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Rok 66

Na froncie walik w Hiszpanji

p()żarowe
żarniczę..

kolejowe z l()komotywę. !?e>Wciągu g()dziny ogień u·
gaszono.
Szk()dy są dość znaczne
wskutek zniszczenia urządzeń i zapa.sów materjałów. Część urządzeń da
się zapewne ()dbudować.
W przeciw·
nym razie wysokość szkód sięgałaby
200.000 zł. Przyczyna pożaru na razie
nie została ustalona.

lioia ~oleiowaMa~rJt ·~ Waleo[ia ~fle[i~ta

Pierwszy 101 do

Wojska powstańcze maszerują na Madryt
wają.

prz.edsiębiorę.

nieprzyjacielskie, zdei
wyczerpane,
nie
żadnych
nowych ata-

ków.
B u r g o s. (PAT.)

Donoszą

z Valla-

War s z a w a.

Międ~y

pOiSa.iera'm i ~najdowal się pr~ewodnic~ący m,ięd~y
narodowej komunistyc~nej pomocy dla rewolucji

S a i n t J e a n de L u z. (PAT.)

wał od
między

W

skim

pewnego czasu stałę, łączność
Bilbao i konsulatem hiszpań
w Bayonne. Wśród pasażerów

znajdował się przewodniczący między

narod()wej
komunistycznej pomocy
dla rewolucji. Załogę i pasażerów
,.Galarny" przewieziono do San Sebastian, gdzie osadzono ich w więzieniu.

Bilbao, mając na swym pokładzie 84
marynarzy i podróżnYCh oraz ważn~
k()respondencję. "Galerna"
utrzymy-

•

wymierzYł sprawiedliwość, okazał się

syn gen. Cantina, walczącego po stre>nie rzę.du w Madrycie.
Jerez de Ja Frontera. (PAT.)
Radjowy komunikat powstańczy z
g. 8,20 z rana: W Bilbao jest w budowie lotnisko, na którem maję. wyIę.dować samol.:>ty sowieckie.
Na froncie Asturji siły zbrojne narodowe, zarówno jak na innych odcinkach, umacniaję, się na pozycjach, posuwaję,c się nieco naprzód. Na odcinku Madrytu narodowcy zdobyli Villa
deI Prado, gdzie w czasie walki rzę.
dowcy wysadzili w pOWietrze kościół.
Wojska narodowe rozpoczęły marsz
na. Naval Carnero. W czasie walki
strącono
2 samoloty rządowe. Linja
kolei Madryt - Walencja jest przecięta.

S e v i 11 a. (PAT.) Radj()wy komunikat powstańczy z 15 bm. godz.
20,30= Oddziały gen. Mola zajęły Rosledo, na linji Madryt - Avila, oddalone
J) kilka kilometrów od Eskurialu.
Na froncie Toledo odparto atak
'Wojsk rządowych, któ're pozostawiły
140 zabitych. Wojska powstańcze zestrzeliły samolot rządowy, biorę,c do
niewoli jugOSłowiańskiego pilota. Pod
Oviedo ' sytuacja bez zmian. Wojska
Eibar, posuwając się na odległ()ść 30 km
od Bilbao. Na odcinku tym zaznaczyła się ożywiona działalność
lotnictwa
powstańczego.
W czasie zajmowania
Sereninea oddziały katalońskie miały
750 zabitych, podczas gdy wojska pe>wstańcze 20.
Ostatnie wiadomości z fI;ontu madryckiego wskazują na szybkie posuwanie się wojsk powstańczych w kierunku Naval, Carnero i Valmojado.
W okolicach Toledo posunęły się wojska powsta11cze naprzód, biorąc do
niewoli kapitana i 100 żołnierzy. Na
froncie południowym wojska powstań
cze, po zdobyciu Pennaroya, odpoczy.powstańcze

otoczyły

miejscowość

(PAT) Zg()dnie z
w dn. 3 b. m.,
t , j. w dniu otwarcia p()lskiej linji lotniczej Warszawa - Ateny, wykonany
zostanie w dn. 27 b. m. pierwszy lot
techniczny z Polski d() Palestyny.

'Krwawe zaburzenia w Bombaiu
Lictl'ba ofiar wy.,." o si.. 14 #abitycJ,·, f';'O rannllclt wano pnoad LOOO osób

Nie będzie deklaracji Hitlera?

P a ryż. (P AT.) Havas donosi, że
berlil'lskie dobrze poinformowane koła
uważają wiadomość, rozpowszechnianą za granicą, iż Hitler uczyni w sobotę deklarację na temat fortyfikacyj
w Nadrenji, za pozbaWioną podstaw.

Statek rządowy Wreka[h powstaÓ[ÓW
cię,gu Ubiegłej nocy strażnicze statki
powstańcze zatrzymały o 27 km od
Pasajos rządowy parowiec "Galerna",
który 'opuściwszy Bayonne, płynę,ł do

Pałestyny

zap()wiedzię., ogłosZGną

dolid, że kolumna powstańcza z San
Martin de Valde Iglesias stoi u bram
miasta Cobledo de Chabel(), a straże przednie sę. o 13 km od Naval Carnero.

Oddziały

moralizowane

Na dowódcę wojsk narodoW)'ch, walczę,cych na frontach
południowych,
gen. Queipo de L1ano~ znanego radjosłuchaczom z ogłaszanych przez niego
codziennych komunikatów z pola
walk, dokonano zamachu. Generał ze>stał na szczęście tylko lekko ranny w
rękę· Zamachowcem, który sam sobie

gP

Kapitały

francuskie
dla rozbudowy stoczni

War s z a w a. (Tel. wł.). Prasa niemiecka donosi, iż czynione są zabiegi
celem pozyskania kapitałów francuskich dla rozbudowy stoczni w Gdyni.
Akcjonarjusze doszli do porozumienia.
z. m. Gdynią, że bez dopływu kapitału zagranicznego możliwości rozwoju
stoczni gdyńskiej byłyby ograniczo.
ne.
(w)

Ołbrzymia

rozbudowa
floty niemieckiej

A.res~to

L o n d y n. (ATE). Z Bombaju do-

B o m b a j. (P AT) Po kilku godziWar sz a wa. (Tel. wł.). Agencja.
nach spokoju rozgorzała o świcie wal- "Pl'ess" donosi, że rozbudowa niemiecDoszło tu do ostrych starć pomię ka pomiędzy Hindusami a muzułma
dzy muzułmanami a hindusami z po- nami w dzielnicy ByeulIa. Policja kiej Jloty wojennej i handlowej przy·
wodu rozpoczęcia budowy świątyni zmuszona była do użycia broni palnej, biera tak wielkie rozmiary, że stoczhinduskiej w bezpośredniem sąsiedz wskutek czeg() jeden muzułmanin zo- nie Rzeszy nie mogą podołać zamówieniom.
twie meczetu.
stał ranny. W walce ulicznej zginęło
Cz~ść robót okrętowych
została.
Zaburzenia przybrały wielkie roz- dotychczas 12 osób. Sytuacja z każdą
miary. Liczba zabitych wynosi 2 a godzinę, staje się poważniejsza. Wal- przydzielona stoczni w Gdańsku i inronnych jest 60. Wśród rannych znaj- czę.cy UŻywaję. głównie noży, pałek, nym warsztatom okrętowym w Wolnem Mieście. W niektórych zakładach
duję, się 3 inspektorzy policji, Anglicy
butelek i kamieni.
budowy statków w Gdańsku praca
oraz 5 policjantów hindusów.
(w)
B o m b a j. (PAT) Walki uliczne trwa na trzy zmiany.
Sklepy w mieście zostały zamknię
te. Ruch uliczny przerwany. W kilku między Hindusami i muzułmanami
dzielnicach ludność ogarnęła panika. trwały do późnego wiecZGra. Ogólna
Zarządzono
wzmocnienie oddziałów liczba ofiar jest: 14 zabitych, 170 ranp()licyjnych przez posiłki wojskowe. nych. Aresztowano ponad 1000 osób.
P a ryż. (Tel. wł.)'. Na mocy ustawy
z 1877 r. i uzupełniających przepisów
z lipca rb. rz~d francuski orzekł ko!ifiskatę zakładów przemysłowych Saut.
ter-Harle w Paryżu, wytwórni materjału wojennego i broni. W zakładach
Potworną ~brodnia we wsi Stawy pod Kielcand
tych od 23 dni trwał strajk, skutkiem
K i e l c e. (PAT) W nocy na 16 b. jeden z okolicznych wieśniaków, który, czego nie zostały wykonane prace i
m. we wsi Stawy gminy Mierzwin, nie mogąc doczekać się ()twarcia skle- zamówienia, potrzebne dla ochrony
pow'. jędrzejowskiego, nieznani spraw- pu, usiłował wejść przez mieszkanie państwa. Konfiskata nast~piła w pią
cy zamordowali 5 osób, a mianowicie Szmulewiczów, gdzie natknę,ł się na tek wieczorem, w!>kutek czego robotnicy siłą rzeczy przerwać musieli strajk.
właściciela sklepu Moszka Szmulewi- trupy pomordowanych.
Praca podjęta ma być na nowo z
cza, jego żonę, matkę i kuzynkę oraz
Na miejsce zbrodni udał się zanauc,zyciela języka hebrajskiego, któ- stępca naczelnika wydziału społ. - pc>- początkiem przyszłego tygodnia.
rego nazwiska dotychczas nie ustalo- litycznego w urzędzie wojewódzkim i
POdWVŻSI,aniem
no. Po dokonaniu zbrodni bandYci zastępca naczelnika urzędu śledczego.
zbiegli, nie zatrzymani przez nikogo.
Obława za uciekaję,cymi
bandytami
Lwów. (PAT). W zwj~zku z akcję.
O morderstwie J)9wiad'Omił 'policję _ trwa.
w kierunku utrzymania cen, stare>.
__' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
stwo grodzkie przy pomocy policji
przystąpiło dziś rano do walki z podwyżką cen artykułów pierwszej potrzeby. Po mieście krążyły patrole kontrolne i sprawdzały, czy ceny s~ wszę
dzie wystawione. Akcja policji trwała
Po~ar 4'His~c~ ~ab-udowania orru urM.(d~enia fabrykacji radwie godziny.
finerji nafty ",Polm,in"
Spisane przeciwko niestos:ującym
Lwów. (PAT.) Na terenie rafi- ję,c znajduję,ce się w p()bliżu wielkie się do przepisów doniesienia karnoadnerji nafty "Polmin" w Drohobyczu zbiorniki nafty, którym ogień poważ- ministracY.ine zostały w ci~gu dalszej
Wybuchł dziś rano o godz. 6",45 pożar
nie zagrażał i których zajęcie się mo- godziny doręczone w starostwie grodzw magazynie limbitu i zniszczYł za- glo spowodować nieobliczalne następ- kiem, które w przyspieszonem tempie
budowania oraz urządzenia do fabry- stwa. Udało się jednak ogień zlokali- rozpatrywało i ukarało winnych. Akkacji limbitu i asfaltu, drogowych i z()wać.
.
cja władz bcdzie kontvnuowa'n a.
przemysłowych.
, Niebawem przybyły
na miejsce
Już w pierwszym dniu starostwo
Początkow() przystąpiła' do akcji
s~raże p'o.ż~rne miejska i, fabryc~na grodzkie ukarało około 1 000 kupców
straż ogniowa fabryczna; 'zabezpiecza- flrmy GalICja oraz pogotoWIe przeCIw- grzywnami.
- - - •
noszę,:

Zarekwirow,anie
fabryki amunicji

•

Bandyci

z~mordowali

5 osób

I

Walka z

Pożar

rafinerii nafty wDrohobyczu

I
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s
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Odkrycie areldpelagu
19 wysp

Miemey propagują rewindykacje LotaryngU

~to

L o n d y n. (PAT) Reuter donosi
Kom-isar~ R~es~y w Zagłębiu Saary protel~torem- pism-a,
z Moskwy: Sowiecki łamacz lodów odprowad~ącego jawną akcję na r~ec~ odet-wania A.b·acji
krył w pobliżu północno-zachodniego
i Lotaryngji
wybrzeża Syberji archipelag, złożony
W ostatniem numerze pisma ukazał
War
s
z
a
w
a.
(Tel.
wł.)
Założone
z 19 wysp. Odkrycie to ułatwi niezmiernie żeglugę przez ocean północ niedawno w Niemczech stowarzysze- się artykuł, domagający się zarzę,dze
ny, co od dłuższego czasu s tanowiło nie przyjaciół Francji i Lotaryngji nia plebiscytu w Alzacji i Lotaryngji,
rozpoczęło . działalność propagandową,
a to wobec "kryzysu moralnego", któ- cel różnych poszukiwań sowieckich.
ry przeżywa naród w Alzacji i Lt' '.zmierzaję,cą do rewindykacji obu tych
ryngji pod rządami francuskiemi.
prowincji od Francji.
W artykule kwest ja Alzacji i LotaW Saarbrucken zaczęło się ukazyL o n d y n. (PAT) W liście do sir wać pismo p. t. "Nationalsozialistische ryngji postawiona jest na równi z za.John Simona, Herbert Morrison żąda, RheinfrQnt", które jest przemycane do gadnieniem Niemców Sudeckich w
aby rząd przyjął delegację komitetu Alzacji i Lotaryngji i kolportowane Czechosł{)wacji,
którzy,
zdaniem
wykonawczego Labour Party i aby między tamtejszą ludnością. Protek- "Rheinfront", powinni wypowied'zieć
wysłuchał
jej postulatów w sprawie torem tego czasopisma propagandowe~ swoją wolę co do przynależności pań
zwalczania zamieszek, wywoływanych go jest komisarz Rzeszy w Zagłębiu stwowej w drodze plebiscytu.
obecnie przez faszystów angielskich Saary, Burkel.
Stowarzyszenie przyjaciół Alzacji
w stolicy. Labour Party żąda, aby po"Nationalsozialis tisch e Rheinfron t" i Lotaryngji rozporządza dużemi funlicja położyła kres agitacji faszystow- prowadzi jawną akcję na rzecz 'ode- duszami. (w)
skiej, budzącej niepokój w kraju.
rwania Alzacji i Lotaryngji od Francji.

'Prze'ciw faszyzmowi w Anglji

Ford za Landonem
D e t r o i t. (P A T). Henryk Ford oświadczył, że jest zwolennikiem republikańskiego kandydata na prezydenta St. Zjedn. Landona.
Ford nie krytykuje polityki Roosevelta, oświadczył tylko, że przyniosła
ona wszystko, co kra.i mógł znieść.
Zamierzenia były może dobre, ale wykonanie bardzo złe.

Przeciw komunistio,m
P a ryż (A TE). Z Buenos Aires donosza,:
Prezydent Argentyny gen. Justo
zwołał nadzwyczajną sesję kongresu,
która zajmie się w pierwszym rzędzie
sprawą propagandy komunistycznej.
W orędziu o zwołaniu kongresu prezydent podkreślił konieczność uchwalenia
ustaw
przeciwkomunistycznych.

robotników
huty "Laura"

P1rzygnębienie

~

Ryb n i k" 16. 10. -W zwią,zku z
zamierzonem przeniesieniem cynkowni huty "Laura" w Siemianowicach
do Rybnika, w kołach robotniczych
Siemianowic zapanowało przygnębie
nie z uwagi na możliwość utracenia
pracy. W sprawie . tej dotychczasowa
załoga huty "Laura" wniosła jUż pJ'otest.
Skądinąd robotnicy Rybnika byliby
z przeniesienia cynkowni zadowoleni,
gdyż kilkuset bezrobotnych Paruszowca i okolicy otrzymałoby na dłuższy
czas zajęcie.

Przeciw ubo jO'w'i rytualnemu

K a to w i c e. (AJS). Na . podstawie
opinji wszystkich organizacyj rzeźnic
ko-wędliniarskich na Śląsku, komisja
branżowa tej gałęzi przy izbie rzemieślniczej w Katowicach wypowiedziała się stanowczo przeciwko wprowadzaniu na Śląsk ustawy z 17 kwietnia br. o uboju zwierząt gospodarskich
w rzeźniach t. j. o t. zw. uboju rytualnym.
Rzemiosło branży rzeźnicko - wędli
niarskiej jest zdania, że wobec tego, iż
Żydów jest na Śląsku- mniej niż 3 proc.
nie zachodzi wogóle potrzeba stosowania tej ustą.~y. Komisja branżowa po.stanowiła wobec powyższego zwrócić
się do sejmu śląskiego za pośrednic
twem katowickiej izby rzemieślniczej
() nienadawanie ustawie mocy obowię,zuję,cej na Śląsku.

Przed kongresem radykałów
Progiram rządu Węgier

P a ryż. (PAT). Od 22 do 25 paź
aziernika odbędzie się w Biarritz doroczny kongres radykałów,
Ze względu na fakt, że będzie to
pierwszy kongres po ostatnich wybOrach i po utworzeniu rzą.du "frontu
ludowego", w kołach 'Politycznych
przywią.zuja. duże znaczenie do jego
obrad. Niewątpliwie duże zainteresowanie budzą wyznaczone na pię,tek 23
bm. referaty o polityce finansowej i
gospodarczej, które wygłosi pos. Mendes-France, i o polityce zagranicznej,
którą przedstawi przewodniczący odpowiepniej komisji izby depo pos.
Mistler.
Na plan pierwszy wysuwa się jednak wyznaczony na 24 bm. referat o
ogólnej polityce part,ii, który wygłosi
przewodniczący grupy parlamentarnej
pos. Campinchi. W czasie dyskusji zabiorą głos przedstawiciele różnych
ścierających się z soba, kierunków.
Po wymianie zdań. w niedzielę 25
bm. odbędą się wybory nowych władz
partji oraz nastąpi ~dcznanie rezolucji.
- .-- - .. ---.--- -'-'."...- - .......~

ma

budować

szkoły?

Ustawa o budowie szkół powszecli..
nych z dnia 17 lutego 1922 r. nakłada.
obowiązek
budowania publicznych
szkół powszechnych na gminy .. PoczątkowO' państwo udzielało gmmom
pożyczek w wysokości 50 proc. kosz~
tów budowy. Od r. 1925 przestał istnieć ustawowy obowiązek udzielania
przez państwo pożyczek na budowę
publicznych szkół powszechnych.
Tymczasem potrzeby nasze w dziedzinie budownictwa szkolnego są tak
wielkie że ani samo państwo, ani sa.me gminy, ani samo społeczeństwo nie
może podołać zadaniu. Tylko wspólny
wysiłek tych trzech czynników może
sprostać zadaniu. Z inicjatywy grona.
ludzi dobrej woli powstałe w roku 1933
Towarzystwo Popierani.a Budowy Publicznych Szkół Powszechnych postanowiło choć w części przeciwdziałać
ujemnym skutkom całkowitego zahamowania akcji budowY szkół poPr~ym-usowe hufce junackie dla m-łoclziei.!y akadem-ickiej
wszechnych, gdyż gminy bez pomocy
finansowej z zewnątrz nie były w staJedynie,
gdy
odległość
miejsca
pracy
Donosiliśmy już swego czasu o pronie
budować. Towarzystwo mujektowanym zastępczym obowią,zku przekraczać będzie 5 km od miejsca siałO'szkół
zatem częściowo przejąć na siezamieszkania, pracujący będą żywieni
słUŻby wojskowej. Obecnie w tej sprabie niesienie pomocy finansowej gmiwie został wniesiony na radę mini- i kwaterowani na koszt państwa.
nom, chcę,cym budować szkoły poKto w jednym roku z powodów u- wszechne. Ze względu na swe cele i
strów projekt dekretu.
sprawiedliwionych,
jak
np.
choroba,
Podstawą
zastępczego obowię,zku
wysoce pożyteczną dla państwa dzianieobecność ~granicach państwa, lub
służby wojskowej będzie zasada,
że
łalność uznane zostało za stowarzyszeten, kto nie służy w wojsku, wzamian taki rodzaj pracy, która nie moze być nia wyższej użyteczności.
za to obowiązany jest do pracy dla przerwana ze szkoda, dla interesów
państwa w cią.gu 30 dni .w okre13ie 5
publicznego lub prywatnego, nie bę
Z dzła,lalności Tow. Popierania
lat, przyczem te 30 dni rozłożonych dzie pełnił obowią.zku, temu 6·dniowy
Budowy Publicznych Szkół
okres pracy nie będzie przekładany
będzie na 6 dni w roku w okresie owePowszechnych
na rok następny. Z wprowadzeniem
go pięciolecia.
W
roku
1935 Towarzystwo liczyło
Do zastępczego obowia,zku służby zastępczej słUŻby wo.iskowej zniesiony
będzie podatek wojskowy
dla tych, 12.535 kół oraz 232.769 członków zwywojskowej powołani będą:
1) ci, którzy otrzymali kategorję C którzy odbywać będą zastępczy obo- czajnych i 654 członków dożywotnich;
wpłacaję,cych jednorazowo 150 zł. Mło
lub D, z wyjątkiem tych, którzy prze- wiązek wojskowy.
służyli 5 miesięcy w wo.isku;
Do zastępczej służby "O raz pierw- dzież szkolna jest zorganiz{)wana w
2) ci. których jako poborowych nie szy powołani będą. obywatele w 1937 r. 6,925 Kolach Uczestników, liczę.cych
wcielono do armji, jako tzw. nadkon- i to odrazu pięć roczników, przyczem 599.889 członków.
W roku bieżę,cym została składka.
tyngentowych. Nadkontygentowi po- będą w ten sposób powoływani, ażeby
roczna dla członków zwyczajnych obwołani będą. do zastępczego obowiąz
była ciągłość wykonywanej pracy.
Obok wprowadzenia zastępczego niżona do 2 zł rocznie, dla członków
ku - służby \vojskowe.i z ukończeniem
dożywotnich 100 zł (jednorazowo). W
25 roku życia.
obowiązku służbY wojskowej nastąpię,
3) Ci. których zwolniono od służby też zmiany w junackich hufcach pra- Kołach U czestników przy szkołach
skł,adka
miesięczna
WOjskowej jako jedynych żywicieli ro- cy dla bezrobotnych. które obecnie powszechnYCh
dzin, oraz ci, którzy Odziedziczyli go- przejmuje wo.isko. Szeregi junackie wynosi 1 gr w szkołach średnich
spodarstwa wiejskie j z tego powodu będę, zasilone w dużej mierze przez 10 gr.
Pbecny Tydzień Szk{)ły Powszechmłodzież akadem'icka,. Młodzież ta po- odsługują tylko 5 · miesięcY. '
Do ' obowiązkowej Służby zastępczej woływana będzie w 4·ch turnusach nej odbywa się pod hasłem zjednania
powołani będą. ludzie od 21 do 26 roku
po sześć tygOdni od 1 kwietnia do 1 jak największej li~zby członków oraz
życia,
a nadkontyngentowi od 26 do października przy zastosowaniu po- objęCia działalnością Kół Uczestników
30,przyczem przy późniejszem przej- średniego przymusu, a mianowicie całej młodzieży szkolnej.
ściu do nadkontyngentu granica ta nie
nikt nie będzie mógł zostać podpo8 l pół miljona złotych
może przekraczać 33 lat.
rucznikiem rezerwy, jeżeli nie przejdzie przez junackie hufce oraz na wyż
Pracę każdy będzie wVkonywa(. w
W ciągu 2 i pół lat swegO' istnienia
miarę swych zdolności, przyczem '·,nasze uGzelnie dopuszczeni będą tylko Towarzystwo Popierani.a Budowy Pucownicy umysłOwi w miarę możności ci. którzy wykażą ' się służba, w huf- blicznych Szkół Powszechnych udziezatrudnieni będą do prac umysło cach junackich. Bez odbycia tej służ liło gminom na budowę szkół bezprowych. Prace obejmą. głównie budowę by nikt nie będzie mógł uzyskać stop- centowych pożyczek i bezzwrotnych
dróg, ośrodków sportowych oraz robo- nia naukowego, oraz ci, którzy tę zasiłków na ogólną sumę około 8 i pół
ty. zwia,zane z obroną. kraju.
służbę odbyli,
będa, mieli 'Pierwszeń
miljona złotych. Ponadto w roku 1936
Pracując w obrębię własne.i gminy,
stwo przy obsadzaniu posad państwo z preliminowanej sumy około 3 miljowych.
każdy żywić się będzie na swój koszt.
nów zł udzielono do chwili obecnej już
p.oźyczek na około 2 i pół miljona zł.
"V Wielkopolsce i na Pomorzu zecownika pozostają. nadal w mocy. JeF~rancji
go, irwają.cej nie dłuże.i niż 18 miesię- brano i wydano na budownictwo
P ary Ż. (PAT). Odbyło się na zasa- cy, uprawnienia emerytalne tego pra- szkolne W tym samym czasie około
dzie nowego statutu Banku Francji żeli przerwa w ubez'Pieczeniu trwa 775.000 zł.
walne zgrdmadzenie akcjonarjuszów dłużej niż 18 m~esięcy, ~pr~wnienia eCo wybudowano
pod przewodnictwem gubernatora La- merytaln~ ustaJą z WYłąt~lem: 1) p?Przy p{)mocy finansowej Towarzybeyrie dla wyboru 2 członków rady. zostawama bez pracy, Jeś.h prac?wmk stwa
Popierania Budowy Publicznych
.banku i 3 cenzorów. Obecnych było skła~ał ~o. pół roku zaś:VIadc~eme o.d- Szkół Powszechnych do dnia 31 grud1.300 akcjonariuszów.
powledmej władzy, stWIerdzające me.
możność
znalezienia odpowiedniego nia 1935 r. w ciągu zaledwie 2-letniej
Po otwarciu zgromadzenia roz1e- zajęcia; 2) choroby uniemożliwiającej działalności wybudowano i oddano do
gly się na sali okrzyki. Gubernator pracę zarobkową; 3) pobierania renty użytku szkolnegO' 2.685 izb lekcyjnYCh,
zmuszony był przerwać posiedzenie. ubezpieczeniowej; 4) słUŻby wojsko- w których znalazło pomieszczenie około 200,000 dzieci. W roku bieżącym odOkrzyki wznosili akcjonarjusze, nie- wej.
.
zadowoleni z ostatniej zmiany statutu
W określonych wypadkach wygasłe dano już do użytku 1147 izb szkolnych,
banku, a · także przeciwnicy Jouhaux, skutkiem przerwy w ubezpieczeniU w budowie zaś sę, 1903 izby.
który przybył na zebranie. Gdy na sali prawa emerytalne są przywracane.
zapanował spokóJ, wznowiono obrady Mianowicie przywrócenie tych
praw
i gubernator wygłosił dłuższe przemó- następuje, jeśli: 1) po przerwie nie
wienie, które niejednokrotnie przery- dłużej niż pięcioletniej pracownik
wano okrzykami niezadowolenia. La- przebył we wznowionym ubezpieczebeyrie dowodził, że nowy statut w niu conajmniej 12 miesięcy składko
- Wed!u.g hąŻllCych w BerJinie pog!-osek,
niczem nie narusza interesów akcjo- wych; 2) po przerwie nie dłuższej niż obóz k<mcentracyjny w Orani.enburgu zootal ponownie
W obozie tym znajdować s ie
narjuszy.
10 lat - 24 miesia,ce składkowe; 3) po ma okolo-otwarty,
2 do li tr~ięcy o.sób, przeważnie waę~·
przerwie
nie
dłuższej
niż
15
lat
mów politycznych.
W głosowaniu obrano na członków
rady
Lemaigre-Dusrueila,
prezesa przynajmniej 30 miesięcy składko
zwię,zku podatników,
oraz Duhema, wych.
- W mi€§Cie Wormacji w Nadl'enji wyda·
Po przerwie w ubezpieczeniu dłu rzy! I!ie w jednej 2' fabry<k nawozów sztucznych
prezesa związku przemysłowców i
wYbueh, którego ofiarą padło 4 robotni.ków II.
kupców. Na cenzorów 'Powołano po- ższej niż 15 lat, uprawnienia emery- trzeeh
odn.iosło ~iężkie ra,ny.
talne, nabyte przed tę, przerwą, nie
nownie trzech poprzednich.
mogą być przYwrócone.
Jeżeli
przerwa w ubezpieczeniu
- Nil dW<n'cn kolejowym w A3Tau w 8zwajtrwała ponad 3 lata, a obowiązek poCRTji wykoleiJ-o się 14 W!lJgo:nów. Straty są ba.rnownego ubezpieczenia miałby po- d.zo =aczne. Ofiar w ludziach nie ma. Komu:ntkacj~ przywrócono niebawem.
wstać po ukończeniu przez pracownika 60 lat życia, wówczas wszelkie ewentualne uprawnienia, wynikające z po- W Austrii, w związku z zepowiedziami 11\ 'Vobec tego, że ogół ubezpieczonych przedniego ubezpieczenia, wygasają..
roczystos.ei "frontu ojczyznia.nego·· w końcu bienie orjentuje się należycie co do wpły
zącego tygodnia, w kolac h rządowych
istnieje
obll!wa co do ma,nifestacyj ze ~trony ni-ezad-owowu przerw w ubezpieczeniu na uprawlonych
elementów
Heimwehry.
NQe
jest
wYklu·
nienie emery'talne, wyjaśnić należy, co
czone, że mogą one d ać wyraz swym sympatjom

