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zwykle charakterystyczne jest za.patrywanie górników na powody zamknięcia, względnie unieruchomienIa
kopalni Szyby Jankowice. Otóż twierdzą oni, że przyczyną takiego postępo
wania jest fakt zmiany niemieckiej
nazwy "Bluecher" na kopalnię "Szyby
Jankowice", to jest na nazwę polsk~.
Otwarcie mówi się, że zamknięcie tej
kopalni jest najzwyklejszym aktem
zemsty.
Nie chcemy zajmować stanowiska
w sprawie tych przypuszczeń. Nas ouchodzi w tej chwili merytoryczna strona sprawy: utrzymanie kopalni i eksploatowanie jej, czy likwidacja.
Sprawa ta wymaga nat);'ch!lliast?wego i radykalnego załatwlema. NI~
trzeba dodawać, że · interes półtora ty:siąca robotników polskich winien by,ć
bezwzględnie stawiany przed kombInacjami niemieckich magnatów wę
glowych.
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Zderzenie dwu
I

Walka o t. zw. - "wikarówkę" a raczej o to, czy na miejscu starego budynku "wikarówki" budować. nowy (widoczny na fotografji) czy też odsłonić widok na kościół Marjacki - pasjonowała przed dwoma laty metylko krakowskie społeczeństwo. Ostatecznie zwyci ężyli zwolennicy wybudowania nowej "wikar6wki", którą widzimy na zdjęciu już pod dachem i otynkowaną..
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Zderzenie t1ramwaju
zautobusem

Lon d y n. (pAT.) W pobliŻ 1.l East
India. Dock nastę.piło zderzenie t~am
waju z autobusem. 17 osób odmosło
rany.

O·)

Katastrofalny wybuch

widzą, iż eksploatac.ia szybu, w któA
rym pracuję., może potrwać jeszcze
kilka lat i że produkcja musi się 0płacać, gdyż ani dostęp nie jest trudny, ani węgiel zły.

I

Górnicy coraz bardziej zastanawiaczynienia z
nazwyklejszym dumpingiem niemieckich magnatów węglowych. Coprawua
bez wielkiego może znaczenia. ale nie-

Wydalony z glranłc Franc.j;

ję. się, czy nie majl). do

Bayonne. (pAT.)
W wym~u
prowadzonego y< spray<le
tajnej agentury monarchIstycznej w
Saint Jean de Luz, działającej na
rzecz powstańców w ~.iszpanj~, wy-

śledztwa

Dvrektor min. komunikacji
zginął \V katastrofie

~~l~~~ ~1!::bn~L

Proces b. insp.

polic~

komunikacji.
Przy mijaniu furmanki samochód
najechał na drzewo i uległ rozbiciu.
Dyr. Siła-Nowicki i szofer zostali zabici. Wicewojewoda Radwański uległ szokowi nerwowemu. Ranni przewiezieni zostali do szpitala miejskiego,
a zabici do kostnicy.

FranCjI markIza de

:~~uA~~::~:

Zabity ~o8tał "ównie~ s~ofer sani&oh&du, którym jechał
ta~e wicewojewoda poleski
Brześć n. Bugiem ..(PAT) Wczoraj o ~odz. 16 na przedmieściu Brześcia n. Bugiem uległ katastrofie samochód, w którym znajdowali się wicewojewoda poleski Radwailski, dyrektor departamentu drogowego min.
nisterstwa komunikacji Siła-Nowicki,
inż. Tryliński oraz szofer ministerstwa

kotła

L o n d y n. (P AT.) Przy wybuchu
kotła w zakładach Southbank w pobliżu Middlebough odniosło ciężkie
rany 15 robotników. Dwaj z nich
zmarli w szpitalu, pozostałym zaś ~
mimo poważnych obrażeń. ni~ zagram
niebezpieczeństwo utraty zycIa.

Wprzededniu st1rajku na kopalni "Szyby Jankowice" -- Co ważniejsze: dola półtora
tysiąca g:órnłk1ów, czy kombinacje niemieckich magnatów węglowych
R y b n i k, 12. 10. - W dniu 15 bm.
ma być ostatecznie zamknięta kopalnia "Szyby Jankowice" w Boguszowicach pow. rybnicki, gdzie przed niedawnym czasem załoga licząca przeszło półtora tysiąca ludzi,
rozpaczliwie broniła tego warsztatu pracy
przed zagadką. Strajkiem okupacyjnym
a następnie - w ostatniej rozpaczy,
'- głodowym, chciano wymóc na. dyrekcji zaniechanie unieruchomienia.
tej placówki przemysłowe.i.
Obecnie - jak nam nasz korespon'dent donosi - wybijają ostatnie godziny, podczas których załoga, którą
wszelkie obiecanki dawane, byle tylko spokój był zachowany, zawiodły,
zamierza walczyć o swoje prawa. Początkowo łudzili się jeszcze
górnicy
"Szybów Jankowickich", że czynniki
kontrolne przewidzą grę dyrekcji kopalni a raczej koncernu i jego politykę i przeszkodzI). jej realizowaniu.
Obiecano ulokować calI). załogę na.
oddalonej o kilka kilometrów od Boguszowic i znajdującej się w Chwało
wicach kop. Donnersmarck noszę.caj
nazwisko swego właściciela, który jest
także właścicielem kop. "Szyby Jankowice" . Obecnie okazuje się, żę zaledwie
część załogi ma uzyskać pracę, reszta
zaś podzieli los ludzi wiodl).cych beznadziejny żywot bezrobotnego.
DotYch czas pracownicy "Szybów
Jankowicklch" szli na wszelkie U3t~p
stwa w przekonaniu. że ci którzy ich
uspakaiali i dawali obietnice, będą
konsekwentni i przyrzeczel'J. swoich
dotrzymają· Rzeczywistość jednak zaprzeczyła tym przypuszczeniom.
Groźba strajku na kop. Szyby Jankowice, strajku podjętego w obronie
warsztatu prac~r nie jest zwykłą groź
bą.. W razie likwidacji załogi, wskutek
czego pracę ub'aci niemal p6ltora tysiąca ludzi, kopalnia będzie
terenem
niespotykanej dotychczas walki, zwła
szcza, że górnicy pracujący w kopalni

pociągów

Vi t ryle F r a n c o i s. (P AT.)
pobliżu stacji Mou~me}on nastąp~ło
zderzenie dwóch pOCIągOW. DwadZIeścia kilka osób odniosło rany.

I

War s z a w a. (Tel. wI.) Po dłuż:
szych pertraktacjach portfel akcYJ
Banku Amerykańskiego w Polsce został nabyty przez nową grupę kap~talistów szwedzkich. Kapitał akcyjny
w banku wynosił 5 miljonów złotych.
Na czele grupy szwedzkiej stoi generalny dyrektor Union-Banku w Paryżu Schonmeyer, który ostatnio powołany został do rady Banku Amerykańskiego.
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Co mówi)akt oskarżenia ,- B. insp. Nosek zeznaje - Sprawa ,anonim'ów - N.a dy j,ecie :
u Bornsztajna - Zamie~ione futro. - OKrzyż, Niepądległości dla żydowskiego szantazysty - Pozyczka z K. K. O. - Proces t'rwa
..'
L ó d ź, 13. 10. -

Zgodnie z naszę.

dzi, oskarżony z art. 26, 143 i 286 k. k.,
j. o wykroczenia służbowe oraz zanjechanie czynności służbowych w odniesieniu do ?s~by,. ~p~łniaj~cej. prz~
stępstwo, tudzlez o lUICJowame plsama
anonimów na innych oficerów.poJicj.i..

zapowiedzią, wczoraj na lawie OSkar-I' t.

żonych Sądu okr~gowego w Łodzi

za-

siadł podinspektor policji państ~' owej
p. Zygmunt Nosek, były naczelmk wojewódzkiego urzędu śledczego w Lo-

Rozprawie

sądu

pr.;ewodniczy . w~ceprezes
Illinicz, oskarża

okręgowego

prokurator Skąpski.
Akt oskarżenia stwierdza, że inspektor pozostawał w ści s łym kontakcie
ze znanym na :"' ruku łódzkim Żydem
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Zegarki, obrączki i biżuterję
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B. KOWALSKI, ~~~er;:t~~4~::~
Kupuje stare złoto l srebro.
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Bornsteinem, przywódcą terorystów
"Braci Mocnych" i "Dintojry" i interwenjował na jego rzecz u przedstawicieli władz, tudzież w różnych wypadkach okazywał mu pomoc.
Oskarżony b. insp. Nosek wyj.aśnia
na procesie. że Maks Bornstein, zwany "Ślepym Maksem", był mu potrzebny jako konffent i dlatego posługi
wał się nim i pozostawał z nim w kon...
takcie. Odnośnie anonimów wyjaśnia,
że nie potrzebował uciekać się do tego rodzaju wybiegó~, gdyż chodziło
o komendanta policji na m. Łódź,
insp. Elsesser - Niedzielskiego, i na~zelnika wydziału śledczego,
nadkomisarza. Weyera, a obaj byli jego podwładnymi..
Na zapytanie
przewodniczącego
()skarżony Nosek udziela dalszych wyjaśnień. Okazuje się, że b. insp. Nosek
zabawiał się ze' "ślepym Maksem" w
jego mieszkaniu na przyjęciach, a n·awet pokazywał się z nim publicznie w
kawiarni, siedząc z nim przy jednym
stole.
Przewodniczący zwraca oskarżone
mu uwagę, że rola konfidenta winna
być zachowana w tajemnicy i że raczej
wskazanem było unikanie spotkań ze
"Ślepym Maksem".
Na zapytanie sądu, czy oskarżony
pozostawał na wikcie przywódcy "Dintojry", "Ślepego Maksa", b. insp. Nosek
stwierdza, że przez pewien czas był
chory i wobec prezpisania diety jadał
u ... Bornsteina. Na zapytanie sądu
w sprawie kupna futra w firmie Tyger i Glater, insp. Nosek. wyjaśnia, że
futro kupił sam, a potem "ślepy Maks"
zaproponował
oskarżonemu w urzę
dzie śledczym, że zmieni je i istotnie
zamianę przeprow.adził. Chodziło poprostu o to, że nabyto futro liche,a
następnie Maks zamienił je. na· -lepsze
i dro7.sze:
_
. Sąd' zadawał kolejno oskai'żonemu
zapytarlia w kwestji iI1terwencji Najfelda, zwanego "Fajwelem", znaneg.o
w świecie przestępczym wla,ściciela
kawi.arni "Atlantic" z ul. Piotrkowskiej 48. Oskarżony p. Nosek przyznaje się, Że interwenjował na prośbę Maksa, by policja zbyt często nie odwiedzała lokalu Najfeld.a, bo to "odstrasza mu klientelę".
Jak się dalej wy}aśnia, insp. Nosek
opiekował się "Ślepym Maksem". Polecił go do załatwiania różnych spraw.
M. in. interwenjował u ówczesnego
starosty gródzkiego Dychtalewicza,
oraz u burmistrza Aleksandrowa p.
Marjana Andrzejaka, by "Ślepemu
Maksowi" przydzielono koncesję na
biuro, choć Born!'!tein był analfabetą, a
nawet słabo władał językiem polskim.
Ujawniło się ponadto, że przyjaciele
"Ślepego Maksa' zabiegali o przyznanie mu J{rzyża Niepodległości i że
opinje w tej sprawie udzielali były
burmistrz Andrzejak, ówczesny starosta Rżewski i inni.
_ '
Świadek Grodzicki, administrator
majętności Wójtowice,
wyjaśnia, że
dzierżawca
tego majątku, Wolicki,
miał spór z właścicielem Fenigsztajnem i wówczas inspektor Nosek po-,
znał ich z Maksem Bornsteinem w u- '
rzędzie śledczym, wyjaśniając, że Maks
to załatwi. Interwencja Maksa miała
dobre wyniki. Czuł on się w urzędzie,
jak u siebie w domu. A gdy komendant policji na powiat brzeziński, komisarz Fichna, ostrzegał ich, że "śle
py Maks" jest przywódcą "Dintojry"
i niebezpiecznym przestępcą, Wolicki,
po rozmowie z inspektorem Noskiem,
zarządził
pozostawienie Maksa na
folwarku.
Powoł~I.DY w charakterze świadka
były burmistrz Andrzejak przyznał, że
był w najbliższej przyjaźni z Bornsteinem. On to ' zapraszał N oska do Maksa i wspólnie raczyli się na przyję
ciach. On też inicjował akcję o J{rzyż
Niepodległości dla żydowskiego szantażysty.

Andrzejak na pytanie sądu wyjagdy był naczelnikiem K. K p.
powiatu łuckiego, udzi.elił Maksowi
800 złotych pożyczki.
Po zeznaniach świadków zarządzo
no przerwę. Dzisiaj dalszy ciąg rozprawy.
śnia, że
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zabił około

-Tajfun
Cale wsie

~ostaly

Mnyte

1000 ludzi

~ powier~chni

róumie~

cale s,t ada

M a n i l a. (P A T). Wczoraj została
·nawiedzona grupa wysp Luzon przez
katastrofę ta.ifunu o sile nienotowanej dotYchczas na Filipinach.
Tajfun spustoszył wyspy, powodując równocześnie podniesienie się stanu wody w zatoce Manili oraz wylew
rzek. W prowincjach Nueva Beija
i Pampana całe wsie zostały zmyte .z
powierzchni. Dotychczas donoszą o

'Numer ~
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PQwód~ ~nf,s~c~yla

bydląt
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Zaburzenia antykomunistyczne
wlondynie
Sztandar

~

go([lam,i so'Wieckiem,i podarto w

Lon d y n (ATE). Niedzielna manifestacja komunistyczna we wsebodniej
dzielniey Londynu doprowadziła do
licznych starć.
Pochód pod osłoną dwóch tY'Sięcy
policjantów po przejściU gł6wnemi ulicami wschodniej dzielnicy Londynu,
skierował się w stronę parku królowej
Wiktorji. Licznie zgromadzona tam
publiczność przerwała kordon policji i
zaatakowała komunistów. Rozgorzała
zacięta walka na pięŚCi i laski. Policja
musiała kilkakrotnie interwenjować,
używają.c pałek gumowych,
Po przywróceniu Sipokoju w okoli-

choroby uszu, nosa, i fJardła. Wady mowy i głollu
Łódź, Bandurskiogo 12, m. 3
Przyjmuje od 4 - 6 po pol. 7'01. 222-80
11 17958

znalezieniu 500 zw10k oraz' 0 ' 400 zagi-nionych, którzy prawdopodObnie za- toneli. Powódź zatopiła również ' całe
stada bydła..
Straty SIJ, bardzo znaczne. Połącze
nia telefoniczne z okoltclJ" nawiedzoną
przez tajfun, są przerwane. Liczba ofiar w ludziach rośnie z ka.żdą go-

.

.Docont Dr. mod.

Benedykt Dylewski

str~ępy

. wały przed katafalkiem, oddając hołd
,,,,ielkiemu, uczonemu i jego towarzyszom.
.
Po defiladzie trumnę ze zwłokaml
prof. Charcot przewieziono na cmentarz Montma.rtre, trumny zaś pozosta- łych oifar katastrofy na inne cmentarze, względnie na dworce kolejowe,
ponieważ członkowie załogi "Pourquoi
Pas" pochodzili z różnych prowincyj
. francuskich.

Wal'ki W Hiszpanji
M a d ry t. (PAT) SpecJalny wysłannik agencji Havasa donosi:
Na.
froncie Cebreros, San Martin de Valde
IgI~sias przez ubie€,łą noc i dzień wczo.' r.ajszy prowadzono walkę bez przerwy podczas ulewnego deszczu. Szczególni~ była czynna artylerja i karabiny maszynowe.
Oddziały powstańcze
atakuję. silnie w dalszym ciągu. Wojska rządo
we stawiają skuteczny opór, nie ustę
pując ani kawałka terenu,
zajętego
wczoraj.

cy parku Wiktorji docho<kiło do ponownych zaburzeń na da~szym szlaku
pochodu. W pewnem miejscu zaburże
nia przybrały tak ostry charakter, że
musiano zawezwać na pomoc reżerwę
policji konnej. Na komunistów rzucano z okien domów talerze, garnki oraz
inne przedmioty. Policja aresztowała
kilkadziesiąt <>Bób.
W jednem miejoScu publiczność zaatakowała oddział komunistów, niosą
ey sztandar z godłami sowieckiemL
B er n. (P AT). W fabryce amunicji
Sztandar ten podarto w strzępy. Zabu- Altdorf w kantonie Uri eksplodował
rzenia trwały do późnej nocy.
pocisk. Trzy osoby zostały zabite, a
trzy odniosły rany.

E-ksplozja pociSkU

Echa aresztowania
komunistów wWiedniu

Blum apeluje do komunistów

W i e d e ń. (PAT). Policja prowadzi
w związku z dokonanemi
w ostatnich dniach aresztowaniami
komunistów w większości obywateli
szość "frontu ludowego" jest jedypą sowiecldch, przybyłych do Austrji za
możliwą. Nie zgadzamy się na inną
fałszywemi paszportami. Celem ich
większość dla rzą.du. '· Jesteśmy wierni przybycia było prawdopodobnie utwotej większości. MaIPY wobec niM _.qbo- rzenie w Wiedniu ośrodka propagandy
wiązki, lecz ona również >ma ol;Jowiąz komunistycznej na ;Niemcy i Węgry,
·ki względem nas. JaRą '·wierność . j'ą-ką Ogółem aresztowano 11 osób.
my jej okazujemy, powinna ona również nam okazać. Wytykają;c nam

Mają 'Wysf1'~egać się 1cs~ystkiego, co m,ogłoby ~agrMać
nfrontowi ludowem,łt"

Pa

ryż

(PAT). Premjer Blum przew Lerul. VV kołach parlamentarnych zwracają. uwagę szczególnie
na ustęp mowy, · dotyczą.cy więkSizośei
rządowej. Uważają. to za wyraźilą aluzję do.osiatnich wystąp~eń komupistów O'l'aŻ do tarć między rz~dem a komunj,s tami.....z,.. pówodu zehrań , propagand. ,.WJ'y·~li. -.w Alzacji t LQta,ryp.gji. U" .
stęp ·t~ łJirzmiti.ł następująco·: ; "Jesieśri:J.y rządem "frontu ly.dowego", -który ma zrealizować program
"frontu ludowego". Powiedziałem to
już w izbie i dziś. powtarzam. Więkmawiał

błędy, - jaJfie~ qtogli ś n;I'Y' .> pópel.rf~·;7 po-

śleo.ztwo

Jeszcze j'ednapa'rtja
potfityczna .....,.

,._
wjnna r6w:nj~z " oddalać . ód' nąst;rud- :
noścłi wystrz-egać sIę wS~'Ystkiego, co
War s z a vi a. (Tel. wł.} W kolach
mogłoby zagrażać ' "frontowi ' ludowe- ' kombatanckich słychać, że 'grupa IegjO'mu" na. terenie parlamentu i kr~ju". nistów-oficer6w w rezerwie i w stanie
spoczynku postanowiła przystąpiĆ do
organizowania nowej partji politycz~
nej pod nazwę. obóz narodowo-pań
stwowy.
Grupę organizatorów stanowi po!dobno ze.spół trzydziestu. Ogłoszenie
Mi/mo ~ ode~ arab,sJ.,-iego n.ac~e,lnego lwmiteiu~ na'Woiują dekl'aracjt ideowej programu obozu
narodowo-państwowego
nastąpić ma.
cttj do przerwania strajku i akcji terorystycznej, akcja sa- niebawem.
Narazie
werbowani
sę.
bota~owa trwa daJej
.
.
zwolennicy na poufnych zebraniach,
L o Ii d'y n. (Tel. wl.) Arabski ko-,
Jer o z o li m' a.. (PAT.) 'W ' Pale- których uczestnicy rekrutują się przemitet' naczelny ogłosił odezwy, w któ- stynie daje - się odczuć ~ólne odJ;lrę ważnie ze sfer kombatanckich intelirych zapowiada przerwanie strajku i żenie. Około 20 tysięcy Arabów Jest gencji pracującej.
akcji terorystycznej od poniedziałku. gotowych do pOdjęcia w .dn!u dzis~e~
Należy wyjaśnić, że próba stworza.Odezwa ta wywołała ogólnie korzyst- szym pracy. W JerozolImIe, HaIfle nia obozu narodowo-państwowego niene wrażenie. I\:upcy przygotowują się i WablllSie p.a nuje dziś od rana wiel- ma nic wspólnego z przygotowaniami
do podjęcia ruchu handlowego.
kie ożywienie.
Większość sklepów pułkownika Koca do utworzenia wielMimo odezwy jednak akcja sabo- j~st otwarta, na przepełni~nych. śpi,~ kiej partji rządowej. Możnaby nawet
tażowa trwa nadal. W pobliżu Betleem szącymi do pracy robotmkaml uh- sądzić, że grupa trzydziestu, organizupatrol wojskowy ostrzeliwany był cach podjęto ru.ch prywatnych po- jąca .obóz narodowo-państwowy, jest
przez Arabów. Dwóch napastników za- jazdów i samochodów.
raczej dla pułkownika J{oca zgoła niebito. W szeregu miast nadal utrzymaWczoraj wieczorem ' doszło jesz(!Ze pożądanym objawem. (w)
ny zostaje stan wyjątkowy.
do odosobni.onych incyden~ów..
'
Bilans ofiar rozruchów od poł.owy
W ookhcy Arce Zabito zydowkwietnia do 9 października wynosi ski ego policjanta, a pod Tamra podWar s z a w a. (Tel. wł.) Minister,
29 zabitych Anglików i 142 rannych, palono uchodzącą z uszkodzonego ru- wyznań religijnych i oświecenia puŻydów zabitych i rannych ponad 200 rocią.gu ropę naftową.
blicznego zatwierdził następujące ha~
oraz 200 Arabów zabitych.
bilitacje w kołach akademickich: na:
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dr. Jerzego Fiericha jako docenta propedeutyki nauk rolniczych na
wydziale rolniczym; na Uniwersytecie
Jana J{azimierza we Lw.owie: dr. JanaJ
Sme.reki jako docenta filologji kiar
sycznej na wydziale humanistycznym.

