 kwio,tnia r. ,b. niezu,
męl~na ZO-Ietnia Stanisla \'ta Szpnal1ska z
1.1,1. Zak'ttllej 12, oP1!ściła ~~li:nik!f z 9-clniowcm clZlee,]oem ;płCI męs'kl·o.). ~;Iyornańel~a
wstydząc lilię 'P O\n'otu z c1ziec'k lem da clomu, powr,dl'owa1a ną pola. wAntoniewie
Sikawakiam, tam dziee,k o udusila, pocl1cm
2;wl01d utopila IV .,tawie. Sąsiadki powzię
l~r jedna,k poc1ejrr.enie i powiadomily policję.
toku dochodzenia fipl'a wa się wy')<.ryla, fi ZIYlokj Q,lljecka oclnaleziollo I\' /:lta·
wie, \Vczorai sąd Okl'ę,gowy !>kaza l 20-letnią Stanisla\\'~ 8zymań .. kl\ ni'! jeden fo,k

,V

więzienia

u względnią..iąc

okoliczności , ~8

(Izia ła la pod wzruszeniem psychicznom.
$PO~T

KRONIKĄ

P/UIJANle
F

C~yje

dziecko, Do tut, komisar,jatu
P. p, doprowadzano ehlopcą, w wieku akoc
lo 6 lat, który blą;k.al sil') na ulicy, Chlo'
piec podaje, że nf\zywa się Zbysze.k Jaung
i rodzice .i go zamieszkują IV Źyral'do\...·je,
Bójkłl dWÓCh wstawtoQfch.
Dwaj 1'0,
botnicy tlczDnold, kjór~y otl'lI.nnall po 20
zł zaliczki wBzc~ęli pomiędzy sobą na u 11cy Bugaj bój'l;tę. Woźniak J'iln. Pięlkna 2B,
udel'ZY l bu.tal,ką Walczaka Ro,m a ną kalecząc jemu głowę i rę,kę.
!"ołAr. W I\arni6zewi,cąch za'p alila .się
szopa, Na m.leJsce przY'llyla w lHót~irn
czasie Straż Pożarn!l, z Pa'njanie: I zclolala
pożal' zlo'kaUzować,

AW8J1łu ..a 1f błun;e . Pup4uszu, PraqJ"
Ślu"arcl\yl{ (Gal'nca.rBka 22) zjawH się IV
bI Ul'IW .Funduszu P'l'lilCY 1 wązczął a wan.

tUł'ę,

tak, io policją, fnu.siala go UiiPO'!\-O!Ć
Ddpowiedni protpl<;uł,
Przykładn"
Inicjatywa.
Zrzeszenie
KIlPcPw l Prfl:l}lnYl3lowców Chr'?eścijlln
IJchwa.liło pf.)fHiatkowaó
q:dolllo.Ów swych
oraz c2;!onkó)V nięzor.ganizo'wą.nych na
Fundusz Obro'n y Narodowej W na.stę,pu,ią·
Gej wysokości, ku'pcy, mający św1adpctWIl
2 kat. hand,IoweJ od ~ lit wzwyi" 3. kat,
od 40 zł WZWyż i ! kat. Dd D zł wzwyż
Prz;emYIi!o\Vcy' również zostaną 0pDdatko.
wani
propol'lljonalnie do ,p ofliadanyoh
i

I>pi/iiać

świad60tw Pl'Jij~myó\lowych.

Z kolonij letnich. W dniu 20. b. m.
d y['ok tal' Ubozpieczalni 1lekar?; naczelny
wi7.Y Ławą Ii lwI O'l1j Il Wypoczynkową. cll;l
dziEloi ubezpjeozonvcb. StWlel'dwpo dobre
warunki !'!dro\YDt.nc, ,przyro,'!t dzjpllj na wadv,e i zaclowQleple z -pobytu. Obecna gruJlll. dzieo! wraca IV czwarte,k, dn. 27. b. m.
tramwajom do Pabjanjc z .l,odd między
godz, 9 ~ 10 wieązol'Offi,

SP R

Bole o wejścIe do klasy ~ Ubiegła ni edzieJa ,przeszła w fi'l1ałowych s'Po'N<aniach
pi,1kuI'sldcb o wejście de klusy' A okr~gu
lód~kiego równie' ż nil. ni{l&podzial1'kach w
pOll'taci poratt r J{ f QIYOI',rtów j to na Whb
snych boi,.,kach. ZarÓ\\'llo K. P. Zjeclno -

~oratk/l Wldzewa 1 Tur~ "'Tl Warszawie.
VV związku z jubile'u6zen'l. 15,lecia war6zaws'klej Skry, od,b yly się wicIikie uroczy·
stości, 1l01Ąc\':one rt. ZAwodami B'Portoweml,
w któn'oh miflch.y innymi brat 'UdzIaŁ
łódzki \Vidzew i Tur. W finale czwórme:
ezu piH(arE,k ie,go miBtrz robotnicul ŁodZl
Wid;:ew uległ w .l\ompl'om\otu.ląG~l sto·
amlku warBr,ow\Sldoj SkrZe 1;0 (3:,0). BIo.
l'ąOY
grach flporto'\vych lHlzi;a.l ló<1lJ~i Tu'r
ró\vnleź w finale zostalpoko-nany
prz;ez
S~~re w kOfi~pkówce mę.s:kiej 15;10, zaś w
siatlcówoe 2;1,
Olimgijki w LOdz;l, y,'czoraJ do Łod7J
przyjechaly pol,~l~ie olimpijki Kwaśniew
ska, WajsólYną i WilJlh<;i(3I\'iczówna, Mórc
\ye~l11ą uclziat IV I\'ielkicj mięrlzynarorlo,
woj improzie leld\oatl()tycz?e.i L. K: 8-)l z
udziałem znanych zawodP1cze'k
'llleUlleckich, Impreza ta odbędzie ~ ię definitywnie jutro, t. j. W ś l'oclę na stadjonie Ł. K.
S-u, o go·dz. 10,90. Zamiast choroj Mauel"
meter w l'Zuol·o clysl,lom startować bll-clzie
Mo'ldB'nhau()1', zaś IV rzucie oR-Zczepenl zamiast Krue.gel' ",irlcr uto,lellltowana Ebcl'hal'dt.
Przoci" nicz,ko" 'tVolasiewiczówny
J)qdzie c!<llll;onala /:lprilllter,k a K,ra'Us. W
związJm z pl'zy ,iazdeJ11 Jódzkich ohmpijck
dp l'odzlnllcgo miasta, na dworcu Łód~
.Fabl'yCl-ua. odbrlft ,iiI! iywi010wa u,roczyStDŚć powitani/l. t ych zawodniczek. 'k tóre
zofitaJ~ ob.w'p flne kwiatami przez c~lon}{ów
:k.lrubu L. 1\, 2. i "Sakól''' do któ!'Ych nalo'żą Kwaśnicwskn i 'Vajaówna.
Prócz tego na przywitanie tych za \\'odilliczek przYbyło p.a dworzec wielo publiczności, która
'lgoto-IYa1a im ni ebywalą owacją, wznosząc
na cześć chlu,b y n adz ej kobiecej lekkoatlety'k i el1tuzja8tyczne okrzyk!.
W ,p ro,g l'amie wiellkiej impre,zy lekko.
atr.e.tyo~l1ej, którą ol'ganizuje "ię jutro na,
sLądjonie LI{S-u, za.. zly znaozne zmiany.
Mjapaw'icie dowiadujemy "ię, że olimpijki nieu:niockio: I{rauBs, MoJlenhauef i Eberharąt po ptll,l'cie w \VardzaIVie zrez~r gnowa
Iy z przyjFlzdu do. Łoclzl. Przyczyny, jn'kie spowodowały O ChIlOI,' ę stat'LU Niemek
w Łodzi, ni e j3 ą. zn l1 nc, 'tV numerze jutrl\ejp)'.~·m podamy /Szczegółowy 'Progralll lm.
prezr·

