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Are~ltowinie 1ł O oly[ioni~tów W~~iń~~u
Gattleiter Forster oraz prezy.dent senatu hitlerowskiego w Gdańsku wy/głaszają buń
czuczne mowy, kwestjonujące najiSiotniejsze prawa Pol~ki do Wolnego Miasta

War s z a w a. (Tel. wł.) W niedzie- sta aresztowała policja 74 działaczy dług ostatnich ustaw gdańskich nie
w Gdarlsku wielkie pu- opozycyjnych, przeważnie socjalistów. podlega
zaskarżeniu.
Aresztowani
bliczne zgromadzenia partji hitlerow- 'Vszyscy aresztowani zostali osadze- przebyć muszę. w areszcie prewencyjskiej, na których przemawiali Gaulei- ni w areszcie ochronnym, który we- nym niekrócej niż 3 miesiące. (p)
ter Forster oraz prezydent Greiser.
Opaj specjalnie podkreślali niezwykły
sukces, jaki odniósł Gdańsk pod rzę.
darni hitlerowskiemi wobec Ligi Narodów. Przywódcy hitlerowców w
Gdallsku wyrażali nadzieję, że po odwołaniu wysokiego komisarza Lestera
Tegor{)czny bieg walutowy wygrał niejuż nigdy w Gdańsku nie znajdzie się
Władza
ręce
żaden wysoki komisarz Ligi Narodów.
spodzianie dawniejszy mistrz świata
P a ryż. (Tel. wł.) Z Burgos dono-, nia obronne dokoła Madrytu nie zdoZ nowym stanem rzeczy będę. musiamis-ier DolIar z Ameryki.
szę.:
łaję. się długo utrzymać.
ły się pogodzić Liga Narodów, a szczególnie też i Polska.
Prezydent Azana opuścił Madryt,
Oddziały gen .. Varela, m8tsz~f1!ją.ce
udając się do jednego z portów na od stro?y. połudlllowo - zachodnIeJ. do- cuskiem, gen. Corap ogłosił dziś w
Należy dodać, że ostatnio znów w
wschodniem wybrzeżu Hiszpanji.
tarły .luz. na przedpola Ma~rytu i miejscowej prasie rozkaz, w którym
G<lańsku nastę.pila nowa fala aresztoEnergiczna ()fensywa wojsk nar~ ostrz~.hwuJę.. gwałtownym ~ogmem ar- zaprzecza kategorycznie rozsiewanym
wań przeciwników politycznych, odstawianych do "aresztu ochronnego". dowych wywołała panikę wśród ludno- tyl~fJl WZnIesione- pozycJe obronne wiadomościom o rzekomej próbie poAreszty zapełniaję. się coraz bardziej ści w stolicy. Socjaliści, komuniści i wOjsk czerwonych.
wstonia przeciwrzę.dowego garnizonu
więźniami politycznymi. Jest to chaanarchiści %Walali!- na siebie nawzaW Madrycie panuje naogół dość pa- wojskowego w Meknesie. J ednocześ
ra.kterYstyczny objaw tego stanu rze- jem winę klęski. Anarchiści domaga- symistyczna ocena sytuacji strategicz- nie ostrzega tak woJskowych, jak i cyczy w Gdańsku i niezwykłej pewności j, się ustąpienia L,a rg9 Caballero. Na nej na frontach. Koła madryckie przy_ wilnych przed prowokacyjnę. działal
hitlerowców gdańskich. Podkreślić na- . czele nowego rządu stanąć ma przy- znaję. się otwarcie do fak~u, że wojska nościę.
nieobliczalnych
jednostek,
leży, że nowe te aresztowania zwrócocałkowity
wódca komunistów Diaz.
powstańcze oddalone sę. zaledwie 10 stwierdzając równocześnie
ne sę. głównie przeciwko socjalistom.
Sytuacja jest tak naprężona, że km?d linj~ k.olej?~ej Madry~ - ~a spokój wśród podległego mu garnizonu.
G d a ń s k. (Tel. wł.) Zakończone w i~tnieje obawa, że może dojść do walk lencJ-B; t~~, ze IstnI~Je obawa! ze stolIca
Ka..liśc wobec powstania
ulicznych w Madrycie. Rząd madryc- w: naJbhzszyc~ dnIach m?ze być odGdańsku trzydniowe manifestacje anW i e d e ń. (PP AT.) Delegacja 12
tykomunistyczne miały charakter wy- ki w zwię.zku z tern przedsięwzią.ł cały CIęta od tego nIezwykle waznego portu.
karlistów, która odwiedziła ks. Ksabitnie polityczny. Zostały one skiero- szereg środków zapobiegawczych.
Wymiana strzałów armatnich werego Burbon de Parma, odlatuje
wane przeciwko prawom Ligi Narodów
C a s a b l a n c a. (P AT.) W ostat- dziSiaj do Burgos. Przywódca delegaZbombardowanie fabryki
w Gdańsku z równoczesnem zakwenich
dniach nastę.piła ożywiona wy- cji stronnictwa karlistów Manuel Falstjonowaniem praw Polski. Kulminaamunicji w Madrycie
miana strzałów armatnich pomiędzy conde, który odwiedził w Wiedniu nocyjnym punktem manifestacyj, na
P a ryż. (Tel. wł.) 'Radjostacja w bliżej nieznaną. jednostką bojową flo- wego regenta karlistów, oświadczył
które złożyły się zebrania organizacyj
Kadyksie
donosi:
ty rządowej, a nadbrzeżnemi baterja- przedstawicielom prasy: "Hiszpanja
hitlerowskich i różne tego rodzaju ajest w prz.ededniu swego ostatecznego
Podczas ostatniego lotniczego ata~ mi Taryfy i Algesirasu.
pele. była mowa Gauleitera Forstera
wyzwolenia,
karliści nie zamier.zaję.
ku
na
Madryt
została
zburzona
fabryna odpra'\\-ie kierowników partji hitleWojska
powstańcze
wziąć -Udziału w
przyszłym
rzę.dzie
ka amunicji oraz są.siaduję.ce z nię.
rows,k iei w Gdailsku.
dyktatury wojskowej, ograniczają.c się
pod
Vitłoria
budynki.
Około
100
osób
zostało
zabiMowa Forstera jest charaktery'
S t. J e a n d e L u z. (PAT.) Spe- do popierania jej na terenie p'o litycz.
styczna i nowodzi miarodajnego źró~ tych.
ńym, podobnie, jak czynię. to obecnie
Radjostacja w Madrycie usiłuje cjalny WYSłannik Havasa donosi, że w
dla, gdyż treść jej została potwierdz~
okopach.
wojska
rzą.dowe
znajduję.
się
w
niezbagatelizować
w
swym
komunikacie
na w mowie prezydenta senatu Greiwielkiej
odległości
od
Vittoria,
poważ
sera. Forster nadto wyraźnie podkre- skutki tego ataku, donoszę.c, że spowonie zagrażaję.c temu miastu. W kodował tylko nieznaczne śzkody.
ślił, że władze gdańskie niczego nie
łach baskijskich nacjonalistów i frontu
robię. bez porozumienia się z kiero~
L i z b o n a. (P A T). Ogłoszono deWedług wiadomości z Madrytu unictwem partji hitlerowskiej. Forster cieczka kobiet i dzieci ze stolicy trwa ludowego w Bilbao panuje przekona- kret o organizacji Legjonu Portugalnie, że powodzenie wojsk rzą.dowych skiego. Będzie się on składał z ochotpowiedział tak wyraźnie jak nigdy, że
w dalszym cią.gu.
na tym odcinku frontu należy przypi- ników, gotowych do obrony porządkU
władze gdal'lskie wykonują. tylko jego
sać energji i szybk9ści decyzji dowód- społecznego i zasad ustroju państwo
rozkazy. Poza tern Forster w mowie
Akcja, wojsk narodowych
cy
wojsk rzę.d()wych, majorowi Ciutad. wego. Legjon będzie miał organizację
swojej wysuną.ł bezwzględne żą.danie,
. . .
aby w Gdańsku nie był w przyszłości
. Na. wsc~od .1 połnoc-ws.c~?d od stowojskową.. Na czele Legjonu stać bę
Zdementowanie
mianowany komisarz Ligi Na~odów, lIcy <;lą.gme ~lę s~ste~ ]mIJ. okopów,
dzie komitet 5-ciu, z których conajfałszywych plotek
gdyż stał się on jego zdaniem - , osłomętych sIlnem} zaslekam.l z drutu
mniej 2 oficerów. Rza.d zamianuje kozupełnie
zbytecznym.
Konstytucja kolczastego. Dowodztwo wOJsk naroCasablanca. (PAT.) Dowódca mendanta Legjonu z liczby członków
gd~ń~ka odpowiada dziś aktualnym
dowych jest przekonane, że urzę.dze- wojsk okupacyjnych w Marokk() iran- ' komitetu oficerów.
potrzebom wolnego miasta i woli jego !!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!
.społeczeństwa, które jest narodowosocjalistyczne.
Prawa Polski w Gdańsku - zdaniem Gauleitera Forstera zostanę.
zgodni~ ze statutem wolnego miasta
uszanowane, lecz rówhocześnie F()l'ster kategorycznie wypowiedział się
•
"
ł
ł'
.
.
.
przeciwko ich powiększaniu. Miejsce
wysokiego komisarza w Gdańsku nie
doszło
'
są
tysięcy
może w żadnym wypadku zdaniem
Forstera - przejąć mandant Polski.
wewnętrznych
)
r
Polsce muszą wystarczyć zapewnienia, ,
Koła polityczne uważaj, nietl'Zifeljakie odnośnie od jej praw gdańskich '. :r a r Y ż .. (feL wl:) Ostatni?- niedzie- . działy wojska. Mimo to doszło międają. władze wolnego niiasta.
,la w. Par~żu ,~inęła ' .pod znaki~m dzy komunistami a grupami narodo- ne ":l?-aniIestacje za wyraz, wzmożonej
Forster wreszcie zakwestjonował Ę>o.waznych. mamfestacy.l na prze~mle- wemi do poważnych starć. W zwię.zku akCJI politycznej , płk. de la Rocque.
naj istotniejsze prawo Polski - prawo sClach s.toltCY. Do~zło do starć mlęd~ z zajściami aresztowano z górą 200 Pras~ prawicowa szcZegÓIIłi.e ·/ ~tro a.prowadzenia spraw
zagranicznych grupami komum stów a członkamI oiób.
taku.1e znanego z dezercji vi 1,okresie
wolnego miasta. Stwierdził on, że b. ,,~roix de Feu".. ~1a?ifestacje
Zajścia ponowiły się w godzinach wojny minist~a spraw wewnęirznych
Gdańsk prowadzi swoje sprawy zagłówme na polach ElIzeJskIch przypopołudniowych, przyczem aresztowaSalengro, l{tory wystąpił w obronie
graniczne samodzielnie. (p)
brały poważny charakter. Władze bez- no jeszcze 1.100 manifestantów, główwywrotowców, a przeciw członkom
G d a ń s k. (Tel. wł.) W ciągu dnia pieczeństwa zmobilizowały około 20.000 nie z pośród członków b. "Croix de b. "CroiX de Feu".
Feu·'.
:wezorajszeg~ na. terenie Wolnego Mia- policji i gwardji lotnei, a nawet od'lę odbyły się
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R z y m. (Tel. wł.). Na wniosek Mussoliniego rada ministrów uchwaliła w
poniedziałek przed południem obniżyć
wartość lira włoskiego
narazie o 41
procent, pozostawiając 10 proc. dla
wyrównania waha!'l.

Zjazd ~wolnionych l,rofe's orów wy~sz!lch ,,:,cz~lni ."'!' Polsce
dslawionego ro~porZ€{dZenla o hkun,dac:Jł szeregu
ka'fedr

zwolnionych profesorów: ks. pro!. Żu- '
kowskiego, prof. Kozickiego, SobieM e k s y k. (P AT). Podczas wyboskiego i Władyczki, jest przypomnieniem. że dotychczas nie naprawiono rów gubernatora stanu Tlacxcala dotych szkód, jakie poniosły wyższe szło do krwawych starć, w czasie któuczelnie skutkiem szkodliwej polityki rych utraciło życie 13 osób.
• I
Janusza Jędrzejewicza.
Zarówno ten zjazd) jak i dwa poPożar
i I
przednie odbyły się w rocznicę wejśc~a
Zakopane.
(PAT).
W
dnlu
w życie osławionego rozporzę,dzema
wczorajszym wieczorem około godz. 17
o likwidacji szeregu katedr.
wybuchł ogień w barakach na Kasprowym Wie~.chu. Pożar. który znisz~zył

Krwawe starcia w Meksyku

strajk
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lloyd George

'V

za f'rontem ludowym

'7' .. L o n d y n. (P A T) . l;loyd George po

pO'wrocie z Niemiec, wypowiada się
dziś na łamach "Reynold News" na.
rzecz utworzenia frontu ludowego w
Anglji.
Jeżeli Ut\vol'zymy taki front mówi b. prem,ier obalimy rząd, od
niesiemy nowe zwycięstwo dla demokracji na świecie, który potrzebuje pokoju i postępu.

'~i-:

WarSI,aWa - Ateny

teny (PAT) Wczoraj o godz. 14, 30
lą.dował na lo.tnisku w Tato.i trójmo"torowy aparat ko.munikacyjny "Douglas" polskich linij "Lo.t".
Pie'r wszy lot Warszawa - Ateny odbył się w dnść
ciężkich
warunkach
na wysoko.śd 2500 di() 3500 metrów.
Temperatul'a wynosiła do. 20 st. mrozu.
W drodze do Bukaresztu nad Karpatami samolo.t spotkał burze śnieżne. Do
Salo.nik pogo.da była pochmurna. W
drodze do Aten przebijano się przez burze. Od wyspy Eubei do Tatoi pogoda
'"'i.
" .A

była pomyślniejsza.

Na uboczu

żydzi

a ,,'ront ludowy"

w Łodzil
P. Jędrzej Giertych opisuje na ła
mach ,,'Varsz. Dz.iennika Narodowego"
swe wrażenia z wyborów łódzkich i
stwierdza m. in.:
.
- ~jfi~"

~:.i' .' "Prosty,

Ameryka

W przedwyborczym. wl'rze
.
.

N o w y Jor k. (PAT) Dotychczasowe cyfry ankiety wyborczej tygodnika
"Literary Digest"
dają Landonowi
293.972, a Rooseveltowi 185.495 głosów.
Demokraci kładę. obecnie cały nacisk na gęsto zaludnione stany wschodnie. Roosevelt w swej kampanji . wyborczej. która potrwa jeszcze miesiąc,
prawdopodobnie zrezygnuje z objazdu
stanów zachodnich, a cały swój wysitek zwróci na takie stany, jak Nowy
Jork, New Jersey, PensyIwanja, Massachussets, Ohio, Illinois i Michigan,
które m~ją blisko połowę ludności całego kraJU.
Walka wybo.rcza zao.strza się z
d~iem .każdy~, doprowadzaj,ą-c. d'o .ta-)
kICh lllespodZlewanych wymkow, Jak

zabur~eń

R y g a, (PA T). Z Kowna donoszą:
Z przebiegu rozprawy w procesie wło~
ścian, ,"v wojskowym sę.dzie w Kownie,
\vyjaśnia się, jak głęboko przenikn~ł
ferment wieś litewskI).. Latem i jesienią. ub. r. na zebraniach lwnspiracyjnych, włościanie postanowili przystą
pić do akeji przeciwrzą,dowej, W myśl
tych uchwał dnia 26 sierpnia zgromadziło się w Szałtupiach około 800 wło
ścian, a w Prienach 1 000. W Wejwerach włościanie zablokowali drogi,
wstrzymuJąc transporty
z żywnością,
do miast: Interwencja policji spowo-

na Litwie

dowała strzelaninę, daję.c w wyniku 15
ofiar zabitych i cięiko rannych, po
obu stronach. W Szyławotach wło
ścianie zmusili policję
do podpisania
zarz::~dzenia
o zwolnieniu uwięzio
nych, poczem ruszyli do Iszlauzy.
gdzie też zwolnili aresztowanych. Policja na rozprawie oświadczyła, że
podczas tego ruchu spalono przeszło
100 chat, Bardzo charakterystycznym
jest, że "Związek jedności wiejskiej".
który przowodził w tym ruchu. jest
częścią
składową
panujQ.cej partji
tautininków.

choć

rzecz prosta, tylko
przybliżony rachunek pozwala stwierdzić, że gdyby 30 proc. tych Żydów,
którzy dnia 27 września głosowali, od
R a w i c z. - Dnia 30 września br.
głosowania się wstrzymali, to przy poodbyła się w sę.dzje okręgowym w
zostałych wynikach głosowania wynik
ostateczny zmieniłby się o tyle, że Str. Ostrowie rozprawa karna przeciwkO
Narodowe otrzymałoby 31 mandatów, st. poster, policji śledczej z Rawicza,
P. P. S. 33, listy żydowskie - 7 i Nie- W. Goździejewskiemu, oskarżonemu z
187 art. k, k. Goździejewski wydrapał
miecki Związek Ludowy - 1.
"Gdyby połowa Żydów wstrzymała imię i nazwisko na postano.wieniu sąsię od głosowania,
obóz narodowy dowem, wypisał imię i nazwisko innego obyw3.tela i na mocy tak sfalszootrzymałby 35 mandatów, P. P. S. wanego dokumentu przeprowadził re-I
31, Żydzi - 6 i Niemcy - 1.
"Gdyby zaś wszyscy Żydzi wstrzy- wizję domową u członka Stronnictwa
mali się o.d głosowania, to obóz narodowy otrzymałby 50 mandatów, P. P.
S. - 18, chadecy i "sanacja" - 2 i
Niemiecki Związek Ludowy - 2.
"Zwycięstwo wyborcze "frontu ludowego" osiągnięte było ponoć w lwiej
części ż~dowskiemi pieniędzmi.
Na
własne oczy stwierdziłem, że osią.gnię
te również zostało w lwiej części ży
dowskę. pr,acę. i żydowskim wysiłkiem
organizacyjnym.
"Objechałem w dzień wybor6w. całe
mi.asto wraz ze wszystkiemi niemal
pi"zedmieściami. Nawet w czysto polszczątków
skich dzielnicach widziałem, że rdzeń
wszystkich grup socjalistycznych, rozdających numerki, obnoszących transparenty,. rozrzucaję.cych ulotki, stanoDopiero teraz napływają szczególowili młodzi Żydzi.
wsze wiadomości o niedawnem zgro"Na przedmieściach stanowili rdzeń madzeniu kortezów - parlamentu hiw śródmieściu stanowili niemal jedy- szpańskiego, który obradował w Manę., działającę. na rzecz P. P. S. siłę.
drycie. '
Na Starem Mieście widziało się nawet
Zgromadziło się na sesję tylkO okoŻydków w chałatach, z czerwonę. kolo 100 deputowanych, na ogólną liczkardą i przypiętą. na piersja.ch "dwójhę 473. Przybyli oczywiście wyłącznie
kę.... ro.zdających socjalistyczne "nustronnicy komuno - socjal - anarchimerki".
"Wiem od szeregu ' prze'wodniczą- stycznego "frontu ludowego", którego
. cych komisyj wyborczych i szeregu kilkumiesięczne rządy, obfitujące w
jaskrawe bezprawia i gwałty wobec umężów zaufania (z którymi rozmawiamiarkqwanych i prawicowych stronłeth), że żydowska burżuazja ławą gło
nictw, pogrę.żyły kraj w odmętach
sowała na P. P. S,. ostentacyjnie i zuo.krutnej wOjny domowej. Deputowapełnie bez żadnego wyjątku wkładając
hr. 2 do kopert. Najbogatsi fabrykan- ni prawicy i środka. którzy uszli z życi nie stanowili tu wyjątku. Więcej: ciem z terenu rządów czerwonych.
im zamożniejsi Zydzi. tem ostentacyj- znajduję. się bowiem na obszarze Hinlej się po stronie P. P. S. opowiadali. szpanji, będącej już w lwiej części
"Jednem słowem: zwycięstwo "fron- pod rządami narodowej junty antyboltu ludowego" dali Zydzi. Po pierwsze szewickiej. Wielu prawicowych deputowanych zginęło w rękach czerwo-I
przez to, jak głosowali. Po wtóre i to przedewstkie.ro - . ,~'rzez to,. ż e nych siepaczy, a wśród nich Calvo Sotelo.
.
głosowali." ·...
I,'''~I
_.I
,-- ...,"- - . ~ .. d1d ..
, ~{)rtezy miały charaktet: kadłulJ.o,-

