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Samoloty powstańcze po raz dru'gi bombanIowały czerwoną

P ar y ż (ATE) Z Lizbony donoszą:
Specjalni korespondenci dzienników
portugalskich p~da.ją, że wojska narodowe, operuję.ce na południ~zachód od
Madrytu rozpoczęły, po intensywnem

wojenne są "wywożone ze stolicy koJeją.
Komunistyczny dziennik "Mundo
Obrero" pisze, że jeśli w ciągu tygodnia powstańcy nie zostanę. odparci, to
upadeK Madrytu jest nieunikniony.
,Bilbao ponownie bombardowano. Powstańcy znajdują się
w niektórych
miejscach w odległości 9 km od mia-

sta.
W obszarze Siguenz.a. sytuacja wojsk
jest rozpaczliwa.
Wojska rządowe poniosły ciężkie
straty, porzucając wiele materjoalu
wojennego, m. in. radjostację, 2 lazarety, samochód naładowany dynamitem, a także licznych jeńców, m. in.
komendanta Santa Cruz deI Retamar.
Również wpadł w ręce
powstańców
sam<>Chód, wiozący gwardzistó~ cyrządowych

Na powy1szym szk: "t widzimy polotenie
wojsk narodowych otaczaja,cych ~adryt,
zaznaczone czarną linją.

przygotowaniu

artyleryjskiem, po:i
osłonę. czołgów atak na froncie 12-kilometrowym na odcinku Santa Cruz deI
Retamar.
.
Wojska czerwone po wycofaniu się
z Santa Cruz deI Ratamar zajęły pozycje pod Neval Canero, w miejscowości
:położonej na ostatniej linji obronnej
pod Madrytem.
Eskadra samolotów
naroo-owych
bombardowała również
Naval Paral,
znajduję.ce się w rękach
wojsk czerwonych. Wojska
narooowe
zajęły
miejoscowości SotnIe i AdD:ada na południe od A viII a.
P a l' y ż. (Tel. wł.) Radjostacja w
Sewilli doniosła w czwartek w połu
dnie, iż w Madrycie z każdą godziną
powi ększa się chaos i ogólna panika
wśród ludności. Wychodza,ca w stolicy
hiszpańskiej prasa socjalistyczna atakuje gwałtownie rza,d madrycki z premjerem CabalIero na czele i ża.da jego
ustąpienia. Niektóre pisma domagają
się wręcz zaaresztowania
niektórych
członków rza.du oraz dowódców wojskowych. Niezwykle gwałtownie występuję. dzienniki
przeciwko dowódcom wojsk czerwonych na odcinku
frontowym pod Toledo, których pisma
czynią
odpowiedzialnymi za poni~
sioną pod Toledo porażke, żądając ich
uwięzienia i skazania przez są.dy rewolucyjne na karę śmierci.
W ciągu dnia stolica hiszpańska
była ponownie
bombardowana przez
samoloty powstańcze, które wyrządzi
ły w mieście poważne szkody. Ludność opanowala katastrofalna panika.
Mieszka11cy zaczęli gremjalnie opuszczać domy i ukrywać się w piwnicach względnie w doraźnie zbudowa.nych schronach. \Vojska czerwone
pośpiesznie usunęły z lotniska, które
było głównym punktem bombardowania. wszystkie znajcluia.ce się tam
dość liczne aparaty,
by nie dopuścić
do ich zniszczenia.

18 samolołów rządowych
wystartowało do Walencji
S ew i I I a. (Tel. wł.). Radjostacja powstallcza donosi, że 18 s'amol()tów rządowych wystartowało z Madrytu do Walencji. Inne matęrjały

,

'.

stoncę

wilnych. Wczoraj bombardowano Madryt, Walencję i Bercelonę. W Bilbao
rozstrzelano w dniach ostatnich 150
zakładników.

Bombardowanie Bilbao
B u r g o s. (PAT). Wedle otrzymanych tu wiadomości, podczas dzisiejszego dwu i półgodzinnego bombardowania BiIbao przez samoloty powstań
cze, zginęło 300 żołnierzy rza.dowych,
którzy podczas bombardowania zgroWyszło szydło z moskiewskiego
madzili się na placu koszarowym.
worka.
Z Madrytu donosza" że władze za.rekwirowały 300 domów na przedmieściach celem przystosowania
ich 'do
obrony. Domy będa. ufortyfikowane 1 wencji zbierze się jutro, celem rozwabędą wyposażone w liczne gniazda każenia sytuacji. Chamberlain zapewnił
rabinów maszynowych.
Attl~e i Greenwooda, że reprezentanci
W. Brytanji całkowicie zdaję. sobie
sprawę z niebezpieczeńs twa, jakie mo·
że powstać w wypadku, gdyby sytuacja nie uległa natychmiastowemu wy-

Rewizja'. wmieszkaniu
.
płk. de la RocQue'a
Równoc~eśnie odbyły się rewi~je te

Partji

Spolec~neJ

lokalach Francuskiej
i Francuskiej Partji Socjalnej

P a ryż. (P AT). Dzisiaj rano wła
dze policyjne rozpoczęły rewizję w
siedzibie francuskiej partii socjalnej
na AvellUe d'Yena. O godz. 12 rewizja,
która odbywała sie w obecności płk.
de la Rocque, nie była jeszcze zakoń
czona.
P a l' y ż. (PAT.) Agencja Havasa
komunikuje: W związku z dochodzeniem, wdrożonem z okazji ponownego
organizowania rozwiązanych lig, policja dokonała dziś rewizji w 28 lokalach francuskiej partji społecznej w
Paryżu i okolicy.
Znalezione doku-

jaśnieniu.

R z y m. (Tel. wł.) Wystąpienie sowieckie na konferencji nieingerencji
w Londynie spotkało się z ostrym atakiem w wieczornej pras ie włoskiej
i uważane jest jako ostatni manewr,
mający uratować stoją,cych przed zagładę. komunistów hiszpańskich.

menty prOOokazano sędziemu śledcze
mu.
P a ryż. (P AT). ' Dziś z rana dokonano rewizji w willi pułkownika de la
Rocque'a przy ul. Saint Mederic w
socialisłom
Wersalu. Wobec nieobecności właści
B e l' n. (P AT). Rada narodowa odciela, rewizja odbywała się w asyście rzuciła 85 głosami przeciwko 40 wniodwóch
świadków.
Zrewidowano sek socjalistycznr, domagający się od
wszystkie pokoje, zabrano pewną rady federalnej wyjaśnień co do moilość papierów, fotografij i rękopisów,
tywów, dla których rada federalna
a także trzy pałki gumowe, 5 lasek, wydała zakaz uczestniczenia w wojnie
rewolwer i sztylet. Wszystkie powyż domowej w Hiszpanji. Powyższe gło
sze przedmioty opieczętowano i prze- sowanie wskazuje, że rada narodowa
kazano sędziemu śledczemu.
popiera politykę rządu szwajcarskiego
w sprawie wydarzeń w Hiszpanji.

Rada na,rodowa szwaJcarska
przeciw

Nota sowiecka w sprawie His.anjt

Sowiety zapowiadają
jawne popartie Madrvtu

'Przeciw komual izmow i

l' U k s e I a. (Tel. wł.)
Pomiędzy
partję. rexistów belgijskich, prowadzoną przez zdobywaję.cego sobie coraz
większę. popularność De~elle'a
oraz
narodowym zwią,zkiem Flamandczy-

B

ków doszło do porozumienia.
Obie part je postanowiły przystąpić
do wzmożonej akcji przeciwko wzraPrasa angielska w groibie Sowietów do.patruje się niebe~staję.cej fali komunizmu, zrzeszającepiec~eństwa »łięd#yna"odowego
go się pod płaszczykiem socjalistów
we "froncie ludowym".
L o n d y n. (Tel. wl.) Przewodni- narodowego w groźbie Sowietów, zajW tym celu part ja rexistów i naczący komitetu nadzoru nad nieinter- mują raczej stanowisko przychylne cjonaliści flamandzcy
zawarli komwencją Hiszpanji otrzymał od przed- dla powstańców.
promis,
umożliwiający
polityczne
stawiciela sowieckiego w Londynie,
_ L o n d y n. (Tel. wł.) Najbliższe po- współdziałanie na wspólnej platfal'"
Kagana, bardzo ostrą notę, stwierdza- siedzenie międzynarodowego komitetu mie.
jącą akty naruszenia zasady nieinter- nadzoru nad nieinterwencją w HiszRo""'u"""W~
wencji ' przez Portugalję, Niemcy i panji, który rozpatrywać będzie zat:łJ UlU (II
~.
Włochy. Wysuwając pewne na przy- rzuty rządu sowieckiego w sprawie
Śląsk
szłość w tej sprawie żądania, Kagan, pogwałcenia · przepisów umowy niein~
miał oświadczyć, że o ile podane prze- terwencyjnej przez niektóre państwa
a l' s z a w a. (Tel. wł.) Prawdopozell fakty powtórzą się, rząd ' sowiecki zostało zwolane na piątek przedpołu- dobme w przyszłym tygodniu rozpoczbędzie uważał się za całkowicie zwol- dniem. W międzyczasie przewodniczą- nę. się rozmowy z strony polskiej z
nionego z wszelkich zobowIązań nie- ey komitetu lord Plymouth odbędzie udziałowcami francuskiemi w Polskointerwen.cji.
konferencje z niektórymi członkami Francuskiem Towarzystwie Kolejowem, które zajmuje się rozbudową
W związku z tem k{)ła polityczne komitetu.
Ligi Narodów wyrażają obawy, że Somagistrali węglowej Śląsk-Gdynia.
wiety przystąpię. do jawnego poparL o n d y n. (PAT.) Po konferencji
Delegacja polska wyjeżdża do Pacia rządu w Madrycie.
przywódców Labour Party, Attlee i ry~ w sobotę· Jak wiadomo , z pierwGreenwood.a z Nevillem ~hamberlai- szej transzy pożyczki udzielonej przez
Większość prasy angielskiej, za wynem o~ubh~owano komumkat, głoszą- powyższe towarzystwo w wysokości
jątkiem prasy socjalist~r czne.i, dopacy. ID: lO., ze. rozmowa trwala p~ł
400 miljonów frankó,," 7.budowano j~
trują.c się niebezpieczeństwa międzydZlllY. KOll1ltet do spraw melllter- den tor magistrali. (w)
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Echa aresztowań socjalistów
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Wielki triumE kinematografii francuskiejl

" K O E 1V ~ G S .M ~ .B .K ~~

Arcydzieło treści -gry i reżyserji wg. głośnego utworu PIOtra Benol~. W roll gł.
Eli.Ba Laodi i J~ho Lodge. Udział tysiączno tłumów ~ta.tyst?w. Nlesp<?tykany
dotąd przepych wystawy. Początek o godz.". w sobotYl medzlele poranki o g.12.

Wyroki

ska~tłjq-ce

G d a ń s k. (P AT). Stenotypistka
socjalistycznej "Danziger Volksstimme" Dorlowska, aresztowana w ubiegłą sobotę przy rewizji w gmachu organu socjalistycznego, została wypuSzczona na wolność.
Podczas rewizji w mieszkaniu prezesa socjalistycznego zwiazku sportowego Thomata znaleziono coprawda w
mieszkaniu rewolwer, na który jednak
Thoma posiadał pozwolenie władz

Maua, na 500 guldenów grzywny, u- plomatyczne ocemaJą. sytuację optyjednak prezesa młodzieży
Wedle opinii kół japoń
socjalistycznej Rathmanna od winy i mistycznie.
~kich, marszałek Czang-Kai-Szek miał
kary (prokurator żadał uwolnienia o- wyrazić ubolewanie z powodu ostatbu). Poseł socjalistyczny Godau ska- nich incydentów oraz przyrzec udarezany został na 1 miesia.c więzien!a mnienie ich na przyszłość.
(prokurator
ża.dał tylko ukarama
Obie strony wyraziły przekonanie,
grzywną w wysokości 250 guldenów).
że należy dążyć do poprawy stosunDalej
skazani zostali inkasent ków chińsko-japońskich w duchu rówstronnictwa socjalistycznego w miej- nouprawnienia obu stronami w duchu
scowości Kriefkokl IUndler oraz dele- wzmocnienia
pokoju na dalekim
gat socjalistyczny Hoppe z miejsco- wschodzie, co wymaga zgodnej współ
wości Loeblau" każdy po 50 guldenów
pracy obu krajów.
grzywny.
Wydawca socjalistycznej
Danziger Volksstimme" Fooken ukaprzysięgi
~any został grzywna w wysokości 1
tysi'ąca guldenów
(prokurator ż~dał
500 gId.). Współoskarżeni ekspedJent
War s z a w a. (Tel. wł.) Dziennik
"Danziger Volksstimme" Leschner, redaldor odpowiedzialny tego pisma A- Ustaw ogłasza rozporzadzenie minidomat
oraz pracownicy handlowi straw. r. i o. p., ustalaję.ce tekst przyDanziger Volksstimme" Kunze i Mar- sięgi słUŻbowej dla nauczycieli. (w)
~ardt zostali uwolnieni od winy i
kary, a koszty sadowe ponosi senat.
-Zawalił się 2-piętrowy
walniając

gdańskich,

G d a ń s k. (PAT). Zaaresztowani
podczas rewizji w gmachu "Danziger
Volksstimme" i w biurze partji so'c jalistycznej odpowiadali dziś przed
sądem w trybie przyśpieszonym pod
zarzutem posiadania broni. " iSZVSCV
,?świadczają. zgodnie, że broń nie była
lC?- własnościa i że musiała być przez
nIeznanych osobników podrzucona.
Pomimo to sad skazał sekretarza.
stronnictwa socjalistycznego,
posła

Tekst
dla nauczycieli

dom

Ataki prasy hitlerowskiej na kościół
Prasa katolicka

~ obtłr~eniem

B e r l i n. (Tel. wł.) Na terenie Rzesz);' ~aobserwować można nową falę
pOJęc w sprawach religijnych i gwałtownej napaści na religję katolicką.
Forma tych ataków i ich zakres dowodzą, że są one zorganizowane, zwłaszcza, że jednogłośnie dom3€ają się,
aby katolicyzm wyrzekł się wszelkich
I

odpiera

napaści

roszczeń do kształtowania życia naro-

dowego i odsunął się od wpłyWÓW na
wychowanie młodzieży.
Prasa katolicka z oburzeniem odpiera napaści prasy hitlerowskiej i
stwierdza, że chrześcijański naród niemiecki pozostaje Wierny przeszłości i
zabezpieczy również przyszłość.

•

Przywódca powstania wSyrii zabitv!
J-Vall~i t('ojsl~

Premjer Baktwin zdrów

L O n d y n. (PAT). W odpowiedzi
na adres, wystosowany przez zgromadzenie partji konserwatywnej w Margate, premjer Baldwin oświadczył, że
czuje się dużo lepiej i z niecierpliwością. oczekuje powrotu do Londynu i
wznowienia normalnych zajęć.

Min. Poniatowski
na Pomorzu

brytyjskich z powstalIcami trwają

1 er o z o li m a. (PAT.) Reuter po_/
twierdza wiadomość, że podczas wczorajszej utarczki pomiędzy wojskiem
brytrjskiem a partyzantką .arabską w
pobhzu Betleem, został zabity b. przywódca powstania syryjskiego Seid Bej
E

Niezwvkła

War s z a w a. (Tel. wł.) Wczoraj w
południe na ul. Malczewskiego zawaliła się część dwu-piętrowego domu i
zniszczyła
mieszkanie lekarza, dra
Boryszewskiego. Szczęśliwym zbiegiem
okoliczności obyło się bez ofiar w ludziach. Jedna tylko osoba zmarła z
przerażenia. (w)

El Aasi.
L o n d y n. (PAT.) Reuter donosi
z Haify, że dziś zrana wojska brytyjT O ruń. (PAT). Dziś przybył na
skie przy poparciu artyIerji j l?tnic- teren województwa pomorskiego pan
twa wydały bitwę dwom oddzlałon1 minister rolnictwa Ju1.iusz Poniatoww pobliżu góry Karmel.
ski. Pan minister z Grudziadza uda
się na teren trzech powiatów,
gdzie
zapozna się ze stanem budowy kolonij osadniczych.

katastrofa wpowietrzu

Dwa aparaty t"ojskowe ~el'~yly się w ten sposób, ~e pr~e~
pewien czas leciały ftlJarte te powietr~tł
L o n d y n. (ATE). W pobliżu miasta Lincoln wydarzyła się niezwykła
katastrofa samoloto\va.
Dwa aparaty wojskowe zderzyły
się w ten sposób, że przez pewien czas
leciały zwarte w powietrzu.
Piloci usiłowali ratować się \vvskakując przy pomocy spadochronów.

Jeden z nich zdołał opuścić się na ziemię, odnoszę.c lekkie obrażenia. Spadochron drugiego zaplę.tał się w ogon
samolotu, który oddzielił się od drugiego aparatu i runał wraz z opnszczą..jącym się pilotem na ziemię. Lot-

nik poniósł śmierć na miejscu.

----------------------------

Statek "Cieszyn" w Talinie

G d y n i a. (PAT). W związku z
M'czorajszą depesza z Tallina o braku
, .wiadomości ze statku .. Cieszyn" dowiadujemy się, że statek ten na sku:tek burz, panujących na północnym
Bałtyku,
opóźnił o parę godzin swe
, Przyjście do Tallina, skę.d wyszedł w
dniu wczorajszym i dziś ładuje już w
t\Vyborgu. •

_. '"
Telegram
" z "Daru Pomorza"

Paragwaj przystępuje
do tępienia komunizmu

A s s u n c i o n. (PAT). Dekretem
prezydenta komunizm w Paragwaju
został postawiony poza prawem. Przewidziane sa dla komunistów czynnych
kary do 4 lat ciężkiego więzienia. Podejrzani o komunizm będa wysyłani
do obozów koncentracyjnych.

Zgon
ostatniego wietk'iego wezyra

Wieś'ci o rzekomych

zajś·ciach wNiemczech
w i e d e ń. (Tel. wł.) Według róż

n~'ch

niepotwierdzonych doniesień, w
Niemczech w ostatnich dwóch tygodniach doszło rzekomo na tle braku
żywności do zaiść i zamieszek, ktÓre
zwłaszcza w Zagłębiu Saary i Nadrcnji przybrały poważne rozmiary. Na
placach targowych w różnych miejscowościach wznoszono okrzyki przeciw rzę.dowi. W Trewirze aresztowano
80 osób. \V Saarbrilcken w manifestacjach wzięli udział nawet umundurowani hitlerowcy. Aresztowano tam
przeszło 700 osób.
Poza tem uwy<iatniła się rżekomo
silna agitacja antYhitlerowska, a n/\
murach fabryk i domów mieszkalnych
porozklejano afisze z odezwami· 'My
' "
• "
chcemy chleba!

Niezwykłe wypadki śrifterci

War s z a w a. (Tel. wł.) Przy ul ..
6 sierpnia 25, zmarła 5 paźdzlerni\ka.
o godz. 21,30 77-letnia Jadwiga Szernbartowa.
Tegoż dnia 15 minut później w ma.:
jątku Bodzechów zmarł syn Szembartowej, 43-letni Józef, poruczni.k rezerwy, naczelnik szarży pod Rokltną.. (w)

Wysokość

dewaluacji

korony cżeskiej

~' \

Doce.at Dr. med.

BeD,edykt Dylewsk1

chorobg uszu, nosa, i !{ard/a. Wad!! mOfDg i głoau
Z.6di, Ba.adarskiego 12, Ja. :I
Przyjmuje od 4 - 6 po poło Tel. 222-80
n 17958

Dr. med. H. ZIOMKOWSKI

speci. cborób skór. weDer. i moczopłciowyob
ł.6dź, 6 Słerp.ala 2,
tel. 118-53
przyjmuje 9-12 i 3-9 w niedzielę: 9-10

i Chiny w Lidze Nar.

I

J

n 16631

Pomoc na zimę
dla bezrobotnych

\V a r s z a w a. (Tel. wł.) Dziś wieczorem odbędzie się na Zamku zebranie organizacyjne ogólnopolskiego komitetu obywatelskiego niesienia pomocy zimoweJ bezrobotnym. Na powyższe zebranie
zaproszono ' bardzo
wiele 'osób ze wszystkich obozów politycznych. (w)
•

Zakaz

zebrań

"Heimwehry"

P a ryż. (PAT.) Havas dono~i z
Wiednia, że wicekanclerz Baar-Baarenfels zakazał aż do odwołania zebrań rad prowincjonalnych i przywódców' "Heimwehry", celem unikni~cia
manifestacyj na rzecz ks. Starhemberga lub demonstra,cyj przeciwko jego
osobie.