'v

~cha mec;~u

L. K,

ZwYcięstwo ló c]zlł.iego

w-

Rllah

]{Iuh\l I3partewe.
go nad mii'lŁl'IH!m Polski HUllllilll1 przejdzie
chyba w Łodzi do historji. Re"vąnż za
s~'omQ'tnil :poratkę poni esioną W pierwsz;em
I5potJl}aniu ua Ślą&l~u (5:1), Pl'ZVję,to z nie,
bywałem
entuzjazmem a komentowanie
sobie zwycięstwa na!l~ych Ip ilkarzy ąbfiOr~
bują W dalBz~'m ci~gu JódzId świat epol'to Wy, W ~wląZ;kU '? tem chcle!ibrśJTIY po"
dać kill,a /3zcwg6łów l1; meczu tego, nieno<ł.owanyc!1 napewno w ~adllem S'Portowem
tlPI'Il,wozdanill,
.
OtÓ'ż godnym zanotowani/l. faktem jest
<to, i~ z(10,bvwGY po ,jednej ]lI'a,)Ilce; R1'91,
Lewandow~ki i Wol,..ki dosłOwnie oqdąli
ną. bramką RUCQ.11 po jednym Mrzale W
c:l;af,lie tl''-YlI.n!a całego meczu. I te ,'.-!aś·nia
/3tl'zal:v były colne. Poza tern /3trllel!ał ty'liko 80wiatk, ikiól'y nil 8 przBpięlmYcl1 strzałów trafi[ raz.
R!.wh wvstępu ,iąc bez WjIiJllow8kie,g(:l
i Urbana, był jednak przeświadczony, że
zwyci~ży. Klcro"'nlk el,J3pedycji Ślązaków
ośwladcz~' t. że drużyna pomimo braku tych
lI;twodni'k ów jost wzmmmiona CznIDPj/itzem
na o·b!'011ill i Mnl(lhl'r~iem Ul], sl~rndlle.
Jedną1$: w~mocnilmie to llifl POJ11Qglo.
Be,g za przyczepił Ri~ rio WIDdarza, który wojJec tego nie offiógl nie spoGj.a.ln.ego
PO, lqll1;n.Ć i nic s-tl';>;elil ani jednej bramki,
jfl'k to ogólnif/ prze\yi~lYI\'f:łno.
Również I Poterel, wypadŁ l'fl.czej blado
ze '\'Zg.Jędu na. to, iż Rl.ldnic~i pl'zyrzekt
j'loł)ie, nie WYPuszGzać go ze fllVoj opiel~i.
Jadvnie kHka centymetrów prze'wagi we
w~l'O'śrie dawalD Pcter)wwj ,pr~ewa.gę nad
Rudnickim. IV inllyc1l wY'Paclkach pojedynki wygrywa zilWS2;e Rudnit:ki.
.
80wiaok był ibohaterem dnia w tem spotkaniu, to też schodzącemu z bojska. sympatycznemu piłkarzowi zgotowała ,p uhlillzność nieb v\\'a!ą. OWIHl .ię i wyniosła go
, na ram io na ch clo N7. ' n :.
n
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i

p Ę T K O W S K I E J w lo O D Z I,
ul. W6lczańska 55

ng 16800

najChętllij,<:;C;C~~IdKY' dzielny

VI

godz. biurowych:

FARBY, LAKIERY, POKOSTY lpneiaatynea,y l.tterp••

Sala PaJ,mo.wa. naimilsze miejsce
spo.tkall. PierW&ZDrzęd:ne wyrDby
cukierni,cze, CQd2iennie ko.ncert
wtorki i c2Jwartki dancing. Ce'ny
Ska Centrala Farb, Łód.i, ul. Główna 22, tel. 124.95 niskie. Lódź. nI. Piotrkowska
P. P. m
"'alarze otrzymu]'ą rabat. -- ng 1'16"
~4r3'_6837, teJ. 243-65 Sala Pn~lml~o!'lna9
u
"
:!
:o v li
po!eca:

G• KUNST i
-..-

.1,

Dwadzieściadwie

100

DOMY. PARCELE'"

mo.rgi żytnicj, zabudowa~li!l !!lasywne, prywalne, bez Clezarow,
4500,- wplaty_ 3.000 sprzedall2'
Nowak, PQZnaJ1; ~'amarska lD.
zd 81 ~88
..
KUPNA

mórg przy PQznaniu, mleczna
QbQra, zabudQwaniami masywneDom
mi, 2~.000 - wPłaty 18,000.- RaJarQcinie nQwy masywny, 5 ub i- taJczak. PQznań, SkarbQwa 18.
kacyj, QgrQdem, blis,kQ dworca., tazd 81386
nio 5900. Otreba. JarociJll, Ki)jńSlkiegQ 2.
zd 79649
Osady
..

FF

..

Dom
w{>laty 30 tys.
Agenci
~'yJduczem. Oferty Orędownik.
Po.znań zd 79 724
kupię,

Dom
dwupiętrQwy na \Vildzie z QgrQdem sprzedam zaraz. Oferty Orę
dQwnik, Po.znall zd 81230
Dom
nQwy piętrQwy, QgrQdem 5.900 do.m nQwy pię!:rQwy, czynszowy
10500 sprzeda Ratajczak Poznań
::;karbQwa 18.
żd 81384
'W2"

•

•

,
Aamlen~Ce
. .
IW'Ille, d'Omy, ~zedaJe - r6wflloez
takowych I>O-'\I2Juk,uię (objektów
lPowiklaawoh nie '!>l'\Zyjmuic). Otręba, Jarocin, Knilli>kiego 2.
zd 81467
------'----'-'-'-----Dom
lIlOWY , 6 1libirkacyj, skład kolondaJIIIY, 'W'i~lkiej W'SIi, ogTod€!lIl tamJo
l> 500. OtJręba, J3irocin, Kmń~kJje,go. 2.
W. 81464

-.11.

z częsciQwemi budynkami i peł,
nemi z.apasamj !,O 60 mórg na
Kupię
~przedąz z ma~. DąbrQwa., ~DW. motQr 14 KM tanie paliwo.
sremskI. '.rermmy sprzedazy na
miejscu każdy piątek.
Śrutownik
_ _ _ _ _zd
_ 81
_388
_ _ _ _ _ _ najmniej sza wydajno.śc 000 kg. •
•
Oferty "Cena" Orędownik. BydP leg·l
go.szcz, Trzeciego. Maja 2().
żółte plamy, Qpaleniznę usuwa
n 16 285
po.d gwarancją,,,Axela" Krem słQik 2.- zł. J. Gadebusch. PQD
k
znań, Nowa 7.
ng 12 201/2.
ome,
kUPlę 3500 w, QkQIlCY Szall!Qtul
zaraz. Po.Ś1'edl1lcy wykluczem. MAJĄTKI
Oferty OrędzQdw8noik2-""8PQznań

:a

"10.

o

Czterdzieścisześć

G

.
ospodarstw
J?lqrg 9 re p.QwaneJ,
buraczanej, dzierżaw każdej wielkQści spieszzmw,aml, .Ulwentarzem, zabudQ- nie PDszukuje, Qpis, warunki nawame PlerWSZQrz~e 10.000,- desłac. Po.średnictwo. majątków
wplaty 5000,- sprzedam NQwak. Nowak PQznań..: Kramarska 15.
PQZnall.
zd_81284
• _ _ ,_ _ _
zd_1\1287
_ _ _ _Kramarska
_ _ _ _ _15.
__
___
_______
Pośrednictwo majątków

Kupię

Nowak, Pąznań,

nDWY dQm, czynszowy do. 30 tys.
Po.średnicy wykluczeni. Oferty
OrędDwnik, PQznań zd 81437

Kramarska 15
telef{)n 16-89, pQlecam wielki wybór ~osPQdarstw, dzierżaw. InfQ/,- •
macJe bezpłatne.
zd 81289 _

Kawaler
40,- wzorowy rQlnik, pQ,siada
Ośmnaście
. . SIę w mórg pszenneJ,, ZytrueJ,
.
"
..
.
- k'l Qzeru
14.000 ,- go. t QW
zruwamI
większe
gQFcQdarstwo.
Oferty zabudQwanie mas~wne, prywatne
Orędownik,
o.znail zd 81224
3.500,- wplaty 1•• 00,- sprzedam
NQwak, PQznań, Kramarska 15.
zd 81 285

Idealna bielizna dla PANI

ng1b629

potrzebny od 1. 10. br. Odpis świadectw, polecenie, fotografję
i podanie pensji. Skład bławatów i konfekcji

N. Kapuściński - Gdynia,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cukiernia CARLOI
Zapisy przyjm. codziennie sekretarjat
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18

DZIER~A WY

.,lac Kaszubski

h
C

p

•

fi r m,1-'

Fabryka Bielizny i Trykotaży

11

zesci]anska

::l

WYPQżyczalni,a sukien ślubnych i ~
b~lo.:vycl). naJelega,ntsze fasQny -

Łódź,

o HURT

Piotrkowska 148
Żądać

wsz"dzie,

.
Piekarnia
l
miasteczku składem, prasa, w a-

ści.ciela, llliesięcznie, l?ięc9ziesiat
obJęcie 800 _ '\YydzIerzaWlEl. No.-

wak, Poznań, Kramarska 13 Znaczek.
zd 81 293

tel. 175.45
DETAL

Ludz, LImanQwskIegO 38. (dawn. ~
..
AleksandrDwska) w pralm.
(Od
ng 16296
IIIIIIIIIIII!"<111
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111 1111 11111111 lilii! I11111

Rzeźnictwo
w JarOCinie z mie~z;kaniem, maszynami, urządzeniem, objęcie
1500 (dzierżawa 10), Otreba, JarDdn. KHiIiskiego 2.
z.d 79 650

Restauracja
do wydzier-

jadłQdajnia zaraz
żawienia.
Andrzej
GrQdzisk Wlkp.Ś ul.

i

Wlo.szyński.

