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Nap'rz1ód idziem
wskier powodzi...

Z niedzielnych uroezystości" w Bielsku.
PrzEl'IIlawia gOl'ąCO witany b. dwukt'otny
więzień Berezy Wilhelm Bariyzel,
Oboj!
b. więzień Berezy red. Edward Zajączek.

Z pROCZYSTOSCI .POŚWIĘCENIA . PROPORCĄ STR. N,A.:R. W RETKINI , POD
ŁODZIĄ, W DNIU 13 B, M. PRZEMOWIENIA M. IN. WYG,LOSILI S'TUJJENT NO·
WAKOWSKI Z WARSZAWY (góra Środek) I CZERNIK, KANDYDAT NA RAD·
,
' NEGO Z LISTY OBOZU NARODOWEGO (dół środek). ,
już krążyły wieści, że wpływy socjalistów na terenie zawodowych związków klasowych zostały 'z likwidowane
i że kierownictwo tych zwią.zków przeszło w ręce komunistów. Konkretnie
fakt ten potwierdzony został w wyniku wyborów do rady miejskiej miasta
Zgierza, gdzie na 11 radnych z listy
socjalistycznej komuniści przeprowadziU aż sześciu i to takich. z których
2 czy 3 ma za sobą kilka lat więzienia
za zdradzieckę. robotę komunistyczną
w Polsce.

JesteŚmy zatem świadkami fakt6w,
które polską partję socjalistyczną ostatecznie dyskredytują. w oczach oplnji polskiego społećzeństwa. Po stałem wysługiwaniu się. ŻydoI)1, kosztem
żywotnych interesów robotników, socjaliści we8zli na drogę, która w prostej linji prowadzi do oddania się pod
dyrektywy Moskwy. W tych warunkach socjaliści muszę. być uznani narówni z komunistami za jawnych wrogów państwa.

I

Czlon'lwwie kola S. N. ZakoiPane podczas
pielgrzy:mki do LudźmieTza..

'.
••
sete e psy rewo ue)t
,

Zdnia

Pod dyrektywy
Moskwy...
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Socjalizm poplecznikiem
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15

września

Dziś, gdy już minęło pierwsze wrażenie moskiewskiego procesu, możemy
spokojnie i objektywnie ocenić ten tak

,'"
Oto fascimiIe ulotki komunistycznej, rozrzuconej po fabrykach łódzkich, w której żydo-komuna nawołuje
robotników do głosowania na listę socjalistyczną nr. 2.
.
Fakt stworzenia "jednolitego frontu wyborczego" komunistów z socjalistami, o czem ulotka mówi. stwarza
nową sytuację polityczną w Polsce. Dosz.ło bowiem do tego, że jawni wrogowie państwa polskiego, których
działalnoŚć jest w Polsce zakazana,
znaleźli sobie drugą organizację polityczną, stojącą rzekomo na gruncie
państwowości polskiej, i za jej pM'a:wa.nem działają legalnie... Oddawna'

charakterystyczny wypadek. Ocena.
jest tem konieczniejsza, że związek
pomiędzy procesem Kamieniewa i towarzyszy, a ostatnlemi posunięciami
żydo-komuny w Łodzi jest' bardzo
ścisły.

j

Kierownicza rola żydowskiej diĄ
spory' we wsze-Jkićh przewrotach komunistycznych jest tak niewątpliwa.,
że bez przesady można twierdzić, iż
wszędzie tam, gdZie istnieją Żydzi, 'istnieje również komunizm w stanie ukrytym. Lada sposobność, a już rewolucja gotowa!
Zawsze się jednak tak składa, że
choć w czasie przewrotu krew płynie
bardzo obficie, giną przeważnie nie .ży
dzi, a głupi tUbylcy... Kędzierzawi
"ideowcy" nie lubią ryzykować na barykadach, gdzie gęsto gwiżdżą kule -

I

żydostwa' w

':,

. ~",

rozrachunku

bardziej odpowiada im stanowisko
"politruków", ,,aparatczików", oprawców G. P. U. i komisarzy aprowizacji,
niż rola bohater~w i ... ofiar. Taka już
jest mentalność tego dobranego narodu!
(
Choćby i teraz naprzykład w czerwonej armji naczelnikiem wydziału
politycznego w Ludowym Komisarjacie Obrony (sowieckie M. S. W.) jest
Żyd Akkel Gamarnlk. Również Żyda
mi są: naczelnik wydziału "stosunków
zewnętrznych" (szpiegostwo) Szmul
Becker; naczelnik Akademji Wojskowo-Politycznej - Baruch Ippo; naczelnik Głównego Zarządu Ewidencyj'no-Mobilizacyjnego Enoch Kazanskij; naczelnik Zarządu Finansowego
- Płnk:as Aszlej; naczelnik Zarządu
Sanitarnego - Dawid Kuczynskij; naczelnik Zarządu Chemicznego - Jankieł Fiszman;
naczelnik Akademji
WojsĘowo-Gospodarczej (intendentury)
- Ajzyk Szyfres. Prócz tego do osoby

,.r. .... -. .' . -'

, .~, : "

dżiejowym

Woroszyłowa, 'który jest komisarzem
obrony (ministrem spraw wojskowych)
i przewodniczącym Rewwojen sowietu,
przydzielono "do specjalnych poruczeń", a właściwie do pilnowania tego
"goja", - Żyda Herszt Sterna. Na stanowiskach "politruków", czyli politycznych kierowników przy poszczególnych wojskowych okręgach jest
ośmiu żydów. jederi Rosjanin i jeden
Ormianin. W marynarce jest jeszcze
gorzej. Tu są cztery samodzielne floty:
bal.tycka, czarnomorsk.a, Oceanu Spokojnego i amurska, a politrukami przy
tych flotach są wyłQcznie Żydzi! Szefem ich, czyli naczelnikiem Zarządu
Politycznego jest OCzywiście Żyd
Szmul Turowskij, a redaktorem "Kra~
snoj Zwiezdy", gazety przeznaczonej
dla wojska, jest Mojżesz Landau. też
nie "aryjczyk".
I gdy teraz dojdzie do wojny, gdy
"goje" pójdą lać własną i cudzą krew
na rzecz rozszerzenia nowoczesnego
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państwa Judy, żydostwo będzie siedziało na tyłach ... rozstrzeliwując niedość odważnych L. głupich. Podobno
teraz szykuje się generalna rzeź "poli-

WMadry'cie wykryto spisek prze'ciw p;rezydentowi Azana

truków" - ano, zobaczymy.
W każdym razie dotąd przez lat 18
iW 'Rosji panowało żydostwo. "Goje"
ginęli, szturmując pozycje,
a "oni"
urzędowali w podziemiach
"cze-ki",
pyskowali, rozstrzeliwali i tyli w Prodkomach... Byli bardzo nieprzejednani
i pełni dumy rewolucyjnej - dla sprawy rewolucji krwi (cudzej) nie żało
wali, a przemawiali bardzo górnie ...
Kto ich nazwał "wściekłemi psami",!
Sami tak siebie nazwali w czasie
ostatniego pTocesu (tym razem ich'
,własnego).
Czy się sumienie w nich
zbudziło? Nie mieli nadzieję za tę
cenę wybłagać życie. Zapomnieli o dumie rewolucyjnej i frazesach - pła
<szczyli się podle i prawdziwie po ży
dowsku! Byli "bohaterami" jak
długo niczem nie ryzykowali. Ale gdy
ich zechciano "wywieśti wrazszot",
gdy oni mieli iść "pod stienku", zaczęli
skowytać, jak bite psy...
"
Dziś w Łodzi próbują zrobić czerwoną zawieruchę. Są silni, bo jest tu
tych mniejszościowych ele-mętów 250
tysięcy zgórą. W Rosji jedni siedzą w
Prodkomach, Gospłanach, państwo
.w ych trustach i kombinatach, inni
.,urzędują" w G. P. U. i na staflOwiskach "politruków". W Polsce jedni
~,l'obią." w bawełnie, dewizach, zbożu
i uboju, a inni w "komjaczejkach",
"moprach" i "propagitach" szykują
~,ubój rytualny" dla wszystkich ty.ch
"gojów", którzy dobrowolnie nie chcą
nagiąć karków pod żydowsko-socjali. styczne jarzmo. Tak, jak w Z. S. R. R.
"gepiści" współpracują z kędzierzawy
mi "tow.arzyszami-prezesami" państwo
wych trustów, tak u nas pomiędzy
Żydami z komuny a resztą . żydostwa
:również istnieje bardzo ścisły związek.
Najbardziej miarodajna w tej sprawie jest opinja żydowskiej "Naszej
Opinji", gdzie w numerze z dnia 30
sierpnia czytamy:
I • I . c
"Front Ludowy "jednak" reprezentuje poważne pokrewieństwo z
odwieczneml ideałami tydowskiemi.
Front Ludowy to właśnie nacjonalizm żydowski. Nie jest godnem odrzucać zarzutów socjalizmu właśnie
wobec wrogów żydostwa. Socjalizm
to nie przestępstwo ani żaden szwindel. Socjalizm ma już swoje świa
dectwo
moralności,
wystawione
przez historję. Jestem ~ydem, jestem
narodowym ~ydem. więc jestem socjalistą - tego rozumowanIa nie należy uważać za pozbawionego racji
logicznej i faktycznego podkładu
dziejowego.
Wielkie demokracje Zachodu l
socjalizm światowy pozostaję wypróbowanymi obrońcami. poplecznikami. żydostwa w jego wlelklm rozrachunku dziejowym."
~

M a d r y t. (PAT.) Dzienniki, donoo wykrYCiu spisku przeciwko prezydentOWi Azana i kilku innym wyż
szym dygnitarzom, twierdzą, że spiskowcy nie przystąpili do wykonania
spisku i że wielu z nich przebywa w
więzieniu od chwili wybuchu powstania wojskowego.
Wedle doniesień ze źródeł powstań
czych, rząd madrycki postanowił opuścić stolicę i przenieść się do Walencji.

W

szą.c

Asłurji

Burgos. (PAT). Gen. Aranda donosi, że wojska narodowe zajęły miejscowość Grados,
stanowiącą
ważI1Y
punkt strategiczny. Kolumny wojsk
narodowych, operuję.ce w Asturji, zdobyły miejscowość Cabunana.

Madryt
La Corogn a. (PAT). Radjo tacja
tutejsza podaje, że lotnicy wojsk nacjonalistycznych zbombardowali gmachy ministerstw wojny i spraw wewnętrznych w Madrycie.

Bilbao
13 u r g o S. (Tel. wł.) Junta narodowa ostrzega zamieszkałych w Bilbao
cudzoziemców, by ewakuowali się,
gdyż miasto będzie bombardowane.
Ze swej strony władze w Bilbao ostrzegają. wszystkie Okręty wojenne cudzoziemskie, znajdujące się w porcie na
kotwicy, aby wydały odpowiednie zarządzenia., gdyż port będzie podminowany.

Alkazar
M a d r y t.

(PAT). Na. demarche
ambasadora Chilijskiego w sprawie
wypuszczenia kobiet, dzieci i starców,
dowódca załogi Alcazaru odpowiedział: "Jeżeli ambasador chilijski pragnie od nas czegoś, to powinien za pośrednictwem swego rządu nawiązać

Mor y czerwo ych

tłum' w

W San Sebastian Jfa)łto"dowano 450 osób} u' tem, kOJłsula fin1000~ldego - LudlłOŚĆ w tł"wod~ o Bwoje ~ycie do·~naje ponlies~ania ~lnyslów

S e w i II a. (PAT) Radjostacja powstańcza komunikuje, że wojska rządowe, ewakuując San Sebastian, zamordowały 8 chorych, znajdujących się
w tamtejszym szpitalu. Władze narodowp. zidentyfikowały 450 trupów,
pomiędzy którymi znajduje się konsul
finlandzki w San Sebastian
.
H e n d e y e. (PAT.) \V Barcelonie
w~~onano wy~ok "try~unału I':ldowego
w .. pr~cesJ.e. przeCIwko oflcer~m
artylel'J1 gorsklej. Rozstrzelano maJora Un~ue, kapitanów . La Torre i La
Guardla oraz por. SantIago.
Teror opanowany częściowo w Barcelonie, nadal szaleje na PTOWinCjLI
W m. Terrasa, 20 km od Barcelony,
znaleziono wczoraj trupy 11 osób, W
tem 2 księży i 2 zakonników.

B. premjer hlszpański

Lekarz miejskiego szpitala dla umysłowo chorych w Barcelonie stwierdza, że naplyw dotkniętych pomieszaniem zmysłów jest kilkal<rotnie wiQkszy, niż zazwyczaj. 'VjQkszość choryc~l sta~owią męż~zyźni ze sfer ~a
moznyc.h l ml?cle dZlewczQta, dotkOlęte manJą przesIadowczą.
.Madryt. (pAT.) Oficjalnie donoszą o " tykonaniu w Alicante 52 wyroków śmierci, wydanych przez "trybunal ludowy" na powsta11ców, którzy
19 lipca usiłowali owładnąć miastem.
.,Trybunał ludoWY" w Castelloń
skazał na śmierć kapitana Jose Delamo Peris, który strzelał do milicjantów w chwili aresztowania.
'V Madrycie aresztowano b. deputtowanego Federco Salmon oraz b. ministra pracy Ceda.

przecłw

krwawej dyktaturze

L i z b o n a. (PAT.) Były premjer nego, wypowiedział się
przeciwko'
hiszpański, przewódca stronnictwa ra-I krwawej dyktaturze Caba~lero, uwadykalnego Lerroux, w liście do Vin- żając, iż od katastrofy moze uratować
cente Sierra, jednego z wybitniejszych Hiszpanję jedynie powstanie naroprzedstawicieli stronnictwa radykaI- dowe.
I

,.Entuzjazm" sowieckich robotników
dla [zerwonej Hiszpanji
8000 lud~i, ~eb,·ano ... 50 rubli
M o s kwa. (Tel. wł.) Im mniejsze we mu" w Hiszpanii. Wielkie zdziwiesę. widoki komunistów hiszpańskiCh, nie wywołało następnie wezwanie do
tem intensywniejszą jest propaganda wysyłania paczek żywnościowych do
·
' H 'IszpanJI,
.. g d y we wszys tk'lC h częwS
oWletach
na rzecz pomocy h'lszpanskim ,towarzyszom". Wysłani do Hi- ściach Sowietów występuje znaczny
szpanj'i dziennikarze Ehrenberg i l{ol- brak żywności.
zow oraz inni donoszę. codziennie, 0Najlepszem jednak świadectwem
pierając się przeważnie na doniesie- "entuzjazmu" robotników sowieckich
niach madryckich pism komunistycz- przyjścia z pomocą "towarzyszom"
nych, o rzekomYCh sukcesach.
jest zebrana kwota w zatrudniającej
'V poniedziałek odbyło się wielkie 8 tysięcy robotników w fabryce manuzgromadzenie w mosl<:iewskiej operze, faktury; zbiórka przyniosła aż ... 50 ruzorganizowane przez kobiety, żądające bIL Podobne wyniki uzyskiwane są na
przyjścia z pomocą "Frontowi ludo- terenie innych fabryk.
W
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Zupełnie wyraźnie - socjalizm Jest
PoPdle~z~1ikiem
żWydORst~~ w rozrlachunl~
k

fabryce,

~atrudnia.jącej

lowa . I
.u .. zleJ rowym' . 'l' OSJI "rozrac t"
~~ę czr l "wy~~ez l ~. rtzszc~ ś .~I.lony o lal', w. Isz~anJI p oną. o ~IO y
l Płkną rzeki krWI, a teraz koleJ na
PolsNę ... d ." Z d . i k
od ły
'! a:o OWI
y Zl
omuna p. a
ce
sobIe lę
Nta~ChO?~ą W.rbOI~ l ~~
m~na cze.a ej pro y SI.
s~e . :
śWlato.w~ zydostwo patrzy .uwazme.
,.~zy kJU'lz" czas na rozpoczęCIe rozrac ~a~~ ambicją. narodową. jest, aby
wynik wyborów był taką, odpowiedzię.
na pytanie żydostwa: "Istotnie już
czas! Ale nie na rozpoczęCie waszych
." rozrachunków dziejowych", jeno of'tatni czas, abyście brali łachy pod
W i e l u ń. (Tel. wł.) We wczorajpachy!"" Wiać!. ..
Bo jutro może być "cóśkolwiek" .za- szy wtorek o godz. 9,30 rano w stodole
p. Silińskiego wybuchł pożar. Wskupóźno, "towarzyszu" Szwarc i panie
Lipszyc ... Bo może w Po18ce też bardzo tek wiatru płomienie przerzuciły się na
są,siednie zabudowania.
Ogółem spojuż rychłp sami siebie będziecie nazy··
wać "wściekłemi psami
rewolucji". nęo 13 stodół z tegorocznemi zbiorami.
Ale w Polsce to też nie pomoże.oo(
T

I

k

I

minalna wykryła onegdaj nielegalny
wywóz broni do Hiszpanji. Aresztowano kilka osób w chwili, gdy usiło
wały zakupić nowy transport broni i
amunicji. Szajka, która trudniła się
zakupem broni składała się, jak
stwierdzono, głównie z socjalistów.J ._.

kontakt z naszym rządem w Burgos.
Wojska rzą.dowe wznowiły bombardowanie Alcazaru.

Wywia'd z gen. Molo

-

H e n d a y e. (Tel. wł.) W rozmowie
z jednym z dziennikarzy, głównodo
wodzący armją północną, gen. Mola,
wyjaśnił w obecności swego szefa sztabu operacje ostatnich dni, które przyniosły duże postępy.

N a północy zdobycie linji Iron San Sebastian; wdarcie się wojsk
powstańczych do Asturji od zachodu;
na południu wznowienie bezpośredni~
go połączenia między wojskami gen.
Franco, które po zajęciu Talavera
przyśpieszyły swój marsz na Madryt,
oraz oczyszczanie Andaluzji i Estremadury z elementów · nieprzyjacielskich.
Gen. Mola stwierdził, że powstałe
w pierwszych trzech tygodniach walk
wszelkiego rodzaju trudności znikły
zupełnie. Mamy pieniądze, broń, amunicję i ludzi. Wszelkie oddziały ochotnicze zostały już zorganizowane i przydzielone jako jednostki bojowe do r~
gularnych oddziałów. Dyscyplina i ochota do walki wśród oficerów oraz
żołnierzy zasługują, na szczególne podkreślenie.

Następnie

ośwIadczył

generał,

le

Madr»t jest obecnie głównym celem
operacyjnym. Zajęcie stolicy powinno
na!'tąpić w najbliższym czasie. Pier·
wotny zamiar całkowitego otoczenia
Madrytu został porzucony, postanowiono pozostawić "dziurę" na P<llu.
dniowym zachodzie, aby przez ni~
umożliwić ucieczkę anarchistom.
Po zajęciu stolicy, poczynione zostaną, starania. o uznanie nowego rzę.
du powstańczego przez wielkie mocarstwa.

Rozmowa prymasa Hlonda
l królem Belgii
B r u k s e l a. (PAT.) Wczoraj po
król Leopold przyją,ł na. zamku w Laecken kardynała Hlonda i od·
był z nim dłuższą rozmow~.
południu

Negus nie kupił jeszcze willi
L o n d y n. (PA TS Poselstwo abisy11skie zaprzecza jakobY negus nabył
posiadłość w Bath, gdzie miałby 0siąść na stałe.
Cesarz nie powziął je·
szcze decyzji co do miejsca swego pobytu w Anglji.