Aresztowanie narodow'cÓ'w
R a d o m s k o, 8. 10. W nocy
na 7 bm. w Radomsku aresztowani
zosiali członkowie Str. Nar. pp. Jan
Koper i Perliński Kazimierz. Powodem aresztowania było pobicie 2yda.
Aresztowani przebywaję. w areszcie
radomskim.
"

Składki

i pokWitowania -

admini6tl'acjt pi6ma naszego zlo~no w
dalszym ci~gu.:
ł
Na zalozcolc. sklepu w ~ostkowlc: EkS'J)o!:7tura "Oredowmka" w ŁodzIodN. N. 2,- zł.
razem II poprzedni() pokwitowa'Jlcmi 39.50 211.

w

Przeszkody Stronni dwa Narodowego
w Warszawie

Stambuł.
(PAT). Zmarł tu w
G d y n i a. (PAT). Dyrektor pań
stwowej szkoły morskiej w Gdyni ko- wieku lat 95 ostatni wielki wezyr
mandor Kocianowski otrzymał dziś ze Tewfik pasza. Zmarły był ambasadostatku "Dat Pomorza" depeszę nas tę rem tureckim w Londynie aż do
stępującej treści: ,,7 października mr- chwili wybuchu wojny ś'wiatowej, poZebranie, tła któ'ł"em mial pr~em,awiać ad"". Kow«lski
Jamy Maderę. Na statku wszystko w czem .aż do chwili upadku monarchji
porządku. Był okres przeciwnych po- otomańskiej kierował turecka polity• Łodri, tiJłDukrotrnie ro~wiq~ano
, łudniowo - zachodnich wiatr6w. O- ką zagraniczna.
becnie wiatr chociaż słaby ale po. W.a l' s :ol: a w a. (Tel. wł.). ~a wczo-/ kwadransie jego pr:remówienia przymyślny. Uczniowie sprawują się dor~J WIeczorem zwołano zeb~ame Stro~- b~:Ii znów dwaj funkcjonarjusze poliOd'
p
'reżenie
W
brze. Nastrój dobry".
n~ct'Ya Narodowego do salt Tow. HI- CJI, którzy oświadczYli, że zebranie
chińsko- iaoońskich
gJ~lllcznego z. referatami adw. Kowal- rozwią.zuję. i w cię.~u 15 minut sala
N a n kin. (P AT.) Po trzech ty- s~legO z ŁodZI ?raz ~ed. Sachy. Zebra- ma być opróżniona. Przewodniczę.cy
Łotwa
godniach groźnego napięcia w stosun- me było zamkmęte, tj. tylko dla człon- zarzą.dził dwuminutowa ciszę, poczem
G e n e w a. (Tel. wł.) W czwartek kach chińsko-japońskich, dziś zrana ków.
odśpiewano h~rmn narodowy i hymn
po południu odbyło się plenarne zgro- nastąpiło odprężenie. Po dwugodzinKiedy obrady otworzono, zja.wili się Młodych. Wreszcie
przewodniczący
madzenie Ligi Narodów, na którem nej rozmowie pomiędzy marszałkiem przedstawiCiele policji i oświadczyli, zapowiedział trzecie zebranie w loka,
wybrano dalsze dwa państwa na Czang-Kai-Szekiem, a ambasadorem że zebranie rozwię.zują dlatego, ponie- lu Stronnictwa przy ul. Złote] 30,
członków niestałych Rady Ligi Nat:0 japońskim Kawagoe, zawarto porozu- waż na sali znajduję. się OSOby, nie gdZie istotnie eię Odbyło z przemówiedów. Są. to Łotwa, za którą. opowle- mienie odnośnie wznowienia rokowań posiadając~ legitymacH Stronnictwa i niami obu referatów.
działo się 49 głosów, oraz Chiny, za mają.cych na celu poprawę stosunkó~ że istnieję. podwójne legitymacje, miaW międzyczasie doszło do demonktóremi głosowało 51 państw. Oba chińsko-japońskich.
nowicie zielone dla członków; oraz stracyj na Krakowskiem Przedmiepaństwa wchodzą. do Rady, która 0Po rozmowie ' ambasador Kawagoe żółte dla kandydatów. Opróżniono te- ściu i na Nowym świecie, podczas
hecnie liczyć będzie 11 członków nie-j wyraził zadowolenie, że stanowisko dy salę, na którą wpuszczono tylko 0- których kilkanaście osób zostało zastałych.
marszałka Czang-Kai-Szeka bYło cał- soby z zielonemi legitymaCjami.
trzymanYCh.
(w)
Itz=s_
J
\
kowicie poprawne. Japońskie koła dyZabrał głos adw. Kowalski. 'ale po

stosunkach

":

P r a g a. (Tel. wł.) W wyni.ku .porozumienia pomiędzy rzadem l WIęk
szością. parlamentarna rzad czeski ustalił
wysokość
dewaluacii korony
czeskiej na 10.3 do 18.8 procent.
.
Odpowiednia ustawa przyjęta została większością głosów
przez izb~
i odesłana do senatu. \Vedług nowej
ustawy zawartość złota w koronie
czeskiej będzie ustalona w granicach
od 30.21 do 32.21 miligramów.

tęUJnf!r 2M

Z genewskiego
karuzela:

... OtlĘDOWNIK, sODoła, anta lO paMzierni1ta19~~ -

SfrOt'lA!'
około

20.000 zł.).
"Tych kuponów F. O. N. nie dostanie. Czyli, mówią..c realnie, nara~
zie F. O. N. od Zwią..zku nie dostał
ani grosza. Cóż? Bardzo sprytna
sztuczka
reklamowa
"machow~
szczyzny". Jest reklama w dzienniku rządowym, spełniono patrjotycz~
ny obowią..zek z szumem i za jednym
zamachem wyzbyto się niewygodnych obligacyj, co do których mogłyby paść niemile pytania na zjeź
dzie ogólnym! !\[ogliby członkowie
ciskać się na zarz;;td główny za to,
że źle pilnuje dobra społecznego i że
po raz drugi trarimy 100.000 zł, podobnie, jal{ przedtem w aferze Kwinty. Czy wolno wprowadzać w błąd
szumną, "ofiarnością.."
i "patrjotyzmem" naczelnego wodza i społeczeń
stwo? Pozostawiam to do oceny "Gazety Polskiej".

Chcielibv żerować
na brudach Parvlewiczowei
Władyslaw

Wahl miast wygra ć proces
zienia

KI' ak ó w, 8. 10. Śledztwo w
sprawie afery Parylewiczowej trwa w
dalszym cią,gu i nie wiadomo jeszcze
kiedy zostanie ukończone.
Nie brak w zwią,zku z aferą Parylewiczowej ludzi, którzy usiłują wyzyskać tę brudną sprawę dla swoich
celów.
M. in. w sierpniu b. r. do sędziego
Korusiewicza, który prowadzi w tej
sprawie śledztwo wpłynął list anonimowy, p()ruszają,cy sprawę cywilną.
Władysława Wachla, pracownika firmy Olszewski w Krakowie. Autor listu stwierdza, że w I instancji tej
spra wy interwenjowała Parylewiczowa, w związku z czem wyrok wypadł

powędrował

do

wię

na niekorzyść Wach la. Okazało się, iż
sprawa ta była sprawą alimentacyjną. W I instancji Wachel przegrał ją.
i w najbliższym czasie miała się odbyć rozprawa apelacyjna.
Wachel,
chcąc uzyskać przychylny dla siebie
wyrok, wysłał d() są,du anonim, zamierzając wyzyskać dla tego celu sprawę
Parylewiczowej. Ustalono, że list pisała przyjaciółka Wachla,
Gabryela
G., która· przyznała się obecnie do
wszystkiego, stwierdzając, że działała
pod wpływem Wachla. Wachla os~
dzono w więzieniu.
Podobnych doniesień wpłynęło wię
cej.

MISTER EDEN
The Right Honorable Secretary ol State, jak
brzmi pełny tytul, lub - mniej o/icjainie 'jak go nosi w sercu oczarowana n.im płeć sła Co piszą inni
ba: "młody, dorodn.y Parys, Adonis, Antoni
Eden". Minister spraw :agranicznych je80
Królewskiej Brytyjskiej Mości.
Ale ci, co go pamiętają wytwornym, rzeź·
kim dyplomatą z przed roku, zdziwiliby się
jego obecnym wyglądem. }a1cgdyby Się ' poCię:ikie oskar:ienia poci ad'ł'esem Zwil{~lm Nauczycielskiego
starzał, pochylił, sposępniał. W dodal/w wyP. Antoni Madej, l1utor listu otwar"Dlaczego p. Frysz zajmuje staszedł ledwoco z pod pieczy leharzy i tylko
nowisko redaktora "Głosu Nauczyz powodu terminu otwarcia zgromadzenia 8e· tego do członków Zwiazku Nauczycielskiego", skoro cią..żę. na nim zacielstwa Polskiego, który odbił się
newskiego opuścił przedwcześnie łoże.
swego
czasu
głośnym echem w opinji,
rzuty
natury etY'cznej? Dlaczego
Czyż tylho sama choroba go pou'alilp?
prezes Z. N. P. i przewodniczą,cy V/yOstatnie miesiące wydarzeń europejshiclt ogłosił na łamach warszawskiego czadziału Pedagogicznego
nie wywrą
mocno się dały ministrowi we znaki. Wpierw sopisma "Zet'· drugi list, zawierający
na nim presji, by z tych niebyle janieudana alccja abisyńska. Choć znająca się p'oważne zarzuty pod adresem zarzą
kich zarzutów ocz~r ścił się, lub z rena ,,/air play" opinja angielsha nie myśli du Związku.
P.
Madej
podtrzymuje
swój
zarzut,
daktorstwa i zarzadu głównego uczynić za to jedynym odpowiedzialnym swe.
stąpił ?
go ministra spraw zagranicznych, to jednaT, że akademik literatul'\' i redaktor
\V "Gar.ecie Polskiei" z 24 ub. m.
p. Edena sprawa ta musi mocno korcić. Nie. "Kurjera Porannego" p. H,zymowski
uk::lZała się
fotograf,ia nacr.elnego
powodze1'i jest zresztą więcej: kłopoty w Pa. otrznnał od zwi;;tzku za dwa art~'kuly
" 'cdza i delegacji zarzo.c1u gł. Z. N.
lestynie, siejące niepo1cój na całym BlisTdm w obronie "Płomyka" honorarjum w
P. z wiadomości::t o zaclpkll'll'owaniu
Wschod:ie. Postawił młody minister "a lcar. wysokości 500 zł. Autor podkreśla, że
w odpowiedzi na jego pierwsz~' list
przez zarząd główny Z. N. P. na
tę radyhalów, - a tu niewiadoma z Hiszpa·
otwarty zarząd Z. N. P. przyznał, iż
F . O. N. 100000 7,1 w oblig-acjach Ponją, która grozi wzmożeniem wpływów wlo·
życzki ~aroclo\Yej. Czy "Gazeta Polshich na Morzu Śródziemnem. O konferen. zapłaCił koszt~· druku i papieru reklaska" wie o tpn), że tYCh 100.000 zł w
cji lokarneńskiej ani lepiej nie wspominać. mmveg'O numeru "Kurjel'a Poranneobligacjach Zwil;lzek nie ma'! Te
Tyle już dziś z nią wątpliwości, boczenie się go", za\\'ieraj~cego obronę "Płomyka".
Co gOl'zej, zarzą..d Z. N. P., kupi\ys zy
obligac.i r pl'zed rokiem bowiem skraRzymu, obstrukcja Berlina.
dziono. Zarząd g-l. Z. N. P. ofiarował
A do tych wielkich kłopotów dochodzą tę płatną opin.ię za pienią..dze człon
ków
zwią.zku,
rozesłał reklamowe enacz. ,,·odr.owi skradzione obligacje.
drobne szpil!.·i. Negus wciąż nawraca do swe.
" 'prawdzie ohlig-arje sa imienne i
go i w Genewie ponownie pokrzyżował szyki. gzemplarze "KUl'jera Porannego' jako
glos opinji niezależnei.
suma e{ekłn"na, na jaka Sf,t ",'~' sta
Któż inny, jak nie p. Eden, musi na wszystko

Autor li"tu

A. wówczas westchnie sobie biedny minister ~z po raz - nomen nie omen: "Być
E.denem lo wcale n.ie raj • ••"

we

P. Madej
zarzuty

dołą..cza

pod

do dawnych no ..
adresem zarządu

Po CO się

REFLEKSJE
Jo wiem, ze cluzo rzecy
przenigdy nie zrozumiem
ale se choćkie siednem
i długo o nik durniem ...
Cemu t() jeden gazda
wsędy "smarując - jedzie"?
drugi jak koń haruje
a i tak skapie w biedzie?
Cemu sie jedni śmiejom
- a drudzy syćko płacom ...
- abo i te zwierzęta
skróś cego cierpią za co?
Dobrym choćjako bieda
a wsędy dobrze złemu kasi mrą ludzie z głodu bezdomne ludzie - cemu '!
Choćkiedy jo se siednem
i długo nad tern durniem choć wiem, ze takik rzecy
przenigdy nie zrozumiem ...
Choć wiem, ze moja tro ska
nikogo nie wybawi ale mi zol coś straśnie .. .
i chleb mnie w krztoni dowi...
Tak było wse na świecie
to pewnie tak mu si hy ć - ino - kie o tern myś lę,
hej - to sie mi nie fce zyć!...

-

wione, nie może przepaść , ale przepadly ocl nich \\'SzYstkie kupon~r ,
mające realnI;\. wartoś ć (zdaje mi się

,
martwic... "Związek Górali" - gorą ....

państwa głowią. się nad
kwestji żydowskiej, nad
problemem emigracji Żydów d() Palestyny, który staje się istotnie wielce

Na,rody i

członków

Z DNIA

Zwią..zku:

HA~KA.

,

.................

Na uboczu

do

uzdrowienia stosunków organizacyjnych.

ZN. P. na cenzurowanem !

znaleźć radę.

apeluje

Związku, ab~' pocl,ięli próbę

rozwią,zaniem

problematyczny ...
Poco się martwią? Niech sobie
przeczytają, w "Hajncie" z 7. b. m. artykuł A. S. Liryka "Dziennik ErecIzrael", a wielkiej doznają otuchy i
pokrzepienia.
"Czy ziemia w Erec-Izrael (Palestynie) może wyżywić miljony ludzi?
- pyta ów zacny sjonista. - Czy Jest
tam dosyć miejsca dla nowych narodów? Arabi i "Bund" mówią: nie, to
jest niemożliwe i dlatego sjonizm określają, jako politykę rabunkową. Anglicy znowu mówią: nie wiemy jeszcze, musimy odczekać, a jeśli się okaże, że to jest możliwe, to jeszcze
zobaczymy ... Ale sjoniści, którzy znają ten kraj i jego możliwości, mówią,
z calem przekonaniem i najszczerszym
zapałem: tak, to jest możliwe ... może
my z podniesioną glową i prawuziwą
wiarą powiedzieć całemu ś",iatu: jest
dosyć miejsca, tylko nie należy nam
prze s zkadzać, jest dos~' ć miejsca, tylko nie należy 11am rzucać kamieni pou
nogi. - a my pokażemy, że możemy
odbudować ten kraj i bez pogwałcenia
cudzych praw zrobić miejsce dla miljonów nowych Żydów!"
Niech żyje p. Liryk, który chce wywieść do Er'e c-Izrael machabejskie zastępy ,,7. ziemi egipskiej, z domu niewoli " ! Prosimy go tylko. aby pomię
dzy temi miljonami, które pomieścić
chce w Palestynie, znaleźli się w pierWSZ\' rn rZNlzie w s zyscy Żydzi z Polski.
My im napewllo w 'tYli) "exodu. ie" nie
będziemy rzucali kamieni pod nogi.
Odszem, odstawimy gratis i franco do
granicy. Niech tylko jadą, jak najrychlej l...
imz}.

Bez "ceprów" -

Budulą

gniazdo - Kto reprezentował Polskę? -

rozbijactwo! - Narod owy Dzianisz 'wzorem

Z a k o p a n e, w październiku
Jedynym zwią,zkiem, do którego
nie mają, prawa wstępu, jako człon
kowie, t. zw. "cepry" , t. j. przybysze
z nizin, jest "Zwią.zek Górali".
Ta to sławetna instytucja, która,
drzemiąc słodko od jednej do drugiej
parady urzędowej, najwyżej od czasu
do czasu dawała jakieś "folklorystyczne" "Nomówiny"
z nieocUą.cznym
"zbójnickim " - powoli ale \Y~Taźnie
zaczrna się budzić do życia. A bierze
się do nieg'o od fundamentów .. trzypiętrowego g'machu! I to przy takiej

~'(,Ionkowie "Związku 3órali"
Zwi~ku p. dyr. Woj ciechcm

Pędzić

ulicy, jak Kościuszki, tuż w centrum
(vis a vis Trzaski). \\ ' ytl'zaśli u władz
potrzebną gotówkę, zlecieli się górale
i za parę tygodni śmignęli parter i
dwa piętra, a przy trzeciem stanęli,
bo. " "kuzy" - śniegiem oczy\viście.
przed zimą zresztą, "różdżka" (wiecha)
bQdzie, no, bohy wódki nie było!
Parter pomieści jeszcr.e przed nadchodzącą zimą: lokale "Ligi Pop. Turyst~' k i" i "Orbisu",
w przyszłości
"Pol,:ki Zw. Narciarski" zajmie I pię
tro, reszlę gospodarze na lokale organizacyjne i gościnne. Prócz tego całe

przed budo wą .. Domu Zwiąr.ku Gór." z preZM~n-.
Krzcplo\\{;k im (x) i pl'zc(]siehiorca, budowlanym int.
Alan :cze \\'sk:m '.xx) oruz ol'kic<>ll'q Z\',' i,\zku.

skrzydło

klasllw'e

podwórzowe zajmie duża resala z balkonem i kabi-

I prezentacyjna

ną projekcyjną...

Przed trzema laty jeszcze założo
no pod to wszystko fundamenty, które obecnie doczekały się dalszych kond~·gnacyj. Całość bez urzadzell kosztować bQdzie okolo 200 tys. zł.
Jest to olbrzymi wklael, który jednakże przy \\'~' korzystaniu lokali przez
wymienione organizacje bc.dzie się
rentował.

A teraz dalsze sukcesy: Powstaje
przy "Zwi~zku Górali" sekcja sportowa, która skupi te żywioły góralskie,
które nie należą do org-anizacyj sportowrcll, a wśród l.tórych t~' l li różnych
"asów" z powołania, szczególnie narciar:skiego, siQ plącze. Glos tam powinni mieć
przecle\\'szyslkiem
ci
wszyscy byli mistrzowie, górale z pochodr.enia, którzy zostali wyparci nahal nością węszących zyski życlłaków,
ze sportem nie mają,cych nic wspólnego. Różne P. Z. E-m~' , zażydzone u góry " 'brew \\'oli sportowców, narzucały
sekcjom sportowym na kierowllicze
stanowiska: Leistenów, !\[anglów i innych obrzezańców, którzy z prawdziwym sportem mają.. tyle wspólnego,
"co świnia z pieprzem", a pchali się
tam nietyle jako snoby, ile ... do s taw.
cy, żerowali cały szereg lat, wyjeżdża
li na zagraniczne zawody jako "reprezentanci" ... Polski, oraz kierownicy, skarbnicy (szczegól n ie to drugie .. .) i t, d. drużyn sportowych.
Równocześnie faChowcy, dawni zaWOdnicy, ci, którzy właśnie .lako instruktorzy i doradcy powinni pełniĆ
te funkcje - siedzieli zg-orzkniali w
domu, odsunięci przez bezczelne żydo
stwo. A dziwimy sic. potem, dlaczeg<J

I

to nasi zawodnicy nie mają takiej M1t~ny, . dla~ze~o mają takie czy inne
Dl-edoclągmęcla.