Ko.lejQwa 6.
zd 0141

Maiątek
• d emse t morg
Sle
buraczane)'
Poznań
żniwami, żywym, martwym in.
ng
1593118
wentarzem, garniturem, zabudQwanie welbowane, dWDrek dwanaście pQkQi, elektrycznQść ogrQ-1[
dzi,e .właściciela Poz~a(lsi!:i8m 21 WOLNE POSADY .
Apteka
QbJęcle 18.000,- spleszme W y - '
IV Jano.wcu "Vlkp. po.szuku.i~
dzierżawię, wiele innych po.lecam
1. 10. mło.dsszegQ asystenta (tkil
Nowak,
O.--.łnika
katQl. dłuższą praktyka samodz.
11+Język niemiecki. Zaufanego do.bre
Po.znań, Kramarska 15. telefQn z dQbremi ś~adectwami po.szu, PQlec. Oferty do.kładne z pensja
16-89.
zdg 81281 kuję na stała posad~ zrur~ Wt przy wolno utrzym.
d 2776
Po.znański, NQwa WIeś, p. SwaP"
Gościniec
d
zd 80 490
d'
k l ' lk
l
d'
0.- rzę Z.
1"' -0 ~'y
iP'~l·~ZD;,J~~CYI·
~ UftJ'
"'~-oQ QnJa a, sa a urza zemem,
W"~~
...... ~...,
_~
,,,
"rodem, dwie mQrgi ziemi, trzy·
Stolarz
ik'l'ą:lJCY Jlli()gą dostać O[lorutentow~dzie§ci
miesięcznie,
Qbjęcie
300,
.
.
.
L.d
ny
pa'Zedllniot
na
SiPtI'Z€'daż.
Pedwydzierżawię.
NDwak, PQznań, zamleJsco.wy, sl;\mQtny. m", BZY. dany, Poonań. g.zrum~i{",()
Kramarska 15.
zd 81286 na lepsze .kuchrue z rysunk6w - 1II!r. M.
2ld1g M1Ga/fi
z cQśko.lwlek gotówka na stałą
pracę do. starszego majstra Qd
Kt
Dzierżawa
zaraz - PQk6j bezplatny. Zglo-.
..
O
.
2 pQkQje kuchnia, chlew, morga szenia do. Kuriera Po.znańskiegQ SIę ,podeJmIe pod gwaranc:m "yogrQdu QWQcowegQ 25,- zł. dla
zdg 81054-5
tęPIĆ ~zczury. Oferty OrędowlIiI,
emeryta. Zglo~zenia. OredQwnik
PQzna.n zd 81226
Po.znań zd 81317
Dwóch
Biuraliście
samod7iielnych
stolarzy meblo- z guot6wka 800 21 oddl3.mJl'l"Olw,a.23. ROZMAITE
. . wych, mala got6wka na prQwin- dlZt!'ltie łY1ll.1'a. Fill'ma ...H1!\PIro",
cię pQtrzebni. Adres Orędownik, GdY1l~&' świl}tojaii ka 85.
PQznań zd 81233
llId 81400
Akuszerka
.
._
ndzlela PQrad. dyskreCJa, Ł6d2"
Żeromskiego 54, telefQn 132-36.
n 16 121
p

R. Barcikowski S. A.

li

I

_II:

_

jakuszewski

Stanisław

p

~n~l~nKI ' IR~~KnWfK 1II1111111!111111!111111111111ł111"::H~I:~:~:III'

Meble przystępnych

silne, przesadzane, w najlepszycb i naj nowszych odmia·
cenach poleca
nach dostarcza do obecnego
sadzenia. Cena za 100 s z t u k ·
.JI,
A
4.- zł. 1000 sztuk 35.- zł.
Łódź, Zgierska 56
cyi". Ko.ncert tyczeń: 15.30 wia- ..Córka PHni Am:ot" - ooeretka
'łk'
Wyrób własny n 15805
c!o.mDści l!o<'llodarcze (z \\'arsza- LeCDCqa. 17.40 BratOl;!lawa. Rec'wy): 18.00 Silva rerum: 18.0:; re- tltl śoiewaczy. - Praga. Koncert.
I
li
1IIIIIIIIIIIIIIIIInlllllllllllllllllnlnlllllllltmnnIJ
ci tal forleoianowl' Marji Tyri)- cho.pinowski.
G
""
wicz,WnlkQwiczol\·e.i: 18.25
18.00 M. Ostrawa. Muzyka kaniezao,
dg 2706
Tel. 212
.. Dzialaczka f!DoJec,zna" (z galerii meralna. MonaclIjum. KDneert
ko.biecej): 22.00 ..Do. tańca.!" - PDPularny. Frankfurt. KOl1ce~t
(~I:I'ty),
rDzrywkQwv, 18.15 Kos.zyce. ReKatowice _ 12,03 chwilka S'DO- cital ,,·k1'll'.YDCDWY.
leczna; 12.10 wiadDmooci bieżace:
19.00 Monachjum. Mu.zyka k,l- chlopięce, sportowe i m undu.rki
zwierząt
13.15 kDncert życzeń {plyty); 14.15 meralna. 19.05 Ryga. KDncert z Slllko.lne dla 1V6·zys.tkich s,llkól ultj·
MAG. WET,
wiado.mości J1:iafdowe: 15.30 .. P~a- plaży J{yskiei. 19.20 LiJ)s,k . Balla- t.aniej po.leca Iuawiec męski M.
ce ludDznawcze Józed'a Lo.llOPY dy niemieckie: 19.50 Sztockhołm. KepIer. Łódź, Główna 17. Zana GórnyJll śla.sku" - DDgadan- utwory na skrz, i fQrt.
m6wie,n,ia przyjmuje z wlasnych
ka: 18.00 .. VV drodze na front" 20.00 Radio Paris. ,PDdr6ri: muz.
i powierzonych materialów.
DPD\\'iad,ani,e ;róz",fa Pa.1aka: - Do. świec:e", AngUa. C-<at, Progr.)
ŁÓDŹ
ng 16148
18.15 al'Je I Pleśl1l w w,k, Tade- Festival Brahm"a. ('fransm. z
ul. Kopernika 22
U6L~. Beval'a - .te,nDr: 1~.00 Za- Queelltl Hallu. - Anglja. (He.g. -:=:::;;:=========~
glelble DahrDwo&kle m~ "lrIO€ ... - ProKr,) MuzYka lekka, 20.10 Koe- r
Tel. 172.l17
22.00 .. Slynne sYlllffonJe IV. au- niJ!swust. .. BarwIn a illl U,ZY czk a" ,
dycJe {ołYty z V; affiZaWyl.
Pral(a. KQncert oo.oularny. 20.30
Oddziały: wewnętrzny i chi,
1203 P
.
d Paris ' P T T Kcncert snnf
wszelkiego rodzaju najtarurg. ~zczepienia psów i koni
Krakow ..... roo,umv D Vich' 2Ó 40 'Rzym KDn cert
niej kupisz
ml·krDfonu ... ": 14:3lI 6Ult,V.l baletYlz .f Y.
'204- K "Iew'er _
S t r z y ż e n i e psów I koni,
(płyty): 15.110 ,nadDilloscl gOS'~D' s~~ D1J:fzn~Y. ,,~
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Zakładzie
Stolarskim
kąpiele dla psów. Kucie koni,
darcze ('z vyar.~a\;.:Y): 18.08 . ,~Ie- W Ul aS6an]J'
]Jera NC
L. Lewandowskiego, Łódź,
nitowanie kopyt.
Przyjęcia
bo. w 'lll"illl'emach (na marJn1!erO.C}~W.
.. me
eme S at k
ul.
Brzezińska
25/27.
n
15103
sie k.sia,ilki Jana Parandowsk~e- m~~k K- aud. mu~;,:ez.'l'a. z i)C •
w przychodni od 8·1 j od 3·6
11'0) w DPI'. dr, Ad3JII1Ja Bara. z ho"",.
. once.rt Or.1\.l~ro.WY.
Ddnooneffili .recytac.i3.lIllJ wyibra'l)-e- ląztutRl(ardt: l~be6oJvt. wl·ecwr, Bergo. . fJ'a2'mellltu: 18.15 tan.eązne,n- m.
a.1~ ,a are.
..
tef!IDezzD. (ll'ly,ty): 18.35 w~,adoono~.OO. Lipsk. ..M~&tirZQWle Me!lCl z OOla._: 22.00 .J8ly·nne sym- mleccy' kQncert rozrywko.wy. fo.nje". IV-'ta aud'Y'cia (~vt7 z 21.05 Wtiedeń. Festival Sal.zbul'8'kj
Wara.zawy),
K.mcert orkiestro.wv po.d dn. B,
'
.
. Pawrngartnera. 21.45 Bukareszt.
Łódz - 1;1.00 koncert illolul(l'llilo- Muzyka salQnQwa. 21.30 Med.iolalI
~y"z plyt ,.GodlZllla w A r.gel!ty- Melodie o .... ereotkDwe.
me : . 12.o.~ muzy~ą (l',l:v!tv). 10.27
22.00 Koncnbaga. MelDdie o~
11ł,c1zkle ,wlado.n;t~iSCI J1:leLaowe: - retkQwe. Sztoekbolm. Muzy.ka ta1,,;30 wladoonQscl gCJ<;p'Oda,rcze. (z neczna, 22.16 Budapeszt. Muzyka
V, ~r,,~awy): 18.00. ml!.loc1Je hlsz- cy,guliska. Anl!lia. (Nat. PrlJgr.).
palUs'kle (p1yty) : 21.5a lDJ.u,zyka Muzyka bmeralma. 22.30 Kolo<nja.
('płyty~: 22.00 słynne sv.mfonJe Muzyka lekka i taneczna. KoeaudYCJa IV (płyty z War5lZaWy), ml!liwust. No.cna m'1lzyczks.
Anglja. (Reg. Pr~ln".l. ~I}zyka
taneczna. 2.45 RadIO Parls. MIlzyka taneczna.
23.00 Budapes!-t. Muzyka tan.eczna. MO<lMlclpum. Mu.z:v'k a Ol""
na środę:
goa.nowa, KooRll!sWllst. KonceI't
no.cny, 2310 n;openh~ga. M:uzyka
17.00 Ryga. Mel{)die W1iedeńSJJde taneozna: 23.1" M;edJola!l. MuzyMonacbjum. Muzyka rDzn'wkcr ka taJleCZna, Radl~ PaTIS, Mu,zrwa. \Vrocław. KDncert rozryw.Ico- ka lekka. 23.30 Wle,leń. M:e1Cl'dJe
WY. 17.05 Pralra . .:M:u2vka salo.- wiedeńskie.
- Możesz por.z~dikować, tyliko nie ruszaj niczego!
Ilowa. 17.50 Moskwa (WOSPISl.
24.00 Frankfurt. Koncert nocny.
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RZeznlctwo
PD:maniu, l'\lchliwej ulicy, mieszkaniam, wars2'otatem taJlio sprzedam zaraz, Oferty OrędQwnik PQznań zd 81406
Cegłę tonówkę
ł cegłę sufitową
sy&temu FDers-tera mam do oddania w dowoliJ1Ych ilDściach do.
n'aty-chmiastowej d{)stawy - po
cenach przysterl'llY'ch,
Bohdan
Nen.eman. Cegielruia Bi1dJzyń, Mosion.a. TelefO'I1 3.
zdg 81 ()79/80