Jakle jest pnłożenie
I.

gospoda:n~ze świata

Genewa. (PAT.) W dniu 1ł bm.
raport komitetu ekonomicznego Ligi Narodów o położeniU gospodarczym świata. Raport ten ma być
przedłożony na posiedzeniu Rady Ligi.
Komitet stwierdza, że objawy popra·
wy, jakie zaznaczyły się do pewnego
stopnia w roku ubiegłym w położeniu
gospodarczem, podlegały dalszemu korzystnemu rozwojowi.
ogłoszono

Min. Bastid wBerlinie
{pAT.)' W godzinę po
min. Bastid'a powrócił z
Norymbergji dr. Schacht, który złożył
Wizytę francuskiemu ministrowi prze·
mysłu i handlu i zaprosił go na. śnia
danie. Bastid opuści Berlin wieczo·
rem, Udając się wprost do Paryża..

B er 11 n.

Pożar zniszcz"ł 13 stodół ze zbiorami·

StOcj~Uści austrjaccy wywozin broń do Hiszpanji
w i e d e ń. (Tel. wł.) Policja kry-

1•

I

n 1304B

Straty wynoszą 150 tysięcy Złotych.
Przy gaszeniu pożaru zajętych byłQ 10
straży pożarnych.
Poszkodowanych
jest 50 rodzin. W związku z pożarem
przytrzymano trzech robotników.

przyjeździe

Stosunki polsko - f'rancuskie

War s z a w a. (Tel. wł.) Rokowania o traktat handlowy polsko-fran·
cuski rozpoczną się prawdopOdobnie
w końcu października w Warszawie.
War s z a w a. (Tel. wł.) W ponieP a I' y ż. (Tel. wł.) Naczelny pudziałek wieczorem odbyła się na Zam- blicysta Action Francaise zamieści!
B e I' l i n. (PAT)
Dużą, sensację ku u Prezydenta Rzplitej wspólna na temat obecnego położenia europej· ,
wśród ludności wywołało tragiczne zaj- konferencja z udziałem generalnego ski ego atiykuł, w którym dużo uwagi
ście między dwoma mieszkańcatni inspektora sił zbrojnych, gen. Śmigłe poświęCił stosunkom polsko-francuBerlina, z których kaMy liczył 82 lata. go-Rydza, premjera Składkowskiego, skim. Stwierdza on tam: "we Francji
Między starcami doszło do gwałtownej wIcepremjera Kwiatkowskiego i mini- nareszcie zrozumiano, iż Polska jest
sprzeczki na tle osobistym. Nagle je- stra Becka.
wielkiem pallstwem, a przyjaźń pol·
den z nich wydobył rewolwer i zabił
Konferencja trwała około czte.rech sko-francuska jest tradycją i konieczdrugiego, pocz;em sam popełnił samo-I godzin. Przedmiotem narad były za- nośeil)"~
bójstwo,
-"'- -- -- -'- '- '- - - ~ gadnienia polityki zagranicznej. (w1 , .
• _ __ _
5 .1

Smiertelna bójka
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Konferencje na Zamku
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D:r. med.

Benedykt Dylewski

chorobIj uszu, nosa, i !lord/a. Wady momy i gło8U
Łódź, BandarBJciego 12, m. 3
P,~yimuie od 4 - 6 po pol. Tel. 222-80
u 17"8
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Spontani'czoo mani,fes1acje 200.000 ludzi na cześć pow'racający'ch pułków ł1ódz,kich ~
Stolica w'ita dzielnych naszych żołnierzy - Poznań zasypał powracające pułki kwiatami
łódzkich.

Ulice, któremi miało przewojsko, były udekorowane fla-gami narodowemi. Punktualnie o godzinie 4 popołudniu ,vojsko wkroczyło
do miasta od strony Rzgowa. Przy Rogatce pod transparentem z napisem:
"Witajcie żołnierze!"
powracające
wojsko powitał tymczasowy wiceprezydent miasta Godlewski. oraz prezes
Grodzkiej Federacji Oksza-Strzelecki.
\Vśród ogromnego entuzjazmu na,-.
gromadziły się liczne rzesze pub~icz..,;
ności.
\V powodzi kwiatów WOjsko
pomaszerowało w kierunku placu Reymonta, poczem ul. Piotrkowską, przed
starostwo. Ka ul. Piotrkowskiej odbyła się defilada. Defiladę powracają
cych wojsk przyjął dowódca O. K IV'
generał Lan gn er, w asyście władz pań
stwowych i samorządowych. Po defiladzie pułki łódzkie, witane przez
przeszło 200 tysiQczny tłum (odzian,
oddaliły się w kierurtku placu Wolności, poczem ul. 11 listopada na upragniony wypoczynek. Rzecz charakten'styczna, że ulice miasta, zwykle zażydzone w tym czasie, w czasie powitania wojska oczyściły się z naszych
"kochanych obywateli" zupełnie.
chodzić

U wr7:eśnia
jest pisać "Plotki" za~Icześnie. ŻałujQ dzisiaj, że nie wstrzymałem się z lliemi do ' .... ieczora.
Osobliwy bo\viem wyraz przybrała
stoli<:a \V n i edzielę wieczorem. Doprawdy, takiej \VaI'5Zawy jeszcze nie
widzialem. TQlniata życiem, a ulice
'Przelewaly się tłumami publiczności.
Truduo było przejść przez uJicQ, takie
mnóstwo
samo{:hodów
kursowało
wszędy.
Z zachowania się publiczności widać było, że to przyjezdni. Przyjechało istotnie kilka tysięcy osób i z
kraju i z Niemiec. Ułatwienia kolejowe, a równocześnie i mecz piłkarski
Polska - Niemcy stanowiły główną.
atrakcję dla przyjezdnych.
Bractwo to chodziło, raczej włóczy
ło się leniwie po mieście, stając przy
każdej wystawie lub często
zawadzają.c o kawiarnie i bary. Ciekawie było
obserwować przybyłych Niemców, którzy porównywali ceny nasze z swemi,
a - o ile można było nieraz usłys·zeć
ich uwagi' - to porównanie wypadało
na naszą korzyść.
Nie-dobrze

ł, ó d 'l,
16. 9.
Powracającym z' żyje Polska Narodowa!".
Idące wojmanewrów pulkom garnizonu łódzkie- sko obrzucano kwiatami a ponadto
go, Stronnictwo Karodowe zgotowało żołnierze obdarowani zostali papierożywiołową i serdeczną owację. \V gmisami, owocami itd,
nie Chojny pod Łodzią. zebrały się liCZ-I
MiQdzy rozentuzjazmowanym tłu
ne rzesze narodo",rów z ośmioma mem a powracającem wojskiem naNajwiększe ~~ pOWodzenie miasztandarami, członka mi zarzą.du okrę- \\ iązał siQ bardzo serdeczny kontakt,
ły nasze knajpy. Ga:źie tylko były widoczne ogłoszenia. Jakichś piw - czy- gO"'ego, z kpt. rez. Gr7.egorzal<iem na . w~Tażający się w okrzykach: "AnnJa
to Haberbuscha czy żywieckiego czele, kierownikami kół itd. Powraca- z Narodem - Naród z arm.ią!"
"odbyt" był zapewniony: Wszak mu- jąc.ych .ż~łnierz): witano okrzyk~mi:
Miasto ~~dź przygoto.wał? się b:;rsieli spróbować... Doprawdy, pierw- "NIech zYJe arm]a narodo\\'a!", "NIech dzo uroczysclC na prZYWItanle pulkow
szy raz przed barami widzieć było
można ogonki.
Restauracje przygotowały się na
przyjęcie gości niemieckich.
Wystą
piły z kartami potraw niemieckiemi.
Ci Wars7-3.wiacy, którzy snobistyczKomuniści i a'Harclliści odebrali socjalisto-m . u .' plyw nu dal8'~Y
nie w niedzielę z3.{:hodzą do restauratol.: wyplull,-ów
cji na kolację, mieli dużo trudności z
P
a
ryz.
(TeJ.
wł.)
Jak
donosi
pra-r
P a l' y ż. (Tel. wł.) Groźba "trajku
uzyskaniem miejsca. '\V Barze Europejskim przepełnieni.e. u Buki.eta rów- wicowy "Jou!"', prezydent Lebrun pows7.echncg'o w północnej Francji
na zamku
przybiera coraz realniejsze formy. Ponież, w Żywcu tak samo; "Gastrono- przerwał swój pobyt
m.ia" i odnowiony "Cristal" rhwalily Rambouillet i wyjechał do Paryża, by łożenie jest bardzo poważne. Sytuacja
sobie niodzielę i tylko pragnęły, żeby porozumieć siQ z min. Chautemps i \\' ~' \': ołala nawet w socjalistyczn~' ch
min. Delbo- w sprawie obecnej sytua- kolach rząclo,,"~· ch duży niepokój. Kotakich dni było \yięcej.
cji strajkowej oraz rniQuzynarodowej. la te ol,ecnie iuż zdawają. sobie spraZagadnąłem dzisiaj jednego z wła
\Ve wtorek popolllllniu odbędzie się "'Q z tego, że akcja, jaką. rozwinęli kościcieli barów, jak wyglą,dały rachunposiedzenie gabinetu. które m. in. zaj- muniści i anarchiści zmieJ'7.a do zuki, płacone przez Nieomeów. Ciekawi- mie siQ rówlIież sytuacją strajko\\·c.l. pełnego odizolowania socjalistów i 0ło mnie.
Oka.zuje się, że były skrom- Premjer Blum i min. spraw wewnQtrz- debrallia im jakicgokoJ\\'iek wpływu
ne. Ka głowę przypadało średnio po nych przedstawią, swym kolegom sy- na dalszy tok wypadków.
4 - 5 zł. Ale ch,'valili bardzo kuchnię tuację oraz nieudałe próby arbi trażu.
i zajadali się dostatecznie. Może nie
mogli dysponować większą. gatówką ze
względów dewizowych .. _

Warszawa. (Tel. wł.) We wtorek w południe Warszawa powitała
wracające z manewrów oddziały wojskowe.
Wojsko przybyło od strony Pragi
przez most Poniatowskiego Nowym
Światem na plac P·iłsudskiego.
Na placu przemówienie powitalne
wygłosił tymczasowy prezydent miasta Starzyllski a odpowiadał w imieniu powracających z pułków i oddziałów pułkownik Trzaska-Durski.
Po
UkOllczonej uroczystości powitalnej ze
samochodu wydawano wszystkim żoł
nierzom
specjalnie
przygotowane
paczki żywnościowe i butelki z biwem. Następnie oddziały odmaszerowały wśród okrzyków i wiwatów do
koszar na zasłużony wypoczynek.

I

Wulkan strajkowy we Francji dymił
'v

*

Słowem: niedziela była dla stolicy
niezwykle żywotna. Chwilami pod wieczór ru.ch w tej części miasta, które
leży bliżej boiska "Legji", przypomniał "place Opery". Pachniało naprawdę wielkiem miastem.
Żeby tak częŚCiej podobne atrakcje
uTZądzano,
ale równoczesme, żeby
miastu nadano bardziej estetyczną
fizjognomję, zbudowano lepsze bruki i
jezdnie i urządzono lepszą. komunikację! "_

*

ZanotowAliśmy wczoraj głos A. Zaleskiego o kulisach podróży gen. Rydza-Śmigłego do Francji, podany za
pośrednictwem
agencji "Mitropres-s".
Agencja ta, istniejąca w Paryżu, rozsyła biuletyny z artykułami i rozmaitYch \yybitn)'ch osobistości.
\V danym wypadku zaszła jakaś
niew~r.iaśniona dotąd mistYfikacja. Oto
bowiem PAT ogla<:za. że p. August Zaleski, b. minisiE'r sprAW zi1graniczn~'ch,
kateg-orycznie stwirrd7:a, iż nie je~t on
autorem tego arlykułu ani też nic udzielał nikomu żaclllrg'o wy\\'iadu na
temat polskirj polityki zag-ranir7.nej i
że z artykUłem ,,':\lilrO'prf';;'s" niema nic
wsp61ne,Q'o.
,.Mitl'OP1'f>S;;" rozesłała taki artvkul n. jako flutor figurujE'! t a m: "A.
Zaleski (\'/arszawa)". Otóż w sWlecie
publicy"tyczn0-d7.irnnikar;;kim i politycZll)"m w \Varsza\yie niema żadnej
opobit" I ości o tem nazwisku. nie sły
chać ró\ynież nic o tern. aby l<tokolwi('k uży",ał 1nki('g'o pSE'!lldonimll. P.
min . A. Zaleski zapl'zeczył jakiE'!g'okolwiek zwiazkn z owym art"kułem.
Ską dże zatem wziął się taki 'podlpis?
"Mitropress" zapewne zechce wyjaśnić _••
WARSZA WIANm

Wśród witają.cych znajdowały się
również korporacje akademickie, które w czasie przemarszu rzucały okrzyki: "Kiech ży ' e wojsko!" oraz "Precz
z zabójcami sierżanta Bujaka!" (w)

P o z n a ń, 16. 9. - W dniu wczorajszym powróciły do miasta pułki poznaIlskie, przebywające od kilku tygodni na manewrach.
Na przybrane sztandarami o barwach narodowych ulice Poznania wyległ wielotysięczny tłum, witający ży
wiołowemi okrzykami,
oklaskami i
kwieciem przechodzą.ce szeregi. Szczególnie chętnie wznoszono podejmowany przez wszystkich z niebywałym en-

Wypadek lotników pod Mvślenicami
Mas~yna

"Spano"

~

LlIblilHa

(lo.~Hala us~l.·od'~enia l')odu-o~ia
darzyły się

Kra k ó w. (P A T.) Dziś o godz.
8 rano nastąpił z lotniska krakowskiego start do 4 etapu w locie dookoła
Polski. Maszyny startowały w odstQpach G-minutowych w liczbie 30. ostatnia maszyna wystartowała o godz.
10,54.
Jak już donosiliśmy wczoraj przvlecjało do Krakowa do godzin wieczornych maszyn 29, dziś rano przyleciała
maszyna RWD 8 nr. konk. 18 z klubu
lotniczego p. w. s. z Białej Podlaskiej.
Opóźnienie nastąpiło z powodu zmylenia przez lotnika trasy, który lecąc z
Katowic lądował nad Wisłą. poniżej
Krakowa.
Etap Krakó\v - Lwów, prowadzl}.cy przez szereg miejscowości pod gór"kich, m. in. przez l\f)"ślenice, Cz~' t'Ily
Dunajec, Zakopane, Rabkę, Nowy
Targ, Kowy Sącz, D~'nów, Krosno itd.
jest jednym z najci!?ższrch.
Z pośród maszyn, które W~'3ta:l'tO
wah" dziś rano z Krakowa samolot
aeroklubu I\\'ow;;kirgo, m'. kon!;:1I1·.':;0wy R rozbił poclwo7.i(' IV ;,\I~' ślrni('"ch 1
orzrlw ie nu. pomoc.
Ze Lwowa lotnicy stm'tujl}. do f'tanisla,,"owa i z powrotrJn, pOCZCIl1 ~ł'U
powo lecą do \Varsza\\'y.
War s z a w a. (Tel. wł.) Pod('zas
6-tego konkursu turystycweg-o l:'amolotów 7.agubili się lotnic~r Trubiczyn
orar, \Viśnie\yski z kluhu lotnic7.ego
P. W. S.
Okuwje "ię. r.e zagubili oni si~ po
drodze i stracili kiel'l1l1rk lolu. 01laj
lotnicy wystartowali z lolniska krakowskiego o godz. 8 wśród względnej

jeszcze dwa inne wypadki,
mianowicie maszyna nr. G ze znakami
"SP ANO" z Lublina, pilotowana przez
\Vróblewskiego, doznała uszkodzenia
podwozia w czasie lądowania pod Myśle nicami.
Drugi samolot, nr. 23,
"SPEAJ" z Aeroklubu Poznallskiego, z
załogą, Suszczyl'lski i Olszewski, skapotowal w Krośnie podczas lądowania.
Na szczęście w obu wypadkach obeszło
się bez poważf!.iejszy~h .następs~w, a
przedewszystklCm pIlOCI wyszlI bez
szwanku.
(w)

mgły.

HO

Poza. tern w tegorocznym locie wy-

tysięcy ~rmków

I

tuzjazmem okrzyk: "Niech żyje armja
narodowa!"
DefiladQ przyjął przed pomnikiem
Wdzięczności gen. "Vład w otoczeniu
przedstawicieli \.... ładz. Ulice Poznania
po przejściu wojska zasłane były kwieciem.
(kI)
\V i l n o. (PAT.)
Powracające z
ćwiczell oddziały wojska od godz. 7-ej
rano przeciągaly przez imasto w polowych formacjach. Miasto przybrane
było flagami na powitanie wojska.
Przechodzące oddzialy ludność zarzucała kwiatami.

J)<)ntyeznyrn 'partii hińel'O~~k~J ~t~ na
mich błoniach "Zeppelinwiese", aby wysłuchać mowy Hitlera.

ołbr~
.

en'ona 4

36-ta loterja Państwowa

Wrodzinnem

(Nieu~owa),

W pilItym dniu ciągnien.ia 4·ej klasy wyg-ran~ padły na numery następujące:
Po 10.000 zł na nr. 768fl6 7!l985 110412 174.376.
Po 5.000 zł na nr. 31717 113529 11!l340.
Po 2.000 zł na nr. 13649 22471 29378 50667
77877 81935 82916 92374 116080 117525 135547
159410 161883,
Po 1.000 zł na nr. 11872 13239 14132 17449
19369 21194 33086 34552 37892 38339 63248 71606
86031 88803 91938 103222 107826 10793~ 110712
111720 113330 118315 125731 127891 128513 138437
138818. 159938 169622 176480 178145 H9531. ·179905.
Po 200 zł na nr.:
21 30 179 515 656 799 828 968 1161 200 92 555
85 706 916 2096 162 294 629 68 860 3239 439 530
645 811 57 961 4123 76 208 551 87 617 939 5145 400
40 505 6 51 737 944 6015 393 829 7186 223 302 437
565 68 979 99 8188 297 371 745 61 922 9006 123 91
272 406 79 639 839 95 10126 42 384 422 31 68 523
24 691 771 74 925 33 72 111(}5 19 358 627 55 12243
333 431 545 75 79 674 732 13039 80 97 148 274 337
473 76 648 93 975 99 14140 313 69 472 831 981
15062 199 339 62 427 96 505 693 914 16046 60 64
108 47 225 389 598 755 970 17031 67 208 351 70
88 96 603 727 822 999 18193 242 66 404 562 676
727 71 87 951 98 19058 95 188 2M 466 89 93 578
643 773 20019 90 223 377 530 87 93 98 726 919 81
85 21189 295 306 67 97 605 702 75 88 942 22148
89 203 80 367 437 526 737 839 88 969 23060 186 87
366484 773 24029 79 112 564 692 706 856 922 25362
65 97 481 583 864 2(;053 307 34 45 50 479 638 704
27196 310 443 559 628 785 828 942 2810a 255 390 98
489 654 842 8 912 29015 58 276 85 359 65 437 596

W
go

Posiadaczy szczęśliwych losów 'u praszam
zgłoszenie się po wypłatę wljgrangch.