I

Skazanv

F

Bezpodstawna poglo'ska

za czvny lubieżne,
popełnił samobójstwo

War s z a w a. (Tel. wł.). W prasie
To też sfery sportowe radośnie wi.
zagranjcznej pojawiła się pogłoska o
~ją akcję "Związku Górali", wyraża.
przyjezdżie do Polski Goeringa rzekoJąe. nadzieję, że w ręce sekcji sportomo w celu porozumienia się w spraweJ tegoż związku przejdzie również
wach gdańskiCh. Pogłoska ta jest poSamobójcą jest b. komendant powiatowy ,,,str~e.lea"
organizowanie imprez sportowych, co
zbawiona podstaw.
(w)
w Koninie
jedynie może wykluczyć żerowanie
wpływów żydowskich w polskim sporKoł o, 8. 10. W dniu 7 b. m. w się przed wYkop.lp1iem k~ry uĘ,rY»rać,
cie . zimowym. Leży to w interesie sa- godzinach wieczornych odbył.a się roz- pTokurator zarządził bezwzględny amego sportu, jak i rdzennego społe prawa karna przed słqem okręgowym reszt skazanego i polecił znajduilłcym
czeństwa polskiego na Podhalu. Akcja
na sesji wyjazdowej w Kole, przeciw się na sali posterunkowym Qd~rowa
P o z n ań 8. 10. - Jak wiadomo,
taka powinnl;l. znaleźć poparcie nie- b. komendantowi Związku Strzelec- dzić go do wię2;ienia.
tylko czynników t. zw. "miarodaj- kiego na powiat kolski, p. Marjanowi
IHlka minut potem. Vl;'kroczył na w: dniu 20 ~udnia odbędą się w Po.nych", ale przedewszystkiem całego Lewandowskiemu, oskarżonemu o de- salę sądoWIł policjant i zameldował znaniu wybory QO rady miejskiej. W
społeczeństwa bez względu na różnice
prawowanie nieletnich dziewcząt i u- prokuratorowi, że skazany Lewanqow- zwiQ;zku z tern prasa ,,san.acyjno"-lelJoli~yczne. To też z przykrością trzeba
prawianie z niemi czynów lubieżnych. ski popełnił w więzieniu samobójs~wo, wicowa rozpoczęła już kampanję.
napIętnować próby rozbijania jednoli.
przedwyborczą, zapowiadajlłc "zebraSąd pod przewodnictwem wiceprestrzelając do siebie z rewolweru.
tOści ~kcji przez jednostki, które poza zesa sądu okręgowego w Kaliszu, sęLewandowski zajmował w Kole kil- nia pOrQzumiewaweze" i tworzenie
wybujałą chorobliwie ambicją, nie
dziego Matuszewica, skazał Lewan- ka stanowisk w instytucjach sJ)<>łecz bloku t. zw. "Narodowego Zjednoczewno.szą
żadnych . wartości pozytywdowskiego na 3 lat.a więzienia. Oskar- nych i pobierał miesiE;cznie ok<>.ło 1000 nia Pracy",
nych, a chyba tylko przestarzałe kla- żal pr<>kurator Krzywański Józef. złotych pensji. Kilka. miesIęcy temu,
"Saqacyjno"-lewicowy "Nowy Kus?we rozbijackie metody, które z ży Rozprawa toczyła się przy drzwiach po wykryciu jego ohydnych czynów, rjer", omawiając wynik zebrania, zaCIa . społecmego trzeba pędziĆ jak zamkniętych.
mieścił odezwę p;rzedwyborczlł pod
został zwolniony 1: zajmowanych stazarazę.
.
którlł- podpisany był także ZwiQ.zek
. Ze względu na wysoki wymiar ka-I nowisk.
Przykła~em, CZegO ' może dokonać ry i na to, że Lewandowski -iDógłby
Urzędników Miejskieh w Pozn~niu.
.
zje?noczonagromada, jest pobliski
W związku z tem orga.nizacja ~
DZlanisz, wieś z malemi wyjątkami
nadesłała do "Kurjera Poznańskiego"
pismo, w którem stwierdza, iż w ,,~e
szcz~rze narodowa. Władze sę. dla tej
gromady: z ·-ćli-łein.. uznaniem za akubraniu P<lrozumiewawczem" nikt z Jej
cZłonków udziału nie brał i zwią.zęk
ratne płacenie podatków, odrabianie
nie upoważnił nikogo do zamiMzcz~
bez zaległości szarwarków, ukrócenie
nia jego podpisu pod odezwą.
wybryków złodziei i t. d. A kiedy 0Za. zmus#-an·i e młodych tlziewc~ąt do nier#-ądu, posied.n
Dokument ten mówi sam za siebie.
statnio święcono krzyż na wieży no.
8. lat(ł w k:nrnitnale
Zmięniły się czasy, "sanacja" nie ist·
wego kościoł·a (na budowę którego
nieje~ ale jej niedobitki próbują. odeskładane pieniądze dawniejszy komiKoł o, 8. 10. W dniu 7 bm. od- zes sądu okręgowego w Kaliszu, sę
tet przetrwonił), p. starosta nowotar- była się rozprawa. karna przed sądem dzia Matuszewicz, oskarżał prokura- grać się stftremi wypróbowanemi meski
na zakończenie przemówienia okręgowym Kalisza
sesji wyjazdO- tor Józef Krzywański. Sąd po rozpa- todami. '
Y"T?ióSł okrzyk ' "Dzianisz niech ~y wej w Kole przeciw Żydowi Jak(lbowi trzeniu sprawy i ~badaniu świadków
leo
.
"" '• • SzYi, mieszkańcowi miasta Koła, o- uznał winę oskarżonego żyda Jak6ba
łosy 'protestów
Z tego to Dzianisza góral Jacek skarżonemu o to, że sprowadzał pod- Szyi, za całkowicie udowodnion'ł i wyMichniak jest autorem wierszyka, ' za- stępem do swego miesżkania, mł<XiQ dał wyrok skazujący Jl,ł.kóba Szyję na
Łodzi
tytUłowanego: "Do górali zakopiańdziewczęta i zmuszał je tam do upra3 la.ta więzienia i ' utratę praw obywaskich":
.
L
ó
d
t,
8.
10.
Jak
już donieśliś:,
wiania nierządu.
telskich i hónorowych na l'fzecią.g my, ostatecznie złożone zostały proteRozprawie przewodniczył wicepre- dziesięciu lat.
$ty wyborcze przeciw wyborom w Lo~Górole, górole, wy to dobrze wicie, ~
dzi w dwóch okręgach: W okI'. IV pro:ze wiela za dużo gorzołki pijecie.
test wniósł Obóz Narodowy, a w okr.
~orzoł~.ę pijecie, zidy się radujom
ZEBRALiśMY
ZŁOTYCH
IX sjoniści. .
l od PIJ oków place wykupujorn.
Główna komil3ja wyborcza jak
KM1pówki, Kasprusie i inne ulice
informują przyjęła protesty, ponieDzisiok przy nik majom zidy kamiewał; w myśl par. 45 regulaminu w,?,
..
nice.
l)orczego, były One zaopatrzone w podGóro}e f~Jokrzy opamiętojcie się,
pisy· 300 wyborców. Ze względu na to,
Bo zldY.I wódka was na dziady zniesie.
W da13zym ciągu wpłynęły do adminl·
chowsh 1.-; K. S. 1,-; M, Sz.
te regulamin przewiduje, iż protesty
Na krZlz na Giewoncie pożryjcie se
-,50; W . W . .1,---: M. Morawska.
stracji naszej następujące sltJadki na
muszą być przeJtazane urzędowi wojekazdv, eskadrę "Chrobry":
- .5Q: St, Staniszewska -,50:
wódzkiemu w terminie trzydniowym
Łon bedzie wos bronił od sowieCkiej
P, Nowak -.50; Sto Wilezuta
i winny być zaopatrzone w odpowied-,50;
Wł.
Ołejnic1;ak
-:-150;
CI;
!h'my
Fabryczne
Stła.dy
Personel
gwiazdy.
G" l
'
Ryb,a,k -,5(); razem
.
oro .e, górole,.każdY swó.i do swego _
19.50 nie wyjJIŚniepja gł6wnejkomisH ~
'P apieru .. Pniowiec" Sp. z agr.
2.- onegdaj ol:1było się posIedżetiie głów':'
Bogacki'
wp. w Wars7;awie. oddzial .w PqSyćklm będZIe dobrze, nie bedzie
5.- nej komisH wyborczej, na kt6rem ' 0K. TOl'Ilsza
znaniu. ul. Wszystkich ŚwiętYCh
bidnego.
10,- mówiono tręść wyjaśnień, jakie załą.
Dr. Żniniewiez
4: S. Melińskl 30.-; Jan Kwiat1,- czone zostanę, do protestów. RównoM. Ł.
kowski 5,- ; Ludwik SzenkIer
~ ""Przed ;,Zwią.zkiemGÓraU" stoją.,
Ks. Prob. Wacląw ~zalkows~i. tab
5,-; Teodor Simon ZQ,-: Mie·
cześnie załącz{)ne będą akta wyborcze
Jak widzimy, różnorodne a doniosfe
2i1.-'- z tych dwóch okręgów.
czysław Neyman 5,-; Roman
:l:enica. od siebie i domowników
cele. Jednym z· nich, to walka o obroWładysław Jezlerski. Gpstyń
Lick 2.-; Stanisław Ryfą. 1,-;
30.Wniesienie protestów wstrzymuje
Janek Voelkel. Lesżno
.
3,nę stanu po~iadania góralskiego, któMarjan Łukasiewicz t~: · HenWitold Voę!kel, Leszno
3.- ukonstytuowanie się nowej rady miejryk BJZański 1,50; J. L: -,50: Fi.
ry kurczy Się ,katastrofalnie w Zako3,- skiej.
Terenia Voelkel, Leszno
Jarantowska ~.-.-; , A. Wojcie·
panem na korzyść Żydów i kombinaO losie protestów rozstrzygnie art.
torów, skąd krok tYlko do prawdziwe"
'. ;
ł2 ustawy samorządowej, w llłyśl kt6go ..• Żyda.
l!'ego wojl3woda przekaże protesty."
Sprzyja temu pocią,g do alkoholu
rozpatrzenia wydziałOWI wojewódzkie~~óremu ~ę, wierni przedewszystkie~
PlU, a dopiero po zapoznaniU się z o~
f~J~,krzy,. Ja~o, że zawsze sę. przy "forpinją wydziału, ogłosi swą decyzję,
Sle. C~~rPl ~a t~m również poziom
Sąd Apelacyjny w Po~naniu ~at<wi·er(ltril wyr(}.k I itlJ8f,aneji
llwzględniajQ.cą lub Oddalającą. prot .. ~w. "flJakra , ktorymi często zostają
testy.
P
o
z
n
a
ń,
8.
10.
Ną.
wokandzie
robotników
powtórzyły
się
znowu,
roz~.e męt~e typy przyjezdnych "cep~ó\y, pSUJących wybrykami dobre sądu apelacyjnego w Poznaniu zna- choć w mniejszym za$resie: Mianowilazla się sprawa głośnych zajść mię- cie grupa robotników z Golembskim
Imię dorożkarzy zakopiańskich.
I<~etn
Zroozu~iałe zatem, że w tej walce dzy demon!3trującyPl tłumem a poli- Arturem na czele zmusiła robotników~
na mc SIę zdadzą, ludzie obarczeni cją, które miały miejsce w dniu 5 zatrudnionych w o~rodach miejskich,
kompleksem skłonności do współŻYCia czerwca rb. w Gdyni. Według aktu 0- do zaniechania pracy.
W wyniku wdrQ~onych przez poliBezpośrednio po wyborach w Łodzi 1'0-:
z .tydami. i robienia macherstw wszel- skarżenia sprawa przedstawia się na~
cję dochodzeń 10 os6b z pośród demon.. ~e~zły się pogłoski, "te wśród 3ł radnych
kleg~ rod~aj'!l' jak również ludzie, 0- stępująco: '
odłamu socjal-tydo-komuny,
W Gd ym wy b uchł s t raj'k Cen t ra l - strantów zostało ę,resżtowanych i po- zwycięskiego
grallIczellI CIasnotą pojęć klasowych.
idącego pod firma, P. P. S. więcej, anit eli
. Trzeba splunąć w garŚĆ co sił . nego Związku Robotników Budowla- ~tawiOnych w stan oąkarżenla o pod- wyraźnie zarysowały się zasadnicze nie .
.
p<l"{tsnąć! - Rękawy zawinąć a Zako~ nych na tle wymówienia umQwy zbio- burzanie do !ZajM, względnie uczestnj- porozumienia.
czenie w rOZFUchach. S~d okręgowy w . "Podobno na 3ł radnych - jest tylko
pa~e uniknie losu doszczet~ie za~y rowei.
W dniu 7 czerwca odbyło się ze- Gdyni wyrokiem z dnia 11 sierpnia rb. 1~ z ~łaściwego P. P. S.u, nat0l!liast 22
dZIałych: Szczawnic, Krynic czy Rabranie strajkujących, na którem od- skazał głównego oskarżonego Lecha P?~~stałych,. to. albo ,:deklar0'Ya~I komu~
bek.
1. P.
rzucOlł o projekt nowe.1 umowy zbioro- Kunickiego n~ 3 lata wiezienia,. Zyg- :~~\'o al~~ st~m:t:ć1 m~a~~:l~~~~~.:. J~!
wej, . gdyż nje okręalała ona waM1p,: ~unta Jędn;eJczaka na 2 lata wlęzie-I wspóltiej liś<;ie na pierwszem miejscu
ków pracy i płacy niektórych gałęzi Dla, Artura GOlembskiego na 1ł mle- stał członek P. P. S-u, na drugiem zwo.
pociągóW
przemysłu budowlanego. W dniu 8 sięcy więzienia, Stanisława Cuzę, Ig- , len~ik komuny, na trzeciem . zno,:,u pepe..
A m s t e l' d a m (PAT)
W pobliźu czerWca przed świetlice. socjaJistyczną. nacego Cyplika i 1ózefa Bacika na ka- S()\Vlec, na czwartem komu~Ista ltd. TaWoerden nastąp-ilo zderzenie dwóch T . . U. R-u doszło do pierWSZYCh mani- rę po 6 miesięcy więzienia oraz Ed- len była umowa, gwarantująca PPS-owi
pociągów. Z pod rozbitych wagonów festacyj. Stąd znaczna grupa demon- warda Bonisławskiego na 7 miesię '
pr~ewagę. Un:m~a została. poprost,! zła",
·
. . .
.
cy m"na,: KomumŚCI masowo l zgrabme po ..
do~chczas wydobyto zwłoki jednej St rantó w M1SZy l a d O" D omu E mlgraW.lęzl.em~. Trzech oskarzonych sI)d u- ,\vykreśIali pepesowców z list i głosowali
z . oflar katastrofy.
cyjnego", gdzie rozpędziła pracujQ.cych mewmmł.
na. swoich. Stąd rezultat, ae na 34 rad.
robotników. Również d~monstrłlnci
Od wyroku tego odwołali się za- nych - zwycięskiego obozu jest 22
rozpędzili pracujQ.cych na torach ko- równo prokurator. jak oskarżeni dp zwolenników komuny.
śnieg
lejowych.
sądu apela.cyjnego w Poznaniu. któ"Pows~ały zroz,!miałe tarcia. Sprawa
P a ryż. (TeJ. wI.) Jak donQszQ, z
W zwiQ.zku z zaostrzeniem sytua- ry Po przeprowadzeniu rozprawy orze- utworzema. prezydJum - stała się bardzo
. . 9 c
'.. .
.•
trudna. NIema dotychczas żadnego poroBerna szwajcarskiego, w północnych CJ'I' straJ'kowe)'. na d zJen
zerwca .zwo- c~ellle p.lerwsz~l m~tanel1 w całej roz- ~umienia, prócz J' ednesw punktu, mianoAlpach od śrOdy wieczora pada nie- łano wiec do Chy.lonji, w którym u- CI"głoŚCl zatWIerdZIł (k)
. . te radny Milman
~ z Bundu ma za ..
VI
•
Wiele,
pl'~erwanie obfity
śnieg.
Powłoka
czestniczyły wszystkie zwie.zki zawostać jednym z wiceprezydentów."
8
śmegu w górach Sięga aż do wysoko- dowe robotnicze. Na wiecu tym przeS~nacyjny "Kurjer Łódzki", za którym
ś~i 500 metrów. W górnych częściach mówienie wygłosił Jędrzejczyk. Po
.
cytUjemy .'powy:l:~ze informacje, zapew:tlia,
Alp notowano wczoraj 14 stopni mro- wyłonieniU się komi'tetu stf~jkujQ.cego
S'ląska
tl! w łome !lQc]al-tydo-komuny istnieje
lm.
zebrani robotnicy ruszyli pQchodem do
rno21iwość rozł~mu...
.
Gdyni,
rozpr~szaję.c
po
QroQ~e
pracuW
Raciborzu
odbył
się
I
og61~y
Raczyński ustępuje?
ję.cych robotnik6w. Policja usilowała zjazd kobiet polskich z C;ałego tereri,1,!
'!- propos socjal-żydo-komuny. Odbitka
War s ż a w a. (Tel. wł.). Na tle zę.pobiec ebcesom. . Wobec jed~ak Slę.sk~ Opo~ii;lkiego. W j~vej z nac~el- ęQCJalisty<;zneso "Robotnika" p. n,. "Lonieporozumień w sprawie ręformy rolgróźnej postawy tłumów, z których nych re491\lcyJ' zjazdu "czes.tniezk.· "_ d~!an~!l", prowokUje 'nas stale łobuzer~
...
~k~eml napaśGiami, a z tonu tych napanej obiegają pogłoski o rezygnacji ze zaczęł y się ~ypa Ć k amienie i pa.dać chwaliły co następuje: .."W walce ludJ,l
§t~wych bredni wynika, ~e Usiłuje nas
stanowiska podsekretarza stanu w strzały, oddała po ostrzeżeniu salwę. polskiego na Slą.sku o prawa mu na- WOlągn~ć do polemiki.
OdpOWiadamy
min. 'rolnictwa i reform rolnych p. tv wyniku tego 9 osób zostało ran- le*ne i słuszne chcemy brać cZYnny kró~ko: l'e~lamr dla siebie socjalistyczna
Raczyńskiego, któl'ego miejsce miałby
nych, z których jedna wkrótcę zmar- udział. Wytrwale i nieustępliwie wal- odbltka nte~ll11t szuka gdzieindziej, nie
zająć sen. Felic.ian Lechnicki.
.
ła. W dniu typ1 udało się policji opa- ł czye będz,iflmy pn;edewszyst.k iem o to, j!d~~rę~~~;~~~u~oru~zaJye~{Ut[;~maĆamZYk~!~
P. Raczyński miałby przejśt do nować sytuacJę.
aby dzieCIom naszym zapewnie polik, d
.
.....
służby Qyplomatycznej.
(wl
12 czerwca ekscesy strajkują.cych nauk E; i poJskie wychowanie.'" ... _ .
~ J8Jl~nie z pól-Żydami._ . O s a.
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owapolitvka Kominternu
Dalszy

ciąg

Ł

ód ź, 8 października.
W poprzednim artykul& wspominaliśmy, że w dniach 12-16 września
1936 r. w Moskwie przeprowadzono
n~ady. Wynikiem ich było opracowanIe nowych zasad pracy Kominternu.
Jak mówiliśmy, komuniści uznali
rolę "frontów ludowych" za konieczną.. Zmieniono także plan działania.
Polega on w pierwszym rzędzie na:
AKCJI ANTYSOCJALISTYCZNEJ.
Cytujemy punkty za tygodnikiem
"Gringoire", który podał te wiadomości w numerze 413 z b. r.:
"RozbIcie partyj socjalistycznych
musi byc przyśpieszone. Zrealizowane
natomiast powinno być zbliżenie coraz większ~ i coraz bardziej zaciśnięte z lewymI skrzydłami partyj.
Ten punkt jest w tej chwili punktem międzynarodowego
znaczenia.
Należy dać lewym skrzydłom decydują.ce p o p a r c i e : .
a) Zawierać cichą. zgodę z leaderami socjalistów _ extremistów (t. j. najbardziej ~krajnych _ przyp. autora).
b) Dac do ich dyspozycji w pewnych wypadkach aparat agitacyjny,
partyjny, jak: drukarnie kolportaż,
broń, środki wybuchowe i' t. d.
c) Ofiarować im w razie nieudanego przedsięwzięcia pomoc pieniężną.,
naturalnie zachowując naj ściślejsze
milczenie".
Znaczenie powyższYCh zdań jest
łatwe do zr<lzumienia. Chodzi tu w
pierwszym rzędzie o przekształcenie
partyj lewicowych w partje komunistyczne, zresztą w myśl starych postulatów. (Np. postanowień VII kongresu
K. Z. M. z 15--22 9. 35).
Wychodzi też na jaw autorstwo o~tatnich zamachów terorystycznych w
Europie, a mówią.c o Polsce - akcji
wywrotowej na pol. - wschodzie w 0kręgu łucko - kowelskim.
Ciekawym jest również fakt, że tę
t. zw. brudnę, robotę mają. wykonywać
~ocjaliści; k.omuna woli stać za pIeca:
mi. To wyciąganie kasztanów z ognia
cudzemi rękami jest charakterystyczne dla żydowskich prowodyrów komunizmu.
\Vracamy do dalszych punktów nowego programu. Zajmiemy się teraz
POLITYK.,. ZAGRANICZNł
KOMINTERNU
"l. Powoli przestawać współpraco
wać z Francją. i Anglją na terenie Ligi Narodów.
II. Przedsięwziąć środki, a.by oddalić współpracę Włoch z tymi dworna
krajami (t. j. Anglją i Francją - J. N.)
a zbliżać je (t. j. Włochy - J. N.) do
Niemiec.
III. Wzmocnić ekonomiczne zbliże
nie z Niemcami, aby dostarczyć argumentów tym przemysłowcom i wojskowym tego krajU, którzy są przeciwni zbrojnemu konfliktowi z Sowi&tarni".
Te 3 punkty wyjaśniaję, nam politykę Litwinowa w czasie ostatnich obrad w Genewie. Sytuacja polityczna
jest jesna. Komintern uważa Anglję
i Francję za kraje, których sowietyzacja jest faktem nieuniknionym. Oddalić FrancjQ od Włoch, aby pozostawiona sama sobie w chwili rewolucji
musiała upaść, jest celem J{ominternu.
Włochy po opanowaniu przez SoWiety Francji, Anglji i Hiszpanji będą
musiały również ulec w tej walce ideologij. Pozostaje tylko jeszcze jedno:
Dlaczego ma.ię, się wiązać Włochy z
Niemcami? Jest to jednak również
Jasne. Te dwa państwa, reprezentujące
cbecnie ideol<lgję krańcowo różną od
ideologji Kominternu, po połączeniu
się utworzę, blok faszystowski, któremu można się przeciwstawić jasno i
stanowczo. bez potrzeby rozpraszania
się. Atak na jedno centrum jest łat
wiejsze niż na 2 punkty.
Wracamy teraz do III. Po kongresie w Norymberdze pewien lęk ogarnął władców Sowietów. A nuż Niemcy rozpocznę, walkQ? Rewolucja - rewolucję" ale Sowiety muszą. być nienarażone na walkę. One lubię, się tylko przyglądać, jak chrzeŚCijanie się
ł?iję, one, a właściwie oni - czyli
Zydzi. W każdym razie, czy Niemcy
są. groźne, czy nie, trzeba się 7.abezpieczyć i wzma.:niać stosunki ekonomiczne. Chodzi również o to, aby odwrócić
uwagę Niemców od Europy zachod-

rewelacji o planach lit

Międzynarodówki

skierować na centralną i zachodnią..
Zdarzyćby się mogło bowiem, że w

niej, a

I

datkowe. Przewyższają. one fundusze
przeznaczone dla Sownarkomu (Rada
Komisarzy Ludowych).
Dla lepszego funkcjonowania Kominternu przeprowadzono

ckarl, MlreUle, Casanowa, AmleL
Do dyspozycji dano im 6 kurjerów.
których wyłącznem i jedynem zada.
niem jest zapewnić łą.c'lność ~ięd~y
biurami Kominternu. Nazywają. SIę
oni: Broh, Zachermann, Pozdniakow.
Milk, StolIman, Karol Sack.
.
Kontrolerzy zostali wybrani z tw6r~
ców rewolucji rosyjskiej, agentów G.
P. U., przyczem uchodzą oni wewnę,trz
partji za najbardziej doświadc.zo~ych
i zdolnych do roboty rewolUCYJnej.
Podlegają tylko J{omintern?,wi na
podstawie ,.kodeksu sekretnego . Stałą.
ich siedzibą organizacyjną. jest Gen~
wa. Tam sę, przewidziane ich zjazdy.
Tak przedstawiają. się plany, tezy,
dyrektywy i środki wykonawcze polityki Kominternu. Niebezpieczeństwo
rewolucji jest b. duże. Przeciwstaw~
mu się może tylko zdecydowana siła,
oparta na ideologji narodowej. Coraz
szerzej się rozciągając i organizując zwalczamy niebezpieczeństwo komunizmu.
Jest stare przysłowie: "Znając wM~
ga - jesteś dwa razy silniejszy". Możemy więc to jeszcze dodać, że wroga
znamy. Znamy mimo świetnej konspiracji i złota, kt6rem sypie Moskw~.
A więc zwyciężymy!
JACEK NOWICKI.

chwili rewolucji wkracza do Francji
Niemiec, a wtedy cały naród konsoliduje się i praca kilkuletnia Kominternu poszła na marne. Do tych WZMOCNIENIE BIUR KOMINTERNU
W EUROPIE.
wszystkich celów i prac potrzebne są.
Ze względu na bliski okres rewOŚRODKI WYKONAWCZE
lucyjny zmieniono i wzmocniono skła
Po stworzeniu tego programu duża dy biur Kominternu w · Europie. Zreorganizowano biura w Pradze, Bazyilość agentów Kominternu dostała now~ pole~enie. Waga tych poleceń jest lei, Kopenhadze, Amsterdamie i Farytu.
zaIste WIelka.
W każdem z tych biur utworzono
Przedewszystkiem zastą.piono Serafi~ę. Hop~er, . kierownicz~ę ~.u:opej nowę, sekcję - sekcję kontroli.
Członkowie tych komisyj
winni
Sklej sekcJI AgIt-Prop. (AgItaCJI I propagandy) przez Knorringa. Był on jed- przeprOjvadzać stałą kontrolę wszystnym z głownych twórc~w kom~ni kich członków, a nawet kontrolę sestyc~!lego pucz~ w EstonjI, uchodzI w kretarzów generalnych w lokalnych
p~r~JI za ()~~bmka b. sprytnego o szyb- partjach komunistycznych.
Kontrolerzy ci na podstawie uprawkle] de.CyzJI.
Towarzyszami jego zostali: Wosk, nień, przyznanych im przez statut KoK.ryczewskij, Gaj, Kurtz i Helnrlch minternu, mogą. z własnej inicjatywy
przesuwać, zmieniać. a nawet zupełnie
Schmidt.
Na czele sekcji tajnej Kominternu usuwać z partji tych, których uważać
za niezdolnych do pracy rewolust.anę,ł Mikoł!"i Ejo~, . k.tóry łączy ~v EO~ będę,
cyjnej, która ich oczekuje.
L on d y n (PAT) Na porządku obrad
ble ~ysZystkle wazllleJsze funkcje. tej
Kontrolerami
tymi
zostali:
zjazdU
delegatów Labour Party w
se.kcJI. Jest on dawnym szefem osła
w Pradze: Trankan, Roehet, Try- Edynburgu znajdowała się sprawa.
wlOnego G. P. U.
burg i Karlik
utworzenia wspólnego frontu labourzy~
Do specjalnej dyspozycji Kominterw
Bazylei:
'Schelhet,
Boray,
Schaad,
stów z komunistami.
.
nu zostało poza tern oddanych kilku
Za utworzeniem wspólnego frontll
znanych agentów G. P. U. Sę, to: Au- PanetU Bodemann
w K~penhadze: Kolson, Tannebach, z komunistami wYllowiedzieIi się delest?n, Rackeman, Duprey, Daragon,
w Amsterdamie: Van Extergen, gaci reprezentujący 592 tys. głOSó,,'
MJ.rIlY, Cossonł i Georg Fopesco.
Gronber, Murrav, Collit,
przeciw - przygniataję,ca większość
~ dys~oz~cji sek.cH finansowej
w
Paryżu:
Nicolett,
Semard,
Moreprezentujących
1.728.000 głosów.
staWiło PolIt-bmro duze kredyty wy~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Przeciw komunistom

