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Poż<>ga,

mord i zniszczenie towarzyszą nieodłącznie czerwonym hordom w Hiszpanji. Każda wieś, każde miasteczko, gdzie tylko pojawią s i ę czerwoni,
, staje się pastwą. ich rozwydrzenia i okrucieństwa. Na zdjęciu z lewej ko'ściół w $an Roque (południowa Hiszpanja) zniszczony i spalony przez bolszewików hiszpańskich, z prawej trupy pomordowanych przez "milicję ludową" zakładników na ulicach w Talavera de la Reina.
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Lada [hwila spodziewane jest bombardowanie B'ar(elony
S e w i II a. (PAT.) Powstańcy za-I fycznie objął jego funkcje deputowany
Arebatequada. W r-ęce ich dostały do ' izby katalońskiej Andre, p'rzewodSIę cztery armaty i samochód pancerniczący izby apelacyjnej.
ny. Na odcinku Siguenza oddziały P?".
wstańcze op~novv:aly Muratillo..
Ambasad~ hi'SZlp~ńska
Na froncIe SIerra Gredos WOjska
w Rzymie przejęta
gen: Mola zajęły fort Luza i Casa
przez rząd hiszpański
Vieja. Stratty wojsk rządowych są
., .
rzekomo .znaczne. W Andaluzji dwie _ R z y m. ~PA'~.) Po wYlezt;Iz!e Zukolumny, które wyruszyły z Kordoby lUeta La~oIll: l Estrada, oflc.lal:r;ych
i Grenady, wkroczyły do Olivera. Na pr~~dstawlceh. rząd.u. madry.ckleg?,
polu bitwy padło 100 żołnierzy rządo- dZlS po ?ołudmu obJ~h w 'po~l~dame
wych.
~~lac
~mbasady
hlszpa.n~kIeJ
na
Na froncie Estramadury powstańIaZZa dl Spana przedstaWICIele rządu
ey zdobyli miejscowość Guarena. Stra- w. Burgos. Nad gmachem p~łacu, w~ty rządowe wynoszą 53 zabitych.
WIeszono dawny sztandar hIszpanskI.
B a I" c e] o n a. (PAT.) Ukazały się Naprężone stosunki pomiędzy
tu rozlepiane na ulicach ostrzeżenia,
.(atalonją a Madrytem
skierowane do ludności cywilnej na
wypadek bombardowania miasta _
H e n d a y e. (P A T.) Donoszą tu z
Przypuszczalnie samoloty powsta'ńcze Barcelony, Że stosunki między Kataloprzybędą z Majorki. Przedsięwzięto nją a Madrytem są naprężone. Chodzj
środki ostrożności na granicy w Port o odmowę nadzwyczajnych kredytów
Bou w obawie ataku na tunel, łączący na cele wojenne, z jaką spotkała się
Hiszpanję z Francją.
delega~ja katalońska. Przyczyna tego
jęli

Powstańcy nacierają

na pozycje pod Ei,bar
.

P af y

Ż.

(PAT) Z St. Jean de Luz
donoszą: Przybyli tu dziś rano uchodzey z Lequeitio. uciekając przed powstańcami, którzy zajęli wczoraj On
Darroa. W prowincji Biscaya powstal'lCY nacierają na pozycje nołożo
ne pod Eibar, które trzymają się
jeszcze.
W PampeJunje odbył się wczoraj
uroczysty pogrzeb płk. Boerlegui. Oddziały wojskowe przedefilowały przed
trumną zmarłego.

Wolał zrezygnować •••

B a r c e lon a. (P AT) Gubern. przewodniczący trybunału kasacyjnego Katalonji, podał si~ do dymiSji. Pro wizo-

I naprężenia leży jednak głębiej: Madryt niechętnie widzi wzrost wpływów
organizacji anarchistów w Katalonji.

Wielka rada
obron
rodo·
.y na
we'J

przygląda się

I"

y Ż.

Ataki na Oviedo
P a

I"

y Ż. (Tel .wł.) Kwatera narodo-

wa w Oviedo donosi:

żeli ktoś sądzi,

że

będziemy bronić

przywi'!ejów kapitalizmu, ten jest w
błędzie. Będziemy rza.dzili dla stanu
średniego i sfer niższych. W Hiszpanji
rozstrzyga się los cywilizacji".

T1rag'i'czna
,
znane

hOkeisty

Zwolnienie Zydów z B,erezy

egzekucji literata i dwu kapitanów

(Tel. wI.) W piątek w
obecności około 6 tYSięcy publiczności
l'.ozstrzel~no ,w Barcelonie z.nanego
lIterata I dwoch byłych kapItanów.
Najwyższy "sąd " ludowy pracuje bardzo '\~ydatnie i s~azał .w piątek jeszcze .Jednego kapItana l czterech p<>rocznIków.
A l b a c e t e. (PAT) Trybunał ludowy skazał na karę śmierci cztere li
mieszkańców Lajineta, oskarżonych o
udział w powstaniu.
P a

innemi: "Nasze powstanie to
obrona narodu, który nie chce zginąć.
Równocześnie
jednak uratowaliśmy
cywilizację Europy zachodniej , która
była zagrożona przez czerwone hordy.
W' przemówieniu do wiwatuj~cego
tłumu na cześć nowej głowy państwa
gen. Franco oświadczył:
"Czyny barbarzyl'lskie, których śla
dy znaleźliśmy w Andal~z.ii i Estremadura, dokonane zostah" nie' przez
Hiszpanów, lecz obcokrajowców, będą
cych na żołdzie Moskwy.
"Nasz rząd, mówił " gen. Franco,
będzie rządem autorytatywnym.
Je-

B u r g o s. (PAT.)
Gen. Franco
przewodniczył wczoraj wieczorem na
·śmiierć
posiedzeniu wielkej rady Złożonej z
giD
członków junty obrony narodowej i
dowódców wojskowych Hiszpanji naI{ rak ó w. (P AT.) Znany hokeista
cjonalistycznej.
Postanowiono, ile ~racovii Zygmunt Kamillski, występu
junta w Burgos pod przewodnictwem Jący pod pseudonimem Gorlicki, zgigen. Franco w dalszym ciągu sprawo- nął tragiczną śmiercią w zakładach
wać będzie kierownictwo ogólne wła- przemysłowych swego ojca w Gorlidzy pUhlicz?ej. ~w.atera ~łówna gen. ca.ch przy wybuchu bec zki z benzyną.
Franco. znaJdowac SI~ będzI~ .J?raw?-o~
podobnIe w Valladohd. gd,zle .1e~t lUZ
War s z a w a. (Tel. wł.) Po usta~
kwatera gen. Mola. DowodcamI poszczególnych, fr0.ntów będą ge~. Ponte ~eniu ceny cegły na zł" 40,00 za tysiąc
frontu aragon.skI~go,. gen. Rahquet ~ 1 przyrzeczeń właścicieli cegielń dotrzymania tej ceny, w piątek zwolniefr~ntu SomOSIerra l G';ladarrama l
gen .. Varela - frontu SIerra de Gre- ni zostali z Berezy Kartuskiej trzej
właścicieli
cegielń podwarszawskich,
dos l Toledo.
którzy ' do Berezy 'wysłani zostali za
niesłuszną podwyżkę ceny cegły.
(w)

Makabry[zne widowisko W B~rtelonie
6000 ludzi

między

I

W czwartek po południu przeleciał nad Oviedo samolot rzę.du madryckiego, zrzucając 12 małokalibro
wych bomb. Dziewięć osób zostało zabitych. Późnym wieczorem druD'i sa-

molot czerwony wyrzucał nad" miastem ciecz, która się natychmiast paIiła.
Powstałe pożary wkrótce ugaszono.
.
Oświadczenie

gen. Franco

P a I" y Ż. (Tel. wł.) Przy uroczystym
akcie wprowadzenia gen. -Franco w
urząd głowy państwa oświadczył nowy prezydent narodowej Hiszpanji na
przemówienie gen. Cabanellasa po-

Katastrofa w kopalni
JMld Mons

P a I" y Ż. (P AT) Z Mon's donoszą że
w ~opalni -w:ęgla Grandpre w La~u
v~rle nastąpIł wybuch gazów. ZorgaDlzo~ano natychmiast akcję ratunkoW!l- l wydObyto p.ewną liczbę rop,otni~(ow. W kopalni znajduje się jednak
Jeszcze około 20 górników. O losach
ich dotychczas nic nie wiadomo.
B r u k s e l a. (PAT) Z kopalni pod
Mons, gdZie ~czoraj nastS}pił wybuch,
wyd~b~to dZIŚ ciała ~zterech zabitych
g~rDlkow. Rannych Jest 35, ieden z
mch zmarł w nocy w szpitalu. Brak
jeszcze 12 górników, pOSZUkiwanie zaginionych . trwa. Niewiele jest nadzii1i
na znalezienie ich żywych.

!trona 2

Kto

e

Sprawa ta de,c yduje się ~a kulisan'li Ligi Narodów
War li z a w a. (Tel. wł.) Doniesie- nowisko Wysokiego I{omisarza Ligi.

Skazanile szpiega

nia napływające z Genewy stwierdzawieczorem zebrał się na
narady w sprawie Gdańska komitet
trzech, t. j. delegaci Anglji, Francji
i Szwecji. Treść prowadzonych rozmów jeszcze nie jest znana.
"Gazeta Polska" przestrzega przed
komentarzami i plotkami o nominacH Wysokiego Komisarza w Gdańsku.
Prawdą jest, że w łonie sekretarjatu
zrodziła się myśl powierzenia Polsce
jako paIlstwu kierującemu sprawami
zagranicznemi Wolnego Miasta, stają, że późnym

L i e g e. (P AT) Są,d przysięgłych
skazał na 10 lat więzienia niejakiego
Schmetza, o skarż<mego o szpiegostwo.

Bandy,cki n.apad

War s z a w a. • (Tel. wł.)
Dwaj
wsi Sałyjowa pod I{owlem
napadli na przejeżdżających wozem
szewców z Olygi, żądając pieniędzy.
Jednego z pasażerów, jadących na furze Ajzyka tyłem, napastnicy zabili.
Furman i inni pasażerowie uciekli. (w)
chłopi w~

w

i~ d e ń.
(PAT.)
Dwunastu
członków francuskiej izby deputowanych przybyło dziś w charakterze prywatnym do Wiednia. Powitał ich

wiceburmistrz Laar.

Lon d y n. (Tel.
~ko-japońskie

Sprawolllanie N. I. K.

potem premjerowi
Składkowskiemu sprawozdanie N. 1.
K. za rok 1935-1936.
(w)

a

Echa napadu
na burmistrza B'rukseli

toczyć

Układy chiń

się

będą

wokół

Poznań.

(PAT) W dniu 2.10 br.
o godz. 8 rano objął urzędowanie no:womianowany kurator okręgu szkolnego poznailskiego p. dr, Jan Jakubiec.
Po zapoznaniu się z naczelnikami
wydziału i wizytatorami kuratorjum,
p. kurator rozpoczął składanie wizy,t
urzędowych w Poznaniu i Toruniu.

Ale taldego projektu nigd,y n~e wys~w formie konkretnej anI na taJny ch ani na prywatnych posiedzeniach
Ligi
AHi nominacja następcy Lestera,
ani sprawa zakresu jego uprawnień
nie są nara zie aktualne. Skądinąd
nadchodzą. wiadomości, że prawdopodobnie Lester powróci jeszcze do
Gdańska, poczem wyjedzie na dłuższy
urlop. Zastępować go będzie \V tym
czasie komisarz generalny TIzeczypospolitej, (w)

Rozwiązana

Pary'ż?

I

W Palestyni,e

J_e r o z o l i m a. (P AT) N a drodze
Akre do Safed generałowie Howard
1. Beaumaun byli wczoraj ostrzeliwani
przez silnę, grupę pow!:>tańców arabISki ch. Kolumna, złożona z żołnierzy
szkockich, rozproszyła napastników
l posunęła się naprzód, lecz na czwartym kilometrze ponownie została zaatakowana. Kolumna odpowiedziała
na to ogniem z karabinów maszynowych, przyprawiając napastników o
ciężkie straty.
IZ

Sesja sejmowa
wł.)

War s z a w a. (Tel.

W obec-

J nem _ po.łożeniu politycznem w sfera.cl?-

kr o-}
K a t o Wl c e.
AJ.
.ę.. o ~.
rw~ ~ozpatrywał s'prawę majkI złodzleJSklej.. która dokon~~a zuchwałego wła!nam a do pleban]1 w Susz,e n (pow.
!pszczyński)..
.
Szajka dostała SIę na plebanJę przez
otwarte okno piwnicy, skąd raJmsie
We8lzli do pokoju kasowego urzędu parafjalnego. Hałas obudził proboszcza
Kulika. ZaJUwaźył on obok łÓŻka świa
!tło. latarki elektrycznej oraz stoją.cego
włamywacza, który chwydł kosięd.za za
gardło i zagroził z3lstrzeJeniem na wy![ladek wołania o pomoc. Pomimo groź
by ks. Kulik zerwał się i rozpoczął
walkę. ze zło.dziejami, przyc'z em został
ugodzony w głowę ruT~ żelaznę.. Nap3lstnicy wobec energicznej postawy
iksiędza Zlbiegli, unosząc jedynie stoj'ą.
cy w sieni rower służącej.
W wynikU przewodu skazani zostar
li 23-letni Franciszek Kiełbasa, 26-1etni Antoni Czubak, 34-letni Franciszek
Buehta, 22-letni Karol I{upka, 27-letni
~zef Bazan i 19-1etni Anroni Ga.moń,
h-letni Francils zek 2UJra i 27-1etnia
'A nna 'zux po 1 roku :więzienia~
-

decydUjących . uznano
za bardZIej
wskazane nie przyśpieszyć sesji sejmowej, która , zostanie zwołana pod
koniec listopada. Wtedy będzie przedłożony preliminarz budżetowy na rok
nadchodzą.cy. (w)
.
-

ROZpętany wyS'clg l brojen
• .
po.

L o n d y n. (Tel. wł.) Minister Hoare
na kongresie partji konserwatywnej przemówienie, w które m
podkreślił szybkie tempo zbrojeń brytyjskich w celu zagwarantowania bezpieczeństwa W. Brytanji, przyczem
właściwym miernikiem jest koniecznoŚĆ absolutna, a nie względna. Program dozbrojeniowy, zdaniem Hoare,
nie jest zagadnieniem partyjnem, lecz
wygłosił

sprawą. narodową·

Zderzenie

się

kolejek

War s z a w a. (Tel. wl.) Od środy
30 września otworzono odnogę kolejki elektrycznej z Podkowy Leśnej
do Milanówka. Od wczora.i ro~ł
się tam ruch normalny" , - . ._"- -'-

orgamzacJa
Władze

(T Ił)
~. w.

~ a r s, z a w a.
bezpIeczenstwa rozwIązały w

cały~
krał~ komunizujący. Związek W~l:1~J
l\~ysll. Ce~trala posuwała 20 od
low w kraJU. (w)

-

Katastrofa
\
samolotu wywiadowczego

R z y m. (PAT) Na lotnisku w Gorycji spadł samolot wywiadowczy. Z
pomoclj. pośpieszył natychmiast dowódca I dywizji lotniczej ks. Aosta.,

~t~~b~rZ~d~~~ZYs:~~ąl[~~
p~:~~~
zwęglone zwłoki por. Vigini.

"Czystki" _w Sowietach
'Ryga,-(ATEr- Z Moskwy dono-

_
Z Szanghaju rozpoczęła się masowa ucieczka ludności z dzielnicy japońskiej i chińskiej.
S z a n g h a j. (PAT.) Dziś skazano
na śmierć dwóch Chińczyków, oskarżonych o udział w zabójstwie Japończyka w dn. 9 września.
-

S z a n g h a j. (PAT) Położenie jest
w dalszym cią.gu naprężobe. W Hongkew, w dzielnicy japońskiej i międz.ynarodowej, desant japoIlski czuwa nad
bezpieczeństwem. Władze chińskie zabraniają. wyjazdu z Cza-pei, skąd .częŚć
ludności w obaWie - zatargu zbrOjnego
w Japonji chce udać się na południe.

Praca dla celów obrony państwa ,jaJw ,,~astępc~y obolciq#ek
wojskowy"
War s z a w a. (Tel. wł.) Opracowano projekt dekretu Prezydenta 'o
zmianie ustawy z r. 1924 o powszechnym obowiązku wojskowym. Nowela
wprowadza przepisy ot. zw. zastępczym powszechnym obowi~zku wojkowym.
Według projektu ?bowiązek polegałby na wyko?ywanJU pracy dla celó~ obrony panstwa oraz dl~ potrzeb
gmmy lu~ ~omady. Pow?łam t;lo praey w gmmIe, którą zamIeszkUJą, wykonywaliby tę pracę bezpłatnie, a posługiwaliby się zasadniczo własnemi
narzędziami i żywiliby sę na własny
koszt. Powołani do pl'acy poza granicami gminy, w której zamieszkują,
będę. mieli prawo do zakwaterowania,
wyżywieJ?-i~ oraz b.ezpłatn~go prz~j~zdu z mIejSCa zamleszkama do mleJsca pracy i z powrotem.
Zastępczemu powszechnemu obowią.zkowi wojskowemu mają podlegać
według projektu: 1. Uznani za zdolnych do służby w pospolitem ruszeniu z bronią. w rę.ku lub , bez broni,
t. zw. kategorja C lub D, z wyjątkiem
osób, które służyły czynnie w wojsku

!~~~hł wwc~~~~ce s;~~

kilkuset robotników, którzy domagają
się podwyższenia płac o 20 ?roc..
~

ni ę to

Kto n·e służył w wojsk będzie .pracował
I

Nowy kurator szkolny
w Poznaniu

". S'k.az,ani(S)
bandyci
S d

wł,)

n,.

B r u k s e l a. (PAT.) Orval, który
przed kilku dniami napadł i uderzył
burmistrza Brukseli Maxa, został skazany na 3 miesiące więzienia i 800 fr.
grzywny.

Walk"1

tI kie~~i~!:i

Chien- ZJapon)-ą

ukrócenia propagandy przeciwjapoń
skiej w Chinach i przywrócenia stosunków przyjaznych między Japonją
a Chinami. Na ważnej naradzie trzech
ministrów japońskich postanowiono,
jak donosi jedno z pism japońskich,
że o ile Chiny nie uznają. "specjalnego
położenia pięciu prOWincyj
północ
nych, Japonja będzie zmuszona użyć
wszystkich środków, aby zmusić Chido uległości."
Do , Hankou przybyły onegdaj dwa
nowe kontrtorpedowce japońskie, które wysadziły wojsko.

War s z a w a. (Tel. wł.)
Pre,z es
Najwyższej
Izby Kontroli Państwa,
Krzemieński
i wiceprezes TIugiewicz,
złożyli nasamprzód Prezydentowi Rze-

p a ryż. (PAT) Donoszą z Rzymu=
Krą.żę. tu niepotwierdzone pogłoski, że
:ambasador Grandi opuszcza Londyn.
a stanowisko po nim obejmie Guarir
b
d
B
A'
Gr
g .la, ?-m asa Ol' w. uenos lfE~s:
~n~
dl ~:lllałby POW!'ÓCIĆ do .Rzymu.? obJą.~
wyzsze stan~)\:lsk(' w hl.erarch,ll partp
~a~zYS~wskleJ,. poczyna.Jąc od 28 pazdZIerlllka, t. J. roczlllcy marszu na
Rzym.

Strajk włÓkiennłczy wLilłe

-nego
Obawa zatargu zbroJ

Deputowani francuscy
w Wiedniu

:A'mbasador Grandi
Opuszcza

Numer 2M,

·
t
L
ł
l
d
KI
b
. O ę Złe' nas ępcą es era

następny?

War s z a w a. (Tel. wł.)
Poseł
gen. 2eIigowski ofiarował swe diety
poselskie na F . O. N.
(w)

czypospolitej,

ORĘDOWNIK, nleaziela, ania :{ paZdzierniKa 1936 -

szą~rezYdjUm CIK-a' \w dalszym cię.gu przeprowadza zmiańy~ na wyższyc.h
stanowiskach administracrjnych.
Ukazał się dekret, zwalm.aJ/łcy ludowago komi~arza p.r~emysł~ J.eśn~go.
Lobowa. Na Jego mIejSCe ~llaIWwano
Iwanowa.. Poza tem usum~ty rostał

i

przewodmczą.cy

I

wszech~wIą.zkowego

komitetu radjowego, Kierzencew, a na
jego miejsce przyszedł Majski.
Zmiany te pozostają. w związku .z
ogólną. reorganizacją. aparatu admini:"
stracyjnego.
M o s k w a, (pAT). Areszto'Wanie
Karola Radka nie ulega żadnej w.ąt
pliwo§ci. W kolach oficjalnych Dświadczają., że nie mQgą potwierdzi~~
ani zaprzeczyć faktu jego aresztowania.

Przyjęcie

ustawy wa utowej
we Francji

l
\

p a ryż.
zgodził się

(Tel. wł.) Premje BIum
na wysuniętą. przez senat
propozycję kompromisową.,
która w
'\oyjątkowych wypadkach
upoważma
rząd
do przeprowadzenia przymuso:-.
wego arbitrażu i badania kalkulacji'
cen prod'p któw rolnych. Senat przyją.ł także po dłuższych obradach ustawę walutową i trzy projekty dodatkowe w redakcji izby parlamentarnej.
Na posiedzeniu izby deputowanych
,młody poseł Galimont,
oklaskiwany
gorąco przez prawicę, zwrócił się do.
premjera z żądaniem, aby gabinet zło
żył jasne oświadczenie, że "front ludowy" nie będzie w żadnych warunkach
wstępnym okresem sowietyzacji Francji. W związku z tern żądanięm doszło
do wielkiego tumultu na posiedzeniu.

ponad 5 miesięcy, oraz duchownych
wyznania katolickiego. 2. Zwolnieni
częściowo od służby wojskowej t. zw.
skrócona służba wojskmva. 3. Zaliczeni do rezerwy jako ponadkontyngenŁowi od dnia, w którym ukończyli 25
lat życia.
Osoby, . podl~gające obowiązkowi
pracy, m~Ją b~c pow~ływan~ d.o wy~onyw~nJa takJch robot,. do JakIch ,s~
flzyczn~e zdoln~, a ,w ?llal'ę zdo.lnoS?1
do takJch robot, Jakle odpOWIadają
ich szczególnym kwalifikacjom. ~d
obowiązku wykonywania pracy maJ/ł
Wstrząsy
być zwolnione osoby: 1. Niezdolne z
powodu chorOby lub ułomności fizyczR z y m. (A TE). Na obszarze między
nej do żadnego rodzaju pracy, wyko- Bolonją. i Florencję. odczuto ostatnio
nywanych z tytułu zastępczego po- trzęsienie ziemi.
Stacja sejsmograficzna w Prato na
wszechnego. obowiązku w.ojsk~weg?
2. Przebywające poza gralllcaml pan- północo-zachód od Florencji podaje,
stwa. 3. Których powoływanie do wy- że pierwszy wstrzą.s nastą.pił 29 ub. m.
konywania pracy mogłoby spowodo- o godz. 17 min. 51 sek. 11. Drugi
wać istotną szkodę dla interesu pu- wstl'Ząs był w nocy 30 ub. m. o godz.
blicznego lub dla ważnego interesu 4 min. 38 sek. 6, poczem o godz, 8 min.
prywatnego. Zwolnienie od obowię,zku 8 sek. 47 nastą,pił trzeci silniejszy.
wykonywania pracy może być udzieOśrodek trzęsienia znajduJe się w
lon e tylko na czas trwania okoliczno- odległości 110 do 120 km od Prato.
ści, uzasadniają.cych to zwolnienie. (w) Wczoraj o godz. 18 mi,n. 48 odczuto
lekkie trzesienie ziemi w Faenza na
południo-7.3chód od Bolonli.
Dziś o godzinie 8 na Szczęśliwicach
przedmieściu
Warszawy. nastąpiło
wskutek mgły zderzenie dwóch kolejek, jednej idącej z Milanówka, a
drugiej z Grodziska. 4: osoby sę. ciężko
ranne, a 11 lżej. (w)
- Odsetek obywateli zagranicznych wśrM

ziem'i

Wybuch g.azów
P a ryż. (Tel. wł.). Wybuch gazów, któ:t:y wydarzył się w Belgji w
czwartek wieczorem w kopalni Bo.uverie w pobliżu Mons pociągnął za !óbę. 4 zabitych i 21 ciężko rannych.
W kopalni pozosta.je jeszcze 10 górników, których los jest niewiadomy.