lasłepezy obowiązek służby

wojskowej

Z Banku

Ostatnie

wiadomości
*

*

Przerwy wubezpieczeniu
aup1rawnienia emerytal'oo

następuje:
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Wnuk b. cesarza Wilhelma

na ~ebrani'U partji narod.-socjalistycmtej w Sopocie
Gdańsk, 16. 10. raj przybył do Sopot

(ATE). Wczownuk cesarza
Wilhelma August-Wilhelm, aby wygłosić przemówienie na wiecu miejscowego okręgowego zwiazku partji
narodowo-socjalistycznej, który odbył
się w czerwonej sali Domu Kuracyjnego.
Na specjalną uwagę zasługuje przemówienie prezydenta senatu gdań
skiego, - Greisera, które poprzedziło
mowę gościa berlińskiego.

Prezydent Greiser

oświadczył,

zlikwidowanie partji socjalistycznej w
Gdańsku wywołało wielkie wrzenie w
prasie zagranicznej. Z mowy prezydenta Greisera wynika, że Senat nie
zamierza ",w zwię.zku z mandatem
polskim" dopuścić do dyskusji na temat wewnętrznych stosunków gdań
skich. W przemówieniu prezydenta
Greisera uderza ostry ton, szczególnie
na temat opinji zagranicznej o ostatnich posunięciach gdańskich czynników miarodajnych wobec opozycji.

że

Rozbite zebranie Z. Z. Z. w Sosnowcu
Ramsay MacDonald obchodził w tych
dniach 70-lecie urodzin. Twórca "Labour PartIT" i . premjer trzyma się
doskonale dzięki temu, że podczas codziennych przechadzek porannych nie
zaniedbuje szwedzkiej gimnastyki.

120 socjalistów gdańskich
wareszcie
G d a ń s k, 16. 10. - (A TE). W dniu
wczorajszym ilość socjalistów osadzonych w aresztach policy.inych i w t.
zw. aresztach oChronnych, wynosi 120
osób
Reklamacje kierowane są. przeważ
nie do kierownika partji socjalistycznej.

nik6w

jut pierwszy numer pisma,

które wydaje towarzysz Norbert Barlicki.
Nazywa się "Dziennik Popularny" - "ledyne naprawdę południowe pismo" w
Warszawie.
Jak informuje Ip rasa warszawska =
"Dziennik Popularny" podaje pewne. nie'Zwykle szczegóły projektu deklaracji pIk.
Koca. Jak komunikują .,Dziennikowi Popularnemu" ze sfer zbliżonych do płk. Koca, jeden z projektów programu, opracowywanegoprzez jego referentów wprowadza nowe pojęcia narodu politycznego,
który się ma składać oz zamieszkujących
Polskę Polaków i
mniejszości słowiań
skich. Polacy i mniejszości słowiańskie
mieliby pełnię praw politycznych. 2Ydzi
byliiby tych praw pozbawieni.
"Projekt tenn zamiast hitlerowskiego
lPoi~cia rasy wprowadza pojęcie eugeniki.
Cytując ten projekt .. Dziennik PopularII1Y" podkreśla, że nie~tóre odłamy ,,sanacyjne" coraz hardziej Z'bUżają się ideowo do narodowej demokracji."
Pismo żydowskiej. za którem p(}wyższe
cytujemy. dodaje od siebie:
"Według naszych jednak informacyj,
plany pułk· Koca ida, w zupełnie innym
kierunku, niż podaje organ p. Barłlickie
go i naleoży je ;przyja,ć z wszelkiemi zastrzeżeniami. "
Żydzi wiedzą swoje I p. Barlrcki swoje... Pomiewat Żydzi sa. iu i tam..• więc
chyba wiedza, więcej.

Na uboczu

"Czas"
g,orDwy zakrystjan ...
"Sanacyjno"-konserwatywny "Czas"
poświęconej akcji
przedwyborczej w Poznaniu, omawiają.c pierwszą. odezwę Stronnictwa Narodowego i stwierdzając, że odezwa
"w ostrych słowach zwraca. się przeciwkQ Żydom i komunizmowi", wplótł
zgrabnie następujące zdanie:
"W odezwie niema żadnych akcentów antyre1igijnychU (podkreśle
nie nasze).
Pomyślcie czegóż to "Czas" po
nas się spodziewał... antyreligijnych akcentów. Zawiedziony, że tych
akcentów. w odezwie nie znalazł, zdobywa się na "objektywność". Jakiż
dostojny jest "Czas" w swej "sprawiedliwej" ocenie ustosunkowania. się
Stronnictwa Narodowego do religji i
w krótkiej notatce,

opuściło

demonstracyjnie

robot-

Pożyczkę Narodową można zajmować

rzeczy, a wówczas Salwa oświadczył,
że wprawdzie tego się nie praktykuje,
lecz ponieważ p. Stelbich ma zaległo
ści podatkowe, to urząd skarbowy tak
go urządzi, że tego do śmierci nie zapomni. Po pewnym czasie Salwa 0trzymał polecenie, aby zajął meble, co
sekwestrator gorliwie uczynił. Doszło
do teg<>, że protokół podpisał świadek
na podłodze klęcząc, gdyż ani jednego
krzesła nie było już we dworze.
Świadek Kozłowski, wójt gminy
Potworów, stwierdza, że został przez
Salwę oszukany na 50 zł, a dalej mówi, że przy robieniu egzekucji nie liczył się z nikim i zniczem. J>ewnego
razu wyrzucił kobietę, wyrwał drzwi i
futrynę, wyrzucił krowę i przeprowa-

G<>rąco przyjęto przem6wienie jednego z robotników fabryki kabli i dmtu w Będzinie, który przedstawił istotne oblicze wyborów łódzkich, wykazując niezbicie
sukces Obozu Narodo- dził egzekucję.
wego.
Po stwierozeniu, że lewica absolutnie nie " występuje w obronie robotnizaJść
ków i raczej prowadzi robotę destruktywną., większość robotników opuściła
Konin, 16. 10 - W dniu 15 bm.
demonstracyjnie salę. Pozostała nie- w godzinach rannych zwolniony został
wielka grupka odśpiewała międzyna z więzienia w Koninie czł<>nek S. N.
rodówkę i wkrótce także opuściła salę p. Marjn Kwiatkowski. aresztowany w
obrad.
dniu 17 lutego br. w związku z pamięt
nemi zajściami w Wysznie. Zwolnie..
nie nastę.piło naskutek decyzji Sądu
Apelacyjnego w Poznaniu, który zniZ procesu oszustów radomskich
żył p. Kwiatkowskiemu wymiar kary
i zarzą.dził zawieszenie wykonania
kary.

S o s n o w i e c, 16. 10. W ub.
w "Domu Społecznym" na "Pogoni" zebranie okręgowe
Z. Z. Z. z udziałem 150 osób. W trakcie zebrania doszło do ostrej sprzeczki
między uczestnikami.
Do nieporozumień d<>szło na tle przemówienia prelegenta, sekretarza okręgowego Z. Z. Z., p. Litwórni, który w
ostrej formie zaatakował Obóz Narodowy. Obecni na zebraniu robotnicy
wystąpili przeciw p. Litworni,
dając
mu odpowiednią nauczkę i podkreślając zwycięstwo Obozu Narodowego w
wyborach łódzkich.
niedzielę odbyło się

---

Echa

w Wy szynie

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

"Niech

Ukazał się

wię~QŚĆ
salę

Z powodu ataku na Stron·n ictwo N arodowe

Jan Stelbich, właściciel maję.tku Konary, który opowiedział historję z nieprawdopodobnego zdarzenia.
W r. 1934 wieczorem przyjechał do
majątku sekwestrator Salwa, który
zażądał wypłacenia trzech rat za Pożyczkę Narodową. P. Stelbich był w
trudnościach materjalnych, więc prosił
o odroczenie wpłat, a wówczas
Salwa przystąpił do zajęcia rzeczy.
Świadek wyraził wątpliwość, czy za

cię

ziemia pochłonie,
tv zbóju"
.

A:reszfowanie W Siedlcach

L u b l i n. (Tel. wł.) W siedleckiem
aresztowany został tamtejszy działacz
narodowy, Czesław Dmowski, b. wię
Bewelac1/Jne ~enłania świadk6w w procesie radomskim
zień Berezy. O aresztowaniu i jego
R a d o m, 15. 10. - W dalszym cią- kontroli, bowiem uprzedzili go, że jest powodach
komunikuje urzędowy PAT
gu procesu w Radomiu, który odsłania nietykalny Krzysztoforski, a nawet, że
skandaliczne szczegóły defraudacyj. WYbiera się do Ministerstwa skarbu, co następuje:
"Znany na terenie siedleckim dziapopełnionych przez urzędników skargdyż kuzyn jego został dyrektorem
bowych z Krzysztoforskim na czele, depa.rtamentu. Dalej świad'ek mówi, łacz Stronnictwa Narodowego i redaktor miesięcznika "Przyjaciel Podlasia"
zeznają świadkowie.
Że przysłany był do Radomia na skuRewelacyjne zeznania złożył śwd. tek anonimu, który przyczynił się po- Czesław Dmowski, zam. w Siedlcach,
Jan Nakulec, ziemianin, z radom- średnio do wykrycia całej afery. urzę.dził w os. Sarnaki w mieszkaniu
skiego, którego "władzą. podatkową" Urzędnicy jednak zeznawali bardzo o- niejakiego Szumera zebranie polityczne bez zgłoszenia w starostwie. W czabył Krzysztoforski. Makulec twierdzi,
ględnie, bojąc się Krzysztoforskiego.
że przez dłuższy okres czasu posyłał
Materjał
jednakże
zebrany przez sie rozwią,zania zebrania przez postemu podarunki, których wartość obli- świadka
wystarczał,
by zawiesić runek P. P. , Dmowski nie chciał ani
opuścić lokalu. ani wylegitymowa~
cza na 5000 złotych, podejmował go Krzysztoforskiego w urzędowaniu.
się.
Odprowadzony na posterunek,
śniadaniami,
a nawet żyrował weNastępnie zeznawał świadek Staksle. Mimo tego na bankiecie p. Ma- nisław Stępień, urzędnik urzędu skar- wszczę.ł tam awanturę, przyczem m.
kulec wygłosił pożegnalne przemówie- bowego, którego zeznania wywołały in. wybił kilka szyb, czem wywołał
nie, nazywając p. Krzysztoforskiego silne wrażenie na obecnych. Pewnego zbiegowisko koło 200 osób przed po"wzorem urzędnika państwowego".
dnia podczas zajścia z Krzysztofor- sterunkiem, licząc na czynne wystą
"Każdy ziemianin musi się liczyć
skim, padł przed bezlitosnym szefem pienie tłumu. Policja tłum uspokoiła.
0na kolana... Nagle, zeznając, zwrócił Dmowski zaś został na posterunku.
ze swoją władzą. podatkową." skąd następnego dnia na skutek decyświadcza p. Makulec.
się do oskarżonego: "Niech cię ziemia
zji Prokuratora SO w Siedlcach został
Śwd. Władysław Przyboś, urzędnik
pochłonie za moję. krzywdę, ty zbóju'"
Izby Skarbowej w IHelcach, został deDalej świadek zeznaje, że w gabi- odesłany do sę.du grodzkiego w Łosi
legowany na r _'zeprowadzenie kontroli necie Krzysztoforskiego odbywały się cach,"
"działalności"
Krzysztoforskiego. całonocne pijatyki, hulanki i kartoWłasnej relacji o zajściu dotąd nie
Stwierdza, że gdy przyjechał do Ra- grajstwo.
posiadamy.
domia, bał się przeprowad"7.e.ć jakiejś
W dalszym cię.gu zeznaje świadek

Odmładzanie "tarbate)" idei...
'Programu nie mozna wymyślić, nie mozna go W)113leźć, ani też rozpisywać konkursu
na najlepszy program

Od czasu do cz.asu prasa, szczeg61nie "popularna", podaje wiadomości
o postępach czy też braku postępów
w opracowywaniu programu nowej
formacji politycznej. Zapowiadano
już parę terminów, w których miała
się zjawić proklamacja nowych haseł.
Przez jakiś czas cała ta sprawa żyw<>
zajmowała umysły; obecnie zainteresowanie się zmniejszyło.
Nie chcemy snuć żadnych d<>mysłów czy przypuszczeń, jaki to będzie
program, czy pójdzie na lewo czy na.
prawo, kogo się z.apr<>si d<> "współpra.
cy", a k<>go wykluczy; niechaj się tern "
KościQła!
rn.artwię. żywioły, "stawiają.ce się d<>
Możemy zapewnić "Czas", ze w
dyspozycji". Ale w każdym razie warswojem ustosunkowaniu do Kościoła to zwrócić uwagę na dość dziwne m&i religji nie byliśmy i nie będziemy tody budowania programlL
"w niczem podobni do obozu "sanacyjProgramu nie można wymyślić, nie
no"-konserwatywnego, przypominają można go wynaleźć, ani też rozpisycego owego gorliwego zakrystjana, któ- wać konkursu na najlepszy program.
ry, obszedłszy z tacą kościół, po drodze Program kształtuje się w życiu i waldo zakrystji wsypuje ukradkiem część ce. Buduje się go w pełnem świetle
zawartości tacy do swojej sakiewki... politycznego działania. a nie w tajemniczych mrokach biura programowe-

g<>.

MOŹ'lla

utrzymywa6 do czasu w

jakiś zabieg taktyczny, zaskoczyć społeczeństw<> tem lub innem
doraźnem
posunięciem
politycznem

tajemnicy

czy organizacyjnem, ale idea, która
ma skupiać społeczeństw<>, musi powstawać
jawnie, przy jego współu
dziale.
. A dalej inna strona. zagadnienia..
Już istniejący kierunek poli(yc?;ny
może zmienić
wysunąć nowe
tacje zależnie

swoją. taktykę.

M<>że

postulaty, n<>we orjen<>d zmiennych warunków wewnętrznych i zewnętrznych.
Np. zmieniona sytuacja. mi~dzyna.ro
dowa wymaga. zmiany polityki zagranicznej; d<1konywujQ.ce si~ przekształ
cenia gospodarcze muszą. być uwzględ
nione w programie obozu polityczn&go. Przychodzę. d<> głosu n<>we warstwy ludności, które maję. swoję. odręb
ną. psychikę, które wo<>szą.
do życia.
narodu nowe wartości. W dzisiejszych czasach zmieniają się i formy
życia politycznego:
stronnictwa. nie
m<>gą już być podobne do dawnych

s{ronnictw.
Nie może jednak ulec zmianie zasadnicza idea, która tkwi u podstawy
każdego ruchu politycznego, która ten
ruch pow<>łała do życia. Nie mogą też
do gruntu zmieniać się ludzie. którym
ta idea nadała określony typ duchowy.
Obóz polityczny nie jest luźnym zwią.z
kiem <> zmiennej treści, który tylkO
formalnie istnieje jako jedna całość.
Nie m<>że od czasu do czasu przebywać
zasadniczych przewrotów, wyrzeka6
się tego, co dawniej robił, a wynajdywać sobie zupełnie nową ideę. która
stanie się dla niego źródłem nowej
siły.

Przeszłość
ciąży na człowieku. na
Jednostce i na organizacjacb politycznych. Przemalowania godeł niewjt>le
znaczą.. Każdy działacz pol!tyczny ma
już określoną fizj>ognomję. 'Każdy wie,
kim on jest, choćby wystę.pił z najbardziej oryginalnym, nowiuteńkim pro.
gramem..
.
Los 1derank:u połi'tycznego zaleŻY.
od tego, z jaką. ideą on swój byt zwią-

,
zał.
Kierunki polityczne zamieraj"
albo wtedy, gdy ich cel okazał się niewykonalnęm marzeniem, albo gdy 0siągnęły już swe konkretne cele. Gdy
wygaśnie sila ożywcza, nie pomoże
siła fizyczna i najlepszy
mechanizm
organizacyjny. Wtedy cały obóz polityczny umiera na uwiąd starczy. Nie
uda się wówczas przedłużyć mu życie,
choćby przez przejęcie jakiejś nowej
idei, której się dotychczas nie wyznawało.
Odmłodzenie starców ni ezawsze robi najlepsze wrażenie; czasem
wywiera fatalny skutek na organizm.
Powtarzamy; programu i idei, która jest jego podstawą, nie można wymyślić, nie można wynaleźć. . Cały urok nowej idei płynie stąd, że ta idea
toruje s·o bie drogę w walce i ciężkim
trudzie. Staje się prawdą dzięki temu, że setki i tysiące ludzi ponoszą
dla niej ofiary. Tego uroku, t~ siły
pociągającej nie zastąpi się przez to,
że się chce przejętą przez siebie ideę
narzucać z góry. Urok sprawowanej
władzy i korzyści, które ta władza daje, nie tchnie życia w program, pozszywany ze strzępów cudzych pomysłów i ze strzępów ... meldunków.
Nie na wiele przyd·adzą się zmiany
personalne. Nikt nie UWierzy, by ludzie, którzy 8wemi sposobami rządze
nia bardzo wyraźnie zaciążyli na rzeczywistości polskiej, potrafili zmienić
się z dnia na dzień, o ile zmienią swą
organizację. Będzie nowa organizacja
- zostaną stare metody i stare nało
gi. Będą nowe hasła - a wyjdzie
z pod nich stary duch i stary system
rządzenia.

W polityce nie można przekreślać
swej przeszłości. Zwłaszcza nie uda
się przekreślić ostatnich lat dzIesię
ciu. Zbyt dobrze społeczeństwu dały
się one we znaki. Dlatego też poszukiwanie nowej idei nie zakończy się
powodzeniem.
ROMAN RYBARSKI.

Akcja płk. Koca
War s z a w a. (Tel. wł.) Prace płk.
Koca około stworzenia ram nowego
obozu politycznego zostały podobno zakończone i złożyć on już miał czynnikom kierującym raport o swoich zarnierzeniach. W nfedalekfej przyszłości
maję. być podane do powszechnej wiadomości ogólne wskazania organizacji. (w)

Atera Parylewiczowej
Kra k ó w. (Tel. wł.) Śledztwo w
spz:awie. ~aryle,!iczowej zbliża się ku
koncowl 1 będZIe zamknięte prawdopodobnie w ostatnich dniach listopada, poczem akta sprawy odejdą do
prokuratora. Termin rozprawy przypadnie z początkiem przyszłego roku.
N<łtomiast niewiadomo,
w jakiem
mieście proc!!s odbędzie się.

