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TysiącZl1le tłumy uczestników na uroczystości 25-cio lecia
skiegQ w Bielsku. Na trybunie przewodniczący komitetu

śmierci

ks. Sto
redaktor A.

Okrucieństwa

i ami

Dr. Mech* b. więzień Berezy Kartuskiej ~ religijną pielgrzymka, z Pcdhala u stóp
Jasnej Góry ze swą malą córeczką w oto czeniu czł. Str. Nar. W głębi drugi wię
zień Berezy koL. Stefan Jelonkiewicz*·

Stojałow
Zajączek.

czerwonych katów w Hiszpanji

rżną żywych

ludzI

Lotnikowi Francesco Medina komuniści wydłuhali nożem oczy, a następnie
poobcinali brzytwą nogi i ręce
L o n d y n.

(Tel. wł.) Pisma pełne
opisów okrucieństw czerwonych
katów w Hiszpanji.
Relacje pochodz, od naocznych
I wiarogodnych świadków.
Oto kilka fragmentów z obszernych
relacji "Daily Mail".
W Coria deI Rio rozstrzelano względnie
,.ś
spalono 300 narodowców
kobiet I mężczyzn,
w porządku alfabetycznym według listy wyborczej.
Wziętemu do niewoli w Antequera
lotnikowi Francisco Medina, komusę.

niści
wydłubali najpierw nożem oczy
a następnie poobcinali brzytw, nogi
I ręce.

W czasie tych tortur, mechanik jepopełnil samobójstwo.
Kolo Huelva
wrzucon.o bomby dynamitowe do okien
przepełnionego wI,zienla,
tak, że zmasakrowano wszystkich
go

więzniów.

W Ilerena
przygwożdżono długiemi, przebitemi
przez nogi gwoździami księdza

ry w roku 1934 stłumił powstanie w skazał t. zw. "sąd ludowy" pięciu ofiAsturji.
cerów na karę śmierci. Oficerowie byli
Szczegóły tego mordu są tak straoskarżeni o udział w powstaniu.
szne, że
Sąd nad b. min. Alonzo
tylko z obrzydzeniem mołna
o nich pisać
M a d ryt. (P AT.) B. minister Sala.i d()wodzą., że mordercy czerwoni, któ- zer Alonzo (radykał) stanie jutro
przed "trybunałem ludowym", który
rzy teroryzują. Madryt, są
będzie zasiadał w t. zw. więzieniu
bestiami w ludzklem ciele.
wzorowem w Madrycie. Jako obrona
z urzędu został wyznaczony deputoNa śmierć. ••
wapy z lewicy republikańskiej b. mip a ryż. (Tel. wł.) W Madrycie nister Jean BotelIa Asensi.

W Almendralejo przygwożdżono do
muru więzienia 30 więźniów,
W tem kilka dzieci, oblano benzyn,
i pOdpalono.
L o n d y n. (Tel. wł.) Z miarodajnego źródła nadeszły szczegóły najokropniejszego mordu, jakiego się dopuściły hordy czerwone w M.adrycie.
Chodzi tutaj o zamordowanie szefa
szpitala wojskowego w Carabanch~l
pod Ma:drytem, lekarza sztabowego
Gomeza Ulla i gen. Lopeza Ochoa, któ-

owa oen~Jwa woi~ .IOW~ aó[IJ[

Na w1szystldch frontach wojska narodowe posunęły się znacznie naprl1ód,
nieprzy jacielowi klęs,kę
S e v i 11 a. (PAT) Radjos tacja podonosi: Obrońcy Ovedo dokonali wypa:du i zbombardowali okolice m. Pruvia, w której bYły skoncentrowane wojska rządowe, przyczem
wzięli wiele zdobyczy.

Okolice Siguenza znajduję. się w
wojsk narodowych. Pod Talavera de la Reina wojska narodowe
podjęły ofensywę na wielką. skalę. Dotycnczas padło tysiąc żołnierzy rzą:do
wych. Została przywrócona komun irękach

wstańcza

do muru.
Zawieszony głową w dół wisiał tak
długo, aż śmierć nie przerwała pasma
jego mak.
Inny ksil)dz zostal
w CazalIa de Lasierra
żywcem przepiłowany na kilka części.
Również w Constantina przepiło
Wybuch był nadzwyczaj gwałtowny - Los bohaterskich
wano zwłoki straconych kobiet i męż
obrońców nieD1any
czyzn,
M a d r y t. (PAT.) Wojska rządowe buchowych miała być bardzo gwałprzyczem poćwiartowane części
wysadziły w powietrze Alcazar.
towna i zniszczyła podobno większę.
wywieszono w oknach.
P a ryż. (Tel. w1.) Według donie- część budynku. Ludność cywilna ToDwudziestu kobietom zdarto ubranie, sienia z Madrytu, wojska rządowe w leda opuściła w nocy miasto i zakwaa po zgwałceniu
Toledo miały wysadzić w powietrze terowana została w odległości dwóch
jeden z podkopów pod Alcazarem. Eks- kilometrów od miasta.
oblano wszystkie benzyn,
plozja nagromadzonych środków wy.
1
i spalono żYwcem.

Altazar wysadzony wpowietrze
I
j

zadając

kacja drutowa pomię.dzy San Sebastian a wszystkiemi prowincjami, zajętemi przez wojska narodowe oraz z
zagranicą·

L i z b o n a. (PAT) Źródła powstań
cze donoszą, że druga dywizja armji
południowej zajęła na froncie Guadarrama silne pozycje wojsk rZQ.dowych
pod Puerto de Ne.vafia. Wojska rządo
we porzuciły baterję armat 75 mm, 260
karabinów, wiele granatów oraz licznych jeńców.
Zginęło pozatem 200 żołnierzy rzą
dowych.
W obszarze. Toledp wojska narodowe posunęły się naprzód o 10 km, zajmując 4: miejscowości. Dowódca wojsk
rządowych na tym odcinku, płk. Asencio Torrado, został wzięty do niewoli.
S e v i l I a. (PA T.) Radjostacja powstańcza donosi, że wojska narodowe
odniosłv dalsze sukcesy w AsturJi l

•

J

~ulpuseoa. Podczas bitwy pod Tala'Vera de la Reina na stronę wojsk na~odowych przeszedł kapitan, porucznik, dwóch sierżantów i wielu szereKatastrofalne sl~utki ił'derzenia pasa:ierskiego statku
gowców.
-t
L o n d y n. (Tel. wI.) Straszna ka- tylko cztery osoby mogły być wyratoLotnictwo narodowe bombardowatastrofa statku wydarzyła się, według \"\"aue, ponieważ silny prąd rzeczny uło wczoraj Madryt, Valencję oraz fadoniesień z Kairu, na Nilu. W czasie
niemożliwił akcję ratunkową. Wśród
brykę broni w m. Trubia. Z Madrytu
zderzenia się obsadzonego . przez 200 pasażerów znajdowali się w większo
donoszą, że jedynym źródłem zaopatrzenia wojsk madryckich w amunicję pasażerów statku wycieczkowego ze ści kolejarze oraz członkowie ich 1'0'j est Toledo, gdzie znajdują się fabry- statkiem towarowym, zginęło 200 osób. dzin.
ki amunicji. Largo. Caballero miał za- Według dotychczasowych wiadomości,
żądać przysłania broni z Barcelony.
L i z b o n a. (Tel. wł.) Według komunikatu 2 dywizji armji południo
wej, powstańcy zajęli na froncie Gua- I
daramy miasto Puerto de Navafria,
zdobywając znaczny łup. Również z
frontu toledańskiego donoszą o dalszych postępach wojsk powstańczych.
Władze argentYł'islde nie o bawialll się wpuścić statek
600 "milicjantów ludowych"

200

O ób zginęło

w Nilu

Czerwone sztandary na statku
. francuskim

chce

P a l' y ż. (Tel. wI.) Jak donoszą z
Rio de Janeiro, władze portowe miasta czuły się zmuszone załodze i pasażerom
francuskiego statku "Belle
Isle" zakazać wyjście na ląd.
Władze umotywowały swój zakaz
tern, że chciały uniknąć zajść, jakie
r.aszły przy wyjeździe statku z Bordeaux. Charakterystycznem jest ponadto, że "Belle Isle" po przybiciu do

G i b r a l t a r. (PAT.) Gubernator
cywilny Malagi zażądał natychmiastowych posiłków z Madrytu, ponieważ
600 "milicjantów ludowych" w 1\1aladze zamierza poddać się wojskom narodowym.

Oficerowie gwardji cywilnej
uciekają do Francji
P a ryż. (P A T.) Trzech oficerów
hiszpaIlskiej gwardji cywilnej z Barcelony przeszło granicę francuską, 01-

Bomba wpokoju
premiera Cabalero

Pa

Zatonął
już

W czasie ścią.gania chorągwi zało
ga zaintonowała "międzynarodówkę".
10 ludzi zostało aresztowanych do czasu odjazdu statku.

wł.)

W

związku

z

la

p a ryż. (Tel. wł.) Według doniesieil z Lizbony lotnicy powstańców w
ciągu piątku wykazywali bardzo oży
wioną działalność na wszystkich frontach.
Przed południem zbombardowano·
Ciudad Real. W pobliżu Toledo samoloty powstańcze obrzuciły z dobrym
skutkiem bombami transport wojskowy z żywnością i amunicję. dla rzą
dzących wojsk frontowych.
Pociąg,
wykoleiwszy się, uległ zniszczeniu.
. Popołudniu !;amoloty powstal1cze
dostarczyły
bohaterskim obrOllcom
Alkazaru żywność i amunicję. Równocześnie eskadra samolotów powstallczych zbombardowała z pomyślnym
skutkiem południowy dworzec w Madrycie i kilka innych ważnych punktów stratcg-iczn:'oTch stolicy. Po dokonanej akcji wszystkie samoloty wr6ciły całe do swej bazy operacyjnej w
Salamanca.

w dniu 22

października

I

kongres partji radykalnej. Kongres
ten jest zapowiedzią poważnych postanowień, a nawet dalekoidących zmian

życiu

politycznem.,
ma on zająć się ustaleniem dalszej taktyki .,frontu ludowego".
Przed kongresem odbędzie się szereg wielkich zebrań partji radykalnej,
na których radykali wygłoszą przemówienia na temat ogÓlnej polityki,
Dziennik "L'Oeuvre~' zamieścił artykuł w którym stwierdza, że francuski front ludowy" rozła'.rnuje się· Wilh
lu j~go zwolenników wycofuje się zeń,
gdyż uważa, że organiz<1Wany przez
"front" strajk okupowanit!..lJl fabryk
jest bezprawiem, zwłaszcza, ie powoduje coraz częstsze objawy koi,ektywizacji. Równocześnie dziennik ten rzuca wymowne ostrzeżenie pod adrllsem
rządu Bluma.
bieżącym

Z Ligi Narodów
(Tel. wl.) W piątek po ponast!!pilo otwarcie 93 sesji Rady Ligi Narodów. Sesja rozpoczęła się
tajnem posiedzeniem pod przewodnictwem posła chilijskiego w Paryżu, Rivas Vicuna.
Rada na wstępie przyjęła do wiadomości memorjały, dotyczą.ce reformy Ligi Narodów, a nadesłane dotą.d
w formie odpowiedzi na ankietę sekretarjatu Ligi N arodów przez 18
państw. Uchwalono przekazać je wraz
z oopowiednim memorjałem sekretarjatowi plenum Ligi Narodów.
Po sprawozdaniu generalnego sekretarza, dotyczą.cego jego podróży do
Rzymu i konferencyj z Mussolinim
oraz włoskim ministrem spraw zagranicznych, następne posiedzenie Rady
wyznaczono na sobotę po południu.
p a

ryż.

łudniu

statek "Pourquoi pas" wdrodze na wyprawę polarną nych uczonych

Zginęło

wielu wybit-

W wydaniu porannem donosiliśmy
o strasznej tragedji, która dotlmę
naukę francuską,

pozbawiając ją

znanego
badacza
podbiegunowego
pro'f. Charcota i
jego towarzyszy.
Obecnie zamieszczamy dalsze wiadomości o zatonięciu statku "Pourquoi
pas?" na podstawie wywiadu, przeprowadzonego z jedynym uratowanym
członkiem załogi,
oraz życiorys dr.
Charcot:

Bombardowanie Madrytu

Warszawa. (PAT) Dzielna zaloga balonu "LOPP", kpt. Antoni Janusz i por. Stanisław Brenk powracają
do kraiu po zdObyciU drugiego miejsca w tegorocznych zawodarh o pUhar
Gordon - Benne.tta. Polskie Radjo, pragną.c umożliwić radjosłuchaczom całej Polski udział w powitaniu,
jakie
odbędzie się na dworcu głównym
w
Warszawie, organizuje sgecjalną. transmisję na wszystkie rozgłośnie polskie.
Sprawozdawcami będą: Balis i Ryszard Walczak.' P. Walczak wyjedzie
na spotkanie naszych aeronautów do
Białegostoku. Kpt. Janusz i por. Brenk
udzielą przedstawicielom Polskiego
Radja wy~~du przed. n:.ikrofone!ll'
O termmIe transmISJI nastą.pI specjalne zawiadomienie drogą. radjow/ł-

(Tel.

odbędzie się

jące wyjście.

Transmisja radjowa
z przyJęcia dzi'elnej załogi

ryż.

naprężonem położeniem wewnętrznem

P a ryż. (Tel. wł.) Według nadeszlej tu wiadomości z Burgos, zapewnia się tam w dobrze poinformowanych kołach, że w czasie o!>tatniego
ataku bombowego ~amolotów powstań
cl.ych na Madryt jedna bomba spadła
na. Palacio de Buena.vista, w którym
mieści się ministerstwo spraw wojsk.
Bomba miała przebić górne piętro i
eksplodowała w sąsiednim pokoju, w
którym znajdował się premjer Cabalero. By się wydostać z pokoju, premjer
musiał sam usuwać gruzy zagradza-

W i e d e ń. (PAT) Are.sztowano tu
62 komunistów, podejrzanych o rozpowszechnianie ulotek o treści wywrotowej oraz o organizowanie zbiórki
pieniężnej na rzecz rządu madryckiego. Podczas rewizyj w ich mieszkaniach policja znalazła wie.le broni i
amunicji.

nięte.

,'adyl~al6UJ n'W.i:e spowotlować dalelwidqce ~miany
UJ wewłłętrznem :iyciu polityc~lłeln FI'ancji

Kongres

wewnętrznem

W roku

czerwonych placht

Rio, miała wywieszone na dziobie i
rufie czerwone sztandary z napisami:
"Precz z faszyzmem". Na żądanie policji czerwone sztandary zostały usu-

Rvsv na francuskim "froncie ludowvm"

dając broń żandarmom.

Aresz1owan]le
62 komuni'st1ów W W'iedniu

za~qdaly zdęcia

do 'portu i

poddać się powstańcom

w

I.

Wywiad z jedynym świad.
kiem katastrofy
K o p e n h a g a. (PAT). Katastrofa
francuskiego
statku
badawczego
"Pourquoi pas?", na którego pokła
dzie znajdowała się polarna ekspedyrja naukowa z dr. Charcot na czele,
wydarzyła się podczas burzy.
Na pokładzie statku znajdowało się
28 marynarzy, 5 oficerów oraz 7 uczonych, w tej liczbie dr. Charrot i lekarz okrętowy. Z liczby 40 osób utonęło 39. '
Uratował się tylko sternik Gonidec,
który w chwili katastrofy znajdował
się na służbie.
Opowiada on, iż około północy burza, która panowała już od dłuższego
czasu stała się jeszcze groźniejszą. Fat
le olbrzymich rozmiarów rzucały stat"Pourquoi
Pas" ("Dlaczego nie"), statek ekspedycyjny uczonego badacza francuskiekiem. Zdaniem Gonideca, oficerowie
go dr. Jean Charcot (podobizna w narożniku).
pomylili się, biorąc latarnię morską
w Akranes, położoną. na północ od uj- ży. Dziób statku został całkowicie do ministra marynarki z prośbą: prześcia fjordu Borgar za latarnię m07ską
zniesiony. Kapitan statku rozkazał za- słania rodzinie dr. Charcot wyrazów.
w Beltjarnarnes, znajdują.cą. się na łodze założyć pasy ratunkowe i skagłębokiego żalu z powodu śmierci bozachód od Rejkajawiku.
kać do wody. Gonidec wraz z jednym
Fale rzuciły okręt na podwodne z towarzyszy skoczYł do wody, gdzie haterSkiej uczonego.
skały, woda przedostała się do silniudało mu się przyczepić do pływają
J~n Babtysta Charcot urodził się dnia
ków. Załoga usiłowała napróżno roz- cej belki. Towarzysz jego wyczerpał
15 llpca 1867 r. w Neuilly-sur-Sejne jako
pią.ć żagle. Okazało się, że było już zasię wkrótce walką z falami i zaŁoną.ł.
syn Sławnego lekarza i profesora anato<
późno'. Statek rozbił się na skałach Gonidec w .& godziny po katastrofie mji pa.tologicznej. Po studjach medyczKnokki w odległości 4 km od wybrze- został wyrzucony p.rzez fale na wy- nych Charcot zwrócił główną swą uwagę
na naukę badań polarnych i oceanograbrzeże.
Opowiada on, iż w chwili, gdy sko- ficznych. Pierwszą swą wyprawę, którą
. l
sam przygotował i sam kierował, odbył
czył do morza widział, iż na pokładzie
w r. 1903-05 na okręcie "Le Francais" do
tonęcego statku pozostali jeszcze kapi~
Antarktydy, celem zbadania Ziemi Gratan okrętu i dr. Charcot.
hama. Druga, podróż na statku .. Pourquoi
Według wiadomości na-d~szłych z pas?" skierował również do Antarktydy.
Rejkjawiku dotychczas morze wyrzu- dla zbadania Ziemi Grahama i Ziemi Aleksandra I w r. 1908-1910. Podczas tej
ciło na brzeg zwłoki 22 ofiar katastrofy "Pourquoi pas?". Wśród nich znaj- ekspedYCji odluył now ' l~ra.i, który nazwał ku czci swego oj ca ,Ziemią ChIlrdują. się zwłoki dr. Charcot.
co ta". Poza tern w latacl~ 1911-1915 i
\Vybrzeże jest zasypaĄe szczątka
1921-;-1927 urządził szereg wypraw oceanomi rozbitego okrętu.
grafIcznych na Morze Sr6dziemne i na
Jutro zwłoki ofiar katastrofy będą północny Atlantyk. Rezultatami tych podróży było
geologiczne badanie skał
prtewiezione do Rejkajavik.
Rocl~al na północny-wschód od Irlandji,
g~ębm kanału La Manche i rozpoznanie
Ulica dr. Charcota w Paryzu mektórych
części brzegów Grenlandji. Paryż.
(PAT), radny miejski Hezultaty swoje opublikował w ..Annales
Biscan'e wyst~pił z wnioskiem nazwa- Hydrografiqucs" i w licznych książl{ach.
,; ,
.
' i
'
.I
. .
,'aia jednej z ulic Paryża imieniem dr. W r. 1928 ukazało się dzieło Charcota pt.
"Krzysztof I{o!umb, widziany przez maKrzyżykiem oznaczon, miejsce katas-trofy Charoota.
ryna~z3;".
Prof. Charcot był także klestatku "Pourquoi pas?" u zachodnich
Przewodniczą.ey rady miejskiej m. rowmklCm "Laboratoire maritime de~
.9rzegów Islandji
. P&ryŻa Raymond Laurent ZWl'Oeił eię hautes etudp.s".
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Na

Żyd chciał przemycić 40.000 zł.

widnokręgu

Nowocześni

bohaterzy

~

Hiszpanja

jest obrazem
walki
narodowego i bolszewickiego. Walki nieubłaganej o fanatyzmie równym chyba dawnym wojnom religijnym. Hiszpanja jest świa
dectwem niet~' lko tej walki, ale i jej
nierówności. l ' Jerówne siły stoią. przeciw sobie. Po jednei bowiem stoją. nienawiść i zbrodnia, po drugiej idealizm i bohaterstwo.
Czy mają.
czerwoni geroje, których bohaterskie
ppzy oglą.damy najczęściej na ... zdję
ciach, czy mają w swych szeregach
taki Alkazar?
Alkazar, to duma Hiszpanji. Siedem wieków pamięta. Pamięta sław
nego na ś'v".!2-t C~·da. Lecz jego bohaterstwo i jego imię zblednie wobec bohaterstwa i imienia kadetów hiszpańskiej akademji wojennej. Maleń
ka wyspa na czerwonem morzu broni
się długie tygodnie. Niema wody, niema żywności, płaczą kobiety i dzieci,
w gruzy walą. się wieże i blanki, nawet nadziei nie wiele. Ale jest wiara
i idea... I gdy do kadetów zwrócił się
ambasador chilijski, padła dumna 00.powiedź:
,,0 losie naszym decyduje
nasz rząd". A czerwoni w odpowiedzi
ślą kadetom bomby i kuje armatnie.
Strzelają w Alkazar w serce Hiszpanji.
Lecz serce to ma pancerz
wiary i idei.
Alkazar to symbol nowych czasów.
To symbol bohaterstwa nacjonalizmu.
Każda walka z nim próżna.

Cłwóch światów'

Ujęto go w święto ~ydowskie na
W i e l u ń. (Tel. wł.) Mimo ograniczeń dewizowych mamy znów do zanotowania wypadek usiłowanego wymycenia z Polski do Niemiec większej
kwoty pieniędzy.
W czwartek 17 bm. w godzinach popołudniowych w okolicy Krzepic przytrzymany został przez brygadę kontroli lotnej Żyd M. Pik, zam. w Krzepicach, który zamierzał wymycić z
Polski do Niemiec walutę w postaci
dolarów w złocie oraz rubli rosyjskich
w złocie, łącznej wartości 40 tysięcy

J a n B i e l a t o w i c z.