Arystokratka -

tancerką

L o n d y n. (ATE). Z Nowego Jorku
córka wybitnego polityka.
angielskiego
Winstona Churchilla,
Sara., która, jak wiadomo. bez wiedzy
rodziców wyjeChała do St. ZJedn., wystąpi w najbliższych dniach w Bostonie razem ze swym narzeczonym 0liverem, jako tancerka w jednej ze
sztuk, granych na scenie bostońskiej.
Misja brata Sary, Randolfa, który
usiłow4ł siostrę nakłonić do powrotu
do (:łCUXUl..~dzicielskiego. nie powiodła
$ię.
--- -- - -- ---- - --- - -donoszą, że

posiadaczy grunt6w w Berlinie uległ w okre6ie
od r. 11)33 ,i 19Sii znacznemu zmniejszeniu_ Obeetylko 3.2 proc, grunt6w berliń&kich Ił:najduje
w posiadaniu obywateli zagraruc2;nych.

ni~
6i~

*

- Rozpoczal się w Pradz~ kongres Mie<l,zynarodowej Unii Stowarzysze]} Dzienni'k arskich.
najsta,rsze.go zwi~,zku dziennikars,kiego o chara,kterze mi~zynar()dowym. Na kongreE! pra.ski przybyło okdłO' 6() delegat6w z lloore&'1l
paJl8tw europejskich i po<1<ąeuro~jskich.

*

- Z Kowna don~l\. te w ()<kolicy Kiejda,n
'\lir ezasi~ manewr6w zderzyjy się dwa samoloty
woiskowe i runę/y na ziem i ę. Zaloga jednego
zdołała si~ Uł'atować, natomiast pilot drugi~go ..
SkaMlY!lekas. zgil!1l11 na miejscu.

*

-K!Ie.r katoli.c,k i w Kanadzie rozpoc~l !'!tarani-a. mające na. celu beatyfi,kacię Kateri Tekawiiha. d?iewczYllly ze szczepu In.djaJJ Mohawk6w. kt6ra zma,rła przed 2W laty. a kt6re;
e~tki znajdllj1\ eie w Caughnawaga.

Składki
w

i pokwitowania

ad.minhs,t racji pisma naszego ztołoDo ,..
dalszym ciągu:
Na zalożenle BkleplI '" Gosfkowie: zebra_
w ek&lXl'ZrtuT~ ..Orl'ldowniJka" w Łodzi: Kraje_ka 2.-. Jak6b Jr.aćZma.rowiez 1,-. ra~em
J.-f ruem z ..,AWzOOa!ie; ~towamemi 31,50 zł.

Numer 231
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ORĘDOWNIK, nie"dzielli, ania: 4 pa'fdziernl'Ka 1936 - !;tron& S

!
pow1eade~

poza nie nie znaczą.cem Q.i
kreśleniem, że była ona "zgola dowo ....
na i absurdalna". Ponieważ z takiemi

Kotwica z przed 300 lat

pantiętajo.co. bitwę pod Oliwo. znaleziono na dnie '1Hm'skiem
G d y n i a, Z. 10. - Morze kryje w kotwicę. Wed~ug zn.awców, jest, to
sobie wiele niespodzianek, które u- prawdopodo~llle kotwl~a z ktoregos ze
trudniają pracę rybakom, niszcząc im statków wOJ~nnych,. bl?rących ~rzysta
sieci i sprzęt potrzebny do łowienia. lat temu. udZIał. w bitwle po~ O~IWą.
Ale od czasu do czasu znajdują oni
KotWIca .ta Jest W. połOWIe, zelazna,
też różne przedmioty, jakie sterczą na a.w. P.ołO\~Ie dreW[~lana. Głowne ra:
dnie, lub wyrzucone na brzeg morza mIę .Je] wy~(Q!lane Jest z masywn~]
świadczą o starodawnem pochodze- belki dębowe), doskonale zacho.w.ane],
gdyż pod wpływem wody mOrSkIe) dąb
Zarząd Tow, Śpiew. "Lutnia" w Pabjani- niu,
Są to często szczątki rozbitych 0- stwardniał na żelazo, okazując
się
cach, z prezesem p, Bajko\Yiskim Sto (.siedzi
o wiele wytrzymalszy od metalu, gdyz
trzeci od lewej) i prezesem honorowym p. krętów z bardzo dawnych czasów.
Sumillskim Er. (czwarty o·d l'ewej)
Przed kilku dniami ieden z ryba- żelazna część kowicy jest mocno przeków, straciwszy cenną sieć, porwaną żarta rdza..
przez jakieś sterczę.ce z dna morskiego
Tak więc nas.ze mu~eum mors~ie
szczątki, zaalarmował nurków, którzy w Gdyni, zostame pOWIększone o JeUstą' pieni,e
zbadali dno morskie na przeciw wej- den cenny zabytek z odległych czap a ryż. (Tel. wł.) Wobec areszto- ścia do portu gdyńskiego i tam zna-\ sów. _
wania w Moskwie redaktora .. Journal leźli potężnych rozmiarów starożytną
de l\Ioscou" Rajewskiego, który należy
do najbliższych vvspółpracowni
ków Litwinowa, dzisiejszy "Matin"
przewiduje rychłe ustą.pienie Litwinowa ze stanowiska komisarza spraw
zagranicznych.
Podobno przeciw Litwinowowi wynI. Aleje Ii.ościuszki 15
stępuje i Woroszyłow i szef sztabu
generalnego Jegorow. Jako następcę
otwarte są:
wymieniają obecnego ambasadora sowieckiego w Paryżu Potiomkin.

I

Litwinllwa?

. -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . .1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _•

oddziału W Łodzi

Kasy P. K. O.

dla wpłat i wypłat oszczędnościowych
oraz dla wpłat na konta czekowe

o zajści,a W Krzeczow'icach
R z e s z ów. (PAT). W czwartym
'dniu rozprawy w procesie o zajścia w
Krzeczowicach sąd zakończył przesłuchanie ąwiadków obrony,
którzy
składali
zeznania, obciążające poszczególnych oskarżonych, nie wnosząc jednak do sprawy niczego nowego, Ogółem zbaduno 28 świadków.
Zkolei
na
pytanie przewodniczącego obI'. Jedliński przedstawił szereg wniosków, którym sprzeciwił się
prokurator z wyjątkiem jednego, t. j.
przeprowadzenia dowodu z akt prokuratury rzeszowskiej, dotyczą.cych
zabitych i rannych w czasie zajść.
\Vszystkie pozostałe wnioski
jako
spóźnione
Następnie

od godz. ~ • 13 i od' l 7 • I9
dla

wypłat

czekowych

od godziny

~.

l 3
n 18373

W wczorajszem wydaniu pisma naszego wydrUkowano w powyższem
.
mylnie K. K. O., zamiast - P. K. O.

Jeszcze echa wyborów

Nie

sąd postanowił
odrzucić.
rozpoczęły się przemówie-

nia stron.

łódzkich

lubią

statystyki •••

Zdemaskowanie l.-lamstw prasy ttUtlo'wsh'iej i ...
gl({ela "Czas"

P. Stanisław Kozicki zwraca uwagę w
,,\Val'lszamsldm Dzienniku Narodowym",
że akcja
komunistyczna zmienia teren
"'a1ki i przen0e.i gló,,,ny atak z zachnclu
na ,,'schód: na Polskę, kraje ~\'raJej Entcn'
,y i na Ualkany.
"Czyż może być lepszy teren. ni2; Pol~ka? zapytuje się autor. - \V6zak ma·
my zgÓl'ą trzy miljony ŻydÓ'w. którzy ro()'
gą się siać do,,;konalem narzędziem akcji
kOJlluni6iyczllej, wszak mamy tysiąc zi!ó'
rą ki 101llctl'ÓIV granicy z Rosją boJszCI\·ic·
ką, I,"szak mamy nieupo1'Ząclkowanc sto'
Bunki 'YCwnr;trznc. Iyytwarzające rloskonale podloie ella akcji rewolucyjncj'·.
IV Pol.<;ce rozegra ",ię decyduja.ca walka.
Jej początkiem i zapowiedzią. l))'l)' niedzielne wybory IV ŁOLlzi. Siarl s:ę z komu·
nizmem polski ruch naroclol\y i dOlyió(l1,
że tylko on :)otrafi przeci\\"stawić 62ę fali
.---czCJ.'\Vonej.
/' 'Yarunkiem zaś zwycię6t,,,a jest, by
wszysLkie czynniki w Polsce. broniące kmj
ot! l'ozklarlu. byly zgodne IV pracy, IV wał
ce i w wysilkach, a więc przcdemsz)'st·
il.dem, by s7.eroka opinja polskft i rząd pol'
ski byly IV-rrazem wielkiego w<3pólczesnego prądu naroelolvego.

ogłoszeniu

Prasa żydowsl<a jest zclenenv owana naszą statystyką wyborów w Ło
dzi, ~dzje wykazaliśmy suchemi cyframi, że Obóz Narodowy zdobył w wy-

borach

wy-

polskiego.
Poranstatystykę od-

społeczeństwa

z "TIepubliki." i z
nego" nie umieją na tę

"Głosu

*

świadomie

usiłowały

pommeJszy~

sukces Obozu Narodowego. Cb.cąc być.
lojalnymi wobec przeciwników mus}..
my stwierdzić, że konserwatywno-"sa-:
nacyjne" "Słowo Wileńskie" inaczej
oceniło wyniki wyborów łódzkich od
reszty organów prasy konserwatywno"sanacyjnej". "Słowo" pisze o wyniku
wyborów w Łodzi co następuje::
,,0 porażce endeków nie może być
mowy, więcej można mówić o ich
zwycięstwie. Trzeba wzią.ć pod uwagę,
źe Łódź, jest po pierwsze miastem kosmopolitycznem, po drugie - extrarobotniczem. Wybory z przed dwóch lat
nie są. miarodajne. Były one wynikiem raczej jakiejś ogólnej psychozy,
jakiego masowego zdenerwowania."
.
Tak pisze ,,słowo" wileńskie. Jak
w tem świetle wygląda stanowisko
"Czasu"?

Główny organ Niemc'ów polskich~
bydgoska "Deutsche Rundschau", omawiając wybory łódzkie, pisze m. i.,
"Wynik wyboróow wykazał .z wyra...
zistością., któ'l'a nie dopuszcza. zadny~h
wątpliwości, że nad ma~aml .pall1!Ją.
t.ylko dwie. główne orJentac]e.
~u
marksiści i Zydzi - tam polscy nacJC)naliści.

To przeciwstawienie mowi wymO~~l1\m językiem, którego jaskrawość 'zwiększona jest jeszcze przez
fakt. że grupy "sanacyjne" dostały
POPI:OStU śmieszną ilość głosów w pC)równaniu z tem, co uzyskały dwa
główne obozy"...
'
..
Dla informacJl podac nalezy, ze
Deutsche Rundschau" stała zawsze
j' stoi na stanowisku przychylnem dla
"sanacji", a wrogiem dla obozu narodowego.

Pod gruzami domu
K a t o w i c e. (AJS). Ub. nocy zawaw Bełku (pow. rybnicki) stary
dom rolnika Wincentego Kubasy, W
czasie snu domowników.
Nieszczelny dach słomiany po ostatnich opadach przygniótł spróchniałe
belki, które nie wytrzymały obciQżenia
i runęły powodując rozwalenie się
ścian i sufitów.
Zpod gruzów domu
'\'ydobyto le·k ko poszwankowanego Kubasę i 'jego syna Teodora. Córka natc)miast, 24-letnia I{atarzyna, poniosła
śmierć na miejscu.
lił się

*

Żydo,,'ski .,Nasz Przegląd" w taki sposób tlumaczy lUęskę wyborczą "sanacji" w
wyborach lódzkich:
"Prze"'l'ót majo,,"y opieTal 6IYe powodzenie na ' tern. że trZQuem piłsudczyków
byli radykalowie mieszczal16ko·inteligenc·
cy. którzy polączywszy s,ię w swej walce o
wladzę z P. P. S,. zwyc:ężyli. Zamiast jed'
lIlak zrozumieć, IV czem tkwić może rękoj
mia ich sialego powodzenia. posuwali się
cm'az baruziej na prawo, a o",tatnio pTZe·
ścigają siQ IV lHlC'.ionaliźmie, klcl'\'kflliŹ'mie
li wstecznictwie z Enclecjn., I jakiż wy~
nik? Stracili IW5zclkn, popularnośt:. klór'ą
'Poczatko\\'o pos:aclali IV dość dużej mie·
rze.'·
IVecllug redaktorów żydowskich
"Sanacja" z kierunkiem reakc)'.in~·m nie
spelnia już żadnej pożytecznej fun,l,:cji IV
spoleczcllsi wi c. bo nie mo~e na lI'et odegrać
roli umiarkoly(il1('gO centrum".
Ale Żydzi majn, na to radę
"Jeżeli więc "sanacja" uie chce wisieć
w powietrzu .i trzymać się ty1ko dzięki
:nerc,ii ob",,'a teli, powinna po'wrócić do
swej pic!'rwo!l1ej roli - mieszczańsko·inte'
ligenckiego centrum p06tępO,,,cgo - doradza "Nasz Przegląd".
Prze1nżonc na język z·rozumialy. rady
:l;yclol\'6kie dla .. t3anacji·' IJI'zmią IV nastę·
'Pujqcy iiposóh:
- \Vyrzeknijcie się antysemiLyzrnu, na·
cjo,nalizmu i rozpocznijcie na n{)wo wojnę
r; kl&re-m., a wie10e będzi~ ,w am ~zo.ne!

.

W głosach prasy o w:y~ik":l w.ybo~
rów zanotowaliśmy ogólme, ze plsmaJ
konserwatywne w ocenie wyniku wy..
borów zbliżały się do tonu prasy "sa~
nacyjnej", względnie też, jak ~,C:zas'··

Niemcy o wyborach łódzk'ich

łódzkich pl'zygniatają.cą więk

szość' głos6w

Żydzi

jal~ tera~

"argumentami" trudno polemiz~wać!
po'zostaje tylko stwierdzeni~, ,że ZydZI
świadomie kłamią, jak to JUZ zreszt~
wykazaliśmy przy analizie ~tatystykl'
wyborczej, podanej przez zydo",:sk:ą.
"Republikę", która usiłowała. W~0.wlĆ.
W swoich czytelników, że SOC]a~lSCl u ...
zyskali znaczną przewagę głosow pol...
skich nad Obozem Narodowym.
Jeśli się zważy, że nawet socja1i~
styczny "Robotnik" nie poszedł tak!
daleko bo w artykule p. Niedziałkow
skiego ' dowodził, że "W dzielnic~cłt
czysto robotniczych i czysto polskICh,
mieli socjaliści uzyskać nad Oboze~
Narodowym przewagę względnie te?l
głosy Obozu Narodowego i socjalis~ów
równoważą się mniejwięcej", co Je~t
zresztą, jak już wykazaliś~~,. takze
nieprawdą, to będziemy mIelI Jaskra...
wy dowód łgarstwa prasy żydowskiej;

Ludność

wiejska i miejska

chętn.ie

nabywa OrędO'YIlika. Na zdj!}ciu obrazek z targu
Lutu miersku.

IV

N·auka Staszi1ca i lubecki,ego

Hwiat~i

na ~oiu[~u ~ol~~iei rle[lJwi~to~[i

Praca, któ'ra została prZerw.oo3, a którą trzeba doprowadzić do

Sielanka. polsko-życlovvska o typie
Meira Ezofowicza z powielici Orzeszkowej, Jankiela z "Pana Tadeusza",
Berka Joselewicza i owego starego Ży
da, który ratował legjonistów, to takie
sobie kwiatki na kożuchu polskiej rzeczywistości, które ją zaciemniają. i w
krzywem przedstawiają zwierciadle.
A trzeba powiedzieć, żo część {)pinji
pol!'\lciei pozostaje pod wpływem tej
legendy, przedewszyst.l\:iem poprol!tu
dlatego, że nie umie odróżnić tego, 00
.jest prawdą, o.d teg.o, co jest fantazją..
"w ahrheit und Dichtung" - to od-

wieczny splot, w którym "rzeczywista
rzeczy\-vistość" omotana jest
marzeniem i kłamstwem.. Hozwiązanie tego
węzła, gdy idzie o dZieje Polski i sprawę żydowską jest już daleko. posunię
te. Znaczną część roboty spełnili liezni publicyści narodowi., daleko rzecz
posunęLi w swoich
ostatnich książ

kach Morawski i Giertych.
Zaciemn ione gazą legend oczy 0twierają się na blask słońca. Warto tu
dorzucić kilka
faktów z przeszłości,
które obrazują Sp!Mwę żydowską. w
górnictwie i hutnjct~'i(!l l)olskiem 11 je·

t ••

końca

zaczą.tków, za czasów
chlubnych
rządów ks. Staszica i księcia Lubeckiego w nieszczęsnem Królestwie Kongre-

go

sowem.
Zanim jednak dojQziemy do tego
okresu; zatrzymajmy się na chwilę na.
dobie Księstwa Warszawskiego. Został
bowiem z owego czasu dokument, który pozwala wglą.dnąć w charakter
sprawy żydowskiej na terenach Księ
stwa. Będzie to niejako wprowadzeme w rzecz, ternł>a'l'dziej, ~e dokument
złę,croBJ jest ściśle ze sprawą htttzrlcl wa żelazn~o, Mianowicie z: a chowa-

Iftronli I _ ORĘDOWNlIt, ńlelfz!eTa, '(lnla , paUldernł'fa ~ łe. się z 1808 r. ankieta prefekta ł.om
żyńskiego, tycząca fabrykcji
żelaza,
której druga część, nie bez zwią.zku z
pierwszą., odnosiła się do 2ydów.
Ankieta ta stawia następujące py-

mliwą jest legenda o sielance polskożydowskiej "w dawnych czasach". Polscy mężowie stanu Księstwa Warszaw-

skiego i Królestwa Kongresowego dobrze rozumieli niebezpieczeństwo ży
dowskie i jego przyczyny. Dla zwalczania tego niebezpieczellstwa nie zawahali silil wejść na właściwą drogę o-

~mel'

m .

debrania pewnych praw ludności ży ganizacyjnej, a przedewszy~t1~~m ma,..
dowskiej. Gdyby mogli sw.oje. dzie~() ksymum niezdyscY'plinowama.
A wyżej mówi o ogromny~h wysił~
doprowadzit do końca, inaczej moze
potoczyłby się rozwój sprawy polsko- kach S. N., "jak sprowadzame z cal
go kraju wY$J;kolon~ch kadr agi~ator...
żydowskiej.
Dzisiaj naśladować nam. ich naJeży. skich, sprawnych bOJówek i t. d.
Panie J. H.! Nie chciałbym, b~
STANISŁAW T ABACZYfiSKI. mnie posądzano, że łapię Pana z&
słówka, ale czy zestawienie tych ostatnich wyjątków nie świadczy przypadkiem o tern, że nawet pan, autor sensacyjnego tytułu o "wyzwoleniu zpod
tyranji endeckiej", w duchu przyznaje bezwzględnie większą siłę Obozowi Narodowemu, niż prorządowe
mu? Bo przecież mogą. chyba jaśni~j
patrzeć w przyszłość ci, którzy mają.
"wyszkolone kadry agitatorskie" i
"sprawne bojówki", co św,iadczy .0
ruchliwości, pracy, zdolnOŚCI
orgamzacyjnej i dyscyplinie, niż ci, którzy
wykazują "maksymum
nieudolności
organizacyjnej, a przelłewszystklem
maksymum niezdyscyplinowania.II
1. U.