I

Kompromis, który niczego nie rozwiąZUje

WaiJłJ, ~i~ nie lo~y franka, łe[llo~y fli~U 810ma
N·ąjni~belpieczni, ejsza oozycja

dZił Się na

w prnjek'cie dewalu3eyjnym ... -

Dlac~ego senat zgo-

kompromis? -- Pesymistyczna ocena przyszłości rządu "f-rontu ludowego" ~~
(Od własnego korespondenta "Orędownika")

trzymać się przy władzy, zgodził się
na przyznanie mu prawa "arbitrażu 0Na to,
statnich wypadków politycznych we bowiązkowego" we wszystkich konFrancji, trzeba sobie przedewszyst- fi iktach, mogących powstać pomiędzy
kiem uświadomić, że w czasie ostat- wal"!:>twl!- pracujących a ich chlebonich czterech dni posiedzeń parlamen- dawcami w razie poważnego podrożetu nie ważyły się losy franka, bo by- nia ż~·cia. W tych warunkach łatwo
ły już przesą.dzone,
ale losy rządu zrozumieć, jak stronniczemi mogą.
,Jront.u ludowego". Izba i senat mogły stać się ewentualne decyzje arbitrażoJedyme obalić rząd p. Bluma, ale nic we rza.du.
Jak .fedn'ak' się stało, że premjeromogły już uniknąć dewaluacji, gdyż
stwo p. Bluma wyszło zwycięsko z
była ona już faktem dokonanym. Parlamentow.i przypadła jedynie rola o- tych w!!zystkich opałów? Najpierw
dlatego, że w obecnych konjunktugraniczenia dokonanego zła.
N ajniebezpieczniejszę,
pozycją
w rach ewentualni następcy nie p.cagnQprojekCie dewaluacyjnym rz/),du była li bynajmniej dziedziczyć takiego
"ruchoma skala płac' . Została' też ona spadku.
potępiona nietylko \v senacie, ale naPodobno jeden z radykalnych miwet i w izbie, i to przez b. 'ministra nistrów, a którego uważa się za naBonneta, czystej wody radykała.
stępcę p. Bluma, naJbardziej właśnie
Na skutek tej silnej opozycji, rząd manewrował w senacie, ażeby ocalić
-p. Bluma zdecydował siO zażądać wy- obecny gabinet. Z drugiej zaś strony,
Jątkowych pełnomocnictw
do końca specjalni emisarjusze, rzekomo dobrze
roku. Ale i tych mu odmówiono. poinformowani, mieli ostrzegać wyso\VÓy, czas, pragnąc za wszelka. cenę u- Ide zgromadzenie, że gdyby wzięło na
ryż, w październiku.
żeb~' zrozumieć przebieg o-

P a

_,~

.

~ Pa~yżu

o.qbywal y . s wielkie ~emonstraC.ie czl?!ll~ów ~. zw. francuskiej partji s~
(dawn .. ,OgnI~t~go krz}ża.l, które kOrnUTlISCl u'SlłowaJi zaklócić. Interwe·
nJo\\ alaprzytem polICJa, aresztując przeważnie zwolenników płk. de la Rocque.

cłaJneJ

siebie odpowied 9 iatność obalenia ~abl
netu "frontu ludowego", to w jego obronie wystą.piłaby ... ulica.
Dla tej czy innej przyczyny senat
zgodził się na kompromis. Przesilenie
jednak zostało nietyJe zażegnane, co
odroczone i faktem pozostanie, że
pozycja rzadu została bardzo osłabio
ną w oczae:h społeczeilstwa francuski ego. Jeżeli też nie zmieni swej
polityki f;nanso\vej, gospodarczej i
społecznej, czego wymaga samo dobrCl
dewaluacji. by dała pomyślne rezultaty, to dewaluacja ta obróci się przeciwko niemu.
Czy jednak rzą.d zdolny jest do
zmiany swej polityki? Pod tym względem panuje' tutaj pesymizm. Uzasadniony jest on choćby faktem, że nazajutrz po skończeniu obrad parlamentarnych. wybuchł w Paryżu wielki
strajk całej służby hotelarskiej, restauracyjnej, lmwiarnianej, paraliżu
jl!-cy życie stolicy. Pesymizm ten uzasadniony jest także faktem, że rząd
rozpoczął
ponowne do~hodzenia w
~prawie "Parti social fran<:ais" płk. de
Rocquc pod pr~tekstem. iż zamierza
odt" orz~'ć da'.l, n (I. Lif?'<' I{rzyża Ognistego i zabronił wielkiego' zebrania
tejże partii w Pan'żu, a doz\volił na
kolosalny meeting komunistvczn~T.
rego rodzaJU poczynania zwiększa
ją tylko panuiące fermenty i niezadowol",nip.
Należy r6wnież brać
pod uwa!!ę
fakt, że w o~tRtnich debatar.h politycznych soc.ialiści j komuniści mUuieli
ust~lpić z \\ iclu s,\· ~ ch pozyr)'j, a
to
na rzecz rad) kałów, wśród któn ch
podnoszą ~Iowę r')raz barde.iej żY\"io
ly narof1owe.
.. Sytuacja. więc pozostaje bardziej
lllZ kied~ kolwiek chaotyczna Z jednej
bowiem stroIIv zgodzono się na kom.
promis part~ jny - pomit)clzy radykałami,. ~oejalistami i komuni>,tami, a z
drugtej na kompromiS parlamentarn~: pomiędzv . ('nafem a rzadem. Ale
am Jed~n, ani drugi nie zadowalniają
społ~rZ(?1S~wa.' oclnosza.ce!;o słusznie
wraz~n}e, ~e zadn~ z zflsaclniczvch za!t~rlnJen Dll! zosfaio definitYwnie roz'~lą;;;~lle, ale trlko. nodohnie jak przeSJłe~I~ ?droczone. \V tvrh warunkach
kra! zYJe w oczekiwaniu nowych wypadk6w.
l. B.

I

Sb'ODa ., -

Migawki radjowe

Zespół radjowy na wystaWIe
Kto, będąc w tym okresie w Warszawie. nie zwiedził \Vystawy Przemysłu Metalowego i Elektrycznego?!
Kto nie zaszedł tet do pawilonu radiowego, w którym codziennie jeBt mulawany
program raUowy ,z wystawy"?!
Kto jednak zauwatył i pomyślał nad
tem, te prawie stale bierze udział w audy·
cjach p. Spillman, pianista wszechstronnie
utalentowany, ale szczególny ,.spec" od
tang eon accompanimento?
1 nie r a ziłoby nas może ciągłe ogla,danie p. Spillmana, gdyby to była wystawa
izraelska na której funkcjonowałoby radio
izraelskie i którąby zwiedzalii tylko izraeliCt ale oficjalnie jest ponoć zupełnie
inaczej.
W rzeczy samej -' inaczej ...
Na estradzie widzimy p. kapelmistrza
Górzyńskiego (ongiś: Grunberga) w zespole "małej orkiestry" P. R. - duża 2ydów
też, przy pianinie też . jak wytej, artysta
importowany z ghetta ostrowieckieg{) (tego
z woj. kieleckiego).
1 tak codziennie - z malemi przerwami
dia oddechu ... "rasistów".
I
A obok mnie na haH wystawowej jest
kilku muzyków-Polaków bezrobotnych ...
A wokół mnie faluią tłumy zwjJldzaja,cych, przewa.Ż'nie młodzież szkolna i przeważnie, by być os tro·żnym, polska. Widzi
się wyci€czki aż z Końskich, z Marjówki,
z BHżyna. słowem z głębi i peryferyj Polski.
Wszystkim zwiedzającym pokazuje elę
.,taki" dorobek polskiej kultury "takie"
.. radio nasze" się przedstawia.
Tak! Niezbyt chlubnie "przedstawiło"
się PO'lskie Radjo, nie wiem poraz który
już, w ... calej swej prawdzie.
Pel.
Łódzkie

widoki

Poezja powyborcza
2:e deszcz leje, jak z cebra, te zimno na·
Aworze...
Smutno mi Boże ...
'A do licha!

Co to, poezja? I to taka
sentymentalna? Przepraszam, wcale mi nie jest smutno, niech
się smucą, tonaci, albo zgoła "sanatorzy"
i "siódemkowicze". Tet coś! Ze smutkium przecie wcale mi nie do twarzy. Jakże, przeciet teściowej nie mam, pła
szcza tonie na zimę kupić nie potrzebuję,
podczas wyborów do rady miejskiej w Ło
dzi nie ja przepadłem z kretesem. Hurra! Niech tyje wesołość! Hej! co mi
tam!
Co innego taki pan prezes .. :czyński.
O, to już zupełnie co innego, temu to jest
naprawdę smutno.
Tu to jut mote być
nawet poezja najbardziej łzawa i najbardziej sentymentalna, jaka, kiedykolwiek
kto naskrobał. Taki pan prezes to mo7.e
bez niczyjej obrazy stanąć w bohaterskiej
pozie na placu Wolności. załamać ręce i
deklamować z przejęciem i ze łzami w
ten mniej więcej deseń:
ckliwo - łzawo,

2e Blok ostatnia, puścił jut parę
te jut mu więcej nic nie pomote,
smutno mi Boże ...
2:e "sanacyjne" zainilkły fanfary,
i że jest gorzej, coraz to gorzej,
smutno mi Boże ...
2:em

zrobił plajtę

eheu, z kretesem,

się teraz w ciemnościach
smutno mi Bote ...

i te

trwotę,

2:e jut nie będę nigdy prezesem
nie będę w Radzie wrzeszczał w ferworze,
smutno mi Boże...
i t. d., i t. d.

"ORĘDOWNIK,

sobola, dnia 10 pafd:del'niKa 1936

kotku luby
pójdź w objęcia. me
przecież buzia moja ładna
podobam ci się ...
i t. d., i t. d.
A teraz? Bote ty mój I Teraz biedaczyna śpiewa sobie, pochlipując tałoś!i·
wie:
Gdzie sa, twoje głosy
Józiu, Józiu,
co poczniesz ze swym losem
Józiu, Józiu ...
Nie podobał Łodzi się twój nos,
pies kulawy tylko oddał głos
teraz musisz łezki ronić w trzos,
taki widać twój niewdzięczny los,
poco ci się było gwałtem pchać
gdy nikt nie chciał brać.~
A ilu to jeszcze

zostało

zawiedzionych
ieh i na
wołowej skórze.
A wszystko to zawodzi
i wzdycha, at mgły się tłuką nad Łodzią
i deszcze padają obfite.
.
Taka te) jest ta poezja ~wyboreza...
:KADE.
i pokrzywdzonych, nie

spisaćbY

Z3tł·.

I~ ~emonUra[ii ~o orlioilitii i ~an~lu
Dorobek narodowy w pow.
(Od

własnego

koresponden·t a

częstochowskim
"Orędownika")

c z ę s t o c h o w a,

w październiku
sprawozdania z rozpraw sl).dowych o
wraz z powiatem czę- "udział w zbiegowiskach" ...
stochowskim stanęła w pierwszym szeZ biegiem czasu okazało się, iż
regu nowoczesnej pracy narodowej już ludność wiejska nie ograniczała się
na pierwszy wielki apel przeciwży- tylko do demonstracyj. Po demonstradowski, jesienią 1932 r., w okresie cjach nastroje szukały sobie miejsca
wznowionych haseł bojkotowych.
w trwalszej postaci - w organizacji
Gród podjasnogórski samorzutnie politycznej Stronnictwa Narodowego
zareagował
silnI). demonstrację. na oraz w zakładaniu polskich placówek
śmierć studenta ś. p. Stanisława Wac- handlowych i rzemieślniczych.
ławskiego w 1932 r., w rok później na
W K10bucku na przestrzeni ostatśmierć ś. p. Jana Grotkowsktego. •
nich dwu lat powstały 34: sklepy polPraca narodowa i odżydzeniowa skie oraz 35 straganów polskich. W
w mieście Częstochowie jest powszech- tym samym czasie uległo całkowitej:
nie znana. Pragniemy dzisiaj poświę- likwidacji 9 sklepów żydowskiCh w
cić trochę uwagi dorobkowi pracy odKłobucku, a 6 rodzin żydowskich wyżydzeniowej Obozu Narodowego w poprowadziło się z Kłobucka.
wiecie częstochowskim.
W Truskolasach odżydzenie przyPowiat częstochowski od kilku lat brało jeszcze wymowniejsze formy. Z
dawał znać opinji publicznej o swej
17 sklepów żydowskich pozostało 0postawie przeciwżydowskiej.
becnie tylko 2, a polskich w tym czaTrzeba pamiętać, iż ludność powia- sie przybyłO 8.
tu częstochowskiego jest naogół małoKnepice niedawno na radzie miejrolna, niezamożna. wskutek tego w skiej, na wniosek Klubu Narodowego,
dawniejszych latach mocno ulegała powzięły uchwałę, że od najbliższego
hasłom
komunizującego
"Wyzwole- nowego roku jarmarki odbywać się
nia" i nawet w południowo-zachodniej będą tylko w soboty. Wniosek uchwagórniczej części
powiatu pewnym lono mimo protestu radnego żydow
wpływom P. P. S-u...
skiego, a powstrzymania się od głosoNa przemianę pogla,dów i nastro- wania radnych żydowskich.
jów w powiecie częstochowskim wpłyUchwała powyższa
jest ukorononął też paradoksalny fakt zażydzenia
waniem pięcioletniej pracy narodowej
rolnictwa. W powiecie częstochowskim w obwodzie krzepickim.
spotyka się 2ydów-rolnik6w. np. we
Przytaczamy tylko bardziej znawsi Miedźno, Kamyk i innych. Jakkol- mienne objawy odżydzeniowej w pow.
wiek powiat częstochowski nie ma zie- częstochowskim, zaznaczaja,c, iż w camiaństwa i dworów, znalazły się dwołym powiecie powstało i powstaje wiery w rękach żydowskich tuż pod Czę- le polskich warsztatów pracy zarówsto ch ową, jak maj:;ttek Błeszno, Wy- w handlu, jak i w rzemiośle.
czerpy i inne.
Jednocześnie z wzrostem
handlu
Jeszcze przed wielkI). wojną po- , polskiego na wsiach i w Częstochowie
wstała na przedmieściu Częstochowy· powstało kilka polskich hurtowni kot. zw. "ferma ogrodnicza", zajmując lonjalno-spożywczych, które pozwalasię szkoleniem ogrodnictwa i warzywję. prowadzić
konsekwentnie dzieło
nictwa żydowskiego.
spolszczenia gospodarczego Polski.
Te i inne powody wpłynęły na staNa przykładzie pOWiatu częstochownowisko ludności wie.iskie.i w pow. skiego widać, jak praca ideowa Ob 0częstochowskim, która. niezadowolozu Narodowego przysparza warsztana z takiego układu stosunków gospo- tów pracy i chleba szerokim masom
da.rczo-społecznych,
poczęła naprzód
społeczeństwa polskiego,
a przeded e m o n s t r o wać w formie gwał- wszystkiem na wsiach chłopu.
townej przeciw zalewowi żydowskie'Vzrost poczucia narodowego l
mu.
przeciwżydowskiego uzewnętrznił się
Na łamach prasy zaczęły się uka-I w rozbudowie organizacyjnej Stronzywać wieści o zajściach
przeciwżynictwa Narodowego w powiecie czę
dowskich w Kłobucku. Krzepicach, stochowskim, które pokryło siecią.
Truskolasach, Miedźnie, potem zaś swych kół niemal cały powiat, posiaCzęstochowa

•

Marsz 1500 narodowców wSulmierzycach
'Wieś święci propor~ec - Wiec przeciwko komunie
Eclła manifestacji w'Śr6d tJ'~ieszkańc6w Sul'łniel·zyc

R a d o m s k o. 8. 10. -

"vV ub. nie-

dzielę odbyło się
w Sulmierzycach
poświęcenie proporca miejscowego koła S. N.
W uroczystościach udział
wzięły liczne grupy piesze i kolarskie
członków S. N. z okolicznych wsi. W
pOChOdzie na naboże1istwo, prowadzo-

LiSty
bą

cło

tą

drogą

zaprotestować

przeciwko niesłychanemu szkalowaniu narodowc6w, jakie miało miejsce
w norze 274 "Echa Wieluńskiego" z dn.
6 b. m. w artykule p. t. "Przeciw anarchizowaniu życia publicznego". Trzeba podziwiać tupet i nieopanowanie
niepo<lpisanego autora, który w okresie panowania niesłychanych potworności i bestjalstwa ze strony komunizmu w Hiszpanji, wzmożonego ataku komunizmu we Francji, gdzie onegdaj polała się serdeczna krew
trjotów francuskich, pozwala sobie po-

pa-I
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Giełdv zbożowe

Poznań
p o z n a 11, 8. 10. 1936 r
War n 1l 11: I: Handel bortowy parytet P!)21laA.
ładunki wagonowo, dostawa bleiąu 118 1011 tc:

STANDARTY: II Żyto 100 cfl.. !) P<tZeTt!ea
142 C/l.. 3) ow!ee 420 gil.
Ceny odentaeyjne:
17.50- 17.75
~yto rosposobienie spokojne) •
Pszenica (Usposob. SpOkojne) • • 24.75- 25.00
Jęczmień browarowy
• • ~ • • 22.56- 23.50
USPooobienie spokojne.
J ęczm ień 630--1140 g fi. • • • • • 19.50- 19.75
Jęczm i eń 6117-676 gil. • • • • • 20,00- 20.25
Jęczmień 700-115 gfl. • • • • • 21.00- 21.75
Us,p osobienie spokojne.
Owies • • • • • • • • • • • 15.50- 16.00
Usposobienie s.p okojne.

tytnia wycilIg. 0-30% wf. w. • • 27.00- 27.25
tytnia gat. I 0·50% wf. w. •
26.50- 26.75
i;ytl1iia gat. I 0-65% wf. w. •
25.50- 26.00
20.25- 21,25
~ytni!l gat. II 50·65% wf. w.
żytnia po§l. pono 65% wl. w.
18.75- 19,75
UIH>ooobienie spokojne.
PSZl'nna gat. T WYC. 0-20% wł. W. 40,50- 42.25
pszenna gat. TA 0 ..;5% wl. w.. • 39,75- 40.25
pszenna gat. TB 0-5!'i% wl. w.. • 38,75- 39.25
pszenna gat. rc 0·60% wf. w.. • 38.25- 38.75
pszenna gat ::1 A 20·55% 111'1. w •• 37.25- 37.75
PS'l~nn8 gat. ID 0-65% wl. w ••
3~ . 50- 37.00
pszenna gat. TlB 20-65% wl. w .• 36.00- 36.50
psz:e!lll18 gat. UD 45-65% wł. W • • :13.50- 34,00
pSZl'nna gat. UF 55-65% wl. w •• 29.25- 29. T5
pszenna gat. HG 60-650/ wl. W. • 27,75- 28.25
pszen.na gat. UlA 65-70% wl. w •• 25.75- 26.25
P!'zenna gat. lUB 70-75% 111'1. w •• 23.75- 24.25
Usposobienie spokojne.
Otrehy tytn ie sta.nG. . • • • • 23.75- 24025
Otręby pszenne grube 9tand. • • 12.00- 12.50
Otręby psze-nne ~redn.ie stand .• " 11,75- 12.50
Otręhy jeczmie-nn9 • • • • • • 1:?75- 14.00
R?!epruk zimiJwy • • • • • • • 39,00- 40.00
Siemie lniane , • • • • • • • 1>8.00- 41.00
Gorczyca • • • • , • • • • II 31.00- 34.00
Groch Wiktol'ia • • • • • • • 20.00- 23.00
Groch Folgera. • •
o . . . 23.00- 25.00
Mak niebieski.
• • • • • • 59.00- 65.00
Zlemn[ak! jadalne • . .. • • •
2.40Z' e-mnia.kU fabryczne za kilo • •
15
Makuch lniaJlY w taflach • • • 19,75- 20.00
Makuch l'Zepatk. w taflach • • • 16.2l'i- 16.5B
SliJma pszenna luzem . • • • •
1.55- 1.80
..
pszenna pra Qwa:na • • •
2.05- 2.M
..
tytnia luzem. • • • • •
1.65- 1.9B
tytn~a p ..sowana. • • •
2.40- 2.65
..
owsia.na luzem . •
1.90- 2.15
owsia.na prasowana •
• • •
2.40- 2.65
..
jęczmienna luzem.
••
1.55- 1.80
jęczmienna pra.sowana • •
2.05- 2.30
Si;ru> 2lW}'1kle luzem . • • • • 4.00- 4.50
zwykle praeowane • • • 4.65- 5.15
..
nadnmeckie luzem. • • •
4,90- 5.40
nadnoteckie prasowame ,
..
5.90- 6.40
Og6lne usposobienie eJ>Okojne.
Og6lny 'l<hr'6t: 3687,6 ronlT\. w tern żYta 505
tOnD, pSzenicy 290 tonn, jęczm1ienia 200 tOM.
owsa 55 tOOln
U wag a! Ziemn.iair.i :!:61tomję&lle prulaod notp.watlie

uo

równywa~

Redakcji

Otrzymujemy poniższy ' list z proś
O zamieszczenie:
..W i e l u ń, 6 października 1936.
Do
Redakcji "Orędownika"
w miejscu.
Pragnę

Frę,czka,
odbył się wielki wiec pod
hasłem .. Precz z komuna,!"
Przemówienia, przyjęte burza, oklasków, wygłosili: kierownik organizacyjny p. 1..
H. Stysiński z Radomska, delegat zarządu okręgowego z Częstochowy
p.
Cyngier, kier. koła S. N. w Radomsku

p. Piątkiewicz, kier. obwodowy S. N.
p. Łęgowik z Górki i prezes powiatowy S. N. p. inż. Waliński.
Po przemówieniach odbyła się dekoracja
pamię,tkowemi
mieczami
Chrobrego, dokonana przez P. inż. "vVa1ińskiego.
Przyrzeczenie odebrał p.
Stysiński. Imponuję,cy wiec zakończo
no odśpiewaniem "Hymnu Młodych".
Na.rodowa manifestacja znalazła duży
oddźwięk wśród mieszkańców Sulmierzyc.

dając z górą 150 kół. Bardzo· zwarty:
teren wpływów Str. Nar. widzimy
wzdłuż granicy niemieckiej, która
biegnie granicą powiatu częstochow
skiego.
O atrakcyjności Stronnictwa Narodowego
świadczl). tak
wymowne
fakty. Np. we wsi Borowno gm. Kamyk rozleciało się koło Str. Ludowego, a we wsi powstała placówka Stronnictwa Narodowego.
We wsi Kamyk w ostatnich dniach
wystąpili
z
organizacji
wszyscy
"strzelcy" - oprócz komendanta l zapisali się do miejscowego koła Str.
Narodowego.
Wspomnieliśmy powyze.l
o pew-'
nych wpływach radykalnych w pow.·
częstochowskim. Na podstawie obser·
wacji można ustalić, iż wpływy radykalne, np. osławionej, komunizującej
organizacji młodzieży ludowej "Wici"
- istnieją w tych wsiach, gdzie niema.
Str. Narodowego .
Rozmaite oznaki śwladcz$ opla'"
na ch agitacji radykalno-komunistycznej w pow. częstochowskim, jak np.
we wsiach Wilkowiecko, Lipie, Opatów oraz w górniczej części powiat.u
od Blachowin ku Herbom.
, Czerwona robota na wsi idzie z Jednej strony pod zielonemi sztandarami
t. zw. "ludowców", a z drugiej - pod
hasłami rzekomo "Polskie.l Partji Socjalistyczne.i".
Przedstawiaja,c obraz stosunków w
powiecie częstochowskim, powiedzieliśmy, iż kształtowały się one w ciekawy sposób: od demonstracji doszło
do poważnej organizacji wpływów narodowych oraz wzmocnienia polskiego handlu i rzemiosła.
STEN.