~

bulion z kostki bulionowei

granicy polsIw - niemieckiej

KNORR jest lepszy,

Pieniądze Żydowi skonfiskowano i
odstawiono go do dyspozycji sędziego
śledczego. Według otrzymanych informacyj, mia,ł Pik najętych kilku przemytników, którzy mu oddawna wymycali walutę do Niemiec a przyn6sili
zato towary niemieckie. Ujęto go w
miejscu umówionem, gdzie oczekiwał
na swoich wspólników.
Znamienne jest, że wypadek zdarzył się właśnie w święto żydowskie
Nowego Roku, co widocznie Żyd chciał
wykorzystać i zmyliĆ czujność władz. ·

dopiero po porównaniu go
z bulionem innego fabrykatu.
I{ ostki bu Jionowe K N O lUt
są sporządzone z wyborowego ekstraktu mięsnego,
dlatego bulion jest smaczny
i posilny, a ponieważ wytwarzany całkowicie w kraju,
przeto też tańszy.
1 laska = 3 kostki kosztuje
tylko - 20 groszy.
~.

l

złotych.
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Zabity bandyta

Awanlury na pogrzebie sekciarza

K i e l c e. (PAT). W Sandomierskiem
grasował od dłuższego czasu znany
Wres4fcie PQcho-wano go na cmenła"ił'u inowierców
policji bandyta Jan Jurna, poszukiwaK i e l c e, 18. 9. W Skarżysku-Ka musiał się zwrócić o interwencję do ny przez władze prokuratorskie listamiennej zmarł "wyznawca" t. zw. ,,1<:0- policji. Jednocześnie zwrócił się tele- mi gończemi za liczne napady.
Ostatnio policja odnalazła kryjówścioła Narodowego" .niejaki Saturnin graficznie ze "skargą" do Min. Spraw
kę Jurny, który nie wiedząc, że jest
Wiśniewski. Gmina wyznaniowa "Ko- \Vewn. "ksią.dz" kościoła sekciarskiego. Wieczorem nadeszła z Warszawy osaczony, próbował ucieczki, gQsto ościoła Narodowego", jak również rodzice zmarłego, chciały zwłoki pocho- odpowiedź, że zwloki należy pochować strzeliwując się z rewolweru. Policja
na cmentarzu dla różnowierców. Po- również odpowiedziała strzałami. Juwać na cmeritarzu rzymsko-katolickim, czemu sprzeciwił się, zgodnie z nieważ i w tym wypadku rodzina i ma ugodzony dwiema kulami, poniósł
przepisami kościelnemi, ksią.dz pro· "ksią.dz·· sekciarski nie chcieli się pod- śmierć na miejscu.
boszcz skarżyski. Ponieważ rodzin!). porządkować, pogrzeb na cmentarzu
chciała
siłą
pochować
zwłoki
na różnowierców, zarządził magistrat.
cmentarzu katolickim, ks. proboszcz Pogrzebowi asystowała policja.
War s z a w a. (Tel. wI.) Według
wiadomości prasy francuskiej sekretarz generalny partji komunistycznej
Francji Thorez podczas swego pobytu
w Warszawie spotkał się z sekretarzem Kominternu, Manuilskim.
Sprawki p. Silbigera, wicepre#udenta Tarnowa - Do czego
W nie długim czasie stanie przed
u~lIwaj€{ ŻYtUi swych stanowisI.'" - Żydo'U'slM chytrość
sądem b. senator Boguszewski, oskarT a l' n ów, 18. 9. - \V ub. tygodniu przekupstwa 'dr, Silbigerowi i nawet żony o działalność komunistyczną ()oo
przeciw niemu wnosili protesty do raz kontakt z komunistami zagranicztoczyła się rozprawa w tutejszym sę.
dzie grodzkim z oskarżenia dral'§ilbi- władz państwQ\vych. Zaskarżył zato nymi. (w)
gera, do niedawna wiceprezydenta p. Silbiger naocznego świadka, b. komiasta i przedstawiciela miejscowych misarza miasta, aby pokazać, że przyŻydów ortodoksów, przeciwko A. Mar- !!zła amnestja ...
Ci, co znają dra Silbigera, wiedzą,
szałkowiczowi, b. komisarzowi rządo
Kra k '6 w. (Tel. wł.) Okazuje się,
co o tern sądzić. Karjera publiczna
wemu m. Tarnowa.
że krakowskie władze bezpieczeństwa
tego pana ma swoją dłuższą historję.
Tłem rozprawy miało być ujawnienie na terenie miasta faktu, że dr. Sil- Jako przewodniczący kahału nie u- przeprowadziły rewizje u rozmaitych
biger kilka lat temu starał się prze- miał się wytłumaczyć przed swoją ko- skrajnych działaczy lewicowych, z
których kilku aresztowano.
misją. rewizyjną z braku około 7000 zł.
kupić ówczesnego komisarza rządo
Rewizja w mieszkaniu dr. Bolesła
wego. Zarzut ten był podnoszony kil- Twierdził, że rozdał te pieniądze wstykokrotnie publicznie na posiedzeniu dzącym się żebrać. P . S. skazany jest wa Drobnera trwała 7 godzin. Obiegają tu pogłoski, jakoby PPS wykluczyrady mie,;skiej i gdzie indziej.
także ze sweJ afery kiszkowej i z poPóki sprawa dla żydowskiego wice- tajemnego korzystania z elektryki ła Drobnera przed tygodniem, jednak
prezydenta była niepomyślna. siedział mi.eiskiej bez zegara. Nawet socjaliści potwierdzenia tych wieści. niema. Podcicho i na podnoszone zarzuty nie od- tarnmvscy. choć niechQtnie alakują kreś lić przytem należy, iż wpływy Ży
dów w PPS są bardzo wybitne.
Żydów, w dniu 1 maja nieśli \V ;;woim
powiadał. Dopiero gdy ogłoszono amnestjQ, przypomniał sobie, że może si~ pOChodzi e napis: "Precz ze złodzie
jem Silhigerem l"~
bronić, bo i tak sąd oskarżenia jego
śnieg
Włosz1ech
nie może brać pod u\\·agQ.
Taki pan był dlugi czas wiceprezyNie zaskarżył dr. Silbiger ani jed- dentem dużego, 50-tysiQcznego miasta
.R z y m. (PA T). W dolinie Aosta
nego redaktora pism, w których za- polskieg-o. Ma nawet do dziś przyja- spadł obfity śnieg półmetrowej grubOrzuty te były podnoszone, mimo że ciół wśród katolików. Słusznie postą ści. Przejście do doliny Cervino zostasprawy prasowe z amnestji \V~' łączono. piła Łódź: zdala z Żydami od polskich ło zatarasowane, przyczem na polach
samorządów!
•
Ni~ zaskarżył też radnYCh miejskich,
warstwy śniegu dochodzą. do metrow.ej
ktorzy publiczn ie podnOSili zarzut
grubości.

Wyw1rotO'wcy

Żydzi W polskich samorządach

RewiZje i aresztowania

Prasa żydowska zapowiada Uika'l.al1ie
się
na pólkach księgarskich pOlskiej
książki "zawierającej zbiór artykułów duchowieI1stwa chrześcijańBkiego w sprawie
sto.>unków w hitlerji i prześladuwania
Żydów przez rząd hitlerowski ".
Książka
ta, jak i n!ol'muje dalej prasa żydowska,
wydana została z inicjatywy żydowskich
or~anizacyi i ..zawiera l>rzedruki artykułów . pochodzących od biskupów anglikań

skich \\' Anglji, Stanach Zjednoczonych,
Holandji i Szwajcarji. Z Polski zabrał
gl06 w tej f'pra wie jedynie biskup" stani·
sla wowBki Ch~ll'''''-::! ~".
Tyle doniesienie ,p rasy żydowBkiej. Do'Piero pa ukazaniu się książki będziemy
mogli zaznajomić Czytelników z jej tre'
ścia, i dowiedzieć się dla jakich to celów
Żydzi nadużywają gł06u duchownych wyznal'i chrześcijańskich. Dziś już jednak
możemy się domyślić, o co tu właściwie
chodzi. Dotychczasowa akcja żydowska
'Przeciwko Hitlerowi zmierzająca do zdys·
kredytowania i Skompromitowania hitleryzmu, jako ruchu godzącego w interesy
żydostwa, prowadzona w sposób niezwykle
hałaślliwy przez wszystkie ko-mórki żydo
komuny, nie dała żadnego wynuu. Obecnie więc chwycili się Żydzi innego środka.
Oto wciągają do swej roboty duchowień
stwo wyznail :":hrześcijallskich po to, aby
móc twierdzić, że ' przeciwko hitleryzmowi
wystę' pują nietylko oni, ale rówmeż du. chowieństwo ch rześcijańBkie. Mamy jednak wrażenie. że i tym razem Żydzi się
ilJrzeliczą, gd\'Ż duchowiellBtwo chrześci
jań.skiemu chodzi napewno o co innego,
aniżeli o ok.-'·P, materjalnych interesów
żydowskich ...

*
Jeden z naszych Czytelników nadesla1
nam odpis listu 1. dnia 7 września r. b . jaki Centralne T-wo Popierania Kredytu
Bezprocentowego i Krzewi.eni.a Pracy. ~ro'
duk !ywnej wśród ludnoścJ zydomsklel w
Po16ce .,Cekabe" IV '''ar6zawie nadE'slalo
pod adl'c6em P. T... Gem itus Chcsed' w La·
sku. Oto odp j", tego Ji6tU:

we

Z wędrówek

"Orędownika"

po Polsce

Narodowe Podhale
Skalne i Szerokie Podhale - Odrębność i charakter górali - Góral urodzonym narodowcem - Idealizm górali - narodowców - Siła ruchu narodowego- Nowy Targ i Zakopane
Walka o unarodowienie Podhala - Walka z ruchem narodowym - Ruch kulturalny Ludzie - Stara ckiałaczka - Podhale zawsze będzie narodowe!
\Valka ekonomiczna z Żydami wre
na Podhalu. Jej centrum znajduje się
w Zakopanem, gdzie pomału idziemy
naprzód. Na froncie wiejskim jest o
wiele lepiej. Walka o stragan (na odpustach) jest dla życ.ló", beznadziejna.

Nieobecność Żydów w .Ludźmi,erzu,
blokada stl:aganów w ZębIe, Płazow~e,
Chochołowle są. tego dowodem.
NIest.ety policj.a bard~o .i d.ot~liwie. ~tru~111a tę ak~Ję: vVlęzIeme 1 pobICIe me
są. rzadkoscll~. Za handlem po

.,'V odpowiedzi na pi6mo W. P. P.
z dnia 4. b. m. w ",pr'a\\'i e orz~'6ylan~a

używaną odzi.eżą . dla ni('zaludności w mieŚCIe WPP. komuniku iem" uprzejmie, iź nale~y po·
\\'iaclom'ić o'nranizacje w Ncl\' Jorku i v\"
Londynie. ażeby Pl'7.~·syłali paczki pod

paczek z

możnej

a drcsem na6zcgo Towarz)'6twa dla Kaaz
WPP. \\·ówC7.aa paczki te będą Ivolne
od ela.
Z poważaniem
Za prezydjum

podp is nieczytelnr
Z liatu teO'o dOlI iadujemy .s:ę. z jakich to przy"'wilejów korzystają ~ydzi w
Polsce. Oto nietylko. że otrzymują z za'
granicy zapomogi \V postaci ,.paczek··. ale
IV dodatku za .. paczki" te nie płaca, żad~e
go cia... Komu tak w PoJl5ce dobrze, lak
2;ydom.
;

..

Jedna z p}acówek wiejskich Str. Nar. na Podha.lv,

I

szybko proces całkowitego unarodowienia Podhala. Bukowina oddawn&
już Żydów nie przyjmuje na letnisko.
Obecnie, co jest wspaniałym sukcesem
Str. Nar., w ślady Bukowiny wstąpił
niegdyś raj żydowski Poronin. Od
roku istniejąca tu placówka Str. Nar.
sprawiła, że wśród tysięcy letników
w Poroninie Żyd znalazł się chyba
podstępem. A trzeba pamiętać, że Poronin jest przedmieściem Zal<:opanego.
Wobec wspaniale bojowego nastroju,
jak i tu istnieje, Żyd przyjeżdżający
do Poronina odjeżdża następnym pociągiem. Wieś Bańska, która jeszcze
w b. r. gościła liczne kolonje żydow
skie, oświadczyła solennie, że było to
ostatni raz.
Administracja zwalcza na Podhalu
Str. Nar. bardzo zaciekle. Metody tej
walki są. różne: nie brak nawet dywersyj; ulubioną metodą są "konferencyjkj" p. starosty. Długi czas w Poroninie, obecnie w Witowie i Chochołowi e
bagnetami policji powstrzymuje się
założenie jllacówek Str. Nar.
Posło
wie "sanacyjni" i działacze dopełniają.
reszty bronią kłamstwa i oszczerstwa.
Porlhalanie nie są bierną., bezmyśl....
nlł masIł· Gd.r si.e pt"zJJneć temu lu,..

stron' I -

Ott~D()WNIK, ftłeazłela, anI. to wrzelnla 1936 -

f.tumer 21t
-

dowi, widać, że tu się wiecznie toś
dzieje, coś się robi, coś myśli. Nawet
podnietą. do tego jest ruch narodowy.
Mamy na wsi podhalańskiej literaturę,
muzykę, teatr zupełnie samorzutnie. P. Drzymalski z Zakopanego założył we wsi Sierockie lotny zespół
teatralny, który chodzi ze sztukami od
wsi do wsi. Ostatnio wystawiają. "Bój
o karczmę" Anczyca. Poetów liczy
Podhale sporo. Nazwiska. Suskiego,
Hanki, Mazura znane są. szerzej. A taki Jędrek Skupień Florek, cÓŻ W za.
dzielny góral! Nietylko poeta, ale gazda przykładny całą. gębą, działacz
społeczny. A do wi.edzy i kultury pcha
się całą siłą. W zapadłym przysiółku
Stołowe czytuje kilka gazet! Taki Wwinien być chłop polski. (Tylko Jędruś
nie myśl, żeś ta znowu taki całkiem
bez grzechu!)
Ruchem narodowym Podhala kierują dzielne jednostki. A więc: wię
zień Berezy, dr. Mech, płomienny ideowiec i organizator, kochany jak brat,
jak długie- i szerokie Podhale. Drugi
więzień . Berezy, Żelawski w Nowym
Targu, nieustępliwy organizator stolicy Podhala. W Zakopanem: dyr. Panek, żyjący samą. ideą. i ofiarą, prof.
Kling poświęcił pracy narodowej całą.
~woją duszę i ciało,
A. Kamiński,
twardy pionier i główny inżynier budowy. organizacyjnej na wsi, Pietrzyk.
czujny na wszystko. A po, wsiach t0
·duchy,· z 'których wyjdzie nowa Polska: Michniak. Florek, Hilauer, Karcierze, Jarzę,bek, Palej. Mało? Jest o
wiele więcej. Że Podhale będzie zawsze narod'owe, to chyba niewątpliwe.
W Zakopanem żyje bardzo szanowna, sędziwa działaczka Obozu Narodowego, p. Bronisława Kondratowiczowa.
Pod wodzę. dr. Paderewskiego przemycała w dawnych latach bibułę narodową. w "ornatach". Potem zbudowała sama dom w Zakopanem, którego
piękności dziwił się sam Witkiewicz.
Dziś z jej gniazda spływa. dostojne
błogosławieństwo na ruch narodowy
Podhala. Dom jej jest jak muzeum
historycznych pamil~,tek i sztuki ludowej.
W ostatnią niedzielę sierpnia . b. r.
odbyło się zebranie Str. Nar. w Zakopanem przeoiw komunl~mowi. Nie
przeczę,c potrzeby takiego zebrania,
gdy się popatrzyło na twarze rdzen.
nych Polaków-górali. odnosiło się wrażenie, że to słowo "komunizm" wśród
tych ludzł jest pok,a"laniem honoru ich
([ duszy polskIej, . "
JAN BIELATOWICZ

la co sąd, niemieckie
Polak skaNany na 8

miesięcy 'łDięzietnia r#eko»ło

Hitlera i narodu
War s z a. w a. (Tel. wł.) Przed sądem dora.źnym w Gliwicach odbyła
si~ rozprawa przeciwko sekreta.rzowi
Zjednoczenia Zawodowego Polakiego
na Śląsku Opolskim, Arturowi Aulichowi. Skazano go na. 8 miesięcy

na samolot "Chrobry"
_ W dalszym ciągu wpłynęły tło admłn\
strae.il na.szej na.stępujące składki na lamnlot .. Chrobry":
W eks'Pozyturze "Orędownllka" w
Łodzi zlo'żorno w da16ZY1ll ciągu:
P. Rózga. Łódź 2,-', Ferdynand
Olejnik. Łódź 2,-, Farbiarnia
Ch miczna. Wł. Dolińskiego, II
Tata 1,50, Antonina Stokowska
9~
3,50. razem
,

36-ta loteria Państwowa
(Ni e<1l 1"1-eOOW 1\.
wygrana d~lennll 25.000 zł nil n.!", 24557
Po Ii.non zł na nr. 4185 38683 919'13
Po 2.000 zł na nr. 9072 24711 28230 421';51) 128592
133ii78 142743 157463 1!5'lR95 181006 1.3-'51'89
Po 1.000 zł nn m. 309 8006 121R.5 1.,574 26~~
2!l401 80246 8S580 36483 54436 5R657 6t154 68555
68967 71225 76454 87077 87288 103575 116227 11940t
121130 134604 138827 142528 143745 1482C5 158838
166010 181095 183007 189900 190875.
. Po 200 zł nl\ nr.;
~q 332 471 759 850 1411 70 596 812 9ad 2165 345
48 585 3272 354 76 491 890 4028 57 21(; 430 /)64
Cl2 897 924 5115 818 421 692 6238 524 1~7 82 72W{
774 851 939 8559 821 99 5097 102 248 415 580 oe
666 727 81 42 10040 245 356 463 938 nOS7 6~7
12027 358 93\ 18448 .14888 587 94 824 15153 96 91ł
3Z'J d6 860 16348 63 702 17327 43 852 935 18678
768 873 947 19607 20915 22362 583 !H4 23~96 533
005 70 863 85 24187 450 205106 221 4-'4 568 874
26023 '75 27040 90 14S 821 501 28374 76 585 290<17
137 228 324 47 471 73 657 715 926 89 30187 2"i1l
485 842 31026 157 297 374 443 914 82 32025 64 109
329 530 611 90 796 867 33001 97 199 ~4066 614 77
906 35029 234 396 452 670 94 819 82 36092 260 315
fAJ8 702 828 37078 204 845 49.
38366 702 48 826 39815 738 825 49 4W81 99 529
43 636 44 41182 618 988 42188 485 775 917 4301 S
15~ 432 5169GB 44285 405 45164 227 309 621 46524
612 17 17 80 858 47790 48351 469 49200 334 50103
447 51168 360 828 52301 425 60 68 709 828 53219
99 376 972 54068 129 59 92 95 244 729 11 93 890
902 11 59 55063 64 80 174 625 69 832 j)6021 143
!l13 57137 518 58324 513 59156 60 292 7'i4 919 600ili
g32 703 927 39 87 61214 54 304 524 624 i38 62061
2Q9 485 504 698 760 63104 96 773 947 M336 648
714 39 840 907 31 36 65256 67 73 482 813 84 00307
444 521 84<\ 87 943 67263 84 316 77 511 607 41
68281 550 610 49 925 69040 190 371 620 7M 975
70190 740 991 71236 363 410 683 852 002 7279B
A91 73106 667 753 74138 266 304 41 87i 7~51 548
641 8l) 95 822 95.
T0084 48 469 77001 788 76 78988 79008 501i 7
687 87 718 87 820 60 80189 403 609 7~ 897 8109
~57 416 54 84 5P!! 1\95 878 89 822Q5 24 ll38 905
8311>1 21 24 616 61 738 871 8402~ 1110 333 517
85167 290 S51 537 H
86548 SM 7~ 87018 1"
Stał"

m

#a

obra#ę

niemieckiego

War s z a w a. (Tel. wł.) W pię,tko.
wem cię,gnieniu IV klasy Loterji Pań
stwowej większe wygrane padły na
następują.ce numery (bez gwarancji i
zobowiązania) :
25 tys. zł - 7191.
20 tys. zł - 51431.
10 tys. zł - 132731, 170652.
5 tys. zł - 1628, 26768, 62615, 74890,
108458.
2 tys. zł - 8583. 17452. ł1319, 61466,
69514, 77722, 88418, 103829, 106800,
118527, 121908, 122941, 126354, 141023,
173335, 178017, 177662, 179916. (w)

rodu niemieckiego, ponieważ powiedział, że "na Górnym ŚIQ.sku jako na
pograniczu niema czystej rasy niemieckiej".
Podobnie obraźliwe powiedzenia
dopu~cjł się odnośnie Arbeitsfrontu,
więzienia.
twierdząc, że "nie wszyscy należą. do
Obecnie ogłoszone zostało uzasad- Arbeitsfrontu". Ostatnie twierdzenie
nienie wyroku, które ustala. że oskar- wypowiedział przed afiszem z napiżony dopuścił się obrazy wodza i
sem: "wszyscy należę, do Arbeitsfronkanclerza. Hitlera, peniewd powie- tu", pOddając pod Wątpliwość, że to
dział, te "Hitler już niedługo będzie nie odpowiada prawdzie, gdyż część
Kalisz, wielotysia,czne miasto nie ma;
rządził".
Oskarżony
dopuścił się onależy do polskich organizacyj.
brazy panstwa i partji, ponieważ poOd zarzutu zdrady stanu został on ani jednego chrzeŚCijańskiego sklepu 'Z ka.wiedział, że "robotnicy mało zarabia- uwolniony, gdyż sąd uznał. że powie- qleluszami damskiego. Bylo'by bardzo p~
ją i nie mogQ. wyżywić swych rodzin".
dzenie "niedługo granica polska znaj- żądane, gdyby ktoś otworzył taki sklep, a.
Tymczasem robotnicy na Ślę,sku za-I dzie się Za V,Trocławiem" jest tylko poparcie będzie zapewnio'1le.
Opoczno, miasto IPOwiatowe, liczącą
rabiaję, dużo i mogą wyżywić swe rogłupiem gadaniem, za które oskarżo
przeszło 10 tys. mieszkańców, nie poSiada.
dziny. Ponadto dopuścił się obrzay na- nego nie można ukarać.