Rozmowy W Paryżu
War s z a w a. (Tel. wł.) Rozmowy
w Paryżu na tematy finansowe idę.
pomyślnie.

Istnieje dę.żenie do zwaloryzowania
francuskiej dla Polski w
tym stopniu, w jakim zdewaluowano
franka. W przyszłym tygodniu wyJedzie do Paryża delegac.ia gospodarcza
k6ł przemysłowo-handlowych pod kierownictwem min. Strasburgera. (w)
pożyczki

Uchwały

ludowców

War s z a w a. (Tel. wł.) Naczelny
komitet wykonawczy Stronnictwa. Ludowego powziął rezolUCje, występują
ce przeciw akcji komunistycznej. Za'chowując w dalszym ciągu stosunek
opozycyjny wobec panującego systemu, UChwały wypowiadają się przeciw
ustrojowi faszystowskiemu w Polsce
i domagają się przeprowadzenia bezstronnych wyborów do ciał samorzą
dowych oraz ustawodawczych. (w)

ORĘDOWNIK, niedziela, dnia 18 października 1936

Na uda'r serca

Prawnicy rumuńscy
w Krakowie

Historja pewnej fundacji
P. Orlecki ~ Krakowa wygrał proces pr~ed sądem,
ale opinia pubU~na inrtere.suje się tle'l'n procesu
Kra k ów, 15. 10. - Z wiosnę. w r.
1929 członek cechu malarzy i lakierników, grupa I w Krakowie, p. Karol
Orlecki, ustanowił wieczystą fundację
dla utworzenia Kasy zapomogowej
własnego imienia, wpłacając na ten cel
1.127 dolarów, czyli wówczas równowartość 10.000 zł. Fundator życzył sobie, by fundacja rozpoczęła natychmiast działalność, wobec czego cech,
stosując się do jego życzenia, przedłożył władzom prośbę o zatwierdzenie
fundacji, a równocześnie rozpoczął udzielanie z jej funduszów zapomóg, z
odsetek przeznaczonych na ten cel.
Tymczasem władze fundacji p. Orleckiego nie zatwierdziły, a cech zwrócił p. Orleckiemu kapitał bez odsetek,
które, zgodnie z jego życzeniem, zyżyte
zostały na zapomogi. Wówczas p. Orlecki zażądał od cechu również zwrotu
odsetek. Cała sprawa oparła się o sąd.
W I instancji zapadł wyrok skazujący cech na zwrot narosłych odsetek.
Sąd Apelacyjny" do którego cech się
odwołał, po przeprowadzonej rozprawie wyrok I instancji zatwierdził, wo-

bec czego cech zasądzone odsetki zwrócił p. Orleckiemu.
Sprawa ta posiadała bardzo interesujące tło. Uwypuklone ono zostało w
piśmie cechu, wystosowanem swego
czasu do sądu I instancji. Z treści tego pisma wynika, że od r. 1928 chrześcijańscy malarze i lakiernicy rozpoczęli akcję odseparowywania się od
Żydów. Wbrew tym intenCjom cechu
p. Orlecki, jako delegat na zjazd Chrześcijańskich malarzy i lakierników w
Bydgoszczy, miał w swej asyście Ży
dów. Na wieść o tern większość człon
ków zażądała ustąpienia p. Orleckiego
ze stanowiska starszego cechu. Zdaniem autora pisma, 10.000 zł na fundacje ofiarował p. Orlecki w tym celu,
by utrzymać się " 8 zagrożonem sta~
nowisku i nie utr 'ić wpływu. Ponieważ między członl(ami cechu i p. Orleckim przyszło ponownie do nieporozumienia, cech w kwietniu 1935 postanowlł zwrócić p. Orleckiemu kapitał
złożony na fundację.
Epilogiem tej
sprawy był spór sądowy o odsetki.

Kra k ów. (pAT.) W dniu dzisiejszym o godz. 7.46 pr~ybyła do Kr~
kowa z Poznania wYCIeczka prawD!ków rumuńskich.
Na dworcu kolejowym gOŚci rumuńskich powitali przedstawiciele komitetu przyjęcia z profesorem :\.. U. 1.
dr. Wolterem i dr. Regułą na czele.

ROZWiązanie stowarzyszenia
wołnomyśUcieli w Poznaniu

Jak się dowiadujemy, na skutek decyzji starostwa grodzkiego w Poznaniu, którą poprzedziła przed kilku
dniami decyzja komisarjatu rządu na
stołeczne miasto Warszawę, rozwię.za,
no Związek Polskiej My~1i Wolne},
oddział w Poznaniu.
PrzewodniczQ.cym poznańskiego oddziału Związku Polskiej Myśli Wolnej
jest dawniejszy artysta dramatyczny.
Ro~iński. Głównym działaczem wolnomyślicieli
poznańskich
Jest niejaki
Jakób Floryszczak, znany z procesu o
obrazę Papieża i bluźnierstwa.
Kuratorem zlikwidowanego Związ
ku Polskiej Myśli Wolnej mianowało
starostwo grodzkie p. Bardzińskiego.
Kątem

Mętnie ...

Strach ma wielkie oczy

Oskar~eni

o napad na

Żyd ów ~ostali

Koł

o, 14. 10. - W dniu 10 b. m.
Kalisza na sesji wyjazdowej w Kole rozpoznawał sprawę
z art. 163 k. k., wniesioną przeciw mieszkańcom Powiercia pod Kołem, a
mianowice Zygmuntowi Sucheckiemu,
Stefanowi Ziółkowskiemu, Kazimierzowi Grędzie, Czesławowi Grędzie, Janowi Klepczarkowi i Eugenjuszowi
l{Jepczarkowi, oskarżonym o to, że we
wsi Powiercie, pow. kolskim, wzięli udział w zbiegowisku publicznem, które wsp6lnemi siłami dopuściło się zamachu na osoby powracających z jarmarku z Dębia nad Narem do Koła,
kupców żydowskich.
Według aktu oskarżenia podsądni
rzucać mieli w przejeŻdżających ~ydów kamieniami. Badani świadkowieŻydzi zeznali w większej części, że szareg osobników zebranych rzucał w
wozy kamieniami. ŚwiadkOWie ci pochowali się jednak zapobiegliwie pod
parasole, pudła, bądź wiezione szma-l
ty, wskutek czego nie mogli rozpoznać
żadnego z oskarżonych.
1 eden ze świadków żydowskich
sąd okręgowy ~

uniewinnieni

stwierdził pod
kamieniami i

przysięgą, że

rzucanie

pościg za furmankami·
żydowskiemi trwał na przestrzeni kil-

Prof.

C~ochralskf, 8kar~y

I.

28.05. 'l:enoencja mocnieje,za.

swego kolegę prof. BroniewSkiego
o .obrail'ę

War s z a w a. (Tel. wł.) Onegdaj
.w sądzie okręgowym w
Warszawie nowy proces, wię.żący się
z osobą głośnego profesora politechniki warszaWSkiej Czochralskhn.
Pro!. Cz<ochralski, sprowadwny do
politechniki warszawskiej z Niemiec,
jako wybitny fachowiec, w krótkim
okresie czasu uzyskał decydującę. rolę
w sferze badań metalurgicznych, a
ponadto wprowadził do UżYtku przemysłu polskiego, a zwłaszcza kolejnictwa, swój wynalazek, t. zw. "stop
rozpoczął się

B".

Jak donosi żydowski "Głos Poranny":
"wezwani zostali do wydziału
śledczego przedstawiciele "Bundu",
Nułkiewicz i Zelmanowlcz.
"Jak się okazało, sporządzono lm
protokół za wydanie w czasie kampanji wyborczej do rady miejskiej
jednej Odezwy, zndagowanej w ję
zyku polskim.
CQ to ma znaczyć? Czy 2ydów starostwo za to pociągnęło do odpowiedzialności, że jedną z odezw zredagowali w języku polskim, a nie żydow.
skim? Czy za to, że tylko jedną zredagowali po polsku? ..
Przecież pociągnięto ich do odpowiedzialności za to, że owa odezwa.
"bundowców" zredagowana była w duchu komunistycznym!
Ale żydowski dziennikarz woli pisać mętnie, byle tylko stwierdzić, że
Nutkiewicz i Zelmanowicz odpowiadają' za szerzenie komunizmu!

ku kilometrów (!). Inny świadek Żyd,
również pod przysięgą,
twierdził, że
odbywało się to na przestrzeni niecałych 100 metrów.
Świadkowie chrześcijanie stwierdzili, że gromadka dzieci rzuciła istotnie
pewną ilość kamieni w kierunku ży
dowskich furmanek, jednakże żaden z
Żydów nie odniósł obrażeń cielesnych.
Oskarżenie wnosił podprokurator
sądu okręgowego w Kaliszu Krzywań
ski. Oskarżonych bronili z urzędu adwokaci pp. Władysław Rutkowski 1
Aleksander Nowiński z Roła, podnosząc w swoich przemówieniach, że wina oskarżonych nie wstała niczem udowodniona, a zajście n4e miało charakteru poważnego, któryby uzasadniał zakwalifikowanie przestępstwa
giełda pienięzna
pod art. 163 k. k., przewidujący karę Warszawska
z dnia 16 paMziernilk a 1936 r.
więzienia do 5 lat.
Belgja 8950. Berlin 212.36. Holanclia 286.05,
K()I!lenhaga 1<16.25. Londyn 26.()3. Nowy Jork
Sąd ogłosił wyrok, unieWinniający
(ceek) 5.311.8. Nowy Jork (kabel) 5.313/9. Paryz
wszystkich oskarżonych.
24.75. Szwajcarja 122.25. 0<510 130.75. WIochy

Pro(es Osprawy obrony państwa

Przeciwko wartości tego. wynalazku, jak i całoOkształbowi działalności
Czochralskiego, który mimo piM!towania wybitnY'ch stanowisk, związanych
'z obroną narodową, zachował nadal
obywatelstwo niemieCkie, wystąpił
drugi wybitny fachowiec, również profesor politechniki warszawskiej, były
minister kOJIlunikacji Witold Broniewski. Nl1- tym tle doszło między
obydwoma profesorami zarówno do
szeregu zatargów dyscyplinarnych,
jak i do sprawy sQ.dowej. Wreszcie
spór przedostał się na łamy prąsy. MiaL w ó w. (Tel. wł.) Zastrzelił się u- nowicie w "Gońcu Warszawskim" uczeń gimnazjalny Adam Stankiewicz.
kazał się artykUł prof. BronieWskiego,
Przy.czyny samobójstwa nie są znane. dyskwalifikuję,cy "stop B", a później
szereg artykułÓW, pOdpisanych pseudonimem "B. Kalinowski", pióra red.
Bole.sława
ZawadZkiego, krytykują
War s z a w a. (Tel. wł.) W kościele cych ostro działalnóŚć prof. Czochralparafjalnym w Ostrówku pod Lubom- ski ego.
lem ks. proboszcz Kasper Wolborski
Reaguję.c na. to prof. Czochraiski,
wszedł na ambonę ażeby wygłosić kawysu,.pił do sądu ze skargę. zarówno
zanie. Po odczytaniu ewangelii kapłal!
nagle zasłabł i padł martwy na kazal- przeciWko prof. BronIewskiemu, jak i
autorowi artykułów, r&d. Zawadzki&nicy wskutek udaru serca. (w)
mu i redaktorowi odpowi&d~ialnemu
...
;e=",,~- '
'j "Gońca
Warszawskiego" Woroszyń-

Samobójstwo ucznia

Numer 24S

ski emu ze skargą o zniesławienie.
Rozprnwa zapowiada się na dwa
dni. Oskarżonych bronią adwokaci
Szurlej, Niedzielski i Jodzewicz, ze
strony prof. CZoOchralskiego popiera
oskarżenie adw. Paschalskf.
Ponieważ przedmiot procesu łączy
się z ważnemi kwestjami z dziMziny
obrony narodowej, wzbudza zrozumiałe zainteresowanie w bardzo szerokich
sferach, od dłuższego czasu krytycznie oceniających zbyt wszechstronną
działalność prof. Czochralskie""'.
,,~

Tępienie

przemytnictwa

K a t o w i c e (A. "J. S.). Od dłuższa
go cza$U targi ślą.skie są zalane przemycanym z Niemiec towarem, co wyrzę.dza oczywiste straty skarbowi i rodzimej produkcji. Szczególnie dużo widzi się galanterji męskiej i damskiej
oraz bielizny.
Straż graniczna z komisarjatu w
Nowej Wsi po dłuższej obserwaCji
prz~prowadziła na wiełkę. skalę zakrojone rewizje. Skonfi.skowano u handlarzy i handlarek odwiedzających targi
w t. zw. centralnym rewirze przemysłowym ŚI~ka kilka tysięcy par poń
czoch damskich, halek Jedwabnych,
szelek, kos'Zul, koronek, guzików itp.,
wartości wielu t~sięcy złotych.
Straż graniczna stwi~rdziła, że niejako na czele w~zY'stkioh handlarzy i
handlarek, zaopatrywują.cych się w t0war z Niemiec. stali Teodor Lamuśny
i Otylja Szymcza.kowa, oboje z Bielszowic.

Giełrlv lhn10We
Poznań
P o//;n a ti. 16. 10. 1936 r.
War n n k I: Handel hurtowy parytet P07:na6.
ładunki wagonowo. dostawa bieżąca za tOO kg:
STANDARTY: 1) bto 700 gIl.. 2) pszenica
742 gf1 .. 3) owiee 420 gfl.
Ceny orjentlU!yjne:
1;yto rosp()Sobi€'Ilie soŁale) • • •
1875
Pszenica <Usposobienie stale).
27.25- 27.50
Jęczmień browarowy
• • • • • 25.00- 26USPOE\o<bienie stale.
Jęczmień 8!30-6łO "fi. • • • • •
21.25- 21.;;()
Jęczmi~ń 667-676 gil. • • • • •
21.75- 22.0()
Jęczmień 700-715 gil. " • • • • 22.75- 23 .50
Usposo<bien.ie sta~e.
Owies (Uspooobienie stale) • • • 17.50- 1800
Mą ka
btnia wyciąg. O30% wł. w. • • 28.50- 28.75
tytnia gat. I 0·50% wl. w. • • • 28.00- 2'8 25
zytnia gat. J O.j\li% wl. w. • • • 26.50- 2700
btn,la gat. II 50-65% wt w. • • 18.50- 19.00
irtnia pośl. pono 65% wł. w. • • 16.()()- 16.50
pszenna gat. I wyC. 0-2~% wf. w. 44.25- 45.25
43.25- 43 i5
p~en.na gat. lA 0·45% wł. w • • •
pszenna ga.t. IB 0-55% wł. w.. • 41.75- 42.25
pszenna gat. IC 0·80% wl. w.. • 41.25- 41.75
PS'lleruna gat. ID 0·65% w!. w • • • 40 .25- 40 .15
pszenna gat IIA 20·55% wl. w .• 39.25- ~ 75
pg-eruna gat. IIB 20-65% wl. W.• 38.50- 3900
p!lZ6na1a gat. IID 45·65% wl. w •• 35.00- 3600
pszenna gat. IIF 55·85% wl. w•• 31.00- 32.0()
p,S/Zen!lla gat. UlA 65-7!l% wl. w •• 22.00- 230()
pszenna gat. IIIB " '·75% wt w•• 18.50- 19.5\)
Uspooob:en.ie stale.
.
O ' 'ęby h'tnie stand. • • • • • 13.7'5- 14.06
Otręby PllZenne grube stand. • • 14.50- 15 ()()
Otręby pszenne średnie stand.. • 13.500- 14.25
Otręby jęozm.ienne • • • • • • 14.25- 1550
Rzepruk zimowy • • • • • • • 41,00- 4200
Slernie Ini8Jlle • • • • • • • • 40.00- 43.00
(}orczyca • • • • • • • • • • 31.00- 34.00
Groch Wi.ktom. • • • • • • • 22,1)0- 25.00
Groch Folgera. • • • • • • • 24.00- ~ 00
Ma.k niebiesld • • • • • • • • 62.00- 6::.co
Ziemniaki jadalne • • • • • •
2.40- 2.80
Ziemni~kl fabryczne za kilo
0.15
Ma.kuch lniany w taflach • • • 22.2.5:-- 22.50
Makuch rzep8Jk. w taflach • • • 17.2.5- 17 50
Sloma pszenna luzem • • • • •
1.75- 2.00
pszenna prasowailla • • •
2.25- 250
..
tytnia luzem • • • • • •
1.8.3- - 2 10
tytili.a prasowana. • • • 2.60- 2 S5
owst8Jlla lu;zem • • • • •
2.10- 235
owsia.na prasowana • • •
2.60- 28b
Jeczmierma luzem • • • •
1.75- 2.00
Jeozml.nna prasowana • • 2.25- 2.50
Si~ IlwTkle luzem
••••
4.0()- 4.50
awykle praeowBlle • • •
4.65- li 15
n~lrie lu'ZeID. • • •
4.90- li.""
••
nadnotec:lcie pr880Wame • 5.90- 64D
O.ókne U8P06obienle Il'ta/e..
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I

ski otwiera pracownię w Krakowie.
Może to mieć wielkie znaczenie
dla
sztuki polskiej . Naturalnie, o ile nie
stanie się, jak z pomnikiem Mickiewicza w Wilnie Polacy woleli sztukę
Żyda, niż swojego genjusza.
Sztukę Szuka)!'kiego
cechuje orli
kult mocy. Pojął on polityczne piękno
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dzisiejszej Europy i dlatego ubóstwia
Mussoliniego. Hitlera i de la Rocque'a,
a nienawidzi Moskwy, Francji 'oficjalnej i żydostwa . Nic dziwnego. że w
księdze wystawy często spotyka się
uwagi takiej treści: "szkoda, że autor
oddał swój talent na usługi faszyzmu".
"idjotyczna apoteoza faszyzmu" i t. p.

Szukaiski jest twórcę, wszechstronnym. Czego się tknie, przemienia to w
sztukę. Nawet jQzrk. 8,,,iat jego twórczości, to olśllle"' aJą,c e b09;actwo
V'jemnicy. Trudno nam , zwykłym ludziom pojąć w~zystko.
JAN BIELATOWICZ.

Na widowni politycznej w Austrrji

Aktorzy ostatn·ch wydarzeń
Czy wódz i ~Y'ktator Austrji będzie współp'raoował z Hitlerem
W Wiedniu rozegrał się teraz ostat- chowując natomiast dla siebie kierowni akt wielkiej historji politycznej, nictwo organizacjami paramilitarnemi.
Sięgającej
s\'v'ym począ.tkiem owego W tym czasie mężem r.aufania Stardnia z przed dwu laty, kiooy podczas hembel'ga jest major Fey, przez penieudałego zamachu stanu, dokonanewien C7,as wicekanclerz
minister
go przez hitlerowców, zabito kanclerza spraw wewnętrznych, ten sam Fey,
DolIfussa. Po tragicznym zgonie tego który obecnie spowodował rozłam w
nieprzeciętnego męża stanu rozpoczęła
Heimwehrze.
się w małej republice zwią.zkowej walPo śmierci Dollfussa ks. StarhemFey
Starhemberg
ka o spuściznę polityczną, do której berg był przekonany, że wybiła godzistanęło dwóch ludzi: Schuschnigg i ks. na jego działania. Wierzył, że zostanie
Starhemberg.
Jeżeli chodzi o politycznych akto- następcą. Dollfussa. Zwyciężył jednak
rów ostatnich wydarzeń, ks. Starhem- w rozgrywce SChuschnigg, polityk oberg, którego karjera zakończyła się w strożny i przezorny, z charakteru potym miesiącu, należy do najgłośniej- dobny do ks. Seipla.
szych postaci powojennej Austrji. PoWalka między SChuschniggiem i
tome~ znakomitego rodu arystokra- Starhembergie!n przybierała w ostattycznego, odznaczał się przedewszyst- nich kilkunastu miesiącach chwilami
Kra k ów, w październiku.
kiem urodą. W czasie studjów w Mo- bardzo ostre formy. Wielokrotnie sp 0Wiek, w którym żyjemy, oprócz nachjum zbliżył się do ruchu narodo- dziewano się rozbicia współpracy tych
wielu charakterystycznych cech, ma wo-socjalistycznego, a po powrocie do dwó~h ludzi, a więc i rządu. Umiejętne
także i tę: krytycyzm, gorzej aro- AUJStrji śniła mu się karjera wodza. postępowanie kanclerza SChuschnigga,
Poznał się na ambitnym arystokracie który w stosownej chwili zawsze zdog a ncję wobec wielkości i twórczości.
:l',jr niema dla dZisiejszego człowieka ks. dr. Seipel, jeden z naj zdolniejszych bywał się na deklaracje zgody z ks.
mężów stanu Austrji, w tym czasie, Stahrembergiem, człowiekiem porywświC'tego, nienaruszalnego. Wspaniale
kiedy
przygotowywał rozgrywkę z so- czym, zapobiegało otwartemu 'jionflik\'\Taził ten nastrój człowieka dzisiejgzcgo Sienkiewicz, powiadaję.c, jak na cjalistami. Seipel jako polityk barruzo towi.
Dopiero teraz, kiedy Schus.chnigg
wspomnienie o wielkim twórcy czło ostrożny i działaj~cy powoli, skiero""iak dZisiejszy odpowiada: "ech, taka wał młodego księcia na drogę poli- zd<>łał przekonać Rzym. że Starhemberg jest już niepotrzebny. .nastąpiło
tnm wielkość! Szyje ubranie u tego tyczną·
Kiedy w AUJStrji kurs wewnętrzny decydujące uderzenie kanclerza przez
gnmego krawca, co i ja". Nic dzjwnego, że można. si~ zniechęcić nawet do zaostrzał się, a Dollfuss oddał się cal- rozwiązanie Heimwehry. \V tej sprapoważnych i wartościowych krytyków. kO'wicie pod kuratelę Rzymu, ks. Star- wie odegrał swą rolę wspomniany maS7.ukalski('go krytykowano już tyle i hemberg rozporządzał już poważną si- jor Fey, o którym głośno byłO' też podw taki sposób, że nie dziw, iż o kryty- łą. w formacjach szturmowych Heim- czas zamachu na DolIfussa. \\TÓWCZ8JS
kach wyraia się jako o ludziach, "któ- wehry, czerpiąc środki na ich utrzy- Feya pomawiano. że pocichu współ
działał z 1litlerowcami, pomagając im.
rry- lepiej wiedzą. od tych, którzy le- manie również z Rzymu.
Sam książę z różnych względów nie d<> zamachu. Fey musiał ustąpić z rzą
piPj robią" . Niema. sie co dziwić pewnej nadmiernej dumie i pewnej despo- ~chodzi1 dO' rządu DollfuSJSa, delegu- du, co równało się końcowi jego katF7.Uości Szukaiskiego. Wielki
czło Jąc tam jedynie swoich zaufa.nych, za- rjery politycznej. Rozgoryczony przywiek chce używania całego siebie.
T,"órca tej miary, co Stach z Warty,
tworzący własny zakon, nie może 0g raniczyć sie hasłem: sztuki dla. sztuki. On chce całe życie przekształcić
podług sztuki. Dlatego wywraca czaZwalc~anie c~erlVonej ~ara~y leiw lV interesie EUł'OPY
sem rzeczy, na których si~ nie zna.
B e r l i n. (Tel. wł. ) Na przyjęciU my przeciwsowieckie ze strony Nie'Iożna mu to wybaczyć, że lotu swych
dla przedstawicieli dyplomacji i prasy miec uczucien1 solidarności z innemi
potężnych skrzydeł próbuje nie w sazagranicznej wygłosił przemówienie narodami
kulturalnemi.
Zdaniem
l anie sztuki, lecz w szerokim świecie. kierownik partyjneg<> urzędu spraw mówcy, bolszewizm zmierza do zagła
Gdyby nie idee polityczno-filozoficzne zagranicznych dr. Rosenberg. Przemó- dy Europy.
Ustawiczne poruszanie
8:mkalskiego, czy mógłby powstać bo- wienie swoje poświęcił Rosenberg bol- ~prawy bolszewizmu przez Niemcy posI-i monument "Remussolini", Krak i szewizmowi.
dyktowane jest wyłącznie interesem
prawie wszystkie jego dzieła, które
Ostro potępiwszy doktrynę komu-o Europy.
w~ · strzeliły z jego idei? A że SzukaInistycznQ., uzasadniał Roseriberg alarski obraża, krzywdzi i napada - bło
go sławione to wady. Sam twórca mówi, że oburzenie jest pierwszym warunkiem sztuki. "Dobroć i łagodność
to są. defetyzmy."
Myślicie może, że wobec t~go Szukalski, to dumny, nie pospolitujący Pł"asa angielska ocenia tno" "ę optym-istyc~ie, kola polisię z nikim osobnik, z zadartę. do gótyc~ne wloskie ~achowuj.ą tLalekoidącą re~erwę
ry głowl}.? Gdzietam ! Sam objaśnia
L o n d y n. (TeL wl.) Prasa angiel- gijskiego nie wywołała zbyt silnego
swe produkcje na wystawie w Krako- ska ocenia mowę króla Leopolda III wrażenia, gdyż przewidywano JUZ
wie, ciągle mówi, wszystko objaśnia, naogół optymistycznie, stwierdzając, zmianę polityki belgijskiej w sensie
z każdym się wita i dyskutuje, na że zmiana kursu polityki belgijskiej powrotu do neutralności przedw<>jenwszystko pozwala. Zakochani w nim nie pójdzie tak daleko, jak to wyda- nej. Podkreśla się tu także z naciuczniowie "szczep Szukalszczyków" wało się w pierwszej chwili. Zdaniem skiem, że Belgja nie zamierza opuścić
nie opuszczają go na krok. Bo też to prasy, nie należy neutralności Belgji Ligi Narodów.
czarowny człowiek. Wystawę prolon- pojmować w ten sposób, jakoby ona.
R z y m. (Tel. wł.) Włoskie kO'ła
~ją. w Pałacu Sztuki już chyba piąty
wykluczała współpracę sztabów gene- polityczne zach<>wuJ'" dalekoidąc" reraz, a tu coraz większe tłumy. Ludzie, ralnych.
y
y
P a l" y Ż. (Tel. wł.) We francuskich zerwę wobec położenia wytworzO'nego
którzy nigdy na wystawy nie chodzą,
na Szukaiskiego przyszli. Taka jest kołach politycznych mO'wa króla bel- ostatnią mową króla Leopolda III.
wymowa wielkiej sztuki!
Mówicie: dziwak. Dobrze. a co na
świecie nie jest dziwactwem?
Zakowysokości 1 do 3 proc. na pomoc zimoSkładkowski
c.hanego nazwie niezakochany dziwawą dla bezr<>botnych. Zadeklarowana
kiem, religijnego nazwie tak niereliO'fiara będzie płatna jednO'razowO' w
ma.rszał:ka
gijny, polityka człowiek prywatny,
dniu 1 listopada br. i wyniesie około
War s za. w a. (PAT) Prezes Ra- 1500 zł.
sportowca niesportowiec, zbieracza
znaczków
lub motyli niezbieracz. dy Ministrów gen. Sławoj - Składkow
Wszystko na świecie jest konwencjo- ski odwiedził w dniu wczorajszym
nalnem dziwactwem. A ponieważ idee marszałka Sejmu, St: Cara.
Przedmiotem rozmowy były spragenjusza są oryginalne, budzę. stąd '\}Jerozolima. (PAT.) W całej
wy, związane z prgoramem prac najśmiech sceptyczny.
Palestynie
powrócił spokój.
Władze
W twórczości Szukaiskiego uderza bliższej sesji zwyczajnej Sejmu.
postanowiły nie przystępować na rarzadka rzecz: styl. Dowodem istnienia
zie do rozbrajania powstańcówarab
stylu
jest szkoła Szukalszczyków.
skich, co wywołuje pewien niepokój
Sztuka dla SzukaIskiego nie jest swowśród
ludności żydowskiej. Współ
bodą· Sztuka musi być stylizowana,
G d y n i a. (P AT) PracO'wnicy za- zawodnictwo arabsko - żydowskie w
symboliczna, musi być ideogramem. kładów wodociłfgowych i kanalizacji dzi.edzinie gospodarczej Ujawnia się
Naturalizm jest dlań sztukI}. drugo- w Gdyni powzięli dziś uchwałę, mocą szczególniej w porcie Jaffa. Pisma
której opodatkowali swoje pobory Grabskie wzywają. do bojkotu produkrzędną· To samo krvterJum dałob~r się
brutto przez przeciąg 5 miesięcy w cji żyt.lo\y~ki e j.
zastosować dziś do literatury. Szukal-