Mąka

Narodowa

Naprawdę bardzo nastrojowo i zupeł.
nie na miejscu.
nym przez prezesa powiatowego S. N.
Albo taki pan ... andecki. Poczciwina
fet ma teraz los okrutny, przeciet tyle si!! inż. Walińskiego, wzięło udział zgórlj.
toto napociło, nalatało... Zdjęcie sobie, a 1.500 osób. Po nabożeństwie miejscowy proboszcz poświęcił proporzec,
jakże, kazał fajne odstawić z seksapilem
takie i z zabójczym uśmiechem ... i poczta, wygłaszając piękne okolicznościowe
te słodkie kontrefekty swoje rozsyłał ni- przemówienie.
czem panienka zalotna buziaki poczta,
Po nabożeństwie pochód przeszedł
francuską rozsyłająca. A zalotne to było.
miasteczka i na rynku przea rozkoszne... A jak to śpiewało wdzięcz ulicami
defilował przed władzami organizacyjnie:
nemi S. N. Następnie na dziedzińcu
Pójdź, pójdź kotku luby
domostwa jednego z członków S. N.,
i głosik swój daj,
pod
przewodnictwem
p. Romana
a ja za to się postaram
zrobić w Łodzi raj l
Pójdź, pójdź

Numer

i zestawiać na jednej pła
demagogów ludowcowych,
zwolenników "frontu ludowego" w Hiszpanji, nożownika i awanturnika ży
dowskiego z patrjotycznym odłamem
społeczeństwa, usposobionego narodowo, które jak to wykazały wybory do
rady miejskiej w Łodzi, jedynie powstrzymuje wzrastający napór ze strony wrogiCh sił skomunizowanego socjalizmu.
Uważam,
takie obra.żanie części
społeczeństwa polskiego nie powinno
pozostać bez reakcji w postaci zaprzestania prenumerowania i czytania
"Echa"! A może ów artykuł ukazał się
przez niedopatrzenie redakcji "I!cha"?
Czekamy na wyjaśnienie.
szczyźnie

ze

Z powazaniem
(-) Mgr. Sto Kuzior.

••

Warszawska

giełda pienięłna

z dnia 8 pddziemika 1936 .r.
Belgja 89.95; Holandja 284.20; LondYJI 26,02;
Nowy .Jork (kabel) 5.31318, ParlŹ 24.83 Sztokholm 134.-, Szwajcarja ll.~.5O"
.
Usposobienie niejednolita •

1

Numer
Kalendan rzym.-ka"
PIlltek: Djonizego m.
Sobota: Franciszka
Borg. w.
KaJ ndarz dowid.1d

Paźdzlemłk

Piątek: Domo~osta.

Sobota: Tomila
Słońca: wschód 6,07
PilJtek
zachód 17,11
Dlugość dnia 11 g. Ol min.
:Księżyca: wBchód 2i,41. zachód 14,45
Faza: 6 dzicń przed nowiem

Ih redaktji i adminiltraln • tudIt
hl.toA red_kclt I

.dmlał.tr.....

17,.55

Piotrkowaka 91
pRy J. dla inł.~_t4w

~odahlJ

od 10-12

NOCNE DY2URY APTEK
Nocy dziSiejszej dyturuja apteki: OUM'
k1ewli:zowej, Zgierska 81, HI\:tmana (Zyd)
BrzeZ'illoka 24. Hiszpań.;kie~o. ~1 ..<: Wolno6e1 2, Perelmana (tydowska), Cegielnia·
na 32. Cynlera \Vólczańska 37. Oan:elec·
lll~o, Piotrkowska 127, WÓjcickiego, Naplć,rkoV'.'Skirgo 21.
Pogotowie miejskie: tet 102-90.
Pogotowie P. C. IL: tt>L 10"2-4(.
Pogotowie ubupieczaln1: tel. 208·10.
Straż: tel. 8.
Teatr Popularny - .. Chory z u!"ojenia"
Cyrk Staniewskich (W6lczańska 111115)
Codziennie przedstawienie 8,30 wiecz.
ŁÓDZKIE
Adria-Metro - ,.Cygańskie dziewczę".
Corso - "Robin Hood z Eldorado",
CapiłoI .,DzisiejsM czasy"
Miraż "Dodek na froncie".
Mimoza - "Dzień wielkiej przygody'"
Przedwiośnie - "Rotmistrz v. Verten".
Palace - "Ada to nie wypada".
RiaHo - "Koenigsmarck".
Ikar - . Rapsodja Bałtyku".
Stylowy - ,.Jedna z tysiąca".

KINA

POGODA WCZORA..J
Komunikat łódzkiej stacji meleorolo
gicznej przy miejskiem muzeum przyroct·
:r.iczem w Parku Sienkiewicza Za dzień 8
października: najwyższa
temperatura w
Cla,gU doby ubiegłej: plus 2,9 st.. najniższa:
plus 0,3 st. Barometr: 743.3. Talldencja:
znaczy wzrost ciśnienia. Słabe wiatry po·
IlJdnjowo·wschodnie.

JAKA

BĘDZIE

'W dalszym
pochmurno.

POGODA

ciągu zniżka

temperatury,

KOMUNIKATY
Kurs pielęgniarstwa. Zarząd Okręgu
Lódzkiego P. C. K. niniejszem podaje do
wiadomości osób zainteresowanych, że za
przykładem lat ubiegłych organizuje w
roku bieżącym XIV-ty kurs pielęgniar
stwa dla sióstr pogotowia sanitarnego P.
C. K. na warunkach następujących.
1) Kurs zostanie otwarty z początkiem
listopada i będzie trwał 3 miesiące. 2)
Nauka będzie się odbywała w godzinach
wieczorowyh od 7-9, pięć razy tygodniowo po dwio godziny. 3) Opłata za kurs
od osób, Jdóre podpiszą zobowiązanie sioslry pogotowia sanitarnego, będzie wyno·
siła 10 zł miesięcznie, od wolontarjuszek
zaś 20 zł miesięcznie.
4) Osoby, które
podpiszą zobowiązanie siostry pogotowia
sa.nitarnego, po ukończcniu 3-miesięczne
go kursu teoretycznego będą musiały odbyć

3-miesięczna,

praktykę

szpitalną.

Na kurs będą przyjmowane kandydatki w wieku od lat 18 do 30. Od kandydatek na kurs wymagane jest wykszłlił
cenie 4, klas szkoły średniej, wyjątkowo
tylko mogą być przyjmowane kandydatki
z wykształccniem 7 oddziałów szkoły po·
wszechnej. Podania o przyjęcie na kurs,
pisane własnoręcznie wraz z tyciorysem,
świadectwem szkolnem, dowodem obywa·
telstwa, oraz 2 fotografjami, należy skła·
dać w biurze okręgu P. C. K. (ul. Piotrkowska 236) od godz. 9-3 po pol. Podania będą przyjmowane tylko do godz. 12
w dniu 12 października rb. Pierwszeli·
stwo maja, członkinie Czerwonego Krzyża.
Zarząd Okręgu P. C. K zaznacza zarazem,
że kursy te mają na celu przygotowanie
pewnej kadry osób, mogącej nieść pomoc
pr7y leczeniu i pielęgnowaniu chorych i
rannych na wypadek epidemii oraz klęsk
tywiołowych, tadnych zaś uprawnień do
zawodu pielęgniarskiego nie dają.
Odczyt Czerwonego Krzyża. Staraniem
Sekcji Q,dczytowej Oddziału Łódzkiego
PooIskiego Czerwonego Krzyża w ni-edzie·
lę, dn. 11. b. m., o godz. 112,30 w sali P. C.
K. przy ul. Piotrkowskiej 2031205 p. dr.
Jan Sygniewicz wygosi odczyt n. t.: ,.0
gruźlicy chirurgicznej". Wstęp bezpłatny.

z :tYCIA

ORGANIZACYJ

Kolo Naukowe uczn. Męskiego Gi'm~Il
zJom Miejskiego urza,dza dnia 10. X. 1936
r. o godz. 17'ej w auli gimnazjalnej (Sien.
kiewicza 46). Koncert. W programie: jazz
i orkiestra dęta oraz soliści: skrzyce harmonja, saksofon, kgyl()fon i cytra. Bilety
5C i 30 grcszy.
Z Polskiego Tow. Krafcnnawczego. W
dniu 9. b. m., o gOd3. 2{) w ś\"' ietlicy Towa·
rzystwa (Al. Kościus~ki 17, oficyna, II.
piętro) odbędzie się kolejny odczyt progra.·

~M

-

ORĘDOWNII~,

sobota, dnIa 10 patdziernika 19M -

Strona' ł

E,ha krwawej zemsty

Bogu ducha winnego c~101"iel~a ~abili lom.em. riela~yn...
L ó d ź, 8. 1(}. - W dniu 12 kwietnia b, r. Bolesław Stańczyk, idlłc ul.
Zeromskiego spotkał swych znajomych Rogowskiego i Antoniego Modzelewskiego, którzy byli już podchmieleni.
Razem udano się na ul. Andrzeja
37 pod mieszkanie Stanisława Kowal(,zJPka i wywolali go na ulicę. Kowal<.zyk wyszedł po chwili w towarzystwie znajomego, Franciszka Wróblewskiego. Rozmowa potoczyła się na
temat bójki, jaką. ostatnio Kowalczyk,
staczył z Klingbeilem. Okazało się, że
Modzelewski i Rogowski przyszli się
w tej sprawie upomnieć. Rozmowa to('zyła się jednak względnie spokojnie,
zwłaszcza gdy wspomniano o pójściu
na wódkę. Wtedy KowalCZYk poszeqł
do swego mieszkania, by uprzedzić o

tern swoją żonę.
W momencie, gdy Kowalczyk odszedł, jeden z oczekujących wyjął 10m
żelazny z pod płaszcza, odpako.wał ~o
z gazety i uderzył nim Wróblewsluego w głowę tak, że ten padł nieprzytomny. Wtedy wzięto Wróblewsll;iego
w pół i zrzucono po kamiennycb schodach do żydowskiej sutereny. Następ
nie wszyscy trzej udali się dalej, a napotkawszy inną grupę wszczęli z nimi
bójkę. Wróblewski doznał pęknięcia
czaszki i mimo przywołania pogoto, .. ia zmarł.
Wczoraj Rogowski i Modzelewski
zasiedli na ławie oskarżonych, przyczem tłumaczyli się, że nie mieli pretensji do Wróblewskiego. Wyrok zapadnie dziś wieczorem . .

mowy p. t. ,.0 najwajniejszych zasadach
ekonomicz.nych". W niedzielę, 11. b. m.
odbędzie 6ię wycieczka pod przewodnictwem p. dr. Dylika. Trasa wycieczki Ozorków - Parzenczew - Budzynek. Wyjazd z Łodzi tramwajem do Ozorkowa z
R~'nku Bałuckiego, o godz. 7 rano, po\vrót
,równi·e,ż tramwajem w godz. popGłu.dnio
wych. KOBZt wycieczki 2 zł dla cz.łonków
i 2 zł 20 gr dla gości. Informacje i za'Pisy w piątek 9. b. m., o godz. 18~ w lo·
kalu T-wa (adres jak wyżej).
Do PP. Właśol.cleU Nieruchomości. W
.związku z XIII Tygodniem L. O. P. P.
ŁMzki Obwód Miej6ki L. O. P. P. zwraca
się do P. P. Właścicieli Nieruchomości z
prOŚbą o udekorow'anie w dniach 10. 11 i
18 października r. b. swych domów flagami parn;twowymi i L. O. P. P. Flagi L.
O. P. P. nabywać mo'Żna w Ośro·qku Pro·
pagandy i Sprzedaży L. O. P. P. przy ul.
Piotrkowskiej 149 i W Stowarzyszeniach
Właścicieli NieruchomO'Ści 'Przy u'l. Piotr·
'k owskiej 46. Pomorskiej 1S, Zawiszy 2 i
Ka,tnej 24. Dekorocja domów flagami nastąpi w sobotę, dnia 10. p. m., o godz. 15.

dził stan ciętki i skierował dedperata do
6z-pitala. Przyczyną rozpacz!i wego kroku
był brak środ'!,ów do ży(!ia.

KRONIKA WYPADKÓW
Uczeń utonqł w basenie. Onegdaj w
pływalni Związku Młodzie'ży Chrześcijań.

skiej YMCA przy ul. Traugutta 3, podczas
nauki pływania. 13-1etni Antoni Ty'lman,
uczeli szkoły technicznej. zamieszkały na
Chojnach, nagle stracił przytomność i
nim zdołano pOl>piel>zyć mu z pomocą, poszedł na dno.

«RONIKA POLICY..JNA

SYTUACJA STRAJKOWA
U ldnooperatorów. Strajk kinGopera!ar'Ów w ŁodZii na ąkutek uzyskanego czę
ściowego
porozumienia zna.jcluje sią na
drodze likwidacji. Powstała jeszcze do
uregu.lowani.a sporna kwestia urlopów
oroz podziału kin na kategGrje, od których
uzaletniona będzie placa. Pra wdopodobnie w ciągu nocy strajk ule"'llie likwidacji.

KRONIKA MIEJSCOWA

Ze Szkoły Sztuk Pl~Jtn,ch imienia CJ.
praJana Norwida. Kancelaria szkoły ko.
rr.unikuje, że od dnia 6 października zo°
sIał otworzony dział przemysłu artystycz'
nego.kilimkarstwo. Zapisy na powyższy
dział przyjmuje kancelarja szkoły od godz.
4 po polud. do 8 wiecz. Statut oraz program szkolny
zatwierdzony przez Ministerstwo
Wyznań Relig. i OśWiec. Publicz.
nego. Szkoła mIeści si" w lokalu przy ul.
•

"<

PIOtrkowskiej 132.

JUDAICA

Okupacja żydowskIeJ fabryki. W mechanicznej tkalni jedwabiu "Labor" \vłasności Żyda Landa ua przy ul. Strzelców
Kaniowskich 52 wybuchł w dniu 6. b. m.
strajk okupacyjny. Straikuje 26 rGbotnic
i robotników. Strajk wybuc'hł na tle rolegania wyplat robotnikom, niewypłaco.nych
już od dwu tygodni. Zaznaczy.ć należy. iż
firma żydowska stale ma jakieś zatargi z
robotnikami. Zatargi wynikają na tle niewypłacania stawek, nie dawania urlopów
należnych nieraz za kilka lat i t. d. Per~
traktacje w sprl\wie uzyskania naletnGści
za:lełych należnoścI robotniczych prowadzi
Związek Zawodowy "Praca Polaka", skie.
ru.iąc sprawę do Inspektoratu Pracy,

ZE

ŚWIATA

PRACY

Robotnic, skarżą BerlińskIego. We fabryce firmy A. Berlliński, ul. 6 Sierpnia
17. wynikł zatarg z powodu stosGwania
niewłaściwych stawek płac przez dyrek·
cję i zmuszanie robotni·ków do pracy w godzinach nadlicwowych. Delegacja robot~
ników z\\Tócila się do inspektora. pracy,
prosząc go o pociągnięcie właściciela do
odpowiedzialności kal'llej.
Uchwaly dozorców domowych. Odbyło
siE: zebranie dozorców domowych w 1.wiąz
ku z wypowi<l'dzeniami i zapowiedzianemi
eksmisjami dozorców. Zebranie zastrze:
f{ło się przeciwko podziałowi miasta na
crntrum i przedmieścia. co sprzeciwiałoby
się obecnie oOowiązującej umowie zbioro·
wej. P0'8tanowiono równil'~ nie zawierać
umów i ndy\\ idualnych i udać eię do starosty i wojewody z prośba, o po9rednic~wo.
W przemyśle chustkowym. W 1.Iwiązku
z zatargiot'm w przemyśle chustko\vym na
tle zawarcia umowy zbiorowej delegacja
robotników interwenjowala u inapektora
pracy, który wyznaczył konr~rencję z prze·
myslowcami na 14. b. m.

OFIARY KRYZYSU
...brak środk6w do życial W mieszkaniu wlasnem (ul. Generalska 52) zatruł
się więksl8, doza, sublimatu 3S l;etni Konstanty Łu kasik. k tórego znale~iono bez
przytomności.
Lekarz pogotOWia stwier-

t

Napad rabunkowy. Niezwykle śmiały
napad dokonany został w Rydzynkach pod
l.odzią na mieszkanie staruszki Amalj:
Klinke. Trzech zamaskowanych i uzbrojo'
nych w rewolwery bandytów wtargnęlo
do mieszkania i zatądało wydania piu·
niędzy. Kiedy staruszka odmówiła. zakndblowano iej usta i związano ją, poczem rot·
poczęto nlondrowanie mieszkania. Bandy·
c, znaleźli jedna ktylko puszkę na P. K. O.
z zawui't ością kil'kunastu złotych, poczem
zbiegli. Zakneblowaną Klinke wyzwolili
sąsiedzi. 1\'a miejsce wypadku przybył z
Łodzi komendant pOWiatowej policji i na·
tychmiast rozpoczął dochodzenia. Zarzą·
dzono pościg i obławę w okolicy, przyczem
zaaresztowano kilku podejrzanych osobn:ków.
. Walka pollejl z bandytami W IC6ie
majątku KO$cielec
pod Lodzia, policja
natknęJa się w siedliBku na trzech znanych bandytów Edwarda i Władysława
Rusinów oraz Maciejewskiego. Osaczeni
bandyci poczęli ostrzeliwać policję· W
czo.sie strzelaniny ranny został kulą ka·
rabin9w9, Edward RUBin. Wskutek tego
pozostali dwaj bandyci poddali się. Cię'żkQ rannego w brzuch RUBina umieszC'Z\.no
w szpitalu pod strażą..
Groźny pożar u Nllftpla. Wczoraj w
t
I
s.kł a d zi ~ .N a.f t ~ la 'H
ł . aup manna przy u.
1'<ow?mle}skl~J 9, mIeszczącym gotowe .u·
brama, w:ybuchł pożar. Sk~ad ten, mle·
szczący SIę na pa~·terze 3,plę~rowego ~o~
mu, był przez. śWięta zam~męty. Ogl~ll
'tVyb,uChł Jut. PIIlWdopodobme p~zed ŚWlę·
a!llI, ale '!- D~aku dopływu śWIeiepo po'~ll'trza thł ~Ię tylko,. doc,hod.ząc .Już ~o
l'lCrwszego plętra. gdZIe mIeścIło SIę mle·
szkanie właściciela domu Kępińskiego. _
Przywołane trzy /)ddziały straży pożarnej
u~asiły pożar, niemniej jednak magazyn
gotowych ubrań uległ zniszczeniu. Stra.
ty oceniają na 100 tys. złotych. Policja
zarządziła dochodzenia. Prawdopodobnie
pożar powstał wskutek niedbalstwa.
NADESŁANE

Zamierzen1~ ~olskiego Radja na sezon
zimowy. W rozgłośni łódzkiej PolBkiego
Radja przy ul. Radwaiiskiej 70, oc}Jbyła sią
;konferencja, prasowa z udziałem przybyłych 2; Warszawy dyr. .propagandowego p.
Góreckiego i pułk. Karafia Kraeulierkraft.
Dyrektor łódzkiej rozgłośni p. Pawłowicz
omówił program lokalny, a dyrektor Gó·
recki program polski. Jako inowację do
s&zonu zim{nvego zapowiedziano wprowa'
dzenie audycyj dyskusyjnych pod nazwą:
.. Dyskutu.jemy" oraz rannych audycyj dla
dzieci. Program dnia rozdzielony zostal
w sezoI\.ie zjmowym na trzy odcinki: poranny od 6,30 do 8,10, połudnoiwy od 11.30
do 10,00 i popołudniowo wieczorowy od 15
00 23,00. Program ramowy na sezon zimOlwy przewiduje zwiększenie słuchowisk
muzyczno - słownych zamiast muzycz·
nyoh. Poza tern w dziale popularyzacji
radja czynione są starania o wprowadze'
nie na rynek taniego odbiornika popularnogo, dOl3t~pnego dla naj;;zertizych warstw
ptłacowniczych.
Odbiornik taki ma być
wzorow'sny na kryształkowym odbiomiku
na g/ośnik. Wyjaśniono równie.ż, że toC7.o,
się narady nad kWeBtja, ewentualnej znj·;):ki abonamentu rndjO'wego dla robotników
0.0 1 zł mlesi~cznie, jak to stosuje się dla
WiSi. Życzyć należy, aby w słuchowiskach
"DyskutJujmy", gd'zie omawiane
będą
sprawy s1!ołeczne i polityczne, zachowano
objektywny ,podział prelegentów, bez u·
przywilejowania grup lewicowych, ja:ko
datychczas częs'to spotyka się w rozgłośni.
Propaganda jednostronna mote wywołać
reakcję ze strGny słuchaczy co w pierwt'lzym rz~dzie odbiłoby się ujemnie na roz'
woju rodjofonji polskiej.
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Decyduiący mecz. Trzeci i decydującY'
mecz piłkarski o mistrzcstwo klasy C w
grupie pabjanicko . zduńsko - wolskiej pomiędzy Turem ze Zduńskiej Woli a Rudzkim Klubem Sportowym odbędzie się 'definitywnie w nadchodzącą niedzielę na neutra lnem boisku w Pabjanicach.
Łódź przed meczem z Poznaniem. Najbliższym międzymiastowym meczem bokserskim Łodzi będzie mecz z Poznaniem w
dniu 118 listopada w Poznaniu. Łódzki
Związek Bekserski rozpoczął już przygotowania d0 tego meczu. Reprezentacja Ło
dzi będzie ustalona na począ.tku przyszłe
go tygodnia po meczu 1. K. P. - Hakoah.
Tak wczesne ustalenie reprezentacji bę
dzie mialo na celu danie możności najlCIPSZ(}go przygoltowania sią wyznaczonym pię
ściarzom. Jest jednak pewność, że lódź do
meczu tego wystąpi bez Bwych asów
Woźniakiewicza i Chmielewskiego, pomimo to bę'dzie przedstawiała dość silną drużynę, aby przeciwstawić się Poznaniowi.
Z drugiej strony musimy stwierdzić, że i
Poznań pl'wżywa ohccnie kryzys, tak, że
w rezultacie wynik tego meczu stoi pod
wielkim znakiem zapytania.
Konkurs dekoracji rowerów. W ramach
XIII tygodnia L. O. P. P. łódzki obwód
miejski tej inatytucji organizuje w najbliższa. niedzielę, dnia 11. b. m. Jionkurs
dekm'acji rowerów z nagrodami. Konkurs
ten odbędzie sią na ,p lacu Wolności około
godz. 12, gdzie \\'szyBcy kol'arze biorący u~
dział w konkursie, prz.ede.filują przed komisją sędziowską.
W związku z powytBzym konkursem łódzkie władze wzywaja.
wl>zystkie towarzystwa i stowarzyszenia
oraz klUłby kolarskie do jaknajliczniejsze·
go udziału w J\Onkursie. Zbiórka kolarzy
stQwarzyszonych z udekorowanemi rowe·
rami wyznaczona zostala na godz. 9 rano
na ul. św. S:tanislawa przy Kaderze.