Chteb d.a Polaków

dotąd

267 340 51! 563 88109 2Ql 841 93 1j927 3 357 4!18
90644 762 91283 343 728 24 69 92000 269 97 420
72 5ZO 638 73 98 98340 883 931 84450 912 71 95587
6~ 621 853 937 96173 401 606 904 97424 R55 98137
204 584 716 20 803 99liO ~7 '0 574 699 100206
l2 329 766 937 101196 694 017 28 102277 6511 841
108065 233 930 36 104116 315 32 507 9t'0 105328
456 84 106595 624 730 107295 451 635 42 108270
91 93 602 785 1000U 171 226 532 991 1'l0069 2n
600 91 l1lHiO 294 5911 u200i 509 999 113173 609 81
114535 996 115139 84 316 748 68 116063 186 <l8?
539 856 117394 412 29 964 118001 351 480 !lO 9
119226 120191 SB9 686 170 121403 685 52 874 122188
207 38 59 69 578 646 950 123023 106 8 40 92 555
813 943 74 124128 78 125263 459 801 914 51 126071
597 722 890 128311 16 619 27 54 129059 216 785
805 919 88 130437 581 798 945 131241 501 132623
7~ 739 811 1110 133541 ~3 007 88 1342C3 51 5-10
728 13531.8 411 .44 D6 1\21 893 130057 315 115 721'}
137134 200 421 557 622 729 36 73 188138 805 2.8
5{1 85 483 91 597 139137 70 228 67 415 947 140070
721 141111 32 95 97 208 414 149014 40 W2 56 BIlO
492 93 571 932 148039 316 50 922 14418:l 1111 715
81 86 88 937 1450i2 659 954 87 146081 141 ~6Q 400
665 890 984 147123 98 370 564 85 t48M~ 54 6"2
., '.
•
W7 91-3 149g37 2.29 48 82 3~ 620 Z8 132 1&0841
898 996 1l>1::18 3;).3 419 B2 73a 83.
1/18318 654 769 9~ 153022 420 7711 1176 154089
239 821 481 PS 80s 105018 &3 125 245 8~ 404 619
62 744 156309 f62 769 99 043 157080 961 392 619
768 158015 Hi5 391 41)9 56ł 65 714 889 .59211 54!}
775 160124 262 558 814 161017 138 89 320 526 615
· 754 162017 298 975 16S1!U 164022 4(18 81 li81 84
707 8~ 165221 55 MB H~ 106263 600 846 167012
818 62 1121 168.05 550 846 !l9 1611518 41 51 923
110377 404 iJ9l! 737 171Q01 20 21Q 4!)t 6H 714
172609 866 174O;l5 229 42{} ~O 948 173149 94 1761Hl
4S8 li77 626 717 874 952 171158 178632 7~l!)oo
170125 09 40. 841 180007 264 853 645 65 816 917
181565 182344 188086 137 78 01 231 80 882 1842.8
409 29 504 639 95 185216 465 7~1 U16455 941
1873111 5~ 188140 250 54 405 98 721 6G C9~ 189252
350 40!!. 6 _li7'l. GOlI 895 lJlO34S 50 519 70S 1918211
192281 S06 542 885 961 193155 378 669 19łQ56 757,
. '

W ÓSmym dniu ciąll'!lie.nla 4-ej klasy wnrapą,d~y na nu~er7 n aetęplIjące:
Po 20.000 ~ł na M. 119512 184973 154269.
Po lO.Oon zł na IU'. 109914 141080 142927 147088.
Po 5.000 zł na nr. (i741 113121 11016(1.
Po 2.000 zł ną nr. 38388 46269 62702 80808
81481) ~553 940012 95568 10197" 118778 136387
1110097 16898ą F5Uł 170.58 18(1315.
Po 1.000 ,ł na nr, 7622 17734 3372' 65334 56442
65579 73370 17501 79156 79185 85109 90319 80408
94617 118610 123289 124969 127204 H9528 1666(\4
172208 184569 185041 191216 192065 194258 194551.

na

Składki

karzą

=

194 399 461 62t~si°~2z~5~aO::'~56 315 76 432
40 511 52 723 51 73 2002 10 215 86~5 402 3250
53 552 5~ 701 98 9'0 4205 9 53 77
~, 509 6"
- o...,
"
,."
604 68 723 31 61 886 976 5243 325 a2 573 '(65 867
84 922 6064 73 273 87 424 5667GB 843 922 7282 531
701 8060 86 281 86 471 802 67 937 7l 9022 112 86
362 71 81 578 895 904 10017 74 528 734 37 806 68
11219 354 800 965 13163 304 485 88 580 604 14023
37 34. 61 977 15015 471 521 646 746 75 911 42 16205
36 63 75 608 87 757 848 908 17142 60 78 315 538
~5 600 046 18118 86 212 46. 551 673 811 19021 278
315 56 93 422 48 82 598 60~ 915 2011~ 229 800 61
,.68 76 786 21002 171 96 255 856
528 685 806 40
71 995 22070 219 461 600 828 23114 207 3S1 4~4
524 82 757. 811 24002 205 345 89 480 85 513 33 40
619 59 182 97 25047 50 216 491 511 44 26051 136
202 407 96 530 BIS 27104 205 16 412 727 807 37 S9
75 1122 80 ~8024 147 388 537 48 918 29044 108 216
854 55 451 518 662 754 84 832 30002 240 75 305 52
423 77 769 96 812 81121 382 475 508 27 53 642 45
724 84~ 32171 91 286 98 305 416 90 837 48 ~3064
138 264 503 623 85 758 852 988 34248 344 58 696
745 800 01 68 727 ss 35050 322 426 32 623 25 96
652 59 729 803 12 '\lOS 36444 88 829 78 989 87258
332 447 530 50.
88078 130 58 555 603 41 967 89015 210 28 69 71
85 454 719 899 40190 305 482 502 623 710 886 908
37 .1005 234 06 508 624 44 862 917 42078 86 296
567 649 804 1'5 43229 485 580 668 825 44129 268
300 36 418 23 35 693 ".06 21 550 46141 55 580
681 84 740 60 852 79 921 4705' 88 ~01 42 85S 71
497 591 741 82" 1180 48002 144 296 396 482 624
72 626 899 81 955 86 49055 67 299 80~ 402 28 791
88.5 9'n 50181 66 70 202 46 798 61280 357 82 614
38 708 68 861 900 16 ~2062 121 79 206 64 450 ~l5
660 917 90 5~22 'r7 89 98 121 280 1111 366 549 680
776 1188 54026 580 1144 55187 90 208 4111 601 722
29 560liO 427 761 57U8 416 57 647 62 672 70 760
809 96 ~8122 281 810 ~4S 7SS 820 43 91 944 511487
791 60073 179 281 660 67 n 9S 9113 65 61H2 86
256 385 457 5SQ 39 612 61 715 24 71 888 958 62046
289 893 6211 85 767 111G 63010 78 1liS 200 ~B3 616
46 73 838 987 6.025 8. l07 223 /)9 854 427 998
65060 62 110 ~2 19 438 5S 517 681 859 990 81 60024
262 87 408 52U 7,,5 86 96 996 67210 S4S 96 405 545
80 625 78T 899 BSIIH ss 84 264 460 0911 948 Oll06S
so 88 92 275 499 512 26 28 605 708 9 "O 60 921
70263 814 480 80 90 SOG 31 T81 821 77 969 79 71028
115 808 470 709 86 838 91 12039 117 289 878 88
458 68~ 807 1195 73057 466 618 792 887 74002 126
307 607 754 876 944 750116 165 217 ~Il ~44 72 707 25.
76190 629 8511 986 77073 188 627 44 110 648 91.
78023 83 144 608 81 884 745 78 84 889 988 70029
684
82 89 92 258 431 781 812 914 27 8Q2U 87
646 724 80 81040 lU 'OT 48 'F1 488 684 881 792 81l1i
908 .1 8R 82004 142 482 518 46 58 707 811 24 82
922 BIl 88259 70 586 818 79ft 8112 S4011 119 201 553
91 90 Sat 8GHII 911 22f1 I3S 5B3 Olił 81lO?5 77 U2
61 97 M5 70 500 98 887 7~ 81115 67 74 88 93 336
403 807 88038 143 236 300 ., ITI 76 8TO 812 988 74

'la

,SS

41 G5 88 356 426 70 91 99 728 904 90517 649
I 89233
934 91168 508 38 92 667 839 905 47 91 92027 259
403 65 522 92 618 915 40 930028 7: 191 210 32 425

ze~armistrza Polaka. (Żydów 5).
czapnika (2ydów 10), rymarza (2ydów ł).
kamasznika (Żydów 6), skupu wooa (2ydów 10), sklepu z gotowymi i taniEm1i ubril.~
niami. sklepu z owooomi i cukrami (2y..
dów 5), hurtowni towarów spo'tywczych.
Solidni k'lllPcy i rzemie'ślnicy będą mieli
du'że 'IJO,parcle i znajda, ładny ka.wałek
chIleba. Zgłoszenia ze znaczkiem poczto.
wym lila odpowiedź należy ikierować n&
adres: J-8Jl Jurek:;..;;: Opoczno, ul. Sobie6kiego 2.

855 903 94~78 2:9 530 64 681 717 813 93 95047 145
212 32 76 77 356 858 975 96040 201 300 428 597
607 24 757 869 900 48 71 80 83 97026 193 305 457
622 975 98018 183 221 365 586 645 61 80 700 6 70
93 829 99036 776 857 908 100000 43 121 406 29 68
726 871 101064 193 86 T1 219 845 47 84 455 92 513
74 882 955 10~088 147 55 231 331 68 86 444 49 574
86 774 ~9 103157 77 845 427 631 751 104022 96 118
48 251 79 500 72 613 29 95 99 840 964 88 105317 53
507 59 98 781 804 14 94 971 90 10615~ 423 729 70
801 107108 49 399 527 48 910 84 108167 227 83 4112 Warszawska giełda pienięłna
505 38 797 958 109122 28 254 312 9'1 746 59 79
z d'TIia 18 września 1936 r.
86 809 12 54 93 907 110057 106 240 339 69 81 414
Belgja 89.iii; Holandia 360.55; LondTn 2'6.88:
527 727 40 839 945 49 81 111214 31j 401 62 638 NIYWY Jork (Crilek) 5.31; Nowy Joo-,k (ka'be~)
707 82 882 96 112044 516 67:> 769 848 966 88 113129 ii.311~; Paryż 34.96; Pil'aga 21.95; Sztokholm
294 477' 520 632 875 921 63.
138.70; Szwaj.cana 173.-.
114076 284 57 3111 98 540 600 86 963 115105
Tenden~ia slalbosza.
206 29 64 343 fi91 836 92 116156 90 3S2 804 913
111244 78 454 565 79 798 823 64 118183 2~3 321
572 642.950 96 119002 111 25 !Hl 227 52 65 3U
74 9~ 4D1 508 610 50 61 746 873 900 93 120092
Bydgoszcz
2!lQ 341 71) 471 511 6il 964 121021 76 80 141 360
z ania 18 wl'"Oe'Ś1lia 1936 .r.
741 92 122022 34 189 256 60 S03 502 5.a 662 85i!
120088 172 711 2'21 3{1 319 94 550 72 82 84 606 12
l2:yio (15 tonn) 16.15; żyto (30 tonn) 16.15.
se 765 14 1I:!4089 130 235 008 438 41 542 79 63·5 740
Ceny ()rjen~acyine: Żyto 16-16.25. Uspowb;e884 9li0 91 125146 2Q4 337 414 29 566 803 17 126175 nie mom~. Jęczmiel1 22-22.50; ięcmnJ~l1 bro2~1 92 863 544 719 943 50 127256 B75 447 582 ~6
warny 20.25-21.25; ięczmlel1 o wad~e M3
11 7+3 64 81S 900 8 90 128009 42 115 64 246 78 449 l!'I' 1. 17.75-18. US'Pooobienie &tdS'.ze.
556 695 712 843 961l 70 129043 164 69 93 B90 728
73 826 100040 77 90 123 70 79 363 406 81 550 51
Poznań
957 00 131060 90 209 5Q4 672 744 68 84 el8 921
P o z n a 11, 18. 9. 1936 r.
29 132166 359 442 46 51-8 26 83 686 852 1M 13.~092 War u n k I: H':-"'Idel hurtowy parytet PoznaJl,
194 84ą 511 41i 42 679 7t>1} 81R 16 817 76 83 13413a ładunki wagonowo, dostawa blełąca za 100 kg:
348 49 94 474 570 7119 881 135189 4S8 6BlI 69 733
. STANDARTY: 11 bto 700 gfl., 2) pszenIca
S5 85 1~6278 301 SO 522 68 635 53 74 911 13710~
97 228 51 62 376 486 658 957 138195 462 531 41} 753 gil.. SI owle.s 420 g (I.
62.~ 89 87 758 921 31 139049 174 236 473 612 67
Ceny ol'jerJt8c7Jne:
701 4 22 27 832 1106 23 140001 48 180 84 2027 42 2yto zdrowe Buche . • • • • • 15.50- 15,75
7{) 008 715 32 61 lł1142 ~ 208 29 31 80 355 727
UflIPO ohienie mocne.
14~1!} &S 90 243 63 97 891 688 837 965 14'3051
Ps>zen!ca rUspPSQb;enie ~tale) , • 23,00- 23,25
400 88 909 31 151 670 814 48 53 144061 78 235 815 JeCl'Jli)ie.ń brow/lrowy • • • • , 20,00,--- 21,00
23 76 ł31 618 74 860 O~ 91 140074 154 271 341 419
Uspooohienie spokojne.
~6 700 S2 928 30 146006 150 287 325 436 47 58 531
Jęczmień 1\30-1\40 gfl. . • , • • 17.00- 17.25
58 704 62 73 972 73 147187 298 348 877 901 148089 Jęczmie1l 667-676 gil. • • • • • 17,50- 17.75
407 665 87 783 149063 126 96 361 65 67 4Q9 23 521 Je<'!zmień 700-715 git• • • i • • 18.00- 19,00
53 00 80 988 150259 397 446 717 800 151139 42 216
Uspooobiooie etale.
152147 (i0 557 GB 6i4 720 52 885 153010 72 2114 Owie$ • . • . . • • • , • • 14,00- 14,50
363 99 4M 513 788 856 63 76 969 15413'2 41l\ 16 51
Usposobienie spokojne.
(
688 797 874 76 155013 113 47 445 82 500 657 900 MIł k a
l1Ó5149 92 231 666 730 902 71 89 1.57194 99 519 żytnią wyciąg. 0-30% wl, w. • • 24,25-- 24.50
39 649 98 848 82 15$004 26 68 124. 49 261 354 4(H btnt: gM. I 0.50% tvl. w. • • , 23.75- 24.00
74 92 573 81 671 90 721 150071 105 534 74~ 840 1)9 ż:vtnQa gat. l 0·55% wl. w. • • • 22,75- 23.25
160tOl 394 9T li~ 6.~0 T05 40 53 95 821 161()98 173
·yt.n,ia gat. II 50-R5% ''''ił. w.
17.5(}- 18.50
~ 7X~ ~3 5~~R:6~4~4t6~?7;7:1 4~ 5~i6 O8~' tvtnIa paś!. pono 65% wl. w.
16.00- 17.00
U8posohlen:e spokoine.
971 164150 m 90 216 2S 373 447 549 98 773 854
pszenna gat. T WYC. 0-20% wl. W. 37.75- 39.50
lM018 53 178 208 75 470 502 70R 18 849 1663fi4 PSzenną gat. TA 0,45% wł. w .•
37.00- S7.50
410 84 000 67 71/1 1670211 162 223 50 001 74 89 713 pszen-na ga·t. Ta 0·55% w!. w.. • 36,00- 36.50
\).~ 168055 178 213 46 877 99 450 611 707 Hl 57 oszer.ma /lat. Te 0-60% wl. w. • • 35,50- 36.00
1)5 864 67 902 169108 294 385 4>69 663 806 55 (}4
i>SZf.'nna gat. ID O-f\!)% wf. w.. . 34.50- 35.00
994 170085 120 63 216 37 344 ł35 73 523 649 854
ps,zenna ara t rr A 20-55% wl. w .• 33,75- 84.25
68 171009 114 93 225 815 43 455 5tli 63 711 31
pszenna gat. fIa ?0-fl5% wI. w .• 33.25-- 33,75
898 1711088 100 345 402 95 835 92 944 173135 1)2
223 348 69 76 98 '586 6GB 751 901 174003 174 236 pazenilla gat. lID 45·65% w1. w •. 30,75-- 31.25
pszenna gat. nIl' 55-65% wl. w .• 26,5(}- 27.00
85 363 91 414 548 830 51 982 92 175022 !l4 38 77
86 129 257 396 400 596 834 176212 3Gl 88 548 66 92 p~Zf.'(ln8 gat. Ha ..0-65% wl. W •• 25.00- 25.50
734 805 935 177025.38 118 80 204 442 82 SM 677 pszenna gat. III A 55-70% wł. W•• 23,00- 23,50
pszl'nna gat. TITB . 1-7S% wl. w. , Z1.0t}- 21.50
764 868 990 178865 OlS 38 17~81 377 450 577 600
Uspooobfenfe spokojne. .
42 747 66 832 7~ 9~q 180212 60 452 504 60 66 636
Ot. ~by żytnie sta.no. . . • • • 10,00- 10.50
181020 43 162 207 68 469 \14 540 6ZO 760 182061
S32 797 900 H 183136 343 m 37 184192 250 305 Otręby pszerune grube 8tanił. • • 10.75- 11.25
Otreby pszenne śrertnie et8Jlld.
23 413 600 958 1854.\)7 501 639 742 18676~ 821 41
0.75- 10.50
906 187036 46 2,,3 308 70 446 83 564 670 809 987 Otręby jcczm ien.ne • • • • : • 11.25- 1250
• • • • • 37 O(}- 38.00
1&9016 61 101 243 92 353 5~ 546 88 B53 189010 22 RZI!lP8lk zimow7.
. . . . , Z6,0(}- 30.00
162 ~1 54 871 5W 627 1900&8 !ja 180 211i IIHl 431 Siemię lniane • •
G
trCZYCR
•
•
•
•
•
• , • • •
510 686 924 92 Hl1175 257 3<l3 554 72 720 35 56
~1 ,00- 34.00
1!l220'3 881 488 92 830 94 773 94 810 988 19.'m6 Gl'()Cb W~ktoria , • • • • • • 2000- 24,00
Grocb
Folge.ra
•
.
•
•
,
•
•
4~ 95 2S3 325 52 610 S2 55 849 968 194075 456 93
23.00- 25.00
Ma·k niebi€S11ci • • • • • , • : 59.00- 6500
574 819 90.
Ma.kuch lniany w taflach • • • 17.75- 18.00
OIAGNIlllNIE DRUGIE
Mą kuch rzepa.k. v taflach • • • 14.25- 14.50
Po 200 !El na nJ'.:
Sloma pszenna luzem . • • • •
1,40- 1.65
191 551 654 712 1145 209 308 41 451 fl51 1\6
pszenna prasowana • • • 1.90- 2.lli
2281 847 BS8 45 46 8211 31-5 73 730 840 4205 382
łytnia lurem. • • • • •
1.50- 1.75
416 42 620 877 5079 344 60SIl 300 24 66 582 694
tytl' La prasoW8.'1a • • • ,
2.25- 2.50
765 7238 379 &062 226 341 6~2 967 9160 65 411 84
owsia..'la lurem • • • • •
1.75-- 2.00
owsia.na prasowana , • •
9'.! 608 10199 241 308 719 50 924 54 75 11162 738
2.25- 2.50
jeczmienna luzem. • , ,
958 12186 42fi 584 911 800 29 909 130! 7 lł46 449
l,40- 1.65
jęcllmienna pr8.$Owlłna • ,
..
595 729 41 853 97 1~223 88 398 411 629 15041 86
1.90- 2.15
Siano zwykle luzem
257 314 537 48 694 894 064 16481 ns 998 17090
3.85- 435
zwykle prasowane : : :
116 2117 572 853 68 917 7P 18162 439 1006!l 527
4.50- 5.00
806 894 20632 21004 260 826 682 761 64 22630 820
nadnoteckie luzem. • . '
4.15- 525
•.
na<łnoteckle
prasowa,ne
927 91 28258 SOI 417 626 29 24199 307 484 98 592
5.75- 6.25
Og61ne
usposobienie
sta.le.
614 740 Silo 25149 228 65 565 910 26698 838 77 902
27005 521 04450 28218 578 827 909 29050 145 .400
Ogólny ~br6t: 3003.8 tO'lllll, w bm żyta 970
l) 500 640 710 957 80045 181 223 600 700 31296 8~9
tono, pszeniCY 150 tonn, ieCl2llllieIllia 770 t()J'JJl.
575 620 746 903 82237 312 607 907 40 83526 604 o\V~a 20 toom.
6':1 832 34251 85112 87S 506 607 702 31 049 8il282
Wars~awa
3i228 8~6 400 800 962.
z dnia 18 września 1936 ol'
S8ilO5 76 744 89215 81 559 657 985 41482 42010
Pezeni<;.a iedn_O'lita 28.75--.425; P6~ell!ica w;e7e 229 402 ó51Z 48480 983 45444 8~ 555 921 46188
540 667 47090 48363 622 833 492«1 98 394 414 :'75 .:sna 2~.2i>-23.7n; żyto jednoli'te 15.1'0-15.75;
604 714 976 50549 759 928 86 51369 495 514 52033 II.: Yto .zbJ~rane. 15.25--15.50; owies jed'TIol,:ty 15.00
2\19 652 746 907 29 582(33 154115 216 877 750 BS.~ do. 10.50, OWlełl fllksportowy 1'P.50-15.75; owies
00126 551 661 57115 559 118260 82 404 760 59171 .zblerany 14.50-15; jęc2'Illl.ień b.rowarny 2150 do
386 782 967 60019 69 178 8U1 506 42 61024 SS 62124 ~2.50; . j~ień o wadze 649 g.l". 1. 17.50-17.7'5;
4M 87 672 63422 798 ~081 188 260 6&8 793 887 Jęc2lIIIleń o wad~e 620.5 gr. l. 17.25-17.50.
925 27 65086 612 801 66863 420 839 87195 388 472
521 87 606 50 84 68401 52 800 3 70305 80 90 94
425 li86 816 71466 6~ 72382 632 789 II~ '(9007
Składki
lU 1142 GO 60 749 872 74089 12/i 42 :102 316 407
33 ~ 681 '716 46 62 9S 75~2.
w
ad'lllintistr.acjd pisma naszego z/ożono w
76105 6111 896 77888 935 78008 222 50 431 759 d,alszym ciągu:
821 70081 87 178 BBa 510 saO 80104 52 81834 613
Na założenie sklepu w Gostkowle pod Ł~cr;79i8 8~050 214 560 727 88212 360 421 682 7li8 84138 II,,: ~ebra.ne w ekspozyturze .. Orędownhlr.a" w
379 1124 85017 448 522 761 860(2 218 374 83 552 LodzJ: H. S. 5,-, J. Olejni07;ąlk 3,-, raJZem s .po718 987 87019 172 421 813 39 948 88414 846 912 pr.z ednio pokwitowanemi 1850 zł.

GiełrJv zIJożow1e

sS:

i pokWitowania

Numer 219 -

e::::::

OJtĘDOWNJJ\, nie(lzłe]a, (Infa· 20 wrze'§nła. t~

Aresztowania członków S. N. I

Zmilenione role P. P.

w Łodzi

s.

Załoga

Ł ó d ź, 19. 9. Aresztowano w Ło
dzi następuję,cych członków Stronnictwa Narodowego: Radwańskiego oraz

Józefa i Ryszarda Sieczkowskich.
Kierownik Stronnictwa Narodowego, koło Połud nie . oraz kandydat na
:radnego z listy Obozu Narodowego
Adamiec został zwolniony.

Lłoyd

Obrazek walk
przedwyborczych w Łodzi
Ł ód ź, 19. 9.
urzę,d pocztowy

Jak stwierdzono,
w Łodzi kolportuje
odezwy wyborcze "sanacyjnego" t. zw.
"Chrześcijallsko - narodowego komitetu wyborczego".
Z drugiej zaś strony dowiadujemy
się. że koncesjonowane
miejskie biuro rozklejania afiszów odmówiło przyjęcia opłaty za rozklejenie plakatów
wyborczych Obozu Narodowego i afiszu nie przyjęło. Te dwa fakty dosadnie ilustrUję, obraz walki przedwyborczej w Łol;lzi.

-

Katastrofa samolotu
pod Łodzią
Ł ó d Ź, 19. 9. - Samolot Aeroklubu
łódzkiego,
pilotowany przez Stefana
Ługanowskiego, wystartował z lotni-

ska w Lublinku. pod Tuszynem i na
polach. wskutek defektu w motorze,
zmuszony był lę,dować w nieodpowiedniem miejscu. Maszyna skapotowała i strzaskała się. Pilot został ranny; przewieziono go do szpitala.

"Informacje" Zydów
Ł

ó d Ź, 19. 9. - Łódzka prasa ży
dowska podaje wiadomość. że odbę
dzie się śledztwo w sprawie znanych
zajść w czasie obchodu socjalistycznego, w dniu 6 bm., wymieniaję,c nazwiska członków Stronnictwa Narodowego, jako rzekomych sprawców bójek.
Narodowa Łódź ze spokojem ocze·
kuje ewentualnflgo procesu, bowiem
tylko na rozprawie okaże się, kto prowokował ludność polskę, i kto wznosił
okrzyki przeciwko Państwu Polskiemu, a na czeŚĆ bolszewickiej Rosji i

Pepeesiak z roku 1905-06 narażał swe życie w imię wydobycia polskiego proletarjatu z łap caratu.
Dzisiejszy pepeesiak naraża życie polskiego proletarjatu dla pchnięcia
go w szpony czerwonego cara.