Gospodarstwo
60 mQrgQwe, przedmieście PQzna11ia, sprzec1a n,1 gQtówką 25,000,Pnejęcie 5000
amo>rtyzaeji. _
Krzesiński,
Piekltry 8. Poznań
_____ozu 80585
Sprzedam
Rychtplate 4,5 ctr. GwmtQwruce
do. rur 1J.-2. Fr. Blum, KQstrzyn
zd 81211

loDa

samochodów
rozebranych używane czesci. PQd.
wo.zia mleczarskie. o.PQny naita,
niej w firmie Auto.skład PQznań.
Dąbrowskiego. 89. telefo.n 46-74.
dg 233617
Oberża
kolQn5aJkll. 2:5 mórg pszennej,
d;'enDwanej ziemi, budynki mas~wne, dużej WS~ po.wiecie krotDszyfiskim. Off rty Kurjer Po.znań
ski zdg 80 707 J8

Sprzedam
w6z piekltrski tanio w dQbrym
stanie. Józef Grzego.rzewicz, Kiszewo., PQwiat Oborniki.
zd 81209
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Środa. 26 sierJ)nia.
6.30 audycje pQranne: U.57 _
sygnal Clla".u: 12.13 dziennik poludf1iDI\'Y: 12.23 kQncert muz. lek.
(pl'yty): 15.30 wiadCl'IDDŚci gCJ<;.p.)darcze; 15.45 .. W ,króle:irt:wie grzy'bów" - oSluchDWiskD dla dzieei
ze Lw()wa; 16.15 muzyka lekka w
wy,k. Ork, P, R. z udzialem Janiny GDdlewskiei (i',piew); 17.00
ko.ncert w wyk. ZDfii Doret (s')ora11) i ]Jdmullda \VoiakDw;;k ieiW (flet): 17.50 .. AnegdDlty z Źl'cia
Jana RI*'zkegQ" Kraków: 18.50 PDgadanka aktualna; 19.00 p!ęśr.i
chóralne w Wy,\Dnal1lu Podwome,go. Kwartetu V; Dk!,1ne~o P, R. (z Wy&tłWY Rad.1owe.1; 19.25 KDncert roZrY1\'kDWY - tras.mis:ia
z "Wiednia. W~"konawcl': Hilda
Sinnek h 'D Pran), Frantz BDl'SCJ<;
Henol') . Orkiest,ra rDzlrlo.§llI w iedeIlskiej. Calość po.prDwadzi Józef
Hol,zel': 21.00 d7,iellnilr wieczorny;
2115 VI audycja z "yklu UtwDrv' FrY'deryk'a 'Oho.p'iill.a", 'Wykonawczyni: Halina Semfbrat: 21.45
wiadom>ości sODrtowe.
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WYCHODZI CODZIENNIE z DATĄ,
NA DZIEŃ NASTĘPNY

Lecznica

H. Warrikoffa

Warszawa 12.03 s"krzY'n ka
rolnicza: 18.00 po.gada'nka ~D,l?łeczna: 22:00 .JSrvnne S:ymfDnJe , IV
audYCja (ph,ty): ~.óO muzyka z
olyt (ark SYiIIlIfDnnCZlla)~ 23.00 ml1zyk~, t8Jlleczna oZ dąnc~ng',u .. Cafe-CI1J1D w Wars·zlłwle.
Toruń U.03 recytacia PrvZy: FI'a~ment z ,PDwiE'ści .. ChłoDi". WL R~ymDnta: 14.30 .. PiDtr
Ozaj,kowski" - (płyty): 15.30 wiado.illoQ)§ci gos'podarcze z 'WarszaWY: 18.00 .,Szto.rm" feLiet{)n
18.10 serenady (,płyty): 18.25 0:)J1:adalloka spo.łeczna: 22.00 ..Slynllb
EI:vmrfDnie" z Wan;.zaw.v - olyty
.
.
. ..
Lwów - lC:l,03 .. Ki'l ka uwag higierucznyeh" 14.30 ..Pare in.forma-

Edmund Rychter

męskie

~ co iPa·)t-o - ,00

Humor zagraniczny

Edmund Rychter;..;.