I

Chmielewski w Warszawie. Po Qstatnim prze'ś wi{ltleniu rąk łódzkiego olimpijczyka Chmielewskiego okazało się, że
kości u ubu rą.k zrastają się nie tak jak,
się ogólnie tego spodziewano. Wobec tego zaBzła rpotrzeba poddać Chmielewskiego obserwacji lekarzy specjalistów. W zwią
zku z tem w dniu wczorajszym ChmJelewski wyjechał do Warszawy, gd-zie podda
się opiece lekarzy specjalistów.
Wobec
tego jest możliwość, że Chmielewski nie
będzie startować przez kilka przyszłych
tygodni, aż do chwili callwwitego wyleczenia rąk.
Tylko dwa me"'ze w Lodzl. W końcowcj fazie sezonu" pilkal'l,;kiego pozostały
joszcze tylko dwa mecze ligQwe w Łodzi.
Mianowicie L. K. S. rozegra na własnym
terenie tylko mecze z Legja., warszawska,
i lwowska., Pogonią. Ze względu na to, it
w łonie sekcji piłkarskiej Ł. K. S. panuje
wśród graczy niO'porozumienie, jest obawa,
żo mecze na własnym terenie mogą w
rezultacie przynieść utratę dalszych cennych punktów, które mogą zadecydować
o gorszej lokacie w tabeli ligowej.
la. K. S. w Krakowie. W związku z niedzielnym meczem ligowym Garbarnia ~
Ł. K. S., który odbędzie się w Krakowie,
dowiadujemy się, że czerwoni na mecz ten
wysyłaj a" drużynę następująca,:
Andrzejew'Ski, Fliegel, Gałecki, Welnic, Rudnicki,
Osiecki. Król, Sędziwy Lewandowski, Sowiak i Mill'er. Jak więc widzimy Ł. K. S.
wyjcżd'Ża do Krakowa wskladzie wybitnie osłabionym wobec czego jest ma·l a nad'"
b"
.
.
1' h ćb
. zIeja, a Y z me'czu te~o oSIągnę l c o y
jede~ punkt. ~arbarma ~a me~z ten wySt~Pl"~ sklaclzle następuJący.m. Włodek,
Sy cz .. S1.ankusz, Soldan; ~~slak, Pazurek
~I. Rlesnor, Zaremba, '" ozmak, Pazurek I
l Skóra.
Ósemka Sz;tuttgardu na mecz z Łodzią.
W dniu wczorajszym nadszedł pod adreS0m !ódzkich wladz bokserskich pełny
sldad drużyny bo'kserskiej Sztutgartu.
który jak wi~my, wąlczyć będzie w Łodzi
w dniu 8 p-rudnia. Skład ten przedstawia
się następuj'ąco: w wadze muszej - Kehl,
koguciej - Schmidt, piórkowej - Bandel,
lekkiej - Drellel'. półśrodniej - Leitner,
średniej HeJd, pólciE}żkiej Leiser oraz
w cięŻokiej Schedler. Dmżyna niemiecka
poza Łodzie, walczyć będzie z Warszawą. i
Sląskiem.

Drobne wiadomości sportowe. W dniu
15. b. m. w sali Geye'ra: łódzki SokóŁ orga·
nizuje \\'iellkie międzyklubowe zawody
bokserskie z udziałem zawodników prawie
wszystkich klubów posiadających sekcje
pięściarskie.
Na etapie łódzkim między
państwowego wyścigu szosowego Berlin ....;;
\Varsza\ya wręczono uczcstnikom tego wy·
ścigu 2.9 nagród honorowych, ofiarowanych
przez wladze .państwowe komunalne, firmy, osoby pry\vatne i redakcje pism.
Gry sportowe na boiskach z06tana,
wkrótce w Łodzi zakOliczone tak w szczypiorniaka jak i w hazenie, a rozpoczną.
się mecze o mistrzost ·vo w aiatkówkę i koszykówkę na salach.
Koniec rozgrywek pllkarskich? Nieldóre kluby piłkarskie klasy A i B nosza,
się z zamiarem zwrócenia się do naczel.
nych W'ladz piłkarskich, aby przerwać jesienne rozgrywki piłY ~rBkie, gdyż obecny
stan pogofly jest wie1.!e nie'bezpieczny dla
zawodników na boil'!{u. Mamy wrażenie,
te jednak \I ladzt\ piłkarskie same wydadzą, okólnik }J, "v,'y wając jcsi enną rundl)
mistrzos.tw. gdV1ż rzeczywiście panujące
obecnie chłocl)r, mogą ź'le wpłynąć na f>tan
zdrowia piłkarzy.

•
bB~DOWNtK

'mrOM ,.

sODoia, linia lO pa'fdziernlK'a 19M -- Numer ~

DnIa 6 października 1936 r. o ~dz. lO, zasnął w Bogu, opatrzony Sakramentami ŚW., mój najdrożozy mąż, nasz ukochany oj<:iec, nieod?fLłowany
wspólnik, ś. p.

Józef KaczlDarek

przeżywszy lat

H. Ek6porlacja zwłok z domu żaloby odbędzie się dnia 10. bm.
o godz. 9,30. pogrzeb IV Buku o godz. lO-tej.
Pg 7472-57,:m;
W ciężkim smutku pogrążeni
Zalesie, dnia 7. 10. 19&3 r.
żona z dziećmi l współdzieriawcy.
Powózki oczekiwać będą. na dworcu w Buku o godz. 8,30.
Zakład Pogrzebowy Bracia Nowak. Poznań. Pl. Nowomiejski 10 tel. 10-46.

Nagłówkowe słowo (tłu.sCO) 15 g r0<3Z y , katde
dalsze słowo 10 ItI'000ZY. 5 liczb = iedno słowo.
l. w. z. a = każde 6tanowi 1 stowo. Jedno ogło
szenie nie może prze" raczać 100 .,;10w, w łem
5 nagłówkowych.
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Zakład

R. Barcikowski S. A.

OGŁOSZENIA

fryzicrski w miejscu be'.l:konku·
rencyjnem. dl}brze zaprowadzony
Dom
tanio s·przedam. ŚPLeszne zgłoszenowy. wolny ou stempli. og'rorlem nia do Orędowni,ka , Poznań pod
dochód 2,760,- cella 21.000.zd 22017
RekomendacJ·a". I-'ozl'l," (I. I-'od"zd 218,,3
Kolon"alny
"
g6rna
6.
]
skład dobrze pros,perujący. mia·
sto
powiatowe.
rY'llek
6'przedaru
Dom
piętrowy, skladem. ogrodem taniu bo wyjeżdżam. Z"gloslZenia Agencja
KurjNa
Pozn.,
Krotoszyn
sprzeda J an Ko~ciel ski. Kórnik.
ng 18637
_ _ _ _ _z::dg 2171.c.:8=--_ _ __

I

Znak oferty napl'zykład:

z 18924, n 2745. d 1790
i t. d. = 1 slowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
się do godz. 10,30. w 6oboty i dni przedśwla·
teczne przyjmuje się do I!;odz. 11,45.

DROBNE

Ogłoszenia wśród drobnych: l·lamowy m1lJmełr

30 groszy.

Kawiarnię

30

Samochód

m"rg pszelmo'ŻYllliej kompl. in· restaurację, .dwadZiegCia ubika- karetka 4-5 osobowy kat. B.
wentarz. hudynki. masywne. ce· Cyj staninię, stodolę. pip,ć mórg 2250,Oferty Orędownik. Pona 6.500 zł. Grochowski. Wronki stuletnie~o parku. sprzedam Wy' znal\ zd 22031
Rynek 1;).
zd 2136i dzięrżawię. Dorczak. Leszno -;:
Skład
RaJ.
n 1831.
Dom
K
I " lk
sprzedaż Kostrzynie, sześć wbika·
O onJa ę
. a~n t ura O rę d owo
ko Ionial.no - droger)'iny, pierwszocji. Zgło;;zel]la
rzędne urząd'zenie. IDleSz.kaniem . zapro<wad-zoną m.ieszkaniem, kom· nika, Kostrzyn, Rynek 13.
dużeJ wsi sprzedam. Dzierżawa pletrrlem urządzenilem. towarem
ng 18645
35.- z/. Oferty Orędl}wnik. Po- śród-rnieści'll Śremu 850 711 spiesznie . . . .
znań zd 99 544
s'przedam. śrem, Br, Pierackie·
KUPNA
..
Sklep
go 5. m. 1.
ng 18646 •••lIil.l."_ _ _ _ _ _ _n__
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Poznań

Hallo! Hallo!

Najmilsza rozrywka dla mIodziei starsz~'ch os6b. Zbiór najciekawszych sztuk z zakresu me'
chaniki i zręczności. Jak stac się
niewidzialnym.. określić charakter zdo łności, szczęśliwy lo.s zdobyć W loteriI,
100 Innych
curlów
95 gl'. iW około
znaczk~ch.
za
zaliczeniem 1 zloty drożeJ. Adres
'''' b k (P
Mag Kluczka. ,vlęC Ol'
omo'
I'ze).
zd 22125
ży