St. Szukaiski
W Krakowie
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Rosenberg atakuje bolszewików

Echa mowy króla Leopolda III

P'remjer
u
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W Palestynie spokój

'Na bel!robotnych

w6dca Heimwehry pozostał jednak w
organizacji wojskowej ks. Starhemberga i tam przed niedawnym czasem doprowadził do rozłamu i frondy przeciwko księciu.
Pod pozorem załagodzenia \ronfliktu oddano s'prawę Heimwehry kanclerzowi Schuschniggowi do rozsądzenia.
Na to czekał tylko Schuschnigg, aby,
jako reżyser całej sprawy, odegrać decydujłfcą
rolę.
Poprostu rozwią.zał
Heimwehrę, ostoję wpływów Starhemberga, pozbawiając go tern samem
wszelkiego znaczenia. Na plllicu pozostaje obecnie "front ojczyźniany", organizacja bezwzględnie oddana i podporządikowana Schuschniggowi. .
I{anclerz Schuschnigg będzie więc
ostatecznie decycLował o drogach polityki wewnętrznej i zewnętrznej Austrji. Na wewną.trz zmierza On do pogodzenia Z\vaśniony-ch obozów politycznych, na zewnątrz dąży dO' wyzwolenia się z,b yt rozłmdowanej kUTateli
Rzymu przez stopniowa zbli:żanie się
do NiemiOlC.
Jak
daleko pójdzie współpraca
Schuschnigga, dziś w rzeczywistości
wodza i dyktatora AUistrji, z dyktatorem i wodzem Niemiec Hitłerem, pokaże niedaleka przyszłość.

W
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Onaszą odpowiedź
(-) Dyskusja polsko-tydowska przyw ostatnich tygodniach rozmiary,
dotą,d nie praktykowane.
Zainteresowa.li
się nią równiet Żydzi zagraniczni. Świa
towe centrale tydowskie ogłosiły protest
przeciw akcji polskiego rządu na terenie
Ligi Narodów: Żydzi nie chcą takiej opie~
ki Równiet organizacje sjonistyczne w
Polsce odpowiedziały na akcję pp. Becka.,
Komarnickiego i Rosego zapowiedzią wa.lki o pełne równouprawnienie tu, w gmusie, w Polsce.
Aby tym uchwałom nadać większą wagę, Żydzi tworzą nową organizację gospodarczą w Polsee. Nosić ona będzi e nazwę:
"Żydowska Pt9moc Gospodarcza". Do za·
łożycieli jej .reżą: inż. Antoni Eiger, sen.
Rafał S7.eregzewski, Naum Eitinger (największy potentat Lodzi), konsul Maks Kon
(ze słynnej Widzewskiej Manufaktury).
sędzia Natan Wohl i wielu pomniejszych,
głównie z pośród dobrze w "sanacji" widzianych wybitnych działaczy żydowskich.
Żydowska Agencja Telegraficzna
ko,
munikuje, iż pierwszą czynnością "Żydow
skiej Pomocy Gospodarczej" jest utworzenie nowej centralnej instytucji kredytowej
pod nazwą: "Spółdzielcza Centrala Kredytowa". Statut tej spółdzielni został już
zatwierdzony. Będzie to centralny bank
dla żydowskich spółdzielni, handlu, rzemiosła i rolnictwa.
Nowopowstały centralny bank żydow
ski jest już trzecią w ciągu ostatniego roku finansową akcją żydowską w Polsce.
Na wiosnę Żabotyński zbierał pierws2<Y
miljon złotych na swój bank. Równocześnie sjoniści ogólni zbierali miljon złotych
' na bezprocentowe pożyczki dla nowych
10.000 żydowskich warsztatów rzemieślni
czych. I zebrali.
Prócz tych zbiórek, obejmujących ży
dostwo w Polsce, prowadzona jest energiczna akcja wśród żydostwa światowego
na rzecz Żydów VI Polsce. W czerwcu r. b.
sen. Schorr wydobył z "Jointu" w Paryżu
miljon złotych dla bezprocentowych kas
żydowskich i przyrzeczenie dalszej pomocy.
Wszystkie te przedSięwzięcia żydowskie
świadczą o chęci umocnienia się Żydów na
placówkach w Polsce, a także o chęci zdobycia placówek nowych.
Odpowiedzią na te wysiłki Żydów musi
by ć wzmożona alccja polska.
brała
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Kielce na froncie odiydzenia

składów

150 nowych
Powstały

polskich

one w ostatni;m czasie - Wrękach polskich jest obecni'e jedna trzecia straganów - Placówki do objęcia

Postępująca w całym kraju akcja
unaradawianie handlu i rzemiosła zaznacza się poważnemi wynikami i na
terenie Kielecczyzny. Oczywiście wyniki te dostrzeże tylk() ten, kto obserwuje zachodzące w Polsce w ostatnich
latach zjaWiska, powstają.ce w miastach coraz liczniejsze stragany, skI&piki, sklepy, wreszcie nawet - składy
chrześcij ańslfi e.
Naturalnie - i to jest rzeczą zrozumiałą. najwięcej powstaje straga. nów i małych sklepików, do założenia
których nie trzeba więl).szego kapitału. Są wypadki, że ubodzy, najczę
ściej bezr()botni
P(Jlacy, uzyskawszy
pożyczkę lub zaoszczędziwszy 20 do
. 50 zł, już biorą. się do handlu, i - o ile
są pracowici i wytrwali, stwarzają. s0bie rychło skromne źródło zarobku i
utrzymania rodziny. Udany jeden i
drugi przykład znajdują naśladowców
- i w ten sposób przez wsie i miasta
idzie prąd polszczenia handlu, wyzwalania się z pod zależności gospodarczej
od obcych.
Trudno, oczywiście, dokładnie zilustrować cyframi wyniki tej akcji. Nie
ma ona dotychczas na swe usługi ani
odp()wiedniego aparatu, ani urzędów,
ani stałych i należycie zorganizowa. nych ośrodków kierowniczych. Dane
muszą. więc być, z natury rzeczy, niedokładne, cyfry podane tylko w
przybliżeniU.
Według niektórych

obliczeń, w 0statnich dwóch latach na terenie samego powiatu kieleckiego powstało
150 sklepików i sklepów wiejskich.
Jednocześnie zmniejszyła
się
liczba
sklepów żydowskich. Jest już dziś
wiele takich parafij wiejskich, gdzie
są. tylko same sklepiki polskie. W wielu okolicach, jak np. w pow. stopnickim, pińczowskim i jędrzejowskim
bardziej przedSiębiorcze jednostki z
pośród włościaństwa zabrały .się
do
skupu jaj, ptactwa, pierza, a nawet są
próby kupowania zboża. Jednocześnie
z tern na. targach coraz liczniej pojawiają się stragany
polskie. Naprzykład na targach w Kielcach, gdzie j&szcze 4 do 5 lat temu poprostu na palcach jednej ręki można było p<>1iczyć
stragany chrześcijańskie, dziś już b0daj }oS część straganów jest polska. Są.
już stragany z ł(Jkciówką, z galanterją,
ną.wet, ubogie
jeszcze, z obuwiem.
Straganiarze kieleccy, Polacy, jeżdżą
na targi do Łopuszna, Bodzentyna.
Chęcin i Jędrzejowa. Również i w tamtych miastach i mieścinach powstają
powoli stragany chrześcijańskie.
W mi.astach i po wsiach zaczynają.

leży tylko rzecz powierzyć ludziom,
którzy będą mieli na oku nietylko .in~
teres własny, ale i ogólny -będą mIelI
ideę, a sprawa się powiedzie.
KończQ.c te uwagi, stwierdzamy
znaczny postęp w dziedzinie unaradawiania handlu na terenie Kielecczyzny. Ruch ten emancypacyjny jest już
dziś ·ruchem naturalnym, samodzielnym, czosto żywi()łowym. Skupia się
on naturalnie koło pewnych ośrodków
organizacyjnych (np. Kasy Bezprocentowe Chrześc., Wydz. Gosp. Stron. Narodowego, niektóre organizacje ~u
pieckie), podniecany i kierowany Jest
przez d()brą pracę narodową i katolicką., nade wszystko jednak jest ruchem wywołanym zachodzą.cemi głę
bokiemi zmianami w organiźmie Narodu i nowemi potrzebami - i to jest
jego wielką siłą..

choćby

tam nie wszystko, tak jak u
Zydów, dostali na kredyt.
Nie poto popieramy i nawołujemy
innych do popierania kupca polskiego,
nie poto nawet nieraz płacimy w sklepie polskim nieco wyższą. cenę, by ten
kupiec szedł tam, gdzie mu "najwygodniej", i może najkorzystniej i nabywał do swego sklepu towary u Żyda.
Rozumiemy, że począ.tkowo - i przez
dłuższy może nawet czas, tak być musiało, ale czas już najwyższy wyjść z
tego stadjum nienormalnego, a może
nawet ... niemoralnego! A jeżeli nawet
wypadłoby długo czekać na inicjatywę
prywatną w tej dziedzinie, to nasi kupcy powinni się zrzeszyć i zał()żyć hurtownię spółdzielczą.. Nie mogą tu odstręczać niektóre złe
doświadczenia
poprzednie, robione zresztą. w innych
czasach i w innych warunkach. Na-

z publicznych szkół powszechnych.
Sę. tu często miejRcowości, które od
początku
odrodzenia państwo~()ści
polskiej nie miały szkoły polSkieJ.
Polska Macierz Szkolna prowadzi
na Wileńszczyźnie i Nowogródczyźnie
kilkadziesią.t szkół powszechnych, nie
zaspakajają. one jednak nawet w minimalnym stopniu potrzeb miejscowej
ludności.
Wszystkim naplywają.cym
prośbom P. M. S. uczyniĆ zadość nie
jest w stanie, p<>nieważ rozporządza
ściśle ogranicz()nemi funduszami. Czyż
nie znajdZie się jednostka lub grupa
osób, kŁóreby wspólnemi siłami I?<Jd:
jęły ofiarny i pełen
obywatelsklego
zrozumienia czvn - utrzymania jednej szkoły na 'Kresach, pomnąc, że
każdy nauczyciel to jedyny na wsi
int?ligent-Polak. a każda szkoła - to
bastlon polsk()ści.
Gminy chętnie dostarczają. szkołom
mieszkania. opału i światła, chodzi jedyni'? o 100 zł miesięcznie, tyle b0wiem wynosi koszt utrzymania jednej
szkoły.
Wyczerpujących
la C~ntta'ny Zarząd

informacYj udziePolskiej Macierzy
Szkolnej w Wilnie, ul. Wileńska 23,
konto czekowe P. K. O. nr. 80630.

•

Marsz 800 narodowców przez Tomaszów.

Postawa młodzieży akadem.
w stolicy wobec Zydów

War s z a wa. (Tel. wł.) Polska
akademicka w Warszawie
zajmuje zdecydowaną. postawę wobec
2ydów już z począ.tkiem roku akadeKolo St"o,utictwa Narodoweg o w Tomas~ou:ie Ma~owieckim
mickiego. Na pierwszym i drugim
poświęciło swój nowy s~tandar
roku wydziału lekarskiego uniwersyT o m a s z 6 w M a Z., 16. 10. 8tron- W pochodzie brało udział ponad 800 tetu warszawskiego, w czasie wykła
nictwo Narodowe w Tomaszowie Maz. uczestników w koła tomasz()wskiego du anatomH oraz podezas ćwiczeń W
w ubiegłę. niedzielę święciło swój wła- i kół okolicznych, jak: Łódź, Brzeziny, prosektorjum, studenci-Polacy zażąda-:
sny nowy sztandar.
Piotrków, Rzeczyca itd.
1J od Żydów, aby odseparowali się i
Po sumie udano się przed pomnik zajęli miejsca z lewej strony. Poni&W godzinach rannych nastąpiła
zbiórka członków organizacji towa- Tadeusza Kościuszki, gdzie nastę.pilo waż Żydzi nie chcieli się podporząd
szowskiej oraz licznie przybyłych de- złożenie wiellca, następnie zaś do lo- kować temu żą.daniu, doszło do zajlegacyj z kół sąsiednich, w lokalu kalu przy ul. Jeziornej, gdzie na dzie- śćia, w czasie którego Żydów zmu<;r ,
włsnym przy ul. Jeziornej.
dzińcu odbyła si~ oficjalna część urono do zajęcia wskazanych miejsc.
Przed g()dz. 11 nastąpjJ przemarsz czystości.
Wczoraj, przed wykładem na pierczłonków Stronnictwa z lokalu do koW uroczystościach
niedzielnych wszym roku prawa, wystąpił jeden ~e
ścioła parafjalnego Św. Antoniego. W
wzięło udział
kilku znaczniejszych studentów i wezwał Żydów do za.jęcia
pochodzie przyjęły udział dwie ok()- działaczy narod()wych z Lodzi, z rad- oddzielnych miejsc z lewej strony.
liczne kapele ludowe, oraz masy wło- nym miejskim, p. kapitanem Grzego- Garstka Żydów, obecnych w audytościaństwa, odcinając się pięknie na tle
rzakiem, na czele.
rjum, wolała je zupełnie opuścić. (mz)
czerni ubrań miejsk ich białemi sukPo zakOllczeniu części oficjalnej w
manami mazurskiemi, czy też prże- J lokalu własnym odbyła się zabawa
bogatą barwa.
kobiecych wełniaków. taneczna.
młodzież

Nowa

"Zostało załatwione
lntcalida

~

przychylnie.•.•"

pod Wielunia pieuo

pr~ybyl

do

ŁOM'

16. 10. - Odwiedził naszą. tent kierował się coraz wytej, aż w
redakcję p. Jan K(Jneczny, inwalida bieżącym roku sprawa oparła się o
wojenny, który przyszedł piechotą do kancelarję Prezydenta Rzplitej i wreŁodzi aż z Pątnowa koło \Vielunia.
szcie urząd wojewódzki zawiadomił p.
P. Koneczny z}(Jżył jeszcze w r. 1926 Konecznego, że
sprawa " ... została
podanie o przyznanie mu jako inwali- "przychylnie załatwiona.. ." Pismo tej
dzie koncesji na detaliczny wyszynk treści nadeszło 12 marca. Uciesz()ny
alkoholu. Początkowo wogóle na po- p. Koneczny zwrócił się teraz ponowdania nie otrzymywał odpowiedzi... nie do władz skarbowych i ... tuŁaj
W roku 1932 wreszcie zawiadomiono spotkał go znowu zawód. Mimo "przypojawiać
się
handlarze-domokrążcy
petenta, że koncesji mu odmówiono. thylneg() załatwienia" k(Jncesji nie doP()lacy. Kupują starzyznę, na wsi za Ponieważ równocześnie skutkiem wy- staje, bo... jest narodowcem.
jaja i pierze, płacą nićmi, szpilkami, miaru podatkowego mały sklepik KoOt, sprawa jakich wiele...
guzikami i innemi przedmiotami co- necznego został zlicytowany, więc nie
Należy dodać, że Związek Inwalidziennego użytku.
pozostawało mu nic innego, jak w daldów w Łodzi zamiast pomóc swojemu
W miastach stan kupiectwa pol- szym ciągu zabiegać o k()ncesję. Lata członkowi, zaczął wypytywać go, czy
skiego zwiększa się powoli, lecz stale. płynęły. Ustnie niejednokrotnie mu jest narodowcem, czy brał udział kiePowstają sklepy i składy chrześcijań
komunikowano, że koncesji nie otrzy- dykolwiek w jakimś pochodzie, czy
skie, spożywcze, konfekcyjne; tworzą. ma, ponieważ angażuje się politycz- manifestacji, czemu jest narodowcem
się spółdzielnie rzemieślnicze.
Jeżeli
nie ... Niezrażony niepowodzeniami, pe- itp. Bez komentarzy I
chodzi o Kielce, to i tu ostatnie dwa
do trzy lata przyniosły znaczne, widoczne dla każdego, zwiększenie się
stanu posiadania polskiego w dziedzinie handlu. Brak tu jeszcze wielki
chrześcijańskiej hurtowni artykułów
spożywczych i kolonjalnych, oraz
Uka~a"'łie agitatorów ~ydo'Wsldch i ,,sprawa DreyfusBa"
sklepów niektórych specjalnych branż
W ł o c ł a wek, 16. 10.
Wieś stałych dla braku dowodów winy sąd
(ze skórami na obuwie, futer, żelaza i Stróżewo pod Włocławkiem, aczkol- uwolnił.
szkła budowlanego).
wiek zamieszkana przez liczną ludność
Skazani ŻydZi zapowiedzieli apelaOtwarciu hurtowni sp<>żywczej sto- żydowsklh należała do wsi cichych, cję. Na rozprawie apelacyjnej obroń
ją. na drodze poważne przeszkody. Jak zapadłych. Na tej spokojnej wsi w ca oskarżonych, żyd()wski adwokat
wiadomo, handel hurtowy niektóremi marcu br. poczęły dziać się niezwykłe COhn, chciał podważyć niezbity arguartykułami spożywczemi (np. cukier, rzeczy. Nocą. jacyś agitatorzy k()mu- ment ekspertyzy grafologicznej i po8ól, mą.ki itp.) daje b. mały zarobek, bo nistyczni rozrzucali po wiosce ulotki, wołał się na głośny proces żydowskie
zaledwie pół do 1 proc. Żeby móc się wywieszali plakaty, nawołują.ce do go pułkownika Dreyfussa, tWierdzą.c,
przy hurtowni utrzymać, trzeba wło- rozruchów.
że i tam winę oparto na badaniu pii;yć znaczny kapitał i mieć poważne
. .
.
. srna, tymczasem Dreylu88 okazał się
obroty dzienne. Tymczasem ubog~e
Pol~cJ~ przy tr.zym al I;L wres~c~e WI- niewinny. Są.d jednak nie podZielił jedrobne kupiectwo polskie chciałoby chrzycleh ~pokoJU WSI, po~skleJ. ~a- go wywodów i wyrok I instancji zakorzystać w tej hurtowni z większych trzyma';l0 ~Jzela 8~kmansklego; Zeh&,a twierdził, obniżając jedynie Oj zerowi
kredytów, na co znów nie stać niejed- Suk~ansklego, MOjsze Kluskę l .ChaJ~ Sukmańskiemu }{arę do jednego roku,
nego kupca, chętnego do zał<YŻenia Koemg pod. zarzute.m przxnalezno~c~ a Zeligowi do półtora roku więzienia.
hurtowni. Z tego powodu rozbił się do KomumstyczneJ ~artp PolskIeJ
(z)
ostatnio projekt założenia hurtowni om.z pod zarzutem agItacJI wywr()toprzez jednego z tut. kupców. Niestety, ~e!. Przy zatrzy~anych znalazła ponasi drobni kupcy zaopatrują. się w hCja kompromit~Jące dowody, a ek.sWołanie
szkołę polską
dalszym ciągu w towary u ŻydÓW. Ale pertyza grafologlczna wy~azała, ze
stan ten dłużej trwać nie powinien. z~rodnicze plakaty były pisane ręką.
Nieustannie napływaję. do Zarzą.du
Z iptinej strony muszą. się znów zna- Ojzera Sukmańsklego.
Centralnego Polskiej Ml;\cierzy Szkol1('7~ Polacy, którzy odwaiyliby się
Sid okręg(lwy we Włocławku ska- nej w Wilnie gorę.ce prośby mie'tkań..
włożyć posiadany kapitał w handel
zał Oj2era Su.kmańskiego na dwa lata c6w licznych wsi kresowych o urucho·
hurtowy, z dru!tiej strony nasi drobni więzienia, a Zeliga Sukmańskiego na mienie szkoły i udostępnienie nauki
kupry mu"z::) się r-dobyć na ""i(,'1<<;zy dwa i pól roku więzienia z p()zbawie- dzieci(Jm, które z powodu specyficzwysiłek i iść do hurtowni
polskiej, niem praw na przeciąg 5 lat. Pozo- nych warunków terenowych nie m()gą.
Lód