Katastrofa górnicza na

Śląsku

metrów dzieli ich od

K a t o w i c e. (pAT.) Dziś nad ranem wydarzyła się na kop. "Emma"
w Radlinie pow. rybnickiego katastrofa górnicza.
Około godz. 2.30 nad ranem wskutek lokalnego wstrzę,su. który dał się
odczuć w szerokim promIeniu
również i na
powierzchni, zawalił się
chodnik. Wskutek zawalenia górnik
Józef Kuszka poniósł śmierć na miejscu, dwaj inni zaś górnicy zostali zasypani i odcięci od wyjścia.
Zwłoki zabitego górnika wydobyto
na powierzchnię i odstawiono do kostnicy. Bezpośrednio po wypadku rozpoczęto akcję ratunkowę, pod kierownictwem inżynierów
górniczych i

Starosta sf(aza'nv 7:t o'brazę
relesa S. N.
Ł ó d ź, 19. 9. W sę,dzie okręgcW'yll1
w Łodzi odbyła się wczoraj odwoław
cza sprawa przeciwko staroście łódz
kiemu Makowskiemu. oskarżonemu o
zniewagę prezesa Stronnictwa Narodowego w Rudzie Pabjanickiej, Tadeusza Jędrzejczaka.
W I instancji oskarżony starosta
Makowski został uniewinniony. Sę,d
okręgowv, jako II instancja, stanę,ł na
innem stanowisku i oskarżonego starostę Makowskiego zasę,dził na dwa
tygodnie aresztu z zawieszeniem na
dwa lata oraz ponoszenie kosztów są.
dowych.
W imieniu oskarżyciela prezesa S.
N . w .Rudzie Pabjanickiej występował
adwokat Kazimierz Kowalski.

S, 3mobóisłwo
W poczekalni

b. urzednika
min. skarbu

War s z a w a . (Tel. wł.) W piątek
w południe w poczekalni prezydjalnej
ministerjum skarbu popełnił samobójstwo były urzędnik mononolu, 35letni Barna. BYł on zwolniony z posady przed 3 laty, nie był urzędnikiem
etatowym i dlatego nie przysługiwały
mu żadne świadczenia. Przypuszczają,
Że samobójstwo popełnił w poczekalni dla wywołania większego wrażenia oraz w czasie chwilowego podniecenia.
(w)

NtOminacJe W szk10łnictwie
War s z a w a .(Tel. wI.) Kuratorem okręgu szkolno poznańskiego został mianowanv Jan JakÓbiec. Odbył
studia w Krakowie i w Warszawie.
Od 1901 r. pelnił s łużhę nauczycielską·
W latach 1924 do 1929 był urzędni
kiem w kuratorjum krakowskiem, a
obecnie jest profesorem gimnazjum
im. Nowodworskiego
w Krakowie
oraz wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jest doskonałym pedagogiem i dydaktykiem. Dyrektorem gimnazjum w Krzemieńcu został
mianowany inż. Czarno cki, dotychczasowy starosta w Kosowie. Dał się poznać jako organizator życia społeczne
go. - Kierownikiom wydziału Tlrogramowego w ministerjum w. r. i o . p.
został mianowamr dr. Bohdan Suchodolski
(w)

~bawców

nadzorem naczelnika okręgowego urzędu górniczego w Rybniku. inż. Kowalczyka. Akcja trwa w dalszym cią.
gu i - jak przypuszczają. - w sobotę
wieczorem będzie można dotrzeć do
zasypanych robotników. W każdym
razie nawię,zano już z odciętymi od
powierzchni górnikami łączność i zapomocę, znajduję,cej się tam cienkiej
rury rj)zmawiano z nimi. przyczem
stwierdzono, że obaj sę, zdrowi i cali,
jeden tylko z nich ma zwichniętą rQkę.
Akcja ratunkowa prowadzona jest
bardzo energicznie i bierze w niej udział 14 ludzi. Do przekopania pozostało jeszcze około 30 m chodnika.

•

żydokomuny.

Echa potężnej manifestacji narodowej
w Biełsku
Listy

~aslu"on1/ch

Polaków na ręce komitetu
ku czci ś. p. l~s. Sto.ialou·sldego

B i e l s k o, 18. 9. Na ręce komitetu obchodu 25-lecia śmierci ks.
Sto Stojałowskiego nadeszły w dniu
bielskich uroczystości, t. j. 13 bm. listy
od zasłużonych działaczy społecznych ,
a m. in. od b. senatora Stanisława
Głę,bińskiego ze Lwowa, b. marszałka
'Wojciecha Trąmpczyńskiego z Poznania, który b. ostro skwalifikowal dzisiejsze stosunki prawno - polityczne
i dożywotnego prezesa stojałowczyków Jana Zamorskiego. Listy te odczytał

przewodniczący

uroczystości

red. Zaję,czek na plenum zebrania.
Na spec. uwagę zasługuje list Jana Zamorskiego, który, poddaję,c analizie sytuację polityczną i społecznę"
na której tle ks. Stojałowski rozpoczę,ł
swę, działalność,
stwierdza, że

Samum zabił 46 ludzi
K a i r. (P AT.) Statek będę,cy wła
kolei został zaskoczony przez
samum w pobliżu wyspy Rodel Farags. Z 50 pasażerów uratowano jedynie 4. Statek posiadał tylko dwie
łodzie ratunkowe.
snościę,

Samnchód zabił
trzy dz'iewczynki
w i e d eń.

(PAT)

Samochód

cię

żarowy wpadł na grupę dziewczę,t, jadę,cych do szkoły na rowerach.
Trzy

13-letnie dziewczynki poniosły śmierć
na miejscu, pozostałe zaś odniosły lekkie rany. Szofera aresztowano.

Akademja ku czci
prymasa Hlonda
Brtlksela. (PAT) J. Em. Prymas
Polski ks. kardynał Hlond odwiedził
podczas swego pobytu w Belgji biskupów w Tournai, Namur i Liege oraz
kolonje polskie w Hautrage i Perones.
Wczoraj w Liege odbyła się wielka
akademja na cześć ks. kardynała Hlonda, urządzona staraniem wy c hodźtwa
polskiego z ca łej ~ )elgji.
.

George zachwycony
Hitlerem

L o n d yn. (Tel. wł.) Lloyd Geor!,e.
powróciwszy z podróży po Niemczech,
ogłosił na łamach jednego z pism s~e
wrażenia,
w których stwierdza, ze
istotnie ruch Hitlera w cię,gu 4 lat
stworzył nowe Niemcy, które maję, powszechne poczucie bezpieczeństwa i sę,
pełne twórczego optymizmu.
Nazywając Hitlera niemieckim Jerzym Waszyngtonem, określa go jako
urodzonego wodza ludu, osobistość porywaję,cą, pełnę,
dynam~ki
społecznego i polityka.

urocz1/sfości

przemiany psychiki polskiej w b. zaborze austrjackim "dokonał ks. Stanislaw Stojałowski, który, dotknięty do
żywego

ciemnotę,

nieporadnościę,

i

wynikającę,

ludu,

stę,d

wśród prześla

dowall, ścigania, więzień i klątw wydo ostatka, aż z rozbitego na
warstwy narodu stworzył "naród z
jednej bryły". Dalej Jan Zamorski
stwierdza: "Jeżeli teraz wszyscy naocznie zobaczyli, że tylko jedność dała
takę, wspólnę, moc, iż Polska wyzwoliła się z pod trzech zaborców, to stąd
oczywista wskazówka na przyszłość
że ta sama
cudowna siła, która
wskrzesiła Polskę, sama jedna i tylko
ona może niepodległość utrwalić i utrwał

I

trzymać."

Huragan u wybrzeży
Ameryki
Was z y n g t o n.

(Tel.

wł.)
Ku
zbliża się

wybrzeżom amerykańskim
z południowego wschodu huragan o
niesłychanej sile. W związku z tern
urząd meteorologiczny
ostrzegł przez
radjo okręty handlowe.

Wstrząsająca

Sę,d okręgowy

w Białvmstoku wyznaczył na dzień 8
października w Knyszynie, na sesji
wYJazdoweJ , rozprawę przeciwko 13.,.tu
narodowcom z braćmi Mrof:ami na
czele, z pow. białostockiego, oskarżo
nym aż z czterech artykułów kodeksu
karnego: 163 (udział w zbiegowisku',
242 (narażenie życia na bezpośrednie
niebezpieczeństwo), 248 (pozbawienie
wolności) i 152 (wyszydzanie Narodu).
Prokurator w akcie oskarżenia, liczącym 6 stron pisma maszynowego,
oskarża narodowców o to, że:
" J. W nocy z dnia 23 na 24 maja
1936 r. we i przy wsi Laskowiec, pow.
białostockiego, wzięli udział w zbiegowisku publicznem, liczę,cem kilkadziesiąt osób, które wspólnemi siłami dopuścilo się gwałtownego zamachu na
Mendla i Zelika Zacharewiczów oraz
Icka i Chaima Kaczorewiczów, biję,c
icb kijami, oraz na mienie tegoż Chał
ma Kaczorewicza, niszczę,c mu 60 kg
ryb, następnie zaś na Zendla, Bejlę i
Cypę Rubinów. wdzieraję,c się do icb
mieszkania. bijąc ich kijami i spręży
nami i obrzucając ich dom kamieniami:
ponadto Franciszka Grę,dzkiego,
Aleksandra Mroza, Piotra Supińskiego
i Franciszka Januszczyka o to, że
II. w tymże czasie, we wsi Brzeziny, gm. Trzcianna, pow. białostockie
go, pozbawili Chaima. Giełczyńskiego
i Sza.ię Lubina wolności na przecil~,g
okolo 9 godzin, przemoc/). i grOŹbami
sprowadzaj~c ich do mieszkania Jana
Mroza i w tenż e sposób uniemożliwia
.ię,c im opu~zczenie go ;
ponadto Fabjana Kocarskiego III. w tymże czasie. we wsi Laskowiec. pow białoRtockiego, publicznie
lżv} Naród Polski, wyrażaję,c się obelżywemi "łowami o pierwszym marszałlm Polski, Józefie Piłsudskim;
ponadto Cze s ława Ostrowskiego _
IV. w tymże czasie, na terenie g-miny Trzcianna. pow białoRtockiego. naraził życie Gdala Zacharewicza na
bezpośrednie niebezpieczeństwo, wyrzucając go z lódki do rzeki Narew"
Na rozprawę prokurator powołał,
jako świadków oskarżenia, wvłacznie
samych Żydów w liczbie dziesięc"iu.

Na uboczu

B.~um n1)ł~,"ł. ..
Żydowski
niósł
mość:

,.Nasz Przegląd" przyostatnio
następuję,cę, wiado-

"Do Łodzi nadeszła wiadomość.
w miejscowości Irun w Hiszpan,ii zginął łodzianin, 40-]etni
Leon Baum. Baum wyemigrował
z Łodzi w sierpniu roku 1920. Był
w Niemczech, następnie w Belgji,
ostatnio w Paryżu.
B., jako czynny działacz socjalistyczny, wyjechał w sierpniu do
Hiszpanji, gdzie wstę,pił do wojRka, jako ochotnik. walcząc po
~tronie wojsk rządow y ch.
.,W walkach pod Irun Baum poiż

N ow y Jork. (PAT) Na atlantyckiem wybrzeżu Ameryki szaleje orkan.
Pływająca latarnia. morska Chesapeake i statek "El Almirante" wzywają pomocy.
Trę,ba
powietrzna zalała wyspę
Ocracoke (północna Karolina). Los jej
400 mieszkańców jest nieznany.

tragedja

P a ryż. (A TE). W miejscowości
górniczej Houilles we Francji północ
nej wydarzyła się straszna tragedja
rodzinna.
20-letnia Suzanne Thomas, prawdopodobnie w napadzie szału, zabiła w
nocy wystrzałem z rewolweru swą
śpią.cę, matkę, a następnie podpaliła
dom. Ojciec zbrodniarki. który wieczorem wrócił w stanie nietrzeźwym
do domu. udusił się obłok'lmi dvmu.
Wkoneu Suzanne Thoma ~ popełniła
samObÓjstwo.

działacza

Proces 18 narorłO'wr,'ów
War s z a w a, 18. 9.

Dwaj górnicy zasypani wkopalni
Trzydzieści

"LOPP" w Moskwie

M o s kwa. (PAT). Kpt. Janusz i
por. Brenk przybyli dziś o godz. 9 min.
10 według czasu lokalnego z. Archangielska. Obaj są. zdrowi i czują. się dobrze.
Na dworcu spotkał ich oficer, przydzielony do attache wojskowego kpt.
Jan Szyndler, i korespondent P. A. T.
Aeronauci pozostaną. w Moskwie 2 do
3 dni, poczem wyjadą. do Warszawy.

niósł śmierć,"

Żydzi polscy twierdzą, że gotowi
do ofiar na rzecz ojczyzny ... Naiwni
Polacy z pod Wiadomego znaku Sąrl7ą ,
że to o Polskę chodzi i dlatego wystę
pują w obronie ich przed , .żydożerczy
mi" antysemitami.
B. p. Baum pochodził z Łodzi i należał do .,polskich" socjalistów któr~y t.akże często wymawiaję, wyraz
ojczyzna... O jakiej .,ojczyźnie" mar7.Y~ . ~y~ Faum fakt przytoc"'''l1Y
w yzl"J lllowi sam za siebie....
Os a
sę.

~n.

'HENRYK BILKA

Do śpiąCYCh braci
Patrzę na dachy kamienic,
Starością. poczerniałe W mieście!..•
Patrzę na strzechy słomiane:
Pochylone i małe

Chaty!... Jesteście!?
Wołam do

ludzi Oto was budzi
Pobudka!...
Dzień idzie krwawy ze wschodu ...
Dzieci nędzy, głodu Czerwony I Wy śpicie!...
Nie widzicie,
Że idzie na was zagłada!! A biada
Temu, co marzy we śnie
I nie zbudzi się wcześniej,
Ratować swego mienia!...
O bracia!
Żydowska zaraza dusze Wam upiła,
Klasowość rozumy wasze pokłóciła -

Skarliła!...
Zbudźcie się z uśpienia
I ramię w ramij) stańcie społem
Z trzeźwo podniesionem czołem

Do walki o swoje prawa o swój byt! PÓjdziemy razem w nowy Switl."
Już z zczerniałych dachów kamienIe,
Z słomianych, chłopskich kolenie
Pobudkę graj ą. 1. ••
Wstawajcie I - do boju
O Wielką. Polskę III

Przedstawiciele
sztuki polskiej
Wpadła mi w ręce ksią.żka niemiecka o sztuce polskiej, wydana w Berlinie w roku 1930. Nazwisko autora Alfred Kuhn. Tytuł - "Die polnische
Kunst VOn 1800 bis zur Gegenwart, mit
150 Abbildungen". Z pośród przytoczonych w książce artystów polskich WyM
notowałem nazwiska następują.ce:
Goryńska Wiktorja, Gottlieb Leopold, Huzarski Wacław, Kanelba Raymond, Kisling Moise, Konarska Janin&, Kramsztyk Roman, Kuna Henryk,
Marcoussis Louis, Muter Meła, Zak
Eugenjusz.
Jedenastu 2:ydów pewnych, a prócz
tego kilka nazwisk wątpliwych. Stanowią oni przedstawicielstwo współcze
snej sztuki polskiej. Nazwisko autora
książki - podejrzane. Może to krewny
znanego bolszewika, krwawego oprawcy Węgier - Beli Kuhna?
Książkę tu wymienioną. tyłko przejrzałt'm, nie mogę zatem nic powiedzieć
o jej treści. Ale wystarczy nam podany powyżej spis nazwisk. Książka ta
nie .iest zjawiskiem odosobnionem. W
głównych ośrodkach
sztuki europeJskieJ Żydzi mają. monopol przedstawicielstwa sztuki polskiej.
Tu oto, na wystawie sztuki polskiej
w Brukseli, na siedemnastu wystawc6w - trzynastu Żydów, tam oto w
, albumowem
wydaniu
paryskiem
współczesnej sztuki polskiej pół na pół
Żydzi. I tak dalej. Nigdzie jednak nie
występują. jako Żydzi, a wszędzie jako rdzenni Polacy.
Nic tedy dziwnego niema wtem,
że zagranica lekceważy sztukę polskę.,
jako sztukę tandetnl).., a jeśli czaseIl'l
dopatruje się w niej ja.kich eech odrebności i oryginalności, to określa lł
jako sztukę - orjentalnl).. Dzięki 0wemu przedstawicielstwu Polska umieszczona została pomiędzy Turcją.
SyrjQ. i PalestynQ..
Trudno się dziwić cudzoziemcom,
że nie mogą. się poła.pać w mn6stwie
pułapek żydowskiego oszustwa, ale,
co gorsza" jeszcze ciekawsze osobliwoścI stale powtarzaję. się w samej Polsce, gdzie w tym zakresie o wiele ła
twiejsze jest uniknięcie fałszerstw l
podstępów ze strony osobliwej sztukI
narodu osobliwego.
Oto naprzykład drogie sercom polskim postacie trzech największych
Polaków - Kościuszki, Szopena, Mlckiewic2;a - mają. granitowo-marmurowe pomniki swoje w Łodzi, Warszawie
i Wilnie, a wszystkie trzy - dłót8
rzeźbiarz6w żydowskich.
Widocznie
biedna nieorjentalna Polska nie posiada swoich, godnych takiego zaszczytu artyst6w ...
Albo naprzykład jako wybitny
przedstawiciel malarstwa l'olskiego
przedstawiany jest zagranicą. nawet
przez nasze czynniki ..miarodajne"
Artur Szyk - malarz tydowskt. Albo
naprzykład Bolesław Lessmann, póeta
żydowski, zasiada w AkademH Literatury Polskiej i odgrywa tam rolę poety pOlskiego.

,

-

OlfP;nOWN'IK. nie<Yzlela, (fnlB M wrzeJnia: 1936 -
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Gdzie się podziało 14.000 zł
B. starosta jarosławski w świetle sensacyjnej rozprawy przemyskiej

P r z e m y ś l, 18. 9. - Niezwykle dzy, Możdżanowi tyle ich pozostało, że
sensacyjna rozprawa zakończyła się wraz z zorganizowanym komitetem
przed sądem okręgowym w Przemy- budynki wymienione wyżej postawił.
ślu. Na ławie oskarżonych znalazł się
"Przyjaciele" jego jednak nie próżnowieśniak z pod Jarosławia, Franciszek
wali i nagle energiczny wieśniak znaMożdżon, pod zarzutem sprzeniewielazł się w areszcie, gdzie przebył ł
rzenia 14.000 zł z funduszów publicz- miesią.ce pod zarzutem sprzeniewienych. Możdżon, najbliższy zaufany b. rzenia 14.000 zł. Rozprawa zakończyła
starosty jarosławskiego Wąsa, gorli- się sensacyjnie. Po referacie biegłego
v."'Y oczywiście agitator "sanacyjny", prof. Kratochwila, który przez rok
rozesłał po całej Polsce kwestarzy, któ- szczegółowo badał księgi i kwity, sąd
rzy mieli zebrać datki na budowę wydał. wyrok uniewinnia.jący MożdżaszkOły, domu ludowego i plebanii w
na. Jest to o tyle sensacyjne, że w
wiosce Miękisz. Mimo że kwestarze ścisłym zwią.zku ze sprawą. Możdżana
zabierali dla siebie aż 50 proc. pienie- pozostaje osoba b. starosty parosław-

skiego Wą.sa, przebywają.cego obecnie
w Lubartowie. P. Wąs. chcąc Możdża..
na ratować po aresztowaniu z rzekomej opresji, pożyczył mu z Kom. Kasy
14.000 zł i sumę tę zabrał na pokrYCIe
rzekomych braków. Później zaś, aby
po atakach prasowych wydobyć się z
tarapatów, sprzedał cały majątek Moż
duna 1 pieniędzmi stąd uzyskanemi
zaspokoił Kasę Komunalną.. Obecnie,
kiedy Możdżana uniewinniono, nasuwa się pytanie, co stało się z tern i U
tysią.cami, skoro, jak przebieg rozpra.
wy wykazał, włościanin ich nie za..
brał. Tajemnicę tę wyjaśni zapewne

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

pro~~kt~y~d~n wytaaat~~

Staraniem głównego komitetu wyborczego Obozu Narodowego w Lodzi odbędzie się w poniedziałek, dnia 21 b. m.
o godz. 19,30 w sali Tow. Śpiewaczego przy ul. II Listopada
nr. 21 wielkie zebranie przedwyborcze, na którem wygłoszą
referaty na temat: uRola Obozu Narodowego w radzie miesklej" pp.:
ROMAN RYBARSKI., profesor Uniwersytetu Warszaw.
skiego., były prezes Klubu Parlamentarnego Stronnictwa
Narodowego w Sejmie,
dr. TADEUSZ BIELECKI, wiceprezes zarz"du głównego
stronnictwa Narodowego.
adwokat KAZIMIERZ KOWALSKI, prezes zarządu
okręgowego S. N. w Łocłzt,
adwokat FRANCISZEK SZWAJDLER, wiceprezes Ak.
cji Kałolickiej i prezes SOdalicji Marjańskiej
oraz kapitan reL wojsk polskich LEON GRZEGORZAK,
wiceprezes zarządu okręgowego S. N. w Łodzi.
Wstęp wolny dla wszystkich Polaków!

Na tern nie koniec. W Jarosławiu
aresztowano
lekarza.
powiatowego
Ignacego Holzberga. Równocześnie
przymknięto
rachmistrza wydziału
powiatowego Al. Straussa. Nadto, jak
podaje "Tygodnik Jarosławski", oficjalny organ p. W ą,sa w czasie jego
urzędowania. w Jarosławiu, .. śledztwo
objęło również
b. starostę jarosław.
skiego, Henryka Wę.sa, obecnie stare).
stę lubartowskiego.
Zarzuty przeciw
staroście Wą.sowi idą w tym kierunku,
iż jako urzędnik przekroczył swą. wła
dzę i nie dopełnił obowiązku, przyczem
działał na szkodę interesu publicznego i prywatnego, celem osiągnięcia korzyści majątkowych dla siebie i dla
innych osób. Nadużycia sięgają podobno głęboko i są. dużych rozmiarów."
Nie zawadzi dodać, że p. Wąs, nim
go z Jarosławia usunięto, toczył bez.
względną. walkę ze Stronnictwem Na.
rodowem, a m. in. opieczętował jedyną polską drukarnię, wskutek czego
przestał wYchodziĆ narodowy tygodnik

Co piszq inni '1

Kłótnia

wrodzinie

Socjaliści 41wymyślajq Żydom,

L ó d ź, 18 września
WyprÓbowany w walce o interesy
żydowskie socjalistyczny "Tydzień Robotnika" przyniósł ostatnio sensacyjną
rewelację· W numerze 42 tego pisma
z dnia 20 września w artykule pod jaskrawym tytułem "Skończymy z bała
ganem", czytamy co następuje:
"Wspomnieliśmy już w poprzednim
numerze o przykrych zgrzytach w czasie manifestaCji 6 września. Należy
dodać do tego, że grupki prowokują.ce
w czasie manifestacji warszawskiej,
jak również i w innych miejscowościach, składały się prawie wyłącznie
z młodzieży żydowskiej. Nie była to
młodzież robotnicza. bo ta zgrupowana
jest w .. Bundzie" i nigdy ni~ mogłar"
się tak zachowywać, jak ci goście nieproszeni w szeregach manifestacji so-:'
cjaIistycznej. Słuszność tego potwierdza poważne i pełne godności zachowanie się w pochodzie poszczególnych
grup robotników żydowskich, biorą
cych zorganizowany udział w manife-

- prowokatorom,!