F.

ZYG'ARŁOWSKI,
Poznań,

27 Grudnia 12

621 94 862 30070 336 74 431 45 601 16 52 98 772
73 984 31033 267 536 694 971 32037 165 349 538
640 53 73 937 33061 78 197 214 88 439 590 640 53
871 34012 194 413 531 660 82 704 96 35024 40 48
166 95' 244 M 345 886 87 508 15 60 60 55 69 719
22 36070 104 28 63 85 264 644 837 45 62 971 37023
56 138 83 387 569 838 908.
. 38235 96 '410 69 652 752 83 953 39028 145 615
887 94 911 40018 68 176 656 97 775 81 86 817 916
41297 491 521 42706 26 43065 327 489 837 97 969
44118 562 873 923 62 45057 104 46 55 407 55 99
567 93 663 850 46029 160 301 504 45 54 772 972
972 47061 71 180 222 66 73 666 877 937 63 48018
13046 76, 207" 319 429 S7 564 ·615 .89 75849079187
;l59 419 849 50063 289 (\83 437 58 93 641 744 85.3
»26 92 51132 ·220 312.15 725 86·S . 929 52081 149 247
582 98 631 701 56 988 53075 104 28 313 403 622
54049 114 22: 311 713 73 851 92 923 55045 202 671
56109 245 89 386 451 666 856 922 57026 198 523
763 856 905 58236 342 404 599 762 77 59208 15 90
302 44 45 420 589 697 99 813 20 60325 47 706 25
56 61019 435 74 78 699 799 862 86 62136 43 235
81 335 637 735 844 48 951 63146 52 249 586 844 69
906 64015 233 580 704 55 859 65031 99 205 373 .570
634 99 66000 8 30 294 365 451 568 63E 709 937 66
67524 50 640 67 718 19 31 68118 44 45 70 289 307
63 451 74 837 61 69298 471 73 88 92 502 668 713
62 87 800 69 70002 46 302 486 650 741 875 93 939
71094 234 97 343 71 457 533 657 833 72365 488 503
6U 93 990 73035 55 394 616 861 933 74034 106 287
366 466 506 72 686 758 837 65 75065 210 57 419
43 51 599 635 91 786.
76097 118 74 271 304 455 518 19 27 741 80 823
83 934 77360 566 92 617 805 910 93 78018 135 506
659 70750 67 790077 146 49 519 61 83 670 745
80108428 622 622 881 , 81366 406 89 573 614 15 723
893 82079 97 160 64 243 557 868 959 83034 64 73
227 57 322 77 476 714 849 999 84027 84 102 247
85 304 541 7"46 868 85050 53 245 85 509 48 737 918
86090 . 95 126 51 99 302 86 470 72 555 606 754 839
87271 99 446 635 718 87 97 851 88248 338 67 492
819 922 75 89069 78 139 242 72 95 662 85 828 32
36 90051 64 136 59 70 224 307 42 64 410 672 774
91302'44 88 P7 404 542 650 54 70 88 710 92144 206
. 56 304 433 57 97 534 41 61 76 718 883 9G2 96

do l. klasy 37 Loterji, są już
do nabycia. Owiartka 10 zł
Wielkie wygrane: 50,000 zł, 25,000 zł,
5,000 zł, oraz spora liczba średnich, które
podczas ciągnienia bieżącej Loterji padły
w mojej Kolekturze, świadczą wymownie, iż
słusznie uznająją powszechnie za szczęśliwą.

LOSY

STEFAN CENTOWSKI

ng lWO/8os Poznań,

pl. Wolności 10.

93065 89 251 86 544 77 87 662 73~ 830 85 94075
143 94 400 52 571 95142 99 387 453 64 83 650 857
911 15 72 96093 165 75 262 382 84 486 90 617 772
823 999 971'33 239 489 748 830 71 98015 126 47 271
395 469 526 670 801 998 99064 12<ł 53 83 353 524
659 703 17 916 28 100023 53 139 46 89 281 302 817
922 28 101227 300 445 531 73 616 716 878 948 192307
40 441 56 63 572 748 54 72 895 103003 38 88 90 204
15 326 36 88 435 599 626 42 74 837 38 933 89
104099 14.3 80 82 336 39 47 412 51 824 87 909 20
55 105124 409 12 556 605 737 48 818 106015 240 771
93 107087 125 310 47 465 532 53 737 868 108038 59
208 45 550 80 699 828 982 109000 289 322 588 666
701 91 859 919 48 90 110062 197 293 442 547 601
4.3 920 95 111031 43 301 30 492 572 621 49 719 811
97.1 112057 233 60 307 420 72 506 47 612 752 933
52 113172 204 70 449 74 786 811 22 988.
114147 73 252 4'91 526 61 657 797 115034 83 87
119 232 42 323 544 676 77'5 885 91i! 79 116011 224
332 92 551 006 758 963 117147 355 54>6 678 763
832 973 118089 98 W6 98 437 53'9 820 58 68 110047
7>8 255 67 303 570 17 698 718 48 76 841 926 88
12il046) 213 00 35 329 446 62 /}21 ~ 60 776 813 42
922 1210at2 59 1154 300 469 500 00:7 /}9 739 65 895
900 7~ 81 122110 220 362 80 402 10 001 787 12ll0rN!
351() 401 60 lM038 62 Wl 203 11 ~ 406 6I.ł 84 500
781 826 76 986 12WS1 372 SS 582 602 83 701 8&8
934 126237 47 78 322 641 56 77 816 127092 282 92
503 724 90 856 970 1281()1 58 23'9 411 58 001 42
8{}8 27 81 100251 59 'l8 83 414 527 619 ' 57 ' 933
1301'i~9 76 77 97 :m liOO 97 613 :n 906 1·31071 84
107 00 400 633 67 Tli 92 m 1aOO74 118 408 fXl4
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odbyła się kolejno akademja, zainauG d M t
P

gurowana śpiewem" au e a er olonia". Przemawiał generalny sekretarz Stron. Narodowego p. mgr. Nied kk'
.
6bu e , ws azuJą.c w SW<lJem przem
wianiu na ks. Piotra Skargę, jako na
boJownika głoszonych zasad w obronie
Polski i Kościoła, a zarazem stwierdzają.c, że ks. Skarga był pierwszym
człowiekiem w Polsce, który widział
zagraża]'''ce
nam niebezpieczeństw<l
~
żydowskie, przez co stał się symbOlem
tych, którzy walczą. dziś o prawa Polaków na polskiej"ziemi. Akademję w
da..lszym ci"gu
wypełniły śpiewy reli~
gIJne.
W uroczystości bardzo liczny udział
brejo Stron. Narodowe, zszeregowane
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. h Cał A ._· k'
ł
w
ompanJac .
O::t<;lą
lerowa
prezes powiatowy S. N. p. Brzeziński.

Zabójstwo wachmistrza Bujaka
było uplanowane 1-
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ks. Skargi

podniosłych uroc~1Pltośeiach ku c~ci wielIdego
kU#nod~ei d~i.ęly ulki,a l tlu'lnY włQścian ora~ 4

Równocześnie
z uroczystościami skargowskiemi w
Warszawie rodzinne miasto wielkiego
i proroczego kaznodziei zorganizowało
k ' ł
, ku czci ks. Piotra S argi wspama e
uroczystości. \Vzięły w nich udział
tłumy włościan z bliższych i dalszych
okolic. Uroczystą sumę na rynku grójeckim celebrował ks. biskup Sonik.
Podniosłe kazanie wygłosił ks. prałat
Nowakowski.
Po nabożeństwie dziesiątki organizacyj ze sztandarami oraz niepTzeliczone tłumy wiernych udały się p~d
szpital, ufundowany przez ks. Skargę,
gdzie wmurowana została tablica pamią.tkowa, a następnie pod gimnazjum
sejmikowe, które otrzymało nazwę im.,
Skargi.
O godz. 12,30 na rynku grójeckim

ciągnieniu 4 klasy padły
dotychczas w kolekturze mojej

32.061, 92724, .117 715 ng 17425/6
Kolektora Zygarłowskłego stale
pod znakiem szczęścia l

mieście

Gr ó J' e c, 15. 9.

' W rozpoczętem

10000 na nr. 76866
5 000 zł na nr. 109782
po l 000 zł na nr. 44065

crnĘDOWNIK, czwar{eK, dnia 11 wrzesnia 1936·...

Na lawie oskariionych-o
W a 'r s z a wa, 15. 9. -

~b",.odnię ~abójlSftDa ~asłt{~ie tr~ech

Ży'dów

z.abójcy Bujaka będzie gotowy prawdo~
podobnie już w październiku. Wdowa
po zabitym wystąpiła z powództwem
cywilnem.

W zwif$.zku

z : zabójstwem wachmistrza Bujaka,
aresztowano dwóch Żydów pod zarzutern współdziałania z zabójcą. Chaskielewiczem. Jeden z aresztowanych,
Izrael Jaworski, szewc z Kałuszyna,
miał dostarczyć Chaskielewiczowi broni, a poza tern Chaskielewicz odbył podobno rozmowę z Jaworskim, przyczem zachodzi podejrzenie, że w trakcie tej r<lzm()wy uplanowano zabójstwo. Drugi z aresztowanych był
świadkiem morderstwa i nie starał się
napadniętemu przyjść z pomocą, tylko
spokojnie przyglą.dał się ohydnej scenie mordu. Akt oskarżenia przeciwko
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\V a r s z a w a. (Tel. wl.) Ministerstwo \V. R. i O. P. przygotowuje nowelizację stosunku służbowego nauczycieli szkół powszechnych do władz
szkolnych i interesów nauczania.
Celem tej noweli jest pogłębienie
wzajemnego zaufania między władza
mi szkolnemi i nauczycielstwem. (w)

74.628złna samoloł"Chrobry"
Do

d~iś,

13 b. m.

wł·ącznie

zebr aliśmy na samolot "Chl"Obry"
7 4.628 złotych

W dal.szym ciągu wpłynęły do adminl'
Gazeta Polska, Kościan, zebrane
stracji naszej następujące składki na sa., składki
300,molot "Chrobry":
Urzędnicy Komunalnej
Kasy Oszczędności miasta Rawi-cza, l.
221,70
S. Mroczkiewicz, Go,styń, św. Durata
cha 36
20,- Kurkowe
Bractwo Strzeleckie,
30
Ochotnicza Straż Pożarna, ŻerCzarnków nfN.
,-"
ków
5,- Członkowie Stronnictwa Narodo5,we~o w Aleksandrowie złożyli
Józefowski
81,95
Agencja "Zachód", II rata
5,- Komisja Opieka Społecznej, Okręg
Na dożynkach Józefostwa StranVI.
5,70
zów w Bydgoszczy zebrano z ini-W ekspozyiurze "Orę(l ,ownika" w
9.cjatywy p. Aleksandra Stranza
21,30
Łodzi złożono w dalszym ciągu:
Firma Józef Rensz i S-wie, FabryStronnictwo Narodowe w Swarzęka Wyrobów Włókienniczych,
dzu przesyła zebrane od człun12,90
Pabjanice, ul. Kościuszki 31
50,k6w:

Wiele Wygranych pada
.

w kol. Dzierianowskiego
GNIEZNO~
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War s z a W a. (Tel. wł.) We wtorek ważniejs'z.e wygrane w ciągnieniu
IV klasy Państwowej Lo-terji Klasowej
padły na następujące numery (bez
gwarancji i zobowiązania):
100.000 zł nr nr.: 163 529.
25.000 zł na nr.: 128 703.
10.000 zł na n-ry: 78672, 814Ht
5.000 zł nr n-ry: 58 045, 81 570, 93625,
95 227, 156555, 166 312.
2.000 zł na n-ry: 1071, 7497, 23 906,
32355, 52113, 58517, 62836, 81664,
84787, 89091, 104766, 106 911, 107396,
112580, 113753, 149 807, 150 906, 168 045,
12 656, 19098, 34839, 50 00l, 71 794,
101774, 177637.
(w)

Warszawska

giełda pienięŹlla

z dnia 15 wr z e śn:i·a 1936 f.
Belgja 89.70; B erli'n 212.36; Ho1~ 360.00:
Londyn 26.90; Nowy Jork (<czek) 5.311/.; NowY
Jork (ikabeol) 5.313/8; ParylŻ 34.97; Praga 21.96;
Sztokholm 138.75; S7Jwaj-c!lJrja 173.05.
Tendencja &taib~za.

Giełdy zbożowe
Poznań
P o z n a 11, 15. 9. 1936 r.
W.a r n D Jr h H:"ldel bnrtltwy parytet Poznad,
ładunki

WJlgonowQ, dostawa

bietlłca

za 100 kg:

- -STANDA:.RTY: 1) żyto 700 gIl., 2> pszenńca
153 gll~ in owie; 420 g fl.
Oeny orierutacyjne:
~yto 2ldrowe suche , • • • • • 15.00- 15,25
Uspoo·obiemie s,taJe,
PSIzenka (Uspooobieni~ s,ta:lel • i 22,00- 22,25
Jęczmień browwowy
. • • • • 10.00- 20.00
UspOsOb ~enie sPOkojne.
Jęczmień 630-640 gil; . • • • • 16.50- 16.75
Je=ień 667-676 gil . • • • • • 17.00- 17,25
17.5!l- 18.50
Jęczmień 700-715
US'I}OEIobien,j,. spokojne.
OwiE!$ • • • • • • • • • I • 13.5!l- 14,0tl
USP06Obien.ie &po<koj,ne.
Mą k a
żytnia wyoiąg. 0·30% wl. w. • • 23.25- 23.50
żytni,! gat. I 0·50% w!' w.
•
22.75- 23.00
21.75- 22.25
żytnda gat. I 0-65% wl. w.
•
~ytnia gat. II 50·65% w!' w.
16.50- 17.50
żvtruia pool. pem. 65% wl. w.
15.00- 16.00
USP(}SI()bienie spo<kojne.
pszenna gat. I wyc. 0·20% wf. w. 36.50- 38.25
pszel1!la gat. lA 0-45% wl. w ••
35,75- 36.2a
pS'ZeThlla gat. JB 0·55% wl. w .•
34.75- 3525
PSZffi'.iIla gat. ro (}·60% wl. w ••
3425- 34.75
pszeruna gat. ID 0-65% wl. w ••
33.25- 33.75
pszenna gat IlA 20·55% wl. w.
32,50- 33.00
pszenna gaf. IlB ?O·65% wl. w .• 32.00- 32.50
pszenna gat. IID 45·65% W>l. w .• 29,50- 30.00
ps.zenna gat. II F 55..fi5% wl. w .• 25,25- 25.75
pSlZenna gat. IIG 60-65% wl. w .• 23,75- 24.25
PSZen!lla gat. lITA 65-70 % wt, w .• 21.75- 22.25
pszenna gM. rIlB ~H5% wf. w •• 19,75- 20.25
Uspooobieni~ spokojne.
Ot, .;by Żytni~ stand, • • • • • 10.00- 10.50
Otręby pl'lzsnne grube SJtand. • • 10.75- 11.25
Otreby p5Zel1!le śre 'tllie stllllld.. •
9.75- 10,50
Ot b '
,
re Y JęCllmlerulle • • I • I • 11,25- 12.50
SR;:~".~ InZj!anmOeWY. • I • I • • • 37.00- 38.00
~ ~
• • • • • • • 36.00- sa,oo
G _I1'CZYC!l. . • • • • • • • ' I • 31.00- 31.00
Groch WuktoI'ia • I I • • I • 20.00- 24.00
Groch Folge.ra. , • • ł • • • 23.00- 25.00
Mruk ruebieSJlci • • • • • • I • 59.00- 65.00
Makuch lniaJ1Y w taflach • I • 17.50- 11.75
Makuch rzepa.k. v taflach • , • 14.25- 14.50
1.40- 1.65
Sloma pszenna luzem • • , • •
1.90- 2,15
••
pszenna prasowailla • • •
..
tytnia lu.zem. • • • • _ 1.5D- 1.75
2.25- 2.50
żyŁr>.ta prawwama • • • •
1.75- 2.00
",
OwSLIl41a lu,zem • • • • •
2.25- 2.50
"ows ~ana prasowa.na • I •
1.40- 1.65
jeczmienna luzem . • • •
1.90- 215
••
jęczmienna p1'3s O'wana • ,
3.8;;- 4.85
SL8Jllo zwykle lazem
. . , • •
4,50- fi 00
zwykl~ prl!>Sowane • , •
4.75- 5.25
..
na:dnoteClkle luzem • • • •
5,75- 6.25
••
nadnotooka~ t>rasowane
Ogólne usposobieni", sp <)kojne.
Og!'J1ny obr6t: 4134,3 txmrn, w tern żyta 815
'OOnn, PSZBl1:icy 257 'OOllil, jęo7Jlllienia 1023 toaw.
owsa 4() OOllll1
.

gn. . • •••

Warszawa

z dnia 15 wrześ<ni'a 1936 r.
Pszel1:ica jednolIta 23-23.W; p&zenica I1:bie<rana 22,50-23; żYto jednolite 15-1\).25; Żyto €'kll·
,p.ortowe 15.25-15.50; żyto .zIbieralfle 14.75-15;
o'!"des jednolity 14.75-ł5 .25; ow ies e>kspo.rWIVY
11>.2&-15.fXl; owies ~bjerany 14.25-14.75; ięCiroień Ibrowa:rny 20.50-21,50; atręlby ips~enn;; gru·
ibe 12-12.50; otręby ip~zenne m i Rłlkie : średnie
1<'.75-11.25; otręby żytnie 9. ~5-9.75; kuchy lnili'
ille 15.7&-17.25; k UMy il'zeop!bkowe 14-14.50 og<1ll117 obrót toon 4,003 - ;w Item Żf1t8 ti>nn
1 SOI. USD-OOO'bienie at a'le.

Numer 21ft
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~R~DOWNIK, ezwarlelt, dnia '17 Wl'Ze~nła 'l~ -

strona S

:

polił;czne
ałolicvzmu

Oblicze

polskiego
W ramach zakOończonegOo w ubietygodniu w Warszawie dwudniowegOo kongresu działaczy i pUblicystów
katolickich, wybitny Jezuita O. Jan
Rostworowski wygłosił odczyt na temat: "Najważniejsze postulaty katolicyzmu w Polsce". Nie mając miejsca
na streszczenie całego referatu, ograniczę się do wyliczenia i krótkiego objaśnienia wysuniętych
przez referenta
postulatów.
1. Katolicyzm religją państwową i
panującą.
Podstawowy ten postulat
zawiera w sobie zmianę dOotychczasowej konstytucji. Konstytucja kwietniOowa z r. 1935 7achowała przepis konstytucji marcowej z r. 1921, mÓWiący,
że wyznanie rzymsko _ katOolickie zajmuje w państwie naczelne stanOowisko
wśród
równOouprawnionych wyznań.
Między tym niewyraźnym kompromisowym przepisem, a wyżej sformuło
wanym postulatem różnica jest ogromgłym

W pochodzie z okazji uroczystości narodowych w Bielsku wzięłD udział przeszło 10 tysięcy osób. Na fotografji po
lewej górale z Istebnej, po prawej moment przemówienia górala. p. Żonia. z żywieckiego.