tania: 1) Ilu Żydów jest po wsiach i
miastach: 2) Jaki r<ldzaj ich handlu,
czem kupczą, skąd sprowadzajl} i gdz~e
sprzedajl} towar; 3) Czy przykładają
się do rolnictwa i rzemiosł; 4) Jakie
podatki opłacają. i czy mają. prerogatywy w stosunku do innych mieszżebraczka
kańców; 5) Czy nie zauważono szkodliwych skutków ich handlu ~ Dlaczego chrześcijanie nie bior'ł się do
handlu i przemysłu?
Czy takiej ankiety nie możnaby
śmiało dz.isiaj powtórzyć?
Odsłania
nam ona, że ponad 100 lat temu problemat żydowski obracał się mniej
więcej d<lkoła tych samych zagadnień,
co obecnie. Z odpowiedz.i na ankietę
zwraca uwagę, że Żydzi zajmują się
przeważnie rzemioslami lżejszemi, a w
miasteczkach ustałby bez nich handel.
Naiwni projekt<ldawcy prop<lnują., aby
Żydów, przeszkadzają.cych w handlu
chrześClijanom, wzią.ć do wojska. Ladneby'śmy mieli wojsko! Jut lepsze
byłyby roboty przymusowe...
Wytwórcy marmolady i powi~eł
PodkreśliĆ tu trzeba tr.oskę polzeehcą się skomunik<lwać z WydZIaskich władz ówczesnych o' rozwój
łem Gospodarczym S. N. w Lodzi. Na
chrzeŚCijańskiego
handlu, któremu
odpowiedź
dołączyć znaczek pocztowy.
Żydzi stoją. na przeszkodzie.
Nie
Wydział Gospodarczy Stronnictwa. Nawszystkie rZl}dy zdolne są do tego.
rodowego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.
Po Kongresie Wiedeńskim i utworzeniu Królestwa, I{ongresowego, rzą.
Trzech bezr<lbotnych członkaw Str.
dy nad górnictwem i hutnictwem w
Narodowego, nadają.cych się do rozKrólestwie obją.ł Staszic, kładąc wraz
sprzedaży artykułu pierwszej potrzeze swoim następcą, Lubeckim, niespoby, zechcą się zgłosić do Wydziałl1
żyte zasługi dokoła rozwoju tych
Gospodarczego S. N_ w Łodzi.
dwóch gałęZii przemysłu. Jakiż był ich
st.osunek do Żydów?
Członek Stronnictwa Nal"odowego, doObjawia się on przedewszystkiem
bry organizator, z zawodu tokarz lub ślu
S a n a c ja": Litościwe osoby! Oddajcie choć głosik na biedną
sarz (czeladnik lub wyzwolony ~czeń), r~
w prawie górniczem, którego artykuł
matk'ę, mam do wykarmienia cały "Legjon Młodych"l
flfktujący na wyja'Ld, zecbce SIę zgłosl(~
6-ty powiada, że 0(\ prawa nabywania
do Wydziału Gospodarczego Stron. Naropatentu "szurlowania" wyjęci są. madowego. Zaświadczenie kierownika koła
łoletni, osoby pozostające pod kuratejest konieczne.
lą L .. Ż Y d z i. "Szurfowanie", to praWydział Gospodarczy Stronictwa Narowo poszukiwania minerałów górnidowego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86.
czych. Takie postawienie sprawy było
Glowa w piasku a ~ matematyki - niedostatec~nie
odcięciem ~ydów od udziału w prze.W P y z d r a c h brak Polaka-dentysty.
Powodzenie zapewnione_
myśle górniczym, stwarzało dla nich
Ł ó d ź, dnia 3 października.
by być postawiony tylko jako efekt
położenie wyjątkowe i stawiało ich na
n-rze 272 "sanacyjnego" "Kurje- wiecowy, nie zaś jako rozw~żna anarówni z dziećmi i .osobami ubezwła ra W
Porannego" pod dramatycznym t y- liza sytuacji. Nie należy zapominać, Warszawska giełda ptenięzna
snowolni<lnemi. Niewątpliwie zaś potułem: "Łódź wyzwala się z pod t y- że ugrupowania prorz~dowe uzyskały.
l'l dnla 2. 10. 1900 r.
dyktowane ono było troską. o uchro- ranj!
endeckiej" anonimowy pan J. H. mimo wszystko, 17 tysięcy głosów, to
BpIgj! 80.75; BPrlin 212.36; Londyn l!6.23;
nienie górnictwa przed żydowskim za- umieścił kilka cennych uwag na mar- znaczy dużo więcej niż np. blok ży~ No'ńy
Jork (cze·kl 5.31'/,; Nowy Jork (kabel)
lewem.
ginesie wyborów do Rady miejsl<iej w dowski, który przy ok. a tysią.cach . 5.311/8; Pu}'ż 24.80; P.raga 21.a5. S~tokho1m
135.~; Szwlljllorja 122_66.
Ale to jeszcze nie wszystko. Troska Łodzi. Stwierdziwszy, że z wyborów glosujl}cych zdobył trzr mandaty."
Tendencja 6laooza.
ta bYła tak głęboka, że według przepi- tych można się zorjentować co do naA następnie, zastanawiaję.c się ~a,d
sów dyrekcji górniczej nie wolno było strojów społeczeństwa, zauważa, że przyczynami tak nikłego wyniku dozbżowe
Żydom utrzymywać karczem i szyn- "jedyny niewątpliwy wniosek z nich wodzi:
Poznań
kować w bliskości hut i kopalni. Sta- wypro,vadzony, dotyczyć może tylko
"Po pierwsze: przl'czyn$ takiego
p o z n a:li, !. 10. 1938 r.
szic żą.dał stanowczo ścisłego prze- t. zw. "ruchu narodowego". Następnie rezultatu głosowania był brak najostrzegania tego . przepisu, a dowie- autor wniosek ten rozwija w sposób gólniejszej choćby koordynac.H pomię War o II k l: Handel hortow7 parytet PosllaA.
ładunki wagonowo, dostawa bleźllea za 108 kltl
dziąwszy się, że pewna karczma koło następuj~cy:
dzy grupami Pl'orzl}dowymi. Do wybo5TANDĄRTY: 1) żyto 700 gfl .• !) pszenica
Kielc jest utrzymywana przez Żyda,
"Obóz ten stJ.'acił, w porównaniu z rów stanęło sied Q\ otldlielllych grup, 742 Ilf\~ 3) ow!~ 420 gil.
nakazał jego usunięcie. Tam, gdzie niedawnymi, poprzednimi wyborami prowadząo akcje prJetlwYbprcz. J)Od
Ce.'l1 orientacyjne:
Żydzi siedzieli na m<lcy starych, jeszcze nie tylko 12 mandatów. co wynosi różnymi, niel{.iedy zup lnie razbiezny- ~yt() (UIIPO-<;Qbienie spokojne).
17.25- 17.50
Ps-zeni·ca (Usposob. spokojne) •
24.50- 24.75
pruskich kontraktów, 8tworzono dla cztel'lłzleścl kilka procent uzyskanych mi ha łarni."
browa.l'Owy • • • • • 22.50- 23.50
nich odrębne kolonje, aby nie mie- miejs.e .radziecidch - to .mogło by~
I tu wychodzi na jaw owe przy- JęcZIIIlień
Usposobienie spokojne.
szali się z włościanami - i to zdala róV'.'mez
rezultatem
mekorzystnej słowlowe i ławne chowanie głowy w Jeozmiefi 630-jJ40 gfl. ••
•• 19.00- 19.25
od fabryk i kopalni!
• • 19,50- 19.75
"geografji wyborczej", czy. innych wa- piasek. Najwyraźniej przemówią tu 0- Jęcmlień 6R7-fi76 gil.. • •
100-715 gfl.•
20.50- 21.25
Osobną sprawę stanowiła kwest ja runkow przypadkowych I ubocznych. czywiście cyfry. Przypuśómy, że Nar. Jęczmień
Ug·pooobienie Fpokojne.
robotników żydowskich w k<lpalniach Ważniejsza jest utrata dwudziestu Chrz. Fr. Rob., Z. Z. Z., Stow. Właśc. Owies • • • • • • . • I • • 15.00- 15,50
Usposobienie spokojne.
i hutach. Staszic stworzył korpus gór- kilku trsięcy głosów, mimo potężnego Nieruchomości, Wid~ewski Niez. Kom.
k 11
niczy, złożony z pracowników kopalni aparatu agitacyjnego, Wyję,tkowo ko- Wyb. Niez. Kom. Wyb~ Chojeński, Mą
ty·tnia
wyciąg. 0·30% wl. w. • • 26.75- 27.00
rzystnej
dla
tego
obozu
sytuacji
spoPolski
Kom.
WYb.
i
Obywat,
Kom.
i nut, którego członkowie obdarzeni
gytnia gat. I 0-50% wl. w. •
26.25- 26.50
ł~cznej
i
ogl:omnych
wysiłków
techWyb.
wystąpiłyby
pod
jednym
szylbyli różnemi przywilejami, jak zwolbtnia gat. J 0-65% wl. w. • • • 25.25- 25.75
20.00- 21,00
nieniem od wojska, podatków i t. p_ lllczno-orgamzacY.lnych, jak sprowa- dem. Zsumujmy w poszczególnych 0- ~ytnia gat. II 50-05% wl. w.
pośl. pono 65% wl. w.
18,50- 19.50
Do korpusu tego nie przyjmowano Ży dzenie z. całego. kraju wyszkolony.c!' kręgach głosy tych ugrupowań l z 0- żl"tnia
US'Posohienie spO'kojne.
dów. Ale były to czasy, w których, kadr agItatorskIch, sprawnych bOJo- ł6wkiem W ręku obllczmy możliwości pszenna gał. I wye. 0-20% wf. w. 40.00- 41. T5
wek
i
t.
d."
uzyskania.
mandat6w.
I
tak:
w
okr.
I.
p$lZ6nna gat. TA 0-~5% wl. w.. • 39.25-- 39.75
W przeciwieństwie d·o dz;isiejszych, daNie należy dziwić się "sanatorowi". na' 29484 glosy, przy 9 radnych n8,le~ P zenna gat. IB 0-55% wl. w.. • 38.25- 88.75
wał się odczuwać brak sił roboczych.
ps.zenna
gat. 10 0-60% wl. w. • • 37.75- 1\8.25
Postan<lwiono zatem dopuścić Żydów gdy w czal"llych barwach widzi przy- żało dla uzyskania jednego ma.ndatu pszenna gat ::rA 20-55% w!. w•• 36.75-37.25
szłość
Obozu
Narodowego,
ale
dziwotrzymać·
około
:3
276
głoa6w.
UP'Qpopszenna gat. ID 0-65% wl. w .• , 36.00- 31i.50
do robót górniczych, lecz z zastrzeże.
gat. IlB 20-65% wl. W • • 85.50- 36.00
niem, aby używano ieh tylko, jako ro- nem się wydaje, że człowiek piszący do wania "sanacyjne'. otrzymały za,le- pSI!\eIAna
Pllzerma gat. UD 45-65% wl. W •• 33.00- 811.50
botników dziennych, nigdy zaś nie do- tak cenionego w kołach "sanacyjnych" dwie 1162 głosy. W podObny sposób pszenna
gat. IIF 55-65% wl. w_ • 28.75- 29.25
pisma, nie umie obliczać .. _ procentów. obliczają.c w pozostałYCh okręgach, 0- pszenna gat.
puszczano, jako stałych robotników z Bowiem
IrG 6Q-65"1 wl. w, • 27,25- 21.15
12 mandatów na 72 to za- trzymujemy (według tabeli):
ps~nna
gat.
IIIA 65-70% wl. w •• 25.25- 25.75
płacą tygOdniową., czyli jako górników ledwie 16,6 proc., a nie "czterdzieści
pszenna gat. lIlB 70-75% wf. w. , 23.25- 23,75
lub hutników. Było t.o zresztą. już po- kilka", z czem się zgadzaję. najnowookr. ilość głosów
Usposobienie spokojne.
uEyskane
stanowienie LUbeckieg.o, który nie był cześniejsze podręczniki najnowszej re• • • • 11.25- 11.75
nil. 1 manda.t 'Przez "sanaeJę" Otręby żytnie staJlC:.
Otreby pszenme grube e1:and. • • 12.00- 12.50
tak stanowczym w stosunku do Ży formy szkolnej. A następnie, jeśli auII
3421
745
Otręby pszlmne średn.ie stand.. • 11.00- 11.75
dów, jak Staszic.
tor patrzy na wybory, jak pisze wyżej
III
3898
Otręby jęclImienne • • • • • • 12.75- 14.00
28~9
IV
3602
Do jakiego stopnia doprowadzono "okiem beznamiętnem", to powinie'Q
Rzepruk zimowy • • • , • • • 38.00- 39.00
1986
Siemię lniane • • • I I I • • :>8.00- 41.00
V
3731
ostrożność w sprawie uchronienia gór- w owych 20 tysię.cach dostrzec rów3271
GQrczyca
• • • • • • • I • • 31.00- 84,00
VI
3261
nictwa i hutnictwa przed 2ydami, nież głosy chadeckie, które dla Stron1760
Groch Wiktol'ia • • • • • • • 20,00- 23.00
VII
3568
świadczy fakt, że postanowiono nie 0- nictwa bynajmniej nie SI). stratą: poGroch Folge-fa , • •
• • • • 23.00- 23.00
2287
VIII
3 641
Ma'k niebiesIcl •
• • • • • • 59.00- 65.00
płacać robotników produktami, w o- winien przyjrzeć się z bliska owej
1049
Ziemniaki Jadalne , • • • • • 2.40- 2.80
IX
3667
bawie, aby nie dostały się w ręce spe- "wyjątkowo korzystnej dla tego obozu
157
z· emnlag,i fabryczne za kilo. I • • . , 0.15
sytuacji społecznej", która chyba tern
X
3490
kulantów żydowskich.
1398
Makuch lnia.ny w taflach • , • 18.75- 19.00
Ąfak\lcb rzep!l,k, w taflach • • • 15.25-- 15.50
Naturalnie po powstaniu listopa- się tylko mogła wyrażać, że co drugi
na.kła.d ulotek był konfiskowany, a z
1asno zatem widać, że i w wypad- Sloma pszenna luzem . • • • • 1.55- 1.80
dowem cała ta praca wszła na marne.
pszenna pra·.owama • • •
2.05-- 2.30
Żydzi poczęli cQraz ' bl.lrd~ej wdZllerać kolportowaniem ich jak i rozkleja- ku poł,czenla $Ię tyc~ D'~PI blok "sa.lO
żytnia luzem. • • • • I
1.65-- 1.90
niem
afiszów
należało kryć się po no- nacyjny" nię uzyskałby I;ll.\\ jednego
trtni·a pra.sowruna , • • • 2.40- 2.65
"
się do przemysłu górniczego i hu~ni
cach.
..
qwsiltna luzem _ • • • • 1.90- 2.15
mandatu. Z 9-ciu więc ~andatÓw w
czego oraz innych, stali się dostawcaO ile jednak z wyborów jasno, we- r 1934 nie pozostało ani Jednelfo, c.~y1i.
owsiana pra80wana • • •
2.40- 2.65
mi towarów, dOlltarczyclelami ka,pita- dług
1,55--. 1.80
Jec<!imienna luzem • • • •
p. 1. H. wynika, że Stron. Naro- że wpływy obozu rzą.dowego Spadły o
łów, pośrednikami w sprzedaży prola':.v, ieQZlIliennn prasowana • • 2.95- 2.30
dowe to "ruch, którY w Łodzi przeżył
duktów i t. p. Tak świetnie zapoczą.t jui; swój punkt szczytowy i wyraźnie pozostałe 12,5 proc., a że jut niżej S ..... '" zwykłe luzem . • • • • 4,00- 4.50
zwykle prasowane • •
4.65- 5,15
"
kowana era. Staszica i LUbeckiego zo- słabnie", to autor jest jednak pełen spaść nie m.ogły, nie będzie przesadą,
..
naqnoteckie luzem. • • •
4.90- 5.40
je$li
wysnujemy
wniosek,
że
...
niema..
stała zmarnowana, przynajmniej w różowych myśli co do obozu prorządo
nadnoteckie prft.SlOwame
5.90- 6.40
..
ich wogóle.
Ogólne U8pooobien.ie 8PoJ!:ojne.
dziedzinie sprawy żydowskiej. Pozo- wego. l\fówil).c o tem, że nie uzyskał
Ale warto ~atFzym&~ si~ jeszcze
Ogólny obr&t: 3415.7 tonn. w teIn bta 701
stało dzisiaj wspomnienie, które obec- on iacinego mandatu, pisze:
nad porównaniem obu oboz6w. Pan 1. tonn. PSlZeniCY 210 tan.n. jeozmiemla 260 tcm.n.
nie tr.zeba odgrzebae, bn-wiem nasuwa
~ a 80 toom.
"Byłoby wszakże błędem wniosko- H. pisze:
Uw• g
Zi_ialli ł6PtomJE)8IlIe PIlIlad u.oono Ważne i aktualne wskazania.
wać stę.rl o umiku ż~Twioł6w prorządo
"ł.6dzkie ugrupowanła. Pl"O!'~Q.dowe t..wanie.
Przedewszystkiem dQwodzi, że kła- wych w Łodzi Podobny wniosek mógł- wykazały maksymum nieudolności or-
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Fraszka o ptaszkach

Nie rozumiemy!

Chełpiły się ptaki,
te ten taki, a ten taki - :
..Ja mam szyję smukłą!" - "Ja piękne
pióra!" "Z wszystkich pieśni najmil-gza moja
koloratura!" - .
"Lecz moja piosenka skoczna t
wesoła!" rzą.d?
Ja pięknie latam i w powietrzu zata,.
To na spekulantów cegłą. jest Be: "
czam koła!" ..•
reza, ale wielcy, miljonowi potentacI
ba''''' ełniani, postawili na swojem? .. A Tukan, ptak o dużym żółtym dziobie,
Nie jesteśmy zwolennikami Bere~y Nic nie mówi, lecz tak myśli S()Ibie:
w stosunku do nikogo, lecz ostateczme "Chwalcie wasze piękne głosy,
niech lepiej siedzi w Berezie kilku spe- Kanarl.d, słowiki i kosy .
kulantów, niżby Polska miała pozostać Chwalcie swoje pióra, głupie pawie,
bez zapasów złota! Lepiej niech kil~U I ty chwal swoją. szyję, łabędziu na
zażywnych panów trochę . . schud!ue!
stawie ...
kopiąc rowy na Polesiu, mzby ~zlękl Komu się przyda głos wasz i barwne
ich spekulacjom miało 'polskie Jedno
pierzę dziecko cherleć bez cukru!
Ja jestem pożytecznym, bo mną. się
Dla spekulantów nie mamy litości.
pierze!
ha.
Nikt z was tego nie zrobi, co ja

Czy tylko cegła? - Postawni na swojem - linja najmniejszego oporu - Gonimy
resztkami
Ł

ó d ź, 2 października
suwa się argument, że nawet za takę.
Mniej więcej przed tygodniem PA T cenę trzeba zdobywać waluty i złoto ...
A teraz nagle dowiadujemy się, że
doniósła, że władze noszę. się z zamiasurowców
włókienni
rem odsyłania do Berezy spekulantów. kontyngenty
Specjalnie dotyczyło to macherów, czych będą. powiększone, bo spekulanuprawiających pasek cegłą.
Istotnie ci sztucznie hamują zbyt! Rząd wyniemal bezpośrednio po tem uprzedze- raźnie uległ, spekulanci postawili na
niu odstawiono do Berezy trzech "ce- swojem. Będą mieli tyle bawełny, ile
glanych" spekulantów: Józefa Mozen- chcieli, będą spekulować nadal!.. . A że
kisa. Mojżesza Szpajzmana i Józefa skutkiem tego wyczerpiemy niewielki
nasz zapas złota, że trzeba będzie jeWęcka.
.
szcze bardziej rujnować się na poliZawsze byliśmy przeciwnikami Be- tykę dumpingową, aby zdobyć więcej
rezy i jesteśmy nadal. Obóz odosob- walut, to ich nie nie obchodzi!
nienia dla działaczy politycznych nie
Icb oczywiście nie obchodzi, ale
,jest właściwą metodą walkI. Przedewszystkiem, pomijając względy natury prawnej i moralnej, Bereza złamie
tylko słabsze charaktery - bardziej
zacięci nie ugną się. a conajwyżej zahartują ... Jest to więc z tego punktu
widzenia impreza chybiona. Natomiast
w stosunku do spekulantów niewątpli
wie jest to środek skuteczny. Spekulant nie działa pod wpływem pobudek
ideowych czy zaciekłości polHycznej.
Spekuluje, by podnieść skalę wygód
życiowych. To też taki typ niewątpli
wie Berezy się zlęknie ... Powtarzamy
raz jeszcze, że nie jesteśmy w żadnym
wypadku zwolennikami Berezy. Stoimy na stanowisku, że wobec spekulantów równieŻ" można zastosować
skuteczne środki prawne, lęcz bynajmniej nie współczujemy z panami
Szpalzmanem, Węckiem i Mozenkisem.
'W prost przeciwnie: Bereza może przyczynić się do zbawienia ich duszy, o
ile jej jeszcze nie zdą.żyli przespekulować '"
W kilka dni po wiadomości o odeCzęść uczestników uroczystości p o święcen ia proporca S. X \\' I\sa wcrowie (20 brn.}
słaniu do Berezy Szpajzmana i towaz prezesem powiatowym S. N. p. A lekaandrem Skotnickim w śr u d·ku.
rzyszy w całej prasie zjawiła się następują.ca wiadomość:

potrafię;

To

też

gdy praczka ujrzy na mydle
mą fotografję,

Woła radośnie:

Witaj, dobry Tukanie!
Bez ciebie mi się żadne nie udaje
pranie...
Tak myślał sobie Tukan rozumny,
Z pogardą patrząc na ptaków chór, za,.
rozumiały i dumny.
pg 7313· R 2732

Wylosowane bony
funduszu inwestycyjnego
Urząd długów państwa komunikuje, te
w dniu 1 października 1;)36 r. wylosowane
zostały do umorzenia b'ny funduszu inwestycyjnego oznaczone nr. nr.: 10868,

17064, 21737, 21831, 24792, 3726'2 i 39889.