Ł ó d ź,

wydało

19. , 9.

wczoraj

*

Nareszcie sami socjaliści przyznali,
w ich szeregach szerzy się bałagan ...
My ciągle mówimy, że 2ydzi to bała
ganiarze. Doły socjalistyczne dawno
już gotują się do walki z niebezpieczeństwem żydowskiem,
jeno przywódcy, pracujący za pieniądze żydow
skie, hamuję. prądy antysemickie.
OSA
że

starostrwo grOM/de

Starostwo grodzkie

zarządzenie,

ażeby

policja zaostrzyła kontrolę nad zebraniami wyborczemi, urządzanemi pod
gOłem niebem.
Zebrania te mogą się odbywać za
uprzedniem zezwoleniem starostwa.
Organizatorzy wieców bez zezwolenia
podlegać mają karze do tysiąca złotych grzywny i sześciu miesięcy aresztu, a same zebrania mają. być rozpraszane. Zarządzono dalej, że zgodnie z rozporzę.dzeniem wojewody
łódzkiego plakaty wyborcze mogą. być

"Głos Jarosławski", Walczył również
zawzięcie p. Wąs z młodzieżą. narodowę, i m. in. doprowadził do rozwi~za.
n1a, obecnie znów dobrze się rozwija.
ją.cego, Akademickiego Koła .Jarosła

wian.

Sławny był p. W.ę.g f dlatego, ze
stacji pod sztandarami zwilłzkowemi bUdynek
starostwa "zremontował"
specjalnie w ten sposób, aby obok jego
i fabrycznemi.
"N a przyszłość polski ruch t'Q~t biur małżonka P . starosty mogła proniczy współdziałać będzie, jak i do- wadzić zakład dentystyczny.
tychczas, tylko z takiemi grupami ży
Obecnie po uniewinnieniu Możdża.
dowskich robotników, za które przyj- na sprawa p. Wąsa nabrała. specjalnej
mie odpowiedzialność żydowski ruch wagi i należy oczekiwać rewelacyjsocjalistyczny. Na żadne przypadkowe nych rezultat6w śledztwa. W każdym
i nieodpowiedzialne grupki nie może razie .Jarosław, gdzie ostatnio powybyć w przyszłości miejsca w demonkrywano szereg olbrzymich nadużyćj
stracjach obozu socjalistycznego,
jest tą. aferą poruszony do głębi.
"Nie możemy dopuściĆ do szerzenia
bałaganu w naszych szeregach. Musimy odeprzeć wszelką. prowokację!"

Zaostrzone zarz~dzenie przedwyborcze
'WYdało 'łórkkie

staroście Wę.sowi.

rozwieszane w miejscach ustalonych
przez zarząd miejski i tylko przez koncesjonowane biuro związku inwalidów. Plakaty w innych miejscach rozmieszczane, będą. u kolporterów zatrzymywane a komitety wyborcze karane administracyjnie.
Zwiększona została ilość patroli t
posterunków policyjnych szczególnie
w nocy, przyczem afisze naklejone na
niewłaściwem miejscu będą. niezwło
cznie usuwane. Z tej racji zwiększyła
się akcja rozwieszania ulotek propagandowych.

•
N'ieuczciwi kasjerzy kolejowi

War s z a w a. (Tel. wł.) Dzisiaj 18
odbywa się przed są,ctem ape·
lacyjnym wielki proces czterech kasjerów kole.iowych z warszawskiego
Dworca Głównego, oskrażonych o pu·
szczanie w obieg fałszywych pienię
dzy.
Gł6wny oskarżony
kasjer Michałowski skazany został na 10 lat więzie.
nia, pozostałym sąd okręgowy wymie·
rzył kary po 8 lat więzienia.
Obecnie obrona przedstawia cały
szereg świadk6w i dowodów, które
września

mają stwierdzić niewinność oskarżo

nych.

-

Tajemniczy rabunek

War s z a wa. (Tel. wł.) Zamieszka.przy ul. Twardej 13 i posiadający vi
mie·szkaniu pracownię jubilerską. ltaak
Bojdek, zameldował polic.ii, że nocy
ubiegłej dostali się do niego złodzieje
i w czasie snu domownik6w. skradli
powierzone mu przez klientów pierścionki, w ilości 20 sztuk, wlU'tośei ponad 2 000 złCYtych.
Z przeprowadzonego przez policję
śledztwa wynika, że złodzie.ie nie do,s tali się do jubilera przez okno, gdyż
Od wielu już lat przecią.ga się ta wyrabiane i szerzone. Żydy paryskie na parapeeie okna. jelSt gruba warstwa
idylla przedstawicielstwa sztuki pol- w roli artystów i publicystów francu- kurzu, nienaruszona.
Również nie mogli się dostać przez
skieJ, w którem Żydzi tak usłużnie skich hucznie reklamUją Żydów warbez ich wyłamania, a gdyby
wyręczają. Polaków 1 od czasu tych szawskich jako artystów polskich, po- drzwi,
samych wielu lat systematycznie i rok czem echa tego huku przesy!aj, do nawet wyłamali drzwi, to wątpliwe
się wydaje, aby śpiący w pokoju jubirocznie obniża się powaga sztuki pol- Polski. I tak idzie komedja ..•
skiej zagranicą, upada jej wziętość,
Mało jednak jest widzów tej praco- ler i jego trzech synów niit dosłyszałO
rozluinia sie jej zwililzek z wielkiemJ witej inscenizacji i pomYSłowej rdy- hałasu.
tradycjami sztuki zachodnio-europeJ- serji światowego oszustwa żydowskie
Dozorca (łomu twierdzi kategoSkiej.
go. Zaprawdę szczęśliwi, którzy wielu rycznie, ze tego dnia CZUjnie dozorował
J.'11 dochodzę. do Polski echa prze- spraw tego świata poprostu - nie 1 nikogo podejrzanego nie spostrzegł.
ciwnego pogłę,du, echa jakoby powo- widzą!
Ciekawa zatem i - tajemniCza to
dzeń polskiej sztuki współczesnej, to
STANISLA W PIENKOWSKI
kradzież!
są to wiadomości przez Żydów celowo
ły

•
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jutrz miał się oabyc w Środzie
jarmark, więc zdradziła im w
tajemnicy tę wielkę, o wróż
kach nowinę.
- Ale tylko dwa życzenia
wolno wypowiedzieć - dodała.
~ Jeżeli zażę,da się od wróżki
na jarmarku trzeciej rzeczy,
wtedy traci się wszystko. To
co się już dostało, zamienia się
w zeschłe liście.
Obie dziewczynki zamyśliły
się głęboko.

Tak sobie, ni stę,d ni zodo wróżki przystą
i poprosić o cośkolwiek?
spytała Lunia niedowierza-

wę,d, można

pić

-

ję,co.

-

Tak, byleby

tego dnia
wstało prawą nogę, z łóżka i
nie przełknęło jeszcze ani kropli wody. I jeszcze coś, jeno
się '

żem już zapomniała.

- O Matyldo, niech Matylda
sobie przypomni! - prosiła Lunia..
- Przypomni mi się, przypomni, jeno muszę wpierw tę
koszulę przeprasować,

- A
nic od
spytała

czemu Matylda nigdy
nie dostała? czarnooka, bystra Klar-

wróżek

cia.
- A skę,d panienka wie, żem
nie dostała?
- Boby Matylda była dziś
bogata i nie potrzebowała pral'Iować tej koszuli wujaszka.
- Matyldo. a co to jest to
trzecie? ~ dopytywała Lunia.
- Czego to jeszcze nie wolno
zrobić?
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- Nie wolno powiedzieć do
niej "pani wróżko",
_ Klarciu, wiesz co, pójdzieJnY jutro na jarmark szukać
wróżki, dobrze 'ł
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To

tylko bajka.
- Razem nie można przystą
pić do wróżki zabrała znów
głos Matylda. I ani przedtem ani potem, nie wolno do
nikogo o tem mówić. Jeżeli się
choć słowo
piśnie,
wszystko
na nic, wsz'y stko się odstanie.
Wieczorem przed zaśnięciem
Lunia rozważała coś w swem
łóżeczku.
Że
pójdzie szukać
wróżki i że ję, znaleźć musi, to
już postanowione.
Ale jakich
dwóch rzeczy od niej zażądać?
Prędko jednak
znalazła
dwa
życzenia,
Pieniędzy nie pragnęła, gdyż jako córka zamoż
nych rodziców miała dosyć sukienek, książek i różnych drobiazgów. Lunia nie była cheiwa, była natomiast bardzo próż
na. Często i długo podziwiała
w lustrze swe niebieskie, małe
oczy i zadarty, gruby nosek
i zbyt jasne włosy i byłaby się
uważała
za wyjątkową pięk
ność, gdyby tych lnianych wło
sów nie było tak bardzo mało
na główce i gdyby jej ząbki
były równiejsz·e, takie jak u jej
starszej siostry, o której mawian'), że ma zęby jak perły,
Lunia wiedziała zatem, o co
ma prosić wróżkę. Uśmiechną
wszy się, zasnęła.
przecież

(Dokończenie nastąpi)
Nastraszył

go.

Pewien woźnica na wąskiej drt>dze na.potkał drugiego. Zawołał
więc do niego:
- Na. bokI bo zobaczysz, co et

z'l'obięl

Tamten przel~ł się i zjechał z
drogi, a.le gdy potem za;pyial butnego kollegi: - Cóthyś mi był U'00<
bil?
usłyszał odpowiedŹ:

=

~ Byłbym

ci sam

ustąpili

BEZPłATNYTYGODNIOWY DODATE'K
ORĘDO'WNIKA DLA DZIECI
POD REDAKCJA. WUJKA CZ EflA

Nr. 38

Rok I

Zwycięstwo
W dniu 12 września przypada
253 rocznica wspaniałego zwycięstwa pod Wiedniem,
kiedy
to nasz król Jan III, Sobieski,
uratował Europę całą od niewoli tureckiej, i imię swoje i
Polski okrył chwałą nieśmier
teInę,.

Jan Sobieski był prawnukiem
wielkiego hetmana Żółkiewskie
go, lan i brat jego, Marek otrzymali bardzo staranne wychQ-

pod Wiedniem'
wanie. Od dzieciństwa uczyli
się pilnie w wszelkich naukach,
kształcących umysł, ale i sztuki wojennej, rycerskiej. Przyczem jedno mieli stale przed
oczyma: dobro ojczyzny nadewszystko. lako młodzieńcy odbywali naukę w Krakowie. A
później
odbyli podróż po obcych krajach, głównie przebywając we Francji, aby poznać
języki obce,
budowę
twierdz
i t. d,

Powróciwszy do ojczyzny,
obaj bracia odrazu udali się
na wyprawę wojennę, przeciwko Chmielnickiemu, podczas
której Jan ranny został w gło
wę. W rok później Marek zginę,ł, zamordowany w niewoli
przez Tatarów,
Jan Sobieski postanowił sobie odtąd walczyć przeciwko
Tatarom i Turkom, którzy ustawicznie Polskę najeżdżali. łu
piąc, paląc i mordując, To też
Jan Sobieski wiele odbył zwycięskich bojów a po jednej z
najwifilkszych bitew, pod Cho-
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dmem, Polska ofiarowała mu,
eo miała najcenmeJszegokoronę królewską.

Król Jan III Sobieski był nietylko j-ednym z naj doskonalszych wodzów na świecie, ale
i jako król sprawował rządy
mądre i sprawiedliwe.
To też gdy w roku 1683 olbrzymia armja turecka otoczyła Wiedeń, ówczesną stolicę cesarstwa 'niemieckiego, cesarz
niemiecki Leopold zwrócił się
do króla naszego z prośbą bła
galną o pomoc. Posłowie cesarscy przyjechali do króla naszego z listem, w którym cesarz
przedstawił okropne położenie
swej stolicy. 310 tysięcy wojsk
tureckich pod dowództwem zastępcy Sułtana, wezyra Kara
Mustafy, oblega Wiedeń. Miasto broni się ostatkiem sił.
»Wiemy - pisał cesarz na
końcu swego listu że z powodu wielkiego oddalenia jest
rzeczą niemożIiwą, aby Wasza
Królewska Mość mógł się na
czas stawić ze swem wojskiem
i uratować miasto. Nie czekamy też wojsk W. Kr. Mości tylko obecności samego Waszego MaJestatu, i jesteśmy świę
cie przekonani, że jeżeli Wasza
Królewska osoba zechciałaby
stanąć na czele naszych wojsk,
to choćby one nie były liczne,
samo Wasze imię, tak straszne
dla naszego wspólnego nieprzyjaciela, z pewnością sprowadzi
jego klęskę"·
Tak pisał cesarz niemiecki
do króla naszego. Do prośby
cesarza dołączył swe prośby
także Ojciec św. Więc Sobieski
nie wahał się, zebrał 20 tysięcy
jazdy i 10 tYSięcy piechoty i
wvrll".,.,-l 7. wielkim pospie-

Husarz polski

chem na odsiecz, śluby uroczyste Bogu uczyniwszy,
Turcy, dowiedziawszy się o
zbliżeniu się wojska polskiego,
tem
zawzięciej
szturmowali
Wiedeń,
aby prędzej z nim
skończyć. A sułtan turecki ze
stolicy swej posłał wezyrowi
postronek z temi słowy: "Nie
minie cię ten postronek, jeżeli
zaraz Wiednia nie weźmiesz".
W drodze przyłączyło się do
Sobieskiego wojsko austrjackie
i niektórzy niemieccy książęta.
Król nasz Jan III objął naczelne dowództwo nad całą armją
i wkrótce zajął stanowisko obronne na górze Kahlenberg
pod Wiedniem. W dniu 12-go
września przed wschodem słoń
ca król nasz służył do mszy św.
poczem dał znak do bitwy,
Wnet zawrzał straszliwy bój,
Po południu spostrzegł król, że
Turcy chwiać się po.czynaję.
Wtedy osobiście na czele swych

Chyba nie. Może tylko sprowadza Je do nas ciekawość. Chcą
się przekonać, jak teraz ludzie
dają sobie sami radę bez ich
pomocy. A może chcą nam pła
tać figle i potem śmiać się z
nas, gdy wrócą do swej dalekiej siedziby.
To pewna, że bawi je bardzo,
gdy ludzie, zamiast prosić je o
worek złota lub czarodziejskie
zwierciadełko, żądają od nich
mydła, świec lub pantofli i jeszcze bardzo się z niemi targują., a potem im złotówkami płacą.
A przeci-eż mogliby mieć wszystko od nich za darmo! Wystarczyłoby, gdyby grzecznie powiedzieli:
Proszę o suknię z
promieni księżyca - albo chociażby tylko: Proszę o buciki,. które się nigdy nie podrą
- lub - Proszę o pióro, które
samo pisze.
Podobno niedawno odbył się
blisko Krakowa jarmark, na
którym były aż dwie wróżki
pod postacią przekupek, a ludzie kupowali od nich mydło,
fartuchy płócienne, szklane paciorki na szyję ' itd. I tylko jedna mała dziewczynka, bez grosza w kieszeni, podeszła do nich
śmiało j powiedziała: Proszę
o małą żywą lalusię, taką jak
moja nowa siostrzyczka, ale
mniejsz'ł i żeby tak nie krzyczała. I podobno dostała maleńką jak dłoń, żywą laleczkę,
która mówi, tańczy i śpi, ale
nigdy nie płacze.
Spytacie pewno, jak mo zna
wśród tylu prawdziwych przekupek poznać wróżkę? Nie jest
to zbyt trudne, tylko trzeba uważać . .Otóż wróżki, przybierając obcą postać, muszą zawsze
zachować coś ze swego dawnego

803 .....
kształtu,

czy to uszko, czy paluszek czy kosmyk włosów.
Nie m.)głyby bówiem już nigdy
własnej swej postac~ odzyskać,
gdyby jej niejako nie przytrzymały chociażby za różowy paznokietek. Trudniej już rozpoznać wróżkę, jeż·eli zachowa
śwe cudne, promienne oczy, a
zasłoni je niebieskiemi okularami, luh jeżeli maleńkie stopki
ukryje w grubych buciskach.
O tern wszystkiem dowiedziały
się
dwie dwunastoletnie

przyjaciółki:

Lunill i Klarcia,
razem do
szkoły w Poznaniu, a na wakacje pojechały do krewnych.
do Środy.
Powiedziała im o tern stara
Matylda, służąca u wujostwa
Klarci. Deszcz tego dnia padał,
nie można było lSC na przechadzkę, więc Klarcia i Lunia,
która przyszła Klarcię odwiedzić, poszły z nudów do Matyldy, prasującej właśnie bieliznę.
Matylda znała obie dziewczynki już oddawna i lubiła z nie.
mi gawędzić, a poniewa1 1)~,>:'1które

uczęszczają

ORĘDOWNIK, nłedzłela,

Numer 219
KaleDd.n rum...JlaL
Sobota: Suchy dz., Ianuarego m.
Niedziela: Eustachego
Kalendarz slowiań.ki
Sobota: Krzepimira.
Niedziela: Myślisława
SloD.ca: wtlch6d 5,32
Sobota
zachód 17,59
ługość dnia 12 g. 27 mln.
Księżyca: wsch6d 9,46, zachód 18,42
Faza: 4 dzieli po nowiu

Adr~

redak[jj i admini~natii " tO~I~

tel.lOB r.dakeil I ad_halatracJl 17s-ł1

Piotrkowska 91
GocWay PnIJ J.e ..la Ant_tn
od 10-12
--

Nocy dz:siejszej dyturujĄ apteki: Kon
ł S-ka (żydowska) plac Kościelny 8, ~ha
remza, Pomorska 12, Wagner i S-ka, PIOtrkowBka 67, Zajączkiewlcz t S-ks., Żerom·
"kiego 37, Gorczy cki, Przejazd ;)9. li.ptiztaln
Piotrkowska 29--5 (żydowska), Skovmańskl.
Przędzalniana 75.
Pogotowie miejskie: te!. 102·90.
Pogotowie P. C. K.I tel. t02·łC.
Pogotowie ub ... a.piecza]Dh tel. 208-10Straź: tel. 8.
Teatr Miejski - "Ludzie na krze",
Teatr Popularny - .. Kaśka Kariatyda".
ŁÓDZKIE

Adria-Metro - .. Zapomnlan~ twar!e".
Corso - "S'miertelny skok".
Capiłoi - "ZlotowłOdY brzdąo".
Ikar - .. Dziewczę l Budapesztu" l ..Papua".
Mirai - "Samochód 99".
Mimoza - "Manewry miłosne'"
Oświatowy "Pieśń kozaka".
Przedwiośnie .,Ostatnie dni I'ompei"
Palace - "Nie zapomnij o mnie".
Rialto - .. Carewicz".
Stylowy - ,.Bohate:-owie Sybiru".

zińskiej

33j

OKRĘG

II
dzielnice północDo.
wsohód i ul. Pomorska, okolioa Beleno.
wa ltd. w lokalu przy ulicy Cegiel·
nianej 83j
OKRĘG III dzielnica Widzew - ..
lokalu PUf ul, Antoniewsklej ł8i
OKRĘG IV dzielnica południowa,
Zarzew do uL Napiórkowltklego' - w lo·

Komunikat łódzkiej stacji meteoroloprzy miejskiem muzeum p.rzy!l"odniczem w pflrk'! Sienkiewicza na. dziel\
,18 września 193G r. Temperatura w ciągu
doby ubiegłej: najwyższa plus 21.7 st., naj/l1iŻ'sza plus 0.6 st.; Barometr: 756.4. tendencja: stan stalego ciśnienia.
~icznej

BĘDZIE POGODA
Pogoda bez większych zmian;
.chwilowe zachmurzenia.

.JAKA

cIepło,

KOMUNIKATY
Komunikat Funduszu Pracy, Woj. BiuJ'O Fundurizu Pracy w Lodzi podaje do wiadomości, że w sierpniu r. h. na terenie woj.
łódzkiego czynnych było 17 instytucyj zastępczych Funduszu Pracy i 6! podinstytucje (punkty reie~tracy.ino - kontrolllo!płatnicze), które rejestrowa.ły bezrobotIllych. ubiegających si~ o zaeiłkl ustawowe
Funduszu Pracy, :przeprowadzały kontrolę stałą oraz 'Ul'.kutecznialy wypłatę zasił
ików. Ilość punktów rejestracyjno - płat
niczych na poszczególnych powiatach użależniona jest od wielkośC'i obszaru danego powiatu, stanu uprzemysłowienia i
rozmieszczenia większych grup bel!:fobotnych. Wypłatę zasiłków na terenie m.
Łodzi przeprowadza Wojewódzkie Biuro
we wlasnym zakresie.

OFIARY KRYZYSU
Znowu dwa podrzutki. Szulcl!:ewaka Józefa zamieszkała przy ul. 11 Listopada. 52
zameldowała. że 11 września nieznana kop'eta pozostawiła u niej dziecko. niemowlę pIci żeńskie.i około dwutytgodniowe i
więce.i nie zjawi la. - W.bramie domu przy
ul. Cegielnianej 55 znalE!'ziono dzillcko pIci
.mąskiej, kilkutygodniowe.

SYTUAC.JA STRA.lKOWA
Strajki demonstracyjne. ,?negdaj ?a 1'0botac~. drcgowycl;1 w Łodz.l. robotnlcy urząd1;llt dw~godzlllny stra.1.k ~em'jnstra-cyJnr z PO\\ odu ~rzerywallla lm pracy w
c~asle .o.eszcz,u pl zez ~a~za,d r9 bó t. RobotlllCy pracy n l~ przer\\. all, a mImo to przy
wypłatach pO~il'ąc(}no Im ~zęść zarobky.
Tak~e .r?botlllcy .sez.onowl w .PabJanJca~h
urządzIlI on~gda.1 ]ednogQ~lzmny strQ]k
d~monstracY.J.ny dla !>oparcl~ swe~o. żąda:
im::. w spraWIe ,powlęks.z8ma ilo ~l dm
pracy do 5 w tygodnIU l u~rZymallIa pełnego stanu robót do grudma b. r.
Okupacja w "Tekstylanie". OngedaJ
rozpoczął się strajk (}kupacyjny we fabryce "Tekstylana", (ul. Południowa 47). Powodem zatargu była zapowiedź zredukowania części robotników.
Strajk u l'tliillera nrzedłuża sIę. Strajl_
w fabryce Miillel'a w Rudzie Pabjanickiej
·przedluia się. Wozoraj część rOJotników
opuściła mury. Firma wobec stracenia wielu zamówieli zapowiedziala, iż fabryk~ na
'Pewien czas zmuszona będzie unieruchomić. Nadal w murach pozostaje dwustu
ludzi. Strajkujący odbyli wiec i uchwaliJj

-I

s. i

oWY'Slanie delegacji do starosty i inspekto.ra pracy.
Przerwane rokowania. I\okowania pro\, adzone w spraWie likwidacji strajku w
przemyśle drzewnym zostalv
z racji ży
aowskich świąt i nierrzybycia większej
części przemysłowców żydowskich przerwane. Strajk trwa w dalszym ciągu i do·
plero W przyszłym tygodniU mają być r~·
kowania wznowione. Strajkuje 2800 ludz:.
Strajk w przemyśle dzianym? Robotnicy przemysłu dzianego. których umowa
wy~asła z dnia 31 sierpnia br. wobec tego,
że dwukrotnie konferencja nie doprowadziła do zawarcia ukladu. odbyli zebra.nie i uchwalili podjąć strajk od 21 bm., o
ile konferencja w dniu 19 bm. nie doprowadzi do porozumienia. W przemyśle dzianym zatrudnionych jest. 8000 ludzi.