Inżynierom

miernikom, architektom. przedurzędzeniem na ruchliwej ulicy
K .
siebiorcom prześwietia rysunki.
Tanio
frrz,it'rski
mieszkaniem
tania
700
zł
z
powodu
wyjazdu.
dziel"
letnii.kowy.
2
ogl'odu,
8
ubikacji,
Uplę
d
b
wykonuje
rysu~kowe Kredom, skladem, piętl'Owy. sprzeda dzicrżawa za 270,- sprzedam. żawa tania. Oferty Orędownik, prz~\\'odzip, lesie, stacji 14 000.- motocykl używany w OrOodroy.:- ślarnia _ prace
światlokoPJa, Poznań,
wlaściciel.
Miasto prowincjonał · .\dres Orędownik Poznań
Poznań
zd
22143
Woźniak,
Stęszew.
Kosickiego
13.
stanie
do
800zl.
Oferty
~
Nowa
11.
zd 22239
ne. Cena według ugody. Oferty
zd 21 771
zd 21 838
nik. Poznań zd 22 267
Orędownik, Pozna 11 zd 22 12J
Sprzedam
Dom
sklad delikalesów. dobrem po·
Piekarnię
.
Kupię
26, SZt;KA POSADY
Dom
skład
kolonjalny,
2
pokoje
kuch·
łożeniu,
pewnej
egzystcncji.
dobrze prosperllj'lca do odstąpie- Clężar6wkę. 2 tO~111.oWa. dobrze u·
piet.rowy przy ry'nku. tramwaju nia 'I. ogrodu 3600,- korzystnie Oferty Orędownik,
Poznal\
nia. Dom piekarni!! sprzedam. trzymana okazYJme, I?odallle ce; Ogłoszenia do 30 sl6w dla POSZl]3000 dochodu. 18000. \\"pla ta
zd 22167
Odpowiedź znaczek. Gozimirski. ny. Oferty Oręrlowlllk. Poznan kuj'lcych posady '!ł tej .rllbr?<;e
15000. Bączkowski. Poznań Wie!· znaczek. Woźniak. Stęszew. Kosickiego
13.
zd
21839
Skład
Inowrocław. Mikołaja 30.
zd 22284
obliczamy po jednej trzecIeJ ceme
ki~ Ga'rbary 53 24.
Zll 22 3~S
Z kł d
blawat6w. konfekcji z urządze·
zrl 222112
Kupię
drobnych.
Dom
.
.
a
a
niem.n Objęcie 4.000 zł. Dobra e·
Skład
I}iekarnie domem w mieście lub
n
'otrow~
'"j'U Ifr)'zJPrskl dobrze
zaprowadzom
!!ZV."st llCJ·a. pro\vl·ncJ·a.
OferlY blawatów. towarów krótkich
'
. ewen t ua lnIe
'
P O:ZJ1anlU
.
I u b b) lmd
"
.• , no"'"
"" PI"~
".' tralll ,.,,,
II
t I
t
d
Ok . ', ...
WSI
••200 dochodu, 19 iJao, wpłat a I '11:'·>ll l e.a s ala 5,prlze ~m. Z ł'a~Ja Orędownik. Poznań zu 22122
dobrze prosPcl'\IJ·QCV., J'edYI1Y na ;vezm&dzierżaw e . Zgłoszenia Or~ln 000. B"czko"·s·kl·. P~znań, 'VI' oJ- r.d ,oolel;,o
oLau, atol.a.
,g osze." j
.
P
. d 29 371\q
"
"
' I la Ag H'
O
Go t
Trzysta
miejscu zaraz do ohjęcia z towa- I}wn -, oznan z
\<"
lI k
Młynarz
kie Ga·rba ry 53 - 2~.
zd 22 337 I '
PI Ja n/lt4\H • a
syn. centnar6w buraków pastewnych rem lut) bcz. () h·t y Or!!downik,
poszu'kuje pooady
kierOlWni,ka,
Dom
(półcukrowe)
sprzeda Stankie- Poznali zd 222, "
walcowego. samodzielnego. Dam
kaucię.
Zgłoszenia
Agentura
dochód 1700.-. ceona 13500.-.
142 morgi
wicz, Kozieglowy, poczta Poznali
Restaurację
Kuriera Poznaiiskiego. J a,rocin
Dom dcztMery morgiproli ce.na 5 000 ~s;~~~.i!e, f:~~.dY:S~~~mop~~l~~~1 10.
- - - ~2.J0:) koncesją. \dasllem ul'Z>1dzeniem
Kamienica
ng
18
628
aprze a
etel-ski, owali, R ataj- żniwami. inwentarzamI. czyste,
Domek
dzierżawa !).OO miesi~cznie , cen·
nowa. P0?i!1anju .. bli6'l~o
Chrześcijanin
czaka 38
zd 22 336 32000. wpłaty 22 ()I)() spiesznie
30 urzew. przy jezio- hum Pozna'nin. ce,na 220. Poznali :>iętwwą
tramwaJu. przynosI mlelllęczme.
'1
I
sprzeda Bartkowiak. Poznali. Oferty Orę-1Chwaliszewo HI - 2. Wojtkowski. 180.
cena 18000. Bartkowia'k. po., k.atohk. pracowni;: umys OWY. w
Kaml·enl·Ca
Grudzieniec 70.
zd 2"2 068
zd 2'2 376
znari
Gru,lzienie-c
70.
zu
2236.)
slłe
wle.ku,
.
oł?a!czon;v
rodzlllą,
przy tramwaju. dochód roczn~
,
. poszukUJe JakieJkołwIek pracy:
37QO. Cena 30000. Wpłaty 10000.
Dom
magazyniera. ekspedjenta, inkaStaw&ki, Pozmań, św. W oiciech
senta, pisarza, portjera. woźnego
31 - 15.
zd 22 4lfi
nowy masywny. czteroubikacyi- włada niemieckim, może być na
ny. chlewy. morga ogrodu przy wyiazd. Oferty Orędownik. Ł6dź
Poznaniu . 4000 snieslZnie. Bal·t- pod .. Ohrześcijill1in".
n 18 557
Zamienię
kowiak. Poznali. Grudzieniec 70.
dom - rcstauracja, sklarlem kowydawnictw kobiecych - orv..e·lrywko\\'8. Koenigsw. MeloJje 1-1zd 22 :ł63
Pomocnik
lonialno·drogeryjnym. Rynek. na
gospodarslwo,
reszt6wkl) ponad : . OGÓLNOPO~SKIE . orowadzi Konstancia Hojnackn: ołowe amenkn'""kie. }lonacldllm.
piekarski po wojskowości poszu100 mórg. Oferty Orędownik 16.00 'rino RO'Ssin-i (plyty): 18.20 KOIl CC I·t 1J0pularnl'. 18.15 AUJ!Ua
kuje posady. Antoni Cyran
Poznań :1;(1 22442
dumki ool"kie (plyt,): 18.35 Iwow' l (-"nt, PI'O.!!I·.), l\:[uz)'ka taneczr,'l.
i5krzydle\\'o, powiat ł.fi~dzychód.
Sobota. 10 października.
X. k
'"
zd 2227;;'--_ _ __
6.30 a udycja poranna: - 11.30 ,.ki felieton aktualn:\': ~.30 .. PJd' 18.30 Sto('kllOlm. \Y)·" ten ee..;l).
Kamienica
KClilud." S;n!'er$. 18.50 Kolonia.
II anaSCle
Fryzjer
.. Spiewaimv piooenk.i" - audycie znakiem tallca".
•
.
_
KIY!nt~t
BI·IJ(!..~nera.
mórg,
możliwie
ogl'orlnictwo
k
t)I'7.Y
tram ",aju. dochód roczny ol'o.wad,zi ·prof. Bron. Rutkows k::
9
. Toru(,. - 1~.41l
]l'Slenna selek19.00 BUllapeszt. Muzyka sa- mieszkanie blisko Poznania, clo- zdolny, karla rzemieślniczą.
a3700. Cena 30 000. Wpłaty 1001hl. 11.57 sy!!nał czasu i heinal z Kra- CJa
po~ roln wy'ł 1
A I'
(11
P
,
d
k
..
.
waler szuka posady, najchętni~d
Stawski, Poznat1, św. Wojci ech kowa: 12.03 koncert orkiestry kJ- i r'lkdrobllI
.
.
--:1O-O' .- :_ k; ';'.. onowa.
ng
la
:.pg.
ro~~ ... go. na
:011lU11l1~u.cJa, tanio wy- \Vlas'cl'CI'ellrl' zal'ladu. ZgloSzell1a
a.
.!'-~)."l .Ie~o "Mu.zykJ:l, lekka. 19.15 Ryga. Kon- dZIerżaWI \\'la~<,\C:\{) l. Orerty Orę,.
31 - 15
zd 22 415 lejarzy ,:Haskich pod dy,r. JarQoSła· " I U",ZO" na.
'DO trochu - yl!l~': ~a.b koncert I!!!rt ponulal'11l'. Berlin. Konce~' c1ownik. ['oZlla'l z!l 22104
"Papicr". L"szno.
zdg 22164-5
wa Les·zcz:v ńsk ie»;o (z Katowic): reklamowr~.1".31 ZYCIe kulturalne kameralnl'. 19.25 'Yierlilń. Wesołe - - - - - - .
•
•
A
l
12.40 nro»;ram wokalny: - 12.50 Pomorza: ~o.40 u!,,:ory cllaral<-t:~ oio'enki w w·yk. z!,,,n. Huresk, i
2.
WydZlerzaWlę
bso went
dziennik połudl1iowy; 14.30 Teatr rYs~;cz,.n~. - 2J1ły ":,, .16.00 ...!,a,~ J~lOO. 19 ..30 '\lonacl~Jllm. ~fazu/,, 7: 80 morgowe
l.ier\\'szorz"d. n.e g,). l\Iiejskiej i:5zkoły Handlowej po"\V.vobraźm dla dzieci:
.Koni'r p~o~rarn . 18. O ,,,al'ecla ~a"zub Grcczan:cIOIya. 1.9.4a Angha (:'\:It. sporlal'stwo. kompletnenlI
II1wenszukuje
nauki
do kupiectwa.
Szukam wspólnika
połny i mrówka" sluchowi.sko
~.l!"r: Kar<,>l .Kr~ft . .18.30 Pro»;r.>' Muz. tan. 19.55 Praga. tarzami, obkcie 3 ;;00 S!Jjcs7.ne Oferty Orędownik. Poznań
Posi~daillc kilka tysięcy zlotych Stan isława Sojeck.iego (z Pozna- ska Koncert rozn'\\'kowv.
zgłoszenia. Oferty Orędownik,
d 3237
JlrzYJąłbrm czynny udzial w so- nia) (powtórzen ie): 15.00 wiado· mar;'Ze I Dll}Se!!kl ~oln.lerskl~
20.05 'Viedeń. VII Mie,j.zyna- Poznań zd 22069
Panienka
lidn ei spółce. 'Vagrowski M~rian mooci gospodar()ze: 15_15 progra- płyty: 22.30 tance I PIOsenkI rodow'y F~tival Bruckncrowi. Kali",z. Garncarska 6.
n 18 652 mI' lokalne: 16.15 koncert w wyk. plyt:v.
.,
2010
S
t t
t
R
'
.
t
lat
17.
poszukuje
posad,
do skI
a·
P
Kat(}wice - 12.40 .Nasz Dru- .e~lIi kOŚCIelne.
.
• z li J!ar .
ZeZnIC wa
rlu jako uczennica.
Olerty
Orekapeli D.ziemanows·kie»;o z udz;a·
Poszukuję
ogera d'Alberta, - poszukuje na prowincji z urząelze- do\\'nik, Poznaii d 3256
łem Wandy Wel'm:ńskiei (piooen· e'1'am": 13.00 koncert życzeń (ul,· ... ~izinr:' Zako chany "au, niem lub bez. Oferty wraz cell'l
pożyczki 3-4 tyskcy, zabczpie- ki ludowe) (z Wystawy Radi u- ty): 13.15 111uz"ka lekka i tanec7,- MouachJum.
czenie. wzgl. opieka - utrzyma' wei); 17.00 tranirn:sia nabo.zeń na (pł\'tv): 15.15 koncert reklam0- '''au - O'peretka Goetceg'o. Ber- do Oredownika Pozn'd\ zd 22022 .2_:7.WOLNE MIEJSCAJI
nie dla starszej osoby. Zgłosze stwa z Ostrei Bram~ w Wiln ie. Wy: 15.35 żl'cie kulturalne Śla'ka: lin ... W zad.zwonił telpfon"
nia Orędownik, Poznań
Kollo. Lipsk ... Od
Dzierżawy
Wyglooi ks. kanonik lir . 15.40 mll'z)'ka lekka (płyty): 18.20 komedia muz.
1
________~z:.:d~22~1=2~4_________ Kllzanie
Poszukujemy
Michał Klepacz:
17.00 nrzeg'lan .. Swaczyna u Do.ro tki" - aurl.o- uwertury r 0. Jinału" .- konccl't. 200-·400 mórg natychmiast. Oiel'\\'ydawn ictw - 'P<rof. HenrYk :r.fJ· da dl~ dzieci: 18.45 pronam n:; Hal,!lbnrJ!. ''i e.,olv wIeczór mU'6. ly Orędo\\'nik. Poznal1 zd 22 ;:01 inteligentnego, dobrze się preWspólnik
zent.ujC\ccgo akwizytora, wladaścicki:
18.00 po~adanka aktual- iutro; 22.30 Panna AndCi'.ia ma wy- 20.10 Bukareszt: Muzvka tanec~·
S.OOO potrzebny. Skup artykulów na:. 18.10 wiadomości s'ponowe: chodne (oł:vty)
na. 20.30 AnglJa. (Re»;. Pro»;r.).
Rzeźnictwo
jaccgo językiem polskim i niepierlV~zej potrzeby
na eksport, 18.20 pro»;ramy lokalne: 18.50 00·
. . .
MU'ZJlka lekka. 20.45 Merljolan. pal'nym bl',a=u, '1'1'1' el k l'eJ' WSI', przy n' l'
Z I
l'
od'
h
Kraków 12.40 .. Trybuna .. La Jj'iamma" - opera Resp - ko-~-nl'ale,
u~rz"ąd'enl'em lub bez n,y. I lec ;:1111. ~g' oszel la"w g zlllac
got6wka. Poważny zysk. Zglosz('- ~ndanka aktualna: 19.0!l audycia
"' ~
~
"
popoludnio\\'~'ch w iil'mie Błock
nia Orędownik. Pozn3J'i zd 22123 dla Polak6w z zaltran;c:v: .. Na mlo cI ych" (audvcja litel'acka): - !rhie.!ro.
dzierżaw'ię. Żurek. OtoJ'O\\ O. po· IJrun i:5. A., Ł6dź, Piotrkowska
,p!yty ~ramofonowe - ko'l' .. 2~.0.0 !{openhaga. Konc:rt nr-jĄ.;,,:'i.::.a,::,t.,:,S::.z::.,a::.I:.:,1l:..:o,::,t.::.u::.:łY:...:._ _ _.-:n::.:.g::.. . :;1,::,8:..;6:.:·3t9:.,: 1~0.",4::.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
s,zybowiosku" w opr. Mar;i Kan· 13.30
nówny; 19,30 Godz:na Wr. Ru- C~l't DOJ1ulal'J1v muzyki hi,;:z·oali· klf~<stIOl'v. PraJ!a. ..Rakos·Ra· _
. ._~,,_._-_.
6.
Do wydzierżawienia
Podróżuj~cego
gta" - koncert orko Tael. S('.I·e- <kie;: 15.15 koncel·t reklamow'\': koczy" - ba let Ja~aczka. 21.15
15.30
płnv
!"ramofonowe:
16.00
Rzym.
Koncel·t
orklest'ro
"
Y.
..
znajacego
rynek lódzki na pastę
dVIl.>kiego (ze Lwowa): 20.30 .. No· no!!adanka aktualna: .. Jutro dzień AnltUn. (~at. Pro!!r.). Koncert od zaraz .mlyn wodny, turbmo· <lo zebów, pJ'oszki
do prania. my'
Kawaler
wości literackie" om6wi Leol'] rlobroci zwiel'za-t" - wv!!łosi dr rlldioork. 21.aO Paris P. T. T. - WY. dwupIętrowy z nowoczr:sl,1eu~ dła. "'iadoilloilć Oredownik,
Łódź
rZl>mieślnik 30, stal a praca. elom Piw it1'ki : 20.45 dziennik w iecCi'.or·
ZY!:(Inunt No.wakowski: 16.10 wil' Koncert orkie.<trow'i'. 21.45 Radio urz~(!zem.em I~a I:zece Pro~me I _____ --'n~.18 360,. ______
pi~trowy. lokatorów. duży ogród 'lY: 20.55 rOl!arlanb ak:ua!na: domo.~ci
bie~a'ce:
18.20
płvty
graParis
.La
filie
de
F()l.and"
_
ea
4n
morg
zlet:11I
PSZemleJ.
Po:
1.000 długu, przy Poznaniu - 21.00 koncert Ewy Ban (li·o\\'skie.i·
. ś m. ~vZnyc
'"
h naro- opera. R' n I131](I a.
trzcbna na rok
kaUCJa
ca Zgło~zen
5000 zł iaI
Dostawcy
panny celem ożenku, posiarl.iącei 'l'urskiei (sop~n) z ur]lZ;ale.ln Ol" mofo nowe - Ple
czynsz
zg6ry.
'
2000,- lub dOIll. Oferly Orl)dow- kiestrr ~ym,f. P. R oorl dyr. Grze· d6w: 18.45 'D!·O»;·ram na dziel\ nn· nec? 22.00 Bndapeszt. Koncert Kurjer Poznański Gniezno 637 nabialu z podaniem cen "otrzebnik, Pozna 11 zrl 22 266 _ _ _ __ gorza Fitclber!!a: 22.00 .. Lyżka do ste'pI1Y: 22.30 .,łyty Itr:unofonowe. orklestrQ.1Lv. Sz;t(}kholm. Muz)'ka
ng 18352-3
ni. Oferty Łódź. Dąbrowskiego
Lódi _ 12.40 R. 'Wag'ner: _ taneC7~'1a. AnglJa. (Re»;. P,ro»;r.). _______________ 69. ,Tr.n Stolarz, dla Kazimierza
butow" - humoreska w tl'zc~h
Kawaler
.. Lohen»;rin" - opera VI'a,g-n,Ha
500
Rybickiego.
n 18 561
ilialo!:'ach Józefa Cz,,,cieckie~,) Uwerturll do OP. .,Tannhiiuser" (akt
II>' Poste Parisien. Dawne
rzemieślnik. 29. stal a praca. dom (nowe wykonanie): 22.30 pro:::rapłyty: 13.15 koncert reklamowy: p.io<se nld. 22.15 KopenhaJ!a. W;e. pszennych wspaniale zabudowaPanna
piętrowy,
dochodowy, 2 morgi my lokalne.
15.40 piooenki w Wyik, Andrzei1 ewr Tllaow\'. 22.20 AnJ!/ja. (-"at. nia. park. naclkomr,letne inwenta- z kilkoletnią praktyka. drogerii.
ogrodu. blisko Poznania - panny
BO!:(l1cki.elto (płyty): - 15.55 o P ro,g-.r.) , . }fu.;;ic-Hail". 22.30 _ rze. dwanaście lat. właściciela. - ewtł. składzie kOlonialnym", pocE'!em ożenku. po siadającej 3000,
'I'I:szy~tklem . PO t.ro'ozku;. - ~6.00 J{ocniltswl1st. Nocna mu.z"czka. Objf'cie 17 (JOO.-. Stawski. Woj- tl'zebna na prowinci~ vferty
- KRA OWE , ,
lub "posiadłość. OfC'rty Orędow
Ploon~ Stamslawa Mom_kl - 'Viedeń. MI1ZYCCi'.ka wiedeńs·ka. _ ciecha 31 - 15. Poznal\ zd 22420 Kurj~oznański zdg 21709·10
nik. Poznal1 zd 22265
pły~y.
18.20 ~tworv A. W; Ketel· Lipskk. ..A iutro niedziela" - ;.:.:.::..::-=-::.::...-.::::.~.:.:..::=::....;::.::....::::....:..:..:
WSpO'lnl"ka
Sobota. 10 października.
beya (phty). 18.45 chWIlka arty· koncert na ,Z3lkOliozenie ty"'odn'a
Skład
~a~aler
.
Warszawa - 12.40 .. Skrz:vnb styczna: 22.30 .muCi'.vka taroeczna SŁ b
K"
,
.
'
~
..
k
l
'
I
b
.
7: 2.000 7.1
do założenia chem.
ras ur,g-.
OI1cert I'leCZOrIlY.
'0 Onta ,ny do rze pro&~erUJ.flCY:
lat 40 . gotowkl 3.009 pr.zystoJTIY rolnicza" - inż. Wadaw Tarko,v· (płyty z Warszawy)' 2300 koncert
.,
23.0 KoenigswlIst. .. Prosimv rlo to" ara~I\II, cllteręm~ u,bl'kaqal~11 wytwórni,
bezkonkurencyjnego
)lośluln panne:
pOSiadaJąC:) do- ski:
lJ>.15 koncert I·w.rv ..... kowv Z• .,rC'eil
u
•
tańca Monachium .A leraz tań. POZna!1l~l. ,,:ydzlprza WI, obJęf'le produktu cotlziel11lcgo użytku. brze pro!l~eruJący sklarl. Oferty pł,ty: 16.00 .. Na",z oro,g-ram": 16.19
czrmy". 23.20
Anglja.
(Na:. 1800 sPles~llIe. Ofertr Oredo'w· Oferly OJ'(~uowl1ik, Poznań
Orędowmk, Gl11czno. 636
życie kultu I'alne .stolicy: - 18.20
PROPONUjEMY ' . P.ro~r.>. .Muzyka lekka. 23.25 _ luk. Poznan zd 22 364
z,l 22133
koncert reklamowy: 18.45 p·rol!'ram
n 183n1
PI"
In'.>.
Muz.
tan.
Większe
AUj!lja.
(Re»;.
na iutro: 22.30 mu.z:vka taneczna
LAMPOWICZOM
23.30 Budapeszt. }{u·z yka tanecz;:.23••_.R.O.Z.M A I.T.E. ._
przedsiębiorstwo
(pl:nrl.
na. Strasburl!. ł>luz"ka tanec:ma.
_
iiiiiiiiii
na sobote:
Lwów - 12.40 .. Skrzynka ,rol23.45 Paris P. '1'. T. Mu.uka taprzemysło'we
50
17.00 Budapeszt. Recital fort. nec.zna. Radio Pal'is, Mu,z:\'ka tanicza" - inż. Wacław TarkowOndulaCja
poszukuie garncarzy do listam6rg zabudowania masywne~~in ski (z Warszawy): 15.15 koncert 17.30 RYJ!a. Recital or,g-anowy. lleczna.
trwala 5 zł. aparatami: elektrycz· Wi'll1ia 11iecy przenośnych. Zg/o·
wentarz kompletny. cena 7.0uu,- reklamow,: - 15.30 Nasz p·r0- 17.45 Brno. Mu~yka leokka.
24.00 'Vic(\eń. Muzyka tanecz- nym, powietrznYIll i parowym. ~zenia piśmiennc pou 111'. ,,41,111"
wpłata
6.000.- Cll'ochowski
~ram": 15.35 Piotr Ozaikowski
18.00 M. Os trawa. Muzvka ,,- na. Berlin. ~ruzy,ka taneczna. - ł,A'idź. Nawrot 54a. Józef Pod· do .• P ar", Poznali, Aleje Mar." ronki, Rynek 13.
zd 2136il w Ital.ii - płit)': 15.50 przeg'la i lonowa. Kolonia. Muzyka ro~- SztutJ!art. Kon"ert rozrywkowy. leśny.
n 17 6~2 cinkowskiego 11.
P 7475·ł1,111
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Co futro -
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to

Edmund Rychter ... co

DOW N I K

WYCHODZI CO)ZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

pa·Ito

-te

Edmund Rychter -

co ubranIe -

to

li

Edmund Rychłer, Poznań,

Ostrów

Wielkop.

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

święta i późnym

wieczorem: 35-24, 40-72

Red8Jktor odpow:iel!3ialny A.ndrzeJ Trella a Poznania. - Za waz,..tltie wiadomości I a'l'tTku4)' & m. Lodzi odpowiada Leon 1'rella. Udt. Piotrkowska 91. ,~ Za oi'loszenla I reklamy ()dl>ow!a~a
A.ntOlni Leśniew.icz z P=nania.
Re!top.jaów n.iezam6W1i.cmTcil red&Jkcja ni. aW'l'a.ca.
Przedpłata' mie6ii~czn.ie prIIlJ 7-mdU W}'Idan!ach tuod.niowoo • odbioorem w agenturaeh
Ogłoszenia
Na .tronie S·lamowej 15 groszy, na &tronie 4-Ia.mowej przy
_ _ _;;...._ _• 2,85 zł. Za odn06zen.ie do domu odpow. d~,a<ta. Na poozta.ch I u 1ilrtoJ\oo.zów
• /r.~ń~ teJas.tą redakcyjnego 30 gr .• na stronie 4·tej 50 gr., na
ID esnecmie 2,34 zł, kwartalnI. 7.111. Poc~a przyjmuje zam6wienia tylko.
od jednołamowego mili.metlra.. IiÓ2=;n~leJsk~mpsrl~:k'onaa ~()nie wiadomo§~i !okalny:e~ 100 gr.
"
Pod opal5'k1& w P {)ls c~ 500
CI
_.-ł
• k'
.
.
•.
.
v
, w;nv orlLz z zaS'tfZC'"6eruem mleJ~ca 2l1%
na 6
":'y
.... atl tygod r.i~o (b ez po.'lol·edz·_,i_l""uwwego). - .
.'
zł
wy d atl
n ....
wy~ I. Dro1J.ne oglosze.rura n8Jw~żeJ 100 el6w, w tem 5 nILgł6wkowvch (drukl}wanych
tygodruowo. - Zl1l1ll0ovJenla POC1<towe należ, n.sk'iltecmua(! do 26 każdee-o mIesIąca w ~ach
trusto). slo~{) nagłów'k?\V. la gr" lcazde daLsze &łowo 10 gr.o.sz;v:. Za różnicp, między ze.sta wem
t>g~~~~!! ~~!e~a6rJ.PO'W.tal. wskutek matryoowallla. WydaWJlkbwO ;nie odpowiada.
pOCztowych 11lJb wProst W cen ,'aa Oa-ędown1k..
Nakład J czcjeBk.i: D,rUokufA& Polska Sll6mta Akcyjna, Poznań. Iw. MU'Oi.n 7••
W Tll2JIE wna.dk6w, 8PO'WodO'Wanych Ula w,ŹSlZa. przeszkM .... aa:ldadJ:ie.. eutik6w I.tJl~ W)'da:W!II.ictwo nie oolXlwla.da 11& cbta.rczenle pisma,
b
al'
d
dOo8ta.rezon1'Ob Ilttlller6w 100 odaaIkodowiMa.
a II. onen nIe maJa prawa o.magania sie nie-

i reklamy.