Ź,

I

Wichrzyciele komuny na wsi

I

o

spółka

wywozowa

K a t O w i c e (A. 1. S.). ltzefnicy i
uzyskali kontyngent na wywóz wyrobów mięsnych
wartości kilku miHonów złOltyeh do
Ameryki półn. W zwią.xku z tern prży
st~piono do zorganizowania silnej finansowo spółki.
Odl}>Owiednie miej,sce i budynki na
warsztaty przeróbcze zakontraktowano już od magi,s tratu mysłowiClkie.go.
Komitet organizacyjny zebrał dopiero
tylko 50 proc. przewidzianyoh ud.ziałów i obecnie dopuszcza
do nabycia
wszystkich mistrzów branży rzeźnicko
wędliniarskiej, a również i rzemiosło
inny{:h branż. Ud.ziały sa. 500-zlotowe.
Dokładnych informacyj udzielają po.szczególne organizacje rzemieślnicze
oraz izba katowicka.
Zebranie konstytucyjne spółki 00będ.zie się nieodwołalnie w środę, 21 b.
m., o godz. 15 w gmachu izby l'zemieśl
ni'c zej w Katowicach.
wędliniarze ~lą.ska

Migawki polityczne

Nowy przysmak wNiemczech
Prasa warszawska donosi:
Niemieckie władze woiskowe podjęły zabiegi, ażeby zapewnić armji wyżywienie podczas zimy. Zabezpieczenie
żywności dla wojska wymagać będzie
dalszych ofiar ze strony ludności cywilnej. Goebbels wydał polecenie do
prasy, ażeby przygotowywała społe
czeństwo do nieodzownych ograniczeń
aprowizacy.inych.
W Berlinie odbyła się próba publicznego kosztowania mię!'>a wielorybiego. Mięso to nadesła.ł do Berlina
konsul niemiecki z Oslo, Hilbich. Próba kosztowania wypadła podobno pomyślnie

i mięso smakowało

cym. Postanowiono

wysłać

próbują

do konsula

Hil~icha .podziękowanie za inic.iatywę,
gdyz mozna będzie zaopatrzyć ludnoś.ć
w mięso wielorybie.
P. S. Ponieważ wiadomości powvż
sze są., inspirowane przez agencje i ydowskIe, przeto....nie SI). wyczerpujące.
Po co Hitler ma Jeść wieloryby, kiedy
w Niemczech pozostało ieszcze sporo
ZYdOW.
T. Z. Hernes.
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żywienia

upolować,

żadnemu

nie powodziło.
Trzymało
stado zdaleka
od osiedli ludzkich, przeczuwajl)C, że z ludźmi lepiej jest nie
zaczynać. Czasem tylko, po dłu
giej rozwadze i gruntownych
przygotowaniach,
urządzały
wilki napady na wsie, gdy skusił je apetyt na tłustego cielaka z ludzkiej zagrody, albo na
źt:ebaka, którego mięso uważały
za największy przysmak. Ale
były to wyprawy niebezpieczne.
Niezawsze wracało stado do
swych kryjówek ze zdobyczą,
ale prawie zawsze ze stratami.
Ludzie, broniąc swego dobytku,
strzelali do rabusiów i niejednego wilka położyli trupem.
A, niejeden też wracał z kulą
w ciele i przez długie tygodnie
włóczył się obolały,
nim się
z ran wy lizał.
Naszej wilczycy sprzyjało jakoś szczęście. Trochę gorzej zaczęło się jej powodzić, gdy urodziły się jej trzy małe wilczęta.
Nie mogła wtedy chodzić z całem stadem na polowania, bo
nie chciała zostawiać bez opieki swych małych. Strzegła ich
jak oka w głowie, rzuciłaby
się z kłami i pazurami na każ
dego, ktoby je próbował ruszyć.
Sama musiała szukać sobie
zdobyczy, a gdy małe wilczęta
tak dobrzeby

podrosły

się
się

trochę

Illi,~sa! musiała

i

s,próbowały

i dla. nich sta-

się

wiedziała,

źe

prosię

Kwiczące

o pozywlenie. Powoli
zaczęła przyuczać je do ' polowania. Gdy podrosną i poduczę.

było

się myśliwskich podstępów, bę

Wilczyca przyczaiła się chwileczkę, a potem jednym skokiem rzuciła się ku łatwej zdobyczy. Wilczęta za nią.
W chwilę później leżała cała
czwórka w głębokim dole, któ-

dę.
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Wilki urządzały sobie wtedy
wspaniałą ucztę. Szarpały zdobycz na kawały i pożerały ciepłe jeszcze mięso.
Dobrze się działo wilczemu
stadu, które potrafiło ocenić
znaczenie hasła: "W jedności
siła'" W pojedynkę żaden z wilków nie potrafiłby tyle sobie po-
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mogły

przyłączyć

się

do
stada na prawach równych jego członków.
Uczyła je więc wilczyca wę
szyć zwierzęce tropy, uczyła
cierpliwie wyczekiwać na zdobycz, leżąc nieruchomo na kamieniach, pod palą.cemi promieniami słońca. Uczyła pełzać
bezszelestnie, biegać szybko i
skakać znienacka na upatrzoną
zdobycz.
Wilczki podrastały, nabierały
sił i . s,prytu. Pomagały już matce dzielnie na polowaniach.
Matka układała plan postępo
wania, a one dokładnie go wypełniały. Podchodziły do stadka
antylop i odwracały jego uwagę, podczas, gdy matka skradała się z przeciwnej strony i rzucała się, na nieoczekujące od
tyłu napadu ofiary.
Wreszcie, aby ukończyć edukację swych dzieci postanowiła
wilczyca zaprowadzić je do wsi
na kradzież jakiej tłustej sztuki z ludzkiej zagrody. Ruszyli
na tę wyprawę wieczorem; wilczyca przodem, wilczaki za nią
gęsiego.
Biegli szybko. W pobliżu wsi zwolnili kroku i ostrożnie skradać się poczęli.

Nagle

zboku usłyszeli
kwik.
- To prosiak kwiczy - objaśniła zatrzymując się wilczyca - ma bardzo dobre tłuste
mięso. I ruszyła pierwsza w
stronę prosięcego kwiku.
Wilczyca była bardzo doświadczonem zwierzęciem, ale
nie przyszło jej na myśl, że ludzie SQ. od niej sprytniejsi. Nie
gdzieś

jakiś przeraźliwy

poprostu zasadzką.
Uwiązane do drzewa za

nogę,
wydzierało się wniebogłosy.

zręcznie zamaskowany
był gałęziami i trawą, że go na-

ry tak
wet

mę.dra

wilczyca nie zauwa-

żyła. Gałęzie załamały się pod
nimi i cała rodzina znalazła się

w potrzasku. Wilczyca zawyła
rozpaczliwie, a jej wycie znęci
ło ludzi, którzy przybiegli zobaczyć, jaka zdobycz wpadła do
wilczego dołu.

ludzie wilczycę i
do klatki, a z nią
razem jej szczenięte. Sprzedali
je później handlarzowi dzikich
zwierząt, który znów sprzedał
całę. czwórkę do ogrodu zoologicznego.
Wilczęta
przyzwyczaiły
siQ
powoli do niewoli, ale wilczyca
odchorowała ciężko to przeży
cie; schudła i osłabła. Chodziła
wciąż dookoła po swej klatce.
obijając się o jej żelazne pręty,
Zdechła też niedługo. Sprawdziło się na niej przysłowie: "Nosił wilk razy kilka, aż ponieśli
wilka". A wilczęta chowają. siQ
dotąd zdrowo w ogrodzie zoologicznym.
T.K
Związali

przenieśli ją

Historja O prawdziwym -"Paluszku"
Wszyscy słyszeliście chyba
bajkę o maluśkim Paluszku,
ale nie wsz)'scy wiecie, że raz
żył naprawdę w Polsce taki
właśnie Paluszek, a ludzie z całego świata zjeżdżali się, aby go
zobaczyć, bo był naj mniejszym
człowiekiem w
całej Europie.
Nazywał się Józefek Borusław
ski, a był synem ubogich rodziców l
P - uciu. Jakież byłO
zdziwienie księdza probosżcza
w Halickiej farze, kiedy mu
państwo Borusławscy przynieśli do chrztu swego nowonarodzonego synka. Bo wiecie w
czem go przynieśli? W , filiżance.

Chodak góralski, wełnę. wyścielony służył mu za kołyskę,
buciki zaś nosił wielkości wło
skiego orzecha. Ale rósł coraz
bardziej i po kilku latach nauczy się nawet chodzić. I wtedy
zdarzyła mu się straszna przy'-

goda. Matka puś c iła go na trawniku na spacer, Józefek zrobił
parę kroków, ale wnet zniknął
bez śladu, bo trawa wyrastała
mu ponad głowę, tak, że zupeł
nie nie było chłopca widać.
Błąkał się długo po tym olbrzymim lesie nie mogąc znaleść
drogi. Ani sam matki nie widział, ani też matka dostrzedz
go w trawie nie mogła.
W tern nagle krzyk straszny
i płacz rozległ się w gęstwinie
lasu. J6zefek patrzy i na parę
kroków przed nim sunie lasem
olbrzymi centkowany potwór,
dwa razy większy od człowieka.
Ogromne ślepia wytrzeszcza na
lózefka i rusza groźnie jakiemiś ogromnemi kłami. A była
to szczypawka. Józefek w płacz
i krzyk, i wtedy mamusia usIy..
szala i uratowała przed strasznym potworem.
Odt~d nasz paluszek nie od..
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I BohuneK byłby z radotam poszedł. Na chwilę nawet się zawahał: iść do zwierząt, czy nie iść? Wkońcu jednak powiedział rodzicom: "Nie
pójdę do zwierząt, bo obiecałem
choremu Wład,ziowi, że dziś po
obiedzie przyjdę do niego i zabawię go." Bohunek przyrzekł i
przyrzeczenia dotrzymał, czyli
ścią

że był słowny.

Tak, Kochanięta, w życiu trzeba być zawsze słownym. Trzeba
się więc zawczasu zaprawiać i
ćwiczyć w słowności. Bo niesłowność to wielka wada, która
życie ludziom utrudnia. Bo kto
przyrzekł coś zrobić, i przyrzeczenia nie dotrzymał, ten dopuścił się kłamstwa. A kto kłamie,
ten - jak już 'Vam wiadomo nie może mieć serca pogodnego
i radosnego .
Ćwiczcie się tedy, moi Kochani, w słowności, a spotka Was
wielka pochwała. rycerska, że
"polegać można na Was, jak na
Zawiszy".
Wujeh

Romcio

przyrzekł!

Romcio, czybyś nie mógł
przyjść jutro do mnie i pomóc
mi w rozwiązaniu zadania? zapytał się Tadzio. Wcale go
nie rozumiem, i nie wiem, jak
się do tego zabrać,
Romcio się zastanowił i rzekł:
- Owszem, mogę, i przyjdę do
ciebie o godzinie piątej po obiedzie.
- Dzięki ci, będę więc czekał
na ciebie.
Dobrze, bądź spokojny.
Nie wiedział jednak Romcio,
na jaką pokusę będzie tego dnia
wystawiony. W tym bowiem
dniu były imieniny jednego z
lwl~gów, który przyszedł zapro-

sić Romcia na zabawę.
Mieli
domek z ogrodem i dawno już
obiecywał
kolegom, że ojciec
urządzi im bengalskie ognie.
Romcio zamyślił się, żal mu
było wesołej zabawy, a Tadziowi obiecał, że przyjdzie mu dopomóc. Jeśli więc pójdzie do Tadzia, nie zdąży już na imieniny
Szkoda. Ale trudno. Tadzio liczy na niego, a sam zadania nie
zrobi.
Romcio więc wyrzekł się miłej zabawy imieninowej i podą
żył do Tadzia. I rzeczywiście,
zadanie było bardzo trudne i zajęło bardzo dużo czasu. Ale rozwiązanie
okazało
się
dobre,
przyczem dodać muszę, że zaledwie kilku uczniów dobrze je
rozwiązało, więc nauczyciel był
z nich bardzo zadowolony.
Oczywiście zabawa imieninowa i ognie bengalskie tym razem przepadły dla Romcia_ Mimo to Romciowi było przyjemnie, ponieważ czuł, że inaczej
postąpić nie mógł, i że tak samo
będzie zawsze dotrzymywał danego słowa.
A ojciec Romcia, dowiedziawszy się o tern, uściskał go serdecznie i nazwał dzielnym
chłopcem, któremu wszyscy wierzyć będą, bo rozumie, co znaczy słowność.
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g6rą 80. Umarł w r. 1837 w Anglji koło Edynburga.
Koleje swego życia opisał w
pamiętnikach,
które wyszły
najpierw w języku angielskim,
a potem były tłumaczone na
inne języki. Opowiada tam nasz
karzełek wiele ciekawych rzeczy: O swojej siostrzyczce, która była taką samą jak on karliczką, a przebywała na dworze kasztelanowej Kamieńskiej.
Opowiada także o swem życiu
rodzinnem, gdyż ożenił się, gdy
doszedł męskiego wieku.
Bar-
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dzo to musiało byc śmIeszne,
gdy Józefek został ojcem i dochował się dwóch córek. Były
one naturalnego wzrostu i kochały bardzo swego maleńkie
go tatusia, chociaż nieraz nosiły go na rękach. Gdy już był
Józefek staruszkiem, spotkał
go raz w Anglji znany pisarz i
poeta polski Juljan Niemcewicz.
Portret naj mniejszego
człowieka wisi do dziś dnia w
Muzeum narodowem w Londynie.

Lala i pajac
(Male przedstawienie)
(Do słów piosenki dobrać odpowiednią melodję, którą chór
śpiewa. Lala-dziewczynka w
żowej sukience (może być z

róbibuły) stoi w szafie nieruchomo i śpi. Dzieci nucą cichuteń
ko: "lala". - Dziewczynka budzi się, otwiera oczy, powoli w
takt melodji porusza wachlarzami z różowej bibuły, które
ma w rękach, potem tanecznym
krokiem opuszcza szafę i zbliża
się do drugiej mieszczącej w
sobie pajaca-chłopczyka.
Pajac ubrany jest w barwne
ubranko z dużą kryzą i fantazyjną czapeczką. Śpi. Chór zamiast "lala" zaczyna nucić:
"pajac".
Lala wachlarzami budzi chłop
czyka, poczem oboje zaczynają
tańczyć. Do tańca wybrać krok
i figury, któreby się zgadzały z
melodją. Pornlędzy zwrotkami
dzieci nucę.: "pajac, lala", albo
"Jala, pajac".}
Usna.l iuż caly ludzki stan,

zasnęło

'szystko, cyt. ..
pajacyk z lalą idą w tan,
zanim adejdzie świt.
Pajacyk wtył i wprzód się gnie_
rozweselony sam,
lala uśmiecha wdzięcznie się,
wachlując tu i tam ...
Lala jest jak różowy mak,
co się rozwinął w mig...
a zegar mówi: tik, tik, tak,
dziwię się... ach tak, tik, .•

(Lala sama tańczy przed zegarem. Zegar ma ubranko z
czarnego papieru, kapelusz na
głowie z tektury, na której narysowana dobroduszna twarz.
W śrciku zegara niezasłoniona
tarcza.)
Równie zdziwiona miotła jest,
śmieje się: cha, cha, cha ...
że pajac tańczy fest, a fest!
i dużę. kryzę ma...
(pajac sam tańczy przed miotłą. Miotła ma głowę podobnie
jak zegar z tektury. Na głowie
czerwona chustka, twarz roześmiana, spódnica czerwona (z
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Kalendan n ....k.L
P1lt~z1erulk
Sobota: Małgonaty p.
Niedziela: Łukasza ew.
Kalendan slowiaia.&kJ
Sobota: Zydisla Wił
Niedziela: BratomBa
Słońca: wsc lód 6.21
zachód 16,54.
80bota
Długość dnia 10 1{. 33 mln.
Księżyca: "'schód 8.i2
zachól 17,13
Faza: 2 dzień po nowiu
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Łódź W
Jak

oezii K. Dobrzyńskiego

już donosiliśmy, w niedzielę,
odbędzie się w

18 bm., o godz. 11.30

sali Geyera (Piotrkowska 295) poranek
poetycki, poświęcony twórczości mło
dego poety łódzkiego Konstantego Dobrzyńskiego, autora "Czarnej Poezji".
O młodym tym poecie należy
wspomnieć, że jego debjut literacki został przyjęty nader przychylnie przez
takie sławy Risarskie i publicystyczne
Polski, jak słynny dramaturg i poeta
Karol Hubert Rotsworowski, Grzymała-Siedlecki, dr_ Marjan Seyda i inni.
Dobrzyński przedstawiony był do

nagrody Polskiej Akademji Literatury
za rok 1936. Spodziewać się należy,
że poranek poezji tego rdzennie łódz
kiego poety, wyrosłego z warstwy 1'0:
botniczej i byłego robotnika, wzbudZI
jak największe zainteresowanie wśród
społeczeństwa robotniczej Łodzi, tern
bardziej, że na poranku recytowany
będzie szereg wierszy o zabarwieniu
wybitnie lokalnem z życia i niedoli rohotników łódzkich. Bilety w cenie od
50 gr do 1.50 zł nabywać można w kasie "Teatru w sali Geyera" do godz. 10
rano w dniu poranku.

SocWDJ pny J.,t dla intOHMllłn

Nowa placówka kulturalna

od 10·-12

1I0CNE OY2URY APTEK
Nocy dzisiejszej dyturują aptekI: Sadvwskiej-Dan<:ero"ej. Zlńers1>a. 5? Groszkowskiego 11 Li topada 15, Karlina Pił
SUdskiego 54,
embiehńsk iego,
Andrzeja 2~. Chą..jzyń.:;Kle~o. Piotrkow6ka 165.
Millera, Piotrkowska. M, Antonitl'wicza, Pa·
.b;anh:ka 506.
Pogotowie mieJskie: te1. 102-90.
Pogotowie P. C. K.: td. t0'2-4C.
Pogotowie ub4'lptecz«lD1: tel. 2OS-10.
Straż: teł. 8Teatr Popularny '-"" "Pieniądz to nie
wszystko".
Cyrk StaDłewskich (W61czańska 111115)
Dziś przed3tawienie 8,30 wiecr:.

KINA LÓDZKIE
Adria.Metro - "Mały buntownik".
Corso - "Nie miała baba kłopotu".
Capltol - "Rose Marie".
ll1raż - "Nieszczęśliwy dzień mego

da".

ży.

lIIIimoza -' "Marja Baszkir:ew".
Przedwiośnie - "Pan Twardowski".
Palace - "Ada to nie wypada".
Bialto - .,Koenigsmark".
Ikar - "Zew krwi" i "Szal<lllY porucz·
nik".
Stylowy -'" "Orłow".

NaTUJEMY
Wyjaśnienie. W związku z wiadomością,
'Zamieszczoną w Orę<lowniku nr. 235 z dnla
9 bm. dr. W. nadesłał nam następujące

sprostowanie:

"Nieprawdą jest, 2e Ignacy Krawczyk
zostal skierowany na punkt lekarski natomiast prawdą jest, te lekan ubezPi~czal
ni był wzywany do domu cnorego 29. 2.
1936 r.
Nieprawda, jest, te eliory Krawczyk był
początkowo leczony na chorobę skórną. a
prawdą jest, że chory bvł le-:zony n~. ostre
zapalenie stawów z uwzględnieniem stanu płuc.
Nieprawdą jest, że dopiero _. maju rb
lekarz zdecydował się odesłać chorego do
prześwietlenia, pnwdą natomiast jest te
po ustąpieniu objawów ostrego kośĆca sta·
wo~egl) . Chory zostal wysłany
na prześWletleme, celem zastosowania odmy do
szpitala fi.w. Rodziny, gdzie przebył od 27.
5. do 22. 6., potem w Smukale od 13 8. da
28. 8. rb. Po wyczerpaniu praw do świad
czeń, lekarz dr. Weishof nadal udzielał
ojcu Chorego rad, celem uzyskania pomocy ze strony Opieki Społecznej".
Ze swej strony musimy dodać, li we ·
dlulg posiadanych przez nas informacyj.
ojciec chorego Krawczyka, który 7-ma'rl,
występu ie przeciw Ubezpieczalni Spoleclne,j. o odszkodowanie na drogę sądowa" z
raCJi spo\vodowania śmierci syna przez
wadli we leczenie.
Premje za zbieranie kamienI. W sezonie bie~. dał się odczuć katastrofalny brak
kamieni. tak . że w wielu wY'Padkach
wstrzymane musiały być roboty dro~owe
z braku materjału. Tymczasem, niedaleko Łodzi pola są zarzucone kamieniami,
a wiele miejscowości p()f;iada podglebie
żwirowe lub piaszczyst~ o wielkiej ilości
kamienia narzutowego. Brak kamienia
!przypisać należy opieszałości rolników \V
jego gromadzeniu. Obecnie ogłoszono. że
rolnicy, którzy zgromadzą największą ilość
kami()lnia i naj dokładniej . oczyszczą swe
pole. zostaną odznaczeni i wynagrodzeni
specjalnemi premjami· Ma to się przyczynić z jednej strony
do )}Oprawy roI·
nictwa. z dru/otiej zaś do :z;większenia podaży kamienia. który w OBtatnim czasie
wzrÓBł ogromnie w cenie.

SYTUACJA STRAJKOWA
Stu robotników okupuje cegielnię. W
cegielni Nawrockiego (ul. Warszawska) zastrajkowalo 100 robotników. domagając
się podwyż'ki plac o 2:2 procent· Robotnicy okupowali cegielnię.
Okupacja' u Kantorowicza. We fabryce mydła Ka.ntorowicza (ul. Ogrodowa 9)
na tle niewypłacania nale:żnośc . zarobko·
wych robotnikom wybuchł strajk. Robotnicy okupują mury fabryki.
W spółdzielni tkackiej przy ul. WólczańBkiei 1'38 zastrajkowało 80 robotników.
którzy domagają się wyrównania stałych
płac.