Skazanie posterunkowego

~~~:~~ęt~~e~ar~~t::r~~Og~czri:,ow~~

np. rozdwojenie w eplskopacle katohc,
' k s. Coughl'ma,
klm.
Jedni poc h wa IaJę.
a inni potępiają go. za gwałtowną walkę przeciw Rooseveltowi, którego na-I
zywa bezbożnikiem.
Nie bez śladu też pozostał atak
Hearsta przeciw prezydentowi, którego znany wydawca nazywa kan~yda~
tem popieranym przez bolszeWIków,
budowniczym amerykańskiego "frontu
ludowego" itd. Z bardzo ostrym atakiem przeciw Rooseveltowi ,,:,ystąpił
też prezes dużej grupy katolIków w
stanie now?jotskim Arthur O'Leary,
który ?skar~B; p~ezy?e~ta o szuk~n.l.e
poparcla wsrod zywlołow antyrehgJJnych.
.

Włościanie spalili 100 chat
Echa groiinyeh

adw.

Jankowski z
.
.
Nadmienić wypada, że po uJav.:Ill~
niu sfałszowania dokumentu udalI SIę
odnośni członkowie Stron. Nar. w Rawiczu z doniesieniem do min. spraw
wewnętrznych. (rs)

te rocznicę

War s z a w a. (Tel. w!.) W ubietygodniu odbył się w Warszawie
trzeci zjazd profesorów wyższych
~,'.. Zakończony
uczelni, zwolnionych na skutek rozporządzenia likwidującego 52 katedry.
'1' P a ryż (P AT) Przy;stąpili do swych
zajęć pracownicy
hotelowi, restaura- Jak wiadomo, rozporzą.dzenie to wydał
cyjni, którzy zgodzili się na arbitraż min. W. R. i O. P. Janusz Jędrzejewicz.
Zjazd, który rozpoczął się żałobnę.
rządowy.
Rozmowy pomiędzy właści
cielami hoteli i restauracyj a ich pra- mszą. św. w kościele św. Anny, odpracownikami doprowadziły do porozu- wionę. przez ks. biskupa Szlagowskiego za dusze zmarłych zpośród
mienia.
F/' "':/

.,, "
przeprowadzał
Ostrowa.

Przypomina się krzywda nauki polskiej
głym

(
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Narodowego w Rawiczu, p. Józefa Paź
dziora. Oskarżony Goździejewski do
winy się przyznał, wobec czego zrezygnowano z przesłuchania świadków.
Po. naradzie skazał sę.d, w składzie 3·
osobowym pod przewodnictwem s. o.
dr.
Jastrzębowskiego,
oskarżonego
Goździejewskiego na 6 miesięcy wię
zienia, 20 zl opłat sądo.w:'ch i ponoszenie kosztów pos'tępowania karnego.
Wykonanie kary zawiesił sąd oskarżo
nemu warunkowo na 2 lata. Oskarżał
wiceprokurator Wachowiak. Obronę

szynami i t. d., wyrządził szkodę na
około 20,000 zł. Baraki były ubezpieczone.

Wum"'wne
m·lr~zen·le V B 50'
J
'l ;
5'··
'U' .

W

rozpo'wsze·c hnionym dzienniku:
"Curentul" ukazał się
przed paxu tygodniami artykuł Oktawjana Gagi, pełen sympatji dla l?-itl~
rows'k ich Niemiec, Goga WywodZIł, ze
wie z miarodajnych kół niemieckich, iŻ'
Trzecia Rzesza nie będzie popierał~
Tewizji postanowień granicznych, kt6reby dotykały interesy Rumunji.
Rozważania O. Gagi powtórzył CzołQiWY organ hitlerowski "Voelki-SO'her
B oobachte;r" po.mijając jednak zupałnie tę część' artykułll;, w której była
mowa o niepoJ;!ieralllu przez RzesrLę
węgierskich dążeń rewizjoni,gtycznych
w stoSlUnku do Rumunji.
Prasa rumuńska szybko s'postrzegła
swoi,gte pojmowanie w Berliuie "przyj.aźni" rumuńsk()-niemieckiej, pil"fl!P'a gowanej P'l"zez p_ O. Gogę. Ten sam
"Curentul" musiał skonstatować, że
pominięcie naj istotniejszej
części wywodów O, Gagi przez kierownictwo polityczne bardzo miarodajnego "Voelki..scher Beohachter", jest aż nadto wymowne. Dzięki temu prysłO złudzenie,
żywione przez odłam SI>ołeczeń,gtwa rumuńskiego w stos·u nku d{) narodowosocjalistycznych Niemiec.
bukareszteńskim

- Koreswndent PAT. dowiaoduje 1ri41 ze
zr6del dobrze poinformow a nych. że węgiemk.i
premjer Gombii6 nOS! się z zamiarem przerwania kuracji i przybycia do Budapesztu okolo l,'i
października.
Spod7liewaia &i41 jego dymisji.

*

Według 05tatnich danych atat;r6tYemlyeli.
kołach DolS!k-ich w Rydze bylo
1.020 ckieci.
j. o 104 mniej . n i t w roku ub. Za-rzad~en.ie

-

w

t.
min
ośw i aty
wprowadza
we
MlzY8t,kich szkołach mniejsoości nar. wykłady
historji i geogl afjl w języku lotewskim już od
4 kla.. y.
łotewskiego

*

Havas donOEi z Monte Oarlo. te dekretem
Monacv P06ta-llowiono utworzyć bank.
p. n ... Bank N arodowy Monaro", kt6ry otrzyma
wyłączny przywilej bicia monety księstwa Monaco.
-

ksi~cia

"lenin czerwonej Hiszpanji'" obiecuje...

••

••

•

.~ anl~ Dr ~IJ [1~rWOn~1 ~llJaD)I

Deputowani

-.1

kortezó'w woleli nieztiyt

;

-

-

sytuacją

dłu'go radzić

wego parlamentu, obraduję.cego wśród
bardzo minorowych nastr,ojów. Wobec
całkowitej anarchji w Madrycie. parlament urzędowal pod osło.ną dużej
ilości wojska i milicjantów. Nad miastem krążyły samoloty myśliwskie,
strzegące bezpieczeństwa. deputowanych przed niespodziewanym nalotem
powstańczych sił powietrznych. Z 10ży dyplomatycznej przysłuchiwał się
obradom niedawno przybyły do Madrytu poseł sowiecki Rosenberg, kt6remu komunistyczni deputowani zgotowaIi owację.
Cały przebieg
zgr·omadzenia był
obliczony na efekt zewn~trzny. Prezydent kortezów deklamowa.ł, że mimo
ciężkiego położenia ogólno - politycznego ciało ustawodawcze zostało zwolane dla po.dkreślenia szacunku, jaki
rząd żywi dla konstytucji, postanawiaję.cej w terminie jesiennym początek
sesji budżetowej. Przemówienie prezydenta kortezów kulmir>Q'Walo w patetyczpem oświadczeniu, że "Hiszpa,-

'!~ !f - .

nad

niepocieszającą

I nja woli zginąć, aniżeli pędzić żywot
niewolny".
Premjer Caballero wzywał do bez·
względnej walki przeciwko nacjonalizmowi, obiecując swoim słuchaczom,
że jeżeli czerwona koalicj.a odniesie
zwycięstwo. Hiszpanja będzie repubIikę. proletarjackę. ...
Zaufanie do obietnic "Lenina czerwonej Hiszpanji" nie zdaje się jednak
być wielkie, wobec niedwuznacznych
przygotowań

czołowych

osobistości

czerwonej Hiszpanji, jak prezydenta
Az.any. Companysa i innych do opuszczenia Hiszpanji i schronienia się
we Francji.
Deputowani szczątkowych Kortezów
również woleli niezbyt --'długo radzić
nad niepo.cieszającą sytuacją. ZgOdnie
odroczono sesję aż do 1 grudnia. Wohec ciągłych postępów wojsk po w stań
CZYCh. i bliskości ko.ncentrycznego ataku na Madryt, jest wę.tpliwe, aby kortezy czerwonej Hiszpanji jeSz.ci~
kiedykolwiek się zebrały. /
.... _ .....t.
;

"OIl.I~DOWNII{, sI'ona, ania
, 4LSo:;;7T

śp.
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dów o protekcję i mecena.stootwo, że-l
by - trafiać do pana dyrektora i do
pana recenzenta Pozowanie i stylizacja na: oryginalność nawet w doborze
pseudonimów czy też bodai imion. O
ile jeszcze w filmie mogłoby to by,ć
wytłomaczone względem na zagran:ce - o tyle w Teatl'ze Polskim zupełnie niezrozumiałe.
Z tem większem uznaniem warto
zapisać bardzo miłą prezentację p. Janiny Wilczówny w Pickwicku jako
Arabelli. Widać w niej i talent i nerw
sceniczny. Poza tem posiada pierwszorzędne warunki zewnętrzne.
Od czasu młodości Ivlalickiej, a przedtem jeszcze od cza,s u Szylinżanki ni e zjawiła
się tak piękna artystka, .iak Wilczówna, Co najmi1sze w niej dla widza, że
nie czuć w niej maniery ani sztuczno-

Zygmunt Kamińsk'i

ści czy nonszalancji, j~ ~ożna ~bser
wow~ć

u

niektórych, Je] kolezanek,
świezych adeptek scemcznych.

*

.• .
papieru" Sar~ou. JUZ ~lle
przemawia do widza tak uJmuJąco Jak
Pickwick. Jest przecie młodzieńcza w
porównaniu do Pickwi,cka, a m~mo ~
trąci myszką. Tutaj młode SIły me
zwracają na siebie uwagi - w teatrach
miejskich jest teraz silny kUTs na mło
dych, których zaangażowano wie~u (taniość!) i których często obsadzają, ale
za to widz poddaje się urokowi Lindorfówny który rozwinął się w latach
ostatn ich' bardzo silnie, nabierając coraz więcej wyrazu i prawdy.
"Ćwiartka

WARSZAWIANIN

•

Karygodna demonstracja Zydów
przeciw wyrokowi s~du Rzeczypospolitej

G o l' l i c e, 5, 10, 'Ye czwarte/.
1 b, m. odbył siQ tu pogrzeb tragicz-

nie zmarłego Ś. p. Zygmunta Kamiń
skiego, członka S. N. \V pogrzebie,
prowadzonym przez ks. prałata Litwi- Echa demonstracji 100 lcupcó w :ilydQ'l,L~sldch tO KolQ'myi
na, ks. szambelanaŚwieykowskiego i
przeciw u'yrolwwi w sprawie Przytyka
in., udział wzięły liczne delegacje kół
S. N. z wieńcami i nieprzeliczone tłu
R a d o m, 5, lO, Prasa informuje kich wysokie mandaty karne. . Kupcy
my ludzi. Na czele żałobnego pochodu obszernie o przebiegu procesów w Ko- żydowscy apelowali do sa,du. W ty~h
PQstępowały delegacje z 21 wieilcami. lomyi przeciwko Żydom, co następuje: dniach sąd okręgowy rozpatrywał klIM. in. od prezesa powiatowego S. N.
,,'V zwil3zku z' procesem radom- ka pierwszych spraw z owych odwodr. Otęskiego, koła S. N. w Rozenber- skim o zajŚCia przytyckie policja miej- łań i pozatwierdzał kary, nałożone
ku Ropie, Bieczu i Gorlicach, K. S. scowa pociągnęła s\vego czasu do od- na kupców przez starostwo. W moty"C{'acovji" i innych. Na trumnie zło powiedzialności karno-ad ministracyj- wach sąd zaznaczył, że zamykanie
żono białę. poduszeczkę z mieczykiem
nej około 100 kupców żydowskich, składów przez kupców żydowskich
"Chrobrego", noszonym przez Ś. p, Ka- którzy zamknęli swoje sldady w dniu było karygodną demonstracją przemi1lskiego.
protestu przeci\\'ko wyrokowi radom- ciwko wyrokowi sę.du Rzeczypospolitej
Przemówienia nad grobem zmarłe skiemu. Starostwo nałożyło na wszyst- Polskiej." (mz)
go wygłosili: w imieniu zarządu
!tłównego S. N. p, mgr, Witold Fusek,
imieniem zarządu pow, S. N. p. Jan
Lenard z Rozenbarku, imieniem placó\vki w Moszczenicy p. \Vładyslaw
Rafa, w imieniu zaś kola gorlickiego
S, N. p. "7ładysław Zabierowski. Proste. płyną.ce z serca słowa, w7.l'uszvły
,\'gzygtkich, którzy znali świetlaną.
postać Ś. p. Zmarłego. Cześć Jego pa-

Budowa mostu na Pilicv

mięci!

4

Frag-emtn budouowy 1ll0~tU na
Pilicy pod
Opocznem.

październil,a

Rajdem przeszłości rozpoczęli nowi
dvrektol'zv tealrów T. K. K. T. tegor~cZllY S0~011 teatrów miejskich. Polski si<;,p.'I1;~1 do Dickensa po "Klub
IJick\\ icka". Letni wzrócił się do Sardou po "ĆwiartkQ papieru", a Naro{~o
wy oddał llOid staremu BogusławskIe
mu.
Nieśmiertelny Pickwick zaprezentował się w stolicy w inscenizacji Weg~terna (pod0bno czeskiej).
Ale przyszedł do nas z Moskwy, od. Stanisław
skiego. Warszawa ch}.gle jest jeszcze
bliżej Moskwy, aniżeli Paryża czy Rzymu. Jedyny wyjątl'k stanowi Londyn
i to tylko dzięki Shawowi, względni,e
F, Sobieniowskiemu, którY potrafił naJnowsze sztuki stn,l'ego cynika nieraz
wystawiać u na,s jako prapremjery.
Picwick dostał się, .iako się rzekło,
przez teatr sowiecki. Widowisko było
Węgierko, który
rzeczywiście udane.
reży,serował, i Da,sze\yski, który dał ramy dekoracyjne,
odnieśli
szczery
triumf. Ze wszech stron posypały się
pochwały i publiczność jednak pokrę
ciła nosem i nie zapełnia widowni. Nie
chce się przyjrzeć kreacji Zelwerowieza jako dostojnego prezesa, który całą swą rubaszność, pogodę włożył w tę

. Tomasżów, 5.10. - Po zah\'iel'dzeniu planu przez ministerst\\'o komunikacji, wydział powiato\\'y dl'ogowy w Opocznie przystąpił do budowy
mostu na Pilicy kosztem 80.000 zł.
Most ten polącz~- dwa sąsiadujące powiaty - brzeziński (woj. łódzkie) i 0poczyński (woj. kieleckie),
Szczególnie dla Tomaszowa Mazow.
most ten posiadać będzie wielkie znaczenie. Brak dotychczas odpowiedniego dojazdu do Tomaszowa uniemożli
wiał chlopom z OPOCZYllskiego dosla'wę
\\'łasnego wyrobu artykułów na
rynek tomaszowski. Miasto z Lego tytułu cierpiało, a spekulanci, przywo-

uwagę,

~a.

rÓ

Nllwe z.ajścia antyiydowski'e
WMińsku Mazowieckim
Jak donosi żargonowy "Rajnt", w,
niedzielę około godz. 19 miały miejsce
w Mińsku Mazowieckim w kilku punk"

tach miasta jednocześnie zajścia z Ży~
dami. ńo
Na rynku koło bóźnicy grupa hY"
dó\~ zostala obrzucona kamieniami,
które kilku Żydów dotkliwie poturbowały. Na ul. Piłsudskiego do najwięks~ego składu Motel a RodziI\skie,go wdarła się większa grupa ludzl,
którzy porozrzucali towary po ulicy,
a Radzii'lgkiego pobili.
"Na ul. WarszawsldeJ pobito nieJ ..
Apfelbauma oraz wcią.gnięto do bramy jakiegoś młodego żydka i poturbowano.

Targ bez

żvdów

w Pabianicach

Migawki

Chcą zniszczyć sztuk~ podhalańską
Kosztowne

Najwi~kszą jednak kreację stworzył
\Voszczl'rowicz jako adwokat Dod,son:
jego talent charakterystyczny zablysnął tutaj w pełni. Podohnie Chodecki
"Tbił się jako Jingle.
Obaj to młotle
siły, które musiały się c1łl1f!o lulać po
scenach pry\yatnych, zanim nU1'0;:::zcie
trafiły do miejskich. Obaj wybijali sic;'
i porywali w różnych rolach w teatrze
Jarac7a. To była miła nie, poc1zianka
dła widza i zadowolenie, że sukces odnieśli przedewsz)Tstkiem ci, co zdohyli
go rzetelnym talentem a nie - rekla-

oszczędnOŚCi na personele
zakopiańskiej

Z a k o p a n e, w październiku,
tutejsze dowiaduje
się ze zdziwieniem o zamierzouej nowej ndukcji w dziale rzo7.1y Zawodowej Szkoły PrzemysIu Drzewnego,
mimo iż frekwencja uczniów na tym
L1I:iale nietylko się nie zmniejszyla,
lecz nawet przewyższyła liczbę ze;:::zJoroczną..
Jeżeli
okrawanie personelu
Ilauczycielskiego i rozkładanie pracy
pellagogicznej
mięL1zy
szczupłejszQ,
ilość profesorów wynil,a z konieczności
oszcz~dnościowych,
to
trzeba
stwierdzić, że nie zawsze osiągają one
mą.
cel pożądany, Wspomnijmy choćby
fakt z przed 4-('11 lat przeniesienia na
Mon Dieu: reklama. Przywylmąć do eml'l'yturę w tejże szkole profesora
niej można, gdy się mówi o starych za- . Rzoilczyka, mającego wówczas dopiewodowcach, którzy umieją.. zabiegać 1'0 lat 30. Poza nieunil<niOl ą, widać,
okolo swego ro;.;glosu. Ale żeby l)t'zez konipcZlloŚcią. wziQeia nn jrgo miejsce
nią 'l.c1oh\'\\'ały nn%\\'isk:1.
najmłoL1sze
si ły kontraklowej dołącza siQ do wysiły, które
jeszcze latem z(lollywaly nagrodzenia tejże obcią.żenie budżetu
ostrogi po
opuszczeniu
illJStytutu państwowego emeryturą człowieka tak
te&.tralnego - to jiOO ZJbyIt oso.bJiw.e. A m~, że nie jest wykluczone przeiłeż tam prC'ten"'jonaluośc1 i
~cliowidywanIe, iż pobierać ją będzie
Społeczeilstwo

I

I

I

nt\

powszechną,

P a 11 .i a 11 i c e, 5. 10. - W 'piątek
2 hm. oc1b~'ł ;:::i~ w Pahjanicach drugi w
krótkim or1"t<;,pi(' czasu czysto-polski
targ bez uclzialll Żydów.
Targ wyparli okazR 1e, gdyż liCZlli9
naIl przybyli z proc1uktam i rolneżąc na targi do Tomaszowa malą ność
mi i drohielll wieśniacy oraz straganiaproduktów " 'iejskich, wytwarzali nie- rze chrześcijanie ze wszystkich branż.
zdrową konkurencjQ, dającą s ię we' Ruch pano,,:ał na targu banlzo ożywio
znaki szerokim rzeszom świata placy, ny, zakupy czyniono ku ogólnemu zaZ drugiej znów strony most na Pj- dowoleniu. Przez cały dzień na targu
licy wpłynie dodatnio na utrzymanie panował wzoro~\'y spokój i ład, podstałego
kontaktu hanc1loweg{} prH,Z czas· gdy w targI, o~b~' wane ": to warzysfery kupieckie na;:::zego miasta z oko- stwie Żydów. p.anuJe krzyk l hał~s: \V
licznemi \\'Siami. Dotychczasowe spro- ('zasie targu me zalloto;vano an.l Jed\\'adzan ie trzody chlewnej z opoczyń- nego wypadku zakłócel1la spokOjU puski ego do Tomaszowa koleją bylo i blicznego. ,
"
nie\\'ygodne i kosztowne i dlatego ten
, Społ,ecz~nstwo po.lsloe ma Jeden ~o.
rodzaj handlu przez kupców toma- wod WIęcej na to, ze targ bez Żydow
swwskich z braku mostu na Pilicy
odbyć 'sie może doslwnale z lepszym
prowac1zol~Y był na b. małą skalę.
' dla chrześcijan wynil<iem,

Listy z Zakopanego

postać.

*

przycią,gają

miar odtrącenia od pracy tego poz~
tecznego pedagoga, opieraj ąC,ego SI.ę
zwycięsko prądom nowator~klm, kt'J ..
re rodzimą sztukę podhalanską sp~o
wadzają na manowce, zamiar us~mę:
cia człowielm w pełni sił tem WIęcej
zadziwia, że są w tej szkole profesorowie dochodzący już do wieku sę
dziwe'go, a mimo to pozostają nienaruszalni.
.
'V dodatku prof. Zapotocznemu l~l~
ma być dane nawet dociągnąć SW01~J
służby pailstwowej do pełnych lat l:"
choć mu do tego brakuje zaled\\".e
kilkunastu miesięcy.
Zdarza się też, jak w tym wyp~d~
ku, że przypominają wtedy na pOCJCchę predystynowanemu do emeryturr~
iż posiada on przecie domek własnYI
to dachu mu nad głową nie zabrak~
nie. Czy zatem poto ten szary człowiek!
ciuła zapracowane pienię.dze i rozum..
nie zabezpiecza swoją starość od tu,,"
łaczki, aby dostarczyć atutów, wytl'<:J,cających mu przedwcześnie z rąk j~g~
pracę? Zresztą ten domek własny, IIez
przysparza ciężarów i kłopotów,. co
potwierdza choćby dwukrotne zm.szczenie przez powódź i przez poza.1'l
własności omawianego profesora,
Jeżeli zatem ta przedwczesna eme..
rytura i szkole nie przyniesie korzy..
Ści i jej pracownikowi uczyni lcrzyw
dę' a skarbowi pallstwa przysporZYł
ciężarów, to czy jest ona konieczną
i czy nie grają tu roli jakieś nieznane ogółowi motywy? Wartoby coś
o tem usłyszeć,
R C.

l

zawodowej

szkoły

i przez lat 50. A zwiększył jeszcze koszty tej zmiany przegrany przez wła
c)ze szkolne proces z tym profesorem
o nieprawidłowe obliczenie jego kwalifikacji przy wymiarze wysokości dożY\'i'otniej pensji.
Przed dwoma znów ln.ty ta sama