Co

piszą

inni

"Kandydaci na ojców miasta"
.Jak "Goniec Warszawski" cha rakteryzuje poszczególne listy
wyborcze w Łodzi

"Goniec Warszawski" w dalszym mizm różnych panów i ich dobre
zajmuje się sprawą wyborów w mniemanie o sobie.
2. Państwowe prawo małżeńskie Łodzi. W ostatnim artykule p. t. "Kanzgodne z kanOonicznem. Ten postulat, dydaci na ojców miasta" w taki spoObóz narodowy
mający na celu ochronę rodziny w ka"Do kategorji pierwszej, t. j. do
sób charakteryzuje poszczególne- listy
tolickiem społeczeństwie i wypływają wyborcze:
tych, którzy niewątpliwie w najwięk
cy logicznie z pierwszego, nie wymaga
"Do rozgrywki wyborczej stanęło szej ilości zasiądą w radzie miejskiej
komentarzy. I sama sprawa i tocząca 18 ugrupowań politycznych, grupek, należą kandydaci Obozu Narodowego.
się dOokoła niej walka jest całemu nabloków, a wreszcie lokalnych wielko- Na liście narodowej figuruje 115 kanszemu społeczeństwu dOostatecznie zna- ści, które, jak wszędzie zresztą cenią dydatów. Ciekawe jest do jakich zana.
tytuł radnego miejskiego.
Z pośród wodów należą, owi ogłoszeni przez
3. Smroła wyznaniowa. I ten po- tych 18 list tylko kilka ma szanse P. P. S. za "burżujów" i sympatyków
stulat jest wnioskiem z pierwszego w przeprowadzenia swych kandydatów wielkiego kapitału kandydaci.
Ogólnie biorąc na listach Obozu
zakresie wychowania publicznegOo. Po- - reszta symbolizuje jedynie optynieważ jegOo realizacja może
spDtkać
się z trudnościami, a
przez to ulec
zwłoce, przeto referent dOomagał się narazie zwiększenia ilości gOdzin nauki
religji w szkole i pozytywnego stosunku do sprawy wychowania religijnego
ze strony nauczycielstwa i władz
szkolnych.

na.

W związku z ostatnim postulatem
poZlostaje zgłoszony podczas dyskusji
i uchwalony przez kongres wniosek,
potępiający wrogą
dla katolicyzmu
dzialalność Związku
Nauczycielstwa
Polskiego. Uzasadnienie tego wniosku znane jest z praktyki i publicznej
dyskusji, w której brało udział także
i nasze pismo.
4. Przebudowa ustroju społecznego
na zasadach korporacyjnych w myśl
encyklik papieskich od "Rerum nova:
rum" do "Quadragesimo anno", Tutaj
referent zaznaczył, że przebudowa ta
nie powinna być narzucona z góry, ale
powinna być przeprDwadzona w porozumieniu z Drganizacjami zawodDwemi i stronnictwami politycznemi, skła
niającemi się dD tej idei.
5. Rozwiązanie zagadnienia ży
dowskiegD. O. RostworDwski podkreślił ważność tegD zagadnienia i wysunął postulat, aby rząd polski na terenie międzynarod,Dwym podjął inicjatywę w kierunku jego rDzwiązania.
Z samego teg.o, dość lakDnicznegD
wyliczenia wynika jasno, że pDwyższe
postulaty pDlityczne katDlicyzmu w
PDlsce zgodne są w Dgólnym zarysie
z programem Stronnictwa Nar<>dowego. które oddawna na terenie Sejmu i
kraju walczy D ich realizację. Już w
Sejmie Ustaw<>dawczym posłowie na,rodowi ze śp. ks. Kazimierzem Lutosławskim na czele toczyli walkę D pań
stwowy charakter religji katDlickiej
i .o szkołę wyznaniową. PraWD małżeń
skie i sprawa żydowska tD także przedmi.oty naszej walki w przeszłośei i w
teraźniejszości.

Kongres SkargDwski odbywa.ł się
po Synodzie Jasnogórskim przy czynnym udziale przedstawicieli Episkopatu z ks. Kardynałem
Kakowskim na czele. We wszystkich
referatach i w dy,skusji zaznaczył się
nastrój walki z k<>munizmem i jegD radykalistyczną awangardą. W Dbradach fltale górowała płynę,ca z ducha
Skargi idea jedności narDdu polskiego
z katDlicyzmem.
Obóz narDdowy wita z zadOWDleniem tak wyt'aźne określenie politycznego Dblicza katolicyzmu polskiego,
Dceniaję,c
należycie znaczenie tegD
faktu i jego kDnsekwencyj.
M.K.

bezpośref'.nio

ciągu

Narodowego kandyduje: robotników
fabrycznych - 26, robotników sezonowych - 8, bezrobotnych - 6, rzemieślników - 23, kupców - 14, adwokatów - 5, lekarzy - 2, inżynierów
- 2, urzędników - 6. J ak z tego widać, lista narodowa jest odb-iciem niejako struktury społeczno - socjalnej 0gółu mieszkańców Polaków. Nie
widać z niej żadnych śladów uprzywilejowania kogokolwiek, ani też oddzia.ływania czynników ubocznych. Poprostu Obóz Narodowy postawił sobie za
cel i zadanie by o losach Łodzi, o jej
gospodarce, decydowali ci, którzy
pracują, obojętnie czy fizycznie, czy
umysłowo.
Niema na tej liście natomiast różnych zawodowych radnych,
działaczy społecznych, sekretarzy itp.
typów, nie mająCYCh innego źródła utrzymania poza przewodnictwem na.
zebraniach względnie sekretarzowaniem (z pensyjką 500 zł) w związkach
zawodowych czy gdzie indziej."

Fron1 ludowy
"P. P. S. zajęła i w tym wypadku
stanowisko wręcz przeciwne Obozowi
Narodowemu. Poza kilkoma ŻydamI,
z których jeden jest adwokatem a pozostali zgodnie z przeznaczeniem tego
narodu, handlują - upstrzyła swą listę szumnymi tytułami zawodowych
działaczy społecznych.
Otóż, co prezentuje taki działacz pod każdym
względem,
robotnikowi już dawnD
wiadomo. Wiadomo jaką rolę spełnia.
ją tacy panowie w chwilach dla robotników ciężkich. Wiadomo czem tłu
maczyć należy momentalne zwroty w
sytuacjach strajkowych. Nikt nie jest
naiwny i kaidy rozumie i pamięta,
jak to nieraz bywa, że ci, którzy zorganizowali strajk i wystąpili "do boju
z orężem", nagle zmieniają swe "nleprzejednane" i "zdecydowane" stanowisko i robią się umiarkowanymi oraz
rozsądni, opuszczając po konferenCYJce w cztery oczy zarząd fabryki. ZnaFragment z uroczystości poświęcen ia proporca Str. Nar. w Kiszewach.
ją takich wszystkie ośrodki przemysłowe i Borysław, i Śląsk, i Zagłębie
Dąbrowskie w Łodzi też nieraz ła
mano sobie głowy nad owę. "zmiennością" nieustępliwych obrońców robotn1ka."
Od siebie do tych uwag nie mamy
4000 młodych nał'odowców p)'zejęło z ł"ąk st,arszego pokolenic do dDdania, poza tem, że, jak ostatnia: s~tandar z 1905 roku
nio wiadomo, socjaliści idą do wyboJ e d l i ń s k, 15. 9. Ubiegłej nIe- dar, fundator p, Wroniecki z nieopisa- rów wspólnie z komunistami i na.
dzieli odbyła się tu podniosła urDczy- nem wzruszeniem oświadczył: "Strzet- listach swoich kandydatów wbrew pocie młodzi sztandaru I Niech on będzie czątkowym zamierzeniom m.usieli ustość wręczenia sztandaru Stronnictwa Narodo.wego z r. 1905 młodszemu symbolem niedaleki~i Polski katolic- mieścić Żydów.
kiej i narodowej '" W odpowiedzi na
pokoleniu narodowemu.
Sprawa, dlaczegD socjaliści "upstrzyPo wysłuchaniu mszy św. w ko- to 4 tysiące młodych narodowców, li swą listę szumnemi tytułami zawozgromadzonych na uroczystości, przy- dowych działaczy społecznych", jest
ściele parafjalnym, na dziedzińcu domu parafjalnego sztandar ów, ufundo- sięgło na wierność sztandarowi oraz prosta.. Ci t. zw. "zawodowi działacze
wany przez ówczesne organizacje na- idei katolickie,i i narodowej.
społeczni",
to typowi karjerowicze,
Podniosłe przemówienia okolicznorodowe, staraniem p. Wronieckiego,
którzy na barkach robotniczych wyściovve przy tej okazji wygłosili pp.:
wręczony został dwukrotnemu wię
windowali się w górę i kosztem tych
źniowi Berezy Kartuskiej, 22-letniemu Książek, Borowski, Julicz-Bzura, Marobotników robią niejednokrotnie doWitoldowi ,Borowski.emu, kierowniko- ciejewski z Radomia i WesołDwski z bre interesy ...
wi organizacyjnemu Stronnictwa Na- Radzanowa. Imponujące zgromadzerodowego na pow. radomski. Przeka- nie zakończono odśpiewaniem hymnu
zując w ręce młodego pokDlenia 8ztan- Młodych oraz "Roty....
wieśniacy

"Strzeżcie młodzi sztandaruU!

B'rawo

Zgon dwojga samobójców
Kra k ó w, 15. 9. Stanisław Wii jego żona Irena, nauczyciele z
kieleckiego, którzy w sobotę popełnili
samobójstwo na błoniach krakowskIch, umieszczeni w szpitalu św. Ła
zarza, zmarli mimo pomocy lekarskiej.
łaj

N,asi

domoro,śJi.

hitlerowcy.••

P a b j a n i c e, 15. 9. T. zw. polscy narodowi socjaliści, którym na
gruncie pabjanickim przywodzi. nieja.ki p. Tomczak, usiłowali zorgamzowa~
ubiegłej niedzieli wiec. Mimo szumnej
reklamy na wiec przybyła nieHczna

okolic Białobrzegu !

garstka osób, którzy w momencie, gdy
zaczął przemawiać p. Tomczak, opuścili salę. SpeszDny przywódca narodowych socjalistów poniósł więc jeszcze jednD fiasko. Przypominamy, że
p. Tomczak podczas ostatnich wyborów w Pabjanicach wystawił własnl)
listę, lecz nie uzyskał żadnego mandatu.

I

Wybicie szyby
W anty'kwarjacie
.
W a. r.s z a w a.

(TeL

wł.)

~e. wto-

~ek WybItD przy ul. Śto-KrzyskIeJ.,du-

zę. szybę wystawOowI) w antykwarJaeie
"Occasion". (w)
,

I

B i a ł o b r z e g, 15. 9. - Wieśniacy
z okolie Białobrzegu, zebrani na targu
pomiędzy straganami, zauważyli kilku
ludzi, przeszkadzających nawoływaniu
wł<>scian, aby ci kupowali tylko u Polaków. PDwstało zamieszanie, w wyniku którego o mało nie doszło do nieporozumień. Jak okazało się, akcji
uświadamiania włościan o konieczności
popierania swoich przeszkodził sołtys
i wójt Bia.łobrzegu p. Gruszczyński Michał oraz
p. Kosobucki Stanisław.
Oczywiście stanowiska ich włościanie
bynajmniej nie uznali za słuszne i w
dalszym cię,gu kupow~li .tylko u P?_
l3;ków. Brawo, włośclame z okolIc
Blałobrzegu.l

=

ES

stron!i 1ft _ 'ORĘDOWNIK. ezwar{et{, <łnła 17 wneJn'i s ~~ -' Numer 2ft'

Z d'n ia

A ino chowanica...
JANOWI DROZDOWSKIEMU
Dziękuję Wam serdecnie ze sarotek wiązanklJ,
- za Was e dobre słowo,
ze nie gardzicie Hanką..
Sarotki - to slJ, duse
samotne i nicY.le ...
- a mnie sie wej takućko
,na bozym świecie zyje ..•
- To choćkie sie wypłacem
ze psami do księżyca
- mok nie córka Podhala
- a ino chowanica ...
Hanka.

Komitet rełIJolu YIDY łIJ Łodzi
ZorganłzowaU

go komuniści, którzy Vi dniu 1 maja br. wznosiU okrzyki przeciw armji
S' kazujący wy,rok sądowy

Ł 6 d Ź, 16. 9. Wczoraj pr~ed sądem
grodzkim toczyła się rozprawa przeciwko 5 członkom komunistycznego
komitetu fabrycznego.

letni Józef lóźwiak, wszyscy znani jeszcze jako działacze PPS-lewicy, niedoszli poslowie komuny na Sejm oraz
wielokrotnie notowani za działalność

Na ławie oskarżonych zasiedli 54letni Władysław Krysiak, 43-letni Kazimierz Konopa. 45-letni Władysław
Łuszczyński, 40-letni Jan Misztal i 45-

komunistyczną..

Poczynając od stycznia br. nawi~.
zali oni na terenie fabryki E,izerta (ul.
2wirki 19) formalny komitet rewolucyjny, Jóźwiak otrzymywał bibułę komunistyczną i rozdzielał między robotników, a Łuszczyński był kasjerem
składek na MOPR (międzyn. org. pom.
rewolucjonistom).
Organizacja dała
wyniki, które ujawniły się w dniu 1
maja br. w czasie pochodu.
Zbolszewizowana grupa robotni~
ków fabryki A,izerta tworzyła osobny
oddział z własnymi transparentami i
sztandarami. Grupa wznosiła pkrzyki:
"Precz z rządami generałów!", "Precz
z armją.I", "Niech żyje Rosja Sowiecka!", "Niech żyje rzę.d robotniczochłopskich rad"!" itd. Okrzyki te przeciwko WOjsku .wznoszono przed koszarami.
Po tych demOl1stracjach zarzą.dzo
no szczegółO'we badanie działalności
bolszewickiego komitetu fabrycznego
i stwierdzono, że jaczejka odbywaJa
częste narady z wysłannikiem centralnego komitetu
komunistycznej
partji przy ul. Głównej 53, że cała ro.
bota pią.tki kO'munistycznej była zgóry
ukartowana.
Wczoraj organizatorzy bolszewickiej rady zasiedli na ławie oskarżo
nych. Po przeprowadzonej rO'zprawie
są,d skazał 54-letniego Władysława
Krysiaka na 3 Jata więzienia, Kązlmi&
rza Konopę na półtora roku więzienia,
Władysława Łuszczyńskieyo na jeden
rok więzienia oraz Józefa Jóźwiaka na
trzy lata więzienia, Piąty oskaIiony
Jan MiszŁaI został uniewinniony.
W czasie ogłaszania wyroku doszło
do niesłychanego zajścia, wywołanego
przez elementy komunistyczne. Sąd
przerwał pO'siedzenie. Dwie kobiety
aresztowano.

Krwawe zajście
B u k ar e s z t. (PAT). W mIejscowości Piatra Neantz w Mołdawji liczni chłopi, zwolennicy dawnego kalendarza juljańskiego, zgromadzili się, aby uwolnić siłą znajdują.cych się w
więzieniu
dwóch przywódców swej
sekty. Żandarmerja zrobiła użytek z
broni, raniąc około 20 osób.
Należy
przypomnieć.
że
pomimo
wprowadzenia przez Rumunję po WO'jnie kalendarza gregorjańskiegO'. część
ludności Besarab,ii i Mołdawji uznaje
nadal dawny kalendarz. jeżeli chodzi
o święta religijne. W wyniku tego dochodzi często do starć.

Na Zg,ro'madzenie l"l'gi
Lo n d y n.

(P AT). Min. Eden nie
w rozpoczynającej się
18 bm. sesji Rady Ligi NarO'dów. W.
Brytanja reprezentowana będzie przez
parlamentarnegO' podsekretarza stanu
Sipraw zagranicznych lorda Cranborne'a.
Min. Eden natomiast uda się do
Genewy dOlPiero w niedzielę celem
wzięcia udziału w pTacach Zgromadzenia, rozpoczynają,cego się 21 bm. w
charakterze szefa delegacji brytyjs,k iej.
Razem z nim na Zgromadzeniu obecni
będą jako delegaci rZą,du brytyjskiego
również IOl'd Halifax. min. dominjów
Malcolm, MacDonald. lord Cranborne i
parlamentarny podsekretarz stanu dla
spraw oświaty Shake:sipeare.
weźmie udziału

Ch . e~

dla Polaków

Na terenie m· Szydłowoa potrzebny jest
fachowiec z branży "manufaktury" z gotówką, który zało~yłł>y sklep.
Powodzenie zapewnione, bo na ogólną iloŚć 12000
mies<zkańców, Szydło wiec ' dotychczas nie
posiada ani jednego sklepu chrześcijań
skiego z materjałami łokciowemi. W powyższe'; sprawie bliższych informa'cyj udzieli Stronniotwo Narodowe w Szydło wcu.
Gdzie

ścijanin?

mógłby się osiedl!ić

fryzjer-chrze-

Polak - chrześcijanin iPoszukuje miejw której mógłby zato.:!:yć mniej-

scowości,

Ejzą drukarnię·

Zbo'żowlec,

W sportowej

Łodzi

1. mistrz województwa lódzkiego na torze Smith i Einbrot. 2.
z biegu Bel'lin - Warszawa. 3· Pierwsi zawodnicy biegu
Warszawa na torze w ŁodzI. 4. Posile'k. 5, Zwycięscy etapu KrakówŁódź Schultre (N) i J. Kapiak (P.)