co ubranie

= to Edmund Rychter, Poznań,

C>.str6w WieI,kop,

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24. 35-25
W niedziele,

święta

i p6źnym wieczorem: 35-24, 40·72

Rlodruktor odIp.Qwied2Ji.a1nx ,A,ndil'zej TiI'elb z Po.znania. - Za wSoZystJkie wiadomości i aa-t)'1ku.ly s m. LoIiPli od·poW'ia.da Let:m T!reI!a. L6d~. Piotrk-owua 111. - Za og!osU!nia ;i reklamy odprywiada
Antoni Le!in·ieW1icz z Poomania.
R~opl<!ów niE)zam6wionyeh roollkeja. ni. awra.ca.
Przedpłata' mleEllieoznie PM7 7-miu 'Wl'IdaThiaoh tygodn:iO'Wo • odb100'TMl w a.gentlJJl'aeh
Ogłoszenia
Na. stroni.<! G-łamowej, 15 grQ&zy, na stro.nie 4-łamowej przy
_ _______• 2,35 zł. Za odnoszelllie do domu OOpo.w. doplata. Na pocztach I u litSltDn()ISIZÓW
• ko.ńc~ .t~k<l,t~ redakCYJnego. 30. gr". na 6tronie 4-tej 50 gr., na
;'
.
9"
_, k
t '-'
~ <n P
t
"
ó·:·
t ~k.
.
,,
Mt;r<~llIe 2-f!leJ 60 g~" na stro.l1lE! w l adomo.ści lo.kalnych 100 gr,
m.e~~ecmlle ~ ,'"
~. . war all.. l~ l. •
ocz a przYJmuJe zaUl wlerua y o
od ;ied~o!amowego roihlll-etrl:., Og~:oszel1la skompli.k-oowane ora.z !lo zastrzEiżenieJlJ mi.ejsca 2u%
lila 6 wy·dań tygQdnlowo. (bez pOollled.zI8JIJk.owego). - Pod opa&kll w Polsce Ii,OO zl 6 w;rGe.ń
n.a.dWy~lri. Drobne, ogłoezeru_a n8.Jw~żej 100 slów, w tern a nagJÓwko.wych (drukowanych
tygQdni-owo. - ~amÓ'Wienl.a pooztowe należy OB3ruteczmaać do. 26 ka:!ldego. mJeei:ąea w umędaeh
tiu/'! to.) ó.kłi.>~O nagloW'k?we lD gr .. kag;de daLsze &łowo 10 g.r;os.z~. Za różnicę miedzy .zesta wem
poczt-owycll lob WJ)rost 'W centralIi OrędO'W11.i.k·a.
~gf~~en~~! ~f!~~~~ry.WW9ta.11I wskutek matrycowama, wydawnictwo. nie odpowiada.
Nallt'lad i czci-on:k.i: D.rukarn.ia Polska Sp6M1:a Akcyjna. Poonań. św. MlIiI'Cin 70.
W I'MJiE wypadok6w, spowodowanych siJ/a wyu.za, pr_k6d w zakls..dtie, strajków itp~ wy;ltlrv.mietwQ nie od,powjada za dOCS'ta.Tczen~ .piem«.. a abonenei nie maJą praW'8 doma.gania się niedOl!ta:rczo.nY'Oh numerÓw lu.h odsWtooO'Wa.Ma.

i reklamy.
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FRANCUSKA
34)

- Pan - zabraniasz mi.
- Tak - ja!
Jej oczy spotkały się z jego wzrokiem i uczuła konieczność poddania
$ię·

Chwiejne mi krokami dotarła do terasów i nieyostr zeżenie weszła do swoich komnat. Z okien widziała męż
czyzn konnych, kręcących się w niepokoju przy świetle pochodni.
Odgadła prawdę, uważano ją za zabłąkaną i szukano j&j.
Badawczo spojrzała w lustro. Była
blada a powieki miała zaczerwienione .. Ażeby zniszczyć zdradzieckie śla
dy, obmyła twarz i zaczesała włosy,
poczem rzuciła się na łóżko i zadzwoniła na pokojówkę. Ta weszła, nie
mogę,c wyjść z podziwu, że widzi swoję, panię" i opowiedziała, że hrabia, nie
mogę,c jej znaleźć w salonach, dowiadywał się ciągle o nię" coraz niespokojniejszy, bo od kilku godzin nikt jej
nie widział. Niesłychanie zatrwożony
właśnie
zamierzał
wyjechać konno
wraz z kilku panami i rozpocząć poszukiwania W całej okolicy.
Księżna posłała doń. z serdecznem
podziękowaniem, oświadczając, że zapuściła się w głąb lasu za daleko i
stąd wynikło jej opóźnienie.
Otoczona chmurą czarnYch koronek, z których tu i owdzie połyskiwa
ły szafiry, z bukietem męczennicy na
piersiach ukazała się znowu w towarzystwie. Lekkie wyczerpanie i niezwykła bladość podniecały jej urok.
Nie znać było na niej ani zmartwienia
ani smutku.
- On się kiedyś obawiał, ażebym
nie wstała komedJantką jak Coriolis,
- pomyślała sobie: - Boże drogi, a
czyliż teraz jestem czem innem?
Nikt z zebranych nie dopatrzył się
wykrętu w objaśnieniu, jakie dał'a z
powodu swej kilkogodzinnej nleobec.hości, tYlko hrabia spogl~dał na nią
osobliwszym wzrokiem i przypomniał
.sobie list, otrzymany przez nią w ogrodzie róż.
Jednakże niepokój, jakiego doma~
w ostatnich godzinach z jej powodu,
wskazał mu, czem byłoby życie bez tej
kobiety.
Jakkolwiek bacznie się jej przyglą
dał, nie mógł dostrzec ani śladu jej
wzburzenia.
Nie mógł wiedzieć, że przez cały
Wieczór nie widziała nic innego, jak
małą ciemną. izdebk~ i niskie łóżko
i stare szacowne oblicze, na którem
śmierć wycisnęł.a swe piętno.
- Ja oszaleję, - mówił do siebie.
-- Tajemnica! Jakąż tajemnicę mogłaby ukrywać ta młoda, dumna kobieta?
Śni mi się, a że miłość młodzieńcza
zdradziła mnie, nie dowierzam przeto
snom własnym.
Stał w oknie pokoju, który prowa. 'd zil do głównych schodów. Odsunął
firankę i patrzył na. taras oświetlony
księżycem 'i stare lasy dębowe po za
nim. Przestraszony obejrzał się, posły
szawszy szelest sukni za sobą, i spostrzegł przedmiot swoich myśli.
Księżna zatrzymała się z wahaniem. Nie przypuszczała że spotka tu
Estmera, a weszła dla udania się do
swoich komnat:
Nagle, posłuszna ja}{iejś pobudce
wewnętrznej, zbliżyła się doń.

Nie podziękowałam panu dotąd
pańskę, dobroć i starania o moje
bezpieczeństwo, rzekła z ożywie
niem. - Powody, jakie' podałam w
swojej nieobecności były tylko w cz~
ści prawdziwe.
Wieczór rzeezywiście
zaskoczył mnie w pańskich lasach, ale
to nie był wypadek, wskutek którego
wróciłam tak późno,
/,\
Jego oczy błysnęły radością.
-

za

"-

Wszystko, co mi pani zaufa, - będzie dla mnie świętością.,
ale nie mniej się pani bynajmniej za
obowiązanę, do tłumaczenia mi się ze
swoich postępków dla tego tylko, że
to mi się należy przez wzgląd na to,
iż mam zaszczyt gościć panię, u siebie.
Powzięła nagłą chęć wyznania mu
wszystkiego, ale duma jej na to ni~
zawołał,

pozwoliła.

Raz jeszcze przeto wyraziła podzię
kowanie. Chodziło tu o drobne okoliczności, której nie chciała . omawiać,
ażeby jej nie zarzucono pytaniami. W
cię.gu popołudnia