szkoła. straciła wartościowego profe,ora i niebyłejakiego artystę w osobie
K I~łosowskiego przez przedwczesne
usunięcie go na emeryLuJ'ę, nie likwidują.ce bynajmniej jego placówki,
Nie miejsce tu na rozpatrywanie
najwięksżego marnotrawstwa społecz
nego, jakiem jest skazywanie poży
tecznych i wydajnych jeszcze sił na
przedwczesną. bezczynność, gdyż jest
to sprawa tYSięcy ludzi i olbrzymich
pozycyj emerytur we wszystkich dziedzinach. Obecnie interesuje nas świe
ży projekt przeniesienia w stan spoczynku tak utalentowanego artysty,
odznaczonego dwOllla medalami, jak
profe50r rzeźby, lian Z-apotoczny, któl'ego prace na tutej;:::7yf'l1 wY1:'lawtłch

Popularność

radja

'Vśród ożywioneJ
rozmowy towarzyskiej na jakiemś przyjęciu wpadły
mi w ucho wn?;łoszone z zapalem sło
wa jednego z panów:
- Stanowczo nadszedł czas, ażeby
sprawić sobie aparat radJowy ... ,
- Cóż pana tak przekonało do radja? - zapytałem zainteresowany. O ile \"iem, zapo\viaclał pan dotąd,
że nie hędzie
słuchać
audycyj Polskiego Ranja, póki nie zmieni ono
swych programów,
- B~·łem w niedzielę u krewnych.
Ktoś wypadkowo
ohvorzył radjo i .. ,
nagle z głośnika zagrzmiał H~Tmn
Młodych tłumacz~-ł mi mój rozmówca. - No, proszę pana, Jeśli Polskie
Radjo zaczyna transmitować uroczystości,
na których śpiewa się Hymn
Młodych, to możemy zaczę.ć z niem
gadać."
Sprawiam sobie aparat!
- O której godzinie w niedzielę to
było? spytałem.
- Około dziesię.tej rano.
Aha! Więc to była audycja z InauguracH roku akademickiego na Uniwersytecie Poznańskim z udziałem p .
Prezydenta R!!eczypospolitej.
- ~eei takich au'd:vcyj - fłott&ł
mói rozm'ó\\'Ca, - !" -p. 'lio Połskifł
o:tGllie się popularne. (tk)

om~DnWNIK, ~ro(ła, ania "7 pafdziernilt& 1936 --

Strona ł

Politvka
ulg podatkowych
Dotychczas przedsiębiorca, budują.
cy dom mieszkalny, korzystał z poważ
nych ul~ podatkowych, nat~miast
przemysłowiec, wznoszę,cy fabrykę, z
ulg tych nie korzystał. Wprawdzie
przedsiębiorca,

wykonuję,cy

budowę

Numer za!

•

Wyroki skazujące lydó\V
Za ~ranienie wieśniaka i #a ~nies"awienie ur~ędniczk'
działa się

w dzielnicy żydowskiej, nikt
nie przyszedł z pomocą,
a Żydzi natychmiast się rozbiegli. Dopiero po godzinie wezwano policję,
która zatrzymała kilku Żydów. Dwóch
z nich, Szlamę Wintera i Icka Łata
sia, jako podejrzanych o zranienie
wieśniaka, osadzono w areszcie.
Dnia 2 bm. obaj oni stanęli przed
są.dem okręgowym w Kielcach, oskarżeni o zadanie Wachowi ciężkiego uszkodzenia ciała. Sę.d po zbadaniu
świadków i wysłuchania przemówienia oskarżyciela publicznego skazał
Wintera i Łatasia po 10 miesięcy wię
zienia.
Tegoż dnia są.d grodzki w Kielcach
rozpatrywał sprawę Chaima Frydmana, mieszkańca Kielc, oskarżonego o
wywołanie awantury w urzędzie pocztowym w Kielcach i znieważenie słow
Ile urzędniczki pocztowej. Sąd skazał
Frydmana na 2 tygodnie aresztu.

K i e l c e. 5. 10. - Dnia 23 lipca
br. na ul. Gęsie.! w Kielcach miało
miejsce zajście pomiędzy wieśniakiem
ze wsi Dą.browa, Wojciechem Wachem, a kilku Żydami. Wach wiózł
parą koni długie żerdzie. Na wę,skim
mostku wóz wywrócił się i wieśniak
długi czas robił wysiłki, aby wóz podnieść. Obok zebrała się grupa Żydów,
którzy poczęli się z Wacha wyśmie
wać.
Ten, Zirytowany szyderstwami
Żydów, spluną.ł w garść, zacisnął pięść
i podszedł do Żydów: - "Co, psiejuchy, śmiejeta się z cudzego nieszczę

wieśniakowi

Ank1
ieta
W sprwie cen za cegłę
War s z a w a. (Tel. wł.) N~ zarzą,
dzenie premjera, gen. SławoJ-Skła~
kowskiego przeprowadzona zostame
na terenie całego kraju ankieta, która
ma zebrać dane co do ceny cegły w
całej Polsce. Cegielnie polskie zobowią.zane są. do podania w ankiecie cen
za cegłę loco zakłady ceramiczne i loco stacja kolejowa. Ankieta ta posłu
żyć ma do akcji obniżki i wyrównania
cen za cegłę oraz zwiększenia akcji
budowlanej. (w)

domu mieszkalnego, dawał zatrudnienie pewnej ilości pracowników, ale
charakter ich zatrudnienia był mniej
stały od pracy w fabryce. To też przyznać trzeba, że z punktu widzenia społeczno - gospodarczego budowa fabryki jest bardziej pożę,dana od budowy ścia? l"
W odpowiedzi na to .zydzi, wśród
Gdynia. (PAT.) W dniu S bm.
kamienicy, a to tembardziej, że kapiktórych znajdowało się kilku znanych
podniesiona została polska bandera na
tał, umieszczony w inwestycji przemyawanturników, rzucili się na Wacha.
nowo zakupionym motorowcu "Lesłowej, ma charakter produkcyjny, nawant" przez S. A. "Żegluga Polska"
tomiast kapitał, ulokowany w kamie- Swoim zwyczajem wCi!).gnęli wieśnia
w Gdyni. Statek jest specjalnie przynicy, ma charakter raczej . konsum- ka do bratny i tam zaczęli go okładać
pięściami. Wach bronił się.
W pewstosowany do szybkiego przewozu tocyjny.
warów w obrocie między Polską. i kraDziwna rozbieżność między trakto- nym momencie jeden z .zydów zadał
jami bliskiego wschodu. "Lewant" bę
waniem budownictwa mieszkaniowe- wieśniakowi cios siekiera. w głowę.
dzie eksploatowany na linji regtIlargo i przemysłowego budziła w kołach Wach runą.l na ziemię. Ponieważ rzecz
11ej, łą.czącej Gdynię z Palestyną., Egipgospodarczych duże niezadowolenie.
wm i innemi portami. Po załadowaniu
Mawiano: skoro rzą.d popiera budow-.
towaru statek wyruszy w normalną
nictwo mieszkaniowe, niechaj również
podróż praWdopodObnie około 6 bm.
' wspomaga budownictwo przemysło
we!
Rozumowanie to trafiło wreszcie
do przekonania czynnikom rzą.dowym,
War s z a w a. (PAT.) Dnia 5 bm.
które - jak się dowiadujemy - badaw południe odbyło się pod przewodnicAre8~tO'Wań
dokonano
pod
:farzutem
upratviania
ropagandy
ją. obecnie. w jakim kierunku powinna
tewm p. premjera, gen. Sławoj-Skład
pr:feciw Z. S. S. R.
pójść reforma rolityki
ulg podatkokowskiego posiedzenie Rady Miniwych. Chodzi mianowicie o to, czy ulgi
R y g a (ATE) Donosz!). z Moskwy o nastrojów antysemickich w Sowietach. strów. Na posiedzeniu tem uchwalodla inwestycyj przemysłowych mają.
licznych
aresztowaniach wśród Żydów.
W dalszym ciągu na.dchodzą.ce wie- no, iż Rada Ministrów przyłą.cza się
być wprowadzone kosztem
cofnięcia
jednomyślnie do opinji, ustalonej już
ulg dla budownictwa, czy też obydwie Na Białej Rusi aresztowano 14 rabi- ści z Moskwy potwierdzają., że Karola uprzednio przez ministrów resortów
nów,
w
tej
liczbie
słynnego rabina z Radka w dniu 18 u. m. umieszczono w
formy pomocy mają. współistnieć obok
Bobrujska. Na Ukrainie liczba are- słynnem więzieniu na Łubiance. Do- gospodarczych, że w związku z obecną
siebie.
sztowanych
ra.binów wynosi 18. Wielki chodzenie w jego sprawie ujawniło sytuacją na międzynarodowym rynku
Według ostatnich wiadomości czynrabin
z
Rostowa
Donem został szereg faktów, świadczą.cych o łą.czno pieniężnym niema ani koniecznośei ani
niki urzędowe zamierzają. pÓjść drogą. również uwięzionynad
podstaw do zmiany dotychczasowej
i skazany na 5 lat ści Radka z OpOzycyjriemi grupami tepośrednią., t. j. pragną. z jednej strony
polityki walutowej rządu.
zesłania do obozu koncentracyjnego.
rorystycznemi.
Daty
procesu
jeszcze
wprowadzić ulgi dla inwestycyj prze~
Dochodzenia ujawniłY łączność ra- nie wyznaczono.
mysłowych, natomiast z drugiej strobinów na Ukrainie i Białej Rusi ze
Niemniejsze
wrażenie
wywolała Warszawska giełda pi en ęzna
ny nie chcą. całkowicie znieść ulg dla słynnym rabinem - "cudotwórcą." Lu- sprawa Mikołaja Bucharina, naczelnez dl1ia 5 .paździenika 1936 ~.
budownictwa, a jedynie poważnie je baczewskim. który w swoim czasie wyredaktora "Izwiestij". Według
Belgia 89.00; Berlin 212,36. Holandia 279,10,
ograniczyć.
Z dotychczasowych ulg jechał i stale przebywał w Libawie, go
wiaclomoś{)i
pochodzących
z
kół
Kopenhaga 111.-. Londyn 00.21; Nowy Jork
miałyby według wersyj, utrzymuską.d, według oskarżenia władz sowiec- partyjnych Bucharin
po powrocie (kab~l) 5.818'8; Pary t 24.1;;; Sztokholm 135.10;
ją.cych się w stolicy - korzystać 'dzielkich. uprawiał propagandę przeciwko do Moskwy ciężko zaniemógł i jest spa- SzwRjcnrja 122.00. Helsinki 11.56.
nice pod względem mieszkaniowym ZSSR. Jest rzeczą. charakterystyczną., raliżowany. Pod dozorem agentów koU~lp06ob'f'nie nieiednolite.
zaniedbane (np. kresy wschodnie) oraz że aresztowania rabinów rozpoczęły si~ misarjatu spraw wewnętrznych (GPU)
budownictwo robotnicze, wiejskie i po proce8ie mosktewskim Kamieniewa znajduje się również były attache praGielrłV z'bożowe
~I mieszkań małych. Zaś pozostałe forPoznań
i Zinowiewa, który wywołał wzrost sowy w Londynie Winogradowo
my budownictwa oraz dzielnice "nap o z n a 1\. 5. 10 1936 r.
sycone" pod względem mieszkanioWar u n II l: Handl'l burtoWT parytet Poznd,
wym miałyby być pozbawione omaładunki wagonowo. dostawa bIeżąca z. 1" k,:
wianych ulg dla budownictwa.
STANDARTY: 1) tyto 100 ,/I .. 2) pszenica
ZEBRALiśMY
ZŁOTYCH
742 gfl~ SI owies 420 gil.
Nawiasem zanotować warto, że
Gen,. orientacyjne:
czynniki urzędowe spostrzegły się, iż
:2;yto (Usposobienie spokojne).
17,50- 17.75
uprzywilejowywanie
budownictwa
Pszenica tU$P06ob. 8pOkojne).
24.50- 24.75
mieszkaniowego pocią,ga za sobą. obJęczmień browarowy • • • • • 22.50- 23.1>0
jaw wysoce niepożą.dany: ucieczki kaUsposobienie spokojne.
W dalszym ciągu wpłynęły do adminl- Andrzej Lupa, św. Marcin 58, zaJęczmień 6:J0-640 gfl. • ł • • ,
19.00- 19.25
pitałÓW z życia gospodarczego do bukład krawiecki
5,- Ję=nień 667-616 gil. • , • , • 19.50- 19.15
downictwa. W szczególności podno- stracji naszej ~,astępujące składki na
Jęczmień 100-115 gfl. • • • • • 20.50- 21.25
Kazimierz Głowiński
3,szono ostatnio w ministerstwie skarbu, eskadrę .. Chrobry :
Usposobienie l'pokojne.
Tow.
Pr~emvsłowców Kiszkowo,
Walenty
Pol,
Strzelecka
7
20,Owies
• • • • • • • • • • • 15.00- 15.50
iż wielu kupców "wbudowuje" swoje
per GnIezno. dobrowolna składMarjan Strótyk
1,Usposobienie spokojne.
kapitały w wille itd., wycofuję,c temka
20,- Personel firmy M. Putiatycki
7,- Mak 8
samem pienią.dze ze swych przedsię Lekarz - dpntysta Jerzy SchnitAgencja Zachodnia Poznań
5,- t:rtnia wycillg. 0-30% wł. w. • , 27.00- 21.25
ter, Września
10,- W: K. i R. L.
•
biorstw, a potem żalą.c się na brak
26.50- 26.75
5,- żytnia gat. I 0-50% wf. w. •
Inż. Baranowski. Kiszkowo
3,- Prezes mg. Jan Jabłkowski
10,- tytn.ia gat. I 0-65% wl. w. • • • 25,50- 26.00
kredytów dla handlu .....
Ziem. Jagieleki, Kiszkowo
2,- Helena Sroczyńska
20,21>- 21.25
3,- tytm.ia gat. II 50·65% wl. w.
Jeśli chodzi o ulgi dla inwestycyj
poo\. pono 65% wł. w.
18.75- 19.75
Idczak, Kiszkowo
1,- S N.
3,- żytnia
przemysłowych, które mają być wpro·
Usposobienie
spokoine.
Lekarz weter. Budnik, Kiszkowo
2.- Halina Z., Poznań
1,- pszenna gat. I wyc. 0-20% wł. W. 40.00- 41.15
wadzone, istnieje podobno w łonie rzą. Dentysta Katz. Kiszkowo
0,50 Członkowie Cechu Mistrzów Rzeźpszenna ga.t. lA. 0-;5% wf. w.. • 39.25-- 89.75
du rozbieżność zdań: czy ulgi te mają Wanda Ziembiewiczówna. Ostrów
5.nickich w Poznaniu
1.000- pszenna
gM. IB 0-55% w!' w.. • 38.25-- 38,15
być generalne, czy też branżowe. ZwoZbysz~o ~owicki, Sk.a1mierzyce
1,- Zrbrane na srebrnem weselu Pań'
pszenna gat. 10 0-60% wl. w • • • 31.71>- 38.25
1,stwa Władysł. Ziemniewiczów
lennicy ograniczenia ulg pragną. za- Olu Now~ck~, Skalml.erzyce
pszenna gat :lA 20-55% wt W • • 36.71>- 31.25
1,w Jarocinie (przek. przez Kom.
ps?erma gat. ID 0-65% wl. w. • • 36.00- 36.50
pobiec "grynderce", t. j. powstawaniu Zen ~owlckl ..SkalmlfrzyC~.
LaJdyk z ok~z]l 25-letKasę Oszczędno m. Jarocina)
42,- pszenna gat. IIB 20-65% wI. W • • 35.50- 36,00
nowych z.akładów przemysłowych, kM- Sta~ll~ław
meJ. pracy. z~wodoweJ.
10,- Leon Wanke, cukrownia Ostrowy
3,- pszerma gat. IID 45-65% wl. w.. 33.00- 3a.50
l'eby już istniejącym wyrządzały nie- M. Mlcha~skl l W. Krzy~.ama!t z
pszenna gat. r:-F 55.(15% wl. W • • 28.11>- 29.25
Agentura Czesław Pawlicki, Borek
pszenna gat. lIG 60·650/ wl. w •• 21,25-- 21.15
potrzebną.
konkurencję.
Natomiast
wezwan~em. A. Dargasa l J. l K.
od Cechu golarSkO-fryzjerskiego
pszenna ga.t. lIlA 65-10% w!' w •• 25,25- 25.15
Stepczynsklch
2,w Gostyniu
zwolennicy ulg generalnych okazują.
10,- pszen.na gaŁ. lIIB 70-75% wI. w •• 23,25- 23.75
większy liberalizm, nie życzą. sobie inUsposobienie spokOjne.
Otręby tY'lm.ie st&nG.
. • • • • 11.50- 12.00
gerencji państwa i wskazują., że obliwłaściciele zwierz!).t domowych. Ks. Otręby pszerme grube stand. • • 12.21>- 12.75
czane wszak na rentowność inwestyprl7ł. Hilchen pokropił zwierzęta wodą. Otręby pszenne średnie lftand.. • 11.21>- 12.00
cje nie będą. przecież dokonywane w
Otręby jęozmiellllle • • • • • • 12,71>- 14,00
ŚWIęconą., poczem w grupie pojazdów RzepllJk zimowy • • • • • • • 38.00- 39,00
tych działach produkcji, gdzie na renSiemię IniMle • • • • • • • • 58.00- 41.00
towność 'l powodu właśnie przeinweWarszawa. (Tel. wł.) Według konnych zostały rozdane nagrody.
Po nabo*eństwie odbyło się rozda- Gorczyca • • • • • • • • • • 31.00- 84.00
zestawień władz skarbowych dał się
stowania liczyć niepodobna.
Groch Wi!kto!'l!a • • • • • • • 20.00- 23.00
.
Ścierają. się więc zdania, czy ma
zauważyć
w ostatnich miesią.cach nie nagród fundacji p. J. Bogusław Groch Fo!gera • • • • • • • • 23,00- 25.00
skiej-Zielińskiej
dzieciom,
które
się
znaczny. spadek rekursów podatko-,
Mak nieblook:l.
• • • • • • 59.00- 65.00
być czy też nie ma być ustalona lista
wych. W komisjach odWOławczych odznaczyły jakimś czynem dobroci dla ZIemniaki 'adalne • • • • • • 2.40- 2.80
przemysłów, mogących korzystać z ulg
fabryczne za kUo • • • • . • 0.15
podatkowych przy nowych inwesty- znalazły się wnioski i załegłe roszcze- zwierzą.t. Dzieci otrzymały małe dy- Z·emnia.kli
Makuch lniany w taflach • • • 19,25-- 19.50
cjach. Spór ten posiada bardzo donio- nia z tytułu podatku .handlowego, 0- plomy uznania oraz ksia.żeczki PKO z Makuch l'l:epllJk. w tllflach • • • • 15,75- 16.00
brotowego, lokalowego i innych na su- 10 zł wkładem.
SIOoma pSzerJIIla luzem . • • • • 1.55- 1.80
słe znaczenie, bowiem przy pomocy in..
pszenna pra,owailla • • • 2.05-- 2.30
dywidualnych ulg podatkowych pań mę 156 miljonów złotych. Równocześ
i!Jytn.!a luzem. . • • • •
1.65-- 1.90
stwo będzie mogło wpływać na takie nie przeprowadzono obliczenia odwoośrodek
tytnba praeoWMla • , • • 2,40- 2.65
łań
od
wymiaru
podatków,
które
lub inne kierunki uprzemysłowienia,
..
owsiana luzem . . • "
1.90- 2.15
Koł o, 5. 10. - We wsi Kupini kouwzględniono na sumę aż około 67
owsiana prasowana , "
2.40- 2.65
będzie mogło np. pomagać "outsidelo Dąbia nad Nerem utworzono w lipjęczmienna Iu.zem • • ' .
1,55-- 1,80
"
rom", chcą.cym rozsadzać kartele itd. milj. złotych. (w)
..
jęoomi.en.na
prasowana
.
,
2.05-2.30
cu b. r. karny ośrodek pracy, oznaczoZapewne w niedalekim czasie dowieSiano 1;wyk:łe luzem
• • • • 4.00- 4,50
lWl*erZąt
ny nr. 5. Zatrudnieni są w nim więźmy się ściślejszych danych o stanie tuzwykłe prasowane
• • • 4.65- 5.15
.
niowie z centralnego więzienia w Lonadnoteckie luzem. • • •
4.90- 5.40
"
taj omawianych spraw.
nadnoteckie praSOW8l!le • 5.90- 6.40
"
War s Z!\ w a. (PAT). W dniu wczo- dzi w liczbie 135. Pracują. oni pod ki eOgólne usposobienie epOkojne.
rajszym odbyła się doroczna uroczy- runkiem technikóW meljorator6w poOg6lny obr6t: 2361,9 00abn. w tem zyta 368
Obuwie szkolne Leo. Znane z solidności stość błogosławieństwa zwierzą.t przed głębiają.c i poszerzają.c koryto rzeki
tonn, PSZenicy 112 tonn, jęczmienia 220 tOM
to przedsiębiorstwo zaopatrzone jest w kościołem Matki Boskiej Częstochow- Nero. Komendantem ośrodka jest p. owsa
65 tOlllll.
•
wielki wybór obuwia dla młodziety szkol- skiej przy ul. Łazienkowskiej. Długim Ryszard Zieliński, aspirant straży
U war; al Ziemnia&ń tój.trun.i~& l)OIllad nonej.
Stosownie d) obecnie ciętkich czasów, sznurem ustawiły się pojazdy konne, więzi~nnej. D~a zachęty wi~źniowie tow8l!lie.
Warszawa
pomimo zwytki surowca, zostały ceny karety, kabrjolety, udekorowane kwie- dos~Ją. ~ gorliwą. pracę premJe w poz dlJia 5 paździenika 1936 1'.
wydatnie obnitone. Pierwszorzędna Jakość ciem oraz wozy ciężarowe. Za po- stacl p:tPlerosów.
Zyc;e oś.r~dka budzi duże zaintereobuwia Leo jest powszechnie znaną i dla- jazdami prowadzono egzotyczne okazy
W8.rezllw~ notof'ala żyto 110 17.75; Bydgoe.zcl
IPO la! pszen.lca: WlI.r&zawa PO 21l.OO, Bydgoo.zoz
zwietząt ogrodu zoologicznego, luzem
so~a~le mIeJscowego społeczeństwa.
łego m:,mą ta joot godna iPo~
n 118 416
.~ - ,
!PO 25.00;
JQCZIIllle1i:, yv arsza wa 24.r0, Byo.konie policyjne, dalej
postępowali
1908zcz 23.00,

Masowe aresztowania rabinów
wSowietach

Nowy motorowiec

Lewant"

"

Opinja Rady Ministrów

-, .....

DO DZISIAJ

Składki

77336,64

na eskadrę ..Chrobrv"

Spadek
rekurs:ó'w podatkowych

I
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j