Starzyń.ski ż nagrodą

Berlin -

lisia Obozu Narodowego

Na ogóln,q liczbę 115 kandydatów do Rady m ,i ejskiej w Lodzi
z listy Obozu Narodowego kandyduje. robotników fabrycznych 26, robotników sezonowych 8, bezrobotnych robotników
6, rzemieślników 23. kupców 14, adwokatów S, lekarzy 2,
urzędników 6, oficerów rez. W. P. 2, tramwajany 2, iniynierów 2, nauczycieli 2, właścicieli nieruchomości 7, majstrów
fabrycznych S, inwalidów woj. I, domreów domowych 2
1 szoferów 2.
Listy wyborcze Obozu Narodowego w Lodzi otrzymały
w poszczególnych okręgach wyborczych nast. numery =
okręg
I
nr. 4.
okręg
VI
nr. 5
okręg
II
nr. 3
okręg
VII
nr. 4
okręg
III
n ... 5
okręg V III
nr. 4okręg
IV
nr. 4
okręg
IX
nr. 3
okręg
V
nr. 5
okręg
X
n ... 4

-

wy,padek mistrza
Poznania w czesaniu pań
Ciężki

War s z a w a., 15. 9. Ciężkiemu
wypadkowi uległ popularny mistrz
Poznaniu w czesaniu pań p, Moskwiak. Podczas powrotu pocią.giem popularnym z meczu Polska - Niemcy,
p. Moskwiak wychylił się z wagonu i
uderzył głową o wystający słup. .....;
Wskutek zderzenia ze słupem p. Moskwiak odniósł tak ciężkie obrażenia,
że w stanie bardzo groźnym przewieziono go do jednego z warszawskich
szpitali. Zachodzi obawa o jego życie,
gdyż nie odzyskał on dotychczas pr?:ytomności. (kI)

Narodowcv Utronu Pani Mazowieckiej

Z pielgr:łiyntki 1500 Han'odowc6w
p ł o ck, 15. 9. - W dniu 8 bm., t. j. przed cudownym O'brazem Matki Bow uroczystość narodzenia Najśw. Ma- skiej Skępskiej, uczestnicy narodowej
Rio de Janeiro. (PAT). Szalej,rji PanriY wyruszyła do Skępego licz- pielgrzymki chóralnie O'dmówili mQ- cy w okolicy Tartagal w Argentynie
na pielgrzymka członków Stron. Na- dIitwę o Wielką Polskę.
na przestrzeni 300 klm kw. pożar laChrześcijańska
tkalnia mechaniczna rO'dowego, składająca Się z 1500 osób.
Na marginesie tej pielgrzymki war- sów nie zootał dotychczas QlPanowany,
pOSZUkuje wepólpracownika z kp't. kilku- Reprezentowane: były koła z powiatów to zauważyć, ż~ wśród straganiarzy, pomlmo, że w akcji ratunkowej biori
nastu tys· zł na b. korzystnych warunkach płockiego, płońskiegO', sierpskiego, go- którzy rozbili. swe kramiki w Skęp~m, udział tysiące ludzi.
o'procentowanie w stosunku roeznym 10- stynińskiego, włocławskiegO' i lipnow- nie byłO' ani Jednego 2yda.
MimO' braku szczegółowych wiado12%, pensja miesięczna 300 zł oraz 2% pro- skiego. Po mszy ŚW., odprawionej
mości. stwierdzono, że są liczne ofia.rY
wi~ji od sprzedanego towaru.
w ludziach, a straty sięgają mi1jonÓ'IV
pesetów.
W której miejSCOWOŚCi bra:k jest polskiego i chrześcijańskiego składu ryb i
konserw (pilne).
wielkopola.nin, debry fachowiec - Bzuóka wspólnika (10000) mote być niefachowiec, celem zało~enia
IPrzedeię'bioMtWa.
zb<>towego i opałowego
w b. Kongresówce.

Pozar lasów

Pięść Zedlasocjalistyc~ego
Polakówpodw6rka
•.dla swoich
dłoń
w ŁodNi

Ryskalczyk i, Kujawski

t,Sanacyjny" konserwatywny "CZM~
przypomina nIwlej życiową" dwóch
Ł Ó d ź, 15. 9. Akcja przedwyborSojusz z PPS niemieckim socjali- rzłonków "Legjonu Młodych", kt6rzy
cza organizacyj SOCjalistycznych idą- stom wcale dobrze się opłaca, bowiem "wsławili się" przed kilku laty brutalcych pod szyldem PPS i klasowych mają szanse przeprowadzenia swego nym napadem na Adolfa NO'waczyńzwiązków, ujawnia, że PPS przestała kandydata. ZgOdnie z uchwałą. poskiego.
.
Chrześcijanin, dobry fachowiec w zabyć polską, i socjalistyczną. partją., a wziętą ostatnio, socjaliści witają się
"W
niedługi czas po tym napa-dzle
wodzie gastronomicznym, posiadający
stała się komunistyczną..
podniesioną w górę pięścią. Czynią. to Ryskalczyk dostał posadę sekretarza
całkowite urzą.dzenie restauracji - poszuOdbyte ostatniej niedzieli wiece i również niemieccy towarzysz~.
wojeWOdy KO'stka-Biernackiego, a póź.
kuje wspólni,k a z niewielkim kapiiałem do
masówki socjalistyczne o ile nie końPodczas przejazdu ubiegłej soboty niej dostał się do komisarjatu rZlł du
w.spółpracy w zało:!eniu i prowadzeniu restauracii w jednem z większych miast czyly się awanturami, wyw?łanemi niemieckich kolarzy obserwowano ci e- w Gdyni.
Małopolski.
przez oburzonych słuchaczy, Jako fi· kawy objaw. Oto na stadionie w Hele"Ryskalczyka aresztO'wano niedawnał miały odśpiewanie mi~c1zynaro. nowie po przybyciu kolarzy zgroma.- no pod zarzutem przemycania pienięW jakiej miejscowości Malopo16lki ]'ub dówki
komunistycznej..
Czerwony dziły się liczne zastępy Niemców łódz- dzy przez granicę. Schwytano go bo'
Kresów Wschodnich potrzebny byłby za- sztandar "socjalistyczny" poszedł w . kich, witają.c przybywaję.cych roda- wiem na gorącym uczynku przemycakład rzebiarsko - kamieniarski.
kąt i został zastąpiony hymnem III ków z Rzeszy ukłonem hitlerowskim, nia 40.000 zł.
Do Związku Pols,kiego zgłasza się duto międzynarodówki.
t. j. podniesieniem otwartej dłoni.
"Okazało sIę później, źe Ryskalczyk
piekarzy. którzy pragną wydzierżawić już
Socjaliści niemieccy również idą.
Wśród zgromadzonych byli też i 80przywłaszczył
sobie tę sumę z ka~1
istniejące piekarnie lub wybudowa.ć nowe z polskimi towarzyszami i na liście 0- cjaliści niemieccy i to najwybitniejsi.
komisarjatu rządu.
w miejscowościach - gdzie odczu'Wa siQ trzymali kilka miejsc, choć wogóle w I oni równiez dla swoich mieli otwar"Przy spOSObności warto przypo~'
brak tego rodzaju gDE.podal'czych ,placó- proporcji do swego stanu liczebnego, tę. (Hoń po hiUerowsku. oni tez śpie- nieć, że kOlega Ryskalczyka, KujawskI,
wek chrześciiańekich.
Niemcy w Łodzi mog~ liczyć najwyżej wali hymn niemiecki. OkazuJe się, te współsprawca napadu na NowaczyńŁaskawe
zgłoszenia
i
informacje
upraniemieccy, tylko dla pol- skiel?o,
zamordował swego przeło~onesza aię kierować do Związku Polskiego w na 2 mandaty, a socjaliści niemIeccy towarzysze
k
~
P.oznaniu ,p rzy ul. Poczto'wej 27, m. 1.
nie mają. żadnych szans, w n~jlep-I s ich towarzys~6w n; aJ f) pięść, dla go, naczelnika wydziału w magistraKto pragnie poprzeć akCję Zwia;zku szym bo;viem ,:",ypadlm na t~reme ca- ~wol.th z~ś .dlon. S;vo.)ste. cechy przy- cie warszawskim. Kujaw>:Jd, skaza~~
PoJ&kieg~ niech posluguję się kontem 1>. łeJ ŁodZi mogllby zgrupowac 2000 do Jaź!') socJallstyczneJ 1 mlędzynarpdo- na 10 lat więzienia, przebywa obecme
;K. O, 200~
__ 2500 głosów"
. -. .... weJ! (k).
....
w więzieniu nil Św. Krzyżu."
WielkopolIanin pra.gnie założyć %8!kład
stolarsk,o - pogrze'bowy w Małopolsce lub
w innej dzielnicy Polski. Uprasza się
wskazać. w której miejscowości taki zakład byłby potrzebny.
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Środa:

Suchy dz., Kornela i Cyprjana
Czwartek: 5 ran ŚW.
Franciszka
Kalendarz słowiańskl
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Wystawa ogrodni[za wŁodzi
Zna~enie

polskiego ogrodnictwa

Ł ód ź, 16. 9.
Łodzi, zorgani-

na równym poziomie z zagranicznym, ale
Środa: Sędzislawa
Wystawa Ogrodnicza w
pod wielu wzg'ędami je przewyższa. Z ta,d
Czwartek: Drogosława
zawana przez Woj. Zw, Ogrodniczy przy wniosek, :te nietylko nie 'Potrzebujemy
Słońca: wschód 5,27
Środa
współudziale Łódzkiej Izby Rolniczej ma
sprowadzać owoców i warzyw z za,granizachód 18,06
ogromne znaczenie dla tej dziedziny życia cy, ale z ,p ow'ldzeniem mOlŻemy ekspoTtoDługość dnia 12 g. 39 mln.
gospodarczego, jakiem od pewnego czasu wać nasze produkty.
Księżyca: wschód 6,21, zachód 17,45
stało się ogrodnictwo.
Nim Ip rzejdziemy do sz.czegółowego
Faza: 1 dzień po nowiu
Pisz&my "od pewnego czasu", gdyż omówienia wystawy, wartoby jeszcze omódługo trzeba bylo czekać, aby produkty
wić ogÓlne znaczenie ogrodnictwa, jako
ogrodnicze wszelkiego rodzaju znalazły -czynnika dobrobytu i kultury. Znaną i
prawo obywatelstwa na każdym stole. starą jest Drawdą, ~e kraje bogate, o wyNiedawne jeszcze są czasy, kiedy takie sokiej kulturze to kra ie ogrodów· W kratelefon redakejl I admhalstracJl 17",55 warzywa jak pomidory, kalafiory czy inne jach, gdzie przeludnienie sprawia iż zieutytkowane były tylko w domach uprzy- mia ule~a coraz większemu rozdrabnianiu
Piotrkowska 91
wilejowanych, t. j. u ludzi boga.ych. Dziś na małe działki, nie mogące wy~ywić rolGodzinJ przy J~ dla mtv._'"
spotycie tych wszystkich produktów ule- ników - ze skuteczna, pomoca, przychodzi
gło kardynalnej zmianie, trafiły one na
właśnie ogrodnictwo, gdyż jest ono najod 10·-12
stół do najs,z erszych mas społeczeństwa i
intensywniejszą
e-ksploatacją. ziemi. Z
-ze
w związku z tern podniosIo się ich znacze- tąd też dla wielu .państw i krajÓW ogrodNOCNE DY:2:URY APTEK
nie ja,k o produktów odgrywających w na- nictwo stało się ,p unktem wyjścia, źródłem
Nocy dzisiej!,zej dyturują. apteki: Dusz· szem życiu goopodarczem olbrzymią. rolę· dobroby·tu dla rolnika i potężnym czynniNa tej też płaszczyźnie, pominąwszy juź kiem ekonomicznym.
ile chodzi o strokiewiczowej, Zgierosl,a 87, Ha.rtmana (Zyd)
inne walory, należy tę wya.tawę trakto- nę estetyczna" to w wielu wypadkach, gdy
Brzezińska 24, Hiszpallskiego, Jj.l<..1.: Wolnować.
Wystawa ta ma za zadanie zapre- szybki postęp cywilizacji niszczy natura 1ści 2. Perelmana (żydowska), Cegielniana 32. Cymera Wólczańska 37. Oanielec· zentować jaknajszerszemu ogółowi dpołe- ne piękno krajoorazu, sztuka ogrodnicza
kiego, Piotrkowska 127, Wćjci·ckiego, Na- czeństwa, co dotychczas na polu ogrod- odtwarza to piękno w postaci parków,
nictwa zdziałano i jakie starania poloto- skwerów, kwietników i t. p., stających się
piórkowskiego 27.
no w celu wzmożenia jaknajwiększej wy- wytchnieniem i rozkoszą dla oderwanych
Pogotowie miejskie: teł. 102-90_
dajności i produktywności tej gałęzi przeod natury mieszkańców.
.
Pogotowie P. C. K.: tel 10"2-4C,
mysłu. Jest to. je<Śld można się tak wyraWystawa ogrodnicza w Łodzi nie ograPogotowie ub"2.pieczaln1: tel. 208-10,
~ić, forma egzaminu, w zależności do któnicza się jedynie do przedstawienia prac
Straż: tel. 8.
rego czynione będą dalsze kroki. Zdaniem samych wyspecjalizowanych gospodarstw
naszem egzamin ten wypadł jaknajpo- ogrodniczych, bądź kwiaciarskich, bądź
Teatr Miejski ---' "Z miłości niedostamyślniei .. pod:kreślil wspa,niały dotychczawarzywnych, ale o'b ejmuje .produkcję carte-cznie".
SO\...·y dorobek i pozwala rokować na przy- łego województwa we wszystkich działach
szłość jaknajl61p6ze nadzieje. Między innywraz z gałęziami ,p okrewnymi i wspólpraKINA ŁÓDZKIE
mi egzamin ten dowiódł, że ogrodnictwo cującymi.
Potraktowane
więc zostały
Adria-Metro - "Zapomniane twarze".
polskie Q;dolne jest do pokrycia wszelkich szeroko działy: nasiennictwa, szkółkar
Corso - "Śmiertelny skok".
zapotrzebowań rynku krajowego bez uciestwa, zdobnictwa (plany i modeli o,g rodów,
Capiłoi "Złotowłosy bI'Zda,c",
kania się do importu.
parków i ,t. p,) nastę']Jnie dział przetwórIkar - "Dziewczę z Budapesztu" i "PaJako przykład mo,żemy przytoczyć, te stwa, (przetwory z różnych warzyw i 0pua".
nawet takie owoce jak winogrona i renglo- woców jak marmelady, konfiotury, soki i
Miraż -' ~Samochód 99".
dy zwykle sprowadzane z zagranicy mogą t. p., w ,przetworach został uwzględniony
Mimoza - "Manewry miłosne".
być z IP owodzeniem hodowane w Polsce,
opis przyrządzania), poza tern dział ,p rzeOświatowy "Dawid Co-pperfield".
Przedwiośnie "Ostatnie dni :Pompei". nie ustępując ani wyglą.dem ani smakiem myslu i handlu, jak maszyny i narzędzia
-owocom
®agranicznym.
Na wYBtawie rolnicze, preparaty do zwalczania szkodPalace - .,Nie zapomnij o mnie".
znajdują się takie winogrona i renglody
ników, dział roślin I'e karskich, jedwabRialto - .. Carewicz".
wyhodowane w jednym z podmiejskich nictwa, pszczelarstwa i t· d.
Stylowy - "Bohaterowie Sybiru",
majątków ziemskich.
ile chodzi o inne
Tyle mniej więcej ogólnych danych o
owoce i warzywa to można śmiało stwier- Wystawie Ogrodniczej w Łodzi. Zkolei
KOMUNIKATY
dzić, że ogrodnictwo polskie nie tylko stoi
omówimy szczegółowo wszystkie działy.
Rejestracja mężczyzn, urodzonych w
1918 roku. Wydział Wojskowy (ul. Piotrkowska 165, I piętr<l, front) przeprowadza przed niedawnym czasem w iprzemyśle me- zajmuje cech tapicerów i kowali. I te cerejestrację mężczyzn, urodzonych w 1918
talowym. Konferencja obejmująca wa- chy godzą się na unormowanie płac i eroku - obywateli RzeczYPospollitej oraz runki płacy i pracy ślusarzy, kotlarzy i t. wentualne podniesienie ich. ale odma[przebywających na terenie m. Łodzi. Red. nie dała wyniku i została odroczona do wiają podpisania umowy zbiorowej. W
bież. tygodniu
rokowania zostaja, wznojestracja odbywa się w g<ldzinach od 8 do dnia 18. b. m.
wic;ne i niewykluczone jest, te przy u15 w sobot:," od 8 do 13,30. W dniu 16. b.
Strajk w przemyśle dzianym· Wobec stępstwach obu stron doprowadzą. do pom. do rejes·tracji zgłosić się powinni męt
tego, że i powtórna konferencja w spra- rozumienia i likwidacji strajków. Zaznaczyźni, zamieszkali na terenie IV Komisarjatu P. P., których nazwiska rozpoczy- wie zawarcia umowy zbiorowej dla prze- czyć trzeba, że stanowisko cechów nie
naia.. się od liter: A, B, C, D, E, F, G oraz mysłu dzianego nie doprowadziła do poro- znajduje uzasadnienia, albowiem już w
zumienia, odbylo się zebranie delegatów rzemiośle piekarskim, rzeźnickim, kramężczyźni, zamieszkali na terenie Xl Koi szewskim umowy zbiorowe omisarjatu P. P., których nazwiska rozpo- fabrycznych. któr& uchwa!iłoproklamo wieckim
bowiązują, choć statuty tych cechów są
wać straJk. Ostateczna decyzja zapadnie
czynają się od liter: A, B, C, D, E, F, G,
na walnem zgromadzeniu robotników w identyczne. (k)
H, Ch, I, J.
Katdy zgłaszający się do rejestracji po- dniu 17. b. m. Rokowania w dalszym cią
winien posiadać dowód osobisty lub me- gu prowadzone są i niewykluczone jest, że OFIARY KRYZYSU
trykę urodzenia
wzgl. wyciąg z rejestru pozwolą zapobiedz wybuchowi strajku.
Dwa samobójstwa bezrobotnych kobiet.
mieszkańców wraz z innym. dokumentem,
Nieudany strajk socjalistów. Ze wzglę W mieszkaniu własnem przy ul. Święto
stwierdzającym ,toisamość osoby oraz dodu na ar6f;ziPwanie kilku socjalistycznych luzyskiej na Stokach w zamiarze samobójwód zameldowania w Łodzi.
rozklle jaczy afiszów iprzedwyborczych, w czym zażyła jodyny 34-letni Marja Duk.
Wielka zabawa w Belenowie.. W nie- dniu wczorć.jszym., soclalistyczni demago- Powodem rozpaczliwego kroku był brak
27-letnia Regina
dzy usiłowali wywołać strajk demonstra- środków do tycia.
dzielę, dnia 20 bm. o godz. 2 po południu
staraniem Ob. Komitetu Domu Parafjalne- cyjny na odcinku robót publicznych na Abramczyk, stale zamieszkała w Piotrkogo św. Krzyża w Łodzi odbędzie się wielka Polesiu Konstantynowskim, gdzie zatrud- wie, przybyła do Łodzi w poszukiwaniu
zabawa w Helenowie. W programi& m. in.: nionych jest ckolo tysiąc ludzi. Strajk pracy. Środkiem, przy pomocy którego ta
l<lterja fantowa, której główne wygrane nie doszedł do skutku, gdyż robotnicy nie ostatnia próbowała wziąć rozbrat z życiem
był kwas solny.
stanowią: węgiel po 5,3 l 2 korce: mąka
posłuchali wezwania socjaHstycznych depszenna po 20 i lO-kilogramów, piecyki ga- legatów i :pra.ca trwata. przez caly dzień .lUDA ICA
zowe i. wiele innyeh wartościowych przed- bez przerwy.
miotów." Cena biletu loteryjnego 50 groszy.
Jeden żydowski kombinator zastąpi
Tramwajarze grotą strajkiem. Zwią
Występy Chórów kościelnych
"Echa" i
Q;ek pracowni,k ów tramwajowych wznowił innego. Zydowski magazyn Whole Whort
"Św. Cecylii". Strzelanie do tarczy o naprzy zbiegu Piotrkowskiej i Przejazd.
a·keję o unormowanie płac i norm urlopogrodę. Wędka. Dwie orkiestry. Bufet obmimo sławnych kombinacyj
podatkowych
dla
pracowni'
k
ów
tramwajowych.
bity i tani. Łódki na stawie. Cena wejścia
wych tej firmy, zlikwidował się, choć
Wystooowano
pismo
do
dyrekcji
tramwa54 ros ze. Dla żołnierzy, młodzieży szkolnej
konkurował cenami,
sprzedając tandetę.
i dzieci 25 groszy. W razie niepogody w j6w łódzkich i tramwajów dojazdowych, (lbE'cnie na tern samem miejscu otwiera
domagając
się
odpowiedzi
i
uwzględnienia
dniu 20 bm., zamiast zabawy w Helenowie
sip, inna placówka żydowska, równiet.
żądań tramwajarzy w terminie do dnia
odbędzie się w następną niedzie 'lę 27 wrzeskład wszelkiego rodzaju towarów,
pod
27. b. m. Po tym czasie tramwajarze zaśnia sama tylko loteria fantowa na cmenfirmą New York.
tarzu kościoła św. Krzyża przy lokalu uli- !pOwiadają. podjęcie strajkU, celem ,poparcy Przejazd 13 od godz. 7-ej rano do go- eia 'żądań.
KRONIKA SĄDOWA
dziny 18-tej.
czy nie
W
Z R YNKU PRACY
dniu wczorajszym przed s~em okręgo
PRZED WYBORAMI
Roboty sezonowe. Na odcinku robót wym w ŁodzJ toczyła się BIPrawa dwóch
Czerwony teror. Ja,k już SW&go czasu nad regulacją rzeczki Neru i Łódki mi~dzy ezłoll'ków Str. Narodowego:
Antoniego
donosiliśmy, na czwartym odcinku kanaŁodzią i Konstantynowem zapowiedziano
Gnatowskiego i Alfonsa Wawrzyniaka,
lizacji (roboty miejskie) panują skanda- zreduko'vanie (Zatrudnionych tam 200 ro- oskationych o malio wanie na murach i
liczne stosunki. Poza wymuszaniem od botników ze względu na zakończenie tego- płotach haseł przedwyborczych. Posterobotników sezonowych składek na ezer- rocznego ,p lanu robót. Zwia.zki zawodowe runkowy Policji' Państw. Tadeusiak (VIII
wony front ludowy w Hiszpanji, prowody- wobec tego. że robotnikom wypowiedziano k), który zaaresztował oskarżonych, ze-,
rzy socjali.styczni dopuszczaj a.. się szeregu pracę, interwenjowały u władz. domaga- znał w protokóle, że znalazł przy oskarnadużyć i wymuszeń na bezsilnych robotjąc się zatrudnienia zredukowanych na
żonych łomy żelazne i rurki, na rozprawie
nikach. Ostatnio w związku z aresztowa- innych odcinkach robót publicznych.
jednak cofnął swoje zeznania i oświadczył
niem jednego z działaczy socjalistycznych
'Że oskarżeni nie mieli Iprzy sobie żadnych
robotnicy zmuszeni zostali przez kilku
Z frontu robotniczego. Strajk stolarzy narzędz'i, słu'żących do b6jk:i. Sąd udzieezerwonvch agitatorów do strajku prote- okręgu łódzkiego trwa już drugi tydzień. lił post. Tadeusi,ewiozawi nagany za wpronównocześnie strajk objął inne dziedziny
stacyjnego, mającego wpłynąć na. uwolniewadzenie władzy w błąd, a obu ooka1'tonie aresztowanego. Zaznaczyć należy, te rzemiosła, a mianowicie kowali, którzy nych Gnatowskiego i 'W awrzyniaka z bratet już drugi tydzień strajkują w liczbie ku dowodów winy uniewinnił.
garstka prowodyrów zmusilą. robotni'k ów
do strajku, grożąc im clzpadlami i kamie- 2(1[' ludzi i tapicerów, których strajkuje
niami. Czas już najwy:i:szy, a,b y anormal- 170. Strajk stolarzy obejmuje około 2000
Za 83 zł 8 mies. więzienia. Dnia 8-go
ludzi w Jjodzi i 1000 w okręgu. Sytuacja lipca rb. podczas kontroli w biurze roznem i tern i stosunkami zajęły się odpowe
wszystkich
trzech
strajkach
narazie
głośni łódzkiej POlskiego Radja ujawniowiednie czynniki.
układa się niezbyt pomyślnie.
Wpraw- no nadużycia. Mianowicie stwierdzono,
dzie cechy stolarzy mistrzów, zgodziły się że urzędnik Tomasz Konwerski nie wpiSYTUACJA STRAJKOWA
podwyższyć stawki płac od 10 do 20 proc.,
sał do ksiąg kilka kwitów i przywłaszczył
U metalowców. Wczoraj odbyła się lecz odmówiły zawarcia umowy zbioro- sobie 83 zł. Konwerskiego zwolniono i
konferencja w sprawie zawarcia umowy wej, wyjaśniając, te przepisy statutu ce- pociągnięto do odpowiedzialności karnej.
zbiorowej w warsztatach rzemieślniczych chuwego nie dozwalają im na zawieranie Sąd okręgowy skazał Konwerskiego na 8
metalowych na wzór umvwy zawartej umów zbiorowych. Podobne stanowisko miesięcy więzienia z pozbawieniem praw.
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Były łomy żelazne,