.JUDAICA
W Łodzi dostał kijem, a w Krakowie go
aresztowano. Znany ~ydowski propagator
komunizmu Drobner, jut po rozpisanIu
w1'borów w Lodl\i, próbował tu zachwalać
ustrój komunistyczny na specjalnym wiecu, lecz dostał k'ijem i wyjechał jak nie.pyszny. Teraz spotkała go innego rodzaju przykro·ść. Jak donosi żydowska prasa,
z polecenia urzędu prokura.torskiego zosta.ł on are·ztowany w Krakowie.
mi esl.kanlu dr. Drobnera policj!\. pr~eprowa
dziła. rewizję. które.! wvniki trzymane są
w tajemnicy. Pecha maja, ci przyjaciele Z.
S R. n.
Skutki spekulacji importowej. Ostatnio
wraz z ograniczeniami dewizowemi wprowadzono obostrzenia kontynentowe przy
wwozie surowców włókienniczych, międ~y
innymi jedwabiu naturalnego. sprowadzanego z J a.pon.ii i Chin. Kontyngenty te
,przydziolane są nieza wsze zgodnie z rzeczywistemi potrzebami przemysIu i dostaja, I'>ię do rąk niepowolanych. Ponieważ
zapotrzebowanie na rynku jest dość znaczne, przemysłowcy zmw;zeni SB, płacić nieTaz o 50% drożej za surowiec, n. p. :m
paczkę da wnie.l 120 zl obecnie 180 zł

'V

OGODA WCZORA.J

p

W.zelkich Informacyj w sprawie wybor6w do rady mielskiej w Łodzi zasię·
8&6 można w lokalach wyborczych Obo·
zu Narodoweog w godzinach od 17-tel
(5.ta wieczorem):
OKRĘG I dzielnica Bałuty IRadogolzcz - w lokalu przy ulicy Brze-

kalu przy ul. Słowiańskiej 5;
OKRĘG V - uL Rzgowska, Chojny do
granic miaata - w lokalu przy uUcy
Łącznej

27;

OKRĘG

VI dJiolnica południowo
zachodnia od ul. Kopernika i Karolew -w lokalu przy Skrzywala Uj
OKRI;G VII - dzielnica Koziny - W
lokalu przy ul. Okrzeji 20;
OKRĘG VIJI dzielnica :lubardź w lokalu przy uL Limanowskiego 135;
OKRĘG IX Bllłucki Rynek i Stare
Miasto - w lokalu przy ul. Zawiszy 3;
OKRĘG ·x - Śródmieście - w lokalu
przy ul. Targowej 5.

&

NOCNE DY2URY APTEK
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Strona 9

Informacje wvbonze

WrzesJeli.

l

dnIa 20 wrze'§nł, 1936 -'

względnie ograniczyć produkcję i reduko~
wać
robotników. Rzec,,- zrozumiała, że

wtSkutek tego i ceny tkanin jedwabnych,
lub ko·m binowanych (pÓł jedwabnych) Cią
przez to droŻ6ze, a to zmniejsza z kolei za,potrzebowanie na rynku. Spekulacja do-prowadzila do tego, że obecnie około 1 000
robotnikom grozi redukcja i otrzymali oni
wypowiedzenie, a. liczba takich zagrożo
nych redukcją, wzrośnie, ~dyż i w wykoń
czalniach produkcja zmniejsza się. Przemysłowcy podjllli zabiegi w Min. PrzemysIu i Handlu, by kontyngenty przyznawano wylącznie fabrykantom. Sądzić należy, iż w dobie ogólnego beżrobocia wła
dze piedoP'llBzcza, do zwiększania nędzy
przez karygodne spekulacjJ.
Niebardzo im się udaje rolnictwo. Okregowy komitet propagandy Jlolnictwa wśród
ŻY'dów, finansowany przez wszechświato
wą orgaI\izację żydowską Agro-jojnt, na
c!oroC7.nem zebraniU zastanawiał się nad
wynikami pracy kolonizatorskiej wśród
Żydów. Wyniki okazały się nien.omyślne,
przyczem stwierdzono nikle zainteresowanie . ŻYd6w rolnictwem. Mimo. że Łódź
jest miastem wybitnie przemysłowem, nawet na terenie naszego miasta można
stwierdzić jakie to zdolności mają Żydz:
do rolnictwa. W fol warku należącym do
firmy Poznallski, na Zdrowiu. kształci się
właśnie grupa żydowskich instruktorów
rolnictwa, przeznaczonych na pionierów
kO'lonizacyjnych do Palestyny.
Uprawa w rękach żydowskkh przedstawia obraz nędzy. ,~rystarczy przytoczy(',
,;Łe przy tak zwanem przerywaniu marchwi
wyrwali uczniowie po 3--4 sztu'ki zamiast
jednej nie mogąc odróżnić chwostu od
warzywa. Im lepiej udaje się handel. Weksel dobry od "złego" łatwo odróżnią. (k)

KRONIKA MIE.JSCOWA
Nowy rok szkolny w SeDdnal'jum Duchownem w Łc.dzi. W dnju 9 b. m. po odbytych rekolekcjach Alumni Wyższego Seminarjum Duchownego w ł.odzi rozpoczęli
nowy rok naukowy. \V godZinach rannych
J E, I { . Biskup Wtodzjm!erz JasiIhki,
odprawił w kaplicy Seminarjum uroczystą Illi!zę św. O godz. 11 w gIównej sal:
\Vykładowej gustownie przybrane.!, zgromadzHi się Alumni. Skoro przybyI Naj
ó08tojn1sszy Pasterz, chór Alumnów od-

komuna to

śpiewał "Ecce Sacerdos Ma~nus" .poczem
Ks. Rektor powitał NajprzewleIebmejszyc~
Księży Biskupów i serdeowie przemÓWIł
do Alumnów. Po przemówienia Ks. Rektora. Ks. Pro!. dr. K. Skoczylas wyglosą
naukową t>re·lekcję na temat:
.. Istota l
skutki grzechu pierworodnego -N świetle
nauki św. Tomasza z Akwinu". a wicerektor ks. kanonik Dr. 8zydłowski odczytał
plan wykładÓW. Uroczystość rozpoczęcia
roku nil.Ukowego zakończyła majestatyczna chwila, gdy obydwa.! Księża' Biskupi
udzielili wszystkim pasterskiego blogosławie!'!. twa.
Tyfus plamisty. Wczoraj zanotowano w
Łodzi wypadek zachorowania n'l.
ty f1.l s
,plamisty w żydowskiej dzielniCY przy ul.
.Pi~sudskiego 35. Niezwłocznie za-ządzone
zostaly środki ochronne.
Chleb droższy. Cech piekarzy 16dzkich
wy\Stosowal wczoraj wniosek do starosty
grod21kiego, proszo.c o zatwierdzenie podwyższonego . cenni'k a na pieczywo. a mia,nowicie na chleb żytni pytlowy z 28 na
·30 gro,gzy za kilo a bułki pszAnn'e z GO na
67) groszy za kilo. Piekarze uszasudniail\
wniosek nodwyżką cen ml\ki z tej racji,
ż(: Ameryka, która dotychczas wywozJla do
Europy znaczne ilości zboża; w bieżo,cy~
,roku skupuje zboże na rynkach europeJ.ski ch, wskutek czego ceny wzrosł},

KRONIKA POLICY.JNA
Nowe sposoby obchodzenia prawa. Upocztowe zwróoiły uwagę na nowy
rodzaj oszustwa na szkod~ poczty. polegający na tern. że znaczki pocztowe, są
smarowane
zlekkiL stearyną
(świecą),
wskutek czego stempel dato"..-ni~zy daje
się następnie łatwo zmyć j znaczek może
.bYĆ ponownie użyty na opłaty, Zarządzo
.no w taj mierze oDserwacje, a nawet w
kilku wypadkach pociągnięto winnych do
odpowiedziltlnoścl. Jak zwykle, wynalazek
t(.n jest dziełem narodu wybranego. który
.nie pl'i';epuści żadnej okazji by bogacić się
kosztem "gojów" czy też skal'bu państwa
W trosce o cZYlJtoŚó. Starostwo grodzk:e
l!karalo wczoraj 30 wlaścicieli
domów
,grzywnami od 20 do 50 złotych l!:a ant y,sanitarny stan posesjI j pnekraczanie
przepisów hi,!!{jenicznych.
rt.ędy

KRONIKA GOSPODARCZA
Nad.ór nad domowym wyrobem wina.
Ostatnio rozpowszechnił się niezmiern!e
zwyczaj wyrabiania domowym S;Josobem
wina owocowego. Zanotowano przy tern
wypadki, że tego rodzaju wino jest sprzedawane. 'Wladze akcyzowe zarząr1zlly 0.becnie kontrolę. przyczem wyjaśniono, że
bez obowia,zku zgłoszenia do akcyzy, mor.na wyrobić l trzymać w domu najwyżej
100 litrów wina. W wypadku wyproduknwania większej ilości wina należ:.' zglosić
do urzędu akcyzowego i uiśoić opIaty w
,wysokości 20 gr od litra. W razie niezglo..szenia może być wymierzona kara w wy·
..sokości czterokrotnej należnego podatku.
Wzrost eksportu towarów wkókiennlcl!lycb. Zestawienia ekspozytury Państwo
we·go Inst. EksportoWf'go w Lod2'li za sier,pień r. b. wykazują, że eksport towarów
włókienniczych w sierpniU r. b. z okręgu
łódzkiego wynosU 321.120 kg. wartości 2.336.552 zł i był wyższy od ekBPortu w
lipcu r. b. o 68.54 kg wartości 567.716 zł.
Zestawienia objmuj/\ tkaniny, przędzę. bieliznę, ubrania. rL>botnicze, pilśnie, plusze
i t. d. za wyjątkiem przędzy czesankowej
wełnianej. Najwięcej towarów wywieziono
do Anglji, następnie do Egiptu, przyczem
na uwagę zasluguje fakt. że do Egiptu
eksport włókienniczy wzrósł w ciągu mie-'
/3iąca z 8.770 kg do 62.000 kg. (k)

DRT
TróJmecz Wlma - L. K. S. - Boruta·
W nledzielll, o godz. lO rano odbędzie się
na stadjo'Uie Wimy trójmecz leklwatletyczny, pomiędzy męskiemi zespolami Wimy
Ł. K. S. i zgierskiej Boruty. Trójmecz ten
jest zorganlzolV\tny wzamian za od wolany
trójmecz
z
udziałem
\oVal'szawianki.
Wszystkie trzy kluby w~Rtawiają nalsi!.niejsze składy z Rll.dwal1skim. Langem,
Anikijewem. Bobińskim i Tomczakiem na
czele.
Łódź Warszawa- W dniu wczorajiSZy\Dl wa1'6za.wski Okręgowy Związek Ałle-

sługi ży

tyczny zwrócił się do łódzkich wladz a tle..
tycznych z propozycją. by mecz War6z!1wa - Łódź, który mial się odbyć w ?Il:l1.~
20. b. m. rozegrać o jedną niedzielę pózllIe]
na terenie Łodzi. Mecz rewanżowy nastąpiłby dopiero IV dniu 11 ?aździernik~
w stolicy. Łódź na propozycJę tę wyrazlla zgodę. tak. że definitywnie otwarcie sezonu atletycznego nast!wi w dniu 27. b.
m. W związku z tym meczem odbędą się
w Łodzi walki eliminacyjne w wadze cięż
kiej pomiędzy Lipczyńskim (K. E.) a Turldem (IKP). która nastąpi w najbliższy
wtorek, zaś z\\'ycięzca tego spotkania I'>potka się w piątek w Bali "Sokola" z mistrzem
Polski Cy:nerem (Wimą).
Zgłoszenia do mistrzostw PolskI. W
z\\"iązku z mistrzostwami lekkoanetycznemi, które w bieiącym roku odbywają si~
w Wililie w dnia rh 26. i 27. b. m. ŁódzkI
Okręgowy Związek Lekkoatletycznv przyjmuje w s kretarjacie (ul. Przedzalniana.
68) w środy i piątki w godz. 19-21 zapisy
oraz udziela wszelkich informacyj. Wobec
tego, iż terminy zgłoszeń mają się ku kóń
cowi, wszystkie kluby, które pragna, wysIać swych
reprezentantów na powyższe
mistrzostwa. winny jaknajszybciej uskuteczniać zgloszenia swych zawodników,
którzy korzystać będą mogli z 70% zniżki
kolejowej oraz z kwater na miejscu.
"Sokół" kończy sezon letni. J ak donosiliśmy. na zakotlCzenie SeZOYlU letniego w
lódzkim .,Sokole" zostaly przez zarzą, l towarzystwa zorganizowane wielkie igrzyska sportowe na boisku własnem w nadchodzącą niedzie.lę. o godz. '15.
Program
tej imprezy został ustalony ' następująco:
ćwiczenia obrazowe chlopców i. dziewcząt,
popisy druchen i druhów na .przyrządach;
Ćwiczenia ,p iramidowe. pokazowe walki
bokserskie i za,paśnicze. mecz lekkoatletYCzny w konkurencjach mę!Skich UnionTuring-"Sokól" i mecz lekkoatletyczny w
konkurencjach żeńskich pomiędzy H. K. S.
- "Sokól" z udzialem WajBOwny. Poza.
tern odbędzie się na zakończenie imprezy
mecz piłkarski .. Sokół" - Rapid.
L. K. S. - Wisła. Do niedzielnych zawodów Łódzki Klub Sportowy Występuje
w nieco zmienionym. a co zatem idzie osła
bionym skladzie. Wobec tego. l~ Andrzejewskiemu niespodziewanie doskonale zagoiła się kontuzja. nabyta w meczu z Jugoslawją. będzie on mógł wystąpić przeciwko Wiśle. Jedynie zamiast chorego
Gałeckiego w obronie wystąpi obok Fliegla - Karasiak. Na meczu z Wisłą obchodzić będzie jubileusz 300-setnego meczu w
barwach Ł. K S. lewo,qkrzydlowy napastnik. Król. Jako przedmecz odbędzie sill
spotkanie piłkarskie o mi.strzostwo kl'asy
A okręgu łÓdzkiego pomiędzy rezerwą
ezerwonych a S. K. S.

KRONIKA PAB.JANIC
Nieudana kradzież. W nocy na 17. b .
m. niez,nani sprawcy usiłowali j"stać się
do wnętrza sklopu spożywczo . kolonjalnego przy ul. nzgowskiej p. ~taniRla wy
Boik. Nocni goście już wyważyl1 drzwi,
lecz zostali sploszeni i zbieg~i.
Uruchomienie Pabjanickich Zakładów
Włóklennic:z;ych. Z dniem 17. b. m. zOBta.
ly uruchomione częściowo Pabjanickie Zakłady Włókiennicze (dawnie.iR. Kindler),
ktćrp przez kilkanaście tygodni były nieczynne, a zatrudnieni tam tkacze pozostawali przez dJu, i czas bez pracy. W firmie
tej zatrudnionych bylo okolo 600 tkaczy, a
obecnie z dniem 17. b. m. zostało zatrud·
nionych 190 tkaczy, którzy zatrudnieni są
na dwie zmiany. Na oddziałach przygotowa wczych zatrudnionych jest 61 robotników. ')alsz _ przyjęcia tkaczy przewidywane Bą w najbliższych dniach. Dyrekcja
firmy ma nadzieję. że w niedługim czasie
uruch,'mi całą tkalnię i do pracy przyjmie większą, ilość tkaczy. Kadmienić naiy, że pośród przyjętych 190 tkaczy. nieda żadnego socjalistycznego delegata fabrycznego. którzy na terenie ,ej firmy grali rolę dyktatorów. Mimo groźb i nawoływań przedstawiciela
zwią.zku
socjalistycznego p. Władyslawa Raszpli, robotnicy nie protestowali w tej sprawie.

Wyszyna
Świeżo ukazała się, nakładem czasopisma "Sprawa Narodowa", broszura
t
W
•
p. ." yszyna', w opraoowaniu Stefana Niebudka.
Broszura na 24 stronach omawia
łańcuch procesów konińskich, pierwszę. sprawę o zajścia w majątku śp. b.
posła, sędziego Wawrzyńca Sielskiego
w Wyszynie, oraz drugi proces o zajścia W Wyszynie, podczas których w
dramatycznych okolicznościach zginą.ł
śp. Sielski.
Broszura zawiera podobiznę śp.
Sielskiego, zdjęcie dworku w Wyszynie
oraz zdjęcia biurka i okna z śladami
kul,
"Wyszyna" stanowi drugą, obok
"Przytyka" broszurę, omawiajacą wielkie procesy polity::zlle.
•
Zamówienia na broszury należy
kierować do administracji .,Sprawy
Narodowej", VVarszawa, ul. Złota ·30

m.37.

ow__..iego

kapitału

~timer

mrona: 10 -- ORĘńOWNIK, nieaz"iela, ania 20 wrzesnia 193'6
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Elektryczny
aparat do bielenia mąki

W środę, 16 września 1fl36
zasnęla w Bogu, JW długich

r. rano o godz. 8~'m,
i ciężkich cierpieniach, opatrzona S3Jkramentami św., moja najdroższa żona,
nasza kochana matka, teściowa
i babcia, ś. p.
z Lewandowskich

z prądnica, i rozdzielaczem gazu, prawie nieużywany,
tanio do oddania. Zgłoszenia Biuro Ogłoszeń .,Par",
Poznań, Aleje Marcinkowskiego 11, pod nr. 38,6Z.
Pg 6883-38.62

R. Barcikowski S. A.

przeżywszy
dzielę, dnia

lat 66. Pogrzeb odbędzie się w nie20 września o godz. 16 z d{)ffiu żaIoby
.przy ul. Żórawiej 15/17 na cmentarz Jezycki.
zg 1.4307
W ciężkim smutku P<lgrą.i.eni
mąż

Nagłówkowe słowo

z

dziećmi

Dom mieszkalny
OGŁOSZENIA

groszy, katde
dalsze ełowo 10 gl'06zy, i Hczb ? jedno słowo.
I., w, z. a = każ.de 6ltanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tem
6 nagłówkowych.

Poznam

idealna tDwarzyszkę do lat 40,
Kafle kolorowe
z gotówka. 1 000 zlotych w celu gładkie i deseniowe, kaflane piematq'monJalny!?
Oferty Orę- ce pl'zen09ne marki "Standard",
dOWlllk. Poznan :/Id 93042
koryta (żłoby) glazurowane. ce•
. . gły "i płyty szamotowe - oraz

. . . .' ••_S_P.R.Z_E.DIIIl
A.2.E___, .

HURT-DETAL Platery

JAN PLACEK

ŁÓDŹ, BRZEZIŃ\KA 10

fryzjerski dzielny. na stale ~r_
Przedstawiciel
uozenica. uczeń zaraz;. J6z;ef P ..
potrzebny pen,si!l, gw~rancja_ ban- przycki. mis·t~ fryzjerstki. Krokowa. .,Poznamanka·. ł,ódz. ul.
z;d 926a
Rzgowska 74.
n 17462 toszy·n. ZdU'11DWska.

Zttak ofeŃ1llA(przykład: Z 18924, n 2745, il1700
i t. ci. ~ 1 słowo.
Drobne ogłoszenia w dni P<lWBzednle PrLyjmllje
się do godz.. 10,30, w soboty t dni przedśwl~·
teczne przyjmuje się do gooz. 9,45.

DROBNE

Ogłoszenia wśród drobnych: 1-1amowy Dillimetr 30 groszy.

5 mórg
Mężczyzna
28 lat. 30 000, mieszkanie, samo- 2 fronty. s>pI'zedam razem luh Ddcbód, pozna inteligentna panien- dziel,nie pod Poznaniem. Oferty
kę, cel Dżenek. Oferty fotograf ją Oredown1k. Poznall zd 92 705
Orędownik, Poznań zd 92 906
Młyn
Inwalida
wodno - motorowy,
nowoczesne
poszukuie towarzyszki życia do urządzenie, 30 mórg. cegielnia,
alt 30 z mała gotówka. Oferty cena 80000. wpłaty 30000. 1,Rekomendacja", Poznań, Poog6rOrp,downik, Poznań zd 93019
--'----'-----....:...-'--- na 6.
zd 92968

b~~~~Nr !~';i:r~~a c;~a~~:~~ ~~~
rzystnych:

Skład
M. Perkiewicz,
towarów krótkich. zaprowadzony fabryka ceramiczna. cęglełnia
w Toruniu sprzedam. Oferty do. tartak. Ludwikowol, p. Mosina.
P 6850-3~,3
Orędownika. Poznań zd 92664

Pomocnik

Potrzebni SI- rzed.a wCy. praca domokrażna. artykuly pokupne.

z restauracją, pow. mieście Gostyniu na sprzedaż.
Oferty: LUDWIK CZABAJSKI, Buk, Wlkp.

i rodzina.

(tłusto) 15

Łańc.uszki
.
MedalikI

Poznań,

ng 17145

Trzydzieścim.orgowe

:

pszenno - buraczanej, kompletne
inwentarze, żniwo. wplata 6000.
reszta amDrtyzacja 40 lat. Minta,
Pniewy, Wl'oniecka 4.
zd 91923

Przedstawiam

się

jako now~

Skład
skór. pracownia cholewek. miasto powiatowe. powodu choroby
zaraz sprzedam. ohięcie 3000,Agencia Oredownika. Kroto~zyn.
zd 93079

100 mórg
mieście

powiatowem,
światło
elektryczne,
żniwami,
z~em.ia
p.szenna sprzedam, zamlellle·
Hadyniak, Poznań, Wielka 6.
zd 92 821

TEL.150-f7

11:1.

ng 17454

DOMY· PARCELElI

.restauracia o~ród nad iel'liorem
4 lokator6w J5000 cSorzeda zaraz.
PasikDwski. '{lirnik POZl1ań-slu
83.
zd 90902

Dom

z _ogrodem. chlcwem, 7 lokatorow. cena 6000. wpłata 3500,
miasto powiatowe. Przyhylski.
Szamotuly, Nowowiejska 20.
n 17 530

Dom

piętrowy

przy tramwaju. Cena
17 000. wpłatl' 10000. dochód
2500. Bloch, Poznall. Alcie Mar('inkowskiego J::i.
zd 92 923

Willa

czteropokojowH.
pllłmorgowym
ogrodelll - 7 000. wi \I a czt NOPOkojow3 przy Poznaniu 10000. Dom ZleceJl. P0Z11ań, PocztOW>l
15.
zd 92 90i;

Dom

skladem. pięć mieszkań 18000,
dom . składem, cztcry mieszkania
17 500. Zgloszenia Dom Zlecell,
Poznań. Pocztow.a g.
zel 92994

Okazja!