Echa pcwyborcze

"S,iana"

- Walek. powidz ty mi dlaczego te tr
dy mają. teraz miny takie rzadk,ie jak Z'U"P. A. T. komunikuje: W związ
pa magistracka? Przecież to niby teraz
ku z pewnem zwiększeniem zbytu
mają, więksoość i we wogóle ..
wyrobów włókienniczych wśród szer- Ech Wicek, ty to zawsze byleś głupi
szych sfer ludności, daje się zaobW Po-lsce nie będ~;e dewaluacji
tak
nieprzymierzając działacze b. p. Saua.serwować, zwłas~cza na wsi, tenden- •
Warszawa. (PAT). Wczoraj, 1.
Nastąpiła tam bardzo silna zniżka cji. Oni wlaśnie teraz dopiero boją.aię l)ację ograniczenia podaży tych artyprawdę.
.
papierów wartościowych, które zwyz_ Wisz Walek, ale ja jakoś nie kapukułów w drodze stwarzania sztucz- b. m., odbyła się na zamku w obecnonego braku niektórych surowców, ści Prezydenta Rzplitej prof. Ignacego kowały w dniach ostatnich. Dolarów- je ... To niby te mandaty i te glosy to fra.jak odpadków bawełnianych i szmat Mościckiego, gen. insp. sił zbrojnych ka zniżkowała poważnie, podczas gdy jer?
generała Smigłego-Rydza, prezesa Ra- pożyczka Śląska, za którą, płacono 64
- Je6zcze gorzej, to jest czysty puc.
wełnianych.
- Jakże?
Jak nas informują, min. przemy- dy Ministrów gen. Sławoj-Składkow- proc wartości nominalnej, obniżyła
skiego oraz ministrów resortów go- się na 59 proc. wartości nominalnej, a
Poczckaj. zaraz ci to na poczekaniu odsłu i handlu uwzględnia w całości
zapotrzebowania przemysłu w za- spodarczych .konferencja informacyj- dillonowska z .78 proc. na 70' proc. stawię. Widzi,;z, jak ty masz na kogo gal~
kresie importu wymienionych su- na, która była dalszym ciągiem roz- wartości nominalnej. Na rynku akcyj ! jak chccsz mu nazaiwaniać rpo żebrach
rowców, a w najbliższej przyszłości mów wśród czynników kierowniczych nastąpiła zniżka kUl'Sów. Utrzymał się i po dentystyce to co robisz?
tylko Bank Polski na wysokości. 106.
- Zal.ezy. jak .mi taki ś\~ir~k za bardzo
zamierza nawet celem niedopuszcze- w państwie.
Obecni na konferencji członkowie
Na giełdzie pieniężnej dokonano z~barbuhł. to . daJę zatrudnIenIe ~went~alnia do ewentualnej spekulacji ilości
rz"du stwierdzili, że w zwi"zku z 0- kilku transakcji na Parvi i Zurych.
me utrzrn~ame . karetce POgoto~la, a. Jak
te powi~kszyć."
"<'
Y>
•
. '
•
.
.'
.
t~'lko tak sredm o. no to tak dehkatme w
becną sytuacją na międzynarodowym
Pom.ewaz.w d.mach ostatmc~l
ślip raz i drugi. .. łagodnie i nawet bez tryBardzo dziwna wiadomość!
rynk.u walutowym niema podstaw do l~ IU<;lZl rzu,clło SIę na kUl?owame pla- ków. żeby świrek ze swoją frajdą na bretOto spekulanci stwarzają sztuczny zmiany dotychczasowej polityki walu- cow I domoworaz towarow, po ogło- lach w niedzielę mógł polkę odstawiać.
brak towarów, oczywiście w celach towej rzą,du.
szeniu deklaracji rządowej, transakcje
- 1 '0 widzisz. ale zawsze uskuteczniałspekUlacji, a odpowiedzią na to jest
'W a r s z a w a. (Tel. wł.). Giełda te przerwano, niemniej jednak nie- byś to sam bez ściany ewentualnie kumpnie Bereza, jak to było z "ceglarzami", warszawska po raz pierwszy po t y- które place podskoczyły w ceRie o 50 lów. "
.
.
a jedynie zwiększenie kontyngentów godniowej przerwie notowała w pią- proc. Oczywiście straty ponieśli nowo- Sl.e .1'.'1 . zawsze s.o.ble rad~, wzgolędl'ue
surowca?!
tek Paryż i Zurych. Kurs franka fran- nabywcy. Podobny los spotkał nabyw- mordobwIe uskutecz~Ic potrafl~ sam. .
.
- No dobrze, a Jakby zrobIł w takim
·
"
. ó·
Niejednokrotnie już podnosiliśmy, cus k lego
Obniżył się o 29,3 procent.
cow tow.ar ~.
.
.
wypadku ślepy Ignac? .
że w obecnych
warunkach wyroby
Ostatnio notowano go w dniu 23
Na gIełdZie zbozowe.1 ceny został v
T l'
ż d
k··1 ....T t
t-'"
k
' 3492
. t' e llo: za ś naog?·ł u.t rz,rmane ,b
'
;
lZUS zwolał.
II OWS ·I ..• 0 . en uuy zawłókiennicze są. idealnym wprost to- "r rze~n·
~ la po
urSle
, ,w pH~
e~ zmu:l.n, l.pomlraz- . całąenulicę
a.żeby talJ.ltemu nawarem do spekulacji. Bawełna jest po 24,80. Obniżka kursu franka szwaj- mo, ze gle~dv Zaglamczr:e wSL,azują walIć. Ale co ty mi tu zaiwania,;z o bidu
SUl'owcem spro'wadzanym za dolary carsldego jest nieco wyższa i wynio- nadal zw,vzkę cen. Zwyzka dotyczy kiedy ja chcę o wyborach ...
i w każdym metrze tkaniny tkwią cen- sła w piątek 29,6 procent. Gdy bo- szczególnie pszenicy. Powodem jej jest
- Zara. zara, d'ojdzie i do tego, nie ~o
ne amerykańskie centy. Gdy nie moż wiem przed tygodniem kurs franka trwająca fusza w Południowej Ame- rączkuj się tylk o. Widzisz Żydy- to są tana jawnie spekulować dolarami, spe- wynosił 172,65, obecnie spadł do 122,60. ryce. Zwyżkę tę notują, nietylJ(o gieł· kie <3ame chojraki jak ślepy Ignac. ważne
kuluje się perkalem! ... Oczywiście w
B e r l i n. (Tel. wł.). W pię.tek za- dy amerykańskie Winni'J)eg i Chicago, są t.ylko jak mają. za .sobą ,.ści.anę'· . Wtedy
interesie spekulantów włókienniczych notowano po raz pierwszy po kilku- ale również Rotterdam O'dzie ("ena to CI dOPiero dokaZUJą. rwą. SIł, do bicia i
leży podniesienie
kontyngentów na dniowej przerwie frank francuski po podskoczyła od czwartku'" z '7 2.1) n~ bohaterv są ż~ r~.ty! A jak nima iciany to
surowiec, aby byłO czem spekulować. k.ursie o 29 procent niższym. Również 745
.
' p o r t k I w garsć ) fraka.
. fI
ó
h I d
k' h
' T • l' h d'
. t
t
- ~o. ale co to ma IVszrstko ...
Bezpośrednio po wprowadzeniu ogranot owama
oren w o en ers IC
., ez~ 1 c o ~1 o ~y o, o ~o~owano
- Zara. poczekaj. Ze ' Żydami za wsze
niczeń dewizowych w łódzkich fabrywalut skandynawskich zniżkowały.
w krajU na gIełdZIe b~d~oslneJ do zł stali ścianą nieboszczka Sanacja. N. P. R.,
kach i składach rozpoczęło się gromaWar s z a w a. (Tel. wł.). Oficjalny 18,00, a na warszawskleI do zł 17,75. Z. Z. Z., Chadecja i ·inne kUl·za ich mać
dzenie zapasów przy jednoczesnem komunikat o utrzymaniu parytetu Cen~7 jęc7.mienia, za wvją,tkiem bro- fronty, fronciki. bloczki i grupeczki. A teograniczaniu podaży. Gdyby rząd po- złotego wywołał silne odprężenie, któ- ł warnego, który notowano w 'Varsza.- raz .to wszystko dostało w kit. Żydy są saszedł po linji najmniejszego oporu,
re znalazło swój wyraz na giełdzie wie 24,50 a w Bydgoszczy 23,00 złote, me I za. przeproszeniem na dobre zaczynabyłby odrazu zwiększył kontyngenty
warszawskiej.
utrzymały się.
(w)
Ją kręCIĆ cykor.Ję·
.
.
- No a P-P-S.?
i rozpoczęłoby się wysyłanie resztek
----------------- P. P. S.? - hetka. to puc nad puce.'
zapasów walut i złota zagranicę. Rychłobyśmy przerobili nasze złoto na
konkurencji senjorów
i
junjorów Ile ich jest? Kogo oni mają? Kilku płatpierwsze miejsce zają.ł aer()klub gdań- nych delegatów a reszta też same Żydy.
szmatki, a potem? ..
ski, drugie aeroklub krakowski,
- Ale orzecie.i: jest jeszcze komuna?
Kopalni złota w Polsce nie mamy.
~
trzecie - aeroklub lwowski i {"zwar. - No. a k ' muna. kurza twoja frak. to
Zdobywamy je z wielkim trudem na
Dle Żydy?
\ofoże mi zalejesz, ż e to jest
nielicznych wolnych rynkach, przedaW a r s z a w a. (PAT.) Dziś Aero- te - aeroklub warszawski.
br!lctwo różańcowe. liga obrony niewinnojąc po cenach dumpingowych węgiel,.
klub R. P. oficjalnie ogłosił wyniki
ŚCI. qy komitet zwalczania grzechu ś m i er
cukier itd. Gdy opinja publiczna żąda 6-go krajowego lotniczego konkursu Gwałtowna
te~nego, co? Jedzie. jasny gwint, od całej
turystycznego w konkurencji junjoobniżki cen cukru, bo przy dzisiejszym
tej pacz'ki czosnkiem i cebulą na <3to kilopoziomie cen dziecko polskie pozba- rów, który odbył się w dn. 24-26
Bałtykiem
metrów i ten mi tu będzie barbulił te to
nie Żydy!
.
wione jest tak potrzebnego środka od- września r. b.
W zawodach pierwsze miejsce zaP u c k. (PAT) Gwałtowny opad
żywczego, tak zwane "czynniki" odpo. - No nie tołądkuj się Waluś. to znajął pilot Anczutin z Aeroklubu war- deszczowy, połączony z wyładowania kIem tegQ Żydy teraz mają pietra że o
wiadają, że niestety nie można tego
szawskiego,
drugie miejSCe _ pilot mi atmosferyczn~mi prze~z.edł nad pół rety?
zrobić. bo trzeba pok r ywać straty po. - ~ c~ myślisz. jeszcze takit frajery
niesione przy eksporcie. A eksporto- Petrusewicz z Aeroklubu gdańskiego, nocno - zacbodmą CZęS~lą brz-egów
wać trzeba, by zdobyć konieczne watrzecie - pilot Zwoliński z Aeroklubu otw~rteg~ Bałtyku. Osobll\~a ta burza me są l Widzą ezem to pachnie.
- Ale wisz Waluś. że ty jesteś mądry
luty ... To samo mówi się, gdY powsta.ie lwowskiego, czwarte pilot Hau- pomImo ze tem~eratura me p~zek~a:
kwest ja rujnowania naszych kopalń. schild z klubu lotno p. w. s., pi~te
cza 5 st. była krotkotrwałą.. NaJdłuzeJ względęm tej polityki.
- SIe wi., rezedy nie wącham, tylko padzięki ::;przedawaniu zagraniC'ą. węgla
1>l1rt Przeor!'ki 7. kluhu lotn ) 1. w. s.
opad deszczowy trwał nad morzem .
trze 00 si~_dzieje.
.
poniżej kos ztów produkC'ji Znowu wyW punktacji klubowej w ogólnej
"

Sytuacja na

gieł

ach

WIe-I

Wyn i'kl" klraJ·o,wego
konkursu lotniczerto

burza deszczowa

nad

-I
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'~p. Bolesław

Echa marszu na Skawinę

K i e l c e, 2. 10. - 30 ub. m. zmarł
w Kielcach w wieku lat 74 śp. Bolesław Markowski, były podsekretru.:z
stanu w min. skarbu, b. rektor Wyzszej Szkoły Handl<ywej l b. p~erwszy
dyrektor Izby Skarbowej w Klel~ach.
Sp. Zmarły był zasłużonym dZlał~
czem społecznym, zwłaszcza. n~ nlwl~
oświatowej. On to był załoz~CIele~ l
opiekunem Szkoły Handlowej w. KIelcach. zamienionej w r. 19~7 na ,pm~a;
zjum im. śniadeckiego, Jak rowmez
założycielem i opiekunem szkoły k.upieckiej W Kielcach. Pracował w WIelu organizacjach społeczny.ch, które
ceniły sobie wielce Jego ŚWiatłe rady,
a często i pomoc materjalną..
Cześć Jego pamięci!

20 osób zasiadło na lawie oskarżony'ch sądu okręgowego w Krakow'ie
Kra k ó w. (Tel. wł.) Przed krakowskim okręgowym sądem karnym odbyła się rozprawa przeciw 20 oskarżo
nym o "marsz na Skawinę". Na ławie
oskarżonYCh zasiedli Jan Radosz, Józef Chmiołka, Antoni Ochmański, Kazimierz Pyzik, Józef Jankowicz, Piotr
Mamela, Franciszek Spólnik, Stefan
Szewczyk, Józef Apostoła, Józef Siwka,
Kazimierz Szewczyk, Piotr Cyrka, Józef Spólnik, Andrzej Janda, Stanisław
Szczerbuła,
Władysław
Jankowicz,
Jan Chmiołka, Andrzej Szewczyk, Michał Widura i Piotr Piątka - o to, "że
dnia 23 marca 1936 r. w Tyńcu i Ska.winie brali udział w zebraniu, mają
cem na celu przestępstwo, i o to, że w
dniu 23 marca 1936 r. w Tyńcu i Skawinie publicznie rozpowszechniali 1ał
Ejzywe wiadomości, m.ogą.ce wywołać
niepokój publiczny o rzekomej rewolucji w Krakowie i w Skawinie i walkach robotników z policją państwową,
oprócz tego, że w tymże czasie w Skawinie obelżywemi słowy Jan Radosz
znieważył przodownika P. P. podczas
pełnienia przezeń obowiązków służbo
wych w czasie rozpraszania tłumu."
Według

aktu

oskarżenia

czyny te
z art. 164 § I. 2
k. k. z art. 170 k. k. i z art. 132 § L k. k.
Akt oskarżenia zarzuca oskarżone
mu Pyzikowi, iż w dniu 23 marca 1936
r. urządził w Tyńcu zebranie, na którem wzywał obecnych w liczbie około
60 osób, by udali się do Skawiny, bo
jest tam rewolucja, aby udzielić pomocy robotnikom w walce z policją pań
stwową.
Jak wskaZUje akt oskarże
nia, dalszymi przewódcami tego zebrania byli Jan Radocha, Józef Chmiołek,
Antoni Ochmański i Józef Jankowicz.
Na skutek wezwań tych oskarżonych
tłum. uzbrojony w broń, udał się do
Skawiny i zatrzymał się obok fabryki
szamotowej. Pod fabryką. Jan Wasoda podsłuchał rozmowę uczestników
"marszu na Skawinę", którzy według
niego mówili, iż "jest jeszcze druga
zmiana roootników, która pracuje do
11-tej, czekajmy, aż ci pójdą. z fabryki,
a wtedy d·o piero damy im szkołę".
Akt oskarżenia twierdzi, iż trudno
jest przewidzieć, jakie rozmiary przybrałoby zajście , gdyby nie natychmiastowa interwencja przodownika policji państwowej i starszego posterunkowego policji państwowej, kt6rzy,
stanowią przestępstwo

Kiedy pierwsze posiedzenie
raliy milejskiej?
Ł ó d ź, :? 10. Jak donosi żydow
!lka prasa: "pierwsze posiedzenie nowowybranej w niedzielę rady miejskiej ; które winno, w myśl przepisÓ"w,
być zwołane najdalej 10 listopada odbędzie się w dniu 22 października r.
h., a więc już za trzy tygodnie.
"Termin ten, jak nas informuj~,
zostałby przesunięty tylko w tym wypadku, gdyby wniesiono protesty wyborcze przeciwko wynikowi głosowa
nia.
"Pierwsze narady w P. P. ~. odbyć
się mają w przyszłym tygodniu.
"Jak słychać, ma być wysunięta
koncepcja powołania prezydenta, wiceprezydentóworaz ławników % poza
grona Rady miejskiej.
"Ponieważ socjalistom przy.'~luguje
prawo wybrania 5 ławników, przeto
stan
posiadania
socjalistów
powiększyłby się
o prezydenta, trzerh
wiceprezydentów i 5 ławników. "

"Narodowi sanatorzy"
"Słynny" Związek Młodych Narodowców pp. Drobnika, Piestrzyńskiego,

Żd.zitowieckiego,
który w "zwycię
skim" pochodzie trafił na "sanacyjne"
podwórko, zasłużył sobie na. now.y liść
wawrzynu. Po sprytne m, ale mezbyt
uczciwem zlikwidowaniu narodowego
pisma we Lwowieo. Z. M. N. poprzez p.
Hra.hyka, towarzysZA wyżej wymienionych, zajął się wydawaniem "Dzienl\ika Polskiego". Stron~ administracyjnę. tego "Dziennika" kieruje jak
pisze "Ziemia Przemyska" - Żyd Bauman. a korespondentem z Przemyśla
Je"- Żyd Aleksander (!) Mandet.
Oto, do czego prowadzi zejście z
uczciwej drogi. Z. M. N. trafił w ramiona "sRnacji" i zbratał się w dzialaniu ż wrog imi Pol sce Zydami.

przybywszy na miejsce, rozpędzili z.e-I
branych, przytrzymując zaledwie kIlku, gdyż reszta pod słoną nocy zbiegła.
Oskarżenie z art. 132 k. k., co do Jana
Rad-ochy, opiera się na zeznaniach

przod~wIl:ika

I

Oskarzem na
winy...

P. P., . :Jurcza.kie~icz~.

rozprawH~ wypIeraJą. SIę

. '
zapadme w

.Wyr?~ ~ tej sprawIe

dmu dZISIeJszym.

•

"Nasi" protestuią
bo

~daje

im

się, ~e 8ą tV

Ł ód ź, 2.
stą.pieniach

10. - żydzi w swych wynieraz są. poprostu bezczelni. Tak np. ostatnio 25. 9. r. b.
trzech głośnych sprawców zajść w
Przytyku, a mianowicie Leskę, Kirszencwajga i Frydmana przetransportowano z więzienia w Radomiu do więzienia
w Sieradzu. Ponieważ działo się to w
przp.ddzień sl)dnego dnia (Jom Kipur),

Wyrok

Palestynie

podniósł w ministerstwie sprawiedliwości żydowski poseł S-ommer-

protest

ladis Klepura skazany

stein a w Łodzi żydostwo zamierza
urzę.dzić specjalne demonstracje.
Żydzi uważaj~, że w odniesieniu do
nich Polacy musz~ stosować odrębne
prawa i np. w sąd~y dzień !lie .mogą
przewozić żydowskICh krymmahstów.
(k)

W aferze

blankietowej

SaiJ, ska#al siedmiu oskar~ onych, a dw6ch uwolnil
Ł6d

Łodzi

t, 3. 10. -

zakończył

S~d okręgowy w

wczoraj

rozprawę

przeciwko
dziewięciu
urzędnikom
miejskich biur meldunkowych, oskarżonym o drukowanie na własną rękę
blankietów meldunkowych i sprzedaż
ich w biurach meldunkowych i narażenie przez to miasta na stratę około
40 tysięey złotych.
Wyrokiem są.du skazani zostaJi:
inicjator i główny dostawca blankletów ł7-1etni Jan Barcz na 1 rok więzienia i 300 zł grzywny. 22-letni Mieczysław Rogowski za udział w aferze

blankietowej na 10. m~esięcy i 3.00 zł
grzywn.y,. a ~a przYJę~Ie łapówkl na
r~k. WI.ęzI~ma, łączme zaś na ~ rok
wIęzlema 1 300 złotyc~ grzywnr,. 49letni Tytus DytkowskI na 10 mleslęc>:"
więzienia i 300 zł. ~zYW?y; łO-letm
Jan Lenart na 8 ~IesIęcy I 30~ ~łotYCh
grzywny; 30-letm Teofil OleJn~czak 1
4.2-letni Edmund BarCE po 6 mIesięcy
więzie.nia;. Pi~tr~sia.k i Edward Barcz
zostali un.le'Ym~llem. o .
W odmeslemu do pIęClU skazanych
sąd orzekł pozbawienie praw . .

Zdefraudowali
300
tys.
°

Sensacyjny proces

8ą4em

Markowski

L w ó w, 2. 10. P.rze~ sądem
lwowskim odbyła się sensacYJna sprawa Ladisa Kiepury, brata słynnego
tenora, na tle incydentu, o którym
rozpisała się prasa krajowa i zagr~
niczna. Akt oskarżenia zarzuca Ladlsowi Kiepurze obrazę armji.
Po przyjeździe do Lwowa na. g0ścinne występy, nie zastawszy D~
dworcu taksówki, wobec przygotowan
w mieście' do ataku lotniczeg-o, Kilepura miał krzyknę,ć:
.
- Zachciało im się manewrówo
Taksówek przygotować nie mogą..
łobuzy.

.

Na pierwszej rozprawie Kiepura
tych użył pod adresem szofera, który odmówił zabrania
g-o do miasta.
Na obecnej rozprawie obrońca Kiepury mecenas Batycki usprawiedliwił
nieobecność klienta, poczem zeznawał
główny śWiadek 23-letni Jarosław Czekanowski, student medycyny, który
pod przysięgą stwierdza treść aktu

bronił się, że słów

oskarżenia.

Po przemówieniu prokuratora i 0brońcy, sąd ogłosił wyrok, skazujący
Ladisa Kiepurę na grzywnę 50 zł z zamianą. na 10 dni aresztu.

złOtYEh!

-

krociowe nadu~lłCia, to~y się pr~ed
okręgowym w Badon'łiu

Zawieszenie kary

członkom

n a d o m,

2. 10. - W są.dzie okrę Bęczkowski, oskarża wice-prokurator
gowym w Radomiu, rozpoczę,ł się sen- Walkiewicz. Obronę wnoszą adw. adw.
Stanisław.
Lindeman
sacyjny proces o nadużycia w II. U- Zdzitowiecki
Zdzisław i Biedrzycki z Radomia. oraz
rzędzie Skarbowym w Radomiu, się
gające kwot)O
291.287 zł Nadużycia adwokaci z \Varszawy i Kielc. Po załatwieniu formalności wstępnych sąd
popełnił b. naczelnik
tegoż
Urzędu
Stanisław I{rzysztoforski
oraz urzęd przystąpił do odczytania aktu oskarnicy skarbowi i Wy dz. Powiatowego. żenia obejmującego 150 stron maszySądzi komplet: przewodniczący sędzia nowego pisma.
A. Bobkowski. wotanci ss. Kremer i

S. N.

K a 1 i s z, 2. 10. - Są.d grodzki w
Turku w marcu br. skazał Stefana Kosobudzkiego, Czesława Górskiego, Pawlaka Stanisława, Cerbsta Jana i
Wódkę Władysława na krę :po 2 tygodnie aresztu, a Kustosza Zenobjusza
na miesiąc aresztu, zaś Kociałka. Jana,
Wódkę Witołda, Górskiego Ignacego,
Borunia Szczepana, Zegarowskiego
Franciszka, Flaka Kazimierza, Janasa

Kurpie pod sztandarem narodowym ~łE~F;:o'L~t~!~:;~~~w~r:!J~
ma wyją.Łkowo
mocną pozycję wśród Kurpiów, t. j. w
ostrołęckiem i łomżyńskiem.
W tych
dniach ukazała się "Jednodniówka Głos ziemi ostrołęckiej, poświęcona
pracy Stronnictwa NarOdowego w powiecie ostrołęckim'"
Z kilku artykułów. pisanych przez
starych Kurpiów, dowiadujemy się o
pracy narodowej w puszczy mys~y
nieckiej przed wojną, kiedy na tamtym terenie gorliwie kolportowano
słynne pismo narodowe dla ludu "Polak", redagowane przez Jana Ludwika Popławskiego.
We wspomnieniach dużo ciepłych
słów znajdujemy pod adresem nestora ruchu narodowego w ostrołęckiem,
dr. Józefa Psarskiego, który od wczesnej młodości niestrudzenie i odważ
nie pracuje w szeregach narodowych.
Na Kurpiach tkwi tradycja dzielnych walk ze Szwedami, która wyżło
biła niezwykle rogatQ, duszę kurpiowskI)..
Obywatelska troska o Polskę dźwię
czy w słowach Kurpia Józefa Sobiecha, który pisze:
- Czy w ręce t~rch ludzi, których
się obecnie okłada gruhfJ, warstw~ masła lub szmalcu, w trudnych chwilach
Ruch

I

narodowy

Córka okradła oJ" ta

I

dla kraju można powierzyć losy Ojczyzny?
Nad tern zastanawiają. się ludzie
prości, żyjący na kilku, czy kilkunas~o
morgowym, piasczystym czy bagmstym gospodarstwie. w starej chałupiet mchem porosłej, słomianej strzesze j~ okrywającej, zajadając często
nieosolone ziemniaki i pomrukując."
O obecnym stanie ruchu narodowego w ostrołęckiem świadCzy fakt, iż w
"słynnych" wyborach sejmowych z 8
września 1935 r. których rocznica
przeszła niepostrzeżenie w dziwnem
zapomnieniu ... - udział wyborców ni13
przekroczył 5% ... , wreszcie wspaniały
obchód 15 sierpnia br., jak świadczfł
choćby fotografie, zamieszczone w jednodniówce, m6wi3 same za siebie.
Postokroć trafna jest uwaga o ludziach, co mają "ducha", a nie prac uj~ organizacyjnie, a nawet żałują. marnej złotówki na cele organizacyjne.
Jednodniówkę starannie opracował
b. więzień Berezy I("artuskiej, p. Stanisław Dyspolski, działacz Stronnictwa
N arodowego.
WYChowanek
Obozu
Wielkie.i Polski.
Jednodniówkę
zamyka obszerny
wykaz firm ch)'ześcUańskich w OstroS.
lece.
ustannie

grodzki

zarzucił

oskarżonym

Dobrej, . znieważeme posterunkowego
i obrazę rządu.
Było to w czasie odpustu św. Barbary, kiedy oskarżeni usunęli z pod
kościoła stragan żydowski.
Są.d okręgowy w Kaliszu dnia 30
września br. naskutek apelacji wymiar kary utrzymał, ale wszYstkim
skazanym wymiar zawiesił. Oskarżo
nych bronił apI. p. K. Herbich z Kalisza.