Powstanie w Palestynie

.1

,-

koń[zy~,sie

Habltacje na uniwersytetach

w

Pogrzeb ofiar katastrofy
.ekspedycji polarnej

pogrzebie vniął udział prezydent republiki francuskiej,
członkowie gabi'n etu, przedstawiciele parlamentu oraz korpus dyplGmatyCZ'llY
P a ryż. (P AT.)
W
uroczysto- wiono na katafalkach przed . kate~
Wartę honorową zaCiągnęli przy kataściach pogrzebowych ofiary katastrofy
ekspedycji polarnej, prof. Charcot'a, falkach oficerowie marynarki wowziął ' udzi.ał
prezydent republiki Le- jennej.
brun,
liczni członkowie gabinetu,
Prezydent Lebrun, członkowie rzą
przedstawiciele parlamentu oraz k.or- du, korpus dyplomatyczny i członko
pus dyplomatyczny.
wie parlamentu zajęli miejsca na tryZwracała uwagę obecność guberna- bunie honorowej, zaś na średniej trytora Grenlandji Mikkelsena.
bunie rodziny ofiar katastrofy oraz
Z chwilą przybycia do katedry jedyny pozostały przy życiu członek
Notre Dame, prezydent Lebrun powi- załogi "Pourquoi Pas", Gonidec.
tany został przez arcybiskupa Paryża
Jean Peron, podsekretarz stanu
. kardynała Verdier. Po skończonej ża
do badań n~ukowych, w stroju akadełobnej
ceremonji kościelnej, trumny mika wygłosił przemówienie żałobne.
ze ' zwłokami 21 ofiar katastrof~, spoPo
chwili
oddZiały
wojskowe
wszystkich rodzajów broni , przedefilo~ite w: trójkolorowe eztandary, usta.-

(w)

Kto będzie starostą
. g'rodz:kłm w Łodzł'?
Ł ó d ź, . 12. .10.
Dotychczasowy
naczelnik wydziału społeczno-politycz
nego w urzędzie wojewódzkim w Ło
dzi J{ędzierski bezpośrednio p.o wy.b orach został urlopowany "i funkcje
przejął dotychczasowy starosta grodz...
ki w Łodzi dr. Wrona. Obecnie do'"
wiadujemy się, że naczelnik J{ędzier..
ski więcej na swe stanowisko nie
powróci i dr. Wrona przejmie je na
stałe.

W związku z tern na wakujące stanowisko starosty grodzkiego w Łodzi
wysuwana jest kandydatura obecnego
starosty w Łasku, Jerzego Rosickiego,
który dłuższy czas był wicestarostą
grodzkim w Łodzi i zna doskonale teren Łodzi.
(kl,
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Trzeba przebić w tunelu podmiejskim ścianę, ażeby znaleźć miejsce na
budowę nowych dwu torów, których
zbudowanie staje się koniecznością·

*

Utworzenie ogólno-krajowego komitetu organizującego pomoc zimową
dla bezrobotnych było połączone z uroczystem zebraniem na Zamku. Przybyło blisko 300 osób z różnych sfer
społecznych.
Wiele osobistości przybyło specjalnie z prowincji. Te doznały pewnego zawodu.
Przypuszczały,

11

czysto manifestacyjne.
Zpośród zaproszonych rozmaitych
osobistości politycznych z grup opozycyjnych nikt nie przybył. Gdzieniegdzie podano wiadomość, jakoby zaproszenie miał otrzymać prezes Stronnictwa Narodowego dr. J. Bartoszewicz, ale informacja taka była mylna.
Były natomiast niektóre o~oby, .stoją
ce na czele pewnych orgamzacYJ społecznych.

WARSZAWIANIN.

wa".

Policja przywróciła porządek,
wielu demonstrantów.

aresztując

zajść

antyżydowskich

osl~artionych

skazano na lmry od 8 miesięcy do 3 lat
~ienia, 14: oskartio-HYch 'u tniewi-Hniono

Kra s n y s t a w. (PAT.) W proce-j
sie o zajścia w Krasnymstawie zapadł dziś wyrok, mocą którego zostali skazani: Czesław Pomian na
3 lata, Józef Staszuk 2 i pół, Józef
Zelisko 2 i pół, Sura Git 1 i pół, Ka-

kółki.

*

wł.)

Starosta
nad Bugiem
Koślacz
został decyzję. ministerstwa
spraw wewnętrznych zawieszony w
wykonywaniu swoich funkcyj. (w)

Sprawa Parylewic~owej

doszło

Na uboczu
wię

tarzyna Marczewska 2, Piotr Dąbski
8 mies., Jan Pruszkowski vel Kanciukowski 1 rok, Michał Wyrostek 2 latu, Paweł Wujcik 8 mies., Stanisław
Slcbioda 1 i pół, Jan Stankiewicz 2
i pół, Stefan Stankiewicz 3, Stanisław

Prawdomówność żydowska
Przykładem, jak Żydzi umieją wyssać z palca całe wielkie, a nieistnie-

jące problematy - czytamy w "Warsz.
Dzien. Narodowym" - jest zajmujący
niemał całą kolumnę artykuł w łódzkiej
"Republice" p. t. "Z za kulis Stronnictwa Narodowego". ArtykUł ten zawiera od początku do końca zmyślone
"informacje" o rzekomYCh niesnaskach
w Stronnictwie Narodowym w Łodzi
i w nowoobranym narodowym klubie
radzieckim.
Brak poprostu miejsca na prosto.
wanie wszystkich kłamstw "Republiki". Ograniczymy się do jednej, typowej próbki.
"Republika" pisze:
"P()nieważ nie umiano rozwiązać
tego dylematu, do Łodzi przybył wiceprezes zarządu głównego Str()nnict\\'a Narodowego, Bielecki. Natychmiast zawiesił on w prawach człon
ków pp. Zielaka. Pawlickiego, Michalaka, Grochowskiego i Szczepaniaka. zapowiedział odbycie sądu
partyjnego i rozpoczął próby w kierunku zażegnania publicznego skandalu."

*

\V nadziei na rozrost stolicy przenoszQ. się ludzie przeważnie na dalsze
peryferje. Dzisiaj dojazd do ośrodka
prac~' w czasie 30 do 40 minut, to rzecz
zwyczajna.
Cieszą się mieszkailcy
glównie na autobusy, których coraz
więcej I inij
się tworzy.
Mieszczuch
przywyka już do autobusu, a .odch.odzi
od tramwajów jako przebrzmiewaJące
go środka komunikacii.
Bo też doprawdy, staje się on zawada i w centrum i na ruchliwszych
ulicach. Przebrnąć dzisiaj w tramwaju ulice ruchliwsze, w ośrodkach handlowych i u zbiegu ulicznych magistral, to doprawdy sztuka: taki ścisk
komunikacyjny, chaos, zwiększany
różnorodnością
środków
lokomocji.
Mamy tam bowiem i tramwaj i autobus i samochód i ciężkie towarowe wozy i platformy i dorożki i - człowieka,
ciągnącego za sobą wózki albo dwu-

6 mies.,
Kanciu.
kowski 1 rok domu poprawy z zawieszeniem na 3 lata, Franciszek Cieślak
3 lata, Antoni Bobel 2 lata, Marianna
Banaśkiewicz 2 lata, Stefan Szambelan 8 mies. z zawieszeniem na 4 lata,
Antoni Marszycki 8 mies., Bronisława
Szambelan 2 lata, Wacław Chytros 1
rok z zawieszeniem na 5 lat i Stefan
Daniel 3 lata.
14 oskarżonych uniewinniono.
Wszyscy oskarżeni, którzy otrzymali karę od 1 roku wzwyż, pozostali
w areszcie, inni zostali oddani pod
dozór policji.

War s z a w a. (Tel. wł.) W sprawie
przesłuchano
dotąd
również w okolicach Budapesztu, gdzie Parylewiczowej
Akta obejmują
zostało p()dpalonych l<ilka domów ży około 600 świadków.
dowskich. Na ścianach domów i syna- już 15 tomów. W ostatnim czasie za,.
gogi demonstranci wymalowali wiel- wieszono w urzędowaniu notarjus,za
w Przeworsku Kuźniarskiego, który za
kie g\vastyki. (mzf
pośrednictwem Parylewiczowej starał
się o stanowisko rejenta w Nowym
Sączu lub Nowym Targu.
W Łucku
został aresztowany prezydent miasta
Stefan Wasilewski. (w)
Do

Wyrok w procesie o zajścia
w Krasnymstawie

23

Korował 2, Władysław Latosz
Stanisław Pruszkowski vel

Zawieszony starosta

Węgier

B u d a p e s z t. (Tel. wł.) Po zebraniu partji chrześcijańsk()-ludowej, na
którem wygłoszono gwałtowne mowy
antyżydowskie, doszło w Budapeszcie
do zajść. skierowanych przeciw Żydom. Tłum wybił szyby w wielkiej
synagodze budapeszteńskiej, a następnie zaatakował lokal redakcji żydowsko-socjalistycznego pisma "Neprza-

3

War s z a w a. (Tel.
powiatowy w Brześciu

Do ~ajść anty.żydowskich doszło róumieti w okolicach stolicy

października.

Niedawno temu, kiedy nadeszły
wiadomości o dewaluacji franka, rzucono się do szukania zabezpieczenia
pieniądza. Więc akcje, więc kosztowności, więc nieruchomości.
Place poszły w górę bardzo silnie, domy również. Krótko ta haussa trwała, a sporo
na niej potracono.
Pęd do lokowania oszczędności w
nieruchomościach
zaznaczył się jeszcze wcześniej. Ruch budowlany już
w tym roku był silny, a nie mniej silnie zapowiada się na rok przyszły.
Podobno zgłoszono na rok przyszły
1.200 nowych budowli gmachów, z czego większość domów cztero- i pięci 0piętrowych. Dawniej przeważały wille lub domki, prze..:naczone dla jednej
rodziny, teraz widać, że się idzie na
budowę domów czynszowych i zarobkowych. To postęp i normalizacja,
przynajmniej jej zapowiedź.

że będzie coś więcej, aniżeli zebranie

Podpalenie domów Żydowskich
w Budapeszcie

i'I!

Jose Antonio Primo de Rivera syn
bylego dyktatora Hiszpanji, przywódca faszysto\vskiej organizacji "Falangi" został aresztowany przez k()munistów w Alicante, gdzie us i' )wał wywołać powstanie przeciw czerwonym.
Wyrok na niego ma zapaść w najbliższych dniach.

Sb-onli J

zielę przy u
cznyc
pow. pozn. Z cmen,arza miejs':! przeniesiono uroczyście prochy 4 paraJjRu
poleglych w walkach pod Zbą s zyniem, do nowego g-robowca na cmentarzu przy kościele. Ohok grobowca na tablicy wmuro'wanej na pat'kanie cmentarza uwieczlliono nazwiska 70 paraf jan sI u.p&kich, poległych w wojnie ś\viatowej, IV
powstaniu wieIkopoIskiem i w wojnie polsko - bolszewickiej.
Przesłonięte
i"ztandarami o bar\\"ach narodowych trumny <przenieśli bracia poleglych i przedsta wic:ele miejscowych organizacyj na ba·rkach do grobowców. W kościele odprawił przy
katafalku z czterema trurr:nami solenną mszę św. dziekan woj.sk polskich ks, prałat Wilkans, który też w otoczeniu licznego
duchowieństwa
prowadził
kondukt.
Patrjotyczne kazanie wygłosił ka.pelan grupy leszczyńskiej ks. Kuliszak, obecnie
proboszcz w B..Jku. Podczas uro-czystości przygrywała orkiestra wojskowa ułanów.
Uczestniczyli w nich jako przedstawiciele wladz st.aro5ta dr. Jerzykowski i z ramienia dow. O. K. VII. Poznall, kpt. ~k. N a zdj~ciu fragment uroczystości w kościele

SłuQ.i, w
słupsk i ch.

w

Ale kiedy dojdzie do motoryzacji?
Czy nasze ulice odpowiadają jej wymaganiom? A publiczność? A rowerzyści, nieprawdopodobnie lekkomyśl
nie jeżdżący?
Narazie ruchu zwiękSilonego wozów
motorowych jakoś nie widać, jakkolwiek ulgi dla kupujących samochody
obowiązują już od pół roku. Żebyśmy
tylko przy organizowaniu motoryzacji
nie palnęli jakiego głupstwa!
1
Dopiero teraz okazuje się, jakie
pojęcia
głupstwo palnięto przy budowie nowego dworca! Zbudowano ledwo dwa
s'ię
tory, gdy życie wola o cztery". Już teraz odciążono nieco główny dworzec,
Kra k ó w, w październiku
skierowując niektóre pociągi prawoJednem z naj:,;zkodliwszYl:h pojęć,
brzeżne
na zapomniany
dworzec stworzonych przez żydowską masonegdaili'ki. Rok temu jeszcze mówiono rję, a niestet~' jeszcze ciągle rozpoo zamiarze zburzenia tego dworca, wszechn iQlłych wśród naszej intelitymczasem obecnie już się go w opinji gencji, jest pOjęcie kultury, ujętej w
rest~' tuuje.
.
:5zczególniejszy sposób, bardzo dla żyCo tu gadać: ruch nasz szwankuje. dów wygodny. Spotyka się wielu luKoleje do niedawna były wzorem dzi, wysoko wykształconych i bardzo
punktualności i wycezylowania, a teinteligentnych, którzy jednak tem ~y
raz poczynają się opóźniać i w czasie dowskiem pojęciem silnie są przesiąk
nadejścia i przy odejściu z Warszawy.
nięci i, co gorsza, w praktyce je stoJeżeli pociąg się spóźnia przy odejściu,
sują..
co doniedawna jeszcze było nie do poWedług nich nie wolno
walczyć
myślenia, widać, że jakieś istnieją 01'- zdecydowanie i otwarcie, musi się być
g-aniczne mankamenty przy ruchu natomiast w działaniu "objektywdworcowym. A coraz ich musi być nym". Oburzać się można na kogoś,
więcej, skoro niema poprawy, a szwan- ł ale poza oczy; potępić czyjeś działa
kowanie wchodzi w stan normalny... nie, ale tak, by go sobie nie zrazić;

,

[ ~rl~ ll~

Prezes Bielecki od czasu wyborów
wogóle w Łodzi nie był (wyjeChał "1
poniedziałek
p()wyborczy).
Ani pp.
Zielak, Pawlicki, Michalak, Grochowski i Szczepaniak, ani nikt inny, zawieszony za nic i przez nikogo nie został.
Vl Stronnictwie Narodowem w
Łodzi panuje najzupełniejsza harmonja.
Akurat w wigilję ukazania się artykułu "Republiki" odbyło się pierwsze zebranie narodowego Klubu radzieckiego. Na zebraniu tem wł.adze
Klubu wybrano ... przez aklamację.

,
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Szkod riwe
- "Kulturalna" inerCja i hasła nijakiej "kultury" żydowskiej
Wszystko zaczyna
od początku...
Złudzenia i nasza odpowiedź
widzieć można wyraźnie
wroga, ale
jawnie walczyć z nim nie wypada, bo
a nu:!,by ktoś posądził o szowinizm,
o jednostronność! Raczej dozwolić na

szerzenie

się

zła,

raczej

walkę

z nim

zostawić tłumowi niewykształconemu
i nie stojącemu na takich wyżynach
umysłu, jak ci "kulturalni". Tłumowi,
który ma mniej wiedzy ścisłej, ale
więcej serca. A jeżeli wróg bezczelny
i szkodliwy znajduje się na tych samych wyżynach stanowiska, "kultury" czy nau.ki, to musi być tern bar-

dziej dobrze tl'8.ktowany, bo "kultura;:'
nie pozwala na. powiedzenie mu w
oczy, co jest wart i na bojkot żydo
stwa. Ci "kulturalni" ludzie nie zdają
sobie sprawy, ile szkody narodowi
przynoszą; ile zła szerzy się przy ich

"kulturalnej" inercji.
A przecież kultura, to właśnie stałe
cechy zachowania się, które oprócz
opanowania wewnętrznego i zewnętrz
nego, odznaczać musi jasny i pewny
światopogląd oraz pozytywne ustosunkowanie się do jednych zagadnień, a
negatywne do innych, a co za tem
idzie, bezwzględna i bezkompromisowa
walka. o zwycięstwo tego właśnie pozytywnego programu Takich ien 'l f\k
prawdziwie kulturalnych ludzi . IdI'CYdowanych w działaniu , dziś jeszcze na
szczytach naszej inteligencji ni"ma
zbyt wiele. Zanadto te szczyty przesiąkły tendencyjnie od tak dawna rozszerz.anemi hasła.mi nijakiej "kultury"

żydowskiej.

Te

w,łaśnie

sfery,

wśród

których:

Strona I
mieści się szereg szanownych skąd.
inę.d nazwisk, podjęły myśl, by znaleźć
w Polsce "złoty środek"; by stanąć

obozem narodowym, a żydo
by nie walczyć z nikim i jak
najmniej w ten sposób zrobić sobie
wrogów. I to dzieje się właśnie teraz,
gdy czerwona zaraza bez rękawiczek
i bez żadnego pardonu toporem i porlogą wali w świat chrześcijański i rozbija narody według dyrektyw imp·e~jaIB~mu żydowskiego; teraz, gdy jedynę. ostoją przed tą zarazą jest obóz
narodowy; w chwili walki, gdy każda
nowa, sztucznie sklejana grupa nie
stojąca na gruncie obozu narodo'wego,
stanowi wyrwę w tym obozie i wzmacnia żydo-komunę.
Ta grupa "złotego środka" zaczęła
wydawać tygodnik nazwany "Odnowa" (a więc zaczynać wszystko od początku!!), gdzie zaraz
we wstępnym
artykule rzuca kilkadziesiąt pytań,
między

komuną,

mających wskazać bolączki współcze
sne, na które ma radzić "Odnowa".
Wśród tych drobiazgowo
zebranych
pytań brak jednego: kwestjj żydow
skiej I Więc dziś, gdy żydostwo pali
świat, gdy 10 proc. Zydów poSiada w

Polsce 75 proc. miast i 85 proc. handlu,
to u . nas tego żydostwa się nie widzi

i

widzieć
wyraźny

nie chce! Trudno o bardziej
dowód wpływu masonerji od'
tego objawu "kulturalnej" uprzejmości

-
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dla naszych najWiększych wrogów, o niebezpiecżna dla państwowego bytu
bardziej tchórzliwe chowanie głowy w samej Polski.
piasek j szukanie kompromJsu.
Wynika stąd dla polskiej polityki
Bardzo podobne, a również wygod- zagranicznej wniosek, że w myśl podne dla .zydów tezy wygłasza to pil!lmo stawowej zasady, z8,sady pokojOwości,
o Polityce zagranicznej, a. co gorsza, musi ona, dbając o utrzymanie doo ' dostosowanie naszego ustroju do tej brych sąsiedzkich stosunków z oboma
polityki. Słuchajmy:
sąsiadami, nie dopuściĆ do zachwiania
"Pokojowa rola Polski pomiędzy się równowagi pomiędzy nimi... .. (pod
wschodem i zachodem polega przede- kreślenia redakcji).
wszystkiem na tern, że nie może ona.
Więc znowu tchórzliwy "złoty śrowejść w orbitę ani pQlitycznych, ani dek". Pokój Europy kosztem najży-.
ideowych wpływów swoich potężnych wotniejszych interesów Polski, ko- ~
sąsiadów. Nie może stać się ani prze- sztem utrzymania przegniłej demokradłużeniem Rosji sowieckiej, ani Nie- cji zachodu z równouprawnieniem
miec hitlerowskich. Jeśli bowiem prze- Zydów, bez usunięcia przemożnego,
dłużeniem tAkiem się stanie, starcie rozkładowego ich wpływu na życie natych dwu prądów będzie nieuniknione. rodu polskiego we wszystkich jego
Tylko tak długo, jak długo Polska od- dziedzinach. Czy autor tych sł6w sam
dzieła Sowiety od hitleryzmu, pokój się łudzi możliWością takiej sytuacji,
europejski nie jeSt poważnie zagrożo- czy drugich tylko chce złudziĆ? Czy
ny i może być uratowany. Podkreśla tządy takiej właśnie bezideowej "sato wagę Polski dla Europy. I to wagę nacji" nie pokazały mu jeszcze drogi
nie tylko jej orjentacji zagraniczno-po- i nie otwarły oczu? "Si vis pacem,
litycznej, ale także rozwoju wewnętrz- para bellum". A tego nie można zrono-politycznego. Polska demokraty oz- bić bez ujęcia narodu w silne, bezkomDa fest ł dla Sowietów ł dla Niemiec promisowe i zdecydowane karby prolepaz" nU: byłaby dla Niemiec Polska gram u narodowego. Nie chcemy wojkomuDistyczna, lub dla Sowietów Pol- ny wywoływać, ale z tchórzostwa nie
ska faszystowska. Przechylenie się damy zaprzepaścić narodu i wydać go
Polski bę.dź ku Sowietom, bę.dź ku na łup "kulturalnej" masonerji i barhitlerowskim Niemcom groziłoby woj- barzyńskiej żydo-komuny.
ną., która mogłaby zniszczyć całą EuS-ki.
ropę..
ale przedewszystkiem byłaby

•

••

•

aOI ~~ aria naro owa w uI~l OWI!