dowiedziała się,

że

POWIEŚĆ

ROMANTYCZNA

To uczucie., to wzru~enie były nego poaobienstwa, nIc więcej. ~ _
- Czy pański ojciec ożeni się z
szczere.
On nie myślał o tem nędznem ty- nią T - spytała dziewucha ciekawie.
ciu, które tam na wsi zagasło, lecz
- Tak mi przynajmniej mówił, --tylko o kobiecie, której usposobienie odrzekł młody człowiek posępnie.
było tak zmienne, jak światło i cienie
Jeszcze wczoraj wieczorem rozmawiadzienne o wczesnej wiośnie, i której łem z nim pod pozorem interesów i
czułość i żal były równie żywe, jak
nadmieniłem mu o pogłosce, że się ma
zimną była jej próżność i samolubpowtórnie ożenić. On potwierdził krótstwo; obawa i zwątpienie, podejrzli- ko. Nie zwracał uwagi na moje niemi·
wość i rozwaga znikły wobec tej czałe zdziwienie. Czy nie masz stanowrodziejki.
czych dowodów swego twierdzenia?
- Doznaję,c tyle współczucia dla
- Nie, ale jeżeli się pan chce jezmarłej, którą pani k~chała w dzieszcze lepiej upewnić, to niech pan
dństwie, nie masz pani żadnej litości
tylko wymieni nazwisko starej Miredla żywych, którzy teraz ubóstwiaję, lois, a zaraz się pan przekona.
panię" zawołał nagle takim tonem,
- Ja nie o tem myślę. Ja już wcale
jakiego jeszcze nigdy nie słyszała.., ze nie wątpię, ale opierając się na tem
spojrzeniem, jakiego jeszcze nigdy nie jedynie, nie mogę stanąć przed księż
widziała u niego.
ną Lirę, i powiedzieć jej: pani jesteś
- Jest to wymówka., jaką mi robią bękartem, jesteś tą małę, głuptaskę"
powszechnie, - rzekła.
która kiedyś przyjmowała moje presię stało!
- Wymówka, na jaką pani zasłu zenty i z mego powodu zostałaś wcię,
- Zapóźno?
aż nadto! Ale ale w końcu gniętą do osławionego domu Corioli- O tak, kobieta umarła. Moje sło- gujesz
może pani zdobędziesz · się na Objaw sy. Na pdstawie samych przypuszczeń
wa rozlegały się nad uszami, które nic łaski? Namiętność niema już miejsca
nie mógłbym się na to ważyć.
już nie słyszały na tej ziemi. Robię też
na moich ustach. Zdradziła mnie za .
Anatta pomyślała przez chwilę, posobie wymówki bardziej gorzkie, niż młodu, nie licuje więc z moim wieczem ponury cień zaległ na jej twarzy.
je wypowiedzieć mogę.
Wyrwałaś mi pani dziś moją. ta- Mam! - zawołała: - jeden z
- Czy to była pani wina, żeś pani kiem.
jemnicę, musisz więc pani wysłuchać
pańskich
stajennych bywa często w
się spóźniła? Czy pani wiedziała, że ta
tego, czego nie zamierzałem nigdy wy- mleczarni, bo się zabiera do malej
kobieta mieszka w pobliżu?
powiedzieć pani, musisz się pani doLaury. Ten chłopiec jest gadatliwy.
- Wiedziałam i już od kilku lat wiedzieć, że o tyle jestem szalony,iż Od niego dowiedziałam się, że jeden ·
cię,gle obiecywałam, że ję, odwiedzę, a
kocham panią!
; z dawnych rządców księżny mieszka
jednak nie byłam u niej! Lata prże
Mówił prawie bez nadziei.
przy swoim zięciu, jubilerze \V Parychodziły, a mnie ani na myśl nie przySpojrzała nań w milczeniu: Twarz
żu.
Ten człowiek nienawidzi swoję,
szło, że czas przynosi śmierć starcom.
jej błyszczała niewysłowioną czuło dawnę, panię" która wydaliła go bezMiałam dość chwil wolnych do zadością·
zasadnie i bezwątpienia chętnieby się
wolenia swoich kaprysów, ale nie do
Jego spojrzenia 1 jego pytanie zna- na niej zemścił. Lobesq ma być znaspełnienia tego zwyczajnego obowię,z
lazło odpowiedź.
nym jubilerem.
lm. I gdy w k<Jńcu zjawiłam się u niej,
Głowa jej opadła na jego piersi, a
- Tak jest, Ja sam z nim miałem
zastałam ję, nieżywą.
jeg() usta jej ust szukały.
do czynienia. Mądra z ciebie dziewŁzy trysnęły jej z <Jczu, a usta jej'
- Niegodna jestem ciebie! - szep- czyna. Anetto. Ponieważ honor mojedrgały.
nęła.
go domu mógłby być narażony na
szwank z powodu przeszłości tej
księżnej i na przyszłoŚĆ, dlatego więc
jest koniecznem, ażebym gruntownie
- Zaldócać mu spokój, igrać z jego szywą. i niesprawiedliwą wobec świa zbadał jej historję, moja droga.
- I cóż pan zrobi?
honorem, tego mi nie potrzeba. z.abra- ta, któż mi więc zaręczy. że będzie
- Pojadę do Paryża-, zanim jeszcz
niać, myślała, znalazłszy się sa.ma
względem mnie uczCiw;;L?
w swoim pokoju.
- Musi dowiedzieć się o wszyst- zostanę przedstawiony księżnej, koObjęła ją. taka radość, wobec której
kiem, - szeptała z bezbarwnemi usta- chanko.
- Gdy ona zostanie żoną pana hrawszystkie dawne wrażenia szczęścia mi i wyszła na pusty korytarz.
biego, będzie ją pan mógł często spobyły bezbarwne i liche.
\Viedziała, że był sam w swoim gaMiłość
opanowała
nareszcie jej binecie i skierowała się do niego, aże tykać.
- Ona nigdy nie będzie jego żoną!
serce.
by nie zachwiać się nadal w swojem
ChanrelIon wcisnę,ł do ręki dziew·
Kochała go z taką siłą, z takę, popostanowieniu. Schody i przedsionk1
czyny sztukę złota i powrócił do zamkorą, z tak gorą.cę, czułoś cię" Jakiej
były jeszcze jasno oświetlone. Właś:p.ie
nigdy nie przypuszczała w sobie. Ko- zejść chciała, gdy natknęła się na ko- ku.
Dziewczyna śledziła g-o drwiącym
chała go, a ten jedyny klejnot, którego
goś obcego. Ich oczy spotkałY się, on
jej brakowało w potrójnym diademie ją wyprzedził, opuściwszY powieki. wzrokiem. Nagle opanowała ją trwomłodości, stanowiska i wdzięku,
za- Stanęła jak przykuta na miejscu. Jej ga.
Nie zauwazyła małego chłopca,
błysnął również w jej koronie.
postać drżała jak ciało antylopy, gdy
który z tyłu po za nią zbierał w struZ dotknięciem jego ust, z posiada- ujrzy zdala panterę.
mieniu muszelki.
niem jego miłości wszy.stko, co szla- Chanrellon! Idziesz? ozwał
- Matko, - podsłuchałem dzisiaj,
chetniejsze w jej naturze, rozpoczęło się ze śmiechem pewien głos z góry.
nowe życie. ,"Viedziała, że powinnaby
- Tak, idę - odparł nieznajomy - zawołał mały syn Ninetty, bez tchu
raczej serce mu nożem przebić, niż tak jak młody człowiek odpowiada wrÓCiwszy do domu, - ale nie mogłem
się oprzeć... Z poczę,tku słuchać nie
stać się jego żoną. z kłamstwem i obłu
swemu koledze.
~hciałem, ale później wydało mi się,
dą na ustach. Wiedziała, że było leZawróciła, weszła do swego pokoju
ze to, o czem Anetta mówiła z młQdym
piej rozłączyć się . z nim na zawsze, i rzuciła się na łóżko.
aniżeli przez podejście związać mu ży
- I cóż pomoże, gdybym mu nawet hrabię" jest bardzo dziwne.
cie, połączyć się z nim, nie odkrywszy wyznała teraz wszystko? - szepnęła:
--; To młody hrabia powrócił? A 1
mu wszystkiego, co było w przeszłości - moja szczerość wyglę,dałaby na Anetta nigdy nie była dobrą dziewczyi co jest obecnie.
trwogę·
ną· Co ona mogła mieć do czynienia z
Odwaga, prawda, duch jej młodości
Gdy w parę chwil potem weszła jej dumnym panem?
zbudziły się w niej znowu.
pokojowa, zastała swoję, panią w zuI chłopak powtórzył swej matce
Wiedziała, że było możliwem, a napełnem omdleniu.
wszystko, co słyszał, wprawdzie nie
wet prawdopodobnem, że on na zaZ trudem udało jej się przywrócić zbyt dokładnie, ale to wystarczyło dla
wsze odwróci się od niej, gdy się do- księżnę do przytomności.
Ninetty.
wie o wszystkiem, nie przez dumę, lecz
- Przyszła nareszcie kara za moPod wieczór Ninetta udał się do
przez zwę,tpienie" które mu podszep- je grzechy, - szepnęła, otwierając o- gospOdy wiejskiej, ażeby się dowienie:
czy: - los jest sprawiedliwy!
dzieć o Tricotrina, któremu chciała
- Niewierną. była jej młodość, fałoznajmiĆ to, co usłyszała od syna.
- Tricotrin odszedł, - rzekł gospodarz.
Młody
- Dokąd? - spytała Ninetta z zaW środku drogi pomiędzy parkiem głem przypuszczać, że taka dumna wodem.
a mleczarnię, rosła akacja, pokryta pani - Któż to może wiedzieć?
- Mogła być cyganię,tkiem?
mnóstwem kwiecia. Pod gałęziami
Ninetta była bardzo zmartwiona
gęstego,
oCienionegó drzewa stała A- przerwała dziewka. - Ale to ona, to że musiała wracać do domu bez za~
netta Veuillot; jedną rękę oparła o ona, choćby nie wiem jak okłamywała łatwienia sprawy. Domyślała się, co
biodro, a drugą podtrzymywała dzba- ludzi! Pan ję, przecie widział, panie miała znaczyć rozmowa Anetty z mło
nek z mlekiem na głowie. Jej wielkie hrabio?
dym hrabię" i czuła, że jeżeli znajdka
usta śmiały się, jej opalona w słońcu
- Dwa razy. Raz przy kiosku z z nad Loary umarła dla ludzi wiejskóra była zaczerwieniona żywem pod- muzyką, gdy nikt jeszcze nie domyślał skich, to jednak została przeflanconieceniem, a oczy jej błyszczały, spo- się mojej obecności, a potem znowu wana do tej CUdownej sfery, do której
strzegła bowiem
spojrzenia pewnego na schodach. Fakt nie ulega wątpli ona., Ninetta, mogła zaglę,dać tylko
młodzieńca, który kiwnął do niej znawości,
jakkolwiek zmieniła się bar- 'ukradkiem, kiedy niekiedy.
czą.co.
dzo.
- Tricotrin musi się o tem do- Więc miałam rację? - zawołała
- Ładne piórka stroją ładne ptaki. wiedzieć, - powtórzyła sobie i byłaby
wesoło: dlaczego się wielmożny Ja bo poznałam ję, od pierwszego rzutu chętnie poszła do pałacu, ażeby ostrzec
pan tak wzdragał uwierzyć moim sło oka. Kobiety nie zapominają. nigdy. samą zagrożonl)., ale nie miała na to
wom?
Czy pan hrabia byłby ją poznał, gdy- odwagi.
- Boże, to doprawdy nie do wiary. bym była nie przypomniała panu hraI{sieżna Lira, której chwała rozbrzmiebiemu tylu pojedyńczych szczegółów?
(Dalszy ciQ-g nastąpi). ,
- Wą.tpię. Dopatrzyłbym się pewwa po wszystkiCh krajach! Jak mopewna stara wieśniaczka leży umiera.ję,ca w małym domku nad rzeką. i pragnie ją raz jeszcze widzieć. Nie mogła
odmówić tej prośbie i postanowiła zrobić kon aj ącej tę .d.robną przysługę bez
wiedzy illllych.
Ucieszony, że znajduje tyle współ
czucia w kobi&cie, któr~ uważał za
istotę bez serca, przeoczył to, 00 było
niezwykłem i zagmatwanem w jej opowiadaniu.
- Jeżeli pani tak żywo odczuVl-a.,
- rzekł, - dlaczego pani tak często
tłumi w sobie te . zacne odruchy...
- O niech mnie pan nie chwali, przerwała mu skwapliwie: gdybyś
pan wiedział Jak jestem okrutną, samolubnę,. Jeżeli mnie ożywia tchnienie ŚWiętego uczucia, jeżeli wyższa
myśl mnie oświeca, to staje się to za
późno, tak jak właśnie i dziś za późno
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p O kurytarzu pullmao!lwskiego wagonu - Trzej Semici
wspólnego Zyd z baranem - Nas Don Kiszoci
Pociąg Kraków-Zakopane. Ciepły
wieczór lipcowy. Rojno, gwarno. Ła
godna, złocista światłość zachodząego
s łOll ca, raz po raz przesłaniana nagle
wyrastającemi po bokach toru wzniesieniami, pokrytemi bujną zielenię..
Po korytarzu pulmanowskiego wagonu od czasu do czasu przejdzie odrażająca, ośliniona, zatłuszczona, zgarbiona postać pejsatego Żyda. Jest
uosobieniem nędznego bytu, beznadziejnie mizernej kalkulacji handełe
sowej i zalęknienia. Mimo to odnosi
się wrażenie, że temu Żydowi dobrze
jest koniec końców z tern wszystkiem.
Popychany, szturchany, wyszydzany,
przyjmowany szturchańcami, połaja
niami lub milczę.cą pogardą., nie cofnie
się przed niczem, pójdzie cią.gle naprzód, jakby na wszystko obojętny,
i swego d·okona. I w tem mieści się
tajemnica siły Izraela, który czerpie
jej treść, jej żródło z własnego upodlenia. Jest tu pewne podobieństwo z biologją szczurów: warunki, któreby zabiły każdą inną, szlachetniejszą, delikatniejszą istotę, dla tych plugawych
stworzeń są akurat najpożyteczniejsze
i najdogodniejsze. Kto chce, może to
podziwiać jeżeli na podziw zasłu
guje zwierzęcość, która w niepojęty
sposób pnybrała formę ludzkę..
Ale w pociągu obok pejsatych chałaciarzy, są. i niepejsaci i niechałaciar
scy Izraelici. Ciekawy jest ich wzajemny stosunek. Jest to mianowicie
braK stosunku, a raczej stosunek
obcości i obojętności. Wyglada na to,
jakby tych ludzi nic ze sobą. nie łączy
ło poza wspólnościę. pasażerską. Ta
druga kategorja Izraelitów, obficie reprezentowana w naszym pociągu szuka zato łączności z nie-Izraelitami,
jakby chciała w ten sposób ukryć swą.
przypadkow ą. rasową wspólność z tamtą.,