były?

KRONIKA POLICY.lNA
Teror w Łodzi szaleie. Przy zbiegu ulic
Przędzalnianej i Częstochowskiej ciężko
poraniony został strzałami rewolwerowemi
27-letni Jan Piekarski (Emi1ji 501. Osobnikiem, który go poranił okazał się 28-letni
Stefan Wróbel (Przędzalniana 97) Wróbla
ujęto. Pozostałych zaś sprawców napadu
poszukuje policja.
Nożem w pierś. U zamieszkałego . w Aleksandrowie pod Łodzią Grabarczyka zebrało się w mieszkaniu dwóch jego znajC'mych Stanisław Szram i Józef Sobierajski. W pewnej chwili wybuchła gwał
towna sprzeczka. W trakcie klótni Sobierajski doby t nagle noża i zadał nim Szramowi 6 straszliwych ciosów w pi'3rsi i w
bok. Pod ciosami tymi Szram padł trupem
na miejscu. Zwłoki zabezpiecZQno na miejscu. Po dokonaniu krwawego czynu Sobierajski, sam udał się na posterunek p'olicH, gdz.ie oddal nóż. Sobierajski wstał aresztowany.
"Radykalne" metody leczenia. Zarzą
dzeniem władz administracyjnych została
skonfiskowana i usunięta ze sprzedaży
książka p. t. "Praktyczny kurs leczenia
głodem", napisana przez jakiegoś A. Suwcrina, za którem to nazwiskiem kryje
się według naszych informacyj pospolity
kombinator mojżeszowego pochodzenia.
Książka uległa konfiskacie z tej przyczyny, iż praktykUjący metody Suworina
kończyli kiepsko, nieraz śmiercią.
Jak
stwierdzono oficjalnie, skutki jego leczenia okazały się zabój cze.

SPDRT
A.klasa na froncie. W niedzielę rozporozgrywki o piłkarskie mistrzostwa lÓdzkiej klasy A na rok l00Q/37
jako runda jesienna. Na pierwszy Qogie~
idą następujące spotkania: na własnem
boisku przy ul. Wodnej Union - Turing gra
z Wimą, na boisku Ł. 1<. S. gospodarze spotykają się z S. K S-em, na boisku Widzewa Wojsko,'IIY K S. spotka s:ę z gospodarzami. W Pabjanicach natomiast odbę
dz.ie się t y lik o jeden mecz mistrzowski pomIędzy Burzą i Ł. T. S. G., gdyż wylosowany mecz P. T. C. z beniaminkiem klasy A, wobec nie wylonienia e'ię jeszcze mist!,za został od WOłany. Czwarty mecz pomIędzy temi drużynami odbędzie się w
Łodzi również w niedzielę.
Otwarcie sezonu bOkserskiego w Łodzi.
W nadchodzącą sobotę w sali Geyera
przy ul. Piotrkowskiej 295, odbędzie się
organizowan& przez lódzkie władze bokserskie otwarcie sezonu bokserskiego. Zawody te będą traktowane jako eliminaCje
przed mającemi nastąpić mistrzostwami
drużynowemi w Łodzi.
czynają się

Wszyscy muszą pływać. \V-obec nadchodzącego terminu zamykania oficjalnych pływalń otwartych. zasadniczy sezon pływacki wobec posiadania przez Łódź
basenu krytego, nie zaprzestaje treningów.
Jednakże miejski urząd W. F. w Łodzi postano.wił zorganizować s,pecjalne kursy
nal!kl pływania dla wszystkich chętnych
płcI obojga, za minimalną opłatą 15 zł za
kurs, trwają.ey trzy mle.siące. Uczestnicy
kursu będą, uprzednio badani przez lekarza .poradni sportowo - lekarskie i a następnie. ;uź będą pobierali wstępn'~ lekcje
pływama. Zgłoszenia przyjmuje sekretarjat pOlskiej Y:\fCA, ul. Traugutta.
Gry sportowe. W {jalszym ciągu mis~rzostw klasy A w szczypiorniaka osiąg
męto naogół spodziewane wyniki.
Wyniki techniczne ezterech spotkań niedzielfnych były następujące: Zjednoczone zupelnie zdecydowanie zwyciężyło W. K. S.
w stosunku 8:4 (4:2). S. K S. - Makabi
6:4 (3:1), a następnie najpoważniejszy kandydat na mistrza Ł. K. S. zwyciętył wysoko Tur w stosunku 15:4 (9:1). W c:z,war,
tern spotkaniu. wobec niestawienia się druży~y Harcerskiego K. S. przypadł w udZIale drużynie Ł· K S-u walkower (5:0),
~o powyższych rozgrywkach w dalszym
cIągu na czele tabeli prowadzi Ł. K. S.
przed 1. K. P. W klasie B wobecnem
stadjum rozgrywek w szczypiorniaka pro.
wadzi Wima przed Orlęciem.
. Wielkie międzynarodowe zawod}' kolarskIe w Łodzi. W ostatnich tygodniach sezonu Łódzki Okręgowy Związek Kolarski
zami~rza zorganizować szereg imprez kolarskIch o charakterze nietyLko krajowym
lecz również międzynarOdowym. W dniu
20 bm. łódzkie władze kolarskie pragną,
zorgan.izować wielkie międzynarodowe zawody torowe przy udziale znanych zawodników niemieckich i francuskich. Następ.
nie w dniu 27 bm. mają się odbyć w Hele.
nowie długOdystansowe torowe mistrzostwa Pol'iki oraz biegi tandemów. Prócz
tego Ł· O. Z. K. zamierza również przeprowadzić sW?i ;plan pOlegający na tem,
aby sprowadzIĆ na te zawody rekordzi&tę
Polski w jeździe motocy,k lowci o. Grabowskiego. Poza tern -odbyć się ma również
trzygodzinny wyścig amerykański z udziałem uczestnilków wyścigu obecnego Berlin-Warszawa.

CzytaJcie i abonujcie

"Jlustrację Polską"!

s. i komuna -to żydowskie d

ieci!

Slrona II -

Młody zbożowiec
na maszynie i pragw branży nasiennej
może się zgłosić na stanowisko młodszego pomocnika.
Oferty tylko piśmienne przyjmuje
dobrą praktyką, piszący biegle
nący rozszerzyć swe wiadomości

B. Hozakowski, Toruń

I

I••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
i Hodowla Nasion. Skrytka Pocztowa nr. t·
dg 2985

Nagłówkowe słowo (tłusto) 16 groszy. kdde
dalsze słowo 10 groszy. :; liczb ... jedno słowo.
1. w. Z. & = kaMe stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów. w teIn
5 na.IZł6wkowych.

.restauracia ou6d nad JeZIorem
4 lokator6w 35000 sorz .. da zaraz.
PalSikow&ki. T(órnik Poznańsk3
Dom
83.
zd 90902 7 ubikacyj 2'1. morgi ogrodu
owocowo - warzywnego powiatoKamienica
wem . mieście sp~zedam.
,Adres
składem wolna od stempli cena wskaze Oredowmk. Poznan
33000.- wpłaty 25000.- reszta
zd 91630
amortyzacja. Błoch. Poznań. Al.
Marcinkowskiego 15.
zd 91433
Dla piekarń
koszyczki trzcinowe (formy chlebowe) kilogramowe długi 1.20 zł
Domek
z ogrodem na prowincji kupie. - poleca \Vytywórnia. Gdynia. Sta·
Odsprzedawcy
Oferty cena i okolica Orędownik. rowiejska 24 a.
poszukiwani.
n 17121
Poznań zd 91 591

Dom

masywny. czynszowy. mieście. 1~
ubikacyj , siedem i pół morgI.
stodoła 11.000. wpłaty 6000. Swobada.. Pmewy, \'honieoka 4.
zd 91 920

.

dwupo.koJO~~

Dom.
kuchma,

chlęw

WYSYŁKOWY ODM TAPET
A. Piechocki, Poznań. Wotna 1%
pg 65n6f7-38,22f23

Lokal

siedem pokoi, sala kompletnem
urzadzeniem okazyjnie sprzedam
spowodu choroby. centrum Poznania wskaże .,Parcelus". Poznań. Dzialyńskicn 11.
zd 91 967
towarem koIO'I1ja'lne.m. zabudowa-

ma~y,,· ny. slJczny ogr6d. powla.t nia pierwszorze{lne, sala. trzymor-

.cena 2500. MeteIskI. "'o.wym ogrodem Cena 6 000 zł
Poznań. ZIelona 3 - 21.
,,-płaty 2000. Rubkows'ki. Po~nań:
zd 91835
P61!wiejska 5.
zd 91890

Gmezno.

drobnych: t-lamowy

m1lJmełr

30 groszy.

l

StOlarnię

Zna.k oferty na.przykład: z 18924, n 2H5. d 1790
1 l d. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
si~ do godz. 10.30. w soboty I dni przedświa.
teczne przyjmuje się do godz. 9,45.

DROBNE

----

li

ROZMAITE

dobrze zaprowadwna maszynami
narzedziami, obróbka drzewa °hkazYbjnie s{.Ard7.edam. -k' PoOwód
RestauraC)·ę
Karty
COl'O a.
res ws -aze
reb k
.
.
.
or ~rty O rę- do gry - hurtownie po cenach
downik.
Poznafl
zc1 91597
lu -!1,wIarme
ku'[m~.91 91u
____
_ _ ______
dowmk.
Poznań zd
fabrycznych - Fajki Papierośnice Tytoniarki
Gilzy
Kafle kolorowe
Dybicki. Poznań. Wrocławska 1.
gladkie i deseniowe. kaflane pie·
_ _ _ _ _d::..-::28:..::4.:..3_ _ _ __
ce przenośne marki •. Standard".
koryta (żloby) glazurowane. ce·
Oddam
gły i plyty szamotowe oraz
Piekarnia
chłopca 2 letniego zdrowego na
wszclkie artykuły ceramiczne dla
wielkiej
kO<iic!
elnej
wsi
foow.
Jawłasność
za
małf'm wynagrodzpbudowli dostarcza po cenach korocin). urz3rlzen iem obil'cie 60') niem. Gniezno, Rynek 12. m. 9.
rzystnych:
dzierżawa 35. Otreba Jarocin.
n 17 0:50
M. Perkiewicz,
Kiliń"kieo:o 2.
:>;d 90901
fabryka ceramiczna. cE'~ie!nia
26. SZUKA POSADY
tarlak. Ludwikowo. P. Mosina.
Poszukuję
P 68"0-38.3
dzierżawy 10- 20 mórg od zaraz. Ogłoszenia do 30 słów dla poszu·
Kto z firmy Colombua. Poznań. Agenci niewykłuC'zeni. Zgło~7.enia kuincych PrlS8C!-t w tej fubry~e
Wrocławska 15
Orędownik. Gdynia.
n 17118 obliczamy po jerlnej trzeciej cenil'
drobnych.
rowery
otupuje. ten sie nil' 06zukuje.
Wydzierżawię
d 23al
restaurację.
mie
siecznie 35,- mieszkaniem.
zł.
szkoła,
kościół

K

__________•••
__
11[10
MAJĄTKI

.

Oberża

Poznań

R. Barcikowski S. A.
ng 13552/7

Ogłoszenia wśr6d

warsztatem. mleszkamem Po·
znaniu. cena 1800 zł spiesznie
sprzeda. Zborowski. PoznalI. Półwiejska 28. m. 15.
zd 91822

Dom

!!!!J

'Poleoa naj t .. lliej

OGŁOSZENIA

Rzeźni~two.

IIr
L DOMY _ PARCELE"
•
.. z

Numer 218

Tapety
Listwy
Linoleum
Ceraty
Kokosy

z

Skład

bRĘDOWr\IK, czwarteK, ania 't7 wrze~nia: ~ -

li

--

,

.,-

Ła~cuszki

- -

~

HURT-DETAL Plater'ł -,

JAN PLACEKl

ŁÓDŹ, BRlEZIŃIKA tO )

b) I"mi

w miejscu. 2000 mie.7.kaiiców . - Oferty Orędownik. Poznań
zd 91343

/

Medaliki

TEL.1'O-f7

-"I'.......<!: -~

_ _ _ _ _n~g 174;:.5-i:-_ _ __

Młynarz

lat 28 . żonaty. szuka posady.
Potrzebny
Majątek.
Obeznany z turbiną i motorem
Zadzierżawię
160 morgowy. d '~'or€>k ośmIo~o·
ropowym.
Zgłosze nia
Kurjer człowiek do koni. ZgłaszaĆ sie J.
Ruszczak. Łódź Brzezińska 36.
'J WY. za,bu,dowama maS~lwne. oka- m!yn wodny lub wiatrak, facho- Pozamlsld 7.•dg 91688-9
n 17245
zyione ~,u~no, ,,:.płatr. 3O~. Rut- WIec, kawaler. got6wkl! 2()00 zl.
Oferty Oredownik. Poznań
kow!>kl, Poznano PohneJoska 5.
Czeladnik
zd 91892
zd 91566
rz('znicki
z k3rta rzemieglnicz'l
po'znkllje {-racy zaraz. Off'rty
Ore.h"nik. P oznali zd 91 <;;;3

Mężczyzna

w §rednim wueku pos zu1kuje ko-

b i.ety w celu matrY'ffionja'l<nym. Z,lrłoszenia wraz fotograf ja
do
Orędowlllika. Poznań zd 91885

1It~

SPRZEDAtE

Jii

OGÓLNOPOLSKIE

Okazja!
SD,n:edam tanio pici rowy murowany dom lub wycl?;ierżawic lo·
kal na sklep żelazny. Stryków
Vidzki. Gralak.
n i7463

Poszukuję
agent6w na \\y ~ oka prowizjp,
na wszy~1 ki e mia sta l.c,lskie.
Oferty Oreclo\Yll! k. 1'>ozuan
vi 91721

Zakład
mieszkaniem

fryzjerski.
pewna
e1!'zystencja. dzierżawa 25.- tanIO sprzedam.
Adres wskaże
~redownik. Poznań zd 89811

Fryzjerski

bardw
k
po .;:upnc ":HICHt. ,yy~o n zaro ue·,
praC:l rlomokrHżnn. C'hrzcScijanie.
.. l'ozllanianka", Lódź. Rzgo\Yska
74.
n 17460

Większy

skłaci z mi"~7,kRni,,m nadający siQ
na każde pr7.Nłsi ę hiorstwo w ryn-

ku ewpntualnie sprzNlat budynku zp składE'm. l:<'ranciszek Sło
wiński. Pakośi'. Rynek 18.
zrl 91 303

po>mocnik z ukończoną trzylE!'1:ni 'l
kt )'k-a . d o i> r e mi świadocbwam1
",ra'
Zgołosz"llia
r.:\raz p o t I ze bny. •'\~"ncja Kuriera Pozna li ski e-g-o.
zd 91919
KrotooZ)1n

.