Z uroczys1ośd

poświęcenia

Koł o, 12. 10. Kilka tygodni temu
odbyła się w Tuliszkowie uroczystość
poświęcenia proporca Stronnictwa Narodowego. Wczoraj, t. j. w niedzielę,

11 bm., miasteczko Tuliszków w pow.
konińskim
wspaniałej

było

znowu świadkiem
manifestacji narodowej.
Mianowicie odbyła się tutaj uroczy·
8toŚĆ poświęcenia szta.ndaru StronniCtwa Narodowego obwodu Tul1szków.
O godz. 10 nastąpiła zbiórka uczestników uroczystości przed lokalem
, miejscowego kola Stronnictwa Narodowego.
Po uformowaniu się pochodu udano się na nabożeństwo do kościoła parafjalnego. Przed. wielkim ołtarzem
w prastarej świątyni tuliszkowskiej
ustawiły się poczty sztandarowe z nowoufundowanym sztandarem na. czele.
Oczy wszystkich zwracały się na
nowy sztandar, odznaczający się pięk
nem wykonaniem, imponujący rozmiarem.
•
Rozwinięto
zwisające u
drzewa
wstęgi i podano je licznym chrzestnym. Wtedy ks. dziekan Karol Ciesliński, proboszcz parafii Tuliszków,
dokonał aktu poświęcenia
nowego
sztandaru, wygłaszając przytern pięk
ne, podniosłe i pełn-e głębokiej treści
okolicznościowe
przemówienie, oraz
Udzielając
wszystkim, którzy będą
kroczyć pod tym sztandarem, błogo
sławieństwa..

Po skończonem nabożeństwie, na
cmentarzu kościelnym przed świąty
nią odbyło
się
uroczyste wręczenie
nowopoświęconego
sztandaru chorą.
żemu obwodu, od którego rotę przySięgi odebrał kierownik organizacyjny
Stronnictwa Narodoweg-o w.-Koninie,
p. Józef Nowak z Ja.błonny. W pewnej
chwili małe dziewczynki obsypały
sztandar kwiatami.
Po dokonaniu aktu wręczenia
's ztandaru ruszono w pochodzie, liczą
cym ponad 1000 osób, ulicami Tulisz'"
kowa do ogrodu, gdzie odbyło się uroczystościowe zebranie pod golem niebem. Ponieważ władze robiły trudności, część członków Stronnictwa Narodowego, idąca w pochodzie, a nie poSiadająca przy sobie legitymacyj, mUsiała pozostać poza parkanem,
skąd
jednak mogła wysłuchać dobrze wszystkich przemówień.
Na trybunie, z pm-tretem Romana
Dmowskiego, ustawiono poczty sztandarowe.
Zebranie zagaił kierownik obwodo;
wy Stronnictwa Narodowego w Tuliszkowie, p. Roman Jesiołkiewicz. Prze:wodniczył kierownik koła Tuliszków,
p. Michał Lewandowski.
Jako pierwszy przemawiał p. I{onstanty Kllański z Władysławowa. Drugi zkolei zabrał głos delegat zarządu
powiatowego Stronnictwa Narodowego
w Koninie, p. Kazimierz Pomogierski.
Trzeci przemawiał sekretarz zarządu
powiatowego Stronnictwa Narodowego

sztandaru St'ronnictwa Narodowego obwodu Tunszków

w pow. konińskim

Bolesław Kllbiak. Na zar;ebrania przemówił do zebranych
kierownik
organizacyjq,
Stronnictwa Narodowego w Koninie,
p. lózef Nowak z 1abłonny.

Wszystkich mówców zebrani nAgrodzili hucznemi oklaskami.
Zebranie ZakOl1.CZOnO wzniesieniem
okrzyków na czeŚć Polski narodowej
i odśpiewaniem "Roty".

w Kole, p.

kończenie

Poświęcenie proporca s~ N. wOłułowie
w

_roc#lIstoścł

utUla'

fD#lęl"

p(Jb}an~

i

delegacje kól S. N. •

p a b j a. n i c e, 12. 10. We wsi Dłu- cmentarzu kościelnym przyrzeczenie
tów pod Pabjanicami podczas odpustu od kierownika koła. S. N. p. Stanisła
Matki Boskiej Różańcowej odbyło się wa Kmiecia, wręczaj~c mu nowopopoświęcenie proporca miejscowego ko- święcony proporzec, który zkolei wrę
la S. N. Władze administracyjne nie czono chorążemu p. St. Olkuszowi.
udzieliły zezwolenia na przemarsz do
Następnie udano slę na plac ŻwirkoBcioła..
ki, gdzie odbyło się uroczyste zebraW uroczystości wzięły delegacje nie, rozpoczęte odśpiewaniem "Hymkół S. N. z Łodzi, Pabjanic, Tuszyna nu Młodxch", Przemówienie wygłosił
i okolicznYCh wsI. Aktu P98więcenia p. ~ygmtint Kraj, a następnie p. Tadokonał ks. prob. WojCiech kubiś, któ- deusz Kraj odczytał akt poświęcenia
ry wygłosił także okolicznościowe proporca. Wbij&.niem gwoździ pami~t
przemówienie, życząc organizatorom kowych i odśpiewaniem "Roty" zakoń
uroczystości wytrwania. w pracy dla czono zebranie.
dobra Wielkiej Polski. Po nabożeńDo wygłoszenia dłuższych przemostwie prezes powiatowy S. N. p. Zyg- wień nie dopuścili znajdujący się na
munt Kraj z Pabjanie odebrał na miejscu posterunkowi p. P.
I

.,Kalisz musi
Z im,ponujqcego

~ebrania

prześcignąc Łódź"

Stronnictwa Narodowego w Kalisftt,

K a l i S z, 12. 10. Dnia 11 bm. w sali
Tow. Muzycznego odbyło się ogólne
zgromadzenie członków Str. Narodowego pod, przewodnictwem kol. kier.
K. Herbicha, na ~tórem rad?y miasta
Lo.dzi kol. Cze~lk WygłOSIł dwugodzmne przemÓWIenie, przyjęte przez
zebranych gromkiemi ol}laskami.
~ówca poruszył wszy~tkie naj ważnleJsże momenty walki, Jak$ obóz narodowy prowadZi o wyzwolenie Polski
z pod .~nowaI1ia mEl;fji l:?asoń~ko-żfdowskle] .. Przeds~awIł mebezpleczenstwo, jakle zagraza narodowi polskiemu ze strony Zydów, którzy po opanowaniu handlu ~ przemy lu USiłują
opanować prasę, adwokaturę, sę.dow

WOJ·na sjonistów
Z chasytlami

. ot
Zargonowy "Halnt donosi.z Sosno":',ca: "W święto zakończ~ma kucze~ wdarła się grupa bełzkIch c~,:
sydow. do }ok8;lu ."Hasz<!mer HadotaJ
(orga~lzacJa. sJomstów zy.do,:,;,skich prz~pIsek red. "Orę~~wmka) w Bo:
chm. Chasydzi. wyblll ~zyby, po~arh
obrazy, po~~mah .meble I pob~ll kIlku
"szomerów, z.nałduję.crch S.I~ w lokału. Napadm~c~ ~awuvioml11 o carłem ~ajściu 'p0hcJę. •
.
. Uł, c:oś . m~dobrz~1 .Czyzb~ post~po
Wl slom~,cI me ch.clelI UCZ~IĆ ,,śWIęta.
8zał~sów? "?'I. k~zdym ~a~le owe za-.
targI.W rodZIme IzraelskIej są bardzo
znamIenne. (mz)
----"'

Wstrzą'Sający

I

czeństwa

polskiego miasta lAldzi 1 wytworzył tak liczne i karne szeregi
członków, o które rozbić się musi każ
dy atak żydo-komuny.
80.000 głosów, które padły na listę
narodową, to nie głosy przypadkowe.
Wyborcy nasi nie głosowali pod naciskiem kapitalistów lub władz administracyjnych, nikt ich nie przekupywał ani nęcił obietnicami zysków I To
wszyscy zahartowani ideowcy, milujący naród i Polskę nad wszelkę. prywatę, którzy na każde zawołanie staną.
w obronie wielkiej idei i taka czy inna
rada miejska z tę. żywiołową siłę. liczyć
się musi.
Zgromadzenie zakończono odśpie
waniem Hymnu Młodyćh i okrzykami
na cześć narodowej Łodzi, obozu narodowego i Romana. Dmowskiego.

nictwo i wolne zaWOdy inteligenckie.
Specjalnie rozprawił się z projektem
wprowadzenia autonomji dla Zydów
w Polsce.
Powołując się na do~wiadczenia,
wzywał do ostrego bojkotowania ży
dowskiego handlu i dziennikóW, wydawanych przez ZydÓW ~ p'olskim ję
lak donosi prasa żydowska, we wsi
zyku. Kalisz, stary gród polski, który
nIe ma tyle naleciał0.4ci obcego żywiO Spas6w, w okolicach Równego został
w sobotę wieczorem zastrzelony 30łu, 00 Lódź, powinien cały stanąć pod
letni Abraham Rozenbaum, mieszkasżtandarami narodowemi i Łódź wyniec Spasowa. Niewykryty sprawca
przedzić,
Na życzenie zebranych osobny u- strzelił przez okno do Rozenbauma,
odmawiającego modlitwy, kładą.c go
stęp przemówienia poświęcił kol. Czernik ostatnim wyborom w Łodzi, za- trupem na miejscu.
znaczając z naeiskiem, iż obóz naroMorderstwo ~ wywarło wielce
dowy z tej walki wyszedł zwycięsko, przygnębiające wrażenie na miejscobo porwał za sobQ. większość społe- wej ludnOŚci żydowskiej, która ł~czy

Tajemniczy mord 2yda

wypadek

K a t o w i c e (AJS). Na dwOll"Cu
przetokowym w Tarnowskich Górach.
w cza.sie przetaczania pociągu towarowego, mającego wyruszyć magistralą.
węglową., spadł z budki hamulcowej
s'k utkiem nagłego wstrząsu hamulcowy 54-letni Marcin Kujawa z Ostrz&Bzowa.
Nie.szezęśliwy kolejarz
wpadł
pomi~y wagony i dostał się pod koła,
które zupełnie oddzieliły głowę od. tułowia i odrZUCiły na sąsiednie tory.
Poszarpane przez pocię.g zwłoki umieszczono w kostnicy szpitala powiatowego w Ta.rnoWlSkich Górach.

Zbliżenie

czesko-wloskie?

R z y m (Tel. wł.). Kursują. tu pogło
ski, że CzechOSłowacja zamierza w
najbliższym czasie oficjalnie przyłą,
czyć się do pań'stw,
które podJpisały
protokóły rzymskie.

Z dnia

KOPANIE

Łod.i,

TUlllłl1J'lła

w

e

je ze wzrastającą w ostatnich dniach
agitacjI) antyżydowską, prowadzoną.
przez Ukraińców. (mz)

Dziefi. się jakby na despet
jak z kołomazię. wIece a mnie tak w poły boli,
ze jaz mie mgli i piece.
Helina mi doku co
i jesce mie poganio -

-

ale wiem, ze i ona
mo tego kopanio.

dość

Jadźka

z kóścielnyk ba.bkp
o nom6winak
'
ale mie nic nie ciesy,
bo w głowie mi juzyna.

gwarzą

Nare§cie jom przynie§li
mama w małym kosycku
- mnie się hań nic jeść nie fce
odpocnem na "trownicku.
'
Skopiemy do wieoora
jesce ze trzy postacie a pote pomozemy
poznosić worki tacie.

-Lecimy
- - se-z-Helinom,
furcom farbanki z wiatrem,
- bo Jędrek jus pod loskiem
złozył okrutną watre. Helina sie przekuco:
ze śmi~jem sie - je w rzecy
dyć przecie przed godzinę.
,
umierałak na plecy. Teros jus nic nie bocem,
se chorość z dymem
- a jo sie koło grulek - '
śpiewajęcy uwinem.
poSła

Bo sama piekem grule
(- wse troche poprzypolom)
ale ik syćka jedzom jesce okrutnie chwolom ...
Nas ogień przez gałęzie
przebijo sie cerwono,
- a miesię.c zbladnął troch.
i gembe mo zdziwi9nę. ..•
Sypią

sie złote iskry,
od ognia bucha nagarnem kapke gruli,
bo mamy do fartucha. ciepło

Goniem jak młode psisko,
dowodzem, telo brojem - jaz wrypiem cierniok w noge,
- wtedy sie uspokojem ...
HANKA

-
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Ciemne strony przemysłu pensjonatowego w Zakopanem

"W jednej kosmU"

wyjechała

z Zakopanego niejedna poszuki'waczka ko'kosów

Z a k o p a n e, w październiku
biercy śp. Byszewskiego);
Notre Dam e, ul. Piłsudskiego (p. Fr.
Pod Szarotami, Żywczańskie (p. SzaŚWierzek, kelner z Zakopanego);
Stosunki w przemyśle pensjonatorota, budowniczy z Krakowa). .
wym nie są. zdrowe. Cią.gła fluktua- Poranek, ul. Grunwaldzka (p. Wład.
W powyższym spisie figurUją me:
Kotońska z Zakopanego);
cja, cią.gła zmiana dzierżawców nawet
na przestrzeni jednego roku, pow()- Przedświt, ul. Chałubińskiego (p. Zo- maI wyłącznie inteligenci i z maleml
fja Piotrowska, żona kapitana z wyjątkami ludzie "ze świata", z Zakoduje nieraz przykre niespodzianki dla
Włodzimierza Wołyńskiego) ;
panem luźnie związani.
.
gości i podnosi
znaczenie zbędnego
Na osobną wzmiankę zasługUje p.
i szkodliwego pośrednictwa. Pośred Sanakówka, ul. Chramcówki (Zwią.zek
Skrocki z Katowic, któr~' swoją. willę
Rad Powiatowych);
nictwo znowu wpływa na wzrost ko:
sztów utrzymania, w-obec tego, że kie- Śnieżka, ul. Witkiewicza (dr. Jaźwiń "Stefanówkę" na Mal~J11 Zy:w~zań
skiem sprzedał przed kJ Iku mieSiąca
ski, lekarz z Warszawy);
rownik pensjonatu musi je opłacać.
N a palcach można policzyć pensjonaty Szałas, ul. Kasprusie (p: Urszula Brzo- mi Zydom. . 'ależy mu się zato w Kazowska z Zakopanego);
towicach owacja.
pozostają.ce przez czas dłuższy w jedT. KLING
nych rękach, a więc z jakąś marką. i Wrzos, ul. Chałubińskiego (spadk()tradycją.. Najczęściej PTzechodzą. one
jak piłki od wdowy z pod Wilna do
żony lekarza z Katowic. Niewiasty bez
żadnej
kwalifikacji, bez fachowego
przygotowania, z kilkoma tysiącami w
kieszeni, zbiegają się z całej Polski
Sensacyjne echa ~ procesu radomskich skm'bowc6w
robić interesa pod Giewontem. Wpła
cają.c wygórowany czynsz dzierżawy,
R a d o m, 12. 10. - W dalszym cią. wyjechał, chwalił się publicznie, że
próbują go odbić na gościach, a jak gu procesu o nadużycia b. naczelnika udało mu się go "nabrać". Z dalszego
się mimo wysiłków sztuka nie uda, urzędu skarbowego w Radomiu Krzy- przewodu sądowego okazuje 'się, że
znikają czasami pewnego poranka bez sztoforskiego, zeznawało w piątek kil- Krzysztoforski fałszował rachunki k()pożegnania ku wielkiej żałOŚci dostaw- kunastu świadków, odsłaniając dalsze sztów podróży, brał "kubany·', przyców... W jednej koszuli" wyjechała wprost niebywałe kulisy oszustw po- właszczał sobie kwoty zebrane na cele
społeczne, teroryzował podległych mu
z Zakopanego niejedna poszukiwaczka pełnianych przez oskarżonych.
kokosów. Z tego zjawiska tymczasoŚwd. Cielecki, referendarz, zeznał, urzędników.
Proces radomski świadczy nietylko
wości, braku stabilizacji wypływa cały że skoro tylko został przydzielony do
szereg ujemnych konsekwencyj, któ- służby w urzędzie skarbowym, zaraz o niesłychanej korupcji samych oskarrych omawiać nie będę.
zauważył, że Krzysztoforski pozosta- żonych, ale wydaje również świadec
Powtarzam tylko raz jeszcze: wy- wał w koleżeńskich stosunkach z czę two wątpliwej wartości pewnej części
górowany czynsz dzierżawny, pośred- ścią. podległego mu personelu, z dr u- urzędników, którzy, jak teraz wynika
nictwo i brak kwalifikacyj u dzier- giej strony wYl'aźnie separują.c się od z ich zezna!'l, wiedzieli "coś nie coś",
reszty złożonej z poważnych urzędni- względnie domyślali się, że Krzysztożawców, 10 są choroby gł Ówne prze- ków W dn'
. d d R d
n,ysłu pensjonatowego,· o He pominę
..
lU p!-'zYJaz u
o. a D.U'1t forski prowadzi fałszywą. grę. Brakło
wysokie stawki podatkowe, dostoS()-, n~CZell1lkar w~dzl~łu .Izbr Jasl~ls~leg.o, im odwagi, aby zameldować o tym
wane do minionego okresu pomyślno- I K ~yszto.fo SkI zwrÓCIł SIę ~o s~la~ka komu należy, a wreszcie, gdy nawet
ści gospodarczej. Z temi chorobami z ząda!lIem, aby. spo!z~dZłł f.IkcYJ~y doniesiono o tern , bezpośrednim przemuszą. walczyć pówołane czynniki w protokoł lu.st~acYJny. SWIadek zą.damu łożonym doniesienia te zostały przez
"
. . . . temu odmowIł, wówczas Krzvsztofor- tych ost'atnich zlekceważone, chociaż
1~t~esle Zakopanego : gOŚCl przYJez- ski zwrócił się z tern do osk. kielskie~ obowiązkiem każdego przełożonego
Z&uJą.CtYCh. na WYWflukCtza~. . t ó . , go i do śwd, Kozłówny, a gdy Jasielski jest zbadać przedstawione zarzuty.
s aWlCZn.a
uacJ8. Jes . r wmez
cechą przemysłu pensjonatowego, je----------------żeli bierzemy pod uwagę narodowość
dzierżawców. Ciągłe tu zmiany. Nigdy
ł
!lic można mieć pewności, czy polski
j katolicki w sezonie zimowym pensjoSensacyjna wiadomość ~ydowskiego d~ienn 'ika
nat nie zmieni wiary w lecie. Zyd da
więcej i transakcja dokonana. SumieWar s z a w a, 10. 10. - W czoraJ- pują.cą depeszę swego warsza'wskiego
nie obywatela i Polaka zamilknie sze wieczorne pisma s~ołeczne zamie- korespondenta:
pieniądzem się je kupi.
ściły sensacyjną wiadomość, że władze
"Jak się dowiadujemr, władze zaProcent pensjonatów żydowskich zamierzają. zmienić ustrój gmin ży mierzają. zm ienić ustrój gmin żydow
od rOKu 1932 zmienia się nieznacznie, dowskich w Polsce w duchu nadania skich w Polsce w ten sposób, że gminy
balansując w granicach od 19 proc. do
im szerokiej autonomji. Gminy żydow otrzymają. szeroki samorzą.d po litycz22 proe. To maksimum przypada skie otrzymać miałyby samorzą.d poli- ny i społeczny. 'vV Warszawie b~dzie
niestety - na chwilę obecną (na 216 tyczny i społeczny.
istniała rada główna wszystkich gmin
pensjonatów - ł8 żydowsJtich). Do
żydowskich, którym będą. podlegały
Wiadomość
powyższą. potwierdza
żydowskich zaliczam i te,
które są czołowy organ żydostwa w Polsce, zarządy okręgowe województw, a im
niemi przez osobę właściciela i dzier- krakowski "Nowy Dziennik", który w zaś podlegać mają zarzą.dy poszczególżawcę, i te "polskie", które dzierżawią powyższej sprawie zamieszcza nastę- nych gmin w małych miastach."