Niezwykły

ch .. łupnicy,

strajk

szyjący

roz,poczęli

ubrania

krawcydla Artur

Ł ó d ź, 16. 10. W sobotę, dnia
17 bm., o godz. 20 odbędzie się inauguracyjlle przedstawienie "Teatru w sali
Geyera" przy ul. Piotrkowskiej 295.

inauguracyjnej, w pięćdziesię.tę. rocznicę powstan.ia tego dzieła, oraz w
przypadaję.
obecnie
20 rocznicę
śmierci Wl kiego Polaka patrjoty,
Sezon teatralny tej nowej placówki świadczy o tern, że repertuar tega teakulturalnej w Łodzi rozpoczyna sztu- tru pójdzie po właŚCiwej linji. Brak
ka "Ogniem i mieczem" nieśmiertel- takiej placówki kulturalnej w duchu
nego pisarza narodowego H. Sienkie- narodowym, szerzącej zdrowe idee
wicza.
wśród społeczeństwa dawał się odczu"Teatr w sali Geyera" powstał wać dotkliwie. Z tern większem uznaprzed kilku laty dzięki inicj atywie niem należy przyjąć inicjatywę dyr.
znanego na terenie Łodzi ze swej pra- Józefa PiJarskiego, który w poczuctu
ey scenicznej dyr. Józefa PiJarskiego, ciążącego na nim obowią7.ku nietylko
który, jak wiadomo, przez szereg lat jako al·tysty, ale i Polaka stworzył
kierował łódzkimi Teatrami Popular- ognisko ducha polskiego narodowego.
nemi, stawiaję.c je na wysokim pozio- Nie łudzimy się, wyrażaję.c nadzieję,
roie artystycznym.
że Łódź narodowa, Łódź rdzennie polDyrektor Józef Pilarski, obejmując ska i katolicka oceni naleŻYCie wysiłek
kierownictwo artystyczne "Teatru w i dę.żenia nowopowstałego teatru, posali Geyera", pragnie nawiązać do pieraję.c go przez tłumne uczęszczanie
świetnych niegdyś tradycyj Teatrów na przedstawienia. Łódź otrzymała
Popularnych i stworzyć w Łodzi praw- nowę. placówkę kultUl'alnę. w duchu
dziwie polskę. placówkę kulturalnę., narodowym. Dalsze jej losy i rozwój
dostarczając naj szerszym rzeszom lud- zależą od społeczeństwa, które w zroności robotniczej i rzemieślniczej na- zumieniu jej znaczenia - ustosunkuje
szego miasta zdrowej strawy ducho- się do niej z całą pewnością pozyty',wwej oraz godziwej i pożytecznej roz- nie.
.
rywki po ciężkiej i znojnej pracy dnia [
N.owej placówce kulturalnej w Ł?:
powszedniego.
dzi zyczymy z całego serca "Szczęsc
Już samo wystawienie "Ogniem i Boze".
mieczem" H. Sienkiewicza jako sztuki
Egert przy ul. Piotrkowskiej 158. Zażąda
lt oni mianowicie, aby podzialu zamówień
Ol'az przyrlziału towarów do szycia dokony
wali delegaci zwia,zkowi, aby wydalono 15
krawców niewygodn~-ch i przyjęto inny"h.
wskazanych przez związki
zawodowe
Wreszcie, by pieniądze wypłacono del'cg-atom dla rozdziału pomiędzy krawców. Gdy
żądania te odrzucono. krawcy roztJoczęli
slraj'k i odmówili wydania firmie gotowych już ubrań.

ZE

śWIATA

niu miasta okręgu łódzkiego. 'Według informacyj w Zgierzu, Ozorkowie, Pabjanicach, Konstantynowie i in. miastach. od
czasu wp~ owadzenia akcji przeciwtebraczej w Łodzi, liczba żebraków znacznie
wzrosła, gdYŻ do miast tych pr~eniosła
się znaczna liczba żebraków ł6rtzk1Ch. ma'
ja,c tam swobodniejsze pole dzialania. (k)

PRACY

Akcja "Pracv Polskiej". W dniu 15. b.
m. odbyła się konferencja przedstawicieli
'Zwią.zku zawodowego .. Praca Pol"ka" z
tymczasowym prezydentem m· Łodzi Godlewskim przy udziale delegatów związ
ków mbotnic:ych oraz użytecznośoi publicznej "Praca Polska" w sprawie przedłużenia okrel3U prac przy robotach publicznych do 1 grudnia oraz dania robotnikom zwolnionym z pracy jednorazowego zasiłku w związku z wzrastając,\ drotyzna produktów spożywczych oraz zatrudnienia większej ilości robotników w
porze zimowej. Do niektórych postulatów
robotniczych. zwłaszcza do ostatniego tymczasowy prezydent miasta Godlewski uBtosunkowa! się pozytywnie.
Pracownicy tramwajowi walczą C» swe
prawa. Od kilku już tYgodni związek pracowników tramwajów łódzkich prowadzi
akcję o unormowanie
warunków pracy,
ustalenie norm urlopowych, awansów i t.
d. Wszelkie dotychczasowe wnioski nie
doczekały się
odpowiedzi, a dyrekcja
tramwajów łódzkich odkłada decyzję do
czasu poprawy stosunków gospodarczych.
Sytuacja w zwia,zku z tem zaostrzyła się
i w lonie pracowników tramwajowych coraz więcej hasło podjęcia strajku nabiera
aktualności.
Zatarg ten nasuwa równocześnie przypomnienie i,nncj kwest,ii, zapomnianej od kilku miesięcy. Mianowicie w styczniU r· b. po wprowadzeniu
nieco zpi'żonoi nowej taryfy tramwajowej,
zastrzeżono. że w najbliższych miesiącach
nastąpi szczegółowa kalkulacia i na tej
podstawie :przeprowadzona zostanie ponowna rewizja taryfy, no i zniżka biletów
tramwajawych. Tymczasem uplynęło trzy
kwartały, a zarówno dyrekcja tramwajów
jak i tymczasowy zarząd miejski starannie pomij .• ją milczeniem sprawę zapowiedzianej dalsze' taryfy tramwajowej. Rzecz
zrozumiała. że tymczasem lysi,ac?:na rzesza obywateli musi w dalszym cia,gu opła
cać drożej za przejazd.
DelegacJa włóknlarzv interweniowała
u ministra. opieki społecznej Kościałkow
skiego w sprawie przyznania zasiłków
częściowo zatrudnionym w przemyśle włó
kienniczym. pracującym po 1 do 2 dni w
tygodniu. Delegacja wskazała, te te,go
rodzaju pól - bezrobotni zara.biaja, tyle,
te starczy na. 2 do 3 dni utrzymania, a
wobec braku odnośnych przepisów nie korzystaja, z żadnych zasilków i pozOBta,ja, w
bardzo przykrem położeniu· Minister odpowiedział. te z ppwodu braku funduszy
sprawa je.st bardzo trudna do uwzglęnnie·

nia, jak równie~ oszczędności w bud~ecie
miasta n:e dają
podstaw O'bciążan:a
gminy obowiązkiem udzielania pomocy
pół - bezrobotnym, Następnie
delegacja
pod,n iosla kwestję wzrastaja,ce'go z każdym
dniem chałupnictwa. szczególnie w okolicach podmiejskich. Chałupnicy, niepodleg-ający ubezpieczeniu. na wypadek choroby. starości i t. d. ani o,g raniczeniom w
cZf\Rie pracy. konkuruja, z robotnikami w
zakladach przem~'słowyc11 bardzo "kutpcznie. Delegacja prosiła, by chalupnicy byli
objęci usta ",ą·
Konferencja z sezonowcamL Delegacja
sezonowców interweniowała wczoraj u
tymcz. prezydenta GOdlewskiego, wskazując, że w związku z rozpoczętemi redukcjam! na robotach miejskich niektórzy robotnicy z powodu strajku, choroby. ćwi
czeń wojskowych i t. d. nie osią.gnęli 2S-tygodniowego okresu i podlegaja,c redukcji,
pozbawieni sa. prawa do zasiłku bezbrocia.
Wskazano. że na odcinku drugich robót
kanalizacyjnych w liczbie zwolnionych
znajduje się 72 takich robotników. Tymczasowy prezvdent przyrzekł zatrudnić
zredukowanych na innych odcinkach robót. do czasu osiągnięcia koniecznego okri!su, uprawniającego do zasiłku zimowego.

JUDAICA
Weksle żargonowe nie będą protesto.
wane. Wobec licznych ostatnio prób puszczania w obieg. a następnie protedtowania wekSli wystawionych w żargonie ży
dowskim, obecnie wydane zostały instrukcfe. że na terenie województwa łódzkiego
do protestu przyjmowane mogą być \\'eksJe
wystawione wyłącznie w języku polfSkim.
Na terenie zachodnich województw (poznańskiego i ślłl,skiego) dopu;;zczalne jest
wysŁawienie weksli poza polskim tylko w
języku niemieckim.
Krzewiciel pornogr.Uf. Na ul. Zgierskiei, pr;:;v Bałuckirn Rvnku. zatrzymany
został Szmul Wajntl'aub z WarIJza\vy. PómysIo wy ten Zyd sprzedawał fotograf je,
przed·s tawiaja,ce sceny z aktów płciowych,
ora~ druki piosenek, (} treści niemoralnej.
Wa.llltrauba pociągnięto do odpowiedzialności i o~adzono w areszcie do dyspozycji
władz sądowych.

(k)

SPDR
Trójmecz lekkoatletyczny.

nycn, urza,dzają zawody lekkoatletyczne,
dla utrzymania zawodników w najlepszej
kondycji. W niedzielę odbędzie się trójmecz lekkoatl etyczny na boisku W. K. S.
o godz. 10 rano. Wezmą w nim udział drużyny męskie W. K. S., II. K. Soi Sokoła.
Odwołanie się do P. Z. P. N. W związku
z wiadomościami o złoż e niu protestu przez
Union-Turing. co do wys·tępowania w barwach Ł. T. S. G. zawodnika karanego w i ę
zieniem. dowiadujemy się. że ł6d:Gki~ wła
dze piłkarskie mają się zwr0cić do P. Z.
P . N. - o wydanie odpowiedniell przepisów.
O. Z. L. A. zamyka sezon. Program zamknięcia ~ezonu lekkoatletycznego w Ło
dzi został ustalony przez władze lekkoatletyczne następująco: na osiedlu im.
MontwiUa-Mireckiego o godz. 10 przed
pot. odbędzie się bieg na dystansie 3.200
mtr. dla :_awodników stowarzyszonych. \V
biegach tych jest nagroda przechodnia,
którą kolejno zdobył
trzy razy Kurpesa,
przyczem raz dla S. I<. S., dwa. razy natom iast dla J. K P., w barwach którego w
biegach tych wys t ępował. W zeszłym roku
nagrodę t1 zdobył Lach dla Kruszer.dera.
Następnie o godz. 1030 nastapi start do
biegu na 2.400 mtr. dla zawodników niestowarzyszonych. zaś o godz. 11 na dystan~ie 1000 mtr. dla kobiet.
U. T. zamyka sezon motocyklowy. Jeden z najwięcej żYII' otnych klubów motorowych Uni-on Turing zamyka w. nadchodzącą niedz ie lę s\Y~j sezon motocyklowy,
przyczem na zamkmęcie zloży siq wspólna
wycieczka całej s ekcj,i oraz w,>pólny obiad.
'Vycieczka wyruszy o godz. 10 z p'rzed lokalu kl?bowe~o przy ul. Pio.trkowskiej,
następme wYCIeczkowicze autosttadą udadzą się (:0 Strykowa.. a nast~pnie wróc3,
przez Krzywie do ZgiErza. Radogoszcz. w
którym nastc.pi wspólny obiad. Sekcja
motocyklowa U. T, zaprasza członków' i
symp'a~vków do wzięcia jak ~ajliczniejsze
go udZIału w projektowanej wycieczce.
Przelożonv mec? mistrzow"ki. Wiele
wr.zll; wy wywolał protest drużyny ~ydow.
skle] w celu unieważnienia prL:e,granego
meczu z I. K. P. Łódzkie wladze bokserskie zar.ządziły dla ratowania. sytuacji
spot~aDle rewanżowe na dzień 18 bm., na
co Slę oba kluby zgodzily. Sprawa ta jednak n!eRpodziewanie znów się skomplikow.ala, gdyż pcmimo wielu wysiłków, orgam~~torzy tego s.p~tkan : a nie moga, wynalezc na ten dZlen odpowiedn:ei sali na
rozegranie meczu. Siłą rz':.c ~ y :r'z\:ba było
n~ecz .0dłoŻYĆ i po obopólnem porozumienIU S l ę l'stalono spotkanie rewanżowe o
cll·użynowe mistt'zostlYo Łodzi na (:zień 25
bm. Proje!-<towany wobec tego przyjazd na
t~n te.rmm drużyny bokserSkiej Cuiavii
me dO.ldzle do skutku i spotkallie tego klubu z 1. K. P. nastą'Pi w innym terminie
odpowiedniQ ustalonym przez (}ba kluby. '
Elita kolarzy polskich w Lodzi. W niedzielę odhędzie s i ę w Łodzi wielIki wyścig
szo~owy na. dystansie 100 klm. o nag.rodę
odzl. \Vyś clg ten rozp;rywany dotychczas
w charakte~ze wYś cigu · dostępnego tylko
dla zawoJntków lokalnych w bież . roku
z~stal o tyl ~ zmodvf,iko,wany. t~ udosfęp
nl?110 rówllIeż go dla kolarzy z całej Pols~(t. Wobac tego impreza ta. zapowiad1l
Się wrę~z rewpla cyjni e. gdyż już zgt( szeni
Z~":'OdlllC"'. gygnalizują udział najwvbitnteJs~ych slł k?larskich całego kraju. 'Bardzo liczny udz.lał .do WYŚCigu zgłosiły klu .
by warszawskie, lak: Warszawianka Fort
Bema, 'W arszalyskie Tow. Cyklistów. Iskra
O.r kan ze. ~tarzyń.skim, Kapierała, OszajD1kowem l wnyml kolarzami stołecmvm:.
Z kll!bów łódzkich najwięcej zawodnt'ków
zg~oslł.a W~ma z Kołodziejczykiem. J askólsklm I .Leskiewiczem na czelll. Poza, tem
~a woclnil\.~~ zg.losily inne kluby łódzkie,
J~k równlez zglerskle i pabjanickie. Jak
s~ę .dowu~.du.i.emy, w dalszym cia,gu napły
waJa, dosć liczne zgło s zenia dalszych kolarzy. Stall't wyścigu nastąpi o godz. 9.00 n
w y,lo.tu. ul. Br7.ezi~\ski e j. W oół gadziny
pó~nle.l odbę?zle Się strat do wyścigu mlo.
dz~kó'W o mlstrzos,t\~·o województwa. Sę,
dZlą g~ó\Vnyrn wysclgu bedzie prezes Ar~
tur Thlele.

KRONIKA MIEJSCOWA
Otwarcie nowej kulturalneJ placówki
mieJskiej na Chojnach. Oddział miejskiej
czytelni pism i wypo:tyczalni ksia,żek dla
dorosłych przy ul. Rzgowskiej .w stanie uruchomiony w listopadzie r. b.
NIedobrze się Im dzieje... Zarządzenie
wojewody łódZkiego wprowadzające na
realne tory walkę z żebractwem ma dobre
i złe strony. Łódź naogół mo:te być zadowolona, gdyż uwoLniona została od plagi
tebractwa. która panoszyła się na ulicach,
a szczeR'ólnie w śródmieściu. Odkąd policjanci interwenjują, żebractwo dziwnie
się przerzedziło, co wskazuje, :te uprawiali
ten proceder nie ci. którzy znaj«::'owali się
w pl"Zejściowej nędzy, lecz za'wodowcy.
Gorzej natomiast wyszły na tern zarządze-

Pomimo, it

n i edzielę lódzkie władze lekkoatletyczne wyznaczyły of icjalna zakoiiaen:e sezonu, niektóre kluby sportowe korzystają.c
z dość dogodnych wal'unków atmosferycz-

w

• K. S~ osł~biony. .Jak wiemy w nadcno-,
~za,cą llIeclz,lelę orlbędzie się w Łodzi mecz
h~owy pomiędzy Ł. K S. a lwowską PogonU1: Na mecz ten czerwoni mieli wystąp!ć
w Id~ntycznvm składzie jak w Krakowip

przecIw Garbarni .Tymczasem dowiadujemy ~ię, że. Andrz.e.iewski ma zlamane że
br~ l będZie musl3ł p'zerwać Występy na
bOlslm. To samo tyCZY się \Volskiego . kt6rego klub zdyskwalifikował ną 3 miesiące .
Wobec powy:tszego Ł. K. S. do niedzielnvch
zawod<;>w wystąpi w ?,lOcno osłablon·ym
składZIe, co w rezultacIe zwiększa szanse
POg'OTli od zdobY/lia dwóch cennych punk.
tów.

l

Kupuj tylko u rclJaka buduj poaskę dla Polaka!

StroDa tO -

Na~ł6wkowe słowo (tłusto) 15 groszy, kaMe
dalsze ełowo 10 ~ro.szy. 5 liczb = jedno ełowo.
i. w. z. a = każde stanowi 1 słowo. Jedno ogło·
ezenie nie może przekraczać 100 słów, wtem
5 oagłówkowych.

ORĘDOWNIK,

niedziela, dnia 18 patdziernika 1936 -

OGŁOSZENIA

Numer

24~

DROBNE

Znak o-fęrty napl"ąkład: z 1892-i, n 2745. d 1790
i t. d. = 1 slowo.
Drobne ogłoszenia w dni powszednie przyjmuje
ei42 do godz. 10,30, w soboty i dni przedświą.
teczne ;przyjmuje się do godz. g,ło.

OgloszenJa wśród droboych: t-lamowy mlllmetr 30 groszy.

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

Kupię

dom p.rzy wplaeie 13000.-..może
być hlPote.k a. Dokładny OPIS. -:[gnacy
ZacIsze
26. MIchalak. Leszno.
zdg 25
326

Kawiarnia
centrum Ekspresso. urządzeniem
dobrze prosperuillca od 4 rano
otwarta, cena. 3500.- Metelski.
Dzierżawy
Poznań. RataJczaka 38. zd 2;) 633 300-600 mOrg poszukuje. Zglosza~ nia Oredownik. Poznań
10.•_ _
MAJĄTKI
zd 25 586
....
_ai____

K

Dzierżawy
Resztówka
150-2~0 mOrg dpbrej ziemi P9180 pszennej zabudowania. in· szukuJę ~atychmlai?t. Z~los,!lema
w:entar~e nadkompletne. miasto Oredowmk. Poznan zd 2 585
Otton zam. w Łodzi,
glmnazJąlne 52090,- wplaty .30
G Ś • ,
1 zagubił legitymaCje
tys. KWlatkowskl. Poznań. DZJaO CIDleC
Bezrobocia
lyńskich 10.
zd 25 587 kolonjalka. bez konkurencji .duta
•
Poznań.
wieś, dwa dwory. czynsz 30.~----. . . .---~
Willę
11
KUPNA
objęcie 1300.- Metelski. Poznań.
· · · na k
'
l
k
'
"
_
Rataiczaka
38.
zd
25622
kom f ort • wy d zlerzawle
Panienka
Fryzjerski
I a
•
Poszukuję
reemił!'rantka, poszukuje posady pomocnik poszukuje posady. pola!Andogodne warunki. objecie h a l terYJne
"Buc
do dZieci lub pomocx w slt/adzie. czątki żelazkowej l wodnej ondu4 uw. ew.entl. sprz~dam. _ Oferty
20 do 30 mOrg zie0 redowmk, Poznan zd 25 503
lacji. Oferty do Orędownika. PozaJ'az. Zgło- WspOłczesne Wykłady". Warsza· Oferty Oredownik. Poznali.
Nowogrodzka 48. samodzIel·
gwaran.tu·
zd 25 494
znań zd 25 732
ą
wielodziedzinową
.. __________...
Dom
ność - natychmiastowy warsztat
rzetnictwem śrOdmieściu Poznapracy! Zamiejscowym korespon' b) "nni
nia. ruch;iwa ulica. składem. - - - - - - - - - - - - - - dencyjnie.
Tg 1736 - ,
warsztatem. mieszkaniem wolnym 26000 sprzeda Ratajczak, Wypożyczalnia
.
.
.
SZt;
POSADyJl
Gosposia
(tki)
do
poPoznań.. Skarbowa 18.
zd 25491 osa.d.. gospodarstw. wiek&zych.
smOkingów
. .Z6.
KA.
mloda, inteligentna, godna zaufa· szukiwaru. Wysoka prowizja. mm>eJszych P<JM;ukwemy na tych·
.
. .
b
nią. dobrze gotuje 1 szyje. I,>oszu· Zgłoszenia. do Orędownika.
P&miast. śpieszme zgloszenia poda- naJnowsze mo~ele '~Ielkl ;;vY ~r.
w dla pOSZU' kUJe po.sady: zarządzaJącej . do- znań zd 2;) 526, ________
Kamienica
niem ceny. Wi,!:kol1.skL Leszno. Jan Szymańs~l. ŁOdz. ŁaglewnIC- () g.oszen
I
i a d o BO B/O
u mtehgentneJ samotneL o- "
Poznali narożnikowa 10
u./. WilkOń.skiego.
ng 18315 ka 26. Pralma.
nI8 610 kUl.lICYCb posąuv VfI tej r1,lbryąe
• Zgłoszenia Orędownik. KaSluząca
dochOrl 16 000,- cena
,b Iczamy po Jednej trzecieJ cente
pod ..domatorka".
n 18 820 potrz6'bna do wsa;ystkiego. Kt)wplaty 50 000.- Kw,or.,o"'~K
•
Chrześcijańska
'
drobnych.
stań~a Poznań. SzamO<tu.1slka 2.
Poznań.. Dzialyńskich
Zakupu]ę
wYf.ożyczalnio. ~uki(,n ślubnych
zd 25639
,
zd 25 589
W~u~IJ<.l" stare żelazo. me- balowych
naJ elegantsze fasony.
Ogrodnik
najwyższe ceny. - Łórlz. Limanowskiego 38 .(dawn. aj S'u#ba domowa
mIody. tonaty. 6 lat praktyki,
"I7
iem"ce
Starego Żelaza. Po- Aleksandrowska) w .pralm.
egzaminowany przez Izbtt Rolni· w.m~~ID1",łl,()vorui
A am
18.
zd 25 462
11 18 598
cza poszukuje posady od zaraz
domy. wille. majątki. gospodar· - - - - - - - - - - - - - k
j
majątku. Zgłoszenia Oredow·
s~wa. cegielnie, tartaki. wiatra·
•
Ondulacja
~o~ u Q
.
Poznali zd 25 443
~ parcele tamo Bloch. Poznań.
NarzędZIa
trwala 5 zł. aparatami: elektrycz- posady dWIe ~lostrr pOłsleroty.
eJe Marcinkowskiego 15.
blacharskie używane kupie. No- nym
powietrznym i parowym. 11 i 16 lat. coskolwledk z ,gotowpa.
BandlOWl'eC
zd 25 644
ak. Trzemeszno. Kili.llskiego 6. Udt. Nawrot 54a. JOzef Pod- mem. Oferty Orę ownik,
o. n 18808
leśny.
n 17642 znaIl zd 25 477
poszukuje posad)' jako kierownjJt
składu branży kol.. restauracJI.
Will
dobreml świadectwami. referen'1 pokoi. surowa.
60105 mI
cjami
złOŻI kaucji od 300-500,dom gospodarcz:L sprzedam. Oferzlotych. Zgłoszenia Oredownik.
ty Orędownik. Poznań zd 25 614
Poznań zd 25 439
. .
. 1
Młody
.
z uazciwe j
iIK'ru('1&'l~~1!III 'na iutro: 19.20 utwory wio].onczp- zycme.. FranSkfurt'b K()n'itrt DCli ctwa hro~~~nra 19~ncjaęKurje.
'"
'
lowe w wyk. Tadeusza Kowa!- loołudmowy.
trlJ!! urlt.
oncer r Poznańskie o Wronki
-n
Niedziela.lS. października. skie.lro. Przy forteDianie Irena ,sYllnf()ni·cznl'... ParlS POd' T. T. Kon- a
nl18758'
A. PIECHOCKI. POZNAN
~:::.:..:.;.::=...:..::.::.:_ _ _ _.....:.:..:;.:..:.:;:
.
Kuroisoz-Stefanowa' 19.45 muzy- cert symf. LIJ)8k...
setneJI:o w _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-:_