Henryk Blłka

'

.

•

Gasnące zycie
Już jesień przyszła na ziemię
groźna. stara matrona! Już - widzę w mojem ogrodzie
ŁYSieje klonu korona!. ..

Ta

Dni płyn~ szare, deszczowe ...
Z drzew liście lecI). obficie .. o
Już gaśnie życie przyrOdy Tak każde kończy się życie! o..
Dziś

-

po dniach deszczu i

słoty

zajaśniał dzionek słoneczny,
Jakoby uśmiech ostatni,

Tym, co

dręczył oskarżonI).,

by tego
dokonała. Twierdzi. że zabrała tylko
O b o r n i k i (st. o.). Marta Sadek 1.460 zł, z czego pewnI). część spotrzez Obornik, korzysta.iec w roku 1934 z bowała na potrzeby domowe, a 600 zł
nieobecności ojca Franciszka. zakrawymusił od niej Kaźmierczak, który
dła się w miesię.cu czerwcu
do jego występował przed oskarionI). w roli
mieszkania i bezprawnIe przywła narzeczonego.
szczyła sobie 1.930 zł w got6wce. Za
Sąd skazał oskarżonI). na 8 miesięten czyn odpowiadała 1 bm. przed są cy więzienia, z czego połowę darował
dem okl'ęgowym na sesji wyjazdowej jej na mocy amnest.ii. a resztę kary
w Obornikach. Oskarżona przyznała zawiesił warunkowo na 3 lata.
się ze skruchę. do zarzuconego jej akSprawę karn~ oskarżonego Kattern o."karżenia czynu i podniosła. że mierczaka s~d z powodu jego choroby
u('z~' niła to
za namowa hancllarza wyłączył.
Stanisława Kaźmierczaka, który bez-

Są.d

wywołanie zbiegowiska na rynku w

sję kładę.

w sen wieczny!. ol

Dni takich jednak niewiele;
Smiech~m się starość nie mieni!.
Przyroda z wiosną się śmieje _
W smutku się łącze w jesieni!. !
Jedynie w duszy człowieka.
Powinna zawsze trwać wiosna;
Choć jesień przyjdzie życiowa,
Niech będzie piękna, radosna! ..

j

lui przyszła jesień na ziemię _
Liście z orzew lecI). obficie! ...
Jak dzisiaj żrcie prz~'l'oc1y.

I

Tak

ga.snąĆ b~dzie

-

nam

żyCie!

..•
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--- wolał uprzejmIe. _
Czy to ty? To ja Dorhral
Rozejrzałem się
po pokoju,
ale nikogo tu nie było.
- To pani Dora tak krzyczy
- wytłumaczyła mi znajoma,
pani.
Zapomniałam przed
wyjściem zasłonić ltlatkę.
Pierwszy raz w życiu widziałem wtedy papugę, a pani Dora
była bardzo mądrą, bardzo rozmownę. papugą. 'Umiała kilkadziesią.t słów.
Oczywiście, stosowała je jak popadło, ale cza-

sami udawało się jej trafić na
odpowiedni'e słowo w jakiejś
okoliczności i miało się wraże
nie, że papuga rozumie co
mówi.
Szczególnie, gdy jej coś spsociłem,
a ona, przekrzywiając
głowę ha bok i patrz~c na mnie
jednem okiem, zawołała:
- Durhreń, durhreń I - byłem przekonany, że mówi to z
całę. świadomością, że mi chcę
za psotę nawymyślać. Zresztą
~yliśmy
ze sobą w wielkiej
przyjaźni i był'em bardzo dumny, gdy 'Ć.dalo mi się wytrwało
ścią i cierpliwością nauczyć ją
kilku nowych słów.
Potem wyjechaliśmy z tego
miasta.
Minęło sporo lat. Byłem już
dorosły.

Pewnego razu, w jakiemś innem mieście, zwiedzałem ogród
zoologiczny, Wszedłem też do
pawilonu papug
PrzechodzUem obok klatek.
Papugarnia była tu bardzo b~
gata. Były papugi naj różniej
szej wielkości i najróżniejszych
kolorów, Poprostu oczy bolę.
patrzeć takie różnobarwne, jaskrawe upierzenj'e maję. papugi. Są ogromne białe z ró-

a~

'ołAq ;llłPTM

'lIl{Iapnd z lJalo~
Al 0.1 'ZSAz3lłqoz
fł{oM.s

zsalulłlsoP

'łlłzp'Ul{ZsezJ:d zsa!zp~q

IW lf'B(
p aUla 'aoqo oa ';>!qOJ a~
-OW lS~J?I u 'Wtl19Jl{ walsat -

'~Moł.8

l.l~ =i

żowemi {yIlio pi3'rlCamI, sę. jaskrawe zielone, sę. czerwone z
granatowemi głowami i żółtemi
skrzydłami. Aż się wydaje- nieprawdopodobne, że to naturalne barwy, Wygl~da, jakby je
kto z żartów w takie krzykliwe
kolory pomalował. Przecież nawet, gdy kto jest bardzo jaskrawo ubrany, to się mówi na niego "wystroił się, jak papuga'"
I harmider w papugarni panuje straszny.
Jakby jeden:
ptak prz-ez drugiego starał się
co ostrzejszy, przeraźliwszy z
siebie krzyk wydobyć,
Przechodzę tak
sobie koło
klatek i nagle słyszę swoje
imię: Oglądam się, Wydało mi
się, że to jedna z papug je wy"'
krzyknęła.
I znów słyszę:
- P.rhroszę barhrdzo!
szę wejść! Durhreńl

Prhro..

Roześmiałem się głośno, bo
mi się przypomniała moja dzie;.
cinna przygoda z papugą.. Czyż ..
by to była pani Dora, moja
stara znajoma papuga?
Była do niej podobna: zielona, z jaśniejszemi żółtawemi
piórami na łebku, Pani Dora
mogła tyć jeszcze, papugi żyję.
długo.
Może po śmierci swej
pani zawędrowała jakoś do ogrodu zoologicznego, Umiała te
same, co tamta słowa.
A może to był tylko przy"'
padek,
T, K.

Nie W-1 iiZ~~liwy, kto bogaty,
nie vm 81...c?E:~llwr. kto wielki, kto
j!!lawny. - ale ten. kto umiał ko·
cha.ć

jak Chrystus. jak: Chrystut!!l
jak On ciel'lPieC.
Józef Ign, KraazewskS

przebaczyć,

p

ZYJACI~L

BEZPłATNY

TYGODNIOWY DOOAT ·K

OREDO'WNIKA
Rok I

DLA DZIE.CI

POD REDAKCJA. WUJKA CZ E..rtA

zycie szkolne

Nr."

w dawnych czasach

Ponad wszystkiemi szkołami
w dawnej Polsce była akademja
krakowska, założona przez Kazimierza Wielkiego, a uzupeł
niona, rozszerzona i na nowo
ugruntowana przez król owę Jadwigę i Władysława Jagiełłę.
Była matk~ nauk wszystkich,
krzewicielką umiejętności, krynicą wiedzy i uczonych. Najznakomitsi uczeni zjeżdżali do Krakowa, by tu szerzyć, a zarazem
i czerpać wiedzę. Długi szereg
mężów, później bardzo w narodzie zasłużonych, wyszedł z akademji krakowskiej.
Od akademji zależały też
wszystkie szkoły w całym kraju, Nazywane były jej kolonjami, gdyż ,obok duchowieństwa
akademja miała nad niemi głó
wny dozór,
Obok szkółek, utrzymywanych przy każdej parafji i przy
kazdym kościele, były w mia-l
stach większych, w siedzibach
biskupich, szkoły tak zwane katedralne lub metropolitalne,
które odpowiadały mniej wię·

cej dzisiejszym gimnazjom. Ale
nauka w nich była krótsza, niż
dzisiaj, i daleko mniej się ućzo
no.
W szkołach katedralnych i
większych parafjalnych trwała
ta nauka trzy lata, a uczniowie,
czyli żacy według klas nazywali
się primami, sekundami albo
Jertiami. Ponieważ nie było
przepisanego wieku, w którym
należało

naukę

rozpoczynać,

nierzadko więc zdarzało się, ta
w klasie pierwszej, czyli tak
zwanej primie, pobierali naukQ
ludzie już dorośli i pod wąsem.
Profesor prawie zawsze ze stanu duchownego, mógł każdego
oćwiczyć rózgI) i w razie prze",
winienia srogo ukarać,
N aukę rozpoczynano od czytania i pisania. Główn~ jednak
uwagę poświęcano nauce łaci.
ny, klóra wówczas w powszechnem była użyciu tak w stosunkach codziennych między ludź
mi, jak w urzędach.
C!loclaż pozornie mogłoby si,
wydawać, że nauka w dawnych
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Pani Dora

Poznałem ją. w sposób dosyć
oryginalny, ale wcale dla mnie
nieprzyjemny,
Byłem jeszcze
wtedy małym chłopcem, Miałem
może dziesięć, może trochę wię

szkołach parafjalnych i katedralnych nie dawała uczniom
wiele roboty, to przecież ich zajęcia sięgały nawet poza izbę
szkolną.. Każdej bowiem niedzieli i święta musieli jawić się
wczesnym rankiem w kościele i
tu mieli obowiązek śpiewać
jutrznie i modlitwy poranne
według brewjarza, Później musieli jawić się podczas sumy i
nie!'zporów, jak niemniej podczas każdej procesji obecnościę
swoją. i śpiewem chóralnym uświ·atniać nabożeństwo, W dni
powszednie musieli dwa razy
edmawiać wspólnie w kościele
modlitwy z brewjarza.
Miasta, które bardzo dbały
o szkoły, a nawet przyczyniły
się do kosztów ich utrzymania,
w nagrodę
za uświetnianie
służby Bożej
dawały uczniom
raz na tydzień, zwykle w poniedziałek, wolny wst.;P do łaź
ni publicznej,

zwracano uw dawnych szkołach na
przedstawienia sceniczne, w
których brali udział wszyscy
uczniowie. Przedstawienia takie odbywały się zwykle przy
sposobności
uroczystych obchodów kościelnych na środku
rynku i
wobec mieszczan.
Przedstawienia
osnute
były
przeważnie na tle życia Chrystusa i Świętych.
Który z żaków miał zamoż
niejszych rodziców, temu i uczyć się
łatwiej było,
bo nie
troszczył się o pożywienie z
dnia na dzień, Ale większość
młodzieży była bardzo uboga i
sama musiała zdobywać kawałek nieraz suchego chleba, przy
którym dobijała się wiedzy i
stanowiska,
Niektórzy więc
żacy, nazywani z powodu swego ubóstwa pauprami (pauper.
po łacinie
znaczy ubogi)~
chodzili z garnuszkami od doWielką również

wagę

cej lat, Matka posłała mnie po
coś do pewnej znajomej pani,
Nigdy jeszcze nie bywałem w
jej mieszkaniu, ale znalazłem
je łatwo, bo na drzwiach była
tabliczka z nazwiskiem, Dzwonka nie mogłem się jakoś doszukać, Wreszcie zapukałem, raz
i drugi, dosyć mocno.
- Prhroszę wejść usły
szałem energiczny głos z gardlanym przydechem wymawiajęcy literę "r".
Nacisnęłem klamkę i pchnIJ., łem drzwi, ale drzwi się nie
. otwarły. Widocznie pani zapomniała,
że drzwi sę zakrę
cone na klucz, Zapukałem jeszcze raz,
- Prhroszę wejść! - zawołał
ten sam głos, trochę zniecierpliwiony,
- Kiedy drzwi zamknięte sę
na klucz, proszę pani! - tłu
maczyłem przez drzwi.
- Durhreńl Durhreń! - usły
szałem głośny okrzyk, za którym nastą.pil dziwny jakiś,
gardlany śmiech,
Nie było najmniejszej .wętpli
wości, że ten okrzyk skierowany był do mnie, Skonsternowałem się mocno
i niewioele
myśląc zwiałem szybko z przed
drzwi.
Pędziłem po schooaeh,
jaJ[
.,zalony, niebardzo wiedzQ.c, czy

się przelą.kłem dziwBego głosu,
czy też czuję się obrażony wy-

zwiskiem,
wpadłem

na
-

Na
z

samym dole
rozmachem

całym

znajomą. pauią.,

Doką.d tak pędzisz? zapytała z uśmiechem. Pewnie
byłeś u mnie.
- Tak, byłem u pani - wyją.kalem niezdecydowanie.
Ale było zamknięte,
- No, to wróć teraz ze mnę.!
- zaprosiła mnie pani.
Nie było rady, Wróciłem, By-

łem trochę

niespokojny i trocho
ciekawy tego dziwnego głosu z
mieszkania, Jakoż powitał nas
zaraz przy drzwiach.
- Prhrosz~ ejśćl PrhroC;7~
I

Numer 231
Kalendarz rzym.·kat.
Patdziamik
Sobota: TereBY od Dz. J.
Niedziela: Franciszka
S. W.
K lendan słowiański
Sobota: Siemi3,na
Niedziela: Bratysława
Słońca: wschód 5.56
Sobota
zachód 17,26
Długość dnia 11 i/;. 30 min.
Księżyca: wschód 18,16, zachód 9,37
Faza: 3 dzień po pełni

-_I!II.

AdM redakrji i adminiUralil 11 tg~lt

telefon ... dakejl l adminłatra«dl 17,."

Piotrkowska 91
Sodzioy prą Jęt dla intw.....ów

od 10·-12

NOCNE DY2:URY APTEK
Dzisiaj dyżuruj a, następujące apteki:
[(ahane (2yd) Limanowskiego 80, Trawkowskiej - Brzezińska 56, Koprowskiego - Nowomiejska 15, Rozenbl~m!l
(Żyd) - Śródmiejska 21, Bartoszews~.Iego
I-iotrk'owska 95. Czyl'15kiego - RokocJllska
6S. Skwarczyńskiego - Kątna 54, Szmec~iej R7.gowska 59.
.
Pogotowie miejskie: te1. 102-90.
Pogotowie P. C. IL: tt!t, 102-4e.
Pogotowie ub"i.pieczalnł: te1. 208-H}'
Straż: tel. &.
Teatr Miejski - ,Wielka miło~ć'> . ..
Teatr Popularny - "Chory z Uro]ellla .

ŁÓDZKIE
Adrla.Metro - .. Nowe przygod.v Tanana".
Corso - "Tańczę dla ciębie" i "Nie oddam dziecka".
Capitol - "Dzisiejsze czasy".
Miraż - ,.Potępieniec·'.
Mimoza ~ "Oczy czarne".
. Kewa - "Cyrk Sarona".
Przedwiośnie' - "Złotowłosy brzdąc".
Palace - .,Nie zapomni! o mme'"
RiaUo - "Konigsmark" .
Ikar - , Rapsodja Baltyku".
Stylowy - "W pOf!'oni za szczęściem"

KINA

POGODA WCZORAJ
Komunikat łódzkiej stacji meteoro]:)g:cznej przy miejskiem muzeum przyrod
Iniczem \V parku Sienkiewicza na dZJeń 2
paździenika 36 r. Temperatura w cląg~
doby ubiegłej: najwyższa plus 7.6 st. na/n:ższa plus 0,5 st. Barometr: 748, tendencJa: Słabe wiatry zachodnie.

BĘDZIE POGODA
W ciągu dnia pochmurno. Motliwe
drobne opady. Chłodno.

JAKA

KOMUNIKATY
Pociąg popularny. Na wy.stawę pr~e
mysłu meUdowego i elektrotechnicznego w

Warszawie pociąg popularny odjeżdża ze
stacJi L6dź-Fabl'yczna w niedzielę " bm.
o godz. 0.25. Przyjazd rfo Warszawy nastąpi o p:odz. 10-te.i. a odjazd powrotny. o
godz. 23.40. Opłata za przejazd w klasIe
III w obie strony wynosi zł 5,80 ad osoby
wraz z kuponem, upoważniającym do bezpłllJtnego wstępu na wystawę. Karty kontrolne na ten pocią~ Eą do nabycia tylko
w kasie biletowej na stacji Lódź'Fabrycz
na.

Z 2YCIA ORGANIZACYJ

ORĘDOWNIK, niedziela, dnia l ' pąZdzternika 193ł1

Strona'

[ha napadów Żydowskich zbirów

- W zwiazku z na~
L 6 d Ź 2•10
•
CI
padem na, ulicy
Lagiewnickiej
przed
herbaciarnią Małki ZYlberszpic (f_agiewnicka 18) na studenta działacza
narodowego Hałasa i Sie~putowskiego, którzy zostali ciężko poranieni no·
żami, jak się dowiadujemy zoetali za~
trzymani jako sprawcy napauu czte'
rej Żydzi Fiszel Kurek z ul. Zawiszy
7, Moszek Libeskind z ul. Łagie';"Ili~.
kiej 8, Boruch Finkelszta.in z ul. LImanowskiego 11 i Abram Szelman z
Starego Rynku 7.
Wszyscy czterej zatrzymani Żydzi
należ~ do grupy awanturników znanych w świecie bałuckim i najprawdopodobniej zostali wynaJęci przez innych Zydów dla rozprawienia się z
działaczami Obozu Narodowego. (k)
\V zwi~zku z podnoszonemi przez
komornicy sądowi
występuja. podcus
spra wowania czynności slużbowych · w
mundurach według ustalonej formy. (k)

SYTUACJA STRAJKOWA
Strajk kino-operatorów.

WynJkł

zatarg
a właścicie·
lami kin Vv Łodzi. Kino-operatorzy domaIgają się podpisania umowy zbiorowej oraz
podwyższenia dotychczasowych płac od .['>0
do 70 procent. Dotychczasowe konferenCje,
'Prowadzone przy udziale okręgowego inspektora pracy, nie dały zadawalające~o
·rezultatu. W związku z tem w l)zeregu klD
onegdaj nie było przedstawień.
U Rocha. W firmie Hoch (Piłsud5klego
52), strajk powstały wskutek zarządzenia
inspektora pracy, znoszącego zmianę nocną, w dniu wczorajszym kontynuowano.
Na skutek interwencji s,tarosty spodziewają się. że firma otrzyma zez.wzolenje na
pracę w nocy i strajk zakończy się
Zatarg w klno·teatrach trwa. W zwią
zku z wvbuchem strajku kino-operatorów
jedynie kina "Europa", ,.Palace" i .,Casino" byly uruchomione. Slra.lkujqcy skosza
rowali się w lokalu związku i nie opuszczajo, go, a to w celu nlepodejr.10wania
indywidualnych rokowań z właścicielami
k,in. Delegacja strajkujących interweniJwala u starosty, wskazując, ?e dyrekcje
kin przyjmują do pracy niefachowców, co
mo~e grozić niebezpieczeństwem. Zrzesze'
r.ie wlaścicieli kino-teatrów podllIoslo zarzut, że strajkujący podejmu ią sabotaż i
rozkręcają aparatury.
Rokowania sa, w
toku.
Sanitarju~z. wygnił.
ZakoJlczony zostal spór, jaki wydarzyl eię w związku z
rLarzą,dzeniem dyrekcji szpitala llbezpieczalni w związku z wprowadzeniem nowego regulaminu pracy. \Vobec "ategorycznego sprzeciwu sanit&rJuszek i pracowników dot.'chczasowy ngulamin został utrzymany w mocy, WMec czego zatarg został zlikwidowany.
Sp6r z tramwajarzami. Odbyło się walne z;ebranie pracowników łódzkich, na ktć
rem omawiano kwedtję żądań, jakie Wy·
sŁawiono pod adresem dyrekcji \V odnoś
nem piśmie. Wobec tego, że w dniach najbliższych ma odbyć się posiedzenie i zapaść mają uchwały w kwestji żądań pracowników, zebranie posta.nowiło wstrzymać się narazie z dalBzemi
krokami do
czasu udzielenia odpowiedzi przez dyrekcję.
Również ,p racownicy tramwajów dojazdowych na.radzali się nad kwootją awansów, płac i t. d. i postanowiono akcję
'Prowadzić zgodnie z pracownikami tramwajów łódz·kich.
(k)
'Pomiędzy' kino-operatorami,

Zabawa jesienna. Komitet Pań Obywa<teJek przy parafji Przemienienia ~ań
skie.go w Lodzi urządza w sobotę, dma 3 ZE ŚWIATA PRACY
UQGrmowaU wa~unki 1,lracy. Cech pi ebm. o godz 8 wieczoreem w salach Domu
Ludowego przy ul. Rzgowskiej 84 tradycyJ- ka1'ZY utworzył wydział czeladniczy przy
na zabawę jesienną. Bufet. obficie .zaopa- ·cechu, grupujący wszystkich pracowników.
trzony. orkiestra doborowa, atrakcJe, ltp. Równocześnie uchwalony został odnośny
,Wejście tylko za za.proszeniami. C~łkow.i
sta.tut, który między innymi przewiduje,
/ty dochód przeznaczony na wykonCZ~lllf3 że płace i warurrki pracy normowane będą
kościoła par. Przemienieniach Pańsloego
w porozumieniu między zarządem cechu i
'W Lodzi.
wydziałem czeladniczym, a z drugiej stroZ Łódzkiepo Tow. Opieki nad Zwierzę· ny wydział czelacjniczy będzie brał utami. Z "kazii dnia św. Franciszlka z Asy- dz·i al przy kalkulowaniu cen pieczywa, by
na tej podstawie mieć możność orjentoważu patrona zwierząt, odbędzie się dn. 4 bm.
o godz. 9 rano nabożeństwo w .ko~ciele !nia się w całokształcie sytuacji i ustalać
pod Jego wezwaniem przy. ul. PabJanic~iet godziny cennika ,płac. Talk ie .załatwienie
65. na k·t óre zarząd Lódzk.lego Tow. OPI~kI kwootji wyklucza raz na zawsze potrzebę
nad Zwierzętami zaprasza wszystkich strajku w o'bronie płac. OI{a7:uje aię, że
swych Członków i Sympatyik.óW. Dojazr! przy dobrej woli pracodawców i pracownitramwajami pabjanickiemi do mostu.
:ków sporne kwootje mo?na załatwić bez
szumnych krzyków i hasel i Jemagogji,
jak to z reguły czyni socjal~komuna. (k)
NOTUJEMY
Majstrowie f.brycznł walCZĄ O umowę.
Ceny chleba. Wczoraj odbyła się w
starostwie grodzkim konferencja z ce- W sobotę, 3 bm. o godzinie 19 w sali przy
chem piekarskim, na której zatwierdzony ul. 2eromskiego 74 zwołane zostało walne
zg·rom\ldzenie majstrów fabrycznych. Ozostał nowy cennik na piec7:Ywo, który
wprowadzony zostanie od 3 bm. ~ena mówiona ma być sprawa zawarcia umowy
jednego kila chleba pytlowego tytlllego zbiorowej, w zwia,zku z te m, te ąkcja dowynosić
będzie
30 groszy (dotychczas bieg::\. kOllca i ro,zpoczęte maja, być bezpo2:,'.5 groszy), razowego '25 groszy, bułek 75 średnie rokowania.
(k)
groszy (60 groszy).
Ile mJasto wyłożyło na wybory: Prze- JUDAICA
;prowadzenie wyborów lódzkich koszlowa·
łydowscy teroryścL
Mendell Rocl~węr
łc miasto 80.000 złotych. Ponieważ w bud.
ger, wlaścicie.l jatki rzeźnickiej IPrzy ul.
flecie mie jskim preliminowano na ten cel Śródmiejskiej 9 z ·p owodu jlllk'ie;;oś niepo100.000 zlot'Tch - zaoszczędzona, kwotę 20 rozumienia po wymówieniu wydalił swetysięcy zarzad miejski rrz leje na inny cel.
go czeladnika 19-1etniego Izraela Golda
Nowy konsul anstrjaokL Ustanowiony (Piotrkowska 117). Gold mial pr/ltensje do
zostal w Łodzi nowy kOMUl aUi'lotrjacki w pracodawcy, wniósł pozew do sa.du pracy i
osobie inż. Fritza Hofmana. Zmieniona tO- uzyskjił wyrok n". 210 zł. Następrue jednak
stala również &iedziba kon.sulatu austrjac- Gold dobrał sobie do pomocy członków
kiego, l{tóry mieści się obecnie przy ul. ŻYdowskiego związ'ku robotników ,przemyGdaó&kiej 4,3.
(.3)
słu mięsnego Gutmanna Grinwize z ul. Sto
X,m,ornicy w mt1Jldaneh. Zgodnie ): do)inia.nej ł, Ch.a.e}{iel& Gelberlf& (Ś!'ódm1ej
ska i). Jos>ka Rllil"hm,qna (Pil..u'l,·'ld/lI!'O 501.
z&Tządzeniem władz sądowych od 1 b. m.