Krzvszłoforski brał

.,kubany"

AUtonomla
· PO I't,[Zna dl a Z·Vd'OW.l

Znany pięściarz poznański, siedmiokrotny mistrz Polski Majchnycki, po'
rocznej przerwie spowodowanej dyskwalifikacją, wrócił znowu na ring;
zwyciężając w
ub. niedzielę swego
przeciwnika przez k. O., w ramach
meczu Sokół - Cuiavia. Na zdjęciu
Majchrzycki przygotowuje się
do meczu.

' Wy'kłady

pro"-

Głąbińsklego

i pro f . Chrzanowskiego
Kra k ów. (Tel. wł.). Prof. Igna,..
cy Chrzanowski wznowił po dłuższej
(przymusowej!) przerwie swoje wykła
dy w krakowskim uniwersytecie. Na
pierwszy wykład przyszła tłumnie
młodzież akademicka; zjawiło się też
liczne grono profesorskie z rektorem
Szaferem na czele. Prof. Chrzanowskiemu zgotowano serdeczną owację,
co świadczyło o uznaniu, jakiem się
cieszy znakomity uczony w kolach akademickich.
L w ó w, 12. 10. - W ub. sobotę o'd był się w Uniwersytecie Jana Kazimierza inauguracyjny wykład prof. Sta.nisława Głą.bińskiego, przeniesionego
na przedwczesną emeryturę dekretem
p. Jędrzejewieza. Obecnie prof. Głą.
biński prowadzić będzie wykłady zlecone z dziedziny ekonomji.
Z okazji pierwszego wykładu pro!.
Głą.bińskjego młodzież prawnicza urządziła swemu wychowawcy i zasłu
żonemu działaczowi narodowemu serdeczną manifestację, wypełniając salQ
po bl'zegi i wznosząc na jego cześć ()krzyki.
Prof. Głębi11ski, podziękowawszy za
powitanie, wygłosił swój pierwszy
wykład.

Żydzi

Według typu pensjonatów stan posiadania mniejszości tak się przedstawia:
w I kategorji na 35 pensjonatów
7 żydowskich, czyli 20 proc.;
w II kategorji na 46 pensjonatów
15 żydowskich, czyli 32 proc.;
w III kategorji na 136 pensjonatów
28 żydowskich, czyli 19 proc.
'

Na wysoki stopień zażydzenia przemysłu pensjonatowego
decydująco
wpływa wielka ilość pensjonatów polskich, dzierżawionych przez Żydów.
Podam i~h spis wrez z nazwiskami

właścicieli.

Pożar

w Bielsku

;B i e l s k o, 12: 10. - W zabudowania~h fabryki "Thonet Mundus" w Jasien'1cy około Bielska wybuchł groźny
pożar, który strawił część zabudowań.
W akcji ratowniczej udział wzięło kilka stra,ży pożarnych. Straty są wielkie.

Nowy ł'
•
•
lermrn sensacyjnej
sprawy W' PI"otrkow"le
P i o t r k 6 w, 12. 10. -

Naznaczona

"Miłośnicy"

W konkluzji uchwała Naczelnej
Rady wzywa ogół kupiectwa chrześcijańskiego, dotychczas nie zrzeszonego
do przystępowania do szeregów istnieją.cych organizacyj zawodowych, s.
władze zrzeszeń kupieckich do rozwinięcia
energicznej
propagandy na
swoich terenach w celu zwiększenia
liczebnego stanu zrzeszeń i zmobilizowania w ramach swych organizacyj
wszystkich warstw kupiectwa polskie-

pierwotI~,ie na dzień 2-go b. m., a na- go.

stępnie odłożona, sprawa karna przeI kategorja:
Biały Dom, ul. Sienkiewicza (dr. Jan ciwko wiceprezydentowi m. Piotrkowa
Hawłowski, sędzia z Łodzi);
Władysławowi Uzięble i 16-tu "bojcwDiana, ul. Grunwaldzka (p. Pędzimą,ż com" z pod czerwonego sztandaru, o
z Zakoparrego);
wywołanie awantur w czasie obchodu
Oaza, ul. Grunwaldzka (p. Marja Pa- Stron. Narodowego, dnia 2..\ maja b. r.;
wlicowa z Zakopanego)..
odbędzie się dnia 9 listopada.
n kategorja:
•
Heńka, ul. Grunwaldzka (p. Wanda
Usunąć
Jeziorska, wdowa po dyrektorze
banku);
War s z a w a, 12. 10. - W sobotę
Magnolja, ul. Zamojskiego (dr. Kazi- odbyło się zebranie Rady Naczelnej
mierz Mastalerz z Zakopanego);
Zrzeszeń Kupiectwa Polskiego, na któPrzystall, ul. Grunwaldzka (p. Marja rym uchwalono rezolucję, shyierdzaStawarzowa, żona oficera w st. 8(>.); ję.'cą., że władze państwowe oraz społeTuberoza, ul. Piłsudskiego (p. !U'on, czeństwo polskie w coraz większym
obywatel Krakowa).
stopniu doceniają. znaczenie zdrowego
III kategorja:
polskiego aparatu wymiany, jako jedSpokojna, Bystre (p. Lachowski, em. nego z podstawowych czynnik6w rozurzędnik magistratu Krakowa);
,- woju i sił gospodarczych w państwie,
Strusia, ul. Grunwaldzka (dr. St. Jan- oraz że ten doniosłv dla zawodu kuczewski, adwokat kOl1!'iystorza war- pieckiego zwrot w opinji polskiego
szawskiego i wiceprezes Izby Ad- społeczeństwa wymaga ze strony zorwokackiej);
ganizowanego
kupiectwa polskiego
Jurand, ul. Chałubińskiego (p. Wład. nowego jak największego wysiłku w
Dziewoński, kupiec z Zakopanego}; kierunku ulepszania swych "'-arsztaLotos, ul. Grunwaldzka (dr. Tomenko, tów pracy i usprawnienia. techniki
handlu polskiego.
•
lclulrz z zagłębia węglowego);

Zydów z handlu

"szachów"

W dalszym ciągu odezwa Naczelnej
Rady wzywa wszystkie zrzeszone organizacje kupieckie do jak największego wysiłku w kierunku dalszego
doskonalenia metod pracy kupca polskiego oraz podkreśla konieczność usunięcia elementu żydowskiego z handlu. Po raz pierwszy kupiectwo polskie formUłuje ten postulat.
War s z a ,w a. (Tel. wł.) W dniu
wczorajszym W nocy policja dokonała
rewizji w lokalu "Towarzystwa miłośników szachów" przy ul. Widok 11.
Jak stwierdzono bowiem, pod pokrywką klubu szachistów uprawiano
we
wspomnianym lokalu hazardowe gry
w karty, a oprócz tego lokal był domem schadzek.
Wkraczająca policja zastała w l()kalu wiele osób z "lepszego" to warzystwa, zajętYCh grą. w karty, lub zabawą z kobietami lekkich Obyczajów.
Przeciwko obecnym spisano protokół,
lokal opieczętowano, a właściciela 10kalu, Zyda Maksa Sonenszeina aresztowano i oddano do dyspozycji władz
prokuratOl'Skich. (mz)

l

Na ma ..ginesie

Z bOhaterskiej Hislpanj!i
"Dailv Herald" jest pismem socjalistycznem. Nie można więc podejrzewać
jego sprawozdawcy o stronniczość na korzyść
narodowców h iszpańskich . I cto korespondent te-n donosi m. in. co następuje (cytujemy za
prof. Strońskim z "Polonii") o historji obrony Alkazaru:
,.Władze czerwone w Toledo, zajmujące miasto. wezwały do telefonu
dowódcę płk. Mascardo, któremu mówią,:

- Przv telefonie stanie syn pań
ski. Jest on naszym więźniem. Będzie
z panem mówił. Jeżeli się pan nie podda, rozstrzelany będzie natychmiast.
Za chwilę dowódca Alkazaru słyszy
głos:

-

żesz?

do

Ojcze, to ja jestem, co

A wtedy trupio blady

płk.

mi

ka-

Mascar-

rzekł:

W imię Boga rozkazuję ci zawoNiech żyje Hiszpan,ia! Niech żyje
Chrystus-Król! i umrzej jak boha:ter!
Ojciec twój nie podda się nigd)r.
Zamordowano młodzieńca natychmiast",
Tego przykładu bohaterstwa wię
cej niż rzymskiego, bo chrześcijań
skiego, socjaliŚCi nasi i Zydzi nie zrozumieją nigdy. Nie dostrzegą oni także ohydnego best.ialstwa marksistów
hiszpańskich, usiłu.il).cych w ten najnikczemnie-jszy i najbardziej nieludzki sposób, wyszantażować poddanie
,Alkazaru! Po tym będl). obłudnie się
oburzać, gdy narodowcy tych łajda
ków rozstrzelajl,l.
-

łać:

Strona "
PROSZĘ

WSTACr

ORĘDOWNIK, ~ro'da,

dnia 14

pa'ździernika

1936

Numer 239l

Pomoc -zimowa dla bezrobotnych
po południu odbyła się w
pana Prezydenta. R. P. wielka. konferencja. w sprawie pomoey dla.
bezrobotnych z udziałem około 300 za.proszonych. Przyjęto poniższQ., zap'l"Oponowaną
~zez
min. Kościałkow
skiego odezwę do społeczeństwa treści
W

piątek

obecności

następujQ.cej ~

Dotychczasowe doświadczenia w
akcji zbiorowego wysiłku utwierdzają,
naszą. wiarę w gotowość społeczeństwa
do ofiar na rzecz dO'bra pOWSZeChnego.
I tym razem nie może być inaczej.
Warszawa, Zamek Królewski, dnia
9 października 1936 r.

*

Obywatele!
Następnie przeprowadzono w)"bory
Zbiorowym wysiłkiem rządu i spo- do naczelnego wydziału wykonawcz&łeczeństwa ze·b rane środki na walkę z
go, który składa, się z prezydjum wy..
bezrobociem pozwoliły na zatrudnienie d.ziału oraz prezydjów pięciu sekcyj
w bieżącym roku kilkuset tysięcy bez- (organizacyjnej, propagandow~j, zbi~r
wlazł
paradę
robotnych.
ki pieniężnej, zbiórki mateTjaloweJ i
W ciągu wiosny, lata i Jooieni trwa- rozdzielezej). Przewodniczą.cym p'r ezy- Dawaj pan jeszcze karafkę.
- ZakĄskę tez?
ły rOboty publiczne, przyspatzają.c s·p odjum został P. min. KQścialkowski,
'--' Wiado-ffio, zagrycha być musi.
łeczeństwu nOWe wartości gospodar- skarbnikiem generalnym b. minister
- Franoo o ile mnie ucn>o nie myli, ty cze. Powstały linje kolejowe, setki ki- August Zaleoski, sekretarzem .gener3!l:
jutt maM 'porządną śrOOę.
lometrów szos i ulic, meljorowano ba- nym p. Dolanowski, przewodmc:Zł}Cy~l
~ Nie Igna.ś, tyl[ko mi się zdaje. te zie·
gna, regulowano rzeki.
sekcyj pp. prez. Starzyńs·ki. prof. MImia. spóź'nienie na,M ahia.
.
Zatrudnieni przy robotach, zara- chałowicz, prezes Byrka, prezes Klar- No, jazda, pij!
ner, dr. Kwaśniewski.
~ Ano nasze.
biając na życie, pracą swą. powiększali
'- Franuś?!
bogactwa Rzeczypospolitej.
Bezpośrednio po tern zebraniu od- Coo!
Nadchodzą.ca zima
i wyczerpanie było się posiedzenie naczelnego wy'-' Mnie się w.id1Zi, co te rY'bki zalatuj!\. środków pIeniężnych nie pozwalają. działu wykonaw1:zego pod przewodme;....) NiepoolQ!bno'l
jednak na dalSze prowadzenie robót w twem ministra opieki spoI. Zyndram- Zoba,cz!
...... O do 11,ooa, !Jakie t'O małe, jeBIzcze od tych rozmiarach i setki tysięcy żywi Kościałkowskiego.
cieli rodzin pozostanie bez pracy i
liemi nie odrool>o, a julŹ P OIPsut e I
- JUIŹ takie czasy, bracie, krezus i rM- chleba.
Agencja "Iskra" donosi: Liczba zo.ptlS'ta.
rejestrowanych bezrobotnych przekroMusimy im przyjść z pomoeQ..
- Firanuś?!
SamQlUl;chowawczy instynkt narodu czy w zimie p6ł miljona. Nie wszysc~
'- Co'!
jednak z pośród nich przepracowall
- Wid,zi mi sIę. ~ ci się ~lowa tr()ch~ wzywa wszystkich obywateli gorą.cego
powiększyła.
serca, aby na pomoc bezrobotnym zło wymagane ustawą 108 dni. Z ustawo- Tak, o dwa numery.
żyli część swegoo dochodu lub mienia, wego zabezpieczenia na wypadek bez- A 'kt62 ci tak w inte}igen(:j4j przyj- nie - odczepny grosz litości, lecz dług rQoocia korzystać będzie zaledwie 1/5
ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.
wanU?
społeczny.
- Żydyl
Pozostaje więc około 400 tys .. ~ezrobo~
Z
odczucia
i
zrozumienia
potężnego
- Ży'liy'1 I I tyś się dał. Nie oddałeś
nY'ch, którym z pomocą przYlsć ~ędzle
głosu,
jakim
ów
instynkt
woła,
powstał
1m?
.
Ogólnopol,ski Obywatelski Kotnitet Zi- musiała ofiarność społeczna, gdyz kr&- Co za ftaje,m mnie masz 't
mowej Pomocy Bezrobotnym, obejmu- dyty Funduszu Pracy ni~ wysta;rczQ..
c;..J Ja im W1J)ierw o4da.lem.
- Ale cię t1.z.petJnie 'I1l'zĄdzibi. To chy- jący przedstawicieli tak rozległych Liczł}C przeciętnie 15 zł mIesięczme !la
ba. rurą od kanafua.cii?
warat społecznych, jak rozlegle sę. je· osobę, w ciągu pięciu miesięcy wynIesie to około 30 miljonów złotyCh. Wp~y
- Nie wiean bracia.. bo się rozl'e'Ciala. go potrzeby i cele.
'-' A gdozie oni dę ł!ak urrza;d.mHt
wy z ofiarności publicznej muszą WięC
Najważniejszem
htłlSzem
zadaniem
'-' Nie widzisz, nad uchem!
wynieść Co najmniej 20 miljonów zło
będzie skupienie i kóordyna.cj.a. ofiar'-' Mnie ehoodzi o okolice.
tych W gotówce i naturaljach.
nego wysiłku całe gb społeczeństwa i
---' Ano koło lokalru wyoorczil<go.
::..... Za 'Co?
za.pewnienie w ten sposób najbardziej
;..... Nie bą4ź fra.jer. Nie wis'Z. 1e w eza- celowego podziału darów. Chcemy obusie wyi!>o.rów, dla śwdę1;ej tradyeJi się na- d.zić ofiarnQ. myśl zbiorową, która wywalają?
razi się w pówsMchnym czynie.
Wierzdl0sławlcach
- To ty te1'8lZ illa ofiarę trooyeji wyChcemy wszczą.ć ruch, który stanie
T a r n 6 w. (Tel. wł.) Prokurator
chodzi &l 'l
- Coś kolo tego. ChociM: Żydy pr:zy się pospolitem ruszeniem samopomo- przy są.dzie okręgowym w Tarnowie
wyborach w głowę biły, t'Biby ozoowie'k cal- cy spo·leczeństwa.
wygotował juŻ' akt osk.ar~enia prz~
Obywatele, nakaz chwili brzmi:
!tiem z.g-łuipiał i na komU!lle gl"Bow.al.
ciwko oskarżonym o ZajŚCIa w czaSIe
- Wis'Z, te tle ŻY'dy to SMIle 'komlU'l1i·
Wszyscy bierzemy udział w pomocy manifestacji chłopskiej w , dniu 15
sty.
d1a bezrobotnych braci.
sierpnia b. r. w Wierzchoslawicach.
-' "Sana'cja'" zmarła t~! Staa-y kawal.
Kto się od niej odgrodzi sobko- Oskarżeni są: 1) Panek Wł., Zawada
Nie kawał Lgna.śl M6wdę d, jak takiego spotkasz. to wydaJe ci si,~, te to 10.. stwem, opieszałością, czy nie,chęcią. Uszewska, pow. Brzesko; 2) Machoja
jalny starozakonny, a jak g>o prżyiwanisz nosić będzie w swem sumieniu poczu- StanisłaW, Lęki Górne, pow. Ropczyce;
cie nie.spelnionegQ obowiązku.
w tl1amwaj. to cały czerwony.
3) Wodziński Wojciech, ttadll1a, pow.
- Ozerwony'l
'- No tak.
~';}si~n~l kornumista'!
, .
PRZEKR' OClYLlśMY
',ZŁOTYCH ,

Gdy pan Szyja

w

...

w

-

A cz-emu

skni.ą?

oni

tak za Leninem

to

tę-

na

Z"P,racy Polskiej''' na mąsku

Warsza.wa. (pAT.) Pan Prezydent Rzeczypospolitej ofiarował kwotę
5000 zł na rzecz pomocy zimowej dla
bezrobotnych.
War s z a wa. (P AT.) Pan ma.rszałek Senatu, Al. Prystor, ofiarowal na
rzecz pomocy zimowej dla bezrobotnych 1000 zł.

Gustaw Suski
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••Ch' robry"~

Urzędnicy

i pracownicy Wielkp.
Sp. DZierzawne.i koncernu Dr.
Roman May, oddział Słodownia
w Głównej:
Ks. radca Jan Ludwićzak, Domachowo
B. S. K.
Zofja Lubińska
Stefan Z.ygrnaniak, rytownik, Pół
wiej's ka 38
Pracownicy firmy Stefan Zyg,m aniak
Tow. POWlStańców Wielkopol.skkh
1918/19 Poznań, Koło J etyce, zebrane przez druhów na posiedzeniu 7. 10. il6, II rata:
N.N.
Marja Całk6wna
Jan Całka
Adamczewski, Leszno
Henryk Dembińśki, Gostyń fabry·
ka koni na biegunaeh i mech.
wyrób pakuł tapicerskIch II rata
Henryk Dembiński, Gostyń zaroalo pobrane za znacżki Pocztowe
przez urzędnika poOl'lt. p. J a.na
Sa'8a, który mimo ł:gtoszenia
omytlki przyjęcia dopłaty niegrzecznie odmówil
Zebrane w agenturze nasżych gazet w Gnieźnie'
Zebrane w a,genturze naszych gazet w Kępnie:
Tomasz Laube; Gębice
Władysław Grześko'Wiak, GE)bice
E. Malllnda, Gębice
J. Mr6wczyńslti, Ostr6w
Maciej, DanUSia, Andrzej, Stanisława i Zbigniew Czarnota-Bojarscy, Wąbrzeino po 5,- razem
Pryw. Gimn. im. Słowackiego i
Pryw. Szkoła Powsz. przy Gimn.
Mickiewicza, Poznań
Dr. Sto Wierczynski, Poznań, Rataj czaka ł/6
Ks. proboszcz Ratajl:zak, Komotniki
Wdowa Marja l{necht1owa, Pniewy
Sieroty Joanna i Marja Michalskie, Pniewy
Stanisława Kwiatkowska, Ostrze..
szów

24,10
10,-'
5,-

2,-

5,-

6,-

11,20.=

1;1,50

0;75
5,;;;"';

0,50

8łl,-

2,1,-

1,2,-

25,22,86
10,-

10,-

1,50

2,1,50

wsłonku

Pisane
Łyskawic

rojny las
mrowi sie, mrowi

hań
jar~j rośtoce świa.teł

w

i ZOI'za dnia
ku słonku niesęcy,
calućki świat
śklane oplato
pierzcieńce.

w

A haw
na moj~j ziemi
wełnom sie cornom
noc.

kłębi

W mokwie i luna.k
zielonyk,
jak zią.b,
w gmy owinięte
doliny moje, jak północ
smętne
śpiom.

Powiedz, jak wies,
jak długo

one
bedom tak
spały

zakute w

cień?

Świat zmilknon
Cas wie .. _

Trza mi sie ucyÓ mowy casu.