Dom nowy Poznaniu. bez opIat,
dwa mieszkania trzypokojowe _
9500. Zgloszenia Dom Zleceń Poznań. Pocztowa 15.
zd 92 993
•
•

Kamienica

nowa. c1o~hó(l 10000. ccna 90000,
wpłaty 50000. Zgłoszenia Dom
ZlecCJ1. Poznań, Pocztowa l5. te·
lefDn 16-85.
zd 92 992

. lk
W 11 a

trzy ubikacje. morga ogrodu -

przy Pozmmiu. cena 5000. wpla·
ty 2000. Dom" Zlecell. Poznaj,.
Pocztowa 15.
zd B2 99t

K

PIENIĄDZ

Z.

..

Mam

pracownię
obuwia w
śródmieściu;... poszukuję spólnika

sklarl.

na

obuwnika. vferty Orcdownik, Po·
znań zd 92962,_ _ _ __ _ __

2000,-

pożyczki poszukuję na dom nowy wartości 20000. kolo Poznania. l,askawe zgłoszenia Orędow·
nik. Poznań zd 93 060

Kawaler

kupicc. przystoiny. lat 24, poszukuie panny z gotówka, cel ma·
trymonialny. Oferty Oredownik,
Poznap. zd 92 892

Kolejarz

średnich.
życia do lat
Poznań

lat

llik,

szuka towarzyszki
35. Oferty Orędow
zc1 92 907

Co futro

.. Wie1koo01E>kie .perki" - reportaż \ ka ·rumuńska. Wiede:li. KonceM
orof. Jana K il arskiezo (e Pc>- Drkie<>tro'Y v..
, z.nania): 15.00 kOl1cert reklamo12.00 Eerhn. ..M\lIZY'ka w Ol)Niedziela. 20 wrze~nia.
WY: 23.00 mu'zyk.a tanee1.1la (pll'- ludnie".
Prol!o. K,'neert OO'DU8.00 audycja 'Poranna: - 9.40 ty).
..
.
larn?
.
•
koncert chóru im. F. ;'l'Dwowiei-/
Niedziela. 20 wrześDla.
13.00 Wlede!l. Koncert ro.zry'Ws.kie!!:D z Olsztvna (z TDrun ia) : Toruń _ 11.45 pree!!:lad wy- kDWY. MDnachJum. Koncert O()OU'
10.00 nahożeń"'lwD z ChYI'owa z/ dawniczy: ..Z PDmoI-.s.kiei pól.ki lar~J'45 R d'
P'
KDnce!"1
ou:nówi Z Y·jonun t
' .
a lO.
arl8.
Dkazii 50-lecia zakład., im. św. k"iia0kDWei" _
Józefa (prnez Lwów). ilI/5.ze św. MDcarsk.i; 14.45 .. \Vielko.PDlskie Bym~o.nlcznY ..
Ddprawi ks. bi~'kU'P dr. F,rancisze.k perki" - rePDrta;i t}r~.f. J. Ki.l.arla.30 ParlsV~·hT. T. Koocert
Barda. kazame Wy !!:ł 001 k". bl- skiezo fz PoznanIa): 10.00 kDncert 6Illalc6e~00wSYtZt .. ICt yW'
ł
l
s'kuo dr. Kazimierz 'l'Dmczak. - reklamowy.
. . . z.u .. ar.
eEl<? e OOPO ·u ,
Śoiewa chór chłopiecy wychowan.
.
.
~me lIle .~2'ilelne. K.~!~nla . .. P~a;yków zakładu z towarzyszeniem
Niedziela. 20 wrześDla.
.1emnostkJ z KolonJI . Króle~lec.
orkies-tl'y cSl1'yczkowei. Reoof'laż z
Lwuw - 11.4li orzezlad tealral- KDncert rDzrywkowy. Koenll!sw .
obc hodu iubilel11'.zowezD wl'zl-osi n,. w DP'·8e. M iecz )\~ława Li-s ie- Muzyka DDPDłudnIOwa. - RY.I!a.
Jerzy Tepa' 12.03 .. CD kro łub'" \Y;ce;a : 1445 .Wiekopolskie per- Da\\'na muzy.ka tanecz;na ~am
- koncert małei ork iest ry P. R. ki" r("j)Drtaż PI·oI . .T. K ilar' bura. Muzyka lekka. MonachJUm.
z udziałem Ludm i ły Sz, etteróIVny r:kiezo (z Poznan ia); 15.00 muzy- Koncen rC>Zf','wkowy. KDSZYCe.
(§piew). Stefana Witasa (śoicw) ka I<>kka z płyt; 15.20 koncert Koncert PDPula rny.
i Jana ŻY11S'kie([D (fortepian). _I reklamowy.
17.00 Bruksela fran\ .Muz~k~
Zastępstwe we wszystkich większych miastach Polski.
('l'l'an<,:misja z Wy",tawy Radj!)_1
..
_.
tancce;na. - 17.10 An~ba (N~
wei\. \V przcl'\\';e o 13.00 .. 1'wórNiedZiela. 20 wrze,,"ma.
PrO~I·.\. M.u.z,ka kameralna 17.~~ ~iezr6wnana ks.iatkall: przepisami Dra A. Oetkera p. t . . ,Dobra
cza kontellllllacia" Mariana
KatDwice - 9.00 .13i,oopul3 r- R~.dlO 'p arls . Muzyka lekka. ~Y.4a ~ospodyni piecze sama" jest do nabycia we ws>zysbkich sklepaMI
Ruth BuczkowskiezD (frazment z niejl'łZe utwory (pły ty); 11.45 .. Go'" leden. ..'Vł3cb6d J Za('hód -;- kolDnialnych, księgarnIach i u nasa;ych zastępców. Cena 50 groszy.
o>lVie:lci .[l. t. .. 'llr'wiczne ooko- słychać na Slas'ku": 14.30 zes'pół kDncert ,rOZrywkDwy. - Analla
p 6895-D. O. 3115
lenie"): 14.30 .. Walka ,> len" - Schralllmel'QI\'05ki (,·krzYIPce. 2 cy- (Re,go. Prolrr) Koncert or.k.iefltro.
w DPracowalliu Wacława Zale- try. zita"a i akordeDn): 15.00 - W Y ' .
skie'!o (z; Wilna): 15.30 .. W ;oo - .. CZY warto d,zi~ obrać zawód rze18.00" roclaw. Koncert k!a.
miastu" - tr. doż,lleok z Łor]zi: m ieśln ice.1·!" po,gadanlka dyr. Ryaa. Muz:"ka . wl~s'ka. Be,:l1n.
250
D
k· l
16.00 .. Swois.k i-e melDd.ie" - wyko' Broni"ła;>"a Szmil!ieLsk ieJ!:o : 15.10 Ludowe 1)1eSI1l I rallce. Koelll.l!~omo rązn
na Poł,,'ka Ka,pela Ludowa F-'· koncert I'eklamowy.
wusterh!,usell ... Plekne mełodJe . morgowy majatek wyd!Zierla'W'ie na wtasny rachunek wysoki zaliksa Dz:erżanDwsk iezo : _ 17.00
Monachlum. Muzvka ludowa. - za:az na 8 lat. BisktIJpski. Ra- robek. znajda pokupne artykuly
Kon.,go re. m u z,I'.k i kościelnei z uNiedziela. 20 września.
18.15 Bukar~szt. Muzyka tanecz· Sl'Ik6w, powiat ostrDwski.
firmy PrzemysI Kawy . Lódf działem nai,le'Oszych chlirów d:e- Kraków _ 9.00 .. Warto PDslu- na. 18.20. LiPsk Konc~l"t chóru
zd 92665
rrraugutta 9.
n 17455
cezii znieznień"ko'ooz~ańskiei (z chać ... (p/:l, ty): 11.45 oDzadanka katowlsklell'o.
Czeladzi
Poe.nania): 18.00 Teatr WYClbl'ar.· tcatralna w DPr. dr. Stefana Ka19.00 Brahsl.awa. l'l1u~~'ka lekszewskich na damska i moska
ni u Dbcych (Holand.ia) - pre- dena: 14.45 pO!radanka rel!:lona]- ka. 19.30 ;RadiO Parls. Koncer1
pracę od zaraz. Zgloszenia Cech
miera .,łuclwwiSlka DrYJ!:inalne,z-o na: .. łJo babie CD DOpadla w corna orko bałałalek.
zd 92 511
Ugłoszenia do 30 słów dla 1l0SZU' Szewski w Żninie.
O. t ... Wie.hka wvzrana". Nani.,aJ rozpac" WYz!. Sta.n;sław Jucha:
20.00 Praaa. Koncert popular- kujących posad~1 w tej rubry·~e
G. L. ~Tel",z. Przekład Stefana 15.00 koncert reklamowy.
,ny. ę.ztutaart. . Jak wa!D f;le DO- obliczamy
po
jednej
trzeciej
cenie
Przykrawacz
Ęlmira, w wykonaniu M iere;y.,łado\>a - wes~y WleCC!lor. ~,onadrobnych.
cholewkarz z maszyna, kawaler,
Wy ćwi,kłil1"kiei (z Wy >'t 8 wy RaNiedziela, 20 września.
chJum ... Oza'r "}llstrumentów .
potrzebny. Zgloszenia Cech
diowei): 18.30 .. 1000 tak'tów muzy·
Lóclź - 9.00 utwD.r y Edwarda Bruksela flam. Koncert.
Szewski w Żninie.
zd 92 512
ki" w wyk. zesoDłu Stefana Griega ~plyty z Wa.MZ8!\VY); - SYlll;f. 2,0.05 Ryj(a. Muzy'k.a
Inni
Rachonia. oraz Marvii Karkow- 11.45 ,.Świat pracy" •. 0tLra- Del!'bes a. 2Q.l0 Stockholm.
",kipi i Eu!!:eniusza Mos;;akolYsk:,,- bi.aj lekcje" (ool!arlal1lka z war- fonla .Nr. ~ ~eethovena..
Korepetytorka
J!:O (śp i .. w) I.z V\!y"tawv Radio- .~ztatu koreoety'tora) - wyzlo.si KolollJa. Wlel,kl koncert wlecwrKowalski
potrzebna na wieś od zaraz w
wej) . \V pl'zerwie: .. AnJI·zei C~- Maria Zandówna: 14 30 .. Na hI>- nv. Bukareszt. . Ma.,kor.ka" ~ .0.' czeladnik, młodszy, z praktyką, skromnie prDwadzonrm domu do
ol1ch na Wystawie" - d'310z: - rywncie lódl'lkim" - felieton wy- ot;retka Audrana . . 20.30 Wleza znajacy wszelkie prace. wchDdza' pomoc:y dzięciom, \1Częszczail\c;rm
20.20 .. CD ceytać" (przezInd twó~' gołDSi ,red. ·Czeg·ław Gumk-ow6,ki: Eiffla. Sonaty nl! wIDIDncz. l fort. ce w zakres kDwalstwa, dobry do gut;lnazJum, we. wszystkIch
czości liry. ?'nei lPol;,kie.i w astat- 14.45 mu~vka rOZry""kDwa' ('1>lyty) Beethov~.a. r,arls P. T. T . .. Ma- podkuwacz koni szuka posadr przedlUlOtach
g!ówme matema·
niem dziesoieciDleciu) - "mówi Ta- 15.15 koncert reklamDwv.
dame Boface - opera La~oone. od zaraz, mieiscowość obojętna. tyki., fra!lCUS ki i łacina. Oferty
deuoSz MakDwiecki: 20.35 Ol'ze.g.lad
20.45 Rzym . .. La le.2'!!:enda d'l Sa- ~gloszenia ~o Orędownika, PO.- Oreoowmk, Poznai\ zd 92843
kuntala" - .ooe~a Ałfano.
. znań zd 92 407
PDLityczny: 20.45 dzier.nik w'eczorny: 21.00 oienvszv koncert
21.00 Kro!ewlf;c, I(oncert Wle· - - " ' - - - - - - - - - - - - Fryzjer
miL'dzykontynentalny. Transmi-sia
CZDrnv. AngLia (1\ at. Pf()l!'r.) KDnChłopak
każdy w domu sam
z Nowezo .Torku: 21.30 .. Na wacert Choo 1.no""<'okl.. 21.15 Bruksela.
. k
ś·
k
d d
krem do. masażu.
Bołej hvows,kiei fali" I). t ... Rana niedziele:
franc: Utwory Samt-SaeMa. 21.30 ~gni"~J -~~~~zcliutZUpó1rfl~r 3'fer~
rędownik. Poznań
zd 93108
clio Kociolebeok!". w o~racowa .niu
Anl!ha IReJ!:. P.r~,r.) .. Koncert ty OrędDwnik, Poznań zd 92 959
Wiiktora BudevńslJde.,goo. wedlu\![
6.00 Hamburl!. Koncert D{>rto- orko Mą.zartowskleJ. Wledt;6. Reoomysłu Kaz. ·Wainv. muzyka wy.
CI tal §PI~",ac.zy'. ~1 . 50 Brat18lawa;
Drogerzysta
Ju]jU5za Ga'bIIa . ze wsz\'s·rkir h roz7.30 Pral!a. KOI1cel"t z Karlo- Slowack!e 1)I~snl ludowe. 21.5~ dy' lomowany, lat 2,1. pracowal
złooni P. R.: 22.00-22.10 Tr. ze v,ch Varów.
Bukareszt. KDncert nOC'1Y.
~
Stadiol1u ~'{)jska PDlskie([o za.8.30 Brno. Recital organowy.
22.00 StockJ\OIm. Murzyka le;k- drDgerji, aptece wDjskowej po.
wodów lekkoatletl'czn" ~ h Polt<ka
9.00 KDeni.rswust. ..Beztrooki ka.. Kopenhalla. Koncl'rt Drk,e· ~~~~dia.p~~g~fa. ~D~en1.ura Orc-We!try-Bełda:
22.10 ",ia.j. ooranek p.iedIZiel'ny". Brno. Duetv :!'trowy . 2210 Bruksela ~Iam•. Mu·
ng 17546
sportowe: 2220 kor.cert soli.t6w. na 'kl'zvoce i forteo·ian.
zyka taneezna. 22 .20 'Vlcden: Mil9
WykDnaWCy: Mnneta Radwanów10.00 KDlonia. Muey'ka w nie- uka tan~zna. ~2.30 KDeJllaSW'1[
na (śpiew) -i Maryla Tnna"ów:13 dziele rano. 10.20 Brno. KDncert .. Nocna ~1U:yczka". 22.40 Ham·
'1:1. WOLNE POSADY
([ortePIan).
tria. 10.30 Lillllk. Koncert ooran· b~lrl!. ~111Z\,~a t~n~CZl1a 22A5 Pa·
nv
Berlin. "i.uz.vka nied.zieln~. fiS P. '1'. I
Muzyka taneczna.
Przemysł
\Vrocław. Wesołe melodie.
1\fonacldllln. Muzyka tanecen8
11.uD Sztntl!art. U~WDry nh Lipsk. Taniec do oółl,ocy".
Kawy. Lódź. Traugutta 9 - po·
wiDIDnczele j forteDian. - 11.20
23.00 KoeniJ/sw. l\:bz;'k~ lek· szukuje organizatora domokraż
Niedziela. 20 września.
Praaa. Koncert kwartetu On- ka i taneczna. 23.15 Rltdio Paris. nych. miasta powiatowe Mało·
A. PIEGHOCl<I. POZNA~
polski, gwarancja na towar poMnzv,k a lek\;'a
Warszawa 11.4ó Drzeldad rlricz,ki. 11.30 Liosk. Kał1tata J
n 17 1:16
Pg 6506/7 ·38.22i3
24.00 Berlin. Muzyka taneezna trzebna.
filmowy; 14.45 audy('ja dla WiS'. S. Bacha. 11.44 Bukareszt. Muzv-
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Edmund Rychter,

Poznań, Ostrów Wielkop.

Marcin 70. P. K. O. Poznań 200149
40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24, 35-25

Poznań, św.

Telefonycenłrali:

Reda.k~()r odpO,,\jed!:ka~n:t A..n.dlrzeJ TreI~& • PQZIlllnia. Antom; LeśnIewucz z Poamania.

co ubranie -

W niedziele,

święta

i późnym wieczorem: 35-24. 40-72
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Za w&Zy!tki~ wia.dA>m<>ści i arlN;1'Jlłl' • m. Lotbi odpowiada Leon TnlIll, Ł6dt. Płott'lrowska ł1. Cll'T<I8'llenła i !'I!klslJll' ooplYWiada
R$k:O'!>isów n.i~zam6wfmlJ'cl1 ~Ilkcia nie lIW.raca.
Przedpłata' m\eeneczn.ie przy 1-miu w1'daniacli tygooni{)'\VO s O>dbi<Ja'e!D w agenturach
,
Ogłoszenia
Na .t.Nmi~ 8-la.mow'; U groszy, na. a.tronie 4-Ia.mvwej przy
_ _ _,.;.___' 2.351'11. Za odnoszen1e do domu ooPow. dDPłata. Na WOltach I u listDnosz6w
• kfń~ • .teks.t~ redakcyjnego 30. gr ... na stronie 4-tei 50 gr .. na
miesieczni. 2,34 zł, kwartal!n.ie 7,m. Poczta przyimuje zam6wienia tyl'ko
od jednołamowego m.ilimetra.. lió~d!e.~e!'_~pgr):k·~naanBltro.Dna.le wJ.acJDmo&!?-i !okaln:v:cł). 100 gr.
.J
__• • _
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A.'vu.
~w
e r z z zas'[I'Z€2el1lelll mleJsca 2u%
lila 6 wy"al'l tf.&'vun.....WO
ez P<mleu.z.'.......owego). od oPll6lk" w o....ce 5,00 zl
wydań
nil wye l.
l'Ou'l1e o~oOI3ZeIU_a n3Jwyiej 100 ał6w, w tern :> nagł6wkowych (drukowa.nych
ty g<> dniowo. - Z2<IIlówierula pocztowe nalefŻY ~tecmlÓ.a~ do 26 katOell'O mJ~'łllca w ~acli
tlueto~: ~JQ'Yo n;lgMwk?We lil Ki'., Ikałlde da.Ls.ze /i'lowo 10 gr.oozy. Za r(}żnice miedzy z€'stawem
pocr,oowycl! }ub WlProot 'W cent.rali OredO'Wnl.ka.
~I{r~~~?:c~~ ~f~~~~~ry.POW8taJa wskutek matryoowarua. Wydaw.nbcbwo nie odpowiada.
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Chleb dla Polaków

Potrzebny natychmiast zegarmi,strz do
Łowicza. Lokal jest w Rynku o 2 oknach
wys~awowych 30 zł miesięcznie, oś wietleme elektryczne. Powodzenie zapewnione. Potrzebny jest również w tem mieście
chrześcijanin elektrotechnik i radjomonter.

*

W Piotrkowie TrybunaLskim chrześd
janin może nabyć 2-piętrowy dom z l-pię
trową oficyną, w centrum miasta za ca
60.000 zł (lokale przemysłowe, handlowe l
przeozlo 30 m ie'S zkań).

NI.

*

....

*
*

czego Innego. bo z

doświadczenia

szumn'e' zachwalane naśladownictwa. ł',lka
zawiera EU C ERYr • dlotego ta

W woj. lwowskiem jest do wydzierta.wienia chrześcijaninowi młyn handlowy o
18 parach waley Secha.
I
l.... 111' ~'I
Zbożowiec,

chcę

wiem. te NIVEI nie mogq zastqpić nawet naj-

N I VEA

nadzwJczajna .Iulłeczność t

-

Do ~ f

WielkopolanIn, dobry fachowiec - szuka w'Sp6lnika z współpracą i
kapitałem 10.000 zł, celem zalożenia przedsiębiol"Stwa zbożowego i opałowego w b.
Kongresówce.

W .....

AlEł<S4NDRA
12)'

- Weź to na przek~skę, Niemój.
Przy kolacji dostaniesz dwie kanapki,
żebyć nie odczuwał krzywdy! A wogóle musisz przyznać, że się nam nieźle
powodzi!
Kundel ml1Chał ogonem i kiwał
głową., jakby potakuję.c słowom swego
pana. Wtem najeżył się i z głUChem
warczeniem pomkn~ł jak strzała w
głą.b ogrodU.
Orkan natychmiast zerwał się z
miejsca i z kijem w ręku pobiegł za
psem.
W oddali zabrzmiał nagle okrzyk
przestrachu, krótki urywany ryk i odgłosy gwałtownej walki między psami.
Orkan pędził jak jeleń, przeklinając w duszy nieznane~o intruza, który
mu przerwał przyrządzanie k01acji,
czuł bowiem szalony apetyt po pracowicie spędzonym dniu.
Znalazłszy się na skraju zagajnika,
Orkan ujrzał stojącą nieruchomo pod
drzewem pannę Olińskę.. Twarz jej byla kredowo blada. \V od1egłości zaledwie dwóch kroków od dziewczyny
przewalała się po ziemi jakaś szara
masa, drgająca, rycząca i szamocą.ca

y"'. '" ... ,,' ••

W ......... • ".