;tRONIKA POLICYJNA

Radjopajęczarze.
Wczoraj starosh~' o
gTodzkie ukaralo .dalszvc).1 25 osób. za me:
lbgalne korzystam e z radja na kar", grzyw
PPS i komunę zarzutami, j~koby na- ny od 10 do 50 złotych, a ponadto na ~a
. ł y mIeJsce
.,
w"ł'" cznle ze stropłacenie półrocznego abonamentu radJopa d Y mla
.l~·
ny członkó~ Ob~zu ~I;lrod.owe?o, o· wago w kwocie 18 zlotych.
becnie dopIero uJawma.lą SIę lllektóre
Złodziejski jubileusz. W dniu 23 .si~rp
ciekawe s~czegóły stosowania tero~f nia r. b. zawodowy "pajęczarz" speC]al1dta
pr~ez s.ocJal-l~omunistyczne bOJÓwa'~ od }u'adzieży bielizny 'Ze strychów, Josek
Je1in zakradł się na .strych domu przy ul.
MIędzy ~n?-yml na 'przechodZąC~:r~dJ_ Piotrkowskiej
61 i skradł bieliznę wartospokoJme.l c.złonk~w Obozu. S d _ ści okolo 500 zł,
należącą do trzech lokaw~o. Lasoma,. Mlsz~zaka.. 1 ,a o,~_ torów. Ponieważ IV przechodniem pod'W~
sk~e?o przy Zbleg.~ PIękneJ. l Wolcza~_ rzu na Sienkiewicza 9 urządzano kanaliskleJ napadła bOJo~ka soc.l!ll-ko~UUl zację wymknqł się niespo.,trzeżony prz.ez
styczna i palkami zp;l!l;zneml orl;l~ gaz- nikogo i byłby zdołal .się ulotnić bezkarm~,
rurkami 'poraniła. clęzko T z.ada.ląc u- gd~'by nie fakt. że był znany przez poliszkodzeme czaszl\:~, t~varz~ l t. d~ostar cją. Jakiś wywiadowca prz ec hodząc. zauDotychczas meU.1awn.len~
~ ważyl znajomego złodzieja i zatrzymał go
sprawcy napa~~,. a ran~1 MH~zcza~ l z tobo.łem bielizny. Okazalo się, że poprzedjuż Jelin li razy był karany za podobSadowski opusclh leczmc~, natomIast nio występy
i obchodził jubil.eusz 15 ~ary.
Łasoń dotychczas pozostaje na kura- ne
Sąd grodzki skazał J oska J elIDa na 1 1 pół
cji. (k)
roku więzienia.
(k)
Mord
skrytobójCZY.
W
mieszk.aniu
:s
LE±.
wlasnem we wsi Stefanów pod ŁodZIą
Abrama Ści,glowskiego (Piotrkowska 47), czasie snu zastrzelony został prac0'YIllk
lcera Dancygiera (Brzezińska. 67~). SzuJe- lwlejowy 55-letni Andrzej Bledziowskl, do
ma Koziawoda (Wolb.orska .3,)
l P?czą~ którego oddano kilka strzałów z r~wol
grozić R<lch'wergerowl z~bÓJstwem, Je~eli ,vpru z za okna. Postrzelonego lwl~Jarza
nie wydali świeżo przYJętego czeladnika znaleźli sąsiedzi. O zabójstwo pode]r~ana
Szaji 'Wajcmana i nie przyjmie napowrót jC'st żona 48-1etnia Stanisława BledzlOwjego (Golda). Kilkakrotnie do~on~no nap.a- ska, która nie żyła zbyt dobrze z mężem.
ści na skla,d Roch wergera l D1lesz.ka,lll.e,
wybijano szyby. Teroryzo~any . rzezmk KRONIKA SĄDOWA
zwrócił się do władz. Ob(}Cnle .. arządzono
Nabrał obie: Leon Jarecki zachodził do
dochodzenie i wszystkich 7 terorystów ży
dowskich pOCiągnięto do odp~wi.edzial~o slużącej Marji Szymańskiej (Żer0In?kie~o
50). której podawał się za kawalera Iobleści karnej. Zajścia te d()kładme IlustrUJą,
jak to żydOWSCY socjaliści .pojmu.ja, wol~ cał ożenek. Szymańska nie rozporządzała
większą gotówką. więc wpadła na pomysł
ność osobistą, a szczególme solidarność
i poznała kachanka ze swą koleżanką Agproletarjacką. Siłą chcieli wyrzucić jednego, by stworzyć miej5ce dla siebie.
(k) nieszką Kozłowską. slużącą w tymże doi wyjaśniła, że Jarecki chce się żenić.
Tak to bywa, gdy się kupuje u łyda ••• mu
Kozłowska nie przeczuwając podstępu, na
Niezwykły wypadek r.biorowego zatru~:a
poczet przyszlego posagu wręczyła J a~ec
zdarzył się we wsi Jerzyków, pod Łodz.lą.
kiemu
350 zl. które według umowy mIały
Gospodarz Stanisław Parada wyprawJaposłlUżyć za nodsta wę do zawarcia ślubu
jąc chrzciny, zaopa tl'zył się ze względów
z SzymaJlską. P usta,leniu tego., że Szyoszczędnościowych w tanią .wódkę u roz-roallska nabrała ją IV porozumieniu z .J":7
woźnego handlarza 2yda. Likier ten spo·
rządzony był ze spirytusu skażo~ego, któ · reckim, Kozłomska z"'J'ócila się do POJ:IC}l
ry zlekka był oczyszczony i zmieszany z i oboje kochanków pOCiągnięto do odpow:e
sokiem. Skutki spożycia takiego likieru dzialności. Przed sf,dem grodzkim Szymańska początkowo nie przyznawała się 'i
okazały s·ię wręcz fatalne. Cztarej wieśnia
cy, a mianowicie gospodarz Sja~isław ~a broniła J a.reck i ego, lecz gdy dowiedziała
rada oraz jego brat Andrzej I szwagier się. że Jarceki jest żonaty i ją również oWincenty Ral{Owski w stanie cię1.kim zo- szukał, wyjaśniła rzecz calą. Sąd skazał
stali przewi\lzieni do szpitala wskutek za- Szymańską i Jarecleiego po 6 mies. więzie(k)
tJ'ucia PO spożyciu większej ilości alkoho- nia.
lu skażonego. czterej dal:;>i ponieważ spoNiesumienny policjant. Dnia 20 marżyli mniej oraz 3 kobiety pozostawione zoca r. b. na wóz Adama Kowalskiego z Łę
stały na miejscu w stanie również mocno
czycy, wiozącego jabłka do Łodzi, l?rzy
osiahionym, (k)
rogatce na ul. Zgicrskiej skoczyło kIlku
osobników, którzy skl'adli kilka ~krzyń
"Coś" za ciasno mu w Palestynie. Je·
jabłek, grożąc Kowalskiemu nożamI.
Na
~ZC2.e w roku 19'Ji w ŁodZli. i Warszawie
wielkie poruszenie wywołala afcra Salo- krzyk nadbiegł posterunlwwy I komisamona Lit:>sa, wlaściciela prywatnych szkół rJatu P. P., Jan Dobrowolski, pełniący
religijnych w Łodzi przy ul. Al. 1 Maja 20 służbę na posterunku rop:atkowym. Doodebrał
złodziejom
jedna,
i Kilińskiego 50, w Warbzawi(} przy Ull browolsld
skrzynkę jabłek,
wszyscy jednal{ zbiegli.
Świętojers'kie j 34. Li&> był właścicielem
Następnie jednak, gdy zjawił się 1(owa1nierucho·mości i uchodził za człowieka niezmiernie bogatego spolecznika wśród 2y- sld. odebrana skrzynka z iabłkami nagle
dów i z tej racji cie,(lzył się bezgranicznem zniknęła. Dobrow'olskl oŚwiadczył, jakozaufaniem i korzystał z olbrzymich kre- by jabłek nie odbierał. Wdrożono dochodytów. I<orzystają,c z okazji. sprytny 2yd dzenie, policjanta zawieszono w czynnościach i wczoraj zasiadł na ławie oskarnabrął różnych do&tawców na prze.szło
500.COO zł, poczem majątek sprzeqał i za- żoncyh. Sąd okręgowy skazał Dobrowol·
opatrzywszy si~ uprzednio w patlzport za- 5kiego na pól roku więzienia.
graniczny i wizy ulotnił się bcz wieści. Po.,zkodowani mieli informacje, że aferzysta przebywa w Palestynie, jednak dokladnie nie ustalono miejsca jego pobytu.
Dopiero obecnie LiSc3 zjawH się znów, ale
Wożniakiewicz startuje. Białystok nanie osobiście, a jedynie zwrócił się pidesłał
do łódzkich władz boks·erskich
śmiennie do władz, iż zamierza przybyć
do Polski i stanąć w razie potrzeby do dys- skład drużyny na niedzielny międzymia
pozycji władz sądowych. Okazuje się, że stowy mecz bokserski z Łodzią. W druży
Li8B istotnie przebywał w Paleatynie, lecz nie łódzkiej, jak bylo do przewidzenia, zowidoczn,ie sytuacja układała mu się tam stały przeprowadzone zmiany, gdyż zaniezbyt pomyślnie, wobec czego woli nawet miast dwóch walk w wadze koguciej, odbędzie się wal,ka w wadze muszej. a poza
znaleźć się w kryminale, byle w Polsce ...
tem na poniedziałkowym treningu uległ
zdala od ~rabów.
(k)
wystawiony w wadze lekkiej Ko~
tydoW'ska 10J_lnOŚ6. O6tatnio Zarząd k.ontuzji
walewski. W związku z tem kpt. zw. wyMiejski zgodnie z ordynacją skarbową we- znaczył
do wagi muszej Szweda z L K. P.,
zwał do odebrania na.kazów płatniczych
na podatek obrotowy lub dochodowy 49 0- zaś na miej.sce Kowalewskiego - Wożnia
pieezalych platnil!ów. Zpośród 49 wezwa- kiewicza, dzięki czemu reprezentacja Ło
nych jeBt 32 Żydów, a jedynie 17 chrze- dzi została wybitnie wzmocniona. Po otrzymaniu składu BiałegostOkU, ustalono
ściJan. Tak Żydzi .. śpieszą aię" z płaceniem
już pr<lgram ",aBc
Mecz odbędzie się IV
podatków.
(k)
niedzielę o godz. 11,30 w sali Te'1.tru PopuNowa posadka dla żydowskiego naczel- larnego, przy ul. Ogrodowej.
nika. Zg<ldnle z uchwałą tyomcza.sowego zaŁódzcy pływacy w zimie. Odbyło się zerządu miejskj.ego utworzony został nowy
samodzielny oddział nadz'O,J'u tecl'miczne- branie ogólne sekcji plywa ck iej Ł. K. S., na
go nad dźwigami. Na stanowil>ko naczel- którem poruszono aktualne sprawy na
nika, tego oddzialu powolany został inż. temat treningów zimowych. Po krótkiej
Berlinar (Żyd), naczelnik urz~du przemy- dyskusJi zatwierdzono wniosek, aby pły
wacy Ł. K. S. W ccllu otrzymania formy
słowego w zarządzie miejskim. W ten sposób stwoTzono drugą posadkę dla żydow- przez czas tr\vania "martwego" sezonu trenowali w basenie Y. 1\1. C. A. Treningi wyskiego naczelniJ}a.
(k)
Okupacj_ w żydowskiej fabryce. W fa- znaczono dwa razy tygodniowo.
bryce włókienniczej Arona Bilrkego w AleI. X. P. w nowej siedzibie. W nadcho.
ksandrowie na ocld-ziale tkalni zastrajko- dząca, so-botę nastąpi przeniesie:J.ie się do
wało 120 robotników, z racji wstrzymywanowej siedziby klubu sportowego I. K. P.
nia wypłat i nieudzielania urlopów. Straj- Nowy lokal nowo·cześ nie uTządzony miekujący zajęli mury fabry/ki. Inspektor pruścić się będzie ·p rzy ul. św. Jerzego 22,
ey na ekute~ interwencji związków zawo- gdzie zajmować będzie cale pierwsze pię
d/jwych .zajął się 4praw8, zatargu i wezwał tro.
żydowskie!!'o fabrYkanta do uregulowania
(lilległych płac i urlopów, gdyż w przeciwnym l'azie sprawa ~stanie skierowana do
referatu kn.l'nego dla ukarania.
(k)

:n
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KRONIKA GOSPODARCZA
Przedłużenłe spłat obllgacjamL Zarzą
dzeniem władz okres splacania zaległości
z tytułu ekładek za ubezpieczenie obligaCJami 6% pożyczki narodowej został obecnie przedłużony do 31 grudnia r. b. Przedłużenje tego u rawnienia ma na c.Ju ułatwienie spłacenia ~
... rzen
'uber.pil'c:r.R jrd . (k)

Plelrwsz1e posiedzenie
radnY'ch na'rodowy.ch

Ł ó d ź! 3. 10. Pierwsze posiedzenie
radnYCh narodowych m. Łodzi odbQdzie się w środę, 7 hm. o godz. 20-tej,
w lokalu zarządu okręgowego Stronnictwa Narodowego '''' Lodzi.
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ORĘDOWNIK, nieaziela, ania I pa'fdzierniKa 1936 -

Numer

FUTRA

Damskie Męskie wykonywa
znany zakład kuśnierski

l

231

Rajmund Szyndler,
Łódź,

Piotrkowska 163,
tel. 122-90
front. Dawn. Piotrkowska 17l

R. Barcikowski S. A. Poznań
ng 17145

DZI ERiANOWS KIEGO

MAGAZYN WYKWINTNEGO OBUWIA

Gniezno, Chrobrego 2, konto PKO 200.360

B. SUMERA

Ł6dź, Nawrot 19

JESIONKI

Największa

Hurtownia i Fabryka najoow8zych modeli
R a d j o o d b i O r n i k ó w na prąd i bę.terję od zł 97,-

II

DAMSKIE i MĘSKIE
MUNDURKI, PŁASZCZE UCZNIOWSKIE
oraz
wszelką
g ar der o bę
męską
poleca po cenach bardzo przystępnych

o-

Ol'

Zakład

Kuśnierski

t

ng 16606

Ó ~ Ź, Nawrot
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zaj willi sk!auem. dwumorgo7 SPt:ZEDAŻE
WYIU ogrodem myocowym. w p l a t y '
_
,
IIfi000,resztę amortyzacja.
h. Poznań,
Aleje MarcinZ
k'ł d
k
k'
1d 99 380
a 1a
ows -lego D. .
z
fryzjerski, mieszkaniem. pewna
D
egzys1lcncja dzierżawa 25 zl . .za
om
350 sp;zeda~. Adres Orcdowmk,
nowy Poznaniu 2X2 pokoje ku- Poznan zd \lI 169
chnia. ogrodelU 10500,- sprzeda
RatRJczak, PLlzJlaii Bkarbowa 18
Skład
:>;r! SD 4111
blawatów. konfekcji. zaprowadzany 15 lat punkt handlowy - proDom
wincja. powiid wyjnzd. sprzcualll,
Poznali
nowy 9 loka tnrów duża parcela Oferly Urędow.
. u nik
08 i1"
pod burlowp, 24000,- wplaty 15
z,
.J
tys. Rataiczak, Poznafi, SkBrbowa 18.
zd 99 483
Grzyby
ll'uszo<ne w różnych gatunkach od
Dom
zl 3,-. Żądać cennika, l\fikun(}wr.
dwulpiętrowy,
ogrodem, czewska , poczta Marcirukallce.
woliny od S'templi. dochód 2 inO.
d 3141
cen.a 21000 ... Re.komendacia". Poznań. Pod'g órna 6.
z.d 99 540
1 000 samochodów
rozebranych użrwane części, podKup'ię
,,"ozia mleczal's'kie. <)pony naitazaraz: domek, parcelę budowlaną niej w firmie Autosleł.ad. Poznań,
albo male gospouarstwo. Podać: Dąbro<'l'Vskiego 89. telefon 41i·74.
miejscowość.
wiclkogć,
cenę do
dg 288415
Orędownika. Poznań zrl U9 509
-----~...::..::.::.::::.----1'0

Willa

dwumieszkaniowa.
dem 8.300,pięć

Restaurację

dużym

ogro-

1~

jadłorlajnia. pierwszorzędne urządzenie 2 pokoje ku~h

cukiernia.

nia korzystnie sprzedamy. Oddział handlowy,
PoznalI, Stary
Rynek ot.
zd 99480

Dom

mieszkaJ]

UOO.-

Dom

Gdynia.

Piekarnię

siedem mieszkall sklaaem 17000 zmechaJlizowaną w pelIwm biegu
dom, sprzedam, wydzierżawię zaDom
dwupiętrowy 2(i 000, amortyzacją raz do objęcia. Gdynia 7 wła!<ciciel.
' n 18'284

Dom

~

d

trzypiętrowy 55 000.- Kamienica
czteropiętrowa' 85000<- Pozatem
wielki wyb6r w każaej cenie P()leca Dom Zleceń, Poznań. Pocz-
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SUWALSKIEGO

Łódź, Wólczańska 109 - Telefon nr. 200-83
·WWWWWWWWWWWW• • • WWWW

S'rutownik,

Kupna

Leśniczy

.
k l t 3'2~,s.lny.
. 'l
00
'Ó w ,
Pog;n!lnczy,.a
191
d()sW'ladczony faJC~owlec. z . ":tmą Pl·.aktYfką,~\I,ozc.WY. O!:>°dlll'~O:
wy
tn€rolCZny, ow~a y~~~.
k~~sl.zą~ckA~.ro~ncl!le
'1 Wkagso~"e'J'
({)ra~
, u v n '"
..

h

ganek. kannienie fra.ncusoki€ 1'10
•
;Maszynę b
~~faC~~t~a wr~g~geJ~a~i~(fJ;
mm, różne trans'ill1isje, s~ajby, dp mles!"ama ospy w do rymdsta- dobre wymagań skromnych. miejwentylator, dobry &tan. Boo'wiec, n!e kUPlmy; Ofer·ty ceną Orę ow- SCOWó.ść O'bojętna (podać warmnPOW. MogiJ·no.
zd 9'9003 mk, Poznan d 3191
ki) pos<zukuje posa,dy leśniczego,
kontrolera.
e'-"ent.
borowegoGospodarstwo
18. DZIERŻA \VY
strzelca U:. P. J, SO,kow)c:z., Ka90 mórg, bl.isko. wplaty 17 000,
•• _
czan.ow.o Dil. poczta \\ rzesma
d "" .(Po:
46 ~
(Hi mórg wplaty 20000 &przeda.m.
O
' t .'Znanskle).
z g ", Q II
Strabel. POl'JnaJi. SI{)wackie,go ~1.
grodniC
wo
_ _ _ ._ _
zd_9!l~1
wydzierżawię, objęcia szklarnia,
Dyplomowany
Gospodarstwo
okna •. rośliny i inne. Of~rty On:- tcchnik fal'biąrsko _ wyl~OIlczHlnic
"
1 000
00
•. "
dowmk zd 99 283
f'~y 'pos~mkuJ~ stan<!wlsk!l far.)0 murg 5
. - " mur~ wy~ blllrm
prallll chf'tnlczneJ lub
Il),iarclll, w,Pl.aty 7000,- oq m0 r g
ROZMAITE
większem przem),'śl.c.
s~;omne
1~ OO~:- Httabel, Poznan1'!J9S6180323.
~vS'nagrndzeme. mleJSCOW0~(, obo\I lIckiego 21.
ze ' - _
J<;tnll. dobra. praktykI!' ReferC>T!'
Gospodarstwo
PrzeprowadzkI'
qe. Zgloszema Ag.encJa Or<;r1ow'O
'
t
\'1' 1_
k . .
n .8 ~27
't
morg
pryw~ ·ne ) .s"o o 'azYJ- samochodami
meblowemi usku- mka Pn\\'lak.
- Mosma.
nic tanio pr~y wplacie 7 000.- t~cznjall1Y AlIŁoprzewóz. Koncc·
Młodszy
sprzetlam .Strabel. Poznali, :-llo- sjonowali;v )JfZPWUZ towarów. Po· czeladnik rzeznic.k·j, soHdUlY s1Juka
w3ckiego 21.
zd 1)9682 zn:łJl Wielkie Garl>nry 18, telefon posady. Eu'genjus'z KUllznia. 7.a28-5!J. l'oznaliska 51, tel. 1(j·30. g6rów. P,zrlrrska 1.
zd 09545
Skład
Bydgoszcz, św . 'I'rójcy J6. telekolonjalny. towarem,
urzadze· fon g:i-OU.
zd 09494
Posady
uiem
trzypokojowem
mieszka•
nadmlynarza, walcowego lub saniem tanio sprzedam. Powód stoOndulaCja
modzielnego poszukuję. Zglosze~ullki ,·odzinne. 'Yiadomość : Le· trwała 5 zl. aparatami: elektryez- nia Agentura Kurjera PoznaliSZII0 . Karasia 17.
n 18 311 nym. powietrznym i parowym. ski
Jarocin.
ng 17608
Łódź, Nawrot 54a.
J6zef PodKilka
leśny.
n 17642
parcel pod bud.ow~ ~ dobrą. laką
Detektyw
PO ca. 2 morgi w i:ltęszewle {)d
.
M'ł dszego
zaraz na sprzedaż. ZgŁoszenia do zechce podać sWÓJ adres d() Orę.
t.O
A.gentury Or downika w Stęsze· downika w Łodzi pod "Skromna roboj:mka. stała praca z utrzy.
ę
n 18 502/~ praca"
n 18919 mamem, gwaranCja 500.- zl gOWIe.
•
•
.
. . t6wką. Oferty Orędownik, Po10.
MAJĄTKI
....
SZUKA POSADY. znań zd!l!) 31'3

li

l[

IE

I[

it

-

Ugłoszenia

t

do 30 sl6w dla .poszu·
Gospod ars wo
kuj.!'lcych posę.dy "?I tej .r\lbry<;e
170 mórg. przy mieście. zabudo- obliczamy po Jednej trzeciej ceme
wania masywne. kompletnemi in:
drobnych.
wentarzan:n 30000,- wplaty 2"
tys. RataJczak. Poznań, Skarbo· b) Inni
Wit 18.
,
zd 99 482 _ _

t

Rzeźnik

Gospodarstwo

ŁÓD:1,

r;~

~

162n5

Znak ()oferty naiprzyklad: z 18924, n 2745, d 1790
i t. d. = 1 ,słowo.
Drobne ()gloszenia. w dni po'Wszep.nie przyjmuje
się do godz. 10,30, w soboty i dni pn-edświą.
teC'llle .pr-z.yjmuje się do godz. 9,4.5.