niższą.,

niekuJturalną,

mianOWICIe był handlarzem skór także baranich. A poza tem jest inna
spr:awa. Baran jest wogóle symbolem
rasy żydowskiej.
Wybitny pisarz niemiecki, Tomasz
Mann, świeżo napisał trylogję p. t.
"Historie Jakóbowe", gdzie m. in. wywodzi, że Izrael był od samych swych
pierwocin zwią.zany z barrunem. Mianowicie totemem Izraelitów było wła
śnie to zwierzę. A totem oznacza niejako w wierzeniach ludzi pierwotnych, jak to ujawniła nauka, magicznego przodka plemienia. To też baran
był u Żydów zwierzęciem, do którego
przywiązywano szczególną. wagę, ofiary przeważnie Jehowie składano z ba-I
ranków, a Tomasz Mann, łączy z tem
również postać Chrystusa, który był
jako baranek niewinnnę. ofiarę. na
krzyżu (Agnus Dei).

Krótko m·ówią.c, idzie o to, rie mię
dzy Izraelem a baranem możnaby się
nie bez podstaw dopatrywać wyraźne
go stosunku w dowolnym sensie.
A teraz po tej dygresji, wróćmy do
owego trzeciego Żyda. Należał on do
rodziny, która już oddawna osiadła w
Zakopanem, więc silnie się zaaklimatyzowała. Jego język, jego akcent, jego gwara sprawiały złudzenie, jakby
się miało przed sobą. autentycznego
gazdę podhalańskiego, jowjalnego rubachę. Z ziomkami rozmawiał po niemiecku, ale widać, że mu to sprawiało
trudność i raz poraz wtrę.cał jakieś
słowo czy zdanie podhalańskie.
Nie
miało się zgoła wrażenia, jakby go
naprawdę coś do tamtych cią.gnęło;
bardziej swojo czuł się w rozmowie
z polskimi towarzyszami podróży.
Ale rasa pozostała stoprocentowo
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kastową.

- Co ma

żYdowska z wszystkiemi jej właściwo
ściami. Więc ten Żydowin nie miał
żadnego

zrozumienia dla takich pojęć
jak naród, jak patrjotyzm,. jak Polską.,
Może tam tę swoją. Polskę i lubiał,
może był i do niej przywią.zany, ale
było całkiem wyraźne, że w tem niema ani krzty pierwiastka idealnego.
Ot, naj zwyklejsze przywarcie do dobrego interesu z wszystkiemi jego
przychówkami, przybudówkami, przyległościami, które stały się już miłe
i bliskie. Rozmawiano o dzisiejszej sytuacji politycznej. Temat, który ludzi
zbliża, towarzysko oczywiścte.
Niby
wszyscy się zgadzali ze sobą. - owi
Polacy i ten Żyd. Ale pod powierzchowną. zgodnością., co za różnice się
kryły! Polacy, jacy tam oni byli, to
byli ujawniali przecież troskę o
prestiż naszego państwa, o jego mocarstwowość i wielkość, czysto bezinteresowną.. Żyd natomiast troskę o
swój własny los, o swe własne' bezpieczeństwo. I{iedy się wciąż zapytywał:
"Czy my damy tylko radę swoim wrogom, gdy do czego przyjdzie?" brzmiał w tern ton nie obawy patrjotycznej, lecz najbardziej obskurnego
egoistycznego tchórzostwa. Onby na
tern stracił, gdyby Polska przegrała,
powikłahby się jego sytuacja! A to był
Żyd "oswojony", że tak powiem, Życi,
który zżył się i współpracuje ze społeczeństwem wyłącznie polskiem, (co
temu ostatniemu zresztę. zaszczytu
bynajmniej nie przynosi). Bo Żyd
zmieni mowę, akcent, obyczaje, przedmiot uczuć, nawet religję, ale nie
zmieni swej żydowskiej duszy, swej
żydowskiej natury, swego żydowskie
go charakteru. W jakimkolwiek bę
dzie on środowisku, jakąkolwiek bę
dzie zajmował pozycj ę społeczną., W.
jakikolwiek sposób będzie "polakiel'Qwany" - zawsze, ilekroć będzie chodziło o zagadnienia i zjawiska istotne,
wylezie z niego w całym swym obrzydliwym kształcie Izrelita z nalewkowski ego ghetta. Tutai leży właśnie ten
mur, w któl'Y daremnie uderzać będą.
tarany innego załatwienia sprawy ży
dowskiej, niż to, które leży w programie Obozu Narodowego, a które mówi
poprostu: "Precz z Żydami w Polsce".
Ci, którzy tej świętej prawdy nie rozuJ
mieją, robią. wrażenie Don Kiszotów;
ale nie tych tragicznych, lecz uciesznych, którzy walczą. z wiatrakami
swych pseudohumanitarnych, naiwnych złudzeń.
.