Kamienicę
centrum miasta liostynia. sk/adami restauracją sprzedam 65000
dochÓd 7000.- wplata ugodowa.
Agentura Orędownika Chodzież.
n 18 791 •

IE

R. Barcikowski S. A.

]I

rat~!fn:rzedaży

o~rOd

fs°365'

.~~~:~~dr!~~~Vy\ l\·.~~~;~a;1 S!t~~:a~~~'oo~:c~t~ooł<:l~i~o:~:

•

tanich cenach t~an&Ill'lSJa
8.00 !I~dYCia
il!0ranna:
- kaKatowice
łekka (' ołytv).
naboze!'i<i!tw,
a z9.00
kole- 10.30• koneert &ymU:Jat! 6tZamotulskieJ .I)mez Po- fon 'czny (-płrtv): Ok. I!:. 13.00 .. Co
IIOSnowe i debowe dla stolarzy- znąn). K!loz. wY Jd. ke. dr. LE'OI1ar,d ełychać na Slasku" _
()oowie
meblarzy. ł,ó dź. 6·go Sier[.nia 88. SWlde rs,kl: 10.30 DrOl!:ramy loka.- Stan is ław Kub im;: 16.00 koneert
telefon 177-81.
n 18 5"'.>8 ne: 11.57 sygnal czasu: 12.03 - reklamow y: 16.20 .. P ole oracy dla
- - - - - - - - - - - - - - konce rt rozry:-vkowy . WYką naw- dlZiewCMt bezrobotnych' - oOln'
Szkło okienne
Cy: Mala. Ol"k:es t~a P. R. l M.· da'nka Heleny Filk owei: 19.1Ii1>ro06zklenia budowlane. kity Slbklar- chal 1.labelda-SumlOkl (ten~T). Olt . Jrram na iutro: 19.20 'Oieśni lu.do·
s.kie. mini()we naHaniej poleca g. 13,00. pr~l!:ramv lokalIle. 14.00 'l'e śląskie w ()IT)racow. i 1>Od kle~.
" Wreporta.;
1.4.30 kaoel!! lu- Jerz~~o
wv,k~~ kwartet
P ... . "S P. z o. o.. P
=a...
a- d owa ...Ti· e z.Il'kZYCla:
- .. Haralda
Zygmunta Augusta
1.
sa D zlerż.anows k leoR'O: meski
S ile<sia" _ z v,.,...
tow . fortaI·y a,.rla
zd 25331l
lIi.30 ~. .J!!,zda p'ame. gazda - oianu: 19.50 .. Żdiziebko słow!!.
tylko Jaka Ja.zda? ... d lal,o!!' w o- ździebko !frpiewki" - audycia IV
,o~ac<,>waniu J6eefa Pła~ka (WZJlO' oora'cow . ·St. Liu:onia.
Skład
Krak6w _ 10.30 ołyty (z War·
Wlenie). 2... Pl"z\l.u:la~ Tynków oN?! towarem lub bez
korzystnie duktOw Tolnv~h. - . red . Stan - 5IZawy). Ok. "odz. 13.00 oou:adanBPrzedam z powodu WYJazdu. sław Prus-Wu~nieWsk'l: 16.~0 oro- Ika: .. Ozeu:o n~s w inie-n nauczyĆ
Adres wskaże Kurjer Poznań gra!Dy lo~aln!l: 16.3.0 or_~Jera o: film .. Janoeik" wyl('ł. Karol MUlryl('l·nalneJ Sielanki dzwlekąw~., ler; 16.00 koncert reklamowy: I!ltł zdg 25 063/4
o. t.::.Walczvkl panny LUrlW.lk , • 19.15 OrC>u:ra.m na dz.;eń "!!s~eony:
Nao."a~a Hanna Jall:uszewska 19.20 kon('ert muc.ykl lekk Ie]. WyGrzyby
8I1SZ()IIJe w rOżnycb gatunkach od Moszrń6ka. Oorac<,>wal) le .muz,:vc.,: Ikonawey: O~k i e.s',tra kra.koVv·'5.1oee::~
ne
Tadeu~za Sy ·let.ynsklel!'o.
Tow. mandollmstOw .. Esoana
zł 3.-. Żadać cenmka.
Mi.ku17.00 koncert.eymfomczny . ''-:yl;o-.n.od kier. Stefana Sy!vlly oraz
czewska. poczta Marcirukań.ce.
nawc;\':
Orkloobra
symfonl~rlJnf_
Julia Ilnicka (Diosenki).
d 3141
d dy,r. li'austYJla Kulczyckle:ro
Jooe.f C etn er - ."kmY'Pce (z
Lódź - 10.30 mUlZyka (ołyty z
towIC): 17.50 poaadanka aktual- War6eaWy) Okolo e'orlz. 13,00 Pianina
Bettinga. nowe od 1000 złotych. na: 19.00 .. Lite.aci l ~ece.nas". -: .. Rozmowe 'z wid,zem Teatru PuFortepiany (skrz~dła) dlugości (Fredro - syn. L. S l em:eńskl l 'Pularnego" _ ol"Zeo,rowadozi H:l138 cm. jloleca li abryka Forte- Wło. dzi.mierz . DziedulSzvck;). - "on Morv. ciński·. 16.00 koncert repianOw. Leszno.
N 18 673 szkIC literacki Aleksandra PlISko- :klamowy: lS.15 ooradmk "'DOTt<l'fa: 19.15 n.roe:ramv lokalnE': 20.20 'Wy 'o t H~giena wśrOd 6'OortOwwiadomości soortowe: 20.35 oro- c6w ~ob~bniJków" _ wygłoei red .
Piec
~ramY lokal'l1e: 20.40 .orze~lad DO- Władyslaw Kooielski: 19.15 ko'!do palenia kawy na III centr. za hotyczny: 20.50 dz!ennik w!ecezo~r. cert rog,ryw1kowy (·ołyty):
19.45
L2() zł SlPrzedam. Oferty Oredow, 21.00 .. Na wes.ołeJ lwowskiej fal:
koncert soliostOw Wykonawcy:
nik. Poznań zd 25 n8
o . .t ...Lwowska i~.ień" . w oo'rac. Halina Sawicka··'VY/;a.;k,owI1ka WI,ktora BurllbytiJ;;kleJ1:O li; mu.zyl,;a (sooran). Ada Neumann6wna (fo-.
Erya,na: 21.30 utwory forteolano- teoian).
1 000 samochodów
rozebranych używane cze§cl. pod. we Sere:iusza Prokofiewa w Wy"
wozia mleczarskie. opony ndta· konaniu Boleos>ława Wvvtowiczli:
~ej w firmie Autosklad. Po~n8ń , 22.00 .. Fantalbie operowe i O'D!!Dabrows,kiego ag. telefon 46·14. retkowe" - w wykonan.iu Or:k·e·
stry Wileńskiej.
dg 2884/5
na niedziele:
Do sprzedania

[.0

drzewo stolarskie

KRAJOWE

Pię6dziesiąłcztery-

morgowe

l;ytnieJ - ~szennej, dom masyw,
inwentarz 10000. wpłaty 4000,reszta amortyzacja. Swoboda,
l'niewy. Wroniec·ka. znaczek.
zd 24890

Kolonjałka

mieszkanie 2d J)O!roje
k'rochdmjeściu
u ma. towarem.
zemem.
dzierżawa &5 mieeiecznie 2500.urzą

Ratajcz8!k. Poznań Skarbowa 18
zd 25 492

Oberża
murowany , trzyubikacyjny. chlaWf. 3 morgi ~szennej przy stacji.
9 km Poznania. 2600.-. Bartkowiak. Dopiewo. Poznali.
zd 25487
Oberża

sala. sklad, zabudowania masyw·
ne dziesieć ubikacfjne. chlewy.
morga ogrodu 7500 _ spieszme
~rzeda Barikowiak. Dopiewo
Poznań.
zd 25 488

Co futro -- to

.

6.00 Hamburlt. KOIIlcert oortowy.
1
Niedziela. 18. października.
7.30 PraJ(a. Koncert Ku oTYeb
Warszawa - 10.30 muzy,ka - YarOw.
. ..
(płyty): 11.45 .. K 'ultura1me znacz!8.30 Pra~a .. M'ILZl'ika rehoU:lma . .
Ilie misyi katoliokich" - onczyt
9.00 KoeUlJ(swust. ..Beztr06lkl
Wy~. ks. p.ra'laot Felike de YiI!e. Doranek nie~ielll:Y" Hamburfo' Ok. u:odz. 13.00 p'rzeu:laod teatral1J.Y M\1zyka w ruedzlele rano 9.
"
PraJ(a. MuzY'ka salonowa.
... 10.05 Brno. Koncert kwartf!'to
16.00 k()ncert rElklamowy' 191
'Program na jutro: 19...;1 m'lllbvJta
OB r
M
'roZryWkowa (ołY'ty(): l 23'100-23.30 ~~t~. n1;d~f~na~0.3
er m.
uk
muzy a. ta.neczna o,vt,,!. ni
11.00 Pralla. Muaanka Jda&S:l'C!lna.
NiedzIela. 18. pazd.zier ka. 11.20 Wroeław. ..Kwartet" . sInLwów - 10.30 koncert I!ymfo- chowie.kD muzyczne. 11.45 Buka.
niczny z Dbt.: 12.03-14.0~ tramsm. reszt. MuzV1ka narodowa.
z Wa!'lS<Zawy. W 'Dnzerwle ok . .Ira- 12.00 Berlin. Muzyka w ooloo.;e
dZIDY 13.00 .. Pmel('lad teatralny" Hambur~. Koncert w oołud.nie. _
w oDr. Henrylka Balik.!: 16.00 - 12.20 Pralla. ProJ!'ram ~rywk,,konceJ'lt .reklamowy: 16.15 muzYl!ra wy. 12.30 Budapeszt. KOIlcert
lekka z '!)łvlt: 19.13 koncert mJe- orko bud30~tetiJ;;kiei.
6Zany w wl'ik. Romany Elektoru- 13.00 Oslo. l()ncert Bymf. z udz,
wiez-WitĘ'oSzcza.kowei (f.orteoian) i Sk,1lZ Emila Telamrunyi. 13.05 Iwa Siorita (baryton): 19.45 minu- Wiede6. Koncert rooryw!kowy.
>ty Iiteraelkill JadwLgi Gam,s,k:ei- 14.30 Ko.eni~sW1lBt. Koncert cM·
Łęunpickiei: 20JHI
O-'\i" 'ko k~t~e:'k~ ru. 14.55 Livsk. Muzylka taneczmIeszanego. 23.o
<I.
1lila.
taneczna iii 'Ołyt,
15.00 Bukareszt. MUIilYika l'1ldir
Torn6 - 10.30 ol'kie5lbn I §O'e- wa. 15..46 Radio Parm. Konce:-t
wacy - ('Ołyty)' Około I!odz, 13.00 eYIllfolllezny.

Edmund Rychter -- co

ORĘDOWNIK

pa·lto - te

n~~tzin1eś~:

tYllia~I!e"
we!!Ole
KróleWiec. - Koncert

D()oolurlnje. ,---------------------------~..
oo'OoIudlll!(r
wy. Pra~a. K{)ncert l)oooludn owy. 16.30 BuaaPl!!'zt. Muzvka cy·
I!:ań&ka. 16.40 Wiedeń. . Kanclerz
SchuRchn inl?'1!: Drzed mikrofonem .
17.00 Anlll~a. (Nat. Proe:I;.l.
L klasy 37 Loterii Państwowej znajdziesz
Koneert redJoork: 17.05 WledeA.
Mu.zy,ka ooooludmowa. 17.30 RyJ(a
W kolekturze:
Dawne tańce. 17.50 Brno. Kon·
•
cert
.
Wł
ł
18.0radiooJ'l.-k.
O B erl ID. M uZYi.a
k n 11&.tr010wa o zmierzchu. Radl!, Parls. Muzy,ka lekka. Koenll~swnst. KALISZ, aleja A. P:Usudsklej 1
..P:ekne melodie". Budapeszt. -:Mu;zy'kJ! .d,:"ufClrt. wyk. DobnanYI
SŁUPCA, ul. W'.~za1VBka 31
i Stefamal. lS.15 Buk~reszt. Muzyka 6alono~. BratlBlawa. ~ Ciągnienie
października
Koncert ch6ru.
....
19.05 Bratislawa. Koncert o!'k . . ...;;~_ _ _. ; ; ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
mandoli,n. RYlla. Koneert DO'D1>- -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~
lamy. 19.10 Wroclaw. Recital na II!!
flecie. 19.20 Koszyce. MuzYlka leltka. 19.25 Bukareszt. Zooo. bałaI~
łaiek 19.30 Budapetlzt. .. Geisza"
I
oper~nka Jonesa 'Viede6. Pieśni_
.
'
1945 L' sk P<ńoourr'
~:r~;w'
lP.
•
.
. l
"
20.00 Be!Un...RlI!:O e!to ';D A M S K I E ł M Ę S K I E
pera Yei".JlleJI:Q. ~am.bu_łt. PJerw
szy. kClncert oomędzlałkowy. KoMUNDURKI PŁASZCZE UCZNIOWSKIE
l0!lla. KOl)cert wieczornY." Króle,
wlec... W i eś bez d,zw{)nu - ooraz
wszelką
g ar de r o b ę
męską
oeretka K .ueJl.!lekeu:o. Frankfurt.
poleca po cenach bardzo przystępnych
~
KOI1\!ert niedzielny z udz. El!'onll
S
....
PetrJ jfort.). Sztyutlladrt. 10'8~
MAGAZYN UBIOROW DAMSKICH i MĘ KICH::
ba~ur op.era
er l.egO.
.
c
Wled~ti. Rar.jopotpou'!rl. 20.~0 _
KoenlJ(sw:ust... ..Czajkowski
Rjl.ch.manm?:-v • 20.15 Buk,!reszt.
Łódź, ul. Piotrkowska 97.
Telefon 101-47
~oncert raCJJoor.k. 20.4~ RadIO PI!rlB. Koncert Ze&D. Intar ha~lIJ'
Dział miarowy!
Wykonanie pierwszorzędne '
skich.
2,0.45 .~~m.
..II Caml?lll)e
dl Matnmoruo
- ooera
R0S6ITI1e· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

i

Szczęśliwy

a d ys aw

Los

Abl eWie Z

22

JESIONKI

o:

__

1PALTA , FUTRA
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Hanka udała się do swego pokoju.
zwłaszcza w czworaku I{rzosa. Posta~
Pierwszym przedmiotem, jaki rzu- nieznajomego, tajemniczego gościa
- Ona tym I'v,Mem. oszołomIona
ostatniemi wYP4oJ.kami, które z bły cH jej się tu w oczy, była niewielka, Krzosów, który, gdziekolwiek ruszyła
się, stawał na jej drodze, poczęła ję,
skawiczną nieill"-ll szybkością następo biała koperta.
- Z Paryża?.. zdziwiła się, intrygować coraz bardziej.
wały po sobie, starała się skupić myNie był to przecież Jędrek, którego
śli, otrząsnąć z przykrych wspomnień spoglądając na stempel pocztowy. Jei puścić wodze beztroskich, dziewczę szcze raz stwierdziła, że list jest adre- poznałaby po wielu latach, a jednak
eych marzeń. W duszy wyczarowywa- sowany do niej, poczem rozdarła ko- wyczuwała. że zjawienie się tego mlodzieńca
we dworze. stoi w ścisłym
ła sobie tam, w tych samych Zabierza- pertę.
Biała, podwójna kartka papieru za- związku z osobą młodego Krzosa.
nach nowy świat, pozbawiony tych
Chwilami, pod wpływem napływa
strasznych wstrzą.sów i moralnych ka- pisana była nieznanem jej pismem. Ujących myśli i uczuć dziewczyna putuszy, jakie znosiła pod bokiem pięk derzyło ją wszakże pierwsze slowo: nej macochy.
"Panienko!" ... i Hanka, nim przesu- szczała wodze bujnej fantazji, a wówCo chwila więc. spoglądała poprzez nęła wzrok na następne wiersze, do- czas pod przymkniętemi powiekami
szybę
samocho.dowej
karetki, aby znała nadwyraz miłego uczucia. Od te- jawiły jej się cudne miraże... Nie
stwierdzić, czy wiele jeszcze drogi zo- go jednego wyrazu, tak prostego w wielzyła w ułudę, a jednak było jej z
swej treści, spływało jakieś ciepło.
stało przed nimi do przebycia.
tem dobrze ... marzyła ...
Czytała dalej:
Wieczorem, po kolacji, wyszła do
Chwilami jednak, przypominając
,.- Tern słowem pożegnałem cię parku. Przy bramie spotkała starego
sobie oste,tnie przeżycia i uzasadnione
tam, pamiętasz, na krętej alejce za- Krzosa. Na pierwszy rzut oka stwierpodejrzenia ojca, doznawała przybierzańskiego parku, pośród odurza- dziła, że i \Vawrzon był dzisiaj innym,
krych, nawet bolesnych uczuć. Okła
jących przesłodką. wonią. jaśminów, niż zwykle. Poprzednia,
nieodłączna
mała go, wypełniając wolę nielitości
i nim też pragnę przemówić dziś do troska ustąpiła z jego powiędłej twawych prześladowców, którzy pod groź
Ciebie, po wielu, wielu latach mil- rzy, a siwe, wybladłe oczy promieniabą zamordowania jej ukochanego ojczenia.
Iy zadowoleniem.
.
ca zmusili ją. do napisania owego UPanienko .. cz~r jesteś wciąż tę.
- Witam panienkę! - Jak zwykle
stu, wysłanego z Otwocka.
samą, anielsko dobrą. Hanią, którą. dotąd, skłonił się czapą. do ziemi, ale
A jednak pomimo wewnętrznego
znałem w ni.ezapomnianvch dniach w tym ruchu nie było już tej służal
wzburzenia i wstretu, nie śmiała mu
mojego dzieciństwa, czy też życie, czej, zakłamanej uniżoności. Przeciwwyznać całej prawdy, w obawie o jego
niepowstrzymany bieg czasu wyrzu- nie: pewna godność znamionowała
życie, które rzekomo zawisło od woli
ciły z Twej duszy
wspomnienia ruchy chłopa.
tych tajemniczych zbrodniarzy, miabiednego, nic nieznaczącego Jędrka
- Dzień dobry! - odpowiedziała
nująCYCh się ich dobroczyńcami.
Krzosa z kurnej, czworaczej chaty?... tylkO, nie mogą.c, nie wiedzieć czemu,
Ale tego rodzaju refleksje ustępo
Odpowiedz, Panienko...
dorzucić zwykłego w takich 'razach:
wały szybko miejsca radosnym wzruTych kilka prostych, nacechowa- "Wawrzonie" ...
szeniom, jakie opanowywały serce
- Panienko, szczęście mnie spoHanki na myśl o nowem życiu w Za- nych szczerością zdań wywarło na
bierzanach. Przedewszystkiem czuła Hance niezwykłe wrażenie. Było to je- tkało u schyłku życia - dodał, nie tabezmiar wdzięczności dla ojca, który szcze tern więcej usprawiedliwione, że j-ę.c wewnętrznego rozradowania, janie zawahał się dla niej wyrzec się na i ona, jak wszyscy zresztą. na folwar- kie rozpierało mu piersi. - Chłopak
ku, 'wątpiła, aby Jędrek żył .jeszcze, a mi się odnalazł .. .
Za.wsze Liljany.
- Przyjechał? ...
Hanka siłą
- Czy na zawsze?..
Czerw jeśli nawet, to los jego nie mógł odbiegać od losu rówieśników, l{tórzy u- woli panowała nad sobą" aby nie zdrazwątpienia wpełznął do duszy dziewczyny. - Czy właśnie tam, w zabie- biegali się o awans na pierwszego dzić nurtujących ją, uczuć.
stangreta w dworskiej c.zwórce. Tym- Nie; jest we świecie. ale wkrótce
rzańskiej samotni, nie odżyję. wspomnienia tak bardzo umiłowanej przez czaaem Jędrek pisał z Paryża, a treŚĆ zawita do Zabierzan ... Tak się cieszę,
- niego kobiety i czy tęsknota nie okaże listu świadczyła o pewnej kulturze, panienko! ...
której nie nabył 'przecież w swej ste- I ja - dorzuciła w myśli dziewsię silniejszą nad uczucie ojcowskiej
rze . . .
czyna, lecz mimo to nie wyzbyła się
miłości?
Te myśli rodziły inne, a mianowi- maski udanej obojętności.
Hanka westchnęła, a Jej białe, wycie w pamięci Hanki odżyły niedawne
A \Vawrzoń Krzos patrzał na nią i
sokie czoło przecięły długie brózdy.
W tej samej jednak chwili auto wypadki, jakie zaszły na folwarku, a uśmiechał się do swego szczęścia.
z jazgotem klaksonu wpadło z gościń
Na tropie
ca w topolową aleję, prowadzącę, do
dworu.
Komisarz Gromek był w wyjątko tów i nie dwuznacznej pogróżki, rozgo- Jesteśmy w domu, Haniu - ode- wo złym humorze. Bezpośrednią przy- ryczenie młodego komisarza nie miazwał się
hrabia, wyglądając przez czynę, tego stanu były cierpkie uwagi ło granic.
szybę.
W takiej właśnie chwili do kanceszefa, który zarzucają,c mu bezczyn- W domu ... - powtórzyła jak e- ność, brak przedsiębiorczości i zmy- larji zrozpaczonego Gromka wszedł
cho Hanka i blady uśmiech przemknął słu pOlicyjnego, żą.dał bezzwłocznej młody, starannie ubrany człowiek, o
po jej zmizerowanej twarzyczce.
likwidacji szajki oszustów matrymo- powierZChowności budzącej pełne zaWysiedli. Stary kamerdyner stał najlnych, grasujących od blisko roku ufanie.
już przy wozie, odbierają.c od ZabieJednakże
rozdrażniony
komisarz
na terenie \Varszawy.
rzańskiego pled i małą walizkę.
~fisję tę otrzymał Gromek
blisko rzucił mu, niezbyt uprzejmym tonem:
Hanka rozejrzała . ę wokoło. Z za pół roku temu, t. j. od chwili wpły
- Pan sobie życzy? ..
- Chciałem odbyć z panem komiwęgła domu i gęstwy parkowych zanięcia pierwszych skarg ze strony posarzem dość ważną konferencję - odrośli i spoglą.dały na nich ciekawie o- szkodowanych niewiast. łatwo
lecą
czy służby, zwabionej samochodową cych na lep ponętnych obiecanek parł tamten, snać niezrażony opryskUsyreną,.
wem pytaniem komisarza.
sprytnych oszustów.
- Nie mam czasu; pan mi przeWridocznie ostatnie
wypadki, a
Komisarz Gromek był wówczas pemianowicie nagły wyjazd hrabiny j łen najlepszych myśli, tern więcej, że szkadza. _. Należało tę sprawę przedrozpaczliwa pogoll Zabieżańskiego, da- coraz nowe zameldowania z jednej łożyć na piśmie, lub dyżurnemu policjantowi - wyrzucił w podenerwowały tym ludziom temat do wielu domy- strony wskazywały na daleko posuniu, nie przestając przeChadzać się po
słów i fantastycznych plotek, które teniętą bezczelność opryszków, z drugiej
taz dopiero znalazły właściwe ujście. znów, pozwalały zorjentować się w te- gabinecie.
- Daruje pan komisarz, - nie uHanka czuła to dobrze i rozumia- renie, jaki obrano sobie na miejsce
stępow~ł młodzieniec ale sę, sprała te niespokojne, żą.dne sensacji spoj- działania.
rzenia służby.
Nic więc dziwnego, że młody komi- wy zbyt ważne, a jednocześnie pilne,
Wchodząc już po szerokich
scho- sarz obiecywał sobie, przy pomocy aby można było podchodzić do nich
(łach na biały taras, prawie bezwiednie przydzielonych
mu
wywiadowców, okrężnemi drogami. A takI). jest wła
odwróciła głowę w stronę ogrodowej
zlikwidować bandę
w przeciągu ty- nie moja sprawa.
- Każdy tak mówi, a wreszcie oaltany i omal nie wyo.ała okrzyku godnia i w tym też duchu zredagowazdziwienia. Dojrzała bowiem za ka- ne były jego pierwsze raporty, prze- kazuje się wielkie głupstwo - bę.k.nął
Gromek, lecz nieustępliwość i pewność
miennym posągiem Fauna, Mieczysła słane na ręce szefa wywiadu.
wa Zychiewicza, stojącego w towarzyAle to było wszystko, co komisarz siebie nieznajomego osłabiły już nieco
Gromek potrafił zdziałać na przestrze- pop'rzednię, opryskliwość.
stwie starego Krzosa.
- Nie uważam, ażeby głupiemi
- Kto to być może?: .. - myślała ni pół roku. Szajka wyrafinowanych
z wrastającem przejęciem, przypomi- oszustów była wcią.ż nieuchwytną, sprawami zechciał się zajmować sam
choć coraz nowe
zameldowania po- szef wywiadu, który skierował mnie
nając sobie wszystkie okoliczności, w
'jakich spotykała na swej drodze tego szkodowanych, nie liczą,c tych, które tutaj ... - wycedził interesant z odz różnych powodów nie uciekały się cieniem wyraźnej ironji.
tajemniczego młodzieńca.
- To co innego ... Gromek jestem
Nie było jednak czasu na dłuższe do pomocy policji, świadczyły wy:rozważania i Hanka rozwia.zanie
tej mownie o aktywności sprytnych na- - wycią.gnę,ł szerokę. dłoń do nieznajomego.
Ciągaczy.
dręczącej zagadki musiała odłożyć na
- Zychiewicz .. H
Komisarz Gromek robił wszystko,
później.
Należało
bowiem t>rzede- Miło mi pozna~.... proszę spowszystkiem zająć się ojcem, w którym co było w jego mocy, wymyślał wypowrót do domu mógł rozbudzić na wiadowcom; skutek jednak był ten, że czę,ć - wskazał na fotel obok biurka.
nowo wspomnienia pięknej LiIjany. miast realnych zdobyczy, obracał się
- Daruj pan, że może nieZbyt
Dlatego też dziewczyna postanowiła wciąż w sferze domysłów i złudzeń, grzecznie przywitałem go, - jął się unie opuszczać go prawie wcale, a otrzymują.c jednocześnie coraz to no- sprawiedliwiać - ale najczęściej czło
wiek do tego jest zmuszonym. Nie poprzez to nie dać okazji do przykrych, we ponaglenia i gorzkie wymówki.
Nic więc dziwnego, że i dziś, gdy dobna inaczej opędzić się przed natarbolesnych kontemplacyj.
Dopiero przed wieczorem, kiedy hra- wywiadowcy wrócili z niczem, a Gro- czywością. interesantów, zabierającyCh
bia, po spożyciu podwieczorku w to- mek odebrał od szefa urzędowe pismo, mi czas z najbłahszyCh nieraz 1l0WO.- - -warzystwie córki, położYł sil,} na sofce, utrzymane :w: forJIlie ostrych zarzu,- dów:...
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- Rozumiem pana, - odparł mło
dzieniec pojednawczo - jednakże moja sprawa nie należy do tego typu,
gdyż ściśle jest zwię.zana z misję" jaką
panu komisarzowi powierzono.
Chodzi mianowicie o szajkę oszustów
matrymonjalnych...
.
- Ach tak?.. - Komisarz Gromek nie był w stanie opanować za
'ciekawienia, jakie wzbudziły w nim
słowa Zychiewicza. - Bardzo się cieszę, że szanowny pan zechce udzielić
mi swej cennej pomocy ...
- Pomocy właściwie potrzebuję ja
z pańskiej strony, - uśmiechną.ł się
młody człowiek - gdyż chodzi tylko o
aresztowanie przestępców. . . Osoby
ich, kryjówka, jak i teren działania,
są mi dokładnie znane ...
Na te słowa, przykre rozczarowanie ukształtowało rysy twarzy komisarza Gromka. Dokonanie tego wszystkiego, nad czem mozolił się od blisko
pół roku, przez "cywila", godziło w jego ambicję, a może i dalsza. karjerę.
- Czy pan o tern wspomniał w
rozmowie z szefem wywiadu'1 - zapytał, jak od niechcenia.
- Wspomnieć musiałem,
odparł Zychiewicz, odgadując przyczynę
troski komisarza - ograniczyłem się
jednakże do tego, że pragnę podać kilka szczegółów, mogą.cych ułatwić wytropienie przestępców ....
- Tylko tyle? - Oblicze komisarza Gromka rozjaśniło się na nowo.
- Tylko szef, nie żądając. dalszych
wywodów, skierował mnie do pana ...
- Słusznie, słusznie ... - przyznał
zadowolony Gromek. - Cieszę się niezmiernie z pańskiej wizyty.
Zychiewicz
- Przypuszczam.
bawlł się zaaferowaniem komisarza.
- Więc gotów jest nam pan udzielić pewnych wskazówek, co do kierunku naszych poszukiwań - podjął Gromek, aby pokryć zmieszanie.
- Tak jest - odparł Zychiewicz.
- Na wstępie jednak pragnę wyjaśnić, że to, co zdziałałem w tej sprawie, nie wypływało bynajmniej, jakby
się to napozór zdawało, z chęci zysku,
czy jakiejŚ żyłki wywiadowczej. Mimowoli znalazłem się w splocie dziwnych wypadków i musiałem z konieczności popłynąć z ich nurtem... Dla
lepszego zorjentowania pana komisarza proszę o dyskrecję, wspomnę tylko, że jestem osobistym sekretarzem
"Śpiewaka w masce" i z jego polecenia przybyłem do Polski w pewnej misji, wypełniając którą" wpadłem przypadkowo na trop owej szajki .. i
Komisarz Gromek słuchał ze wzrastającem zaciekawieniem, choć oględ
ne opowiadanie przygodnego detektywa nie wiele mu dotą,d mówiło, podniecając go jednak swoję, tajemniczościę..