DROBNE

reszt6wek. gos[,odarstw. młyn6w
wodnych,
spiesznie
poszukujl)
dla poważnych rC'f!ekta.onlów gOtówką. Paluch, PoznaJl. Kantaka 8/9.
zd 99 427

,,\\

n 16 644

drobnych: l-lamowy milimetr 30 groszy.

200

;==~

ng

n 16645

m6rg, budyrnki murowane, k()mplcbne inwentarze. zasiewy, sad.
torf maly dlug, sprzedam. Bzowiec. pow. Mą.gilno.
z.d 996G4

16632

oraz skórek na pokrycia

"MARYNARZ"

WŁADYSŁAWA

D

zakoPłal!i!~!~~~?~cZajnYCb '~

używają do cerowania tyll\obawelniczki

OGŁOSZENIA

zdaż.
piekarnią
przcpisową na sprze- skromna lat 23, pos·iadajl\ca
Zgłoszenia piśmiem,e Agen- przec1s,iębi()1'.sobwo pos1zukuje sl)ól-

~~ie~~i-~f~~ika

oc

Ogłoszenia wśród

.

Dom

~

;:s

41

wybór. ;....;. Ceny niskie.

-...

.?!"

::'"

A e FERFECKI ~

Nagłówkowe sloWQ (tłusto) 15 groszy, każde
dalsze słowo 10 ~rOtSzy, [) liczb = jedno słowo.
t. w, z. a = każde sta nowi l słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, w tern
5 nagłówkowych.

"1

~

••••••••••••••••••••

przeróbki przyjmuje

-

Duży

{l

Radjoświat, Poznań, Fr. Ratajczaka 10 -

FUTBA

SZJllUAlV SK~
Łódź, Główna

~.

Telefon 101-47
Wykonanie pierwszorzędne!

I

w.

!IQ

ul. Piotrkowska 97.

pg, najnowszych modeli n o w e

/poleca

....
Q
....
CI

GUSTAW ROMAN SZULC"
Dział miarowy!

-

OBRĄCZKI ŚLUBNE i wszelką bUu.tcrję
wyrób własny, zegary, zegarki i platery

Q

'"
'"
MAGAZYN UBIORÓW DAMSKICH i MĘSKICH:
Ł6dź,

Łódź, Nawrot 19

>;:

IP ALTA, FUlRA

SYN

&

n 16636

·

.

Potrz~b!lię .

uczrua
od 1 ch
pazdZlermka
b. lat
r.,
na uczci~
rodzic6w do
~~ do mo'~o mtyna p;Zy wnlnim utrzy~iniu, Leon Tarkowski wlaściciel mistrz młynarski.
Ruta k/CzarJlkowa.
zd 95 882

Męska

damska

wykwalifikowana sila,
Jan Ratajczak,
mistrz fryzjerski, Śrem. zd 98239
trwała wDuna.

Praktykant ,

rolnvJ , male wyna"ro.
od
.~ dzeme.
zaraz potrzebny. :MaJ . Głuchowo,
p. Komorniki pow. Poznań.
z~l 99 308
t fI

Dam

lIJcę z calem utrzy-

~~;~Fer~~ ~a\:~ler(}wi. kaucia

400 zl. Oferty
znnfi ?Ja (ig ~41

Oredo'ń;nik.

300Po-

~'~~~.:::.:....:::::::....-------

GOsposI·a .
wieku pnJ1arJ 50 lat m<1że !Ile zgło
sić d() 2 lud'zi. Ofefrty Or~downi.k, P(}l'lnall zd 9D ;i37
Bufetowa

mlodsza. sila pier,,·szor,zędna. 00
zaoraz potrzebna. Zgłoszenia wrą.z
nclpisl'm ŚwJadectw. fotografJ~
.Tnn RHicwicz, Czarnków n.INotecią. ul. '\\'ieleJiska !iD. kawiamia.
zd 00529

Dozcrca

willi i o~rOuu Pomań od zara~
Z .
",
. d. ' t ·
.
do~naJomosc ogl. o llIC "a, zona.
bru gospodrllI. Stal'&ze ;n allil ellstwo bezdZIetne. Zgl{)~' zellla z referencjami Oredo~wl1hk. Poznań
zrl n9 .,SO

Humor zagraniczny

szofer

ospo ars wo
. 60 buraczanej, Ch IlU dQfVl; ie, z8Jb'll- jednoroczną praktyką, po w()jsko135 m6!g z zabudowaruem. śWla; dowania ipiel"wszorzę<!llle, i~l::ven- wości, poszukuje posady. Oferty
tlo elektrY,czne sprzedam. A~encl ta,rze JrolllU'letne. wlP'łaty 10 ODO. Oredownik, Poznań zd 99 314
towa 15.
zd 99 685 ;vyklucz~m, wpląty 10 tYSlęCY ... Rekomendacja", Poenań. PodZll:loszerulł; AgenCJa Orędowmkn,., górna 6, telefon 4G-7~.
ze! \l'9539
Kelner.
Mlędzychod,
n 18 53.
IP~
szuka posady. KaUCJa, - Oferty
Ostrów
~
KUPNA
. Kurier POZIl. zdg 99 340-1
skład bielizny, kr6~kich, . lepszy,
Panna
S zu k am
zaprowadzony, powod Wyjazd. - Kupię lub wezmę w dzierźawę
.
.
.
pożycl'lki 1000' zł na 1 rok hipo- Oferty podamem posiadanej ~o• k.
lIltehgentna poszu.kuJ~ posady do
teka lub weksel Oferty Orędow- t6wld Mr6wczyński. Ostr6w. Ryple arnlę
składu lub obsługI gOSCl od 1. 11.
nik. Poznań z.d '99 622
nek.
n18530 ewentl. piekar~ię i k<?loItial\.tę ra- Oferty Kurjer Pozn. zdg 99 361-2
zero. Oferty luerowac TeofIl Ro2.000
Skład,
chowski. Ląd. Konin. zd 99 135
Szofer
mechanik z dobremi referencjami
pOOY1:f2Jki posliu'k,uję. Doikończenie cukieT'k6w, iebnie,jąoCY 15 J.at, z !>?
Biblioman.
Balans
poszukuje posady. Łaskawe oferbU<do:wy. Procem,t d,wulPokoj{)We wod,u 9!OSiU1l1!kÓ'W rodlZiJJnyoCh. tamo
= B~dę musiał kupić sobie nareszcie nową ksia,ikę, bo
komfórt. Oferty Ku,rj-er POClma1l- sPlozedrum. Oferty Orędo,wIJlk. Po- I'reclni kupię. Oferty Kuder Po- ty do Orędownika. Poznań
ta oprawa już mi obr-z.ydla.
(x)
znański zdg 99 391/2
zd U 359
ski' oo.g 99 379
zn ań 00 99 599

11
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Co futro

oR

Ę

= t'O Edmund Rychter .....

DOW N I K

WYCHODZl CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

co palto -

t.:

Edmund Rychter ~

co ubranie;;..;; to

Edmund Rychter, Po~nań,

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24. 35-25
~,,_,
W niedziele, święta i późnym wieczorem: 35-24, ':t\J'"f"

Ostrów Wlelkop.

z.

Red8lkwr odj)ow:iedl1;~ailnl: A,n~ Treli• • Poznania. - Za _yst1k.ie ...j,a.dom~ ł ut,.uly • In. Locbi odpowiada Leon Trella, L6cfj. PiotTtkowllka ł1. .OI'lOltZł!nla , ~eklamy ~dpl)w\a.da
A.ntoati Le!iniewicz ~ Pooua.nia.
Rek:op.is()w n.ieZl.m6wimlTCh redaJkcia ni. lIWIra.ea.
""zedpłata' miesięcznie preJ' 7-mil1 w7!da.n.i.a.cl! t:ygo.dn:iO'WQ a odMoorem w agen1l1Naeb
~
Ogłoszenia
Na Itron~ 8-1amowej 111 groszy, na stroni;e Ha.m~wej przy
I[.r
• 235 z,I Za odnQSzende do d<lm'U OOl>Ow. do.plda.. Na pooztaeh I 11 łisto.noszOw
końcu tek.s.t~ reda.kcyjnego 30, gr.,. na et:rol).HI 4-teJ 50 gr., na
- - - . ; . . . . - - '. . ' .
.,
"
.
, .
strOOl,le 2-!1'leJ 60 gr., na stro11le w~ado-mo§cI {{lokalnych lGO gr.
mle.;le<lZll:le 2.34 zł, ł!:wa.rtaJm,l. 7.&!.. Poczta przYjmUje zamOWoI~a tylko
od JednCl'!amowego m.il1lIletrl!-. Ogl:ooze.~a slwIDPhkowane ors,z z zastrzeżeniem mi,ehca 2U%
na 6 wyda'ń tygodnl,owo (bez ponle.dzirułllrowego). - Pod opa.ską w PoiBce 5,00 III O 'W7datl
nadwyżkI. DI"o'b'lle ogłos'zen~a naJw~żeJ 100 słów, w tern 5 na,gl6wkowych (drukowanych
t)'l!'odruowo - Zam6wie.nb. pooztowe nalet1 um.utee!ll'lli.al! do 25 kaMell'o m,ies'iącI w ~a.eh
tłusto): 8~Ov.:O nag-/6w<k?we lD Il'l' .. kaede da1s,ze S>!QWO 10 g,J~os;z:y:. Za r6żr)kę między zesta wem
. ,-_.,
••• O d
'1a wysOlkO'Śellt ogloo~ema, pow",ta.lą wskutek ma>tJrycOIwama. wydawmcbwo nie ()dpowiada
poozwwyclJ <UlU WlJ)foot w centr...... re ()fWJl]... a.
OglOllizenia Bil plart:ne zgór:y.
.
Nadd.aod l ozciolllk.i: .D.r\IIkarT..lia P~I Bp6l1ka A,k.cyjJJ.a, Poznań. Iw. Muei.n 1••
,W ramie WT.PadikC,w. ~od9w>&n:y-cb da W~/ł. ~6d w ~Mrajtk6Y kJl .. ~~ me od,powłada .. dostaTOZ<elIJie ,p_a, • a~NI.Ci, nie madlł lI'i"a.'"w~ Qomllllr~ lii~ aiAI-

i reklamy:

~_7'I'Il III.~

rGb

od8I1lk.oOOwaML

.

------------------~~----------~

'· POW I E' e/C-WSPÓŁCZESNA • PRZEZ- ANTONIECO • HRAMAl paI!-

doktór Lęcki'l Zapewne była przy- nowego Jędrka te!l 'pan ~iał być przr- a na jego przedwcześnie zwiędłam Ó'"
stoma. I młoda. co?..
_ słany... Ale to baJkI, pamenko. GdZIe bliczu malował się eały bezmiar tłu
- Niebardzo ; bo to był, :proszę pa- tam Jędrkowi, co gdzi~ przepadł we mionego wewnętrznie cierpienia, Han'"
ni hrabiny, stryj pana doktora Lęckie- świecie, mieć kolestwo z panami .... ka miała prawo myśleć o własnem
go, ziemianin, który .. ,
Chyba listy odnosić, albo na stół po-: szczęściu, choćby tylko w dziewczę
- Proszę już iść! - przerwała Li- dawać ... - zaśmiała się z własnego cych, nieziszczalnych marzeniach. '
A jednak... nie wiedzieć czemu"
ljana w najwyż.szem rozdrażnienilL
dowcipu, ale skarcona spojrzeniem
- Sługa pani hrabiny! padłO hrabianki, stłumiła wesołość i dodała żywe, niezapomniane obrazy odległe
go dzieciństwa powracały uparcie i
stereotypowO i chłopak zniknął za z :powagą.:
drzwiami pokoju.
- Chociaż, kto wie, panienko ... Już Hanka odnajdywała w nieh Jędrka...
Był jednak innym,
mało podobLiljanie zdawało ~ię, że słyszy je- osiem lat Jak Ję-dnk Krzosów w świat
szcze .tam, w głębi ~Ol'!tarza jego clli- wywędrował; może się i czego dorobił nym do tamtego, tem niemniej bliskim sercu osamotnionego dziewczę"
chot I fala ~b:u-zell1a l wstydu sz.kar- między ludźmi. Kto -wie? ..
łatx;tym. rumIencem wypłynęła jej na
Na tem rozmowa się urwała i Ka- cia,
Przemierzyła nIemal wszystkIe a ..
pollczkl.
. .
sial podzwaniają.c filiżankami, pobie- Smarkacz... IdJota! .- p0!llyśla- gła do' kuchni, a Hanka wróciła do lejki i prawie bezwiednie znalazła się
ła, choć "'!' .duszy m~sra!a Jed!l~ swego pokoju. Nie zabrała się jednak przy furtce, wiodącej na folwark. TuiJ
przyznać, ze chłopak mc m~ zawlI~Ił. do zamierzonej pracy. Folwarczna za parkanem, naprzeciw ezworaka;
Boy tYI?cz.asem ,dopadł wI,ndy, z~e- plotka, wyolbrzymiają.ca prawodopo- Krzosów, dostrzegła zbił4 gromadkę
ch.al ~a doł l wyble!?l na u,lIcę. WIe- dobnie istotne fakty i jej nie dala spo- poszeptujących kobiet.
dZIał, ze doktór Łęekl od zgorq. dwóch koju
Hanka przypomniała sobie fotwarcz'"
ną plotkę,
jaka od rana obiegała
~dzi!l przecha~za się prz.ed hotelem,
...:. Czyżby można dać w'a
t
l ze lIst. od hrabl?y ~ostanle nagrodzoże ów inteligentny a
\ rę tmu~ wszystkie zakątki dworu, i zawróciła
ny SOWItym napIwkIem,
' .
' . n~,:,e wy wor natychmiast, aby wrócić do domu.
- Panie doktorze _ krzyknął pra- ny, Ja~ ,:,nos1ła. z ~r()tkleJ rozI?-0wy,
Nagle poprzez otwarte okno czwowie, aby zagłuszyć gwar ulicy, a za- f~Zle~llec w~edZ1ał ..cośkolwlek o raka Krzosów doleciał ją odgłos pate"
szkarłatny pąk, nabrzmiały odurzają- razem wytrąciĆ Lęckiego z ponUl"ej
~? ku I bYł z mm w blIzsz!m. k~ntak fonu czy radja.. Niewidzialny śpiewaJ{
cym nektarem, zdawał się być sym- kontemplacji, w jakiej trwał, stoją.c ('le. - zap~rw~ła sama SIebIe l choć zawodził jakąś tęskną piosenkę, której
bolem gorących, upojnych po całun- na samym brzegu chodnika.
wydawało Jej ~Ię to. mało prawdop,,: słów jednak nie spos6b było uchwycić ..
ków, Jakich oczekiwała od Mikołaja.
MłocTy lekarz sP<ljrzał na chłopca dob??ID, uczepIła SIę kurczowo tej
Dzie.wczyna przystanęła.. .W szystZapragnęła, aby w tej chwili znalazł napół przytomnym wzrokiem, lecz . m y : s h . .
. ' kiego mogła się była spodziewać, tylsię przy niej.
dostrzegając beztroski uśmiech na je- Jędre·k ... OSIem .laL Idę w ŚWIat ko nie tego, że z kurnej, c2;woraczej
Zadzwoniła na. boy'a.
go okręgłej, czerwonej twarzy, a prze- ~ l~pszą dolę: panle?-~o... - tłukły izby folwarku,
zamieszkałej
przez
Zjawił się ze znacznem opóźnie- dewszystkiem niewielką białą koper- Jej SIę ~o ~łowIe ro~blezne myśli i dworską biedotę, może popłynąć pierwniem, co rozpieszczoną kobietę wpra- tę, ożywił się nagle i siwe oczy roz- WSpOmUl?ma. .ostatmch słów chłopa szorzędna muzyka operowa i głos jawiło w nieukrywane rozdrażnienie.
błysły mu niespokojnem, radosne m ka. - Mlał pIwne, rozumne oczy, w kiegoś nieprzeciętnegg, jak oceniła,
Chłopak wyczytał to w jej oczach, za- zaciekawieniem.
których bez trudu dostrzegała jakiś śpiewaka.
nim zdobyła się na. złośliwą uwagę.
- List od panI hrabiny rzekł ~m~tek, marzenie Za czemś dalekiem
Wprawdzie nietMldno było 'domy..
- Pani hrabina WYbaczy, ale by- rozpromieniony chłopak, wTęczając l meuchwytnem, ale zarazem moc, śleć się, że najprawdopodobniej ów
łem bardzo zajęty,.. Vlłaściwie by- MikołajOWi kopertę i łypnqJ szelmow- hart, niezłomną , wolę w walce z za- zagadkowy gość Krzosów urządził
łem na dole. i . tłumaczył się jakoś sko lewem okiem.
wistnym losem... Dla wszystkich był swym gospodarzom koncert na madziwnie.
Tego jednak Łęcki nie widział. Rę- tylko Jędrkiem Krzosem, dzieckiem z łym, walizeczkowym patefonie, tem
. Nie odrzekła ni słowa, tylko 8ie- ce mu drżały, gdy odrywał białą, sil- czworaka - ona jednak odnajdywała niemniej jednak owe tajemnicze oddząc przy małem,
stylowem biurku, nie naperfumowan.ą, koperlę, aż wresz- w wrażliwej duszy chłopca jakiś wiedziny intrygowały i Hankę.
pisała szybko na wizytowym bilecie.
cie przywarł wzrolilem d{l ciemnych skarb wielki, choć trUdny do wyrażaPodeszła bliżej płotu i ukryta w '
- Proszę to odnieść pod wskaza- wężyków drobnego pisma..
nia. w słowa. Był jej bliskim i rozu- gą.szczu malin, nadsłuchiwała cor~'4
nym adresem
rzuciła, pOdajQ.c
Boy nie odchodził. Z prawdziwą. miała go więcej niż samą. siebie .
pilniej.
Chłopcu małą, świeżo zaklejoną. ko- satysfakcją obserw?wał ner:vową. grę
- Czy warto jednak myśleć
Następną melod.ię rozpoznała odrapertę.
twarz! lekarza, az wreSZCIe, _ kIedy starała s i ~ tern pytaniem, na które nie zu. B yły to niezapomniane "Sceny lą,
- Pan dokt6r MikołaJ Lęcki na~mlar r~dosnyc? wzrusz?n wy- potrafiła dać odpOWiedzi, roz rosz ć śne" Schumanna. Lecz, co dziwniejsze,
przeczytał boy półgłosem i jakiś za~ kWltnl1ł na Jego oblIczu, ustahł w my- nawet cisn c h"
. d
P
Y że muzykalny słuch Hanki odgadł mIgadkowy uśmieszek przewin~ł się- śli wysokość spodziewanego napiwku.
~ ~c Jej SIę o serca uczuć, strzowskiego wykonawcę trudnego uprzez jego czerwoną,
pucołowatą
_ Pan doktór pozwoli odejść? ła Poe~n~ .meJasnych przeczuć opuśc.i- tworu, od kilku lat bożyszcza najtwarz.
zapytał, aby przypomnieć swoj ą oso) ÓJ l wyszła. do park~ . W głOWIe większych europejskich oper, tajem- Znasz tego pana.'1 _ spytał& hra- hę
~z.u a zam~t. TYSIące r(')zbleznych my- niczeg'o "Śpiewaka w masce".
bina jak od niechcenia.
. . _ Zaraz .. zaraz... _ Lęcki jakby ~;l snuło ~Ię w. móz?,u samotnej dziewJ ego wysoki, a zarazem mIękKi i '
- Nawet bardzo dobrze, do usług przebudził się ze snu. Nerwowo dotyyny.. NIe mIała Je?nak komu zwie- łagodny, powiedziałaby dźwięczniej
pani hrabiny,..
kał kieszeni, szukając portmonetki. rzy~ SIę z s:v ych naJskry~szychT gorą- szy od wszystkich innych, światowej
..- Skę.d?
Wreszcie ją. znalazł, drżą,cemi palca- cyc m~rz~n, a to podwajało mękę o- sławy śpiewaków
głos
przenikał
...... Przed rokiem przez jakiŚ czas mi wyjął srebrną monetę i wręczył samotm.e~Ia.
wrażliwą
duszę dziewczyny,
rodząc '
odnajmował numer w naszym hotelu. chłopcu. Nie słyszał już ani słów po- . -:- 0ł clec ? ... Nie. Ten dobry choć uczucia tęsknoty dziwnej i niepojętej.
Dziewięćdziesiąty siódmy., i
dzięki uszczęśliwionego boy'a, ani też Ja~ze meszczęśliwy człowiek nie zdoła Nie tyle w melod.ii i jej wykonaniu;
- A czy sam mieszkał? - Tym ra- zdawkowego: "slu/?a pana dokto!a". u.lzyć cierpieniu; raczej jemu należą co w samej barwie głosu Hanka ' do"
zem już nieukrywane zaciekawienje 'Wiedział tylko tę Jednę., rozsadzającą Sl.ę słowa otuchy, których mu zresztą strzegała coś tak bardzo bliskiego, tak:
drgało w głosie hrabiny. Chodino mu piersi nadmiarem szczęścia, praw- mgdy nie szczędziła.
znajomego, jakby owo coś z jej wł&.
tu bliżej, kochanie, - przemówiła nie- d~,. że za chwi~ę zn~jdzie się w pokoju
~spomnienie ojca wywołało w wy- snej duszy się wywodziło.
I dziwne, że przyszło to (loplero
maI serdeczn~e. - CZY sam mieszl(al? LllJany. B~dZH~. mo.gł SW~ . zmęczon~ obrazni dziewczyny postać Li1jany,
oczy !lasY~lć wldokl~m tej.. do której która była zarazem w pojęciu Hanki teraz. "Śpiewaka w masce" znała z
- S~, me.
_ -- NIe sam, powIadasz? .. To ~,e- tęskmł posród udrękI długIch, bezsen- pr~yc:yną wszelkiego zła, Jakie nawie- płyt, nadawanych prawie codzień
przez 'radjo na usilne ża,dania radjo-t:awe, doprawdy ... Masz tu na kmo nych nocy.
"
dZIło Ich dom od chwili 'e' r b '
- wsunęła. mu w dłoń złotówkę. - Z
Wszystko inne, cały otaczający go Nie mogła znieść jej Wid;k J p zy yCla. słuchaczy, a nigdy jego głos nie niial
eiebie, jak wi~ę, bardz<? miły chłopa- świat wXd8;wał mu si51 czemś .błahem, kiedy macocha WyjeŻdżał:' :aJe~ł~~~~ w sobie tej spontanicznej , żywiołowej
czek .. i A z klm to mIeszkał u was obcem I meskończeme daIekIem.
z Zabierzan b"'z oJ'ca . t
. . ' J wprost siły uczucia, jak teraz.
,
'"
I en oma! me odHanka przymknęła oczy, aby ieplej
chodz!ł od zmysłów w przystępie rozD~'U:!rny gość
sadza~ących mu piersi obaw i tęskno chłonąć czar głosu tajemniczego, mi ..
Od jakiegoś czasu na zabi erzań- ważnego? .... - Hanka. wzruszyła 1'80- ty, dZIewczyna pragnęła jak naj szyb- strzowskiego śpiewaka. Była pełna tej
skim folwarku działy się dziwne rze- mionami.
szego powrotu znienawidzonej kobie- cu~ej melodji, spływającej niby u ...
czy, a echo tego docierało nawet do
- To nie, panienko; gość gościem ty. Straciła już bowiem wsze-IkQ. na- ko}ny balsam na , rozedrgane nerwy;
dZIewczyny. Snuły jej się jakieś dale.dworu.
i ludzi to nie obchodzi. Ale to nie jest dzieję, ażeby ojciec mógł otrząsnąć
Zaraz nazajutrz po przybyciu do zwykły gość, moja panienkO', jakiego ·.:!ię z tego niezdrowego, ~bnego kie,_ ~krytę po~ osłonę. naj skrytszych'
mysh gorące dZIewczęce marzenia. Nie
Krzosów owego nieznajomego mło- mogliby się Krzosowie spodziewać. stanu.
:ozumiała wprawdzie naHstotniejszej
dZieńca, którego Hanka spotkała na Nie krewniak, nie familjant, tylko pan
I. czyż obecnie, kiedy hrabina od Ich treści, tem niemniej Jednak stwa"
leśnej polanie, ludzie coś szeptali po z miasta i bogacz, panienko, że to szu- tygodnia bawiła. w stolicy, a biedny rzały
wizję szczęścia.
kątach, a stara Weronika, przydzielo- kać ... Wlasnem autem podobno przy- osamotniony ojciec, bliski obłę.du li~
A
Hance
było z tern dobrze: marzy'"
na do poSług w kuchni, swojem dwu- jechał do Podgórek, chociai stamtąd czył długie godziny i dni jej powr'otu, ła, .•
znacznem zachowaniem dawała po- l '
dł'
dl
.
znać, że posiadła jakąś niezwykłą taasamI przysze
pIeszo
a. me~
znaki...
·
.
W s#ponach m,iloscl ł ~brodni
l emmcę·
_ Moja Kasiu, i cóż mnie to wszystAle owa tajemnica nie była wy- ko może obchodzić? ... _ odparła HanHenryk Crawford wysiadł n& Pla.- snej nieroztropności, gdyż ufny w
łączną własnością starej Weroniki. ka z udaną obojętnością, choć w samej cu Zamkowym. Zapłacił kurs, który swoją szczęśliwą gwiazdę, zaniedbyPokojówka Kasia, wypatrzywszy sto:.' .
"
dZI.'ęki kołowaniu po coraz to innych wał w ostatnich czasach zachowywasown<> chwilę, kiedy Hanka po snn.ży- rzeczy I Ją Jeszcze wczoraj zamtrygo't!
"'~
wal"
postać
owego
nl'ez
aJ'omego
mloulIcach wynosił kilkanaście złotych , nia
tak nieozownych ostrożności.
ciu śniadania z hrabi"'t! Zabierzańskl'm d . -.,;.
n
i
w
jak
najgorszy,
m
humorze
ruszył Przejt:zał to jednak zbyt późno, aby
wychodziła do swego pokoJ'u, przyZIe.uca.
'.
odrobIĆ zło~ a tern samem czuć się
Chwyciła ją w hallu:
. - P eWD?, ze
mc - pr.zyzna ł a K a- pieszo w stron"" Powiśla..
na.d~l bezpiecznym. I gdyby nie naSIa z głębokH~m przekonamem. - Coby
Był
ś' kI
M l'
- Mam panience coś bardzo waż
nego d·o powiedzeni:a - zaczęła tajem: tam zaś panienkę głowa bolała o Krz·o- ny Planwdc~e ł Y'. ozo me łop:acowa- dZIeJa, po~ładana w nieocenionych
.
. . .
sów' J'e'ch" gośc'
Al to
ZIa ama poczyna SIę zary- radach
meodłącznego
przyjaCiela,
nlczo, zn}zaJą? głos az do s.zeptu.
. l '" l
lIl:
e
zawsz~, sowywać w najczulszyćh miejscach, Crawford byłby bliskim rozpaczy.
- Cóz takIego? :.... HrabIanka, ku pamen~o~ coś podejrzanego. LudZIe Do uwieńczenia dzieła po
tł'
. - Julek, jak zwykle, i na to znajn~emiłemu rozczaro:waniu pokoj~wki, tam róz~le o tem mówią...
.
szcze wiele mozolnych dn~~~ ~:~~
Dl.e ?kazala spodZIewanego zacleka. CIeka~łl:m ? .. -:- To zdame zu- godni, gdy tymczasem Wywiad, jak dZIe radę - pocieszył się i poczuł że
•
WJema.
.
'.
pelm~ p.odswIadomle spłynęło z ust wnosił z ostatnich wypadków, po czy- niewszystko Jeszcze stracone.
hrabIankI.
,
nał mu deptać po piętach. Wprawdzie
- Krzosowle mają. ą-oś~la...
'( QiQg dalszy. J;lI8.stą.pi).
- C;>;y to liIJa być cos az tak bardzo
~ Że to mby od syna, od Wawrzo- zawdzięczał to przedewszystkiem wła6)'