pański pies, mierząc wprost na mnie.
Rex rzucił się na niego i to ocaliło

moje łYdki od rozdarcia.
- Gdyhym wiedział, że pani tu
spaceruje, tobym Niemoja zamknął w
budzie. Jeśli więc pani sobie życzy ...
Piękna panna potrzą.snęła głową..
- Nie, dziękuję. Postaram się zaprzyjaźnić z Niemojem, o którym cuda. opowiadają Zosia i Jurek!
. - Nie wiem, czy uda się pani pogodzić wilka z moim kundlem. Spacer
więc będzie zawsze kłopotliwy! Niechże pani spojrzy na psy! zaśmiał się
Orkan.
Oba psy leżały naprzeciwko siebie,
każdy obok swego właściciela.
Niby
były spokojne, zębów nie szczerzyły, a
jednak w spojrzeniach, rzucanych po
sobie, widniało piekło nienawiści i tłu
mionego szalu.
- Dlaczego one się tak nienawidzą' zdziwiła się panna.
- Trudno wymagać od nich wzajemnej sympatji, kiedy niedawno kundel o mało nie zginął pod kłami Rexa! W każdym razie nie wiedziałem, że
Niemój jest taki zawzięty! - zauważył Orkan, patrząc w płonące ślepia
psa.
się wściekle.
. - Nienawiść jest wstrętna!
- Na Boga! Co to znaczy?!
- I ludzie się nienawidzq.!
krzykną.ł Orkan, zarazem zdumiony l
- Tak, to smutna prawda. Częstoprzes traszony .
- Rex!... Rex!... Niech pan ratuje kroć myślałam sobie, dlaczego ludzie
swego psa! rozpaczliwie wołała nie mogę. zapanować nad swemi uczupanna OIińska, napróżno usiłUjąc ciami, mając tak cenne wskazówki,
podane w pięknej nauce Chrystusa.
przekrzyczeć hałas walki.
- Dla
zachowania
równowagi
Orkan zamierzył się kijem na szawszechświata.
rą ma,sę i spuścił grad uderzeń na psIe
- Nie rozumiem!
grzbiety i boki, nie szczędząc również
- Skoro istnieje dobro, musi istkundla, który zajadle szarpał wilka za
nieć zło, abyśmy mogli ocenić dobro.
ucho. Niewiele to jednak pomogło. - 'Vystarczy być uczciwym, aby
Rozwścieczone psy okazały się nieczukroczyć ścieżką ku dobru.
łe na ból i błyskawiczne ich ruchy i
- Dobrze pani powiedziała, a jedszalejąca nienawiść czyniły z nich Janak zaszczepiony w nas przez naturę
kieś larwy przedhistoryczne, toczące
egoizm paraliżuje wszelkie wyższe
walkę o byt.
Po krótkieJ chwili Orkan rzucił kij aspiracje w duszy przeciętnego czło
i postanowił inaczej przystąpić do roz- wieka.
- Przez naturę?
brojenia psów. Uchwyciwszy moment,
- Tak. Natura zawiera w sobie
kiedy wilk znalazł się na wierzchu
walkę o byt, ta zaś zrodziła egoizm.
oburącz schwycił olbrzymiego psa za
Z tych prostych spostrzeżeń wynikają
kark i uni.ósł do góry.
Rex zgłupiał i szarpną.wszy się pa- objawy korupcji różnych oszukują.cych
niejednokrotnie swoje narody przyrę razy, zwisł bezradnie. Kundel natowódców oraz bezrozumne i krwawe
~iast, widz~c przeciwnika w powietrzu doskakiwał zajadle, gryzą.c go w zamiary ambitnych wodzów i wład
ogon i łapy. Dopiero rozkazujący glos ców.
- Komunistyczne teorje.
Orkana i tęgi kopniak skłoniły Nie- Daleki jestem od wszelkich teomoja do odejścia. Wtedy Orkan zwróryj! - zastrzegł się Orkan. - Słowa
cił si ę do panny OIińskiej:
- A teraz zechce pani ugłaska'ć moje są rezultatem obserwacyj i mogą
Rexa, aby się na mnie nie rzucił, kie- ulec zmianie z chwilę. stwIerdzenia
błędu. Nie jestem demagogiem i wody go puszczę!
- Niech się pan nie obaWIa! Przy góle nie wierzę w uszczęśliwienie
mnie nie zrobi panu krzywdy, jak ludzkości według pewnej recepty. :Zytamtym razem! - odparła dziewczy- cie nie jest apteką. i bolę,czek naszych
na, poczem zawołała: - Rex do nogi I nie usunie się zapomocQ. recepty!
- Pan jest indywidualistą.!
Orkan puścił psa i wilk posłusznie
- Myli się pani! Twierdzę jedynIe,
pobiegł do swojej pani.
- Co skłoniło nasze psy do takiej że zespół dobrych ludzi ~yć będzie zabójki? - zapytał młofty dzierżawca, wSze dobrze i szczęśliwie bez względu
na przekonania polityczne i program
podchodząc do panny Olińskiej.
- Coprawda nie powinien pan się swego rzą.du! Dobroć prawdziwego
człowieka jest ponad wszelką ustawą,
gniewać na Rexa, bo wystąpił w mojej
normującQ. przejawy życiowe 1 żaden
obronie.
Wyszłam z nim na spacer f nie- przepis, choćby najbardziej krzywdzą
chcą.cy weszłam
do ogrodU. W tej cy pewne jednostki, czy też grupy, nIe
może zapanować na.4 netelnie--lJliłuja
~hwi1i posłyszałam jakieś warczenie i
cem sercem~
~ pomiędzy drzew .wypadł jak kula
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- Mówi pan jak apostoł nowej
- Nie, chłopcze "d rogi! Zona ma eo
wiary! - w głosie dziewczyny za- jeść, mnie zaś sto złotych wystarczy:
drgał lekki śmiech.
na miesiąc, a potem zainkasuję grubOrkan zmieszał się nieco.
szą sumę za wiśnie i czereśnie póź- Wjechałem na zbyt górnolotne niejsze.
tory i to może wydawać sIę dziwnem
- Kto teraz pilnuje ogrodu w Mą
w moich ustach. Wszystkiemu winny czanach Wielkich? _ zapytał Orkan,
są książki, które człowieka otumanIa- nalewając herbatę.
ją.! tłumaczył się naiwnie, zły,
że
się zdradził.
Chojcz& zaśmiał się.
"""7 Czy tylko księ,żki' _
zauwatyła
- Morowy bubek, powIadam ci! 0filuternie panna Hanna..
ficer rezerwy! Od sześciu miesięcy
Orkan zaryzykował.
szlifował bruk w Warszawie w poszu_ Człowiek szkół nie kończył, to kiwaniu pracy i natknął się na mnIe
się do księ,żki garnie.
na dworcu, proszą.c o wsparcie, bo nie
Panna Olińska popatrzyła nań dłu- jadł już od czterech dni. Kiedy mu dago w milczeniu.
łem pół złocisza, bom odrazu poznał
- Dlaczego pan kłamie? _ zapy- głodnego człowieka,' nagle ryk.n~ł
tała nagle.
płaczem,
rzucił pieniądze i w nogi,. .
Orkan zbladł. Dziewczyna przystą- Dopadłem go w kolejowym klozecie,
piła doń bliżej i wybUChnęła:
gdzie walił głową. w rury wodociągo_ Dlaczego pan nie przyznaje się, we i gryzł palce do krwi. Przyznl\ł mi
kim pan jest? Dlaczego pan zrobił mi się, że była to pierwsza próba żebra
afront wówczas w gabinecie mego oj- niny. Z miejsca zaangażowałem go na.
ca? Dlaczego pan teraz usiłuje mnie dozorcę ogrOdu w Mq.czanach Wielkieh
oszukać? Czego pan się wstydzi? Ucz- i mam z niego wielką pociechę. Tam
ciwej pracy?
element złodziejski jest bardziej nieOrkan milczał.
bezpieczny, niż tutaj. Bandy łobuzów
- Brzydzę się panem! Pan jest w wieku lat dwudziestu nietylko kradmoralnym tchórzem! _ dokończyła ną. owoce, ale łamią gałęzie, nlszczlł
dziewczyna. poczem zawołała na. psa: drzewa, wpędzaję. krowy chłopskie do
_ Rex! Do domu!
ogrodu i nierzadko sięgają do nota,
Orkan stał bez ruchu, patrząc w kiedy im się sprzeciwisz. Mój poruczślad za odd,alającą się panną. Olińską. nik daje sobie radę z brawurę., godną;
W głębi duszy przyznawał jej rację ułanów z pod Somo Siery. W poJedyni czynił sobie wyrzuty, żału.ią.c, że za- kę rzuca się z nienacka na czterech,
grał komedję i naraził się na słuszny pięciu drabów i młóci kijem, aż miło ..
gniew ze strony szlachetnej dziewczy- Nikt mu nie może dać rady, bo rębacz
ny.
z niego świetny i każdemu kij albo
_ Chodź, Niemój! _ zwrócił się nóż z ręki wytrąci! A tak się przejął
smętnie do kundla, siedzę.cego pod otrzymaniem posady, że ze zdenerwodrzewem - do;;taliśmy Obaj bolesn~ wania spać nie może i nocami włóczy:
nauczkę. Ty od Rexa, ja od jego pani! się po ogrOdzie niby zaklęty duch
A ładna była, nieprawdaż piesku? Im Banka.
więcej się gniewała, tem milej było na
- Widzę, że powoli slaniesz na.
nię. patrzeć!
. czele stowarzyszenia bezrobotnych inPrzyszedłszy do budY, zastali przed teligentów! zaśmiał się Orkan. _
nią. Chojczę, jedzącego kanapki i pil- Kto wie, może to byłoby dobre!
nującego ognia w piecyku, na którym
_ A jakbyś zgadł! _ gor"co po"dJiflł
gotowała się woda.
..,
~
_ Nie czekałem na ciebie, bom Chojcza - zamiast popełniać samogłodny, jak szatan! _ rzekł Chojcza, bójstwo, żebrać po ulicach, korzystać
odpędzają.c psa, który usiłował ugryźć z zasiłków różnych instytucyj, tkwić
go w nogę. _ Powiedz tej perle psów, na rzą.dowych posadkach, z których
żeby zostawiła mnie w spokoju!
dochody wystarczają na 2 tygodnie
Orkan przywołał psa, który zasIadł i czJowiek wbrew woli włazi w długi,
do kolacji, patrząc bez przerwy na przeklinając życie, czyż nie lepiej zdaChojczę złym wzrokiem.
bywać chleb tam, gdzie go jeszcze nie
Tymczasem Chojcza ciągnął (falej: braknie? Tylko, że na. uświadomienie
tych ludzi trzeba dużo czasu, a ja sam
Możemy sobie J)owinszo"'ać!
b ć
. Sprzedaliśmy ogółem dwieście czter- muszę zara ia na siebie i rodzinę..
. ś . k
Może później...
.
d Złe CI ilo czereśni majowych za sto
dziewięćdziesiąt dwa złote, liczlS-c po
Między przyjaciółmi zapanowało
osiemdziesiąt groszy za kilogram. milczenie. Orkan pił wolno herbatę,
Transport kosztował osiemnaście zło- zapatrzony w dogasający ogień w pietych, a więc zysk wynosi sto siedem- cyku. Chojcza zapalił papierosa i rozdziesiąt cztery plus te czterdzieści kI- ciągnął się na trawie, podpierają.c rę
lo, które obstalowała ta ładna brunet- kI) głowę. Po chwlli rzekł:
ka. Jej musisz zacenić po złotemu,
...... Trzeba będzie pomyśleć o stobośmy jej dali najpiękniejsze. Będzt~ dółce dziedzica. Stary zastrzegł sohie
my więc mie1i razem dwieście czterna- w umowie, że na pierwszego lipca ma.
ście złotych. Z tych pieniędzy wezmę być gotowa. Czyś ty trzym&.ł kiedy
sobie setkę, bo w Ml1-czanach Wielkich siekierę w ręku?
n~ema wcale majówek, a resztę ty za- Niestety na llniwersytecie tego
bIerzesz na rachunek przyszłych na- mnie nie uczono! - uśmte hn ł .
szych zysków
c mi
ą nie
SIę
. k .' łł
'd
1 'd I ł O
smętme Orkan. - ale rthęci
_ - D Zlę uJę c - o pow e z a r- brak
kan, - może jednak więcej będziesz
.
,
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potChe~j~;:ł ~apr~eCZYł

ruchem

głowy,

ta. -Jatszyr-aast~pI)'•.

Skrz dla nad At ant kie
Ooty[h[zas dokonano 21 przelotów nad o[eanem Atlanty[kim
Udany 'PTzelot dwóch amerykańskich
lotników - Dick Menill i Hany Richman,
.którzy w rekbrdowym czasie przebyli
Atlantyk w kierunku zachodnio-wschodnim. lądując w Ang lj-i , dDTzuca nowy liść
:wawrzynu do sławy lotnictwa XX wieku.
Lista szczęśliwych przelotów nad Atlantykiem jes-t dość długa.
Dotychczas przeleciało nad Atlantykiem 21 samolotów.
,. tego tylko 4 w kierunku ze wschodu na
zachód. Pierwszego przelotu w kierunku
;wschodnim dokonali w 1919 roku lotnicy
angielscy Alcock 1 Brown. Po wystarto;waniu na Nowej Funlandji obaj Anglicy
po 16 godzinach i 12 minutach l()tu wylą
dowali w Galway w Irlandji. W 8 lat
później

w 5ł godzinach. W tym rl)ku dokona11
swego sławn&go law bracia. Adamowicze,
,zu~ywając 30 godzin na przebycie tr/llsy z

I

Nowej Funlandji do Normandii ora.s LU-I'W latach r..astępnych 1934, 1985 i 1936 zawini Darnia i Girenas, kt6rzy z Nowego notowalIlo tylkD 5 przelO'tów, ostatni MerJl)rku do Brandenburgji lecieli 36 godzin. il'illa i Richmana.

Atak miliardowej armii [zarnych mrówek
Bezskuteczna wałka z potwomą plagą Aflryki - Nawet słoń nie oprze się
tym żarłocznym stworzeniom
uciekają w Afryce wszystkie zwie~
rzęta nie wyłączając słonia. Mrówki te od.
znaczają się wielka, inteligencją, rozwinęły u siebie talent strategiczny; słysząe
co opowiadaj a, o nich naoczni świadkowie.

rych

Czarne mrówki t. zw. mrówki wędrow-I
Nic żyJącego nie mołe się oprz&t atakone są plagą Afryki południowej i środkowt czarnych mrówek,
wej.
przed niezliczonemi miljardami od któ-

swego sławnego
przelotu
Lindbergh.
Frzelot ten był jednym z najslawniejazych
,w yczynów woli ludzkiej. Przez 33 godziny 20 minut jeden człowiek, zamknięty w
kabinie swego samolotu zwalczył wszyst.kie przeszlwdy, wysiłkiem nadludzkiej wo.11 przeprowasclził samolot szczęśliwie przez
wichry, mgły i burze, by triumfalnie lą
dować w Paryżu.
W tym samym roku
1927 poza tem wyczynem Lindbergha za·
Dotowano w czerwcu lot ChambLrlina I
Lewina, którzy w 42 godzinach 31 minutach przelecieli z Nowego Yorku do Choclebuża (Kottbus) pod Berlinem. W miesąc później sła'iVny badacz podbiegunowy Byrd, w towarzystwie Acosty przeleCiał w 36 godzinach 6 minutach z Nowego Jorku do Veer sur Mer we FrancjL W
sierpniu tego roku Amerykanie Broock i
Schlee wystartowali z Nowej Funlandji
i po 21 godzinach i 9 minutach lądowali
w Londynie.
dokonał

W roku 1928 po raz pierwszy przeleciała nad Atlantykiem \:obleta
:Amelia Earhart w towarzystwie Amerykanów Stutz i Gordon. Lot jej trwał 20
godzin i 40 m.inut i był przygotowaniem
do późniejszego samotnego przel()tu, k't óry
odwatnej pilotce dał przydomek "Lindbergha w spódnicy".
W roku 1929 Francuzi .A8so11ant. Lelewe i Lotti odbyli przelot nad Atlantykiem
południowym. lądując po 29 godzinach l
ó~ minutach w Santander w Hiszpanji
~ kilka tygodni później tę samą trasę po_
konali Amerykanie Williams i Vancey Vf
ao god.z inach 30 mjnutach W 1930 roku
li'.aIIlotowano tylko jeden p~zelot W pafd'
..
. :
Zlerm~'1l Ame~ykame Boy~ l Connord
pr~ebyh trasę. Nowa Funland)a - wyspy
Sclll~. (połudmowo - zachodme wybrzete
.Ą,nW I )i931
k A k ' W'l
P t
1'0 u
mery. aIl:le
l ey
os
ł Har?ld Ge-tty .~słaWlh S!~ przelotem .z
iNowe] Fu~landJI do An~l]l w 16 godztiDach 17 mmutach. Po DJch
cztery razy cleń skrzydeł samolotów
przesunął się po falach Atlantyku.
. .
' .
HI1l!lDg - Hol~~18 przebyh Atlanty-lr. z Nowe] . Funland]l do KreJeld w NIemczech,
druzyna węgIerska Enders Magyar przebyła tra'sę Nowa Funlandja WI}gI'y. ptloei Pangborn'- Haerndon tra,sę Nowy
Jork - Anglja I BoaTdman - Polando z
,Nowego ·Jorku do Istambułu.
W roku 193~ Codos i Rossi, lotnicy
francuscy dokonywuią rekordowego
przelotu z Nowego Jorku do Rayu
w Syrji
Obowiązek nasz wobec braci na
obczyźnie opiera się przedewszystkiem
na drugiem największem Chrystusowem przykazaniu miłości bliźniego.

pochod?w tych owadów,
mołnaby przypisać Im zupełnie słusz
nie "ludzki" rozum ••
Jeden ze znanych podrótników angielskich, badacz tajemnic puszczy środko
wo afrykańskiej, Fr. K. Pease, stykał si~
niejednokrotnie z czarnym lądem mrówczanym. Gdy obozował wraz z tragarzami w okolicach Nairobi
obudziło go w nocy niesamowite wycie
zwierząt.

Zerwali się wszyscy; wysIani na zwiady murzyni wrócili zdyszani, wystraszeni, z hiobową miną: mrówki! Z gorączkowym pośpiechem wyciągnieto bańki z
benzyną i rozlano je wokół obozu. Ledwo
ukończono przygotowania
nadciągnęły
jut ze wszystkich stron czarne legiony.
Mrówki zatrzymały się przed rozlaną benzyną, której zapachu nie znoszą. Ale po
pewnej chwili uformowały coś w rodaju
pomostu tywego, przerzuconego przez
oblane miejsce. Trzeba było zatamować
atak: 'podpalono benzynę, buchnęło plomieniem kolisko zatoczone naokoło obozu.
Z syklem I trzaskiem spalił się ływy
pomost z mrówek.

Popularny aktor
filmowy William
Powell uśmiecha
się do dwóch uroczych
gwiązd
~ Normy Shearer i
Kay Francis.
~

panie· b d pa I-,IC speCJa· Ine papierosy
·

Fr. K. Pease stwierdził tat, te mr6w!d

przeprawiają się w swych pochodadl
przez taką przeszkodę nawet jak szaroka rzeka. Zczepiają się one w gęsty kłąb.

ę:l
'ł

.
,
a w papIerosach. ~?dobne zaga~m.eme ,,:ygląd~ło~y dawme] dość osobhWIe. DZIŚ staJe SIę ono faktem dokonanym. Biały papieros, czarodziej, który oddziaływa równocześnie podniecająco i lispokajająco na nerwy ludzkie, zaczyna
mieć nagle swoje kłopoty i fantazje z dziedziny mody...
Pewna angielska fabryka papierosów
doszła do przekonania, że dotychczasowy
zwyczajny biały papieros, powinien być
zastąpiony czemś innem, nowem, że sprawa ta jest zasadniczej wagi przedewszystkiem dla palących kobiet, które, jak wiadomo, lubią zawsze ,~szelką. nowość. Pomysłowa ta firma rzuciła hasło, te zim-

I

M d

dostosowane barwą do sukni

..0

.

n~, monotonny, bIały papieros nie odpo-

I wlada
np. barwnej sukni pięknej pani, i
te, kobietom, które mają wyczucie harmonji barw,

trzeba dać coś

coby

tyczny. Z postawionej w ten sposób, teorji ~

przeszła wkrótce owa angielska fabryka

papierosów do praktyki i zaczęła produkować papierosy kolorowe, w różnych odcienia.ch . - specjalne paJ?ierosy dl!!: pań.
pZlękI temu palaczkI angIelskIe, hołdUjące nowym
nakazom. mody, będą
mogły
do.stosować. obe.cme
d~ kolo!u
swych sukIen odpowledme w tom e paplerosy, które owinięte są w błękitną, czerwona" Młtą, zielona" szafirową itp. bibułkę.

•

"Z~damy, by rz~d dostar[zył nam
Prośba

takiego,

mogło zadowolić w pełni ich zmysł este- ,

stało

sil} obecnie głośne w całej Grecji.
Czy dlatego, że odwiedził je król Jerzy II?
Nie, toby nie był dost/llteczny tytuł do sła
wy: król przecie! zaszczycił wizyta, również inne, znakomitsze miasta.
Nigdzie jedn&lk nie wręczono mu takiej

meiów"

petycji, nie wysts.piono z takiemi ska.rgami jak wEdesie.
Z lPoczątku wszystko się odbywało wedlug ustalonego ceremDnjału. Domy były
ozdo.bione flagami, bito w dzwony, na
dwoTcu stała waTta hODorowa l oczekiwały liczne delegacje. Powoli wjechał ,p ociąg.
Z wa.gonu wysiadł Jerzy II, król
Hellenów. Zgodnie z tradycją ,powitała go
IPrzed.ewszystkiem dziewczynka w bieli,
która wręczyła królowi buikiet i drtącym
ze wZl'llszenia głosem wyrecytowała wiersz
Qkolioeznościowy.

Gdy skończyła, nastąpił wypadek o
którym nazajutrz mówiła cała Grecja:
do króla podeszła deIJlegacja panien edeskich i wręczvia mu petycję. O co prosiły
'k róla dziewice edeskie?
. O to, co naJ\\·ażniejsze ... o męZów! W
'P ?daniu, będącem wzruszającym krzykIem zrozpaczonych serc panieńskich tam}' się, że w Edesie coraz trudniej o kandydatów do stanu małżeń&kiego.
"Siejemy rutkę - biadały - zamiast
wstępować, jak Bóg przyikazał. w związki
małżeńskie i służyć ojczyźnie,
przysparzając jej obywateli.
A rząd patrzy na to całkiem obojętnie.
Nie możemy dłużej cierpieć w milczeniu,
żą.damy by rząd spelnił swój obowiązek
i dostal'czył nam mężów".
Czy król również uznał. że rząd powinien się zajmować kojarzeniem małżeństw
- nie wiadomo. W każdym razie żal mu
się widocznie zrobiło więdnących w panieństwie cór edeskich. gdyż niezwłocznie
wydał zarządzenie. które ma ulżyć ich doli
i kazał przysiać do Edl'b\ zalog~ woj-

Nie znoszą one słońca podzwrotnikowego,
które - jak twierdzą murzyni - zabij«
je podobno.
Wyposażone w silne szczęki, czarne
mrówki porają się łatwo z każdym przeciwnikiem. Atakowi miljardów tych ma.
łych, a tarlocznych stworzeń
nie oprze się nawet słoń
K. Pease podaje, iż widział szkielet słonia
Obgryzionego do czystej kości przez mrówki. K~lonje, osady, na które napadły
mrówkI, wyglądają po przejściu ich jakby je kto wymiótł do czysta: nagrom'adzone np. "'! osiedlu misji w Liberji zapasy
tywnoścI, waty, opatrunków etc. zniknę
ły zupełnie. po dwugodzinnym pobycie
mrówek. NIerzadko są też wypadki, te
lu~le, zaskoczeni przez mr6wki,
zjedzeni są żywcem
przez straszne owady.
Z p~agą mrówczaną walcz a, w Afryce,
al!' - .lak dotąd - bez wielkiego skutku.
Mrówki. pojawiają się nagle, niewiadomo
skąd? cl~gną olbrzymią masą, kolumnami
długIemI na paręset metrów, szerokim
froptem. Popasa.ją dzień, dwa, dopóki nie
pozrą wszystkiego, co się znajduje w domu czy polu i jak nagle przyszły tak nagle też znikają.
'

d-ziewic greckich do króta

Małe miasteczko macedońskie Edesa

tworzą tyw&, kulę, która stacza się do wody; prąd niesie tę kulę i wkońcu dobija
ona do przeciwległego brzegu; tu rozpada się odrazu i znów rozpoczyna swój
marsz naprzód. ;Wędrują mrówki przewatnie w nocy, lub tet przez gęste za.rośla, gdzie nie dochodzi słońce.

s
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skową!

która sama przeleciala Atlantyk z Europy do Ameryki półn. jest
pani Beryl Markhil.m, zwana w Anglji "latającą maU,ą" . Widzimy ją na zdjęciu po
przymuso~em lądowaniu w Loupisburgu (Nowa Szkocja - Kanada), przyczem odnio·
ała l1e}sze obr&tenia.

Pierwszą kobietą,

.- W tej sposób - oświadczył petentkom - zlY i ~kszy się w waSZE'>m mieście
liczba ka~\alerów i latwiej wa..m. będzie
ma.letć męża..

Słodka i ~arzycic16ka Małgorzata Lindsay,
nowa Plucia Da firID..a.lll.encie kinowym.