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alzm
Pytanie, czem są w swej istocie
co ich głównie łączy i w jedno
zespala, niejednego zastanawia. Nie
mowa ojczysta łączy Żydów - dawno
,.:;ię jej Żydzi wyl'Zekli, hebrajszczyzna
"amal'ła, język Żydów jest dziś martwy. Nie zlemia ojczysta zespala Ży
dów - łatwo Ją opuszczali przed i po
l")udku swego państwa w Palestynie.
'~J zi od wieków szli w świat, zakła
da.Qc w diasporze liczne swe ośrodki.
Dość przypomnieć fakt historyczny,
/,6 tak ważny ośrodek żydowski jak
aleksandryjski powstał w 333 roku
przed nar. Chrystusa, a zatem na 400
zgórą lat przed upadkiem państwa

Marsz 2500 narodowców
przez Nowy Sącz

Żydzi,

palestyńskiego.

łączy

głównie

jedność

Stronił S

nienia nas od żydostwa i jego pOd-l Żydami, to walka z judaizmem i ży
boju.
dostwem jako społecznością poliWalka jaką dziś toczą, narody z tyczną,. .
j. j.

•

Żydów

ClRĘDOWNIK, ~ro"da, dnia '7 patdziernik:a 19:16 -

ceju-

lów, spójnia ducha - Żydzi żyją
daizmem (żydowska idea podboju).
Religję
mojżeszową pojęli swego
czasu jako religję narodu. W Jehowie
chcą widzieć Boga Żydów, który świat
wyłącznie dla nich stworzył. Zatracili
język ojców, ziemię ojczystą, państwo
w Palestynie - żyje jednak od wieków cel żydostwa. Istnieje i działa w
ukryciu ich tajny rząd. Łączy Żydów
i w jedno zespala księga narodu, Talmud i oparta na nim filozofia narodu
wybranego. Talmud kryje nietylko
odrębną etykę żydowską, zawiera on
zarazem ideę podboju świata przez
jeden naród. Tą ideą podboju żyje od
wieków cały naród żydowski. Posłu
chajmy jak tą żydowską filozofją, podboju oddaje ich współczesny pisarz.
~achum Goldman, jeden z najwybitniejszych wodzów żydostwa doby dzisiejszej tak pi.sze w Almanachu ży
dowskim z roku 1918:
"Czem człowiek w naturze, tem
Izrael w dziejach. Jego stanowisko
wśród ludzkości jest równoznaczne ze
stanowiskiem człowieka wśród reszty
istot żyjących. Na pierwsze wejrzenie
śmieszne, niedorzeczne, a w swej istocie wzniosłe, wielkie, bohaterskie. A
jeśli człowiek uważa. się za wybrane1.(-0 przedstawiciela wszystkiego co boskie w wszechświecie, to wolno Żydo
wi uważać swój naród za podwójnego
wybrańca i przedstawiciela wiecznej
istoty w dziejach".
Ze słów t.ych wynika, że 1;ydzi do
~1nia dzLiejszego uważają się za naród
vybrany, za nad-naród, który tu na
ziemi personifikuje Boga i z tego. tytułu jest powołany do rządzenia świa
tem. podbój świata. i wyłączne włada
nie - to ich prawo i obowiązek. Zaiste idea śmiała.
Ideę tę głosili wybitni rabini od
dawna. Jeden z nich sfo.rmułował n~
west następującą hierarchję porządku
na świecie: na. najniższym szczeblu
znajduje się przyroda martwa, wyżej
- przyroda żywa., jeszcze wyżej - goje, t. zn. ludzie, na.d nimi - Żydzi, a
u szczytu tej drabiny - Jehowa. Filozof zaś żydowski z I wieku po Chrystusie Philo tak głosił: "Tylko izraelici są, ludźmi naprawdę", a w Talmudzie czytamy wprost: "Nie-Żydzi
dla. tego tylko mają postać ludzką,
aby Żydzi nie musieli posługiwać się
zwierzętami". W innem miejscu (Baha Mecja 114b) głosi Talmud Żydom:
"Wy jesteście ludźmi, ale narody
świata nie są. ludźmi, tylko zwierzę
tami".
Jak widzimy - Żydzi od wieków
wierzą i głoszą, że my wszyscy, t. zn.
g<Jje jesteśmy bydłem roboczem, najwyższym gatunkiem zwierząt bezdusznych, oddanych im w władanie. Tu
leży cała istota żydostwa. Są o.ni społeczeństwem
opętanem
niesamowitą.
wiarą, że ludzie to bydło, a oni to

władcy świata. Tą, ideą przejęCi ruszyli Żydzi przed wiekami na podbój
świata i ni.ejeden kraj podporządko

wali sobie ...
Tworzę. oni na. przestrzeni dziejów
najgroźniejszą społeczność polityczną
- którą twórca syjonizmu, Teodor

Herzl w swojem wielkiem "Der Judenstaa t", tak scharakteryzował: "nie można właściwie nic skutecznego
przeciw nam uczynić". "Na dół proletaryzujemy się na wywrotowców, podoficerów wszystkich rewolucyjnych
partyj, a równocześnie ku górze wzrai:ita na!'lza straszna potęga pieniądza".
Groźni są jednak Żydzi nie tyle 'Przez
swa siłę czy nawat potęgę środków,
któremi rozporządzają, ile przez to, że
ich stosunek do człowieka, jak tośmy
wskazali, jęst. nieludzki, po.zbawiony
wszelkich hamulców.
Wstręt do nieludzkich cech żydow
skiego spoleczel'lstwa stworzył antysemityzm. Nowoczesny antysemityzm
to coć więcej niż wstręt do żydostwa.
wyrażający się od czasu do cza..c;u w
pO!!Tomach. to. świadom~r.
konsek""'lliny ruch, zmierzający do uwol-

Idea narodOlCa pcutuje niepod,;!ielnie w s~eregaclt i um,yslach polsk"iego spolec~e"lstu'a
go, Markiewicza i Herala powstał w
Krynicy obok Nowego Sącza drugi
kulturalny ośrodek ruchu narodowego w powiecie, który przynosi doskonale rezultaty.
Ostatnio w Muszynie odbyło się
zebranie S. N. z udziałem przeszło 200
narodowców. - W Tyliczu wójt Drusin usiłował rozwiązać bezprawnie
zebranie członkowskie S. N., spotkał
~ię jednak z należytą odpra\vą·
Mimo tysiącznych przeszkód, ruch
narodowy
w
nowosądowszczyźnie
krzepnie i rozwija się wspaniale.

N o w y S ą c z, 5. 10. - Po 4 latach
swej
. działalności
organizacyjnej
Stronnictwo Narodowe stało s'ię na
terenie Nowego Sącza. poważnym
czynnikiem politycznym i gOSPQ d arczym. W powiecie pracuje już dziś po_o
nad 40 kół S. N., skupiających kilka
tysięcy
organizacyjnie wyrobionych
członków.

tl

W dniu 15 sierpnia ulicami miasta
karnie przedefilowało 2.500 narodowców.
Dzięki Ofiarnej pracy profesora U.
J. K. Franciszka Kmietowicza, inż.
Kakmietowicza, F erka, Wiśniewskie-

Ruchliwa grupa ko1arska koła Obozu
Wszechpolskiego w Wodzislawiu z powiatowym referentem organizacyjnym O· W'
p. L. Słanina,.
t

na cześć Polski Narodowej i Romana.
Dmowskiego.
Zebranie rozpoczęto i zakończono
odśpiewaniem "Roty". Po zebraniu odbyła się na trybunie uroczystość wbijania gwoździ do drzewca nowopoświęconego sztandaru.

Wyrok wprocesie
o "marsz na Skawinę"

Manifestacja narodowa
wSompoln"e
W łu·oc~ystości poświęcenia s,dandaru '(ala Stro'Utictłl~a
Na,·odowego w Som,polnie tc~ięlo u.d~ial ~!Jórl{ 1000 c~lon
ków Stronnictwa Narodowe!Jo
Koł o, 5. 10. 'V ubiegłą niePo dokonaniu aktu
wręczenia
dzielę odbyła się
niała uroczystość

w Sompolnie wspa- sztandaru uformował się pochód i po·
poświęcenia sztandą.ż~'ł na plac zbiórki. Przed wejściem
daru Stronnictwa Narodowego koła na plac władze organizacyjne odebrały
Sompolno.
defiladę oddziałów,
poczem odbyło
Uczestnicy uroczystości r;ebrali się się uroczystościowe zebranie pod gona placu obok kościoła ewangelickie- łem niebem.
go, ską,d o godzinie 11 czwórkami
Mimo, że od rana padał gęsty
z orkiestrą i pocztami sztandarowemi deszcz, na zebranie to prz~rbyło ponad
wszystkich cechów rzemieślniczych w tysil;lc członków Stronnictwa NarodoSompolnie wyruszono na nabożeóstwo wego z Sompolna i pobliskich miejdo kościoła paraf.ialnego. Pochód pro- scowości.
wadził
kierownik obwodowy 8tronNa trybunie. udekorowane.i mienic twa Narodowego na obwód Som- czami Chrobrego i portretem Romana.
polno, p. Stanisław Krzyżak z Wierz- Dmowskiego, ustawiono poczty sztanbia.
.
clarowe z nowopoświęconym sztandaAktu poświt?cenia sztandaru doko- rem na czele.
nał ks. prefekt Lucjan Kurzawski, wy.
Zebranie zagaił 1. przewodniczył
głaszając
przytem
okolicznościowe
mu p. Jan Teodorczyk, który odczytał
przemówienie. Uroczystą, mszę św. nadesłane depesze z życzeniami. Pierw
celebrował ks. proboszcz Mikuciński
szy przemawiał sekretarz powiatowy
z Babiaka.
Stronnictwa Narodowego w Kole, p.
O godzinie 13,30, po skończonem Bolesław Kubiak. Przemówienie jego
nabożellstwie, na schodach przed świąb~'ło co chwilę przerywane oklaskami,
tynią odbyła się uroczystość wręczenia okrz,-kami na cześć Polski Narodowej
sztandaru chor~żemu. Delegat zarzą,- i wrogiemi groźbami, skierowanemi
du okręgowego Stronnictwa Narodo- pod aclres('m hdo-komuny.
wego z Łodzi radny narodowy w łódzDrugi zkolei przemawiał kierowkiej radzie miejskiej, p. Antoni Belka, nik organizacyjny Stronnictwa Narowręczył nowopoświęcony sztandar predowego w Kole, p. Karol Nowacki
zesowi powiatowemu Stronnictwa Na- z BI·clowa. któremu słuchacze zgotorodowego w Kole, p. lIHecz~'sławowi wali burzę oklasków. Na zakończenie
Rutkowskiemu, zwracają,c się równo- zebrania przemówił do zgromadzonych
cześnie do niego z serdecznemi sło- delegat zarządu okręgowego Stronnicwami uznania i zachęty do dalszej twa Narodowego w Łodzi, radny Antopracy..
.
ni Belka. Wstępujl;lcemu na mównicę
. Następllle prezes. pOWIatowy, p. p. ~elce zebrani zgoto.wali gorącą,
MIeczysław Rutkowski, wręczył sztan-I waC.lę.
dar chorą,żemu i odebrał ocl niego uroPo długiem i pięknem przemówieczystą rotę przysięgI.
niu p. Belki zebrani wznieśli okrzyki

O-I

Kra k ó w, 5. 10. - Przed krakowskim sądem okręgowym toczyła się
sprawa, pozostaję.ca w llwiQ.zku z
krwawemi wydarzeniami w Krakowie
w dniu 23 marca 1936 r. W dniu tym
kilkanaście osób udało się pochodem
z Tvńca do Ska winy. Pod zarzutem
zorganizowania "marszu na Skawinę"
zasiadło na. ławie oskarżonych 20 osób, wtem 10 członków Stronnictwa.
Narodowego. Po przemówieniU prokuratora i obrońcy dr. Adama Pozowskiego sąd oskarżonych uwolnił od
winy.

Sk,azani za ukryw,anie
inż. Ooboszyńskiego

K l' a k ó w, 5. 7. - W sadzie wadowickim zakoJ1czył się proces przeciw
braciom Kudziom, oskarżonym o pomaganie i ukrywanie przed pościgiem
inż. Adama DobosZYllskiego po najściu
na Myślenice. \V zwiazku z tym procesem inż. Adam Doboszyński przesłuchiwany był w charakterze świad
ka w więzieniu.
Sąd po przeprowadzonej rozprawie
skazał Albina i Andrzeja Kudzię na
1 rok więzienia, Andrzeja Kudzię na. 8
miesięcy.

•

Litwini budują
w·lelka_ sta~,ie
....,.dJ·"'Wą
\lG _ I ",U u
War s z a w a.

(Tel.

wł.)

Według

doniesień z za kordonu litewskiego
władze litewskie rozpoczną, w niedłu

gim czasie budowę nowej stacji 1'adjowej o sile 120 kilowatów. Ma ona
stanąć w miejscowości Moniszki pod
Kownem.
Budowa nowej tej wielkiej stacji
pomyślana jest w ten sposób, że będzie słyszana nietylko na całej Litwie,
ale także na teranie całej \Vileńszczyzny. (w)
.

q k(JJ walce o(JJielk Polske

ImponUjące

zebrania Obozu Wszechpolskiego w Chorzowie, Rudyltowach i Wodzislawiu
.

00-1 ski egodyrygenta
w Cb~rzowie wykonał pod b~
p. Józefa Kalusa dwie

C h o r z ó w, 5. 10. ..:..... W ub. niedzietutaj wielki zjaZd powiatowy Obozu Wszechpolskiego. Zjazdł
poprzedzony został mszą św. w kościele św. Barbary, dokąd udano się w
ka.rnych szeregach z orkiestrą. na czeleo W dl-odze do kościoła złożono
wspaniały wieniec przy pomniku polę odbył się

wstańców ślą.skich.
Po mszy św. odbyła się

w sali p.
Paszkego przy ul. Gimnazjalnej uroczysta akademja, którą. zagaił adw.
Wytrychowski. Głęboko ujęty referat
p. Romana Inglota z Katowic n. t.
"Walka narodowców z komunizmem"
wywołał niemilkną.ce bra.wa. Również
entuzjastycznie przyjęte zostały deklamacje wierszy Dobrzyńskiego, wygłoszone przez p. Lekównę, Jakubowskiego i Niżyka.
Drugim z ~zędu mówcą. b~ł delega~ zarządu gł~~nego z .KatowIc, adw'
SOJ~a.. Podkr~slJł ~n, ze przeszkody,
na .lakl(' n~razony Jest Obóz \Vs7.('chpolski, nie zmniejszą jego rozwoju,

j

lecz przeciwnie, przyczynią. się do
raz wię~szeg~ rozwoju karnych szeregów bOJowmków o narodową Polskę.
Mówca stwierdził, że ruch narodowy
staje się w całej Polsce jedynym wykładnikiem wielkiej przyszłości Polski.
. Po tym referacie jeden z sympatyków Obozu Wszechpolskiego zaproponował, aby wysłano do. generała Rydza-Śmigłego pismo, wskazujące na
niebezpieczeństwo, jakie wciąż jeszcze
grozi Górnemu Śląskowi, jak i całej
Polsce, ze strony Żydów. Projektodawca wysunQ.ł sprawę wyeliminowania wsz~stkich Żydów z .woj~ka, a
szczególme. z pułków, stacjonujących
na po~amczu. Podobną sprawę wysuną.ł mny sympatyk ruchu narodowego. Proponował on prezydjum zjazdu, aby wysłano re7.olucję do mini~terstwa spraw. wew~ętrznych. żąda.lącQ. .zakazu '!zywama przez Żydów
)'nj'1 1(!<'h nazwl'1k.
W koll.cU chór Obozu Wszechpoj

tutą,
pieśni

narodowe. Okrzykiem na cześć
Romana Dmowskiego zakończono a,kademję.

R y d u ł t o wo, 5. 10. Zebranie
miejscowej placówki Obozu Wszechpolskiego odbyło się przy licznym udziale członków. Referat p. t. "Walka
narodu z komunizmem" wygłosił powiatowy referent organizacyjny p. Leon 8łanina z Wodzisławia.
Podobne zebranie odbyło się w
Wodzisławiu
w
nowopoświęconej
świetlicy im. Ś. p. Stanisława 'Vieś
ni ak!". Referaty wygłosili pp.: Leon
Słanma i Fryderyk Paulini.
Na obu
zebraniach nastrój członków jak również coraz liczniej przybywająl'ych na.
zebrania Obozu Wszechpolskiego sympatyków ruchu narodowego był wspaniały. Każdego dnia niemal wstępujlJ.
do nMzyeh szereg'ów nowe zastepy b0jowników o Wielka Polsk~
.
.

!;lron..

śp. Wacław

Kustra

re .....
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Wielkie demonstracje antyzydowskie
w Londynie

Radom, 5. 10. - 1 b. m. zmarł w
wieku lat 28 ś. p. Wacław Kustra,
członek Zarządu Stronnictwa NarodoPomięd~y fa'8~ysta'łni ~ jednej strony i komunlstami, soc'ja:
wego w Wierzbniku.
listami ora~ Żyda'mi ~ drUgiej dosdo do p~nycl" starc
Ś. p. Wacław Kustra, znany był jako wzorowy Polak i narodowiec. MiL o n d y n. (Tel. wl.) We wschod- trasę i na nadbrzeżnej ulicy urzą.dzili
mo, że jako robotnik pracował w Pań niej części miasta doszło do starcia defiladę.
Przywódca angielskich faszystów
stwowych Zakładach Amunicyjnych w między angielskimi faszystami a gruStarachowicach, szerzył ideę narodo- pami Żydów, socjalistów i komuni- sir Mosley ogłosił odezwę, skarżającą.
wą,
którą nad wszystko ukochał. stów. Socjaliści i komuniści w liczbie rząd, że uległ prowokacji Ży"ów i socjaliętów.
Odezwę zakończył stwierZmarł jako gorliwy katolik i Polak.
około 100 tysięcy osób nie pozwolili
W dniu dzisiejszym odbyła sięekS 5 tysiącom faszystów angielskich na dzeniem, że zajścia niedzielne dowoportacja zwłok Ś. p. Zmarłego na odbycie wiecu i pochodu. W związku dzą. słuszności sprawy faszystowcmentarz miejscowy przy udziale licz- z tem faszyści angielscy zmienili skiej w Anglji.
nych przyjaciół i kolegów. Nad gr0bem przemówił p. Stanisław JuliczBzura, jako delegat Strónnictwa Narodowego w Radomiu.
Cześć pamięci ś. p. Zmarłego!

Film oślubowaniu akademi(kiem
Echa ws~ecltpolskiego ftlja~du mlo',uie~y akademickiej na
Jasnej G6ne

Tydzień szkół

Warszawa (PAT) W niedzielę
na terenie całej Polski odbyły się uroczystości z okazji tygodnia szkoły powszechnej. Akcję propagandową utrudniała deszczowa i chmurna pogoda, z
wyjątkiem okręgu szkolnego lwowekiego i wołyńskiego, gdzie było ciepło i słonecznie.

Rozwiązanie oddziału
"Pol. ZW. Myśli Wolnej"

w Kielcach

K i e l c e, 5. 10. - Na mocy decyzji
komisarza rzą,du na m. st. Warszawę,
rozwiązującej za działalność wywrotową "Pol. Zw. Myśli Wolnej" wraz ze
wszystkiemi oddziałami prowincjonalnemi, - rozwiązany został w dniu 3
bm. i oddział kielecki "Myśli Wolnej"
którego lokal mieścił się w siedzibie
Zw. Zaw. Kolejarzy przy ul. Marsz.
Focha 32. Decyzję o rozwiązaniu doręczono
zarządowi
zwiazku,
zaś
wszystkie papiery opieczętowano. J eszcze w niedzielę 27 · ub. m. w lokalu
tym odbyło się zebranie mie.l scowych
"bezbożników",
na którem jeden z
pr&legentów wygłosił przemówienie
gwałtownie atakujące biskupów polskich.

Obchód dożynek
w Niemczech

B e r 1 i n. (A. T. E.). Obchodzone we
wszystkich miastach Rzeszy dożynki,
których głównym punktem jest wielka uroczystość w Bruckeburgu, odbyły eię w potokach ulewnego deszcze.
\V Berlinie ulice przybrano girlandami. sztandarami i festonami. Około godz. 10
wielotysięczne
tłumy
zgromadziły się na placu przed dawnym zamkiem cesarskim celem oglą
dania
malowniczych
żniwiarzy
z
Bran'denburgji i Łużyc. Wielu uczestników pochodu wystą.piło w dawnych
słowiańskich strojach ludowych. Wobec wzmagającej się ulewy, kierownictwo obchodu zdecydowało się w o·
statnieJ ch wili do odwołania uroczy·
stości pod golem niebem i przeniesienia ich do lokali zamkniętych.
Do Biickeburga przybyły liczne delegacje chłopskie ze wszystkich stron
Rzeszy. Min. Goebbels wygłosił przemówienie, w którem podniósł wielką.
rolę stanu chłopskiego w utrwaleniu
potęgi Niemiec. Następnie do trybuny
kanclerza podeszła delegacja chłopów
z okręgu Saary i wręczyła mu wieniec
z kłosów zbożowych. KUlminacyjnym
punktem były ćwiczenia Reichswehry
oraz pokazowy atak lotniczy na zbudowaną. u podnóża góry z
desek i
dykty wioskę, nazwanI). żartobliwie
Meckerdorf (wioska zrzędów).
Uroczystość zakończyła sie przemówieniem kanclerza Hitlera. który
podkreślił stałość wewnętrznych stosunków niemieckich, odbijają.cych dodatnio od skłóconego dokoła świata.
Gdy Europa miała utonać w chaosie
bolszewickim, Niemcy będą. się mogły
oprzeć jedynie na własnej