I właśnie w chwili tego rodzaju
refleksji stanęła mu przed ,oczyma postać Hanki Zabierzańskiej i jej złowieszcze słowa, nabrzmiałe bólem i
nienawiścią., odżyły w duszy Mikołaja:
"Strzeż 'się jej, panie, Jeśli nie chcesz
powiększyć grona ofiar tej arcYPodłej
kObiety I .. ,'"
- Co robić?.. Co robić1...
Lęcki oburącz U}ą.! głowę i wił się w
strasznym bólu wewnętrznej walki.
Ulegał jednak wkrótce,
- LiIi moja, Lil.iano ... ~ powtarzał w myślach i całą mocą swego gorącego uczucia był przy ukochanej kobiede.
Liljana w tym samym czasię również myślała o nim, choć nie wkładala w swe myśli ani iskry uczucia:
Hrabia wyjechał, Henryka pozbyła
się do wieczora, nic więc nie stało na
przeszkodzie, aby przeżyć z przystojnym i nad wyraz miłym młodzieńcem
jeszcze jedną miłosną przygodę.
.
Spojrzała na kwiaty, Każdy świeży,
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Gawęda

Takie zdanie wyrwało mi się odruchowo, i to wtenczas, kiedym to
jeszcze bardzo mało o tym człowieku
wiedział...
Są.dziłby może ktoś, ~e kładą.c pod
uwagami, które mi się nasuwają. pod
pióro powyższy nagłówek, mam zamiar gloryfikować człowieka., który
w życiu naszej Ojczyzny odegrał poważną. rolę. Otóż myliłby się ten, ktoby tak sądził, bo takiego zamiiU'\l nie

mam.
A nie mam dlatego, że po pierwsze,
wszelkie takie chwalby i wynoszenia
ludzi żyjących uważam za nie....zbyt
kulturalne,
małoduszne,
a nawet"
wprost dziecinne. Powtóre, że każdy
szanujący
się człowiek
w poczuciu
spełnionego obowiązku powinien być
saPl sobie sędzią··. - Zresztą. tylko
mały człowiek lubi chętnie słucha~,
jeżeli mu się pochlebnie wmawia, że
jest wielkim.
- Jako feljetonista (nie czasem z
pisania, broń Boże), jeno dlatego, że
lubię takie lekciejsze rzeczy czytać.
czy to będą, Statkiewicza, czy kogoś
innego, a nawet samego Hernesa...
Z zawodu jestem trochę rencista.,
wyczekują,cy od półtora roku, aż mi
ta nasza "scalenizowana Ubezpieczalnia Społeczna" wspaniałomyślnie "resztę'· obliczyć raczy. A że ona się nie
śpieszy, więc mają,c dużo swobodnego
czasu, lubię czasem szperać w mojej
przeszłości.
A już mianowicie trapi
mnie jedno pytanie, a raczej dwa, na
które mi ciężko odpowiedzieć:
1) Od kiedy i dlaczego stałem się
narodowcem?
2) Czemu jako robotnik nie przejąłem się zasadą, socjalistów?
Jak bym nic ważniejszego nie miał
na głowie, badam już dobre dwa tygodnie swoją, przeszłość, półwiekowe ży
cie, a darmo, .tebym pod tym wzglę
dem mógł przyjść do jakiego takiego
rezultatu.
- Dziwię się sam sobie ...
... Wychowałem się przecież w chacie folwarcznej.
- Jakkolwiek wspominam sobie t~
chatę z pewnem rozrzewnieniem i dziś
jeszcze, o ile zdarza mi się jechać koleją z Bydgoszczy do Poznania, zaledwie minę Inowrocław, już mnie coś
ciągnie do okna wagonu, by na tą. poczciwą chałupę- w ktÓTej to
przed
przeszło sześćdziesięciu laty z bekiem
przyszedłem na świat z serdecznem
wspomnieniem popatrzeć. A przecież ta chata, mimo wszystkich
romantycznych uroków ma i... swoje czarne strony. Coprawda, to z niej
a raczej z jej wspomnień czerpię natchnienia do moich prac literackich ...
- Bo trzeba wiedzieć, że jeden taki
Pan, co to się kształci na uczonego,
"odkrył we mnie, a raczej wmówił we
mnie (co niech mu Bóg nie poczyta
tego za grzech) jakieś talenta literackie; pełnych ponoć regjonalizmów,
folklorów i innych potrafności, których już nie pamiętam.
- Za to w tej chałupie nie zaznałem nic dobrego...
Przepraszam, bo
były i tam momenty dobre.
Mianowicie wpajanie we mnie pierwszych
zasad mądrości życiowych. Niebyłyć
one wprawdzie wówczas zbyt przyjemne, ale dzisiaj są. i one warte
wspomnienia.
Naprzykład wpajanie zgody i miło
ści braterskiej odbywało się w najprostszy sposób.
- Kiedy nas trzech łabachów leża
ło w jednem łóżku, a z braku świado
mości demokratycznych każdy chciał
(tak, jak dzisiejsza "sanacja") najlepszą cząstkę pierzyny na siebie wcią
gnąć,
a ta nie wytrzymując próby
trzech par rąk i tyluż rozfikanych nóg
rozdarła się, aż pierze z niej wyfurknę
ło, wtenczas ojczysko nieboszczyk wstawał i rzemiennym pachem walił nogi
nie nogi, łeb nie łeb... Że po takiej
rżniątce spalo się, jak po najlepszej
ką,pieli. to chyba nie potrza pOwiadać.
... Z tej chałupy wychodziłO się codziennie rano o suchym kawałku
chleba, na cały dzień do odległej o milę szkoły. Później, z ci~żkiemi żelazne
mi widłami, do gnoju - na zaciąg·
A tam znowu nie słyszało się nic innego, jak złośliwe przekiepki, łajania,
a nieraz oberwało się i porzą.dnego
szturchańca.
Bo chociaż co do nauki w szkole byłem nie ostatni, to do roboty znowu niezdara, jak.ich mało ... Tak przy-

najmniej oceniali

mnie

znawcy od

starego Marcina z

Czymu to nie weźniesz polskie- dźwięk odpinającej się spinki u rztłl
go lamentorza... jeno to mimieckie miennego paska...
Przez przymrużone powieki widzf_
byleco? ..
- Co my tam polskie ... - mrukną.ł jak prze mgłę, jak ta śpinka wznosi
się złowrogo w górę pod samą. belk~
podufale chłopak ...
- Ty szelmosko duszo, ty śmisz tu wypręża się jak łeb węża i za chwil~
w domu przy świętech obrazach swo- spada na wtulone w ramiona barki,:.
Krzyk chłopaka zagłusza ostry świsii
jom polskom wiarę zniewożać n ..
paska, który z coraz większą siłą. i C()ol
Chłopak skulił się, zmrużył oczy,
bo w uszach zadzwonił mu znany- raz szybciej spada mu na plecy, tni~
siecze, a parzy po skórze jak ogniem ...

rozrzucania' gnoju, do czasu, dopókim
sobie wśród nich należytego stanowi.ska obywatelskiego nie wyrobił.
A jednak nie skusił mnie socjalizm i inne 'mamidła..
Dlaczego? .. w tern sęk. - Czyżby?
... W niskiej izdebce, przy nikłym
błyzgQcie naftowego światła, dziesię
cioletni chlopak sYlabizuje z książki:
a-ber, o-be' ii-ber ...
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- Ty, ta polsko wiara, . to jednald
musi być duże co - szepnę.ł mi móJ!
młodszy brat Wojtek, kiedym trzęSQC
się, leżał na łóżku w komorze ...
-

-

O, błogosławiona bądź, ty święta dłoni
ojcowska...
Błogosławiona bądź, ty spińko u rze,o
mianego poska..•
... Ty, stara, święta chałupo kl1jawsk~
Bądź pozdrowiona!. ..
... Pociąg przemyka, widzenie pryska,
a jeno, a jeno ta stara, szara, wkopana
w ziemię chałupa, jak stała w pośrod.
ku wsi, tak stoi i dziś i za każdym
razem jakby się chciała do mnie uśmiechać ...

-

...

Niejeden czytając to moje rozgwarzenie się, pomyśli z politowaniem.
gdzie tu Krym, a gdzie Rzym?
- Otóż, otóż - zakańczam krótk~
i węzłowato - po swojemu.
- Między innemi zachciankami
zapragnąłem poznać bliżej całą Polskę.

Po zwiedzeniu Krakowa przyszła chęć
na 'Varszawę. Składając grosz do
grosza, mogłem sobie w marcu 1914 r"
zwiedzić naszą stolicę (a w kilka miesięcy później
bezpłatnie).

zwiedziłem

całą

Polskę

- Oglądają,c przez kilka dni osobliwości Warszawy i badając jej teren
gospodarczy, między innemi chciałem
zasięgnąć pewnych wiadomości połą,

w mnu WCZORAJSZYM, T.I. 2 B. M. WYPADŁO lO-LECIE )BJĘCIA RZĄ·
DOW W ARCHIDIECEZJI GNIRŻNIEŃShIRJ I POZ, AŃSKIEJ PRZEZ J. RM. KS.
KARDYNAl'~A PRnIASA DR. AUGUSTA IILO .TDA ..T. E~f. I(S. KARDYNAŁ PRY.
MAS HLOND ARCYPASTERSTWO SWE NA STOLICY ŚW. WOJCIECHA, NAJDOSTOJNIEJSZEJ I NAJSTARSZEJ W HIERARCHJI KOŚCIOŁA W POLSCE, DO
KTOREJ PRZYWIĄZANY JEST TYTUŁ PRYMASA, SPRAWUJE Op 2 PAŹDZIER·
NIKA 1~26 R.
REDAKCJA "ORĘDOWNIKA" ŁĄCZY SIĘ W 2YCZENIACH DLA NAJDOSTOJ'
NIEJSZEGO KS. PRYMASA ZE SPOŁECZEŃSTWEM CAŁEJ POLSKI.

DO DZISIAJ

ZEBRALiśMY

76624,12

ZŁOTYCH

Składki na eskadrę "Chrobrv"

l.!arylka Zimmermann
Sałaciński, Grand-Cafe

1,=
3,~

J.

Maciejewski. Plesze w
Fr. M.
Ks. dziekan Teodor Noak, Łekno
Ks. Andrżej Andrzejewski, Wyrzysk
Ks. P. S.
Stefanostwo Malińscy zamiast podzi.ękowań za liczne dowody pamięci w dr.iu srebrnych godów
Personel firmy M. Gmurowsk
Piotr Gizelski. ul. PółWiejska 19.
z okazji BO-lecia istnienia swego p!'z~dsiębiorstwa
Maksymiljan Szpryngacz
Pomian z Odmianą
Irena i Stanisław SOlańscy
Józef Burek, mistrz ślusarski,
Poznań, Dąbrowskiego

88

Zygmun t Buszewicz
Marta Kędziorzanka
jnt. Aleksander I Maria Kurna.towscy ze Swarzędza

2,-"
10,-"
3-=

10:5,=

3,5,-"
27,10,~

10,-"
2-=

10:10,~
20,~

1,-"

5,=

Antoni Sobecki, Poznań, Wielka 8
N. N. z Gdyni
Marjan Nowicki, Września, zebrane od. przE'dstawicieli odwie:izających jego firmę
Ignacy Chabowski, !Skład węgla
drzewnego. Gdynia-ChylonJa
Roman Nowak, agentura naszych gazet w 2ninie. od .siebi~
(wobec CZJgo zebrano w agenturze razem 150,- zł)
Zebrane z inicjatywy St. Nowickiego, dyr. mleczarni Skalmierzyce, ::ta posiedzeniu Zaw:-do·
wego Zjecnoczenia Mleczarski~
go, obwód Ostrów - Krot08zvn:
Klasa VI a Szkoły Powszechnej
im. H. Sienkiewicza w Byd·
goszczy zamiast kwiatów z okazji imienin rektora Ewalda
Zebrane na zebraniu mleczarzy
w Bvdgoszczy przez Kazimieru Ziętowskiego. Inowrocław
2eńskie Towarzystwo Gimnastyczne "S()kół", Miłosław

•
Bezpłodne myśli
'Vielu ludzi 7.arówno 7.e sfer pr7.cmyslo·
wych, handlowych czy fet pracowniczych
nie mote osiągnąć powodzenia w swym
zawodzie, jedynle dlatego, że umysł ich
jest wypełniony bezpłodnemi myślami. Je·
śli ktoś myśli: "l'\ic nie poradzę, wszystkiemu winien luyzys", albo "Poco mam
to robić, napewno nic nie pomoże" - to
są to myśli bezpłodne.
W Ameryce powstały ostatnio specjalne kliniki (Thought Control Clinics), które
sil) podejmują zmiany nieracjona lnego sposobu myślenia swych pacjentów. Podobno ciesl':q się dutą frekwencją. I Słusznie.,
Optymizm i wiara WE' własnc siły budzi
zaufanie i pomaga do przezwyciężeni'!

15.-

100,-

31.50
10,-

5,-'-

37,-

5,10
10,~

5,-

trudności tyciowych.
Pesymiści są skazani na wymarcie.
Powodzenie w tyciu można osiągnąć,
mając nawet 70 lat, o ile ktoś nie uwata.
że jest za stary. C. Vanderbildt, mając 70
lat, powiększył swą fortunę o 10 miljonów
dclarów. Kant, mając 7ł lata, napisał Antropologję.
Będąc w tym samym wirku
'I'intoretto namalował swój największy
obraz "Rap" wielkości 74 razy 30 stóp, a
Verdi stworzył opery "Otello" i "Fal staff".
eraz pieśni "Ave Maria", "Stabat Mater"
i "Te Deum". Lamark w 78 roku tycia
Skończył swe dzieło "Historja Naturalna"
Gocth~, mają~ 80 lat, ukończyl "Fausta".
a TYCJan, mając 98 lat, namalował bitwę
rod Lepanto.

czonych z przewozem
kolejowym ..
Wskazano mi jakieś przedsiębiorstwo
pod firmą. Adolf PodJasiak. Wchodzę
do biura, spotykam siedzącego prz!,
stole, przyzwoicie sobie wyglądające
go pana. Zaczynam z nim rozmowę.
Dowiedziawszy się, że przyjeż
d7.am z Berlina, ucieszył się, bo też
tam miał syna, i po wstępnych informacjach zaczyna ni z tego ni z owego
(ponieważ ta rozmowa mnie zainter&4
sowała, spamiętałem ją, tak, że mogę
podać ją, nieomal dosłownie):
- Wprawdzie tu u nas jest obecnie
trochę kwasów na rząd i niektórzy sil!!
oburzają,
na to, że wpuszczono do
królestwa te głupie parę tysięcy ży.
dów-litwaków. Ale, mój Boże, przecież
i to są ludzie, a nie bydło... I oni chcą
jeść, więc muszą zarobkować ...
- A tu pro~zę pana, wybija się na
czoło ktoś, co jeszcze bardziej nasze
pOCZCiwe społeczeństwo podburza. A
nawet, co gorsze, już sięga nawet do
ludu ... , tego cichego pracowitego chł~
pa chce podżegać na Żydów ...
- Panu, jako socjaliście - bo zapewne, kiedy pan z Berlina, to musi
być socjalistą mogę śmiało powiedzieć, jakiego to pokroju ten czło
wiek. .. , co mówię, to nie człowiek, to
szatan, to złodziej - psiakrew! Panie kochany, co ten złodziej nam
krzywdy narobił. On wszystkie nasze
świ~te pamiątki powywoził do Paryża
i tam posprzedawał Żydom, Niemcom,
Anglikom. Amerykanom! - I{rzyczał
coraz głośniej.
- Niech się pan dowie. i zawiezie
to do Berlina! Kto największy szkodnik, kto krzywdziciel narodu, kto Oj.
czyznę nam zaprzedaje, kto ją poniża
i nie pozwala, żeby zmartwychwstała?
To ten szuja, złodziej, djabeł. którego
musimy uskromić... to... zapamiętaj
pan sobie dobrze jego nazwisko... Roman Dmowski 1...
A razem z wykrztuszeniem tego
imienia ukazał mi się w całej swrjł
obrzydliwości potworny Żyd.
Z szatańską wściekłością, na obmierzłym
p:vsku, z roziskrzonemi, jak sam dja-

beł ślepiami...

. . Ponj.e~a.ż . nazwisko

Dmowskiego
mi
się jak błyskawica ... Ten Dmowski. to
jednak musi być wielki człowiek, kiedy go tak to żydostwo nienawidzi i go
się lęka ...
... A ?;Yd tymczasem nRr~kał 41iną.,
cherchlał, pluł i latał jak warjat...
JUZ częscle.1 Slę slrsz~\ło. nrzemkło

'YLADYSŁA W ~fAnCI~l{QWSKt