- Mianowicie, - Ciągnął młodzie
niec - zatrzymawszy się chwilowo w
"Victorji", byłem świadkiem podstęp
nego uprowadzenia przez tajemniczych osobników, córki hrabiego 'Vła
dzimierza Zabierzańskiego, Anny. I
tutaj był początek mojego pierwszego
w życiu występu w roli wywiadowcy,
uwieńczonego zresztą. wspaniałym rezultatem.
- Nie zawiadomił pan policji? .......
wtr~cił Gromek, nie tyle ze zdziwieniem, co z nieukrywanym wyrzutem.
- Nie - odparł tamten z uśmie
chem. - Zapragnąłem spróbować swoich . zdolności w tym kierunku.
- A jednak mogło to mieć wręcz
tragiczne następstwa - zauważył komisarz sceptycznie.
- Jednak nie miało, jak pan widzi ... To, na co panowie potrzebujecie całych miesięcy, zdołałem wykryć
w ciągu trzech dni ...
- Przypadek - bą,knął komisarz.
- Ale zbyt często Odbiegamy od tematu -

zauważył.

Otóż w chwili, kiedy złoczyńcy
wepchnęli hrabiankę przemoca. do taksówki, zdołałem zauważyć numer
wozu. Nic więc dziwnego, że dzięki
temu zdołałem jeszcze tei samej nocy
odnaleźć szofera i wejść z nim w bliż

-

szy _kontakt

(Olu <la'szy nasląpi)

Slrona 12 - ORĘDOWNIK, nieaziela, anIa 18 paMziernflta 1936 -

u

N'umer 243

s

Ostatni wystęP. k~óła tenor9w

CarusD zmarł wskwarn
Arja popisowa, która
Dzięki

słyszymy

radju i płytom gramofonowym
w piętnaście lat po śmierci
jego głos, którym długi szereg

Carusa
lat zachwycał się cały świat.
· . Dziś jeszcze miłośnicy muz~ki , z praw~zIwem nabożeństwem słuchaJl\,
chociat
JUż tylko przez głośniki radjowe, znakomitego tenora,
którego sława przetrwała do dnia
dzisiejszego,
a którego nazwisk'o przeszło do historji
muzyki jako symbol najwyższej sztukI

stać

sie miała

łabedzim śpiewem

noc
wielkiego tenora

oświadczając stanowczo, te albo śpiewak
zgodzi się na pewne skróty i punktacje
w partyturze, albo przedstawienie zosta·
nie przerwane. Pod naciskiem śpiewak
wreszcie usta,pil.
Po wielkiej arji "Rachelo kiedy pan"
wszyscy biorący udział w przedstawieniu
zgodzili się z tern, że

""akiem, lecz Caruso stanowczo odmówił,
oświadczając, iż nie zgadza się na żadne
zmiany w partycji.
Kiedy po pierwszym akcie doniesiono
dyrektorowi, it
tenor plnje krwią,
Gatti udał się osobiście
do Carusa,

CaruSO.A1lgdy Jeszcze nie wlołył t,le
uczucia i wzruszająeef serdeczności
w swoją arję popisową,
która stać się miała jego łabędzim śpie.
wem.
Po
przedstawieniu
Caruso
dostał
krwotoku i stracił przytomność.
Karjera największego tenora
by~
skończona.

YV kilka miesięcy po tym występie
Caruso w skwarną lipcową noc.
Zmarł wielki śpiewak,
pozostało jednak po nim niezatarte wspomnienie i
' spuścizna w postaci kilku tysięcy płyt
gramofonowych, które utrwaliły na zawsze wspaniały głos króla tenorów.
zmarł

śpiewaczej.

Carusa do tej pory nikt nie zdołał zai dlatego nimb otaczający jego na·
zWlsko przetrwał po dzień dzisiejszy.
. W piętnastą rocznicę jego śmierci,
Dle od rzeczy będzie przypomnieć wieczór,
gdy wielki śpiewak po raz ostatni
stanął na deskach scenicznych.
· Nikt wówczas nie spodziewał się, że
Caruso śpięwa po raz ostatni. Nie przypuszczał tego ani
dyrektor .,Metropolitan Opera w Nowym Jorku, gdzie śpie
w~k od 17-tu lat występował, ani kapelmIstrz Artur Bodanzky z Wiednia, który
tes:o dnia stanął przy pulpicie dyrygenta,
am nawet sam Caruso.
W dniu tym Caruso śpiewał swoją ulubioną partję Ełeazara w operze Hale.vy'ego ,,2ydówka".
Mniej więcej na miesiąc przed ostatnim występem w Metropolitan Opera
trzeba było przerwać wielki koncert w
,.Brooklyn Academy of Music", gdyż Caruso nie czuł się tego dnia na siłach,
aby stanąć na estradzie.
Dyrektor opery w Nowym Jorkn propo.
nował śpiewakowi dłnższy urlop
wypoczynkowy.
Między Anglję. a Francją. kursuje obecnie na przestrzeni Dover-Dunkierka
· Caruso odmówil, OŚwiadczając, it bę
statek-prom, dzięki czemu z Londynu do Paryża moż.na jechać pocię.giem
dzie nadał śpiewał.
bez prze siadania.
Fryzjer i rekwizytor byli zdumieni
zachowaniem się śpiewaka. Zwykle był
przed występem bardzo zdenerwowany.
M:"ymyślał głośno krawcowi, który go ublerał,
ciskając
o ziemię rozmaitemi
przedmiotami.
Tego dnia siedzlal cichy I spokojny.
Następnie przywołał fotografa teatralW żadnym kraju na świecie poczucie za mur yszlwlne. W Tol,jo opowiadano
nego i kazał zrobić zdjęcie w masce obowiązku nie jest tak głęboko wkorze-I sobie dużo o sumiennym i tkliwym ojcu
Eleazara.
nione, jak w Japonji.
jeden zaś z wielkich dzienników tokij:
· K.ie.dy rozległ się pierwszy dzwonek
W jednem z gimnazjów męskich w skich wysłał do generała - ucznia reporInSpICJenta, wszyscy opuścili garderobę, Tokjo,. w szóstej klasie zjawił się pew~e · ter<:t, ~tó~y w toku interviewu uzyskał
gdyż Caruso
go. ~ll1a , starszy, szpak.owaty pan,. zaJą~ wYJaśmeme pobud.ek. które skłoniły ge·
mIejSCe w ławce l, ŚCIgany zdumlOneml nerała do nIecodzIennego nawet jak na
modlił się przed kałdem przedstawieniem.
spojrzeniami całej klasy, czekał spokoj- Japonję postępku. "Pierwszy mój syn Dyrektor Gatti - Casazza, zwrócił się nie na zjawienie się nauczyciela. Wtedy mówił generał - umarł w wieku 6-ciu
przed przedstawieniem do kapelmistrza dopiero wstał i wytłumaczył, o co chodzi: lat. Drugi chłopiec jest moim jedynym
Bodanzky'ego, aby ze względu na zdrowie syn jego, uczeń tejże klasy. zachorował, potomkiem. .Ta sam jestem dzisiaj staCarusa, spunktowal pewne najbardziej Jeży w łóżku i nie będzie mógł przycbo- rym już człowiekiem, i mojem najważ
wysokie miejsca w partyturze. Bodan- d~ić do szkoly przez pewien czas. Aby niejszem zadaniem .iest oto wychowanie
zky porozumiał się w tej sprawie ze śpi e- me powstała stąd przerwa w nauce, on, tego chłopca tak, aby stał się dobrym i
ojciec, zdecydował się chodzić sam do pożytecznym obywatelem. Dłaczegóżbym
szkoły, słuchać wykładów i po powrocie
nie miał zastąpić go w szkole, gdy tego
do domu powtórzyć chłopcu treść lekcji. wymagają okoliczności? Gdy mogę w
Nauczyciel był mocno zdziwiony pro· ten sposób przysłużyć się i szkole i dziecpozycją, ró~ież i ucz~iowie, których no- ku? Sądzę,. ż~ każdy. ojciec, który przyjwy "kolega
okazał SIę emerytowanym mUJe WłaŚCI\VIe swoJe obowiązki wobec
generał-majorem armji japońskiej.
Po C'jczyzny i dziecka, postąpić winien tak
krótkim namyśle nauczyciel zgodził się samo."
na przyj.ęcie 58-letniego "ucznia" w po. Opinjl!: generała przyjęta została entuczet swoI~h s~óstaków.
Z).Bstyczll1e przez prasę japońską. W To.
RozumIe SIę, że fakt ten nie pozostał kJo pasowano go na bohatera obowiązku
tajemnicą i wiadomość o nim wyszła po(O r.) .
ste.pić

Bohater

Humor
Co za

róŻDica?

- Powinieneś ubierać się inaczej. Tw&je ubranie wcale nie odpowiada ani twemu
stanowi.s ku, ani majątkowi. Twój ojdee
ubiera się tak elegancko, a ty ...
- Ależ . przecież ubrania, które n06~
mam po ojcu!
PROSZĘ

obowiązkowości

WSTA.Ć!

Trzvm fę małą!

Co 2aprowadzilo uroczą pann~ Plae7'"!
Kuperek na lawę 08kar.tonych, pazostalo dla całej kamienicy zagadka" peł~
mroków jak jej przeszłoM.
Nie wiadomo, czy miłość, która, wzg'ar-dziła, chęć zabaw i użycia , czy tet wr0dzone instynkty, będlljce w sprz.eczn,ości z
artykułem k'Ddeksu o p.oszanow!IIll-iu end zej własności.
- Jestem niewinna, proB'Zę 8l1!du, p1akaJa zakrywając oczy dolepionemi rzllsa....
mi. Poszkodowany leciał na mnie, j-a:k
2yd na licytację. A kiedym wz,gaTdzila.
miło ści a" która,
mnie napastowal, prze~
zemstę mnie oskarżyl o kradzież portfelu.
Ale to kłamstwo, wysoki sa,dzie, bo on pieniądze stracił i bal się pewnie do chą.ty
wracać.
Tylko przez strach przed żon"
i przed zemstą mnie oskarżył.
Inaczej przedstawi! s)}rawę koronny
świadek oskarżenia, pan Hipolit Długi.
- Poszkodo~any, proszę są,du - za"'
cząl swoją prztWhowę jest rzeźnikiem. i
ja rzeźni'k. A jako, że my oba rzeźnik i,
tak i przyjaciele. Bracia mQ'Żna powiedzieć. Kretycznego dnia spotkałem go na.
ulicy aten mi do ucha:
:.......o Zl'obilel l dobry interes.
Mam pa'l'ę
szczeniu, w rodzaju hangaru, zbudowanego bejrnów w kieszeni. Chódź ino, to się za"
Najsłarszy
świata
na pokładzie, przed wieżyczką peryskopo- !bawimy. Tak my pOSlZli. Czy 10 eo zł&-!
W tych dniach przystępuje Zwią
zek Księgarzy Polskich do rozstrzySzwedzki Bank Narodowy jest naj- wą. Pomysł ten miano wypróbować na go? Wysoki sąd też by pewnie PQszedł.
gnięcia
konkursu na wiersz o starszym bankiem świata ze wszystkich łodzi M·2. Po przeprowadzeniu obliczeń,
U nas we familji wszystkie mężczyzny;
książce.
dotąd
istniejących
instytucyj finanso- projekt uznano za dobry i przystąpiono do straszne mają powodzenie u kobiet. Nie
budowy
na
pokładzie
nadbudówki,
zamvwych.
zdziwiło mnie więc jak oskarż-ona zrobił&
kanej szczelnie od strony dzioba łodzi. do
Niechaj pochwałę książek śpiewają poeci,
Został on założony w r. 1656 jako prymnie oko. Ale kolega, dbecny tu po.,
watne przedsiębiorstwo przez Holendra Przez otwieraną przednią ścianę wprowa- szkodowany, ,n ar! się, a:bym go z tą bru-Bo przecież księgi to ich własne dzieci!
Palmstrucha, osiadłego w Szwecji. Wła dzano hydroplan. Niest~y, albo obliczenia netką zapoznał.
Ks.iążka każdemu będzie przyjacielem:
'
ściciel banku
otrzymał prawo emISJI wyszły z mylnych założeń, albo wykonaiWIe rzeczy mądrych i ciekawych wiele.
Jestem dobrze wychowany, więc go py~
banknotów, jednak w krótkim czasie zna- nie okazalo się wadliwem, po zanurzeniu tam:
Żywy przyjaciel, gdy coś opowiada,
I~zł się ~ trudnościach finansowych, gdyż się łodzi pod powierzchnię ciśnienie wody
Czasem cię nudzi i bez przerwy gada,
- Tak na ulicy?
me pOSIadał pokrycia na emitowane w wyważ~ło część ruchomej ściany, woda doTrudno mu paszczę zamknąć, trudno go
- Nie Qdpowiedzial
możemy
stała
SIę
do
wnętrza.
Oczywiście
równodu~ej
ilo~c~
paJ?iery.
.
Bankpoty
te
były
odstawić.
wejść do bramy.
waga
łodzi
została
naruszona
i
nie
pomo·
najwcześmejSZeml
papIerami
wartościo
Z książką możesz tak zrobić, gdy przestaje
Tak my weśli· Akurat był niedaleko
wemi, jakie ukazały się w obiegu. Po gło opróżnienie zbiorników z balastu wodbawić.
bankructwie Palmstrucha nadzór nad nego, łódź przechylając się na rufę, zato- tokaJ. Poślimy do boksu i starszemu ka~
:raki to klejn@t! Przeto do twarzy poecie,
załem przynieść po wódce z pietruszk/ł
bapkiem Objęło państwo. które "dzięki nęła.
Gdy wielbi swe dzieci e o skórzanym
no i karaweczkę. Był upał. Nie! ta'k jaP!zywilejowi wyłącznej emisji bankno·
grzebie ...
koś w lipcu to bylo. Nieprawda! To ter!
tow rychło zrównoważyło bilans banku.
Lecz jednej książki nikt nie chwali
przeprosiłem dame, zdjąłem
marynarkę
.
nią się nie chwali,
Nłlwa
gorączce i .JXlwiesilem ją na krześlę. Ale co tu we
Choć ją ukrywa w szafie z żelaza i stali.
dwóch z jedną kobitą robić. Tak ona prz1'"
Skromna to książka, nie oprawna w skórę,
Profesor dr. Grafe. z Wiircburga. obala prowadziJa koleżankę. W mig się zorjenAni w pergamin, ni nawet w tekturę.
,
I .
zakorz~nione dotąd poglądy na djetę u gO-I ~o\Yalem, te one nas naciągają .. · To tat
Nie jest "białym krukiem" ... Także do
"
rączkujących. Zdaniem dr. Grafa wygla- .l:;tk ~i meja sąsiadka powiedziała, że jej
.
poety
łodZI
dzanie chorych gorączkujących nie ma SIę piĆ chce, tom ją do studni chciał za.;
Rzadko przychodzi w goście, niestety .••
M
.
sensu. Normalne odżywianie, jak twierd'li prowadzić.
niestety ...
" Płet więcej .prżed dwoma laty, w po- dr. Grafe, nie wpływa bynaJ'mnl'ej' na
Obt·t·
b' .
t t
t
. . aZI y Slę o Je' l chciaty od~jśt, ;. .
iW wypożyczalniach jej niema; a w"Tanim bhtu brzegów angielskich, zatonęła łódt
podwodna
M-2,
należąca
do
floty
Wielkiej
w~ro~
empe~a
ury,
natomiast
niedożymÓJ
towarzysz
krZYknął:
.
"
tygodniu"
- Trzym tę małą. bo mi portfel świsła.
Nie woła: "Kosztuję pięćdziesiąt groszy. BrytanJ.·i. Szczegóły katastrof.v przez dtue-i ~laple w. czasie gorączki powoduje spadek
~
SIł I zmmejszoną odporność organizmu n!l
Przytrzymałem, aż sam pOoterunek
Litości, przechodniu!"
czas me były znane . szerszemu
. ś ogółowi
.
' skutki in.fekc.I·i. Zclanl'em dr. Grafe, chory przyszecIł'. a Ie portfelu żeśmy nie znaleźlI'.
Kto pierwszy ma tomik, o drugi się stara obecnl'ńu p r 3;sa zagramczna
S ą d pannę Placydę Kuperek uniewinczyn t
k" wyja ma przy- z podwyzszon"... tem-neraturn
" ' ' ' ' powl'nl'en 0i trzeci. .y ragIcznego za -oucz.ema pływu:ni~. trzymywać codziennie 2000 do 3000 kalo'ł
Z
I
Czemu tej skromnej książki nie
Angl~lscy ~onstruktorzy. zaInte~esowall SIę ryj. Pożywienie powinno być latwostraw . TIi.
osta o bowiem uotalone. Że p08zkopochwalicie, poeci?
moillwoŚ?Ią zaopatrze!1J.a łodZI ~v hYdrO-I ne, prze",. ażnie półplvnne zawi erające dowany p. ~. miał zWyCzaj nosić portfeł
Ta broszurka to
plan, UI~llles~czony D.a Jej pokładZIe. Jedno dużo węglowodanów.
n~ odwrotneJ ,;tronie medalu. W ten spoz rOZWIązan techmcznych przewidywało
sob tr~dno brIo przypuszcza ~, aby taka
Książeczka K. K. O. f
_
' wstydIJw1 osoba. Jak Placyda, mo~lil gQ
j\.HTUR l\IARYA. I umieszczenie samolotu w szczclnejU pomieI stamtąd \~y c ltl;gnąć.
Kelly.
dę

I

bank

=

djeta przy

TaJ"emnica katast,. . ofy
podwo'd'neJ" M-2