sile, aby
pokonać zło. Kanclerz powołująt się na
stosunki w Hiszpanji i innych krajaCh
zaznaczył, że stabilizacja
stosunków
politycznych oraz gospodarczych w
Rzeszy jest naj cenniejszym dorobkiem
rzadów narodowo-socj alistycznych.
B e r l i n. (PA T.) Uroczyste zakonr.zenie dożynek odbyło się w Goslarze,
lZ'dzie kanclerz w towarzystwie minigtrcw i dostojników partji oraz wło
skiego min. propagandy Alfieri przyjął delegację w.łościan i wyłożył raz je·
szcze podstaWJ' narodowo-socjali~_tycz
npj polityki rolnei, ,.. _ . '
\

Warszawa. 3. 10. W tych zano nam jeszcze kilka filmów krótdniach odbył się w Warszawie pokaz kometrażowych w opracowaniu mło
filmu krótkometrażowego p. t. "Ślu dych filmowców, pp. Antoniego B. Nobowanie akademic.kie", który przed- wosielskiego, Włodzimierza Babijczustawia przebieg historyczn'ego ślubo ka i Stanisława Rodowicza.
Widzieliśmy całkiem udane filmy,
wania młodzieży akademickiej. obwołują.cej w dniu 24 maja na Jasnej Gójak Wisła-żywicielka, Łazienki krórze Matkę Boską. Częstochowską. Pa- lewskie, Pałac na wodzie (o Łazien
kach), Z drewnianeko klocka '(0 relitronką. polskiej młodzieży akademickiej.
gijnej rzeźbie ludowej w Gostynie), Na
wodę, Dożynki na Biskupinie. Z gleby
Młody filmowiec, p. Stanisła\", Rodowicz, student Uniwersytetu War- kujawskiej.
szawskiego, dokonał podczas ślubo
Licznie zebrana publicznoŚĆ gorę.
wania zdjęć, które zarówno dzięki co oklaskiwała młodych filmowców
tecbnice operatora (P. Rodowicz otrzy- polskich, którzy są pionierami wyzwomał niedawno pierwszą. nagrodę na lenia filmu polskiego z rąk żydow
konkursie fotograficznym), oraz pięk skich.
nej pogodzie, jaka wówczas panowała,
Film w Polsce niemal w 100 proc.
wypadły doskonale.
znajduje się w rękach żydowskich,
Widzimy (i słyszymy) więc na fil- dlatego też choćby najskromniejsze
mie stutysięczną rzeszę wiernych, któ- próby - w dodatku jeśli stoją. na wyra wraz z młodzieża akademickę. po- sokim poziomie, jak omawiane filmy
wtarza za J. E. ks. biskupem Szlagow- krótkometrażowe - zasługuję. na najskim rotę bistorycznego ślubowania,
gorętszy poklask.
Pokazano nam dobrotliwie uśmiech
Coraz więcej oznak świadczy, iż i
niętą. twarz śp. ks. rektora Edwarda w tej zażydzonej dziedzinie filmowej
Swejnica, jednego z inicjatorów ślu zaczynają. się zmiany na lepsze.
bowania, wielkiego apostoła młodzie
W \Varszawie
pracuje "Polska
ży akademickiej.
Spółka Filmowa" (Pl. 3-ch !(rzyży .8),
Na filmie widzimy tet kiJka do- która
kOl'ICZV
obecnie nakręcanie
bryc~ zdjęć klasztoru JasnogÓrskiego. pierwszego istotnie poL.. kiego filmu o
FIlm o ślubowaniu akademickim wojsku "Płomienne serca" z Elżbietą
już w najbl iższych dniach ukaże się Barszczewskę. i Mieczysławem Cybulna ekranie katolickiego kina w ar- skim w rolach głównych.
szav,'skiego "Roma",
Czas wielki zająć się spolszczeniem
Jednocześnie z tym filmem poka- filmu w Polsce!
{s}

Sensatyjna afera bankowa wŁodzi
Wierzycieil e nanku

Sp61dzielc~ego wystąpili

tUJ"Y ze ska,~gą o nadu,ilycia po pełnione

do pł"okura
przez kOfnisjq li-

kwidacyj'łą
Ł

ód Ź, 5. 10. - Grupa wierzycieli
B.anku Spółdzielczego w Łodzi wystąpIła do prokuratury przy sę.dzie okręgowym w Łodzi ze skargą przeciw
komisji likwidacyjnej tegoż banku z
racji nadużyć na szkodę wi~zycieJi i
udziałowców i posiadaczy wkładów.
W skardze wyjaśniono, że jeszcze
w okresie przedwojennym bank istniał jako towal:zystwo pożyczkowooszczędnościowe, a po budowie gmac~u przy ul. Andrzeja 3, gdzie mieści
Się gmach K. K. O. m. Łodzi, nas tąpiły pewne nadużycia i przed katastrofę. załamania towarzystwo prze-I
mianowano na Bank Spółdzielczy.
Raz poderwane zaufanie wśród
_

Znaozki radzymińskie \
kolą w oczy •••

ku śmierci nIe zostały przerwane. Według pogłosek, gubernator J.I0ffl?a~
posiada obecnie
dowody, ze Jeśh
Hauptmarr wogóle brał udział w tej
zbrodni, to w każdym razie nie był jej
jedynym sprawcę..
Nazwiska wspólwinnych podobno
znane sa. już gubernatorowi.

Nieszczęście

przy roz'bi,ó1rce baraku
Żywiec. (PAT.) W związku z dOo'
biegającemi kOllca pracami około bu'"

dowy zapory wodnej w Porąbce, przy"
stę,piono do rozbierania baraków dla
junaków w gromadzie Tresna.
W czasie rozbiórki barak zawalił
się, przygniataję,c 6 osób, które doznały dotkliwych obrażeń i zostały prze-:
wiezione do szpitala bialskiego. Jeden z rannych, Spyta Bronisław,
zmarł.

Polfziękowanie
Tym wszystkim, którzy w lakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia obchodu uroczystości 25lecia śmierci ks. Stanisława Stojałow
skiego i 35-lecia "Domu Polskiego" w
Bielsku - składamy naj serdeczniejsze
i naj gorętsze podziękowanie za starania oraz za trudy, poniesione dla uczczenia Ś. P. ks. Stanisława Stojałow
ski ego i na chwałę Boga i Ojczyzny.
Komitet Uroczystości 25-lecła śmierci
ks. Stojałowsklego.
PROSZĘ

WSTAlJl,

Brońmy się

prze!l mrozem

= Co bę!l.zier;z się

grzebał,

w

kiedy zima idzie.

tych batystach

--- Co znaczy zima? Batyst na ręczniki
przyda.
=- Wrbierz sobie lepiej coś z tych baT"
chanów. Uszyjesz sobie cieple kaloryfery
i będz i esz na zimno gwizdał.
- Kiedy nie mogą się zdecydować.
=- Patrz, to jer3t śliczna sztuka. Groehy
jak żywe.
- Kiedy kolor mi nie Odpowiada.
'-'. Coś taki elegant, żółty kolor teraz w
modZie.
'- El wolę ten fiolMowy ka.walek'.
= Poco ci fioletowy, do 'Postu daleko.
= Kiedy to twarzowy kolor.
'- \V sam raz do twojego nosa.
=- Tylko nie przygaduj, bo cię U\ szŁu
się

szerokich rzesz wkładowców, rekrutuję.cych się z pośród drobnych ciuła
czy i robotników, spowodowało też, że
bank od czterech lat już znajduje się ką zdzielę·
w stanie likwidacji. Komisja likwida.'- Nie jarchaj się bracie tylko wybiecyjna przywłaszczyła sobie różne su- raJ, bo czasu szkoda.
my, przeznaczone na spłacenie zobo·
- ~eluś rZUG te manufakture, bo to
wiązań. Egzekwowano od dłużników daIIlBkle fatalaszki, na nic ci się to nie
banku różne kwoty, sporządzano fik- przyda.
-' Nie gadaj. Imieniny teściowej idl\cyjne konta i t. d.
Na skutek tej skargi wszczęte zo- Trzebaby ją czem ucieszyć.
.- No i co, narciarskie spodnie jej funstało obecnie dochodzenie. Sprawa budUJesz?
dzi poważne zainteresowanie zarówno
- Gdzie narciarslde?
ze względu na osoby, biorące udział
'-' A co ty frajera odstawiasz. Myś1fsz
w komisji likwidacyjnej banku jak j
może, że to nocna bielizna? Co? Znać te
na znaczną. sumę strat, spowod~waną. z damami nie miałeś nic do czynienia.'
'- Te, Sylwuś. to futro to byloby w sam
działalnością. komisji likwidacyjnej.
podlegają

ze

konfiskacle. oraz tem,
starostwo
miejscowe
polecilo im
znaczki konfiskować. Po spisaniU pro-tokółu narodowców zwolniono.
Także i w Latowiczach, pow. Miń
sko-Mazowieckiego, policjant Mojkowski odebrał
znaczek
radzymiński
członkowi Stronnictwa Narodowego, P.
Stanisławowi Uścińskiemu, oraz legityma.cję członkowskę. Str. Nar., bowiem "Koło Stronnictwa Narodowego
nie jest zalegalizowane w Starostwie .....
Zdaniem prawników interw'encJa
policji w powyższych wypadkach nie
ma podstaw prawnyeh.

War s z a w a., 3. 10. - Wielka ue':
monstracja Stronnictwa Narodowego
w dniu 15 sierpnia b. r. przeCiw żydo
komunie Ciągle jeszcze przypomina
się opinji publicznej, głównie
dzięki
gorliwości granatowych mundurów.
Z okazji zjazdu l'u'uzymil'tskiego
wydany był pamię,tkowy znaczek w
formie blaszanego krę.żka z wytłoczo
nym w środku mieczykiem Ctrrobreg-o,
oraz z symboliczną. da~ ,,19iO - 15.
VIII. - 1936 r."
Jak się dowiadujemy, pamIątkowy
ten znaczek nie spOdobał się policji
w niektórych miejscowościach woj.
warszawskiego.
W dniu 24 września na ulicy w
Mławie posterunkowi P. P. zatrzymali
N o w y Jor k. (PAT)'. Pisma (lonod~ na.rodowcó'Y: kol. kol. Pisars~ieszą o sensacyjnych wynikach dalszych
go l Cendrowsklego, którym :zdjęto dochodzeń w sprawie porwania synka
znaczki zt> zjazdu radzvmińskiego'l Lindbergha, za co - jak wiadomo Krok swój posterunkowi umotywowa- zginą.ł Hauptman na krześle elektryczli tem, że znaezki nie s(~ .~atwierdzoną nem.
~dznaką. przez władzę i jako takie
Dochojizenla po wykonaniu wyro-

Echa porwania
synka Lindbergha

raz dla mnie.
=- Zostaw, bo ja je Bobie ju~ unatrz"~

łlIDl.

""

. ..

--' Kiedy na eiebie zadłUgie
= To si~ obetnie.
•
~ Towar niszczyć?
~ Cheba nie masz wszystkich' w domu.
'. :-...J No Sylwuś po dobroci puszczaj to
cielęce ~utro, bo to tak jak na mnie szyte.
.;..., N1S bą.dź kanciarz Feluś! Jak chceQ
osrubrawić, to idź między obcych ludzi.
~ No bez glupot, dawaj futro!
- Za kogo mnie masz. Dla byle łachu~
dry mam w zimie mar±nąć.
-' A ja dla takiego paskudy jak ty futra będę się wyrzekał?
. -:- Toś ty ta:ki drań. Serdecznego przy..
Jacu~la od paskudów wyzywasz.
Clcho prowadzona rozmowa, lIT godzinach nocnych, w olbrzymim składzie pa..
na Skórki i S-ka przybrala ootre formy
Po s~ładzie. poczęły fru wać z &Zal~n"
':l'zybko~cla, BzefH~ty . 1 kamgarny. batysty,
Jedwable, ubrama l futra. Dwaj kl~enci
gdy pozrzucali z półek towary, poczęli się
oJda~ać marmurowemi blatami od stolów.
Cloh11, te sprzeczkę usłyszała polieja
która wkroczyla do składu i przytrzymała
dwóch zło~ziei sklepowych Sylwusia Tumidaja i FeJi.ksa Jeszczelepszego.
. ~ąd. grodzki doceniając pobudki. które
tn~llll kierowały, ufundował im cieple gar~
m~ur.! !"ięzien.nę _~o~elu 1936 r.
KeJl'y

Numer ~3
F

KaInden rzym.-kat.
Paidzienrlk
Wtorek: Brunono
środa: M. B· Różańćowej
Kalendarz slowlatillkJ
Wtorek: Bronisława
Środa: Roslawy
Słońca: wschód 6,01
Wtorek
zachód 17,W
'---.
Dlugość dnia 11 g. 19 min.
Księżyca: wschód 21,01. zachód 13,OS
Faza: 6 dzień po pelni.
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Piotrkowska 91
Godziny PRJJ~ dla l(ttereHDtlw

od 10·-12
_.. &E

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyżurują BIPteklI Kasperkiewicz. Zgiers·ka M. Rych~p.r i Łobo
da. 11 Listopada 86. BoJarski I Schaw..
Przejazd 19. Zundelewi'cz (2yd). Piotrkowska 25. Cz. Rytel, Kopernika 26, M Lipiec
(Żyd). Piotrkowska 193, Kłopotowski I S-ka
Rzgowska 147.
Pogotowie mIelskle: ~i 102-90.
Pogotowie P. C. IL: tel 102-łC.
Pogotowie ub"2.piecza1nł: tel. 208-10.
Strat: tel. S.
Teatr Popularny - "Chory z urojenia".

KINA L6DZKIE
Adria-Mełto -- .. Nowe przygodY Tarzana".
Corso - "Tańczę o.la ciebie" i "Nie oddam. dziecka".
Capitol - "Dzisiejsze czasy",
Miraź - ,.Potępieniec".
Mimoza - "Oczy czarne".
Mewa - "Cyrk Sarana".
Przedwiośnie "Złotowłosy brzdąc".
Pałace - .,Nie zapomnij o mn1e'"
Rialto - "Regina".
Ikar - ,.Rapsodja Bałtyku".
Stylowy - "W pOP'oni za szczęściem"

-- OTlĘTJOWNIK, sroda, dnia 7 pafdziernilta 1936 ,

e

Ło'dz' W POeZJeel K Oobrzvnsklego
•

W niedzielę, dnia 18 bm. o godzinie 11,30 odbędzie się w sali Geyera
przy ul. Piotrkowskiej 295 poranek
poezji młodego, narodowego poety
łódzkiego Konstantego DobrzYllskiego

karzom naieży potrącić, oraz ile potrącono
niesłusznie i nad wyżka została zwrócona
tak ~e s-pór został pomyślnie zakończony.
Złagodzenie sporu o zasiłki dla sezonowców. ,)d kilku jut lat w iesieni powslawały ostre spory o zl>silki zimowe dla
robotników sezonowych. W roku bież. sytuacja orzedstawiała się wyjątkowo niepomyślnie, albowiem pr6cz zasadniczej spornej kwestji zmniejszenia ilości dni, upra wniających do otrzymania zasiłku ze 156
dni pracy na 104 dni w 26 tygodniach. doszła jeszcze kwest ja PI zyznania zasiłków,
robotnikom. zatrudn:onym na robotach.
"prowadzonych z dotacyj. Tej Qstatniei kategorji robotników nie ubezpieczano i zgóry
pozbaWiono tem samem zasllków. Obecnie sytuacia wyjaśmła się o tyle. że zarządzeniem M. S. Wewn. wszystkich bez
~yjątku robotników podciągnięto pod ubezpieczenin.. a tern samem uprawniono
do korzystania z zasiłków po przepracowaniu 26 tygodni (156 dni). W nadchodzą
cym tygodniu specjalna dele;,.lcja zwiczków zawodowych udaje się do Warszawy. gdzie podejmie interwencję w kierunku przyznacia dla okręgu łódzkiie.g'o ulg'owego okresu (104-dniowego) uprawnień.
Gdy interwencja odniesie pożądany skutek, spór o za s il-ki w roku bież. byly wyjąt-kowo pomyślnie załatwiony. (k)

KRONIKA MIEJSCOWA

NoWi ławnicy Sądu Pracy. Kadencja obecnie urzędujących ławników sądu pracy
kończy się na terenie okręgu łódzkiego w
grudniu r. b. Zgodnie z zarządzeniem
władz. przepl'owadzone mają. być obecn:e
-wybory nowych ławników. Szczegółowe
ir:strukcje w kwest.ii wyboru ławników zostaną wkrótce wydanI:'. Wyborów dokon~
ją organizacje gospodacrze,
przemysłowe
(pracoda wcy) oraz organizacje zawodowe (pracownicze) przyczem ze strony pracodawców, jak i ze strony pracowników
wybrana z06tanie równa liczba kandydatów, spośród których Minister Sprawiedliwości zatwierdzi ławników,
araz zastępców. (k)
POGODA WCZORAJ
30000 abonentów osiągnęła t;.tacja RaKomunikat łódvkiej stacji meteoroló- dja Polskiego w Łodzi. Według zestawień
gicznej przy miejskiem muzeum przyrod- poczty na 1 września r. b. zarejestrowa'f!iczem w parku Sienkiewicza na dzień 5 nych było a'b onent6w rad iO\\-'ych w Łodzi
paź.dziernika 36 r. Temperatura w ciągli
2tJ 164, oł'zvbylo we wrześniu 1082, ubyło
doby ubiegłej: najwyższa plus 7,1 st.. naj- 253, tak, że na 1 października r. b. zarejeniższa plus 0,5 st. Barometr: 735.3. tendenstrowanych było 29991.
cja: spadek ciśnienia - wiatry północno-o
Plany oddłużenia miast województwa
::r.achodnie.
łódzkiego. Komisja OBzczędnośctowo-oddłu
~eni<ow.a dla samorzl\!du przy Urzędzie WoJAKA BĘDZIE POGODA
jewódzkim w Łodzi w dniu 30 września rb.
W ciągu dnia pochmurno z przelotnem! rozpozna wała plany oddlu.żenia miast
opadami. Chłodno.
Brzezin, Ozorkowa i Radomska. Dnia 12
bm. odbędzie eie powtórne posiedzenie tejże komisji w Urzędzie Wojewódzkim w
NOTUJEMY
Łodzi, przyczem rozpatrzone zos. taną. plany
Socjalistyczna etykL W zwją;zltu ze oddłużenia miast Łasku, Kłodawy, Koła i
strajkiem 'kinooperatorów socjalistyczne j·nnych. Przed03tawi-ciele samorza,dów. oraz
pismo łód~ie, namiastka .,Robotni'ka", po- wierzyciele skladdi szczegółowe sprawodało, j'Ulż 3. b. m., te strajk został zlikwizdania, na podstawie których zostaly opra'
dowany. Wiadomość ta z gruntu niepraw- cowane plany oddlużenia.
(k)
dziwa, IP odyktowana była chęcią, szkodzeUrzędowe cyfry Woj. Biura Funduszu
nia konkuTentom. Akcję strajkową, prowadzi ZZZ, 2 którym towarzysze so·cja.l-ko- 'P racy w Loch! podaje poniżej stan zatrudlIlionych roootników na robotach publicz ·
muniści toczą zaciętą watlkę. Wiadomość
prawdopodobnie mi'ała na celu wprowa- nych w dniu 26 września r. b. na terenie
dzenie zamieszania i w ten sposób utrace- Województwa Łódzkiego, a mianowicie:
nia l.<-ierowników akcU, by ułatwić klasow- Oddział w Łodzi 7201 osób, Ekspozy,tura w
2401 osób, w Pabjanicach 2łl35 ocom obj-ęde kierownictwa i podporząd'ko ,Kaliszu
w Piotrkowie Tryb. 1550 osób, w Bawani'e sobie kinoQperatorów. Już choćby sób,
ćomiu 742 <osób, w Tomaszowie Maz. 1511
.z tegQ względu stanowisko socjalistów osób.
razem 16340 osób.
musi się wydać mocno nieuczciwe. PaCzy tego nie można zmienić? Długie
'tentowani obrońcy robotników - socjał-ko
wieczory i późniejsze poranki powodują
muniści, ro-blą dywersję ze szkodą robotnika. Znaoz;nie ciekawiej jeszcze rzecz ta narzekania ze stro·n y robo,tników na niepnedstawia się. jeśli wskazać, że w tym- domagania w oświetleniu ulic. Chodzi poM czasie zrzeszenie teattrów świettnych da- ,p rostu u to, że wieczorami świartło zarówno ele-ktryczne, jak i gazowe na ul'i cach
ło ogłoB·zenie o przyjmowaniu
kandydą.
tów na ikinooperator6w i że ogłoszenie to za,pala się wzgl~dnie wcześnie, nawet kiedy jeszcze nieQ9trzeba. Na:tomiast rano,
ukaza.ło się akuratnie w tym czasie w pismach Bocj,alistycznych ora'z żydowskich. gdy robotnicy ,p rzed 5-tą zd9JŻają do fabryk na pierwszą zmianę i na u'l icach jest
zupełnie ciemno. światło już gaJŚnie i śpie
SYTUACJA STRAJKOWA
szący d<o fabryk skazani są na brnięcie w
Kino.operatorzy l obsługa kin łódzk_ch ciemnościach :po wyboj'ą.ch i błocie. Win~
w ciągu d'n ia wczorajszego strajkowali VI' .przypisać należy nie'życiowym zarządze
dalszym ciągu. W niektórych kinach apa" niom władz elektrycznych i gazowni. A
raty uruchamali sami właściciele przy po- niedomagania te mO'żnaby bardzo łatwo
mocy członków rodziny. W dniu wczoraj· u6uną,ć, ustalając, że dyżurujący pracow~
szym wyjechała do Warszawy delegacja nik wed,ług' uznania własnego z ch'wi1ą.
strajkUjących. by podjąć int3rwencję
w gdy światło jest pO.t rzeJme zapala i gdy
ministerstwie spraw wewnętrznych. Strajk jest ni6lJ)otrzebne rano gasi. Ta:kie załat
ma na og-ół przebieg spokojny.
wienie sprawy byłoby o tyle odpowiedStrajk u BierakL W Aleksandrowie niejs·ze, że eą dni pochmurne, gdy światło
'w fabryce Arona Bierka wybuchł ponow- winno pa~ić się dłu·żej. i jasne. gdy oświe