80000

- Jakbyś tv tył bracie jewrejem i za Kazimiera Juńska
dziad'ka miał jewreja, Ło:byś dc, niego nie Teresa Juńska
kwillil.
Stanisław Juński
- Te I,gn.aś. o ex> ten Maehabeusz do Łucjan Paszak
lIlas si~ iOrzYMll-a. '1
H. KandUlscy
t..... Kióry?
Be~roootny ~tolarz
'- A on ten z puszką?
Ewa. Siuchnińska
.
Sp6łdzielnia BUd:>wlana Ogólnej
- Spytaj go.
lo..: A cóz to osoba w te puszlke złJden'!
Użyteczności z ogr. odp. w Pot- W te P'Us.zkie? P81ll. się pyta? Nie
znaniu
wi pan, składki.
Slnarzak6V\l1la
'-' Na co?
1 Dr. R. E. Matue~ewski
'- Ja'k lO·an myśli?
Dr Lazarewicz6wna
Personel firmy Józef Zagórski. Po"-' To pan na wy!bory l':b1era. '!
;....J Kto lJ)anu powiedlZioaJ, że na wytory.
znań
'- To poco tpa:n z tem ł,az.isz?
Flrma J6z~f Zagórski. Poznań.
"-' Co mni'( nie woLno ehod'zić rt lPusz- Dybizhański. JeżYCka 41. III rata
kfem. jak mi się pod<Jib.a. KO'tliectnie J Staszewscy
Jan Parzysz. Bydgoszcz
trzebno mieć rpa,rasoJa?
Koniec t~j arcyciekawej rozmowy ro- Stow. Urzędników Okręg. Urzf:du
zegrnł się w s8idzi~, flld~ie Szyja Moooy
. Miar w Poznaniu
06kaI'ty! (liwóch 'P'l'Zyjaciól o lJ)01bi'cie i u- lł: P. D. H. zamiast kwiat6w dla dy&kOdz,e nie lp udelka z droboomi. Kelly.
rektora II... Br. Czaikowskk o
Maria BatŁl;6wna, Trląg
W. Daszyński. Strzelbo
Komunalna Kasa Osżczędno.śći m.
Sulm:etzyc, Sulmierzyte
Ks. Ludwik: Leśniewicz. Grodżl&k
K a t o w i c e, 12. 10. W dniu Personel firmy ..Tanie ~r6dlo". Ed.
10 bm. odbyło się tu zebranie zarzQ.du
ward Mlc:"aelis. garderoba męgłównego górników oraz przedstawiśka. Poznań. WrocłaWska 22
cieli Związku ' Zawodowego Górników Kossowski
"Praca Polska" z Zagłębia Dąbrow- Przyweccy, Poznań
skiego i okręgu śla.skiego. Tematem Dolczewscy, Bydgoszcz
Tomasz Zelmanowicz
obrad była sytuacja, wytworzona wy- Dr. Tadeusz Szulc
mówieniem przez związki umowy na Janusz stęszowski, Poznań
terenie Górnego Śląska. W zebraniu Lota SŁęszewska, Poznań
udział wzięło 22 przedstawicieli zarzą- Ul'szula Stęszewsltll, l'oZlHu'l
dów. Przewodniczył prezes Gałęziow- Franciszek Lewicki, Poznll.n
ski.
Marja Lewicka, Poznań
,Romuald Lewicki, Poznan
Re f erat wyg l osił inż. p. A. Michael, Alfonś Furmanel., Poznań
za,poznając zebranych ze skutkami żąJanina Furmanek. Poznań
dań związków klasowych i · gospodar- BQlesław Piotrowski, Poznań
czą sytuacją międzynarodową. 'tV wy;
Edmund S legffii\IJ er, Poznafl
niku dyskusji postanowiono zwakgać St~tah ' Ka~zol'kiewh:ż, Poznań
żąd,ania związk6w klasowych lJrże:t ~ntoniKaperB, Poznań
uświ3!damianie robotników o SZkOd1i-11 a~eusz WOlf:am, Poznali
.
•
G. 1 B. StęcZI11ewscy
WQ Ś CI. zmIany czasu pracy, a to za poHanka PaluszkiewicMwna
średm~twem zeb~ń zał()gowych, przez Księgarnia - Antykwarjat. F. CzeprasEil l odęZ'ń'aml.
kalski, pl św. !{rzyski 4,

I

Na rzecz pomocy zimowej
dla bezrobotnych

omanifestacje

DZISIAJ

cz~~~L~:~~~eV;~j~?Komuniści, Składki-

Tarnów; ł) Stlilpek Franciszek, Bn?,"
zowa, pow. Tarnów; 5) Szczepamk
Fra.nciszek, Wola Radłowska.. pow.
Brzesko; 6) Rzeźnik Kazimierz i 7)'
Rzeźnik
Ignacy,
Wierzchosiawice,
pow. Tarnów, 8) Hebda Antoni, Dą
brówka Szczepanowska, pow. Tarnów;
9) 13anaś Ja.n, Łopoń, pow. Brzesko;
10) Pasek Jan, Biesiadki, pow. Brzesko; 11) Mróz Wojciech, Jurków, pow.
Brzesko. WSZyscy oskarżeni z wyjąt
kiem Franciszka Stlilpka - przebywają w areszcie w Tarnowie_

oj

GiełdY zbożowe
Poznań
p o 'z n a 11.. 1~. 10. 1~ r.
War u n k i: Handel hurtowy parytet PM'.IIał,
ladullltl wagonowo, dO!!tawa blUąea ta 100 k.:
STANDARTY: 1) :h'to 700 gJ1 .• I) psaeniea

742 gIl.. 3) owietl 420 gf1.
,
Ceny orlen,Łl.eyjne:
!2:yto ros·pooohi.enle stale) • • ••
Pszenica (Uspooobienie stale) •
J~c:mnieft browarowy • I • i •
Uspooobitmie staJe.
Jęazmień G30-6łO gf1. • • ','
J ęCZIńlietl 66'7~76 gil. • • • •
Jecmnień 700--715 gil. • • • •
USP<J«;ooietNe st8,le.
OWletl (UIJPos'Óbienie stll!~) • •
Mą ka
tY'tnia wyciąg. 0-30% wl. w. •
ŻYtnia ga~. I 0-50% wł. w. • •

23.00- 24.00

• 20,00- 20,~
• 00.50- 20.75
• 21.50- ~,25
•

17.00- 17.50

• 28,50- 28,75
• 28.00- 28,25
• • • ~.50- 27.00

żytnia

gat. I 0-65% wl. w.
Uspooobien!ie staJe.
psze!1!lla gat. I wYe. 0·2~% wł. W.
pszenna gM:. lA 0-45% wI. w.. •
pSizeal:na gM. IB 0-55% wl. w ••
pszen-na ga,t. rc 0-60% wl. w.. •
pSZflIl1llla gM. ID 0"65% WTl. w.. •
USJ>oooblen.ie stałe.
O' :'ęby ty tnie stand. • • • _
Otreby pszenne grube stand. • •
Ol1l'ęby pszenne ~rednLe etllJlld.. •
Otręby jęooIflienne • • • > • •
Rzep8ik zimOWY • • • • • • •
Siemi4l Inime • • • • • • • •

Gorczyca . . • • • • • • • •

G.roeh Wldttaria • • • • • •
Groch FO'lgera. • • • • • •
Maik niebies'kd • • • • • • • •
Ziemniaki jadalne • • • • ' .
Ziemniaki fabryczne za kilo • •
Ml\Jkuch tnilllJlY w taflach • • •
Makuch rzepu. w taflach • • •
SloCJ>lń4 psZ4mna luzem • . • • •
pszenna praoowlJla • . "
żytnia luzem • • • • •
lO
żytni.a praoowma • • •
..
owstaiJlll Ill!Zem • • • • •
owaLlLna pril80wlUlR • • •
..
i4lczmienaJ8 lu.tem. . ,
&1_ jęczmienna prasowana •
-71kłe t.l~
.•••
..
byki.. ptB8Qwane • • •
..
nadniJteckie luzem. • • •

"

18.50- 18,75
25.'15- 26.00

nadnoteckie prawwa.ne

_

42.50- 43,50
41.50-- 42.00
40.00- 40.00
39,~0- 40.110
38.50- 39.00
12,50- 13,00

13.50- 14.00
12,50- 13.25
13.25- 14,50
~O,OO-

41,00

39.00- 411.00
31.00- 114.00
20.00- 23.08
23.00- 211.00

59.00- GIUIO
2.40-

2.80
15
20,00- 20.25
16,25- 16.50
U15- 1.80
2.05- 2.30
1.65- 1.90
~.40- 2.65
1.110- 2.15

2.40- 2.65
1.55-

1.BO

2.05-- 2.30
4.00-

4j65~

4.50
G,U
5.40

4.1105.90- 6.40

Ogólne u....p08Obie.rne eta,le.
Ogól,ny obr6t! 2335.S ton'll. w te<m hta 75.'\
trum, P8ilenicy 230 torm, jeo2llnienia 242 tonn.

()W'Sa 95 tonn.

U walI al ~emrua.k.i ż6lt-omi~ne OOI!I.a~ JIOo
towanl#"
.

· Numer 239

ORĘDOWNIK, środa. dnia 1ł pafdzicrnika 1936

StroDB l'

?
Październik

Komuna teroryzuje robotników

Kalendarz rzv m.-kat.
Wtorek: 1::dwW'da kl'.
Środa: I{a !ik.sta pap.
Kalendarz słowiailskJ
Wtorek: 3iemislawa

l~ I

Kilka faldów ~ d,.zialalności ~wil{~ków klaso'U'yclt

Środa: DZIerżymira
Słońca: WBchtd 6.H

zachód 17,07
Olu'gość dnia 1(' g, 57 min.
Księżyca: wschód 1.52
zach61 15,22
Faza: 4: dzi-cń przed no\viem.

•

A~re~

redaktu i admioillralii Wtodlt

telefon ve&lakcjl I admRuistracJl 17",55
Piotrkowska 91
~odzinJ P"IIJJ~ 4la inm....t . .

od 10 -12

NOCNEOY2URYAPTEK

Nocy dz'sie~szej dvtuMlja, aptek!: Steck·
la, Limanr)wc:;klelto 37. Jankielewicu, Stary Rynek 9 (żydowska). Stanilllewicza,
ul. Pomrrska nr. 91. Borkowski':!go. Zll'
wadzka ł~. Gluchow6kiello. Na1"'JtowictB
6, Hamburgera i Ska. Główna 50, Pawłow
Skiego. Piot.rkowska 301.
Pogotowie miejskie: teL 102-00.
Pogotowie P. C. K.: tt'1. l02·łC.
Pogotowie Ub"lpleczalnł: tel. 20&-10.
Straż: tel. ~
Teatr Popularny - ,.Chory z u!'ojenia"
Cyrk Stnniewskich (Wólczańska 111U5)
Dziś przedstawienie 8,30 wiecz.

KINA

ŁóDZKIE

Adria-Metro - "Cygańskie d1:iewczę"·
Corso - "Robin Hood z Eldol':ł.do".
CapiłoI .,Dzisieisz~ czasy"
Miraż "Dodek na froncie".
Mimoza - "Dzień wielkiej przygody",
Przedwiośnie - .,Rotmistrz v , Verte n"
Palace - "Ada to aie wypada"
Rialto - "Koenigsmarck".
Ikar - . Rapsodia Bałtyku".
stylowy - •. Jedna z tysia,ca".

z

tYCIA ORGANIZACY.J

Kto otrzymał nagrody L. O. P. P. W
pierwszym dniu uroczystości XIII tygodnia
L O. p, P. zakończył się rozlof!owaniem
nagród, dla pojazdów mechanicznych i rowerów biorPtcych udział w konkursie dekoraCji. \Vyniki ostateczne są następujące:
S am o c h o d u: Pierwsze miejsce r.
li. P. za samochód p, t. "Uczmy się latać".
Drugie miejsce Geyer za dekorację "Dżiało
przeciwlotnicze". Trzecie miejsce Zarząd
fiHej ski za .,Maskę przeciwgazową".
M o t o c y k l e: I m. zespołowo L. K
M. , indywidualnie p, Balik za. dekoracj~
,.Sa molot". II m. Borendel za dekorację
,Złóż gros;>,; na L. O. P. P .... III m. p. Jastrzębski za dekoracjt' "Samolot".
R o IV e r y: r m. zespołowo P. A. S. T.
indywidualnie pp. Obreda i Nechel za
,.Bombę lotnicza,". II m, p. Matysiak za
dekorację .. Sn.molot". III m, p. Spinkle·
wicz za dekorację "Samolocik".
Rozdaniem nagród zajęły eię naczelne
władze łódzkiego L. O. p, P.

SYTUACJA STRA.lKOWA
Strajk protestacyjny. Na odbytem zebraniu czeladnicy rzeźniccy omawiali
sprawę zawarcia nowej umowy.
Dotychczasowa. bowiem została przez cech wypowiedziana i termin upływa 17 bm, Na 15
bm. wy;maczono konferencję obustronną.
Jednak wobec opornego stanowiska cechu
wa,lpliwem jest, czy uzyskane zostanie porozumienie. Czeladnicy w tym stanie rze
czy uchwalili już na 16 bm. jednodniowy
strajk protestacyjny, do Którego przyłącz!,\
się również ekspedjentki sklepów rzeźnic
kich. 1 bm, delegacja czeeladnik6w interwenjować ma u starosty grodzkiego i postawić wniosek o pośredniczenie w sporze.

NOTUJEMY
Nie

będzie więceJ

biur pillaDia

podań.

\Vładze \vojcwódzkie wydały okólnik, na·
kazujący wstrzymanie udzielania konce-

syj na otwieranie nowych biur pisania
podmi do władz sa,dowych i administracyjnych i t. d, W zarza,dzeniu podkreślono, że dotychczasowa sieć biur w zupełności
pokrywa potrzeby ludności j
nicwskazane jest
zwiekszanie liczby
tych biur. (k)
SpÓłdzielczość
przeciwdziała spekulacji. 02ywiony tegoroczny sezon budowla·
ny był wykorzystywany w różnych okrę
gach dla celów spekulacyjnych i podpijanie cen cegły skoIlczyło się osad7.(lniem w
kilku spekulantów.
Podobne
B (;l'ezi(l
próby istniały również w okręgu łódzkim.
\Vłaclz e wydały
odnośne zar7.ądzenia. Hównocz eś nie
cegielnie związkowe zwiedzone 70 s tały przez wiceprezydenta mias( a, który stwierdził, że rozwój ich postę
{'uje w szybkiem tempie. Zarządzajqcy
cC'gielniami wspólclzielczemi wyjaśnił, ~ę
dIn. celów przeciwdziałania spekula.cji i
r:odbijaniu cpn na cegłę rzucono na rynek
2 miljony cegieł, co było najskuteczniej·
szym środkiem. (k)

KRONIKA MIEJSCOWA
Pomnik szkolny słanie w Łodzi. W
z\vią7.ku z wizytą
kuratora szkolnego w
Łodzi
omawiana była również sprawa
uczczGnia

rocznicy.

wprowę.dzenia

P-Q'

Ł ód ź, 12. 10. - Ostatnie zarządzenie władz centralnych stanowi, :le po
powrocie z wojskowej służby robotnicy i pracownicy muszę. być zatruflnieni w tem samem miejscu, o ile firma
nie uległa przedtem likwidacji.
Zarządzenie to jest ucię.żliwe nier.o
dla przemysłu i pracodawców wogóla,
jednak o ile chodzi o robotników wi11no być traktowane jak najprzychylniej.
Innego zdania sę. socjal-komuniści,
którym siła zbrojna jest solę. w oku.
W fabryce Grinberga przy ul Za

Wohec olbrzymiego zainteresowan~a
ze stl'onr pu,bliczności, zdecydowała Się
firma A. Dietel, Piotrowska 157 przedlu.żyć odbywające się w Jej lokalu pokazy
prania Persilem do dnia 17. 10. 36 r. ladna.
zatem z pall ni~ p'owinna przeo,czyć nadarzaja,cej się okazji.