-

Budynek

. ,~

warsztat. nowoczesny. masywny,
obszerny. nadajacy sie na każde
przedsiebiorstwo
przemysłowo
z podw6rzem ; ogrodem w centrum miasta do sprzedania. Zgloszer:ia p>zyjmuje Komunalna J~asa Os~ezedności
miastR
Wrześni.
n 17 175

-,

Sprzedaż

kOŹłlSzków
zakopiańskich

niekrytycb i zwyczajnych
oraz skórek na pokrycia

~,NAGIBOR"

Gościniec
i 4 morJI:i rQli zaraz na &przedaż.
1<'1'. K3JlIIiJlski, Kami-enica, poema
Pa~· IO'Wo·Żon, pow. Wagrowiec.
zd n1467

,.ÓDt,
Zgierska nr. 107"""",
ng16"9.;

270
mórg. zaburlowania prima. inwentarze
kompletne
35000.wplaty 16000,- Kiiańczykowa.
Poznań. ~wiety Wojciech 31. mi,,·
IIzkanie 13.
zd 91452

K. GAB.R:J.i'ONCZYK

Grzyby

poleca

ŁÓDŹ, GŁÓWNA 2 (róg Piotrkowskiej)

Kryształy, serwisy stołowe, serwisy do
szkło stołowe gładkie i szlifowane

różnych gatunkach od
Żadać ct>nnika.
Mikupoczta Marcinkańee.

suszone w

zł.

3.-

ezewska.

kawy,

d 2n89

KRĄ
Kolonjalkę
rlobrze zaprowadzolll! z mieszCzwartek. 17 września.
kaniem. magiel. ogród. spowo(\u
choroby sprzedam. Oferty do
Warszawa - 12.03 .. O 11:8rza·
Oredownika. Poznań zd 90 265
,haniu I('()So oclu.<(-wl'm" n ~,o::
18.00 .. Jak s'of'dz i ć św i eto?": 18.10
Tanio
życie kulturalne ".tolicy: 22.10
~przedam skład
rzeźnicki w do- wiad. SP()!'towe lokalm': 2215 mnbrem miejscu. nadający sie na zyka rozrywkowa (ID·I1-t,): 23.00
filję.
Oferty Oredownik. PoznalI muzy'ka tanecma z .. Cafe-Cluu"
zd 91633
w War,,,,z8wie.

OWE' ' ....:.

. Co futro

= to Edmund

Rychter -

ORĘDOWNIK
WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY
RedR",~oOr odpo...nedzi.t.,l ny AJld,rzeJ T.rella II

wazony, bombon;erki i t. p.
Czwartek. 17 września.
1.6dź 11.00 muzy'ka (oły'ty):
15.21 ł6ne.kie wiarlomo,ści lrieldowe: 18.!Hl 'OOQ:3r!anka tl'{!hn ic7.n9:
18.10 .. Jak sp~dz:ć ~w i e'to'!": 18.15
koncl'rt IV wy,konan in Hannv Rlillermanó"'I1Y (!orleo ian): - 22.10
wiarlon1ood I!-portowe lokalne: 22.15 muz,oka rozrf\vkowa ('Płyty
ny .
z \\'al·szawy).

co palto -

'k

7

MAGAZYN WYKWINTNEGO OBUWIA

-

Łódź,

Edmund Rychter -

co ubranie -

to

B. SUMERA

Edmund RychŁer,

&

n ~ 15 277

Nawrot 19

SYN
Łódi

Nawrot 19

Poznań, Oatr6w Wielkop.

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 l p6źnym

wieczorem: 35-24, 40-72

Za w&zystki~ wiad.omotki I &/l't>itthl • m. Lodzi odpowiada Leon T.re1I&, Łód~. Piotrkowska 91. - Za og'loszenia ! reklamy odpowiada
A.nt()IIIJ LeśmeW1CZ fi Poon anI 8..
R~opisÓ,.. rueza.m6wionyeh redllJkcjl. nie lIW~8.ca.
_Przedpłata' m.1ee<\41czme p1'lZy 7-m.iu w)'Idamach tygodniowo l. odbiwedII w a.gentlLl'aeb
Ogłoszenia
Na stronie 6-łamowQj. ~ gNlSZy. na stron ie 4-łaJllowej przy
_ _....;;...._ _• 2,35 zł. Za odnooZ<.'rue do domu oopow. dopłata. N .. p(){!JZtach I u lil!'tonoert,6-w
• kortc,!- tek<l.tq redakCyjnego 30. gr ... na stronie 4-tej :)O I-rr .. na
23
lo.
1....
P
.
.
6
.
.
lk
.
.
.
6trml1e 2-!,leJ 60 gol:-. na Sltronte wladomo'ici lokalnych 100 gr.
.
m \es'ieczme . 4 zł. "warta.alAl 7.1n..
ocz;ta przYJmUJe zam WlanIa ty' o
00 Jedno!amowego mlh.m-etJra. Oid.ooz~ll~a .kompLkow8J1e ora.z z za s lrzeżeniem m iei> r a ~u%
na 6 wy.da1\ tl'.o:odn.lowo (bez pon.iedzia.Łloowelro). - Pod opa$kll ." Polsce 5.00 ~ 6 wydań
nwwyzkl. Drolme OgłOSZell~a na)w~zl'J 100 sł6w. w telll 5 nagłówkowy c h (drukowu.llych
tYl'odniowo. - Za.m6wjen.l~ ;pooztowe na.leży lLSkutecmJliać do 25 każdego miesiąca w U!NoQda.cb
tłustol: sł~\:o nltgł6wk~we lJ gr .. ka;;;u e dalsze słowo 10 gnlSZY . %a r óżni cę lll ip,dzy z ~,t a wem
pocztowych lub w\p!'()&t 'w centrali Oredorwnl.k....
~i'i"o!.~~?:c~~ ~f~~!e~~a6ry.Po·wsta1ą w"kulek matryooWallla. WydaWJ1~ctwo n:e odpowiada.
Po.znania. -

i reklamy'

W ramie lWT,padlk6w. ~7dI

.,

~

g 2n

Ndila.<ł I ereioO/lk.i: Drukuf.łia. Polska Sp61~1. A.k.cyjill&, Poznań. Iw. Maroi.n 'lO.
~k6d .. lilak/adzie. etra.joków łtp~ W7.dt"ll'lll.i.etwo me odpowjada z .. doIrta.rozenle'"
dOl!tarczonJ"Oh numvów luh od~odO'Wan1'"

..

~

nie

_~

lIN/WI1!i

~

....

.
- ._..:-.,. -

~-

-

.

,

"'"

ALEł<StlNDRA
niech pan uważa, bo pan rządca od- Proszę pana! Dlaczego pan się z grażał się wczoraj wieczorem, że panu
nami nie bawi? - powitały go z wy- żebra porachuje!
Dziewczyna była naprawdę wzrurzutem dzieci.
- Ależ bawię się, bawJę! - odparł szona i strach wyzierał z je.! oczu.
Orkan machnął lekceważąco ręką.
ze sztucznym humorem, zawiązując
- Niech się panienka nie boi! Dosobie chusteczkę na oczach.
Po pół godzinie wesołej zabawy stanie jeszcze raz, to ,mu się odechce
zdyszana dziewczynka ujęła brata za nłl. zawsze!
- Ej, pan tylko tak mówi! A kiedy
rękę i oświadczyła, że musi iść do doinu na lekcje, które trwają zazwyczaj się człowiek nie spodziewa, to naj sildo podwieczorku. Orkan na pożegnanie niej~zy mo ze oberwać i biedy sobie
napytać!
wręczył dzieciom jeszcze po dwie gar- Będę uważał!
ści czereśni, poczem ruszył w obchód,
- O, i ja będę dawała baczenie!
chcę.c,
jako sumienny stró!, przepaNiechbym ja ujrzała, że on pana lnor·
trzeć ogród. Z pewnem zadowoleniem
przyglądał się czereśniom, które, obsy- duje, tobym mu kamieniem łeb rozgłos dziewczyny stał się
pane dojrzewaję.cym owocem, przed- waliła! groźny i namiętny, a oczy
błysnęły
stawiały wcale pokaźny dochód.
Idąc
skrajem zagajnika, Orkan gniewem.
Orkan spojrzał na nię. z pod oka
spostrzegł z daleka liczne grono gości
dworskich, dążą.cych spacerowym kro- i uśmiechnął się lekko.
- To tak o mnie panience chodzi!
kiem w stronę rzeki. Przodem szła
Jadźka stanęła w ponsach.
panna OIińska w asyście dwóch mło
- A cóż pan myśli? Pan mnie brodyCh panów, nadskakujących jej w
sposób jaskrawy i śmieszny zarazem. nił, to i ja pana muszę bronić! - odZa nimi kroczył sam dziedzic w to- parła niepewnie, na podwórzu.
.- Jadźka! Jad:ika! - począł woła6
warzystwie dwóch starszych pań i
ktoś, kierując wzrok na !tronę.
jakiegoś pana, którego ogromna tusza
- Gospodyni mnie woła.l - zerwaodraz u rzucała się w oczy. Pochód ta·
ła się dziewczyna, - muszę iść! Przyjmykały trzy osoby. na które Orkan
ze szczególnI) uwagą popatrzał: ele- dę do pana wieczorem!
Pobiegła lekka jak motyl.
Orkan
gancki oficer w mundurze -wojsk polskich, wysoka, piękna brunetka z ŚCigał ją wzrokiem, wreszcie gwizdnął
cudownie białemi zębami i ksiądz cicho przez zęby i rusz}ł znowu w obw długiej, czarnej sutannie, z rękoma, chód po ogrodzie.
Od strony zagajnika przy końcu ży
założonemi na plecach.
Orkan, ,słyszę.c wesoły śmiech pan- wopłotu stała czereśnia, bardziej odny Olińskiej, doznał lekkiej przykro-' flsobniona od innych. Przyglą.dając się
jej'zdaleka. Orkan zauważył, że pondści i przyśpieszył kroku, chcą.c czem
mo braku wiatru, gałęZie drzewa poprędzej zniknę.ć z pola widzenia. Nie
mógł darować jej
zachowania się w ruszały się w podejrzany sposób.
Amatorzy cudzych ćzereśni okazali
stosunku do niego tam, pod żywoplo'·
tem. Milczenie dumnej panny mogło się Jednak bardzo czuJni. Zaledwie
wyrażać tak samo dobrze
przebacze- młody prawnik zbliżył się na sto kronie, jak i pogardę, na którą w żadnym ków, gałęzie drzewa zaszeleściły nawypadku nie zasłużył i której by nie gle i na ziemię zeskoczyło dwóch wiejzniósł.
.
I'A "'' ' fl skich chłopaków, goniąc szalonemi
susy w stronę zbawczego zagajnika.
Wysoką. sylwetkę Orkana towarzyKażdy dzierżawca. stara się okaza~
stwo dojrzało z daleka. Pan Oliński
skupiwszy około siebie wszystkich, maximum energji w tępienlu łobuze
rji ogrodowej, gdyż pobłażanie w tacoś opowiadał, żywo gestykulując, a
spojrzenia pań i panów co chwilę ści kich wypadkach lub poprzestanie na.
okrzykach i wymysłach rozzuchwala
gały Orkan a, który,
doszedłszy do
miejsca, gdzie drzewa były gęściej sa- tYlko łobuzów i niejednokrotnie dochodzone i bardziej rozłożyste, znikł po- dzi do tego, Że p6źnie,i nie można się
opędzić. Pamięta.ją.c tedy nauki Chojmiędzy niemi.
czy, Orkan puścił w ruch nogi i urzą.
ROZDZIAL V.
dził handicap z przeszkodami, wymiNas'fępny ranek przyniósł Orkano- jając zygzakiem drzewa, 'Pochylając
wf niespodZiankę w postaci rannych się przed konarami i starahl,c się nie
odwiedzin Jadźki Sitkówny. Fertyczna spuścić z oczu pędzę.cych rozpaczliwie
pOkojówka przyniosła. swemu obrońcy Chłopaków.
eia.stka z pańskiego stołu i była ogromJeszcze tylko dwadzieścia kroków
nie zdziwiona, a nawet dotknięta od- dzieliło prześladowcę od pl"ześladowa
mowę.
hardego dzierżawcy. Dopiero, nych, gdy przed nimi wyrósł zagajnik.
lriedy Orkan wytłumaczył jej, że nie Nawołując się wzajemnie,
chłopcy
'jada ciastek, kwaśny humor dziewczy- wpadli między drzewa i rozbiegli się
ny poprawił się nieco i jęła z zapałem na d,,,ie strony. Orkan kierował się
opowiadać, jakie wrażenie na wszyst- począ.tkowo ich okrzykami, rychło jedkich wywarło wczorajsze starcie Orka- nak łobuzy przestali krzyczeć, zrozuna z rządcą.
miawszy, że w ten sposób utrudniaj,!
- Najbardzie.i to się śmiał pan pogoń, a sobie ułatwia.ie. ucieczkę.
aziedzic1 przy wieczornym udoju kaOrkan skierował się ku drodze, słu
zał sobie dwa razy opowiadać pisarzo- sznie rozumuj/łc, że zbiegowie będą uwi, jak to było i poczę.tkowo nie chciał siłowali dotrzeć do niej,· ską.d do wsi
wierzyć, że od jednego uderzenia pan było już niedaleko. Posuwają.c się prarządca nakrył się nogami. "Niebez- wie bez szelestu, ~ przepatrywał uwatpiecznie takiemu w drogę włazić" nie kaŻdy krzak, '~ pod 'którym zbieg;
powiedział. A jakże! Pani była przera- mógł przeczekać
niebezpieczeństwo
żona i chciała, aby pan dziedzic zerwał
pogoni.
'
umowę z panem. Ale pan machnę.ł r~Po dziesięciu minutach marszu
kę:~ i powiedział, że go nie obchodzą cierpliwość i taktyka Orkana zostały
ża.dne zatargi między służbę.. Panicz,
wynagrodzone. Pod dużą sosną, której
który jest w szkołach, oświadczył, że gałęzie sięgały ku ziemi. ujrzał skubędzie się od pana uczył tego bicia w
lonego chłopaka, lat piętnastu, który
gębę za oddzielną zapłatą.
Ma takie odwrócony tyłem, nadsłuchiwał gorliogromne i grubachne rękawice i jak wie szelestów z innej strony. Orkan
przyjedzie na lato do Gawłowa, to wpadł na niego jak jastrzę.b f, lIchwycięgiem wali w piłkę, która jest umotawszy za kark, rOZłożył go na ziemi,
I:owana na sznurkach do podłogi i su- nieprzystojną część ciała wystawiaJąc
'itu w jego pokoju. Ja sama. opowia- ku niebu.
(lałam
panience, jak to pan rzą.dca
Chłopak wrzasną.ł, przerażony niechciał się rzucić na mnie, a pan mnie
spodzianym napadem i wierzgnąJ noobronił, ale panienka nie rzekła jedgami, chcąc zerwać się do ucieczkI.
nego słowa, tylko tak dziwnie popa- Orkan kolanem przygniótł mu nOgi,
trzała na mnie, że się zaczerwieniłam
poczem szarpnął silnie spodniamI ul uciekłam. Wszyscy w podwórzu stra- I więzionego, aż guziki z trzaskiem wysznie się cieszą., że pan rządca. trafił na - leciały w powietrze.
.
swego, który go nauczył rozumu. bo
- Proszę pana! Nie bęaę brał czetu nikt nie mógł d.ać mu rady i kilku reśni! Już nie będę! - krzyczał rozjuż ma łapy przetrącone i pyski obite,
paczliwym głosem chłopak.
kiedy się kantem stawiali. Pan rządca
Młody dzierżawca był jednak nienikomu nie przepuści, a skory do bl- ubłagany. Ściągm~.wszy spodnie, przy,c i.a, że aż strach! Panie złociński, gil'J,ł karkch~~,\:a do ziemi i szybkiIll
9)'

I

JUN

OLSl.AłlO W5H JEGO

ruchem lewej ręki odpiął pasek rzemienny, którym był przepasany. Sumiennie odliczywszy dziesięć silnych
uderzeń, puścił wolno ofiarę i rzekł,
odchodzę.c:

- Pami~taj, synu, że na przyszły
raz dostaniesz podwójną. porcję. Koledze zaś powiedz, że kara go nie minie, bom sobie twarz jego zapamię
tał!

Orkan pOWIódł za nią zaziwlonym
wzrokiem, lecz niedługo czekał na wyjaśnienie. Po kilku minutach zadyszana dziewczyna wróciła, trzymając dwa
małe talerzyki, z których jeden był
przewrócony dnem do góry, tworząc
rodzaj pokrywy.
.
Podaję.c Orkanowi, który odruchowo przyją.ł, objaśniła:
- to z obiadu ... legumIna!
Młody prawnik skrzywił się z niesmakiem, poczem, wspomniawszy ranny epizod z ciastkami, postanowił zabezpieczyć się na przyszłość i rzekł:
- Moja panienko! Bardzo panienkę lubię i cenię jej dobre serce, ale
proszę mi żadnych prezentów więcej
nie przynosić. Nie przywykłem do tego, aby zjadać okruchy z pańskiego
stołu. Jestem człowiekiem pracy i lubię jeść tylko to, na co zapracuję!
Jadźka spojrzała nań wielkiemi 0czyma i wykrzyknęła ze zdumieniem:
- To pan nie lubi legUminy T To
co pan lubi? Ciastek pan nie chce, leguminy też .••
Orkan żachnął się lekko, widzQ.c, że
nie został należycie zrozumiany.
- Nie o to chodzi, panienkol Ciastka lubię, leguminy jadam, ale to
wszystko musi być moje własne, a nie
kradzione z cudzego stołu!
- Brać jedzenie, to nie kra'iłzidl
- Myli się panienka! Ja wiem, że
wy wśród służby domowej tak sądzi
cie, ale dla mnie to jest zwyczajna
kradzież! Czy wziąć sto tysięcy,
czy
jedną łyżkę lub jedno ciastko. to każ
dy z tych trzech przykładów jest kra-