nie strajk 120 robotników z powodu zatrzy- tlenie potrzebne jest krócej.
mania plac i zarobków robotniczych.
StrajkUjacy okupują mury fabryki. Likwi- KRONIKA WYPADK6W
dacja, sporu zajął się inspektor pracy.
Wyleciał z kuczkL Na. balkonie I pię
tra w domu ,p rzy ul. 80l'n ej 8, rodzina ży
ZE ŚWIATĄ PRACY
d·o waka 13Jkubowicz,a urządziła szałas
Spór z brukarzami zakOńczony. Bruką (kucz-ki). Wskutek slabych ścianek wy'lerze zatrudnieni przez zarząd miejl'lki przy ciał z ku clIk i 9-letni Moszek J.akubowicz
naprawie ulic. zgadnie z ustalonemi za· i upadaiąc odniósł obrażenia głowy i zła
sadami w razie deszczu mieli przerywać manie nogi. Rannego przewieziono do
pracę i za te przerwy wytrącono im nale?;szpitala.
\ ności z o.góln ych zarobków. Zdarzyly się
wyPadki, i'ż w czasie mniejszego deszczu «RONIKA POLICYJNA
ipraca była kontyn1.Jowana, jedynakże poMandaty karne. Wczoraj sąd starościń
trącono brukarzom, jak za przerwę. Wyniklo nieporozumienie i związki ~awodowe ski ukarał na grzywny cd 20 do 50 złotych
ir.terwefl iowa,ły w za.rzl\dzle miej&kim. Na H osób Zd. anty-sanitarny stan posesyj
odbytej konferencji ustalono ściś'le ile bru- mieszkalnych. W tymże dniu skazano 20
4
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"Łódź w poezji K. Dobrzyńskie--\
~~ •• ' Bilety w cenie od 50 gr do 1,50 zł
.
.
d O d wn'ka" ul
d? nabycla w re ." rę o l ,
.
PIOtrkowska 91.

t

{Jsób na karę od 20 do 100 złotych za wznoszenie budowli i przebudowy ((machów itd.
!bez o.qnośnego zezwolenia władz itp.
Rozprawili się z przeciwnikiem. Na ul.
Pabjanickiej został ciężko poraniony ~o
'Żarni 25-letni Kazimierz Janiszek. zamieszkały przy ul. Królewsikiej 14
Janiszek
odniósł rany kłute klatki pierSiowej i gło
wy i W stanie nieprzytomnym przewieziono go do Elzpitala. Dochodzenie ustaliło, 2~
napaści dokonali Stanisław Bierwania~,~
Józef Kołodziej, którzy do Jamszaka mIelI
zadawnione pretensje. Obu aresztowano.
..Wesoła" niedziela. Ubiegła niedziela
minęła w
Łodzi nadzwyczaj "wesoło".
Rany klute odnieśli: o.tto Greif na ulicy
Zgie'rskiej; Zygm\mt Miliński przy zbiegu
Suwalskiej i Nowbzeszewskiej; Stanisław
Siachulski, Hern Ginsherg i Józef Sokołowicz wszyscy trzej na ul. ;Wysoki.e)
Stanisław Stachlewski przy
ul. Brzezlllskiej. Prócz tego cięż"ko pobito Elżbietę
Barczewską,
która, pogotowie musiab
'Przewieźć do szpitala. - Samobqj,stw było
"tyI'k o" pięć: 15-Jetni Zenon Piekielny. 27letnia Stefanja Kowalczyk, 24-letnia An·
tonina Sobczyńska, 25-letnia Natalia ~lej-I
nik i 28-letni Józef Topczyk. - UbIegły
miesiąc był tet "obfity": zanotoWano we
wrześniu r. b. łącznie 945 wypadkóvv. z cze.go udzielono -pomocy na miej-scu 514, w
czasie wyjaZdu - 431.

Ze sceny

"Chory z u.,o jenia"
Teałr

Popula ...ny

ł

szego kaltbru Jest wysokIe Z~YClęStwo
"Sokola" zgie!J:skie?o nad ł~,dz~lm Huraganem. ZwyCH;żyltt "Sokoli w s;to.surt u
7:1 (2:1). którzy zwłaszcza w drugiej p'o owie mieli przygniatającą 'przewagę_ Drug!
mecz pomiędzy Zjed,noczonemi a Makabl
zakończył się wynikiem bezbramko·wym.
WreBzcie trzeci mecz rozegra Tur .z BarKochbą, który zakończył się zwycięstwem
piersz'ego w stosunku 3:2 (3:2).
.
Piłka nożna. Ubiegła niedzie1a w piłce
no'żnej prze.szła pod znakiem wyników remisowych, gdy t wszystkie odbyte spotkania zakończyły się bądź bezbramkowo,
bądź wynikami nieroc3trzygniętemi. Zło
żyła się na to przedewszJstkiem fatalna
pogoda, a co zatem idzie i fatalny stan
boisk.
Wyniki techniczne poszczególnych meczów przedstawiają. się następująco:
Union • Turing - "Sokół" 0:0. Przez
caly czas trwania meczu uwidoczniała się
lekka przewaga Łodz.ian, którzy technicznie górowali nad swym przeciwnikiem,
nie mogli jednak wykorzystać szeregu dogodnych c3ytuacyj podbramkowych, gdYl:
poszczególni zawodnicy gubili . się pod
bramką przeciwnika.
.,Sokół" grał bardzo ambitnie i temu tylko zawdzięcza wynik nierostrzygni~ty. U fioletowych wy~
różni! się Królasik. u gospodarzy Barto~
sik. Sędzio·wal p. Szperliing.
Widzew - Burza 0:0. Pomimo, iż mecz
powyższy był rozegrany na boi",ku gospodarzy, którzy chwilami mieli d,ość duża,
przewagę. Burza sta wila nieon1odziewanie
twardy opór. Ze względu na rezerwowe
składy obu drużyn, mecz ten nie stał na
wysokim po-ziomie.
L. K. S. Ib - L. T. S. G· 2:2 (1:1). Ł.
K. S. do za'w odów powyższych wystąpił z
Herbsztrajchem na prawym łączniku. Biaroczarni w komplecie. Pierwsza poJ.owa
przechod'zi pod znakiem niebezpiecznych
ataków białoczerwo·nych. którzy wy twarzali wiele niebezpiecznych sytuacyj podbramkowych. D-o·Ść dużo celnych strzałów jednak wylapuje doskołany w tym
dniu CeoD'lińBki. Sędziował p. Naporski.

Teatr P.opularny w Łodzi wszedł na
noWe tory swej twórcz08ci i swego iBtnie.
. d'ć
nia. Z ,przyjemnością mUBlmy stwler Zi,
że cień dość przykry dawnego Teatru Popularnego zaginął zupełnie od chwili. kieS. K. S. - W. K. S. 3:3 (3:0). Mecz t.en
dy w budynku na ul. Ogrodowej zjawili miał dramatyczny przebieg. Pomimo złe
się nowi ludzie i ob.i~li w swe młod·e ręce
go stanu boiska i równorzędnej gry w
kierownictwo tej tak potrzebnej Łodz.i .pla- pierwszej połowie strzelcy zd.obywają z
przeoojów w pierwszej części gry trzy
cówki kul1turalnej.
Druga z rZE}du wystawiona sztuka bramki przez Warchulskiego, Maciejaka i
przez dyrekcję Teatru Popularnego, to \ Owczarka, przyczem nie wykorzystują,
klasyczne mo'lie'r owskie ezyderstwo na rzutu karnego. Zanosi się na tragiczną
medycynę i lekarzy wogółe.
Molier znal porażkę stuprocentowego faworyta spotdoskonale ten typ człowieka. Lekarze w kania. Jednakże po przerwie wojskowi,
jego życiu, to ludzie niepotrzebni, szar- przejmują. inicjatywę i nie wypuszczają,
latani, magicy i co najwaiżniejsza zwykli jej z rą:k, przez cały czas grają doskonal'e,
naciągacze.
To też tworz-l:\tc .. Chorego z strzelając trzy bramki wyrównujące, pourojenia" chcia~ ówczesnemu spole-czeI'i- mimo gry w 10. Bramki ..trzelHi Stolar..:stwu pokazać prawdziwa, syllwetk~ tego ski 2, oraz Kempiński z karnego.
"obroiicy chorych".
Teatr Po:pularny wystawiając tę klasyczna, rzecz mrlierowskiego humory nie KRONIKA PABJANIC
uh'acH nic z tego, co Molier waztuce swej
Uniewinnienie narodowca. 'rV ubiegłym
chciał powiedzieć i po:kazać.
Może nieco
tygo-dniu stanął przed sądem okręgowym
wc3półczeaności wprowadzonej przez reży
w Łodzi Stronnictwa Narodowego p. Stasera przyd,ałoby się do tej komedji, że niaław Statkiewicz, oskarżony przez stawzględu na .,dzisiejBze czasy", . jedn3ikże
rostwo powiatowe w Łasku o noszenie
i tak rzecz cała była oddana przez zespół mieczyka Chrobrego. Za przestępstwo to
Teatru Popula,rnego z całym pietyzmem. zostal on przez starostwo laskie skazany
Na pierwszy plan _jedna:k musimy tutaj na 1'5 zł z zamianą na areszt. Sąd okrę
wysunąć graiące w sztuce panie. a zwła
gowy po rozpatrzeniu sprawy wydał wyszcza SykulBka, i Goslawską, jak i rów- rok uniewinniający p. Statkiewicza od
nież Bronowską, p. Zoner w roli Argana
winy i kary. OSkarżonego bronił mec.
stworzyl typ prawdziwego molierowskie- Kazimie'r z Kowalski z Łodzi.
go chore,go z urojenia. Resz,t a zespołu
Zmuslll robotników do "świętowania".
stanęła na wysoikości zadania stwarzając
widowiBko, którego ni ewa,tplli wie nie za- Jak jut donosiliśmy, od kilkunastu dni
zanotowano na terenie m. Pabjanic wielki
wBtydzilby siE,' Teatr Miejski.
Na specjalne wyróżnienie zasluguja, zastój w przemyśle włókienniczym. Poefe'k towne a jednak świBltne w swej pro- czątkowo sądzono, te rzeczywiście brak
stocie dekoracje p. Stanisława Węgrzyna. jest surowców lub zbytu na wyprodukoTeair PO!JJUlarny, motemy śmiało twier- wany towar, lecz obecnie wszyscy niemal
jUl: się pl'Ze,k onali. że tkalnie zostały za.mdzić swa, ,pracą i .p oziomem moue mieć za:pe-wnione obywatelstwo w 'Łodzi, co daje knięte na czas nieograniczony z zupełnie
nam nadzieję, że wracaj,a, powoli dawne, innego ~owodu ... a mianowicie żydowskich
świąt. Zydzi robiąc kolosalne interesy na
świetne c-zasy Teatru P>opularnego.
wyzysku robotnika polskiego, mogą sobie
pozwolić na to, by podczas ich świąt tkal~
nie były nieczynne., a zatrudnieni robotnicy Polacy świętowali razem z Zydami.
Czy to nie s.k a,n dal ?
Pięoł.obÓJ łódzki nie dokończony.
Pię
1:ydowska drukarnia· Nieje.dnokrotnie
ciob6j atletyczny o mistrzostwo Łodz·i nie widać na słupach reJdamowych różne afizostał jeszcze ukończony, przyczem część
sze i nekrologi wykonywane w drukarni
zawodników będzie s.tartowała w nadcho- "Benedykt". Niewazyscy wiedza" że drudząca, sobotę i ni ed>zJ elę.
Dotychczasowo karnia ta, mieszczącca się przy pL gen.
największa, iIość zdobytych punktów ,poDąbrowskiego, pod nazwą "Benedykt" jest
siada Łędzewicz ze Zjednoczónych, który 2ydowska. Ci. którzy do tej pory są,dzili,
Iteż prawdopodobnie zdobędz"je ponownie
że jest to drukarnia chrześcijańska, wintytuł mistrZa Łoooi.
Łęd2-ewicz osiągnął
ni zerwać z nią wszelkie stosunki, jako z .
1327 ;pkt. 'przed Kawałem z Wimy 93'5 pkt. 'Placówką żydowską.
Jak więc widzimy rozpię.tość punktowa
'Pozwala nam na ,p rzypuszczenie, że Łędze KRON I KA ZGI ERZA
wioz w roku bież . .z łatwościa, obroni swój
Napad w lesie. Onegdaj w lesie' zarzą
tytul mistrzowski.
<lu miejskiego "Chełmy" nieznany sprawGry sportowe. W dalszych spotkaniach ca dokonał na.padu na Marjannę Perke
w szczypiorniaka o mistrzostwo klasy A (zam. w Zgierzu. przy ul. Szosa Warszawwyniki osią.gnięto następujące: Ma.kaJbi ska 38). Po sterroryzowaniu napastnik
S. K. S. 5:3. Zj-ednoczone - S· K. S. 4;2, wyrwał jej z uszu złote kolczyki, wartości
I. K. P. - Makabi 7;3. Reęzta apotkafl ze 20 zł. PoEcja przychwycila sprawcę. któwzględu na fatalną .pogodę zostala odworym okazal sill znany złodziej ostatnio połana.
W meczach toWIi.rą,yskich w Łodzi szukiwany listami gończemi. Ze względu
odbyły się spotkania w grach sportowych
na dobro :prowadzonego śledztwa, nazwipomiędzy lódzkim a warszawskim K. P.
ska ujętego nie podajemy.
W. W koszykówce męskiej Warszawiacy
1:yd ~prawcą zajścia ulicmego. W sozwycię~yH gospodarzy w stos.unku 24:1S,
natomiast w siatkówce męskiej zwycięży botę, 3. b. m., o godz. 14 przy ulicy Pilli Łoqzianie 2:1, jak równie·ż i w siatkówce sudskiego około lokalu Str· NarOdowego
2y.a. Romankiewicz Izaak. zam. przy ul.
że-ńBkiej również Łod·zianki w stosunku
B. Joselewicza w towarzystwie .ieszcze kil2:()·
ku młodych 2ydów zaczepili 2 chłopców
Klasa B na boisku. W niedzielę roz'P~ chrześcijan i zaczęli ich bić. W porę nadczęły się również rozgrywki pHkarskie jeszedł .post. P. P. i spisał protokół g-iówne'
siennej rundy o mistrzostwo łódzkiej kla- mu sprawcy zajścia, Roman];; c IVi czowL
sy B. Odbyły się ze względu n'l nie wyło- lzaakowi. Reszta Zyclów zbiegle!.

SPORT

Om~IJO\VNII\, ~roaa, dnia 7 październiKa 193'6

Numer 233

Dnia 2 października 1936 r., zasnął w Bogu,
opatrzony Sakramentami ŚW., Ś. p.

I

Wojciech Dybizbański
lat 71. Pogrzeb odbędz.ie się we wtorek. 6. bm· o godz. 17,15 z kaplicy cmentarnej
w Górczynie, o czem dono.si
z 144~O
w ciężkim smutku pogrąiona

przeżywszy

ng 17141

rodzina.

ZUPELNIE
BEZPLATNIE!
NajslynniejsZ"Y
J asn,owidz-grafolo{' ABDEL-RANIM wybierze
Ci 2lUpelnie bezpła.tnie szczeęśliwy los. orlLZ ,Ja
Ci darmo tali~Jlan szczęścia. Na życzelue odg:1 ' ł
nie Twa przyszłość. określi chorobę. da Ci DluŻ:
noM zdobycia miłości pożądanej osoby. zestawI
Ci ho.roskop dający klucz do Nowego życia I 'ło
broby·tu. Nadeślij datę uroozenia. pi.smo wla,I1\)ręczne, kilka włosów dla kontaktu, zdjęcie Bo" "je
o iJe POSi.ada.srl i zdjęcie za,~nteresowanej 00, jby
oraz za,lą(lz 80 groszy znaczkami na kO&Zlty ~'·Ir
torji. Adresl>wac: ABDEL-HANIM. Lwu" la.
nI. Cerkiewna 18/6.
ng l; ;~8

LOSY do I. klasy poleca kolektura

Dzierżanowskie;;o

I. klasy kup w mojej kolekturze, ieśli
1.000.000 zł wygrać pragniesz. Bez·
ustannie bowiem cieszy się ona
względami Fortuny.
Ilg 17888/9

GNIEZNO, Chrobrego 2, konto P. K. O. nr. 200.360 ~
gdzie padly wygrane: zł 100.000, 3 po 50.000 i t. d., •
co Jest najlepszą reklamą tej kolektury.
p

Stefan Centowski, Poznań, plac Wolności 10.
(tłusto) 15 gro.szy, katde
dalsze słowo 10 S\'ro.szy, 1) liczb = jedno słowo.
t. w, z. a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów, wtem
5 nagł6wkowych.

Nagłówkowe słowo

Gdynia _

w 'pelnym biegu
dom, sprzedam, wydzierżawię zaraz do objecia. Gdynia 7. właści
ciel.
n 18284

Willa

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Piekarnię

zmechanizowaną

dwupokok,wa. mor!.!3 oltrodu przv
P~naoju
stacji
5001)
wołaty
Piec
2000 sprzeda Pawilon" Poznali. żelazny szamotowy. bile. kije biFoch~ 15
zrl 20 501 lardowe,
numerator,
sztucer
sprzedam Adres wskaże Oredow
Kamienice
nik, Poznail
n 17 882
wille. dom v skladam!. o2Tvdam:.
11
l1.'OSPOd3r~twa. "kłady. mie;;,zkao'a
20,2
okorzy>tnie ooleca. Nowak. Po- morgi pszenncj. budynki masywznań. }j'ocha 15 ... Pa wllon".
ne. blisko Jarocina tanio 5.000,zrl ~O 5011
wplaty 2.500,- Otreba, .Jarocin.
Kilińskiego 2.
zd 20361

I

Zn&k oferty na.przyklad: z 18924, n 2745, d 179,
i t. d.. = 1 słowo.
Drobne ogłoszenIa w dnI powszednie przyjmuje
si~ do godz. 10,30, w soboty i dni ~rZ6ed9wia. .
tecz.neprzyjmuje się do godz. 11,! .

DROBNE

drobnych: t-lamowy milimetr 30 groszy.

Ostrów

sklad bielizny. krótkich,. lepszy,
zaprowadzony, powód. wYJazd, Oferty podantem pOSIadanej ~otówki Mrówczyński. Ostrów. Rynek.
n 18 530

Sprzedam

piec szamotowy. cukierniczy bajdy - blachy -firmy - w6zki. różne narzędzia cukiernicze.

Wskaże Orędownik. Poznań
zd 99719

Interes studniarski

-----...::..;.,....:.::...=-----Kamienica

zaprowadzony, bez konkurencji,
Mleczarnia
wraz kompletnemi narzedzirum
dwupietro\\'a 2 bkładr. dochód parowa, wir.kszy 'objekt na wsi wiertniczemi sprzeda Antoni Sko3000. cena 22000 \\'piaty 15000. d
d ' Of t O d
'k racki, śmigieJ, KiIińskiego 30.

Wyżeł
Dom
murowany c.zteroubikacyjny chle- Z dobrym nosem, aportuje, bronwy,.? morgi <?grodu przy SZOSie, zowy w pierwsz~m polu na sprzestaCJl Poznam a 2600,- Bartko- daż. Agencja Oredownika. Szamotuły.
n 17897
wiak, Dopiewo .Poznań.
zd 99 346
Owocarnię
dobrze zaprowadzoną, centrum Piekarnia
tanio sprzedam, powód wyjazd.
zabudowaniem, pełnym bieJu - Zgłoszenia Ostrów Wlkp.. skrytruchliwa ulica - MiejskieJ Gór- ka 57 H.
ng 17 875
cel pow. Rawicz. Przyborski Miejska Górka. \Valowa 4.
Dom
zd 21076
1000 kwad,ratowych, doch6d
r~ny 1200, cena 13000, wplaty
Skład
9000. Wojotkowski, Poz.nllń, Chowakolonjanly towarem. maglem. S !isrz,ewo 1() - 2.
zd 21151
llokojowem, śpiesznie sprzedam.
_
Powó.d wyjazd .Francji. Adres
Stolal'D.lę
wskaze Orędowmk, Poznań
z maszynami narzędziami okazyj-

vel
cena 1.000
Adres
8~a-~3i,-P204z.nd·-~21i~13i=P~0~0~~~p~~~~ie;~iai~~18~·i~~~u~yiir~ę~o~w~l~ui-~'~i~~~~n~1~7j8~9i2i~~-i4iiiiiiiii~izidi2iliOi4i4~~iii~~~~~M~~aKamienica
downik,
zd 21013
,

u

zł.

u

Rzeźnictwo

OGÓLNOPO~SKiE :.'
Środa.

.

St I
a ą

pracq
(przy \\'~g-łach) wyrobi~
zaraz uczchn'mu człowil'kowi. który wypożyczy dwieś"ie złotych. Oferty O/'<,rlownik, Poznal'l
zd 20738
Udzielę

po7.Yl'zki II t~'Riar'r zlotych pod
p"" Ile zahc7.pieczf'nir. Na or!powi ... lf. znaczek. Ofr/'ty Or~dowllik. Poznali zr! 20 UU;;

1000

pożyczki po~zukl1j(' na
śr;icif'ł ni~rllclIolllo:s('i

i

wła
prz('d~ir

rok.

I'l\,?r~twa .Jak,? Pl'ocent skład. "'~
dZlkowskJ. Plrknry 11. Poznali.
zd 21 onz

1[6.

OŻEii!

..

Kawaler

kupiec na Kre~ach Wschodnich
lat 29, poślubi intełi,lrcntna. sympatyczna. posażną pannę. Oferty
szczegółowe
fotogorafja mi Or~
downik, Poznaj'! zol !lIl 142

Panna

przy~lojna. posiarlaj;lca majątek,
poślubi pneztowe,lro <,tatowego rio

35 lat. Oferty Orcdownik,
znań zrl 20 903

Po-

Panna

przystojna. 25 lat. 2.000 i wyprawę pośluhi urzQdnika luh wojsko"'Pgo.
:-;7,czególowe oferty do
Orp,downika, POZlllll't
zd 20 nZ8

Dla

kuzynR za.możnc;ro poszllkuję
sympatycznej żon)' 20-30 lat.
Pożądane około 10.000 posagu.
Oferty Orędownik. Poznań
zrl 2l 00!l

. .7.

'W

SP'RZE-ii!?:E

. . . . '..
t . . .DE~. .~.~
. .~~.III;
. .. . . .

Okazyjnie

bardw tanio sprzt'dam urządze
nie sklppowe. I,atefon i skrzypcE'.
Wiadomości Orcdownik. Pabianice, Garncarska 5.
n 17 900

Chryv:antemy

i dąbki już do na bycia na miejscu ccny taltsze. Pabianice. ul.
Gawrońska 14.
n 17 901

Grzyby
l!IIlS7,one w ró0nrch gatunkach od
zł :ł.-.
Żadać cennika.
Mi.ku<l'llE!'WSka. p~ta Marcinkańce.
d 3141

Co futro

oR

Ę

7 października.

11.30 audycja poranna: - 8.00
audYCja dla szkól.: 11.30 aUr1YCJa
dla szkół dla dZieCI mł?,dC:;Hch,:
a) "Pogadanka () wodzle . wyg.
L'
inż.
udwik Awm. b) murzyką
- płyty; 11.67 sY.l!'nał c.zasu J
hejnał z KrakQwa.: 12.03 konce~t