P 753:ia
W kilku żydowskich mniejszych
fabrykach klasowcy pobierali poufnie
Burza - Wima 2:1 (0:0). W pierwszej
składki na rzecz hiszpańskiej komuny, przyczem, C{) jest bardzo charakte- części gry CjJ\Sza, drużyna, była Wima. Po
l'ystyczne, grozili, że w razie odmowy przerwie ini cia t.ywę ujmuje Burza. która
porozumieją się z fabrykantem i "an- 6kutecz niej atakując uzySkuje prowadzenie przez Payera. aby w chwilę po tym
tysemita endek" wyleci z pracy. Te.~o pod wyŻBzyć \ ynik pl'zez Cerfasa, Hono-rodzaju wypadki świadczą bezsporme rowy punkt din. Wimy zdobył Bolerz: ~ad
z kim współpracują klasowcy, na czy- mienić należy, że od więk6zeJ pora.zkl uich stoją USługach i czyje interesy chroni! \Vimę świcotnie graj,ący IV bramce
Fal'k o wsk i. Sędziown.ł p, PogodzillBki.
ma.ją na względzie.
W meczach o mistrzostwo łódzkiej B
Zbierać składki w czasie gdy zarobki nie wystarczają na najskromniej- klasy uZyokano nastl:'p'ujące wyniki:. HuIIze utrzymanie, jest rzeczą lmrygodną, ra'ga.n pokonal zupełnie latwo Makabl 2:0
a w dodatku zbierać je pod przymu- (1 :0). Bar _ Kochba - Ilakoah 2:0 (2:0),
chodniej 70 zjawiło się do pracy 4 ro- sem na cele więcej niż wątpliwe, gdy TUL' - Borutę 3:'2 (3:1) i Sok61 (Zgierz) -'
botników po odbyciu służb~- wojsko·
kontroli niema, i to pod presją żydow- Zjednoczonych '2:0 (0:0),
wej. Żyd fabrykant w oba ... ie przed
d
Na stadjon~e W. K. S. odJby1 się ciekaodpowiedzialnościę. przyjął ich do pra- skiego fabrykanta, jest jawD:ą z?r~ ą
cy, natomiast komunistyczni de:egad solidarności zarówno robotmczeJ, Jak wy mecz lekkoatletyczny pomiędzy z,espola.mi Sokola i W, K. S. Zwyciężyli junioi część ich zwolenników nie zgojziła i narodowej.
rzy Sokoła w stosunku 58:50 pkt. W rzusię z tem i rozpoczęła stra.lk okupa..
Ale opętani przez Żydów komuni- cie kulą zalyodnik Sokola Placek ustanocyjny. StrajkujQ.cy grożę. prz\ tem po- ści klasowcy zatracili lUZ całkie~ wił nowy rekord okręgu dla juniorów,
zostałym, którzy w liczbie UO pracują, 5amokrytycyzm i dlatego pozwala]ą osiągając lUO mtr, Poza tem ~lacek wyże policzę. się z nimi za brak solidar- sobie pluć w twarz przez Żydów. Na grał okoli: wzwyż 1,52 mtr. Bieg na 60
noŚci.
konferencji dzielnicowej w lokalu przy mtr .. skok wda!. dysk i osz.czep wygrał
ul. Wólczańskiej żydówka prelegent- ',\'szechs.tronny Hirck z Sokoła osiągając
W fabryce Eitingona przy ul. Rad- ka omawiając sytuację, p()dkreśliła. wynik i : 7,6 seok. 5.19 mtr., 40.60 rotr, i 32,66
wańskiej 30 przyjęty wstał do pracy że' Kościół staje po stronie kapitału, mtr, Bic,g na 100 mtr. wygrał Lolek z W.
przybyły z wojska robotnik. Komuni- (co jest popularnym wykrętem komu- K. S. 12.5 sek., 800 mtr. Madej z Sokola
styczni delegaci mianowali go konfi- ny), a potem wzni()sla okrzyk "Precz 2: .l, sztafety 4 X 75 mtr. i 200 X lOO
X 75 X (j() mtr, wygra.l W. K. S. w czasach
dentem, bo nie zgodził się z.apisać do z !{oŚci()łem!".
38.2 sek. i 57 s ek, Organizaoja zawodów
zwią.zku klasowego, podburzyli robotników i wynucili robotnika za drzwi.
Jakiś niepozbawiony zmysłu orjen- d c<ść dobra.
Leśkiewicz mistrzem klubU'. W niedzieWobec interwencji władz, robotnik, tacyjnego słuchacz dodał "i z synamimo wszystko, został zatrudniony na g ogą." , na co żydówka zar~~go~vala. l'ę o,dbył się w Łodzi we' wnętrznoklubowy
innym oddziale.
Ponieważ słuchacze rozdzielIlI SIę na. wyści'g szosowy Wimy na dystarusie 50
klm, W wyścigu tym wzięło udział 40
Ten ostatni wypadek ,j"est szczegól- dwie grupy, przyczem mniejslość przy.- zawodnilków.
Niespodzianką było zajęcie
wódców stanęła po stronie żydówkI,
ni~ charakterystyczny. O~azuj-e .się, że sama prelegentka zmieniła szybko pierwszego miejsca i zdobycia na,grody
~a~dy, kto chce pracow~c, mUSI nale- front i wyjaśniła, że podziela zdanie przez Leośkiewicza , l,tóry .przerwał taśmę
zec 1?od przymuse~ nietylko ~o ko- "towarzysza co do bóźnicy", obraziła jako pierwszy osi!\Jgając czas 1 g'udz. 25 m.
ustalając nowy rekord trasy, lepszy od pomumst!('zneg() zWll~.. zkU, ~Ie Jeszcze się zaś z tego powodu, że przez wy- ]:}r7.e'dniego o 1.10 min. Drugie miejsce zaopłaca~ się za t(), ze będ~l~ ter~ryzO-I krzyk nik przeszkadzał jej w przemó- ją'! Jaslkólski w czasie 1.23.5, trzede - Kowany l z:rnysz~n~ do stralkow l de- wieniu. (k)
ł od ziejczyk 1.23,6. 4. Wójcik, 5. Szyc. 6.
m<>nstracYJ, Jakle przypadnę. do guI(acprza k. St.art i meta znajdowały się
stu towarzyszom.
na s.tadjonie Wimy,
Skład Lodzi na mecz z Warszawą. 'V
wszechnego nauczania, Przyjęty został wrócił on do domu W stanie podchmielo- niedzielę odbyly się w lo'katu Wimy elip1'ojekt ufundowania specjalnego pomni- nym i wszczął sprz~cz~ę z ~?ną Jadwigą, minacyjne walki zapa ś nicz.e przed meczem
Ka, który stanie w skwerze kolejowym a następnie poczęlI SIę obOje szamotać: z Warszawą, który jak wiemy nastąpi w
Tkaczykowa
w pewneJ dniu 1 , b, m. W wadze koguciej Pawlicprzy ul. Narutowicza na głównym klom- Rozgniewana
bie u wylotu ul. P. Ramowicza, gdzie ctlwiIi schwyciła siekacz, używany do ki 1. K. P, pokonał na p'u nkty Auogustyń
pn;yrządzenia paszy dla. bydła i uderzyła skiego z Wimy, w wadze piórkowej Kamieści się komiSja powsżechnego nauczamęża z wielka, siła" tak, że padł nieprzynia i wydział oświaty. (k)
wał Cz. Wima pol{(}nał Kuleszę z I. K. P.
tr..mny. Gdy ratunek sposobem domo- Ostateczny B'klad Lodzi na mecz z Warwym nic pomagał, rannego usiłowano szawa, .został ustalony następująco: (od
JUDAICA
IJl'zewieść do lekarza, lecz w
drodze wagi koguciej do ciężkieJ): Pawlicki, KaNie udało mu się zbiec. Kałman Zil- zmarł, iak się okazalo wskutek pękni,ęcia wał . Cz, Kawał, W1. Jakubowski, Fiedler
ber, notoryczny złodzi~j, w nocy na 22 {'?'aszki i wewnętrznego wylewu luw! do i Cymer.
lipca r. b. zakradł się do mieszkania I mózgu. Tkaczykową aresztowano. (k)
J::mkla Dawidowicza przy ul. Legjonów
nr. 32 i skradł róine rzeczy, które spakował w tobołki
i wymknął się niespo- KRONIKA SPORTOWA
s(rze~ony
przez nikogo. Jut na ul. LiPlika nożDa. Dalsze spotkania pilkarmanowskiego, gdy zmierzał do melin~r, i!kle jesi~nnej rundy mistrzostw okl'eRU
W Łodzi
spotkał
go patrol policji i powzia,wszy łódzkiego od'b yte ub. niedzielę zakończyły
podejrzenie,
wezwał
do zatrzymania. oię .\>e'z niet;podzianek. Niewa,tpli wie tylŁ ó d ź, 11. 10. W piątek, dnia !)
Zilber wskoczył do przeje~dtającej aku- ko nieprzewidywana była tak wysoka po- b. m. odbyło się pierwsze posiedzenie
ratnie dorożki żydowskiej i, zagroziw- rażka rezerwy ligowców w spotkaniu z \V. radnych Str, Narodowego, wybranych
szy furmanowi nożem, zmusił go do I<. S., inne natolllliast mecze wygrali go- dnia 27 września, Przewodniczył wice~2'ybkiej jazdy.
Mimo to nie udało mu Slpodarze, jak było zgóry do przewidzenia.
prezes Zarządu Głównego, jako kiesię zbiec i zostal zatrzymany. Sąd grodzWyniki toohnic;we poszczegÓlnych spot- rownik wydziału samorzę.dowego, p.
ki skazał I{almę Zilbera na l rok wię kań miały przooieg następują.cy:
zienia. (k)
K. \Vierczak.
Prezes zarządu okręgowego Str.
Ł. T. S. G. Uwon - Turing 1:1 (1:0).
Zamknięcia
chederu.
Zarządzeniem
kuratorjum szkolnego zamkniętą zostala Gra przez cały czas trwania meczu byłn. Nar. na okręg łódzki, adw. K. Kowalpl'ywatna szkoła religijna Hersza Men- niezwykle zacięta. przytem prowadzona ze ski zaproponował w myśl regulaminu
dela Abramowicza, micszczQ,ca się przy zmienna, przewaga,. \V piel'wt>zej polowie Stronnictwa
na prezesa adw. Fr.
ul. Jakóba 1. Zamknięcie nastąpi z koń więcej z gry mają białoczarni, którzy też Szwajldera, a na wiceprezesa A. Czeruzyskują.
prowadzenie
ze
strzału
Pałczew
cem roku szkolnego i to- z racji "pewnych
ski ego, Po przerwie fioletowi dą.ża, wszel- nika, co zostało zaaprobowane przez
uchybień natury etycznej". (k)
kimi sllami do wyrównania. Atak wc;po- władze Str. Nar. Poza tem na pierwNawet między sobą okradają się. W ży m8Jgany cvęściej przez pomoc stwarza szym posiedzeniu
wybrano resztę
dowskim składzie konfekcyjnym Dawidn moc groźnych pozycyj, jednakż.e fatalnie członków prezyd.ium klubu, w nastę
Kartowskiego przy pl. Wolności 5 od lipca zaprzepaszczanych przez źle sklecony a- pującym składzie: Grzegorzak Broni.
1935 roku zau wa~ono systematycz.ną kra- tak. Dopiero w 24 minucie z pozycji wysław, Kowalski (gospodarz), Belka
t
dzież gotowych ubrań m~kich, lecz mimo
raźnie spalonej
Królasik wyrównuje i Galar (sekretarz).
obserwacyj nie zdołano ujawnić sprawcy. mecz
obustronnych wysiłków
W sobotę rano odbyła się uroczyDopiero 22 kwietnia rb. Kartowski zau- kończy pOlIIlimo
sf~ remiso-wo.
Sędziowa~ p. Przysta Msza św. w kościele św. Krzyża,
ważył, że jeden z przybyłYCh klientów m'i
Da sobie ubranie pochodza,ce od niego. Gdy goński.
której '''ysluchal i WS7.ysc~r radni narona pytanie wyjaśnił, że ubranie nabył w
W. K. ~. - L. K. S. Ib 5:0 (2:0). M~cz dowi. \V nabożeństwie wzięli udział
konkurencyjnym składzie Ickiewicza przy ten miał 'Przebieg wielce dramatyczny. licznie narodowcy, a poszczególne kola
ul. Wolborskiej i to po niebywale niskjei Wojskowi jako d'rużyna niezwykle bojowa
,cenie, Kartowski powiadO'Illił policję, Icko- wOlgóle 'Przez cały czas trwania gry nic Str. Nar" wysłały poczty sztandarowe.
Po odśpiewaniu "Boże coś Polskę'"
wicz wyjaśnił, te ubranie kupowal od po- pozwolili czerwonym 'Przyjść do głosu,
średnika Z"lbersztajna, ten zaś, :le dostaprzyczem doSkonały atak wykazal niezwy- adw. Kowalski odczytał litanję za.
wiał mu je Jak6b Winter (Glówna 59). znakła, 'Potencję strzałową,.
Dosko!laly zwła \Vielką Polskę, któr~ powtarzali obecny złOdziej a ostatnio paser. Po n iotce do szcza był lewookrzydlowy StoIaTSki. który ni w kościele.
kłębka ustalono. że Winter ubrania kupoBam z.dooyl 3 mamki. Ł. K. S. miał swój
wal od 17-letniego ekspedjt>nta Kartowskie- najslaht3zy dzień w sezonie. Cala dru'żyna
go, Hersza B1ajmana, który kOl'zystają.e z grn.fa betnadziejnie słabo.
Bramki dla
jaśnienie
zaufania wykradał ubrania z magazynu. zwycięscy strzelili: Stolarski 3 i KempillBIll. iman, Winter i Zylbersztajn zasiedli ski 2. Sędziowal p. Kulawial"
Do f()tografij radnych Obozu Narodo-na lawie oskarżonyCh . Sąd skazał Wintera
Widzew - Sokół (PabiaDlce) 2:0 (0:0). wego w Łodzi, zamieszczonych w nie1111. 1 ro.k więzienia i 100 grzywny za paBenjaminek A klasy jedynie w pierwszej
serstwo. Chaima Zylbersztajna na 300 zł połowie przeciwstawi! grę twardą i am- dzielnym numerze "Orędownika", zagrzywny, samego zaś sprawcę B1ajmanll bitnq, utrzymuja,c bezl:J:r!\.mkowy wynik. kradł się błąd. Mianowicie w t7.ędzie
na umit'szczenie IV zakladzie p'o·p rawczym po przerwieiedna'k musiał skapitulować III, na szóstem miejscu od lewej, znaze wzięciu na młody wiek.
(k)
przed więci'.i ru tynawanym przeci \\"nikiem lazła się prze.z pomyłkę fotograf ja Os<li oddać zwycię",t\\'o drużynie robotniczej. by, nie będę.cej radnym O. N. w Łodzi.
~RONIKA POLICYJNA
Bramki dla. Widzewa padly dO'piero w koilNazwisko radnego, którego zdjęcie
Tragiczny wypadek. Na stacji Karolew cowej fazie meczu i to jedna zupełnie zamieściliśmy w rzędzie 5 na. trzeciem
przy ul. KMnej na przechodza,cego przez przypadko'wa, druga zaś z rzutu ik a'l-n ego. miejscu winno brzmieć nie Ziętak,
przejazd kolejowy 36-letniego Władysława Zdobywcami byli ROB'ińskj i MieJ.cz8Jrek.
lecz Zielak.
Owczarka z ul. Targowej 18 najechał ma·
P. T. C. - S. K. S. 2:0 (2:0). Gospodańewrujący pociąg i przeciął go na. p61. Po
rze już w ,p ierwszej ;połowie gry zdoibywaprzejściu pociągu znaleziono zmasakrowają dwie bramki, zapewniaja,c sO'bie w ten
Hasło "swój do swego" w okrene zwłoki.
sposób 'Pewne 'Zwyciestwo.. St.rzelcy choć sie nędzy j bezrobocia w polgrali niezwykle am'bi.tnie nie potrafili wyNieźle go potraktowała. W kol. Pisaiesł
I'y pod Łodzią miała miejsce awantura korzystać wielu dogodnych sytuacyj pod- skiem społeczeństwie "oclzinna, zakoIlczona śmiercią 4S-letniego bramlkowych, Bramki dla zwy::i~scy zdo- nakazem sumienia narodowegospodar~ ;;t!,-nistawa Tkaczyka.
Po- był Szymański H. Sędziował p. Naporski.
go wszystkich Polaków

Radzieck1i, Klub N,arodowy

Wy

Strona 8

bRĘDOWNIK, środa,

Numer 239

dnia l' października 1936

J

Dnia 10 października 1006 r., o godr,;. 10, zaBru:Ja w B(}g'U, po krótkich cierpieniach, opatrzona Sa'k ramentami ŚW., nasza najdroż&:z.a matka.
teściowa, babcia i prababcia, ś. p.
z Wachowiaków

Jadwiga Plotkowiakowa
prz.eżyws:z.y lat
z doonu żałoby,

88. Pogrzeb odbędzie się we wtOJ"ek, 13. bm. o godz. 16-tej
ul. Górcr,;yńska 7 na CJmentarz. G6rczyńBki.
W ciE?źkim smutku po-grążeni
Poznań, Gdynia, Ja.nkowo, Krzy.żO'wniki
dzieci 1 rodzina.
dnia 10. 10. 1936 r.
Pg 7658-49.151
Osobnych zawiadQmień nie wysyła się.
Za.kład

konto

200.360
Tg lS90fl

Pogl"Zebowy .. Bracia Nowa.k". Plac Nowomiejski 10.

Nagłówkowe słowo (tlusto) 15 groszy. ka.Me
dalsze słowo 10 groszy, 5 liczb = jedno słowo,
i. w. z, a. = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło
szenie nie może przekraczać 100 słów. wtem

5

DIIERiANOWSKIEGO
Gniezno, Chrobrego 2,
PKO

nagłówkowych.

OGŁOSZENIA
Ogłoszenia wśród

Zn8.'k ()ferty naprzyklad: z 18924, n 2745, d 1790
i t. d.. = 1 słowo.
~robne ogłoszenia w dni pawszednie przyjmuje
SIę do godz. 10,30, w soboty i dni przedśwl~
tecz.ne przyjmuje się do godz. lł,46.

DROBNE

drobnych: t-lamowy milimetr 30 grosz,.

Sprzedam
trun·io l'IZewioki lekki w6z do bydła w d~brym stanie na jeOlll.ego
koni·a. Gdzie wskmile Agemtun
OrędlOwn,i'ka, Wrzetinia, Poonań
ska 22.
ng 18 765

Dom

piekarni li sprzedam korzystnie ___....;..._ _ _ _ _ _ _ _ __
z powodu wyjazdu. cena 16000.wpłaty 12 000.- właściciel. Oferty Orędownik Poznali zd 23 062

Kamienica

skladem wolna od stempli. Cena
35000 wpłaty 25000 resztę amor- _ _'--_ _ _ _ _ _ _ _ _ __
tyzacja. Błoch.
Aleje
zd 24043

R. Barcikowski S. A.

Dom

masywny. stodoła. obora. 8 m6rg
pierwszej klasy 6 000.-. Rozwadowski. Przecław. poczta Pamiątkowo.
zd 24 084

Dom

Asystent

".

KRA OWE ' .
środa.

14 vafd.zJ.ernika.

14 vafdziernika
18.00 .' Wesołe p,,,"
pourri" (p~yta za v<lYta): - 14.57
ł6dlilkie wiad'lDll)Ści lZ'iełdowe: 15.40 ..Same na.sodobie" (płyty):
18.2l1 Edward Lalo: Rapsodja norweska (wl'k. orko Symi. pod dy~ .
P. ChalZ'non (t>!yta): 18.30 sluchowisko Mieczysława Brauna P. t.
.,Matka" w wykonaniu art:rst6N
Teatru Miejsk:ego: 19.2l1 mel()die
nastroiow.e (płyty): 19.45.Marian
K;ozło\~~kl: .. O sp6łkach l. ws~61flikach .. cll ()l!:arlJt'!ka vraWfllcza. 2~.00 01CSn! odsPlewa Kama Norska-Górecka (sopran)
!."PI...~t':'I~rw~~r::I.
• •Ił{,.j!~m;I.jJjf".
- ,~
.
..
środa. 14 vaZdzlel'nJka.
11.30 a) audycia dla szk61: _
.Mój przrjaciel Puk" - OO!ladanka dla dl1:iec: mlodszrch wyJ<'lo-si Jerzy Gerżabek (z Poznania). b) nluzYka (plyty): 11.51 sYJ<'nal cza;;u: 12.03 koncert orkiestrowy Tadeusza SeredvMk:~~o (ze Lwowa): 12.40 .Piece i
okna przed zima" - pOll'adanb:
12.50 dl1:iennik polu-dniowy: 15.0~
wiadomości J<'osoodarcze: 16_10 Zagad,ka historyczna" - audycja
,.
.

I[

to

Edmund Rychter ... co

ORĘDOWNIK
WYCHODZI CODZIENNIE Z DATĄ
NA DZIEŃ NASTĘPNY

palto -

----==-.:=-::.=------11[

-

1I_......

=

gosP:Od8irczy s2lUka .posady. Oferty Orędownik, Paznań zd 24 025

środa.

Łód~

rodzaj willi 6 uhikacji dwie morgi ogrodu cena 7 000. CzachorowWarszawa - 15.15 koncert orski. Poznań. Plac Sapieżyński kiestry .. A1mar i Olten" z udzialOb.
zd 23 957 lem dwóch fortep,: 15.55 skrzYIIka te.cluii-czna: 19.20 muzyka lekka w wyk. Z~o/u Eduarda Bianco. Hanki Ordon6wny I Adama
Astona pJyty. 28,00 muzyka taKawaler
neczna C-p~ytv).
kupiec bez nałogów. posiadający
dwa dobrze prosperujące składy
środa. 14 paZdziernika.
materjal6w budowlanych. szuka
Lwów - 15.30 lwowskie wiad,}wspólnic:zki inteligentnej do lat
2:::, Oferty z bliŻSZa (.ersonalją. mości bieżace: 15.35 muzyka lekfotogrnfja ki{!rować .. Orędownik" ka z pl:rt: 15.55 Piotr Cl1:3ikow·
(',\łrnia pod 18.;2.
Dyskrecja za- ski: .. Łabedzie iezioro" - i"uila
pewniora. cel matrymonjalny.
haletowa - plyta: 18.20 ch w'ln
n~ 18298
Ro~t;inie'l>:o (o!yty): 18.40 .Co sl:ochać" (Na marginesie zbędnych
obyczajów towarz:rsk'rh\: 19.20
Panna
przystojna sza tynka, lat 25. 3000. koncert mieszany. 'Vv[;onawcy:
wyprawę poślubi urzędnika lub Rena Konacl1:niska·Janow:czowa
wojskowego. Szczegółowe oferty (sopran). Marian Pohorile5 (fortepian): 20.00 transm i5ia ze św;n·
Orędownik. Poznań zd 23 016
ta oracy: .. Jak żvja i DracuiH
ludzie
we Lwowskiej Elektrown:"
Panna
.,Don Jl1an" Mozarta (01,20.20
24. uczciwa. posiada gospoaarstwo wartości 7000.- zł pozna ty): 23.00 muzy.k a taneczna z
uczciwego rzemieślnika. robotni- plyt.
ka 35. Mała got6wka lub stała
środa. 14 października.
praca. Prowincja nie wykluczona
Oferty Kraków l. Poste restante
Torun - 18.00 wszystkielro 00
Blondynka .. 'Yuzet".
n 18 751 trochu (plyty): 15.35 wia'domo§,'i
społeczne: 15.40 pOJ)ularna muzvWdowiec
ka symfonicl1:na (płyty); 16.00 relat 60 poszukuje znajomości pani cytacia: Fragment z ,.Obrazków
celu matrym. posiada większą e- rybackich" ks. Hie!'onima Golemeryturę majątek. Oferty Orędo
biowskieJ<'o: 18.20 muZYka vol"ka
wnik. Poznań zd 24 033
(plyty): 19.20 .. Piotr Ihicz.. Czajkow.s.ki" rep(}rtaź
muzyczny
Dla
dr. Leopolda Kus.ztelskiegrJ.
mej siOSl1:TY. panny. lat 36. przy8'tO'j'n€j. 3000. umeblowanie. poszu<kuje meża urzę.dnika na staśroda. 14 vaździernika.
lej posadzie. Zgloszenia Orę.doow
Katowice - 13.00 kOl1ce.rt bnik. Poznań zd 24024
czeń (plyty): 13.15 koncert popuA. PIECHOCKI. POZNAIQ
larny «plytv): 13.58 wiadomości
giełdowe: 15.35 życie klllturalne
7. SPRZEDAtE
Śląska: 15.40 Lucienne Boyer -- dla dzieci starszych (z Wilna): Do sprzedania t-o tanich cenach pieśniarka (płyty): - 18.20 .. Co 16.30 muzyka na instrumentach
zmieni·lo sie w szkole w tym rok.! detych - olyty: 17.00 ,.W walce
drzewo stolarskie
<szkolnym" - odczyt: 18.35 .. 01'- ze szpiegostwem" - odczyt Wyg/.
sosnowe i debowe dla stolarzy- kiestra Alexandre'a" (plyty): - JÓI1:ef Jaworski: 17..15 koncert -meblarzy. L6dź. 6-go Siert-nia 88. 19.20 .•Obój i fortepian": - 19.40 solist6w.
Wykonawcy: Jan;na
telefon 177·81
n 18 558 .. Beskidy ślasko-morawskie jako Hoszowska (gpiew). Mieczyslaw
cel jesiennych wycieczek" - on- Sztyglic (skrzyvce): 17.50
2 domy
czYi:: 19.50 .. Zall'łebie Dabrowsk'e .. \Vspomnienia vierwszeJ<'o rek todwa składy. 10 ubikacJi. gł6wna ma ,g-I(}s": 20.20 Adagio i Allegro ra Wszechnicy Wileń'skiei"
ulica &przedam 10000. Agemcja ~nn troPDO fi. symfon]'I' vatet. P. 18.00 pOlZ'adanka a.ktualfla: 18.10
....
850 ,. S paOredownJka. Międ.zych6d.
Czajkowikiego (plyty).
wiado'lllości sportowe: 1.
n 18658
dek" - feUeton vrawno-slJolecznv::
(Ł6dź
nadaje
aud.
lok.).: Dom
środa. 14 vaździernika.
19.00 .. Nadeta konkurencia" duży ogr6d OWOCOWy plac budowKraków - 14.00 lokalne w!::t- (mói pierwszy lot balonem) - 0lany. Gniezno sprzedam" cena - domo.iici gospodarCtl;e: 14.05 kon- powiadanie Janusza Meissnera:
7000.-.
Zgloszenia uredownik cert 'populamy fplyb): 15.30 me- 20.35 Biuro Studi6w rc)/unawia
Gniezno 640.
ng 18359 lrulie operetkQ.we (płyty): - lIi.55 ze, slll.c.I.Jac~ami P. R.: 20.45 sklrzynka oJ<'óll1a: 16.05 wiadomo- dZlenr11k wieczorny; 20.55 p()ga1 000 samochodów
ści z dnia: 18.20 nowości tanecz- dan.<m aktualna":
~.OO .. Oporozebranych używane cześci. pod- ne (plyty): 19.20 .. J -a zz i plotk;" wiM<! o Ch~oinie" - wieczór 1.
wozia mleczarskie. opony najta· - lekka audycia muzyczno-słvlw .. Czym bl'ł Chopin" - Henryk
niej To firmie Autoskład , PO?lnań, na. Wykonawcy: :nbysław Woz- Sztarnpka wykona z towarzysll.eDąbrowskiego 89. telef()ll 46·74, flik (śpiew) ; zesp61 iazzowy Hen- niem Symfonicznej Orkies.try P.
dg 2884/5
ryka Marmora.
R. pod dYr. Grze~orza Fitelberga

Co futro

Poznań

-te

27. WOLNE MIEJSCAIa

Potrzebna

miast.

skromn.; uczciwa wyręczycielka
na 'Yie9. znałomość kuch!!i. coś
kolwIei: I'zycla. Zgłoszema l'4ang 18315 j.:tllO§{' Konarskie,! poczta KSllii

śpies2ille zgjoszęnia POdaW~tkońsk.i. Les7ll1o.