To ostatnie było szczęśliwym pomyOrkana, który słusznie mniemał,
że pOdobne ostrzeżenie podziała hamuj ąco na przyszłe wypady do jego ogrodu.
Skarcony łobuz z płaczem pobiegł
wgłąb zagajnika, Orkan zaŚ wolnym
krokiem ,:nócił do swej budy i stanę.ł
zdumiony.
Pod czereśnią, gdzie niedawno leżał
czytają.c Mulforda, ujrzał pannę Oliń
ską opartą o drzewo i prz.eglądając'ł
jego książkę, którą pozostawił na trawie.
Posłyszawszy kroki Orkana dziewczyna zarumieniła się raptownie, poczem, oddając mu książkę, rzekła lekko zmieszanym głosem:
- Przepraszam pana, że byłam tak
niedyskretna i za,irzałam 'do jego
książki. Przyszłam prosi6 o
dziesięć
kilo czerejni na rachunek odsypu. Oto
koszyczek, który, po napełnieniu. zechce pan odnieść do dworskiej kuchni.
Zaczem skiną.wszy głową, odeszła.
Orkan wysłuchał dyspozycji wielce
zadowolony, a nawet szczęśliwy, przyjście bowiem panny
Olil'lskiej świad
czyło o tern, że niefortunny karambol
w czasie zabawy w ciuciubabkę został dzieżą!
Dziewczyna spoJrzała nali przecią
mu wspania.łomyślnie darowany. Fakt
ten spowodował, że nagle sło11ce wy- gle i umilkła. Widząc przykrość, malującą się na jej twarzy, Orkan ujął
dało mu się bardziej jasne, niż przed
ją za rękę i pogładził wysmukłe pachwilą, trele ptaków milsze, a dzień
luszki.
' "
.,
pięknieJszy. Błyszczę.cemi oczyma wy- Niech się panienka nie obraża!
patrywał dojrZ!l.łych czereśni, rzucając je ostrożnie do koszyka i gwiżdżąc - dodał Ciepłym głosem. - Ale ja tl1t'
ze szczerego serca radzę. A zresztą maradośnie jakQ,ś piosenkę .
ło tu mamy dojrzałych czereśni na
Ukończywszy zbieranie poszedł do
kuchni i spotkawszy w sieni Jadźkę, drzewach? Pójdę narwać, panienka
dal jej koszyk z poleceniem zameldo- mi pomoże i urzl'J,dzimy sobie bal. Dobrze?
wania o tern pannie Olil'lskie.i.
Nagle Jadźka wyrwała dłon z u~cl
WracajQ,c do ogrodu, ujrzał przed
gankiem dworu wspaniały, wielId sa- sku jego ręki i rozpłakała się, woła
mochód sportowy z czerwonemi błot jąc:
nikami i srebrzystą maskę.. Przy kie- Ja odrazu wiedzIałam, że pan ' to
rownicy siedziała owa piękna brunet- jest taki inny. .. Zeszłorociny dzierka, którą widział dnia poprzedniego żawca jadł wszystko, co m'ti. dawałam
na spacerze. Biały, elegancki kask i i chwalił jeszcze, a pan mówi, że to
wykwintny płaszcz podróżny dziwnie kradzież. To znaczy ... ja złodziejka ..•
podnosiły urodę nieznajomej, której
I skąd w panu taka się hardość bieniepokojące
czarne oczy badawczo rze? .. A może pan naprawdę nie
przygl:!dały się Orkanowi.
Pamiętny
nasz człowiek? .. Bo we dworze móswej roli skromnego dzierżawcy, mło wią, że pan musi być z innej szfery .. ,
dy prawnik przeszedł cicho obok wyZakłopotany nieoczekiwanym wykwintnego samochodu i skierował się buchem żalu Orkan napróżno usiłował
w stronę ogrodu, walcząc z chęcią 0- ją uspokoić, gładzę.c po włos'ach, klebejrzenia się, zawsze bowiem intere- pi.ą.c przyjaźnie po ramionach i tłuma
sował się markami samochodów, macząc, że nie chciał je.i obrazić, te we
rz~c we snach o posiadaniu własnego
~worze się mylę., że on jest taki sam
pOJazdu. '''reSZCie, skoro znalazł się ~ak ~nni dz!erżawcy, że ją bardzo lubi,
za bramę. i sądził. że znikł z oczu pa- ze mc z panskiego stołu jeść nie bę
dzie.
trzącej, przystaną.ł i obejrzał się.
Piękna. pani patrzała bez przerwy
Placz jednak nie ustawał i Orkanow j ego kierunku i kiedy skrzyżowały wi zrobiło się naprawdę żal dziewczysię ich spojrzenia, na jej ustach za- ny. Przygarną.ł ją. tedy do piersi w serkwitł łaskawy uśmiech.
decznym uścisku. Zabieg ten okazał
Nie wiedzę.c czemu, Orkan zmie- się zbawienny w skutkach ~ i Jadźka
szał się i przyspieszył kroku.
westchnąwszy głęboko, umilkła.
~. Reszta
dnia upłynęła młodemu
C~wilę ~ie~zi~1i w milczeniu przydziet'żawcy w błogim spokoju i bezru- tulem do sleb1e l zasłuchani w ciszę
chu. Nikt nie kusił się o czereśnie. przedwieczorn~.
"
dzieci nie przyszły na z a.bawę, to też
Było ciepło i parno jak przed bupo zjedzeniu wcale smacznego obiadu, rzę.
przysłanego przez
pisarzową, Orkan
Orkan rozluźnił uścisk, aby odsudelektował się przez kilka godzin prze- nąć się na bezpieczną. odległoŚć.
piękną kSiążkI) Prentice Mulforda.
Napotkał jednale. na nieoczekiwany
Nad wieczorem przyszła Jadzia i u- opór, przyczem Jadzka uniosła do gósiadłszy obok Orkana na trawie, ' jęła ry głowę i patrzą.c nall szeroko rozwartemi oczyma, szepnęła: ,
1: , zapałem opowiadać, że we dworze
- Czemu pan mnie nie pocałuje?
jeszcze mówię. o zatargu z panem rząd
c~ Naj~ięcej interesowała się tem pa- Otóż to właśnie! - przemknęłO
nl Molmcka, bogata wdowa z sąsied przez ~ózg. O~kana. - Ładny będzie
niego majątku, która ł. pl"Zyjechała " w ze mme dz!erzawca! Wczoraj obiłem
południe własnymrsamochodem, aby rządcę, dziś uwodzę pokojówkę a jutro
wzią.ć dzieci na spacer.
_co zrobię?
'
Raptem przystojna pokojówka urZaczem delikatnie i stanowczo odwała opowiadanie i wykrzyknęła ,,;tra- sunął dziewczynę na odległość ramiepionym , głosem: ~.i;~
.f .'
,
nia i odparł żartobliwym głosem:
""'e: -~ A- to ze"mnie'" gapa! Odłożyłam u':
- MOja panienko! Niebezpiecznie
myślnie i zapomniałam panu przy- jest całować się z mężczyznami
a
nieść!
szczególnie o zmierzchu!
'
- Poczem plasnąwszy rękoma., ze- , Dziew.czyna spoglądała nań z pod
rwała się i poblegla. :w;- atrQJlt .. kuchni oka, sk~iłoC_ nez:wQ.W"o. traw.t . i j,. m~
ll\\' ol'skie'
.
, _.
, cząc,
- --.~' ..>4 - ""-- - -od
słem

od kul (zerwony(h band jako mil(z~(y mni(h whiszpańskiej wojnie, domowe)

Wojna domowa w Hiszpanji przypomznow\! opinji publicznej zapomnianl\
Jut prawie, a tak głośną swego czasu tancerkę Mata Hari, któI,'a
w czasie woJn, światowej stracoDa z0stała w P8l'yżu za Szpiegostwo Da rzecz
Niemiec.
'l ak całe tycie tej kobiety, tak i ten epizod
nie pozbawiony jest tragicznej romantyczniała

dawa.li odpowiedzi, ponieważ obowiązywał
ich ślub milczenia.
..A.
1111cz.ni• l ch t Iumaczono jako oJ!V'r

W tych dniach donosiły pisma zagraniczne, te banda "Budzącego się świtu"
ewakllowała klasztor Kartuzjanów w poblitu Barcelony. Mnisi zo-gt8lli roz.strzelanL
Między nimi znajdował się takte niejaki
brat Ricardo,
za którem to nazwiskiem krył się
ostatni przyjaciel tancerki Mata Barl
Pierre de Mortisac odziedziezył po sw:oich rodzicach wielki majątek i mógł dość
swobodnie zaspokajać swoje zachcianki. At.
razu pewnego poznał w Paryżu Mata Hari
i zakochał się w niej na zabój. Kiedy tancerka go odpaliła, usiłował się pocieszyć
pewną pięknością an~)el$ką, lecz kiedy po
raz drugi zobaczył Matę Hari w San Sebastjan, nie było już J.la niego żadnego ratunku. Bawił jeszcze w San Sebastjan, kiedy aresztowano w Pary tu Mata Hari. Mi·
mo ostrzeżeń, powrócił jeszcze tej nocy do

I

i dowód U1Sposobienia: "reak'erJnego". ~ia-I nich.tet. d.owiedzi3: no się, że .między 8trac~.
wiono ieh przed sąd l skazano na śnuerć. nymI znajdował SIę także PIerre de M.ortlDwóch tylko, co do których stwierdzono, sac, brat Ricardo.
WiP.
te są obcokrajowc8lDli, oszczędzono. Od

Nowe ofiary dżungli amerykańskiej

ności.

Ku

źródłom

Amazon'ki -

Wszędzie czyha śmierć

powinienbyś coś zrobić.
Masz rację, jak tylko będę mógł

cho(Le Rire)

Po birbantce
Dwaj koledzy wybrali się na wycieczkę.
Wieczorem urządzili sobie sutą birbantkę
z winem i wódeczką, poczem udali się do
hotelu, gdzie ułożyli się do snu.
Po chwili pOWiada pierwszy:
:;;..; St8iSzek, zgasiłeś światło?
Przecież widzisz - odpowiada drugi.
- Jakżet mogę widzieć, kiedy jest
strBisznie ciemno? - mruczy znów pierw-

=

szy.

Dlaczego płaczą
Tatu\!liu, dlaczego ludzie patrząc na
ci, którzy sami jut

~

Osiemdziesięcioletni...
Z

podlotek

peumością WS'ofł!ystkie star~ki chciałyby

tak 'mlodo

wyglC(dać

Niedawno przed sądem w Atenach
stanęła przystojna, młoda dziewczyna, podana jako świadek w pewnej sprawie.
Gdy sędzia zaczął zadawać pytania
dotyczące generaljów świadka i zapytał
c lata, z ust przystojnej brunetki, liczącej
najwyżej lat 22, padło:
- Osiemdziesiąt siedem ...
Sędzia uśmiechnął się i rzekł uprzejmie:
- Swiadek się pomylił...
Niewiasta znowu powtórzyła:
.:.. Osiemdziesiąt siedem ...
Sędzia oburzył się, przywołał świadka
porządku i zagroził karą za podawanie
fałszywych danych o swej osobie.
Ponieważ niewiasta upierała się przy

do

W związlm ze zbliżającą się koronacJq
króla W. Brytanji, moda angielska przybiera specyficzne piętno. Na zdjęciu wspa ·
niała zarzutka hermelinowa w stylu .. koronacy jnym".

Z wyprawy tel iaden z nich nie wr6clł
żywy

•
.
ół
~
Od~wi~ hl~yp~h~n~uhp mro~
pralasów, zaginął po nich wszelki ślad.
Ekspedycja zaginęła w przepastnych
szczach dżungli, stając się ofiarą tych samych niezbadanych sił, które zniszczyły

g,,-

za miesiącem. Daremme
czekano na powrót badaczy amerykań
skich, wysłane do dżungli ekspedycje ratunkowe wracały, nie napotkawszy śladów
zaginionych. Nie było już wątpliwości
najmniejszej, ~e wszystkich pochłonął
nienasycony moloch dżungli. Aż wreszcie
nowa ekspedycja naukowa w odległej od
świata wiosce indyjskiej znalazła przypadkowo dziennik etnografa Marthesona..
Notatki już tylko częściowo były czytelne,
brakowało też niektórych kartek, lecz pozostałe notatki wystarczały do odtworzenia obrazu martyrologji zaginionej ekspedycji.
Powoli i z wielkim trudem podróżnicy
torowali sobie drogę.
Czerwone hordy
Roje krwloiercz,ch moskitów dokuczaw Hisz!lanji znały Im straszliwie.
czą
drogJ swe
Twarze
ich
po
kilku dniach były nabrzmiamordem. pożogą i
do niepoznania.
zniszczeniem. Pa- łe i zniekształcone
Przy pierwszej większej katarakcie jedstwą rozbestwioz łodzi przewróciła się. Załoga j~j zdonych najemników na
łała jeszcze ocalić się na brzeg, lecz tuMosk wy ,padają. taj
lekarz Buster i dwaj Indjanie poklł~a
przedew"Szystkiem ni zostali przez żmije jadowite i mimo
klasztory i k{)- zastosowania serum, zmarli jeszcZ.:! tego
ścioly.
W miej- samego dnia wśród ci,;żkich cienień. Kilscowości
Boilan ka dni potem ekspedycję spotl{l:"J drugI
za fr.mtem and a- ciężki cios. Botanik t,hatley zachorował
}u1zyj.,kim
czer- na malarję i zmarł po kilku dniaeh. Ten
woni
milicjanci sam los spotkał kilku tubylców.
ustawili na skrzy2yclu podróinlków bezustannIe zagrała.
żowaniu ulic fiI, niezliczone nlebezplec:t:eństwa dżungU.
gurę
Dzieciątka
Jezus. któremu w Trzeba się było bronić na każdym kroku
jedna. rączkę we- przed krwiożerczemi ::l.ligatorami i wieJ...
tknęli
czerwoną
kiemi rybami drapIeźneml, które skakaplachtę a w druły aż na burty łodzi. Najwięcej jednakte
gą re.wolwer. Te
dokuczały podróżnikom wrogo usposobioszyderstwa i Muź ne szczepy indjańskie. Kaida wyprawa na
niel"Stwa bolsze- ląd - a wyprawy takie były potrzebne
w.ików 'Zemszczą dla gromadzenia materjałów - połączona
była z największem niebezpieczeństwem
się okrutnie.·.
:tycia.
Niedostrzegalne ocz, śledziły podróinl.
ków w gąszczach dżungli, zatrute strzał" ciche zwiastuny
śmierci,
fruwały
nad ich głowami.
UgOdzonego lub chociażby tylko zadraśnionego taką strzałą czekała śmierć niechybna. Po kilku Indjanach geograf Bailey staje się ofiarą śmiercionośnych strzał.
Ten sam los spotyka niebawem zoologa
Kendalla.
Towarzyszących
ekspedYCji
Indjan ogarnia szalona panika. Pewnej
nocy uciekli oni i przepadli w dżungli. Z
całej
ekspedycji pozostali przy życiu
jeszcze major Sholton, etnograf Martheson
i operator filmowy. Rozporządzają oni tylko jedną łodzią. Są oni śmiertelnie
zmęczeni i wyczerpani, nie mają jednakże odwagi przybić do brzegu i odpocząć.
Powrót Ich zmienił się ' w straszliwą u.

Dobra myśl
Twój reumatyzm jest coraz dotkliw-

ślub często p~aczą?
:..... Widzisz, to są
po ślubie ...

żywności, przy~

poczem wyruszy-

Mijał miesiąc

by ocaUć rzekomo niewinnie zasądzoną.
Oszukiwano go haniebnie. Zapewniano go,
te egzekucja będzie maskowana, i że Mata
Hari nie będzie ro~strzelana, i że następnie
dopomoże jej się do ucieczki przez granicę
h:iJSzpańską. Mortisr.c wierzył zapewnieniom i ua wał coraz to nowe czeki na prze·
kupienie dozorców więziennych i oficera
egzekucyjnego.
Kiedy Mortf,sac dowiedział się o wykonanej egzekucji, załamał się całkowicie.
Sprzedał lS'Woje pOSiadłości i
wstąpił do klasztoru Kartuzjanów.
Mijały lata... Gdy wybuchła wojna domowa w Hiszpanji, nawet komuniści oszczędzali klasztor I~artuzjanów, o których
J>yło wiadomem, że nic nie posiadają i że nie
rozmawiJ.ją między sobą. Aż razu pewnego
ktoś puścił plotkę, że w klasztorze znajduje .się skład broni. Banda czerwonych
wpadła do klasztoru i aresztowała mnichów w chwili, kiedy o północy słuchali
mszy św. Broni nie znaleziono, a mnisi nie

=

s~oje zap~sy

]~lI pewną lIczbę. Indjan,
11 w głąb dżunglI.

słB.wną ekspedycję pułkownika Fawcet~.

Tymczasem Mata Hari zasądzona zode Mortisac poru-

do doktora.

do ostatniej osady wsi Narino. Tutaj U-

WY-I ~u:pełnili

stała na śmierć. Pierre
szył wszelkie sprężyny,

dzić, pójdę

-Ostatni akt tragedji

W maju 1933 roku wyruszyła była ze i w drodze składek zebrało odpowiednie
Stanów Zjednoczonych ekspedycja nau- środki. W ekspedycji wzięło udział 7
kowa pod kierownictwem majora Sholto- bitnych fachowców oraz operator filmona do niezbadanych terytorjów źródeł wy. Podróżni udali się w łodziach motoAmazonki w Ameryce Południowej. Czaso- rowy~h ku górze Amaz0!lki at do .miejscopismo "Geographical Review ot Pennsyl- WOŚCI Manoas, zboczylI następme w dovania" dało inicjatywę do tej wyprawy pływ Rio Yapuro, docierając w ten sposób
!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
----

Paryża.

szy,
-

ar.

-aciel Mata

Ostatni
Zgin~ł

•

swojem, sędzia nakazał areszt świadka,
a PC;> złożeniu przez nie~iastę zezl?-ań i odbyclU rozpra~y skazał Ją w .trY~le doraf'
nym na· tydZIeń aresztu. NIeWIasta zaprotestowała i zażądała, aby przywieziono z domu jej dokumenty. Jak wynikło z
tych papierów piękna dziewczyna rzeczy-

wiście ma lat... 87. Obawiając się podstępu
władze wdrożyły nietylko śledztwo policyj-

ne, ale i lekarskie. Kilku wybitnych lekarzy z przypadkowo bawiącym w Grecji
profesorem jednej z najlepszych klinik
niemieckich na konsylium orzekł, że mają do czynienia z niezwykłym fenomenem
natury. Istnieje. bowiem na ciele dziewczyny zarówno objawy starości, jak i kwitną
cej młodości. Dziewczyna - staruszka nadal
znajduje się pod obserwacją lekarzy, a
Amery}{a wysłała do Aten kilkunastu
przedstawicieli najrozmaitszych eyrków,
którzy proponują krociowe honorarja za
występy przed publiczności/\.
Obdart, -

= Znowu się

al. zwycięzca

Młeś z Antkiem i znowu

trzeba ci sprawić nowe ubranie...

l

- Ej, co tam! Ale żeby mama widziała
jak Antek wygląda! No, jego matka będzie
musiała sobie nowego Antka kupi'

cieczkę.

Śmierć staje jut wyraźnie przed ich 6-

czarni, kiedy łódź przy katarakcie uderza o skalę i porwana zostaje przez nurty
rzeki. Żywność, broń i instrumenty
stracone. Sholton znajduje śmierć w wodzie. Dwaj pozostali towarzysze zdołali
dotrzeć do brzegu. Woreczek z ryżem je!lt
wszystko, co zdołali uratować z swych
zapasów.
Ostatni akt tragedjł rozpoczyna się.
Bez broni, bez narzędzi, obaj podróżnicy
usiłują przedrzeć się przez dżungl~. Ubranie na nich jest poszarpane, ciało pokryte ranami i krwią. Operator opada z sił.
Martheson wpisuje pewnego dnia do notatnika: "Nadchodzi koniec. Jestem sam jeden, gdybyż już wszytsko się skończyło.
Zdaje mi się, że dostrzegaIP ścieżkę. Możł'
uda mi się jeszcze dotrzeć do mieszkali
ludzkich .....
Martheson nie zdołal już dotrzeć do celu. Indjanie znaleźli zwłoki jego w rt~ut:
gli i rzucili je do rzeki, jak to u nich jest
we zwyczaju. Z podart"lj.(O pamiętr.ika dowiedziano się o tragic.mym losie "iedmiu
bohaterów. ążungli.
'.W. i P.)
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