.\." \\,'l'konamu orkJrp;trr. mandollnlstow ,. Sempre 'liIVO porl dyr.
Zenolla SZ)'Jllhor",kie~o (z Pozn·lnia); 12,J0 .. Co roh:ć z on:lrz"mi"'! _ poz. Zvfii Kuniń--k'p':
12.50 dzienn:k llołndniowy; 15.00
wiadomo@ci ItO'<podn reze: - 15.15
pro"ralllY lokalne; ln.lt1 .. Zagndki
lnl1ZrrZne"
au(lrcja
din d~i('ri
«t u I'c<"rch w ooraro\'I'Jtlin Arh'
•\ rt 7.t i Tadrn<za SercdYII.<k:r)!o
(7.r Lwo\\'~); 16.30 koncert w wyk.
zp<pn!11 Pawła R)'na"n i '1'arl~lI
sza ł,urzaia (bns). (Tr. z "'y~tawY Rarijowej); 17.00 . SOl"n:one marzcn;a IV .... oj-ku" - odcrz:n.
"'·n:!. re~. .ró7.ef \Viniewicz (z
P07.nan:a): 17.15 ri,jo'ZY cialt koncertll (!)iQO<rnki łndowe (z Wystawy Rarljowejl. Pnznań nada aun.
lok.); 17.50 .. Pier\ysum tramW3jpm t'1t'ktr:rcznvffi na w:rMa \\P
kraiowa w r. IBM - pogadan~a
Stalli"ława 'VaoSylew.skielto (z Po",nanial: 18.00 oogailanka aktu:!llin: 18.10 wiadomooci E<porlowp:
18.20 n.rO.l!'raru. loka·lne; 18.50 .. C?
daje rolnikowi or.l!'anizacia za w.'rlowa" - oogadanka. WygI. iw\.
.Józef Zol! (z Poznarria). łAirlź
nada aud. lok.): 19.00 .. Ooin.ia"
- ob-razek obyczaiowy z oowie""o'
,Tózt'fa i"ey·.,-enhoffa p. t ... Ży
wot i m:r~!i Zygmunta Poolfiliuskielto": 19.20 prOl1:ramy lokalne:
20.35 BiuJ:o 8tuiłiów rozmawia ze
słuchaC<!:almi P. R.: 20.45 d.zienn·k
wieczorny; 20.55 . Jak w:rburlowaliSrnY nasza szkole" - pogarlanka
(z iVillUl):
21.00 koncert Chop;now.~ki w Wyk. E.zona Petri'eg;o;
21)10 k<Ul.Cert orkieEtry kameralne..i (z Wi.lna): 22.15 koncert kameralny. WY'konawc:r: Edmund 'Ycjakowski - flE't. Lidia Kmitowa
- Etkrzy pce. :Mierz.vsłn w Szaleeki
altówka. Zofia Adamska w·iolon{!zela. Bronil3>!awa Prokooowicz - harofa.

KRA OWE ,,'.
Środa. 7 pafA1riernika.
Warszawa
15.15 mnrzyka
(phty); 15.55 .. Skrzynka terhn~r7.
na". red. 'Wacław Frenkipol: 18.20
koncert reklamo\\·,;.: 18.45 D!'O'~Tam na. iutro' 19.20 muzyka le~,
ka (plyty): 23.00 muzyka tan!)czna (olyty).
Lwów 14.30 muzyka rozrvwkowa z płyt: 15.15 koncert reklamowy: 15.30 Iwowsk;e wiadJ-

mości bi~ace:

l

(pł,l)'):

WYCHODZI COOZUilłłmE Z DATAt
NA. DZIEŃ NASTĘPNY

wiad(}mo~ci

Itkłd."

płyty.

= to Edmund Rychter '- co pa·lw -

DOW N I K

15.58

we: 15.15 k(lnrert reklamowy: 16.3;; ŻyCie kulturalne ślMka: 15.40 muzvł,a tanlX'zna (P!,I!'); 18.00 .. środowe nozailan1.i dla rr
dl'.iców·· pogadanka Stefana
Papee: 18.35 "Boże ciało w Sewilli: 18.45 program na jutro: 19.20 .. ZnItłebie Dalwowskie ma
j!'/()<; ... ": 19.60 .. Mi-terium nar1 Odra" - oncz)'t ,Yładl'slaWll Dziezla: 20.00 wiązanke Pieśni ludowych ślaskich wykona miesz3fiv
chór koleiowy.
Kraków - 14.00 loka·lne wiadomooci .!l'ospodarcze: 14.05 p:yty
)l'ramofono\\-p: 15.15 koncert r~
klamowy; 15.00 .. Skrzynka 0,,61na" w opracowaniu inż. Stan.s·ława Broniewskiezo: 16.05 wiadomości bieżące: 18.20 ol.t. gramofonowe oiosenka idrz:e w
~wiat:
18.46 D 'ogram na dzień
nastepny: ·19.20 koncert kameralny: 19.60 "Nea pol. 1\t}.ewajare
miasto" rep{)rt~rl; muzyczny w ooracowaniu pmf. Ja·na Pietrzy~
kie.zo (nlyty enmofonowel.
1~6dź
13.00 "Z roonY('h
~tron" (ll!vtĄ za ulyta): 14.57
łódzkie wiaorlO'Dlooci .l!'ie!dowe: 15.15 koncert reklamowy: 15.40
POli!. Łódzk. Roilziny Radi.
wy.z!. red . .Tan Piotrowski: 15.55
ntuzyka wolL (połyty): 18.20 munka salonowa w wyk. Edith Lorann (płyty): 19.20 wy jatki z 00"I'V .. Fall·<t" Ch. Gounoda (pł.ty);
19.45 .. Życie m. Łodzi" - Grzezorz l'imofiE'iów wyl!łooi felif·ton
o. t. ,,\V ,;O-lecie walk". (Rok
1906 w Łodzi i w ł<id?Jkim ter~
nit'): 20.00 Jlluzyka taneczna -

tIC

II:

23.

ROZMAITE

Ondulacja

trwala 5 zł. aparatami: elektr)'cznym, powictrznym i parOWYIll.
Lódź. Nawrot 54a.
Józef Podleśny.
n 17642

Magle

fabryka B. Kapczyń
Podrzeczna 36.
n 17 431

L6dź.

Mleczarnia

poszukuje stalego odbiorq chrzemasła i sera. (Jeny umiarkowane. Zgłoszenia: Kalisz,
Handlowa 2. Koźmhlska.
n 18993

ścijanina

~Ie~k~k~a~::;,!!!;;;:~~

15.55 muz.ka
z pll' t: 18.20 miniatury murzyc.zne
(plyty): 18.40 .Nie zabijajcie zoolności art,stvr.znych u dzieci" \",zł. \"~adv.;;ła w Lam: - 19.20
.. Pieśń ukl·a·ill.ka" - koncert w
wykonaniu \"alin'Ja Ty<·iaka _
(:enor) i chi;l.tÓw: .. Kotka i Surma" _ płvt"·. 20.00 inau!!\1rael'iJ . _
na premiera l kalne20 Teatru
Wyobraźni: . Ukarana" dramat ranjowy Anrlrzeja Rvbkki~Ii!o.roov"rrja Wiktora Blldz:vńskip.zo; 20.30 muzyka z oln.
Toruń 1::.00 \y<z",qkie.o:o PO
trochu - ph·t,.. 13.15 koncPrt re·
klamowy: 15.35 w;allomoi\r: "P0ł~eQ.;ne:
15.40 fantazit' 7. franrn,<k:f'h OP0\' - płny: 16.00 i<,'-:I' ń
narl mOI'zem - J)f)". W)·;:i. ~r'rcZl'
"la\\' Z)"lier: 18.20 w Hwictl'rarll
dla hpzl'ohot n,-ch PO!!. Wy;!;l .
O. Soln rz: 18.25 llluuka oo\"ka płn,: 1~.20 "PiNW.-ZY raz orzl"l
m:krofonem" !Tpll'na Stl'f>ln:akówna - fort .. Franci~7.ek Kaź
mier('Cl;ak - .. krzypce: 19.55 koncert €,mf0Iliczny.
Katowice - 1~.01) koncert ?:yczelt (pl~d,,): 13.15 muzyka kkka

Folwark

·JOO mórg kompletncmi inwen(arzami. szamotul kim kOl'lZY'Stn iE'
wydzierż'twię. ob~9ie 8000. Bąrz
kowski. Poz.nań, Wielkie G a'l"h n ry
53 - 24.
z,d :n Ht

wskaże Orę-

Poznań

sk!la.cJem. no,\\'a rloehodowa 33000,
vIIipIaty 23000. 7000 IllUortY2acji,
przy tramw3'}u wprost właścicie
la. Oferty Or~downi,k, Poe;nań
zd 21128

Poznań

R. Barcikowski S. A.

Ogłoszenia

na

kują·c,ch

do 30 sł6w dla posz 1POBa'Jv w tej rUbrYL'e

obliczamy po jednej trzeciej cenie
17.00 BukarMzt. Koncert rov.Kupna
drobnych.
rywkowy. 17_10 "Tiedeó. VI'.. pól- resztówek, gosl_oclarstw. mlynów

czC'Sna illll7.yka austriacka, 17.J5
Anglja. (",at. l)rogr.). )luz)'ka
tan. 17.3D Bu(lapeszt. Mllnka salonowa. 17.40 Brno. ~r\lz. dw~fortepiano ..... a.
17.50 KuenilCswusterhllusen. Koncert eoli-(ó\\·.
.
lS.~~. Frllnkfurt.
I.")OO/lI,lll':
mUZl czno-" ok.alll!'. 18.3.0" Len in
l!ra~. "Eu!5enJUi'z OneJl:lll opera
CzaJko\yskJego.
"Dobry
19.00 Koenilt8wullt.
\y:ec",0r kochany Ałuchaczu".
J.i!lsk. Konrprt K\\'art~ll1 D
rlell- kieJljo. 19.13 B\ldlllle~7.t.
cital ;;'plew~". R'l!a. ~[e:nl
ooeretkowp. 19.30 An!!lia. (H~!!,.
Pro.!!r.l. )[uz)'ka t:l. npCW3. 19.35
Wiedeó. Fr'.ąiwal Brticknera.
20.00 Anj,(Jja. (R~.z. Pro.zr.). Utwory Rampa 11. Bruksela rranc.
Utwor" D. MiJhaud:l.. An.l!Jja. (X1TlaOt. I<:Pro",I'.l. MltlZl'ka t 31 leczna.;
2 ..
~Cl.'I.I!SW.DB... B p_I C.nnto
rpc;tal ~p;('\~'arz:r
2D.la Prlll!a.
Koncert r,;·k:~.~trolVr .• 20.20 .B.~d~

Pkeson:.tc·rt"o)l~k~Z)l)lU,al" 4p-!zotreen~~kkPe]'
"

.'

l"

,..

. . • .•. -

20.4" KoenJl..-:swnst. Kantat~ J. S.
Bacha . Berlin. Kr~cert orku~fltrąwy. ,~Vroclaw ... HH~rOnymus Kmcker -:- opera Dlttr;rsl]orłn. -:
M.onacllJum Opert'tkl I wake
wled. Sztut.l!art. Cykl Schu'IJertow"ki.
2100 AngJja (Re" Pi'o""r)
,:'Leczól' oper. ·21.05 -~ledjÓ1an:
T,-oncen orkIestrowy. :n.lIi Bruksela flam. Koncert ,symt utworv :Ml1hauda
KOeJ1llgSwUBt.
Pie§ni i marsze. Rzym. Koncert
orkie.strowv. 21.30 SŁrasburl!. \Ve",ol)' wie~zór .!!I!lHCZny. 21.łO _
An.l!lia (~a t. Pro~r.). Muzyka
kameralna.
22.00 Sztokholm. MU1l..-ka tan!lCzna. 22.16 Brno. A ndvcia el>pe'
ranek:!. Budapcszt. Rerlta·1 fort.
Paris P. 'l'. '1'. ~rn",)'ka kameTalna. 22.20 Medjolan. Mnnka
t,neczna. ~5 AnJ!\\ia.
(Reó!'.
Pl'oltr). Muzvka taneczna. 22.30
BrJllL~law~. l'tecita·j wiolooc7.eloWy. KOenlltSwlI!tt. ..Nocna m uz)'cz'ka". Kolonia. Mnzyka lekkĄ
i tanec.zna. 22.311 Królewiec. "Tanipc w nocy"
MonacMum. Mnzyka r-ozrywkowa.
2.3.00 BUrlallel!zt. Muzyka ey2'ań,ka.
23.26 \Viedeń. MUZYKll
taneczna. 23.44J Anl!!ja. - (Relt.
'Pro)!!'.). Koncert chopinowski.
23,45 Radio Pllris. Muzyka tanerztl:l.
24.00 Frankfurt. KonoCE'l't no~nl'. 0.15 Hadio Paris. Mnzy'ka
lekka.

Edmund Rychter =

co ubranie'"

ło

wOdnych.. spiesznie
poszukuję
dla PO\"'uznych reflekt8.ntÓyv gotówką. Paluch. Poznano hant,};
ka 8i9.
ze! 9H 4~1

G

d

aj Sfui;ba

t

OSpO ars wo
;,0-80 llItlrj[ kupię przy 1\'plarip
12.000,- I'pieszne zg-!osz('nia "pi:
sem. cen" rio Or~downika, 1'0:mnń zr\ :W \ll8 .

Znaczki pocztowe

używane

kupuie w wi~kszych ilo;;dach. Ofl'rty uo OrGdownika,
l'oznall zll 206;;7

dO'łnowa

. k
. P anlen
a
!<,pszeJ rorlzll1Y sZ1\ka

-

z
posany do
starszych dZieci. najchetnit'j na
mUJatek.
ł,askawe zgłoR7.<,nia
Orędownik. Poznań zd 21022

-b) Inni

8-klasistka

pisze na maszynie, Liurowej albo
ka~j<,rki 7. kaueją. Oferty Orę
f
n 17425
west nIska kUJ.lię w dobrym sta- downik. "Kaucja".
nil'. Antoni Kopański, Pniewy.
Vi'ronipcka 27.
zd 21028
Leśniczy
Kantynę
Pozn~ńcfzyk. J~t ~' S.l 1n y. zdrów,
kupi zawod~w.y kl;lpiec z.a gotówp:·~ki~·~I~~ u~~i~,;~egbozlV};;}~
ke lub obejmie kle!,owllIctwo. - w
i en er iczn.
wiadomości
Oferty do Orędowlllka, Poznań w~zech-tronn~ wY go.p
leśnej.
za 21 077
książko~vości i kaso~vej
(oraz
sztucznego wychowu bażantów).
18 DZIERŻAWY
'iadedwa i polecenia bardzo
•
e. wymagań skromnych. mieiscowość obojętna (podać warUJIlMI na
ki) po~zuk\..ie pooady leśniczego.
.Y.
. . kontrolera. ewent. borowęgowodneF'o. motolOw.e g.? Plzemlale Sltrzelca i t. p. J. Sokowicz. Ka100.-1~0 celem. dZlelzRVfY ~OSZ.ll- czanowo 55 poczta Września (PokUJę. Zgło.sz:.ma AgencJ.a .1'-urJe· znaliskiel. .
zdg W 546(7
ra foznansklego. Wrzesma. Poznanska 28
n 18539
Pomocnik fryzjerski
Kowal
ująey
ondulator s lluk a
..
ł'
llo~acly. ,Y. \Vojta·.j.k. Łaz gwar.ancJa moze o )~ąć kuźnię z
B!'d"osl-a 5
zd 99 987
całkowJ.tem urządz.emem ol'az
a
,
•
szopami w :r..oZ!~anlU. wedłu,g u~9uy. J. Sloml~skJ, kuzllla. l ozn,ll~.
Małe Garbal y la.
zd 20062
Kuchnię

I[

·

li

Oberżę

kl'
. . .
.
.o ol)Jalka. bez, m!eS~le,. wIOsce.
Zleml~.
bez zadzl.erz~wlę. P9rucy wykluczem.. Zgloszellla
g~nt\1ra Uredc·wmka.
Hyczy;
WÓl.
ng 1847;)
Poszukuje się

200

dzierżawy

ó
.
..
m 'g, n3Jeh~llleJ

resztówki

może być bez inwentarza
Zgłoszenia

uprasza
nika. Poznalt
zo 20929

od zasiq do

Piekarnia

Poszukuję

wspólnika. stolarza z got6wk.
1000 zł. Ofl'rty On)downik, Pozna(l zrl 21 017

Potrzebny

uczell kra wircki z dobrej ror1ziny
od zaraz. ZgłMzl'llia K. Rolland.
mistrz krawiecki. Gdynia, Morska 96, m. 21.
n 18291

Dwóch

arlników kl'aweckich poszukuod zaraz na stałą pracę. Kazi.miel'z HozmaciIlski, Mieścisko powiat W'Ig'l'owiec.
ze! 21075
ję

Bufetowa
Jarocinie. dobrze zaprowadzona.
przepisowo ul'zfldzona. mie~zk3- sumienna od zaraz potrzl'bna, nie 3 pokoje, kuchnia 2.000 Otrę najch~tnirj z prowincji. Zgłosze
ba, Jarocin, Kiłińskiego 2.
nia OdlliRf'm świadectw kierować
zd 20 363
Orędownik, Poznal'i zd 20 630

Edmund Rychter, PO'Zoań.

O&tr6w WieUtop.

Centrala: Poznań, św. Marcin 70. P. K. O. Poznań 200 149
Telefony centrali: 40-72, 14-76, 33-07, 44-61, 35-24, 3t>-25
W niedziele,

~więta t

p6fnym wieczorem: 31S-24,

~7t

Red.lktor OOpowie&l\.ałny Andtl'ZeJ T:-ełIa _ Poznania. - Za W1IIZyatikiil wiadomości t artył[nl/y \I m. LOOź od-poow·la.da Leoa 'mila. L6dS. Piotr<lrowHa n ..- Z. OI'lOSHllla ł reklam,. ooDowiada
.A.ntOtni Leśn:iewic:z 15 P()Q'Jl1ania..
RęJwpis6w iUezamówti.onTCh redakcja ni. SWł'lU:a.
Przedpłata' mdeeh:t'lEn.ie prs,. T-miu wy,daniaclJ tygedniOW'O • odhOOlJoeJD ., agenturach
~
Ogłoszenia
Na .tronie S-Iamow'; U groezy, na &troniil 4-1amowej prz,
_ _ _;"...._ _• 2,35 zł. Za odnoszeDlie do domll oQpow. d(Xploa.ta.. N. pomta.ch l u liB'toJlOl\tZĆW
• k~ti~ UJr.s.t~ redakcy,tn.ego 30 Irl' •• na stronie 4-tej 50 gr. na
mleSlu,czni. 2,34 .t, tW8II'talnle 7.1n. Poczta przyjmuje z3m6·wienia tfl·ko .
od jednołamowego m~li.m~1lra.. 1I0gcr~e~le!k60ompgl~:k'~n':.~8tronie wiad0trm~~i !Ookalny:c~ 100 gr_
-".
(b ~ .pooou""""l
·_"_·_.M_
D
k
P 1s
500 zł G wY<..latl
..
-->. D rolme Og~o.szp..ru_a
.nllJwyt.ej
."
z zas zezeOJem (drukowan
mt.eJ~ca 2U%
na tI wy d 81\ trgV<JnlOoWO
.......()Wego). - .cod OP3S ą w o ce .
naou\vyżkl.
JOO slów, ~w~,e
w ternoraz
5 naglówkowych
h
tygodniowo. - Zamówieni.. pocztowe należ, aM1rutecmlliać do 2ii kaltodeg.(l m.ieeląca w ua'lZę(ia.ch
tłusto): sto~o n3.lrI6w,k~we l~ gr" kaede daLsze s,lowo 10 gros.zy. Za różnice miedzy zesta \:e~
DOCztowycb kl" W'J)rO&t \Ił cenltrali OredO'N1l!ka..
.
0& w )'5ok~lą o~l()Sze1Ua, powstaJą wskutek matrycowania, wydawnktwo nie odpowiada
" 1OISzen:a aą pJlIJtne z&'6r7.
•
Nduled ł areionlr.il DI-\l!k.arfAa Pol.sIta Spóllka AJtcyjilla. PoamaJ\. h. M . . . 7ł.
W ra2)1€ WYlll.dk6w. sPOwodO'Wan,ch sila wył.8za. ~~ .. ulldad5e., .t!' __ Ó'W it..p .. ~twc nie od,pow~ . . dceta.rcze~ pisma . • abonenci nie mają prp,wa domagania się nied(l8ta:rcronl"Oh .numer6w I ub odI!IIIIkodowuria.

i reklamy.

)

8}

TO NIE GO • H RA MA •
·PO W I E S/C·W9DÓŁCZE5NA • PR Z EZ • AN
mu tamten kojnej ciszy oczeki wania.
-

LiIjana teraz dopier o poznal a wlaściwQ. naturę młodego lekarz a, uznajlłc zaraze m, jak najmn iej odpow iednią obrała metodę, w zamiar ze usidlenia tej jeszcze jednej ofiary. Jednakże
sprytn a, wyrafi nowan a kobiet a nie

potrzebowała długo zastanawiać się
nad zmianą. taktyk i.
Wiedziała, że jedno westch nienie, łza
perlaca się w oku, zrehab ilituje ją

momen talnie w oczach zakoch anego
młodzienca z poprze dnich, nacech owanych lekkomyśnościa" słów i na
nowo podnie sie ją w oczach Łęckiego.
, Zagrała to po mistrz owsku . - Tak
..... rzekła, a nadając swemu głosowi
ton rezygn acji i nieukr ywane go cierpienia, - życie moje, to jeden łańcuch nadlud zkiej udręki. I może to
'jest .przyczyną, że jeśll odnajduję
bratmą, rozumiejącą mnie duszę, jak
pan, doktor ze, wówcz as chociaż na
momen t zapom inam o swych katuszach,. a sponie wieran e uczuci a poczynaJę. gwałtownie wyładowywać się

w ~or~ie, może nie takiej, jakie sę.
Popros tu
mOJe Istotne pragni enia.
obłuda i zakłamanie, zatęchła atmosfera, w której obraca m się z koniec zn?ś ci , podświadomie przenikają me
meopa nowan e Odruch y. Jestem biedną, chorę. i nieszczęśliwę. kobietą...
-: Ukry.łB: twarz w białych dłoniach i
piersią ~eJ ",:,strzę.sną.ł szloch.
. LęckI, WIdząc tc?, był gotów UCZy-I
DlĆ ws~y~tko; 'prz~Ją.ć na siebie najstraszm eJsze cierpIe nia, byleby tylko
Taje-mnic~

mistr z

Zapowiadan~ oddaw na występ ta.Jemn~czego "ŚpIewa.k.a. w masce" zgrom~dzIł w operze naJwytwOorniejszę. putak
bllcznOlŚć: ledn~ch, zwłaszcza

.

zwaną eh~ę, wabIła sława., jakę. w cią.gu ost~tDlch zaledw ie lat zyskał sobie

nikom u blitem, że je~t Polaklem, śpIewak, Innych natom iast cię.SSę.~ snobiz m i taj~!llniczość postac i
" pIewak.a. w masc~ . . .
Domysły i plotkI, JakIe snUły się
do~<>ła osoby misf:rza, który wstępnym
bo~em zdob!ł. sO~le uznani e krytyk i i
n~JwybredUleJsz~J publiczności najWiększych stolIc Europy , zaprzę.tały
umy~ły wszyst kich, bez wyjątku i zape~mał.y szpalty ~ajpoczytniejszych
dZIen~I!tów. lednak ze zadnem u z najzdOoIDl~Jszych fot? - reP<>:terów nie ud1ł: ło SIę POCh~CIĆ na klIszę odsłoniętej twarzy śpIewaka. Czarna , jedwab na maska zdaw~ła się być przyrośniętą do .twarzy Mls~rza., od chwili opuBzczema hotelu , az do powro tu z wy/ltępu~ b,ędącego jeszcze jednym liściem
do. wIenca . wawrz ynów, jakie zbierał
..
kazd~o ~Iecz~ra.
. ~IC ~IęC dZIwnego, ze kiedy dzienUlki dom?sły ~a naczel nych miejsc ach
? p<>wr~cIe mistrz a na krótko do krał U , "Śpiewak w masce" stał się niemal
Jedyny m temate m codzie nnych rozmów.
Wpraw dzie sala była już na tydzień
przedte m wyprz edana do ostatni ego
miejsc a, mimo to nieotw ieran8 dziś
wcale okienk a kasy były oblega ne
przez tłumy tych, którym wcześniej
nie udało się zdobyć biletu.
Hrabin a Liljan a Zabierzańska, W
towarz ystwie małżonka, zajęła naj lepflZą. lożę na pierws zem piętrze. Cz.arna wieczo rowa suknia , przybr ana złotę. lamą, nadawała jej jakiejś wyniosłej powag i, uwydatniaję.c zaraze m
jej dziewczęce niema l wdzięki. Długi
Bznur pereł zwisał aż na piersi, okalają.c białą, jak alabas ter, szyję, na kt6rej mienił się wszyst kiemi odcien iami
tęczy duży brylan t. opraw ny w pIat ynową obrączkę. A kiedy rozglądając
się po natłoczonej sali, przykładała do
oczu złoty lornion , wówcz as pierścienie z.dobiace jej palce siały odblas k
sz~aragdÓW, topazó w 'i rubinó w.
Liczne więc spojrz enia kierowały
się do loży hrabie go Zabierzańskiego,
an-/
k~óry ~mimo. udrę~i, ja~ę. n.ieust
Dle znOSił Ood pięknej małzonkI, rósł w
ł widok iem umidumę i oczy napawa
k . k ob'le t y.
łowanaJ'
Plę neJ
,.
lednakże ta lliedob aDa para mał~a~a.Ulcę.

te drogie najdroższe łzy, 8plywające po bladyc h policz kach umiło
wanej kObiety.
- Liljan o... jedyna , najdroższa
LiIi - uspokó j się, kochan ie. Uczynię
wszysJ;ko, co zechce sz... Stanę się
twoi~ stróżem, przyja cielem i opiekl,lnem, tylko nie płacz, jedyn a... Twoje łzy palą mnie, niczem dotknięcie
rozpalo nego żelaza, i krwaw a, strugę.
niewysłowionego bólu spływają prosto
w scrce .•. Co chce.sz, abym uczynił?..
powied z maleńka ... Chcę cię wyrwać
z tego potwor nego piekła i cb-cę cię
obdarować najwyższem, niesko nczeni e
wzniosłem kocha niem.. . Uspok ój się