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

zd22~82

17.00 Bodaveszt. Recital
Bukareszt. KQncert muzyki ludo_lą.aL_m1>CDloą
Zdolni
wei.
.
sprzedawcy. przed~tawiciele poszukiwani. Oferty Piotr Mich01~.
18.00 Frankfurt. Popoludmow3
Cieszyn. Fabryka Wafli. BiszaudYc.ia muz;vczna. Pal'is P. T. T.
KUlli,ę
Koncert ork}cstrowy. Bu.dapcszt. ,notor 5-7 R. '[}[ na rope w do- koptów j Herbatników.
zd 23221
Kon.cert kWlfltetp. KoenJJ1Swust. brym stanie. K. Szymali~kj. ł,oi\~ctj;ir::~: M~z~l~irte~~D11~:15
zdg 24 029 30
Starszy
Aort1ja (Nat. Proll'r.). Muzyka ta.
czeladnik krawiecki na stale poneCQ.na. Bratishwa. Ut ...·ory for:.
trzebny. J. Bartkowiak, Rogoźno,t
Pozn3Jiska 12.
zd 23 780
Dohnnnylell'o. .
•
19.00 ~rólcwlec. S:r1I!fonJa Nr,
Pokoi
S r dawców
IV Bru~k~era. Mon~chlu!D: Kpn- z kuchnill sloneczny do wynaj~cia
. p ze
.
k I
cert oqswleconv tworCZO"Cl Llsz, zaraz. Łór]ź. Brzezhiska 96. _ po~zukuJemy ~VSZęrlzlC. art y .u Y
ta. LiPsk. UtwOry J. Hal'dna \\'iadoDlość na miejscu. n 18 597 bczkon~urencYJne. zarobek rlzlen19.10 Burla,!esz~: Mllzyk~ salono:
3-0 złotych. Perax.?_Poznań.
wa,. -:-,19.25 \\ ledc. ń . "Samson, l
t8. DZIERtAWY
Plac Now(Jm~~i~~i718 - _D.
Da1lla - ooera Salnt-Saensa (.~ ,
__
_
,
z 9 0P t y)·
G'
Bufetowa
20.0a Prarta •. ~oncert, "bona.
OŚCinlec.
d
przystojna do bufetu z obslugą
metlt9 wv Czeskle Ork. Fdh. 20.15 ~o)oflJ:,tlka sala urządz.emem u- gości zaraz. Odpis świadectw l
Koen.lgsw. Muzy a taneczna. -;- ze) \."l()sce trl!Y. mOl'gl og_rodem fotografJ'o Wl. Twardowski. BoLahb. Koncert sl'mf. 20.30 Bratl- wlaśclglela obJęCie 309. Nowak, r e k "
zdg 23 880181
slawa. Pi~ni i romanse cYlrań- Poznano Kramarska 10.
:..:::.:'~_ _ _ _ _ _-==..:..:...:..:...:..;..;.;;
skie. Anrt/ja <Nat. Prolrr,l. Muzd 24 075
zyka lekka j taneczna. 20.40 MeD
Garncarze
rljolan. Recita! organowy.
om
potrzebni do ustawiania piecy.
Frankfurt. \Vesoly wiecz6r.
mies-zka lny z jedna m~rgą ziemI Zgłoszenia: M. Perkiewicz. Fanacb.ium. ..Gdy wiece()rem !lwia- wydzierżawię. Zgloszenia Agen· bryka Ceramiczna. Ludwikowo P.
tła zalbb,;na" - audyc.ia rozrylV- bura Orędownika. Śrem.
Mosina.
P 7 547-42.2
kowa. Berlin. Fantazia f-m111
n 18 7Gl
Młynarz
Chopina, Kolonla. Symfonia
B'ć
moll Leonhardta. Hamburrt. Muacznos
kawaler. obeznany z motorami
zyka skandynawska. Kr6lewiec. Szukam zaraz dlZiel'Żawy składu ropnemi potrzebny od zaraz. Zgło
'Coś dla ka~dego".
kolonjaJ.nego z restaura-cją. lub s"lenia ooobilSte Młyn Motorowy
'. 21.00 Bruksela franc.
sokladu pr6imego bez to.waru. w Ujazd per Grodzisk.
ng 18 762!S
konce:rt s:\'mf. W orogr.
mąłem mieście luą w5i koście!·
Yen. Anlllia (Nat. Progr.
neJ z ogl'ooem. ~osladam ~ 000 zł.
Posada
cert orko 21.10 Hambu1'2.
Oferty Or~down-jlk,?Poz,nan
cHa pani w rzezJfliCltJwie na wiow.a~oly wieczór. 21.30 Rzym.
zd 240_3
sce. Kaucja 100 zlo·tych, ZgllOcita! skr.zvoco~·y. StrashUrł!'1[
szenia do Or~dO'wnika. PO'Lnali
.. Mistrzowie wiedeńscy". 21.35.
23. ROZMAITE
zd 2402'.2
M. Ostrawa ... 'Voooly kontraba,,"
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wicie, że przychodząc tutaj, narażam go gościa dłużeJ u siebie w nadziei wy- maczała I .pani swole -paluszki, odmaNie wiem, co pan ma na myśli? się na oddanie mnie przez pana w ręce ciągnięCia z niego czegoś więcej. Tak wia jej w dodatku jakiejkolwiek od- przerwał Zabierzański z wyrażnem policji. , Skoro jednak nie obawiałem jednak był oszołomiony ta ltrótkę. roz- prawy, pozostając pod przemożnym
się tego, może to być, o
nie nazwie mową i w dodatku tamten zbyt szyb- wpływem pani, panno Hanko.
zniecierpliwieniem.
- Proszę nie robić tak bard~o
- To drugie, panie hrabio - po- pan tego bezczelnościę, zbrodniarza, do ' ko zdecydował się na opuszczenie _pośpieszył
z odpowiedzię. Zychiewicz, pewnego stopnia argumentem, prze- koju Zabierzańskiego, aby ten zdołał zgorszonej miny, - wtrę.cił -:- gdyż
Mimo ,to hrabia mial musi pani wysłuchać mnie do końca.
wiedząc dobrze.
że tamten wobec 0- mawiającym w mej obronie. Zresztą. go zatrzymać.
Inaczej nie biorę żadnej odpowiedział
statnich szantażów ze strony Wier- wolno panu, panie hrabio postę.pić sporo materjału do rozważania.
Pierwotne podejrzenia w stosunku ności za konsekwencję pani bezprzedczaka uważa go za jeszcze jednego wedle własnego uznania. Jestem do
dyspozycji . . . Zamieszkam nadal w do Zychiewicza zniknęły bezpowrot- miotowego uporu - zagroził.
wysłannika Liljany. - Mówię.c jaśniej,
Hanka milczała, więc Machoń podmam na myśli ta.iemnicze zniknięcie sąsiednim numerze. Radzę .iednak za- nie. Zabierzański czuł już do niego
stosować się ściśle do mych wskazó- zupełne zaufanie i dlatego postanowił jął na nowo przerwany wę,tek:
pańskie.i córki, Anny ...
Zychiewicz powstał na ściśle zastosować się do jego wskazań.
- Chwilowe odsunięcie pani od
- Kim pan jest? - Zabierzański wek. . .
niejako
zerVI'ał si~ z fotelu i w nagłej afekta- znak, że misję swoją. uważa już za Tem niemniej jednak dręczyła go cie- ojca miało właśnie na celu
kawość i wiele oddałby za to. aby do- usamodzielnienie hrabiego Zabierzańcji chwycił Zychiewicza za ramiona. skończonę..
_ Czy mogę -panu zaufać? _ Za- wiedzieć się prawdy. Nawet dziwne, że ski ego, który nie ulegają.c pani, łatwo
- Proszę się uspokoiĆ, panie hrabio - odparł tamten łagodnie, sadza- bierzański wyciągn..ę.ł dłoń do Zychie- chwilami więce.i obchodziła go osoba dałby się przekonać o konieczności
jąc Zabierzańskiego z powrotem
na wicza, a w głosie jego zadrgała nuta tego tajemniczego młodzieńca. niż nie- uczciwego, ludzkiego poprostu rozpewny los swej rodzonej córki. :\'toże wiązania stosunku z Liljaną przez
dawnem mie.iscu. - Jestem człowie gorącej prośby.
- Mogę przysiąc - odparł tam- to wypływało z rozluźnienia rodzin- wypłacenie jej poważniejszej kwoty.
kiem, który pragnie -panu dopomóc,
ten z powagą.
nych więzów z biegiem lat•. spędzo- Pragnęliśmy jednocześnie zaoszczędzić
sąsiadem z naprzeciwka wskazał
. Zabierzański był dziwnie wzruszo- nych przeważnie zdala od Hanki, a pani ojcu i tej przykrości, jakiej dorękę. w kierunku drzwi.
- Więc pan jest tym taJemniczym ny, a w oczach szkliły mu się łzy. Dłu- może Zabierzański wyczuwał w tym znałby, odkrywając pani potajemne
człowieku kogoś z obecnego otoczenia zniknięcie. W tym celu została wyczłowiekiem, który zniknę.ł w nocy z go trzymał w uścisku dłoń tego nieLiljany.
słana do hrabiego depesza 9d pani z
numeru w tym czasie, kiedy Hanka zwykłego gościa.
Zychiewiczowi naj widoczniej żal
Ale tok tego rodzaju rozważall Zabierzan, dokąd rzekomo wyjechała
również przepadła bez wi~e1? I . .. krzyknął Zabierzański, nie
panuj,c było tego nieszczęśliwego człowieka, przerwało mu wejście dyrektora ho- pani wczoraj wieczorem, nie uprzedlatego też, pragną.c jak na.ilepiej u- telu.
dzając o tem ojca.
już dłużej , nad nerwami.
- Panie hrabio - szepnę,ł zaalero- To podłość! - Hanka nIe była
- Tak jest; ale pragnę jednocze- sposobić go do swe.i osoby, zapytał:
- A czy pan hrabia obdarza peł- wany dyreldor - gość z sześćdziesią- w stanie dłużej panować nad nerwaśnie wyjaśnić, że nie mnie nie łączy %
jednego ze swojej tego drugiego wrócił przed chwilą... mi. Spokój, z jakim Machoń przyznaludźmi, którzy dopuścili się tego ka- nęm zaufaniem
- Wiem.
w~ł się do wszystkiego, napełniał
rygodnego czynu - odpowiedział Zy- służby w Zabierzanach starego poczNiemiłe rozczarowanie uksztalto- dZIewczynę uczuciem niewypowiedzia. chiewicz z tym samym co przedtem ciwego Wawrzona Krzosa?
To pytanie spadło · na Zabierz ań- wało rysy nalanej twarzy dyrektora. nej Odrazy.
spokojem, wytrzymuję.c nieufne spojski ego tak niespodziewanie, że jakiś Ktoś nieproszony zdołał go JUZ u- Być może. i. -- uśmiechnął się
rzenie Zabierzallskiego.
- Więc pan wie coś o Hance'! .. , czas nie mógł zdobyć się na odpo- przedzić, przynoszę.c wcześniej hra- M;achoń, którego nieukrywane oburzeme hrabianki ponosiło coraz więcej
- Wiem, ale -panie hrabio, jeszcze wiedź. Nie potrafił poprostu wytłuma- biemu tę rewelacyjną wiadomoś~.
- Czy pan hrabia już wobec tego a z uczuciem wstydu myślał ochwi:
raz proszę o zachowanie spokoju. Od- czyć sobie, skąd ten młody, doskonale
czuwam pańskie położenie. tem nie- Prezentujący się człowiek, którego coś przedsięwziąJ? - zapytał, tracę.c lo,:"em onieśmieleniu, w jakie nie wiedZleć czemu popadł z początkiem rozmniej jednak zupełne opanowanie jest po raz pierwszy spotyka tu w stolicy, na minie.
- Nic - odparł Zabierzański spo- mowy.
tu koniecznem, jeśli nie mamy %aszko- jest aż tak dalece Obznajomiony z życiem w odległych Zabierzanach. Są- kojnie. - Sprawa jest całkiem wYJa. - Być .może - powtórzył, - ale
dzić te.i całeJ sprawie... Mam wciąż
na myśli los pańskiej córki - upom- dząc jednak, że przez odpowiedź zdoła śniona i o&oba -pana Zychiewicza nie ",:mna pam przy tem wszystkiem oceniał.
.
dowiedzieć się coś nowego, odparł bez miała nic wspólnego z nagłem· znik- mć wę mnie jedno; mianowicie szcze·
ni-ęciem mojej córki; kt6ra zmu8z0l1a rość · ; .. A to już jest dużo .. ó
••••
- Boże! ..• - Zabierzański całę. najmniejszego wahania:
- Krzos jest człowiekiem w stu była niespodziewanie wyjechać do
. - Bezczelność - chciał pan powie: I
siłę. woli starał się zapanować n/ld
procentach uczciwym i mogę o nim maję,tku.
dZIeć ...
roztrzęsionemi nerwami.
- Ach taaak ... Cieszę się bard7.0...
Machonia. nie rozgniewały te sło- Jeżeli więc tej sameJ nocy znik- wydać jak najlepsze świadectwo.
- A Wawrzon Krzos to samo po- Przepraszam pana hrabiego. - TJprzej- yra. BYł. bOWIem z typu ludzi, którym
ną.łem z hotelu, podję,ł Zychiewicz
na nowo - to jedynie dlatego, ażeby wtórzy panu, panie hrabio. odnośnie my zawsze dyrektor wycofał się w u- Imp0l.lUJ~ cywilna odwaga i up6r
czuwać nad pańską córka.. kt6ra zo- do mej osoby ... Żegnam pana hrabie-j kłonach z pokoju. a Zabierzat'lski na- p:zeclwDlka, podniecają.cy do działa.
skłonił się i szybko zniknąl za tychmias.t rzucił się na tapczan, aby Dla.
stała podstępnie uprowadzona, a cze- gol w spokOjU uporzą,dkować zwichrzone,
. -:-. Bezczelność, powiada pani; i to
mu niestety nie mogłem przeszkodzić. drzwiami, wiodę,cemi do hallu.
Hrabia pozostał sam. Zalował moc- bezładne mYśli.
me Jest tak bardzo pospolitą. cechą.
Zapewniam jednak pana, panie hrabio, że los panny Hanki jest najściślej no, że nie zatrzymał tego niezwykłecharakte~ -. u.śmiechnę,ł się, ~miało
",:ytrzymuJąc .luz nienawistne spojrzezwiQ.Zany z moję. karjerę.. Dziwnie to
W 8~ponach siI'antam
me młOdej kobiety.
brzmi - dodał - ale tak fest w istocie, czego narazie nie wolno mi bliżej
- Przykro mi bardzo. ale niestety powikłanYCh, że do ich sedna nie. Hanka· spuściła oczy. Przez tych
wyjaśnić. Dlatego też proszę być zu- dziś jeszcze nie będę mógł panią. u- zawsze droga prowadzi l.ltartemi szla- klIka zaledwie minut rozmowy zdoła
pełni~ spokojnym o pannę Hankę, wolnić - rzekł Machoń. wchodzą.c do kami tak zwane.i uczciwości.
Często ła przekon.ać się aż nazbyt dobrze, ze
której nic złego nie zagraża, i lada pokoju,
będą.cego
prowizorycznem cel musi uświęcać środki, chociaż nie wszelka m~nawiś~ i pogarda, okazydzień, jeśli nie lada godzina, wróci do więzieniem Hanki. Zaszły nieprzewszystkim się to podoba. Oczywiście w~ne "': naJbardZlej wymownej forpana, panie hrabio. Jeden tylko wa- widziane przeszkody...
pod warunkiem, że sam cel jest szla- m.le, Dle ~dni?są. pożądanego skutku.
runek, a mianowicie. że nie doniesie
Hanka miast odpowiedzi posłała ch etny ...
~le potrafIła Jednakże powstrzymać
pan władzom bezpieczeństwa o jej swemu prześladowcy nienawistne, pełHanka podniosła zdziwione spoj- Sl~ o.d rzucenia mu w bezczelnie rozniknięciu, czego, jak wiem, na szczę ne pogardy spojrzenie.
rzenie na Machonia. Ostatnie Jego zesn:uaną twarz cisnąCYCh jej się na
ście nie uczynił pan dotę,d.
Spoko.ina, ale zarazem wyniosła po- słowa wyraźnie ją zaintrygowały. By- usta słów gorzkiej prawdy.
- To dziwne .• i
stawa dziewczyny onieśmieliła bez- ~a ~~wiem pewnę" że za chwilę odkry..
Dlaczego jednak okłamywał
- ·Nie przeczę; ale zda.1e pan sobie czelnego z. natury Julka Machonia. Je Jej całą prawdę, a zatem i ów szla- mme I!an dotąd, twierdząc, że o o
sprawę z tego,
jak wielką sensację Nie miał odwagi kontynuować dalej c~etny, jak nazwał cel. dla osiągnię- · zbrodmcze .upro~adzenie miało ';ia
rozpętałaby prasa,
w konsekwencji swoich zamierzeń, z .lakierni odwie- Cla którego zdecydował się na tak nie- celu za~ezPleczeme mnie przed rzekoczego zrodzone domysły i plotki nie dził Hankę. Dłuższy więc czas prze- bezpieczne przedsięwzięcie, przestanie mo grozącą mi katastrofa.? - spytała
przyniosłyby nic dobreg{) ...
chadzał się po małym -pokoju, szuka- być tajemnica..
pod~osząc
napowrót na Machonia
. - Więc mam panu zaufać' - po- ję,c w głowie właściwego doboru słów,
Ale i przebiegły Machoń zdołał po- spoJrzeme swych cudnych, załzawiowtórzył hrabia jakby do siebie, a jego kt6remi pragnął
przedstawiĆ swoje ch)VYcić
zaciekawione
spojrzenie nych oczu.
ożywione na chwilę oblicze spochmur- warunki.
dZlewczyny.
Podt
.
. Hanka obserwowała go pilnI·e. Cał"'ł!
- Stwierdzam z zadowolenI·em, _
głoŚ·
rzymuJępoważnie,
to w całejzdławiwrozeią- ,
niało napowrót. A kto mi zaręczy
CI -:- odparł
wobec tak niejasnych i tajemniCZYCh przymusowo spędzoną. tu dobę poświę- podjął na nowo, - że poczyna mnie szy uśmIech w jednej chwili
wynurzeń pańskich, niepopaTtych żad ella na rozważania i domysły dokoła pani rozumieć, bo w ślicznych, cha- A Jednak... .
.
nym dowodem rzeczowym, te nie jest tej potwornej afery, w wyniku czego browrch ?cz~ac~ nie widzę już tej, rW-ł Zaraz .plł;nią objaśnię, - przepan współwinnym uprowadzenia mej skorygowała dotychczasowy swój po- co pIerweJ, zYWlOłowej wProst nienaa s~waphyrl? - . a wówczas przec9rki? - zapytał. - Trzeba być do- gIę.d na tę zawikłaną zagadkę. Prze- wiś ci. A to mi każe mieć nadzieję te kdona SIę pam, ze me Jestem tak barprawdy bardzo naiwnym, aby zastoso- konała się jednocześnie, że chociaż wkr:ót~e ~ojdziemy. do zu-pełnego 'po.
zo .złym ?złowiekiem, za jakiego mnie
wać się do wskazań obcego człowieka, bezpośrednio nie zagraża jej żadne rozumlem& - uśmIechnął się, co Han- paDl uwaza.
zwłaszcza,
jeśli
takiem naczelnem niebezpieczeństwo, to jednak wpadła kę napowrót wPrawiło w rozdrażnieHanka milc za ł
wskazaniem jest zachowanie w naj- w nas~awione sidła wyrafinowanego nie.
.
kłamstw, które ~~c~~ńk~~ę,c nOWYch
głębszej tajemnicy tego rodzaju zbrod- szantazu. "Vprost podświadomie wy_
PomImo ponoszącego ją. wzburzenia na Poczekaniu
mponował
ni, gdyż przytoczony przez pana argu_ czuwała i teraz, że Machoń odsłoni jej i żywiołowej Odrazy nie potrafiła jed- Jak Już· w
' . ł
ment jest niczem wobec bezpieczeń wkrótce całę. prawdę.
nak zdobyć się na tyle odwagi ażeby gnę,ł po chwT spomm~ e~, - ciąstwa mej córki. Nie chcę pana obraNie czekała zbyt długo. W pewnej to, ·co czuje, przyoblec w słowa: i rzu- jakiś czas od l :- uSl!-męcle pani na
żać, ale proszę postawić sprawę o- chwili Machoń zatrzYIX!-ał się przed
cić prosto w twarz bezczelnie roze- możIiwienie
o.Jc~ rn.1ało na celu utwarcie; wypłacę każdę. sumę ...
nię. i rzekł, silą.c się na zupełne opa- śmianego opryszka. Tylko na jej bIa. od pani ojca ~~~ al.ll; przez Liljanę
Zychiewicz uśmiechnął się blado. nowanie, a nawet dobry humor:
de. dotąd policzki wypełzły rumieńce odszkodowania Ię sze] . W?ty w formie
Istotnie, panie hrabio, słowom pań
- Przykro mi bardzo, panno Han- gmewu.
straty i zabez .za PO?le~I?ne moralne
skim nie sposób odmówić słuszności. ko, że w pani pięknYCh oczach uchoI może to właśnie zdecydowało że zystencj Tym pleczema Jej dalszej egGdy zastanawiam się, jak postą.piłbym d~ę za człowieka, wyzbytego z wszel- Machoń ~ obawie nowei sceny' ze sPowod~wan c~asem UPód. hrabiego,
na pańskiem mieJscu, przychodz~ do kICh szlaChetnych uczuć. I nie dziwię strony dZIewczyny postanowił już bez wiłby Lilja!ę t Il;mową. l?a?l, pozbatego samego przekonania. A jednak 8i~ .nawet tego rodzaju sę,dom. Ma ogr6dek wyjawić jej całę. "prawdę".
!unku, wtrącaj ą ~J . os~tmeJ . deski ramimo wszystko nie wolno mi właśnie pam prawo tak myśleć o człowieku,
- W tym wypadku chodzi miano. I tutaj właśnie o:/.ą l skra.ID.a nędzę·
dla dobra sprawy córki pańskiej kt6ry ~ podstępny ~pos6b upr?wadził wicie o pani ojca i Jego obecną żonę, dja. Lfljana bowie~ a śna~taPlć tragepodkreślił - wyjaśnić tego wszystkie- pamę. l ~amknał n~by w
WIęzieniu hrabinę Liljanę. - począł WyjaśniaĆ.j raźnie, Że w razie o. wladczył~ wygo, co mogłoby 'przekonać pana o mo- na ~aleklem odludzIU. Przykre to, ale - Jak pani wiadomo. hrabia Zabie- męża żądanej s
me~lZYS~an:a od
jej uczciwości. Jeden fakt tylko zechte mU~l p~ni zrozumieć, że w życiu yry- rzański niedość. że w nieludzki wprost strasznej, nielu~~K;. uClek~le SIę do
pan hrabia wziąć pod uwagę w swych łama SIę stale cały ~zereg zaga~meń, sposób pozbawił Liljany dachu nad na pani, jako tej
W'P.ro", t zeI?lsty
rozważaniach na ten temat. a miano- cały szereg spraw meraz tak dZIwnie głowę., w czem, jeśli się nie mylę, u- obecne położenie.'
rej zawdZIęcza
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Klub bridżow w stolic Chin
Gra w karły nie jest bynajmniej wynalazkiem europejskim
Wszystko jut było na świecie - mówi
mądry rabbi Ben Akiba.
Nie znał on
WpI awdzie gry w karty, ale mimo to znali ją Chi'ilczycy jU1 kilka tysięcy lat temu
Już trzy tysiące lat temu istniały tam szulernie, w których zgrywali się w kości i
karty mieszkańcy "państwa środka". W.
Pekinie do dziś dnia przechowały się
,,~luby gry", które spoglądają na wielo-