I niestety, w większości wypadków
udaje to jej się całkowicie. Jest to
zdaje mi się destruktywny wpływ
Krakowa, tej bodaj największej i jedynej ostoi w Polsce ' czynnej asymilacji, braterstwa polsko-żydowskiego,
W sobotę w biegu na 800 m I{ucharski pokonał Edwardsa, w niedzielę murzyn
zażyłej przyjaźni, uchodzącej tam za
kanadyjSki zrewanżował się I(ucharskiemu, bijąc go w biegu na 1500 m. - Na
rzecz całkiem naturalną. Wszyscy pazdjęciu Edwards, Kucharski i Noji w czasie biegu na 1500 m.
sażerowie mojego przedziału wdaję. się
w dość intymne nawet. pogwarki z
W drugim dniu międzynarodowych za- Eberhardt (N) 11.17, 3. Cejzikowa (P)
trzema Żydami, jacy nas uszczęśliwia wodów lekkoatletycznych w Warszawie z 11.10; wdal: Krauss (N) 578, 2. Walasiewiudziałem olimpijczyków ciekawsze wyniki
czówna 556, 3) Eberhardt 552; oszczep: Eją swoją obecnością. Są to przeważnie
berhardt 42.84, 2. Kwaśniewska 39.97; 80
inteligenci, urzędnicy, kupcy, inżynie były następujące:
P a n o w i e: 100 m: 1. Hofmeister 10.9, m: WalasieWlczówna 9.6 (rekord światorowie; nie widać po nich, żeby czuli 2. Trojanowski
11, 3. Zasl'Jna 11.1; 400 m: wy), 2. Krauss 9.8 (rek. niem.).
jakoweś wstręty rasowe. Są bardzo 1. Anderson (Arg) 49.6, 2. Gąsowski (AZS.
W konkurenCji bez udziału zawodnikoleżeIlscy i uprzejmi.
P.) 50.2, 3. Śliwak .(Pog. Lw.) 50.3; 1500 m: ków zagranicznych uzyskano następujące
- A owóż zbliża się północ. JeNasi zaś trzej Semici mogliby st.a- 1. Edwards (Kan) 3:53.4, 2. Kucharski wyniki: dysk: Fiedoruk 43.30, 2. Gierrutto
3:57.7, 3. Noji 4:05.6, 4. Staniszewski 4:12; 42.32; oszczep: Fiedoruk 50.04; wdal: Nie- steśmy już w otoczeniu gór. Niebo
nowić dość ciekawy objekt dla jakiesztafeta szwedzka: Argentyna 1:58.8, 2. miec 658; 5000 m: Gwoźdź (Sok. Chorzów) błyszczy gwiazdami. Majestatyczna ciJ
goś antropologa, specjalisty w badakombinowana
sztafeta polska 2:00.4.
15:56, 2. Bodal 16:02.8. (c.)
sza, zakłócona wydłużonym, ciężkim:
niach typologji rasowej Żydów, wyP a n i e - kuła: 1. Wajsówna 11.75, 2.
hałasem naszego pociągu. Zimne, przetworzonej na diasporze. Każdy z nich
nikliwe powietrze. Jeszcr.e kilka chwil
bowiem jest reprezentantem zupełnie
'~
- a Zakopane.
innego' typu żydowskiego. Tak więc
było tam dwóch braci, którzy wyróż
I .~~- ALEKSANDER ROGALSKI. I
niali się niebieskiemi oczami, cech.ą.
dość rzadkę. zdaje mi się u Żydów,
Tr.a.głCtlme s~c~ególy ś1nie.rci c esar~a Lidj-J as SU w ~a1nku
smukłością i włosami ciemno-blond.
Jak się okazało, byli to Żydzi pochow Gara HIulata
dzenia południowo - słowiańskiego.
R z y m (PAT). Agencja Stefani do- żą.cemu, który otrzymał poźniej tytUł
Mjanowicie starszy urodził się w Serbji, chodził tam do chederu, potem do nosi z Addis-Abeby: Murzyn z plemie- dedżjaka Bellu. Gdy tylko ukazał się
przykuty łańcuchem w Gara-Mulata naSłany skrytobójca,
szkoły ludowej, gdzie uczył się serb- nia Szian-Galla,
skiego, os ta tecznie osiągnął najlepszą. do zdetronizowanego cesarza Lidj-Jas- Lidj-J assu oświadczył, że wie, co go
su w zamku w Gara-Mulata, opowie- czeka. Dodał przytem, że negus mógł
znajomość języka niemieckiego, kt6l'ym też się wyłącznie posługuje. Jego dział b. posłOWi Absynji w Rzymie, był to uczynić wcześniej, oszczędzają.c
brat, mniej inteligentny, który również Afeworkowi, dramatyczne szczegóły mu wielu męczarni. Z mojej śmierci mówił Lidj-Jass'U negus nie będzie
urodził się w Serbji, wychował się jed- śmierci uwięzionego b. monarchy.
Dopiero obecnie murzyn złożył te miał pożytku, bo Włochy zajmlł całą
nak w pOłudniowej Galicji, nasiąkł
zeznania, ponieważ przekO'nał się, że Abisynję. Po tem oświadczeniu kat zawięc innemi pierwiastkami. Łą.czy ich
język niemiecki. Ten pierwszy to typ negus Raiłe Selassie już nie powróci strzelił Lidj-Jassu 4: wystrzałami z remiędzynarodowego
Żyda,
któremu do Abisynji. Przed początkiem wojny wolweru. Wówczas uwolniono murzywszędzie dobrze, gdzie idzie interes.
z Włochami opowiada murzyn na, który bYł świadkiem morderstwa
Drugi zaś to wyrób raczej krajowy, cesarz postanowił pozbyć się Lidj-Ja:s- wraz z duchownym koptyjskim, zauktóremu znów nie wszędzie idzie in- -'m i DOwierzył tę sprawę swojemu słu- fanym neg'Usa.
teres i dlatego siedzi w jakiejś zacofanej dziurze galicyjskiej, gdzie jest jakby na swoich śmieciach. Jeżeli ci dwaj
N'ieudałe
cl~kt~czne'~. A.le jut pierwsz~ próby transnależeliby biorąc:: określenie nowo..,.
mlSYJ tełewlzYJnych ze stad,lonu do dwuczesnej nauki o budowie ciała i charakdziestu paru stacyj odbiorcz~c~ dały barU
dzo złe rezultaty, obrazy wldzlane na et erze - do typu leptosomicznego, t. zn.
W związku z olimpjadą w Berlinie kranie były zamglone i niewyraźne, a
typu chudego, wysokiego, to trzeci niemieckie ministerstwo poczty uruchomi- dźwięki ledwo uchwytne. Wobec tego stpŻydowin przedstawiałby typ pyknicz- ło w całem mieście liczne stacje telewizyj- cje te zostały zamknięte.
krępy, mały, przysadzisty. Poza
ne, mieszczące się w lokalach dawnych
tem ten pan był wybitnym brunetem., teatr,zyków i kin. Stacje te rpiały być uoczy miał ciemne, nos raczej szel'oki, ruchomione dla publiczności, która n~e m.<?HUMOR
mięsisty, nie zaś jak tamci
wielki gą~ być. obecną na rozgrywkach olJmplJTak czy nie?
01'1"
B ł t
d b
'
. d' SklCh, mlała obserwować zawody na trans"Grupa Orfeusza" w Sztokholmie
1.
y
en no~ pO' o ny racze) . o J misjach telewizyjnych. Na stQ.djonie olimOn: - Wszystkie kobiety bez wyjątku dzielo art. - rzeźbiarza I\arola l\Iille.$'a,
nosa. haran~. z kt.orem t~ stwarz~l1le~ pijs~dm ustawiono trzy ogromne aparaty oponują zawsze i wszędzie.
l,tórego od03lonięcie na placu przed Fil..
ł1J.cz~ Iy Ż) d:\ Zł cszta Inne zWlaz!n; odbIOrcze, zaopatrzone w ogl'omne ,,01\0 ł
Ona; - To ni c pra\~a - to niC'prawdaI
harmonją na stlUJi10 w tych dniach.
•

......--------------

...------------
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