jedyna . - Gładził jej kM,lCZe kędziory
włosów i deszcz em pocałunków oblewał białe, rasowe dłonie.
W tej jednej chwili zapomniał o
wszyst kiem, co mogło rzucać zapory
pomiędzy niego, a ukocha na, kobietę.
Nie pamiętał ani tej z przed godzin y
podejr zanej wizyty , Henry ka Crawforda, ani złowieszczych, przerazaJę.
cych w swej treści słów Hanki ZabierzańskieJ. Czuł tylko obok siebie nieszczęśliwę., nad wszyst ko umiłowanlł
kobietę, a to mu odbierało świado
mość wszyst kiego innego .
- Uspok ój się, LiIi ... ja proszę ...
zaklin am na wszyst ko! .. .
Lnjan a nagle 'uniosła głowę i spoglądając na Mikołaja, rzekła, uśmiechając się czarująco przez łzy:
- Jesteś dobrym ... naprawdę dobrym chłopcem ... Pocałuj mnie, Miku ...
otrzeć

ten

młOdy, choć

z~J mez~any, ~za

śpiewa

była szczeg ólnym objekt em
wytężonych obserw acyj dwóch mło
dych ludzi, siedzę.cych w ostatn ich
rzędach galerji .

ronków

- Na ile ocenia sz ten brylan t! 1.&pytal jeden, nachylając się do ucha
towarz ysza.
- Pół setki, jak nic - odszepnął
tamten .
- A perły, a pierścienie? - nastawał tamten z wyraźnę. chełpliw<>Ścią
w głosie.
- Ładny mają.tek; umiałeś utrafić
Ado)fk u - odparł brunet wymijająco,
nie potrafi ac, czy nie chcąc oszacOować
w przybliżeniu nawet klejnOotów hrabiny Zabier zanski ej.
Adolf Wiercz ak był w świetnym
humor ze. Wiedział, że skOoro jego
przyjac iel, Julek Macho n, nieprzecięt
ny znawc a w tej branży, nie wahał się
ocenić sameg o tylkOo brylan tu na pięć
dziesiąt tYSięcy, tOo w rzeczywistości
wart on był przyna jmniej dwa razy
tyle. Czyli razem z perłami i pierście
niami około pół miljon a złotych.
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od DIch sprytD leJszym . Na nic bowiem
zd~ły się demon stracyj ne spacer y
W~erc~aka. przed hotelem Europe jS~lIn l czuJne wypat rywan ia Macho Dla; szp!ce! nie pokazał się Więcej, a
t~ w POJęCIU ,,:ytraw nych zbrodn iarzy
Ule mogło wrózyć nic dobreg o.
--: Ad.0lf - szept przyja ciela wytrę.CIł Wlercz aka z toku rozmyślań.
- A gd~byś ~ak Z!l!7zykował i udał
się do lozy tej twoJeJ g~ski, coT ...
- Zw~r.fowałeś?!. - Adolf Wierczak SP?,lr~ał Zd~mlO?ym wzroki em
na ~rzYJ~c)ela, Dle ':VIed~ą.c, czy tamten zartuJe .czy mówI ~e~Jo.
--: No Dle rób głUPie.!. min'y - ~d
~~wledz~ał tamt~n. - ~lesz, ze zaDlm
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J .• atwo po takIej publIc znej pre-

~e~~fJ~e:Ógłby.ś zawierać znajomości

. y~.ą. dl' !t0bIet , które wv:trzeszcza~ą. ~ozi I§'le gały .na Zablerzańską.
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Zbrodnie, które się popełnia wczasie wielkich uroczystośc[ - BezradnoŚĆ poRcji angielskiej w tropieniu morderców - Obraz mordercy w zgasłej źrenicy
liśmy do placu, na którym tłoczyły idę
wielkie tłumy publiczności. W środku
tłumów produkowali się liczni fakirowie:
Jedni lateli na deskach, nabijanych ostremi kwofdziami, inni zakopali się w ziemię, jeszcze inni dotykali językiem rozpalon ego telaza. Nagle zauwatyliśmy pewnego fakira, stojącego na uboczu.
Miał
on oczy zamknięte a ramiona sztywno
wzniesione ku niebu. Twarz fakira przeszywała długa igła. Miał on długą, czar-

W Indjach, gdzie Hindusi i I;{ahometa- r3w, lecz ani mandar ani kupiec mongolnie się śmiertelnie nienawidzą., mordy re- - ski nie rozpoznali między nimi mordercy.
ligijne lub polityczne naletą do rzeczy Udaliśmy się dalej do innej świątyni,
prawie codziennych.
Większość
tych gdzie było pełno małp . Małe, cuchnące
zbrodni popełniana bywa w czasie wiel- i brudne zwierzęta skakały na nasze rakich uroczystości a policja na ogół jest mion a, brudziły i drapały nas. Lecz i
bezsilna i nie zdoła wykryć mordercy tutaj nie znaleźliśmy poszukiwanego. Dalwśród wielotysięcznych tłumów pielgrzysze nasze poszukiwania przed innemi
mów i fakirów. Mimo to policji angiel- świątyniami również pozostały bez skutskiej w wielu wypadkach udaje się za po- ku.
mocą rozmaitych sztuczek i forteli wytro.W ieczór już nadchodził, kiedy dotar-

p~mMd&c~
Ojednym~hlmwypadku
opowiada korespondent pewnego pisma
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angielskiego, co następuJe:
W Benares miałem przyjaciela, zajmującego
wybitne stanowisko w policji
angielskiej, który obiecał mi, że przy najblitsl!:ej sposobności zabierze mnie ze sobą, gdy będzie chodziło
o wytropienie
mordu. Okazja taka znajdzie się prawdopodobnie jut w najblitszych dniach wobec bliskiego terminu wielkiego święta
hinduskiego. Istotnie wkrótce przyjaciel
mój zawezwał mnie do swego biura. Uli. ce miasta roiły się jut od tłumów, przygo' towujących się do obchodzenia
uroczystości.
Dowiedziałem się, te wieczorem
dnia poprzedmego zamordowany został
w pewnym meczecie muezin bezpośrednio
po odprawieniu modłów.
Zwłoki zamordowanego znaleźliśmy u
stóp krętych schodów w tem samem miejscu, w którem je wykryto, z raną od sztyletu w plecach.
Rozpoczęło się najoryginalniejsze
badanie, jakiego kiedykolwiek byłem świad
kiem. Obecny lekarz otworzył oczy zamordowanego. Mongoł, który przyszedł
był z nami, pochylił się nad nieboszczykiem, wwiercił swój wzrok w szkliste źre
nice trupa. "Widzę twarz Hindusamówił
szeptem - twarz jest poorana
zmarszczkamI. Wygląda ona jak twarz
fakira. Ma on długą, falującą brodę i
kłujący wzrok.
Kości w jego policzkach
są silnie wystające, a pod lewem okiem

Raj wTasmanjoi
Na . wyspie l!oo'da Howe, o 300 mil morskich na wschód od AU/$tralji, nie istnieje
zagadnienie ubóstwa ani bezrobocia. Wszyscy mie&zkańcy tej szczęśliwej wyspy zarebiają doskonale, pracując zaledwie 2 godziny na tydzień. Cala ludność bowiem
utrzymuje sil! ze sprzedaży nasion palmowych hodowanych we wspanialym klimade na żywej glebie i eksportowanych do
w!!,zystkich krajów świata. Ten malutki
kaWałek ziemi, rzucony na oceanie, dostarcza wszystkich palm doniczkowych, zdohiących hotel'e, poczekalnie .k in, ka wiarnie i salony wszystkich części świata.
Cała ludność wyspy podzielona jest na,
udzialowców i nie udzialowców. Udzialowiec dostaje swoją część .przy rocznym
IPOdziale dochodów wyspy, osiąganych ze
sprzedaiy nasion palmowych, ziemia na
wyspie lorda Howe jest bowiem wspólna.
Udzialowcem m(}źe być jednak tylko miesl'kaniec urodzony na wyspie, lub zamieszkujący ją dłużej, niż lat 10. Obecnie liczba stałych miesilkaIlców wyspy wynosi
160 osób, z czego połowę stanowil:\ udziałowcy.

V/yspa lorda H<lwe posiada własny zaktóry pilnie czuwa, by zbyt wielu
;przybyszów nie osiedliło się IV kraju i nie
wytworzyło .. przeludnienia". hontakt mię
dzy tym Cichym za.ką.tkiem a resztą świa
ta jest minimalny, tylko raz 'na 5 tY8~ni
przybywa tu okręt z Austra Jji. celem zabrania naBion palmowych. Okręt przywozi
żywność, różne towary i pasaterów, którzy
SZUkaj" na czas jakiś WJ',khoien.ia w J'&ju
Tasmanji.
rząd,

, ..,
Przyjaciel mój przywołał do siebIe ob.
urzędników policyjnYCh i polecił .im, by,
fakira tego nie spuszczali z oka l co godzinę telefonowali do urzędu policyjnego"
co się z nim dzieje. Następnie pożegnał
obu mongołów i rzekł do mnie, że mota..,
my jut iŚĆ stad. Narazie nie ~amy tutaj co robić. Aresztować go mema celu
gdyż nie mamy dostatecznych dowodów
jego winy, a o tem, tebyśmr: wydosta~
mieli z niego jakie zeznanie, me może byt
mowy.
Dnia następnego wyszedłem z biura mego przyjaciela w przebraniu, w kt6rem
nikt nie byłby mnie odrótnił od prawdziwego fakira. Tłumy cisnęły się ulicami
tak SaJIIlO jak dnia poprzedniego. W;szę
dzie było pełno fakirów. Podchodziłem
do nich i szeptałem im do ucha: Czy
słyszałeś jut nowoŚĆ?
Mahometanin został zabity a policja ma w podejrzeniu
jednego z nas. Chcą oni zwłoki umyć w
naszej świętej wodzie, chodźcie tam, by
jej bronić. Lotem błyskawicy rozeszła się
ta wiadomość wśród tłumów, ja zaś wołaDoceDI Dr. med.

BeD.edy kt Dy lewsJc1

choroby uszu, nosa, i !{ardła. Wady mowy i gł~rJ
Z.ódi, B_dar.kiego 12, m. B
Przyjmuje od 4 - 6 po pol. Tel. 222~80
D

widzę bliznę."

- Co robi ten człowiek, - zapytałem
swego przyjaciela?
- Jest on mandarem - brzmiała odpowiedt. Czy pan nigdy o nim nie słysza? Utrzymuje on, że obraz mordercy
utrwalony jest na siatkówce zamordowanego niby na płycie fot.ograficznej. Oczywiście tylko wtenczas, gdy ofiara w ostatniej chwili zobaczyła swego mordercę.
Ile w t ID jest pra.wdy, nie wiem. Sam
nigdy nie zdołałem dojrzeć żadnego obrazka w zamarłych oczach zamordowanego.
Faktem jednakte jest, te mandar bardzo
często policję wprowadził na prawdziwy
trop, i te "wizje" jego bardzo często były prawdziwe.
Moje niedowiarstwo zostało jednakże zachwiane, kiedy pewien
kupiec mahometański, zamieszkały w
pobliżu, zgłosił się do mego przyjaciela i
oświadcz)"ł, :te dnia poprzedniego wieczorem widział w pobliżu meczetu fakira hinduskiego, którego ry,sopis prawie zupełnie
zgadzał
się 7. rysopisem
domniemanego
mordercy z oka muezyna.
Pół godziny później mahometanin, w
przebraniu Hindusa, udał się razem z nami na poszukiwanie mordercy. Za radą
mandara zaczęliśmy zwiedzać kolejno
świątynie hinduskie, licząc się z tern, te
przed niemi gromadzą się fakirowie dla
utebrania ja,łmutny. Udaliśmy się najpierw do świątyni, której mury zasiane były puszkami j!liłmużnkzemi z napisami,
obwieszczająoeemi na co zawartość ich
będzie utyta.
Wszędzie było pełno faki-

ną brodę, a pod lewem okiem b1iz~~.

Ulewne i gwałtowne deszcze, jakie spadły ostatnio w Indjach. spowodowały w wielu
mi'astach prawdziwl:\ powódź. Zdjęcie nasze przedstawia zalane ulice w Kal.k ucie.

Zwierzęta
Trudny ~awód c~ach -

jako pacjenci

Pedicura 'Ił lwów - Lekarstwo w pomaranha s~eścio tygodniowej diecie

Wąa:

Zawód weterynarza jest doprawdy niePacjent jego ani nie mot e mu powiedzieć, co go boli, ani dać mu jakichkolwiek objaśnień co do przyczyny i obj~wów choroby. Poza tern zwierzę naogół
nie pojmuje, że w interesie kuracji winno
poddać się nieraz przykremu i bolesnemu
zabiegowi. Praca weterynarza jest zatc:m bezustannem zmaganiem się jego intelE'ktu z oporem biernym lub czynnym
zwierzęcia. Dotyczy to przedewszystkiem
leczenia dzikich zwierząt. Ciekawe w tej
miene przeżycia swoje opowiada pro fesor francusld dr. Chevalier z Pary ta.
"W charakterze swoim jako "lekarz
nadworny" ogrodu zoologicznego muszę
się nieraz zajmować wyjątkowemi wypadkarni. Lwy i tygrysy np. cierpią w niewoli na wrastające w ciało pazury. Jakkolwiek zabieg wycinania pazurów jest
bardzo prosty, nie obejdzie się on przecież
bez zastosowania środka usypiającego.
W takich wypadkach poddaje się zwierzę
głodówce i zwabia następnie za pomocą
pokarmu do specjalnie skonstruowanej
klatki z oknami, przez które obserwować
można zwierzę. Następnie usypia się je
za pomocą chloroformu i wyciąga się łapę .przez kratę za pomocą obcęgów. Mimo wszystko taka pedicure u lwów jest
rzeczą nieco denerwującą. Chloroformowanie małp jest natomiast stosunkowo
proste. Traktuje się je zwyczajnie jako
zwierzęta domowe.
Nieraz je8t oczywiśde niewskazane
stosować inne znieczulenie, jak miejsco·
we. W takich wypadkach trzeba oczywiście spccjaJ.nie mieć się na baczności.
Jak niebezpieczny być mote taki zabieg,
doznałem tego razu pewnego sam na sołatwy.

260 rocznica koronacji
papieża Inocentego XI
Dnia 21 września rb .. minęło 260 lat
o dchwili wstąpienia na Stolicę Piotrową
papieża Inocentego XI.
Jak wiadomo, biHkupi polscy n Jasnogórskim Synodzie Plenarnym zwrócili się
do Stolicy ApostolSkiej z prośba o wszcz'!cie procesu kanonizacyjnego Inocentego
XI, jednego z najznakomitszych papieży,
który odznaczał się wielką szczodrobliwością.. pokorą i surowością tycia.
Kandydaturze swojej na
papiestwo
energicznie się opierał i tylko na perswazje kal'dynala Cibo. odznaczającego sit:
g(,rliwością o dobro Kościoła. wybór przyjął.
W dzień uroczystego Qbję,cia StolicyApostolskiej dał pięc tysil!cy skudów na
t:bogich, a drugq tn ką sumę przl'slał Po·
lakom, walczącym wówczs przeciwko
Turkom. Sam bowiem papie t Inocenty
XI tył bardzo skromnie i zastrzegł sobie
tylko 600 skudów na osobiste wydatki

ł

bie. kiedy bezmala stałbym się ofiarą swego zawodu. Antylopa po zabiegu chirurgicznym wyłamala się z klatki i jak szalona rzuciła się na mnie i na mego asysten ta.
Szczęśliwym trafem
zdołałem
schronić się do otwartej bramy jakiegoś
pawilonu, asystent jednak te był ścigany
pf?:ez szalone zwierzę po całym ogrodżie i
tylko z trudem uchronił się przed katastrofą.

Podanie pacjentowi lekarstwa jest nieraz rzeczą. daleko trudniejszą, ni:t dokonanie operacji. Żyrafom zwykle podawałem
leki w postaci proszków w mleku, słoniom
zaś zastrzykiwałem lekarstwo
do poma-

rańcz.

Dzikie osły i konie, którym urosły nadmiernie kopyta, chwyta się na lasso i
krępUje, poczem obcina się kopyta sp ecjalnemi narzędziami.
Najoryginalniejszym pacjente~ jed:
nakże,
jakiego miałem w czaSIe swe)
praktyki, był 27 stóp długi wąż, który

miał pękniętą dolną szczękę. Szczęki wę
tów spięte sa, elastycznemi ścięgnami.
które na starość stają się twardemi i łam

!iwemi. U pacjenta mego pękła szczęka
dolna w dwóch czy trzech miejscach, gdy
połykał koźlę.
Naprawienie szczęki tego
Olbrzymiego węża nie było doprawdy rzecza łatwą. A przecież operacja udała się.
Zbudowaliśmy ścianę z grubych desek z
otworem,
przez który przeciągnęliśmy
głowę węża na długość ca. 60 cm, poczem
przywiązaliśmy ją do poziomej deski, która służyła za stół operacyjny. Następnie
nastawiłem szczękę i obandażowałem ją
naletyce. Pacjent niestety musiał 6 tygodni czekać na następne śniadanko, zanim się szczęka zrosła.
W. i P.
swoje, 8urowem prawem powściągnął lichwę żydowską,
a na pomoc ubogim
wznowił banki miłosierdzia.
Na wezwanie Tnocentego XI król Jan
Sobieski pośpieszył na odsiecz cesarstwa
austrjackiego. Papie:t Inocenty XI tak ty·
wy bowiem brał udział w losach zagro:tonE'go Wiednia, i:! ocalenie tego miasta
przypisywano w Rzymie łzom i modlitwom papieskim.
Kiedy w r. 1689 zachorował ciętko, ambasador cesarski zapewniał papieta, te
cesarz weźmie pod opiekę rodzinę Odescalehich, z której pochodził i te o nią mote papiet być spokojny. "Papiestwoodrzeld mu Inocenty XI dał mi Bóg nie
dła interesu rodziny mojej, ale dla Kościoła".

Umarł 12 sierpnia 1689 r., pochowany
w bazylice watykańskiej. Rzymianie uwa~ali Inorentego XI za świętego i ka~cty
chciał po nim mieć re I il"vje. (Por. Filip
Bonamici. De vita et rebus gestis Inn.
Xl, ~ommentarius). (KAP.)

J796~

łem:
Chodźcie wszyscy do świętej wody_
wszyscy, wszyscy, Hindus zabił Mahometanini, niech będzie za to błogosławiony_
gdyż tamten był wrogiem naszego boga.
Obwieśćcie wszystkim, żeby poszli z nami,
tylko on jeden, który dokonał tego czynu,
niechaj pozostanie.
Fakirowie zgromadzili się wszyscy dookoło mnie, tylko sprawca zabójstwa stał
jeszcze na uhoczu jak wczoraj, z podniesionemi ramionami.
Wtedy tłum fanatyczny otoczył go. On
zaś spuścił ramiona i szepnął: "Tak jest,
jam go zabił, idźcie i pomścijcie zbeszczeszczenie świętej wody".
Dałem znak policji, te mam zeznanie.
Policjanci zbiegli się z wszystkich stron
i otoczyli tłum osłupiałych fakirów, nie
stawiających żadnego oporu.
Zabójca po kilku godzinnych przesłu
chach przyznał się wreszcie do popełnio
nej zbrodni.

Z dnia

------

Hance wodpOWiedZi
Pon Bóg zapłoć za odpowiedź,
Przytym jesce fcemco pedzieć
Coby jejse nie myślała,
Ze tyn jarmak Tyś wygrała.
Ba Ci dalsom Twojom wine
Poprzed ocy Ci ozwine,
I zodnyj Ci nie przooce,
Ba kożdziućkim Ci przyboce.
& śmiołaś sie i z półkosków,
Z tyj pamionŁki nasyk dziadków,
Choć ze Śpisa, som zowody
Dyć to zoprząg narodowy!!
Po co łańców tys cielęciu,
Bymu ciązol na karcęciu?
Kiedy :powróz, a z konopi,
Mogli zkręcić wasi chłopi.
Na, wyrobie tybeł w Łodzi,
Tys zarobiom psiekrwie 2ydzi!
A za śklącom popeline
Z Polski robiom Palestyne!!
Haj, sumientujes sie okrutnie,
Ze niewstydzis sie chod2lić

[w

płótnie

I ze zodnyj nie zaskodzi,
Choć

sie jej ta raz ki ela cas
[przywidzI.
A cy nie wiys? Co się stało? Tyj co sie jej przywidziało? I Nie za cały kOlldek recku,
Bawi lalke w podołecku!
Źle z tym Twoim przywidzeniem.
Cys za kozdym razym świnie
Mo wiyść tata w torgowlce?
'
I jałowom jeść kwaśnice?
Ty byś Hanuś cysto z bladła,
Jakby hybło w doma cadła,
Nie byłobyś ozigrano
Dozwymyśloń przeziwanio.
- A z kądeś sie Ty Hanuś wzyna1
Jak nie "z pieskiego nasienia"?
A kaz jedno chłopskie ziobro
Cyś nie śniego tako dobro?
Nimos sie co Frankem kwolić,
Bo On niedo sie nakłonić,
Dogryzły go panny Hanny,
Temu uciók do l{anady.
Złóś na chłopców, ześ została,
A downojsie nie wydała,
I zato ik prześlodujes,
W panienstwie zyć obiecujes,
Bo cos poradzis sama z sobom,
Kie sle niefcom zynić z Tobom
Gardzom chłopcy toś nicy ja
Jako i ta "sanacja".

Florek :re Stolowegc.