wiedzieć na tym dziedzińcu: ile wygrano

na wyścigach, ile przegrano na giełdzie i
kto wczoraj był na przyjęciu u ambasadora amerykańskiego.
Małe lampy oświetlają tutaj najbardziej kosmopolityczne towarzystwo świata. Grono Anglików jest właśnie przy

wlCkową przeszłość.

Noji bije Iso-Hollo

Czy mam pana zaprowadzić do kluktóry istnieje już od kilku
pyta mnie mój przyjaciel
francuski na tarasie dachu Grand Hotelu
w Pekinie.
Dokoła nas wirują w tańcu kupcy eurc.pejscy w białych smokingach, chińscy
generałowie i Amerykanki, obnażone w
swycll strojach wiE'czorowych. Płacę ...
;Wierzę, że to, co mi zaproponował mój
przyjaciel, nie jest żadną blagą. Jesteśmy
},rzecież
w Pekinie, największej pod
względem areału stolicy świata, w Pekinie, środku ziemi, dwadzieścia dni na
zachód od serca Europy, w mieście, które
już przed stu laty miało dwa i pół miljona mieszkal1ców, gdy Londyn miał zaledwie półtora miljona. Czyż punkt cięż
k.ości przyszłych wydarzeIl nie przechyla
SIę znOW1J na wschód '?
I w tern mieście
nie miałby być n aj starszy klub bridżowy
na świecie?
Wyprawa bynajmniej nie jest łatwa.
Ku lis ze swą rykszą brnie poprzez małe
tl'zęsawiska, bierze z trudem pagórki ze
śmieci, przeprawia się drogami, podobnemi do rowów strzeleckich. Jak rozbity
staje się po półgodzinnej jeździe przed
-

bridżowego,
tysięcy lat? -

bu

I

trzydziestym whisky, a obok nich wlepił
swój wzrok w niebo samotny Chińczyk.
Jest to Chen, naj sławniejszy geometra
stolicy - objaśnia mój towarzysz. A ponieważ żaden Chińczyk nie buduje domu,
zanim nie oznaczy miejsca, które bogom
jest naj przyjemniejsze, można sobie wy-

To bardzo

sprawa na instytucje

Czekamy

poniższą odezwę:

Biegi na 3000 i 5000 mtr były walką między zwycięzclJ, olimpijskim w biegu 3000 m z pl'zeszkodami Iso Hollo (Finlandja) a Nojim. Stad.ioo warszawski stał się świadkiem zwycięstwa Po laka w biegu na 5 km, na 3000 mtr zaś
przegrał Noji zaledwie o centymetry. Na zdjęciu pierwszy Iso Hollo przed
NoJim.
Fot. E. Fikus

Skandal sportowy wKaliszu
Na 'marginesie

pr~yjęcia

olim,pijld p.

K a l i s z, 12. 10. - Zarzą.d Okręgo
wy Kat. Stow. MI. zaprosił do Kali.sza
na dzień 11 bm. wyróżnioolJ, na "OIimpjadzie" i znanlJ, zaszczytnie zagranicą
reprezentantkę polskiego sportu p. Jadzię Wajsównc:, która miala wygłosiĆ
odczyt sprawozdawczy z "Olimpjady"
w sali Rzemieślników Chrześcijań
skich" i wzią.ć udział w herbatce K.
S.1\1
N a dworcu przywitały laureatkę
przedstawicielki K. S. M. wręczając jej
bukiet kwiatów.
Charakterystyczną
rzeczą jest, iż na 23 organizacyj sportowych na terenie Kal isza. żadna z
nich nie wysłała na dworzec swoich
przedstawicieli. Naturalnie nie mamy
pretensyj do klubów żydowskich, a,le
absencję klubów
polskich uważamy
za skandal.
Zapowiedziany odczyt publiczny
również nie doszedł do skutku, ponie-

Katolicka wioska

w Anglji

Do dziś dnia istnieje w Anglji wioska,
której wszY'Scy mieszkańcy b~z wyjątkU
są katolilmmi. W wiosce tej, LIttle Crosby
koło Liverpoolu, ani jeden mieszkaniec
nigdy nie opuścił Kościoła katolickiego dla
protestantyzmu, nawet w czasach najgorszych przeŚladowań katolików pareset lat
temu. (KAP)

------Nowy rekord

amerykański

Za kilka miesięcy otwarty zostanie dla
ruchu kołowego gigantyczny most wiRzą
cy, długości 13 km., łączący San Francisco
z Oakland. Dotychczas te dwa wielkie
miasta kalifornijskie łączyły promy. Wielkie statki musialy okrążać zatokę na trafiie 100 l,m.
Pracę nad budow,. mostu, obliczonego
na 50 miljonów pies7.ych i 30 miljonów poiazdóv\' rocznie, rozpoczęto w 1934 r. W 1'0ku 193i mo't zo.stanie Ukollczony przed
otwarciem wielkiej wyslu wy w San Francisco. W polowie drogi, pomiędzy San
Francisco a Oakland, znajduje się wyspa
Yerba Buena, przez którą most przejdzie
S90-metrowym tunr' .1. Ponad zatoką 26
metalowych wież na betonowych colwJach
podtrzyiIDuje olbrzymi pomost. Najwyż~ze
wieże liczą 230 metrów wysokości.
Przy budowie największego w świecie
mostu wiszącego pracuje G tyaięcy robotników. Specjalna zaloga nurków bada
grunt pod fundamenty mostu. Każde zanurzenie pod wodę trwa średnio 7 godzin.

I
EKSPEDYCJA HIMALAJSKA
pod pl'zew. Pa\vla Bauera (siedzi) z udziałem dr. Karola Wiena, Adolfa G6ttnera
i dr. Heppa - pierwsza zdobyła S7.czyt
niebezpiecznej góry Siniolchu (wys. 6890 m)
na terenie lodowca Zomu. Dzięki temu
stanęła noga ludzka poraz pierwszy na
.
szczycie tej góry.

ważna

Z zarządu Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie otrzymujemy

Gdzie jesteśmy? Tam, na drugim koń
cu ulicy wirlać tybetański klasztor Pekinu, którego mnisi zabijają się askezą. A
czerwona brama przed nami jest wejściem do naj piękniejszego yamen stolicy.
Yamem jest tatarskim domem gry. Po
pierwszych krokach uderza się głową o
mur. Przeklęte demony, dla nich bowiem
ganek zbudowany został w zygzaku. I{a1dy zakręt zagradza wstęp złym duchom.
Nabawiwszy się kilku guzów, dociera się
wreszcie do pierwszego dziedzińca. Mój
przyjaciel francuski, stały goŚĆ w tym domu gry, ginie niebawem znowu w jednym
z zawiłych ganków. Obawiam się, czy aby
później, po licznych cocktailach zdołamy

ma fotelami trzcinowemi, obok otomanka,
a nad nią wisi wielki smok chiński. Przed demonami chińskiemi jesteśmy więc
zabezpieczeni, przed europejskiemi nie uszliśmy. Z rozmaitych stron slychać stukanie kostek i szelest kart. Butelki z
wl1iski stoją naokoło, a z głębokich, dłu
gie-mi rzęsami obramowanych ócz awanturnice rosyjskie badawcze rzucają spojrzenia na nas intruzów. Wobec tych niebezpieczeństw nie mają żadnej mocy ganki zygzakowate ani smoki chińskie.
Przy innych stołach grają białe damy
i biali panowie bridża. Chłopcy, o bosych
nogach, roznoszą srebrne kubły z lodem.
- Czy pan wierzy, że ten yamen ma
więcej, niż trzy tysiące lat? mówi mój
przyjaciel - i unosi słomianki, z pod ],tó·
rych widać sczerniałe od wieków flisy lmmienne. Badania, przeprowadzone przed
kilkunastu laty wykazały, że dom tęn jest
od kilku tysięcy lat domem gry. Jakie
gry tutaj głównie grano, nie zdołano jut
dokładnie stwierdzić, lecz przed 8 laty pewien badacz belgijski znalazł tutaj kamienne tabliczki z wyrytemi na nich zna·
kami, z których wnosić można, że ma się
tu do czynienia z prawzorem naszych ka.rt
dzisiejszych. Prawdopodobnie gracze mongolscy przed tysiącami lat tak samo sprz~
czali się, jak nasi bridziści przy tamtym
stole.
Tylko w dwóch narożnikach dziedziń
'en gra się briclża. Po drugiej stronie siedzą biali lu'l7.1e przy swych cocktailach,
pośród olbl'z~·rnif'J.(O Pekinu, niby na od·
ludnej wyspie i rozmawiają o kursach, wyścigach, polityce i skandalach.
Wszystko, co się dzieje w Peldnie, można się do-

....,

jakie on robi interesy.
Towarzysz mój wstaje i wita 'świeM
przybyłego gościa, Portugalczyka z Macao, z którym pozostaje w stosunkach
handlowych. Senor Diaz przybywa z Macao, z raju graczy.
Dziwne to zaiste miasto. Spoglą~aIIi
na Portugalczyka, a potem na mOJego
przyjaciela francuskiego. Siedzimr tutaj
w prastarym domu gry, raczymy SIę whisky, a o kilka domów dalej mnisi tybetańscy każą sobie wypalać rozżarzone~
telazem tajemnicze znamiona na rękach
i głowie, podczas gdy obok nas mr. Brown
tali się na swoją nową służącą a mr. Dupo nt mimochodem wspomina o tem, jaK
to w ubiegłym tygodniu w ekspressie został napadnięty i obrabowany.
Górą rozpina się sklepienie niebies~ie
nad naj starszym klubem bridżowym ŚWIa
ta. Dwa ostre slupy rysują się na ciemnem tle. Portal prastarej świątyni? Nie,
tIJ anteny stacji radjowej jakiegoś poselstwa.
W. i P.

Coraz większe potrzeby

czerwoną bramą.

odnaleźć drogę powrotną.
Następny dziedziniec jest słabo oświe·
tlony. Przez niewielkie kraty, biegnące
dokoła dziedzińca, widać wnętrza małych
pokoików. W każdym stoi stolik z dwo-

-

obrazić,

I
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Stow. Chrześciiańskich Rzemieśl
niltów w ostatnie i chwili oddało z&.mówioną salę na inny cel. Tak samo
miejska komenda W. F. i P. W., do
której zwrócił się patron K. S. M. ks.
Bekier - z prośbą o współudział '"
związku z przyjazdem naszej olimpijki - zajęła stanowisko odmowne.
Wobec tych warunków przyjęcie
p. Wajsówny odbyło się w ścislem
gronie w lokalu K. S. M., gdzie przy
czarnej kawie, laureatką. podzieliła się
swojemi wrażeniami z "Olimpjady" w
Berlinie.
N a marginesie tego przykrego sprawozdania trudno powstrzymać się od
przypuszczenia, że tylko motywy polityczne wywołały te wszystkie nietaktowne braki i posunięcia. .
Gdyby p. Wajsówna była Żydówką
- spewnością byłoby inaczej.

Samo zejście do głębi trwa 20 minut, powrót - ze względu na olbrzymie różnice
ciśnień - aż 6 godzin. Ponieważ nie można
było, ze względu na głębokość, za.stosować
wierceń mechanicznych, musiano uciec się
do zegarowych bomb IV celu rozsadzania
skał. Niejednokrotnie burza niszczyła instalacje porywając jak słomkę 50-tonnowe
podk<łady.

Mast San Francisco - Oakland jest już
prawie na ukończeniu. Koszt Jego budowy
wyniesie 80 miljonów dolarów. Stalowe
ka.ble, podtrzymUjące przę.sła, mają 72 cm.
w przecięciu. Ogółem jest 30 przęseł: U 89-metrowych, 7 - 155-metrowych, 2
705-metrowych, 5 - 355-metrowych, l 427-metrowych, 2 - 705-metrowych.

Genewskie

Potrzeby wzrastają. Z Czechosłowa
cji ze szkól polskich przychodzą proś
by o podręczniki, na które biedna.,
prześladowana dziatwa zdobyć się nie
może. Z Niemiec, Francji, Ameryki
proszą o książki polskie, o modliteWniki i obrazy święte.
Zbliża się przytem "Gwiazdka".
Trzeba już przygotowywać tysiące 0płatków i paczek z podarkami. Trzeba
czuwać wciąż nad tą rzeszą uchodź
czą, trzeba nieść im pociechę i budzić
otuchę do wytrwania. Ciężar ten spa,.
da na barki "Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie".
A do tego trzeba wiele sił i środ
ków. "Dzień Opieki" już minął. Z kwesty wpłynęło sporo. Społeczeństwo da.ło, 00 mogło. Ale to wszystko jeszcze
bardzo mało.
Liczy się więc jeszcze na listy
składkowe, ktare poszły do większych
Instytucyj .i
Dyrekcyj poważnych
przedsiębiorstw.

Do ich więc ofiarności pukamy. Pomóżcie. Podtrzymajcie piękną trady·
cję szczodrobliwego zrozumienia dla:
wielkiej sprawy społecznej. Bo na,.
prawdę o wielką, sprawę chodzi.

Uw·ięzionv W windzie
Lord Louis 1\iountbatten, spokrewnłó
ny z angielskim domem panującym, postanowił przebudować

swą średniowiecz

ną rezydencję

w dzielnicy Hydeparku na
noowczesny, komfortowo urzadzony dom.
Najoryginalniejszem urządzeniem w tym
domu jest winda. Kto chce się dostać do
mieszkania lorda. musi jechać windą·
Drzwi windy są tak skonstruowane, że
otwierają się dopiero za naciśnięciem guyika elektrycznego, znajdującego się w
mieszkaniu kamerdynera, któremu podaje nazwisko i cel swej wizyty. Po porozumieniu się z lordem, kamerdyner naciska
guzik, który włącza prąd automatycznie
otwierający drzwi windy.
Pewnego razu lord chciał wypróbowa~
działanie windy swego pomysłu. Lord
wsiadł w przebraniu, niepoznany do windy i zmienionym głosem polecił kamerdynerowi wypuścić go z windy. Kamerdyner, nie poznawszy głosu swego pana,
w mniemaniu, że do pałacu lorda zakradł
się ktoś niE'powolany, zrobił
piekielny
alarm i postl1.wił na nogi policję. która
dopiero uwolniła lorda z kłopotliwego położenia.

c_

kłopoty

Liga Narodów obradująca w Genewie
ma swoje duże kłopoty, Genewa miasto ma
też swoje klopoty, ale zupełnie innego kalibru. Otóż rada kantonu genewski~go postanowiła zamienjć napoleońskie trójrogi
służące jako nakrycie głowy policjantów
tamecznych na helmy, typu angielskiego.
Ten pomysł nie spodobał się mocno mi eszkaócom Genewy, którzy odznaczają się
wysokim stopniem lokalnego patrjotyzmu NOWY SPORT W ARM.TI ANGIELSKIEJ
i nie chcąc się zgodzić na takie "sponiewie- wprowadzono Jako nowy system cwiczEh\
ranie", jal( mówią, tradycji. Oburzenie fizycznych, i to tak wieI os'tron ny, że zawśród genewczyków jest tak wielIde, 11 stępuje yt zupełności, a nawet skuteczniej,
szereg organizacyj lokalnych wniosło pro- ćWlczeml\ na poręczach, na koniu na tlratesty piśmienne przeciw.ko decyzji r:ldy binie i. wcifvzon iu liny. SPOl't 'ten jest
kantonalnej. Gdyby klopoty Ligi Narodów o tyle Jeszcze praktyczny, że cały jego
były tego kalibru, Europa mogłaby spać. sprzęt gimnastyczny składa się tylko
spokojnie.
:J dwóch drągów jesionowych.

I