•
.-- --"
t

•
• PR ZE Z· AN TO NIE GO • H RA MA
sIę z jaJ[ą.~

rzec można przerażonym wzroki em.
Lord Crawfo rd cię.gnę.ł dalej s nieW żadnym wypad ku nie odm6ną konsekwencjI)., chłoszczę.c
ubłaga
wi~ J;lani swojej pomoc y, Jeśli tego
ego biczem zjadliw ych
zaIlski
Zabier
zajdzIe potrze ba - rzekł, powsta.ję.c.
w:
wyrazó
-:- Czy to tutaj? - zapytał, kieruję.c
- Nie mogę od pana żądać satysSIę w stronę drzwi, wiodę.cych do syfakcji w imieni u zmaltr etowan ej kupialne go pokoju .
zynki, hrabio Zabierzański, gdyż jest
uchyliła
ostrożnie
. Dziew czyna
pan człowiekiem, pozbaw ionym honodrzwi, poczem obydw oje cicho wsuru, - cedził słowa, - tem niemni ej
nęli się do pokoju .
jednak już choćby jako mężczyzna
H.rabia. Zabierzański spał na tapmuszę stanąć w obroni e pokrzy wdzoczame, a Jego równy , spokoj ny oddech
nej kobiet y - podkreślił z nacisk iem.
upewn~ł Łęckiego, że po ciężkich, wyTale mi nakazu je honor i pocz.ucie
moraln ie i fizyczn ie
czerpuJących
dliwości, które to zalety sę.
sprawie
:prz~życiach nadeszło pożę.dane odpręcałkiem obce panu, hrabio ZabierzańzeUle roztrzęsionych nerwów .
ski ...
- Upewn iam panią, że panu hraPo tych zdania ch lord Crawfo rd
Przygrozi.
nie
chwili
tej
w
biemu nic
i z prawdziwI). satysfakcję. oburwał
to-złotę. główkę.
p~s7:czam, że pokrze piajl).c y sen przy- swą. popiela
serwował, .iak wielkie wrażenie jego
eodp.vi
Haniu,
,
dobrze
To
_
mesIe mu znaczną Ulgę. Zresztą jestem
cichym , pełnym re- słowa wywarły na gospod arzu.przypo do dyspoz ycji państwa; proszę tylko dział tym samym
Zabierzański w tej chwili
.
głosem
ji
zygnac
jej
~adzwonić. - Pożegnał się, rzucił
raczej ruinę człowieka. Poblaminał
Zabiedo
,
Haniu
y,
wrócim
- Może
J~szcze od drzwi kilka wyrazó w poe policzk i, pooran e głębozwiędł
dłe,
z:
jakbY
ło,
rzan? _ zapytał nieśmia
clechy i wyszedł.
ami zmarsz czek. zagasłe
kolein
kiemi
m.
dzenie
zawsty
iem
niejak
, Hanka stała jeszcze jakiś czas w
m ożywieniu siwe 0trwałe
krótko
po
ała
ucałow
u.
- Dobrze , ojczulk
drzwia ch, dokl).d Łęcki nie zniknął na
jaKby pod okropn em
ona,
pochyl
i
czy
tugo w policze k i jeszcze silniej przy
zakręcie długiego koryta rza.
a tego dobrze zbupostaw
eniem
brzemi
piersi.
jego
do
. Lecz. 'Yłaśnie w tej chwili. kiedy liła główkę
jednam słowem
ka,
człowie
ego
dowan
podHaniu
_ Ale nie dzisiaj ,
~Iała. JUZ po:wrócić do pokoju , uchyoznaki świadrzne
zewnęt
te
kie
Mam kilka ważnych wszyst
~Iły SIę drzwI przeciwległego numer u j~ł po chwili. - enia.
psychi cznym
stanie
o
nie
wymow
czyły
ten sam młody spraw do załatwi
1 ukazał się w nich
Chciał prota..
magna
o
ęśliweg
nieszcz
ojciec
Hanka jakby w obawie . czy
człowiek, któreg o Hanka spotkała
czuł się na siłach
nie
jednak
ć,
testowa
ponowo
na
zać
rozpoc
za
zamier
przed. miesi~cem podcza s spacer u na nie
potwo rnych oskarszukiwań za Liljanl;l., uniosła nagle odeprzeć stek tak jakaś sadystyczną
leśnej polani e w Zabier zanach .
z
tamten
które
żeń,
spojrzała mu w
- Gość Krzosó w - przemknęło jej główkę i niespo kojnie
rozkoszą rzucał na jego skołataną
oczy.
przez głowę.
rozsadzanę. nadmi arem rozgłowę,
odga- Nie, Haniu, - zaprzeczył,
. Tymczase~ ów młodzieniec. jakby
myśli. Znał zresztą Liljaych
paczliw
nie
tamtem
O
córki.
obawy
dując
Dle dostrzegając zaskoc zonej dziewże kobiet a ta zdolna
ał,
Wiedzi
nę·
...
trudno
...
się
Stało
czyny, szybko przeszedł obok i w kil- mówm y więcej.
każdego środka, bydo
się
uciec
jest
.
oczy dłOllmi
ka sekund później znikną.ł wtem sa- _ westchnął i zakrył
osiągnąć swój cel, którym
tylko
leby
:Hanecz
zan.
Zabier
do
y
Wrócim
_
mem miejsc u, gdzie straciła z oczu
chęć wywar cia
ko, _ mówił po dłuższej przerw ie, tu- w tej chwili była
Łęckiego.
ym zawsze
potuln
tak
nim,
na
zemsty
Trzeba odnowić
I nie wiedzieć czemu Hanka pod ląc córkę do piersi. - ... Czy są tam i gotowy m na każde skinien Ie do umatki
"":Pływem tego odkrYCia doznała wieI- płytę na grobie .. Tak da.wno nie by- sług, wierny m, aż do szaleństwa zakleJ ulgi. Nie rozumiała wpraw dzie kwiaty , Haniu ?
kochan ym mężu.
przyc~Y!lY tego stanu, a jednak czuła łem u niei.
W milcze niu więc. z bezden nym
.
_ Sę. tatusiu
wyr~~Dle, . że straszn y lek, jaki od
iem w swych siwych , rozum smutk
_ To dobrze .
Ch'YI~1 wYjaz du Liljany zagnieździł się
i z głuchą rezygnacją w
oczach
nych
chać
przeje
się
chcesz
może
A
_
w Je! se~cu, przerodził się nagle w uzabójcza. gorycz słów
wał
przeżu
duszy
zapyno?
, córuch
~z~cIe n~emal radości. Wpros t pod- trochę po mieście
Crawfo rda.
lorda
ego
inny temat, gdyż zjadliw
8W1adomle wyczuwała. że ktoś bliski tał, przesk akuje c na
sem chłostał go datymcza
n
Tamte
zmarnienie
wspom
zone
ch?ciaż niezna ny, roztoczył nad nią nagle wzbud
oskarżeń:
Ch
okrutnY
biczem
lej
w
ukłuło go prosto
opIekę, wobec czego może być spokoj - łej żony boleśnie
znajdując słów
nie
pan,
Milczy
serce.
.
n~ o niewia dome jutro.
z ironją.
podję.ł
ienia
iedliw
uspraw
u,
- Dobrze mi z tobą, ojczulk
Może. t? ~Y1?ływało z chorOb liwego
ko, hrabio Zabiewszyst
nie
to
Ale
.
Hanka
a
odparł
prze~azhwIeDla ostatni emi wypad pokryj e pan
- Jesteś dobrą, najlepszą istotą rzański. Milcze niem nie
karnI, które naprze mian wzniecało w
napraw i zła,
nie
i
rstw
szalbie
swoich
Haniu! - zawołał hradus~y dziewc~yny to lęk, to znów pod słońcem, nieniem
j kobienaiwne
j,
biedne
zonego
wyrząd
gorące
dwie
i
Ch":Ilowe ukOJenie, a może instyn kt bia. z rozrzew popielatą główkę jedy- cie, która poszła bezmyślnie na lep
kobIec y mówił j.ej, że n~e jest sarnę., łzy uronił na
pańskich ponętnych obieca nek. Ale
..
oPUszczoną w DleszczęŚciu. Dość' na naczk i
zył się pan, sądz~c, że nie znajprzelic
tem, że Hanka , wchodza.c z powrodzie się nikt, ktoby stanl).ł w obroni e
towanej kobiety . Tej roli ja się
mal~re
sieci
W paię~ej
- dodał z nacisk iem i
eml
podJał
Hrabia Zabier zanski przebudził się rzańskiego.
spojrze niem wyblakłych
kliwem
przeni
z
ę.c
powstaJ
rzucił,
Prosić!
koło południa. Do pokoju poprze z niew pobladłe oblicze hrasię
wpił
oczu
tu.
gabine
do
domknięte story wpadały promie nie tapcza nu, aby przejść
ego.
zański
Zabier
biego
Lokaj zniknął w drzwia ch, wiodę.słońca złotą kaskadą i czepiały się
mógł już dłużej
nie
tamten
Ale
cych do hallu.
każdego napotk anego przedm iotu.
obelg, jakiem i
kiCh
wszyst
tych
znieść
- Kto to być może' - zastan a- Późno już - stwierdził hrabia ,
weń od pierwrzucał
rd
Crawfo
lor~
ynieukr
z
jl).c
oczeku
,
hrabia
się
p~dnosząc się z posłania i sięgając po wiał
zawil).zania rozmow y. Powaną niecierpliwościę. ukazan ia się s~eJ ~hwili
WISZ~Cę. na poręczy krzesła pyjamę.
godność osobis ta, rodow a
rana
llleWle
Uchylił drzwi do pokoju córki. Nie niezwykłego gościa.
odezwała się nagle
duma
cka
magn'a
nad
więcej
jednak
ło
Nie upłynę
było tam nikogo .
moc/).. Hrabia poną
dziewa
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i do pokoju
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-- Proszę mi przygotować kę.piel człowi
Ale ten, widzłC, że przeholował,
więc wyciągnął dłoń do gościa., który
-- zadysponował Zabierzański.
natych miast zmienić ta.kprzedstawił mu się jako lord Craw- postanowił owania
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postęp
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kobiety . Może zaszło tu
' Jednakże lord Crawfo rd zdawał się . ~l1eszczęśhweJ niepor
- Któż to być może?..
ozumie nie, które
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w
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- Hm... - Hrabia Zabierzański pewną wyniosłoŚcil).
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podać
sobie
ę
Pozwol
zastanowił się przez chwilę, poczem
- Tak; istotni e r.achod zi tutaj
mości panUj pani~ hrabio ZabierzańrzekI:
niepor ozumie nie _ wycedził
grube
którą
z
,
Liljana
pańska
żona
że
ski,
. ~ Proszę wytłumaczyć temu panu,
- Lecz niepor ozumie nie
ański.
Zabierz
mało
,
sposób
w
wczora j
ze me ;nog~ go .pr~y.ią,ć chOĆby z tych postępił pan nietakt
e we mnie samym . W
jedyni
tkwi
to
owny, ale wręcz
powiedzieć
względow, ze 111e ~e~tem ubr:an !.
Cjach. w niezgo sekwen
niekon
mych
przypu
pan
jak
jest,
- Te~ pan włas111e pr~ew~dz.lał te- ordyna rny, nie
kiem, ze zdrow
rozsl).d
z
uczuć
dzie
kubliską
ale
go rodzaJ~ wymó~vkę, gdyz ~IOSll, aby szczał, kobietę. z ludu.
Crawłord, niepowołan Q.
lordzie
10gikQ.,
u
i
,
Radley
lady
Lony,
mojej
zynką
pan ?rabla zechCIał g~ przyjąć 113;wet
opieku nie mej wiarołomnej żony ... .-::
mnie ob.ecr..ie przeby wa.
w łózku, .gdy tyl~o SIę przebu dZI
Zabierzański, wyrzUCiwszy
Hrabia
HrabI.a i'Qbladł ja~ płótno, nie przerzekł lokal. z lekkIm uśmlech~m. .
zdań jednym prawie tchem,
kilka
·tych
J
cy,
rozmów
u
swoJem
To dZI:v~e .... - Osoba 111eznało- rywał . Jedn~k
tem na fotelu i dyszał
powro
~
usiadł
weń zd~mionym,
meglJ llowaz me ~a.mtrygQwa.ła. Zabl.e.- y.rpa.trul~ ~lf~ ty}ko
tem do pokoju , nie miała już w oczach tego panicz nego wpros t lęku,
który ciało przyprawiał o drżenie
i rwał na strzępy oszalałe myśli pod
czaszkI)..
Weszła do sypialn i ojca i usiadła
na krześle obok śpiącego.
Ale hrabia Zabierzański, jakby wyczuwając przez sen troskli we, pełne
miłości i przywiązania spojrze nie córki, poruszył się, otworzył szerok o 0czy i usiadł na tapcza nie.
- Jesteś, Haniu ?.. - raczej zapytał niż stwierdził, nie mogę.c snać
jeszcze powię.zać ze sobl). leniwy ch,
sennyc h myśli.
- Jestem , ojczulk u, - usiadła obok niego i oparła mu na ramien iu
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ciężko jak po zmaga niU
okrutnI)., przeważająclJ, siłl)..
- Być może - zgodził się Cr&w..
ford połowicznie, przychodz~c pomałU
do siebie po chwilo wym przestr achu.
- tern niemni ej jednak musim y przy..
jąć ten niezap rzeczo ny fakt, że pan..
ska małżonka znalazła się popros tu
na bruku, mówiąc trywja lnie, bez
środków do dalszej egzyst encji ...
- Odeszła dobrow olnie i ma moż ..
ność powro tu w każdej chwili.
- Liljan a jednak nie wróci do pa'"
na, hrabio Zabierzański.
- To trudno - odparł hrabia bez ..
dźwięcznie.

- Pan jednak nie dopuścI do te..
go, aby hrabin a Liljan a Zabierzańska,
żona człowieka wysok o postaw ionego
urodze niem i stanow iskiem społecz
nem, stała się pośmiewiskiem żądnej
sensac ji uliczne j gawied zi. Nie potr"Lebuję Chyba przypominać pann, że to
I:az na zawsze zdyskr edytuj e pana w
Lord
oczach opinji publicz nej.
Crawfo rd zarzucał wędkę coraz śmie
lei.
- I pan, lordzie Crawfo rd, może
sądzić, że dziś, kiedy straciłem jedyny ;
cel mego życia, kiedy opuściła mnie
nadew szystk o umiłowana istota, mojakieko lwiek znaże mieć dla mnie
czenie wyraz tak zwanej OPlllJI publiczne j? Zaiste nie wiem, co więcej
podziwiać, czy wasze, typowo angielskie wyrach owanie , czy pańską bezz jaka. chcesz wmówić we
czelność,
mnie, że zależy ci cośkolwiek na mej
dobrej sławie ... - Urwał i twarz wynieukr ykrzywiła mu się uczuci em
wanej odrazy .
. - Więc jest pan zdecyd owany m
pozostawić Li/janę, tę kobietę, która,
jak słyszałem przed chwilą, była j~dy
nym celem pallski ego życia, na pastw.ę
losu? - zapytał Crawfo rd z ironję..
Hrabia milczał.
- Nie wierzę, - podją.ł Crawfo rd
po chwili, nie otrzym awszy odpow iedzi na postaw ione pytani e, - aby egoizm, chęć nieuza sadnio nej zemsty za
urojon e przestępstwa była w panu silniejszą ' nad uczuci e, jakiem obdarzał
pan Liljanę, jak słyszę.
- Czego właściwie żąda pan ode
zapytał
mnie. lordzie Crawfo rd?
głosem, poZabierzański złamanym
cieraję.c dłonię. zroszo ne czoło.
- Pragnę waszeg o szczęścia .. I
- Co? . .. - Nie wiedzieć czego
więcej było w owem krótki em pytani u
hrabieg o, zdumie nia, czy radosn ej nadziei.
tamten
podChWYCił
- Tak; właśCiwy momen t, - nie jest bowiem
wykluc zonem , że Liljana , która, jak
się dymyślam, nie jest również bez
winy, po przykr em doświadczeniu zdecyduje się powrócić do pana, o ile
spotyk a się z dowod em, że pan, hrabio, na to zasługuj e.
- Jakichż więc jeszcze dowod ów
mam jej dostarczyć na to, że świat
cały bez niej jest dla mnie tylko ponurą otchłanią najokr utnie.i szego cierpienia, niepojętej rozpac zy? - Wargi
hrabie go trzęsły się przy tych słowach,
a. w siwyci l oczach błyszczały łzy.
- Kobiet y są próżne, panie hrabio ,
Często
u~miechn~ł się Crawfo rd. ~l1e p~t~afH~ do~enić prawdz iwej, najlstotme JszeJ oflary ze strony męż
czyzny , natom iast najbłahsze nieraz
czyny przYJmuj/}. za najlepszą monetę.
Jednem słowem stara maksy ma, że
klucz~m do serca kobiet y są pienią
dze me straciła po dziś dzień nic ze
swej aktualności.
. _ .. Pieniędzy nie żałow~łem LiljaDle Dlgdy - przerwał hrtiliia . - Otaczałem ją mało pOwiedzieć dostatk iem,
lecz poproR tu przepy chem.
- Tak, - zgodził sie Crawfo rd _
!ole to w jej pojęciu mogło wypływać
Jedynie ze wspÓlnego pożycia pod jednym dachem . Trzeba , żeby obecni e
niby .n~e liczę.c na jej powrót , ofiaro~
wał Jej pan poważniejsza. kwotę. To
zrobi swoje, jestem pewny . Bo poeM
~scia sobie i tej
zresztę. zatruwać
k.tóra przy ~obrych Obopólnych chę.
~Iach i ,wza.le mnem zrozum ieniu moze b~ć. zródłem spokoj u i prawdz iwej
racloscI dla. pana, pan ie hrabio ...
(Cią.g dalszy nastąpi{

An lic ucieka- na odludne w s
Opanowani

obawą

W Anglji szerzy się epidemJa psychlczna specyficznem podłożu. M01naby ja.
nazwać zagadnieniem wy.spy. Rzecz dziwna, bo Anglja jest przeeie1 wyspą. A jednak w pojęciach i wyobraźni wielu wyspiarzy przest:11a nia, być i to do tego
stopnia, że
rozglądają się oni za istliieJącem1
Jeszcze do nabyCia wyspamL
WszYlStko im jedno, czy wy.spa znajdować
się będzie na oceanie Atlantyckim, czy na
Pacyfiku - byle to był kawałek ziemi,
oblany ze WlSzech stron woda" leżący zdala
od kontynentów.
Koniecznie wyspa!
Pooyt na wysP. lest tak wielki,
~e w Londynie powstało przed pół rokiem
przedsiębiorstwo, które zajmuje się wyłącznie wYlSzuldwaniem i pośredniczeniem
w sprzedaży i kupnie wolnych wysp. Biu:ra tego przedsiębiorsvwa sa, za walone zamówieniami i pracą.
Z kogo składa się klientela? Reprezen!owane są tu wszY'Stkie stany, zawody, bez
rÓŻnicy płci i wieku, ci. nawet... majątku.
Kandydatami na stanowisko
Robinsona Cruzoe
88,: kapitaliści, b. wojskowi, adwokaci, lekarze, urzędnicy, sądownicy, kupcy, studenci, artyści etc. etc. Bogaci. niezależni
materjalnie pretendUją do indywidualnych
praJW własności: ieh marzeniem - osiągal
nem zreezta, - jest nabycie wyspy i
urządzenie na nle1 własnego "ho me"
w stylu angielskim,
z komfortem, służbą, golfem, ze wszy.stkieIIl:
na co może sobie pozwolić zamotny dżentel ,
man. To jest zrozumiałe. Ale jak Bobie radzą ci, którzy, nie mając fortuny, mają tet
komplekJs wyspy'! Powstały oto grupy,
zrzeszenia ludzi niezamożnych, którzy
W5pólnemi silami i środkami dążą do objęcia w posiadanie WYlSPY i zagospodarowania się na niej.
Transakcyj z wyspami dokonano już w
Londynie kil1<adziesiąt.
Tak wyglądają gole fakty.
Jakie jest podłoże tych fal<tów? Skąd
len pęd do emigrowania z Wielkiej WY'Spy
w Europie na
małe wysepki, zgubione na obszarach
bezkresnych In6rz?

P:HJodycZDe ataki paniki PrzedwojenneJ,
zanik wiary w Ligę Narodów, pesymizm
E

wOjną

i znudzeni cywilizacją
na dalekich morzach

na widok wcia,! ponawianych, a Btale nieudałych
prób pacyfikacji Europy
W8Zy.stkO to złożyło się na powstanie i na.rodziny swoistej reakcji psychicznej.
Ucieczka przed grozą wojny, przed cywilizacją i jej ujemnemi skutkami nie jest
zja·wi.skiem nowem. Typowym przedstawi-
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An~licy,. ogll;rnięci nowy rodzajEm}
spleen u,. n.le !Ob1ą sekretu z p.obu~ek, które Sk
. lama]a, Ich do dez~.uropelZae]i. .
~ot~w.y wyspoman]l nowoczesnej są
dwo]alne.
obawa przed wojną l chęć ucieczki
przed nią
c;;;;: po pierwsze, zmęczenie niepokojem politycznym i CYWilizacją - po drugie. Anglicy zdaja, sobie sprawę z tego, że Anglja
przestała być wyspa, przy rozwoju lotnictwa, te w razie wojny morze nie będzie już
obroną i barjerą wobec wroga.
Entuzjazm dla wojny jest w Anglji minimalny, o czem świadczy nietylko fiasco
obecnej kampanji werbunko'w ej do armji,
lecz i nastroje antymiIitarne wśród studentów w Oksfordzie i w Cambridge. Chroniczny stan niepokojU, w jakim pozostaje
Eur(}pa,

przed

WAnglji

cielem

tego

WlSpółczeenych

prądu

W

szukają

społeczeństwacll

jest Francuz Alain

Ger-

bault,
samotny żeglarz I podr6żnlt.
Obecna wYlSpomanja w Anglji obejmuje
jednak już nie ty.lko jednostki, ale całe

Wynajmują już

przygód

grupy, szeNlze warstwy spoleczne. ' . ', . :
Swiat powojenny (dzisiaj rac~e] ]u!i
znowu przedwojenny) pogrążony Jest ~
atmosferze ciężkiej, dusznej i naładow~eł
elektrycznością. Nie WlSzyscy mogą w me]
wytrzymać. Niektórzy próbuj a, uciec przed
nia,. I to właśnie widzimy w Anglji.

okna w domach

na uroczystości korO' nacyjne króla Edwarda
wycofać,

I

Król Edward wyrusza wraz z orszakiem z pałacu Buckingham na uroczystości pUłku
gwardji królewskiej.

Uro.czystości . koronacyjne w Anglji odgrywaJ a, bardzo dutą rolę nie tylko w t yciu towarzyskiem, ale i gospodarczem stolicy imperjum. Nic dziwnego, że w związku z tern
cała Anglja znajduje się w gorączce.
Szczególnie ci wszy'scy, którym uśmiecha
się niezły zarobek. Olbrzymi koncern ubezpieczeniowy "Lloyd" rozpoczął' w<'aJe ciekawą akcję,
związaną z tern, czy
król
Edward· VIII ożeni się przed otrzymaniem
korony, czy nie. Sprawa ta przyprowadza
szereg przedsiębiorczych Anglików wprost
o ros trój nerwo. .yy.
Setki firm przygotowuJą r6żne drobiazgi,
jako pamiątki koronacyjne, a więc fajeczki, puderniczki, pierścionki, podstaWki.
Wszystl<o to musi być zaopatrzone w portret króla. Roboty są w pełnym toku, gdy t
trzeba sporo czasu, aby przygotować otlpowiednia,. ilość tych pamiątek. Lecz nie-

I interesy koncern "Lloyda". PrzedJSiębiorcy,

przygotowujący pamiątki, ubezpieczają się

od strat na tę ewentualność, gdyby musieli swoje wyroby z portretem króla tylko

a wprowadzić na rynek nowe --;
z portretem króla i królowej. Musiałoby
to wówczas mieć miejsce, gdyby król
Edward wszedł w związek małżeński jeszcze przed koronacją.
Równocześnie powstało nowe przedsiEtbiorstwo, początkowo o kapitale zakłado ..
wym, wynoszącym 7.000 funtów szterlin~
gów, obecnie zaś podwyższonym do 10.000
f. szt. Przedsiębiorstwo to nosi nazwę
"Reservation Ldt. ".
WynajmuJe ono wszystkie okna w domach, położonych wzdłuż trasy, kt6rą
posuwać się będzie orszak koronacyjny.
Miejsca w tych oknach będą następniEi
sprzedawane przybyszom z całego świata.
Obecnie wpływają setki zamówień ze
wszystkich części świata. Dlatego też ceny
za te miejsca rosna, z dnia na dzień w sposób wprost niebywały.
Towarzystwo robi IDŹ dzisiaj
bajeczne Interesy,
placąc gotówka, z góry właścicielom mi~
szkań za miejsca w oknach. Im bliżej bę"
dzie termin uroczY'stości koronacyjnych,
tem wyżs.:e będą ceny za okna.

l

pewność,

czy przypadkiem kr61 się nie Ożeni.
jest właśnie tą przyczyną, dla której robi
Podział pracy
Czy wiesz, Jasiu, jut zaczynaja,. o
plotkować! MUBimy się pobrać, choć
byśmy mieli tyć o chlebie i wodzie. Jakoś sobie poradzimy. MUJSimy
obmyślić,
jak to najlepiej uczynić.
- A więc w takim razie pomyśl o chl~·
bie, a już o wodę ja ~.~ postaram.
.
W szkole
- Co'! Nie wiesz, gdzie masz śledzionę?
Tuż pod zegarkiem.
- A więc w lombardzie.

nas

_s

PodCZaB gdy na
ulicach Szanghaju i Pekinu oraz
innych wielkich
miast
Chin
widać coraz. wię
cej Chińczyków,
ubranych P.O europejsku, w głębi
"Żółtego

Lądu"

t.ubylcy chodzą w
skórzanych i watowanych kaba'
tach i nosza,. oryginalne dziwaczne kapelusze.

RVbv

wszczynają

Niesamowita ryba ~yje

Bolszewicy powodowani nienaJWiścia, do religji i opanowani szałem burzycielskimzrywaj~ obecnie piękny, zabytkOWY kościół Matki Boskie.i w. Moskwie. pochodz~y'
5 17 ątuleci~

'ID S~kocji na Ceylonie

krzyk!

"Śpiewające mus*,e'c

M?wi ~ię og6l~ie: ,,~iemy jak ryba", kt~re . podczas. odpływu morza, przy spolecz, Jak SIę okazuJe, pOWIedzenie to nie ma k.o]nej pog?d7.1e - "śpiewają".
Słyszy.
wcale uzasadnienia, poniewa~ istnieją ry_ SIę. częst.o, Jll:k !ozlega się dlugotrwający,
by, wydające głosy.
delIkatme pemowany, jakby - dźwięk
Rybacy szkoccy znaja, rybę, długą na f~etu. pO?I(~wa.ż muszle nic posiadają
pół l!lctra, tłustą, bardzo smaczną w jegardła, dZWIękl te wytwarzają swojemi
dzemu. która, gdy zostanie złowiona w sk~rupami. W jeziorach Nowej Gwinei
sieć, wydaje Okrzyk. Gdy do sieci dosta1y]ą ryby, które wydają z siebie po 2 lub
nie się większa ilość ryb, panuje wcale 3 tony.
duty _harmider. Na rybakach ten zbiorowy "krzyk" rybi nie wywiera ~adnego
wra~e!lia, natomiast przybysz, który po
Odwr6clć wyrok
r~z pler~szy ma. ~otność usłyszenia go.
Sędzia: - Skazany zostajesz na pięć lat
m~tylko Jest zdZiWIOny, ale tak osz010- cię~kiego więzienia, a potem na wy"nanie
mlOny, te przez dłutszy czs nie chce wie- z granic państwa.
"
rzyć,. aby ~ył to istotny "rybi krzyk".
Podsa,dny: - Panie sędzio, CZy nie moto!
Mleszkancy, Ceylonu mają. takte nie- na,by roz:p()C~ć od wygnania'! .
bywałą atrakCJę. Żyją w JlI,orzu muszle,
- -'
.
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